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واأجنبّيٍة  عربّيٍة  لكتٍب  الّر�شينَة  الّنقدّيَة  واملراجعاِت  الفكرّيَة  واملقالِت  املتعّمقَة  الّدرا�شاِت  املجّلُة  • ت�شتقبُل 
�شادرٍة حديًثا. 

اأقطارهم.  يف  للمجّلة  مرا�شلني  ُحْكًما  املنتدى  اأع�شاء  • ُيعّد 
تقاريرهم عن  اإىل  اإ�شافًة  والّثقافّية؛  الفكرّيِة  اأن�شطتهم  املنتدى عن  اأع�شاء  تقارير  تن�شر  اأْن  املجّلَة  • ي�شّر 

اأّي اأحداٍث مهّمٍة ُيتابعونها يف اأقطارهم. 
للتقييم.  م�شاهمٍة  كلُّ  • تخ�شُع 

A4(، واأْن تكوَن مطبوعًة على  للّن�شر على ع�شرين �شفحة )مقا�س  املقّدمة  املاّدة  يزيَد طوُل  ل  اأْن  • ُي�شرتط 
احلا�شوب )الكمبيوتر(. 

الإلكرتويّن.  بالربيد  املاّدة  اإر�شاُل  • ُيرجى 
اأخرى.  جهٍة  اأّية  اإىل  للّن�شر  مقّدمة  اأو  من�شورة  غرْيَ  املاّدة  تكوَن  اأْن  • ُي�شرتط 

كما  )الفاك�س(؛  والّنا�شوخ  الإلكرتويّن  والربيد  الهاتف  رقم  ذلك  يف  مبا  عنواِنه،  ذكُر  الكاتب  من  • ُيرجى 
ُيرجى موافاُتنا ب�شريِتِه املوجزة. 

التي  املواد  قبول  عن  التحرير  هيئـــة  و�شتعـــتذر  ة.  خا�شّ عنايًة  الّلغة  ومب�شتوى  بالأ�شــــلوب  العناية  • ُيرجى 
ل يتوافر فيها احلّد الأدنى من العناية باللغة. 

املقّدم.  املو�شوِع  على  املالئمة  الّتعديالت  اإجراء  يف  بحّقها  الّتحرير  هيئُة  • حتتفُظ 
اأ�شحابها.  اإىل  للّن�شر  ُتقبل  ل  التي  املْو�شوعات  اإعادة  عدم  عن  الهيئُة  • تعتذُر 

م�شاهمِته.  على  رمزّيًة  مكافاأًة  الكاتُب  • مُينح 
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د..حممد.اأبو.حّمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي 

)رئي�س التحرير(

نحو اإعادة قراءة النه�شة العربية

قراءات من جوانب مختلفة  »المنتدى« على  العدد من مجلَّة  ي�شتمل هذا 
لنهو�س عربي جديد يتجاوز حالة التراجع والإحباط التي اأ�شابت الحياة العربية 
في نواٍح مختلفة، مما يعني اأننا في عمق الختيار بين ال�شت�شالم وبعث الأمل من 
جديد في اأو�شال هذه الحياة، وربط الأمل بميراثنا النه�شوي في الفكر والتاريخ 

كما هو �شاأن الأمل في ارتباطه بالتطلع اإلى الم�شتقبل.

اأدبيات النه�شة العربية فاإن »اإعادة قراءة التاريخ لي�شت م�شاألة ترف  في 
فكري، والحا�شر والأو�شاع العربية التي نعي�شها ل تحتمل مثل هذا الترف، لكنها 
محاولة لإ�شاءة الجوانب المن�شية والمهملة من الذاكرة التاريخية ... لماذا هذه 
المحاولة؟ لنفهم ما يجري الآن، فاأحداث التاريخ لي�شت �شل�شلة منقطعة، وهناك 
اأ�شباب ومقدمات ونتائج ينبغي ا�شتيعابها بدقة لندرك موقعنا نحن العرب من 
اأكثر من مّرة  اإلى الفكرة المهمة التي تحدث بها  حركة التاريخ« ... واأ�شير هنا 
رئي�س المنتدى �شاحب ال�شمو الملكي الأمير الح�شن بن طالل المعّظم - حفظه 
اهلل ورعاه - عندما قال: اإّن �شرد التاريخ بحد ذاته ل يفيد في �شيء اإذا لم يكن 

ُمحفزًا ومثيرًا للخيال، ولال�شتفادة والعتبار في معرفة الطريق اإلى الم�شتقبل!

اتفاقية �شايك�س - بيكو )1916( التي كانت �شرية و�شاركت فيها بريطانيا 
قا�شمة  �شربة  كانت  عنها  النقاب  ك�شف  عندما  والتي  اأي�شًا،  ورو�شيا  وفرن�شا 
للعرب ولل�شريف الح�شين بن علي بدولة عربية م�شتقلة ... هذه  لوعود الحلفاء 
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التفاقية - في اأحد وجوهها - �شورة وبرهان على ما تعر�س له العرب من خداع 
بمنطق اأن كل �شيء في ال�شيا�شة ممكن، والم�شالح هي التي تقرر الواقع.

ال�شرورات  التاريخ من  والعبرة من  العظة  لكن  نف�شه،  يعيد  التاريخ ل  اإن 
في مثل هذه الأيام التي ما زالت المنطقة العربية تعي�س تداعيات ونتائج الربيع 
العربي، وموجات التطرف والعنف والإرهاب، والموؤ�شرات الوا�شحة على التوجه 
لإعادة تقا�شم النفوذ في هذه المنطقة بين قوى اإقليمية ودولية، ويبدو اأن العمل 
في هذا التجاه يحقق نتائج على الأر�س، في ما نراه من دويالت وكانتونات بداأت 
ُتر�شم للمنطقة،  واأحاديث ومعاٍن مبطنة عن خريطة جديدة  تبرز هنا وهناك، 
الم�شوؤولية   ... ذلك؟  كل  من  العرب  نحن  فاأين  جديدة،  و�شفقات  وتحالفات 
م�شتركة بين الجميع وعلى موؤ�ش�شات الفكر والدرا�شات والأبحاث اأن تن�شط وتنبه 
الذي يحول  الدخان  ال�شباب وذلك  ا�شتطاعت من هذا  العام، وتبدد ما  الوعي 

دون اإب�شار الحقائق اأو حتى اأطراف الحقائق.

وبالأمل والعمل معًا نبداأ م�شيرة تجديد النهو�س، وعلى اهلل التكال.



االإ�شالم وبناء ال�شالم محلّيًا واإقليمّيًا*

* قدمـــت.هـــذه.املحا�ضرة.يوم.الأربعاء.12.ت�ضرين.الأّول/اأكتوبـــر.2016.يف.القاهرة،.جامعة.الأزهر،.قاعة.الإمام.
حمّمد.عبده.

** رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه، ورئي�س جمل�س اأمناء املعهد امللكي للدرا�شات الدينية.

**
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ا ا واإقليميًّ االإ�شالم وبناء ال�شالم محليًّ

ب�ْضم.اهلل.الّرحمن.الّرحيم
الُة.وال�ّضالم.على.نبّيه.الأمين وال�ضّ

وعلى.اآله.و�ضْحبه.وَمْن.والُه.اأْجمعين.

ف�ضيلُة.الأ�ضتاذ.الدكتور.اإبراهيم.�ضالح.الُهْدُهد،.رئي�ُس.جامعة.الأزهر.ال�ضريف:
العلماُء.الأجاّلء.والأ�ضاتذُة.الأفا�ضل:

الطلبُة.الأعزاء:
ها.الح�ضوُر.الكريم: اأيُّ

ال�ّضالُم.علْيكم.ورحمُة.اهلل.وبركاُته:
اأدُعوُكْم اإلى الوقوف دقيقًة لقراءة الفاتحة على اأرواح �شهداء الوطن والأّمة 

في كلِّ مكان.
ِلّي.ِمن. َواْجَعل. ْدٍق. ُمْخَرج.�ضِ َواأَْخِرْجِني. ْدٍق. ُمْدَخَل.�ضِ اأَْدِخْلِني. . ّ َرِبِ َوُقل.

يًرا - �شدق اهلل العظيم.-.)الإ�شراء 17: الآية 80( . َلُّدنك.�ُضْلَطاًنا.َنّ�ضِ

الِكنانة  اأر�س  المحرو�شَة،  ِم�شر  واأُحيِّي  والعتزاز؛  المحّبة  تحّية  اأحّييُكْم 
وبلدي الثاني، وهي المَقرُّ الرا�شُخ والَمْعَبُر الطّيُب؛ والمنارُة الم�شّعُة ُروحًا وعلمًا 

واأدبًا واإن�شانّية. 

واأْن  الأزهر،  جامعة  رحاب  في  معكم  اأكون  اأن  وُي�شعدني  فني  ُي�شرِّ كما 
اأتحّدث اإليكم من هذا المنبر في قاعة الإمام محمد عبده، �شاحب مدر�شة الفكر 
والمنهج  التنوير  معاني  م�شتذكرين  والتجديد؛  والإ�شالح  والجتهاد  الم�شتنير 
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والعداَلة  ال�شالم  اإلى  تدعو  التي  ال�شْمحة،  الإ�شالم  ور�شالة  الأ�شيل  الو�شطّي 
وقد�شّية الحياة. 

اإلى جهود  اأي وقٍت م�شى -  اأكثر من  اإّننا في هذا الوقت بحاجة -  اأقول: 
الُم�شلحين الذين َيحمون الدين مْن اأْن ُي�شبح َمطّيًة للفئات الُم�شلَّلة والُم�شلِّلة 

واأ�شحاب الأهواء من �شّتى النتماءات والَم�شاِرب. 

العربية  الأّمة  �شمير  بحقٍّ  ُيمّثُل  وهو  ال�شريف  الأزهر  اإلى  لنتطلَّــُع  واإّننا 
باأبعاده  ق  الُمعمَّ للحوار  وروؤيته  مكانته  في  نظيُره  َقَلّ  مْنبرًا  وي�شّكُل  والإ�شالمّية، 
الحوار  لُفر�س  تعالى  رحمته  اإلى  الفقيُر  اأنا  اأتطّلُع  واإنني  و�شروطه،  واآدابه 

وال�شتفادة من الآخر في هذه البداية المباركة ل�شيرورة لقاءاتنا اإن �شاء اهلل.

اإنني اأرى في هذا الم�شعى م�شتندًا اإلى ثوابت الأّمة وتراِثها العربّي الإ�شالمّي 
الح�شارّي الغنّي بالتعارف فيما بيننا، فاإنَّ زياراتنا ولقاءاتنا متباعدة، وعديمة 
ث عنها قبل قليل  المحتوى اإْن لْم ن�شتذكر الم�شفوفة القيمية الأخالقية التي تحدَّ

- ف�شيلة الأ�شتاذ - وبالخ�شو�س المبادرات المبدعة.

النفو�س  تفعيل  �شرورة  اأي�شًا  اأدرك  ولكنني  الن�شو�س  اأهمية  اأدرك  نعم 
بنظرة بّناءة لحا�شرنا وم�شتقبلنا. نعم علينا اأن ن�شنع ال�شالم مع الما�شي، ولكْن 

علينا اأْن ُنلّبي ُوجوه الحا�شِر، واأْن َنبني الُم�شتقبل.

�شيخ  العم  ابن  الأكبر  الإمام  التقدير جهود  بالغ  ُر  نقدِّ الإطار،  هذا  وفي   
الإ�شالمّي  ال�شْمل  لجْمع  الدوؤوب  و�شعَيُه  الطيِّب،  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  الأزهر 
اإلى  )العقل(  ِمن  الدنيا هي  في  م�شافٍة  اأطول  اإّن  دائمًا  واأقوُل  واحد،  قْلٍب  على 

)الفوؤاد( والعودة اإلى )العقل(، فلنحافظ دائمًا على الميزان.

الخالفاُت  العالم،  بل  ل  الأّمة  فيه  تتنازُع  ع�شيٍب  وقٍت  في  نعي�س  اأننا 
�َشطوُة  وَتعلو  العالم،  في  بل  ل  الأّمة  في  التكفيريُّ  الفكُر  وي�شيطُر  الطائفّيُة، 
عميقًا،  �شْرخًا  الواحدة  الإ�شالمّية  الأّمة  في  اأحَدث  ما  المتطرفة،  التف�شيرات 
مكاَنها  الأّمُة  فَراوَحت  َنَهار.  لْيل  ُقنا  ُتوؤرِّ واأخالقّية  اإن�شانّيٍة  ماأ�شاٍة  اإلى  واأّدى 
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التكفير  و�ِشْنَدان ظواهر  والُبغاة من جهة،  والغزاة  والطغاة  الغالة  ِمْطَرَقة  بين 
والإرهاب والإق�شاء و�شْفك الدماء، من جهٍة اأخرى. 

َفماذا نحُن فاعلون في مواجهة هذا الو�شع الماأزوم؟ اإْذ تتفاقُم ال�شراعاُت 
الداميُة في عدٍد من دَول العالمْين العربّي والإ�شالمي، كما َت�شيُع النعراُت الطائفّيُة 
والمذهبّيُة والخالفاُت الدينّية. وِباأَّي معنًى ُيمكُننا الحديُث عن دْور الإ�شالم في 
والحترام  الثقة  لقَيم  متجّدٌد  تفعيٌل  هو  وال�شالُم  واإقليمّيًا،  محلّيًا  ال�شالم  بناء 

والتعاطف؟

التي  وال�شالم  الإن�شانية  العتدال  ر�شالة  على  التركيز  وجوب  في  رْيب  ل 
ديَّة  التَّعدُّ على  ُبِنَيْت  التي  و�شريعُته  الحنيُف  الديُن  هذا  الإ�شالم؛  بها  ُيناِدي 
عي نحو ال�شالم، َفَلْن ن�شتطيع الّدعاء  واختالف الراأي. اإْن لْم َنُكْن فاعلين في ال�شَّ

باأّننا ُمْخِل�شون لر�شالة ديننا.

لقد قّدم الإ�شالُم ت�شّورًا عن الإن�شان يجعُله َي�شعُر اأّنه محوُر الكْون ومحوُر 
ل م�شوؤولياته اأمام  يها بتحمُّ الت�شريع الإلهّي، وهو َيحمُل الأمانة الكبرى. وهو ُيوؤدِّ
ما اأَْوَدع اهلُل فيه من قوًى عقليٍة وفكريٍة تاأذُن له بالتطوير والبتكار والإبداع. كما 
ُق ال�شالح العام عن طريق القيم  ُت�شهُم في بناء م�شيرة التكامل الإن�شاني بما يحقِّ

الإن�شانية الم�شتركة.

التعددّية  على  القائم  الثقافّي  التفعيل  في  دورًا  لالإ�شالم  اأّن  في  �شّك  ول 
ة في  وؤَْيِوّية والُمَتمثِّل في النفتاح على ال�شعوب الأخرى، فقبل اأيام قمَّ الفكرّية الرُّ
الأمم المتحدة ومقرها نيويورك، وقبل ذلك قمة في ا�شطنبول، وقبل ذلك ِقمٌم 

ِعي باأنها اإن�شانيٌة. َتدَّ

نحن نعي�س 2016 ميالدية، وبعد عامين �شنعي�س 2018 ميالدية، اأتذكرون 
موؤتمر فر�شاي 1918؟ األ يتم التح�شير لقمة )اإن�شانية( عالمية ت�شتثني العالم 
تحقيق  في  للم�شاهمة  الرتقاء  على  الإ�شالمي  العالم  ي�شّر  لم  اإْن  الإ�شالمي 

ُل اأ�شا�س ا�شتمرار الحياة الب�شرية؟ التعارف والتوا�شل الذي ُي�شكِّ
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ا  َهَتْين اإلى النا�س، اأمَّ اإّن الدعوة الإ�شالمّية والدعوة اإلى التعارف كاَنتا ُموجَّ
وهنالك  الُم�شتَركات.  اإلى  َيدعوُهم  فكان  ال�شماوّية  الأديان  اأتباع  اإلى  الخطاُب 
يتحدث  الآخر.  مع  الخطاب  كيفّية  ُد  تحدِّ التي  القراآنّية  الّن�شو�س  من  العديُد 
ال�شبكة   INNER NET عن  ماذا  لكم  واأقول  الأ�شياء،  اإنترنت  عن  اليوم  العالم 
كما  الإقناع؟  اأ�شاليب  باأف�شل  َيتّم  اأْن  يجُب  وكيف  الإن�شانية؟  للكرامة  الجوانية 

توؤّكُد عدم جواز اّتخاذ موقٍف راف�ٍس في الحوار مع الآخر. 

ْلم، واإلى التعامل  ال�شِّ اإلى الدخول في  كذلك، فاإّن الإ�شالم يدعو الب�شرية 
ُل الَعدّو اإلى َوِليٍّ حميم. اإّن ال�شحوة التي َندعو اإلْيها تتمّثُل في الَوعي  الذي ُيَحِوّ
ونيف  عقود  اأربعة  بتجربة  اآتي  ولكنني  ِعلمًا،  اأَقلُُّكْم  اإنني  والتوا�شع.  واليقظة 
ُل  ُنَمثِّ اأّننا وحَدنا  عاء  الكّف عن الدِّ اأ�شيلة، وهي  اإ�شالمية  التعامل مع فكرة  في 

الحقيقة المطلقة. 

كما اأّننا َندعو اإلى التوّقف عن اإق�شاء الآخر، لأّن كّل الر�شالت ال�شماوّية 
ْتنا على ال�شماحة وقبول الآخر، كما طالَبْتنا بال�شتماع  تكّلمْت عن التوا�شع، وَح�شَّ
َحرٍف  الأمل، - وهي فرُق  اإلى  تعلو  اأ�شواتًا  لَنجعلها  بالألم  ال�شارخة  لالأ�شوات 
ُر حياتنا، والأ�شواُت المغلوُب  ُت�شيِّ اِرخُة بالألم هي مْن  واحٍد -، فالأ�شواُت ال�شَ
َماأْنينُة، والَقبوُل في الّنفو�س، فاأين هذا  مت ماذا عنها؟ واإ�شاعُة الطُّ علْيها بال�شّ

المنهج مّنا وعّنا؟ 

�شل، علْيهم اأف�شُل ال�شالة واأتمُّ الت�شليم، في ن�ْشر  هذا منهُج كّل الأنبياء والرُّ
ماأْنينة والإيجابية بين العباد. وها هو �شيُدنا يو�شف  يقول: »ل َتْبَتِئ�ْس«،  الطُّ
يوم  »ال�شالُم علّي   يقول:  والم�شيح  َتَخْف«،   يقول: »ل  و�شيُدنا �شعْيب 
ُوِلْدُت، ويوم اأَُموُت، ويوم اأُْبَعُث َحّيًا«، و�شيُدنا محمد  يقول: »ل َتْحَزْن«، و»اإّنما 

م َمكاِرم الأْخالق«. ُبِعْثُت لأُتمِّ

لقد اتَّ�شفْت حياُتهم جميعًا بالتوا�شع، ومثلما اأح�َشنوا القول للنا�س، َعلَُّموا 
النا�س حكمة ال�شمت وال�شتماع؛ فن المحادثة النبيل في ِرواق الأزهِر، الأ�شتذة 
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ال�شكندري)1( عن  اهلل  ابن عطاء  قول  نقراأ  وعندما  وال�شتماع،  الحديث  والتلمذة، 
التوا�شع، نجُد اأّن ال�شمت نف�َشه، هو ذلك التوا�شُع عْيُنه، الذي ُيمّيُز التَّعبير عن روح 
د هذه الحقيقُة فينا، على اأّل يزُعم  ماحة. َفْلَنْعَمْل معًا، وَمع الآخرين، َكْي تتج�شَّ ال�شَّ
اأيُّ اأحٍد مّنا قّط اأنه ُمقِيٌم في الحق وبالحق وحَده، ويحتكُر لنف�شه الحقيقة المطلقة.

يقول الأديُب الحكيُم ميخائيل َنعيمه: »متى كانت الحقيقُة قابلًة لالحتكار 
على  ُت�ْشرُق  كال�شم�س،  اأّنها  األْي�س  النا�س؟  من  تلك  اأو  الجماعة،  هذه  ِقَبل  من 
ُن ال�شرير  ، و�شاأْ الأبرار والأ�شرار بال�شواء؟ َف�َشاأُْن الباّر اأْن َيهتدي بنورها اإلى الِبرِّ
، َفَيْلقى الأّوُل ثواَبه، وَيْلقى الثاني عقاَبه. اإذا كان لنا اأْن  اأْن َي�شتخدم نورها لل�شرِّ
نحتكر نور ال�شم�س، اأو اأْن ُنبيَحُه للبع�س وَنْحجَبُه عن البع�س، كان لنا اأْن نحتكر 

ر نوَرها في طائفٍة من النا�س دون كّل النا�س.« الحقيقة، َفَنح�شُ

واأذّكُر هنا بم�شوؤولّيٍة ِفكرّيٍة اأنتمي اإليها وهي حكمة.الإ�ضراق. فالإ�شراُق قْد 
�شبق ال�شت�شراق. وفي كتاِبه »حكمة الإ�شراق«، بحث �شهاُب الدين ال�شهروردي 
عن الحكمة القائمة على الّذْوق والك�ْشف والحْد�س. واإذ ندعو اإلى تجديد حكمة 
الإ�شراق، فاإّننا متم�ّشكون بر�شالة النه�شة العربية واإ�شراقاتها التي قامْت لتاأييد 

الحّق وُن�شرة العْدل.

ُبون  نعم، لقد ابُتلينا في هذا الزمن بالأدعياء من كل �شنف، الذين ُين�شِّ
يين مثلي المجادلة.  اأنُف�َشهم ُحّرا�شًا للدين. و�شار ع�شّيًا على النا�س العامِّ

نا  حقِّ من  األْي�س  والمفكرين،  الأجالء  العلماء  من  ُنخبٌة  هنا  ونحن  لكن 
هو؛  تقديُمُه  يمكُن  جواٍب  واأب�شُط  الدين؟  على  يخافون  لماذا  ن�شاأل:  اأْن  عليكم 
الإن�شانّي  المعنى  عن  وابتعدوا  ال�شمحة،  الأخالقّية  ِقَيَمُه  فاَرُقوا  فاَرُقوه.  لأّنهم 
م: »الديُن كلُُّه ُخُلق، فَمْن فاَقك في الُخُلق فَقْد َفاَقك في  لمقا�شده. يقوُل ابُن الَقيِّ

ين«. اأقول اإّن اإدارة التوّح�س واإدارة الّرحمة نقي�شان ل يجتمعان. الدِّ

اأركان  اأحد  بل  هـ( فقيه مالكي و�شويف �شاذيل الطريقة،   709-658( ال�شكندري  اهلل  عطاء  ابن   )1(
الطريقة ال�شاذلية ال�شوفية، ملّقب »بقطب العارفني« و»ترجمان الوا�شلني« و»مر�شد ال�شالكني«.
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ُد اإل الكراهية. ويوجُد  اإّن مواجهة العنف بالعنف لْي�شت بُمْجدَية؛ فهي ل تولِّ
قديمٌة  ِعّدة،  وحركاٌت  ومذاهُب  وجماعاٌت  اأحزاٌب  الإ�شالمية  الأّمة  اأقطار  في 
ال�شواب  لنف�شها  تّدعي  منها  فرقٍة  كلُّ  ودينية:  واجتماعيٌة  �شيا�شّيٌة  وجديدة، 
والم�شروعّية وتعتقُد اأّنها دون غْيِرها »الفرقُة الناجية«، وتعتقُد اأّنها وحَدها تمّثُل 

الإ�شالم الحقيقي. لكّن اّدعاء الحقيقة وال�شرعية �شيٌء، وامتالَكها �شيٌء اآخر.

ال�شنوات  في  �شدرت  التي  المرجعّية  والنُّ�شو�س  المبادرات  اإلى  اأ�شيُر 
الإ�شالمي  الخطاب  في  اإ�شالحٍي  نهٍج  عن  ر  ُتعبِّ والتي  بع�شها،  اإلى  اأو  الأخيرة 

ُيوائم بين اأ�ش�س اإيماننا ومقا�شد الدين وحاجات ع�شرنا ولغته الراهنة. 

في. العالمي. والبيان. قليلة،  اأعوام  قبل  عّمان«  »ر�ضالة. توا�شع  بكل  اأذكُر 

مواجهة.التطّرف.والإرهاب.)2014(، واإعالن.مراك�س.عن.المواطنة.والأقلّيات.
في.المجتمعات.ذات.الأكثرّية.الم�ضلمة )2016(. 

نعم، نحن بحاجة لت�شبيك كل هذه المبادرات كاأر�شيَّة معرفيَّة ل نعيد ذكرها 
اأو تكرارها في كّل منا�شبة، ولكن ق�شدي من هذا الحديث اأيُّها الح�شور الكرام 
ر اأن ال�شراع الّدائر اليوم في المنطقة والإقليم لي�س �شراعًا بين اأفراٍد  هو اأن ُنذكِّ
وجماعات فح�ْشب، بل بين الما�شي والحا�شر. اأقول �شادتي الُعلماء الأفذاذ اإننا 
را  ُر ونعتبر الإمام اأبي حامد الغزالي والإمام الَقراِفي اللذين ا�شتح�شَ ُر وُنَقدِّ َنتَذكَّ
الم�شتقبل في واقعهم وعالجا في بحوُثهم مجموعًة من الحتياجات الفقهّية في 

الحا�شر والم�شتقبل.

كنت اأتمنى اأن اأرى في مو�شم الحج واأتطلع اإلى الموا�شم القادمة اأن نرى 
د الإذاعات والأبواق  تلك التجمعات التي تتناوُل الق�شايا الفكرية ف�شاًل عن َتعدُّ

ي بفو�شى الفتاوى.  التي تتحدث اليوم فيما �ُشمِّ

اأقوُل واأذكُر اأن اأولى القبلتين بقيت تحمُل هذا ال�شم الكريم، اأولى القبلتين 
»الأولى روحيًا« وهي القد�س.
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الع�شرين  في  المقد�س  بيت  في  والفكرية  العلمية  الحركُة  ازدهرت  لقد 
المملوكي والعثماني بعد عودة اأعداٍد كبيرٍة من العلماء وال�شيوخ والدار�شين الذين 
فت با�شتقبال متولي الأوقاف  نهلوا علومهم ال�شرعية من الأزهر ال�شريف، وت�شرَّ
في القد�س ال�شريف قبل فترة قريبة، واأتطلع بالتعاون مع البنك الإ�شالمي للتنمية 
ر اأهمية الزوايا والتكايا  اإلى تطوير مفهوم جديد »تطوير الأوقاف«. نعم نحن نقدِّ
يوم،  كل  ق�شاياهم  مع  يقفون  للذين  المقد�شيين  قد�س  اإن  اأقول  ولكن  بل،  وال�شُّ
اأو�شاعهم  ن من  ر ونح�شِّ ويعانون ما يعانون با�شمنا، وي�شتنجدون بنا، كيف نطوِّ

ة ليتمكنوا من البقاء والرباط على اأر�س القد�س ال�شريف. الحياتيَّ

وقد ذكر الموؤرُخ مجيُر الدين الُعَلْيمي في كتابه »الأن�ُس.الجليُل.في.تاريخ.
�شًا  ُمدرِّ واأربعين  اأربعمائة  وجود  900هـ/1494م  �شنة  في  والخليل«  القد�س.
وقا�شيًا وخطيبًا و�شيخًا ُجلُُّهم تعّلموا في الأزهر ال�شريف، اأيننا اليوم من اإقامة 
ولو مدر�شة افترا�شية للتعليم عن ُبعد في القد�س ال�شريف؟ عادوا هوؤلء منه اإلى 
بيت المقد�س عندما در�شوا هنا في الأزهر، و�شاهموا في نه�شة القد�س العلمّية 

والفكرّية والح�شارية، األي�س لنا اأن ن�شتعيد تلك التجربة؟

كما �شنَّف علماُء اأزهريون م�شنفاٍت عديدة في الع�شر المملوكي-واأُثريت 
�شم�س  منهم:  َنذُكُر  المقد�س،  بيت  ف�شائل  عن  ثْت  تحدَّ الم�شميات-  بهذه  طّرًا 
الأق�ضى«،  الم�ضجد. ف�ضائل. في. ا. الأَِخ�ضّ »اإتحاُف. كتابه  في  ال�شيوطي  الدين 
اأدب  في  م�شنفاٍت  العثماني  الع�شر  في  اآخرون  اأزهرّيون  علماُء  ترك  حين  في 
اللَُّقْيِمي  اأ�شعد  م�شطفى  ال�شيخ  منهم  نذكُر  للقد�س،  زيارِتهم  عند  الرحالت 
باأننا  ُرنا  ُيذكِّ القد�س«،. ِلواِدي. ِبرْحلَِتي. الأُْن�س. »َمواِنُح. كتاب  مياطي �شاحب  الدِّ
بعيدين كل البعد عن م�شمون القد�س في ال�شمير. نتحدُث عن القد�س وكاأنما 

ُث عن مكاٍن بعيٍد وهو لي�س بعيد عنا، اأولى القبلتين فالرحلة طولية. نتحدَّ

اإّن الهدف من الحديث عن النظام الإن�شاني العالمي الجديد  اأقول معكم 
ينق�شم اإلى ق�شمين الحديث مع الآخر، والحديث مع الذات الإ�شالمية العربية، 
اأكثر  انت�شار  اإلى  ذلك  فاأدى  ذلك،  اإلى  وما  وبعد  قبل  من  الخالق  مع  والحديث 
الع�شر  في  ال�شاحات  تلك  محيط  وفي  ال�شاحات،  تلك  في  مدر�شة  اأربعين  من 
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في  للعمل  الِم�شرّيين  الأزهر  �شيوخ  من  اأخرى  اأعداٍد  انتداب  اإلى  المملوكي 
ْنِكِزّية وغْيرهما،  التَّ مدار�س القد�س ال�شهيرة كالمدر�شة ال�شالحّية، والمدر�شة 

اأينُكم واأيَننا اليوم من هذا التقليد العريق؟

القد�س،  اأبناء  للقد�س ل يخدم  انتمائنا  العنيف عن  المظاهرات والتعبير 
بل ربما ي�شيف اإلى الواقع المزري الذي اآلت اإليه القد�س. وكما قلت في جاكارتا 
�شة للقد�س قبل اأ�شهر - جاكارتا عا�شمة اأكبر دولة  في القمة الإ�شالمية المخ�شَّ
فوا م�شنفات عديدة في الع�شر  اإ�شالمية عددًا- اإّن م�شايخ الأزهر وعلماءها �شنَّ
عالمي  ببرنامج  ُركْم  واأُذكِّ المقد�س،  بيت  ف�شائل  عن  ثْت  تحدَّ وغيره  المملوكي 
ُر منه ما ذكرت، واأقول في هذا المجال وختامًا، اأقول:  »القد�س.في.ال�ضمير« ُنذكِّ
ِتي َمَثُل  ل ريب في اأّن الخْير باٍق في هذه الأّمة. فكما يقول ر�شول اهلل : »َمَثُل اأُمَّ
ْرِمِذي(، ولكن هذا الخير العميم  التِّ اآِخُرُه.« )َرَواُه  اأَْم  َخْيٌر  ُلُه  اأوَّ ُيْدَرى  َل  الَمَطر 
ُركْم ثانيًا باأهمية الزكاة والعمل الإن�شاني.  قوًل ل ُبد من اأْن يتحول اإلى فعل، واأُذكِّ

مًا لتقدير الإ�شالم والم�شلمين  اإن عالمنا الإ�شالمي َيتوَقُع جهدًا اإن�شانيًا منظَّ
بدًل من كل َدعواته العتماد على الآخر. نعم، كيف ندفع بيننا نحو الآخر؟ اأقول 
َمْن  اليوم  المال  راأ�س  عالم  في  كان  واإن  الآخر  من  الت�شوُّل  اأنواع  كل  من  ر  للتحرُّ
ُرنا بالعالقة بين الأمن النووي  ُرنا لمن يعتبر اأّن راأ�س المال هو راأ�ٌس ومال، ُيذكِّ ُيذكِّ
الذي ُي�شرُف عليها تريليارات الدولرات، والأمن الظرفّي كذلك، والأمن الإن�شاني.
َها.الإِْن�َضاُن.اإِنَّك.َكاِدٌح.اإَِلى.َربِّك.َكْدَحاً.َفُماَلِقِيه.�ضدق.اهلل.العظيم.)�شورة  َيا.اأيُّ

الن�شقاق )84(: الآية 6(

بل  ل  المواطنة،  بواجب  بالقيام  ُننيرُه  وكيف  الإن�شان؟  ذلك  ُنَفو�س  كيف 
اإلى اأن ل نميز بين م�شلم  ُبو  المواطنة كحا�شنة ت�شتمل على الجميع، فاإنما ن�شْ

وغير م�شلم، نعمل في �شبيل اهلل، نعمل من اأجل ال�شبيل.

اإن عالمنا الإ�شالمي زاخر بالموارد الب�شرية، فلنوؤن�شن هذه العبارة لنعرف من 
هم وراء الأرقام، وماذا يحتاجون اإليه من ا�شتثمار ذكٍي اإن�شانيًا - مثل اأبواب الزكاة 
الثمانية - لتطوير الموارد، وتنميتها ا�شتنادًا اإلى القيم الأ�شا�شية الدينية والإ�شالمية.
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اأّن 90% من  اأيار/مايو 2016، وجدنا  �شهر  اأ�شلفُت في  كما  ا�شطنبول  في 
الأزمات الإن�شانية اليوم َتحُدث في الدول الأع�شاء في منظمة التعاون الإ�شالمي. 
المختلفة  ب�شوامعهم  العالم  لجئي  من   %75 من  اأكثر  باأن  رًا  مذكِّ واأُ�شيف 
و�شنوفهم المتعددة بتعريفات الأمم المتحدة وغيرها، هم م�شلمون. كما ين�شُب 

31 من 32 نزاعًا قائمًا اليوم في البلدان ذات الأغلبية الم�شلمة. 

لذلك، اأُذّكر نف�شي واأُذّكر اإخوتي بالدعوة التي اأطلقُتها اأنا الفقير لرحمته 
تعالى، واأعوذ باهلل من كلمة اأنا في هذا ال�شياق، منذ ثالثين �شنة ونّيف، وما ِزلُت 
اأجّددها حتى يومنا هذا، اإلى اإن�شاء الموؤ�ش�شة العالمية للزكاة والتكافل لتحقيق 
الإ�شالمية  المجتمعات  في  والتكافل  الزكاة  فاأهداف  والتكافل،  الزكاة  اأهداف 
ال�شيا�شية. كيف ن�شع  التدخالت  اأرى عن  الُبعد كما  ُكّل  الإ�شالمية بعيدة  وغير 
ى بال�شتدامة والتنمية؟ كيف َن�شتبدُل كرامة الإن�شان  كرامة الإن�شان بين ما ي�شمَّ

بالمعاناة الإن�شانية ون�شعه في مكانه الالئق؟

للزكاة  العالمية  الموؤ�ش�شة  اإن�شاُء  الحلم:  هذا  مثُل  ق  يتحقَّ اأن  يمكن  كيف 
الحال  بطبيعة  فقلُت  واإن�شانية،  عالمية  م�شكلة  اأنه  اأعتقد  الذي  هذا  والتكافل؟ 
العام  ال�شالح  عّرفنا  اإن  ولكن  وم�شلوبة،  �شيقة  كونها  من  لتنتقل  فترة  �شتاأخذ 
ل�شعوبنا  الم�شير  تقرير  اأ�شكال  من  �شكاًل  الموؤ�ش�شة  لهذه  اأّن  ر  ُنقدِّ اأن  علينا 
اختالف  على  ولل�شعب  ال�شعب  نابعة من  موؤ�ش�شة  الموؤ�ض�ضي«؛  الم�ضير. »تقرير.

انتماءاتهم.

هل  لي:  فقال  البنوك،  اأُّم  �شوي�شرا  في  اأجنبٍي  �شخ�سٍ  مع  اأتحدث  كنت 
قلت:  بال�شوؤال.  اأحرجتك  اإْن  �شامحني  لي:  قال  نعم،  قلت:  عربي؟  م�شلم  اأنت 
ون�شف  مليار  الأمة  هذه  في  فقلت:  طبيعي،  حديثك  لأن  قال:  الحرج؟  لماذا 
المليار اإن�شان، لنفتر�س اأن هنالك �شيًئا من الجنون اأ�شاب عدًدا من هوؤلء كما 
ي�شيب كافة الأمم في فترات معينة، األي�س من المعقول اأن يبقى الأمل في الوعي 
والعقالنية؟ األي�س خوفكم الحقيقي هو اأن نعود لر�شدنا، وحكمتنا في التعامل مع 

الإدارة ال�شليمة والحكم الر�شيد؟
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اأقوُل اآن الآوان اأن ُنحقق هذا الحلم ونتوجه للموؤ�ش�شات الم�شوؤولة في هذا 
العالم الإ�شالمي في الموؤتمر الإ�شالمي والبنك الإ�شالمي للتنمية.

ر نف�شي باأن في هذا العالم يوجد قانون للحرب، ولكن هناك  ركم واأذكِّ اأذكِّ
واأطفال  وال�شجناء  الالجئين  رعاية  اإن  ال�شالم.  اأجل  من  لقانون  كلي  غياب 
ال�شوارع وغير ذلك كلها تنازلت من قانون الحرب الو�شعي، وهناك غياب كلي 

لقانون ال�شالم.

النا�س  مع  المبا�شر  بالحوار  المعنية  الموؤ�ش�شات  بين  الت�شبيك  اأوؤكد  وهنا 
»اأعني كل النا�س« ون�شر ال�شالم الداخلي البنيوي الجواني وتر�شيخ ال�شالم، لأن 

الإ�شالم وهداية الإ�شالم ور�شالة الإ�شالم تدعونا اإلى ذلك.

نف�شي  ُر  اأُذكِّ ولكن  معي،  الوقت  باأن  رني  يذكِّ الأ�شتاذ  ف�شيلة  اإن  اأقول 
وعلى  اأُثِقل عليكم  اأن  اأريد  ول  والمكان،  الوقت  قيمة م�شتهلكة،  اأهم  الوقت  باأن 

اأ�شماعكم، ل بل اأريد اأن اأ�شتمع اإليكم.

واأختم قولي بكلمات:

َرَوْى الَح�َشُن َعْن اأَِبي الَح�َشن َعْن َجّد الَح�َشن الَقْول الَح�َشن: 

»اإّن.اأح�َضن.الَح�َضن.الُخُلُق.الَح�َضن«.

اأ�ضُكرُكم.َجميعاً،.واأ�ضلُِّم.عليكم.
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ت�شريحات �شمو االأمير الح�شن بن طالل الإذاعة »�شوت العرب« في القاهرة

بمنا�ضبة.انعقاد.الموؤتمر.ال�ضبابي.العربي.ال�ضابع.للمنتدى.
»التعليم واالإبداع واال�شتثمار: نحو روؤية عربية م�شتركة«

)عّمان؛ 2017/4/12-11(

*
اأجرت.املقابلة:.�ضريين.نبيل)1(

بداأ �شمّوه احلديث بقوله: نحن فى امل�شرق العربى م�شغولون يف اإطار احلروب 
والويالت والكوارث الإن�شانية والالجئني وما اإىل ذلك. واملغرب العربي م�شغول بال�شاأن 
الإفريقي، ودول اخلليج - بطبيعة احلال- غنية بالرثوات النفطية، وم�شغولون بالنظرة 
اإىل امل�شتقبل وكيف يتخل�شون من التكالية على النفط، كاأمنا امل�شرق العربي بعيد كل 

البعد عن املغرب العربي. 
لذا؛ فتحت هذه العناوين الثالثة: التعليم؛ الإبداع؛ ال�شتثمار، يجب اأن جند لنا 
مكانًا حتت ال�شم�س، وهل مبقدورنا اأن نتحدث عن وحدة عربية، وهي ما نا�شدت به 

�شت. »�شوت العرب« منذ اأن تاأ�شَّ
فاليوم نتحدث عن البعد الإن�شاين، فالإبداع وال�شتثمار يف الإن�شان قبل راأ�س 
لنتغلب على املجاعات يف  الإبداع وال�شتثمار لت�شفري اجلوع،  ا�شتثمار  املال، وكذلك 
الكبرية من  فالن�شبة  الإن�شانية.  والكوارث  نتيجة احلروب  ن�شاأت  والتي  الإقليم،  هذا 
�س املن�شي يزداد  �شحايا هذه احلروب هم الأطفال. فهل جنل�س لرنى هذا اجليل املهمَّ
ي�شع  العرب من عمل جمعي فكري  فاأين  قائم.  ما هو  كل  يوم على  بعد  يومًا  غ�شبًا 

ر�شالته الأوىل والأ�شا�شية التي هي كرامة الإن�شان العربي؟
تركيا  من  كل  فى  العرب  الأطــفــال  من  لجــئ  املليون  ون�شف  مليونان  هناك 
ولبنان والأردن من �شورية نتيجة للحروب القائمة، لذا يجب احلديث هنا عن »التعليم 

 كبري مقّدمي برامج باإذاعة »�شوت العرب« يف القاهرة.
*
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الربامج  ثمَّ كيف ميكن دمج هوؤلء فى  امللتقى،  اأول حمور من حماور  للجميع«، وهو 
نظام  نطاق  خارج  ف�شيكونون  احلال  بطبيعة  �شني  ومهمَّ مبعدين  بقوا  فاإن  التعليمية. 

التعليم العربي.
نحن لدينا العديد من القوا�شم امل�شرتكة، فالوطن هو م�شرتك، وامل�شرق م�شرتك 
فيما بيننا، واللغة العربية م�شرتك فيما بيننا، فلنكرم الإن�شان بالتعليم النافع. واأقول 
دها اأدى اإىل نظرة ربحية للتعليم، وهناك  يف هذا املجال اإن اجلامعات اخلا�شة وتعدُّ

من يذهب بعلمه اإىل اأوروبا وكندا واأمريكا واأ�شرتاليا، فيخ�شره الوطن العربي.
ن من اللغة مثاًل قبل �شّن  يجب اأن نعتمد يف التعليم على الأولويات، مثل التمكُّ
ن من التناف�س باملعلومة النافعة فى الإن�شانيات  احلادية ع�شرة من العمر، وكذلك التمكُّ
والآداب واجلمع بينها وبني علم الفلك واملو�شيقى والريا�شيات مثاًل. اإذًا هدفنا هنا 

م الوعي على كيفية اإ�شالح التعليم. هو كيف نعمِّ
وبالن�شبة لال�شتثمار الذي هو حمور من حماور هذا املوؤمتر، فاإنَّ ال�شتثمار هو 
اأعمال  رجل  ل�شت  فاأنا  الأعمال،  رجال  مبفهوم  ا�شتثمارًا  ولي�س  ال�شباب  يف  ا�شتثمار 
اأن القطاع اخلا�س والعام وال�شيا�شى عناقيد يجب  اأرى  ال�شائع، لذا  باملعنى املفهوم 
لبع�س  بع�شهم  يتنازل  اأن  يجب  الوطنية  الر�شالة  واأي�شًا يف  بع�شًا.  بع�شها  يكمل  اأن 
لال�شتثمار،  متكاملة  روؤية  ولي�شت  م�شروعات  جمرد  القت�شادية  النظرية  تكون  فال 

فال�شتثمار هو لراأ�س املال الإن�شاين والإبداعات ال�شبابية.
اأ�شحاب  من  بها  باأ�س  ل  اأعــدادًا  هناك  فاإن  امل�شرتكة  العربية  الروؤية  عن  اأما 
الروؤية والكفاءة يف الوطن العربي، ويجب اأن تكون الروؤية م�شتقلة؛ مبعنى اأننا نخاطب 
العامل اخلارجي ولي�س لدينا مع الأ�شف موؤ�ش�شات؛ اإذ يجب اأن تكون لدينا موؤ�ش�شات 
لت�شتمل على  �شنوي  اأو ن�شف  ربع  الأقل  واجتماعية جتتمع على  اقت�شادية  وجمال�س 
العنا�شر الثالثة للقرار ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي وعلى امل�شتويات املتدرجة 
كافة، ف�شاًل عن اأن تاأتي املوؤ�ش�شات من الأمم املتحدة اأو البنك الدويل وتقرر م�شرينا، 
فال بد من حوار التكافل بني �شركاء الإقليم ومن اخلارج. وعلى هذا الأ�شا�س ن�شتطيع 

القول اإن هناك روؤية عربية م�شرتكة.
امل�شرتكات  وتعني  جامعة،  روؤيــة  يل  تعني  واملحتوى  الإذاعـــة  العرب«  »�شوت 
اأ�شياء  وتعني  وال�شعر،  والأدب  والفن  املو�شيقى  ال�شليمة يف  العاطفة  وتعني  اخلالقة، 

كثرية ل�شون الوحدة العربية.
بوركتم ودمتم يف رعاية اهلل واأمنه. 



حمــور العــدد

نحو نه�شة فكرّية عربّية جديدة
في مواجهة اأزمة القيم والتطّرف

)1(.الُبعد.القت�ضادي.الجتماعي.في.مواجهة.التطرف.والعنف
.......)د..محمد.اأبوحّمور(

)2(.العدالة.النتقالية.باب.لواأد.ال�ضراع.في.الوطن.العربي.
......)د.محمد.طيفوري(

)3(.الربيع.العربي.وبروز.الهوية.الوطنية.الفرعية
......)د..محمد.�ضلمان.المعايعة(

)4( اأزمة.الثقافة.العربية
......)اأ.د..محمد.عبد.العزيز.ربيع(.
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)1(
الُبعد االقت�شادي االجتماعي في مواجهة التطرف والعنف*

د..محمد.اأبوحّمور**

تمهيد
في  العمومية  ال�شيا�شات  مناق�شة  في  الجتماعي  القت�شادّي  الُبعد  �شمن 
مواجهة ومكافحة التطرف والعنف، ل بد من العودة اإلى الإ�شكالية الأ�شا�شّية التي 
يعانيها القت�شاد العربّي، والتي تعمقت منذ بداية الألفية الثالثة نتيجة التفكك 
وال�شطراب بين الوحدات القطرّية لهذا القت�شاد، و�شعف الترابط في حركة 
الداخلية  والتحديات  ال�شغوط  رجحان  وبالتالي  العربي،  القت�شادي  التكامل 
النفتاح  و�شيا�شات  برامج  تطبيق  اإلى  والتوّجه  تاأثيراتها،  في فر�س  والخارجية 
النك�شافي والتكّيف القت�شادي مع وجود اختاللت هيكلية، اأدت اإلى مزيٍد من 
الإرهاق والتكاليف القت�شادية والجتماعية الباهظة الثمن؛ كما راأينا ذلك قبل 
مرحلة »الربيع العربي«، وفي اأثناء هذه المرحلة؛ بما اأفرزته من تداعيات ونتائج 
دت الأمن القت�شادي لل�شعوب العربية، وزادت في مظاهر التفكك الجتماعي  هدَّ
والتباُعد داخل المجتمعات نف�شها، قبل اأن يكون التباعد بينها وبين المجتمعات 

الأخرى في اإطار الأّمة.
المنطقة  اقت�شادات  اأن  ال�شابق  في  راأوا  قد  الدار�شين  بع�س  كان  واإذا 
العربّي  الم�شرق  اقت�شادات  هي:  رئي�شية،  مجموعات  ثالث  على  ع  تتوزَّ العربية 

* قدمت هذه الدرا�شة يف ندوة حتالف عا�شفة الفكر - الن�شخة الثالثة »نحو ا�شرتاتيجية اأمنية متعددة 
الأقطاب«، يف املعهد امللكي للدرا�شات ال�شرتاتيجية بالرباط/اململكة املغربية )2016/9/26(.

** الأمني العام ملنتدى الفكر العربي/رئي�س التحرير.
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في  وُت�شنَّف  ال�شيا�شية  الأزمات  تداعيات  حاليًا  تعاني  التي  البلدان  فيها  بما 
تدريجيًا  المندمجة  العربي  الخليج  واقت�شادات  الدخل؛  متو�شطة  الدول  خانة 
الإطار  في  تدريجيًا  المندمجة  العربي  المغرب  واقت�شادات  العولمة؛  اإطار  في 
ظواهر  واقعيًا  قاَبلُه  النظري،  الت�شنيفي  التباين  هذا  فاإن  الأورومتو�شطي)1(؛ 
فيه  الذي ظهر  الوقت  في  والثروات،  الدخول  في  التفاوت  بم�شكلة  تتمثل  ُمقلقة 
الميل اإلى الم�شاربات والك�شب ال�شريع في مجال العقارات والأ�شواق المالية، مما 

كان يعني ق�شور اأو �شمور الن�شاط الإنتاجي.
كان  بقليل،  العربي  الربيع  اأحداث  ن�شوب  قبل  اأنه  الدرا�شات  بع�س  تبّين 
ر عنه فجوة الدخول في المجتمعات  النف�شام وا�شحًا بين الجهد والعائد كما تعبِّ
العربية، وقد ك�شف هذا عن اأن 20% على الم�شتوى العربي كانوا يح�شلون على 
ن�شف الدخل القومي الإجمالي، فيما 50% كانوا في قاع توزيع الدخل)2(، بمعنى 
اأن هذا النمط من توزيع الدخول جعل الأغنياء يزدادون ثراًء، والفقراء يزدادون 

فقرًا.
تدني  في  الظواهر  لتلك  والبيئية  الجتماعية  النعكا�شات  نت�شّور  اأن  ولنا 
الت�شامن  البطالة والعنف والجريمة، وتهديد  العي�س الالئق، وانت�شار  م�شتويات 
العمل،  عن  العاطلين  اأعداد  وتزايد  وال�شيا�شي،  الإن�شاني  والأمن  المجتمعي 
اأجندات  قبل  من  لال�شتغالل  القابل  الحرمان  من  اأنماط  وانت�شار  والمهم�شين، 

التطرف، وال�شتقطاب لإثارة م�شاعر الحنق والكراهية والنتقام.
باأ�شباب اقت�شادية  اإن ا�شطرابات الربيع العربي ن�شاأت  ولعلنا حين نقول 
- في الدرجة الأولى - اأكثر منها �شيا�شية، فاإننا ل نخالف الواقع الحقيقي الذي 
ك�شف عن تدهور الأو�شاع المادية والجتماعية للطبقة الو�شطى في المجتمعات 
ال�شدمات  امت�شا�س  قدرة على  الأكثر  اأنها  المعروف  الطبقة  وهي  العربّية)3(، 

)1( ُينظر د. حممود عبد الف�شيل: »نحو نظام عربي جديد: البعد القت�شادي«، يف كتاب »نحو نظام 
عربي: درا�شات تاأ�شي�شية«، �س245، عّمان، منتدى الفكر العربي وهيئة جائزة �شليمان عرار للفكر 

والثقافة، 2010.
)2( امل�شدر ال�شابق نف�شه، �س252.
)3( امل�شدر ال�شابق نف�شه، �س253.
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المتراكم  بالت�شوه  البالغ  تاأثرها  لكن   ... المجتمعية  البنى  في  التوازن  واإيجاد 
للهياكل القطاعية لالقت�شاد العربي، و�شعف المنجزات التنموية، وعدم العدالة 
في توزيع الدخول، جعل النفجار الذي راأيناه في ا�شطرابات ال�شنوات الخم�س 
هذا  في  مفاجئًا  لي�س  كان  واإْن  ظهورًا،  اأ�شرع  عربية،  بلدان  عّدة  في  الما�شية 

المنحى لمن اأدرك عوامل انبعاثه على ال�شكل الذي ظهر عليه.

ومع اأنني هنا اأق�شر حديثي على الُبعد القت�شادّي – الجتماعي، اإل اأنه 
يجب النظر اإلى هذا الُبعد ومعه الأبعاد ال�شيا�شية والثقافية بنظرة �شمولية، نظرًا 
الأ�شباب،  المتعلقة بتعرف  الأبعاد في الحالة  التاأثير والتداخل بين هذه  لتبادل 
مكافحة  م�شاألة  في  الحلول  ا�شت�شراف  محاولة  ثم  ومن  النتائج،  وت�شخي�س 

التطرف والعنف.

نظرة.م�ضتقبلية.)البطالة؛.ال�ضتثمار؛.التعليم.والتنمية.الب�ضرّية(
ُت�شير توقعات بع�س المحّللين اإلى اأن ما يجري في المنطقة العربية والإقليم 
معادلت  �شيوجد  �شنوات،  خم�س  من  اأكثر  منذ  م�شتمرة  وتفاعالت  اأحداث  من 
اأمنية جديدة، واأنماطًا ربما تكون غير م�شبوقة من التحالفات، في ظّل الت�شابكات 
الإقليمية والتدّخل الدولي في اإدارة ال�شراعات القائمة. وهناك ُخبراء يقدرون 
بحد  �شنوات  �شت�شتغرق من 7-5  ال�شتقرار  وعودة  والإ�شالح  التغيير  عملية  اأن 
اأن قوى التطرف قادرة  اأو 15 عامًا، بمعنى  اإلى 10  اأدنى وقد ت�شل هذه المدة 
اإلى  اأنها �شتلجاأ  على البقاء خالل هذه الفترات المتوقعة ب�شكل ن�شبي، ول �شك 
الحفاظ - ما و�شعها - على مكت�شاباتها على الأر�س وفي ن�شر اأفكارها. واإن كان 
اأكثر  عنها  ال�شادر  الفكر  اأنَّ  اإل  الجيو�شيا�شية،  بالتغيرات  مرهونًا  بقائها  اأمر 

قابلية للتغلغل بين ثنايا الفراغ)4(.

الم�شتوى  على  النمّو  معدلت  في  يبرز  تراجعًا  هنالك  اأن  ذلك  يقابل 
العربي، ول �شيما بعد انخفا�س اأ�شعار النفط، وخ�شارة الدول العربية لما يقارب 

العامني  خالل  العربية  املنطقة  يف  ال�شيا�شّية  اخلريطة  »حتّولت  الدين:  �شعد  نادية  د.  ينظر:   )4(
القادمني )قراءة م�شتقبلية(«، حما�شرة يف منتدى الفكر العربي، عّمان، 2016/8/9.
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ن�شف تريليون دولر )اأو 500 مليار( خالل �شنة واحدة)5(، وهنالك كلفة ب�شرية 
واقت�شادية �شتزداد اأعباوؤها على البلدان العربية ريثما تعود الأمور في الإقليم 
اإلى حالة ال�شتقرار ولو ن�شبيًا، ول �شيما فيما يتعلق بالالجئين والمهجرين من 

مناطق النزاعات والحروب في الم�شرق العربي. 
وفي ذلك الوقت نف�شه يكون الوطن العربي متجهًا اإلى الدخول في مرحلة 
المجتمعات  في  ال�شباب  ن�شبة  تكون  وحينها   ،2030 عام  ال�شكانية«  »الفر�شة 
اإلى  هوؤلء  ويحتاج  ال�شكان،  عدد  اإجمالي  من   %70 حوالي  اأ�شبحت  قد  العربية 

توفير فر�س تعليم وعمل لهم اأ�شعاف ما هي عليه الحاجة اليوم)6(.
اإنَّ معدلت البطالة العربية الآخذة في الزدياد قد بلغت ن�شبتها قبل اأربع 
اأمريكا  )في  الدولية  المجموعات  �شمن  الأعلى  الن�شبة  وهي   ،%17.9 �شنوات 
والتحاد الأوروبي تتراوح ن�شبة البطالة بين 8%- 10%(، وتعادل ن�شبة البطالة في 
المنطقة العربية ثالثة اأ�شعاف المتو�شط العالمّي )6% تقريبًا(، وهنالك اأعداد 
العمل  واأ�شواق  العاملة  القوى  اإلى  ان�شمامهم  يتوقع  العربي  ال�شباب  جديدة من 
تاأثيرًا  الأعمق  �شتظّل  البطالة  م�شكلة  اأن  يعني  ما  القادمة)7(،  ال�شنوات  خالل 
وما  العربي.  وال�شيا�شي  الجتماعي  الأمن  ومتغيرات  القت�شادي  الم�شهد  في 
لم تتوفر فر�س عمل لتلك الأعداد من ال�شباب، فاإننا �شنعاني ل�شنوات و�شنوات 
من ا�شتمرار ربيع عربّي دموّي، وخا�شة في الدول النا�شبة فيها الآن ال�شراعات 
والنزاعات، مما �شينعك�س على الأو�شاع العامة في المنطقة كلها، ومن ثم على 

اأو�شاع الأقاليم المجاورة والعالم ككل.
يت�شل بذلك اأن الأزمة القت�شادية والمالية العالمية، التي بداأت في العام 
2008، ما تزال تاأثيراتها وتداعياتها حا�شرة في العديد من الدول، وتنعك�س في 
تباطوؤ الن�شاط القت�شادي وتراجع معدلت النمّو ب�شورة كبيرة، مما دفع ببع�س 

د. حممد اأبوحّمور: »يف امل�شهد القت�شادي العاملي والإقليمي والعربي واملحلي«، حما�شرة من�شورة   )5(
ربيع   -2015 �شتاء  العربي،  الفكر  منتدى  عّمان،   ،265-264 املزدوج  العدد  »املنتدى«،  جملة  يف 

2016، �س40-31.
امل�شدر ال�شابق نف�شه.  )6(
)7( امل�شدر ال�شابق نف�شه.
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�شياديًا  �شندوقًا  تملك  التي  كـال�شين،  العالم  في  الكبرى  القت�شادية  القوى 
�شخمًا، اإلى التفكير بتاأ�شي�س بنك ا�شتثماري على غرار البنك الدولي لال�شتثمار 

في دول العالم )الوليات المتحدة عار�شت ذلك()8(. 
اأما على الجانب العربي، فاإن ال�شتثمارات العربية البينّية ل تتجاوز ن�شبتها 
اأكثر من 20% من اإجمالي ال�شتثمارات العربية في العالم، ما يوؤ�شر على حالة 
العمل  فر�س  انعدام  يكن  لم  اإن  وت�شاوؤل  البينية،  ال�شتثمارات  هذه  في  �شعف 
التي ُتوجدها مثل هذه ال�شتثمارات، وكذلك الأمر في التجارة العربية البينية، 
هناك  واأ�شبح  ال�شيا�شية)9(،  الإرادة  وجدت  ما  اإذا  ال�شتثمار  فر�س  توفر  رغم 
بلداننا، وخا�شة  بين  اأ�شباب الختالفات  ومعالجة  الثقة  اإعادة  عمل جّدي على 
في حّل م�شكلة الحواجز التجارية الإقليمية التي ما تزال تحول دون بناء اأ�شواق 

تناف�شية)10(.
الوطني  الم�شتويين  على  متينة  وا�شتثمارية  اقت�شادية  بنية  توفير  اإن 
واإيجاد  والمادية،  الب�شرية  للموارد  اأمثل  ا�شتغالل  وتحقيق  التكاملي،  والعربي 
انفتاح  اإلى  يوؤدي  بما  الم�شترك،  العربي  والعمل  التعاون  لآلّيات  موحد  نهج 
اقت�شادي كفوؤ، والحّد من النك�شاف والختراق القت�شادي باإ�شالحات حقيقية 
كله  ذلك  �شيكفل  الجتماعية)11(،   - القت�شادية  والقطاعية  الإنتاجية  للهياكل 
الم�شتع�شية في تح�شين م�شتوى  الفقيرة على تجاوز م�شكالتها  م�شاعدة الدول 
من  قدر  تحقيق  وبالتالي  لديها،  النمو  معدلت  وزيادة  لمجتمعاتها،  المعي�شة 
العدالة والم�شاواة في فر�س العمل والتعليم والتدريب والتاأهيل وتوزيع الدخول، 
والم�شاهمة اإلى حد كبير في اإطفاء نقاط الخطر والتوتر، التي ت�شكل بيئات تنامي 

التطرف والعنف.

)8( امل�شدر ال�شابق نف�شه.

)9( امل�شدر ال�شابق نف�شه.
)10( ُينظر: د. حميد اجلميلي: »نواحي ق�شور التجربة العربية للتكامل القت�شادي من خالل مدخل 
منتدى  عّمان،   ،265-264 املزدوج  العدد  »املنتدى«،  من�شورة يف جملة  درا�شة  التجاري«،  التبادل 

الفكر العربي، �شتاء 2015- ربيع 2016، �س76-41. 
)11( ينظر: د. حميد اجلميلي: »الأمن القت�شادي العربي ومهام بناء التنمية امل�شتقلة يف �شوء العوملة 
القت�شادية«، درا�شة من�شورة يف جملة »املنتدى«، العدد املزدوج 260، عّمان، منتدى الفكر العربي، 

مايو-�شبتمرب 2014، �س118-78.



-.28.-

الُبعد.القت�ضادي.الجتماعي.يف.مواجهة.التطرف.والعنف

املنتــــدى..268.-.269

اإن اإعداد روؤية عربية لمرحلة ما بعد ال�شطرابات)12(التي خّلفها الربيع العربي 
في المنطقة، ينبغي اأن ترّكز على الحاجة اإلى �شيا�شات تعليم عربية م�شتركة، ومكافحة 
القت�شادي  النمو  تعوق  التي  العربية  الدول  من  عدٍد  في  المرتفعة  الأمّية  م�شتويات 
 .)Knowledge Assessment Methodology( المعرفة  اقت�شاد  اإلى  والنتقال 
وكذلك الحاجة اإلى توفير قواعد بيانات للموؤ�شرات الجتماعية والقت�شادية العربية 
)Data Driven Economies(، ذات نوعية وجودة عالية، ت�شاعد في م�شاندة جهود 
العمل  �شوق  لواقع  تقييمية  درا�شات  واإجراء  الخبرات،  وتبادل  الم�شترك،  التن�شيق 
العربي، وتح�شين نوعية مخرجات التعليم وتجان�شها مع متطلبات �شوق العمل، مما 
الو�شع  وتعزيز  التكنولوجيا،  وتوطين  التعليم،  لتطوير  الأ�شا�س  ت�شكيل  في  �شي�شهم 

القت�شادي بتوفير فر�س العمل، وتح�شين �شيا�شات التوظيف.
الموقوتة( تحتاجان  القنابل  ت�شّميان  والبطالة )اأو كما  الفقر  اإن م�شكلتي 
اأبعاٍد خطيرة  من  تحِمالن  ِلما  لهما،  المنا�شبة  الحلول  اإيجاد  على  التركيز  اإلى 
في مختلف المجالت، ول بد لهما من معالجات حثيثة على الم�شتويات الُقطرّية 
والقومية، وب�شكل متواٍز وتعاوني م�شترك. ولعل اإحدى تلك المعالجات تكمن في 
العربية  الدول  �شيما في  ول  الب�شرية،  التنمية  �شيا�شات  النظر في  اإعادة  اأهمية 
المتو�شطة )ح�شب  المراتب  اأعلى من  اإلى  الدول  اأجل رفع هذه  نموًا، من  الأقل 
والقطاعات  الحكومات  بين  الفاعلة  ال�شراكات  واإيجاد  الب�شرية(،  التنمية  دليل 
حدة  من  التخفيف  في  وم�شاعدتها  الحكومات  على  العبء  لتخفيف  الخا�شة 

م�شكلة البطالة وتوفير فر�س العمل.
قبل  من  نموًا  الأقل  العربية  الدول  م�شاعدة  فاإن  اأي�شًا،  ال�شياق  هذا  وفي 
الدول العربية المقتدرة ماليًا، ينبغي اأن تركز في اأحد جوانبها على توفير التدريب 
للقوى العاملة بما يتنا�شب وحاجات القطاعات القت�شادية، مع الهتمام باإجراء 
الدرا�شات المقارنة بين هذه الدول العربية للك�شف عن الثغرات وم�شاعدة الدول 

التي تعاني من هذه الثغرات على �شّدها. 

)12( ينظر: د. حممد اأبو حمور: »روؤية عربية يف اأعقاب ال�شطرابات يف املنطقة«، حما�شرة يف املوؤمتر 
ال�شنوي العام اخلام�س ع�شر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 15-17 دي�شمرب 2015.
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وكذلك الهتمام بالجانب التطبيقي والتدريبي في مراحل التعليم الأ�شا�شية 
مبادرات  لتطوير  الإقليمية  ال�شراكات  وبناء  لالأفراد،  العملية  المهارات  لتعزيز 
ت�شغيل  اأمام  والإدارية  الت�شريعية  العوائق  واإزالة  التوظيف«،  اأجل  من  »التدريب 
ا�شتخدام  في  المكثفة  ال�شناعات  على  والتركيز  العرب،  من  المواطنين  غير 

العمالة العربية، للتقليل من البطالة وال�شتفادة من الميزة التناف�شية.
ول بد اأن يرافق ذلك الت�شجيع، �شمن ا�شتراتيجيات م�شتركة، على تقديم 
الدعم للم�شاريع وال�شناعات ال�شغيرة والمتو�شطة، والحيلولة دون تال�شيها من 
ن الأ�شا�شي الذي تعتمد عليه هياكل اقت�شادات الدول العربية  ال�شوق لكونها المكوِّ
هذه  اإدخال  على  العمل  مع  القت�شادي،  الو�شع  وتعزيز  العمل  فر�س  توفير  في 
بما في ذلك  لها،  المنا�شبة  الحوافز  باإيجاد  الر�شمي  ال�شناعات في القت�شاد 
الفّني  الدعم  التقييمية لحل م�شكالتها وتوفير  الت�شريعية، والدرا�شات  الحوافز 

والمالي للو�شول بها اإلى مراحل ال�شناعات ذات وفورات الحجم.
اأي�شًا، تعميق  ل بد اأن يرافق مثل هذه التوجهات الإ�شالحية القت�شادية 
لفل�شفة الم�شوؤولية الجتماعية لدى القطاع الخا�س، نظرًا لأهمية دورها التنموي 
في مكافحة الفقر والبطالة. ول بد من التنبه اإلى اأن تطبيق �شيا�شات اقت�شادية 
اإ�شالحية جديدة �شيكون له تاأثير ن�شبي مرحلي على الفئات الفقيرة في الوطن 
العربي، مما يتطلب وجود اآلّيات مالئمة للتاأكد من حماية هذه الفئات، وتمكينها 
من اأن تكون فاعلة وقادرة على الم�شاهمة في العملية الإنتاجية. ومن المنا�شب 
التفكير في هذا المجال با�شتراتيجية عربية م�شتركة ل�شوابط �شيا�شات المعونة 

وم�شاعدة الفئات الفقيرة في المجتمعات العربية.
خاتمة:.الُبعد.القت�ضادي.ومفهوم.الأمن.الإن�ضاني.

حقيقية  حلول  عن  البحث  هو  الم�شتدامة  التنمية  مهمات  اإحدى  كون  اإن 
لق�شّية الأمن، يوؤكد اأن الربط بين الُبعد القت�شادي والأمن الأ�شا�شي اأو الإن�شاني 
الواقع  �شميم  من  ياأتي  حتميًا  ربطًا  يعد  والعنف،  التطرف  مكافحة  جهود  في 
المتاأزم. واإذا كان الأمن التقليدي المتعلق بالطاقة وال�شالح يمثل الو�شائل، فاإن 
القت�شاد هنا يوؤدي دور الروؤية والتخطيط لمواجهة التحديات الأمنية الإن�شانية، 
ن ُجوٍع َواآَمَنُهم  كما عبرت عن ذلك الآية الكريمة في محكم التنزيل اأَْطَعَمُهم ِمّ

ْن َخْوٍف )قري�س:4( �شدق اهلل العظيم. ِمّ
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ودون  القت�شادي،  النمو  ب�شيا�شات  ربطه  دون  التعليم  على  الإنفاق  اإن 
المواطنة والديمقراطية والحاكمية  العلمي، ومتطلبات  البحث  مالزمته لتطوير 
اأو  اأ�شواأ على القت�شاد من عدم الإنفاق  الر�شيدة من بناء الفرد المواطن، هو 
تعليم وم�شامين جيدة ومخرجات  اأ�شاليب  التي ل ت�شمن  ال�شعيفة،  الموازنات 
نوعّية في كلتا الحالتين. ولذلك نقول دومًا اأن ال�شتثمار هو في الإن�شان اأوًل، واأن 

الوطن العربي ما تزال لديه الطاقات الكامنة من اأجل النهو�س.

لكن ذلك ل يتم دون التوافق على اأجندة م�شتقبلية تنبع من داخل المنطقة 
نف�شها، وتتطّور اإلى مبادرة اإن�شانّية عالمّية، وهو ما توؤكده الأحداث في المنطقة 
الكرامة  من  ممكن  قدر  اأكبر  تحقيق  �شرورة  من  الأخيرة؛  ال�شنوات  خالل 
العربي  الوطن  العمل في  والعاطلين عن  والمقتلعين  الفقراء  الإن�شانية لماليين 
والعالم الإ�شالمي)13(، الذين يمكن اأن يتغلغل التطرف اإلى �شفوفهم وتكون اأ�شكال 
ال�شغوطات  تراكم  نتيجة  الوحيدة،  و�شيلتهم  �شنوفها  بمختلف  العنفي  التعبير 
حين  الجميع  باهظًا  ثمنه  �شيدفع  ما  وهو  الأخرى،  الخيارات  وافتقاد  عليهم، 

ت�شبح الحلول الق�شيرة والجزئية غير ُمجدية. 

يقع  الإن�شاني  الأمن  متطلبات  توفير  اإزاء  الأخالقية  الم�شوؤولية  كانت  اإذا 
جزء كبير منها في الجانب القيمي، فاإن الجانب العملي منها اأي�شًا ل بد اأن ياأخذ 
دوره في ماأ�ش�شة هذه المتطلبات بالعمل على تاأ�شي�س بنك عربي لإعادة الإعمار 
والتنمية في منطقتنا، وتفعيل مفهوم الزكاة وفق اأبوابها الثمانية لتحقيق الكرامة 
الإن�شانية المن�شودة، وبما يعزل التطرف والعنف عن حوا�شن انت�شارهما وي�شعف 

من قدراتهما التدميرية. 

امل�ضتدامة«، جملة »املنتدى«،  الإن�ضانية. التنمية. الأمري احل�شن بن طالل: »نحو.حتقيق. )13( ينظر 
ربيع 2016.   - �شتاء 2015  العربي، �س18-11،  الفكر  منتدى  عّمان،  املزدوج 265-264،  العدد 

وُينظر »امليثاق القت�شادي العربي«، عّمان، منتدى الفكر العربي، 2015.
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العــدالــة االنـتـقـــاليــة

باب لواأد ال�شراع في الوطن العربي

د..محمد.طيفوري*

يقف املتتبع لل�شروخ املجتمعية التي متزق بع�س البلدان العربية عند حقيقة 
جوهرية تفيد بع�شر زوال تلك النق�شامات يف الأفق القريب، خا�شة بعدما حتولت 
ا�شتنزاف طويلة  اإىل حرب  اليمن...(  ليبيا،  �شورية،  )العراق،  الدول  بع�س  يف 

الأمد، برعاية اأطراف اإقليمية وقوى دولية. 
اآليات  عن  بحثًا  الأمم  جتارب  يف  حولنا  من  النظر  الو�شع  هذا  يفرت�س 
ا�شتطاعت بها �شعوب �شبقتنا جتاُوز هذه الأو�شاع، واأ�ش�شت لنتماء جديد قوامه 

امل�شاواة على اأ�شا�س النتماء للوطن، بعيدًا عن اأي ت�شنيف اآخر. 
لكن هذا احللم ل يتحقق جزافًا ما مل يكن مرفوقًا بت�شحيات، وحمطات 
انتقالية ع�شرية، بالنظر اإىل ما تفر�شه من �شروط وقواعد على اجلميع ال�شتعداد 
ل تبعاتها، اأماًل يف تد�شني �شفحة جديدة تقطع دابر ما تعي�شه هذه الدول  لتحمُّ

من �شراع طائفي واقتتال هوياتي ل يرتك وراءه غري اخلراب والرماد. 
يف غمرة هذه الأو�شاع ينطرح ب�شدة �شوؤال امل�شاحلة الوطنية يف البلدان 
التي تعرف فو�شى عامرة اأو عدم ا�شتقرار على م�شتوى اأنظمة احلكم بها. �شوؤال 

* اأكادميي مغربي.
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ما انفك يعي�س اأطوارًا من املد واجلزر من بلد لآخر بح�شب الظروف واملتغريات 
الوطنية والإقليمية لكل قطر على حدة.

وت�شتدعي هذه الأحوال بحث �شوؤال امل�شاحلة الوطنية يف العامل العربي، لعله 
يكون املدخل لواأد القتتال الداخلي والحرتاب دومنا هدف طوال �شنواٍت، خا�شة 
النتقالية؛  املرحلة  ركائز  ركيزة من  الوطنية  امل�شاحلة  اأن  يخربنا  التاريخ  واأن 
فقد �شهدت الفرتة املمتدة من 1974 اإىل 2007 اإن�شاء نحو 32 جلنة حتقيق يف 
التاريخ الإن�شاين غني بتجارب لدول مرت مبراحل من  اأن  28 بلدًا)1(، ما يعني 
قواعد حكم دميقراطي  اإر�شاء  اإىل  تهتدي  اأن  قبل  بالدماء،  ب  املخ�شَّ النق�شام 

بعد امل�شاحلة.

من هذا املنطلق يكون بحث �شوؤال امل�شاحلة الوطنية من الأهمية مبكان، 
اإمكانيات  حول  الكربى  الإ�شكالية  من  تتفرع  لأ�شئلة  اأجوبة  �س  تلمُّ اأجل  من 
امل�شاحلة الوطنية يف العامل العربي، وهي: ما مدى قدرة ال�شعوب املتحاربة على 
الت�شالح فيما بينها؟ وهل هي قادرة على جتاوز كل تراكمات املا�شي الدفينة؟ 
وما املعيقات التي حتول دون جناح هذه امل�شاحلة؟ ويف املقابل؛ اأي عوامل ميكن 
العتماد عليها ل�شمان جناحها؟ وهل يف جتارب امل�شاحلة التي جنحت مناذج 

ميكن القتداء بها يف العامل العربي لقيام قوا�شم م�شرتكة بينها؟ 

)1( ح�شب تقرير للمركز الدويل للعدالة النتقالية، وهو موؤ�ش�شة دولية غري حكومية تاأ�ش�شت يف عام 
2001، وتعنى مبلفات النتهاكات اجل�شيمة حلقوق الإن�شان، �شادر يف فرباير/ �شباط 2009.
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اأوًل:.ماهية.امل�ضاحلة.الوطنية
تعد امل�شاحلة الوطنية من العنا�شر املحورية يف العدالة النتقالية)2(، التي 
تعد هي الأخرى حلقة �شغرى يف م�شل�شل اأكرب هو النتقال الدميقراطي)3(. هذا 
الرتابط يفر�س علينا عند بحث ماهية امل�شاحلة الوطنية حتديدها من خالل 
ويجب  تعريف.  حماولة  اأي  قبل  النتقالية،  العدالة  اأي  فيه؛  تاأتي  الذي  ال�شياق 

علينا اأي�شًا حتديد الآليات الالزمة ال�شتعانة بها لإعمال امل�شاحلة الوطنية.

امل�ضاحلة.الوطنية.والعدالة.النتقالية.
يف  النتقالية  والعدالة  القانون  »�شيادة  حول  املتحدة  الأمم  تقرير  يحدد 
النتقالية  العدالة  مفهوم  ال�شراع«)4(  بعد  ما  وجمتمعات  ال�شراع  جمتمعات 
بالقول: »ي�شمل مفهوم العدالة النتقالية الذي يتناوله هذا التقرير، كامل نطاق 
من  تركته  م  لتفهُّ املجتمع  يبذلها  التي  باملحاولت  املرتبطة  والآليات  العلميات 
العدالة وحتقيق  واإقامة  امل�شاءلة  بغية كفالة  النطاق،  الوا�شعة  املا�شي  جتاوزات 
مع  ال�شواء،  على  الق�شائية  وغري  الق�شائية  الآليات  هذه  ت�شمل  وقد  امل�شاحلة، 
تفاوت م�شتويات امل�شاركة الدولية )اأو عدم وجودها مطلقًا( وحماكمات الأفراد، 
والتعوي�س، وتق�شي احلقائق، والإ�شالح الد�شتوري، وفح�س ال�شجل ال�شخ�شي 

للك�شف عن التجاوزات«.

»حماكمات  يف  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ما  اإىل  املفهوم  لهذا  الأوىل  التطبيقات  البع�س  يرجع   )2(
نورمربج« باأملانيا. وهي من اأ�شهر املحاكمات ملجرمي احلرب من القيادة النازية. ثم كانت البداية 
احلقيقية يف حماكمات حقوق الإن�شان يف اليونان يف اأوا�شط ال�شبعينيات من القرن املا�شي، وبعدها 
يف املتابعات للحكم الع�شكري يف الأرجنتني وت�شيلي من خالل جلنتي تق�شي احلقائق يف الأرجنتني 

والت�شيلي، ومن بعد ذلك يف العديد من دول القارة الالتينية.
بالتعامل مع  ال�شق اخلا�س  التحول الدميقراطي، وهو  العدالة النتقالية �شق رئي�شي من عمليات   )3(

جرائم املا�شي مبا يحقق العدالة، وي�شاهم يف تعزيز الدميقراطية. 
)4( انظر: التقرير املقدم اإىل جمل�س الأمن 24 غ�شت/ اآب 2001، ويحمل رقم S /2004/616، �س 2.
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فالعدالة النتقالية يف تعريفها الب�شيط عدالة غري ق�شائية، ول ت�شتند اإىل 
قانون اأو ت�شريع، ومن ثمَّ هي عدالة ناق�شة يف ظروف ا�شتثنائية. ول بد منها يف 
مرحلة النتقال من نظام قمعي م�شتبد اإىل نظام دميقراطي، يدفن تركة املا�شي 

مبا �شابها من انتهاكات حلقوق الإن�شان ومتييز وقمع وف�شاد. 

وتقوم فل�شفة العدالة النتقالية على اأن التعامل مع موروث املا�شي ل يحقق 
العدالة فقط، واإمنا ي�شمن يف امل�شتقبل ال�شفافية واللتزام مببادئ الدميقراطية، 
بعد امل�شاحلة، من قبل املوؤ�ش�شات العامة. اإذًا فهي لي�شت فل�شفة »انتقامية«، ولها 
دور فاعل يف بناء موؤ�ش�شات حكم على اأ�ش�س جديدة، ويف اإطار ل ي�شمح بالإفالت 

من العقاب.

ال�شمولية  املقاربة  اأن  النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  اأدبيات  يف  ونقراأ 
املحا�شبة،  وهي:  الرئي�شية،  العنا�شر  من  جملة  ت�شتوعب  النتقالية)5(،  للعدالة 

الك�شف عن احلقيقة، امل�شاحلة، اإ�شالح املوؤ�ش�شات، جرب ال�شرر.

تظهر مما �شبق مركزية امل�شاحلة يف م�شل�شل العدالة النتقالية، بل وُتعدُّ 
مدخاًل رئي�شيًا ل�شمان حتقيق هذه العدالة لغاياتها. وتعني امل�شاحلة الوطنية يف 
الأطراف  تن�شاأ عالقة بني  اأ�شا�شه  الوطني، على  للتوافق  اأب�شط معانيها، عملية 
املا�شي  �شراعات  اآثار  واإزالة  الت�شامح،  قيم  على  قائمة  واملجتمعية  ال�شيا�شية 
وخملَّفات العهد البائد، من خالل اآليات حمددة، ووفق جمموعة من الإجراءات 

التي يتقيد بها اجلميع ويخ�شعون لها دون ا�شتثناء.

)5( يف الأدبيات نف�شها نقف على ال�شرتاتيجيات التي يهيئها املركز يف مو�شوع العدالة النتقالية، والتي 
حددها يف: املتابعة الق�شائية ملرتكبي اجلرائم، وت�شجيل النتهاكات عن طريق و�شائل غري ق�شائية 
التعوي�س  وتقدمي  ال�شليمة،  بالأ�شول  املخلِّة  املوؤ�ش�شات  واإ�شالح  احلقيقة،  عن  البحث  جلان  مثل 

لل�شحايا، وتعزيز امل�شاحلة.
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ق�شد  الإن�شان  حقوق  جتاوزات  معاجلة  على  الوطنية  امل�شاحلة  وتنبني 
القطع معها، و�شمان عدم تكرارها يف امل�شتقبل. والقطيعة هنا ل تعني النطالق 
من ال�شفر بل تعني التغيري والتجديد، وحت�شني راكمته ال�شعوب يف م�شار البناء 

الدميقراطي. 

اآليات.امل�ضاحلة.الوطنية

يف اأثناء الفرتات النتقالية للدول، وخا�شة تلك التي تاأتي بعد فرتات من 
والت�شرذم  النق�شام  ومعاجلة  �شتاتها،  مَلِّ  املجتمعات يف  تبداأ  ال�شلطوي،  احلكم 
الذي اأ�شابها، والعودة ملجتمع مت�شالح وفق معادلة �شيا�شية واجتماعية متوازنة.

تتحـقق  لن  والتـي  حتقيقــها،  الوطنيــة  امل�شاحلـــة  ترمي  التي  الغاية  هذه 
- با�شتقراء العديد من التجارب - اإل باعتماد العديد من الآليات، اأبرزها وقف 

العنف ونزيف الدماء من كل القوى املجتمعية والثورية، ثم اإقرار العدالة. 

ة بحقوق الإن�شان وال�شلم املجتمعي يف  وقد و�شعت املنظمات الدولية املهتمَّ
لبدء  باعها  اتِّ الواجب  والآليات  املعايري  بع�س  الدولية،  العفو  العامل)6(؛ كمنظمة 

عمليات امل�شاحلة الوطنية، املتمثلة اأ�شا�شًا يف:
فك�شف  - باجلرائم،  املتعلقة  احلقائق  لتوثيق  فعالة  وطنية  اآليات  اإن�شاء 

معرفة  لل�شحايا  اجلرائم،  و�شامٌن  تلك  على  حا�شٌم  ردٌّ  احلقيقة 
من  ذلك  يحمله  وما  مبعاناتهم،  علنًا  الإقرار  عن  ف�شاًل  احلقيقة، 

اعرتاف رمزي بهم وبن�شالهم.

)6( ن�شري اأي�شًا يف هذا ال�شدد اإىل الإعالن ب�شاأن املبادئ الأ�شا�شية لتوفري العدالة ل�شحايا اجلرمية 
واإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة. قرار �شادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 40/34 بتاريخ 29 

نوفمرب/ ت�شرين الثاين 1985.
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اإن�شاء جلان لتق�شي احلقائق بغر�س التحقيق يف اجلرائم، وانتهاكات  -
احلقيقة،  اإىل  التو�شل  وكذلك  املا�شي،  يف  حدثت  التي  الإن�شان  حقوق 
على اأن تختتم اللجنة عملها باإ�شدار تقرير نهائي، يت�شمن النتائج التي 

خل�شت اإليها، والتو�شيات التي تقرتحها.
تذليل جميع العقبات اأمام عمل اللجان، مع اإعطائها كامل ال�شالحيات  -

يف التحقيق، وا�شتدعاء كل من ترغب يف املثول اأمامها، بغ�سِّ النظر عن 
مركزه و�شفته.

و�شع الأدلة التي جمعتها تلك اللجان، والإجراءات الق�شائية اجلنائية،  -
ف هيئات التحقيق امل�شتمرة واجلديدة. حتت ت�شرُّ

ال�شحايا  - جلميع  كاملة  تعوي�شات  تقدمي  ب�شاأن  فعالة  تو�شيات  و�شع 
واأ�شرهم. وتاأ�شي�س مراكز حلفظ الذاكرة اجلماعية ل�شحايا هذه احلقبة.

هذه الآليات جمعها الباحثان الأمريكيان يف �شوؤون العدالة النتقالية مارك 
فرميان ونري�شيالب هايرن يف اأربعة مداخل اأ�شا�شية)7(، هي:

املدخل.الأول:.تق�ضي.احلقائق

اإىل  الت�شلطي  ال�شلم، ومن احلكم  اإىل  بهدف �شمان النتقال من احلرب 
من  احلقائق،  لتق�شي  الق�شائية  غري  التدابري  باعتماد  الدميقراطي،  احلكم 
للممار�شات  املختلفة  الأمناط  يف  ر�شمية  بتحقيقات  تقوم  جلان  ت�شكيل  خالل 

القمعية اأو النتهاكات الإن�شانية ملا حدث يف فرتة زمنية حمددة.

)7( مارك فرميان وبري�شيالب هايرن: امل�شارحة، من�شورات املركز الدويل للعدالة النتقالية، نيويورك 
طبعة 2004، �س 23 وما بعدها.
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املدخل.الثاين:.الدعاوى.الق�ضائية
يعيد بناء الثقة بني املواطنني يف ما بينهم من ناحية، وبينهم وبني موؤ�ش�شات 
الدولة من ناحية اأخرى؛ اإذ ُي�شَمح لالأفراد برفع الدعاوى على املتَّهمني يف جرائم 
واإدلء  اأ�شواتهم،  لإ�شماع  العتداءات  �شحايا  اأمام  املجال  اإف�شاح  عرب  معينة، 
امل�شوؤولني باعرتافاتهم عن ارتكابهم وقائع حمددة اأمام الراأي العام. وكل هذا 
يعزز ثقة اأفراد املجتمع يف موؤ�ش�شات الدولة، و�شيادة القانون، ويعلن القطيعة مع 

املا�شي.

املدخل.الثالث:.التعوي�ضات
اإلزامية مبوجب القانون الدويل، وتاأخذ منطني؛ اأحدهما: مادي  اأ�شبحت 
الإدماج يف  اإعادة  اأو  لل�شحايا،  واأموال وتقدمي م�شاعدات  ِمَنح  يتمثل يف �شرف 
تاأهيل  لإعادة  خا�شة  برامج  و�شع  اأو  العمومية،  الوظائف  يف  ال�شابقة  املنا�شب 
ال�شوارع  واأ�شماء  اأماكن عامة،  �شاكلة تخ�شي�س  والآخر معنوي على  ال�شحايا. 

لالأحداث وال�شحايا اأو بناء الن�شب التذكاري. 

وتتمثل اأهمية هذا املدخل يف الرغبة يف ا�شتح�شار ذكرى ال�شحايا والتعرف 
عليهم، وامل�شاهمة يف تعريف النا�س مبا�شيهم، وامل�شاعدة يف اإذكاء وعي املجتمع. 

املدخل.الرابع:.اإ�ضالح.موؤ�ض�ضات.الدولة
اأفراد املجتمع )ال�شرطة،  التي تواطاأت يف النتهاكات �شد  خ�شو�شًا تلك 
يف  التدريج  الإ�شالح  هذا  وي�شتوجب  ال�شري...(.  الأمن  املخابرات،  اجلي�س، 

اعتماده تالفيًا للهزات الرتدادية من بقايا النظام ال�شابق و�شدنة ال�شتبداد.

اإن هذه الآليات واملداخل هي التي توؤهل املجتمع للم�شاحلة البينية واملكا�شفة 
الإن�شان  حلما�شة  موقظًا  يبقى  �شوف  احلقيقة  عن  البحث  كان  واإن  والإف�شاح، 

ون�شاطه ما بقي فيه عرق ينب�س وروح ت�شعر كما يقول الفيل�شوف الأملاين هيجل. 
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ثانياً:.جتارب.امل�ضاحلة.الوطنية.يف.العامل

بالرغم من الن�شاأة احلديثة لأ�شلوب العدالة النتقالية التي تعود اإىل ما بعد 
احلرب العاملية الثانية، فاإن ذلك مل يحل دون تنوع جتارب امل�شاحلة الوطنية، 

دها يف العامل، بح�شب اأو�شاع كل قطر على حدة.  وتعدُّ

وهذا ما ُيالحظ بالعودة اإىل اأر�شيف املركز الدويل للعدالة النتقالية، الذي 
ع  ي�شري اإىل 32 جتربة للم�شاحلة يف العامل منذ �شبعينيات القرن املا�شي)8(. وتتوزَّ

هذه التجارب ما بني اإفريقيا واأمريكا الالتينية واأوروبا ال�شرقية.

دها، �شوف نكتفي با�شتقراء  وبالنظر لع�شر تف�شيل حيثيات كل جتربة وتفرُّ
بو�شلة  كانت  اإذ  الالتينية؛  اأمريكا  يف  جتربة  اأول  بو�شفها  الأرجنتينة؛  التجربة 
لعدة دول كالت�شيلي وبوليفيا وال�شلفادور والبريو والربازيل... يف اأمريكا الالتينية. 
الذي  اإفريقيا،  جنوب  منوذج  اأي  الإفريقية؛  القارة  يف  مقابلتها  عند  نتوقف  ثم 
ا�شتهل م�شوار امل�شاحلة يف هذه القارة، لتاأتي بعده دول عديدة كاأوغندا ورواندا 

و�شرياليون والطوغو وغريها. 

)8( من جلان احلقيقة وامل�شاحلة يف العامل: »هيئة التحريات حول اختفاء الأ�شخا�س« )اأوغندا/ 1974(؛ 
»الهيئة الوطنية للتحريات حول الختفاء« )بوليفيا/1982(؛ »الهيئة الوطنية حول اختفاء الأ�شخا�س« 
)الأرجنتني/1983(؛ »الهيئة الرئا�شية حول حقوق الأ�شخا�س« )الفليبني/ 1986(؛ »الهيئة الدولية 
للبحث حول انتهاكات حقوق الإن�شان« )رواندا/1990(؛ »الهيئة الوطنية حول احلقيقة وامل�شاحلة« 
احلقائق  تق�شي  »جلنة  )الت�شيلي/1991(؛  وامل�شاحلة«  للجرب  الوطنية  »الهيئة  )الت�شيلي/1990(؛ 
التي  العنف  واأعمال  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  بيان  »جلنة  )ال�شلفادور/1991(،  ال�شلفادور«  ب�شاأن 
)جنوب  وامل�شاحلة«  للحقيقة  اإفريقيا  جنوب  »مفو�شية  )غواتيمال/1994(؛  ال�شعب«  معاناة  �شببت 
وامل�شاحلة«  احلقيقة  »هيئة  )�شرياليون/1994(؛  وامل�شاحلة«  احلقيقة  »هيئة  اإفريقيا/1994(؛ 
)البريو/2001(؛ »هيئة التقلي واحلقيقة وامل�شاحلة« )تيمور ال�شرقية/2001(؛ »مفو�شية امل�شاحلة 
احلقيقة  »جلنة  )املغرب/2003(؛  وامل�شاحلة«  الإن�شاف  »هيئة  )�شربيا/2003(؛  الوطنية« 

وامل�شاحلة« )الطوغو/ 2009(؛ »هيئة احلقيقة وامل�شاحلة« )الربازيل/2012(.
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التجربة.الأرجنتينية:.منوذج.رائد.يف.امل�ضاحلة
هذه  �شهدت  فقد  الوطنية.  امل�شاحلة  ولدة  مهد  الالتينية  اأمريكا  تعترب 
القارة موجة من جتارب امل�شاحلة انطلقت بداية الثمانينات من القرن املا�شي. 
م التجربة الأرجنتينية منوذجًا ثريًا، باإمكان دول العامل الثالث القتداء به  وُتقدَّ
بوجه عام، والدول العربية على اخل�شو�س، فحتى م�شطلح امل�شاحلة الوطنية 

�ُشكَّ اإبان هذه التجربة.

اإنَّ درا�شة النموذج الأرجنتيني اأمر هام لأي دولة متر بظروف م�شابهة من 
التحول اإىل الدميقراطية، بعد فرتة من �شيطرة نظام �شلطوي قمعي مدة عقود 

من الزمن، كما هو احلال يف الدول التي �شهدت ثورات يف العامل العربي.

لقد �شهد م�شار امل�شاحلة الوطنية يف هذه التجربة فرتات من املد واجلزر، 
وعلى �شوئها ميكن اأن تق�شم التجربة اإىل ثالث مراحل اأ�شا�شية، هي:

املرحلة.الأوىل.1976-.1983
اجلرنال  ذه  نفَّ الذي  النقالب  اإىل  التجربة  لهذه  الأوىل  البدايات  تعود 
م�شكلني  �شنة 1976،  »اإيزابيال بريون«  برئا�شة  فيديال« على احلكومة  »خورخي 
جمل�شًا ع�شكريًا من 9 جرنالت، فر�س العرف واأوقف الد�شتور وحظر التظاهر 
وراقب الإعالم، و�شعى اإىل ع�شكرة احلياة يف الدولة )النقابات، املجتمع املدين، 
التي  القذرة«،  »احلرب  با�شم  عرف  ما  انطلق  ذلك  مع  وباملوازاة  الإعالم...(. 

دامت زهاء 6 �شنوات هي فرتة احلكم الع�شكري 1976 - 1983.

كانت »حماية اأمن الأرجنتني« ذريعة لتنفيذ النقالب الع�شكري ثم احلرب 
بعده �شد خطر ال�شيوعية الداهم، وكان هذه ال�شعار حجة حلرب حقيقية �شد 

ال�شعب، ترمي اإىل قمع كل معار�س طوال مدة حكم الع�شكر. 

اأزيد من  َفَقَد فيها  ال�شعب الأرجنتيني،  وجاءت احل�شيلة ثقيلة جدًا على 
30 األف �شاب اأرجنتيني، مل ي�شمح لذويهم حتى بدفنهم اأو معرفة تاريخ اأو طريقة 
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وفاتهم. فغالبًا ما يقوم النظام باإلقاء اجلثث يف البحر اأو حرقها لإتالف الأدلَّة، 
بالإ�شافة اإىل ع�شرات الآلف من حالت العتقال والتعذيب. 

يف ظل احلظر ال�شديد للحريات ال�شيا�شية مل ت�شهد الأرجنتني تاأ�شي�س اأي 
حزب اأو حركة احتجاجية، فيما عدا حركة واحدة تعد مثاًل فريدًا على ما �شهدته 
 Associacion Madres de تلك احلقبة ال�شوداء يف تاريخ الأرجنتني، وهي حركة
Plaza Mayo )جمعية اأمهات ميدان مايو(، التي بداأت بتجمع 14 اأُّمًا يف �شاحة 

»ميدان مايو« اأمام ق�شر الرئا�شة ليطالبوا مبعرفة م�شري اأبنائهم املختفني.

�شلميَّة احلركة وب�شاطتها منحاها ل مبالة الع�شكر. ومع مرور الوقت بداأت 
تت�شع، وتزداد �شعبيتها حتى اأ�شبحت احلركة ال�شيا�شية واملعار�شة الوحيدة، التي 

مل ي�شتطع النظام قمعها يومًا. 

انتهت فرتة حكم الع�شكر يف اإبريل/ني�شان 1982 بعدما اأراد اإ�شغال الراأي 
الفوكالند«  »جزر  احتالل  على  فاأقدم  احلقيقية،  م�شاكله  عن  الداخلي  العام 
باإنهاء  ال�شريع،  الرد  يف  البحرية  �شلطاتها  ترتدد  مل  التي  لربيطانيا  التابعة 

الحتالل واإحلاق هزمية باجلي�س الأرجنتيني.

املرحلة.الثانية:.2005-1983 
»راوؤول  بـ  جاءت  دميقراطية  انتخابات  اأول  اإجراء  مت  املرحلة  هذه  يف 
ن مرحلة التحول الدميقراطي يف البالد، غري  األفون�شني« اإىل �شدة احلكم، فد�شَّ
اأُن�شئت  ولذلك  املختفني.  الأ�شخا�س  م�شكلة  اأبرزها  �شائكة،  بق�شايا  ُجوبه  اأنه 
اختفاء  م�شكلة  لدرا�شة  الوطنية  »اللجنة  با�شم  عرفت  احلقيقة،  لتق�شي  جلنة 
ب�شبب  الوثائق،  بالرغم من ندرة  الأ�شخا�س«، ومتكنت من و�شع تقرير مف�شل 
اأحدث عند ن�شره -على  اآلف �شخ�س،  باع النظام ل�شيا�شة حمو الآثار عن 9  اتِّ

اأجزاء باجلريدة الر�شمية- �شدمة لدى ال�شعب الأرجنتيني. 



-.41.-

)د..حممد.طيفوري(

�ضتاء..-.ربيع.2017...

اإن�شانية  بانتهاكات  املتهمني  الع�شكر  ورجال  رموز  �شد  املحاكمات  بداأت 
�شد املعار�شة، وكانت طموحات »األفون�شني« اأكرب بكثري من قدراته على حتقيق 

العدالة النتقالية، وذلك لفتقاد حكومته للخربة يف هذا املجال.

ولعل اأبرز اأخطاء هذه احلكومة �شوء تقدير قوة النظام الع�شكري الذي مت 
اإ�شقاطه، فقد متكن من النتظام جمددًا مع زيادة حدة املحاكمات �شد رموزه، 
وعاد ب�شل�شلة من التفجريات املجهولة امل�شدر، مع علم اجلميع باأن اجلي�س من 
األفون�شني التي �شرعان ما  يقف وراءها. وزادت وطاأة تلك الأعمال على حكومة 
مرتكبي  وحماكمة  النتقالية،  العدالة  اآليات  اإعمال  يف  �شيا�شته  عن  تراجعت 

اجلرائم من م�شوؤويل النظام القمعي ال�شابق.

الع�شكري  النظام  ع�شابة  مطرقة  بني  نف�شها  األفون�شني  حكومة  وجدت 
ليتحول  وال�شحايا،  الإن�شان  وجمعيات حقوق  ال�شعبية  املطالب  و�شندان  ال�شابق 
ج بني اأحكام قوية �شد رجالت الع�شكر يف البداية، واأحكام  امل�شار اإىل خط متعرِّ
بالعفو بالرغم من ثبوت التهم)9(، ما ا�شطرها اإىل �شن قانونني )10( حتت تهديد 
رجال الع�شكر بالزج بالبلد يف دوامة حرب اأهلية، اأحدهما عرف با�شم »النقطة 
النهائية« يحدد موعدًا لتاريخ نهائي لتقبُّل اأي دعاوى �شد رجال النظام ال�شابق. 
والآخر اأُطلق عليه »المتثال للواجب« الذي يعفي اأي �شابط يف اجلي�س برتبة اأقل 
من كولونيل من اأي م�شوؤولية قانونية اإزاء قتله املواطنني، بدعوى اأنه كان م�شطرًا 

حتت ذريعة تنفيذ اأوامر القيادة.

)9( حتى القادة اأمثال »رينالدو بينونه« اآخر روؤ�شاء الأرجنتني يف احلقبة الع�شكرية متت اإدانته واحلكم 
عليه يف 1983 ومت العفو عنه يف 1985.

)10( كانت قوانني العفو العام التي �شدرت يف الأرجنتني مبثابة انتكا�شة حقيقية لعملية تنفيذ العدالة 
و�شيادة القانون يف املرحلة النتقالية داخل الأرجنتني.
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املرحلة.الثالثة:.2005.-.2010.
اأ�شدر  الذي  كري�شرن،  ن�شتور  ال�شابق  الرئي�س  عهد  يف  املرحلة  هذه  بداأت 
جمل�س الق�شاء الأعلى يف الأرجنتني اإبان حكمه قرارًا يق�شي بعدم د�شتورية العفو 
العام الذي اأُقرَّ ب�شغط من الع�شكريني. ثمَّ بداأت مرحلة جديدة من املحاكمات 
احلقيقة  جلان  خالل  من  بالفعل،  اإدانتهم  ت  متَّ الذين  الع�شكريني  لهوؤلء 
واملحاكمات التي متت يف الثمانينات، وا�شتطاع القانون اأن ي�شري ب�شكل �شليم يف 

هذه املرة، و�شارت املحاكمات دون اأي �شغوط من اجلي�س. 
النقالب  قائد  فيديال  خورخي  �شد  اأحكام  �شدور   2010 عام  و�شهد 
 25 مدة  بال�شجن  القذرة«  »للحرب  الفعلي  واملهند�س  البالد  وحاكم  الع�شكري، 
عامًا)11(. وحكم اأي�شًا على »بينونه« اآخر احلكام الع�شكريني مدة 25 عامًا بالرغم 
من بلوغه من الكرب ِعتّيا. بالإ�شافة اإىل العديد من الأحكام �شد قادة و�شباط 

من اجلي�س قادوا اأو قاموا بتنفيذ النتهاكات. 
ومنه نخل�س اإىل اأن طريق الأرجنتني كان طريقًا طوياًل ومتعرجًا، اإل اأنه 
يف جممله �شهد خطوات عملية، وتطبيقات جديرة باملتابعة والدرا�شة، لال�شتفادة 
ج والتخبُّط. وقد كانت دولة الت�شيلي من اأول امل�شتفيدين من هذه  من هذا التعرُّ
ما جرى يف  مع  كبري  اإىل حد  م�شابهة  اأحداثًا  الأخرى  �شهدت هي  اإذ  التجربة؛ 
ن�شجًا،  اأكرث  الت�شيلية  التجربة  كانت  الأخرية  ولكن على عك�س هذه  الأرجنتني، 

لأنها ا�شتفادت كثريًا من درو�س الأرجنتني.

