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تقــديـــــم 

ل درا�شة »اأزمة الفكر والُهوّية العربّية وَعالقتها بالق�صور التنموّي«، التي  ت�شكِّ
قـــام باإعدادها ع�شو املنتدى اأ.د. جورج ُقرم، والتـــي نقّدمها يف هذا الكتاب مطبوعًة 
م�شتقّلـــة، اإحدى اأدبّيـــات مرجعية ا�شرتاتيجّية عمـــل منتدى الفكر العربـــّي لل�شنوات 

القادمة.

لقـــد ا�شتندت هـــذه ال�شرتاتيجية يف منطلقاتها اإلى روؤيـــة �شاحب ال�شمّو امللكّي 
الأمري احل�شن بن طالل، رئي�س املنتدى وراعيه، يف توّجٍه للمنتدى بعد ثالثني عاًما من 
م�شريتـــه الغنّية بجالئل الإ�شهامات الفكرّية على حمـــاِور عربّية وعاملّية، اإلى الرتكيز 
على التج�شري بني الفكر واملواِطن، اأو بني الفكر واملجتمع املديّن. ومن هنا ات�شع نطاق 
املجـــالت التي يتطلَّبها البحث لي�شمل اأبعاًدا متنّوعة: اقت�شادّية واجتماعّية و�شيا�شّية 
وثقافّي���ة �ضم���ن �لد�ئرة �لعربّية ومن حولها د�ئرة �لع���امل �ملُحيط بنا مبختلف �أمناط 

الَعالقات التي تربطنا به.

ولي�ـــس من �شاأننا يف هذا التقدمي الوجيـــز اأن ن�شرح هذه ال�شرتاتيجّية اجلديدة 
و�أهد�فه���ا؛ �إذ باإم���كان �ملهتّم���ن �أن يطلع���و� عل���ى م�ضامينه���ا يف �إ�ض���د�ر�ت �أخ���رى 
للمنت���دى تتعلَّق به���ذ� �ملو�ضوع حتديًد�. لكن ن���وّد �أن ُن�ضري �إلى �جله���ود �لتي ما تز�ل 
قائمـــة على قـــدٍم و�شاق يف املنتدى لبلورة الروؤيـــة ال�شرتاتيجّية يف الواقع العملّي، من 
خ���ال �لأن�ضطة �لفكرّية �لت���ي ي�ضطلع بها ويخطط لتحقيقه���ا. ويف هذ� �ل�ضياق جاء 
ر �لعربّي �ملعروف بخرب�ت���ه �لعميقة يف �حلقل �لتنموّي، �أ.د. جورج ُقرم،  تكلي���ف �ملفكِّ
�ص مكامن �لعجز  م���ن جانب �ملنتدى لإعد�د �إطار مرجعّي ب�ضورة ورق���ة خلفّية ت�ضخِّ
�لتنم���وّي يف �لعامل �لعربّي، وتعتم���د »منهًجا حتليلًيا نقدًيا تكاملًي���ا يربط بن �لأبعاد 
القت�شادّيـــة والجتماعّيـــة وال�شيا�شّيـــة والفكرّيـــة« لهذه الظاهرة. وقـــد نوق�شت هذه 
�لورق���ة با�ضتفا�ض���ة بعد �نتهاء كاتبها م���ن �إعد�دها يف خلوة فكرّي���ة ُعِقَدت يف �لبحر 
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ن  امليـــت/ الأردن، بتاريـــخ 2008/12/20، ومب�ضارك���ة نخب���ة من �خل���رب�ء و�ملخت�ضّ
�لع���رب، و�أج���رى �لكاتب تعديات عليها وفق م���ا �نتهى �إليه �لنقا����ص لُتقّر من هيئات 
املنتـــدى الُعليا، وُتعَتَمـــد منذ ذلك احلني - ب�شيغتها النهائّيـــة - بو�شفها اأحد الأُ�ش�س 

�لبحثّية ل�ضياغة �ل�ضرت�تيجّية و�إ�ضاءة م�ضار�تها �لفكرّية.

وبه���دف تو�ضي���ع جمال �إفادة �لباحث���ن و�لد�ر�ضن و�لقر�ء من م���ا ت�ضّمنته هذه 
الدرا�شـــة القّيمـــة مـــن معاجلـــات يف ق�شايا وحتديـــات على جانـــب كبري مـــن التاأثري 
و�خلط���ورة يف �حلي���اة �لعربّي���ة �ملعا�ضرة و�مل�ضتقبلّي���ة، فقد ر�أينا يف �ملنت���دى �أن ُنعيد 
ن�ضره���ا يف كتاب م�ضتقّل، بع���د �أن ُن�ِضَرت يف جمّلة »�ملنت���دى« �لفكرّية �لثقافّية )�لعدد 
املمتـــاز 244، كان���ون �لثاين/ يناير- ني�ضان/ �إبري���ل 2009(، ويف كتيب ال�شرتاتيجّية 

الذي �شدر قبل عامني يف طبعة حمدودة.

وتقت�شينـــا الأمانة العلمّية اأن نذكر اأن �شاحب مقرتح ن�شر هذا الكتاب هو رئي�س 
جلنـــة الإدارة يف املنتدى، دولة الأ�شتاذ الدكتور عدنان بدران، الذي بادَر م�شكوًرا اإلى 
الإ�شهـــام بطبع الكتـــاب على نفقة جامعة البـــرتا التي يراأ�شها، والتـــي هي من اأع�شاء 
ًدا روح التعـــاون املوؤ�ش�شـــّي يف ن�شر الفكر واإي�شـــال ثماره اإلى  املنتـــدى املوؤازريـــن؛ موؤكِّ
ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُضوُلُه  القاعدة الأو�شع من القراء يف وطننا العربّي. َوُقِل �ْعَمُلو� َف�َضَيَرى �لَلّ

َواْلُموؤِْمُنوَن – �شدق اهلل العظيم.

د. ال�صادق الفقيه
الأمني العام ملنتدى الفكر العربّي 

عّمان/ الأردن يف 2012/5/15 
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امليت/ البحر  املنتدى يف  م�شتديرة عقدها  مائدة  املوؤّلف يف  قّدمها  التي  الرئي�شّية  الورقة  الدرا�شة هي  )٭( هذه 
الأردّن بتاريخ 2008/12/20 بعنوان »نحو نظام عربّي جديد يف عامٍل متغرّي: روؤية ا�صرتاتيجّية ملنتدى الفكر 

العربي« بناء على تكليٍف خا�ّس من املنتدى.

املقدمة: الّتابط بني ال�ّسمات ال�سلبّية للمجتمعات العربّية
تتميَّز املنطقة العربية من بني املناطق الأخرى يف العامل ب�س��مات �س��لبية خمتلفة جتعل 
�س��ة با�س��تمرار للح��روب والغزوات والحت��الت والنزاعات،  منها منطقة معرَّ

نة للمنطقة. �سواء من قوى خارجية اأم بني الأقطار املكوِّ

وهذه احلالة هي حالة متوا�س��لة منذ انف�س��ال الأقطار العربية عن ال�سلطنة العثمانية 
ا ا�ستقال الأقطار الذي ح�سل يف  ووقوعها يف قب�سة الدول ال�ستعمارية الغربية. اأمَّ
ى بدوره اإلى مزيد من  تواري��خ وظروف خمتلفة بعد احلرب العاملي��ة الثانية، فقد اأدَّ
ر بني الدول العربية النا�سئة، اأو بني القوى الجتماعية والفئات العرقية  حالت التوتُّ
اأو الديني��ة اأو املذهبية داخل الأقطار؛ اإ�س��افة اإلى التدّخ��ل املبا�رش اأو غري املبا�رش من 

القوى اخلارجية يف �سوؤون املنطقة.

ن الدعامة الرئي�س��ية للهوية  واإذا كان مفه��وم العروب��ة اجلامعة وامل�س��ركة قد ك��وَّ
اجلماعية العربية عند نْيل ال�ستقال، وحتى ما قبله ب�سكل جزئي؛ فاإنَّ الوعي املتعّلق 
ات وجدانية كبرية ولتغي��ريات وانقابات فكرية  �ض له��زَّ بالهوي��ة اجلماعية قد تعرَّ
فجائية، حتى اأ�س��بح ال�سعور بالولء يتجّزاأ بني هويات خمتلفة؛ بْل متناق�سة يف كثري 

من الأحيان.

)٭(
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��ا زاد الأمور تعقي��ًدا اإخفاق اجلهود التنموية اأو انحرافها اأو تغيري م�س��ارها، ما  وممَّ
اأ�س��عف كثرًيا الوعي اجلماعي العربي؛ ومن ث��م اللُّحمة املجتمعية التي كان ُيفر�ض 
ي اإلى مزيد من الت�س��امن الع�س��وّي بني الدول العربية والت�سامن املجتمعي  اأن توؤدِّ

داخل كل قطر ملواجهة التحديات اخلارجية والداخلية يف اآن.

خ الأوا�رش  ومن العنا�رش الإ�سافية التي اأثَّرت �سلًبا على هذه العاقات الع�سوية، تف�سُّ
الكبرية الّرابطة بني الناطقني بلغة ال�س��اد، والناطقني بلغ��ات اأخرى الذين يقطنون 
ديار العرب منذ اأقدم الع�س��ور. ون�س��ري هنا ب�س��كل خا�ض اإلى املجموعات الكردية 
املختلف��ة يف امل�رشق العربي واإلى املجتمعات الرببرية الأمازيغية يف املغرب العربي. 
ا اإلى هذه ال�سورة ال�سلبية ت�س��اوؤل الوجود العربي امل�سيحي  وميكن اأن ُي�س��اف اأي�سً
يف املنطقة العربية، ابتداًء من فل�س��طني ومروًرا بلبنان و�س��ورية وانتهاًء بالعراق. 
ا توترات وت�سنُّجات وع�سبيات بني املذاهب  واأخرًيا ظهرت على ال�ساحة العربية اأي�سً
الإ�س��امية املختلفة نف�سها. وكانت قد بداأت اإثارة هذه الق�سية اإثر تغيريات داخلية يف 
رت مع الثورة الدينية  احلك��م يف اإحدى الدول العربية امل�رشقية )�س��ورية(، وقد تطوَّ
تها اإ�رشائيل على لبنان للق�ساء على  ًرا مع احلرب ال�س��عواء التي �س��نَّ يف اإيران وموؤخَّ

مقاومة »حزب الله« املدعومة من �سورية واإيران.

اأ- الغزوات والحتاللت الأجنبّية نتيجة العجز التنموّي
يف هذا امل�سمار ل بدَّ من التذكري باأنَّ املنطقة العربية، وب�سكل خا�ض امل�رشق العربي 
�ض لغزوات واحتالت وحركة ا�س��تيطانية يف فل�س��طني من دون اأن  ما يزال يتعرَّ
ن العرب من �س��ّد هذه الهجمات، وذلك منذ غزو نابليون بونابرت مل�رش عام  يتمكَّ
1798، اإلى الهجمات والحتالت ال�س��هيونية، واإلى قدوم اجلي�ض الأمريكي عام 
1990 اإلى املنطقة باأعداد هائلة يف اإطار النزاع بني العراق والكويت؛ ومن ثم غزو 
ى اإلى زيادة ماأ�س��اة ال�سعب العراقي واإلى مزيد  العراق واحتال هذا البلد احتاًل اأدَّ

من اخلافات بني الأقطار العربية.

اإنَّ هذه ال�س��ورة القامتة ال�رشيعة يجب اأن نربطها ربًطا وثيًقا بالعجز التنموي الكبري 
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يف كل الأقطار العربية. ونعني بالعجز التنموي عدم ا�س��تغال القدرات الإنتاجية، 
الب�رشي��ة واملادي��ة والطبيعية، والعجز عن ا�س��تنفارها للق�س��اء ال�رشي��ع على اأوجه 
التخلُّف املختلفة يف ميادين العلم واملعرفة واأ�س��اليب التكنولوجيا احلديثة، مدنية كانت 
اأم ع�س��كرية الطابع. وقد نتج عن هذا العجز الذي �س��نحلِّله بالتف�س��يل لحًقا يف هذه 
مات ال�سلبية، ال�سيا�سية والفكرية والُهوّيتية الطابع، التي و�سفناها  الدرا�سة معظم ال�سِّ
باقت�س��اب يف ما �س��بق. فالإخفاق التنموي العام يف تاأمني احلياة الكرمية للمواطنني 
ويف الدفاع عن اأرا�س��ي الأمة و�س��يادتها، قطرًيا كما قومًيا، هو الذي ي�سبب الوهن 
الع��ام والتفّكك والنزاعات وال�س��ياع يف الُهوّية والعجز ع��ن الدفاع اأمام الغزوات 

اخلارجية.

ف �س��عوٍب اأخرى لها ح�س��ارة ولغ��ة وتاريخ مليء  واأي��ة نظ��رة �رشيعة اإلى ت�رشُّ
بالأجماد - ون�س��ري هنا ب�س��كل خا�ض اإلى الهند وال�س��ني واليابان وتركيا وغريها - 
ُتظهر مبا ل لب�ض فيه جناح تلك ال�س��عوب يف التخلُّ�ض من هيمنة القوى ال�س��تعمارية 
ال جتاه القوى اخلارجية، وكذلك ولوجها عامل املعرفة  الغربية والدفاع الع�سكري الفعَّ
والتقنيات احلديثة بامتياز؛ اإذ اأ�س��بحت ال�س��لع واخلدمات التي تنتجها تغزو الأ�سواق 
العاملية، وذلك على خاف و�س��ع التخلُّف املتوا�س��ل والعج��ز يف منطقتنا العربية. 
واجلدي��ر بالتذكري اأنَّ الكثري من هذه ال�س��عوب كانت اأفقر من ال�س��عوب العربية ومل 
يتواف��ر لديها اخل��ريات الطبيعية كما هو احل��ال يف املنطقة العربية، وب�س��كل خا�ض 
اًل بحيث متَّ  م��وارد الطاقة. ومع ذلك، فاإنَّ اأداءها التنموي باأ�س��كاله املختلفة كان فعَّ
مة«؛ بْل مناف�س��تها يف  التغلُّب على الكثري من �س��مات التخلُّف واللحاق »بالدول املتقدِّ

الأ�سواق العاملية وردعها عن القيام باأية مغامرة ع�سكرية على اأرا�سيها. 

لكل هذه الأ�س��باب �سنعتمد يف هذه الدرا�س��ة منهًجا حتليلًيا نقدًيا متعّدد اجلوانب ي�سعى 
ا، وكذلك حتديد  اإلى ربط العوامل القت�س��ادية والجتماعية وال�سيا�سية ببع�سها بع�سً
عاقتها باجلوانب الفكرية ومراحلها يف حياة ال�سعوب العربية املعا�رشة، مع الركيز 

اخلا�ض على العاقة بني الفكر ال�سيا�سي والفكر القت�سادي الجتماعي.
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ب-  تراكم الدرا�سات والتحليالت مل يغيرِّ من واقع العجز والنق�سامات
عات املختلفة لبع�ض  جتدر الإ�س��ارة هنا اإلى غزارة الدرا�س��ات وامل�رشوعات والتجمُّ
اأع�س��اء النخبة العربية لتحليل الظواه��ر املتعّددة لاخت��الت والإخفاقات التنموية 
وال�سيا�س��ية العربية، التي ي�س��عب ذكره��ا جميًعا يف هذه الدرا�س��ة))). وق��د اكتفْينا 
بال�ست�س��هاد بالدرا�س��ات التي تعالج بع�ض الق�س��ايا التي ُتعّد حموري��ة، لكنَّها تكون 
�س��ة يف الأدبي��ات. ومن الافت للنظر اأنَّ �س��ْيل هذه الدرا�س��ات على  مهمل��ة اأو مهمَّ
مدى العقود الأخرية، وب�س��كل خا�ض تلك املتعلِّقة ب���رشورة التغلُّب على النزاعات 
بني الأنظمة العربية وتطوير التكامل القت�س��ادي يف ما بني الدول العربية، واإن�ساء 
د على غرار التكتُّات الإقليمية الناجحة يف مناطق اأخرى  تكتُّل اقت�سادي عربي موحَّ
ًا لل��دول العربية يف النظام  م��ن الع��امل، وتفعيل دور اجلامعة العربية بو�س��فها ممثِّ
الدويل وتو�سيع اأن�سطة موؤ�س�سات العمل العربي امل�سرك، مل توؤدِّ حتى الآن اإلى نتائج 
ق على مّر ال�سنني ال�رشخ بني الأنظمة العربية، وبني القوى  ميدانية وعملية. وقد تعمَّ

ال�سيا�سية املختلفة الكائنة يف املجتمعات العربية.

م ملمو���ض يف تطوير حك��م القانون يف ال��دول العربية  نا مل ن�س��هد حرك��ة تقدُّ كم��ا اأنَّ
وتنظيم احلياة ال�سيا�س��ية ب�س��كل يحمي احلريات العامة و ي�س��من تداول ال�س��لطة بني 
خ اإلى حدٍّ ما مبداأ توارث ال�سلطة  القوى احلزبية اأو احلاكمة ب�سكل منتظم، ل بْل تر�سَّ
ز  رت احلياة ال�سيا�س��ية العربي��ة اإلى مزيد من تركُّ يف الأنظمة اجلمهورية. وقد تطوَّ
ال�سلطات يف اأيدي عدد قليل من احلّكام، واإْن متَّ اإن�ساء جمال�ض نيابية - ب�سكل اأو باآخر 
- وجمال�ض بلدية، دون اأن يوؤّدي ذلك اإلى تغيرٍي نوعيٍّ يف حياة املواطنني العرب.

ومنذ عام 2001، بداأ برنامج الأمم املتحدة للتنمية )UNDP( ي�س��در تقارير �س��نوية 
حول و�سع التنمية الإن�سانية يف العامل العربي، وقد عاجلت هذه التقارير ق�سايا مهّمة 
مثل البطالة، واحلرية، وو�س��ع املراأة، والتعليم والعلوم، واأمن الإن�س��ان. وهي 
ل تقرير عا�سفة من الإنتقادات  ع من جانب خرباء عرب. وقد اأثار اأوَّ تقارير تو�سَ
)1( ن�شري هنا ب�شكل خا�س اإلى من�شورات مركز درا�صات الوحدة العربية يف بريوت وما قام به من اأعمال 

متوا�شلة كاإقامة الندوات املتعّددة والدرا�شات حول اأهم الق�شايا العربية.
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مل��ا كان يحتويه من نقد لاأو�س��اع العربية متَّ ا�س��تغالها يف اخل��ارج لتربير املوقف 
الأمريك��ي من املنطق��ة العربية وطموح اإدارة الرئي�ض بو���ض باإعادة تركيب منطقة 
ه  ل اأنَّ ال�رشق الأو�س��ط. وقد راأى بع�ض اخلرباء العرب الذي��ن انتقدوا التقرير الأوَّ
�ض بال�س��كل  ز ب�س��كل ح�رشي على العوامل الداخلية للتخلُّف العربي دون التعرُّ ركَّ

الكايف للعوامل اخلارجية.

دة بني العوامل الداخلية واخلارجية للحالة العربية و�سّل الإرادة  ج- العالقة املعقَّ
ال�سيا�سية

يختلف املثقفون واملحلِّلون ال�سيا�س��يون العرب حول اأ�س��باب هذا الو�س��ع ال�سيا�س��ي 
اجلام��د، وهذا ال���رشخ املتعاِظم بني ال�س��عوب واحلكام. وت�س��ّج و�س��ائل الإعام 
العربي��ة، املرئي��ة وامل�س��موعة واملقروءة، بالطروحات املتناق�س��ة احلادة، ب�س��كل 
ل العوامل اخلارجية م�سوؤولية تاأبيد الو�سع الإنحطاطي  خا�ض بني الطرح الذي يحمِّ
العرب��ي، وبني الذي يلقيها بثقلها عل��ى العوامل الداخلية. وقلَّم��ا يتم حتليل الرابط 
��ا ال�س��احة  والت�س��ابك ب��ني كل من هذْي��ن النوعنْي من العوامل بدقة))). وتتميَّز اأي�سً
الفكرية العربية بتناق�س��ات حادة حول حتليل م�سكات الهوية ونظام القَيم والعاقة 
باملوروث الديني. وتراوح تلك املواقف بني الإن�س��داه الأعمى لُنُظم الدول الغربية 
ك بالتخيُّات املختلفة للموروث  ونظام قَيمها، وبني الدعوة ال�سلفية امل�سادة اإلى التم�سُّ
الديني بتاوينه املتعّددة. ويف مثل هذه املعمعة الفكرية، �ساع ال�سعور بالنتماء اإلى 
عروبة واحدة متميِّزة عن غريها من الهويات احل�سارية واللغوية والثقافية الطابع، 

بالرغم من حماولت عّدة للتوفيق بني املوقفنْي.
ا ل �س��ك فيه يف هذا املو�س��وع اأنَّ ا�س��تمرار اأنواع خمتلفة م��ن النفوذ والهيمنة  وممَّ
اخلارجية على املنطقة العربية بهذا ال�س��كل ال�س��افر يدلُّ على مكامن �س��عف داخلية 
مل ُتعاَل��ج  بطريقة جدية حت��ى الآن، كما يدلُّ على عدم اطمئنان الأنظمة ال�سيا�س��ية 
العربية وغياب الثقة بالنف�ض وب�س��عوبها. ولذلك تتجه با�س��تمرار اإلى اإقامة عاقات 
غ��ري متكافئة؛ بْل يف كثري من الأحيان عاق��ات تبعية مع دول قوية خارج املنطقة، 
)2( �أنظر جورج قرم، انفجار امل�سرق العربي، من تاأميم قناة ال�سوي�س اإلى غزو العراق 2007-1956، 

د�ر �لفار�بي، بريوت، 2007.



اأزمــــة الفـكــــــر والُهــوّيـــة العربّيـــة ...                                                                                                     اأ. د. جــورج ُقـــرم

14

غرًبا اأو �رشًقا. وينتج عن هذا الو�س��ع اإقامة حلق��ة مفرغة حيث اأنَّ الوهن واجلمود 
ة  يان اإلى اإقامة حتالفات خارجية متناق�س��ة وم�رشَّ الداخلي للمجتمع��ات العربية يوؤدِّ
مب�س��لحة الأمة، وهذا بدوره يزيد الو�س��ع الداخلي جم��وًدا ووهًنا وتبعيًة للخارج؛ 
ي بدوره اإلى مزيد م��ن الهيمنة اخلارجية. اإنَّ مثل ه��ذه احللقة املفرغة التي  م��ا يوؤدِّ
تربط ب�س��كل حمَكم العوامل الداخلية للعجز التنموي العربي بالعوامل اخلارجية هي 
التي يجب اأن نق�س��ي عليها، لكن يتطلَّب ذلك تو�س��يح ق�س��ايا فكري��ة متعّددة، فيما 
يدلُّ امل�سهد الثقايف وال�سيا�سي على ا�ستداد اأزمة فكر عامة تع�سف باملجتمعات العربية 
قطرًيا وقومًيا، وهي م�سوؤولة اإلى حدٍّ بعيد عن اجلمود الذي اأ�ساب هذه املجتمعات، 
وعن فقدان اأو �س��ّل الإرادة ال�سيا�سية يف ظل التناق�س��ات الفكرية احلادة التي مل جتد 
اإلى الآن منفًذا لتاأ�س��ي�ض منظومة فكرية ومعرفية متجان�س��ة ومتما�سكة، قابلة لإعادة 
الن�س��جام والطماأنينة اإلى الوجدان العربي، وهو الطريق الوحيد ل�ستعادة الإرادة 
ال�سيا�سية اجلماعية التي من �ساأنها وحدها انت�سالنا نحن العرب من الو�سع احلايل الذي 
ن�سكو منه، �سواء يف حياتنا القطرية اأم يف مكانتنا املتدهورة للغاية يف النظام الدويل.

لهذه الأ�س��باب جمتمعًة، يغدو من املفيد قراءة هذه ال�س��فحات كمحاولة لتحديد منابع 
رها يف بنية الكيان العربي،  التناق�سات واأ�سباب ا�ستمرارها؛ بْل يف معظم الأحيان جتَذُ
وهي لي�ست �سمة �سلبية يف تكوين ال�سخ�سية العربية، بْل نتاج ظروف تاريخية داخلية 

ن حتى الآن من ا�ستيعابها وتخطيها. دة مل نتمكَّ وخارجية معقَّ

اجلزء االأّول: اجلغرافيا االقت�صادّية واالجتماعّية الّراهنة للوطن العربّي

اإنَّ معظم الدرا�سات القت�سادية وال�سو�س��يولوجية حول املجتمعات العربية، خا�سًة 
تلك التي ُتْعنى بوحدة العرب، ُتغفل التمايزات اجلغرافية والقت�س��ادية والجتماعية 
الكبرية التي تتميَّز بها املجتمعات العربية، �سواًء داخل كل قطر اأو يف ما بني الأقطار 
العربي��ة املختلف��ة. اإنَّ اإغفال هذه التمايزات – التي ت�س��تغلُّها النخب��ة العربية املعادية 
لفكرة العروبة اجلامعة، وت�ستغلُّها كذلك القوى اخلارجية العاملة على تفتيت الروابط 
ي اإلى ر�س��م �سيا�س��ات اقت�س��ادية اإجمالية عاجزة عن  والأوا�رش بني العرب – يوؤدِّ
الة، قادرة على ردم الهوة التي  اإن�ساء اآليات �سيا�سية ومالية واقت�سادية واجتماعية فعَّ



اأزمــــة الفـكــــــر والُهــوّيـــة العربّيـــة ...                                                                                                     اأ. د. جــورج ُقـــرم

15

قد تكون �س��احقة يف بع�ض املواقع بني البيئات العربية املختلفة، �س��واًء داخل كل قطر 
اأو بني الأقطار العربية.

ه من املفيد القيام با�س��تعرا�ض �رشيع لهذه البيئات املختلفة وملا اآلت اإليه  لذلك ارتاأْينا اأنَّ
ال�سيا�سات القت�سادية واملالية الناق�سة التي ُطبَِّقت قطرًيا اأو قومًيا.

1- التق�سيمات الر�سمّية الدولّية والعربّية املعتَمدة
ل بدَّ من ا�ستعرا�ضٍ �رشيع ملميِّزات املنطقة العربية القت�سادية والجتماعية، خا�سًة 
ه عامل  اأنَّ اختاف الأو�س��اع بني قْطٍر واآخر، وداخل كل قْطر، ُيْنَظر اإليه على اأنَّ
اإ�س��ايف مهّم لتربير نكران امل�سري امل�س��رك لل�سعوب العربية وال�سعوب غري العربية 

التي ت�ساركها تاريخًيا احلياة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية.
واحلقيقة اأنَّ موؤ�س�س��ات التمويل الدولية ومن�س��ورات الأمم املتحدة اأو مراكز بحوث 
غربية ل تعرف يف تق�سيمها ملناطق العامل بوجود منطقة عربية. فاملعطيات الإح�سائية 
اخلا�سة بالأقطار العربية مف�سولة بع�سها عن البع�ض الآخر، �سواء يف تقارير الأمم 

املتحدة نف�سها اأو يف تقارير البنك الدويل و�سندوق النقد.
��مت مناطق العامل اإلى  اإنَّ الأم��م املتحدة، عرب جلانها القت�س��ادية والجتماعية، ق�سَّ
املناطق الآتية: اأوروبا؛ اإفريقيا؛ اأوروبا واآ�سيا الو�سطى؛ غربي اآ�سيا؛ اأمريكا الاتينية؛ 
اآ�سيا. و�سمن هذا التق�سيم تندرج دول املغرب العربي وم�رش وال�سودان وال�سومال 
وجيبوتي يف نطاق عمل اللجنة القت�س��ادية والجتماعية لإفريقيا، فيما تندرج دول 
امل���رشق العربي مبا فيها م�رش ودول �س��به اجلزيرة العربي��ة، يف نطاق عمل اللجنة 

القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا.
ا البنك الدويل و�س��ندوق النقد الدويل فهما ي�س��تعمان تق�س��يًما اآخر باعتماد منطقة  اأمَّ
ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا التي حتتوي على بلدان عربية وغري عربية؛ اإْذ ت�سيف 

اإيران ومالطا اإلى الدول العربية، وت�ستثني ال�سودان وال�سومال وموريتانيا. 
ونتيجة تلك التق�س��يمات، ل توجد اإح�س��اءات �س��املة ل��كل دول اجلامعة العربية يف 
��م اإلى الدول  ��ا اأنَّ دوًل اإ�س��امية اأخرى ُت�سَ املراجع الدولية. واجلدير بالذكر اأي�سً
العربية يف نطاق عمل منظمة الدول الإ�س��امية واملوؤ�س�سات التمويلية وغري التمويلية 
عة  عة عنها، مع الإ�سارة اإلى التناف�ض والزدواج يف العمل بني املوؤ�س�سات املتفرِّ املتفرِّ
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عة عن منظمة املوؤمتر الإ�سامي. عن اجلامعة العربية واملوؤ�س�سات املتفرِّ
ا يف نطاق اجلامعة العربية فهنالك تق�سيمات اقت�سادية الطابع بني الأقطار العربية،  اأمَّ
ع��ات فرعية اقت�س��ادية )ال�س��وق العربية  بح�س��ب ع�س��وية خمتلفة الأع��داد يف جتمُّ
امل�س��ركة؛ جمل�ض الوحدة القت�سادية العربية؛ منطقة التجارة احلّرة العربية؛ اتفاقية 

اأغادير؛ جمل�ض التعاون اخلليجي؛...(.
وجتدر الإ�س��ارة اإلى اأن البيانات الإح�سائية التي ت�سمل جميع الدول العربية واردة 
د الذي ي�س��در عن موؤ�س�سات التمويل العربية  يف التقرير القت�سادي العربي املوحَّ
)الأمان��ة العامة جلامع��ة الدول العربي��ة؛ ال�س��ندوق العربي لاإمناء القت�س��ادي 
رة للبرول(.  والجتماعي؛ �س��ندوق النقد العربي؛ منظمة الأقطار العربية امل�س��دِّ
لكن مل تطلب الدول العربية جمتمعًة من الأمم املتحدة وموؤ�س�سات التمويل الدولية اأن 
تن�سئ نظاًما اإح�سائًيا يجمع املعطيات العائدة لكل الدول العربية، كما مل تطلب اإن�ساء 
ا يكون من امل�ستح�َسن اأن  جلنة اقت�س��ادية واجتماعية خا�س��ة باملنطقة العربية. ورمبَّ
يدخل يف الروؤية ال�س��راتيجية امل�ستقبلية العربية مثل هذا الطلب، كجزٍء من اجلهود 
الت��ي يجب اأن ُتْبَذل من اأجل اإعطاء املنطقة الطابع الت�س��امني اجلامع �س��من النظام 

ال�سيا�سي والقت�سادي الدويل.

ز واقعًيا القت�سادات  2- نوعّية التمايزات القت�سادّية والجتماعّية التي متيرِّ
والفئات الجتماعّية العربّية

ز  ا ل �س��ك فيه اأنَّ اأي م�س��ح ميداين للواقع القت�س��ادي والجتماعي العربي ُيرْبِ ممَّ
متايزات حاّدة �س��من القْط��ر الواحد، وبني الأقط��ار العربية املختلفة؛ اإ�س��افة اإلى 

�ِسمات م�سركة بني العديد من الدول. ول بدَّ هنا من �رشدها ولو باقت�ساب:

ع البيئات القت�سادّية والجتماعّية التي تتميَّز به���ا الأقطار العربية نظًرا  اأ- تن���وُّ
للبيئة اجلغرافية نف�سها

اإنَّ املنطقة العربية حتتوي على البيئات اجلغرافية املختلفة الآتية:

• البيئة ال�سحراوية، التي تتميَّز بطرق َعي�ض خا�سة متعلِّقة بالتنقُّل التقليدي للعن�رش 
البدوي من منطقة اإلى اأخرى ح�س��ب املوا�س��م وح�س��ب احلاجات القت�سادية. وقد 



اأزمــــة الفـكــــــر والُهــوّيـــة العربّيـــة ...                                                                                                     اأ. د. جــورج ُقـــرم

17

اختلَّت طرق عي�ض هذه الفئات ب�س��بب اإقامة احلدود حني ا�س��تقال الدول، واندثار 
وظيفتها التجارية يف نقل الب�س��ائع عرب ال�س��حراء، وكذلك اأن�سطتها احلرفية الطابع 
رة للنفط  اأو الزراعية يف الواحات املتعّددة الكائنة يف ال�سحراء. اأما يف البلدان امل�سدِّ
التي اغتنت ب�رشعة فاإنَّ الفورة النفطية غرّيت متاًما من معامل احلياة البدوية التقليدية 
التي تزول ب�سكل اأكرث خطورة من املناطق ال�سحراوية الأخرى. ول بد من الإ�سارة 
��ا اإلى ق�سية ال�س��حراويني الذين كانوا حتت ال�سلطة ال�ستعمارية الإ�سبانية،  هنا اأي�سً
وهي ق�س��ية �س��بَّبت نزاًعا حاًدا بني املغرب واجلزائر، وتعرِقل اإلى حدٍّ بعيد اجلهود 
امل�سركة املبذولة يف املجال القت�سادي عرب اإن�ساء الحتاد املغاربي العربي، الذي مل 
ينجح بتاًتا على الرغم من انطاقته القوّية عام 1989، وقد اأ�س��ابه ال�س��لل يف ما بعد 
ب�سبب ا�ستمرار النزاع على ال�سحراء الغربية، وكذلك ب�سبب ما ُفِر�ض من عقوبات 

اقت�سادية على ليبيا. 

• البيئة البحرية، وهي تتكّون من ال�س��واطئ البحرية املتعّددة التي متتاز بها املنطقة 
العربية )املتو�سط؛ البحر الأحمر؛ م�سيق هرمز؛ املحيط الهندي(. 

اإنَّ �سكان تلك الواجهات البحرية املمتّدة على اآلف الكيلومرات كانوا يعي�سون تقليدًيا 
من البحر )�سيد الأ�سماك؛ �س��ناعة ال�سفن؛ النقل البحري؛ البحث عن الاآلئ(، وقد 
ا طريقة حياة املجموعات ال�سكانية القاطنة على الواجهات البحرية، �سواء  اختلَّت اأي�سً
اء الهيمنة الغربية على ط��رق النقل البحري، اأو من عدم تطوير �س��ناعة  م��ن ج��رَّ
ر قدرة ال�س��يادين العرب على مناف�سة طرق ال�سيد احلديثة  ال�س��فن، اأو من عدم توفُّ

والتجهيزات التي ُتلَحق بها.

• البيئة الريفية. اإنَّ معظم �سكان املنطقة العربية كانوا حتى اأوا�سط القرن الع�رشين 
ينتم��ون اإلى البيئة الريفية حيث يعملون يف الزراعة.  واأّي م�س��ح لتطور اأو�س��اع 
ال�س��كان الريفيني يف املنطقة العربية يدّل على تراجع م�س��تويات املعي�سة  لديهم قيا�ًسا 
��ي الأمّية ب�س��كل ماأ�ساوي،  اإلى العاملني يف القطاعات الأخرى، مع ا�س��تمرار تف�سِّ
خا�س��ة لدى العن�رش الن�سائي؛ اإ�س��افة اإلى ظاهرة »ترييف« اأطراف  املدن العربية 
الرئي�س��ية ب�س��بب النزوح العايل الوترية والع�سوائي من الأرياف اإلى املدن بحًثا عن 
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ا ل �س��ك فيه اأنَّ الأرياف ال�سودانية وال�سومالية وبع�ض الأرياف  لقمة العي�ض. وممَّ
امل�رشية واملغربية واليمنية تتمّيز بالفقر املدقع وال�سديد.

ول ب��د هنا من الإ�س��ارة اإل��ى وجود متايز حاّد �س��من البيئة الريفية نف�س��ها بني بيئة 
جبلية وبيئة �س��هلية وبيئ��ة بحرية، ذلك اأنَّ املجموعات الت��ي ل تنطق باللغة العربية 
تقُط��ن تلك املناط��ق اجلبلية )الأك��راد يف امل���رشق العربي، والربب��ر والقبلّيون يف 
املغرب(، كما يقطن تلك املناطق اأتباع مذاهب اإ�سامية خمتلفة )معظمها من الدروز؛ 
العلويني؛ ال�س��يعة(، وكذلك اأبناء بع�ض الكنائ�ض امل�سيحية املختلفة )املوارنة؛ الكلدان؛ 
ال�رشيان(. وهذه الأو�ساع اخلا�سة يف ظل عدم اهتمام الدول العربية بهذه املناطق؛ 
ف منها اأو الإبقاء عليها يف عزلة وعدم ا�س��تفادتها من  ب��ْل يف بع�ض الأحيان التخ��وُّ
ى اإلى تاأجيج الوعي بالُهوّية املنف�س��لة عن ُهوّية �س��ائر  خدم��ات الدولة احلديثة، اأدَّ
فئات ال�س��كان، واإلى جناح الدعايات املعادية الغربية وال�سهيونية، وحديًثا العربية 
نف�س��ها، يف ن�رش منطق الأغلبية والأقلية وعدم اح��رام الدول العربية »لاأقليات«؛ 
بْل ا�س��طهادها، اأو بالعك�ض التنديد بحكم اأقليَّة مذهبية اأو عرقية على الأغلبية. وهذه 
د خا�ض بالتطورات يف اأوروبا ل يتطابق مع املوروث  النظرة هي نتاج تاريخي معقَّ
العربي والإ�س��امي، الذي مل يكن يعرف املفاهيم ال�سيا�سية احلديثة لاأغلبية والأقلية 
العرقية الطابع؛ بْل كانت املجتمعات العربية تعددية الطابع، مذهبًيا وعرقًيا ودينًيا، 

وكانت التعددية مقبولة اإجماًل. 

