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د. ال�صادق الفقيه
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي 
 رئي�س هيئة حترير جملة »املنتدى«

ث���الث خطوات خالل الفت���رة الأخيرة قبل �صدور ه���ذا العدد الممتاز ، 
ز طموحنا  م المجلَّ���د الثامن والع�صرين م���ن »المنتدى«، ج���اءت تعزِّ ال���ذي يتمِّ
اإل���ى انطالقة جدي���دة في المحت���وى وال�صكل، وف���ي النت�ص���ار والموثوقّية التي 
اكت�صبته���ا المجّلة في اأو�صاط ثقافي���ة واأكاديمّية عربية ودولّية، بعد اأن كان من 
�صات  النج���اح الذي حظيت به في ال�صابق اعتمادها �صمن قاعدة بيانات وملخَّ
الدورّيات العلمية العالمّية وفًقا للموؤ�صرات العلمّية المتبعة لدى مركز المراجع 
الإ�صالمّي���ة الدولّي���ة، وبح�صب ما اأقرت���ه المنظمة الإ�صالمّي���ة للتربية والعلوم 

والثقافة )الإي�صي�صكو( في الموؤتمر الرابع لوزراء التعليم العالي )2008(.

اأّما الخطوة الأولى فهي قرار مجل�س اأمناء المنتدى في اجتماعه التا�صع 
والثالثي���ن بعّمان )2013/11/26( بتاأليف هيئة ا�صت�صارّية من زمالء اأع�صاء 
ف���ي المنتدى، برئا�صة دولة الأ�صتاذ الدكتور عدن���ان بدران/ الأردن، وع�صوية 
الأ�صات���ذة: الدكتور �ص���الح الّدين الزين/ ال�ص���ودان، والأ�صتاذ الدكتور �صالح 
ج���رار/ الأردن، والدكت���ور عبد الح�صي���ن �صعبان/ الع���راق، والدكتورة وجيهة 
البحارن���ة/ البحري���ن، والدكت���ور يو�صف الح�ص���ن/ الإم���ارات. وجميعهم من 
اأهل العل���م والخبرة والخت�صا�س في الحقل الأكاديم���ّي والبحثي في مجالت 
متنّوعة، مما �صي�صاعد على المزيد من خطوات التطوير الم�صتقبلية من خالل 
ال�صتعان���ة باآرائهم الح�صيفة وخال�ص���ات خبراتهم المتميزة، التي هي مو�صع 

التقدير والحترام والترحيب دوًما.

وُكّن���ا قد اأ�صرنا في العدد الفائت )257( اإلى اأننا �صنبداأ في عام 2014 
مرحل���ة ذات اأهمّية خا�صة في الخطاب العلمي المنهجي للمنتدى، والتي راأينا 

ثالث خطوات
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بع���د ا�صت�صارات عل���ى الم�صتوى الأكاديمي، اأن تك���ون اأوًل من خالل محاور 
���ن كل عدد مح���ورًا واح���دًا، وتخ�صع الدرا�ص���ات والبحوث  مخت���ارة يت�صمَّ
م���ة اإليه للتحكيم وفق اأ�صوله المتبع���ة، واخترنا لأعداد العام المقبل  المقدَّ
���ل عناوينها  )اأو المجلَّ���د التا�ص���ع والع�صرين( ثالثة مح���اور على التوالي تمثِّ
م���دارات اإهتم���ام في عملنا الفكرّي في �صوء ما يعتم���ل على ال�صاحة العربّية 

والإقليمّية والعالمّية، وهي:
العربّي الوطن  في  الثقافّي  والتنّوع  • الُهوّية 

م�صتقبلّية وروؤى  واإقليمّية  عربّية  تجارب  والتنمية:  التعليم  القت�صاد،   •
وت�صّورات اأبعاد  عربّي:  ثقافّي  ميثاق  نحو   •

ويج���د الق���ارىء بعد هذا المدخل دع���وة للم�صاركة بدرا�ص���ات المحاور 
المذك���ورة وبحوثها، يت�صم���ن تف�صيالت ب�صاأن المعايير وال�ص���روط، وناأمل اأن 
ت�صي���ف الم�صاهمات فيها، �صواء م���ن اأع�صاء المنت���دى اأو �صواهم من الُكتَّاب 
ق الغاي���ة المرج���ّوة منها ويرفد ال���روؤى والأف���كار حولها  والباحثي���ن، م���ا يحقِّ

بالمفيد والمثمر.

تلك ه���ي الخطوة الثانية. وثالث���ة الخطوات توقيع اتفاقي���ة موؤخًرا بين 
المنت���دى و�صرك���ة المنه���ل التكنولوجي���ة لتوزيع المحت���وى الفك���رّي للمنتدى؛ 
ة رائدة  بمن�صورات���ه م���ن الكتب والدرا�ص���ات والمجّل���ة، اإلكترونًيا وعب���ر من�صّ
���ن من و�صول ه���ذا المحت���وى لي�س اإلى  للمحت���وى العرب���ّي عل���ى الإنترنت تمكِّ
الجامع���ات ومراك���ز الدرا�ص���ات والبحوث ف���ي العالم العرب���ي والأقليم فقط، 
ا في ال�صرق والغرب على ال�صواء. ويوؤّمل اأن يكون هذا  واإنما اإلى نظيراتها اأي�صً
النت�صار عبر من�صة اإلكترونية بمعايير الجودة، وباأبعاده التعاونّية والتن�صيقّية، 
ب���ل والحوارّية كذلك بي���ن النخب الفكرّي���ة والثقافّية �صورة م���ن �صور الجهد 
الحثي���ث الذي يبذله المنتدى ان�صجامًا مع اأهدافه، وفي مقدمتها الإ�صهام في 
تكوين الفكر العربّي المعا�صر وتطويره، ون�صره،   وتر�صيخ الوعي والهتمام به، 

ق.    خدمًة للق�صايا العربية وتطلعات الأّمة. واهلل الموفِّ
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دعوة للم�شاركة بالدرا�شات والبحوث الُمحكمة
في مجّلة »المنتدى«

تب���داأ جمّلة »املنتـــدى« اعتبارًا من العدد الق���ادم  باإ�صدار اأعدادها 
م���ة يف مو�صوعات وق�صايا فكرّية  ن���ة ماور لدرا�صات وبحوث ُمكَّ مت�صمِّ
ُتعنى بالوطن العربّي و�صوؤون املنطقة والعامل. و�صتتناول ماور اأعداد عام 

2014  املو�صوعات الآتية:
العربّي  الوطن  يف  الثقايّف  والتنّوع  •  الُهوّية 

      )العدد 259 ، ي�صدر يف مطلع �صهر اأيار/ مايو 2014(
• االقت�صـــاد، التعليـــم والتنميـــة: جتـــارب عربّيـــة واإقليمّية وروؤى 

م�صتقبلّية  
   )العدد 260، ي�صدر يف مطلع �صهر  اأيلول/ �صبتمرب 2014(

وت�صّورات اأبعاٌد  عربّي:  ثقايّف  ميثاق  • نحو 
    )العدد 261، ي�صدر  يف مطلع �صهر كانون الثاين/يناير 2015(

وتدعو املجّلة الباحثني والُكتَّاب يف اجلامعات واملعاهد العلمّية ومراكز 
الدرا�صات والبحوث واملعنيني للم�صاركة يف الكتابة يف اأيٍّ من املحاور الثالثة 

امل�صار اإليها وما يتفّرع عنها من ق�صايا، وفًقا لل�صروط الآتية:
- اأن ل تك���ون الدرا�ص���ة اأو البح���ث من�ص���ورة/ من�صوًرا من قب���ل يف اأي من 
د الكاتب  املن�ص���ورات الورقّي���ة اأو ع���رب الو�صائ���ل الإلكرتونّي���ة، واأن يتعهَّ
بع���دم ن�ص���ره قبل ت�صلُّم رد هيئة حترير جملة »املنت���دى« بقبول الن�صر اأو 

العتذار.
- اأن تت�ص���م الدرا�صة/ البحث باملنهجّي���ة العلمّية واملو�صوعّية، واجلّدة يف 

الأفكار والطرح، وُيراعى التوثيق وفق قواعد البحث العلمي،
- احلر����س على �صالمة اللغة العربّية نح���ًوا و�صرًفا والأ�صلوب الوا�صح. وعند 

ا.  اإيراد ن�صو�س بلغات اأجنبية �صمن الدرا�صة/ البحث ترجمتها ن�صًّ
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- اأن ل تزي����د ع����دد �صفح����ات الدرا�ص����ة/ البح����ث ع����ن )30( �صفحة 
مطبوعة على الكمبيوتر بحرف Simplified Arabic 16 ، وُتدرج 
الهوام�����س وقائم����ة امل�ص����ادر واملراج����ع يف نهاية الدرا�ص����ة/ البحث 

 .Simplified Arabic 14 بحرف
- ُيدَرج التوثيق يف الهام�س وُيعطى اأرقاًما مت�صل�صلة حتى نهاية الدرا�صة/ 
البح���ث، ويك���ون توثي���ق امل�ص���ادر واملراجع بال�ص���كل الآت���ي: )املوؤلِّف/ 
الكات���ب، عن���وان الكتاب/ عن���وان الدرا�ص���ة اأو املقال���ة، النا�صر/ ا�صم 
الدوري���ة ورقم العدد وتاريخه، م���كان الن�صر/ الطبع، ال�صنة )للكتب(، 
رق���م ال�صفح���ة. وعند تك���رار ا�صتعمال امل�صدر اأو املرج���ع يكتب: ا�صم 
املوؤلف، الكتاب/ عن���وان الدرا�صة اأو املقالة، ا�صم الدورية )وُي�صار اإليه 

بعبارة امل�صدر ال�صابق نف�صه، اأو م�صدر �صبقت الإ�صارة اإليه(.
- ُتر�َص���ل الدرا�ص���ة/ البحث اإىل الربي���د الإلكرتوين ملدي���ر حترير املجّلة 
)kayed@atf.org.jo(، اأو ُت�صّل���م عل���ى CD ملدي���ر التحرير يف مقّر 

ن  املنت���دى، يف موعٍد اأق�صاه �صهر واحد قبل �ص���دور العدد الذي يت�صمَّ
املحور املتعل���ق مبو�صوع الدرا�صة/ البحث، مع ال�ص���رية الذاتية للكاتب 

و�صورة �صخ�صّية حديثة.
ل الدرا�صات والبحوث الواردة وفق الإجراءات التحكيمية املتبعة اإىل  - حتوَّ
اأ�صتاذين متخ�ص�صني يف مو�صوعها، وتوؤخذ النتيجة من حا�صل جمموع 

العالمتني مق�صومة على اثنني، وُيبلَّغ الكاتب بالقبول اأو العتذار.  
- ل تن�ص���ر  املجّل���ة اإلَّ الدرا�ص���ات والبح���وث الت���ي تنجح بالتحكي���م، وهيئة 
التحرير غري ملزمة باإعادة ما مل يقبل ن�صره اأو اإبداء اأ�صباب عدم القبول. 
اًبا للكتابة يف مو�صوعات معّينة،  - لهيئة التحرير اأن ت�صتكتَب اأو تكلِّف باحثني وُكتَّ

وُتعامل درا�صاتهم وبحوثهم وفق هذه ال�صروط ودون ا�صتثناء اأيٍّ منها.
- تدف���ع املجّل���ة مكافاآت رمزي���ة لأ�صح���اب الدرا�صات والبح���وث املقبولة 

للن�صر.
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حتتفُل الأمة الإ�صالمية )يوم 12 ربيع الأول 1435ه�، املوافق 14 كانون الثاين 
2014م( بذكرى مولد امل�صطفى �صّيدنا حمّمد . وبهذه املنا�صبة اجلليلة العطرة، 

اأهنئ اأهلنا يف الأردن والعاملنْي العربي والإ�صالمي وامل�صلمني يف �صتى اأنحاء املعمورة. 

اأن  نفو�صنا،  اإىل  واحلبيبة  العظيمة  املنا�صبة  هذه  يف  واإّياكم،  نف�صي  واأُذّكر 
�صبحانه  اهلل  يقول  والإخاء؛  املعاملة  دين  هو  ال�صالم،  ر�صول  به  جاء  الذي  الإ�صالم، 
اإِْذ ُكنُتْم  ِنْعَمَت اهلّلِ َعلَْيُكْم  َواْذُكُرواْ  ُقواْ  ِبَحْبِل اهلّلِ َجِميًعا َواَل َتَفرَّ ُمواْ  وتعاىل: َواْعَت�صِ
النَّاِر  َن  مِّ ُحْفَرٍة  �َصَفا  َعلََى  َوُكنُتْم  ْخَواًنا  اإِ ِبِنْعَمِتِه  َبْحُتم  َفاأَ�صْ ُقُلوِبُكْم  َبنْيَ  لََّف  َفاأَ اأَْعَداء 
ُ اهلّلُ َلُكْم اآَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن )اآل عمران: 103(؛ وهو دعوة  ْنَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ َفاأَنَقَذُكم مِّ
للّت�صالح والّتوافق وال�ّصلم، وحترمي الظلم بجميع اأ�صكاله، واأْمر بالعدل مع الأ�صدقاء 

والأعداء على حّد �صواء. 

القراآن  من  امل�صتمدة  الإن�صانية  للقيم  الرا�صخة  الإ�صالم  نظرة  هنا  واأ�صتذكر 
قول  يف  الإ�صالمية،  الأّمة  وحدة  على  الإ�صالم  حّث  اإذ  الرحمة.  نبّي  واأخالق  الكرمي 
ُكْم َفاْعُبُدوِن )الأنبياء:  ًة َواِحَدًة واأََنا َربُّ ُتُكْم اأُمَّ اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: اإِنَّ َهِذِه اأُمَّ
تْقوى  فِمن   .)52 )املوؤمنون:   َفاتَُّقوِن ُكْم  َربُّ َواأََنا  َواِحَدًة  ًة  اأُمَّ ُتُكْم  اأُمَّ َهِذِه  َواإِنَّ    ،)92
اهلل اأْن نتم�ّصك بال�ّصُبل املُْنجية من الفرقة والت�صرذم والقتتال، والّداعية اإىل الوحدة 

والعت�صام بحبل اهلل.

* 

* رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه.

في ذكرى مولد         نبي السالم
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في ذكرى مولد         نبي السالم
نة بفتاوى التكفري، التي  اإّننا نتابع بقلق بالغ وترّقب َوِجل تداعيات الفنت املح�صّ
فما  املقّد�صات.  وانتهاك  والأوطان  الدماء  وا�صتباحة  الأّمة  حلمة  متزيق  على  تعمل 
اأحوجنا اإىل �صفن النجاة املتمّثلة يف ر�صالة الّتقريب بني املذاهب املرتكزة على وحدة 

العقيدة ووحدة الت�صريع.

ويف وقتنا هذا الذي تت�صاعد فيه اأ�صوات التع�صب وخطابات الكراهية، وتعلو 
اأمواج الفنت، التي تنذُر ب�صياع مقّدرات الأمة وتهدد م�صتقبلها، اأ�صتح�صر كالم الإمام 
َبْحنا يف  اأ�صْ قْد  ا  اإنَّ ا�ُس!  النَّ »اأيَُّها  يقول:  اإذ  اإحدى خطبه،  علي )كّرم اهلل وجهه( يف 
ا، ل َنْنَتِفُع مبا  امِلُ ِفيِه ُعُتوًّ َدْهٍر َعُنوٍد، وَزَمٍن َكُنوٍد. ُيَعدُّ ِفيِه املُْح�ِصُن ُم�ِصيًئا، َوَيْزداُد الظَّ

لَّ ِبنا.« )نهج البالغة، �س 50( ُف قارَعًة حّتى حَتُ ا َجِهْلَنا، ول َنَتَخوَّ َعِلْمَنا، ول َن�ْصاأَُل َعمَّ

امل�صلم  »�صباُب   : الر�صول  قول  عنا  يغيب  اأّل  يجب  العظيم،  مولده  يوم  ويف 
»�صحيحه«(.  يف  م�صلم  ا  اأي�صً واأخرجه  »�صحيحه«؛  يف  البخاري  )اأخرجه  كفر«  وقتاُله  ف�صوق 
كما ُيروى عن اأبي �صعيد اخُلْدري واأبي هريرة ر�صي اهلل عنهما عن ر�صول اهلل  اأنه 
ُهْم اهلُل يف الّناِر«. )رواه  ُكوا يف دِم ُموؤِْمٍن لأََكبَّ قال: »لْو اأنَّ اأْهَل ال�ّصماِء واأْهَل الأْر�ِس ا�ْصرَتَ

) ِمِذيُّ و�صّحَحه الألباينُّ ْ الرتِّ

اإىل الإ�صالح والّتقريب بني الأطراف املتخا�صمة مبا  اأن ن�صعى  اإن اهلل ياأمرنا 
املُوؤِْمننَي  ِمَن  طاِئَفَتاِن  واإْن  تعاىل:  اهلل  يقول  الأمة.  وحدة  ويحفظ  الّدماء  ي�صون 
اإِْحَداُهما َعلى االأُْخرى َفَقاِتُلوا التي َتْبِغي حّتى  ِلحوا بْيَنُهما فاإِْن َبَغْت  اْقَتَتلوا َفاأَ�صْ
ُيِحبُّ  اهلَل  اإِنَّ  ْق�ِصُطوا  واأَ بالَعْدِل  بْيَنُهما  ِلُحوا  �صْ َفاأَ َفاَءْت  َفاإِْن  اهلِل  اأَْمَر  اإَلى  َتِفيَء 

املُْق�ِصِطنَي)احلجرات: 9(

فمن واجِب امل�صلم على اأخيه امل�صلم عند وقوع التخا�صم بني طرفني اأو طائفتني 
اأن يدعوا اإىل الإ�صالح بني الفئات املتنازعة، واأن يّد يد العون وامل�صورة ما ا�صتطاَع 
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اأبناء الأمة ورجال الدين امل�صتنريين مطالبون  اأّن العقالء من  اإىل ذلك �صبيال. كما 
مبتابعة ال�ّصعي اجلاّد من اأجل نزع فتيل الفنت مبا يحافظ على وحدة الأمة، وي�صون 
اأخالقيًّا  ا  اإن�صانيًّ منوذًجا  العامل  اإىل  قّدم  الذي  الإ�صالمي،  للدين  ال�صمحة  الر�صالة 

يقوُم على مبادئ الكرامة، والعدالة، والّرحمة واحلرية، وال�صورى والإخاء.

ومهما اختلف امل�صلمون يف فهمهم لالإ�صالم وتنّوعت انتماءاتهم ومذاهبهم، فاإن 
مّبة اآل البيت متّثل طوق النجاة. فعن ابن عّبا�س  قال: قال ر�صول اهلل : »َمَثُل 
رْباينُّ  اأْهِل بْيتي َمَثُل �صفيَنِة ُنْوح. من رِكَب فيها َنا، ومْن َتَخّلَف عنها َغِرَق. )رواُه الطَّ
اُر واحلاِكُم(. وعن اأبي م�صعوٍد الأن�صاريِّ  قال: قال ر�صول اهلل : »َمْن �صلَّى  والَبزَّ
 .) َوالَبْيَهِقيُّ اَرُقْطِنيُّ  اأْهِل بْيتي، مْل ُتقبْل مْنُه.« )رواه الدَّ لِّ فيها َعَليَّ وَعلى  �صالًة مْل ُي�صَ
هم  وعن العبا�س بن عبد املّطلب  قال: ُقلُت يا ر�صول اهلل، اإّن ُقرْي�ًصا اإذا َلِقَي بع�صُ
ًبا  َب النبّي  َغ�صَ ا َلُقوُهْم ِبِب�ْصٍر َح�صن، واإذا َلُقونا ِبُوُجوٍه ل َنْعِرُفها. قال: َفَغ�صِ بع�صً
�صديًدا، وقال: َوالذي نْف�صي ِبَيِده، َل يْدُخُل َقْلَب رُجٍل الإياُن حّتى ُيحبُُّكْم هلِل َوِلر�صوِلِه 

اُر(. �صائيُّ واحلاِكُم والبزَّ َوِلَقراَبِتي.« )رواُه اأحمُد والنَّ

وهنا، اأ�صيد بكل املحاولت املخل�صة من اأجل الّتقريب بني املذاهب الإ�صالمية، 
هذه  يف  دعوتي  واأجّدد  وال�صورى.  الإجماع  فكرة  وتاأكيد  الّتكفريي،  الفكر  وماربة 
املنا�صبة الكرية؛ يوم مولده عليه اأف�صل ال�صالة واأمّت الّت�صليم، اإىل خطاب م�صتنري 
ي�صتند اإىل الكتاب وال�صّنة ويغني احلوارات بني اأتباع الدين احلنيف من �صنة و�صيعة. 
وما اأعنيه هنا احلوارات امل�صتندة اإىل الثقة وامل�صداقية، التي تقّوي عزية الأمة ول 

تفتُّ يف ع�صدها.

اإّن ما ندعو اإليه يف هذه الأوقات الع�صيبة يف تاريخ الأمة هو الإ�صالح والتقارب 
واللتفاف حول الّثوابت والعت�صام بحبل اهلل والتم�صك مببداأ ال�صورى، الذي يجب اأن 
يّثل اأ�صا�ًصا حلواراتنا مع اأنف�صنا؛ عرًبا وم�صلمني، ومع الغرب وال�صرق �صواء ب�صواء. 
فلنعمْل على تهيئة املناخ املالئم للحوار الذي يتطلب حتفيز العقول امل�صتنرية وجتاوز 
حالت ال�صتقطاب والّتهمي�س والإق�صاء يف جمتمعاتنا؛ ا�صتناًدا اإىل املواطنة الفاعلة 

والإرادة احلّرة امل�صوؤولة والفهم امل�صرتك لالأولوّيات.

في ذكرى مولد نبي ال�صالم



كلمة
�صاحب ال�ّصمّو امللكّي

االأمري احل�صن بن طالل
يف حفل ت�صليمه

جائزة ابن ر�شد الّدولّية
ال�صبت؛ 16 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2013

مراك�س/ اململكة املغربّية
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ب�ْصم اهلِل الّرحمن الّرحيم
الُة وال�ّصالم على نبّيِه االأمني وال�صّ

ْحِبِه وَمْن واالُه اأْجمعني وعلى اآِلِه و�صَ

ال�صّيد اأندري اأزوالي، م�صت�صار �صاحب اجلاللة امللك حمّمد ال�صاد�ش ورئي�ش موؤ�ص�صة اأّنا ليند؛

ال�صّيد عبد اللطيف مرياوي، رئي�ش جامعة القا�صي عيا�ش:

ال�صّيد خو�صي مانويل رولدان نوغريا�ش، رئي�ش جامعة قرطبة:

ال�صّيد حممد عزيزة، املدير العام للمر�صد املتو�صطي:

االأخواُت واالإِخوة االأفا�صل:

ال�ّصالُم علْيكم ورحمُة اهلِل وبركاُته:

ها النَّا�ُش اإّنا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر واأُْنثى  َكِم الّتْنزيل: يا اأيُّ يقوُل اهلل تعاىل يف ُمْ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل اأَْتَقاُكْم)�صدق اهلل العظيم(  وَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا وَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإّن اأَ

)احلجرات: 13(

اأُحّييُكْم حِتّيًة م�ْصرقّيًة مْغربّية، ومْغربّيًة م�ْصرقّيًة. فاأنتم تخدموَن املجتمع، واأنا 
احلاجة«.  �صّد  »لنّتحد  ال�صعار:  هذا  ِبَحمل  لأت�صّرَف  اأتْيت   - رّبي  لرحمة  الفقري   -

الم�شِرق والمغِرب بين واقع الّتوا�شل واآفاق الّتجديد

* 

* رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه.
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ال�صاد�ش  امللك حممد  جاللة  املبادرة  �صاحِب  اإىل  والعرفان  والّتقدير  كِر  بال�صُّ واأتوّجه 
لي�صت �صراعات  الآن  نتحدث عنها  التي  ال�صراعاِت  اإّن  واأقول:  ون�صره.  - حفظه اهلل 
العقِل واملادة، لكّنها �صراعات املادِة وكرامة الإن�صان. اإّن حرَبنا على احلاجة تعود اأ�صا�ًصا 
واحرتام  اجلوامِع  »َتعظيم  ال�صاطبّي؛  االإماِم  َمقولة  اإىل  واأعود  الإ�صالم.  �صرعّية  اإىل 

الفروق«.

اإىل التقرير  واأ�صرُي  بيننا.  يجمع  اأخالقّي  ميثاق  اإىل  العودة  اإىل  ندعو  نحن 
ِة  اخلا�صّ امل�صتقّلِة  الهيئِة  عن  ال�صادر  معركتها؟«  االإن�صانّية  َتك�َصب  »هل  املعنون 
بالق�صايا الإن�صانّيِة يف العامل، التي رّكزت يف عملها على ثالثة جمالت وا�صعة: املعايري 
راعات امل�صلحة والكوارث؛ الّطبيعي منها وما هو من �صْنع الإن�صان،  الإن�صانّية يف ال�صّ
الأ�صلّيني  وال�ّصكان  واملهّجرين  والالجئني  ال�ّصوارع  اأطفال  مثل  ال�صعيفة  واجلماعات 

واأحداث املدن.

ْنع ال�صالم. واأ�صتذكُر حديث الر�صول  كان الهدُف الأ�صمى يف هذا امل�صعى هو �صُ
يغر�َصها  حتى  يقوَم  اأال  ا�صتطاَع  فاإْن  ف�صيلٌة  اأحِدكم  وبَيِد  ال�صاعُة  قامْت  »اإذا   :

فْليفعْل.« واأقول: َمْن ي�صعى اإىل دمار الإن�صانّيِة لي�س ر�صديًّا.

افيَة اإىل القاِئمنَي على جائزِة اْبن ُر�صد الّدولّيِة، واإىل قادِة  اأُْزِجي الّتحّيَة ال�صّ
الفْكِر والّثقافِة يف املَغرب، الذين �َصطعوا مْنُذ �ِصننَي يف �صماِئنا العربّيِة ويف الف�صاِء 

املُتَو�ّصطّي والعاملّي برياَدِتهم واإ�صراقاِتهم الّتْنويرّية.

ل تنويَر يف الغرب من دون الإ�صراق. فالتنويُر �صورٌة من �صور الّتكامل الفكرّي 
الأخالقّي الإن�صايّن، ولي�س من �صوِر املرّكب ال�صناعّي الع�صكرّي.

يف ت�صويِر ال�ّصيخ الأكرب حُميي الدين ابن عربّي مَل�صهِد ِنْقِل ُرَفاِت ابن ر�صد مْن 
َجنوِب املتّو�صِط )مراك�س( اإىل �ِصماِلِه )قرطبة(، َراَفَقْت ُن�صو�ُس ابِن ر�صد ُرفاِتِه يف 
فاِت على اجلاِنِب الآَخِر من الّدابِة ِبُن�صو�ِس  ْت ُمعاَدلُة الرُّ حَلِة عرْبَ البحِر؛ اإْذ مَتَّ الرِّ
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عماُلُه ...  َف هذا امل�ْصَهِد بقْوله: »هذا االإَِماُم، وهذِه اأَ ابِن ر�صد. وُيْنهي ابُن عربي َو�صْ
يا َلْيَت �ِصْعري، هْل اآَتْت اآَماَلُه؟«)1(

ِط، حيُث داُر الإ�صالم العاملية بلغة  َفَكاأَنَّ هذِه الواِقَعَة ُت�صرُي اإىل اأّن َجنوَب املتو�صِّ
خني، مْل َيتَّ�ِصْع ِلُن�صو�ِس اخِلطاِب العْقالينِّ البِن ر�صد، التي اأْثَمَرْت، يف املُقاِبِل،  املوؤرِّ
البهجة  ومراك�س؛  قرطبة  بني  التعاون  عن  اليوم  وال�صوؤال  مالّيِة.  ال�صِّ �َصواحِلِه  على 
والّروح، هل ن�صتطيع التغلُّب على املفارقة الر�صدّية؟ عندما يقولون الإ�صالم والغرب، 
اأقول هذه مفارقة. وهذِه هي »املُفارقُة الّر�صدّيُة«، التي ُت�صرُي اإىل هذا امَل�صرِي املُتباِيِن 

البِن ر�صد يف العاملنْيِ الإ�صالميِّ والأوروبّي؛ عامل ال�صمال وعامل اجلنوب.

ْهَن العربيَّ مْنُذ  َكِت الذِّ اْجتمَعْت يف ُموؤّلفاِت ابِن ر�صد ُخال�صُة الَق�صايا التي َحرَّ
حْت على يدْيِه اآخُر احُللوِل التي بَلَغها العقُل  َج نْحَو الفل�صفِة، اإىل اأْن بَلَغ ذروته؛ واّت�صَ َتَدرَّ
ا، حيُث ا�صتعاَن به  ِر الَو�صيط. كما كاَن ُنقطَة انطالِق الفل�صفِة الغربّيِة اأْي�صً يف الع�صْ
ِر العامِل الالتينّي،  �صدّيُة يف حوا�صِ ُتوما االأْكويني وروجر بيكون، وانت�صَرت احلركُة الرُّ

اأثاُروُه مْن م�صاِئِل الّنْف�ِس والُوجوِد وامَلعرفِة والّذاِت الإلهّيِة؛  وَقَب�َس عْنُه الفال�صفُة ما 
جائزة  با�صتالم  �صبينوزا والْيْبِنْتز، وقد ت�صّرفت  وَتناَقَلها   ، الَيهوديُّ الاّلهوُت  اأَخَذها 
َع  الْيْبِنْتْز يف برلني قبل �صنوات. وا�صتمّرِت املُ�صاَجَلُة حتى القْرِن الّتا�صِع ع�َصر؛ اإْذ َو�صَ

اأ�صا�ِصها  �صدّية«، وَقاَمْت على  اإْرِن�ْصْت ريَناْن ر�صاَلَتُه ال�ّصهريَة يف »ابن ر�صد والرُّ فيها 
َمْطلِع القْرِن املا�صي.)2(  يف  اأنطون  حمّمد عْبُده وَفَرح  ال�ّصيخ  املناظرُة املعروفُة بنْي 

وقد ربطت �صالٌت وثيقة بني فرح اأنطون واملفّكر املتو�صطّي ال�صهري �صارل مالك.

)1( اب���ن عربي، الفتوحات املكّية، ن�صرة عثمان يحيى، القاهرة: الهيئة امل�صرية العامة للكتاب، 1972، 
ال�صف���ر الث���اين، �س 373.( كذلك، انظر علي مربوك، »االنك�صـــار املراوغ للعقالنية: من ابن ر�صـــد 

اإلى ابن خلدون.
Alif: Journal of Comparative Poetics, No. 16, Averroës and the Rational Legacy in the 
East and the West (1996), pp. 89-115.

)2( كم���ال اليازج���ي واأنطون غطا����س كرم. »تراث العـــرب يف العلـــم والفل�صـــفة«، دار املك�صوف، بريوت 
1970، �س 576.

الم�صِرق والمغِرب بين واقع الّتوا�صل واآفاق الّتجديد
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ة، وبنْيَ  ِط وَجنوِبِه بخا�صّ ُم حواَر الأفكاِر بنْيَ �ِصماِل املتو�صِّ اإّن هذِه املنا�صبَة تعظِّ
امَل�صرِق وامَلغرِب بعاّمة.

نْف�َصُه  َيْعِرُف  »َمْن   :Sigrid Hunke زيغريد هونكه  الأملانّيِة  املُ�صت�ْصرقِة  تقول 
الن«.)3( ْرَق والَغْرَب ال َيْنَف�صِ ا اأّن ال�صَّ َف ُهنا اأْي�صً وَيْعِرُف االآَخريَن ال بدَّ َلُه اأْن َيْعرَتِ

اأذكُر هنا ال�صاعر الإ�صباين كالدرون Pedro Calderón de la Barca وبداية 
عهد جديد من الهتمام برتاث ال�صرق وا�صتلهاِمه ودرا�صته درا�صة علمية جاّدة)4(، كما 
اأ�صكُر الأكاديّية الإ�صبانّية العربّية، التي قّدمْت اإىل اأخي احل�صني عام 1961 العناوين 

الكاملة لأعماِل املركز على �صبيل الإهداء.

يقوُل غوته يف »ديوان ال�ّصْرِق والَغْرب«:
ْرق. راِئٌع ُهَو ال�صَّ

ط. القاِئُم َخْلَف احَلْو�ِس املُتو�صِّ
َفالذي ُيِحبُّ »َحِافًظا« وَيْعِرُفُه.

َيْعَلُم َوْحَدُه َما اأَْن�َصَدُه »كاْلِدُرون«.
With force far-flung the Orient rose,

And passed the Midland Sea! Alone

For him who Hafiz loves and knows

Ring right the songs of Calderón.(5)

اإّن قلعة عّمان منوذٌج معماريٌّ للمدينة الزاهرة. ويف هذا الإطار، األ نتحّدث عن 
مراجعة دروب الفكر، اإىل جانب دروِب احلّج ودروب التوابل ودروِب احلرير؟

)3( زيغري���د هونكه. »�صـــم�ش العرب ت�صـــطع على الغرب: اأثر احل�صـــارة العربية علـــى اأوروبا«، 2000، 
�س 537. 

)4( عبد الغفار مكاوي. »النور والفرا�صة: روؤية جوته لالإ�صالم ولالأدبني العربي والفار�صي مع الن�ش 
الكامل ال�صرقي«، دار اجلمل«، 2006.

(5) Johann Wolfgang von Goethe, WEST-EASTERN DIVAN (1819)XLVI.

الح�صن بن طالل
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 ،qantara ط، يف اإطاِر م�صروِع قنطرة كما اأُ�صرُي اإىل ُجهوِد الحّتاِد من اأْجِل املتو�صِّ
طي الذي يطمُح اإىل الإ�صهاِم يف الّتفاهِم  الذي يندرُج �صمَن برنامِج الرّتاِث الأوروبيِّ املتو�صِّ
امل�صرَتِك واحلواِر بنْيَ ثقافاِت حْو�ِس البْحِر الأبي�ِس املتو�ِصط، من خالِل َتقومِي ُتراِثِه الّثقايفِّ 
واإعالِئه. واأتوّجه اإىل جان دانييل يف حواِره مع امللك احل�صن الثاين– رحمه اهلل-؛ اآخًذا 

من هذا اللقاء خرية ما يف الغرِب وال�صرق.

 Arabia مع  وبالّتعاون   Werner Mark Linz لينتز مارك  لفرينر  تكرًيا 
Books يف لندن، اأطلْقنا موؤخًرا م�صروَع اإقامِة مكتبٍة للفْكِر العربّي حتَت ُم�صّمى:

Werner Mark Linz Memorial Library of West Asia and North African Thought.

لقد َتالَقْت يف فل�صفِة ابِن ر�صد َمناحي الفْكِر العربّي؛ اإْذ َرَجَع اإىل م�صادِر الفل�صفِة 
ال�ّصريَعِة؛  اإىل جْوهِر  وعاَد  ُم�ْصَتنري؛   ٍ َنريِّ بعْقٍل  َرها  وَف�صَّ و�َصَرَحها  فا�صتْق�صاها  الإغريقّية، 
َة التي قامْت بنْيَ العقِل والإياِن يف الإ�صالِم حتى  َع املُ�صادَّ وَتَتبَّ ِنزاِع املَُتكلِّمني؛  ووَقَف على 

ريعة.)6( اأ�صوِلها؛ وحاوَل الّتوفيَق بنْيَ احِلكمة وال�صَّ

الفّذ  اليهودّي  الأندل�صي  العامِل  ميمون  بن  ملو�صى  كاَن  ر�صد،  ابن  وفاِة  بعَد 
ابِن  موؤّلفاِت  ترجمِة  ت�صجيِع حركِة  ويف  فل�صفِتِه  ن�ْصِر  كبرٌي يف  دوٌر  )1135-1204م( 
ر�صد، التي بَداأها اليهوُد الذين هاجروا من الأندل�س اإىل جنوبي فرن�صا واإيطاليا يف 

اأواخِر القْرن الثاين ع�صر. وقّد ت�صّرفت بتلّقي جائزة مو�صى بن ميمون قبل �صنوات.

َي�صتوعُب  ُمت�صاِمٍح  اإىل مْنظوٍر  الإ�صالميُّ  العربيُّ  الإطاُر احل�صاريُّ  ا�صتنَد  لقد 
ممار�صِة  من  ومعا�صرِيِه  مْيمون  ابَن  َن  َمكَّ ما  املُتعّددِة،  مَبظاهِرِه  الإن�صاينَّ  ال�ّصلوَك 
العمِل الفكريِّ والإبداِع وتنميِة الّذاِت واملُحافظِة على الُهوّية، كما َمَنَحُهم حرّيَة الّتعّلِم 

والّتعبرِي عن الّراأي.

)6( كم���ال اليازج���ي واأنطون غطا����س كرم. »تراث العـــرب يف العلـــم والفل�صـــفة«، دار املك�صوف، بريوت 
.543 ،1970

الم�صِرق والمغِرب بين واقع الّتوا�صل واآفاق الّتجديد
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وابن  باجة  وابن  ابن حزم  مثل  م�صلمون  الأندل�صي  التقليد  هذا  اأ�صهم يف  كما 
طفيل، وكان الإنتاُج الفكرّي لغرْي امل�صلمني حا�صًرا عند اليهود الأندل�صّيني من اأمثال 

ابن نغريلة، وابن جناح القرطبي، وح�صداي بن �صربوط، وغريهم

َفِعندما نتحّدُث عن الّتوا�صِل الّثقايفِّ عرْبَ الّتاريخ، فاإّننا لْن نَد ِمثاًل اأرَوَع من 
العربّيِة  الّثقافتنْيِ  بنْيَ  للّتوا�صِل  ِج�ْصًرا  كانت  التي  الأندل�س  يف  الإ�صالمّيِة  احل�صارِة 
يف  والّتاأثرَي  والّتاأثَُّر  والغْرب،  ال�ّصرِق  بنْيَ  احل�صاراِت  التقاَء  مُتّثُل  فهَي  والغْربّية. 
ْعزٍل عن َنظريِه يف امَلغرِب والأندل�س، وِمْن َثمَّ  احل�صارات. ومْل يُكِن الفْكُر يف امَل�صرِق مِبَ

اًل. كاَن الّتفاعُل قاِئًما والَعطاُء مّت�صِ

اإّن ا�صتْح�صاَر ابِن ر�صد اليوَم هو مْن اأجِل املُ�صاهمِة يف جتديِد الّثقافِة العربّيِة 
ِت والإق�صاِء التي  الإ�صالمّيِة من الّداخِل يف ُمواجهِة َدعواِت الّتكفرِي والْنغالِق والّتزمُّ
لُ انحيازَ الّثقافِة الَعربّيِة اإىل العْقِل  تُفَرِّقُ ول تُوَحِّد. اإنّ العَودةَ اإىل ابنِ ر�صد اليومَ متُثِّ
الأولوّيِة  واإعطاِء  الختالِف،  واحرتاِم  دّيِة  والّتعدُّ  ، الفْكريِّ الّت�صامِح  وِقَيِم  والرُبهاِن، 

للعقِل، والنفتاِح على الّثقافاِت الأُخرى.

احلديث  عند  بها  اللتزام  يجب   Code of Conduct لل�ّصلوك  قواعُد  هنالك 
عن احلوار بني الثقافات وبني اأتباع الديانات، اأذكُر منها: البدء بالقوا�صم امل�صرتكة؛ 
الراأي؛  الختالفات يف  م  لتفهُّ اأُُطٍر منا�صبة  و�صع  للمعلومات؛  الن�صياب احلّر  �صمان 
الأخذ مبْبداأ »عدم الإكراه«؛ الإقرار بالأبعاِد ال�صيا�صّية والقت�صادّية حِلوار الّديانات؛ 

ُعِد كاّفة. قبول ال�صّطالع مب�صوؤولّية الأقوال والأفعال على ال�صّ

اأختُم كلمتي بهذه الأبيات ملحيي الدين ابن عربي من كتاِبه »ترجمان االأ�صواق«، 
اإْذ يقول:

ـــــاِن ـــ ـــ َـــ ــزالٍن وَديــــــٌر لــُرهــبـــ ـــ ــمــرعــًى لــغـــ ـــــــــــورٍة       فـــ  لــقــد �ـــصـــاَر قــلـــــبــي قـــابـــاًل كــــَل �ـــــصُ
قــــــــــــــــــــراآِن ومــ�ــصـــــحــُف  تـــــــــوراٍة  ــــواُح  ـــــ واأل ــٍف    ـــ ـــ ــائـــ طـــ وكـعـــبــــــــــُة  ــاٍن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الأوثـــ  وبـــيـــٌت 

اأديـــــــــــُن بــــديـــــِن احلـــــــــِب اأّنى توّجــــــــهـْت      ركــــــائـبُه، فــــــالـــــحـــــــُبّ ديـــــــني واإيـَمـــــاين

الح�صن بن طالل
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Mon cœurestouvertàtous les vents:

C’estuneproprepâture pour les gazelles

Etuneasile pour les moinesChrétiens.

Un temple pour les idoles,

Le rocher noir du pélérin de Mecque.

La table de la Torah

Et le livre du Coran.

Ma religion estcelle de l’amour.

En quelque lieu queroulent les caravanes de Dieu,

La religion de l’amour

Sera la mienne

Etelle sera ma foi.

اأحيِّيُكْم؛ واأ�صلُِّم عليُكْم،،،

الم�صِرق والمغِرب بين واقع الّتوا�صل واآفاق الّتجديد
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حول الُمْنَجز الفكرّي ل�شمّو االأمير الح�شن بن طالل

دة. لويزا بولب�ش*     

�صاحب ال�صمّو الأمري احل�صن بن طالل يعي�س بعمق قلق الوطن، وقلق الع�صر. 
القيم،  على  ترّبى  لقد  والآخر.  والأنا  والأنا،  الأنا  بني  الفجوة  جت�صري  بعزم  ويحاول 
كتاباته  ويف  يقظان.  �صمري  منه  وينبج�ُس  وّثابة،  روح  منه  تطفُح  باملبادئ.  ع  وت�صبَّ
املتنّوعة اأم�صاٌج من هواج�س �صتى، جتاوز فيها حاجز الّنخبة، وانحاَز اإىل الإن�صان يف 

كل مكان.

اإْن تكلَّم ب�صمري املتكلِّم، فب�صمري اجلماعة تكلَّم، واإْن نطَق بنحن، فلي�س للمفرد 
ا. املعظم نف�صه، وهو العظيم مولًدا ومتدًّ

ر من اإ�صاره  تخّل�صه من ربقة العمل ال�صيا�صي املبا�صر، كان ل�صالح خروج املفكِّ
احلركة  يف  اأكرب  مرونة  ذلك  جراء  من  ُمكَت�ِصًبا  لديه،  احلرّية  هام�س  وات�صاع  فيه، 
اأعماله عن جراأة على ممار�صة احلّق يف  كّل  ه. وهو يعربِّ يف  ي�صغله وي�صّ لر�صد ما 

الّنقد، و�صراحة يف اجَلهر بالقناعة اخلا�صة .

اإنَّ العمل ال�صيا�صي املبا�صر الذي ق�صى فيه �صمو الأمري جزًءا من عمره الباذخ 
الذات  فاإن  الثقايف.  العمل  اأو  الفكري  الن�صاط  وراء  اإخفائه  على  يعمل  وجًها  لي�س 
الثقافية لديه تعالت على الذات الفردية، وك�صرت احلدود الأنانية مبا ت�صتدعيه من 

* اأ�صتاذة الل�صانيات والمنطق، وم�صت�صارة رئي�س جامعة �صيدي محمد بن عبد اهلل للعالقات الّدولّية، 
ومديرة منتدى الجامعة الدبلوما�صي بفا�س/المغرب، وخبيرة اللجنة الدولية لحقوق اللغات والحوار 

بمدريد/اإ�صبانيا.
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اإليه ل يبحث عن  يكتبه ويدعو  موا�صفات ماألوفة، وموا�صعات معروفة. و�صمّوه فيما 
تلميع للذات، وهو الأملعي باملق�صد بعد املولد.

اإنه يوؤ�ص�س لأخالقية ثقافية، مل تعد عند الكثريين �صرًطا يف هذا العامل املليء 
بالفراغات. واإن املتتبع يلم�س لديه اقتناًعا باأهمية الن�صاط الفكري، واإياًنا بقدرته 

ر و�صانع القرار. على ج�صر الفجوة التقليدية بني املفكِّ

ولأن الثنني اجتمعا فيه من غري ما خمالفة، فاإن الباحث ل تخطئ عينه ميزة 
ع م�صرب اإرادته . الإقناع بانحيازه الدائم لالإن�صان مهما اختلف موقع اإدارته، وتنوَّ

اإعادة  اإنه ي�صّر على  اأكرث من هم باأكرث من هّمة.  �صمو الأمري احل�صن يواجه 
العتبار اإىل »علم املعاين« بعد اأن ا�صتبّد بنا »علم الكالم«، وُي�صِهم بالروؤى والفعال يف 
�صرح »حكمة الإ�صراق« لل�صهروردي، اأو احللم الالزوردي �صوًنا لأمننا ب�صّقيه الناعم 

وال�صلب.

واإدراك كنهه وهو ما  ل�صرب غوره،  اإىل جهد  اإنَّ القرتاب من م�صروعه يحتاج 
لي�صعف الآن. وتكفي الإ�صارة اإىل اأنَّ �صموه يوؤ�صل لنه�صة ثالثة اأكرث ر�صوًخا ت�صتفيد 
مفهوم  تر�صيخ  من  النه�صة  هذه  وتنطلق  �صابقتني.  منتك�صتني  نه�صتني  �صلبيات  من 
»املواطنة« بالعتماد على ميثاق �صرف يو�صح الواجبات واحلقوق وامل�صوؤوليات لالأفراد 
واجلماعات. ولهذه املواَطنة التي يدعو اإليها بنود اأربعة هي : الُبعد الإن�صاين، والُبعد 
الديقراطي، والُبعد البيئي، والُبعد القانوين والد�صتوري. وهي تهدف يف النهاية اإىل 
الرثوات،  واقت�صام  ال�صلطة،  ومداولة  واجلماعات  لالأفراد  املت�صاوية  احلقوق  �صمان 

واحل�صور املتكافئ يف الف�صاء العام.

ولأن الأمر يحتاج اإىل اأعراف وتقاليد، وبناء وتاأ�صي�س، فاإنه يقرتح البدء بطرح 
و»العدالة  النتقالية«  »الديقراطية  مفهومي  غرار  على  انتقالية«  »مواطنة  مفهوم 
النتقالية«، ويرى اأنَّ الأولوّية يجب اأن توّجه نحو حتقيق »كرامة الن�صان العربي« اأوًل 
قبل تفعيل اأي عمل عربي م�صرتك باعتباره الغاية، لأنَّ كرامة الإن�صان العربي من حيث 
الأ�صمل  يف  لالنخراط  متهد  الكينونة،  لهند�صة  اإعادة  بل  الذات،  لبناء  اإعادة  كونها 

حول الُمْنَجز الفكرّي ل�صمّو االأمير الح�صن بن طالل
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بجعلنا جزًءا من املواَطنة العاملية، بل من العامل الذي جتمعه قوا�صم م�صرتكة تتعّدى 
احلدود الوطنية.

الداخلية،  التحديات  ملواجهة  اأمثل  اإطار  الأمري  �صمو  مفهوم  يف  املواطنة  اإنَّ 
والأخطار اخلارجية، وتاأكيد الُهوّية احل�صارية العربية الفاعلة. واإننا بتحقيق مفهوم 
التاأثري، ومن حومة  دائرة  اإىل  التاأثر  دائرة  نقِدر على اخلروج من  للمواطنة  �صريح 
الكالم اإىل حومة الفعل، بل اإننا ن�صتطيع النتقال باإن�صاننا العربي وامل�صلم مما �صّماه 

»ثقافة البقاء«، جمرد البقاء، اإىل »ثقافة امل�صاركة والبناء«.

»جمتمع  �صّماه  ما  بناء  يف  رئي�صة  َلِبَنة  الأمري  ر  املفكِّ لدى  املواطنة  مفهوم  اإن 
الكفاءة«. ولتحقيق ذلك امل�صعى عمل على ا�صتنفار القطاع الثالث اأو الف�صاء الثالث؛ 
اأي الف�صاء الفكري واملعريف، لأنه من دون ذلك الف�صاء ي�صعب النخراط فيما �صّماه 
»النظام العاملي الن�صاين اجلديد«، من اأجل حتقيق هدف ا�صرتاتيجي يتمثَّل يف م�صودة 

قانون عاملي لل�صلم الجتماعي.

اإنَّ مطمًحا كهذا يحتاج كما يقّر بذلك اإىل تغيري يف الذهنيات والأنف�س، واإىل 
اإىل م�صتوى  الرتفاع  وعلى  نف�صه  تروي�س  املواطن على  يبعث  ناقد  بناء عقل حتليلي 
لذلك،  البدائل.  انعدام  عن  تعبري  هي  مهاترات  يف  الوقت  اإ�صاعة  وعدم  الأحداث، 
باملراأة  وان�صغاله  اإليه من ر�صائل مفتوحة،  ه  بال�صباب من خالل ما وجَّ فاإن اهتمامه 
الإن�صان هو مور  اإقراره بكون  اإطار  من خالل ما ذكرها به من حقوق يدخالن يف 
اإطالق طاقات  تنويري من دون  نه�صوي  بناء م�صروع  لأنه ل يكن  التنمية وهدفها، 
بني  القانوين  الوعي  بث  على  العمل  وجب  ولذلك  العربي.  وال�صباب  العربية  املراأة 
راأ�صها  وعلى  والكبرية.  ال�صغرية  التحديات  ملواجهة  وال�صباب  كالن�صاء  �صني  املهمَّ

التحّدي الإ�صرائيلي الذي ناَل مكا�صبه يف املنطقة بالتعزيز والتقادم.

دة. لويزا بولبر�ش
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ف واالعتدال الَعلمانيَّة بين التطرُّ

دة. اإيليـــن دمعـــــة•

الثقافية  والمطبوعات  الكتب  من  كبيًرا  حّيًزا  العلمانية  حول  الكتابات  تحتل 
لكن  والدين.  وال�صيا�صة  الجتماع  وعلم  الفل�صفة  حقول  في  ا  خ�صو�صً اأنواعها،  على 
ما هي م�صادر الدعوة العلمانية التي ن�صطت في الغرب منذ ع�صر النه�صة؟ ما هي 
اإمكاناتها ومحدودياتها؟ هل العلمانية على اأنواع؟ وكيف يكون ُح�صن ا�صتعمالها و�صوء 
الإ�صكالية  اأّن  اإل  بالعلمانية.  اأخرى متعلقة  بالطبع، هناك م�صائل كثيرة  ا�صتعمالها؟ 
التي يدور عليها البحث هي اأّن العلمانية، التي طرحها ُدعاُتها حاًل لم�صكالت المجتمع، 

قد تكون ِبَدورها م�صكلة. 

الغرب  في  ن�صاأت  التي  والدولة،  الدين  بين  الف�صل  اأي  العلمانية،  فكرة  لعل 
اإّبان ع�صر النه�صة الأوروبية)1(، جاءت بمثابة رّد فعل على بع�س ممار�صات ال�صلطة 
توتاليتاري.  واجتماعي  �صيا�صي  ت�صلط  اإلى  تحّولها  مع  الو�صطى  القرون  في  الكن�صّية 
وفي اإجماع الباحثين اأن ثمة م�صادر ثالثة مهّمة لبروز العلمانية في اأوروبا، هي الآتية: 

اإحياء الإن�صانيات خالل ع�صر النه�صة، - 
انهيار وحدة الموؤ�ص�صات الم�صيحية، - 
التطّور الهائل الذي َعرفته العلوم.- 

للعلوم  الُعليا  الدرا�صات  معهد  من  الدكتوراة  درجة  حتمل  اللبنانية.  اجلامعة  يف  الجتماع  علم  اأُ�صتاذة   *
الجتماعية يف جامعة باري�س. �صدر لها كتاب بالفرن�صية عن دار النهار يف بريوت حتت عنوان »نافذة على 

املتو�صط«، اإ�صافًة اىل عدد من الدرا�صات املن�صورة. وقد �صاركت يف موؤمترات علمية يف لبنان واخلارج.  
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1- الدرا�صات االإن�صانّية في ع�صر النه�صة 

�صهَد القرنان الرابع ع�صر والخام�س ع�صر قيام حركة النه�صة في اإيطاليا، مع 
م الحل الأف�صل لتنظيم  باأّن الدين لم يقدِّ الإن�صانية واقتناع رّوادها  ن�صوء الدرا�صات 
حياة الإن�صان في المجتمع. وقد برزت الدرا�صات الإن�صانية مقابل الدرا�صات الدينية اأو 
الالهوتية. ومن ثم بداأ التمييز بين الإن�صانيات والإلهّيات. واأهم مو�صوعات الدرا�صات 
الإغريقية  الح�صارتين  في  تجلَّت  كما  وال�صعر،  والبالغة،  واللغة،  التاريخ،  الإن�صانية: 
الإن�صانية  الدرا�صات  ُدعاة  اأّن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر  الخ�صو�س.  وجه  على  والالتينية 
لم يقّدموها كبديل عن الدرا�صات الإلهية، لكن كتتّمة لها. ولئن كان هدف الإلهّيات 
تو�صيح عالقة الإن�صان باهلل، فاإنَّ هدف الإن�صانيات تو�صيح َعالقة الإن�صان بالإن�صان. 
وكان من اأثر الدرا�صات الإن�صانية تعديل �صورة الإن�صان التي كانت �صائدة في القرون 

الو�صطى بنْقل محَورها من اهلل اإلى الإن�صان.

ال�صهيرة  ملحمته  في  دانتي  مع  ع�صر  الرابع  القرن  في  للنه�صة  جذور  هناك 
اإذ َوجَد، بالرغم من التزامه الديني، م�صادر للحقيقة خارج  »الكوميديا االإلهّية«؛ 
ا. وفي تلك الملحمة، ي�صع بع�س البابوات في الجحيم، وبع�س  الدعوة الم�صيحية اأي�صً
ل دانتي اإعجابه  الذين اعتبرتهم الكني�صة منحرفين عن العقيدة في الجّنة. وقد �صجَّ
بعدد من الثّوار في رف�صهم اأنظمة �صيا�صية واجتماعية قائمة على الدين. ومن القرن 
بترارك عدًدا من الكتابات البليغة، وبينها مجموعة كبيرة من �صعر  نف�صه، ترَك لنا 

الحب المتفلِّت من القيود. 

وا�صتّدت النزعة الإن�صانية في القرن الخام�س ع�صر مع حاكم فلورن�صا كولو�صيو 
�صالوتاتي، الذي َوَجَد في العقل الإن�صاني ِهبة اإلهّية كافية لتحقيق حياة اأر�صّية تكتنفها 
َز على الدرا�صات الإن�صانية �صرًطا لدعم عقل الن�صان واإرادته.  ال�صعادة وال�صالم. وركَّ
بروني،  ليوناردو  الفلورن�صّيين  ومن  العالم.  اعتزال  في  الرهبانية  النزعة  وقاوَم 
الذي َوَجَد في الأدب الكال�صيكي القديم النموذج ال�صالح للفكر والكتابة، على عك�س 
اأّن  وجد  كما  والمجتمع،  الإن�صان  ق�صايا  عن  اأ�صاحت  التي  الو�صطى  القرون  كتابات 
الح�صارة ل تعي�س خارج مناخ الحرية الفردية وال�صيا�صية، هذه الحرية التي طالما 
قمعتها الموؤ�ص�صة الكن�صية. ومن ُكتَّاب ذلك القرن ليون باتي�صتا األبرتي، الذي اأعلَن 

دة. اإيلين دمعة
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اإيماًنا من النوع العقلي اأو الربوبي، يذهب الى اأن اهلل يح�صر الم�صرح الذي يتعامل 
ل في �صوؤونهم. فالنا�س، ل اهلل، م�صدر الخير وم�صدر ال�صّر  فوقه النا�س، لكنه ل يتدخَّ
مًعا. ولالن�صان القدرة على تنظيم العالم بتحويل الفو�صى اإلى ان�صجام وجمال، �صواٌء 

في الفن اأو في ال�صيا�صة. 

في  حملته  هكذا  والفنون،  الآداب  في  الإن�صانيات  لواء  اإيطاليا  حملت  وكما 
الفكر ال�صيا�صي مع اأ�صخا�س مثل مكيافيلي في كتابه »االأمير«، الذي كان اأّول كتاب 
ل النظرة الإن�صانية اإلى فل�صفة �صيا�صية تدعو اإلى ف�صل الدين عن الدولة  اأوروبي يحوِّ
ا عن ال�صلطات الكن�صّية. وفي القرن ال�صاد�س  وا�صتقالل الحّكام المدنيين ا�صتقالًل تامًّ
ع�صر، تابَع الكاتب الفرن�صي جان بودان و�صف الحكم المدني، داعًيا اإلى ف�صل �صوؤون 
ر البريطاني توما�ش  ال�صيا�صة كلًيا عن �صلطان الدين. وفي القرن الالحق، تابَع المفكِّ
ا فكرة الحق  َعلمانية الدولة وراف�صً هوب�ش هذا الخط في كتابه »ليفياثان«، متبّنًيا 
ن�صوء  قبل  النا�س،  اأن  وراأى  لأنف�صهم.  الو�صطى  القرون  حّكام  اّدعاه  الذي  الإلهي 
الدولة، عا�صوا في حاٍل انحدرت معها الحرية والم�صاواة الى فو�صى. وكان ل بد من 
بين  اجتماعي  كعقد  الدولة  ن�صاأت  هكذا  النا�س.  حقوق  لحماية  منظمة  �صلطة  قيام 
حرياتهم.  يمار�صوا  كي  للنا�س  مجاًل  يدع  اأن  الحاكم  على  لكن  والحاكم.  المحكوم 
وعّدل المفكر الهولندي �صبينوزا، معا�صر هوب�س، في نظرة الأخير، اإذ دعا الى تقييد 

�صلطة الحاكم المطلقة بالقوانين. فالحاكم ال�صيا�صي تحت القانون، ل فوقه. 

2- انحالل الوحدة الدينّية 

ال�صبب الرئي�صي الثاني الذي اأّدى اإلى انف�صال ال�صيا�صة عن الدين كان انحالل 
الوحدة الدينية الأوروبية عبر ان�صقاق الكني�صة الغربية اإلى كاثوليكية وبروت�صتانتية. 
وقد بداأ انح�صار �صلطان البابوية في نهاية القرن الخام�س ع�صر مع انت�صار الفو�صى 
في الموؤ�ص�صة بعد احتالل بابوات ثالثة كر�صي بطر�ش في اآن مًعا، وبعد اإعالء كني�صة 
اأوروبا ال�صمالية العن�صر الحياتي – الأخالقي على العن�صر الالهوتي العقائدي. ففي 
جوهر  اكت�صاف  اإلى  ودعا  الإن�صانية،  الكال�صيكية  الدرا�صات  اإرازم�ش  اأحيا  هولندا، 
االإنجيل ل في كتابات الالهوتيين. وهذا  الم�صيح كما هي في  الم�صيحية في تعاليم 
الجوهر، ح�صب اإرازم�ش، تلّخ�صه و�صّية واحدة، هي المحّبة كما دعا اإليها الم�صيح. 

ف واالعتدال الَعلمانيَّة بين التطرُّ
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اإقامة المجتمع  اإرازم�ش و�صديقه، يدعو الى  ر  اإنكلترا، ُمعا�صِ توما�ش مور في  وكان 
القوانين  اإ�صالح  ويتّم  الدين،  في  الت�صامح  ويعّم  الحروب  فيه  تزول  الذي  المثالي 
من اأجل خير الإن�صان. وتاأكدت هذه الأفكار خالل الفترة الزمنية نف�صها مع الكاتب 
الفرن�صي فرن�صوا رابليه الذي انتقد خرافات بع�س رجال الدين واأفكارهم ال�صطحية، 
الألمانية  الإن�صانية  الحركة  تميَّزت  كما  المدنية.  والدولة  الديني  الت�صامح  اإلى  ودعا 
الإكليريكية مع رجال دين ات�صفوا بالجهل وال�صطحية وا�صطهاد  للروح  بنقد عنيف 

النا�س.

ال�صاد�س ع�صر مع عدد من  القرن  الديني في  الإ�صالح  كّل هذا عا�صَر حركة 
الذي  )1384-1546م(،  لوثر  مارتن  الألماني  ر  المفكِّ طليعتهم  في  الُم�صِلحين، 
االإنجيل،  اأن  يعني  الذي  الأمر  االإنجيل،  عبر  مبا�صرًة  النا�س  خاطَب  اهلل  اإّن  قال 
يح�صل  اهلل  من  ب  والتقرُّ �صخ�صي.  �صاأن  الإيمان  واأّن  الإيمان،  م�صدر  الكني�صة،  ل 
بوا�صطة ال�صالة، ل بوا�صطة رجال الدين و�صفاعة القدي�صين. ودعا لوثر، كما دعت 
الأنكليكانية في بريطانيا التي ُوِلدت من الفكر الإ�صالحي عينه، اإلى تحييد ال�صيا�صة 

عن الدين. 

رين في القرنين ال�صاد�س  ع الوحدة الكن�صّية الأوروبية ظهور مفكِّ ومن نتائج ت�صدُّ
في  م�صكًكا  بع�صهم  وكان  والفكرية،  الدينية  الحرّية  لواء  رفعوا  ع�صر  وال�صابع  ع�صر 
الديني على  العنف  رف�س  الذي  مونتين  الفرن�صي  الكاتب  هوؤلء  الدين. من  م�صائل 
اأيدي الكاثوليك والبروت�صتانت، ُمعتبًرا التع�صب اأكبر الم�صاوئ وداعًيا اإلى الت�صامح. 
واأّن  ممكنة،  غير  اهلل  معرفة  اأّن  وعنده  الحديثة.  الأزمنة  في  ك  ُم�صكِّ اأكبر  وكان 
الديني،  الوحي  الإن�صانية، ل  التجربة  اأّن  العجائب تندرج في باب الخرافات. ووجد 

اأ�صا�س الأخالق، ل بل اإّن العقيدة الدينية لي�صت �صرورية لل�صلوك. 

في  الحديثة  الفل�صفة  اأبو  ديكارت،  رينه  الفرن�صيين  رين  المفكِّ كبار  ومن 
رف�صه فل�صفة القرون الو�صطى والحتكام الى اأي �صلطان خارج العقل. وفي ت�صكيكه 
على  كتبه  الكني�صة  و�صعت  وقد  جديدة.  فل�صفية  بداية  ديكارت  اأر�صى  وعقالنيته، 
اإنكلترا  وفي  قراءتها.  الكني�صة  اأتباع  على  ر  يحظَّ التي  الكتب  اأي  مة؛  الُمحرَّ الالئحة 
ا رقابة الدولة على الكتابات،  دافَع ال�صاعر جون ملتن عن الحرّية الفكرية، ُمعاِر�صً

دة. اإيلين دمعة
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وقائاًل اإّن البحث عن الحقيقة ل يحتمل كبت الفكر. ودعا اإلى الت�صامح الديني، ولم 
يعتبر الخطاأ في م�صائل الدين انحراًفا.

وهو  ع�صر)2(،  ال�صابع  القرن  في  لوك  جون  الديني  الت�صامح  ُدعاة  ِكبار  ومن 
اأول التجريبيين البريطانيين الِكبار. وقد رف�س مبداأ الأفكار ال�صابقة للتجربة، قائاًل 
من  كّلها  اأفكاره  ي�صتمّد  الإن�صان  واإّن  الولدة،  عند  بي�صاء  �صفحة  الب�صري  العقل  اإّن 
القيم الجتماعية،  اإلى تعزيز  لوك  الت�صامح«، دعا  التجربة. وفي كتابه »ر�صالة في 
ق اإل بف�صل الدين  وفي طليعتها الحرية والعدالة والم�صاواة، هذه القيم التي ل تتحقَّ
ل في ال�صيا�صة. لكن من ناحية اأخرى، ل يجوز  عن الدولة ومنع رجال الدين من التدخُّ
لت هذه الحرية تهديًدا للم�صلحة  للدولة اأن تحّد من حرية الموؤ�ص�صة الدينية اإل اإذا �صكَّ
العامة. ولي�س لأي �صلطة اأن تفر�س الإيمان الديني على اأحد، ول يحّق لل�صلطة المدنية 
فر�س اأفكار اأو عقائد من اأي نوع على المواطنين، حتى واإن كانت �صيا�صية. فالدولة 

اآلة اإدارية لت�صيير �صوؤون النا�س. 

3- الثورة العلمّية واأثرها 

ع�صر  ال�صابع  القرن  في  اأوروبا  �صهدتها  التي  الجّبارة)3(  العلمية  الثورة  لت  �صكَّ
رافًدا كبيًرا في ن�صوء العلمانية، فكًرا و�صيا�صًة. وبعدما كان �صائًعا اأّن الأَجرام تتحرك 
ك  تتحرَّ اأنها  الدقيقة،  المالحظة  طريق  عن  كبلر،  برهَن  ُم�صّطحة،  دائرية  بطريقة 
بة. وبعدما �صاد العتقاد اأّن القمر لي�س �صوى كرة �صخمة، برهَن  بطريقة اإهليلجية مركَّ
غاليليو عبر التل�صكوب الذي ابتكره اأّن جغرافية القمر تتخلَّلها جبال واأودية كثيرة. 
وبعدما ظنَّ النا�س اأّن الأجرام ال�صماوية كائنات اإلهّية محمولة على اأجنحة مالئكة، 
القرن  في  كوبرنيكو�ش،  وكان  الجاذبية.  في  الموثوقة  نظريته  ليقّدم  نيوتن  انبرى 
�صاَع  العك�س كما  ال�صم�س، ل  تدور حول  التي  الأر�س هي  اأّن  اكت�صف  ال�صاد�س ع�صر، 
طوياًل بناًء على الم�صاهدة العيانية. وطالما عمدت ال�صلطات الكن�صية اإلى ا�صطهاد 
فته الكني�صة تحت العقائد  العلماء لعتبارها اأنهم تحّدوا بنظرياتهم الجريئة ما �صنَّ
الدينية، فاأودعت غاليليو ال�صجن واأعدمت جوردانو برونو حرًقا. ولم تبَق الك�صوفات 
العلمية من غير اأثر على الفكر الديني؛ اإذ عمَد بع�س الالهوتيين الى تعديل اآرائهم 
الدينية  العقيدة  في  الجوهري  بين  ممّيزين  الم�صتجّدة،  العلمية  الحقائق  �صوء  في 
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اإلى  اأّن بع�س العلماء والُمحَتكمين  اإلى  ا  اأي�صً والطارئ عليها. لكن ل بد من الإ�صارة 
العلم والطريقة العلمية طرحوا اآراء في الفل�صفة بمختلف جوانبها، مثل الميتافيزيق 
اإليها  توؤدي  اأن  يمكن  ل  الدين،  وحتى  الإن�صان،  وم�صير  والأخالق  المعرفة  ونظرية 

الكت�صافات العلمية عبر اأي منطق �صليم.

واأُدخلت الرقابة على  اأقّل ُعر�صًة لال�صطهاد من العلماء.  رون  ولم يكن المفكِّ
ت حتى  المطبوعات مع اختراع الطباعة في القرن الخام�س ع�صر، وهي رقابة ا�صتمرَّ
نهاية القرن ال�صابع ع�صر، لكن على درجات متفاوتة في البلدان الأوروبية المختلفة. 
دة في اإ�صبانيا وُمعتدلة في هولندا، فيما األغتها اإنكلترا بقراٍر ر�صمي  فهي كانت ُمت�صدِّ
ملحمة  كاتب  ملتن  جون  ال�صاعر  من  عنيف  نقٍد  اإلى  �صت  تعرَّ بعدما  1695م  عام 
ال�صلطات  جعل  الت�صديد  من  ا  حدًّ فرن�صا  في  الرقابة  وبلغت  المفقود«.  »الفردو�ش 
ل  ت�صكِّ اأو  الدين  يحاربون  الذين  الُكتَّاب  باإعدام  يق�صي  1757م  عام  قانوًنا  ت�صدر 
كتاباتهم خطًرا على الأمن القومي. ومن كبار الُكتَّاب الفرن�صيين الذين دخلوا ال�صجن 
من اأجل اأفكارهم فولتير واأندريه مورليه وديدرو. وبع�صهم فَرّ خارج فرن�صا خوًفا 
من المالحقة، وبينهم هلفتيو�ش ورو�صو. وقد لجاأ بع�س النا�صرين اإلى تمويه اأ�صماء 
الُكتَّاب الحقيقية باأ�صماء م�صتعارة، علًما اأّن تحريم الكتاب كان ي�صاعد في انت�صاره. 
ا  ولم ُتلَغ الرقابة في فرن�صا اإل بعد ثورة 1789م. وفي حين كان اللتزام الديني تامًّ
ام دعوا اإلى الت�صامح  في اإ�صبانيا، فقد كان �صعيًفا في هولندا واإنكلترا. وهنالك حكَّ
الديني ومار�صوه، مثل فردريك الكبير، الذي توَلّى حكم برو�صيا عام 1740م، واأعلن 
اأّن لكّل الأديان حرّية العمل في بالده؛ اإذ على كل فرد اأن يذهب الى الجّنة اأو يح�صل 

على ال�صعادة بطريقته. 

وكان للثورة العلمية اأثر كبير في اّت�صاع رقعة الحرّية الفكرّية. ومن اأكبر ُدعاة 
طليعتهم  وفي  ع�صر،  الثامن  القرن  اأي  فرن�صا)4(؛  في  التنوير  ع�صر  ُكتَّاب  الحرّية 
التاريخ،  في  كتاًبا  �صبعين  على  يزيد  ما  َن�َصَر  �صاخر،  مو�صوعي  كاتب  وهو  فولتير، 
والم�صرح، وال�صعر، والمقالة، والنقد، والرواية، والق�صة الق�صيرة، اإ�صافًة اإلى مقالت 
وتمهيد  القديم  الحكم  م�صاوئ  نقد  في  كبير  اأثر  ال�صاخر  لأُ�صلوبه  وكان  مو�صوعّية. 
الأر�صية للثورة الفرن�صية التي قامت بعد عقد على وفاته، كما كان له اأثر في كل اأوروبا. 
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م في موؤ�ص�صات اأ�صاًل كبيًرا لل�صّر حول العالم، ودعا اإلى اإلغاء  وقد راأى في الدين الُمنظَّ
اأثر الموؤ�ص�صة الدينية من اأجل تحرير العقل الب�صري. ووجد اأّن اأ�صل الدين هو خوف 
الإن�صان من القوى الطبيعية، واأّن رجال الدين، ومعهم رجال ال�صيا�صة، ا�صتغّلوا هذا 
رين تحرير النا�س من  م بعقول النا�س. واأ�صاف اأّن واجب المفكِّ الخوف من اأجل التحكُّ
الخوف والوهم، ومنه ت�صديق العجائب التي هي مجموعة من الخرافات، واإعدادهم 
ومن  لالأبرياء،  ا�صطهاًدا  الكني�صة  تاريخ  في  وراأى  العالم.  هذا  في  �صحيحة  لحياة 
ُملِحًدا؛  اأّن فولتير لم يكن  اإلى  رون والُكتَّاب والعلماء. وتجدر الإ�صارة  اأبرزهم المفكِّ
بل كان ذا اإيمان »ُربوبي«، يرى اأّن اهلل َخَلَق العالم وتركه يعمل وفق القوانين الطبيعية 
الدين  واأنَّ  رين،  المفكِّ اإيمان  الربوبّية هي  اأّن  العلوم المختلفة. وعنده  التي تكت�صفها 
الموحى اإيمان العاّمة. ويمكن ت�صمية الربوبّية ديًنا علمانًيا اأو عقلًيا خالًيا من العقائد 
اإلى �صيانة  فولتير  اإيمانه العقالني، دعا  والطقو�س ورجال الدين. لكن بالرغم من 

حرّية الفكر، ُمدافًعا عنها ِبِعناد. 

هنري  بول  البارون  من  الديني  الفكر  نقد  في  تطرًفا  الأفكار  اأكثر  وجاءت 
لكي  الكافي  العمر  يع�س  لم  الربوبي  اأّن  راأيه  وفي  فولتير.  معا�صري  اأحد  دولباك، 
م بالنا�س. ول  ُملِحًدا، واأّن ال�صيا�صيين ورجال الدين ابتكروا فكرة اهلل للتحكُّ ي�صير 
بيت  فالطبيعة هي  المجتمع.  واإق�صائه عن  الدين  بمحاربة  اإل  تحريرهم  اإلى  �صبيل 
الإن�صان، ول يوجد �صيء خارجها. ودعا دولباك اإلى تربية علمّية – علمانّية تتولَّها 
رين الفرن�صيين الذين احتكموا  الدولة بعد انتزاعها من ال�صلطة الكن�صّية. ومن المفكِّ
اإلى العلم جوليان اوفراي دو ال ميتري وبيار جورج كاباني�ش، وهما طبيبان وجدا في 
وانطالًقا  ت�صرفاته.  لكّل  تف�صيًرا  دماغه  كيمياء  وفي  الفيزيولوجية  الإن�صان  وظائف 
من مراقبة اأثر الُحّمى على دماغه، راح دو ال ميتري يتحّرى الَعالقات بين العوامل 
الفيزيولوجية والحالت النف�صية. وُنفي من فرن�صا بعد ن�صر كتابه الأّول في المو�صوع، 
ومن هولندا بعد ن�صر كتابه الثاني. وا�صت�صافه المبراطور فردريك الكبير في برو�صيا 
حيث تابع ن�صر اأفكاره. وعنده اأّن حياة الإن�صان النف�صية والعقلية والإرادية تن�صاأ من 
نتيجة عمليات  كّله  الب�صرية هو  الّنف�س  ي�صّمى  وما  التربية.  ب عبر  وتتهذَّ الأحا�صي�س 
عاماًل  الدين  في  ووجد  بالآلة.  وحيًنا  بالنبتة  حيًنا  الإن�صان  ه  �صبَّ وقد  فيزيولوجية. 
الإلحادية  المادية  النزعة  وبلغت  ال�صليمة.  الجتماعية  والحياة  لالأخالق  ُمعرِقاًل 
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بين  العالقة  حول  كتاًبا  ن�صر  ا،  اأي�صً طبيب  وهو  كاباني�ش.  جورج  بيار  مع  ذروتها 
�صلوك الن�صان وتكوينه الج�صدي. ودعا اإلى ف�صل الأخالق عن الدين واإقامتها على 

الدرا�صات العلمية لالإن�صان. 

4- الفكر االأوروبّي في القرنين التا�صع ع�صر والع�صرين 

القرنين  في  الأوروبي  الفكر  على  الدينية  والحرية  العلمية  الثورة  اأثر  ا�صتمّر 
التا�صع ع�صر والع�صرين)5(؛ اإذ بقيت النزعة الإن�صانية - العلمانية م�صتمرة. ويمكن اأن 
نختار من القرن التا�صع ع�صر مفكرين ثالثة هم: اأوغ�صت كونت، ولودفيغ فويرباخ، 
وكارل مارك�ش، ومن القرن الع�صرين �صيغموند فرويد، وبع�س الحركات الفكرية مثل 
الإيجابية المنطقية والتحليل اللغوي، وعدد من الدعوات الإن�صانية. لكن ل بّد قبل ذلك 
من ِذكر حدثين مهّمين كان لهما اأثر في تر�صيخ فكرة العلمانية: الأّول، بروز الحركات 
م للمجتمعات الأوروبية في ال�صيا�صة وال�صناعة والتجارة.  القومية وما اأحدثته من تقدُّ
التي  النظريات  البيولوجيا مع  داروين )ت 1882م( في  ت�صارلز  اكت�صافات  والثاني، 
بناها على اكت�صافاته. واأهّمها، كما جاء في كتابه »اأ�صل االأنواع« )1859م(، المبني 
ال�صنين  تطوَّرت خالل ماليين  الأحياء  اأنواع  اأّن  �صنوات،  م�صتمّرة طوال  بحوث  على 
حتى �صارت ما هي عليه بناًء على مبداأ بقاء الأف�صل، واأّن الإن�صان كائن طبيعي ينتمي 
ر  اإلى العائلة الحيوانية، والفرق بينه وبين بقية الحيوانات في الدرجة ل في النوع. وذكَّ
داروين في خال�صة كتابه اأن النتائج التي تو�صل اإليها ل تم�ّس الأفكار الدينية. لكنه 
�س للمقاومة با�صم الدفاع عن الدين، كما ح�صل عندما �صنَّ الفيل�صوف  َع اأْن تتعرَّ توقَّ

الألماني ليبنتز هجوًما �صطحًيا مخطًئا على نظرية الجاذبية عند نيوتن)6(. 

ت نظرية داروين اإلى اكت�صافات العلوم ونظرياتها المتالحقة  و�صرعان ما ان�صمَّ
الفل�صفة،  في  ون�صبية  واآلية  مادية  اتجاهات  عن  واأ�صفرت  ع�صر،  ال�صابع  القرن  منذ 
غير وّدية في ما يتعلَّق بالدين. وفي اأو�صاط كثيرة، حلَّت النظرة العلمية الآلّية مكان 
النظرة الدينية الغائّية. لكننا هنا اأمام نطاقين ُمختلفين، يقت�صي كلٌّ منهما نوًعا من 
ر حدًثا طبيعًيا مثل ك�صوف ال�صم�س بقولنا اإّن ال�صم�س �صاءت  المنطق. فنحن ل نف�صِّ
ر وظائف الج�صد البيولوجية على هذا النحو. اإل  الحتجاب عن الب�صر. كذلك ل نف�صِّ
اأنه ل يمكن التخّلي التام عن الأ�صباب الغائّية بحّجة اأّن الطريقة العلمية ل تعترف بها. 
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فتف�صير الأفعال الإن�صانية الإرادية ل يمكن اأن يح�صل اإل بناًء على الأ�صباب الغائية. 
وكونها خارج الطريقة العلمية ل يعني الَبتة اأنها خارج العقل. 

التا�صع  القرن  في  الفكري  الجّو  عن  كالمنا  ن�صتهلُّ  المالحظتين،  هاتين  بعد 
»الفل�صفة  �صّماه  تياًرا فكرًيا  اأطلَق  الذي  اأوغ�صت كونت)7(  الفرن�صي  المفكر  ع�صر مع 
الإيجابية« عبر ُكتب �صدرت في باري�س بين 1830 و1842م. وهو يرى اأّن الفكر الب�صري 
)الالهوتية(  الدينية  المرحلة  هما  الأخيرة،  العلمية  المرحلة  قبل  مرحلتين  في  مرَّ 
الإن�صان  فيها  حاوَل  بدائية،  الأولى  المرحلة  )الميتافيزيقية(.  الفل�صفية  والمرحلة 
تف�صير الظواهر الطبيعية كما لو كانت �صادرة عن كائن اأو كائنات فوق الطبيعة. وتلتها 
دة مثل  المرحلة الفل�صفية حيث ا�صتعا�س الإن�صان عن الكائنات الإلهّية بمبادئ مجرَّ
نظرية المُثل عند اأفالطون. وجاءت المرحلة الإيجابية نتيجة الكت�صافات والقوانين 
المراقبة  على  التف�صيرات  كل  وتبني  البدائيتين،  المرحلتين  مكان  لتاأخذ  العلمية 
والختبار العلميَّين. ودعا كونت اإلى الإقالع عن التف�صيرات الالهوتية والميتافيزيقية 
واعتماد التف�صيرات العلمية في كل مجال من مجالت المعرفة. وفي درا�صة المجتمع، 
دعا اإلى اإحالل ما �صماه »فيزياء المجتمع« مكان علم الجتماع التقليدي القائم على 

التنظيرات الفل�صفية. 

فكرهما  في  ومارك�ش  اإنغلز  ا�صتلهمه  الذي  الألماني  ر  المفكِّ فويرباخ  كان 
الم�صيحية«  »جوهر  اأهّمها  الكتب،  من  عدًدا  و�صع  وقد  الإلحادي.  الجتماعي 
هو  اهلل  واإّن  اهلل،  ل  الإن�صان،  هو  ال�صحيح  الدين  محور  اإّن  يقول  حيث  )1841م( 
الطبيعة الب�صرية في كمالها من حيث هي عقل واإرادة ومحبة)8(. هذا يعني اأّن الإن�صان، 
في نظر فويرباخ، هو الذي »خلق« اهلل، ل العك�س. اأما الإله الديني فهو َوْهٌم �صلََّطُه 
ق اأنه حقيقة قائمة في ذاتها. وما ي�صميه  الإن�صان من ذاته على العالم الخارجي، و�صدَّ
فويرباخ  الإن�صانية في كمالها. وميَّز  اإل معرفته لطبيعته  اإْن هو  الإن�صان معرفته هلل 
بين الدين الإلهي الُمخطئ الذي يجعل محوره اهلل، والدين الإن�صاني ال�صحيح الذي 
االإنجيل قراءًة جديدة، وذلك عبر  يجعل محوره الإن�صان. هذه النظرة تحتِّم قراءة 
ترجمته من »لغة ال�صرق الخيالية« اإلى »لغة الحديث العادي«. واعترف فويرباخ باأّن 
ق  اللحاد؛ اأي القول باأُلوهة الإن�صان، هو جوهر الدين. وعنده اأّن الدين ال�صحيح يحقِّ
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ُحلم العقل الب�صري القديم باإقامة فردو�س، ولكن هنا على الأر�س. الدين ال�صحيح 
يق�صي باإبدال النعيم ال�صماوي بنعيم اأر�صي. 

فويرباخ  اأفكار  تبّنى  الذي  مارك�ش)9(  كارل  مع  الإلحادي  الخّط  هذا  وا�صتمر 
في الدين، لكنه اأخذ عليه اكتفاءه بتف�صير الواقع، في حين اأّن الحاجة هي اإلى تغيير 
للعمل  اأداًة  الفل�صفي  التنظير  بتحويل  اإل  يح�صل  اأن  يمكن  ل  التغيير  وهذا  الواقع. 
الجتماعي. والطريقة الوحيدة التي تثبت �صحة هذا العتقاد الإن�صاني هي تاأ�صي�س 
نظام يقوم على اأ�صا�س اإ�صباغ ال�صفات الإلهية على الإن�صان. واأدخَل مارك�ش تعدياًل 
على فكرة فويرباخ بقوله اإّن الطبقة العاملة الم�صحوقة في المجتمع الراأ�صمالي هي 
التي ابتكرت عقيدة اهلل وال�صماء والحياة الثانية للتخل�س من و�صعها المتخلِّف، واأّن 
ا في جانبه القائل باأّن اهلل ُيعاِقب النا�س  زت هذا العتقاد، خ�صو�صً الطبقة الحاكمة عزَّ
من اأجل تحقيق العدالة وال�صعادة والخال�س في حياة ثانية، خدمًة لم�صالحها. وفي 
ر من ا�صتعباد  ق خال�صه اإل على هذه الأر�س، بالتحرُّ نظر مارك�ش اأّن الإن�صان ل يحقِّ
المن�صود هو  المجتمع  الدين. لذلك، كان  اأوهام  الحاكمة ومن  الراأ�صمالية  الطبقات 
الفردو�س الوحيد الممكن، وهذا يتحقق بالعمل الإن�صاني. اإنه المجتمع ال�صيوعي الذي 
يجد كل فرد فيه اإ�صباًعا لحاجاته وتحقيًقا لإمكاناته. وفيه ُتلغى الُملكّية الفردية التي 
اإذ تتيح لفئة �صئيلة، وهي الطبقة الراأ�صمالية  اأ�صاًل لكل ال�صرور؛  مارك�ش  راأى فيها 
ومع  العاملة.  الطبقة  الكبيرة، وهي  الفئة  وا�صتعباد  الإنتاج  و�صائل  احتكار  الحاكمة، 
ق الفردو�س على الأر�س ويزول البوؤ�س الإن�صاني  قيام المجتمع ال�صيوعي العادل، يتحقَّ

النا�صئ من الوهم الديني. 

ا�صتمرَّ  الع�صرين الذين  التا�صع ع�صر والقرن  اأواخر القرن  ري  وفي طليعة مفكِّ
معهم الخّط الإلحادي �صيغموند فرويد)10(، الذي تابَع القول باأّن فكرة اهلل ابتكرها 
الإن�صان عن طريق ال�صفاء، لكن عبر تحويل مفهوم الأب الأر�صي اإلى الأب ال�صماوي. 
فالإن�صان ي�صعر، منذ طفولته، بحاجة اإلى حماية، هذه الحماية التي يوؤّمنها الأب في 
العائلة. لكّن الأب يكون اأحياًنا قا�صًيا اأو ظالًما ول ي�صتطيع توفير كل الحاجات وتلبية 
جميع الرغبات. لذلك يحلم الطفل باأب فوق، في ال�صماء، هو مثال العطف والمحّبة 
والكمال. من هنا جاءت فكرة اهلل، ح�صب فرويد، عبر اإ�صفاء �صورة اهلل على العالم 
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ال�صماوي هو كمال  فالأب  وقديًرا،  ا  وُمحبًّ الأر�صي رحيًما  الأب  كان  ولئن  الخارجي. 
هذه  في  والعقاب  المكافاأة  اإلى  الأر�صي  الأب  يلجاأ  وكما  والقدرة.  والمحبة  الرحمة 
الحياة، فالأب ال�صماوي يعتمد الثواب والعقاب في حياة ثانية. هذا كّله يعني، في نظر 
فرويد، اأّن الدين وهٌم جاء من حاجة الإن�صان اإلى الحماية. وتجدر الإ�صارة اإلى اأّن 
فرويد ظنَّ اأّن نظرته في الدين ثمرة العلم والطريقة العلمية. وكما حاول بع�س علماء 
النف�س اإرجاع كل اأفكار الإن�صان واأفعاله اإلى عوامل نف�صية، هكذا حاول بع�س علماء 
الجتماع اإرجاعها اإلى عوامل اجتماعية، كما فعل اإميل دوركهايم عندما ذهب الى اأّن 
اهلل هو المجتمع مكتوًبا باأحرف كبيرة وبطريقة رمزية)11(. لكن علماء النف�س وعلماء 
الجتماع ما لبثوا، منذ منت�صف القرن الع�صرين، اأن هجروا حقل التنظير واعتمدوا 

الطرق ال�صلوكية القائمة على الإح�صاء. 

ل�صمعنا  الملحد،  جانبها  في  الوجودية  مع  الع�صرين  القرن  فل�صفة  تابعنا  واإذا 
جان بول �صارتر يقول باأّن اهلل غير موجود، واأّن الإن�صان متروك وحيًدا، بل محكوم 
ا، ليختار اأفعاله ويحمل م�صوؤولية اختياره)12(. وهذه الحرية ترميه  عليه اأن يكون حرًّ
في الوحدة والحيرة والقلق. لهذا ياأ�صف الوجوديون لعدم وجود اهلل؛ اإذ لو كان موجوًدا 
اإّن  ُم�ْصَبقة لأي �صيء؛ بل  اأنه غير موجود، فال قيمة  اأ�صا�س القيم. لكن بما  لكان هو 
القيمة الوحيدة تاأتي من فعل الختيار. وانتقد �صارتر ما �صّماه اإلحادّية القرن التا�صع 
ع�صر التفاوؤلية، لأنها نادت بالقيم المطلقة وجعلت المجتمع اأو نظام الحكم م�صدًرا 
لهذه القيم. فلي�س هناك، في نظره، عالم م�صتقل ُيغِدق المعنى والقيمة على تجربة 

الإن�صان، �صواٌء اأكان الفردو�س الديني اأم المجتمع ال�صيوعي.

يها  خطَّ في  الأنكلو�صك�صونية  الفل�صفة  مع  والت�صكيكي  الإلحادي  الخط  ز  وَتعزَّ
باأثر  ذلك  وكان  اللغوي.  والتحليل  المنطقية  الو�صعية  اأو  بالإيجابية  المعروَفين 
بين  البريطانية  كيمبريدج  جامعة  في  الفل�صفة  علَّم  الذي  فتكن�صتاين  لودفيغ  من 
ر الفيل�صوف  1929م و1947م، وكذلك باأثر من كتابات ديفيد هيوم حول الدين. وعبَّ
كتابه  المنطقية في  الإيجابية  وو�صوح عن دعاوى  بب�صاطة  اآير)13(  األفرد  البريطاني 
تحمل  التي  الت�صاريح  اإّن  قائاًل  عام 1936م،  ال�صادر  والمنطق«  والحقيقة  »اللغة 
ال�صكلي،  والمنطق  الريا�صيات  في  كما  تكرارية  اإّما  نوعين:  على  هي  حرفًيا  معنًى 
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يتم  علمّية  واإما  مربعة،  دائرة  وجود  ي�صتحيل  واإنه  الجزء  من  اأكبر  الكل  اإّن  كقولنا 
التثبت من �صحتها بالمراقبة والختبار وتكون على درجات متفاوتة من اليقين. اأما 
م معرفًة، كما في  اأو يقدِّ خارج هذين النوعين فلي�س هناك اأي ت�صريح يحمل معنى 
ز بين »الظاهر« و«الحقيقة« ل يقول  الميتافيزيق والالهوت. فالميتافيزيقي الذي يميِّ
�صيًئا في الواقع، ومثله الالهوتي الذي يتكلَّم عن وجود اهلل وخلود الروح. ولئن كان 
ت�صريح  منه  حًظا  اأكثر  فلي�س  معنى،  يحمل  ل  اهلل  بوجود  القائل  الموؤمن  ت�صريح 
الُملِحد اأو الُم�صكك؛ لأّن ال�صوؤال نف�صه باطل من الأ�صا�س اإذ ل ينتمي الى اأيٍّ من نوَعي 
الكالم المذكوَرين. لكْن ِمن ِفكر فتكن�صتاين نف�صه ن�صاأ خّط فل�صفي لحق هو التحليل 
اللغوي، احتفظ ُدعاُته بمعنى واحد للت�صاريح الدينية، هو المعنى الُخلقي)14(. فكل ما 
اأوردته الكتب الدينية عن وحي اإلهي واأنبياء واأحداث تخرق المعتاد ل قيمة له، والعبرة 

الوحيدة التي يمكن الحتفاظ بها من الدين هي طريقة ال�صلوك المرجّوة.

وقد وجدت هذه النزعات الإلحادية – الَعلمانية الُمعا�صرة تعبيًرا نظرًيا وعملًيا 
في بع�س الموؤ�ص�صات التي اأطلقت على نف�صها �صفة الإن�صانية واأعلنت، كال�صيوعية، اأنها 
تاأخذ مكان الدين. ومن الذين و�صعوا اأُ�ص�س الدين الن�صاني الكاتب الأميركي كورلي�ش 
في  الإن�صانية  الدعوة  جذور  وجد  وقد  كفل�صفة«)15(.  »االإن�صانية  كتابه  في  المونت 
الح�صارة الإغريقية القديمة، مع الُكتَّاب الم�صرحيين وطليعة الفال�صفة الذين �صبقوا 
�سقراط، ثم مع الفل�صفة الرواقية في مناداتها باأّن النا�س اأخوة بع�صهم لبع�س، واأنهم 
خت هذه الدعوة مع الر�صالت الدينية، ثم  مواطنون لمدينة واحدة هي العالم. وتر�صَّ
مع رّواد النه�صة الأوروبية بدًءا من القرن الرابع ع�صر حتى اأيامنا هذه، ومع الثورات 
ال�صيا�صية التي غيَّرت الفل�صفات ال�صيا�صية واأنظمة الحكم، وهي الأميركية )1776م( 
والفرن�صية )1789م( والرو�صية )1917م(. وتقوم عقيدة الدين الإن�صاني على رف�س 
ق المعجزات،  المطَلقات والإيمان بالعقل والطريقة العلمية. واإذا �صحَّ اأّن العلم ل يحقِّ
ا اأنه ل اأمل اإل بما يعطينا اإياه. هذا يعني اأنه ل اأ�صا�س لالإيمان باأديان  فال�صحيح اأي�صً
ُموحى بها، ول بحياة وراء حياة الأر�س وعالم غير هذا العالم. كما يعني اأّن الأنبياء 
والُمعلِّمين الدينيين هم اأُنا�س فا�صلون ومعلمو اأخالق وم�صلحون اجتماعيون. والقيم 
التي يوؤمن بها اأتباع الدين الإن�صاني ويمار�صونها ترتكز كلها اإلى الحقائق العلمية. ول 
يجوز لالإن�صاني اأن ينعزل عن العالم بحًثا عن م�صادر للقيم اأو عن حياة اأف�صل؛ اإذ ل 
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حياة اإل حياة هذا العالم. وهناك كتاب بعنوان »االإن�صانية«، ي�صّمي موؤلفه البريطاني 
الروح،  وخلود  الإرادة،  وحرية  اهلل،  هي:  لاّلعقل  اأعمدة  ثالثة  بالكهام)16(  هارولد 
ويطرح اأربعة بنود يقوم عليها »الدين« الإن�صاني: الإن�صان متروك وحده ولي�س له �صوى 
نف�صه؛ الحياة الأر�صية هي كل �صيء، البداية والنهاية؛ الَفرد م�صوؤول عن حياته؛ الفرد 

م�صوؤول عن حياة الجن�س الب�صري.