جنوب.اإفريقيا:.در�س.اإفريقي.للعامل
تثري  تزال  ما  للم�شاحلة  فريدة  جتربة  اإفريقيا  من  نقطة  اأق�شى  عرفت 
ف�شول الباحثني وال�شا�شة يف العامل، فبعد قرابة ن�شف قرن من امليز العن�شري، 
من  الآلف  ع�شرات  عاناه  ملا   ،ANC قبل  من  املقاومة  من  �شنة   30 يقرب  وما 
اإفريقيا من انتهاكات ج�شيمة حلقوق الإن�شان وجرائم احلرب،  مواطني جنوب 

ا�شتطاعت هذه الدولة اأن تر�شم لنف�شها م�شارًا متميزًا من امل�شاحلة.

)11( مع ق�شاء هذه املدة يف ال�شجن املدين ولي�س حتت الإقامة اجلربية، بالرغم من اأن عمره جتاوز 85 عامًا.
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تقاطعت عنا�شر ثالثة لرت�شم املالمح الكربى لهذه التجربة املائزة، بدءًا 
بال�شياق؛ اأي احليثيات التاريخية التي جاءت فيها، مرورًا بالقانون املوؤ�ش�س للجنة 

قت. احلقيقة وامل�شاحلة، و�شوًل اإىل النتائج التي حتقَّ

ال�ضياق.التاريخي.للم�ضاحلة
مت اإقرار قانون تعزيز الوحدة وامل�شاحلة الوطنية رقم 34 �شنة 1995 يف 
ظل حكومة وحدة وطنية، �شمت جنبًا اإىل جنب �شحايا الفرتة ال�شابقة وبع�س 

الأ�شماء ممن حكم فيها.
وجاء هذا القانون بعد اإقرار د�شتور موؤقت للبالد، وتنظيم انتخابات �شهدت 
مالحقات  اإجراء  من  الفرتة  تلك  اإبان  اجلميع  وخ�شي  الأطياف.  كل  م�شاركة 
ل تبعات مدنية عن اجلرائم التي ارتكبت با�شم الف�شل العن�شري اأو  جنائية، وحتمُّ
با�شم معار�شته. ف�شعت احلكومة لإ�شدار عفو عام، قاومته اأحزاب املعار�شة)12( 
وهيئات املجتمع املدين، على اعتبار اأن اإ�شدار مثل هذا العفو �شوف يخلُّ ب�شروط 

حتقيق العدالة، وي�شرُّ مب�شالح ال�شحايا وحقوق ال�شهداء واملعطوبني. 
ملحقة  حا�شية  يف  اإليها  التو�شل  مت  التي  الت�شوية  على  الأمر  هذا  انعك�س 
�شي�شدر عفو  باأنه  الديباجة« ذكرت  بعد  »ما  بـ  املوؤقت، متت عنونتها  بالد�شتور 
عن اجلرائم ذات الدوافع ال�شيا�شية، وباأن الت�شريعات امل�شتقبلية �شت�شع املعايري 
والإجراءات الالزمة لتنظيم العملية. وعلى هذا الأ�شا�س، �شنَّت احلكومة اجلديدة 
يف عهد الرئي�س نل�شون مانديال قانونًا لإن�شاء جلنة حتقيق متعددة املهام، وتتمتع 

ب�شالحيات منح عفو، وهو القانون رقم 35 ال�شالف ذكره.
خالل �شياغة القانون عادت م�شاألة العفو لُتطَرح بقوة، خوفًا من اإخ�شاعها 
خالل  من  املو�شدة،  الأبواب  خلف  متت  متى  والبتزاز  والتهديد  للم�شاومات 

نقا�شها علنًا داخل الربملان، بالإ�شافة اإىل �شغط قوى املجتمع املدين.
الوحدة  تعزيز  قانون  من   20 الفقرة  يف  بند  اإقرار  ذلك  ثمار  وجاءت 

)12( يف مقدمة هذه الأحزاب حزب املوؤمتر الوطني ANC وحليفه احلزب ال�شيوعي اجلنوب اإفريقي.
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وامل�شاحلة الوطنية، مفاده اأن »اعرتاف املذنب وطلبه احل�شول على عفو يجب 
اأن يكون يف جل�شة علنية، ويرتتب اإبالغ ال�شحية اأو اأحد اأقربائه بتاريخ اجلل�شة 
ومكانها، ويحق له الإدلء ب�شهادته اأو تقدمي اأدلة اأو اأي �شيء يوؤخذ بعني العتبار«. 
وينبغي على اجلاين »اأن يك�شف جميع احلقائق ذات ال�شلة كاملة«، واأن يثبت باأن 
الفعل الذي ي�شعى اإىل احل�شول على عفو عنه »كان فعاًل مرتبطًا بهدف �شيا�شي، 

وارُتكب يف �شياق النـزاعات التي ن�شبت يف املا�شي«. 
القمع  �شحايا  وي�شبح  متامًا،  �شفافة  العفو  منح  �شلطة  ت�شري  عليه  بناء 
الأحياء وذووهم جزءًا من اجلهة التي تقرر منح العفو لطالبه اأو عدم منحه له. 
على  واحلر�س  ال�شحايا،  حقوق  عن  الدفاع  ل�شمان  هامة  اخلطوة  هذه  وكانت 

َف�س النتقامي. موا�شلة امل�شاحلة ب�شال�شة، وبعيدًا عن الت�شنجات الثاأرية والنَّ

جلنة.احلقيقة.وامل�ضاحلة
اخلا�س  القانون  �شياغة  يف  كبري  بدور  احلكومية  غري  املنظمات  قامت 
باإن�شاء هذه اللجنة، فو�شعت معايري اختيار اأع�شائها على نحو ي�شمن النزاهة، 
وم�شاركة اجلميع من غري املنتمني لالأحزاب ال�شيا�شية، حتى انتهوا اإىل مقرتح 
خا�س مبعايري الختيار واآلياته و�شلَّموه للحكومة، التي وجهت الدعوة اإىل جميع 
املنظمات والأحزاب ال�شيا�شية والكنائ�س وممثلي املجتمع املدين لرت�شيح اأع�شاء 

اللجنة)13(.

حيث  التاريخ)14(،  مدى  على  تعقيدًا  الأكرث  هو  اللجنة  هذه  قانون  كان 
التحقيق وال�شتدعاء،  اللجنة ب�شالحيات وا�شعة وا�شتثنائية، منها: حق  متتعت 

جلنة  وتولت  لتقييمها.  عنهم  الذاتية  ال�شري  ت  واأُعدَّ اللجنة،  لهذه  مر�شًحا   300 حواىل  طرحوا   )13(
اجلنوب  للمجتمع  نة  املكوِّ الأطياف  كافة  مثَّلت  اأ�شماء  �شمت  �شخ�شًا   25 انتقاء  عملية  خمت�شة 
الإفريقي. ) 7 ن�شاء، 7 اأفارقة �شود، 6 من البي�س، 2 من املختلطني، 2 من اأ�شل هندي(. وو�شل 
عدد موظفي هذه اللجنة اإىل 350 �شخ�شًا، مبيزانية قدرها 18 مليون دولر اأمريكي �شنويًا، وا�شتمر 

عملها على مدار عامني ون�شف العام.
�شد  واملنا�شل  الأجنليكانية  الكني�شة  يف  الأ�شاقفة  ورئي�س  اإفريقي  اجلنوب  الأ�شقف  اأعمالها  قاد   )14(
العن�شرية »ديزموند توتو« احلا�شل على جائزة نوبل لل�شالم، و�شاحب كتاب »ل م�شتقبل دون �شفح«.
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الر�شميون  املوظفون  ارتكبها  التي  الإن�شان  انتهاكات حقوق  اأمناط  والتحقيق يف 
�شحايا  اإىل  تعوي�شات  ودفع  تو�شيات،  واإ�شدار  املعار�شة،  املنظمات  واأع�شاء 
العفو يف ظروف معينة،  الق�شائية يف منح  �شبه  ال�شالحية  واأخريًا  النتهاكات، 

ملرتكبي انتهاكات حقوق الإن�شان.

وقد مت ت�شميم جلنة امل�شاحلة لتعمل فى ثالث جلان ذات �شلة م�شرتكة:
الت�شريحات  - جمع  عن  م�شوؤولة  وهي  الإن�شان:  حقوق  انتهاكات  جلنة 

والبيانات من ال�شحايا وال�شهود وت�شجيل مدى النتهاكات. 
العفو  - طلبات  فى  بالبّت  املتعلقة  القرارات  عن  امل�شوؤولة  العفو:  جلنة 

الفردية. 
وو�شع  - ت�شميم  عن  امل�شوؤولة  وهي  التاأهيل:  واإعادة  التعوي�شات  جلنة 

تو�شيات لربنامج جرب ال�شرر وتعوي�س ال�شحايا.

وظهر  وال�شهود،  ال�شحايا  من  �شخ�س  األف   23 ل�شهادة  اللجنة  ا�شتمعت 
األفان منهم يف جل�شات علنية، وحظيت بتغطية اإعالمية مكثَّفة، وتناولتها الربامج 

الإذاعية ون�شرات الأخبار التلفزيونية وال�شحف املحلية والدولية.

نتائج.جلنة.امل�ضاحلة
خم�شة  يف  للجنة  النهائي  التقرير   1998 الأول  اأكتوبر/ت�شرين  يف  �شدر 
جملدات، اأثار جدًل �شديدًا، بالنظر لعدم قدرة جلنة العفو على اإنهاء النظر يف 
مت اأمامها)15(. وعليه تقرر اأن ت�شتمر اللجنة يف موا�شلة  جميع الطلبات التي ُقدِّ
عملها يف عقد جل�شات ا�شتماع مدة عامني اآخرين، وتقرر اأن تنعقد جلنة احلقيقة 
�شيت�شمن  الذي  النهائي  التقرير  لعر�س   ،2002 عام  اأواخر  يف  وامل�شاحلة 

التحقيقات النهائية وجل�شات ا�شتماع جلنة العفو. 

ا�شتجابتها  لعدم  نهاية املطاف،  اآلف طلب عفو مت رف�س معظمها يف  اأكرث من 7  اللجنة  تلقت   )15(
لل�شروط الدقيقة التي مت التن�شي�س عليها يف القانون.
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وبالرغم من اأن التقرير النهائي للجنة مت اعتماده ر�شميًا يف الربملان بعد 
عدة اأ�شهر، اإل اأن احلكومة مل تلتزم بتنفيذ العديد من التو�شيات التي خرجت 
بها اللجنة، مبا يف ذلك التو�شيات املتعلقة بجرب ال�شرر وتعوي�س ال�شحايا، اإل 

عقب ال�شغط املكثف من قبل املجتمع املدين.

اإيجاد مناخ جديد  اإًذا من  اإفريقيا  لقد متكنت جلنة امل�شاحلة يف جنوب 
يف جمتمع اأ�شبح يطلب فيه املجرم ال�شفح من ال�شحية، مما �شاهم يف ت�شالح 

ال�شعب اجلنوب اإفريقي مع نف�شه ومع موؤ�ش�شاته)16(.

ثالثاً:.اآفاق.امل�ضاحلة.الوطنية.يف.الوطن.العربي
البلدان  من  العديد  يف  امل�شاحلة  لإعمال  ة  ملحَّ من  اأكرث  احلاجة  تبدو 
اأن التجربة الوحيدة  العربية، غري اأن مفارقات هذه احلاجة تظهر عندما نعلم 
املعرتف بها من املركز الدويل للعدالة النتقالية، هي جتربة الإن�شاف وامل�شاحلة 

يف املغرب.
العامل  كاأول منوذج يف  لتقدميها  ت�شافرت عوامل عدة  التي  التجربة  هذه 
العربي، بالرغم مما اعرتاها من ق�شور ونواق�س يف العديد من النواحي. غري 
اأن ذلك مل يحل دون اعتداد العديد من الدول الثائرة التي جتد فيها الكثري من 

التقاطعات مع واقع حالها اليوم.

جتربة.املغرب:.م�ضاحلة.احلد.الأدنى 
حقوقي  حدث  واأهم  العربي،  العامل  يف  جتربة  اأول  املغربية  التجربة  تعد 
ومنظمات  وال�شحايا  واملهتمني  الفاعلني  خمتلف  بني  وا�شعًا  نقا�شًا  خلق  عربي 

)16( برزت بع�س املحاولت التي �شعت اإىل احليلولة دون جناح م�شار امل�شاحلة، كتلك التي قادها بع�س 
العن�شريني البي�س املتطرفني، حني اأقدم اأحدهم على اغتيال الزعيم ال�شيوعي وال�شخ�شية الثانية 
ل مانديال اأنقذ  من حيث ال�شعبية واجلماهريية بعد مانديال، املنا�شل كري�س هاين، غري اأن تدخُّ

الن�شر املتحقق من ال�شياع، وال�شعب من احلرب الأهلية التي حتيط به.
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ب بها)17( وراف�س لها)18( ومطالب  املجتمع املدين، وانق�شمت الآراء حولها بني مرحِّ
باملزيد.

�شيا�شية  اإ�شالحات  عرف  خا�س  �شياق  يف  باملغرب  امل�شاحلة  جاءت  لقد 
اإىل ابنه  التوافقي«، ثم انتقال احلكم من امللك احل�شن الثاين  التناوب  »جتربة 
امللك حممد ال�شاد�س، الذي �شعى اإىل جتاوز خمالفات حقبة حكم والده املعروفة 
وامل�شاحلة«  الإن�شاف  »هيئة  بــ  عرف  ما  �س  فاأ�شَّ والر�شا�س.  اجلمر  ب�شنوات 

بتاريخ 10 اأبريل/ني�شان 2004. 

الزمنية  احلقبة  على   2005 و   2004 من  �شنتني  مدار  على  الهيئة  عملت 
املمتدة من 1956 اإىل 1999 باخت�شا�س نوعي يهم النتهاكات اجل�شيمة حلقوق 
الإن�شان. وا�شتغلت بنف�س �شاكلة التجارب العاملية على درا�شة امللفات التي و�شلت 
اإىل اأزيد من 250 األف ملف، قررت ب�شاأنها جرب الأ�شرار الفردية اخلا�شة حلوايل 
الرفاة  ا�شتخراج  على  واأ�شرفت  ال�شحايا.  وفاة  عند  ذويهم  اأو  �شحية  األف   20
و�شائل  عرب  نقلت  عمومية  ا�شتماع  جل�شات  ونّظمت  وجماعية،  فردية  قبور  من 
الإعالم املحلية، وحظيت مبتابعة الإعالم الدويل، ودعم فعاليات املجتمع املدين، 
واأ�شدرت تقريرًا ختاميًا من خم�شة كتب )750 �شفحة(، وخلَّفت تو�شياتها �شدًى 
لدى فئات من ال�شعب املغربي)19(. بيد اأن اأطيافًا اأخرى ترف�س »م�شاحلة احلد 
الأدنى« كما ت�شفها، بالنظر اإىل غياب العن�شر الأ�شا�شي يف كل جتارب امل�شاحلة 

يف العامل األ وهو حماكمة اجلالدين.

)17( يرى هوؤلء يف تلك اخلطوة حماولة من النظام لالنتقال بنادي الدميقراطيات بعدما توقف يف 
القيام باإ�شالحات اقت�شادية ثم �شيا�شية باإدخال املعار�شة التاريخية اإىل دواليب اللعبة ال�شيا�شية، 

لتاأتي مرحلة امل�شاحلة التاريخية مع معار�شيه لراأب ال�شدع وال�شرخ يف املجتمع املغربي.
املغربي،  للنظام  اإ�شاءة  يحمل  النتهاكات  ل�شحايا  علنية  ا�شتماع  جل�شات  عقد  اأن  هوؤلء  يعترب   )18(
وتكرميًا للمجرمني الذين ارتكبوا جرائم �شد الدولة و�شد امللك احل�شن الثاين، واعتربوا تلك 

املبالغ التعوي�شية من دون مربر حقيقي، بل هي جمرد ترف �شيا�شي.
)19( لقد متت د�شرتة هذه التو�شيات مبوجب الإ�شالح الد�شتوري الذي مت يف فاحت يوليو/ متوز 2011.



-.48.-

العدالة.النتقالية.باب.لواأد.ال�ضراع.يف.الوطن.العربي

املنتــــدى..268.-.269

م�ضاريع.عربية.للم�ضاحلة 
مبجرد ال�شروع يف تدبري املرحلة النتقالية ملا بعد احلراك العربي، بداأت 
الدول  بع�س  برزت يف  بل  لأخرى،  دولة  من  الوطنية  امل�شاحلة  تظهر حماولت 
التي �شهدت انتفا�شات فقط، ما يك�شف عن مدى وعي ال�شعوب بجدواها كاأداة 

للتطهري الإيجابي لكل ال�شوائب التي تلت�شق يف الذاكرة.

ه عام يف عدة دول نحو  ثم ظهرت بذلك املوؤ�شرات والدلئل على تبلور توجُّ
امل�شاحلة الوطنية)20(، على النحو التايل:

يونيو/حزيران 2012،  -  6 بتاريخ  اليمن  القانونية يف  ال�شوؤون  وزارة  اإقرار 
ين�س  الذي  الوطنية،  وامل�شاحلة  النتقالية  العدالة  ب�شاأن  قانون  م�شروع 
وامل�شاحلة  الإن�شاف  »هيئة  با�شم  م�شتقلة  هيئة  اإقامة  �شرورة  على 
الوطنية« بهدف اإزالة اخل�شومات ال�شيا�شية بني خمتلف القوى يف البالد، 
حفظ  اإىل  الرامية  الإجراءات  واتخاذ  والنتقام،  العنف  اأ�شكال  كل  ونبذ 
املناهج  وت�شمني  ال�شحايا،  ذكرى  على  باحلفاظ  اجلماعية  الذاكرة 
الدرا�شية حقائق احلقبة املن�شرمة، والعرب امل�شتقاة منها، من اأجل عدم 

تكرار جرائم املا�شي.
ت�شكيل هيئة تق�شي احلقائق وامل�شاحلة يف ليبيا، �شمت اأربعة من قدامى  -

للك�شف  البوعي�س،  خمتار  ح�شني  امل�شت�شار  برئا�شة  الليبيني  امل�شت�شارين 
اإىل  الوطنية  الإن�شان. وتعمل على تق�شيم امل�شاحلة  انتهاكات حقوق  عن 

بعد  حزيران،  يونيو/   22 بتاريخ  مر�شي  حممد  امل�شري  للرئي�س  الأول  اخلطاب  جاء  م�شر  يف   )20(
�شاعات من اإعالن نتائج النتخابات؛ رغبة ملحة يف حتقيق م�شاحلة وطنية وا�شعة، وحمل لهجة 
اأن هذه امل�شاحلة ل تتحقق عرب اخلطاب  اإل  اإيجابية للتوافق بني قوى املجتمع،  توافقية ور�شائل 
وي�شعر  امل�شاحلة،  لهذه  بداية  تكون  وطنية  �شراكة  لتحقيق  عمل  خالل  من  بل  فقط،  ال�شيا�شي 

تها.  اجلميع بجديَّ
العدالة  قانون  م�شروع  على  الأول 2012  كانون  �شهر دجنرب/  نهاية  الوزراء  �شادق جمل�س  تون�س  ويف 
النتقالية، واأحيل على املجل�س الوطني التاأ�شي�شي مطلع 2013 حتت ا�شم قانون هيئة احلقيقة والكرامة 

الذي �شوف يخت�س زمنيًا يف الفرتة املمتدة من �شنة 1955 اإىل غاية تاريخ �شدور هذا القانون.
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الأوىل  املرحلة  اخلا�شة.  وقواعدها  واأدواتها  اآلياتها  منها  لكل  مرحلتني 
الثانية  املرحلة  اأما  الآن.  حتى  فرباير/�شباط   17 ثورة  بداية  من  ومتتد 
اإىل بداية  ال�شابق يف فاحت �شبتمرب/اأيلول 1969  فتمتد من بداية النظام 

ثورة 17 فرباير/�شباط. 
بني  الثقة  اإعادة  اإىل حتقيقها يف  امل�شاحلة  ت�شعى  التي  الأهداف  وتتمثل 
اآلية حمددة،  املت�شررين، من خالل  وتعوي�س  العدالة،  الليبيني، وحتقيق 
اأو موؤ�ش�شة غري حكومية لإدارة عملية امل�شاحلة.  وهي ت�شكيل جلنة عليا 
وتدير هذه اللجنة عملية امل�شاحلة من الألف اإىل الياء، وفقًا ملا ياأتيها من 

اللجان الفرعية.)21(
يونيو/  -  12 يف  املدين،  واحلوار  للم�شاحلة  البحرينية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء 

حزيران بدعم من ويل العهد الأمري �شلمان بن حمد، لأن م�شكالت البالد 
ل يحلها �شوى امل�شاحلة بني اأبناء الوطن، واإعالء الولء للوطن على غريه 
من الولءات الفرعية، وخا�شة الولء للطائفة الذي برز جليًا يف احتجاجات 
2011. وقد و�شعت هذه املوؤ�ش�شة خططًا لتنظيم موؤمترات عامة وفعاليات 
وتعزيز  الجتماعي،  الت�شامن  لتقوية  حما�شرات  على  ت�شتمل  اجتماعية 
واإطالق  املجتمع،  فئات  بني  التعاي�س  مفاهيم  وتر�شيخ  املواطنة،  قيم 
املجالت  على  للرتكيز  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  على  وا�شعة  حمالت 

املتوافق عليها، ونبذ الأمرا�س املجتمعية وخا�شة الطائفية)22(.

)21( وهي جلنة التفاو�س وامل�شاحلة على م�شتوى املدن والقبائل، وجلنة حل�شر جمرمي احلرب واجلرائم 
الإن�شانية وكل من �شارك و�شاند النظام يف قتله لل�شعب، وجلنة حل�شر القتلى واجلرحى من ال�شهداء، 
اخل�شائر  بح�شر  تهتم  التي  القت�شادية  واللجنة  للمحاكم،  بالإحالة  املهتمة  القانونية  واللجنة 
جلمع  احلكومة  مع  والتن�شيق  و�شرفها،  ي�شتحقها  ملن  التعوي�شات  وتقدير  الثورة  زمن  القت�شادية 

ال�شالح ومنع تداوله، ومنع اأي مظهر من مظاهر الت�شلح خارج اجلي�س الوطني واملوؤ�ش�شات الأمنية.
الوطني  العمل  جمعية  راأ�شها  وعلى  البحرين  يف  املعار�شة  قوى  اأبرز  اأعدت  ال�شياق  هذا  يف   )22(
الدميقراطي »وعد« مذكرة مف�شلة عن م�شروع العدالة وامل�شاحلة الوطنية يف مملكة البحرين، 

قدمت حلوار التوافق الوطني يف يوليوز/ متوز 2011.



-.50.-

العدالة.النتقالية.باب.لواأد.ال�ضراع.يف.الوطن.العربي

املنتــــدى..268.-.269

اآفاق.م�ضاريع.امل�ضاحلة.يف.العامل.العربي

ل تكفي ال�شعارات ومراكمة الن�شو�س القانونية والتنظيمية من اأجل �َشكِّ 
جتربة متميزة للم�شاحلة ما مل تكن هناك اإرادة �شيا�شية حقيقية تدفع يف هذا 
الجتاه وجتعل م�شلحة الوطن فوق كل اعتبار �شيا�شي �شيق اأو �شراع حزبي اأو 

اإيديولوجي.

التي تتهدد جبهات امل�شاحلة  اإىل جملة من املعوقات  التنبيه  وعليه وجب 
املفتوحة على اأكرث من دولة يف العامل العربي، ومن اأبرزها:

املواقف والت�شورات امل�شبقة عن امل�شاحلة الوطنية، والتي توؤثر على مدى  -
ا�شتعداد الأطراف املتنازعة للدخول عمليًا يف اإجراءاتها، وبالتايل تقدمي 
التعجيزية  ال�شروط  وجتنب  اإجناحها،  اأجل  من  والت�شحيات  التنازلت 

لالندماج فيها من اأجل امل�شلحة العليا للبلد. 

اإبان  - �شواء  الدول،  هذه  عرفتها  التي  اجل�شام  والرتكات  الثقيل  الإرث 
املرحلة النتقالية اأو يف اأثناء عهود الأنظمة ال�شمولية وال�شلطوية ال�شابقة، 
مما يولد انطباعًا لدى البع�س بعدم جدوى امل�شاحلة، والقبول بالتعاي�س 
مع الأو�شاع الراهنة، نظرًا ل�شعوبة حتقيق متطلبات امل�شاحلة باأ�شكالها 

املختلفة.

الق�شاء  - الثقة يف  وتاآكل  الدول،  الق�شاء يف هذه  ا�شتقالل موؤ�ش�شة  �شعف 
اأجهزة  اإىل تبعية  العدالة النتقالية تعود بالدرجة الأوىل  الوطني. فاأزمة 
لت�شوية حقيقية  ال�شعي  التنفيذية، ما ينعك�س على  لل�شلطة  العامة  النيابة 

مللفات املا�شي وانتهاكاته.
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م�شاريع  لنجاح  اأكرب  فر�س  �شمان  بغية  ا�شتح�شارها  الالزم  العوامل  اأما 
هذه امل�شاحلة، فهي: 

�شرورة مراعاة اخل�شو�شية اخلا�شة بكل بلد، �شواء على م�شتوى املا�شي  -
مبا  الواقع  لأن  وا�شتن�شاخها،  التجارب  اإ�شقاط  وتفادي  الثورة.  اإبان  اأو 

يحمله من تفا�شيل هو ما يحدد اأي الطرق ن�شلك وكيف ن�شلكها.

الت�شاركية بتمثيلية كافة الأطراف املت�شارعة دون  - احلر�س على املقاربة 
اإق�شاء لهذا الطرف اأو ذلك الف�شيل، مع اعتماد ال�شفافية والو�شوح يف 

امل�شاحلة واحلوار. 

اإعمال اآلية »احلقيقة مقابل العفو« التي ي�شري مبوجبها اإقرار اجلاين مبا  -
ارتكبه من انتهاكات وجتاوزات �شرطًا للح�شول على العفو. 

ذات  - القانونية  واملخالفات  النزاعات  حلل  ال�شيا�شية  امل�شاحلة  اعتماد 
النظام  على  املح�شوبني  الأعمال  رجال  مع  والت�شالح  القت�شادي،  البعد 

ال�شابق، ممن مل يثبت يف حقهم ق�شايا جنائية.

امل�شاحلة  - لدعم  الالزم  ال�شعبي  الزخم  واإيجاد  العام،  الراأي  اإعداد 
خطاب  وقف  املقابل  يف  يوجب  ما  وهو  اأطوراها،  كافة  يف  وم�شاندتها 

الكراهية املتبادل داخل اأو�شاط املجتمع. 

ر�شم خطة زمنية لأطوار امل�شاحلة واإجراءاتها، مع احلر�س على اعتماد  -
اآليات الت�شاور مع كافة املكونات، ل�شمان تاأييد ودعمها )املجتمع املدين، 

الأحزاب ال�شيا�شية، املوؤ�ش�شات الدينية، اأهايل ال�شحايا...(.
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خامتة
حتولت  من  انبعث  حي  و�شمري  واأخالقية  معنوية  قوة  امل�شاحلة  هيئات 
وتداعيات وحتديات و�شراعات مريرة وقعت يف املجتمع ويف ال�شيا�شة، وهي تعبري 
عن انت�شار قوة العقل وال�شلم بعد �شكوت البنادق وامل�شد�شات الكامتة لل�شوت 
لل�شحايا  تعيد العتبار  واأخالقية  �شلطة معنوية  الفجر. وهي  وانتهاء عهد زوار 
عوامله  من  هي  اأو  التحول  على  عالمة  اأو  جّدي  موؤ�شر  وهي  املجتمع.  ولذاكرة 
الكربى. وهي ج�شر موؤ�ش�س للحماية الفعلية �شد النتهاكات والتجاوزات واخلروق 
�شاأنها  من  جديدة،  مقت�شيات  تاأ�شي�س  خالل  من  امل�شتقبل،  يف  حتدث  قد  التي 
حماية م�شالح املت�شررين وجرب الأ�شرار، وم�شاءلة امل�شوؤولني عن النتهاكات يف 

اإطار املحاكمة العادلة.



�ضتاء..-.ربيع.2017...-.53.-

)3(
الربيع العربي وبروز الهوية الوطنية الفرعية

د..حممد.�ضلمان.املعايعة*

ت�شمنتها  التي  العالقة  ذات  والتعريفات  املفاهيم  بع�س  اإىل  ابتداًء  ن�شري 
الدرا�شة، وهي:

الع�ضبيات.القبلية: تعني اأن ال�شخ�س ي�شعر بانتمائه ل�شيء ما بن�شبة تفوق 	•
انتماءه لوطنه اأو جلن�شه الب�شري اأو اأي م�شلحة عامة، وبناًء عليه فهو يت�شرف 

تبًعا لإمالءات ما ينتمي اإليه وي�شعر باأنه منف�شل عن اأي �شيء اآخر.

من 	• عددًا  مينح  فاإنه  وبذلك  ما،  بدولة  بع�شويته  الفرد  متّتع  هي  املواطنة: 
المتيازات بناًء على هذه الع�شوية؛ و�شيا�شيًا؛ فاإن املواطنة هي ُجملة من احلقوق 
التزامات خا�شة  وتفر�س عليه  لكل من يحمل جن�شيتها،  ما  دولة  التي ت�شونها 

بها، وحتّفز الفرد على امل�شاركة بكل ما يعزز �شعور النتماء فيه نحو وطنه. 

الهوية.الجتماعية: جمموعة من املكّونات الجتماعية والإن�شانية، التي تدل 	•
على الأفراد داخل جمتمعهم، ومتنحهم �شفًة قانونية للت�شّرف بُحرية مطلقة 

حتفظها لهم الأحكام الد�شتورية، والت�شريعية املحلية، والدولية..

* م�شت�شار الرئي�س التنفيذي ل�شوؤون التوجيه والإ�شراف، هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، عّمان – الأردن.
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الأقليات: هي جمموعات ب�شرية ذات �شمات وخ�شائ�س تختلف عن مثيالتها 	•
يف جمتمع الأكرثية، ولكل اأقلية منها �شمات قومية اأو اإثنية اأو دينية م�شرتكة 

بني اأفرادها. وتختلف الأقليات فيما بينها نوعًا وهوية وانتماء.

تتو�شط 	• التي  املرحلة  تلك  النظرية  الناحية  من  تعني  النتقالية:  املرحلة.
طبيعة  ح�شب  متفاوتة  بدرجات  ويكون  بال�شتبداد  تو�شم  الأوىل  مرحلتني، 
الأخرى  وتبقى هي  بالدميقراطية  تو�شف  اأخرى  ومرحلة  ال�شيا�شي،  النظام 
ن�شبية حتدد بناًء على طبيعة القوى امل�شاركة يف عملية النتقال، وطبيعة املجتمع 
املعني؛ هل هو جمتمع قبلي اأم مديني. فهي باخت�شار ذلك اجل�شر املعلق بني 
�شفتي التحكم والدميقراطية، وتعرف هذه املرحلة بال�شراعات والتجاذبات 
بني خمتلف الفرقاء والفاعلني داخل املجتمع، كما تعرف بالتدخالت الأجنبية 
يف ال�شاأن الداخلي اإما با�شم احلفاظ على امل�شالح القت�شادية والدفاع عن 
طائفة معينة )احلالة ال�شورية(، اأو تقوية مركز تفاو�شي يف قمم ومنتديات 

دولية )التدخل الرو�شي يف ال�شاأن ال�شوري(.

ملخ�س
هدفت هذه الدرا�شة اإىل بيان دور ما يعرف »بالربيع العربي« يف بروز الهوية 
هذه  �شكلت  حيث  )الوطنية(،  العامة  الهوية  ح�شاب  على  )الفرعية(  اخلا�شة 
الأحداث تغرًيا دراماتيكًيا يف تقوقع الأفراد واملجتمعات حول هوياتهم الفرعية، 
�شواء اأكانت قومية اأم مذهبية اأم طائفية، يف اأكرب حتٍد للهوية الوطنية. وت�شكل 
والنقا�س،  للجدل  اإثارة  الفكرية  املقاربات  اأكرث  اإحدى  العربي  العامل   الهوية يف 

تعك�س اإ�شكالية تطرح بني املقاربات الفكرية ملفهوم الهوية والإن�شان.

و�شعت الدرا�شة اإىل حتليل مكونات الهوية الوطنية، من خالل ا�شتعرا�س 
املتعلق  الرئي�س،  �شوؤالها  الإجابة عن  وحاولت  لها.  واملفتتة  اجلامعة  العوامل 
الهوية  ح�شاب  على  فرعية  هوية  بروز  يف  العربي«،  »بالربيع  ي�شمى  ما  بدور 
الوطنية اجلامعة. وتطرقت اإىل بيان اأ�شكال وحمددات الهوية الوطنية، وكذلك 
وبعدها.  العربي«  »الربيع  اأحداث  قبل  العربية   املنطقة  يف  الأقليات  و�شع  بيان 
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وهكذا ت�شتخدم الدرا�شة املتغريان امل�شتقل والتابع، وامل�شتقل هو )الربيع العربي( 
والتابع هو بروز هوية فرعية.

وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن اأحداث »الربيع العربي«، قد اأ�شهمت بدور رئي�س 
اجلامعة،  الوطنية  بالهوية  والتم�شك  الهتمام  وتراجع  الفرعية  الهوية  بروز  يف 
وذلك لأ�شباب تتعلق بطبيعة اأنظمة احلكم القائمة على تكري�س الهوية الفرعية، 
اأن  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  بال�شلطة. كما  للتم�شك  النق�شام  هذا  من  م�شتفيدة 
تت�شل  بينها،  فيما  ومتداخلة  �شائكة  اأبعاًدا  للهوية  لأن  اإ�شكايل؛  مفهوم  الهوية 
باحلقل  الفل�شفي واملعريف وال�شيا�شي والتاريخي، عالوة على عوامل اأخرى كاللغة 
بحيث  وعدمه،  احلل  حتتمل  الإ�شكالية   وهذه  والرتاث،  والإيديولوجيا  والدين 
ي�شبح املجتمع اأمام معادلة متحركة تنتج نف�شها بنف�شها، وتعيد ترتيب اأولوياتها. 
الفكرية  التيارات  بني  للخالف  �شحية  زالت  وما  كانت  الوطنية  الهوية  اأن  كما 
الهوية  بني  تناق�س  بوجود  توؤمن   التي  العربية،  املنطقة  يف  املختلفة  وال�شيا�شية 
اأ�شا�ًشا للحل   الثقافية واملعتقدات الدينية، وترى يف بع�س القيم كالدميقراطية 
واخلال�س، دون النتباه اإىل اأن اأ�شا�س امل�شكلة هو الفكر ال�شائد منذ عقود طويلة 

يف املجتمعات العربية.

مقدمة
تو�شيع  اأمام  العنان  م�شبوق،  غري  وب�شكل  العربي،  الربيع  اأحداث  اأطلقت 
الثورات  اأ�شهمت  كما  العربي،  العامل  بلدان  معظم  يف  املواطنية  امل�شاركة  نطاق 
النقا�س حول مفاهيم  اإعادة  ت�شهم، يف  زالت  ول  الوا�شعة،  ال�شعبية  والتحركات 
املواطنة وثقافة املواطنة. وقد ارتبط هذا النقا�س، ولو جزئيًا، مبخاوف �شرائح 
من املجتمعات العربية وقلقها من �شعود التيارات الإ�شالمية يف احلياة ال�شيا�شية 

العربية، مبا يف ذلك احتمالت و�شولها اإىل ال�شلطة يف عدد من الدول العربية.

اأي�شًا  اأو الإثنية، واإمنا �شمل  ومل يقت�شر هذا القلق على الأقليات الدينية 
طيف  اإىل  اإ�شافة  والعلمانية،  احلداثية  والقوى  الن�شائية  احلركة  من  قطاعات 
يوؤدي هذا  اأن  التي تخ�شى من  الإبداعية،  والعاملني يف املهن  املثقفني  وا�شع من 
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»الإخوان  الإ�شالمية،  اجلماعات  اأهم  �شعود  على  يقت�شر  ل  )وهو  ال�شمود 
الدولة  ركائز  تقوي�س  اإىل  مت�شددة(  اأ�شولية  جماعات  ي�شمل  واإمنا  امل�شلمون«، 
املدنية احلديثة، مثل املواطنة املت�شاوية والتعددية ال�شيا�شية والثقافية وحريات 

الراأي والتعبري، وكذلك احلريات الدينية لالأقليات.

التي حالت دون  القيود  العديد من  العربي«  »الربيع  انتفا�شات  اأزالت  لقد 
ت منها، حيث ازداد اإقبال املواطنني على النخراط  التمتع بحقوق املواطنة اأو حدَّ
من  الجتماعي  الإعالم  وزاد  ال�شيا�شية،  والجتماعات  املفتوحة  التحركات  يف 
جلماعات  بارز  دور  ظهور  اإىل  اأدى  كما  املواطنة،  عن  للتعبري  املتاح  الف�شاء 
اأدت  العربية  احلكومات  على  �شغوطات  ممار�شات  يف  والأحزاب  ال�شغط 
مبجملها اإىل املطالبه باإجراء الإ�شالحات ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 
وجماعات  الطائفية  لالأقليات  الفر�شة  اأتاحت  كما  الدولة،  موؤ�ش�شات  هياكل  يف 
ال�شغط املختلفة بكل توجهاتها ال�شيا�شية للنهو�س، م�شتغلة بذلك الو�شع القائم 
الأو�شع يف  ال�شيا�شية  بامل�شاركة  للمطالبة  العربي  الربيع  اأفرزها  التي  والظروف 
�شنع القرارات يف الدولة، والعمل على مطلب حماربة الف�شاد واملح�شوبية، واأزالت 
للهويات  اأقوى  ظهور  على  �شاعد  مما  الدولة،  مبوؤ�ش�شات  املتف�شية  الت�شوهات 
الدينيه والطائفية للمطالبة بحقوق اأكرث لها، من خالل امل�شاركة ودعم امل�شريات 
)Abudayeh, 201(.واملظاهرات والعت�شامات التي جرت يف دول الربيع العربي

ممار�شة  اأمام  وا�شعًا  الباب  فتح  العربي«  »الربيع  فاإن  املعنى  وبهذا 
م�شروعة  خماوف  اآثار  فاإن  نف�شه،  الوقت  يف  لكن،  اإزدهارها.  واإىل  املواطنية 
من اأن تكون املواطنة واحدًا من �شحايا حالة ال�شيولة وعدم و�شوح الجتاه التي 
اأعقبت النتفا�شات العربية، والتي كان من مظاهرها انتعا�س الهويات الفرعية 
والتف�شريات  والطائفية  والع�شائرية  كاجلهوية  للحداثة،  ال�شابقة  والع�شويات 
لتعظيم  كاأدوات  ت�شتخدم  باتت  والتي  الدينية،  العقيدة  اأو  للوطنية  ال�شيقة 
املكا�شب الفئوية على ح�شاب املواطنة والرابطة الوطنية الأو�شع، ومن هنا تنبثق 

اأهمية العودة لتاأ�شيل مفاهيم مثل »املواطن« و»املواطنة«، »ثقافة املواطنة«.



-.57.-

)د..حممد.�ضلمان.املعايعة(

�ضتاء..-.ربيع.2017...

اإن مفهوم »املواطنة« يعد مكونًا رئي�شًا يف احلداثة ال�شيا�شية، وهو اليوم جزء 
ل يتجزاأ من الثقافة ال�شيا�شية املعا�شرة، ويقرتن عادة، بالنظم الدميقراطية، 
مثلها مثل مفاهيم اأخرى كاحلرية وامل�شاواة اأمام القانون وحقوق الإن�شان وحق 
القرتاع .. اإلخ. ويتالزم مفهوم املواطنة مع مفهوم الدولة احلديثة، والتي تعترب 
املواطنة فيها الأ�شا�س املحوري للدولة، مبا هي »موؤ�ش�شة �شرعية لتنظيم الع�شوية« 
ثنائية  عالقة  على  تنطوي  املواطنة  اأن  املعروف  ومن  معينة.  جغرافية  رقعة  يف 
رقعة جغرافية  اأو  الإن�شان مبكان  تعرب عن عالقة  اأوىل  ناحية  الأبعاد. فهي من 
وتاريخ حمدد، اأي ما مت التعارف حوله با�شم الوطن. كما تعرب، من ناحية ثانية، 
عن عالقة الإن�شان الفرد باأنظاره من املواطنني الآخرين الذين ي�شاطرونه العي�س 
)ال�شكن( يف ذات املكان، وثالثًا تنطوي املواطنة على عالقة املواطن بالدولة التي 

تقوم مبهمة تنظيم ال�شاأن العام ورعاية م�شالح مواطنيها. )رنتاوي، 2012(.

ودولته.  وطنه  يف  ع�شويته  املواطن  ميار�س  اأن  تعني  املواطنة  فاإن  وهكذا 
ولذلك ينظر اإىل املواطنة باعتبارها الوحدة الأ�شا�شية للدولة احلديثة، وتو�شف 
باأنها »موؤ�ش�شة �شرعية لتنظيم الع�شوية يف دولة ما«. اإن اإنتقال الفرد من مكانه 
»التابع« و»الرعية« اإىل موقع »املواطن« قد ارتبط بن�شوء الدولة القومية احلديثة، 
وبظهور فكرة �شيادة ال�شعب، وحتول الأخري، الذي ميثل جمموع املواطنني، اإىل 
م�شدر ال�شلطات، و�شاحب احلق يف حما�شبتها وم�شاءلتها، وظهور نوع من العقد 
الجتماعي الذي يعطي الدولة م�شوؤولية اإدارة ال�شاأن العام، ويعطي املواطنني نوعًا 
من ال�شمانات والإمكانات، ملمار�شة حقهم يف امل�شاركة ال�شيا�شية وتويل املنا�شب 

العامة.

الدولة  هي  اأو�شع  منظومة  تطور  مع  بالرتباط  املواطنة  مفهوم  تطور  لقد 
اأو الدولة /الأمة، حيث تتطابق حدود الدولة مع حدود الأمة، وت�شبح  القومية، 
الدولة عمليات متايزها عن  فيها  التي متار�س  ال�شرعية  الو�شيلة  املواطنة  معها 
الدول الأخرى، حيث تتحدد احلدود ما بني »نحن« و»هم«. ولذلك ل ميكن فهم 
املواطنة مبعزل عن ت�شكل الدولة احلديثة ونظام الدولة، وبالقدر نف�شه ل ميكن 
فاملواطنة  وماأ�ش�شتها.  املواطنة  ظهور  عن  مبعزل  احلديثة  الدولة  نظام  فهم 
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مبفهومها املعا�شر هي نتاج التطور التاريخي لثالثة اأجيال من احلقوق: احلقوق.
تظهر  والتي  ال�ضيا�ضية،  احلقوق. التملك،  حق  املثال  �شبيل  على  ومنها  املدنية، 
ب�شورة رئي�شة يف حق النتخاب والرت�شيح لالنتخابات، واحلقوق.القت�ضادية، 
الدعم  وبع�س  الجتماعية،  احلماية  تقدمي  على  الأدنى  احلد  يف  تنطوي  التي 

املادي من جانب الدولة حلماية الفئات الأ�شعف.

الأفراد  »ع�شوية  باأنها  املواطنة  تو�شف  و�شموًل  حداثة  اأكرث  تعريف  ويف 
وواجبات  حقوق  مع  ترتافق  والتي  قومية،  دولة  يف  اإيجابيًا  والن�شطة  ال�شلبية 

�شمولية الطابع، وعلى قدر معني من امل�شاواة«.

اأرجاء  يف  واملناظرات  احلوارات  يف  متزايدة  اأهمية  املواطنة  احتلت  لقد 
خمتلفة من العامل وازدهرت الأدبيات والدرا�شات التي ت�شدت لق�شايا املواطنة 
مرت�شخًا  مفهومًا  تعد  املواطنة  اأن  من  الرغم  فعلى  الأخريين.  العقدين  خالل 
الهتمام  اأن  اإل  طويلة،  تاريخية  �شريورة  �شمن  تطور  حيث  التاريخي،  باملعنى 
تتم  اأبعادًا جديدة مل  ويكت�شب  اأنه مفهوم حيوي  اأي�شًا  يظهر  باملواطنة  املتجدد 
مقارنتها من قبل، ما فر�س على الباحثني يف ق�شايا املواطنة حتديات وت�شاوؤلت 

ومقاربات غري م�شبوقة.

ومن ناحية اأخرى فاإن املواطنة احتلت حيزًا وا�شعًا من الهتمام يف بلدان 
الأخرية، فقد ف�شلت معظم  العقود  العربية، خالل  البلدان  الثالث، ومنه  العامل 
بناء  التقليدي يف  ال�شتعمار  ال�شتقالل من  بعد  ال�شيا�شية يف حقبة ما  الأنظمة 
والدينية  العرقية  املكونات  بني  الن�شهار  حتقيق  اأو  متما�شكة  وطنية  جمتمعات 
البلدان  البلدان، كما عجزت غالبية هذه  بلد من هذه  القائمة يف كل  والثقافية 
عن حتقيق تنمية م�شتدامة تلبي تطلعات املواطنني اإىل حياة كرمية. وباملثل فقد 
افتقرت احلياة ال�شيا�شية يف هذه الأنظمة اإىل الدميقراطية واحلريات الأ�شا�شية 

وفر�س امل�شاركة ال�شعبية.

لها  حتقق  الذي  ال�شرعية  من  ر�شيدها  الوطنية  الأنظمة  ا�شتنزال  ومع 
خالل مراحل الن�شال �شد ال�شتعمار، فاإنها بداأت تواجه �شغوطًا داخلية تطالب 
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بالعدالة واحلريات والكرامة وفر�س العي�س الكرمي، كما اأظهرت الأقليات قنوطها 
القائمة،  الأنظمة  ظل  يف  املتكافئة  املواطنة  حقوق  على  احل�شول  فر�س  من 
فتحولت اإىل الن�شال املبا�شر لنتزاع هذه احلقوق، واأحيانًا جلاأت اإىل ال�شالح اأو 

رفعت مطالب انف�شالية عن الدولة الأم. )الزعبي، 2013(.

ويرى الباحث باأن البلدان واملجتمعات العربية متر مبراحلة دقيقة وحا�شمة، 
بنيوية  فالأزمة  احلديث،  تاريخها  يف  الأ�شد  هي  م�شريية  حتديات  وتواجه 
ال�شيا�شية  والوطنية، ويف جتلياتها  القومية  اأبعادها  و�شاملة وممتدة يف  ومركبة 
التناق�شات  احتدام  يف  تنعك�س  وهي  والثقافية،  والجتماعية  والقت�شادية 
والعمودية  العربي(  النظام  مكونات  )بني  الأفقية  واملواجهات  وال�شراعات 
)داخل كل جمتمع عربي على حدة( فاأحد جتليات الأزمة الوطنية والقومية هو 
�شعود وت�شدر الهويات الفرعية )الدينية واملذهبية واملناطقية والقبلية والإثنية( 

للم�شهد العام، وذلك على ح�شاب الهوية الوطنية /املجتمعية امل�شرتكة.

الدولة.العربية.والهويات.الفرعية.
كيانات وحدود  العربية هي  الدول  اأن نقف عند حقيقة كون غالبية  علينا 
م�شطنعة التكوين، ت�شم جماعات اإثنية ودينية ومذهبية ولغوية خمتلفة، دجمت 
يف الدول التي ن�شاأت وفقًا لتفاقية �شايك�س /بيكو )1916(، واإثر ال�شتقالل، فاإن 
قلة من البلدان العربية قد ا�شتطاعت اأن حتقق انتقاًل �شليمًا نحو اإطار جامع لكل 

املواطنني.

املجتمعات  عموم  يف  وتناق�شاتها،  وجتلياتها  و�شماتها  الفرعية  الهويات 
العربية هي ظاهرة مو�شوعية، ملعطى تاريخي، اجتماعي، ثقايف، قدمي ومتجذر، 
قد ترتاجع وي�شعف دورها تدريجيًا )لكنه لن يتال�شى( يف حالت واأو�شاع جيدة 
الأزمات  حال  يف  �شرارتها،  ومتتد  وتقوى  تنبعث  وقد  للجميع،  وواعدة  ومواتية 

والنهيارات ال�شاملة، لت�شكل حريقًا مدمرًا ي�شلى بنارها القريب والبعيد.
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وحتمية  اإمكان  �شابقة، يف  تاريخية  للتفاوؤل يف فرتة  باعثًا  الأمل  كان  وقد 
العربي،  القومي  النه�شوي  امل�شروع  طموح  ظل  يف  الفرعية،  الهويات  تراجع 
جامعة  وقومية  وطنية  هوية  ل�شالح  احلديثة،  العربية  الدولة  ت�شكل  ومتطلبات 
اأكرث جناعة وفاعلية، غري اأن العامل الرئي�س يف انتعا�س الهويات الفرعية، يعود 
اإىل ف�شل غالبية الدول العربية املعا�شرة وحتت عناوينها املختلفة، يف متثل اأ�ش�س 
الدولة الع�شرية – احلديثة، وتر�شيخ اأ�ش�س احلرية والعدالة وامل�شاواة و�شمان 
والواجبات،  احلقوق  يف  اجلميع  بني  املت�شاوية  واملواطنة  ال�شعبية،  امل�شاركة 
يف  جند  اأننا  واملحبط  فال�شادم  ال�شيقة.  الفئوية  الدولة  انحيازات  عن  بعيدًا 
يعرف  ما  اندلع  منذ  العربي  العامل  �شهدها  التي  الدراماتيكية  التطورات  ظل 
بثورات »الربيع العربي« والتي رفعت �شعارات احلرية والعدالة والكرامة واملواطنة 
ر الهويات الفرعية املتناحرة، وعلى نحو اأ�شد قتامة وخطورة على  املت�شاوية، ت�شدُّ
مدى تاريخ املجتمعات العربية قاطبة، وهو ما ينذر بتفتيت املفتت وتق�شيم املق�شم 

على نحو اأ�شد خطورة من ذيول وتداعيات �شايك�س /بيكو .)اخلنيزي، 2013(.

اأّما امل�شاركة ال�شيا�شية فتعترب اإحدى الدعامات املهمة لإحداث ال�شتقرار، حيث 
تعد العامل الأ�شا�شي واملحوري الذي ت�شعى اإليه ال�شعوب كافة، فهو مينع القالقل 
وال�شطرابات، ويعرب عن حالة من التوافق الداخلي على قواعد اللعبة ال�شيا�شية، 
عرب العملية الدميقراطية، وخا�شة يف املجتمعات متعددة الإثنيات، حيث يدخل 
مفهوم الهوية والدفاع عنها �شكاًل من اأ�شكال ال�شتقطاب ال�شيا�شي واملجتمعي. 
لكن  الطائفي،  ال�شتقطاب  اأ�شكال  من  �شكاًل  فيه  اأحيانًا  الدينية  الهوية  وتاأخذ 
الأحزاب واجلماعات الدينية ترف�س الطروحات التي ت�شفهم بالطائفية، وت�شّر 
اأنها متّثل التطلعات ال�شاملة لالأمة يف امل�شاواة والعدالة وتعاليم الدين ال�شمحة، 
ومع اأن هذه الطروحات قد تكون اأ�شيلة يف الثقافات الدينية، فاإن التعبري عنها 
يثري املخاوف عند املجموعات الأخرى، �شواء كانت دينية اأو قومية اأو ي�شارية، كما 

اأن ال�شراعات مع اجلماعات الدينية تاأخذ طابعًا طائفيًا يف كثري من احلالت.

اإن الدفاع العنيف عن مفهوم الهوية اأدى اإىل كثري من املعاناة والت�ضحيات، 
خا�ضة يف احلروب الأهلية، كبع�ض اأ�ضكال هذه احلروب يف لبنان والعراق واجلزائر 
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و�ضورية وال�ضودان وال�ضومال واليمن والبحرين، بالإ�ضافة اإىل العنف الزائد يف 
كل من م�ضـر وتـون�ض وليبيـا، وقد اأثبتت ال�ضراعات الطائفية اأّن الهويات الفرعية 
لي�ضت دائمًا طيعة باأيدي النخب اإىل ما ل نهاية،  واأنها قابلة لالنفالت، واخلروج 
حتى عن تقاليدها يف التعبري القا�شي والعنيف مع اخل�شوم، حيث اإن هذه الهويات 

تختلف يف قوتها وغنى تقاليدها وموؤ�ش�شاتها وموروثها التاريخي.

توؤدي  قد  بالفعل،  ممار�شتها  اأو  الدميقراطية  عن  البحث  رحلة  كانت  اإذا 
اإىل مظاهر عنيفة ودموية…فهل العودة اإىل �شيا�شة القوة والإكراه هي احلل.. 
وهل اأ�شكال ال�شراع الطائفي هي بالأ�شل �شراع من اأجل ال�شتيالء على الدولة 
من  و�شيلة  ا  اأي�شً هو  الدميقراطية  بالنتخابات  القبول  وهل  ومقدراتها… 
النق�شام  تكر�س  الدميقراطية  النتخابات  الدولة… وهل  على  ال�شتيالء  اأجل 
واإقليمية؟ فعملية التحول  اأحزاب طائفية وقومية  اإمكانية قيام  الطائفي، وتعزز 
امل�شاركة  الأطراف  لكل  عديدة  ا  وفر�شً حتديات  معها  حتمل  الدميقراطية  نحو 
ول  العملية،  امل�شارك يف هذه  مع اخل�شم  �شالم  اإقامة  اأوًل  تتطلب  لكنها  فيها، 
ميكن حتقيق هذا التحول اإذا اأ�شرت اإحدى املجموعات على اأن هدف املوؤ�ش�شات 
والإجراءات الدميقراطية هو اإق�شاء املجموعات الأخرى من املعرتك ال�شيا�شي، 
فكيف ميكن لهوية معينة اأن حتظى بامتيازات على ح�شاب الهويات الأخرى، يف 
عن  والطائفية  والإقليمية  القبلية  الهويات  من  الكثري  فيه  تنازلت  الذي  الوقت 

امتيازاتها ل�شالح هوية وطنية جامعة. )الزعبي، 2013(

ناجحة  ترتيبات  �شياغة  على  قادرة  ا�شتثنائية  �شخ�شيات  اأّن  نرى  لذلك 
املزيج  يرتك  مل  العربية  البالد  يف  لكن  اخل�شوم،  بني  ال�شلطة  لتقا�شم  ن�شبًيا 
ال�شكاين، والتنوع الإثني القابل لالنفجار، والأزمات القت�شادية العميقة، جماًل 
احلكم  اأو  الطائفية  لل�شراعات  الدميقراطية  البدائل  حول  للتفاو�س  كبرًيا 
ال�شمويل، فعملية الولوج اإىل جمتمع مدين يوؤ�ش�س اإىل الدولة احلديثة اجلامعة، 
حتقق  وا�شحة،  تنفيذ  واآليات  عمل،  برنامج  ذات  عقالنية،  �شيا�شة  اإىل  بحاجة 
احلد الأدنى من التوافقات بني الهويات الفرعية املتعددة، القائمة على مفاهيم 

امل�شاركة والتعاي�س وقبول الآخر.
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�ضراعات.اليوم.عناوين.الأم�س
اأو �شطحيًا ول هو تعبري عن  اأّن �شوؤال الهوية لي�س �شوؤاًل عابرًا  من املوؤكد 
حالة فكرية م�شطنعة، بل هو �شوؤال يالم�س العنا�شر العميقة للوجود التاريخي 
للوجود  املكّونة  واملبادئ  القيم  منظومات  يالم�س  كونه  لالأمم،  والجتماعي 
التي تالم�س  التفرد واخل�شو�شية،  تلك احلالة من  لها. فالهوية هي  احل�شاري 
امل�شتوى القيمي لالأمم، اأما �شوؤال الهويات الفرعية، فهو ميثل اللحظة التاريخية 
اإ�شكالية مع مكّونات املحيط، ت�شع الهوية  لنك�شاف هذه اخل�شو�شية عن حالة 
مقابل  لكنه  �شائد،  هو  عما  تعرّب  ثقافية،  مدخالت  مع  التعار�س  من  حالة  يف 
بالإمكان  يعد  مل  العربي«،  »الربيع  بـ  يعرف  ما  اأحداث  ظل  را�شخ.  ففي  هو  ملا 
واملذهبية، من  والطائفية  القومية  ذاتها،  على  املنغلقة  الفرعية  الهويات  حماية 
الإن�شانية  املجتمعات  كل  ي�شود حياة  ما  والتقوقع حولها. وب�شبب  النفالت  رياح 
من تيارات فكرية وم�شلحية، متعددة ومتباينة الأهداف، فاإّن ثقافات جماعات 
اإلغاء  دون  خا�شة،  اإ�شافية  بثقافات  الغتناء  مرحلة  دخلت  العامل  دول  كل 
النتماء الوطني الأ�شا�شي  ،  ويف �شياق هذه الأحداث تنبعث الع�شبيات القبلية 
اجلذور  عن  البحث  يف  الرغبة  وتزداد  ال�شيقة،  والقومية  واملذهبية  والطائفية 
واإثنية  ومذهبية  طائفية  وهويات  ع�شبيات  انفجرت  وقد  اخل�شو�شية.  وحماية 
اأن يخرتقها ول للجماعة  متخ�شت حتى بدات تتحول اىل �شياج ل ي�شمح للعقل 
بالهوية  اأطاحت  قد  العربي  الوطن  املت�شظية يف  فالهويات  اأن تخرج عن طوقة، 
اجلامعة واأ�شبحت حمرك العقل اجلمعي، حيت وقعت اأنظمة ومنظمات يف هذا 
الفخ املذهبي الذي يتغذى يف ف�شائه اخلطاب الديني والإثني املت�شّدد واملتطرف، 
الذي ي�شيطن الآخر، متناغًما بذلك مع مقولة �شدام احل�شارات وانق�شام العامل 

اإىل حموري ال�شر واخلري متمدًدا بتاأثرياته.  )عبدالغني عماد، 2017(. 

ومن هنا تربز اإ�شكالية املواطنة يف الدول العربية. وهي اإ�شكالية كربى تقف 
وراء ما يجري يف معظم بلدان املنطقة من حيث تعاطي الدولة وموؤ�ش�شاتها مع 
املواطن، حتى اختلط مفهوم الدولة مبفهوم نظام احلكم اأو احلكومة، التي عادة 
ما تزيح الدولة وترتبع مكانه، من خالل اإطباقها على كل ال�شلطات املكونة لها، مبا 
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فيها موؤ�ش�شات املجتمع املدين الهجينة، �شاربة بعر�س احلائط املبداأ الد�شتوري 
الد�شاتري،  عليه  تقوم  الذي  املبداأ  وهو  ال�شلطات(،  م�شدر  ال�شهري)ال�شعب 
امل�شاواة  على  تقوم  املواطنة،  النا�س. فدولة  املنظمة حلياة  القوانني  منه  وتنبثق 
التي  احلرية  وعلى  اأو طائفي،  قبلي  اأو  اإثني  اأو  دون متييز عرقي  املواطنني  بني 
متار�س على الأر�س بحماية الد�شتور والقانون، وعلى امل�شاركة ال�شيا�شية للمواطن 
يف اتخاذ القرار، كما تقوم دولة املواطنة على العدالة الجتماعية والتوزيع العادل 
الأيام  ويف  والواجبات.  احلقوق  دولة  هي  املواطنة  دولة  فاإن  وباخت�شار  للرثوة، 
العنيفة من التعبئة اجلماهريية ال�شلمية )ن�شبيًا(خالل ثورات ما ي�شمى بـ »بالربيع 
اأنظمة تون�س وم�شر وليبيا واليمن، كان �شعار املراقبني:  اأ�شقطت  العربي« التي 
حيث  انتقامية،  بطريقة  ولكن  بالفعل،  حانت  وقد  ال�شعبة«  الفرتة  الآن  »حانت 

التف اجلميع حول الهويات الفرعية بدل الهويات الوطنية اجلامعة.

هذا  اأن  حقًا  يعتقدوا  العربي« مل  »الربيع  تطورات  مراقبي  من  العديد  اإّن 
الربيع �شيكون دمويًا اأو حمفوفًا باملخاطر كما ات�شح. لقد كانت حالت النتقال 
اأما  وناجحة.  �شريعة جدًا  بعد عام 1989  ال�شرقية  اأوروبا  الدميقراطية يف  اإىل 
القرن  وت�شعينيات  ثمانينيات  يف  اآ�شيا  و�شرق  الالتينية  اأمريكا  يف  التحولت 
النظم  تاأ�شي�س  فور  ولكن  وم�شطربة،  طويلة  خلفيات  لها  فكانت  الع�شرين، 
الدميقراطية، حتولت معظمها اإىل حالت م�شتقرة و�شلمية. فلماذا يختلف العامل 
اأ�شا�شيان. خالفًا ملا حدث يف تلك الأجزاء الأخرى من  العربي؟ وهناك �شببان 
من  طويل  تاريخ  اإىل  تفتقر  الأو�شط  ال�شرق  يف  البلدان  من  العديد  فاإن  العامل، 
اخلليج،  ودول  والعراق،  والأردن،  �شورية،  ولبنان،  فليبيا،  ال�شيا�شية:  الوحدة 
منق�شمني  و�شكانها  م�شطنعة  حدودها  ن�شبيًا؛  حديثة  كيانات  كلها  واليمن، 
الآراء  توافق يف  واإقليمية عالوة على ذلك، ل يوجد  اأ�ش�س طائفية وعرقية  على 
بعد  ال�شرقية  اأوروبا  العربي. ففي  العامل  الأ�شا�شية يف  ال�شيا�شية  الق�شايا  ب�شاأن 
احلرب الباردة، كما اأ�شار فران�شي�س فوكوياما بامتياز، مل تكن هناك اأيديولوجية 
ال�شرق  يف  خمتلف  الأمر  لكن  الدميقراطية.  للراأ�شمالية  بديلة  جادة  �شيا�شية 
الأو�شط. هناك اأغلبية من النا�س، اأو على الأقل جمع كبري منهم، يف هذه البلدان 
يقولون: الآن »الإ�شالم هو احلل« مل�شكالتهم، لكنهم يواجهون معار�شة على نف�س 
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القدر من احلدة. وقد راأينا مدى قوة ال�شراع الذي ميثله هذا املزيج من ال�شراع 
الأيديولوجي واملجتمعات املنق�شمة .)اخلنيزي، 2013(

.حمددات.الهوية.
حتى  الوطنية،  الهوية  حمددات  اأهم  عند  قلياًل  نتوقف  اأن  اإىل  نحتاج 
ميكننا ت�شخي�س م�شارات وا�شحة ملعرفة عوامل اخللل والإ�شكاليات الكامنة يف 
�شياغة مفهوم عميق لها، م�شتنبط من الواقع، ويلتقي معه يف الكثري من النقاط، 
وتتمّثل  و�شيا�شية.  وثقافية  اجتماعية  وتراكمات  واقعية  جتارب  من  وم�شتخل�س 

حمددات الهوية الوطنية بجملة م�شائل من بينها ما يلي:

امل�ضرتكة • القوا�ضم.
ل بد اأن يكون هناك اإطار جامع، وبوتقة واحدة تن�شهر فيها مكونات ذات 
عناوين وتوجهات وانتماءات خمتلفة قومًيا ودينًيا ومذهبًيا وطائفًيا وعرقًيا، 
وم�شالح عامة تتداخل مع امل�شالح اخلا�شة، اأو تكون لها الأولوية يف �شلم 
الأولويات   فالهوية الوطنية اجلامعة، ل تعني اأن هناك اأ�شاًل واحًدا اإثنًيا اأو 
دينًيا اأو مذهبًيا اأو لغوًيا لكل دولة، واأن تنوع تلك املفردات الجتماعية، ل يعني 
اأن لكل اأ�شل منها دولة م�شتقلة، فمفهوم الهوية الوطنية يف الدولة احلديثة، 
ل يتطابق مع مفهوم الأمة، وهذا وا�شح جًدا يف الكثري من الدول واملجتمعات، 
التي متتاز بقدر كبري من التنوع الإثني والقومي والديني واملذهبي. وتربز 
ذات  املجتمعات  يف  عليها  واملحافظة  وتر�شيخها  الوطنية  الهوية  اأهمية 
الواحد،  اللون  ذات  املجتمعات  يف  منها  اأكرث  املتنوع،  الجتماعي  الن�شيج 
 التي تختفي وتنعدم، اأو تقل كثرًيا الختالفات والتناق�شات بني مكوناتها.    
حقيقة  اإىل  الإ�شارة  نريد  فاإننا  امل�شرتكة،  القوا�شم  عن  نتحدث  وعندما   
مهمة وحمورية يف هذا اجلانب، األ وهي اأّن هذا املفهوم يحتاج يف الغالب 
اإىل فرتات ومراحل زمنية خمتلفة حتى يتبلور ويتكامل، وبتبلوره وتكامله، 
تت�شح وتتبلور معامل ومالمح الهوية الوطنية بحيث ل ت�شطدم وتتقاطع مع 

الهويات الفرعية.
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والتعاي�س.ال�ضلمي • العي�س.
اأن  اأو  امل�شرتكة،  القوا�شم  مبفهوم  باأخرى  اأو  ب�شورة  مرتبط  املبداأ  وهذا 
اأحدهما مكمل لالآخر، ويرى الكثري من علماء ال�شيا�شة والجتماع، وتوؤكد 
جمتمعات  ولدى  خمتلفة،  تاريخية  مراحل  يف  الواقعية  العملية  التجارب 
اأن  ميكن  ل  املتبادلة،  وامل�شالح  امل�شرتكة  القوا�شم  دون  من  اأنه  متعددة، 
بدورها  ت�شكل  معينة،  اجتماعية  مكونات  بني  التقاء  نقاط  هناك  تكون 
والقوة  العنف  خيارات  ونبذ  ال�شلمي،  والتعاي�س  للعي�س  موائمة  اأر�شيات 

والت�شادم غري املجدي.

وكل ذلك من �شاأنه اأن يبلور مفاهيم و�شلوكيات وقيًما ثقافية واجتماعية، 
اأن  املفرو�س  ومن  الطبيعي  من  التي  الوطنية،  الهوية  مبجموعها  ت�شكل 
بطريقة  لي�س  اخلا�شة-الفرعية،  الهويات  من  عدًدا  بوتقتها  يف  ت�شهر 
الق�شر والإكراه، ولكن من خالل الختيار الطوعي املنطلق من تقدير طبيعة 

امل�شالح واملنافع املرتتبة على ذلك.
ومن هنا يربز جلًيا ووا�شًحا الفرق ال�شا�شع والكبري بني جمتمعات ومكونات 
جامعة،  وطنية  لهوية  اأطر  وو�شع  التقارب،  اأو  والتوحد  الندماج  اختارت 
�شاعدتها كثرًيا يف بلوغ م�شتويات عالية من ال�شتقرار والزدهار والتطور يف 
خمتلف اجلوانب واملجالت، وبني جمتمعات ومكونات اأرغمت على خيارات 
اأجنداتها  تتمثل  ا�شتبدادية  نظم  وطاأة  حتت  وقعت  اأو  الق�شري،  الندماج 
يف فر�س لون واحد من التفكري وال�شلوك والعقيدة واملنهج، لتنتج جمتمًعا 
يبدو يف ظاهره موحًدا ومتما�شًكا، بيد اأنه يف واقع الأمر يعاين من التفكك 

وانعدام الثقة.

الدميقراطي • الف�ضاء.
النظم  بدرا�شة  املعنيني  من  قليل  غري  عدد  يتفق  املفهوم،  بهذا  وارتباًطا 
ال�شيا�شية والعلوم الجتماعية، على اأن هوية وطنية حقيقية، ل ميكن لها اأن 
تت�شكل وتتبلور وتتكامل يف جوهرها وم�شمونها، لترتجم على اأر�س الواقع، 
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من دون توفر الف�شاء واملناخ الدميقراطي، اإذ اإّن الديكتاتورية وال�شتبداد 
الثقافة  العامة واخلا�شة، وهيمنه  والتهمي�س، وغياب احلريات  والإق�شاء 
من  احلقيقية،  املعرفة  وقنوات  و�شائل  وانعدام  املجتمع،  على  البولي�شية 
ال�شعب جًدا مبكان -اإن مل يكن من امل�شتحيل- اأن يخلق منظومة اجتماعية 
الديني  والتعدد  التنوع  متما�شكة ومن�شجمة، ومعربة مبو�شوعية عن حالة 

والقومي والإثني والطائفي واملذهبي.)اجلابري1992(.

اأ�ضكال.الهويات.الفرعية.
 اإذا افرت�شنا باأن الهوية الوطنية متثل اإطاًرا جامًعا، اأو بوتقة تن�شهر فيها 
هويات عديدة على �شوء حقائق الواقع الجتماعي العام، فاإّن ذلك يحتم علينا 
اأن ن�شخ�س اأو ن�شمي الهويات التي ت�شكل مبجموعها يف حال جتان�شت وان�شجمت 
تكون عاماًل  اأن  لها  اأخرى، ميكن  بعبارة  اأو  الوطنية،  الهوية  البع�س  بع�شها  مع 

م�شاعًدا لتعزيز وتقوية وتر�شيخ الهوية الوطنية اأو العك�س.

القومية. • الهوية.
ت�شكلت وتكونت على اأ�شا�س قومي، وبع�شها تفككت ب�شبب تعدد القوميات 
واملفكرين  الكتاب  بع�س  قبل  نوع من اخللط من  يح�شل  ما  وغالًبا  فيها، 
تبدو كل واحدة منهما مرادفة  القومية، حتى  والهوية  الوطنية  الهوية  بني 

لالأخرى، بينما ال�شحيح هو اأن الثانية جزء من الأوىل.

جمموعة  تداخل  من  تت�شكل  ال�شعوب  من  �شعب  لأي  القومية  فالهوية 
اأفراده، والتي متيزه عن بقية  الغالبة على  الثقافية واحل�شارية  الق�شمات 
�شعوب العامل يف الإطار الإن�شاين اجلامع،   وتتمخ�س الهوية اأو ال�شخ�شية 
القومية عن عملية تاريخية طويلة ومعقدة، نتيجة تفاعل جمموعة عوامل 
مادي  وبع�شها  امل�شرتك،  والتاريخ  والثقافة  اللغة  مثل:  مادي  غري  بع�شها 
مثل: اجلغرافية والقت�شاد، توؤدي اإىل �شهر جمموعات ب�شرية معينة �شمن 
امل�شرتكة  القوا�شم  اأبرز  والعرق  والثقافة  اللغة  موحد.  ومتثل  قومي  كيان 
الفار�شية  والقومية  العربية  القومية   مع  احلال  هو  كما  القومية،  للهوية 
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مع  القومية  الهوية  تتقاطع  ورمبا  ال�شلوفاكية،  والقومية  الرتكية  والقومية 
الهوية الدينية، اأو تتداخل معها؛ اإذ ميكن اأن جند جمتمعات عديدة ذات 
اأفرادها  انتماء قومي واحد، كما هو احلال مع بع�س الدول العربية، لكن 
متعددة  جمتمعات  هناك  الوقت  ذات  ويف  متعددة،  ديانات  اإىل  ينتمون 
النتماءات  اختلفت  واإن  واحدة،  دينية  هوية  جتمعها  ولكن  القوميات، 
بازدهار  ارتبط  القومية  الهوية  مفهوم  تبلور  ولعل  والطائفية،  املذهبية 
الدولة القومية يف اأوروبا يف القرنني الثامن والتا�شع ع�شر، وهبت رياح تلك 
الأفكار واملفاهيم نحو ال�شرق العربي والإ�شالمي ب�شورة تدريجية، لتوؤدي 
يف اأواخر الن�شف الأول من القرن الع�شرين اإىل �شعود احلركات والتيارات 
يتم  التي  الهوية  ا�شرتاتيجيات  اإحدى  القومية. فهذه  التوجهات  ذات 
تفعيلها بحفاوة بالغة على واقع التحديات وال�شراعات، وعلى تخوم التنوع 
ذلك.)عبدالغني  من  اأبعد  م�شتوى  وعلى  العربي  حميطنا  يف  والأختالف 

عماد، 2017(.

املذهبية • الهوية.
عند  والنقا�س  للجدل  اإثارة  الأكرث  الق�شايا  من  املذهبية  الهوية  تكون  قد 
والتوجهات  النتماءات  اأن  هو  ب�شيط  ل�شبب  الوطنية،  الهوية  احلديث عن 
املذهبية غالًبا ما توؤدي اإىل حدوث تفكك كبري يف الهوية القومية والهوية 

الدينية، بل ويف الهوية الع�شائرية القبلية.
اأبناوؤها  يعتنق  التي  والدول  املجتمعات  خمتلف  يف  الظاهرة  هذه  وجند 
وهي  وغريها،  والبوذية  واليهودية  وامل�شيحية  كالإ�شالمية  خمتلفة  ديانات 
ذاتها التي تعد جمتمعات ودوًل متعددة القوميات، كما يف الهند وال�شني 
جمموعات  وجود  مع  التنوع  من  معقًدا  منوذًجا  »متثل  فالهند  والعراق..، 
بالهندو�شية  )كالناطقني  والإثنية  اللغة  حيث  من  متنوعة  جًدا  كبرية 
والبنغالية والتاميلية، اإلخ(، بالإ�شافة اإىل جمموعات �شغرية كثرية، تعرف 
والأقليات  اللغات  من  للعديد  موطًنا  ال�شني  ت�شكل  كما  بالقبائل،  اأحياًنا 
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للتوفيق بني  الإثنية، وتوؤّمن كلتا الدولتني العمالقتني نوًعا من الإجراءات 
هذه العنا�شر املتنوعة، اإمنا بطرائق خمتلفة جًدا.)يحيى1988(

العربية  منطقتنا  يف  وال�شراعات  احلروب  ملجمل  ومراجعة  قراءة  ولعل 
اأن  اإىل ا�شتنتاج مفاده  والإ�شالمية خالل ن�شف القرن الع�شرين، تو�شلنا 
خلفياتها مذهبية وطائفية، واأن هذا العامل اأُقحم بطريقة ما لتوجيه الأمور 
مب�شارات معينة حمددة عرب اأجندات اأطراف التقت م�شاحلها عند نقطة 
ال�شد والفتنة الطائفية، و�شورة احلرب الأهلية يف لبنان )1990-1975(، 
واحلرب العراقية-الإيرانية،  )اأريد ت�شويرها على اأنها �شراع بني قوميتني 
عربية وفار�شية(،  و�شراع احلكومة اليمنية مع احلوثيني، والفتنة الطائفية 
يف العراق، هي يف الواقع اأمثلة حية وواقعية، فالهويات املذهبية والطائفية 
للتهمي�س  عر�شة  تكون  ما  غالًبا  والإ�شالمية  العربية  الدول  معظم  يف 
بع�س  ال�شيا�شية احلاكمة، حالها يف  ال�شلطات  قبل  والعزل من  والإق�شاء 

الأحيان حال الهويات القومية اأو الدينية. )الكنز 1998(

القبلية الع�ضائرية-. • الهوية.
على  تهيمن  الع�شائرية-القبلية  والثقافات  وال�شلوكيات  النزعات  زالت  ما 
الرقي  من  متقدمة  درجة  بلغت  اأنها  يفرت�س  وجمتمعات  �شيا�شية  نظم 

والتطور يف جمالت خمتلفة.
والإ�شكالية هنا، تكمن يف اأن تلك املجتمعات مل تتمكن من �شياغة وبلورة 
بوتقتها  يف  تن�شهر  والعناوين،  الأبعاد  ومتعددة  �شاملة،  وطنية  هوية 
اأن تلغي خ�شو�شياتها. ومثلما جند تداخاًل كبرًيا  الهويات الفرعية، دون 
بني الهويات الدينية واملذهبية والقومية، فاإن تلك الثالث تتداخل وتت�شابك 
اإىل حد كبري مع الهوية الع�شائرية-القبلية، لتكون يف بع�س الأحيان عامل 
و�شراع  وتفكيك  �شعف  عامل  اأخرى  اأحيان  ويف  الجتماعي،  للكيان  قوة 

وت�شادم.)�شالمة، 1989(
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اإفرازات.الربيع.العربي:.دول.�ضعيفة.وجمتمعات.منق�ضمة
لطاملا عانت بع�س الدول العربية من احلكومات ال�شعيفة. وقد و�شلت اإىل 
هذا امل�شتوى بطرق خمتلفة: فاليمن تعرقلت ب�شبب نق�س املوارد، وظلت الدولة 
اللبنانية �شعيفة ب�شبب احلرب الأهلية، وليبيا كانت �شحية جتربة �شيا�شية غريبة 

يف احلكم املبا�شر.
ومع ذلك، فاإن عواقب �شعف الدولة- اأي تعزيز القبلية، والطائفية، وغريها 
القانون-  تكاد تكون مت�شابهة  الهويات الفرعية داخل الدول، وتاآكل �شيادة  من 
اإىل حد كبري يف معظم املجتمعات العربية. والدولة ال�شورية تعاين الآن من نف�س 
امل�شكلة،  القت�شادي.اإن  وال�شعف  والن�شقاق،  احلرب  تلتهمها  حيث  امل�شري، 
بالطبع، لي�شت مقت�شرة على �شورية. فالقبلية والإقليمية والطائفية جتعل التقدم 
ال�شيا�شي يف اليمن بطيئًا للغاية، كما هو احلال مع النق�شامات القبلية والإقليمية 
وهي  وال�شيعية،  ال�ُشّنية  الطائفتني  بني  ال�شدام  هناك  البحرين  ويف  ليبيا.  يف 

اإفرازات ظلت �شاكنة واأحياها ما ي�شمى »الربيع العربي« .
ظهور  يف  تت�شبب  ال�شعيفة،  الدول  يف  الدول  داخل  الفرعية  الهويات  هذه 
قدرتها  جتد  بحرية،  املنتخبة  تلك  حتى  اجلديدة،  فاحلكومات  مفرغة.  حلقة 
تنفيذ  �شبيل  اإنها ل متلك بريوقراطيات عاملة يف  للغاية.  على احلكم حمدودة 
مواجهة  يف  واجلي�س  ال�شرطة  قوات  بناء  لإعادة  ليبيا  كافحت  لقد  ال�شيا�شات. 
متوياًل،  واأف�شل  ت�شليحًا،  اأف�شل  احلالت،  من  كثري  يف  تكون،  التي  امليلي�شيات 
نف�شه على طول اخلطوط احلزبية  انق�شم اجلي�س  اليمن،  تنظيمًا. ويف  واأف�شل 
للتناف�س  �شاحة  البلدان  هذه  فاأ�شبحت  املركزية،  الدولة  �شلطة  �شعف  ظل  يف 
بحثًا  اإليهم  وتتطلع  للتدخل،  الأجانب  تدعو  الفاعلة  املحلية  فاجلهات  الإقليمي. 
عن املال وال�شالح والدعم ال�شيا�شي، فقد اأدى �شعود الهويات املذهبية يف العامل 
العربي اإىل اجتياح م�شاحات وا�شعة من امل�شرتكات واجلوامع اله�شة يف املجتمعات 
العربية، �شاعدت بالأ�شا�س على تفكيك الهوية القومية وت�شّظت الهوية الوطنية، 
ويف ظل هذا ال�شعود للهويات الذهبية مت الك�شف عن �شراعات دولية وم�شالح 
اآخذة يف الت�شكيل وفق منطق تعددية املجالت الهوياتية يف عامل ا�شتع�شى على 

الأحادية القطبية التامة.)عبد الغني عماد، 2017(



-.70.-

الربيع.العربي.وبروز.الهوية.الوطنية.الفرعية

املنتــــدى..268.-.269

الربيع.العربي.وم�ضكلة.الأقليات
الإ�شكاليات  العربي جمموعة من  الربيع  بعد  الأقليات  يطرح احلديث عن 
املعرفية وال�شيا�شية، فاأّي حديث عن الأقليات يتم التعامل معة بحذر، خوًفا من 
اأي دعوات انف�شالية تهدد وحدة الدولة، خا�شة واأن املواثيق الدولية �شمنت لهم 
اأو  )اإثنية،  لأقليات  املنتمني  الأفراد  حرمان  ميكن  فال  ومدنية،  �شيا�شية  حقوًقا 
دينية، اأو لغوية( داخل الدول من حقوقهم يف حياتهم الثقافية، ون�شر وممار�شة، 
اأ�شكاًل  العربية  املنطقة  �شهدت  وقد  جمموعاتهم،  اأفراد  مع  لغتهم  ا�شتعمال  اأو 
خمتلفة من التعددية الإثنية، والدينية، والعرقية. وعلى الرغم من هذا التعدد، 
فان البع�س يعده جمرد معطى على اخلريطة الب�شرية العربية، بينما ينظر اخرون 
اأن املنطقة العربية  له كممهد لوحدة وا�شتقرار الدولة العربية، على الرغم من 
تزخر بالعديد من الأقليات الدينية والعرقية واللغوية، اإل اأن م�شاألة الأقليات مل 
حتظ بالهتمام اإل موؤخًرا، وهو اهتمام حمدود على اأي حال. وقد تنوعت اأ�شكال 
الهتمام ما بني احلقوقي وال�شيا�شي والديني. وقد ظلت املنطقة العربية، ورمبا 
حتى الآن، تفتقر اإىل الهتمام الفكري بهذه الق�شايا، ويكفي الإ�شارة اإىل اأن طرح 

مو�شوع الأقليات مل يبداأ اإل يف نهايات القرن املا�شي. )مي حمبيب 2016(.

ي�شري  العربي«،  الوطن  يف  الأقليات  بعنوان »م�شكالت  كتاب  مقدمة  ففي 
الكاتب اإىل ندرة املواد التي تعالج هذه الق�شية بالقول: وحتى الآن مل يجروؤ كاتب 
عربي على التعر�س مل�شكلة الأقليات يف الوطن العربي، خوًفا من اإثارة العواطف، 
وامل�شا�س بالنعرات، وا�شتمراًرا لدفن الروؤو�س يف الرمال، رغم ارتفاع الأ�شوات 

يف جمالت اأخرى.

ومل مي�س وقت طويل حتى بداأت اأ�شوات من جماعات الأقليات اأنف�شها تظهر 
اأن م�شار احلديث يتجه  ُتتداول، وبدا وا�شًحا  لغة احلقوق  ال�شطح، وبداأت  على 
اأزمة  الدولة يف  اأكرث نحو �شرورة العرتاف بحقوق هذه اجلماعات، مع دخول 
لن يحلها اإل اإعادة ترتيب ال�شاحات الداخلية حقوقًيا، وهذا ما ن�شميه )املراحل 

النتقالية بعد الثورات العربية(.
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وعند احلديث عن الأقليات، غالًبا ما يتقاطع بعدان؛ ال�شيا�شي والثقايف، 
ونالحظ ذلك يف عدد من التعريفات ال�شائعة ب�شاأن الأقليات. ففي مو�شوعة العلوم 
ال�شيا�شية ال�شادرة عن جامعة الكويت، نالحظ ذلك التعريف مبفهومي الأقلية/
الأغلبية، حيث يرد فيها: )ي�شتخدم مفهوما الأقلية والأغلبية كمفهومني متقابلني 
لالإ�شارة اإىل اأحد معنيني اأ�شا�شيني(، الأول ثقايف، مبعنى اتفاق اأكرثية املواطنني 
معها  تختلف  قليلة  فئة  وجود  مع  والطائفة،  والدين  والعرق  اللغة  حماور  على 
اأحد تلك املحاور، ورمبا عليها كافة. والثاين �شيا�شي، ين�شّب على طريقة  على 
ت�شكيل احلكومة، وحجم ما ينعقد لها من تاأييد املواطنني، وملا كانت ا�شتخدامات 
الأقلية/الأغلبية باملعنى الأول، قد ترافقت اأحياًنا مع بع�س املمار�شات التمييزية 
�شد الأقلية، ملجرد اأنها كذلك، فلقد اأ�شاع ذلك جًوا من التحفظ ورمبا الرف�س 
فيما  م�شداقيته  حافًظا  الثاين  املعنى  ظل  الذي  الوقت  يف  ال�شتخدام،  لهذا 
يت�شل بالتعبري عن اإحدى الظواهر الل�شيقة بالعملية ال�شيا�شية؛ ظاهرة ت�شكيل 

)korrany 2010( .احلكومة

ويف تقدير الباحث فاإّن فهم مو�شوع الأقليات يف املنطقة العربية، يتطّلب 
املو�شوع  هذا  طبيعة  من  اأكرث  نقرتب  حتى  والثقايف  ال�شيا�شي  البعد  نراعي  اأن 
وموقعه يف اإطار عمليات بناء ال�شلطة، بالإ�شافة اإىل البعد احلقوقي لها، كما اأن 
ّالأقليات كتكوينات اجتماعية اأو ثقافية موؤ�شر على التنوع، ولكنها برزت كم�شكلة 
ب�شبب ال�شياقات ال�شلطوية التي جعلت من ق�شية التنوع ب�شكل عام م�شكلة. والأمر 
يتعلق بالبنية ال�شيا�شية يف البلدان العربية التي اأ�ش�شت �شلطتها على خليط غري 
التقليدي واحلديث، والفردي واجلماعي، فخلقت هويات �شيا�شية  متجان�س من 
كلية مل تكن يف اإمكانها اأن توجد اإل بكبت الهويات الفرعية )لالأقليات( وال�شراع 
معها حتى تثبت ذاتها. وبالتايل، فكما �شعت الدولة يف املنطقة العربية اإىل اإق�شاء 
اإىل الحتماء  التي دفعت هذه املجموعات  اأخرى هي  فاإنها من ناحية  الأقليات، 
بهوياتها والنغالق بداخلها. فالدولة مل تدمج الأفراد كمواطنني، ولكن كتابعني 

لهويات كربى اأو �شغرى، بع�شها �شائد وبع�شها تابع. 
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حقوق  انتهاك  اإىل  فقط  تف�س  مل  الو�شع  هذا  تداعيات  اأن  احلقيقة  وفى 
ال�شلطات  تقمع  فكما  للجميع.  الفردية  احلقوق  انتهاك  اإىل  ولكن  الأقليات، 
ال�شائدة احلقوق الفردية، كذلك تفعل بع�س الأقليات با�شم احلفاظ على الهوية 
اجلماعية. ولعل اأو�شاع الن�شاء اأكرب موؤ�شر على ذلك وخا�شة فيما يتعلق بق�شايا 
التي  وتقاليدها  �شرائعها  على  للحفاظ  جماعة  كل  فت�شعى  ال�شخ�شية،  الأحوال 
غالبا ما ت�شاغ ب�شورة ذكورية تهدر حقوق الن�شاء. ومع �شعف الدولة والتغريات 
الأقليات  الإقليمية، مل تعد  العربي، ف�شاًل عن ال�شراعات  العامل  التي ي�شهدها 
كيانات �شامتة، بل اأ�شحت �شمن الديناميات اجلديدة للتمرد على �شلطة فقدت 

م�شروعيتها. )�شم�س الدين 2009(

اخلامتة
الهوية  بروز  يف  العربي«  »الربيع  بـ  يعرف  ما  دور  بيان  الدرا�شة  حاولت 
هذه  �شكلت  حيث  )الوطنية(،  العامة  الهوية  ح�شاب  على  )الفرعية(  اخلا�شة 
الأحداث تغرًيا دراماتيكًيا يف تقوقع الأفراد واملجتمعات حول هوياتهم الفرعية، 
�شواء كانت قومية اأو مذهبية اأو طائفية، يف اأكرب حتدٍّ للهوية الوطنية، فيما ت�شكل 
والنقا�س،  للجدل  اإثارة  الفكرية  املقاربات  اأكرث  اإحدى  العربي  العامل  يف  الهوية 

يعك�س اإ�شكالية تطرح بني املقاربات الفكرية ملفهوم الهوية والإن�شان.

حتولت  اإحداث  على  الرهان  واأ�شبح  العربي«،  »الربيع  اأحداث  وجاءت 
بني  التوازن  حتفظ  ب�شورة  والدولة  ال�شلطة  ت�شكيل  باإعادة  ت�شمح  دميقراطية 
اندلع �شراعات عنفية  ولكن  الفردية )املواطنة( واحلقوق اجلماعية،  احلقوق 
يف بع�س البلدان، وهيمنة ف�شائل الإ�شالم ال�شيا�شي من ناحية اأخرى، قد يدفع 
باجتاه اإعادة هيكلة النظام ال�شيا�شي حول مركز الهويات اأكرث من مرتكز املواطنة. 
ا  ويف حقيقة الأمر، فاإن هذا التوجه �شوف يفتح الباب وا�شًعا اأمام ال�شراع عو�شً

عن الت�شامن الجتماعي.

التوازن بني  ترتكز على  اأن  ينبغي  الدميقراطي،  اإن عملية فعالة لالنتقال 
احلقوق الفردية واجلماعية، والعرتاف بالتنوع الثقايف والعرقي والديني، ولكن 
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يف �شياق احرتام مبداأ املواطنة. وهذا هو التحدي الذي تواجهه القوى احلقوقية 
واملدنية، وكذلك الأقليات التي عليها التنبه لذلك، بدًل من كبت احلقوق الفردية 
با�شم احلفاظ على الهويات اجلماعية. ويف خ�شم التحولت التي ي�شهدها العامل 
العربي ميكن اأن ندرج بع�س الإ�شكاليات واأهم الق�شايا التي ميكن اأن تتخذ بعًدا 

م�شتقبلًيا، وهي كالتايل:
- انتقال مركز القوة من الدولة )الهوية اجلماعية( اإىل الهوية الفرعية، وغياب 

الدولة املركزية املوحدة والقوية.
�س  القطرية على ح�شاب النتماء القومي، واتخاذ امل�شكالت الداخلية حيًزا  - تكرُّ

اأكرب.  
اإىل  العربية  الدول  تنق�شم يف �شوئها  ا�شتقطابات وحتالفات جديدة قد  - بروز 
تكري�ًشا  وطائفية  مذهبية  �شراعات  عنها  تنجم  وقد  كبريتني،  جمموعتني 

لالنق�شامات اأو التحالفات اجلديدة.
- �شوف يفرز ت�شدي الإ�شالم ال�شيا�شي لدفة احلكم يف عدة دول عربية وكذلك 
مناذج �شيا�شية اأخرى خارطة جديدة من العالقات والتحالفات وظهور اأحزاب 
عما  ال�شيا�شي  خطابها  يف  وتختلف   قبل،  من  تكن  مل  واألوان  باأثواب  جديدة 

كانت عليه الأحزاب يف ال�شابق.
- ت�شيي�س املجتمع الذي قد يكون �شرورًيا يف مرحلة التغيري، ولكنه ي�شكل عاماًل 

معرقاًل يف مرحلة بناء الدولة  امل�شتقرة.
- تزايد ال�شراع بني املركز والأقاليم، وفقدان التوازن بينهما.

- لن تبقى اأي دولة عربية مبناأى عن اآثار الربيع العربي، و�شتنجم عن هذه الآثار 
اأو�شاع جديدة وعالقات خمتلفة على عدة م�شتويات.

- �شعف الأداء اخلارجي للدول التي �شهدت ربيًعا عربًيا، وذلك لربوز اهتمامات 
داخلية على ح�شاب اهتمامات الدولة بعالقاتها اخلارجية.

حلوٍل  اإيجاد  يف  م�شكالت  وبروز  اإ�شكالًيا،  طابًعا  الق�شايا  من  الكثري  - اتخاذ 
مقنعة لها.
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اأزمة الثقافة العربية

اأ.د..محمد.عبد.العزيز.ربيع*

ويف  معني  زمن  خالل  لأمة  اأو  ل�شعب  املادية  غري  الإجنازات  هي  الثقافة 
مكان معني، وت�شمل الثقافُة العادات والتقاليد والقيم واملعتقدات والإنتاج الأدبي 
والفني بكافة اأ�شكاله، وطرق التفكري ومنط احلياة والفنون املعمارية، وهذا يجعل 
الثقافة ُملكًا لل�شعب الذي اأنتجها، ومتيزه عن غريه من ال�شعوب. اأما احل�شارة 
فهي الإجنازات املادية وغري املادية التي ينجزها �شعب اأو اأمة خالل ع�شر من 
الع�شور كع�شر الزراعة. وت�شمل احل�شارة اإىل جانب الإجنازات الثقافية العلوم 
والتكنولوجيا بكافة اأ�شكالها، ومنط الإنتاج القت�شادي، ما يجعل الثقافة جزءًا 
اأ�شا�شيًا من ح�شارة ع�شرها، ترتبط بها بعالقة تاأثري متبادل، ما يجعل كل تطور 
الثقافة.  م�شرية  يف  يوؤثر  ح�شاري  تطور  وكل  احل�شارة،  م�شرية  يف  يوؤثر  ثقايف 
اأهم مكونات الثقافة،  وفيما تعترب العادات والتقاليد وطرق التفكري واملعتقدات 

يعترب منط الإنتاج القت�شادي اأهم مكونات احل�شارة. 

تتطور احل�شارة وتنتقل من مرحلة لأخرى اأكرث تقدمًا نتيجة حلدوث تغري 
اأ�شا�شي يف منط الإنتاج ال�شائد يف املجتمع. اأما الثقافة فتتطور نتيجة لفعل اأفكار 
عليها  يفر�س  جديد  اإنتاجي  منط  تاأثري  حتت  اأو  جديدة،  ومعتقدات  ونظريات 
اأن تتطور. لذلك من ال�شعب اأن تتطور الثقافة يف معزل عن اإطارها احل�شاري 

* اأ�شتاذ ممّيز يف القت�شاد ال�شيا�شي الدويل، وع�شو منتدى الفكر العربي/الأردن. 
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الثقافة  عن  معزل  يف  احل�شارة  تتطور  اأن  الأ�شعب  ومن  القت�شادي،  بجوهره 
ال�شعبية. وهذا يعني اأن حدوث تغري اأ�شا�شي يف منط الإنتاج القت�شادي يت�شبب 
القدمية وحتل  العنا�شر  تتجاوز  ثقافية  وعنا�شر  اإنتاج جديدة  يف خلق عالقات 
حمل اأغلبها؛ ما يجعل كل ح�شارة تفرز ثقافتها اخلا�شة بها والتي تاأتي بال�شرورة 
من�شجمة مع النمط الإنتاجي ال�شائد يف زمنها، ومتوافقة مع عالقات الإنتاج التي 
يخلقها منط الإنتاج املعني. ومع اأن لكل جمتمع ثقافته اخلا�شة به بغ�س النظر 
عن م�شتوى تطوره احل�شاري، اإل اأن كل تطور ح�شاري يقوم بفر�س منطقه على 
الثقافة ال�شائدة يف املجتمع، واإجبارها على التطور بعيدًا عن جذورها التقليدية. 
وملا كانت الثقافة متيل بطبيعتها اإىل الثبات وال�شتمرارية، وذلك بدعوى احلفاظ 
على »الأ�شالة والرتاث«، فاإن �شفة النزاع، ل التعاون، تغلب على عالقة الثقافة 

باحل�شارة، خا�شة خالل مراحل النتقال احل�شارية.

الإطار.التاريخي.للتطور.الثقافي
مراحل  باأربعة  الأر�س  هذه  على  الطويل  تاريخها  خالل  الإن�شانية  مّرت 
ح�شارة  الزراعة،  ح�شارة  القبلية،  والتنقل  الرعي  ح�شارة  رئي�شية:  ح�شارية 
ال�شناعة، وح�شارة ما بعد ال�شناعة التي اأطلقُت عليها ا�شم »ح�شارة املعرفة«. 
قبل  �شنة  األف  ثالثني  نحو  القبلي(  )الع�شر  الأوىل  احل�شارة  ا�شتمرت  وفيما 
النتقال اإىل ح�شارة الزراعة، ا�شتمرت ح�شارة الزراعة نحو ع�شرة اآلف �شنة 
دور  يف  تزال  ل  التي  املعرفة  ح�شارة  اأما  ال�شناعة،  ح�شارة  اإىل  النتقال  قبل 
وملا  ال�شناعة.  ع�شر  على  �شنة   250 نحو  مرور  بعد  تطورها  بداأ  فقد  التكوين، 
الت�شعينات  منت�شف  بداأ يف  قد  املعرفة  اإىل ع�شر  ال�شناعة  انتقال ع�شر  كان 
من القرن الع�شرين، فاإن من املتوقع اأن يتبلور ع�شر املعرفة بثقافته واقت�شاده 
بداية  على  �شنة   30 نحو  مرور  بعد  اأي  2025؛  عام  حوايل  يف  املميز  وجمتمعه 

مرحلة النتقال احل�شارية من ع�شر ال�شناعة اإىل ع�شر املعرفة. 

على  فر�س  جديد  اقت�شادي  اإنتاجي  منط  اأكتاف  على  ح�شارة  كل  قامت 
النمط الإنتاجي القدمي اأن يتطور، واأن يتنازل يف الوقت ذاته عن اأهم خ�شائ�شه 
ومعطياته التقليدية، مبا يف ذلك عالقات الإنتاج الجتماعية. وهذا فر�س على 
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الثقافة اأْن تتطور وتتنازل مرغمة عن جّل خ�شائ�شها ومعطياتها املميزة. وي�شري 
اأن كل جمتمع رف�س التطور بالقدر الكايف ويف الجتاه املطلوب من  التاريخ اإىل 
اأجل التكيف مع النمط الإنتاجي اجلديد حكم عليه الزمن بالتخلف عن الع�شر 
اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  ويعود  الع�شر.  ذلك  يف  تعي�س  التي  والدول  ال�شعوب  وعن 
طبيعة امل�شرية التاريخية التي ت�شر على ال�شري اإىل الأمام دون تردد، غري معنية 

باحلفاظ على ثقافة اأو تقليد اأو عالقة اجتماعية اأو �شعب.

عندما بداأ الإن�شان، قبل نحو مئة األف �شنة ُيكّون جتمعات �شغرية تعي�س على 
ال�شيد وجمع الثمار والأع�شاب متنقاًل من مكان لآخر، كان عليه اأن يطور اأدوات 
للتوا�شل والتفاهم بني اأع�شائه وتنظيمهم، ما جعل الثقافة تبداأ يف التطور. وملا 
ولغة م�شرتكة،  وقيم  وتقاليد  دون عادات  قيام جمتمع من  املمكن  كان من غري 
الع�شر  الأ�شا�شي يف  الثقافة وعمادها  اأ�شبحت ت�شكل جوهر  العنا�شر  فاإن تلك 
القبلي. وب�شبب اختالف ظروف البيئة الطبيعة والجتماعية من مكان لآخر، فاإن 
الثقافات اختلفت قلياًل من مكان لآخر ومن �شعب لآخر. لكن �شيادة منط اإنتاجي 
واحد خالل تلك الفرتة، وهو منط الإنتاج القائم على ال�شيد والرعي، جعل كل 
وت�شري  اإىل حدٍّ كبري.  الزراعة مت�شابهة  اأفرزتها ح�شارة ما قبل  التي  الثقافات 
ال�شجالت التاريخية واحلفريات الأثرية وعلم الأنرثوبولوجيا اإىل تقارب ثقافات 

كل املجتمعات القبلية حيث وجدت يف الأزمنة القدمية.

جاء انتقال الإن�شان من ع�شر القبلية اإىل ع�شر الزراعة بعد اأن اكت�شف 
منطًا اإنتاجيًا جديدًا اأ�شا�شه فالحة الأر�س واإنتاج حاجته من الغذاء، وهذا فر�س 
عليه اأن يتبنى طريقة حياة جديدة تقوم على ال�شتقرار، تختلف كل الختالف عن 
طريقة حياة املجتمع القبلي القدمي. ويف الواقع، مل يكن باإمكان الإن�شان القبلي اأن 
ينتقل اإىل ع�شر الزراعة وال�شتقرار من دون اأن يتنازل عن منط اإنتاجه وطريقة 
والع�شبية  والتنقل،  الرتحال  عادة  مقدمتها  ويف  ثقافته،  عنا�شر  واأهم  حياته 
القبلية وما تعنيه من عالقات اجتماعية واأعراف، وتقاليد الغزو والنهب وال�شبي 
والأخذ بالثاأر. وحيث رف�س املجتمع القبلي التطور، واختار احلفاظ على طريقة 
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حياته الرعوية وتقاليده الع�شائرية، فاإن م�شرية احل�شارة الإن�شانية جعلته يتخلف 
عن الع�شر بكل معطياته احلياتية.

القرى  وت�شييد  الدائمة  امل�شاكن  بناء  نحو  واجتاهه  الإن�شان  ا�شتقرار  اإن 
الزراعية مكنه من اإنتاج فائ�س غذائي؛ وهذا جعل باإمكان البع�س من النا�س اأن 
يتفرغ للتفكري يف ق�شايا مل تكن ت�شغل بال الإن�شان القبلي، من بينها كيفية زيادة 
اأدوات  وت�شنيع  املجتمع،  لإدارة  وتطوير نظم  الفائ�س وحفظه،  الإنتاج وتخزين 
الإنتاج، وتطوير اللغات وفنون الكتابة والقراءة، والتاأمل يف �شوؤون الكون واحلياة 
وفكرة  الدين  الفلكية، وظهور  تطوير احل�شابات  اإىل  قاد  بعد احلياة؛ وهذا  وما 
التدين والعبادة يف حياة الب�شرية لأول مرة. ولقد جاء الدين ليجيب عن الأ�شئلة 
التي عجز العلم يف ذلك الوقت عن الإجابة عليها، وكي ميد املجتمع بنظام من 
النا�س من حولها وتوحيدهم، ما  التي قامت بتجميع  والتقاليد والطقو�س  القيم 
جعل الدين ي�شبح جوهر الثقافة ال�شعبية يف كل جمتمع زراعي. وميكن القول باأن 
فكرة التقدم التي ظهرت يف حوايل منت�شف ع�شر الزراعة، تعترب هي امل�شوؤولة 
عن حتقيق التطور يف فنون الإنتاج والعلم، والتنوع الثقايف والتعدد الديني؛ لكن 
كل تطور من هذا النوع مكن الأثرياء والأقوياء من ا�شتغالل الفقراء وال�شعفاء 

وا�شتعبادهم اأحيانًا.