• البيئ���ة احل�رضية. اإنَّ تاري��خ املنطقة يدلُّ مبا ل لب�ض في��ه على منط عاقات غري 
متوازن��ة بني املراك��ز احل�رشية الكبرية يف ال���رشق وبني البيئ��ات الريفية واجلبلية 
املو�سوفة يف ما �سبق. وقد متيَّز هذا النمط با�ستئثار اأهل املدن مب�سادر الربح والدخل 
الناجتة عن اأعمال العن�رش الريفي على مّر الع�س��ور )اليونانية؛ البيزنطية؛ العربية؛ 
ن.  اململوكي��ة؛ الركية(، وترك الأرياف بعيًدا عن قنوات الزدهار والثقافة والتمدُّ
ام وكبار الإقطاعيني يقتطعون من الفاحني اأمواًل طائلة  ويف كل الع�سور كان احلكَّ
باأ�سكال خمتلفة، ما اأبقى العامل الريفي يف حالة تخلُّف �سديد يف الأقطار العربية، كما 

يف تركيا واإيران.
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وه��ذه م�س��األة جوهرية مل توؤَخذ يف احل�س��بان يف التحليات ال�سيا�س��ية والقت�س��ادية 
للتخلُّ��ف العربي، على الرغم من كونها مركزي��ة وجوهرية يف الكثري من الأحداث 
ال�سيا�سية التي ح�سلت يف املنطقة العربية والثورات الفاحية املختلفة يف مناطق اأخرى 
م التنموي وال�سيا�سي، كما يدلُّ عليه  من العامل، نظًرا لبقاء هذه امل�س��كلة معرِقلة للتقدُّ
ا�س��تمرار اجليوب الوا�س��عة لاأمية التي متثِّل 30% من ال�سكان البالغني)15( �سنة فما 
ف  اأعلى، و14.5% من ال�س��باب )15-24 �س��نة()3(  يف عدد من الدول العربية. �سِ
�س��ة  عل��ى ذلك ق�س��ية الفجوة الغذائية العربي��ة التي تعاين منها املنطقة وجتعلها معرَّ
ك����ال على ال��دول  لأخط��ار خمتلفة �س��يا�س��ية واقت�س�����ادية، وي�س��عها يف حالة اتِّ

رة للم���واد ال���زراعية واملاأكولت )اأنظر اجلدول رقم 1(. الكبي���رة امل�س��دِّ

ت اإل��ى زعزعة الهيمنة التقليدية  رات التي اأدَّ وجتدر الإ�س��ارة اإلى الأحداث والتطوُّ
لاأعي��ان م��ن اأهل امل��دن الرئي�س��ية يف الأقط��ار العربي��ة على الأري��اف، وكذلك 
�ض والفقري ل�سكان املناطق  الإ�س��ارة اإلى التغيري اجلذري الذي ح�سل يف الو�سع املهمَّ
ال�س��حراوية، ب�س��بب التطورات العماقة التي ح�س��لت يف اخلم�سني �سنة الأخرية، 
والت��ي قلبت موازين القوى الجتماعية داخل املجتمعات العربية ويف ما بينها. ومن 
اأه��م هذه النقابات الث��ورة النفطية يف املناطق ال�س��حراوية م��ن الوطن العربي، 
خا�سًة يف منطقة اخلليج، التي تعاظمت ب�سكل متوا�سل منذ بداية ال�سبعينيات، والتي 
اأعطت لأهل هذه املناطق ثقًا �سيا�س��ًيا واقت�سادًيا ومالًيا على م�ستوى املنطقة العربية 

كّلها كما داخل كل املجتمعات العربية الأخرى، وكما �سناأتي على ذكره يف ما بعد.

 ول بدَّ من الإ�ش��ارة اإلى انخ��راط اأهل الريف من الفق��راء يف اجليو�ش العربية عند 
نْيل ال�س��تقال باأع��داد كبرية، اإلى جانب اأهل الفئات املح��دودة الدخل يف املدن؛ ما 
ت اإلى النقابات الع�سكرية يف بع�ض الدول  ا يف الظروف التي اأدَّ ل عن�رًشا مهمًّ �سكَّ
ل جيو�ض تلك الدول اإلى دعامة �سيا�س��ية واقت�سادية واجتماعية مهّمة  العربية، وحتوُّ
ا للفئات  ا اأي�سً يف حياتها، واإطاق موجة التاأميمات لي�ض فقط للم�س��الح الأجنبية، اإمنَّ

د لعام 2007 . )3( تقديرات لعام 2004 ح�شب التقرير القت�صادي العربي املوحَّ
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الراأ�س��مالية الوطنية. و�س��يكون لهذا الأمر عواقب كبرية على ال�س��عيد القت�سادي 
كما �س��رى لحًقا. هذا اإ�سافة اإلى اإدخال الأحكام العرفية ونظام احلزب الواحد اأو 

احلزب املهْيمن، وتقييد احلريات العامة

لكّل هذه الأ�س��باب، ل بدَّ من اإدراج هذه الق�س��ية؛ اأْي التباينات احلاّدة، الجتماعية 
والقت�سادية، بني البيئات اجلغرافية املختلفة التي ذكرناها يف تعداد ُمعرقات التنمية 

العربية التي حتتاج اإلى معاجلات �رشيعة وفعالة.

ن اأحزمة البوؤ�س والفقر يف معظم املدن ب- »ترييف« املدن العربية وتكوُّ

ية لاأرياف العربية على املدن العربية ب�سبب النزوح  لقد ذكرنا تاأثري الأو�ساع املردِّ
الكثيف لأهل الريف اإلى املدن.

واجلدير بالإ�س��ارة هنا اأنَّ الن�س��يج الجتماعي التقليدي يف املدن العربية؛ اأْي ما قبل 
غ��زو املنتوجات ال�س��ناعية احلديثة الآتية من الدول الأوروبية يف القرن ال�س��اد�ض 
ع�رش، كان قد بقَي م�س��تقًرا بتق�س��يماته الجتماعية التقليدية. وهذه التق�س��يمات كانت 

ة: وا�سحة وب�سيطة معتمدة على تراتبية اجتماعية م�ستقرَّ
ام والأعيان والوجهاء والأثرياء. - احلكَّ

- فئة التجار الأثرياء.
- فئة العلماء.

نون فر�ض العمل  - احلرفّي��ون املنّظمون برابطات مهنية، الذين كانوا يوؤمِّ
والدخل الائق املتوا�سل.

ن متا�س��ًكا وا�س��تقراًرا كبريْين للمدن العربية انه��ارت دعائمهما  هذا التق�س��يم كان يوؤمِّ
بالتدريج على اإثر �سعود ال�س��ناعات الأوروبية التي اأ�سبحت منتوجاتها تناف�ض ب�سكل 
ا  ر �س��لًبا لي�ض فقط على طبقة احلرفيني، اإمنَّ ل متكافئ املنتوجات احلرفية العربية، ما اأثَّ
ا على م�س��تويات املعي�سة يف الأرياف نظًرا للعدد الكبري من العاملني يف ال�سناعات  اأي�سً
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الريفي��ة املحلي��ة )مثل منتجات احلليب؛ خي��وط احلرير التي تنتج م��ن تربية دود القز؛ 
خيوط ال�شوف التي تنتج من تربية الأغنام؛ اجللود؛ اخل�شب...(.

رات اخلطرية مل تقم ال�سلطنة العثمانية بحماية املنتوجات املحلية واإعادة  اأمام هذه التطوُّ
ن من مواجهة مناف�س��ة املنتوجات  تاأهيل احلرف العربية بالتقنيات احلديثة، لكْي تتمكَّ
الأوروبية؛ بْل خ�س��عت متاًما ل�س��غوطات الدول ال�س��تعمارية لفتح الأ�س��واق يف 
اء التفاقات التجارية الطابع )اتفاقات احلماية  ا كانت عليه احلال جرَّ املنطقة اأك��رث ممَّ

Capitulation( منذ القرن ال�سابع ع�رش. 

ى، يف الأرياف كما  رات، اأ�س��بحت الأو�س��اع الجتماعية تردَّ بفعل كل هذه التطوُّ
يف املدن، وبداأ نزوح الفاحني اإلى املدن باأعداد متزايدة �سنة بعد �سنة. ومل توِقف هذه 
الهجرة الإ�ساحات الزراعية التي اتخذتها بع�ض الأنظمة العربية، خا�سًة يف م�رش، 
و�س��ورية، واجلزائر باأو�ساعها اخلا�سة )وجود امل�ستوطنني الفرن�سيني الذين ا�ستولوا 

على الأرا�سي اخل�سبة؛ ومن ثم مغادرتهم اجلزائر اإثر نْيل ال�ستقال(.

ل منّو ال�س��كان، خا�س��ًة يف الأرياف، بف�س��ل  ا زاد الطني بّلة ازدياد �رشعة معدَّ وممَّ
م احلا�س��ل يف التلقيح �س��د الأمرا�ض الوبائية. واأ�سبحت  ال�سيا�سات ال�س��حية والتقدُّ
عة بني القليل من الأحياء الراقية  املدن العربية نف�س��ها غري متجان�سة ومتما�س��كة وموزَّ
للغاية وم�س��احات �سا�س��عة من اأحياء الفقراء واملعدمني القاطن��ني يف بيوت التنك اأو يف 

املقابر )كما يف م�رش(.

 ج- ح�سول ثن��ائّية ح���اّدة بني قط�����اع اقت�س���ادّي حديث وقطاعات اقت�سادّية ل 
�سكلّية وغي مندجمة يف القطاع احلديث

رات املذكورة اآنًفا، اأ�س��اب القت�س��ادات العربية دون ا�س��تثناء انف�س��ال  بفعل التطوُّ
ام واأ�س��حاب  قة م��ن كبار رج��ال الأعمال واحلكَّ عماق بني دائرة اقت�س��ادية �س��يِّ
النف��وذ والتجار امل�س��توردين للمنتوجات الأجنبي��ة واملهارات املهني��ة العربية العاملة 
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مل�س��الح �رشكات الدول ال�س��ناعية الكربى واملقاولني املحليني، الذين يعملون �سمن 
�سني  بيئة اقت�س��ادية اأخذت الطابع احلديث، من جهة، وبني جيو�ض من الفقراء واملهمَّ
لت طبقة و�سطى يف  ، من جهة اأخرى. واإذا كانت قد ت�س��كَّ واأ�س��حاب املدخول املتدينِّ
ة  نة من املهن احلرَّ احلقبة ما بني عامي 1930 و1970 يف املدن العربية الرئي�س��ية مكوَّ
احلديثة واأ�س��اتذة اجلامعات ومديري املدار�ض وك��وادر الإدارات العامة وال�رشكات 
ا ب�سبب  اخلا�س��ة احلديثة، وذلك ب�سبب انت�سار التعليم يف املدن يف مرحلة اأولى، واأي�سً
ع  الإ�ساحات ذات الطابع ال�سراكي يف عدد من الدول العربية )التاأميمات، والتو�سُّ
يف موؤ�س�س��ات التعليم العامة، واإن�س��اء اأجهزة جديدة(، فاإنَّ هذه الطبقة اأ�سبحت تعاين 
منذ ال�س��بعينيَّات من القرن املا�س��ي م��ن تراجع يف اأو�س��اعها الجتماعية حتت تاأثري 

اأربعة عوامل رئي�سية:
ل هو ظهور �س��غوطات ت�س��خمية كبرية اإثر الرتفاع احلاّد يف اأ�س��عار  • العامل الأوَّ
لية ون�س��ف امل�س��نَّعة  النف��ط ع��ام 1973، وارتف��اع اأ�س��عار املنتوجات واملواد الأوَّ

امل�ستوَردة من اخلارج.
• العامل الثاين هو �سيا�سات النفتاح القت�سادي املطبَّقة يف معظم الدول العربية، بدًءا 
مب�رش، وكذلك برامج الإ�س��اح البنيوي املفرو�سة من جانب �سندوق النقد الدويل 
طة  ت اإلى حتميل كلفة الإ�ساحات اإلى الفئة املتو�سِّ والبنك الدويل، وهي �سيا�س��ات اأدَّ
ز الأموال  املحدودة الدخل والفقراء، فيما اأعطت هذه ال�سيا�سات الفر�سة ملزيد من تركُّ
ام. وقد بداأ الف�س��اد والإف�س��اد  وال��رثوات يف اأي��اٍد قليلة من فئة رجال الأعمال واحلكَّ
ان القت�س��ادات العربية وينتجان ثقافة جديدة معادية لأية نظرة اجتماعية الطابع  يعمَّ

يف ال�سيا�سات القت�سادية واملالية املطبَّقة.
• ظه���ور فئة من رجال الأعم���ال العرب الذين راكموا ث���روات �سخمة يف الدول 
��زة مع الفئات احلاكم��ة يف تلك الدول،  رة للنفط عرب عاقتهم املميَّ العربي���ة امل�س���درِّ
وتقا�ُسم الرْيع النفطي اجلديد ب�سكل ح�رشي بينهم وبني اأهل احلكم، وانتقال هذا النمط 

يف اإدارة القت�ساد الرْيعي اإلى الدول العربية الأخرى.
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• هيمن���ة الثقاف���ة القت�سادية النيو ليربالي���ة على الفكر وال�سيا�س���ات القت�سادية 
���ل للدولة يف القت�س���اد لتاأمني توزيع  عاملًي���ا، وتطوير ثقاف���ة معادية لأي تدخُّ
عادل للمداخيل. ويف املنطقة العربية ُترِجَمت ه��ذه الهيمنة بتقوية العن�رش الرْيعي يف 
القت�س��ادات، والغتناء ال�رشيع من ورائه ومن وراء امل�س��اربات يف امليدان املايل 
ة لاأرباح العالية مثل  والعقاري، ويف خ�سخ�س��ة موؤ�س�سات الدولة يف املجالت املدرَّ
الت�س��الت الهاتفية والا�س��لكية واإنتاج الكهرباء وتوزيعها؛ اإ�س��افة اإلى موؤ�س�س��ات 

�سناعية حكومية خمتلفة.
 د- التفاوت املتزايد بني الريف واملدينة داخل الأقطار العربّية

اإنَّ الفج��وة التنموية بني البيئة احل�رشية والبيئة الريفية قد اتخذت طابًعا ماأ�س��اوًيا، 
حيث ل يتعّدى متو�س��ط ن�سيب الفرد من الناجت الزراعي يف الدول العربية )250( 
دولًرا، فيما نرى اأنَّ متو�س��ط دخل الفرد عموًما يف الأقطار العربية يراوح بني 

)800 - 53000( دولر.
اأما يف ما يتعلق باندماج الأرياف يف القت�س��اد احلديث، فاإن اجلدول رقم )7( ي�س��ري 
مب��ا لب�ض فيه اإلى اأن دوًل نامية غري عربية قد دخلت يف مرحلة الت�س��نيع املت�س��ارع، 
مع احلفاظ يف الوقت نف�س��ه على ن�س��بة مهّمة من ال�سكان القاطنني يف الأرياف. اأما يف 
الأقطار العربية فما نراه هو عاقة مبا�رشة بني متو�س��ط دخل الفرد ون�سبة عدد �سكان 

الأرياف اإلى جمموع ال�سكان.
وُترَجم هذه الفجوة اأكرث فاأكرث با�س��تمرار جي��وب الأمية الكبرية يف بع�ض الأقطار 
العربية على الرغم من زيادة الإنفاق على التعليم والربية، وعلى الرغم من برامج 
حمو الأمّية، والرثوات الكبرية التي يتميَّز بها الوطن العربي من مواد اأولية زراعية 
ونفطي��ة، وكذلك على الرغ��م من امل�س��اعدات الإمنائية الكبرية التي حت�س��ل عليها 
الأقطار املعنية ملكافحة الأمّية، �س��واًء من م�س��ادر دولية وغربية اأو من �س��ناديق 

التنمية العربية والإ�سامية.
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اإطار )1(:  الواقع املعي�سّي لالأرياف العربّية

ا يف القت�سادات العربية، نظًرا مل�ساهمته يف حتقيق الأمن الغذائي  يوؤّدي القطاع الزراعي دوًرا مهمًّ
وتوفري الدخل لن�س��بة غري قليلة من ال�س��كان وتوفري املواد الأولية للعديد من ال�سناعات التحويلية. 
وق��د ازداد منو الإنت��اج الزراعي من 4.5% ع��ام 2005 اإلى 13.4% عام 2006، لي�س��ل اإلى 
حوايل )79.3( مليار دولر. وقد ارتفع ن�س��يب الفرد من الناجت الزراعي يف الدول العربية من 
)232( دولًرا اإلى )257( دولًرا خال الفرة نف�س��ها. غري اأنَّ ن�س��بة الناجت الزراعي اإلى الناجت 
املحل��ي الإجمايل لل��دول العربية بلغت 6.2% ع��ام 2006، وهي تتناق�ض باط��راد جراء ارتفاع 

الأهمية الن�سبية لقطاعْي النفط واخلدمات.

تبلغ ن�س��بة العاملني يف الزراعة ح��وايل 28.2% عام 2005، مقابل حوايل 31.4% عام 2000، 
ويع��ود هذا الراجع املطرد اإل��ى هجرة قوة العمل من القطاع الزراع��ي اإلى القطاعات الأخرى، 
لكونه��ا مراكز ج��ذب لأبناء الريف، وذلك لتح�س��ني م�س��تويات دخولهم. ومتث��ل اإنتاجية العامل 
الزراع��ي يف ال��دول العربية حوايل 60% من اإنتاجية العمل الزراع��ي يف الدول املتقّدمة، كما تعّد 

اإنتاجية العمل يف القطاع الزراعي الأ�سعف مقارنة باإنتاجية القطاعات القت�سادية الأخرى.
ويف جمال جتارة املنتجات الزراعية، فقد ارتفعت قيمة كل من ال�سادرات والواردات الزراعية، 
وكان معدل ارتفاع ال�س��ادرات اأعلى من معّدل زيادة الواردات. وعلى الرغم من ذلك مل يحقق 
امليزان التجاري الزراعي يف الدول العربية حت�سًنا خال عام 2005؛ اإذ ارتفع العجز اإلى )24.6( 
مليار دولر، واأ�س��بحت ال�سادرات الزراعية متّثل حوايل ثلث قيمة الواردات الزراعية. واأدى 
ا�س��تمرار التفاوت بني الإنتاج الزراعي والطلب على ال�س��لع الزراعية اإلى ارتفاع الفجوة الغذائية 
يف ال�س��لع الزراعية الرئي�س��ية حيث بلغت حوايل )17.9( مليار دولر عام 2005، بزيادة قدرها 
6 % عن عام 2004. كما تراجعت ن�سب الكتفاء الذاتي يف الدول العربية لعدد من ال�سلع الغذائية، 

ويف مقدمتها احلبوب والزيوت واللحوم. 

د لعام 2007، �ض44-43.   امل�سدر: التقرير القت�سادي العربي املوحَّ
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اإطار )2(: واقع الأمّية يف الوطن العربّي
الأمي�ّ�ة: يبلغ املتو�س��ط العام العربي ملعدل الأمية نحو 30.1% من ال�س��كان البالغني )15 �سنة فاأعلى(، 
و 14.7% من ال�س��باب )15-24 �س��نة( عام 2004، مقابل 21.1% و12.6% على التوايل لل�س��كان 
البالغني وال�س��باب يف الدول النامية)4(. وت�س��ري البيانات اإلى تراجع بطيء يف املعدل العربي لاأمية مبا 
ل يتما�س��ى مع متطلبات التنمية العربية، ويقدر هذا الراجع بنحو نقطة مئوية �س��نوًيا على مدى الع�رش 
�س��نوات املا�س��ية، ما ي�س��ري اإلى اأنَّ الدول العربية قد حتتاج اإلى نحو ثاثة عقود للق�ساء على الأمية اإذا 
ت �رشعة التقدم على ما هي عليه. وياحظ ترّكز الأمية بني الإناث البالغات وال�س�ابات وال�اتي  ا�ستمرَّ

يقدر معدليهما بنحو 40.3 % و19.6% من اإجمايل الفئتنْي على التوايل يف عام 2004.
وت�سري البيانات املتاحة للفرة )2004-2006( اإلى جناح بع�ض الدول العربية يف مكافحة الأمية. ومن 
اأبرز الإجنازات العربية انعدام الأمية بني ال�س��باب الذكور يف ليبيا وانخفا�ض ن�س��بتها اإلى ما  دون %1 
يف الكويت والأردن. كما اأنَّ ن�س��بة الأمية بني ال�سكان البالغني قد و�سلت اإلى ما دون 10% يف الكويت 
وفل�س��طني وقط��ر والأردن، واإلى ما دون 15% يف الإم��ارات والبحرين ولبنان. وما زال ن�س��ف 
ال�س��كان اأميني يف املغرب وموريتانيا واليمن واأكرث من ثلثهم اأميني يف ال�سودان وجيبوتي. كذلك يعاين 
عدد كبري من ال�سباب يف هذه الدول من الأمية، خا�سًة يف املغرب وموريتانيا واليمن، على الرغم من 

تراجع املعدلت امل�سطرد خال العقود اخلم�سة املا�سية. 
ويعّد املتو�س��ط العربي لفجوة النوع الجتماعي يف القرائية هو الأكرب بني الأقاليم الرئي�س��ية يف العامل، 
ذلك على الرغم من تقّل�س��ه يف جميع الدول العربية. ويبلغ املتو�س��ط العربي لدليل امل�ساواة يف القرائية 
نحو )0.85( للبالغني و )0.94( لل�س��باب عام 2004، وت�س��ري بيانات الدول فرادى اإلى تفاوت كبري 
يف م��ا بينها يف حجم فجوة النوع الجتماعي، وتت�س��ع الفجوة وت�س��ل اإلى اأعلى م�س��توى لها يف اليمن 

واملغرب، وكانت ل�سالح الذكور، وتوجد اأكرب الفجوات ل�سالح الإناث يف الإمارات.
ويتب��نّي م��ن اأداء ه��ذه املوؤ�رشات جمتمع��ة حاجة العديد م��ن الدول العربي��ة اإلى معاجل��ة فجوة النوع 
الجتماعي يف التعليم، ففي هذه الدول ي�س��اوي معّدل اأمّية الإناث �س��عف معدل اأمّية الذكور؛ اأي متثل 
الإناث الأمّيات ثلثْي اإجمايل الأمّيني. وجتدر الإ�س��ارة اإلى اأنَّ الدول التي التزمت �سيا�سًيا ومالًيا برفع 
م�ستوى تعليم �سكانها، مثل الأردن وتون�ض وليبيا وُعمان، قد حققت اإجنازات كبرية يف خف�ض معدلت 

الأمية وت�سييق فجوة النوع الجتماعي يف التعليم.  
د لعام 2007، �ض 31-30.   امل�سدر: التقرير القت�سادي العربي املوحَّ

)4( بلغت هذه �لن�سبة يف عام 2004 )64.2%( يف �لعامل: 68.9% يف �رشق �آ�سيا و�لبا�سفيك؛ 63.7% يف �أمريكا 
�لالتينية و�لكاريبي؛ 61.6% يف و�سط �أوروبا و�رشقها و�لدول �ملتحّولة.
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 ه�- الّتفاوت يف الّثوة واملداخيل بني الأقطار العربّية
ي�س��ري اجلدول رقم )2( اإلى التفاوت الكبري احلا�س��ل يف متو�سط الناجت املحلي اخلام 
للف��رد بني ثاث جمموعات من الدول العربية. فاإذا كان متو�س��ط الدخل متقارًبا ما 
بني اأقطار امل�رشق العربي واملغرب العربي، فاإن معطيات اجلدول تدّل على الفجوة 
الكبرية التي تف�س��ل بينهما وبني اأقطار اخلليج امل�س��درة للنفط؛ حيث م�ستوى الدخل 
مرتفع )اإل بالن�س��بة اإلى ال�سعودية وُعمان( من جهة، وبينها وبني املجموعة الأخرية 

من الأقطار العربية الفقرية جًدا من ناحية اأخرى.

��ا اأن نرى تراجًعا يف متو�س��ط الناجت املحلي للفرد يف دولتني  ومن الافت للنظر اأي�سً
نفطيتني )ليبيا وال�سعودية( بني عامي 1980 و2005، وزيادة طفيفة يف دولة نفطية 

اأخرى )اجلزائر(.

 و- الّتفاوت يف الّثوة واملداخيل مع بلدان نامية اأخرى
ي�سري اجلدول رقم )2( اإلى الهّوة يف متو�سط الناجت املحلي للفرد التي تكونت يف الربع 
الأخري من القرن املا�س��ي بني الأقطار العربية )غري دول جمل�ض التعاون اخلليجي( 
وبع�ض الأقطار النامية الأخرى؛ ما يدّل مبا ل لب�ض فيه على ق�س��ور تنموّي خطري 

يف الأداء القت�سادي للمجتمعات العربية )اأنظر اجلدول رقم 3(.

اخلال�س���ة
ميكن اإظهار النتائج الآتية من هذا امل�س��ار القت�س��ادي املعرو�ض باقت�س��اب يف هذا 

اجلزء من الدرا�سة مبا ياأتي:

1- اإنَّ ال�س��رْيورة القت�س��ادية والجتماعي��ة العربية فقدت يف القرن��نْي الأخريْين 
ن ال�س��لطات ال�سيا�س��ية العثمانية، ثم العربية،  ة. ومل تتمكَّ بْنَيتها التقليدية امل�س��تقرَّ
ت اإلى  من اإحكام ال�س��يطرة على هذه ال�س��رْيورة والتغيريات املت�س��ارعة التي اأدَّ
هات وانحرافات اقت�سادية واجتماعية خطرية، واإلى عجز كامل عن تطوير  ت�سوُّ
ات، للحوؤول  ن عنا�رش ا�ستيعاب تلك التغريُّ �سيا�سات اقت�س��ادية واجتماعية توؤمِّ
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ي الأو�س��اع. وقد اأ�س��بحت القت�س��ادات العربية رهينة  دون مزي��د من تردِّ
التطورات القت�ش��ادية العاملية، خا�شًة جلهة اعتمادها املفرط على م�شادر رْيع 
د  خمتلفة ل تتطلَّب العمل الإنتاجي واملبِدع، وعلى راأ�سها الرْيع النفطي، الذي ولَّ
منًطا جديًدا من الثقافة والأخاق القت�سادية وال�سيا�سية للمجتمعات العربية، كما 

�سناأتي على ذكره بالتف�سيل يف اجلزء الثالث من هذه الدرا�سة.

2- اإنَّ الهج��رة املتوا�س��لة اإلى خارج الوطن العربي من جانب مايني من ال�س��بان 
الع��رب من ذوي الكفاءة العلمية العالية، اأو م��ن العاملني العاديني الفقراء؛ بحًثا 
ن اأكرب دليل على  ع��ن لقمة العي�ض واحلياة الكرمية خارج الوط��ن العربي، تكوِّ
العجز التنموي العربي ال�س��امل. ويهاجر العرب اليوم بكثافة، �سواء اإلى الدول 
رة للنفط حيث يتاأثرون بنمط احلياة والثقافة الدينية وغري الدينية املهْيمنة يف  امل�سدِّ
رة للنفط، اأو يهاجرون اإلى الدول الغربية املختلفة، ويف  الدول اخلليجية امل�س��دِّ
بع���ض الأحيان يغام��رون بحياتهم يف حالت الهجرة ال�رشي��ة اإلى اأوروبا عرب 

املتو�سط يف مراكب يغرق الكثري منها يف البحر.

Source: Georges Corm, The Complexity and Economic Impact of Migration Move-
ments in the MENA Region, World Bank, 2003.
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جتهيز املوارد احمللية واخلارجية 
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حتفيز االبتكار 
واألبحاث والتطوير

تقوية القدرات 
األساسية ألطراف 
التنمية املستدامة

استبدال الدين اخلارجي 
مببادرات محفزة لالبتكار 

واألبحاث والتطوير

نقص في ديناميكية 
الريادة االقتصادية 

للقطاع  اخلاص

شبكة التغيير التنموي

رسم بياني (٣)
التنمية املستدامة في املنطقة العربية

كسر احللقة املفرغة

رسم بياني (١)
 توزيع املهاجرين من منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا على املناطق:

٢٠٠٠ - ٢٠٠٣ 

رسم بياني (٢)
إقامة الروابط املؤسسية بني أطراف التنمية الفاعلني 

الدولة املركزية

النقابات العمالية 
والزراعية

املنظمات غير 
احلكومية

القطاع اخلاصالقطاع التربوي

الهيئات احمللية

- شركات خاصة - املدارس املهنية

- املدارس الثانوية

- مراكز أبحاث

- جامعــات
- منظمات أرباب العمل

- اجلمعيات املهنية والقطاعية

تدهور في البيئة 
والبنية التحتية

ازدياد الفقر

نقص في املوارد املالية
عجز في املوازنة العامة 

وامليزان التجاري

انتاجية منخفضة

هجرة األدمغة

نقص في فرص العمل

التمويل احمللي لالبتكار 
وللمؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم

حتسني النظام الضرائبي
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3- اإنَّ حتدي��ث البنية التحتية واملظاه��ر اخلارجية للحياة احلديثة لبع�ض الفئات القليلة 
��ي واقع التخلُّف؛  من �س��كان املدن)5(، مل يوؤدِّ باأي �س��كل من الأ�س��كال اإلى تخطِّ
��ز الرثوات يف اأياٍد قليلة، وممار�س��ة احلكم ال�س��تبدادي اأو  ب��ل اإلى زيادة تركُّ
الع�س��وائي. كم��ا مل يوؤّد اإلى ولوج حي��اة فكرية وثقافية وفني��ة اإبداعية؛ بْل بقيت 
اأمن��اط احلياة املجتمعي��ة رتيبة وجامدة، هْيمنت عليها، من��ذ ثالثة عقود، اأجواٌء 
م��ن اخلوف وال��رّدد والنكفاء يف ظ��ل تعاظم اتباعّية مت�س��اعدة يف الت�رشف 
الجتماعي والثقايف، م�س��درها حتالف القوى القت�س��ادية وال�سيا�سية اجلديدة، 
التي مَنَت يف ظل النفتاح القت�سادي مع العنا�رش الأكرث ت�سدًدا من فئة العلماء. 
د الديني من اخلليج اإلى املحيط ت�ستفيد منه الفئات احلاكمة  وقد انت�رش جو من الت�سدُّ
دت  املدنية والع�س��كرية وكبار الأثرياء حلماية م�ساحلهم، واإْن كانت الكلفة جت�سَّ
يف ظه��ور احل��ركات التكفريية العبثية الطابع التي تودُّ التغيري ب�س��كل ما�س��وي 
وج��ذري حت��ت ل��واء الدين يف اأ�س��د تعبريات��ه غلًوا؛ ناق�س��ًة بذل��ك كل مبادئ 

الو�سطية)6(  والعتدال اللذْين تتميَّز بهما روح الإ�سام.

ا �سهولة ح�سول النقابات والثورات اجلماهريية والع�سكرية  4- ميكن اأن نف�رشِّ اأي�سً
يف اآن، التي اجتاحت الوطن العربي ما بني عامي 1950 و1970، بفعل تعاظم 
الت�س��وهات القت�سادية والجتماعية التي كانت �س��ائدة يف ذلك احلني يف الوطن 
ا اليوم،  العربي؛ اإ�س��افة اإلى ظهور العجز الع�س��كري الهائل اأمام اإ�رشائيل. اأمَّ
وبع��د التغيريات ال�سيا�س��ية والثقافي��ة والدينية الكبرية التي طراأت على ال�س��احة 
العربي��ة عموًما وا�س��تقرار الأنظمة ال�سيا�س��ية فيها، منذ ال�س��بعينيات من القرن 
املا�سي، بفعل التحالف اجلديد الذي ذكرناه؛ فاإنَّ التمايزات الجتماعية املتعاظمة 
�ًس��ا وا�ستيعاًبا يف ن�رش  ز الرثوات واملمتلكات واملداخيل يف اأياٍد قليلة جتد متنفَّ وتركُّ
النكفاء على الهوية الدينية، �سواء من جانب اأهل احلكم اأو من حركات املعار�سة 

)5( �أنظر
Galal A. Amin, The Modernization Of Poverty: A Study in The Political Economy Of Growth In 
Nine Arab Countries 1945-1970, Leiden, E. J. Brill, 1974.

)6( �أنظر موؤلَّف �سارك فيه �سمو �لأمري �حل�سن بن طالل، الو�سطية بني التنظري والتطبيق، منتدى �لفكر 
�لعربي،  �لفكر  منتدى  الرتاث واملعا�سرة،  اأبعاد يف  الو�سطية:  كتاب   و�أي�ًسا  عّمان 2006.  �لعربي، 

عّمان 2007.
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ا تيارات عنف، �سواء �سد الغرب والغربيني اأو  د اأي�سً امل�سموح بها. وهذا ما يولِّ
�سد النا�ض العاديني امل�سلمني من خال اأيديولوجيا التكفري.

عل��ى الرغم م��ن اجله��ود املبذولة لتطوي��ر التكامل القت�س��ادي العربي وت�س��جيع 
املبادلت البْينية العربية واإن�ساء موؤ�س�سات عربية م�سركة ت�ساهم يف راأ�سمالها الأقطار 
العربية، فاإنَّ واقع التعاون القت�سادي العربي بقي متخلًِّفا للغاية مقارنًة مع تكتاٍت 
اقت�سادية اأخرى يف العامل، علًما اأنَّ جهود التكامل القت�سادي العربي قد بداأت فور 
ا مل توؤدِّ الدور املطلوب منها اإلَّ ب�س��كل حمدود)7(.  اإن�س��اء جامعة الدول العربية، اإمنَّ
واإذا كانت بع�ض موؤ�س�س��ات العمل العربي امل�س��رك مثل ال�س��ندوق العربي للتنمية 
م التمويات  ت دوًرا يف تقدُّ القت�س��ادية والجتماعية و�س��ندوق النقد العربي قد اأدَّ
الإمنائية )اإ�سافة اإلى بنك التنمية الإ�س��امّي()8(، فاإنَّ العديد من املوؤ�س�سات الأخرى 
�سة اإلى اأق�سى احلدود، نذكر منها على �سبيل املثال: منظمة الدول العربية  بقَيت مهمَّ
رة للنفط، الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي، املنظمة العربية  امل�س���درِّ
للتبي���ة والثقافة والعلوم )األيك�سو(، وموؤ�س�س��ات عربية اأخرى متعّددة. واجلدير 
�س��ة  ان عام 1980 خم�سّ بالذكر يف هذا امل�س��مار انعقاد قمة عربية ا�س��تثنائية يف عمَّ
لدرا�س��ة التعاون القت�س��ادي العربي مل تف�ِض اإلى اأية نتيجة ُتْذَكر، على الرغم من 

اجلهود والدرا�سات التح�سريية الكبرية.

ر العاقات القت�س��ادية العربية البْينية قد حتقَّق  ول بدَّ من الإ�س��ارة هنا اإلى اأنَّ تطوُّ
يف العقود الأخرية دون اأي نوع من الدعم الر�س��مي على م�س��توى اجلامعة العربية 
وموؤ�س�ساتها. اإنَّ الظهور العفوي والتلقائي للثورة النفطية يف دول اخلليج العربي وليبيا 
واجلزائر والعراق انعك�ض ب�سكل ملحوظ على اجلوانب القت�سادية والجتماعية؛ اإِذ 
رة للنفط والقليلة ال�س��كان اإلى الي��د العاملة والكفاءات العربية  احتاجت الدول امل�س��دِّ
ى تراكم  ل�س��تغال �س��ْيل املوارد املالية ال�س��خمة املتاأتية من ت�س��دير النفط. كما اأدَّ
)7( �أنظر حممد حممود �لإمام، جتارب التكامل العاملية ومغزاها للتكامل العربي، مركز در��سات �لوحدة 

�لعربية، بريوت، كانون �لأول/دي�سمرب 2004.
)8( �أنظر

Georges Corm, “The Arab Experience” in Regional Financial Cooperation, United Na-
tions Economic Commission for Latin and The Carribbean, 2006.
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ٍق  الرثوات لدى الفئة احلاكمة وكربيات العائات التجارية يف اخلليج العربي اإلى تدفُّ
ز ب�سكل رئي�سي على القطاعات  ا�س��تثماريٍّ مهم يف الدول العربية غري النفطية، تركَّ
املالية والعقارية وال�س��ياحية والإعامية كما �س��رى يف ما بعد. وقد كان من �س��اأن 
قات الب�رشية واملالية الكبرية تعميق املزيد من الختالت يف القت�س��ادات  هذه التدفُّ
رة للنفط،  العربية، فقد هاجرت اأعداد هائلة من الكفاءات العربية اإلى الدول امل�س��دِّ
واغتنت ب�س��كل كبري وعادت بعد ذلك اإلى جمتمعاتها لتوؤّدي دوًرا �سيا�سًيا واجتماعًيا 
ى اإل��ى تغيريات جديدة يف البني��ات الجتماعية بعد التغيريات  ا، اأدَّ واقت�س��اديًا مهمًّ

ال�سابقة التي ح�سلت يف ظل النقابات الع�سكرية وال�سيا�سات ال�سراكية الطابع.