5- الَعلمانّية المتطّرفة والَعلمانية الُمْعَتِدلة 

ا موجًزا لأهم الدوافع التي اأّدت اإلى العلمانية في الغرب.  م كان عر�صً اإّن ما تقدَّ
وعلى اختالف هذه الدعوات، فالعن�صر الم�صترك بينها هو ف�صل الدين عن الدولة. 
لكن يمكن اخت�صار المفاهيم العلمانية اإلى مفهومين كبيرين. فهنالك مفهوم يمثله 
ا.  رون مثل مارك�ش ونيت�صه وفرويد وبرتراند ر�صل، ويرى في الدين وهًما و�صرًّ مفكِّ
دته  ل هذا المفهوم اإلى نظام حكم ج�صَّ ف مع مارك�ش واأتباعه، تحوَّ وفي �صكله المتطرِّ
اآخر  مفهوم  وهناك  للدولة.  ر�صمية  عقيدة  الإلحاد  اعتمدت  التي  ال�صيوعية  الدول 
ويدعو  جون لوك.  مثل  كبار  وفال�صفة  النه�صة  ري ع�صر  مفكِّ بع�س  يمّثله  للعلمانية 
هذا الخط اإلى الت�صامح الديني وال�صماح للتنظيمات الدينية بممار�صة عقائدها على 
د ال�صالمة العامة، مع عدم التدخل في النظام ال�صيا�صي. ولعلنا نجد تعبيًرا  نحو ل يهدِّ
�صيا�صًيا عن هذا المفهوم في معظم الديمقراطيات الغربية، مثل الوليات المتحدة 
وفرن�صا. فهي ل تعلن ديًنا ر�صمًيا للدولة، بل تف�صل ال�صيا�صة عن الدين، من غير اأن 

ُتنادي بالإلحاد. 

من هنا ن�صتطيع الكالم عن علمانية قا�صية اأو متطرفة اأو ميتافيزيقية، ل تكتفي 
المجتمع، وعلمانية  اإق�صاءه عن  وتحاول  بل تحاربه فكرًيا  الدولة  الدين عن  بف�صل 
الى  الإ�صارة  وتجدر  الدولة.  عن  الدين  بف�صل  تكتفي  �صيا�صية،  اأو  معتدلة  اأو  لّينة 
الأفكار  في  كبيًرا  اختالًفا  بينها  ما  في  تختلف  العلمانية  حول  العربية  الكتابات  اأّن 
اأنف�صهم  الُكتَّاب  كان  اإذا  عّما  يت�صاءل  الناقد  القارئ  اأّن  حّد  اإلى  والم�صطلحات، 
يتناولون مفهوًما واحًدا. وُنعطي هنا مَثل مفكَرين هما عبد الوهاب الم�صيري وعادل 
ال�صاملة«،  و«العلمانية  الجزئّية«  »العلمانية  م�صطلَحي  يبتكر  الم�صيري  �صاهر)17(. 
اأو ُخلقية، تذهب الى  اإن�صانية  اإّن العلمانية التي ي�صفها بالجزئية هي علمانية  قائاًل 
ف�صل الدين عن الدولة، في حين اأّن العلمانية التي ي�صفها بال�صاملة هي، في راأيه، 
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نظرة اإلى العالم والكون والإن�صان، يدخل فيها الدين ويتداخل مع �صوؤون الدولة. هكذا 
تغدو »العلمانية« الحقيقية، ح�صب مفاهيمه وم�صطلحاته، النظرة الدينية اإلى العالم. 
ويقول اإّن ما ي�صّميه العلمانية الجزئية مفهوم غربي ل ينطبق على العالم العربي، في 
حين اأنه ابتكَر مفهوم العلمانية ال�صاملة انطالًقا من الواقع العربي. لكننا ن�صاأل: ما 
ر الم�صيري في تم�ّصكه بعبارة »العلمانية«، مع اإعطائها، في الوقت نف�صه، معنًى  مبرِّ
اأنه ي�صتغّل القيمة الإيجابية التي اكت�صبتها العبارة  مغايًرا تماًما للماألوف؟ وتقديرنا 
في اأو�صاط ثقافية وا�صعة لينحرف بها عن معناها الحقيقي، بل لَيبلغ هذا النحراف 
حّد تمييع العلمانية عبر توحيد مفهوم العلمانية بالنقي�س الذي ثارت العلمانية، في 
ال�صلبة«  »العلمانية  بين  �صاهر  عادل  ز  يميِّ جهته،  من  عليه.  الماألوفة،  اأ�صكالها  كّل 
الدين ف�صاًل  الى ف�صل  يدعو  فل�صفي  اأ�صا�س  تقوم على  فالأولى  اللّينة«.  و»العلمانية 
ا عن الدولة. وُدعاة هذا النوع من العلمانية غير م�صتعّدين لتبديل مواقفهم، مهما  تامًّ
كانت العتبارات الجتماعية اأو النف�صية اأو التاريخية اأو الُخلقية التي تواجههم. اأما 
للظروف،  ِتبًعا  تعديلها  اأو  مواقفهم  تبديل  على  منفتحون  فهم  اللّينة  العلمانية  ُدعاة 
اإّن  نقول  �صاهر،  على  وتعليًقا  ال�صيا�صة.  عنا�صر  من  ن  مكوِّ كعن�صر  الدين  وقبول 
منغلق،  واحد  موقف  ذات  �صلبة  علمانية  �صّماه  ما  على  تقت�صر  ل  كفل�صفة  العلمانية 
العلمانية  في  واجدون  اأننا  والأحرى  لل�صالبة.  مالزًما  النغالق  يجعل  لم  اأنه  علًما 
الفل�صفية نف�صها خطوًطا متنوعة، يمكن اعتبار بع�صها �صلًبا وبع�صها لّيًنا. ومهما يكن 
الأمر، فاإّن نظرتنا اإلى العلمانية، والم�صطلحات التي ا�صتخدمناها لو�صف ما نظّنه 
النوعين الرئي�صيين من العلمانية، غير متاأثرة بهذه الكتابات، ل بل هي مختلفة عنها 

في م�صادرها واأهدافها.  

النقد  اإّن  نقول  العلمانية،  من  نوعين  بين  اأقمناه  الذي  التمييز  اإلى  بالعودة 
النه�صة، با�صم  المنفتحة منذ ع�صر  له الدين في المجتمعات الغربية  الذي تعّر�س 
العلم والطريقة العلمية والنزعة العقلية والحداثة، جعل علمانية هذه المجتمعات ل 
اأحد كتب  تختلف كثيًرا عن العلمانية في المجتمعات ال�صتراكية المنغلقة. ونقع في 
اأّن عاَلم  الغرب، وهو  العلمانية في  لبع�س مظاهر  الآتي  الو�صف  علم الجتماع على 
روحانيًة)18(.  واأقل  ماّديًة  اأكثر  الُمغالية،  العقالنية  من  باأثر  �صار،  الغربي  الإن�صان 
باأنها  للعلمانية  تحديد  على  نقع  علماني«،  مجتمع  في  »الدين  بعنوان  كتاب  وفي 
العقائد  تفقد فيها  التي  العملية  باأنها  وللَعلمنة  تقّل�صها،  اأو  الدينية  التقاليد  انحالل 
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والطقو�س والموؤ�ص�صات الدينية تاأثيرها الجتماعي. ويعلن موؤلِّف الكتاب، وهو عالم 
الجتماع البريطاني بريان ول�صون، عن اأ�صفه لبقاء ال�صلوك غير المنطقي �صائًدا في 
المجتمعات الغربية حتى بعد تال�صي �صلطان الدين، قائاًل اإّن الالمنطقّية التي ظهرت 

في المجتمع با�صم العقالنية والحداثة اآتية من م�صادر اأخرى غير الدين)19(. 

ديفيد  البريطاني  الباحث  هو  اآخر،  غربي  اجتماع  عاِلم  يقترح  هنا  من 
مارتن)20(، حذف عبارة »العلمانية« من القامو�س ال�صو�صيولوجي بعدما اأ�صبحت تعّبر 
عن اأيديولوجّية ُمعادية للدين. ويعطي العقالنية العلمية والمارك�صية والوجودية اأمثلًة 
د الحقيقة ح�صب نظرتها، ثم ت�صتنتج، بناًء  في هذا المجال، قائاًل اإّن كاًل منها ُتحدِّ
ر عن وهم ولي�س عن حقيقة.  على تحديدها المنحاز، اأّن الدين ُيعاني انح�صاًرا لأنه يعبِّ
بطالن  على  دلياًل  م  يقدِّ ل  ما  موؤ�ص�صٌة  تعانيه  قد  الذي  التقلُّ�س  باأّن  مارتن  ويعلِّق 
عقائدها. فهل يجوز، بناًء على الت�صييق الذي تعّر�س له الدين في الأنظمة ال�صيوعية، 

اأن ن�صتنتج اأّن ال�صيوعية �صحيحة والدين باطل؟ 

الموؤ�صف اأّن هذا النوع القا�صي من العلمانية ُيماَر�س با�صم العلم والروح العلمية 
والطريقة العلمية. وكان الفيل�صوف الأميركي وليم جيم�ش قد اأدان، في اأواخر القرن 
التا�صع ع�صر، هذه النزعة بقوله: »في العقل الب�صري نزعة طبيعية وماّدية متاأ�صلة، ل 
يمكنها الت�صليم اإل بالحقائق الملمو�صة فعاًل. وتجد هذه النزعة في ما ي�صّمى »علًما« 
وثنها المعبود. واإحدى العالمات لمعرفة العابد هي وَلُعه بكلمة »عاِلم«. وهناك طريقة 

ق�صيرة للق�صاء على اأّي راأي ل توؤمن به هذه النزعة، هي و�صُفه بالالعلمّية«)21(.

لكن تجدر الإ�صارة الى اأّن العلماء، في اإطار عملهم وفي حدود الطريقة العلمية، 
ل يجوز لهم اأن يقولوا بالحتمية الآلية اأو بالماّدية اأو بالغائّية. فهذه المقولت تنتمي 
وفرويد  داروين  نادى  بها. وعندما  العلم  اإلى  ول حاجة  العلم،  اإلى  ل  الفل�صفة،  اإلى 
و�صواهما من العلماء بالحتمية الماّدية، فهم كانوا يطرحون نظرة فل�صفية اإلى العاَلم 
اأّي  يوؤّيد  ل  العلم  اأّن  والحّق  نظراتهم �صبغة علمية.  عطوا  اأَ واإْن  والإن�صان،  والحقيقة 
م باعتدائه على نطاق خارج نطاقه واّدعائه منطًقا  نظرة من هذا النوع، ول هو يتقدَّ
»ال�صوفياتية«  والمن�صورات  الكتب  في  وقعنا  ولطالما  �صلة.  باأّي  العلم  اإلى  يمّت  ل 
الُمغالية  الالعلمية  النزعة  هذه  من  انطالًقا  والعلمانية  للعلم  تبجيل  على  ال�صابقة 
القا�صية  اأو  الُمغالية  اأو  المتطّرفة  العلمانية  اأّن  الى  واإ�صافًة  العلم.  تنتحل �صفة  التي 
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ا القيم الجتماعية ال�صليمة كالحرية  اأو الميتافيزيقية ُتجافي العلم، فهي تجافي اأي�صً
يفر�صه  ر�صمي  »دين«  الى  العلمانية  هذه  لت  تحوَّ اإذا  ا  خ�صو�صً والم�صاواة،  والعدالة 
ا لهذه القيم اإْن هو  نظام الحكم على المواطنين. اإل اأّن الدين نف�صه قد ي�صبح عدوًّ
اأ�صبح رهين اأُطر �صكلية جامدة اأو اخت�س، عرقًيا اأو قومًيا اأو طبقًيا، ب�صعب دون اآخر. 
َعت مفهوم ال�صعب لي�صمل  اإذ و�صَّ اإن�صانية  بهذا المعنى، يمكن اعتبار الم�صيحية ثورة 
ا. اأما  كل اإن�صان بعدما كان مقت�صًرا على العرق اليهودي. والإ�صالم دين �صامل اأي�صً
بع�س الأفكار والممار�صات التي تراكمت على الأديان خالل تاريخها فمن �صاأنها تقييد 
رين الدينيين  ر عن اأ�صالة الدين. لكن على المفكِّ انطالق الإن�صان. والكثير منها ل يعبِّ

معالجة هذه الم�صائل بجراأة والتمييز بين الأ�صيل والطارئ. 

ت اإليها في الفكر والمجتمع  بعدما عر�صنا ن�صوء العلمانية واأبرز العوامل التي اأدَّ
ف اأخيًرا لنطرح ال�صوؤال  الغربيين، مع تمييزنا بين علمانية لّينة وعلمانية معتدلة، نتوقَّ
الأغلبية  ذات  البلدان  في  �صيا�صي  كنظام  العلمانية  عن  ال�صتغناء  يمكن  األ  الآتي: 

الدينية والبلدان ذات الدين الواحد، حيث تقوم اأنظمة حكم ذات طابع ديني؟ 

درجات  على  لوقعنا  دينًيا،  حكًما  َعرفت  التي  المجتمعات  تاريخ  در�صنا  اإذا 
ل هذا النوع من الحكم الى طغيان لم  متفاوتة من النجاح والإخفاق. لكن طالما تحوَّ
تنُج منه الأنظمة التوتاليتارية حيثما قامت، في وجهيها الديني والعلماني. ُي�صاف اإلى 
اأّن الحكم الديني، بعيًدا عن اأن يكون كما يتوّهم دعاُته ُحكم اهلل على الأر�س،  هذا 
الم�صاوئ  كل  بالتالي  وتحميله  با�صم اهلل  واحد  فرد  اأو  الب�صر  ُحكم مجموعة من  هو 
وال�صرور والموبقات والمحدوديات المترتبة على حكم من هذا النوع. وهذا نوع �صارخ 
الالمحدود.  المطلق  مقام  اإلى  نف�صه  المحدود  الفرد  معه  يرفع  رك،  ال�صِّ اأنواع  من 
اإنما يحقق م�صيئة اهلل، فكيف يمكن تف�صير النقالبات  اأّن الحاكم الديني  واإذا �صحَّ 
ثم  الديني،  والت�صحيح  الدين  با�صم  الدينيون  الحّكام  لها  تعر�س  التي  والغتيالت 
حون« اأن واجهوا م�صيًرا مماثاًل في حركات ت�صحيح م�صادة؟ وهنا  ما لبث »الم�صحِّ
ر راأي فويرباخ القائل: »حيثما اأُقيم الحق على ال�صلطة الإلهّية، يمكن  يجدر اأن نتذكَّ

تبرير اأ�صد المور �صوًءا وظلًما«)22(. 

ثم اإّن هناك معنى للتعّددية يبدو معه كل مجتمع تعددًيا �صاء اأم اأبى، واإْن كان 
كل اأفراده من دين واحد اأو حتى من مذهب واحد. هذا هو المعنى العددي، اأي معنى 
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تَكوُّن المجتمع من عدد اأو من اأفراد. ول يمكن �صيانة القيم الجتماعية الأ�صا�صية من 
حرية وعدالة وم�صاواة اإل بتبّني هذا المفهوم العددي للتعددية. وتجدر الإ�صارة الى 
اأّن ال�صرائع، حيثما وردت في الكتب المقد�صة، جاءت غير كاملة وغير مف�صلة، مما 
فتح اأبواب التاأويل والجتهاد، وهذا اأّدى بَدوره اإلى ن�صوء مذاهب مختلفة داخل الدين 
ر  ت والتحرُّ الواحد وخطوط متعّددة �صمن الحكم المذهبي الواحد، تتنوع بين التزمُّ
د على اأّن تنّوع التف�صيرات �صمن المذهب الواحد وحرّية المرء  والعتدال. لذلك ن�صدِّ
تعّددية كل  د  توؤكِّ الإيمان،  والقبول والرف�س، وكذلك لالإيمان وعدم  والفهم  للتف�صير 
ا  المجتمعات بالمعنى العددي. وكما اأنه »ل اإكراه في الدين«)23(، فال يجوز الإكراه اأي�صً

في نظام حكم قائم على الدين. 

في الخال�صة، نقول اإّن درا�صتنا طرحت الإ�صكالية الآتية: بعدما اّدعت العلمانية 
الغربية اأنها جاءت لتحمي القيم الجتماعية الأ�صا�صية، وفي طليعتها الحرية والعدالة 
ا في بع�س الفكر الليبرالي واأنظمة الحكم الإ�صالحية  والم�صاواة، تحّولت - خ�صو�صً
- اإلى تيار ُمنغِلق ُيحاِرب تلك القيم بالذات التي اّدعت العلمانية اأنها قامت لتاأمينها 
العلمانية  عن  ال�صتغناء  اأ�صا�س  على  يتّم  لم  الماأزق  لهذا  عالجنا  اأّن  اإل  و�صيانتها. 
واقتراح بديل لها، بل ح�صل على اأ�صا�س التمييز بين نوعين من العلمانية: العلمانية 
كثيًرا  اأبعد  تذهب  بل  الدولة  عن  الدين  بف�صل  تكتفي  ل  التي  المتطرفة  اأو  القا�صية 
من ذلك لمحاربته في المجتمع، والعلمانية اللّينة اأو المعتدلة التي تف�صل بين الدين 
�س للدين. اإّن هذه العلمانية المعتدلة، كما اقترحناها جواًبا على  والدولة من غير َتعرُّ

الإ�صكالية، هي النظام ال�صيا�صي الذي يكفل �صالمة الدولة و�صالمة الدين كليهما. 
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اأّية َعالقة جدلّية بين الّتربية والمواَطنة؟*
اال�صتباك والّداللة

د. عبد الح�صين �صعبان**

التنمية  مو�صوع  من  يتجزاأ  ال  جــزًءا  المواطنة  على  التربية  مو�صوع  يعد 
ال�صيا�صي،  بمعناها  ومــ�ــصــتــقــّلــة  �ــصــامــلــة  تنمية  اإنـــجـــاز  يــمــكــن  ال  اإْذ  الــمــ�ــصــتــدامــة، 
واالقت�صادي، واالجتماعي، والثقافي، دون تربية متوازنة وعقالنية ومدنية، تقوم 
على اأ�صا�ش الم�صاواة والكرامة االإن�صانية، وفي اأجواء من الحرية و�صيادة القانون، 
بل هو جماعي،  فردًيا ح�صب،  باعتباره حًقا  التعليم«، ال  »الحق في  بتاأكيد  وذلــك 
ال يمكن الأي مجتمع تحقيق التقدم والتنمية، دون تعميم التعليم، والق�صاء على 

االأمية ون�صر المعرفة والثقافة الحقوقية.

وبهذا المعنى، فالتربية على المواطنة عمل ي�صتهدف الدفاع عن حق الإن�صان 
اأوًل، والعي�س ب�صالم، ودون خوف، وحقه في الحرية، وحقه في العدالة،  في الوجود 

وحقه في الم�صاركة من خالل حقه في التعّلم، بما يوؤكد ويعزز هذه الحقوق.

وثقافة  والحقوقي  القانوني  الوعي  ن�صر  في  بالمواطنة  التربية  تهتم  ما  وبقدر 
والخطيرة  ال�صارة  الآث��ار  من  الوقاية  في  الم�صاهمة  ا  اأي�صً تتوخى  فاإنها  الم�صاواة، 
ل�صيا�صات النتهاك والتجاوز على الحقوق، وذلك من خالل ا�صتخدام و�صائل التربية 

* ف�صل من كتاب »التربية والمواطنة«، الذي ي�صدر عن المنتدى قريبًا.
** م�صت�صار قانوني وباحث، وع�صو منتدى الفكر العربّي/العراق.
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الكفيلة بالت�صدي لها، وتنمية ال�صعور العام لدى المواطنين، بقيم المواطنة والم�صاواة 
والحرية من خالل العملية التربوية بو�صفها مدخاًل من مداخل تنمية المجتمع، وذلك 
ابتداًء من الأ�صرة ومروًرا بالتعليم البتدائي، والأن�صطة المدر�صية و�صوًل اإلى الجامعة، 

مثلما يمكن لالإعالم اأن يوؤدي دوًرا اأ�صا�صًيا في التنمية المجتمعية.

والتربية على المواطنة ت�صتوجب اعتماد اأ�صاليب تربوية حديثة ومرنة في التعامل 
المواطنة  وقيم  الم�صاواة  ثقافة  على  وتربيتهم  وال�صباب،  والمراهقين  الأطفال  مع 
واحترام حقوق الغير وقبول حق الختالف، وذلك من خالل عملية بناء وتراكم وتطور 
تدريجي طويل الأمد، ياأخذ بنظر العتبار درجة وتطور المجتمع ووعيه، وبما ي�صاعد 

في خلق اأجواء منا�صبة للتغيير.

واإذا كان التعليم، ولبنته الأولى المدر�صة، يحتل موقًعا مهًما واأ�صا�صًيا في عملية 
التربية على المواطنة، فهو بحاجة اإلى ا�صتراتيجية عمل للدولة ككل، لأن ثقافة المواطنة 
ل يمكن اأن تتر�صخ اّل في اإطار القوانين والأنظمة النافذة، ول �صيما بعد تنقيتها من 
اأمام المبادئ الأ�صا�صية التي تتاألف منها المواطنة بمعناها  كل ما يقف حجر عثرة 
والأنظمة  القوانين  وجميع  الد�صاتير  مراجعة  يتطلب  هذا  ولعل  والحيوي،  الع�صوي 
والجهات  البرلمانيين  اأو�صاط  في  المواطنة  ثقافة  ن�صر  ي�صتوجب  حيث  والتعليمات، 
ا ثقافة  الت�صريعية المختلفة، وكذلك ن�صر ثقافة المواطنة من خالل الإعالم، خ�صو�صً
اإطار  في  المواطنة  ثقافة  ن�صر  وكذلك  التمييز،  وعدم  والعدالة  والحرية  الم�صاواة 
ا اإذا  المجتمع المدني، الذي يمكن اأن يكون مكّماًل ورا�صًدا و�صريًكا للدولة، خ�صو�صً
تحّول اإلى قوة اقتراح لالأنظمة والقوانين واللوائح، ول �صيما اإذا قّدم هو قوة المثل، 
ولكي تكون العملية متكاملة ومترابطة، ل بّد من ن�صر الوعي الحقوقي والقانوني من 

خالل التربية والتعليم، باعتبارها جزًءا من التنمية المن�صودة.

ما  وبقدر  ومعلومات،  معارف  �صخ  منه  يق�صد  ل  المواطنة  على  التربية  اإن 
قيمة«  »تربية  بل  معرفية«  »تربية  لي�صت  اأنها  اأي  بها،  ترتبط  قيم  تاأ�صي�س  ت�صتهدف 
ح�صب،  المعرفة  منه  يق�صد  ل  المعرفي  بالجانب  الهتمام  اأن  ذلك  الولى،  بالدرجة 
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اإلى قناعات لتغيير �صلوك الأفراد وقيمهم، واإذا كان الإن�صان  بقدر التّوجه من خالله 
يولد ولديه توق طبيعي اإلى الحرية، لكنه قد ل يدرك الإلتزامات والقوانين وال�صوابط 
الجتماعية وال�صيا�صية، التي تحّد منها، اأو ترّخ�س بها، تلك التي تجعل من الحرية اأمًرا 

ممكًنا اأو غير ممكن، وهو ما ُيمكن اكت�صابه وتعّلمه والتربية عليه كقيٍم ومثِل ومبادئ. 

ل يكفي ملء روؤو�س المتلّقين بالمعلومات عن الحرية والم�صاواة والعدل وعدم 
التمييز وغير ذلك من الحقوق، لكن المهم اأن يمار�س المتلقي »الن�صان« تلك الحقوق، 
التي  الحقوق  بتلك  اأن يعترف  الجدير  اأن من  بها وجدانًيا، كما  يوؤمن  اأن  وقبل ذلك 
يطالب بها لنف�صه، حقوًقا لالآخرين على قدر الم�صاواة مع حقوقه، باعتبارها مبادئ 
وقيًما عليا. واإذا كانت قيم ال�صالم توجد في العقول، فاإن الحرب ت�صنع في العقول 

ا، وهو ما ينبغي و�صع حّد له، مثلما ذهب اإلى ذلك د�صتور اليون�صكو. اأي�صً

والمعلومات  المعارف  من  وا�صع  قدر  لح�صد  لي�صت  المعنى  بهذا  التربية  اإن 
والعي�س  الحياة  قيم  على  تربية  الإن�صانية  بالدرجة  ت�صتهدف  هي  بل  ح�صب،  للتعّلم 
الم�صترك والعالقة مع الآخر، واإذا ما ُزرعت هذه الحقوق منذ ال�صغر فاإنها �صتزدهر 
ا واأن النا�س  وت�صبح جزًءا من ثقافة المجتمع، التي ل يمكن التجاوز عليها، خ�صو�صً
�صيمار�صونها ك�صلوك يومي يحر�صون على تاأكيده في كل منعطف اأو تغيير، و�صيكون من 
الع�صير انتهاكه اأو التجاوز عليه، لأنه �صي�صبح قوة مادية ي�صعب اقتالعها، وهي جزء 
من درجة تطور المجتمع الذي �صيدافع عنها بقوة كما يح�صل في البلدان المتقدمة 

والديمقراطية.

يمكن القول اإن التربية على المواطنة ترتبط بثالثة م�صتويات وهي: الم�صتوى 
اإن  الثقافي والمجتمعي.  الم�صتوى  والم�صتوى التربوي، ثم  التعليمي »البيداغوجي«، 

المواطنة  ثقافة  تتر�صخ  لم  فاإْن  الدرا�صية،  والمناهج  بالبرامج  يتعلق  الأول  الم�صتوى 
عالقة  في  حا�صرة  م��ادة  ت�صبح  بحيث  تعليمية  منهجية،  تدري�صية،  اأ�صاليب  عبر 
المنهج  في  ا  بع�صً بع�صهما  مع  عالقتهما  وفي  بالمرّبي،  والتلميذ  بالأ�صتاذ،  الطالب 
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الكرامة،  قيم  وتج�صيد  �صفية  والال  ال�صفية  والأن�صطة  الكتب  خالل  من  الدرا�صي، 
والم�صاواة، والحرية وعدم التمييز والحق في الختالف، بما فيها حق العتقاد والحق 
في الم�صاركة وغيرها من مبادئ حقوق الن�صان، فاإن زاوية النظر اإلى حقوق المواطنة 

�صتكون مختلفة وملتب�صة وفئوية.

اإلى درو�س تطبيقية،  الأمر بحاجة  اإن  بل  بالمناهج ح�صب،  الكتفاء  ول يمكن 
الن�صان  لحقوق  العمرية  المراحل  ح�صب  اإي�صاح  وو�صائل  ون��دوات،  عمل،  وور�صات 
بالأ�صتاذ،  الطالب  عالقة  في  يومي  حياة  اأ�صلوب  اإلى  اإ�صافة  المختلفة،  بمراحلها 
تهتم  التي  الدوائر  جميع  في  يدخل  م�صترك  عن�صر  فالمواطنة  ب��الإدارة.  والطالب 
بالعالقات الإن�صانية، بما يوؤدي اإلى تكوين �صخ�صية �صليمة ومنفتحة من خالل �صلوك 
الإن�صان وتعزز ما هو  تغّذيها لدى  اأن  للتربية  اإلى قيم ومواقف يمكن  ي�صتند  متوازن 

اإيجابي، وتحّد مما هو �صلبي ويتعار�س مع مبادئ المواطنة.

واإذا كان الجانب التعليمي �صرورًيا فاإن المراحل الأولى للطفولة مهمة للتن�صئة 
اإلى  المدر�صي  الف�صاء  بتفاعل  اأي  والعائلة،  الأ�صرة  داخل  في  المواطنة  فكرة  على 
ال�ص�صيو  بالف�صاء  ال�ص�صيوتعليمي  الف�صاء  يتكامل  اأن  يمكن  وهكذا  العائلي،  الف�صاء 
على  كبيًرا  دوًرا  يوؤدي  اأن  لالإعالم  ويمكن  متداخل،  ف�صاء  لأنه  الجتماعي،  تربوي 
ا بن�صر ثقافة المواطنة وقيمها على نحو يكّمل الجانب التربوي  هذا ال�صعيد، خ�صو�صً
موؤ�ص�صة  في  وارتقت  اإيجاًبا  الأ�صرة  موؤ�ص�صة  في  الفرد  ثقافة  نمت  فكلما  والتعليمي، 
المدر�صة تربوًيا وفي و�صائل اأخرى تتعلق بالن�صاط، اإ�صافة اإلى الإعالم، فاإننا نكون 
الثقافي  الثالث  الم�صتوى  بذلك  ونق�صد  المواطنة،  على  للتربية  جديد  ف�صاء  اأمام 

المجتمعي.

اإن الممار�صة التعليمية والتربوية لي�صتا معزولتين عن البيئة الثقافية المجتمعية، 
وذلك اأن اأي نجاح من�صود يتطّلب ر�صوًخا في الجانب البيداغوجي والتربوي كجزء من 
الف�صاء الجتماعي الثقافي، والأمر يتطلب تعزيز القيم الثقافية النظرية وال�صلوكية 
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الإيجابية لتتكامل مع ثقافة المواطنة، التي تقوم على الحقوق والواجبات بما ي�صّكل 
م�صوؤولية قانونية واجتماعية على ال�صعيدين الت�صريعي »القانوني« والعملي وبمختلف 

القطاعات الجتماعية.

ديمقراطية،  تنويرية،  مدنية،  عقالنية،  ثقافة  اإل��ى  الحاجة  نجد  اإًذا  هكذا 
والوجداني  وال�صلوكي  المعرفي  التكوين  خالل  من  المواطنة  على  للتربية  كحا�صنة 
والم�صاواة،  والحريات،  الحقوق،  مبادئ  على  ي�صتند  قيمي  ن�صق  على  القائم  للفرد 
وُيعلي من �صاأن الإن�صان، وحياته، وكرامته، وتفكيره، وفردانيته، وانتمائه اإلى الجتماع 

الإن�صاني والمنتظم الب�صري.

وال�صالم،  الت�صامح،  على  تقوم  المواطنة  ثقافة  تبّثها  اأن  يمكن  التي  القيم  اإن 
وحق الختالف، وحق العتقاد، وحق التعبير، وحق التنظيم والحق في الم�صاركة، على 

العك�س من نزعات ال�صتئثار والعنف وال�صتبداد واإلغاء الآخر اأو تهمي�صه وغير ذلك.

منها  متعددة،  دوائ��ر  على  ي�صتغل  اأن  يمكن  المواطنة  على  التربية  م�صروع  اإن 
الــدائــرة  هي  الثانية  وال��دائ��رة  ومجتمعًيا،  واأ�صرًيا  وتربوًيا  تعليمًيا  الفردية  الــدائــرة 

من  والمجتمع  الفرد  وتحمي  والواجبات  الحقوق  تنّظم  التي  الت�صريعية،  القانونية 

التعليم  وُنظم  بالمناهج  تتعلق  التي  التربوية  الثالثة  الدائرة  وهناك  عليها،  التجاوز 
التي  الإعالمية  الدائرة  فهي  الرابعة  الدائرة  اأما  بال�صتاذ،  الطالب  وعالقة  والإدارة 
الدائرة  وتبقى  وال�صلبي.  الإيجابي  الوجهين  ذات  تاأثيراتها،  واإلى  اإليها  الإ�صارة  تمت 
ال�صيا�صية  النخب  بين  ثالًثا  ي�صّكل ف�صاًء  الذي  المدني،  المجتمع  دائرة  الخام�صة هي 

الحاكمة وغير الحاكمة، اأي من معار�صتها، وبين القطاع الخا�س. وبهذا المعنى فاإن 
اأنه  ا، كما  اأو تربوًيا خال�صً تعليمًيا،  لي�س م�صروًعا  المواطنة، هو  التربية على  م�صروع 
لي�س م�صروًعا حقوقًيا �صرًفا، اإنه م�صروع �ص�صيوتربوي، ثقافي يتعلق بالعقل وبالتنوير 

وبالقيم وبالحقوق، تلك التي ل يمكن اأن تكون اإّل بدمج المجالت والحقول المختلفة.

* * *
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يعدُّ مو�صوع التربية على المواطنة مو�صوًعا جديًدا في الفكر العربي المعا�صر، 
ا في �صوء �صعف اأو �صّح وجود حركة مواطنة في العالم العربي، واإْن وجدت  خ�صو�صً
تاأ�صي�س »كيانية حقوقية« ذات  اإلى  اإلى الإرها�س منه  اأقرب  اأو هي  فما تزال جنينية 
اأهداف محددة ووا�صحة في اإطار اآليات معلومة، بحيث تتحول المفاهيم اإلى حقوق، 
وهذه الأخيرة اإلى ت�صريعات وقوانين في اإطار موؤ�ص�صات وبرلمانات، مثلما يتطلب الأمر 
وجود ق�صاء عادل وم�صتقل يحميها من التجاوز والنتهاك، في ظل تطبيقات وممار�صات 

بحاجة اإلى نقد وتطوير م�صتمرين، ل �صيما في ظل دور متميز للمجتمع المدني.

ثقافية  �ص�صيو  تربوية  فل�صفة  من  ج��زء  هي  المواطنة،  على  التربية  فكرة  اإن 
حقوقية عقالنية مدنية عابرة لالأديان والطوائف والتكوينات القومية، والإثنية واللغوية 
المواطنة،  فكرة  حداثة  العربي،  عالمنا  في  حديثة  م�صاألة  وهي  وغيرها،  وال�صاللية 

وحداثة فكرة الدولة.

ولذلك فاإن التربية على المواطنة له دالالت كثيرة منها:

الداللة االأولى: اإن عالمنا العربي ما يزال في اأول ال�صلم على ال�صعيد العالمي 

اإذ تزداد الحاجة لإثارة حوار وجدل حول  ال�صليم للمواطنة وحقوقها؛  اإزاء المفهوم 
الفكرة واأبعادها وغاياتها و�صياقاتها، وح�صد قوى، وطاقات حكومية، وغير حكومية، 
المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  اإلى  اإ�صافة  واجتماعية،  ودينية  وثقافية  وفكرية  �صيا�صية 
لمقاربة المفهوم الذي ارتبط بفكرة الدول الع�صرية الحديثة، وبالتقدم الذي ح�صل 
بين  اإن هناك ت�صالًحا  اإذ  المتقدمة؛  الغربية  الدول  �صيما في  الميدان، ول  في هذا 
الدولة والمواطن �صواًء في نظرة الدولة اإلى المواطن اأو في نظرة الأخير اإلى الدولة، 
واجبها  رعاية«  »دولة  الدولة  اأ�صبحت  بل  ح�صب،  الحماية  تعد  لم  الدولة  فم�صوؤولية 
ووظيفتها الأ�صا�صية خدمة المواطن وتح�صين ظروف عي�صه وتوفير م�صتلزمات حريته 
الأخرى، من  اإيجابية هي  اأ�صبحت  للدولة  المواطن  نظرة  فاإن  وبالمقابل  ورفاهيته، 
البيئة،  العامة، وحفاظه على  بالمرافق  والأنظمة، وعالقته  للقوانين،  حيث احترامه 

وواجبه في دفع ال�صرائب وغير ذلك.
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اأما في البلدان العربية فاإن نظرة ال�صلطات اإلى المواطن ظّلت نظرة ت�صكيكية 
ارتيابية في الغالب، اإْن لم تكن عدائية، وبالمقابل فاإن نظرة الفرد للدولة ا�صتمرت 
ا  نظرة �صلبية، مترب�صة، تعار�صية، بما فيها اإزاء الخدمات والمرافق العامة، خ�صو�صً
في ظل �صعف الحرية والتمييز، وعدم الم�صاواة، وعدم تكافوؤ الفر�س وعدم احترام 

الحق في الم�صاركة.

الداللة الثانية: تكمن في ان�صغال بع�س المهتمين على �صعيد الفكر وحقوقيين 

ونا�صطين بفكرة حركة للمواطنة، باعتبارها فكرة راهنية ومطروحة على �صعيد البحث 
ا الأ�صئلة ال�صائكة التي  من جهة، وعلى �صعيد الواقع العملي من جهة اأخرى، خ�صو�صً
وخيارات  عديدة  طرق  مفترق  في  اأمامها  تقف  التي  المختلفة  والتطبيقات  تواجهها 
بين مرحلتين: المرحلة الأولى ونموذجها الأنظمة ال�صمولية التي تكاد تكون انتهت اأو 
ا الت�صبث باحتكار الحقيقة، والدين، وال�صلطة،  تال�صت على ال�صعيد العالمي، خ�صو�صً
والمال، واالإعالم، لكنها ما تزال قوية وموؤثرة في مجتمعاتنا العربية باأنظمته المختلفة، 

تقارير التنمية الب�صرية، فالمنطقة العربية تعاني من نق�س كبير في  اأوردت  ومثلما 
وحقوق  الأقليات  حقوق  من  الموقف  في  قا�صرة  ونظرة  المعرفة  في  و�صّح  الحريات 
بواباتها وكثيًرا ما تحدثنا  الثانية، فنحن ما زلنا عند  المرحلة  اأما  المراأة وغيرها، 
ا  عنها وب�صوت عال اأحياًنا، لكننا ما زلنا مترددين من الدخول في �صومعتها، خ�صو�صً
وتتاأخر  خطوة  تتقدم  ت��زال  ما  العربي  العالم  في  والديمقرطة  الإ�صالح  حركة  اأن 
خطوتين، ول �صيما اأن الكثير من الكوابح تعتر�س طريقها، �صواًء اأكانت �صيا�صية اأم 
دينية، اأو اجتماعية، اأو اقت�صادية، اأو ثقافية، ف�صاًل عن ذلك تواجه تحديات مختلفة 
خارجية وداخلية، مثل الحتالل والح�صار والعدوان، اإ�صافة اإلى الموروث الجتماعي 
ناهيكم عن  ومغاٍل،  ومتزّمت  ب  متع�صّ نحو  على  الدينية  للتعاليم  ال�صلبي  والتوظيف 

الفقر والجهل والمر�س والتوزيع غير العادل للثروة.

داخلية  تــجــاذبــات  اإل��ى  تتعر�س  العربي  عالمنا  في  المواطنة  فكرة  ت��زال  وم��ا 
الهوية، وم�صتقبلها، لذلك فاإن  ارتباطها على نحو وثيق بم�صاألة  ا  وخارجية، خ�صو�صً
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الحوار والجدل بقدر اإجالئهما بع�س الت�صو�س والغمو�س اإزاء م�صتقبل بلداننا، فهما 
ي�صاعدان في الوقت نف�صه في ن�صر ثقافة المواطنة، ويعمقان الوعي الحقوقي باأهميتها، 
و�صرورتها وفداحة نكرانها، اأو النتقا�س منها، اأو تعطيلها، اأو تعليقها تحت اأية حجة 
اأو ذريعة، وهو بالقدر نف�صه يطرح اأ�صئلة �صاخنة عن �صبل التربية على المواطنة، بما 

يثير من اختالف و�صراع.

الداللة الثالثة: تتعلق باللتبا�س النظري والعملي ب�صاأن فكرة المواطنة ول �صيما 

في مواقف الجماعات والتيارات الفكرية وال�صيا�صية والقومية المختلفة، الأمر الذي 
ي�صع تكوين ت�صّوِر م�صترك حولها من جهة، وحول الطريق التربوية القويمة والأ�صاليب 
التعليمية ال�صحيحة لتعميق فكرة المواطنة من جهة ثانية، ول �صيما في اإطار المبادئ 
الم�صاواة، م�صاألة  القانون ومبداأ  اإلى �صيادة  ت�صتند  التي  الع�صرية  للدولة  الد�صتورية 
مّلحة و�صرورة حيوية، ل يمكن اليوم اإحراز التقدم والتنمية المن�صودتين من دونها، 
متالزمات  باعتبارها  والعدالة،  والم�صاركة  الحرية  بم�صاحة  يغتني  الذي  الأمر  وهو 

�صرورية للمواطنة.

الداللة الرابعة: ترتبط باإ�صكاالت المواطنة والهوية، ول �صيما التحّديات التي 

الواجب  من  يجعل  بحيث  والهوية،  الدولة  اأ�صا�صات  في  تحفر  بداأت  فقد  تواجهها، 
التي تواجه  اإدارة حوار فكري ومعرفي حولها، ما دامت تدخل في �صلب الم�صكالت 
والتطور  والتكامل  للتعاي�ش  اأ�صا�ًصا  الهويات  جــدل  ي�صبح  ومعها  العربي،  الم�صير 
والتع�صب،  والنغالق  للتناحر  مادة  يكون  اأن  من  بدًل  المختلفة،  للمكّونات  ال�صلمي 

وهذه الم�صاألة تتطلب الإقرار بالتنوع والتعددية والم�صترك الإن�صاني ك�صرط ل غنى 
عنه للهوية الجامعة، مع تاأكيد الحق في الحتفاظ بالهويات الفرعية الجزئية، الدينية 

اأو القومية اأو الثقافية اأو غيرها!

الداللة الخام�صة: تتعلق بالعالقة الجدلية بين فكرة المواطنة وحقوق االن�صان، 

ا بمبداأ الم�صاواة في الحقوق، وبالأخ�س حق الم�صاركة في اإدارة ال�صوؤون العامة  خ�صو�صً
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وحق تقّلد الوظائف العليا دون تمييز لأي �صبب كان �صواًء التمييز الديني، اأو القومي، 
اأو المذهبي، اأو الجتماعي، اأو اللغوي، اأو الجن�صي، اأو ب�صبب اللون، اأو غير ذلك. وياأتي 
حق الم�صاركة، في اإطار الحقوق الأ�صا�صية ونعني بها حق التعبير، وحق االعتقاد، وحق 
ا اإذا ما  التنظيم. ولعل هذه الإ�صكالية هي التي ت�صكل جوهر فكرة المواطنة، خ�صو�صً

اقترنت بالعدل، اإذ اإن غيابه �صيوؤول اإلى النتقا�س من حقوق المواطنة، ول ت�صتقيم 
والعلم  الثقافة  التمتع بمنجزات  والتخلف وعدم  الأمية  الفقر ومع  مواطنة كاملة مع 

والتكنولوجيا، وغيرها.

لي�س تجّنًيا اإذا قلنا اإن الفكر العربي ما يزال يعاني من نق�س فادح فيما يتعلق 
قائمة،  الم�صاواة  مبداأ  اإلى  القا�صرة  اأو  الخاطئة  النظرة  وت�صتمر  المواطنة،  بثقافة 
اإ�صافة اإلى الموقف ال�صلبي من حقوق »االأقليات« على الرغم من اأنني اأف�صل ا�صتخدام 
م�صطلح التنّوع الثقافي، والتعددية الدينية، والقومية، وال�صاللية، واللغوية والفكرية 
والجتماعية وغيرها، فهي عندي اأكثر تعبيًرا عن حقوق ما ق�صدته الأمم المتحدة في 
اإعالنها العام 1992 الخا�س بحقوق الأقليات، واأجد في تعبير »اإحراج« اأو »انتقا�س« 
ا�صتناًدا  الحقوق  القدر نف�صه من  لها  اأن يكون  اأو قوميات، يفتر�س  اأديان  من حقوق 
اإلى مبادئ الم�صاواة، وكذا الحال ي�صمل حقوق المراأة التي ما تزال الثقافة ال�صائدة 
اإ�صافة اإلى منظومة القوانين النافذة بما فيها قوانين الأحوال ال�صخ�صية في الغالبية 

ال�صاحقة من البلدان العربية تنتق�س منها.

وما تزال الكثير من التيارات والتجاهات ال�صائدة في ال�صلطة والمجتمع تتم�صك 
بالنظرة الت�صلطية لعالقة الدولة بالمواطن، الفرد، الإن�صان، الذي هو �صخ�س وكيان 
له اأهلية قانونية، ففي الكثير من الأحيان ُينظر اإلى حقوق المواطنة، باعتبارها هبة 
مت�صاويين  رعايا ال مواطنين  الأف��راد عنده هم  يكون  الحاكم،  اأو مكرمة من  مّنة  اأو 
الحاكم  لعالقة  ما�صوية  باأفكار  ترتبط  الم�صاألة  هذه  ومثل  والواجبات.  الحقوق  في 
واأخرى  االإلهي،  التفوي�ش  نظرية  اأ�صا�س  تارة على  تبريرها  تم  التي  تلك  بالمحكوم، 
على اأ�صا�ش وراثي كما هي االأنظمة الملكية ول �صيما المطلقة، وثالثة با�صم ال�صرعية 
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الثورية الم�صتندة اإلى الدين اأو الطبقة اأو القومية والدفاع عن م�صالح الثورة والأمة 

بوجه اأعدائهما، على ح�صاب ال�صرعية الد�صتورية و�صيادة القانون ومبداأ الم�صاواة.

الحديث  بالمفهوم  ع�صوًيا  ارتباًطا  المواطنة  فكرة  ارتباط  ال�صاد�صة:  الداللة 

للتنمية، ولعل اأحد الأركان الأ�صا�صية للتنمية يقوم على ن�صر التعليم، وثقافة الم�صاواة، 

وعدم التمييز، والق�صاء على الفقر، وغيرها من الحقوق، ولذلك ت�صبح التربية جزًءا 
ل غنى للمواطنة من جهة مثلما هي عن�صر حيوي للتنمية من جهة اأخرى، الأمر الذي 

يحتاج اإلى مفاهيم تربوية جديدة واأ�صاليب حديثة، ول �صيما في ظل قيم المواطنة.

اإن الحوار والجدل حول فكرة التربية على المواطنة ل ينبغي اأن يقت�صر على 
محافل فكرية محدودة، ولهذا ينبغي اأن ينتقل اإلى منابر متنوعة ول �صيما الجامعات، 
النخب  من  اأو�صاط  واإ���ص��راك  وثقافية  فكرية،  منتديات  واإقامة  الأب��ح��اث،  ومراكز 
والمخت�صين، اإ�صافة اإلى موؤ�ص�صات المجتمع المدني والبرلمانات والحكومات في الآن 
الثقافية،  التكوينات  ومن  الن�صاء  من  ا  وخ�صو�صً �صعبية  قطاعات  عن  ناهيكم  ذاته، 
وبم�صاهمة حيوية من جانب الإعالم، ول �صيما الف�صائيات في ظل ثورة الت�صالت 
والمعلومات، وبف�صل الإنترنت والكمبيوتر، يمكن اأن يوؤدي دوًرا كبيًرا في زيادة الهتمام 
بفكرة المواطنة اأوًل، ومن ثم كيف يمكن تنمية قدرات الأفراد والمجتمع عبر التربية، 
وقيمها الجديدة وتعزيز اأركانها و�صوًل اإلى ما نطلق عليه مفهوم المواطنة الع�صوية 
الذي يقوم على خم�صة اأركان اأ�صا�صية هي: الم�صاواة، والحرية، والم�صاركة، والعدالة 
ا من  والهوية، في اإطار تف�����اعل دينامي ل انفكاك بين عنا�صره ومكوناته اأو انتقا�صً

اأحدها.
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الم�شاركة المجتمعّية تعبير عن المواَطنة
وممار�شة للديمقراطّية

د. في�صل غرايبه*                        

لجميع  يتيح  الب�صرية،  التنمية  مكّونات  من  اأ�صا�صًيا  مكّوًنا  الم�صاركة  تمثِّل 
النا�ش اإبداء الراأي في �صنع القرارات التي توؤثر في حياتهم؛ �صواء ب�صكل مبا�صر 
اأو من خالل موؤ�ص�صات �صرعية و�صيطة تمثِّل م�صالحهم، باأ�صلوب يقوم على حرية 
ا وافية  التنظيم والتعبير، وعلى قدرات الم�صاركة البناءة؛ اإذ يتوافر لكل منهم فر�صً
ومت�صاوية الإدراج مطالبهم على جدول اأعمال االأجهزة المعنية، وطرح ق�صاياهم، 

نع القرار.  تعبيًرا عن الخيارات التي يف�صلونها كح�صيلة نهائية لعملية �صُ

الم�صاركة تدرِّب على الديمقراطّية

المواطنين  ا�صتراك  على  المجتمع،  في  ال�صليمة  الديمقراطية  الحياة  تقوم 
الطريق  هذا  وعن  مجتمعاتهم،  اأجل  من  والعمل  والتخطيط  التفكير  م�صوؤوليات  في 
فيهم  وتتاأ�صل  اأ�صاليبها،  وي�صتخدمون  طرقها  وي�صلكون  اأهميتها،  النا�س  ي��درك 
عاداتها و�صلوكها، وت�صبح جزًءا من ثقافتهم و�صلوكهم. وعلى العك�س من ذلك، فاإن 
غياب الم�صاركة ال�صعبية في المجتمع، ي�صيب البنى المجتمعية القائمة ب�صعف في 
ال�صتعداد للت�صحية، ووهن في الولء الجتماعي، وفتور في الهّمة لالإ�صهام بالجهدين 

المادي والمعنوي. 
اإن اقتناع اأع�صاء المجتمع و�صعورهم بالنتماء لعملية التنمية، تجعلهم يتفاعلون 
معها، ويتكافلون مع بع�صهم البع�س من اأجل اإنجاز هذه العملية، كما هو مخطط لها، 

* ا�صت�صاري اجتماعي؛ ع�صو منتدى الفكر العربي/ الأردن. 
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ق في هذه العملية،  ل تفاعل النا�س مع عملية التنمية نوًعا من النغما�س والتعمُّ وي�صكِّ
مما يجعلهم ي�صلكونها بطريقة �صريعة و�صحيحة؛ اإذ اإن ال�صعور بالنتماء لهذه العملية 
مبداأ  من  ينبع  وذلك  العملية،  هذه  نجاح  عنه  ينتج  لإنجازها  وت�صميًما  دافًعا  يولِّد 
لأع�صاء  بم�صاركته  المجتمع  في  الإن�صان  حياة  يبلور  الإن�صانية  الحياة  في  اأ�صا�صي 
ف  الجماعة التي ينتمي اإليها وتعاونه معهم، وفًقا لمجموعة من العتبارات منها: تعرُّ
مختلف العالقات الجتماعية القائمة بين الأفراد والجماعات، ومختلف مكونات ثقافة 
ن برامج التنمية وم�صروعاتها ما يتناق�س مع تلك العالقات  المجتمع، حتى ل تت�صمَّ
الجتماعية والمكونات الثقافية، ثم معاي�صة النا�س لتعرف ظروفهم وحاجاتهم قبل 
اإلى  للمبادرة  وا�صتثارتهم  واقت�صادًيا،  النا�س اجتماعًيا  لرفع م�صتوى  اأي خطة  و�صع 
الم�صاركة، مع تحقيق قدر من الم�صاواة الجتماعية بين المواطنين بحيث ل تظهر اأي 
فوارق، الأمر الذي يجعل الفرد يدرك معها اأن الم�صالح العامة والم�صالح ال�صخ�صية 
م�صالح متكاملة ولي�صت متعار�صة، مما يقت�صي اأن يهتم هذا الفرد بالم�صائل الأكثر 

ات�صاًعا من م�صالحه الخا�صة وعالمه الخا�س.

اكت�صاب الخبرة في حّل الم�صكالت
يك�صبهم  وتطويره،  المجتمع  تنمية  عملية  في  بفاعلية  المواطنين  ا�صتراك  اإن 
منها  ي�صتجد  ما  ومواجهة  المحلي،  النطاق  على  م�صكالتهم  حّل  كيفية  في  الخبرة 
ذون  وينفِّ المال،  ويجمعون  رون  ويقرِّ ويتناق�صون  يجتمعون  اإنهم  اإذ  الم�صتقبل؛  في 
الم�صاريع، ويقّيمون عملهم باأنف�صهم. وكّل ذلك يجعل منهم مع مرور الوقت ت�صكيل 
لمجتمع اأكثر قدرة على اإ�صالح اأو�صاعه والهتمام باأموره من خالل جهوده الذاتية. 
اأعّم. هذا  اأكثر ثباًتا وفائدتها  اأن م�صاندة المواطنين لعمليات الإ�صالح يجعلها  كما 
ه  ل موؤ�صًرا ح�صا�ًصا، يوجِّ عالوة على اأن معرفة المواطنين لما ي�صلح لمجتمعهم ي�صكِّ

القائمين بالإ�صالح اإلى الم�صروعات المنا�صبة والو�صائل المالئمة. 

ز الطاقات الخالقة الم�صاركة ُتحفِّ
ل تقت�صر الم�صاركة في حقيقتها على الموافقة ال�صلبية على ما ُيَتَخذ من قرارات 
ذ من �صيا�صات، بل تتعدى ذلك اإلى حفز الطاقات الخالقة التي يتحّلى بها  اأو ما ُينفَّ
الم�صاركة  حجم  اأن  اإلى  ت�صير  التجارب  فاإن  لذا،  والتنظيمات.  والجماعات  الأف��راد 
التنمية هو  التفاعل في عملية  العربية، ومدى  النامية، كالدول  الكثير من الدول  في 
التنمية  اأج��ل  من  العاملة  الأجهزة  قيادات  لأن  وذل��ك  المطلوب،  الم�صتوى  من  اأق��ّل 
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ا، واأن الم�صائل العلمية  والإ�صالح والتقدم تفتر�س اأن المواطنين اأقّل كفاءة وتخ�ص�صً
الموظفين  لدى  يتكون  الذي  الإدراك  مدى  عك�س  على  اأذهانهم  عن  غائبة  والفنية 
التي  القانونية  الجوانب  المواطنين غالًبا ما يجهلون  اأن هوؤلء  والمتخ�ص�صين، كما 
اأن  اأثر النظم البيروقراطية يجعل من ال�صعب  تنظم �صوؤون المجتمع. واإن ا�صتمرار 
يتبنى اأع�صاء المجتمع برامج التنمية، ناهيك عن ان�صغال المواطنين باأمور حياتهم 

الخا�صة نظًرا لنخفا�س الم�صتوى القت�صادي والثقافي. 

اأهمية موقف االأهالي من الم�صروع

وتنظيم  تطور  لإح��داث  عامة  �صيا�صة  اإل��ى  تحتاج  المجتمعات  هذه  تنمية  اإن 
والأهلية  الحكومية  الجهود  على  بالعتماد  وبيئاتهم  للنا�س  واقت�صادي  اجتماعي 
اأكبر على مواجهة م�صكالت المجتمع نتيجة  اأن تكت�صب تلك الجهود قدرة  مًعا، على 
لهذه العمليات. وهذا ما يجعل تعاون المواطنين والحكومة في تنفيذ م�صروع التنمية 
اأمًرا لزًما و�صرورًيا. فالعن�صر المهم هنا هو الموقف  وتفاعلهم في هذه الم�صاريع 
باأهميته  اقتناعهم  وم��دى  الم�صروع،  من  المجتمع  اأع�صاء  اأو  لالأهالي  الإيجابي 

وتقديرهم لنتائجه.

ولما كان الإن�صان هدف التنمية المتكاملة وو�صيلتها فاإن على الإن�صان اأن ُي�صارك 
غاياتها  اإلى  الو�صول  �صبيل  في  جهده  يبذل  واأن  التنمية،  �صيا�صة  ر�صم  في  وُي�صاهم 
ويتعاي�س  معها  يندمج  اأن  اإلى  الإنمائية،  العملية  مع  متفاعاًل  يكون  واأن  المق�صودة، 
الفر�س  ُيْعط  لم  ما  التنمية  عملية  في  دوره  اأداء  من  يتمكن  لن  فهو  ويتقّبلها.  فيها 
العديدة وال�صمانات الكافية، وما لم ُتهياأ له الأ�صباب والقدرات لكي تكون م�صاركته 
وم�صاهمته ذات مردود اإيجابي. ول يخفى اأن الإن�صان بو�صفه كائًنا اجتماعًيا ي�صعى 
اإلى اإيجاد عالقات مع الآخرين، وهو يولد ولديه فطرة اأن يت�صارك والآخرين، وكثيًرا 
ما تدفع الظروف الفرد اإلى تبّني موقف �صلبي؛ اإذ اإن البيئة الجتماعية التي يعي�س 

ر عوامل م�صجعة للم�صاركة اأو معوقة لها. فيها الإن�صان قد توفِّ

الم�صاركة ال�صعبّية عميقة الجذور 

اختلف منظور العلماء للم�صاركة ال�صعبية، فالبع�س يق�صرها على ع�صوية بع�س 
التكافل  اأعمال  اأو  اأو م�صروعات المجتمع المحلي  الجماعات والتنظيمات التطوعية، 
الجتماعي، في حين يذهب اآخرون اإلى ت�صور الم�صاركة على اأنها ا�صتراتيجية �صاملة 
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تتجه اإلى الإن�صان من حيث قيمه وموجهاته الأ�صا�صية، واأنها معيار مالئم للحكم على 
مدى ما ينطوي عليه المجتمع من قيم اإيجابية واأنماط �صلوك تت�صم بالمبادرة والخلق 

والتجديد. 
اإن الم�صاركة ال�صعبية عميقة الجذور في العمل الجتماعي، وهي تترك تاأثيًرا 
على مختلف مجالت اأن�صطته. وقد كانت البدايات الأولى للعمل الجتماعي في اأوروبا 
باعتبارها  ال�صعبية  للم�صاركة  دور  فبرز  الديمقراطية،  بالفل�صفة  مرتبطة  واأمريكا 
الم�صاركة  وكانت حركة  اإلى تحقيقه.  ي�صعى  واأ�صلوب ممار�صة وهدًفا  فل�صفًيا  اأ�صا�ًصا 
ال�صعبية، في ال�صالح والتنمية، قد بداأت في دولة اليونان القديمة، ثم انت�صرت في 
من  الكثير  في  غالبة  �ِصمة  الآن  اأ�صبحت  اأن  اإلى  ع�صر،  التا�صع  القرن  اإنكلترا خالل 
اأهميتها  وتعود  الجتماعية.  العدالة  لتحقيق  الأمثل  الأ�صلوب  باعتبارها  المجتمعات، 
ف الموارد الب�صرية كجزء جوهري من الموارد المحلية،  اأنها توظِّ اإلى  ال�صتراتيجية 
د طبيعة اأ�صلوب التعامل مع المواطنين والت�صال بهم، وتوجيه قواهم وتدريبهم  وتحدِّ
لكي يقوموا بعالج م�صكالت مجتمعهم باأنف�صهم. وهذا اأمر اأ�صا�صي و�صروري لنجاح 
في  الم�صاركين  على عدد  يعتمد  المنظمات  بع�س  نجاح  قيا�س  اأن  نرى  واإننا  العمل. 

اأن�صطتها وفي تنفيذ برامجها اأو ال�صتفادة منها.

الم�صاركة ممار�صة فعلّية لحّق تقرير الم�صير

يقترب مفهوم الم�صاركة من مفهوم حق تقرير الم�صير على اأ�صا�س اأن الم�صاركة 
لالإن�صان  يمكن  طريقها  فعن  الحق،  لهذا  الفعلية  الممار�صة  اأو  العملي  التطبيق  هي 
اأن ي�صارك في تحديد طريقة حياته، والعمل على رفع م�صتوى هذه الحياة بما يتفق 
الواقعية، يمكن  اأن قيادات المجتمع، من خالل نظرتها  وم�صتوى الطموح لديه. كما 
اأن ت�صل اإلى اأن�صب البدائل لمقابلة الحتياجات الفعلية للمجتمع باأ�صلوب ديمقراطي، 
اأن العمل الجتماعي  ر عنا�صر النجاح لم�صروعات التنمية. لذلك، نجد  وت�صَمن توفُّ
د اأهمية الديمقراطية وقيمة الإن�صان واحترام الفروق الفردية، من اأجل الو�صول  يوؤكِّ
الت�صحية  عدم  مع  والمجتمع  الفرد  رفاهية  تحقيق  في  المتمثِّل  العام  الهدف  اإل��ى 

بالم�صالح الفردية.
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تتمثَّل  اإذ  ومعنوية؛  مادية  مثيرات  للم�صاركة  اأن  اإلى  وينبرج  اإليزابيث  ت�صير 
المثيرات المادية بناتج العمل المجتمعي، ومدى الح�صول على الإمكانات التي تزيد من 
دخل الأ�صرة وغيرها، بينما تتمثَّل المثيرات المعنوية في الت�صال بالنا�س، وا�صتخدام 
الت�صالت ل�صالح المجتمع. وبذلك ت�صتهدف عملية الم�صاركة زيادة فاعلية برامج 
التنمية من خالل اكت�صاف القيادات ال�صعبية المحلية وت�صجيعها وتدريبها، مع التركيز 
الُم�صتثارة بخدمات حكومية  ال�صعبية  الجهود  والن�صاء، ودعم  ال�صباب  على م�صاهمة 
ق تكاماًل بين قدرة المواطنين على العون الذاتي والعمليات الإنمائية  فعالة، وبما يحقِّ

التي تقوم بها الأجهزة الر�صمية. 

من جانبه يو�صح اآثر دانهام اأنه لتقوية �صفات الم�صاركة والتوجيه الذاتي والتعاون 
يجب اأن ن�صيغ اأهداًفا معينة، وهي ما ي�صّمى الأهداف الوظيفية والأهداف العملية، 
الخدمة االجتماعية«  »قامو�ش  اأما  التنمية.  اأهداف  التي من خاللها يمكن تحقيق 
المجتمع  اأع�صاء  التفاف  باأنه  المواطنين  لدى  الم�صاركة  د مفهوم  )1987( فقد حدَّ
حول جهود التغيير وبما يتطلَّب من القائمين على التغيير ت�صهيل م�صاركة المواطنين 

في جهود التغيير. 

نوعيتها  تح�صين  في  الخدمة  متلّقي  دور  اأهمية  التركيز على  في  ويتجّلى ذلك 
والجتماعية  ال�صيا�صية  الحياة  في  وا�صح  بدور  الفرد  يقوم  بحيث  كفاءتها؛  وزي��ادة 
وفي  للمجتمع،  العامة  الأه��داف  و�صع  في  ي�صارك  لكي  الفر�صة  له  فُتتاح  لمجتمعه، 

انتقاء اأف�صل الو�صائل التي ُت�صاعد على تحقيق هذه الأهداف واإنجازها.

معالم الم�صاركة ال�صعبية 

د معالم الم�صاركة ال�صعبية على النحو الآتي:  في �صوء ما �صبق عر�صه يمكن اأن ُنحدِّ
وا�صتعداده  الم�صارك  رغبة  اأ�صا�س  على  تقوم  اإرادية  تطوعية  جهود  االأّول:  الَمْعلَم 

الذاتي والتزام المجتمع الأدبي تجاهه.
وموظفي  ال�صعبية  المجتمع  وقيادات  الأهالي  بين  وتعاون  م�صاهمة  الثاني:  الَمْعلَم 

الحكومة والموؤ�ص�صات العامة، بما يعود بالنفع على الأهالي والمجتمع عموًما. 
والتعليم،  والجن�س،  كال�صّن،  للمواطنين  الذاتية  بالعوامل  التاأثُّر  الثالث:  الَمْعلَم 

والم�صتوى القت�صادي، والمهنة، وكذلك التاأثُّر بالعوامل المجتمعية عامة.
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الَمْعلَم الرابع: حّق لجميع المواطنين في المجتمع ما دام اأن القدرة لديهم متوافرة 
للم�صاركة ال�صعبية.

الَمْعلَم الخام�ش: تنوع في الأداء كالراأي، والخبرة، اأو المال، اأو العمل اليدوي.
ف احتياجات المجتمع وم�صكالته. الَمْعلَم ال�صاد�ش: تعرُّ

الجانبين  في  المق�صود  الجتماعي  التغيير  اإحداث  في  م�صاهمة  ال�صابع:  الَمْعلَم 
الب�صري والبيئي ب�صكل متكامل ومتنا�صق.

بما  الم�صتويات،  جميع  على  القرارات  اتخاذ  في  المجتمع  اأهالي  ت�صارك  اإنَّ 
د  يولِّ الأح��وال،  جميع  في  م�صالحهم  و�صون  باأنف�صهم  �صوؤونهم  اإدارة  من  يمّكنهم 
اأن  كما  التنمية.  ت�صارع عمليات  اإلى  بالتالي  ويوؤدي  فيه،  والإتقان  العمل  الدافع على 
حقوقهم  من  حق  وهي  احتياجاتهم،  تحديد  في  الأف��راد  وعي  عن  ر  تعبِّ الم�صاركة 
المدنية وال�صيا�صية، وتدعم جهود الدولة الخا�صة مع انخفا�س الإنفاق الحكومي، كما 
اأ�صا�صي ل�صتدامة التنمية و�صموليتها، يتعلَّم المواطنون من خاللها كيف  اأنها �صرط 
وهي  الديمقراطية،  ال�صخ�صية  روح  فيهم  وتنّمي  ويحلِّونها،  م�صكالتهم  في  رون  يفكِّ
م�صوؤولة،  ُم�صاِركة  فّعالة  اإيجابية  �صخ�صية  باعتبارها  للتنمية  ال�صرورية  ال�صخ�صية 
الأفراد وفي  تتاأ�صل في وعي هوؤلء  الم�صاركة، حتى  وقيم  الأفراد عادات  وتنّمي في 
لحجم  اإدراًكا  اأكثر  الأفراد  وتجعل  وقيمهم،  ثقافتهم  لت�صبح جزًءا من  ممار�صتهم، 
الم�صكالت والتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع على الم�صتويين العام والخا�س، 
بين  ت�صامنية  اآليات  وتخلق  الحكومية،  والقرارات  ال�صيا�صات  تر�صيد  على  وت�صاعد 

الأفراد والجماعات. 

الم�صاركة فر�صة وافية ومت�صاوية الإدراج المطالب
تكون  ولكي  �صرعيين.  لين  ممثِّ بوا�صطة  اأو  مبا�صرة  تتم  اأن  يمكن  الم�صاركة  اإن 
لإدراج  وافية ومت�صاوية  الجماعات فر�صة  يتوافر لأع�صاء  اأن  فّعالة، يجب  الم�صاركة 
التي  الخيارات  عن  تعبيًرا  همومهم  وطرح  الحكومة،  اأعمال  جدول  على  مطالبهم 
يف�صلونها كح�صيلة نهائية لعملية �صنع القرار. كما اأن الم�صاركة مبداأ ومدخل اأ�صا�صي 
فيعرفون  بالممار�صة؛  المواطنين  تعليم  اإل��ى  ت��وؤدي  اإنها  حيث  الجتماعية،  للتنمية 
فتح  اإلى  توؤدي  اأنها  اإلى  اإ�صافة  باأنف�صهم.  م�صكالتهم  يحّلون  كيف  الوقت  مرور  مع 
قنوات للتفاهم بين الحكومة والنا�س، فت�صتجيب الحكومة اإلى مطالبهم وق�صاياهم، 
م�صروعات  على  ال�صعبية  الرقابة  تدعم  وهي  الحكومة.  جهود  مع  النا�س  ويتعاطف 
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ال�صعبية.  التغيير ليتما�صى مع الم�صالح  الحكومة، التي ت�صمن بدورها تعديل م�صار 
وتوؤدي اإلى قيام المواطنين بتنظيم اأنف�صهم في روابط اأهلية ت�صاند الأجهزة الحكومية 
في مقابلة احتياجات المواطنين، وتدعم اأفكار الحكومة بالتنمية والتطوير وبكثير من 

الآراء ال�صعبية ال�صالحة.     

الموؤ�ص�صات  داخ��ل  منظم  جهد  اأنها  على  التنمية  في  الم�صاركة  اإل��ى  ُينَظر 
م فيها، وما  والمنظمات لزيادة اإمكانية ح�صول اأ�صحاب ال�صاأن على الموارد والتحكُّ
يت�صل بذلك من اتخاذ للقرارات التي من �صاأنها اأن ُت�صِهم في تحقيق �ُصبل المعي�صة 
ن  الم�صتدامة. وعالوة على ذلك، ُينَظر اإلى الم�صاركة على اأنها عملية تكرارية تت�صمَّ
على  وتاأثيرهم  تحّكمهم  لزيادة  العالقة  ذوي  بين  للعالقات  م�صتمّر  تعديل  اإع��ادة 

ر في حياتهم.  مبادرات التنمية التي توؤثِّ

درجات مختلفة من الم�صاركة

اإنَّ هناك م�صتويات اأو درجات مختلفة من الم�صاركة، تتراوح بين عملية الت�صاور 
ال�صاأن  اأ�صحاب  الذاتية من جانب  الإدارة  اإلى  الم�صترك،  القرار  اإلى �صنع  الب�صيطة 
ال�صاأن من خالل  اأ�صحاب  لم�صاركة مختلف  المحّددة  الدرجة  تقرير  ويتم  اأنف�صهم. 
عملية تفاو�س. وت�صتطيع المناهج والطرق والأدوات والأن�صطة الت�صاركية وما يرتبط 
بها من تغييرات في المواقف الم�صاعدة، اأن تعمل على تي�صير عملية اإنمائية ت�صاركية 
بعد  الجماعي  العمل  ا�صتمرار  و�صمان  الموؤ�ص�صية  الم�صاركة  ولتر�صيخ  ع��دًل.  اأكثر 
انتهاء البرنامج اأو الم�صروع؛ فاإن من ال�صروري تعزيز قدرات اأ�صحاب ال�صاأن، خا�صة 
مالئمة  ا�صتراتيجية  و�صع  يتعيَّن  ال�صدد،  هذا  وفي  المحلية.  الموؤ�ص�صية  الترتيبات 

لبناء القدرات من اأجل التكامل بين الروابط الأفقية والرئي�صية ذات ال�صلة.

التجربة الديمقراطّية في بع�ش الدول العربّية 

اأفرزت  مريرة  تجربة  ُتعّد  العربية  الدول  بع�س  في  الديمقراطية  التجربة  اإنَّ 
الكثير من الأزمات. فعدد من هذه الدول، التي ُتعطي للمواطن حّق الم�صاركة ال�صعبية، 
والنزاهة، وجعلته  العدالة  ق  يحقِّ الذي  للديمقراطية  الحقيقي  المعنى  �صوَّهت عملًيا 
الظلم  د  تمجِّ العربية  الديمقراطية  فاأ�صبحت  والعدل،  النزاهة  غياب  على  قائًما 
ل  هام�صية  موؤ�ص�صات  المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  واأ�صبحت  ال�صتبداد،  حياة  وُتطيل 
انتخابات  العربية  النتخابات  و�صارت  والجتماعية،  ال�صيا�صية  الحياة  في  لها  دور 
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لت  الف�صاد وتحوَّ انت�صر  ر. لذلك  توؤخِّ م ول  ُتقدِّ ال�صعبية �صورّية ل  �صكلّية، والم�صاركة 
الديمقراطية اإلى مطية لخرق القانون وظلم النا�س. 

اإليه  اإلى ما و�صلت  مة قد و�صلت  المتقدِّ الديمقراطية  المدنية  المجتمعات  اإنَّ 
باإجراءات جادة وماأمونة؛ اإذ �صاغت د�صاتيرها و�صنَّت ت�صريعاتها، وو�صعت �صيا�صات 
ور�صمت خطًطا واختارت اآليات التنفيذ والتطبيق، من اأجل اأن تحمي المجتمع وتحفظ 
الديمقراطية  الممار�صة  تر�صيد  الى  اأدى  مما  النا�س،  بين  العدالة  وت�صيع  الإن�صان 

وتوجيهها وبث ثقافة الختالف.

المواطن يريد دوًرا فاعاًل في �صنع القرار

اأن يكون له وجود ودور فاعل في �صنع القرار في بلده، وله الحق في  يريد المواطن 
امتالك الأدوات والو�صائل التي توؤهله للم�صاركة الفّعالة، وتوفير المناخ المالئم لتحقيق 
ن المجتمع من ال�صتخدام الأمثل  هذه الممار�صة ال�صعبية الفعالة. اإنَّ ذلك هو ما يمكِّ
لطاقات اأفراده وجماعاته المنظمة. واإعطاء دور اأكبر للمجتمع المدني، وتطبيق نظام 
وفي  ال�صلطة،  المواطنون في هيكلة  ي�صارك  العامة. وهكذا،  الإدارة  في  الالمركزية 
القيادات المجتمعية من خاللها مهارات  التي تكت�صب  ال�صيا�صات الجتماعية،  و�صع 

د نمط ال�صبط الجتماعي في المجتمع.  ق ال�صعور بالنتماء، وُتحدِّ وخبرات تعمِّ

فمن حق  المجتمع.  م�صاركة  دون  من  المحلية  المجتمعات  تنمية  اأهداف  ق  تتحقَّ ول 
د احتياجاته ويقوم بتقييم برامج الخدمات وتحديد  المجتمع اأن يختار اأهدافه ويحدِّ
مدى ال�صتفادة منها، لكي تقوم الم�صاركة على الرغبة الذاتية والوازع ال�صخ�صي كرّد 
ومعاييره  المجتمع  هذا  قيم  مع  يتفق  بما  المجتمع،  م�صكالت  لمواجهة  تلقائي  فعل 
ومن خالل منظمات عامة اأو تطوعية، وبالم�صاهمة في العمليات الوقائية والإن�صائية 
وبين  نف�صه  المجتمع  داخل  في  اآخر  اإلى  وقت  من  تختلف  التي  للمجتمع،  والعالجية 

منظمة اجتماعية واأخرى. 

دوافع االن�صمام اإلى جماعات الم�صاركة 

ُت�صنَّف اآراء العلماء في ما يتعلَّق بدوافع الن�صمام اإلى جماعات الم�صاركة المجتمعية 
التطوعية �صمن نظريات �صت وعلى النحو الآتي: 

نظرية التبادل: على اأ�صا�س اأن ما يحكم مبادرة الإن�صان للم�صاركة هو توقع الح�صول 
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على عائد ُمجٍز يفوق ما ي�صحى به الم�صارك من جهد اأو وقت اأو مال نتيجة الم�صاركة، 
اأي ب�«التبادل«.

نظرية التفاعل: على اأ�صا�س اأن الدافع اإلى الم�صاركة في عمليات التنمية هو الرغبة 
في اإقامة عالقات مع اآخرين لإ�صباع الحاجات النف�صية والجتماعية، اأي ب�«التفاعل«.

الم�صتركة  الجهود  تجميع  هو  الم�صاركة  الى  الدافع  اأن  اأ�صا�س  على  البيئة:  نظرية 
لتحقيق ال�صتغالل الأمثل لموارد البيئة المحيطة، اأي »خدمة البيئة«.

نظرية القوة االجتماعية: على اأ�صا�س اأن الدافع اإلى الم�صاركة هو الح�صول على قوة 
اجتماعية يمكن ا�صتخدامها في تحقيق »الأهداف ال�صخ�صية«.

النظرية المعيارية: على اأ�صا�س اأن الدافع الى الم�صاركة هو امتثال لإطار »ال�صبط 
الجتماعي« في المجتمع. 

نظرية القيم: على اأ�صا�س اأن الدافع اإلى الم�صاركة هو اعتبارها »قيمة اأ�صا�صية« توؤكد 
اأهمية الدخول في اأ�صكال تنظيمية والم�صاركة فيها.

ل  اأن مو�صوع الم�صاركة ي�صكِّ نجد وفًقا لما جاء في النظريات الآنفة، على الإجمال، 
تنمية  برامج  تخطيط  في  الم�صاركة  واأن  المجتمع،  تنمية  عملية  في  اأ�صا�صيا  محوًرا 
المجتمع توؤكد فاعلية الإن�صان في �صياغة القرارات التي تفيد حياته ومجتمعه، كما 
والالمركزية،  الجتماعي  ال�صبط  نماذج  ل  وُتفعِّ الديمقراطية،  تدعم  الم�صاركة  اأن 
ز ال�صعور بكيان الإن�صان في المجتمع، وتناأى بالمواطنين عن ال�صعور بالغتراب،  وتعزِّ
وت�صمن م�صاندة جماعات المجتمع لعمليات التغيير والهتمام بها، مما يجعلها اأكثر 

ثباًتا واأعّم فائدة. 

ولهذا، ت�صترك تنظيمات اأو جماعات الم�صاركة في بع�س ال�صمات البنائية والوظيفية؛ 
فتقوم »بنائًيا« على العالقات الجتماعية لمقابلة الحتياجات، ويجمع بين الم�صاركين 
وحدة الم�صكلة، مما يوؤدي اإلى الت�صابه بين اأع�صاء الجماعة، لأن وحدة الم�صكلة تعتبر 
�صرًطا للع�صوية، ب�صرف النظر عن الفروق الفردية، كما اأنها جماعات هادفة دينامية، 
ف الجهود الفردية لم�صاعدة الآخرين وخدمة المجتمع، وتقوم »وظيفًيا« على بذل  توظِّ
الجهد للح�صول على ر�صا الجماعة، وتعديل ال�صلوك من خالل الممار�صة، والمحافظة 
على التجان�س بين الأع�صاء، ومنح الم�صاركين مكانة اجتماعية ير�صونها وي�صعون اإليها 

ب�صكل غير ظاهر، مكافاأة لهم عما قاموا به من جهد تطوًعا لل�صالح العام. 
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اأ�صهر نظريات تنمية المجتمع وتنظيمه  جاك روثمان، �صاحب  يلتقي ذلك مع طرح 
في  العالقات  ك  تفكُّ عن  �س  تعوِّ »هدف«  ك�  الم�صاركة  اأن  بيَّن  الذي  الم�صاركة،  حول 
النا�س  م�صاندة  وت�صمن  الديمقراطية،  عن  تعبر  »و�صيلة«  ك�  والم�صاركة  المجتمع، 

لم�صروعات التنمية، وتختار البدائل والأهداف. 

هل الم�صاركة و�صيلة اأم غاية؟ 

تختلف النظرة اإلى الم�صاركة من حيث اأنها و�صيلة اأم غاية؟ ففي بع�س المواقف 
على  والحفاظ  وحمايتها  المنظمة  �صيا�صة  لتوجيه  اأداة  الم�صاركة  تكون  اأن  يمكن 
ا�صتقرارها، وفي موقف اآخر يمكن اأن تكون الم�صاركة و�صيلة عالجية اأو تعليمية لتغيير 
اأهدافه.  للتنظيم على تحديد  الم�صاعدة  الو�صائل  ثالث من  وفي موقف  التجاهات، 
ق الأهداف من وراء الم�صاركة، فال بد اأوًل من تحديد اإطار التفاعل بين  ولكي تتحقَّ
وكذلك  الم�صاركة،  اإتمام  دون  تحول  قد  التي  المعوقات  وتحديد  المجتمع،  جماعات 
الم�صكالت،  هذه  مواجهة  ا�صتراتيجية  تحديد  ذلك  يلي  ثم  المجتمعية،  الم�صكالت 
وبعد ذلك تاأتي عملية المباداأة لت�صجيع المواطنين على الم�صاركة في مختلف عمليات 
بل للتغلب عليها. التنمية؛ ابتداًء من تحديد الم�صكلة وتعبئة الموارد واختيار اأن�صب ال�صُّ

الم�صاركة  بمدى  تتاأثَّر  بالم�صاركة  المرتبطة  التنمية  ا�صتراتيجيات  د  تعدُّ اإنَّ 
اأن  يمكن  الأول��ى  المرحلة  ففي  وعملياته.  المجتمع  تنمية  مراحل  وح�صب  ونوعيتها، 
ل  يكون على المنظمين تقبُّل المجتمع. اأما المرحلة الثانية فيكون على الم�صاركين تحمُّ
في  الم�صاركة  ت�صبح  فيما  ُم�صاعًدا،  اأو  اًل  ُم�صهِّ المنظمين  دور  وي�صبح  الم�صوؤولية، 
مين اإلى توجيه  المرحلة الثالثة قا�صًما م�صترًكا في خطوات العمل، ويتحول دور الُمنظِّ

العمل والتدخل في الوقت المنا�صب.

اأثر الثقافة ال�صائدة في المجتمع على الم�صاركة
على  توؤثر  التي  العوامل  من  تعّد  المجتمع  في  ال�صائدة  الثقافة  طبيعة  اإن 
الم�صاركة. فاإذا �صادت ثقافة ال�صعور بالحرمان القت�صادي، واعتبر الفقراء اأنف�صهم 
ز رّب الأ�صرة على العمل فقط والخوف من الم�صتقبل، وظهرت  �صحايا المجتمع، وركَّ
اإليها،  يحتاجون  خدمات  ت��وؤدي  ل  للخدمات  مة  الُمقدِّ الموؤ�ص�صات  اأن  من  ال�صكوى 
الأو�صاع  لتغيير  المجتمع  اأع�صاء  با�صتثارة  التنمية  على  القائمين  قيام  يقت�صي  مما 
التي يعي�صون فيها؛ اذ اإن هناك اأماًل كبيًرا في تغييرها. واإذا �صاد �صعور بالغتراب 
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كينونته،  تكامل  على  الحفاظ  على  الحديث  الع�صر  في  الإن�صان  مقدرة  لعدم  نتيجة 
اأو توقع الف�صل في  فاإن م�صدر الغتراب عن القيم والمعايير الجتماعية هو الف�صل 
على  القائمين  يقت�صي من  مما  للتوجيه،  مفتقدة  م�صروعة  بو�صائل  الأهداف  تحقيق 
الكفيلة بتقدير  ال�صيا�صة  اإلى هذا الغتراب، وو�صع  الموؤدية  الأ�صباب  التنمية تحّري 

هذه الفئات، والعناية بها لال�صتراك في اأمور مجتمعها.

كما اأن ال�صعي وراء لقمة العي�س يوؤدي اإلى اإعاقة الم�صاركة، مع عدم اإعطاء الأهمية 
نف�صها للبيئة الجتماعية لأنها ل تتعلق مبا�صرة باحتياجاته ال�صخ�صية ومتطلباته، مما 
يوؤدي اإلى عدم اهتمام الأهالي بالم�صاركة. وكذلك الت�صاوؤم من اإمكانية التغيير، نتيجة 
ال�صعور بالإهمال من جانب الجهات الم�صوؤولة، وعدم اإحداث تعديالت في البيئة التي 

يعي�صون فيها لمدة طويلة، مع اأنهم يرون اهتماًما في المناطق الراقية.

معيقات اجتماعية للم�صاركة

عنه  فتن�صاأ  وظروفه،  المجتمع  طبيعة  من  نابعة  عوائق  عادة  الم�صاركة  تواجه 
معوقات اجتماعية واقت�صاديه ذات جذور ثقافية، كال�صلبية والعتماد على الأجهزة 
ك بالقديم، وعدم الرغبة  الر�صمية، وعدم الرغبة في التغيير، ومقاومة الجديد والتم�صُّ
تعود  تغييرات  اإح��داث  اإمكانية  من  والت�صاوؤم  الم�صتقبل،  من  والخوف  المغامرة  في 
بالنفع، وخا�صة في المجتمع الريفي، وكذلك عدم اإعطاء الوقت الأهمية المنا�صبة، 
وم�صتوى النظر اإلى كبار ال�صّن وعدم معار�صتهم اأو حتى اإبداء الراأي اأمامهم، وهذه 
كلها من التجاهات ال�صائدة في معظم المجتمعات الريفية، مما يدفع بال�صباب اإلى 
التي  بالخبرات  يمتازون  ال�صّن  فكبار  المجتمعية.  الم�صروعات  في  الم�صاركة  عدم 
نتيجة  زادت معارفه  ال�صباب من  بين  يكون من  اأن  يمنع من  لكن هذا ل  اكت�صبوها، 
للتعلُّم والت�صال مع �صكان المجتمعات المتقدمة، وبذلك ت�صبح خبراته اأعّم واأ�صمل. 
وال�صباب.  الن�صاء  الريف، خا�صة  اأهالي  من  الكثير  م�صاركة  اإلى حجب  ذلك  ويوؤدي 
دون  من  فالتنمية  المجتمع.  عنا�صر  اأهم  من  هي  الفئات  هذه  اأن  فيه  �صك  ل  ومما 
م�صاركة الن�صوة وال�صباب ت�صبح ناق�صة غير �صاملة، مما يبطئ من تقدمها، ويعوق 
م�صيرتها. والكثير من النا�س ل يحاولون ا�صتغالل وقت الفراغ في الأعمال التي تعود 

عليهم اأو على مجتمعهم بالنفع دائًما، فهم ي�صيعون وقتهم فيما ل فائدة منه.
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يتجه اأع�صاء المجتمع الح�صري اإلى العمل على تحقيق اأكبر منفعة مادية في 
فترة زمنية ق�صيرة ن�صبًيا ل�صالحهم ال�صخ�صي والأ�صري ومن دون مراعاة لظروف 
اأع�صاء المجتمع الآخرين  باأن  اأبناء هذه المجتمعات  مجتمعهم. ويعتقد كثيرون من 
ا، ويقل بذلك عدد الذين يهتّمون ب�صوؤون المجتمع ويقت�صر ذاك  ي�صعون اإلى ذلك اأي�صً
الهتمام على الموظفين الحكوميين في حدود عملهم الر�صمي، في معظم الأحوال، 
الموؤ�ص�صات الجتماعية، تقف عثرة في  اأمام  اإيجاد �صعوبات متعددة  اإلى  يوؤدي  مما 

طريق م�صاركة المواطنين في الم�صروعات المجتمعية. 

الو�صع االقت�صادي والم�صاركة

ياأتي ارتفاع تكاليف المعي�صة في مقدمة العوامل الموؤدية اإلى �صلبية المواطنين، 
اإ�صباع  بهدف  العي�س،  لقمة  وراء  ال�صاق  ال�صعي  اإل��ى  يدفعهم  الو�صع  هذا  مثل  ف��اإن 
الحتياجات ال�صرورية وتح�صين اأحوالهم القت�صادية، ومن ثم ل يجدون الوقت الالزم 
الم�صروعات المجتمعية، لأن �صغوط احتياجات الحياة ال�صرورية مع  للم�صاهمة في 
قلة الموارد المادية يجعل هذه الحتياجات ملّحة وذات تاأثير كبير، مما يحفزهم على 
العمل على اإ�صباع هذه الحتياجات، مع ما يتطلَّب ذلك من بذل جهود م�صنية ت�صتنفذ 
كما  الجتماعية.  الم�صروعات  اأي من  في  بالم�صاركة  ي�صمح  ل  وبما  والوقت،  الطاقة 
اأنهم ي�صعرون في معظم الظروف بقلة اإمكاناتهم، وعدم ا�صتطاعتهم الم�صاهمة في 
الم�صروعات المجتمعية نتيجة لفتقارهم اإلى المال والخبرة والنفوذ، مع عدم الثقة 

بالنف�س للم�صاركة في هذه الم�صروعات، وال�صعور بالإحباط. 

كما اأنهم يعزفون عن الم�صاركة في ع�صوية الموؤ�ص�صات الجتماعية والتنظيمات 
توفر  عدم  اأو  المادية،  الموارد  و�صعف  الخبرات  لنق�س  نظًرا  وال�صعبية،  ال�صيا�صية 
في  م�صاركتهم  ذلك  نتيجة  فتنخف�س  المنظمات،  هذه  في  للم�صاركة  الالزم  الوقت 
التي  الحاّدة  الم�صكالت  من  اأ�صبحت  فقد  البطالة  اأما  المحلية.  التنمية  م�صروعات 
تعاني منها المجتمعات العربية عموًما، التي ين�صحب عليها �صعف الم�صاركة المجتمعية 
في تناول ق�صايا المجتمع، بما يرافقها من م�صاعر ال�صخط واللوم والقنوط والإحباط 
لدى العاطلين عن العمل من ال�صباب ومن ذويهم اأي�صا. وتلك توؤدي في حالت متكررة 

اإلى العنف والإرهاب والنحراف وخرق منظومة ال�صبط الجتماعي.
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الممار�صة ال�صيا�صّية والم�صاركة

تقر الد�صاتير في الدول العربية عملية الم�صاركة ال�صيا�صية ال�صعبية من خالل 
الجماعي  العمل  وحرية  ال�صيا�صية،  الفعاليات  في  المواطنين  بين  الم�صاواة  اإق��رار 
لمنظمات المجتمع المدني. اإلَّ اأن طبيعة الثقافة ال�صائدة تجعل من هذه المنظمات 
م�صلولة وتعاني من عدم التجاوب معها من جانب المواطنين، وهي تتاأثر ب�صور متعددة 
من �صلبيات المجتمع كالوا�صطة والمح�صوبية والتحيز وال�صعي نحو الم�صالح ال�صخ�صية 
اإن المجال�س النيابية تكاد ل  اإلى ذلك. ثم  وابتعاد النائب عن قواعده ال�صعبية، وما 
تزاول دورها الت�صريعي والرقابي، واأع�صاوؤها هم »نواب خدمات« ت�صغلهم الم�صالح 
الذاتية والجهوية. وعلى الرغم من التعددية الحزبية في النظام ال�صيا�صي في بع�س 
الدول، اإل اإنها تنظيمات تنق�صها الدينامية ال�صيا�صية والوظيفية في الربط الحقيقي 
بين النخبة والأغلبية التي تبقى �صامتة. كما اأنها تفتقد الممار�صات الديمقراطية على 
�صعيدها الداخلي وفي عالقاتها فيما بينها وبالنا�س عموًما. وُترينا التجربة العربية اأن 
منظمات المجتمع المدني في معظمها ل ُتدار بطريقة ديمقراطية، وتمار�س زعاماتها 

التقليدية ال�صتعالء على اأع�صائها. 

التن�صئة والتربية والم�صاركة

ر مقومات التكوين  قد ل تقوى الأ�صرة على التوجيه ال�صليم لأبنائها بحيث توفِّ
اأعباء الحياة ومتطلباتها،  القيمي والأخالقي لهوؤلء، وذلك نظًرا لن�صغال الآباء في 
وعلى العك�س فاإنها تر�صخ لدى ابنها ال�صعور باأن م�صوؤوليته الأ�صا�صية هي تجاه الأ�صرة 
اأو الع�صيرة والقبيلة ولي�س تجاه المجتمع ككل، ولما كان البن ل ُيتاح له اإلَّ مجال �صيق 
لتحقيق ا�صتقالله الذاتي، فاإنه ي�صعر بالعجز عن اتخاذ قراراته بنف�صه، كما اأن القيم 
التي ت�صود الأ�صرة، والقائمة على ال�صلطة والت�صل�صل والتبعية، هي نف�صها التي ت�صود 

العالقات الجتماعية وال�صيا�صية في المجتمع عموًما.

اأداء  على  المدر�صة  قدرة  �صعف  المالحظ  فمن  بالمدر�صة،  يتعلق  فيما  اأما 
ح�صاب  على  الأبنية  في  والتو�صع  ال�صفوف،  كثافة  لرتفاع  نتيجة  التربوي،  واجبها 
مرافق الأن�صطة المكملة للمناهج التعليمية، ل�صتيعاب الأعداد المتزايدة من الطالب 
والتربية  التاريخ  كتب  م�صمون  تحليل  على  اعتمدت  علمية  لدرا�صة  وطبًقا  �صنوًيا. 
الوطنية في م�صر و�صوريا والأردن ولبنان، ات�صح التركيز ال�صديد لهذا الم�صمون على 
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دور الحكومة باعتبار اأنها م�صدر القرارات في كل ما يتعلق بحياة الأفراد، بينما ل 
يتناول دور المواطن اإلَّ لماًما وب�صكل عار�س. ول يقت�صر الأمر على محتوى المقررات 
تلقين وربما عقاب بدني. وهذه ول  التربوية من  الأ�صاليب  اإلى  يتعداه  الدرا�صية، بل 
�صك اأبعد ما تكون عن تنمية ال�صتعداد لإبداء الراأي والمقدرة على التفكير الم�صتقل 

وال�صعور بالثقة في النف�س.

ثم اإن عدم قدرة الأحزاب ال�صيا�صية على ا�صتيعاب ال�صباب والمواطنين ب�صفة 
اإلى تهمي�س دور  اأدى  التعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم،  عامة، وعدم فاعليتها في 
اأن هذه الأحزاب  اأو �صرف النظر عن العمل في �صفوفها، ف�صاًل عن  هذه الأحزاب 
تفتقد الدينامية ال�صيا�صية والوظيفية في الربط الحقيقي بين النخبة وعموم النا�س، 
ا تفتقد للديمقراطية  لأنها محا�صرة بقيود قانونية وعمليه تحد من حركتها، وهي اأي�صً

على �صعيدها الداخلي. 

نرى من خالل ما �صبق، اأن ثّمة معيقات اجتماعية واقت�صادية و�صيا�صية وتربويه 
مما  ووطنًيا،  محلًيا  وتعمقها،  واآفاقها  المجتمعية  الم�صاركة  عمليات  مدى  من  تحّد 
يتطلب من الخبراء الُمعّدين والمخططين لبرامج التنمية وال�صاعين الى ح�صد م�صاركة 
�صعبية لتلك البرامج، الك�صف عن تلك العوائق تحديًدا في اأي مجتمع والتعامل معها، 
بهدف اإزالتها اأو التخفيف من اأثرها على الم�صاركة وعلى التنمية على حدٍّ �صواء، لكي 
يت�صّنى لنا ن�صل اإلى م�صتوى مقبول من الم�صاركة، والمزيد من التفاعل، والأوفر من 

الإنتاج وجني ثمار التنمية باأكبر حجم واأح�صن نوعية.

الم�صادر والمراجع
الجامعي  المكتب  للتنمية،  التخطيط  مهدلي:  محمود  محمد  المليجي،  عبدالهادي  اإبراهيم   -

الحديث،الإ�صكندرية، 2004. 
تنظيم المجتمع والم�صاركة ال�صعبية: منظمات وا�صتراتيجيات، المكتبة  - اأبو النجا محمد العمري: 

الجامعية، ال�صكندرية 2000
- اأحمد راأفت عبدالجواد: الم�صاركة االجتماعية ودورها في تنمية المجتمع المحلي. كلية الخدمة 

الجتماعية/ جامعة حلوان، القاهرة 1999.
العالي  المعهد  الم�صاركة،  ونماذج  النظرية  االأطر  االجتماعية:  التنمية  خاطر:  م�صطفى  اأحمد   -

للخدمة الجتماعية، الإ�صكندرية 1995
- ر�صاد اأحمد عبداللطيف: اأ�صاليب التخطيط للتنمية. المكتبة الجامعية، الإ�صكندرية 2002.