 يف حوايل منت�شف القرن اخلام�س ع�شر، دخلت ال�شني وبع�س املجتمعات 
الأوروبية مرحلة انتقالية نحو ع�شر ح�شاري جديد، هو ع�شر ال�شناعة. وبينما 
جنحت املجتمعات الأوروبية عامة يف جتاوز ع�شر الزراعة اإىل ال�شناعة خالل 
ثالثمائة �شنة تقريبًا، ف�شلت ال�شني يف اقتحام ذلك الع�شر. ويعود �شبب جناح 
اإذ فيما  الأوروبيني وف�شل ال�شينيني اإىل تباين قوة الثقافة يف حياة كل جمتمع؛ 
الأوروبية يف فتح املجال  املدن  اأ�شهم �شيوع احلرية القت�شادية والجتماعية يف 
لقيام ن�شاط فكري وحراك اجتماعي وحركة اإ�شالح دينية وا�شعة مهدت ال�شبيل 
اإن  اإذ  ال�شني؛  يف  احلريات  تلك  من  اأيٌّ  يتوفر  مل  ال�شناعية،  الثورة  حلدوث 
ارتباط احلاكم يف ال�شني بالآلهة، جعل ال�شلطة ال�شيا�شية ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بال�شلطة الدينية والثقافة ال�شعبية. ويف �شوء اأهمية الثقافة يف ت�شكيل العالقات 
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الجتماعية وطرق التفكري يف املجتمع، فاإن احلاكم يف ال�شني راأى اأن م�شلحته 
التقليدية  الجتماعية  القوى  جعل  وهذا  ال�شعبية.  بالثقافة  التم�شك  عليه  متلي 
والدينية واملوؤ�ش�شة ال�شيا�شية تتعاون معًا للحفاظ على مكونات الثقافة الكنفو�شية، 
اجلذور  ذات  وثقافتها  الزراعة  ح�شارة  كنف  يف  والعي�س  العامل  عن  والنعزال 
الزراعية. لذلك مل ي�شتطع املجتمع ال�شيني النتقال اإىل ع�شر ال�شناعة، على 

الرغم من تفوقه العلمي والتكنولوجي حينئذ على اأوروبا. 

اإىل جانب ذلك، كان املجتمع ال�شيني خا�شعًا ل�شلطة مركزية قوية فر�شت 
جيوب  منو  دون  حال  وهذا  حديدية،  بقب�شة  وحكمتها  البالد  على  �شيطرتها 
متحررة يف ا�شتطاعتها التفكري ب�شكل خمتلف اأو خمالف لأوامر املركز كما حدث 
يف مدن اأوروبا التجارية؛ اإذ كانت اأوروبا حينئذ جمزاأة اإىل دويالت، وفيها العديد 
من املدن التي خ�شعت ل�شلطات ذاتية خارجه عن �شلطة الأمراء والكني�شة معًا. 
لقد �شاد احلياة الأوروبية يف تلك الع�شور نظامان خمتلفان، اأحدهما اإقطاعي 
تركز  والإقطاعيات،  الأرياف  يف  الزراعي  الن�شاط  تركز  وفيما  مدين.  والثاين 
امللوك  اإخ�شاع  اإىل  الكني�شة  وب�شبب اجتاه  املدينة.  التجار واحلرفيني يف  ن�شاط 
املالية،  واملعامالت  التجارية  الن�شاطات  من  العديد  واإدانة  لتعاليمها،  والأمراء 
الكني�شة  وعالقة  ناحية،  من  بالكني�شة  والأمراء  امللوك  عالقة  �شاد  النزاع  فاإن 
بالقوى القت�شادية الفاعلة يف املدينة من ناحية ثانية. وهذا فتح املجال لربوز 
تيارات اجتماعية وثقافية غري تقليدية اجتهت عمومًا اإىل مناه�شة فكر الالهوت 
الكن�شي، وبالتايل قيام القوى القت�شادية وال�شيا�شية والفكرية بالتحالف والعمل 
على تقوي�س ال�شلطة الدنيوية للموؤ�ش�شة الدينية. ولقد ت�شبب ذلك التطور، خا�شة 
يف غياب �شلطة �شيا�شية ودينية مركزية، يف ميالد تقاليد وقيم و�شلوكيات ومواقف 
وم�شالح جديدة غري تقليدية كان لها الف�شل الأكرب يف احت�شان الن�شاطات املالية 

والقت�شادية التي رافقت التو�شع يف عمليات التجارة والت�شنيع.

وبدخول اأوروبا ع�شر ال�شناعة يف الن�شف الثاين من القرن الثامن ع�شر، 
كانت الثقافة الأوروبية وما انبثق عنها من عادات وتقاليد وقيم ونظم اجتماعية 
و�شيا�شية وعالقات اإنتاج وطرق تفكري تعي�س فرتة حتوُّل عميقة. ومع ن�شوج الثورة 
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اأوائل القرن الع�شرين، تبلور املجتمع ال�شناعي احلديث وتبلورت  ال�شناعية يف 
�شاد  كثريًا عما  وكلها جاءت خمتلفة  اإنتاجه،  ثقافته وطريقة حياته ومنط  معه 
حياة املجتمع الزراعي. وهذا بدوره جعل املجتمعات الزراعية التي رف�شت دخول 
ع�شر ال�شناعة، اأو تخلفت عنه تغدو جمتمعات متخلفة من النواحي القت�شادية 
وال�شيا�شية والجتماعية والعلمية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية؛ اأي متخلفة 

ح�شاريًا وثقافيًا عن الع�شر اجلديد وتابعة له ولعلومه ودوله. 

النقطاع.التاريخي
ي�شمل حدوث حتول عميق يف منط  انتقال جمتمع من ح�شارٍة لأخرى  اإّن 
والقت�شادية  الجتماعية  والهياكل  ال�شعبية،  والثقافة  الإنتاج،  وعالقات  الإنتاج 
وال�شيا�شية، ما يعني اأن كل ح�شارة تفرز جمتمعًا جديدًا واقت�شادًا جديدًا وثقافة 
جديدة خمتلفة كثريًا ونوعيًا عن جمتمع واقت�شاد وثقافة احل�شارة ال�شابقة. وهذا 
يعك�س حدوث انقطاع يف امل�شرية التاريخية، لأن التاريخ يتوقف اأمام كل حمطٍة 
ح�شارية ليغري و�شائله وفل�شفته واملنطق الذي يحكم م�شريته قبل اأن يبداأ حقبة 
تاريخ  يكون  م�شريته،  ملتابعة  التاريخ  وعودة  النقطاع  فرتة  جتاوز  ومع  جديدة. 
املرحلة ال�شابقة ومنطقه قد انتهى، وحكمته قد فقدت �شالحيتها. وهذا يعني اأن 
لكل مرحلة ح�شارية تاريخها ومنطقها التاريخيَّ اخلا�س بها، واأن التاريخ يبقى 
حاِلها  على  املعنية  احل�شارة  بقاِء  طواَل  اأحداثه  بع�س  متثيل  اإعادِة  على  قادرًا 
ذلك  و�شالحية  ملنطقه  التاريخ  فقدان  ومع  والثقايف.  الإنتاجي  مَنطها  و�شيادة 
املنطق، يفقد التاريخ دوره كاإطار مرجعي ُي�شتعان به يف فْهم احلا�شر، وت�شكيل 

امل�شتقبل والتنبوؤ باأحداثه.

بناء على ذلك ميكن القول اإن تاريخ املجتمع القـبلي ومنطقه وِحكمته بقيت 
وت�شكيل  امل�شتقبلي  والتنبوؤ  والتنظيم  التفكري  اإطارًا مرجعيًا يف  �شاحلة بو�شفها 
احل�شاري  النموذج  و�شوِل  بعد  القبلية.  احلياة  فرتِة  طوال  اجلماعية  الُهـويات 
تاريِخها  كتابة  يف  الزراعية  املجتمعات  بداأت  وال�شتقرار،  الزراعة  على  القائم 
اخلا�س بها والذي اختلف اختالفًا نوعيًا عن تاريخ حياة املجتمعات القبلية، الأمر 
الذي جعل التاريخ القبلي ي�شبح جزءًا من حياٍة وثقافة جتاوزها الزمن، ل متلك 
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القدرة على الإ�شهام يف ت�شكيل حياة اأو ثقافة اأو اقت�شاد املجتمع الزراعي. وقد 
حدث ال�شيء نف�ُشه بالن�شبة لتاريخ املُجتمعات الزراعية بعد تبلوِر ع�شر ال�شناعة، 
وجناح العديِد من الدول يف اقتحام ذلك الَع�شر، والقيام بتحديد معامل ح�شارته 
الأكرث تعقيدًا ودينامية وعلمية واإنتاجًا من احل�شارات ال�شابقة، مما جعل تاريخ 
مرجعيًا  اإطارًا  يكون  اأن  على  وقدرته  و�شالحيته  منطقه  يفقد  الزراعة  ع�شر 
ميكن توظيفه لت�شكيل ع�شر ال�شناعة، اأو التنبوؤ بتطوراته امل�شتقبلية. رغم ذلك، 
بقي تاريخ الزراعة حمافظًا على اجلزء الأكرب من منطقه و�شالحيته بالن�شبة 
للمجتمعات الزراعية التقليدية وعالقاتها بغريها من جمتمعات وثقافات تعي�س 
يف ع�شر الزراعة نف�شه. وملّا كان كل تاريخ يفقد �شالحيته حني تنتقل الب�شرية 
بتكرار  تاريٌخ  يقوم  اأن  املمكن  غري  من  اأ�شبح  فقد  لأخرى،  ح�شارية  حقبٍة  من 
نف�شه اإّل �شمن حدوٍد �شيقة تقع �شمن حدود ح�شارته التي عا�س فيها واأ�شهم يف 

ت�شكيل ثقافتها ومعطياتها احلياتية. 

تاأهياًل  املوؤهلة  والعَمالة  والتجارة  وال�شتثمار  املال  اأ�شواق  تدويل  لقد جاء 
ِعلميًا وفنيًا عاليًا بدءًا من منت�شف ت�شعينات القرن الع�شرين ليت�شبب يف تغيري 
معظم الفر�شيات التي ترتكز عليها النظرية القت�شادية الراأ�شمالية. من ناحية 
و�شيطرة  واملعلومات،  والإعالم  الت�شال  علوم  يف  الهائل  التقدم  قام  ثانية، 
ناعي الدميقراطي، وظهور جمموعاِت ال�شغط  امل�شلحة على حياِة املجتمع ال�شّ
اخلا�شة )اللوبي( باإ�شعاِف الأحزاب ال�شيا�شية وتعطيل فاعلية اأغلب املوؤ�ش�شات 
الدميقراطية التقليدية. وهذا يعني اأن املحطة التي اأ�شار اإليها فران�شي�س فوكوياما 
Francis Fukuyama مل تاأِت لتعلن نهاية التاريخ، بل لتعلن دخول النظام الغربي 

القائم على الراأ�شمالية والدميقراطية ازمة عوي�شة. وملّا كانت فرتات النقطاع 
التاريخي هي فرتات انتقال ح�شارية ُتوؤِذن بانتهاء َم�شرية ح�شارة، وبدء ح�شارة 
وال�شياع  بالرتباك  عادة  تت�شف  هذه  التاريخي  النقطاع  فرتات  فاإن  لحقة، 

والقلق، ولي�س بال�شتقرار. 
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هو  والراأ�شمالية،  الدميقراطية  حمطة  عند  التاريخ  بانتهاء  الّدعاء  اإن 
ادعاٌء مغلوط يعك�س عدم فهم فوكوياما لطبيعة مرحلة التغري التي مر بها عامل 
نهاية القرن الع�شرين، لأن ما حدث فعاًل هو ا�شطرار التاريخ اإىل التوقُّف ريثما 
ت�شتكمل املجتمعات ال�شناعية فـرتة النتقال اإىل ع�شر املعرفة. اإن حتول منط 
الإنتاج الرئي�شي يف املجتمعات ال�شناعية من ت�شنيع الب�شائع واملعدات والآلت 
النظم  على  فر�س  وت�شويقها،  العلمية  واملعارف  املعلومات  وحتليل  جمع  اإىل 
اأن تتطور يف اجتاه بعيٍد عن ثقافة ال�شناعة واقت�شادها وجمتمعها.  املجتمعية 
لذلك يقول Richard Rubenstein: اإن هناك حاجة لنظرية اجتماعية ت�شاعدنا 
بني  العالقات  طبيعة  تف�شري  باإمكانها  يكون  فيه،  نعي�س  الذي  العامل  فهم  على 

النظم احلياتية املختلفة وديناميكيتها، وكيف توؤثر يف حياتنا. 

ا�شتغرقت الفرتة النتقالية بني ح�شارتي الرعي والزراعة نحو 3000 �شنة، 
فيما ا�شتغرقت الفرتة النتقالية بني ح�شارتي الزراعة وال�شناعة نحو 300 �شنة. 
اأما الفرتة النتقالية بني ح�شارتي ال�شناعة واملعرفة فمن املتوقع اأن ت�شتغرق نحو 
ر هذه الفرتة، فاإن من ال�شعب على الُعلماء واملفكرين  30 �شنة فقط. وب�شبب ِق�شَ
الفقرية  ال�شعوب  وا�شتعمار  الباردة،  احلرب  اإدارة  يف  ان�شغلوا  الذين  واملوؤرخني 
وا�شتغالل ثرواتها اإدراك طبيعة الفرتة النتقالية وتبعاتها؛ وهذه تبعات ت�شتوجب 
ما  �شالحيتها،  فقدْت  التي  والنظريات  ال�شابقة  الأفكار  من  الكثري  عن  التخلي 
والتنبوؤ  احلا�شر  لتف�شري  ومنطقه  املا�شي  اأدوات  با�شتخدام  يقومون  جعلهم 
بامل�شتقبل. ويف الواقع، لقد اأ�شبح معظم هوؤلء ونظرياتهم جزءًا من تركة املا�شي 

التي جتاوزها الزمن ومل تعد �شاحلة لال�شتخدام جمددًا. 

لها  لي�س  م�شتقرة،  غري  جمتمعية  حالة  التاريخية  النقطاع  فرتة  جت�شد 
�شفاٌت ثابتة، ول حتكمها قوانني اأو قوى تغيري معروفة ميكن حتديُدها وتوظيفها 
للتنبوؤ مبا �شيف�شي اإليه التغري من تطوراٍت م�شتقبلية؛ الأمر الذي يجعل جتربة 
الإن�شان واملجتمع الذي مير بفرتة انتقال ح�شارية �شبيهة بتجربة �شائق �شيارة 
دَخل منطقة جبال َوِعرة يـتلوى الطريق فيها تبعًا لرتفاع اجلبال وُعمق الأودية. 
اأن قام الطريق باللتفاف حول جبل حتى اختفت معامل الطبيعة التي تعّود  وما 
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ال�شائق على روؤيتها كلما نظر يف املراآة اخللفية، فيما كانت اجلبال اأمامه حُتوُل 
دون روؤيِة معامل الطبيعة التي ترتامى خلفها. نتيجة لذلك تراجعت قدرة ال�شائق 
على التحكم يف ال�شيارة و�شرعتها، حيث اأ�شبحت قراراته ُعر�شة مِلا يواجهه من 
خلفه  الطبيعة  فال  �شتـنـتهي.  كيف  ول  تـنتهي  متى  يعرف  ل  ومنحنيات  مطبات 
ينتظره من  ما  لتخيل  فر�شة  تعطيه  اجلبال  ول  اأمامه،  يوجد  عما  فكرة  تعطيه 
التفاوؤل والت�شاوؤم والتخبط  النف�شية تعك�س خليطًا من  مفاجاآت، ما جَعل حالته 

والرتباك والقلق يف اآن واحد.
وا�شتيعاب ِعربه وكيفية ال�شتفادة منه ق�شية مهمة،  التاريخ  اأن فهم  ومع 
يعي�شون  اأ�ْشَرى  النا�س جمرد  يجعل  املا�شي  وحكمة  التاريخ  على  الرتكيز  اأن  اإل 
يف بيٍت موح�س ل ُتِطلُّ عليه �شم�س، ول يزوره زائر. ومع اأنه من املمكن توظيف 
التاريخ والذكريات التي تختزنها ال�شعوب والأمم عادًة لبدء عملياِت تغري وحتّول 
مثمرة، اإل اأن التقدم املجتمعي وحتى الفردي ل ميكن اأن يحدث من دون ت�شليط 
الأنظار على املُ�شتقبل، مما يوجب التعرف اإىل القوى املحركة للتاريخ والطريق 
الذي ت�شلكه تلك القوى اأثناء قيامها بقيادة عمليات التحول الجتماعي والثقايف 
بامل�شتقبل يف �شوِء  تربط احلا�شر  لنظرية  بحاجٍة  اأننا  يعني  ما  التقدم،  نع  و�شُ

عالقة احلا�شر باملا�شي مرورًا بفرتات النقطاع التاريخية. 

الثقة.التقليدية.والثقة.الجتماعية.
تنق�شم الثقة يف املجتمع اإىل نوعني: ثقة تقليدية ُمتوارثة، وثقة اجتماعية 
الثقة  من  عالية  بدرجة  والقبلية  الزراعية  املجتمعات  تتمتع  وفيما  ُمكت�شبة. 
تتمتع  فيما  املقابل،  يف  الجتماعية.  الثقة  من  القليل  �شوى  متلك  ل  التقليدية، 
املجتمعات ال�شناعية واملعرفية بقدر كبري من الثقة الجتماعية، ل متلك �شوى 
القليل من الثقة التقليدية. اأما املجتمعات التي متر يف مرحلة انتقال ح�شارية، 
تقليدية،  ثقة  من  لديها  ما  غالبية  بفقدان  فتت�شف  عامة،  العربية  كاملجتمعات 
تلك  يجعل  وهذا  الجتماعية.  الثقة  من  معقول  قدر  على  ا�شتحواذها  وعدم 
والبوادي،  الأرياف  من  باملهاجرين  املكتظة  الكبرية  املدن  خا�شة  املجتمعات، 
تت�شف بفقدان الثقة الجتماعية والتقليدية على ال�شواء، ما يجعلها تعاين عجزًا 

 .)Trust Deficit( ،يف الثقة
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يف  اأفراده  يعي�س  التطور،  بطيء  م�شتقر  جمتمع  نتاج  هي  التقليدية  الثقة 
القرى  لأع�شاء  يتيح  ما  الأكرب،  املجتمع  عن  معزولة  �شبه  �شغرية  واأحياء  قرى 
يومي  ب�شكل  والتوا�شل  قرب،  عن  البع�س  بع�شهم  اإىل  التعرف  فر�شة  والأحياء 
اأو �شبه يومي؛ وهذا يجعل من ال�شهل اأن ت�شود الثقة يف املجتمع هذا دون حاجة 
لتدخل الدولة اأو القانون؛ اإذ تقوم التقاليد والعادات والقيم والهياكل الجتماعية 
نتاج  فهي  الجتماعية  الثقة  اأما  ا�شتمراريتها.  على  واحلفاظ  الثقة  هذه  ببلورة 
جمتمع كبري �شريع التطور، يعي�س اأفراده يف مدن واأحياء مرتامية الأطراف، فيما 
يعي�س النا�س خلف اأبواب مغلقة واأ�شوار عالية؛ ما يجعل من املتعذر عليهم التعرف 
اإىل بع�شهم البع�س وتكوين ثقة تقليدية. لذلك يجد املجتمع هذا نف�شه م�شطرًا، 
اأن يطور ثقة اجتماعية  كي يحافظ على بقائه و�شري احلياة فيه ب�شكل طبيعي، 
ر�شمية،  لت�شريعات  العالقات  خمتلف  باإخ�شاع  وذلك  التقليدية،  للثقة  بديلة 
وتقنني املعامالت التجارية واملالية. وتقوم الثقة الجتماعية على احرتام كل فرد 
يف املجتمع لراأي غريه من النا�س، والعرتاف بحق كل مواطن يف ال�شعي لتحقيق 
م�شاحله اخلا�شة، �شريطة اللتزام بعدم العتداء على حقوق غريه من النا�س؛ 
اإذ من خالل العرتاف املتبادل بحقوق وم�شالح متكافئة ت�شـود الثقة يف املجتمع، 
ويطمئن النا�س اإىل بع�شهم البع�س دون حاجة ملعرفة �شخ�شية، ودون احتكاك 

مبا�شر فيما بينهم. 
ال�شغرى،  النتماء  حلقات  �شمن  ت�شود  التقليدية  الثقة  اأن  يعني  وهذا 
عقائدية  مبادئ  على  تقوم  التي  والتجمعات  والقرية  واجِلوار  العائلة  نطاق  يف 
م�شرتكة، فيما ت�شود الثقة الجتماعية �شمن حلقات النـتماء الكربى، يف نطاِق 
القائمة على م�شالح متبادلة.  املنظمات املهنية والدوائر احُلكومية والتجمعات 
وملا كانت العالقات �شمن حلقات النتماء ال�شغرى متيل بطبيعِتها اإىل الب�شاطة 
كذلك.  الثبات  اإىل  متيل  التقليدية  الثقة  فاإن  لقانون،  تخ�شع  وقلما  والثبات، 
اإىل التحول با�شتمرار ب�شبب تغري امل�شالح وتعديل  الثقة الجتماعية فتميل  اأما 
التقليدية  الثقة  كانت  وملا  واحلياتية.  القت�شادية  الأو�شاع  لتغري  تبعًا  القوانني 
�شمة ثقافية موروثة، فاإن �شورها قلما تغريت يف حياة جمتمع تقليدي، فيما تـتغري 
�شور الثقة الجتماعية يف حياة كل جماعة تعي�س يف جمتمع غري تقليدي ب�شبب 

تغري امل�شالح والقوانني. 
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اإذًا، الثقة التقليدية هي �شمة ثقافية متوارثة ت�شود يف املجتمعات التي تعي�س 
يف ع�شور ما قبل ال�شناعة وتعتمد اأ�شا�شًا على عالقات اجلوار والقرابة والن�شب؛ 
يف  تعي�س  جمتمعات  يف  ت�شود  مكت�شبة  ثقافية  �شمة  فهي  الجتماعية  الثقة  اأما 
ع�شور ال�شناعة وما بعدها. وهذا يجعل من غري املمكن اأن تعي�س الثقة التقليدية 
والثقة الجتماعية يف جمتمع واحد؛ اإذ حني ت�شعف الثقة التقليدية ي�شبح لزامًا 
على املجتمع اأن يطور ثقة اجتماعية، وحني تتطور الثقة الجتماعية ترتاجع اأهمية 
التقليدية  الثقة  املجتمع. حني ترتاجع  دورها يف حياة  ويت�شاءل  التقليدية  الثقة 
ويعجز املجتمع عن تطوير ثقة اجتماعية بديلة، فاإن النتيجة تكون تفتت املجتمع، 
وتدهور القيم واملواقف، وانت�شار الف�شاد، و�شعف ال�شعور بامل�شوؤولية، والعجز عن 

حتديد الأهداف املجتمعية. 

وعلى �شبيل املثال، فيما مييل ال�شائق يف اأوروبا اإىل الثقة مبهارة ال�شائق 
الذي يقابله على الطريق من دون اأن يعرف عنه �شيئًا، مييل ال�شائق يف الدول 
عرفه  واإن  حتى  الطريق  على  يواجهه  الذي  ال�شائق  مبهارة  ال�شك  اإىل  العربية 
ي�شعر  فاإنه  اأوروبية  �شيارته يف مدينة  اأحدنا  يقود  ب�شفة �شخ�شية. لذلك حني 
اأوروبا  ففي  عربية.  مدينة  يف  �شيارته  يقود  حني  به  ي�شعر  مما  اأكرب  باطمئنان 
ما  واأ�شولها،  ال�شيارة  قيادة  فنون  ويعرف  ال�شري  قوانني  ال�شائق عمومًا  يحرتم 
اإىل  مييل  ال�شائق  فاإن  عامة،  النامية  البالد  يف  اأما  ال�شائق؛  بذلك  الثقة  يعزز 
عدم احرتام قانون ال�شري، وغالبًا ل يفهم ذلك القانون، واأحيانًا يح�شل على 
رخ�شة قيادة ال�شيارة مقابل ر�شوة؛ ما ي�شعف الثقة بهذا ال�شائق. وهذا يعني 
اأننا نثق يف ال�شائق الأوروبي لأننا نثق باأنه يفهم قانون ال�شري ويحرتمه، ول نثق 
يعني  ما  واحرتمه؛  ال�شري  قانون  فهم  قلما  باأنه  نعتقد  لأننا  العربي  ال�شائق  يف 
اأن الثقة وعدم الثقة يف احلالتني تاأتي من خالل فهمنا للقانون ودوره يف حياة 

املجتمع واحرتامنا له. 

من  مزيدًا  فيه  احلياة  ت�شهد  ح�شارية،  انتقال  بفرتة  جمتمع  مير  حني 
التعقيد، فيما ت�شهد الثقافة مزيدًا من التف�شخ والتفتت، ما يجعل الِقـيم والتقاليد 
والأعراف القدمية تـنهار ب�شرعة. وهذا يت�شبب يف انح�شار الثقة التقليدية قبل اأن 
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تتطور القوانني واملوؤ�ش�شات يف املجتمع اجلديد بالقدر الكايف خللق ثقٍة اجتماعية 
بديلة، ما يعني اأن املجتمع هذا ي�شهد عجزًا يف الثقة. وهذا من �شاأنه اأن يجعل 
م�شتوى  على  للثقة  اأهل  وغرَي  مثاًل،  العائلة  م�شتوى  على  للثقة  اأهاًل  �شخ�شًا 
املجتمع، ما يوؤدي اإىل انت�شار الف�شاد والنحراف والزدواجية و�شعف امل�شوؤولية 
اأن العجز يف الثقة ُيبطئ عمليات التطور املجتمعية،  الفردية والجتماعية. كما 
وقد يت�شبب يف تعطيل م�شرية املجتمع نحو حتقيق اأهدافه يف التنمية والنه�شة، 

كما حدث ويحدث يف معظم الدول النامية. 

على  تركيزها  من  اأكرث  الفرد  حقوق  على  الغربية  الثقافات  ُتركز  فيما 
واجباته، تركز الثقافات الزراعية والقبلية على واجبات الفرد اأكرث من تركيزها 
الغرب  يف  تزدهر  اجتماعيـة  وقيمة  كموقف  الفردية  جعل  وهذا  حقوقه؛  على 
على ح�شاب املجموعة واملجتمع، فيما قاد اإىل كبت الفرد واملبادرات الفردية يف 
الدولة  الفرد حقوقه وتقوم  الغربية، يعرف  التقليدية. يف املجتمعات  املجتمعات 
مب�شاعدته على معرفتها، ما يجعله يعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات. 
الدولة على  ال�شرقية واجباته، وتعمل  الفرد يف املجتمعات  املقابل، فيما يعي  يف 
زيادتها وتذكري املواطنني بها با�شتمرار، ي�شقى الفرد كي يعرف حقوقه التي تقوم 
الدولة وال�شلطة التقليدية عادة مب�شادرة اجلزء الأكرب منها. وفيما ت�شبب هذا 
�شعيًا  اأو ع�شرية  اأو طائفة  الفرد نحو الرمتاء يف ح�شن جماعة  الو�شع يف دفع 
تف�شي  يف  �شببًا  كان  حقوقه،  بع�س  على  واحل�شول  الجتماعي  وجوده  ل�شمان 
الوا�شطة واملح�شوبية، و�شرعنة تلك الت�شرفات بو�شفها تقاليد واأعراًفا متوارثة. 
وتعي�س  معه  تولد  مقد�شة  اأ�شياء  وحرياته  الفرد  الدميقراطي، حقوق  الغرب  يف 
معه العمر كله، وتتكفل الدولة بتاأمينها وحمايتها. اأما يف ال�شرق، فاإن حقوق الفرد 
تعترب عادة منحة من احلاكم تخ�شع مل�شيئته ومزاجه، مينح من ي�شاء القدر الذي 

ي�شاء، ما يجعله ي�شعر باأن من حقه ا�شرتدادها وحرمان الفرد منها متى �شاء.

الثقة  من  القليل  ولكن  التقليدية  الثقة  من  الكثري  متلك  التي  املجتمعات 
الجتماعية تزدهر فيها العالقات القائمة على العواطف والروابط العائلية، فيما 
وبعك�س ذلك متامًا،  واملوؤ�ش�شية.  والإنتاج  العمل  على  القائمة  العالقات  تـرتاجع 
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تزدهر العالقات القائمة على امل�شالح وما يرتبط بها من ن�شاطات مالية وجتارية 
اإنتاج وموؤ�ش�شات علمية واجتماعية، وذلك ب�شبب ما متلكه املجتمعات  وعالقات 
هذه من ثقة اجتماعية، فيما تـرتاجع العالقات القائمة على العواطف والروابط 
العائلية ب�شبب غياب اأو �شعف الثقة التقليدية. وملا كانت الثقة الجتماعية اأمرًا 
مهمًا لتنظيم العمليات املعقدة، فاإن املجتمعات التي متلك قدرًا جيدًا من الثقة 
هذه ا�شتطاعت حتقيق درجة عالية من الت�شنيع والتقدم، فيما ف�شلت املجتمعات 

التقليدية يف جُماراتها وحتقيق نه�شة مماثلة. 

اإن اأزمة الركود القت�شادي الكبري التي تبلورت يف عام 2008 تعطي مثاًل 
مرور  اإن  اإذ  الثقة؛  يف  عجزًا  يعاين  جمتمع  يف  يحدث  اأن  ميكن  ما  على  جيدًا 
اأمريكا يف مرحلة انتقالية من ع�شر ال�شناعة اإىل ع�شر املعرفة جعلها تخ�شر 
جزءًا كبريًا مما كان لديها من ثقة اجتماعية ب�شبب تـقادم الكثري من القوانني 
املتقادمة  حمل  حتلُّ  جديدة  وت�شريعات  قوانني  تطوير  يف  وف�شلها  والت�شريعات، 
الذي  الأمر  امل�شوؤولية الجتماعية،  الثقة تراجعت  بال�شرعة املطلوبة. ويف غياب 
�شجع مديري البنوك و�شركات التاأمني وموؤ�ش�شات التمويل وال�شتثمار، ُم�شلحني 
عَملهم  حميط  يف  املتبعة  والتقاليِد  القوانني  على  التحايل  على  اجَل�َشع،  ب�شالح 
»منتجات  وخلق  القرو�س،  على  الفائدة  واأ�شعار  املالية  الأ�شواق  يف  والتالُعب 
واجلهالء  الفقراء  ا�شتغالل  اأ�شا�شًا  ا�شتهدفت   )Financial Products( مالية« 
وكبار ال�شن من املـتقاعدين والأجانب، والإثراء على ح�شابهم. وميكن القول اإن 
ما حدث منذ بداية الت�شعينات من القرن الع�شرين من حتولت جمتمعية ت�شبب 
يف انح�شار الثقة الجتماعية التي ن�شاأت يف الع�شر ال�شناعي، ما جعل جمتمعات 
لن  ثقة  وهذه  واآخر،  جمتمع  بني  حدتها  تختلف  ثقة  اأزمة  تعاين  عامة  الغرب 
اجَل�َشع  وثقافة  احلر  ال�شوق  فل�شفة  َهيمنة  ظل  يف  ا�شرتدادها  ال�شهل  من  يكون 
على املجتمع. اأما الهند واملك�شيك وم�شر فتعطي اأف�شَل الأمثلة على تراُجع الثقة 
يف  ملرورها  نـتيجة  الثقة  يف  عجز  وحدوث  الجتماعية  الثقة  وتخلُّف  التقليدية 
الف�شاد  �ُشيوع  اإىل  يوؤدي  ما  ال�شناعة،  اإىل  الزراعة  انتقال ح�شارية من  مرحلة 

وغياِب الَعدالة، واجتاه الأثرياء والأقوياء اإىل ا�شتغالل الُفقراء وال�شعفاء. 



-.88.-

اأزمة.الثقافة.العربية

املنتــــدى..268.-.269

يعتقد املعنيون بالتنمية باأن راأ�س املال الجتماعي هو اأهم �شروط التقدم 
والزدهار، واأنه ل ميكن ملجتمع اأن ينتج راأ�س مال اجتماعي من دون اأن يتمتع بثقة 
اجتماعية. لكن فوكوياما وغريه من مفكري الغرب يقولون باأن الثقة الجتماعية 
متلك  املختلفة  املجتمعات  يجعل  الثقافات  تباين  واأن  موروث،  ثقايف  نتاج  هي 
م�شتويات متباينة من تلك الثقة. لذلك تقول النظرية التي تركز على اأهمية الثقافة 
يف العملية التنموية اإن هناك ثقافات تتميز بدرجة عالية من الثقة الجتماعية، 
واإن هذه الثقافات قادرة على اإنتاج قدر كبري من راأ�س املال الجتماعي، وبالتايل 
متلك القدرة على حتقيق التنمية والنمو. يف املقابل، هناك ثقافات لي�س لديها ما 
لتن�شيط  بالقدر املطلوب  راأ�س مال اجتماعي  الثقة الجتماعية لإنتاج  يكفي من 
العملية التنموية، ما يجعلها عاجزة بطبيعتها عن حتقيق التقدم والنمو. ويقول 
املتطرفون املنتمون لهذا التيار اإن قابلية معظم الثقافات للتغري �شعيفة للغاية، ما 
يعني اأن هناك جمتمعات متلك القدرة على التطور، واأخرى ل متلك تلك القدرة، 
واأنه لي�س بالإمكان تغيري هذه احلقيقة، ما ي�شتوجب العرتاف بها والتعامل مع 

ما يرتتب عليها من تبعات. 
وملا كان املجتمع العربي ما يزال يعي�س يف ع�شر الزراعة مع وجود جيوب 
قبلية واأطراف �شناعية �شغرية، فاإن الثقافة العربية بعنا�شرها املختلفة اأ�شبحت 
متخلفة عن الع�شر. اإىل جانب ذلك، اأ�شبحت تلك الثقافة تعك�س عنا�شر ثقافية 
الزراعة  وح�شارة  القبلية  ح�شارة  هي  متباعدة،  ح�شارات  ثالث  اإفراز  من 
وح�شارة ال�شناعة. ولقد ت�شبب هذا التطور يف تفتيت الثقافة العربية اإىل ثقافات 
فرعية، وتقوي�س دعائم الثقافة الوطنية، وخلق اأزمة هوية يف كل البالد العربية. 
الواحد  املجتمع  اأع�شاء  يربط  الذي  الجتماعي  الغراء  هي  الثقافة  كانت  وملا 
وهذا  العربية؛  املجتمعات  تفتت  اإىل  اأدى  الثقافة  تفتت  فاإن  بع�س،  اإىل  بع�شهم 
يجعل من ال�شعب حتقيق وحدة يف املواقف اأو الأهداف بني خمتلف مكونات كل 

جمتمع عربي، وبني التجمعات املختلفة. 

جوهر.الثقافة.عرب.الع�ضور
فر�شت البيئة الطبيعية على املجتمع القبلي اأن يعي�س على �شيد احليوانات 
ورعي املوا�شي كالغنم والإبل، واأن يحارب غريه من قبائل كي يح�شل على قوت 
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يومه ويحافظ على بقائه. ومع الأيام، وجد الإن�شان القبلي نف�شه، ومن حيث ل 
الغزو والفرو�شية  اأنه يقوم بتكري�س حياته للحرب والقتال، لأنه وجد يف  يدري، 
بع�س  ويقول  النف�س.  عن  والرتفيه  للمتعة  م�شدرًا  والنهب  وال�شبي  واملبارزة 
النا�س، وحتى 7500 عاٍم  اأو جمموعتني من  اإن كل لقاء بني �شخ�شني  املوؤرخني 
لذلك  الآخر.  الفريق  قتل  فريق مبحاولة  كل  وقيام  يعني احلرب،  كان  ما�شية، 
مل ي�شتطع الإن�شان القبلي اأن يتجنب احلرب، ما جعله »يحارب.ليعي�س.ويعي�س.
و�شبي هي  ونهب  قتل  يرافقها من  وما  الغزو  اأ�شبحت عمليات  لذلك  ليحارب«. 
بالقتال  وتنتهي  تبداأ  القبلي  الإن�شان  ما جعل حياة  القبلية،  ثقافة ع�شر  جوهر 

واحلروب.

قبل نحو ع�شرة اآلف �شنة، ظهر املجتمع الزراعي، حيث قام منط حياته 
على ح�شاب منط حياة املجتمع القبلي. وملا كان النتقال اإىل الزراعة قد �شاحبه 
الأر�س �شكلت  فاإن فالحة  واقت�شاد جديد،  بثقافة جديدة  ظهور جمتمع جديد 
ح�شارة جديدة ذات جمتمع وثقافة واقت�شاد خمتلف متامًا عن جمتمع وثقافة 
واقت�شاد الع�شر القبلي. ومع الأيام، وجد الإن�شان الزراعي نف�شه، ومن حيث ل 
يدري، اأنه يقوم بتكري�س جل حياته لالأكل، لأنه وجد يف زراعة الأر�س والعناية 
للمتعة  م�شدرًا  اجلماعية  الولئم  يف  وامل�شاركة  الطعام  واإعداد  باملزروعات 
ويعي�س. ليعي�س. »ياأكل. الزراعي  الإن�شان  كان  لذلك،  النف�س.  عن  والرتفيه 
لياأكل«. لذلك اأ�شبحت اإقامة ولئم الطعام وما ي�شاحبها من جتمعات وحكايات 
واإ�شاعات ومنيمة هي جوهر ثقافة ع�شر الزراعة، ما جعل حياة الإن�شان الزراعي 

تبداأ وتنتهي بالأكل.

اأما ع�شر ال�شناعة الذي ظهر قبل نحو 250 �شنة، وقام على ح�شاب ع�شر 
جديدة  وثقافة  جديد  جمتمع  تبلور  �شهد  فقد  واإنتاجه،  حياته  ومنط  الزراعة 
ما  الزراعة،  واقت�شاد ع�شر  وثقافة  نوعيًا عن جمتمع  يختلف  واقت�شاد جديد 
جعله يبداأ ح�شارة جديدة هي ح�شارة ال�شناعة. لقد كان على العامل ال�شناعي، 
يف ظل نظام امل�شنع وثقافته، اأن يعمل �شاعات طويلة مقابل اأجرة قليلة متكنه من 
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ك�شب قوت يومه واحلفاظ على بقائه. ومع الأيام، وجد الإن�شان ال�شناعي نف�شه، 
الوظيفة  لأنه وجد يف  للعمل،  بتكري�س جل حياته  يقوم  اأنه  يدري،  ل  ومن حيث 
وعالقات العمل والنتماء ملوؤ�ش�شة اإنتاجية م�شدرًا للمتعة والدخل، وو�شيلة لتكوين 
كان  لذلك  اجتماعية.  مكانة  على  وال�شتحواذ  العاملني،  من  غريه  مع  عالقات 
الإن�شان ال�شناعي وما يزال »يعمل.ليعي�س.ويعي�س.ليعمل«. لذلك اأ�شبح العمل 
وتنتهي  تبداأ  ال�شناعي  الإن�شان  حياة  جعل  ما  ال�شناعة،  ع�شر  ثقافة  جوهر 

بالعمل.

وثقافته  مبجتمعه  ب�شرعة  والتبلور  التكون  يف  الآخذ  املعرفة  ع�شر  يف 
واقت�شاده املختلف نوعيًا عن كافة ما �شبقه من جمتمعات وثقافات واقت�شاديات، 
اأ�شبح على الإن�شان املعريف اأن يتعلم كي يح�شل على وظيفة جيدة ذات عائد جيد، 
واأن يوا�شل عملية التعلم كي ل يتخلف عن اأقرانه من املعرفيني. ومع الأيام، وجد 
العامل املعريف نف�شه، ومن حيث ل يدري، اأنه يقوم بتكري�س جل حياته للمعرفة 
والعلم، لأنه وجد يف التعلم وال�شتزادة من املعرفة وعالقات العمل م�شدرًا للمتعة 
والرتفيه عن النف�س، واحل�شول على دخل اأكرب ومكانة اجتماعية اأف�شل؛ وهذا 
»يتعلم.ليعي�س.ويعي�س.ليتعلم«. لذلك اأ�شبحت  فر�س على الإن�شان املعريف اأن 
املعرفة واحل�شول على املزيد منها هي جوهر ثقافة ع�شر املعرفة، كما اأ�شبحت 

حياة الإن�شان املعريف تبداأ وتنتهي بالتعلم. 

واإذا كانت ثقافة القبلي القائمة على الغزو والنهب وال�شبي والأخذ بالثاأر 
قد اندثرت اأو على و�شك الندثار، فاإن ثقافة الإن�شان الزراعي ما تزال تراوح يف 
مكانها بعد اأن انتقلت تقاليدها اإىل املدن يف كافة املجتمعات التي مل تدخل ع�شر 
الأرياف  النا�س يف  يجد  ل  العربية، حيث  املجتمعات  بينها  ومن  بعد،  ال�شناعة 
التي  والولئم  الطعام  حفالت  من  متعة  اأكرث  اجتماعيًا  ن�شاطًا  العربية  واملدن 
ت�شاحب الأفراح واملاآمت على ال�شواء. اأما ثقافة الإن�شان ال�شناعي فما زالت تنت�شر 
يف خمتلف بقاع العامل ب�شرعة، وهي ثقافة تقوم على العمل والإنتاج، وت�شتخدم 
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الجتماعية.  والعالقات  العمل  عالقات  وتكوين  الرثوات  جلمع  اأداة  امل�شلحية 
تقوم على  واأنها  انت�شارًا،  الأ�شرع  ولكن  الأ�شغر  فهي  املعريف  الإن�شان  ثقافة  اأما 
ثقافية  اأو  اجتماعية  بقيود  يتقيد  ل  كبرية،  بحرية  يتحرك  الذي  املعريف  الفرد 
اأو اإيديولوجية، ول يرى ا�شتثمارًا اأف�شل من احل�شول على املعرفة وتوظيفها يف 

جمالت تكنولوجية وخدماتية تعود عليه بفوائد مادية ومعنوية كثرية.

ويف ختام هذا العر�س ال�شريع للتطور الثقايف واحل�شاري، اأود اأن اأوؤكد على 
الأمور التالية:

واإن  بذاتها،  قائمة  ح�شارة  متثل  ح�شاري  تطور  مرحلة  كل  اإن  اأوًل،   
احل�شارة هذه تاأتي يف اأعقاب فرتة انتقال �شعبة تخلق اأو�شاعًا حياتية غري عادية 
تت�شف بالرتباك والفو�شى و�شبابية الروؤية. وميكن و�شف املجتمعات والثقافات 
التي متر بفرتة انتقال ح�شارية بب�شع كلمات جاءت على ل�شان اأرنولد ماثيو حني 
قال باأنها جمتمعات »تعي�س بني عاملني، اأحدهما مات والثاين يعاين حالة ميالد 

ع�شرية«. 

ثانياً،.اإن كل فرتة انتقال متثل، اإذا ما نظرنا اإليها عن بعد، فرتة انقطاع تاريخي، 
يتوقف التاريخ عندها قلياًل اأو طوياًل قبل اأن يعاود م�شريته بروح جديدة ومنطق جديد، 

ما يعني اأن تاريخ ومنطق كل ح�شارة ينتهي مع بداية فرتة النتقال التالية.

 ثالثاً، مع بداية الفرتة النتقالية ل ينتهي تاريخ احل�شارة ال�شابقة فح�شب، 
واإمنا تنتهي معه �شالحية ذلك التاريخ وحكمته، ما يفر�س على املرحلة اجلديدة 
على  وتتعرف  به،  اخلا�س  وامل�شار  منطقه  وتكت�شف  بنف�شها  تاريخها  تكتب  اأن 

حكمته.

املختلفة  وثقافتها  هيكليًا  املختلف  جمتمعها  تفرز  ح�شارة  كل  اإن  رابعاً،   
جمتمعات  من  �شبقها  عما  وتكنولوجيًا  تنظيميًا  املختلف  اإنتاجها  ومنط  نوعيًا 
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ال�شابقة واحل�شارة  اإنتاج. وهذا يجعل القطيعة بني احل�شارة  واأمناط  وثقافات 
الالحقة �شبه كاملة، فيما يجعل الثقافات القدمية واجلديدة تعي�س حالة اغرتاب 

عن بع�شها بع�شًا. 

ي�شبح  اجلديدة،  احل�شارة  معامل  فيها  تتبلور  التي  اللحظة  يف  خام�ضاً، 
جمتمع وثقافة ومنط اإنتاج احل�شارة ال�شابقة معتمدًا على جمتمع وثقافة ومنط 
اإنتاج احل�شارة التالية وتابعًا له تبعية �شبه كاملة، ما يجعل التبعية اأمرًا طبيعيًا 

حتتمه عملية التطور احل�شاري عرب الزمن. 

�ضاد�ضاً، بحكم تبعية احل�شارة ال�شابقة للح�شارة الالحقة وتخلفها عنها، 
على  قدراتها  تفقد  جتاوزها  يتم  التي  واحل�شارات  واملجتمعات  الثقافات  فاإن 
حتدي احل�شارات الالحقة اأو حتى حماكاتها يف املجالت ال�شناعية اأو الثقافية 
اأو الفكرية اأو ال�شيا�شية اأو الع�شكرية. وهذا يعني بب�شاطة اأن التطور احل�شاري 
على  والزراعية  الرعوية  اإنتاجها  واأمناط  وجمتمعاتها  العربية  الثقافة  جتاوز 

ال�شواء، ما جعلها تفقد �شالحيتها بالن�شبة لع�شري ال�شناعة واملعرفة.

اأزمة.الثقافة.العربية
اإن منو �شكان املدن يف البالد العربية ب�شرعة، واكتظاظ تلك املدن ب�شكان 
جعلهم  متباينة،  حياتية  وطرق  تقاليد  ذات  متباعدة  وبوادي  اأرياف  من  قدموا 
اأماكن غريبة؛ وهذا جعل من ال�شعب عليهم  باأنهم غرباء يعي�شون يف  ي�شعرون 
تطوير طرق حياة جتمعهم حول منظومة ثقافية واحدة، واحلفاظ على ما كان 
لديهم من ثقة تقليدية. لذلك مل يعد باإمكان الثقة التقليدية اأن تقوم بوظائفها 
املعتادة، فاجلريان ل يعرفون بع�شهم بع�شًا، والأقارب والأ�شدقاء ت�شتتوا يف مدن 
متباعدة واأحياء خمتلفة. ويف الوقت ذاته، ت�شببت ظروف احلياة املتغرية وتزايد 
تطبيق  عن  الدولة  وعجز  والت�شريعات  القانون  وتخلف  ناحية،  من  تعقيداتها 
املوجود منها من ناحية ثانية، يف تعذر توفري احلد الأدنى من الثقة الجتماعية 

املطلوبة لتحقيق التنمية والزدهار. 
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الأفكار  على  برتدد  والإقبال  البطيء،  التطور  اإىل  الثقافات  كافة  متيل 
والقيم واملواقف وال�شلوكيات اجلديدة. وملا كان التطور النوعي الذي عا�شه العامل 
وما يزال يعي�شه قد جاء اأ�شا�شًا نتيجة للتقدم العلمي والقت�شادي والتكنولوجي 
والفكري الذي اأفرزته جتربة الغرب احل�شارية، فاإن اجلديد من الأفكار والقيم 
اأ�شياًل. وهذا  ولي�س  العامل م�شتوردًا  �شعوب  لغالبية  بالن�شبة  اأ�شبح  وال�شلوكيات 
جعل التوجه العربي نحو رف�س الكثري من الأفكار والقيم واملواقف الغربية يبدو 
حتديات  من  هروبًا  ولي�س  العربية  الثقافة  اأ�شالة  على  للحفاظ  حماولة  وكاأنه 
وب�شبب  التطور.  طبيعة  فر�شتها  التي  والتكنولوجية  العلمية  اأو  الثقافية  الع�شر 
م�شلحية  بروابط  بالغرب  العربية  والرثية  واحلاكمة  املثقفة  الفئات  ارتباط 
فيما  اإذ  متنا�شقًا؛  اأو  واحدًا  يكن  العربي مل  املجتمع  فئات  فاإن تطور  ثقافية،  اأو 
وقيم،  اأفكار  من  امل�شتورد  ملتطلبات  والتكيف  الغرب  تقليد  اإىل  القلة  اجتهت 
ومقاومة  والتقليد  العادة  واتباع  املتوارثة،  بالقيم  التم�شك  اإىل  الأكرثية  اجتهت 
امل�شتورد من عنا�شر ثقافية. ويف العديد من احلالت، ت�شببت الروابط الثقافية 
وامل�شلحية التي تربط بع�س الفئات العربية مع اخلارج، وعمق معتقدات البع�س 
الدينية يف الداخل يف انق�شام املجتمع العربي اإىل مع�شكرين ل يلتقيان، اأحدهما 
ُيقبل على امل�شتورد بحما�س، ما جعل  اإىل رف�س امل�شتورد الثقايف، والثاين  مييل 
املجتمع العربي ي�شبح كيانًا م�شّوه ال�شخ�شية، خمتل التوازن، وعدمي القدرة على 

حتديد مرجعياته الفكرية واأهدافه الجتماعية وق�شاياه املجتمعية.

تتكون الثقافة العربية من عنا�شر م�شتمدة من ع�شري القبيلة والزراعة، 
ما يجعل مكونات هذه الثقافة من عادات وتقاليد واأعراف وطرق تفكري ومواقف 
وقيم واأفكار وخرافات واأ�شاطري �شعبية وحكم موروثة عنا�شر قد جتاوزها الزمن 
اأو  ال�شناعة  ع�شر  يف  العي�س  اإىل  يتطلع  ملجتمع  ت�شلح  ل  وبالتايل  قرون؛  منذ 
اأن  تخلفها  من  الرغم  على  هذه  الثقافية  املكونات  ت�شتطع  مل  ذلك  مع  املعرفة. 
تبقى على حالها؛ اإذ مت ت�شويهها خالل ن�شف القرن املا�شي بفعل عدة عوامل، 
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كان اأولها هو اكت�شاف النفط يف اأكرث بقاع العامل العربي تخلفًا، وكان الثاين هو 
ظهور الدولة الوطنية )الُقطرية(، وكان الثالث هو طغيان ثقافة ال�شتهالك على 
ثقافة الإنتاج؛ اإذ فيما ت�شبب اكت�شاف النفط يف دول عربية متخلفة علميًا وثقافيًا 
النفط  اأموال  توفر  فاإن  الوراء،  اإىل  قرونًا  العرب  اأعادت  ثقافية  ردة  يف حدوث 
�شراء  الدول  تلك  �شكان  باإمكان معظم  للنفط جعل  امل�شدرة  الدول  لدى  بكرثة 
ت�شبب  وهذا  املقابل.  يف  �شيء  اأي  اإنتاج  دون  من  والرفاهية  العي�س  م�شتلزمات 
على  احل�شول  يعد  مل  اإذ  ال�شتهالك؛  ثقافة  عن  الإنتاج  ثقافة  ف�شل  يف  بدوره 
منتجات الع�شر ال�شتهالكية والرتفيهية ي�شتوجب امل�شاركة يف العملية الإنتاجية. 
اأما ظهور الدولة الُقطرية فقد ت�شبب يف تفتيت الثقافة العربية، وت�شجيع النخب 
احلاكمة واملنتفعني من ُقطرية الدولة على الدعاء باأن لكل �شعب ثقافته اخلا�شة، 
وا�شتخدام و�شائل الإعالم للرتويج خل�شو�شية الدولة واإ�شعاف اأوا�شر ترابطها 

مع غريها من �شعوب ودول عربية اأخرى. 

كانت  التي  ال�شتهالكية  النزعة  �شيوع  مع  ت�شللت  فقد  الت�شويه  عملية  اأما 
�شببًا رئي�شيًا يف توجه قطاع كبري من كل �شعب عربي نحو املادة، ُيحركه اجل�شع 
وحماكاة اأثرياء العامل، ويدفعه حب املال اإىل جمع املزيد من الرثوات وتكدي�شها 
يلجاأ  ما  كثريًا  لذلك  املحتملة.  والتبعات  امل�شتخدمة  الو�شائل  عن  النظر  بغ�س 
الأثرياء والأقوياء اإىل التحايل على القانون وا�شتغفال الفقراء وال�شعفاء واجلهلة 
من عامة النا�س وا�شتغاللهم دون رحمة اأو وازع من �شمري. وملا كان الكثري من 
اأو غري م�شروعة، فقد كان  املال بطرق م�شبوهة  العرب قد ح�شلوا على  اأثرياء 
عليهم اأن يربروا �شلوكياتهم هذه بالدعاء باأنها تعك�س ذكاء وحنكة، ومعرفة »من 
العربي، ما جعل  العنجهي  ت�شبب هذا بدوره من ظهور  ولقد  الكتف«.  ُتوؤكل  اأين 
ا�شتعالئية  نظرة  وال�شعيف  الفقري  اإىل  ينظرون  الع�شر  هذا  اأثرياء  من  الكثري 
اإىل جتزئة  اأدى  وهذا  واإن�شانيته.  بكرامته  اأحيانًا  وت�شتهزئ  بحقوقه،  تعرتف  ل 
الجتماعية  واملكانة  والقوة  والرثوة  الدخل  حيث  من  متباينة  فئات  اإىل  العرب 

والنتماء العقائدي.
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العنجهية هي موقف من الذات والآخر يقوم على اأ�شا�س اأن الذات ُمتفوقة 
على الآخر من النواحي الأخالقية والعلمية والفكرية، وبالتايل اأكرث فهمًا وذكاء 
منهم حتى واإن كان جاهاًل؛ لذلك من حقه اأن يتمتع بحقوق اأكرث ومكانة اجتماعية 
اأف�شل من غريه من النا�س. وتتكون العنجهية من عن�شرين اأ�شا�شيني، هما اجلهل 
والقوة. وفيما يدفع اجلهل العنجهي اإىل حماولة اإخفاء جهله، متكنه القوة التي 
ميلكها من تاأكيد تفوقه با�شتخدام قوته بفجاجة لكبت الآخر وم�شادرة حقوقه 
والهيمنة عليه. اأما م�شدر القوة فهو اإما اأن يكون املال الوفري، اأو القوة الع�شكرية 
الغا�شمة. وعلى �شبيل املثال يت�شرف معظم احلكام يف الدول النامية بعنجهية 
ب�شبب ما لديهم من اأموال وع�شاكر متكنهم من كبت ال�شعوب وم�شادرة حقوق 
املواطنني واإرادتهم اأحيانًا، و�شراء �شمائر بع�س املثقفني يف بالدهم. اأما الفرد 
الذي يحمل اجلهل يف راأ�شه واملال يف جيبه فيقوم عادة ب�شراء النا�س واإذللهم 
خا�شة املراأة، فيما تقوم الدولة التي تت�شف بالعنجهية مثل اأمريكا بالدعاء باأن 
خرباءها هم الأعلم ب�شوؤون كافة الدول وال�شعوب، وا�شتخدام الر�شوة ال�شيا�شية 
والقوة الع�شكرية لتحقيق اأهدافها على ال�شاحة الدولية. والويل كل الويل للفقري 
اأو  خ�شمهم  يكون  حني  والأفراد  واجلماعات  وال�شعوب  الدول  من  وال�شعيف 

الطامع بهم يجمع بني اجلهل وقوة املال والع�شكر يف اآن واحد. 

انتقالية تعي�س مرحلة حتول  اليوم هي ثقافة  التي نعرفها  العربية  الثقافة 
غري �شحية وغري هادفة وغري منتجة، وذلك لأنها فقدت جذورها الثقافية القبلية 
والزراعية على ال�شواء، كما فقدت ما كان لديها من ثقة تقليدية. وهذا يجعلها 
عاجزة عن تكوين ثقة اجتماعية وراأ�س مال اجتماعي باإمكانه توفري احلد الأدنى 
من متطلبات النه�شة والتقدم. لقد ت�شبب اإخفاق املجتمعات العربية يف النتقال 
العربية  املجتمعات  �شاأن  �شاأنها  العربية،  الثقافة  بقاء  يف  ال�شناعة  ع�شر  اإىل 
نف�شها، ُتراوح يف مكانها، تتحول ببطء وت�شري يف اجتاهات مت�شاربة، لي�س حتت 
اأ�شاعه  الذي  ال�شتهالك  منط  تاأثري  حتت  واإمنا  ال�شناعي،  الإنتاج  منط  تاأثري 
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النظام الراأ�شمايل، وعززته التوجهات املادية العربية. ومع فقدان الثقافة العربية 
ل�شماتها الزراعية والقبلية القدمية، من دون اأن تكت�شب ثقافة الإنتاج ال�شناعية 
الغربية اأو الآ�شيوية، تكون الثقافة العربية قد فقدت �شالحيتها للع�شور القدمية 
واجلديدة على ال�شواء. لذلك اأ�شبحت الثقافة العربية يف اأم�سِّ احلاجة لتحولت 
املجتمع  تقاليد  تتجاوز  كي  احلالية  التفكري  وطرق  واملواقف  القيم  يف  جذرية 
وتقوم  املال،  وعبادة  ال�شتهالكية  والنزعة  القبلي  املجتمع  وع�شائرية  الزراعي 

بتطوير قيم احرتام العمل والوقت واحلياة واحلرية والآخر وثقافة القانون.

الإميان  وال�شر،  اخلري  تعابري  مثل  العربية  اللغة  يف  الت�شاد  مفردات  اإن 
والإحلاد، احلالل واحلرام، ال�شديق والعدو، ال�شدق والكذب هي جزء اأ�شيل من 
الرتاث الديني والقومي والقبلي على ال�شواء. وب�شبب عمق جذور هذه املفردات 
جعلها  مما  عنها،  مثقف  يخرج  اأن  ال�شعب  من  اأ�شبح  فقد  العربية،  اللغة  يف 
ال�شعب  وهذا جعل من  واأفكارهم.  العرب  املثقفني  غالبية  مواقف  على  تنعك�س 
من  كما جعل  و�شاحبها،  النظر  وجهة  بني  ُيفرق  اأن  عامة  العربي  الإن�شان  على 
ال�شعب عليه اأن يرى اإمكانية القبول بحلول و�شطى اأو اإدراك معنى الو�شطية يف 
احلياة ب�شكل عام. وفيما يلي �شوف نتحدث باإيجاز عن بع�س الق�شايا التي ت�شهم 

يف تخلف الثقافة العربية وتك�شف اأوجه تخلفها.

يف  الإن�شان. عليها  ا�شتحوذ  التي. القوة. م�شادر  اأهم  اأحد  هو  املال  املال:.
و�شلوكياتهم،  الب�شر  مواقف  على  تاأثري  من  للمال  ما  ب�شبب  واحلا�شر  املا�شي 
وقابليته للتوظيف يف اأمور �شتى؛ اإذ يف الوقت الذي يتم فيه توظيف املال اأحيانًا 
يف دفع املجتمعات نحو حتقيق التقدم، فاإنه يتم توظيفه اأحيانًا اأخرى يف ن�شاطات 
ينتج عنها تكري�س التخلف. وعلى �شبيل املثال، قامت اإ�شبانيا يف القرن ال�شاد�س 
ع�شر باإبادة معظم �شكان اأمريكا اجلنوبية ونهب ثروات تلك القارة من الذهب 
اإ�شبانيا  على  املتزمتة  وتعاليمها  الكاثوليكية  الكني�شة  �شيطرة  لكن  والف�شة. 
اإ�شبانيا  بقيت  اإذ  اإ�شبانيا؛  تخلف  لتكري�س  امل�شروقة  الرثوات  توظيف  اإىل  قاد 
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والفقر  البوؤ�س  من  لنت�شالها  الأوروبية  ال�شوق  دول  جاءت  حتى  وفقرية  متخلفة 
والدكتاتورية يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين. ويف املقابل ا�شُتخِدم املال 
يف اأمريكا ال�شمالية والعديد من دول اأوروبا الغربية يف حتقيق التقدم يف جمالت 
حيوية مثل التعليم والبحوث العلمية واجلامعات، ودعم امل�شت�شفيات والن�شاطات 

الثقافية والأدبية والفنية. 

وملا كانت اأموال النفط العربي قد تكد�شت يف اأيدي دول وفئات اجتماعية 
العلمي والثقايف، فاإن املال ا�شُتخِدم  يغلب عليها طابع التزمت الديني والتخلف 
يف الرتويج لوجهة نظر دينية �شلفية اأ�شهمت يف تكري�س تخلف العرب، بدًل من 
اأن ُت�شهم يف حتريرهم من فكر الإق�شاء والتكفري. لذلك اجتهت معظم تربعات 
الفكر  ون�شر  اجلوامع  وت�شييد  القراآن  حتفيظ  مدار�س  دعم  اإىل  النفط  اأثرياء 
ال�شلفي الذي يعمل على كبت احلريات عامة، مبا يف ذلك احلرية الجتماعية، 
وحرية الفكر والراأي، وم�شادرة حرية املراأة وحرمانها من حقوقها. ومع تطور 
من  متكنت  النفط  اأموال  فاإن  ال�شناعية،  الأقمار  عرب  الت�شالت  تكنولوجيا 
ال�شلفية،  الدينية  التوجهات  لتكري�س  وتوظيفها  الإعالمية  العملية  على  الهيمنة 

ون�شر الأفكار الظالمية واخلرافات التي تتنافى مع العقل واملنطق والعلم. 

الوقت  يف  العربي  العامل  اإىل  النفط  اأموال  و�شول  جاء  ثانية،  ناحية  من 
ما  والأمية،  البطالة  ن�شب  ارتفاع  تعاين  للنفط  امل�شدرة  الدول  فيه  كانت  الذي 
اأوًل، خلق  فر�س على حكومات تلك الدول اأن تتحرك يف اجتاهني يف اآن واحد: 
ماليني الوظائف للعاطلني عن العمل والأميني يف جمالت حكومية وخدمية، مع 
عدم تطبيق نظم عمل �شارمة جترب العامل واملوظف على القيام بواجباته على 
اأكمل وجه. وثانيًا، ا�شترياد ماليني العمال واملوظفني من بالد عربية واأجنبية - 
اأطباء ومهند�شني ومدر�شني، ومدراء �شركات جتارية وم�شانع وبنوك وم�شايف 
برتول و�شركات تاأمني ومقاولت، وعمال يقومون بتنظيف ال�شوارع واخلدمة يف 
البيوت واملكاتب احلكومية واخلا�شة. وملا كان لكل عامل وموظف عائلة واأقارب يف 
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دولته التي هاجر منها، واأنه يقوم بدعمهم ماليًا، فاإن ع�شرات املاليني من العرب 
اكت�شفوا فجاأة اأن باإمكانهم �شراء ما يروق لهم من ب�شائع من دون امل�شاركة يف 
معونات  بتقدمي  الرثية  العربية  الدول  قامت  ذلك،  اإىل جانب  اإنتاجية.  عمليات 
مالية وقرو�س �شخية للدول الفقرية بهدف م�شاعدتها على التنمية والنمو، اإل اأن 
معظم تلك الأموال متت �شرقتها من قبل النخب ال�شيا�شية والقت�شادية املهيمنة 
على البالد الفقرية؛ وهذا جعل املال ُي�شهم يف ن�شر الف�شاد وتو�شعة الفجوة بني 
الفقراء والأثرياء. ومع قدوم ع�شر العوملة القت�شادية والثقافية، حتول العرب 
ب�شرعة اإىل جمتمع غريب ل يدرك مغزى العالقة بني ال�شتهالك والإنتاج؛ اإذ يف 
الوقت الذي مل يكن باإمكان الأوروبي �شراء ما يروق له من ب�شائع من دون اأن يعمل 
باإمكان ع�شرات  اأ�شبح  فاإنه  ي�شرتيه،  ما  ثمن  لدفع  يحتاجه  الذي  املال  ويك�شب 
املاليني من العرب �شراء ما يروق لهم من دون اأن يعملوا يومًا يف حياتهم، لأن 
ذويهم العاملني يف دول النفط واملهاجرين يف اأوروبا واأمريكا وكندا وغريها من 
دول يتكفلون باإمدادهم مبا يحتاجون اإليه من اأموال لإ�شباع رغباتهم و�شهواتهم. 

من  العربي  الفرد  موقع  على  �شريعة  نظرة  القاء  اإن  الرتبوية:  التقاليد.
املجتمع، وحماولة عابرة لتتبع م�شرية حياته اليومية تظهر اأن العربي ل يتمتع، ولو 
بجزء قليل من احلقوق التي يتمتع بها نظريه يف جمتمع غربي. ويعود �شبب ذلك 
اإىل طبيعة الثقافة ال�شعبية ال�شائدة يف املجتمعات العربية عامة، وطريقة تربية 
الفرد يف العائلة التقليدية خا�شة؛ اإذ يف الوقت الذي يولد فيه الطفل وينمو يف 
اأح�شان عائلة حنونة يف معظم الأحيان، فاإن حنان العائلة يحرم الطفل وال�شاب 
الو�شاية  من  التحرر  فر�شة  مقدمتها  ويف  حقوقهم،  معظم  من  عادة  واملراأة 
العائلية التي ل تقل قمعًا وكبتًا يف معظم احلالت عن الو�شاية ال�شتعمارية. ويف 
اأداء الواجبات  الواقع، قد يعي�س الفرد العربي حياته كاملة وهو يفكر يف كيفية 
هو  من  واحرتام  والأم،  الأب  اأوامر  اإطاعة  مثل  عاتقه،  على  امللقاة  الجتماعية 
اأكرب منه �شنًا واأكرث ثراء و�شلطة، ومن اخلوف من الأ�شتاذ يف املدر�شة وال�شرطي 
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يف ال�شارع، ومن الدولة ورجال خمابراتها، ناهيك عن اخلوف من رجال الدين 
الأيام  مع  وت�شتحوذ  الكذب  عادة  تزدهر  احلرية  غياب  ويف  القمعية.  وفتاواهم 

على �شرعية ثقافية غري منقو�شة.

ال�شبب  لكن  ح�شرها،  ميكن  ل  عديدة  ودوافع  كثرية  اأ�شبابًا  للكذب  اإن 
ال�شخ�شية.  احلرية  انعدام  هو  وم�شبباته  الكذب  دوافع  كافة  عنه  تنبثق  الذي 
فحني ي�شعر اإن�شان باأنه ل ميلك ما يكفي من احلرية كي يقول ما يريد ويفعل ما 
يريد اأمام النا�س من دون خوف اأو حرج، ي�شبح لزامًا عليه اأن يتنازل عما يريد 
غري  ت�شرفاته  واإنكار  م�شاعره  لإخفاء  الكذب  اإىل  يلجاأ  اأن  اأو  ويفعل،  يقول  اأن 
التقليدية. وملا كان انعدام احلرية الفردية هو احلالة ال�شائعة يف كافة املجتمعات 
العربية، فاإن الكذب اأ�شبح �شفة تالزم كل فرد تقريبًا، خا�شة الأبناء يف مواجهة 
وال�شعب يف  الأ�شاتذة،  مواجهة  واجلامعات يف  املدار�س  وطلبة  والأمهات،  الآباء 
مواجهة ال�شلطة، وجيل ال�شباب يف مواجهة جيل ال�شيوخ، والليرباليني يف مواجهة 

العقائديني، والعك�س �شحيح.

الوقت  مع  تعاملت  التي  ال�شعوب  اأن  اإىل  التاريخ  ي�شري  الوقت:. اإهمال.
وتقدمًا  اإجنازًا  والأكرث  ا�شتثماره،  على  الأقدر  هي  كانت  ثمينًا  �شيئًا  باعتباره 
اإىل ا�شتخدام الوقت  من الناحيتني املادية وغري املادية. فال�شعوب التي اجتهت 
املزيد  تنتج  اأن  ا�شتطاعت  الإمكان  بقدر  منه  بال�شتفادة  وقامت  بكفاءة،  املُتاح 
من ال�شلع واخلدمات والعلوم والفنون والآداب، مما جعل حياة النا�س فيها اأكرث 
اأما  متعة واأمنًا؛ وهذا عزز قدراتهم على مواجهة التحديات الآنية وامل�شتقبلية. 
اأهملها  الوقت  فاإن  به،  الكرتاث  الوقت وعدم  اإهمال  اإىل  التي اجتهت  ال�شعوب 
كذلك، ما جعلها تتخلف عن الزمن وتعاين التخلف باأبعاده الثقافية والقت�شادية 
وال�شيا�شية والعلمية والبيئية؛ وهذا ت�شبب يف اإ�شعاف قدراتها على التمتع بحياتها 
وحتقيق التقدم الذي تتمناه. ويف �شوء حمدودية الإمكانات العلمية والتكنولوجية 
القدرة  ال�شعوب فقدت  فاإن تلك  الأقل منوًا وعلمًا وثقافة،  ال�شعوب  التي متلكها 
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والإرادة الواعية على مواجهة التحديات، ما دفع غالبيتها اإىل ال�شتكانة والقبول 
بالتخلف والتبعية للغري من الدول. لذلك ف�شلت كافة ال�شعوب التي اأهملت الوقت 
يف احلفاظ على موقعها بني �شعوب العامل، ومل يعد باإمكانها اأن تنظر اإىل امل�شتقبل 

باأمل وتفاوؤل.

اليوم قادرة على وعي  اأ�شبحت  العامل  اأن غالبية �شعوب  الرغم من  وعلى 
اأهمية الوقت، فاإن معظم املجتمعات الإن�شانية، وعرب كافة مراحل التاريخ التي 
معه  تتعامل  ومل  املطلوب،  بالقدر  الوقت  حترتم  مل  ال�شناعة،  ع�شر  �شبقت 
باإيجابية. اإذ اجتهت كافة ال�شعوب القدمية اإىل اعتبار الوقت عبئًا على املجتمع، 
كرثوة  معه  التعامل  من  بدًل  وذلك  اأمكن،  اإن  وقتله  منه  التخل�س  ي�شتوجب 
املتاح.  الوقت  ال�شانحة �شمن  الفر�س  وا�شتغالل  ال�شتثمار،  ت�شتوجب  جمتمعية 
قيامها  اأثناء  يف  واملتعة  بال�شعادة  القدمية  الأزمنة  �شعوب  متتعت  لذلك  نتيجة 
بهدر الوقت واإ�شاعته، لكنها دفعت ثمنًا غاليًا فيما نالها من تخلف وفقر و�شعف 
و�شحتها  مالها  العربية من  ال�شعوب  تبذل  املثال،  �شبيل  وعلى  بعد.  فيما  وتبعية 
وجهدها على ن�شاطات قتل الوقت اأكرث مما تنفقه على كافة الن�شاطات العلمية 
والفكرية والثقافية. لكن الوقت، واإن �شاع بالن�شبة لبع�س النا�س، فاإنه ل يتهاون 
مع من يقوم باإهماله، اأو ُيقلل من �شاأنه، اأو ي�شكك يف قدرته على التاأثري يف ت�شكيل 
احلا�شر و�شنع امل�شتقبل، فالوقت يهمل من يهمله، ويعاقب من يحاول العتداء 

عليه وهدر دمه، كما فعل وما يزال يفعل باأبناء الأمة العربية.

لقد حتول الوقت عرب الزمن، وذلك بفعل التطور احل�شاري والوعي الثقايف 
والتقدم العلمي من كم مهمل اإىل عبء جمتمعي، ومن عبء اإىل ثروة �شخ�شية 
وموؤ�ش�شية، ومن ثروة اإىل اأكرث الرثوات ندرة وقيمة. وهذا ما جعل طرق ا�شتخدام 
الفرد،  قدرات  تنمية  املوؤثرة يف  العوامل  اأهم  من  تغدو  ا�شتغالله  وكيفية  الوقت 
غريه  من  �شعب  كل  موقع  وحتديد  املجتمع،  يف  والرثوات  املعارف  تراكم  ومدى 
والثقافية  والقت�شادية  العلمية  الفجوات  اأ�شبحت  لهذا  والتاريخ.  ال�شعوب  من 
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تباين  ا تعك�س  التي تف�شل خمتلف الأمم عن بع�شها بع�شً والتعليمية وال�شحية 
نظرة ال�شعوب اإىل الوقت والعمل، وتفاوت قدراتها على ا�شتثمار الوقت والتجاوب 

الفعال مع ا�شتحقاقاته.

اإن اإخفاق العرب يف دخول ع�شر ال�شناعة، جعل الثقافة العربية ال�شائدة 
والتطلعات  ال�شتهالكية  والت�شوهات  القبلية  الرت�شبات  بع�س  مع  زراعية  ثقافة 
املادية. ولهذا نالحظ اأن نظرة العرب اإىل الوقت تت�شف عمومًا بال�شلبية، وذلك 
قطاع  يف  العاملني  ن�شب  وتراجع  كثريًا،  القبلي  املجتمع  تقل�س  من  الرغم  على 
اأهل  العاملني يف اخلدمات من �شكان املدن. لكن هجرة  الزراعة، وتزايد ن�شب 
هو  كما  العربية،  املدن  بع�س  »ترييف«  يف  ت�شبب  املدن  اإىل  والفالحني  البادية 
دول  يف  احلال  هو  كما  املدن  بع�س  و»تع�شري«  ولبنان،  واملغرب  م�شر  يف  احلال 
اخلليج العربية والأردن. ف�شكان املدن العربية عامة يعي�شون اليوم ثقافة القرية 
اأو الع�شرية، اأو ثقافة هجينة تختلط فيها ثقافة املدينة مع ثقافتي الريف والبادية. 
والبوادي،  الأرياف  اإهمال  اإىل  الدولة  اجتاِه  اإىل  اأ�شا�شًا  ذلك  يف  ال�شبب  ويعود 
وتركيز اخلدمات التعليمية وال�شحية والوظائف احلكومية يف املدينة؛ اإذ ت�شببت 
هذه ال�شيا�شة يف نزوح القرويني والبدو باأعداد كبرية اإىل مدن مل تكن م�شتعدة 
ل�شتقبالهم، ولي�س با�شتطاعتها ا�شتيعابهم واإعادة ت�شكيل ثقافاتهم. ونتيجة لهذه 
الع�شائرية،  وتقاليده  القروية  ثقافته  اأمينًا على  العربي  املجتمع  بقي  التطورات، 

ومواظبًا على التفنن يف اإ�شاعة الوقت وهدر دمه. 

وي�شري واقع احلال اإىل اأن الفرد العربي، بغ�س النظر عن ثقافته وم�شتوى 
اإليها واملهنة التي يزاولها، يبدو عاجزًا  تعليمه والطبقة الجتماعية التي ينتمي 
اأهمية الوقت والعلم والتخطيط، وبالتايل التفكري يف امل�شتقبل وكيفية  عن وعي 
والأعراف  التقليدية  الجتماعية  اللتزامات  تقوم  ثانية،  ناحية  من  �شنعه. 
الع�شائرية والقيم الرتاثية بحرمان الإن�شان العربي من اللتزام مبوعد مع الزمن 
والتاريخ، بل ل ت�شمح له اأحيانًا برتتيب برنامج يوم واحد واللتزام به بدقة. كما اأن 



-.102.-

اأزمة.الثقافة.العربية

املنتــــدى..268.-.269

هناك بع�س الأفكار الدينية والكثري من العادات واخلرافات املتوارثة التي ت�شجع 
والكوارث  وامل�شائب  والف�شل  النجاح  تعزو  فيما  والتواكل،  الك�شل  على  الإن�شان 
العربي عامة  الإن�شان  ُتعفي  اإىل احلظ والق�شاء والقدر، وهذه تقاليد وقناعات 
واملوؤمن خا�شة من م�شقة التفكري يف امل�شتقبل، كما تعفيه من حتمل م�شوؤولية ما 

قد يرتكبه من اأخطاء وحماقات ب�شبب اجلهل و�شعف الوعي. 

اإن غياب الثقة ب�شبب �شيوع الكذب ُي�شعف قدرات املجتمعات العربية عامة 
فالكذب  والنهو�س.  التنمية  نحو  قيادتها  باإمكانه  اجتماعي  مال  راأ�س  بناء  على 
واجل�شع  والغرية  واحل�شد  القانون،  على  والتحايل  واخلداع  والتملق  والنفاق 
وال�شتهتار والف�شاد، هي اأمور ل ُت�شلح ثقافة ول تبني اإن�شانا اأو وطنًا، بل تهدم ما 
هو قائم من قيم وموؤ�ش�شات فاعلة، وُتف�شد ما يكون قد تبقى من اأخالق حميدة، 
فيه.  تتف�شى  جمتمع  كل  يف  والنزاهة  واحلرية  العدل  اأ�ش�س  تقوي�س  يف  وت�شهم 
ويف ظل هذه الأجواء القامتة، ترتفع بع�س الأ�شوات املنادية بالعودة اإىل الرتاث 
واملا�شي بدًل عن التعلم من جتارب ال�شعوب التي متكنت من النهو�س وحتقيق 
التقدم. واإذا كانت العودة اإىل املا�شي وحكمته ل ميكن حتقيقها اإل باإعادة خلق 
اإىل  بالعودة  يطالب  من  كل  فاإن  خلقها،  ميكن  ل  التي  املا�شي  جتربة  ظروف 
املا�شي ي�شري يف حقيقة الأمر نحو حلظة جتاوزها الزمن منذ اأمد بعيد. ولي�س 
على من ي�شك يف هذا الراأي اإل اأن ينظر اإىل حال املجتمعات القبلية التي تعي�س 
اليوم يف اإفريقيا، وما تعانيه من تخلف وفقر وبوؤ�س. فالزمن ل يعود اإىل الوراء 
اأبدًا، والتاريخ ل يعيد تكرار نف�شه، ومن يتخلف عن قطار الزمن يحكم على نف�شه 

بالفقر، وتفوته فر�شة ال�شفر على اأجنحة احلرية والكرامة والتقدم.
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تحديات بناء الدول و�شيادتها:
ال�شرق االأو�شط والعالم المتقدم نموذجًا 

د..حممد.نعمان.جالل*

ناحية  ومن  واحلكومة.  والأر�س  ال�شعب  ثالثة:  مقومات  على  الدولة  تقوم 
اأخرى يعتمد النظام ال�شيا�شي على ثالثة اأ�ش�س: الأ�شا�س الأول؛ وجود ال�شلطات 
الثالث؛ الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية. والأ�شا�س الثاين: هو الأهداف الثالثة، 
وهي: العدالة والأمن والنظام الذي يعني الن�شباط. والأ�شا�س الثالث: وجود ركائز 
النظام ال�شيا�شي وهي: ال�شيادة، واحتكار قوة القمع والقهر املتمثلة يف ال�شرطة 
والقوات امل�شلحة، وقوة العدالة املتمثلة يف احلق و�شيادة القانون؛ مبعنى ال�شلطة 
وركيزتها  والواجبات،  واحلقوق  القانون،  اإنفاذ  �شلطة  اأي  وال�شرطة؛  الق�شائية 
اأنواع  اأهم  املواطنة، وعمادها اجلن�شية، وحمورها الولء للدولة الوطنية، بكونه 
الولءات واأ�شماها، فهو يعلو على الولء لالأ�شرة والقبيلة والطائفة واإخوة الدين اأو 

العرق، اأو نحو ذلك مما ي�شمى بالولءات الفرعية. 

* باحث وم�شت�شار اأكادميي، و�شفري �شابق، وع�شو منتدى الفكر العربي/م�شر. 
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حتديات.بناء.الدول.و�ضيادتها:.ال�ضرق.الأو�ضط.والعامل.املتقدم.منوذجاً.

هكذا تقوم الدول وتتطور، وقد اأطلق عامل الجتماع ال�شيا�شي عبد الرحمن 
مته امل�شهورة- على ذلك ما �شماه مفهوم الع�شبية. ومفهوم  ابن خلدون- يف مقدِّ
الع�شبية هذا من املفاهيم التي ميكن اأن ُنطلق عليها مفهومًا يعتمد مبداأ جوامع 
انهارت  فاإذا  احلديث،  ال�شيادة  مبداأ  تعني  معانيها  اأحد  يف  فالع�شبية  الَكِلم. 
الولء  مبداأ  تعني  الع�شبية  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  الدولة.  انهارت  ال�شيادة 
الدولة. كما  انهارت  الفرعية  الولءات  الوطني وطغت  الولء  انهار  فاإذا  للدولة، 
التي يعمل من  املوؤ�ش�شات  اأي  ال�شيا�شية؛  اأو اجلمعيات  ال�شيا�شية  تعني الأحزاب 
خاللها النظام ال�شيا�شي لتحقيق اأهدافه، وي�شعى اأفراده للو�شول لل�شلطة لتطبيق 
م والتنمية من خالل عملية الرتاكم الراأ�شمايل للرثوة  براجمهم يف حتقيق التقدُّ
وتوزيعها؛ اأي م�شاركة اأفراد ال�شعب يف مزاياها؛ اأي ت�شعى اجلمعيات ال�شيا�شية 
الأ�شمى، وهو  الهدف  القرار مل�شلحة  اتخاذ  للتاأثري يف عملية  ال�شيا�شية  اأو غري 
املوؤ�ش�شات  وحماية  والنتماء،  الولء،  مبادئ  على  واملحافظة  والتنمية  التقدم 
الق�شاء.  اأي  العدل؛  وقوة  الأمنية،  والقوة  الع�شكرية،  القوة  فيها  مبا  ال�شيا�شية 
ت عن  ولذلك اإذا انهارت اأيٌّ من هذه املوؤ�ش�شات اأو انحرفت عن اأهدافها، وعربَّ
تها، وهكذا يظهر  اأي نوع اآخر من الولء، ماعدا الولء للوطن، انهارت الدولة برمَّ

الفارق اجلوهري بني بناء الدول وهدمها. 

فاإنَّنا جند هذه  التاريخ منذ فجر الإ�شالم،  العربي عرب  للعامل  ولو نظرنا 
الأ�ش�س والركائز والأهداف واملوؤ�ش�شات �شاعدت يف بناء دولة وطنية، ذات مفهوم 
لة فيما اأطلق  د، لها قوة ع�شكرية تدافع عنها، ولها اأجهزة اأمن متمثِّ وا�شح وحمدَّ
عليها ال�شرطة والع�ش�س؛ اأي اأجهزة ال�شتخبارات بامل�شطلح احلديث، ولها �شلطة 
دة ذات قرار ين�شاع له املواطن مهما كانت اآراوؤه اأو وجهات نظره يف املوافقة  موحَّ
اأو عدم القبول، ولي�س من حقه الرف�س؛ مبعنى اخلروج على �شلطة الدولة، التي 
يعربِّ عنها احلاكم. وهذا ينطبق على الدولة الإ�شالمية يف �شورها املتعددة وعلى 
الدول الأوروبية، وعلى الدولة الفرعونية اأو الدولة الفار�شية اأو الدولة البيزنطية 

وغريها عرب م�شرية التاريخ. 
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وهو  احلكم،  نظم  وبخا�شة  ال�شيا�شية،  العلوم  يف  الأول  القانون  هو  هذا 
تنفيذه،  وتفر�س  القرار  وتتخذ  الأمور،  ر  تدبِّ دة  موحَّ ل�شلطة  اجلميع  خ�شوع 
من  ة  امل�شتَمدَّ املواطنة  ومبداأ  القانون.  و�شيادة  اجلن�شية  مبداأ  اإطار  يف  وذلك 
اجلن�شية واملرتبطة به. لهذا حتر�س الدول على بقائها عرب ال�شتخدام ال�شحيح 
جلن�شيتها، لأنه اأ�شا�س املواطنة التي هي اأ�شا�س ا�شتمرارية الدولة، لأنها ترتبط 
بال�شعب الذي من دونه ل تقوم الدولة، وتفقد اأحد مقوماتها الثالثة التي اأ�شرنا 
اإليها يف �شدر هذا املقال. ومن ثمَّ فمن حق الدولة اأن متنح جن�شيتها اأو متنعها 
قامت  هنا  ومن  ووا�شحة.  دة  حمدَّ قانونية  لقواعد  وفقًا  تريد  ن  ممَّ ت�شحبها  اأو 
فرن�شا وبريطانيا واأمريكا وغريها من الدول القوية مبنح جن�شيتها على اأ�شا�شني، 
هما: حق الأر�س؛ اأي امليالد يف اأر�س معينة، اأو حق الإقامة؛ اأي التجن�س، وفقًا 
ل�شوابط معينة. ولي�شت هناك دولة ما، ذات كيان حقيقي جتعل جن�شيتها مباحة 
من دون �شوابط. وتختلف هذه ال�شوابط باختالف احلالت التي ي�شعها النظام 
ال�شيا�شي القائم يف كل دولة، ويف كل مرحلة زمنية، وفقًا لظروفها واحتياجاتها. 
والأ�شل يف املواطنة اأن املواطن له جن�شية واحدة، ولكن بحكم التطور ال�شيا�شي 
الدويل �شمحت بع�س الدول– ا�شتثناًء- للمواطن بحمل اأكرث من جن�شية، على 
اأ�شا�س اأن اجلن�شية الأ�شلية هي �شاحبة احلق الأ�شيل، وارتبط ذلك بجن�شيات 

اأفراد الأ�شرة )الأبناء والبنات والزوجة(.

اأ�شا�س قانوين   ومن حق املواطن العرتا�س اإذا �ُشِحبت جن�شيته من دون 
اأو �شيا�شي وا�شح؛ مبعنى ال�شروط القانونية وال�شيا�شية )اأي مبداأ الولء املنفرد 
 1648 عام  و�شتفاليا  معاهدة  منذ  حديثة  دولة  توجد  ول  والدولة(.  للمواطن 
قامت على غري تلك الأ�ش�س؛ اأي قامت على الولء للدين اأو الطائفة اأو املذهب اأو 
العرق اأو نحو ذلك. ومن هنا فاإن اأي خروج على هذا املفهوم النابع من القانون 
الطبيعي، ُيعدُّ خروجًا على اأ�شا�س املبادئ القانونية املرتبطة بالنظام ال�شيا�شي. 
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كما اأن التمرد على موؤ�ش�شات الدولة باأي �شورة من ال�شور باخلروج على قوانينها 
واأنظمتها مبا يف ذلك الع�شيان املدين، ي�شتلزم ا�شتخدام الدولة لأجهزة القمع 
ة اأو الع�شكرية، التي لها حقوق خا�شة تتفرد بها.  َرطيَّ والقهر؛ اأي املوؤ�ش�شات ال�شُّ
موؤ�ش�شة  اأي  فلي�س من حق  الدولة،  بها يف  القيام  اأخرى  موؤ�ش�شة  لأية  ي�شمح  ول 
فرعية اأن متتلك قوة اأو ميلي�شيا اأو �شرطة اأو قوات م�شلحة، لأن ذلك حكر وحق 
الفقه  ف  عرَّ ولذلك  ال�شيا�شي.  ونظامه  ال�شعب  اإرادة  عن  ة  املعربِّ للدولة  منفرد 
الإ�شالمي مبداأ »رف�س اخلروج على احلاكم« بل ذهب اإىل اأبعد من ذلك يف املقولة 
امل�شهورة: »حاكم غ�شوم ول فتنة تدوم«. والفتنة ظهرت منذ فجر الإ�شالم يف فتنة 
الردة؛ اإذ رف�شت بع�س القبائل اإعطاء الزكاة على اأ�شا�ٍس الت�شوُّر القبلي، باأنها 
كما  عليهم.  وانت�شر  بكر  اأبو  قاتلهم  ولذلك  حممد،  النبي  بوجود  خا�شة  كانت 
دًا على امل�شلمني يف عهد اخلليفة الرا�شد عثمان بن عفان  عادت الفتنة لُتطلَّ جمدَّ
ر املتمردون منزله. ومما يذكر اأن  حتى ُقتل وهو يقراأ القراآن يف منزله، فقد ت�شوَّ
اخلليفة الرا�شد الرابع علي بن اأبي طالب اأمر اأبناءه احل�شن واحل�شني اأن ين�شّما 
الرا�شد  اخلليفة  وواجه  عليه.  الثائرين  �شد  عثمان  اخلليفة  عن  املدافعني  اإىل 
الرابع متردًا خطريًا من اأحد عماله على ال�شام وهو معاوية بن اأبي �شفيان. ومن 
هنا بداأ انهيار الدولة الإ�شالمية باملفهوم ال�شحيح، وحدث النق�شام وال�شراع 
واأ�شبح ذلك  الرابع،  د �شد اخلليفة  التمرُّ العديد من حالت  وقامت  ال�شيا�شي، 
نواة لتدمري الدولة الإ�شالمية الأوىل التي اأقامها حممد بن عبد اهلل ، والتي 
قاتل، هو واأ�شحابه لرفع رايتها، من اأجل بناء ح�شارة اإ�شالمية جديدة تختلف 

عن تلك التي قامت يف الع�شر اجلاهلي عندما كان الولء للقبيلة هو الأ�شا�س. 

والدولة الوطنية احلديثة التي قامت يف اأوروبا، ومنها امتدت وانت�شرت يف 
د للولء يت�شاوي فيه الولء للدولة مع غريه من  خمتلف القارات، ل ت�شمح باأي تعدُّ
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اأنواع الولء الفرعي، كما ل ت�شمح باخلروج على احلاكم؛ اأي على �شلطة الدولة، 
وظلَّ هذا هو ال�شائد حتى جاء الن�شف الثاين من القرن الع�شرين. وهذا الت�شوُّر 
الإ�شالمي للدولة �شبق اأفكار توما�س هوبز الفيل�شوف ال�شيا�شي الإجنليزي يف كتابه 
»التنني« الذي و�شف حالة الطبيعة باأنها حالة من الفو�شى، ودعا لوجود احلاكم 
القوي الذي يفر�س �شلطة الدولة. و�شار يف ال�شياق نف�شه مفكرون اأمثال هيجل 
الفيل�شوف الأملاين، وجان جاك رو�شو الفيل�شوف الفرن�شي �شاحب كتاب »العقد 
الجتماعي« عندما عربَّ عّما اأ�شماه »الإرادة العامة«. وظهرت نظريات ومفاهيم 
حقوق الإن�شان يف بدايتها، واأكدت �شرورة احرتام احلاكم لهذه احلقوق، ولكنها 
املفاهيم يف  تلك  وظلت  قوة اخلروج على احلاكم،  لأية  ُتِبْح  نف�شه مل  الوقت  يف 
اإطار النظام ال�شيا�شي. ومع ظهور نظريات اأُطِلق عليها النظريات الفو�شوية التي 
الفرن�شيني  املفكرين  بع�س  تعاونيات كما يف نظريات  واإقامة  الدولة  لهدم  دعت 
يف القرنني الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر، وكما يف النظريات املارك�شية، التي راأت 
م�شالح  و�شد  والراأ�شماليني  ك  واملاُلَّ الغنية  الطبقة  عن  للتعبري  اأداة  الدولة  يف 
حتظ  مل  النظريات  هذه  اأن  اإل  وا�شتغاللها،  بل  )الربوليتاريا(  العاملة  الطبقة 
ال�شيوعية يف  الثورة  ال�شيا�شي حتى قامت  بقبول عام، وظلت على هام�س الفكر 
رو�شيا وبداأت مبا ي�شبه الفو�شى وال�شعي لهدم الدولة حتت مقولة الثورة الدائمة، 
املارك�شي  الفكر  لدى  ال�شيا�شي  الن�شج  اأن  اإل  تروت�شكي.  ليون  عنها  عربَّ  التي 
التوجهات  تلك  لرف�س  ال�شريع  للتحرك  دفعها  لينني،  لدى  ة  وبخا�شّ الرو�شي 
الرتوت�شكية، التي دعت للثورة العاملية الدائمة، ولذا دعا لينني لبناء ال�شرتاكية 
دة من  باأ�شاليب متعدِّ ز �شلطة الدولة  يف دولة واحدة، ثم جاء بعده �شتالني ليعزِّ
القوية  ال�شوفيتي  الحتاد  دولة  بناء  له  اأمكن  خاللها  ومن  الذروة،  بلغت  القمع 
مًا اقت�شاديًا و�شيا�شيًا وع�شكريًا وجعلتها القوة الثانية الكربى يف  قت تقدُّ التي حقَّ
العامل اآنذاك. ولي�س هنا جمال التف�شيل يف تطوُّر الدولة ال�شوفيتية وما اآلت اإليه 
على يد جوربات�شوف ويلت�شني، ثم عودتها لإعادة بناء القوة علي يد بوتني، فهذا 
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له جمال اآخر. وجند ال�شيء نف�شه حدث مع الثورة ال�شينية التي اختلف �شياقها 
وتطوُّرها يف عهد ماوت�شي توجن وثورة الربوليتاريا الثقافية العظمى التي دمرت 
ال�شني يف الفرتة من 1966-1976، ولكن اأمكن للزعيم ال�شيني دجن �شياو بنج 
اأن يعيد بناء الدولة باإطالقه �شيا�شة الإ�شالح والنفتاح عام 1978، وبذلك قويت 
ال�شني اقت�شاديًا و�شيا�شيًا وع�شكريًا، واأ�شبحت يف م�شاف القوى القت�شادية 
الكربى بل اأ�شبحت حتتل املكانة الثانية يف العامل بعد الوليات املتحدة الأمريكية.

الدول  هدم  نظرية  ظهرت  الع�شرين،  القرن  من  الأخري  العقد  ومنذ 
عام  هل�شنكي  اتفاقيات  وكانت  الداخل،  من  بتدمريها  اأي  احلرب؛  طريق  بغري 
ال�شلَّة املرتبطة بحقوق الإن�شان.  ت الثالث لها، واأهمها  ي بال�شالَّ 1975 وما �ُشمِّ
عام  انهار  حتى  الداخل  من  ال�شابق  ال�شوفيتي  الحتاد  لتدمري  ا�شتخدمت  وقد 
�شعى  الذي  الأمريكية  الهيمنة  مفهوم  وبرز  الثنائية،  القطبية  وانتهت   ،1991
لتاأكيد �شطوته وا�شتمراريته، وابتكر نظريات جديدة، يف مقدمتها نظرية �شراع 
احل�شارات لعامل ال�شيا�شة الأمريكي �شامويل هنتنجنتون Huntington، ونظرية 
اأ�شل ياباين هو فرن�شي�س فوكوياما،  نهاية التاريخ لعامل ال�شيا�شة الأمريكي من 
الفو�شى  نظرية  �شاحبة  راي�س  كوندليزا  امل�شهورة  الوزيرة  ال�شيا�شة  وعاملة 
اخلالقة، Constructive Chaos وهي اإعادة �شياغة ملفهوم قدمي كان اأول من 
تك�شري  من  تاأتي  الكبرية  »العجة  اإن  مقولة  �شتالني يف  ال�شوفيتي  الزعيم  ابتكره 
اأكرب عدد من البي�س«. وهكذا �شعى �شتالني للتحري�س �شد الغرب م�شتغاًل ثورات 
وبخا�شة  ال�شتعمارية  الإمرباطوريات  لتدمري  ذلك  اأدى  ثم  ومن  امل�شتعمرات، 
اآنذاك.  ال�شاعدة  الأمريكية  الإمرباطورية  وحما�شرة  والربيطانية،  الفرن�شية 
ال�شرق  يف  وخا�شة  القائمة،  الدول  لتدمري  اخلالقة  الفو�شى  نظرية  �شعت  فقد 
والأمريكي  عامة  الغربي  املنهج  وفق  التطور  على  ع�شّيًا  وجدته  الذي  الأو�شط 
ًا على الن�شباط، وقاباًل للتمزق والنق�شام منذ  خا�شة، كما وجدته اأي�شًا ع�شيَّ
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اأن مت اأول تق�شيم حديث له يف اإطار اتفاقية �شايك�س بيكو عام 1916 اإبان احلرب 
اجلديدة  النظرية  و�شعت  العثمانية.  الإمرباطورية  مزقت  التي  الأوىل،  العاملية 
لإقامة ما اأُطلق عليه ال�شرق الأو�شط العري�س، بهدف متييع ال�شخ�شية والهوية 
العربية، وا�شتخدمت الطاقات ال�شابة واملراأة والأقليات لتحقيق هذا الهدف يف 
اأفكار  ذلك  يف  و�شاعدتها  ال�شيادة.  مفهوم  تدمري  عرب  الوطنية،  الدولة  تدمري 
الزمن وجتاوزها،  الذي عفا عليه  الدينية،  الدولة  لإحياء مفهوم  �شعت  تقليدية 
ملفهوم  وجود  اآخر  كان  وقد  احلديثة.  الوطنية  املدنية  الدولة  م�شلحة  �شد 
الدولة الدينية، هو اخلالفة العثمانية التي مت اإ�شقاطها على يد م�شطفى كمال 
ي  اأتاتورك عام 1924 متا�شيًا مع الفكر الأوروبي احلديث مبدنية الدولة اأو ما �ُشمِّ
علمانيتها؛ اأي قيامها على اأ�شا�س علمي، واأ�شا�س غري ديني، باعتبار الدين جزءًا 
املدين احلديث. ويف ظلِّ  ال�شيا�شي  النظام  ولي�س جزءًا من  املجتمع،  ثقافة  من 
مل�شلحة  الدين  وا�شتغالل  الأمور  خلط  متَّ  اأو�شطية،  ال�شرق  املنطقة  يف  التخلف 
ال�شيا�شة، و�شارت ال�شعوب مغم�شة عيونها وعقولها وراء دعاوى الدين اأو املذهب، 

وكان ذلك اأف�شل و�شفة �شيا�شية لتدمري الدول الكبرية ومتزيق وحدتها. 

كما اأُطلق �شعار حقوق الإن�شان، وهو كلمة حق اأريد بها باطل، لتدمري الدول 
الع�شية على املبداأ امل�شهور الذي اأطلقه املفكر اجلزائري مالك بن نبي لتو�شيف 
اأَطلق عليه مبداأ  ها من ال�شتعمار، وهو ما  احلالة ال�شيا�شية للدول اخلارجة لتوِّ
رف�س  مبداأ  بت�شميته:  ًل  معدَّ �شياغته  اإعادة  ميكن  الذي  لال�شتعمار،  القابلية 
اإعادة ر�شم  القابلية لال�شتعمار؛ اأي العرتا�س عليه، ولو جزئيًا. من هنا جرى 
خارطة ال�شرق الأو�شط، وهو ما يجري تنفيذه الآن. ولعلنا ن�شري لبع�س البحوث 
الأمريكية  اأفريز«  »الفورين. جملة  يف  �شنوات  خم�س  حوايل  منذ  ن�شرت  التي 
عديدة  اأخرى  ودرا�شات  اأمريكية،  دورية  اأي�شًا  وهي  القومي«،  »الأمن. وجملة 
ومعظمها بحوث اأمريكية، كان لها مفكروها مثل الباحث املرتبط بال�شتخبارات 
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الأمريكية جني �شارب، وكتبه العديدة املن�شورة على مواقع الإنرتنت حول كيفية 
بناء الدميقراطية والتخل�س من الديكتاتورية؛ اإذ و�شع و�شفة ملا اأ�شماه الع�شيان 
املدين �شد النظام وتدمريه، وهو من الناحية العملية كان و�شفة لتدمري الدول 
وجتزئتها اإىل دويالت �شغرية مت�شارعة يف مرحلة تاريخية يتحرك العامل باأ�شره 
نحو التكتُّل والحتاد بالرغم من ال�شراعات التي �شادت بني دوله، وبخا�شة الدول 
ورو�شيا  وال�شني  اأمريكا  مثل  املتناف�شة  الدول  ت�شعى  بل  قرون،  لعدة  الأوروبية 
واليابان ل�شبط عالقاتها يف اإطار التناف�س دون الدخول يف حروب قومية اأو دينية 
اأو طائفية، وبناء عالقاتها على اأ�ش�س اقت�شادية كما يف منظمة الآ�شيان بني دول 
جنوب �شرق اآ�شيا ومنظمة �شنغهاي للتعاون ملقاومة الإرهاب، ثم اجتهت للتعاون 
ع اآ�شيا البا�شيفيكية الذي يجمع بني �شفوفه اأكرب القوى  القت�شادي. وكذلك جتمُّ
العاملية املطلَّة على اآ�شيا واملحيط الهادي، ب�شرف النظر عن خالفاتها ال�شيا�شية 
د �شبياًل.  والإيديولوجية وتنوُّع اأعراقها ودياناتها، ومع ذلك وجدت التعاون والتوحُّ
ق حتت دعاوى دينية اأو طائفية اأو  يف حني ما يحدث يف ال�شرق الأو�شط هو التمزُّ
عرقية، بعك�س التيار ال�شائد يف ال�شاحة الدولية؛ اأي اإنَّ ال�شرق الأو�شط وبخا�شة 
رات  اإذ ت�شعي دول املنطقة حتت املوؤثِّ العامل العربي ي�شري عك�س منطق التاريخ؛ 

وامل�شالح الإقليمية والدولية لت�شبح اأكرث �شعفًا على �شعفها الراهن.