ت ثنائًيا   اأما على �س��عيد حم��اولت اإجناز الوحدة العربية، فاإنَّ املح��اولت التي متَّ
)م�رش و�س��ورية(، اأو ثاثًيا )م�رش و�س��ورية والعراق(، اأو رباعًيا )م�رش وليبيا 
وال�سودان و�سورية(، قد باءت جميعها بالف�سل. لكن ل بدَّ من الإ�سارة اإلى جتربتنْي 
ناجحتنْي اإلى اأق�س��ى احلدود، وهما تكوين الإمارات العربية املتحدة يف عام 1971 
واإن�س��اء جمل�ض التعاون اخلليجي ع��ام 1981. ففي احلالة الأول��ى متَّ تكوين دولة 
فدرالية انطاًقا من كيانات منف�س��لة يحكم كل منها �سيخ اأو اأمري. وقد جنحت جناًحا 
باهًرا لأ�س��باب مو�سوعية خمتلفة لن ندخل يف تفا�سيلها هنا اإلَّ لذكر حكمة حاكم اأبو 
ظب��ي الراحل ال�سيخ زايد بن �سلط���ان اآل نهيان، وقبوله توزيع جزء ملمو�ض من 
ث��روة اأبو ظبي النفطية على امل�س��َيخات الأخرى التي احّت��دت مع اأبو ظبي والتي مل 
تتمتع بالرثوة النفطية اإلَّ ب�س��كل هام�س��ي. وهذا يف نظرنا من اأهم عوامل جناح هذه 
ا  ت الطابع الفردي والأناين للحكم يف ديار العرب. اأمَّ التجرب��ة الوحدوية التي تخطَّ
��ا بالنجاح واإْن ب�س��كل اأبطاأ؛ اإْذ حقَّق جمل�ض التعاون  التجربة الثانية، فقد تكلَّلت اأي�سً
اخلليج��ي خطًطا اقت�س��ادية اندماجية ناجح��ة يف ميدان التجارة احلرة بني اأع�س��اء 
املجل���ض، وتوحيد التعرف��ات اجلمركية يف م��ا بينها جتاه الع��امل اخلارجي، والبدء 
بالعم��ل من اأجل توحيد العملة الذي ُيفر���ض اأن يتم يف عام 2010 اأو 2011، هذا 
اإ�سافة اإلى حرية تنقُّل الأ�س��خا�ض وحرية الإقامة والعمل وال�ستثمار لكل مواطني 
عات اإقليمية عربية اأخرى،  ن من حتقيق��ه جتمُّ الدول الأع�س��اء. وهذا اإجناز مل تتمكَّ
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عت  ��ع اخلا�ض بالوحدة القت�س��ادية العربي��ة، اأو جتّمع ال��دول التي وقَّ مث��ل التجمُّ
على اتفاقية ال�س��وق العربية امل�س��ركة، اأو اتفاقية جمل�ض التع��اون العربي )م�رش، 

والأردن، والعراق، واليمن( التي مل ُيْكَتب لها اأي جناح، اأو الحتاد املغاربي.
ومما ل �س��ك فيه اأنَّ جتان�ض البيئة اجلغرافية والقت�سادية وكذلك النظم ال�سيا�سية يف 

ل اإلى حدٍّ بعيد جناح هاتنْي التجربتنْي. التجربتنْي املذكورتنْي قد �سهَّ
لكل هذه الأ�س��باب، ل بدَّ من التاأكيد باأنَّ منبع هذا الق�سور يف ال�سيطرة على امل�سري 
وتوجيهه نحو م�س��تقبل اأف�سل، يتطلَّب النظر ب�سيء من العمق يف ظاهرة ف�سل الفكر 
العربي املعا�رص يف ا�شتنباط اأ�ش��باب التخّلف والعجز اأمام القوى الأخرى ال�شاعدة 
يف العامل، من غربية وغري غربية، وذلك لت�س��حيح الجتاهات الفكرية التي �سادت 

حتى الآن على التحليات العربية حول الأزمات والأو�ساع املردية.      

اجلزء الثاين: االأ�صباب الرئي�صّية وراء اإخفاق اجلهود التنموّية

نبح��ث يف هذا اجلزء الأ�س��باب التي حال��ت دون تطوير نظرية اقت�س��ادية متكاملة 
ب  للخروج من التخلُّف؛ ومن ثم عدم النجاح يف التجارب التنموية العربية. و�سيتوجَّ
رة يف النظريات  نات النج��اح التنموي واملفاهيم املط��وَّ علينا البدء با�س��تعرا�ض مكوِّ
القت�سادية قبل ا�ستعرا�ض تطّور الفكر العربي، ومعاجلته لظاهرة التخلُّف واإغفاله 
د اأداء  درا�س��ة ظاهرة تف�ّسي وتعميم القت�ساد الرْيعي يف الوطن العربي، وهذا ما قيَّ
ى من ثم اإلى تنمية  كلٍّ م��ن القطاع العام والقطاع اخلا�ض والقط��اع التعليمي، واأدَّ

هة وناق�سة اأ�سبحت اأ�سرية تقلُّبات اأ�سعار النفط. م�سوَّ

مدخل: حتديد معايي النجاح التنموّي
رت املفاهي��م املختلفة للتنمية تط��وًرا كبرًيا يف الأدبيات الدولي��ة خال العقدْين  تط��وَّ
املا�س��ينْي. ول بدَّ من ا�س��تعرا�ض �رشيع لهذا التطور قبل الدخول يف و�سع معايري 
��مات ال�سلبية الرئي�س��ية لاقت�سادات  خا�س��ة للمنطقة العربية تاأخذ يف احل�س��بان ال�سِّ

العربية وللبنية الجتماعية.
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اأ- تطّور مفهوم التنمية امُل�ستدامة ومقّوماتها الرئي�سية: مالحظات اأولّية
بداأ هذا املفهوم يظهر يف الأدبيات التنموية الدولية يف اأوا�س��ط الثمانينيات حتت تاأثري 
الهتمام��ات اجلديدة باحلفاظ على البيئة، ونتيجة لاهتمامات التي اأثارتها درا�سات 
ن���ادي روما ال�سهية وتقاريره يف ال�س��بعينيات حول �رشورة احلفاظ على املوارد 
الطبيعية القابلة للن�س��وب، وعلى البيئ��ة والتوازنات اجلوهري��ة يف الأنظمة البيئية 
Ecosystems. وق��د انت���رش ا�س��تعمال املفهوم ب�س��بب تكاثر الأحداث امل�س��يئة للبيئة 
ا يف الأدبيات القت�سادية اخلا�سة بالعامل  وارتفاع درجة التلوث عاملًيا. وانت�رش اأي�سً
ت اإلى تفاقم  الثال��ث نظًرا لتعرّث الكثري من ال�سيا�س��ات التنموية املعمول به��ا، التي اأدَّ
املديوني��ة اخلارجية وترّدي الإنتاجية، خا�س��ًة يف القطاع ال�س��ناعي، وكذلك اإلى 
تو�س��ع الفروقات الجتماعية يف عدد كبري من ال��دول؛ بْل اإلى املجاعة اأو قلة التغذية 
يف بع�ض الأحيان لدى الفئات الفقرية التي �ساءت اأحوالها يف الثمانينيات على الرغم 

من كل ال�ستثمارات التي ُنفِّذت يف العقدْين ال�سابقنْي.

وقد ا�س��تقر الراأي تدريجًيا على اأنَّ ال�سيا�س��ات التنموية، لكي ت��وؤّدي اإلى اإمناء قابل 
لا�س��تمرار، يج��ب اأن ل ُيكتفى باحرام مقوم��ات البيئة التي يعي�ض فيها الإن�س��ان 
��ا اأن تراعي قدرة كل الفئات الجتماعية على حتّمل التغيري  وح�س��ب؛ بْل عليها اأي�سً
وال�س��تفادة منه على قدم امل�س��اواة. ولهذه الأ�س��باب امتد نطاق املفهوم اإلى الق�سايا 
الإن�سانية والب�رشية، واأ�سبحت النظريات التنموية تركز اأكرث على هدف التنمية؛ اأي 
الإن�سان واأحواله ال�سحية والثقافية وال�سيا�سية، وذلك على خاف الفرات ال�سابقة، 
��ّب خالها على و�سائل التنمية املادية؛ اأي على زيادة معدلت  التي كان الركيز ين�سَ
ال�ستثمار ومعدلت النمو القت�سادي العام ال�سنوية، وزيادة م�ستويات ال�ستهاك 

من منتجات ال�سناعة احلديثة.
وي�س��عب اإيجاد كلمة واحدة  يف اللغة العربية تعك�ض بدقة حمتوى التعبري الإجنليزي 
الذي له اأكرث من معنى؛ فكلمة Sustainable تعني القابل لا�ستمرارية اأو الدميومة، 
ل؛ ومن ثم القابل لا�س��تمرار. وتقارير برنامج الأمم املتحدة  كم��ا تعني القابل للتحمُّ
للتنمية املتعّلقة بالتنمية الب�رشية ت�ستعمل، يف ترجمتها اإلى اللغة العربية، تعبري »التنمية 
ا، يف اللغة العربية، اأن نلجاأ اإلى كلمة »الدعم« للتعبري عن  امل�س��تدامة«. وميكن اأي�سً
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معاين املفهوم. فالتنمية امل�س��تدامة هي التي جتد يف ذاتها ما يدعم ا�س��تمرارها فتكون 
م��ن ثم »تنمية متداعمة«. وهي ل ميك��ن اأن تكون كذلك اإذا مل تكن ُمَتحّملة ومقبولة 
ل لفعل Sustain باللغة الإجنليزية هو »دعم«  من فئات املجتمع املختلفة. واملعنى الأوَّ
د«؛ اإ�س��افة اإلى معنى »ا�س��تمّر«. ومن هذا املنظور، هنالك ت�سابه مع مفهوم  اأو »اأيَّ
التنمية بالعتماد على النف�ض اأو التنمية املرّكزة ذاتًيا، وهي تعابري ا�سُتعملت كثرًيا يف 
الأدبيات القت�س��ادية العربية، غري اأنَّ حمتوى تعبري »املتداعم« هو اأو�س��ع اأفًقا؛ اإذ 
ي�ستمل على معاٍن اأ�سمل تتناول الأوجه الب�رشية والبيئية وال�سيا�سية للتنمية القت�سادية، 
فيما يوحي مفهوم العتماد على النف�ض، ولو ب�سكل غري �سحيح، ب�سيا�سات النغاق 
على الذات وعدم الندماج يف القت�س��اد العاملي Global Economy الذي يتميَّز به 

العامل يف نهاية هذا القرن. 

��ا اأنَّ »الدميومة« اأو ال�س��تمرارية املعنية يف مفهوم التنمية هذا  واجلدير بالذكر اأي�سً
ها تعني اأنَّ اجليل احلايل يجب اأن  ت�س��ري اإلى المتداد والروابط بني الأجي��ال؛ اأْي اأنَّ
ر  ي��رك لاأجيال القادمة خمزوًنا كافًيا م��ن املوارد الطبيعية ونظاًم��ا بيئًيا غري مدمَّ
وغري م�س��اب بالتلوث، وكذلك م�س��توى كاٍف من امللكة يف العلوم والتكنولوجيا، 
بحيث تتمّكن هذه الأجيال من ال�ستمرار يف التنمية وال�ستفادة من فوائدها املختلفة.

ول بدَّ هنا من الإ�سارة اإلى اأهمية مفهوم بناء الراأ�سمال الجتماعي؛ اأْي تراكم اخلربة 
يف العاقات املوؤ�س�س��اتية يف املجتمع وُح�س��ن ا�س��تعمال هذه العاقات فردًيا وجماعًيا 
ل�س��تغال قدرات املجتم��ع ال�س��تغال الأمثل، وزي��ادة اإنتاجية اقت�س��اد الباد، 
وربط القطاعات القت�س��ادية يف م��ا بينها، وتاأمني جمتمع الع��دل والكفاءة. وهذا 
يتطلَّب عناية خا�س��ة ببناء املوؤ�س�سات وبُح�س��ن اإدارتها وبتطوير ال�سفافية واحلاكمية 
يف عاقته��ا م��ع املواطن��ني ويف العاقات يف ما بينه��ا، كما يف العاق��ات بني قيادة 
املوؤ�س�س��ات والعاملني فيها. ويف هذا املجال، فاإنَّ النتباه واملوارد واجلهود املوقوفة 
يف الوطن العربي لبناء الراأ�س��مال الجتماعي ه��ي قليلة للغاية، بالقيا�ض اإلى ما ُيْنَفق 
على املظاهر اخلارجية للموؤ�س�س��ات من مكاتب فخم��ة وجتهيزات، دون النظر اإلى 
النواح��ي الأخرى يف تطوير الأنظمة وُح�س��ن العاقات املهنية فيه��ا واآليات املراقبة 
وامل�س��اءلة الداخلية للموؤ�س�سات. وي�س��مل مفهوم املوؤ�س�سات لي�ض فقط اإدارات الدولة 
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��ا املوؤ�س�س��ات التعليمية واملن�ساآت القت�سادية، اخلا�سة اأو  ا اأي�سً والهيئات املحلية، اإمنَّ
العامة، واملوؤ�س�س��ات الجتماعي��ة الطابع ومنظمات املجتمع امل��دين وهيئات اأرباب 
العمل والنقابات املهنية والنقابات العمالية؛ اأْي اأنَّ الراأ�س��مال الجتماعي ي�س��مل كل 

هذه املوؤ�س�سات وين�سج يف ما بينها عاقات �سفافة خلدمة املجتمع باأ�رشه.
 ب- جتربة �رضقي اآ�سيا وتطوير مفهوم التنمية الب�رضّية

بف�س��ل جهود برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�سنوات الأخرية، متَّ تعميق مفهوم 
التنمية امل�س��تدامة عن طريق و�س��ع معايري اقت�س��ادية جديدة لقيا�ض حالة البحبوحة 
بق لتعديل املعيار الأ�سا�سي امل�ستعَمل تقليدًيا؛  القت�سادية الكلّية للدول، وهي معايري ُتطَّ
اأي الناجت املحلي للفرد مقّوًما بالدولر الأمريكي، وذلك عن طريق تثقيل هذا املعيار 
مبعايري تقي�ض حالة البيئة والأحوال ال�سحية والتعليمية لفئات ال�سكان املختلفة وو�سع 
املراأة وم�س��اهمتها يف احلياة املهنية وال�سيا�سية. وقد اأ�سبحت تقارير التنمية الب�رضية 
التي ي�سدره���ا �سنوًيا برنامج الأمم املتحدة الإمنائي مراجع اأ�سا�س��ية لقيا�ض حالة 

التنمية الفعلية بكل اأبعادها لكل الدول.
ويظهر جلًيا من اإح�س��ائيات هذه التقارير اأن يف الدول العربية اأوجه ق�سور تنموي 
متعّددة، خا�س��ًة يف جمال التنمية الب�رشية وامل�س��اهمة يف حركة النه�س��ة الت�سنيعية 
العاملية. وقد در�ض اأوجه الق�س��ور املذكورة بع�ض الباحث��ني العرب)9(، كما ازداد 
اهتمام الكثري من الهيئات الدولية والعربية باأو�س��اع الفقر يف الوطن العربي وتكاثر 
حالت الأمية؛ اإ�سافة اإلى اأو�ساع البيئة واملوارد الطبيعية، خا�سًة من ناحية ا�ستداد 

ظاهرة الت�سّحر وال�سح يف املياه وزيادة ملوحتها. 
ومن اأهم ا�س��تنتاجات الدرا�سات املتعّلقة بالتنمية امل�س��تدامة، خا�سًة تلك التي اأجراها 
ز  برنام��ج الأمم املتحدة الإمنائي، اأّن الإنفاق على تنمية القوى الب�رشية ب�س��كل مركَّ
وهادف هو من اأهم عنا�رش التنمية امل�ستدامة، واأّن حتقيق الإن�ساف يف توزيع فوائد 
التنمية العربية من ق�سور املا�سي على هاج�س امل�ستقبل،  �أنظر ب�سكل خا�ص: د. يو�سف �ل�سايغ،   )9(
ان 1994. ومن �ملوؤّلف نف�سه، التنمية الع�سّية، من التبعية اإلى االعتماد على  منتدى �لفكر �لعربي، عمَّ
النف�س يف الوطن العربي، مركز در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 1992. وكذلك جنيب عي�سى، ق�سايا 
الت�سغيل والتنمية الب�سرية يف البلدان العربية، )�لإ�سكو�، قيد �لن�رش(. ود. با�سل �لب�ستاين، متويل 

.)E/ESCWA/SD/1996/4( ،التنمية الب�سرية يف الوطن العربي
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ا من مرتكزات التنمية امل�ستدامة.  التنمية وامل�ساهمة يف النمو من جانب اجلميع هو اأي�سً
وقد �ساعد على بلورة هذا الجتاه يف الأدبيات التنموية درا�سة جتارب بع�ض الدول 
يف �رشقي اآ�سيا التي ا�س��تلهمت �سيا�ساتها التنموية من التجربة اليابانية وجنحت جناًحا 
باهًرا يف التنمية الب�رشية واملادية يف اآن، مثل كوريا و�سنغافورة وتايوان وماليزيا. 
وكان للتقرير ال�س��هري الذي و�سعه البنك الدويل عام 1993 حول »اأعجوبة �رضق 
اآ�سي���ا: التنمية القت�سادية وال�سيا�سي���ة العامة« اأثر بالغ على الدرا�س��ات املتعّلقة 
بالتنمية؛ اإْذ وجد الباحثون الذين در�س��وا تلك التجارب التنموية اأن لاإطار املوؤ�س�سي 
الذي ُتطبَّق من خاله ال�سيا�سات القت�سادية اأهمية بالغة يف اإجناح اجلهود التنموية، 
واأّن تدّخل الدولة يف جمال التنمية الب�رشية لت�سهيل حتقيق الإن�ساف، وم�ساهمة كل 
��ا عن�رش له اأهميته يف اإجناح عملية التنمية  الفئات الجتماعية يف اآليات النمو هو اأي�سً

وو�سعها على اأُ�س�ض ثابتة)10(.
وي�ستح�س��ن هنا التذكري باأنَّ دول �رشق اآ�سيا كان لها، يف بداية ال�ستينيات، امل�ستوى 
نف�س��ه للدخ��ل الفردي الذي كان �س��ائًدا يف ال��دول العربية غري النفطية، و�س��مات 
التخلُّف نف�س��ها بالن�سبة للتنمية الب�رشية. وقد اأ�س��بحت اليوم يف عداد الدول الناجحة 
جًدا يف معايري التنمية ال�س��ناعية والب�رشية. وهذه الظاهرة حرية بالتفكري والتاأّمل، 
فالفارق يف الإجنازات يبدو كبرًيا جًدا حتى لو اأخذنا يف احل�س��بان ما حتملت��ه ب�ع�ض 
الدول العربية من ح��روب متتالية يف اإطار ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي بني عامي 

1948 و1973.

وكما �س��رى لحًق��ا يف الدرا�س��ة، قد يكون ه��ذا الفارق عائ��ًدا اإلى ما �س��ّماه اأحد 
القت�س��اديني الع��رب البارزين »�س��بابية املنظ��ور التنموي العربي«، وتب�س��يطه 
واإغفال��ه »الإطار الوا�س��ع الذي حتتاج التنمي��ة اإليه بجوانبه اأو عنا�رشه ال�سيا�س��ية 
والجتماعية والتنظيمية؛ اإ�س��افة اإلى القت�سادية والتعاونية)11(، وذلك مقابل روؤية 

)10( �أنظر: 
The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, World Bank, Oxford 
University Press, 1993.   

)11( د. يو�سف �ل�سايغ، التنمية العربية من ق�سور املا�سي اإلى هاج�س امل�ستقبل، ، �ص 30؛ مذكور �سابًقا.
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وا�سحة يف دول �رشقي اآ�س��يا املذكورة، ت�ستمل على جميع العنا�رش املهّمة يف عملية 
اإطاق القدرات التنموية وترتيب الأولويات والهتمام بالنواحي الب�رشية والتنظيمية 

واملوؤ�س�ساتية على قدم امل�ساواة مع العنا�رش الأخرى املادية الطابع.

 ج- انف�س�����ال �سي�ا�سات ال�ستثمار العربّية عن اأهداف التنمية الب�رضّية يف اخلطط 
التنموّية

ن�س��ل هنا اإلى نقطة اأ�سا�سية يف ق�سور ال�سيا�س��ات التنموية العربية، هي الف�سل التام 
القائم بني و�س��ع اخلطط ال�س��تثمارية، من جهة، وو�س��ع خطط التنمية الب�رشية، 
ًرا املقاربة التنموية  ��لت اإليها موؤخَّ من جهة اأخرى، وهي النقطة الأ�سا�س��ية التي تو�سَّ
اجلديدة التي تدعو اإلى ربط ال�سيا�س��ات ال�س��تثمارية ب�سيا�سات احلفاظ على املوارد 
الطبيعية والبيئة، وب�سيا�سات حماية الفئات ال�سكانية ذات الدخل املتدين وغري امل�ستقر 

اإزاء مزيد من ال�سعف والتهمي�ض. 

وق��د متيَّزت ال�سيا�س��ات الإمنائية العربي��ة التقليدية بجهود كب��رية يف كل من امليدان 
ال�س��تثماري واملي��دان الب���رشي، لكنَّه��ا، رمب��ا، مل تب��ذل جه��وًدا كافي��ة لإقامة 
الرابط الع�س��وي والتنا�سق بني التوجه ال�س��تثماري العام والتوجهات يف امليادين 
ال�س��راتيجية الأخرى، مثل تنمية القدرات الب�رشية، وال�س��تغال الأمثل )ولي�ض 
ال�ستغال الأق�سى( للموارد الطبيعية، واحلفاظ على البيئة، واإقامة اآليات اجتماعية 
لتخفيف وطاأة التنمية والتغيري يف البنية القت�س��ادية على الفئات املختلفة من ال�سكان، 
واأخ��رًيا العمل من اأجل بناء الراأ�س��مال الجتماعّي كما و�س��فناه اآنًف��ا. واحلقيقة اأنَّ 
ال�سيا�سات التنموية العربية، بغ�ض الطرف عن طبيعة النظام القت�سادي املعمول به 
يف الأقطار العربية املختلفة، قد اعتمدت على مبداأ تكثيف ا�ستغال املوارد الطبيعية، 
من زراعية اأو منجمية اأو نفطية، كاأولوية مطلقة، وذلك بهدف تعظيم �س��يل املوارد 
املالية من اأجل زيادة جهود الإنفاق على الربية والقطاع الجتماعي ب�سكل عام)12(. 
ر التخطيط  ويف مثل هذه الت�س��ّورات التنموية ال�س��ائدة يف املنطقة العربية،  مت ت�سوُّ
)12( حول هذه �لنقطة �أنظر جورج قرم، التنمية الب�سرية امل�ستدامة واالقت�ساد الكلي: حالة العامل العربي، �سل�سلة 
درا�سات التنمية الب�سرية رقم )6(، �لأمم �ملتحدة، نيويورك 1997 )E/ESCWA/SD/1997 /2(. و�نظر �أي�ًسا جورج 

قرم، التنمية املفقودة: درا�سات يف االأزمة احل�سارية والتنموية العربية، د�ر �لطليعة، بريوت، 1985.
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ال�ستثماري بناًء على هذه الأولوية، وعلى ما ميكن اأن يتوافر من اإمكانات التمويل 
مها الدول ال�س��ناعية الكربى من  واخل��ربات الب�رشي��ة اخلارجية التي ميك��ن اأن تقدِّ
راأ�س��مالية وا�س��راكية، فيم��ا تط��ّورت خطط تنمي��ة الأنظمة الربوي��ة وقطاعات 
اخلدم��ات الجتماعية مبعزل عن اخلطط ال�س��تثمارية يف القطاعات القت�س��ادية، 
اأو عل��ى اأ�س��ا�ض معايري مطلقة خا�س��ة بقطاعات اخلدمات الربوي��ة والجتماعية. 
ويف معظ��م الأحوال، مل ُينَظر اإلى الربط بني املجال الإمنائي القت�س��ادي واملجال 
الإمنائي الربوي والجتماعي اإل بط�ريقة �س��كلي��ة اأو ا�سمّية، اأو - كما ذكرنا اآنًفا - 
على اأ�سا�ض اأن تكثيف ا�ستغال املوارد الطبيعية ي�سمح بتاأمني اأموال اإ�سافية من اأجل 

تنمية القطاعات الجتماعية.

ن  ر الربط العك�سي؛ اأي اأنَّ تطوير القدرة الب�رشية من �ساأنه اأن يوؤمِّ ونادًرا ما متَّ ت�سوُّ
للقطاعات القت�س��ادية كافة اإمكانات تنويع البنية القت�سادية، وزيادة مردودية اأهم 
لت منو اأكرث ا�س��تدامة، بحيث ل يبقى القت�س��اد الوطني  القطاع��ات، وتاأمني معدَّ
اأ�سري قطاع املواد الأولية واتكاله على الأ�سواق اخلارجية وعلى اأ�سعار تتقلَّب بحّدة. 
واحلقيق��ة اأنَّ املعادلة التنموي��ة اجلديدة تقلب ما كان معموًل به تقليدًيا يف ال�سيا�س��ات 
القت�س��ادية الكلّية. فاخلطط التنموية املا�س��ية كانت - كما ذكرنا - تعتمد على قائمة 
م�رشوعات متناثرة يف البنية التحتية ويف ال�سناعة واخلدمات، وتعتمد ت�سوًرا �سكلًيا 
ملظاهر التقدم القت�س��ادي لتقليد  الدول املتقدمة �س��ناعًيا. وكان الت�سور ال�سناعي 
يعتم��د كذل��ك على اأهمي��ة ال�س��ناعات الثقيلة لإطاق الت�س��نيع حملًيا. اأم��ا املقاربة 
ال�س��حيحة والناجحة فهي التي تعتمد اأ�سا�ًسا، كهدف ا�سراتيجي، �رشورة م�ساركة 
كل الفئ��ات الجتماعي��ة، الريفي��ة واحل�رشية، الغني��ة واملتعّلمة، الفق��رية والقليلة 
الة وم�س��تدامة يف تو�س��يع دورة الإنتاج  املهارات، م�س��اركة ُمن�س��فة؛ ومن ث��م فعَّ

وحتديثها تدريجًيا.

واجلدير بالذكر اأن التنمية اخلا�س��ة ب�رشقي اآ�س��يا، املعتمدة عل��ى التجربة اليابانية، 
ق��د اعتم��دت، كاأولوية، حتديث البيئ��ة الريفية وتنمية القوى الب�رشي��ة فيها لنتقالها 
ب�رشعة اإلى البيئة احل�رشية واإدخالها بنجاح يف القطاع ال�س��ناعي النا�س��ئ. وُيذكر 
ا  اأن الدول الأوروبية مل تنجح يف اإر�ساء دعائم �سلبة لتوا�سل النمّو القت�سادي  اأي�سً
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ًزا عن طريق تعميم اأمناط تعاونية يف الإنتاج  اإل بع��د العتناء بالأرياف اعتناًء مركَّ
والت�س��ويق والتمويل يف القطاع الزراعي، وال�س��ماح بتكوي��ن النقابات العمالية يف 
املناط��ق احل�رشية، وت�س��جيع اإقام��ة الهيئات التعا�س��دية الجتماعي��ة الطابع لدى 
ال من جانب   ى بعدئٍذ اإلى اإن�س��اء اأجهزة احلمايات الجتماعي��ة للعمَّ ��ال، م��ا اأدَّ العمَّ

ا على مبداأ التعا�سد. الدولة نف�سها، وهي مبنية اأي�سً

��ا يف الدول العربية، فقد كان الهّم مرّك��ًزا على حتديث البنية التحتية يف الأرياف  اأمَّ
من خال اإقامة ال�س��دود ال�س��خمة و�س��بكات الري، كاأولوية، وم��ن خال اإقامة 
م�س��انع �س��خمة بف�س��ل املعونات املالية والتقني��ة اخلارجية، م��ن دون النظر اإلى 
فها مع هذه البيئة الزراعية وال�س��ناعية  و�س��ع القوى الب�رشية املحلية واإمكاني��ة تكيُّ
وال�س��تفادة املن�س��فة للجميع؛ ف�س��ًا ع��ن اإمكانية تكيُّفها م��ع هذه البيئ��ة الزراعية 
وال�سناعية وال�ستفادة املن�سفة للجميع، وعن اإمكانية بناء تراكم للمهارات وامللكات 
يف التكنولوجي��ا من جانب الراأ�س��مال الب���رشي العام. وعلى خ��اف ما جرى يف 
دول �رشقي اآ�س��يا الناجحة يف التنمية؛ فاإنَّ املقاربة الكلية للتنمية مل توِل اأهمية خا�سة 
لدرا�س��ة تطور ال�س��ناعة عاملًيا وطرق توطني املهارات التقنية واأ�س��اليب اكت�سابها 
ال يف املحيط املحلِّي. فالتدريج والرّوي وُح�سن اختيار التقنيات امل�ستوردة  ب�سكل فعَّ
ودرا�سة اأف�سل الطرق لتطبيقها ب�سكل م�ستقل عن املن�ساأ، كانت من العنا�رش املفقودة 
يف الروؤية التنموية العامة لدى معظم الأقطار العربية، على الرغم من الإنفاق املهم 

على الربية واأجهزة التخطيط.

 د- معايي خا�سة لتحديد ا�ستاتيجية التنمية يف الوطن العربي واأهدافها
نعني بالنجاح التنموي يف اإطار الأو�ساع اخلا�سة للمنطقة العربية العنا�رش الآتية:

 اأ- الق�ساء على الأمية.
 ب- جتهيز املوارد الب�رشية وا�ستنفارها يف امل�رشوع النه�سوي.

 ج- جن��اح التنمي��ة مناطقًيا داخل كل قط��ر عربي؛ اأْي حتقيق التنمي��ة املتوازنة بني 
البيئات العربية املختلفة املو�س��وفة �س��ابًقا، وب�س��كل خا�ض بني املدينة والريف، 
وكذلك العمل املتوا�س��ل بني الأقطار العربية لتاأم��ني تنمية متوازنة يف ما بينها. 
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ا النظر يف الأ�سباب احلقيقية الكائنة وراء اإخفاقات اجلهود العديدة املبذولة  واإذا اأمعنَّ
ب�ساأن التكامل اأو الندماج القت�سادي يف ما بني الأقطار العربية، جند دائًما دور 
امل�س��الح القت�سادية ال�سيِّقة قطرًيا، مبا فيها م�سالح كبار رجال الأعمال يف كل 
قطر عربي، لتجنُّب مناف�س��ة ال�س��ناعات اأو اخلدمات العائدة لاأقطار الأخرى؛ 
كم��ا نرى الغياب التام بالتايل، خارج القطاع املايل والعقاري، لإقامة اأي نوع 
من ال�رشاكة املالية والتقنية وعاقات الإنتاج يف ما بني جمموعات القطاع اخلا�ض 
داخ��ل كل قطر، اأو عرب الأقطار. اإنَّ هذه العوامل هي التي حالت دون تطوير 
التج��ارة البْينية العربية، ودون ا�س��تحداث جمموعات �س��ناعية عربية )خارج 
قطاع البروكيماويات يف منطقة اخلليج( يكون لها قدرة تناف�س��ية وحقيقية؛ ومن 

ثم وزٌن يف الأ�سواق الدولية.
 د- تطوير ال�س��ناعات املحلية احلديثة بحيث يكون لها القدرة التناف�س��ية يف الأ�سواق 
��ا تطوير ال�س��ناعة الع�سكرية بحيث  العاملية يف ميدان ال�س��لع واخلدمات، واأي�سً
الة ل�سّد  ت�س��بح قاعدة للتجهيزات والأ�سلحة الع�س��كرية لتاأمني قدرات دفاعية فعَّ

اأي اعتداء خارجي. 
 ه�- ت�س��جيع توطني العل��م واملعرفة والتكنولوجيا والتقني��ات يف كل البيئات العربية 
وكل اأقطاره��ا ورب��ط الأنظمة الربوي��ة بهذا الهدف املرك��زي، وكذلك ربط 
تطوي��ر الربامج الربوي��ة بحاجات التنمية القت�س��ادية وتطوير قدرات كل من 

الإدارات العامة والقطاع اخلا�ض.
 و- حتدي��ث بنية الهيئات املحلية ال�سيا�س��ية والإدارية والقت�س��ادية الطابع من اأجل 
حتقي��ق التنمية املتوازنة، وم��ن اأجل اإر�س��اء قواعد الدميقراطي��ة، انطاًقا من 
��ا خلق ال�سعور باملواطنية،  القاعدة ولي�ض كمنَّة من الإدارة الُعليا العربية. واأي�سً
ى خطوط النتماءات املذهبية والطائفية والع�شائرية والقبلية وقيودها. الذي يتخطَّ
��ل لدى الع��رب النظرة اإلى   ز- تطوي��ر ثقاف��ة معرفية وتاريخي��ة ومنظومة توؤ�سِّ
التاريخ امل�س��رك يف ما بينهم وم��ع الأعراق الأخرى التي تداخلت �س��كانًيا مع 
العن�رش العربي من اأكراد وبربر واأرمن؛ وكذلك النظرة اإلى التاريخ امل�س��رك 
بني اأبناء الديانات ال�سماوية الثاث املنتمني تاريخًيا اإلى املنطقة من اأ�سول عربية 
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اأو عرقية متداخلة اجتماعًيا مع العن�رش العربي، وذلك منًعا لإرها�س��ات الُهوّية 
كما ت�س��هدها ال�ساحة العربية منذ زعزعة الهيمنة العثمانية يف القرن التا�سع ع�رش، 
زت  ب النظري��ات الأوروبية ون�رشه��ا، وهي النظرّي��ات التي ركَّ ومنًع��ا لت�رشُّ
ب�س��كل ح�رشي على تق�سيم املنطقة اإلى اأغلبية �س��نيَّة وجمموعات عرقية وطائفية 
ل للدول  تعاين من الأغلبية. فهذه الثقافة الأوروبية هي التي اأعطت �رشعية التدخُّ
ل  ال�س��تعمارية الأوروبية يف �س��وؤون ال�س��لطنة. مع الإ�س��ارة اإلى اأنَّ هذا التدخُّ
م�س��تمر حتى يومنا هذا عرب اأ�سكال خمتلفة بحجة حقوق الإن�سان وحماية الأقليَّات 
واإر�ساء الدميقراطية، كما تفعله الوليات املتحدة وحليفاتها من الدول الأوروبية.