- محمد رفعت قا�صم، تنظيم المجتمع،اأ�ص�ش واأجهزة. القاهرة، مطبعة المهند�س 2005.
-http://www.shbabmisr.com/print.asp?EgyxpID=10932- 



اأيلول /�صبتمب - كانون االأول/دي�صمب 2013- 67 -

لمّي: واقع وحتّديات ع ال�شِّ احلّق يف التجمُّ

املحامي �صّدام اأبو عّزام*

مقّدمة 

اإنَّ حق التجمع ال�صلمي اأكرث ما يكون على عالقة باحلق يف حرية الراأي والتعبري 
من  يوّظفون  الأفراد  اإن  اإذ  وتداولها،  الآراء  عر�س  و�صائل  اأ�صكال  اأحد  باعتباره 
خالله خرباتهم ويطرحون اآمالهم ويعر�صون وجهات نظرهم يف اإدارة ال�صاأن العام، 
م نافذة يطّلون منها على ما  ع املُنظَّ ويتناولون باحلوار ما يوؤّرقهم، ليكون هذا التجمُّ
يعتمل يف نفو�صهم، و�صورة حّية ل�صكل من اأ�صكال التفكري اجلماعي، يف تفاعٍل مبا�صر 
اإحتياجاتهم  حتديد  لهم  ليت�صنى  القرار،  و�صانع  العام  ال�صاأن  ُيدير  من  وبني  بينهم 
واأولوياتهم وتطلُّعات ال�صعوب وال�صعي اإىل حتقيقها، باعتبار ذلك الغاية من وجودهم. 

وعليه، فاإنَّ هذا احلق �صابق يف وجودة على املواثيق الدولية والد�صاتري والقوانني 
باعتباره اأداة املجتمع املدين يف خمتلف مراحل تطوره. ويعترب هذا احلق م�صتقًرا وكامًنا 
ع ال�صلمّي - يفقد  اأي التجمُّ اإن هذا احلق -  اإليه فطرتها، بل  يف النف�س الب�صرية تدعو 
قيمته اإذا جحد امل�صرع حّق الأفراد بو�صع العديد من ال�صوابط والقيود التي من �صاأنها 
اأن حتول دون املمار�صة الطبيعية جلوهر هذا احلق وم�صمونه، باعتباره يتنافى مع تلك 
لة يف النف�س الب�صرية، ويعوق ان�صياب روافد ت�صكيل ال�صخ�صية  الفطرة الإن�صانية املتاأ�صّ
الإن�صانية التي ل يكن تنميتها اإلَّ يف �صكل من اأ�صكال الجتماع العام وتبادل املعلومات 

* باحث ونا�صط يف حقوق الإن�صان/ الأردن.. 
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و�صفه  يكن  نظام  اأي  دونها  من  يقوم  ل  التي  الأُ�ص�س  تقّوي�س  وبالتايل،  والآراء. 
بالديقراطي امل�صتند اإىل اإرادة ال�صعبية؛ ومن ثم فقد �صار من الالزم منع تقييد هذا 
احلّق اإلَّ يف القانون ويف احلدود التي تن�صجم مع هذه النظم الديقراطية، وترت�صيها 
القيم التي تدعو اإليها، ول يجوز - بالتايل- اأن تفر�س ال�صلطة الت�صريعية وغريها من 
ع ال�صلمي قيوًدا توؤدي اإىل تقوي�س بنيان هذا احلّق اإلَّ يف  ال�صلطات على حرية التجمُّ

اأ�صيق احلدود و�صمن �صوابط �صارمة. 

ا اأن حركات التغيري الديقراطي العربي ن�صاأت من اأجل  لعل من الالفت اأي�صً
عب يريد اإ�صقاط النظام«، ومل تكن هذه  ال حالة مطلبّية هاج�صية »ال�صَّ غاية وهدف �صكَّ
ل بدائل للنظم وال�صيا�صات واخلطط القائمة،  احلالة نتيجة تراكم معريّف وخربات ت�صكِّ
واإمنا فقط للتعبري عن اأ�صواق ديقراطية، اأو رغبة يف التغيري، وعليه اأفل نمها، اأو 
دخلت يف اإ�صكالّية ماذا بعد تغيري الأنظمة ال�صيا�صة اأو الإطاحة بها، يف ظّل عدم وجود 
زة، اأو وجود حّد اأدنى عن ت�صّور ل�صكل الأنظمة القادمة واأدوارها،  بدائل �صيا�صية جُمهَّ
نة، ما لبثت اأن تال�صت كمومياء ُنِزَعت اأربطتها.  مما اأوجد اأنظمة �صيا�صية جديده ُمهجَّ

وعليه، فاإن احلالة املطلبية والحتجاجية يف و�صع م�صتمّر ودائم. 

يف تاأطري االإ�صكالّية 

ع ال�صلمي منذ بدايات الربيع العربي »حركات  لعل املتتبع لواقع احلق يف التجمُّ
اأفرزتها  التي  الواقعية  الكثري من احلالت  العربي« يلحظ بروز  التغيري الديقراطي 
املمار�صات العملية لهذا احلق نتيجة الوجود اليومي والطويل يف امليادين وال�صاحات 
العامة، وقد ظهرت على ال�صطح العديد من الأ�صئلة التي اأ�صبحت بحاجة اإىل اأجوبة 
ل اأداة حقوقية قادرة على ت�صخي�س هذه املمار�صات  قانونية وحقوقية؛ من �صاأنها اأن ت�صكِّ
مبعزل عن اأي تاأثري اأو اأيديولوجيا، وبناء مقاربة حقوقّية ت�صمن عدم امل�صا�س بجوهر 

احلق وم�صمونه. 

يف اجلانب الدويل حلقوق الإن�صان – ولغاية تاريخه - مل يتم اإفراد وثيقة خا�صة 
بع�س  با�صتثناء  اأُممي،  اإعالن  حتى  اأو  التحديد،  وجه  على  احلق  هذا  اأحكام  م  تنظِّ
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الن�صو�س الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
اإليها  الإحالة  تتم  التي  الدولية،  العمل  اتفاقيات منّظمة  اإن  وال�صيا�صية، حتى  املدنية 
بالغر�س  تفي  اأو  تغّطي  ل  الأ�صئلة،  العديد من  لالإجابة عن  املمار�صات  اأف�صل  ب�صاأن 

احلقوقي لتلك احلالت يف هذا امل�صمار. 

الأعوام  خالل  طويلة  لفرتات  ا�صتمر  الذي  امليدان،  يف  اليومي  الوجود  اإن 
احلق،  هذا  ممار�صة  يف  ال�صعوب  جانب  من  جديدة  حالت  ر  طوَّ املن�صرمة،  الثالثة 
حتى اإن بع�س هذه املمار�صات اأدى اإىل التعبري احلقيقي عن احلّق يف تقرير امل�صري، 
وبالتايل اإعادة �صياغة العقد الجتماعي الناظم للعالقة بني ال�صعوب املُماِر�صة لهذا 
رات الداّلة عن عدم ر�صا  احلق واأنظمة احلكم فيها، واأ�صحى الكّم والكيف من املوؤثِّ
ال�صعوب ب�صيا�صة معينة اأو للتعبري عن غ�صبها جتاه ت�صّرف ر�صمي، مما اأعاد املقاربة 
احلقوقية اإىل بدء الن�صاأة يف اإدارة ال�صوؤون العامة بطرق مبا�صرة من جانب ال�صعوب، 
والنزول اإىل ال�صارع وال�صاحات العامة حيث يلتقون فيها ويتبادلون الأفكار يف ماولة 

لبناء مقاربة �صيا�صية ل�صتمرار العي�س امل�صرتك فيما بينهم. 

هذه التطورات يف املنطقة العربية خالل حركات التحّول الديقراطي عك�صت 
لتلك  واجلاهزية  القدرة  ومدى  العربي،  للواقع  احلقيقي  والفكري  املعريف  البناء 
اإىل  واأ�صارت  املدنية،  الدولة  نحو  البناء  يف  �صلمًيا  والنتقال  التحّول  يف  املجتمعات 
بواطن اخللل والق�صور التاريخي الذي مور�س على تلك ال�صعوب من �صيا�صات للتجهيل 
اأن ت�صارعت  اإىل  اجلماعي، والبناء املوؤ�ص�صي املاأزوم الذي ما انفك ينتهك احلقوق. 
الأبنية ال�صيا�صية الهالمية يف النهيار وال�صقوط حتى َغَدت كعرو�ٍس خاوية. ول يكن 
احلديث هنا عن ماكاة هذه التجربة بتجارب ال�صعوب الأخرى؛ لأن املحاكاة العمياء 
القائمة على التماثل يف الأدوار وطرح الأ�صئلة التقليدية يف ماولة للتنظري، مل تعد 
كافية لإيجاد حلول لهذا الواقع والبحث عن الدور للدولة الذي يثل �صالتها املن�صودة 
تلك  فاإن  وعليه،  اجلماعية.  ثم  ومن  الفردية  الأخالق  حتقيق  يف   - هيغل  وفق   -
ال�صيا�صية  العوامل  والكثري من  والأماكن،  الأزمان  التجارب خمتلفة متاًما لختالف 
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والقت�صادية والجتماعية والثقافية التي ل ت�صمح باإ�صقاطات نظرية بعيدة كل الُبعد 
عن الواقع. 

وعليه، �صتتم الإ�صارة اإىل اأهم العوامل والوقائع التي برزت خالل تلك الأحداث 
يف ماولة اأوىل حل�صر امل�صتجدات على م�صمون هذا احلق وحتديدها، متهيًدا لبناء 
ل اأ�صئلة تتجاوز اخلطابات العامة وال�صائعة يف املحيط اإىل ق�صايا  مقاربة حقوقية ت�صكِّ
كافة؛  ال�صعد  على  احلق  هذا  يف  احلقوقي  والق�صور  البناء  اأزمة  على  تركيًزا  اأكرث 

الدويل واملحلي والإقليمي. 

ع ال�صلمّي يف م�صمون حّق التجمُّ

معاجلة  على  التاريخية  الوجهة  من  والدويل  املحلي  القانوين  الفقه  اقت�صر 
املحافظة،  املدر�صة  من  املُ�صتمّدة  التقليدية  القانونية  بالنظريات  العام  الجتماع 
من  النوع  لهذا  املا�صة  احلاجة  ث عن  واإرث ح�صاري حتدَّ معريف  تراكم  من  بالرغم 
احلقوق، ومدى تاأثريه على غريه من حقوق الإن�صان وانعكا�صه على الواقع العام منذ 
لهذا  الناظمة  للنظرية  القانوين  التاأ�صيل  وتاله  وغريهما،  وجاك�صون،  خلدون  ابن 
ملجل�س  ال�صهرية  والأحكام   ،1915 عام  منذ  الفرن�صية  املدر�صة  يف  العام  لالجتماع 
الدولة والق�صاء الإنليزي وما تراكم من �صوابق واأحكام. ومل تكن املنطقة العربية 
نت الت�صريعات العربية العديد من الن�صو�س اخلا�صة التي  مبناأى عن ذلك؛ اإذ ت�صمَّ
ع ال�صلمي منذ مطلع القرن الع�صرين، اإلَّ اأنه - وكما �صبق ذكره  م احلق يف التجمُّ تنظِّ
– فقد اقت�صر ذلك على معاجلة اجلانب التقليدي من الأمر، واختالف طفيف من 
مني، وم�صائل تتعلق بالإ�صعار واملوافقة وبع�س الأمور الإجرائية، التي  حيث عدد املُنظِّ

مل يكن لها تاأثري ُيذكر على م�صمون احلق وجوهره. 

ع موؤقت لعدد من الأفراد بهدف عر�س  وانطالًقا من تعريف الجتماع باأنه جتمُّ
الآراء والأفكار للت�صاور من اأجل الدفاع عن م�صاحلهم، الذي ق�صى به جمل�س الدولة 
الفرن�صي، نلحظ التطّور الهائل الذي جرى على م�صمون هذا احلق، ف�صاًل عما ا�صتقّر 
يف النظم القانونية التي اأ�صارت اإىل عنا�صر الجتماع العام من حيث: عن�صر التنظيم 
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ع  عات الَعَر�صية الن�صاأة اأو ال�صدفة اأو التجمُّ مبحاولة تفريق بينه وبني غريه من التجمُّ
عامة  م�صلحه  توفري  �صرورة  اإىل  اإ�صاره  ذلك  ويف  والأفراد.  لالأ�صخا�س  الع�صوائي 
م�صرتكة جتمع هوؤلء الأفراد. اأما بالن�صبة لعن�صر التوقيت فهو ُي�صري اإىل اأن الجتماع 
ت، ول ي�صتمر اإىل فرتات غري معلومة اأو طويلة تنتفي معها الغاية من اإي�صال  العام موؤقَّ
الفكرة املَُرادة من ذلك الجتماع، اأو التعبري عنها للجمهور يف ماولة لالإقناع والتاأثري 
لعموم  ن�صرها  اأفكار معينة من خالل  تبّني  اأو يف  العدول  العام يف  ال�صاأن  اإدارة  على 
اجلمهور، يف متهيد معريف لعن�صر الغاية من الجتماع، الذي يجب اأن يكون له غاية 
ي�صعى اإىل حتقيقها اأو عر�س الأفكار على املالأ، وهي و�صيلة التعبري عن الفكر والراأي 

اأو الو�صيلة املادية امللمو�صة لذلك.

من هنا نلحظ الرتابط الع�صوي بني احلق يف حرية الراأي والتعبري، واحلق يف 
الجتماع العام كاأحد و�صائل التعبري. وعليه، ويف حال انتفاء الغاية من الجتماع يغدو 
ع َعَر�صي قائم على تالقي جمموعه من النا�س يف مكان معني من دون وجود  كاأي جتمُّ

اأية غاية م�صرتكة، وبالتايل ل ينطبق عليه و�صف الجتماع العام. 

نات الالزمة ملمار�صة هذا احلق؛ اإذ اإن الغاية  ويعترب عن�صر العمومية من املكوِّ
الإجرائية املُبتغاة هي ن�صر م�صمون الجتماع لعموم النا�س واطالعهم على فحوى هذا 
الجتماع واأفراده والغاية من عقده، وبالتايل ل حاجة ل�صلوك اأي عمل تنفيذي من قبيل 
الدعوات اأو غريها حل�صور جموع النا�س وم�صاركتها، فاحل�صور وامل�صاركة ُيتاح للجميع 
ًنا خالفًيا يف الت�صريعات  دون قيد اأو �صرط. اأما فيما يتعلَّق بالعدد، فقد ظلَّ العدد مكوِّ
الوطنية يف النظم القانونية كافة، التي اختلفت يف حتديد العدد املطلوب القادر على 
ممار�صة هذا احلق، بيد اأن التطور التاريخي للحق مل ُيلِق باًل لهذا العن�صر باعتباره 

تقييد على حرية الأفراد وانتهاك مل�صمون املمار�صة الطبيعية للحق. 

التطّور يف امل�صمون من خالل املمار�صة  

ل  اإنَّ املراقب واملّطلع على واقع املمار�صة لالجتماع العام - الذي باعتقادي �صكَّ
التغيري احلقيقي خالل  اإىل  واأدى  الراأي والتعبري،  الرئي�صة يف ممار�صة حرية  الأداة 
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مرحلة الربيع العربي- ي�صتطيع ر�صد العديد من احلالت التي مل ناأِت على ذكرها اأو 
معاجلتها من الوجهة القانونية - كما �صلف - بل اإن املعايري القانونية الدولية جاءت 
غفاًل منها؛ نظًرا لطبيعة حركات التحّول الديقراطي العربي والوقت الطويل زمنًيا 
اجلديدة  احلالت  تلك  ظهور  اإىل  اأدى  مما  وال�صاحات،  امليادين  يف  الأفراد  للتقاء 
واملبتكرة، التي اأثَّرت حقوقًيا على جوهر احلق وطبيعته يف حتّول �صي�صكل يف امل�صتقبل 
نظره جديدة اإىل اأي ماولة لتقنني احلق دولًيا اأو ملًيا، ويوؤثر بالنتيجة بل يوؤدي اإىل 
نق�س الكثري من العنا�صر امل�صتقرة يف النظريات القانونية التقليدية من حيث تنفيذ 
ت حالت من التجّمعات  العديد من الجتماعات لأزمان واآجال مفتوحه، حيث ا�صتمرَّ
ملدد خمتلفة، من اأ�صبوع اإىل �صهر بل واأكرث من ذلك، دون حتديد مكان معنيَّ تنطلق 
اأو الجتماع، والأغلب الأعّم كان يف امليادين العامة التي تتو�صط املدن،  منه امل�صرية 
اأكرب عدد ممكن  يت�صع لأعداد غفرية، وذلك ل�صتقطاب  اأن  اأكرب مكان يكن  اأو يف 
لالجتماعات،  الفارقة  العالمة  هي  اأ�صبحت  امليادين  تلك  اإن  حتى  اجلماهري،  من 
ومت تداول اأ�صمائها يف الإعالم، بل �صّميت بع�س العت�صامات بها يف دلئل �صيا�صية 
لتلك امليادين، كما مت و�صع الرتتيبات اللوج�صتية وحت�صري تلك امليادين لتبادل الآراء 
والفكار واخُلطب، وغريها من الفعاليات والُهتافات والأنا�صيد والأغاين، ومل تكن تلك 
اإليها  الو�صول  ا�صتطاع اجلميع  بل  معينة؛  اأو طائفة  اأو جهة  لون  على  امليادين حكًرا 

واملبيت فيها. 

على اجلانب املقابل، برزت يف بع�س البلدان ظاهرة جديدة عند بدء الجتماعات 
يف التفاعل؛ من حيث ظهور املناوئني لالجتماع يف ذات املكان والزمان، واإطالق العديد 
من امل�صّميات وفًقا ل�صياقات جمتمعية معينة، من »بلطجية« اإىل »�صبيحة« و«زعران« 
الطبيعي  ري  ال�صَّ اإعاقة  اأو  التاأثري  �صوى  هدف  اأي  دون  ومن  وغريها،  و«�صحيجة«، 
لالعت�صام والعتداء على املعت�صمني، ويف حالت تطّور اأخرى تنظيم اأكرث من فعالية 
ا دون مراعاة لأي اعتبار من اإحلاق ال�صرر اأو ال�صتباك  يف ذات املكان والزمان اأي�صً
بني املعت�صمني. وكان الأ�صخا�س املُكلَّفني باإنفاذ القانون يقومون يف ماولة للف�صل 
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اأّدى يف كثرٍي من  الذي  الأمر  تلك العت�صامات،  ب�صري بني  الفئتني بو�صع طوق  بني 
اإجابات حقوقية يف  اأي  وا�صتباك وف�س العت�صام دون تقدمي  اإىل احتكاك  احلالت 

هذا ال�صاأن، واإمنا اجتهادات فردية.

ا اإعالن حالت العت�صام املفتوح داخل املوؤ�ص�صات  ومن احلالت امل�صتجّدة اأي�صً
العامة اأو ذات النفع العام، اأو حتى الإ�صرابات اأمام مقار ال�صركات اخلا�صة اأو داخلها 
واملبيت فيها لأكرث من يوم؛ بهدف ال�صغط والتاأثري على املرجعيات املوؤ�ص�صية لتلبية 
العت�صامات  هذه  اأن  ذاته  ال�صياق  يف  ا  اأي�صً الالفت  والتطّور  املعت�صمني.  طلبات 
ب�صاأن  �صكلي  اإجراء  اأي  اتباع  يتم  مل  العامة  اللقاءات  اأو  املظاهرات  اأو  امل�صريات  اأو 
تنظيمها، ففي بلدان الربيع العربي كافة مل يكن الذين يقومون بالعت�صامات - يف 
املراجع  اأو  املعنية  للجهات  اإ�صعار  اأو  ترخي�س  اأي  بطلب  – يتقّدمون  الأعم  الغالب 
م باإ�صعار اإلَّ عدد مدود مل  الإدارية. ويف الأردن مثاًل، وعلى مدار عام كامل، مل يتقدَّ
ذة جتاوزت خم�صة اآلف فعالية. ويف  يتجاوز )10( طلبات، يف حني اأن الفعاليات املُنفَّ
ذلك اإ�صاره اإىل تطّور ملحوظ يف املمار�صة العملية لهذا احلق ب�صرف النظر عن كون 
ذلك كان ا�صتثنائًيا يف بع�س احلالت. ويف دول اأخرى )مثل تون�س وم�صر وليبيا( مت 

تعطيل الن�صو�س القانونية الناظمة لالجتماع العام. 

والأكرث اأهمية، والذي يعد فعاًل تطوًرا حقيقًيا، نزول اآللف اإىل ال�صارع يف حالة 
طلب وا�صح و�صريح بتغيري النظام ال�صيا�صي )مثل تون�س وم�صر وليبيا واليمن(، ما 
يوؤكد اأن ال�صعوب هي م�صدر ال�صلطات، وباإمكانها ممار�صة هذه ال�صلطات بالطريق 
تلبية  عدم  عن  امل�صتمر  لعجزها  الربملانية  املوؤ�ص�صات  اإىل  جلوء  دون  من  الطبيعي، 
طموح هذه ال�صعوب وتطلعاتها. كما ينطوي الأمر على ممار�صة فطرية لتقرير ال�صعوب 
الجتماعي  العقد  بناء  اإعادة  اإىل  عملًيا  اأدى  والقت�صادي؛ مما  ال�صيا�صي  م�صريها 
الناظم لتلك الدول »الد�صتور«، وقد بادرت بع�س الدول بال�صتجابة لتلك احلركات يف 
بداياتها واتخاذ هذه اخلطوة كاإحدى اخلطوات الإ�صالحية الناظمة لعالقة ال�صعوب 

بُنظمها ال�صيا�صية. ومثال على هذه الدول املغرب والأردن. 
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عن  التعبري  موجات  ظّل  يف  الت�صريعات  تطوير  اعتبار  كان  اأخرى  حالت  ويف 
املفتوح  الإعالن  ا  اأي�صً اجلديدة  املمار�صات  ومن  احلق.  لهذا  تقييد  ماولة  الراأي 
لالعت�صام طيلة بقاء اللحظة املطلبية قائمة. ويف حالت معروفة كان هنالك بع�س 
الفرق ال�صيا�صية التي تتناف�س يف قدرتها على ا�صتمالة جموع اجلمهور من امل�صاركني 
الأغلبية  نيل  والبحث عن  الذات  لإثبات  اأكرث من نظرياتها؛ يف ماولة  وا�صتقطابها 

ال�صعبية. 

كل هذه املمار�صات وغريها كانت عالمات فارقة ومميزة خالل فرتات التحول 
حتى  اأو  حولها  حقوقية  اإجابات  اأي  تقدمي  دون  لكن  البلدان،  تلك  يف  الديقراطي 

ر�صدها يف ماولة لبناء مقاربة حقوقية نحوها. 

يف تعاُمل االأفراد املُكلَّفني باإنفاذ القانون

على الرغم من وجود بع�س املعايري التي حتكم عالقة الأفراد املكلفني باإنفاذ 
التجمع  يف  احلق  ممار�صة  خالل  امليدان  يف  واجباتهم  د  وحتدِّ وتوؤطرها  القانون 
اأو و�صع معيار وا�صح  اإليها  ال�صلمي، فقد ثبت عملًيا بروز ممار�صات مل تتم الإ�صارة 
ن املخت�صون من اإ�صدار الأحكام من  و�صريح يت�صدى لتلك احلالت، من اأجل اأن يتمكَّ
حيث وجود انتهاك من عدمه، مما اأدى اإىل بناء مقاربات حقوقية خجولة ت�صتند اإىل 
اجتهادات �صخ�صية، اأو يف ماولة الفهم غري الدقيقة ت�صتند اإىل اجتهادات حقوقية 
وجتارب دولية مل ُت�صر اإىل مثل هذه املمار�صات كحالت م�صتجدة. ومن ذلك حالت 
واأوقات ا�صتخدام القوة، والتدرُّج يف ا�صتخدام القوة، وحتديد املعنى احلقيقي لل�صرورة 
الق�صوى وا�صتخدامها لالأغرا�س امل�صروعة قانوًنا اأو ما ُعربِّ عنه »بامل�صروعية«، وكذلك 
ال�صتخدام املتنا�صب مع الأهداف امل�صروعة، وقد ترتب على ذلك العديد من الأ�صئلة 

التي ل تزال بحاجة اإىل اأجوبة من حيث: 

• بيان وحتديد احلالت التي يجوز فيها لالأفراد املكلفني باإنفاذ القانون حمل الأ�صلحة 
النارية مع �صوابط النوع والذخرية وغري ذلك من الأمور التقنية، وما هي الو�صائل التي 
يجب اأن يتحّلى بها هوؤلء الأفراد من �صبط النف�س، والأ�صلحة غري القاتلة وطبيعتها، 
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يف �صوء التطّور امللحوظ، وا�صتحداث تقنيات واأنواع جديدة ومبتكرة من هذه الأ�صلحة 
التي حُتِدث �صرًرا بالًغا ول ينطبق عليها و�صف ال�صالح القاتل.

ت�صكل خطًرا،  التي  الظروف  اأدنى حد من  للقوة يف  ال�صحيح  ال�صتخدام  حالت   •
وتنظيم الرقابة على ذلك، و�صلوك العديد من الإجراءات التمهيدية والتح�صريية قبل 
اللجوء اإىل ا�صتخدام القوة، وماهية الو�صائل البديلة من و�صاطات وم�صاحلات وم�صاٍع 

حميدة وتنبيهات واإنذارات، وكذلك �صوابط هذه الإجراءات. 

والتنظيم  وامل�صاءلة  للقوة،  امل�صروع  غري  ال�صتخدام  عن  الإبالغ  حالت  تنظيم   •
القانوين لتلك العملية من حيث تنظيم التقارير بالوقائع التي مت ا�صتخدام القوة فيها، 
ف�صاًل عن نوع ومتوى التقارير العامة بتفا�صيلها وحيثياتها كافة، وحتديد اأي انتهاك 
وتدوينه من جانب جهات م�صتقّلة ونزيهة، واأن تكون تلك املراجعة فّعالة، مع �صمان 

امل�صوؤولية الفردية واملرفقية. 

الوطنية  القوانني  وحتى  الإن�صان،  حلقوق  الدولية  املعايري  فاإن  عليه،  وبناًء 
الناظمة للعمل ال�صرطي ل تزال فيها ن�صو�س وعبارات غام�صة الدللة ب�صاأن ما اأثبته 
َخَلْت  اإذ  املعايري.  تلك  تنظيمها  تاأت على  ن�صوء حالت جديدة مل  العملي من  الواقع 
من حتديد وا�صح ملفهوم القوة والأ�صلحة النارية، بالرغم من وجود املبادئ الأ�صا�صية 
النق�س  لتغطية جوانب  كافية عملًيا  لي�صت  اأنها  اإلَّ  اأممًيا،  القوة  با�صتخدام  املتعلقة 
املُكلَّفني  لالأفراد  ال�صلوك  نات  مدوَّ وجود  رغم  كافة،  امل�صتجدة  واحلالت  والق�صور 
ا مل يتم ا�صتبيان الإر�صادات العملية والواقعية لتنفيذها عملًيا.  باإنفاذ القانون، واأي�صً
تعريف  تقدمي  عدم  عن  ف�صاًل  لالنتهاكات،  اأ�صا�ًصا  لت  �صكَّ التي  هي  الثغرات  وهذه 
اأمر  وهو  لتقديرها،  والقول برتك كل حالة على حدة  التنا�صب  ملفهوم  ودقيق  وا�صح 
تعوزه الدقة، ف�صاًل عن عدم تقدمي حتديد وا�صح املعامل للتهديد الو�صيك الذي يجوز 
مبوجبة اللجوء اإىل ا�صتخدام القوة، ومل يتم و�صع تعريف دقيق لبيان ماهية و�صائل 
ال�صيطرة التي يجوز لالأفراد املُكلَّفني باإنفاذ القانون ا�صتخدامها مبا ل ي�صكل خطًرا 
املُكلَّفني  الأ�صخا�س  لو�صع  الناظمة  الإجرائية  الأمور  من  ذلك  وغري  الأرواح،  على 
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اإىل  الوطنية  التجارب  ُت�صر  فلم  املعت�صمني،  مع  والتعامل  امليدان  يف  القانون  باإنفاذ 
تطوير ت�صريعات اأو اإجراءات ناظمة لذلك. 

ع ال�صلمي  يف ر�صد احلّق يف التجمُّ

اإنَّ دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين املعنية بحقوق الإن�صان ل يقّل اأهمية عن باقي 
حقوق  عن  املدافعني  جانب  من  امليداين  الر�صد  اأن  والأ�صل  امليدان.  يف  الفاعلني 
جوانب  لتحديد  الأوىل  اخلطوة  هو  والدراية  واخلربة  باملهنّية  لهم  امل�صهود  الإن�صان 
الق�صور يف الت�صريعات الوطنية والدولية على حد �صواء. فمن خالل عمليات الر�صد، 
ل يف امل�صتقبل جماًل للبحث والجتهاد وموًرا لفر�صيات واأ�صئلة، ُيفَتح باب  التي ت�صكِّ

الجتهاد نحو القوننة واحلماية احلقوقية يف امل�صتقبل. 

ل ح�صوًرا  مل ت�صتطع منظمات حقوق الإن�صان العربية، يف الغالب الأعم، اأن ت�صجِّ
فاعاًل يف امليادين والقيام بعمليات ر�صد حقيقي نابع من فهم امل�صمون املعياري للحق 
ع والتنظيم، واإمنا اقت�صر الأمر على و�صف عام للم�صهد من دون الدخول  يف التجمُّ
ُندرة  النتيجة  هذه  �صحة  د  يوؤيِّ وما  العام.  الجتماع  وعنا�صر  واإجراءات  نات  مكوِّ يف 
ت�صتطع هذه  التقارير ال�صادرة عن تلك املنظمات يف املنطقة، ويف حال وجودها مل 
نحو  اأّول  كمطلب  للنقا�س  وطرحها  اخلالفية  الق�صايا  تلك  اإىل  اخللو�س  التقارير 
بلورتها يف ن�صو�س، مما يوؤكد حقيقة مفادها اأن عمليات الر�صد اقت�صرت على و�صف 

عام للم�صهد. 

ويثور �صوؤال اآخر حول هذه التقارير عن مدى و�صوح هذه املنظمات وقدرتها على 
فهم الدور احلقيقي من عملية الر�صد، من حيث بيان مدى الحرتام احلقيقي للحق 
ع، وجمع  ع والتظاهر ال�صلمي، والقدرة على بناء خطط ر�صدية لعملية التجمُّ يف التجمُّ
مة، والغاية من الجتماع  املعلومات كافة املتعلقة بالجتماع املنوي عقدة، واجلهة املُنظِّ
ع، والقيام بزيارات متهيدية للمكان ل�صتبانة القدرة والآلية التي �صيتم تنفيذ  اأو التجمُّ
عملية الر�صد من خاللها، والقدرة على الوجود خالل الجتماع يف الأماكن املنا�صبة، 
والتحّلي بالدور الأخالقي واملهني مع اجلميع يف امليدان، وجمع البيانات والتعامل معها 
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اأن مهّمة ر�صد احلق يف الجتماع تختلف  بحياد ومو�صوعية. جتدر الإ�صارة هنا اإىل 
بطبيعتها عن اأي مهمة ر�صدية اأخرى من حيث ظهور الرا�صد للحق ومدى تاأثريه على 
�صري الجتماع العام و�صحذ النفو�س، مما يقت�صي عدم الظهور ب�صكل م�صتمّر ووا�صح، 
والإملام امل�صبق باملبادئ التي يجب اأن يتحلَّى بها الأفراد املكلفني باإنفاذ القانون من 
اأو خرقها، وهذا  توافر ال�صرتاطات احلقوقية كافة وعدم جتاوزها  التاأكد من  جهة 

�س ومكثَّف على ذلك.  يتطلَّب عملية بحث عميقة ودقيقة وتلّقي تدريب متخ�صِّ

ا، اأن بع�س ن�صطاء حقوق  اإنَّ اإحدى الإ�صكاليات التي اأظهرها الواقع العملي اأي�صً
الإن�صان كانوا جزًءا تنظيمًيا من العت�صامات بناًء على انتماء �صيا�صي و�صاهموا يف 
جميع املراحل الإجرائية واملو�صوعية لعملية تنفيذ الجتماع والنخراط فيه، والقيام 
يف  احلقوقي  العمل  �س  يقوِّ الذي  الأمر  احلقوقي،  الر�صدي  بالدور  نف�صه  الوقت  يف 
احلقوقي  دور  واإن  وال�صيا�صي،  احلقوقي  العمل  بني  اخللط  ي�صتقيم  ل  اإذ  جوهره؛ 
خمتلف متاًما عن الأدوار ال�صيا�صية، ف�صال ًعن فقدان احليدة واملو�صوعية واملهنية يف 

التكييف القانوين لأي انتهاك حلقوق الإن�صان. 

هنالك تقنيات متعددة يجب اأن يكون ن�صطاء حقوق الإن�صان قد تلقوا تدريبات 
احلقوقي  الر�صد  عملية  من  اأ�صياًل  جزًءا  ل  ت�صكِّ باعتبارها  عليها،  متخ�ص�صة 
الحرتايف، من حيث ا�صتخدام الو�صائل التكنولوجية والآت واآليات الت�صوير، ومكان 
يف  احلقوقي  احل�صم  اإىل  توؤدي  �صوف  التي  البيانات  جمع  على  والقدرة  الت�صوير، 
تبيان امل�صطلحات الف�صفا�صة من حيث �صبط النف�س، والتدرُّج يف ا�صتخدام القوة، 
وغريها، مما ل يكن التدليل على الخرتاقات والنتهاكات اإلَّ بجمع اأكرب قدر ممكن 
ر  لع عليها اأن يقدِّ من البّينات امل�صتندة اإىل عمليات ر�صد مهنية منتظمة، ي�صتطيع املُطَّ
طبيعة امل�صهد وما الذي اأدى اإىل حالت النفعال. هنا يربز اجلانب املهني واحِلريف 
ل  جمتزاأه  مل�صاهد  الر�صد  اأو  فاحلديث  كاماًل،  امل�صهد  تقدير  ي�صتطيع  باأن  بامتياز 
�صبب  معرفة  اأو  تقدير  يكن  ول  تراكمية،  احلق  ممار�صة  عمليه  اأن  باعتبار  ي�صلح 
اللجوء اإىل القوة اأو الإفراط يف ا�صتخدامها اإلَّ من خالل قراءة دقيقة للم�صهد باأكمله. 
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بل اإن دور الرا�صد احلقوقي يتعدى ذلك اإىل معرفة القائد امليداين من الأفراد 
اأمكن، والطالع على جُممل  اإن  التوا�صل معه  القانون، والقدرة على  باإنفاذ  املكلفني 
القوة الأمنية املُخ�ص�صة لهذه الغاية، والتح�صريات والتجهيزات والآلّيات التي �صيتم 
اتباعها واخلطط امليدانية، مع ر�صد الأ�صلحة والبدائل لها، ومدى متتُّع الأفراد ب�صبط 
عات والتظاهرات، والقدرة على تق�صيم  النف�س وتلقيهم تدريًبا على التعامل مع التجمُّ
الفريق، والتن�صيق العايل احِلريف من خالل غرف عمليات جمهزة لهذه الغاية، وجمع 
ا مراقبة و�صائل الإعالم وما يتم  البيانات والوقائع ب�صكل تراكمي، وي�صمل ذلك اأي�صً
واإجراءات  املعتقلني  اإىل  الو�صول  على  القدرة  الرا�صد  لدى  يكون  اأن  ويجب  تداوله، 

العتقال لر�صد التعذيب اأو �صوء املعاملة. 

ع ال�صلمي، فهي الأكرث تعقيًدا التي حتتاج اإىل  اأما بالن�صبة للمهمة ما بعد التجمُّ
َمهرة وخمت�صني يف كتابة التقارير، والتي يجب اأن ت�صتمل على العديد من البيانات 
ع،  املتعلقة باملكان والزمان وال�صاعة على وجه التحديد، واجلهات امل�صاركة يف التجمُّ
والأ�صباب والأهداف وال�صعارات، والعدد التقريبي للم�صاركني، وموقف الأفراد املكلفني 
باإنفاذ القانون و�صلوكهم يف جميع املراحل، والتهديدات الالحقة اإْن وجدت، والأخطار 
�س الرا�صدين خلطر اأو اعتداء، وغري ذلك من و�صف  والأ�صرار الناجتة فيما اإذا تعرَّ

احلقائق والوقائع.

اخلامتة 

ع ال�صلمي هو وعاء  ن�صتطيع القول من خالل العر�س ال�صابق باأن احلق يف التجمُّ
حقوق الإن�صان الذي لن ي�صتقيم العمل يف جمتمع ديقراطي اإلَّ بكفالة هذا احلق و�صمان 
الربط اجلوهري  اإىل  الإ�صارة  فاتتنا  ورمبا  منه،  املبتغاة  الغاية  يحقق  ممار�صته مبا 
بينه وبني احلق يف امل�صاركة العامة، واملكفول لالأفراد بامل�صاركة يف اإدارة ال�صاأن العام 
عات، وغري  من خالل النتخابات مب�صتوياتها كافة، وعقد الندوات واللقاءات والتجمُّ
ذلك من اأ�صكال امل�صاركة، بل اإن ممار�صة هذا احلّق من جانب الأفراد مبا�صرة يعترب 
اإبطاًل لأي �صلطة ُمِنحت حق متثيل الأفراد من خالل موؤ�ص�صاتها، ويف حال ممار�صة 
تاأ�صيل  اإىل  الذي يحتاج  الأمر  تنتفي ولية غريه،  الأ�صيل حقه  �صاحب الخت�صا�س 
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المحامي �صّدام اأبو عّزام

ت بالن�ّس على حق  حقوقي اأممي يف هذا املجال، ول �صيما اأن املواثيق الدولية قد اهتمَّ
ع يف ن�صو�س مبعرثة متفرقة، وهو ما اأكدته الد�صاتري يف العامل  الفرد يف تكوين التجمُّ
يف م�صمون هذا احلق وجوهره، من خالل ن�صو�س متمايزة عن غريها من الن�صو�س 
على  وتاأثريه  احلق  هذا  باأهمية  ع  امل�صرِّ من  اإدراًكا  احلقوق؛  �صائر  عن  تتحدث  التي 

املنظومة جمعاء. 

ع الد�صتوري يف اأغلب النظم القانونية اأن يفر�س على ال�صلطتني  وقد حر�س املُ�صرِّ
الت�صريعية والتنفيذية من القيود ما راآه كفياًل ب�صون احلقوق واحلريات العامة - ويف 
ع ال�صلمي- لكي ل تقتحم اإحداها املنطقة التي يحميها احلق  ال�صدارة منها حرية التجمُّ
اأو احلرية، اأو تتداخل معها، مبا يحول دون ممار�صتها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه 
احلقوق واحلريات واإمناوؤها، من خالل اجلهود املتوا�صلة ال�صاعية لإر�صاء مفاهيمها 
الدولية بني الأمم، مطلًبا اأ�صا�صًيا لتاأكيد لقيمتها الجتماعية املدنية، وتقديًرا لدورها 
زه بروز دور  يف جمال اإ�صباع امل�صالح احليوية املرتبطة به. وقد واكب هذا ال�صعي وعزَّ
املجتمع املدين ومنظماته - من اأحزاب وجمعيات ونقابات وو�صائل اإعالم – بو�صفه 

الدور املحوري يف تطوير هذا احلق ومواكبة التطورات كافة التي تطراأ عليه. 

وملا كان من املقرر اأن حق املواطنني يف حرية الجتماع ال�صلمي هو جزء اأ�صيل 
من التكوين العام للحق يف تكوين اجلمعيات يف الفهم الدويل، فاإن هذا احلق يتعنيَّ 
ي�صتقل  بل  الإدارية  اجلهة  فيه  تتداخل  ل  حر  اإرادي  ت�صرف  عن  يتمخ�س  اأن  عليه 
عنها، وحترمي امل�صا�س به ل�صمان عدم الإخالل باملنظومة احلقوقية ب�صكل عام، ول 
�صيما حرية الراأي والتعبري، والتمكني من عر�س تلك الفكار ون�صرها، �صواء بالقول 
التعبري،  و�صائل  بالجتماع، وغري ذلك من  اأو  بتدوينها  اأو  اأو بطباعتها  بالت�صوير  اأو 
تفقد  دونها  ومن  نطاقها،  يف  اإلَّ  املفتوح  احلوار  يتم  ل  التي  الأ�صل  احلرية  بو�صفها 
حرية الجتماع مغزاها وفحواها، ول تكون لها من فائدة، وبها ي�صبح الأفراد اأحراًرا 
يكون  واأن  طريًقا،  احلق  لغري  ينت�صفون  ول  وجاًل،  يرتددون  ول  موقًفا،  يتهيبون  ل 
اإليه غري مقيَّد باحلدود اجلغرافية  اإلتما�س الآراء والأفكار وتلقيها عن الغري ونقلها 
على اختالفها، ول ينح�صر يف م�صادر بذواتها، بل الق�صد اأن ترتامى اآفاقها وتتعدد 
ليكون  املعلومات  وابتغاًء لإر�صاء قاعدة حيدة  الآراء،  لتعدد  واأدواتها، �صعًيا  مواردها 

�صوء احلقيقة مناًرا لكل عمل، وموًرا لكل اجتاه.
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لمّي: واقع وتحّديات ع ال�صِّ الحّق في التجمُّ

اإن حرية التعبري اأبلغ ما تكون اأثًرا يف جمال ات�صالها بال�صوؤون العامة وعر�س 
على  مبفاهيمها  تهيمن  اأن  لها  اأُريد  اإذا  فيها؛  التق�صري  موا�صع  ل�صتبانة  اأو�صاعها 
مظاهر احلياة يف اأعماق منابتها، ومبا يحول بني ال�صلطة العامة وفر�س و�صايتها على 
العقل العام، واأل تغدو معايري هذه ال�صلطة مرجًعا لتقييم الآراء التي تت�صل بتكوين 

العقل، ول عائًقا دون تدفق الآراء. 

اإننا نغدو باأم�س احلاجة اإىل امل�صي قدًما يف تطوير العمل احلقوقي الناظم لهذا 
احلق وحتديثه على امل�صتوى الدويل، لي�صكل هادًيا مر�صًدا ومعيار حكم على املمار�صات 
والت�صريعات الوطنية، والتفكري ملًيا يف الإ�صراع بتطوير اجليل الرابع من اأجيال حقوق 
هذه  عن  اإجابات  ل  �صي�صكِّ باعتباره  والديقراطية«،  العامة  امل�صاركة  »جيل  الإن�صان 

الت�صاوؤلت امل�صكوت عنها. 
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التعددّية الثقافّية واملجتمعات العربّية واالإفريقّية
)نظرة عاّمة(

اأة. عبري الفقي*

متهيد
د للتعّددّية الثقافّية؛ اإذ يكن النظر اإىل هذا امل�صطلح  لي�س هنالك من تعريف ُمدَّ
من خالل ثالثة معان خمتلفة: فيمكن اعتباره مبثابة و�صف حلالة التنّوع الثقايف يف 
جمتمع ما،اأو كاأيديولوجيا تهدف اإىل اإ�صفاء ال�صرعية على التنّوع العرقي يف الرتكيبة 
التنّوع  عرب  وطنية  وحدة  تاأ�صي�س  اإىل  تهدف  عامة  ك�صيا�صات  اأو  ما،  ملجتمع  العامة 

العرقي يف املجتمع . 

غري اأن املنظور الذي �صتتعامل معه هذا املقالة عند احلديث عن التعّددية الثقافّية  هو 
اعتبار اأنها فل�صفة �صيا�صية- اجتماعية تعمل على تطوير التنّوع الثقايف. وحتظى هذه 
ن فيها ال�صكان من جمموعات  الفل�صفة بدعم العديد من املرّبني يف الدول التي يتكوَّ
اإن  وحيث  متباينة.  ثقافية  اأو  عرقية  خلفّيات  اإىل  تنتمي  الجتماعي  الن�صيج  �صمن 
والتزاحم  الرتاكم  اأ�صكال  فهم  اإىل  ي�صعى  فاإنه  الأبعاد،  ُمتعدد  هنا  الُهوّية  مفهوم 
بني الإنتماءات، وحتديد عدد من العوامل املوؤثرة فيها. ولذلك، يعد تطوير التفاهم 
التعددية  ُيطَلق على  ال�صبب  ولهذا  الُهوّية.  اأهداف  اأهم  الثقافية من  املجموعات  بني 

الثقافية ا�صم البيئة الثقافية. 

وما يهمنا هنا هو  ماولة تو�صيح الأثر الذي ترتكه التعددية الثقافية يف جمتمع ما 
على الديقراطية، وكذلك عالقتها بنمط املوؤ�ص�صات املوجودة يف املجتمع؛ بعد الإتفاق 
على وجود ت�صابه كبري يف النظم ال�صيا�صية للمجتمعات الإفريقية والعربية، وبالتايل 

* باحثة يف معهد البحوث والدرا�صات الإفريقية -جامعة القاهرة/م�صر. 
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فاإن هذا الت�صابه يكن اأن ين�صحب على الكثري من الق�صايا اأو احللول املطروحة، وهو 
ما �صنحاول مناق�صته يف ما ياأتي: 

اأّواًل: اأثر التعددّية الثقافّية االجتماعّية على الدميقراطّية 

التعددية  درجة  بني  العالقة  نوع  عن  املجال  هذا  يف  نت�صاءل  اأن  علينا  كبداية 
يف  ال�صواهد  اأغلب  اأن  ذلك  ال�صيا�صي.  ا�صتقراره  ودرجة  ما  جمتمٍع  يف  الثقافية 
املجتمعات الإفريقية- العربية ُتظِهر لنا العالقة الطردية بني درجة التعددية الثقافية 
-الجتماعية فى املجتمع من جهة، وعدم الإ�صتقرار ال�صيا�صي عموًما من جهة اأخرى، 
ال�صلطات  اأخرى تقييد متار�صه  اأحوال  املعار�صة ويف  نوًعا من  اأن هنالك  ولذلك بدا 
احلاكمة يف بع�س الدول العربية والإفريقية اإزاء تعميم  النظم الديقراطية يف بلدانها، 
تخوًفا مما يكن اأن توؤدي اإليه الديقراطية من ا�صتعال املناف�صة الإثنية وتهديد كيان 
ووجود  الديقراطية  بالنظم  العمل  لعدم  ُت�صاق  التي  احُلجج  كانت  اأو هكذا  الدولة، 
اأن  اإن الأمر ُيعد اأكرث و�صوًحا يف الدول الإفريقية، ذلك  تعدد حزبي يف تلك الدول. 
معظم هذه الدول متتاز بالتعددية الثقافية، فيما عدا لي�صوتو و�صوازيالند وال�صومال. 

ومن الناحية الع�صائرية والقبلية ند التعددية هنا باأو�صح اأ�صكالها يف ال�صومال.

هذه  اإن  اإذ  ذاتها؛  بحّد  التعددية  يف  تكمن  ل  الإفريقية  املجتمعات  م�صكلة  اإن 
»كيفية  يف  امل�صكلة  تكمن  واإمنا  ثقافًيا،  متعددة  جمتمعات  عام  ب�صكل  املجتمعات 
ت�صيي�س لالنق�صامات من جانب  التعددية«، وما يحدث يف هذه املجتمعات من  اإدارة 

الّزعامات والنُّخب فى �صعيها للح�صول على ال�صلطة والتاأييد ال�صيا�صي. 

وملعرفة ما و�صل اإليه الأمر من �صوء اإدارة التعددية يف هذه الدول، علينا اأن ننظر 
اإىل كيفية اإدارة اأي حدث اإنتخابي يف اأيٍّ من هذه الدول، وهو ما �ُصيظِهر بو�صوح اإ�صتغالل 
ال�صكل القبلي والإثني وحتى الأقليات للح�صول على الأ�صوات الإنتخابية. واملفارقة اأن 
بع�س الّزعامات التى تعار�س التحّول الديقراطي بحّجة كبح جماح ال�صراعات الإثنية 
واأن اأي حتّول ديقراطي �صيزيد من اإ�صتعال الإثنية والقبلية، هي نف�صها َمْن ت�صتخدم 
اأنظمتها الت�صلطية. وخري مثال على ذلك الو�صع يف  ال�صراع الإثني كذريعة ل�صتمرار 
نيجرييا، وهو ما يدفعنا اإىل القول باأنه اإذا كان هناك من اإحتمالت حلدوث ا�صتقرار 
اأن  كلّيًة  امل�صتحيل  من  لي�س  فاإنه  الجتماعية،  الثقافية-  التعددية  ظّل  يف  ديقراطي 

يوجد مع �صمان حقوق الأقليات يف بع�س املجتمعات العربية اأو الإفريقية.
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ثانًيا: التعددّية الثقافّية االجتماعّية ومنط املوؤ�ص�صات الدميقراطّية 

اأكرث  ُتعَترب  الديقراطية  املوؤ�ص�صات  اأمناط  بع�س  اأن  الدار�صني  بع�س  يفرت�س 
مالءمة للمجتمعات التعددية كمجتمعات الدول الإفريقية، وطبًقا لهذا الفرتا�س علينا 
اعتبار الدميوقراطية التوافقية هي الأكرث مالءمة للمجتمعات التعددية، بينما ُتعترب 
الأمناط املوؤ�ص�صية التي تقوم على قاعدة الأغلبية ووجود حكومة ومعار�صة – كما فى 
النظام الربملاين – اأكرث مالءمة للمجتمعات الأكرث جتان�ًصا. ويف جمتمع اإفريقي يتاز 
الجتماعية؛  الثقافية  التعددية  لظروف  مالءمة  اأقل  الربملاين  النظام  ُيعّد  بالتعددية 
اإذ اإن هذا النظام �صيزيد من ت�صاعد التوتر وال�صتقطاب الإثني والإقليمي، الذي قد 
الع�صكري  الع�صكرية )مثال: مايل والنقالب  اإىل النقالبات  يوؤدي يف بع�س احلالت 
بع�س  يف  فعلًيا  حدث  كما  النف�صال،  دعوات  وترتفع  الأو�صاع  تتطور  اأو  الأخري(، 

احلالت )العراق وانف�صال الأكراد، وما ي�صبة احلرب الأهليه يف ليبيا الآن(.

ر التعددية الثقافّية االجتماعّية على النظام ال�صيا�صي؟  كيف توؤثِّ

توؤثر التعددية من خالل قيا�س م�صتويني للنظام ال�صيا�صي:
• امل�صتوى الد�صتوري املوؤ�ص�صي.

• م�صتوى ممار�صة الأطر املوؤ�ص�صية )النتخابات(.
ر التعددية على النظام الد�صتوري؟  يتبع ذلك طرح �صوؤال: كيف توؤثِّ

ولو اأخذنا املوؤ�ص�صات الر�صمية، فهناك �صمانات يجب توافرها حلماية الأقليات 
)يف الد�صتور( منها ا�صرتاط اأغلبيات خا�صة عند انتخاب رئي�س الدولة مثاًل، َفِلكي 

يفوز املر�صح ملن�صب الرئا�صة يجب اأن يتوافر �صرطان:
على الأغلبية.        • ح�صوله 

الوليات )املحافظات(. اأ�صوات  ثلثي  عن  يقل  ل  ما  على  يح�صل  • اأن 
اإذا كان  وعند ت�صكيل احلكومة يجب توافر نف�س ال�صرطني. فعلى �صبيل املثال 
جمل�س  ورئي�س  الأقليات،  من  يكون  النواب  جمل�س  رئي�س  فاإن  ال�صمال،  من  الرئي�س 
ال�صيوخ  من اجلنوب. اأما يف الدول التعددية فيكون التخ�صي�س هو املُنَتَهج، ومثل هذا 
الو�صع يوجد يف دول عّدة منها - على �صبيل املثال - نيجرييا واأوغندا ورواندا. ويكن 
اأن ن�صيف اإىل ذلك اأن هناك بع�س الدول تعتمد وجود جمل�صني فيها مثل دولة جنوب 

اإفريقيا التي يوجد فيها جمل�س املقاطعات اإ�صافة اإىل جمل�س النّواب.
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ر التعّددّية على االأُطر املوؤ�ص�صّية )االنتخابات(؟ كيف توؤثِّ

ن  تت�صمَّ للموؤ�ص�صات  معينة  وُمّددات  اأُطر  وجود  يتطلَّب  التعّددي  الو�صع  هذا 
حماية الأقليات وتقا�صم ال�صلطة. فعلى م�صتوى املمار�صة يظهر تاأثري التعددية بو�صوح 

على ال�صلوك النتخابي  يف الدول الإفريقية يف منحيني، وهما: 
• اختيار برنامج انتخابي معني من الناخبني للمر�صح الذي ينا�صب اجلماعة اأو 

الف�صيل الذي ينتمي اإليه الناخب.
• النتماء احلزبي اأو الإثني الذي  يوؤثر على ال�صلوك  النتخابي. فمثاًل قد جتد 
اأن بع�س الأحزاب يلتزم بتغطية اأقاليم معينة، فيكون لها التاأثري  على تغطية 

اأقاليم اأخرى مل يقم بتغطيتها. 

يف ما يتعلَّق بال�صرعية ال�صيا�صية اأو �صرعية ال�صلطة احلاكمة يف الدول الإفريقية، 
ا�صتفهام  عالمات  تربز  احلكم،  يف  احلق  �صاحب  باعتباره  للحاكم  احلكومة  وقبول 
ز ال�صلطة يف يد جماعة الأمهرا التي  كبرية. ففي اإثيوبيا دليل على ذلك من خالل تركُّ
للدولة  الفيدرايل  ال�صكل  ُيعّد  هل  هو:  هنا  املطروح  وال�صوؤال  احلاكم!  اإليها  ينتمي 

ا�صتجابة موؤ�ص�صّية منها للتعددّية؟ 

والرغبة يف  النف�صال،  الرغبة يف  بني  و�صط  حّل  الفيدرالية  هي  اأن  راأيي  يف 
ن�صيج  يف  والدين  الثقافة  بفر�س  ال�صتيعابي  الندماج  من   نوع  ا  اأي�صً وهي  الوحدة، 

واحد، وهما اأمران خمتلفان كل الختالف! 

َعت  ُو�صِ حني  النعكا�صات  يو�صح  النيجريي  النموذج  فاإن  املثال،  �صبيل  وعلى 
موؤ�ص�صات اجلمهورية الثانية وا�صَتبدلت النظام الربملاين بنظام رئا�صي، وو�صعت بع�س 
وَو�صع د�صتورية  النيجريي،  اأهمها زيادة عدد وليات الحتاد  التي كان من  الرتتيبات 
الطابع  مبداأ  واإقرار  الوطنية،  ال�صيا�صية  الأحزاب  وت�صكيل  الحتاد،  رئي�س  لختيار 
الحتادي لنيجرييا مبا ي�صمح بتوزيع املنا�صب ال�صيا�صية والقت�صادية ب�صكل عادل بني 
اجلماعات اأو الوليات فى احلكومة. لكن بالرغم من كل ما �صبق ذكره، فاإن ت�صاوؤًل مهًما 
يفر�س نف�صه وهو: هل اأدَّت هذه الرتتيبات اإلى فر�ش نوع من اال�صتقرار الدميقراطي 

يف نيجرييا، حتى تاأخذ بها باقي الدول االإفريقية كنموذج لرتتيبات مماثلة؟



اأة. عبير الفقي
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املالئمة  املوؤ�ص�صية  الرتتيبات  اأن  لنا  ُتظِهر  النيجرية  التجربة  اأن  يف احلقيقة 
للمجتمعات التعددية، رغم اأهميتها، ل تكفي وحدها لتحقيق ال�صتقرار الديقراطي 
م حلوًل جذرية لالآثار ال�صلبية للتعددية  يف مثل هذه املجتمعات، فهي ترتيبات ل تقدِّ
يف  بقوتها  حمتفظة  االإثنية  ظلَّت  لقد  الديقراطية.   على  الجتماعية  الثقافية 
ا يف »حتديد ال�صلوك الت�صويتي  بع�س جوانب احلياة ال�صيا�صية  النيجريية، وخ�صو�صً
واقت�صادية.  ثقافية  باعتبارات  ُمقرتنة  جديدة  وليات  باإن�صاء  واملطالبة  للناخبني«، 
ني�صان/  يف  الفا�صل  الدموي  الع�صكري  النقالب  يف  �صافر  ب�صكل  الإثنية  ظهرت  كما 
اإبريل 1990، عندما اأعلن زعماء النقالب اأنه جاء تعبرًيا عن م�صالح �صعوب جنوبي 
وو�صط نيجرييا. ويف اأواخر ال�صبعينيات ظهرت التوترات الدينية فى نيجرييا، حتى اإن 
النق�صام الديني اأ�صبح القنبلة املوقوتة يف نيجرييا، وهذا ما يحدث الآن )2013( من 
جانب جماعة »بوكو حرام«، وما تتعر�س له الكنائ�س من َحرق وتهجري امل�صيحيني من 

ال�صمال اإىل اجلنوب.  

ال�صلوك  اأمناط  تغيري  توؤثر يف  التي  العوامل  العديد من  باأن هناك  علينا العرتاف 
ال�صيا�صية،  الأحزاب  تنظيم  غري   الإفريقية  الدولة  فى  ال�صائدة  ال�صيا�صية  والجتاهات 
وتغيري الهياكل والقواعد والإجراءات احلكومية. هذه العوامل تتمثل يف الثقافة ال�صيا�صية 
والظروف القت�صادية والجتماعية. فالثقافة ال�صيا�صية يف اأي جمتمع  تعترب جمموعة من 
املعتقدات والتقاليد والعادات التي يكت�صبها الفرد يف املجتمع، وهي التي حتدد الجتاهات 
ال�صيا�صي  ال�صلوك  اأن  ند  الإفريقية/العربية  احلالة  ويف  ال�صيا�صي.  ل�صلوكه  احلاكمة 
لالأفراد يتميز باأحد منطني: منط ثقايف يت�صم بالمبالة ال�صيا�صية من جانب الأفراد جتاة 
من  اخلوف  مع  املوجودة  ال�صلطة  �س  ُيقدِّ اآخر  ثقايف  ومنط  فيه،  وامل�صاركة  نف�صه  احلدث 
امل�صاركة يف تغيريها، وهو ناجت عن تكري�س نظام الأبوية ال�صيا�صة يف النظام منذ زمن بعيد. 

الثقافات  تعرف  اإىل  تخُل�س  التي  مميزاتها  الثقافية  للتعددية  اأن  �صك  بال 
الأخرى بعاداتها وتقاليدها وقيمها، وكذلك العرتاف ب�صرعّية الثقافات الأخرى يف 
باأنها مركب مهم وجزء ل يتجزاأ من املجتمع. فاحلوار يعطي املجموعات  و  املجتمع 
فال  املجتمع،  يف  املختلفة  الثقافات  بني  امل�صاواة  وبالتايل  حقوقها،  لتعرف  الفر�صة 
وتوؤدي  ُم�صيطرة.  واحدة  وثقافة  توجد هرمّية  ول  املجتمع،  و�صاحية يف  مركز  يوجد 
املجتمع  الثقافات داخل  املتبادل بني  نوع من الحرتام  اإىل  وجود  الثقافية  التعددية 
الواحد، وتطّور النقد الذاتي، والتحقيق الذاتي للفرد والثقافة يف املجتمع. كما تعطي 
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فر�صة جديدة ل�صمان احلريات وامل�صاواة بني الثقافات املختلفة يف القوانني  املتعلقة 
باحرتام حقوق الإن�صان وحرياته. 

لكن، على الرغم من هذه املميزات، فاإن التعددية الثقافية يف املجتمعات العربية 
والإفريقية عيوبها التي اإذا مل تتم عملية اإحتوائها ب�صكل �صليم، فقد توؤدي اإىل تفكُّك 
ق وحدة الن�صيج الجتماعي بداخله، في�صبح املجتمع كالف�صيف�صاء لأن  املجتمع، ومتزُّ
لكل ثقافة عاداتها وتقاليدها ومنط حياتها.  فالتعددية  قد توؤدي اإىل عدم ال�صتقرار 
دة لكل الثقافات ب�صبب الختالف يف  والفو�صى الجتماعية، واإىل فقدان قوانني موحِّ
القيم والعادات. فال توجد ثقافة �صحيحة كل ال�صحة، اأو قيادة واحدة مفردة. كما 
اأن التعددية الثقافية قد ت�صاعد يف انغالق الثقافة على نف�صها وتكوين اإطار خا�س بها 
يوؤدي  وهذا  واحدة«.  دولة  يف  دول  »عدة  فينتج  »الدولة«،  امل�صرتك  الإطار  عن  بعيًدا 
التعددية  توؤدي  وقد  للجميع».  واحدة  »دولة  الذي يدعى  امل�صرتك  الإطار  تفكيك  اإىل 
ود�صتور  دة  موحِّ قوانني  اإيجاد  الثقافات عند ماولة  بني  عنيف  �صراع  اإىل  الثقافية 

موّحد للدولة وال�صيادة فيها، ورمبا ينتهي الأمر بحرب اأهلية. 

ختاًما، وعلى الرغم مما �صبق �صرده من هذه العيوب التي قد تلحق  باملجتمع 
اأو وجودها يف  من وجود تعددية الثقافية ب�صكل يبعث على اخلوف من التعامل معها 
الندماج  لها  يتيح  الذي  بال�صكل  التعددية  هذه  مع  التعامل  علينا  فاإن  جمتمعاتنا، 
واجلماعات،  الثقافات،  هذه  اإق�صاء  فاأ�صرار  عنه.  النعزال  ولي�س  املجتمع،  يف 
والف�صائل، اأكرث خطورة من التعامل معها وماولة دجمها وذوبانها يف املجتمع، وهو 
ما يجب النتباه له يف ظل التطورات ال�صيا�صية املتالحقة على ُبنى املجتمعات العربية 

والإفريقية.
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نحو بناء ح�شارة اإيكولوجّية عاملّية 

د. حممد نعمان جالل*

والن�صاط.  باحليوية  يتميز  �صعب  اأّولها،  عّدة:  لأموٍر  لة  ُم�صِّ ح�صارة  اأي  تعد 
وثانيها، بروز فكر وروؤية يقودان اإىل عملية تطور اإيجابي يف م�صرية الب�صرية. وثالثها، 
ق نقلة نوعية يف تاريخ الب�صرية تختلف عن الو�صع  عملية اإبداعية اإنتاجية تراكمية حتقِّ

ال�صابق عليها، وكذلك عن الو�صع التايل لها. 
م بع�س العلماء تاريخ الب�صرية اإىل بروز ح�صارات خمتلفة. فهناك  من هنا ق�صَّ
احل�صارة الرعوّية، ثم احل�صارة الزراعية، وبعدها احل�صارة ال�صناعية، واحل�صارة 
اأنه قد حان الوقت لقيام  اخلدمّية، ثم احل�صارة الفكرية واملعرفية الرقمية، ويرون 

احل�صارة الإيكولوجّية. 
تختلف احل�صارة الإيكولوجّية عن املراحل التي �صبقتها من احل�صارات يف عدد 

من ال�صمات واخل�صائ�س. ولعل يف مقدمة ذلك ما ياأتي: 
اأ�صا�س ال�صتفادة من اجلوانب الإيجابية يف  1- اأن احل�صارة الإيكولوجية تقوم على 

احل�صارات التي �صبقتها. 
2- اأن احل�صارة الإيكولوجية ت�صعى اإىل التغلُّب على العنا�صر ال�صلبية للح�صارات التي 

قامت من قبل. 
3- اأن احل�صارة الإيكولوجية تقوم على الأُ�ص�س الآتية:

اخلّطي   القت�صاد  ولي�س   ،Circular Economy التداويل  القت�صاد   •
 .Economy Linear

* خبري يف ال�صوؤون ال�صينّية وال�صرتاتيجية الدولّية، وع�صو منتدى الفكر العربّي/م�صر. 
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• التناغم بني املخلوقات جميعًا Harmony؛ اأي بني الإن�صان والإن�صان، وبني 
الإن�صان والطبيعة، وبني الكائنات احلية بل بني عنا�صر الطبيعة من املياه، والهواء، 

واملعادن، واجلبال والأنهار. 
• التناغم بني الإن�صان والزمان واملكان؛ ومن ثم فهي ترف�س مفهوم التناف�س  
والتوافق  التناغم  مفهوم  وتتبّنى   ،Conflict ال�صراع  ومفهوم   Competition 
والوئام، اإنها ح�صارة ترحب بالفنون باأنواعها: فن املو�صيقى والر�صم والت�صوير، وفنون 
البناء والديكور التي تعك�س اجلمال، وت�صعى  لال�صتفادة من الطبيعة وعنا�صرها دون 

ا�صتنفادها اأو ا�صتن�صابها )من الن�صوب(. 
واملكان،  الإن�صان  بني  التوازن  اختالل يف  اأي  الإيكولوجية  ترف�س احل�صارة   •
تكوين  اإىل  �صعًيا  املُ�صتدام،  العاملي  املجتمع  يف  والتكامل  الرتابط  اأُ�ص�س  اإىل  وت�صتند 

.Global Citizenship الإن�صان املُْعومَل واملواطنة املَُعومَلة
القت�صاد  بني  التوازن  على  ُمربجَمة  �صتكون  الإيكولوجية  احل�صارة  اإن   •
اأجل  من  منها  ال�صتفادة  وتنظيم  ال�صاملة،  مبعانيها  وال�صفافية  والثقافة،  وال�صيا�صة 
على  ال�صيا�صي  البناء  ويقوم   ،Recycling املوارد  تدوير  واإعادة  امل�صتدامة  التنمية 
كما  واجباتهم،  بتنفيذ  املواطنون  وي�صطلع  احلياة،  جوانب  ل�صتى  مة  املُنظِّ القوانني 
مع   Ecology الإيكولوجي  اندماج  اإىل  ويوؤدي  حقوقهم،  على  احل�صول  اإىل  ي�صعون 
الإن�صان ومع القت�صاد على امل�صتوى املحلي اأو الوطني اأو الإقليمي اأو الدويل، والنظر 
اأحد مكّونات  اأنها  اأ�صا�س  واإمنا على   Resource لي�س كمورد   Nature الطبيعة  اإىل 
احل�صارة الإيكولوجية، ومن ثم فمن ال�صروري العمل على ا�صتدامتها ب�صبط الطلب 
املتزايد، وال�صتهالك املتزايد، ومعاجلة الآثار ال�صارة لأي خروج عن هذه املفاهيم 
الداعية لال�صتدامة Sustainability، واحلوار والتعاون بني ال�صعب واحلكومة ورف�س 

ال�صتبداد، والأ�صرار الناجتة عن ال�صناعات الكيماوية امللوثة للجو والهواء واملاء. 
• هذه بع�س الأفكار التي تناولها املوؤمتر الثاين للمنتدى الثقايف العاملي امل�صمى  
اإيكولوجية تقوم  World Cultural Forum (Taihu) »نحو تعزيز بناء ح�صارة 

على التعاون الدويل«. ولتو�صيح مثل هذا املفهوم املُ�صَتْحَدث، وتعّرف املوؤمتر الدويل 
الذي ُعِقَد من اأجل الت�صاور حوله، ل بد من اأن نتناول جمموعة من النقاط كالآتي:  
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االأولى: اإن ا�صم املنظمة هي املنتدى الثقايف العاملي )تايخو- ال�صني(، وي�صعى 
اإىل الرتكيز على املفهوم الثقايف باملعنى ال�صامل للثقافة، ويرف�س الرتكيز املنفرد على 
الُبعد القت�صادي اأو الُبعد ال�صيا�صي اأو الُبعد الجتماعي. فهو يعربِّ عن مفهوم الثقافة 
�س هذا املنتدى يف ال�صني، واتخذ  يف �صمولها وعموميتها واإطارها احل�صاري. وقد تاأ�صَّ
بها،  املحيط  باجلمال  ال�صني ومتتاز  وليات  اإحدى  تقع يف  �صينية  ا�صمه من بحرية 
املوؤمتر  مو  منظِّ واأخذ  )تايخو(،  العالية  البحرية  �ُصّميت  ولذلك  املرتفعة،  وبالأر�س 
ال�صينيون مبفاهيم ثالثة ذات طبيعة عملية وقيمية   Value وهي »الوعي والتوعية؛ 
التحديات وامل�صوؤوليات؛ ال�صتدامة ال�صاملة«. ومما يذكر اأن التفكري يف املنتدى بداأ يف 
عام 2007 من خالل الحتاد ال�صيني للُكتَّاب والفنانني الذي وافق على فكرة اإن�صاء 
املدنية  ال�صوؤون  ووافقت وزارة  العاملي يف 16 �صباط/ فرباير 2007،  الثقايف  املنتدى 
ال�صينية على الإعداد لإن�صاء املنتدى يف 12 اآذار/ مار�س 2007، ثم على اإن�صاء املنتدى 
 Liu الذي عقد اأول موؤمتر له يف 18 اآذار/ مار�س 2011 وافُتتح املنتدى الأول من جانب
Yandong ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجنة املركزية للحزب ال�صيوعي/ م�صت�صار جمل�س 
الدولة، ورئي�س وزراء باك�صتان يو�صف ر�صا جيالين، ونائب رئي�س وزراء تركمان�صتان. 
الثانية: اإن املنتدى، الذي يتخذ مقّره الدائم يف مدينة بيجني عا�صمة ال�صني، 
يعقد موؤمتراته كل عامني، كما يعقد موؤمترات متخ�ص�صة ما بني املوؤمترين العامني. 
»الطب  وموؤمتر  »التناغم بني احل�صارات« عام 2011،  الأول حول  املوؤمتر  ُعِقَد  وقد 
»حول  للمنتدى  الثاين  واملوؤمتر   ،2012 عام  يونيو  حزيران/  يف  التقليدي«  ال�صيني 
بناء ح�صارة اإيكولوجية« يف اأيار/ مايو عام 2013. واملنتدى الثقايف العاملي هو منظمة 
غري حكومية مدعومة من احلكومة ال�صينية، وي�صارك يف املوؤمترات ال�صنوية، اأو التي 
تعقد كل عامني، رجال �صيا�صة وفكر واأكادييون وعلماء من �صتى التخ�ص�صات ومن 
خمتلف الدول والقارات، وهو موؤمتر يتم اختيار امل�صاركني فيه، وبخا�صة ال�صخ�صيات 
ال�صيا�صية والفكرية من �صانعي القرار احلاليني وال�صابقني. فعلى �صبيل املثال �صارك 
Suzhou ال�صينية كمتحدث  الأول عام 2011 الذي عقد يف ولية �صوجو  املوؤمتر  يف 
ورئي�صة  جيالين،  ر�صا  يو�صف  اآنذاك  باك�صتان  وزراء  رئي�س  �صرف  �صيف  اأو  رئي�س 
 Robert Mundell اإندوني�صيا ال�صابقة ال�صيدة مغاواتي، والربوف�صور روبرت موندل
وعدد من  اأوروبية،  للِعملة  )اليورو(  ا�صم  ابتكر  الذي  الأمريكيني  القت�صاديني  كبري 
واأ�صرتاليا  واآ�صيا  واأوروبا  اأمريكا  من  عدة؛  جامعات  من  واملفكرين  القت�صاديني 



نحو بناء ح�صارة اإيكولوجّية عالمّية 

- 90 - املنتــــدى  258

واإفريقيا. وي�صعى املنتدى اإىل اأن يكون خا�صًا بالتنمية الثقافية ال�صاملة، مبا يف ذلك 
زًا على القت�صاد فقط كما هو املنتدى القت�صادي يف  القت�صاد وال�صيا�صة، ولي�س ُمركَّ

دافو�س Davos امل�صهور عامليًا. 
يف املوؤمتر الثاين يف اأيار/ مايو 2013 افتتح املوؤمتر ع�صو اللجنة الدائمة للمكتب 
لل�صعب  ال�صيا�صي  ال�صت�صاري  للموؤمتر  الوطنية  اللجنة  رئي�س  للحزب، وهو  ال�صيا�صي 
ال�صيني؛ اأي من ال�صبعة الكبار يف قيادة ال�صني، وحتدث يف اجلل�صة الفتتاحية رئي�س 
العام لنتيجو وباربودا،  ال�صابق، واحلاكم  جمهورية موزامبيق، ورئي�س وزراء فرن�صا 
ورئي�س وزراء اليونان، ورئي�س وزراء هولندا ال�صابق، والنائبة ال�صابقة لرئي�س املوؤمتر 
ال�صت�صاري ال�صيا�صي لل�صعب ال�صيني وهي الرئي�صة الفخرية للمنتدى، والأمرية اأرنا 
اأميا اإليزابيث من هولندا، ورئي�س الأكاديية ال�صينية لعلوم البيئة، ورئي�س املجل�س 
ال�صيني للقوميات، ورئي�س موؤ�ص�صة التح�صر البيئي يف بلجيكا بيري الكونت، ورئي�س 

نادي بوداب�صت، وغريهم . 
ال�صت�صاري  للموؤمتر  الوطنية  اللجنة  رئي�س  وهو  ال�صيني،  امل�صوؤول  األقى 
يف  الرئي�صة  الكلمة   Yu Zhengsheng ال�صيد   CPPCC ال�صيني  لل�صعب  ال�صيا�صي 

م يف خطابة اأربع اأفكار لبناء ح�صارة اإيكولوجية، وهي:  افتتاح املوؤمتر. وقدَّ
1-مزيد من اجلهد حلماية البيئة وبناء اإيكولوجيا �صلمية. 

2-اإحرتام الطبيعة وحمايتها. 
3-�صرورة اأن يركز املجتمع باأ�صره جهوده حتت اإ�صراف احلكومة وتوجيهها. 

4-�صرورة اإقامة ال�صراكة العاملية على اأ�صا�س احل�صارة الإيكولوجية. 
واأ�صار اإىل اأن احلكومة ال�صينية تعطي اأهمية كربى للحفاظ على املوارد وحماية 
هناك  باأن  وا�صح  اإدراك  مع  �صينية،  خل�صائ�س  وفقًا  ذلك  اأجل  من  وتعمل  البيئة، 
بيئي  تلوث  بها  مناطق  ووجود  الهواء،  وتلوث  املياه،  تلوث  مثل  امل�صاكل  من  العديد 
خطري. واأن طريق ذلك هو التنمية امل�صتدامة لبناء ال�صني اجلميلة لل�صعب ال�صيني، 
وذلك كله يف اإطار خّطة املوؤمتر الوطني للحزب ال�صيوعي ال�صيني، وتعمل احلكومة 
بيئة  املوارد، وحتقيق  على  باحلفاظ  للدولة  الأ�صا�صية  ال�صيا�صة  تنفيذ  على  ال�صينية 
نظيفة، وتنمية اخل�صرة الدائمة، واحلّد من انبعاث الكربون، وتراعي ال�صني مبادئ 
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النفتاح وال�صمولية والك�صب للجميع ك�صيا�صة اأ�صا�صية، وتوؤيد التعاون الدويل حلماية 
العاملية اخلا�صة باملفاو�صات حول  الأن�صطة  البيئة الإيكولوجية، وت�صارك بفاعلية يف 

املناخ والبيئة والتنمية. 
اإقليم  عا�صمة  هاجنو«،  »اإعالن  عليه  اأطلق  اإعالنًا  املوؤمتر  اأ�صدر  الثالثة: 
جيجياجن ال�صيني وهي املدينة التي كانت مكان انعقاد املوؤمتر الثاين للمنتدى الثقايف 
اإبداء  امل�صاركني  من  وُطِلَب  املوؤمتر،  بدء  اإثر  الإعالن  م�صّودة  توزيع  مت  وقد  العاملي، 
مالحظاتهم واآرائهم عليه واإبالغها للجنة املنظمة التي قامت باإعادة �صياغة الإعالن 
وعر�صه يف اجلل�صة اخلتامية لعتماده بتوافق الآراء، وهو يف اإطاره العام اعتمد على 
خال�صة كلمة Yu رئي�س اللجنة الوطنية للموؤمتر ال�صت�صاري لل�صعب ال�صيني، وكلمة 

 Yan الرئي�س التنفيذي وال�صكرتري العام للمنتدى. 
الرابعة: ال�صخ�صية املحورية يف املنتدى و�صاحب الفكرة، وهو املدير التنفيذي 
يكون  لأن  ي�صعى  �صني،  املوؤ�صِّ واأحد   Yan Zhaozhu جاوجو  يان  الربوف�صور  للمنتدى 
الثاين يف  املنتدى  اأنه  ويرى   ،Davos القت�صادي  دافو�س  ملنتدى  �صنوًا  املنتدى  هذا 
اآ�صيا بعد منتدى  Boao Forum For Asia.  والربوف�صور يان Yan هو مفكر واأديب 
متخ�ص�س يف النظريات الأدبية، وتوىّل رئا�صة مكتب ال�صوؤون الثقافية يف مركز اأبحاث 
وات�صاع  التفكري  بعمق  ويتاز  ال�صيني،  ال�صيوعي  للحزب  املركزية  للجنة  ال�صيا�صات 
�س كل وقته وجهده يف املتابعة وتنظيم املوؤمتر،  الثقافية وال�صيا�صية، ويخ�صِّ املعرفة 

ز. ويوؤمن بالقيادة اجلماعية كاأ�صا�س للعمل الناجح والإناز املتميِّ
ن�صف  ا�صتغرقتا  والثانية  الأوىل  عامة،  جل�صات  ثالث  عقد  مت  اأنه  اخلام�صة: 
ون�صف  الأول  اليوم  ن�صف  �س  وُخ�صِّ الثاين،  اليوم  ن�صف  والأخرية يف  الأول،  اليوم 
جل�صة  وكل  التوازي،  على  جل�صات  اأربع  يف  املتخ�ص�صة  لالجتماعات  الثاين  اليوم 
التوازي.  على  اجتماعات  ثمانية  العملية  الناحية  من  اأي  جمموعتني؛  اإىل  َمت  ُق�صِّ
وتراأ�س كل جل�صة �صخ�صيتان اإحداهما �صينية والأخرى اأجنبية. وقد تراأ�س اإحدى تلك 
ال�صينية،  ال�صوؤون  ومتخ�ص�صًا يف  وكاتبًا  باحثًا  ب�صفته  املقالة  كاتب هذه  اجلل�صات 
�صت تلك اجلل�صة لتبادل الآراء  اإ�صافة للرئي�س ال�صيني امل�صارك يف كل جل�صة. وُخ�صِّ
الثقايف  الرتاث  على  واحلفاظ  احل�صارات،  خمتلف  بني  التعاون  حتقيق  كيفية  حول 
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الإن�صاين، وتطوير الفهم ال�صامل ملعنى احل�صارة الإيكولوجية ملواجهة التحديات التي 
با�صتنفاد  �صواء  البيئة،  تهدد  التي  املخاطر  نتيجة  املعا�صر  العاملي  التطور  يفر�صها 
ث  مواردها اأو زيادة التلوث اأو حدوث ال�صراعات الدولية والإقليمية والوطنية. وحتدَّ
يف تلك اجلل�صة اإثنا ع�صر مفكرًا وباحثًا من ال�صني وم�صر واأمريكا وا�صرتاليا ورو�صيا 
اأي  الرئي�صيني )24( متحدثًا يف كل جل�صة؛  واأوروبا. وباخت�صار كان عدد املتحدثني 
م�صوؤولون  الجتماعات  و�صارك يف  القاعة،  لني من  املتدخِّ ف�صاًل عن  متحدثًا،   )96(
من اإقليم جيجياجن، ومن قيادات احلزب ال�صيوعي ال�صيني، ومن املوؤمتر ال�صت�صاري 

ال�صيا�صي لل�صعب ال�صيني )الغرفة الثانية للربملان ال�صيني(. 

املتحدثون  لها  تعر�س  التي  الأ�صا�صية  واملبادئ  الأفكار  اأهم  كانت  ال�صاد�صة: 

 Circular التداولية  اأو  الدائرية  على  قائم  اقت�صاد  بناء  يف  تتمثل  الجتماعات  يف 
على  قائمة  نظيفة  طاقة  وبناء   ،linear اخلّطي  القت�صاد  ولي�س   ،Economy

الدخل  م�صاعفة  و�صرورة  للبيئة،  امللوثة  الأحفورية  الطاقة  على  ولي�س  ال�صتدامة، 
ال�صمال  وبني  والفقراء،  الأغنياء  بني  الهّوة  من  واحلّد  الفردي،  والدخل  القومي 
املتاحة  الف�صاء  م�صاحة  وزيادة  والأقاليم،  ال�صعوب  وبني  الطبقات،  وبني  واجلنوب، 
لالإن�صان باحلّد من الكثافة ال�صكانية، واحلّد من زيادة عدد �صكان العامل، والرتكيز 
على القيم الثقافية والبيئية احلديثة الداعية للم�صاواة والتوافق والتناغم بني الب�صر 
بع�صهم بع�صًا، وال�صتفادة من القيم الإيجابية يف احل�صارات ال�صابقة، والتحّول من 
الب�صر  بني  والتعامل  وال�صلوكيات  القيم  والتناف�س يف  وال�صراع  الأنانية  الرتكيز على 
والدول، اإىل الرتكيز على قيم التوافق والإيثار وال�صالم والتعاون واملحبة. والعمل من 
اأجل احلفاظ على املوارد الطبيعية وا�صتدامتها مل�صلحة الأجيال القادمة، مع احرتام 
القانون والنظام وتطبيقه على اجلميع بال تفرقة اأو متييز، وحتويل املنتديات العديدة 
يف العامل من جمرد طرح الأفكار والت�صورات والآراء، اإىل ال�صعي لتنفيذها وو�صعها 
مو�صع التطبيق؛ اأي الدعوة اإىل نزول املفكرين من عامل املُُثل والقيم يف اأبراج عاجية 
اإىل عامل الواقع الذي يخدم الإن�صان واحتياجاته الفردية، �صواء يف جمالت الطعام 
اأو ال�صراب وال�صحة وامل�صكن، والتعليم والثقافة، واإ�صدار الت�صريعات املنا�صبة لذلك. 
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اإبراز  Yan الرئي�س التنفيذي للمنتدى  ال�صابعة: ت�صمنت كلمة الربوف�صور يان 
اأهمية البعد البيئي يف املجتمع الدويل املعا�صر منذ اإعالن ا�صتوكهومل الذي اأ�صدرته 
ملواجهة  الدول  جميع  دعا  الذي  الإن�صانية،  البيئة  حول   1972 عام  املتحدة  الأمم 
مقرتحات:  اأربعة  وقدم  التلوث،  و�صبط  الغابات  م�صاحة  وزيادة  البيئية  التحديات 
وثانيها، �صرورة  املعا�صر.  العامل  الرئي�صي يف  املحور  التنمية هي  اأهمية جعل  اأولها، 
ا�صتك�صاف اأ�صباب الأزمة الإيكولوجية العاملية وانعكا�صاتها على العالقة بني الإن�صان 
مفاهيم  باعتبارها  والثقافة«،  ال�صيا�صة  القت�صاد؛  »الإيكولوجي؛  وتاأكيد  والطبيعة، 
ا واأنها توؤثر با�صتمرار يف الإن�صان، وكذلك على  متداخلة ومتعا�صدة مع بع�صها بع�صً
الطبيعة واملجتمع �صلبًا اأو اإيجابًا ح�صب ردود الفعل املرتبطة بها. وثالثها، �صرورة فهم 
الإيكولوجية  حل�صارة   Integrality & Complexity والندماجية  املركبة  الطبيعة 
وتنميتها كخيار ا�صرتاتيجي للدول املتقدمة والنامية على حّد �صواء. ورابعها، اعتبار 
م، ول بد من ح�صد اجلهود كافة من  اأن بناء احل�صارة الإيكولوجية هو م�صروع ُمنظَّ
اأجل ذلك مهما كانت ال�صعوبات والعقبات، واأن الأزمة الإيكولوجية هي نتيجة الن�صاط 
الإن�صاين غري املن�صبط والتنمية غري ال�صليمة وغري املتوازنة، ومن ثم ل بد من حتويل 
والتنمية  الإيكولوجي  الوئام  لتحقيق  ا�صتجابات  اإىل  والتحديات  اإىل فر�س،  الأزمات 

امل�صتدامة. 
بتغريات  العامل يّر  اأن  املوؤمتر  الذي اعتمده  »اإعالن هاجنو«  ن  الثامنة: ت�صمَّ
اأو�صاعه، حيث تزداد الهّوة بني ال�صمال واجلنوب،  عميقة، ويحتاج اإىل اإعادة ترتيب 
واأن الأزمة الإيكولوجية العاملية تنبع من خ�صائ�س الت�صنيع التقليدي الذي اأدى اإىل 
تبديد املوارد وزيادة ال�صتهالك اأكرث من الالزم، ومن ثم الندفاع للبحث عن املوارد 
واملكا�صب وتبديد عنا�صر الطبيعة، واأنه قد حان الوقت لبناء ح�صارة اإيكولوجية ترث 
اخل�صراء  والطاقة  الأخ�صر  القت�صاد  بتطوير  وتقوم  التقليدية  ال�صناعية  احل�صارة 
لي�س  احل�صارة  هذه  مثل  بناء  واأن  العاملي،  الندماج  اإىل  وتوؤدي  امل�صتدامة  والتنمية 
اأمرًا �صهاًل، بل يحتاج الكثري من اجلهد الإن�صاين لبناء عنا�صر التوازن بني الإن�صان 
والطبيعة، وبالتايل فهو م�صروع طويل الأمد ي�صعى اإىل حتقيق ال�صتدامة ال�صاملة. ويوؤكد 
 People are the creators( الإعالن يف النهاية اأن الب�صر هم الذين ي�صنعون التاريخ
of history(، ولذلك ل بد من العتماد عليهم لبناء احل�صارة الإيكولوجية حتى يكن 

للب�صرية اأن تدخل  مرحلة هذه احل�صارة التي تت�صم بالتناغم والتنمية امل�صتدامة. 



نحو بناء ح�صارة اإيكولوجّية عالمّية 

- 94 - املنتــــدى  258

التا�صعة: َحر�ِس املنّظمون ال�صينيون على التوازن يف تعامالتهم واهتماماتهم 
بكل مناطق العامل يف املوؤمتر الأول عام 2011، فكان هناك م�صارَكات من باك�صتان 
من  اآخرين  �صيوف  عن  ف�صاًل  موزامبيق،  �صارَكت  الثاين  املوؤمتر  ويف  واإندوني�صيا، 
مع  يتناغم  املنتدى  فاإن  ثم  ومن  التخ�ص�صات،  الأخرى، ومن خمتلف  العامل  قارات 
دولة.  كل  ومع  مرحلة،  كل  ويف  عام،  كل  يف  واهتماماتها  لل�صني  الر�صمية  ال�صيا�صة 
ال�صادك  ودول  دولته،  م�صالح  عن  ة  معربِّ موزامبيق  جمهورية  رئي�س  كلمة  وكانت 
ع اجلنوب الإفريقي« والحتاد الإفريقي املعربِّ عن القارة الإفريقية ككل،  وقد  »جتمُّ
حر�س على الرتكيز على ذلك يف كلمته اأكرث من مرة. اأما كلمات كبار ال�صخ�صيات 
ة عن  رين والأكادييني فكانت معربِّ الأوروبية والأمريكية والآ�صيوية، وخا�صة من املفكِّ
الفكر والفل�صفة والقيم العاملية. يف حني حر�س رئي�س وزراء اليونان على اإبراز الت�صابه 
الفكري بني الفل�صفتني اليونانية )الإغريقية( وال�صينية، اأما الفنانة الت�صكيلية كوثر 
ال�صريف من م�صر فقد ركزت على العالقة بني الفن الت�صكيلي واحل�صارة الإيكولوجية 
من حيث قيم اجلمال والنظافة والتوازن، يف حني عر�س رئي�س وزراء هولندا ال�صابق 
ري  وال�صَّ العامل  على  النفتاح  بج يف  �صياو  دجن  ال�صيني  الزعيم  مع  ولقاءاته  لعالقته 
وال�صتدامة،  التناغم  اأو  والتوافق،  الثقافة  وهما  القت�صادية  التنمية  على قدمني يف 
ب�صنوات عدة، بخالف  واأجندتها بعد ذلك  الدولية  الألفية  ت عنه وثيقة  وهو ما عربَّ
التناف�صي  ال�صوق  واقت�صاد  وال�صراع  التناف�س  من  املا�صي  القرن  يف  �صائدًا  كان  ما 
املنغلق على الذات، يف حني اهتمَّ العلماء واملفكرون ال�صينيون باجلوانب العلمية يف 
معاجلة ق�صية الإيكولوجي بتو�صيع نطاق الغابات وحمايتها، ودخول احل�صارة العاملية 
اإىل مرحلة ح�صارة الإن�صان وقيمته وتناغمه مع الآخرين، ولي�س ال�صراع اأو التناف�س، 
اأو ح�صارة ال�صتهالك اأو الإنتاج فح�صب دون �صوابط، واأبرز كثريون مفهوم التناغم 
د، والتعاون بدًل من التناف�س الذي يوؤدي  يف اإطار التنوع، ومفهوم الوحدة يف اإطار التعدُّ

اإىل ال�صراع واحلروب. 
Harmony in diversity and Oneness in multiplicity, and concepts 

of cooperation rather than competition which leads, to conflict and 

globalization rather than tribalism or localism. 

والتناف�س  ال�صباق  عن  املعا�صر  العامل  يتوقف  مل  ما  اأنه  عن  البع�س  وعربَّ 
ز  وركَّ والإيكولوجية،  البيئية  املوارد  يف  كربى  بكارثة  د  ُمهدَّ العامل  فاإن  وال�صراع، 
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البع�س على الرتباط الوثيق بني الثقافة والتنمية بقولهم »ل ثقافة بال تنمية، ول تنمية 
وكونفو�صيو�ش،  وفيثاغورث  اأر�صطو  اأن  اإىل  اليونان  وزراء  رئي�س  واأ�صار  ثقافة«.  بال 

وغريهم، اأبرزوا مفهوم التنمية ال�صاملة. 
اأنه مع بروز الطابع املثايل Idealistic يف املداخالت والرتكيز على  العا�صرة: 
املُُثل والقيم والف�صائل، فلم يغفل امل�صاركون عن اإبراز التحديات واملخاطر والأزمات 
الطريق  يف  �صارت  اإذا  الب�صرية،  بفناء  تهدد  التي  امل�صتقبلية  واحتمالتها  الراهنة 
 Nature الطبيعة  احرتام  اأهمية  خا�س  بوجه  اأكد  كونفو�صيو�ش  واأن  حاليًا،  ال�صائد 
اأبرز  وقّوتها وعنا�صرها، و�صرورة التالوؤم معها يف اإطار من التوازن والتعاي�س، وقد 
الوعي  ن�صر  اأهمية  املجر،  يف  بوداب�صت  نادي  ورئي�س  موؤ�ص�س   Laszlo الزلو  اأرفني 
البيئة  للحفاظ على  الطوعي  والعمل  الرادعة  الت�صريعات  اإ�صدار  اإىل جنب مع  جنبًا 

والإيكولوجي. 
اأو مفكريهم يف  اإبراز دور بالدهم  احلادية ع�صر: حر�س بع�س اخلرباء على 
حتقيق �صبق علمي اأو فكري يف حماية مفهوم الإيكولوجي والتناغم بني عنا�صر الطبيعة 
والإن�صان، فقد اأ�صار رئي�س وزراء اليونان اإىل فيثاغورث واأر�صطو، يف حني اأ�صار عدد 
من ال�صينيني اإىل مفكرين من ح�صارة ال�صني القدية، واأ�صار كاتب هذه املقالة يف 
ورقته البحثية، عن مفهوم احل�صارة الإيكولوجية ومتطلباتها، اإىل دور العامل امل�صري 
الراحل املهند�س املعماري ح�صن فتحي يف تطوير مفهوم البناء العمراين مبا يتالءم 
مع الطبيعة منذ منت�صف القرن الع�صرين، وهو ما عربَّ عن ُبعد نظره وُعمق روؤيته يف 
الدفيئة على  املرتبطة بظاهرة  الإيكولوجية  الأزمة  اأن تظهر هذه  قبل  الطاقة  توفري 
اجلديدة،  الإيكولوجية  للح�صارة  اخلم�صة  الأعمدة  �صّماه  ما  الكاتب  واأبرز  ال�صطح، 
دم، والروؤية  وهي: امل�صاركة؛ العتماد املتبادل؛ التعاون؛ الُبعد اخلّطي ال�صاعد اأي التقُّ
امل�صتقبلية بعيدة املدى. كما اأ�صار اإىل اثنني من اأهم املفكرين يف عاملنا املعا�صر، وهما 
كارل مارك�ش يف قوله »الإن�صان ي�صنع التاريخ«، واملوؤرخ الفرن�صي فرنان برودول يف 
مقولته »التاريخ ي�صنع الإن�صان«؛ ُمربزًا اأن كلتا املقولتني متكاملتان ولي�صتا متناق�صتني. 
ز على البناء  الثانية ع�صر: اإن عامل اليوم يف الدول ال�صاعدة مثل ال�صني، يركِّ
على  الرتكيز  اأو  الق�صور  امل�صتقبلية، وجتاهل  والروؤية  والعمل  الفكر  وتطوير  والتنمية 
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ونكبات  كوارث  من  به  ما  رغم  عليه،  التباكي  او  ا�صرتجاعه  اإىل  وال�صعي  املا�صي، 
و�صراعات، وتطلُّع نحو امل�صتقبل. ول �صك اأن اأية دولة اأو ح�صارة اأو جمموعة من الب�صر 

م، فالزمن ل يكن اإعادته اأو ا�صرتجاعه.  تعي�س يف املا�صي لن يتحقق لها التقدُّ

كما اأ�صار عدد من الباحثني يف املوؤمتر، وكما هو معروف يف علم اإدارة الوقت
 Time Management، اإىل اأنه من العبث اأن يعي�س الإن�صان يف املا�صي، ولكن هذا 
ل يعني ن�صيانه وجتاهله، واإمنا درا�صته لأخذ العربة ولي�س احلياة منه، مما ل يوؤدي 
اإىل الفكر القبلي الهدام، وال�صراع الالنهائي بني الأمم وال�صعوب والطوائف والأعراق 
عليه  ز  ركَّ الذي  املفهوم  هذا  هو  املوؤمتر  هذا  يف  كان  ما  اأح�صن  من  ولعل  والأديان. 
التعاي�س والتناغم بني الكونفو�صية والبوذية، وبني املارك�صية  ال�صينيون، وهو مفهوم 
والثقافة ال�صينية، وبني اليهودية وامل�صيحية والإ�صالم، واأن الأديان هي ر�صالة مّبة 

ولي�صت دعوة لل�صراع واحلروب والنزاعات. 