 وال�شوؤال الذي نطرحه: هل ت�شمح اأمريكا اأو بريطانيا اأو اأية دولة اأوروبية 
اأنها ابتكرتها فقط  اأم  بتطبيق هذه النظريات واملفاهيم والأ�شاليب يف بالدها؟ 
لت�شديرها لل�شرق الأو�شط واأوروبا ال�شرقية ودول اآ�شيوية واإفريقية، بينما تقف 

الدول الغربية باملر�شاد ملن ي�شعى لتطبيق هذه النظريات على اأ�شحابها؟ 

لعله من غرائب الأمور اأن الكوجنر�س الأمريكي اأ�شبح هو الربملان العاملي 
ع ملختلف الدول، مع اأن ال�شعب الأمريكي فقط هو الذي انتخبه، ولي�س  الذي ي�شرِّ
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�شعوب العامل. ولعلنا ن�شتدل على ذلك ببع�س الأمثلة مثل ت�شريع معاداة ال�شامية، 
وت�شريع  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  من  ب�شاأنه  �شنوية  تقارير  واإ�شدار  وفر�شه 
لتتوىل  الأمريكي  الكوجنر�س  اأن�شاأها  الدينية، وهي جلنة  اإن�شاء جلنة احلريات 
مراقبة احلريات الدينية يف خمتلف دول العامل، با�شتثناء دولتني هما الوليات 
املتحدة واإ�شرائيل. وت�شدر تقاريرها التي يتم ا�شتخدامها �شد خمتلف الدول. 
ز دور القوة املهيمنة الواحدة. وثمة مقولة قانونية م�شهورة:« ال�شلطة  وهكذا َتعزَّ
املطلقة مف�شدة مطلقة« �شواء كانت هذه ال�شلطة يف اإطار الدولة الواحدة، اأو يف 
ما  الآن، وهو  دة حتى  قانونية موحَّ يتبلور ب�شورة  الذي مل  الدويل  النظام  اإطار 
ي�شتدعي الدعوة والعمل اجلاد لإقامة نظم عاملي جديد على اأ�شا�س تعدد الأقطاب 

ولي�س هيمنة القطب الواحد. 

هذه بع�س مناذج من حالت بناء الدول يف اأمريكا واأوروبا وغريها. ومناذج 
من تدمري الدول يف ال�شرق الأو�شط وغريها. فهل يعود الوعي ل�شعوبنا العربية 
والإ�شالمية؟ اأم �شيظل الوعي مفقودًا ولن يعود، واإمنا نتباكى عليه كما فعل الكاتب 
الكبري توفيق احلكيم يف روايته » عودة الوعي« الذي ظل م�شلوبًا منه طوال حكم 
الزعيم جمال عبد النا�شر، يف حني اأنه �شبق وكتب رواية »عودة الروح« وحتدث 
د يف جمال عبد النا�شر بعد ذلك باأكرث من قرنني  عن مفهوم الزعيم الذي جت�شَّ
الكبار  املثقفون  كان  اإذا  الت�شاوؤل:  لدينا  ويثور  متالأنا.  احلرية  اإن  الزمان.  من 
مثل توفيق احلكيم فقدوا الوعي، فما بال املواطنني العاديني اأمثالنا؟ اللهم اأعد 
لنا الوعي ال�شليم، واألهمنا ال�شري على املبادئ القانونية وال�شيا�شية ال�شحيحة، 
الفتاح  عبد  الرئي�س  قال  وحقًا  الدول.  تدمري  وممار�شات  نظريات  عن  واأبعدنا 
الإرهاب  »اإن   2014 يوليو  اأوائل  يف  الثالثة  امل�شرية  اجلمهورية  رئي�س  ال�شي�شي 
الذي ينت�شر يف ال�شرق الأو�شط بدوافع غري وطنية بل بتحري�س من قوى اأجنبية 
ورو�شيا  واأمريكا  لأوروبا  ميتد  قد  بل  فح�شب،  العربية  املنطقة  على  يقت�شر  لن 
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وال�شني وغريها لأن العامل اأ�شبح قرية �شغرية«. ومن ال�شروري اأن نتكاتف معًا، 
اخلالقة،  الفو�شى  نظريات  رتها  دمَّ التي  املنطقة  يف  والأمم  الدول  بناء  لإعادة 
وهي ال�شرق الأو�شط العري�س، ونظرية �شراع احل�شارات وغريها من النظريات 
قوها يف بالدهم  رت لنا لكي ن�شتهلكها، ومل ي�شتفد بها اأ�شحابها اأو يطبِّ دِّ التي �شُ
والثقافية  ال�شيا�شية  والنُّخب  الواعي،  وال�شعب  ال�شحيح  القانون  حماها  التي 
والأكادميية ذات الروؤية ال�شليمة. ونت�شاءل عن دور النخب ال�شيا�شية واملفكرين 
يف  العروي  اهلل  عبد  املغربي  ال�شيا�شي  الجتماع  عامِل  عنهم  قال  الذين  العرب 
على  احلفاظ  ة  َمهمَّ وهي  املقد�شة،  تهم  َمهمَّ يف  روا  ق�شَّ باأنهم  كتبه  من  العديد 
ال�شعي  من  بدًل  ال�شيا�شية  اأنظمتهم  �شد  بالتحري�س  لقيامهم  وذلك  اأوطانهم، 

لتطويرها باأ�شاليب �شلمية تدريجية كما حدث ويحدث يف اأوربا واأمريكا. 

اأّما كثري من مثقفينا الي�شاريني فقد حتولوا فجاأة للدعاية حلقوق الإن�شان 
ومتزيق  للطائفية  دعاة  اإىل  فجاأة  لوا  حتوَّ القوميني  مثقفينا  وبع�س  وال�شفافية، 
الأوطان. وهكذا ل ندري هل حقًا نحن نقرتب من يوم القيامة التي من عالماتها 
اأن ي�شبح املرء احلكيم حريانًا حيث يختلط احلابل بالنابل، واخلطاأ بال�شواب. 
اإننا ندعو لبع�س العقالنية والواقعية لبع�س مثقفينا القوميني والي�شاريني الذين 
هاتهم بعد تراجع املفهوم القومي واملفاهيم الي�شارية ال�شيوعية و�شعود  وا توجُّ غريَّ
هذه  اإن  للجميع  نقول  الراأ�شمالية،  وانت�شار  الدولة  ونهاية  العامل  نهاية  فكرة 
ت عن الفكر املحافظ يف النظام الراأ�شمايل، وعن تطلُّعات البع�س  النظريات عربَّ
للهيمنة لي�س فقط على القرن احلايل بل والقرون القادمة. نقول للجميع اإن قلياًل 
من الواقعية والعقالنية ولي�س املثالية اليوتوبية اأو مفاهيم ما وراء الدولة الوطنية 
وتدمريها؛  بل  للدولة وجتزئتها يف منطقتنا  الوطني  املفهوم  لتدمري  توؤّدي  التي 
نقول اإن هذا ميثِّل خطورة بالغة على م�شتقبل الأجيال القادمة، وعليهم اأن يت�شلَّحوا 
بالفكر ال�شيا�شي احلديث واملمار�شات ال�شيا�شية احلديثة بدًل من العتماد على 
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اأ�شماء  نظريات م�شتوردة يتم التدريب عليها، والرتويج لها من منظمات حتمل 
جميلة ولي�شت كذلك يف حقيقتها، اأو تعربِّ عن نظريات قدمية جتاوزها الزمن، 

ولعل هذا هو من و�شائل ال�شتعمار احلديث يف القرن احلادي والع�شرين.

اخللفاء  اآخر  اأمِّ  اإىل  من�شوبة  الأوىل  مهمتني:  مقولتني  ن�شتذكر  وختامًا 
امل�شلمني يف الأندل�س، عندما بكى اخلليفة عند �شقوط غرناطة اآخر معاقل ملكه، 
نه كالرجال«. واملقولة الثانية اأعلنها  فقالت له: » ابِك كالن�شاء على ملك مل َت�شُ
عبد  جمال  وفاة  بعد  امل�شهورة  ق�شيدته  يف  قباين  نزار  احلديث  العرب  �شاعر 
اآخر  يا  قتلوك   « الق�شيدة  وعنوان   .1967 عام  هزمية  اإثر   1970 عام  النا�شر 
الأنبياء، « وعبد النا�شر مل يكن نبيًا ول ر�شوًل، ولكنه كان زعيمًا �شيا�شيًا قوميًا 
�شاحب روؤية لتطوير املنطقة العربية وتوحيدها. ولكن تكالب عليه اأعداء الداخل 
واخلارج لإف�شال م�شروعه القومي، وانتقل لرحمة اهلل يف حلظة فارقة يف تاريخ 
م�شر والأمة العربية. ونت�شاءل: اأين نحن الآن من فل�شفة هدم الدول التي ن�شهد 
من خاللها حتوُّل دول منها: ليبيا و�شورية والعراق، اإىل دول فا�شلة، ورمبا البقية 
تــــــاأتي بعد اأن كــانـــــت دوًل لهـــــا كيــــــان مو�شع احرتام بالرغم ممــــا عــــانته، 
وها هي دول مثل م�شر تواجه حتديات ج�شامًا، ولو تدخل ال�شعب مدعومًا من 
دولة  اإىل  ل  تتحوَّ تكاد  اليمن  هي  وها  خطورة.  اأكرث  الأمر  لكان  امل�شلحة  قواته 
ال�شعودية  مثل  مهمة  خليجية  دول  بوجود  قائمًا  الأمل  ب�شي�س  ويبقي  فا�شلة، 
نظر  وجهة  كانت  مهما  الأخرى  التعاون  جمل�س  دول  من  واأ�شقائهما  والإمارات 
البع�س جتاهها، ومهما كانت الآراء تختلف جتاه بع�س �شيا�شاتها، فيكفي اأنها يف 
م�شاف الدول الأوىل يف معايري التنمية الب�شرية يف تقارير الأمم املتحدة، ويكفي 
م امل�شاعدات للدول الأخرى حتى تقف على اأقدامها ثابتة �شامدة، ويكفي  اأنها تقدِّ
ق من تطوُّر وا�شح وملمو�س يف البنية الأ�شا�شية والبنية التعليمية والبنية  ما حتقَّ
ال�شحية وغريها من املجالت، ولي�س ذلك اآخر املطاف، فالكمال هلل وحده، واأما 
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قي وحتافظ على كيان دولها و�شعوبها  م والرُّ امل�شرية الب�شرية فهي ت�شري نحو التقدُّ
ّناع القرار يف اأي اجتاه ي�شري العامل؛ هل نحو التمزق والتفرق  اإذا اأدرك املثقفون و�شُ
على اأ�ش�س عرقية اأو دينية اأو طائفية، اأم اأنه ي�شري نحو التعاون والتن�شيق والتكامل 
اأُ�شوة  والتوحد، بغ�سِّ النظر عن التناف�س واخلالفات بني الدول. ولنا يف اأوروبا 
ح�شنة، كما لنا يف اأن الوليات املتحدة التي ت�شم خم�شني ولية فيها حوايل 350 
اأعراق وديانات وطوائف خمتلفة، ولكن يجمع بينها  مليون يف دولة واحدة ذات 

جميعًا الأمل يف م�شتقبل اأف�شل. 
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خـارج �شــايكــ�س-بيـكــو* 
ما ُنفذ في المنطقة العربية هو اتفاق لويد جورج وكليمن�شو 

.اأ.د..�ضعد.اأبو.دية**

بين يدي مجموعة وثائق خا�شة بالأمير زيد بن الح�شين، وهي تغطي الفترة 
التي ق�شاها في �شورية حوالي �شنة وت�شعة اأ�شهر، وقد اأ�شدرناها في كتاب بعنوان 
على  اعتمدت  وقد   ،)1()2016 الكبرى،  عّمان  اأمانة  )عّمان:  النبيل«  »الم�ضعى.

كتب اأخرى وراجعت كتًبا عن الع�شائر في �شورية)2(. 

اإلى  الح�شين  بن  في�شل  الأمير  يقوده  الــذي  ال�شمال  جي�س  دخل  عندما 
لم  الحلفاء  نوايا  ولكن  العربية،  الدولة  قيام  تتوقع  الآمــال  كانت   1918 دم�شق 
الإنجليز(  ال�شيا�شيين  ال�شباط  )رئي�س  وكاليتون  اللنبي  جــاء  كذلك.  تكن 
بهم  بعث  الذين  الحكام  �شحب  ثم  ع�شكرية،  مناطق  لثالث  البالد  تق�شيم  وتم 
الع�شكرية  الإدارة  اأن  تاأكيدات  في�شل  الأمير  واأعطي  لبنان،  اإلى  في�شل  الأمير 
من  اللنبي  طلب  ولما   ... ال�شلح  موؤتمر  فــي  النهائية  الت�شوية  واأن  موؤقتة، 
اإلى  وحا�شبيا  ورا�شيا  والبقاع  بعلبك  الأربــعــة  الأق�شية  ت�شليم  في�شل  الأمير 
العهد  �شورية في  لولية  اأ�شاًل  تابعة  اأنها كانت  بالرغم من  الفرن�شية،  المنطقة 
تحقيق  بلجنة  في�شل  الأمير  وطالب  العرب،  راودت  ال�شكوك  فــاإن  العثماني، 

* ن�ّس املحا�شرة التي األقاها الكاتب يف منتدى الفكر العربي بتاريخ 2017/7/9.
** اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شّية يف  اجلامعة الأردنية.
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ول�شون(. )ودرو  به  نادى  الذي  م�شيرهم  تقرير  في  الأهالي  راأي  تاأخذ   دولية 
واعترف اللنبي بالأمير في�شل على �شلطة ع�شكرية واإدارية في المنطقة ال�شرقية 

ووافق على الحاكم العربي الذي عينه الأمير في�شل حاكمًا لالذقية.

كان الو�شع في �شورية يوم 1918/10/23 كما يلي؛ اإذ ق�شم اللنبي المنطقة 
اإلى ثالث مناطق:

1-المنطقة الجنوبية فل�شطين يديرها �شابط بريطاني.

2- المنطقة الغربية )�شاحل �شورية( يديرها قائد فرن�شي.

ر�شا  علي  هو  عربي  قائد  يديرها  الأردن  �شورية،  ال�شرقية  المنطقة   -3
اللنبي �شابط ارتباط بريطاني )الميجور كورنوالي�س(  الركابي. وعين 

وفرن�شي، ولت�شميم الأمير في�شل تم �شم الأق�شية العربية للمنطقة.

موؤتمر.ال�ضلح:غادر الأمير في�شل اإلى اأوروبا لح�شور موؤتمر ال�شلح وترك 
الأمير زيد نائبًا، وو�شل مر�شيليا يوم 11/26 ثم لندن في 12/9/. وبداأ الأمير 
بداأ  وهناك  الترجمة،  في  لوران�س  على  يعتمد  وكان  اأوروبــا  على  يتعرف  في�شل 
معترك المفاو�شات والحلول. واأ�شير اأنها كانت الخيار الوحيد، ولم ت�شتعد �شورية 

لأي بديل، فاقترح لوران�س اإقامة ثالث دول: 
1- الأولى في بغداد والب�شرة برئا�شة الأمير عبداهلل. 

2- الثانية في المو�شل والجزيرة وما حولها برئا�شة الأمير زيد.
3- الثالثة في �شورية برئا�شة الأمير في�شل.

ل على الأمير زيد  غادر الأمير في�شل اإلى باري�س وكان وهو في فرن�شا يعوِّ
اأنه ل  ادعاء فرن�شا  ردًا على  لهم،  ليوكلوه ممثاًل  برقيات  �شورية  لأهل  يبعث  اأن 
اإمكانية  ي�شاأل عن  اأنه كان  للفرن�شيين لدرجة  ولم يكن في�شل مرتاحًا  يمثلهم، 
الأمير  يقابل  فرن�شا. لم  من  بــدًل  النــتــداب  دولــة  المتحدة  الــوليــات  تكون  اأن 
في�شل )كليمن�شو( رئي�س فرن�شا اإل يوم 1919/4/13، وخرج الأمير وهو مقتنع 
ومعه   1919/4/29 يوم  فرن�شا  وغــادر  مبا�شرة،  �شورية  حكم  تريد  فرن�شا  اأن 
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الكولونيل الفرن�شي )تول(، وو�شل بيروت يوم 4/30/ 1919. وهكذا يكون ق�شى 
في بريطانيا من 11/22 حتى 1919/4/30م )خم�شة اأ�شهر وثمانية اأيام(. وفي 
1919/5/5 األقى كلمة في زعماء �شورية في دم�شق، وكان يتوق اإلى ال�شتقالل، 
من  الن�شحاب  يريدون  الإنجليز  وكــان  بالنتداب،  تفكر  الكبرى  الــدول  ولكن 
في  يافا  اإلى  و�شلت  التي  كرين(  )كنج  بلجنة  معلقة  الآمال  كانت  فيما  �شورية، 
/10 وفي  �شورية.  في  النا�س  مطالب  ت�شمع  اأن  اأرادت  التي  وهي   1919/6/10
تموز بعثت اللجنة لموؤتمر ال�شلح ما يفيد اأن العرب يريدون الوحدة وال�شتقالل. 
اأوروبا  اإلى  الأمير في�شل  اأوروبا، ولذلك غادر  الو�شل مع  الأمير هو حلقة  وكان 
يومًا( ع�شر  وت�شعة  اأ�شهر  ــة  ــالث /1920/1)ث  7 حتى   1919/9/18 من   ثانية 
وفي 28/اآب �شلمت اللجنة تقريرها اإلى �شكرتيرية الوفد الأمريكي في باري�س، 
وفي 1919/9/15 �شلمت اإلى ودرو ول�شون، ولكن ول�شون مر�س بال�شلل من �شوء 

حظ العرب واأ�شبح التقرير �شهادة تاريخية فقط.

الح�ضين.كتب. الموؤ�ض�س.عبد.اهلل.بن. الملك. اأن. اإلــى. الإ�ضارة. ول.بد.من.

. اإنَّ تقول. اأخــرى. كتب. وهناك. �ضبقتها،. التي. الفترة. وعــن. الــفــتــره)3(. تلك. عن.

الإنجليز. مــع. بنف�ضه. ويتابع. الحلفاء. وعــود. على. يعتمد. كــان. في�ضل. الأمــيــر.
بالدرجة.الأولى.والفرن�ضيين.اأحياناً.الح�ضول.على.هذه.الحقوق..كانت قيادة 
الح�شين بن علي تاأمل اأن ل يدخلوا الحرب، وكتب لالأ�شتانة، وكل ما عملوه اأنهم 
حمالت  وبــداأت  للعرب  المجن  ظهر  الحكومة  وقلبت  ن�شائحه.)4(  على  �شكروه 
الإعدام، مما عجل في الثورة العربية )5( واأ�شدر الح�شين عدة منا�شير اأولها في 
الثاني  المن�شور  وفي  للثورة.  وال�شيا�شية  الدينية  الأ�شباب  مبينًا  1916/6/26م 
والتحاديون  الأتـــراك.  �شد  ولي�س  التحاديين  �شد  اأنــه  و�شح  1916/9/20م 
التورانيون حركة عرقية متع�شبة ت�شدى لها الح�شين وقارع اأفكارها في �شحيفة 
»القبلة« التي اأ�شدرها الح�شين لتكون منبر الثورة الإعالمي)6(. ومن ح�شن الحظ 
اأنني ا�شتخدمت وثائق واأوراق الأمير زيد بن الح�شين، وهي تن�شر لأول مرة، وهي 

غير الوثائق التي ن�شرها �شليمان المو�شى)7(.
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عدم.التفاهم.بين.الأمير.في�ضل.وكلمن�ضو.والإ�ضاعات
يظهر في الوثائق وفي ر�شالة يوم 11/4/ 1919م من يو�شف العظمة اإلى 
عرف  واأنــه  وكيلمن�شو،  في�شل  الأمير  بين  التفاهم  عدم  عن  يبلغه  زيد  الأمير 
ذلك من )الفرن�شيين(. وانت�شرت الإ�شاعات اأن العالقات انقطعت بين المناطق 

الغربية وال�شرقية في �شورية.

انتقال.المعركة.الدبلوما�ضية.اإلى.اأوروبا

 لحظنا اأن الجهود تركزت في المنطقة العربية في البداية، وبعد اأن انتهت 
المعارك كان ل بد من انتقال الجهود اإلى اأوروبا واإلى موؤتمر فر�شاي ال�شهير. 

الأمير.في�ضل.ي�ضافر.اإلى.لندن.وباري�س.
اإلى الأمير في�شل في 12 /11/ 1918يطلب  في ر�شالة من جاللة الملك 
 11/24 في  باري�س  اإلــى  ي�شافر  اأن  في�شل  الأمير  من  الح�شين  الملك  جاللة 
يترك  اأن  والحدود. ويطلب منه  الإدارة  العربي بخ�شو�س  ال�شالح  للحديث في 
من يدير البالد في غيابه الذي ي�شتمر �شهرًا، ويطلب من الأمير في�شل اأن ين�شق 
مع معتمدي الحليفة الأمينة )كما و�شفها( بريطانيا العظمى، ويطلب اأن ياأخذ 

معه الأمير زيد اإذا اأمكن. 

)الواقع اإن ال�شفر طال كثيرًا وظل حتى 1919/4/30م ب�شورة غير متوقعة 
لدرجة طالب الح�شين الأمير في�شل في وقت لحق بعدم ال�شفر(.

و�ضايا.الح�ضين.اإلى.في�ضل
 ذهب الأمير في�شل اإلى لندن في كانون الأول 1918م، و معه نوري ال�شعيد، 
ور�شتم حيدر، واأحمد قدري، وعوني عبد الهادي، و ق�شى �شهرًا، وقًدم مذكرة في اليوم 
 الرابع من �شهر كانون الثاني من 1919م، �شرح فيها مطالب العرب في ال�شتقالل.

لقد اأو�شاه والده باأمرين:
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1. ا�شتقالل العرب ووحدتهم.
2. اأن يعتمد على الحكومة البريطانية �شديقة العرب. 

وفي هذا الموؤتمر طلب الأمير في�شل اإر�شال لجنة تحقيق دولية، ل�شت�شارة 
الأمم. قبل الرئي�س ول�شون في اجتماع عقده مع لويد جورج في مقره في باري�س 
في 1919/3/20م، اإر�شال لجنة تحقيق دولية ل�شتفتاء الأهالي، من عدد مت�شاٍو 
واختار  واإيطاليا(،  وبريطانيا  وفرن�شا  المتحدة  )الوليات  ــع،  الأرب الــدول  من 
كنج  اللجنة:  ا�شم  جاء  هنا  ومن  كرين،  وت�شارلز  كينغ،  هنري  الدكتور  ول�شون 
كرين. اختارت الحكومة البريطانية اثنين من رجالها في القاهرة )مكماهون( 
الذي عرفناه �شابقًا مندوبًا �شاميًا في م�شر، و)هوغارت: مدير المكتب العربي 

في القاهرة(. 

ولم تختر فرن�شا ممثاًل لأن القتراح لم ير�شها، ولأنها اأرادت اإر�شال لجنة 
رئي�س  كليمن�شو  اإلى  في�شل  الأمير  زيــارة  وفي  وفل�شطين.  العراق  اإلى  مماثلة 
فرن�شا، قال كليمن�شو لالأمير في�شل اإنه يريد في 1919/4/16، ا�شتبدال الجيو�س 
البريطانية بالفرن�شية، ولما رف�س الأمير اأي جيو�س اأجنبية، ذكر كليمن�شو اأن 
عدد الجيو�س �شيكون قلياًل، وهنا اأ�شار الأمير اأنه عازم على ال�شفر اإلى �شورية، 

ل�شتقبال لجنة التحقيق، وغادر فعاًل في 1919/4/30م.

ما.نفذ.في.المنطقة.)خارج.�ضايك�س.بيكو(.
كان كليمن�شو يدعى اأن لويد جورج ملك بريطانيا، وافقه في �شهر ت�شرين 
على  ولي�س  كلها،  �شورية  في  اإدارة  حقوق  لفرن�شا  يكون  اأن  على   1918 الثاني 
ال�شاحل، مقابل اأن يكون لبريطانيا حق في المو�شل، وفل�شطين، وهذه لم يكن لها 
ذكر في �شايك�س بيكو. وهذا ما تم تنفيذه ولي�س اتفاقية �شايك�س بيكو كما يكرر 
النا�س؛ اأي اإن ما نفذ في المنطقة هو اتفاق )لويد - كليمن�شو( حتى لو لم ت�شح 

رواية كليمن�شو.

كانت فرن�شا تخ�شى من ال�شتفتاء وكذلك بريطانيا، والمهتم هو الوليات 
وبا�شرت   ،1919/6/10 في  اللجنة  المتحدة  الوليات  اأر�شلت  فقط.  المتحدة 
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اأ�شابيع، وقال كرين:  �شتة  النا�س في فل�شطين و�شورية لمدة  ا�شتفتاء  عملها في 
عبد  عوني  ــع  وقَّ حزيران   28 وفي  بال�شتقالل.  تطالب  �شورية  في  الأحجار  اإن 
الهادي معاهدة فر�شاي، نيابة عن الأمير في�شل. وكتب عوني اأن كلمات الحرية، 
والعدالة، والحقوق، لم تكتب عند رجال ال�شيا�شة، اإل كلمات خداع واأنهم جادون 
)�شماعك  المثل  ا�شتخدام  اإن  الأمــم.  حياة  على  للق�شاء  ال�شالح  ل�شتخدام 
بالمعيدي خير من اأن تراه( ل ينطبق ابدًا على اأكثر من هذا المحل. اإن هوؤلء 
الأمم.  وقتل  والحتيال،  الكذب،  �شفات  فيهم  بالنظام  يعبثون  الذين   الرجال 
وجهت دعوة لالأمير في�شل ثانية في اأيلول 1919 بعد اتفاق بريطانيا وفرن�شا على 
�شحب قواتها من �شورية وكليكيا من 1919/11/1، لتحل محلها القوات الفرن�شية 
من  البريطانية  القوات  ت�شتبدل  واأن  كليكيا،  وفي  بيكو،  �شايك�س  خط  غرب  في 

العقبة، حتى حلب بقوات عربية.
اأيلول 1919م، وبحث معه لويد جورج مو�شوع  و�شل الأمير في�شل في 18 

من هي القوات التي يحق لها ال�شيطرة على الأرا�شي التي يخليها اللنبي.
�شايك�س  معاهدة  اأ�شا�س  على  التق�شيم  هــذا  اأن  في�شل  الأمــيــر  اعتبر 
يبرم  الن�شحاب حتى  بعد  الوحدة  تكفل  اإدارة جديدة،  تاأ�شي�س  ومقترحه  بيكو، 
الموؤتمر قراره الأخير في م�شير البالد. غير اأن الأمير في�شل علم في 9/12 اأن 
الفرن�شيين �شوف ير�شلون قواتهم دون انتظار ان�شحاب القوات البريطانية، واأن 
الحكومة البريطانية يجب اأن تكون ملتزمة بذلك، وهي التي وعدت جاللة الملك 

الح�شين بذلك �شابقًا.

تبرير.بريطانيا
بريطانيا  ملك  وطلب  ان�شحابهم،  الإنجليز  بــرر  الثاني  ت�شرين   10 في 
تدبير اجتماع �شريع بين الأمير في�شل ووفد اأمريكي وفرن�شي وبريطاني لبحث 

الن�شحاب البريطاني وتطبيقه ب�شورة مر�شية.
�شافر ول�شون، وترك من ينوب عنه ال�شيد فولك، وقابله المندوبون العرب وهم: 
اأن  الخارطة،  اإلى  م�شيرًا  فولك  لهم  وقال  الهادي.  عبد  وعوني  ال�شعيد،  نوري 
بريطانيا تريد اأن تدخل هنا، م�شيرًا لفل�شطين، واأن فرن�شا ل بد اأن تاأتي اإلى هنا 

واأ�شار اإلى �شورية، ولي�س ما يمنع اأن ين�شب بينهما حرب. 
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موقف.مميز.من.الأمير.زيد.ور�ضالة.قوية.جداً:
اأر�شل الأمير زيد في 5 /11/ 1919م ر�شالة قوية جدًا كتبها اإلى الميجور 

كاليتون، وفيها اأفكار بارزة ومهمة، وهي:
1- اأر�شل الأمير الر�شالة قبل ان�شحاب الجي�س الإنجليزي وفي ذهنه ت�شكين 

ال�شعب.
2- تحدث عن معاملة فرن�شا ال�شيئة.

كانت اأماني العرب اأن �شايك�س بيكو لن تنفذ، وفي ذهنهم �شيا�شة الرئي�س 
الأمريكي ول�شون، ولكن تبين غير ذلك اإذ اأ�شيب الرئي�س الأميركي ول�شون ب�شلل، 
وهنا ا�شتبق الأمير في�شل الأمور لإعالن الملكية، وطلب من عوني عبد الهادي 
اإر�شال تعليمات للم�شوؤولين في دم�شق، يقول لهم اإن بريطانيا �شوف تخلي مناطق 
اأورفه، ومرع�س، وتلك النواحي، وطلب ت�شكيل حكومات عربية وطنية وطلب اأمورًا 

اأخرى.

اأ�شار عوني اإلى اأن محا�شيب الأمير في�شل، ورجاله في �شورية ل ي�شتحقون 
اأن يقربهم الأمير في�شل، واأنه فاتح الأمير في�شل بذلك )8(. ويبدو اأن تطورات 
حق،  على  ــه  اأن ويــبــدو  الح�شين)9(  تعجب  لــم  �شورية  فــي  ال�شيا�شيين  وانــدفــاع 
فال�شوريون لم يتحركوا، فقد كان حراك العراقيين اأكثر بكثير، واأجبر العراقيون 
اأما  واأو�شح،  اأكبر  مقاومتهم  كانت  الأتــراك  وحتى  الكثير،  عمل  على  بريطانيا 
اأو  يعملوا ما يحافظ عليه  ال�شوريون، ولم  ال�شيا�شي ف�شيعه  الأمير في�شل  جهد 
يقويه، وكان الأمير في�شل يطالبهم بالحراك)10( ول يتحركون، وفي وقت حارب 
العلم  واأنزلوا  المعلقة وزحلة  العربية كما ح�شل في  الحكومة  لبنان  البع�س في 
العربي واأهانوه، و�شكل البع�س ع�شابات باإيعاز من فرن�شا، ولذلك لإيالم الأمير 
اليمن. وعندما دخل  يعمل مثل ملك  اأن  باإمكانه  والده كان  اأن  زيد عندما ذكر 
الفرن�شيون دم�شق تفاجاأ الأمير زيد من موقف ن�شيب البكري. تغيَّر البكري وهو 
ال�شريف  معية  في  يخدموا  اأن  �شلطانية  اإرادة  معهم  كان  الذين  البكري  اآل  من 

الح�شين في مكة، ولم ي�شفع التاريخ ومال البكري ب�شرعه مع التيار الجديد)11(.
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بكثير  اأقوى  العرب  عند  القومية  الروح  اأن  يعتقد  الح�شين  ال�شريف  وكان 
م�شوؤولين  واعتقال  الحلفاء  وناهيك عن تالعب  بعد)12(  فيما  منها  له  تبين  مما 
كما ح�شل مع اعتقال يا�شين الها�شمي وهو من اأبرز رجال الحكومة في �شورية. 
وفي برقية من الأمير زيد اإلى )الفيلد مار�شال( اللنبي يطلب فيها منه اأن ي�شمع 
يا�شين  يعيد  اأن  اللنبي  من  زيد  الأمير  ويطلب  العظمة()13(  )يو�شف  يقوله  لما 
حكومة  اأن  يالحظ  اإذ  المالية؛  النفقات  ذلك  على  وزد  عمله)14(  اإلى  الها�شمي 
ال�شرق  في  العراقيين  ن�شاط  و�شاهم  دم�شق)15(.  حكومة  على  ت�شرف  الحجاز 
�شورية)16(.  في  الحكومة  دعم  في  الإنجليز  تراخي  في  العراق  في  الثورة  ودعم 
كان العراقيون يريدون للثورة ال�شتمرار لإلهاء الإنجليز، وان�شغل كبار ال�شباط 
يا�شين  العجلوني  واتهم  ملخ�س)17(.  مولود  مثل  ب�شورية،  ل  بالعراق  العراقيين 
اأن يعد  اأنه جمد عبقريته في �شورية ليقفز على العراق وكان باإمكانه  الها�شمي 
وذكر  قويًا،  العراقي  الوجود  كان  مي�شلون)18(.  كارثة  ويتجنب  ال�شوري  الجي�س 
الجنود  ن�شف  واأن  عراقيون  الطفيلة  معركة  في  ال�شباط  جميع  اأن  كيركبرايد 
رفيق  العربي  المعتمد  معاون  وا�شتكى  كثيرة،  الإ�شاعات  وكانت  عراقيون)19( 

التميمي منها واتهم اأنه يقوي المع�شكر العربي في لبنان)20(.

تدخل.جاللة.الملك.
الأمـــيـــر زيـــد في  اإلــــى  بــرقــيــة  واأر�ـــشـــل  الــمــلــك الح�شين  تــدخــل جــاللــة 
1919/11/17م دعاهم فيها با�شم الم�شلحة. وهناك خارج دم�شق م�شاكل مع 
ولء الع�شائر. وهناك من مال في البداية مع فرن�شا وطالب اأمام اللجنة الأمريكية 
تاج  و�شام  اإيطاليا  اأعطته  ثم  ال�شرف  درجة  و�شام  واأعطته  وخدمتها،  بانتدابها 
اإيطاليا، وفي عام 1928م اأ�شبح نائبًا وتبدلت ظنونه بفرن�شا، وانحاز اإلى جانب 
الوطنيين. وفي 1919/11/28م كتب جاللة الملك الح�شين لالأمير زيد اأن كل 
عمل �شد تجزئة البالد هو �شد فكره الذي يفديه بكل معنوياته ومادياته. وتمت 
دعوة الأمير في�شل من ملك بريطانيا وو�شل يوم 1919/9/18م وذهب بعدها 

اإلى باري�س.
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اتفاق.في�ضل.مع.كليمن�ضو.
يريد  وكــان   1919/10/22 يــوم  في  كليمن�شو  مع  في�شل  الأمير  اجتمع 
فرف�س  البالد،  وحــدة  على  ويخ�شى  الفرن�شيين  مع  التفاهم  من  لنوع  التو�شل 
التق�شيم وطالب بتاأليف لجنة مختلطة تنظر في اأمر الجالء عن �شورية كلها. كان 
اأن  �شورية وخا�شة  في  فرن�شا ع�شكريًا  في�شل مواجهة  الأمير  ال�شعب على  من 
بريطانيا لن ت�شاعده. كان الح�شين بن علي يريد من الأمير في�شل العودة ومقاتلة 
فرن�شا لو لزم الأمر كما جاء في ر�شالته يوم 1919/11/1م، بيد اأن في�شل كان 
طويل النف�س و�شبورًا، وظل يفاو�س الدبلوما�شيين الفرن�شيين مثل برتلو وغورو 
موقفهم.  على  اأ�شروا  الفرن�شيين  ولكن  الهادي،  عبد  وعوني  حيدر  ر�شتم   ومعه 
الأمور  اأن  ووجد  �شورية  وو�شل   1920/1/7 في  ل�شورية  في�شل  الملك  عاد  لما 
غادر،  عندما  اأ�شهر  اأربعة  قبل  كانت  كما  تكن  لم  واأنها  ال�شيطرة  عن  خارجة 
واأن كراهية فرن�شا بلغت اأ�شدها، وزاد الطين بله ن�شر �شحيفة »الطان« خطوط 

التفاق بين في�شل وكلمين�شو، والذي لم يوقعه في�شل. 

ومتحم�شين  معتدلين  اإلــى  النا�س  وانق�شام  بالتيارات  تعح  البلد  كانت 
لمقاومة فرن�شا. كان الأمير في�شل واقعيًا عندما قال اإن اتفاقه مع كلمين�شو هو 
اأوراق ووثائق  اأن يح�شل عليه، لأنه لي�س لديه قوه ع�شكرية ول  اأح�شن ما يمكن 
يفاو�س عليها، ول تاأييد �شيا�شي من اإحدى الدول العظمى، وكان الح�شين بن علي 
التيار  وراء  في�شل  الأمير  �شار  وتدريجيًا  التام،  بال�شتقالل  المطالب  التيار  مع 
المندفع.... لإعالن ا�شتقالل �شورية و المناداة بالأمير في�شل ملكا،ً  اأن �شباط 
ا�شتقالل  اأن غورو ل يمانع في  الأمير  اأبلغا  الفرن�شيين )تول و كو�س(  الرتباط 
�شورية يوم 1920/3/8م بعد دعوة الموؤتمر ال�شوري اإلى ذلك، وتمت البيعة على 
اأ�شا�س ا�شتقالل �شورية الطبيعية وفل�شطين والمطالبة با�شتقالل العراق واتحاده 
مع �شورية اقت�شاديًا و�شيا�شيًا، واأ�شند الأمير في�شل رئا�شة الوزراء للركابي. وفي 
اليوم ذاته اجتمع العراقيون في �شورية ونادوا با�شتقالل العراق ومبايعة الأمير 
اأي�شًا ما كانت تريده  اأغ�شب الإنجليز، وهذا  عبد اهلل ملكًا عليهم ... وهذا ما 
بريطانيا  تعترف  لم  في�شل.  الأمير  دعم  عن  بريطانيا  تتوقف  اأن  وهو  فرن�شا 

بقرارات الموؤتمر واأعلنت فرن�شا وبريطانيا اأن الإجراءات في دم�شق باطلة. 
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لكن  العراقي،  ال�شوري  الموؤتمر  ــرارات  ق علي  بن  الح�شين  الملك  وافــق 
بريطانيا لم تعترف بقرارات اأو بيعة العراقيين الت�شعة ع�شر في دم�شق، واأبلغت 
الملك الح�شين اأنها ل تعترف بذلك، واأن موؤتمر ال�شلح هو الذي يقرر م�شتقبل 

العراق.

بريطانيا  اإلى  ال�شعيد  نوري  واأر�شل  قوة،  بكل  يفاو�س  في�شل  الملك  كان 
وفرن�شا وف�شل نوري واقترح الإنجليز في 1920/3/30 على الفرن�شيين اأن يح�شر 
الملك في�شل موؤتمر ال�شلح في اأوروبا، وقبلت فرن�شا على اأن تكون �شفته ممثاًل 

ل�شعب �شورية. 

يعترفوا  اأن  الــمــوؤتــمــرون  ورفــ�ــس  18/نــيــ�ــشــان/1920  فــي  الموؤتمر  عقد 
للمندوبين العرب باأي �شفه، وكان الحا�شرون العرب: ر�شتم حيدر ونوري ال�شعيد 

ونجيب �شقير.

وفي يوم 20/ني�شان تم توزيع النتدابات لتكون فرن�شا على �شورية ولبنان 
وبريطانيا على العراق وفل�شطين، وتم تر�شيخ التفاقيات ال�شتعمارية. 

وفي 3/اأيار ا�شتقال الركابي وكان متهمًا بالت�شاهل مع الفرن�شيين، وعين 
ها�شم الأتا�شي رئي�س الموؤتمر ال�شوري رئي�شًا للوزراء، وبداأت م�شاعب الفرن�شيين 
الذين كانوا في حرب مع تركيا ويحتاجون نقل جنود و�شالح بوا�شطة �شكة الحديد 
اإلى كيليكيا ل�شحق الثوار الأتراك، وبداأ الفرن�شيون يفكرون باحتالل خط ال�شكة 
ما بين حم�س وحلب ووجهت التهامات اإلى الملك في�شل اأنه من ي�شاعد الثوار 
الأتراك، و�شلحوا ع�شابات من بع�س )الم�شيحيين( لمجابهة الثوار ال�شوريين. 
 ،1920/5/30 يوم  الأتــراك  مع  هدنة  فرن�شا  عقدت  حتى  تتاأزم  الأمــور  وظلت 
و�شحب غورو قواته من كلكيليا وح�شدها �شد ال�شوريين، وزاد الطين بله مغامرات 
العراق وفتح جبهة مع الإنجليز  الع�شرين في  العراقيين في دعم ثورة  ال�شباط 
واتهم  1920/6/4م،  في  تلعفر  على  المدفعي  جميل  �شيطر  عندما  العراق  في 
الحاكم البريطاني في العراق الحكومة ال�شورية باأنها حاربت الإنجليز في العراق 
وبريطانيا،  فرن�شا  بين  الحادث  هذا  وقــارب  1919م،  الأول  ت�شرين  �شهر  منذ 
5/تموز/1920م.  الح�شين  الملك  ر�شائل  على  يرد  لم  جورج  لويد  فاإن  ولذلك 
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ل ال�شوريون يد في�شل في الم�شاعي ال�شيا�شية  كانت الأ�شوات تعلو في �شورية وكبَّ
اأن  الحكيم  يو�شف  راأى  اأن ير�شل وفدًا بدًل منه.  الملك  اأوروبــا، وطلبوا من  في 
يو�شف العظمة وكامل الق�شاب كانا وراء موقف �شورية المناه�س لفرن�شا حتى 
اآخر لحظة، وفي 10/تموز عطل غورو �شفر الملك ما لم يوافق على �شروط منها 
ال�شيطرة على خط �شكة الحديد وقبول النتداب، واإلغاء التجنيد الإجباري. ولم 
تنفع و�شاطة نوري ال�شعيد مع غورو الذي احتل محطة �شكة الحديد رياق في 12 
ال�شابقة  النقاط  بقبول  وطالبه  في�شل  الملك  اأنذر غورو  وفي 14/تموز  /تموز. 
قائدًا  الها�شمي  ويا�شين  ال�شوري  للجي�س  عامًا  قائدًا  زيد  الأمير  عين  الذكر. 

لجبهة دم�شق ورف�س يا�شين.
الملك في�شل  البداية، ثم ح�شل الخالف، وتلقى  الأمور هادئة في  كانت 
اإنذار غورو بوجوب حل الجي�س وت�شليم ال�شكك الحديدية وقبول تداول ورق النقد 
الفرن�شي وغير ذلك. قبل الملك اإنذار غورو يوم 17/ تموز وطالب غورو الملك 
مظاهرات  وقامت  النا�س  جموع  ثارت  وهنا  قبوله،  ولي�س  الإنــذار  تنفيذ  في�شل 
في دم�شق و�شادت فو�شى و�شو�شاء وقتل 120 مواطنًا و300 جريح بعد اأن نهب 
المتظاهرون الم�شتودعات، وهاجم غورو ميل�شون و كان فيها )60( جنديًا وفي 
اأكثر تقدير )160( و3000 متطوع وهجان، وكتب اأكثر من واحد عن المظاهرات 

في هذه الليلة اللعينة)22(.

عدم.التعبئة.
الها�شمي في يوميات 20/تموز/1920  التعبئة روى طه  اأ�شباب عدم  وعن 
وفي  الم�شاجين.  واأخرجوا  القلعة  وهاجموا  وتجمهروا  ت�شجيعهم  تم  الجنود  اأن 
ي�شابقون موكب  الخيل  البادية مروا على ظهر  اأن رجال  روى  يوميات 25/تموز 
اأن نوري  الأمير زيد  وا�شتغرب  الذي دخل دم�شق،  الفرن�شي )غوابيه(  الجنرال 
في  تحول  البكري  ن�شيب  واأن  دم�شق،  في  غــورو  ا�شتقبال  في  كان  )ال�شعالن( 
مع  تعاونهم  لعدم  ذلك  في  ن�شيب  اأكبر  لهم  كان  العراق  زعماء  واأن  موقفه، 
بع�شهم بع�شًا، وفي 27/تموز/1920 كتب طه اأن اأكبر جاٍن جنى على وطنه من 
المتحم�شين الذين �شوقوا الجنود باللتحاق بالأهلين وحر�شوهم على الفو�شى. 
وتقدم الفرن�شيون وانحل الجي�س، ولو لم يقع هذا الحما�س لكان العالم �شاعدنا 

وجرت حركتنا بانتظام)23(.
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 تهنيد.العراق.وثورة.�ضال�س
ح�شاب  على  العراق  لنجدة  العراقيين  اندفاع  من  ا�شتغربت  البداية  في 
التي  هي  لعلها  خطيرة  بمرحلة  يمر  كــان  الــعــراق  اأن  لي  تبين  ولكن  �شورية، 
ا�شتدعت ا�شتنفارهم لنجدة العراق. اإن من يتابع اأحداث ثورة �شال�س يلم�س قوة 
هذا الرجل، وكان بالإمكان اأن يقوم بدور في وجه الجي�س الفرن�شي في دم�شق، 
فقد التقى بالملك الموؤ�ش�س عبد اهلل بن الح�شين، وطلبه الملك الح�شين بن علي 
واأعطاه رتبة اأمير لواء وو�شام النه�شة، وكان المتوقع اأن يقاوم الفرن�شيين، ولكن 

لم يجد دعمًا. )24(

دور.العراقيين.في.الجي�س.ال�ضريفي.في.عدم.تهنيد.العراق.
اقتراحات وفيها  العراق، وقدموا  ا�شتعمار  الهند يريدون  الإنجليز في  كان 
تهنيد العراق وتهجير الآلف من الهنود اإليه، اأو فتحه اأمام الهنود وف�شل الب�شرة 
عن العراق واإلحاقها بالهند. وكان الكولونيل ويل�شن الذي ن�شبت الثورة في عهده 
اأبرز العاملين على تهنيد العراق واإبقائه محمية اإنجليزية. واتَّجهت النية اإلى عزل 
العراق عن العرب. وكتب ويل�شن ذلك في كتابه. ومن هنا اندلعت الثورة، وكبدت 
بريطانيا 2500 قتيل واأ�شير وجريح. وتكبد العرب 10000 اإ�شابة، وكلفت بريطانيا 

40 مليون )باوند(؛ اأي اأكثر مما دفعته للثورة العربية بثالث مرات.
 ا�شتمرت الثورة �شتة اأ�شهر واأ�شمعت العالم �شوتها وف�شل م�شروع )تهنيد( 
العراق. وفي هذه الظروف جاء )بير�شي كوك�س( مندوبًا �شاميًا وفتح الطريق اأمام 
الأمير في�شل. ومن اأ�شباب ف�شل التهنيد كما كتب )ويل�شن( وجود العراقيين في 
الجي�س ال�شريفي، وجهودهم في دير الزور وتلعفر. وفي وكتاب )ويل�شن( نالحظ 
العراقي(  العهد  )جميعه  ال�شمال-  جي�س  في  وهم   - لوا  �شكَّ قد  العراقيين  اأن 

ل�شتقالل العراق، وتراأ�شها يا�شين الها�شمي)25(.
اأغدق العراقيون ماًل على العراق، وت�شلم يو�شف اأفندي ال�شويدي 16.000 

ليرة ذهب، وت�شلم �شعيد النق�شبندي )300( ليرة ذهب.
البريطاني في 1919/11/21، وكتب  الزور من النتداب  ا�شتثناء دير  تم 
التي  العراقية  التيارات  توجيه  على  قادر  غير  كان  في�شل  الملك  اأن  )ويل�شن( 

تدفقت من �شورية اإلى العراق، واأنه ل يوجد قادة في العراق لثورة الع�شرين.



-.129.-

).اأ.د..�ضعد.اأبو.دية(

�ضتاء..-.ربيع.2017...

اأن  وبعيدًا عن الإ�شاعات فاإن اأهم ما كتبه العجلوني ويعزز وجهة نظري، 
الأمير في�شل لم ينتبه لدور ال�شباط العراقيين في دعم ثورة الع�شرين، وكتب 
ولو  العراق.  على  بها  ليقفز  �شورية  في  عبقريته  د  جمَّ  « الها�شمي  اإن  بالحرف: 
ان�شرف الها�شمي نحو اإعداد الجي�س ال�شوري حربيًا لتجنبنا كارثة مي�شلون«)26(.

خاتمة
اأرجو اأن اأ�شير هنا اأن كل ما نقراأه اأو ن�شمعه عن �شايك�س بيكو لي�س �شحيحًا، 
ذ في المنطقة هو اتفاق )لويد- كليمن�شو(  ف�شايك�س بيكو لم تنفذ، بل اإن ما نفِّ

ولي�س �شايك�س بيكو. 

كان كليمن�شو الرئي�س الفرن�شي يدعي اأن لويد جورج رئي�س وزراء بريطانيا، 
وافقه في �شهر ت�شرين الثاني 1918، على اأن يكون لفرن�شا حقوق اإدارة في �شورية 
كلها، ولي�س على ال�شاحل، مقابل اأن يكون لبريطانيا حق في المو�شل، وفل�شطين، 
ذ في المنطقة  وهذه لم يكن لها ذكر في �شايك�س بيكو كما يكرر النا�س؛ اأي اإن ما ُنفِّ

هو اتفاق )لويد- كليمن�شو(، حتى لو لم ت�شح رواية كليمن�شو.
اأثناء  في  الحلفاء  موؤامرات  اإلى  اأ�شير  وا�شحة  �شورة  القارىء  ولإعطاء 
الحرب، ذلك اأن فرن�شا وبريطانيا ورو�شيا كانت تتباحث خالل الحرب في مو�شوع 
جورج  فرن�شوا  فرن�شا  يمثل  وكان  العربية،  المنطقة  وبخا�شة  العثمانية،  البالد 
بيكو قن�شل فرن�شا ال�شابق في بيروت وال�شكرتير الأول في ال�شفارة الفرن�شية في 
لندن، ويتباحث مع الإنجليز، وب�شعوبة وافقت فرن�شا اأمام بريطانيا على اإعطاء 
وكان  ودم�شق،  وحماة  وحم�س  حلب  هي:  داخلية  مناطق  في  ال�شتقالل  العرب 
الذي يباحث بيكو هو مارك �شايك�س، لإيجاد منطقة تخ�شع للحكم البريطاني في 
الب�شرة وعكا وحيفا، وجزء يخ�شع للحكم الفرن�شي المبا�شر وهو ال�شاحل ال�شوري 
وكليكيا، وجزء اآخر يخ�شع لالإ�شراف الفرن�شي والبريطاني. وكانت المو�شل من 
ح�شة فرن�شا، ولم تكن بريطانيا حتى ذلك الوقت تريد ات�شاًل بريًا مع رو�شيا، 
و�شممت التق�شيم على ذلك الأ�شا�س. وفي 1916/1/5م اأ�شفرت اجتماعات بيكو 
الثالث بعد  للتفاو�س حول ح�ش�س  اإلى رو�شيا  و�شايك�س عن تفاهم ذهبا بعده 

انهيار تركيا.
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وفي 16/ اأيار/1916م وافقت بريطانيا على ن�شو�س التفاقية، وهي اإن�شاء 
وحم�س  وحماه  وحلب  المو�شل  ت�شم  التي  )اأ(  منطقة  في  م�شتقلة  عربية  دولة 
ودم�شق. واأما منطقة )ب( فت�شم كركوك و�شرقي الأردن والنقب والعقبة، ويكون 
منطقة  في  وبريطانيا  )اأ(  منطقة  في  الم�شت�شارين  تقديم  في  الأولوية  لفرن�شا 
)ب(، ويخ�شع ال�شاحل ال�شوري للحكم الفرن�شي المبا�شر من الإ�شكندرونة �شماًل 

حتى �شور جنوبًا، وتخ�شع بغداد والب�شرة للحكم البريطاني المبا�شر.

ُتن�شاأ دولة فل�شطين بالتفاق مع رو�شيا وبقية الحلفاء، وتاأخذ بريطانيا ميناء 
جريدة  ن�شرتها  حتى  العرب  من  اأحد  التفاقية  بتفا�شيل  يعرف  ولم  وعكا.  حيفا 
دولة  تاأ�شي�س  دون  التفاقية  حالت  وهكذا  1918م.  عام  منت�شف  في  »الم�شتقبل« 
عربية كما كان يريد ال�شريف الح�شين رحمه اهلل. ومع ذلك فاإن تغييرًا ح�شل على 
مت المنطقة على غير ما جاء به �شايك�س بيكو.  هذا التفاق بعد خروج رو�شيا، وتق�شَّ

المراجع
المرا�ضالت. الكبرى )عّمان 1973(. العربية. الثورة. التاريخية 1914 -1918،  المرا�شالت   )1

التاريخية.1919،.الثورة.العربية.الكبرى: المجلد الثاني )عّمان 1975(. 

2-خيرية قا�شمية، مذكرات.عوني.عبد.الهادي، )بيروت: مركز درا�شات الوحدة العربية 2002(، 
�س 57 – 63، وانظر: 

- و�شفي زكريا، ع�ضائر.ال�ضام، ط2 )دم�شق: دار الفكر(، 1983م، �س 476 و 498 و 561 - 
.569

- عالء جا�شم محمد، جعفر.الع�ضكري.ودوره.ال�ضيا�ضي.والع�ضكري.في.تاريخ.العراق.حتى.
عام.1936م )بغداد، مكتبة اليقظة العربية(، �س 62–65. ر�شالة ماج�شتير من�شورة. ا�شتقبل 
جي�س ال�شمال بقيادة الأمير في�شل ودخل في جي�س ال�شمال العرب مثل نوري ال�شعيد وجعفر 

الع�شكري وجودت علي الأيوبي.
- عبد الرزاق اأحمد الن�شيري، نوري.ال�ضعيد.ودوره.في.ال�ضيا�ضة.العراقية.حتى.عام.1932م، 

ط2، )بغداد، مكتبة اليقظة العربية 1988م(، �س 63 – 66. 
الرائد ل�شاحبها اأمين اأبو  3- الملك.عبد.اهلل.بن.الح�ضين.)مذكرات( )عّمان، ن�شرتها مجلة 

ال�شعر( �س 133 -140. وانظر:
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الثقافة(  وزارة  من�شورات  1916)عّمان،  الكبرى. العرب. ثورة. �شرية،  - ع�شو جمعية عربية 
المقدمة،  في  الريماوي  �شهيلة  كتبت  كما  داغر  لأ�شعد  لعله  والكتاب   .82-78 �س   1991
وطباعة الكتاب ردئية للغاية ومربكة للقارئ، وكان الأف�شل طبعه طباعة منا�شبة مريحة. 

وفي الكتاب عن جمال با�شا.
-علي فوؤاد )جنرال تركي(، كيف.غزونا.م�ضر، ترجمة نجيب الأرمنازي )بيروت، دار الكتاب 

الجديد 1962( �س 85-84.
- �شعد اأبو دية، اللواء عبد المجيد مهدي الن�شعة، الثورة.العربية.الكبرى:.مبادى.ومواقف 

)عّمان، مديرية التربية والتعليم والثقافة الع�شكرية( 
4-الم�شدر نف�شه. 
5- الم�شدر نف�شه. 
6- الم�شدر نف�شه.

7- مذكرات.الأمير.زيد:.الحرب.في.الأردن.1917-1918، ط3 )عّمان، وزارة الثقافة( �س 274-269.
8- خيرية قا�شمية، مرجع �شابق. 

9- عبد اهلل بن الح�شين مرجع �شابق. وانظر: 
- اأمين �شعيد، الثورة.العربية.الكبرى )القاهرة، عي�شى البابي الحلبي( �س 324-317.

دار  بيروت،  الح�ضين،  ال�ضريف. وماأ�ضاة. الكبرى. العربية. الثورة. اأ�ضرار. �شعيد،  اأمين   -
الكتاب العربي(، �س 184.

الرجال.والن�ضاء.من. الأعــالم.»قامو�س.تراجم.لأ�ضهر. الزركلي،  الدين  الأمير زيد و خير  وثائق   -10
العرب.والم�ضتعربين.والم�ضت�ضرقين«، ج8 )بيروت، دار العلم للماليين(، �س 129 و213. وانظر:
ات�شل  الأ�شتانة،  ثم في  بها  وتعلم  بغداد  ولد في  الها�شمي  �شلمان  با�شا  يا�شين حلمي   -
بالأمير في�شل عام 1916م ودخل معه في جمعية العربية الفتاة، وكان في 1918م رئي�س 
العراق  ثار  لما  اأنه  الأمير زيد هي  اإليها  ي�شير  التي  والحادثة  الحربي.  ال�شورى  ديوان 
الثورة بالعون، ودعاه القائد البريطاني في دم�شق في  اأمّد يا�شين با�شا  على الإنجليز 
11/22/ 1919م اإلى ال�شاي في منزله، ولما خرج اعتقلته �شيارة م�شلحة واأخذته اإلى 
اللد، وهاجت دم�شق تطالب بعودته، غير اأنه لم يطلق �شراحه اإل بعد خم�شة اأ�شهر و23 
يومًا. عاد اإلى دم�شق في 16 /1920/5م ولما دخلها الفرن�شيون غادر مع الملك في�شل. 
تقلد رئا�شة الوزراء في العراق مرتين، وفي المرة الأولى و�شع قانون النتخاب، والثانية 
نفذ قانون التجنيد الإجباري وزود الجي�س بثالثة اأ�شراب طيارات، واأن�شاأ م�شنعًا ل�شنع 
1936م  �شدقي  بكر  ثورة  وبعد  والمدافع،  والر�شا�شات  البنادق  ل�شنع  ومعماًل  العتاد، 

غادر اإلى بيروت وتوفي بها ودفن في دم�شق.
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11- الم�شدر نف�شه. 
12- مذكرات الأمير زيد.

13- �شابط الرتباط العربي هو يو�شف بك ابن اإبراهيم بن عبد الرحمن العظمة، ولد وتعلم في 
دم�شق ثم الأ�شتانة، واأ�شبح رئي�س اأركان حرب الفرقة الع�شرين ثم الخام�شة والع�شرين في 
الجي�س العثماني، ثم رئي�شًا لأركان حرب الجي�س الأول في الأ�شتانة. اختاره الأمير في�شل 
مرافقًا ثم عينه معتمدًا عربيًا في بيروت ورئي�س اأركان الحرب العامة برتبة قائمقام، ثم 
�شاوي�س  اأيوب  بن  وعلي جودت هو علي جودت  الملكية 1920م.  اإعالن  بعد  الحربية  وزير 
الأيوبي، عمل في الجي�س العثماني والتحق بالأمير في�شل لحقًا، ودخل دم�شق وعين حاكمًا 
ع�شكريًا للبقاع واأ�شبح رئي�س وزراء العراق ورئي�س الديوان الملكي.)خير الدين الزركلي، 

الأعالم، ج4(، �س 270.
14- وثائق الأمير زيد. 

 ،1967 القومي،  والإر�شاد  وال�شياحة  الثقافة  وزارة   - دم�شق  مي�ضلون،  معركة. اإهندي،   -15
�س216-201.

16- فايز محمد اأمين �شال�س، رم�ضان.ال�ضال�س.اأحد.اأبطال.التاريخ.العربي، ط2 )بيروت: دار 
الم�شتقبل 2001(، �س 164-161.

مولود.مخل�س.با�ضا.و.دوره.في.الثورة.العربية.الكبرى.و.تاريخ. 17- محمد ح�شين الزبيدي، 
العراق.المعا�ضر، )بغداد: كلية الأدب(، �س 155-127.

18- عالء جا�شم محمد، مرجع �شابق. 
الحرية(،  الكبرى )دم�شق: مكتبة  العربية  الثورة  العجلوني، ذكرياتي عن  - محمد علي 

�س 95 -91.
- محمد طاهر العمري المو�شلي، مقدرات العراق ال�شيا�شية )م�شر، المكتبة الم�شرية، 

1343هـ(، �س 336.
)19( A.S.Kirkbride، Awakening The Arab Campaign 1917-1918 )England: 

Tavistock.Univ press of Arabia1971(.

الأردنية  التوزيع  وكالة  )عّمان،  فل�ضطين  في. والأدب. الفكر. اأعــالم. من. العودات،  يعقوب   -20
1987(، �س 80-79.

21- و�شفي زكريا، مرجع �شابق. 
 ،1943-1919 الها�ضمي. طه. مذكرات. الح�شري،  وخلدون  والمو�شلي  والعجلوني  �شال�س   -22

ط1)بيروت، دار الطليعة(، �س63-61.
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23- نف�س الم�شدر. 
24- �شال�س، م�شدر �شابق. 

بين. البريطاني،. الحــتــالل. عهد. في. العام. الملكي. الحاكم. وكيل. ويل�شن،  ارنولد  ال�شر   -25
النهرين، ترجمة جعفر الخياط ط2 )بيروت: دار الرافدين(، �س36-15.

دار  )بيروت،  الحديث  العرب. تاريخ. من. �ضفحة. مي�ضلون:. يــوم. الح�شري،  �شاطع   -26
التحاد، 945(.

 - منير المالكي، من ميل�ضون.اإلى.الجالء:.�ضيرة.�ضيا�ضية، دم�شق، وزارة الثقافة. 
- اإعالن.الملكية.1920م. وعن علي جودت هو علي جودت بن اأيوب �شاوي�س الأيوبي عمل 
في الجي�س العثماني والتحق بالأمير في�شل لحقًا ودخل دم�شق وعين حاكمًا ع�شكريًا 
الزركلي،  الدين  الملكي.)خير  الــديــوان  ورئي�س  العراق  وزراء  رئي�س  اأ�شبح  للبقاع 

الأعالم، ج4(، �س 270.
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لويد جورج 

تق�شيم الم�شرق بين المحتلين ح�شب اتفاقية �شايك�س بيكو �شايك�س بيكو

كليمن�شو
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�شاطع الح�شري ودوره في النه�شة العربية
)1968-1916(

عبير.قطناني*
المقدمة

تلقي في هذه الدرا�شة نظرة على بدايات ظهور الفكر القومي العربي وتطوره 
اختياري  وجاء  الع�شرين.  القرن  من  ال�شتينيات  حتى  ع�شر،  التا�شع  القرن  منذ 
الأدب  وفي  والتعليم،  التربية  مجال  في  طويل  باع  من  له  لما  الح�شري  ل�شخ�شية 
العربي  القومي  الفكر  في  الموؤثرة  ال�شخ�شيات  من  كان  فقد  القومية.  وفي  والعلوم 
المطبوعة  بالمحا�شرات  ا�شتعنت  وقد  الع�شرين.  القرن  من  الثالثينيات  خالل 
التربية والعلوم المختلفة،  القومية والعروبة، وفي  للح�شري في مجالت عدة منها: 

وبما كتبه عنه بع�س الباحثين والموؤرخين وال�شيا�شيين المعا�شرين. 

تمهيد:.تطور.الفكر.القومي.العربي
القومي  للفكر  تقليد  اأنه  العربي  القومي  الفكر  ن�شاأة  في  الباحثين  بع�س  راأى 
الإر�شاليات  العربي  الم�شرق  اإلى  وحملته  ع�شر،  التا�شع  القرن  في  اأوروبا  �شاد  الذي 
البعثات  اأفراد  ومّثله  اأر�شه،  اأن�شئت على  التي  العليا  والمعاهد  والمدار�س  التب�شيرية 
الذين  الغربيون  الم�شت�شرقون  له  الغربية، ورّوج  الجامعات  الذين در�شوا في  العلمية 
الدعوة  اآخر في  وراأى فريق  الفترة.  العرب خالل هذه  المثقفة من  بالنخبة  ات�شلوا 

ت�شديًا للغزو ال�شتعماري الغربي للوطن العربي.

* باحثة متخ�ش�شة يف التاريخ احلديث/الأردن. 
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نتاج  هو  تبنته  الذي  والفكر  العربية  للقومية  الدعوة  اأن  في  الفريقان  ويتفق 
غربي ل �شلة له بالفكر ال�شيا�شي الإ�شالمي الذي كان متخلفًا وعاجزًا عن ا�شتيعاب 
م�شكالت الع�شر وتقديم الحلول المنا�شبة لها، واأن الدعوة القومية العربية محاولة 
للبحث عن هوية جديدة ل�شكان الوليات العربية في الدولة العثمانية، بعد اأن اأ�شاب 

التفكك والنحالل هذه الدولة، وتعر�شت ولياتها العربية للغزو الع�شكري الأوروبي.

وثمة فريق ثالث يرى اأن الدعوة القومية العربية والفكر الذي رافقها تعبير عن 
تاريخية  مرحلة  في  العربي  الم�شرق  في  الموؤثرة  الجتماعية  القوى  بع�س  طموحات 

معينة)1(.

تلقوه في  الذي  الحديث  التعليم  واقعهم من خالل  العرب على  اأذهان  تفتحت 
في  والدرا�شة  التقليدية  الدينية  والمعاهد  التب�شيرية  والمدار�س  الر�شمية  المعاهد 
الجامعات الأوروبية، ومن انت�شار الطباعة وظهور ال�شحافة في بالدهم، فنما لديهم 
�شعور قوي ب�شرورة اإعادة النظر في كثير من الأمور، مثل فهم اأ�شرار التقدم العلمي 
في  التخلف  اأ�شباب  عن  والبحث  الغرب،  في  الع�شكري  والتفوق  القت�شادي  والنمو 

البالد العربية والبالد الإ�شالمية في كل اأ�شكاله ومظاهره)2(.

اأوًل:.بدايات.الوعي.القومي
اأن  بعد  هويتهم،  فيه  يتلم�شون  تراثهم  اإلى  العودة  في  العرب  المثقفون  �شرع 
ينابيع  اإلى  بالعودة  ذلك  وكان  التاريخ،  هام�س  على  الزمن  من  طويلة  حقبة  عا�شوا 
ومبعثًا  العرب  لعظمة  كان م�شدرًا  ما  العقيدة  ي�شتلهمون من �شفاء  الأولى  الإ�شالم 
لنت�شاراتهم وفتوحاتهم الوا�شعة. رافق ذلك حركة مماثلة لدى الم�شيحيين العرب 
للتخل�س  العرب  الأرثوذك�س  وبن�شال  العربية،  اإلى  المقد�س  الكتاب  بترجمة  بداأت 

)1( قزيها، وليد: »فكر الوحدة العربية يف مطلع القرن الع�شرين«، امل�شتقبل العربي، العدد 11، بريوت، 
1978، �س 26-12.

عمان،  والن�شر،  للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  املعا�شر«،  العرب  تاريخ  يف  »اأبحاث  علي:  حمافظة،   )2(
الطبعة الأوىل، 2000، �س 76-75.
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الم�شلمون والم�شيحيون  اليونانية على بطريركية انطاكيا. بذلك �شارك  الهيمنة  من 
العرب في اإحياء التراث العربي، ما نتج عنه زيادة وعي بالذات العربية و�شعور بالهوية 
القومية. لكن الظروف العامة التي تعر�شت لها الأقطار العربية وات�شال المفكرين 

العرب بثقافة الغرب اأدت اإلى تباين في اتجاهات الوعي والتفاعل الفكري لديهم.

في الن�شف الثاني من القرن التا�شع ع�شر ومطلع الع�شرين اأخذ الوعي القومي 
رينان  اآرن�شت  الفرن�شي  المفكر  على  الأفغاني  الدين  جمال  فرد  جديدة)3(،  اأبعادًا 
E.Renan - الذي اأنكر دور العرب في الح�شارة الإ�شالمية- حيث اأكد اأثر العرب في 
ال�شعوب الأخرى بقوله: »اأما العرب ففي كل ما فتحوه من البالد، حربًا كان اأو �شلحًا، 
فقد تركوا من الآثار الأدبية والمادية ما ل يقوى على مال�شاته الأدهار )الع�شور(. 
فالم�شلم اأو الم�شيحي اأو اليهودي في م�شر وال�شام والعراق يحافظ كل منهم قبل كل 
�شيء على ن�شبته العربية، فيقول )عربي( ثم يذكر جامعته الدينية«)4(. كما نّدد عبد 
الرحمن الكواكبي بالظلم وال�شتبداد في الدولة العثمانية، ونادى بالحرية وال�شورى، 
الممتد من  الوطن  تقطن  التي  ال�شعوب  باأنها  العربية  الأمة  ف  وعرَّ الدولة،  واإ�شالح 
المحيط الأطل�شي اإلى الخليج العربي وتجمعها روابط الن�شب واللغة والدين والوطن. 

و�شلك ر�شيد ر�شا خطًا اإ�شالميًا وا�شحًا مع التاأكيد على التراث العربي)5(.

اأذهان  العربية-التركية  العالقة  �شغلت  الع�شرين،  القرن  مطلع  منذ  لكن 
المفكرين العرب واحتلت مكانة خا�شة في كتاباتهم. وهم واإن اختلفوا في �شكل هذه 
العالقة وطبيعتها، اإل اأنهم اأجمعوا على �شرورة الحفاظ عليها في نطاق وحدة الدولة 
العثمانية. واأبرز من ظهر في هذه الفترة عبد الرحمن الزهراوي الذي رف�س دعوة 
العظم  رفيق  اأما  )الطورانية(،  التركية  القومية  الدعوة  واأدان  الإ�شالمية،  الجامعة 
لحماية  ال�شمانة  باعتبارها  عليها  الحفاظ  و�شرورة  العثمانية  بالرابطة  فتم�شك 

العرب والأتراك من الخطر الأوروبي.

)3( املرجع نف�شه، �س 79-78.
العربي،  الكتاب  دار  عمارة،  حممد  وجمع  حتقيق  الكاملة«،  »الأعمال  الدين:  جمال  الأفغاين،   )4(

القاهرة، 1966، �س 23.
)5( حمافظة، علي: املرجع نف�شه، �س 80-79.
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على  تعمل  اأربعة  �شيا�شية  تيارات  ظهرت   ،)1914( و   )1908( عامي  بين  ما 
تحديد عالقة العرب بالدولة العثمانية، هي:

1- تيار ينادي بالالمركزية في اإدارة الدولة، واعتبار اللغة العربية لغة ر�شمية ولغة 
التعليم في الوليات، ويمثل الغالبية العظمى من المثقفين العرب الذين عار�شوا 
الأتراك  مع  لتعاونهم  اإطارًا  العثمانية  الرابطة  بقاء  واأكدوا  وال�شتبداد،  الف�شاد 
من  كتلة  ان�شمت  الد�شتور  اإعالن  فبعد  الأوروبية.  ال�شتعمارية  الأطماع  ل�شد 
النواب العرب اإلى »حزب الحرية والئتالف« المعار�س ل�شيا�شة »جمعية التحاد 
والترقي«، كما اأ�ش�س بع�س الذين لجاأوا اإلى م�شر حزبًا علنيًا هو »حزب الالمركزية 

العثمانية«، وتم و�شع نهاية لهاتين الجمعيتين، لكنهما بقيتا تعمالن �شرًا.

2- تيار ينادي باإن�شاء مملكة عربية تتمتع بال�شتقالل الذاتي وترتبط بالدولة العثمانية 
ارتباط هنغاريا بالنم�شا في المبراطورية النم�شاوية-الهنغارية في تلك الفترة. 
النف�شال  طريق  على  العثمانية  الالمركزية  على  متقدمة  خطوة  التيار  وهذا 
وال�شتقالل التام، تمثله »الجمعية القحطانية« ال�شرية، التي هدفها تحويل الدولة 
الوليات  توؤلف  اأن  على  والأتراك،  العرب  من  مكونة  ثنائية  مملكة  اإلى  العثمانية 
العهد«  العربية، كما مثلته »جمعية  ولغتها  برلمانها وحكومتها  لها  العربية مملكة 

ال�شرية.

اإلى خالفة عربية  ويدعو  �شرعية،  ويعتبرها غير  العثمانية  الخالفة  يرف�س  تيار   -3
بدولة  ينادي  عازوري،  ونجيب  الكواكبي،  الرحمن  عبد  من  كل  ويمثله  قر�شية، 
الملك ويملك �شلطة  العربي فيها باحترام  الخليفة  يتمتع  عربية موحدة ع�شرية 

روحية فعلية على جميع م�شلمي الأر�س«. اأما في م�شر فكان هذا التيار �شعيفًا.

4- التيار الُقْطري اأو الإقليمي النف�شالي، الذي برز مبكرًا في الجزائر كتعبير عن 
اإلى حظيرة الدولة العثمانية التي تركت الجزائر ت�شقط  عدم الرغبة في العودة 
»الجزائر  �شعارهم  خوجة،  حمدان  لواءه  وحمل  الفرن�شيين،  اأيدي  في  غنيمة 
للجزائريين ل لالأتراك ول للفرن�شيين«. وفي م�شر نادت �شحيفة »الموؤيد« لعلي 
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اليو�شف بهذا التيار، ومجلة »الأ�شتاذ« لعبد اهلل النديم، الذي رفع �شعار »م�شر 
و»الجريدة«.  »المقطم«  �شحيفتا  ومثلته  لالأوروبيين«،  ول  لالأتراك  ل  للم�شريين 
ولطفي ال�شيد الناطق بل�شانه. كما ظهر اتجاه طائفي تزعمه بع�س الأقباط الذين 
تجمعوا حول �شحيفتي »الوطن« و»م�شر«. وفي لبنان اأخذ هذا التيار �شبغة عربية 
في ظاهره اأول الأمر، حيث تاأ�ش�شت »جمعية بيروت ال�شرية« على يد طلبة الكلية 
ال�شورية البروت�شتانية، التي طالبت بمنح �شورية ال�شتقالل التام والعتراف باللغة 
العربية لغة ر�شمية في البالد، و�شار في هذا التجاه بم�شر فار�س نمر ويعقوب 
�شمنة وخير اهلل خير اهلل في  المطران وجورج  ندرة  اإليه كل من  �شروف، ودعا 
وطالب  اللبنانية«،  »اللجنة  تاأ�شي�س  اإلى  غانم  �شكري  دعا  كما  المتعددة.  كتبهم 
فخر  الأميرين  عهد  في  عليه  كانت  كما  الكبير،  لبنان  دولة  باإن�شاء  نجيم  بول�س 

الدين المعني وب�شير ال�شهابي، وذلك بمعونة فرن�شا)6(.

ثانياً:.العروبة.والإ�ضالم
معظمهم  فراأى  بالإ�شالم،  العروبة  عالقة  اإ�شكالية  العرب  المفكرون  واجه 
بينهما،  ر النف�شال  العروبة والإ�شالم وتعذُّ الوثيق بين  الرباط  -الم�شلمون خا�شة- 
كر�شيد ر�شا، والكواكبي، والزهراوي، ومحّب الدين الخطيب الذي اآمن »باأن العروبة 
اأكرم عنا�شر الجامعة واأن اهلل اختارها لحمل اأمانات الإ�شالم في ع�شره الأول …«، 
 قد عزز الروح القومية في العرب بقوله:  اأن النبي محمد  اإلى  وذهب عمر حمد 

»اأحبوا العرب لثالث: لأني عربي ول�شان اأهل الجنة عربي والقراآن عربي«..

منهجًا  العلمانية  وتبني  الدولة،  عن  الدين  ف�شل  �شرورة  الم�شيحيون  وراأى 
لنه�شة  كاأ�شا�س  الإ�شالمية  الجامعة  فكرة  ب�شدة  وعار�شوا  ال�شيا�شية،  الحياة  في 
كلها  الطوائف  فيها  تتمتع  جديدة  اأ�ش�س  على  المجتمع  بتنظيم  وطالبوا  الم�شلمين، 
مبرر  الغرب  على  ليقطعوا  الم�شلمين  المفكرين  بع�س  واأيدهم  مت�شاوية.  بحقوق 
التدخل في �شوؤون الدولة العثمانية بحجة حماية م�شالح الطوائف غير الإ�شالمية)7(.

حمافظة، علي: املرجع ال�شابق، �س. 85-80.  )6(
)7( حمافظة، علي: املرجع نف�شه �س. 87-86.
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ثالثاً:.مفهوم.الأمة.العربية
الذين  العرب،  المفكرين  من  عدد  عند  »الأمة«  م�شطلح  في  التبا�س  ح�شل 
وبالمفهوم  الأولى لالأمة،  الرابطة  اللغة  يعتبر  الذي  التراثي لالأمة،  بالمفهوم  تاأثروا 
الإ�شالم  اأمة  بالأمة  يعنون  ا�شتعماله، فمرة  اختلفوا في  لالأمة. كما  الحديث  الغربي 
ومرة اأخرى يعنون بها الأمة العثمانية، وغالبًا ما يعنون بها اأمة العرب. وُيعد الكواكبي 
من المفكرين العرب الذين راأوا اأن الأمة العربية ت�شدها روابط الن�شب والوطن واللغة 
والدين، لكنه قّدم رابطة اللغة على غيرها من الروابط. اأما الزهراوي فتبنى المفهوم 
اأ�شا�س  القومية«  »روح  واعتبر  الأ�شا�شية،  العرب  رابطة  اللغة  معتبرًا  لالأمة  التراثي 
اأما رفيق  للقومية(؛  الغربي  بالمفهوم  تاأثره  يت�شح  الأمة وعماد نه�شتها )وهنا  بناء 
ومدنيتها  و�شلطانها  لغتها  على  حافظت  عريقة،  اأمة  العربية  الأمة  اأن  فراأى  العظم 
توّحد  التي  الع�شبية  باعتبارها  العربية  بالقومية  التم�شك  اإلى  ودعا  الإ�شالم،  بعد 
العثماني«  العربي  »الإخاء  جمعية  وجعلت  ومذاهبهم.  اأديانهم  اختالف  على  العرب 
الفتاة«  العربية  »جمعية  ا�شترطت  كما  العربية،  الأمة  قوام  الم�شترك  والتاريخ  اللغة 
الإيمان بالقومية العربية �شرطًا اأ�شا�شيًا لع�شويتها. ومّيز عبد الغني العري�شي العرب 
عن غيرهم من ال�شعوب »اإن العرب اأكرم الأمم عن�شرًا وخير ال�شعوب جوهرًا« وذلك 

في معر�س رده على تع�شب التحاديين الأتراك. 

مما �شبق نجد اأن الفكر القومي انطلق في تعريفه لالأمة من مفهومها التراثي، 
ر هذا المفهوم من خالل التاأثر بالفكر ال�شيا�شي الأوروبي، حتى اأ�شبح مفهومًا  وطوَّ

�شاماًل ودقيقًا وع�شريًا)8(.

رابعاً:.اأثر.الثورة.العربية.الكبرى.على.الفكر.القومي
كان لأحداث الحرب العالمية الأولى تاأثير قوي في تطور التجاه القومي عند 
من  تالها  وما  عام )1915م(،  على م�شر  الفا�شلة  العثمانية  الحملة  فاأدت  العرب، 

)8( املرجع ال�شابق، �س. 90-87.
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اإرهاب وا�شطهاد ونفي وت�شريد ومحاكمات للقيادات الفكرية العربية في بالد ال�شام، 
الفتاة«  »العربية  جمعيتي  وقادة  عامة،  ال�شرية  العربية  الحركات  قادة  اقتناع  اإلى 
و»العهد« خا�شة، ب�شرورة العمل على النف�شال عن الدولة العثمانية واإعالن ا�شتقالل 
الوليات العربية العثمانية. واتجهت الأنظار اإلى اأمير مكة ال�شريف الح�شين بن علي، 
فات�شلوا به طالبين منه اأن يعلن الثورة ويتولى قيادتها، مقدمين له م�شروع معاهدة 
للتحالف بين العرب وبريطانيا، المعروف بـ »ميثاق دم�شق«، وتبعها مبايعة الح�شين 
في  الآمال  وبعث  العرب  اإلى  الخالفة  لإعادة  الباب  بفتح  اإيذانًا  العرب،  على  ملًكا 

ا�شتقالل عرب الم�شرق ووحدتهم)9(.

خام�ضاً:.الفكر.القومي.ما.بين.الحرب.العالمية.الأولى.والثانية
نظام  وفر�س  )1920م(،  عام  تموز  في  ال�شورية  العربية  المملكة  زوال  �شّكل 
النتداب على الأقطار ال�شامية والعراق �شربة �شديدة لأفراد الحركة القومية العربية، 
فتفرقوا في البلدان العربية؛ وتوجه بع�شهم اإلى تحرير القطر الذي ينتمي اإليه، معتمدين 
على الكفاح الم�شلح في العمل ال�شيا�شي، مكونين اأحزابًا اعتنقت هذه المبادئ. فظهرت 
وحزب  الوطني،  والحزب  ال�شتقالل،  حر�س  حزب  منها  �شيا�شية  اأحزاب  العراق  في 
التنفيذية  واللجنة  ال�شوري،  التحاد  �شورية ظهر حزب  وفي  الحر.  والحزب  النه�شة، 
لبنان  في  اأما  الوطنية.  الكتلة  وحزب  ال�شعب،  وحزب  ال�شوري-الفل�شطيني،  للموؤتمر 
الفرن�شي،  بالنتداب  را�شية  الم�شيحية  الغالبية  كانت  حيث  مختلفًا،  الو�شع  كان  فقد 
في حين يرف�س الم�شلمون �شم مناطقهم اإلى دولة لبنان ويطالبون بعودتها اإلى �شورية. 
فرفع »حزب ال�شتقالل الجمهوري« بزعامة دعيب�س المر وعادل ال�شلح �شعار ا�شتقالل 
لبنان الجمهوري. وفي فل�شطين ظهر حزب ال�شتقالل، وحزب الكتلة الوطنية، واللجنة 
الأردن  وفي  الفل�شطيني.  العربي  والحزب  الوطني،  الدفاع  وحزب  العربية،  التنفيذية 
ظهرت اأحزاب مثل حزب ال�شتقالل العربي، وحزب ال�شعب، واللجنة التنفيذية للموؤتمر 

الوطني الأردني، والحزب الحر المعتدل، وحزب الت�شامن الأردني.

)9( املرجع نف�شه، �س. 91-90.
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بعد اأن يئ�س ال�شباب المثقف من هذه الأحزاب، اأ�ش�شوا »ع�شبة العمل القومي«، 
هدفها قيام دولة عربية موحدة، تحقق �شيادة العرب وا�شتقاللهم، اإل اأن هذه الع�شبة 
�شكان  تتاألف من  فالأمة  النه�شة،  لالأمة عن مفكري ع�شر  ت�شورها  في  تختلف  لم 
والعادات  والأخالق  التاريخية  والعقلية  اللغة  وحدة  تجمعهم  الذين  العربية  البالد 
والم�شالح والآمال الم�شتركة. كان الهدف من الحركة القومية العربية اإيقاظ القوى 
رغم  متح�شرة.  موحدة  م�شتقلة  حكومة  ظل  في  عنا�شرها  وتنظيم  الأمة  في  الحية 
ال�شعف الذي تعر�شت له هذه الع�شبة نتيجة �شغوط خارجية وداخلية، لكن ا�شتمر 
من  �شبانًا  و�شم  الع�شبة،  العربي«  القومي  »الحزب  ورث  ثم  قويًا،  الفكري  تاأثيرها 

الأقطار ال�شامية والعراق)10(.

ومن اأبرز المفكرين القوميين الذين ظهروا خالل ثالثينات القرن الع�شرين: 
ق�ضطنطين.زريق الذي اآمن باأن القومية العربية هي »هذه العقيدة التي تولِّد ال�شعور 
بالم�شوؤولية الم�شتركة والآراء الجماعية في بناء المجتمع الواحد والمحافظة عليه«. 
اأما زكي.الأر�ضوزي فقد اأ�شفى على الأمة العربية هالة من القد�شية، وميزها بذهنيتها 
كيان  اأنها  على  العربية  الأمة  مي�ضيل.عفلق،  وعّرف  ال�شماوية.  ن�شاأتها  المنبعثة من 
ينبعان  راأيه  في  والدين  والقومية  والإبداع؛  القوة  وفائق  الوجود،  كلي  �شرف  روحي 
اهلل. عبد. واعتبر  متعانقين.  متاآزرين  وي�شيران  اهلل  اإرادة  عن  وي�شدران  القلب  من 
العاليلي اللغة اأقوى روابط هذه الأمة، ونادى بنظام حكم ملكي مقيد بنظام جمهوري، 
وبديمقراطية �شيا�شية تحول دون دخول الأغنياء في المجال�س النيابية. وفي العراق 
ز يون�س.ال�ضبعاوي على الم�شمون الإن�شاني للقومية العربية، واأن القومية العربية  ركَّ
اأما  اإلى التحرير ت�شدر عن عاطفة نبيلة ترف�س الذل وتاأبى ا�شتغالل الب�شر.  دعوة 
�ضاطع.الح�ضري فيعد اأقوى المفكرين القوميين تاأثيرًا في هذه المرحلة، حيث قال: 
و»اللغة  الم�شترك«  والتاريخ  اللغة  روابط  ت�شدها  بالفعل  �شيء موجود  العربية  »الأمة 
اأهم  الفقري، وهي من  القومية وعمادها  بمثابة محور  اإنها  الأمة وحياتها،  روح  هي 

)10( حمافظة، علي: املرجع ال�شابق، �س. 94-91.
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مقوماتها وم�شخ�شاتها، اأما التاريخ فهو بمثابة �شعور الأمة وذاكرتها، …«)11(.

وفي م�شر، نما الوعي القومي نموًا بطيئًا في ظل التيار الإ�شالحي ممثاًل بمجلة 
»الفتح«  و�شحيفة  �ضراب،  لعلي. الإ�شالم«  »ح�شارة  و�شحيفة  ر�ضا،  لر�ضيد. »المنار« 
و»الجامعة  �ضالح،  ل�ضالح. الإ�شالمي«  و»الأزهر-الجهاد  الخطيب،  الدين. لمحب.
ال�شبان  و»جمعية  ال�ضيرفي؛  لمحمد. الإ�شالم«  و»هدى  خمي�س،  لعلي. الإ�شالمية« 
الم�شلمين«؛ كما اأو�شح عبد.الرحمن.عزام عوامل الوحدة التي تجمع العرب من ما�ٍس 
اإبراهيم. الأديب  واعتقد  عظيمة.  ومزايا  دفينٍة  وثرواٍت  م�شتركة  ولغٍة  وديٍن  مجيد 
المازني اأن القومية هي اللغة ل �شواها. وبنهاية الثالثينات بلغ التجاه القومي العربي 

مرحلة القناعة لدى العديد من المثقفين والقادة ال�شيا�شيين)12(.

الم�شرق، ب�شبب �شيا�شة  العربي متاأخرًا عن  اإلى المغرب  القومي  الوعي  وجاء 
مهدت  التي  الإ�شالحية  ال�شلفية  الحركات  في ظل  فنما  فرن�شا؛  اّتبعتها  التي  العزل 
لإحياء التراث العربي الإ�شالمي والحفاظ على اللغة العربية وتجديد الفكر الديني. 
وتّزعم هذه الحركات طائفة من العلماء في الجامعات الإ�شالمية التقليدية مثل جامع 
علي.بو�ضو�ضة،.و�ضالم.بوحاجب،  القرويين وجامع الزيتونة. ففي تون�س برز كل من 
وكانت لهما ال�شحف التالية: »الحا�ضرة« و»الزاهرة«، و»�ضبيل.الر�ضاد«. وبرز تاأثير 
با�ضا.حامبه.  علي. بقيادة  الفتاة«  »تون�س  قيادة حزب  الإ�شالمي في  الإ�شالح  حركة 
القومية،  الحركة  العلوي  ومحمد. ال�ضنو�ضي. اهلل. عبد. من  كل  تبنى  مراك�س  وفي 
واإن�شاء  التقليدي،  التعليم  واإ�شالح  الإ�شالمي  العربي  التراث  بعث  اإلى  اتجهت  التي 

المدار�س، وتتلمذ فيها مختار.ال�ضو�ضي.وعالل.الفا�ضي، وغيرهما.

للدولة،  بالإ�شالم دينًا ر�شميًا  المغربي«  المغرب تم�شك حزب »ال�شتقالل  في 
وفي  بلفريج.  واأحمد. الحاج،. م�ضالي. اأع�شائه  ومن  ر�شمية،  لغة  العربية  واللغة 
بالقومية،  العالمي  و�ضعيد. ومدرابه. البجاوي. القادر. عبد. من. كل  نادى  الجزائر 

)11( املرجع نف�شه، �س. 100-95.
)12( املرجع نف�شه، �س. 102-100.
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ال�شحف  واأ�شدروا  بالم�شاجد  الوعظ  وتولوا  البتدائية  القراآنية  المدار�س  واأن�شاأوا 
العربية، واأ�ش�شوا »جمعية العلماء الم�شلمين الجزائريين« برئا�شة ال�ضيخ.عبد.الحميد.
وفي ظل حركة  للجزائر.  الإ�شالمية  العربية  ال�شخ�شية  توؤكد على  التي  بادي�س،  بن.
والما�شي  بالعروبة  كالعتزاز  اأ�شكاًل عدة  القومي  الوعي  اتخذ  الإ�شالمي،  التجديد 
�شعر  في  ذلك  ظهر  حيث  الإ�شالمية،  العربية  بالح�شارة  والتغني  للعرب،  المجيد 

محمد.الزهراوي،.والهادي.ال�ضنو�ضي.

لكن اختلط مفهوم الأمة التراثي بمفهوم الأمة-الدولة لدى الأحزاب ال�شيا�شية 
في اأقطار المغرب، ب�شبب تاأثر هذه الأحزاب بالأحزاب الفرن�شية؛ التي اعتبرت كاًل 
من مراك�س والجزائر وتون�س اأمة ودوًل قومية م�شتقلة بذاتها، مع اأنها غالبًا ما اأ�شارت 
اإلى الوحدة اللغوية والتاريخية والثقافية والنف�شية التي تربطها. بقيت بع�س الأحزاب 

على موقفها هذا دون تغيير حتى الثمانينات)13(.

�ضاد�ضاً:.الفكر.القومي.من.الحرب.العالمية.الثانية.اإلى.منت�ضف.�ضتينات.القرن.الع�ضرين
والنمو  ال�شتراكي  العرب  البعث  حزب  وتطور  بن�شوء  المرحلة  هذه  تميزت 
المطرد للتيار النا�شري، عبر ثورة عام )1952م(، حيث طرح الق�شية الجتماعية 
والحتالل.  للتجزئة  الت�شدي  على  يقت�شر  ولم  البحث،  ب�شاط  على  والقت�شادية 
وخالل هذه المرحلة انتقل مركز الحركة القومية من العراق في الثالثينات اإلى �شورية 
ب�شبب �شعف القوى المناوئة لطبقة البرجوازية ال�شغيرة النامية في �شورية، فكانت 

الحركة القومية اأكثر قدرة على �شرب نظام الأعيان في �شورية منها في العراق. 

اأكثر  كان  لأنه  ال�شتراكي،  العربي  البعث  حزب  بتطور  الحركة  ارتبطت  وقد 
التنظيمات قدرة وفعالية على تحريك الأحداث في المنطقة. فمبادئ الحزب كانت 
م�شتوحاة من التيار الفكري القومي الذي �شاد المنطقة في الع�شرينات والثالثينات، 
اأجلها وهي  ونظريًا لم يف�شل الحزب بين ال�شعارات الثالثة التي رفعها ونا�شل من 

)13( املرجع ال�شابق، �س 114-102.
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)الوحدة، الحرية، ال�شتراكية(، وعمليًا اأفرد اأفراده للوحدة جزءًا من العمل الذهني 
اأق�شى مداه، بل  اإلى  بالمنطقة  الطبقي  ال�شراع  والن�شالي، كما لم يكن هدفه دفع 
الأعيان  بها طبقة  التي تمتعت  اإلغاء المتيازات الجتماعية والقت�شادية  اإلى  هدف 
والنواب، كما طرح مفهوم النقالب )الثورة(، لأنه حركة انقالبية م�شوؤولة عن كيان 

الأمة الكبيرة وم�شوؤولة عن ت�شحيح اأو�شاعها.

تاأثرت حركة القوميين العرب بالتيار النا�شري، الذي تكّون اإثر نكبة فل�شطين 
عام )1948م(، حيث كانت حرب فل�شطين العن�شر الرئي�شي في تكوينها. لكن بعد 
واعتبرتها  النا�شرية  القيادة  على  ال�شيا�شية  اآمالها  الحركة  ركزت  )1958م(  عام 
الممثل الأ�شا�شي للقوى القومية بالمنطقة، وتطور موقفها الفكري من ق�شايا التغيير 
عبد  اتخذها  التي  ال�شتراكية  الإجراءات  �شوء  على  ا�شتراكي  اتجاه  في  الجتماعي 
النا�شر في م�شر و�شورية. وبعد انف�شال البلدين، راأت الحركة اأن الأمة تنق�شم اإلى 
طبقات اجتماعية لها م�شالحها المتناق�شة، وكان ذلك من خالل تبني بع�س قيادات 
الحركة للفكر المارك�شي، وارتبط ذلك التطور بحدوث ان�شقاقات في الحركة، التي 
اإلى مجموعة حركات واأحزاب �شيا�شية تعمل على  تحولت بعد هزيمة عام )1967( 

اأ�شا�س قطري)14(.

حياة.�ضاطع.الح�ضري.واأعماله
اأوًل:.ال�ضيرة.الذاتية.ل�ضاطع.الح�ضري.)1879-1968م(

هو م�شطفى �شاطع بن محمد هالل بن ال�شيد م�شطفى الح�شري. ولد �شاطع 
الإمبراطورية  خدمة  في  اأ�شرته  عملت  �شوريين،  اأبوين  1879من  عام  �شنعاء  في 
بين  الأولى من حياته  الثالث ع�شرة  ال�شنوات  في  والده  مع  متنقاًل  العثمانية. عا�س 
الوليات العثمانية، وب�شبب هذا التنقل تلقى علومه في البيت، فتعلم التركية المحكية، 

)14( قزيها، وليد: »التحليل التاريخي للفكر القومي العربي: تطور احلركة القومية العربية يف امل�شرق 
تلخي�س: عبد  العربية،  الوحدة  التي نظمها مركز درا�شات  الفكرية  للندوة  العربي«، بحث مقدم 

العاطي اأحمد، مركز درا�شات الوحدة العربية، ط. 3، بريوت، 1984، �س. 27-26.
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والعربية، كما در�س الفرن�شية على اأخويه الكبيرين. وكان لهذا التعليم غير التقليدي 
اأثر كبير في احتفاظ الح�شري طوال عمره بموقف مبني اأ�شا�شًا على العلمانية.

باللغة  معرفته  وا�شتغل  ا�شطنبول،  في  العلماني  مكتبي«  »ملكية  بمعهد  التحق 
وكلية  الحربية  بالكلية  والريا�شيات  الطبيعية  العلوم  في  درا�شته  ليتابع  الفرن�شية 
حياته  بداأ  »ارخميد�س«.  لقب  وا�شتحق  )1900م(  عام  منها  تخرج  التي  الهند�شة، 
عام  التعليم  ترك  ثم  البلقان)15(.  منطقة  في  الطبيعية  للعلوم  مدر�شًا  المهنية 
)1905م(، وعين قائمقام في ولية قو�شي المقدونية، بعدها انتقل اإلى ق�شاء فلورينه 
على الحدود البلغارية-اليونانية، وكانت هذه البلدة المركز الثاني في ن�شاط »جمعية 
العمل  ترك  بعدها  ال�شلطان،  على  العثماني  النقالب  اأيد  لذا،  والترقي«،  التحاد 
الإداري)16(، وعاد اإلى ا�شطنبول، موؤ�ش�شًا مجلة »اأنوار.العلم« وتابع ن�شاطه التربوي، 
اأكثر المربين والمثقفين نفوذًا في الإمبراطورية العثمانية، كما  فاأ�شحى واحدًا من 
وجّدد  فطورها  المعلمين،  مدر�شة  اإدارة  وتولى  البتدائي«،  »التعليم  �شحيفة  اأن�شاأ 

برامجها التعليمية، وتنّقل بين العوا�شم الأوروبية، يدر�س نظم التعليم)17(.

 Albert غودييه  البير  اأمثال  الليبراليين  الأوروبيين  المفكرين  موؤلفات  در�س 
 Charle Jean لوتورنو  ماري  و�شارل   ،Michel Perrier بيرييه  ومي�شيل   ،Goudier

 .)18(
 Durkheirm ودروكهايم   ،Ernest Renant رينان  اآرن�شت  و   ،Marie Letourneau

تاأثر بالمدر�شة الألمانية في الفكر القومي، فكان من دعاة العروبة الأوائل المعجبين 
باألمانيا، الذين يعقدون الآمال على العراق والملك في�شل بتوجهاته العروبية، حتى 
اأطلقوا على العراق )برو�شيا العرب(. اأطل الح�شري على الفكر القومي الألماني من 

)15( الأ�شبحي، اأحمد حممد: »تطور الفكر ال�شيا�شي: رواده، اجتاهاته، اإ�شكالياته«، اجلزء الثاين، الفكر 
ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�شر، دار الب�شري، عّمان، الطبعة الأوىل، 2000، �س.925-924.

)16( كليفالند، وليام: »�شاطع احل�شري من الفكرة العثمانية اإىل العروبة«، تعريب فكتور �شحاب، دار 
الوحدة للطباعة والن�شر، بريوت، 1983، �س. 131-37.

)17( الأ�شبحي، اأحمد حممد: املرجع ال�شابق، �س 926.
)18( كليفالند، وليام: املرجع ال�شابق.
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يب�ّشر  كان  الذي   Herder هيردر  الفيل�شوف  اأفكار  فقراأ  الم�شترك،  التعاطف  منظور 
باأمة األمانية تقوم على اأنقا�س �شتات جرماني. وطالع المفكر فخته Fichte وتعاطف 
اأ�شا�س الوجود القومي لالأمة وجوهره، من حيث �شلة لغة  اللغة  معه، فكالهما جعل 
الأمة بتاريخها، واأنها الوعاء الذي يحفظ تراث الأمة وي�شون اإبداعات اأبنائها ويوؤدي 
باقتدار وامتياز اإلى نقل هذا التراث الإبداعي من جيل اإلى جيل محققًا اأهم عن�شر 

في الوجود القومي لأمة ما، وهو عن�شر النتماء في اإطار من ال�شتمرار)19(.

ان�شم الح�شري اإلى التيار العثماني المنادي بدولة علمانية، يكون فيها الولء 
لالإمبراطورية العثمانية، ب�شرف النظر عن القومية اأو الدين. لكن الق�شوة -التي عومل 
بها زعماء الثورة العربية في لبنان و�شورية واإعدام الكثير منهم- غّيرت تفكيره، حيث 
عّبر عن هذه الفترة في مقابلة له عام )1966م( قائاًل: »اأنا عربي، وعندما انف�شل 

العرب عن الإمبراطورية العثمانية لم يكن اأمامي خيار �شوى الن�شمام اإليهم«.

في عام )1918م( اأ�شبح وزيرًا للمعارف في حكومة المملكة العربية ال�شورية، 
اأم�شى قرابة  الفرن�شيين بعد معركة مي�شلون. ثم  التفاو�س مع  الوزارة  اإليه  وعهدت 
والتعليمية  التربوية  الأو�شاع  العربية- يطلع على  المملكة  العام بم�شر -بعد �شقوط 

فيها، ثم ُعّين م�شت�شارًا ل�شوؤون المعارف في العراق)20(. 

وزير  تربوية عدة، منها معاون  تقّلد منا�شب  بين عامي )1921-1941م(  ما 
رئي�شًا  ثم  والتعليم«)21(؛  »التربية  مجلة  واأ�شدر  العام،  المعارف  ومدير  المعارف، 
نه�شة  تكوين  في  المدة  اأ�شهم خالل هذه  وقد  القديمة.  الآثار  ومدير  الحقوق  لكلية 
ال�شيا�شيين  وبع�س  بريطانيا  معار�شة  –و�شط  العراق  في  وثقافية  وتعليمية،  علمية، 
وُطرد  الحركة،  حرية  فقد  حيث  ال�شعيد،  نوري  مع  الت�شادم  حد  و�شل  العراقيين- 
من العراق في اأعقاب ف�شل انقالب ر�شيد عالي الكيالني، واأم�شى ثالث �شنوات في 

)19( اخلويل، حممد: »�شاطع احل�شري من العثمانية اإىل العروبة«، ورقة مقدمة لندوة مبنا�شبة مرور اأكرث من 
www.Albayan.co.ae/Albayan/1999/05/20/ray/5.htm ،ثالثني عاًما على وفاة احل�شري، بعنوان

)20( الأ�شبحي، اأحمد حممد: املرجع ال�شابق، �س 929-928.
)21( كليفالند، وليام: املرجع ال�شابق.
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لل�شوؤون  م�شت�شار  منها  منا�شب  عدة  �شغل  )1944-1947م(  عامي  بين  ما  بيروت. 
التعليمية في �شورية، وم�شت�شار فني في الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية بم�شر، 
واأ�شتاذ في معهد التربية العالي، ثم مديرًا لمعهد الدرا�شات العربية التابع لجامعة 
وتفرغ  الر�شمية،  منا�شبه  جميع  معتزًل  )1958م(،  عام  وا�شتقال  العربية،  الدول 

للبحث والتاأليف حتى وافته المنية في كانون اأول )1968م()22(.

ثانياً:.موؤلفات.الح�ضري
اأ- في.العهد.العثماني:.وهي فن التربية )ثالثة اأجزاء(، علم الأقوام، لأجل الوطن 

وا�شمه، الأمل والعزيمة، اليابان واليابانيون، تقاريري.