1- تطّور الفكر العربّي منذ ع�رض النه�سة وظروفه التاريخّية
ر الفكر العربي من��ذ اإطاق النه�س��ة العربية يف  طَغ��ت النظرة ال�سيا�س��ية يف تط��وُّ
بدايات القرن التا�س��ع ع�رش، كما اأنَّ حركة التنوير لإجراء الإ�س��اح الديني كانت 
ا من هذا الفكر. وقد اأّدى علماء الدين دوًرا قيادًيا بارًزا يف مكافحة  ًزا مهمًّ حتت��لُّ حيِّ
النظرة اجلامدة اإلى ال�رشيعة الإ�س��امية وتاأ�س��ي�ض حركة جتديد الجتهادات والفقه 
��رون من غري العلماء والفقهاء فقد  ا املفكِّ ياته. اأمَّ مبا يتنا�س��ب مع روح الع�رش وحتدِّ
ا مل تنفذ اإلى جوهر  ز ب�سكل اأ�سا�سي على ق�سايا مهّمة با �سك، اإمنَّ كان اهتمامهم يركَّ
ماته القت�س��ادية. ومن الق�سايا الرئي�سية التي احتلَّت احليِّز الأكرب من  التخلُّف ومقوِّ

اأدبّيات النه�سة العربية:
اأ- العالق���ة مع ال���دول الأوروبي���ة ال�ستعمارية املحتّل��ة لديار العرب، وف�س��ح 
التناق�ض بني مبادئ فل�س��فة الأن��وار الأوروبية وحمتواه��ا التحرري والتقدمي 
والإن�س��انوي، وواقع الحتال والهيمنة التي كانت متار�سها الدول الأوروبية 

على العاملنْي العربي والإ�سامي.
ب- م�س���اوئ ال�ستبداد املحلي، وب�س��كل خا�ض �س��وء اإدارة ال�س��لطنة العثمانية 

لأقاليمها العربية الذي فتح املجال اأمام الهجمة ال�ستعمارية الأوروبية.
ج- ب���روز الأفكار اجلديدة حول نظام احلكم، وب�س��كل خا�ض فكرة »املواطنية«، 
ودور املراأة يف املجتمع وم�س��اواتها بالرج��ل، ودور الربية والعلوم، وكذلك 
كل الق�سايا املرتبطة بالإ�س��اح الديني كمدخل اإلى احلداثة املبنية على املواطنية 
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واحلداثة ومتثيل ال�سعب عرب انتخابات نيابية.
غري اأنَّ حركة النه�سة العربية هذه وجتّدد الفكر التنموي قد توقفت اإثر النكبات املتتالية 
يف مواجهة الكيان ال�س��هيوين الغا�س��ب والتو�س��عي، واإثر �س��عود الدكتاتوريات 
العربية الع�س��كرية من جهة، و�سعود جّو الت�س��ّدد الديني وال�سحوة الإ�سامية التي 
�سعت اإلى �سّد الفراغ الفكري من جهة، وتراجع الفكر القومي العربي يف اخلافات 
القطري��ة واحلزبية من جهة اأخرى، وذلك انطاًقا من تو�س��ع نفوذ املذهب الوهابي 
املراِفق ل�س��عود قوة اململكة العربية ال�س��عودية املبنية على تعاظم الرثوة النفطية بعد 

زيادة اأ�سعار الطاقة اأربع مرات عام 1973، ثم جمدًدا عام 1980.
وهذا ما �س��ناأتي على ذك��ره يف ما بعد بالتف�س��يل حني نتكلَّم عن اإرها�س��ات الهوية 

العربية.  
2- اأ�سباب النجاح اليابايّن يف التنمية والف�سل العربّي

ق وحتليل العاقة  كما يظهر من هذه الق�سايا املذكورة، فاإنَّ التفكري القت�سادي املعمَّ
اد النه�سة العربية  بني البنية القت�سادية والبنية الجتماعية وال�سيا�سية، مل يجذب روَّ
اإلَّ ب�س��كل هام�سي للغاية على خاف ما ح�س��ل لدى النخبة اليابانية يف القرن التا�سع 
زت كل جمهودها الفكري على حتديد عوامل التخلُّف القت�س��ادي  ع�رش، الت��ي ركَّ

وحتليلها، خا�سًة يف الق�سايا الرئي�سية الآتية:

اأ- ماهي��ة التقنيات ال�س��ناعية احلديث��ة وطرق النتق��ال من احِل��رف التقليدية اإلى 
ال�سناعات احلديثة، خا�سًة تلك املتعلِّقة بو�سائل النقل والتجهيزات الع�سكرية، 

وذلك ل�سّد الهجمة ال�ستعمارية الأمريكية والأوروبية

ب- ط��رق الو�س��ول اإل��ى املع��ارف التقني��ة واملمار�س��ة العملي��ة ل��كل اأنواع 
ن يف املجتمع  التكنولوجي��ات احلديثة والو�س��ائل املتعلِّقة بذلك، لك��ْي تتوطَّ
ن بذلك املجتمع الياباين من ر�سم كل  وت�ستقّل عن م�سادرها الغربية، فيتمكَّ
التقنيات على جميع اأ�س��كالها ال�رشورية وتنفيذها، لإخراج الباد من حالة 
الوهن والدونية اأمام ال�سعود ال�س��اعق للوليات املتحدة واأوروبا، الذي 
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يهدد كيان املجتمع الياباين وم�سريه وُهوّيته. 

تطبيق �سيا�س��ة النفتاح القت�سادي باأق�سى درجات احليطة واحلذر، وح�رش  ج- 
ن من اإعادة  ال�س��ترياد للتجهيزات الأجنبية بنم��اذج حمدودة لتفكيكه��ا والتمكُّ

نات تلك التجهيزات. نع جميع مكوِّ تركيبها؛ ومن ثم �سُ

تطبيق �سيا�سة جذرية ملحو الأمية، خا�سًة يف الأرياف، وتطوير معاهد التعليم  د- 
التقني.

ه�- خل��ق نوعية جديدة من ال��ولء لامرباطور الياباين، رم��ز الوحدة الوطنية، 
ومن خال قواعد املناف�س��ة بني الإقطاعيني الكبار Samurai، عرب حتويل هذه 
املناف�سة من النفوذ الع�سكري املناطقي املحلي اإلى بناء القاعدة ال�سناعية اليابانية، 

والتناف�ض بني الإقطاعيني يف الإجنازات القت�سادية ال�سناعية. 

نت اليابان يف اأواخر القرن التا�سع ع�رش من اأن يكون لها قاعدة �سناعية  وهكذا، متكَّ
�سلبة، �سمحت لها يف غ�سون �سنوات قليلة باأن ت�سبح دولة ا�ستعمارية ذات قدرات 

ع�سكرّية عالية يف القارة الآ�سيوية.

ويف مقاب��ل ه��ذه التجربة التنموية الناجحة، �س��هدت ال�س��احة العربية ف�س��ل جتربة 
حممد علي الت�س��نيعية يف بدايات القرن التا�س��ع ع�رش نظ��ًرا لعوامل عّدة نذكر منها 
كال �سيا�س��ة الت�س��نيع على ا�س��ترياد  ب�س��كل �رشيع: قلَّة اجلهود يف حمو الأمية، واتِّ
اخل��ربات من اأوروبا ب��دًل من العمل على توطني التقني��ات احلديثة يف قلب املجتمع 
امل�رشي، والبدء يف �سيا�س��ة التو�س��ع الع�سكري يف ال�رشق الأو�س��ط قبل اإمتام بناء 
القاعدة ال�س��ناعية احلديثة يف م�رش.  اإنَّ �سيا�س��ة حممد علي اخلارجية اأغ�سبت كل 
من ال�سلطنة العثمانية والدول الأوروبية ال�ستعمارية، وا�سطرت فرن�سا التي كانت 
تتعاط��ف مع حكم حممد علي وت�س��تفيد منه اإلى الراجع عن دعمه، وان�س��مت اإلى 
حتالف الدول الغربية وال�س��لطنة العثمانية لإنهاء التجربة الت�سنيعية النا�سئة يف م�رش 

واإنهاء تو�سع اجلي�ض امل�رشي خارجًيا يف منت�سف القرن.

اد النه�س��ة العربية باأخذ الِعرَب من ف�س��ل �سيا�س��ة حممد علي والنظر اإلى  مل يهتم روَّ
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النج��اح الهائل للتجربة الياباني��ة التي انطلقت يف الزمن بعد حكم حممد علي؛ اأْي يف 
فة العربية اإلى العامل  الربع الأخري من القرن التا�س��ع ع�رش. كما مل تنظر النخبة املثقَّ
القت�سادي والجتماعي اإل من زاوية حقوق املراأة واملواطن، ال�سيا�سية والفردية، 
ومن دون النظر باأي �س��كل من الأ�س��كال اإلى طبيعة التقنيات ال�سناعية والزراعية 
احلديثة بو�سفها علًما ونظاًما معرفيًّا وممار�سة جماعية لكل فئات املجتمع، وما ينتج 
عن ذلك من الن�ش��باط الجتماعي وتغيري نظر الأفراد اإلى اإيقاع الزمن، ومتابعة 
ات العلمية والتقنية الهائلة احلا�س��لة يف اخلارج، الت��ي يجب اللحاق بها عرب  التغ��ريُّ
ا�س��تنفار ق��درات املجتمع بكل فئاته، وع��دم ح�رش عملية التحدي��ث بفئات الأعيان 

)اأنظر اجلدول رقم 4()13(.

3- الثورة البول�سيفّية وتاأثيها على الفكر الّنه�سوّي العربّي
بداأ الهتمام بالق�س��ية القت�س��ادية حني ح�س��ول الثورة البول�س��يفية وما اأعلنته هذه 
الثورة من مبادئ حتّررّية وعداء لا�س��تعمار الأوروبي، متهمًة النظام الراأ�سمايل 
ه امل�س��وؤول عن �رشا�س��ة ال�س��تعمار الأوروبي، ومرِبزًة الدوافع القت�س��ادية  باأنَّ
لا�س��تعمار. هذا احلدث الكبري فتح الباب يف الأدب النه�س��وي يف القرن الع�رشين 
اأمام مناق�س��ة ق�سية النظام القت�سادي ب�سكلْيه الراأ�س��مايل وال�سراكي. وقد انحاز 
ري��ن اإلى اعتماد مبادئ ال�س��راكية، فيم��ا انحاز اآخ��رون اإلى النظام  بع���ض املفكِّ
اللي��ربايل القت�س��ادي الراأ�س��مايل الطابع؛ ومن ثم ان�س��بَّ الهتمام على ال�س��كل 
�س��ي لاقت�س��اد احلديث، ولي���ض على جوه��ره؛ كنظام مبني عل��ى املعارف  املوؤ�سَّ
والعلوم والتقنيات واملمار�سة اجلماعية لكل فئات املجتمع يف اكت�ساب �سهولة التعامل 
مع التقنيات احلديثة يف عملية التحّول من اقت�س��اد ريفي حريف الطابع اإلى اقت�س��اد 
�س��ناعي ومعريف، كاأ�سا�ض للقوة ال�سيا�سية والع�س��كرية، وزيادة م�ستويات املعي�سة 
والرف��اه )ب���رشف النظر عن املعان��اة الكبرية التي ميكن اأن ت�س��يب الفئات الريفية 
�لقرن  �ملماثلة يف كوريا �جلنوبية يف  �لتا�سع ع�رش و�لثورة  �لقرن  �ليابانية يف  �ل�سناعية  �لثورة  )13( حول 
�لع�رشين، �أنظر جورج قرم، الفو�سى االقت�سادية الدولية اجلديدة، د�ر �لطليعة، بريوت، 1994، 
املقدمات واختالف  ت�سابه  اليابانية:  العربية والنه�سة  النه�سة  للدكتور م�سعود �ساهر،  وكذلك 
النتائج، �ملجل�ص �لوطني للثقافة و�لعلوم و�لفنون )عامل املعرفة؛ 252(، �لكويت، 1999. والنه�سة 

اليابانية املعا�سرة والدرو�س امل�ستفادة عربًيا، مركز در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 2002.
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والفقرية يف اأية عملية ت�سنيعية ن�ِسطة(.

رين الع��رب هذه النقطة  يف احلقيق��ة، فات��ت متاًما اأجي��ال القرن الع�رشين م��ن املفكِّ
ا ل ت�س��ب يف جوهر  زت املناق�س��ات على ق�س��ايا مهّمة ن�س��بًيا، اإمنَّ اجلوهرية وتركَّ
املو�س��وع كق�س��ية العدالة الجتماعية والبحث عن النظام القت�سادي الأمثل. فقد 
ا حول ال�رشيعة الإ�س��امية ومبادئها املتع��ددة واملختلفة يف ما  ��زت النقا�س��ات اإمَّ تركَّ
بينها، اأو حول م�س��اوئ كلٍّ من النظام ال�س��راكي والنظام الراأ�سمايل ومزاياهما. 
��عت املجادلت يف هذا ال�س��اأن بعد احلرب العاملية الثانية واكت�س��اب الدول  وقد تو�سَّ
العربية ا�س��تقالها، وح�س��ول الثورات ال�سعبية والنقابات الع�س��كرية، واعتماد 
بع�ض الدول لأنظمة ا�س��راكية الطاب��ع بدرجات متفاوت��ة، والدخول يف موجات 
ب فقط امل�سالح القت�سادية الأوروبية؛ بْل اأ�سابت  متمادية من التاأميمات التي مل ت�سِ

ا نواة الراأ�سمالية املحلية. اأي�سً

ل��ن ندخل هن��ا يف اجلدل حول جناح اأو ف�س��ل التج��ارب ال�س��راكية العربية، مع 
���رشورة التذكري بالإجنازات الجتماعية الكبرية التي ح�س��لت يف جمال ح�س��ول 
الفئ��ات ال�س��عبية على اخلدم��ات الطبية والربوي��ة، وحتقيق مع��دلت منو عالية، 
ت اإليهما  ه ل بدَّ م��ن الإ�س��ارة اإلى نتيجت��نْي �س��لبيتنْي اأدَّ خا�س��ًة يف م���رش. غ��ري اأنَّ
د يف النفور املتزايد داخل  موجة التاأميمات مل�س��الح الراأ�س��مالية املحلية: الأولى تتج�سَّ
الوطن العربي بني اأن�س��ار ال�سراكية واأن�سار الراأ�س��مالية من حكومات وُنَخب، 
والثاني��ة هي بداية هجرة الأدمغة التي توا�س��لت وتعاظمت حت��ى بعد الراجع عن 
التجارب ال�س��راكية يف الدول التي كانت قد اعتمدتها، كما يف الدول التي اعتمدت 
ا  اأ�سا�ًس��ا على اقت�س��اد راأ�سمايل حم�ض وبقيت عليه. ومن روا�س��ب هذه الفرة اأي�سً
مطالبة رجال الأعمال الع��رب بحمايات وامتيازات واإعفاءات �رشيبية حتت حجة 
ع على خلق جو تناف�س��ي خّاق يف الأقطار  حت�س��ني املناخ ال�س��تثماري، ما مل ي�سجِّ
العربية. هذا اإ�س��افة اإلى �سغوطات موؤ�س�سات التمويل الدولية والدول الغربية على 
القت�س��ادات العربية لتح�ريرها من كل اأنواع القيود، ابت��داًء من بداية الثمانينيات 
�س��ة يف اإجماع وا�س��نطن   من القرن املا�س��ي وع��مًا مببادئ الليربالية اجلديدة املكرَّ
ًزا  Washington Consensus. ومنذ ذلك احلني �س��هدت القت�سادات العربية تركُّ
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د يف عاقات  ا للف�ساد القت�سادي املتج�سِّ هائًا للرثوات واملمتلكات يف اأياٍد قليلة، وتف�ّسيًّ
نفوذ متبادلة بني رجال الأعمال واأهل احلكم لقت�س��ام خريات الأقطار العربية على 
��خت يف هذه احلقبة مقومات القت�ساد الرْيعي  ح�س��اب �سائر فئات ال�سعب. وقد تر�سَّ
رون القت�ساديون بتحليل هذه الظاهرة  الطابع يف الأقطار العربية دون اأن يقوم املفكِّ
املتف�س��ية، التي امتّدت اإلى كل اأرجاء الوطن العربي، خا�سًة منذ بداية طغيان ع�رش 

النفط على القت�سادات العربية ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.

ق��ة بهيمن�����ة البن�ي��ة الّرْيعّي��ة لالقت���سادات العربّية يف الف�سل  4- الأ�سباب املتعلرِّ
التنموّي

٭ ماذا يعني القت�ساد الّرْيعّي؟
اإنَّ الأدبي��ات القت�س��ادية والتنموي��ة يف الوطن العرب��ي نادًرا ما تعالج م�س��كات 
ومعرق��ات جوهرية يف امل�س��رية القت�س��ادية العربية، وذلك عل��ى خاف اأدبيات 
اقت�س��ادية يف مناطق اأخرى من العامل، وب�س��كل خا�ض يف اأمريكا الاتينية و�رشقي 
اآ�س��يا. ومن الغريب حًقا غياب الركيز على ا�س��تمرار هيمنة اقت�ساد الريع على هذه 
امل�س��رية القت�سادية يف معظم الأقطار العربية اإذا مل نقل يف جميعها. ونعني باقت�ساد 
الريع ح�رص الن�شاط القت�شادي يف ميادين وقطاعات تدرُّ اأرباًحا كبرية من دون اأن 
يكون ل�شاحب الريع اأي ن�شاط اإنتاجي واإبداعي ُيْذَكر، اأكان هو رجل اأعمال فردي 
اأم �سخ�س��ية اعتبارية من القطاع اخلا�ض اأم �سخ�س��ية اعتبارية م��ن القطاع العام، 

�سواء اأكانت الدولة املركزية اأم �رشكات من القطاع العام اأم   هيئات حمليَّة.

واجلدير بالذكر اأنَّ تطوير نظريات القت�س��اد ال�سيا�س��ي الكا�سيكية قد اعتمدت مبداأ 
�رشورة الق�س��اء على م�س��ادر الريوع التي توؤدي اإلى الإثراء الفاح�ض لفئات قليلة 
ن  من املجتمع من جهة، وت�سّل العمل املنتج واخلّاق من جهة اأخرى، وذلك كْي يتمكَّ
املجتمع م��ن اإطاق قدراته الإنتاجية يف جميع امليادين عرب تناف�ض متوازن ومتعادل 
ن اأحد منهم من احل�س��ول على و�س��ع مميَّز  بني املنتجني اأنف�س��هم، من دون اأن يتمكَّ
ي اإلى  يف ال�سوق يعطيه ميزة اأو و�سًعا مهيِمًنا احتكاري الطابع على مناف�سيه؛ ما يوؤدِّ
اإخراج �س��ائر النا�سطني من ال�سوق. وتدرُّ هذه الأو�س��اع الحتكارية اأرباًحا طائلة 
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ع على  تاأخ��ذ الطاب��ع الرْيعّي. ومع العراف الكامل باأن النظام الراأ�س��مايل ي�س��جِّ
اإعادة تكوين الريوع واإن�س��اء التكتات والحتكارات واحتكارات القلَّة؛ فاإنَّ قواعد 
كت دوًما مببداأ �رشورة مكافحة الحتكار و�سّتى  القت�س��اد ال�سيا�سي الكا�سيكي مت�سَّ

اأنواع الريوع منًعا لإفقار املجتمع عرب اإعادة تكوين مواقع ريعية.
ت نوعية املواقع الريعية مع التطّور القت�س��ادي والتقني العام. فقد كانت  لق��د تغريَّ
زة يف املا�س��ي ب�سكل �سبه ح�رشي على حيازة الأرا�سي الزراعية من  الريوع مركَّ
رت الريوع يف القط��اع التجاري واأخرًيا يف  جانب النب��اء والإقطاعيني، ثمَّ تطوَّ
قط��اع الإنتاج ال�س��لعي والفكري عرب نظام حماية ب��راءات الخراع والعراف 
بامللكي��ة الفكري��ة، وكذلك بحماي��ة العامات التجاري��ة. كما ل بدَّ هن��ا من التذكري 
بالري��وع املالية املختلفة النابعة من الكتتاب يف �س��ندات ال��دول اأو ال�رشكات اأو من 
فة  توظيف الأموال يف اأ�س��هم يف البور�س��ات، بحيث يك�سب �ساحب الأموال املوظَّ
مالًيا رْيًعا ب�س��كل فوائد اأو ارتفاع قيمة الأ�سهم. ويف حال عدم قيام الدولة باحلّد من 
الريوع و�س��بطها وجعلها متنا�سقة مع درجة املخاطرة الراأ�سمالية؛ فاإنَّ نتيجة الريع 
ز ال�س��لطة القت�س��ادية والجتماعية وال�سيا�سية  هي با�س��تمرار اإف�س��اد املجتمع وتركُّ
ر حتًما على  والثقافية يف اأياٍد قليلة؛ اإْذ اإنَّ الرثوات التي ت�س��مح بها املواقع الريعية توؤثِّ
الركيبة ال�سيا�س��ية والجتماعية للمجتمع وعلى ت�سلُّط اأهل احلكم على مقاليد املجتمع 

عها اأهل ال�سلطة)14(. كافة بال�رشاكة مع املنتفعني من الريوع التي يوزِّ

�س��حيح اأنَّ الكث��ري م��ن القت�س��اديني النيوليربالي��ني الي��وم ق��د يرف�س��ون ه��ذه 
ن  عون اأنَّ اأي ن�ش��اط اقت�ش��ادي ل يكون اإّل بوجود عن�رص رْيعي يوؤمِّ املقاربة،ويدَّ
الربح للم�س��تثمر، و لذلك ل حاجة ملناق�س��ة ق�س��ية الريوع فه��ي احلالة الطبيعية يف 
د  احلي��اة القت�س��ادية. وبطبيعة احل��ال اأنَّ مثل ه��ذا املوقف يعتمد عل��ى جهل متعمَّ
للق�س��ايا القت�سادية والجتماعية ال�سعبة التي هي �س��مة اأ�سا�سية للنظام الراأ�سمايل،  
جورج  وكذلك   �سابقا،  مذكور  م�سدر  اجلديدة،  الدولية  االقت�سادية  الفو�سى  قرم،  جورج  �أنظر   )14(
قرم، »مدخل الى االقت�ساد الريعي يف الوطن العربي«، حما�رشة �ألقيت يف �لقاهرة يف ندوة  »بدائل 

التنمية العربية«، �جلمعية �لعربية للبحوث �لقت�سادية، 13-14 ني�سان-�بريل 2008.
الوطن  يف  والف�ساد  ال�سيا�سي  والنظام  االقت�سادية  »البنية  حافظ  زياد  د.  در��سة   �أي�سا  و�أنظر 

العربي«، حلقة نقا�سية ملنظمة مكافحة �لف�ساد �لعربية، بريوت 24 ت�رشين �لول/�أكتوبر 2008.
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��ا بق�سية �سيا�س��ية اأكرث تعقيًدا وهي ق�سية التوزيع العادل للرثوات  والتي ترتبط اأي�سً
��ا ق�س��ية  واملمتل��كات وتدف��ق الأرباح يف اأي نظام اقت�س��ادي كان. كما تثري اأي�سً
الن�ش��باط الأخالق��ي يف احلياة القت�ش��ادية، وهي ق�ش��ية لها مكان��ة مركزية يف 
كل الديانات، وب�س��كل خا�ض يف امل�س��يحية والإ�س��ام، وهما ديانتان تدينان ب�س��دة 
ا�س��تغال الإن�سان لاإن�س��ان وجمع الرثوات من دون بذل اجلهد الإنتاجي، اأو من 
��ا يعّدان اأنَّ القت�س��اد واأن�سطته  دون حتقيق العدالة يف توزيع اخلريات، وهما اأي�سً
املختلفة يجب اأن تكون يف خدمة الإن�س��ان، ولي�ض الإن�سان يف خدمة القت�ساد. ويف 
د الهتمام بقواعد الأخالق يف ممار�ش��ة اأي ن�ش��اط اقت�ش��ادي،  الزمن احلديث جتدَّ
لي�ض انطاًقا من الإميان الديني التقليدي؛ بْل من منطلق اإن�سانوي عام، فقد اأ�سبحت 
�ض يف كل  مادة »اأخالقيات العمل« يف الن�ش��اط القت�ش��ادي Business Ethics ُتَدرَّ

مة اقت�سادًيا. اجلامعات يف الدول املتقدِّ

٭ ملحة �رضيعة عن هيمنة القت�ساد الرْيعّي على الأقطار العربية
ظلَّ القت�س��اد الريعي املوروث من ال�سلطنة العثمانية مهيمًنا يف املنطقة العربية على 
املجتمع مع ا�س��تثناءات ظرفية قليل��ة ل جمال لذكرها هنا. فحينما انهارت ال�س��لطنة 
��ستا جميع الأن�سطة  العثمانية، ورثتها يف اأقاليمها العربية كل من فرن�سا واإنكلرا واأ�سَّ
القت�س��ادية والإنتاجية الطابع، على اأ�س��ا�ض نظام المتيازات القت�سادية املمنوحة 
لكربيات ال�رشكات الإجنليزية اأو الفرن�س��ية. وبعد نْيل ال�ستقال واحتدام ال�رشاع 
��د يف الهجوم الغا�سم على م�رش عام 1956، بعد تاأميم قناة  مع هاتنْي القوتنْي املتج�سِّ
ال�س��وي�ض، دخل عدد من الأقطار العربية يف �سيا�س��ات التاأميم الت��ي نقلت المتياز 
��ْف على ذلك  امُلعطى اأ�سا�ًس��ا لل�رشكات الأجنبية اإلى �رشكات تابعة للقطاع العام. �سِ
���ض الأقط��ار يف اإنتاج بع�ض امل��واد الأولية، مثل القطن يف م�رش و�س��ورية  تخ�سُّ
وال�س��ودان، والنف��ط يف دول اخلليج العرب��ي والعراق وليبي��ا واجلزائر. وبذلك 
د �س��وق ا�س��تهاكي لل�سلع  عمَّ القت�س��اد الرْيعي املنطقة العربية، ما جعل منها جمرَّ
واملنتوج��ات الأجنبي��ة من دون اأن يكون لها اأي ن�ش��اط اإنتاجي داخلي يف املجالت 
التقني��ة احلديث��ة، مثل الإلكروني��ات واملعلوماتية وو�س��ائل النق��ل احلديثة البحرية 
والربي��ة واجلوية )اأنظر اجلدول رقم 4(. �س��حيح اأنَّ بع�ض ال�س��ناعات الن�س��يجية 
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رت يف الوطن العربي؛ اإ�س��افة اإلى اإنتاج احلديد ال�سلب  و�س��ناعة الألب�س��ة قد تطوَّ
مب�ساعدة الحتاد ال�س��وفييتي، غري اأنَّ �س��ناعات الغزل والن�سيج والألب�سة يف دول 
�رشقي اآ�س��يا ناف�ست ال�س��ناعات املحلية من حيث اجلودة والكلفة، واأبقت ح�ستها يف 

الأ�سواق العاملية هام�سية.

وقد اعتادت القت�س��ادات العربية، خا�س��ًة تل��ك التي مل تتمتَّع برْي��ٍع نفطيٍّ كبري، 
ا يف هذا املجال على اأ�سا�ض  رْيعي؛ اأْي على  العتماد على تطوير ال�سياحة؛ معتمدًة اأي�سً
وج��ود اآثارات مهمة للغاية يف تاريخ الب�رشية مثل الآثارات الفرعونية اأو الرومانية 
��ط اجلميلة التي اأ�س��بحت  اأو الإ�س��امية؛ اإ�س��افة اإلى املناخ الرائع و�س��فاف املتو�سِّ
جتلب مايني ال�س��ياح من دول ال�س��مال. ولتكملة هذه اللمحة ع��ن العتماد املتزايد 

لاقت�سادات العربية على م�سادر رْيعية طبيعية، ل بدَّ من تعداد اأهم م�سادرها:
لية املنجمّية والّزراعّي���ة: لقد عمَّ هذا النوع م��ن الرْيع عدًدا   اأ- رْيع امل���واد الأوَّ
كبرًيا جًدا من القت�س��ادات العربية، والبع�ض منها اأ�س��بح يعتمد كلًيا على الرْيع 
النفطي )دول جمل�ض التعاون اخلليجي؛ العراق؛ ليبيا؛ اجلزائر؛ اإ�سافة اإلى م�رش 
و�سورية جزئًيا(، مع الإ�س��ارة اإلى ا�ستغال مناجم الفو�سفات يف كل من املغرب 
ا يف ما يخت�ض بامل�س��ادر الزراعية فقد اأدى القطن وما يزال دوًرا  والأردن. اأمَّ

كبرًيا يف اقت�سادات م�رش وال�سودان و�سورية.
 ب- رْيع طرق التجارة العاملية، ونعطي مثاًل على ذلك اإيرادات قناة ال�س��وي�ض، 
ى اإلى هجوم ثاثي �رش�ض على م�رش  م��ع التذكري باأنَّ تاأميم القناة ع��ام 1956 اأدَّ

من جانب اإجنلرا وفرن�سا واإ�رشائيل.
 ج- رْيع متثي���ل ال�رضكات املتعددة اجلن�سّية من جانب بع���ض الفّعاليات العربية، 
الت��ي جتني عمولت مبع��دلت خارقة على العقود التي حت�س��ل عليها من الدول 
ب�سبب النفوذ ال�سيا�س��ي ملمثليها املحليني. وكما هو معلوم ي�سارك بع�ض امل�سوؤولني 

ال�سيا�سيني والإداريني الفّعاليات يف العمولة.
ة، ومنها ب�س��كل اأ�سا�س��ي   د- التزايد املتوا�سل للرْيع العقاري الناجت عن عوامل عدَّ
اء  الزيادة الكبرية يف معدلت النمو ال�س��كاين من جهة، وتراكم ثروات هائلة جرَّ
م�سادر الريوع الأخرى؛ ما زاد من الطلب على امل�ساكن الفخمة يف كل العوا�سم 
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العربية ومدنها ال�س��ياحية )كالإ�س��كندرية، وبريوت، ودم�سق وطنجة، والدار 
لت الأرباح يف  البي�س��اء( م��ن جهة اأخرى. وم��ن اجلدير باملاحظ��ة اأنَّ مع��دَّ
القطاع العقاري اأ�س��بحت خارقة ل ي�س��اهيها اأي نوع من اأنواع ال�س��تثمار يف 
اأن�س��طة اإنتاجية، اإل اأن�سطة ال�س��ناعات اخلفيفة املبنية على ال�سترياد من اخلارج 

لل�سلع وتغليفها وت�سويقها حملًيا.
 ه�- رْيع امل�ساعدات اخلارجية: ما يزال منذ اخلم�سينيات من القرن املا�سي م�سدًرا 
ا من م�س��ادر الريوع؛  اإْذ اأ�سبحت بع�ض احلكومات العربية تتاجر مبواقفها  مهمًّ
ال�سيا�س��ية والع�س��كرية يف النظام الإقليمي والدويل للح�سول على �سيل منتظم من 
امل�س��اعدات املالية والعينية، ما ي�س��اهم اإلى جانب م�سادر الريوع الخرى يف ما 

ى »الك�سل وال�سكون الإنتاجي« نظًرا لتعدد م�سادر الريوع.  ميكن اأن ُي�سمَّ
 و- التزاي���د املتوا�سل لتحويالت املغتبني العرب اإل��ى ذويهم يف الوطن. وهذه 
ها ت�ش��ري بكل و�شوح اإلى قلَّة فاعلية الن�شاط القت�شادي  ظاهرة ملفتة لالنتباه؛ لأنَّ
العرب��ي، من حي��ث تاأمني فر�ض العم��ل الكافية والائقة لأبن��اء الوطن العربي 
الذين ي�س��طرون اإل��ى الهجرة، ويف بع�ض الأحيان �س��من ظروف دراماتيكية 
��ط على �س��فن مكتظة يغرق الكثري منها يف و�س��ط البحر. ول بدَّ  اإلى عبور املتو�سِّ
ا لا�س��تهاك واحلفاظ على  ��ا من الإ�س��ارة اإلى ا�س��تعمال هذه التحويات اإمَّ اأي�سً
احلد الأدنى من م�ستويات املعي�س��ة لدى الفئات الفقرية وحت�سني ظروف ال�سكن، 
ا لا�س��تثمار يف القط��اع العقاري جلني املزيد من الإي��رادات الرْيعية الطابع  واإمَّ
حني يت��علَّق الأم�ر مب�ن يج�ني ثروات كبرية من العرب املغربني، خا�س��ًة من 

رة للنفط، )اأنظر اجلدول  رقم 5(. املقاولني الذين يعملون يف اأقطار اخلليج امل�سدِّ

٭ القت�س���اد الرْيع���ّي يف الوطن العربي ُينت���ج الفقر والأمي���ة والف�ساد والثقافة 
ية املتدرِّ

ه��ذه ملحة موجزة عن هيمنة القت�س��اد الرْيعي على القت�س��ادات العربية وما ينتج 
عنها من قلة اأداء اقت�س��ادي وحالة التخلُّف والأمية والفقر التي ما تزال ت�سيطر على 
الكثري من مناطق الوطن العربي؛ اإ�س��افة اإلى هام�سية القت�ساد العربي يف القت�ساد 
الدويل خارج قطاع النفط والبروكيماويات املعْومَل متاًما، اإلى درجة وجود نق�ض 
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-  يف بع���ض الأحيان - يف الإمدادات الطاقوّية داخل الأقطار العربية نف�س��ها، مع 
هة اأ�سا�ًسا اإلى ال�سوق العاملية، وهي  الإ�س��ارة اإلى اأنَّ �سبكة ت�سويق النفط والغاز موجَّ
ناق�س��ة يف ما بني الأقطار العربية، ويف بع�ض الأحي��ان داخل القطر الواحد، ولو 

كان له اإنتاج يف الطاقة.

واأم��ام هذه الظواهر ن�س��تغرب فراغ الأدبيات القت�س��ادية العربي��ة من اأي حتليل 
ق حول القت�س��اد الرْيعي، على الرغم من هيمنة هذه الظاهرة على كل نواحي  معمَّ
احلياة القت�س��ادية. ناهيك عن عدم الربط بني هذه الظاهرة وبني ظاهرة ا�ستمرار 
اأنظمة حكم �سلطوية الطابع؛ بْل يف بع�ض الأحيان ا�ستبدادية تقمع جمتمعاتها، خا�سًة 
ع اقتناء العل��وم والتكنولوجيا والتقنيات  من الناحي��ة الفكرية والإبداعية، ول ت�س��جِّ
الإنتاجي��ة احلديثة. ذلك اأنَّ همَّ تلك الأنظمة الرئي�س��ي هو اإبقاء املجتمع حتت هيمنتها 
الكاملة عرب نظام توزيع م�س��ادر الريوع اأو اإيراداتها حينما ت�س��بُّ هذه الإيرادات 
يف خزين��ة الدولة املركزية. واحلقيقة اأنَّ القت�س��اد املبني على الرْيع وتوزيعه على 
ل اإلى اأي نوع من  اأن�سار وحما�سيب يف القطاعات املختلفة للمجتمع ل ميكن اأن يتحوَّ

اأنواع النظام الدميقراطي.

قة حول احلياة القت�س��ادية يف الدول العربية على اأنَّ الفّعاليات  وتدلُّ امل�س��اهدة املعمَّ
مات القت�س��اد  القت�س��ادية يف القط��اع اخلا�ض لها م�س��لحة يف احلف��اظ على مقوِّ
ها هي امل�ستفيدة يف الدرجة الأولى، اإلى جانب اأهل احلكم ال�سيا�سي،من  الرْيعي، لأنَّ
�س��يل اإي��رادات الريوع الت��ي تاأتي من دون تع��ب اأو جهد اإنتاج��ي ُيْذَكر. ويف هذا 
املوقف تظهر الفئة الرثية من القطاع اخلا�ض منطقية ور�سيدة بالن�سبة اإلى م�ساحلها، 
ذلك اأنَّ ال�س��تثمار يف املجالت الرْيعية هو اأ�س��من وله مردودية اأعلى بكثري ت�سمح 
ل تع��ب اأو خماطرة اأو  با�س��تعادة الراأ�س��مال يف فرة وجي��زة للغاية، من دون حتمُّ
جتميد راأ�سمال كبري لأمد طويل يف اأن�سطة اقت�سادية ذات حمتوى تقني عايل؛ يتطلَّب 
الإنف��اق على تدريب القوى الب�رشية وعلى الدرا�س��ات والبح��وث والتطوير، فيما 
ال�س��تثمار يف العقارات والفنادق وال�س��ناعات اخلفيفة والت�س��ويق التجاري �رشيع 
املردود واملخاطرة فيه �س��به معدومة. وهذا ما يف�رشِّ عدم دخول القت�س��اد العربي 
يف مناف�س��ة على الريوع الإنتاجية الطابع؛ اأْي الريوع التي يكون م�سدرها براءات 
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اخراع يف ال�س��ناعة اأو يف اخلدمات ذات القيمة امل�سافة العالية، اأو الريوع الناجتة 
عن حماية امللكية الفكرية ب�سكل عام، وهي التي ولَّدت ن�ساًطا اقت�سادًيا عظيًما وتقدًما 
نت بحبوحة ورفاهية للمجتمعات  تقنًيا يف القرن التا�سع ع�رش والقرن الع�رشين، واأمَّ

التي اعتمد اقت�سادها على مثل هذا امل�سدر من الريوع.  

وميكن اأن نزيد هنا باأنَّ طغيان القت�س��اد الرْيعي على احلياة القت�سادية يف الوطن 
العرب��ي هو الذي يح��ول دون روؤية بدائل تنموية جدية خارج اإطار الإ�س��احات 
املوؤ�س�س��اتية والقانوني��ة ال�س��كلية، كم��ا تطالب بذلك موؤ�س�س��ات التموي��ل الدولية، 
و�رشورة الن�سمام اإلى منظمة التجارة العاملية. فهذه الإ�ساحات ال�سكلية اأ�سبحت 
حتتلُّ كل حيِّز التفكري يف القت�س��اد من دون النظر اإلى �س��وء اأداء القت�ساد العربي 

ب�سكل عام؛ اأْي اإلى القت�ساد احلقيقي ومعرقاته.