تلك كانت ملحات من فكر امل�صاركني يف املنتدى الثقايف العاملي ) تايخو- ال�صني(، 
وهي تعربِّ وتتكامل مع فكر ال�صني الدولة ال�صاعدة يف عامل القرن احلادي والع�صرين، 
ويهتم  الأيديولوجي،  البعيد عن اجلمود  العملي  الرباغماتي  بالطابع  يت�صم  فكر  وهو 
مبتطلبات احلياة الإن�صانية اأكرث من اهتمامه مبا وراء املرئيات وعامل الغيبيات التي 
ل يدركها الإن�صان ول ي�صتطيع التحكم فيها. وهذا ما عربَّ عنه كونفو�صيو�ش يف فكره 
منذ القرن اخلام�س قبل امليالد عندما �ُصِئل عن العامل الآخر فقال »اإننا مل ننته من 
مفهوم  هو  وهذا  الآخر«.  العامل  يف  نفكر  حتى  الدنيا،  هذه  يف  احلا�صر  العامل  بناء 
واقعي وعملي دون اأن يعني الفتئات على قيم الأديان وتعاي�صها احلقيقي يف اإطار من 
الحرتام املتبادل، بعيدًا عن مفاهيم ال�صراع اأو مفاهيم احلياة البعيدة عن الواقع. 
وحقًا فاإن املثل املعروف »عندما ن�صل اإلى �صاطئ النهر �صوف نفكر يف كيفية عبوره« 
عن  جزئيًا  يختلف  مفهوم  وهذا  وللعمل،  للحياة  اأولويات  جدول  و�صع  باأهمية  يوحي 
الدار  التي هي  الآخرة  اإىل  اأن احلياة هي طريق  يرى  الذي  الكامل،  الديني  الإيان 
بني  للعالقة  كاأ�صا�س  التوازن  مبداأ  و�صع    حممد  النبي  ولكن  لالإن�صان،  الأبدية 
الثنني يف قوله: »اإعمل لدنياك كاأنك تعي�ش اأبداً، واعمل الآخرتك كاأنك متوت غداً«.
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الثقافة العربّية يف عاٍل ُمَعْول* 

د. ال�صادق الفقيه**

تعترب الثقافة العربية ذات اأهمية بالغة للعامل املتعومل اليوم، كونها نقطة التقاء 
ومع  لكن،  توفيقية.  اإل  تكون  اأن  يكن  ل  بطبيعتها  التي  والتقاليد،  والقيم  لالأفكار 
ذلك، حتتفظ هذه الثقافة بخ�صو�صيتها العربية، وحتافظ على نقاء التقاليد الفردية 
خ�صو�صية  �صحة  وتقبل  والفنون،  والآداب  واملو�صيقى  العادات  واأ�صكال  واجلماعية، 
اأ�صكال جديدة  اإىل  ثقافاتهم وحتولها  تاأخذ ع�صارات  ما  وغالبًا  الثقافية،  الآخرين 
اأكرث ثراء. وهذا ما يوؤكده عليه  د. ممد ح�صن الربغثي يف كتابه: »الثقافة العربية 

والعوملة«، الذي ي�صدر يف طبعة ثانية جديدة، مزيدة ومنقحة. 

لقد جمع د. الربغثي، مع حتليالت معمقة، قدرًا كبريًا من الآراء، حول مو�صوعات 
الثقافة العربية يف عامل يتعومل ب�صرعة فائقة، وكثريًا ما ي�صت�صهد على م�صاعفات هذه 
العوملة عرب الوطنية والعرقية وتاأثرياتها على الهوية الثقافية يف الوطن العربي، فيما 
ي�صمى بجدلية »املحلية والعاملية«، اأي العوملة والهوية، من جهة، وماولت خلق مزيد 
من التجان�س يف احلالة العاملية، وما يكن التنبوؤ به من زحف ثقافة العوملة الراأ�صمالية 
ر�صم  اإ�صكاليات  حول  حوارًا  يفتح  وبذلك  اأخرى.  جهة  من  املحلية،  الثقافات  على 
اخلرائط الثقافية ومدى تاأثري التفاعالت الثقافية العاملية، والتدفقات، والتناق�صات، 
والتاآزر، والك�صب املتبادل. ومن خالل ذلك، يقدم مقرتحًا ببناء قاعدة �صلبة ملثل هذه 

*مقّدمة لكتاب »الثقافة العربّية والعوملة« من تاأليف ال�صفري د. ممد ح�صن الربغثي ع�صو املنتدى من 
ليبيا، و�صت�صدر الطبعة الثانية من هذا  الكتاب قريًبا بالتعاون مع منتدى الفكر العربّي.

** الأمني العام ملنتدى الفكر العربّي. 

كتب وقراءات ونقد
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ما  ويبقى  واملجالت،  التخ�ص�صات  خمتلف  عرب  والأيديولوجية  الثقافية  احلوارات 
جمع من حوارات موقعًا ملزيد من احلوار النقدي والتفاعل يف �صياقات التخ�ص�صات 
اأن بع�س احل�صا�صيات  الأكاديية املختلفة. ويف خال�صة القول، تبني احلوارات كيف 
اجلديدة النا�صئة من »املفارقات العاملية« تعقد فكرة ال�صلطة املحلية والعاملية، وعمل 
لتمكني  املحلية  ال�صلطة  لتغيري منط هذه  والقبلية  والعرقية  الوطنية  دون  اجلماعات 

الهيمنة العاملية واإعادة الهيكلة عرب الوطنية. 

من  تفر�صه  وما  العوملة،  دللت  عند  الربغثي  د.  يقف  للكتاب  تقديه  ويف 
حتديات ينبغي جمابهتها، وما يتوافر من فر�س يجب اغتنامها وتعظيمها، م�صتعينًا يف 
احلالتني بقوة عطاءات الثقافة العربية، وما يتوفر من مظاهر التنوع الرث يف احلياة 
واأمناط  واملالب�س،  املطبخ،  اأم  اللغة،  يف  ذلك  اأكان  �صواء  العربي،  لل�صعب  اليومية 
وتاأ�صي�س  م�صرتكة،  �صوق  قيام  وتتطلب  م�صرتكة،  اأن�صاق  وجود  حتتم  التي  ال�صلوك، 
نظام �صيا�صي م�صرتك، وهو ما ي�صتدعيه هذا الت�صابه وهذا الختالط وهذا التنوع. 
ويقرر بوعي اأن كل هذا يتجلى يف الثقافة العربية، وقبل كل �صيء يف اللغة. وقد ظهر 
اأن الدافع الغريزي للمثقف العربي، الذي تبدى من خالل بع�س الإجابات، هو التهرب 
من اإما التنوع/اأو �صوؤال الختالف، و�صعيه الوا�صح نحو النهج الذي ي�صتوعب الكل؛ كل 
الجتاهات، وينظر اإىل ال�صتيعاب والتجان�س، ب�صرف النظر عما اإذا كان ممكنًا، اأو 

غري مرغوب فيه. 

اإن ثراء القيم املوجود يف ت�صاعيف الثقافة العربية كان معروفًا ومل تقدير قبل 
وقت طويل من ع�صر العوملة، التي نتحدث عنها يف اأيامنا هذه. لأنها تركت ب�صماتها 
قبل  منها  جوانب  بع�س  العامل  اكت�صف  عندما  والغرب،  ال�صرق  وح�صارة  ثقافة  على 
الفرتة ال�صتعمارية، واأخذت هذه اجلوانب الآن تتبلور يف العامل اجلديد وتتداخل مع 
وعدد  الت�صال،  �صرعة  منها:  متعددة يف ذلك؛  وت�صاهم عوامل  القيمية.  منظوماته 
واملنتجات  والفنون  العربية  العادات  بع�س  و�صعبية  اخلارج،  يف  العاملني  العرب  من 
الأدبية من الكتاب العرب يف اللغة الإنليزية، والإ�صقاط وقبول العمل من الر�صامني 
والرق�صات  الكال�صيكية،  واملو�صيقى  الفل�صفة  اإىل  اإ�صافة  وغريها،  والنحاتني، 
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الكال�صيكية، وغريها من الأ�صكال الفنية. حيث يتم توفري خلفية �صاملة لهذه بظهور 
النفط العربي باعتباره عاماًل اقت�صاديًا و�صيا�صيًا كبريًا على ال�صاحة العاملية. 

وقد قيل ذلك بحق اإن عملية التفكري يف هذا الكتاب نحت يف جتاوز احلدود 
ُعر�صة  كانت  فيه  ق�صية  وكل  خمتلفة،  عربية  عوامل  من  اأف�صل  بت  وت�صرَّ الوطنية، 
امل�صاركني  املوؤلف  املحاولت اجلريئة حث  واحدة من  ففي  الأ�صا�صيات.  للت�صكيك يف 
واملعتقد  والعادة  العرف  من  قرون  �صاغتها  التي  ال�صال�صل  ك�صر  على  احلوارات  يف 
واملمار�صة، واعتماد خط جديد من الفكر والعمل للح�صول على هيئة جديدة، وعقل 
جديد، وخميال جديد، وحوا�س جديدة نقدية. وهكذا، فهو هنا كان يرد على التحركات 
الفكرية للع�صر، ورمبا كان من املوؤيدين الأوائل للثقافة التي ل حتدها الإقليمية، ول 

مت�صخها العاملية.

اإن م�صاهمتنا يف هذه املقدمة يتمو�صع على �صفا نا�صية من الفكر دون اأن يتبلور 
حتت لواء مدر�صة معروفة، اأو يتاأطر مبدخل منهجي معني، واإمنا هو م�صعى لتو�صيح 
الأول  اأن  حني  ويف  العربية.  والثقافة  والثقافة،  العوملة،  مفاهيم:  ثالثة  بني  الروابط 
ينظر اإليها عادة بو�صفها ظاهرة اقت�صادية، فاإن الثنتان الأخريتان قد تعر�صتا اإىل 
التحليل الفل�صفي وال�صو�صيولوجي ب�صكل كبري. وكل واحدة من الق�صايا الثالث تغري 
كانت  هنا  ومن  التف�صريية.  امل�صاربات  من  متاهة  يف  وتدخلهم  بالت�صاوؤل  املبتدئني 
الناحية  يف  العقل.« وحتى  بعني  الأ�صياء  »لروؤية  هيغل،  �صي�صعها  كان  كما  احلاجة، 
القت�صادية، فاإنه من ال�صروري اأن نكون وا�صحني حول معنى العوملة. اإذ اإن املفهوم 
قد ُنِظَر اإليه بطريقتني خمتلفني: مبعنى اإيجابي لو�صف عملية الندماج يف القت�صاد 
العاملي، وباملعنى املعياري لو�صف ا�صرتاتيجية التنمية القائمة على الندماج ال�صريع 

يف القت�صاد العاملي. 

ظاهرات  وتعليل  تعريف  يف  الباحثون  به  اهتم  الذي  القت�صادي،  فاجلانب 
نطاق  كامل  يغطي  ل  اأنه  اإل  احلا�صمة،  اأهميته  من  الرغم  وعلى  العوملة،  وعمليات 
ال�صوء  ت�صليط  مت  فقد  والثقافية.  والجتماعية  ال�صيا�صية  باأبعادها  الظاهرة  هذه 
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على الكثري من هذه من قبل تقرير اللجنة العاملية املعنية بالبعد الجتماعي للعوملة، 
الذي ن�صرته منظمة العمل الدولية يف عام 2004. واأبرز التقرير نقطة مهمة هي اأن 
غري  عاملية  »اختاللت  واأن�صاأت  اأخالقي«،  »فراغ  يف  َعْت  ُو�صِ قد  القت�صادية  العوملة 
»القيم  اإىل  ال�صتناد  �صرورة  على  ويحث  عمليًا.«  حتملها  يكن  ول  اأخالقيًا  مقبولة 
امل�صرتكة عامليًا واحرتام حقوق الإن�صان وكرامة الفرد.« يف حني تظل الأبعاد الأخرى 
للعوملة بنف�س القدر من الأهمية. بالن�صبة لعلماء الجتماع، فاإنها ترتبط مع احلداثة، 
وبالن�صبة ملُنظري العالقات الدولية فهي مع احلكم العاملي، وللرجال والن�صاء امل�صتغلني 
الت�صالت  نوعي يف  اإىل حتول  اأدت  التي  والو�صائط فهي  التقنيات  مع جمموعة من 

والربط الإن�صاين. 

وقد اأدى هذا التحول يف العمليات واأ�صكال الت�صال، كما هو احلال يف الع�صور 
املا�صية، اإىل �صل�صلة معقدة من التفاعل بني ال�صعوب والثقافات. كما جرى القرتاح، 
اخلا�صة  الر�صانة  من  اخلا�س  العامل  ذلك  تعد  مل  الثقافة  اأن  ذلك،  يف  حقيق  وهو 
احلدود  من  عامل  مع  عقد  »اإىل  حتولت  ذلك  من  وبدًل  املجموعات،  من  مبجموعة 
التفاعالت  هذه  وكثافة  م�صتوى  كان  وقد  املتبادل.  لالعرتاف  ت�صعى  التي  املمزقة«، 
لن�صق واحد  اإنتاجها  بدًل من  الأن�صاق،  بها متفاوت  املرتبطة  الأن�صطة  والتقارب بني 
معتدل القوام. وقد اعتمدت على جممل القوى الفاعلة يف حالت مددة مل تتجاوزها 
نتيجة  الثقايف، هو  النقاء  ولي�س  الثقايف،  التهجني  اأن  اإىل غريها. وما هو وا�صح هو 
ل مفر منها. وهذا ي�صري جنبًا اإىل جنب مع تاآكل املفاهيم التقليدية للدولة القومية 
والقت�صادات الوطنية والثقافة الوطنية، وييل اإىل اإنتاج اأ�صكال جديدة من الثقافة 
للتعبري  اجلديدة  بالطرق  كبريًا  تاأثرًا  تتاأثر  اأو  ت�صيطر،  التي  العاملية  اجلماهريية 

والت�صور. 

ول �صك اأن العوملة هي واحدة من الق�صايا الأكرث اإثارة للجدل واملتنازع عليها 
يف القرن احلادي والع�صرين، كما اأ�صار اإىل ذلك املوؤلف يف مقدمته. وبالبتعاد قلياًل 
لهذه  الثقايف  البعد  اإىل  اأقرب  نظرة  توجيه  بنا  يجدر  رمبا  القت�صادي،  املجال  عن 
اإىل  ي�صري  العوملة  �صعبية حول  الأكرث  النقا�س  اإن واحدًا من مو�صوعات  الظاهرة. اإذ 
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عاملية  ثقافة  خلق  يف  الت�صبب  على  املفرت�صة  وقدرتها  الثقايف  املجال  يف  تاأثريها 
لأوؤلئك املنخرطني يف  الثقافية  الهوية  اإىل ت�صطيح  العوملة فعاًل  توؤدي  حقًا. لكن، هل 
العملية، اأو اأنها ت�صجع بدًل من ذلك تاأكيد الهويات؟ هل نحن نعي�س يف ثقافة »ماك 
وورلد« املتجان�صة، اأم على العك�س من ذلك، وهو اأن انت�صار الهويات الوطنية اأ�صبح هو 

طابع العوملة؟

وعمومًا، كان ينظر لآثار العوملة على الثقافة بطريقة ت�صاوؤمية. ويعتقد اأن العوملة 
هذا  و�صعنا  اأكرب. واإذا  عاملية  ثقافة  يف  دجمها  اأو  القومية،  الهويات  لتدمري  جاءت 
الفرتا�س جانبًا، فاإنه يكننا القول اإن البع�س نظر اإىل عمليات العوملة باعتبارها هي 
التي جلبت التنوع الثقايف. واإذا نظرنا اإىل الوراء يف تاريخ العامل، يكن اأن نالحظ اأن 
القرن التا�صع ع�صر، هو وقت التجارة احلرة التي قربت البلدان اإىل بع�صها البع�س، 
ومتيزت ب�صكل خا�س بالإبداع الثقايف. ولكن هذا ل ينطبق فقط على املا�صي، اإذ نحن 
نعي�س يف ع�صر الختيار والوفرة التي تزيد خربة الأفراد عن التنوع، �صواء كنا نتحدث 
عن الأدب والعلوم والفنون، اأو الرتفيه ب�صكل عام. والنظرة ال�صريعة قد تبدو معها جميع 
البلدان مت�صابهة، ولكن بالتمكن اأكرث �صنجد اأنها توفر خيارات متنوعة عما هو �صائع 
امل�صرتكة. ومع  العامة  املعتقدات  معًا من خالل  ترتبط  العام. فالثقافات  الف�صاء  يف 
ذلك، فاإن هذا ل يعني اأنها متجان�صة، بل اإن هذه املعتقدات توفر الأ�صا�س امل�صرتك 

لفهم العامل الذي نعي�س فيه والقوى التي ت�صكل عامل اليوم.

لذلك، يبدو وكاأنه لي�صت هناك ثقافة عاملية نا�صئة، اأو هي يف طور الن�صوء. وبدًل 
اأكرث  انق�صامًا،  واأكرث  اأكرث عاملية  الثقافات ب�صورة  تنمو  �صواء،  عن ذلك، وعلى حد 
ترابطًا واأكرث تعقيدًا وتق�صيمًا يف نف�س الوقت. فالعوملة تعزز بالفعل تبادل الت�صالت 
الثقافية من خالل زيادة تدفقات الت�صالت العاملية. ومع ذلك، فاإن مثل هذا الت�صارع 
وزيادة  الثقافية  التمازجات  من  املزيد  تطوير  عن  فقط  ي�صفر  التبادل  عملية  يف 
الثقافات  الت�صالت بني  تو�صيع نطاق  اأن يحو  املرجح  الثقايف. ومن غري  التجان�س 
الختالفات الثقافية. واإمنا، بدًل عن ذلك، �صوف تتكيف القيم الثقافية امل�صتوردة يف 

البيئة الثقافية املحلية.
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لهذا، فاإن الهوية الوطنية ل ينبغي اأن ُينظر اإليها على اعتبار اأنها فري�صة �صهلة 
اأن  الوطنية حتاول  الهوية  اأهدافًا خلطابات عن  اأنف�صنا  يوم ند  كل  للعوملة. فنحن 
اأو  والبناء،  العوملة  بني  داخلي  معينة. ولكن هناك منطق  لثقافة  »الولء«  لدينا  تخلق 
كلمات  العوملة. ويف  توزعها  التي  املوؤ�ص�صية  احلداثة  طبيعة  يف  مركوز  الهوية،  تغيري 
ب�صيطة، العوملة تعني عوملة احلداثة واحلداثة متثل يف حد ذاتها نذير خطر على الهوية.

تنتج  والثقافية، بل  الوطنية  الهوية  ت�صطيح  عن  تكون  ما  اأبعد  العوملة  اأن  غري 
نف�صها من  التعبري عن  اأو حيث مت قمعها يف  قبل،  تكن موجودة من  الهوية حيث مل 
خالل الظروف ال�صيا�صية، اأو الجتماعية. يف الواقع، فاإن هذه ُت�صكل بع�س التحديات 
مثال  بالهوية. واأبرز  العرتاف  يف  الرغبة  اأي�صًا  تولد  ولكنها  القومية  الدولة  على 
يكن العثور عليه عن طريق حتليل ق�صية البو�صنة والهر�صك، وما تعلق منها مب�صاألة 
كو�صوفو. فقد فتحت قوى العوملة الباب اأمام النق�صامات العرقية ُمدثة قدرًا كبريًا 
من ال�صرر. هذا �صحيح. ولكن الأهم من ذلك، اأنها اأدت اإىل تاأكيد الهويات الوطنية 
على  للحفاظ  و�صيلة  باعتبارها  وطنية  هوية  تطوير  �صرورة  حول  املتزايد  والوعي 

الثقافة.

املقام  يف  كيف،  اإذ  املناق�صة.  لهذه  �صروري  التعريفية  التو�صيحات  بع�س  اإن 
يف  متاح  العملي  التعريف  اإن  نقول  املقدمة،  هذه  يف  ولهدفنا  الثقافة؟  ف  ُنَعرِّ الأول، 
اإعالن اليون�صكو العاملي ب�صاأن التنوع الثقايف، الذي اعتمد يف ت�صرين الثاين/نوفمرب 
2001، وُيعرف الثقافة باأنها »املجموعة الروحية املميزة واملادية والفكرية واخل�صائ�س 
والأدب،  الفن  اإىل  بالإ�صافة  ت�صمل،  والتي  اجتماعية،  جمموعة  اأو  ملجتمع  العاطفية 
على اأ�صاليب احلياة وطرق العي�س معًا، وُنظم القيم والتقاليد واملعتقدات.« واإذا كان 
هذا يتطلب الإعرتاف باأن التنوع الثقايف هو �صروري للجن�س الب�صري ك�صرورة التنوع 
العوملة تخلق الظروف املالئمة  اأن  فاإنه يالحظ  للكائنات احلية،  بالن�صبة  البيولوجي 
للحوار بني الثقافات واحل�صارات. وت�صلِّط ال�صوء على اأهمية التفاعل الثقايف، يف حني 
الثقافات  مع  بالت�صال  تزدهر  التي  الثقافية،  التقاليد  الإبداع من جذور  توجه  اأنها 

الأخرى.
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وند للثقافة، يف لغتنا امل�صرتكة، دللت توؤ�صر على فكرة املحلية الثابتة. اإل اأن 
العوملة، والربط املعقد التي ياأتي معها، يهدد هذا الفهم للثقافة، وُيدِخل مفهوم التنقل 
العوملة ذاتها تخ�صع لنفوذ  اأن  اإقليم معني. كما  اأو  وتخفيف الرتباط مبنطقة مددة، 
واإىل هذا  املحلي.  الف�صاء  تغزو  التي  العاملية  الثقافية  والتدفقات  التخفيف  عملية هذا 
احلد، ل تزال املمار�صات الثقافية يف قلب العوملة تعيد �صياغة هذا الواقع املعومل. وعلى 
املتبادل ل مفر منه من خالل  التاأثر  الثقافية، جتعل  التدفقات  نف�س املنوال، فاإن هذه 
من  يقع  اأن  ما يكن  ب�صبب  املخاوف  وتوليد  للثقافات،  املعقدة  للرتابط  العنان  اإطالق 

مواجهة متكررة مع »الآخر« وحتفيز النقا�س حول الهوية. 

الثقافية  الهوية  م�صاألة  �صرو�ش  الكرمي  عبد  الإيراين  الفيل�صوف  تناول  لقد 
الكتاب. وقال  التي ناق�صها هذا  الثقايف مب�صطلحات ذات �صلة باملو�صوعات  والولء 
ي�صبب  »ما  اأن  ومتطورة، م�صيفًا  دينامية  باعتبارها  اإليها  ينظر  اأن  ينبغي  الهوية  اإن 
اخلوف من الثقافات الأخرى هو عدم وجود جهاز ه�صم ثقايف قوي، وكذلك العتقاد 
اخلاطئ باأن كل ثقافة هي مرتا�صة غري قابلة للتجزئة، وقبول جزء واحد منها ي�صاوي 

قبولها كلها.« 

م�صكلة اله�صم الثقايف، التي يجب اأن نعرتف باأنها معقدة ب�صكل كبري يف واقعنا 
الأر�س  من  �صا�صعة  م�صاحات  وجود  مع  خ�صو�صًا  خمتلفة،  باأمناط  وتتبدى  العربي، 
ال�َصًلَطة �صهلة  مثل بلداننا العربية. فقد كانت لدينا دائمًا الرغبة يف تف�صيل �صحن 
اله�صم، بدًل من وعاء د�صم يذوب فيه اجلميع. اإن م�صاألة حتقيق التوازن بني العوملة 
والهوية، بني الأ�صالة واحلداثة، وبني الرغبة يف اأن يكون املرء نف�صه واإغراء اأن يكون 

مثل الآخرين، �صتبقى واحدة من الق�صايا التي تنتا�صنا وخزاتها بني احلني والآخر.

بيد اأنه قبل اأن ننظر اإىل مكانة الثقافة العربية يف هذا العامل اجلديد، ورمبا 
هذا  حول  الو�صوح  لعتماد  �صروري  عن�صر  وهو  املوؤلف،  الأخ  ب�صجاعة  جميعًا  ل�صنا 
امل�صاألة،  هذه  الكتاب  بها  عالج  التي  التعبري  يف  الدقة  نالحظ  اأن  ينبغي  املو�صوع، 
وهي فعل جدير باملالحظة. فالثقافة العربية هي جماع جتارب ال�صعوب العربية التي 
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ب�صكل  غاندي  املهامتا  اأعرب عن ذلك  الأجيال. ونحن، كما  اندجمت فيها ب�صمات 
خمتلف، نريد ثقافات جميع الأرا�صي، »لتهب حول بيتي باأكرب قدر ممكن من احلرية، 
ولكن اأنا اأرف�س اأن ينزعني كائن من كان من حتت قدمي.« فقد مت عر�س هذه الأفكار 
من قبل املوؤلف بطريقة �صديدة الو�صوح وقوية العبارة ل ا�صتطيع اأن اأ�صع اأف�صل منها، 

اأو اأجاريها بب�صع فقرات هي كل املر�صود لهذه املقدمة.

ون�صهد اأن التاريخ ال�صيا�صي للوطن العربي يتميز بعملية ثقافية دورية م�صتمرة، 
اأخرى،  ناحية  من  املرتامية  الأطراف  وجاذبية  ناحية،  من  املركزي،  الطرد  ي�صكلها 
مع التفاعل الثقايف للتنوع الغني لالأمة يف هذه العملية ال�صيا�صية. اإن دينامية الثقافة 
العربية منبثقة من هذا التنوع الذي هو ع�صارة املمار�صات الثقافية لل�صعوب العربية، 
الآثار  من  والعديد  املتنوعة  الثقافية  والتقاليد  والأتراح  الأفراح  يف  النا�س  وتكاتف 
وال�صتيعاب،  التوليف،  مثل  باأ�صكال خمتلفة  الدينامية  ت�صور هذه  وقد مت  الثقافية. 
والتثاقف، والنتقائية. وال�صوؤال احلا�صم هو ما اإذا كان ت�صور الثقافة العربية كظاهرة 
�صاكنة، ُتْتِبع هويتها اإىل م�صدر ثابت واحد، اأم هي ظاهرة دينامية، موؤثرة وخالقة 

ت�صتجوب وت�صتجيب لكل ما هو جديد؟! 

الإيجابية  بالأهمية  الوطنية  العربية واحلركات  النه�صة  وتعرتف كل ماولت 
للتعددية الثقافية للهوية الوطنية، وقد �صعت قياداتها اإىل تعزيز النزعات التوفيقية 
املوجودة بالفعل يف احلياة الجتماعية والدينية؛ ومن هنا ن�صاأت الفكرة القومية من 
الوحدة يف التنوع، ولي�صت الع�صبية الأحادية. وما كان لها اأن ت�صتمر فاعلة اإل بهذا 
الفهم، وما ارتك�صت جتاربها اإل بابتعادها عن هذه الروؤية امل�صتوعبة للتنوع، واملَُتَقِبلة 

لالآخر املختلف.

املثقفيني  امل�صاركني يف هذه احلوارات على عدد كبري من  قائمة  ا�صتملت  لقد 
العربية  الثقافة  من  خمتلفة  جوانب  عن  احلديث  يف  اأ�صهبوا  الذين  الأكادييني 
اأن  لذلك،  واأود،  العربي.  الوطن  حدود  خارج  للعامل  قبلها  من  املعرو�صة  والفائدة 
اأق�صر مالحظاتي على بع�س جوانب ال�صيا�صة العامة التي لها بع�س الأهمية يف تغذية 
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روح الثقافة العربية. واأول ما اأ�صري له هو مفهوم ا�صتيعاب التنوع يف املجتمعات العربية 
احلديثة. 

وبزعم اأن تفرد التجربة العربية هي امل�صوؤولة اأ�صا�صًا عن ذلك. اإذ متثل حقيقة 
املجتمع التعددي واقعًا وجوديًا، وبع�س البالد العربية قد اعتمدت بوعي نظام حكم 
الأوىل،  ال�صمة  من  ينبع  تنوعها  اأن  فبدا  املدنية.  الدولة  بنية  واختارت  ديقراطي، 
كل  تعي�صها  الغالبة:  ال�صمة  هو  والتنوع  والثالثة.  الثانية  خالل  من  عنه  التعبري  ويتم 
ينفي  ل  وهذا  به.  وت�صتمتع  ذلك،  ت�صتوعب  ذلك،  مع  تت�صامح  العربية،  املجتمعات 
بالطبع العرتا�صات الكامنة، لكنه يتجلى يف معظم الوقت يف اإطار متفق عليه، رغم 
اأنه ل ينع ال�صراعات. وكما يف اأي وقت، اأو اأي مكان اآخر يف العامل لديه �صراعات 
اجتماعية، فاإن املوؤ�صر على ذلك هو الغنى بالتنوع الثقايف، الذي يتم التعبري عنه بقوة، 
والذي يتجلى ببالغة يف الفن والأدب، اأو يتم تناوله بنوع من املبا�صرة من قبل النظام 

ال�صيا�صي، اأو و�صائل الإعالم. 

اإن ا�صتيعاب التنوع لي�س مرياثًا عربيًا فح�صب، بل هو حادث يف اأماكن اأخرى من 
العامل. والعامل مليء بالتنوع بال�صرورة، وتعترب فيه »الدول الوطنية املتجان�صة هي حلم 
كاذب.« وقد اأ�صافت العوملة والت�صال املتاأ�صل فيها، و�صرعة وكثافة التنقل، اإىل هذا 
التنوع قيا�صات جديدة وافرة. وال�صوؤال احلا�صم هو يف الطريقة التي �صوف تتمكن بها 

املجتمعات الفردية من الرد عليه؛ اأي هذا التنوع املتعاظم. 

اأعقبت  التي  الفرتة  اأي  املا�صية،  اخلم�صة  للعقود  �صريع  عام  م�صح  وباإجراء 
اأمناط خمتلفة  لنا وجود  يتك�صف  فاإنه  العربية،  الدول  ال�صتعمار، ورحيله من غالب 
من ال�صتجابة للتنوع؛ ترتاوح بني الرف�س والقبول لال�صتيعاب وبدرجات متفاوتة تبعًا 
للتطور التنموي للدولة مو�صوع النظر. يف الواقع، مل يكن تطور الفهم للتنوع موحدًا، 
هو  والنحدار  الرتاجع  اأن  بدا  املجتمعات،  من  العديد  ويف  الأخرية  ال�صنوات  ففي 
العامل،  كل  يف  تراجع  قد  بل  وحده،  العربي  الوطن  حال  لي�س  وهذا  ال�صائد.  الجتاه 
�صواء على م�صتوى النظرية اأو التطبيق ال�صيا�صي. رغم اأنه يف عام 1999 اأعلن الباحث 
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الكندي ويل كيمليكا اأن املوؤمنني بالتعددية الثقافية قد فازوا يف جعل ق�صيتهم حول 
مفهوم اختالف الوعي للعدالة والقوانني امل�صاحبة وال�صيا�صات يف الدولة الليربالية. 
و�صفًا  الثقافية  التعددية  اتخاذ  اإىل  »امليل  اإىل  ت�صري  ذلك،  مع  الأخرية،  والتجربة 

ملجتمع متنوع ولي�س و�صفة ل�صيا�صة الدولة.« 

هذا التمييز بني التو�صيف والو�صفة الطبية اأمر بالغ الأهمية ل�صتيعاب التنوع. 
ومعظم الدول يف العامل احلديث تلبي املعيار الأول؛ وعدد اأقل بكثري، مع ذلك، يتاأهل 
يف  مثايل  م�صتوى  اإىل  ترقوا  الذين  بع�س  هناك  ذلك،  على  وعالوة  الثاين.  للمعيار 
مثل  �صعبة.  واقت�صادية  اجتماعية  ظروف  ظل  يف  والرتاجع  فقط،  املعتدل  الطق�س 
هذه النحدارات ت�صيف اإىل التوترات الجتماعية، مما يزيد الطني بلة يف املجتمعات 
الذاكرة  يف  ماثلة  تزال  ل  الأخرية  لهذه  املعا�صرة  احلالت  من  وكثري  اأ�صاًل.  اله�صة 

العامة.

يقرتح البع�س اأن موجة عارمة من العوملة القت�صادية حتمل يف طياتها �صرورة 
فامليزة  احلجة.  هذه  ا�صتدامة  تدعم  ل  التجريبية  الأدلة  اأن  غري  الثقايف.  التجان�س 
التي  الثقافية،  بالبيئة  الأخري  هذا  ويتاأثر  والإبداع؛  اجلودة  دوليًا  ت�صتلزم  التناف�صية 
تلعب فيها املحلية بدًل عن الدولية دورًا مهيمنًا. لذا، فاإن التقدير والحتفاء بالتعددية 
ي�صبح بالتايل ا�صرتاتيجية اقت�صادية، ف�صاًل عن كونه ا�صرتاتيجية ثقافية �صيا�صية. 
ومن هنا تبدو اأهمية مواءمة الثقافة العربية لعامل اليوم املتعومل. كونها، كما اأ�صلفنا، 
مع  توفيقية.  اإل  بطبيعتها  تكون  اأن  يكن  ل  والتقاليد  والقيم  لالأفكار  التقاء  نقطة 
احلفاظ على نقاء التقاليد الفردية، واأ�صكال التعبري واملو�صيقى والأدب والفن، واأنها 

تقبل �صحة الآخرين، وغالبا ما ت�صتوعبها يف ف�صائها العام. 

�صلبية؛ رغم  اإيجابية ول  لي�صت  نف�صها  العوملة  اإن  القول  اأ�صتطيع  وقبل اخلتام، 
عملية  تاأثريات  على  حولها  املناق�صات  وتركز  اأْوَربة،  اأو  اأمركة  تعترب  اأحيانًا  اأنها 
املجان�صة على كل من الثقافة والهوية. ومع ذلك، ل يبدو اأن مثل هذه املخاوف مربرة 
متامًا. ففي ع�صر الت�صالت املعوملة، �صيف�صر النا�س الأ�صياء بطريقة خمتلفة وفقًا 
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على  اجلديد. عالوة  الثقايف  التنوع  نذير  العوملة  ت�صبح  الثقايف. وبالتايل،  لرتاثهم 
بالفردية  العرتاف  لك�صب  متكينية  كاأداة  الثقافية  الهوية  ت�صتخدم  اأن  يكن  ذلك، 

والتنوع.

وكما راأينا، قد توؤدي العوملة اإىل زيادة الوعي بالهوية الثقافية. وبالتايل، ينبغي 
اأن ينظر اإىل العوملة على اأنها عملية التفاو�س والتهجني، حيث اأن الهويات ل ت�صت�صلم 
العوملة  بها  توؤثر  التي  الطريقة  من  اجلديدة. وانطالقًا  العاملية«  »الثقافة  ل�  ب�صهولة 
دائمًا  يكونان  املفهومني �صوف  اأن هذين  فيه  فاإنه مما ل �صك  والهوية،  الثقافة  على 
الثقافات  اأن  اعتربنا  واإذا  لها.  وُتبني على قيم مميزة  ثقافة خمتلفة،  خمتلفني. كل 
املختلفة يف العامل متطابقة، اأو متجان�صة، فاإن ذلك يعني اإنكار اخللفية الثقافية التي 
�صكلت هويتنا كاأفراد. وبالأحرى، حتتاج العوملة اإىل اأن ُتفهم على اأنها عملية التحول، 

ولكن لي�س بال�صرورة فقدان القيم.

اإن الإنرتنت، و�صعبية كوكا كول، واللغة  اأن نقول ب�صراحة  يف النهاية، هل يكن 
الإنليزية، و�صائر مفزات العوملة، تعمل على مو هويتنا؟ اإن الإجابة تبدو بب�صاطة 

ال�صوؤال؛ اأن هذا هو فقط طموح �صاطح للغاية وتب�صيط خمل حلقائق الأمور.

اإن هذه ال�صفات، التي نلحقها مبحفزات وروافع ثقافة العوملة، تتجاوز اخلربة 
تنتجها.  التي  احل�صارة  عبقرية  تعك�س  وهي  وال�صيا�صي،  الإعالمي  باملعنى  الوطنية 
تاأثري  وطاملا ي�صتمر الآخرون يف ت�صربها وممار�صتهم لها، فهناك كل ما يدعو لتوقع 
التو�صع يف الثقافة الغربية يف عامل الغد، دون اأن يعني ذلك مو اأو اندثار الثقافات 
الأخرى. ونحن هنا ل ندعو اإىل اإغالق الأبواب، ولكننا مع كل الأبواب التي تفتح، اإذ 
اإن يف هذا النفتاح متكني للعقل العربي اأن يطل على الأفكار واملمار�صات التي تعترب 
العن�صر الرئي�صي لرثاء الثقافة العربية. مع يقيننا اأنه يجب اأن تتم رعايتها والعناية 

بها، واأل ُي�صمح بالعبث بها، لأي �صبب من الأ�صباب. 

العربية  الثقافة  عطاء  ل�صتمرار  املطلوبة  واحلماية  والعناية  الرعاية  اأن  بيد 
الأخ د.  اإثرائها للمحلي والعاملي ت�صتحثنا جميعًا لبذل جهود تناظر جهد  واأف�صليات 
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ممد ح�صن الربغثي وت�صتكمله وتتقدم به اإىل الأمام. وعلى الرغم من اأن هذا الكتاب 
القوي  وتاأثريه  قيمته  اأن  اإل  اأكادييني عرب،  اإىل جمموعة من احلوارات مع  ا�صتند 
يكمن يف حجم اللتزام الذي اأبداه امل�صاركون جتاه الثقافة العربية. فقد و�صع بفتحه 
لهذا الباب اآفاقًا حريٌة بالإرتياد، وخط منهجًا يكن ا�صتخدامه للم�صاعدة يف ر�صم 
باأبعادها املحلية والإقليمية، ورمبا العاملية.  اخلريطة ال�صرتاتيجية الثقافية العربية 
فله كل الإ�صادة على ما قدم، واأخ�صه بجزيل �صكري على ثقته يف تقدمي الطبعة الثانية 
من كتابه القيم هذا، واأن ي�صدر �صراكة مع منتدى الفكر العربي، ملا فيه من خال�صات 
وافية من الت�صورات حول هذا املو�صوع املهم للغاية، وكلي ثقة يف اأن القارئ �صيجد 
يف متوياته الكثري املثري، الذي من �صاأنه اأن ُي�صهم يف فتح نقا�س جاد حول الثقافة 

العربية والعوملة.
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ثون؟« »عن اأية دميقراطّية تتحدَّ
تاأليف: د. من�صف املرزوقي

عر�س وتعليق: يو�صف عبد اهلل حممود*

النا�صر: الدار املتو�صطة للن�صر 
مكان الن�صر وتاريخه: تون�ش، 2012 

ديقراطية  اأية  »عن  الكتاب  هذا  موؤلِّف 
كما  الطب  ع�صق  و�صيا�صي،  وكاتب  طبيب  تتحدثون؟« 
التون�صي،  الكاتب  هذا  يقراأ  وال�صيا�صة.  الكتابة  ع�صق 
الذي ذاق مرارة النفي والإبعاد �صنني طويلة، اإ�صكاليات 
الديقراطية قراءة متعمقة، ي�صرب غورها، ويك�صف عما 
غ�صيها من تناق�صات ومفارقات يقُف »ال�صتبداد« غالًبا 
وراءها. يقع هذا الكتاب يف )299( �صفحة من القطع 
الكبري، وي�صتمل على جزءين: اجلزء الأول حمل عنوان 
»من  فعنوانه  الثاين  اجلزء  اأما  واحلدود«.  »الثغرات 

اأجل قواعد اأ�صلب عوًدا واأطول عمًرا«.

م الكتاب، عبد الوهاب االأفندي،  وكما ي�صري ُمقدِّ
الن�صال  يف  وثرية  طويلة  عملية  جتربة  »ع�صارة  فاإنه 

ل بعمق الظروف غري الطبيعية  الديقراطي« عا�صها الكاتب يف الغربة الق�صرّية، يتاأمَّ

*كاتب اأرديّن، ومربِّ واإذاعّي �صابًقا.
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ًزا على مع�صلة »ال�صتبداد« التي يحاول  التي متّر بها البلدان العربية والإ�صالمية، ُمركِّ
رون خطاياه  »امل�صتبّد العربي« الإبقاء عليها دون حّل، ُمتخًذا من املنافقني ُحماًة له، يربِّ
على نحو ت�صليلي، ويدافعون عما و�صفه املرزوقي ب� »الت�صليل والقمع والإف�صاد« ليظل 

يف ال�صلطة يار�س بط�صه وا�صتبداده. 

و�صفة  لي�صت  »الديقراطية  اأن  اإىل  املوؤلف  ي�صري  كتابه  من  الأول  اجلزء  يف 
م على طبٍق من ذهب دون ن�صاٍل �صاق يكن�س  اأنها ل ُتقدَّ جاهزة« )�س23(. واملعنى 
ال�صتبداد ويطيح بامل�صتبد! وي�صتعر�س من�صف املرزوقي الو�صفات اجلاهزة واملتعددة 
و�صفة  جربنا  امل�صني«؛  املخجل  املر�س  من  »ال�صفاء  ل�  وم�صلمني  عرًبا  جربناها  التي 
»الوطنية هي احلل«، تلتها »ال�صرتاكية العلمية هي احلّل«، ثم »الوحدة هي احلل«. فما 
الذي حدث ويحدث بعد ماولتنا تطبيق هذه الو�صفات اجلاهزة؟ ما حدث ويحدث 
»اأن الأّمة دفعت يف كل مرة ثمًنا باهًظا للتجربة دون اأن ترباأ، بل تزداد – عند تطبيق 
ا على مر�س«. »ل نعلم اأننا نخطئ اإلَّ بعد فوات الأوان« )�س25(.  كل و�صفة – مر�صً
ُنلقي مب�صوؤولية الف�صل على »التخلف« دون اأن نقراأ اأ�صبابه احلقيقية، ونحاول جاهدين 
»�صعاًرا«  مفردتها  برتديد  ل  للديقراطية«  احلقيقي  »التاأ�صي�س  ب�  عليها  الق�صاء 
الذي  اخلراب  مل  اأمام  ونحن  اليوم  ي�صكننا  اأن  يجب  الذي  الهاج�س  »اإن  فح�صب! 

تركه ال�صتبداد: التاأ�صي�س فالتاأ�صي�س، ثم التاأ�صي�س«. )�س25(

واإ�صالمية مل  اأّمة عربية  بو�صفنا  اأننا  يعني  »التاأ�صي�س«  الكاتب على  تركيز  اإن 
اأما  ي�صمد  حقيقي  ديقراطي  نظام  لبناء  الالزمة  اخلطوات  اتباع  اإىل  بعد  نلجاأ 
التي  العربية«  »الثورات  �ُصّمي  ما  بعد  وحتى  اليوم،  فاحلا�صل  والتحديات.  العوائق 
ب�«الديقراطية« دون  يت�صدقون  الكثريين منا،  اأن  اأو  اأننا  بلداننا، هو  اجتاحت بع�س 
ممار�صة فعلية لها على الأر�س، حيث تغيب قيمها الإن�صانية، وحيث ل »روؤية علمية« 
جُتيد »التخطيط املُْحَكم« )�س34(. وهنا يت�صاءل من�صف املرزوقي مبرارة واأمل وهو 
باأن الديقراطية  لنا العتقاد  اأين  اآلياتنا لتطبيق »الديقراطية«، »ِمن  يتحدث عن 
هي امَلْخَرج من الأزمة وهي نف�صها يف اأزمة؟ األ�صنا يف و�صعية من ي�صتميت يف ال�صعي 

اإىل اإطعام جوعان غذاًء فا�صًدا؟«. )�س35( 
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العربي  فامل�صتبد  »ال�صتبداد«،  على  �صّن هجومه  اإىل  املوؤلِّف  يعود  اأُخرى  ومرة 
ل  العربي  امل�صتبد  وقدوة«،  وم�صداقّية  »هيبة  هذه  لأّن  احلقيقة،  الزعامة  تنق�صه 

ي�صتحق اأن يو�صف ب�احلاكم »لأنَّ يف الكلمة �صمنًيا معنى احلكمة« )�س37(.

»الفريو�س«  اأو  ب�«اللعنة«  »امل�صتبد«  الكاتب  الكتاب ي�صف  اآخر من  ويف مو�صوع 
منفعٍة  »اأّي  امل�صتبدين  من  متهكًما  املرزوقي  يقول  باجل�صم.  الَعطب  ُيلِحق  الذي 
اأن ما يحف بهم من تبجيل ل يعدو كونه  اأول من يعَلم  ي�صتمّدون من نفوذهم، وهم 
على  ليح�صلوا  اإلَّ  وال�صلطة  واملال  ال�صهرة  يبحثون عن  ل  النا�س  اإن   ... ونفاق  كذب 

املحبة والحرتام« )�س 55(.

ما هم – اأي امل�صتبدون – اإلَّ اأعداء »الديقراطية«، واإْن تظاهروا بغري ذلك، 
متوازنة:  اأربعة  قوائم  بوجود  اإلَّ  ت�صتقيم  »ل   - الكاتب  يرى  كما   - الديقراطية  لأّن 
حرية الراأي؛ حرية التنظيم؛ ا�صتقالل الق�صاء؛ حرية النتخاب. ومع الأ�صف، فهذه 
زال  وما  والإ�صالمية،  العربية  بلداننا  من  كثري  يف  مفقودة  زالت  ما  الأربعة  القوائم 
يحدثنا  مفقودة.  اأو  مهّم�صة  »ال�صعب«:  �صيادة  زالت  وما  واردين،  والت�صليل  القمع 
ا يف هذا اجلزء من الكتاب عن الفرق بني »الليربالية« و«الديقراطية«،  املرزوقي اأي�صً
فالأوىل ل تعينها »املوؤ�ص�صات« بقدر ما تعنيها اإ�صاعة النق�صامات الطبقية يف املجتمع. 

وال�صمان  وال�صحية  التعليمية  اخلدمات  »دولة  فهي  الديقراطية  الدولة  اأما 
الجتماعي واحلريات الفردية واجلماعية ... دولة تخ�صع للقانون الدويل«. باخت�صار، 
اإن الفرق الرئي�صي بيت »الديقراطية« و«الليربالية« - كما يراه املوؤلِّف  يكن القول 
– يكمن يف اأن الأوىل تعترب ال�صعب هو م�صدر ال�صيادة و�صاحبها، فيما الثانية تعترب 

ال�صيادة والتفّوق »لالأقوى، والأقوى هنا هو الأغنى« )�س105(.

ال�صعوب  حلقوق  النافية  املتوح�صة«  »الليربالية  هذه  تكون  اأن  غرابة  ل  وعليه، 
واإن�صانيتهم هي ال�صائدة يف بلدان تزعم اأنها »ديقراطية«؛ يف حني تغيب عنها »الأُ�ص�س 
ما  وبخا�صة  العامل،  بقاع  بقعة من  اأية  الإن�صان يف  باإن�صانية  التي تعرتف  الأخالقية« 

يعرف بالبلدان النامية. 
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واأطول عمًرا«،  اأ�صلب عوًدا  اأجل قواعد  الكتاب »من  الثاين من  اأما يف اجلزء 
فاإننا نرى املوؤلِّف يوؤكد هنا �صرورة تر�صيخ »املواطنية« يف املجتمعات الإن�صانية، ومنها 

جمتمعاتنا العربية الإ�صالمية.

لقد اأ�صبح بدهًيا اأنه ل وجود للوطن اإذا غاب املواطن. واأنه اإذا غابت »املواطنية« 
فقد انتهت »الوطنية« )�س291(. وبدوري اأقول اإن غياب هذه »املواطنية« - كما �صّماها 
الكاتب - يعني غياب اأي اإ�صالح �صيا�صي حقيقي. ويعني غياب »احلداثة ال�صيا�صية«، 
يف  وعرقًيا  دينًيا  املتطرفة  اجلماعات  جانب  من  ماربتها  تتم  الأ�صف  مع  التي 
ف نهو�س هذه املجتمعات  جمتمعاتنا، جتاهل ال�صلطة لأ�صئلة امل�صتقبل التي عليها يتوقَّ

اأو اإبقاوؤها على ما هي عليه من »تخلف«. 

التي  ال�صلبية«  »الواقعية  املرزوقي  من�صف  يهاجم  الكتاب  من  اجلزء  هذا  يف 
والر�صوخ«  القعود  لأ�صباب  »مربًرا  ت�صبح  التي  امل�صتبدين،  احلكام  ت�صرفات  حتكم 
– ل  نظره  – يف  اأ�صحابها  لأن  الواقعية  من  النوع  هذا  الكاتب  وينتقد  )�س239(، 
يتلكون عقاًل �صيا�صًيا ُيغلِّب »املبادىء« على �صهوة »الت�صلُّط« والبقاء يف احلكم. ف�العقل 
ال�صيا�صي  طرفيه:العقل  على  يغلب  الوا�صع،  بطيفه  اليوم،  ال�صائد  العربي  ال�صيا�صي 
قبل  الديقراطي  امل�صروع  لبلورة  جمال  ول   ... املتوح�س  ال�صيا�صي  والعقل  اجلبان؛ 
وم�صموًنا  �صكاًل  تباينا  واإن  لال�صتبداد،  نتاج  هما  مبا  العقلني،  هذين  من  التخلُّ�س 

)�س237(. 

هذان العقالن يهيمنان على النظام ال�صتبدادي العربي الذي يت�صّدى للمواطنة 
اإن  الإن�صانية.  حقوقهم  لهم  مواطنني  ل  »عبيًدا«  يحكمهم  من  يعترب  الذي  الفعلية 
املواطنة لي�صت فقط اكت�صاب حقوق �صكلّية وممار�صتها ب�صفة عابرة وظرفية، واإمنا 
م�صاهمة فعلية ومتوا�صلة يف اأخذ القرار وتنفيذه وتقييمه )�س230(. فال »مواطنّية« 

بال »ديقراطية«، و«الديقراطية« هي التي جتعل اأبناء ال�صعوب مواطنني ل رعايا. 

»اإن ما يثبته التاريخ اأن اأولوية النظام الديقراطي على ما عداه من الأنظمة 
يجعل هذا  ما  املجتمع،  داخل  القوى اجلبارة  اإطالق  على  قدرته  تنبع من  ال�صيا�صية 
ال�صتبداد«.  ويعفنها  يكبلها  التي  اأكرث دينامّية و�صحة وعطاء من املجتمعات  الأخري 
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»والعطاُء« هنا ينبغي – وفق هذا املفهوم - اأن يكون عاملًيا، يتيح جلميع الب�صر امل�صاواة 
الديوقراطية  بو�صع  »اإن  الآتية:  املرزوقي  وتو�صح ذلك عبارة  الجتماعية.  والعدالة 
ر يف  اأداة حترُّ اأن تكون اأخالقية« يف م�صتوى، وعدية الأخالق يف م�صتوى اآخر، فهي 

امل�صتوى املحلي، واأداة ا�صتعباد يف امل�صتوى العاملي.« )�س279(. 

يف العديد من املجتمعات العربية والإ�صالمية تبقى »الديقراطية« - كما اأ�صلفنا 
- جمرد »�صعار تغيب عنها »امل�صاءلة« و«النقد« و«املراجعة«، لأن امل�صتبّد يرف�س ذلك 
يلجاأ  الإن�صانية والأخالقية  القيمة  ر حتاُيلُه على هذه  ُيربَّ حفاًظا على �صلطته. وحتى 
العظيم«  التي حُتاك من اخلارج لإف�صال امل�صروع  املوؤامرة  اإىل »النخراط يف نظرية 
»حبي�س  النامية  املجتمعات  يف  امل�صتبدين  من  وغريه  العربي  فامل�صتبد  )�س246(. 
الآخر  مواقف  و�صيطنة  ملواقفه،  والإطالقية  والطهارة  والتنظري  التربير  منظومة 

والت�صدد يف رف�صها وعدم ماولته فهمها من الداخل« )�س247(.

اإقامة  يخ�صى  العقل  هذا  العربي«.  ال�صيا�صي  للعقل  ُمريع  »انهيار  اليوم  هناك 
اأن  �صاأنه  من  �صحي  نحو  على  تفعيلها  لأن  »املعار�صة«،  مع  حواره  يف  جدلية  عالقة 
ي�صحب الب�صاط من حتت اأقدام احلكام امل�صتبدين، وُيعّريهم اأمام �صعوبهم. من هنا 
تلجاأ ال�صلطة امل�صتبدة اإىل ترويج »الكذب« في�صبح هو احلقيقة، و«التزييف« هو الواقع، 

و«الف�صاد« هو الأخالق )�س 244(.

من�صف  بو�صعها  قام  التي  واجلريئة  املو�صوعية  الدرا�صة  هذه  فاإن  وبعد، 
ا�صتع�صائه على  واأ�صباب  »ال�صتبداد«  وهو  العربي«  الع�صر  »مر�س  تناولت  املرزوقي 
ر خاليا اجل�صم، بينما القائد  العالج. فدور امل�صتبد اأ�صبه بدور »الفريو�س« الذي يدمِّ
الديقراطي اأ�صبه ب� »الأنزمي« الذي عليه تعتمد �صحة اخللية وا�صتمراريتها. لقد ظلَّ 
الكاتب واثًقا باأن املجتمعات العربية والإ�صالمية الغارقة يف الف�صاد وال�صتبداد قادرة 
من خالل القوى اجلّبارة التي تكمن داخلها اأن تدفع ب�«الإن�صان الديقراطي اإىل مركز 

ال�صدارة« )اأنظر التقدمي لعبد الوهاب االأفندي، �س15(.

َكْن�س  من  النهاية  يف  ن  �صيتمكَّ الديقراطي«  »الإن�صان  هذا  اإن  اأخرًيا  اأقول 
»ال�صتبداد« لأن دوام احلال من املحال. و�صيتمكن من خالل ت�صحياته ون�صاله من 
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للحياة«  �صّيارة  طريًقا  اآلمه  من  »�صي�صنع  اإن�صانية،  اأكرث  وجمتمع  اأجمل  وطن  �صنع 
)�س251(. 

هذا الإن�صان الواعد »�صُيبلور نظاًما �صليًما يبلغ نقطة توازنه ويعود اإليها بعد كل 
ت�صطيًحا،  لي�س  وامل�صاواة  ت�صّيًبا،  لي�صت  فيه  بناء جمتمع، احلرية  ويتمثل يف  اختالل 
لي�صت  واحلركة  ت�صاهاًل،  لي�س  والت�صامح  ت�صّدًدا،  لي�س  واحلزم  ُعنًفا،  لي�صت  والقوة 

جموًحا، وال�صتقرار لي�س ركوًدا« )�س290(. 

ُتقلِّد«،  »ت�صيف ول  الذي �صري�صي ديقراطية  الواعد هو  العربي  الإن�صان  هذا 
ر ول ُت�صلِّل« )�س291(، هو نف�صه باإرادته و�صربه، �صيعيد �صياغة مالمح وطن  »حُترِّ
عربي جديد يرفرف عليه ال�صالم، وت�صوده عدالة اجتماعية حقيقية. و »اإن اأي اإن�صان 
ي�صتحيل اأن يكون ديقراطًيا، وهو اأُحادي تب�صيطي، يوؤمن باملطلق والأزيل« )�س250(.
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حال االأّمة العربّية 2013-2012
م�صتقبل الّتغيري يف الوطن العربّي: خماطر داهمة

عر�س: د. فتحي حممد درادكة*

حترير: اأحمد يو�صف اأحمد ونيفني م�صعد
النا�صر: مركز درا�صات الوحدة العربية

مكان الن�صر وتاريخه: بريوت، 2013

اأب����رز الأح�����داث ع��ل��ى م�صتوى  ال��ك��ت��اب  ي��ر���ص��د 
الأول  والن�صف   2012 ال��ع��ام  خ��الل  ال���دويل  ال��ن��ظ��ام 
الأول  الف�صل  هي:  ت�صعة  ف�صول  عرب   2013 العام  من 
العربية«،  وانعكا�صاته  الدويل  امل�صهد  »تغريات  وعنوانه 
ال��دويل  النظام  م�صتوى  على  للمتغريات  يعر�س  ال��ذي 
فري�صد  عليها،  املرتتبة  والآث���ار  املحتملة  وتطوراتها 
اجتاه  وه��ي:  املتغريات  ه��ذه  يف  ع�صرة  رئي�صية  مالمح 
قوتها  عنا�صر  بناء  واإع��ادة  تطوير  اإىل  الكربى  القوى 

ال�صرتاتيجية، وتغريُّ خريطة اإنتاج م�صادر الطاقة وتوزيعها، وتزايد الهتمام بعالج 
القائمة  ال�صرتاتيجية  التحالفات  وتطوير  الدويل،  النظام  ببنية  املتعلقة  امل�صكالت 
التفاعالت  لإدارة  جديدة  �صيا�صات  عن  والبحث  جديدة،  اقت�صادية  تكتالت  وبناء 
تطويرها،  اإىل  والدعوة  الدولية  واملوؤ�ص�صات  املنظمات  بع�س  اأدوار  وتفعيل  الدولية، 
وتطوير القوى الكربى ا�صرتاتيجياتها يف اإطار النظام الدويل، وتنامي حدة التناف�س 
والهجمات الإلكرتونية بني القوى الكربى، وبروز الدولة الفا�صلة كعن�صر من عنا�صر 
تنامي قوى  الدولية حيال  املخاوف  وا�صتقراره، وت�صاعد  الدويل  النظام  اأمن  تهديد 

الإ�صالم ال�صيا�صي. 

*باحث واأ�صتاذ م�صاعد يف التاريخ احلديث واملعا�صر/الأردّن.
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ويف هذا ال�صياق ير�صد الكتاب اآثار ثالثة ترتتب على متغريات النظام الدويل 
بالن�صبة للوطن العربي، وهي كالآتي: موارد البلدان العربية واإمكاناتها؛ اإذ من املمكن 
الدولية،  التفاعالت  �صياق  يف  العربية  ال�صرتاتيجية  الأهمية  يف  تراجع  يحدث  اأن 
ويرجع ذلك اإىل ما هو متوقع من ح�صول الكتفاء الذاتي الأمريكي من النفط والغاز. 
والأثر الثاين هو التحالفات العربية، وهذه �ِصمة املرحلة النتقالية التي تت�صم بالتعقيد 
والتي ت�صهد املالمح الأوىل للتحالفات اجلديدة. واأبرز هذه املالمح تطوير التحالفات 
والتحالف  اجلنوبي،  الكوري  الياباين-  الأوروب��ي-  الأمريكي-  كالتحالف  ال�صابقة، 
ال�صيني- الرو�صي، وبروز الهند قوة كربى �صاعدة تتعر�س للتجاذب من التحالفني. 

اأما على ال�صعيد العربي فنالحظ حتركات يف اجتاه تاأ�صي�س حتالفات عربية- 
الآثار  يتمثل يف  الثالث  والأثر  التحالفات.  على هذه  العربي  الربيع  اأثر  وقد  اآ�صيوية، 
اأحدها  يحكم  اأن  يكن  ع��دة  �صيناريوهات  فهنالك  العربية،  بال�صيا�صات  املتعلقة 
م�صتقبل املنطقة، واأبرزها اأننا اأمام �صايك�س-بيكو جديدة، اأو اأمام تناق�س الهتمام 
يف املنطقة. واأخريًا هناك الإطار الإقليمي: اإيران وتركيا وتاأثري هذين البلدين على 
واملر�صد  ناد  الرئي�س  بني  اخلفي  ال�صراع  يتجاذبها  فاإيران  العربية.  الأم��ة  واقع 
تركيا اجلار  اأما  التنفيدية.  لل�صلطة  رئي�ًصا  بو�صفه  انتزاع �صالحياته  الأول  وماولة 
ال�صمايل للوطن العربي فيعود انخراطها يف ال�صاأن العربي ل�صببني رئي�صان هما: الأول، 
روؤية حزب العدالة والتنمية لكيفية اإدارة العالقات الرتكية مع العامل الإ�صالمي وما 
يعرب عنه وزير خارجيتها بالعثمانية اجلديدة، والثاين التحدي الكردي الذي �صيظل 

يف قلب ال�صيا�صة الأمنية الإقليمية الرتكية.

اأو�صاع  واأزماته، ور�صد  العربي  النظام  اأو�صاع  الثالث  الكتاب يف ف�صله  تناول 
عدة اأبرزها: اآفاق التغيري يف الوطن العربي واحتمالت امتداد ظاهرة الربيع العربي 
العربية، وعدم قيام مور  للتحالفات  العربية، والأمناط اجلديدة  البلدان  اإىل بقية 
لبلدان الثورات العربية يحل بدياًل عن مع�صكر املمانعة ويدفع ذلك اإىل تقلي�س عدد 
بلدان العتدال العربي، بل اإن العالقات بني بلدان الربيع العربي تنق�صم اإىل �صقني: 
العالقات  كما هي احلال يف  متاأزمة  واإما  امل�صرية-التون�صية،  كالعالقات  عادية  اإما 
امل�صرية- الليبية، اأو اأنها مل ت�صهد اأي تطور كما هو احلال يف العالقات امل�صرية-اليمنية. 
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اأي  ح��دوث  ع��دم  يالحظ  حيث  اخلليجي،  الحت��اد  م�صتقبل  التقرير  ور�صد 
تطور يف دعوة امللك عبداهلل بن عبد العزيز اإىل الحتاد اخلليجي، ثم قمة الريا�س 
التقرير للعجز يف  القمة. ويعر�س  التي اتخدتها هذه  القرارات  القت�صادية وم�صري 
نف�صها  القرارات  اتخاد  النهج يف  تكرار  ب�صبب  الدوحة،  العربي يف قمة  النظام  اأداء 

التي تخلو من اأي اإجراء عملي اأو خطة للتنفيد.
الوطن  يف  الديقراطي  التطور  ملع�صلة  الرابع  ف�صله  يف  التقرير  يعر�س  كما 
م البلدان العربية اإىل فئتني اأ�صا�صيتني: الفئة الأوىل هي البلدان التي  العربي، وقد ق�صَّ
والفئة  و�صوريا،  واليمن  وليبيا  وم�صر  بتون�س  وتتمثل  الأوىل،  الثورية  املوجة  �صملتها 
تتمحور  لكنها �صهدت تطورات مهمة  الثورة  تلك  ت�صملها  التي مل  البلدان  الثانية هي 
ال�صلطات،  بني  العالقة  اإ�صكالية  الأول،  املتغري  هي:  اأ�صا�صية  خم�صة  متغريات  حول 
الت�صريعية  املوؤ�ص�صات  ل  لت�صكُّ احلاكمة  النتخابية  القوانني  ال�صيا�صي حول  والتجادب 
وموقع املعار�صة والعالقة بني ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيدية، وهذا ما �صهده الأردن 
والكويت والبحرين. واملتغري الثاين يتعلق بارتدادات التطورات الإقليمية على امل�صار 
الديقراطي، ويثل لبنان منودًجا لتج�صيد هذا املتغري بامتياز. ويرتبط املتغري الثالث 
باإ�صكالية الفراغ ال�صيا�صي الذي يتهدد اجلزائر يف مرحلة ما بعد الرئي�س بوتفليقة. 
واملتغري الرابع يتعلق ب�صعود الإ�صالميني خارج بلدان الثورات العربية، وذلك يف اإطار 
�صيا�صي يجمع بني ال�صتمرارية والتغيري والتغيري املح�صوب. واملتغري الأخري وهو خا�س 
ال�صماح  بعد  اخل�صو�س  هذا  ال�صعودية يف  تطورات حدثت يف  وهناك  امل��راأة،  بو�صع 

للمراأة بدخول جمل�س ال�صورى، ما يثل خطوة اإ�صالحية مهمة.
الق�صية  ب�صاأن  ح��دث��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  اخلام�س  ف�صله  يف  الكتاب  ت��ن��اول 
الفل�صطينية، واأبرزها: امل�صاحلة الفل�صطينية، ومعركة الأمعاء اخلاوية التي ا�صتندت 
ن�صال  معامل  من  مهمًا  معلمًا  مثَّلت  معركة  وهي  الطعام،  عن  مفتوح  اإ�صراب  اإىل 
الفل�صطينيني يف �صجون الحتالل الإ�صرائيلي، وتزايد ال�صتيطان  املعتقلني والأ�صرى 
الذي تفاقم خالل هذه املدة ب�صبب �صيا�صات احلكومة الإ�صرائيلية اليمينية امل�صددة، 
الفل�صطيني،  لتثبيت احلق  وجاء العرتاف بدولة فل�صطني يف الأمم املتحدة كخطوة 
واأخرًيا مبداأ تبادل الأرا�صي، الذي يثل حلقة جديدة من حلقات الرتاجع امل�صتمر عن 

حقوق ال�صعب الفل�صطيني يف اأر�صه.
د التقرير نقطتني اأ�صا�صيتني  جاء الف�صل ال�صاد�س بحديث عن �صوريا، وقد حدَّ
الت�صردم  �صديدة  ال�صيا�صية  املعار�صة  خريطة  وهما:  ال�صوري،  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف 
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والتعقيد، والنقطة الثانية التي تتمثل يف احلكومة املوؤقتة وتعرث جهود تاأليفها، وبخا�صة 
يف �صوء اخلالف حول �صخ�صية رئي�س الوزراء. اأما امل�صهد الع�صكري يف �صوريا فقد 
ر�صد التقرير نقطتني بارزتني هما: اأوًل، خريطة املعار�صة امل�صلحة التي ل تقل ت�صردمًا 
عن اخلريطة ال�صيا�صية، والنقطة الثانية ما يتعلق بتطور ال�صراع امل�صلح وتوازن القوى 
بني اجلي�س العربي ال�صوري من جهة والف�صائل ال�صورية وغري ال�صورية امل�صلحة من 

جهة اأخرى. 

وتناول الف�صل ال�صابع الق�صية العراقية، را�صًدا اإياها بنقاط ثالث هي: الأوىل، 
الو�صع ال�صيا�صي والأزمات ال�صيا�صية التي هزت �صرعية احلكومة العراقية وتظاهرات 
الربيع العراقي يف بع�س املحافظات. والأزمة الثانية، تزايد اأهمية قوى ال�صارع املعرب 
عنها بتزايد وترية احلركات الحتجاجية. والأزمة الثالثة تتعلق مب�صاألة الأقاليم التي 
تدخل يف اإطار فكرة اأعم تتعلق بحدود فيدرالية الدولة العراقية.  ثم هناك ما يتعلق 
بالو�صع الأمني الذي ات�صف باله�صا�صة، والنقطة الثالثة تتعلق بتاأثري الثورات العربية 
يف عالقات العراق الإقليمية، خ�صو�صًا عالقات العراق مع �صوريا وعالقات العراق مع 

دول اخلليج العربي.

ر�صد  حيث  فيه،  حدثت  التي  والتطورات  ال�صودان  عن  الثامن  الف�صل  حتدث 
بال�صلطة،  وال�صتئثار  الداخلية  الأو�صاع  اأوًل،  هي:  اأ�صا�صية  ماور  خم�صة  الكتاب 
والثاين الد�صتور، والثالث، بوؤر النزاع امل�صلحة يف ال�صودان كدارفور. والرابع، الأزمة 
العالقات  حول  متحور  واخلام�س  والت�صخم،  الأ�صعار  تذبذب  خا�صة  القت�صادية، 

اخلارجية لل�صودان التي متيزت بالتوتر مع املجتمع الدويل.

اإطار  العربي، يف  للربيع  التداعيات القت�صادية  التا�صع والأخري  الف�صل  ر�صد 
مناق�صة املو�صوع من زوايا عدة: الزاوية الأوىل، النمو الإجمايل لالقت�صادات العربية، 
اإذ ت�صري املعطيات اإىل تراجع الإنتاج وال�صتثمارات الأجنبية يف بلدان الربيع العربي 
والثالثة  القطاعي،  الهيكل  تخ�س  الثانية  والزاوية  فيها.  ال�صيا�صية  التقلبات  ب�صبب 
زيادة معدل البطالة التي بلغ متو�صطها 16% عام 2011، والزاوية الرابعة تلك املتعلقة 
 2011 عام  التدفق  انخف�س  فقد  للمنطقة،  املبا�صرة  الأجنبية  التدفقات  بانخفا�س 

بواقع 37.4% عما كان عليه عام 2010.
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لمي في القانون االأردنّي  ع ال�شِّ الحّق في التجمُّ
واالتفاقّيات الدولّية

1- كلمة املوؤلِّف

د. ليث كمال ن�صراوين*
النا�صر: دار �صادر للمن�صورات احلقوقية

مكان الن�صر وتاريخه: لبنان/االأردّن، 2013

ال�صكر  م�صاعر  باأ�صدق  اأتقدم  اأن  البداية  يف  ي�صعدين 
والمتنان ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري احل�صن بن طالل املعظم 
يف  »احلق  اجلديد  كتابي  حول  اللقاء  هذا  برعاية  تف�صله  على 
يف  الدولية«  واالتفاقيات  االأردين  القانون  يف  ال�صلمي  ع  التجمُّ
فتئ  ما  الذي  املميز  الفكري  ال�صرح  هذا  العربي،  الفكر  منتدى 
اأروقته كبار املفكرين واملثقفني من �صتى منابت الوطن  يجمع بني 
العربي واأ�صوله، فيكون لهم احل�صن اجلامع ويد العون وامل�ساعدة 

املمدوة باخلري.
* * *

القانون  يف  ال�صلمي  ع  التجمُّ يف  »احلق  كتاب  جاء 
االأردين واالتفاقيات الدولية« ثمرة جهد وعمل ُم�سني على 
بالنهار حتى يخرج  الليل  اأ�سل  مدار عامني، كنت خاللهما 
ممكن،  وقت  اأقرب  يف  النور  ويرى  الأكادميي  املُْنَتج  هذا 

*اأ�صتاذ القانون الد�صتوري يف كلية احلقوق/اجلامعة الأردنية، وع�صو منتدى الفكر العربّي.
** نظم منتدى الفكر العربّي، برعاية كرية من �صاحب ال�صمّو امللكّي الأمري احل�صن بن طالل املعظم، 
ـــلمّي يف   ع ال�صِّ لق���اًء �صم���ن �صل�صلة »نادي الكتاب«  )2(، بتاريخ 2013/5/7، حول كتاب »احلّق يف التجمُّ
القانـــون االأرديّن واالتفاقيـــت الدولّية«، مب�صاركة املوؤلِّف د. لي���ث ن�صراوي، واأدار اللقاء وناق�س الكتاب 

معايل د. ميي الدين توق.

كتب وقراءات ونقد
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فكان يل ما متنيت، وها هو كتابي اجلديد اأ�سعه اليوم بني اأيديكم ليكون لِبنة اأوىل 
بالكتب  تزخم  التي  الأردنية  املكتبة  اإىل  نوعّية  واإ�سافة  والقانوين،  العلمي  البناء  يف 
اأحدثكم  �سوى  ل�ست  فاأنا  كافة.  املعرفة  وجمالت  العلوم  اأ�سول  يف  القيمة  واملراجع 
املبتدئ  الإن�صان  بعني  اإليوم  اإليكم  واأتطلع  والتاأليف،  العلم  ومعرفة يف  واأقلكم  خربة 
الهاوي، الأكاديي ال�صغري بعلمه واملتوا�صع يف قلمه، فاأقتب�س منكم واأنهل من علمكم 

الوفري ما يع�صدين ويقويني يف بدايات م�صريتي الأكاديية واملعرفية.
يف  العربية  املنطقة  اجتاحت  ما  اإىل  الكتاب  هذا  فكرة  بزوخ  يف  الف�صل  يعود 
ال�صنوات القليلة املا�صية من عا�صفة يروق للبع�س اأن ي�صّميها »الربيع العربي«، حيث 
التحفت ال�صعوب العربية ال�صوارع وال�صاحات العامة واأطلقت العنان حلناجرها تطالب 
بعهد جديد من احلقوق واحلريات الإن�صانية، بعد اأن �صئمت ظلم احلاكم وتفرده يف 
اإدارة �صوؤون الدولة. فكان لها ما ابتغت، اإذ �صرعان ما ت�صاقطت اأقنعة احلكم البالية 
ب�صالبة  هما  اللذين  العربيني  والإ�صرار  العزية  اأمام  لت�صمد  تكن  مل  التي  الرّثة 

ال�صخر ل يلينان ول ي�صعفان. 
اإلَّ اأن الالفت يف الأمر اأن ثورات الربيع العربي قامت وحققت نتائجها من خالل 
و�صيلة واحدة ل ثانية لها، وهي خروج ال�صباب العربي اإىل ال�صوارع يف �صكل مظاهرات 
وم�صريات �صاخبة ُتطالب باحلرية وترنو لها، فكان لهم ما اأرادوا دون ا�صتخدام الآلة 
الع�صكرية اأو احلربية، بل من خالل ممار�صة اإحدى احلقوق الطبيعية الأ�صا�صية وهو 
ع ال�صلمي. هذا احلق الذي انق�صت اأجيال متعددة من الأمة العربية  احلّق يف التجمُّ
ومل تتذوق حالوة طعمه اأو ت�صتم طيب عطره، اأو حتى اأن جتروؤ على التفكري يف املطالبة 
ع  به، اإىل اأن جاء جيل ال�صباب العربي الثائر الذي ترّبى على الظلم واحلرمان، وجترَّ
غياهب  يف  الأ�صا�صية  وحرياته  حقوقه  فيها  غابت  القامت  ال�صواد  من  ع�صور  مرارة 
ع. وعلى الرغم من القوة والبط�س  الن�صيان، فثار من خالل ممار�صته حلّقه يف التجمُّ
التي مار�صها بع�س احلّكام ورجالهم يف بع�س الدول، اإلَّ اأن ال�صباب العربي قد خرج 
العي�س  يف  امل�صلوب  وحّقه  الإن�صانية  كرامته  فعادت  والَغلبة،  بالفوز  منت�صًيا  منت�صًرا 

بكرامة وحرية.
غنى  ل  التي  والأ�صا�صية  الطبيعية  احلقوق  من  هو  ال�صلمي  ع  التجمُّ يف  واحلّق 
ال�صعوب ورقيها، فهو يطوي حتت  م  لتقدُّ للفرد الطبيعي باعتباره مراآة عاك�صة  عنها 
مظّلته �صوًرا واأ�صكاًل خمتلفة؛ اأهّمها احلق يف حرية الراأي والتعبري، واحلق يف تاأليف 
املتكاملة  املنظومة  العام. فهذه  ال�صيا�صية، واحلق يف الجتماع  والأحزاب  اجلمعيات 
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ع ال�صلمي هي كل ما يحتاجه املواطن العربي  عة عن احلق يف التجمُّ من احلقوق املتفرِّ
ع اإليه بعد �صنوات احلرمان التي ق�صاها ُمطالًبا باأب�صط حقوقه بو�صفه اإن�صاًنا  ويت�صرَّ

ي�صمو على باقي املخلوقات الأر�صية. 
ر حول �صرورة البحث والدرا�صة يف  من هنا بداأت الأفكار تتبلور والآراء تتخمَّ
عام  ب�صكل  العربي  الوطن  يف  الأ�صا�صية،  ومبادئه  باأ�صوله  ال�صلمي  ع  التجمُّ يف  احلق 
اأن  ذلك  العربي،  الربيع  يكن مبناأئ عن  الغايل مل  فبلدنا  ب�صكل خا�س.  الأردن  ويف 
الأردنيني قد خرجوا اإىل ال�صارع مطالبني بالإ�صالح والتعديل، اإلَّ اأن الإدارة احلكيمة 
نت من احتواء املوقف وتقليل اخل�صائر،  وال�صليمة يف التعاطي مع مطالب الأردنيني متكَّ
ف�صعر الأردنيون باأهمية احلق يف التجمع ال�صلمي ب�صوره واأ�صكاله املختلفة، وتلّم�صوا 
ك الأ�صا�صي الذي دفعني اإىل  اأثره ومعطياته على اأر�س الواقع، فكان ذلك مبثابة املحرِّ
مراجعة اأحكام القوانني الأردنية التي ُتعنى باحلق يف التجمع ال�صلمي ب�صوره واأ�صكاله 
الأردن  عليها  ع  وقَّ التي  والإقليمية  الدولية  التفاقيات  العتبار  بعني  اآخًذا  املختلفة؛ 
املنظومة  وبني  فيها،  والت�صريعية  القانونية  املنظومة  من  جزًءا  واأ�صبحت  و�صادق، 
الت�صريعية العربية املقارنة التي كان ل بد من الوقوف عندها لتعرُّف جتارب الدول 

العربية يف التعاطي مع هذا احلق.
اإن اأهمية هذا العمل الأكادميي املتوا�سع تنبع من اأنه يواكب التطّورات الأخرية 
ع ال�سلمي من خالل التعديالت القانونية التي قامت بها الدولة  حول احلق يف التجمُّ
الأردنية والدول العربية ا�ستجابة ملخرجات الربيع العربي. فكان ل بد من الإجابة على 
ت�ساوؤل خرج من وحي املتابعة احلثيثة للتطورات املحلية والإقليمية حول مدى احرتام 
الت�سريعات الوطنية والعربية لهذا احلق وفًقا للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان، حيث 

تباينت الإجابات وتنوعت تبًعا للقوانني ال�سادرة والدول املُطبقة لها. 
الن�سو�ص  حتليل  على  فيقوم  الكتاب،  هذا  يف  املتبع  العلمي  النهج  عن  اأما 
القانونية ذات ال�سلة بالت�سريعات الأردنية حول احلق يف التجمع ال�سلمي، بغية الوقوف 
على فعاليتها واجلدوى منها ومقارنتها بنظرياتها يف الت�سريعات العربية والتفاقيات 
الدولية والإقليمية. ولهذه الغاية، فقد جاء تق�سيم كتابي اجلديد اإىل ثمانية ف�سول 
واأهميتها  تعريفها  والتعبري من حيث  الراأي  الأول احلّق يف حرية  الف�سل  تناولت يف 
الأول احلق يف  الف�سل  تناولت يف  كما  ال�سلمي،  التجمع  باحلق يف  الوثيق  وارتباطها 
املختلفة  واأحكامه  بن�سو�سه  الأردين  والد�ستور  الإ�سالم  يف  والتعبري  الراأي  حرية 
الراأي  التي ترد على احلق يف حرية  القيود  والإقليمية، ومن ثم  الدولية  املواثيق  ويف 



لمي في القانون االأردنّي واالتفاقّيات الدولّية/ د. ليث كمال ن�صراوين ع ال�صِّ الحّق في التجمُّ

- 124 - املنتــــدى  258

والتعبري املتمثلة يف اأن تكون من�سو�ص عليها يف القانون، واأن تكون متنا�سبة و�سرورية 
واأن  الدميقراطي،  واملجتمع  العام  النظام  املحافظة على  املتمثل يف  الهدف منها  مع 
ُتطبَّق على قدم امل�صاواة على جميع الأفراد، واأن ل تخل باللتزامات الدولية الأخرى 
املُلقاة على عاتق الدولة. وتناولت كذلك الآلية الدولية اجلديدة التي اأفرزتها الأمم 
املتحدة لتفعيل احلق يف الراأي والتعبري املتمثلة يف اإن�صاء املقرر اخلا�س املعني بتعزيز 

احلق يف حرية الراأي والتعبري وحمايته.
�س للحق يف التجمع ال�صلمي، تناولت تعريًفا وا�صًحا  ويف الف�صل الثاين املُخ�صَّ
لذلك احلق ب�صوره واأ�صكاله املختلفة واحلماية الوطنية والدولية املقررة له، اإ�صافة 
اإىل الآلية الدولية اخلا�صة بتفعيله واملتمثلة يف املقرر اخلا�س املعني باحلق يف حرية 
التجمع ال�صلمي ويف تكوين اجلمعيات. ويف الف�صل الثالث حتدثت عن احلق يف تاأ�صي�س 
الأحزاب ال�صيا�صية من حيث اأحكام ممار�صة هذا احلق يف الد�صتور الأردين وقانون 
ت�صجيل  باإجراءات  اخلا�صة   2012 ل�صنة   )16( رقم  الأردين  ال�صيا�صية  الأحزاب 
الأحزاب ومتويلها وحّلها يف �صوء القوانني املقارنة والتفاقيات الدولية، حيث تو�صلت 
حول  الدولية  للمعايري  ال�صيا�صية  الأحزاب  قانون  اأحكام  خمالفة  مفادها  نتائج  اإىل 
احلق يف التجمع ال�صلمي ابتداًء من تعليق ممار�صة حّق تاأليف الأحزاب على موافقة 
جهة م�صتقلة يف ظاهرها، حكومية يف تاأليفها، بحيث ُي�صرَتط موافقتها على ت�صجيل اأي 
حزب �صيا�صي، ويتد دورها اإىل رقابة ن�صاط احلزب واآلية ممار�صته لأعماله ومهامه. 
هذا اإ�صافة اإىل دور تلك اجلهة احلكومية يف حل احلزب ال�صيا�صي حلالت واأ�صباب 
اأهم ما ييزها اأنها وا�صعة وغري مددة وتوؤكد هيمنة ال�صلطة التنفيذية على احلق 
ال�صيا�صية،  الأحزاب  لتمويل  بالن�صبة  وكذلك احلال  ال�صيا�صية.  الأحزاب  تاأ�صي�س  يف 
حيث القيود على م�صادر متويل احلزب ال�صيا�صي ل تقت�صر فقط على حظر التمويل 
اخلارجي وجمهول امل�صدر، بل متتد اإىل اأكرث من ذلك لت�صمل احلّد من ن�صاط احلزب 
اإىل  اإ�صافة  لالأحزاب،  املايل  التمويل  من  يحّد  ب�صكل  وممتلكاته  اأمواله  ا�صتثمار  يف 
ا�صتعمال حق احلكومة يف متويل الأحزاب ال�صيا�صية من خزينة الدولة لتطبيق �صيا�صة 

الثواب والعقاب مع الأحزاب ال�صيا�صية. 
فيه  تناولت  فقد  اجلمعيات،  تاأليف  يف  للحق  �س  املُخ�صَّ الرابع  الف�صل  ويف 
تعريف اجلمعية واإجراءات ت�صجيلها وا�صتقالليتها ومتويلها لغايات ممار�صة الأهداف 
لأحكام  الأ�صا�صية  امليزة  كانت  حيث  حلها،  واأحكام  حتقيقها  اأجل  من  اأُ�ص�صت  التي 
قانون اجلمعيات الأردين رقم )51( ل�صنة 2008 وتعديالته تتمثل يف هيمنة ال�صلطة 
التنفيذية من خالل جمل�س اإدارة �صجل اجلمعيات على حياة اجلمعية يف الأردن، ابتداًء 
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من مظاهر  لأي مظهر  تفتقد  التي  الداخلية  ل�صوؤونها  باإدارتها  مروًرا  ت�صجيلها،  من 
تاأكيدها  حول  اثنان  يختلف  ل  التي  وحّلها،  اجلمعيات  بتمويل  وانتهاء  ال�صتقاللية 
تاأليف اجلمعيات. فكانت التو�صيات حول  لل�صطوة احلكومية الر�صمية على احلق يف 
هذا الف�صل تتمثل يف �صرورة تعديل اأحكام قانون اجلمعيات الأردين ملراعاة املعايري 

الدولية الناظمة للحق يف تاأليف اجلميعات واإدارتها.

يف  للبحث  بالكامل  اأفردت  فقد  الثامن،  وحتى  اخلام�س  من  الف�صول  يف  اأما 
احلق يف الجتماع العام، الذي هو تر�صيخ عملي للحق يف التجمع ال�صلمي، حيث جاءت 
معاجلتي لأحكام قانون الجتماعات العامة الأردين رقم )4( ل�صنة 2004 وتعديالته 
واآخرها لعام 2011 تف�صيلية، بغية الوقوف على الأحكام الإجرائية لتنظيم الجتماعات 
وامل�صريات ال�صلمية وما طراأ عليها من تعديالت بعد الربيع العربي من ا�صتبدال �صرط 
املوافقة امل�صبقة للحاكم الإداري ب�صرط اإ�صعاره خطًيا مبكان وزمان امل�صرية، لتمكينه 
ينكر  الأردين  القانون  زال  ال�صرورية. ومع ذلك فما  الأمنية  اتخاذ الحتياطات  من 
الإداري  احلاكم  �صلطة  خالل  من  وذلك  الجتماع،  يف  الكامل  احلق  الأردنيني  على 
املطلقة يف ف�س الجتماع العام وامل�صرية اإذا ما راأى من منظوره الفردي اخلا�س اأن 
وممتلكاتهم  الأردنيني  اأرواح  وتهدد  العامة  امل�صلحة  مت�ّس  اأن  �صاأنها  من  جمرياتها 
ذات  الدولية  املعايري  عن  اجلديدة  بحلته  الأردين  القانون  فابتعد  واخلا�صة.  العامة 
ال�صلة باحلق يف الجتماع العام، وبالأخ�س فيما يتعلق با�صتخدام القوة قيًدا م�صروًعا 
على ممار�صة احلق يف الجتماع العام، فغابت الأ�ص�س املو�صوعية يف ا�صتخدام القوة 
�صد املجتمعني، والتي يجب اأن تقوم على �صرطّي التنا�صب وال�صرورة يف التعاطي مع 
العامة  الجتماعات  عقد  يف  حلقهم  ممار�صتهم  عند  الأفراد  يرتكبها  خمالفات  اأي 

وتنظيم امل�صريات. 

ختاًما، اأقدم هذا املجهود العلمي الب�صيط بني اأيديكم اأنتم ا�صحاب اخلربة واملعرفة 
ال�صديدة متطلًعا اإىل اإغناء جتربتي البحثية مبالحظاتكم واآرائكم القيمة التي �صتكون حتًما 
اأتقدم  اأن  اإلَّ  مل اعتبار وتقييم يف جتاربي العلمية القادمة. ول ي�صعني يف هذا التقدمي 
بجزيل ال�صكر وعظيم المتنان اإىل دار �صادر للمن�صورات احلقوقية يف الأردن على طباعة 
برفد  الإ�صهام  يف  والتوفيق  النجاح  من  مزيًدا  الدار  لهذه  متمنًيا  اجلديد،  كتابي  وتوزيع 
احلركة الفكرية والإبداعية يف الأردن، واأن اأهدي كتابي هذا اإىل روح والدي الطاهرة التي 
تظلنني وترعاين والتي اأجابت نداء باريها قبل اأن يرى هذا العمل النور، فاإليك يا والدي 

العزيز يف يوم الإناز اأهديك هذا الإناز.
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2- مناق�شة وتعقيب

د. حميي الدين توق* 

اأود بداية اأن اأتوجه بال�صكر اجلزيل ملنتدى الفكر العربي لختياري لإدارة هذا 
اللقاء، الذي نحتفي فيه باإ�صهار كتاب د. ليث ن�صراوين »احلق يف التجمع ال�صلمي يف 
القانون االأردين واالتفاقيات الدولية: درا�صة مقارنة«، من من�صورات �صادر نا�صرون 

لعام 2013.
بداأت معرفتي بالدكتور ليث قبل حوايل ثالث �صنوات حني كنت املفو�س العام 
للمركز الوطني حلقوق الإن�صان، مبنا�صبة دعوة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري احل�صن 
بن طالل لت�صكيل جلنة خا�صة لدرا�صة وحتليل الد�صتور الأردين لعام 1952 مبنا�صبة 
كنت يف  باأنني  اأكتمكم  ول  فيها.  ع�صًوا  ليث  د.  كان  �صدوره.  على  عاًما  �صتني  مرور 
الوطني  املركز  ماولت  اأن  منها  �صبب  من  لأكرث  املهمة  هذه  من  متوج�ًصا  حينها 
اآذاًنا  تلق  الد�صتورية مل  التعديالت  بع�س  ما لقرتاح  نوًعا  الإن�صان اخلجولة  حلقوق 
التي اجتاحت بع�س  اأن م�صل�صل الأحداث  اإلَّ  ال�صلطات املخت�صة.  �صاغية من جانب 
الأردن وظهور  الأحداث على  العربي وتداعيات هذه  الربيع  �صّمي  العربية وما  الدول 
لي�س فقط  �َصَمَح  البالد  اإىل تخليق جّو جديد يف  اأّدت  بالإ�صالح،  ال�صعبية  املطالبات 
باإدخال تعديالت اأ�صا�صية على الد�صتور وبع�س قوانني احلريات؛ بل باإن�صاء موؤ�ص�صات 

د�صتورية لطاملا طالبت بها اجلماهري الأردنية كذلك.
ولقد تابعتم بال �صك كما تابعت اأنا �صخ�صًيا كتابات د. ن�صراوين املتتالية يف 
القوانني  بع�س  ود�صتورية  وتعديالته،  الأردين  الد�صتور  حول  اليوم«  »العرب  جريدة 
املقبولة  الدولية  املعايري  مع  الدولة  يف  الإدارية  الإجراءات  ان�صجام  ومدى  الأردنية، 
واأكاديي  متعّمق  باحث  اأمام  باأننا  ت�صي  كانت  التي  الكتابات  هذه  الإن�صان.  حلقوق 
ِنتاج  جاء  الذي  الأخري  كتابه  �صدور  يفاجئني  مل  لذلك،  واعد.  م�صتقبل  ذو  جاد 
درا�صة متوا�صلة لتطّورات الد�صاتري الأردنية منذ بواكري تاأ�صي�س الدولة وباملقارنة مع 

التفاقيات الدولية والقوانني املقارنة.