ب-.في.الحقبة.العربية:
 ،)1944( والقومية  الوطنية  في  واأحاديث  اآراء  وهي:  العربية،  القومية  في   -1
المعارف  اأحوال  حول  تقارير   ،)1944( والتعليم  التربية  في  واأحاديث  اآراء 
في �شورية )1944(، �شفحات من الما�شي القريب )1948(، محا�شرات في 
ن�شوء الفكرة القومية )1951(، اآراء واأحاديث في القومية العربية )1951(، 
اأوًل )1955(، دفاع عن  العروبة  العروبة بين دعاتها ومعار�شيها )1952(، 
العروبة )1956(، ما هي القومية؟ )1959(، حول القومية العربية )1961(، 
وبذورها  جذورها  الإقليمية   ،)1958( والأدب  اللغة  في  واأحاديث  اآراء 
)1963(، اأبحاث مختارة في القومية العربية )1964(، تقارير عن اإ�شالح 
المعارف في �شورية )1944-1945(، اأ�شول التدري�س العامة، اأ�شول تدري�س 
اللغة العربية )1948(، حول الوحدة الثقافية العربية )1959(، مذكراتي في 
العراق )1921-1941( جزءان، ر�شالة في التحاد )1961(، �شفحات من 

الما�شي القريب )1948(.
2- في التاريخ والجتماع، وهي: درا�شات عن مقدمة ابن خلدون )1944-1943(، 
اآراء  التاريخ والجتماع )1951(،  واأحاديث في  اآراء  يوم مي�شلون )1948(، 

)22( احل�شري، �شاطع: »مذكراتي يف العراق 1921-1941«، من�شورات دار الطليعة، بريوت.
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والدولة  العربية  البالد   ،)1951( والثقافة  والأخالق  العلم  في  واأحاديث 
 ،)1939( الإح�شاء   ،)1933( مونرو  لجنة  تقرير  نقد   ،)1956( العثمانية 

خريطة زمانية: البالد العربية منذ ظهور الإ�شالم )1953(.
3- الدوريات والحوليات، وهي: حولية الثقافة العربية )5 مجلدات( )1957-1950(، 

مجلة التربية والتعليم )5 مجلدات()23(.
4- متفرقات، وهي: ر�شائل اإلى بول مونرو )1932(.

اآراء.�ضاطع.الح�ضري.واأفكاره
في.مفهوم.الوطنية.والقومية

يرى الح�شري اأن الوطنية والقومية من اأهم النزعات الجتماعية التي تربط 
تعرف  الأر�س  من  بقطعة  الفرد  ارتباط  هي  فالوطنية  بالجماعات،  الب�شري  الفرد 
با�شم الوطن؛ والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة من الب�شر تعرف با�شم الأمة. ومن 
هذا نفهم اأن مفهوم الوطنية ل يختلف –في الحقيقة- عن مفهوم القومية كل هذا 
الختالف. لأن حب الوطن يت�شمن حب المواطنين، كما اأن حب الأمة يت�شمن حب 
الأر�س. ولذلك يتقارب مفهوم الوطنية من مفهوم القومية تقاربًا كبيرًا، ويرتبطان 
من  »جماعة  باأنها  ُتعرف  �شيا�شية،  هيئة  فالدولة  الدولة،  مفهوم  هو  ثالث  بمفهوم 
الب�شر، يعي�شون في اأر�س معينة م�شتركة موؤلفين هيئة �شيا�شية م�شتقلة ذات �شيادة«. 
فيرتبط مفهوم الدولة بمفهوم الوطن من جهة وبمفهوم الأمة من جهة اأخرى، ويكون 
بذلك بمثابة خط وا�شل بين هذين المفهومين. قد ياأخذ هذا الرتباط اأ�شكاًل متنوعة، 

فيختلف بين اأمة واأمة، واأهم الأ�شكال:
خا�شة  وحكومة  خا�س  علم  لها  م�شتقلة،  واحدة  دولة  الأمة  توؤلف  اأن   -1
كالأمة  النطباق،  تمام  القومية  على  الوطنية  فتنطبق  خا�س،  وجي�س 

ال�شوي�شرية.

)23( الأ�شبحي، اأحمد حممد: املرجع ال�شابق، �س 932-930.
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اأن توؤلف الأمة دوًل عديدة، كل واحدة منها م�شتقلة بنف�شها. وفي هذه   -2
الحالة توجد كل دولة من هذه الدول وطنية خا�شة بها، بينما القومية 
تتجاوز حدود هذه الدول المفترقة، وت�شعى اإلى ربطها جميعها برباط 

معنوي عام، كالأمة الألمانية قبل اتحادها عام )1870(.
3- اأن تكون الأمة محرومة من دولة خا�شة بها، وتابعة لدولة اأجنبية عنها، 
وهنا تفر�س الدولة الحاكمة على جميع اأفراد الأمة الخا�شعة لها »وطنية 
عامة وا�شعة النطاق« وتطلب منهم الرتباط بها وب�شائر الأمم الخا�شعة 
لها برباط هذه الوطنية، واأن يخدموها بدافع هذه الوطنية، اأما القومية 
الدولة  عن  ال�شتقالل  اإلى  نزوعًا  النفو�س  في  وتولد  ذلك،  فتعار�س 
لتكوين  وي�شعون  الحاكمة،  الأمة  عن  لالنف�شال  وي�شبون  المذكورة، 

دولة خا�شة بهم، كالأمة البلغارية اأثناء خ�شوعها للدولة العثمانية.
دول  بين  وموزعة  ومجزاأة  ال�شتقالل،  من  محرومة  الأمة  تكون  اأن   -4
وطنيتها  الأمة  المحكومة على جزء من  الدولة  وتفر�س  اأجنبية عنها، 
اأفرادها برباط هذه الوطنية، لكن روح القومية  هي، وتعمل على ربط 
في تلك الأمة تعار�س ذلك معار�شة �شديدة، ويقاومها الأفراد، وذلك 
بال�شتقالل عن جميع الدول الحاكمة من جهة وبالتحاد فيما بينها من 
المتجزئة  الأمة  اأق�شام  تجمع  جديدة،  قومية  دولة  لتكون  اأخرى،  جهة 

تحت لواء واحد، كالأمة البولونية. 

هذه هي الأ�شكال ال�شيا�شية الأ�شا�شية التي تحدد عالقة الأمة بالدولة والوطن، 
الوطنية  على  تنطبق  القومية  اأن  �شبق،  مما  ويتبين  بالوطنية.  القومية  وُتعّين عالقة 
تارًة، وتختلف عنها تارًة اأخرى، وتاأثيرها ين�شم اإلى تاأثير الوطنية اأحيانًا، ويخالفه 
اأحيانًا اأخرى. فمنذ القرن التا�شع ع�شر، اأ�شبحت القومية من اأهم العوامل التي توؤثر 

في تطور الدول وتكون الأوطان)24(.

)24( احل�شري، �شاطع: »الوطنية والقومية بحث متهيدي عام«، اآراء واأحاديث يف الوطنية والقومية، �س  14-9، 
�شاطع احل�شري، مركز درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط 2 بريوت، 1985.
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تولد  النف�شية،  النزعات  من  الجتماعية  النزعة  هذه  »تعد  الح�شري:  ويقول 
القيام  على  وتحملهم  الأفعال،  بع�س  اإلى  وتوؤدي  الأفراد،  نفو�س  في  العواطف  بع�س 
ببع�س الأعمال«. كتعلق الإن�شان عاطفيًا وقلبيًا بمكان ولدته ون�شاأته، »فحب الوطن 
ي�شبه حب الموطن، وحب الأمة يماثل حب الأهل، …«، و»مع هذا يالحظ اأن عالقة 
المرء بالوطن ل تن�شاأ من تفاعل مادي مح�شو�س، كما تن�شاأ عالقته بم�شقط راأ�شه. 
لأن  الراأ�س،  م�شقط  في  يحدث  كما  المبا�شرة،  بالم�شاهدة  تتعين  ل  الوطن  وحدود 
الفرد ل يكون قد �شاهد اإل ق�شمًا �شغيرًا من الوطن، ول يكون قد عا�شر اإل فئة قليلة 
من اأبناء الأمة. لذا، يمكن القول اإن الروابط التي تربط المرء بوطنه وباأمته قد تن�شاأ 

من عوامل فكرية ومعنوية اأكثر مما تن�شاأ من اأ�شباب ح�شية ومادية«.

وتاأليف  القومية  تكوين  عنا�شر  عن  طرحه  �شوؤال  خالل  من  الح�شري  ويوؤكد 
النا�س  يظن  حيث  والمن�شاأ،  الأ�شل  وحدة  هو  البال،  على  يخطر  ما  اأول  باأن  الأمة، 
الواحدة  الأمة  اأفراد  جميع  اأن  ويزعمون  واحد،  اأ�شل  من  تنحدر  اأمة  كل  اأن  عادة 
يكونون بمثابة الأ�شقاء المنحدرين من �شلب اأب واحد. غير اأن هذا الزعم ل ي�شتند 
اإلى اأ�شا�س �شحيح، لأن جميع الأقوام ل تنحدر من اأ�شل واحد فعاًل، ول توجد على 
الأر�س اأمة خال�شة الدم تمامًا. فجميع الأمم قد تكونت من تداخل ع�شرات العروق 
من  هي  اإنما  الأمم  في  والدم  الأ�شل  فوحدة  التاريخ،  اأدوار  مختلف  في  والأجنا�س، 
الأوهام التي ا�شتولت على العقول والأذهان، من غير اأن ت�شتند اإلى دليل اأو برهان. 
ويوؤكد اأن القرابة في الأمم »نف�شانية ومعنوية اأكثر مما هي ج�شمانية ومادية«. واأهم 

العوامل التي توؤدي اإلى تكوين القرابة المعنوية، هي اللغة والتاريخ.

الفرد  تربط  التي  المعنوية  الروابط  »اأهم  هي  الح�شري  يراها  كما  فاللغة 
الب�شري بغيره من النا�س. لأنها اأوًل: وا�شطة التفاهم بين الأفراد، ثم هي، ف�شاًل عن 
ذلك، اآلة التفكير«. وهي وا�شطة نقل الأفكار والمكت�شبات من الآباء اإلى الأبناء، ومن 
اإلى الأخالف. فتكّيف تفكير الإن�شان بكيفيات  اإلى الأحفاد، ومن الأ�شالف  الأجداد 
خا�شة، وتوؤثر في عواطفه تاأثيرًا عميقًا، في�شمعها منذ �شغره. لذا، نجد اأن وحدة اللغة 
ُتوِجد نوعًا من الوحدة في التفكير وفي ال�شعور، وتربط الأفراد ب�شل�شلة طويلة ومعقدة 
من الروابط الفكرية والعاطفية، وُتكّون اأقوى الروابط التي تربط الأفراد بالجماعات. 
على  تقوم  الأمم  وحياة  بلغتها،  الأولى-  –بالدرجة  البع�س  بع�شها  عن  الأمم  تتميز 
اأخرى، تكون قد  بلغة  تتكلم  لغتها، و�شارت  الأمم  اأمة من  اأ�شاعت  فاإذا  اأوًل،  لغاتها 



-.152.-

�ضاطع.احل�ضري.ودوره.يف.النه�ضة.العربية.)1968-1916(.

املنتــــدى..268.-.269

فقدت الحياة واندمجت في اأمة جديدة اقتب�شت لغتها. فاللغة هي روح الأمة وحياتها، 
فهي بمثابة محور القومية وعمودها الفقري، وهي من اأهم مقوماتها وم�شخ�شاتها.

اأما التاريخ فهو »بمثابة �شعور الأمة وذاكرتها، فاإن كل اأمة من الأمم، اإنما ت�شعر 
بذاتها، وتكون �شخ�شيتها بوا�شطة تاريخها الخا�س«. فوحدة التاريخ تولِّد تقاربًا في 
ال�شالفة، وفي ذكريات  المفاخر  اإلى تماثل في ذكريات  وتوؤدي  العواطف والنزعات، 
فالذكريات  الم�شتقبل.  واآمال  النهو�س  اأماني  في  ت�شابه  واإلى  الما�شية،  الم�شائب 
ب النفو�س، وهذه القرابة المعنوية تكون اأ�شد تاأثيرًا من القرابة المادية  التاريخية تقرِّ
بدرجات. والأمة التي تن�شى تاريخها، تكون قد فقدت �شعورها ووعيها، هذا ال�شعور 
الذي ل يعود اإل عندما تتذكر تاريخها وتعود اإليه. لذلك، نرى الأمم المحتلة، تكافح 
اإلى  وت�شعى  الأذهان،  وتبذل كل ما في و�شعها لإق�شائه عن  المحكومة،  الأمة  تاريخ 
ت�شويهه، وتجريده من قوة الجذب والتاأثير. فاللغة.والتاريخ.عامالن.اأ�ضليان.يوؤثران.

اأ�ضد.التاأثير.في.تكوين.القوميات.

ويرى الح�شري اأن »هناك عوامل اأخرى توؤثر تاأثيرًا وا�شحًا في تكوين الأمم، 
الدين؛  اأهمها  التاأثير طورًا«.  والتاريخ، وقد ت�شعف ذلك  اللغة  بتاأثير  تارة  تقوى  قد 
في  ويثير  اإليه،  ينتمون  الذين  الأفراد  �شعور  في  الوحدة  من  نوعًا  يولِّد  الدين  »لأن 
نفو�شهم بع�س العواطف والنزعات الخا�شة التي توؤثر في اأعمالهم تاأثيرًا �شديدًا، لكن 
تاأثير الدين في ت�شيير ال�شيا�شة والتاريخ«. »غير اأن تاأثيره في ت�شيير وتكوين القومية 
والوطنية، ل يجري على وتيرة واحدة في كل الأحيان، حيث يختلف باختالف الأديان 
من جهة، وباختالف الع�شور والأدوار من جهة اأخرى«. وتعد عالقة الدين بالقومية 
من الم�شائل المع�شلة التي تحتاج اإلى بحث عميق وتحليل دقيق، وتنق�شم الأديان اإلى:
ترابطًا  اأفرادها  يترابط  مدينة،  اأو  �شعب  اأو  بقوم  تنح�شر  قومية،  اأديان.  -
الديانة  الأ�شا�شية، مثل  القومية  الدينية من عنا�شر  الروابط  فتكون  ترابطهم،  على 

الإ�شرائيلية )اليهودية(، وكثير من الأديان الوثنية القديمة.
اأديان.عالمية، ل تخت�س ب�شعب اأو باأمة من الأمم، وتدعو اإلى اعتناقها جميع   -
الأنام، على اختالف لغاتهم واأجنا�شهم، وت�شعى اإلى النت�شار، وتميل اإلى اإيجاد رابطة 
اللغة والتاريخ، فتخلق نوعًا من الجو الأممي الذي يحيط بكثير من  اأعم من روابط 
الأقطار ويغمر كثيرًا من الأقوام. ويميل اأ�شحاب هذه الديانات اإلى معار�شة القوميات، 
ومنها الديانة الم�شيحية. لكن هذه الأديان العالمية لم تنجح في خلق نوع من الجو 
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الأممي الذي يجمع مختلف الأقوام ويغمرهم غمرًا اإل في داخل نطاق محدود، ولمدة 
ق�شيرة جدًا، لأنها لم ت�شتطع اأن تمزج الأقوام مزجًا حقيقيًا، واأن تزيل الفوارق التي 
تميز بع�س اأولئك الأقوام عن بع�س تماًما، اإل بقدر ما نجحت في ن�شر لغة من اللغات، 
ل في حدود القوميات. وهذا الأمر ينطبق على الإ�شالم،  وبقدر ما اأوجدت من التبدُّ

فانت�شار الإ�شالم لم يحل دون تفرق الم�شلمين اإلى اأمم ودول.
اإلى  تتفرق  ما  كثيرًا  لأنها  القوميات،  توحيد  العالمية  الأديان  ت�شتطع  لم  لكن 
مذاهب متنوعة. وكثيرًا ما تجد القوميات المختلفة في الختالفات المذهبية �شبياًل 
العالمية، عن طريق  الأديان  تخلقه  الذي  الأممي  الجو  كيانها، رغم  للمحافظة على 
اعتناق مذهب جديد وحمل راية مذهب خا�س. والدين ولو كان اأمرًا باطنيًا في حد 
ذاته، فال يخلو من المظاهر الخارجية، ول ي�شتغني عن الو�شائط المادية، فيخ�شع 

لقوانين الحياة الجتماعية، كما يت�شح من التفا�شيل التالية:
اأن التعاليم الدينية ت�شتمد قوتها من كتاب خا�س، ويكون هذا الكتاب بلغة من اللغات.  -

اأن هذه التعاليم تفر�س طقو�شًا و�شلوات، تكون بلغة من اللغات.  -
اأن هذه الأديان تتطلب ت�شييد بع�س المعابد والمباني لإقامة �شعائر الدين، ول بد   -
اأن يتولى �شوؤون هذه المعابد رجال ل بد اأن يتكلموا لغة من اللغات، وينت�شبوا اإلى 

اأمة من الأمم.
ويوؤكد الح�شري اأن هناك عالقة قوية بين الدين واللغة. فغالبًا ما يقوم الدين 
على لغة، ويعمل على ن�شرها، وتظهر العالقة الوطيدة بينهما عندما تاأخذ في التال�شي 
وت�شير نحو الندرا�س )الندثار(، تاركة محلها لغة عامية، اأو لغة اأجنبية متغلبة عليها، 
اتحد  فاإذا  وال�شلوات.  الدينية  الطقو�س  وفي  المعابد  في  اأخيرًا  ملجاأ  لنف�شها  تجد 
الدين مع لغة، قّوى جذور تلك اللغة وحافظ على كيانها. ول يخلو تاأثير الروابط الدينية 
في الروابط القومية، وقد ين�شم هذا التاأثير اإلى تاأثير اللغة والتاريخ، فيقّوي الروابط 
ل  وحدها  الدينية  فالرابطة  لذلك،  الروابط.  تلك  في�شعف  يخالفهما  وقد  القومية، 
اللغة  تاأثير  ال�شيا�شة على  ت�شيير  تاأثيرها متغلبًا في  يبقى  ول  القومية،  لتكوين  تكفي 
والتاريخ، فيقوى هذا التاأثير اأو يتال�شى، ح�شب تطور عالقة الدين باللغة، ويبقى اأمرًا 

ثانوًيا في تكوين القوميات بالن�شبة اإلى تاأثير اللغة والتاريخ)25(.

)25( احل�شري، �شاطع: »الوطنية والقومية بحث متهيدي عام«، اآراء واأحاديث يف الوطنية والقومية، 
�س 7-28، مركز درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.
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اختالف.مفهوم.القومية.العربية.عند.المفكرين.العرب
يرى الح�شري اأن اختالف المفكرين العرب في تعريف العربي، والأمة العربية 
يعود اإلى تعدد الدول العربية، وانق�شام الأمة العربية اإلى دول عدة، فال�شعوب العربية 
ن�شاأت على الهتمام بالدول اأكثر من الأمم، و�شار اأمر »تعدد الدول العربية« ي�شتوقف 
اأنظارنا ب�شدة، ويحول دون انتباهنا اإلى »الأمة العربية« التي وراء هذه الدول. فبع�س 
المتنورين ل يميزون بين الدولة وبين الأمة تمييزًا وا�شحًا، وبع�شهم ينكر وجود فرق 
بينهما. ويوؤكد الح�شري اأنه ي�شح القول –اإلى حد ما- اأن الأمة والدولة �شيء واحد، 
ل فرق بينهما اأبدًا، بالن�شبة اإلى »الدول القومية« الموؤلفة من اأمة واحدة، تجمع �شمل 
�شعوب الأمة باأجمعها، لكنه ل ي�شحُّ اأبدًا، بالن�شبة اإلى الدول التي قد تكون موؤلفة من 

اأمم عديدة، اأو قائمة على جزء من الأمة دون �شائر اأجزائها)26(.

التي تحكمها  الأرا�شي  الأمة على حدود  التي تقطنها  البالد  قد تنطبق حدود 
الدولة، وقد تكون مختلفة عنها؛ وقد تكون الأمة »واحدة« على الرغم من كون الدول 
دولة  وجود  عدم  من  الرغم  على  موجودة،  الأمة  تكون  وقد  »متعددة«؛  تحكمها  التي 
ت�شو�شها. لذا، يجب علينا اأن نتجنب الخلط بين الأمة والدولة، خالل تفكيرنا بالأمور 
الجتماعية وال�شيا�شية التي تتعلق بالبالد العربية، واأن نالحظ اأن الفروق بين اأهالي 
لمجرد  مختلفة،  اأمم  اإلى  منت�شبين  اعتبارهم  تبرر  ل  �شطحية،  فروق  الدول  هذه 
والعراقيين  ال�شوريين  اأّن  القول  في  نتردد  ل  اأن  فيجب  مختلفة.  دول  اإلى  انت�شابهم 
الأمة  هي  واحدة،  اأمة  اإلى  ينت�شبون  كلهم  والأردنيين،  والفل�شطينيين  واللبنانيين 

العربية)27(.

ُيكّون جميع الناطقين بال�شاد اأمة واحدة، والقومية العربية هي ال�شعور والإيمان 
اأجزائها  بين  القائمة  الحواجز  لإزالة  ن�شاط  بكل  العمل  وتحتم  الأمة،  هذه  بوحدة 

)26( »القومية العربية«، اآراء واأحاديث يف الوطنية والقومية، �س. 28-33، -، مركز درا�شات الوحدة 
العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.

مركز  �س41-40،  والقومية،  الوطنية  يف  واأحاديث  اآراء  العربية«،  »القومية  �شاطع:  احل�شري،   )27(
درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط 2 بريوت، 1985.



-.155.-

)عبري.قطناين(

�ضتاء..-.ربيع.2017...

العديدة. فيجب اأن ل ن�شك اأبدًا في اأن العرب اأمة واحدة، لها ما�س مجيد، ولديها 
من القوى المادية والمعنوية الكامنة ما يكفل اكت�شاب مجد جديد، ل يقل �شاأنًا عن 

مجدها القديم)28(. 

ونبه الح�شري اإلى اأن مفهوم »القومية العربية« في اأذهان بع�س الكتاب والأدباء 
لم يتخلَّ�س من الغمو�س والبلبلة، وال�شبب يعود اإلى اأنه منذ اأوائل القرن التا�شع ع�شر، 
اأدت المناق�شات الكثيرة، التي بدورها ولَّدت »الفكرة القومية«، وانبثقت عنها نظريات 
الدول  اأحوال  باختالف  النظريات  هذه  تختلف  العربية،  البالد  مختلف  في  عديدة 
والقوميات، وت�شعى معظمها وراء »تبرير« �شيا�شة الحكومات، اأكثر مما تعنى با�شتقرار 
بلد  القوميات« في كل  ن�شاأت فكرة »حقوق  الوقائع الجتماعية وا�شتجالء حقائقها«. 
لأنها  منها،  لمجموعة  اأو  القائمة،  الدول  لدولة من  مناوئة  بطبيعتها،  زمان  كل  وفي 
اأمرها، وانف�شالها عن الدولة  كانت ت�شتلزم -اأحيانًا- ا�شتقالل الأمة المغلوب على 
المت�شلطة عليها. واأحيانًا كانت ت�شتلزم اندماج طائفة من الدول القائمة، وان�شهارها 
–في جميع الأحوال- م�شالح الكثير  في بوتقة دولة موحدة جديدة، فكانت تخالف 
من الدول، وتزلزل �شلطانها. لذلك، اعتبرت هذه الدول الفكرة القومية من المبادئ 

الهدامة، فكافحتها ب�شدة و�شراوة، دفاعًا عن م�شالحها، وحفاظًا على كيانها.

ويرى الح�شري اأن فكرة القومية العربية قد �شادفت عراقيل كثيرة، منها ال�شد 
ن من امتزاج »فكرة الجامعة العثمانية بمعنوية الخالفة الإ�شالمية«،  المنيع الذي تكوَّ
وقبلها كانت »الرابطة ال�شرقية«، والرابطة الإ�شالمية«. اأما العراقيل الباقية اأمام تيار 
فكرة القومية العربية، فهي عبارة عن »النزعات الإقليمية« المتولدة من »تعدد الدول 
العربية،  الوحدة  فكرة  ن�شر  مع  الإقليمية،  النزعات  ا�شتبعاد  فاإن  لذلك،  العربية«. 
اأ�شبح في الظروف الحالية، من اأهم واجبات المفكرين والكتاب والأدباء، في جميع 

البالد العربية)29(.

)28( »القومية العربية«، اآراء واأحاديث يف الوطنية والقومية، �س. 45، مركز درا�شات الوحدة العربية، 
طبعة خا�شة باملركز، ط2، بريوت، 1985.

مركز   ،145-143 �س  بالقومية،  وعالقتهما  والأدب  اللغة  يف  العربية«،  القومية  مفهوم  »حول   )29(
درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.
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حول.القومية.العربية،.والقوميات.الأوروبية

يرى الح�شري اأنه ل توجد قومية ما تعتمد على المنطق المجرد ل في اأوروبا ول 
في غيرها، ول ي�شلِّم بوجود »قوميات اأوروبية« تت�شاوى مع جميع ال�شعوب التي تقطن 
تطور  اأن  يعتقد  كما  خارجها.  تقطن  التي  ال�شعوب  جميع  عن  وتختلف  اأوروبا،  قارة 
القوميات جرى على اأنماط متنوعة، حتى في القارة الأوروبية نف�شها. فعند ا�شتعرا�س 
عن  بع�شها  تختلف  اأنها  نجد  الأوروبية،  البالد  مختلف  في  القومية  الحركات  تاريخ 
بع�س بمعالم وا�شحة، نرى الفرق بالنظر اإلى ن�شوء الفكرة القومية في كل من األمانيا 
العثمانيين من ناحية، وعند  وبلغاريا. كما تظهر ن�شاأة الفكرة القومية عند الأتراك 

العرب من ناحية اأخرى، وعندها نجد فروًقا اأعظم منها في حالة اأوروبا.
من  عليها  وما  حقوق  من  لها  ما  تعرف  اإن�شانية،  م�شالمة  العربية  فالقومية 
ا�شتعالئية  كانت  فقد  الأوروبية،  القوميات  اأما  القوميات،  �شائر  تجاه  واجبات 
وا�شتيالئية، ولي�س من ال�شواب ربط ق�شايا ال�شتعمار وال�شتعباد بظهور القوميات 
فيها، لأنه من الحقائق التي ل يمكن تجاهلها اأن ا�شتعمار الأوروبيين لمختلف قارات 
بكثير.  قبل ذلك  وا�شت�شرى  بداأ  قد  كان  الم�شت�شعفة،  ل�شعوبها  وا�شتعبادهم  العالم، 
ومظالمهم الفظيعة كانت قد �شبقت ذلك بوقت طويل، فالثورة الفرن�شية - التي ي�شار 
البالد  اإلى  ونقلهم  اإفريقية،  من  الزنوج  با�شطياد  تقوم  كانت  قومية-  اإليها كحركة 

الأمريكية. اأما العرب فقد انزلقوا في الغلط، ب�شبب:
عام،  بوجه  القومية  الحركات  �شد  والإيطاليين  الفرن�شيين  بكتابات  تاأثرهم   -

وب�شبب الخ�شائر التي األحقتها بم�شالح بالدهم ومطامحها الج�شعة.
 »Nationalism عدم انتباههم اإلى التطور الذي حدث في معنى كلمة »نا�شيوناليزم  -
في اأوروبا، وخلطهم بين مبداأ القوميات، وبين خطط واأعمال الأحزاب والمنظمات 

.»Nationalist اليمينية المتطرفة التي �شمت نف�شها با�شم »نا�شيونالي�شت
ويوؤكد الح�شري اأن الوحدة: »هي التي تنجم عن »وحدة اللغة ووحدة التاريخ«، 
وما ينتج عن ذلك من وحدة الم�شاعر والمنازع، ووحدة الآمال والآلم...« ل يمكن اأن 
الحياة، لأنها  ت�شتمر مدى  التقّلبات، بل تكون »وحدة طبيعية«  اإلى مثل هذه  تتعر�س 
يف�شل  فهو  لذا،  نف�شها.  الأمة  حياة  مظاهر  من  مظهرًا  الأمر-  حقيقة  –في  تكون 
ق�شية ال�شراع عن ق�شية الوحدة القومية. فالوحدة العربية التي نتوق اإليها، وندعو 



-.157.-

)عبري.قطناين(

�ضتاء..-.ربيع.2017...

ميادين  في  والم�شاعي  الأعمال  توحيد  تعني  ل  لتحقيقها،  العمل  على  المثابرة  اإلى 
محدودة لغايات معينة، بل »توحيد الأعمال والم�شاعي في جميع الميادين«؛ وبتعبير 

اأق�شر واأ�شمل »توحيد الحياة القومية« بكل ما في هذه الكلمة من معان �شامية)30(.
راأي.الح�ضري.في.مفهوم.الإقليمية

كل  تكوين  لزمت  التي  التاريخية  الظروف  مقارنة  عند  اأنه  الح�شري  لحظ 
الإندوني�شية  البالد  اأن  الحديث  الع�شر  في  العربية  والدول  الإندوني�شية  الدولة  من 
ا�شتعمرتها دولة اأوروبية واحدة هي هولندا، وعندما ثار اأهلها على ال�شتعمار، ثار على 
الدولة الواحدة، ثورة موحدة. فكان طبيعيًا اأن تتولد من هذه الثورة دولة وطنية واحدة؛ 
اأي اإن الثورة الإندوني�شية انتزعت الحكم وال�شلطان، مرة واحدة، من دولة م�شتعمرة 
واحدة، ولذلك كونت دولة اإندوني�شية واحدة. اأما البالد العربية، فقد نكبت با�شتعمار 
ال�شتعمار  �شكل  �شمن  لوحدها،  ال�شتعمار  دولة  كل  كافحت  عديدة،  اأوروبية  دول 
المفرو�س عليها. واأدت ثورة كل منها اإلى تكوين حكومة وطنية تتمتع با�شتقالل جزئي، 
مقيد بقيود عديدة، مقترنة باحتالل ع�شكري فعلي. تدرجت هذه الحكومات الوطنية 
اأهاليها؛  التام الناجز؛ بف�شل جهود  اإلى ال�شتقالل  من ال�شتقالل الجزئي المقيد، 
وذلك في اأوقات مختلفة، معظمها متباعدة، مما اأدى اإلى انق�شام البالد العربية اإلى 

دول عديدة.
فالإقليمية في الدول العربية وليدة تعدد الدول العربية، وتعدد الدول العربية 
يكافح  كان  كما  الإقليمية،  يكافح  اأن  عربي  فرد  كل  على  فيجب  ال�شتعمار؛  وليد 
ال�شتعمار. يجب اأن يكافحها في خبايا نف�شه، ثم بين بني قومه، بكل قواه. فال�شتعمار 
الذي خرج من البالد العربية، خلَّف الكثير من البذور ال�شارة، اأخطرها تجزئة البالد 
اإلى دول ودويالت عديدة، وف�شلها بحدود م�شطنعة، وتوجيه كل منها اتجاهًا مختلفًا. 
بالنتيجة تمت تهيئة البيئة ال�شالحة لتنمية »الروح الإقليمية« في كل منها. فاعتناق 
مبداأ »العروبة اأوًل« يتطلب التحرر من جميع الآراء والنزعات التي تخالف هذا المبداأ، 

ثم تقييم الأمور تقييًما جديًدا، ينتهي اإلى تكوين »�شّلم قيم« جديد)31(.

القومية  حول  الأوروبية«،  والقوميات  العربية  القومية  عن  يقولونه  ما  »حول  �شاطع:  احل�شري،   )30(
العربية، �س. 61-65، مركز درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.

الوحدة  درا�شات  مركز   ،23-11 �س  وبذورها،  جذورها  الإقليمية:  وبذورها«،  الإقليمية  »جذور   )31(
العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط2 بريوت، 1985.
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في.مفهوم.العروبة
يقول الح�شري »جميع البالد التي يتكلم �شكانها باللغة العربية، هي عربية … 
مهما تعددت الدول التي تحكمها، ومهما تعددت الأعالم التي ترفرف على بناياتها 
الحكومية، ومهما تعرجت وت�شابكت الحدود التي تف�شل بين اأق�شامها ال�شيا�شية ... 
اإنها بالد عربية. و»بالد العرب« لي�شت الجزيرة العربية وحدها، كما يزعم البع�س، 
ولكنها جميع البالد التي يتكلم اأهاليها )اأهلها( باللغة العربية … من جبال زاغرو�س 
�شرقًا، اإلى المحيط الأطل�شي غربًا، ومن �شواطئ البحر الأبي�س وه�شاب الأنا�شول 
�شماًل، اإلى المحيط الهندي ومنابع النيل وال�شحراء الكبرى جنوبًا. كلها تدخل في 

نطاق »بالد العرب«.

والن�شيد الحما�شي المعروف، يعبر عن �شمول بالد العرب تعبيرًا فنيًا رائعًا:
من ال�شـام لبغدان بالد العرب اأوطاني    

اإلى م�شر فتطوان« ومن نجد اإلى يمـن    

فالح�شري يرى اأن كل من ينت�شب اإلى البالد العربية، ويتكلم العربية عربي، 
مهما كان ا�شم الدولة التي يحمل جن�شيتها، ومهما كانت ديانته، والمذهب الذي ينتمي 
والعروبة ل تخت�س  اأ�شرته؛ فهو عربي،  وتاريخ حياة  ون�شبه،  اأ�شله  كان  اإليه، ومهما 
باأبناء الجزيرة العربية ول بالم�شلمين وحدهم؛ بل كل من ينت�شب اإلى البالد العربية، 
بمقت�شيات  ول  اأهلها،  بم�شيئة  وتتعدد  تتكون  لم  العربية  فالدول  العربية.  ويتكلم 
هذه  تقا�شمت  التي  الدول  بين  المعقودة  والمعاهدات  التفاقات  جراء  بل  طبيعتها، 

البالد)32(.
فـــي.الـلـــغـــــــة.والأدب

الأدب.والقومية.العربية
يعتقد الح�شري اأن هذه الق�شية تتفرع اإلى م�شائل كثيرة ومتنوعة، يعود بع�شها 
واأهمها  الم�شتقبل.  الحا�شر، ويتوجه بع�شها نحو  الما�شي، ويحوم بع�شها حول  اإلى 

)32( احل�شري، �شاطع: »البالد العربية«، العروبة اأوًل، �س 13-18، مركز درا�شات الوحدة العربية، 
طبعة خا�شة باملركز، ط2 بريوت، 1985.
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العربية،  القومية  يخدموا  اأن  الأدباء  على  يتوجب  وهنا  الم�شتقبل.  نحو  تتوجه  التي 
بتوجيه قدرتهم الأدبية نحو تقوية ال�شعور والإيمان بها، ويتوجب على الأديب اأن يكون 
اآمن بالقومية العربية،  اإذا  »قوميًا« ي�شعر بقوميته، ويعتز بها ويتحم�س لها، فالأديب 
لإظهار  الو�شائل  اأح�شن  الحال-  –بطبيعة  و�شيجد  واآمالها،  باآلمها  حتما  �شي�شعر 
�شعوره في اإنتاجه الأدبي. فالأديب الوطني القومي، يتوجه نحو خدمة القومية العربية 
بدافع من �شعوره الذاتي، دون اأن يحتاج اإلى »توجيه« اأو حافز خارجي. فالدولة تن�شئ 
الكتب،  وتقر  المناهج،  وت�شع  والتثقيف،  والتعليم  التربية  اأمور  تتولى  التي  المعاهد 
وت�شجع التاأليف والترجمة والن�شر، وتن�شئ دور الإذاعة. وت�شم هذه المناهج والكتب 
طائفة كبيرة من الآثار الأدبية، التي ت�شاعد على ن�شرها، والتي ل تخلو من التاأثير في 
تن�شئة الذوق الأدبي وتوجيهه. بذلك نجد اأن يد الدولة تمتد اإلى الكثير من ال�شوؤون 
الذي ي�شمن  اإلى التجاه  الأدب  اأن توجيه  اأمورها. فال �شك في  وتتدخل في  الأدبية 
تخدم  بذلك  وهي  الأهداف.  هذه  اأهم  من  يكون  اأن  يجب  العربية،  القومية  تقوية 

القومية العربية، دون اأن تتعر�س اإلى حرية الأدباء ب�شكل من الأ�شكال.
الذي  الأدبي  بالإنتاج  تنح�شر  ل  للقومية  الأدب  خدمة  اأن  الح�شري  ويوؤمن 
العربية  القومية  تخدم  قد  الأدبية  الآثار  اإن  بل  مبا�شرة،  والعروبة  بالقومية  يت�شل 
ي في النفو�س الف�شائل الأخالقية والمثل  بطرق غير مبا�شرة اأي�شًا، وذلك عندما تقوِّ
الأمة  بوحدة  يوؤمنوا  اأن  العرب  الأدباء  على  يجب  لذا،  اأنواعها.  اختالف  على  العليا 
تنافي  التي  »الإقليمية«،  لنوازع  ي�شت�شلموا  ول  العربية،  بالقومية  فيتم�شكوا  العربية، 
العواطف  ر  تخدِّ التي  العالمية«  »فكرة  نحو  يندفعوا  ل  واأن  العربية«،  »الوحدة  مبداأ 
القومية، وعليهم اأن ل يتاأخروا عن تجنيد مواهبهم الأدبية لخدمة القومية العربية، 
باأهداب  دة«، فيتم�شكوا  دة وموحِّ اإلى لغة »موحَّ واأن يدركوا حق الإدراك حاجة الأمة 
اللغة الف�شحى، مع تجنب التقعر والجمود فيها، وعليهم اأن يوا�شلوا العمل في �شبيل 

تب�شيطها، دون اأن ُيفقدوها �شفتها الموحدة)33(.
الأدب.والمجتمع

اأن الأدب يتفاعل مع المجتمع تفاعاًل م�شتمرًا، يتاأثر به ويوؤثر  يرى الح�شري 
ل الأدباء  فيه، دون انقطاع. و�شدة تاأثير الأدب في الحياة الجتماعية والأخالقية، تحمِّ

)33( »الأدب والقومية العربية«، يف اللغة والأدب وعالقتهما بالقومية، �س 146، مركز درا�شات الوحدة 
العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط 2 بريوت، 1985.
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واأن  قدرها،  حق  الم�شوؤولية  هذه  يقدروا  اأن  الأدباء  وعلى  كبيرة،  معنوية  م�شوؤولية 
يعرفوا ال�شار والمفيد من اأدبهم للمجتمع. وتختلف تاأثيرات الآثار الأدبية في النفو�س 
الأدبية  الموؤلفات  التربية  رجال  ي�شنِّف  ولذلك  و�شامعيها،  قارئيها  اأعمار  باختالف 
بالن�شبة اإلى وجهة قابلية القارئين لفهمها واإلى نوع تاأثرهم بها. ول يجب اأن يقت�شر 
المنتوجات )الأعمال(  ه  و�شبَّ الفنية وحدها.  النواحي  النقاد في نقدهم على  واجب 
الأدبية من جهة تاأثيراتها الجتماعية ببع�س الم�شنوعات المادية، لكل نوع من هذه 
ويجب  الجتماعية.  الحياة  في  معينة  ومهمة  خا�شة،  وظيفة  والم�شنوعات  الآلت 
مالحظة اأن الحاجة اإلى كل نوع من اأنواع الآلت والم�شنوعات تتغير بتغير الظروف 

والأحوال)34(.

في.التاريخ.والجتماع
من  التاريخ  درو�س  اأن  على  يتفقون  والتعليم  التربية  رجال  اأن  الح�شري  يرى 
واأن  الطالب،  نفو�س  في  القومي  الوعي  وتنمية  الوطني  ال�شعور  لإثارة  الو�شائل  اأهم 
تدري�س التاريخ، ل يعنـي –في حقيقة الأمر- »تعليم الما�شي«، بل اإنه يعنى - من حيث 
الأ�شا�س- »تكوين ال�شعور الوطني«. فلي�س معقوًل اأن تطلب من المعلمين والمربين اأن 
يتخلوا عن ا�شتخدام التاريخ في بث الروح الوطنية والقومية في النفو�س. ول تقت�شر 
لكثرة  اأمم مختلفة  ما�شي  اإلى  تتعداها  بل  واحدة،  اأمة  ما�شي  على  التاريخ  مباحث 
التاريخ في  تاأثير درو�س  اإن  ببع�س. حتى  بع�شها  الأمم  تواريخ  تربط  التي  العالقات 
بث الكراهية والعداوة بين الأمم، حمل بع�س المفكرين على انتقاد »التاريخ«. فعلى 
الممكن  »من  قال:  حيث  التاريخ«،  »تدري�س  و  التاريخ«  »تدوين  بين  يفرق  اأن  الكاتب 
التاريخ  تدري�س  الم�شتحيل  من  اأنه  غير  بحتة،  علمية  بنظرة  وتدوينه  التاريخ  كتابة 

وتعليمه بنظرة علمية بحتة، مجردة من كل نزعة خا�شة«)35(. 

مركز   ،150-148 �س  بالقومية،  وعالقتهما  والأدب  اللغة  يف  العربية«،  والقومية  »الأدب  انظر:   )34(
درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.

)35( احل�شري، �شاطع: »تعليم التاريخ والعالقات الدولية«، اآراء واأحاديث يف التاريخ والجتماع، 
�س 23-24، مركز درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط 2 بريوت، 1985.
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ذكر  لأن  الأخرى،  العلوم  بقية  تختلف عن  التاريخ  درو�س  اأن  يرى  فالح�شري 
بع�س الوقائع اأو عدم ذكرها قد يغير تاأثيرها في النفو�س تغييرًا اأ�شا�شيًا، وقد ي�شوه 
الحقيقة ت�شويهًا خطيرًا. فموؤلفو الكتب التاريخية –في كل اأمة - يكتبون ما يكتبونه 
لأغرا�س معينة، واأهم هذه الأغرا�س هو: التفاخر بما�شي الأمة، وبث روح العتزاز 
بماآثرها. اأما العرب فكثيرًا ما ينخدعون بما كتبه هوؤلء، وينظرون اإلى معظم الوقائع 
اأنه يترتب  اإنجليزية، وقلَّما يدركون  التاريخية تارة بنظرات فرن�شية وطورًا بنظرات 

عليهم اأن يتجردوا من اأمثال هذه النظرات الأجنبية)36(.
ويرى الح�شري اأن علم الجتماع، هو:

الجتماعية  الحياة  يدر�س  الب�شرية،  العلوم  واأهم  الأ�شا�شية  العلوم  اأحدث   -
وقوانين تطورها،  الجتماعية  الحوادث  اأ�شباب  ويتحرى  بجميع مظاهرها، 
معرفته �شرورة لكل فرد مثقف، لأن كل فرد يعي�س في بيئة اجتماعية، يتاأثر 
بها،  يتم�شك  الجتماعية  الآراء  وكل فرد يحمل طائفة من  فيها،  ويوؤثر  بها 

ويدعو اإليها؛
تجتاز  فالمجتمعات  واحدة،  وتيرة  على  ت�شير  ل  الجتماعية  الحياة  واأن   -
بع�شها  ويت�شم  وال�شتقرار،  بالهدوء  بع�شها  يمتاز  عديدة،  واأدوارًا  اأطوارًا 
الآخر بالأزمات وال�شعوبات. في عهود الهدوء تكون الموؤ�ش�شات الجتماعية 
را�شخة الكيان، والتقاليد الجتماعية �شديدة ال�شيطرة على النفو�س، تن�شاأ 
وفي  الجتماعية خ�شوعًا طوعيًا.  للموؤ�ش�شات  الخ�شوع  على  ال�شعب  غالبية 
الأزمات، تكون الموؤ�ش�شات متزعزعة البنيان، والتقاليد الجتماعية �شعيفة 
الموؤ�ش�شات  تلك  من  المتبرمون  الأفراد  ويكثر  النفو�س،  على  ال�شيطرة 
وي�شتهترون بالتقاليد، ويبداأ النا�س بالبحث عن نظم جديدة. فتكثر الحاجة 

اإلى الأبحاث الجتماعية؛
وما ينطبق على العالم، ينطبق على العالم العربي، فقد دخل العالم العربي   -
التقدم  بركب  للحاق  ال�شير  �شرعة  م�شاعفة  وعليه  الحادة،  الأزمات  طور 

والح�شارة.

مركز   ،41-39 �س  والجتماع،  التاريخ  يف  واأحاديث  اآراء  الدولية«،  والعالقات  التاريخ  »تعليم   )36(
درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.
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باأفراد  الخا�شة  الجتماعية  الحياة  اإلى  التنبه  المعلمين  على  يتوجب  لذا 
على  وي�شاعد  المدر�شة  يغمر حياة  �شالح  اجتماعي  اإلى خلق جو  وال�شعي  المدر�شة، 
تنمية الروح الجتماعية، فالتربية هي »تاأثير الرا�شدين في النا�شئين« ترمي اإلى نقل 

مكت�شبات الأجيال ال�شابقة اإلى الأجيال الالحقة)37(.

في.العلم.والأخالق.والثقافة
ح�شارة  وكلمة  الفرن�شية،   Culture كلمة  مقابل  الآن  ثقافة  كلمة  ت�شتعمل 
اأي�شًا، كما ت�شتعمل هاتان الكلمتان في اللغتين  Civilization الفرن�شية  مقابل كلمة 
الثقافة  بمفهوم  يت�شل  الح�شارة  مفهوم  اأن  الح�شري  ويرى  والألمانية.  الإنجليزية 
ات�شاًل وثيقًا غير اأنه اأو�شع نطاقًا منه واأكثر �شموًل، حيث تنح�شر الثقافة في الأمور 
الذهنية والمعنوية، في حين ت�شمل الح�شارة الأمور المادية والو�شائل المادية. لذا، 
فاإن الح�شارة بطبيعتها قابلة لالنتقال من اأمة اإلى اأخرى ب�شهولة لالنت�شار بين الأمم، 
اأما الثقافة فتبقى خا�شة بكل اأمة على حدة، واإن اأثرت ثقافات الأمم المختلفة بع�شها 
ببع�س قلياًل اأو كثيرًا. تظهر هذه الخ�شائ�س بو�شوح اأكبر عند مقارنة العلوم بالآداب، 

فنجد اأن العلوم ل تنت�شب اإلى اأمة من الأمم، بينما الآداب تخت�س باأمة دون غيرها.

ترتبط ثقافة كل اأمة بلغة الأمة واآدابها، فاللغة وا�شطة التفكير، اإ�شافة اإلى اأنها 
ر العلماء عن عمل  وا�شطة نقل الآراء والأفكار وتبليغ الأحا�شي�س والنفعالت، وقد عبَّ
اللغة في تفكير الإن�شان بقولهم: »التفكير بمثابة التكلم �شرًا، والتكلم بمثابة التفكير 
جهرًا«. فطبيعي اأن تختلف ثقافات الأمم باختالف لغاتها واآدابها في الدرجة الأولى. 
فالثقافة في اأمة من الأمم ل تبقى منعزلة عن غيرها انعزالًا تامًا، كما اأنها ل ت�شتقل 
عن تاأثير الح�شارة ا�شتقالًل مطلقًا، بل تتاأثر بالثقافات الأخرى، كما تتاأثر بتطورات 
الح�شارة؛ ول يكون ذلك عن طريق النتقال المبا�شر، بل عن طريق التاأثير في النفو�س 
تاأثيرًا باطنيًا يوؤدي اإلى �شيء من التغير في اأ�شاليب التفكير والتح�ش�س. فالثقافة من 
الأمور المعنوية، التي ل تتبع الروابط الجغرافية، ول تتقيد بقيود الم�شافات. تتميز 
فالثقافة  عامة.  بح�شارات  بع�شها  مع  وت�شترك  خا�شة،  بثقافات  بع�شها  عن  الأمم 

تكون –بحد ذاتها- قومية، والح�شارة تكون بطبيعتها اأممية.

)37( احل�شري، �شاطع: »علم الجتماع وفن الرتبية«، اأحاديث يف الرتبية والجتماع، �س 11-24، مركز 
درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.
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ويرى الح�شري اأن ال�شبيل الوحيد للحاق بقافلة الح�شارة هو »القتبا�س« باأو�شع 
واأتم معانيه، وهذا القتبا�س مق�شور على الح�شارة وحدها، ول ي�شمل الثقافة، لأنها 
لي�شت من الأمور التي يمكن اقتبا�شها من الخارج ونقلها، بل من الأمور التي ل بد من 
تكوينها في النفو�س، كما اأننا ل ن�شتطيع ال�شتفادة من ثقافات الأمم الأخرى بوجه من 

الوجوه، بل كل ما يمكن عمله ل يجب اأن يخرج عن نطاق الأعمال.

ولما كانت لغة هذه البالد عربية، فاإن ثقافتها �شتكون عربية، و�شت�شترك هذه 
البالد في اأمور الثقافة مع �شائر البالد العربية ل مع اأقطار البحر المتو�شط. و�شي�شاهم 
اأبناء ال�شواحل والجبال في تكوين ثقافة عربية راقية، تنمو وتزدهر، مغمورة باأنوار 
�شتتم  الأمور  هذه  اأن  الكاتب  ويجزم  العالمية.  الح�شارة  وفيو�س  الع�شرية  العلوم 

حتمًا، رغم جميع الجهود التي يبذلها البع�س في �شبيل اإيقاف هذا التيار)38(.

في.التربية.والثقافة
التدري�س  ومناهج  المقررة،  التعليم  نظم  بين  الفروق  مردَّ  اأن  الح�شري  يرى 
اللغة الأجنبية، هو  المتبعة في البالد العربية، وعدد �شني الدرا�شة، ووجهة تدري�س 
اإلى قطر منذ عدة عقود، ول �شيما منذ  ال�شيا�شية من قطر  اختالف هذه الظروف 
انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث �شيطر البريطانيون على جزء من البالد العربية، 
و�شيطر الفرن�شيون على جزء اآخر، وتفاوتت مدة ال�شيطرة بين الدول العربية، فبع�شها 
طويلة الأمد و�شديدة الوطاأة، وبع�شها ق�شيرة الأمد كثيرة المرونة. وقد ُبذِلت جهود 
نتائج  عن  واأ�شفرت  والتردد،  الجراأة  بين  ما  تفاوتت  ال�شيطرة  هذه  لمقاومة  عدة 
�شريعة في بع�شها وبطيئة في بع�شها. وقد اأدى اختالف الأ�شباب والظروف ال�شيا�شية 
من قطر اإلى قطر اإلى تكوين الفروق العظيمة بين هذه الدول، دون اأن يكون لرغبات 

اأهل البالد ولحاجات الأقطار ومنافعها الحقيقية اأي دخل وتاأثير في هذا الم�شمار.

في  والتعليم  والتربية  الثقافة  ب�شوؤون  المهتمين  اأنظار  الفروق  هذه  ا�شترعت 
مختلف الأقطار العربية، كلما تكاملت فيها معالم ال�شتقالل، فانبرى المفكرون اإلى 
البحث عن الو�شائل التي ت�شمن توثيق ال�شالت الثقافية بين مختلف الأقطار العربية، 

والثقافة،  والأخالق  العلم  يف  اآراء  املتو�شط«،  الأبي�س  البحر  ثقافة  ي�شمى  وما  العربية  »الثقافة   )38(
�س40-51، مركز درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.
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وتولدت في نفو�شهم رغبة قوية لإزالة هذه الفروق بغية الو�شول اإلى نظم تعليمية متقاربة 
ومتماثلة في جميع الأقطار العربية، والنتهاء من تلك اإلى تكوين ثقافة عربية موحدة. 
 1945 �شنة  العربية  الدول  جامعة  مجل�س  اأقرها  التي  الثقافية  المعاهدة  و�شعت  وقد 
لتحقيق هذه الغاية ال�شامية، وقد ت�شمنت المعاهدة )19( مادة تتفق فيها دول الجامعة 

على التعاون في جميع ال�شوؤون الثقافية بجميع الو�شائل التي تكفل تقدم الثقافة)39(.

روؤية.الح�ضري.وتطلعاته.الم�ضتقبلية.في.التربية.والثقافة
النا�س  حمل  يعني  ل  الأمم،  من  اأمة  لدى  الثقافة  توحيد  »اأن  الح�شري  يوؤكد 
واحد في كل  التفكير على نمط  تعويدهم  اأو  التماثل،  تمام  اأ�شياء متماثلة  تعلم  على 
الأمور، بل يعني تن�شيق اأفكار النا�س وعواطفهم تن�شيقًا يوؤدي اإلى توليد »وحدة معنوية 
النوع  من  الثقافة  وحدة  اإلى  ن�شبو  اأن  يجب  لذا،  المو�شيقية.  الوحدة  مثل  �شامية« 
»الوحدة المركبة العالية« التي تتولد من تمازج الكثير من الأمور المختلفة المتنوعة، 

ل »الوحدة الب�شيطة« العادية التي تكون فقيرة العنا�شر و�شئيلة القيمة بوجه عام«.

مناهج  توحيد  بوجوب  يقول  من  كل  ال�شواب  يجانب  اأنه  الح�شري  يرى  كما 
الدرا�شة، وبوجوب تنويعها دون قيد و�شرط. لكنه يتفق مع من يقولون باأن الدرا�شة في 
القاهرة ل يجوز اأن تجري مثاًل في دم�شق وبغداد… لأن الدرو�س يجب اأن تختلف 
لي�س من قطر اإلى قطر فح�شب، بل من اإقليم اإلى اإقليم، ومن مدينة اإلى مدينة، داخل 
القطر الواحد، لأن الدرا�شة - ل �شيما في المدار�س البتدائية - يجب اأن ت�شتند - بوجه 
عام- اإلى مالحظات الأطفال وم�شاهداتهم المبا�شرة، فجميع الدرو�س، من المطالعة 
والإن�شاء اإلى الح�شاب والجغرافيا والأ�شياء، يجب اأن تختلف باختالف البيئات، ويجب 
اأن تتنوع تنوعًا عامًا من حيث المفردات، فهذه المفردات هي وا�شطة للو�شول اإلى بع�س 
الغايات، واأن تنويع الدرو�س من حيث المفردات والتفرعات ل يتنافى مع توحيدها من 
حيث الأ�ش�س والغايات. فيترتب على رجال التربية والتعليم اأن ي�شعوا الخطط الكافلة 

لتحقيق هذه الوحدة، وذلك التنوع في وقت واحد)40(.

)39( احل�شري، �شاطع: »العالقات الثقافية بني البالد العربية«، اآراء يف العلم والأخالق والثقافة، �س. 
81-88، مركز درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 198.

والثقافة، �س. 88-92، مركز  العلم والأخالق  اآراء يف  العربية«،  البالد  الثقافية بني  »العالقات   )40(
درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.
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راأي.الح�ضري.في.الثقافة.التي.ن�ضبو.اإليها
تختلف  ل  تكوينها،  اإلى  العرب  يتوق  التي  الثقافية  الوحدة  اأن  الح�شري  يرى 
الثقافية  فالوحدة  البدن،  اأع�شاء  بين  ن�شاهدها  التي  الحياتية  الوحدة  عن  كثيرًا 
والمو�شيقى؛  الطرب  هواة  بها  يطالب  التي  الألحان  وحدة  عن  تختلف  ل  المن�شودة 
اإلى  الو�شول  تعني  بل  النا�س،  بين  الفكرية  الفوارق  اإزالة  تعني  ل  الموحدة  فالثقافة 

وحدة ع�شوية تنا�شقية، كوحدة الحياة في البدن، والأنغام في الأورك�شترا)41(.

الخال�ضـــة
ُيعّد الح�شري من اأقوى المفكرين القوميين تاأثيرًا في ثالثينات القرن الع�شرين، 
فقد بداأ حياته العملية في منطقة البلقاء، في الوقت الذي كانت فيه تغلي بالأفكار القومية 
التحاد  جمعية  اإلى  الن�شمام  في  ي�شرع  جعله  مما  الأفكار،  بهذه  لُت�شَبع  والتحررية، 
والترقي، لكنه �شرعان ما تركها بعد اأن تبينت له اأهدافها ونزعتها الطورانية. في خ�شم 
هذه الأحداث المتالحقة خالل الحرب العالمية الأولى، بداأ اإح�شا�س الح�شري بقوميته 
خالل  من  الميدان  هذا  ودخل  العربية،  للقومية  للدعوة  حياته  فكّر�س  باكرًا،  وعروبته 
العرب في  القوميين  والثقافي؛ وهو بهذا يخالف  والتعليمي،  التربوي  المجال  عمله في 
الأربعينات والخم�شينات من القرن الع�شرين، الذين اأخذوا ينحون بها منحًى �شيا�شيًا، 
معتنقين مبادئ واآراء �شيا�شية. لكن الح�شري ناأى بنف�شه عن الن�شمام اإلى اأي ف�شيل 

�شيا�شي، وبقي ينادي بالقومية العربية، حتى اليوم الأخير من حياته.

فاللغة  والتاريخ،  اللغة  هي  العربية  القومية  ركائز  اأهم  اأن  الح�شري  بّين  وقد 
و�شيلة الت�شال بين ال�شعوب، تحفظ التراث والدين والتاريخ، اأما التاريخ فهو مجموعة 
الأحداث التي تجمع الأمة في م�شير واحد، وهو �شعور الأمة وذاكرتها. اأما �شبيل تحقيق 
والتعليم  التربية  با�شتخدام  الأمة  اأبناء  وعي  اإذكاء  في  فيكون  الح�شري  عند  الوحدة 
وتوحيد التعليم بين الدول، واإن كان لبد من الأخذ بعين العتبار الفروقات في التعليم 

بين اإقليم واآخر، وخا�شة في المراحل الأولى من التعليم.

مركز   ،95-94 �س  والثقافة،  والأخالق  العلم  يف  اآراء  العربية«،  البالد  بني  الثقافية  »العالقات   )41(
درا�شات الوحدة العربية، طبعة خا�شة باملركز، ط.2 بريوت، 1985.
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ورغم ما تعر�س له خالل حياته من معاداة بريطانيا وال�شيا�شيين العراقيين له، 
ك باأفكاره ومواقفه، فعكف  ثم طرده من العراق، فلم تثنه هذه المعاملة ال�شيئة عن التم�شُّ
خالل �شنوات تقاعده على تر�شيخها بالكتابة، فالكتابة هي الو�شيلة الوحيدة الخالدة بعد 

الإن�شان، التي تفيد الأجيال الالحقة.

 - المتوا�شع  براأيي   - فاإنه  اإيجابًا،  اأو  �شلبًا  �شواء  الح�شري  عن  يقال  ما  ورغم 
قد و�شع يده على الم�شكلة الأ�شا�شية وهي تربية الجيل على ال�شعور بالنتماء اإلى الأمة 
العربية وبالعتزاز بهذا النتماء، وذلك من خالل غر�س المبادئ القومية التي نادى بها 
روابط  اأقوى من  والتاريخ  اللغة  قوية هي  روابط  بينها  تربط  الأمة  باأن  ال�شعور  وتعزيز 
تتاأثر  ل  متما�شكة  فتبقى  الم�شترك،  والم�شير  كالدين  ف�شلها  ننكر  ل  كثيرة،  اأخرى 
بالموؤثرات الأجنبية التي تحاول اأن تنثر بذور التفرقة بين اأفرادها فتزرع فكرة الفينيقية 
في مكان والبربرية في اآخر والقبطية والفرعونية في ثالث، والآ�شورية والبابلية في رابع، 
حتى ل ي�شعر اأبناء الوطن العربي الواحد باأنهم يمثلون اأمة واحدة، بل هم مجموعة من 
التي تختلف عن تاريخ وم�شير  الأمم كل منها لها لغتها وتاريخها وم�شيرها وحياتها 

وحياة الدول العربية الأخرى.

ومما يدل على اأن اأفكار الح�شري واآراءه ل تزال حيه باقية، الندوة التي اأقيمت 
في الذكرى الثالثين على رحيله، مما يدل على اأن فكره ل زال ينب�س بين �شلوع هذه 

م ما فاتها. الأمة، وتتنف�شه رئاتها، واإن توقفت فترات، فال بد اأنها �شتعود اإلى تفهُّ
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خـلــيــٌج واحــــٌد والـريــُح �شـــّتى
مالمٌح.ِمَن.الر�ضيِد.الفكرّي.للدكتور.اإدوارد.�ضعيد

محّمد.عبد.الفتاح.حليقاوي*

اإنَّ  اأداة للمقاومة في مواجهة محاولت الطم�س، والإزالة، والإق�شاء،  »الثقافة تمّثل 
المقاومة �شكل من اأ�شكال الذاكرة في مقابل الن�شيان، وبهذا الفهم اأعتقد اأنَّ الثقافة 

ت�شبح على قدر كبير من الأهمية«.
)اإدوارد.�ضعيد(

»اإنَّ �شوت المثّقف وحيد، لكّنه ُي�شَمع رّنانًا، وال�شبب الوحيد للرنين هو اأن هذا ال�شوت 
يربط نف�شه دون قيود بواقع حركة ما، وطموحات �شعٍب ما، وبال�شعي الم�شترك من 

اأجل مثل اأعلى م�شترك«.
)اإدوارد.�ضعيد(

بخطاِب الباحث في اأ�شول كتابات ما بعد ال�شتعمار، وبمنهجية العاِلم حول 
رة تجاه ال�شرق وحدود عالقتِه بالآخر، انبرى  �شياقات الت�شّورات الغربّية الُمعا�شِ
اآليات  وبيان  للكتابة،  ال�شيا�شية  الآثار  التماهي مع  ليوؤّكد لزوم  اإدوارد �شعيد)1(، 
تحّقق ذلك عبر القراءة الثقافية الواعية التي ُتعيد النقد اإلى هذا العاَلم، ذلكم 
وال�شيا�شية  الثقافية  الحياة  مظاهر  مع  توا�شلها  ت�شتلزم  حالة  ُيمّثل  الن�سَّ  اأنَّ 

* خبري الدرا�شات الجتماعية/ الأونروا - عّمان/الأردن.
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والجتماعية، ورّبما كان اأرقى اإلى تمثُّل الحقيقة، واأوفى باأبعادها منهجًا، الإ�شارة 
د مجموعة  اإلى كون الن�شّية لي�شت ُمْقِنعة ب�شتى اأحوالها)2(، بل اإنَّ اإدوارد �شعيد اأكَّ
الروابط التي تبدو كالج�شر بين الن�شو�س من زاوية، والوقائع الوجودية للحياة 

الب�شرية والأحداث المتعّددة وتعيينًا ال�شيا�شية منها من زاوية اأخرى)3(.

غاية  في  �شعيد  اإدوارد  اإلى  بالن�شبة  عمومًا  الأدب  اإن  نقول،  اأْن  لنا  ويظلُّ 
ذلك  على  وتاأ�شي�شًا  ومجتمعي.  وجمالي  تاريخي  هو  ما  كل  يحمل  لأنه  الأهمية، 
مع  تعاملها  اأثناء  في  نقدية  نظرية  لأية  الخلفية  الخطوط  هو  �شبق  ما  يكون 
اإدوارد �شعيد بين ثنائيات متعددة،  ُيمايز  اأْن  الن�شو�س. ولذا لم يكن م�شتغربًا 
�شب في الحقيقة هو كّل ما ي�شف مكونات الن�ّس،  �شب والنت�شاب، اإذ النَّ مثل النَّ
وُيحّقق هذا الأمر في جوهره تحلياًل جّوانيًا لجماليات الن�ّس واأن�شاقه وتكويناته، 
وعلى ال�شّفة الأخرى، فاإنَّ النت�شاب، هو ما يمنح الن�شو�س مجال حركتها، بما 
يت�شمنه ذلك من مكانة الموؤّلف، ومجموعة الن�شو�س المحيطة به، ف�شاًل عن 
الن�شر  اإجراءات  اإلى  و�شوًل  الن�ّس  ا�شتعادة  فيها  يبرز  التي  التاريخية  اللحظة 
والتوزيع والتلّقي. وتاأ�شي�شًا على هذا، يغدو النت�شاب اإعادة تكوين الروابط بين 
عليه  تفر�شها  التي  عزلته  من  الن�ّس  ذلك  اإخراج  بهدف  والعاَلم،  الن�شو�س 

�شية ال�شّيقة)4(. التوجهات الأكاديمية ذات الروؤية التخ�شّ

ولقد كان من �شاأن اإدوارد �شعيد، اأْن رّكز دائمًا على �شرورة الهتمام بالوعي 
بهذا  الخا�س  التاريخ  �شنع  �شبيل  في  وقدراته  الإن�شان  بعقلية  وال�شمّو  النقدي، 
الإن�شان، ولذا كان له الح�شور الأبرز في بلورة النظرية ما بعد ال�شتعمارية التي 
اأ�شا�س الإن�شان، وبالإن�شان، واأن الكتابة التي تعلو بالكرامة والحرّية،  تقوم على 
ومقاومة ال�شتبداد وال�شتالب، هي الطريق الوحيد، والأخير، وربما الطويل اأي�شًا، 
نحو الحتكام لالإن�شانية، والرتقاء بها لأن: »النزعة الإن�شانية الحّقة تقوم على 
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الإح�شا�س بالنتماء اإلى جماعة كبرى ت�شَم باحثين اآخرين ومجتمعات وع�شورًا 
تو�شيع  يتمّثل في  لذا فواجبنا  بمعزل عّما حوله،  اإن�شانّي  باحٍث  اأخرى، فما من 
�شياٍق  داخل  جميعًا  ن�شعها  باأن  والمعاناة،  الظلم  نجابه  اأْن  اأي  النقا�س،  دائرة 

اأرحب ينهل بغزارة من التاريخ والثقافة، والواقع الجتماعي والقت�شادي«)5(.

المعركة  �شخامة  على  التاأكيد  عبارًة،  واأو�شح  َر�َشَدًا،  هذا  من  اأقرَب  اإنَّ 
التي خا�شها اإدوارد �شعيد في مواجهة الأنا اأوًل، والآَخر اآِخرًا، واكت�شف اأنَّ هذا 
ال�شرق: »حيثما ُوِجَد في الوعي الغربي، انتهى به الأمر اإلى اكت�شاب مجال وا�شع 
من المعاني، والتداعيات، وظالل المعاني، واأنَّ هذه لم تكن ت�شير بال�شرورة اإلى 
اأي�شًا  اإلى المجال الذي يرتبط بحيط الكلمة«)6(، وال�شرق  ال�شرق الحقيقّي، بل 
ته، لأنه من: »المخادعة العتقاد  اأنانيَّ لي�س من �شنع الخيال الغربّي الغارق في 
اإلى  �شعيد  اإدوارد  ي�شل  حيث  ال�شرق«)7(،  �شورة  فر�س  قد  وحده  الخيال  باأن 
حقيقة موؤداها اأن �شورة ال�شرق �شنعتها خطابات القوة لدى الغرب، واأّن ال�شرق 
لهذا  الخا�شة  الإرادة  وفق  �شورته  وبناء  الغربّي  الذهنّي  للمختبر  اإخ�شاعه  تّم 

الغرب وحده)8(.

اأدوارد �شعيد  اإلى روؤية ومنهج  ولعلَّ من تمام العدل والمو�شوعية الإ�شارة 
والفكر  العلم  »اأن�شنة  خالل  من  المغلقة  الغربية  الذهنية  هذه  من  الخروج  في 
اأْن  ي�شمح  »لن  اأّنه:  اأعلن  حيث  الإيديولجّي،  الرتهان  من  والتخّل�س  والمنهج«، 
يقال اأنَّ �شيئًا اأو اإن�شانًا يفقد �شفة الإن�شانية وي�شقط من الح�شاب نهائيًا لمجّرد 
اأّنه �شادر  اأو  اإلى تراث مختلف عن تراثنا،  اأو لأنه ل ينتمي  اأهلنا،  اأنه لي�س من 
اإنتاج مختلفة عن م�شارات  اأو ناجٌم عن م�شارات  عن منظور وتجربة مغايرين، 
الإنتاج عندنا، كما هو حال �شول بّلو في عبارته المرعبة في تعاليها: جدوا لي 
قرينًا لبرو�شت في قبائل الزولو»)9(، وا�شتمر اإدوارد �شعيد في ن�شاله �شد ُماّلك 
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الحقيقة المطلقة الغربيين، والتعامل مع التاريخ على اأ�شا�س اأنه واحد ل يتغّير، 
فهذه الروؤية الغربية التي اأ�شاعت على الإن�شانية فر�شة اللتقاء لأنه ما زال في 
الغرب هاج�س اأنهم: »الأو�شياء على الروؤية المقّد�شة اأو الن�ّس المقّد�س، ف�شروب 
عدوانهم ل يح�شيها العّد، وهراواتهم الغليظة ل تقبل اأي خالف، ول ت�شمح قطعًا 

باأي تنويع اأو تعّددية«)10(.

وفي ال�شياق ذاته، لم يتوقف اإدوارد �شعيد عن محاربة ما ي�شمى الهويات 
الهوية  اأو  القومية،  با�شم  التاريخ على نف�شه  ُيغلق  البع�س  التي تجعل  المتكّل�شة، 
نحو  الواعي  وغير  الزائف  النزوع  ثمرة  التوجهات  هذه  اأن  معتبرًا  الخا�شة، 
في  وهو  مرعب،  ورائي  ما  اإرث  بوجود  الأجوف  الإيمان  اأو  الدينية،  الن�شو�س 
»الأ�شالنية«  الخا�شة  بعبارته  اأو  الأ�شولية  اأ�شكال  اأحد  �شعيد  اإدوارد  ت�شّور 
اأن نقبل  »اأْن نقبل الأ�شالنية هو  الثقافة والإمبريالية(:  يوؤّكد في كتابه )  حيث 
فر�شتها  التي  وال�شيا�شية،  والدينية،  العرقية،  النق�شامات  الإمبريالية،  عقابيل 
الإمبريالية ذاتها، هو اأن نهجر التاريخ من اأجل تجوهرات تملك القوة على اأن 

تثير الب�شر بع�شهم �شد بع�س«)11(.

واإذا كان لنا من منجًى من الهويات المطلقة، والمغلقة، والالتاريخية، التي 
الهجاء  التوّقف عند  الآخر، فهو عدم  المتعالية على  الن�شو�س  اأتون  تتكاثر في 
المعرفّي وح�شب بل: »في الوقت نف�شه، ويا للمفارقة، فاإننا اأ�شّد وعيًا من اأّي وقت 
م�شى لمدى كون التجارب التاريخية والثقافية هجينة وموّلدة، وللكيفية التي بها 
ولكيفية  متناق�شة،  تكون  ما  وكثيرًا  متعددة،  ومجالت  تجارب  منها  كل  ت�شتمّد 
َرطّي الذي تمار�شه  عبورها للحدود القومية، وتحّديها ورف�شها الخ�شوع للعمل ال�شُّ
الثقافات وحدانية  تكون  اأن  ال�شارخة، هيهات  والوطنيات  الجامدة  المذهبيات 
واأخريات،  اأجنبية،  عنا�شر  لتكت�شب  بحّق  اإنها  بل  ذاتيًا،  م�شتقّلة  اأو  موّحدة، 
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وفروق، تفوق ما تقوم واعيًة باإق�شائه، َمْن ي�شتطيع في الهند اأو الجزائر اليوم 
اأن يعزل بثقة المكّون البريطاني اأو الفرن�شي للما�شي عن الوقائع الراهنة«)12(.

مجالت  في  كتبه  ما  مجمل  في  �شعيد  اأدوارد  اإنَّ  القول  طوقنا  في  اإنَّ 
ال�شت�شراق، والنقد الأدبّي، والفل�شفة، وال�شيرة الذاتية، وال�شيا�شة، كان يروم نحو 
نه�شة النقد من ال�شبات الن�شّي الطويل، الذي ظّل اأ�شيره ورهين محب�شيه طوال 
قرون، واأنَّ النقد الذي �شعى ونا�شل من اأجله ي�شتلهم وجوده من الف�شاء الإن�شانّي 
وحده، والوقوف في وجه كل اأنواع النقد الأ�شولّي الذي ينبني على معتقد جامد، 
والأن�شاق  ال�شمولية،  لأنظمة  لفتة  مناق�شة  وفي  قمعّي،  وخطاٍب  ت�شلطّي،  وفهم 
خال�س،  نظرّي  وعي  اإلى  تتحّول  �شورية  �شيغة  لكل  الجذرّي  والرف�س  المغلقة، 

يغترب بالنقد عن العالم، اأو يغترب بالعالم عن وعيه النقدي)13(.

ويجوُز لنا، عند هذه النقطة من ال�شياق، اأن ن�شير اإلى ملمح اآخر تفّرد به 
اإدوارد �شعيد عن غيره، وهو ال�شعي نحو اأن تكون العملية النقدية ذات مرجعية 
اإن�شانية، عملية ت�شتمّد قواها وقيمها وقيمتها من الطابع الديمقراطي، والتفكير 
الحّر)14(، حيث اعتمد في منهجه هذا على مدخل وا�شع مفتاحه الأ�شا�شّي عبارة 
»النقد الدنيوي« التي ت�شير في م�شمونها وجوهرها اإلى فكرة النفتاح على العالم 
خارجه.  ولي�س  العالم  داخل  الإن�شان  يحيا  اأدق،  وبعبارة  والحقيقّي،  التاريخّي 
اأي  ُيباع في �شبيل  اأو  اإلى المثّقف الذي ل يبيع  ر ب�شورة وا�شحة  يوؤ�شِّ وهو هنا، 
للعالم  ت�شورات  من  »وابل  وجه:  في  الوقوف  المثّقف  هذا  ُيطالب  واإنما  �شيء، 
معّلبة، ُمت�شّيئة، تغت�شب الوعي وتكبح النقد الديمقراطي، ما يوجب على المثقف 

الإن�شانّي اأن يكّر�س ن�شاطه لتخريب وتفكيك عوامل ال�شتالب تلك«)15(.

اأهمية  فهي  اإقرارها،  اإلى  �شعيد  اإدوارد  ي�شعى  التي  الغاية  منتهى  واأّما 
المعرفّي  ال�شمود  من  الغرب  مّكن  الذي  »الخطاب«  درا�شة  في  العلمّي  المنهج 
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وربما متجاوزًا في  بل  ال�شت�شراق، متماهيًا  بم�شاألة  يتعّلق  فيما  الوقت  كل ذلك 
هذا ما طرحه المفّكر الفرن�شّي مي�شيل فوكو)16(، حيث يوؤّكد اإدوارد �شعيد اأّننا ما 
لم: »نفح�س ال�شت�شراق باعتباره لونًا من األوان الخطاب، فلن نتمّكن مطلقًا من 
تفّهم المبحث البالغ النتظام الذي مّكن الثقافة الأوروبية من تدبير اأمور ال�شرق 
– بل وابتداعه – في مجالت ال�شيا�شة وعلم الجتماع، وفي المجالت الع�شكرية 
والأيديولوجية والعلمية والخيالية، في الفترة التالية لع�شر التنوير«)17(، واإنَّ اأي 
المتعالي تجعله يتحّول من  الغرب  اآٍن واحٍد معًا لهذا  محاولة علمية ونقدية في 
الإن�شانية  الم�شتركة  والقوا�شم  الآخر  قبول  ومن  الإق�شاء،  اإلى  عى  الُمدَّ الحوار 

الراب�شة في الخطاب الغربي اإلى �شيا�شات الطم�س والإلغاء.

اإدوارد �شعيد على ما تقّدم يطرحه ب�شورة �شل�شة تقّو�س بنيان هذا  واآيُة 
ح�شارته  اقترفته  بما  حتى  العتراف  يرف�س  الذي  والخطاب  اللفظّي،  المارد 
حيث يقول: »عام 1986 خالل البّث والمناق�شات الالحقة لبرنامج وثائقي عنوانه 
الأفارقة، كانت بي بي �شي اأ�شاًل قد ُكلِّفت باإعداده، وقدمت معظم تمويله، وقد 
كتب ال�شل�شلة و�شرده باحث متمّيز واأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية في جامعة مي�شيغن 
ت�شمو كفاءته وم�شداقيته كجامعي ثقة من  هو علي مزروعي، وهو كينّي م�شلم 
الدرجة الأولى على كّل ُم�شاَءلة وريبة، وكانت ل�شل�شة مزروعي مقدمتان منطقيتان: 
يقوم  لأفريقيا  الغرب  تمثيالت  عليه  ُتهيمن  تاريخ  في  الأولى  للمرة  اأنه  الأولى، 
اإفريقي بتمثيل نف�شه وتمثيل اإفريقيا اأمام جمهور غربّي، وهو بال�شبط الجمهور 
وا�شتعمارها،  اإفريقيا،  بنهب  ال�شنين  من  مئات  لب�شع  مجتمعاته  قامت  الذي 
اإفريقيا مكّون من ثالثة  تاريخ  اأن  الثانية هي  المنطقية  والمقدمة  وا�شتعبادها. 
الأ�شالنية  التجربة  المركز:  متحدة  دوائر  ثالث  مزروعي،  بلغة  اأو  عنا�شر، 
الإفريقية، وتجربة الإ�شالم، وتجربة الإمبريالية. بدايًة �شحب ال�شندوق القومي 
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لالإن�شانيات دعمه المالي لبّث هذه الح�شة الوثائقية، رغم اأنَّ ال�شل�شلة ُبّثت على 
اإنَّ نيويورك تايمز، وهي ال�شحيفة العمومية  اأي حال، ثم  قناة بي بي �شي على 
الأولى، ن�شرت مقالت متوالية تهاجم ال�شل�شلة، واأنَّ مزروعي يمار�س الإق�شاءات 
ال�شتعمار  �شرور  ت�شوير  في  �شخمة  مبالغة  يبالغ  واأنه  العقائدية،  والتاأكيدات 
التلفاز  �شا�شة  على  اإفريقّي  �شخ�س  المطاف،  نهاية  في  ذا،  هو  فها  الغربي... 
الغربّي، في فترة البّث الرئي�شية، يتجّراأ على اتهام الغرب بما كان قد فعله، ُمعيدًا 
فتح ملفٍّ كان قد اعُتِبَر مغلقًا، ثمَّ اإن كون مزروعي قال اأي�شًا كالمًا حميدًا عن 
الغربية،  ال�شيا�شية  والبالغيات  التاريخّي  المنهج  من  تمّكنه  واأظهر  الإ�شالم، 
اإن�شانّي حقيقّي، كل هذه الأمور  ُمْقِنَعًا لكائن  وكونه، باإيجاز، وقد ظهر نموذجًا 

جرت مجرى معاك�شًا للعقائدية والإمبريالية«)18(.

بهذِه الروؤى يروم اإدوارد �شعيد التحّرر من �شلطة الن�شو�س ال�شت�شراقية، 
ا�شتثمارًا  مقّدمًا  الآخر،  اإق�شاء  على  المرتكز  الغربّي  الخطاب  من  والنعتاق 
معرفيًا في مجال النقد الثقافّي والإن�شانّي اأنزَل فيه ال�شت�شراق وكتيبة العلماء 
والفال�شفة الغربيين فيه من علياء ال�شطوة والقوة والمعرفة المطلقة الزائفة اإلى 
والمقاومة  الواعي،  الثقافّي  والنقد  الإن�شانّي،  والفكر  العلمية،  المنهجية  ميدان 
الحقيقية للظلم وال�شتبداد. وطالما اأو�شح اأنَّ الختالل الغربّي قد بلغ مداه اإلى 
الحّد الذي جعل ال�شتعمار يرى اأنه موجود في هذا البلد اأو ذاك لأنَّ الُم�شَتْعَمريَن 
بحماية  يقوم  اأن  ر  والمتح�شّ الراقي  الغرب  هذا  واجب  من  واأنه  اإليهم،  بحاجة 
الآخر من بربريته ووح�شيته)19(. ويقّدم اإدوارد �شعيد نموذجًا �شارخًا على هذه 
العنجهية الغربية من خالل المفكر الفرن�شّي »األك�شي�س دي توكفيل« الذي عا�س 
في القرن 19م، ويمّثل قّمة القيم الغربية الديموقراطية والليبرالية، حيث كتب 
توكفيل نقدًا لذعًا عن الوح�شية الأمريكية في التعامل مع الهنود الحمر، ولكن 
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في نهاية الثالثينيات والأربعينيات من القرن 19 ذاته عندما كان جي�س الحتالل 
الفرن�شي بقيادة المار�شال بيجو يقتل بوح�شية مئات الم�شلمين في الجزائر، فاإنَّ 
توكفيل ل يرى باأ�شًا في ذلك، وهو موقف في قمة الفقر الروحّي والأخالقّي للغرب 
الذي يفتقد اأي معيار لل�شلوك الإن�شانّي، ويو�شح مدى الزدواجية لهذا الغرب)20(.

الغربية  العقلية  في  الزدواجية  هذه  ر�شوخ  على  ينعقد  التفاق  ويكاُد 
الغرب  به  الذي غّطى  الركام  اإزالة  �شعيد هو  اإدوارد  يومنا هذا، وما فعله  حتى 
نف�شه اأحيانًا، اأو غابت معالمه من تعاظم ال�شطهاد، فالُم�شتعِمر الغربّي يّدعي 
الإن�شانية من اأجل ممار�شة الطغيان والإلغاء، وفي الوقت الذي ي�شجب فيه الغرب 
با�شتبعاده  يقوم  وما  العنف،  اأ�شكال  اأق�شى  يمار�س  فاإنه  �شده  المقاومة  اأعمال 
فالغرب  اأخرى،  زاوية  من  وتبريره  وعقلنته  بتح�شيره  يقوم  زاوية،  من  ونفيه 
على  اإّل  يقدر  ول  الم�شاواة  اإلى  ويدعو  الحرّية،  ع�شق  با�شم  ال�شتبداد  يكر�س 
التفا�شل والتعالي، ويعلن الحرب على الفا�شية من اأجل ت�شويغ الإرهاب الفكرّي 
الذي يقوده، وهذا �شاأن َمْن يدعو اإلى الحرية، في وقٍت يمار�س فيه على الب�شر 

و�شايته النخبوية لكي ي�شتبّد بهم بو�شفه اأولى منهم باأنف�شهم)21(.

واأكثر من ذلك، فقد بلغ الغرب درجة عالية من ال�شطو المعرفّي ل تقّل عن 
كلمة ذات دللة  المثال  �شبيل  الإمبريالية على  تعد  لم  وبالتالي  المادّي،  ال�شطو 
خا�شة وح�شب، واإنما هي تعبير عن: »جوهر الروؤية الغربية الحديثة للعاَلم«)22(، 
الغرب  في  حدث  ما  اأنَّ  يوؤّكد  الذي  الم�شيري،  الوهاب  عبد  الدكتور  يراها  كما 
خالل المرحلة ال�شتعمارية لم يكن تراكمًا راأ�شماليًا خال�شًا فقط، بل هو تراكٌم 
اإمبريالّي في الحقيقة، واأنَّ ما قامت بريطانيا العظمى ب�شرقته ونهبه من الهند 
وحدها يزيد على كل ما قامت باإنتاجه طوال ع�شر الثورة ال�شناعية)23(، وهذا ما 
كان قد ا�شتقّر عليه اإدوارد �شعيد عند تعريفه لمفهومي الإمبريالية وال�شتعمار، 
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ُم�شيطر  حوا�شري  مركز  يملكها  التي  النظر  »وجهات  الإمبريالية:  يرى  حيث 
يحكم بقعة من الأر�س ق�شّية، اأما ال�شتعمار الذي هو دائمًا تقريبًا من عقابيل 

الإمبريالية، فهو زرع م�شتوطنات في بقاع الأر�س«)24(.

والئتالف،  الختالف  األوان  من  ال�شتب�شار  هذا  في  الأمر  يكن  ومهما 
اإنه حالة عابرة في  اأي  اآنية ال�شتعمار؛  اإدوارد �شعيد هو  اأ�شلف  فاإنَّ الثابت كما 
التاريخ الغربّي، بينما تمّثل الإمبريالية نزعة وجودية في الن�شيج العقلّي الغربّي، 
لدى  الراقية  الروؤى  هذه  على  الأمثلة  اأبرز  ومن  المتعاقبة.  تطوره  ومراحل 
انعتاقه من  �شبيل  الغرب في  يعانيها  التي  الُمرّكبة  ال�شعوبة  �شعيد حول  اإدوارد 
اأعماقه من جهة  اأعماق  في  وي�شتقّر  له من جهة،  يحلو  الذي  الإمبريالي  الأ�شر 
باأنَّ  �شعيد  اإدوارد  يرى  حيث  1955م،  عام  باندونغ  موؤتمر  في  ح�شل  ما  ثانية، 
مواجهة  في  دوله  من  العظمى  الغالبية  ا�شتقالل  على  ح�شل  قد  عمومًا  ال�شرق 
الإمبراطوريات الغربية، ولكن ما لبثت هذه الدول اأْن واجهت �شكاًل جديدًا من 
الدول الإمبريالية في مقدمتها الوليات المتحدة الأمريكية والتحاد ال�شوفييتي 
ال�شابق. في هذه اللحظة يقول اإدوارد �شعيد: »عجز ال�شت�شراق عن التعّرف على 
مدّججًا  و�شرقًا  يتحداه،  �شرقًا  يواجه  اأ�شبح  الجديد،  الثالث  العالم  في  �شرقِه 
�شريعًا،  الإمبريالي  ا�شتعاد خطابه  ال�شت�شراق  اأنَّ  ال�شيا�شي«)25(، غير  بال�شالح 
التاريخّي، فكانت  والتطّور  الدنيوية،  والظروف  ال�شتعمار،  »تاأثير  يتجاوز:  وبداأ 
ْبَيُة لهوًا  في نظر الم�شت�شرقين ل تزيد عن ذباب كما يقول �شك�شبير: تقتلُه ال�شِ

ومرحًا«)26(، وعادت الإمبريالية الغربية كاأنها ما توقفت اأبدًا.

ولي�َس يخلو من الدللة اأْن ي�شعى اإدوارد �شعيد اإلى البحث عن طريق الخال�س 
َتَرَفًا  في وجه هذه الإمبريالية، ففي الوقت الذي يمّثل فيه الخطاب الإمبريالي 
المعرفّي)27(،  الحقل  هذا  في  المخت�شين  الغربيين  اأغلب  لدى  وثقافيًا  فكريًا 
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واأنهم ل رغبة لديهم اأو ل قدرة لهم على العتراف بالإرث الإمبريالي ال�شخم 
واحدًا  رجاًل  فاإنَّ  معه،  المعرفّي  ال�شتباك  محاولة  عن  ناهيك  الإن�شانّي  وغير 
المقاومة  مفهوم  اإلى  العلمية  روؤاه  تقوده  �شعيد  اإدوارد  مثل  الخطابية  بيقظته 
)28(. وحتى  المتعددة  والمكانية  الزمانية  ب�شروطها  المختلفة  الن�شو�س  وعالقة 
نقترب من فكرتنا اأكثر، يوؤّكد اإدوارد �شعيد اأّن هوؤلء الغربيين – وبالذات مي�شيل 
المعرفية  الن�شو�س  داخل  من  ل  ال�شلطة،  بمقاومة  اأ�شا�شًا  يفكرون  –ل  فوكو 
في  �شواء  حدٍّ  على  والمعرفة  الثقافة  يوّظف  ما  توجيه  خالل  من  ول  العديدة، 
مواجهة ال�شلطة القائمة، وظلَّ داخل اإطار تجربته المعرفّية بحيث: »�َشَجَن فوكو 

نف�شه فيها، و�َشَجَن اآخرين معه« )29(.

و�شاَر لزامًا، في �شوء هذا الُم�شَتجّد، اأْن يقوم اإدوارد �شعيد باجتراح روؤيته 
والفكرّي  المعرفّي  ال�شرب  خارج  يحّلق  واأْن  الإمبريالية،  مواجهة  في  الخا�شة 
من  المجال  هذا  في  �شاهم  وقد  الت�شليلّية،  الأحادية  بروؤيته  قرونًا  امتاز  الذي 
الأبعاد  ن�شر  �شرورة  عن  والإعالن  المعقلنة«،  »المقاومة  فكرة  تكري�س  خالل 
للمقاومة  اأداة  تمّثل  »الثقافة  هذه:  اأنَّ  ذلكم  والمثقفين،  الثقافة  لدى  الن�شالية 
في مواجهة محاولت الطم�س، والإزالة، والإق�شاء، اإن المقاومة �شكل من اأ�شكال 
الذاكرة في مقابل الن�شيان، وبهذا الفهم اأعتقد اأنَّ الثقافة ت�شبح على قدر كبير 
من الأهمية»)30(، كما طالب اإدوارد �شعيد اأي�شًا ب�شرورة اأن يبداأ المثّقف ما بعد 
زاوية،  من  التاريخّي  الم�شتويين  على  الإمبريالية  �شد  الن�شال  في  الكولونيالي 

والمقاومة المعقلنة من زاوية ثانية)31(.

بلورة »القراءة  اإدوارد �شعيد من �شرورة  اإليه  ثمَّ نزيد على هذا ما ذهب 
اإبداعه،  يتجّلى  الحقيقّي  المثّقف  واأنَّ  المعرفية،  واأن�شاقه  للغرب  الطباقية« 
وتكمن اأهميته في حالة مجتمعنا العربّي، في الندغام بالزمن التاريخّي للوطن 
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العربّي، وحاجاته المعرفية، ولي�س علميًا ول منهجيًا ول اأخالقيًا اأن قيمة وقامة 
المثّقف تتحّدد بمدى محاكاته للغرب واإبداعاته، ومن اأجل هذا كّله ي�شّر اإدوارد 
�شعيد اأن يكون: »الغر�س من الن�شاط الفكري هو ن�شر ق�شية الحرية والمعرفة 
ل  التلفيق  محاوًل  العاجّي  برجه  في  قابعًا  الغرب  يزال  ل  بينما  الإن�شانية«)32(، 
التوفيق بين جناٍح م�شيٍء من فكر،ٍ  وفل�شفٍة، واآداٍب راقية، وجناٍح مظلٍم تكتنزُه 

�شفحات الظلم، وال�شتعمار، واإلغاء الآخر، والعبودية.

تزداد  معالمه  بداأت  الذي  الفكرّي  الم�شروع  و�شمن  ذاته،  الإطار  وفي 
 Traveling َفر بريقًا ون�شجًا، ن�شر اإدوارد �شعيد مقالتيه ال�شهيرتين »نظرية ال�شَّ
 ،»Traveling Theory Reconsidered َفر Theory«، و»اإعادة نظر في نظرية ال�شَّ

هيمنة  اأنَّ  ذلكم  الخ�شو�س،  وجه  على  العرب  للمفّكرين  �شدمة  بمثابة  وكانتا 
النقد الغربي قد و�شلت اآنذاك مداها الأبعد)33(. ويقّدم في هاتين المقالتين روؤاه 
اإيمانّي ثقافّي، وفي هذه الحالة  اإلى ركٍن  وبراهينه �شّد تحويل النظرية الأدبية 
وت�شبح مجاًل  المرجعية،  مكانة  وتكت�شب  المقّد�س،  �شيغة  اإلى  النظرية  تتحّول 
مغلقًا لالخت�شا�شيين ومعاونيهم. وترتكز دعوته هذه في المقالتين على اأهمية 

َجل)34(. الالمركزية، وعدم التكري�س، والتوعية �شّد الدَّ

النظريات  بها  ت�شافر  التي  للطريقة  درا�شة  »اأّية   : اأنَّ �شعيد،  اإدوارد  ويرى 
يتعّلق  َفر، وفيما  ال�شَّ التغيير والتحّول عند كّل محطة من محطات  ُتظهر حتمية 
بكّل وجه من اأوجه النظرية – تقنيات الن�شر، والتوا�شل، والتف�شير -، واإذا اأخذنا 
في العتبار اإيمان اإدوارد �شعيد بالجماعة الإن�شانية البعيدة عن الق�شر، فاإنَّ هذا 
ما يجب اأْن تكون عليه حال النظرية، فالنظرية، كما ي�شّرح في المقالة الثانية: 
َفر، وبالتحّرك اإلى ما وراء حدودها، وبالهجرة، وبالبقاء بمعنًى ما  محكومة بال�شَّ
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في المنفى، في �شتات جغرافّي هو قدرة المحّرك النظرّي، في حركة توحي باإمكان 
الختالف في الأماكن، والمواقع، والأو�شاع بالن�شبة للنظرية«)35(، وبالتالي كّر�س 
باألمعيته فكرة تحّرر النقد من العتقاد بقد�شية النظرية، و�شطوتها، والخوف من 

القتراب منها.

اأماَم هذا النغالق المعرفي والأخالقي الغربي في وجه العالم، كان اإدوارد 
�شعيد يقّدم اأطروحته الفكرية في مواجهة هذا النغالق، وذلك الإلغاء لالآخر؛ 
اأطروحة تقوم على اأ�شا�س العلم، والبحث عن القوا�شم الم�شتركة، وتقديم الأحكام 
الن�شبية بدًل من الأحكام المطلقة، فهو يقول: »اإنني اأريد الآن اأن اأبحث بع�س تلك 
الطرائق التي تفر�س بها الن�شو�س القيود على تاأويلها، اأو تلك الطريقة، اإن قلنا 
ب�شكل مجازي، التي فيها قرب هيكل الدنيا من متن الن�ّس ما يجبر القّراء على 
اأخذ الثنين معًا بعين العتبار، فالنظرية النقدية الحديثة اأكدت توكيدًا ُمْفرطًا 
على انعدام محدودية التاأويل، وثّمة محاولت تجري الآن للبرهان على المقولة 
ل  الراأي،  هذا  على  اأوافق  ل  اأّنني  بيد  مغلوطة..  القراءات  كل  اأنَّ  مفادها  التي 
لأن الن�شو�س موجودة بالفعل في الدنيا بكل ب�شاطة وح�شب، بل ولأنَّ الن�شو�س 
كن�شو�س تمو�شع اأنف�شها، واإحدى مهماتها كن�شو�س اأن تمو�شع اأنف�شها، وتبقى 
بالفعل على ما هي عليه من خالل ا�شتقطابها اهتمام الدنيا، وعالوًة على ذلك فاإنَّ 

طريقتها لفعل هذا هي و�شعها القيود على ما يمكن فعله بها جّراء التاأويل«)36(.

وعوالم  اأرحب،  اآفاق  نحو  هذه  اأطروحته  في  بعيدًا  �شعيد  اإدوارد  ويذهب 
�شتى، من خالل تر�شيخ نظرية تثقيف النقد عمومًا، ولي�س القت�شار على النقد 
النقدّي،  المعرفّي والح�شارّي مع الخطاب  التوا�شل  اإلى  الأدبّي وح�شب، ويدعو 
: »النقد ل يمكنه اأن يّدعي اأنَّ مهمته مق�شورة على الن�ّس وح�شب،  لأنه يرى اأنَّ
ًا اأدبيًا عظيمًا، ويجب عليه اأن يرى نف�شه ُمقيمًا، مع خطاٍب اآخر،  حتى ولو كان ن�شّ
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ما كان يح�شب  الذي  الف�شاء  األ وهو ذلك  كبير،  نزاع  ثقافي مو�شع  في ف�شاٍء 
ح�شابه فيه بخ�شو�س ا�شتمرار ونقل المعرفة مكان الدللة، كحدث ترك ب�شماته 
الدائمة على الكائن الب�شرّي، وما اأن ناأخذ بوجهة النظر تلك حتى يختفي الأدب 
البريئة  الف�شاحة  وتختفي معه  العري�س،  الثقافي  الميدان  كحّيز معزول �شمن 
بمقدورنا،  �شيكون  ذلك  وبدًل من  بنف�شها،  نف�شها  ُت�شّلي  التي  الإن�شانية  للنزعة 
على ما اأظّن، اأن نقراأ ونكتب باإح�شا�س فيا�س بالمراهنة على الجدوى ال�شيا�شية 
الأخرى«)37(.  الن�شو�س  من  وغيره  الأدبّي  الن�س  عليه  ينطوي  التي  والتاريخية 
بهذه الكلمات الحا�شمة يحّث اإدوارد �شعيد على �شرورة النفتاح الإن�شانّي كحقيقة 

ل بّد منها للخروج من النفق المظلم الذي عا�شه ال�شرق قرونًا.

وَح�ْشُبنا في بيان محورية دور المثقف كما يراه اإدوارد �شعيد، الإ�شارة اإلى 
المهام الن�شالية التي يقترحها كيما يتجاوز المثقف في بالدنا الجدل، والحياة 
في عوالم خيالية، حيث يرى اأنَّ المهمة الن�شالية الأولى للمثّقف تتمّثل في منع 
التركيز  ب�شرورة  ذلك  ويف�ّشر  اإخفائه،  عمليات  وا�شتباق  الما�شي،  ا�شمحالل 
من  ذلك  ويتحّقق  ال�شلطة،  ومالحقات  �شغوطات  من  المتحّررة  الكتابات  على 
اإعادة �شياغة التقاليد، وتقديم تب�شيطات للتاريخ وفق الذاكرة الر�شمية  خالل 
فهي  المهّمات  هذه  ثاني  اأّما  بديلة.  �شرديات  وابتكار  ال�شلطة،  ل�شتراتيجيات 
اإلى بناء حقول تعاي�س بدًل من ميادين قتال بوا�شطة الجهد الفكرّي،  ال�شتناد 
والحوار العقالنّي، ويحدث هذا في حالة مّد ج�شور المثاقفة بين ال�شعوب والأمم، 
وتن�شيط حركات الترجمة، والنقل المعرفّي، و�شوًل اإلى الَمهّمة الثالثة التي تقوم 
على تحويل المثّقف- الكاتب اإلى ذاكرة م�شادة، و�شارد لتاريٍخ من�شّي، وُمهّم�س، 
ويتمّتع بالجراأة، والجهد، والقدرة على التخّيل التي تجعله يمنع ال�شمير الإن�شانّي 

من ال�شت�شالم للنوم)38(.
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يطالب  الثقافّي  الن�شال  على  الحّث  في  الو�شوح  هذا  وفق  �شعيد،  اإدوارد 
المثّقف بالخروج من حالة الغتراب التي اأرهقت اإبداعاته لن�شغاله اإما بالغرب 
المثقفين  اأغلب  وتفكيره، فقد ذهب  �شلوكه  النتهازّية على  �شيطرة  اأو  »الآخر«، 
اأو  النتقاء منه جزئيًا  اأو  الغربّي و�شاعوا في خ�شّم رف�شه  »الآخر«  اإلى درا�شة 
كليًا، ولم يكن للمجتمع العربّي وهمومه ما�شيًا وحا�شرًا وم�شتقباًل درا�شة نقدّية 
ا الزاوية الأخرى لالغتراب، فقد اأ�شبح المثقف العربي  ُمتكاملة ومو�شوعّية. اأمَّ
انتهازيًا - في معظم حالته - يبحث عن الم�شوؤولية والمتيازات دون اأدنى اعتبار 
لق�شايا مجتمعه الم�شيرّية، في الوقت نف�شه الذي يقّدم هوؤلء اأنف�شهم ك�شحايا 
لل�شلطة ال�شيا�شّية نجدهم نادرًا ما يتنازلون عن امتيازات هذه ال�شلطة، بل اإن 
مما يوؤ�شف عليه اأن النماذج المثقفة - في اأغلبها - التي �شعدت لل�شلطة تنّكرت 
للمبادىء التي طالما دعت اإليها. وقد كانت م�شيبة المجتمع في هوؤلء ُمرّكبة، 

لأنَّهم كانوا فعاًل ُمثّقفين حقيقيين. 

الأكاديمية  الموؤ�ش�شات  وجه  في  ُينا�شل  �شعيد  اإدوار  ظلَّ  ذلك،  من  واأكثَر 
في  يتبلور  الذي  الثقافّي،  البقاء  خالل  من  اآخر،  كوكٍب  في  وال�شاكنة  المغلقة، 
�شورة فعٍل ثقافٍي حّر، ولم يتورع عن مواجهة ما كان يطلق عليه »المثّقف المهنّي« 
بالمثّقف »النقدّي«، و�شّتان بين الأول الذي ت�شيطر عليه المنفعة، والثاني الذي 
تقوده الحقيقة، وظّل على الدوام ُيمايز بين الخبرة والمعرفة، فالخبرة تتوّقف 
في حدود الخت�شا�س ورغبات ال�شلطة، بينما تتجّذر الثانية في حياة المجتمع، 
ونقد الخت�شا�س، وكان ن�شالُه الم�شتمّر �شد ال�شلطة على اإطالقها مالزمًا له 
: »اأحد الن�شاطات الفكرية الرئي�شية في القرن  دًا اأنَّ طوال م�شيرته الفكرية موؤكِّ
المو�شوعية،  نقد  اإنَّ  تقوي�شها،  يكن  لم  اإن  ال�شلطة،  ا�شتجواب  هو  الع�شرين 
وال�شلطة، اأّدى حّقًا خدمة اإيجابية بتاأكيده كيف ُترّكب الكائنات الب�شرية حقائقها 

في العالم الدنيوّي«)39(.
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وغنٌي عن البيان، تفريق اإدوارد �شعيد بين الموؤ�ش�شات الثقافية والأكاديمية 
جهة،  من  حديثًا  نفعية  و�شلطوية  قديمًا،  اإمبريالية  بم�شالح  ارتبطت  التي 
والمنهجية  هاج�شها،  الحقيقة  كانت  التي  والأكاديمية  الثقافية  والموؤ�ش�شات 
على  الم�شالح  طغيان  بخ�شو�س  روؤيته  وقّدم  ثانية،  جهة  من  داأبها  العالمّية 
الحقائق، وال�شهرة على الحرّية، والمكافاآت والجوائز على المعرفة وهيبة الفكر، 
ويرى اأّنه قد: »اأُن�شئت مهن دائمة باأكملها ل على اأ�شا�س الإنجاز الفكرّي، واإنّما 
اأو زمالء،  باأ�شدقاء،  الو�شاية  اأو  التوبة،  اإعالن  اأو  ال�شيوعية،  �شرور  اإثبات  على 
منظومات  ا�شُتّقت  كما  ال�شابقين،  الأ�شدقاء  اأعداء  مع  اأخرى  مّرة  التعاون  اأو 
لنهاية  المفَتَر�شة  البراغماتية  من  بدءًا  ال�شيوعية،  معاداة  من  باأ�شرها  بحث 
الما�شية،  القليلة  الأعوام  في  الُعْمر  ق�شيرة  وريثتها  اإلى  و�شوًل  الإيديولوجيا، 
الذي  الفكرّي  اإلى ال�شتقالل  الدعوة  يتوقف عن  التاريخ«)40(، ول  نهاية  مدر�شة 

بدونه يغدو المثّقُف دميًة لي�س له من الثقافة �شوى لونها الكالح.