ي با�ستمرار نوًعا  ��ا ويقوِّ د اأي�سً يجب اأن ن�س��يف اإلى ذلك اأنَّ القت�س��اد الرْيعي يولِّ
ق يف م�سكات املجتمع احلقيقية؛ بْل ت�ساهم يف  من الثقافة العامة ال�سطحية التي ل تتعمَّ
ن�س��يانها كما هو احلال بالن�سبة اإلى تف�سي الأمية ب�سكل مثري لا�سمئزاز نظًرا للموارد 
ق اإلى اإبقاء  املتاح��ة يف الوط��ن العربي )اأنظر اجل��دول رقم 6(، وكذلك عدم التط��رُّ
الوط��ن العربي خارج دائرة التقدم التقني والتكنولوجي، فيما دخلت ذلك �س��عوب 
اأخرى، خا�سًة يف �رشقي اآ�سيا، وقد كانت اأفقر من الدول العربية يف بداية ال�ستينيات 
من القرن املا�س��ي. ول اأحد يكرث فعلًيا لهذا الو�س��ع املاأ�س��اوي، الذي ينتج عنه 
ا هجرة الكفاءات باأعداد  ا اأي�سً لي�ض فقط موجات الهجرة لليد العاملة غري املاهرة، اإمنَّ

ِعف القليل من القدرات الإنتاجية املوجودة يف الوطن العربي. هائلة، ما ُي�سْ

ا على تنامي الف�ساد يف املجتمع؛  ع اأي�سً ول بدَّ هنا من التذكري باأنَّ اقت�س��اد الرْيع ي�سجِّ
بْل تنامي ثقافة تقبل بالف�ساد وُتدخله كظاهرة عادية يف احلياة العامة واحلياة اخلا�سة، 
وكاأنَّ موارد الدولة من الريوع اأو من ال�رشائب غنيمة يتقا�سمها اأهل احلكم ورجال 
بني منهم وبع���ض املثقَّفني الذين يدورون يف فل��ك املجموعة احلاكمة  الأعم��ال املقرَّ
وميدحون هذا النظام الرْيعي بطرق خمتلفة، فت�سبح بع�ض الأعمال اخلريية واإن�ساء 
موؤ�س�س��ات غري حكومية ذات الطابع الفكري اأو الثقايف وامل�سْيَطر عليها من قبل اأهل 
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احلكم اأو رج��ال الأعمال الدائرين يف فلكهم، من الأعم��ال اجلبَّارة والكرمية التي 
فة يف هذا امليدان هي من ال�س��خامة  تدلُّ عل��ى اأخاق عالية، وكاأنَّ الأم��وال املوظَّ
والأهمي��ة بحيث �س��تغريِّ م�س��ري الأمة، فيما ه��ي ل متثِّل اإل قط��رات قليلة يف بحر 

الأموال ال�سائلة.

٭ �سعف حتليل ظاهرة تف�ّسي القت�ساد الرْيعّي
ه��ات العقائدي��ة والفكرية العربي��ة يف امليدان  ف قلي��ًا عند التوجُّ م��ن املفي��د اأن نتوقَّ
القت�س��ادي للتاأكي��د على فراغها من الركيز على م�س��كات القت�س��اد الرْيعي يف 
التحليل، واإبقاء الفكر القت�س��ادي العربي رهينة النظريات العامة العقائدية الطابع 

يف املجال القت�سادي:
▪ راأت اأدبّي��ات القومية العربية ال�سيا�س��ية الطابع اأنَّ العائ��ق الأكرب يف وجه التنمية 
دة، ما يحول دون تطوير ال�س��ناعات نظًرا  العربية هو انعدام وجود ال�س��وق املوحَّ
رة بالنظرة املارك�سية التي تقول  ل�سيق الأ�س��واق الُقطرية. وهذه النظرة كانت متاأثِّ
ب�رشورة حتقيق �س��وق وا�سعة لت�سجيع ال�سناعات الكبرية. ومل ُتعَط لق�سايا الراكم 
التكنولوجي والقدرة الإنتاجية واملمار�سة اجلماعية يف توطني التكنولوجيات احلديثة 
فات الدكتور اأنطوان زحالن)15(.  الأهمية التي ت�ستحقها اإل يف اأعمال نادرة، مثل موؤلَّ
ومل يَر القت�س��اديون اأ�س��حاب النزعة القومية العربية باأنَّ جمع الأ�سواق القطرية 
ال�سيِّقة ن�سبًيا يف وحدة اقت�س��ادية لي�ض هو العامل الأ�سا�سي لزيادة القدرة الإنتاجية؛ 
نظ��ًرا للبيئ��ة الرْيعي��ة التي تتميَّز به��ا معظم القت�س��ادات الُقطرية. فجمع اأ�س��واق 
لي���ض لها قدرات اإنتاجية واإبداعية ول تهتم بق�س��ايا تراكم العل��م واملعرفة والتقنيات 
وتوطينها ل��ن يوؤدي اإلى اأي نوع من زيادة يف القدرة الإنتاجية؛ بْل على العك�ض قد 

)15( للدكتور اأنطوان زحالن موؤلَّفات متعّددة حول ق�سايا توطني �لتكنولوجيا يف �لوطن �لعربي، نذكر منها:
- الُبعد التكنولوجي للوحدة العربية، ط 3، مركز در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 1985.

املقاوالت  وموؤ�س�سات  اال�ست�سارية  املوؤ�س�سات  عن  درا�سة  التكنولوجية:  القدرة  حيازة   -
العربية، مركز در��سات �لوحدة �لعربية،  بريوت، 1990.

- العرب والعلم والتقانة، مركز در��سات �لوحدة �لعربية )�سل�سلة الثقافة القومية؛ 19(، 1988.
- العلم وال�سيا�سة العلمية يف الوطن العربي، مركز در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 1979.

�ص يف علوم �لفيزياء وهو لي�ص �خت�سا�سي يف �لعلوم  و�جلدير باملالحظة �أنَّ �لدكتور زحالن هو متخ�سِّ
�لقت�سادية.
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دة. ويف  ي�سمح للمنتوجات الأجنبية مبزيد من الإغراق وال�سيطرة على ال�سوق املوحَّ
ه يوجد الكثري من القت�سادات ال�سغرية احلجم  هذا اخل�س��و�ض ل بدَّ من التذكري باأنَّ
التي جنحت جناًحا باهًرا يف التنمية القت�س��ادية ويف الو�س��ول اإلى اأرقى م�س��تويات 
العلم والتكنولوجيا، بدًءا بهولندا والدامنرك وبلجيكا، مروًرا ب�س��نغافورة وتايوان 
وجزي��رة مالطا، وانتهاًء بايرلن��دا التي كانت اأفقر دول��ة يف اأوروبا تعاين املديونية 
والبطال��ة وهجرة الأدمغة، وقد اأ�س��بحت اليوم، على الرغم من القاقل ال�سيا�س��ية 
التي عانت منها تاريخًيا ووجود حركة حترير ال�س��مال )IRA(، ثاين اأغنى دولة يف 
ا ق�سية ا�ستنفار املجتمع وجتنيده يف  اأوروبا. فالق�س��ية لي�ست ق�سية حجم ال�سوق، اإمنَّ
عملية ممار�س��ة التقنيات والراكم املعريف والعلمي والتكنولوجي، بحيث ت�س��مل كل 

فئات املجتمع ولي�ض فقط نخبة قليلة من املحظوظني اجتماعًيا ومالًيا.
▪ راأى القومي��ون العرب ال�س��راكيون باأنَّ الطريق اإل��ى التغلُّب على التخلُّف ميرُّ 
بتحقيق ال�س��راكية وتطوي��ر العاقات ال�س��راكية الطابع مع الحتاد ال�س��وفييتي 
واملع�سكر ال�سراكي بالق�ساء على راأ�سمالية متخلِّفة وتابعة للدول ال�سناعية الكربى. 
وكاأنَّ الق�س��ية هي جمرد ال�سكل القانوين واملوؤ�س�س��اتي مللكية و�سائل الإنتاج ولي�ست 
ق�س��ية توطني العل��م والتكنولوجيا لدى فئات املجتمع كافة، وفتح املجال للممار�س��ة 
اجلماعي��ة للتكنولوجي��ا، وهو الطريق ال�س��حيح اإلى التنمية ال�س��املة، التي تق�س��ي 
عل��ى الفقر والأمي��ة وتهمي�ض فئات وا�س��عة ريفية ومدينية من ال�س��عب تبقى خارج 
قنوات القت�س��اد احلديث املرتبط باخلارج. وقد راأى معظم اأن�س��ار هذه املدر�س��ة 
اأنَّ ال�س��تعمار هو امل�س��وؤول الوحيد عن اإف�سال التجارب الت�س��نيعية العربية، �سواًء 
التجربة الت�س��نيعية الأولى ملحمد علي با�سا يف م�رش يف القرن التا�س��ع ع�رش، اأو 
للتجربة الت�سنيعية الثانية يف عهد جمال عبد النا�رض يف القرن الع�رشين بعد ال�رشبات 
اها النظام النا�رشي على يد اجلي�ض الإ�رشائيلي. ومل تنظر  الع�سكرية املوجعة التي تلقَّ
قة اإلى التجارب الت�س��نيعية الناجحة يف اليابان و�رشقي  هذه املدر�س��ة اأية نظ��رة معمَّ
��ا اأنَّ جناح هذه التجارب يعود ب�سكل ح�رشي اإلى اإرادة  عي اأي�سً اآ�س��يا؛ بْل كانت تدَّ
ال�س��تعمار بنجاحها. وهذه نظرة �س��طحية للغاي��ة ل تليق مب�س��توى التحديات التي 

يواجهها القت�ساد العربي.  
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���ض يف اإقام��ة الت�رشيعات  ▪ راأت املدر�س��ة الليربالي��ة العربي��ة ب��اأنَّ الق�س��ية تتلخَّ
واملوؤ�س�سات الراأ�سمالية الطابع، وتراجع دور الدولة والعودة عن اإجراءات التاأميم 
التي �س��ادت فرة ال�س��تينيات، وحترير القت�س��اد من القيود املختلفة يف جمال النقد 
والت�س��ليف والتج��ارة اخلارجية، وخلق مناخ ا�س��تثماري موؤاٍت يجلب الر�س��اميل 
ع على تكوين طبقة من  العربية الهاربة اإلى اخلارج اأو الر�س��اميل الأجنبية؛ ما ي�س��جِّ
رج��ال الأعمال النا�س��طني والعاملني بالثقة بعد ما اأ�س��ابهم من وي��ات من وراء 
موجات التاأميم والقيود املختلفة املفرو�س��ة على القت�سادات القطرية. فالليرباليون 
ا، كما ال�سراكيون، راأوا اأنَّ ق�سية التنمية هي ق�سية �سكل املوؤ�س�سات من ناحية  اأي�سً
ا هذه  تعميم امللكية اخلا�سة والق�ساء على امللكية العامة لو�سائل الإنتاج. ومل تعِط اأي�سً

املدر�سة اأية اأهمية ُتْذَكر لق�سايا توطني العلم والتكنولوجيا.
ومب��ا اأنَّ ه��ذه املدار�ض الثاث مل تعِط ق�س��ايا الراكم املعريف والتقن��ي والعلمي اأية 
اأهمية ُتْذَكر، فا عجب اأن يخلو الأدب القت�س��ادي العربي من اأية درا�سة اأو حتليل 
رة عامل ال�س��ناعة والتكنولوجيا والتناف�ض  اأو بح��ث لتجارب الدول التي دخلت متاأخِّ
ًرا دول �رشقي اآ�س��يا، اإل بطريقة هام�سية  الدويل، كاأملانيا واليابان ورو�س��يا وموؤخَّ
فات الدكتور م�سعود �ساهر حول املقارنة بني التجربة  ا. ول بدَّ هنا اأن نذكر موؤلَّ اأي�سً
اليابانية يف القرن التا�سع ع�رش والتجربة امل�رشية يف عهد حممد علي با�سا)16(. غري 
اأنَّ الجتاهات الثاثة اإجماًل مل تهتم بالدرا�س��ات التاريخية القت�سادية والجتماعية 
خني من املدر�س��ة املارك�س��ية. ومل ُيْنَظر يف احلقيقة  الطابع اإل يف بع�ض كتابات موؤرِّ
اإل��ى الثورات ال�س��ناعية املتتالية التي اجتاحت العامل، ابت��داًء من الثورة الإجنليزية 
يف القرن الثامن ع�رش وانتهاًء بثورة الإلكرونيات واملعلوماتية يف اجلزء الثاين من 
ة،  القرن الع�رشين. وذلك ل�س��تيعاب العرب والدرو�ض يف العوامل املتعددة واملتغريِّ
الثقافية وال�سيا�سية والقت�سادية واملالية، التي يجب اأن تتوافر وتنتظم ب�سكل متنا�سق 

لإطاق عملية املمار�سة التقنية والعلمية اجلماعية.
�لعربية،  �لوحدة  در��سات  مركز   ،2004-1904 عربية  بعيون  اليابان  �ساهر،  م�سعود  د.  �أنظر   )16(
و�نظر  �لتاريخ.  ا  �إنَّ �لقت�ساد  لي�ص  �ساهر  �لدكتور  �خت�سا�ص  �أنَّ  بالذكر  بريوت، 2005. و�جلدير 

�أي�ًسا للدكتور م�سعود �ساهر �ملرجعني �ملذكورين �سابقا حول �ليابان.
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�س��حيح اأنَّ الكث��ري من القت�س��اديني الع��رب، وعلى راأ�س��هم املغفور ل��ه يو�سف 
فات العديدة والقيِّمة لنقد الأمناط التنموية املتَّبعة يف الأقطار  �سايغ، قد و�ش��عوا املوؤلَّ
العربية)17(، خا�س��ًة تل��ك املتبعة يف دول اخلليج العربي بعد الف��ورة النفطية الأولى 
عام 1973 وحالت التبذير الناجتة عن �س��يل الإيرادات النفطية اجلديدة، وحتويل 
املجتمع��ات العربية اإلى جمتمعات ا�س��تهاكية الطابع يف حالة تبعّية مطلقة لاأ�س��واق 
اخلارجي��ة، وعدم بذل اجله��ود التنموية الكافية. كما رّكز الكثري من القت�س��اديني 
��ز على حتليل اآليات  على ق�س��ية �س��وء توزيع الدخل، غري اأنَّ هذه الأدبيات مل تركِّ
��رة على حياة املجتمع��ات العربية، كما مل  القت�س��اد الرْيع��ي ونقدها وتاأثرياته املدمِّ
دت ب�س��وء اأداء الأنظمة  ز ب�س��كل كاٍف على ق�س��ايا العلم والتكنولوجيا، واإْن ندَّ تركِّ

الربوية وبالتناق�ض والتخبُّط يف ال�سيا�سات القت�سادية.

لقد متَّ حتليل عوار�ض الأنظمة ال�سيا�سية القت�سادية املبنية ح�رًشا على م�سادر الرْيع، 
ز الرثوات وال�شتهالك املفرط البذخّي والتبعية  وو�شف نتائج املر�ش من حيث تركُّ
القت�س��ادية، لكن مل ُيْنَظر اإلى كيفية عمل املر�ض وانت�س��اره يف اجل�سم املجتمعي كما 
ى  ح�س��ل يف املنطقة العربي��ة؛ اإْذ اإنَّ اندراج الأنظمة العربي��ة يف احلرب الباردة اأدَّ
ا م�سدر رْيع متاأتٍّ من  لت اأي�سً اإلى زيادات كبرية يف املعونات اخلارجية، التي حتوَّ
املوقع اجلغرايف ال�س��راتيجي، ومن املواقف ال�سيا�سية املتَّخذة جتاه الدول الكربى. 
ل القت�س��اد النفطي اإلى م�سدر ريوع خمتلفة منها حتويات املغربني الذين  كما حتوَّ
ا  هاجروا للعمل يف منطقة اخلليج العربي، وهي التحويات التي اأ�سبحت عن�رًشا مهمًّ
رة للكفاءات واليد  ورئي�س��ًيا من التوازن املايل لكل قطر من الأقطار العربية امل�س��دِّ
العاملة؛ اإ�س��افة اإلى حتوي��ات املغربني يف اأوروبا والقارة الأمريكية واأ�س��راليا. 
وبكل هذه العوامل؛ ف�س��ًا عن املواقع الرْيعية املختلفة ال�س��ابقة الذكر، اأ�سبح جممل 

)17( �أنظر ب�سكل خا�ص:
يو�سف �ل�سايغ، التنمية الع�سّية، من التبعية اإلى االعتماد على النف�س يف الوطن العربي، مركز 

در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 1992 
Yusif A. Sayigh, The Arab Economy: Past Performance & Future Prospects, Oxford 
University Press, 1982. 
Yusif A. Sayigh, The Determinants of Arab Economic Development )two volumes(, 
Croom Helm London,1978.
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ر للنفط، �سجني انت�سار اآليات الرْيع يف كل  ر اأو غري امل�سدِّ القت�س��اد العربي، امل�سدِّ
د هذه احلالة من ال�سكون والركون  �رشايني املجتمع  وكل قطاعاته القت�سادية؛ ما ولَّ
يف جمالت الراكم املعريف والعلمي والتقني، وعدم توظيفه يف التنمية القت�س��ادية 
��ا من الفر�ض التي توّفرها  ال�س��املة وامل�س��تدامة - كما ُيقال اليوم - وال�ستفادة اأي�سً

العوملة لاقت�سادات الن�سطة والدينامية كاقت�سادات دول �رشقي اآ�سيا.

وابتداًء م��ن اأواخ��������ر الثم���انيني��ات، وحتت تاأثري موؤ�س�س��ات التمويل الدولية، 
واإقامة منت���دى الأبح���اث القت�س��ادي���ة لل���دول الع���ربية واإي���ران وت���ركي������ا 
Economic Research Forum، ومركزه القاهرة، انخرط الكثري من القت�شاديني 

الع��رب والأت��راك والإيرانيني املقيمني يف اخلارج  يف ال�س��بكة البحثية التي متيَّزت 
باإ�س��فاء طابع القت�س��اد الريا�س��ي Econometrics ذات النزعة الليربالية ال�سديدة 
الوط��اأة؛ ومن ث��مَّ اأتى انهيار الحتاد ال�س��وفييتي وزوال كل الأدبيات القت�س��ادية 
التقدمية الطابع؛ با�س��تثناءات قليلة يف العامل العربي وعلى راأ�س��ها كتابات ال�س��ديق 
�سمي اأمني وعدد من الزماء املنخرطني يف جمعية الأبحاث القت�س��ادية العربية، 
�سة لن�رش  فاأ�سبحت �ساحة الفكر القت�سادي العربي والبحوث القت�سادية الطابع مكرَّ
اأدبّيات الليربالية اجلديدة ومبادئها الأيديولوجية اجلامدة ونظرتها اإلى اقت�ساد ال�سوق 
كاأداة �س��حرية لتحقيق التنمية، من دون اأية نظرة اإلى القت�س��اد احلقيقي وم�سكاته 
ومعرقاته وت�سابكه مع عوامل اجتماعية وتربوية؛ اإ�سافة اإلى غياب حتليل العن�رش 
ز الرثوات لدى بع�ض  ي اإلى تركُّ الرْيعي املهْيمن على القت�س��ادات العربية وامل��وؤدِّ
ن معرقًا اإ�سافًيا للتنمية  بة من اأهل احلكم. وهذا الو�سع يكوِّ املجموعات العائلية املقرَّ
ولتطوير مناذج بديلة تعتمد ق�س��ية خلق الظروف الجتماعية والثقافية وال�سيا�س��ية 
ر  التي من �س��اأنها اأن تطلق عملية تنموية حقيقية، تق�س��ي على اقت�س��اد الرْيع وحترِّ
الطاقات الإنتاجية والإبداعية يف املجتمعات العربية، وتوقف من ثم النزيف الب�رشي 

د بهجرة الأدمغة. اخلطري املتج�سِّ

اء هذا التط��ّور بقيت املع��ارك الفكرية القت�س��ادية يف العامل العربي اأ�س��رية  وج��رَّ
التناق�ض بني مدر�س��ة ليربالية خا�سعة لعقيدة موؤ�س�س��ات التمويل الدولية وجمموعة 
الدول ال�س��بع ال�س��ناعية الكربى من جهة، والقت�س��اديني العرب املنتقدين للعوملة 
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ولليربالية اجلديدة، وال�س��اعني اإلى اإيقاف املد الليربايل الوح�سي يف املنطقة العربية، 
اله��ادف اإلى تفكيك اإجن��ازات القطاع الع��ام حلماية ال�رشائح املح��دودة الدخل من 
املجتمع، من جهة اأخرى. لكن مل تن�س��ب املعركة الفكرية على حتليل مر�ض الرْيع 

رة على املجتمع اقت�سادًيا وثقافًيا وجمتمعًيا. النف�سي وتاأثرياته املدمِّ

٭ نحو تغيي الّثقافة القت�سادّية العربّية
يتبادر هنا اإلى الذهن ال�س��وؤال الأ�سا�س��ي حول القوى الجتماعية التي ميكن اأن تقود 
عملي��ة التغيري يف الوطن العربي، خا�س��ًة يف ظل الأو�س��اع التي نعي�س��ها، حيث 
اأ�س��بحت �س��يطرة اأهل احلكم، بال�رشاكة مع بع�ض الفّعاليات القت�س��ادية النافذة، 
�سيطرة مطلقة. لكنني اأرى اأنَّ العمل هو عمل طويل الأمد لتغيري الثقافة القت�سادية 
ال�س��ائدة واإغناء الأدب القت�س��ادي العرب��ي ببحوث خارج املو�س��وعات التقليدية 
رة والطرق املاألوفة يف الكتابة القت�سادية، اأكانت ليربالية الطابع اأم ا�سراكية  املتكرِّ
اله��وى، لانكباب عل��ى ت�رشيح الآف��ات املجتمعية القت�س��ادية التي نع��اين منها، 
ق يف حتليل البنى القت�س��ادية والجتماعية، وب�سكل خا�ض ما تبّقى من البنية  وللتعمُّ
ق  �سة، والتعمُّ الريفية، وكذلك حتليل اأو�ساع الفئات املحدودة الدخل اأو الفقرية املهمَّ
يف درا�س��ة هيكلية القطاع اخلا�ض املنق�س��م ب�س��كل حاد بني عدد قلي��ل من ال�رشكات 
احلديثة ال�س��كل يف كل قطر عربي ومئات الآلف من املن�ساآت القت�سادية ال�سغرية 
احلج��م، التي مل تنخرط يف قنوات القت�ش��اد احلديث، ومل ترتبط بالقطاع احلديث 
املحلي، كما ح�س��ل يف الدول الأخرى حيث انطلقت فيها بنجاح احلركة الت�س��نيعية 

رت القدرات التناف�سية. وتطوَّ

ول بدَّ هنا من الإ�س��ارة اإلى املوؤلَّف القيِّم الذي �سدر موؤخًرا باللغة الفرن�سية للدكتور 
اأحمد هنّي)18(، وهو اقت�س��ادي التكوي��ن من القطر اجلزائري، حي��ث يحلِّل تاأثري 
��ا على النظام  ا اأي�سً القت�س��اد الرْيع��ي لي���ض فقط على الأقط��ار املنتجة للنف��ط، اإمنَّ
ل من العتماد على م�س��ادر الرْيع ال�سناعية والإنتاجية،  الراأ�س��مايل العاملي املتحوِّ

)18(
Ahmed Henni, Le Syndrome islamiste et les mutations du capitalisme, Non Lieu, Mars 
2008.
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اإلى م�س��ادر الرْيع املالية اجلديدة. وهو يحلِّل ن�س��وء احلركات الإ�سامية وتطّورها 
�س��من هذا التحّول الكبري؛ اإذ اإنَّ هدف هذه احلركات يف نظره املطالبة بح�س��ة اأكرب 
يف الريوع الناجتة عن القطاع النفطي يف الدول الإ�س��امية، خا�س��ًة اأنَّ م�ستويات 
املعي�س��ة يف عدد من ال��دول املنتجة للنفط مل ترتفع لدى الطبق��ات الفقرية؛ بْل زادت 
�س��وًءا )اإندوني�س��يا؛ نيجرييا؛ اجلزائر؛ العراق؛ ال�س��عودية،وغريها(، وا�ستفاد من 

الرْيع النفطي نخبة قليلة من النا�ض.

ويف نهاية التحليل، فاإنَّ القت�س��ادات العربية تتميَّز بحالت تبذيرية متوا�سلة حيث 
الق��درات الب�رشية كما الإمكانات الزراعية، مهَمل��ة اإلى اأبعد احلدود، وهي ظاهرة 
ا  ملفتة للنظر باملقارنة مع اقت�س��ادات �رشقي اآ�س��يا التي ل تتمتَّع مبوارد طبيعية، اإمنَّ
تعتم��د على القدرات الب�رشي��ة والعلم والتكنولوجيا لإنتاج اأحدث ال�س��لع واخلدمات 
ذات القيمة امل�س��افة العالية لتاأمني حياة كرمية ل�سعوبها. اإنَّ عملية التنمية التي تعتمد 
على القت�س��اد الرْيعّي، والتي تتكيَّف بوجود جيوب فق��ر واأمية وتهمي�ض بالدرجة 

التي جندها يف الوطن العربي، ل ميكن اإل اأن تعيد اإنتاج التخلُّف باأب�سع اأنواعه.

هة م��ا دام اأنَّ الثقافة القت�س��ادية   لك��نَّ روؤي��ة هذا التخلُّف ت�س��تمر ناق�س��ة وم�س��وَّ
مات الرْيعية امل�سوؤولة عن هذا الو�سع  وال�سيا�س��ية ل تام�ض ول حتلِّل ول تنتقد املقوِّ
ن با�ستمرار من متابعة اقت�ساد التبذير، وتقييد احلريات  وعاقتها باأنظمة �سيا�سية تتمكَّ
وعدم احرام الإن�س��ان العربي، وع��دم القيام بتجنيد قدرات��ه الإنتاجية والإبداعية 
وا�س��تنفارها؛ بْل ما ت�سهده ال�س��احة القت�س��ادية العربية، من وراء التقدم ال�سكلي، 
ه��و املزيد من العتم��اد احل�رشي على التدفقات املالية ال�س��خية الآتية من م�س��ادر 
وقطاعات الرْيع املهْيمنة واملت�سلِّطة على جميع البنى القت�سادية يف الوطن العربي. 
ي الكبري  ولذلك تقع م�سوؤولية كبرية على القت�ساديني لكْي يرتقوا اإلى م�ستوى التحدِّ

يف البحث عن بدائل التنمية العربية؛ اأْي التغلُّب على اقت�ساد الرْيع. 
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5- الأ�سب���اب املتعلرِّقة بق�سور ال�سيا�سات القت�سادّية والجتماعّية: الأداء املقّيد 
لكل من القطاع العام والقطاع اخلا�س والقطاع التعليمي يف املجال القت�سادي 

والجتماعي
اأ- انعدام الروؤية امل�ستكة بني الدول���ة واأجهزتها والقطاع اخلا�ّس والقطاع التعليمّي 

لو�سع الآليات الكفيلة بتوطني العلم والتكنولوجيا وانت�سارهما
ق ال�سيا�س��ات القت�س��ادية لاأقطار العربية عن مثياته��ا يف دول �رشقي  اإنَّ م��ا يفرِّ
اآ�س��يا هو انعدام وجود روؤية م�س��ركة بني القطاع الع��ام والقطاع اخلا�ض والقطاع 
التعليم��ي لردم الهوة الهائلة بني املجتمعات العربي��ة واملجتمعات الأكرث تقدًما يف كل 
ما يتعلَّق بق�س��ايا ا�س��تيطان العلم والتقنيات يف ال�سناعات واخلدمات احلديثة ومتلُّكها 
وتطويرها، �سواًء ل�سالح الرفاه املحلي اأم من اأجل تقوية القدرة التناف�سية لاقت�سادات 
العربية. وكما هو معلوم، فاإنَّ املنطقة العربية هي من املناطق الأقل اإنفاًقا على ق�سايا 

البحوث والتطوير، واأنَّ ما ُيْنَفق هو فقط عرب الدولة والقطاع العام.
�ض اأية موارد مالية للبحوث والتطوير، وامل�سوؤولية  اأما القطاع اخلا�ّض فهو ل يخ�سِّ
ا و�سع ال�سكون  هنا ل تقع على القطاع العام اأو القطاع اخلا�ض اأو الثنني مًعا، اإمنَّ
ه عدم تناول الفكر العربي ق�سية العلم والتكنولوجيا اإلَّ  والتاأخر التكنولوجي هذا مردُّ
رين والعلماء العرب.  فات عدد حمدود جًدا من املفكِّ ب�س��كل هام�سي للغاية اأو يف موؤلَّ
وهذا ما يف�رشِّ  ا�س��تمرار الهوة التكنولوجية بيننا وبني العامل اخلارجي واتكالنا على 
خ��ربات ال�رشكات املتعددة اجلن�س��يات يف كل املجالت التي تتطلَّ��ب تقنيات حديثة 
دة، وذلك على الرغم من الإنفاق الكبري على القطاع الربوي، وكذلك على  ومعقَّ

قطاع الإن�ساءات والبنية التحتية )اأنظر اجلدول رقم 8(.
��ْف على ذلك التكال املتوا�س��ل على ���رشكات النفط العاملي��ة للتنقيب عن النفط  �سِ
والغ��از وا�س��تغالهما، عل��ى الرغم من م�س��ّي اأكرث م��ن ثاثة اأرب��اع قرن على 
ا�س��تغال النفط وت�سديره من املنطقة العربية. والكام نف�سه ميكن اأن ُيقال عن بناء 
املطارات واجل�سور وال�سكك احلديدية والأنفاق، وكذلك بالن�سبة اإلى العتماد الكّلي 
دات الكهرباء اإلى حمط��ات تكرير املياه،  عل��ى التجهيزات الأجنبية من اأب�س��ط مولِّ
واإلى جتهيزات اأقل تعقيًدا مثل الثاجات والغ�سالت الكهربائية والهواتف والأدمغة 

الإلكرونية... اإلخ.
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كما جتدر الإ�سارة جمدًدا اإلى الفجوة الغذائية املت�ساعدة يف العامل العربي على الرغم 
م��ن الإمكانات الكبرية الكائنة يف بع���ض الأقطار التي تتمتع مبوارد مائية مهّمة مثل 

م�رش وال�سودان ولبنان و�سورية.
ا نتيجة ال�س��كون العلمي والتكنولوجي الذي تفر�سه  وهذه ال�س��ورة القامتة هي اأي�سً
هيمنة القت�س��اد الرْيعي، التي ل ت�س��تدرج القطاع اخلا�ض اإلى الدخول يف عمليات 
ال�س��تثمار يف التقنيات واملعارف العلمية والقوة الب�رشية العالية الكفاءة، نظًرا لتعدد 
الفر���ض يف توليد اأرباح كبرية من دون خماطرة يف اأن�س��طة اقت�س��ادية ب�س��يطة يف 

جمال التجارة والعقارات واملال والنقل كما �سبق ذكره.
وله��ذه الأ�س��باب ن��رى اأنَّ العاقة بني القط��اع العام والقطاع اخلا�ض حم�س��ورة 
يف ق�س��ايا ثانوية تتعلَّق بالمتيازات ال�رشيبية والت�س��هيات واحلمايات التي يطلبها 
ر  القطاع اخلا�ض من الدولة بحجة حت�س��ني املناخ ال�ستثماري، وهو مو�سوع يتكرَّ
ب�سكل رتيب منذ بداية عهد النفتاح القت�سادي الذي اأنهى مرحلة التاأميمات والتدّخل 

املكثَّف للدولة يف القت�ساد.
وجتدر الإ�س��ارة هنا اإلى غياب القطاع الربوي عند ر�سم ال�سيا�سات التنموية، وقلة 
عاق��ة هذا القطاع بالقطاع اخلا�ض لتحديد ا�س��راتيجية اخل��روج من حالة الركود 

التكنولوجي والتقني.

دول اخلليج ودول 
عربية أخرى

أمريكا الشمالية 
واستراليا

دول االحتاد األوروبي + 
٤,٤١٧,٨٦٥  النرويج + سويسرا

٪٤٥

٪١,٢٢٤,٩٩٦  ١٣

٤,٠٦٢,٨٥٨
٪٤٢ 

جتهيز املوارد احمللية واخلارجية 
من أجل التنمية املستدامة

حتفيز االبتكار 
واألبحاث والتطوير

تقوية القدرات 
األساسية ألطراف 
التنمية املستدامة

استبدال الدين اخلارجي 
مببادرات محفزة لالبتكار 

واألبحاث والتطوير

نقص في ديناميكية 
الريادة االقتصادية 

للقطاع  اخلاص

شبكة التغيير التنموي

رسم بياني (٣)
التنمية املستدامة في املنطقة العربية

كسر احللقة املفرغة

رسم بياني (١)
 توزيع املهاجرين من منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا على املناطق:

٢٠٠٠ - ٢٠٠٣ 

رسم بياني (٢)
إقامة الروابط املؤسسية بني أطراف التنمية الفاعلني 

الدولة املركزية

النقابات العمالية 
والزراعية

املنظمات غير 
احلكومية

القطاع اخلاصالقطاع التربوي

الهيئات احمللية

- شركات خاصة - املدارس املهنية

- املدارس الثانوية

- مراكز أبحاث

- جامعــات
- منظمات أرباب العمل

- اجلمعيات املهنية والقطاعية

تدهور في البيئة 
والبنية التحتية

ازدياد الفقر

نقص في املوارد املالية
عجز في املوازنة العامة 

وامليزان التجاري

انتاجية منخفضة

هجرة األدمغة

نقص في فرص العمل

التمويل احمللي لالبتكار 
وللمؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم

حتسني النظام الضرائبي
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ومن العوامل الأخرى ل�سوء الأداء القت�سادي العام، ل بدَّ من الإ�سارة اإلى انعدام 
وج��ود �سيا�س��ة ملعاجلة الهوة الكب��رية واملتفاقمة ب��ني الأرياف وامل��دن، واحلّد من 
النزوح الع�س��وائي اإلى املدن. وهذا يعود اإلى ق�س��ية اأ�سا�س��ية، وهي الغياب الكامل 

ل�سيا�سة تطوير املناطق ب�سكل متجان�ض، وهي بذاتها ق�سية رئي�سية.  

ب- عدم الهتم���ام بالتنمية املناطقّية داخل كل قطر عربّي وتطوير بنى الهيئات 
املحلّية وتقوية اأجهزتها الب�رضّية، وعدم وجود خطط تنموية مناطقية

اإنَّ ال�سيا�س��ات القت�س��ادية العربية تهتم يف معظم الأحيان، ب�س��كل �سبه ح�رشي، 
بتطوير العا�س��مة مركز احلكم وبع�ض املدن الرئي�س��ية، وتطوير �سبكات النقل بني 
تلك املدن والعا�سمة، اإمنا تغفل التنمية املناطقية بحّد ذاتها؛ اأي و�سع اخلطط التنموية 
ال�س��املة لكل املناطق لكْي تكون التنمية متوازنة يف ما بني املناطق، وللحوؤول دون 
ز ال�س��كان يف املدن الرئي�س��ية اأو يف ال�سواطئ املطلة على البحر كما هو احلال يف  تركُّ
بع�ش البلدان. وجتدر الإ�ش��ارة  هنا اإلى ���رصوط جناح التنمية املناطقية التي تتطلَّب 
تقوية امل��وارد املالية والب�رشية للهيئات املحلية، وت�س��افر اجلهود بينها وبني القطاع 

اخلا�ض القت�سادي، وبني موؤ�س�سات القطاع التعليمي.

وق��د ت��دّل كل التجارب عل��ى اأنَّ جمرد اإقامة احل��ّد الأدنى من البني��ة التحتية وفتح 
املدار���ض واملوؤ�س�س��ات التعليمية يف املناط��ق والأقاليم ل يكفي بح��ّد ذاته خللق حالة 
تنموية متوا�س��لة وم�س��تدامة؛ بْل يجب و�س��ع خطط متكاملة ي�س��ارك فيها القطاع 
اخلا���ض لتطوير املناطق واإن�س��اء فر�ض العم��ل فيها وبع�ض املراف��ق الهامة، التي 
ت�س��اهم يف اإبقاء ال�س��كان يف املناطق واإْن كانت نائية بالن�س��بة اإلى العا�س��مة اأو املدن 

الرئي�سية الكربى. 

ج- ع����دم الهتمام بالأنظم����ة ال�رضيبّية وبكفاءة الأجه����زة الإدارّية للدولة، وعدم 
ا�ستعمال الأنظمة ال�رضيبّية لتوجيه القت�ساد نحو الأن�سطة الإنتاجية الطابع

اإنَّ الأنظم��ة ال�رشيبي��ة العربي��ة متخلِّف��ة للغاية وتعتم��د اعتماًدا كبرًيا على ر�س��وم 
ال�س��تهاك وال�رشائب املبا�رشة التي تتناول الأن�س��طة الإنتاجية. ومن املاحظ اأنَّ 
ع��دد من الأقطار العربية تعفي من اأي اقتطاع �رشيبي، ب�س��كل اأو باآخر، الأرباح 
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الراأ�سمالية )والريعّية الطابع( يف قطاع العقارات اأو عائد املحفظات املالية. هذا اإ�سافة 
اإلى الإعفاءات ال�رشيبية املعطاة ع�س��وائًيا بحجة حت�س��ني مناخ ال�س��تثمار وت�سجيع 
َنح  القطاع اخلا�ض على ال�س��تثمار. ويف معظم الأحيان نرى اأنَّ هذه الإعفاءات مُتْ
من دون اأن تكون متعلِّقة مبعايري وا�س��حة، خا�س��ًة معايري ال�س��تثمار يف ميادين 

التقنيات احلديثة التي يحتاج اإليها القت�ساد املحلي.