* وزير �صابق، ومدير عام �صركة الكادر العربّي/الأردّن. 
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جوهًرا   - كتابه  يف  ن�صراوين  د.  يقول  كما   - العام  الجتماع  يف  احلق  يعترب 
باحلقوق  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  اأنه  خا�صة  واملدنية،  ال�صيا�صية  الإن�صان  حلقوق 
الأحزاب  تاأليف  يف  واحلق  والتعبري،  الراأي  حرية  يف  كاحلق  الأخرى  ال�صيا�صية 
ع�صوًيا،  ببع�صها  مرتبطة  احلقوق  هذه  اإن  اإذ  والنقابات؛  واجلمعيات  ال�صيا�صية 
وحرمان الأفراد من اأحدها، وخا�صة الجتماع العام، ُيلِحق بالغ الأذى مبمار�صة باقي 
العام �صروري  اأن احلق يف الجتماع  لها. كما  انتهاكات �صارخة  اإىل  ويوؤدي  احلقوق 
ل�صمان حماية احلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية واحلقوق الأخرى لالأفراد 
ال�صلمي يف  التجمع  كتاب »احلق يف  ي�صّكل  املنطلق  وتعزيزها. ومن هذا  واجلماعات 
�صك  بال  و�صُي�صهم  بها،  ب  ُمرحَّ نوعّية  اإ�صافة  الدولية«  والتفاقيات  الأردين  القانون 
الأردنية،  القوانني  وال�صعف يف  القوة  نقاط  وك�صف  الإن�صان  بحقوق  الوعي  زيادة  يف 
وت�صليط ال�صوء على الفجوات فيها؛ يف �صوء العهود واملواثيق الدولية حلقوق الإن�صان 
التي �صادَق عليها الأردن واأ�صبحت جزًءا من منظومته القانونية من جهة، ويف �صوء 

القوانني املقارنة ذات ال�صلة.
مل  تف�صيلية  معاجلة  العام  الجتماع  يف  احلق  كتابه،  يف  ن�صراوين  د.  عالج 
الجتماعية  الأن�صطة  وبني  بينه  والفرق  احلق،  لهذا  الناظم  القانون  على  تقت�صر 
الأخرى، والجتماع اخلا�س واجلمعية واملظاهرة والتجمهر والأحزاب، بل تعداه اإىل 
معاجلة التنظيم القانوين للقواعد الإجرائية لعقد الجتماع العام، واملركز القانوين 
الأردين؛ مبا  العامة  العام يف قانون الجتماعات  مي الجتماع  الإداري ومنظِّ للحاكم 
العامة  الجتماعات  وتعليمات  الإداري  احلاكم  �صلطات  على  الق�صاء  رقابة  ذلك  يف 

عات وامل�صريات. والتجمُّ
كما عالج يف كتابه احلقوق ال�صيا�صية ذات ال�صلة املبا�صرة والوثيقة باحلق يف 
ع ال�صلمي، واحلق يف  الجتماع العام كاحلق يف حرية الراأي والتعبري، واحلق يف التجمُّ
ن�صراوين  د.  يقم  مل  ولو  اجلمعيات،  تاأليف  يف  واحلق  ال�صيا�صية،  الأحزاب  تاأ�صي�س 
باأي  ق  يتحقَّ العام ل  اأن احلق يف الجتماع  الكتاب مثلبة كربى، ذلك  لكان يف  بذلك 
درجة من اجلدية اإذا ُحرم الأفراد من احلقوق ال�صيا�صية الأخرى، اأو مت تقييد التعبري 

عن هذه احلقوق ب�صكل ينتق�س من جوهر هذه احلقوق.
ومالئمة  �صليمة  منهجية  ن�صراوين  د.  اّتبع  احلقوق  هذه  مبعاجلة  قيامه  ويف 
الأردنية؛  الد�صاتري  للن�ّس على هذه احلقوق يف  التاريخي  التطور  با�صتعرا�س  بداأت 
 2011 لعام  الد�صتورية  التعديالت  اإىل  وو�صوًل   1928 لعام  الأ�صا�صي  بالقانون  بدًءا 
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وللقوانني الناظمة لها، ثم اأتبع ذلك مبدى تواوؤم الن�ّس الد�صتوري والقانوين مع العهود 
 ،Special Rapporteurs اخلوا�س  املقررين  وتعليقات  العالقة،  ذات  الدولية  واملواثيق 
درا�صة  اأجرى  واأخرًيا  املحاكم،  من  وغريها  الأوروبية  الإن�صان  حقوق  مكمة  واأحكام 
مقارنة لأحكام القوانني الأردنية مع اأحكام بع�س القوانني العربية. ويف معاجلاته هذه 
مل يكتف باإبراز اجلوانب والتطورات الإيجابية التي طراأت على الد�صتور والقوانني، بل 
ل معرًبا  التي ت�صكِّ ًدا الفجوات والثغرات  اأظهر كذلك نقاط ال�صعف واخللل فيها؛ ُمدِّ
والقوانني  الد�صتور  على  دة  مدَّ تعديالت  اقرتح  اأنه  كما  الإن�صان،  حقوق  لنتهاكات 
لتحقيق مواءمتها مع املعايري الدولية. اإلَّ اأنه غاب عن هذه املنهجية درا�صة بع�س الأحكام 
التي �صدرت من املحاكم الأردنية ومدى تاأثريها على الت�صريعات الأردنية وعلى ممار�صة 
احلقوق، يف الوقت الذي اأورد اأمثلة متعددة من اأحكام مكمة حقوق الإن�صان الأوروبية 
واملحكمة الد�صتورية امل�صرية. كما غاب عنها مناق�صة ما تقوم به الدولة الأردنية اإزاء 
الواردة  للحقوق  والإنفاذ  واحلماية  الحرتام  جمالت  يف  القانونية  بالتزاماتها  الوفاء 
اأر�س  اأنه من الثابت وجود فجوة حقيقية بني الت�صريع والتطبيق على  يف الكتاب، ذلك 
الواقع. اإن مواءمة الد�صتور والقوانني للمعايري الدولية ل يعني بال�صرورة �صالمة التطبيق 

واملمار�صات. وهذا ما اأكده د. ن�صراوين نف�صه يف كتابه.
ويهمني يف هذا املجال اإبراز النقاط الآتية امل�صتمدة من الكتاب بعجالة، تارًكا 

املجال للدكتور ن�صراوين �صرح اأبعاد كتابه بالتف�صيل ولكم للتعمق يف الكتاب.
اأواًل: تناول الكتاب التطّورات التي طراأت على الن�صو�س الد�صتورية املتعلقة باحلقوق 
الوطنية  ال�صيا�صية  والأ�صباب  بالعوامل  وتاأثرها  و�صلًبا،  اإيجاًبا  ال�صيا�صية، 
ال�صيا�صية  العوامل  اأثر  لتحليل  لحًقا  للباحثني  املجال  يف�صح  مما  والإقليمية، 

على التطور ال�صيا�صي والد�صتوري ب�صكل عام.
ال�صيا�صية،  باحلقوق  العالقة  ذات  القوانني  اأبرز  بالتف�صيل  الكتاب  تناول  ثانًيا: 
وقانون  ال�صيا�صية،  الأحزاب  وقانون  العامة،  الجتماعات  قانون  وبالذات 
اجلمعيات. وكم متنيت لو اأنه عالج بالقدر نف�صه قوانني اأخرى يف غاية الأهمية 
مثل قانون املطبوعات والن�صر، وقانون احلق يف احل�صول على املعلومات، وقانون 

وثائق واأ�صرار الدولة. 
ثالًثا: تناول الكتاب ب�صكل جيد الرتباط الإيجابي )التاآزري( بني احلقوق ال�صيا�صية 
الوارد احلديث عنها يف الكتاب. وكنت اأمتنى لو اأنه عالج كذلك الإرتباط ال�صلبي 
الراأي والتعبري من  العام، واحلق يف حرية  )التقوي�س( بني احلق يف الجتماع 



كتب وقراءات ونقد

اأيلول /�صبتمب - كانون االأول/دي�صمب 2013- 129 -

جهة، واحلق يف املحاكمة العادلة، واحلق يف اخل�صو�صية وحرمة احلياة اخلا�صة 
يف �صوء ما نراه اليوم من ا�صت�صراء التهامات اجلزافية واغتيال ال�صخ�صية، من 

جهة اأخرى.
رابًعا: اأ�صار الكتاب يف اأكرث من مكان اإىل اأن احلقوق ال�صيا�صية لي�صت حقوًقا مطلقة؛ 
قيود على ممار�صتها  و�صع  اأباح  الدويل  القانون  واأن  تقييدها  دواعي  مو�صًحا 
امل�صّلحة  والنزاعات  احلروب  واملجتمع يف حالت  واجلماعات  الأفراد  حلماية 
ال�صحة  وحماية  العام،  والنظام  الوطني  الأمن  وحلماية  العامة،  والطوارىء 
على  املثال،  �صبيل  على  وحرياتهم  الآخرين  حقوق  وحماية  العامة،  والأخالق 
الأهداف  لتحقيق  �صرورية  تكون  واأن  القوانني  القيود يف  ت�صمني هذه  يتم  اأن 
التي فر�صت من اأجلها وحلماية املجتمع الديقراطي. ولقد كان من املنا�صب 
ل  القيود حتى  تعريف هذه  لالتفاق على  ُبِذَلت  التي  الكاتب اجلهود  ناق�س  لو 
يتم ا�صتغاللها من جانب ال�صلطات الإدارية لتقييد هذه احلقوق من دون ذريعة 
حقيقية؛ من مثل مبادئ �صرياكوزا Siracusa Principles ال�صادرة عن املجل�س 

القت�صادي والجتماعي لالأمم املتحدة عام 1985.
خام�ًصا: ح�صًنا فعل د. ن�صراوين عندما اأو�صح اأوجه ال�صبه والختالف بني القوانني 
مقارناته  من  كبري  جزء  يف  ز  ركَّ اأنه  اإلَّ  العربية،  والقوانني  النافذة  الأردنية 
َعت القوانني يف هذين  على القوانني امل�صرية وال�صورية. وكلنا يعرف كيف ُو�صِ
اأن ُيدرج املوؤلِّف يف  اإبان حكم احلزب الواحد. وقد كان من املفيد  القطرين 
اأن  خا�صة  اإفريقيا،  �صمايل  يف  العربية  الدول  قوانني  من  مناذج  مراجعاته 
�صمّو  ديباجته على  ن�ّس يف  مة حني  متقدِّ قد خطا خطوات  املغربي  الد�صتور 
حقوق  منظومتي  حماية  وعلى  الوطنية،  الت�صريعات  على  الدولية  التفاقيات 

الإن�صان والقانون الدويل الإن�صاين والنهو�س بهما.
نقابة  اإن�صاء  تعطيل  يف  الد�صتور  لتف�صري  العايل  املجل�س  قرار  الكتاب  م�سَّ  �صاد�ًصا: 
ا خفيًفا، اإلَّ اأنه مل يتطّرق اإىل الدور الذي اأداه هذا املجل�س يف  للمعلمني م�صًّ
الأردنيني، وحبذا  التاأثري يف حقوق  القوانني ذات  اإ�صدار قرارات هي مبثابة 
لو اأ�صار الكتاب اإىل الدور الذي كان احلكومة يف اإ�صدار قوانني موؤقتة بع�صها 
ُيخاِلف الد�صتور، واإىل دور جمل�س النواب يف مترير قوانني ل تن�صجم بال�صرورة 

مع مقا�صد الد�صتور.
�صابًعا: اأبرز الكتاب ب�صكل جلي ويف اأكرث من مو�صع الَبون ال�صا�صع بني مقا�صد الد�صتور 
مة الغالبة  والقوانني والأنظمة والتعليمات التي ت�صدر مبوجبها، وكيف اأن ال�صِّ
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ع يف ال�صلطة  على التعليمات والإجراءات املتعلقة باحلقوق واحلريات هي التو�صُّ
�ِصمة  وهذه  الداخلية.  لوزير  املطلقة  ال�صلطة  اأو  الإداري  للحاكم  التقديرية 

ي�صرتك فيها الأردن مع غالبية الدول العربية والدول النامية.
بل  والأربعينيات؛  الثالثينيات  قوانني  اأن  كيف  موقع  من  اأكرث  يف  الكتاب  بنيَّ  ثامًنا: 
احلديثة يف  التوجهات  من  وقرًبا  ت�صاًما  اأكرث  كانت  العثماين،  القانون  وحتى 
ال�صيا�صية  العوامل  اأن  وكيف  احلديثة،  القوانني  من  واحلريات  احلقوق  جمال 
ع يف  والرغبة يف دعم �صلطة الإدارة اأدت الدور احلا�صم يف تراجع القوانني والتو�صُّ
الإطالق والعمومية واإفتئاتها على جوهر احلقوق؛ بل ويف بع�س الأحيان اأ�صبحت 

ل قيًدا على ممار�صتها. ت�صكِّ
اأن موقع العقوبات يف الت�صريع  د يف كتابه  اأكَّ تا�صًعا: ح�صًنا فعل د. ن�صراوين عندما 
يجب اأن يكون يف قانون العقوبات ولي�س يف قوانني احلقوق واحلريات من جهة، 
واأن امل�صكلة ل تكمن يف الد�صاتري بال�صرورة بل يف القوانني الوطنية ويف الأنظمة 
املمار�صات  ويف  ثانية،  جهة  من  عنها  املنبثقة  والإجرائية  الإدارية  والتعليمات 

والتطبيق العملي من جهة ثالثة.
مة الغالبة يف الدول الديقراطية هو الإباحة  عا�صًرا: اأبرز د. ن�صراوين حقيقة اأن ال�صِّ
وحماية احلقوق واحلريات مبا ين�صجم مع املواثيق والعهود الدولية، بينما ال�صمة 
د يف الإجراءات، والتقييد على ممار�صة  الغالبة يف دول العامل الثالث هو الت�صدُّ

احلقوق، واإعطاء �ُصلطات تقديرية وا�صعة لل�صلطة الإدارية.

ويف اخلتام ل ي�صعني اإل اأن اأهنيء د. ن�صراوين على هذا العمل اجلاد واملتقن، 
على  كذلك  اأ�صكره  واأن  الأردنية،  القانونية  املكتبة  اأغناء  يف  �صُي�صِهم  �صك  بال  الذي 
جراأته يف تناول مو�صوعه، وعلى مهنيته العالية يف مقاربته، وكلي اأمل اأن ي�صاعد هذا 
الدولية  والعهود  للمواثيق  الأردنية  الت�صريعات  مواءمة  ملدى  اأف�صل  فهم  يف  الكتاب 
حلقوق الإن�صان، ويف زيادة احرتام حقوق الإن�صان وحمايتها وتعزيزها يف بلدنا، الذي 
واأن  واجتماعًيا،  واقت�صادًيا  �صيا�صًيا  املراتب  اأف�صل  اإىل  ي�صل  اأن  اإىل  جميًعا  نطمح 

يبقى وطًنا حًرا ومنيًعا وموئاًل لكل الأردنيني ليعي�صوا فيه بحرية واطمئنان.    
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�صليمان الب�صتاين وكتابه
»عربة وذكرى، اأو الدولة العثمانية قبل الد�شتور وبعده«

اأة. عبري قطناين*
مقّدمة

بع�صها  عن  للبحث  املطروحة  العناوين  من  اأي  ف�صل  ي�صرًيا  اختياًرا  يكن  مل 
اإرها�صاتها  وامتداد  ونتائجها،  اأحداثها  وتوايل  التاريخية  الفرتات  لرتباط  البع�س، 
حتى يومنا احلا�صر. وعلى الرغم من هذا المتداد، فال تزال الكتب التي تتحدث عن 
»نظام املراقبة surveillance« يف العامل ت�صّكل م�صكلة كبرية للباحثني فيها، فكل ما 
يقع بني اأيديهم هو كتابة فرتات من حياة اأ�صحابها عا�صوا هذه التجربة وما تعر�صوا 
له جّراء هذه املراقبة، والقوانني التي كانوا يرزحون حتتها، اأي اأنهم نقلوا لنا جزئية 
ب�صيطة عّما حدث لهم. ول تكتمل اأجزاء ال�صورة اإل بو�صع اأيدينا على بع�س اأ�صاليب 

نظام  تطبيق  يف  واملوؤ�ص�صات،  والهيئات  الأ�صخا�س  حتى  الدول 
ممار�صة  بهدف  وت�صجيلها،  املعلومات،  �صبط  وعملية  املراقبة، 

ال�صبط وال�صيطرة والتاأثري.

اإن اأكرث الكتب العربية التي تتحدث عن هذه املو�صوعات 
مل تظهر للعيان وت�صبح مطروحة يف الأ�صواق ب�صكل كبري، اإل يف 
اأثناء احلرب العاملية الثانية، وما بعدها. غري اأن هذا ل يعني اأنه 
مل تظهر كتٌب اأخرى تتحدث عن هذه الق�صايا، ومنها على �صبيل 
املثال كتاب »غرائب املكتوبجي« ل�صليم �صركي�ش، الذي يتحدث 

الأردين. الدبلوما�صي  املعهد  البحوث،  ق�صم  • رئي�س 
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عن اأهم الأمور الغريبة التي واجهت اأ�صحاب ال�صحف - وبخا�صة يف بالد ال�صام - 
مع مراقب ال�صحافة زمن الدولة العثمانية، واأثره على نقل املعلومات للقارئني، نتيجة 

�صعف لغته العربية ومفرداتها؛ وهنالك كتاب »املعلوم واملجهول« لويل الدين يكن.

خّطة البحث

يحتويه  ملا  الب�صتاين،  �صليمان  كتاب  وبالأخ�س  العثمانية  للفرتة  اختياري  جاء 
من معلومات مهّمة ت�صعنا اأمام بع�س املفا�صل املتعلقة بهذا ال�صاأن، والتي �صنلَمح فيها 
بع�س املوؤثرات التي ل زالت موجودة حتى وقتنا احلايل يف بع�س الدول. وت�صتعر�س 
من  الكتاب  دفتا  ت�صّمه  ما  واأهم  الكتاب،  �صاحب  عن  ب�صيطة  نبذة  الدرا�صة  هذه 
معلومات عن احلريات ال�صخ�صية، وحرية ال�صحافة، وحرية التعليم، وحرية املكاتبة 
تعامل  وكيفية  اجلمعيات،  وحرية  والقراءة،  التاأليف  وحرية  والتلغراف،  البو�صتة  اأو 
الدولة مع هذه العناوين. كل هذه احلريات تعر�س لها الكاتب ب�صكل وا�صح و�صريح، 
مقارًنا بني و�صعها قبل الد�صتور العثماين )الذي و�صع يف 3 ذي احلجة 1293ه�/ 19 
اأ�صبحت عليه بعد الد�صتور. ويف خامتة الكتاب يلقي الكاتب  دي�صمرب 1876م(، وما 
نظرة عامة على جمل�س املبعوثان)1( )جمل�س النواب(، واأو�صاع الدولة بعد مرور )25( 
واملعادن  الزراعية  مواردها  ا�صتثمار  للدولة يف  ن�صيحته  ويقدم  الد�صتور،  على  عاًما 

للنهو�س بالدولة.

ويف اخلامتة نلقي نظرة �صريعة على اأثر املراقبة يف المرباطورية العثمانية، ونقارن 
بينها وبني املراقبة يف الوقت احلايل يف العامل كافة، واإن اختلفت الو�صائل والطرق.

)1( جمل����س املبعوثان: ه���و الربملان العثماين اأو املجل�س النيابي، اأ�ص�ص���ه ال�صلطان عبد احلميد الثاين. 
فاأجريت انتخابات عامة لأول مرة يف التاريخ العثماين، واأ�صفرت عن متثيل امل�صلمني يف جمل�س املبعوثان 
ب����71 مقع���ًدا، وامل�صيحيني ب�44 مقعًدا، و4 مقاعد لليهود. واجتمع الربمل���ان ر�صمًيا يف 4 ربيع الأول 1294 
ه����/19 مار�س1877م يف حفل كبري اأقيم يف قاعة الحتفالت فيق�صر �صوملة با�صي. بداأ املجل�س عمله يف 
ج���د ون�صاط، وناق�س بع�س امل�صروعات، مثل: قانون ال�صحافة، وقانون النتخابات، وقانون عدم مركزية 

.)http://ar.wikipedia.org/wiki :احلكم، واإقرار املوازنة العامة للحكومة. )امل�صدر
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تعريف ب�صاحب الكتاب
من  )الدبية  اإنك�صتني  بلدة  يف  ولد  الب�صتاين،  �صلوم  بن  خاطر  بن  �صليمان  هو 
ق�صاء ال�صوف يف لبنان( �صنة 1856م. عا�س يف لبنان. ثم تنقل بني �صورية، والعراق 

وم�صر والآ�صتانة والهند و�صوي�صرا وعدد من دول اأوروبا، وايران، واأمريكا.
تلقى تعليمه الأويل على يدي املطران عبد اهلل الب�صتاين، ثم التحق باملدر�صة 
على  والفرن�صية  والإنليزية  العربية  ودر�س  )1863-1871م(  ببريوت  الوطنية 
نا�صيف اليازجي، ويو�صف االأ�صري، ثم الفار�صية وال�صريانية، والإ�صبانية والإيطالية، 

واأتقن الرتكية، واأمّل بالأملانية والرو�صية والعربية.
عمل مرًرا يف عدة �صحف هي: »اجلنة« و»اجلنان«، و»اجلنينة«. وعمل معلًما 
يف املدر�صة الوطنية ببريوت، ثم �صافر اإىل العراق، حيث عمل يف �صلك التعليم يف عدد 
يف  ع�صًوا  وُعنيِّ  ببغداد،  ا�صتقر  حيث  التجارة،  اإىل  ذلك  بعد  وان�صرف  مدنها،  من 

مكمتها التجارية، ومن ثم عاد اإىل بريوت، ومنها اإىل الآ�صتانة.
ق�صد م�صر عام 1896م حيث اأ�صهم يف حترير دائرة معارف الب�صتاين واإعداد 
املعارف.  دائرة  اإعداد  يف  عمله  وتابع  راأ�صه،  م�صقط  اإىل  منها  وعاد  موادها،  بع�س 
انتخب -على اأثر اإعالن الد�صتور العثماين- هو واأحمد ر�صا بك ال�صلح، نائبني عن 
عام  للمجل�س  ثانًيا  رئي�ًصا  وانتخب  العثماين«  املبعوثان  »جمل�س  يف  واأق�صيتها  بريوت 

1910م، و�صاهم يف تاأ�صي�س النقابات الزراعية وال�صناعية برتكيا، وغريها.
»اإلياذة  بتعريبه  وا�صتهر  و»ال�صفاء«،  »الداء«،  ق�صائد  ال�صعرية:  موؤلفاته  من 
هومريو�ش« �صعًرا. ومن اأعماله الأخرى: »قامو�ش عام لكل فن ومطلب«، و»معجم 
�صحف  يف  ُن�ِصَرت  عدة  مقالت  اإىل  اإ�صافة  العربي«،  االختزال  و»طريقة  عام«، 
الأوىل من  املجلدات  القّيمة يف  اأبحاثه  و»اجلنينة«، ف�صاًل عن  و»اجلنان«،  »اجلّنة«، 
وله  والفار�صية،  والرتكية  والإنليزية  بالفرن�صية  ومقالت  الب�صتاين،  معارف  دائرة 
»مذكرات« بالإنليزية تتناول مظاهر احلياة العربية وتعليقه على الأحداث ال�صيا�صية 

التي عا�صرها، و»تاريخ العرب«، و»ديوان العرب احلاليني«، وهي اآثار خمطوطة. 

تويف يف اأمريكا، وثوى رفاته يف بلدته بلبنان عام 1925م)2(.

(2) www.almoajam.org/poet_details.php?id=2909.
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منهج الب�صتاين يف كتابه

الب�صتاين معا�صًرا لفرتة زمنية مهّمة يف تاريخ الدولة العثمانية،  كان �صليمان 
الت�صال  على  �صاعدته  عدة  بلغات  اإملامه  عدا  فة،  وُمثقَّ متعلِّمة  بيئة  يف  ن�صاأ  حيث 

والطالع على الثقافات الأخرى املجاورة والبعيدة، ب�صبب حبه لل�صفر والرتحال.

ولبيئته وعائلته دور وا�صح يف حت�صيله الثقايف، وبالأخ�س عمله يف حترير دائرة 
بطر�ش  عمه  ابن  عمل  بامتام  قام  ملا  الرتكية  باللغة  اجليدة  معرفته  ولول  املعارف، 

الب�صتاين بنقل الدائرة من العربية اإىل الرتكية.

اأحوالها،  على  كثب  عن  الطالع  العثمانية  الوليات  بني  انتقاله  له  اأتاح  وقد 
فة فيها. كما كان لعائلته وله  واأو�صاع اأهلها، وزاد من معرفته بها اختالطه بالطبقة املثقَّ
�صخ�صًيا ات�صالت مع بع�س الولة، وحتى يف الآ�صتانة كان له ات�صالت على م�صتويات 
عليا، �صاعدته يف الطالع على �صري الأمور، وكيفية اإجراء املعامالت، والتنبيه لنقاط 
الف�صاد يف الدولة، ونقاط ال�صعف، التي اأّدت اإىل اإ�صعاف اقت�صاد الدولة مع الزمن. 

واهتمامه  الب�صتاين،  به  متتَّع  الذي  الوطني  احل�س  �صبق،  ما  كل  اإىل  ُي�صاف 
باإ�صالح الأو�صاع التي كان يعي�صها، فقد نقل لنا اأو�صاع البالد بدقة متناهية، مدعًما 
اأو حتى  اأمام عينيه،  اأو حدثت  فكرته ببع�س الروايات التي حدثت معه هو �صخ�صًيا 
الدولة  التي حدثت يف  الفروقات  نرى  لكي  لنا،  فنقلها  الثقاة،  من  اأحد  عليه  ها  ق�صَّ
لأحد،  فيه ماباة  يكن  ومل  وا�صًحا،  �صل�ًصا،  الكتاب  منهجه يف  فجاء  الد�صتور.  بعد 
فذكر كل ما �صادفه وتعر�س له من مواقف باأمانة، ذاكًرا اأ�صماء الأ�صخا�س دون خوف 
من افت�صاح اأمره، واإن كان الكتاب قد ُطبع يف م�صر، فلم تكن م�صر ولية عثمانية 
يكتب عن  يتابعون كل من  كانوا  الذين  واأيدي رجال اخلفية،  املنال عن عيون  بعيدة 
اأمور الدولة، وجميع املثقفني من رعاياهم يف الوليات العثمانية ومتابعتهم يف اأوروبا 

واأمريكا.
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قد  الب�صتاين  اأن  البحث،  مو�صوع  الكتاب  عن  له  درا�صة  يف  زيادة  خالد  ذكر 
اإىل  منوًها  الرثوة على حدة،  كل م�صدر من م�صادر  كتابه  ا�صتعر�س خالل ف�صول 
�صرورة ا�صتلهام اخلربة العملية لري الأرا�صي، وزرعها، واإن�صاء ال�صناعات، واإف�صاح 
على  ال�صناعة  اأهمية  اإىل جانب  اخلا�صة(،  اخلا�س )اخلزينة  القطاع  اأمام  املجال 
ما عداها، ودعا اإىل حترير ال�صركات وامل�صانع من مديريها الأجانب الذين ينهبون 
ت�صكل  التي  والأقوام  الفئات  التباين بني  اإزالة  اإىل  الب�صتاين  والأّمة. كما دعا  الدولة 
املجتمع العثماين عرب تلقني النا�صئة اللغة الر�صمية الرتكية، فيزول �صوء التفاهم الذي 
هو مقدمة لالختالف والفرقة. وتعد هذه الفكرة من اأ�صد اأفكار الكتاب بروًزا، حيث 

م عامل اللغة على غريه من العوامل. يقدِّ

قوية،  دولة  العثمانية  الدولة  لروؤية  وطموح  عري�صة  باآمال  كتابه  يختم  كما 
الطوائف  كل  من  الفتيان  جميع  فينتظم  ترجمان،  اأو  وا�صطة  بال  اأبناوؤها  يتخاطب 
»الأمة  اأبناء  فيفاخر  البحار،  عر�س  يف  العثماين  الَعَلم  وينت�صر  اجلندية،  �صلك  يف 
العثمانية« �صائر اأمم الأر�س. فالكتاب ي�صم اخلطوط العري�صة لالأفكار الإ�صالحية 

التي يعر�صها ب�صكل منهجي وموثق، وهو مبثابة برنامج للحكومة العثمانية.

املو�صوعات التي تناولها الكتاب

اأ�صبحت  بتمعن،  الكتاب ككل، فمن قراأه  لفكرة  ا  »متهيد« ملخ�صً جاء ف�صل 
الهالل  يهّل  فال  »ب�صراكم  قائاًل:  العثمانيني  يخاطب  حيث  وا�صحة،  لديه  الفكرة 
ال�صتبداد،  قيود  وتتفكك  والإخاء  احلرية  اأهّلة  املدلهم  جّوكم  اأفق  يف  ت�صطع  حتى 
د غياهب الأحقاد وال�صغائن من بينكم، حتى اإذا  فُت�صحق وتذرى هباًء منثوًرا، وتتبدَّ
بتم ليلتكم على غّلة التباغ�س والتنابذ نه�صتم وما �صعرمت اإلَّ وقد انتزعها اهلل من 
اأفئدتكم امل�صطربة فهاجت �صدورك عواطف الت�صامن واحلنان. وتنهزم من وجهكم 
جيو�س اجلوا�صي�س اجلرارة فتنفتح لكم اأبواب بالدكم الف�صيحة فتلجوا اأي باب �صئتم 
منها اآمنني مطمئنني«. ثم قال: »وت�صتثمرون الأر�س فينمو  زرعكم وي�صرح �صرعكم. 
بال�صعر على  وتتغّنون  وتكتبون  وتتعلمون  تعّلمون  وترتقى �صناعتكم وتروج جتارتكم. 

اأي وتر �صئتم«.
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يتوقون  اأفرادها  اأن كل  اأطيافها، وذكر  العثمانية بكل  الأمة  امتدح  التمهيد  يف 
�س الب�صتاين كل  اإىل احلرية ووجوب تبّدل احلال اإىل اأح�صن منه. ويف هذا املجال يلخِّ
ا  �صً الأو�صاع ال�صيئة ونظرته امل�صتقبلية املتفائلة بعد اإقرار الد�صتور. وُيعّد التمهيد ملخَّ

لكل ف�صول الكتاب.

عن  ملحة  فيه  ا  ُم�صتعر�صً القدمي«؛  »الد�صتور  الكتاب  بداية  يف  تناول  وقد 
1789م،  �صنة  احلكم  الثالث  �صليم  ال�صلطان  تويلِّ  حتى  العثمانية،  المرباطورية 
وحتدث عن اختالل الأو�صاع يف الدولة، فالأحكام يف تراٍخ، والنك�صارية)3( م�صتبدون 
وعلى  �صملها.  متزق  كادت  فو�صى  يف  والبالد  ويقتلون،  ويخلعون  يوّلون  بال�صالطني، 
فقاموا  الدولة،  رجال  من  فئة  بني  انت�صرت  قد  الإ�صالح  روح  فاإن  ذلك،  من  الرغم 
»خّط  وظهر  العزيز.  عبد  وال�صلطان  املجيد  عبد  ال�صلطان  خليفة  على عهد  يبثونها 
فرع  لكل  اخلا�صة  القوانني  ينظمون  اأخذوا  وبعدها  1839م،  عام  امل�صهور  كلخانة« 
ال�صرعية«  االأحكام  »جملة  �صاأًنا  الأعمال  اأعظم  ومن  والق�صاء.  الإدارة  فروع  من 
قانون  ُن�ِصَر  كما  الأحكام.  يف  اإليه  ي�صتند  �صهل  مورد  وو�صع  الفقه،  ن�صو�س  لتف�صري 
اجلزاء  وقانون  1275ه�/1858م،  الطابو  وقانون  1274ه�/1857م،  عام  الأرا�صي 
1274ه�/1857م، وقانون التجارة عام 1288ه�/1871م، نقاًل عن القوانني الأوروبية 
عدة  اأخرى  قوانني  و�صعوا  كما  ال�صرعية.  الن�صو�س  خمالفتها  عدم  اإىل  النظر  مع 
منها قانون التابعية العثمانية، وقانون ترتيب املحاكم ال�صرعية، واملحاكم النظامية، 
�صورى  ونظام  الوليات،  اإدارة  ونظام  امللكية،  الإدارة  ونظامات  التجارية،  واملحاكم 
التاأليف  والطبع وحقوق  للمطابع  ونظام  املطبوعات،  ونظام  املعارف،  ونظام  الدولة، 
جمموع  وكان  واملعابر.  للطرق  ونظام  للمعادن،  واآخر  للر�صومات،  ونظام  والرتجمة، 
هذه القوانني والنظامات هو ما كان معروًفا يف بالد الدولة العثمانية با�صم الد�صتور 

)3( النك�صاري���ة: م�صطل���ح تركي معرب، وهو مرف م���ن »يكي جري« اأو »يني ج���ري« الرتكية، وتعني 
اجلي����س اجلديد. وتدل على فرق امل�ص���اة النظامية يف اجلي�س العثماين. امل�صدر: حالق، ح�صان، وعبا�س 
�صب���اغ: املعج���م اجلامع يف امل�صطلحات الأيوبي���ة واململوكية والعثمانية ذات الأ�ص���ول العربية والفار�صية 
والرتكية »امل�صطلحات الإدارية والع�صكري���ة وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والعائلية«، ط.1، دار 

العلم للماليني، بريوت، 1999. �س 26.
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(code). ثم اأعد القانون الأ�صا�صي، ومت الرتتيب ملجل�س املبعوثان، وكانت الأمور مرتبة 

املبعوثان حتى  عبد احلميد احلكم. لكن مل يكد ينتظم جمل�س  ال�صلطان  حني توىل 
الأمة بطور  وابتليت  البناء،  اأركان ذلك  ال�صنية بف�صه، وتقوَّ�صت كل  الإرادة  �صدرت 

ا�صتبداد جديد)4(.

القدمي  الد�صتورين  بني  الب�صتاين  يقارن  واال�صتبداد«  »الد�صتور  ف�صل  يف 
واجلديد، ويبني اأنه ل فرق بينهما اإلَّ اأن ال�صتبداد حال دون انفاذه فيما م�صى، واأما 
املطلق، حيث  باأنه احلكم  ال�صتبدادي  وُيعّرف احلكم  الأمة.  بقوة  نافذ  اجلديد فهو 
»يقب�س رجل واحد على اأزّمة الأمور، فهو احلكم الذي األفه العامل منذ ن�صاأته، وله بال 
ريب مزايا باهرة مع جهل الرعية وذكاء الراعي وعدله. ويعر�س فيه لأهم ال�صكاوى 
التي مل تكن من ال�صتبداد مبعنى احلكم املطلق، اإمنا هي من ذلك ال�صتبداد مبعنى 
احلكم اجلائر، الذي اأباح املوبقات وا�صتباح املحرمات – ا�صتبداد حكم الأنذال برقاب 
�س الروؤو�س وذلَّل النفو�س، ا�صتبداد ل مر�صد له اإلَّ التعنت عن هوى متيل  الرجال فنكَّ
به النف�س اإىل حيث ل تدري، ول �صرع له ول وازع يحلِّل اليوم ما حّرمه غًدا)5(. وهذا هو 
ال�صتبداد املق�صود بالبحث، ال�صتبداد الذي اأحرج �صدور العثمانيني ف�صهل لهم املنية 
ت�صاعد  الأماثل  ودعاتهم  البا�صل  جي�صهم  بجهاد  نالوها  اإذا  حتى  احلرية  �صبيل  يف 

�صدى حما�صهم فخرق لب الأثري«. 

يف ف�صل »الد�صتور واحلرية« يقول اأرباب ال�صيا�صة اأنه ل ي�صوغ اإطالق احلرية 
الأمر  وينتهي  الفو�صى  ت�صتحكم  لئال  ال�صتعباد  عهد  عليها  طال  لأّمة  واحدة  دفعة 
اأ�صد بالًء من ا�صتبداد الرجل الفرد. لكن هذا القول مع  با�صتبداد اجلماعات، وهو 
التي ر�صفت  بالأمة  لي�صت  فاإنها  العثمانية،  الأّمة  ال�صواب ل ينطبق على  ما فيه من 
دهًرا بقيد الرق، بل كانت اأمًما فاحتة حتت زعامة العن�صر الرتكي، وجميع العنا�صر 
التي ان�صمت حتت لوائها كانت من ذوات املا�صي املجيد. فالرق ل ي�صلح اإلَّ للخامل 

)4( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س 14-11
)5( للمزيد، انظر: امل�صدر نف�صه، �س 18وما بعدها.
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�صيا�صة  هذا  اإىل  اأ�صف  العثمانيني.  عنا�صر  من  عن�صر  يف  يجتمع  ل  مما  اجلاهل، 
التفريق، فاإنها على �صوؤمها كانت مزية حفظ ن�صاط هذه الأمُم املتباغ�صة يف الأم�س 
املتحابة اليوم، فباد العن�صر الذليل اأو اندمج يف غريه، ومل يبق غري الن�صيط ال�صالح 

للذود عن حو�س نف�صه ولو اإىل حني. فكلهم الآن طالب حرية وعامل بحّقه)6(.

ومن اأّول ما يحر�س عليه املرء هو »احلرية ال�صخ�صية«، التي كانت لعهد م�صى 
»مطلقة« ي�صرح املرء ويرح اإيان �صاء، ويخالط من ي�صاء، ويعمل ما ي�صاء مما ل ينال 
�صواه باأذى، وهو ل يخ�صى و�صي رقيب اأو مفاجئ. فاإذا بالعيون قد بثت والأر�صاد قد 

بل.  ت ال�صُّ �صدَّ
واإنه ل يكرث على كل من اأقام زمًنا يف الآ�صتانة اأو بع�س مدن الوليات اأن يوؤلف 
جملًدا يف ما �صمع اأو راأى من غرائب الو�صاة. و�صرب بع�س الق�ص�س التي �صادفها 

يف حياته. 
بالكثري  فلي�س  العثمانيون حريتهم،  ا�صتعاد  بل  ونال  الأمر  ق�صي  وقد  الآن  اأما 

عليهم اأن يربزوا من ذوي الهمم منهم وينبتوا من نا�صئتهم كل قّوال فّعال)7(. 

ويف ف�صل »حرية ال�صحافة«، يعّرف ال�صحافة باأنها تلك الآلة احلية الناطقة 
هة لالأفكار املُر�صدة اإىل الإ�صالح، امل�صرية اإىل مواطن اخللل، املُنادية  بل�صان الأمة املنبِّ
بحّي على الفالح. فاإنه واإن كان القانون الأ�صا�صي قد اأطلق �صراحها على ما ات�صع له 
ع لها يف حرية  وقتئٍذ واأن�صيء لها نظام خم�صو�س حوايل �صنة 1281ه�/1864م، يو�صِّ
البحث والنقد، فقد اأ�صبحت بعد ذلك حتت مراقبة حّولتها اإىل اأبواق متجيد واأغوال 
تهديد. ي�صطرب اأ�صحابها خوًفا لكلمة تبدر منهم اأو من مرريهم يتاأولها اأولو الأمر 
لزمن  الإيقاف  اأو  بالإلغاء  اإما  ُتعاقب  وكانت اجلرائد  اأرادته اجلريدة.  ما  على غري 
مدود اأو غري مدود خلرب روته عن جرائد اأوروبا، اأو بتعطيل اجلريدة دون اأن يعرف 
ال�صحايف  راأ�س  ال�صواعق على  ت  انق�صّ وكم من مرة  التعطيل،  لهذا  �صبًبا  �صاحبها 

)6( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س 22-20.

)7( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س 26-23.
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جلهله اأن هذه الكلمة او تلك قد انتزعت بحكم ال�صتبداد من معجم الألفاظ الكتابية 
كالقانون الأ�صا�صي، واخللع، واجلمهورية، والديناميت، والثورة، والن�صاف، واحلرية، 
وغريها كثري. وهنالك عبارات اأو ُجمل وجب حذفها من اأبواب الإن�صاء كقول »العدل 
اأ�صا�س امللك«، و»احلرية منتهى غايات الأمم«. وقد تقوم بتغيري اأ�صماء بع�س الأ�صخا�س 
اأو العائالت لأنها تهدم قوام اململكة. اأما املقالت ال�صيا�صية فباتت من العنقاء، حيث 
تختفي ول يعرف �صاحبها �صبب اختفائها. اإ�صافة اإىل حظر قراءة كثري من اجلرائد 
يف  املحظورة  ال�صحف  ومن  م�صر.  يف  �صدر  ما  وخا�صة  اهلل،  بالد  كل  يف  املنت�صرة 
م�صر »املقطم«، و»املوؤيد«، و»اللواء«. ويف العراق، جريدة »اللواء« التي ُحِظَرت ب�صبب 
ومن  �صفحاتها.  على  النيابي  واملجل�س  وال�صتقالل  والد�صتور  احلرية  ذكر  ترديدها 
و»اجلوائب«،  و»عبت«،  »الوقت«  العثمانية  البالد  يف  وال�صحف  الآ�صتانة  �صحف 

و»اجلّنة«، و»اجلنان«.
م  ويعلق الب�صتاين على ما اأورده يف هذا الف�صل بقوله: »اأفال ترون بدليل ما تقدَّ
اأن الأّمة ل تطالب بنعمة ت�صبغونها عليها من ف�صلكم، واإمنا هو حق �صلبتموه بعد اأن 
ا اأن بقاء �صحافتنا حّية مع �صّدة هذا  كانت متمتعة به بف�صل اأ�صالفكم، اأول ترون اأي�صً

ال�صغط يب�صرها بعمر جديد و�صاأن يف امل�صتقبل جميد«)8(. 
اإىل  ال�صحافة  تاأخر  من  ال�صكوى  الب�صتاين  فريجع  التعليم«،  »حرية  يف  اأما 
العهد ما قبل الد�صتور ... على الرغم من اأن العلم والتعليم قد رقيا فوق ما كانا عليه 
درجات. فمعظم العثمانيني اأ�صبح لهم ن�صيب من العلم، واأربى عدد القارئني الكاتبني 
على عدد الأميني يف كثري من الوليات. لكن املراقب اخلبري يعلم اأن هذا الرتقي هو 
دون ما كان يجب اأن يكون، لأن تيار العلم جارف يبدد كل ما اعرت�س �صبيله من عقبات 

اجلهل واخلمول. 
يت�ّصن  مل  لكن  �صليم،  ال�صلطان  زمن  اإىل  البالد  يف  التعليم  خّطة  فكرة  ترجع 
له اإنفاذها ب�صبب َجَهلة النك�صارية عليه. وتلقاها ال�صلطان حممود، ومل تزل ترتاوح 
وبع�س  البالد،  يف  والر�صدية  الإعدادية  املكاتب  اأُن�ِصئت  حتى  ال�صاأن  ذوي  روؤو�س  يف 

)8( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر نف�صه، �س. 34-27
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اخّتلت  التعليم  طرق  لكن  العزيز.  عبد  ال�صلطان  زمن  الآ�صتانة  يف  العالية  املدار�س 
ب�صّدة املراقبة، فاأُبعد منها كثري من املطالب املفيدة، وُحّرم على الطلبة َدر�س املهم 
َهت، وُحذفت خرائطها، وُبّدلت اأ�صماء بع�صها،  يف التاريخ وحتى جغرافية بالدهم �صوِّ
وُحظر تعليم بل قراءة العلوم الفل�صفية والجتماعية، وُمنع الأ�صاتذة من اإلقاء اأي �صرح 
العالية، كاملكتب  الآ�صتانة  اأما مدار�س  للطلبة ال�صغار.  الطلبة، وهذا كّله  مفيد على 
امللكي واملكتب ال�صلطاين واملدر�صة احلربية واملكتب الطبي ومدر�صة احلقوق، فلم يكن 

حالهم اأف�صل من �صابقيهم. 

ومن اأنواع املدار�س نوعان:
املدار�س الوطنية التي �صادها اأهل البالد، وهي قليلة مل يكن يرجى منها النفع 
املق�صود مع �صّدة اعتناء اأ�صحابها بها، لأن اأكرثها حتت اأحكام هذه املراقبة اجلائرة.
وتهافت  �صواها،  من  على  مت  ُحرِّ بحرية  تتمتَّع  كانت  التي  الأجنبية  واملدار�س 
حل تهافت الظماآن على املاء الزلل. لكن مع هذا يرى  عليها الطالب من كل امِللل والنِّ
اإل بتغيري الأحكام،  اأن هذه املدار�ص كان فيها ثلمة مت�سعة ل ميكن �سّدها  الب�ستاين 
فَمْن ِمن اأرباب تلك املدار�ص َمْن يهتم ببث روح الوطنية بني تالمذته، بل َمْن منهم 
وهم منتمون لأمم متناظرة ل ي�سعى جهد طاقته ل�ستمالة تالمذته اإىل اأمته ودولته. 
وهكذا ن�ساأ الطالب على اختالف يف الأفكار واملذاهب، وهكذا عمل الأجانب بطريق 

الِعلم على اقت�سام عقولنا كما عملوا بطريق ال�سيا�سة على اقت�سام بالدنا.
يف  التعليم  طرق  توحيد  هي:  عدة  ن�سائح  الف�سل  نهاية  يف  الب�ستاين  ويقدم 
الفل�سفة  علوم  تدري�ص  واإباحة  الوطنية،  للمدار�ص  املجال  وتو�سيع  احلكومة،  مدار�ص 
العثمانية  البالد  تاريخ  �سيما  ول  التاريخ،  تدري�ص  ووجوب  والآداب،  والجتماع 
وجغرافيتها، وت�سهيل الطرق لطلبة جميع املدار�ص من اأمريية ووطنية واأجنبية لفتح 

الأندية وعقد الجتماعات. وذلك لي�سّبوا على حب التكاتف متعا�سدين)9(.

)9( الب�صتاين، �صليمان، امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س 39-35.
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ويف حديثه عن »حرية التاأليف والقراءة«، ي�صري اإىل اأن َمْن يعن النظر يرى 
ا وا�صًحا بني هذين املتالزمني، حيث يت�صح اأنه مل يكن بد من ح�صول تباين  تناق�صً
بينهما، فالعلم مطلب من مطالب كل نف�س حّية، فكان من امل�صتحيل اإيقاف تياره كما 
م يف الف�صل ال�صابق، اأما التاأليف فهو من خ�صائ�س فئة قليلة من النا�س، وهم  تقدَّ

عة والي�صار. لي�صوا يف الغالب من ذوي ال�صِّ
اإىل  بل جلاأوا  والكّتاب،  الكتابة  بالت�صييق على  يق�صي  نظاًما  ت�صّن  والدولة مل 
»اإ�صدار الإرادات ال�صنية«، ومل يكتفوا باإن�صاء �ُصَعب املعارف يف الوليات، بل باتوا ل 
الآ�صتانة)10(.  يف  واملعاينة  التفتي�س  جمل�س  على  يعر�س  مل  ما  كتاب  بن�صر  ي�صمحون 
واملوا�صيع املُباح التاأليف فيها مل تكن ت�صمل �صيًئا من املباحث الأخالقية والجتماعية 
ف العقول وينري الب�صائر. واأ�صبحت  والفل�صفية وكل ما من �صاأنه اأن يعلي الِهمم ويثقِّ
التاآليف يف الوليات من اأ�صباه املعجزات. ومن ا�صتدَّ بهم الياأ�س ومل يطيقوا ال�صرب 

اأو خفَّ حملهم، فوكلوا اأمرهم اإىل اهلل، وغادروا بالدهم وهم يحنون اإليها عن ُبعد.
ومل يتوقفوا عند هذا احلد، بل اأخذوا يتعقبون اآثار كل قدمي فيه نفحة من نفحات 
احلرية، وي�صادرون كل املنتخبات يف املكاتب ويزّجون باأ�صحاب الكتب واملكتبات يف 

�صجون الآ�صتانة ودم�صق ال�صام.
اأما اأ�صحاب املكاتب اخلا�صة، فكانوا يباغتونهم يف منازلهم ويفتحون خزائن 
َخرة من عهد الآباء والأجداد متذرعني باأية ذريعة من الو�صاة،  الكتب، التي كانت مدَّ
الرغم من  األف جملد. وعلى  يقرب من خم�صني  ما  فاأتلفوا  الكتب،  يتلفوا هذه  حتى 
وجود قانون للمطبوعات، لكن مل يكن ُيعمل به، وحبذا لو ُعمل ببع�صه. وال�صعر –وهو 

)10( جمل�س التفتي�س واملعاينة: هو جمل�س �صم خليًطا من كل اأ�صناف النا�س رفيعهم وو�صيعهم عاملهم 
وجاهله���م، وهو مرتع لبع�س �صنائع املابني، وهو منفى لأذكي���اء ال�صبان اتقاًء لبادرة منهم. تدفع 
له���م الرواتب، وبع�صهم يف الآ�صتانة والبع����س الآخر يف اأطراف البالد، وتختلف الرواتب زيادًة اأو 
نق�صاًن���ا، باختالف منطوق الإرادة ونفوذ الوا�صطة. وقد األقيت على هذا املجل�س مقاليد املعارف 
يف الب���الد العثماني���ة ل ُيب���اح بن�صر كت���اب اأو تاأليف ما مل يعر����س عليه ويت�صفح���ه، فيقراأه بع�س 
اأع�صائ���ه حرًفا حرًف���ا باأية لغة كانت، فيزي���دون وينق�صون ويحرفون ويبدل���ون وريا حذفوا منه 
�صفح���ات وف�ص���وًل بل رمبا حذفوا كلم���ات وعبارات، فاختلت بخذفها حلم���ة الكتاب من اأوله اإىل 

اآخر. )انظر الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر نف�صه، �س42-41(
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ن�صوة الروؤو�س و�صناجة الكّتاب واملوؤلفني- فقد مت الق�صاء عليه ق�صاًء مربًما، اإلَّ ما 
كان ينفخ منه يف نفري التدجيل وبوق التبجيل. 

كل ما م�صى هو نزر من بحر من م�صاوؤي حكم م�صى)11(. 
اخلالف  الب�صتاين  يذكر  والتلغراف«،  البو�صتة  اأو  الكتابة  »حرية  ف�صل  ويف 
يف  بريد  مكتب  فتح  الأخرية  طلب  حول  واإيطاليا  العثمانية  احلكومة  بني  قام  الذي 
القد�س – اأ�صوة ب�صائر الدول الأوروبية الكربى- وملا مل ُيجب طلبها، اأرعدت واأبرقت 
مبطالب  ف�صلموا  الرف�س،  اإىل  �صبياًل  املابني  رجال  يجد  ومل  الأ�صاطيل،  وح�صدت 
ا بعد انحياز جميع الدول اإىل جانبها. واملرام من هذه الق�صة هي  اإيطاليا، خ�صو�صً
بيان مبلغ الظلم ووقوعه يف نفو�س العثمانيني ب�صرف النظر عن حّق مكت�صب لأجنبي 

اأو مطمع ي�صعى اإىل بلوغ غايته منه.
الأحرار  عالقة  حفظ  يف  عظيم  ف�صل  لها  البو�صتة  مكاتب  اأن  الب�صتاين  ويرى 
بع�صهم ببع�س وترويج كثري من الأعمال التجارية وال�صيا�صية، واإْن َعِمل بع�س رجال 
احلكومة على اإلغاء هذه املكاتب علًنا، لكنهم يف الباطن كانوا يوؤيدون الأجانب خوًفا 
على مرا�صالتهم، وهذا حال املخل�صني. اأما اخلونة، فكانت هذه املكاتب هي الو�صيلة 

رة من دماء الأهايل. فر املُْقطَّ الوحيدة لإيداع م�صارف اأوروبا واأمريكا املاليني ال�صُّ
كان رجال املابني مع تاأييدهم الأجانب �صًرا مبا خ�س مكاتب الربيد، يداأبون 
ا على ا�صتمالة بع�س عمال تلك املكاتب واإغرائهم باملال ليدفعوا اإليهم بع�س  �صًرا اأي�صً
اأورد  الأ�صدقاء، وقد  النا�س حتى بني  �صائًعا بني  املراقبة  اأمر  الأحرار. وكان  ر�صائل 
حادثة معه هو �صخ�صًيا. ومن نتائج املراقبة تعطيل امل�صالح يف املدن الكبرية لمتناع 
الآ�صتانة  ت  وكم من مرة �صجَّ الداخلية،  الرُبد  بان�صاء مكاتب  ال�صماح  احلكومة عن 
اإىل  يعمد  اأخرى  اإىل  مّلة  من  كتاب  اإر�صال  اإىل  امل�صطر  كان  حتى  الت�صييق،  لهذا 

عاة.  ا�صتئجار ال�صُّ

)11( الب�صتاين، �صليمان، امل�صدر نف�صه، �س 47-41.
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املكاتب  اإىل  معظمه  وذهاب  املختّلة  الإدارة  هذه  دخل  تدين  اإىل  اأدى  هذا  كل 
اأن تعبث بكل مورد من موارد البالد  اآلت على نف�صها  الأجنبية، فكاأن حكومة املابني 
باحلْجر على احلرية على طرق �صتى. ولي�س من ال�صعب ت�صور ما �صيكون من ازدياد 

موارد الرثوة با�صتتباب الأمن والعدل. 
ومن امل�صتغرب له وجود مكتب تلغراف اأجنبي يف قلب العا�صمة، واآخر يف الفاو 

الواقعة يف منتهى اأمالك الدولة)12(.

ويف باب »حرية اجلمعيات« يذكر الب�صتاين اأنه يف �صني ال�صلطان عبد العزيز، 
كمال  اأمثال  الآ�صتانة  يف  و�صب  با�صا  مدحت  اأمثال  اإىل  الأحكام  مقاليد  اأُلقيت  حني 
نه�صة  اإىل  فدفعتها  ن�صاط،  ن�صمة  البالد  يف  هبَّت  ومدحت،  و�صعيد  وناجي  واأكرم 
اإن�صاء املنتديات وتاأليف  اإىل  فكرية. فقد نه�س �صبان البالد على اختالف نزعاتهم 

اجلمعيات العلمية والأدبية طلًبا لالإفادة وال�صتفادة.

تاأ�صي�صها  ا�صرتك يف  بريوت، حيث  االآداب« يف  زهرة  »جمعية  ومن اجلمعيات 
الدين  يف  للبحث  التعر�س  منع  مواده،  اأول  من  قانوًنا  و�صّنت  وامل�صيحي،  امل�صلم 
وال�صيا�صة، وفر�صت على جميع املنت�صبني لها اإلقاء اخلطب واملباحث املفيدة، و�صمت 
اجلمعية مكتبة. وبعد تويّل مدحت با�صا اأمر ولية �صورية، اجتمعوا به والتم�صوا منه 
الإرادة  املقابلة، حتى �صدرت  اأ�صبوع على  قانون اجلمعية، ومل ي�س  امل�صادقة على 
ال�صنية باملوافقة على اإن�صاء اجلمعية. وهو اأمر مل يكن اأحد ي�صدقه يف زمن ال�صتبداد.

املح�صة،  لتاأليف اجلمعيات اخلريية  ال�صتبداد  اإجازة رجال  الرغم من  وعلى 
حيث ل بحث ول خطاب. فاإنهم مل يكونوا ياأذنون بارتفاع �صوت تلك اجلمعيات. ولذلك 
نتيجتان، الأوىل: اأنهم بذلك ال�صغط جروا بالعقول يف وجهة التقهقر. والثانية: اأنه مل 

يبق يف البالد اإلَّ اجلمعيات الطائفية اخلريية.

)12( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر ال�صابق 54-48.
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وحتى ه���ذه اجلمعيات اخلريية مل ت�صلم م���ن �صوء نواياهم، كجمعية »املقا�صـــد 
اخلرييـــة«)13( يف بريوت، التي األَّفها م�صلمون لإ�صعاف الفق���راء وتربية الأيتام واإن�صاء 

املدار�س. ومنها »املجمع العلمي« يف بريوت)14(. 

وحتت عنوان »احلرية ورجال الدولة«، يقول الب�صتاين اإنه ل ريب اأن ا�صتبداد 
احلكومة الغابرة اأزاح من وجهها �صفوة خال�صة من رجال الذكاء والغرية وال�صتعداد، 
واإذا ا�صطرت اإىل ا�صتخدام بع�صهم ذًرا للرماد يف اأعني النا�س طرحتهم يف اإحدى 
زوايا الإهمال ل حول لهم ول قوة، كما فعلت مع اأكرم و�صعيد يف زوايا جمل�س ال�صورى، 
ُفِتَحت لهم الأبواب مما �صيكون  اأما بعد الد�صتور فقد  �صعيًدا اإىل اليمن.  اأبعدت  ثم 
لهم يف امل�صتقبل �صاأن مذكور وماآثر غراء. وهناك فئة اآثرت الغرتاب والفقر ووا�صلت 
وعبيد اهلل، فُبِذَلت لها الأموال، فلم تطعمها، وغّررت  كر�صا و�صباح الدين  اجلهاد 
باأعلى الرتب واأ�صمى الوظائف، فلم تغرت، ومل تزل دائبة يف �صبيلها حتى قي�س اهلل لها 
هذا الفوز املبني. وكل هوؤلء مل يكونوا من رجال الدولة على ما يفهمه اأرباب ال�صيا�صة.

ويرى اأن اجلّم الغفري من النا�س ينحون بالالئمة على جميع رجال احلكومة بال 
ا�صتثناء وهو خطاأ فاح�س. فاإذا ا�صتقريت الأحوال وتتبعت جماري ال�صيا�صة الداخلية 

تبني لك اأن التبعة كل التبعة يف هذا البالء ل تتجاوز النزر الي�صري منهم.

تكن  اجلوا�صي�س مل  امللتفة حولهم من جند  اجليو�س  النظر جتد  اأمعنت  فاإذا 
الرتقاء  �ُصلَّم  منهم  الواحد  �صعد  وكلما  النا�س،  �صائر  على  منها  عليهم  وطاأة  اأخف 
زادت الرقابة عليه، ول ي�صتثنى من ذلك �صدر اأعظم اأو وزير خطري، ول تراعى ُحرمة 

�صيخ اإ�صالم اأو عامل كبري. بل كان املاأمورون ال�صغار اأخّف �صيًما واأنعم باًل. 

)13( جمعية املقا�صد اخلريية الإ�صالمية: هي جمعية خريية اإ�صالمية، اأ�ص�صت عام 1878م، يف بريوت، 
تق���دم عدة خدمات متعلقة بقطاع التعلي���م وال�صحة وال�صوؤون الجتماعية، ق���ام بتاأ�صي�صها كاًل من 
اأحمد دريان، وبديع اليايف، وب�صـــري الببري، وح�صـــن بيهم، وح�صن الطرابل�صي، وغريهم من اأهل 
ب���ريوت ال�صن���ة، واهتمت اجلمعية بالفتاة امل�صلم���ة واإعدادها اإعداًدا جيًدا، لذل���ك اأن�صئت اجلمعية 
مدر�ص���ة للبن���ات امل�صلم���ات، وتلتها مدر�صة اأخ���رى، ومدار�س للبن���ني. وقد اعتم���دت اجلمعية على 
التربع���ات التي بداأت ت���زداد نتيجة ملا لحظه اأه���ايل بريوت من خدمات جي���دة تقدمها اجلمعية، 

واهتمام القائمني عليها بها. )امل�صدر:  ).
)14( الب�صتاين، �صليمان، امل�صدر ال�صابق، �س. 59-55
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ُيقال  اأخرى  خفية  رقابة  حتت  راأيتهم  اأنف�صهم  اخلفية  زعماء  اإىل  اأِلفت  واإذا 
اأكرب  نهاية، من  اإىل ما ل  اأخرى، وهكذا  م، وعلى هذه رقابة  تقدَّ يف و�صفها مثل ما 
كبري اإىل اأ�صغر �صغري، من ويل عهد ال�صلطنة اإىل اأبناء الأ�صرة احلاكمة اإىل الوزراء 
يف  احلروف  مرتبي  حتى  واملت�صرفني،  الولة  اإىل  وال�صباط  امل�صريين  اإىل  والعلماء 

املطابع وموزعي ر�صائل الربيد والتلغراف.

ونظام اخلفية هو الوباء الذي كان منت�صًرا يف البالد انت�صار اجلراد. ولو كان 
اإذ مل  احلكومات؛  اأعدل  احلكومة  لكانت  احلكم  اأ�صكال  من  كواحد  بامل�صاواة  العدل 
تكن اخلفية ت�صرب ك�صًحا عن اأحد ظاملًا كان اأو مظلوًما. وكل احلول والطول اأ�صبح 
م�صدر  كان  اأنه  اإىل  ي�صري  تاريخًيا  اأثًرا  بات  العايل  الباب  واإن  ال�صتبداد،  ُدعاة  يف 
الأحكام يف �صالف الزمان، والوزراء اأ�صبحوا اآلة �صماء يف اأيدي رجال املابني ل يحّلون 
ول يربطون ما مل يتلّقوا الأوامر، واإذا اأحرجهم الَع�َصف فهزتهم الأريحية فقاموا بوجه 
تلك الأوامر، ُنبذوا يف احلال كما جرى مراًرا ل�صعيد وكامل ال�صدرين. واإذا علمت اأن 
�صلطة ال�صدر الأعظم اأزيلت حتى عن نف�س م�صت�صاريهم وكتابهم، فقل يل بحقك من 

ذا الذي يعجب لتثبط هممهم وتعذر الإ�صالح عليهم؟ 

واإذا اأردنا الإ�صالح املفرو�س على رجال الدولة قياًما بواجب تلك املهام، يجب 
اأن نعلم اأن كلمة »الإ�صالح« نف�صها كانت من احلروف املق�صي عليها بالإلغاء. 

بغداد )1870م(، قبل طرد احلرية من  با�صا)15( وايل  مدحت  ويعر�س حلالة 
البالد، وبعدها. وكيف اأنه بنزاهته وجترده، هابه املرت�صون، وكيف عمل على ا�صتتباب 
الأمن يف املنطقة واأ�صلح اإدارة احلكومة وُنظم املحاكم، وفتح اأبوابه للمتظلمني، واأن�صاأ 
اأّول مطبعة يف بغداد واأ�صدر جريدة »الزوراء«، واأ�صلح اإدارة ُعمان البحرية التي ت�صريِّ 
البواخر يف اخلليج، واألَّف �صركة من اأهايل املدينة لإن�صاء طريق الرتامواي بني بغداد 

)15( مدح���ت با�ص���ا: هو �صفيق مدحت با�ص���ا )1822-1994م(، �صيا�صي عثم���اين واإ�صالحي، ذو توجه 
م���وايل للغرب، ت���وىل منا�صب عدي���دة منها ال�ص���دارة العظمى، ووزي���ًرا للع���دل، وكان قبلها والًيا 
)http://ar.wikipedia.org/wiki :لبغداد، ثم والًيا لدم�صق، ووالًيا على ولية �صالونيك. )امل�صدر
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والكاظم، وهي الأوىل يف الوليات العثمانية، واأطلق من احلرية املاأمورية بقدر ما األقى 
لإ�صالح  م�صروًعا  وو�صع  �صيء،  من  املحاذرة  عدم  عليهم  واأوجب  التبعة  من  عليهم 
اإدارة اجلمارك وجباية الأع�صار، فاأ�صبحت ولية بغداد تفاخر �صائر الوليات. وهذه 

اأعماله بعد نحو ثالث �صنوات ون�صف ال�صنة.

ويقول الب�صتاين عن هذه الإ�صالحات، اأنه لو جرى الولة خلفاوؤه على اأثره منذ 
نحو اأربعني عاًما لأ�صبحت بغداد الآن كما يقول اأهلها �صيدة البالد.

ت تولية مدحت با�صا على �صوريا، فا�صتهمَّ للعمل على اإ�صالح  ويف عام 1878م متَّ
َبت له مكيدة، �صيق  ت توليته اأمرها، ُن�صِ �صاأنها كما فعل يف بغداد. ويف اإزمري حني متَّ

على اأثرها اإىل الآ�صتانة ثم اإىل الطائف حيث ق�صى �صهيًدا.

جرك�ش. فبعد توليه  ُقتل على يد  را�صد با�صا)16( وايل �صوريا، الذي  ومثله كان 
�صوريا قام بتدويخ ُع�صاة الن�صريية يف جبالهم واحلوارنة يف معاقلهم. ويف الداخل 
اأن�صاأ املدار�س الكثرية، وظهرت يف �صوريا اأّول املجالت العربية، واأن�صاأ �صحف الأخبار، 
وو�صع نطاق احلرية يف التحرير، وكافاأ املوؤلفني مبال، وكانت نه�صة للعلم والأدب. وكذا 
�س لو�صاية وا�ٍس، فعزل من نظارته  الأمر مع منيف با�صا)17( ناظر املعارف، الذي تعرَّ

واأمر بالإقامة يف منزله زمًنا اإىل اأن ظهرت براءته.

)16( را�صــــد با�صا: هو ممد را�صد با�صا )1866-1871م(، ويعد من الولة العثمانيني الذين 
حكم���وا ولية دم�صق، وتركوا اآث���اًرا ح�صنة، امتدحه القن�ص���ل الإنكليزي املقيم يف دم�صق 
بقوله »يف حدود معرفتي ل يوجد واٍل غادر �صورية وكان الأ�صف عليه عاًما كهذا الوايل«. 

)http://www.discover-syria.com/bank/6399 :امل�صدر(
)17( منيف با�صـــا: يقول عنه برنارد لوي�س اأنه موؤ�ص�س اجلمعية العلمية، وهو من قام بن�صر جمموعة 
من احلوارات املرتجمة عن فونتنيل وفينيلون وفولتري، معرًفا القراء علي بع�س الأفكار واملفاهيم 
اجلدي����دة ح����ول »الوطنية« و»الأخ����الق الجتماعية« و»تعلي����م الإناث« وغري ذل����ك، عام 1859م. 

.)http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=60935 :امل�صدر(
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ويذكر الب�صتاين ما عاناه للح�صول على ترخي�س من نظارة املعارف بالآ�صتانة 
�صليم  عمه  ابن  بداأها  التي  الرتكية  اإىل  العربية  من  املعارف  دائرة  نقل  ملتابعة 
الب�صتاين، حتى ح�صل على الرتخي�س من ال�صدر الأعظم مبا�صرة. ونتيجة لذلك، 

اأخذت املراقبة ت�صتّد عليه، وحالت دون قيامه بالعمل. 

لقد كانت اأروقة ال�صتبداد من�صوبة فوق روؤو�س جميع رجال الدولة على ال�صواء، 
ل  ب اإىل ولة الأمر ت�صهِّ وجراثيم الف�صاد منبعثة يف ذلك اجلو املكفهر، وو�صائل التقرُّ
كل ممتنع من ال�صر. والدولة على ذلك النحطاط مل تعدم رجاًل هذا �صاأنهم عا�س من 

عا�س منهم يف جهاد دائم، ومات من مات حزيًنا اأ�صيًفا.

ويختم اأنه لو تعاونت املدار�س العالية كاملكتب ال�صلطاين واملكتب امللكي ومكتب 
احلقوق واملكتب الطبي لنه�صت البالد)18(. 

اأما »الد�صتور واخلفية«، فاخلفية يف عهد ال�صتبداد مل تكن من نوع ال�صرطة 
تبثهم  الذين  اجلوا�صي�س  �صنف  من  ا  اأي�صً تكن  مل  كما  ال�صري،  بالبولي�س  املعروفة 
اأكفهم.  على  روؤو�صهم  فيحملون  الأجنبية  البالد  يف  ع�صكرية  اأر�صاًدا  احلكومات 
�صنف  وهو  األ  احل�صارة  دول  من  وا�صمحل  باد  ثالٍث  لنوع  القوة  كل  القوة  كانت  بل 

املتل�ص�صني لإزهاق الأرواح واإمالء ال�صجون و�صلب الأموال بالطرق الفا�صحة. 

اخلفية هي دائرة منظمة يف املابني، ودعي رئي�صها باأ�صماء ل يدل منها �صيء 
على م�صماها كقولهم مدير �صيا�صة املابني، اأو مدير ال�صيا�صة الداخلية، ومل يكن ُيباح 

لأحد اأن يدعوه با�صم رئي�س اخلفية. 

يف  العروق  ت�صعب  وخارجها  البالد  داخل  مت�صعبة  فروع  الدائرة  لتلك  وكان 
اجل�صم؛ اإذ كان عّمالها مبثوثني يف كل دوائر احلكومة، من الباب العايل اإىل النظارات 
املنف�صلة عنه اإىل فرع من فروعها. وهناك �صعبة لقراءة الكتب واجلرائد وترجمة ما 
كان منها باللغات الأجنبية. وهناك عمال لتناول زبدة الأخبار وتقديها اإىل املراجع 

)18( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س 82-60.
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العليا. ومن اأغرب ما روى التاريخ هو جتارتهم باأعداء الدولة من اأبنائها على زعمهم. 
وي�صيق املجال ل�صرد ما ُيعرف من اأمثال هذه ال�صرقات، وكانت الأموال ُتبذر يف �صبيل 
ت�صهيل عمل موظفي الدائرة ل تقّل عن املليون؛ اأي اأنها كانت تربو على خم�ص�صات 
اجلهل  على  تنفق  حلكومة  يرجى  فالح  واأي  جمتمعتني.  واملعارف  ال�صابطة  نظارتي 

والظلم فوق ما تنفق على الأمان والعلم. 

وعلى اجلملة فاإن اخلفية كانت على هذه الدولة اأ�صد بالًء من جميع ما تواىل 
عليها من املحن منذ قيامها، ولي�س يف تاريخها �صفحة توازي ب�صوؤمها هذه ال�صفحة 

ال�صوداء.

ول ُيق�صد يف ف�صل »الد�صتور والتع�صب«، نوع واحد من التع�صب، بل هو كل 
الذميم  التع�صب  املق�صود هنا هو  فالتع�صب  اأم جن�صًيا،  كان  دينًيا  التع�صب،  اأنواع 
الذي يدفع اإىل كراهة اأبناء ديانة اأخرى من اجلن�صية نف�صها، وهو الآفة الكربى التي 
نخرت عظام الب�صر قروًنا طوال، ول تزال يف بالد ال�صرق علة العلل. وي�صيء الب�صتاين 
اأن يعرتف اأنها كانت يف البالد العثمانية حتى يوم اإعالن الد�صتور على اأ�صّد مظاهرها 

يف كثري من اأجزاء ال�صلطنة. 

ويقول اإن ما تواىل على هذه الدولة من كوارث الزمان وما انتابها من ال�صعف 
من  ترى  تكن  فلم  بقّوتها،  يودي  كاد  اأو  اأودى  الأخري  القرن  يف  الأحكام  واختالل 
الوفاق  بنور  الأمة  ت�صتنري  اأن  الأحكام  زمام  على  القاب�صني  م�صلحتها جلهل معظم 

والت�صامن خ�صية اأن تنقلب عليها...«

ال�صلطنة وهما الإ�صالم  الغالبني يف  اإىل الدينني  اإذا نظرت  وي�صيف هنا: »ثم 
والن�صرانية واإىل العنا�صر املختلفة التي يتاألف منها هذا اجل�صم، راأيت هناك اأ�صباًبا 
اأخرى تدعو اإىل هذا ال�صقاق. فامل�صلم باحتاده بالدين مع الأمة الفاحتة وقيامه دون 
حق  له  يرى  امل�صيحيني،  على  التجنُّد  لمتناع  الغزوات  ورّد  احلروب  بعبء  امل�صيحي 
ال�صلطة وال�صيادة. وامل�صيحي يعّد نف�صه مكوًما مظلوًما. واجَلَهلة وذوو الغايات من 
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الفريقني.  على  بالتهوين  اأداوؤه  عليهم  الواجب  الغر�س  كنه  يدركون  ل  الدين  رجال 
واحلكومة لهية مب�صاغلها؛ بل رمبا َعَمد كثريون من عّمالها اإىل اإثارة الأحقاد الكامنة 

جًرا ملغنم يرجونه اأو غاية يرمون اإليها«. 

زمن  انق�صى  قد  اأنه  للنا�س حينئذ  ُخّيل  الد�صتور عام 1876م،  اأعلن  اأن  وبعد 
لمة وال�صقاق وعقبه ع�صر النور والوفاق. لكنه مل يكن اإل كومي�س الربق حتى تبدت  الظُّ
تلك الآمال ووثبت على بقية اجلهل الكامنة يف ال�صدور واأزالت الغ�صاء عن الب�صائر، 
اأنهم  فا�صتنارت الأذهان واأدركت احلقائق وعلم امل�صلم وامل�صيحي والرتكي والرومي 
جميًعا يف ال�صقاء �صواء. واأنه ل منا�س لهم اإلَّ بالتعاون ونبذ الأحقاد والن�صمام يًدا 
واحدة ل�صحق تلك الأيادي الظاملة والنثناء بعد ذلك اإىل النظر يف اإعالء �صاأن هذه 

الأمة الواحدة والدين هلل.

علم امل�صيحي على اختالف نحله اأنه مقيم يف بالد ن�صاأ فيها اأجداده من قبله، 
ول فالح له اإلَّ بكف ب�صره عن التطلع اإىل دول اأوروبا وباإلقاء يده يف يد اأخيه امل�صلم 
لإعالء �صاأنهما مًعا و�صاأن البالد التي ن�صاأ فيها. وعلم امل�صلم اأنه ل �صبيل له اإىل كم 
اأفواه الأجانب والأقارب ودرء ال�صبهات وتذليل العقبات والتفرغ اإىل ال�صالح العام، اإل 

مب�صافحة اأخيه امل�صيحي وال�صري مًعا يف طريق ينعمان وي�صقيان بها مًعا«.

ويختم الب�صتاين الف�صل براأي له يقول فيه اإن اأعظم الو�صائل ل�صمان ا�صمحالل 
التع�صب الديني جتنيد امل�صيحيني مع امل�صلمني، واأعظم و�صيلة ل�صمحالل التع�صب 
اجلن�صي تعميم اللغة الر�صمية وجعل تعليم اللغة الرتكية اإجبارًيا. فاإن هاتني الو�صيلتني 

مع تعميم اأ�صباب العلم والتهذيب ي�صمنان توثيق عرى التواد والإخاء)19(. 

دول  بني  »لي�س  اأنه  احلكومة«،  وماأمورو  »الد�صتور  ف�صل  يف  الب�صتاين  ويورد 
الأر�س دولة تزعم ال�صالح والنزاهة بكل ماأموريها. ولي�س منهم من ل يكت�صف يوًما 

)19( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س 98-90.
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بعد يوم اإجحاف حاكم بحكمه، اأو عبث اأمني باأمانته، اأو �صرقة عامل يف عمالته، اأو 
زيغ وزير يف وزارته، فالإن�صان ل يزال يف بون �صا�صع عن حدود الكمال، ولكنه لي�س من 
ا من ل ي�صغي اإىل نداء الوجدان و�صوت اخللق، فيغ�صي عن تعقب  دول احل�صارة اأي�صً
اجلابن واأخذ الربيء بجريرة املجرم، اإلَّ ما �صاق اإليه خطاأ الق�صاء والع�صمة هلل. اأما 
اأن يكون  حكومتنا الغابرة، فلم يكن هذا �صاأنها بل كان الداء منبعًثا من حيث يجب 
الداء. ول هم للقاب�صني على زمام الأحكام اإل �صدُّ مطمع وادخار ثروة ليوٍم ع�صيب 
كيوم الد�صتور الذي ابُتلوا به ... وما قولك مب�صري حكم هوؤلء هم حملة لوائه اإذا ذل 
اأحدهم تذرع بالغدر والنميمة لنيل ماآربه، واإذا ظفر وا�صتقر على جربوته نظر اإىل 

النا�س نظر الرتيالء اإىل الذباب«.

ومل يكن املاأمورين ياأمنون على بقائهم يف من�صبهم عاًما واحًدا. ولو كان املاأمور 
املعزول ينقل دائًما اإىل من�صب اآخر ملا عظمت البلوى، ولكن الويل كل الويل ملن ُعزل 
�صنائع  باأحد  اللحاق  عن  الرجل  ق�صري  اأو  اجليب  فارغ  وكان  �صبب  لغري  اأو  ل�صبب 
املابني. ومن هوؤلء مدير للتلغراف، ُعزل من من�صبه فلبث �صنني على ب�صاط الفاقة، 
وملا ن�صبت به خمالب اجلوع، ُعنّي �صاعًيا للتلغراف باإ�صعاف رجل من قدماء مريديه 

براتب مئة وخم�صني غر�ًصا.

واأعظم من هذه البلوى ما كان يتقا�صاه عمال املابني واأن�صارهم من الولة وكل 
ذي من�صب مرموق، فكان اأولئك العمال يت�صون ثروة البالد وير�صلونها حتاويل اإىل 
ا ومن�صوًجا وجموهًرا ومنقو�ًصا بزخارف ال�صناعة.  الآ�صتانة، خال ما كانوا ينفذون �صرًَّ
ا ما ف�صا من الزيغ يف تعيني املاأمورين على هوى ذوي النفوذ بال  واأعظم من هذا اأي�صً

فح�س ول تدقيق ول نظر اإىل ال�صلك و�صابق اخلدمات. 

وُيلِحق بذلك عدم التنا�صب يف الرواتب بني كبار املاأمورين و�صغارهم، فالكبري 
يتقا�صى فوق راتب اأمثاله يف اأوروبا، وال�صغري ل يعطى الكفاف من العي�س، ول تكافوؤ 
ا بني اأفراد بع�س الدوائر كاجلمعة الر�صومية وجمل�س ال�صورى وغريهما. اإ�صافة  اأي�صً
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اإىل تاأخر دفع تلك الرواتب اأ�صهًرا يف بع�س الأحوال و�صبطها كلها يف اأحوال اأخرى، 
مما يدفع العمال ملد يدهم اإىل الر�صوة.

اأما بعد الد�صتور، فقد راأب الد�صتور كل هذه ال�صدوع، اإذ ُيقلد املنا�صب اأربابها 
وتنظم  الأمة.  عواتق  فيثقلون  عواتقهم،  تثقل  التي  ال�صرائب  عواتقهم  عن  وترتفع 
اأ�صالك امل�صتخدمني، فيندرج كلٌّ يف �صلكه اإىل حيث ي�صوقه ِجّده واإخال�صه يف اخلدمة. 
وتتعادل الرواتب فيعطى كلٌّ جزاء عمله، وينتظم دفعها بال تاأخري، ويتنع العزل بال 
�صبيل  ول  رحمة  بال  املرت�صون  وُيعاَقب  ماباة،  بال  الرتقي  �ُصبل  وتتمهد  ماكمة، 

للرحمة بعد اإزاحة تلك الأ�صباب من وجوههم. 

ويرجع ذلك اإىل الفوائد الناجمة عن انتظام الأحكام، وراحة الآمر واملاأمور، 
وزيادة الدخل، واإ�صالح الأخالق، ما ل ينتجه بذل املاليني. واأن اإ�صالح احلال ي�صلح 
بالطبع اأخالق الرجال، فلئن ف�صدت اأخالق معظم املاأمورين يف الزمن املا�صي، فذلك 
لأن قادة الأحكام كانوا كتلة ف�صاد ل بد من تناثر جراثيمها اإىل ما ل�صق بها. فال ريب 
اإذن اأن اإعالن الد�صتور وحده م�صلٌح من اأخالق املاأمورين الفا�صدة يف زمن احلرية 

والعدل ما مل يكن من املمكن اأن ينجع فيه دواء يف زمن ال�صتبداد والظلم)20(.

و»الد�صتور  الدين«،  ورجال  ب�»الد�صتور  املعنونة  التالية  الف�صول  وي�صتعر�س يف 
الزراعة«،   – الرثوة  وموارد  »الد�صتور  و  احلكومة«،  ومالية  و»الد�صتور  واملهاجرة«، 
و»الأعمال  و»التجارة«،  و»ال�صناعة«،  املعادن«،   – الرثوة  موارد  �صائر  يف  و»كلمة 
اأهم الآفات التي ابتليت بها الأمة، من  العامة وال�صركات«، و»ال�صياح وامل�صتوطنون«، 
ا�صتقطاب  اإىل  اإ�صافة  وجتارة،  و�صناعة  ومعادن  زراعة  من  وثرواتها  مواردها  هدر 
ال�صركات العامة واخلا�صة، واملردود املايل الذي كان �صيعود على الدولة لو ا�صتثمرت 

هذه املوارد ب�صكل �صحيح، �صواء املادية اأو الب�صرية منها.

)20( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س 131-126.
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اخلامتة

يف اخلامتة يلقي الب�صتاين نظرة عامة على جمل�س املبعوثان يف ال�صنة الأوىل، 
يتوهم  ل  اأن  العثماين  ال�صعب  فُيذّكر  �صنة؛  وع�صرين  خم�س  بعد  العثمانية  الدولة  اأو 
اأن الد�صتور نعمة اأتت عفًوا، حيث ا�صتقبله النا�س من دون اإراقة دماء، وذلك يرجع 
بالنظر اإىل منتهى اأدواره واإىل احلكمة الباهرة التي ازدان بها روؤ�صاء هذه احلركة، 
اأن  مو�صكة  كانت  التي  الدماء  فحقنوا  واملطامع  الغايات  عن  التجرد  من  اأبرزوه  وما 

تتدفق �صيوًل. 

ومع هذا، فال�صعاب كثرية، ون�صراء ال�صتبداد غري مائتني، واإمنا هي ا�صتماتة 
وقتية يرتقبون الفر�س يف اأثنائها ولهم من اأبناء التقليد البحت وحزب التقهقر الأعمى 

عوٌن قوي يلتف حولهم اإيان ت�صنى لهم الأمر.

للحكومة  حيًّا  و�صعاًرا  الأمة  جمموع  يثل  كان  الذي  املبعوثان  جمل�س  اأما 
الد�صتورية، تاآلبت عليه قوى اأعداء الدولة من اخلارج واأعداء الإ�صالح من الداخل، 

متخذين من اإثارة ال�صقاق بني اأع�صائه وبينهم وبني احلكومة. 

ويرى الب�صتاين اإن كان ُيرجى من جمل�س املبعوثان يف �صنته الأوىل اأن ل يزعج 
ا على اأبناء الأمة  احلكومة مبا ل ي�صرفها عن التفرغ لال�صالح، كان من الواجب اأي�صً
اأن ل يزعجوا الأع�صاء مبا ي�صرفهم عن التفرغ ملهمتهم. ففي اأول اجتماع للمجل�س 
عن  منتدًبا  مبعوثهم  يظنون  كانوا  ولية  كل  اأبناء  اأن  الختبار  لنا  اأّيد  1876م،  عام 
منتخبيه ل غري، وماأموًرا باإنفاذ جميع رغائبهم واإبالغ ت�صكيات اأفرادهم مهما كانت، 
حتى لقد كانت الر�صائل يف بع�س الوليات تنهمر كاملطر على روؤو�س مبعوثيها حاملة 

من املطالب ما لو طرحه املبعوث للبحث ملا ناله اإل هزء رفاقه.

بالدهم،  م�صلحة  على  الغيورين  العثمانيني  من  الراقية  الطبقة  اأبناء  واأن 
ال�صخم من  املُلك  الذي ل تقوم دعامة لهذا  الوئام  ُرَبط  متحّرقني ِغرية على حفظ 
دونه، لكي يواكبوا التطور العلمي الذي �صبقتهم اإليه اأمم اأخرى، لو كانت اأو�صاع البالد 
اأف�صل مما هي عليه قبل ثالثني عاًما. ومع هذا فاإنه متفائل باأن ال�صبل التي تفتحت 
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لتلك الأمم باجلهد والعناء هي بادية مت�صعة لالأمة العثمانية تلج منها ما �صاءت، وباب 
الختيار مت�صع لها اأكرث مما هو مت�صع لغريها.

ويطمئن اأبناء الأمة اأن الدول تدول وتنقر�س، اأما الأمم فال تنقر�س ول تتال�صى، 
بل تبقى حّية ما حيي النا�س. وقد تتحول من حال اإىل حال فتنحط وترتقي وتندمج 
بغريها. وقد تفرق وتتوزع اأفرادها يف املجتمع الب�صري، فتفقد وطنيتها الأوىل. واأن ما 
ظهر يف هذه الأمة من انحطاط، وفقد للوطنية، اإمنا هو عار�س زال بانقرا�س دولة 

ال�صتبداد، فلي�س يف �صبيلنا ما يعوقنا عن بلوغ اأ�صمى مبالغ الأمم.

ويورد لنا اأنه مل تكد متر اأيام على اإعالن الد�صتور حتى انقلب وجه هذه اململكة 
انقالًبا معنوًيا تاًما، فزال ال�صقاق و�صاد الوفاق، وانطلقت الأفكار والأل�صنة والأقالم، 
حيث  ح�صي،  انقالب  املعنوي  النقالب  هذا  وتبع  واملغارم.  املظامل  قيود  وتك�صرت 
انطلقت احلرية ال�صخ�صية املقيدة بقيود احلقوق وفرو�س العدل والذمة تنمو يف �صائر 
فروع احلرية، فتت�صع معاهد العلم لكل اأنواع العلوم مما كان مباًحا وما كان مظوًرا.

واأعمال  وال�صعراء،  والكتاب  واأربابها،  ال�صحافة  يف  ذلك  على  اأمثلة  ويذكر 
ت العثمانيني من طلبة مدار�صهم اإىل �صيوخ �صا�صتهم وعلمائهم،  اجلمعيات، التي �صمَّ
ل ن�صف املجتمع، فال ت�صّح حياة املجتمع اإل ب�صحة حياتها.  وعن دور املراأة التي ت�صكِّ
كل هذا اأدى اإىل التاآخي بني جميع العثمانيني على اختالف مللهم ونحلهم، بعد اأن كان 

التع�صب هو ال�صائد. 

اأما موارد الرثوة يف الدولة، فرنى الزراعة قد مت اإحياء اأ�صبابها بجميع الو�صائل 
امل�صنوعات،  جلميع  املعامل  فن�صاأت  ال�صناعة،  فنون  اقتبا�س  ومت  والعملية،  العلمية 
�ُصبل  وت�صهيل  املعادن،  وا�صتخراج  املالحة،  �صركات  وعقد  التجارة،  برتويج  وقاموا 
اأنه بعد فرتة وجيزة �صتفي�س خزينة احلكومة و�صناديق الأهايل  الت�صال. ويتفاءل 

من الأموال الذاهبة الآن �صياًعا. ويعم الرخاء يف كل اأرجاء الدولة)21(.

)21( الب�صتاين، �صليمان: امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س 203-191.
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اخلال�صة

من  اأكرث  وبعد  الوقت،  هذا  يف  الب�صتاين  كتاب  عر�س  اأن  املتوا�صع،  راأيي  يف 
بع�س اجلوانب،  �صبيهة يف  اأو�صاع  على  معا�صرة  موؤ�صرات  يعطي  قرن على �صدوره، 
من  كبرية  فئات  تزال  فال  احلال.  بطبيعة  التاريخّية  والظروف  الع�صر  اختالف  مع 
�صعوب العامل تعي�س مثل هذه التجارب يف حياتها اليومية، واإن كانت الطرق قد اختلفت 
ب�صكل اأو باآخر. لكن يكننا اأن نلحظ املراقبة امل�صتمرة على و�صائل الإعالم من �صحف 
وجمالت وتلفاز وحتى الإنرتنت واأجهزة الهاتف الذكية، وغريها من و�صائل الت�صال 
اأنها  اإل  اليومية،  احلياة  معها  وتطّورت  تطّورت،  قد  كانت  واإن  وهي  الآن.  املتطورة 
خلقت نوًعا من الرقابة على املواطنني، وبالأخ�س بعد اأحداث اأيلول/�صبتمرب 2001، 
وما تبعها من فر�س قانون ملكافحة الإرهاب، وقد تعالت اأ�صوات يف الوليات املتحدة 
بعد اأن اأُعلن عن مراقبة جميع مكاملات املواطنني الأمريكيني وخطوط الإنرتنت، حتت 
بند القوانني التابعة لقانون مكافحة الرهاب، حيث متّكن الدولة من الإطالع على كل 
ما يخ�ّس املواطن، ومتابعته اإلكرتونًيا، رغم الحتجاجات الكبرية التي حدثت اإلَّ اأن 

احلكومة ما�صية يف هذا الأمر.

وبالنظر اإىل الأو�ص����اع التي عر�س لها الب�صت���اين يف كتاب����ه، قب�����ل الد�ص����تور 
وما بعده، ل ند اأن الأو�صاع احلالية يف الدول احلديثة اأف�صل حاًل من هذه الأو�صاع 
ال�صابق،  النهج  نف�س  وعلى  الطريقة  بنف�س  ت�صري  الأمور  زالت  فال  ذكرها،  التي 
الف�صاد  يزال  فال  الكثري،  ال�صيء  يتغري  مل  ولكن  النا�س،  وتغريَّ  القوانني  ت  تغريَّ واإن 
الرثوات، مما  توزيع  والتفاوت يف  القهر  نتيجة  العامل،  دول  الكثري من  م�صت�صرًيا يف 

ي�صطر املوظفني اإىل الر�صوة، اأو دفع اخلاوة/الأتاوة.

هي  الب�صتاين  ن�صائح  تزال  ال  الكتاب،  على  عام  مائة  من  اأكرث  مرور  ومع 
الن�صائح نف�صها التي ينادي بها ُدعاة االإ�صالح يف كل العامل، وباالأخ�ش يف الدول 
امل�صلحة  على  البالد  م�صلحة  وتف�صيل  اجلهود،  توحيد  �صرورة  من  العربية، 
االأفواه، وفتح  الت�صييق وتكبيل  الفكرية، وعدم  ال�صخ�صية، وترك جمال للحرية 

جمال للحوار اجلاد والبناء حتى ال تكون العواقب وخيمة على املدى البعيد.



ملف خا�ّص

املوؤرخ الراحل �شليمان املو�شى
والطبعة الّرابعة من كتابه

احلركة العربّية
�صرية املرحلة االأولى للنه�صة العربّية 1908-1924م



اأُلقيت يف لقاء نادي الكتاب )5(، الذي نظمه منتدى  ن هذا امللّف عددًا من الكلمات التي  يت�صمَّ
الذي  طالل  بن  احل�صن  الأمري  امللكّي  ال�صمّو  �صاحب  من  كرية  برعاية   )2013/9/24( العربّي  الفكر 
خ الأرديّن الراحل �صليمان املو�صى  انتدب دولة د. معروف البخيت، لإ�صهار الطبعة الرابعة من كتاب املوؤرِّ
الكتاب  وهو  العربّية 1908-1924م«،  للنه�صة  الأوىل  املرحلة  �صرية  العربّية:  »احلركة   :)2008-1919(
الذي ُن�صر بدعٍم من املنتدى والبنك التجارّي الأرديّن وبالتعاون مع دار ورد الأردنّية للن�صر والتوزيع التي 

تتوىّل ن�صر الأعمال الكاملة للراحل �صليمان املو�صى.

�صارك يف هذا اللقاء كٌل من: معايل د. �صمري مطاوع، اأ.د. �صعد اأبو دّية، د. فدوى ن�صريات، اأة. 
مه واأداره: كايد ها�صم. كما  �صميحة خري�س، د. يعقوب زيادين، اأ.د. ع�صام �صليمان املو�صى، وقدَّ

�صاهم يف هذا امللف اأ. ممد �صالم جميعان.  
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تقدمي
كايد ها�صم*

طبعة  لإ�صهار  اللقاء،  هذا  اإىل  بكم  اأرحَب  اأّن  العامة  الأمانة  با�صم  يل  يطيُب 
للنه�صة  االأولى  املرحلِة  �صريُة  العربّية:  )احلركُة  كتاب  من  الرابعة  هي  جديدة 
العربية 1908-1924(، ملوؤرِخ الثورة العربية الكربى وموؤرخ الأردن احلديث، الأ�صتاذ 

�ُصليمان املو�صى، رحمه اهلل.

وحني نذكُر جيَل النه�صة وقادِتها من الها�صميني ورجالِت العرِب، الذين و�صعوا 
ُن�صَب اأعينهم كرامة ال�صعوب العربّية بحريِتها وا�صتقاللها ووحَدِتها، وقدموا ما قدموا 
َد قيًما ا�صتنَد عليها تاريُخنا احلديث. وما  من ت�صحياٍت بالغايل والنفي�س، فاإمنا لنوؤكِّ
العربّي  النهو�س  يف  القيمّية  لالأبعاد  احلّي  التج�صيد  هذا  اإل  الكربى  العربّية  الثورة 
وماولة ا�صتعادته بركائز من عراقة الدور املعقود لالأُّمة يف احل�صارِة الإن�صانية، هي 
ماولٌة �صمن »�صريورة النه�صة« - بتعبري �صاحب ال�صمّو الأمري احل�صن بن طالل - 
والنه�صة التي اأطلَق اأفكاَرها الِبكر املثقفون واملفكرون العرب الأوائل يف اأواخر القرن 
التا�صع ع�َصر، وتبلورت خالل الربع الأّول من القرن الع�صرين، اأو املرحلة الأوىل للنه�صة 
الأّمة ومثقفيها وموؤ�ص�صاِتها  اأبناِء هذه  اأعناق  اأمانُتها يف  تزال  العربية احلديثة، وما 

الثقافّية والفكرّية، ممن يوؤمنون بجوهِر فكرتها وُنبل مراميها.

املرحوم  ومنهم  الرّواد،  الأردن  ومثقفي  املدّون  وتاريخه  الأردّن  نذكُر  وحني 
ر بتطوراٍت واأحداٍث يف التاريخ القريب، ويف احلا�صِر  �ُصليمان املو�صى، فاإمنا نذكُر ونذكِّ
وامل�صتقبل الذي نتطلع، وثيقِة ال�صلة بالنه�صة العربية، وبروِح ثورِتها، واإرث رموزها 
نع  وِغنًى لالأجيال يف �صُ ليكوَن عطاء جمموع  الذات،  واإنكار  العطاء  بنماذِج  احلافُل 
الإقليمي  مبفهومِه  لي�َس  للوطن؛  واإناًزا  وعماًل  وفكًرا  اأماًل  باجلهد،  ورفِده  التاريخ 

فح�صب، بل مبفهومه الوا�صع والكبري- الوطن العربي.

* م�صاعد الأمني العام ملنتدى الفكر العربي، ومدير حترير املجلة.



ملف خا�ش

- 158 - املنتــــدى  258

اأهداف منتدى الفكر العربّي وماور  من وحي هذه املعاين، التي تتماهى بها 
�صل�صلة  بعنوان  من�صوراته  يف  �صل�صلة  اإحداث  فكرُة  جاءت  اهتمامه،  ومدارات  عمله 
»كتاُب النه�صة«، اأولها رئي�س هذا املنتدى وراعية، �صاحب ال�صمّو االأمري احل�صن، كل 
العناية والت�صجيع والرعاية والهتمام، لتغدو م�صروًعا طموًحا، هدُفُه القريب توفرَي 
العربية  النه�صة  تعرُّف جوانب  املرجعّية يف  اأهميُتها  لها  العرب  للقراء  كتٍب خمتارٍة 
احلديثة وقيِمها واأبعاِدها، وهدُفُه الأكرب والأبعد احلفاظ على هذه القيم النبيلة، التي 
ارتفعت منها اأعمدة النه�صة واأ�صرعتها يف ميط احلياة العربية، وتاأكيد مراميها يف 
النفو�س، ل �صيما يف نفو�س ال�صباب والأجيال الطالعة، وبّث �صعاع الأمل فيها، واحل�س 
على التم�صك بروح املحاولة واملبادرة وعلمية النهج يف التفكري والعمل، للخروج مما 
نواجه يف كثرٍي من منعطفات التاريخ امل�صتمر، من حالت الياأ�س والإحباط والرتاجع 

والتواكل، �صواء بتاأثرٍي قادٍم من خارج اجل�صم العربّي اأو من تغلغٍل داخله.

با�صمكم  اأ�صكر  اأن  يل  ا�صمحوا  لكن  املتحدثني،  الأ�صاتذة  دور  اآخذ  اأن  اأريد  ل 
جميًعا �صاحب ال�صمو امللكّي الأمري احل�صن بن طالل، على تف�صله برعاية هذا اللقاء، 
»كتاب النه�صة«،  معروف البخيت، وعنايته الكرية مب�صروع  وانتداب دولة الدكتور 
وباإعادة طباعة كتاب )احلركة العربية( ب�صكٍل خا�س، بطبعٍة مميزٍة فيها اإ�صافات 
وهوام�س مل ترد يف الطبعات الثالث ال�صابقة لدار النهار اللبنانية، اأخذناها من ن�صخة 

املوؤلف ومما كان اأ�صافه بخط يده.