ع�شويًا  مرتبًطا  �شعيد  اإدوارد  روؤى  وفق  المحترف  المثّقف  كاَن  ا  ولمَّ
بال�شلطة، وم�شالحها، وجوائزها، فاإنَّ المثّقف »الهاوي« ي�شمو بالحقيقة والنا�س 
جمهوره  فالأول  »الجمهور«،  المتلّقي  هو  الثنين  بين  الأبرز  الفارق  ولعّل  معًا، 
جمهوره  الآخر  بينما  �شماعه،  على  تدّرب  لما  ال�شتماع  وينتظر  �شلفًا،  معروف 
�شبه مجهول، وربما غير موجود، ولكّنه حقيقّي، وهو دائم البحث عن المعايير، 
والرقّي، ولذا توّجه اإدوارد �شعيد اإلى اأولئك الم�شكوت عنهم بين مثّقفي ال�شلطة، 
وكتَب ونا�شَل من اأجلهم، وقال: »فتمثيالت المثّقف، وكيف ي�شّورها لجمهوٍر ما 
مرتبطة دائمًا بتجربة م�شتديمة في المجتمع ويجب اأن تظّل جزءًا ع�شويًا منها، 
وهي تجربة المعوزين، والمحرومين، والالم�شموعين، والالُممثَّلين، والعاجزين، 
ثمَّ  دون  ُيمجَّ وهم  البقاء،  تحّمل  على  يقدرون  ول  وم�شتديمون  حقيقيون  فهوؤلء 
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وبناًء  احترافية«)41(.  مناهج  اأو  دينية،  بيانات  اأو  اأ�شا�شية،  كمعتقدات  ُيجّمدون 
اإدوارد �شعيد لفكرة النت�شار للمظلومين في وجه الظالمين،  اأخل�س  على هذا 

ورف�س في كل كتاباته ال�شتبداد والقهر واإلغاء الآخر.

اإلى  و�شوًل  واإبداعاته،  وروؤاه،  �شعيد،  اإدوارد  كتابات  من  كّله  هذا  َن�شوُق 
حقيقة موؤّداها اأنه بذل كل ما في و�شعه للدفاع عن الحرّية، وال�شتقالل الفكرّي، 
وال�شيا�شّي، ورف�س الحتكار المعرفّي، ونهب ال�شعوب. ولكنَّ هنالك ملمٌح دقيٌق 
ظّل  التي  والمو�شوعية  كتبه،  في  اّتبعها  التي  الر�شينة  العلمية  المنهجية  يجعل 
حري�شًا اأْن يكون من رّوادها، تظهُر ب�شكلٍّ جليٍّ عندما ينا�شل من اأجل قيمة ما 
فاإّنه ي�شعى اإلى تحقيقها وانتزاعها من القوّي، في الوقت ذاته الذي ينا�شل من 
كل  ينقد  الحقيقّي  والمثّقف  ال�شعيف،  بيد  النتهاك  من  عليها  المحافظة  اأجل 
مظاهر التجاوز بين خ�شومه، وينقد َمْن ينت�شر من اأجلهم اإذا اقت�شى الأمر، 
التي  الآلم  ُتمّثل  اأنَّك  »ولمجّرد  قائاًل:  المثّقف  يخاطب  ولهذا  واحد،  فالمعيار 
عاناها �شعبك، وقد تكون اأنَت اأي�شًا قا�شيتها، فهذا ل ُيعفيك من واجب الك�شف 

عن اأنَّ بني قومك ربما يرتكبون الآن جرائم بحّق �شحاياهم هم«)42(.

وظاهٌر اأنَّ ح�شوَر »الآخر« الغربّي الطاغي والُمهيمن، والذي ُيب�ّشر بثقافتِه 
وقيمِه وفل�شفتِه وعقائدِه على اأنَّها ال�شواب الُمطلق، و�شبيل الخال�س الوحيد، من 
خالل قدرات اإعالمّية هائلة و�شاحرة، تتحّكم بعقل الإن�شان وحياته، واإنتاج تقنّي 
يْحكُم حركته وحاجاته، يتطّلب اإعادة تنظيم وفهم »الذات«، ويقت�شي الكثير من 
الُمراجعة والنقد في �شبيل الخروج من النفق الُمظلم الذي نعي�س فيه منذ األف 
عام، وما تزال ق�شية كيفية التعّرف على »الآخر« والتوا�شل مع اأن�شاقه المعرفّية، 
الحديث،  العربّي  الفكر  في  �شائكة  م�شاألة  وخ�شائ�شه،  الح�شارّية،  وتجربته 
حيث ت�شّكل عملية �شبط العالقة مع »الآخر« التي تكاد ُتْطبق اإ�شعاعاته على كلِّ 
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الآفاق في العالم قّمة الغاية التي ي�شعى اإليها عاَلم الأفكار في مجتمعنا الُمعا�شر، 
والمثّقف يقع على عاتقه اأدوار كبيرة للنهو�س بهذه المهام كما يرى اإدوارد �شعيد، 
واأنَّ المثّقف عليه اأن يتمّتع باأخالقّية عالية تجمع بين الثقافة والتحرير والتفّكر 

والجتهاد.

: »ال�شيا�شة في كلِّ مكان،  وحّتى ل نذهب بعيدًا، فاإنَّ اإدوارد �شعيد يرى اأنَّ
ول منجاة منها بالفرار اإلى عالم الفّن ال�شافي، والفكر النقّي، اأو حتى اإلى عالم 
ع�شرهم،  اأبناء  هم  والمثقفون  المت�شامية،  النظرية  اأو  النزيهة،  المو�شوعية 
ت�شوقهم معها ال�شيا�شات الجماهيرية للنزعات التمثيلية المتج�ّشدة في �شناعة 
المعلومات اأو الإعالم، ول يقدرون على مقاومتها اإّل بمنازعة �شور ال�شلطة«)43(، 
ومن هنا، فاإنَّ وظيفة المثّقف ت�شتدعي فّك عقدة النق�س ال�شيا�شية، والثقافية، 
لدى  الَعَظَمة  ُمرّكب  على  والق�شاء  الغربّي،  بالآخر  الأنا  عالقة  في  والتاريخّية 
الآخر بتحويله من ذاٍت دار�س اإلى مو�شوٍع مدرو�س، والق�شاء على ُمرّكب النق�س 
لدى الأنا، بتحويلها من مو�شوٍع مدرو�س اإلى ذاٍت دار�س، ووظيفته الأولى تجاوز 
حالة الإح�شا�س بالنق�س اأمام الغرب، لغًة وثقافًة وعلمًا ومذاهب ونظريات واآراء، 
وتحويل الغرب من كونه م�شدرًا للعلم كيما ي�شبح مو�شوعًا للعلم، والق�شاء على 
حالة النبهار بالغرب كنموذٍج وحيٍد واأبديٍّ لتقّدمنا، وحماية الثقافة وال�شخ�شية 
الدرا�شة  اآفاق  اإلى  الفعل  رّد  ثقافة  من  والنتقال  متناق�شات،  اإلى  الت�شّظي  من 
الطبيعّية،  اإلى حدودها  الغربّية  الثقافة  اإعادة  العلمّية والمو�شوعّية، ف�شاًل عن 

واإثبات تاريخّيتها.

على ال�شاطىء ذاته، فاإنَّ �شعي الغرب اإلى ا�شتئنا�س بع�س الدول الفقيرة، 
وخارجه  العربّي  الوطن  داخل  والثقافية  الأكاديمية  الموؤ�ش�شات  بع�س  رغبة  اأو 
احتكار  ك�شر  اإلى  يدعو  �شعيد  اإدوارد  فاإنَّ  المثقفين،  لبع�س  مزودج  با�شتئنا�س 
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المعرفة اعتمادًا على المنفى الحقيقّي اأو المجازي، حيث يوؤ�ّش�س روؤيته الفكرّية 
وقادرة  وا�شحة  فكرّية  اأُطر  نحو  الإعالمّي  ال�شجيج  تتجاوز  علمّية  اأ�شول  على 
الحقيقة،  وابتغاء  العدالة،  قيم  توّخي  خالل  من  الغربّي،  الفكر  ا�شتيعاب  على 
واأجدى من النت�شار  اأعظم  والمو�شوعّية  الحقيقة  اإلى  الو�شول  اأنَّ  اأ�شا�س  على 
ومن  ثقافتنا.  مع  التعامل  في  الغرب  منهج  كّررنا  قد  نكون  واإّل  الآخر،  على 
بل  ور�شومها،  حدودها  وو�شع  مبت�شرة  بمفاهيم  الكتفاء  عدم  بمكان  الأهمّية 
اإلى  الغرب  انتقال  اأ�شرار  في  يبحث  معرفيٍّ  حقٍل  اإلى  برّمتها  الم�شاألة  تحويل 
ومطامعه،  الفل�شفّية،  وقواعده  علومه،  عبر  الأطراف  جميع  على  ُمهيمن  مركز 
وتهمي�شها  ثقافتهم  قهر  بعد  اأطرافه،  وا�شتتباع  لمركزّيته،  تكري�شًا  وطموحاته، 
وتقديم بدائل نمطّية تارًة با�شم »التثاقف«، وُاخرى با�شم »العقلنة«، وثالثة با�شم 
المعارف،  وا�شعة من  �شبكة  تمرير  اأماًل في  كّله  والديمقراطّية«، وهذا  »الحرّية 
بحيث  والأيديولوجّية،  والجيو�شيا�شّية،  والجغرافّية،  التاريخّية،  والُمعطيات 

ُتْطَم�س هوّية الآخرين.

�شعيد  اإدوارد  تجربة  في  الفكرّي  التطّور  ا�شتمّر  �شبق،  ما  على  تاأ�شي�شًا 
بال�شعود نحو مراتب متقّدمة، و�شوًل اإلى دعوته ال�شامية اإلى »الأن�شنة« التي تدعو 
اإلى نبذ ال�شتحواذ، والهيمنة، واأنها ممار�شة م�شتدامة تمنح الإن�شان والموؤ�ش�شات 
واإعادة  للت�شاوؤل،  اأي�شًا  و�شيلة  كونها  على  التاأكيد  مع  الذات،  اإلى  العودة  فر�شة 
ال�شياغة للكثير من الذي يتّم تقديمه على اأ�شا�س اأنَّه يقينّيات م�شّلعة، ومعّلبة، 
ومغلقة على النقا�س، بما فيها تلك الأفكار والروؤى التي وجدت في روائع اإن�شانية 
يجري ح�شرها جميعًا في حظيرة الكال�شيكّيات)44(. واإذا كان الغرب قد تحّول - 
تاريخيًا واإمبرياليًا - لدى البع�س اإلى ُمطلق فقد اأ�شبَح واجبًا اأن ي�شتعيد ن�شبيته 
خرى  اأُ مّرة  ي�شبح  اأن  يجب  فاإنَّه  المركز،  ي�شغل  ظلَّ  واإذا  وزمنيته،  وتاريخّيته 
عن�شرًا واحدًا �شمن عنا�شر الختالف الأخرى التي تكّون عالم الإن�شان، واإذا 
اإن  اأي  تو�شيح خ�شو�شيته ومحّليته؛  بدَّ من  نف�شه عالمّيًا وعاّمًا فال  يعتبر  كاَن 
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اأُ�ش�شِه غير  لن�شبيته ون�شبّية  اأخرى ل عالمّيًا  اأن ي�شبح غربّيًا مّرة  الغرب يجب 
المع�شومة، وهذا الغرب يعتقد اأنَّ في هذا العاَلم ما يكفي لتف�شيره، اأو ب�شورٍة 
ُتلغى في  اإنَّ ثنائية الخالق والمخلوق  اأي  اإنَّ هذا الغرب ينفي وجود »اإله«،  اأدّق، 
ح�شارتهم تمامًا، حيث بداأت المنظومة المادّية الغربّية باإعالن عدم وجود »اإله« 
با�شم مركزّية الإن�شان، ثم انتهت باإعالن موت الإن�شان با�شم الطبيعة والأ�شياء 

والحقيقة المادّية، وهذه هي الواحدّية المادّية.

�شعيد،  اإدوارد  بحجم  فكرية  قامة  وجود  �شوء  في  بالٍغ  ثراٍء  في  ا  كنَّ ولئْن 
التاأمالت  يقّدم  انفّك  فما  ة،  الخا�شّ وب�شمته  البّين،  تفّرده  على  يوؤّكد  فاإنَّ هذا 
م�شكالته  حّل  عن  عجزت  الذي  المجتمع  مع  ال�شلطة  اأزمة  حول  وال�شروحات 
بواأد  ال�شلطات  تلك  قامت  ذاته  الوقت  وفي  بالدنا،  في  والخارجية  الداخلية 
مكونات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها النخبة المثقفة وحرمتها من الم�شاركة 
اأن  الإطار  هذا  في  ال�شاطعة  الحقيقة  اأن  بيد  الم�شكالت.  لهذه  الت�شدي  في 
اإلى  يقف  َمن  المثقفة  النخبة  اأبناء  من  الدوام  على  وجدت  العربية  ال�شلطة 
وال�شلطة،  الجاه  اأو طمعًا في بع�س  التحديث،  جوارها، تحقيقًا لحلم هوؤلء في 
ولذلك عرف تاريخنا الحديث اأ�شنافًا متعددة من المفكرين، فمنهم ال�شهداء، 
بين عدة  متجوًل  عا�س  َمن  ومنهم  والمعتزلة،  والخوارج،  والأ�شقياء،  والعمالء، 
�شخ�شيات في اآن واحٍد معًا، اإلى جانب الخطاب الغربّي الذي يملك حّق التمثيل 
المعرفّي  والترّهل  للن�شو�س،  الطباقية  غير  والقراءة  التائه،  لل�شرق  الإجبارّي 
والأخالقّي، ومن هنا، فاإّننا بح�شب اإدوارد �شعيد بحاجة للنقد المقاوم لل�شلطة: 
على  الكبرى  الأخطار  من  واحد  اليوم  عالم  في  لل�شلطة  المطلقة  التبعّية  »لأنَّ 

الحياة الفكرية والأخالقّية الن�شطة«)45(.

ولعّلنا بالتوقف عند هذه النقطة، نكوُن قد اأم�شكنا بطرف الخيط الذي اأراده 
اإدوارد �شعيد في مختلف تطوراته الفكرية، األ وهو اأنَّ الوطن العربي عمومًا اإذا 
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لم يخّطط لم�شتقبله، فاإنَّ هذا الم�شتقبل ُيو�شك اأن ُي�شَتعَمر بدوره، كما ا�شُتعِمَر 
ما�شيه وحا�شره، فالم�شتقبل لي�َس مجاًل لال�شتك�شاف فقط، بل هو اأي�شًا مجال 
للعمل والتاأثير، والدرا�شات الم�شتقبلّية ل ُت�شعف الإن�شان العربّي بمناهج الك�شف 
الذاتّي، ومعرفة بع�س مالمح الُم�شتقبل وح�شب، بل اإنَّها ُتقّدم الإطار العام عند 
�شياغة ال�شوؤال الأهّم: كيَف ن�شنُع م�شتقبلنا وفق خ�شو�شيتنا واآمالنا واأفكارنا 
وطموحاتنا؟، ولعّله من اأهم الفروقات بين العاَلم الُمتقّدم والعاَلم المتخّلف مدى 

التفكير بالم�شتقبل واأبعاده كاّفة.

�شرورة  هو  �شعيد  اإدوارد  فكر  من  قراءته  يمكن  الذي  الآخر  والملمح 
اأبعاد الزمن الثالثة: الما�شي، والحا�شر، والم�شتقبل، واإنَّ اإ�شقاط  ا�شت�شحاب 
ُيمّثل  �شوف  الذرائع،  �شّتى  تحت  والتفكير،  النظر  �شاحة  الأبعاد، عن  هذه  اأحد 
وم�شتقبله،  مجتمعنا  حياة  في  الُمغلقة  النهايات  نحو  يقودُه  معرفّيًا  ان�شطارًا 
الما�شي  فهم  �شوء  في  وا�شت�شرافه،  الم�شتقبل  �شوب  النظر  تجريم  اأنَّ  ذلك 
فاليوم  المتناق�س،  والتفكير  المعرفّي،  ال�شتالب  من  نوع  هو  الحا�شر،  وقراءة 
م�شادر  تحرير  الُمعا�شر  العربّي  المثّقف  من  والماأمول  الما�شي،  م�شتقبل  هو 
العربّي  الإن�شان  بناء  نحو  القدرات  كل  وانطالق  ميادينها،  وتحديد  المعرفة، 
المذهب  اإلى  والجنوح  الأ�شئلة،  كّل  عن  لالإجابة  الغرب  اعتماد  لأنَّ  الحقيقّي، 
عف، مع ما يترافق مع ذلك من ادّعاء الع�شمة  العرفانّي اأدى اإلى المزيد من ال�شّ
الما�شي  بدرا�شة  يرغب  الذي  »الباحث   : لأنَّ والمثقفين،  ال�شلطة  رموز  لبع�س 
يواجه، رغم ذلك، مجموعة من الن�شو�س التي يجب التعامل معها من منطلق 
فهل  التاريخ،  اإلى  �شمولية  اأو  غائّية،  نظرة  اإلى  تلجاأ  كنت  اإذا  والآن،  ترابطها، 
بب�شاطة على  يعتمد  اأم هل  تنّظم م�شروعك حوله،  اأن  بو�شعك  اآخر  من منظور 

مجموعة اأخرى من الم�شالح«)46(.

البحث  رحلة  اأنَّ  اليقين،  من  وكثيٍر  المجازفة،  من  ب�شيٍء  القول  ويمكن 
هذه  تكوين  باأن  التو�شيح  ت�شتلزم  والل�شان،  واليد  الوجه  عربية  انتلجن�شيا  عن 
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اإدوارد �شعيد،  النتلجن�شيا لن يكون ح�شب النمط الغربّي كما نفهم من كتابات 
في  يحدث  لم  اإذ  الغربية؛  الح�شارة  اأبهرتهم  الذين  يريده  مما  النقي�س  وعلى 
�شد  تحررية  ثورات  تقم  ولم  جانب،  من  تنوير  وع�شر  علمية  ثورة  مجتمعنا 
اأوروبا في الع�شور الو�شطى من  الم�شجد والإقطاع كما حدث �شد الكني�شة في 
والتطورات  والمادية،  الثقافية  ال�شروط  من  الكثير  هناك  واإنما  اآخر،  جانب 
انتلجن�شيا  ظهور  وتجعل  العربي  المجتمع  يملكها  التي  والقت�شادية،  ال�شيا�شية 
النموذج  اأنَّ  ذلكم  ون�شجًا،  وعمقًا  �شمولية  اأكثر  وبطريقة  ممكنًا،  اأمرًا  عربية 
لة النهائية، هو نموذج غير �شالح، وغير مرغوب به، لأنه غير  الغربي، في المح�شّ
قابل للتكرار، ولأن انت�شاره في اأوروبا كان م�شروطًا بظروف تاريخية – مجتمعية 
داخلية، ورهن اأطماع ا�شتعمارية خارجية، وهذه الحقائق يبدو اأنها لم ت�شل بعد 
به  الم�شّلم  ومن  العرب،  المفكرين  اأغلب  واإلى  العربية،  ال�شيا�شية  ال�شلطة  اإلى 
اأن ال�شحية في الحالتين هو المجتمع العربي الذي تحّول اإلى مجتمع المغلوبين 
على اأمرهم، فال ال�شلطة العربية مقتنعة بجدوى وجودهم، ول المفكرين يقومون 

بواجبهم النقدّي والتحليلّي الماأمول.

وم�شت�شفى القول، فاإن المفكر والمثقف يكت�شفان اأن ما اكت�شباه من معارف 
وتجارب لم تزدهما اإدراكًا للواقع، اأو عمقًا في تحليله، ول قدرًة على تغييره نحو 
بل  فح�شب  َرة  ُمَحا�شَ لي�شت  النخبة  هذه  اأن  هي  الأ�شا�شية  والنتيجة  الأف�شل. 
ر نف�شها بمعرفتها واإنتاجها وتجاربها، وهذا الح�شار المفرو�س على هذه  ُتَحا�شِ
النخبة هو ح�شار من المجتمع لأنها بعيدة عن همومه وق�شاياه، وهو ح�شار من 
الإيجابي من  التمّرد  اأما خيار  الناقدة،  العقلية  ترف�س  لأنها  ال�شيا�شية  ال�شلطة 
خالل ال�شمود والمواجهة �شد الخطاأ مهما كان م�شدره فهو خيار يبدو �شعبًا، 
ويعّلق اإدوارد �شعيد على المثّقف بقوله: »هو �شخ�ٌس له في المجتمع دور عام محّدد 
ل ُيمكن اأن ُيخَتزل اإلى مجّرد �شاحب مهنة مغمور، اأو فرد في طبقة يقوم بعمله 
اليومّي ل اأكثر، فالنقطة الأ�شا�شية عندي، كما اأرى، هي اأنَّ المثّقف �شخ�س يتمّتع 
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بالقدرة على تمثيل، تج�شيد ر�شالة، روؤية، موقف، والتعبير عن فل�شفة، اأو راأي، 
وموقعه هو القيام عالنية بطرح اأ�شئلة محرجة، ومواجهة المذهبية والدوغمائية 
اأطر  في  ب�شهولة  ا�شتيعابه  يمكن  ل  �شخ�شًا  يكون  واأن  اإنتاجهما،  ل  ال�شائدتين 
الحكومات اأو ال�شركات، �شخ�شًا ل �شبب لوجوده اإّل تمثيل كل اأولئك الأ�شخا�س 

والق�شايا التي ُتن�شى عادًة، اأو ُتْكَن�س خارج بوؤرة ال�شوء«)47(.

ويبدو جليًا اأن مهمة النخبة من المفكرين والمثقفين لي�شت تقديم بدائل 
تاريخية للواقع العربي المعا�شر، لأن هذا يدخل في ميدان الإيديولوجيا، ولكن 
المهّمة الأ�شمى لهذه النخبة هي النقد والتحليل والفهم والوعي، على اأّل ت�شبح 
العقالنية منطلقًا نظريًا يدّمر الواقع نف�شه من اأجل اإعادة بنائه، واإدوارد �شعيد 
تمّلكه �شغف كبير باأهمية قبول الآخر داخل المجتمع الواحد، والبحث عن قوا�شم 
م�شتركة، قبل الذهاب اإلى قبول الآخر الغربّي مثاًل، ونادى باأهمية التجان�س بين: 
»هوية الفرد ووقائع الثقافة والمجتمع والتاريخ الخا�س بهذا الفرد، وبين هوية 
الفرد وواقع وجود هويات وثقافات اأخرى، وهذا مما ل يمكن القيام به بمجّرد 
باأمجاد  والتزمير  التطبيل  اأ�شاًل:  ته  خا�شّ هو  لما  تف�شيله  على  الفرد  ت�شديد 
المثّقف، ول �شّيما  يليقان بطاقة  بانت�شارات تاريخنا نحن، ل  اأو  ثقافتنا نحن، 

في الوقت الراهن«)48(.

بياُن ما تقّدم، يطرحه اإدوارد �شعيد ب�شفافية، عندما يطالب المثّقف باأن 
الذي ل حرية،  الآخر  الطريق  اأو  والحقيقة،  للنا�س،  والإخال�س  الحرية،  يختار 
اأو اإخال�س، اأو حقيقة فيه، ويطالب المثّقف بـ: »النهماك في نزاع م�شتمّر مدى 
الذين  الُمقّد�س،  الن�ّس  اأو  المقّد�شة،  الروؤيا  على  الأو�شياء  جميع  مع  الحياة 
مغانمهم كثيرة وظلمهم ل ُيطيق اأيَّ اختالٍف في الراأي، وبالتاأكيد، اأيَّ تنّوع، اإنَّ 
التحدي  اأنَّ  ونح�شُب  للمثّقف«)49(،  الرئي�شي  المعقل  هي  المت�شّلبة  الراأي  حرية 
الحقيقّي الذي يواجه الإن�شان العربّي في هذه المرحلة هو تاأ�شي�س �شلطته الفكرّية 
مبا�شرة من ثقافته دون و�شاطة اأو و�شاية اأو »�شريك ا�شتراتيجّي«، ول �شّيما اإذا 
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اإلى التحديث الجتماعّي  كان هذا الإن�شان يحمل لواء العلم والجتهاد، وداعيًا 
وال�شيا�شّي، اإذ لي�َس وراءه �َشَند من تراث ي�شدُّ من اأزره، ولي�س اأمامه �شوى ن�شال 
طويل لتجديد العقل، وبناء المجتمع، لأنَّ نخبة المجتمع العربّي تعّلقوا بكّل �شيء 
والتخطيط  التفكير  في  العلمّية  المنهجّية  تحقيق  ي�شمن  الذي  ال�شيء  عدا  ما 
اأولوياتهم، لي�َس فقط  والتنفيذ، كان عليهم اأن يجعلوا هذه المنهجّية على راأ�س 
لأنها المدخل الأمثل، بل لأنَّها ال�شرط الأول لجعل الجتهاد والعلم اأبجديات في 

حياة الإن�شان العربّي.

والمثّقف والمفّكر في مجتمعنا العربّي ما زال يتحّدث عن دوره ور�شالته في 
بدايات الألفّية الثالثة وهو يخلط بين واقعه المترّدي واآفاقه المن�شودة، وح�شيلة 
يّدعونه، ومكانتهم  بين ما  التناق�س  نتيجة  لديهم  الروؤية  الخلط هو غياب  هذا 
اأنف�شهم فيه، وفي ظل  التي هي دون طموحاتهم، والإطار الذي يرون  الحقيقّية 
المطروح  الوحيد  الحّل  بات  العلمّي  المنهج  تيار  لأبناء  التاريخّي  الن�شحاب 
لتكوين  ك�شرط  لالأكثرّية  الأقلّية  قمع  القمع،  هو  الُمعا�شر  مجتمعنا  لم�شكالت 
�شلطة قوية، والقمع القت�شادّي ك�شرط لإقامة اقت�شاد ا�شتهالكّي، وقمع ثقافي 
الفكر  يعي�شه  الذي  الجمود  يف�شر  كله  وهذا  ه�ّشة،  ثقافة محلّية  لتكوين  ك�شرط 
ا�س، ذلك اأنَّ التعّلق ب�شعارات ومفاهيم  الذي تنتجه هذه النخبة البعيدة عن النَّ
ُمقّد�شة  �شور  اإلى  يحّولها  العلمّي  ال�شعيد  على  امتحانها  دون  موروثة  ثابتة 
اأمام  العربّي  الإن�شان  وهزيمة  الفكرّية،  والتبعّية  الح�شارّي،  النكو�س  تكّر�س 
معركة الجتهاد التي تنتظره كلَّ يوم. ويروم اإدوارد �شعيد مكانًا للمثّقف قوامه: 
اإجماع،  ول هو خالق  تهدئة،  للكلمة، ل هو عن�شر  المثّقف ح�شب مفهومي  »اأنَّ 
واإنما اإن�شان يراهن بكينونته كّلها على ح�ّس نقدّي، على الإح�شا�س باأّنه على غير 
اأّل يكون  اأو الأفكار المبتذلة الجاهزة، ويجب  ا�شتعداد للقبول بال�شيغ ال�شهلة، 
عدم ال�شتعداد هذا مجّرد رف�س م�شتتر هامد، بل اأن يكون رغبة تلقائية ن�شطة 

في الإف�شاح عن ذلك«)50(.
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اإعادة  العربّي  الوطن  والمثّقفين في  والمفّكرين  العلماء  �شاأِن  و�شيظّل من 
طرح ق�شية الجتهاد، والتفّكر، والعقلية النقدية من جديد، وا�شتدعائها الدائم 
ا�س الُب�شطاء، وفتح ملّفها الذي اأغلقه الأو�شياء على مجتمعنا  اإلى �شاحة اهتمام النَّ
عندما قّرروا تكري�س ظاهرة العقول الُم�شتقيلة في بنية الفكر والواقع الذي ي�شعى 
التي  الح�شارية  اإطاره، وفي ظّل خ�شو�شيته  الحياة �شمن  اإلى  العربّي  الإن�شان 
لي�شت  ح�شارة  بركب  واللحاق  والعولمة،  التمّدن،  م�شّوغات  وراء  تغييبها  تمَّ 
على  القدرة  عقله  تمنح  مقا�شدّية  ثقافٍة  اإلى  بحاجٍة  العربّي  يظلُّ  وبالتالي  له، 
لأنَّ  الُمحيطة،  والظروف  الإمكانات  �شوء  في  الأهداف،  وتحديد  التخطيط، 
في  الأولى  الالفتة  يجعلها  اأْن  العربّي  لالإن�شان  ينبغي  التي  المقا�شدّية  العقلّية 
المعرفّي،  والحتكار  الرتجال،  اأمرا�س  من  مجتمعنا  ُتخّل�س  �شوف  م�شيرته 
والياأ�س  بالإمكانات،  الأماني  يخلط  مما  بالآخر،  والنبهار  الثقافّي،  وال�شتالب 
بالُمباَدَرة، والت�شحية بالُمجاَزَفة، والإن�شان العربّي يدفع ثمنًا باهظًا نتيجًة لكّل 

هذه الحروب الُم�شَتِعَلة في داخله، وفي ُمجتمعه.

والفكر  والإن�شانية،  الجتهاد،  عن  الحديث  اأ�شباب  من  ا�شتجدَّ  ما  وعلى 
النقدّي المقا�شدّي ودوره في بناء العقل، وتحقيق التحّرر وال�شتقاللية، وتمكين 
العلم من عقول ال�شباب في مجتمعنا، فاإنَّه ل ُبدَّ من الإ�شارة اإلى الُمْنَزَلقات التي 
مخاطر  ثالثة  هنالك  اأن  �شعيد  اإدوارد  اأّكد  فقد  بالروؤية.  التو�ّشع  ُت�شاحب  قد 
تهّدد اأن�شنة الحياة، والعلم، وهي الفكر النتمائّي الذي ت�شقط فيه الإيديولوجيا 
القومية، والحما�شة الدينية التي تغمر الفكر ال�شيا�شّي، والنزعة ال�شتئثارية التي 
في  الحقيقيون  المثّقفون  فتح  فكّلما  والنف�شالية)51(،  الوطنية  �شرديات  تمّيز 
َلحة، نجد البع�س ُيغِلُقوَن ذات الباب با�شم  مجتمعنا بابًا با�شم الجتهاد والَم�شْ
ويبرز  النُّ�شو�س،  خارج  من  الجتهاد  يغدو  بحيث  وم�شّوغاتها،  الم�شلحة  ذات 
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التف�شير الُمتع�ّشف نتيجة الجهل، واإلغاء الآخر، غير اأنَّ الحقيقة تقت�شي القول اإنَّ 
اإ�شاءة ا�شتخدام الحّق ل ينبغي اأن تقودنا اأبدًا اإلى ُم�شاَدرة اأ�شل الحّق، ذلك اأنَّ 
عدم فهم النُّ�شو�س، وربّما الرغبة بعدم فهمها، اإلى جانب عدم تقدير الإمكانات 
الفو�شى  من  حالة  اإلى  اأدى  دقيق،  ب�شكل  الأهداف  وو�شوح  مالئمة،  ب�شورة 

الذهنّية، والتناق�س في الروؤى، وبعَثَرة العقول، والجهود، والر�شيد الثقافّي.

وال�شوؤال الذي ل يكّف اإدوارد �شعيد عن طرحه والبحث عن اإجابات له: هل 
يجب على المثّقف اأن يكون دائمًا معار�شًا حتى يرتقي اإلى �شورته النموذجية؟ 
ولي�س  الدوام  ناقدًا على  المثّقف  اأن يكون  اإجاباته تنح�شر في �شرورة  ومجمل 
بال�شرورة اأن يكون ُمعار�شًا، بل عليه اأن يكون في حالة من اليقظة التي تمنعه 
من الت�شّبع بالحقائق المزّيفة، والأفكار الم�شّوهة، والمثّقف النقدّي في كتاباته 
ل ي�شت�شلم لأي لحظة ظلم ولو كان مقّدرًا لها اأن تحيا قرنًا، بل يواجهها كما لو 
اأنَّه �شيكون ال�شبب الوحيد اأو الأخير في رحيلها )52(، واإنَّ من عجائب الُمجتمع 
العربّي الُمعا�شر ا�شتمرار الحراثة في البحر، وال�شباحة بدون �شواطئ، وتكرار 
بين  ينق�شمون  ْنعًا، فالمثّقفون  ُنح�ِشُن �شُ نا  اأنَّ يومّي، ونحن نظنُّ  ب�شكل  الأخطاء 
مثّقفين قابعين في القرن الهجرّي الأول، وفئة ثانية تتخاذل باأدّلة �شرعّية تقودها 
اأوهامهم، اأّما الذين ينبغي اأن يقودوا م�شيرة التجديد والبناء فما زال م�شتقبلنا 
الآن.  حتى  تتوّقف  ولم  قرون  منذ  بداأت  التي  عام  الألف  رحلة  في  بانتظارهم 
وتاأ�شي�شًا على هذه الفل�شفة المهزومة، والتدّين المنقو�س، والثقافة المغ�شو�شة، 
تنت�شر في ُمجتمعنا العربّي �شعارات التخّلف ب�شورة ُمريعة، مع اأنَّ كل ال�شواهد 
توؤّكد اأن التدافع الح�شارّي، والفاعلّية، هي ر�شيدنا الوحيد من اأجل حجز مكان 

تحت �شم�س الحقيقة التي ي�شّر البع�س على ا�شتبعادها دائمًا.
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خاتمة
ل ريَب اأنَّ م�شتقبل الوطن العربّي مرهوٌن باأنماط الوعي والفعل عند اأبنائِه 
العلمية،  المنهجية  اأنَّ ح�شوَر  بنواياهم وطموحاتهم، كما  يكوَن مرهونًا  اأن  قبل 
ولعلَّ  به،  ُيقَتدى  باأن  جديٍر  اإن�شاٍن  بناء  يقت�شي  �شواء  حدٍّ  على  النقدّي  والفكر 
الخطوة الأولى نحو هذا البناء هي تكري�س الح�شور الحقيقّي للعلماِء والُمفّكريَن 
والمثّقفين الذيَن غاَب اأَثرهم عن حياة النا�س وهمومهم، وباَت من الُممَتِنع تمامًا 
العثوُر على نخبٍة من هوؤلِء تقوُد الُمجتمَع العربّي الُمعا�شر، بل وُتقّدم النموذج 

الماأمول الذي ي�شعى اإلى تمّثل هذا الح�شارة واآفاقها.

بل  المطروحة،  الق�شايا  من  اأي  حول  المناق�شة  نختم  لأن  نحتاج  ل  اإّننا 
عدم  اإلى  حاجاتنا  عن  ناهيك  مجال،  اأو�شع  على  نفتحها  اأن  اإلى  بحاجة  نحن 
اإعطاء اأجوبة �شريعة و�شطحية ُتر�شي ذاتيتنا، اإنما نحن باأم�ّس الحاجة اإلى فهم 
ح�شاد  باأن  قناعة  لديهم  المفكرين  فاأغلب  الحقيقي،  لواقعها  طبقًا  اأو�شاعنا 
العقود الما�شية كان �شعيفًا في قطاعات رئي�شية من التجربة الح�شارية، حيث 
اأعاد هوؤلء التفكير من جديد في الأزمة التاريخية العميقة التي يحياها مجتمعنا، 
واأنه  كبيرًا،  تخّلفًا  يعاني  العربي  المجتمع  باأن  القول  في  كذلك  هوؤلء  وي�شترك 
والخرافة،  والجمود،  والظالمية،  وللرجعية،  التاريخي،  الوعي  لفقدان  تج�شيد 
واأنه مجتمع بات ي�شّم مجموعة من الم�شابين بالعقد النف�شية والك�شل الذهني 

والتواكل والت�شلط والع�شبية والطائفية. 

الكهوف  تطّل على  النقدّي  الفكر  �شم�س  اأ�شعة  بزغت  كله،  اأتوِن هذا  وفي 
اأولئك  مقّدمة  في  �شعيد،  اإدوارد  وكان  مجتمعنا،  عقول  اأغلب  في  ال�شاكنة 
اأثاروا عوا�شف فكرية، وثقافية،  تتفق معهم، ممن  اأو  الذين تختلف  المفّكرين، 
تحديدًا،  فل�شطين  وعلى  خ�شو�شًا،  العرب  وعلى  عمومًا،  الإن�شانية  على  عادت 
عن  �شراوًة  يقّل  ل  الفل�شطينية  الق�شية  اأجل  من  ن�شاله  وكان  فّذة،  بطروحاٍت 

ن�شاله من اأجل الفكر الإن�شانّي.
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الهوام�س
اأدبي فل�شطيني،  ُمنّظر  اأهم  القد�س، ويعتبر  اإدوارد وديع �شعيد في 1 نوفمبر 1935 في مدينة  ُولد   .1
كان اأ�شتاذًا جامعيًا للغة الإنكليزية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في الوليات المتحدة الأمريكية 
ومن ال�شخ�شيات الموؤ�ش�شة لدرا�شات ما بعد الكولونيالية، كما كان مدافعًا عن حقوق الإن�شان لل�شعب 
كتاب  اأثبت   ،1978 �شنة  المن�شور  ال�شت�شراق  كتابه  في  خ�شو�شًا  وا�شعة  �شهرة  نال  وقد  الفل�شطيني، 
العلوم  في  تاأثيرها  اإلى  اإ�شافة  الأدبي،  والنقد  النظرية  في  تاأثيرها  الالحقة  وموؤلفاته  ال�شت�شراق 

الإن�شانية.

ومن خالل تجربته ال�شخ�شية كفل�شطيني المن�شاأ، دافع اإدوارد عن اإن�شاء دولة فل�شطين اإ�شافة اإلى حق 
الجوائز مثل  العديد من  الموؤلفة �شنة 1999 على  المكان«  الفل�شطيني، حازت مذكراته »خارج  العودة 
جائزة نيويورك لفئة غير الروايات، كما حاز �شنة 2000 على جائزة كتب اأني�شفيلد- ولفئة غير الروايات 
وغيرها، و�شارك اإدوارد �شعيد طوال حياته في الجهد المبذول من اأجل اإقامة الدولة الفل�شطينية، وكان 
ع�شوًا م�شتقاًل في المجل�س الوطني الفل�شطيني طوال الفترة الممتدة مابين 1977 اإلى 1991 ومن اأوائل 

الموؤيدين لحل الدولتين.

ا�شتقال من المجل�س الوطني الفل�شطيني احتجاجًا على توقيع اتفاقية اأو�شلو، وكتب اإدوارد �شعيد العديد 
الفل�شطينية«  »الق�شية  كتاب  ومنها  الإ�شرائيلي  العربي  وال�شراع  الفل�شطينية  الق�شية  في  الكتب  من 
اإلى  اإ�شافة  �شنة 1979 وكتاب »�شيا�شة التجريد« �شنة 1994 وكتاب »نهاية عملية ال�شالم« �شنة 2000 
كتابين يتناولن اتفاقية اأو�شلو هما كتاب »غزة اأريحا: �شالم اأمريكي« �شنة 1995 وكتاب »اأو�شلو �شالم 
بال اأر�س« �شنة 1995، كما كان اإدوارد عازف بيانو بارعًا، توفي في اإحدى م�شت�شفيات نيويورك في �شباح 
لـ 12 ع�شر عامًا مع مر�س ابي�شا�س الدم  25 �شبتمبر 2003 عن عمر ناهز 67 عامًا بعد �شراع دام 

الليمفاوي المزمن )اللوكيميا(، وقد خلف وراءه زوجته مريم وابنه وديع وابنته نجالء. 
http://www.palestineawards.com/index.php?option=com_content&view=article&id

2. اإدوارد �شعيد، العالم والن�ّس والناقد، ترجمة عبد الكريم محفو�س، دم�شق، من�شورات اتحاد الكّتاب 
العرب، ط 1، 2000، �س 9-8.

3. المرجع نف�شه، �س 9-8.
4. المرجع نف�شه، �س 40.

5. اإدوار �شعيد، ال�شت�شراق الآن، مقال من�شور في جريدة الأهرام ويكلي، عدد 7 اأغ�شط�س 2003، واأُعيد 
ن�شره في مجلة ف�شول، العدد 64، �شيف 2004، �س 186-179.

6. اإدوارد �شعيد، ال�شت�شراق: المفاهيم الغربية لل�شرق، ترجمة محمد عناني، القاهرة، دار روؤية للن�شر 
والتوزيع، ط1، 2006، �س 320.

7. المرجع نف�شه، �س 49.
8. المرجع نف�شه، �س49.

ط1،  الآداب،  دار  بيروت،  طرابل�شي،  فواز  ترجمة  الديمقراطي،  والنقد  الإن�شانية  �شعيد،  اإدوارد   .9
2005، �س 47.
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10. اإدوارد �شعيد، العالم والن�ّس والناقد، �س 151.
11. اإدوارد �شعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال اأبو ديب، بيروت، در الآداب، ط3، 2004، �س 286.

12. المرجع نف�شه، �س 85.
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2010، �س 275.
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ملحق.رقم.1
».. اإنَّ الأفكار والنظريات لتهاجر مهاجرة النا�س والمدار�س النقدية من 
فالحياة  اآخر،  اإلى ع�شر  ومن ع�شر  اإلى حال،  ومن حال  �شخ�س  اإلى  �شخ�س 
الفكرية والثقافية تجد غذاءها عادة واأ�شباب بقائها غالبًا في تداول الأفكار على 
اإل  اآخر ما هي  اإلى  والنظريات من مكان  الأفكار  النحو، وذلك لأن هجرة  هذا 
للن�شاط  مفيدًا  �شرطًا  اإل  نف�شه،  الوقت  في  وما هي،  الحياة  حقيقة من حقائق 
الذي  اأو  النا�س  به  يقّر  الذي  التاأثير  �شكل  الهجرة  تلك  اتخذت  �شواء  الفكرّي، 
ياأتيهم عفو الخاطر، اأو �شكل ال�شتعارة الخاّلقة، اأو �شكل الم�شادرة وال�شتيالء 

جملًة وتف�شياًل.

الهجرة  اأنواع  تحديد  بغية  قدمًا  يم�شي  اأن  المرء  على  باأن  القول  ولكن 
الممكنة لقول يبعث على الت�شاوؤل ما اإن كانت اأية فكرة اأو نظرية تتزايد قوة اأم 
تتناق�س جراء هجرتها من ع�شر تاريخي وثقافة قومية اإلى مكان وزمان اآخرين، 
وما اإن كانت ثمة نظرية تتحول اإلى �شيء مغاير تمامًا في انتقالها من ثقافة قومية 
وع�شر تاريخي اإلى ع�شر اأو حال في ا�شتيراد الأفكار المعروفة بالأفكار ال�شرقية 
ع�شر.  التا�شع  القرن  مطلع  في  اأوروبا  اإلى  الب�شرية  الخبرة  على  الت�شامي  حول 
�شرقية  مجتمعات  اإلى  المجتمع  عن  الأوروبية  الأفكار  بع�س  نقل  جرى  مثلما  اأو 
بيئة جديدة  اإلى  الهجرة  ولكن مثل هذه  التا�شع ع�شر  القرن  اأواخر  تقليدية في 
التمثيل  عمليتي  بال�شرورة  ت�شتدعي  لأنها  وذلك  المعوقات،  من  البتة  تخلو  ل 
والتاأطير في موؤ�ش�شات على نحو مغاير عّما كانت عليه تلك الأفكار والنظريات 
في مو�شعها الأ�شلي، الأمر الذي يعّقد عليها اأي محاولة من محاولت الزدراء 
لهذا  للتمييز  وقاباًل  متكررًا  نمطًا  هنالك  اأن  بيد  والتجار،  والتدوال  والنتقال 

المهاجرة نف�شها...«.
)اإدوار �شعيد، العالم.والن�ّس.والناقد، �س269(
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اللغة والواقع االجتماعي

.يو�ضف.يو�ضف*

»لي�شت الأمم كلها مت�شاوية يف النطق، فقد يكون لأمة من احلروف ما لي�س لأمة اأخرى. واحلروف 
التي نطقت بها العرب هي ثمانية وع�شرون حرفًا، وجند للعربانيني حروفًا لي�شت يف لغتنا، ويف 

لغتنا اأي�شًا حروف لي�شت يف لغتهم، وكذلك الإفرجن والرتك والرببر وغري هوؤلء من العجم«
)ابن.خلدون./املقدمة(

لرمبا مّرت اللغة على ل�شان الإن�شان يف بداياتها املوغلة يف القدم، مبرحلة 
كانت فيها جمرد اأ�شوات، يلقيها ليعرّب من خاللها عن م�شاعره واأحا�شي�شه من 
جهة، وليبنّي لغريه من الب�شر الذين يقا�شمونه ع�شر الفطرة ما يريده منهم. وَمن 
انتقل  اأخرى  بالبدائية، مرحلة  تو�شف  التي  املرحلة  تلك  اأعقبت  فلرمبا  يعرف، 
حنجرته،  من  تخرج  كانت  التي  الأ�شوات  فيها  بت  وتهذَّ تلك،  بدائيته  من  فيها 
فاأ�شبح لها رنني واإيقاع جميلني، انتقل بهما من مرحلة حماولة حماكاة ما حوله 
من الرياح واحليوانات والطيور و�شواها، لي�شبح خملوقًا اأكرث جمالية وهو املخلوق 
اجلمايل يف الأ�شل )وخلقنا الإن�شان يف اأح�شن تقومي(، يحاول ا�شتخدام ل�شانه 
للتعبري عما يجي�س يف اأعماقه. وب�شرف النظر عما اإذا كانت اللغة )توقيفية(، 
اأي وحي من اهلل خالق الكون كما يرى ابن فار�س يف كتابه )فقه اللغة(، اأو و�شعية 
اخرتعها الإن�شان كما يرى ابن جني يف كتابه )اخل�شائ�س(، وهو ما يذهب اإليه 

*  باحث وناقد اأردين مقيم يف كرد�شتان/العراق.
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العدد الأكرب من علماء اللغة، فاإن حال الكلمة التي تعّد اللبنة الأ�شا�شية يف بنية 
اللغة، ل تختلف من حيث تطور ال�شتخدام عن حال احلجر، فكالهما بو�شفهما 
م�شطلحني يلقيان الأنوار على منزلتهما الجتماعية، الأول: الكلمة كواحدة من 
ا�شتخدمها  التي  العمل  اأدوات  من  كواحدة  – احلجر  والثاين  التو�شيل،  و�شائل 
الإن�شان يف حياته الأوىل – الكهف والرعي على وجه الدقة. وخال�شة القول هنا، 
الإن�شان  حياة  خالل  املتباينة،  متو�شعاته  يف  احلجر  حال  كمثل  الكلمة  حال  اأن 
التي يالحظ عليها عدم ثباتها على حال، وخ�شوعها ملنطق التطور، وذلك بالنظر 
اإىل ما كانت له من الوظيفة الجتماعية التي ل ميكن التقليل من اأهميتها. ونحن 
تلك  الكبرية للحجر خالل  القيمة  اأذهاننا  الأمر، ل تغيب عن  اأجل تو�شيح  من 
الع�شور التي كان الإن�شان فيها ي�شعل النار ب�شرب حجرين ببع�شهما، وي�شطاد 
غزاًل برميه بحجر حاد الأطراف، يكون قد تفنن يف نحتها، اإىل غري ذلك من 
اإىل  الإ�شارة  نوّد  الت�شور،  هذا  يف  اأننا  القارئ  يدرك  ول�شوف  ال�شتخدامات. 
التدرج يف املعنى، بعد اأن مل يعد جوهر ذلك احلجر كما يقول الدكتور نوفلينوف 
كامنًا يف خوا�شه الطبيعية كالثقل واحلجم وال�شكل، بل ويف وظيفته الجتماعية. 
يف حال الكلمة واملقاي�شة مع ما �شبقت الإ�شارة اإليه من النمو والتطور يف 
وعي الإن�شان بذاته ومبا حوله، فاإنه مل يكن يف بدايات حياة الإن�شان، قامو�س لغوي 
باملعنى املرئي واملعريف مثلما نعرف اليوم من القوامي�س واملعاجم، فالطباعة مل 
تكن قد عرفت، واإمنا مبعنى عدد الكلمات التي كان الإن�شان ي�شتخدمها يف حياته، 
وقد حتددت الكلمات اآنذاك مبا يكفي منها للتعبري عن حاجاته القليلة كما �شبقت 

ال�شارة، وذلك بالنظر ملحدودية املعرفة واخلربة. 
اأ�شل اللغة. وكتبت نظريات فيها من الختالف  اآراء عديدة يف  لقد قيلت 
العتقاد  ناظم  يجمعها  بقي  واإن  التقارب،  اأ�شباب  من  فيها  مما  اأكرث  والتباين 
باأن اللغة نظام ات�شايل له غايات اجتماعية. وعندما قال ابن فار�س باأن اللغة 
اآدم  )وعلم  القراآين  الن�س  على  الت�شور  هذا  طرح  يف  اعتمد  فقد  توقيفية، 
اأراد  و�شعية،  باأنها  قال  الذي  جني  ابن  فاإن  منه  العك�س  وعلى  كلها(.  الأ�شماء 
اأن يقرر مثلما فعل كثريون �شبقوه اأو جاءوا بعده، باأنها اإمنا تاأ�ش�شت على قاعدة 
فكرة التوا�شع وال�شطالح بني جمموعة من النا�س. واإىل هذا التباين يف الآراء 
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اأي�شًا، ففيما يرى البع�س باأن اأ�شل اللغة واحد، واأن الأر�س كلها عند بداية خلق 
الن�شان كانت لها لغة واحدة ول�شان واحد، وعلى غرار ما جاء به �شفر التكوين 
التوراتي، الذي يقول اأي�شًا باأن اهلل هو من َبْلَبل اللغات وبلبل الكالم بني الأقوام 
ق هذه الأقوام ومعها لغاتها املختلفة )من هوؤلء الأولد ال�شبعة والأحفاد  ثم فرَّ
ال�شبعة ليافث، تفرقت جزائر الأمم، باأرا�شيهم كل ل�شان كل�شانه ح�شب قبائلهم 
اللغات يف  اإن  وقالوا  راأوا عك�س هذا،  اآخرين  فاإن  )التكوين 5/10(،  باأممهم( 
لي�شت كمثل غريها  لغة،  لكل قوم  واأن  بع�س،  بع�شها عن  ن�شاأت م�شتقلة  الأ�شل 
مما يتداولها النا�س ويرددونها على األ�شنتهم، ومن هوؤلء ماك�س ملر، الذي يرى 
باأن الن�شان الأول افرتق اإىل مناطق جغرافية خمتلفة على وجه الأر�س، قبل اأن 
اللغات يف  باأن  الذي افرت�س  ومثله موري�س  املعنى،  للدللة على  ي�شتخدم �شوته 

الأ�شل كانت اثنتي ع�شرة لغة اأ�شا�شية، واإن كانت جميعها لها اأ�شل واحد. 
بابن  ومرورا  واأفالطون،  ب�شقراط  ابتداء  اللغة،  حول  الكثريون  كتب  لقد 
جني وابن خلدون وابن �شنان اخلفاجي، و�شواهم كاإدوارد �شابري وووتني وماك�س 
لي�شت  اللغة  باأن  لينيربغ  اإيرك  قال  وعندما  غريهم.  والع�شرات  و�شو�شري  ملر 
موروثة وح�شب، واإمنا لها خا�شية جن�شية )مبعنى النتماء للجن�س الب�شري( 
ومقنعًا  منطقيًا  تف�شريًا  يقدم  اأن  اأراد  فقد  العاقل)1(،  الإن�شان  اإل  يتعاطاها  ل 
لفكرة احليوان الناطق التي قيلت يف و�شف الإن�شان، الذي بقيت اللغة ل�شيقة به، 

منذ فجر تاريخه حتى الع�شر احلديث. 
توقفوا  الجتماع،  وعلم  بالفكر  عالقة  لهم  ممن  �شواهم  واآخرون  لغويون 
الالزم  وال�شرط  الع�شوي  »اجلهاز  هامبولدت  الأملاين  اللغوي  اعتربه  ما  اأمام 
ويعر�س  ويكرب،  ينمو  اللغة ج�شم ع�شوي حي،  باأن  بوب  فرانز  فقال  للفكر«)2(، 
النا�س  وكالم  )التهندم  كتاب  دينبار �شاحب  وقال  للكائن احلي.  يعر�س  ما  له 
وتطور اللغة( الذي �شبقت الإ�شارة اإليه، اأن اللغة تخدم غايات الفرد الذي يبحث 
عن ت�شكيل حلف ما )3(، وقال قا�شم العتمة: اللغة تعمل على تقدمي نظام ات�شال 
والإ�شارات  الكلمات  من  متحد  ن�شق  عرب  وع�شوي،  ب�شيط  النا�س  بني  وارتباط 
والثقافية  احل�شارية  البيئة  حتدد  التي  والروحية  احل�شية  واملعاين  والإمياءات 
والجتماعية)4(. واأما اأندر�شون فيقول يف تعريفها: اإن اللغة هي الأ�شا�س ال�شلد 
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من  كل  يقوله  ما  �شبق  ما  اإىل  اأ�شفنا  ما  واإذا   .)5( الأمة  ق�شة  عليه  تقوم  الذي 
القول  ال�شائب  من  �شيكون  فاإنه   )6( بنكر  و�شيفن  �شابري  واإدوارد  زكريا  مي�شال 
على  لالإن�شان،  الجتماعي  الن�شاط  تتو�شط  كونها  يف  تظهر  اللغة  اأهمية  باأن 
اعتبار اأنها الأداة الأوىل للتوا�شل والتفاهم الجتماعيني، والوعاء احلامل لثقافة 
اجلماعة الب�شرية الناطقة بها، وخرباتها املرتاكمة عرب الع�شور، ووفقًا لها حتدد 

النتماءات الجتماعية والعرقية )7(. 

اأن  الإن�شان، ما كان لها  اأهم جتليات  اإحدى  اللغة يف  القول فاإن  وخال�شة 
تن�شاأ بدون وجود حاجة اإليها. ولأن طبيعة هذه احلاجة وماهيتها تختلف من اأمة 
اإىل اأخرى يف طريقة التعبري، فقد اختلفت اللغات وتباينت. بيد اأن الأهم من بني 
ما جتب معرفته، اأن الكالم لفظًا اأو كتابة عبارة عن جمموعة من الرموز اخرتعها 
الإن�شان يف زمانه للدللة على الأ�شياء، ولول هذه امللكة املوجودة يف الإن�شان دون 

احليوان التي متكنه من ا�شتعمال الرموز، ملا كانت لغة يف الوجود )8(. 

القوم  يتوا�شع  ما  باعتبارها  للغة  اخلفاجي  �شنان  ابن  تعريف  وي�شعنا 
اجلماعي  الفعل  عليه  يغلب  الجتماعي،  العمل  من  �شكل  اأمام  الكالم  من  عليه 
الذي ي�شرتك فيه اأفراد الأمة جميعهم بدون ا�شتثناء. ومن هنا يقال باأنه ل بّد 
لال�شطالح  يخ�شع  اأن  بّد  ل  فيها  واملعنى  الدللة،  اجتماعية  اللغة  تكون  اأن  اإل 
والتوافق اجلمعي. ومن هنا اأهميتها يف توحيد الأمة واملحافظة على �شخ�شيتها 
التي هي هويتها التي ل بّد اأن حتمل مميزات و�شفات قد ل جند ما مياثلها يف 
غريها من هويات الآخرين ولغاتهم. اإن ثيمات هامة مما ورد ويرد عند التوقف 
والأمة  اجلمعيني،  والتوافق  وال�شطالح  املوا�شعة  كمثل  اللغة  تعريفات  اأمام 
الكثري،  ذلك  و�شوى  الت�شايل،  واملفهوم  واللغة  واملعنى،  والدللة  و�شخ�شيتها، 
الجتماعية  املمار�شة  عن  النظر  �شرف  ال�شحيح  غري  من  باأنه  توؤكد  جميعها 
الجتماعي  التفاعل  يف  واملنطقية  الفل�شفية  ال�شتدللت  واأولها  امللفوظيات،  يف 

ومنظوراته الذاتية العامة واخلا�شة )9(. 

اإننا بالإ�شارة اإىل تطور اللغة وما ي�شاحب هذا من التطور يف وعي الإن�شان 
كان  ما  بدونه  الذي  اجلدل  اأبعاد  يبني  ما  اإىل  الو�شول  نق�شد  اإمنا  الآخر،  هو 



-.203.-

)يو�ضف.يو�ضف(

�ضتاء..-.ربيع.2017...

الإن�شان  اأن  اجلدل  هذا  بخ�شو�س  الراأي  وخال�شة  حتدث.  اأن  التطور  لعملية 
بانتقاله من حالته الفردية يف التعبري عن ذاته، والتي رمبا بقي يدندن فيها مع 
نف�شه، اأنغامًا واأ�شواتًا معينة، اإىل الأخرى - حالة اجلماعة التي هي حالة املخلوق 
املع�شري الذي يعي�س يف و�شط بيئة اجتماعية وا�شعة ويتعامل معها يف كل حلظة 
من حلظات حياته، وا�شطراره بالتايل ملخاطبة �شواه والتفاهم معهم، والتعبري 
اأو  بالكلمات  اأو  اأوًل،  والرموز  بالإ�شارات  اإن  منه،  يريدونه  ما  وفهم  مراده  عن 
ن الإن�شان  بالأ�شوات لحقًا، ا�شتطاع اأن يكّون له لغة. هذا يفيد باأن التطور الذي مكَّ
نه من �شنع الأدوات وا�شتعمالها يف الوقت عينه، ل يكون اإل  من تكوين لغة له، ومكَّ
يف مع�شر اجتماعي تعاوين، يعتمد على التنا�شق والتناغم بني اأفراد هذا املع�شر، 
وهو ما ي�شتلزم ا�شتعمال اللغة بحكم ال�شرورة )10(. وهنا فاإن الكثريين من علماء 
اللغة، يتفقون على اأن الإن�شان يف تطوره، تطورت معه لغته هي الأخرى باعتبار 
وجود عالقة ع�شوية بينهما. اإننا لكي نفهم هذا كله، اأمام تاريخ طويل من انتقاء 
الكلمات وخلقها كما تقول باربرا وايتمر، بهدف تف�شري الظروف املتغرية لإف�شاح 
املجال للتكيف والتاأقلم – تق�شد تكيف اللغة وتاأقلمها- مع الأحداث الداخلية / 
اخلارجية، وهو تاريخ تطور الفرد اللغوي ومنوه ب�شورة اأخرى. واإذا كان �شتالني 
وكما �شبق القول قد نفى اإمكانية ت�شور جماعة قومية ما بدون لغة م�شرتكة، على 
التحتي لعدة  لتاريخ املجتمع وبنائه  العام  نتاج املجرى  اللغة هي  اأن هذه  اعتبار 
قرون، فاإن العامل اللغوي باور يف ت�شاوؤله حول ماهية الأمة يقرر باأنه لي�شت هناك 

اأمة ممكنة الوجود بدون اللغة امل�شرتكة. 

املكانية  بالختالفات  بّد  تتاأثر ل  نتناولها،  التي  اللغوية  الإن�شان  و�شيلة  اإن 
منطق  وفق  على  وتتطور  تنمو  اإمنا  لغة  كل  باأن  قيل  هنا  ومن  والجتماعية. 
يقول  اآخر.  اأخرى يف جمتمع  لغة  اأية  منطق  وفق  على  ولي�س  بها،  داخلي خا�س 
جون جوزيف: لقد كان هدف علم اللغة الجتماعي وهو يتطور يف غ�شون القرن 
من  لغة  داخل  املميزات  تلك  فح�س  خ�شو�شًا،  منه  الثاين  والن�شف  الع�شرين 
اللغات؛ اإذ من خاللها يت�شنى لنا قراءة الأ�شول اجلغرافية والجتماعية ل�شخ�س 

ما، بالإ�شافة اإىل م�شتواه التعليمي، واإثنيته، وعمره، وجنو�شته وجن�شيته )11(. 
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هذا احلديث ي�شمل الإطار الجتماعي للغة. ومثال هذا نفهمه من النظرة 
الدقيقة اإىل حوار ينح�شر يف حدود عائلة تناق�س اأو�شاعها القت�شادية، وحوار 
اآخر �شيختلف حتمًا اإذا ما كان بني هذه العائلة وبني اجلريان حتى لو ا�شتخدمت 
اللغة ذاتها، ولكنه يدور حول الطق�س وال�شتعدادات ل�شتقبال ف�شل ال�شتاء. ولقد 
قال ياكوب�شون يف جواب على �شوؤال كري�شتينا بومور�شكا: اإن و�شيلتنا اللغوية يجب 
ف �شو�شري الذي هو اأب الل�شانيات احلديثة اللغة بالقول  اأن تتغري)12(. وبينما يعرِّ
يعتربها ظاهرة  �شواه  اآخر  فاإن  اأفكار،  تعرّب عن  التي  الإ�شارات  باأنها نظام من 
اجتماعية، اأو يف تعبري اآخر، منطًا اجتماعيًا منظمًا لي�س له وجود فيزيائي. بيد 

اأنه يتحقق يف منا�شبات معينة يف ال�شلوك اللغوي الذي هو الكالم )13(. 
اإنه  اأي  ال�شايب؛  يقول  كما  كمونها  من  اللغة  يخرج  الذي  هو  الكالم  اإن 
يخرجها من حالة الوجود بالقوة، اإىل الوجود بالفعل. ولعل التمثيل الأجمل للغة 
يظهر يف القول التايل: اللغة نظام معقد من العادات. اإنها من�شاأة ب�شرية مكونة 
من بنى اأو م�شتويات خمتلفة الأنواع. فهي على هذا اأ�شبه �شيء بهيئة من النظم، 

اأو هي منظمة من النظم )14(. 
عندما قال خالد بن �شفوان باأن الإن�شان لول الل�شان لن يكون �شوى بهيمة 
ع�شرنا.  يف  ظهرت  التي  املفهومات  من  للكثري  حقًا  يوؤ�ش�س  كان  فقد  مهملة، 
وعندما اعترب علماء اللغة الجتماعيون الكالم ن�شاطًا اجتماعيًا فرديًا وجماعيًا، 
لهذا  ونحن  والوجودية.  الفل�شفية  وحقيقتها  اللغة  قيمة  ت�شوير  اأرادوا  فقد 
كان  واإذا  اللغة.  تاريخ  على  منها  لنطل  الجتماعية  النظر  زاوية  اخرتنا  ال�شبب 
ثمة هناك ما متكن ت�شميته بعلم اجتماع الق�شة، اأو علم اجتماع الرواية، وهما 
علمان موجودان فعاًل، فاإن هناك يف موازاة هذه النظرة، تلك التي تقول بوجود 
علم اجتماع اللغة، وهو العلم الذي يزاوج بني نظرتني: النظرة التاريخية للغة، 
والنظرة الجتماعية لها. يقول �شي�شرون: ل �شيء اأ�شّد مماثلة مل�شاعرنا الطبيعية 
اإنها تثرينا وتوؤججنا. تهدئنا وت�شكننا، وغالبًا ما تقودنا  اأ�شواتنا.  اإيقاعات  من 
اإىل الفرح والرتح )15(. اأو يف معنى يكمل هذا، فاإن اللغة التي يتداولها الب�شر على 
اإمنا  والطيور  املخلوقات كاحليوانات  بقية  يختلف عما عند  �شكل  األ�شنتهم، ويف 
هي ظاهرة تعبريية، تتو�شط كما يقول وليد العناتي الن�شاط الجتماعي لالإن�شان، 
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باعتبارها الأداة الأوىل للتوا�شل والتفاهم الجتماعيني، والوعاء احلامل لثقافة 
التي على وفقها  الع�شور، وهي  املرتاكمة عرب  بها، وخرباتها  الناطقة  اجلماعة 

تتحدد النتماءات الجتماعية والعرقية )16(. 

ومما يجب النتباه اإليه، اأن القول باجتماعية اللغة، اإمنا يعني �شمنًا، اأنها 
وهنا   .)17( وجغرايف  اجتماعي  انتماء  يجمعهم  باأعينهم  اأفراد  األ�شنة  على  تدور 
نت�شاءل: هل اإن اللغة جمرد جمموع من الكلمات؟ فاإذا كان الأمر على هذا النحو، 
ل  والتفاهم  للتقارب  و�شيلة  جمرد  و�شتبقى  لها،  اجتماعية  قيمة  ل  قطعًا  فاإنها 
غري، ولكن لأنها لي�شت جمرد جمموع من الكلمات، فاإنها كما يقرر العلماء منذ 
�شو�شري حتى بنجامني يل دورف وبنفني�شت، نظام يتحكم بالفكر، ول تفكري بغري 
اللغة، وهذا هو نف�شه ما دعى اإدوارد �شعيد اإىل القول: لذلك ينظر اإىل لغة ما على 
اأنها بنية اأو نظام له �شروط حمددة ل تتحكم بالفكر وح�شب، بل تعطيه اإىل ذلك 

طابعه. وهكذا فاإن الثقافة هي يف اأ�شا�شها الفكر الذي تتيحه طاقات اللغة )18(. 

اأنها ل  اإل  التعبري عنه،  ينتجها واقع اجتماعي ما بهدف  اللغة  اأن  �شحيح 
تخلق هذا الواقع. ومن �شائب القول باأن اللغة تعمل عمل القوانني والنظم املدنية 
والوجدانية، معربة بذلك  العقلية  الذاكرة  اإنها تعمل من  اأي  الداخل؛  ولكن من 
يف  ب�شلوك  وم�شامينها،  القائمة  والجتماعية  الإنتاجية  العالقات  جمموعة  عن 

اخلارج حتدده وتر�شمه الألفاظ والأ�شوات )19(. 

ما الذي يجعل الكردي ي�شعر بكرديته؟ اإنه �شوؤال هام وعلى قدر كبري من 
احل�شا�شية. واإن عدم دقة الإجابة عليه، يوقع الباحث يف ماأزق كبري رمبا ي�شعب 
كل  باأن  يرى  فاإنه  البداية،  حول  �شعيد  اإدوارد  تاأمالت  ويف  منه.  اخلروج  عليه 
جمتمع اإن�شاين يحدد نف�شه على نحوين: اأوًل عن طريق حتديد الفارق بينه وبني 
الإجابة  فاإىل  )20(. وهكذا  بتحديد ميزاته اخلا�شة  وثانيًا  املجتمعات،  غريه من 
اأمة  اأو  عن ال�شوؤال، فاإن اللغة هي ما يجعل الكردي ي�شعر بالنتماء اإىل جماعة 
اأمته الكردية، نظرًا ملا تكون هذه اللغة قد زرعته فيه من الإح�شا�س القوي  هي 
يعي�شون  اآخرين،  والوجودية مع كرد  والنف�شية  الفكرية  الرابطة  والعميق بوحدة 
معه يف احليز اجلغرايف ذاته، الذي ي�شمى كرد�شتان، حتى واإن كانت تتقا�شم هذا 
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احليز اأربع دول يف ظروف قاهرة بالقوة، نرى اأنها ل بّد اأن تتزحزح وتغادر املكان، 
يف حم�شلة ال�شراع املعلن وامل�شترت بينها وبني الكرد �شكان الأر�س الأ�شليني. 

اإن الكردي الذي يتكلم بالكردية، ويكتب بها كذلك، فاإمنا يعرّب عن نف�شه 
بلغة اآبائه واأجداده، التي عادة ما ت�شمى بلغة الأم، لأن القوة التي حتاول انتزاع 
اأر�شه من ف�شائها، مل ت�شتطع اأن تنتزع منه لغته، وهكذا فقد جتاوزت هذه اللغة 
ومن هنا  الكرد احلياتي،  والتغييب عن وجود  وال�شتالب  القهر  خمتلف عوامل 
ي�شح القول باأن اللغة الكردية تعّد واحدة من اللغات احلية التي ل متوت. وهي قد 
بقيت خالل تاريخها الطويل الذي تعود بدايته اإىل ما قبل امليالد، عامل توحيد، 
ولها اآثارها الهامة اجتماعًيا و�شيكولوجًيا يف حياة هذا ال�شعب الذي يتكلم بها. 
التي يحتمي يف داخلها من خ�شومه  العبارة بقيت احلا�شنة  اإنها يف �شريح  بل 

التاريخيني الذين حاولوا �شحق وجوده. ومن هنا جاءت قد�شيتها اأي�شًا. 
النف�شي  تكوينها  حول  وبالذات  الكردية،  الأمة  حول  حديث  اأي  يف  اإننا 
والوجداين والعقلي، ل بّد اأن نقول باأن هذا التكوين اإمنا هو ح�شيلة ما �شنعته 
اللغة الكردية يف الواقع، والتي هي عدا عن كونها الوعاء الذي يختزن فيه الكرد 
للفرد  النف�شية  البنية  يف  التداخل  دائم  عقالين  نظام  حياتهم،  �شوؤون  خمتلف 
الكردي، الذي يحر�س كثريًا على التواوؤم مع جماعته التي يعي�س يف و�شطها، وهو 
اأوتوماتيكية  بطريقة  بع�شها  مع  الكردية  الأجيال  توا�شل  �شاأنه  �شيكون من  مما 
اأو عفوية، وهو التوا�شل الذي حّول الأمة الكردية اإىل جماعة ب�شرية تتدفق منها 
حيويتها با�شتمرار. ولعل مثال ال�شاعر الكردي الكبري الذي كتب رائعته اخلالدة 
اللغتني  باإحدى  كتابتها  الرغم من قدرته على  الكردية، على  بلغته  وزين(  )مم 
تكن  مل  اللغة  هذه  اأن  اإىل  ي�شري  اإمنا  يتقنهما،  كان  اللتني  العربية  اأو  الفار�شية 
يف اأي من مراحل حياتها، �شببًا لأزمة كمثل تلك التي اأ�شار اإليها اإدوارد �شعيد، 
ميكن اأن ي�شعر بها املثقف اأو ال�شاعر الكردي، واإمنا على العك�س من هذا، بقيت 
يظهر  مل  فاإنه  مغلوبًا،  كان  واإن  حتى  �شعب،  لغة  باعتبارها  بها  لالفتخار  �شببًا 
كما تفعل غريه من ال�شعوب التي حتتل )برفع التاء( اأرا�شيها بالقوة، باأنه مولع 
بالقتداء بالغالب، وعلى وفق ما كان يت�شوره ابن خلدون يف قوله: املغلوب مولع 
اأبدًا بالقتداء بالغالب يف �شعاره وزيه ونحلته و�شائر اأحواله وعوائده، على اعتبار 
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اأن النف�س اأبدًا تعتقد الكمال يف من يغلبها، فتنقاد اإليه اإما لنظرة بالكمال، مبا 
وفر عندها من تعظيمه، اأو ملا تغالط به من اأن انقيادها لي�س لغلب طبيعي، اإمنا 

هو لكمال الغالب )21(.  
يقول املوؤرخ والأديب الكردي علي �شيدو الكردي: كنت حتى �شنة 1931 ل 
اأعرف من الكردية كلمة واحدة. ويف هذه ال�شنة بالذات �شافرت اإىل بغداد ومنها 
يف  يل  اأ�شدقاء  مع  اأجتول  واأنا  و�شعرت  العراق،  �شمايل  يف  الكردية  الألوية  اإىل 
خمتلف مدن كرد�شتان اجلنوبية وقراها، باخلزي جلهلي اللغة الكردية، فعزمت 

على تعلمها ودرا�شتها درا�شة علمية �شحيحة )22(. 
اأر�س  يف  �شهاًل  رحيلها  اإبان  وجدت  عندما  نوح  قبيلة  فاإن  هذا،  و�شوى 
لأنف�شنا  ننِب  هلمَّ  »وقالوا  وبرج  مدينة  بناء  قادتها  وقرر  فيه،  ا�شتقرت  �شنعار، 
مدينة وبرجًا راأ�شه بال�شماء، ون�شنع لأنف�شنا ا�شمًا لئال نتبدد على وجه كل اأر�س، 

ولنتخذ لنا ا�شمًا خ�شية تفرقنا يف كل بقاع الأر�س«)23(. 
 املثال هذا يفيد باأن التفكري بالت�شمية، اإمنا يعني رغبة القوم باملحافظة 
والتوزع يف  الفرقة  فاإن  لهم،  ا�شم  وجود  حالة عدم  اأنه يف  ذلك  وحدتهم،  على 
اأرجاء الأر�س �شيدبان يف حياتهم، على اعتبار اأن وجود ال�شم اإمنا يعني وجود 
املحافظة  والربج عامالن يف  – املدينة  امل�شرتك  املكان  مع  تكون  م�شرتكة،  لغة 
على الهوية. وكما قال نيت�شه: فاأن تطلق الأ�شماء، هو اأن تكون �شيدًا، ودومًا فاإن 
ا�شرتاتيجية الت�شمية، هي ا�شرتاتيجية هيمنة وت�شلط، وتاريخ الأ�شياء هو تاريخ 

م�شميات، وهو بالتايل تاريخ اأ�شماء )24(. 
 كان تعريف �شو�شري للغة اأكرب ثورة ل�شانية قام بها. ولأنها كما �شبق القول 
نظام من الإ�شارات التي تعرّب عن الأفكار، فاإن لل�شوت الذي ي�شاحب الكلمات 
فيها معنى. واملق�شود باملعنى هنا، الأغرا�س التي اأ�شار اإليها ابن جني يف كتابه 
)اخل�شائ�س(: اإننا عند احلديث حول احلّد الوظيفي للغة، ل يغيب عن اأذهاننا 
اأنها اجلهاز الذي ينتج الفكر وي�شوغه ويقدمه لالآخرين، على وفق اآلية حمددة، 
هي يف �شاأنها اأقرب اإىل العفوية منها اإىل ما يتطلب اإ�شغال العقل. ويف تعبري اأقرب 
اإىل الدقة، فاإن اللغة لي�شت كما قال عنها اأر�شطو: املراآة ال�شادقة للعقل، وذلك 
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لأن املراآة ل دور لها �شوى النعكا�س، يف حني اأن دور اللغة يتجاوز هذا الفعل اإىل 
ما هو اأهم من دور املراآة )25(. 

لي�شت ق�شية املعنى يف اللغة جمرد اأمر عابر، فهي من الأهمية بحيث يقال 
باأن اللغة �شوت ومعنى كالهما معًا، ول وجود لأحدهما بدون الآخر. يقول اللغوي 
الأملاين هامبولدت: فعملية الكالم تنح�شر يف منح الفكر املادة التي يعتمد عليها. 
عو�شًا  ويرتك  الإبهام،  عنها  يزيل  الفكر  نقل  يف  املقطعة  الأ�شوات  فا�شتعمال 
اأو الذهن بجمع املعاين جمعًا من الأ�شوات  اإذ يقوم العقل  اأثرًا ثابتًا،  عن ذلك 
املتعاقبة. ومبعنى اآخر، فاإن ما تنري جوانبه الكلمات – اللبنات املوؤ�ش�شة للغة، لن 
– جهاز  يظهر جليًا اإل بالتتابع اللغوي، وما ي�شرتط لذلك من ا�شتخدام العقل 

البحث عما توا�شع عليه النا�س.
ذاته  يف  له  قيمة  ل  الدال،  اللغوي  الرمز  اأن  احلديث  الل�شان  علم  ويربز 
م�شتقاًل، ول تتعني دللته، اأو وظيفته يف ماهية جمردة، اإمنا تتاأ�ش�س على العالقة 

التقابلية اخلالفية بينه وبني الرموز الأخرى)26(. 
اإن و�شيلتنا اللغوية -ب�شرف النظر عما اإذا كانت هبة اإلهية اأو �شوى ذلك- 
هي ما تنري كل ما حولنا، وترثي معارفنا، وتذلل �شعوبات التفاهم بني الب�شر)27(. 
ت�شنيف  عمليات  كانت  الأزمنة،  اأقدم  ومنذ   .)28( للعامل  الرمزي  التعبري  اإنها 
فهوؤلء  وجغرايف:  لغوي  طابع  ذات  اأ�ش�س  على  تتم  الب�شرية  والأجنا�س  الأقوام 
عرب، وغريهم روم، و�شواهم كرد، وهكذا اإىل غري هذا من الأقوام. واللغة التي 
جتمع اأفراد املجتمع وتوحدهم، وتوؤ�ش�س يف الوقت نف�شه لقيام الأمم، تقوم على 
املعنى قبل كل �شيء، واأما ما يرتبط مباهيتها، اأي مبا فيها من ال�شرف والنحو 
و�شواهما مما يرتبط بالأ�شماء والأفعال و�شيغها، فاإمنا هي عوامل ت�شاعد على 
خدمة املعنى. فنحن يف ا�شتعمالنا اللغة، يكون لنا يف اأنف�شنا معلومات اأو اأحا�شي�س 
اأو اأفكار، نحاول اإي�شالها اإىل اخلارج عن طريق الكلمات التي هي رموز، والرموز 

ما هي اإل متثيل لالأ�شياء وهي لي�شت الأ�شياء )29(. 

لغوية  كائنات  الأدجلة،  �شبيل  �شوف�شطائيني على  نكون  اأن  قبل  كب�شر  اإننا 
على �شبيل الأنطلجة، مبعنى اأننا من وجهة نظر اأنطولوجية، اأو وجودية، كائنات 
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يقال  كما  اللغة  األي�شت  م�شاحتها)30(.  يف  وتتموقع  ف�شاءها  جتوب  اللغة.  ت�شكن 
فيها هي وعاء الفكر؟ األي�شت هي ما يحمل املخزون الثقايف لهذا ال�شعب اأو ذاك 
مما ي�شيء جوانب حياته يف م�شتوياتها املتعددة واملتنوعة؟ وبالتايل فما دامت 
الإ�شارات  اأنها جت�شد  اعتبار  اأ�شا�شًا على  اجتماعية  اللغة  األي�شت  حالها كذلك، 
اأو العالمات التي يتم اتفاق النا�س عليها؟ اإنها كذلك بالفعل، ولعلها قبل غريها 
تعترب الوجود اجلدير بالفهم بح�شب غادامري الذي يراها اأو�شع من اختزالها يف 
�شيء  قبل كل  لأنها  اعتباطية،  اأو عالمات  األ�شنية،  اإ�شارات  اأو  اإ�شارات منطقية 
والتدبري  الوجودي  التعبري  واأفق  اخليايل  والت�شوير  الرمزي  الت�شكيل  ف�شاء 
الذاتي )31(. ويف اإحدى اإجابات ياكوب�شون على �شوؤال للكاتبة كري�شتينا، ي�شري اإىل 
ما قاله له تروبت�شكي يف واحدة من اأهم ر�شائله والذي منه قوله: اإنني متفق متامًا 
تبدو ت�شادفية، ولكن  اللغة  تاريخ  العنا�شر يف  العديد من  اإن هناك  اآرائك.  مع 
التاريخ ل ميتلك احلق باأن يقتنع بهذا التف�شري، وعندما يعكف املرء على درا�شة 
اخلطوط العامة لتاريخ اللغة ب�شيء من الهتمام واملنطق، فاإنها ل تبدو ت�شادفية، 

وبالنتيجة فاإن التف�شيالت ال�شغرية ل ميكن اأن تكون ت�شادفية اأي�شًا)32(. 

)املوجز يف  كتابهما  وتريجر يف  بلوك  من  كل  يعّرفها  التي  اللغة  هي  هذه 
اللغوي( بقولهما: هي منظومة من الرموز ال�شوتية ال�شطالحية التي  التحليل 
من  ويبقى   .)33( التعاون  معني  جمتمع  يف  النا�س  من  ملجموعة  بوا�شطتها  ميكن 
اإىل  الإ�شارة  وفق  على  يجيء  الذي  بنكر  �شيفن  تعريف  اإىل  الإ�شارة  ال�شرورة 
اللغة  اإن  يقول:  وفيه  لالإن�شان،  احليوي  الن�شاط  يف  املتحكم  الع�شبي  اجلهاز 
البيولوجي  التكوين  نتعلم الإح�شا�س بالزمن، فهي قطعة من  نتعلمه مثلما  �شيء 
لأدمغتنا، تتطور وتنمو بنمو الطفل عفوًا من غري جهد، وهي تنقل دومنا اإح�شا�س 
بقواعدها، جّل ما يريد املتكلم نقله، من معاٍن، ولهذا ل ن�شتغرب و�شفها باملقدرة 

ال�شيكولوجية، والأداة العقلية، والنظام العقلي، والوحدة احلا�شوبية )34(. 

يف كتاب )التهندم وكالم النا�س( الذي �شبقت الإ�شارة اإليه، ميو�شع عامل 
الأحالف  ي�شميها  ما  ت�شكيل  اإىل  الإن�شان  حاجة  يف  اللغة  اأ�شل  دينبار  النف�س 
تعرت�س  التي  التحديات  مع  التعامل  ورائها  من  الهدف  يكون  التي  الجتماعية، 
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�شبيله يف البيئة التي يعي�س فيها. ول�شوف يالحظ الباحث يف اللغة وتطورها، اأنها 
كما اأعلن �شو�شري يف كتابه )درو�س يف علم اللغة العام( اأنها بالإ�شافة اإىل كونها 
حدثًا اجتماعيًا كما �شبق القول، تعمل القوة الجتماعية - قوة املجتمع اأو الأمة 
جتعل  التي  الدرجة  اإىل  �شديدة،  وبقوة  اللغوي  الن�شق  متا�شك   - متا�شكها  على 
الفرد – كجهد فردي غري قادر بتاتًا على التاأثري فيها مبا يعيبها اأو يغرّي جمراها 

على الأل�شن. 
ومعنى ما �شبق اأنَّ اللغة التي حتمل جمموعة من اخل�شائ�س الجتماعية 
الدافعة باجتاه الوحدة، لي�س لها تاريخ خا�س ميكن اأن مي�شي مبعزل عن احلياة 
اللغة  باأن هذه  اإليها. وحينما نقول  التي �شتحمل خ�شائ�شها امل�شار  الجتماعية 
اإليه الآباء  ل  حية واأنها ل متوت، فذلك لأنها التي عن طريقها يتم نقل ما تو�شّ
كما  عفوية  بطريقة  الالحقة،  الأجيال  اإىل  احلياتية  م�شريتهم  يف  والأجداد 
يقول قا�شم العتمة واقت�شادية، ومن هنا يحق القول فيها اأنها الدليل اإىل وجود 
و�شمن  مل�شتعمليها.  الجتماعية  العالقات  جت�شد  اللغوية  العالمة  اإن  اجلماعة. 

هذا املفهوم، فاإن الهوية الجتماعية حا�شرة يف اللغة ذاتها )35(.
وبني  اللهجات  بني  التباين  يق�شد   - التباين  در�س  وميثل  العناتي:  يقول 
قراءات القراآن - يف الرتاث اللغوي العربي اأ�شا�شًا متينًا يف الفكر اللغوي العربي؛ 
للبنية  اللغوية  البنية  عك�س  وكيفية  باملجتمع،  اللغة  عالقة  وعي  عن  يك�شف  اإذ 
كالبيئة  متعددة  اجتماعية  لعوامل  وفقًا  اللغوي  الأداء  تغري  وكيفية  الجتماعية، 
اإىل  الباحث  ينتبه  ول�شوف   .)36( واملهنة  الجتماعية  والطبقة  واجلن�س  واملوطن 
تاأثري هذه العالقة عند توقفه اأمام م�شار اللغة الكردية، التي وجدت يف النظام 
هذه  على  مبحافظته  متثل  اإيجابيًا،  عن�شرًا  طوياًل  زمنًا  �شاد  الذي  الإقطاعي 
هوية  خ�شو�شية  على  املحافظة  يف  كبري  دور  من  له  كان  ما  اعتبار  على  اللغة، 

كرد�شتان والكرد بح�شب راأي با�شيلي نيكيتني. 

فاإمنا  الكردية  باللغة  وزين(  )مم  كتب  حينما  خاين  اأحمدي  اأن  �شحيح 
للتعبري عن اعتزازه بها، ولأنه من جانب اآخر وجد فيها الطاقة الكامنة التي يف 
اأنه من الأهمية كذلك  اإل  مقدوره بعثها، بحيث تتحول الكلمات اإىل درر ولآلئ، 
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القول باأن هذه اخلطوة اجلريئة كما ي�شفها فا�شل كرمي اأحمد، كانت من اأجل 
العثور على الهوية القومية اخلا�شة، واملحافظة على �شمات الأمة وثروتها الثقافية 
العظيمة، ومنع اإذابتها بكل �شهولة يف الدين وال�شلطة احلاكمة )37(، وهي ما كانت 
لتحدث لول التطور الذي ح�شل يف زمانه على امل�شتوى الجتماعي والبنية الذهنية 

الكردية، التي كانت تنا�شل من اأجل حتقيق ال�شتقاللية. 

يرتبط  للمفهوم،  ال�شيا�شية  الدللة  يف  القومية:  تعريف  يف  نقراأه  ومما 
مفهوم القومية مبفهوم الأمة، من حيث اأنها النتماء اإىل اأمة حمددة، والأمة هي 
ال�شعب ذو الهوية ال�شيا�شية اخلا�شة، الذي جتمع بني اأفراده روابط مو�شوعية – 
�شعورية – روحية متعددة، تختلف من �شعب لآخر مثل اللغة، العقيدة، امل�شلحة، 

التاريخ)38(.

قد  العامل  يف  اللغوي  الواقع  ب�شاأن  اليون�شكو  اإح�شاءات  كانت  فاإذا  اأخريًا 
قالت باأنه يوجد يف عاملنا الراهن نحو �شتة اآلف لغة، اإل اأن املفارقة الغريبة اأن 
نحو 96% من �شكان العامل يتحدثون 40% فقط من تلك الآلف ال�شتة من اللغات، 
فمع اأي هذه الن�شب يقع الكرد ولغتهم، وهل اإنهم ممن يتكلمون لغتهم اخلا�شة 
بهم، اأم اإنهم ي�شتخدمون لغة غريهم ممن يحتلون اأرا�شيهم، كما هي احلال يف 
بلدان عديدة يف اأمريكا اجلنوبية واإفريقيا واآ�شيا، مت احتالل اأرا�شيها بالقوة يف 
اأوقات �شابقة، وبالتايل: ملاذا ي�شتخدمون لغتهم ولي�س اأيًا من لغات غريهم؟ هل 
اإنه حب الذات املجرد، اأم اإنه الدفاع عنها؟ هذا هو ال�ّشوؤال الذي ينتظر الإجابة..

الهوام�س.
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الأمة  واإىل  والأجداد،  الآباء  لغة  نف�شي حمبة  التي غر�شت يف  الفا�شلة  املراأة  تلك  الرتكية، 
وقاومت  العرقية،  واأ�شالتها  لغتها  التي حافظت على  الأمة  تلك  القدم،  العريقة يف  الكردية 
الغزاة الفاحتني عرب اأقدم الع�شور التاريخية، وا�شتمرت ثابتة اإىل هذا اليوم، يف حني دالت 

تلك الدول وان�شهرت �شعوبها يف قوميات اأخرى. 
�شفر التكوين 11، 4.. 23
ثقافات 10، 2004 . 24 بينها، جملة  وال�شراع  الثقافات  العايل، احلوار بني  بنعبد  ال�شالم  عبد 

البحرين.
د. اإبراهيم خليل، اللغة بني التعريف والتو�شيف، جملة اأفكار 247، 2009.. 25
د. وليد العناتي، املرجع ال�شابق �س9.. 26
الأناجيل . 27 لرتجمته  كمقدمة  ال�شالفية  الأ�شعار  هذه   )869-827( �شريل  كون�شتانتني  ي�شع 

الأربعة: 
»لذلك ا�شتمعوا الآن بعقولكم

ذلك لأنكم تعلمتم اأن ت�شتمعوا اأيها ال�شعب ال�شاليف 
ا�شمعوا الكلمة لأنها نزلت من الرب

الكلمة املغذية لالأرواح الب�شرية 
الكلمة املقوية للقلب والعقل 

الكلمة التي تهيوؤ اجلميع لأن يعرفوا الرب 
ذلك لأنه دون ال�شياء �شوف لن تكون هناك متعة 

لأنه بينما ترى العني جميع خلق الرب
فاإنه �شيفتقر اجلمال ذلك الذي يرى بدون �شياء

وهكذا فاإنه احلال ذاته مع كل روح تفتقراإىل العلم 
اجلاهلة بقانون الرب 

القانون املقد�س للكتب الإلهية 
القانون الذي يك�شف جنة الرب 

لأن ما ت�شمعه الأذن 
�شوت الرعد، فهل �شتخ�شى الرب 

اأو كيف ت�شتطيع الأنوف التي ل ت�شم الورود
اأن حت�س املعجزة ال�شماوية 

والفم الذي ل يتذوق احلالوة – حالوة الكالم 
يجعل الن�شان كاحلجر«.
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الرواية الن�شوّية الخليجّية 

د..اإ�ضــــــراق.�ضــــامي*

العربيات  الكاتبات  معظم  لرف�س  الن�شوية«  »الكتابة  م�شطلح  تعر�س 
ته كثير من الأقالم الن�شائية  وتحفُّظهّن، فالإ�شارة اإلى اأدب معين باأنه »ن�شوي« عدَّ
المراأة،  تجاه  للعن�شرية  اأكبر  وتر�شيخ  الن�شو�س،  �شاأن  من  للتقليل  محاولة 
انطالقًا من اأنَّ الأدب فعل اإن�شاني يترفع عن الت�شنيف الجن�شاني اأو الجغرافي.

ومع ذلك فاإن ثمة و�شائج اأو م�شتركات تجمع كتابة اأدبية معينة �شمن �شمات 
ل عملية ت�شنيفها على الدار�س والناقد؛ بمعنى اأن مثل  تتكرر، وهي بالتالي ت�شهِّ
هذه الت�شنيفات هي اأدوات اإجرائية ولي�شت �شفات عامة ُيدَمغ بها الأدب، فحين 
نقول »اأدب المهجر« �شنعرف اأن الحدود التي نركز عليها في الدرا�شة اأو القراءة 
هي ما اأنتجه كتاب مخ�شو�شون �شمن زمان ومكان محدد. و�شمن الفكرة ذاتها 
يقع الأدب الن�شوي باعتباره اأي�شًا نوعًا من الكتابة، لها ميزات خا�شة وح�شا�شية 

معينة ل يمكن اإغفالها اأو تجاوزها.

يتم  الذي  الثقافي  والجن�س  البيولوجي،  الجن�س  بين  الن�شوية  فرقت  وقد 
تداوله في الدرا�شات تحت م�شطلح ) الجندر (، ويعنى به ت�شكل الإن�شان الثقافي 

عبر مجموعة المفاهيم والقيم وال�شلوكات التي يتبناها المجتمع.

* باحثة وناقدة اأكادميية - جامعة الب�شرة/العراق.
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اأن  اإلى  الن�ضوية«  الراوية. من. عام. »مئة. كتابها  في  �شعبان  بثينة  وت�شير 
وبيئته  الكاتب  لطبيعة  ومق�شودة  واعية  ا�شتجابة  ي�شتجيب  ذاتي  فعل  الكتابة 
من  ت�شدر  التي  الكتابة  طبيعة  اختالف  توؤكد  وبذلك  للحياة.  نظرته  وطريقة 

المراأة عما يكتبه الرجل، ب�شبب طبيعة الظروف والمحيط والموؤثرات. 

في  كانت  ن�شاء  تكتبها  التي  الن�شو�س  رافقت  التي  الم�شكلة  اأن  ترى  كما 
دائمًا،  موجودة  كانت  الإبداعية  الن�شائية  )فالكتابات  بالمتلقي  متعلقة  الغالب 
الحقائق  هذه  اأنكر  المتلقي  موقف  ولكن  با�شتمرار،  ن�شائية  اأعمال  كتبت  وقد 
البدهية(. اإن ما تقوله »ديل �شبيندر« لي�س من ال�شعب اإثباته في اأي اأدب واأية 
ثقافة في العالم: »لقد �شنعت الن�شاء تاريخًا بقدر ما �شنع الرجال، لكن تاريخهن 

لم ُي�شّجل ولم ُينقل«.

ما.الأدب.الن�ضوي؟.
النقدية لظاهرة الأدب  اأغلب الدرا�شات ووجهات النظر  اأن تتنتهي  يمكن 
الن�شوي اإلى اأنها: الأدب الذي يهتم بالحياة الخا�شة للمراأة، مركزًا على تجاربها 
�شمن واقع يت�شم في الغالب بالذكورية المطلقة بالمفاهيم، فهو تعبير ذاتي وربما 
مبا�شر بع�س ال�شيء عن هويتها الأنثوية وتجربتها الخا�شة ب�شورة �شادقة، بعد 
التي  النمطية  بال�شورة  رهنًا  ول�شنوات طويلة  المراأة  تكتبه  الذي  الأدب  اأن ظل 

يوحيها لها الرجل.

اأّما اعتماد م�شطلح الّن�شوّية في حقول العلوم الإن�شانّية فقد بداأ ر�شمّيًا عام 
1910، وذلك في موؤتمٍر دوليٍّ �شاهمت في عقده الّن�شوّية البارزة »كالرا زاتكين« 
حين اأعلن الّثامن من اآذار عيدًا عالمّيًا للمراأة، وهو الّتاريخ اّلذي اعتمدته ع�شبة 
الأمم لإحياء ذكرى الع�شيان المدنّي اّلذي قامت به العامالت في نيويورك عام 
1895 احتجاجًا على الأو�شاع البائ�شة اّلتي كّن يعانين منها، وقد ماتت فيه بع�س 

هوؤلء العامالت )ح�شب كتاب »دفاعاً.عن.التاريخ.الن�ضوي« لتود جانيت(. 
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الن�شوية. فقد  ُتعدُّ جهود »فيرجينيا وولف« رائدة وموؤ�ش�شة لفكرة  وكذلك 
حاولت تحديد المفاهيم الأولى لهذا النوع من الكتابة في كتابها »غرفة.تخ�ّس.
المرء.وحده« عام 1919، وفيه دعت الن�شاء اإلى البدء في تاأ�شي�س هوية خا�شة 
بهن، والتمرد على الأطر الجتماعية الخانقة، م�شيرة اإلى اأن فقدان الموهبة لدى 

الن�شاء ما هو اإل نتيجة طبيعية لقتراحات تلك الأطر ال�شلبية من المراأة.

الرواية  ظهور  مع  بو�شوح  نف�شه  عن  اأعلن  الكتابة  من  ال�شكل  هذا  لكن 
الجديدة في فرن�شا، وهي البلد الذي انطلقت منه �شرارة الحتجاجات الكبرى في 
اأحداث مايو عام 1968، وهي اإ�شرابات مدنية قام بها العمال والطلبة والمثقفون، 
وكانت المراأة حا�شرة بوعي للمطالبة بحقوقها. ومن هنا بداأت الحركة الن�شوية 
على  قائمة  الكتابة  في  جديدة  ح�شا�شية  اأحدثت  التي  النقطة  وهي  ال�شيا�شية، 
ف�شح المجال للتعبير عن الأفكار الفردية والذاتية بحرية اأكبر، دون النظر اإلى 
مجموعة القواعد والقيود التي تحدد الن�شو�س. لذا كانت الرواية الجديدة اأحد 
وو�شلت  بعد  فيما  انت�شرت  التي  تلك،  والجتماعية  الفكرية  الثورة  تمثالت  اأهم 
الفكرية  التيارات  عن  بمناأًى  العربي  الوطن  يكن  لم  وبالتاأكيد  العالم،  اأطراف 
الكتابات  ن�شتذكر  اأن  يمكن  وموجزة  �شريعة  بمراجعة  لذا  الجديدة.  والأدبية 

الن�شوية الرائدة:

اأ�شدرت الكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي، وهي مواليد بيروت )1937(، عام 
1958 رواية بعنوان )اأنا.اأحيا( تحدت فيها ال�شياقات الثقافية التي كانت �شائدة 
ذ ما  اآنذاك، وتحدثت عن بطلة تقترف الحياة دون اأن ت�شغي للمجتمع، فهي تنفِّ
الم�شتفز  الن�شوي  ال�شرد  اأوائل  من  الرواية  هذه  كانت  تعي�س.  هي  وبذلك  تريد 
لالأطر الثقافية التي تفتر�س وجود حدود قيمية وفنية لبد اأن تتوفر في الن�س، 
كانت  عليا  قيمة  باعتبارها  ن�شوية(  ذات  )وهي  الذات  عن  هذه  الكتابة  طريقة 

فتحًا جديدًا في و�شائل التعبير الأدبي.
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اأما.كوليت.خوري.من مواليد �شورية 1937،.فهي �شاحبة رواية )اأيام معه( 
الروايات  بع�س  هناك   ( المراأة  مو�شوعة  تتبنى  التي  الروايات  اأوائل  من  وتعدُّ 
التي كتبت باأقالم ن�شائية قبل هذه التاريخ، لكن الرواية الن�شوية العربية ب�شكلها 

الأقرب لهذا النوع بداأت هنا(.

المراأة  يلي: »مفهومي عن  بما  الن�شوي  الأدب  فل�شفتها في  تلخ�س كوليت 
المتحررة اأنها الم�شوؤولة عن نف�شها والتي تربح معي�شتها، فال اأ�شتطيع اأن اأفهم 
اأوًل  اأخوها ينفق عليها، المتحررة  اأو  اأبوها  اأو  اأن هناك امراأة متحررة وزوجها 
هي المتحررة ماديًا، التي تملك المال، وثانيًا، المثقفة، وثالثًا اأن تكون م�شوؤولة 
عن نف�شها، فالتحرر �شعور بالم�شوؤولية، وحتى هذه اللحظة هناك ن�شاء يعتبرن 
كيف  تعرف  المتحررة  اآخر،  �شيء  والنحالل  �شيء  التحرر  متحررات،  اأنف�شهن 
من  لالأ�شياء  �شلبي  ب�شكل  وتر�شخ  نعم،  تقول  المتحررة  غير  حين  في  ل،  تقول 

حولها«.

ظهرت رواية منى جبور براوة: »فتاة.تافهة« عام )1960(، وقد كتبتها وهي 
بعمر 17 �شنة، ثم غادرت وهي في عمر اأدبي ق�شير جدًا، فقد انتحرت بعد هذه 

التجربة الروائية.

تت�شابه رواية منى جبور مع رواية ليلى بعلبكي )اأنا اأحيا( من حيث التركيز 
مثاًل  فتنقل  العاطفية،  ال�شحنة  من  بكثير  الداخلية  الحوارات  واإدارة  الأنا  على 
اإح�شا�شها بح�شدها عبر تجليات عاطفية ق�شوى معه، م�شتعملة كلمات كـ »الحب 
والكراهية«: »اإنني اأكره هذا الج�شد، اأ�شعر نحوه باحتقار هائل وبغ�س جارف..

كال.. بل اأحبه، اأحبه. اأحبه لأنه �شيبقى �شليمًا وحرًا، لي«.

من  واأكاديمية  كاتبة  وهي  �شلمان،  لنور  )ف�ضحكت(  رواية  ت�شجل  واأي�شا 
مواليد لبنان 1934، بو�شفها محاولة لكتابة ن�شوية رائدة عام 1962.
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جاءت  الن�شوية،  الكتابة  في  الب�شيطة  وربما  الأ�شا�شية  التجارب  هذه  بعد 
بو�شفها  نف�شها  عن  لتعلن   ،1942 عام  دم�شق  مواليد  من  وهي  ال�شمان،  غادة 
رف�شها  ومع  لغة.  من  وباأكثر  عميقة  بثقافة  ومت�شلح  ومتعلم  بالوعي  يتميز  قلمًا 
للت�شنيف الأدبي على اأ�شا�س الجن�س، لكنها �شكلت مدر�شة خا�شة عبر ال�شتمرار 
اأدبية في  في الكتابة لعقود، ف�شّكلت مجموعتها الق�ش�شية عام 1962 انعطافة 

التفوق اللغوي وال�شردي، وفي الهتمام بهواج�س المراأة وعوالمها.