ا من الإ�سارة اإلى التهّرب ال�رشيبي الكبري الذي يح�سل يف معظم الدول  ول بدَّ اأي�سً
ح عن حقيقة اأرباحها يف ال�سفقات  العربية، خا�سًة لدى الفئات املي�سورة التي ل ت�رشِّ
ويف اأعمال الو�ساطة التجارية بني ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات والأجهزة احلكومية 

التي ت�ستعني بها لإجناز م�رشوعات البنية التحتية. 

فالكث��ري من النا�ض يف ال��دول العربية ل يُع��ّد اأنَّ التهرب من ال�رشيب��ة عمًا منافًيا 
لاأخاق العامة؛ اإْذ يرى الكثري من املكلَّفني اأنَّ القتطاع ال�رشيبي نوع من قر�سنة 
هم ي�س��كون با�س��تمرار م��ن قلَّة خدمات  الدولة على اأموالهم واأرزاقهم، خا�س��ًة اأنَّ
الدول��ة اأو ع��دم جودتها. وهذه النظ��رة موروثة من��ذ عهد ال�س��لطنة العثمانية ول 
م معظم ال��دول العربية اخلدمات  تتطاب��ق مع حقيقة الأو�س��اع احلالية، حي��ث تقدِّ
املتعّددة ملواطنيها، بدًءا بالأم��ن وانتهاًء بالبنية التحتية وبخدمات اجتماعية وتربوية 
مة لدى  ا هذا املوقف اأ�س��بح »ثقافة« متعمِّ خمتلف��ة )ب�رشف النظر عن نوعّيتها(. اإمنَّ

النخبة العربية، خا�سًة لدى رجال الأعمال واأ�سحاب املهن احلّرة. 

ول بد من الإ�س��ارة هنا اإلى تف�س��ي الف�س��اد يف الكثري من الدوائر ال�رشيبية، كما هو 
ا. وقد تنامت اأعمال الف�ساد مع  احلال يف دوائر اأخرى ورمبا يف الهيئات املحلية اأي�سً
الفرق ال�سا�سع يف املداخيل الذي تزايد على مّر ال�سنني بني اأجور العاملني يف القطاع 

العام وامل�ستوى املرتفع للمداخيل يف القطاع اخلا�ض احلديث وبع�ض املهن احلرة.

اإنَّ هذه ال�س��مات ال�سلبية لاقت�س��ادات العربية، التي اأ�س��بحت بنيوية الطابع، وقد 
اأغفلتها نظم ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية العربية، هي التي تف�رّش اإلى حدٍّ بعيد 
الوقوع املتوا�سل يف حالت خمتلفة من �سياع الهوية اجلماعية للمجتمعات العربية. 
ل النكبات الع�سكرية  فاملجتمعات التي ل تدخل يف عامل الإنتاج والإبداع، والتي تتحمَّ



اأزمــــة الفـكــــــر والُهــوّيـــة العربّيـــة ...                                                                                                     اأ. د. جــورج ُقـــرم

63

اء  املتتالي��ة وفقدان الكرامة وعزة النف�ض جّراء العت��داءات اخلارجية، وكذلك جرَّ
انع��دام العدالة يف توزيع الرثوات الوطنية وتف�ّس��ي حالت التهمي�ض والبطالة )اأنظر 
اجلدول رقم 9( والفقر والأمية، ت�س��بح جمتمعات عر�س��ًة ل�سّتى اأنواع اإرها�سات 

الُهوّية التي ت�سيطر على العقول وت�سل قدراتها الفكرية.

اجلزء الثالث: اإرها�صات الُهوّية العربّية نتيجة عدم دخول العرب عامل االإنتاج

نة  اإنَّ اإرها�س��ات الهوية العربية وعْجز العرب عن التفاق على اأهم العنا�رش املكوِّ
ع عنها من نظام قَيم م�سرك ونظرة متجان�سة – واإْن مل  ل�سخ�سيتهم القومية وما يتفرَّ
تكن متطابقة متاًما - اإلى اأمور الدنيا والتحديات اخلارجية والداخلية، هما عن�رشان 
اأ�سا�س��يان ل�س��تمرار حالة التخلُّف والوهن والعجز التنموي. ومردُّ ذلك يف نظرنا 
لي�ض فقط عدم الوعي الكايف يف تناول التحديات القت�س��ادية والثقافية والجتماعية 
والعلمي��ة؛ بْل ما نتج عن هذا الوعي الناق�ض م��ن عدم الدخول يف عامل الإنتاج بكل 
ياته، مكتفًيا بال�ستفادة من الريوع املختلفة التي ذكرناها يف ما �سبق، مع  اأبعاده وحتدِّ
د عن هذه الريوع من اآفات جمتمعية خمتلفة قد و�س��فها بع�ض الروائيني  كل م��ا تولَّ

العرب بباغة ودقة يف امل�ساهدة اأكرث من الكثري من القت�ساديني)19(.
لذلك ل بدَّ هنا من و�س��ف القاقل وال�س��طرابات التي ما تزال حتول دون بروز 
يات الزمن املعا�رش. ويف  �سخ�س��ية عربية قومية حديثة الطابع، اأي متكيِّفة مع حتدِّ
نظرنا اأنَّ هذه احلالة ال�س��طرابية العميقة لن تراجع وتتا�س��ى م��ا دام اأن املنطقة 
العربية تعاين من حالة الت�سّوهات القت�سادية والجتماعية التي و�سفناها، والناجتة 
ن، قطرًيا  ع��ن فقدان اإعادة بناء الوطن العربي على اأُ�س���ض اقت�س��ادية متين��ة، توؤمِّ
ر املراأة من ما تعانيه بدرجات  وقومًيا، فر�ض العمل الائقة للعن�رش ال�ساب، وحترِّ
متفاوتة من حالة تهمي�ض، ويف بع�ض املوا�س��ع من حالة اإق�ساء عن حياة املجتمعات 
العربي��ة، وعودة الكف��اءات العربية الكث��رية التي هجرت الوط��ن، وكذلك عودة 
نى باخل�سائر  الرثوات املالية ال�س��خمة التي متَّ توظيفها يف الأ�سواق الدولية، وهي مُتْ

اإثر الأزمات القت�سادية الدولية املتتالية.    
ان »ليلة املليار«، ورو�ية �سنع �هلل �إبر�هيم »ذات«، وكذلك  )19( �أنظر على �سبيل �ملثال رو�ية هالة �ل�سمَّ
رو�ية عبد �لرحمن منيف »مدن امللح«؛ �إ�سافة �إلى عدد من �لرو�يات �لأخرى �لتي ت�سف �لتحّولت 

�لجتماعية �لعمالقة �لتي نتجت عن �لرثوة �لنفطية و�آثارها يف �ملجتمعات �لعربية.
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1- منبع القلق واحلية لدى العرب يف الزمن املعا�رض
على الرغم من بع�ض الإجنازات التي �سبق اأن ذكرناها، ما يزال الوطن العربي بعد 
ك؛ ومن ثم يف  م�س��ي اأكرث من قرن على اإطاق النه�سة العربية يف حالة وهن وتفكُّ
حالة تهمي�ض يف النظام الدويل الذي اأ�س��بح يتغا�س��ى عّما ي�سيب املنطقة العربية من 
ل امل�ستمر  نزاعات دموية وهدر حلقوق �سعوبها، بْل ي�رشعن عرب الأمم املتحدة التدخُّ
�ض اإليها يف فل�سطني ولبنان، ب�سكل  ال�سافر يف �سوؤونها والأعمال العدوانية التي تتعرَّ
خا�ض على اأيدي املحور الأمريكي الإ�رشائيلي. ولهذا ال�سبب، تعاظم لدى العرب، 
نخبًة و�سعوًبا، منذ انهيار ال�سلطنة العثمانية، ال�سعور باحلرية والقلق الكبريْين، بعد 
اأن عا�س��وا يف كنف ال�س��لطنة العثمانية املبني��ة على الولء الديني وال�سيا�س��ي للخليفة 
العثماين املقيم يف ا�سطنبول، بعيًدا عن مراكز العلم والثقافة العربية. ولكْي نفهم عمق 
الأزمة، منذ دخول ال�ش��لطنة العثماني��ة يف مرحلة النحطاط، يجدر بنا التذكري باأنَّ 
العن�رش العربي يف ال�س��لطنة العثمانية كان قد فقد دور الريادة ال�سيا�س��ية والع�سكرية 
الذي كان مار�سها منذ الفتوحات الإ�سامية حتى القرن العا�رش؛ بْل اإنَّ العثمانيني قد 
اعتمدوا يف غالب الأحيان، لب�س��ط �س��يطرتهم على اأرا�سي ال�سلطنة مبا فيها الأقاليم 
العربية، على عنا�رش عرقية غري عربية مل�ساعدتهم يف اإدارة اأقاليم ال�سلطنة، خا�سًة 
قيادات ع�س��كرية من قومي��ات البلقان اأو فّعاليات اقت�س��ادية يوناني��ة اأو يهودية اأو 

ا يف كنف ال�سلطنة. اأرمنية، كانت تعي�ض اأي�سً

▪ احلالة يف دول امل�رضق العربّي
انح�رص الن�ش��اط اجلماعي العربي ب�ش��فة عامة يف دول امل�رصق العربي يف ال�شوؤون 
الديني��ة ويف بع�ض اأعمال التجارة، مع الإ�س��ارة اإلى اأنَّ العن�رش العربي امل�س��يحي 
قد احتلَّ ال�س��دارة يف ه��ذه الأعمال نظًرا للروابط بني الكنائ���ض ال�رشقية والكنائ�ض 
الأوروبية ون�شاط الإر�شاليات وفتحها للمدار�ش احلديثة مع تعليم اللغات الأجنبية، 

الأمر الذي مل يت�سنَّ للعرب امل�سلمني ال�ستفادة منه بال�سهولة نف�سها.

ر يف العاقات بني امل�س��لمني وامل�سيحيني  ومن وراء هذه الظاهرة برز نوع من التوتُّ
الع��رب يف القرن التا�س��ع ع�رش، وقد انفجر هذا التوتر يف دم�س��ق عام 1860 بفتنة 
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ت اإلى جمازر �س��د امل�س��يحيني. وقد اأّدى الأمري عب���د القادر اجلزائري  ك��ربى اأدَّ
- الذي كان ال�س��تعمار الفرن�س��ي قد اأب��ع��ده من اجلزائر - دوًرا كب��رًيا يف اإيقافها 
وحماية اأرواح امل�س��يحيني وممتلكاته��م. وقبل ذلك بقليل انفجرت يف جبل لبنان فتنة 
دة للغاية تتعلَّق بال�رشاع بني كبار  طائفية كربى بني الدروز واملوارنة لأ�س��باب معقَّ
جه ال�رشاع القوي بني كل من فرن�س��ا  الإقطاعي��ني من هاتنْي الطائفتنْي، ال��ذي اأجَّ
واإجنل��را للهيمن��ة على هذا اجل��زء املحوري من امل���رشق العربي. ول ب��دَّ هنا من 
الإ�سارة اإلى اأنَّ فكرة اإعادة يهود اأوروبا اإلى فل�سطني ن�ساأت يف الدوائر الدبلوما�سية 
الربيطانية حينذاك ل�س��ّد النفوذ املت�ساعد لفرن�س��ا يف املنطقة عرب الطائفة املارونية، 

وكذلك عرب احلكم امل�رشي اأيام حممد علي.

ر بني العرب اأنف�ش��هم  �ش��ت لأمناط خمتلفة من التوتُّ هذه الأو�ش��اع والتطورات اأ�شَّ
حول م�سريهم يف خ�سّم اإ�سارات خمتلفة لهتزاز ال�سلطة العثمانية التي كانت حتميهم 
��زة بوجهنْي خمتلفنْي؛ بْل متناق�س��نْي  اإلى ذلك احلني، وت�س��اعد ق��وة اأوروبا املتميِّ
د يف جزء وا�سع من الثقافة الأوروبية  عربالنزوع ال�ستعمارّي ال�ستعائّي، املتج�سِّ
جتاه الثقافات وال�س��عوب الأخرى، مبن فيه��م الأتراك والعرب من جهة؛ واملبادئ 
اجلديدة التحّررّية التي كانت حتملها فل�س��فة الأنوار ومبادئ الثورة الفرن�سية، والتي 
كانت تف�س��ح كل اأن��واع الظلم والقهر والقم��ع وحالت انعدام العدالة القت�س��ادية 
والجتماعية ، اأكان م�س��در هذه الأو�س��اع يرجع اإلى �س��وء تطبي��ق الدين اأم اإلى 

ا�ستبداد احلّكام والإقطاعيني، من جهة اأخرى.

▪ احلالة يف دول املغرب العربي
تختل��ف احلال��ة يف املغرب العرب��ي عّما هي علي��ه يف امل�رشق العربي نظ��ًرا لنوعية 
ال�ستعمار الفرن�س��ي )والإيطايل(، الذي مار�ض يف اجلزائر �سّتى اأنواع ال�ستيطان 
وتهمي���ض ال�س��كان املحليني وقمعهم وطردهم من املناطق اخل�س��بة؛ هذا اإ�س��افة اإلى 
�سعي ال�س��لطات ال�ستعمارية اإلى التفريق بني العن�رش الرببري والقبْيلي، والعن�رش 
العربي؛ ف�س��ًا عن جناح هذا ال�ستعمار يف اقتاع اجلزائريني اليهود من جذورهم 
الأ�سلية مبنحهم جماعًيا اجلن�سية الفرن�سية واإدماجهم يف البنية الجتماعية للم�ستعمر، 
وكذلك تراجع ا�س��تعمال اللغة الوطني��ة العربية، اإّل يف املدار���ض الدينية. وكما يف 
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امل���رشق العربي حيث زرع امل�س��تعمر ب��ذور الفتنة ب��ني اأبناء الطوائ��ف واملذاهب 
والأع��راق املختلفة، ترك امل�س��تعمر يف املغ��رب العربي بنية اقت�س��ادية واجتماعية 
هة، ُفِق��َد من خالها ال�س��تقرار التقليدي بني املدينة  وثقافية ولغوية منحرفة وم�س��وَّ

والريف، وبني العرب والرببر، وفتحت املجال اأمام القاقل.

ا، كما امل�رشق العربي، حركة  واجلدير بالذكر اأنَّ املغرب العربي قد عرف هو اأي�سً
تنوير واإ�س��اح ديني كبرية متيَّزت باأ�س��ماء جليلة مثل ال�س��يخ خي الدين التون�سي 
د الديني �س��تظهر  اأو ال�سيخ ب���ن بادي�س وغريهم من العلماء. غري اأنَّ رياح الت�س��دُّ
��ا يف املغ��رب العربي، واإنَّ م��ع بع�ض الفارق الزمن��ي لظهورها يف امل�رشق.  اأي�سً
ويف املنطقتنْي، اأ�س��بح ا�س��تعمال الت�س��دد الديني متعّدد اجلوانب ومتَّ توظيفه، �سواء 
لتاأكيد الهوية امل�سركة الإ�س��امية بهدف التغلُّب على النق�سامات املجتمعية املختلفة، 
ث عنه يف ما بعد )اأنظر امللحق رقم 2و3(.  اأم للمطالبة بالعدالة الجتماعية كما �سنتحدَّ

دة للتيارات الفكرية ال�سيا�سية  2- اللوحة املعقَّ
رون الإ�س��احيون العرب، م��ن م�رشقّيني ومغاربة، م��ن رجال دين  عم��ل املفكِّ
ومدني��ني، على التفاع��ل الإيجابي مع مب��ادئ فل�س��فة الأنوار واملن��اداة باحلريات 
العامة، واإر�س��اء دعائم املواطنية وامل�س��اواة، واإ�ساح �س��وء تطبيق املبادئ الدينية 
والتم�س��ك بتقاليد اجتماعية ل متت ب�س��لة اإلى الأخاق الدينية ال�سحيحة. كما دعوا 
اإلى الوحدة والت�س��امن اأمام ال�س��تعمار الأوروبي. لكنَّ الجتاهات يف الدعوة اإلى 
الوحدة كانت متعددة ومتناق�س��ة يف ما بينها؛ ما اأبطل اإلى حد بعيد فاعلية هذا اجلانب 
من الفكر العربي املنق�س��م اأ�سا�سَاً اإلى �سّتة تيارات رئي�سية على الأقل، بداأت يف نهاية 

القرن التا�سع ع�رش وتبلورت وتكاثرت خال القرن الع�رشين:

ل ين��ادي باحلفاظ عل��ى وحدة امل�سلمني من اأت��راك وعرب ملواجهة  ▪ التي���ار الأوَّ
الغزو الأوروبي باأ�سكاله املختلفة التي كانت تطال كل املجتمعات الإ�سامية، وتطلق 

يف الوقت نف�سه حركة جتديد يف الفكر الديني والنظر اإلى الراث.

▪ التيار الثاين املنادي بال�سغط على ال�سلطات العثمانية لتحقيق ل مركزية �سيا�سية 
يف ال�سلطن���ة تعيد للعرب احلد الأدنى من حريتهم وم��ن مكانتهم ومن تاأثريهم على 
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احلكم لدى الباب العايل، لكْي ي�ساركوا على قدم امل�ساواة مع العن�رش الركي يف �سّد 
الهجمة ال�س��تعمارية يف اتخاذ القرارات امل�سريية. ويف املغرب العربي املحتّل من 
جانب فرن�س��ا، اأ�سبحت املطالبة بامل�ساواة بني امل�س��توطنني من الأ�سول الأوروبية 
واأهل البلد، من دون امل�س��ا�ض بالأحوال ال�سخ�س��ية ونظام العائلة ح�سب مقت�سيات 

ال�رشيعة الإ�سامية، تطغي على الق�سايا الوطنية.

▪ التي���ار الثالث الأك��رث راديكالية واملعادي لاأت��راك الذي اأ�س��بح يطالب بعودة 
ًا العن�رش  ديه(، حممِّ اخلالف���ة اإلى العن�رض العربي )عبد الرحمن الكواكب���ي وموؤيِّ
د  الرتكي الغازي للوطن العربي م�ش��وؤولية النحطاط والتخلُّف. هذا التيار �ش��يتجدَّ
��خ يف القومي��ة العربية احلديثة الت��ي تطّورت عقيدتها ب�س��كل كبري يف القرن  وير�سَّ
خني واملثقفني الع��رب الذين  الع�رشي��ن. و�س��يقابل ه��ذا التيار تي��ار اآخر م��ن املوؤرِّ
لون العرب م�سوؤولية انهيار ال�سلطنة يف ِق�س��مها الآ�سيوي، و�سيعزون هيمنة  �س��يحمِّ
اأوروبا على العرب اإلى اإقدام العرب على الق�ساء على الت�سامن ووحدة امل�سري بني 
العن�رش الركي والعن�رش العربي حتت تاأثري الأفكار الأوروبية املن�س��اأ و�سيا�س��ات 

الدول ال�ستعمارية.

▪ التي���ار الرابع هو التيار العروبّي العلمايّن احلديث، وهو تكملة حلركة النه�س��ة 
د يف اأحزاب �سيا�سية كبرية، وب�سكل خا�ض التيار النا�رشي والتيار  العربية وقد جت�سَّ
البعث��ي وحرك��ة القوميني العرب. وقد كافح الإعام الغرب��ي وبع�ض من الإعام 
ًعا يف كثري م��ن الأحيان باأنَّ هذه العروبة هي  العرب��ي هذه التيارات ب�رشاوة متذرِّ
ي اإلى ا�سطهاد العرقيات الأخرى املتداخلة مع العن�رش العربي  عرقية الطابع وتوؤدِّ
ها معادية لاإ�سام والقيم  يف امل�رشق كما يف املغرب. كما متَّ و�س��ف هذه القومية باأنَّ
نع م�سلمني  ا اأبناء ما ي�سّميه الغرب »الأقلّيات«، اأم من �سُ الإ�سامية وهي من �سنع اإمَّ
��ك مبوروثهم.  فقدوا اأ�س��التهم وجذورهم واعتم��دوا الثقافة الغربية بدًل من التم�سُّ
وقد انت�رشت هذه النظ��رة يف منطقة املغرب العربي ابتداًء من اأواخر الثمانينيات، 
حيث اأ�سبحت كلمة »بعثي« مرادفة لكلمة »قومي ملحد« معادي لاإ�سام و»عربي 

عن�رشي« جتاه العرقيات الأخرى.
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��د يف اأن��واع خمتلف��ة م��ن القومّيات القطرّي���ة التي كانت  ▪ التي���ار اخلام�س جت�سَّ
تعتمد اخل�سو�س��يات املناطقية واملذهبية اأو الع�س��ائرية، اأو احل�سارات القدمية مثل 
الفرعونية والبابلية والفينيقية، �س��بًبا رئي�س��ًيا يف احلفاظ على الكيانات القطرية، كما 
ر�س��مها امل�ستعمر الأوروبي على ح�س��اب الوحدة الع�سوية بني العرب. كما اأنَّ هذا 
الجتاه كان اأ�س��ا�ض تطوير نزعات قومية خا�س��ة باأبناء العرقيات غري العربية التي 

عا�ست لقرون طويلة حياة م�سركة مع العن�رش العربي.

د يف تطوير عقيدة  ▪ التيار ال�ساد�س الذي ظهر يف الثاثينيات من القرن املا�سي جت�سَّ
ا  ا وثقافيًّا وتاريخيًّ القومية ال�سورية املنادية بوحدة باد ال�سام بو�سفها كياًنا ح�ساريًّ
��ا، يتميِّز باملزج بني ح�س��ارات �س��ابقة مثل احل�س��ارة البيزنطية واحل�سارة  خا�سًّ
ال�رشيانية الآرامية التي تفاعلت وتوّحدت يف القالب العربي ب�سكل خمتلف عن �سائر 
املناطق العربية ك�سبه اجلزيرة العربية اأو جمتمعات املغرب العربي، مع بقاء نظرة 
�س��بابية اإلى و�س��ع باد ما بني النهري��ن )العراق( يف عقيدة القومية ال�س��ورية كما 

رها اأنطون �سعادة وحمازبيه. طوَّ

▪ التي���ار ال�سابع الذي ظهر يف املرحلة نف�س��ها؛ اأْي يف الع�رشينيات والثاثينيات من 
القرن املا�س��ي، هو التيار املارك�س���ي العربي الذي بقي تي��اًرا ُنْخَبوًيا يف مراحله 
ا اأخذ بعًدا جماهريًيا ل ميكن نكرانه يف اخلم�س��ينيات وال�س��تينيات حني  الأول��ى، اإمنَّ
��ا تيارات القومية العربية بعًدا ا�س��راكًيا ُم�ْس��َتلهًما م��ن جتارب الحتاد  اأخذت اأي�سً
ال�س��وفييتي ودول اأوروبا ال�رشقية. وقد منا لدى التيار ال�سيوعي العربي ُبعد قومٌي 
بتاأثري من الو�س��ع ال�س��عبي العام، خا�سًة بعد اأن برز ف�س��ل كل املحاولت الأممية 
��ا يف ن�س��اأتها الأول��ى والقومية  للت�س��الح بني ال�س��هيونية ال�س��راكية الطابع اأي�سً
��ًدا للمطالب العربي��ة يف ال�رشاع  العربي��ة، واتخ��اذ الحتاد ال�س��وفييتي موقًفا موؤيِّ

العربي الإ�رشائيلي.

▪ التي���ار الثامن: بعد النكبات الع�س��كرية املتتالية اأمام اعتداءات الكيان ال�س��هيوين 
وتراج��ع نفوذ تيارات القومية العربية باأ�س��كالها املختلفة با�س��تبدالها بالنفوذ املتعاظم 
لاأقط��ار العربية امل�س��ّدرة للنف��ط يف منطقة اخللي��ج العربي ب��رزت اأيديولوجية 
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ال�سحوة الإ�سالمية بديًا لف�س��ل ال�س��حوة القومية، وانت�رشت ب�س��كل �رشيع يف كل 
اأنح��اء الوطن العربي والعامل الإ�س��امي. وق��د متَّ توظيفها ب�س��كل مكثَّف يف اإطار 
مكافحة التيارات املارك�سية املختلفة وجتنيد ال�سباب العرب من جن�سيات خمتلفة لقتال 

اجلي�ض ال�سوفييتي امُلحتّل يف اأفغان�ستان.     

د تناق�سات الّتيارات الفكرّية وانفجارها يف الأقطار العربية 3- جت�سُّ
هذه هي اللوحة املعّقدة للتيارات الفكرية ال�سيا�سية منذ الن�سف الثاين من القرن التا�سع 
ع�رش. فاإذا كانت مبادئ فل�سفة الأنوار قد تاأقلمت مع البيئة العربية والإ�سامية ب�سكل 
اإيجابي، بحيث اأ�س��بحت حتظى بنوع من الإجماع لدى النخبة املثّقفة واملنفتحة على 
احل�س��ارة الأوروبي��ة مبيزاتها احلديثة، فقد بقي خارج ه��ذا التفاعل جزء مهم من 
د �سمن  ��كوا باملوروث حول ال�رشيعة الإ�س��امية ب�سكل مت�سدِّ علماء الدين الذين مت�سَّ
اإطار فكر قومي اإ�س��امي ل يعرف بالقومي��ات اللغوية والثقافية والعرقية الطابع. 
كما اأنَّ عدم انت�ش��ار العلم واملعرفة خارج اأو�شاط نخبة قليلة من الوجهاء حال دون 

�سياغة ثقافة عامة جديدة خا�سة بالعرب �سمن منظومة فكرية متما�سكة. 

ر والعداء بني تي���ار قومي اإ�سالمي يبحث  اء ذل��ك، ن�ساأ هذا النمط من التوتُّ ج��رَّ
عن وحدة امل�س��لمني ويعادي وحدة العرب اأو ل ُيْعَطى ل��ه اأهمية ُتذكر يف ال�رشاع 
�س��ّد القوى ال�سهيونية وال�ستعمارية من جهة؛ والتيار القومي العربي املتنامي يف 
ل مرة على ال�ساحة  القرن الع�رشين، خا�س��ة بعد احلرب العاملية الثانية؛ اإذ برز لأوَّ
ال�سعبية تيارات جماهريية الطابع مثل النا�رشية والبعث وحركة القوميني العرب، 
م��ن جهة ثانية. ناهيك عن تنامي الع�س��بيات القطرية يف الوقت نف�س��ه ويف املرحلة 
ل الع�سبية القطرية �سمن الأحزاب  التاريخية نف�س��ها؛ بْل يف كثري من الأحيان توغُّ
العقائدية املنادية بالعروبة واملتناف�س��ة يف ما بينها على زعامة التيار ال�سعبي اجلارف 

انطاًقا من قاعدة قطرية، عدا تناف�سها مع التيارات ال�سيوعية.

زْد على ذلك عن�رش اآخر من التفرقة برز حني ا�س��تقلَّت الأقطار العربية عن الهيمنة 
الأوروبية، فبداأ ال�رشاع بني الأنظمة العربية القطرية على زعامة العرب يف النظام 
الدويل والإقليمي. وقد ا�س��تولى على هذا ال�رشاع التناف�ض بني الحتاد ال�س��وفييتي 
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والوليات املتحدة الأمريكية، خا�س��ًة يف ظل دخول الكيان ال�سهيوين طرًفا يف هذا 
اء ذلك منط من النق�س��ام بني الأنظمة العربية ق�سى على  ���ض جرَّ التناف�ض. وقد تاأ�سَّ
احلد الأدنى من الت�سامن بينها، وزاد من الت�سنُّجات والع�سبيات القطرية. فهذه هي 
الدول »املعتدلة«، وتلك هي ال���دول »الراديكالية«. تدعو املجموعة الأولى اإلى 
التقارب مع الوليات املتحدة لتقاء �رّش اإ�رشائيل وقدراتها الع�س��كرية، خا�س��ًة بعد 
احتال �سيناء وال�سفة الغربية واجلولن، فيما تدعو املجموعة الثانية اإلى »ال�سمود 
والت�سّدي« واملمانعة. وقد تبلورت كل هذه التناق�س��ات يف ن�س��وء مروحة وا�س��عة 
من احلركات الثورية الفل�س��طينية اإثر هزمية اجليو�ض النظامية القْطرية العربية عام 
1967، ونظًرا ل�س��عوبة توحيد هذه احلركات يف ا�سراتيجية واحدة ملقاومة العدو 
ال�س��هيوين متَّفق عليها عربًيا، ما اأّدى اإلى اأحداث اأيلول الأ�سود يف الأردن و�ساهم 

يف انفجار الو�سع يف لبنان ابتداًء من عام 1975.

كها حوة الإ�سالمّية والّثورة الإيرانّية على ال�ساحة العربية وتفكُّ 4- تاأثي ال�سّ
��حوة« الدينية  ح��ني غزا الحتاد ال�س��وفييتي اأفغان�س��تان، اأ�س��بحت تي��ارات »ال�سّ
الإ�س��امية التي انطلقت من دول اخلليج العربي بدي��ًا للقومية العربية يف املنطقة، 
تن�رش عرب �سيل من الو�س��ائل الإعامية اجلديدة نظرة بديلة ومعادية للنظرة القومية 
العربية؛ اإذ عّدت ال�س��حوة الإ�س��امية اأنَّ احتال اأفغان�ستان ق�سية مركزية للعرب 
وامل�س��لمني، وذلك على ح�ساب الهتمام بق�سية فل�س��طني، ما �سّهل ح�سول احلدث 
التاريخ��ي املريب بغزو لبنان من جانب اإ�رشائيل يف عام 1982 وو�س��ول جي�س��ها 
ك  اإلى بريوت وحما�رشتها ب�سكل وح�سي على مدى ثاثة اأ�سهر، من دون اأن حترِّ
الأنظمة العربية �ساكًنا اأمام مثل هذه الفاجعة ملا كان لبريوت من مكانة ثقافية مرموقة 

لدى العرب.

ويف املرحلة التاريخية نف�سها، متَّ تاأ�سي�ض منظمة املوؤمتر الإ�سالمي وموؤ�س�سات عّدة 
عة عنها، ترفع راية الق�س��ايا الإ�سامية وتناف�ض  اقت�س��ادية واجتماعية الطابع متفرِّ
اجلامع���ة العربية كمنرب عرب��ي وكمنظمة اإقليمية لتاأمني ت�س��امن العرب يف النظام 
الدويل. واأ�سبح الهتمام يتزايد حول ق�سايا امل�سلمني يف العامل. فبعد اأفغان�ستان انتقل 
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الركيز اإلى البو�سنة وال�سي�سان والفلبني وكو�سوفو...اإلخ، اإلى اأن اأ�سبحت الق�سية 
الفل�س��طينية ق�سية من بني ق�سايا متعّددة تخ�ّض امل�س��لمني وتعاجلها بع�ض احلكومات 
العربي��ة القريبة من الوليات املتح��دة مع حكومة هذه المرباطوري��ة اجلديدة التي 

حلَّت حمل ال�ستعمار الأوروبي.

وق��د منت يف امل�رشق العربي كما يف املغ��رب العربي، حركات التكفري التي متار�ض 
ا متار�س��ه �سّد القوى ال�س��تعمارية اجلديدة )الوليات  العنف �س��ّد امل�سلمني اأكرث ممَّ

عه ال�ستيطاين(.  املتحدة( والقدمية )الكيان ال�سهيوين وتو�سُّ

ا�شتمرَّ هذا النهج املوؤ�شف بعد �شقوط الحتاد ال�شوفييتي وبروز اإيران كالعب مهّم يف 
منطقة ال�رشق الأو�س��ط، بنظام �سيا�س��ي جديد اأنتج نوًعا من التثاقف ال�سيا�سي بني 
امل���وروث التقليدي امل�ستوحى من املذه���ب ال�سيعي، وبني عنا�رض من احلداثة 
ال�سيا�سي���ة وخطاباته���ا املختلفة. وكما هو معلوم فقد اأ�س��بحت ه��ذه الثورة نقطة 
خاف حاّد بني العرب، كما كان احلال �سابًقا يف العاقة مع الحتاد ال�سوفييتي، اإلى 
درجة مغامرة النظام العراقي يف حماولة بائ�سة لغزو اإيران، الدولة ذات الأرا�سي 

ال�سا�سعة التي يزيد عدد �سكانها اأربع مرات على عدد �سكان العراق.

د  والنتيجة اأنَّ العرب ابتعدوا اأكرث فاأكرث عن نقطة �س��عفهم وعجزهم الرئي�سي املتج�سِّ
يف ف�سلهم يف احلفاظ على اأرا�سيهم، �سواء يف فل�سطني اأو لبنان اأو �سورية، اأو م�رش، 
التي دفعت ثمًنا باهًظا ل�س��تعادة �س��يناء بابتعادها النهائي ع��ن تراثها القومي العربي 
ق ال�رشخ  وعن مركزيتها يف ال�س��وؤون العربية ل�س��الح دول اخللي��ج العربي. وتعمَّ
واخلافات بني العرب ب�س��كل مثري للده�سة بالن�سبة اإلى قوم يت�ساركون اللغة والثقافة 
عاتها املذهبية كما يف اأي دين اآخر. وهذه هي احلالة التي ل  والتاريخ، والديانة مبتفرِّ

نزال نعي�سها اإلى اليوم.

فما العمل، اإًذا؟

يف نظرن��ا ل بدَّ من الرتكيز باأولوية ق�ش��وى على هذا النحطاط يف م�ش��توى الفكر 
ال�سيا�سي العربي واآلية توليده لتناق�سات متوا�سلة بني املفّكرين العرب وبني الأنظمة 
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ر على �رشائح  القْطرية القائمة، املندرجة يف ال�سيا�س��ات النق�س��امية الطابع التي توؤثِّ
وا�س��عة من الراأي العام العربي. وب�س��كل خا�ض، يجب الركيز على اإعادة امل�ساألة 
القت�سادية، بكل الأبعاد التي ا�ستعر�سناها، اإلى �سلب الفكر ال�سيا�سي العربي كبديل 
للتجاذبات التي اتخذت طابًعا عقيًما حول الهوية ونظام القَيم. وهي اإ�س��كالية نتخبَّط 
فيها منذ عهد النه�س��ة الأولى حتت عنوان »الأ�سالة واحلداثة«، وا�ستحالة التوفيق 
بينهم��ا. وقد اأخذت هذه الإ�س��كالية طابًع��ا اأكرث حدة حني احتلَّت ق�س��ية العودة اإلى 
امل��وروث الديني كعن�رش هوية جامعة، وم�س��در ح�رشي لنظام القَيم، ال�س��دارة 
يف الإعام والبحوث الأكادميية على ح�س��اب عنا�رش الهوية العربية؛ ما زاد ق�سية 
��ا وذوباًنا يف منظومة اإ�س��امية متع��ددة املدار�ض واملذاهب  الهوي��ة العربية غمو�سً
ي هذا احلل النظري اإلى اإزالة التوترات والت�س��نُّجات يف  والقوميات، دون اأن يوؤدِّ

ما بني العرب اأنف�سهم اأو بني العرب والفر�ض اأو الأتراك.

ل �س��ك اأنَّ الغالبية الكربى من ال�س��عوب العربية تدين بالإ�سام، لكن الدين والقَيم 
نوا العن���رش احل�رشي للهوية، فالهويات اجلماعية هي دوًما  الدينية ل ميكن اأن يكوِّ
ة التي يطمئن اإليها ال�س��خ�ض هي  ب��ة من عنا�رش خمتلف��ة، واإنَّ الهوية امل�س��تقرَّ مركَّ
نة لها، بنية متما�س��كة ومتكيِّفة مع الأو�س��اع  الهوي��ة التي تتميَّز ببنية العنا�رش املكوِّ

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية امُلعا�سة. 

لة والواقع امُلعا�ض،  ا عن الإنف�س��ام بني الهوية املتخيَّ اأما اأمرا�ض الهوية فهي تنتج اإمَّ
��ا عن �س��يطرة حديدي��ة لعن�رش واحد م��ن الهوية عل��ى كل العنا�رش الأخرى،  واإمَّ
��ا انف�س��ال الإن�س��ان عن واقعه؛ ومن ثم عدم قدرته على احلياة ب�سكل  ما يخلق اأي�سً

ال. دينامّي وفعَّ
وجتدر الإ�س��ارة هنا اإل��ى اأنَّ املحاولت الفكرية والثقافية املتع��ّددة واحلثيثة للتوفيق 
ب��ني القومية الدينية الطابع ب�س��كل ح�رشي، والقومية احل�س��ارية الثقافية املرتِكزة 
على اللغة والتاريخ امل�س��َركنْي، التي جتعل من العرب كتلة لها خ�سو�سيتها بالن�سبة 
لل�س��عوب الإ�س��امية الأخرى، مل تف�ِض اإلى الآن اإلى مداواة الإرها�سات الُهويتّية 
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��ط فيها، كما مل حُتل دون توظيف الدين باأ�س��كال م�س��يئة للدين نف�س��ه يف  الت��ي نتخبَّ
املعارك ال�سيا�سية قطرًيا وقومًيا ومع العامل اخلارجي.