وال�صكر لعائلة املرحوم �صليمان املو�صى، ممثلًة بنجليه الدكتور ع�صام والدكتور 
املنتدى  مع  التعاون  وُح�صن  الأردن،  ولتاريخ  وللعلم  لوالدهما  وفائهما  على  مروان 

لإخراج هذه الطبعة.

بطباعة  اأو�صت  التي  املو�صى  �صليمان  تكرمي  للجنة  والتحية  ال�صكر  كذلك 
ا ع�صو يف املنتدى،  اأي�صً علي حمافظة، وهو  الكاملة، وهي برئا�صة الدكتور  الأعمال 
وت�صم ممثلني عن وزارة الثقافة، واأمانة عمان الكبى، ورابطة الُكتَّاب االأردنيني. 
املومني،  حيدر  الأ�صتاذ  املهند�س  املنتدى  مع  عمل  الذي  واملراجعة  التحرير  ولفريق 
حممد امل�صايخ، والفريق الفني الذي توىل �صف الكتاب وامل�صاعدة  والكاتب الأ�صتاذ 

يف الإخراج.  
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الذي  الكتاب  الطبعة من  لن�صر هذه  ب�صخاء  الداعم  لل�صريك  وال�صكر مو�صول 
نحتفي به اليوم، وللعديد من اأن�صطة املنتدى، البنك التجاري االأردين، الع�صو املوؤازر 
عبد املهدي عالوي، واملدير العام ال�صابق  يف املنتدى، ممثاًل مبديره العام الأ�صتاذ 

معايل الأ�صتاذ جواد احلديد، وكالُهما من اأع�صاء املنتدى العاملني.

و�صكر خا�س لنا�صر الكتاب والأعمال الكاملة، دار ورد االأردنية ومديرها العام الأ�صتاذ 
حممد ال�صرقاوي.

�صاهموا  الذين  للمنتدى  العامني  الأمناء  والعرفان  باخلري  اأذكر  اأن  اأن�صى  ول 
ُهمام  الدكتور  النور:  اإىل  وخروجه  الكتاب  هذا  يف  العمل  ملراحل  احلثيثة  باملتابعة 
ال�صادق  الدكتور  احلايل  العام  والأمني  خ�صاونة،  فايز  الدكتور  ومعايل  غ�صيب، 

الفقيه.

كرمي  على  الأفا�صل  واملتحدثني  احل�صور  من  والإخوة  الأخوات  اإيتها  وال�صكر 
م�صاركتكم لنا اليوم يف اإ�صهار كتاٍب من قلٍم اأرديّن، اأ�صبح مرجًعا نعتز به يف الدرا�صات 
التاريخية العربية ذوات املكانة املرموقة عند الباحثني ولدى الأو�صاط العلمية العربية 

وخارج نطاق العامل العربي.

رحم اهلل الراحل الأ�صتاذ �صليمان املو�صى، وحتية لروحه يف عليائها. 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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»احلركة العربّية« 
الكتاب واملوؤلِّف

دة. فدوى ن�صريات*

ات�صمت الفرتة النتقالية بني القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين ب�صمات بارزة يف 
التطور  معامل  لتحديد  املالئمة  الظروف  اإبانها  تبلورت  فقد  احلديث.  العرب  تاريخ 
الفرتة دور م�صر  اأثناء هذه  وال�صيا�صي، ومتّيز يف  والثقايف  القت�صادي والجتماعي 

و�صوريا الطبيعة يف قيادة حركة النه�صة العربية بجوانبها كافة.

وقد تناول بع�س املوؤرخني العرب عوامل يقظة الفكر القومي، وبحثوا يف معظم 
اجلديد،  وال�صيا�صي  الفكري  النبعاث  وراء  الكامنة  الأ�صباب  تلك  وبخا�صة  جوانبها 
وراأى هوؤلء املوؤرخون واملفكرون اأن هذه النه�صة الفكرية التي قادت اإىل الثورة العربية 
ت النه�صة العربية  مل تكن ت�صلك طريًقا معبًدا لت�صل اإىل الإ�صالح املن�صود؛ فقد �صقَّ
بفعل دوافع  وا�صتطاعت  اأ�صواك وم�صاعب متنوعة،  و�صط  العربية طريقها  واحلركة 
تاريخية وبواعث اإن�صانية اأن ترى النور، وحُتِدث الإ�صالح والتغيري يف خمتلف جوانب 

احلياة الدينية والثقافية وال�صيا�صية.

»احلركة  كتاب  املو�صوعية  من  بالكثري  تت�صم  التي  املتمّيزة  الأعمال  ومن 
العربية: �صرية املرحلة االأولى للنه�صة العربية احلديثة )1908 – 1924م(«، ملوؤّلفه 
الراحل الأ�صتاذ �صليمان املو�صى )1919-2008(، وهو من القّلة املخل�صة للعلم التي 
تفرغت لدرا�صة تاريخ الأردن احلديث واأنتجت يف هذا امليدان اأعماًل متميزة وقّيمة 

لها مكانتها يف املكتبة العربية املعا�صرة.

* اأ�صتاذة التاريخ احلديث واملعا�صر يف جامعة فيالدلفيا / الأردن.
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ل هذه الندوة فر�صة ثمينة لت�صليط ال�صوء على اجلهود املخل�صة والقّيمة  وت�صكِّ
والأدبية  التاريخية  ال�صخ�صيات  اأهم  من  ُيعد  الذي  مو�صى  �صليمان  والأديب  للموؤرخ 
ومطلع  ع�صر  التا�صع  القرن  نهايات  العربية؛  احلركة  تاريخ  يف  بحثت  التي  الأردنية 
والوثائقي  التاريخي  املجال  يف  اإ�صهاماته  على  الرتكيز  اإىل  اإ�صافة  الع�صرين،  القرن 
خا�صة، حيث عمل على توثيق مرحلة مهمة من تاريخ الأردن، عدا اإ�صهامات املو�صى 
يف بناء الثقافة الوطنية الأردنية؛ اإذ كانت للمو�صى رحلة طويلة امتدت قرابة ال�صبعني 
عاًما يف التاأريخ والتاأليف، وقدم للمكتبة العربية خاللها �صل�صلة من الكتب التاريخية 
ري ال�صخ�صية التي تناولت خمتلف جوانب احلياة الأردنية. والدرا�صات والرحالت وال�صِّ

ا، وخزانة الأدب العربي والتاريخ  نقول اإن كتاباته اإناز للمكتبة الأردنية خ�صو�صً
َخت للنه�صة الأدبية منذ تاأ�صي�س الإمارة  العربي والإن�صاين عموًما، وهي )45( اأثًرا اأرَّ

مروًرا مب�صريتها احل�صارية والإن�صانية الفكرية وم�صاهدها ال�صيا�صية والتاريخية.

ونعود اإىل كتاب »احلركة العربية«، فَمْن مّنا مل ي�صادق هذا الكتاب؟ وَمْن مّنا 
مل يرجع اإليه مرات عّدة؟ وَمْن مّنا ي�صتطيع اأن يبحث يف مو�صوع من مو�صوعات تاريخ 
الأردن احلديث واملعا�صر، ول تكون موؤلَّفات �صليمان املو�صى، وحتديًدا كتاب »احلركة 
العربّية«، هي دليله ورائده ومر�صده ومزوده باملالحظة ال�صائبة واملعلومات العميقة 

والفكرة النا�صجة؟

اأدار املوؤلِّف مو�صوعه من خالل ف�صول ع�صرة:

اإىل  قادت  التي  الأحداث  تفا�صيل  يف  الدخول  على  املوؤلِّف  ُيقِدم  اأن  وقبل  اإذ، 
اإعالن الثورة العربية الكربى، قام بدرا�صة �صاملة للو�صع العام يف اجلزيرة العربية 
ا�صتغرقت  وقد  والأتراك.  العرب  بني  ما  كانت  التي  العالقة  ولطبيعة  ال�صام،  وبالد 
هذه الدرا�صة اأكرث من )60( �صفحة؛ اأحاَط من خاللها �صليمان املو�صى بكل �صغرية 
وكبرية فيما يتعلق ب�صيطرة الأتراك العثمانيني على البالد العربية، وطبيعة العالقة 
العربية  البالد  عا�صتها  التي  والثقافية  الجتماعية  والأو�صاع  بالعرب،  التي جمعتهم 
يف ظّل احلكم العثماين، وحركات الإ�صالح يف البالد العثمانية، ونظام )المتيازات 
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الد�صتور وممار�صة احلكم ال�صتبدادي يف  تعليق  الو�صع بعد  اإليه  اآل  الأجنبية(، وما 
عهد ال�صلطان عبد احلميد الثاين.

»رياح  عنوان  حتت  جاء  الذي  الأول،  الف�صل  يف  املوؤلِّف  عليه  ز  ركَّ ما  واأكرث 
العمل  اأبطل  الذي  الثاين،  عبد احلميد  لل�صلطان  ال�صتبدادية  املمار�صات  القومّية« 
بالد�صتور، مما دفع بعدٍد من رجال الإ�صالح والأمراء العثمانيني اإىل تاأليف اجلمعيات 
ال�صرية الطامة اإىل اإن�صاء حكم د�صتوري ديوقراطي. وعلى الأثر اأخذ العرب يوؤلِّفون 
اجلمعيات الثقافية وال�صيا�صية، وينظمون الق�صائد الثورية ويعلقون املنا�صري الداعية 
اإىل الإ�صالح، ويكتبون اخُلطب القومية الداعية اإىل اإذكاء الروح القومي، ويقارنون 

اأحوال بالدهم باأحوال الأمم املتمّدنة يف اأوروبا.

البداية  عازوري،  وجنيب  الكواكبي،  الرحمن  عبد  كتابات  املو�صى  واعترب 
الحتاديني  بحكم  العرب  ا�صتب�صر  فقد  بعد  ومن  العربية.  القومية  لأفكار  احلقيقية 
التي  وامل�صاواة  والعدالة  احلرية  ب�صعارات  ورحبوا   ،1908 عام  الد�صتور  وباإعالن 
رفعها النقالبيون. لكن امل�صاعب التي اأخذت تواجه رجال العهد اجلديد كانت من 
ال�صخامة بحيث اأربكتهم وحالت دون تنفيذ كثري من الإ�صالحات التي كانوا يتوقون 
اإىل تنفيذها، واأخذت الفكرة القومية ت�صيطر على ال�صّبان الرتك فلم تعد نظرتهم اإىل 
وُم�ْصَتْعَمرين. وتفجرت لدى  كُم�ْصَتعَبدين  بل  الدين؛  لهم يف  اإخوان  اأنهم  العرب على 
هوؤلء ال�صّبان الّنعرة القومية؛ الأمر الذي انعك�س على العرب، والذين اأخذوا بدورهم 
يوؤلِّفون اجلمعيات والأحزاب ذات الأهداف القومية كاملنتدى الأدبي، والعربية الفتاة، 
باأن  كّله  العامل  الأول و�صارحوا  العربي  املوؤمتر  للعامل عرب  واأعلنوا مطالبهم  والعهد. 
الأكرثية  هم  بل  اململكة؛  هذه  يف  �صركاء  واأنهم  العرب  حياة  قوام  هي  الالمركزية 
املطلقة فيها. وكان لهذا املوؤمتر اأهمية خا�صة اإذ اأخرج امل�صاألة العربية من ال�صعيد 

املحلي �صمن اإطار ال�صرق الأدنى اإىل ال�صعيد الدويل.

بالأتراك  وعالقته  الإيجاز  من  ب�صيء  ال�صريف ح�صني  حياة  املو�صى  تناول  ثم 
العرب  م�صلحة  اأن  على  القائمة  ال�صريف  روؤية  يف  بدايًة  زت  تركَّ التي  العثمانيني، 
على  القائمة  الحتاديني  �صيا�صة  ب�صبب  لكن  العثمانية.  الرابطة  �صمن  والأتراك 
القيادية،  املنا�صب  عن  العرب  واإق�صاء  العربية،  للغة  وتنكرهم  العرقي،  ب  التع�صُّ

ا�صطر ال�صريف اإىل تغيري �صيا�صته جتاه الأتراك.
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ويف هذا الف�صل ُيعرف لنا املو�صى، العربّي، بقوله: اإنه »كّل من اآمن ببالد العرب 
وطًنا له، وبالعرب اإخواًنا له دون اعتبار لدينه اأو مذهبه«. فاحلركة القومية العربية 
مل تقم على اأي مبداأ عن�صري اأو ديني، ومنذ البداية قامت الت�صكيالت احلزبية على 
ا�صرتاك العرب امل�صلمني وامل�صيحيني مًعا. واأخذ القوميون العرب، م�صلمني وم�صيحيني، 
يطمحون اإىل اإن�صاء دولة عربية م�صتقّلة يتمتَّع فيها جميع �صكان البالد بامل�صاواة التامة 
يف احلقوق والواجبات. وا�صت�صهد براأيه هذا بقول لعبد الغني الُعري�صي خماطًبا اأبناء 
الأمة العربية: »األتم�س منكم اأن ل تفرتقوا فرًقا وطوائف. فاليوم ل م�صيحي ول م�صلم 

ول يهودي ول درزي ول وثني، بل اجلميع عرب ومن العرب وللعرب ...« 

ويتابع املو�صى بقوله: يتجّلى من هذا كله ُبعد العرب امل�صلمني من رجال اليقظة 
احلديثة عن التع�صب الديني والعن�صري واإيانهم مببداأ »الدين هلل والوطن للجميع«.

مناق�صة  اأخرى  �صفحة   )80( حوايل  يف  العربية«  »احلركة  موؤلِّف  يتناول  ثم 
احلرب العاملية الأوىل وتاأثرياتها على احلركة العربية النا�صئة. وهذه ال�صفحات التي 
ا�صتغرقت اجلزء الثاين من الكتاب هي دليل وحدها على اأهمية الكتاب الذي اخرتنا 
ز  تقديه كمنوذج للبحث العلمي ال�صامي يف التعبري والتفكري وامل�صمون. وفيها يرتكَّ
البحث حول مادثات عبد اهلل – كت�صرن، والحتاديني وال�صريف؛ وقد كان اخلالف 
على اإدارة احلجاز ذاته. وتزامنت هذه املحادثات مع ات�صالت ال�صوريني بربيطانيا 
وفرن�صا. وبراأي املو�صى فاإن هوؤلء العرب الذين ات�صلوا بدولة اأجنبية لطلب م�صاندتها، 
واأن ت�صرفهم هذا ل  يوؤدون واجًبا وطنًيا،  اإمنا  اأنهم بذلك  باإخال�س  كانوا يعتقدون 

يخد�س �صعورهم القومي ول يتعار�س مع عقيدتهم الدينية. 

وكان دخول تركيا احلرب اإىل جانب دول املحور �صبًبا اآخر خلالف الأتراك مع 
ال�صريف ح�صني، ف�صاًل عن �صيا�صة جمال با�صا الإرهابية يف �صوريا، التي انتهت اإىل 
اعتقال ال�صّبان العرب والزعماء الإ�صالحيني واإحالتهم للمحاكمة؛ ومن ثم اإعدامهم. 
العتقالت  جراء  ال�صام  بالد  يف  الإرهاب  من  موجة  الفرتة  تلك  اإبان  �صادت  وقد 
والنفي والإعدامات، الأمر الذي ا�صتدعى دعوة ال�صوريني لل�صريف لقيادة ثورتهم بعد 
اأن تاأكد لهم اأن ل �صالح ول نفع ُيرجتى من دولة َهِرمة َنَخر �صو�س الف�صاد جذورها 
واأكرثهم  العرب  الزعماء  اأقوى  كونه  ال�صريف  ال�صوريون  الزعماء  واختار  وفروعها. 
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�صلة باحلركة العربية. وكانت املوا�صالت بني دم�صق واحلجاز اأ�صهل منها بني دم�صق 
واأية مدينة عربية اأخرى، وللخالف الذي كان نا�صًبا بني ال�صريف والحتاديني؛ الأمر 
الزعماء مع  اجتماع هوؤلء  وكان  العرب متوقًعا.  القوميني  تعاونه مع  اأمر  الذي جعل 
الأ�صا�س الذي انطلقت منه املفاو�صات ما  في�صل، وتوقيع ميثاق دم�صق عام 1915، 

بني ال�صريف ومكماهون.

ي�صتنتج املو�صى اأن العرب كانوا غري را�صني عن اخل�صوع لالأتراك، وملن �صبقهم 
من ال�صعوب الغربية، لكنهم كانوا مغلوبني على اأمرهم، م�صطرين للخ�صوع والإذعان 
لقوم يلكون قوة ع�صكرية ل يلكونها هم. ومل تُلح فر�صة اإلَّ وحاول العرب اغتنامها 
لنزع النري الأجنبي، وخالل ذلك كان العرب يجدون �صيًئا من العزاء يف رابطة الدين 

التي تربطهم بالأتراك.

تناول  الطرق«،  مفارق  على  »العرب  بعنوان  جاء  الذي  الثالث،  الف�صل  ويف 
قبل  وال�صريف ح�صني )1914(، وذلك  بريطانيا  دارت بني  التي  الت�صالت  املو�صى 
ح�صني- مكماهون، والتي انتهت باعتذار كال الطرفني عن تقدمي  البدء مبرا�صالت 
امل�صاعدة كل لالآخر، بريطانيا بحّجة �صداقتها التقليدية للدولة العثمانية، وال�صريف 
ب�صبب اأنه ل يجد املربر الكايف اأمام العامل الإ�صالمي للثورة على الدولة العثمانية. لكن 
م ذكرها بلغت القناعة الوجدانية بال�صريف وقومه  نتيجة ل�صيا�صة الحتاديني التي تقدَّ
اأن ي�صتمروا يف الر�صوخ  اأ�صبح من امل�صتحيل  اأنهم يقفون على مفرتق الطريق، واأنه 

لال�صتبداد الحتادي.

وتتالت الأحداث التي يقف عندها املو�صى ... اإىل اأن كان الجتماع يف الطائف 
الفر�صة  اأن  راأوا  الذين  وفي�صل،  وعبداهلل،  علي،  واأبنائه  ال�صريف  بني   1915 �صنة 
�صانحة وقد ل يجود الزمان مبثلها لتحقيق ال�صتقالل والوحدة للعرب، ومن هنا �صّح 
مفاو�صات  فانطلقت  بريطانيا.  اأمام  العربية  املطالب  ي�صع  اأن  على  ال�صريف  عزم 
ح�صني – مكماهون، التي تناولها املوؤلِّف يف الف�صل الرابع، والتي تعترب براأي املو�صى 
اأكرث املرا�صالت ال�صيا�صية �صهرة واإثارة للجدل يف تاريخ العرب. وعلى الرغم من اأن 
باملو�صوع  املهتّمني  جلميع  معروفة  اأ�صبحت  املرا�صالت  هذه  يف  الأ�صا�صية  احلقائق 
عندما اأقدمت اللجنة العربية الربيطانية على درا�صتها ون�صرها، فاإن الوثائق والبيانات 
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اجلديدة التي ُك�ِصَف النقاب عنها منذ ذلك احلني ُتلقي دون �صك املزيد من ال�صوء 
– كيفية فهم امل�صوؤولني  – وهو الأهم  اأحاطت بها، وكذلك على  على الظروف التي 

الربيطانيني يومذاك مل�صمونها.

ال�صريف بداأ املفاو�صات وهو يحمل هّم الأقطار العربية كلها  اأن  يوؤكد املو�صى 
وبايعوه  اإليه  �صوريا  العرب يف  القومّيون  لقد اجته  امل�صرية.  ال�صرق من احلدود  اإىل 
وملّا مل  وال�صتقالل.  الوحدة  العرب نحو  قيادة  واألقوا على كاهله م�صوؤولية  بالزعامة 
قوا هذين الهدفني من دون م�صاندة خارجية، فقد ا�صتقّر  يكن مبقدور العرب اأن يحقِّ
راأي ال�صريف واأبنائه وزعماء القوميني العرب يف �صوريا على التفاو�س مع بريطانيا من 
اأجل توفري الدعم املايل. وكان اختيار بريطانيا هو الأمر الطبيعي كونها الدولة الأكرث 

ح�صوًرا يف املنطقة، وتتمتع عند العرب بال�صمعة الطيبة.

ويقول:  وحتليلها،  املرا�صالت  م�صمون  تتبع  يف  بخطوة  خطوة  املو�صى  ج  ويتدرَّ
تتعدى حدود اجلدل  ل  عاًما  اأكرث من خم�صني  وبعد مرور  املرا�صالت  اأهمية هذه  اإن 
التاريخي، ولول الأحداث البالغة اخلطورة التي وقعت يف فل�صطني ملا اأ�صغل ال�صيا�صيون 
اأو ذاك. لكن  التف�صري  بتف�صري عبارات مكماهون والختالف يف �صحة هذا  اأذهانهم 
املرارة التي متتزج يف قلوب العرب وتت�صاعد حّدتها عاًما بعد عام تذّكرهم دائًما ببداية 
امل�صكلة، واإذا ما ذكر العرب البداية برز اإىل خواطرهم ا�صم ال�صري هرني مكماهون، 
ال�صريف  با�صم  دارت  التي  املفاو�صات  الربيطانية يف  احلكومة  با�صم  الناطق  الل�صان 
ح�صني. وبعد هذه الأعوام الطوال يجد املرء �صعوبة كبرية يف اأن يفهم كيف اأن ال�صري 
هرني مكماهون مل يكن مدرًكا اأن حتفظاته كانت تقت�صر فقط على ال�صّقة ال�صمالية 
من ال�صاحل ال�صوري، خا�صة اإذا رجع اإىل الر�صائل والربقيات التي تبادلها مع وزارة 
– الغربية  ال�صمالية  احلدود  اإىل  الإ�صارة  فيها  تكررت  والتي  الربيطانية،  اخلارجية 
واإىل ال�صواطئ ال�صمالية ال�صورية. ويكاد يكون من امل�صتحيل اأن جتد عربًيا واحًدا يكن 
اأن يقتنع باأن بريطانيا مل تتعهد باأن تكون فل�صطني �صمن منطقة ال�صتقالل العربي، 
واأنها حافظت على عهدها ومل تقلب ظهر املجن للعرب الذين و�صعوا ثقتهم بها«. هذه 
ال�صفحات التي ا�صتغرقت اجلزء الرابع من الكتاب هي دليل وحدها على اأهمية كتاب 

»احلركة العربية« كنموذج للبحث العلمي ال�صامي يف التعبري والتفكري وامل�صمون.
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اخلطوات  فيه  املوؤلِّف  ا�صتعر�س  فقد  العربية«،  »الثورة  اخلام�س  الف�صل  اأما 
هنا.  تفا�صيلها  لذكر  جمال  ل  التي  الع�صكرية  والعمليات  الثورة  لإعالن  التمهيدية 
وبعد اأن ثبتت الثورة اأقدامها ب�صقوط الطائف، وافق ال�صريف على قرار اتخذه علماء 
احلجاز وزعماوؤه وال�صوريون باإن�صاء دولة عربية ر�صمية، واملناداة بال�صريف ملًكا على 
بريطانيا  اعرتاف  عدم  اإىل  املو�صى  واأ�صار  العربية«.  البالد  »ملك  بلقب  الدولة  تلك 

بهذا اللقب ورغم ذلك ا�صتمر ال�صريف يوقع ر�صائله به.

ووعد  بيكو،  �صايك�س-  اتفاقية  اإىل  بالتطّرق  الأحداث  �صري  املو�صى  ويتابع 
�صرّية وعهود علنّية«  »اتفاقيات  العربية منها. وحتت عنوان  بلفور، وموقف احلركة 
يقول: »ال�صيا�صة ل دين لها، وقد ظهرت لدينية ال�صيا�صة يف اأبرز �صورها فيما يتعلق 
الدول  ال�صيا�صيني يف  ل�صان حال  الأوىل، فقد كان  العاملية  اإبان احلرب  العرب  ببالد 
املنطق  وبهذا  احلرب.  ك�صب  اأجل  من  يجوز  �صيء  وكل  احلرب  اإنها  يقول  الكربى 
من  معهم  وتعاقدت  العرب  مع  املعروفة  اتفاقيتها  يف  الربيطانية  احلكومة  دخلت 
اأخرى  اتفاقية  يف  دخلت  ذاته  املنطق  وبهذا  مكماهون.  احل�صني-  مرا�صالت  خالل 
ما  ذلك  يف  اأن  وراأى  العرب.  مع  التفاق  روح  متاًما  ُتناِق�س  الفرن�صية  احلكومة  مع 
يثِّل الروح ال�صتعمارية يف اأب�صع �صورها. فقد عقدت الدولتان اتفاقية تق�صيم البالد 
�صكان  لرغبات  باًل  تلقيا  اأن  دون  ومن  ومطامعهما  م�صاحلهما  اأ�صا�س  على  العربية 
اأنواع من احلكم،  ع حتت ثالثة  املناطق وحقوقهم ومطامهم القومية. فالعراق ُو�صِ
َمت بحيث تخ�صع مناطقها املختلفة اإىل خم�صة اأنواع من احلكم. وُحِرَمت  و�صوريا ُق�صِّ
الدولة العربية امل�صتقلة من الت�صال بالبحر، وُفر�س عليها اأن ت�صتعني بربيطانيا يف 
الن�صف اجلنوبي، وبفرن�صا يف الن�صف ال�صمايل. وبهذا فاإن التفاقية تناق�س وعود 

ا وروًحا.  بريطانيا للعرب ن�صً

حتى  بالتفاقية  العرب  قادة  من  وغريه  ال�صريف  معرفة  عدم  املو�صى  يوؤكد 
وفيما  تفا�صيلها.  الفرن�صية  »امل�صتقبل«  جريدة  ن�صرت  عندما   1918 �صنة  منت�صف 
يخ�س العهود العلنية كان احلديث عن وعد بلفور �صنة 1917، ذلك الت�صريح الذي 
كان له اأثر اأكرب من اأية وثيقة اأخرى يف التاريخ احلديث لل�صرق الأو�صط، وقد و�صفه 
�صياغة  �صيغ  وقد  ا�صتبدادية،  غاية  اإىل  وينحو  قانونية،  ب�صورة غري  »�صدر  كالآتي: 
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زية و�صعت حكومة بريطانيا يدها عليها يف حدود ما تعيه  ُم�صلِّلة، واإنه اأكرث وثيقة خُمْ
ِمَنت  اأُ�ص�س مبوجب هذا الوعد وطن قومي لليهود يف فل�صطني، وبه �صَ الذاكرة«. لقد 

بريطانيا دعمها وحمايتها لليهود ال�صهاينة من اأجل حتقيق هذا الغر�س. 

بني  تعني حتالًفا  كانت  اأنها  بقوله  العهود  اخلا�س يف هذه  راأيه  املوؤلِّف  م  ويقدِّ
دت بالأخذ بيد حلفائها العرب لت�صكيل دولتهم امل�صتقلة مقابل  اأّمتني؛ فاإن بريطانيا تعهَّ
م�صالح اقت�صادية. والعالقة التي ربطت فيما بينهم اأثناء احلرب قامت على اأ�صا�س 
ثقة العرب بربيطانيا، لكن عندما انتهت احلرب كانت نقطة ال�صعف لدى بريطانيا 
تنبع من قوة اجل�صع وماولتها ال�صيطرة على اأكرب قدر من البالد العربية. ويف نهاية 
الأمر تبنيَّ جهاًرا اأنه مل يكن هناك قيمة حقيقية للوعود والعهود التي اأُعطيت للعرب. 
ت العرب فاإذا بهم �صلعة على موائد املفاو�صات تتناو�صهم خمالب ل تقّل �صًرا عن  وتلفَّ

خمالب الوحو�س.

على  الأحداث  تطّور  الدويل«  امل�صرح  على  »العرب  عنوان  حتت  املوؤلِّف  يتابع 
بن  في�صل  بقيادة  �صوريا  العربية يف  احلكومة  ت�صكلت  اإذ  والعربية،  الدولية  ال�صاحة 
احل�صني، واأخذ العرب ينتظرون انعقاد موؤمتر ال�صلم ويعلقون الآمال القوية على اأن 
باإن�صاء  لفي�صل  اللنبي  وتاأكيدات  ول�صون  الرئي�س  مبادئ  بروح  املوؤمتر  ذلك  يعمل 
الدولة العربية امل�صتقلة. وا�صتعر�س من خالله ن�صاط امللك في�صل يف اأوروبا وم�صاعيه 
يف موؤمتر ال�صلم لعام 1919. ولقد اتخذ في�صل يف م�صاعيه ال�صيا�صية القول باأنه وكيل 
ل  واأن  العرب،  بحقوق  ُيطالب  واإنه  العرب،  املوؤلَّف من جميع  العربي  واجلي�س  والده 
حت�صم الدول اأمًرا يخت�س ببالد العرب اإلَّ بعد اأن يوؤخذ راأي اأهلها، واأهل البالد لهم 
احلق يف انتخاب احلكومة التي يريدونها وعلى احلكومات اأن تقبل براأيهم، »وكل قرار 

خالف هذا املبداأ ل نقبل به«.
لتحقيق  في�صل  م�صاعي  جميع  ف�صلت  فقد  �صوريا،  يف  فرن�صا  ملطامع  ونظًرا 
تقرير  العتبار  بعني  لتاأخذ  دولية  حتقيق  جلنة  لت  وت�صكَّ ال�صلم،  موؤمتر  يف  مطالبه 
اللجنة يف  �س املو�صى م�صاعي هذه  اأ�صا�س رغبات �صكانها. وخلَّ م�صري املنطقة على 
الف�صل الثامن من الكتاب الذي جاء بعنوان »العرب بني �صّقي رحى«. لقد علَّق العرب 
اآماًل كبرية على هذه اللجنة، التي �صارت ُتعرف با�صم جلنة »كنج كراين«، لعتقادهم 
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اأن الرئي�س ول�صون من يقف وراء اللجنة. ومما ت�صّمنته تو�صيات »كنج كراين« حتبيذها 
نظام النتداب مع التو�صية باملحافظة على وحدة �صوريا، لكن تو�صياتها مل جتد من 

يهتم بها واألقي تقريرها يف زوايا الأهمال.
وتتابعت الأحداث بنفي بريطانيا وعودها لل�صريف ح�صني؛ اإذ تخلت بريطانيا 
عن وعودها يف اآخر حلظة اإر�صاًء حلليفتها فرن�صا، الأمر الذي دفع في�صل واأع�صاء 
الطبيعة  بحدودها  �صوريا  ا�صتقالل  اإعالن  اإىل  وال�صتقالل  الفتاة  العربية  حزب 
واملناداة بفي�صل ملًكا عليها. وقوبل القرار بال�صخط من قبل فرن�صا وبريطانيا، مما 
التي  ال�صرية  لالتفاقيات  تر�صيًخا  قراراته  جاءت  الذي  ريو  �صان  موؤمتر  لعقد  دفع 
عقدت اإبان احلرب وتن�صيًقا للم�صالح ال�صتعمارية، وتثبيًتا لواقع الحتالل الع�صكري، 
ونتيجة نهائية للم�صاومات التي بداأت يف اأثناء تلك احلرب. وهي املقّررات التي رف�صها 
العرب واتخذوا اإزاءها تدابري ع�صكرية ا�صتعداًدا ملواجهة الفرن�صيني، فكانت معركة 

مي�صلون التي باءت بالف�صل اأمام اجلي�س الفرن�صي.
البالد  العام يف  الو�صع  املو�صى  يتناول  »حلول وال حلول«  التا�صع  الف�صل  ويف 
العربية ما بعد مي�صلون؛ مو�صًحا اخلالف بني في�صل واأبيه احل�صني الذي وجه اللوم 
اإليه بقوله: »اأنه لو بقي ممثاًل لأبيه ومل ين�سء دولة م�صتقلة ملا جروؤ الفرن�صيون على 

مهاجمته«.
ويتابع في�صل ات�صالته مع الإنليز، والتي نلخ�صها على ل�صان في�صل بقوله: 
»اإننا ناأخذ ما يكننا اأخذه بانتظار الغد ... ولكن نحن نقبل �صورة هذا احلل موؤقًتا 
وبعد اأن ن�صتحوذ على هذا الق�صم نطالب بالآخر ... اإذ يتم اأخذ احلقوق الالزمة يف 

فل�صطني وترك دم�صق وما جاورها موؤقًتا ملا بعد«.
اأبناء ال�صريف مع بريطانيا عر�س العراق لفي�صل،  وقد متخ�س عن ات�صالت 
مع  الربيطاين.  النتداب  الأردن حتت  و�صرقي  الفرن�صي،  �صوريا حتت احلكم  ووقوع 
تقع خارج نطاق  الأردنية  والإمارة  العراقية  اململكة  تاأ�صي�س  تفا�صيل  اأن  اإىل  الإ�صارة 
عبد اهلل يف توطيد دعائم احلكم  الأمري  َح  َنَ الكتاب. لكن  البحث يف هذا  مو�صوع 

العربي يف �صرقي الأردن، وقامت اململكة العراقية بزعامة في�صل.
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يوؤكد �صليمان املو�صى يف اخلامتة الآتي:

 مل تعرتف بريطانيا باحل�صني ملًكا على البالد العربية بل ملًكا على احلجاز.- 1
 تخلَّت بريطانيا عن العرب ب�صكل وا�صح.- 2

العرب  لهدفني هما: وحدة  الثورة  اأعلن  احل�صني  »اإن  بالقول:  الف�صل  ويختتم 
التي  العقبات  ب�صبب  عليه  ا�صتع�صى  الهدفني  هذين  حتقيق  لكن  وا�صتقاللهم، 
اعرت�صته. واإْن كان احل�صني قد اخفق يف املهّمة، فاإنه ترك لالأجيال القادمة اأمثولة 
حتمل كل معاين العظمة، لقد ثبت على املبداأ الذي اأعلن الثورة لأجله واأ�صّر على حّقه 

وحّق قومه اإ�صراًرا مل تزعزعه الأحداث ومل تنل من قّوته النكبات.

ويف الف�صل العا�صر »اأول م�صروعات الوحدة العربية«، وهو اآخر ف�صول الكتاب، 
يوؤكد املوؤلِّف ِعرب الوثائق التي كانت بني يديه اأن امللك )احل�صني بن علي( كان يت�صّور 
وحدة بني الأقطار العربية املتعددة ترتبط بع�صها مع بع�س بروابط ت�صبه روابط الوحدة 
بني الوليات املتحدة الأمريكية؛ بحيث يتمتع كل قطر عربي بال�صتقالل الداخلي التام، 
العلم  يف  الوحدة  تتمثل  وبحيث  اخلارجية،  ال�صيا�صة  املركزية  احلكومة  تتوىل  بينما 
الواحدة  القت�صادية  وامل�صالح  الواحدة،  ال�صفر  وجوازات  الواحد،  والنقد  الواحد، 
واجلي�س الواحد«. وعار�س مبداأ ف�صل اأي جزء من الأر�س العربية اأو ممار�صة ال�صيا�صة 
ال�صتعمارية �صمن املنطقة العربية. ويرى املو�صى اأن �صبب الإخفاق يف ذلك هو لكون 
على  التقائهم  وعدم  وتفرقهم،  تخّلفهم  يف  وا�صًحا  �صعفهم  وكان  �صعفاء.  العرب 
اأ�صاليب الدبلوما�صية الغربية، وفقر بالدهم، و�صعف قدراتهم  هدف واحد، وجهلهم 
احلربية، ولعتمادهم على املعونة الأجنبية، ويف هذه احلالة من ال�صعف ما مل ي�صتطع 
لقد  اجلائعة.  الذئاب  من  نف�صها  حماية  على  القادرة  الذئاب  يكونوا  اأن  معه  العرب 
القوية،  والبنية  ال�صديدة  املوؤيدة والعزية  القوة  العرب لأنهم كانوا »ل يلكون  اأخفق 

مما هو وحده الذي ي�صاعدهم على حتقيق ما اأرادوه«.

نخل�س اإىل القول باأن جراأة املو�صى جتلَّت يف �صعيه لإحقاق احلق، وحبه العميق 
للوطن والنا�س، وبحثه الدائب عن العلم واملعرفة واحلقيقة، وك�صفه للكتابة والتدوين 
العموم هو  اآراء �صليمان املو�صى على  واأهم ما متتاز به  العلمية ال�صارمة.  واملنهجية 
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تناولت  التي  والأفكار  الآراء  اأمام �صراع  والتجّرد  املنطقي  والنقا�س  العلمي  الأ�صلوب 
مو�صوع النه�صة العربية واحلركة العربية. ثم اإن اآراء املو�صى منها ما هو وليد امل�صادر 
واملراجع املختلفة، ومنها ما هو وليد احلكم العقلي والجتماعي ال�صخ�صي. وكالهما 
ا يف اأنه  له قيمته العلمية يف كتابة التاريخ. وتتجلى القيمة احلقيقية لآراء املو�صى اأي�صً
ن فكرة �صخ�صية لها األوان علمية واأ�صول فكرية وحجج منطقية، واأن  ا�صتطاع اأن يكوِّ
املنطق  من  برباط  التاريخية  الأحداث  بني  ويربط  الكليات،  اإىل  اجلزئيات  يتخطى 

التاريخي. 

فنحن ويف رحلة القراءة ما بني طيات هذا العمل القيم ند توازًنا رائًعا بني 
التنوع الغني ووحدة املو�صوع. ولقد متيَّز املو�صى يف تناوله بجراأة الراأي والفكر واأهمية 

النظر يف الوثائق وحتقيقها.

هذه بع�س الرت�صامات عن كتاب »احلركة العربية« ل�صليمان املو�صى يف طبعته 
ي�صتحق من  الكتاب بع�س ما  اأعطينا هذا  نكون قد  اأن  وبها نرجو  الرابعة اجلديدة، 
الفراغ  ومتالأ  مكانتها  الهادفة  العلمية  الآثار  جتد  اأن  نرجو  كما  والتقدير،  الهتمام 

الفكري الذي اأ�صبح ُيالأ اأحياًنا بكتب عابثة ل ترقى اإىل امل�صتوى الفكري املطلوب. 
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»احلركة العربّية«
قراءة موجزة يف املنهج 

عر�ش: اأ. حممد �صاّلم جميعان*

ل َتخفى �صرية موؤلف الكتاب على القارئ العربيِّ والوطنّي، لطول ان�صغاله وكرثة 
ت�صانيفه يف ق�صايا احلركات العربية القوميَّة، وتداخالتها مع الثورة العربية الكربى، 
اأكرث موؤلَّفاته  الع�صرين. ويكاد يكون كتابه هذا من  واليقظة العربية يف مطلع القرن 
من  وللغاية  تاأليفه،  يف  ا�صتغرقه  الذي  وللزمن  مو�صوعه  لطبيعة  وجدانه،  يف  اأَثَرة 
تاأليفه. فقد �صاَبق الزمن يف �صبيل اإنازه على النحو الذي �صدر فيه يف ثالث طبعات، 
�صابقة على هذه الطبعة التي تنماز عن غريها باإ�صافات مل تكن يف الطبعات ال�صابقة؛ 
اأ�صافها املوؤلِّف بخط يده يف فرتات لحقة على زمن  اإنها ت�صتمل على مالحظات  اإذ 
�صدوره الأول. وياأتي اإ�صدار هذه الطبعة الرابعة منه يف �صياق م�صروع فكريٍّ تنويريٍّ 
تها  يَّ نهَز له منتدى الفكر العربي طاًما اإىل توفري كتب خمتارة للقّراء العرب لها اأهمِّ

املرجعيَّة يف درا�صة جوانب النه�صة العربيَّة احلديثة، واإ�صهامات ُبناتها الأوائل.

العربية،  الأمة  تاريخ  زمنيَّة وجيزة)1908- 1924( من  الكتاب حقبة  ويعاين 
اعتماده  يف  ُيلَحُظ  املعريفَّ  غناه  اأنَّ  غري  وال�صتقالل.  ر  والتحرُّ للنهو�س  ونزوعها 
ة الربيطانية، ووثائق يتلكها  ة وثائق اخلارجيَّ ة واأجنبية جديدة، وبخا�صّ م�صادر عربيَّ
يف  موؤلفه  �صاعد  ما  العلمية،  واملكانة  والقرار  الفعل  عامل  يف  مكانتهم  لهم  اأعالٌم 
اإجراء مقارنات وموازنات بني الآراء املتباينة يف احُلكم على تلك املرحلة ال�صيا�صية، 
واأعالمها الفاعلني يف القرارات وتوجيه ال�صيا�صات، والك�صف عن كثري مما َغُم�س من 
ر املوؤلف قارئه بنوازعه  ة والآراء التي قيلت فيها، يذكِّ تلك املرحلة. وحل�صا�صية الق�صيَّ
يف تاأليفه هذا الكتاب: » ولقد كانت احلقيقة رائدي، لأن احلقيقة اأجمل واأعظم واأ�صمى 

* كاتب وناقد؛ اأمني �صّر رابطة الُكتَّاب الأردنيني.
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ل لأحد اأنني مل اأقف على احلقيقة يف نقطة ما، فليحمل ذلك  من كلِّ زيف، ولكن اإذا ُخيِّ
ة و�صالمة الق�صد«. وهو اإذ يقول هذا بني يدي الكتاب، فلعلمه  مّني ممل ح�صن النيَّ
جوها مذهًبا اأبعد  مبا يكن اأن حتمله اآراوؤه فيه من تاأويالت، يذهب بها قائلوها اأو مروِّ
من املذهب العلمي، لي�س اأقّله اختالف الجتهاد، والتباين بني مدر�صة تاريخية واأخرى 

يف ا�صتقراء ظاهرة اأو حقبة اأو �صخ�صية.

ع�صرة ف�صول هي ف�صول الكتاب املمتدة على )726( �صفحة، ت�صت�صرف احلال 
العربيَّة يف كلِّ جتلياتها الوا�صحة وامللتب�صة، وانفعالها وتفاعلها مع اآفاق تلك احلقبة 
اأفق مفتوح على الأمل واملجهول  املّوارة بالتحالفات وال�صطرابات والتحّولت باجتاه 
مًعا، يبحث فيه العرُب عن دْوٍر ومكان منذ اأوائل القرن ال�صابع للميالد، ويغالبون فيه 
ة يف دول ومّرات  املكائد وال�صائ�س، ويتحالفون وينت�صرون، ويتوحدون وينق�صمون، مرَّ

يف دويالت اإىل اأن خ�صعوا اأخرًيا لنفوذ الأتراك العثمانيني.

لتو�صيف  مدخاًل  ل  ت�صكِّ التي  الأوىل  الفاحتة  هي  العثمانيني  الأتراك  وحقبة 
العالقة الإ�صكالية بني العرب والأتراك العثمانيني. فف�صاًل عن طابع اجلمود والركود 
د عن عالقة العثمانيني بالدول الأوروبية، فاإنَّ عالقتهم مع العرب انطوت  وانتفاء التجدُّ
ال�صيادة  �صوؤون  والإدارة، ويف  والقت�صاد  التعليم  �صوؤون  على كثري من اخل�صارات يف 
�س، وما يت�صل بهذه الق�صايا من �صوؤون الجتماع،  ة والدينيَّة، والدنيوي واملقدَّ الزمنيَّ
وال�صمة  الأدبي  الطابع  ذات  ة  ال�صّريَّ تاأليف اجلمعيات  اإىل  احلال  بهم  انتهى  اأن  اإىل 
ال�صيا�صيَّة، وباملوازاة ن�صاأت حركات قومّية تركية تدعو اإىل الإ�صالح والتغيري، ورفعوا 
جميع  اأنَّ  العرب)لعتقادهم  بها  انخدع  حتى  وامل�صاواة،  والعدالة  احلرّية  �صعارات 
ال�صعوب يف الدولة العثمانية �صوف تتمتع يف العهد اجلديد مبا تطمح اإليه من فر�صة 
امل�صاواة يف احلقوق والواجبات، وبادر كثري من املثقفني اإىل النت�صاب لفروع جمعية 
الحتاد والرتقي التي افتتحت يف املدن العربية الكربى(. ويف هذا ال�صياق �صاد التنازع 
بني الفكرة الدينية والفكرة القومية، و�صاعت فكرة احلكم الالمركزي، واأعقب ن�صوَء 
ة موؤمترات يف القاهرة وبريوت وباري�س، لبلورة اجتاهات الطليعة  اجلمعيات انعقاُد عدَّ
الق�صية  تن�صدها، فخرجت  التي  الإ�صالحات  وطبيعة  القومي،  التفكري  ذات  العربية 
العربية من �صعيدها املحلي �صمن اإطار ال�صرق الأدنى، اإىل ال�صعيد الدويل، ورافق 
هذا انق�صام بني موؤيدين ومعار�صني لالنف�صال عن الدولة العثمانية، ويف الوقت نف�صه 

كانت الدول الأوروبية تر�صم خمططات اقت�صام البالد العربية واإخ�صاعها لنفوذها.
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ويف هذا الف�صل بيان �صاٍف لعالقة ال�صريف احل�صني بن علي بالدولة العثمانية، 
ون�صائحه الإ�صالحية لها، و�صراعاته مع الولة العثمانيني يف احلجاز وغريها، بعد 
انعدام ثقته بالحتاديني منهم، و�صعوره بنزعتهم التميزية، وِبْدء حتركاته وحتالفاته.

على  الأوىل  العاملية  احلرب  تاأثريات  �صدى  الثاين،  الف�صل  يف  القارئ  ويجد 
احلركة الإ�صالحية العربية، وم�صروع ال�صريف ح�صني، ورجال اليقظة العربية احلديثة 
يف نيل ال�صتقالل، واإن�صاء حكومة ل مركزية يف اإطار » الدين هلل والوطن للجميع«، 
وحتالفاته مع اخلديوي اإ�صماعيل، ومرا�صالته مع الإنليز، وال�صدامات التي حدثت 
مع جمال با�صا وتنكيله بالإ�صالحيني العرب، ودعوة ال�صوريني لل�صريف لإحداث ثورته 
بتحقيق  العثمانية  الدولة  وعود  من  ياأ�صهم  بعد  العربية،  البالد  لتحرير  بها  والقيام 

الإ�صالح املن�صود.

ويعّرج املوؤلف يف هذا الف�صل على الدور الذي لعبه ابنا ال�صريف احل�صني، وهما 
جمل�س  يف  ع�صوين  وجودهما  بحكم  لوالدهما،  الأجواء  تهيئة  يف  وفي�صل،  اهلل  عبد 

املبعوثان.

فاخليارات  و�صائك،  �صعب  طرق  مفرتق  على  اأنف�صهم  العرب  يجد  وجمدًدا 
باجتاه  تدفع  واحدة  م�صافة  على  تكون  تكاد  وحلفائهما  ال�صراع  طريف  من  املتاحة 
العرب  اأن يخذل  لل�صريف ح�صني  اإذ ل يكن  ؛  ولكنها طريق حذرة  الآمال،  حتقيق 
ودعوتهم وا�صتنجادهم به، ويف الوقت نف�صه ل يكنه اأن ل يجد الوقت مالئًما لإعالن 

الثورة بحكم مكانته يف الدولة العثمانية.

�صليمان  قراءة  فاإنَّ  مكماهون،  احل�صني-  مرا�صالت  عن  الكثري  كتب  اأنَّه  ومع 
املو�صى لها، تختلف يف غاياتها ومقا�صدها، وتختلف يف منهجيتها، القائمة على التحليل 
العميق والبعيد لها، من منطلق طبيعة الوعي واليقظة العربية جتاه ما يجري يف املنطقة 
من اأحداث تتفاعل على نحو درامتيكي، يتطلب كثرًيا من الذكاء وال�صتب�صار، لتبقى 
ر�صائل مل  املرا�صالت،  القارئ يف هذه  ويجد  ال�صحيح.  �صياقها  والنتائج يف  املقدمات 
املوؤلف  ا�صتنتاجات  تاأمل  اإىل  بالقارئ  الذي يدفع  الأمر  الأخرى، وهو  الكتب  تت�صمنها 
على النحو الذي ذهب اإليه، دون تطفيف حقه يف الجتهاد والختالف، وهنا يوؤّكد املوؤلِّف 
تتعّدى حدود اجلدل  »ل  الوقت عليها:  بعد مرور كل هذا  املرا�صالت،  اأهميَّة هذه  باأنَّ 
اأ�صغل ال�صيا�صيون  التاريخي، ولول الأحداث بالغة اخلطورة التي وقعت يف فل�صطني ملا 

اأذهانهم بتف�صري عبارات مكماهون والختالف يف �صحة هذا التف�صري اأو ذاك«.
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العربية  الثورة  عن  احلديث  يف  املوؤلف  ي�صرع  اخلام�س،  الف�صل  من  وابتداء 
اأبناء  الكربى، والأحداث ال�صيا�صية واحلربية التي رافقتها، ومناطق عملياتها، ودور 
اأن  اإىل  فيها،  حتّرك  التي  وجغرافّيته  مراحلها،  من  مرحلة  كل  يف  ح�صني  ال�صريف 
انتهى الأمر بالتفاقيات والعهود، ومنها اتفاقية �صايك�س – بيكو التي كانت تعمل على 
ة، وُنكث بريطانيا لوعودها لل�صريف ح�صني، بعد ت�صريح  يَّ تامَّ تنفيذ خمططاتها ب�صرِّ
بلفور، الذب ك�صف عن نوايا الربيطانيني جتاه الثورة واملنطقة العربية، بالرغم من كل 
املربرات التي قدمتها بريطانيا التي قدموها للعرب، يف الوقت الذي كانوا ي�صّجعون 
على  وي�صّرون  فرن�صا،  مع  حتالفهم  تقوية  على  ويحر�صون  ال�صهيونية،  احلركة  فيه 
تو�صعة رقعة ال�صيطرة الربيطانية يف بالد العرب، واخلرائط املت�صلة بهذا اجلانب، 
وبالرغم من اجلهد ال�صتثنائي الذي لعبه الأمري في�صل فيما بعد، مما كّلفه اخلروج 
العربية الكربى يف مرحلة  الثورة  التي �صّكلت دخول  من �صوريا بعد معركة مي�صلون، 

جديدة من معارك النه�صة العربية، قوامها ال�صيا�صة وال�صالح مًعا .

مة اأو�صح فيها مالب�صات تاأليفه الكتاب، فاإنه  م لكتابه مبقدِّ واإذا كان املوؤلف قد قدَّ
ة ت�صكيل راأيه  يَّ يغادر الف�صل الأخري منه دون اأي خامتة. وكاأنه هنا يرتك للقارئ حرِّ
فيما اأورده يف ف�صول كتابه، دون اأن يلزمه باأي اآراء اأو اجتهادات، بعد اأن عَر�س اأمامه 

حقائق التاريخ املتعلقة مب�صرية املرحلة الأوىل من مراحل النه�صة العربية احلديثة.

التي  العبارة  على  القارئ  اإطالع  دون  املوجز  العر�س  مغادرة هذا  ول يكنني 
كتابه  يف  املو�صى  �صليمان  كتاب  �صاهم  وهي:  للكتاب،  الأخري  الغالف  على  وردت 
»احلركة العربية«، اإىل جانب كتاب جورج اأنطنيو�س: »يقظة العرب«، وكتاب �صاطع 
من  باأكمله  جيل  وعي  ت�صكيل  يف  العثمانية«،  والدولة  العربية  »البالد  احل�صري 
الباحثني واملوؤرخني العرب بالدولة العثمانية املتاأخرة وبالأحداث العا�صفة التي اأدت 

اإىل �صعود الفكرة القومية العربية.
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�شليمان املو�شى كما َعرفته

د. �صمري مطاوع*

ل  املو�صى،  �صليمان  الأ�صتاذ  املرحوم  الكبري  املوؤرخ  عن  اأتكلَّم  اأو  اأكتب،  حني 
اأ�صتطيع اأن اأف�صل اخلا�س عن العام. ذلك اأن عالقة ال�صداقة واملحّبة التي ربطتنا 

ت على م�صاحة من الزمن قاربت اخلم�صني عاًما منذ عام 1958 وحتى وفاته. امتدَّ

تاأريخه  نه  �صمَّ الذي  العربّية«  »احلركة  ال�صخم  ال�صفر  هذا  اإىل  اأنظر  حني 
املوؤرخ  هذا  اأتذكر  احلديثة،  العربية  النه�صة  حركة  من  الأوىل  للمرحلة  املو�صوعي 

الع�صامي املتفرد يف مرحلتني من مراحل العمر:

وهو  العطوفة  بابت�صامته  مزداًنا  ع�صام  اأبي  وجه  اأن�صى  اأن  ا�صتطيع  ل  بداية 
جبل  يف  الها�صمية  الأردنية  اململكة  اإذاعة  فيها  دخلت  مرة  اأول  ًبا  ُمرحِّ ي�صتقبلني 
خنا  احل�صني بعّمان موظًفا يوم الثامن من كانون الثاين/ يناير عام 1958. كان موؤرِّ
الكبري يومئٍذ اأحد اإثنني - هو وال�صاعر املرحوم �صعيد العي�صى الذي ُعني قبلها بفرتة 
يل  اأجريا  قد  احل�صني،  جبل  يف  اجلديدة  ال�صغرية  عّمان  لإذاعة  مديًرا  ق�صرية 
التجربة ال�صوتية لمتحان قدراتي ال�صوتية واللغوية والإلقائية يف نهايات عام 1957. 
كان الأ�صتاذ �صليمان املو�صى قد ُعنيِّ قبل ذلك بب�صعة اأ�صهر لالإ�صراف على تاأ�صي�س 
ما اأ�صموه »الأحاديث والتعليقات«. وملا طالت فرتة انتظاري قبل التعيني الر�صمي فقد 

تنا�صبت اإبت�صامته العطوفة التي اأ�صرت اإليها يف مطلع حديثي مع تعبريه ... واأخرًيا!

ت تلك ال�صنوات، والتي اأ�صبحنا خاللها اأ�صدقاء ... جمعتنا رابطة روحية  مرَّ
عمادها مّني التقدير والحرتام، ومنه العطف والتوجيه. ولعل غرامه بالتاريخ والبحث 

* وزير الإعالم �صابًقا، وباحث وملل �صيا�صي/الأردّن.
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قد انتقلت عدواه اإيّل خالل تلك ال�صنني التي كنت اأتابعه فيها رجاًل دوؤوًبا �صغوًفا بعمله 
ق هدفه. ل يقعده عن بذل اأق�صى اجلهد حتى يحقِّ

 ... الراحل  موؤرخنا  عن  ذكرياتي  يف  الثانية  الوقفة  هي  املالحظة  هذه  كانت 
ًبا عن الوثائق ذات ال�صلة  و�صديقي الكبري اأبي ع�صام. فقد جاء اإىل لندن باحًثا ومنقِّ
الها�صمية،  الأردنية  اململكة  �صرح  وبناء  احلديث  الأردن  تاريخ  مو�صوعات:  بثالثة 
وتاريخ الثورة العربية الكربى، التي مثَّلت يف حياته وجهوده �صغًفا ل اأظن موؤرًخا اآخر 
لورن�ش يف املزاعم التي  يف هذا امل�صمار و�صل اإىل بع�س منه، واملو�صوع الثالث دور 
الثورة  الع�صكرية لهذه  اأظهرت هذا ال�صابط الإنليزي وكاأنه هو الذي قاد املعارك 
املجيدة، فاأثبت اأبو ع�صام- وبالتوثيق ال�صحيح املُْحَكم- خطاأ هذه املزاعم التي حاول 

الغرب الرتويج لها يف ميادين عديدة.

الربيطانية،  الإذاعة  بهيئة  العربي  الق�صم  يف  اأعمل  احلني  ذلك  يف  كنت 
التاريخية  املراحل  عن  القلب  �صغاف  من  يغرف  وهو  ليحدثنا  وقابلناه  فا�صت�صفناه 

والنه�صوية التي مرَّ بها وطننا الأردن.

هل  نت�صائل:  كنا  واجلارف  الوا�صح  ال�صغف  بذلك  ث  يتحدَّ ن�صمعه  كّنا  وفيما 
با�صتطاعة اأحد اأن يكتب �صيًئا اأو اأن يبحث عن مرجع ي�صتند اإليه يف التاريخ حلقبة اأو 
ق�صية اأو موقف لهذا الوطن الأردين العزيز، ول يكون �صليمان املو�صى املرجع واملعلومة 

دة املوثقة؟ واجلواب الواثق طبًعا ل. املوؤكَّ

كتابه  ن�صخة م�صورة عن  اأهداين  ال�صريح حني  الوا�صح  موقفي  هو  ذلك  كان 
املو�صوعي »تاريخ االأردن يف القرن الع�صرين«، الذي األَّفه بالتعاون مع املرحوم منيب 
املا�صي. فحني عرف اأين من�صغل بالإعداد التوثيقي لكتاب عن »دور االأردن يف حرب عام 
1976«، اأدرك اأين �صاأكون بحاجة ما�ّصة يف مرجعياتي اإىل هذا الكتاب. وملا مل يكن معه 
ر الكتاب كاماًل ليرتك معي ن�صخة من هذا ال�صفر  يف لندن �صوى ن�صخة واحدة، فقد �صوَّ

ال�صخم الذي كان متاأكًدا اأين �صاأحتاج اإىل الرجوع اإليه كثرًيا كما تبني يل لحًقا.

اأوائل من عرفوا مب�صعاه  فلعّلي كنت من  العربية«،  »احلركة  �ِصفره اجلديد  اأما 
يف  وخّطته  مب�صروعه  واأخربين  ذكرت،  كما  لندن  اإىل  جاء  حني  وكتابته  له  لالإعداد 
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البحث يف املراجع الربيطانية- وهي معني مهّم للموؤرخني ب�صرف النظر عن انتماءاتهم 
اأو اأهدافهم.

العامة  الوثائق«  »دار  اإىل  لندن  الربيطانية  العا�صمة  يف  الطريق  كان 
بحاجة  ولي�س  الراحل  ملوؤّرخنا  معروًفا   The Public Records Office الربيطانية 
اإىل َمْن يدّله عليه اأو ي�صاعده يف اإجراء اأبحاثه يف ع�صرات الآلف من �صفحاته. وملا 
كنت كما اأ�صلفت اأعمل يف الق�صم العربي بهيئة الإذاعة الربيطانية التي متتلك اإحدى 
تقارير  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  وثائقها  واملُ�ْصَتخَل�صة  العامل  يف  الوثائقية  املكتبات  اأكرب 
مرا�صليها وبراجمها الوثائقية التي تغطي فرتة عالقة العامل العربي بربيطانيا منذ 
احلرب العاملية الأوىل، وحيث اإن ال�صتفادة من هذه املكتبة كانت مقت�صرة على ُكتَّاب 
الإذاعة ومعلِّقيها وباحثيها اإلَّ باإذن خا�س، فقد قمُت مبا اعتربته رًدا للجميل بال�صعي 

للح�صول على هذا الإذن للمرحوم اأبي ع�صام.

كّنا نلتقي ب�صكل �صبه يومي تقريًبا نناق�ُس ما كانت تقوده اإليه اأبحاثه من ق�صايا 
واأحداث ومواقف مرتبطة مبو�صوعه الذي يعمل عليه. وكنت يف هذه اللقاءات اأُلحظ 
وكانت  والإرهاق،  املعاناة  حتى  �صيء  اجلهد  عن  يثنيه  ل  بعمله،  �صغوًفا  دوؤوًبا  رجاًل 
العطالت بالن�صبة اإليه ترًفا ل يقبله. ولكن واأنا اأنظر اإىل هذا ال�صفر املو�صوعي العظيم 
الذي اأ�صدره هذا املنتدى الفكري الزاهر، اأت�صاءل هل ي�صتطيع باحث اأن يتناول هذه 
�صليمان  و�صعها  التي  املراجع  اإىل  اللجوء  دون  املعا�صر  العربي  التاريخ  من  احلقبة 
املو�صى والعتماد على ما اأوردته تلك الأ�صفار من تاأريخ وحتليل وتوثيق؟ مرة اأخرى 

اأقول ل اأعتقد ذلك.

ًنا اأ�صا�صًيا من �صخ�صيته وجهده  كان �صغف املرحوم �صليمان املو�صى بالتاريخ مكوِّ
الذي مل يتوقف يوًما بحًثا عن احلقيقة. ومن املوؤكد اأن هذا النغما�س احلياتي بالتاريخ 
والتوثيق لتاريخ الأردن احلديث والها�صميني، اأو الثورة لعربية الكربى وما تفرع عنها 
ت بها احلركة العربية، هو ال�صبب يف اإطالق �صفة »الها�صمية  يف كل املراحل التي مرَّ

ال�صيا�صية« على ما اأثمره هذا اجلهد عرب ال�صنني الطويلة.
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واأريد اأن اأختم بذكر موقف ل اأن�صاه لأخي و�صديقي الراحل �صليمان املو�صى. فذات 
اأعمل يف الديوان امللكي الها�صمي رئي�ًصا لدائرة ال�صحافة والدرا�صات  يوم حني كنت 
والأبحاث، ات�صل ُيعِرب عن رغبته يف لقاء املغفور له امللك احل�صني - طّيب اهلل ثراه - 
لإهدائه بع�س موؤلَّفاته، وحني نقلت رغبته للح�صني نظر اإيّل بعطف وتقدير وا�صحني 
للمرحوم وقال: فوًرا. وبعد انتهاء املقابلة التي ح�صرتها وّدع احل�صني اأبا ع�صام بعناق 
اأبواب  اأي وقٍت، ولدى خروجه من  بابه مفتوح له يف  اأن  له  حار و�صدَّ على يده موؤكًدا 
يف  اجتمعتا  ومكتبة  موؤ�ص�صة  الرجل  »هذا  وقال:  احل�صني  اإليه  نظر  ب�صمان،  ق�صر 
�صخ�ش واحد، ومهما قّدرناه فلن نوفيه حّقه اأو نقّدره بع�ش ما ي�صتحق من تقدير«.

ولعل اجتماعنا اليوم برعاية �صاحب ال�صمو امللكي الأمري احل�صن املعظم، ويف 
ِلَنفي �صليمان املو�صى  ح�صرة الأعمال الكاملة التي توؤرخ للحركة العربية هو ماولة 

حّقه من التقدير والعرفان الكبريين. 
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�شليمان املو�شى ... اأثر وذكريات
اأة. �صميحة خري�ش*

اأعالم  من  علم  وتكرمي  ا�صتذكار  على  توافق  الذي  الطّيب  اجَلمع  هذا  اأُحيي 
الفكر والثقافة الأردنية، واأجدين اليوم بينكم وقد اأكون اأقلكم معرفة بالرجل وقدراته 
اأ�صُرف باحلديث عما اأفدت منه وما اأثرى به حياتي وعلَّمني وقادين  وعطائه، لكني 

اإىل منهجية عمل وا�صحة ما زالت ترافقني.
عندما راودتني فكرة الكتابة عن مرحلة النه�صة العربية يف رواية، كان اإقبايل 
َكَتَب  ثورة  املواطن عن  اأين خُمتارة ل�صتعادة رواية  الأوىل، تخيَّلت  بالدرجة  عاطفيًا 
عنها الكثريون، ولكن لي�س النا�س الذين اأوقدوا نارها واكتووا بها، ولكني وعيت لدور 

الوثيقة التاريخية مما قادين اإىل منزل �صليمان املو�صى.
ا�صتقبال عائلي ودود و�صط مكتبة عامرة، دخلت ومل اأخرج حتى اليوم، ذلك اأن 
ر  املو�صى اأدخلني دهاليز التاريخ التي تف�صي بال�صرورة اإىل دهاليز جديدة، والتي ُتف�صِّ

اليوم وتقراأ الغد ب�صورة خمتلفة قد ل تت�صنى ملن ل يلتفتون اإىل التاريخ.
لقاءات  »لورن�ش، وجهة نظر عربية« وعرب  كتابه  املو�صى عرب  �صليمان  قادين 
تعددت اإىل كنز معريف مذهل، اإىل حقبة �صقطت من ذاكرة الإن�صان الأردين، اأو مت 
اجتزاء بع�صها وتر�صيخه، ومت تهمي�س الكثري الفّعال واملهم. اأدى املو�صى دور احلّراث 
لقاءاتنا  فمن  التحليل.  على  وقدرة  بوعي  ولكن  باعتزاز،  اجلذور  على  ُيطِلعك  الذي 
املتكررة وكتبه عن تاريخ الأردن ولدت نواة روايتي »القرمية«، كنا تلميذة واأ�صتاذًا، 
ح ونبحث يف املزيد، وكان �صاحب ر�صالة يف ك�صف ما توافق  بود اأبوّي، نتناق�ُس ون�صحِّ
عليه العامل من �صرية الثورة وت�صحيح احلقائق. رمبا التفت اإليه الغرب مبقدار ب�صيط، 
ح  وظّلوا على فكرتهم عن ثورتنا، ولكن الذي يهّم اأننا �صرنا منتلك وثيقة ُمغايرة ُت�صحِّ

م�صار الأفكار والأحداث، واأننا اأوىل بالعناية بها ون�صرها وتعميمها.

* كاتبة روائية و�صحافية/الأردّن.
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ل اأن�صى كيف وقعت يف ارتباك كبري حني اأنهيت جمعي للمعلومات وتداولت معه 
ب�صاأنها، وقفت وقفة م�صارحة مع الذات، قلت لنف�صي: ماذا �صاأكتب، وماذا يكن اأن 

خ. اأ�صيف؟ لقد كتب الرجل احلكاية كلها ب�صياغة اأدبية عالية وحرفّية موؤرِّ

عندها اهتديت اإىل دمج الوثيقة واملعلومة التاريخية بالفانتازيا والتخيُّل لتكون 
روايتي »الُقرمّية«.

هذه التجربة خرجت منها بدر�صني اأثَّرا يف جممل جتربتي وباتا يرافقانني عند 
بني هذا الع�صق الذي  كل ن�ّس اأكتبه، لقد جعلتني التجربة عا�صقة للتاريخ ودرو�صه، ودرَّ
نحن  ما  اإىل  تقود  التي  التاريخية  الظروف  وحتليل  فهم  على  بدراية  فيه  اأبحث  بت 
عليه، علَّمني اأن ل �صيء يولد من الفراغ، وَفَتَح �صهّيتي على كل �صفحات التاريخ املُهَملة 
باآخر باحلقائق  اأو  ب�صكل  بعد ذلك متعلِّقة  الروائية  لتكون م�صريتي  وامل�صكوت عنها، 
التاريخية تلك التي ل يعرفها اأحد، والتي تظّل رهن الكتب الأكاديية. لهذا اأ�صعر اأين 
مدينة له ل يف اإناز رواتي »الُقرمّية« فقط ولكن يف جممل عاملي الروائي بعد ذلك.

قيا�س املعلومة التاريخية وتقاطعها مع معلومات ُمغايرة وحتليلها وفهم دوافعها 
ونتائجها، كلها زوايا فتح املو�صى عيني عليها ومات زلت اأ�صتعنُي بها اأدوات يف الكتابة؛ 
اإ�صافة اإىل اأن التحّدي احلقيقي كان بالن�صبة يل اخلروج من كتاب املو�صى التاريخي 
اإىل الرواية، وهو اأ�صعب مرحلة متّر بالرواية، اأّدعي اأين اأ�صطدم يف كل كتابة بتلك 

العقبة، واأرجع اإىل جتربتي معه اأتاأملها، واأبحث عن احللول لأكتب رواية من وثيقة.

اأخذتني احلياة العملية التي كثريًا ما كانت تتالقى مع م�صرية �صليمان املو�صى، 
جتاوز  وقد  اليوم  اأذكره  والإعالمية.  الثقافية  احلياة  عن  ينقطع  مل  ن�صيطًا  كان  اإذ 
دًا يقطُع مكاتب �صحيفة الراأي اإىل مكتبي، تلك الطاقة التي فاقت  الثمانني �صابًا متورِّ
طاقة ال�صباب يكنك اأن تراها يف عينيه ون�صاطه واإقباله على احلياة اجلميلة. كنُت 
اأتعلَّم اأي�صًا من ذلك ال�صيخ ال�صاب اأن احلياة جميلة ت�صتحق اأن ُتعا�س كما ينبغي، كان 
اأن عقله ظّل يعيد َفهم احلياة وحتليل الواقع، وكانت روحه  بًا ونكرب، ذلك  يزداد �صِ

منطلقة فتّية.

رحمة اهلل عليه، در�صًا ثقافيًا ي�صتحق اأن ندر�صه، واإن�صانًا اأعطى الكثري لوطنه، واأ�صتاذ 
فكرة ما زالت تهند�س اأوراقي.
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حول الطبعة الرابعة من كتاب »احلركة العربّية«

كلمة: اأ.د. ع�صام �صليمان املو�صى*

�صليمان  املرحوم  والدنا  كتاب  قراءة  من  فرغُت  حني   ،1970 عام  يف  اأذكر اأنه 
املو�صى، »احلركة العربية«، اختلطت يف نف�صي م�صاعر اأمل وكربياء. فلقد تاأملُت ل�صياع 
الثورة  بطل  م�صري  وعلى  املوؤامرات،  �صخرة  على  م  حتطَّ الذي  القومي  العربي  احللم 
العربية امللك ال�صريف احل�صني بن علي - طيب اهلل ثراه - الذي �صحى مبلكه يف �صبيل 
اأّمته العربية بعد اأن َغدَر به ُحلفاُء الأم�س. و�صعرت بكربياء لأن والدي و�صع كتابًا باأ�صلوب 
خ، اأو كما جاء يف مذكراته اأنه و�صع فيه  فريد جمع ما بني عواطف الأديب ور�صانة املوؤرِّ
روَحُه وفكَرُه، فجاء الكتاب الذي ا�صتغرق العمُل فيه زهاء اأربع �صنوات وثيقة فنية فريدة، 
ر�صمتْ مب�صاعرَ وطنية وقومية غيورة �صورة ملونة اأخاذة لت�صحيات ال�صريف الها�صمي 
قائد الثورة العربية الكربى، ثورة احلق التي ل تعلو عليها ثورة عربية يف ع�صرنا احلديث.

ويف هذا املقام، ا�صتذكُر ما قاله �صمو الأمري احل�صن بن طالل قبل اأ�صبوعني يف 
فنا �صمُوُه بدعوة لقراءة الأوراق النقا�صية الأربع ل�صيد البالد جاللة  هذه القاعة، حني �صرَّ
لون التنظري، واإن هناك خوفًا  امللك عبد اهلل الثاين. قال �صمّوه حينها اإن الكثريين يف�صّ
حقيقيًا من العمل. لكن والدي كان ا�صتثناًء، فله مقوله معروفة: اأنا اأعمل فاأنا موجود. لقد 
اآمن والدنا مبا فعل، وت�صدى لإناز م�صروعه الذي جاوز الأربعني كتابًا و�صعها عن تاريخ 
الأردن والثورة العربية، كنا�صك زاهد له عزم ل يعرف الكلل. كان يقول بب�صاطة ملنتقديه: 
اأو ي�صيف.  يعلق  اأو  يكتب  اأن  يريد  اأمام من  واملجال مفتوح  للنا�س،  اأ�صعها  هذه قناعتي 

* اأ�صتاذ الت�صال اجلماهريي والإعالم يف جامعة الريموك/الأردّن.



ملف خا�ش

- 182 - املنتــــدى  258

لقد ع�صق والدي الأردن واأحب الأردنيني وقدر ت�صحية الها�صميني ودورهم بو�صفهم قادة 
ر  لثورة كربى زرعت الأمل يف قلوب العرب بعد قرون طويلة من اخل�صوع والهوان، كما قدَّ

دورهم يف بناء الأردن قلعة متينة البنيان.

�صدرت الطبعات الثالث من هذا الكتاب يف بريوت عن دار النهار خالل الأعوام 
1970 و 1977 و 1986، لكن هذا الطبعة الرابعة، التي اأ�صدرها املنتدى، تتفرد على ما 
ن اإ�صافات غري من�صورة تركها والدنا بخط يده، مما يزيد من قيمة  �صبقها لأنها تت�صمَّ
وال�صاعر  الأديب  املرحوم  واخت�صر  الباحثني،  بتقريظ  الكتاب  لقد حظي  الطبعة.  هذه 

الأ�صتاذ ح�صني فريز اإعجابه بهذا الكتاب بجملة بليغة هي »كتاُبك هذا يعلِّم الوطنية«.

انطلقت بعد  ا�صتجابة لدعوات كثرية  م هذا  القيِّ والدنا  جاء احِلفاظ على تراث 
وفاته، وثَّقها ال�صديق الويف البحاثة الدكتور بكر خازر املجايل يف كتابه »�صليمان املو�صى: 
اأيامك ال تن�صى«. وانطلق امل�صروع مبوؤازرة نفي�صة من جلنة كرية قادها باأريحية وعلو 
همة اأ�صتاذنا اجلليل الدكتور علي حمافظة. وتاألفت اللجنة من الأ�صتاذ خملد البخيت 
وال�صاعرة  الكربى،  عّمان  لأمانة  ممثاًل  خري  �صامر  واملهند�س  الثقافة،  لوزارة  ممثاًل 
الدكتورة مها العتوم ممثلة لرابطة الكتاب الأردنيني. واأقدمنا على اإعادة طباعة كتب 
املجموعة الكامل من اأعمال والدنا بدعم من اأ�صرتنا، ثم من وزارة الثقافة، واأمانة عّمان 
الكربى، ومنتدى الفكر العربّي، والبنك الأهلي الأردين، وبنك الإ�صكان، والبنك التجاري 
الثاين(  )اجلزء  الع�صرين«  القرن  يف  االأردن  »تاريخ  كتاب  �صي�صدر  وقريبًا  الأردين. 
ال�صكر  فائق  واملوؤ�ص�صات  وال�صادة  ال�صيدات  فلهوؤلء  الكويتي.  الأردين  البنك  من  بدعم 

والتقدير ملواقفهم التي تدّل على تقديرهم لتاريخ الوطن الذي كتبه �صليمان املو�صى.

اأ�صرتنا، بال�صكر والعرفان  اأتوّجه با�صم احل�صور الكرام، وبا�صم  يف ختام كلمتي 
والمتنان ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري احل�صن بن طالل، الذي راأى فيه الوالد مفكرًا 

وعاملًا واإن�صانًا و�صيا�صيًا قديرًا، لرعايته هذا احلفل الكرمي.

كما اأتوجه بال�صكر والمتنان لدولة الدكتور معروف البخيت مندوب �صمو الأمري 
احل�صن، الذي كان قد تلطف برعاية حفل اأُقيم قبل عامني يف )مكتبة �صليمان املو�صى 
املتخ�ص�صة بتاريخ الأردن( يف مركز احل�صني الثقايف بعّمان. واأغتنم هذه الفر�صة لأُحيي 
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رًا ال�صكر ملجل�س  اأمني عّمان احلايل معايل ال�صيد عقل بلتاجي على كرمي ح�صوره، مكرِّ
الأمانة على قرارهم احت�صان هذه املكتبة التي اأودعناها بع�س مقتنيات والدنا وكتبه.

الظالل،  الوارفة  العروبية  املوؤ�ص�صة  هذه  املنتدى،  على  للقائمني  بال�صكر  واأتوجه 
واأخ�ُس اأميُنها احلايل الدكتور ال�صادق الفقيه، واأميُنها الأ�صبق الدكتور همام غ�صيب، 
لدعم طبع  اأوًل  له:  ل حد  ب�صكر  العام،  الأمني  م�صاعد  ها�صم  كايد  ال�صديق  والأ�صتاذ 
الكتاب بحلته اجلديدة، وثانيًا لتنظيمهم هذا احلفل البهي. كما اأ�صكر البنك التجاري 
ورد  لدار  مو�صول  وال�صكر  الإ�صدار.  لهذا  الكرمي  على دعمهم  عليه  والقائمني  الأردين 
�صل�صلة  من  كتابًا  ع�صر  اأحد  طباعة  على  ال�صرقاوي  حممد  ال�صيد  النا�صر  ل�صاحبها 
ل�صمو  متوا�صعة  هدية  نقدمها  اأن  ي�صرفنا  التي  املو�صى«،  ل�صليمان  الكاملة  »االأعمال 

الأمري احل�صن بن طالل.

بنور  اأ�صاءوا  الذين  والأدباء  الباحثني  لالأ�صدقاء  الوافر  بال�صكر  اأي�صًا  واأتوجه 
فكرهم هذه الندوة: معايل الدكتور �صمري مطاوع، والدكتورة فدوى ن�صريات، والأديبة 
ل  التي  �صهاداتهم  كرمي  على  واأحييهم  دية،  اأبو  �صعد  والدكتور  خري�ش،  �صميحة  الروائية 

ت�صدر اإلَّ عن نفو�س كبرية، متعهم اهلل بال�صحة وال�صعادة.
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ثالثون يوًما يف القد�ص
للت�صكيلي �صالم كنعان

اأ. تي�صري النّجار*

كنعان  �صالم  الت�صكيلي  الفنان  ي�صرد  القد�ش«،  يف  يوًما  »ثالثون  كتابه  يف 
باللون »اللوحة« وباللغة احلكائية الب�صيطة رحلته اإىل مدينة القد�س املحتلَّة. ول تبدو 
التي  اجلميلة  اللوحات  بع�صرات  املُزدان  كتابه  يف  كنعان  ي�صّجلها  التي  النطباعات، 
ت�صتعيد جماليات الفن الإ�صالمي يف املدينة املقد�صة، انطباعات رحالة بقدر ما هي 
حكائية،  �صرية  من  الفنان  يختزنها  اجلميلة  الذكريات  من  لفي�س  اإبداعّي  انعكا�س 

ا�صتقاها من كّل من رووا وو�صفوا له جمالياتها.

ُمْفَتَتح  فاإنَّ  اللونّية واحلكائية،  لرحلة كنعان  الأ�صا�س  املحطة  القد�س هي  واإذا كانت 
حكايات  وقلمه  بري�صته  فيعر�س  بالأردن،  ال�صلط  من  تبداأ  الأوىل  ومطتها  الرحلة 

* كاتب ومّرر يف جريدة »الد�صتور«/الأردن.
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تخلو  لوحات ل  »ال�صامة«، عرب  لعبة  امل�صّنني، مثل  واألعاب  املدينة،  �صارع احلّمام يف 
لوحاته  اإىل  كنعان  وُي�صري  ا�صتدعاءات.  الذاكرة من  ت�صعله يف  ملا  عالية  من حميمّية 
ا كبرًيا للزمن  لط حبًّ تلك بقوله: »لقد مثَّلت اللوحات التي قمُت بعملها يف مدينة ال�صَّ
م من امل�صاهد ما يعربِّ عن حّبه، ويروي ب�صفافية  الذي مّر منذ ع�صرات ال�صنني«. ويقدِّ
جزًءا من ذاكرة ال�صلطيني يف ذهابهم اإىل املدينة املقّد�صة، ويوؤر�صف يف اإحدى لوحاته 

لليافطة القدية على طريق ال�صلط التي حتمل ا�صم مدينة »نابل�س«. 

التي ير  للمناطق  توثيًقا  ل كنعان  ي�صجِّ الأوىل »اإربد«،  القد�س ومطة انطالقه  بني 
بل  املكان  بتوثيق  يكتفي  ول  وغريها،  القليعات،  الأغوار؛  ال�صيخ ح�صني؛  منطقة  بها: 
يتناول جانًبا من احلياة الجتماعية والقت�صادية لتلك املناطق، فري�صم نخيل اأريحا، 

وحقول البامياء يف الأغوار. 

واإذ ينفتح م�صهد املدينة املقد�صة لكنعان فرتاه ير�صد م�صاهداته بقوله: »نظرُت من 
اليمنى  اجلهة  يف  رائعة  والبيوت  القباب  كانت  اأرى،  ما  اأ�صدق  ل  بي  واإذا  نافذتي، 
... وكانت قّبة ال�صخرة وامل�صجد الق�صى يف اجلهة املقابلة. تناولُت قلم الر�صا�س 
ق فيما كنت اأر�صم  اأدقِّ اإنني مل  اأرى من دون وعي، حتى  اأر�صُم ب�صغٍف كل ما  واأخذت 
يف بع�س الأحيان ... قّبة ال�صخرة اأّول ر�صمة اأقوم بر�صمها«، و ي�صيف: »هذه الر�صمة 

كانت عبارة عن دائرة، وذلك يعني كامريا متحركة«. 

اًل خواطره  وعرب العديد من اللوحات ير�صم كنعان بري�صته طريق �صارع الآلم ُم�صجِّ
جمالية  ُمربًزا  القدية،  البلدة  من  ل�صبابيك  امل�صهدية  اقتنا�صاته  ُمتابًعا  القلمية، 

خت مفاهيم اجلمال.  امل�صربّيات، واإدراج املدينة املقد�صة يف رحلة لونّية ر�صَّ

كما يعر�س كنعان لأ�صواق القد�س القدية وخواطره وهو يجول فيها: »فجاأة ... واإذا 
بي يف �صوق القطانني، وهو من اأجمل واأدّق الأمكنة يف فّن العمارة ... جمال النور الذي 
ياأتي من ال�صقف كان مثرًيا للعجب ... خرجُت من اجلهة املقابلة واإذا بي اأدخل �صوًقا 

اآخر، كاأنها خرافة اأو ق�صة مرتاكمة ومتنا�صقة مع بع�صها البع�س«.

وُيفرد الفنان م�صاحة يف كتابه للمدن الفل�صطينية: نابل�س، الرملة، حيفا، قرية جمزو 
- م�صقط راأ�س عائلته - وكذلك يافا ومدن اأخرى. فمن نابل�س يجمع يف كتابه لوحات 
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وبرج  البحر،  من  وليافا  الّرملة،  يف  اخل�صرة  ل�صوق  اأخرى  ولوحات  القدية،  للبلدة 
ال�صاحة يف هذه املدينة، ولأزقة عكا ور�صيفها و قواربها. 

ي�صري املهند�س رائف جنم يف تقديه للكتاب اإىل اأن الإعالم والُكتَّاب يخطئون اأحياًنا 
عندما يطلقون ا�صم امل�صجد الأق�صى على اأحد مباين موقع امل�صجد، كقّبة ال�صخرة اأو 
مبنى امل�صجد الكائن يف احلرم؛ مو�صًحا اأن امل�صجد الأق�صى املبارك هو جميع املوقع 

الذي اأُ�صري اإليه بالنبي حمّمد  يف ليلة املعراج و�صّلى فيه اإماًما. 

َوِرَثت  رائف جنم:  املهند�س  الأ�صبق  الأوقاف  وزير  ي�صيف  كنعان  الفنان  وحول جهد 
مها الرحالة العرب  مكتبة القد�س ال�صريف كتًبا ومن�صورات و�صوًرا ولوحات زيتية قدَّ
بالن�صاط نف�صه لأولئك  ال�صيد كنعان يقوم  القد�س، وها هو  الذين زاروا  والأوروبيون 
العمارة  متثِّل  التي  اللوحات،  بهذه  وحوا�صه  وعواطفه  م�صاهداته  عن  ويعربِّ  الرحالة 
ُترِبز  كما  اململوكي.  الع�صر  يف  واأبرزها  املختلفة  الإ�صالمية  احلقب  يف  الإ�صالمية 
يبنيِّ  كنعان  اأّن  اإىل  لفًتا  والن�صاء؛  للرجال  الفل�صطيني  والزي  الفل�صطينية  احلياة 
رفات،  وال�صُّ وامل�صربّيات  القناطر  مثل  الإ�صالمية  العمارة  يف  املختلفة  الرموز  اأهمية 
نف�صها من حجر وخ�صب  الإن�صائية  العنا�صر  الإ�صالمية �صمن  الزخرفة  تكون  وكيف 

وحديد، ولي�صت دخيلة عليها. 

وحتت عنوان »القد�س يف عيون اأهلها«، كتب الدكتور حازم ن�صيبة جمموعة من خواطره 
ث  ث فيها عن مدينة القد�س. وفيها يقول: »ل�صت اأدرى كيف يكن اأن اأحتدَّ النرثية حتدَّ
د وهي التي َحَفَرت يف اأعماق نف�صي وعقلي اأثًرا وحًبا  عن مدينة القد�س بحياد وجترُّ
والت�صرد والإبعاد. هذه املدينة املوغلة  النوائب  تنال منه  الزمان ول  وتعلًُّقا ل يحوه 
العليل وُطهرها  وُن�صارتها وهوائها  الفريدة يف جمالها  الأ�صالة والتاريخ والِقدم،  يف 

وت�صامها وروحانيتها منذ اأوجدها اليبو�صّيون العرب قبل خم�صة اآلف عام ويزيد«. 

حّي  يف  فيها  ترعرعُت  التي  الَعذبة  الطفولة  اأن�صى  »كيف  ن�صيبة  الدكتور  ويت�صاءل 
رة، ببيوتها احلجرية  ال�صاهرة و«حّي ال�صيخ جراح« املجاورين للمدينة القدية امل�صوَّ
اأو رطوبة، وغرفها  لأية حرارة  العازلة  العميقة  العالية وجدرانها  الأخاذة، و�صقوفها 
�صجر  مع  بان�صجام  يتناغم  الذي  الأحمر  وقرميدها  العري�صة،  ودهاليزها  الوا�صعة 
ُي�صَمع حفيفه الناعم مع كّل ن�صمة هواء عليل يف قيظ  ال�صنوبر وحب القري�س الذي 

ال�صيف واأعا�صري ال�صتاء«.
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واأعرقها  وقاًرا  واأ�صلبها  العامل  يف  مدينة  اأجمل  »القد�س  اأن  ن�صيبة  الدكتور  د  ويوؤكِّ
تاريًخا واأكرمها متداأً واأنقاها روًحا ... اإنها اأجمل من روما ومن باري�س ومن لندن 
املدينة  اأن هذه  اإىل  وي�صري  الرباقة«،  العامل  ونيويورك، وغريها وغريها من عوا�صم 
اأو مثوى مل�صلح  اأو درب لر�صول  اأثر لنبي  اإلَّ وعلى اأديه  �صة ل يوجد فيها �صرب  املقدَّ
اأو جماهد اأو �صهيد. وحتت عنوان » جمال الرتاث املعماري يف القد�س«، كتب الأ�صتاذ 
وهذه  املتميزة،  املعمارية  باملنجزات  حافل  تاريخ  للقد�س  قائاًل:  القدومي  ه�صام 
ل جزًءا اأ�صا�صًيا من تاريخ القد�س الطويل الذي تفاعلت فيه احل�صارات  بدورها ت�صكِّ
تتبواأ مكانة  القد�س  املختلفة، مما جعل  الإن�صانية  الإبداعات  فيه  وتراكمت  املتعاقبة 
الديانات  لدى  �صة  املقدَّ املدينة  بكونها  تنفرد  اأنها  الدويل، خا�صة  املجتمع  فريدة يف 
دة الثالث«. ويو�صح اأن »الرتاث الإ�صالمي يثِّل ب�صكل عام، واملعماري منه ب�صكل  املوحِّ
موؤكًدا  املعمارية،  القد�س  ُهوّية  ر�صم  فعالّية يف  والأكرث  تاأثرًيا  الأكرث  الرتاث  خا�س، 
اأنه على مدى ما يزيد على )1300( عام تعاقبت الإبداعات العربية الإ�صالمية على 
�صة وحّولتها اإىل متحف مفتوح، ينهُل منه الّدار�س املهتّم، كما الزائر  هذه الرقعة املقدَّ
ُهوّية  لطم�س  املتواترة  املحاولت  وتتحدى  الزمن  تتحّدى  معمارية  جتّليات  العابر، 

القد�س العربية الإ�صالمية«.

بداأ الت�صكيلي �صالم كنعان وا�صًفا رحلته للقد�س بو�صف اليوم الأّول منها بقوله: »كان 
لأّول مرة يف حياتي  القد�س  اإىل  �صاأذهب  باأنني  اأخربت زوجتي  ُم�صِم�ًصا عندما  يوًما 
ولوحدي يف �صيارتي. كالعادة كانت الده�صة كبرية، وبداأت بالرتتيب لهذه الرحلة التي 
كنت اأنتظرها منذ زمن طويل«. لقد تعاي�س كنعان مع احُللم والأمل طوياًل كونه �صريى 
�صة التي  القد�س اأخرًيا، وي�صف لهفته لروؤية املدينة بقوله: »اأخرًيا �صاأرى املدينة املقدَّ
�صمعت عنها من اأّمي واأ�صحابي واأ�صاتذتي، وراأيتها ِعرب �صا�صات التلفزيون يف اأوروبا، 
ا يف فرن�صا حيث ع�صت هناك �صبع �صنوات لأتخرج فناًنا من املدر�صة الوطنية  وخ�صو�صً
العليا للفنون اجلميلة يف باري�س عام 1994، واآتي لأعمل واأعي�س يف بلدي الأردن، الذي 

ولدت فيه وع�صقت ترابه واأحببت هواءه واأهله«. 

بهذه التعابري ال�صفيفة ا�صتطاع الت�صكيلي �صالم كنعان اأن يعرب عما يجول يف خاطره 
دها يف لوحاته الغنّية بالأبعاد. لقد  من مّبة وع�صق لزياره القد�س ال�صريف التي ج�صَّ
ا عن ذلك بقوله: »احللم يف هذا الزمان ...  ً ق احُللم الذي متّناه ُمعربِّ ا�صتطاع اأن يحقِّ
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ل ثمن له ول رقابة عليه، فهو حّق لكل اإن�صان يعي�س على هذه الأر�س، فكان من حّقي اأن 
اأحيا باحُللم حتى ولو كان م�صتحياًل، كما الق�ص�س التي كانت حتكيها يل اأمي عندما 

كنت �صغرًيا، والتي ما زالت يف ذاكرتي ولن اأن�صاها«. 

�صمت القلب هو ما ردَّ على �صمت قوتها ... قّوة مدينة القد�س التي خاطبها كنعان فور 
و�صوله اإليها بقوله: »يا قد�س متنيت الطريان لأُحلِّق كحمامة فوق �صورك املمتد حولك، 
فوق �صمائك يا زهرًة يف خيايل ... اأقبل الليل، واأ�صبحت ال�صوارع جميلة ... ولول ذلك 
ق واملُْعِتم ملا �صعرت بالرع�صة عندما فوجئت بك يا قد�س«. ويقول وا�صًفا  الطريق ال�صيِّ
�صباح القد�س: »طلع ال�صباح ... واأي �صباح كان ... اإنه اأّول �صباح مقد�صّي يل ... كانت 
ت يف حياتي! �صحوت ونظرت  �صاعاته من اأجمل �صاعات النهار يف كّل الأيام التي مرَّ
من نافذتي ... واإذا بي ل اأ�صدق ما اأرى ... كانت الِقباب والبيوت الرائعة واجلميلة 
يف اجلهة اليمنى ... وكانت قّبة ال�صخرة وامل�صجد الأق�صى يف اجلهة املقابلة ... قبة 
ال�صخرة بدت وا�صحة من بني عمودين للبلكونة التابعة للغرفة«! كم كانت مده�صة قبة 
ال�صخرة بالن�صبة اإليه، فكّل ما حولها اأده�صه بقّوة. وي�صف جتّوله يف �صاحة احلرم 
ل يف كل �صاحة احلرم قبل الدخول لأي من امل�صجد الأق�صى اأو قّبة  بقوله: »بداأت اأجتوَّ
ال�صخرة، جل�صُت حتت �صجرة حوايل ع�صر دقائق اأُراقب حركة النا�س وانطلق �صوت 

اآذان الظهر يف رّقٍة وحنو«. 

ويتابع الت�صكيلي كنعان »مل اأعد ا�صتطيع اأن اأخاطب الأق�صى بالكثري من هذا الكالم 
... فقّوة هيبته هيَمَنت على اأع�صابي وجعلتني اأح�ّس بالفرحة والأمل يف اآن ... و�صار ل 

جر وظاللها«.  بّد من اخلروج ... فخرجت نحو ال�صَّ

مل ينع كنعان خياله من النطالق خلف اأمنياته يف الت�صبُّع من القد�س وعلى الأخ�ّس 
اأمام عينيه، ويختتم رحلته عرب الكتاب الذي جاء بحّد ذاته حتفة  دت  اأنها قد جت�صَّ
فنّية، فيقول: »اأطلَّ ال�صباح املقد�صي جمياًل مع احلزن لوداع القد�س. لقد حملُت منها 
ر  اأجمل الذكريات، وخفق القلب فيها بكّل ما راأيته يف �صوارعها وتاللها، ومل اأكن اأت�صوَّ
زت ل�صفري واأنا اأُعّزي نف�صي باأن اأمنيتي بالعودة  اأبًدا اأنني اأقدر على الوداع ... جتهَّ
والقوة  احُللم  مدينة   ... واملناجاة  النُّور  مدينة   ... الأقدا�س  مدينة   ... وقوية  كبرية 
واملوراء  ال�صوداء  احلجارة  مدينة   ... والرتحال  وال�صفر  الوعد  مدينة   ... واجلمال 
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والبي�صاء ... مدينة الأزمنة، من اأجلها بداأ التاريخ ي�صطر كلماته وفقراته و�صفحاته 
... يا مدينة الدموع يف قلبي اأنا م�صافر ويف عيني عودة اإليك ... واأعدك اأنني اإليك 

بقلبي وعيني«.
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* ُقّدم���ت ه���ذه املراجع���ة يف لقاء »نادي الكت���اب« )3(، الذي نظن���ه منتدى الفكر العرب���ي بالتعاون مع 
موؤ�ص�صة عبد احلميد �صومان )2013/5/22(.

* رئي�س املجل�س القت�صادي والجتماعي، ع�صو منتدى الفكر العربّي.