الفكرة  اأ�شل  حيث  من  الن�شوية  الكتابة  عن  موجزة  مقدمة  هذه  كانت 
ورائداتها في الوطن العربي.

اأّما في منطقة الخليج العربي، وهي مو�شوع الدرا�شة، فقد تاأخرت المراأة 
قلياًل عن ال�شتجابة لمثل هذه التطورات الفكرية والثقافية التي اجتاحت العالم، 
وامتدت اإلى الوطن العربي. وهذا التاأخر لم يكن بمعزل عن الو�شع الأدبي العام. 
لم  بقيت حالت  لكنها  الكتابة،  واأ�شيلة في  وبالرغم من وجود محاولت فردية 

ت�شتطع اأن ت�شكل حركة ثقافية وا�شحة وممتدة.

بعامة  الخليجي  الإبداع  تاريخ  في  فارقة  نقطة  النفط  لحظة ظهور  ت�شكل 
والكتابة الن�شوية بخا�شة، حيث بداأت مجالت العمل تفتح للمراأة، وراحت تتعرف 
على العالم بعيدًا عن الحدود المعتادة، واإن كانت فوزية الر�شيد توؤكد في بحث 
لها اأن النقطة الفارقة جاءت ب�شبب التطور الإعالمي والتكنولوجي الذي جاء مع 
الكتابة  تمر  لم  ولذا  والتوا�شلية،  العلمية  الطفرة  مع  متزامنًا  الع�شرين،  القرن 
تجارب  بها  تميزت  التي  والتطور  الن�شوء  بمراحل  العربي  الخليج  في  الن�شائية 
تلك  و�شلت  حيث  وبداأت  التجارب  تلك  من  هي  ا�شتفادت  فقد  �شبقتها،  عربية 

المحاولت.
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الو�شع  نتائجه على  الو�شع القت�شادي عك�س  اأن  الر�شيد  الباحثة  وت�شير   
الجتماعي والثقافي، وارتبط بحركة التطور في �شموليتها. وهذه المتغيرات اأدت 
اإلى البحث عن نوع فني اأكثر ات�شاعًا ي�شير ويوؤرخ لهذه المتغيرات، والرواية في 

مح�شلتها هي فن ر�شد حركة الواقع واإعادة �شياغته.

ن�شبيًا كانت الحرية والتعليم والحركة الثقافية للمراأة اأ�شبق واأكثر و�شوحًا 
بنات في  اأول مدر�شة  افتتحت  البحرين، حيث  الكويت ومملكة  دولة  في كل من 
البحرين عام 1928، في حين تاأخرت دول خليجية اأخرى حتى مطلع ال�شبعينات، 

لتقرر فتح مدار�س خا�شة بالبنات.

كانت عملية تحريك الأو�شاط الثقافية الن�شوية في مجتمع البحرين تعتمد 
في العادة على الن�شاء من طبقة التجار والأثرياء، اللواتي ح�شلن على تعليم في 
ال�شيدة  البحرين  فتاة  نه�شة  رئي�شة جمعية  اإذ ح�شلت  والعراق؛  وال�شام  م�شر 
عائ�شة يتيم على �شهادة من بريطانيا، كما در�شت ع�شوتان التمري�س في العراق. 

وفي عام 1960 ن�شاأت جمعية رعاية الطفل والأمومة التي تنتمي ع�شواتها 
وكبار  الغنية  التجارية  الطبقة  ون�شاء  الحاكمة  الأ�شرة  اإلى  التاأ�شي�س  في مرحلة 

موظفي الدولة. وعبر هذه الجمعّية ت�شّكلت نه�شة المراأة.

وفي الكويت تعود بدايات الحركة الأولى الن�شائية الكويتية اإلى الأربعينيات، 
حيث بداأ تعليم البنات ينت�شر. وقد ظهرت في اأواخر 1948 بع�س الأقالم الن�شائية 

التي تدعو المراأة اإلى الم�شاركة بوعي في الحياة العامة.

ثم حاولت بع�س الفتيات في بداية ال�شتينيات اإن�شاء ناٍد ن�شائي با�شم »نادي 
العمل  قياديات  اإحدى  وهي  القطامي،  لولوة  ال�شيدة  وتذكر  الكويتية«.  المراأة 
الن�شائي، اأن دافعهن لإن�شاء النادي هو »تنظيم الجهود من خالل كيان اجتماعي 



-.221.-

د..اإ�ضراق.�ضامي

�ضتاء..-.ربيع.2017...

والمثل  القيم  يحت�شن  وثقافي  اجتماعي  تغيير  في  طموحاتهن  يحقق  قانوني 
الكويتية، وي�شب في �شالح الأغلبية من ن�شاء الوطن، وي�شاعد على تمكينهن من 

القيام بدورهن المطلوب كمواطنات واأمهات وزوجات«. 

بالمراأة  الخا�شة  والثقافية  العامة  الأو�شاع  ح  يو�شِّ الموجز  التمهيد  هذا 
باقتحام  المراأة  بداأت منه  الذي  العام  ال�شياق  ويك�شف عن  العربي،  الخليج  في 
كل ميادين الحياة وب�شكل خا�س ميدان الرواية، الفن ال�شردي الذي يحتاج اإلى 
موهبة اأ�شيلة وذكاء، وقدرة خا�شة قادرة على خلق عوالم كتابية خيالية تعتمد 

على ال�شخ�شية والزمان والمكان والحوار.

رائدات  اإحدى  الجزيرة،  بنت  ال�شعودية �شميرة خا�شقجي،  الروائية  وُتعدُّ 
الرواية الن�شوية في الخليج. فقد اأ�شدرت رواية )ودعُت.اآمالي، 1958(، اأتبعتها 
ال�ضباب،  و)وراء.  )1963 عينيك،  و)بريق.  )1961 دامعة،  )ذكريات. برواية 

1971( و )قطرات.من.الدموع، 1973( و)ماأتم.الورد، 1973(.

وبعد تجربة �شميرة خا�شقجي جاءت �شفية عبد الحميد برواية )عفواً.يا.
ورواية  باغفار  وهند  الزحام، 1971(،  العلي )وجوه.في. وفاطمة  اآدم، 1968(، 
)البراءة.المفقودة، 1972(، وعائ�شة زاهر اأحمد )ب�ضمة.من.بحيرات.الدموع،.

.)1979

واإذا كانت رواية �شميرة خا�شقجي اأ�شبق زمنيًا، وتعد لها الريادة، اإل اأنني 
الن�شوية،  والأدبية  الثقافية  للحركة  تمثياًل حقيقيًا  ُتعّد  العلي  فاطمة  رواية  اأجد 

التي بداأت ثمارها تن�شج مع بدايات ال�شبعينيات. 

في حين كانت خا�شقجي اأقرب اإلى روح الأجواء الثقافية في م�شر، التي 
در�شت وتزوجت وا�شتقرت فيها.



-.222.-

الرواية.الن�ضوّية.اخلليجّية.

املنتــــدى..268.-.269

البدايات، تفوقت في هذا  العربي عتبة  المراأة في الخليج  اأن تخطت  بعد 
الم�شمار و�شار لها ال�شبق في الإبداع الروائي. فبالن�شبة لو�شع المراأة الخا�س 
والمختلف في الخليج العربي، خ�شو�شية الن�شيج الجتماعي القائم على القبلية 
وخ�شو�شية الحا�شنة الدينية كما في بلد مثل ال�شعودية مثاًل، ثم الخ�شو�شية 
الثقافية التي كانت - اإلى حد ما- بعيدة عن ال�شياق العربي في م�شر والعراق 
حتى  اأو  والليبرالية  كال�شيوعية  العالمية  بالحركات  تاأثرًا  اأظهرت  التي  وال�شام، 
الكتابة  في  وو�شوح  بحدة  معالجة  ثيمات  وهي  والغرب،  ال�شرق  بين  ال�شراع 
وال�شام،  والعراق  م�شر  اأي  البلدان؛  هذه  في  الخ�شو�س  وجه  على  الروائية 
اإلى هذا الو�شع، تبدو مثابرة المراأة على الكتابة الإبداعية، وخو�شها  بالقيا�س 
غمار الرواية، تحديًا جديرًا بالتوقف والدرا�شة والتاأمل لمو�شوع �شكل فيما بعد 

ظاهرة ملفتة للنظر، وباعثة على الأ�شئلة. 



�ضتاء..-.ربيع.2017...-.223.-

)3(

الـم�شرح الـجزائري: التحديات والرهانات

بعد اأكثر من ن�شف قرن من االإبداع

د..محمد.�ضيف.الإ�ضالم.بوفـالقـــــة*.

يلفي الدار�س للم�شرح الجزائري جملة من الآراء والأفكار المتباينة، التي 
تت�شل ببداياته وهواج�شه وتحولته من مرحلة اإلى اأخرى، ولي�س من ال�شهل في 
�شيء محاولة التعر�س للم�شرح الجزائري في اأية مرحلة من مراحله المختلفة، 

كما اأنه لي�س من الي�شير التاأريخ لبداياته. 

اأ�ضواء.على.حتولت.امل�ضرح.اجلزائري
واإن اتفق الكثير من الدار�شين على اأنَّ بداية الحركة الم�شرحية الجزائرية 
قد اأرخ لها ب�شنة 1921م- وهي ال�شنة التي قامت فيها فرقة جورج اأبي�س الم�شرحية 
بزيارتها اإلى الجزائر، وتمثيلها لعدد من العرو�س في كلٍّ من العا�شمة ووهران 
وق�شنطينة على التوالي- فاإن بع�س الدار�شين يرون اأن هذه الحركة الم�شرحية 
قد بداأت �شنة1911م؛ اإذ يرى الكاتب الم�شرحي عبد الكريم جدري في محا�شرة 
له بوهران اأن من بين الذين كان لهم الأثر الفعال والإيجابي في اإر�شاء تقاليد 
م�شرحية بالجزائر، الأمير خالد، الذي ان�شبَّت كل اهتماماته وان�شغالته وقتئٍذ 

* اأ�شتاذ يف كلية الآداب، جامعة عنابة/ اجلزائر.
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المحافل  في  الجزائرية  الأمة  �شوت  لرفع  الممكنة،  القنوات  كل  ا�شتغالل  على 
الدولية، واإلحاقها بالركب الح�شاري ثقافيًا.

فقد بداأ الأمير خالد منذ هذا التاريخ- بعد ح�شوله على عدد من الن�شو�س 
مها له )جورج اأبي�س(- بتاأ�شي�س اأول جمعية ثقافية  الم�شرحية العربية التي قدَّ
م�شرحية بمدينة المدية، اأ�شند رئا�شتها اإلى ال�شيد ا�شكندراني محمد بن القا�شي 
عبد الموؤمن، وفي ال�شنة نف�شها، اأن�شاأ الأمير خالد فرقة م�شرحية بالعا�شمة، اأوكل 
رئا�شتها اإلى ال�شيد قدور بن محيي الدين الحلوي، ثم انتقل اإلى البليدة واأ�ش�س 
بها فرقة اأ�شند رئا�شتها اإلى القا�شي محيي الدين بن خدة. ومن ثم انطلقت تلك 
مت جمعية المدية م�شرحية: )المروءة والوفاء(  الفرق في الن�شاط الفعلي، فقدَّ
في �شنة 1912م، ثم م�شرحية: )مقتل الح�شين( في �شنة 1913م، وكذا م�شرحية: 

)يعقوب اليهودي( في �شنة 1914م.

اأما ن�شاط الفرقة العا�شمية اآنذاك، فتمثل في تقديم م�شرحية )ماكبث( 
لوليم �شك�شبير في �شنة 1912م، وهي ال�شنة التي قدمت فيها اأي�شًا فرقة البليدة 

نف�س الم�شرحية)1(. 

ووفق منظور الباحث جدري فاإنَّه على الرغم من الم�شايقات الكثيرة التي 
تعر�شت لها الفرق الم�شرحية الجزائرية من قبل �شلطات ال�شتعمار الفرن�شي قبل 
الحرب العالمية الأولى، فقد ا�شتمر الحراك الم�شرحي، وتاأ�ش�شت فرق اأخرى، 
اأبرزها اإحدى الفرق التي قدمت في تلك الفترة م�شرحية )اأمير الأندل�س( �شنة 
1919م. وفي �شنة:1920م تاأ�ش�شت جمعية الوحدة الجزائرية التي قدمت م�شرحية 
)في �شبيل التاج(، كما قدمت في ال�شنة نف�شها م�شرحية )عاقبة البغي(، وهي 
الم�شرحية التي برز فيها الممثل المعروف محيي الدين ب�شطارزي. وقد حدثت 
زيارة هامة اأثرت تاأثيرًا كبيرًا على تطور الم�شرح الجزائري؛ اإذ قام الأمير خالد 
بزيارة اإلى تون�س يوم 10 دي�شمبر1912م. ومن اأبرز النتائج التي ترتبت على هذه 
الزيارة عقد اتفاق لتبادل الزيارات بين الفرق الم�شرحية التون�شية والجزائرية، 
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من  مار�س  و15  فيفري  بين25  ما  الممتد  التاريخ  في  الأولى  الزيارة  كانت  وقد 
�شنة 1913م، حيث قدمت مجموعة من العرو�س في العا�شمة الجزائرية، ف�شاهد 
الجمهور الحا�شر م�شرحية )ال�شلطان �شالح الدين( في الأيام الأولى، ثم تلتها 
)الطبيب  م�شرحية  قدمت  ق�شنطينة  مدينة  وفي  المغربي(.  )القائد  م�شرحية 

المغ�شوب(.

مدن  عدة  اإلى  التون�شية  الفرقة  زيارة  اأن  الموؤرخين  من  العديد  ويذكر 
جزائرية تركت اآثارًا طيبة لدى الجمهور الجزائري، وجعلته يعجب بفن التمثيل. 
وقد دفعت هذه الزيارة بع�س ال�شباب اإلى تقليد الفرقة التون�شية، و�شجعتهم على 

اإن�شاء فرق تمثيلية.

�شنة  بدايات  اأن  دودو(  العيد  )اأبو  الدكتور  الجزائري  الباحث  اأكد  وقد 
ة الأولى التي ي�شاهد فيها الجمهور الجزائري عر�شًا م�شرحيًا  1913م هي المرَّ
خالل  من  وذلك  1830م،  �شنة  الجزائر  احتالل  منذ  الف�شيحة  العربية  باللغة 
تقديم م�شرحية )�شالح الدين( لنجيب الحداد من قبل جوق الآداب التون�شي)2(.

ومن الإ�شكاليات التي اأثيرت في مجال التاأريخ لبداية الم�شرح الجزائري، 
ال�شتعمارية  بالفترة  الجزائر  في  الم�شرحي  الن�شاط  بداية  ربط  اإ�شكالية 
الثقافة  طم�س  على  تعمل  خاللها  الفرن�شية  ال�شتعمارية  ال�شلطات  كانت  التي 
الجزائرية وت�شويهها. فهذا الربط يثير جملة من الت�شاوؤلت، فابتداًء »من التاريخ 
رت الإدارة الفرن�شية في تاأ�شي�س م�شرح هدفه  اأي منذ 1830م فكَّ ال�شتعماري؛ 
الحين  ذلك  ومنذ  الجزائر.  في  الموجودة  الفرن�شية  لالأقلية  العرو�س  تقديم 
وهي تعمل على بعث حركة ثقافية فرن�شية �شملت مختلف الميادين. ولم يقت�شر 
ن�شاطها على مدينة الجزائر فح�شب بل �شمل القطر الجزائري بكامله، فراحت 

توؤ�ش�س في معظم المدن م�شارح من اأجل ذلك الغر�س.

اأثير  وباإمكاننا في هذا المجال التَّ�شاوؤل عّما اإذا ا�شتطاعت هذه الحركة التَّ
في الم�شرح الجزائري فيما بعد؟ فاإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تعرف الجزائر 
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اأي بعد حوالي  الع�شرينيات من هذا القرن؟  اإل في بداية  قيام نه�شة م�شرحية 
ت�شعين �شنة من تاريخ ال�شتعمار.

وبالرغم مما يقال عن تاأثر الم�شرح الجزائري بالم�شرح الفرن�شي ينبغي 
فيها  بما  العربي  الوطن  على  دخيل  فن  الحديث  بالمفهوم  الم�شرح  اأن  ُنقرَّ  اأن 
الجزائر، فال يمكن قيام حركة م�شرحية من العدم، ومن جهة ثانية فاإن جمهور 
الم�شرح الفرن�شي كان ي�شم فئة جزائرية مثقفة بالفرن�شية. ومن هنا فاإن تاأثير 
اتخذ  فلقد  ال�شكل.  م�شتوى  على  كان  الجزائري  الم�شرح  في  الفرن�شي  الم�شرح 
للتعبير عن همومهم وق�شاياهم، فمحتوى الأعمال  الم�شرح و�شيلة  الجزائريون 
الم�شرحية التي كان يقدمها الم�شرح الجزائري جزائريٌّ �شعبي مح�س، واأو�شح 
دليل هي اللغة العربية التي ا�شتعملها الم�شرح الجزائري؛ اإذ لم ي�شبق للم�شرح 
الفرن�شية، وهذا خير برهان  باللغة  م عماًل واحدًا  اأن قدَّ تاريخه  الجزائري في 
هو  ما  كل  في  الثقة  وفقدان  الوطنية  بثقافته  الجزائري  ال�شعب  تم�شك  على 
الفرن�شية ثقافة دخيلة هدفها تخدير  الثقافة  اأن  فرن�شي، لأنه كان يدرك ويعي 
الجزائري  الم�شرح  بداية  1926م  �شنة  وكانت  وطم�شها...  الوطنية  الثقافة 
ال�شعبي الناطق بالدارجة؛ اإذ يمكن اعتبار هذا التاريخ انطالقة حقيقية لإن�شاء 
والحوار.  وال�شخ�شيات  والمواقف  الَم�شاهد  حيث  من  اأ�شيل  جزائري  م�شرح 
و�شادفت هذه ال�شنة عودة الفنان ر�شيد الق�شنطيني اإلى اأر�س الوطن بعد جولة 
طويلة عمل فيها في البحرية التجارية. ويعتبر هذا الفنان �شاحب موهبة فريدة 
ر�شيد  من  كلٌّ  ولعب  كثيرة.  اأدوار  بتمثيل  وقام  الم�شرحيات،  من  العديد  م  فقدَّ
في  الم�شرحية  الحركة  تطوير  في  هامًا  دورًا  وعاللو  وبا�شطارزي  الق�شنطيني 
الجزائر طوال هذه الفترة من بداية الع�شرينيات اإلى غاية قيام الحرب العالمية 
الثانية... وما يمكن اأن ن�شتخل�شه عن هذه الفترة اأن الم�شرح الجزائري ظهر من 

خالل العر�س ال�شعبي مرتبطًا بذوق الجماهير ال�شعبية غير المثقفة«)3(.
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لقد عرف الم�شرح الجزائري منذ �شنة 1926م تحوًل في اللغة الم�شتخدمة، 
تحوًل  �شهد  كما  الف�شحى،  اللغة  بدل  الحوار  في  الدارجة  اللغة  ا�شتعمال  وهو 
التمثيل  بين  الجمع  اإلى  اإ�شافة  الكوميديا،  اإلى  الجادة  الجتماعية  الدراما  من 
هذه  في  كبيرًا  نجاحًا  لقيت  التي  الم�شرحيات  بين  ومن  اأحيانًا.  والمو�شيقى 
لر�شيد  بوبرمة(  )زواج  م�شرحية  العامية-  اللهجة  عليها  غلبت  التي  المرحلة- 
 22 بتاريخ  الجزائر  اأوبرا  في  )المطربية(  جمعية  متها  قدَّ التي  الق�شنطيني، 
مار�س1928م. ويرى الكثير من الدار�شين اأن هذه الم�شرحية هي التي اأ�شهمت 
في �شهرة ر�شيد الق�شنطيني، وعّرفته اإلى الجماهير في تلك الفترة. فقد »نالت 
هذه الم�شرحية ا�شتح�شان الكثير من الم�شاهدين نتيجة تعمقها في معالجة اآفة 
الطمع التي كانت �شائدة اآنذاك في المجتمع الجزائري، ولروح خفتها ومرحها 
الجزائر الجمهورية يوم 31نوفمبر1947م  وهزليتها، حيث كتبت عنها �شحيفة 

بعد وفاة الق�شنطيني بثالث �شنوات.

يت�شم  حوارها  اإن  اإذ  الممتازة،  الأعمال  من  الم�شرحية  هذه  تعتبر   -
بالو�شوح والطرافة الم�شحكة، وقد تاألق ر�شيد الق�شنطيني بعد ذلك في الكثير 
من الأعمال الم�شرحية التي قدمها على خ�شبات الم�شرح الجزائري، وعالج فيها 

ق�شايا اجتماعية.

الق�شنطيني،  ر�شيد  اإنتاج  الجزائري حول  للم�شرح  الدار�شون  اختلف  وقد 
عبد  الدكتور  يقدر  الذي  الوقت  ففي  لأعماله،  الأخير  هذا  تدوين  لعدم  نظرًا 
اأن عدد  يرى عاللو  اأغنية،  و600  بـ15 م�شرحية  القادر جغلول عدد م�شرحياته 
م�شرحياته تقدر بـ20 م�شرحية، ومن اأهم اأعماله الم�شرحية )لونجا الأندل�شية( 
وُمثِّلث بتاريخ21 فيفري1930م و)ثقبة في الأر�س( وُمثِّلت يوم18 فيفري1931م، 

و)المور�شطان( وُمثِّلت في25 جانفي1932م.

النادر  الهزلي  بالممثل  الرجل  نعت  على  الدار�شين  من  الكثير  اأجمع  وقد 
وبالموؤلف المبدع الكبير. وقد و�شفه عاللو باأنه اأ�شتاذ في فن الرتجال، ويحتل 
مكانة خا�شة في تاريخ الم�شرح الجزائري. ويرى محمد الطاهر ف�شالء اأنه فنان 
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اأ�شيل في موهبته وله قدرة عجيبة في خلق الجو الم�شرحي في العر�س، يرتجل 
. ويقول عنه با�شطارزي اإنه �شغل اهتمام  الجملة ال�شمية، فتاأتي كاأح�شن ما ُتعدُّ

الجمهور حتى بعد وفاته �شنة1944م«)4(.

وا�شتنادًا اإلى روؤية الباحث مخلوف بوكروح في تاأريخه للم�شرح الجزائري، 
والمو�شيقى، ولأول مرة  بالغناء  �شنة 1938م فترة مثمرة  ابتداًء من  فقد عرف 
في تاريخه يقدم الفنان )عاللو( م�شهدًا هزليًا في اإحدى القاعات ال�شينمائية 
بالعا�شمة من تاأليف )محيي الدين با�شطارزي(. وانطالقًا من �شنة 1946م عرف 
اأن تق�شي على  التي كادت  ال�شيا�شية  ال�شعوبات  الكثير من  الجزائري  الم�شرح 
ن�شاطه، فلقد عملت ال�شلطات ال�شتعمارية على اإزالة المو�شم الم�شرحي وطرد 
ة  فرقة الم�شرح العربي من دار )الأوبرا( بعد اأن حجزت اأجرة اأع�شاء الفرقة مدَّ
طويلة، غير اأن اأع�شاءه ا�شتمروا في العمل رغم الموقف التع�شفي والرقابة التي 
فر�شتها ال�شلطات ال�شتعمارية، حيث ا�شتطاع الم�شرح الجزائري اأن يقدم عدة 

عرو�س لي�س في العا�شمة فح�شب، بل عبر مختلف المدن الجزائرية.

الجزائري منعطفًا  الم�شرح  �شهد  �شنة 1954م  التحرير  اندلع حرب  بعد 
حا�شمًا في تطوره، فوجد نف�شه اأمام م�شكل �شعب، فالبقاء في الجزائر وموا�شلة 
التبعية،  تحت  العمل  موا�شلة  معناه  الفرن�شية  الم�شاعدات  بع�س  وقبول  العمل 

فكان اأن ا�شطر اإلى مغادرة الجزائر والعمل في الخارج.

الجزء  المنفى،  في  الجزائري  الم�شرح  تاريخ  بداية  1955م  �شنة  كانت 
الأول منها في فرن�شا من �شنة اإلى غاية �شنة 1958م والثاني في تون�س من 1958 

اإلى1962م.

�شيا�شية  �شغوط  تحت  العمل  الم�شرح  وا�شل  الأول،  الجزء  يخ�سُّ  ففيما 
الن�شاط  �شمل  بل  الفني،  العمل  في  الفنانين  ن�شاط  ينح�شر  لم  حيث  قا�شية، 
تاأخذ  الجزائرية  الثورة  بداأت  عندما  1956م  �شنة  وفي  اأي�شًا...،  ال�شيا�شي 
مجراها الطبيعي لتعم كافة الميادين بما في ذلك الميدان الثقافي، بقيت فكرة 
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من  نوفمير  �شهر  وفي  الجبهة،  م�شوؤولي  فكر  في  تتمخ�س  فنية  تكوين مجموعة 
اإلى جميع الفنانين الجزائريين وذوي الكفاءة  هت الجبهة نداء  �شنة1957م وجَّ
في هذا الميدان، �شواء كانوا في وطنهم اأو في الخارج، فدعتهم اإلى تكوين فرقة 
ال�شخ�شية  على  والبرهنة  الفرن�شية،  المزاعم  على  الرد  على  قادرة  تكون  فنية 
الفنية  الفرقة  فتاأ�ش�شت  ربط،  اأي  بفرن�شا  يربطها  ل  التي  الم�شتقلة  الجزائرية 
الوطنية في �شهر اأفريل �شنة1958م بتون�س، وكانت بمثابة الجانب الآخر من العمل 
الذي اأخذت جبهة التحرير على عاتقها القيام به، وهو التعبير ب�شكل حي ل�شعوب 
العالم عن حقيقة ال�شعب الجزائري. وكان اأول عر�س قدمته الفرقة عنوانه )نحو 
النور( وهو لوحات من كفاح ال�شعب الجزائري، بالإ�شافة اإلى اأعمال اأخرى مثل 
بع�س  اإلى  الفرقة بجولة  المطوقة(. كما قامت  الجثة  و)راأ�س  الق�شبة(  )اأولد 
الدول ال�شقيقة وقدمت عرو�شًا كثيرة عرفت اإقباًل كبيرًا. وكان الهدف من هذه 

الجولت تعريف الراأي العام العالمي بالق�شية الجزائرية.

وبعد ال�شتقالل اأخذ الم�شرح الجزائري على عاتقه مهمة جديدة تختلف 
عن تلك التي كانت اأثناء حرب التحرير الجزائرية، فقد دخلت الجزائر مرحلة 
التي  التحولت  اإلى جانب  الوقوف  الم�شرح  والت�شييد، ومن هنا كان على  البناء 
�شهدها المجتمع الجديد. ونظرًا لأهمية الثقافة والم�شرح كواحد من روافدها، 
اأ�شدرها  التي  الالئحة  من  وتت�شح  تاأميمه.  على  الجزائرية  الحكومة  اأقدمت 
الم�شرح  )اأ�شبح  التاأميم  من  المرجوة  الأهداف  1963م  �شنة  الوطني  الم�شرح 
لخدمته...  �شالحًا  و�شيبقى  لل�شعب  ُمْلكًا  ال�شتراكية  تتبنى  التي  الجزائر  في 
الميوعة  التي تحارب  الواقعية  الثوري،  الواقع  رًا عن  اليوم �شيكون معبِّ م�شرحنا 
معانيها...اإن  واأعمق  اأ�شدق  في  للحقيقة  خادمًا  و�شيكون  الم�شتقبل،  وتبني 
الم�شرح �شيحارب كل الظواهر ال�شلبية التي تتنافى مع م�شالح ال�شعب، و�شوف ل 
يتجنب المتناق�شات ول ينقاد للتفاوؤل الأعمى، ول لتجريدية ل تتعامل مع الو�شع 
ر فن درامي م�شرحي بال �شراع، اإذ بغيره �شيتجرد  الثوري... ول يمكن اأن ُيت�شوَّ

الأ�شخا�س من الحياة ومن الرونق()5(.
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لحظنا  وتحّولته،  الجزائري  الم�شرح  لتطورات  متابعتنا  خالل  ومن 
مرحلة  في  ول�شيما  ال�شتقالل،  بعد  فيما  بداأت  الحقيقي  الن�شج  مرحلة  اأن 
الجزائري مراحل  الم�شرح  واكب  المرحلة  ففي هذه  والثمانينيات.  ال�شبعينيات 
البناء والت�شييد، واأغلب الم�شرحيات في هذه الفترة كانت مراآة عاك�شة لن�شال 
�شة بعد اأن تركت  ال�شعب الجزائري، و�شلطت الأ�شواء على كفاح الطبقات المهمَّ
الم�شرح  م�شامين  اأّما  المجالت.  جميع  في  مزرية  و�شعية  في  الجزائر  فرن�شا 
الجزائري اإبان تلك الحقبة فقد ركزت اأغلب التجارب على التوجهات ال�شائدة 
في تلك المرحلة، وهي التوجهات ال�شتراكية التي تدعو اإلى العدالة الجتماعية 

والثورة الزراعية وال�شناعية.

وقد عرفت هذه المرحلة ن�شاطات كثيرة، وارتبطت بكثرة الإنتاج وغزارة 
مة، وهذا الأمر يرجع اإلى تاأ�شي�س كثير من الفرق الم�شرحية،  الم�شرحيات المقدَّ

�شواء الفرق المحترفة اأو فرق الهواة.

التحديات.والرهانات
والم�شرح الجزائري منذ ميالده وهو »في رحلة البحث عن ذاته، مقتب�شًا 
بًا. وتعتبر هذه الظواهر عالمات  مرة ومترجمًا مرة وموؤ�شاًل مرة، ومّراٍت مجرِّ
الفن  اإذا كان هذا  التاأ�شي�س ل�شيما  �شحية، و�شرورة ل بد منها لكل فن ين�شد 
يحتاج  ديناميكيًا  فنًا  باعتباره  والم�شرح  الأمم.  من  اأمة  اأي  اأدب  في  م�شتحَدثًا 
اإلى تطوير وتغيير اآلياته با�شتمرار لي�شنع لنف�شه التميز والتفرد ويواكب تحولت 
الع�شر، فال يجب اأن يركن اإلى هذه الظواهر-ولو كانت �شرورية-زمنًا طوياًل، 
التاريخية.  م�شيرته  من  محددة  زمنية  بمرحلة  م�شروط  عليها  اعتماده  اإن  اإذ 
فالقتبا�س يتحدد زمنه-عادة- بال�شنوات الأولى لميالد هذا الفن، وي�شبح طرح 
م�شاألة التجريب مبررًا بوجود تراكمات اإبداعية �شابقة �شارت عاجزة عن اإثبات 

وجودها...«)6(.
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كتب  من  اأغلب  باإجماع  الجزائري  الم�شرح  واجهت  اإ�شكالية  اأبرز  ولعل 
درا�شات علمية عن الم�شرح الجزائري، هي م�شكلة ح�شور الن�س، ول�شيما الن�س 
اأو  الجادة،  الكتابة  وغياب  الم�شرحية  الفرق  ح�شور  فق�شية  بالجودة.  المتميز 
الن�س الم�شرحي المتميز طرحت مع ال�شنوات الأولى لال�شتقالل، وظلت متوا�شلة 
التاأليف الم�شرحي  الدار�س« لظاهرة  اإن  اأيامنا هذه، حيث  اإلى  وما تزال تطرح 
وثيقًا  ارتباطًا  ارتبط  الم�شرحي  الن�س  اأن  يتاأكد  الع�شرينيات  منذ  الجزائر  في 
محترفين،  كّتاب  طرف  من  يكتب  ال�شحيح  بالمعنى  تاأليفًا  يكن  فلم  بالعر�س، 
واإنما كان ي�شطلع بهذه المهمة في غالب الأحيان اأع�شاء الفرقة من الممثلين؛ 
هذه  وا�شتمرت  اأدبيًا،  ولي�س  وظيفيًا  كان  الجزائر  في  الم�شرحي  الن�س  اإن  اأي 
الظاهرة حتى بعد ال�شتقالل؛ اإذ ُيعدُّ الن�س من اأجل تقديمه على الخ�شبة في 
اأ�شرع وقت ممكن. وفي مرحلة متقدمة من تطور الم�شرح الجزائري بداأ يعتمد 

على الترجمة والقتبا�س.

اإلى  اأقرب  فهما  خا�شًا،  طابعًا  اأخذا  الجزائر  في  والقتبا�س  والجزاأرة 
مفهوم الإعداد الم�شرحي، بحيث اإن المقتب�س في بع�س الأحيان ياأخذ من الن�س 

الأ�شلي عقدته اأو هيكله فح�شب...

اإن غياب الن�س الم�شرحي لم يوقف م�شيرة الم�شرح الجزائري، فقد التجاأ 
اإلى الترجمة والقتبا�س اأو الإعداد الم�شرحي كما اأ�شرنا. و�شاعدت هذه العملية 
في تن�شيط الحركة الم�شرحية في الجزائر. ولم تقت�شر هذه الظاهرة على فرقة 
اإذا حاولنا  العملية  اأن هذه  الهواة. غير  الم�شرح الوطني، بل �شملت جميع فرق 

التمعن فيها وا�شتخال�س النتائج نجد اأنها اأثرت �شلبًا على التاأليف الم�شرحي.

ة الفا�شلة بين الم�شرق والمغرب  ومما زاد في حدة م�شكلة الن�س هو الهوَّ
وال�شتفادة من حركة التاأليف، خا�شة واأن الكتابة الم�شرحية في الوطن العربي 

عرفت تطورًا ملحوظًا منذ ال�شتينيات من القرن المن�شرم«)7(.
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موؤ�ش�شات  تاأ�شي�س  المجال  هذا  في  نقترحها  التي  القتراحات  بين  ومن 
درا�شة  ت�شهيل  بغر�س  وثرية،  ثمينة  بم�شادر  وتدعيمها  الدرامية  للفنون  وطنية 
التاأليف الم�شرحي، وتدري�س كيفيات النهو�س بدرا�شات نقدية م�شرحية  فنيات 
تنظيم  من  والإكثار  الم�شرحي،  لالإبداع  جوائز  تخ�شي�س  اإلى  اإ�شافة  جادة، 
وكذا  ت�شجيعهم،  بغر�س  الم�شرحيين  بالمبدعين  الخا�شة  الوطنية  الم�شابقات 

القيام بدورات تدريب للتاأليف والنقد الم�شرحي.

اأزمة الن�شو�س الم�شرحية في  ووفق منظور الباحث مخلوف بوكروح فاإنَّ 
الجزائر هي م�شكلة مفتعلة، فالن�س الم�شرحي موجود اأو يمكن اأن يوجد بالعمل 
م م�شكل الن�س  والبحث المتوا�شل، اإ�شافة اإلى اأن البحث الحقيقي عن حلول تج�شِّ

تكمن في درا�شة مادة الم�شرح كعر�س وكن�شاط ثقافي في المدار�س والمعاهد.

مها الباحث والناقد الم�شرحي  من خالل متابعتنا لخريطة الطريق التي قدَّ
الدكتور اأح�شن تليالني من اأجل النهو�س والرتقاء بالم�شرح الجزائري، فاإنَّ ما 
يجدر الهتمام به هو العمل على ا�شتعادة مالمح وب�شمات الم�شرح الجزائري 
اإلى ا�شتلهام م�شادر  المتمثلة في معالمه واأعالمه، فالم�شرح الجزائري يحتاج 
و�شنعت  الكبرى،  منابعه  �شكلت  التي  التجارب  فر�س  وباإمكانه  وثروته،  قوته 
من  المقدمة  الأمثلة  بين  ومن  العتراف،  وتحيات  بالمكا�شب  الحافلة  م�شيرته 

قبل الباحث اأح�شن تليالني:

ن�شالي  م�شرح  تاأ�شي�س  في  اهلل-مثاًل  كاتب-رحمه  م�شطفى  »تجربة   -
�شعبي ي�شتجيب لتطلعات الب�شطاء ويعبر عن مختلف الق�شايا المعي�شة بواقعية 
و�شدق. فالم�شرح الجزائري في اأ�شل ولدته كان �شعبيًا، بمعنى اأن الكوادر التي 
رت فعالياته لم تكن من النُّخب الجامعية، بل كانت من رحم ال�شعب الب�شيط  اأطَّ
الق�شنطيني-عاللو-داهمون- ر�شيد  الرواد  جيل  غرار  على  التعلم  المحدود 
الموهوبين،  الم�شرح  رجال  من  توري-روي�شد...وغيرهم  با�شطارزي-محمد 
الهاوي  الم�شرح  في  خا�شة  نجدها  التي  اليوم،  ال�شابة  المواهب  هذه  اأ�شالف 
طامحة اإلى النهو�س بالم�شرح بو�شاطة اإمكانيات مادية ب�شيطة جدًا، فالموهبة 

وحدها هي الر�شيد.
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ي�شتاأن�س  اأن  الن�شو�س  اإ�شكالية  يواجه  وهو  الجزائري  للم�شـرح  يمكن   -
بتجربة عبد القادر ولد عبد الرحمن كاكي في القتبا�س من الم�شرح العالمي، 
)القراب  م�شرحيات  في  فعل  كما  الجزائري،  التراث  من  بحكايات  وتطعيمها 
وال�شالحين( و )ديوان القراقوز(، و)كل واحد وحكمة(، وغيرها من الم�شرحيات 
باأ�شلوب جعل  والمزاح  والنقد  والمهرجون  والقراقوز  ال�شحك  فيها  امتزج  التي 

كثيرًا من النقاد ينعتون ولد عبد الرحمن كاكي بكونه برتولدبريخت العرب.

-باإمكان الم�شرح الجزائري اأي�شًا اأن ي�شتر�شد بتجريد عبد القادر علولة 
الم�شرح  طليعة  في  الجزائري  التعبير  واأ�شكال  فعاليات  وتوظيف  ا�شتلهام  في 
العربي، بعد تتويج كل من )الأجواد( و )اللثام( بجائزتي مهرجان قرطاج الدولي 
في الثمانينيات. ومن دون �شك فاإن تجربة ا�شتلهام اأ�شكال التراث وتوظيفه في 
المونولوج  م�شرح  رائد  علولة  رحيل  بعد  ويطورها  يحييها  من  اإلى  اليوم  حاجة 

اأي�شًا، عندما اأدى ببراعة مونولوج )حمق �شليم( ...

-المعلم الآخر الذي يمكن الإ�شارة اإليه هو ذلك الم�شرح الأدبي المكتوب 
باللغة العربية الف�شحى، والذي ي�شتقي مرجعيته من م�شرح الأديب ال�شهيد اأحمد 
ر�شا حوحو. ونكت�شف تاأثيراته في ن�شو�س اأحمد بود�شي�شة وعز الدين جالوجي. 
وهو في العموم م�شرح كثيرًا ما يرتبط بف�شاء المدر�شة، فالم�شرح المدر�شي ُيعدُّ 

رافدًا اأ�شا�شيًا في تطوير الحركة الم�شرحية...

-التجربة الأخيرة التي يمكن اأن تكون رافدًا هامًا هي تجربة م�شرح الهواة 
مغامرات  اإلى  يحتاج  فالم�شرح  والمواهب،  الطاقات  لتخريج  م�شدرًا  باعتباره 
بها  اأكد  جديدة  تجارب  عدة  الجزائري  الهاوي  الم�شرح  م  قدَّ وقد  التجريب، 

ح�شوره وتجدده«)8(.

مختلف  ر�شد  اإلى  �شعيه  في  رزاق  اأحمد  الباحث  روؤية  من  واقترابًا 
عنوان  تحت  قدمها  والتي  الجزائري،  الم�شرح  تواجه  التي  والعوائق  الم�شكالت 
اأهم العوائق والإ�شكاليات التي  »الم�شرح الجزائري خارج غرفة الإنعا�س«، فاإنَّ 
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تمنع الم�شرح الجزائري من التطور تكمن في القوانين التي لم تتطور منذ مرحلة 
الثورة الزراعية في الجزائر؛ اإذ لم يجد الم�شرح الحر منافذ للعمل. وقد اأ�شهمت 
القوانين الموجودة- وفق منظوره- في »الهروب من الم�شوؤولية الفنية لدى الكثير 
لت العمل الجماعي اإلى  من رجال الم�شرح، وخلقت ذهنية الف�شل والإحباط، وحوَّ

�شباق فردي«.

 اإ�شافة اإلى الت�شيير الإداري الذي يرى اأنه »�شار فعاًل ارتجاليًا«، فقد اأدت 
هذه العوامل اإلى انحطاط الم�شتوى الفني، ولذلك فهو يقترح:

الع�شر  مقت�شيات  ح�شب  و�شقلها  القوانين  في  النظر  اإعادة  �شرورة   -
والقت�شاد الوطني.

على  والرتكاز  الم�شارح،  اإدارة  ومناهج  الت�شيير  طرائق  في  النظر  اإعادة   -
مناهج اأخرى عالمية اأثبتت نجاحها ونجاعتها.

وخلق  الجمالي  الم�شتوى  ورفع  الفني  التكوين  على  والهتمام  التركيز   -
موؤ�ش�شات �شغيرة ذات طابع تجاري بحت، وو�شع خطط للترويج الإعالمي 

للم�شرح.

الم�شرح  ببدايات  ارتبطت  فقد  والنقد،  الجمهور  ح�شور  اإ�شكالية  اأما 
اإلى  مرحلة  من  يعرفها  التي  التطورات  مختلف  مع  ُتطرح  وظلت  الجزائري، 
بوكروح:  الباحث  يقول  الإ�شكالية  هذه  وعن  هذه.  اأيامنا  اإلى  تزال  وما  اأخرى، 
»الم�شرح الجزائري لي�س له جمهور عري�س يحت�شد لروؤيته ويتابع اإنتاجه، فنحن 
القادرين  اليومية  ال�شحف  قّراء  قليلة من  نعتمد في م�شرحنا على فئة  ل نزال 
على ا�شتكمال مالهيهم، فئة قادرة على ا�شتكمال ثقافتها بمعرفة مفاتيح التذوق 

الم�شرحي ال�شرف وال�شتمتاع بالم�شرح.

لم  الم�شرح  اأن  اإلى  بالأ�شا�س  يعود  الم�شرح  على  الجمهور  اإقبال  عدم  اإنَّ 
يدخل بعد �شمن العادات الثقافية للنا�س كما هو الحال في ال�شينما، ولن تتحقق 
هذه العملية اإل بجهد علمي ت�شترك فيه الأجهزة والموؤ�ش�شات الم�شوؤولة من اأجل 
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اأن مهمتها  الظروف  وتعتقد م�شارحنا في هذه  للجمهور،  الم�شرح  تفتح باب  اأن 
اإنتاج اأعمال م�شرحية وتقديمها، وهذا جهد ل يكفي لجلب الجمهور اإلى الم�شرح، 
ففي مثل ظروفنا ل بّد واأن تتكفل اأجهزة الم�شارح بتطوير مقدرة الجماهير على 

التذوق الفني وارتياد الم�شرح.

واإنما كان  الفني الجيد هدفًا في حد ذاته  الم�شتوى  اإلى  الو�شول  لم يكن 
اأن يلتحم الم�شرح بالجمهور، واأن تزداد قاعدته، واأن يرتبط به النا�س  الهدف 
وياألفوه، والحقيقة اأن الزيارات التي قامت بها فرقة الم�شرح الوطني الجزائري 
تترك  واأن  توؤثر  اأن  ت�شتطيع  بحيث  جدًا،  محدودة  تعتبر  المدن  مختلف  عبر 

ب�شماتها على الجمهور، وف�شاًل عن ذلك فاإنها لم تذهب اإلى الأرياف«)9(.

ا في ما يخ�سُّ النقد فيرى بوكروح اأن م�شاهمة النقاد الجزائريين في  اأمَّ
الم�شرح لي�س كبيرة، فاأجهزة الإعالم تقف موقفًا �شلبيًا من الم�شرح، وما يدل 
على هذا الأمر الأعمدة القليلة التي تظهر على �شفحات الجرائد، والتي تفتقر 
اإلى النقد ال�شليم والمعالجة المو�شوعية. ويذهب اإلى اأنه لم يكن للنقد م�شاهمة 
كبيرة في تن�شيط الحركة الم�شرحية الجزائرية وتوجيهها، بل النقد الم�شرحي 
في  الم�شرحي  النقد  �شعف  وُيرِجع  الأحيان.  غالب  في  و�شطحي  هام�شي  �شيء 
اإنَّ  اإلى عدم وجود نّقاد متخ�ش�شين في مجالي الفن والم�شرح، حتى  الجزائر 
العنا�شر القليلة العاملة في هذا المجال تاأخذ عملية النقد الم�شرحي من الجانب 
الواحد  الم�شرحي  العمل  تتناول  اإنها  اأي  ومحدودة؛  اأحادية  بروؤية  الخارجي 
بمفرده، ولم تدر�شه بكونه عماًل فنيًا ثقافيًا؛ اإذ اإن الناقد الفني الم�شرحي ينبغي 

رًا وملّمًا بكل ما يتعلق بهذا الن�شاط الثقافي الإن�شاني. اأن يكون فنانًا ومنظِّ

ول تفوتنا الإ�شارة اإلى اإ�شكالية اللغة في الم�شرح الجزائري، وهي واحدة من 
الإ�شكاليات التي لقيت اهتمامًا وا�شعًا، وقد تركز النقا�س في مو�شوع اللغة على 
طبيعة اللغة الم�شتعملة، هل يتم ا�شتعمال الف�شحى اأم العامية لقد »راأى البع�س 
اأن ا�شتعمال الف�شحى هو الطريق الوحيد للتخاطب في ميدان الم�شرح، خا�شة 
واأن الوطن العربي يتميز بتنوع لهجاته وكثرتها، واأن اللغة العربية هي الوحيدة 
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الكفيلة بتخطي هذا الم�شكل، لكونها لغة م�شتركة ي�شتطيع فهمها الإن�شان العربي 
ا�شتعمال  اإمكان  عدم  اآخر  فريق  راأى  وقد  المحيط.  اإلى  الخليج  من  كان  اأينما 
اللغة الف�شحى، ويعلِّلون راأيهم هذا باأن اللغة العربية غير مفهومة في الأو�شاط 
ال�شعبية الوا�شعة نظرًا لتف�شي الأمية، في حين حاول فريق اآخر حل هذا الم�شكل 

والتوفيق بين الراأيين فالتجاأ اإلى ما يمكن ت�شميته باللغة الثالثة...

اإن الم�شكلة الحقيقية في الم�شرح لي�شت في ا�شتعمال الف�شحى اأو العامية، 
يجب  التي  الم�شرحية،  واللغة  الأدبية  اللغة  بين  هي  المطروحة  الق�شية  اإن  بل 
البحث فيها والعمل على تحقيقها، بالبحث عن لغة م�شرحية درامية، لغة معبرة 
في حالتها  تكن �شالحة  لم  الجزائر  في  العربية  واللغة  الم�شرحي،  الحدث  عن 
الرغم  وعلى  درامية.  لغة  لتكون  والإر�شاد  والوعظ  بال�شجع  المهتمة  التقليدية 
من اأن اأول م�شرحية كتبت في الجزائر كانت بالف�شحى من قبل جمعية الطلبة 
على  لت�شجع  تكن  لم  بالجماهير  اللتحام  و�شرورة  الواقع  اأن  اإل  الجزائريين، 
ال�شتمرار في هذه التجربة، لأن هذه اللغة الم�شتعملة لي�شت لغة م�شرحية درامية 
م�شكل  اإذن  الجماهير.  اأو�شاط  في  المتف�شية  الأمية  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من 
الف�شحى والعامية يعد م�شكاًل ظرفيًا، وبتحقيق محو الأمية ن�شتطيع اإزالة الهوة 
نحاول  الم�شرحية  اللغة  م�شكل  طبيعة  ولفهم  والف�شحى.  العامية  بين  الفا�شلة 
بلدان  قد دخل  الم�شرح  كان  فاإذا  العربي.  والم�شرق  الجزائر  بين  مقارنة  عقد 
طريق  وعن  م�شرحي  وكعر�س  اأدبي  كن�س  اأوروبا  من  وافدًا  العربي  الم�شرق 
الترجمة، ودخل بوا�شطة فئة مثقفة بقيت تعتبره عماًل ثقافيًا مح�شًا، فاإن الو�شع 
بالترجمة، فقد كان هواة هذا  يرتبط  لم  الم�شرح  الجزائر يختلف، فظهور  في 
عر�شها  هزلية  غنائية  ا�شكت�شات  �شكل  في  م�شرحياتهم  لكتابة  يجتمعون  الفن 
يقدمون  الجزائري  الم�شرح  هواة  وظل  ال�شحك.  طريق  عن  الجمهور  جَذب 
م�شرحيات على هذا المنوال ي�شتخدمون من اللغة ما يبعث على ال�شحك، غير اأن 
د لغتها، واأن الكاتب يجد نف�شه مقيدًا بذلك لأنه  مو�شوع الم�شرحية هو الذي يحدِّ
يتخيل ال�شخ�شيات وهي تتحرك. ولغة الم�شرح لي�شت م�شكلة فكل كاتب م�شرحي 
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ي�شتعمل و�شيلته، واللغة العربية غنية وقادرة على التنويع الفني، فهي لغة لها قيمة 
ا�شتعمالية في الكتابة والحديث، واللهجة الجزائرية الم�شتعملة في الم�شرح قد 
تترك الم�شرح الجزائري ل يتجاوز نطاق المحلية، وقد اأكدت هذا التجارب في 

المهرجانات العربية والمغربية«)10(.

وما يمكن قوله في الختام هو اأنَّ الم�شرح الجزائري يزخر بتجارب م�شيئة 
وم�شرقة تعك�س الجهود الجبارة التي بذلها عمالقة الم�شرح الجزائري، وقد ظهرت 
براعتهم وخبراتهم الفنية العالية من خالل الكثير من الم�شرحيات الجزائرية 
الرائدة التي ما تزال اإلى اأيامنا هذه تلقى اأ�شداًء طيبة، ويجدر بالأجيال الجديدة 
مراجعة التجارب القديمة لال�شتفادة منها للنهو�س بالم�شرح الجزائري، الذي 
تقييمات  باإ�شدار  وذلك  وعوالمه،  هواج�شه  في  البحث  تعميق  اإلى  بحاجة  هو 
الجزائرية  الم�شرحية  بالتجربة  لالرتقاء  جادة  نقدية  روؤى  وتقديم  مو�شوعية، 

وربطها ومقارنتها مع التجارب الجديدة والمعا�شرة.

اأن  هو  الجزائر  في  ال�شادرة  الأدبية  للدرا�شات  المتابع  ي�شتنتجه  وما 
التي  النقدية  والدرا�شات  الأبحاث  من  كبيرًا  قدرًا  ينل  لم  الجزائري  الم�شرح 
تر�شد تجربته، وتك�شف النقاب عن خ�شائ�شه، وهذا ما خلق نوعًا من ال�شبابية 
لدى دار�س الم�شرح الجزائري الذي ل يجد درا�شات ي�شتند اإليها فال يت�شجع على 

البحث.

على  الحر�س  من  بد  فال  الن�س،  يكت�شيها  التي  البالغة  لالأهمية  ونظرًا 
النتقاء الجيد للن�شو�س الم�شرحية الجزائرية، فهناك ن�شو�س تت�شم بالب�شاطة 
الراقي  الفني  ببنائها  تتميز  الن�شو�س  وبع�س  بالهتمام،  وحظيت  وال�شطحية 
وان�شجامها مع الق�شايا الراهنة التي يعي�شها المجتمع الجزائري ولم تلق العناية 

الكافية.
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من  مو�شوعًا  الكتاب  ويعالج 
تظل  اأن  يجب  التي  املهمة  املو�شوعات 
القت�شادية  الق�شايا  اأجندة  راأ�س  على 
وهو  العربي،  الوطن  يف  والجتماعية 
الذي  العربي«  الغذائي  »الأمن  مو�شوع 
القومي  لالأمن  ركيزة  املوؤلِّفان  يعتربه 
بدرجة  ينطبق  وهذا  ما،  لبلٍد  بالن�شبة 
تعتمد  التي  العربية  الدول  على  اأكرب 
ن�شف  على  احل�شول  يف  اخلارج  على 
اأن  املوؤلِّفان  ويذكر  الغذائية.  احتياجاتها 
اأهم  من  واملائي  الغذائي  الأمن  م�شكالت 
الكويت  اإعالن  حددها  التي  التحديات 
والتنموية  القت�شادية  القمة  عن  ال�شادر 
عام  الكويت  يف  عقدت  التي  والجتماعية 
اأن  النفط ميكن  اأن عوائد  ويريان   .2009
الغذائي  الأمن  ق  حتقِّ التي  القاطرة  تكون 
من  مالئم  جزء  بتوجيه  وذلك  العربي، 
م�شروعات  يف  لال�شتثمار  املوارد  هذه 
تعزيز الأمن الغذائي العربي، �شواًء اأكانت 
اأم  العربي  العامل  داخل  امل�شروعات  هذه 
ثنائية  اأهمية  املوؤلفان  ويوؤكد  خارجه. 
الغذاء والنفط على اعتبار اأن نهاية ع�شر 
النفط التقليدي وبداية ع�شر النفط غري 
املنظور،  الأفق  �شمن  اأ�شبحت  التقليدي 
الأمر الذي يعني اأن العائدات التي حُتققها 
النفط وت�شديره  اإنتاج  العربية من  الدول 
خلفية  على  للتناق�س  مر�شحة  �شتكون 

واحتمال  التقليدي،  النفط  اإنتاج  تراجع 
العربي،  النفط  على  الطلب  انخفا�س 
م�شادر  ل�شتعمال  العاملي  التوجه  نتيجة 
بديلة للطاقة، )من خالل الطاقة اجلديدة 
الزيتي،  ال�شخر  وا�شتغالل  واملتجددة 
للن�شوب  بالإ�شافة  احليوي(،  والوقود 
وتطوير  النفط،  لحتياطي  التدريجي 
تكنولوجيا جديدة ل�شتخراج النفط خارج 

املنطقة العربية.

الغذائي  »الأمن  الكتاب  ي�شم 
العربي« بالإ�شافة للمقدمة اأربعة ف�شول. 

يف الف�شل الأول من الكتاب، حتدث 
املوؤلفان عن اختالف الهياكل القت�شادية 
اأطروحة  العربية، وذلك »لبلورة  الدول  يف 
حتديات  ملواجهة  كاأ�شا�س  املوارد  تكامل 
�شنفت  الغر�س،  ولهذا  الغذائي.  الأمن 
جمموعتني:  يف  العربية  الدول  الدرا�شة 
للنفط  امل�شدرة  الدول  ت�شم  الأوىل 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  الأع�شاء 
الدول  باقي  ت�شم  والثانية  وخارجه، 
العربية التي تتميز بدرجة اأكرب من التنوع 

يف هياكلها القت�شادية.

الكبري  التفاوت  اإىل  املوؤلفان  واأ�شار 
الكبري  والتفاوت  الزراعية،  الإمكانات  يف 
وبالتايل  ال�شكان،  وعدد  املحلي  الناجت  يف 
الناجت  هذا  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  يف 
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يتطلب  الذي  الأمر  العربية،  الدول  يف 
لتحقيق  العربية  الدول  بني  اإقليميًا  تعاونًا 
�شرورة  يوؤكد  وهذا  فيها.  الغذائي  الأمن 
املوارد  لتوظيف  الإقليمي  التكامل  حتقيق 
الالزمة  والطبيعية  واملالية  الب�شرية 
العربية،  الدول  الغذائي يف  الأمن  لتحقيق 
بينها  ما  يف  التعاون  يقت�شي  الذي  الأمر 
لكن  وا�شحة،  اقت�شادية  اتفاقات  مبوجب 
الأهم من ذلك وجود اإرادة �شيا�شية لو�شع 
هذه التفاقات مو�شع التنفيذ، ل اأن ُيكتفى 
بتغطية توقيع مثل هذه التفاقات اإعالميًا 
الإعالم،  و�شائل  ويف  التلفاز  �شا�شات  على 
املنا�شبة،  بهذه  التذكارية  ال�شور  والتقاط 
بعد  الأدراج  يف  التفاقات  هذه  حفظ  ثم 

ذلك.

الكتاب  من  الأول  الف�شل  ن  وت�شمَّ
عت،  بالإ�شافة ملا تقدم، التفاقيات التي ُوقِّ
خم�شينيات  منذ  اأُن�شئت  التي  واملنظمات 
مبو�شوع  عالقة  لها  والتي  املا�شي،  القرن 
اأنه  املوؤلفان  ويذكر  الغذائي.  الأمن 
عام  العربية  الدول  جامعة  تاأ�شي�س  منذ 
1945- اأُبرمت نحو )14( اتفاقية ثنائية، 
اجلماعية  التفاقات  من  لعدد  بالإ�شافة 
جمل�س  اتفاقية  منها  العربية،  الدول  بني 
 ،1957 عام  العربية  القت�شادية  الوحدة 
عام  امل�شرتكة  العربية  ال�شوق  واتفاقية 
التنمية  �شناديق  من  عدد  واإن�شاء   ،1964

ال�شبعينات،  يف  العربية  وال�شتثمار 
التجاري  التبادل  وتنمية  تي�شري  واتفاقية 
واإن�شاء   1982 عام  العربية  الدول  بني 
الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة 

عام 1998 وا�شُتكِملت عام 2005. 

اإل اأن كل هذه التفاقات واملوؤ�ش�شات 
اإل دورًا  املوؤلفان- مل متار�س  - كما يذكر 
العربي،  التعاون  ال�شعف لتحقيق  يف غاية 

ويعزى ذلك لأ�شباب كثرية، اأهمها:

افتقار الدول العربية اإىل قواعد اإنتاجية  -
العمل  لقيام  لزمة  موؤ�ش�شاتية  وبنية 

القت�شادي العربي امل�شرتك.

لالأهداف  - اأولوية  العربية  الدول  و�شع 
الأهداف  على  والأمنية  ال�شيا�شية 
العربي  القت�شادي  للعمل  القت�شادية 
امل�شرتك، نتيجة رغبتها يف احلفاظ على 

ا�شتقاللها ال�شيا�شي.

تباُين النظم ال�شيا�شية والقت�شادية يف  -
الدول العربية.

الدول  - بني  النقل  قطاع  كفاءة  عدم 
النقل الربي والنقل  العربية- خ�شو�شًا 
تكاليف  اأن  املوؤلفان  ر  ويقدِّ البحري. 
 %32 حوايل  اإىل  ت�شل  والتاأمني  النقل 
بني  املتبادلة  العربية  ال�شلع  قيمة  من 

الدول العربية.
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ال�شعف  نقطة  اأنَّ  تقديري  ويف 
الأ�شا�شية لدينا هي عدم املتابعة؛ اإذ ل يكفي 
التفاقات،  هذه  مثل  من  العديد  نوقع  اأن 
واملنظمات،  املوؤ�ش�شات  من  الكثري  ونن�شئ 
املوؤ�ش�شات  هذه  عمل  متابعة  املهم  لكن 

ومتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها.

ويتحدث املوؤلفان عن اأبرز العقبات 
التي واجهت بناء التكامل العربي، واأهمها:

الإدارية  - الإجراءات  من  مرتاكم  ر�شيد 
لل�شيا�شات احلكومية يف الدول العربية، 
اإىل  الأحيان  اأغلب  يف  اأدى  الذي  الأمر 
تعقيد الإجراءات عرب املنافذ احلدودية 

ف يف تطبيقها. والتع�شُّ

عدم التزام هذه الدول بتنفيذ القرارات  -
العمل  اإطار  يف  املربمة  والتفاقات 

القت�شادي العربي امل�شرتك. 

على  - القرار  ُيتَّخذ  التي  املعلومات  غياب 
العربية  الدول  ممثلي  لدى  اأ�شا�شها 
العمل  موؤ�ش�شات  يف  الفنية  والأجهزة 
مهمة  نقطة  وهذه  امل�شرتك.  العربي 
ع يف اتخاذ القرار، دون  اأخرى، لأن الت�شرُّ
�شتكون  ومعلومات دقيقة  وافية،  درا�شات 

له نتائج �شلبية.

على  - بال�شيطرة  احلكومات  ك  مت�شُّ
ال�شيا�شات الُقْطرية.

القت�شادية  - التفاقات  عقد  يف  ع  الت�شرُّ
من دون اإجراء درا�شات وافية. 

واأود التاأكيد هنا على ما ذكره املوؤلفان 
الإجراءات  وبطء  تعقيد  عن  الفا�شالن 
ما  وهو  احلكومية،  الأجهزة  يف  الإدارية 
ا�شطلح على التعبري عنه »بالبريوقراطية«، 
وانعكا�شاتها ال�شلبية على م�شالح املواطنني 
وقطاع الأعمال. كما ثبت اأن الت�شرع يف عقد 
القت�شادية خ�شو�شًا مع جهات  التفاقات 
دولية دون درا�شات وافية ومعلومات دقيقة، 
ودون ال�شتئنا�س بتجارب دول �شقيقة �شبق 
له  �شتكون  التفاقات،  هذه  مثل  وقعت  اأن 

انعكا�شات �شلبية اأي�شًا.

ويقدم املوؤلفان يف الف�شل الثاين من 
الكتاب تعريفًا ملفهوم الأمن الغذائي، ويريان 
اأن التعريف الأكرث تداوًل هو تعريف منظمة 
اأن  يرى  الذي  )الفاو(،  والزراعة  الأغذية 
يتاح  الذي  الو�شع  الغذائي هو »ذلك  الأمن 
القدرة  كلها  الأوقات  يف  النا�س  جلميع  فيه 
للح�شول  والقت�شادية  والجتماعية  املادية 
الآمن  الطعام  من  كافية  كميات  على 
واملغذي وحتقق لهم حياة نا�شطة و�شحية«. 
ال�شادر  الكويت  اإعالن  عن  يتحدثان  ثم 
والتنموية  القت�شادية  القمة  موؤمتر  عن 
الذي ر�شد عددًا  والجتماعية �شنة 2009، 
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العربي  العامل  يواجهها  التي  التحديات  من 
يف جمال الأمن وال�شلم الجتماعي. وكانت 
من  املائي  والأمن  الغذائي  الأمن  م�شكالت 
اأهم التحديات التي ر�شدها اإعالن الكويت. 
العمل  تاأكيد  مت  التحديات،  هذه  وملواجهة 
تنفيذ  و�شرعة  الزراعي،  الإنتاج  زيادة  على 
اأقرتها  التي  الزراعية  التنمية  ا�شرتاتيجية 

قمة الريا�س عام 2007.

برناجمًا  الكويت  قمة  واأقرت 
عامًا،  ع�شرين  ميتد  الغذائي  لالأمن  طارئًا 
ي�شتهدف توفري فر�س ا�شتثمار يف م�شروعات 
بتكلفة اإجمالية تبلغ 65 مليار دولر. ويهدف 
احلبوب  اإنتاج  يف  زيادة  لتحقيق  الربنامج 
اإنتاج  يف  وزيادة  طن،  مليون   )20( بنحو 
واملحا�شيل  طن،  مليون   6.3 مبقدار  الأرز 
ال�شكرية مبقدار )26( مليون طن، والبذور 

الزيتية مبقدار مليون طن. 

الربنامج  بو�شع  بو�شر  هل  ولكن.. 
هذا الطارئ مو�شع التنفيذ؟

الف�شل  هذا  يف  املوؤلفان  ويذكر 
احلبوب  من  العربية  الغذائية  الفجوة  اأن 
 2000 عام  طن  مليون   46.4 من  ارتفعت 
و64   2010 عام  طن  مليون   56 حوايل  اإىل 

مليون طن عام 2011. 

العربي  القت�شادي  التقرير  وقّدر 
الغذائية  الفجوة  قيمة  ترتفع  اأن  املوحد 
ال�شكان  عدد  زيادة  معدل  ب�شبب  العربية، 
وارتفاع متو�شط دخل الفرد وارتفاع الأ�شعار 
اإىل )60( مليار دولر يف عام 2030 مقارنة 

بـ 35.2 مليار دولر يف عام 2010.

لت�شييق  نفعله  اأن  يجب  الذي  فما 
هذه الفجوة الكبرية؟

الكتفاء  ن�شبة  عن  احلديث  ويف 
الذاتي من الناجت الزراعي يف الدول العربية 
بنيَّ املوؤلفان اأن هذه الن�شبة متدنية يف اأغلب 
دول  يف  خ�شو�شًا  للنفط،  رة  امل�شدِّ الدول 
هذه  اأن  وذكرا  اخلليجي.  التعاون  جمل�س 
الن�شبة تقل عن 25% يف اأربع دول من الدول 
ال�شت الأع�شاء يف جمل�س التعاون اخلليجي، 
يف  و%8.5  قطر  يف   %7 اإىل  ت�شل  بينما 
يف   %25 عن  الن�شبة  هذه  وتقل  البحرين، 
ليبيا، بينما تبلغ 70.8% يف اجلزائر وتبلغ 
يف جيبوتي 9.1% ويف الأردن 37.3% ويف 

لبنان 48.4% ويف ال�شودان %95.5.

ول�شمان عدم حدوث ما قد ُيزعزع 
يقرتح  الغذائية،  الإمدادات  ا�شتقرار 
م�شرتك  اإقليمي  خمزون  تكوين  املوؤلفان 
من  خا�س  وب�شكل  العربية،  البلدان  بني 
العتماد  اأبعاد  كاأحد  احلبوب/القمح، 

الجتماعي على النف�س. 
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من  عددًا  الف�شل  هذا  ن  وت�شمَّ
اجلداول، منها جدول عن التوزيع الن�شبي 
ال�شلع  جمموعات  على  الغذائية  للفجوة 
عن  وجدول  العربي،  العامل  يف  الغذائية 
يف  الزراعي  الناجت  من  الذاتي  الكتفاء 
جديرة  اجلداول  وهذه  عربية،  دولة  كل 

بالدرا�شة والتحليل.

الكتاب  من  الثالث  الف�شل  ويف 
يتحدث املوؤلِّفان عن حتديات الأمن الغذائي 
وقد  امل�شتقبلية،  التوقعات  ظل  يف  العربي 
الأمور  يف  التحديات  هذه  املوؤلفان  �س  خلَّ

التالية:

1-التوقعات.املت�ضلة.بالنمو.ال�ضكاين:.
املتحدة  الأمم  لتقديرات  وطبقًا 
العربي  العامل  اأن يرتفع عدد �شكان  ُيتوقع 
الذي كان عام 2010 حوايل 3ر359 مليون 
�شكان  من   %5.2 حوايل  وي�شكل  ن�شمة، 
ن�شمة  مليون   598.2 حوايل  اإىل  العامل، 
عام 2050 ميثلون 6.5% من �شكان العامل 
يف تلك ال�شنة، وملجرد احلفاظ على الأمن 
الغذاء  اإنتاج  زيادة  يلزم  العربي  الغذائي 
بن�شبة الثلثني على الأقل حتى عام 2050. 

ة نقطة اأخرى ل تقل اأهمية عن  وثمَّ
النمو ال�شكاين هي النمو احل�شري؛ اأي منو 
الهجرة  زيادة  ب�شبب  احل�شر  �شكان  عدد 

تقديرات  وح�شب  املدن.  اإىل  الريف  من 
الأمم املتحدة يتوقع اأن ت�شل ن�شبة �شكان 
يف   72.3 اإىل  العربي  العامل  يف  احل�شر 

عام 2050.

2-.التوقعات.املت�ضلة.بالنمو.القت�ضادي:.
يتوقع املوؤلفان اأن يكون معدل النمو 
الفرتة  يف  متو�شطة  من  اأقل  القت�شادي 
اأن  ُيتوقع  لكن  و2010،   2005 عامي  بني 
الأو�شاع  ا�شتقرار  بعد  الن�شبة  هذه  ترتفع 
التي  تلك  خ�شو�شًا  العربية،  الدول  يف 

اندلعت فيها ثورات.

اأمام  التحديات  اأن  املوؤلفان  ويرى 
تاأمني  يف  تتمثل  ل  الغذائي  الأمن  حتقيق 
لإ�شباع  الغذاء  اإمدادات  من  كاٍف  قْدٍر 
للمواطنني،  والتغذوية  الغذائية  احلاجات 
بل يف القدرة على دفع قيمة فاتورة الغذاء 
خ�شو�شًا  ال�شلع،  قيمة  ارتفاع  حال  يف 
بالن�شبة للدول التي تعاين ق�شورًا يف املتاح 

من النقد الأجنبي. 

3-.حتدي.التغري.املناخي:
الأمن  يف  املناخي  التغري  يوؤثر 
الغذاء  اإنتاج  يف  املختلفة  باأبعاده  الغذائي 
الغذاء  اإنتاج  ا�شتقرار  ويف  وتوافره، 
وتتباين  عليه.  واحل�شول  منه  وال�شتفادة 
منطقة  من  �شديدًا  تباينًا  التاأثريات  هذه 

اإىل اأخرى من مناطق العام.
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للنماذج  طبقًا  اأنه  املوؤلفان  ويرى 
�شتعادل  العاملي  امل�شتوى  على  القت�شادية 
بالتغري  املرتبطة  واملخاطر  الكلية  التكلفة 
املناخي 5% من الناجت العاملي �شنويًا، وقد 
ت�شل هذه الن�شبة اإىل 20% يف بع�س مناطق 
العامل. و�شيكون تاأثري املناخ بالن�شبة لإنتاج 
كذلك  و�شيكون  �شلبيًا،  وتوافره  الغذاء 
حالة  يف  الغذاء،  اإنتاج  ل�شتقرار  بالن�شبة 
وجفاف  وفي�شانات  اأعا�شري  حدوث 

وعوا�شف ثلجية.

العربي من  العامل  يعاين  اأن  وُيتوقع 
اأي  اأكرث من  للتغري املناخي  ال�شلبية  الآثار 
الدرا�شات  تبني  اإذ  العامل؛  يف  اآخر  اإقليم 
واجلفاف  احلرارة  موجات  وترية  تزايد 
احتمال  مع  املتو�شط،  البحر  اإقليم  يف 
وتزايد  احليوانية،  الإنتاجية  انخفا�س 
حالت نفوق املا�شية يف املراعي يف املناطق 

القاحلة و�شبة القاحلة.

4-.حتدي.املياه:
ــة الــتــنــمــيــة  ــجــي ــي ــرتات ــش تــنــطــلــق ا�
د  املحدِّ العامل  هي  املياه  اأن  من  الزراعية 
ع يف الأر�س الزراعية. وتعترب منطقة  للتو�شُّ
ال�شرق الأو�شط، و�شمال اإفريقيا التي ت�شم 
العامل  مناطق  اأفقر  العربية  الدول  معظم 
ــاه عــلــى الإطـــــالق، مبعيار  مــن حــيــث املــي
العذبة  املياه  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط 

الأمن  بني  الرتباط  فاإن  ولــذا،  املتجددة. 
الــغــذائــي والأمــــن املــائــي يف حــالــة العامل 
اآخر  اإقليم  اأي  حالة  يف  منه  اأكــرب  العربي 
لالأمن  اأهمية  الأكرب  فالعن�شر  العامل،  يف 

الغذائي هو الأمن املائي.

�ضوء. يف. النفطية. العائدات. توقعات. .-5

النفط. لحتياطي. التدريجي. الن�ضوب.

ل�ضتخراج. جديدة. تكنولوجيا. وتطوير.
النفط.خارج.املنطقة.العربية

ن�شوب  احتمال  اأن  املوؤلفان  يذكر 
تكنولوجيا  تطوير  و/اأو  النفط  احتياطي 
حتديًا  ي�شكل  النفط  ل�شتخراج  جديدة 
على  العربي  العامل  قدرة  اإىل  بالن�شبة 
لأكرث  طبقًا  واأنه  الغذاء،  ا�شترياد 
اأن يبلغ الإنتاج  ُيتوقع  التقديرات رجحانًا، 
جميع  من  التقليدي  النفط  من  العاملي 
 .2050 2020و  عامي  بني  اأق�شاه  املناطق 
التقليدي خارج  النفط  بالن�شبة لإنتاج  اأما 
ي�شل  اأن  فُيتوقع  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
اإىل منتهاه بني عامي 2010و2030؛ اأي اإن 
الإنتاج  ال�شرق الأو�شط �شيطيل عمر  نفط 
العاملي للنفط التقليدي بنحو ع�شرين عامًا 
ع�شر  نهاية  اأن  يعني  الذي  الأمر  فقط، 
النفط التقليدي اأ�شبحت يف الأفق املنظور. 

الذهبية  الفر�شة  اأن  املوؤلفان  ويرى 
عوائد  ا�شتثمار  يف  تكمن  العربي  للعامل 
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الأمن  لتحقيق  الأفول  مرحلة  قبل  النفط 
بني  املتبادلة  العالقة  اإدراك  مع  الغذائي، 
حتقيق الأمن الغذائي وقدرة العامل العربي 
واحل�شول  النفطية،  ثروته  حماية  على 
الباقية  املرحلة  يف  لها  مردود  اأعلى  على 
اإىل  ُينظر  اأن  لبد  ولذا  التقليدي.  للنفط 

الأمن الغذائي مثل الأمن القومي عمومًا.

الكتاب  من  الرابع  الف�شل  ويف 
الكامنة  الإمكانات  عن  املوؤلفان  يتحدث 
الغذائي،  الأمن  لتحقيق  العربية  للدول 
ويذكران اأن املوارد املطلوبة ملقابلة الفجوة 
تتمثل يف  الغذائي  الأمن  الغذائية وحتقيق 
ومياه  للزراعة،  قابلة  اأر�س  موارد:  ثالثة 
ويو�شحان  للتمويل.  مالية  وموارد  للري، 
الثالثة  املوارد  املتاحة من هذه  الإمكانات 
اإمكانية  مدى  ملعرفة  العربية  الدول  يف 
الغذائية،  الفجوة  خف�س  يف  الدول  هذه 
بالعتماد  فيها  الغذائي  الأمن  وحتقيق 
على مواردها الذاتية. فبالن�شبة لالأرا�شي 
امل�شاحة  اإىل  ن�شبتها  فاإن  الزراعية، 
اإىل  ت�شل  العربية  الدول  يف  اجلغرافية 
25% يف ثالث دول عربية )تون�س و�شورية 
املغرب  يف   %16.3 حوايل  وتبلغ  ولبنان( 
والعراق  والبحرين  وال�شودان  وفل�شطني 
من  اأقل  وتبلغ  والأردن،  اجلزائر  وم�شر 

ن�شبة 3% يف باقي الدول العربية.

فاإن  املائية،  للموارد  بالن�شبة  اأما 
اإذ  �شديدًا؛  �شحًا  يعاين  العربي  العامل 
يف   15:1 العامل  اإىل  بالن�شبة  حظه  يبلغ 
يف  و46:1  اجلارية  ال�شطحية  املياه  حال 
حال  ويف  ال�شنوي.  املطر  متو�شط  حال 
يبلغ متو�شط ر�شيد الفرد من املياه �شنويًا 
فاإنه  العربية  الدول  يف  مكعبًا  مرتًا   1057
يف  مكعب  مرت  اآلف  �شبعة  حوايل  يبلغ 
العامل. ومعنى هذا اأنه ل توجد كمية كافية 
الأمن  لتحقيق  العربي  العامل  املياه يف  من 

الغذائي.

اأما بالن�شبة للتمويل فيجب اأن يكون 
املنطقة  من  النفط  ت�شدير  من  متوفرًا 
اخلليجية،  الدول  من  واأ�شا�شًا  العربية، 
ا�شتخدام  كيفية  يف  الالزم  التمويل  ويوؤثر 
اأرا�ٍس ومياه.  املوارد الزراعية املتاحة من 
املالئمة  التكنولوجيا  با�شتخدام  وذلك 
املوارد  من  ممكن  عائد  اأق�شى  لتحقيق 

الإنتاجية امل�شتخدمة.

لإقامة  التمويل  نحتاج  اأننا  كما 
موا�شالت(  وو�شائل  )طرق  حتتية  بنية 
الزراعية-  الأرا�شي  منتوجات  لتو�شيل 
اإىل الأ�شواق، ف�شاًل عن  املنتوج النهائي- 
ع  بناء �شوامع لتخزين احلبوب- لكن َيتوقَّ
الكايف  التمويل  ر  توفُّ يتاأثر  اأن  املوؤلفان 
مقابل ت�شدير النفط يف الأجلني؛ املتو�شط 
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التدريجي  الن�شوب  ب�شبب  والطويل، 
�شبقت  كما  له،  بدائل  وظهور  للنفط، 

الإ�شارة لذلك.

الإمكانات  اأن  تقدم  مما  ويت�شح 
قيا�شًا  منخف�شة  العربية  للدول  الزراعية 
اأن  كما  الزراعية،  ال�شلع  من  بحاجاتها 
على  بالعتماد  الغذائي  الأمن  حتقيق 
اإليه  حتتاج  ما  ل�شترياد  النفط  موارد 
الدول العربية من �شلع غذائية ل�شد الفجوة 
الغذائية لديها، يعترب يف نظر املوؤلَِّفني حاًل 
النفط  باحتياطي  لرتباطه  املدى،  ق�شري 
يف هذه الدول من جهة، وللتوجه نحو بدائل 
للطاقة،  النفط كم�شدر  بدياًل عن  اأخرى 
بعد  املوؤلفان  ويت�شاءل  اأخرى.  جهة  من 
ذلك: هل ميكن للدول العربية اأن تخف�س 
الغذائي  الأمن  ق  وحتقِّ الغذائية  الفجوة 
الزراعية  ال�شلع  من  اإنتاجها  بزيادة  فيها 
فح�شب  الذاتية  اإمكاناتها  با�شتخدام 
�شتحتاج  اأنها  اأم  ومتويل(  ومياه  )اأر�س 
اإمكانية  لعدم  اأرا�شيها  خارج  لال�شتثمار 
املطلوبة  بالدرجة  الزراعي  اإنتاجها  زيادة 
ذلك  على  وجوابًا  الفجوة؟  هذه  خلف�س 
يريان اأنه بالإمكان تعظيم اإنتاجية املوارد 
يف  ال�شتثمار  خالل  من  املتاحة  الزراعية 
التكنولوجيا  وتطبيق  والتطوير  البحث 
لذلك،  الالزم  التمويل  وتدبري  املالئمة، 
خارج  اأخرى  دول  مع  لالتفاق  بالإ�شافة 

�شاحلة  اأرا�س  لديها  العربية  املنطقة 
وا�شتخدام  متوفرة،  ري  ومياه  للزراعة 
اأموال النفط لال�شتثمار  جزء منا�شب من 
الغذائية  الفجوة  ل�شد  الدول،  هذه  يف 

العربية.

هذا  نهاية  يف  املوؤلفان  اأورد  وقد 
جدول  منها  اجلداول،  من  عددًا  الف�شل 
الفجوة  من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  عن 
عن  وجدول  العربية،  الدول  يف  الغذائية 
يف  الغذائية  املحا�شيل  اإنتاجية  متو�شط 
العامل العربي مقارنة بالعامل، وجدول اآخر 
عن قيمة الفجوة الغذائية وم�شاهمة ال�شلع 

الغذائية فيها.

املوؤلفان  يرى  درا�شتهما،  ختام  ويف 
اأنه حلل مو�شوع الأمن الغذائي يف الوطن 

العربي:

1- ل بدَّ اأن تتعامل الدول العربية مع هذا 
بحيث  �شامل،  عربي  اإطار  يف  املو�شوع 
الكل  هذا  يف  القطرية  الكيانات  تذوب 
ترتيبات  خالل  من  ال�شامل  العربي 

موؤ�ش�شية مالئمة.

2- ل بدَّ من تفعيل التفاقات املربمة بني 
القرن  خم�شينيات  منذ  العربية  الدول 
النزر  اإل  منها  ل  ُيفعَّ مل  والتي  املا�شي، 

الي�شري حتى الآن.
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التي  والقرارات  الكويت  اإعالن  تبني   -3
القت�شادية  القمة  موؤمتر  عن  �شدرت 
الكويت،  يف  والجتماعية  والتنموية 
التي  الزراعية  التنمية  وا�شرتاتيجية 

اأقرتها قمة الريا�س.

الغذائي  الأمن  بني  املبا�شر  الربط   -4
والأمن املائي. 

باملياه  املرتبطة  التحديات  مواجهة   -5
جماعي  اإطار  يف  املناخي  والتغري 
وتخ�شي�س  القطري  الإطار  من  بدًل 
الآثار  ملواجهة  الالزمة  ال�شتثمارات 

ال�شلبية للتغري املناخي.

6- اإقامة بنية لوج�شتية وترتيبات موؤ�ش�شية 
للحبوب،  اجلماعي  التخزين  جمال  يف 

وما يرتبط بذلك من بنية للنقل.

لالإنفاق  كافية  مبالغ  تخ�شي�س   -7
املياه  جمال  يف  والتطوير  البحث  على 

والزراعة والغذاء. 

8- ا�شتثمار جزء من عوائد النفط لتحقيق 
الأمن الغذائي العربي ومتويل م�شروعات 

الأمن الغذائي.

الدرا�شة  هذه  مراجعة  بعد  والآن، 
القيمة ملو�شوع على جانب كبري من الأهمية 
»الأمن  وهو  العربي-  للوطن  بالن�شبة 
لالأمن  ركيزة  باعتباره  العربي«  الغذائي 
مقدمة  يف  املوؤلفان  ذكر  كما  القومي- 
مو�شوع  اأن  من  الرغم  وعلى  كتابهم، 
اأعمال  جدول  على  ُيدرج  الغذائي»  «الأمن 
اإل  العربية،  املوؤمترات القت�شادية  معظم 
اأنني اأرى اأن هذا املو�شوع، بالرغم من كل 
يحظى  ل  ب�شاأنه،  اتُّخذت  التي  القرارات 
اإىل  القرارات  لرتجمة  الالزم  بالهتمام 
برامج عمل. لذلك فاإين اأرجو خمل�شًا اأن 
تويل الدول العربية هذا املو�شوع الهتمام 
واملتابعة، بداية من تطبيق القرارات التي 
اتُّخذت يف قمتي الريا�س والكويت، ودرا�شة 
التو�شيات التي اقرتحتها املوؤلفان يف ختام 
على  املنا�شبة  اللجان  وت�شكيل  درا�شتهم، 
م�شتوى وزاري- اإن اأمكن- لو�شع الربنامج 
الالزم واملنا�شب ملتابعة هذا املو�شع الهام. 

للموؤلفني  والــتــقــديــر  ال�شكر  وكـــل 
الفا�شلني على هذه الدرا�شة القّيمة.
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قراءة في كتاب

»اأزمة النه�شة العربية 
وحرب االأفكار«
تاأليف:.د..هاني.ن�ضيرة

الهيئة.الم�ضرية.العامة.للكتاب،.القاهرة،.2009

قراءة.وتعليق:.يو�ضف.عبد.اهلل.محمود*

التقليديين  العلماء  بين  الموؤلف  يفّرق 
والعلماء المتنورين. فالأولون محافظون اإلى 
والمعا�شرة  الحداثة  تيارات  يناه�شون  َحّد 
وكاأن  »َعلمانيون«  باأنهم  اأ�شحابها  متهمين 

»العلمانية« �شارت �ُشّبًة.

الأقل  على  بع�شهم  التقليديون-  هوؤلء 
وبلورتها  والأ�شالة  الهوية  تيارات  »اأنتجوا 
والحداثة.  الهوية  تيارات  دائمًا في مواجهة 
وي�شرب على ذلك مثاًل« ر�شيد ر�شا ثم ح�شن 

البنا و�شائر حركات الإ�شالم ال�شيا�شي«)2(.

بعد  التالية  المرحلة  عن  الكاتب  يحدثنا 
الثورية  الحكومات  مرحلة  وهي  ال�شتقالل 

التي رفعت �شعار الوحدة!

)2( المرجع ال�شابق �س8.

الأفكار«  وحرب  العربية  النه�شة  »اأزمة 
كتاب لموؤلفه الدكتور هاني ن�شيرة، �شدر 
عن الهيئة الم�شرية العامة للكتاب 2009.
وفي كتابه هذا يحدثنا الكاتب عما اأ�شماه 
»النه�شة المتوترة« التي بداأت في اأخريات 
اليوم.  اإلى  تزال  وما  ع�شر  التا�شع  القرن 
يحكم هذه النه�شة- كما يرى- اتجاهان. 
�شرًا  الخارج  في  يرى  راديكالي«  »اتجاه 
ا، »واتجاه اإ�شالحي« يوؤمن ب�شرورة  مح�شً
ما  كل  فلي�س  عنه،  والأخذ  الآخر  محاورة 

يوؤخذ ونتيجة هذا الآخر كله �شّر. )1(

* كاتب وناقد اأردني.
)1( المرجع ال�شابق �س7.
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»التوحيد  كّر�شت  فقد  دعوتها  من  ي�شخر 
التعّددية.  نافية  الحكم  في  ــة«  والأحــادي
ــة« اأخــافــت هـــذه »الــحــكــومــات  ــّددي ــع ــت »ال
الثورية«، فالديمقراطية باتت بعبعًا ينبغي 

رف�شه!

ُمــنــظــّري  مــن  المختلفون  يتفق  »هــكــذا 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــعــربــيــة الــمــعــا�ــشــرة، 
عــبــد الــنــا�ــشــر و�ــشــيــد قــطــب الــقــومــيــون 
الديمقراطية  اإزاحــة  على  والإ�شالميون 

ورف�شها«)3(.

وعليه فقد �شاع تعلم الديمقراطية و�شط 
القومية  الثورية  دعاة  �شنعه  كثيف  دخان 

والإ�شالموية«

العرب  »الليبراليين  اإلى  اإ�شارته  وفي 
الُجدد« تجراأ الموؤلف في و�شف توجهاتهم، 
تارة  تميل،  الريح  حيث  يميلون  فهم 
ولكنها  الديمقراطية  مع  اأنهم  يدهمونك 
الديمقراطية الزائفة التي تاأباها ال�شعوب 
العربية  الإيديولوجية  عيوب  اأبرز  »اإن 
العرب  الثوريون  الحكام  بها  يتغنى  التي 
الختالف.  �شرعية  نفي  الإق�شاء.  هو 
العالم  في  الليبرالية  لموجة  انتقاده  وفي 
الغربي يرى اأنها »ما زالت ماأزومة بالمعنى 
م�شداقيتها  اأن  يعني  وهذا  ال�شيا�شي« 
»الهوية  مفهوم  يخ�س  وفيما  �شعيفة. 
»اأن  الباحث  هذا  يرى  المواطنة«  وم�شاألة 
بح�شور  يكون  للهوية  الطبيعي  الح�شور 
الفعل ولي�س بح�شور التاريخ، اأما اإذا ُكتب 

)3( اأ.د. هاني ن�شيرة: المرجع ال�شابق �س11.

الفعل وُقّيد، ح�شر التاريخ وقبلياته الأثنية 
والدينية ما قبل الحديثة َحكًما وموجًها.

اأزمة  التي تتحدث عن  الدرا�شة  وفي هذه 
ي�شير  الأفكار  وحرب  العربية  النه�شة 
التفكير  »وظائف  اأ�شماه  ما  اإلى  الكاتب 
المعا�شر«  العربي  الفكر  في  التاآمري 
اأن هذا التفكير التاآمري »احتل  ففي راأيه 
العربي  تاريخنا  تف�شير  في  ال�شدارة 
واإدارته  بل  والحديث  القديم  والإ�شالمي 

في اأحيان كثيرة«.

الآخر  �شورة  �َشّوه  فاإنه  النتيجة  اأما 
الخارجي.

»الفرقة  منهجية  ي�شتح�شر  نراه  وهنا 
الناجية« و »الفرق ال�شالة« التي �شيطرت 
و�شراعاتنا  وت�شوراتنا  م�شاراتنا  واأّخرت 

التاريخية والمعرفية ردًحا طوياًل«)4(.

العقل  يتعاطاها  التي  »المنهجية«  هذه 
حق  تنفي  اآخرين  مع  والإ�شالمي  العربي 
من  اآليات  وفق  والعتراف  الختالف 
والتقليدي  وال�شحري  التاآمري  التفكير 
عوائق  اأكبر  وتمثل  فيه  حا�شرة  زالت  ما 

تقدمه.

ما اأ�شار اإليه هذا الموؤلف هو ال�شبب فيما 
ومذهبية  عرقية  اإثنيات  من  اليوم  نراه 
باعتبارها  الحداثة.  مقاربة  من  وتوج�س 

نوًعا من »ال�شاللة«!

)4( المرجع ال�شابق �س184.
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اإن �شّن حرب ل هوادة فيها على »الحداثة« 
ا�شتعداد  وعدم  النظر  ق�شر  على  يدل 
يرى  فالموؤلف  هنا  من  الع�شر.  لمواكبة 
اأن الداعين اإلى القطع مع الغرب يريدون 
اأر�شنا  من  والحداثة  الديمقراطية  طرد 
معادون  فهم  وعليه  والإ�شالمية،  العربية 
على  ب�شدة  يحملون  العلماني،  للفكر 
للعلمانية  الموؤيد  العربي  القومي  الفكر 
)الهوية  العروبة  بين  اأحياًنا  يف�شل  لأنه 

العربية( والإ�شالم.

للعلمانية  المعار�شين  هوؤلء  على  رّد  وفي 
نقراأ للراحل الدكتور �شادق العظم كالًما 
»اأزمة  كتاب  موؤلف  اإليه  ذهب  لما  موؤيًدا 

النه�شة العربية وحرب الأفكار«.

وال�شتراكية  العربية  القومية  معاداة  »اإن 
والحداثة يعني تمجيًدا للحركات ال�شلفّية 
باإ�شالحاته  النه�شة  ع�شر  اأن  ترى  التي 
بناء  في  ومحاولته  التجديدية  واأفكاره 
الدولة القومية العربية قد اأدى اإلى تهمي�س 

الجماهير ال�شعبية«)5(

تجديد  فالحداثة  خاطئ،  راأي  وهذا 
من  نوع  اإلى  ينزلقون  معار�شوها  وتقدم. 
تخلفنا  اأن  تعتبر  التي  العدمّية  الن�شبية 
ولي�س  الغرب  �شببه  والإ�شالمي  العربي 

�شوء تعاملنا مع »الحداثة« اأي�شًا.

)5( �شادق العظم، هيئة التحريم، �س61.

وهنا اأ�شتذكر مفردات ممتلئة ل�شمو الأمير 
الح�شن بن طالل يقول فيها:

»لقد حان الوقت لعدم العي�س في الما�شي 
هناك  لي�س  اإذ  الم�شتقبل  اإلى  والتطلع 
عودة للوراء، هناك جيل جديد قد بلغ �شن 
الر�شد، وقد اأعادت الثورة العربية الثانية 

للعرب تقديرهم لذاتهم«)6(.

النه�شة  »اأزمة  كتاب  موؤلف  اإن  وبعد. 
اإلى  يدعو  الأفكار«  وحرب  العربية 
ال�شتنارة والخروج بمفهوم »الأ�شالة« عن 

النمط التقليدي المعادي للحداثة«.

الن�شبية  العدمية  هذه  بتجاوز  ويطالب 
التي ل تح�شن قراءة الحا�شر والم�شتقبل، 
ديمقراطي  وطني  برنامج  اأي  وتعادي  بل 
العربية  التحرر  حركة  اإنقاذ  على  قادر 
برنامج  دون  الراهنة.  اأزمتها  من 
الرجعي  الفكر  يهزم  ديمقراطي  وطني 
في  اليمينية  الأجنحة  ويعزل  والنهزامي 
ت�شتطيع  لن  الوطنية  والأحزاب  النظم 
اأزمتها.  تجاوز  العربية  التحرر  حركة 
الأنظمة  بدعوات  الموؤلف  ا�شتخف  لقد 
ترفع  فهي  الوحدة،  اإلى  الداعية  العربية 
تحدق  عندما  العربية  القومية  �شعارات 
ُت�شقط  ما  �شرعان  ولكنها  الأخطار،  بها 
ب�شيء  اأح�ّشت  اإذا ما  القومي  ال�شعار  هذا 

)6( مجلة المنتدى، عدد 250، �س11.
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حدودها  داخل  تلوذ  القوة.  من  ب�شيط 
ُمفجّرة �شراعات ل مبّرر لها الهدف منها 
لها  �شبق  وحدوي  م�شروع  اأي  على  التاآمر 
اأن اأبدت حما�ًشا مفتعاًل له. هذا هو �شاأن 
النظرة  ال�شيقة  العربية  البرجوازيات 
تهديًدا  حقيقية  وحدة  اأية  في  ترى  التي 

لم�شالحها الطبقة الأنانية.

م�شالحها  تغّلب  وهي  اأنها  والغريب 
ل�شعوبها  الحيوية  الم�شالح  على  الطبقية 
ال�شيا�شية«  »الواقعية  تتبّنى  اأنها  تزعم 
لنف�شها  تبيح  زائفة  واقعية  باأنها  علمًا 

الت�شّلط والهيمنة والقمع.

الأفكار  ف�شح  في  الموؤلف  نجح  لقد 
التي  الجاهزة  وال�شعارات  الأيديولوجية 
لجماهيرها  الثورية  »الحكومات  �شّوقتها 
والتي تكّر�س الراأي الر�شمي الواحد« الذي ل 
يجوز العترا�س عليه باأي �شورة من ال�شور.

اإليها الدكتور  اأ�شار  اإن حرب الأفكار التي 
هاني ن�شيرة تكون – في تقديري- عالمة 
والديمقراطية  الحرية  اأجواء  في  �شحة 
�شراًعا  تغدو  ال�شتبداد  اأجواء  في  لكنها 
اأيديولوجًيا- دينًيا ل ينتهي، �شراًعا تعوزه 
الأفكار  حرب  اأن  والموؤ�شف  »العقالنية«. 
العربية اليوم لم تفلح في اإخراج »النه�شة 
تعقيًدا  زادتها  بل  اأزمتها  من  العربية« 

وتطرًفا.
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»�شندوق النقد الدولي 
قوة عظمى في ال�شاحة العالمية«

تاأليف: اأرن�شت فولف

مراجعة:.عارف.عادل.مر�ضد*

�س في كلية الآداب، جامعة الزرقاء/الأردن. * مدرِّ

ة  تعزيز هيمنة الوليات المتحدة الأمريكيَّ
في  الجديدة  العظمى  القوة  بو�شفها 
النظام  على  ال�شيادة  وذات  العالم، 

العالمي الجديد.

من  �شاغ  ما  خالل  من  فال�شندوق 
الطريق  مهد  هيكلي،  تكيف  برامج 
العمالقة  وال�شركات  الم�شارف  اأمام 
اأق�شى  اإلى  للو�شول  ح�شرًا،  الأمريكية 
ربوع المعمورة. وقد اأ�شفرت هذه البرامج 
وتدهور  النامية عن فقر مدقع  الدول  في 
والتعليمي،  ال�شحي  النظامين  في  عظيم 
اأي  الجتماعية؛  الرعاية  م�شتلزمات  وفي 

 ترجمة: عدنان عبا�س علي، الكويت: المجل�س 
الوطني للثقافة والفنون والآداب، �شل�شلة عالم 
المعرفة، عدد 435، اأبريل 2016، 267 �شفحة. 

من  �شفحة   267 في  الكتاب  هذا  يقع 
اثنين  على  موزعة  المتو�شط،  القطع 
مة  مقدِّ اإلى  بالإ�شافة  ف�شاًل،  وع�شرين 
بقلم المترجم، ومقدمة الموؤلف، وهوام�س 

الدرا�شة ومراجعها.

يذكر المترجم في مقدمة كتابه اأن هدفه 
منذ  الدولي  النقد  �شندوق  اأن  اإثبات  هو 
يزعم  كما  يكن  لم  1945م  عام  تاأ�شي�شه 
عالمي  نقدي  نظام  ا�شتحداث  البع�س، 
جديد وقوي، بل يكمن هدف تاأ�شي�شه في 
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اأ�شفرت عن تدهور مجالت كانت تت�شف 
بالتخلف  الثالث  العالم  دول  من  كثير  في 

اأ�شاًل.

عن  مقدمته  في  المترجم  ويت�شاءل 
النقد  �شندوق  برامج  من  الم�شتفيد 
اأم  الماأزومة  الدول  هي  هل  الدولي، 
في  خل�س  وقد  الأجانب؟  الم�شتثمرون 
نتيجة  اإلى  الت�شاوؤل  هذا  عن  الإجابة 
حل  اإلى  ي�شعى  ل  ال�شندوق  اأن  مفادها 
اإلى  ي�شعى  بل  الماأزومة،  الدول  م�شكالت 
تمكينها من ا�شتخدام قرو�شه لت�شديد ما 
اأي  اأجنبية م�شتحقة؛  في ذمتها من ديون 
اإنه يحل مكان الدائنين الأجانب، �شامنًا 

بذلك ح�شولهم على روؤو�س اأموالهم.

القرو�س  هذه  اأن  ذلك،  على  والدليل 
النقدية  الأزمات  تحلَّ  ولن  تحلَّ  لم 
فهي  الماأزومة،  الدول  لهذه  والقت�شادية 
ولم  الخارجية،  المديونية  تخف�س  لم 
هذه  قيمة  في  الحقيقي  الرتفاع  تحبط 
ولم  العملة،  قيمة  انهيار  بفعل  المديونية 
وتراجع  البطالة،  معدلت  ارتفاع  تمنع 
من  ذلك  �شوى  وما  المعي�شة،  م�شتويات 
داأب  »فلقد  كثيرة،  داخلية  انعكا�شات 
ال�شندوق على الزعم اأن هدفه يكمن في 
محاربة الفقر. اإن هذا ما ل ن�شدقه اأبدًا- 
كل  فالحقائق،  المترجم-  قول  حد  على 

الحقائق، ت�شير اإلى اأن ال�شندوق يحارب 
الفقراء لي�س الفقر«.

الت�شاوؤل  مقدمته  في  الموؤلف  ويطرح 
الآتي: »باأي وجه يحق لموؤ�ش�شة اأن تت�شبب 
في تعري�س بني الب�شر لم�شائب ل تو�شف 
ن�شاطها  توا�شل  اأن  لها،  نهاية  ل  ورزايا 
اأي�شًا،  م�شتقباًل  تحظى،  واأن  عقوبة،  بال 
في  ال�شلطان  �شاحبة  القوى  بم�شاندة 
ترى،  يا  من،  ولم�شلحة  الراهن؟  زمننا 
يعمل �شندوق النقد الدولي؟ ومن الطرف 
اإعطاء  اإن  اإجراءاته؟  من  الم�شتفيد 
الموؤلف- عن  كما ذكر  ال�شافي-  الجواب 
الأـ�شئلة هو الهدف الذي ي�شعى هذا  هذه 

الكتاب اإلى تحقيقه«.

مراحل  اأربع  اإلى  الكتاب  الموؤلف  يق�شم 
رئي�شية، المرحلة.الأولى تغطي الف�شلين 
الأول والثاني. وت�شتمل هذه المرحلة على 
الع�شرين.  القرن  و�شتينات  خم�شينات 
ال�شندوق  الخم�شينات ركز  فخالل حقبة 
من  الأمريكي  الدولر  تمكين  على  جهوده 
اأن يكون العملة القيادية في العالم اأجمع، 
وعّبد الطريق اأمام الم�شارف وال�شركات 
كل  في  اأموالها  ت�شتثمر  لكي  الأمريكية، 
انتهز  ال�شتينات  وفي  المعمورة.  ربوع 
ال�شندوق موجة حركات التحرر في القارة 
الإفريقية، و�شعى اإلى فر�س و�شايته على 
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خالل  من  وذلك  حديثًا،  الم�شتقلة  الدول 
في  كانت  التي  القرو�س  الدول  هذه  منح 
الدول  نهبت  بعدما  اإليها،  الحاجة  اأم�سِّ 
حياتها  ومقومات  خيراتها  ال�شتعمارية 

القت�شادية.

على  الكتاب  من  الثانية  المرحلة. . وتمتدُّ
وقد  ال�شابع.  اإلى  الثالث  من  الف�شول 
الت�شيلية  التجربتين  الموؤلف  فيها  ناق�س 
�شبعينات  في  ال�شندوق  مع  والأرجنتينية 
تجربتي  اإلى  بالإ�شافة  الع�شرين،  القرن 

المك�شيك والبرازيل في الثمانينات.