وه��ذا ل يعني النظ��ر اإلى الأحزاب ال�سيا�س��ية الت��ي ترفع راية الدي��ن يف براجمها 
وتطلُّعاته��ا نظرة عداء مطلقة ورغبة يف الق�س��اء عليه��ا، اإل يف حالت املجموعات 
الإرهابي��ة التكفريية الطاب��ع، على خاف الأن��واع املختلفة من الأح��زاب املوؤمنة 
باأهمية الدين يف احلياة ال�سيا�س��ية، التي تقبل بتعددي��ة الآراء ومبادئ حرية الإميان 
ا يف مو�س��وع الُهوّية وطرق الو�س��ول  واملعتَق��د واحلريات الفردية الأخرى. اإمنَّ
ل املجتمعات، فاإنَّ اخلي��ار ل بدَّ منه يوًما ما  اإل��ى هوية جماعية مطْمِئَنة ورحب��ة تفعِّ
بني الركيز على الهوية الدينية ب�س��كل اأ�سا�سي، اأو الركيز على عنا�رش مو�سوعية 
ن وحدة العرب، وحتول من ثم دون الهروب اإلى الأمام بتخيُّل اإمكانية  دنيوية توؤمِّ

وحدة امل�سلمني عرب القوميات واللغات والثقافات واحل�سارات املختلفة.
��ك باملبادئ الأ�سا�س��ية الآتية:  لك��ن، بانتظار ن�س��وج هذا اخلي��ار، فا بدَّ من التم�سُّ
احلفاظ على تعددية املذاهب الدينية �س��من املجتمع��ات العربية التي تتميَّز بها، وهذا 
جزء اأ�سا�سي من احلفاظ على حرية الفكر والجتهاد كما �سراه لحًقا، واحرام كل 
مذهب لاآخر، ومبداأ اإدانة توظيف الدين يف املعرك ال�سيا�سي، القطري والقومي. 
ا غ�ض الطرف عن هذه املبادئ ف�سي�س��مح بتعميق الأنواع املختلفة من ال�رشوخات  اأمَّ

العقائدية بني العرب اأنف�سهم.   
ا   لذا فاإنَّ املقرحات الآتية ت�س��ب جميعها يف ال�ساأن الفكري واملوؤ�س�ساتي، الذي رمبَّ
��ا مهَمًا من جانب القوى الداعية للعروبة باأ�سكالها املختلفة، وذلك لكْي  اأ�س��بح اأي�سً

نخرج من املجادلت العقيمة التي نتخبَّط فيها منذ مئتْي �سنة. 
ل والعمل من اأجل تقوية ثقافتنا  على هذا الأ�س��ا�ض نطرح خم�سة حماور رئي�سية للتاأمُّ
يف الفكر وال�سيا�س��ة والقت�س��اد وتطويرها، لكْي ترتقي اإلى امل�س��توى املطلوب يف 
يات والأخطار املت�ساعدة التي تهّدد م�سري الأمة. وهذا ما �سن�ستعر�سه  مواجهة التحدِّ

يف اجلزء الرابع من هذه الدرا�سة.
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اجلزء الرابع: الّثورة الفكرّية واملوؤ�ّص�صاتّية املطلوبة لتخطي االإرث التاريخّي ومقيِّدات 
الو�صع احلايل يف التنمية االقت�صادّية واالجتماعّية

اإنَّ املعاين��ة التي اأجريناها  يف الأجزاء الثاثة ال�س��ابقة ت�س��ري مب��ا ل لب�ض فيه اإلى اأنَّ 
املجتمعات العربية تعي�ض حالة انف�س��ام عميق عن الواقع املعا�رش، حيث اإنَّ التناف�ض 
القت�س��ادي والإنتاجي والإبداعي هو ال�س��مة الأ�سا�س��ية حلياة املجتمعات الب�رشية، 
فيما ل يزال الوطن العربي يتخبَّط يف م�س��كات الهوية الناجتة عن العجز التنموي. 
وم��ن الاف��ت للنظر اأنَّ الهيمن��ة القت�س��ادية والإنتاجية التي كانت متار�س��ها حفنة 
قليل��ة من الدول الغربية املتقدمة �س��ناعًيا، �س��واء يف عهد ال�س��تعمار اأو يف ما بعده 
اإث��ر نهاية احلرب العاملية الثانية، قد ب��داأت تتزعزع. ومردُّ ذلك اإلى اأنَّ الكثري من 
زة  املجتمعات خارج املجموعة الغربية قد دخلت يف ثورات �س��ناعية م�س��تقلة ومركَّ
ذاتًيا، وعرفت كيف ت�س��تغّل حركة العوملة القت�سادية واملالية العماقة لبناء قدراتها 
الإنتاجي��ة الذاتية، غ��ري انَّ املجتمعات العربية بقيت بعيدة عن هذا التطور واأ�س��رية 
هيمنة اقت�س��اد الرْي��ع، النفطي وغري النفطي. ويف نظرنا اأنَّ هذا الو�س��ع هو الذي 
اأنتج اإرها�س��ات الهوية العربية كما و�س��فناها، والتي اأ�س��بحت ت�سّل الفكر العربي 
قة  باإدخاله يف دوامة طروحات اإما غْيباوية الطابع )نزعات القومية الدينية( اأو �س��يِّ
للغاية )نزعات القومية القطرية واملذهبية والعرقية(، وكل هذه الطروحات ل تعطي 

اأية اأهمية لق�سايا الإنتاج وا�ستيطان العلم والتقنيات يف املجتمعات العربية.

وكما �سبق اأن ذكرنا، اإنَّ جتاهل الق�سايا القت�سادية الرئي�سية لي�ض باجلديد يف حياتنا 
الفكرية املعا�رشة، وهي جزء من اأزمة فكرية متوا�س��لة منذ ع�رش النه�س��ة حالت 
دون الو�س��ول اإل��ى التوفيق بني التم�ّس��ك باملوروث الدين��ي والتاريخي من جهة، 
ودينامّي��ة تطور عنا���رش احلداثة و�رشعتها م��ن جهة اأخرى. وقد انعك�س��ت اأزمة 
الفكر على كل ميادين احلياة املجتمعية يف العامل العربي، الدينية منها كما القت�سادية 
والثقافي��ة وال�سيا�س��ية. ولذلك ل بدَّ من اإط��اق حركة فكرية جدي��دة متحّررة من 
ط وال�شطحي الذي ي�شود اجلزء الأكرب من البحوث  الأمناط اجلامدة من التفكري املب�شَّ
والدرا�ش��ات يف كل هذه امليادي��ن، والتحّرر كذلك من الأمن��اط اجلاهزة واجلامدة 
��ا التي تاأتي من الدوائ��ر الغربية ومنظمات الأمم املتح��دة. ول ميكن للمراقب  اأي�سً
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هنا اإلَّ اأن يلحظ تق�س��يم الفكر العربي حالًيا اإلى مدر�س��تنْي متناق�ستنْي؛ الأولى تتميَّز 
اقة  باتباعية �س��املة ملا تطرحه الدوائر الغربية من مقولت ومفردات ومرادفات برَّ
حول الدميقراطية وحقوق الإن�س��ان واحلكم ال�سالح وال�سفافية والتمكني وامل�ساءلة، 
من دون الأخذ باحل�س��بان ال�سمات اخلا�سة للمجتمعات العربية، ومن دون اأن تزيد 
ب��كّل تلك املقولت �س��يًئا ذا قيمة على مبادئ فل�س��فة الأنوار والثورة الفرن�س��ية؛ اأما 
الثانية فهي تتميَّز برف�ض �سامل لكل هذه الطروحات واملقولت وتنكفئ على ت�سور 

خيايل وجامد للموروث الديني. 

وم��ن اأجل التغلُّب على هذا النق�س��ام اخلطري، ميكن طرح الجتاهات الإ�س��احية 
الآتية: 

اأوًل: الثورة املطلوبة يف الفكر العربّي
 اأ- النفتاح على احل�سارات الآ�سيوّية الكربى

 ل بّد اأن تنفتح الثقافة العربية على التاريخ الغني للح�سارات الأخرى غري ح�سارة 
اأوروبا التي ت�س��ّده اإليها اإعجاًبا اأو كرًها، ذلك اأنَّ النجاحات الكبرية التي ح�سلت يف 
الدول املنتمية لتلك احل�سارات هي لفتة للنظر، �سواء تعلَّق الأمر باليابان اأو ال�سني 
��ا تركيا التي اأ�س��بحت يف عداد  اأو الهند اأو ماليزيا و�س��نغافورة اأو تايوان، اأو اأي�سً
�ض  ن والتفحُّ الدول القوية امُلهابة يف النظام الدويل. ول بدَّ يف هذا ال�س��ياق من التمعُّ
يف تاريخ تلك الدول وكيفية تاأقلمها مع ظروف ال�س��تعمار؛ ومن ثم التخلُّ�ض منه، 
وتعامله��ا مع املوروث الدين��ي والثقايف وتطويعه وتوظيفه ب�س��كل اإيجابي وبنَّاء يف 
ت العامل حتت وطاأة  التاأقلم مع قيم احلداثة القت�سادية وال�سيا�سية وت�رّشفاتها التي عمَّ

دينامّية املجتمعات الغربية وقّوتها.

اإنَّ الفكر العربي اإجماًل ح�رش اهتماماته بالطاع على جتارب الدول الأوروبية، 
مبا فيها الثورات املتتالية، بدًءا بالثورة الفرن�س��ية وانتهاًء بالثورة البول�سيفية، وهي 
اء هذا احل��وار الثنائي  ث��ورات اأنتج��ت احلداثة العاملية، فانق�س��م الفكر العرب��ي جرَّ
العا�سف انق�ساًما حاًدا ل نزال نعاين منه بني املعجبني والراف�سني. وكان بالإمكان، 
وما يزال، تخّطي هذا النق�س��ام الذي ي�س��ّل الفكر بالهتمام بتجارب احل�س��ارات 
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والثقاف��ات والأديان الأخرى وتاريخها يف جمتمع��ات ل تقل عراقة عن املجتمعات 
ى النموذج الياباين الآ�سيوي  العربية. وب�سكل خا�ض لبدَّ من درا�سة ما ميكن اأن ُي�سمَّ
يف ا�س��تيطان العلم واملعرفة والتقنيات يف قلب املجتمع، ولي�ض فقط يف اأطرافه، لدى 
نخب��ة قليلة العدد ت�س��ارك الدول الغربي��ة ثقافتها وبع�ض قيمها، فيم��ا تبقى ال�رشائح 
الأخرى من املجتمع يف حال��ة التهمي�ض والفقر والبطالة، ويف مواقع اأخرى عّدة يف 

حالة من الأمية، خا�سًة لدى الإناث. 

ق حوله العرب منذ مئتْي �سنة ب- �رضورة العودة اإلى لب ما تفرَّ
اإنَّ املي��ل املفرط اإلى النق�ش��ام لدى العرب، �ش��واًء بني الدول اأو داخل املوؤ�ش�ش��ات 
احلزبية اأو احلركات ال�سيا�س��ية، له��َي ظاهرة خطرية للغاية. والأخطر من ذلك اأنَّ 
رين واملثقفني قد ابتعدوا عن العمل الدوؤوب واجلاد وال�س��اق لتطوير  الكث��ري من املفكِّ
الثقافة العربية والو�س��ول اإلى منظومة فكرية متما�س��كة تاأخذ يف احل�سبان ما ح�سل 
يف التاري��خ الق��دمي كما يف التاريخ املعا�رش، لتبيان ماهية هذا امليل النق�س��امي وهذه 
الع�س��بيات الفكرية التي و�سلت اإلى درجة اإنتاج حركات عنف عبثية باأيديولوجيتها 
التكفريية �سّد امل�سلمني والعرب اأنف�سهم. ويف هذا امل�سعى املفقود ل بدَّ من الدخول يف 
عملية تراكم معريف حقيقي بني تراثنا القدمي، خا�سًة يف الكتابات الفل�سفية والتاريخية 
وال�سو�سيولوجية اخللدونّية الطابع، وتراث نه�ستنا العربية الأولى، وتقييمها بال�سكل 
اء لتجديد ما ي�س��لح اإل��ى اليوم من مبادئ ح��ول احلرية واملواطنية،  ال�س��حيح والبنَّ
لة الكث��ري من النا�ض من  ر يف خميِّ والت�س��ديد على �رشورة حتديث امل��وروث املتحجِّ

جميع الفئات الجتماعية.

لع على جتارب ال�س��عوب الأخرى؛ بْل نبقى  والغري��ب يف الأمر اأننا لي�ض فقط ل نطَّ
ها يف الأ�سا�ض مطروحة  اأ�رشى اإ�س��كاليات مب�ّس��طة و�س��طحية عقيمة ل حلَّ لها، لأنَّ
ب�س��كل ل ي�س��مح باإيجاد احلل��ول. احلقيقة اأننا حب�س��نا ثقافتنا ال�سيا�س��ية يف »مع�س��كر 
غوانتانام��و« فكري، رهيب الفاعلية، ل يعطينا اإل خياًرا واحًدا األ وهو امل�س��ي يف 
�سدام ح�س��ارات اأو الدخول يف حوار ح�سارات واأتباع اأديان وثقافات. مع العلم 
اأنَّ الق�س��ايا العربية ل متت ب�سلة اإلى ق�س��ايا حوار حول الأديان والقيم والثقافات؛ 
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بْل اإنَّ م�س��كلة العرب هي احتال الأرا�س��ي العربية ودخول اجليو�ض الأجنبية من 
الأرا�سي العربية وخروجها بكل حرية منذ غزو نابليون بونابرت، و�سوء ا�ستغال 
خ��ريات هذه الأمة، وعدم اكراث احلّكام والنخبة املثّقفة ب�س��كل جدي بق�س��ايا ن�رش 
العلم واإطاق القدرات الإبداعية والإنتاجية. وخري دليل على ذلك ع�رشات املايني 
م��ن العرب والأك��راد والرببر الذين ما يزال��ون يتخبطون بالأمي��ة والفقر املدقع. 
ومث��ل ه��ذه احلالة تف�رشِّ اأن يكون حلم العن�رش ال�س��اب العربي مغ��ادرة الوطن اإلى 

ن الأو�ساع املعي�سية. جمتمعات متنح فر�ض النجاح واحلياة املهنية النا�سطة وحت�سِّ

 ج- اإطالق حرية الفكر والجتهاد. 
اإنَّ اأم احلري��ات يف كل احل�س��ارات والثقافات والأديان ه��ي حرية الجتهاد حول 
املوروث الثقايف مبا فيها اجتهاد وتاأويل الن�س��و�ض الدينية الأ�سا�س��ية. وهي تعّد يف 
احلقيق��ة اأم احلري��ات؛ لأنَّ املبادئ احلديثة ح��ول اأنظمة احلكم وحرية الإن�س��ان يف 
اختي��ار من ميثِّل الأمة ترتب��ط ارتباًطا وثيًقا بحرية التعام��ل مع املوروث واإطاق 
ن  ا تتعامل معه ومع عبقريته ب�س��كل يوؤمِّ ر للموروث، اإمنَّ ح��ركات اإبداعية ل تتنكَّ
اد النه�س��ة العربية  ركائز نه�س��ة فكرية وثقافي��ة جديدة، وهذا ما �س��عى اإليه روَّ
الأولى وكبار امل�س��لحني الدينيني من هذا اجليل دون اأن تنجح التجربة لاأ�س��باب 

التي ذكرناها �سابًقا )اأنظر امللحق رقم 2و3(.

اإنَّ للموروث اأهمية بالغة يف حياة املجتمعات بو�س��فه م�س��در قّوة ومتا�سك واإبداع، 
ا التعامل اجلامد وال�ش��يِّق مع املوروث هو دوًما م�ش��در انحطاط، فيما التعامل  اإمنَّ
اخلاق والإبداعي هو م�سدر القوة والنه�سة ودينامّية الفكر. ول بدَّ من الإ�سارة هنا 
ا اإلى اأنَّ التعامل اجلامد وال�سيِّق يكون ال�سند الرئي�سي للحكم ال�ستبدادي الطابع  اأي�سً
ن التنمية والرفاه للمجتمع، فيما التعامل الإبداعي هو اأ�س��ا�ض نظام �سيا�س��ي  ول يوؤمِّ
ر يهدف اإلى ا�ستنفار كل قدرات الأمة وجتميعها وتوظيفها لا�ستنها�ض والتاأقلم  متنوِّ

ات دولية عماقة.  مع متغريِّ

 د- م��ن دون الدخول يف اجلدلية املعّقدة بني العوام��ل الداخلية واخلارجية يف تخّلفنا 
وعجزنا، فاإنَّ بذل اجلهد الداخلي يف جتديد الثقافة والرتقاء بالفكر اإلى م�ستويات 
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اأك���ث فاعلية هو من الأولويات الق�س��وى لإخراج الأمة من حمنته��ا. واإذا كانت 
لها جزًءا كبرًيا من امل�سوؤولية يف ترّدي الأو�ساع،  اأنظمتنا ال�سيا�سية ل تروق لنا ونحمِّ
فيجب اأن ل نن�سى باأنَّ هذه الأنظمة اإْن ا�ستمرت وبقيت على حالها من دون تغيري، 
ل هذه ال�س��تمرارية اجلامدة  ف��اإن ذلك يكون بفعل البيئة الثقافية والفكرية التي ت�س��هِّ
واحلائلة دون ا�س��تغال قدرات الأمة وا�س��تنفارها. كما اأنَّ بروز حركات الت�س��ّدد 
الديني واحلركات التكفريية والغلو يف الدين الذي ل يتما�س��ى وروح الدين احلنيف 

هما مبثابة تعبري بليغ عن اأزمة فكر وفراغ ثقايف تعاين منها املجتمعات العربية.
 ه�- ق�سية العدالة الجتماعية يف توزيع الأرباح واملداخيل يف القت�سادات العربية 
ها ق�سية مركزية يف القيم الإ�سامية الأ�سيلة؛ اإذ  ا ق�سّية حمورّية، خا�سة اأنَّ هي اأي�سً
يو�س��ي القراآن الكرمي، كما ال�رشيعة الإ�سامية، بالعدالة يف اآلّيات توزيع الرثوات 
واملداخيل. وقد نتج عن انهيار التجارب ال�س��راكية يف الأقطار العربية التي كانت 
قد اعتمدتها ترّكز كبري يف الرثوات واملمتلكات. ولي�ض من ال�سدفة اأن تنبع حركات 
رة للنفط حيث الرثوة النفطية حُمَتَكرة  ًفا من الدول امل�سدِّ الت�س��دد الديني الأكرث تطرُّ
من بع�ض الفئات، ول ت�س��عر الفئات ال�س��عبية مبنافع هذه الرثوة لتح�سني اأو�ساعها 
املعي�سية. واإنَّ ال�سعار املعروف »الإ�سام هو احلل« يرمز، يف نظرنا، اإلى املطالبة 
بالعدال��ة يف توزيع م�س��در الرْيع النفطي هذا. ول ميكن تر�س��يخ الولء امل�س��رك 
للمواطنني وتوطيده اإلَّ من خال �سيا�س��ات تدجمهم يف قنوات احلداثة القت�سادية، 

مع ما يعني ذلك من ولوج م�ستويات معي�سية لئقة واإيجاد فر�ض العمل للجميع.
ثانًيا: الثورة املطلوبة يف الأنظمة التبوية والأكادميية العربية

اإنَّ حتري��ر الفكر يتطلَّب اإعادة نظر �س��املة يف وظائف الأنظم��ة الربوية العربية. 
وقد ُكِتَب الكثري من الدرا�س��ات يف هذا امليدان، وعاجلت الدرا�س��ات ب�س��كل خا�ض 
ق�سية املناهج وطرق التعليم. غري انَّ حمتوى الربامج مل ياأخذ ن�سيبه من الهتمام، 
خا�س��ًة يف جمال العلوم الإن�س��انية وب�س��كل خا�ض علم الأدي��ان وعاقتها بالعلوم 

الفل�سفية والنرثوبولوجية والتاريخية.
واجلدي��ر باملاحظة هن��ا اأنَّ اأجدادنا قد �س��ّدروا اإلى اأوروبا حب الفل�س��فة والبحث 
ل  الفل�سفي واإ�سكاليات التوفيق بني مقت�سيات العقل ومقت�سيات الإميان، وهذا ما �سكَّ
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عامًا اأ�سا�س��ًيا يف نه�سة اأوروبا الفكرية والقت�سادية، فيما اأ�سبحت الفل�سفة يف عاملنا 
ل العقل  ها علم الكفر، فيما هي ريا�س��ة فكرية توؤهِّ العربي من �س��به املحظورات وكاأنَّ
ل�ستيعاب التطّورات التاريخية الكربى وال�ستفادة منها بدًل من الر�سوخ لها، �سلًبا 

اأم اإيجاًبا، دون امل�ساهمة فيها.

اإنَّ الع��امل الفك��ري للجيل العربي ال�س��اب يقت�رش اليوم على ما ي�س��تقيه من و�س��ائل 
الإعام الب�رشية، اأكرث مّما ياأخذه من منظومة فكرية متكاملة ومتجان�سة عرب املوؤ�س�سة 
الربوي��ة املحلية. وحينما يهاج��ر الطالب العربي اإلى اخلارج م��ن دون اأن يختزن 
ه ي�س��بح عر�سًة ملزيٍد من اإرها�سات  رة من بيئته وتاريخه، فاإنَّ ثقافة وا�س��عة ومتجذِّ
الُهوّية والنف�سام يف ال�سخ�سية، اإل اإذا قبل بالندماج الثقايف املطلق مع املجتمع الذي 

هاجر اإليه.

اأما و�سع البحوث الأكادميية يف البلدان العربية فهو هزيل؛ اإْذ ل يوجد يف اجلامعات 
مات الثقافية  ويف املوؤ�س�س��ات البحثية اأي برامج بحثية يندمج فيها الباحثون لتقوية املقوِّ
لاأم��ة، فقد اأ�س��بح اجلزء الأكرب من البحوث ترداًدا وتكراًرا لإ�س��كاليات خمتلفة ل 
تنا�ُسق يف ما بينها، وتتناول ب�سكل رتيب اإعادة اإنتاج املوروث، اأو تقليد الإ�سكاليات 
الغربية حول املجتمعات العربية، من دون اأي جهد نقدي يف املقاربات التي تاأتينا من 

اجلامعات الغربية الكبرية.

ويف ما يخت�ض بالعلوم الدقيقة، فاإنَّ الإنتاج داخل الوطن العربي �س��عيف يف غياب 
اأي اأهداف وطنية )قطرية اأكانت اأم قومية(، علمية واقت�س��ادية وا�سحة، لها عاقة 
��ر العلمي والتكنولوجي ال��ذي ل تزال تتخبَّط فيه  مبا�رشة باإيجاد �س��ُبل معاجلة التاأخُّ
املجتمع��ات العربية، وذلك �س��واء يف جمال التقنيات ال�س��ناعية واخلدماتية الطابع، 
اأو البح��وث الطبية التي تعالج امل�س��كات املحلية، اأو البحوث حول ا�س��تغال الطاقة 
ال�سم�س��ية اأو ال�س��تغال الأمثل للمي��اه النادرة واإع��ادة تكريره��ا، وكذلك معاجلة 
النفايات وحت�س��ني طرق البناء ...اإلخ من كل هذه املو�س��وعات الأ�سا�سية لرفاهية 
ال�س��عوب العربية. هذا ف�س��ًا عن غياب الدرا�س��ات والبحوث والتطوير يف جمال 

الزراعة والتغذية. 
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اإطار )3(: الفجوة املعرفّية وهجرة الأدمغة يف املنطقة العربّية
قام بع�ض الباحثني العرب بتحديد الفجوات يف ال�سيا�س��ات القت�سادية والربوية التي تف�رشِّ الأداء 
املتديّن لاقت�س��ادات العربية)20(. وت�س��ري نتائج هذه الدرا�س��ات اإلى �س��عف التخطيط الربوي، 
وزي��ادة كب��رية يف عدد الطاب من دون زيادة منا�س��بة يف املوارد املالي��ة والب�رشية لإدارة هذه 
ا اإلى الو�سع الهزيل للكثري من موؤ�س�سات التعليم املهني  ال. وجتدر الإ�سارة اأي�سً الزيادة ب�س��كل فعَّ

و�سعف عاقتها بالقطاع اخلا�ض.

��ْف على ذلك غياب �سيا�س��ة يف جمال الأبحاث والتطوير، والتكال الكبري يف امل�ستوى العايل  �سِ
من التعليم اجلامعي على املوؤ�س�س��ات اجلامعية الأجنبية العامل��ة يف الوطن، اأو على اإيفاد الطاب 
لتكملة املرحلة النهائية من درا�س��تهم العالية يف اخلارج. ويف هذا اخل�س��و�ض تدل الإح�س��اءات 
عل��ى اأنَّ عدد الطاب العرب يف اخل��ارج ع��ام 1999 )120602( كان اأكرب من عدد الطاب 
ال�س��ينيني )106036( اأو الهن��ود )59932()21(. كم��ا جتدر الإ�س��ارة اإلى ع��دم وجود قنوات 
الت�س��ال املوؤ�س�ساتية بني القطاعات الربوية املختلفة والقطاع اخلا�ض والهيئات التي تخطط على 

م�ستوى القت�ساد الإجمايل.

وهذه هي العوامل الرئي�سية التي تف�رشِّ التاأّخر املعريف والتقني العربي والإنتاجية الآخذة يف التديّن 
يف القت�س��ادات العربية. وي�س��ري د. زحالن يف بحوثه اإلى اأنَّ املجتمعات الإ�س��امية التي متثِّل 
25 % من اإجمايل عدد �س��كان العامل ل تقوم اإلَّ مبا ن�سبته 2.5% من البحوث يف العامل)22(. ومردُّ 
ل اأربعة اأ�س��عاف هجرة الأدمغة  ها ت�س��كِّ هذه الظاهرة هي احلجم الكبري جًدا لهجرة الأدمغة؛ اإْذ اإنَّ
الهندي��ة. واإنَّ عدد الع��رب املغربني من فئات ذات التكوين العايل اأو ن�س��ف العايل، يزيد على 

)20(See, in particular, A.B. Zahlan, Science and Science Policy in the Arab World, Croom      
Helm,  London, 1980, and The Arabs and the challenges of Science and Technol-
ogy. Progress without change )in Arabic(, Center for the Arab Unity Studies, Beirut, 
1999, and G. Corm, Sustainable Human Development and Macro Economy: The 
case of the Arab World, Human Development Series, n° 6, ESCWA, United Nations, 
New York, 1997.

)21(
According to UNESCO statistics in UNESCO Science Report 2005, as reported by 
A. Zahlan in Bridging the Knowledge Gap, presentation given to the Sixth Develop-
ment Forum in Doha, Qatar, April 11-13, 2006.

 )22(See S.T.K Naim and Atta-ur-Rahman )editors(, Status of  Scientific Research in 
OIC Member States, COMSTECH, Pakistan, )in press, 2006(, cited by A. B. Zahlan, 
same source.  
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عدد املغربني ال�سينيني والهنود جمتمعني)23(.
�ض لتحليل فجوة  وي�سري تقرير منظمة اليون�سكو لعام 2005 عن العلم يف العامل، يف اجلزء املخ�سَّ

املعرفة يف الوطن العربي اإلى ال�سمات ال�سلبية الآتية:
▪ العدد ال�سئيل من ترجمة الدرا�سات العلمية الطابع ون�رشها.

▪ العدد ال�سئيل للكتب املرَجمة.
▪ �س��به غياب الدرا�س��ات العربية العلمية املذكورة يف املجات العلمية العاملية الطابع، مع الإ�سارة 
اإلى اأنَّ املن�سورات العلمية ال�سادرة يف العامل العربي متثِّل 1.1 %  فقط من الإنتاج العاملي لتلك 

املن�سورات 
▪ غياب ابتكار تكنولوجيات جديدة يف الوطن العربي، كما يدّل عليه الإنفاق ال�س��ئيل للغاية على 
البحوث والتطوير، اإْذ مثَّلت 0.2% فقط من الناجت املحلي الإجمايل عام 2000، مقابل متو�سط 
اإنف��اق عامل��ي بواقع 1.7 %. واإنَّ عدد براءات الخراع ال�س��نوية املمنوح��ة يف العامل العربي 

متدنٍّ للغاية.
▪ املعدل املتدين ل�ستعمال ال�سبكة الإلكرونية.

 .)ICT( الإنفاق ال�سئيل على التكنولوجيات واملعلومات والت�سالت ▪
▪ الإنف��اق املت��دين على التعليم العايل، وغياب ا�س��تقالية اجلامعات، وجمود برامج الدرا�س��ات 

والتعليم بالن�سبة اإلى احتياجات القت�ساد املبني على املعرفة.
▪ غي��اب الراب��ط بني منهجي��ات التعّلم واخلربات املهني��ة والتدريب يف كل م��ن القطاع اخلا�ض 

والقطاع العام)24(. 

 ثالًث���ا: تغيي نوعّية العالقة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س احلديث و�رضورة 
اإيجاد اإطار مرجعّي     

لقد متَّ و�س��ف هذه العاقة يف اجلزء الثاين من هذه الدرا�س��ة من خال ا�س��تعرا�ض 
اأوجه الق�س��ور الرئي�س��ية يف كلٍّ من القطاع العام اأو القط��اع اخلا�ض، وكذلك يف 
العاقة بينهما. ومما ل �س��ك فيه اأنَّ �س��يق الأفق القت�س��ادّي لدى النخبة احلاكمة 
قطرًيا وعلى �س��عيد اجلامعة العربية من جهة، واإغفال الق�سايا اجلوهرية املذكورة 
�سابًقا وغياب اخلطط امل�ستقبلية باأهداف وا�سحة من جهة اأخرى، قد اأ�سبحت حاجًزا 

منيًعا اأمام التقّدم القت�سادي والجتماعي الفعلي ولي�ض التقّدم ال�سكلي فح�سب.
See Zahlan, Bridging the Knowledge Gap, op. cit., p.5.                                                    )23( 
See UNESCO Science Report 2005, pp. 159-175.                                                              )24(



اأزمــــة الفـكــــــر والُهــوّيـــة العربّيـــة ...                                                                                                     اأ. د. جــورج ُقـــرم

82

ويف هذا املجال ل بدَّ من الإ�سارة اإلى اأنَّ تكرار املقولت الدولية اجلديدة والأدبّيات 
عة عنها حول احلكم ال�س��الح وامل�ساءلة وحقوق الإن�سان والق�ساء على الفقر،  املتفرِّ
ل تفي��د تقّدم الفكر العربي يف تناوٍل جّدي مل�س��كات الأم��ة يف غياب اإطاٍر مرجعيٍّ 
مبنيٍّ على اأهداف وا�س��حة يف جمال الأداء القت�س��ادي، وُح�سن ا�ستعمال املداخيل 
الرْيعية املتعّددة، والق�س��اء على البطالة، ووقف نزيف هجرة الأدمغة، وا�ستيطان 
العلم والتقنيات يف كل م�س��تويات املجتمع. فتطبيق احلكم ال�س��الح وامل�س��اءلة ب�سكل 
خا�ض يتطّلب وجود اإطار مرجعي ُي�سنع حملًيا �سمن اإطار ا�سراتيجية الق�ساء على 
اأوجه التخّلف العربي املختلفة، والعتماد املفِرط على م�ش��ادر الرْيع وامل�ش��اعدات 
اخلارجي��ة وحتويات املغربني يف اآليات النمو القت�س��ادي املقّيد التي و�س��فناها يف 

هذه الدرا�سة.
رابًعا: تطوير �سيا�سات اقت�سادّية ن�ِسطة  

رة بني ال�رشكات العربية العاملة  يهدف هذا التطوير اإلى اإن�س��اء عاقات اإنتاج متطوِّ
يف القط��اع احلديث، وه��ي قليلة الع��دد ومئات الآلف من املن�س��اآت القت�س��ادية 
. اإنًَّ �رش النجاح  ال�س��غرية احلجم التي تعمل باإنتاجية منخف�سة ومبردود مايل متدنٍّ
يف التنمي��ة القت�س��ادية، كما ت��دل عليه كل التج��ارب العاملي��ة، يف اأوروبا كما يف 
اآ�س��يا، يكمن يف اإن�س��اء عاقات اإنتاج بني القطاع احلديث والقط��اع التقليدي والا 
ف القطاع احلديث قدرات املن�ساآت ال�سغرية احلجم يف امل�ساهمة  �س��كلي، بحيث يوظِّ
يف عمليات الإنتاج عرب عاق��ات تعاقدية فرعية Subcontracting. وتقوم يف هذه 
احلالة ال�رشكات الكبرية احلديثة مب�س��اعدة املن�س��اآت ال�س��غرية احلجم عرب التدريب 
مات اإنتاج ال�رشكات احلديثة.  املهني وتوفري التجهيزات الازمة ل�س��نع بع���ض مقوِّ
وهذا النوع من عاقة التعاقد الفرعي هو الذي ي�سمح بالتدريج بزيادة كفاءة املن�ساآت 
ال�س��غرية واإنتاجيتها يف جمالت عّدة، مثل اإ�س��اح تعطيل ال�سيارات )امليكانيك(، 
والتجهيزات الكهربائية واأعمال احلدادة وال�سمكرة وامل�سابغ وعمل اجللود... اإلخ 
من مثل هذه الأن�س��طة �سبه ال�سناعية، التي حتتاج اإلى دعم متعدد اجلوانب لتحديثها 

واإدماجها بالقطاع احلديث. 
وم��ن الافت للنظر اأنَّ ال�رشكات العربي��ة الكبرية جتهل متاًما هذا النوع من العاقة 
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مع املن�س��اآت ال�س��غرية املحلية التي ميك��ن اأن تفيدها وتزيد من قدرتها التناف�س��ية يف 
الأ�س��واق العاملية، كما تفيد القت�ساد املحلي ككل؛ نظًرا لأهمية املن�ساآت ال�سغرية يف 
خل��ق فر�ض العمل، فيما متار���ض ال�رشكات العربية احلديثة ه��ذا النوع من التعاقد 
الفرعي مع ال�رشكات املتعددة اجلن�س��يات، حيث تتزاحف لتقيم عاقة تعاقدية فرعية 
معه��ا يف كل ما يتعلَّ��ق بقطاع املقاولت اأو قطاع ال�س��ناعات التحويلي��ة اخلفيفة اأو 
قطاع ال�س��ترياد. ولبدَّ من اأن ي�سبح هذا العن�رش عامًا اأ�سا�سًيا يف اأية ا�سراتيجية 

تنموية م�ستقبلية.  
خام�ًسا: تعديل الأنظمة ال�رضيبّية

ل بدَّ من القيام باإ�ساحات جذرية يف الأنظمة ال�رشيبية العربية بحيث تتناول ال�رشيبة 
لت اأعلى الأرباح التي ل تاأتي من قطاع الإنتاج؛ بْل تاأتي من ال�سفقات املالية  مبعدَّ
والعقارية واأعمال الو�س��اطة املختلفة، وح�رش المتيازات ال�رشيبية باإنفاق القطاع 

اخلا�ض على الأبحاث والتطوير وتدريب اليد العاملة وزيادة كفاءتها.
���ا: اإجراءات لتن�سيط حرك���ة الإبداع وتقوية النقاب���ات املهنّية ومنّظمات  �ساد�سً

اأرباب العمل والنقابات العمالّية 
 اأ- اإن�س��اء �س��ناديق ت�س��اعد املبدعني العرب عل��ى تطوير ابتكاراته��م داخل الوطن 

العربي ولي�ض خارجه، وت�سجيلها حلمايتها حملًيا ودولًيا.
 ب- حتريك النقابات املهنية، وب�س��كل خا�ض النقابات الطبية والهند�سية والرابطات العلمية 

عات اأ�سحاب الخت�سا�ض، وكذلك غرف التجارة وال�سناعة والزراعة وجتمُّ
يهدف هذا التحريك اإلى الدخول ب�سكل مكثَّف يف عمليات التثقيف العلمي والتكنولوجي 
وتطوير جميع اأنواع اقت�ساد املعرفة، بدًل من ح�رش نوع اأعمالها يف احل�سول على 
امتيازات خا�سة لكل مهنة اأو لأرباب العمل من دون اأن توؤدي تلك املنظمات الدور 

الريادي يف ن�رش العلم واملعرفة والقيام بالدرا�سات امليدانية والتحليلية.
�سابًعا: احلّد من هجرة الأدمغة 

ميكن اأن يتم ذلك فقط اإذا اعُتِمَدت بجدية ال�سيا�سات املذكورة يف البنود ال�سابقة، وقد 
مّت تلخي�سها يف الر�سم البياين الآتي:
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دول اخلليج ودول 
عربية أخرى

أمريكا الشمالية 
واستراليا

دول االحتاد األوروبي + 
٤,٤١٧,٨٦٥  النرويج + سويسرا

٪٤٥

٪١,٢٢٤,٩٩٦  ١٣

٤,٠٦٢,٨٥٨
٪٤٢ 

جتهيز املوارد احمللية واخلارجية 
من أجل التنمية املستدامة

حتفيز االبتكار 
واألبحاث والتطوير

تقوية القدرات 
األساسية ألطراف 
التنمية املستدامة

استبدال الدين اخلارجي 
مببادرات محفزة لالبتكار 

واألبحاث والتطوير

نقص في ديناميكية 
الريادة االقتصادية 

للقطاع  اخلاص

شبكة التغيير التنموي

رسم بياني (٣)
التنمية املستدامة في املنطقة العربية

كسر احللقة املفرغة

رسم بياني (١)
 توزيع املهاجرين من منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا على املناطق:

٢٠٠٠ - ٢٠٠٣ 

رسم بياني (٢)
إقامة الروابط املؤسسية بني أطراف التنمية الفاعلني 

الدولة املركزية

النقابات العمالية 
والزراعية

املنظمات غير 
احلكومية

القطاع اخلاصالقطاع التربوي

الهيئات احمللية

- شركات خاصة - املدارس املهنية

- املدارس الثانوية

- مراكز أبحاث

- جامعــات
- منظمات أرباب العمل

- اجلمعيات املهنية والقطاعية

تدهور في البيئة 
والبنية التحتية

ازدياد الفقر

نقص في املوارد املالية
عجز في املوازنة العامة 

وامليزان التجاري

انتاجية منخفضة

هجرة األدمغة

نقص في فرص العمل

التمويل احمللي لالبتكار 
وللمؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم

حتسني النظام الضرائبي

اخلال�سة 

اإنَّ ما قمنا ب���ه من حتليالت تناولت اجلوانب املختلفة من حياة املجتمعات العربية وم�سدر ال�سلبيات 
ومواق���ع الإخفاق، ل بدَّ اأن يوؤدي اإلى مراجعة �ساملة ونقدي���ة من جانب مفّكرين ومثّقفني اأو رجال 
اأعم���ال، واأن نتفّح�ص حقيقة خالفاتن���ا واأ�سباب اإخفاقنا. ول يكف���ي اأن ننتظر �سقوط الإمرباطورية 
الأميكي���ة اأو دخوله���ا يف حالة وهن لكْي ن�سع���ر بالأمل؛ بْل بالعك�س، ف���اإنَّ اتكالنا على تغييات يف 
العوامل اخلارجية هو الطريق اإلى مزيد من التمزق و�سوء الأداء داخلًيا وخارجًيا، اأنظمًة اأو �سعوًبا 

اأو كتاًل نخبوية.