دمة االرتدادّية«* »احُلكم االقت�شادّي العاملّي وال�شّ
تاأليف: اأ.د. حميد اجُلميلي

مراجعة وتعليق: د. جواد العناين** 
النا�صر: منتدى الفكر العربي

مكان الن�صر وتاريخه عّمان، 2011

يحمل  اجُلميلي  حميد  الدكتور  الأ�صتاذ 
القت�صاد  يف  والدكتوراة  املاج�صتري  �صهادة 
جنوب  جامعة  اأو  »الطرواديني«،  جامعة  من 
حاليًا  ويعمل  اأنيلو�س.  لو�س  يف  كاليفورنيا 
�َس  َدرَّ وقد  الزرقاء.  بجامعة  لالقت�صاد  اأ�صتاذًا 
يف عدٍد من الدول العربية ويف الوليات املتحدة. 
وجمل�س  العربي،  الفكر  منتدى  يف  ع�صو  وهو 
رعاية  وجلنة  بغداد،  يف  احلكمة  بيت  اأمناء 
العراق  بلده  كثريًا يف  وعمل  واملبدعني،  العلماء 
وكذلك  العامة،  واملوؤ�ص�صات  التعليم  قطاعي  يف 
يف بع�س املوؤ�ص�صات العربية. كما �صارك يف كثرٍي 
وُن�ِصَر  العامل،  يف  القت�صادية  املوؤمترات  من 

اأربعة ع�صر كتابًا  العربية والإنليزية، وله  باللغتني  اأكرث من مائة وع�صرين بحثًا  له 
ق�صايا  يتحدث عن  وبع�صها  علمًا،  بو�صفه  القت�صاد  يتحدث يف  بع�صها  متخ�ص�صًا 
متخ�ص�صة. وله العديد من الكتابات يف القت�صاد العاملي التي مهدت لكتابه احلايل 
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وال�صدمة  العاملي  االقت�صادي  »احلكم  بعنوان  وهو  مراجعته  �صدد  يف  نحن  الذي 
االرتدادية«. 

مة على ثمانية ف�صول  ن الكتاب وفهار�صه من حوايل )488( �صفحة، ُمق�صَّ يتكوَّ
اإ�صافة اإىل ملحق بعنوان »ال�صركات متعدية اجلن�صية يف البلدان النامية واالنتقالية 

ودورها ب�صفتها م�صدراً لال�صتثمار االأجنبي املبا�صر«..

اأما ف�صول الكتاب الثمانية فهي بالعناوين الآتية: 

العالقات  على  املَُبجَمة  والرقابة  العاملي،  االقت�صادي  »احلكم  الأول:  الف�صل 
االقت�صادية الدولية«

الف�صل الثاين: »العوملة املالية والتحرير املايل واملالية الدولية«

الف�صل الثالث: »احلكم االقت�صادي العاملي وال�صيا�صات االقت�صادية لتوافق وا�صنطن 
و�صندوق النقد الدويل«

الف�صل الرابع: »اإ�صكاليات احلكم االإقت�صادي العاملي«

اجلن�صية  متعدية  ال�صركات  ودور  العاملي  االقت�صادي  »احلكم  اخلام�س:  الف�صل 
واال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة«

الف�صل ال�صاد�س: »احلكم القت�صادي العاملي واتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة 
بالتجارة«

الف�صل ال�صابع: »ال�صدمة االرتدادية وعوامل اإخفاق احلكم االإقت�صادي العاملي«

احلكم  �صد  االرتدادية  ال�صدمة  تطرحها  ا�صرتاتيجية  »ق�صايا  الثامن:  الف�صل 
االقت�صادي العاملي...«.

يطرح املوؤلِّف يف هذا الف�صل عددًا من الق�صايا ال�صرتاتيجية التي حتتاج اىل وقفة، 
وهي:

املتحدة - 1 الأمم  برنامج  روؤية  العاملي:  القت�صادي  للحكم  اجلديد  الت�صميم 
للتنمية.
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العوملة وظاهرة الت�صليح والتناق�صات الجتماعية اجلديدة.- 2
احلكم القت�صادي العاملي والنظرية الدارونية القت�صادية اجلديدة.- 3
العوملة واإخفاقات حتقيق الأمن القت�صادي الدويل.- 4
احلكم القت�صادي العاملي والأمن الب�صري.- 5
الإرهاب القت�صادي الدويل واحلكم الإقت�صادي العاملي.- 6
قواعد اللغة القت�صادية العاملية اجلديدة.- 7
زعامة القت�صاد العاملي والتعددية القطبية اجلديدة. - 8
نحو م�صاحات اأو�صع ومرونة اأعلى لل�صيا�صات القت�صادية الوطنية. - 9

ولهذا الكتاب هند�صة وا�صحة جتدها يف الف�صول ال�صتة الأوىل اإىل حد كبري، ثم 
تختلف يف الف�صلني الأخريين اختالفًا ل يلغي احلقيقة اأنهما مت�صابهان مع الف�صول 
ال�صتة الأوىل. فالكاتب ي�صتعمل الأ�صلوب الت�صنيفي (Taxonomy) يف اإبراز النقاط 
ل قراءته على  ُي�صهِّ واحلقائق، بدًل من دجمها معًا يف مقالة متوا�صلة. وهذا بالطبع 
اأي�صًا  ر  تتكرَّ وامل�صطلحات  عنيد،  با�صتمرار  ر  تتكرَّ النقاط  من  كثريًا  لأن  الطلبة، 

بالإ�صرار نف�صه.

ليوؤكد فيه احلقائق نف�صها،  ياأخذ جانبًا  ال�صتة الأوىل  وكل ف�صل من الف�صول 
وهي اأن العوملة واحلكم القت�صادي الذي يقف على راأ�صه قطب واحد يريد النتقال من 
مرحلة البناء الذاتي لقت�صادات الدول الُقطرية اإىل مرحلة اإدماج هذه القت�صادات 
يف اإطار العوملة. وهو بذلك يقلِّل من دور احلكومات واأهميتها، وي�صعف الولء للدولة 
الُقطر، ويقلِّل من اأهمية دورها، وي�صعى اإىل فتح اأ�صواقها لل�صلع وروؤو�س الأموال الدولية، 
م فيه  ويلغي نظمها الإنتاجية ل�صتبدالها بنظم التبعية لالقت�صاد الدويل الذي تتحكَّ
�صركات متعدية اجلن�صية. ولتحقيق هذه الغايات، فاإن احلكم الإقت�صادي العاملي يلجاأ 
القت�صادي.  الإرهاب  ا�صتخدام  عن  ع  يتورَّ ول  القت�صادية  والهمجية  الرببرية  اإىل 
ر النظام العاملي اجلديد املَُعومَل لهذه الغاية بالطبع ثالث موؤ�ص�صات دولية،  وقد �صخَّ
وهي املوؤ�ص�صتان املاليتان الناجمتان عن اتفاقية »بريتون وودز« عام 1944، واتفاقية 

التجارة الدولية املنبثقة عن دورة اأورغواي يف الت�صعينيات من القرن املا�صي. 
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  (paradigm shift) ل نظام العوملة لنف�صه عن طريق التغيري املنهجي كما �صهَّ
من نظرية كينز القائمة على البناء الذاتي اإىل نظرية العوملة القائمة على التناف�صية 

والندماج يف القت�صاد العاملي. 

املوؤمن  املثابر  الكاتب  ول يل  الكتاب،  ر يف ف�صول  يتكرَّ نف�صه  املنطق  و�صرتى 
ر يف كل ف�صل التعابري نف�صها تقريبًا. ولو حتدث عن اإعادة تق�صيم  ب�صكل مطلق باأن يكرِّ
ن فيها بع�س الدول املتقدمة  العمل الدويل، فاإنه يرى فيه ر�صم خارطة جديدة تتمكَّ
ن�صبيًا والكبرية من الت�صنيع والتكنولوجيا، فيما كثري من دول اجلنوب والوطن العربي 

تظّل يف اإطار التبعية ول ينالها من هذا التق�صيم اإلَّ القليل.

الفكرية  امللكية  مثل  اخلا�صة  الق�صايا  بع�س  عن  الكاتب  يتحدث  وعندما 
اجلن�صية،  متعدية  وال�صركات  الدول  م�صالح  عن  دفاعًا  فيها  يرى  فهو  وحمايتها، 
وحرمانًا للدول الأخرى من ثمرات ال�صتك�صافات التكنولوجية. ويوؤكد الكاتب اأن عدم 
ال�صماح بحرية انتقال العمالة كان خلدمة اأغرا�س الدول الأقوى، وبخا�صة الوليات 

املتحدة. 

قاب عن اأن معظم  ويك�صف الكاتب املخ�صرم الأ�صتاذ الدكتور حميد اجلميلي النِّ
قد  املالية  والأزمات  التوزيع،  و�صوء  الفقر،  وازدياد  العامل،  يف  القت�صادية  الفو�صى 
اأدت اإىل هيمنة احلكم القت�صادي العاملي والعوملة على م�صرح القت�صاد العاملي، لكنه 
ل يجد يف هذه التطورات والأزمات والفو�صى اأي �صدفة، اأو خطاأً يف النظام، اأو دورة 
اقت�صادية، بل يرى فيه عماًل مكمًا مق�صودًا يهدف اإىل خلق هذه الفو�صى، وتذويب 
الكربى  الدولة  مل�صالح  خدمة  ُمَعومَل،  دويل  بنظام  وا�صتبدالها  القطرية،  احلدود 

واإرهابها القت�صادي. 

واأما يف الف�صلني الأخريين، فاإن الكاتب يبنيِّ اأن هنالك �صدمة ارتدادية بداأت 
النمو  يف  اآخذة  العاملي  القت�صادي  احلكم  على  الرتدادة  هذه  واأن  عامليًا،  تت�صكل 
اأنه  العامل  واإدراك باقي  بف�صل منو اقت�صادات كبرية، وبروز تكتالت دولية جديدة، 
بحاجة اإىل منوذج اقت�صادي جديد يكفيه �صرور فرتة الهيمنة القت�صادية الأُحادية 
ال�صوفييتي،  الحتاد  انهيار  تلت  التي  وال�صيا�صية  القت�صادية  الظروف  اأتاحتها  التي 

والأنظمة القومية. 
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البناء  فيه  يقرتح  مبا�صر  غري  م�صروعًا  الكاتب  لنا  يقدم  الأخري  الف�صل  ويف 
الدولية،  احلكومية  غري  املنظمات  مثل  العامل  يف  برزت  التي  الإيجابيات  بع�س  على 
 ،WTO و WB و IMF ومقاومة بع�س موؤ�ص�صات الأمم املتحدة للفكر الذي متثله مثل
وحتى  واليون�صكو،   UNCTAD و   UNDP مثل  موؤ�ص�صات  بفكر  عنه  وال�صتعا�صة 
اليوني�صيف و ILO، وكلها �صارت ترى يف جمريات الأمور التي �صبقت الأزمة العاملية 
الأخرية اآثارًا �صلبية كبرية وجامة على ق�صاياها التي تعطيها الأولوية مثل التعليم ، 

وفر�س العمل، وعدالة التوزيع، وحماية الأطفال، وتوفري الأمن القت�صادي. 

جديد  اقت�صادي  نظام  بناء  ال�صروري  من  ي�صبح  التطورات  هذه  ظّل  ويف 
رَتم فيه خ�صو�صيات الدول اأكرث، ومُتَنح فيه الدول الفردية م�صاحات اأكرب للحركة  حُتْ
دة يقّدمها فيما يتعلق بخلق �صناديق  اأفكارًا مدَّ اأن للموؤلِّف  واملناورة. وكذلك راأينا 

للتعوي�س، واحلماية، ودعم الإنتاج يف الدول النامية. 

وهذه العجالة يف و�صف متويات الكتاب ل تعطيه حقه. ويجب اأن اأقرًا بادئًا اأن 
لغة املوؤلِّف جميلة و�صل�صلة، وقادرة على �صّد انتباه القارىء وجذبه نحو الكتاب بهدف 

قراءته. 

واأعباءها،  امل�صكلة،  د  يحدِّ فهو  متامًا.  وا�صحًا  راأيًا  للموؤلِّف  اأن  الثاين  والأمر 
�س الداء وي�صعى اإىل تو�صيف الدواء.  واإطارها النظري، وجتلياتها الفعلية، ثم ي�صخِّ

باأ�صلوب  الق�صايا  عر�س  يف  اخلا�س  اأ�صلوبه  له  الكتاب  اأن  هو  الثالث  والأمر 
ل على القارىء فهم الرواية ال�صاملة، وتفرعاتها يف كل ف�صل  (Modular)، ما ُي�صهِّ

من ف�صول الكتاب، حتى واإن اختلفت مع املوؤلِّف يف كثرٍي من ال�صتنتاجات التي و�صل 
ر له جهده الكبري يف و�صع هذا املوؤلَّف املهم.  اإليها، فاإنك ل �صك �صوف حترتمه، وتقدِّ
وكلنا يعي�س تلك امل�صكالت. ومع هذا فاإن يل بع�س املالحظات التي اآمل اأن تغني هذا 

الكتاب يف امل�صتقبل عندما يطبع مرة ثانية. 

اأواًل: مل يتعر�س الكاتب لالأزمة املالية التي بداأت عام 2008، وكيف اأنها كانت 
التقييم  ال�صركات الكربى متعدية اجلن�صية، ول حتدث عن ف�صل موؤ�ص�صات  من نتاج 

املايل والنقدي عن التنبوؤ بحدوث الأزمة. 
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ثانياً: مل يتحدث الكاتب عن اأهمية ا�صتمتاع الدولر بالهيمنة على �صوق النقد الدويل، 
واآثار هذه الحتكارية على الأزمات الدولية. وهنالك نظرية مثاًل لروبرت مونديل 
ينادي فيها بخلق ثالث مناطق مثالية للعمالت يف العامل، وهي منطقة الدولر، 
ومنطقة اليورو، ومنطقة اليوان ال�صيني. وهنالك كتاب �صدر يف ال�صني بثالث 
الغرب  ويتهم فيها  �صوجن هوجن بنج،  للموؤلِّف  العمالت«  »حرب  بعنوان  طبعات 
لن  اأمر  وهو  الدويل،  القت�صاد  على  وال�صيطرة  الهيمنة  يف  والرغبة  بالأنانية 

تر�صى به ال�صني. 

ال�صتنتاجات  من  وكثري  اإح�صائية،  دلئل  الكتاب  لنا  يقدم  مل  ندر،  فيما  اإلَّ  ثالثاً: 
اأن الكتاب بحاجة ما�صة اإىل جداول  يكن حتديها من دون هذه الدلئل. واأرى 
اإىل  اأن ي�صري  املوؤلِّف. وتطلب منه املو�صوعية  واإح�صاءات وبيانات تدعم موقف 
من  املناوئة  مبواقفهم  معروفني  كّتاب  على  اعتمد  وقد  لراأيه.  املخالفة  الآراء 

العوملة مثل �صمري اأمني.

تكرار  فيها  منه  �صفحة   )150( من  اأكرث  اخت�صار  يكن  الكتاب  اأن  اأعتقد  رابعاً: 
لالأفكار نف�صها، واإعادة ترتيبه واإ�صافة ف�صول جديدة له. 

خام�صاً: كنت اأمتنى اأن يربط الكاتب بني التطورات التكنولوجية وبروز ظاهرة العوملة 
احلدود،  فتح  اإىل  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  تطور  اأدى  مدى  اي  واإىل   ،
اأي�صًا الظاهرة الرتدادية  الف�صل  اأن ي�صم هذا  واأمتنى  الدولة.  وتقلي�س هيبة 
القطر  هيمنة  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  الأمور  لتعيد  معنا  �صتبقى  كانت  اإذا  وما 
الواحد، اأم اأنها �صتكون حركة اإ�صالح للنظام الإقت�صادي العاملي الذي ل يكن 

اإرجاع دورته للوراء.

ومهما قلنا عن هذا الكتاب املُثري الفكر، فاإن الكاتب لي�صتحق منا الثناء والتقدير 
العظيمني على جهده املتميز، وكذلك ال�صكر مو�صول ملنتدى الفكر العربي و�صمّو رئي�صه 
واأمينه العام على اإطالق هذا املوؤلَّف الغني، الذي �صيفتح ف�صوًل من النقا�س واجلدل 

العلمي. 
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»اإدارة خماطر الّت�شغيل يف امل�شارف االإ�شالمّية«
درا�صة مقارنة بني امل�صارف االإ�صالمّية

بجمهورية ال�صودان واململكة االأردنّية الها�صمّية 
لالأ�صتاذ عبد املهدي عبد العزيز العالوي*

)1(

تقدمي: اأ.د. خالد اأمني عبداهلل** 

خماطر  اإدارة  اأهمية  يف  اثنان  يختلف  ل 
�صيما  ول  التقليدية  التجارية  امل�صارف  يف  الت�صغيل 
النوع  هذا  على  ز  ركَّ الذي  بازل  اتفاق  �صدور  بعد 
امل�صارف  وين�صرف ذلك حكًما على  املخاطر.  من 

الإ�صالمية.

الناحية  هذه  على  ًزا  ُمركِّ الكتاب  هذا  جاء 
امل�صارف  بني  املقارنة  هو  جديًدا  ُبعًدا  وُم�صيًفا 
الأردنية  واململكة  ال�صودان  جمهورية  يف  الإ�صالمية 
حتّوط  مدى  هذا  كتابه  يف  املوؤلِّف  ويبنّي  الها�صمية، 
من  املخاطر  من  النوع  هذا  ملواجهة  امل�صارف  هذه 
خالل �صيا�صات واإجراءات اإدارية، وتوفري الكفاءات 
املمار�صات  مع  ان�صجاًما  معها  املَُتعاَمل  لة  املوؤهَّ
املخاطر  واإدارة  مراقبة  يف  والواجبة  ال�صليمة 
الت�صغيلية ال�صادرة - كما �صبق واأ�صلفنا - عن جلنة 

بازل للرقابة امل�صرفية عام 2004. 

* املدير العام للبنك التجاري الأردين، وع�صو منتدى الفكر العربّي.
** م�صت�صار الرئي�س لل�صوؤون الفنّية والتدريب/ الأكاديية العربّية للعلوم املالية وامل�صرفية - الأردن.

النا�صر: ال�صايل للن�صر والتوزيع، عّمان، 2013
مكان الن�صر وتاريخه: عّمان، 2013
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بداأ  حيث  الر�صني،  العلمي  البحث  اأ�صلوب  هذا  كتابه  يف  املوؤلِّف  اّتبع  لقد 
ز جّل اهتمامه على املخاطر  بالتعريف باملخاطر امل�صرفية على اختالف اأنواعها. وركَّ
الت�صغيلية ودعمها بدرا�صة ميدانية مت فيها احل�صول على بيانات موثوقة. وجرى بعد 
ذلك حتليلها واختيارها واخلروج بنتائج وتو�صيات، اإن مت الأخذ بها �صتقود حتًما اإىل 

الرتقاء بالعمق امل�صريف الإ�صالمي يف هذا اجلانب. 

اإيّن اأرى يف هذا العمل جهًدا م�صكوًرا يفيد منه العاملون يف امل�صارف الإ�صالمية 
ل مرجًعا  وي�صكِّ العربية  املكتبة  اإىل  اإ�صافة  يعترب  كما  املعنيني وغريهما.  البندين  يف 

قيًما للباحثني والدار�صني ن�صاأل اهلل اأن يجزي املوؤلف خري اجلزاء. 

)2(

د. ح�صني �صعيد*

م التكنولوجي وزيادة تعقيد عمليات واأن�صطة البنوك، ظهر نوع جديد  نتيجة للتقدُّ
من املخاطر ُعِرَف »باملخاطر الت�صغيلية«، التي عادة ما توؤدي اإىل حدوث خ�صائر ب�صبب 
اخلارجية.  الأحداث  اأو  والأنظمة  والأفراد  الداخلية  الإجراءات  ف�صل  اأو  كفاية  عدم 
ُي�صاف اإىل ذلك املخاطر الناجتة عن عدم اللتزام بال�صوابط ال�صرعية يف امل�صارف 
الإ�صالمية، التي قد توؤدي اإىل خماطر ثقة اأو عدم العرتاف بجزء اأو كل الأرباح التي 
حتّققها تلك امل�صارف من بع�س عملياتها، وملا لهذا النوع من املخاطر من تاأثري على 
اأرباح البنوك وحتقيق اأهدافها بنجاح. وقد اأولت اإدارة البنوك اأهمية خا�صة لإدارة هذه 
امل�صارف  الت�صغيلية يف  املخاطر  اإدارة  اأهمية  ازدادت  لذلك  ب�صكل ح�صيف.  املخاطر 
لالإجراءات  اإ�صايف  حت�صني  على  تعمل  اإدارية  منظمة  باعتبارها  الأخرية  ال�صنوات  يف 
التكاليف،  يف  كبري  وفر  اإىل  يوؤدي  مما  م�صرف،  اأي  يف  املوجودة  الداخلية  الت�صغيلية 

اإ�صافًة اإىل الرتقاء باملتطلبات الرقابية اخلا�صة والعامة باإدارة املخاطر الت�صغيلية.

* م�صاعد مدير عام البنك الإ�صالمي الأردين.

كتب وقراءات ونقد
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الإ�صالمي،  امل�صريف  للعمل  مة  املُنظِّ واملحلية  الدولية  الهيئات  قامت  ولهذا 
ومنها جلنة بازل للرقابة امل�صرفية، وجمل�س اخلدمات املالية الإ�صالمية، واجلهات 
على  زت  ركَّ حيث  الت�صغيلية،  املخاطر  لإدارة  ومبادئ  اإر�صادات  باإ�صدار  الرقابية، 
من  النوع  هذا  مراقبة  جتاه  التنفيذية  واإداراتها  البنوك  اإدارات  جمال�س  م�صوؤوليات 

م بها وال�صيطرة عليها واإبقائها �صمن م�صتويات املخاطر املقبولة.  املخاطر والتحكُّ

الب�صيطة  واأ�صاليبها  الطرق  من  الت�صغيلية  املخاطر  قيا�س  اأطر  دت  تعدَّ وقد 
املتمثلة يف اأ�صلوب املوؤ�صر الأ�صا�صي، والطريقة املعيارية، اإىل طرق اأكرث تقدًما وتعقيًدا 
كمية  متطلبات  ر  توفُّ تتطلَّب  التي  الت�صغيلية  للمخاطر  الداخلي  التقييم  على  تعتمد 

ونوعية لتطبيقها. 

لإدارة  ا  تخ�ص�صً اجلامعات  بع�س  ا�صتحَدثت  عام  ب�صكل  املخاطر  ولأهمية 
املخاطر باأنواعها، كما مت عقد العديد من املوؤمترات والندوات وور�س العمل يف مو�صوع 
التقليدية  اللجان والهيئات الدولية والرقابية وامل�صارف  اإدارة املخاطر على م�صتوى 

وامل�صارف الإ�صالمية.

العربية؛ لأنه يغطي جزًءا  للمكتبة  الكتاب  اأقدم هذا  واأنا  بال�صرور  اأ�صعر  واإيّن 
كبرًيا من النق�س احلا�صل يف جمال اإدارة املخاطر الت�صغيلية يف امل�صارف الإ�صالمية. 

* * *
يف  »املخاطر  منها  االأّول  الف�صل  يتناول  ثالثة،  ف�صوٍل  على  الكتاب  ي�صتمل 
البنوك« من حيث مفهومها، واأنواعها، وطبيعتها وم�صادرها فيما يتعلَّق بامل�صارف 

االإ�صالمّية. 

املوؤلِّف  يبحث  واإداراتها«  الت�صغيلّية  »املخاطر  بعنوان  الثاين  الف�صل  ويف 
بخ�صو�ش  املركزّية  البنوك  واإجراءات  اإدارتها،  واأدوات  املخاطر،  اإدارة  مفاهيم  يف 

املخاطر مع مقارنة بني بنك ال�صودان املركزّي والبنك املركزّي االأرديّن.

ن الف�صل الثالث درا�صة ميدانية وحتلياًل للنتائج يف مباحث ثالثة هي:  ويت�صمَّ
نبذة عن البنوك حمل الدرا�صة، واإجراءات الدرا�صة وحتليل البيانات، واختبار الفر�صّيات.

وينتهي الكتاب بالنتائج والتو�صيات، وقائمة بامل�صادر واملراجع، واملالحق. 

»اإدارة مخاطر الّت�صغيل في الم�صارف االإ�صالمّية« ... /لالأ�صتاذ عبد المهدي عبد العزيز العالوي
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عنا�شر قّوة االقت�شاد االأمريكّي و�شعفه
مع اإ�صارة خا�صة للمديونّية االأمريكّية

اأ.د حميد الجميلي* 

اأوالأ: مقدمة ا�صتدراكية حول عنا�صر قوة االقت�صاد االأمريكي و�صعفه

قبل الحديث عن عنا�صر قوة القت�صاد الأمريكي و�صعفه ل بد من الوقوف عند 
بع�س ال�صتدراكات حول طبيعة تلك العنا�صر. 

اال�صتدراك االأول

القت�صاد  انهيار  تتحدث عن قرب  التي  الدرا�صات  العديد من  موؤخًرا  ظهرت 
هذه  ولكن  و�صعفه،  الأمريكي  القت�صاد  هذا  واختاللت  اأزمات  ب�صبب  الأمريكي 

الكتابات لم تكن مو�صوعية ول واقعية في طرحها.

اأزمات واختاللت  اأن  اإلى  ت�صير  اأمريكية ويابانية  المقابل ظهرت كتابات  وفي 
الأول في القت�صاد  الموقع  البقاء في  التي �صوف لن تمكنه من  الأمريكي  القت�صاد 

العالمي. 

ومن هذه الكتابات: 

عن  يتحدث  الذي  والع�صرين«  الحادي  للقرن  »اال�صتعداد  كندي  بول  كتاب 
عن  يتحدث  الذي  »المتناطحون«  ثورو  ل�صتر  وكتاب  الأمريكي،  القت�صاد  مع�صلة 
جفري  وكتاب  الأقطاب،  المتعدد  العالمي  القت�صاد  وظهور  الأحادية  القطبية  زوال 
والهند.  ال�صين  و�صعود  اقت�صادًيا،  اأوروبا  تفوق  يرى  الذي  البارد«  »ال�صالم  جاردن 

* اأ�صتاذ القت�صاد والعالقات القت�صادّية الدولّية يف جامعة الزرقاء/الأردن.
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اقت�صاديات: عنا�صر قّوة االقت�صاد االأمريكّي و�صعفه مع اإ�صارة خا�صة للمديونّية االأمريكّية 

كما ي�صير جفري جارتن اإلى ت�صكيل الف�صاء القاري الآ�صيوي / البعد لجنوبي لليابان 
طبًقا لنموذج الإوزة القائدة. وكتاب �صيتغلتز »خيبات العولمة« الذي يرى في اقت�صاد 
العولمة، الذي تقوده اأمريكا، اقت�صاد �صيء وذات مفاعيل �صلبية، ويرى في �صيا�صات 
التي  القت�صادي  الإ�صالح  )�صيا�صات  الجنوب  لقت�صادات  انتكا�صة  وا�صنطن  توافق 
اأن تقول ال«، الذي  »اليابان قادرة  اكيوموريتا  تفر�س على الدول النامية(.  وكتاب 
يرى اأن اأمريكا حفرت قبرها القت�صادي باأيديها ووقعت في حفرة اقت�صادية �صحيقة 
الأ�صل،  المجري  الملياردير  �صورو�ش،  جورج  وكتاب  منها.  الخروج  من  تتمكن  ل 
ت�صبب  التي  الراأ�صمالي  النظام  ثغرات  على  يوؤكد  الذي  والعولمة«،  »الراأ�صمالية 
اقت�صادات  تحطيم  الثغرات  هذه  خالل  من  ا�صتطاع  وكيف  القت�صادية،  الأزمات 

جنوب �صرق اآ�صيا عام 1997.

اال�صتدراك الثاني

تكن  لم  الجديدة،  القت�صادية  الليبرالية  لها  روجت  التي  الزاهية  الوعود  اأن 
�صوى �صراب �صحراوي واأكذوبة كبرى. فال�صيا�صات القت�صادية التي تم تطبيقها في 
اإطار منهج الليبرالية القت�صادية لم تجلب للدول التي طبقتها جباًل من ال�صلع، ولم 
تدخل �صعوبها الفردو�س القت�صادية، ولم تن�صر ثمار تنميتها وخيراتها اإلى كل فئات 

المجتمع وما نتج عن هذه ال�صيا�صات: 
ل�صالح فئة قليلة هي الأ�صرة المالية الدولية.  الإفقار  من  • مزيد 

توزيع الدخول والثروة.  �صوء  من  • مزيد 
الدولة.  اأ�صول  • نهب 

اأنواعه.  بكل  الف�صاد  • انت�صار 
المعي�صة.  تكاليف  ارتفاع  • �صغط 
الحكومية.  الرقابة  اأنظمة  • اإلغاء 

والجتماعي.  والوظيفي  القت�صادي  الأمن  �صبكات  • تفكيك 
اإلى  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  �صلطات  من  القت�صادية  ال�صيادة  مقومات  نقل   •

الموؤ�ص�صات الدولية. 
التنمية من تنمية بالأ�صالة اإلى تنمية بالإنابة. • تحويل 
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اأ.د حميد الجميلي 

اال�صتدراك الثالث

يتمتع القت�صاد الأمريكي بعنا�صر قوة تجعل القت�صاد العالمي يتاأثر باأزمة القت�صاد 
الأمريكي ومن هذه الخ�صائ�س:-

الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %30 ي�صكل  عمالق  اقت�صاد  الأمريكي  القت�صاد   •
العالمي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حوالي )15( تريليون دولر، 

والناتج المحلي الإجمالي العالمي )60( تريليون دولر. 
القت�صاد  يجر  نموه  حالة  في  للنمو  قاطرة  يعد  الأمريكي  القت�صاد  فاإن  وعليه، 
العالمي اإلى اأمام، وفي حالة ك�صاده اأو ركوده اأو البطء فيه يجّر القت�صاد العالمي 

اإلى الخلف. 
• ت�صكل واردات القت�صاد الأمريكي ال�صلعية 16 % من الواردات العالمية، وعليه فاأي 
وت�صكل  الم�صدرة،  الدول  �صلًبا  بها  تتاأثر  المتحدة  الوليات  واردات  في  انتكا�صة 
تجارة الخدمات الأمريكية 10 % من التجارة العالمية للخدمات، وت�صكل ال�صادرات 

الأمريكية 12 % من ال�صادارت العالمية ال�صلعية. 
• يعد القت�صاد الأمريكي اأكبر اقت�صاد م�صتقبل لال�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة. 
الأجنبية  ال�صتثمارات  تدفقات  بلغت  حيث   2008 عام  في  المثال  �صبيل  فعلى 
المبا�صرة الداخلة اإلى القت�صاد الأمريكي )316( مليار دولر بعد اأن كانت )271( 
ال�صتثمارية  التدفقات  مجموع  من   %  32 ن�صبة  ت�صكل   2007 عام  في  دولر  مليار 
في  دولر  مليار   962 والبالغة  العالمي  الم�صتوى  على  الداخلة  المبا�صرة  الأجنبية 

عام 2008.
•  ل يزال الدولر يحتل الموقع الأول في النظام النقدي الدولي ب�صبب هيمنته على ثلثي 
الأمريكية  المتحدة  الوليات  يمنح  ما  الحرة، وهذا  للعمالت  الدولية  الحتياطات 

ا يجعلها قادرة على ت�صديد قيمة م�صتورداتها بعملتها الوطنية.  و�صًعا خا�صً
العالمي، و50% من  المال  راأ�س  الأمريكي 40 % من حرة  المال  راأ�س  تمثل حركة   •
ال�صندات  من   %50 من  اأكثر  اأن  كما  بالدولر.  توجه  العالمية  التجارة  تدفقات 

العالمية مقيَّمة بالدولر. 
ا�صتيعاب  في  الأمريكية  ال�صوق  رئي�صي على  ب�صكل  تعتمد  العالم  دول  اإن عدد من   •
�صادراتها اإذ اإن 83 % من �صادرات كندا تذهب اإلى ال�صوق الأمريكية، و 88 % من 
ون�صبة عالية جًدا من �صادرات  الأمريكي،  ال�صوق  اإلى  تذهب  المك�صيك  �صادرات 
كل من ال�صين، ماليزيا، �صنغافورة، اليابان،  تايلندا تذهب اإلى ال�صوق الأمريكية. 
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اقت�صاديات: عنا�صر قّوة االقت�صاد االأمريكّي و�صعفه مع اإ�صارة خا�صة للمديونّية االأمريكّية 

اال�صتدراك الرابع

اإن الأزمة القت�صادية �صمة من �صمات النظام الراأ�صمالي الأمريكي، واإن كان 
اأن�صار الراأ�صمالية الحرة ل يعترفون بوجود مثل هذه الأزمات في النظام الراأ�صمالي، 
اإل اأنهم يوؤكدون اأن قوى ال�صوق قادرة على ت�صحيح الختاللت التي تحدث بين الحين 
بال  الحرة  الراأ�صمالية  اأن�صار  ولذلك طالب  الخفية،  اليد  انطالًقا من مبداأ  والآخر 
قيود باإبعاد الدولة عن التدخل في ال�صوؤون القت�صادية والعمل وفق مبداأ )دعه يعمل 
دعه يدمر(، ولكن حقائق اأزمة الك�صاد الكبير واأزمة بداية القرن الحادي والع�صرين 
قد اأثبتت خطاأ هذه الروؤية، فالأ�صواق باتت عاجزة عن ت�صحيح تلك الختاللت واليد 
قت هذه الأزمة. ومما زاد  الخفية لم تعد تعمل، واأن اآليات عمل الأ�صواق الطليقة عمَّ
ا�صم  راأ�صمالية متطرفة تحت  اأ�صولية  الأمريكي ظهور  اأزمات القت�صاد  من خطورة 
القت�صاد  حركة  على  الحكومية  الرقابة  نظم  تفكك  اإلى  اأدت  الطليقة،  الليبرالية 

الراأ�صمالي عامة والأمريكي ب�صورة خا�صة. 

اال�صتدراك الخام�ش

اإن نمط اإدارة القت�صاد الأمريكي اأدت اإلى تقلي�س م�صاحة الهتمام بالإنتاج 
الحقيقي، فكان هذا التو�صع على ح�صاب بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى 
الفدرالية لأغرا�س ع�صكرية  الأموال  اإلى تخ�صي�س 65 % من  التو�صع  اأدى هذا  كما 
مقارنة ب� 0.2 % لحماية البيئة و 0.2 % للتطور ال�صناعي. واإن القت�صاد الأمريكي 
يحتاج حالًيا اإلى وفرة نقدية هائلة، ولم يعد نمط الإنتاج القت�صادي الأمريكي موؤهاًل 
لها. فحجم التداول النقدي يبلغ اأكثر من ثالثين �صعف حجم الإنتاج الفعلي. لذا لم 

يعد اأمام الوليات المتحدة �صوى معالجة اختاللتها القت�صادية. 

اآليات  خالل  من  العالم  اأ�صواق  تفتح  الأمريكية  المتحدة  الوليات  اأخذت  لقد 
خارج اإطارة قدرتها التناف�صية وتعبئة مواردها المالية لتكري�س نمط الحياة الأمريكية 
والإبقاء على رفاهية المجتمع الأمريكي على ح�صاب العالم باأجمعه حتى على ح�صاب 
ال�صركاء. لذلك اأخذت الوليات المتحدة با�صتعرا�س قوتها لإجبار القوى ال�صاعدة 

على التراجع. 
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اال�صتدراك ال�صاد�ش
الجديدة،  القت�صادية  التحررية  وقوى  العولمة  قوى  اأن  يظن  من  يخطىء 
عنا�صر  واأن  العالمي،  القت�صاد  في  الأمريكي  القت�صاد  موقع  اإدامة  من  تتمكن 
القوة القت�صادية التي تمتلكها الوليات المتحدة الأمريكية لم تعد تمكن القت�صاد 
العولمة وقوى التحررية القت�صادية  الأمريكي احتالل هذا الموقع. فقد ف�صلت قوى 
اختاللت  معالجة  في  الخفية  اليد  ونظرية  ال�صوق  وقوى  الهيمنة  وقوى  الجديدة 

القت�صاد الأمريكي واأزماته.

الما�صية  ال�صنوات  الأمريكي طيلة  القت�صاد  التي عا�صها  المالية  الم�صاكل  اإن 
بل  الأمريكية،  والنقدية  المالية  ال�صيا�صة  ا�صطراب  توؤكد  العولمة  اقت�صاد  ظل  في 
وا�صطراب النظام المالي العالمي. والأكثر من ذلك توؤثر اأزمات القت�صاد الأمريكي 
وعلى  الرقابة  اأنظمة  غياب  على  القائمة  الراأ�صمالية  بها  تت�صف  التي  المتالحقة 

التع�صب الأعمى لل�صوق، على حركة القت�صاد العالمي �صلًبا.

الدولية  المالية  الم�صاربين والأ�صرة  واإطالق يد  الرقابية  ال�صلطات  اإن فقدان 
المتحكمة في القت�صاد العالمي كان وراء التكاليف الباهظة التي يتكبدها القت�صاد 
كافة  تتحمل  الأمريكية  لالإدارة  القت�صادية  ال�صيا�صات  اأن  كما  اليوم.  العالمي 

الم�صوؤوليات عن نتائج هذه الأزمة وتداعياتها. 

واإن اإغراق النظام المالي بال�صيولة لن يعالج الأزمة الراهنة، وكل ما تفعله هذه 
ال�صيولة تاأمين ح�صول الم�صارف على اأموال ق�صيرة الأجل، واإنقاذ بع�س الموؤ�ص�صات 

التي على و�صك الإفال�س، والتي لو اأفل�صت ل�صقط النظام المالي العالمي. 

 اال�صتدراك ال�صابع 
ولما كانت جذور الأزمة وم�صبباتها اأبعد بكثير من اأن تحلها خطة الإنقاذ المالي، 
اختاللت  اإ�صالح  في  واأخيًرا  اأوًل  الأزمة  معالجة  باأن  العتراف  يتم  واأن  بد  ل  وكان 
�صيا�صة  اتخاذ  عن  بالكف  الأمريكية  الإدارة  قيام  في  ثانًيا  وتكمن  الأمريكي،  القت�صاد 
وكبدت  الأزمة  هذه  ولدت  التي  ال�صيا�صات  تلك  الأفق،  �صيقة  الأجل  ق�صيرة  اقت�صادية 
القت�صاد العالمي خ�صائر فادحة، بل وقبل ذلك كلفت الوليات المتحدة الأمريكية خ�صائر 
كبيرة، وت�صببت بخ�صائر كبيرة للقوة القت�صادية الأمريكية وجعلتها على الم�صتوى العالمي 

تتناق�س اإلى الدرجة التي بات الحديث عن تناق�س هذه القوة وا�صع النت�صار. 
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اال�صتدراك الثامن
من الم�صتغرب في التحول الراأ�صمالي نحو العولمة القت�صادية، اأن هيمنة راأ�س 
المال المالي جعل اإمكانية اأن تخ�صر �صركة اإنتاجية راأ�صمالها وتهبط اأ�صعار اأ�صهمها دون 
اأن يرتبط ذلك باأدائها الإنتاجي. وعليه، فالمع�صلة الجديدة هو اأن عمليات الم�صاربة 
باتت تتحكم باأ�صعار اأ�صهم ال�صركات الإنتاجية بمعزل عن القدرة التناف�صية الإنتاجية 
والتكنولوجية والت�صويقية. فتقارير اأداء ال�صركات الإنتاجي في القت�صاد الأمريكي لم 
يعد عاماًل حا�صًما في تقرير �صعر اأ�صهم ال�صركات، واإنما عملية الم�صاربة باتت هي 

التي تقرر وتحكم بم�صتقبل ال�صركات. 
إن راأ�صمالية الم�صاربة لي�صت الراأ�صمالية التي طالب بها اآدم �صميث ول الراأ�صمالية 
بال  ال�صوق  اقت�صاد  نظام  نتاج  هي  الراأ�صمالية  هذه  اإن  كينز،  بها  طالب  التي 
بال�صتقرار  عبًثا  المرنة  التدخلية  القت�صادية  ال�صيا�صات  في  يرى  الذي  قيود، 

القت�صادي. 
اال�صتدراك التا�صع 

ال�صتقرار  في  يعبث  الذي  هو  بات  لها  الأعمى  والع�صب  الأ�صواق  اأ�صولية  اأن 
ال�صوق  قوى  مقولة  اأنهت  قد  المعا�صرة  العالمية  المالية  الأزمة  اأن  كما  القت�صادي. 

قادرة على ت�صحيح الختاللت. 
اأزمات  الأمريكية ق�صيرة الأجل كانت دائًما وراء  ال�صيا�صات القت�صادية  واإن 
نحو  ال�صريع  والتحول  المالية  العولمة  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  الأمريكي.  القت�صاد 
واإطالق  المالي،  القت�صاد  عن  الإنتاجي  القت�صاد  وانف�صال  الم�صاربة  راأ�صمالية 
تقرير  في  الم�صاربين  يد  واإطالق  �صوابط،  ودون  قيود  دون  القت�صادية  الحريات 
م�صتقبل القت�صاد العالمي قد اأدى اإلى ظهور الفقاعات المالية والعقارية المتالحقة. 

اال�صتدراك العا�صر

اإن من اأبرز الختاللت التي يعاني منها القت�صاد الأمريكي الآتي: 
1. عجز الميزان التجاري.

2. عجزالميزانية الفدرالية. 
والدين  المتراكم،  الحكومي  والدين  الأعمال،  وديون  الأ�صرية،  الديون   .3

الخارجي. 
4. العتماد على ال�صتثمارات الأجنبية لتحويل العجوزات المالية. 
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ثانًيا: تحليالت �صمولية حول طبيعة اأزمة االقت�صاد االأمريكي واأ�صبابها

اأ�صباب  يعالج  �صوف  المالية  الأ�صواق  في  ال�صيولة  �صخ  اأن  يظن  من  يخطىء 
الختالل  مظاهر  من  ومظهر  بنيوية  هيكلية  اأزمة  خ�صائ�صها  في  فالأزمة  الأزمة، 
اأما م�صببات الأزمة فتجاوز التف�صير المالي �صيق الأفق  الراأ�صمالي العميق الجذور، 

ق�صير النظر. 
ولقد ت�صافرت ثالثة عوامل �صببت هذه الأزمة: 

الأمريكية. القت�صادية  ال�صيا�صات  • اأخطاء 
المالية.  الراأ�صمالية  نحو  ال�صريع  • التحول 

• الختاللت التي يعاني منها القت�صاد الأمريكي.
المالية وتدويل اآثارها ومفاعليها ال�صلبية تكمن في  الأزمة  تدويل  عوامل  • اأن 

الآتي: 
يتمثل العامل الأول في موجة العولمة المالية واإطالق قواها المدمرة في 

تعريف الأزمة المالية التي يعاني منها القت�صاد الأمريكي.
وتمثلت القوى المدمرة التي اأطلقتها العولمة المالية في:

داخل  الأموال  روؤو�س  حركة  على  والم�صرفية  المالية  الرقابة  نظم  اإلغاء   •
البور�صات وفيما بينها.

في  والتحكم  الأ�صواق،  هذه  وتدويل  المالية  الأ�صواق  تحرير  في  ال�صرعة   •
غير  المالية  الراأ�صمالية  وتحول  �صوابط،  دون  البنوك  جانب  من  حركتها 

النا�صجة التكوين. 
وعلى الأرباح الناتجة عنها.  الم�صاربات  حجم  على  قيود  وجود  • عدم 
تحريك الم�صاربات ل�صالحهم.  في  التنفيذيين  المديرين  يد  • اإطالق 

الدولية.  المالية  الأ�صرة  لقرارات  المالية  البور�صات  • خ�صوع 
الأ�صواق غير  حرية  �صيا�صات  المالية،  للعولمة  ال�صلبية  الآثار  من  زاد  • مما 
على  الحبل  ترك  �صيا�صة  عليها  يطلق  )مما  والعبثية  الطليقة  المن�صبطة 
الغارب(، تلك ال�صيا�صات التي األغت كل اأنواع الرقابة المالية والنقدية على 
ب�صالت  اأ�صبه  والبور�صات  المالية  الأ�صواق  وجعلت  الأموال،  روؤو�س  حركة 

القمار. فهذه ال�صيا�صات اأطلقت العنان للراأ�صمالية الم�صاربة. 
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نادي  الأع�صاء في  الم�صاربين  باتت م�صالح كبار  المالية  العولمة  ظل  في   •
التي  الأمريكية،  القت�صادية  ال�صيا�صة  يحركون  الذين  هم  المالية  الأ�صرة 
ت�صببت في هذه الأزمة وفي الأزمات القت�صادية ال�صابقة. وكان للعولمة وما 
رافقها من تحرير ح�صابات راأ�س المال وانفتاح الأ�صواق على بع�صها البع�س، 
اأ�صواق  اإلى  ال�صلبية  مفاعيلها  وانتقال  الأزمة  اآثار  تدويل  في  الكبير  الأثر 
والتكامل  المالية  الأ�صواق  فترابط  العالمي.  القت�صاد  واإلى  المالية  العالم 

المالي العالمي كان الدافع الرئي�صي لتدويل اآثار الأزمة. 

اأما العامل الثاني الذي اأ�صهم في تدويل الأزمة وانتقال اآثارها اإلى كل مرافق 
قاطرة  فهو  العالم،  في  اقت�صاد  اأكبر  الأمريكي  القت�صاد  كون  العالمي،  القت�صاد 
موؤ�صرات  وتدهور  انتكا�صته  وفي  اأمام،  اإلى  العالمي  القت�صاد  يجر  نموه  في  للنمو 
اأدائه يجر القت�صاد العالمي اإلى الخلف. فالوليات المتحدة الأمريكية اأكبر م�صدر 
لال�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة، واأكبر م�صيف لهذه ال�صتثمارات، كما اأن القت�صاد 
الأمريكي اأكبر اقت�صاد م�صتورد في العالم، ت�صكل تجارته الخارجية اأكثر من 15 % من 
التجارة العالمية، وي�صكل ناتجه المحلي الإجمالي حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي. 

اإن الواردات الأمريكية ت�صكل 16% من الواردات العالمية، كما اأن حجم التداول 
الحتياطات  ثلث  على  الدولر  ي�صيطر  كما  دولر،  تريليون   )4( يتجاوز  الدولر  في 
العالمية من النقد الأجنبي. وهناك 50 % من التجارة العالمية توجه بالدولر. وي�صهم 

القت�صاد الأمريكي ب� 17 % من حجم التجارة الخدمية العالمية. 

وي�صيطر الدولر الأمريكي على 16 % من الواردات العالمية، كما اأن حجم التداول 
في الدولر يتجاوز )4( تريليون دولر،  وي�صيطر على ثلث الحتياطات العالمية من 
النقد الأجنبي. كذلك فاإن 50 % من التجارة العالمية توجه بالدولر. وي�صهم القت�صاد 
من   %80 على  الدولر  وي�صيطر  العالمية.  الخدمية  التجارة  حجم  من   %  17 ب�  الأمريكي 
مبادلت �صعر ال�صرف الأجنبي و50 % من ال�صندات العالمية مقومة بالدولر. و20 % من 

النمو العالمي م�صدره القت�صاد الأمريكي ف�صاًل عن ت�صعير النفط بالدولر. 
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هذه الموؤ�صرات توؤكد اأن اأي اأزمة في االقت�صاد االأمريكي ال بد واأن تنتقل اإلى 
بقية االقت�صاد العالمي �صواء من خالل:

• الدولر. 
• ال�صتثمارات الأجنبية. 

• التجارة ال�صلعية. 
• ال�صندات والأوراق المالية. 

وفي �صوء هذا التحليل، نوؤكد اأن الأزمة في الوليات المتحدة الأمريكية تتجاوز 
مجرد الت�صحيح في نهاية دورة اقت�صادية من عدة �صنوات، وذلك ب�صبب الختاللت 
وعجز  التجاري  والعجز  الجاري  الح�صاب  فعجز  الأمريكي،  القت�صاد  في  الهيكلية 
الميزانية الفدرالية و�صل اإلى م�صتويات باتت تهدد م�صتقبل القت�صاد الأمريكي، ومن 
وراء ذلك م�صتقبل القت�صاد العالمي. ولم يعد الدولر يتمتع ب�صند قوي اقت�صادي من 

موؤ�صرات القت�صاد الكلي الأمريكي.

بها مدر�صة �صيكاغو، مثل خف�س �صعر  اأو�صت  التي  النقدية  ال�صيا�صة  تبدو  ول 
الفائدة، كافية لوقف التباطوؤ القت�صادي. كما اأن مبادرات �صخ ال�صيولة لن تعالج مثل 

هذه الختاللت البنيوية. 

ناحية،  من  الإقرا�س  ب�صيا�صة  مرهونة  باتت  الأمريكية  المعي�صة  م�صتويات  اإن 
اإن  الأمريكي،  القت�صاد  اإلى  الوافدة  ال�صتثمارية  التدفقات  بحجم  ومرهونة 
الأمريكيين اأ�صبحوا يعي�صون باأكثر مما ينتجون. ويعو�س العالم ذلك ب�صراء �صندات 

الدين المركزية حول العالم بمئات المليارات المتراجعة القيمة. 

الرفاهية  على  قائم  اقت�صاد  من  بالتحول  مهدًدا  بات  الأمريكي  القت�صاد  اإن 
خوف  واقت�صاد  اأزمات،  واقت�صاد  مفيد،  اقت�صاد  اإلى  والترفي  ال�صتهالكي  والبذخ 
اإفال�س الموؤ�ص�صات المالية  وذعر وهلع، واقت�صاد بطالة، واقت�صاد ك�صاد، واقت�صاد 

والعقارية واإفال�س �صركات التاأمين و�صركات الإنتاج ال�صناعي. 

تفكك  بعد  ر  ت�صوَّ والذي  لفوكاياما  التاريخ  نهاية  اأطروحة  �صقطت  وبذلك 
بانت�صار  اإلى فردو�صها القت�صادي  الب�صرية تو�صلت  باأن  ال�صابق  ال�صوفييتي  التحاد 

الراأ�صمالية و�صيادة اآلية ال�صوق واآليات التحرير القت�صادية. 
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ال�صركات  كبريات  )انهيار  الأمريكي  القت�صاد  قوة  عنا�صر  بع�س  وبتدهور 
الفردية  القطبية  نظرية  معه  وانهارت  الأمريكي  الحلم  انهار  العمالقة(،  الأمريكية 
القت�صاد  على  زعامتها  تفقد  بحيث  تدريجًيا  الأمريكية  القت�صادية  القوة  و�صتتاآكل 
اأمريكًيا، و�صوف لن تملك  الأمريكي. و�صوف ل يكون القرن الحادي والع�صرين قرًنا 
الوليات المتحدة الأمريكية مفاتيح اإدارة القت�صاد العالمي بعد الآن. و�صوف يوؤدي 
كل ذلك اإلى تغيير ا�صتراتيجي في عملية توازن القوى القت�صادية العالمية، واإلى تغير 

في عملية �صنع القرار القت�صادي الكوني. 

نهاية  وفكرة  العولمة  موجة  عبر  انت�صاًرا  يحقق  لم  الأمريكي  القت�صاد  اإن 
التاريخ. والقت�صاد الأمريكي هو مركز المنظومة الراأ�صمالية العالمية �صيظل يعاني 
من الأزمات والختاللت القت�صادية، و�صيظل يعاني من مرحلية الدورات التجارية 

المتمثلة بالك�صاد والرواج المتعاقبة. 

الأزمات  اأن  يت�صح  الأمريكي  القت�صاد  اأداء  موؤ�صرات  تحليل  خالل  ومن 
اأحد  هي  بل  دورية،  طبيعة  ذات  لي�صت  القت�صاد  هذا  منها  يعاني  التي  القت�صادية 
المكونة  والخارجية  الداخلية  المتغيرات  في  المتاأ�صل  الهيكلي  ال�صطراب  اأعرا�س 
هيكلية  دهرية  اأزمات  الأمريكي  القت�صاد  اأزمات  اأن  بمعنى  الأمريكي.  لالقت�صاد 
التوازن  لعدم  مظهر  المعنى  بهذا  وهي  الأجل،  طويلة  الجذور  عميقة  ظواهر  تعك�س 
والختالل الهيكليين عميقي الجذور. واأن عدم اإمكانية اإيجاد حلول لهذه الأزمة يوؤكد 
الأمريكي  القت�صاد  اختاللت  معالجة  على  والمالية  النقدية  ال�صيا�صة  قدرة  عدم 

الداخلية والخارجية .

وفي هذا الإطار، ل بد من التاأكيد باأن محاولة الإدارة القت�صادية الأمريكية 
الجانب هي محاولة غير مجدية  اأحادية  الأفق  الأجل �صيقة  �صيا�صات ق�صيرة  اإتباع 
الأمريكي،  لالقت�صاد  المتكاملة  الطبيعة  لأن  الأمريكي،  القت�صاد  م�صاكل  لحل 
وحلولها  متزايدة  ب�صورة  الم�صاكل  وت�صابك  العالمي  لالقت�صاد  المتكاملة  والطبيعة 
المتداخلة ي�صتوجب نهج عالمي م�صترك ياأخذ بنظر العتبار كافة م�صاكل القت�صاد 

العالمي ولي�س فقط م�صاكل القت�صاد الأمريكي. 
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ثالًثا: عنا�صر قّوة االقت�صاد االأمريكي 

في كتابه »المائة �صنة المقبلة« اأكد جورج فريدمان باأن القت�صاد الأمريكي 
الراأ�صمالية  واأن  المقبلة،  �صنة  المئة  العالمي خالل  القت�صاد  على  م�صيطًرا  �صيبقى 
النمط  �صتبقى  الجديدة  القت�صادية  اللبرالية  باأيديولوجية  الملتزمة  الأمريكية 
الراأ�صمالي العالمي ال�صائد. واأن الع�صر الذي نعي�صه الآن هو فجر الع�صر الأمريكي. 
وفي راأي فريدمان اأن ال�صين لي�س اإل نمًرا من ورق، واأن رو�صيا �صوف تتفكك خالل 

الع�صرين �صنة المقبلة. 

التاريخ  نهاية  فوكاياما حول  اأطروحة  كثيًرا عن  تختلف  الأطروحة ل  اإن هذه 
والتي تخلى فوكاياما نف�صه عنها في كتاباته الأخيرة .

ويدعم اأن�صار هذه الروؤية تحليلالتهم بالحجج التالية: 

اأ. اأن الأزمة القت�صادية الراهنة لي�صت ا�صتثناًء فريًدا في تاريخ الراأ�صمالية، 
والنظام الراأ�صمالي ل ينكر وجود الأزمات القت�صادية، وعليه فاإن الأزمة القت�صادية 
الراهنة اإفراز طبيعي للنظام الراأ�صمالي، وظاهرة طبيعية جًدا للنظام الراأ�صمالي، 
الراأ�صمالية الأمريكية، ول ت�صكل خطًرا على م�صتقبل  ول ت�صكل خطًرا على م�صتقبل 

القت�صاد الأمريكي. 
وركود  وازدهار  نمو  من  عديدة  اقت�صادية  تقلبات  �صهد  الراأ�صمالي  فالتاريخ 
وك�صاد وتمكنت الراأ�صمالية من اأن تخرج من كل اأزمة اأقوى مما كانت عليه. والأزمة 
بطبيعته  الراأ�صمالي  فالنظام  الأخيرة  تكون  ولن  الأولى،  لي�صت  الراهنة  القت�صادية 

يحت�صن الأزمات القت�صادية. 
ب. اأن القت�صاد الأمريكي بحكم حجمه وموقعه في القت�صاد العالمي وعنا�صر 
قوة  اأبرز عنا�صر  الراهنة. ومن  القت�صادية  الأزمة  اآثار  امت�صا�س  قادر على  قوته، 

القت�صاد الأمريكي التي تمكنه من امت�صا�س تلك الآثار. 

موؤ�صرات عنا�صر قوة االقت�صاد االأمريكي

 ،2008 عام  في  دولر  تريليون   )15( الأمريكي  الإجمالي  المحلي  الناتج  يبلغ 
اًل ما ن�صبته 30 % من الناتج الإجمالي العالمي.  ُم�صكِّ
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والدولر الأمريكي هو عملة الحتياطي الأولى في العالم، حيث ت�صيطر الورقة 
في  المركزية  البنوك  لدى  الأجنبي  النقد  احتياطات  ثلثي  من  اأكثر  على  الخ�صراء 

العالم.

واأن 80 % من مبادلت �صعر ال�صرف الأجنبي تجري بالدولر، ويتم دفع اأكثر 
العالم  بالدولر حول  التداول  وي�صل حجم  بالدولر،  العالم  �صادرات  % من   50 من 

ثالثة تريليون. 

فاتورة  على  يوؤثر  الأمريكي  الدولر  ال�صرف  ل�صعر  تحرك  اأي  فاإن  لذا، 
ال�صادرات وال�صتثمارات من خالل تاأثيره على اأ�صعار ال�صلع والخدمات، ويوؤثر على 

حركة ال�صتثمارات الأجنبية، ويوؤثر على �صلة العمالت الأجنبية. 

ل قطًبا اقت�صادًيا رئي�صًيا في العالم فهي �صريك تجاري  الوليات المتحدة ت�صكِّ
منها،  النفطية  �صيما  ول  اقت�صادًيا،  ال�صاعدة  وتلك  المتقدمة،  الدول  لمعظم  مهم 
واأي انهيار في التجارة الخارجية الأمريكية �صيوؤدي اإلى نتائج بالغة ال�صلبية على بقية 

اقت�صادات العالم. 

ومن اأبرز الدول الرئي�صية المعتمدة على ا�صتيراد الواليات المتحدة:

جدول رقم )1(

الن�صبةالبلد

19 %ال�صني

16 %كندا

11 %املك�صيك

8 %اليابان

5 %اأملانيا

والموؤ�صرات التالية توؤكد الموقع االأول لالقت�صاد االأمريكي في التجارة الخارجية 

من   %  16 وارداتها  ت�صكل  حيث  العالم،  في  م�صتورد  اأكبر  المتحدة  الوليات  تعد   •
اإجمالي الواردات العالمية.
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ت�صكل �صادرات الوليات المتحدة 12 % من ال�صادرات العالمية .  •
ت�صكل التجارة الأمريكية اأكثر من 10 % من التجارة العالمية.   •

تمثل ح�صة الخدمات في ال�صادرات الأمريكية اإلى دول اأوروبا المتطورة حوالي   •
تقدر  الدول  لهذه  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  الخدمات  اأن ح�صة  %، رغم   35
70% كما تمثل ح�صة الخدمات في ال�صادرات الأمريكية اإلى دول اأمريكا الو�صطى 
اإلى الهند  والجنوبية حوالي 25 % في حين تبلغ ح�صة �صادراتها من الخدمات 

وال�صين 18 % 
ت�صيطر الوليات المتحدة على الموؤ�ص�صات القت�صادية الدولية والموؤ�صرات الآتية   •

توؤكد هذه الحقيقة:  
- وزارة الخارجية الأمريكية ت�صيطر على �صيا�صات �صندوق النقد الدولي. 

- البيت الأبي�س ي�صيطر على �صيا�صات البنك الدولي. 
- الممثل التجاري الأمريكي ي�صيطر على �صيا�صات منظمة التجارة العالمية. 

- الأ�صواق المالية الأمريكية قائدة لالأ�صواق المالية العالمية قاطبة. 
• وت�صيطر الوليات المتحدة على حركة هذه الأ�صواق وحركة اأ�صهم ال�صركات العاملة 
ت�صطرب  العالمية،  المالية  الأ�صواق  في  ا�صطراب  اأي  حدوث  حالة  وفي  فيها. 

اأ�صواق العالم كافة. 
يعد القت�صاد الأمريكي �صاحب اأكبر ن�صيب من ال�صركات متعدية الجن�صية في   •

العالم، وتوؤكد الموؤ�صرات الآتية هذه الحقيقة:
- خم�صة من اأكبر ع�صر �صركات متعدية الجن�صية اأمريكية الأ�صل. 

- ثالثة من اأكبر خم�س �صركات متعدية الجن�صية في العالم اأمريكية الأ�صل. 
المتحدة  الوليات  من  العالم  اأغنياء  اأغنى  من  خم�صة  اأكبر  من  ثالثة   -

الأمريكية، وهم من ي�صيطرون على اأكبر ال�صركات متعدية الجن�صية. 

من  عدًدا  يت�صمن  بلد  اأكبر  عر�س  على  الأمريكية  المتحدة  الوليات  تربعت   •
ال�صركات متعدية الجن�صية، حيث بلغ عدد �صركاتها )162( �صركة من بين اأكبر 
500 �صركة في العالم، اأي اأنه من بين اأكبر )500( �صركة متعدية الجن�صية في 

العالم تملك الوليات المتحدة الأمريكية اأكبر )162( �صركة. 
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بلغت واردات ال�صركات الأمريكية )162( �صركة كبرى في العالم )7.4( تريليون   •
دولر ما يمثل اأكثر من ثلث اإيرادات )500( �صركة الأكبر في العالم البالغة )21( 

تريليون. 
في  الكبرى  الخم�س  الأمريكية  لل�صركات  )المبيعات(  ال�صنوية  الإيرادات  وتزيد   •
عام  في  العالم  في  دولة   )182( لحوالي  الإجمالي  المحلي  الناتج  عن  العالم 

.2012
و�صلت اإيرادات »اإك�صون موبيل« المالية، التي توظف حوالي )106( اآلف �صخ�س،   •

نحو )347.25( مليار دولر، وحققت هذه ال�صركة اأعلى ارباح في العالم. 
وحققت جنرال موتر الأمريكية واردات بلغت )204( مليار دولر في عام 2008.   •
العالم،  في  الأ�صخا�س  من  عدد  اأكبر  توظف  التي  مارت«  »وول  اإيرادات  وبلغت   •
مليار   )351.13( حوالي   )2006 عام  نهاية  مع  �صخ�س،  مليون   1.9 )حوالي 

دولر. في حين �صجلت اأرباًحا قدرت ب� )11.3( مليار دولر. 
�صركة  اإيرادات  وبلغت  دولر  مليار   )200( الأمريكية  �صيفرون  اإيرادات  بلغت   •
»اأي بي اأم« )87( مليار دولر، وبذلك بلغت واردات ال�صركات الخم�س الأمريكية 
المذكورة اأعاله )1189( مليار دولر عام 2006. وتفوق اإيرادات هذه ال�صركات 
الأمريكية الخم�س الناتج المحلي الإجمالي لكل الدول العربية بما فيها ال�صادرات 

النفطية العربية. 
�صركة  وواردات  دولر،  مليار   )351( مارت«  »وول  �صركة  واردات  مجموع  بلغ   •
»اإيك�صون موبيل« )347( مليار دولر؛ اأي ما مجموعه )698( مليار دولر، وهذه 
وبلجيكا،  هولندا  من  لكل  الإجمالي  المحلي  الناتج  مجموع  عن  تزيد  الواردات 

وهما من الدول الأوروبية ال�صناعية المتقدمة. 
وللتدليل على �صخامة اقت�صادات بلدان المركز التي تحول دون النهيار ال�صامل   •
المتحدة  الوليات  من  لكل  الإجمالي  المحلي  الناتج  فاإن  الراأ�صمالي،  للنظام 
والتحاد الأوروبي واليابان ي�صكل 80 % من الناتج المحلي العالمي البالغ )61( 

تريليون دولر في عام 2010. 
ي�صكل �صوق الوليات المتحدة الأمريكية اأكبر �صوق ا�صتهالكية في العالم. حيث   •
يبلغ ن�صيب ال�صتهالك العائلي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 72 % مقابل 

57 % في اليابان. 
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• يبلغ متو�صط دخل الفرد في الوليات المتحدة الأمريكية خم�صة اأ�صعاف المتو�صط 
العالمي البالغ )9500( دولر. 

ويعتمد النمو القت�صادي في الوليات المتحدة على معدل نمو ال�صتهالك، واأي 
تناق�س في معدلت ال�صتهالك ينعك�س على حركة الإنتاج والتجارة الخارجية داخل 

القت�صاد الأمريكي وخارجه. 
ل يزال ال�صتثمار في �صندات الخزانة الأمريكية يعد اأف�صل واأكثر ال�صتثمارات   •

اأمًنا في العالم. 
يعد   2009 لعام  العالمي  اال�صتثمار  لتقرير  طبًقا  الأمريكي  القت�صاد  يزال  ل   •
من اأكثر القت�صادات العالمية ا�صتقطاًبا لال�صتثمار الأجنبي المبا�صر )الم�صنف 
لال�صتثمارات  م�صدر  واأكبر  العالم(،  في  المبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمارات  الأول 

الأجنبية المبا�صرة. 
في  الم�صتثمرة  العربية  الأموال  من   %  70 ب�  وحده  الأمريكي  القت�صاد  ي�صتاأثر   •

الخارج البالغة )3( تريليون دولر، والبقية موزعة بين الأ�صواق الأخرى. 
الأمريكية  الخزانة  �صندات  كبيرة من  بكميات  تحتفظ  المركزية  البنوك  معظم   •

لأنها اأكثر القنوات ال�صتثمارية اأماًنا. 

روؤية اإ�صتنتاجية القت�صاد عنا�صر قّوة االقت�صاد االأمريكي

1. من غير المنطقي اأن نتحدث عن ال�صقوط المدوي للراأ�صمالية الأمريكية، ومن غير 
المنطقي اأن نتحدث عن ال�صقوط المدوي لالقت�صاد الأمريكي. 

2. الأزمة �صوف ل تلبث اأن تتراجع عن قوة دفعها. 
فيها.  مبالغ  ق�صية  العالمي،  القت�صاد  في  الأمريكي  القت�صاد  موقع  تراجع  اإن   .3
العالمي  القت�صاد  في  الأول  موقعه  ا�صتعادة  من  الأمريكي  القت�صاد  يتمكن  و�صوف 
واردات  على  الكبرى  الدول  من  عدد  �صادرات  واعتماد  وحيويته  قوته  عنا�صر  بفعل 

القت�صاد الأمريكي.
اآثارها في اقت�صاد  4. الأزمة الراهنة اإفراز طبيعي للنظام الراأ�صمالي يمكن تجاوز 
للنظام  القت�صادي  التاريخ  في  ا�صتثناء  لي�صت  وهي  الأمريكي،  كالقت�صاد  عمالق 
كل  بعد  يخرج  دائًما  الراأ�صمالي  والنظام  ذلك.  ينفي  ول  ينكر  ل  الذي  الراأ�صمالي، 

اأزمة في الأزمات الكبيرة اأقوى مما كان. 
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5. الراأ�صمالية الأمريكية قادرة على تجاوز اآثار الأزمة باآلياتها المختلفة، والقت�صاد 
في  وموقعه  قوته  وعنا�صر  حجمه  بحكم  الأزمة  اآثار  امت�صا�س  على  قادر  الأمريكي 

القت�صاد العالمي. 
6. الراأ�صمالية الأمريكية قادرة على تجاوز اآثار الأزمة باآلياتها المختلفة، والقت�صاد 
في  وموقعه  قوته  وعنا�صر  حجمه  بحكم  الأزمة  اآثار  امت�صا�س  على  قادر  الأمريكي 

القت�صاد العالمي. 

اقت�صاد عمالق  الأمريكي  اإذا كان القت�صاد  نوؤكد،  ال�صيناريو  وفي ختام هذا 
فمن غير المنطقي اأن نتوقع انهياره، ولكن من غير المنطقي اأن نت�صور بعد الأزمة اأن 

موقع القت�صاد الأمريكي في القت�صاد العالمي �صيبقى كما كان �صابًقا. 

الت�صونامي  ت�صبه  البع�س  ي�صفها  كما  لي�صت  العالمية  القت�صادية  والأزمة 
باعتبارها اأزمة عابرة، الأزمة القت�صادية العالمية الراهنة اأزمة بنيوية – هيكلية، 

ومن الخطاأ التغطية على الأ�صباب الحقيقية لالأزمة. 

الأزمة  اأحدثته  ما  رغم  الأمريكي  القت�صاد  قوة  عنا�صر  تجاهل  الخطاأ  ومن 
المالية العالمية من اختاللت في القت�صاد الأمريكي. 

وب�صبب عنا�صر قوة القت�صاد الأمريكي اأ�صبح هذا القت�صاد قاطرة للنمو يجّر 
القت�صاد العالمي اإلى الأمام في حالة نموه، ويجّر القت�صاد العالمي اإلى الخلف في 

حالة تراجعه. 

رابعاً: عنا�صر ال�صعف اال�صتراتيجية في االقت�صاد االأمريكي 

في  اأ�صهمت  �صعف  وعنا�صر  اختاللت  جملة  من  الأمريكي  القت�صاد  يعاني 
اأزماته المتعددة، ومن اأبرز هذه الختاللت وعنا�صر ال�صعف الآتي: 

العالم،  في  اقت�صاد  باأكبر  تتمتع  التي  الدولة  هي  الأمريكية  المتحدة  الوليات   .1
ولكن هذا القت�صاد الأكثر ا�صتهالًكا في العالم والأكثر مديونية في العالم. وعنا�صر 
هي  واإنما  الأمريكية،  المتحدة  للوليات  المعار�صين  مخيلة  من  لي�صت  هذه  ال�صعف 
من وحي الإح�صاءات والتقارير الدولية والموؤ�صرات التي تن�صرها الدوائر الأمريكية 

ذاتها، فال مبالغة منها ول تهويل. 



اأيلول /�صبتمب - كانون االأول/دي�صمب 2013- 217 -

اأ.د حميد الجميلي 

هنالك حقيقة في القت�صاد الأمريكي وهي اأن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لي�س 
ناجًما عن ال�صناعة، رغم كون اأمريكا من الدول ال�صناعية الكبرى في العالم، بل من 
ال�صناعة  بينما  الأمريكي،  الإجمالي  المحلي  الناتج  ت�صكل 80 % من  التي  الخدمات 

ت�صكل 18 % والزراعة 2 % فقط. 

2. تحول اقت�صاد ال�صوق الحرة لخدمة احتكارات ال�صركات دولية الن�صاط من خالل 
�صعيها لل�صيطرة على مزيد من الأ�صواق التي ل تخ�صع لقيود تنظيمية اأو رقابية مما 

يزيد من التمركز القت�صادي، ويحد من القدرة التناف�صية. 

3. تحول القت�صاد الأمريكي من اأكبر منتج في العالم منذ ما قبل الحرب العالمية 
في  م�صتهلك  اأكبر  اإلى  العلمي  الإنتاج  من   %  44.5 ي�صكل  اإنتاجه  كان  حيث  الأولى، 
العالم، حيث ي�صكل ال�صتهالك ما يقارب )72( من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، 
وهو ما ي�صنع �صغوًطا على تزايد حجم ال�صتيراد الأمريكي، حيث باتت ت�صكل 16 % 
من حجم ال�صتيرادات العالمية، وفي ذات الوقت تناق�س حجم ال�صادرات الأمريكية 

اإلى 10 % من اال�صادرات ال�صناعية العالمية، مما اأدى اإلى: 
عجز الميزان التجاري.  لتمويل  الحاجة  • تزايد 

الخارجي.  والدين  العام  الدين  • زيادة 
الميزان التجاري الأمريكي.  عجز  • تزايد 

4. الحجم الكبير لال�صتهالك الخا�س كن�صبة من الناتج المحلي الإجمالي:
ال�صتهالك  ن�صبة  اإن  حيث  الأمريكي،  القت�صاد  ركيزة  ال�صتهالكي  الإنفاق  ي�صكل 
المحلي  الناتج  من   %72 تبلغ  الخا�س(  الأعمال  وقطاع  العائلي  )القطاع  الخا�س 

الإجمالي الأمريكي، وهي ما تعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. 

نقطة ال�صعف الرئي�صية هنا اأن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق ال�صتهالكي يتم تمويله 
من خالل القترا�س الم�صرفي ومن خالل بطاقات الئتمان، مما يعني تراكم ديون 

القطاع الخا�س ب�صكل كبير. 

كما اأن هذا الحجم الهائل من الإنفاق ال�صتهالكي ينعك�س �صلًبا على تدهور معدلت الدخار، 
ويزيد من حالة الختاللت القت�صادية والعتماد على ال�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة. 
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وتتكون  الإجمالي.  المحلي  الناتج  من  الإجمالية  المحلية  الدخار  ن�صبة  تدهور   .5
الدخارات المحلية الإجمالية من مدخرات الأُ�صر وال�صركات والحكومة. والمدخرات 
اإلى  يوؤدي  الواردات، مما  النفقات على  الحكومية غالًبا ما تكون �صلبية ب�صبب زيادة 

عجز مزمن في الميزانية الفدرالية. 

بالنخفا�س  فتت�صم  الخا�صة(  العائلية  الأُ�صرّية )الدخارات  للمدخرات  بالن�صبة  اأما 
ال�صديد كن�صبة من �صافي الدخل ال�صخ�صي، حيث اإن هذه الن�صبة لم تتجاوز ال� 6 % 

قبل منت�صف عام 2007، ووهي الآن بحدود اأقل من 11 %. 

وال�صبب الرئي�صي لتدهور ن�صبة الدخارات الخا�صة ال�صرية كن�صبة من �صافي الدخل 
القدرات  يتجاوز  الذي  الترفي  البذخي  ال�صتهالكي  النمط  اإلى  يعود  ال�صخ�صي 

ال�صرائية للم�صتهلكين. 

الأ�صباب  اأحد  الخا�صة(  العائلية  )الدخارات  الأ�صرية  الدخارات  انخفا�س  ويعد 
الرئي�صية وراء �صعف المدخرات الإجمالية في القت�صاد الأمريكي كن�صبة من الناتج 

المحلي الإجمالي، واأحد اأ�صباب اختالل ميزان المدخرات – ال�صتثمارات. 

ال�صتثمار  الأعمال/  قطاع  اأو  العائلي  القطاع  الخا�صة  المدخرات  تتجاوز  وحينما 
على  اإنفاقها  في  زيادة  اأي  في  الفائ�س  ت�صتخدم  اأن  للحكومة  يمكن  فاإنه  الخا�س، 

وارداتها. 

وفي القت�صاد الأمريكي حيث اإن الحالة ال�صائدة هي نق�س المدخرات المحلية قيا�ًصا 
بالطاقة ال�صتيعابية لال�صتثمارات، الأمر الذي يدفع الوليات المتحدة الأمريكية ل�صد 
العجز في ميزان الدخارات – ال�صتثمارات عن طريق ال�صعي للح�صول على الموارد، 

�صواء من ال�صوق المحلية اأو الدولية. 

لذا، فاإن عدم كفاية المدخرات المحلية لتمويل عجز الميزانية التحادية يوؤدي اإلى 
جذب ال�صتثمارات الأجنبية ل�صراء �صندات الخزانة الأمريكية، اأي زيادة الم�صتريات 
الأجنبية من �صندات الخزانة الأمريكية وبقية اأ�صكال ال�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة. 

هذا، وتبلغ ن�صبة الدخار المحلية الإجمالية من الناتج المحلي الإجمالي في الوليات 
المتحدة الأمريكية حوالي 17 % مقارنة ب� 30 % في اليابان، و23 % في األمانيا، و 37 % 
في اإيرلندا، و 27 % في هولندا، و 32 % في النرويج والنم�صا، و 25 %، وفنلندا 26 %. 
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6. االقت�صاد االأمريكي اقت�صاد حرب:  اإن 40% من مجمل الإنتاج ال�صناعي الأمريكي 
ال�صالح  توريد  عقود  في  توقف  اأي  واإن  الع�صكري.  ال�صناعي  الإنتاج  بماكنة  يرتبط 
اأزمة  في  وزيادة  الأمريكي  لالقت�صاد  كبيرة  انتكا�صة  يعني  ال�صالح  على  الإنفاق  اأو 

القت�صاد الأمريكي واختاللته. 

تطويع  ال�صيف في عرو�س  وُت�صِهر  تلِّوح في كل مكان  اأخذت  المتحدة  الوليات  اإن   -
رفاهية  على  والإبقاء  الأمريكية،  الحياة  نمط  لن�صر  المالية  موارده  وتعبئة  العالم 

المجتمع الأمريكي على ح�صاب العالم باأ�صره وديمومة ت�صغيل م�صانعه الع�صكرية. 

ت�صحيح  المتحدة  الوليات  على  يوجب  الأمريكية  الع�صكرية  القوى  على  الحفاظ  اإن 
اختاللتها المالية وهذا ي�صتلزم اقت�صاًدا متيًنا خالي من الختاللت. وحيث اإن هذه 
الختاللت هي من قبيل الختاللت المتاأ�صلة في هيكل القت�صاد الأمريكي، ول يوجد 
للوليات �صيوؤثر على  القوة القت�صادية  تاآكل  اإلى ت�صحيحها، فاإن  في الأفق ما ي�صير 

القوة الع�صكرية الأمريكية. 

وفي تحليل الإطار الفل�صفي للتدهور الن�صبي لقوة القت�صاد الأمريكي، يرى بول كندي 
اأن على القيادة الأمريكية اأن تتخلى عن �صيا�صة الالمبالة اإزاء عمليات التغيير التاريخي 
اأعباء  نقل  عن  بعيًدا  اختاللتها  لت�صحيح  وتتجه  الهيمنة  اآليات  عن  وتتخلى  العالمي، 

اأزماتها اإلى القت�صادات النامية. 

اإن الإنتاج الع�صكري الأمريكي الذي اأ�صبح يمثل م�صاحة تزيد عما هو �صروري على 
خريطة الإنتاج الأمريكي في اإجماله يعك�س لنا جملة حقائق هي:

لقد اأدى هذا التو�صع اإلى تقلي�س م�صاحة الهتمام بالإنتاج المدني، واأن هذا التو�صع 
والُبنى  الجتماعية  والرعاية  وال�صحة  كالتعليم  الخدمات  مجالت  ح�صاب  على  يتم 

التحتية.

ل القت�صاد الأمريكي من اقت�صاد ُمنِتج لل�صلع والخدمات اإلى اقت�صاد مالي  7- تحوَّ
ومعلوماتي وهذا التطور ح�صل على ح�صاب قطاع ال�صناعة التحويلية وقطاع الزراعة. 

ولم يعد القت�صاد الأمريكي الُمِنتج الأول لل�صلع ال�صناعية، بل اإنها اأ�صبحت الوليات 
المتحدة دولة م�صتوردة لل�صلع ال�صناعية. 



- 220 - املنتــــدى  258

اقت�صاديات: عنا�صر قّوة االقت�صاد االأمريكّي و�صعفه مع اإ�صارة خا�صة للمديونّية االأمريكّية 

لقد تدنت ح�صة الوليات المتحدة من ال�صادرات ال�صناعية العالمية من 13.5 % 
عام 2001 اإلى حدود 10 % في عام 2009.

8- تزايد �صدة التفاوت في توزيع الدخل، حيث اإن 1 % من �صكان الوليات المتحدة 
الأمريكية ي�صيطرون على 23 % من الدخل القومي حالًيا، بينما كانت هذه الفئة ت�صيطر 

فقط على 10 % عام 1978.

من   %  90 من  اأكثر  ي�صكل  العالم  في  الأولى  الحتياط  عملة  الدولر  قيمة  هبوط   -9
احتياطات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية. ومع الهبوط الم�صتمر لقيمة الدولر، 
ومع �صعف القت�صاد المالي الأمريكي، قد يدفع ذلك الدول اإلى تنويع �صلة عمالتها 
على  الطلب  انخفا�س  يعني  ما  وهو  والين،  كاليورو  بديلة  دولية  عمالت  وا�صتعمال 
الدولر وانخفا�س قيمته. فال�صين تملك ما يزيد على تريليون دولر عملة احتياط. 

فاإذا قامت بعر�صها في ال�صوق لتن�صيق ذلك في انهيار قيمة الدولر. 

وبالن�صبة اإلى قيمة الدولر، قامت اأمريكا وفي معالجة لالأزمة القت�صادية بتخفي�س 
عام 2002  بداية  منذ  اليورو  اأمام  قيمته  % من   35 فقد حوالي  الذي  الدولر،  قيمة 
وحوالي 17 % مقابل �صلة عمالت وا�صعة بما فيها اليوان ال�صيني، على اأمل اأن ي�صاعد 
ذلك على تحريك عملية الت�صدير للتخفيف من الركود القت�صادي الداخلي وتحقيق 
النتعا�س القت�صادي، ولدفع الم�صتثمرين اإلى ال�صتثمار بالدولر الأمريكي وللحد من 

الآثار ال�صلبية لرتفاع اأ�صعار النفط ب�صكل هائل. 

اإل ان هذه ال�صيا�صة في تخفي�س العملة تعد �صيا�صة خطيرة جًدا وح�صا�صة ول تنفع 
انهيار  واإلى  بالقت�صاد،  التحكم  انفالت زمام  اإلى  توؤدي  قد  فترات ق�صيرة،  اإل في 
قيمة العملة نهائًيا، خا�صة في ظل وجود عملة بديلة تكمن في اليورو، وهو الأمر الذي 
ال�صبعينيات  واأوائل  ال�صتينيات  في  العالمية  القت�صادية  الأزمة  اإثر  موجوًدا  يكن  لم 
عندما هرع الجميع، بمن فيهم اأوروبا، اإلى دعم الدولر الأمريكي خوًفا من انهياره، 
النهيار  واإْن ح�صل  المرة  في هذه  ولكن  به.  واحتياطاتهم  لرتباط عمالتهم  وذلك 
من  تفعل  كانت  كما  الأمريكية  المتحدة  الوليات  ال�صدف  ت�صاعد  فلن  القت�صادي 
قبل، خا�صة في ظل التقارير الدولية التي توؤكد اأن اأكثر من ن�صف البنوك المركزية 

العالمية قد حولت بالفعل احتياطاتها من الدولر اإلى اليورو. 
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10. عنا�صر �صعف اأخرى
اإلى  الأجنبي  ال�صتثمار  تدفق  انخفا�س  اإلى  يوؤدي  الدولر  قيمة  انخفا�س   •
الوليات المتحدة الأمريكية، ويوؤدي في الوقت نف�صه اإلى ت�صرب راأ�س المال 

الأمريكي اإلى الخارج. 
• انخفا�س قيمة الدولر يوؤدي اإلى تخفي�س قيمة الحتياطات الدولرية التي 
تحتفظ بها البنوك المركزية، مما يدفعها اإلى تنويع �صلة عمالتها الأجنبية. 
تعر�س  التي  الما�صية  ال�صنوات  خالل  با�صتمرار  الدولر  قيمة  انخفا�س   •
خاللها القت�صاد الأمريكي لأزمات متتالية اأدت اإلى فقدان الدولر لأكثر 

من 40 % من قيمته. 
• ومثل هذا النخفا�س في قيمة الدولر يزعزع ثقة الم�صتثمرين الأجانب في 
القطاع المالي الأمريكي، مما يوؤدي اإلى انخفا�س كبير في ال�صتثمارات في 
الأ�صول المالية الأمريكية كما يزعزع البنوك المركزية العالمية في الدولر 

الأمريكي كعملة احتياطية دولية. 
وعليه فاإن ا�صتمرار انخفا�س قيمة الدولر يوؤدي اإلى: 

اإلى الوليات المتحدة.  الوافدة  الأجنبية  ال�صتثمارات  تدفق  • انخفا�س 
الخارج.  اإلى  الأمريكي  المال  راأ�س  • ت�صرب 

• انخفا�س قيمة الأ�صول والممتلكات العائدة لالأجانب داخل الوليات المتحدة، 
مما يقلل من عنا�صر جذب ال�صتثمارات الأجنبية اإلى القت�صاد الأمريكي. 
المركزية  البنوك  بها  تحتفظ  التي  الدولرية  الحتياطات  قيمة  انخفا�س   •
اإلى  يوؤدي  بدوره  وهذا  الأجنبية،  عمالتها  �صلة  تنويع  اإلى  يدفعها  مما 
الدولر وزعزعة  انخفا�س قيمة  ويزيد من  الدولر،  الطلب على  انخفا�س 

ثقة الم�صتثمر من الجانب المتعلق بالقطاع النقدي والمالي الأمريكي. 
القت�صاد  جعل  قيا�صية  م�صتويات  اإلى  الفائدة  اأ�صعار  انخفا�س  ا�صتمرار   •
وبالتالي  الوارد،  المبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار  جاذبية  اأقل  الأمريكي 

انخفا�س حجم الطلب على الدولر وانخفا�س قيمته. 
وهروب  الأمريكية،  المال  اأ�صواق  في  الدولية  الثقة  غياب  ا�صتمرار   •
ال�صتثمارات الأجنبية يوؤثر على الثقة الدولية في الدولر الأمريكي وتراجع 

اندفاع الم�صتثمرين ل�صراء �صندات الخزانة الأمريكية. 
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اإذا توقف الم�صتثمرون الأجانب عن تمويل  وعليه، ل بد من الت�صاوؤل عما قد يحدث 
ب� )70( مليار  ي�صهمون  الأجانب  الم�صتثمرين  باأن  الأمريكية، علًما  الخزينة  �صندات 
دولر �صهرًيا )اأكثر من )2( مليار دولر يومًيا( في تمويل عجز ال�صيولة الأمريكية، 

واإذا امتنع الأجانب عن الإقرا�س ب�صبب هبوط قيمة الدولر وتدين اأ�صعار الفائدة؟ 

10. اختالل الميزان التجاري االأمريكي
يعتبر الميزان التجاري عادة موؤثر على قوة القت�صاد وقدرته الإنتاجية، وعلى قدرة 
�صادرات الدولة للو�صول اإلى الأ�صواق الخارجية، وموؤ�صر الميزان التجاري يوؤ�صر لنا 

حالة العجز اأو الفائ�س، اأي كون الدولة دائنة اأم مدينة. 

ولم ي�صجل الميزان التجاري الأمريكي لل�صلع والخدمات اأي فائ�س منذ عام 1971، 
الأمريكي  التجاري  الميزان  ويزيد عجز  الأمريكية.  التجارة  وزارة  لإح�صاءات  وفًقا 

عن 5.7 % من الناتج الأمريكي.

وعندما يبغ عجز الميزان التجاري لأي اقت�صاد ن�صبة 5 % فما فوق من الناتج المحلي 
الإجمالي، يعد عجًزا ل يمكن تحمله. 

يك�صف العجز في الميزان التجاري جملة حقائق ب�صاأن اختالل هيكل التجارة الخارجية 
وتناق�س ال�صادرات، وتراجع قطاع  ال�صتيرادات  تزايد  الختالل في  – ويتمثل هذا 

الت�صدير كقوة دافعة لالقت�صاد الأمريكي. 

وعند تفكك التحاد ال�صوفييتي كان من المتوقع ان تاأخذ الوليات المتحدة الأمريكية 
ح�صة الأ�صد من انفتاح اأ�صواق اأوروبا ال�صرقية، ولكن لم يح�صل ذلك، حيث ح�صل 
الأوروبي  التحاد  كانت ح�صة   2003 عام  ففي  الأ�صد.  على ح�صة  الأوروبي  التحاد 
مع رو�صيا 37 % بينما كانت ح�صة الوليات المتحدة 5 %، وكانت ح�صة ا�صتثمارات 

الوليات المتحدة من رو�صيا اأقل من ح�صة األمانيا. 

كما اأن تراجع ال�صادرات التكنولوجية الأمريكية وتراجع �صادرات الخدمات الأمريكية 
ل�صناعة  التناف�صية  القدرة  وتناق�س  الأمريكي  التكنولوجي  التفوق  اأفول  على  يوؤ�صر 

الخدمات الأمريكية، الذي انعك�س على تزايد عجز الميزان التجاري الأمريكي. 

وطبًقا لإح�صاءات �صندوق النقد الدولي فن عجز الميزان التجاري الأمريكي ال�صلعي 
يظهر الآتي: 
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زاد من )363( مليار دولر عام 2001.
اإلى )421( مليار دولر عام 2002.
اإلى )495( مليار دولر عام 2003.

واإلى )611( مليار دولر عام 2004.

واإلى )711( مليار دولر عام 2005.

واإلى )765( مليار دولر عام 2006.
واإلى )836( مليار دولر عام 2007. 
واإلى )830( مليار دولر عام 2008. 

كان من  التي  الدولر  قيمة  انخفا�س  بالرغم من  قيا�س جديد  رقم  العجز هو  وهذا 
المفرو�س اأن تنعك�س اإيجابًيا على زيادة ال�صادرات الأمريكية وتقلي�س الم�صتوردات 

الأمريكية من ال�صلع الأجنبية. 

اإن القت�صاد الأمريكي بات اأ�صير عجز ميزانية التجارة لكون ال�صتيرادات اأكثر من 
ال�صادرات. 

 2008 عام  التجاري  الميزان  عجز  يزداد  الأمريكية  التجارة  وزارة  لإح�صاء  طبًقا 
حوالي )69( مليار دولر �صهرًيا، ويزداد بمقدار )2300( مليون دولر يومًيا، ويزداد 

بمقدار )96( مليون دولر كل �صاعة. 

وتبلغ ن�صبة عجز الميزان التجاري الأمريكي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 
في نهاية 2009.

االأ�صباب الرئي�صية وراء ارتفاع عجز الميزان التجاري

يزداد العجز في الميزان التجاري الأمريكي ب�صورة مخيفة �صنة تلو الأخرى، ويمكن 
م�صاهدة ذلك من خالل مقارنة الأرقام المر�صودة من العام 2001 وحتى العام 2008 

التي �صبق الإ�صارة اإليها. 

اأن  بد  فال  الأمريكي،  التجاري  الميزان  في  وحجمه  المتراكم  العجز  ل�صرعة  ونظًرا 
هناك العديد من العوامل الم�صوؤولة التي توؤدي دوًرا رئي�ًصا في هذا الإطار، والتي يجمع 

عدد من المخت�صين في ال�صاأن القت�صادي اأن من بينها:
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ا�صتهالك  على  المتزايد  العتماد  يوؤدي  اإذ  الطاقة:  على  المتزايد  االعتماد   •
الطاقة اإلى ا�صتيراد المزيد من البترول مما يوؤدي اإلى عجز الميزان التجاري. 
الموارد ال�صتهالكية  الطلب على  اإن  االإنتاج:  زيادة اال�صتهالك مع تراجع   •
والمن�صوجات وغيرها من المواد يزداد �صنوًيا ب�صكل كبير، وت�صكل ال�صين 
الذي  العاملة  اليد  �صعر  لرخ�س  نظًرا  الواردات  لهذه  الأ�صا�س  الم�صدر 
التجاري  العجز  فاإن  ولذلك  زهيد،  ب�صعر  يتميز  الذي  الإنتاج  على  ينعك�س 
يزداد دائًما بين الطرفين ل�صالح ال�صين، ون�صتطيع اأن نرى ذلك بو�صوح 
عندما نقارن اأرقام العام 2001 التي بلغ فيها العجز ل�صالح ال�صين حوالي 
)83( مليار دولر، واأرقام العام 2006 والتي بلغ فيها )232.5( مليار دولر. 
الإح�صاءات  وفًقا لمكتب  االأمريكية:  التكنولوجيا  الطلب على  انخفا�ش   •
ا  الر�صمية الأمريكية، فقد حققت ال�صادرات التكنولوجية الأمريكية فائ�صً
العام 2001، مقابل عجز في  الأول من  الربع  بلغ )4.6( مليار دولر في 
الربع الأول من العام 2006 مقارنة بالربع الأول من العام 2001 بلغ )7.2( 

مليار دولر. 
على  الخارجي  الطلب  تميز  االأمريكية:  الخدمات  على  الطلب  انخفا�ش   •

الخدمات الأمريكية بالنخفا�س الم�صتمر منذ عام 2001. 
كمراكز  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  واليابان  اأوروبا  اقت�صاديات  �صعود   •

ت�صدير ل�صلع ال�صناعية والتكنولوجية. 
• عدم قدرة الجهد الإنتاجي ال�صعلي على تلبية ال�صتهالك. 

ظهور اقت�صاديات دينامية حديثة، مثل ال�صين والهند ودول جنوبي �صرق   •
اآ�صيا، اأخذت تناف�س المنتجات الأمريكية في الأ�صواق الداخلية والخارجية. 
• اندلع الثورة التكنولوجية وو�صائل الإنتاج الحديثة، ولم تعد تلك التقنيات الحديثة 

حكًرا على الدول ال�صناعية الكبرى في قارتي اأمريكا ال�صمالية واأوروبا. 
• تزايد ا�صتيراد الوليات المتحدة من ال�صلع ال�صتهالكية والو�صيطة. 

• قيام الدول حديثة الت�صنع بت�صنيع العديد من المنتجات بتكلفة اأقل، مما 
فقد المنتجات الأمريكية قدرتها التناف�صية في الأ�صواق الأمريكية والأ�صواق 

الخارجية على حد �صواء. 
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• قيام بع�س ال�صركات الأمريكية بت�صنيع منتجاتها في الخارج ك�صًبا للت�صنع 
بكلفة اأقل ولتتمكن من مناف�صة ال�صلع الأجنبية. 

هذا التطور اأدى اإلى تحول القت�صاد الأمريكي اإلى ا�صتيراد منتجاته من الخارج )بلد 
م�صتورد لمنتجاته(، مما زاد من العجز ب�صكل كبير.