في  بينو�شيه  اأوغ�شتو  نجح  حين  ففي 
ت�شيلي،  في  التاأميم  عمليات  كل  اإلغاء 
�شالفادور  الرئي�س  �شلطة  نّفذتها  الَّتي 
األيندي، بعد انقالب ع�شكري في �شبتمبر 
وكالة  بم�شاعدة  بينو�شيه  يد  على   1973
 ،)CIA( الأمريكية  المركزية  المخابرات 
و�شيلة  ا�شتحداث  عن  كليًا  عجز  اأنه  غير 
الت�شخم  مع  بنجاح  للتعامل  فعالة 
كان  وفيما  بالده.  اجتاح  الذي  الجامح 
هنري  الأ�شبق  الأمريكي  الخارجية  وزير 
المركزية  المخابرات  ووكالة  كي�شنجر، 
في  بقوة،  بينو�شيه،  ي�شاندون  الأمريكية 
م�شعاه اإلى تنفيذ انقالب ع�شكري دموي، 
على  يعمل  الدولي  النقد  �شندوق  كان 
عرفته  مالي  تق�شف  برنامج  اأق�شى  تنفيذ 

حدود  بال  التاريخ،  عبر  الجنوبية  اأمريكا 
قد  الإن�شان  حقوق  اأن  فمع  تحفُّظ.  وبغير 
انتهكت بكل وح�شية، نالحظ اأن ال�شندوق 
بعد  ت�شيلي  اإلى  قرو�شه  من  �شاعف  قد 
عام واحد من انقالب بينو�شيه، واأنه زاد 
قيمة قرو�شه اإلى اأربعة اأ�شعاف، ومن ثم 

اإلى خم�شة اأ�شعاف في العامين التاليين.

م�شكلة  من  فاقم  البرنامج  هذا  وكان 
التفاوت الجتماعي على مدى عقود كثيرة. 
ففي العام 1980 ا�شتحوذ )10( في المائة 
من �شكان ت�شيلي على )36.5( في المائة 
من الدخل القومي، وفي العام 1989 على 
)46.8( في المائة، وفي المقابل، وبقدر 
الآخرين؛  المائة  في   )50( بـ  الأمر  تعلق 
اأدنى  في  يقفون  الذين  المواطنين  اأعني 
درجات ال�شلم الجتماعي، فاإن المالحظ 
قد  القومي  الدخل  من  ح�شتهم  اأن  هو 
انخف�شت في الفترة ذاتها، من )20.4( 

في المائة اإلى )16.8( في المائة.

في  اندلعت  ت�شيلي،  في  حدث  ومثلما 
احتجاجات   1976 العام  في  الأرجنتين 
النقد  �شندوق  منا�شدة  �شد  جماهيرية 
على  العمل  �شرورة  الأرجنتين  الدولي 
 )180( اأمدها  لفترة  الأجور  تجميد 
للحكومة  تجيز  اأولى  كخطوة  يومًا، 
مواجهة الت�شخم وتخفي�س م�شتوى الدين 
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الخارجي. وكما حدث في ت�شيلي، ا�شتولى 
في  و�شرع  ال�شلطة،  على  اأي�شًا  الجي�س 
البالد  �س  عرَّ اإرهابي،  حكم  نظام  فر�س 
�شحيتها  راح  رهيبة  لمذابح  بعد  فيما 
األف مواطن، جلهم من النقابيين  ثالثون 

وطلبة الجامعات.

دولة  اأول  كانت  فقد  المك�شيك،  اأما 
تتعر�س لأزمة مالية في اأمريكا الالتينية، 
انت�شار  بفعل  البترول  اأ�شعار  فتدُهور 
والرتفاع  العالمي،  الم�شتوى  على  الك�شاد 
الأمريكية،  الفائدة  معدلت  في  ال�شريع 
نحو  على  المك�شيك  على  ب�شماتهما  تركا 
العملة  البيزو-  وخ�شر  ق�شوته.  في  �شديد 
المك�شيكية- حتى فبراير 1979 ما ي�شاوي 
)67( في المائة من قيمته، و�شجل ميزان 
الح�شاب التجاري المك�شيكي عجزًا بلغت 
قيمته )5.8( مليار دولر اأمريكي. وحينما 
امتنعت م�شارف اأجنبية في �شيف العام 
كانت  جديدة،  قرو�س  منح  عن   1982
اإعالن  و�شك  على  القوى  خائرة  البالد 

اإفال�شها.

اأعلنت  نف�شه  العام  من  دي�شمبر  وفي 
البرازيل اأي�شًا، تعليق ت�شديد اأق�شاط خدمة 
ديونها )اأي اأق�شاط ت�شديد الدين واأق�شاط 
كانت  وكما  الدين(.  هذا  على  الفوائد 
اأمريكا الالتينية، كانت  الحال في مجمل 

ارتفاعات  تزامن  وطاأة  تعاني  البرازيل 
الأمريكية،  الفوائد  معدلت  في  كبيرة 
ال�شادرات،  حجم  في  مفاجئ  تراجع  مع 
خيم  الذي  الك�شاد  خلفية  على  وذلك 
على الن�شاط القت�شادي عالميًا، وب�شبب 
ت�شاعد معدلت الت�شخم. وفي حالتيِّ كلٍّ 
ل ال�شندوق  من المك�شيك والبرازيل، تدخَّ
بال تاأخير، واأجبر حكومة كل من الدولتين 
�شارم،  مالي  تق�شف  برنامج  تنفيذ  على 
اآثارها  انعك�شت  ب�شعة  �شلبية  اآثار  وذي 
على المواطنين العاديين. ففي المك�شيك 
بتنفيذ  قر�س  اأي  تقديم  ال�شندوق  ربط 
تمخ�شت  هيكلي  تكيف  لبرنامج  �شارم 
الخف�س  نذكر منها:  كثيرة،  �شلبيات  عنه 
الكبير في م�شتوى الأجور الحقيقية، واإلغاء 
داأبت  اأ�شا�شية  غذائية  �شلع  اأ�شعار  دعم 
وا�شتمرار  �شابقًا،  تقديمه  على  الحكومة 
الت�شخم بمعدلت عالية، الأمر الذي اأدى 
لفئات  المعي�شي  الم�شتوى  انخفا�س  اإلى 
عري�شة من �شكان المك�شيك، و�شار عدد 
كبير منهم فقراء معدمين. وحدث ال�شيء 
اأجبرها  التي  البرازيل  حكومة  مع  نف�شه 
تق�شف  برنامج  تنفيذ  على  ال�شندوق 
ذلك  غ�شون  في  وانتهز  �شارم،  مالي 
يطالبها  فراح  الحكومة،  �شعف  فر�شة 
باإلغاء ال�شرائب المفرو�شة على الب�شائع 
من  �شعت  الحكومة  باأن  علمًا  الم�شتوردة، 



�ضتاء..-.ربيع.2017...-.259.-

)مراجعة:.عارف.عادل.مر�ضد(

الم�شاريع  لحماية  ال�شرائب  هذه  خالل 
المقام  في  الحجم  متو�شطة  البرازيلية 
الم�شاريع  لدى  ما  �شلطان  من  الأول، 
الدولية العمالقة من قوة تناف�شية عظيمة.

يكن  لم  المعلنة،  التاأكيدات  لكل  وخالفًا 
هدف ال�شندوق في المقام الأول م�شاعدة 
على  البرازيلي  اأو  المك�شيكي  القت�شاد 
بل  وبالها،  من  والتعافي  الأزمة  تخطي 
-بغير  نف�شه  ال�شندوق  تمكين  على  ز  تركَّ
مبالة وبال رحمة- من جني الثمار النا�شئة 
والمالية  القت�شادية  الأزمة  خلفية  على 
الوحيد  هدفه  اإن  البلدين.  على  المخيمة 
لت�شديد  البلدين  قابلية  اإعادة  في  يكمن 
ما في ذمتهما من قرو�س، وال�شتفادة من 
الأزمة لتح�شين �شروط ال�شتثمار وفر�س 
الأجنبية  والم�شارف  الم�شاريع  جني 

العمالقة، الأرباح.

الفترة  خالل  بلدًا   )36( تعّر�س  لقد 
اإلى  و1992   1976 عامي  بين  الواقعة 
والثورات،  ال�شطرابات  من  �شل�شلة 
على  احتجاجًا  مرة،   )150( نحو  رت  تكرَّ
حكومات  نفذتها  التي  التق�شف  �شيا�شات 
ال�شندوق،  ل�شروط  ا�شتجابة  الدول  هذه 
ولقي ع�شرات اآلف المواطنين حتفهم في 
الرغم  وعلى  هذه.  الحتجاجات  عمليات 
من هذه الن�شبة الكبيرة من ال�شطرابات 

�شندوق  بال  على  يخطر  لم  الدامية، 
في  النظر  اإعادة  �شرورة  الدولي  النقد 
ا�شتراتيجيته المدمرة، ف�شاًل عن �شرورة 

تبني ا�شتراتيجية جديدة.

الكتاب،  من  الثالثة  المرحلة. وتغّطي 
الثالث  الف�شل  اإلى  ال�شابع  من  ف�شوله 
انتهاز  الكاتب  تناول  وفيها  ع�شر. 
ال�شندوق فر�شة انهيار التحاد ال�شوفيتي 
راأ�س  لتمكين  ال�شرقية،  الكتلة  وتفكك 
رحبة  اأ�شواق  ولوج  من  الغربي  المال 
كانت مو�شدة الأبواب في وجهه وقتذاك، 
ف�شاهم في تعميق التفاوت الجتماعي وفي 
مواطني  غالبية  �شفوف  في  الفقر  تفاقم 

التحاد ال�شوفيتي.

المعلنة،  النوايا  كل  من  الرغم  فعلى 
الغربية  والحكومات  ال�شندوق  يكن  لم 
اأو  ال�شوفيتي،  التحاد  »دمقرطة«  تريد 
م�شتويات  تحقيق  من  مواطنيه  تمكين 
بل  نطاقًا،  اأو�شع  حرية  اأو  اأعلى،  معي�شية 
هدفت  الدولي  النقد  �شندوق  �شيا�شة  اإن 
العوائق من  اإزالة جميع  اإلى  واأخيرًا،  اأول 
طريق الراأ�شمال الدولي، ومنحه الفر�شة 
وا�شتغالل  البلد،  خيرات  لنهب  ال�شانحة 
واغتراف  الأجور،  زهيدة  العمل  قوى 
الم�شاربة  خالل  من  الدولرات  مليارات 

بالعملة، وال�شتثمارات الق�شيرة الأجل.
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و�شيا�شات ال�شندوق هذه، هي اّلتي حولت 
جنوب اأفريقيا اإلى بالد ات�شعت فيها هوة 
التفاوت بين اأولئك الذين يرفلون بالنعيم 
الحد  هام�س  على  يعي�شون  الذين  واأولئك 
اإلى مقدار يكاد ل يكون  للمعي�شة،  الأدنى 
اأن  البيان  عن  وغني  العالم.  في  مثيل  له 
عن  ك�شفت  قد  هذه  التفاوت  هوة  ات�شاع 
نيل�شون  �شاقها  التي  الحجج  اأهم  زيف 
الوطني  الموؤتمر  »حزب  وحزبه  مانديال 
النظام  حيال  ت�شاهله  لتبرير  الأفريقي« 
على  انقطاع  بال  التاأكيد  وهي  البائد، 
اأهمية التعاي�س ال�شلمي بين �شكان البالد 

والناأي بالنف�س عن ا�شتخدام العنف.

وجنوب اإفريقيا ت�شجل حاليًا اأعلى معدلت 
بلدان  اأقل  من  وتعتبر  والجريمة،  العنف 
العالم اأمنًا ومن اأكثرها خطرًا. وخالفًا لما 
اأعلن ر�شميًا، فاإن دور مانديال التاريخي، 
لم يكن له اإلغاء الف�شل العن�شري- ح�شب 
كان  الف�شل  فهذا  الموؤلف-  نظر  وجهة 
المحتدمة؛  نهايته  بلوغ  من  قو�شين  قاب 
من  تدخل  بال  نهايته  �شيبلغ  كان  اإنه  اأي 
مانديال. وقد كان دور مانديال التاريخي، 
يكمن في الحيلولة دون نزع ملكية الفئات 
الجتماعي،  ال�شلم  اأعلى  على  المتربعة 
من دون طرد الم�شتثمرين الأجانب. بهذا 
م�شالح  و�شع  قد  مانديال  فاإن  المعنى، 
في  البالد  �شكان  من  ال�شوداء  الأغلبية 
الطغمة  م�شالح  منزلة  دون  هي  منزلة 

الدولي.  الراأ�شمال  وحليفها  الحاكمة 
وثيقة  على  م�شادقته  من  ذلك  ويت�شح 
الدولي  النقد  فيها ل�شندوق  يتعهد  �شرية 
واإجراء  ال�شوق،  اقت�شاد  مبادئ  بتنفيذ 
وتاأمين  الحكومي،  لالإنفاق  كبير  خف�س 
النتقال  على  الدولي  الراأ�شمال  حرية 
بين جميع المجالت المتاحة في اقت�شاد 
جنوب اإفريقيا، في حالة فوز حزبه بتبّوء 

مقاليد الحكم في جنوب اإفريقيا.

وذكر الموؤلف في هذه المرحلة - الثالثة - 
اأي�شًا، ما قام به ال�شندوق من اإجراءات 
خرائب.  اإلى  يوغ�شالفيا  تحويل  اإلى  اأدت 
الخ�شبة  التربة  بمنزلة  كانت  فبرامجه 
المخابرات  اأجهزة  ا�شتخدمتها  التي 
لأن  معدمين  يائ�شين  اأنا�س  لرفع  الغربية 
يرتكبوا جرائم ومذابح عرقية، ولم�شاعدة 
اأطراف يمينية عن�شرية على التغلب على 

خ�شومهم.

في المرحلة.الرابعة والأخيرة من الكتاب، 
حتى  ع�شر  الرابع  الف�شل  من  تمتد  التي 
من  والأخير  والع�شرين  الثاني  الف�شل 
المخاطر  ارتفاع  الموؤلف  يرى  الكتاب، 
القرو�س  اأزمة  ب�شبب  المرحلة،  هذه  في 
التي  الأزمة  وهي  الأمريكية،  العقارية 
في  العالمي  المالي  النظام  �شربت 
و�شك  على  كاأنه  يترنح  وجعلته  اأ�ش�شه، 
حكومات  اتخذت  وبعدما  ًة،  كليَّ النهيار 
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لإنقاذ  ال�شرورية  التدابير  كثيرة  بلدان 
المالية  والموؤ�ش�شات  العمالقة  الم�شارف 
دافعي  باأموال  اأي  �شعوبها؛  باأموال 
الدولي  النقد  �شندوق  ل  تدخَّ ال�شرائب، 
من ناحيته باذًل ما ي�شتطيع من جهد، من 
الحكومية،  الموازنات  و�شع  اإ�شالح  اأجل 
على  المعنية  الحكومات  حفز  خالل  من 
انتهاج �شيا�شة تق�شف مالي تنا�شب العجز 
بها  قام  م�شاربات  بفعل  النا�شئ  المالي 
م�شتثمرون يغامرون بمئات المليارات من 
الدولرات اأو اليورو، لعلمهم اأن الدولة لن 

تتركهم يفل�شون.

ر الموؤلف من اأن تراكم  في نهاية كتابه حذَّ
الجتماعي،  التفاوت  وتزايد  الديون، 
واختمار الثورة، هي تطورات، اإن ا�شتمرت 
انهيار  اإلى  توؤدي  �شوف  ال�شكل،  هذا  على 
النظام القت�شادي العالمي، وتق�شي على 

وجود �شندوق النقد الدولي.

القت�شاد  اأن  العتقاد  الخطاأ  ومن 
العك�س  فاإن  للتعافي،  طريقه  في  العالمي 
التي جرى  الإجراءات  ال�شحيح، فكل  هو 
في  المالية  الأزمة  اندلع  منذ  تنفيذها 
في  ال�شتقرار  بث  بهدف   2007 العام 
النظام، اأ�شهمت بال ا�شتثناء في اإ�شعاف 
هذا النظام على نحو م�شتديم، وفي جعله 
ا�شت�شالمًا  واأ�شد  لالختالل،  ُعْر�شًة  اأكثر 

لال�شطرابات.

في  كانت  التي  العالمية  فالمديونية 
بليون   )70( على  تزيد  ل   2007 العام 
منت�شف  حتى  ارتفعت  اأمريكي،  دولر 
دولر.  بليون   )100( اإلى   2013 العام 
لل�شك  مجاًل  تترك  ل  الأرقام  وهذه 
بالقت�شاد  ة  الحافَّ المخاطر  اأن  في 
بل  اأبدًا،  �شدتها  لم تخف  العالمي  المالي 
كبير.  نحو  على  وات�شاعًا  �شدة  ازدادت 
لم  المالية  ال�شناعة  اأن  بيَّنت  اأنها  كما 
على  حيطة  اأكثر  اأو  حذرًا  اأكثر  ت�شبح 
ال�شحيح،  هو  العك�س  اإن  الأزمة.  خلفية 
منذ  تُعد  لم  الكبيرة  المالية  فالموؤ�ش�شات 
اأم�شت  بل  المخاطر،  تتفادى  العام 2007 
تدخل ب�شفقات لي�شت خطرة فح�شب، بل 
�شديدة المخاطرة اأي�شًا مقارنة بال�شنوات 

ال�شابقة للعام 2007.

خالل  المليارديرات  عدد  ارتفع  وقد 
الفترة الواقعة بين العامين 2006 و2013 
الفترة  اإلى )2170(. وخالل  من )793( 
الواقعة بين العامين 2009 و2013 ان�شم 
ملياردير.   )880( المجموعة  هذه  اإلى 
والمالحظ اأن ثروة اأغنى الأغنياء ارتفعت 
من )3.1( بليون دولر اإلى )6.5( بليون 
دولر بين العامين 2009 و2013؛ اأي اإنها 

ارتفعت اإلى اأكثر من ال�شعف.

المت�شارع  التطور  هذا  ح�شيلة  وكانت 
ارتفاع الهوة بين اأكثر المعايير اأهمية في 
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التفاوت  ارتفع  فقد  الب�شرية،  المجتمعات 
في  له  مثيل  ل  م�شتوى  اإلى  الجتماعي 
اأن  اأبدًا  التاريخ  في  يحدث  فلم  التاريخ. 
و�شل م�شتوى التفاوت الجتماعي ما و�شل 
اإليه في اليوم الحا�شر. ففي العام 2013، 
اأغنياء  اأغنى  من  فردًا   )85( ا�شتحوذ 
بليون   )1.7( مقدارها  ثروة  على  العالم 
على  ا�شتحوذوا  اإنهم  اأي  اأمريكي؛  دولر 
 )3.5( يمتلكها  التي  الثروة  تعادل  ثروة 
ا�شتحوذوا على  اأي  الب�شر؛  بني  مليار من 

الثروة التي يمتلكها ن�شف الب�شرية.

على  وا�شح  موؤ�شر  المفزع  الو�شع  وهذا 
الم�شتقبل الذي ينتظر العالم في ال�شنوات 
المقبلة. ففي الع�شر القديم كتب اأر�شطو 
قائاًل: »اإن التفاوت الحقيقي اأو المزعوم، 
المواطنين  يدفع  �شببًا  واأبدًا،  دائمًا  كان 
اإلى القيام با�شطرابات وثورات«. فالكثير 
ب�شورة  اأبانت  والثورات  النتفا�شات  من 
عدم  كان  كلما  تقول:  حقيقية  جلية 
الم�شاواة في مجتمع ما اأكبر، كان احتمال 
ن�شاأة توترات اجتماعية واندلع انقالبات 

وثورات اأكبر.

وال�شيا�شة الليبرالية الحديثة التي يتبناها 
حتمت  التي  هي  الدولي  النقد  �شندوق 
علينا في عقود الزمن الما�شية العي�س في 

كل  الم�شاواة  عدم  م�شتوى  فيه  فاق  عالم 
التي  العوالم  في  �شادت  التي  الم�شتويات 

عرفناها حتى الآن.

وهذه التوترات الجتماعية تتزايد ب�شرعة 
ل قرينة لها في التاريخ، والإجراءات التي 
التغلب  بغية  ال�شابقة  ال�شنوات  في  ُنفذت 
منها  واحد  اإجراء  ي�شفر  لم  الأزمة،  على 
اإ�شفاء  عن  اأو  الو�شع،  في  تح�شن  عن 
اأدنى  على  الو�شع  هذا  على  ال�شتقرار 

تقدير.

ولي�س بو�شع اأحد من بني الب�شر التنبوؤ بزمن 
اندلع هذه التحولت الجتماعية. غير اأن 
اعتقاد  ح�شب  اأي�شًا-  الأمر  حقائق  من 
الموؤلف- اأن هذه التحولت �شتندلع حتمًا 
في يوم من الأيام، والأحداث الأخيرة في 
الموؤذنة  النذر  �شوى  لي�شت  وتون�س  م�شر 
بهذه التحولت. فهذه الأحداث اأبانت عن 
في  الكامن  الجتماعي  الغ�شب  قوة  اأن 
اأعماق الجماهير المحبطة ت�شتطيع اإذا ما 
اختمرت باأن تهدم كل ال�شدود. كما اأبانت 
اأي�شًا عن اأن الثورات قد تندلع في اأماكن 
لم يكن اأحد يتوقع منها اأن تكون حا�شنة 
اأماكن  اإلى  تنتقل  اأن  يمكن  واأنها  للثورة، 

اأخرى بفعل ديناميكيتها.



�ضتاء..-.ربيع.2017...-.263.-

الهوية  هي  فالأر�س  وم�شريًا.  وم�شلحة 
فهي  العربية  اللغة  اأما  العنوان،  وهي 
هذه  اأبناء  جميع  بني  الروحي  الرابط 
الأمة، وموجودة داخل كل فرد يعي�س على 
�شرنا  فقد  لذا  الأر�س،  من  البقعة  هذه 
الذهن  تفريغ  اإىل  بحاجة  العرب  نحن 
بحاجة  بل  القدمي،  ال�شيا�شي  املخيال  من 
جديدة  عروبية  لأمة  جديد  مفهوم  اإىل 
ت�شتند اإىل اإرث ثمني هو احل�شارة العربية 
جديد  مفهوم  على  وتقوم  الإ�شالمية، 
بكل  اأبنائها  جميع  فيه  ي�شرتك  لالأمة، 
اإن�شان  لكل  امل�شاركة حق  وهذه  مكوناتها. 
ولغة  ا  اأر�شً بها  ويرتبط  لعروبته  ينتمي 
وم�شلحة وم�شريًا، لي�شعر كل مواطن يف 
اإن�شان له اعتباره.  اأنه  هذا الوطن الكبري 
القلوب  اأعمت  التي  الأفعال  تلك  �شر  اأّما 
ال�شمائر  اأبواب  واأغلقت  العقول  واألغت 
اإنها  بل  ل  دينية،  ل  �شيا�شية  اأفعال  فهي 
هدفها  ديني،  بغالف  مغلَّفة  �شيا�شة 

* ا�شت�شاري اجتماعي وباحث اأكاديمي، وع�شو منتدى الفكر العربي/الأردن.

البحــث عن الخلل

في الذات العربية 

.د..في�ضل.غرايبة*

»العروبة« ح�شب مفهوم عبد القادر 
الكتاب  من  كثري  لدى  هي  كما  حداد، 
اإ�شالمية  عربية  ثقافة  العرب،  واملفكرين 
وهي  العربية،  الأر�س  هذه  على  جت�شدت 
يف  جذورها  الرا�شخة  الأ�شلية  اجلن�شية 
يف  ويعي�س  عا�س  من  لكل  التاريخ  اأعماق 
هذه  وعلى  الكبري،  العربي  الوطن  هذا 
ومهما  دينه  يكن  مهما  العربية،  الأر�س 
ولغة  اأر�شًا  بها،  وارتبط  اأ�شله،  يكن 
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الو�شول اإىل ال�شلطة اأو اإىل كر�شي احلكم 
باأي ثمن وحتت اأية ذريعة، وبذلك تكون قد 
خرجت عن اإطارها الروحاين الديني اإىل 
الإطار ال�شيا�شي، فاأ�شبحت �شيئًا اآخر غري 
الدين، فحيث تكون ال�شيا�شة يغيب الدين، 
وروحانيات،  وقيم  واأخالق  اإميان  فالدين 

اأما ال�شيا�شة فهي عك�س ذلك.

القادر احلداد  يبحث عبد  وعندما 
عن  يعربِّ  فل�شطني،  م�شاألة  يف  اخللل  عن 
قلقه كما الآخرين من العرب على م�شتقبل 
اأهم  هنا  ويربز  الفل�شطينية،  الق�شية 
النق�شام... فكرة  وهي  املقلقلة،  العوامل 
هذه الفكرة املقبولة يف الذهن الفل�شطيني، 
بل و�شرعية تطبيق هذه الفكرة عند بع�س 
النا�س الذين يعتربونها ظاهرة �شحية اأن 
الختالف  بني  للخلط  وذلك  نختلف... 
نعم،  نختلف...  اأن  وي�شيف:  والنق�شام. 
فال يوجد عقالن مت�شاويان يف هذا الكون 
حتى بني الإخوة، اأما اأن ننق�شم على ذاتنا 
وت�شعف اأنف�شنا باأنف�شنا فال واألف ل لهذه 
ال�شيغة النق�شامية التي تعادي التما�شك 
امل�شرتك.  والفهم  والتفاهم  والندماج 

وَيعترب احلداد الق�شية الفل�شطينية ق�شية 
اإن�شانية،  اإ�شالمية،  عربية،  فل�شطينية، 
بطبيعة  نظره  يف  هنا  والرتتيب  عاملية. 
احلال مهم جدًا. ويدعو يف معر�س و�شفه 
وتغذيته  العربي  العقل  تقوية  اإىل  للعالج 
ي العقل بالعلم  بالعلم واملعرفة، فكلما ُغذِّ
واملعرفة ا�شتطاع هذا العقل الوقوف بقوة 
اأن  من  بدًل  بها  م  والتَّحكُّ النف�س  اأمام 
تتحكم به؛ اإذ اإن الأنا �شببها قلة الأ�شلحة 
التي ميتلكها العقل لي�شد النف�س عن امليل 
التي  العقالنية  ت�شود  عندها  الذات.  اإىل 

نحن باأم�س احلاجة اإليها.

من  ب�شوؤال:  املعاجلة  هذه  ويتبع 
باعتبار  العربي؟ ويجيب عليه  القومي  هو 
ويثور  ويغ�شب  يحزن  العربي  القومي  اأن 
الوطن  هذا  يف  اإن�شان  اأيُّ  مُي�سُّ  عندما 
تنتهك  اأن  اأو  �شيم،  باأي  الكبري  العربي 
الوطن  هذا  و�شماء  تراب  من  بقعة  اأية 
اآن  يف  ويكره  يحب  اأن  ميكن  ول  العربي، 
واحد، فاحلب والكره ل يجتمعان. لذلك ل 
ميكن للقومي العربي اأن يكره وطنه واأهله 
من  ويرفع  ده  ميجِّ اآخر  قطر  اإىل  ليميل 
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�شاأن رجالته، بينما يحطُّ من قيمة وطنه 
الدواء  العربية هي  بالذات  فالثقة  واأهله. 
الناجح لعالج عقدة النق�س التي تغلغلت 
اأقل  باأننا  اأ�شبحنا نعتقد  اأننا  فينا لدرجة 
اأن  �شاأنًا من الأمم الأخرى، فمتى ميكننا 

�س روح القومية العربية؟ نتلمَّ

من  ا�شتغرابه  عن  احلداد  وعربَّ 
مطالبة حل اأية م�شكلة لي�س له فيها يد، ما 
دام الدين نظام قيم واأخالق وموجهًا عامًا 
لتنظيم املجتمع ميده بالروحانيات، بينما 
الأمة  اأبناء  بني  امل�شكالت  جميع  اأن  جند 
العربية الإ�شالمية، قدميها وحديثها، من 
مبا  الدين  رون  يف�شِّ الذين  الب�شر،  �شنع 
يخدم م�شاحلهم ويغّطونها بغطاء ديني، 
لي�س  وهو  الدين،  عن  الدفاع  �شتار  حتت 
بحاجة  هو  ما  بقدر  عنه  للدفاع  بحاجة 
على  وال�شري  ال�شحيح،  الفهم  فهمه  اإىل 
الدين  من  لنا  اهلل  اأراده  الذي  الطريق 
يكون  اأن  اإل  امل�شلم  على  فما  احلنيف. 
متطورًا متفهمًا لدينه يف كل ع�شر تفّهمًا 
يتنا�شب مع ع�شره الذي يعي�شه ليتما�شى 

مع ا�شتدامة الإ�شالم عرب الع�شور.

يف  الأعظم  ال�شر  هو  الإن�شان  اإن 
ولديه  امل�شكل  �شانع  وهو  الكون،  هذا 
يف  اللغز  هذا  حّل  ميكننا  فمتى  احلل. 
قيمة  على  الوعي  ميكننا  ومتى  الإن�شان؟ 
هذا العقل الذي منحنا اهلل اإياه، كي نعالج 
امل�شلمون  ُيجِهد  ملاذا  اخللل؟  هذا  مثل 
حق  دين  الإ�شالم  اأن  يثبتوا  كي  اأنف�شهم 
وعدل وت�شامح وم�شاواة، ودين �شالم وقيم 
واأخالق؟ وهل الإ�شالم متهم بعك�س ذلك، 
هناك  عنه؟  للدفاع  امل�شلم  ي�شطر  حتى 
فكري  اإ�شالح  اإىل  بحاجة  املنهج  يف  خلل 
بالذات  وثقة  واإقدام  جراأة  بكل  العمق  يف 
ال�شفات  بع�س  من  للتخل�س  العربية، 
كالأنفة  اخلاطئة،  واملفاهيم  وال�شلوكات 
التي ي�شاحبها غرور، والإ�شقاط، ومفهوم 
بحاجة  ي�شت�شعرنا  مما  واملدنَّ�س،  �س  املقدَّ
واملعرفة،  العلم  بغذاء  للتقوية  العقل 
والحا�شي�س  امل�شاعر  يلزم  اأن  لي�شتطيع 
بحدودها ويتحكم بها بدًل من اأن تتحكم 
به، ما دام العقل الأداة الفاعلة لت�شحيح 
القائم على  العقل  الختاللت يف حياتنا؛ 
العلم، فاإن تغذية العقل بالعلم واملعرفة هو 

ر بالعقل. الطريق للو�شول اإىل التفكُّ
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تقوم  الإ�شكالية  هذه  على  بناء 
والكاتب  الر�شني  الباحث  هذا  درا�شة 
ال�شردي  الرتاث  م�شاءلة  على  الدوؤوب 
يف  وقوانينه  مالحمه  وا�شتكناه  العربي 
اإطار التفاعل بني مكونات الثقافة العربية 
الأنواع  هذه  اأن  باعتبار  الإ�شالمية، 
حقول  على  منفتحة  ن�شو�س  ال�شردية 
اإىل  خاللها  من  التعرف  وميكن  املعرفة، 
ال�شردية  الأنواع  لهذه  الثقافية  الأن�شاق 
واأمناط نقدها قدميًا وحديثًا. وقد ا�شتند 
املوؤلف على نوعني من املعاجلة هما املنهج 
ت�شكالت  للك�شف عن  التعاقبي،  التاريخي 
وحتولتها  الكربى  ال�شردية  الأنواع 
عنها،  �شدرت  التي  الثقافية  والأن�شاق 
ونقد النقد للموروث مرورًا بقراءة متعمقة 
لذلك  وهو  احلديث،  العربي  النقد  يف 
متعددة  مظان  من  درا�شته  ن�شو�س  جمع 

ومتنوعة. 

الباحث  رجع  الأ�شا�س  هذا  وعلى 
ر�شد  ابن  كاأعمال  قدمية  م�شادر  اإىل 
املوؤلف يف قراءة  الذي تعمق  وابن خلدون 
وقلَّبها  تعمق،  اأمّيا  اخلالدة  مقدمته 

الثعالبي  من  لكل  قراأ  مثلما  تقليب،  خري 
واجلرجاين واجلربتي وابن اجلوزي وابن 
الطالع  يف  ع  وتو�شَّ ه�شام،  وابن  حزم 
والطرابي�شي  اجلابري  موؤلفات  على 
العرب  املفكرين  من  قطب  و�شيد  وغليون 
احلديثني ن�شبيًا. ولكنه مل يجنح اإىل النقل 
على  م  �شمَّ اإمنا  والقتبا�س،  والت�شوير 
والتجديد،  والإبداع  والبتكار  التاأ�شيل 
مدى  يف  بحثه  خالل  من  تو�شل  اأن  اإىل 
»الإ�شالم«  لدينهم  والعرب  امل�شلمني  فهم 
عن  والك�شف  تطبيقه  اإتقان  على  عالوة 
ت�شكيل  يف  املكنون  هذا  ودور  مكنونه 
اإىل  فتو�شل  القومية،  العربية  ال�شخ�شية 
اإىل  الإ�شارة  اأهمها  النتائج من  جملة من 
والعمل  بالدين  القول  بني  ال�شا�شع  الفرق 
به؛ اأي الفرق بني القول والت�شاف. ومن 
اجلدير بالتنويه والإ�شادة باجلهد املبذول 
يف اإعداد اجلداول التي تبنيِّ كيفية و�شول 
العربية  الدولة  يف  احلكم  اإىل  اخللفاء 
الإ�شالمية يف خمتلف عهودها، من خالفة 
اإىل  عنه  اهلل  ر�شي  ال�شديق  بكر  اأبي 
خالفة حممد ر�شاد اخلام�س اآخر اخللفاء 
مع  العثمانية  الإمرباطورية  انتهت  الذي 

انتهاء حكمه. 
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ويف هذا املقام اأحاول اأن اأقرن بني 
التف�شريين  وبكال  والعلمانية،  الإ�شالم 
�شواء  العلمانية،  مل�شطلح  التحليلني  اأو 
من  ا�شتقت  اأو  )علم(  كلمة  من  ا�شتقت 
عن  يبتعد  ل  فالإ�شالم  )عاملية(،  كلمة 
الروحية  القيم  اأن  ولو  العلم، ول يجافيه، 
للبحث  تخ�شع  ومل  الإميان  على  بنيت 
ينفي ول  اأي دين ل  الدين  اأن  اإل  العلمي، 
يجايف احلقائق العلمية ول ي�شد املوؤمنني 
عن البحث العلمي، ل بل اإن الإ�شالم و�شائر 
التفكري  على  حت�س  ال�شماوية  الأديان 
والتمحي�س،  التاأمل  على  املوؤمنني  وتربي 
عواهنها.  على  الأمور  ترك  عن  وتنهاهم 
انت�شرت  الأديان  و�شائر  الإ�شالم  اأن  كما 
هذا  يومنا  اإىل  تزال  وما  عاملية،  ب�شورة 
اجلغرافية  احلدود  تتجاوز  ال�شفة،  بهذه 
رغم  بها  املعتنقني  د  وتوحِّ وال�شيا�شية، 
تتعامل  وهي  التجزيئية،  العتبارات  كل 
اأ�شاًل مبنطق احلوار والت�شامح ل مبنطق 

النحياز والتع�شب.

نرى  فاإننا  اأخرى  جهة  ومن 
مثاًل  تقوم  الإ�شالمية  الدينية  القناعات 
هناك  واأن  بينهم،  �شورى  اأمرهم  اأن  على 

والتقوى،  الرب  على  التعاون  اإىل  �شرورة 
واأنه  بينهم،  فيما  �شواء  كلمة  هناك  واأن 
احلقيقية،  الإ�شالم  �شورة  اإعطاء  ينبغي 
والتحلي بالت�شامح، والتخلي عن النحياز، 
فلي�س منا من مات على ع�شبية، والنفتاح 
بيننا قوا�شم  الأخرى حيث  الديانات  على 
عز  باهلل  الإميان  من  تنبع  م�شرتكة، 
احل�شارات  بني  التعارف  واإجراء  وجل، 
والديانات، واللجوء اإىل احلكمة واملوعظة 
يف  امل�شلمني  دور  اإىل  بالإ�شافة  احل�شنة، 
التقارير  هي  وها  الإن�شانية.  احل�شارة 
يف  الرتكية  القوات  باأن  تفيد  ال�شحفية 
اأفغان�شتان تقوم بدور تنموي يالقي هناك 
الذي  الدور  هذا  مع  ال�شعبي  التجاوب 
يتمثل يف اإقامة املراكز ال�شحية والثقافية 
والتدريبية والرتويحية، مع اأنها �شمن قوات 
بالقيام بوظيفية ع�شكرية  تاأبه  الناتو، ول 
اأو اأمنية كما تفعل القوات الأخرى. وها هو 
اأحد رموز احلركة الإ�شالمية العلمانية يف 
عاملي  منتدى  يف  بفاعلية  ي�شارك  ماليزيا 
بني  للعالقة  جديدة  �شياغة  ويف  قطر  يف 
لتو�شيح  �شعي  يف  واأمريكا،  امل�شلمني 
اأ�شوق  املتبادلة.  النظرة  وتطوير  ال�شورة 
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من  بلدين  من  والدورين  املوقفني  هذين 
الدين  بني  مزجا  الإ�شالمي  العامل  بلدان 
من  كل  نقل  اإىل  اأدى  بنجاح،  والعلمانية 
اإىل  الثالث  العامل  من  وماليزيا  تركيا 

العامل الثاين. 

يدعو  احلداد  القادر  عبد  هو  وها 
متميزة  نقدية  قيام جهود  اإىل  اخلتام  يف 
الفهم  م�شرية  يف  املعتمة  الدروب  ت�شيء 
والتفهم للدين احلنيف، ول �شك اأن بحثه 
حزمة  ي�شكالن  املعمقة  ودرا�شته  الدائب 
اإىل  ندعو  الذي  ال�شوء  هذا  �شعاع  من 
اإلقائه من خالل اجلهود البحثية القائمة 
�شتبلغ  الدعوة  هذه  اأن  ويقيني  والقادمة، 

لتحقيق  وتنه�س  ر�شالتها،  وحتمل  مداها 

اأمثاله  من  الباحثني  يد  على  اأهدافها 

العربية،  والثقافية  العلمية  ال�شاحة  على 

ل�شناعة الفجر العربي اجلديد.

الأفكار  هذه  مثل  ت�شل  اأن  نتمنى 

التفهم  حتقق  واأن  عري�س،  جمهور  اإىل 

نحن  يقت�شينا  الذي  الوقت  يف  العميق، 

ونرتجم  ديننا  نفهم  اأن  وامل�شلمني  العرب 

�شريتنا  يف  يحملها  التي  واملبادىء  القيم 

غرينا  مع  التعامل  ويف  احلياة  يف  و�شرينا 

يف كل جمال ومكان وزمان.



�ضتاء..-.ربيع.2017...-.269.-

*  ناقد واأكاديمي، جامعة الب�شرة/العراق.

التيه  زمن  من  �شيا�شية  )اأوراق  كتابه  يف 
والنك�شات(- ن�شل اإىل غاية اأبعد من ذكر 
الوقائع، هي الرغبة يف احلوار الذي يجعل 
التغيري اإىل الأح�شن يف جمتمعاتنا ممكنًا. 

الوعي  ولكنه  الوقائع  التاريخ  لي�س 
والرواية  روايتها،  يف  يتجلى  الذي  بها 
اأو  وتبتعد  لآخر،  �شخ�س  من  تختلف 
تقرتب من الواقعة ومن �شخو�شها. ويكون 
القرتاب والبتعاد مبنيًا على ما عند راوي 
الواقعة، واملتكلم عن التاريخ والكاتب فيه، 
من وثائق، وما لديه من م�شاهدات. وهذا 
ما يتمتع به الدكتور �شمري مطاوع الذي ل 
يكتب عن وقائع وحوادث قراأ عنها اأو �شمع 

الوعي بالتاريخ والحوار

قراءة.في.كتاب
»اأوراق �شــــيا�شية من 
زمن التيه والنك�شات«.

للدكتور.�ضمير.مطاوع
مراجعة:.د..عقيل.عبد.الح�ضين*

الموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر، بيروت، 2015

ــوف الـــربيـــطـــاين  ــش ــ� ــل ــي ــف يـــــرى ال
التاريخ  اأن   )1943-1889( كولنجوود 
واإمنــا  مـــّر،  زمــنــًا  ب�شفته  املــا�ــشــي  لي�س 
هــو املــا�ــشــي مــ�ــشــوغــًا يف وعـــي املــــوؤرخ. 
ينبغي  تاريخيًا  حدثًا  نفهم  لكي  ويقول: 
التاريخية  الأفعال  تكون  �شوؤاًل،  نكّون  اأن 
يتحقق  وبذلك  عنه،  اإجــابــة  لالأ�شخا�س 
من  الفائدة  وتتحقق  التاريخ)1(  يف  الفهم 
اأن  �ــشــرده. فينبغي  واإعـــادة  اإلــيــه  الــعــودة 
ومن  التاريخ  يف  الكتابة  من  غاية  توجد 
مراجعة احلوادث التاريخية. ومن التاريخ 
- كما يريد اأن يقول الدكتور �شمري مطاوع 
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مل  �شخ�شيات  عن  ول  الآخرين،  من  بها 
ي�شاهدها، اأو يكت�شف مزاياها و�شجاياها، 
واإمنا يكتب عما عا�س، وعمن راأى. وكثريًا 
جتربتي  من  »اأقول  كتابه:  يف  يقول  ما 
ومن خربتي)2(، وهذا الأمر عن م�شاهدة 
وثائق  من  املعلومات  وهذه  ومالم�شة، 
ويف  الأردنية  الدفاع  وزارة  يف  موجودة 
بالطالع  يل  �ُشمح  وقد  اخلارجية  وزارة 
وهذه  البحث،  يف  وا�شتخدامها  عليها 
احل�شني  امللك  ل�شان  من  اأخذتها  الروؤيا 
ب�شوته  ت�شجيالت  اأمتلك  الذي  نف�شه 
الق�شايا  اأهم  يف  ومواقفه  اآراءه  تت�شمن 
العربية ال�شيا�شية يف هذه احلقبة ال�شعبة 

حقبة التيه والنك�شات«. 

مبالغة  عن  اإذن  الكاتب  ي�شدر  ل 
عن  ول  �شخ�شي،  هوًى  عن  ول  عاطفية، 
ب جلماعة، اأو راأي، اأو �شخ�س، اأو بلد،  تع�شُّ
اأو دين، اأو مذهب، ول عن مواقف م�شبقة، 
وهو بذلك الأقرب اإىل التاريخ املو�شوعي 
للحوادث. يظهر ذلك يف ف�شل من ف�شول 
التاريخ  وم�شيدة  هيكل  عنوانه  الكتاب 
التي ن�شبها لنف�شه، فعند هيكل )يختلط 
ال�شخ�شية  بالرغبات  الروؤية  اأو  الراأي 
متحيزة( اأو  منحازة  تكون  ما  غالبًا  التي 
)3(، ليكون احلكم على التاريخ حكمًا بعيدًا 

عن املو�شوعية وظاملًا ومتعجاًل، ول ي�شح 
الربيق  من  �شاحبه  اأوتي  مهما  ُيعَتمد  اأن 
بالبحث  ُيرد  اأن  الأحرى  بل  الإعالمي. 

به  اأتى  الذي  كذلك  املتاأين  التاريخي 
وثائق  اإىل  م�شتندًا  مطاوع  �شمري  الدكتور 
امللك  مع  حواراته  واإىل  الأردنية  الدولة 
معاي�شته  واإىل  عليه،  اهلل  رحمة  احل�شني 
التاريخية.  املنطقة  حلوادث  ومالم�شته 
من  �شمري  الدكتور  مه  يقدِّ ما  كل  ومع 
حجج ومن �شرد تاريخي مو�شوعي م�شفوع 
به  ينتهي  التاريخية،  والرباهني  بالوثائق 
الرد على هيكل  اأن ما كتبه يف  اإىل  القول 
حقائق  يف  �شمولية  نظر  )اإعادة  هو  اإمنا 
التي  ومرتكزاتها  ومدلولتها  التاريخ 
لي�س بو�شع املوؤرخ اأن يغفلها حني يت�شدى 
حماولة  هي  �شخ�شية()4(.  روؤية  لتقدمي 
لالقرتاب من احلقيقة، ولي�شت احلقيقة، 
ولالأجيال  للقارئ  اأمرها  يرتك  حماولة 
�شمري)5(،  الدكتور  يقول  كما  والتاريخ 
النظرة  على  متوازنًا  مثاًل  للقارئ  مًا  ُمقدِّ
يثق  اأن جتعله  �شاأنها  من  التي  املو�شوعية 
من  �شورة  الكتاب  جتعل  واأن  بالكتاب، 
�شور احلوار والنقا�س الهادئ املو�شوعي، 
الذي لو ُقدر لنا اأن نحتذيه خلرجنا بقدر 

كبري من التفاهم والتعاي�س يف الواقع.

مكونات.الكتاب:.
�شيا�شية  اأوراق  ــاب  كــت يت�شمن 
الأبحاث  من  عددًا  مطاوع  �شمري  للدكتور 
التاريخية  واملراجعات  البحثية  والأوراق 
والفكرية من بينها: اإرث امللك احل�شني... 
وقواعد  الأو�شط،  ال�شرق  يف  ال�شلم  و�شع 
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اخلليج  اأزمــــة  يف  اخلــارجــيــة  ال�شيا�شة 
بالق�شية  العربية  والعالقة   ،1991-1990
بني  الفل�شطينية  واخليارات  الفل�شطينية، 
الوهم واحلقائق على الأر�س، والعرب يف 
والتخطيط  الإ�شرائيلي،  التحدي  مواجهة 
الــعــربــي  الـــ�ـــشـــراع  ال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــي يف 
الإ�شرائيلي، والو�شع القتايل على اجلبهة 
ومعركة   ،1967 عــام  حــرب  يف  ــيــة  الأردن
التايخ  وم�شيدة   ... وهيكل  الــكــرامــة، 
والغرب- والــعــرب  لنف�شه،  ن�شبها  التي 
ال�شيا�شة  يف  واجلــديــد  �ــشــدام،  اأم  لقاء 
العربي  وامل�شتقبل  الأمريكية،  اخلارجية 
الربيع  زال  ما  وهل  اأمريكية،  مبوا�شفات 
العربي.. ربيعًا؟ وهل اأنهى الربيع العربي 
دور الرقيب الإعالمي؟ والإعالم الأردين 
وف�س  العربية،  الباردة-  احلرب  زمن  يف 

النزاعات بالطرق ال�شلمية.

موقفًا  ال�شابقة  الف�شول  م  تقدِّ
علميًا مو�شوعيًا يعتمد على طرح الأ�شئلة 
ويبداأ  القارئ،  اإجاباتها مع  اإىل  والو�شول 
نحن  ا�شتفدنا  ماذا  مثل:  باأ�شئلة  الكتاب 
يف  بنا  مّر  ما  وعرب  درو�س  من  العرب 
على  نظرة  األقينا  هل  الع�شرين؟  القرن 
امل�شتقبل؟  ينتظرنا يف  ما  لنعرف  املا�شي 
الدرا�شة  على  القادرة  الروؤية  منلك  هل 
والأرقام  باملعلومات  والتخطيط  والتحليل 
عن  قا�شرين  زلنا  ما  وهل  والوثائق؟ 
امل�شار  واتخاذ  املتقدمة  بال�شعوب  اللحاق 

املوازي لركب التطور واحل�شارة الإن�شانية 
التي  ال�شعوب  �شف  يف  الوقوف  و�شرف 
توؤمن بالعلم واملعرفة وتقراأ التاريخ وتتعلم 
من درو�شه؟ )6(. ومثل هذه الأ�شئلة ُتظِهر 
�شريكًا  يجعله  اأن  يف  املوؤلف  رغبة  للقارئ 
والفهم  املراجعة  م�شوؤولية  ل  حتمُّ يف  له 
اأو  معينة  روؤية  عليه  تفر�س  ول  والعمل، 

موقفًا حمددًا. 

الكتــاب  اأن  يعـــني  ل  ذلـــك  ولكن 
القارئ،  ت�شغل  لأ�شئلة  اإجابات  يقدم  ل 
مثل �شوؤال الربيع العربي وما نتج عنه من 
العربي  اجل�شد  هزت  وم�شكالت  ظواهر 
ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، فعلى �شوؤال: 
�شمري  الدكتور  يرد  العربي؟  الربيع  ملاذا 
اأ�شباب من بينها عدم  اإىل  الربيع العربي 
العربي  الوطن  يف  املثقفة  الفئات  ح�شول 
وانعدام  والفقر،  الكامل،  ا�شتقاللها  على 
الأزمات  وتفاقم  والظلم،  احلريات، 
الدولة  ق�شور  عن  الناجمة  الجتماعية 
يف معاجلة ق�شايا الطبقات الفقرية الذي 
تزامن مع �شعور )فئات من املثقفني وقادة 
املنتفعني  مل�شلحة  بالتهمي�س  العام  الراأي 
واملح�شوبني على النظام الأبوي الذي اأفرز 
جوهره  يف  ميثل  الذي  الوا�شطة،  اأ�شلوب 
ووفرة  الوا�شع()7(،  مبعناه  الف�شاد  جذور 
الت�شال  وو�شائل  التكنولوجي  التطور 
تطوير  على  ال�شبابية  الفئات  �شاعد  الذي 
قدراتها الثورية، وعلى الت�شال مبا يجري 
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يف �شاحات الن�شال العربية)8(. واإذا كانت 
وهي  العربي،  الربيع  اأ�شباب  هي  هذه 
الإجابة: ل.  م�شروعة، فهل حقق غاياته؟ 
اآخر عن ال�شبب. وهو غياب  يتبعها �شوؤال 
القيادة عند ال�شباب الثائر، وغياب برامج 
ال�شيء  والقت�شادي،  ال�شيا�شي  الإ�شالح 
يتقدموا  حتى  لالإ�شالميني  مهّد  الذي 
وي�شتفيدوا  الثورة  ويخطفوا  ال�شفوف 
هو  الأ�شباب  هذه  ميّيز  ما  ولكن  منها)9(. 
اأخرى  اأ�شباب  اأنها حمتملة ومفتوحة على 
�شياق  وُتذكر يف  ُتكت�شف لحقًا،  اأن  ميكن 
ينتهي  ولن،  مل،  مو�شوع  عن  احلديث 
احلديث فيه بعد، ذلك هو الربيع العربي. 

عن  ف�شاًل  الكتاب،  مواد  تخلو  ول 
الذي  املو�شوعي  والراأي  التوثيقي  البعد 
ت�شويقي  بعد  من  اإليه،  الإ�شارة  �شبقت 
يجعل الكتاب ماتعًا و�شائًقا ومفيدًا للقارئ 
ويظهر  قراءته.  اإمتام  على  يحر�س  الذي 
ذلك البعد يف ما يرويه الكاتب من جتاربه 
كامللك  ال�شخ�شيات  بع�س  مع  ال�شخ�شية 
احل�شني، ومن متابعته لتفا�شيل الأحداث 
يعرفها  اأو  التاريخ،  يذكرها  ل  التي 
املوؤرخون، ومثال ذلك ما نقله عن تفا�شيل 
املكثف  الأردين  الدبلوما�شي  احلراك 
الثانية،  اخلليج  حرب  وقائع  رافق  الذي 
وردود اأفعال الأطراف املعنية بها اآنذاك، 
كالعراق والكويت، وبع�س الروؤ�شاء العرب 
كالرئي�س امل�شري ال�شابق ح�شني مبارك. 

خال�ضة
مطاوع  �شمري  دكتور  كتاب  ينطلق 
بالتاريخ  الوعي  اأن  مفادها  فر�شية  من 
مادة  فالأخري  نف�شه،  التاريخ  من  اأهم 
الإن�شان  لتطوير  منها  يفيد  من  تنتظر 
ال�شابقة  الأخطاء  وتاليف  واملجتمع، 
الكتاب  ي�شدد  ولذا  املحتملة.  والأخطاء 
الذاتية  واخلربة  التجربة  جوانب  على 
الوثائق  بالتاريخ عرب  املو�شوعية  واملعرفة 
املادة  تلك  يقدم  وهو  ال�شهادات.  وعرب 
اإىل  ت�شعى  ل  التي  الأ�شئلة  التاريخية عرب 
اأنها  تدعي  ول  نهائية،  اإجابات  تقدم  اأن 
اأن  ولكنها حتاول  ُخرْبًا،  حتيط بكل �شيء 
متهيدًا  للحوار،  مو�شوعية  اأر�شية  جتد 
للتغيري الآمن املن�شود ملجتمعاتنا واأوطاننا 
التي عانت وتعاين من الحتالل والطغيان 

وغياب العدالة الجتماعية.

اإحالت:
ينظر: هريمينوطيقا جادامري والتوا�شل مع  -

الآخر، جملة عامل الفكر عدد 9 جملد 37، 
اأبريل-يونيو، 2009.

ينظر: د. �شمري مطاوع، اأوراق �شيا�شية من زمن  -
للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  والنك�شات،  التيه 

والن�شر، بريوت-لبنان، 2013: 213.
ال�شابق، 197. -
ال�شابق، 226. -
ال�شابق. -
ال�شابق، 13-12. -
ال�شابق، 270. -
ال�شابق. -
ال�شابق، 226. -
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يهدف هـــذا الباب اإىل عر�ـــس منجزات 
والهيئـــات  املوؤ�ش�شـــات  مـــن  الأع�شـــاء 
العربّية املوؤازرة، اإىل جانب ما ُي�شاهم به 
الأع�شاء العاملون من مقالت ودرا�شات 

وتعليقات. 
وي�شتمل بـــاب »اأع�ضاوؤنا.املـــوؤازرون« على 
تقاريـــر حـــول الإجنـــازات ذات ال�شلـــة 
بالعمـــل العربـــّي امل�شـــرتك، وغريها من 
املنجزات يف جمالت التنمية القت�شادّية 
والجتماعّيـــة والثقافّية يف اأقطار الوطن 

العربّي.
واإننـــا ناأمـــل مـــن الأع�شـــاء املوؤازرين اأن 
يوافونا بتقارير م�شـــّورة عن اإجنازاتهم 
املوؤ�ش�شّية، التي �شنقوم يف كّل عدد بن�شر 

جمموعة مما يردنا منها. 

1- ال�شندوق العربي لالإنماء 

 االقت�شادي واالجتماعي/الكويت

2- الجامعة االأردنية

3- البنك االأهلي االأردني
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ال�شندوق العربي لالإنماء االقت�شادي واالجتماعي/الكويت

لمحة.عامة
هيئـــة ماليـــة اإقليميـــة عربية م�شتقلـــة، ي�شم في ع�شويتـــه جميع الـــدول العربية 

الأع�شاء في جامعة الدول العربية.
اأغرا�س.ال�ضندوق

�شروطًا مي�شرة  بقرو�س تحمـــل  والجتماعية  القت�شاديـــة  الم�شاريع  • تمويـــل 
للحكومـــات والهيئـــات والموؤ�ش�شـــات العامـــة، مـــع منـــح الأف�شليـــة للم�شاريـــع 

القت�شادية الحيوية للكيان العربي وللم�شاريع العربية الم�شتركة.
• تمويـــل م�شاريـــع القطـــاع الخا�ـــس فـــي الـــدول الأع�شـــاء، والم�شاهمـــة في 
روؤو�ـــس اأموالها، وتوفيـــر عمليات التمويل الأخـــرى والخدمـــات المالية والفنية 

وال�شت�شارية الالزمة.
ال�شخ�شية العتبارية  الموؤ�ش�شات ذات  اأموال  روؤو�س  الم�شاهمة في  اأو  • اإن�شاء 

التي تهدف اإلى تنفيذ وتمويل م�شروعات القطاع الخا�س في الدول الأع�شاء.
• اإن�شاء واإدارة �شناديق خا�شة تهدف اإلى تحقيق اأهداف معينة تتفق واأهداف 

ال�شندوق العربي.
• ت�شجيع توظيف روؤو�س الأموال العامة والخا�شة، بطريقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة.
• توفيـــر الخبرات والمعونات الفنيـــة في مختلف مجالت التنمية القت�شادية 

والجتماعية.
• القرو�س

موجز.اإنجازات.ال�ضندوق.العربي
�شملت اإنجازات ال�شندوق العربي منذ بدء ن�شاطه وحتى نهاية عام 2015، تقديم 
قرو�ـــس بلغ عددها )641( قر�شًا بمبلـــغ اإجمالي )8.8( مليار دينار كويتي، في 
)17( دولة عربية. وبلغ العدد التراكمي للقرو�س المقدمة للقطاع الخا�س )14( 
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قر�شـــًا بمبلغ اإجمالـــي )56( مليـــون د.ك.، و�شاهم ال�شندوق العربـــي في راأ�س 
مـــال )7( �شركات تابعة للقطـــاع الخا�س، بمبلغ اإجمالـــي )31.7( مليون د.ك، 
بالإ�شافة اإلى الم�شاهمة في راأ�س مال ال�شندوق المن�شاأ بوا�شطة موؤ�ش�شة التمويل 

الدولية )IFC( بمبلغ اإجمالي )10( مليون د.ك..

• المعونات
قـــدم ال�شندوق العربـــي حتى نهاية عـــام 2015، )1091( معونـــة بمبلغ اإجمالي 
)211.1( مليـــون د.ك. منهـــا )576( معونـــة قطرية بمبلـــغ اإجمالي )147.2( 

مليون د.ك.، و)515( معونة قومية بمبلغ اإجمالي )63.9( مليون د.ك..

فل�ضطين • دعم.
فـــي اإطار اهتمام ال�شندوق العربي وت�شامنه مـــع ال�شعب الفل�شطيني في الأرا�شي 
المحتلـــة، قّرر مجل�ـــس محافظي ال�شنـــدوق العربي في اجتماعه فـــي الجزائر في 
عـــام 2002 اعتماد برنامج عاجل لدعم ال�شعب الفل�شطيني، وخ�ش�س له 10% من 
�شافـــي الدخل ال�شنوي. وبلـــغ الإجمالي التراكمي للبرنامج حتـــى نهاية عام 2015 

حوالي )135.8( مليون د.ك..

والمتو�ضطة ال�ضغيرة. المن�ضاآت. لدعم. الخا�س. • الح�ضاب.
اأقـــرت القمة العربية القت�شاديـــة والتنموية والجتماعية، التـــي ُعقدت في دولة 
الكويت عام 2009، مبـــادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد الجابر ال�شباح 
اأمير دولة الكويت لتمويل ودعم م�شاريع القطاع الخا�س ال�شغيرة والمتو�شطة في 
الدول العربية، حيث تم اإن�شاء ح�شاب خا�س براأ�شمال قدره ملياري دولر اأمريكي، 
وبلـــغ مجموع قيمة الم�شاهمات الملتزم بها مـــن قبل الدول العربية )1.3( مليار 
دولر اأمريكي. وقد بلغ اإجمالي قيمة القرو�س التي اأقرتها لجنة الح�شاب الخا�س 
حتى نهاية عام 2015 حوالي )1.1( مليار دولر اأمريكي من خالل )29( قر�شًا 

ا�شتفاد منها )12( دولة عربية، للحد من البطالة ولمحاربة الفقر.
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تعد الجامعة الردنية من اأولى الجامعات الأردنية ن�شاأة، وكان اأهم اأهدافها 
ن�شر المعرفة ورفد الوطن بالكوادر الب�شرية الموؤهلة، تما�شيًا مع الروؤيا الملكية 

لجاللة المغفور له الملك الح�شين بن طالل طيب اهلل ثراه.
اإذ  الأردنية،  للجامعة  الرئي�شية  الوظائف  اإحــدى  المجتمع  خدمة  ت�شكل 
وا�شحة  ن�شو�شًا  واأنظمتها  الجامعة  وقانون  ال�شامية  الملكية  الإرادة  ت�شمنت 
توؤكد ذلك، وهي تولي الن�شجام بين برامجها وحاجات المجتمع الأردني وخططه 
الم�شجلين  للطلبة  توفر  اأن  اأهمية خا�شة، فهي تحر�س على  المختلفة  التنموية 
في برامجها الخبرات التعليمية والتعلمية والتربوية والتدريب المتخ�ش�س الذي 
الأردنية  الموؤ�ش�شات  في  لهم  المتاحة  الفر�س  من  ا�شتفادتهم  اإمكانية  يراعي 

الجـــامــعـــــة االأردنـــيـــة
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الجامعة  اإذ تنظر  التي تقع بها تخ�ش�شاتهم.  بالميادين  ال�شلة  المختلفة ذات 
)ال�شناعية  بالمجتمع  كافة  الإنتاجية  القطاعات  مع  ك�شريك  لنف�شها  الأردنية 
توفير  في  والخدماتية(،  وال�شحية  والتربوية  والحكومية  والبنكية  والتجارية 
التو�شع  اإلى  م�شتمر  ب�شكل  ت�شعى  وهي  لها  الالزمة  والقيادات  الماهرة  الأيــدي 
داخل  ذلك  اأكــان  �شواء  تغطيها،  التي  والرقعة  للمجتمع  الداعمة  خدماتها  في 
الأردن، اأم الوطن العربي، اأم الدول الإقليمية، اإذ توفر الجامعة برامج لالإعداد 
تف�شي اإلى خريجين يمتلكون منظومة من النتاجات )مهارات ومعارف وكغايات 
التي  المجتمعات  في  كلي  ب�شكل  لالنخراط  تجعلهم جاهزين  واتجاهات(  وقيم 
الأردنية على عاتقها  الجامعة  اأخذت  الأردن وخارجه، فقد  بها داخل  �شيعملون 
حاجات  على  انفتاحها  وا�شتمرارية  المجتمع،  لخدمة  التوجه  بهذا  ال�شتمرار 
الب�شرية  الكوادر  اإعــداد  مجال  في  لي�س  والإقليمي،  والعربي  الأردنــي  المجتمع 
فح�شب، بل اأي�شًا في ريادتها لطرح القتراحات للنهو�س بها وتنميتها ومعالجة 
الم�شكالت التي تواجهها، وو�شع الخطط وال�شتراتيجيات البتكارية والمبدعة، 
الأردنــي  المجتمع  في  والتطوير  التنمية  لخطط  وموجهة  قائدة  ت�شبح  بحيث 
علمية  اأكاديمية  موؤ�ش�شة  الأردنية  فالجامعة  �شواء.  حد  على  والإقليمي  والعربي 
منفتحة على مجتمعها المحلي الأردني وعلى المجتمع العربي والإقليمي والعالمي 
من خالل �شعيها الم�شتمر اإلى ت�شخير م�شادرها واإمكانياتها الأكاديمية والعلمية 
مجتمع  بناء  في  وت�شهم  لمجتمعها  خدماتها  تقدم  الأردنية  فالجامعة  والعقلية. 
ممثلة  مختلفة،  م�شتويات  وعلى  متعددة،  قنوات  خــالل  من  وتــديــره  المعرفة 
العاملين  والأفــراد  الإداريــة  والوحدات  والمراكز  والأق�شام  والكليات  بالعمادات 

فيها، فالخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي ت�شتمل على:
المحلي  المجتمع  خدمة  على  الجامعة  تعمل  حيث  العلمية،  البحوث  اإجــراء  اأ. 
المتخ�ش�شة  البحثية  مراكزها  تجريها  التي  العلمية  البحوث  خالل  من 
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واأع�شاء هيئتها التدري�شية وطلبتها الملتحقون في برامج الدرا�شات العليا، 
والعربي  الأردنـــي  المحلي  المجتمع  حاجات  تلبية  اإطــار  في  ت�شب  والتي 
والتربية  ال�شحة  قطاعات  تواجه  التي  الم�شكالت  ومواجهة  والإقليمي، 
اإ�شافة  والقت�شاد والتجارة وال�شناعة ومواقع الإنتاج والخدمات الأخرى، 
اإلى م�شاهمتها اأي�شًا في ر�شم ال�شيا�شات و�شياغة الخطط وال�شتراتيجيات 

التي تقود اإلى تنمية حقيقية للمجتمع الأردني.
التي  والتي تم توفيرها من خالل الخدمات   ب. الخدمات ال�شحية والطبية، 
الجامعة،  اإدارية من وحدات  يعد وحدة  الذي  التعليمي  يقدمها م�شت�شفاها 
في  ال�شحية  الكليات  في  القائمة  الت�شخي�شية  والمختبرات  والعيادات 
ال�شيدلة،  وكلية  التمري�س،  وكلية  الأ�شنان،  كلية  مختبرات  مثل  الجامعة: 
اأيام تطوعية طبية بمناطق المملكة النائية  وكلية علوم التاهيل، ويتم عمل 

وذلك ب�شكل �شنوي.
ج. عقد الموؤتمرات وور�س العمل التي تقدمها الجامعة داخل حرمها، اإما بدعوة 
عقدها  في  والم�شاركة  ا�شت�شافتها  على  الجامعة  تعمل  اأو  منها،  وتنظيم 

والإ�شراف عليها وتوفر �شبل النجاح لها. 
د. الدورات المتخ�ش�شة ق�شيرة المدى ومتو�شطة المدى التي نظمتها الجامعة 
المهنية  والــمــعــارف  والــمــهــارات  والكفايات  المهني  بالم�شتوى  لالرتقاء 
المتخ�ش�شة للعاملين في موؤ�ش�شات المجتمع المحلي، �شواء اأكانت حكومية 

اأم خا�شة. 
هـ. ح�شور الجتماعات العامة واإلقاء المحا�شرات بها، اأو الم�شاركة بالمناق�شات 

التي تتم بها من قبل اأع�شاء هيئة التدري�س. 
اإذاعة خا�شة ت�شهم في بث البرامج التربوية والثقافية  و. يتوفر للجامعة الأردنية 
والجتماعية والترويحية الخا�شة والموجهة اإلى كافة �شرائح المجتمع الأردني. 
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ز. الن�شرات والمطويات التثقيفية المتخ�ش�شة حول العديد من الأمور ال�شحية 
اأفــراد  على  مجاناأ  تــوزع  والتي  والأدبــيــة،  والدينية  والقت�شادية  والتربوية 
المجتمع ب�شكل دوري من قبل اأق�شام وحدات الجامعة الخدماتية والإدارية.

وذلك  المحلي  المجتمع  لأبناء  المتميزة  التربوية  الخدمات  الجامعة  توفر  ح. 
ت�شتخدم مختبًرا  المدر�شة  فهذه  للجامعة،  النموذجية  المدر�شة  من خالل 
لكلية العلوم التربوية في الجامعة، لتوفير البيئة النموذجية لإجراء الأبحاث 
والدرا�شات التربوية والنف�شية التي تن�شب على مجالت المناهج والتدري�س، 
اأدوات  وتطوير  ال�شفي،  والن�شباط  ال�شفي،  والتفاعل  ال�شفوف،  واإدارة 
والنف�شي،  التربوي  الإر�شاد  واأ�شاليب  وو�شائل  واأ�شاليبه،  والتقويم  القيا�س 
المبدعين  بالطلبة  الخا�شة  والأ�ــشــالــيــب  الو�شائل  تطوير  اإلـــى  اإ�ــشــافــة 

والموهوبين.
الجامعة  في  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  يقدمها  التي  ال�شت�شارية  الخدمات  ط. 

للعديد من الوزارات والموؤ�ش�شات الحكومية والهيئات الخا�شة والدولية.
ي. خدمات المكتبة الموجودة بالجامعة، فهي بالإ�شافة الى تقديم الخدمة الى 

طلبة الردنية تخدم جميع الباحثين بالمجتمع المحلي.

ويظهر الهتمام بتنمية المجتمع من خالل ما يلي:
لها،  المحلي  بالمجتمع  وثيقة  وعــالقــة  �شلة  ذات  الجامعة  ر�شالة  اأن 
والمجتمعات العربية والإقليمية والعالمية، وهي تن�س على الم�شاهمة في خدمتها 

وتنميتها وتطويرها وتح�شين م�شتوى المعي�شة فيها.
بالمجتمع  الخا�شة  الخدمات  تطوير  اأهمية  على  توؤكد  الجامعة  �شيا�شات  اأن 
المحلي والمجتمعات الأخرى، وتلقى هذه ال�شيا�شات دعًما م�شتمرًا من اإدارة الجامعة.
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الأكاديمية  المختلفة  الجامعة  لوحدات  ال�شنوية  للتقارير  العام  الإطار  اأن 
والخدمات  الأن�شطة  على  �شموله  �شرورة  يتطلب  والخدماتية  والإداريـــة  منها 

الموجهة اإلى مجتمع الجامعة المحلي التي قامت بها تلك الوحدات.
تن�س تعليمات الترقية لع�شو هيئة التدري�س على اأن خدمة المجتمع المحلي 
ت�شكل جزًءا اأ�شا�شًيا ومتطلًبا لترقية ع�شو هيئة التدري�س، اإذ خ�ش�س لأداء ع�شو 
والمجتمع  وخارجها  الجامعة  داخل  المحلي  المجتمع  خدمة  في  التدر�س  هيئة 
الأكاديمي والإقليمي والعالمي عدد معين من الدرجات ل بد له من تحقيقها قبل 

ال�شير في اإجراءات ترقيته.
البكالوريو�س في الجامعة على قيام الطالب  التعليمات لمنح درجة  تن�س 
بخدمة المجتمع كل ف�شل ك�شرط ومتطلب لتخرجه، حيث تترجم هذه الخدمة 
تكافئ  المجتمع  باأن�شطة لخدمة  القيام  الطالب  اإذ يطلب من  نقاط،  �شكل  على 

)10( نقاط حتى ي�شتكمل متطلبات التخرج من البرنامج الملتحق به.
تن�س �شيا�شات وتعليمات الجامعة على �شرورة م�شاركة ممثلين عن اأفراد 
الجامعة  ومجل�س  وكلياتها  الجامعة  اأق�شام  مجال�س  جميع  في  المحلي  المجتمع 

ومجال�س المراكز البحثية والخدماتية التابعة لها. 
يت�شمن الهيكل التنظيمي لعمادة �شوؤون الطلبة في الجامعة �شعبًا ين�شب 
عملها والدور الوظيفي للعاملين فيها على تقديم خدمة المجتمع للمجتمع المحلي 

والتوا�شل معه.

مركز التنمية والتوا�شل مع المجتمع المحلي: هو مركز متميز ورائد على 
الم�شتوى المحلي و الإقليمي في نوعية الأن�شطة الهادفة اإلى تعزيز التوا�شل مع 
المجتمع المحلي وتنميته، حيث اأنه المركز الأول من نوعه في الجامعة الأردنية 
الذي يربط بين محاور التمكين الرئي�شية لطالب الجامعة، فيعمل على ا�شتثمار 
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معرفته العلمية ومهاراته الأكاديمية في تقديم خدمة مجتمعية فاعلة وحقيقية، 
المركز  وي�شعى  الطلبة.  لتخرج  الإلــزامــي  المجمتع  خدمة  متطلب  خــالل  من 
التطوعي،  العمل  خالل  من  المحلي  المجتمع  مع  الجامعة  توا�شل  تعزيز  اإلــى 
بين  م�شتدامة  تفاعلية  عالقة  اإلــى  للو�شول  الخريجين،  ومتابعة  والت�شاركية، 

الجامعة والمجتمع.

ومن اأوجه التنمية التي تقدمها الجامعة انخراط الهيئة التدري�شية بع�شوية 
مبادرة  مثل  والمبادرات  المعرفة،  في جميع مجالت  المختلفة  الوطنية  اللجان 
بالو�شائل  العمل  اأ�شحاب  معرفة  تنمية  اإلــى  تهدف  والتي  م�شنع،  لكل  دكتور 
التخطيط  مجال  في  والحلول  ال�شت�شارات  وتقديم  ال�شناعي  لالإنتاج  الحديثة 
والإنتاج. ول تزال الأردنية تعمل على تقوية ا�شتدامة تنمية المجتمع المحلي من 

خالل خطتها ال�شتراتيجية 2021/2020-2018/2017.
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القت�شادية  القطاعات  اأهـــم  مــن  الأردن  فــي  الم�شرفي  القطاع  يعد 
واأكثرها تقدمًا من حيـث معدلت النمو والن�شاط، وم�شتوى التطور، وال�شتخدام 
التكنولوجي والمعلوماتي. كثيرة هي ال�شواهد التي قدمها رواد العمل الم�شرفي 
مواكبة  تعد  التي  نه�شتها  وتحقيق  الحديثة  الدولة  بناء  �شبيل  في  ال�شنوات  عبر 

النظام الم�شرفي العالمي من اأهم موؤ�شراتها.

ولعّل جهود القائمين على البنك الأهلي الأردني واإ�شهامات البنك في اإلحاق 
اإر�شاء  اأبرز هذه ال�شواهد؛ فبعد  المملكة بركب التطور في مجال ال�شيرفة من 
اأولى قواعد العمل الم�شرفي في المملكة عبر خدمات م�شرفية تقليدية في العام 
الثالثينيات مع فكرة  الق�شة. حدث ذلك في مطلع  بداأت  بفترة وجيزة،   1925
الأربعينيات  نهاية  في  التقت  ثم  ومن  المع�شر،  يو�شف  المرحوم  راودت  خاّلقة 
مع اأفكار معالي المرحوم �شليمان ال�شكر، فكان اإثر ذلك تاأ�شي�س البنك وتحويل 
الفكرة اإلى حقيقة على اأر�س الواقع في منت�شف الخم�شينيات، وتحديدًا في الأول 

من اأيلول 1955.

من هنا بداأت م�شيرة البنك الأهلي الأردني، فمن قلب منطقة و�شط البلد 
في عّمان، وتحديدًا من �شارع الر�شا، با�شر البنك الأهلي الأردني اأعماله ب�شكل 
َهت جميعها نحو النماء  ر�شمي في العام 1956 بفرع واحد، وبجهود مت�شافرة ُوجِّ
الأردن،  �شرق  في  بنك وطني  اأول  فكان  واأهــداف طموحة،  عالية  بهمم  والتطور 

و�شاد�س �شركة م�شاهمة عامة في المملكة.

البنك االأهلي االأردني
اإرث وطني عري≤ وروؤى م�شتقبلية 

تواقة للعطاء واالإبداع
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وانطالقًا من انتمائه الحقيقي لمجتمعه، وباعتماده على بنائه الموؤ�ش�شي 
ال�شليم والمرتكز على مفهوم ال�شتدامة وعلى المزايا التناف�شية، فقد تمكن البنك 
الأهلي الأردني من اأن ي�شبح بنكًا بارزًا لي�س فقط على الم�شتوى المحلي، اإنما 
اأنه و�شع ن�شاطاته واأعماله لخدمة قاعدة عمالئه  على الم�شتوى الإقليمي، ذلك 
المتنامية عامًا بعد الآخر، مع تو�شيعه لقطاعاته البنكية التي تتميز بتخ�ش�شها 
والكفوؤة  المبتكرة  الخدمات  عبر  والفئات  ال�شرائح  لمختلف  وتوجهها  وتنوعها 
وذات القيمة الم�شافة التي تلبي الحتياجات المختلفة لقطاع الأفراد وال�شركات 
ال�شغرى  والمن�شاآت  الم�شاريع  قطاع  لحتياجات  تلبيتها  عن  ف�شاًل  الكبرى، 
باعتباره  القطاع  هذا  لأهمية  اإدراكه  في  �شباقًا  البنك  كان  والذي  والمتو�شطة، 
المجتمعات  تنمية  في  ولدوره  القت�شادي  الأردن  لنمو  الأ�شا�شية  المقومات  من 
المحلية، هذا اإلى جانب تقديم خدماته باأ�شلوب مميز ومنهجية مبتكرة و�شرعة 
التي عززها  البنك  عالية. كل ذلك تم ول يزال �شمن �شبكة متنامية من فروع 
حتى باتت ت�شم )62( فرعًا والمدعمة بـ )132( جهاز �شراف اآلي في كل من 

الأردن وفل�شطين، بالإ�شافة لح�شور اإقليمي في قبر�س.

واإثراء  نطاقها  وتو�شيع  اأعماله  تنمية  في  الأردني  الأهلي  البنك  يقف  ولم 
به في  الذي ي�شطلع  لدوره  تعميقًا  اإنما وا�شل جهوده  الحد،  ن�شاطاته عند هذا 
من  مجموعة  بتاأ�شي�س  رحلته  خالل  قام  حيث  المحلي؛  القت�شاد  وتمويل  دعم 
لتنمية  الأهلية  ال�شركة  وهي:  م�شتقلة،  ب�شفة  تعمل  والتي  له  التابعة  ال�شركات 
ل�شركة  بالإ�شافة  المالية،  للو�شاطة  الأهلي  و�شركة  ال�شغيرة،  الم�شاريع  وتمويل 

الأهلي للتاأجير التمويلي.

منذ  ن�شب عينه  الأردني  الأهلي  البنك  و�شعه  رئي�س،  اأ�شا�شي  ومع هدف 
الم�شتدامة  والقيمة  الفائدة  تحقيق  حــول  تمحور  المهنية،  م�شيرته  انطالق 
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والموظفين،  الأ�شهم،  حاملي  من  الم�شلحة  واأ�شحاب  المعنية  الأطراف  لكافة 
والعمالء، والموردين، وال�شركاء من المنظمات والموؤ�ش�شات المدنية، اإلى جانب 
المجتمع بمختلف مكوناته وعنا�شره، ف�شاًل عن الجهات الر�شمية اأي�شًا، وذلك 
عبر ا�شتراتيجية �شاملة ومتجددة با�شتمرار ومرتكزة لأ�ش�س الحاكمية الموؤ�ش�شية 
ال�شوق  رفد  اليوم، على  زال حتى  وما  البنك  داأب  لإدارة عالقته مع كل طرف، 
جنب  اإلى  جنبًا  ترافقت  متميزة،  م�شرفية  وخدمات  ومنتجات  بحلول  المحلي 
خدمات  ت�شم  التي  قائمتها  طالت  حتى  تنوعت  م�شوؤولة  تنموية  خدمات  مع 
وغيرها  ال�شبابية  للريادة  داعمة  وخدمات  اإن�شانية،  وخدمات  للبيئة،  �شديقة 
الكثير، بالإ�شافة لعمله على تحقيق قيم مالية وغير مالية لأ�شحاب الم�شلحة. 
اأبناء  التغيير، وتحقيق طموحات الموؤ�ش�شين ورغبات  اإحداث  اأجل  كان هذا من 
المجتمع بالنمو والزدهار، وبف�شل تطويره الم�شتمر لعمله الموؤ�ش�شي من خالل 
تعزيز كفاءته وتطبيقه لمبادئ اإدارة الجودة ال�شاملة واإدارة التنوع والتطور في 
الن�شاطات والمنتجات والخدمات والأنظمة التكنولوجية والبنى التحتية والموارد 
الموؤ�ش�شية، بات البنك الأهلي الأردني يقدم باقة وا�شعة من المنتجات والخدمات.

الم�شرفية  الخدمات  على:  وم�شتمل  اأ�شا�شي  هو  ما  الخدمات  هذه  من 
والخدمات  لل�شركات،  الم�شرفية  والخدمات  ال�شتثمارية،  والخدمات  لالأفراد، 
الم�شرفية  والخدمات  والمتو�شطة،  ال�شغرى  بال�شركات  الخا�شة  والمنتجات 
التاأجير  الم�شرفي، وخدمات  التاأمين  لبرامج  بالإ�شافة   ،Exclusive المميزة 
عري�شة  من�شة  عبر  تقديمه  يتم  اإلكتروني  هو  ما  منها  فاإن  كذلك،  التمويلي. 
ومتطورة من الخدمات الإلكترونية التي تم تعزيزها موؤخرًا بف�شل الأنظمة البنكية 
الجديدة التي تم اعتمادها لفروع البنك الأهلي الأردني في الأردن والخارج من 
�شركة تيمينو�س )Temenos – T24(، والتي ارتقت و�شتوا�شل الرتقاء بمنظومة 
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العمل الداخلي والم�شرفي، لما اأتاحته من اإمكانيات بنكية متكاملة، ولما وفرته 
من من�شة خدمات وحلول اإلكترونية ومنتجات م�شرفية غير م�شبوقة ومبنية على 
الإبداع التقني، توائم احتياجات العمالء من مختلف القطاعات البنكية وتلبيها 
�شمن اأعلى م�شتويات ال�شرعة وباأقل جهد على طريق منحهم تجربة م�شرفية ل 
ت�شاهى، وتوفر لهم قيمة م�شافة حقيقية وموجهة لكل منهم على حدة، خا�شة 
في ظل ت�شميمها بطريقة تقنية فريدة تاأخذ بعين العتبار تمكين العمالء من 
ت�شميم خدماتهم ومنتجاتهم البنكية وفق احتياجاتهم ال�شخ�شية، وذلك بف�شل 
ما تتمتع به من مرونة وقدرة على التعرف على احتياجات العمالء. وكان اإحالل 
العمل  الحداثة في  نوعية نحو  يعد قفزة  الذي  الجديدة  والمن�شة  الأنظمة  هذه 
كافة  على  ين�شدها  التي  الريادة  لبلوغ  اأمامه  الطريق  تمهد  والتي  الم�شرفي 
الم�شتويات، قد جاء ترجمًة فعلية لأهم اأهداف مبادرة التحول ال�شتراتيجي التي 
اأطلقها البنك قبل اأعوام قليلة من اأجل التغيير في دعائمه الرئي�شية، ومن اأهمها 

البنى التحتية.

وعلى �شعيد اآخر، وكونه يعتبر نف�شه �شريكًا اأ�شا�شيًا لي�س فقط في الحياة 
التنموية الم�شتدامة في الأ�شواق التي يعمل  الم�شرفية اليومية، بل وفي الحياة 
�شمنها، ملتزمًا بواجباته المهنية والت�شامنية والوطنية، فقد حر�س البنك الأهلي 
الأردني على ترجمة هذا اللتزام على نحو فعال من خالل ا�شتراتيجيته ال�شاملة 
ي�شمن  ب�شكل  �شممها  والتي  المجتمعية،  الموؤ�ش�شية  للم�شوؤولية  المدى  وبعيدة 
تقديم قيمة نوعية م�شافة وقابلة للقيا�س لكافة المعنيين واأ�شحاب الم�شلحة، 
وعبر ربط ا�شتثماراته ون�شاطاته في مجال الدعم والتمكين المجتمعي الموجه 
الفئات  هــذه  تواجهها  التي  الفعلية  التحديات  مع  والقطاعات،  الفئات  لكافة 

والقطاعات.
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الفعالة  »الحلول  نهج  الأردني  الأهلي  البنك  انتهج  فقد  ال�شياق،  وفي هذا 
والم�شتدامة للتحديات القائمة« بالعتماد على مبداأ تحويل التحديات لفر�س عبر 
الم�شاركة والدعم والبتكار لبرامج ومبادرات ون�شاطات تنموية، ومن خالل ربط 
لتحقيق  والرامية  المجال  في هذا  باأهدافه  التنموية  الأبعاد  ذات  منتجاته  باقة 
المزيد من الفوارق الإيجابية التي بداأ بتحقيقها منذ انطالقته، ولخدمة الق�شايا 
البعيد على محاور  اأو  المتو�شط  اأو  الق�شير  المدى  �شواء على  المختلفة  الُملّحة 
عديدة بالتركيز على محاور الريادة والإبداع، ودعم وتمكين المجتمع بمختلف 

اأطيافه، والفن والثقافة، والبيئة، وال�شباب.

امتلك  المجال،  هذا  في  وا�شتراتيجيته  لروؤيته  لتطبيقه  حتمية  وكنتيجة 
البنك الأهلي الأردني �شجاًل حافاًل بالبرامج والمبادرات التي �شاهمت وت�شاهم 
في معالجة العديد من ق�شايا وتحديات التنمية الم�شتدامة على الم�شتوى المحلي، 
والتي لطالما راعى و�شركاته التابعة فيها خم�شة اأبعاد تتمثل في: القرب والتاأثير 
والأطــراف  الم�شالح  اأ�شحاب  باهتمامات  الت�شال  ومدى  البنك،  اأعمال  على 
للعديد  المقدم  بالدعم  والنتقال  ال�شتدامة،  بمفهوم  والرتباط  العالقة،  ذات 
من المحاور ومن اأبرزها محور الريادة والتمكين اإلى اإطار موؤ�ش�شي متكامل مع 
التلبية ال�شتباقية لالحتياجات، مقدمًا اإياها اإما منفردًا اأو بالتعاون مع �شبكة من 
منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة والدراية في خدمة المجتمعات المحلية.

لتعزيز  خاللها  من  �شعت  والتي  والمبادرات  البرامج  هذه  اأبرز  من  وكان 
اإلى حقيقة  اأفكارهم  وم�شاندتهم في تحويل  ال�شباب  لدى  والإبداع  الريادة  روح 
في  متمثاًل  الن�شائي،  القطاع  على  التركيز  الى  بالإ�شافة  اإنتاجية،  وم�شاريع 
مبادرة »الن�شميات« التي تعد مبادرة تنموية متعددة المحاور والمهام، انطلقت 
نجاحها  و�شمان  الم�شاريع  تنمية  فر�س  لتطوير  متكامل  برنامج  بمثابة  لتعمل 
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وا�شتمرارها، عبر تقديم باقة وا�شعة من الخدمات ال�شت�شارية الهادفة لتح�شين 
اإلى  المالية،  مالءتها  وتعزيز  الن�شائية  للم�شاريع  الم�شرفي  التمويل  فر�س 
جانب تقديم الخدمات التدريبية والخدمات الم�شاندة للمراأة الريفية لتمكينها 
النجاح  ق�ش�س  من  �شل�شلة  ت�شطير  عن  اأ�شفرت  والتي  واقت�شاديًا،  اجتماعيًا 
للن�شاء الرياديات، كما اأ�شهمت في اإحداث العديد من الآثار الإيجابية التي عززت 
موقع الن�شاء في ريادة الأعمال، كما هو الحال مع زيادة الإنتاجية وتح�شين نوعية 
الحياة الجتماعية والقت�شادية ل�شاحبات الأعمال والم�شتفيدات من المبادرة 
منها،  الم�شتفيدات  وقاعدة  وخدماتها  ن�شاطاتها  حيث  من  بالتو�شع  الآخــذة 
بالإ�شافة ل�شبكة ال�شركاء �شمنها. ف�شاًل عن الدورات التدريبية المجانية التي 
ال�شغيرة  للمن�شاآت  اأكاديميته  وحدة  عبر  العمالء  وغير  لعمالئه  البنك  يقدمها 
اإلى جانب تقديم البنك للعديد من الرعايات للفعاليات  والمتو�شطة، كل ذلك، 

والبرامج الداعمة للريادة والرياديين.

ا�شتراتيجيته  و�شمن  المجتمعي،  والتمكين  الــدعــم  محور  �شمن  اأمــا 
للم�شوؤولية المجتمعية والتي تركز على محور ال�شتدامة فقد اأعلن البنك موؤخًرا 
عن العديد من ال�شراكات ال�شتراتيجية مع عدد من موؤ�ش�شات المجتمع المدني 
التي يعد من اأهمها جمعية تكية اأم علي، وبنك المالب�س الخيري وموؤ�ش�شة نهر 
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الأردن وموؤ�ش�شة الميرة تغريد للتنمية والتدريب، وغيرها، هذا اإلى جانب رعايته 
اإطالقه  عن  ف�شاًل  حظًا،  الأقل  للفئات  الداعمة  الفعاليات  من  للعديد  وتنفيذه 
الجهود  ولدعم  نبيلة  غايات  لخدمة  الموجهة  الإن�شانية  المنتجات  من  للعديد 
الوطنية الإغاثية كبطاقات ما�شتركارد المدفوعة م�شبقًا والمخ�ش�شة لم�شاندة 
الالجئين ال�شوريين والفل�شطينيين في الأردن بالتعاون مع منظمة الإغاثة الدولية 
الـ UNRWA، ومثلها لم�شاعدة الأ�شر المحتاجة والمنكوبة في الأردن بالتعاون 
الإيجابية في حياة  الفوارق  اإحداث  الأردنية. متمكنًا من  الكاريتا�س  مع جمعية 

الكثيرين وفي تح�شين م�شتوى معي�شتهم.

وغير  الم�شرفية  والخدمات  المنتجات  من  العديد  اأطلق  قد  البنك  وكان 
لل�شلوكيات  والمحفزة  البيئي،  للوعي  المعززة  البيئي،  البعد  ذات  الم�شرفية 
موظفوه،  فيهم  بما  المجتمع  اأبناء  قبل  من  الكربونية  الب�شمة  لإدارة  ال�شليمة 
الطاقة،  على  بالتركيز  الطبيعية  الموارد  ا�شتهالك  وتر�شيد  كفاءة  ولم�شاريع 
كما قام برعاية العديد من الفعاليات البيئية كالموؤتمرات الرامية لتعزيز الوعي 
البيئي واإيجاد الحلول للتحديات البيئية، بالإ�شافة لرعاية حمالت الحفاظ على 

البيئة كحمالت الت�شجير، وغيرها.
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من  العديد  بدعم  البنك  قام  فقد  والتعليم،  ال�شباب  بمحور  يتعلق  وفيما 
موؤ�ش�شات المجتمع المدني والتي توجه اهتمامها على التعليم وذلك �شمن توقيع 
اتفاقيات �شراكة مع هذه الموؤ�ش�شات، والتي نذكر من اأهمها متحف اأطفال الأردن 
لل�شباب  الموجهة  الفعاليات  من  ل�شل�شلة  والرعاية  الدعم  تقديم  اإلى  بالإ�شافة 
على اختالفها، اإلى جانب دعمه و رعايته للعديد من الموؤتمرات والأيام العلمية 
لقطاع  البنك  دعم  وكذلك  والجامعات،  المدار�س  في  الالمنهجية  والن�شاطات 

الريا�شة، مما ي�شهم في رفد المملكة بالأبطال الريا�شيين وغير ذلك الكثير.

 وعلى مر �شنوات عمله التي تجاوزت ال�شتين، تميز البنك الأهلي الأردني 
مختلف  في  ــة  اإداري و�شلوكيات  مفاهيم  من  جديد  هو  ما  لكل  بتبنيه  غيره  عن 
مناحي عمله، الأمر الذي دفعه ليكون من اأوائل البنوك التي دمجت العتبارات 
اأهــداف  مع  بالتما�شي  الت�شغيلية  عملياته  مطورًا  اأعمالها،  �شميم  في  البيئية 
التنمية البيئية الم�شتدامة من خالل اإدارة الموارد بالطرق المثلى عبر مجموعة 
من البرامج المتنوعة والخا�شة بتطبيق معايير اإدارة الب�شمة الكربونية خا�شة 

في ظل تطبيق الأنظمة البنكية الجديدة ال�شديقة للبيئة.

لراأ�س  ذلك  في  الف�شل  ُيرِجع  فاإنه  النجاحات،  تحقيق  البنك  يوا�شل  واإذ 
بداية  منذ  �شعى  والتي  الأولــى،  التناف�شية  ميزته  فيه  يرى  والذي  الب�شري  ماله 
عمله وما زال لمنحها بيئة عمل جاذبة، وم�شتدامة، ومحفزة، وقائمة على التنوع 
والتقدير والتطوير الم�شتمر بالتاأهيل والتدريب والتمكين، بالإ�شافة لالعتراف 
اأق�شى  اإلى  الب�شرية  بطاقاته  للو�شول  وذلك  ومكافاأتها،  الفردية  بالإنجازات 
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الهتمام  فر�س  من  ــرًا  واف ن�شيبًا  الن�شائي  الكادر  موليًا  الر�شى،  م�شتويات 
والرعاية التي يوفرها لكافة موظفيه. ويوظف اليوم البنك الأهلي الأردني، نخبة 
اأكفاأ الطاقات الب�شرية التي تزخر بها المملكة، والتي ت�شم اليوم )1379(  من 
موظفًا وموظفًة بدوام كامل حتى نهاية عام 2016 بالإ�شافة اإلى فر�س العمل غير 

المبا�شرة التي يوفرها البنك .
عميقة  اأبعاد  ذات  م�شوؤوليات  تاأدية  من  الأردنــي  الأهلي  البنك  تمكن  لقد 
قطاعاته  تنويع  في  لنجاحه  فبالإ�شافة  الأ�شا�شية،  مهمته  حدود  لخارج  امتدت 
الم�شرفية  ال�شناعة  تطوير  في  والم�شاركة  اأعماله،  وتنمية  دخله،  وم�شادر 
ودعم  المحلي،  القت�شاد  تحريك  في  �شارك  فقد  النوعية،  حيث  من  المحلية 
الناتج القومي من خالل تمويل التنمية القت�شادية عبر تقديم الدعم المبا�شر 
والعمليات  الن�شاطات  وتمويل  وال�شرائح،  القطاعات  لمختلف  المبا�شر  وغير 

التجارية للعمالء.
وعليه، فقد ا�شتطاع البنك الأهلي الأردني تر�شيخ مكانته ك�شرح م�شرفي 
من  فكان  الحديث،  الأردن  تاريخ  في  محورية  بمراحل  تاريخه  ارتبط  ومالي 
والأحداث  الق�شايا  مختلف  في  الفاعلة  والم�شاهمة  الح�شور  ذات  الموؤ�ش�شات 
الوطنية والقت�شادية والثقافية والبيئية وغيرها. ذلك الفي�س، يعد جزءًا ي�شيرًا 

من الثمار الطيبة لفكرة خالقة تر�شخت معها اأولى اأ�ش�س واأعمدة البناء.
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ومثلما اأثمرت بدايات العمل وعقوده ال�شتين، فاإن العزيمة والآمال تتجه نحو 
ديمومة البناء على ما تم اإنجازه لت�شطير اإرث جديد اأكبر من هذا العمل الجاد، 
والم�شتقبل،  للراهن  الأردنــي  الأهلي  البنك  وا�شتراتيجية  روؤى  اإطار  في  وذلك 
التواقة للعطاء والإبداع، والمراعية لرغبات واحتياجات العمالء المتغيرة بتغير 
الحياة، ولمتطلبات ومعايير المناف�شة الجديدة، اإلى جانب مراعاتها للتغييرات 
العامة والعالمية التي تتطلب تعزيز القدرة التناف�شية لمواجهة تحديات النفتاح 

وتحرير القطاعات المالية الدولية.
وفي ظل الإنجازات التي تحققت �شمن مبادرة التحول ال�شتراتيجي التي 
هدفت لموا�شلة الرتقاء بمعايير ال�شتدامة وجوانبها واأن�شطتها، ومتابعة الجهود 
المبذولة لتر�شيخها �شمن ثقافته الموؤ�ش�شية، فاإن البنك الأهلي الأردني يوا�شل 
ال�شتدامة  وفعاليات  مبادئ  اإر�شاء  اأجل  المحوري من  دوره  تعميق  نحو  التزامه 
اإدارة  خالل  من  وذلــك  ككل،  والمجتمع  المحيطة  والبيئة  البنك  م�شتوى  على 
ال�شتدامة ب�شكل فعال وكفوؤ وفي اإطار موؤ�ش�شي ممنهج، يقوم على محاور عديدة.
اإن تطلعات البنك الأهلي الأردني وطموحاته كبيرة وعالية، ويدفعه حما�شه 
ال�شديد لتحقيقها بالرتكاز على اإرثه العريق وعلى ما �شبق له وحققه من اإنجازات 
�شمن  التوجهات  وقيادة  خلق  في  وتاأثيرها  التجارية  عالمته  قوة  من  انبثقت 
�شناعة الم�شارف المحلية، ومن دورها المحوري في �شياغة بيئة الأعمال في 
الأردن، ف�شاًل عن مكانتها كمثال يحتذى به في الممار�شات الف�شلى لالأعمال، 

وفي القدرة على مواجهة العقبات والتحديات المختلفة.
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دعوة للم�شاركة بالدرا�شات والبحوث الُمحكمة
في مجّلة »المنتدى«

محور.العدد.القادم:
•.قراءات.في.الم�ضتقبل.القت�ضادي.العربي

ـــاب فـــي الجامعـــات والمعاهـــد العلمّيـــة ومراكز  تدعـــو المجّلـــة الباحثيـــن والُكتَّ
الدرا�شـــات والبحوث والمعنيين للم�شاركة في الكتابة في المحور الم�شار اإليه وما يتفّرع 

عنه من ق�شايا، وفًقا لل�شروط الآتية:
- اأن ل تكـــون الدرا�شـــة اأو البحـــث من�شورة/ من�شـــوًرا من قبل في اأي مـــن المن�شورات 
د الكاتب بعدم ن�شره قبل ت�شلُّم رد هيئة  الورقّية اأو عبر الو�شائل الإلكترونّية، واأن يتعهَّ

تحرير مجلة »المنتدى« بقبول الن�شر اأو العتذار. 
- اأن تت�شـــم الدرا�شـــة/ البحث بالمنهجّيـــة العلمّية والمو�شوعّية، والجـــّدة في الأفكار 

والطرح، وُيراعى التوثيق وفق قواعد البحث العلمي، 
- الحر�س على �شالمة اللغة العربّية نحًوا و�شرًفا والأ�شلوب الوا�شح. وعند اإيراد ن�شو�س 

ا.  بلغات اأجنبية �شمن الدرا�شة/ البحث ترجمتها ن�شًّ
- اأن ل تزيــــد عــــدد �شفحات الدرا�شــــة/ البحث عن )30( �شفحــــة مطبوعة على 
الكمبيوتر بحرف Simplified Arabic 16، وُتدرج الهوام�س وقائمة الم�شادر 

 .Simplified Arabic 14 والمراجع في نهاية الدرا�شة/ البحث بحرف
- ُيـــدَرج التوثيق في الهام�س وُيعطـــى اأرقاًما مت�شل�شلة حتى نهايـــة الدرا�شة/ البحث، 
ويكون توثيق الم�شادر والمراجع بال�شكل الآتي: )الموؤلِّف/ الكاتب، عنوان الكتاب/ 
عنـــوان الدرا�شـــة اأو المقالـــة، النا�شر/ ا�شـــم الدورية ورقم العـــدد وتاريخه، مكان 
الن�شر/ الطبع، ال�شنة )للكتـــب(، رقم ال�شفحة. وعند تكرار ا�شتعمال الم�شدر اأو 
المرجـــع يكتـــب: ا�شم الموؤلف، الكتـــاب/ عنوان الدرا�شة اأو المقالـــة، ا�شم الدورية 

)وُي�شار اإليه بعبارة الم�شدر ال�شابق نف�شه، اأو م�شدر �شبقت الإ�شارة اإليه(. 
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- ُتر�َشـــل الدرا�شـــة/ البحـــث اإلـــى البريـــد الإلكترونـــي لمدير تحريـــر المجّلة 
)kayed@atf. org. jo(، اأو ُت�شّلم على CD لمدير التحرير في مقّر المنتدى، في 

ن المحور المتعلق بمو�شوع  موعـــٍد اأق�شاه �شهر واحد قبل �شـــدور العدد الذي يت�شمَّ
الدرا�شة/ البحث، مع ال�شيرة الذاتية للكاتب و�شورة �شخ�شّية حديثة. 

ل الدرا�شات والبحوث الواردة وفـــق الإجراءات التحكيمية المتبعة اإلى اأ�شتاذين  - تحـــوَّ
متخ�ش�شيـــن في مو�شوعها، وتوؤخذ النتيجة من حا�شل مجموع العالمتين مق�شومة 

على اثنين، وُيبلَّغ الكاتب بالقبول اأو العتذار. 
- ل تن�شـــر المجّلـــة اإلَّ الدرا�شـــات والبحوث التـــي تنجح بالتحكيم، وهيئـــة التحرير غير 

ملزمة باإعادة ما لم يقبل ن�شره اأو اإبداء اأ�شباب عدم القبول. 
اًبا للكتابة فـــي مو�شوعات معّينة، وُتعامل  - لهيئـــة التحريـــر اأن ت�شتكتَب اأو تكلِّف باحثين وُكتَّ

درا�شاتهم وبحوثهم وفق هذه ال�شروط ودون ا�شتثناء اأيٍّ منها. 
- تدفع المجّلة مكافاآت رمزية لأ�شحاب الدرا�شات والبحوث المقبولة للن�شر.
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داخل.الأردن

املجلة.+.الكتباملجلة
لالأفـــــــــــراد:.)20(.ع�ضرون.ديناًرا.اأردنًيا
للموؤ�ض�ضات:.)40(.اأربعون.ديناًرا.اأردنًيا

لالأفـــــــــــراد:.)50(.خم�ضون.ديناًرا.اأردنًيا
للموؤ�ض�ضات:.)100(.مئة.دينار.اأردين

خارج.الأردن
لالأفـــــــــــراد:.)50(.خم�ضون.دولًرا.اأمريكًيا
للموؤ�ض�ضات:.)100(.مئة.دولر.اأمريكي

لالأفـــــــــــراد:.)150(.مئة.وخم�ضني.دولًرا.اأمريكًيا
للموؤ�ض�ضات:.)300(.ثالثمائة.دولر.اأمريكي

* متالأ هذه الق�شيمة وُتر�شل مع قيمة ال�شرتاك اإىل العنوان الآتي: 
منتدى.الفكر.العربي:.�س. ب 1541 عّمان 11941 الأردّن

اأرجو.قبول.ا�ضرتاكي.في:.جملة.املنتدى
جملة.املنتدى:.الإ�ضدارات.ال�ّضنوية.)الكتب(

ال�ضــــــم:.

العنوان:.

قيمة.ال�ضرتاك*:.طريقة.الدفع:.نقًدا

حوالة بنكية )�شافي القيمة(: بنك االحتاد/اجلبيهة

رقم.احل�ضاب/.بالدينار:.
رقم.احل�ضاب/.بالدولر:.
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التوقيع:.
التاريخ:.
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