النتائج المترتبة على تفاقم عجز الميزان التجاري االأمريكي

اأ�صبحت كل من اليابان وال�صين ت�صكالن عامل �صغط على القت�صاد الأمريكي، 
حيث لم يعد باإمكان ال�صادرات الأمريكية مناف�صة التكنولوجية اليابانية، كما اأن ال�صلع 

ال�صينية باتت تغزو الأ�صواق الأمريكية. 

في  مثيله  اإ�صعاف  ويوازي  جًدا  �صخم  الأمريكي  القت�صاد  حجم  اأن  �صحيح 
ا اأن الوليات المتحدة الأمريكية منهزمة الآن في  اليابان وال�صين، لكن ال�صحيح اأي�صً
الحرب القت�صادية الجارية، وهي تتراجع وغيرها يتقدم، ون�صتطيع اأن نلم�س ذلك من 
التحتية  البنى  وتقهقر  �صنوًيا،  المتراكم  التجاري  العجز  يتركها  التي  التاأثيرات  خالل 

ال�صناعية، وبيع معظم ال�صركات العمالقة الأكثر اأهمية في البالد. 

لقد اأثر العجز في الميزان التجاري ب�صكل كبير على قدرة البالد في �صبط الدين، 
وقد قامت الدول الأجنبية ب�صراء حوالي )13 األف( �صركة اأمريكية من اأف�صل ال�صركات 
المنتجة. ويوؤدي خ�صارة البالد لمثل هذه ال�صركات المنتجة الكبرى اإلى تناق�س الإنتاج، 
وبالتالي تناق�س الربح، ومن ثم تناق�س قيمة ال�صرائب وحا�صلها، اإ�صافة اإلى انتقال 

التكنولوجيا التي تمتلكها تلك ال�صركات اإلى الدول التي قامت ب�صرائها. 

هذا العجز يتجمع ويزداد �صيًئا ف�صيًئا في يد الأجانب، وذلك عبر زيادة ما يبيعونه 
باإعادة  الأجنبية  وال�صركات  الدول  وتقوم  منهم.  ي�صتوردونه  ما  مقابل  لالأمريكيين 
الأ�صهم،  �صوق  عبر  واأما  مبا�صرة،  الأمريكية  ال�صركات  ل�صراء  المال  هذا  ا�صتخدام 

وغالًبا ما تكون هذه ال�صركات من اأهم واأكبر واأعرق ال�صركات الأمريكية ال�صناعية. 
عبر  عمالت  كاحتياطي  دولر  تريليون  حوالي  تحقيق  من  ال�صين  تمكنت   •
الأمريكي  التجاري  الميزان  عجز  وبلغ  لديها،  التجاري  الميزان  فوائ�س 
ل�صالح ال�صين )162( مليار دولر في عام 2004 م�صكاًل ما ن�صبته %26 
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من العجز التجاري الأمريكي 2004، وبلغ هذا العجز )201( مليار دولر 
من عام 2005 ل�صالح ال�صين وزاد اإلى )230( مليار دولر في عام 2006.
• في �صوء عجز الميزان التجاري المتزايد، فاإن الوليات المتحدة الأمريكية 
تحتاج اإلى ما معدله )70( مليار دولر �صهرًيا واأكثر من 2 مليار دولر يومًيا 
اإلى جانب  التجاري،  العجز  الموؤلف من  الجاري  تمول عجز ح�صابها  لكي 
الوليات  داخل  الم�صتثمرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  عوائد  مقابل  مدفوعات 

المتحدة الأمريكية، وبع�س الم�صاعدات الأمريكية للخارج. 

وال�صوؤال المطروح ماذا يحدث لو توقف الم�صتثمرون االأجانب عن تمويل �صندات 
الخزانة االأمريكية ؟ 

• اإن ا�صتمرار العجز في الميزان التجاري دون ان يرافقه تدفق لروؤو�س الأموال 
نحو الوليات المتحدة الأمريكية، �صيوؤدي اإلى تراجع قيمة الدولر. 

• لكي يتم تخفي�س قيمة العجز التجاري الأمريكي على مدى �صنين، لبد اأن 
تنمو ال�صادرات الأمريكية ب�صعف معدلها ال�صائد خالل الت�صعينيات، حيث 

كان متو�صط النمو لتلك الفترة 7.5 %. 
وفي الوقت نف�صه ل بد من تخفي�س الواردات اإلى المعدل الذي كان �صائًدا في 
الت�صعينيات، اأي من 11 % اإلى 5 %، ويت�صح اأن مثل هذا النجاز غير ممكن 

في ظل ظروف القت�صاد الأمريكي. 
حوالي  يبلغ  الب�صائع  في  تجاري  عجز  في  واقعة  اأمريكا  كانت  حين  وفي   •
)710( مليار دولر في اأيار 2004 اإلى 2005، كانت كل من اليابان واألمانيا 
 )199( و   )125( يبلغ  الفترة  نف�س  في  المجال  هذا  في  ا  فائ�صً تحققان 

مليار دولر على التوالي. 

اإلى ال�صين القوة العالمية الم�صتقبلية، فقد ا�صتطاعت في العام 2001  اأما بالن�صبة 
وللمرة الأولى تجاوز اليابان بتحقيقها الفجوة التجارية الأكبر مع الوليات المتحدة 
الأمريكية، فقد ازدادت الفجوة ومعها العجز ل�صالح ال�صين بن�صبة 95% في ال�صنوات 
الثالث الالحقة لتبلغ )162( مليار دولر اأي حوالي 26 % من العجز التجاري الأمريكي 

للعام 2004، وقد بلغت 201 مليار دولر في العام 2005 ل�صالح ال�صين. 



اأيلول /�صبتمب - كانون االأول/دي�صمب 2013- 227 -

اأ.د حميد الجميلي 

12. تزايد تدفق اال�صتثمارات االأجنبية الوافدة اإلى االقت�صادات االأمريكية وانعكا�صاتها

اليابان  من  المتحدة  الوليات  اإلى  الداخلة  المبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  تمثل 
ودول اأخرى اأهمية خا�صة. فلقد اأ�صبحت ال�صركات الأمريكية هدًفا رئي�ًصا لالأن�صطة 
اليابانية بالدرجة الأولى، والأوروبية بالدرجة الثانية، وخا�صة البريطانية والهولندية 

والبلجيكية. 

لتمويل  و�صيلة  الوافدة  المبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  المتزايد على  ويعد العتماد 
عجز الح�صاب الجاري، وو�صيلة ل�صد فجوة ميزان الدخارات ال�صتثمارات والناتجة 

عن �صعف الدخارات المحلية الإجمالية كن�صبة من الناتج المحلي الإجمالي. 

الوافدة،  المبا�صرة  الهائلة في حجم ال�صتثمارات الأجنبية  الزيادة  اأن  البع�س  ويعد 
ال�صتثمارية  بالطاقة  قيا�ًصا  المحلية  الدخارات  �صعف  على  تاأ�صيرها  اإلى  اإ�صافة 
المحلية، فاإنها توؤ�صر على قوة م�صاركة الأجانب )مالكو ال�صتثمارات( في عملية �صنع 
القرار القت�صادي الأمريكي وتوجيه القرارات الخا�صة بال�صركات الأمريكية بما يتفق 
عملية  على  قدرتها  الأمريكية  ال�صركات  يفقد  مما  الأجانب،  الم�صتثمرين  وم�صالح 

التخطيط ور�صم الم�صتقبل القت�صادي والمالي وال�صناعي الخا�س بها. 

ول بد من الإ�صارة اإلى اأن ارتفاع اأ�صعار الفائدة العالية وات�صاع نطاق وتنوع الأ�صواق 
المالية واإزالة نظم الرقابة على حركة التدفقات الراأ�صمالية، كانت الدوافع وراء قدوم 

ال�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة اإلى القت�صاد الأمريكي. 

اإن العجز الكبير في ميزان الح�صاب الجاري كظاهرة  13. عجز الح�صاب الجاري: 
مزمنة وكاختالل اقت�صادي دائم يتم تمويله عن طريق ال�صتثمارات الأجنبية الوافدة 
بم�صتقبل  الأجانب  الم�صتثمرين  ثقة  فقدان  مع  لكن   – الأمريكي  القت�صاد  اإلى 
ال�صتثمارات  هذه  فاإن  الرئي�صية،  الموؤ�صرات  تدهور  �صوء  في  الأمريكي-  القت�صاد 
�صتبحث عن ملجاأ ا�صتثماري في دول اأخرى. لذلك، فاإن م�صتقبل القت�صاد الأمريكي 
يحمل �صفة مخاطر متعاظمة ب�صاأن كيفية تمويل عجز الميزان الح�صاب الجاري عبر 
اقت�صادية خطيرة في  انتكا�صة  المتوقع حدوث  الوافدة، فمن  الأجنبية  ال�صتثمارات 

القت�صاد الأمريكي تجر معها القت�صاد العالمي اإلى متاهات نفق الك�صاد المظلم.
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ميزان  عجز  عن  لالمتناع  العالم  في  المركزية  البنوك  �صيدفع  الو�صع  هذا  ومثل 
لذلك  الخارجي.  الأمريكي  الدين  زيادة  على  �صينعك�س  ما  وهذا  الجاري،  الح�صاب 
تكمن م�صكلة القت�صاد الأمريكي في ا�صتخدام ال�صتثمارات الأجنبية لتمويل الواردات 
�صندات  �صراء  الأموال في  ت�صاهم هذه  التجاري، كما  الميزان  و�صد عجز  الأمريكية 

الخزانة الأمريكية والم�صاهمة في تمويل عجز الميزانية الفدرالية. 

في  الهائل  العجز  ل  تحمُّ على  الأمريكي  القت�صاد  قدرة  في  متزايدة  �صكوك  وهناك 
ميزان الح�صاب الجاري في �صوء ا�صتمرار الختاللت الخارجية والداخلية. 

لدولية  ال�صتثمارات  من  يوم  كل  دولر  مليار   )2( جذب  ي�صتلزم  العجز  هذا  اإن 
وال�صعوبات تن�صاأ عندما تبداأ ال�صتثمارات الدولية في التناق�س.

وهناك من الدرا�صات ما توؤكد اأن اأمريكا لن تجد اأية �صعوبة في تمويل عجز ح�صابها 
الجاري رغم زيادته باأرقام فلكية كموؤ�صر على جاذبية المناخ ال�صتثماري الأمريكي. 

يعد العجز الكبير في ميزان المعامالت الجارية والنطباع ال�صائد باأن و�صعية الدين 
الأمريكي قاربت م�صتويات غير قابلة للدوام، اأحد اأهم العوامل التي اأدت اإلى انخفا�س 
العمالت  مواجهة  في  قيمته  من   %  40 حوالي  ي�صاوي  بما  الأمريكي  الدولر  قيمة 
الرئي�صية الأخرى منذ عام 2002، ويعد كل ذلك موؤ�صًرا على تزايد مخاطر احتمالت 
يوؤدي بدوره في  الذي قد  الأمر  الأمريكي، وهو  الدولر  انهيار حاد في قيمة  حدوث 
حالة حدوثه اإلى عملية �صبط غير منظمة لأوجه الخلل في القت�صاد الدولي، واإلى 
ذلك  كل  و�صيوؤثر  الدولية.  المال  راأ�س  اأ�صواق  في  ال�صتقرار  عدم  من  اأكبر  حالة 
ب�صورة �صلبية حادة على نمو القت�صاد الدولي. و�صتوؤدي اأي عملية انخفا�س حادة في 
�صعر �صرف الدولر ب�صورة فورية اإلى حالة انكما�س حاد في الطلب الأمريكي على 
الواردات من الخارج. والعجز الدائم في الح�صاب الجاري ي�صتلزم جذب )2( مليار 
دولر يومًيا من ال�صتثمارات الدولية، مما ي�صتوجب بقاء قوة الجذب ال�صتثمارية في 

القت�صاد الأمريكي. 
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14. عجز الميزانية الفدرالية 

ت�صاعد عجز الميزانية الفدرالية من )455( مليار دولر في عام 2007 اإلى )885( 
مليار دولر في عام 2008، واإلى )1800( دولر في عام 2009، بما يعادل 13% من 
الناتج المحلي الإجمالي البالغ )14( تريليون دولر من عام 2009. وبذلك ارتفعت 
ن�صبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي من 3% عام 2007 اإلى 13 % عام 
2009 والعجز الحالي للميزانية الفدرالية الأمريكية يعد الأكبر منذ الحرب العالمية 
 .%  45 تقدر  وبن�صبة  الم�صتثمرين  على  ال�صرائب  تخفي�س  �صيا�صات  نتيجة  الثانية 
ونتيجة حزمة الحوافز القت�صادية البالغة )787( مليار دولر ونفقات برنامج الإنقاذ 
المالي البالغة )700( مليار دولر، الذي قدم دعًما للموؤ�ص�صات والبنوك، وقد مولت 
الموازنة عام 2007 من خالل �صراء  الآ�صيوية 75 % من عجز  المركزية  الم�صارف 

�صندات الخزانة الأمريكية. 

ولكن اإلى متى �صي�صتمر العالم في تمويل عجز الميزانية الفدرالية االأمريكية ؟ 

لقد بات عجز الخزانة الأمريكية ي�صكل خطًرا على القت�صاد الأمريكي، خا�صة في 
العجز  هذا  وبات  الأمريكية.  الخزانة  �صندات  �صراء  عن  الم�صتثمرين  توقف  حالة 
ي�صكل خطًرا على م�صتقبل الراأ�صمالية والقت�صاد الأمريكي، خا�صة بعدما بداأ البع�س 
لو  وماذا يحدث  ؟  العجز  تمويل هذا  الأجانب  الم�صتثمرين  ي�صتمر  اإلى متى  يت�صاءل 

توقف الم�صتثمرين الأجانب في عن �صراء هذه ال�صندات؟ 

جدول رقم )2(
عجز الميزانية الفدرالية 2007 – 2009 مليار دوالر 

الن�صبة من الناجت املحلي االإجمايل االأمريكي العجز ال�صنة 
2007455 % 3

2008885 % 6.2

20091800 % 13

U.S.A , survey of current Business July 2009 :الم�صدر
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عند وجود العجز في الميزانية الفدرالية ت�صطر الحكومة اإلى تمويل العجز

• من خالل تدفق راأ�س مال خارجي ينعك�س على العجز في الح�صاب الجاري والمركز 
ال�صتثماري الدولي ويزيد من المديونية الخارجية. 

• اإ�صدار �صندات الخزانة الأمريكية. 

المديونية  تنعك�س على  والثانية  الخارجية  المديونية  تنعك�س على  الأولى  الحالة  ففي 
الداخلية وفي الحكومة الفدرالية. 

14. المديونية االأمريكية

تعد المديونية الأمريكية قنبلة موقوتة يمكن اأن تنفجر في اأي لحظة، وربما اإذا لم تتم 
عملية ت�صحيح اختاللت القت�صاد الأمريكي وتجنب اأخطاء ال�صيا�صات القت�صادية 
التي  القادمة  الفقاعة  اإزاء هذه الختاللت، فاإن  التي تو�صف بالالمبالة  الأمريكية 

�صتنفجر �صتكون فقاعة المديونية. 

وتق�صم مديونية االقت�صاد االأمريكي اإلى 

1. الدين العام )الدين الحكومي(، وي�صمل دين الإدارة المركزية والإدارات المحلية. 
2. الدين الخا�س وي�صمل ديون الأفراد وديون ال�صركات. 

3. الدين الخارجي )المركز ال�صتثماري الدولي للوليات المتحدة الأمريكية(. 

)الإدارة  الحكومية  الديون  ارتفاع  الأمريكية  الخزانة  وزارة  اإح�صاءات  اأظهرت 
واإلى   2007 عام  في  دولر  تريليونات   )4.3( من  المحلية(  والإدارات  المركزية 
من   %64 ت�صكل  العامة  الديون  هذه  واأ�صبحت   .2009 عام  دولر  تريليون   )12.2(
الناتج المحلي. وبذلك يمكن ت�صنيف الوليات المتحدة �صمن الدول التي تعاني ب�صدة 
من ديونها العامة. يعادل حجم هذه الديون ع�صرة اأ�صعاف الناتج المحلي الإجمالي 

لجميع الدول العربية ويعادل ثالثة اأ�صعاف الديون الخارجية للدول النامية. 

الأفراد  ي�صكل  بل  الحكومية،  الإيرادات  على  الأمريكية  المديونية  ثقل  يتوقف  ول 
ا. فقد بلغت الديون الفردية )9.2( تريليونات دولر وزادت الديون  اأي�صً وال�صركات 
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الفردية اإلى )11( تريليون دولر عام 2009. اإن هذه الديون العقارية التي �صاهمت 
المحلي  الناتج  ن�صف  من  اأكثر  ت�صكل  الحالية  المالية  الأزمة  في  فاعلة  م�صاهمة 
الإجمالي الأمريكي، اأما ديون ال�صركات فتحتل المرتبة الأولى من حيث حجمها البالغ 
)18.4( تريليون دولر. وبذلك يكون المجموع الكلي )41( تريليون دولر، اأي ثالثة 
اأ�صعاف الناتج المحلي الإجمالي. هذه الديون بذاتها اأزمة اقت�صادية خطيرة وت�صكل 

المديونية الداخلية 297 % من الناتج المحلي الأمريكي. 

والجدول الآتي يبين المديونية الداخلية للوليات المتحدة الأمريكية لعام 2009 

جدول رقم )3(
المديونية الداخلية للواليات المتحدة لعام 2009 تريليون دوالر 

مقدار الدين نوع الدين 
12.2الدين العام الفدرايل 

11.0الديون الفردية 
18.4ديون ال�صركات 

41.6 جمموع الدين الداخلي الأمريكي 

 US, Department of Treasury , 2009 :الم�صدر

اأ. الدين العام االأمريكي الفدرالي 

طبًقا لإح�صاءات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد ارتفع الدين العام الأمريكي ب�صكل 
مخيف، حيث تزايد من )4.3( تريليون دولر في عام 1990 اإلى )5.7( تريليون عام 
2000، واإلى )8.4( تريليون عام 2003، ثم اإلى )8.9( تريليونات عام 2007،  واإلى 

)10.7( تريليونات في عام 2008، واإلى )12.2( تريليونات دولر عام 2009.

من المتوقع ا�صتمرار زيادة الدين العام الأمريكي بمتو�صط �صنوي ي�صل اإلى تريليون 
العام  الدين  فاإن  التقدير،  لهذا  وطبًقا   .2009 و   2010 عامي  بين  الفترة  في  دولر 
الأمريكي �صي�صل اإلى )23( تريليون دولر في عام 2019، وهو ما يفوق الناتج المحلي 

الإجمالي الأمريكي في العام ذاته.
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جدول رقم )4(

الدين العام االأمريكي )تريليون دوالر اأمريكي( 2000 – 2009 

ن�صبة الدين اإلى الناجت املحلي االإجمايل مقدار الدين العام ال�صنة 
19904.3 -
20005.7 % 58
2003804 % 6
20078.9 % 64
200810.6 % 75
200912.2 % 87
201923 -

 U.S National Dept Clock , 2009 :الم�صدر
 U.S Department of Teasury , 2009  

على افترا�س ارتفاع الدين العام الأمريكي بمتو�صط �صنوي ي�صل اإلى تريليون دولر في 
الفترة بين عامي 2010- 2019 .

ومن خالل تحليل جدول الدين العام الفدرالي يت�صح الآتي:
ارتفاع ن�صبة الدين العام الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي   •

من 58 %  في عام 2000 اإلى 64 % واإلى 87 % في عام 2009.
• ت�صنيف الوليات المتحدة الأمريكية من الدول التي تعاني ب�صدة من ديونها 
العامة. ويبلغ الدين العام الأمريكي اأربعة اأ�صعاف الديون للبلدان النامية، 

وع�صرة اأ�صعاف الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. 
• الدين العام يزداد بحوالي )1.4( مليار دولر يومًيا، اأي بحوالي مليون دولر 

كل دقيقة. 
الإنفاق  الوقت على  يوؤثر مع  الدين  الم�صتحقة على هذا  الفوائد  تراكم  اإن   •
من  القتطاع  اأو  ال�صرائب  في  حاد  ارتفاع  اإلى  يوؤدي  اأنه  كما  الحكومي، 

الخدمات العامة المقدمة اإلى المواطنين )ال�صحة والتعليم(. 
�صّنه  كان  مهما  اأمريكي  مواطن  كل  يجعل  العام  الأمريكي  الدين  هذا  اإن   •

وموقعه مدين بمبلغ )37( األف دولر. 
هذا  مقابل  الأمريكية  المتحدة  الوليات  دفعتها  التي  الفائدة  اأق�صاط  اإن   •
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الدين في عام 2008 لوحدها )452( مليار دولر، فيما يمول معظم الدين 
العام الأمريكي عن طريق اإ�صدار �صندات دين حكومي. 

• ومن بين دول العالم، فاإن ال�صين واليابان تعتبران من اأكبر الدول في العالم 
التي تحتفظ ب�صندات دين اأمريكية ،اإ�صافة اإلى دول الخليج العربي. وفي 
هذه  من  الأكبر  الق�صم  يمتلكون  الذين  الكبار  الدائنين  هوؤلء  قيام  حالة 
ال�صندات بترك هذه ال�صندات وبيعها، ف�صيكون لذلك تاأثير كبير جًدا على 
القت�صاد العالمي وحينها �صترتفع ن�صبة الفائدة عالمًيا ب�صورة حادة. لذا، 
القادمة  الأزمة القت�صادية  المرتفع يمكنه ب�صهولة خلق  العام  الدين  فاإن 

اإذا لم تقم الحكومة بمعالجة هذا المو�صوع.
• اإن هذه الديون تعرقل جهود الإدارة الأمريكية في مواجهة الأزمة القت�صادية 
الأزمات  اأ�صعب  من  تعتبر  والتي  المتحدة،  الوليات  بها  تمر  التي  الحادة 
والحوافز  الحكومية  الم�صاريف  لأن  الأخيرة،  العقود  في  الإطالق  على 
القت�صادية ومحاولت الإنقاذ التي تبنتها الإدارة الأمريكية الجديدة لإنقاذ 
ال�صركات والبنوك المفل�صة، اإ�صافة اإلى الن�صب ال�صريبية المنخف�صة، كل 
وزيادته،  تو�صيعه  في  ي�صاعد  بل  العام  الدين  تقلي�س  اإلى  يوؤدي  لن  ذلك 
وحالًيا تجد وزارة المالية الأمريكية �صعوبة كبيرة في اإيجاد دائنين جدًدا. 
• اإن الدين الأمريكي العام يعتبر تقليد طويل الأمد، وهو م�صتمر منذ تاأ�صي�س 
قام  عندما  بداأ  ما  اأول  الدين  هذا  بداأ  وقد  الأمريكية،  المتحدة  الوليات 
الموؤ�ص�صون الأوائل بتمويل َحرب ال�صتقالل �صد البريطانيين، ومنذ ذلك 

الوقت والدين العام اآخذ في الزدياد. 
• الرتفاع الم�صتمر في حجم الديون العامة الأمريكية خالل ال�صنوات القليلة 
الما�صية، حيث ارتفع حجم الديون العامة )5.7( تريليون دولر عام 2000 
اإلى )11.2( تريليون دولر في الن�صف الأول من عام 2009، ومن المتوقع 

اأن ت�صل اإلى  )12.2( تريليون دولر في نهاية عام 2009.
اإلى  ي�صل  �صنوي  بمتو�صط  الأمريكية  العامة  الديون  ارتفاع  المتوقع  من   •
تريليون دولر في الفترة بين عامي 2010 – 2019 لي�صل اإجمالي الدين 
العام الأمريكي اإلى )23( تريليون دولر في عام 2019، وهو ما يفوق حجم 

الناتج المحلي الأمريكي في العام ذاته.
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• اإن م�صتويات الدين العام والخارجي الأمريكي تزيد المخاوف من تق�صير 
واإمكانية  الم�صتويات  هذه  على  ال�صيطرة  اإمكانية  في  الأمريكية  الحكومة 
�صداد هذه الديون، وهو الأمر الذي يزيد من عدم الثقة في الدولر الأمريكي 

اأو ال�صندات الدولية الأمريكية وانخفا�س الإقبال عليها. 
• ان خطورة تنامي الدين العام الفدرالي تكمن في مخاوف قيام الم�صتثمرين 
مالكي �صندات الخزانة الأمريكية من بيع هذه ال�صندات، وعند ذلك تنخف�س 
اأثمانها وتزداد اأ�صعار الفائدة، مما يوؤثر �صلًبا على ال�صتثمارات. ومن ناحية 
ال�صتثمارات  وهروب  الدولر  قيمة  هبوط  اإلى  العملية  هذه  �صتوؤدي  اأخرى 
الأجنبية من القت�صاد الأمريكي. واإذا ا�صتمرت هذه العملية ف�صوف ي�صهم 
الفقاعة  هذه  انفجار  واأن  المديونية،  فقاعة  خلق  في  العام  الدين  تراكم 
�صنتحدث  ذلك  وعند  الأمريكي،  القت�صاد  قوة  عنا�صر  لكل  حًدا  �صي�صع 

فعاًل عن كارثة اقت�صادية ت�صب القت�صاد الأمريكي والقت�صاد العالمي. 

تقدر الزيادة اليومية للدين العام الفدرالي )2.2( مليار دولر يومًيا.   -
اأما فوائد الدين العام الفدرالي فقد زادت بال�صكل الآتي:   -

من )214( مليار عام 1988، اإلى )318( مليار دولر عام 2003، اإلى 
)433( مليار دولر عام 2008، واإلى )500( مليار دولر عام 2010. 

ويوجد تزايد هذه الفوائد جملة حقائق من اأبرزها: 

يفقدها القت�صاد.  التي  ال�صيولة  من  الكثير  ت�صتنزف  • اأنها 
ال�صتثمارات.  من  العديد  تمنع  • اأنها 

اإلى بطء النمو القت�صادي. توؤدي  • اأنها 
• تملك الحكومات الأجنبية وبع�س ال�صناديق ال�صيادية )3( تريليون دولر من 
الدين العام الفدرالي، وجاء هذا الدين من خالل �صراء �صندات الخزانة 
الدين  اإجمالي  ال�صين وحدها )768( مليار دولر من  الأمريكية، وتملك 

العام الفدرالي من خالل �صراء �صندات الخزانة الأمريكية. 

طريق  عن  ديونها  من  التن�صل  اإلى  المتحدة  الوليات  تلجاأ  اأن  من  ال�صين  وتخ�صى 
خف�س قيمة الدولر. 
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ب. الديون الفردية 

العالقات  وطبيعة  المتحدة،  الوليات  في  القت�صادي  النظام  لطبيعة  نظًرا 
القترا�س،  هاج�س  يعي�س  برمته  الأمريكي  المجتمع  فاإن  والجتماعية،  القت�صادية 
فالفرد الأمريكي يولد وهو غارق في الديون، ثم يبداأ بالت�صابق مع الزمن فهو يقتر�س 
الديون  فاإن  وهكذا،  منزله.  تجهيز  اأجل  ومن  ال�صيارة،  اأجل  ومن  ال�صكن،  اأجل  من 
الفردية بلغت )عند ن�صوب الأزمة في �صيف 2007( )9.2( تريليون دولر )العقارية 
منها بلغت 6.6 تريليون دولر(، وقد اأ�صهمت هذه الديون م�صاهمة مبا�صرة في الأزمة 
الوليات  في  الإجمالي  المحلي  الناتج  ن�صف  من  اأكثر  ت�صكل  فهي  الحالية،  المالية 

المتحدة وزادت اإلى )11( مليار دولر في عام 2008. 
بات القت�صاد الأمريكي يعتمد ب�صكل متزايد على النفاق ال�صتهالكي، وكنتيجة 
لذلك تنوعت قنوات القترا�س وات�صعت وتعددت. ولقد اأدى تزايد الإنفاق ال�صتهالكي 
الفردي الممول عن طريق القترا�س اإلى زيادة الديون الفردية ب�صكل كبير خا�صة في 

العقود الثالثة الما�صية. 
وال�صكل الأهم من الديون الفردية، قرو�س العقاري وقرو�س بطاقات الئتمان، 

ف�صاًل عن قرو�س �صراء ال�صلع المعمرة والقرو�س ال�صخ�صية. 
والقرو�س بحد ذاتها ل ت�صكل م�صكلة اقت�صادية اإل اإذا تجاوزت م�صتوى معين 

كما هو الحال حالًيا في القت�صاد الأمريكي. 

جدول رقم )5(
الديون الفردية تريليون دوالر 1980 – 2007

مقدار الزيادةال�صنة
19801.8
19903.6
20017.2
20079.2
200811

الم�صدر: 
U.S, Federal Reserve Board, the Flow of Funds Account, office of Management and Budget 2009     
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ومما يالحظ من الجدول اأعاله االآتي:

ثماني   خالل  دولر  تريليون   )6( بمقدار  زادت  الفردية  ال�صتهالكية  الديون  اأن   .1
�صنوات؛ من عام 2001 اإلى عام 2008.

2. اأن ديون العتمادات على الم�صتهلك ت�صكل في عام 2008 حوالي 93 % من الناتج 
المحلي الإجمالي الأمريكي. 

3. اأن الم�صتهلك الأمريكي بات يدفع اأكثر من 70 % من دخله ال�صخ�صي ل�صداد الديون 
الفردية )دين ال�صتهالك ودين الرهن العقاري(. 

عام  في  دولر  تريليون   )1.6( بلغت  الئتمان  بطاقات  ديون  اأن  المالحظ  ومن   .4
2001، وزادت اإلى )2.6( تريليون في عام 2007، اأي بزيادة قدرها )1( تريليون 
دولر خالل �صبعة اأعوام، مما يوؤكد حجم الإنفاق ال�صتهالكي الهائل المعتمد على 

قرو�س بطاقات الئتمان.
5. اأما قرو�س الرهن العقاري فقد ارتفعت من )935( مليار دولر في عام 1980 اإلى 
)2.5( تريليون دولر في عام 1990، واإلى )5.1( تريليون دولر في عام 2001، 

واإلى )6.6( تريليون دولر في عام 2007.
6. اأن ا�صتمرار هذا العبء في المديونية الفردية يوؤدي اإلى تخفي�س الم�صتوى المعي�صي 

للفرد الأمريكي. 
7. اأ�صبح م�صتوى المديونية الفردية )ديون ال�صتهالك زائد ديون الرهن العقاري( 

غير قابل لل�صداد. 

ج. ديون ال�صركات االأمريكية 

زادت ديون ال�صركات الأمريكية ب�صكل خطير منذ عام 1980. فقد بلغت ديون 
هذه ال�صركات )2.05( تريليون في عام 1980، ثم زادت اإلى )6.4( تريليون دولر 
في عام 1990، واإلى )125( تريليون دولر في عام 2001 واإلى )18.4( تريليون دولر 

في عام 2007، ف�صكل ما ن�صبته 131 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. 
وهذه الديون ت�صمل ديون ال�صركات بنوعيها �صركات الأعمال المالية و�صركات 
والبنوك،  التاأمين  �صركات  ت�صمل  المالية  الأعمال  و�صركات  المالية،  غير  الأعمال 
و�صركات الرهن العقاري. و�صركات الأعمال المالية تقتر�س من خالل ثالثة و�صائل 

وهي: 
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البنوك.  من  • القترا�س 
�صندات.  • اإ�صدار 

• اإ�صدار اأوراق مالية. 
اإن تزايد ديون �صركات الأعمال اأدى اإلى تاآكل معظم راأ�صمال ال�صركات. 

جدول رقم )6(

ديون ال�صركات االأمريكية المالية وغير المالية )1980 – 2007( تريليون دوالر

مقدار الديون ال�صنة 
19802.05
19906.4
200115.2
200718.4

Richard freeman, why the U.S Debt Bubble had to Explode , EIR, sept 28.2008 :الم�صدر

جدول رقم )7(
اإجمالي الدين االأمريكي الداخلي 1980 – 2007 تريليون دوالر

الديون احلكومية )الدين الفدرايل ال�صنة 

وديون الواليات واالإدارات املحلية( 

الدين االأمريكي ديون ال�صركات الدين الفردي 

الداخلي االإجمايل 

19800.851.82.054.7
19904.33.66.414.2
20017.087.215.229.5
20078.99.218.436.5
200811.211.018.440.6

الم�صدر: 
 U.S Federal Reserve Board , The Flow of Funds Accounts, office Management and Buolget,2003.

مركز الدين الخارجي للواليات المتحدة االأمريكية

من  ر�صيد  اأكبر  على  الحائز  موقف  من  الأمريكية  المتحدة  الوليات  تحولت 
العالم،  في  �صافي  مدين  اأكبر  اإلى  الدولي  ال�صعيد  على  ال�صافية  الأجنبية  الأ�صول 
الأ�صول  من  اأكبر  المتحدة  الوليات  داخل  الأجنبية  الأ�صول  قيمة  اأ�صبحت  وبذلك 
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بت�صديد  ملزمة  نف�صها  المتحدة  الوليات  وجدت  وقد  الوليات،  خارج  الأمريكية 
مدفوعات �صافية كبيرة كفوائد لديونها الر�صمية )م�صتريات الأجانب من ال�صندات 
الر�صمية للحكومة الأمريكية(. وتعد الآن في طليعة البلدان المثقلة بالديون الخارجية، 
وتعك�س هذه الديون تاأثير الأجانب على عملية �صنع القرار القت�صادي الأمريكي. واأن 
الحياة  نوعية  على  للمحافظة  الأجنبية  الر�صاميل  لتدفق  بحاجة  المتحدة  الوليات 

الأمريكية القائمة على البذخ والترف. 

وبلغت مديونية الوليات المتحدة للعالم الخارجي )الموقف ال�صافي لمديونية 
ميزان  في  المزمن  للعجز  مبا�صرة  كنتيجة  الخارجي  للعالم  المتحدة  الوليات 
المعامالت الجارية( حوالي )3( تريليون دولر اأمريكي اأو ما يوازي 25 % من الناتج 

المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2008.

وتعتبر الوليات المتحدة اليوم من اأكبر الدول التي عليها دين خارجي �صافي، اأي 
اأنها تعتبر اأكبر مدين �صافي في العالم. ونظًرا لاللتبا�س القت�صادي الوا�صع النطاق 
المتحدة  الوليات  اأن  القت�صادية.  اأبعادها  تو�صيح  من  بد  فال  الم�صاألة،  هذه  اإزاء 
الرئي�صية  للعملة  المورد  بو�صفها  ا�صتطاعت  فقد  نوعه،  من  فريًدا  دولًيا  مديًنا  تعد 
الأ�صلية،  بعملتها  تقريًبا  قرو�صها  كل  تقتر�س  اأن  الدولية،  للمعامالت  )الدولر( 
و�صمن هذه الحقيقة فاإن القت�صاد الأمريكي ل يواجه اأزمة في النقد الأجنبي كما هو 

الحال في المديونية الخارجية للبلدان النامية. 

هذه  جراء  الأمريكي  القت�صاد  يواجه  اآخر  خطًرا  هناك  فاإن  ذلك،  ومع 
المديونية. ويكمن هذا الخطر في توجه حاملي الأ�صول الدولرية بتبديلها باأ�صول من 
عمالت اأخرى عند فقدان الثقة بالدولر. وهنا �صيدفع الفائ�س الدولري على الوليات 
حدوث  دون  للحيلولة  الفائ�س  هذا  ل�صتيعاب  الرئي�صية  المركزية  البنوك  المتحدة 
كارثة اقت�صادية ذات اآثار مدمرة. وُتقا�س المديونية الخارجية للوليات المتحدة بعدة 
الأ�صول  �صافي  طريقة  اأي  ال�صافي،  الدولي  ال�صتثماري  المركز  اأبرزها  من  طرق، 
الأجنبية، وبموجب هذه الطريقة ُيقا�س الدين الخارجي للوليات المتحدة بالفرق بين 
الأ�صول الخارجية التي يملكها المقيمون في الوليات المتحدة والأ�صول التي يملكها 
اأم  اأفراًدا  المقيميون  اأكان  �صواء  اأخرى  بلدان  في  المقيمون  المتحدة  الوليات  في 

�صركات اأو جهات ر�صمية. 
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وطبًقا لالإح�صاءات ال�صادرة عام 2007 عن �صندوق النقد الدولي في المجلد 
الوليات  تمتلكها  التي  الأ�صول  بلغت   ،International Financial Statistics IFS
المتحدة في الخارج عام 2007 ما قيمته )10( تريليون دولر، وبلغت قيمة الأ�صول 
التي يملكها الأجانب في اأمريكا ما قيمته)12.7( تريليون دولر، مما يجعل المركز 
الخارجي  الدين  مركز  يمثل  وهو  دولر،  مليار  بمقدار  مديًنا  الدولي  ال�صتثماري 

للوليات المتحدة الأمريكية طبًقا لطريقة )المركز ال�صتثماري ال�صافي(. 

ويرى البع�س حدوث جزء كبير من الزيادة في �صافي دين الوليات المتحدة 
الأمريكية في الوقت الذي تراكمت فيه حالت عجز كبير في الميزانية. وهذا يعني اأن 
ا  تدفقات راأ�س المال اإلى داخل القت�صاد الأمريكي ت�صتخدم لتمويل ذلك العجز عو�صً

عن ا�صتخدامها في ا�صتثمارات اإنتاجية. 

للوليات  الدولي  ال�صتثماري  بالمركز  الأمريكي  الخارجي  الدين  عن  ويعبَّر 
المتحدة الأمريكية، فاإذا كان هذا المركز �صالًبا، فاإن ذلك يعني اأن الوليات المتحدة 

الأمريكية مدينة، واإذا كان موجًبا فذلك يعني اأن الوليات المتحدة دائنة. 

وُيراد بالمركز الدولي ال�صتثماري للوليات المتحدة الأمريكية الفرق بين قيمة 
وبين  الأمريكي،  القت�صاد  داخل  الأجانب  يمتلكها  التي  المالية  والأ�صول  الممتلكات 
المتحدة  الوليات  خارج  الأمريكيون  يمتلكها  التي  المالية  والأ�صول  الممتلكات  قيمة 

الأمريكية )ما تمتلكه الدول والأفراد وال�صركات(. 

وقد ك�صفت وزارة التجارة الأمريكية اأن القيمة الإجمالية لال�صتثمارات الدولية 
واأن   ،2007 عام  في  دولر  تريليون   )12.7( بلغت  المتحدة  الوليات  في  لالأجانب 
قيمة ال�صتثمارات الدولية التي يمتلكها الأمريكيون في الخارج بلغت )10( تريليون 
دولر، وبذلك يقدر �صافي المديونية الخارجية للوليات المتحدة الأمريكية ب� )2.7( 

تريليون في عام 2007 اأي ما ن�صبته 20 % من الناتج الإجمالي الأمريكي. 

لالأجانب  المملوكة  ال�صتثمارات  عائدات  في  تتمثل  الخارجي  الدين  تكلفة  اإن 
المدفوعات. ولقد  التكلفة ت�صكل عبء على ميزان  الأمريكي، وهذه  داخل القت�صاد 
الأمريكي  الخارجي  الدين  تزايد  اأن  كما  الم�صتمر.  بالتزايد  العائدات  هذه  اأخذت 

ي�صعف من قوة الدولر كعملة احتياط دولية. 
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اال�صتثماري  المركز  ح�صاب  في  تدخل  التي  والممتلكات  المالية  االأ�صول  وتتاألف 
الدولي من:

الأجنبية.  العمالت  • حيازات 
•  العقارات. 

الحكومة.  • �صندات 
البنوك.  • ودائع 

• التجهيزات المادية والمعدات والآلت والمكائن.

ووفًقا لأحدث الإح�صاءات ال�صادرة فاإن الم�صتثمرين الأجانب يمتلكون:

)7.7 %( من الأ�صول الأمريكية.

)25 %( من م�صانع النفط الأمريكية.

)40 %( من اأ�صول البنوك.

والخا�صية المهّمة في الدين الخارجي هو اأن عائدات ما يمتلكه الأجانب داخل 
القت�صاد الأمريكي تزيد من عجز الح�صاب الجاري الأمريكي، ولكن الدين الخارجي 
العالم، ومعنى  الرئي�صية في  والدولر هو عملة الحتياطي  بالدولر،  الأمريكي مقيَّم 
اأي  الأجنبية في  باإلتزاماتها  الوفاء  تتمكن من  الأمريكية  المتحدة  الوليات  اأن  ذلك 
عن  اأجنبية  عمالت  لكت�صاب  الحاجة  دون  النقدي  الإ�صدار  طريق  عن  ت�صاء  وقت 

طريق فائ�س الت�صدير كما هو الحال في مديوينة الدول النامية. 

كما اأن الوليات المتحدة ليمكن اأن تفتقر اإلى عملتها ل�صداد ديونها اأي اأنها ل 
يمكن اأن تواجه ع�صًرا مالًيا دولرًيا. 

بل في  ت�صوية،  تكمن في  الأمريكي ل  الخارجي  الدين  الرئي�صية في  والم�صكلة 
انعكا�صات والتي من اأبرزها: 

القرارات  في  للتدخل  لالأجانب  الفر�صة  يمنح  الأمريكي  الخارجي  الدين   •
القت�صادية الأمريكية الداخلية وتوجيهها. 

• الخوف من قيام الأجانب مالكي الأ�صول الأمريكية في بيعها وتحويلها اإلى 
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عمالت اأجنبية اأو ا�صتثمارها في اأ�صواق عالمية اأخرى، مما يوؤدي اإلى هبوط 
قيمة الدولر وتزداد اأ�صعار الفائدة وتهبط اأ�صعار الأ�صهم. 

الم�صتثمرين  بيد  باتت  التي  المالية  الأ�صواق  حركة  على  ال�صيطرة  فقدان   •
الأجانب.

• توجيه �صيا�صات ال�صركات الأمريكية وخططها بما يتفق وم�صلحة الم�صتثمر 
الأجنبي. 

• ا�صتمرار عجز الح�صاب الجاري يوؤدي اإلى زيادة المديونية الخارجية، وهذه 
تدفق  اإلى  يوؤدي  الهبوط  وهذا  الدولر،  قيمة  تثير مخاوف هبوط  الزيادة 
الأجنبية  ال�صتثمارات  وهبوط  الخارج،  اإلى  الأمريكية  المالية  الأ�صول 

الوافدة. 
• وجود ملكية تغير لالأجانب في الداخل، اأي اقت�صاد لي�س محل اعتزاز قومي. 
ن�صبة  لتدني  انعكا�س  اإل  هو  ما  الأمريكية  الخارجية  المديونية  ت�صخم   •

الدخارات من الناتج المحلي الإجمالي. 
• هذه المديونية باتت تمت�س كل حيوية القت�صاد الأمريكي وجعلته اأكبر دولة 

مدينة في العالم. 

خاتمة حول: اأفول الراأ�صمالية االأمريكية: الزمن القادم 

الجديدة  القت�صادية  اللبرالية  باأيديولوجية  الملتزمة  الأمريكية  الراأ�صمالية 
القت�صادي  بالفكر  والملتزمة  لل�صوق،  الأعمى  التع�صب  باأيديولويجة  ،والملتزمة 
لتاآلف وا�صنطن، اأف�صت اإلى �صيا�صات اقت�صادية اأ�ص�صت لالأزمة القت�صادية العالمية 
ال�صوق،  وباقت�صاد  الأمريكية،  الراأ�صمالية  ب�صمعة  الأ�صرار  اأفدح  واألحقت  الراهنة، 

وان�صحبت هذه الأ�صرار اإلى الم�صالح ال�صتراتيجية الأمريكية.

جانب  من  فقط  لي�س  ا،  مرفو�صً الأمريكية  الراأ�صمالية  منطق  فر�س  واأ�صبح 
جمعيات مناه�صة العولمة، بل من جانب المجتمع الدولي عموًما. وبات من ال�صروري 

اإعادة هند�صة هذه الراأ�صمالية بعيًدا عن اقت�صاد ال�صوق بال قيود وبال �صوابط. 
• اإن فكرة ال�صوق دائًما على حق فكرة اأكثر جنوًنا. 

تجاه  والكتراث  المبالة  بعدم  تو�صف  التي  الأمريكية  القت�صادية  ال�صيا�صات   •
الختاللت التي يعاني منها القت�صاد الأمريكي قادت اإلى الأزمة المالية الراهنة. 
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هو  القت�صادي  التوازنات  تحقيق  على  لوحده  قادر  �صوق  نظام  اإقامة  اإن   •
م�صعى يوتوبي. 

�س لالأزمة المالية العالمية  • اإن اقت�صاد العولمة اقت�صاد �صيء وهو الآخر اأ�صَّ
الراهنة.

انف�صال  وخا�صة  الأمريكية،  الراأ�صمالية  بنية  في  الجذرية  التحولت   •
و  الكازينو(  )اقت�صاد  وظهور  الحقيقي  القت�صاد  عن  المالي  القت�صاد 

)اقت�صاد الم�صاربات( بات يهدد م�صتقبل الراأ�صمالية الأمريكية. 
اقت�صاد  ظهور  في  اأ�صهم  الحتكارية  العمالقة  المالية  الموؤ�ص�صات  ظهور   •
المجمعات الحتكارية المالية حجم الأموال التي تديرها هذه الموؤ�ص�صات 
المالية الحتكارية التي تعمل بال قيود وبال رقابة، يتجاوز القيمة الراأ�صمالية 
للتداول في الأ�صواق المالية في القت�صادات ال�صناعية ال�صاعدة مجتمعة، 

بما فيها ال�صناديق ال�صيادية. 
• اإن تحرير الأ�صواق يحمل في طياته مخاطر عديدة لن ت�صتطيع مقولة )اأن 

ال�صوق ت�صحح نف�صها بنف�صها( اأن توجهها.
خلق  على  قادرة  ال�صوق  باأن  الجديدة  القت�صادية  اللبرالية  اأوهام  تبديد   •

التوازنات القت�صادية لوحدها.
• خ�صارة ثروات الأ�صر الأمريكية ب�صبب الأزمة قدرت ب� )11( تريليون دولر. 
)8.5( تريليون دولر خ�صائر قيم الأ�صول المالية و )2.5( تريليون دولر 

خ�صائر قيم الم�صاكن. 

القت�صادية  الليبرالية  اأُيديولويجة  �صياغة  اإعادة  اإلى  ال�صيناريو  هذا  اأن�صار  ويدعو 
الجديدة على وفق الأ�ص�س التالية:

• اإعطاء اهتمام لال�صتثمار في الم�صتقبل، بحيث ل ت�صب هذه ال�صتثمارات 
في م�صلحة الفرد بل في م�صلحة المجتمع. 

• اإعادة �صياغة النظام المالي والنقدي الدولي. 
• تحقيق توازنات اقت�صادية جديدة بين:

القطاع العام والقطاع الخا�س.   -  
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- ال�صتهالك وال�صتثمار. 
- حرية الفرد وم�صلحة المجتمع.

بناء اأنظمة رقابة مالية واقت�صادية جديدة على حركة الأ�صواق وحركة راأ�س   •
المال العالمي. 

التي  الختاللت  لت�صحيح  للدولة  التدخلية  لل�صيا�صات  العتبار  اإعادة   •
يفرزها اقت�صاد ال�صوق. 

اإدخال تعديالت جوهرية في البنية الموؤ�ص�صية للراأ�صمالية.   •
اإيجاد قيم وموؤ�ص�صات اقت�صادية جديدة ت�صمح بتحقيق التوازنات المالية.  •
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اجتماع اجلمعية العامة ملنظمة احلوار الرتكي - العربي الدولية
)اإ�صتانبول/تركيا  2013/10/4-3(

كلمة االأمني العام ملنتدى الفكر العربي

الدكتور ال�صادق الفقيه
)بالنيابة عن املوؤ�ص�صات واملراكز الفكرية العربية(

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
�صاحب املعايل وال�صعادة

�صعادة الأخ الدكتور اأر�صد هورمزلو، م�صت�صار رئي�س اجلمهورية
الأخوات والإخوة اأع�صاء منظمة احلوار الرتكي - العربي الدولية

احل�صور الكرام،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ا�صمحوا يل بداية اأن اأُتقدم مل�صيفينا بخال�س ال�صكر واأَجّل التقدير على ما اأحاطتمونا به 
من ُح�صن الوفادة وكرم ال�صيافة، واأن اأعرب ثانية عن بالغ ال�صعادة لدعوتكم يل لإلقاء هذه 
العربية، ومنها  الفكرية  واملراكز  املوؤ�ص�صات  بالنيابة عن  الكرية  املنا�صبة  الكلمة يف هذه 

منتدى الفكر العربّي، الذي اأُمثله. 

ويطيُب يل يف هذا املقام اأي�صًا اأن اأنقَل اإىل مقاماتكم ال�صامية حتيات �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري احل�صن بن طالل، رئي�س منتدى الفكر العربي وراعيه، ومتنياته بالنجاح والتوفيق 
ر يف العامل العربي  لأعمال منظمة احلوار الرتكي- العربي الدولية. وقد كان �صموه اأول مفكِّ
املا�صي  القرن  ثمانينيات  اأواخر  العربية الرتكية منذ  واإطالق احلوارات  الدعوة  اإىل  بادر 
وبداية الت�صعينيات، وقد اأ�صعده تاأ�صي�س هذا امللتقى الذي �صنكون من امل�صاهمني والداعمني 

جلهوده ما ا�صتطعنا.

هذه  ويف  م�صرتكة،  بجهود  اليوم  ينه�س  الذي  احلواري،  امللتقى  هذا  اأن  عليكم  َيخفى  ل 
اللحظة املف�صلّية التي متّر بها منطقتنا، هو ا�صتجابة فكرّية واعية، بكّل ما يعنيه الوعّي 

وثائق وتقارير
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يف  التاريخية  لالأبعاد  النظر،  وجهات  وتبادل  التدار�س  على  القدرة  من  ر  املفكِّ اجلمعي 
العالقات العربية- الرتكية، كما هو تاأهٌب وا�صتعداٌد مطلوب يف اإطار الُبعد امل�صتقبلّي لهذه 
الَعالقات، يف �صوء ما ن�صهد من �صرعة غري اعتيادية يف املتغرّيات والنعطافات يف العامل، 
ويف هذه املنطقة بالذات، ل �صيما تداعيات اأحداث ما ي�صّمى »الربيع العربّي« ومفاجاآته، 
واإن مل تكن مفاجاآت يف الإح�صا�س ال�صعبّي العام، ثم خروج ق�صايا وحتديات اإىل ال�صطح 
مت�ّس حياة �صعوب املنطقة يف ال�صميم، ل على اجلانب ال�صيا�صّي فقط، واإمنا على خمتلف 
اجلوانب، اجتماعيًا واقت�صاديًا وبيئيًا، وبطبيعة احلال ثقافيًا، و�صمن اإطاٍر نظرّي روؤيوي 
و�صالمها  ال�صعوب،  هذه  ال�صامن حلقوق  الإن�صايّن  الأمن  توفري  على  قادٌر  اآن،  وعملّي يف 
اإنتاج  لإعادة  وال�صفافية،  والنزاهة  الإ�صالح  اأجواء  يف  م�صاهماتها  واإطالق  وا�صتقرارها، 

ح�صارتها وجتديدها، وتاأكيد ُهوّيتها الإقليمية والإن�صانية.

اإن ا�صتح�صار الأبعاد التاريخية يف عالقاتنا هو نوع من احلركّية، التي ل بّد منها، لإعادة 
متهيد الأر�صّية الثقافية احل�صارّية امل�صرتكة وتطويرها، وت�صخي�س العنا�صر التي ما زالت 
تختزن الفاعلية والإمكانات الت�صاركّية، والتي يكن لنا اأن ُنغني بها �صعينا للتفاهم والتفهم 
بيننا، اأو بني �صعوبنا. ويف الوقت نف�صه تع�صيب ال�صار بامل�صاعي النبيلة التي ن�صعى اإليها معًا، 
ويدًا بيد ودون و�صيط اأو طرف ثالث، واأعني ال�صور النمطية املغلوطة وامل�صوهة التي تركتها 
حقب ما�صية ملتب�صة يف اأذهان الطرفني، ومنتجات ثقافية ُم�صي�صة غالبًا خلدمة م�صالح 

اأطراف من خارج املنطقة.

واإذا كان العمل الفكرّي، وهكذا الأ�صل، يناأى بنف�صه عن يومّيات ال�صيا�صة وامل�صالح الآنية 
مبعنى  املختلفة،  املجالت  يف  ب�صموليته  ال�صيا�صّي  العمل  ا�صرتاتيجيات  فاإن  واملرحلية، 
التخطيط لل�صيا�صات والأخذ بال�صرورات وامل�صالح الُعليا، ل بد له من التقاطع يف نقاط 
بناء  ي�صاهم يف  اأن  الأ�صا�صّي  الفكر  اإن دور  اأقول  بل  الفكر،  الفكر وروؤى  معينة وكثرية مع 
ال�صرتاتيجيات وفل�صفاتها ويتقاطع معها حكمًا، واأن يظل يرفدها ويتدفق فيها با�صتمرار، 
واأن ي�صند قوامها، ويلتقي معها يف الأهداف واملرامي والغايات، ول ينتهي دوره عند ذلك، 

ح. م وُي�صحِّ واإمنا يت�صاعد هذا الدور يف دّقته عند التطبيق والتنفيذ، لرُياِجع ويقوِّ

ووجود  النخب  بني  الفكرّي  احلوار  ماأ�ص�صة  لنقل  اأو  الفكري،  العمل  ماأ�ص�صة  اأن  �صك  ول 
املن�ص��ود،  العام  الوعي  خللق  طبيعي  ومنطق  حكمة  فعل  هي  املمنهجة،  احلوارية  القنوات 
– على املعرفة والإرادة ال�صيا�صّية  )اإعالن املنامة( لهذا امللتقى  واملُعتِمد - كما اأكد ذلك 

اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الحوار التركي - العربي الدولية
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الإن�صان، و�صوابط  والإن�صانية من احرتاٍم حلقوق  العاملية  امل�صرية  ال�صجاعة، وما تفر�صه 
احلرّيات، والعي�س امل�صرتك، وتقا�صم ثمار التنمية، وحقوق الأفراد يف ا�صتخدام معارفهم 
التكامل  على  القدرة  حتقيق  وبالتايل  واأ�صيف،  ذواتهم.  لتحقيق  وقدراتهم  ومواهبهم 

اجلماعي لل�صالح العام، �صواء على ال�صعيد املحلّي القطرّي اأو الإقليمّي.

اإن لدى كل جانب مّنا اأكرث مما يت�صّور بع�صنا اأو غرينا من اإمكانات العمل امل�صرتك، وتقريب 
وجهات النظر، ومقاربة حتديات الق�صور يف واقع �صعوب منطقتنا، واللتزام باإدامة التنمية 
باأعباء  للنهو�س  امل�صرتكة،  والثقافة  والتاريخ  اجلغرافيا  ُمعطيات  وا�صتثمار  الإن�صانية، 

امل�صتقبل الذي نتطلَّع اإليه. 

حتديد  اإىل  الفتقار  عن  والأتراك  العرب  بني  املبكرة  حواراتنا  اأدبيات  حتدثت  لقد 
نتيجة  جاء  اأي�صًا  وهذا  وامل�صطلحات.  والت�صميات  املفاهيم  حتديد  واأي�صًا  الجتاهات، 
قلقًا حقيقيًا على  اأوجد  العوملة، مما  تيارات  وبتاأثري  والغرب،  اأوروبا  العالقات مع  تداخل 
متا�ُصك الُهوّيات، ومنها ُهوّية منطقة ال�صرق الأو�صط بالت�صمية الغربية، اأو منطقة ال�صرق 
اإفريقيا.  اآ�صيا و�صمال  اأو غرب  الأدنى يف مفهوم قوى ال�صرق الكربى )ال�صني واليابان(، 
هذه املنطقة التي تتعدد فيها امل�صرتكات على درجات متابينة من القوة بني دولها، وترُبز 
فيها امل�صرتكات العربية الرتكية الأقوى والأ�صلح ل�صتثمار تاأثريها يف تعزيز م�صلحة �صعوب 
املنطقة ومنائها، واتخاذها منطلقات ومنوذًجا يف احلوار املفتوح مع الآخرين يف املنطقة 

نف�صها ويف العامل.

د يف ملتقانا، مبا ينتظره من اآفاق للعمل  واأعوُد للقول اإن الإطار املوؤ�ص�صّي للحوار الذي يتج�صَّ
ر  الدوؤوب وفق املبادىء والأُ�ص�س التي قام عليها باإجماع املوؤ�ص�صني من كال الطرفني، �صيتوفَّ
عرب  املتعددة  الرتكية  العربية  واللقاءات  احلوارات  ثمرات  من  وغنّية  وفرية  ح�صيلة  له 
العقود املا�صية، وعلى م�صتويات متنوعة يف املجالني الر�صمي وال�صعبي، �صتمكنه من بلورة 

روؤى م�صرتكة، واقرتاح اآليات قابلة لال�صتخدام ب�صكٍل جُمٍد.

اأوّد يف هذه املنا�صبة اأن اأ�صع بني اأيديكم ُجملة من املوؤ�صرات التي جاءت ب�صكل مالحظات 
وتو�صيات يف عدد من احلوارات مع الإخوة الأتراك، والتي عقدها منتدى الفكر العربّي خالل 
الفرتة املا�صية، واآخرها اللقاء يف عّمان، اأواخر العام املا�صي )2012(، مع معهد التفكري 
امل�صتقبل«،  اإلى  احلا�صر  من  الرتكية  العربية-  »العالقات  حول  برتكيا  ال�صرتاتيجي 
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د عمق َعالقتنا وانتمائنا اإىل جغرافيا واحدة، وخلفّية ثقافية م�صرتكة، مع وجود  الذي اأكَّ
رغبة م�صرتكة اأي�صًا يف تاأطري هذه الت�صاركّية عملًيا وعلى نحو اإيجابي، وجتميع مبادرات 
وا�صتثمارها  ا�صرتاتيجّي،  فكري  م�صار  يف  وجهودنا  الأبحاث  ومراكز  الفكرية  موؤ�ص�صاتنا 
طاقاتها يف  ا�صتنزاف  عنها جراء  املعاناة  ورفع  �صعوبنا  ق�صايا  من  بناءة  مواقف  بناء  يف 
ال�صراعات الداخلية اأو الإقليمية؛ اأيًا كان �صكلها، وامل�صاهمة يف الدفع بال�صعوب نحو التقدم 
بقرارات بعيدة النظر، ت�صتخل�س عنا�صر ناحها من جتاربنا الذاتية وتبادلها يف �صياق 

من التفهم والتفاهم.

اإليه،  نرنو  ملا  تقديرنا  يف  الأنع  هي  وال�صياحة  والقت�صاد  والتعليم  الثقافة  مداخل  اإنَّ 
�صبيل �صنع  واإمكاناتنا يف  لتجاربنا  ن�صط  نوعّي  تبادٍل  روؤانا يف  عليها  نعك�س  لأن  والأقرب 

م�صتقبل املنطقة التي نعي�س على اأر�صها جميعًا.

ول يفوتني ، يف اخلتام، اإل اأن اأكرر ال�صكر والتقدير على دعوتكم الكرية، وعلى عقد هذا 
اللقاء الهام، واآمل معكم اأن تكون انطالقة ملتقانا اليوم بداية متجددة حلوار م�صتمر مثمر، 
واأن يكون لهذا احلوار العربي - الرتكي تاأثري اإيجابي جاد ُي�صهم يف مزيد من متتني ج�صور 

التوا�صل والوئام بني تركيا والبالد العربية والعامل، ملا فيه خري اجلميع.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الحوار التركي - العربي الدولية
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الندوة الدولية
د فكر الت�شامح »ل�شان الدين بن اخلطيب ُمدِّ

وحوار الثقافات«
)فا�ش/ اململكة املغربّية؛ 15-16 ت�صرين الثاين/ نوفمب 2013(

برعاية كرية من جاللة امللك ممد ال�صاد�س، نظمت موؤ�ص�صة ابن اخلطيب، 
واملنظمة الإ�صالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�صي�صكو(، ومنتدى الفكر العربي، 
بن  �صيدي ممد  وجامعة  املغربية  الثقافة  ووزارة  فا�س  مدينة  بدعم من جمل�س 
د فكر الت�صامح وحوار  عبداهلل، ندوة دولية حول »ل�صان الدين بن اخلطيب جُمدِّ
الثقافات« يف فا�س باململكة املغربية خالل الفرتة 15-2013/11/16، �صارك فيها 
وليبيا،  واجلزائر،  وتون�س،  املغرب،  من  ا  ومتخ�ص�صً باحًثا   )50( على  يزيد  ما 
والنم�صا،  وفرن�صا،  واأملانيا،  واإ�صبانيا،  والكويت،  وال�صعودية،  و�صورية،  والأردن، 
ومتحورت اأعمالها حول: الأندل�س واملغرب م�صري �صيا�صي م�صرتك من خالل جتربة 
ابن اخلطيب، وفكر ابن اخلطيب املو�صوعي واملتفتح، وقراءات يف اأعماله املتنّوعة، 

وتفتحه على الديانات والثقافات، و�صورته يف الدرا�صات الأكاديية احلديثة.

�صباط  حميد  اأ.  من:  كٌل  األقاها  والراعية  مة  املنظِّ للجهات  بكلمات  الندوة  وافُتِتحت 
رئي�س جمل�س مدينة فا�س، ود. عبد الإله بن عرفة بالنيابة عن اأ.د. عبد العزيز  بن 
عثمان التويجري املدير العام لالإي�صي�صكو، و د. ال�صادق الفقيه الأمني العام ملنتدى 
عبداهلل بفا�ش،  عمر ال�صبحي رئي�س جامعة �صيدي ممد بن  واأ.د.  الفكر العربي، 
واأ.د. عبد احلق املريني موؤرخ اململكة املغربية. واأ.د. حممد مزين رئي�س موؤ�ص�صة ابن 

اخلطيب.

احل�صن بن  امللكي الأمري  ال�صمو  الفقيه  حتيات �صاحب  ويف كلمته، نقل د. ال�صادق 
طالل، رئي�س منتدى الفكر العربي وراعيه، اإىل امل�صاركني يف الندوة، معربًا لهم عن 
لإحياء ذكرى  الفعاليات  تتوا�صل  اأن  واأمله يف  ومو�صوعها،  الندوة  لهذه  �صمّوه  تثمني 
الفقيه  د.  واأ�صار  اخلطيب.  ابن  اأمثال  من  الأفذاذ  والإ�صالمية  العربية  الأّمة  علماء 
اإىل اأن من بني اأهم ماور التعاون القائم بني املنتدى ومنظمة الإي�صي�صكو ، وخالل 
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الفرتة املقبلة، مو�صوع الأندل�س والفكر الأندل�صي واإ�صهام امل�صلمني و�صواهم يف هذا 
ل التجربة احل�صارّية الأندل�صّية وخ�صائ�صها املتمّيزة  الفكر الغنّي املتنّوع، الذي �صكَّ

يف تاريخ الفكر الإن�صاين.

للفكر  وبهّية  م�صرقة  �صورًة  يثل  اخلطيب  ابن  الأندل�صي  والعامِل  ر  املفكِّ اأن  واأ�صاف 
والأدب وكل �صنوف الثقافة واملعرفة التي �صاهم فيها باإنتاجه العقلي. وما البحث يف 
فكره واإنتاجه هذا اإّل ت�صكيل دائرة من دوائر الفكر فيها التوا�صل الوثيق مع املا�صي، 
وكذلك مع ق�صايا احلا�صر من اأجل م�صتقبٍل يليق باأجيال اأّمتنا. فابن اخلطيب خري 
عنها،  مدافًعا  وا�صت�صهد  واأفكاره  لآرائه  انت�صر  الذي  احلّر  املفكر  موقف  على  مثال 
ا كان �صفرًيا بني ثقافته  كما مل يكن �صفرًيا يف املهمات الدبلوما�صية املعهودة؛ بل اأي�صً
العربية الإ�صالمية و�صواها من الثقافات يف ع�صره، ويف نطاق تبادٍل ح�صارّي اأنتجته 
عبقرّية املكان يف فا�س باملغرب والأندل�س حيث عا�س، وحيث هناك الكثري مما نعتز به 
ونفخر مما ُين�َصب اإىل مدينة فا�س يف امل�صاهمات الفكرية واحل�صارية، ومن ذلك فكر 
الت�صامح، هذه القيمة الرئي�صة التي يحتاجها عاملنا املعا�صر ويريدها اأكرث من اأي وقٍت 

م�صى اإزاء ال�صطرابات التي يعانيها على امل�صتوى الإن�صاين.

منوذًجا  بو�صفه  به  والتعريف  معرفته  اإىل  يحتاج  اخلطيب  ابن  فكر  اأن  اإىل  واأ�صار 
مت�صاٍم حلرية الفكر وطالقته وت�صامه، مما يعني اأن حرية الفكر ل تنتج الإق�صاء 
ف عنه  ول الحتكار ول التميُّز الذي من �صاأنه اأن ي�صتبعد الآخر اأو يحتّد معه اأو يتطرَّ
اأو يرغمه على قبول ما ل يريده. وقال: اإن اعتناق مبداأ الت�صامح يعني ات�صاع جمالت 
احلوار واللقاء لإبراز القيم الإن�صانية ال�صامية والتعريف بها، وهذا جوهر البحث يف 

فكر ابن اخلطيب.

واختتم د. الفقيه كلمته بتوجيه اأ�صمى اآيات ال�صكر  والتقدير اإىل جاللة امللك حممد ال�صاد�ش، 
ملك املغرب، على رعايته الكرية للندوة، واإىل املوؤ�ص�صات واجلهات التي تعاون معها منتدى 

الفكر العربي يف تنظيم هذه الندوة.

له املنتدى من ثالثة اأكادييني اأردنيني متخ�ص�صني  قدم اأع�صاء الوفد العلمي، الذي �صكَّ
دور ل�صان الدين بن اخلطيب يف حوار  للم�صاهمة يف ماور الندوة، اأبحاًثا تناولت 

د فكر الت�صامح وحوار الثقافات« الندوة الدولية: »ل�صان الدين بن الخطيب ُمجدِّ
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الثقافات بني االأندل�ش واأوروبا، لالأ�صتاذ الدكتور �صالح جرار اأ�صتاذ الأدب الأندل�صي 
ووزير الثقافة الأ�صبق ونائب رئي�س جامعة العلوم الإ�صالمية العاملية/ ع�صو املنتدى، 
القي�صي  فايز  الدكتور  لالأ�صتاذ  ابن اخلطيب،  الديني يف رحالت  وال�صوق  والوجد 
اأ�صتاذ الأدب الأندل�صي واملغربي يف جامعة موؤتة، ومفهوم الوطن عند ابن اخلطيب، 
للدكتورة ر�صاأ اخلطيب اأ�صتاذة الأدب العربي والأندل�صي يف اجلامعة العربية املفتوحة 
وجامعة الزيتونة. كما تراأ�س اأ.د. �صالح جرار، و د. ر�صاأ اخلطيب جل�صتني من جل�صات 

الندوة.

هذا، ودعا امل�صاركون يف الندوة اإىل بذل اجلهود للك�صف عن ال�صائع من موؤلفات ابن 
اخلطيب ور�صائله واأخباره وجمعها، والعمل على ن�صر موؤلفاته التي ما تزال خمطوطة، 
ابن  ا�صم  اإطالق  اإىل  دعوا  كما  لئًقا.  علمًيا  حتقيقا  اأعماله  بع�س  حتقيق  واإعادة 
ندوة  تراثه، وعقد  التي حتت�صن  واملدن  الدول  العليا يف  املعاهد  بع�س  اخلطيب على 
دورية كل �صنتني حول ابن اخلطيب يف الدول التي ت�صرتك يف احت�صان تراثه، وعقد 

موؤمتر عنه يف م�صقط راأ�صه مبدينة لو�صة الأندل�صية.

واأو�صوا اجلامعات يف الدول العربية واإ�صبانيا بتوجيه طلبة الدرا�صات العليا والباحثني 
بني  الرتجمة  ت�صجيع  �صرورة  واأكدوا  اخلطيب،  ابن  حول  علمية  اأطروحات  لإعداد 
العربية والإ�صبانية لكل الدرا�صات العلمية حوله. كما دعوا اإىل اإن�صاء موقع اإلكرتوين 
خمت�س حول هذا املفكر الأندل�صي املغربي يت�صمن جميع اأعماله واأخباره والدرا�صات 
املن�صورة عنه حتى الآن، و اإناز �صريط وثائقي حول حياته، واأو�صوا  بن�صر اأعمال هذه 

الندوة العلمية الدولية يف كتاب م�صتقل وتعميم نتائجها.

ودعا امل�صاركون يف الندوة الإي�صي�صكو اإىل اإطالق برنامج دويل لالحتفاء بذكرى اأعالم 
الثقافة الإ�صالمية والأحداث احل�صارية الكربى بتعاون مع الدول الأع�صاء. واأو�صوا 
بال�صتفادة من تراث ابن اخلطيب يف تعزيز برامج احلوار بني الثقافات والتحالف بني 
احل�صارات من خالل اإطالق م�صاريع تربوية وثقافية لفائدة الطلبة وال�صباب ، ودعوا 
اإىل فتح فرع جلمعية موؤ�ص�صة ابن اخلطيب يف مدينة �صال حيث اأم�صى ل�صان الدين 

�صطًرا مهًما من حياته واألف فيها جملة من كتبه.
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ويف هذا ال�صياق، وقع د. ال�صادق الفقيه االأمني العام للمنتدى، واأ.د. حممد مزين 
تعاون  اتفاقية  الندوة،  يف  امل�صاركني  بح�صور  بفا�ش  اخلطيب  ابن  موؤ�ص�صة  رئي�ش 
وتن�صيق يف املجاالت الفكرية والعلمية ذات االهتمام امل�صرتك، وتطوير هذا التعاون 
ت االتفاقية  بل والو�صائل املتاحة، وتنفيذ م�صروعات واأن�صطة م�صرتكة. ون�صَّ بكل ال�صُّ
على التعاون يف تنظيم الندوات واملوؤمترات، وو�صع برامج وبحوث م�صرتكة، وت�صهيل 
تبادل اخلباء والعلماء والباحثني، وكذلك املعلومات واالإ�صدارات، وتن�صيق املواقف 

يف الق�صايا التي تهم كال الطرفني. 

د فكر الت�صامح وحوار الثقافات« الندوة الدولية: »ل�صان الدين بن الخطيب ُمجدِّ
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املوؤمتر ال�صبابّي
»ال�شباب ونه�شة املجتمع، امليثاق االجتماعّي العربّي«* 

)اجلزائر، 2013/11/5-4(

دور  تعزيز  يف  طالل  بن  احل�صن  االأمري  امللكّي  ال�ّصمّو  �صاحب  لروؤية  اإنفاًذا 
ال�صباب العربّي، وم�صاركتهم يف احلوارات املتعلِّقة مب�صتقبل الأّمة، فقد �صعى منتدى 
واخلم�صني  التا�صعة  بالذكرى  احتفالته  اجلزائرّي  ال�صباب  مل�صاركة  العربّي  الفكر 
بعنوان  �صبابّي  موؤمتر  عقد  خالل  من  املجيدة،  اجلزائرّية  التحرير  ثورة  لندلع 
ع ال�صباب  »ال�صباب ونه�صة املجتمع، »امليثاق االجتماعّي العربّي«، بالّتعاون َمَع جتمُّ
اجلزائرّي »رجاء« للت�صامن والتنمية، وجامعة البرتا، وبرعاية كرية من فخامة 

الرئي�ش عبد العزيز بوتفليقة. 

اجلزائرّي  ال�صباب  ع  جتمُّ لرئي�س  ترحيبية  كلمة  الفتتاحّية  اجلل�صة  ت�صمنت 
وع�صو املنتدى اأ. نبيل يحياوي، اأ�صاد فيها بالّدعم الكبري املقّدم من فخامة الرئي�س 
عبد العزيز بوتفليقة لهذا املوؤمتر ال�ّصبابّي وما اأوله من عناية وحر�س على توفري كل 
الإمكانات ال�صرورية لنعقاده، وَجمع نخبة من مفكري الوطن العربّي و�صبابه للتوا�صل 
ال�صاعدة يف  الأجيال  لتوجيه  الهمم  وا�صتنها�س  والتجارب،  الروؤى  وتبادل  والنقا�س 

خدمة الق�صايا التي تهم جمتمعاتهم.

وقال اإن اجلزائر فخورة يف اأنها حتتفل بالثورة التحريرية املجيدة 59 يف هذا 
اللقاء ال�ّصبابّي، واأن الثورة كانت م�صدر اإلهام لكل اأح�رار العامل ول تزال، واأن ال�صعب 
م�صريها.  تقرير  يف  ال�صعوب  وحق  والعدالة  احلرية  لقيم  وفيًّا  زال  ما  اجلزائرّي 
ميدانّية  عملية  وتو�صيات  مثمرة  بنتائج  املوؤمتر  يكلل  اأن  يف  بالأمل  كلمته  واختتم 

* اأخ���ذت ه���ذه اخلال�صة من التقرير اخلتامي لأعمال املوؤمت���ر  - بتحرير طفيف – الذي اأعدته الآن�صة 
هنيـــدا القرالـــة اأمين���ة �ص���ر املجال�س واللج���ان واأمينة �صّر املوؤمت���رات ال�صبابّية يف املنت���دى مب�صاركة 

ال�صيدة هديل الزعبي مديرة العالقات العامة. 
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�صمام  ال�ّصبابّية  تكون احلركة  واأن  املجتمع،  وال�صتمرار يف خدمة  العمل  على  حتفز 
اأمان لالأوطان وا�صتقرارها، واأن تكون جاهزة لقيادة جمتمعاتها نحو التطور والرقي 

والزدهار مت�صلِّحة بالعلم والفكر والإيان والنجاح.  

ويف كلمة منتدى الفكر العربّي التي األقاها الأمني العام د. ال�صادق الفقيه، ونقل 
فيها تهنئة �صاحب ال�ّصمّو امللكّي الأمري احل�صن بن طالل وحتياته لل�صعب اجلزائري 
ه د. الفقيه ال�صكر اإىل فخامة الرئي�س  يف ذكرى انطالق ثورة التحرير اجلزائرّية. وجَّ
فخامته  اأن  اإىل  واأ�صار  املوؤمتر،  لهذا  وا�صت�صافته  رعايته  على  بوتفليقة  العزيز  عبد 
باأ�صكاله  للمنتدى  الدعم  يوًما عن تقدمي  يتواَن  العربّي ومل  الفكر  اأع�صاء منتدى  من 
ع ال�صباب  كافة. وكذلك ال�صكر لكل من �صاهم يف عقد املوؤمتر ال�ّصبابّي، وخا�صة جتمُّ

اجلزائرّي، وهناأ ال�صعب اجلزائرّي بذكرى الثورة التحريرية املجيدة.

ًزا على  واأو�صح الأمني العام معامل ر�صالة منتدى الفكر العربي واأهدافه، ُمركِّ
اإناز امليثاق الجتماعّي العربّي، ودور �صمو الأمري احل�صن بن طالل، يف دعم الفكر، 
ودعم ال�صباب الع�ربّي ورعايتهم ومتابعة اهتمامامتهم، ومتابعة ق�صايا الوطن العربّي 

واحلّث على بلورة روؤى فكرّية وا�صحة مل�صتقبله واإعالء �صوته يف العامل.

ال�صب�اب  لن�صغالت  حل�ول  اإيج�اد  على  العمل  اإىل  للمنتدى  العام  الأمني  ودعا 
وال�صلة  التق�ارب  وتعزيز  للتوا�ص�ل  الفر�س  اأح�صن  من  املوؤمتر  هذا  معتب�ًرا  العربّي؛ 
بني مكّونات املجتمع العربّي، من خالل تبني م�صاريع واقرتاحات مهمة تخ�دم ال�صب�اب 
الع�ربّي. كما اأكد اأهّمّية الت�صاور وتبادل اخلربات والبحث عن حلول منا�صبة للم�صاكل 
لالأّمة  اأف�صل  م�صتقبل  بناء  يف  التفكري  على  والعمل  العربّية،  املجتمعات  تواجه  التي 
بني  وال�صالت  الو�صائج  تقوية  وتطويره يف  دورهم  تاأكيد  اإىل  ال�صباب  ودعا  العربّية. 
الأهداف  لتحقيق  والإيان  بالعلم  الت�صلُّح  اأهمية  موؤكًدا  ودولها،  العربّية  الأّمة  اأبناء 
املرجوة، والتي جاءت يف »امليثاق االجتماعي العربي«، الذي اأعلنه املنتدى يف اأواخر 
عام 2012 مب�صاركة �صبابية عربية، ف�صاًل عن مثقفني ومفكرين من خمتلف اأرجاء 
الوطن العربي. واأ�صار اإىل اأن املنتدى يعمل على اإ�صدار »ميثاق اقت�صادّي عربّي«، ومن 

ثم �صيعمل على اإ�صدار »ميثاق ثقايّف عربّي«.

الموؤتمر ال�صبابّي »ال�صباب ونه�صة المجتمع، الميثاق االجتماعّي العربّي«
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بالأردّن  لل�صباب  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ا  اأي�صً الفتتاحّية  اجلل�صة  يف  و�صارك 
بفكر  النهو�س  يف  لل�صباب  الأعلى  املجل�س  دور  عن  حتدث  الذي  املجايل،  �صامي  د. 
ال�صباب وتوعيتهم يف املجالت كافة من خالل ور�س عمل وموؤمترات تعنى مو�صوعاتها 
وامل�صتجدات  املتغريات  ظل  يف  ال�صبابية  التحديات  ومواجهة  وطموحاتهم،  بهمومهم 
فيه  ل  ي�صكِّ فتي  الأرديّن  املجتمع  اإن  وقال:  عموًما.  العربّية  املجتمعات  تواجه  التي 
ال�صباب ال�صواد الأعظم، وذلك اأدى اإىل امل�صي يف حتقيق الّرعاية ال�ّصبابّية ال�صاملة 
والرا�صخة  الأكيدة  القناعة  وال�صابات، مع وجود  ال�صباب  واملتوازنة جلميع  واملتكاملة 
باأهّمّية الإعداد والتاأهيل والت�دريب والتمكني ل�صبابنا و�صاباتنا، والأخذ باأيديهم اإىل 

�صاطئ الأمان.

واأ�صار اإىل اأنه نتيجة للظروف ال�صعبة التي تعي�صها اأمتنا العربّية، فقد ا�صتدعت 
احلاجة و�صع ميثاق اجتماعّي عربّي ل�صمان م�صتقبل اأف�صل لالأّمة واأبنائها، مما يقود 
اإىل ا�صتنها�س قدراتها وطاقاتها الدفينة، ويرتكز على قيم ومبادئ امل�صاواة وامل�صاركة 
والعدالة وحكم القانون والفكر الديقراطّي، مثلما يرتكز على قيم املواطنة املتكافئة 
امل�راأة؛  ق�صايا  اإىل  باهتمام  والنظر  والجتماعّية،  والثقافّية  ال�صيا�صّية  والتعّددية 

والطف�ولة؛ وال�صباب؛ وذوي الحتياجات اخلا�صة؛ وكبار ال�صن.

ونّوه مب�صاركة ال�صباب العرب لنخبة املفكرين واخلرباء واملخت�صني يف �صياغة 
امليثاق واإبراز دور ال�صباب، م�صرًيا ما َخطُه �صمّو الأمري احل�صن بن طالل عن اأهّمّية 
دور ال�صباب، وربط اندفاعهم للم�صاركة يف بلورة امليثاق، باعتبارهم هم الأداه والغاية 
واملحور يف ا�صتنها�س عملية التنمية ال�صاملة امل�صتدامة باأبعاها ال�صيا�صّية والقت�صادّية 

والجتماعّية والثقافّية. 

كما نّوه بوجود اختالف كبري بني ال�صباب يف الدول النامية ونظرائهم ال�صباب 
املالّية  القدرات  توافر  عدم  اإىل  القائمة  الفجوة  اأ�صباب  ُمرِجًعا  املتقّدمة،  الدول  يف 
التي متكن هذه الفئة يف بلداننا العربّية من حتقيق ناحات باهرة ومتيُّز يف جميع 
الت�صالت  وثورة  الهائلة،  والتقنية  العلمّية  التطورات  عليه  ت�صاعد  مما  املجالت، 

والإنرتنت والف�صائيات، وجتاوز معوقات البطالة والفقر و�صوء العناية ال�صحية.
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اأهمية  العراق؛ متحدثًا عن  اآل زكريا من  �صقر  ال�صاب  امل�صاركني  واألقى كلمة 
العمل ال�صبابّي التطوعّي، واأهمية هذا اّللقاء الذي ي�صكل فر�صة لل�صباب العربّي من 
اأجل التفكري يف بلورة م�صروع نه�صوي ينه�س بالأّمة العربّية، ويراعي يف الوقت نف�صه 
العقد الجتماعّي  اأطراف  واأهّمّية احلوار بني  املوجودة بني جمتمعاتها،  الختالفات 
اإىل  ليوؤدي  وال�صباب،  والنخب  والفكر  واملعرفة  العلم  اأهل  من  والثقايّف،  وال�صيا�صّي 
انعا�س الت�صورات اجلادة، و�صبط املفاهيم، وتعزيز ال�صمانات للو�صول اإىل بّر الأمان. 
اإّل  ُينجز  ول  يتم  ل  ال�صامل يف جمتمعاتنا،  الإ�صالح  لتحقيق  ي�صعى  م�صروع  اأي  واأن 
بالعتماد على مناهج عقالنّية واأ�ص�س مدرو�صة ت�صعى اإىل التغيري الإيجابّي، والنتقال 
الديقراطي. واأ�صار اإىل اأن وطننا العربّي ما يزال ير بظروف �صديدة احل�رج، واأن 

تفاعالت الأحداث ما تزال موؤثرة ب�صّدة. 

بوعالم  ااأ.  قّدمها  للموؤمتر،  الراعّية  الر�صمية  بكلمة اجلهة  واختتمت اجلل�صة 
�صنويف، ممثل الوزير الأّول �صعادة عبداملالك �صالل، الذي اأكد اأن الدولة اجلزائرية 
نحو  تطلعاته  وتبّني  ال�صباب  احتياج�ات  معاجلة  اإطار  يف  ت�صبُّ  مبادرة  كل  تدعم 
بف�صل  اجلزائر  ت�صهدها  التي  الكربى  التنموية  امل�صاريع  حول  وحتدث  امل�صتقبل. 
تو�صيات رئي�س اجلمهورّية عبدالعزيز بوتفليقة التي ت�صمن قاعدة انطالق لالأجيال 

القادمة يف امل�صتقبل. 

حمّمد  الّدكتور  اجلزائر،  يف  الأرديّن  ال�صفري  الفتتاحية  اجلل�صة  ح�صر 
النعيمات، وعدد من ال�صفراء والدبلوما�صني الأكادييني واملثقفني العرب املعتمدين 

واملقيمني يف العا�صمة اجلزائرّية.  

منتدى  بوطورة، ع�صو  م�صطفى  د.  تراأ�صها  التي  للموؤمتر،  االأولى  اجلل�صة  * ويف 
الفكر العربّي وال�صفري امل�صت�ص�ار بوزارة اخلارجّية اجلزائرّية، ومقررها املحامي 
العام،  الأمني  الفقيه  ال�صادق  د.  من  كٌل  حتدث  الأردّن،  من  املعايطة  مروان 
حيث اأو�صح يف كلمته فل�صفة امليث�اق واأهّمّيته، وحتدثت دة. جودي البطاينة من 
جامعة جر�س بالأردن عن امل�رتكزات العاّمة للميثاق، واختتم احلديث د. حممود 
ال�صرحان مدير عام َمْركز القرية الكونّية للدرا�صات وال�صت�صارات عن روؤية امليثاق 
واأه�دافه، وفتح بعد ذلك باب النقا�س َمَع ال�صباب الع�ربّي ح�ول امليثاق الجتم�اعّي 

الع�ربّي واآلياته واأهدافه ومرتكزاته.

الموؤتمر ال�صبابّي »ال�صباب ونه�صة المجتمع، الميثاق االجتماعّي العربّي«
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* وا�صتملت  اجلل�صة الّثانية على ندوة بعنوان »م�صاركة ال�صباب يف نه�صة املجتمع«، 
رئي�س املجل�س الأعلى  �صامي املجايل  اأوراق وتراأ�صها معايل د.  مت فيها ثالث  ُقدِّ
ال�صمري  في�صل  اأ.  و  كوثر العويدي من تون�س،  اأة.  لل�صباب الأرديّن، ومقرراها 
من الكويت. وتناولت الورقة الأوىل املعنونة  »ال�صباب العربّي وحقوق املواطنة«، 
الّدين  عّز  اأ.د.   معايل  اجلزائري  العربّية  للغة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  وقدمها 
مبا  ومثمر  مفيد  ماهو  كل  على  ال�صباب  انفتاح  وجوب  على  فيها  ز  وركَّ ميهوبي، 
ال�صباب  ليبداأ  املريرة؛  بتجاربه  املا�صّي  اإىل  النظر  دون  اأف�صل  لهم حياة  ي�صمن 
مرحلة التغيري والتقّدم، وحتدثت اأة. �صمر كلداين مديرة جائزة احل�صن لل�صباب/ 
الأردن يف ورقتها املعنونة »دور ال�صباب يف التنمية من خالل موؤ�ص�صات املجتمع 
واأهدافها،  وفل�صفتها،  وتطورها،  لل�صباب،  احل�صن  جائزة  ن�صاأة  عن  املديّن« 
وطبيعتها، و�صروطها، وتقويها، وبراجمها، وملخ�س لأهم منجزات اجلائزة يف 
الَعالقات  اأُ�صتاذ  بوعمامة،  زهري  اأ.د.  بورقة  اجلل�صة  واختتمت  الّثالث.  عقدها 
الّدولّية باملدر�صة الوطنّية العليا للعلوم الأ�صا�صّية املعنونة »دور املجتمع املديّن يف 

ترقية الدميقراطية«، ومن ثم فتح باب النقا�س َمَع ال�صباب امل�صاركني.

كل  ت�صمنت  متنوعة  عمل  بور�س  للموؤمتر،  الّثاين  اليوم  اأعمال  وافتتحت   *
الأوىل  الور�صة  فكانت  العربّي؛   ال�صباب  من   القياديني  من  جمموعة  ور�صة 
حول »االإعالم والثقافة وو�صائل التوا�صل االجتماعّي«، وتركزت املناق�صات 
العنكبوتية  ال�صبكة  عرب  املتاحة  الف�صاءات  ا�صتثمار  اأهّمّية  حول  ال�صباب  بني 
الزقرطي، من جائزة احل�صن  اإبراهيم  اأ.  تراأ�س اجلل�صة  ال�صباب.  توعية  يف 
الّثانية  الور�صة  وتناولت  فل�صطني.  من  ال�صري  ب�صار  اأ.  ومقررها  لل�صباب، 
مو�صوع »ال�صباب والبطالة وتكافوؤ الفر�ش والهجرة«، وتركزت املناق�صات حول 
عابرة  م�صكلة  باعتبارها  ا  عربيًّ حدتها  من  والتخفيف  حلها  و�ُصبل  امل�صكلة  حجم 
عبداهلل  اأ.  لبنان، ومقررها  ر�صى ندمي مراد، من  اأة.  تراأ�صت اجلل�صة  للحدود. 
»الت�صامن  مو�صوع  الّثالثة  الور�صة  وتناولت  قطر.  من  الرا�صدي،  الرحمن  عبد 
الت�صامن  اأهّمّية  حول  املناق�صات  ومتحورت  ال�صباب«،  واأولويات  االجتماعّي 
والبيئية  الفردّية  للفروق  تبًعا  املختلفة  ال�صباب  اأولويات  حتديد  يف  الجتماعّي 
والثقافّية. تراأ�س اجلل�صة د. جنمي ها�صم حمّمد الرميمة، من اليمن، ومقررها 
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بني  »الت�صبيك  بعنوان  الأخرية  الور�صة  وكانت  اجلزائر.  من  فوزي،  توازيت  اأ. 
ز النقا�س حول اأهّمّية التعاون والتكامل والتن�صيق  موؤ�ص�صات ال�صباب العربّي«، وتركَّ
اإنطالقة حقيقية يف  العربّي لإحداث  ال�صباب  موؤ�ص�صات  الت�صبيك بني  اإحداث  يف 
العمل ال�ّصبابّي العربّي امل�صرتك، وتراأ�س اجلل�صة اأ. اأرزقي تيغيلت، من اجلزائر، 

ومقررها اأ. علي حممود جا�صم ال�صميدعي، من العراق.

اجلزائرين  الر�صميني  عدد من  فيها  �صارك  بجل�صة  اأعماله  املوؤمتر  واختتم 
وغريهم؛ منهم:

م�صت�صار رئي�س اجلمهورّية/ الناطق الر�صمّي با�صم رئا�صة اجلمهورّية/ الأُ�صتاذ 
الأُ�صتاذ م�صطفى بن بادة/ وزير  النقل؛  الأُ�صتاذ عمار غول/ وزير  مّمد بوغازي؛ 
التجارة؛ الأُ�صتاذ فاروق �صيايل/ وزير الأ�صعال العمومّية، الأُ�صتاذ بابا اأحمد/ وزير 
�صنويف/املمثل  بوعالم  الأُ�صتاذ  املالّية،  جودي/وزير  اأيت  كرمي  الأُ�صتاذ  الرتبية، 
ال�صخ�صي للوزير الأّول، بوكحيل مّمد/اأمني عام وزراة الربيد وتكنولوجيا الت�صال، 
الأُ�صتاذ بوكابو�س مّمد/ ممثل وزير ال�صباب والّريا�صة، الأُ�صتاذ لوا�صرية عثمان/
ممثل وزيرة البيئة وتهيئة الأقليم والعمران، الّدكتور عّز الّدين مهيوبي/رئي�س املجل�س 
اجلزائرّية،  الأوملبّية  اّللجنة  برياف/رئي�س  م�صطفى  الأُ�صتاذ  العربّية،  للغة  الأعلى 
الأُ�صتاذ عبد احلميد �صيب�صوب/مدير مكتب �صوؤون الدول العربّية بوازرة اخلارجّية، 
ال�صيدة  الإ�صالمّية اجلزائرّية،  للك�صافة  العام  براهم/الأمني  بن  الّدين  نور  الأُ�صتاذ 
الّدكتور  املديّن،  للمجتمع  الوطنّية  باكاديّية  اخلارجّية  بالَعالقات  اآمال/املكلفة 
مّمد النعيمات/ال�صفري الأرديّن يف اجلزائر، وجمموعة من ال�صفراء والدبلوما�صني 

الأكاديني واملثقفني.

وقراءة  اجلل�صات،  مقرري  من  العمل  ور�ش  ح�صيلة  بعر�ش  اجلل�صة  وانتهت   *
التو�صيات، التي ركزت يف مفتتحها على:

1- تقدمي ال�صكر اجلزيل والّتقدير لفخامة رئي�س اجلمهورية اجلزائرّية ال�صيد عبد 
العزيز بوتفليقة على جميل رعايته  للموؤمتر وتوفري كل الظروف املالئمة لإناحة.
2- تقدمي ال�صكر ل�صاحب ال�ّصمّو امللكّي الأمري احل�صن بن طالل على جهودة املبذولة 
للنهو�س بفكر الأّمة العربّية، و�صعية لتحقيق تنمية �صاملة م�صتدامة حتقق الأمن 

الموؤتمر ال�صبابّي »ال�صباب ونه�صة المجتمع، الميثاق االجتماعّي العربّي«
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وال�صتقرار وكينونة ال�صباب العربّي.
تاأكيد �صرورة اعتماد »امليثاق الجتماعّي العربّي« وتوفري الآليات من اأجل اإدماجة   -3

يف خمتلف ال�صيا�صات واخلطط التنموّية. 
4- تعزيز العمل ال�ّصبابّي العربّي امل�صرتك والإعالن يف ختام هذا املوؤمتر، عن تاأ�صي�س 
نواة للت�صبيك بني موؤ�ص�صات ال�صباب العربّي حتت مظلة منتدى الفكر العربّي، يتم 

لحًقا تر�صيم وحتديد اإطارها التنظيمّي.
يف  العربّي  املجتمع  يخدم  مبا  الواعية  العربّية  ال�صبابّية  املبادرة  وت�صجيع  حترير   -5

كافة الأقطار.
خمتلف  يف  القرار  �صناعة  يف  امل�صاركة  اأجل  من  الفر�س  العربّي  ال�صباب  منح   -6

املوؤ�ص�صات واملجالت.
تعزيز امل�صاركة ال�صبابّية من اأجل ترقية الديقراطية والدفاع عن حقوق الإن�صان،   -7

وم�صاندة خمتلف ق�صايا التحرر يف الوطن العربّي.
املهاجرة،  العربّية  والعقول  الكفاءات  لكل  بيانات  قاعدة  اإن�صاء  على  العمل   -8

وال�صتقادة منها يف جت�صيد »امليثاق الجتماعّي العربّي«.
�صرورة معاجلة ظ�اهرة هج�رة ال�صباب العربّي وتثمني خمتلف التجارب الناجحة   -9

عربيًّا وعامليًّا من اأجل اإدماج ال�صباب وخلق فر�س العمل. 
نع القرار ويف خمتلف املجالت  10- تعزيز ح�صور وم�صاركة املراأة يف خمتلف مراكز �صُ

ال�صيا�صّية والقت�صادّية والجتماعّية والثقافية. 
11- تدعيم ال�صيا�صات التعليمّية ومواكبة خمتلف التطورات العلمّية والتكنولوجيا. 

وحترير  ال�ّصبابّي،  للتعبري  كف�صاء  احلديثة  الت�صال  و�صائل  من  ال�صتفادة   -12
املبادرات واكت�صاف املواهب.
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