ويف ه���ذا اخل�سو�ص، نود الإ�سارة اأخرًيا اإلى املْيل املفِرط لدى الكثري من القوى التغيريية يف العامل 
العرب���ي اإلى انتظار تغيريات خارجية تفت���ح الطريق اأمام الإ�سالح الداخل���ي، وب�سكل خا�ص �سقوط 
الهيمن���ة الأميكي���ة الإ�رضائيلية على املنطق���ة العربية. ويف هذا امل�سمار وم���ن دون اإغفال اأهمية 
العوامل اخلارجية التي ت�ساهم يف تاأبيد عوامل التخلُّف اأو جمود الأنظمة ال�سيا�سية والقت�سادية وعدم 
تطويرها بال�سكل املنا�سب لظروف الأمة، فاإنَّ م�سوؤولية التغيي تقع يف الدرجة الأولى على العوامل 
ال  الداخلية التي ذكرناها باإ�سهاب يف هذه الدرا�سة، وب�سكل خا�س على التناول الفكري والعملي الفعَّ
رة من التباعية،  لعوام���ل تخلُّفنا، ما يجعل لرجال الفكر ال���دور املحورّي يف اإنتاج ثقافة تغيي متحررِّ
قة للموروث الثقايف والديني  �سواء جت���اه املنظومة الفكرية الغربية اأو جتاه النظرة اجلام���دة وال�سيرِّ
العرب���ي؛ ومن ثم النفاذ اإلى التعامل اجل���دّي مع امل�سكالت الواقعية واملو�سوعي���ة التي يتخبَّط فيها 

العرب منذ خروجهم من كنف ال�سلطنة العثمانية حتى ع�رضنا هذا.
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ملحق )1(: اجل����داول الإح�سائي���ة
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ملحق )2(: ما معنى الإ�سالح الديني يف الإطار العربي؟
اإنَّ مفهوم الإ�س��اح الديني م�س��تورد من تاريخ اأوروبا؛ اأي م��ن حركة الثورات 
�س��د احتكار ال�سلطة الكن�س��ّية لأمور العقيدة الدينية، ومن اّدعاء �سلطة كني�سة روما 
الإ�رشاف املتوا�سل على املمالك والإمارات الأوروبّية. لقد ورثنا، كمعظم ثقافات 
العامل، مفهوم الإ�س��اح الديني من الربوت�ستانتّية وما توّلد عنها من كنائ�ض متعّددة 
وخمتلف��ة يف ما بينها. ويف اعتقادي، فاإّن الت�س��ّور اأّن الربوت�س��تانتّية اأدخلت العقل 

واملنطق يف فهم الدين والتعامل معه هو ت�سّور خيايّل وخاطئ.

واجلدير بالذكر دعوة حممد عبده اإلى ثورة على النمط الربوت�س��تانتي يف الإ�سام، 
وذلك - يف راأيه - لرك عامل الغيبّيات والتقاليد اجلامدة واملوروثة التي ل متّت اإلى 
عبقرّية الإ�س��ام ب�س��لة، ومن دون التنّكر لعبقرية الإمام حمم��د عبده فهو قد وقع 
�س��حّية النظرة اإلى الربوت�س��تانتّية على اأّنها حركة عقانية ومعتدلة ل متار�ض الغلو 
يف الدين، واأّنها كما اّدعى هيغل وفيرب اأ�ّس�س��ت للحداثة ول�س��يادة املنطق والر�سد يف 
اأوروبا. وميكن اأن نرى على عك�ض ذلك اأّن الربوت�س��تانتّية م�سدر ثورات متعددة 
ق�ست على املوؤ�ّس�سة الكن�س��ّية اجلامعة، املتج�ّسدة يف كني�سة روما الكاثوليكّية، وريثة 
المرباطورّية الرومانية؛ وو�س��عت اليد على كّل اأماك الكني�س��ة اآنذاك، وُق�س��ي 
ا اإدخال الدين  على منط حياة رجال الدين املنف�س��لة واملنعزلة عن املجتمع، ومّت اأي�سً
يف �س��لب احلياة املجتمعّية؛ اإ�سافة اإلى العودة اإلى قراءة حرفّية للن�سو�ض التوراتّية 
القدمية، ل القراءة الرمزّية وال�س��وفّية الطابع. وقد اأ�ّس�ض لوثر ملفهوم دين الدولة؛ 
اأي اإجبار الرعّية على اّتباع دين امللوك والأمراء الذين يقطنون �س��من اأرا�سيهم، 
كما اأّن كالفان يف جنيف اأ�ّس���ض لديكتاتورّية دينّية متوّح�س��ة قّل نظريها يف التاريخ. 
واإذا نظرنا اإلى املجتمعات الدينّية الإ�سامّية حيث ل كني�سة باملعنى امل�سيحي الكاثوليكي 
للكلمة، ميكن اأن ن�س��تنتج اأن املجتمعات الإ�سامّية ت�سبه املجتمع الربوت�ستانتي، حيث 
اإّن من ي�س��ّمى رجال دين هم اأنا�ض يعي�س��ون داخل املجتم��ع، ويتزّوجون، والدين 
اإجمال هو داخل املجتمع ولي�ض خارجه. وبهذا املعنى فاإّن الإ�ساح الديني الإ�سامي 
ل حاجة له مبنظوره الربوت�س��تانتي، لأّنه لي�ض يف الإ�س��ام موؤ�ّس�س��ات دينّية تطغى 

على حياة الإن�سان، كما كانت الكني�سة الكاثوليكّية تطغى.



اأزمــــة الفـكــــــر والُهــوّيـــة العربّيـــة ...                                                                                                     اأ. د. جــورج ُقـــرم

92

من هنا، فاإّن مفهوم الإ�ساح الديني يف الإ�سام، بهذه النظرة، ل معنى له نظرًيا. 
ت��دّل اإ�س��كالية العلمانّية، على معنى حتيي��د الدين يف احلياة ال�سيا�س��ّية واحلياة العامة 
يف اأي جمتم��ع، بحيث ل ي�س��تغل ول يوظف يف ال���رشاع اأو التناف�ض الطبيعي على 
ال�س��لطة، ولي�ض باملعنى الأنغلو�ساك�س��وين الربوت�س��تانتي Sécularism الذي يعني 
اإدخ��ال احلياة الدينّية والكن�س��ّية يف �س��لب املجتم��ع. وهذه الإ�س��كالّية يف اجلوهر، 
ل، كما  مبعنى اإ�س��امي عمي��ق، هي اإعادة تاأ�س��ي�ض حرّية الجتهاد يف الن���ضّ امُلنزَّ
كانت موج��ودة يف القرون الأولى من تاريخ الدين واملجتمعات الإ�س��امية، حيث 
تع��ّددت تاأويات الن���ضّ وطرق تطبيقه، وكانت هنالك ع���رشات امللل والنحل كما 
ذك��ر ال�سهر�ستاين، وكّل واحدة تعي�ض معتقده��ا الديني بحرّية. ومن هذا املنطلق، 
فاإّن املطلوب هو اإ�ساح الفكر العربي من ناحية حتّرره من القراءة احلرفّية للن�ّض، 
ومن مت�ّس��كه بالجتهادات املت�سّددة التي اأ�سبحت ت�سود ال�ساحة العربّية والإ�سامّية، 
ب�سكل خا�ض حتت تاأثري املذهب الوهابي ال�سعودي، مع ت�سّعباته الآ�سيوّية يف باك�ستان 
واأفغان�ستان واإلى حّد ما يف اأندوني�سيا. ونحن نعلم اأنه يف هذا املو�سوع تدور معارك 
فكرية طاحنة، ويذهب بع�ض املثّقفني الكبار املوؤمنني �سحية ال�سطهاد اأو الغتيال.

اأ�س��ف اإلى ذلك اأن ت��راث احلركة التنويرّية العربّية يف ع�رش النه�س��ة )الكواكبي؛ 
حمّمد عبده؛ قا�سم اأمني؛ الطهطاوي؛ اأحمد اأمني؛...( ُطم�ض طم�ًس��ا كامًا ل�سالح 
اأعمال �سّيد قطب على �س��بيل املثال، وغريه من مدر�س��ة طوباوّية ت�ستلهم اأي�سا من 
اأدبّيات الغرب امل�س��يحي احلننَي اإلى العودة اإلى جذور خيالّية الطابع، اإلى »اإ�س��ام 
اأ�سطوري«، ب�سكل خا�ض اإلى اإ�سام اخللفاء الرا�سدين الذي متَّ جعله منوذًجا منطًيا 
د با�س��تلهام املعاين ال�س��امية لتلك الفرة، من دون  �س��كلًيا ولي�ض م�س��در اإثراء وجتدِّ
التطّرق اإلى ما حّل خال القرون، من تكّيف وتطّور وطرق خمتلفة يف املوؤ�ّس�سات 

الإ�سامّية الطابع، ويف التقاليد والجتهادات التي ن�سّميها ال�رشيعة الإ�سامية. 

اإنَّ مفهوم الإ�س��اح الديني قد تعّمم يف ع�رش النه�سة ب�س��بب ال�سدمة التي اأ�سابت 
النخ��ب العربّية، مبا فيها الفقهاء واأبناء الأزهر يف م�رش، حينما ُوعي تخّلف العرب 
وامل�س��لمني بالن�س��بة اإلى احل�س��ارة الأوروبية، �س��واء مّت النظر اإليها كاأّنها م�سيحّية 
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الطاب��ع اأو على عك�ض ذلك كاأّنها ملحدة ومادّية. هذه ال�س��دمة فتحت املجال لتفاعل 
ثق��ايف كبري بني النخبة العربّي��ة والثقافة الأوروبّية، وهذا ما جعل النه�س��ة العربّية 
تنطلق يف بدايات القرن التا�سع ع�رش. وهذا القلق �سار وجودّيا اأمام تقّدم ال�ستعمار 
الأوروبي، والوهن والتفكك التدريجي لل�سلطنة العثمانّية، فا�ستحوذ مفهوم التخّلف 

على العقول، ومّت ال�سعي احلثيث لإزالته. 

اأّما اليوم، فا بدَّ من الإ�سارة اإلى تاأثري النموذج الإ�رشائيلي املزروع يف قلب الوطن 
العرب��ي، وهو منوذج توراتي متجّدد ومطّع��م بالأوجه الأكرث تخّلفا ورجعّية للفكر 
ل التحّدي الأكرب  الغربي، وهو منوذج اإح�س��ائي قمعي مبني على عرقية دينية ي�س��كِّ
بالن�س��بة اإل��ى التعّددّية الدينّية التي ميت��از بها ال�رشق العربي والفار�س��ي والركي. 
ونحن نن�س��ى دوًما ما امتازت به عبقرّية املجتمعات الإ�سامّية بالتكّيف الكبري، لي�ض 
مع وجود اأهل الكتاب وح�س��ب، واإمّنا مع الوجود الوثني مثلما هو احلال يف الهند، 
اأو يف باد فار�ض قبل اأن تتحّول اإلى الديانة الإ�سامّية. واملفارقة هنا اأّن هذا التعامل 
مع التعّددية الدينّية وقبولها –�س��من معايري بطبيعة احلال- قد ُق�سي عليه بال�سورة 
التي تعطيها اليوم املجتمعات الإ�س��امّية، باأّنها ترف���ض التعّددية واملذهبّية ول تعلم 
كي��ف تتعام��ل معها، فيما كانت اأوروبا امل�س��يحّية هي النموذج ال��ذي مل يكن يتحّمل 
التعّددية الدينّية، فُق�سي على وجود كّل من اليهود وامل�سلمني يف اأوروبا، وهم الذين 
يلقون اليوم علينا درو�ًس��ا يف التعامل مع ق�س��ّية التعّدديات. وهذه املفارقة املوجعة 

تدّل على مدى النحطاط الذي اأ�شابنا جمّدًدا بعد النه�شة العربّية الأولى.

واإذا نظرنا اإلى امل�س��يحّية ال�رشقّية العربّية فاإّن اأو�س��اعها ل تقّل �س��وًءا عن اأو�ساع 
الإ�ش��الم، فالنحط��اط قد اأ�ش��اب الكنائ�ش كم��ا التناف�ش يف م��ا بينها؛ اإ�ش��افة اإلى 
اخلطاأ ال�س��نيع بن�سيان اأّن مهد امل�سيح هو يف فل�س��طني، واأّن امل�سيحيني ال�رشقيني قبل 
امل�س��لمني عليهم واجب الدفاع عن فل�س��طني، وعن وجود امل�سيحيني فيها. ولو ن�سي 
الغرب امل�س��يحي هذه احلقيقة ال�س��اطعة ول يري��د اأن يتعّرف اإليها؛ نظًرا ملا ح�س��ل 
خال احلرب العاملية الثانية جتاه اليهود، اأو ما كان قد ح�س��ل يف التاريخ من ف�س��ل 
احلمات ال�س��ليبّية، فاإّنه كان على امل�س��يحّية ال�رشقّية اأن تقود امل�سرية العربّية لوقف 
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امل�رشوع ال�س��هيوين. �س��حيح اأّن بع�ض امل�س��يحيني يف بدايات الق��رن الع�رشين قد 
نّبهوا وحّذروا اإخوانهم العرب امل�سلمني من خطورة امل�رشوع ال�سهيوين، و�سحيح 
اأي�س��ا اأّن مي�سال �سيحا يف لبنان قام بالتنبيه وباإث��ارة الوعي اللبناين حول خطورة 
ال�س��هيونّية، و�س��حيح اأي�س��ا اأّن العّامة الأب واكيم مبارك - املغف��ور له - كان 
من ال�سخ�س��ّيات البارزة التي ت�س��ّدت بكل جراأة يف اأوروبا لتربيرات ال�س��هيونّية 
وحتالفها مع الوليات املّتحدة، غري اأّن الكنائ�ض مل تتحّرك ب�س��كل جّدي، ومل ت�س��ع 
ل�س��تعمال نفوذها لدى امل�سيحّية الغربّية لإيقاف هو�س��ها بامل�رشوع ال�سهيوين، واأنا 

اأعتقد اأّن هذا جزء من انحطاط موؤ�ّش�شي كبري.

ويف بع���ض الكنائ�ض �س��يطر الن�س��داه اإل��ى الغرب ب�س��كل اأعم��ى، اأو يف كثري من 
الأحيان اخلوف املتعاظم من �سيطرة اإ�سامّية على امل�سيحيني، تعيدهم اإلى نظام اأهل 
الذّمة. وهنالك ل�س��وء احلّظ اأدبّيات متعّددة ت�س��ّور، ب�س��كل خمالف للوقائع، حياة 
امل�س��يحيني يف املجتمعات الإ�س��امّية حتت تاأثري الأدبّيات الفرن�سّية، ب�سكل خا�ض يف 
القرن التا�سع ع�رش. واليوم حتت تاأثري الأدبّيات ال�سهيونّية الهوى. هذا اإ�سافة اإلى 
امل�سهد احلايل مع �سعود احلركات التكفريّية، التي ت�ستعمل هذه اللغة احلاّدة امل�ستعلة، 
فتخيف امل�س��يحيني، وهم على حّق يف ذلك، مع اأّنهم ل يرون م�سدر هذه احلركات 
يف احل��رب الباردة، حني ا�س��تعملت الوليات الأمريكّية بع�ض الت�س��ّدد الإ�س��امي 
ملناه�سة املّد ال�سيوعي يف العامل العربي والإ�سامي. وقد بقيت يف كثري من الأحيان، 
املوؤ�ّس�سات الكن�سّية، وجزء كبري من الرعّية، يف حالة خوف وانزواء. وامل�سهد لي�ض 
مّما يثري التفاوؤل، من انقرا�ض امل�س��يحيني يف فل�س��طني على اأيدي ال�س��هيونّية، اإلى 
احلرب اللبنانّية الأهلّية الطويلة التي هّجرت اأعداًدا كبرية من الطرفني، اإلى امل�س��هد 
يف العراق حيث اأ�س��بح يت�ساءل ب�سكل كبري عدد امل�س��يحيني بعد الغزو الأمريكي، 
اإلى ظهور التنظيمات التكفريّية يف لبنان، والأحداث الدموية املتوا�ش��لة بني الأقباط 
��ا اإلى تراجع اأعداد امل�سيحيني  وامل�س��لمني يف م�رش بعد حياة م�سركة لقرون، واأي�سً
يف �سورية. وهذه العوامل جمتمعة تف�رّش اإلى حّد ما تقوقع الكنائ�ض ال�رشقّية و�سللها.

امل�سدر: جورج قرم، مقتطفات من حديث اإلى جملة الآداب، قيد الن�رش.
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ملحق )3(: نحو مفهوم عربي للَعلمانّية

اإن مفهوم العلمانية لدى العرب وامل�س��لمني ب�س��كل عام له مع��اٍن عّدة متباعدة جًدا، 
ب��ني كون العلمانية اأحد اأوجه الإحلاد والكفر والتهجم على رجال الدين واملقد�س��ات 
ا كونها و�سيلة هّدامة لنزع ال�سفة الإ�سامية عن ال�سخ�سية العربية،  الدينية، اأو اأي�سً
وجمرد �ساح اإ�سايف باأيدي الدول الغربية لقمع العرب وامل�سلمني وطم�ض �سخ�سيتهم 
التاريخية.  ومن هذا املنطلق فقد اأ�سبح الكثري من ال�سيا�سيني واملفكرين الإ�ساحيني 
لون التحدث عن »الدولة املدنية« بدًل من الدولة  يتجنبون ا�ستعمال هذا املفهوم ويف�سّ
العلماني��ة ملا اأ�س��بح للكلم��ة من مدلوٍل �س��لبي يف اأعني الكثري من العرب وامل�س��لمني 
واملفكرين اأ�س��حاب النزوع الإ�س��امي الذين يت�س��دون بحّدة لفك��رة العلمانية، ملا 
يرون فيها من خماطر على ال�سخ�س��ية العربية والإ�س��امية. هذا مع الإ�س��ارة اإلى 
م��ا لكلمة »املدنية« م��ن التبا�ض يف معناه��ا لأنها هي قريبة من مفهوم »احل�س��ارة« 
ول ت��دل بدقة على املرجت��ى؛ اأي �رشورة عدم زّج الدين يف �س��وؤون احلكم. ذلك 
اأن مث��ل ه��ذا اخللط بني الدين وال�سيا�س��ة يوؤدي اإلى انحرافات خطرية، خا�س��ة يف 
املجتمع��ات املتعددة الأديان اأو املذاهب الدينية �س��من الدي��ن الواحد. واحلقيقة، كما 
�س��رى، اأن الق�س��ايا املتفرعة من اإقامة نظام علماين لي�ست حم�سورة فقط يف ف�سل 
الدين عن الدولة، والروحي عن الزمني )وهو ف�سل يف غاية ال�سعوبة لدى من لهم 
اإميان ديني را�سخ، فينظرون بطبيعة احلال اإلى اأمور الدنيا من منظور روؤيتهم اإلى 
الدين وما ميليه عليهم وعيهم الروحي(، اإمنا يتعلق بق�س��ايا اأخرى خمتلفة، وب�سكل 
خا�ض حرية التعامل مع الن�س��و�ض الدينية وت��راث الت�رشيعات والعادات املتفرعة 
عنه��ا على مّر الع�س��ور، كذلك تاأكيد قيمة الف��رد مقابل قيمة اجلماعة؛ اإ�س��افة اإلى 
ق�س��ايا تركيب الهوية املجتمعية باأمناطها املختلفة )الدينية؛ العرقية؛ اللغوية؛ املناطقية؛ 
القبلية، اإلخ...( وطرق ترتيب مكّوناتها املتعّددة وتن�سيقها لتاأمني الن�سجام واللحمة 
املجتمعية والقدرة على الإب��داع والتطور، وكذلك على الدفاع عن النف�ض وجمابهة 

الّتحديات اخلارجية.
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ُح�سن حتديد اإ�سكالية العلمانية يف العامل العربي
يب��دو لن��ا يف معظم الأحيان اأّن اإحدى الإ�س��كالّيات الرئي�س��ّية يف تعاملن��ا مع مفهوم 
العلماني��ة، اأحمبِّذين لها اأْم راف�س��ني، َينبع من خطاأ منهجّي كبري يكمن يف ا�س��ترياد 
اإ�سكالية العلمنة كما تطّورْت يف خ�سو�سية �سياِق تاريِخ الدول الأوروبية امل�سيحية. 
��ط وغرِي متطابق مع الظروف اخلا�سة للعامل  وحينئذ ُتخت�رش الإ�س��كاليُة ب�سكٍل مب�سَّ
د دائًما، وب�س��كٍل رتيب، �رشورَة »ف�س��ِل الدين عن  العرب��ي وتاريِخه؛ اإذ اإّننا نرِدّ
الدولة« اأو »ف�س��ِل الروحي ع��ن الزمني« من دون النتباه اإلى اأّن ال�س��عارْين هما 
��ز به تاري��ُخ اأوروبا خال قرون عّدة بني �س��لطة  نت��اُج ال���رشاع املزمن الذي متيَّ
الكني�س��ة و�سلطة الدولة، ونتاُج اّدعاء الكني�سة حّق ممار�سِة مراقبٍة �ساملٍة ومتوا�سلٍة 

على اأفعال القيادات املدنية يف املجتمعات امل�سيحية واأفكارها.

فلقد تطّورْت فكرُة »ف�س��ل الدين عن الدولة« نتيجًة لعوامل متعّددة خا�سٍة بالتاريخ 
الأوروبي، ول �سّيما ما مار�سته الكني�سُة الكاثوليكيُة من ا�سطهاٍد عرب حماكم التفتي�ض 
التي راحت ُتْر�س��ل اإلى املوت كلَّ َمن مل ي�س��لِّم بتفا�س��يل عقيدة الكني�س��ة الكاثوليكية 
بعد تعري�س��ه لأب�س��ِع اأنواِع التعذيب اجل�س��دي. وقد اأّدت هذه املمار�سُة اإلى انفجار 
ال�رشاع من داخل الكني�س��ة، واإلى تكوين كنائ�ض بروت�س��تنتية خمتلفة انف�س��لْت عن 
�س��لطة راأ�ض الكني�س��ة الكاثوليكية يف روما واأ�سبحْت تعاديها ب�س��كٍل متزايد، الأمُر 
الذي َدَفَع اإلى حروب دينية متعددة دامت اأكرَث من قرن ون�سف القرن. وميكننا اأن 
نعّد هذه احلروب اإبادًة جماعيًة اأَ�ّس�ست لنمط احلروب احلديثة يف القرن الع�رشين.  

ه��ذه احلروب الدينية، اإًذا، َفَتحت املجاَل ل��ربوز اأفكاٍر علمانيٍة متطّورة، ولراُجِع 
�س��لطة الكني�سة الكاثوليكية، ولتاأكيد ا�س��تقالية احلكم ال�سيا�سي املدين عن اأّي خ�سوٍع 
ل�س��لطٍة روحيٍة ودينيِة الطابع؛ وِمْن ثم ُفِتَح الباُب اأمام ا�ستقالية الفكر عن املعتقدات 
الدينية الر�س��مية املتجّذرة، �سواٌء يف الكني�س��ة الكاثوليكية، اأو يف الكثري من الكنائ�ض 
َد وجوُدها يف املقابل وَك�رشت احتكاَر ال�سلطة الدينية الكاثوليكية  الربوت�ستنتية التي َتَوطَّ
يف جم��ال العقيدة، وهو احتكاٌر كان قد �س��اد ال�س��احَة الأوروبيَة امل�س��يحيَة اأكرَث من 

ع�رشة قرون. 
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ا عن املحيط  وبطبيعة احلال، ف��اإّن املحيَط والظروَف العربية خمتلف��ٌة اختاًفا جذريًّ
ها عدُم وجود موؤ�ّس�س��ة دينية �س��املة  والظ��روف الأوروبية م��ن جوانب عّدة، اأهمُّ
وجامعة يف املجتمعات العربية والإ�س��امية تتحّكم بحياة الأفراد واجلماعات يف اآن، 
كما كان الو�س��ُع بالن�س��بة اإلى الكني�س��ة الكاثوليكية. فاحل��ال اأّن احلكم يف احلا�رشة 
الإ�س��امية، خاًفا لأوروب��ا، كان دوًما ُحْكًما مدنيًّا ل يعاين ازدواجيًة يف م�س��در 
َز ب�س��يادة ال�رشيعة الإ�سامية يف كلِّ تفا�س��يل حياة الأ�سخا�ض  ال�س��لطات، واإمنا متيَّ
ّنة النبوية يف ممار�سة اأ�سلوب احلكم اأو تربيِره. ومن  وبال�سعي اإلى العتماد على ال�سُّ
املهّم هنا اأن نوؤّكد اأّن نظام احلكم يف الإ�سام مل يعاِن م�سكلَة الزدواجية بني الروحي 
والزمن��ي اإّل يف الزمن احلديث، ويف بلدين اإ�س��اميني مهّمني هم��ا: اململكُة العربيُة 
ال�س��عودية، التي اأُن�س��ئْت بناًء على ثنائية احلكم بني رجال الدين من املذهب الوّهابي 
واآِل �س��عود املتحالف��ني معهم يف عملية فت��ح الأقاليم التي َوَقَعْت حت��ت هذا التحالف، 
مبا فيها الأماكُن املقد�س��ة؛ واجلمهوريُة الإ�س��اميُة الإيرانية يف نهاية ال�سبعينيات من 
القرن املا�س��ي، حيث اأقامت الثورُة الإيرانيُة نظاًما جديًدا مبنيًّا على تنظيٍم منف�س��ٍل 
ل��كلٍّ من احلكم املدين وال�س��لطة الدينية امل�رْشف��ة عليه. اأما يف �س��ائر البلدان العربية 
والإ�س��امية، فاإّن الدول��ة َيحكمها مدنيون، وهم يف الغالب ي�س��يطرون على علماء 
الدي��ن والفقهاء، يوّجهونهم ويوؤّثرون فيهم. اإًذا، لي�س��ت لدينا نحن العرب، خارج 
ال�ستثناء ال�سعودي، ق�سيُة »ف�سِل �سلطٍة دينيٍة عن �سلطٍة مدنية،« كما كان هو احلال 
يف الدول امل�س��يحية الأوروبية؛ بل اإّن ما ن�سكو منه هو �سكٌل اآخُر من ال�سلطة املعنوية 
ال�س��مولية، املخفّية اأو املعلنة، التي توؤّدي اإلى جموٍد فكري يف كّل املو�سوعات التي 
تتعّل��ق بالدين والظاهرة الدينية وتاريخيتها؛ وهي بذلك توؤّثر �س��لًبا يف حركة احلرية 

والإبداع يف كّل املجالت الفكرية والأدبية والفنية. 

كن اأن ي�سّمى باإ�سكاليٍة علمانيٍة خا�سٍة باملجتمعات العربية،  وهنا َندخل يف �سلِب ما مُيْ
حي��ث انتك�س��ْت حريُة الجتهاد يف تاأوي��ل الن�ّض الديني )القراآن الكرمي(، �س��واء يف 
الق��رون الغابرة اأو يف زمننا املعا���رش. واحلقيقة اأّن اإعادَة تاأ�س��ي�ض حرية الجتهاد 
ه��ي ���رشورٌة ملّحة لأنه م��ن دونها ل جم��اَل لتاأ�س��ي�ض احلريات العام��ة املختلفة، 
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اأ�سيا�سيًة كانت اأْم فل�سفيًة اأْم ثقافيًة اأْم اأدبيًة اأْم فنية. اإنَّ اأُّم احلريات يف الإطار العربي 
والإ�س��امي ه��ي حريُة الجته��اد. وما كان اأعظ��َم هذه احلري��ة يف الع�رش الذهبي 
للح�سارة الإ�سامية، حينما كانت منفتحًة على احل�سارات الأخرى ومتفاعلًة معها!

��يعٌة للجهود  ولذل��ك نرى اأّن الغو�َض يف اإ�س��كالية »ف�س��ل الديني عن الزمني« َم�سْ
الفكري��ة؛ ذلك لأّن هذه الإ�س��كالية ل جتد ال�س��دى املنا�س��َب له��ا يف املحيط العربي 
والإ�س��امي لكونها ل تت�س��ّدى للم�س��كلة اجلوهرية يف جمتمعاتن��ا، األ وهي حريُة 
ِكن اأن نعي��َد احلركيَة  الجته��اد. فه��ذه احلرية ه��ي احلجُر الأ�س��ا�ُض الذي علي��ه مُيْ
والإبداَع والدينامّيَة اإلى جمتمعاتنا اجلامدة والعاجزة عن الّلحاق بالأمم الأخرى يف 
التقّدم والزدهاِر وتاأمنِي كرامة الإن�س��ان و�سوِن املجتمع من التعّديات والغزوات 
اخلارجية. وامل�س��كلة هنا اأننا جند يف معظم اأنظمة احلكم العربية، اإْن مل نقْل جميَعها، 
ا يف مو�سوع حرية التفكري والإبداع، وكذلك تواُطوؤًا غرَي معلن  حماَفظًة �س��ديدًة جدًّ
م��ع العلماء والفقه��اء املحافظني. ذلك اأّن تل��ك الأنظمة َتعلم جيًدا اأّن اإر�س��اَء حرية 
الجتهاد الديني هو املدخُل اإلى اإقامة احلريات العامة؛ ومن ثم اإلى فتح الباب وا�س��ًعا 
اأم��ام انتقاد احلّكام وت�رّشفاتهم وديكتاتوريتهم واأدائه��م املتديّن يف جميع املجالت. 
ّراأ فيها احلّكاُم على  در الإ�سارُة هنا اإلى قّلة التجارب الإ�ساحية العربية التي جَتَ وجَتْ
تغيري املمار�س��ات الجتماعية املختلفة التي تن�س��وي حتت راية ال�رشيعة الإ�سامية. 
ومل َتُدْم هذه التجارُب، مثُل جتربة بورقيبة يف تون�ض، اإّل �سنواٍت قليلة، لتنقلَب بعد 
ذلك الأو�س��اُع اإلى �س��ابِق عهدها، اأو اإلى مزيٍد من املمار�سة ال�سلطويِة ال�ستبداديِة 
لحون واملثّقفون واملفّكرون، املندرجون يف حترير  الطابع. وينتهي رجاُل الدين امل�سْ
جمتمعه��م من اآفة الركود والتقوقع، اإلى حالة تهمي�ض، بل قد يتعّر�س��ون يف بع�ض 

الأحيان للنفي اأو التهديد اأو الغتيال، الأمُر الذي يوؤّدي اإلى اإ�سكاِت اأ�سواتهم. 

يف مثل هذا الو�س��ع املاأ�س��اوي، اإًذا، لن يكون طرُح اإ�س��كالية العلمنة يف جمتمعاتنا 
العربية ب�سكٍل ل يتكّيف مع الواقع املعي�ض والتجربة التاريخية م�سيعًة للوقت فح�سب، 
��ا لل�س��لطات القائمة ولتحالِفها مع املراجع الدينية املحافظة �س��اًحا  واإمنا �س��يوّفر اأي�سً
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للتهّج��م على العلمنة والعلمانيني. واإذ اأ�س��ارك متاًما الراأي القائ��ل اأّن العلمانية هي 
الوحي��دُة الكفيلُة مبنع توظيف الدين واملذهبيات الدينية يف املعرك ال�سيا�س��ي، نظًرا 
لل�رشاعات العربية املزمنة بني املذاهب الإ�س��امية نف�سها )كما انفجرْت جمّدًدا ب�سكٍل 
ا خمتلفًة عن اإ�سكالية العلمنة كما  دموّي يف العراق(، فاملقاربة هنا يجب اأن تكون اأي�سً

ُطرحْت تاريخيًّا يف البيئة امل�سيحية الأوروبية.

اأما العلمانية على ال�س��كل الغربي فلي�س��ت هي التي �ستفيد جمتمعاِتنا يف ما يخ�ّض العاقاِت 
��ا، فاإّن  ت الإ�س��ارة اإليه �س��ابًقا. وكما ُذِكر اأي�سً بني املذاهب الإ�س��امية، نظًرا اإلى ما متَّ
نان اإعادَة تاأ�سي�ض التعددية  اإعادَة تاأ�س��ي�ض حرية الجتهاد وفتَحها على م�رشاعْيها �س��يوؤمِّ
ا ل يجايف العبقريَة الإ�ساميَة  �س��من الديانة الإ�سامية نف�ِسها، و�س��يعطيانها طابًعا اعتياديًّ
وقبوَلها بالتعددية كما اأتى يف غري اآيٍة من القراآن الكرمي، و�سيكون ذلك من ثم هو املدخَل 
ال�سحيَح اإلى اإعادة تطبيع العاقات بني املذاهب الإ�سامية نف�ِسها. عاوًة على ذلك يجب 
العمُل على عدم زّج ال�س��وؤون الدينية يف ال�رشاعات على ال�س��لطة ال�سيا�سية، و�رشورُة 
الإق��رار مببداأ امل�س��اواة ب��ني كّل املواطنني يف اأّي قطٍر عربي، واإل��ى اأّي مذهب اأو ديٍن 
انتم��ْوا. وهذا ه��و طبًعا لبُّ العلمانية وفحواها يف اأّي زم��اٍن اأو مكاٍن، بعيًدا عن املفهوم 

�سمن �سياقه التاريخي اخلا�ّض بامل�سيحية الغرب.
ل/اأكتوبر 2007. امل�سدر: جورج قرم، مقتطفات من حديث اإلى جملة الآداب، ت�رشين الأوَّ
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املوؤلف يف �سطور
اأ. د. جورج ُقرم

�لقانون  يف  باري�ص  جامعة  من  �لدكتور�ة  �سهادة  ن��ال   .1940 ع��ام  ول��د 
�لدر��سات  معهد  �سهادة  �إلى  �إ�سافة  �لقت�سادّية؛  و�لعلوم  �لد�ستورّي 
�حلكومة  يف  ا  �قت�ساديًّ خبرًي�  عمل  �لعامة(.  �ملالّية  )َف���ْرع  �ل�سيا�سّية 
لبنان  يف  �ل��دويّل  �مل�رشيّف  �لعمل  �إل��ى  �نتقل  ثم   ،1968-1964 �للبنانّية 
لعدد  ا  �قت�ساديًّ وخبرًي�  م�ست�ساًر�  َعِمَل  كما   .1985-1973 وخارجه 
�ملالّية و�لقت�سادّية، مثل �لحتاد �لأوروبّي و�لبنك �لدويّل  من �ملنّظمات 

يف  للمالّية  وزيًر�  ُعنيِّ  �لكربى.  �لعربّية  �ملوؤ�س�سات  بع�ص  عن  ف�ساًل  �ملتحدة؛  �لأمم  وموؤ�ّس�سات 
حكومة �لرئي�ص �سليم �حل�ّص 1998-2000، وقام من خالل ذلك باعتماد برنامج لالإ�سالح �ملايّل 
يف لبنان. ومنذ عام 2001 عاد �إلى �لعمل �ل�ست�سارّي مع منظّمات دولّية وعربّية وحملّية، كما عاد 
�إلى �لتعليم �جلامعّي �أ�ستاًذ� ملادتي �لتعاون �لقت�سادّي �لدويّل، و�إد�رة �لدولة �ملالّية، يف �جلامعة 
�لي�سوعّية ببريوت. ع�سو يف جمال�ص علمّية و��ست�سارّية عربّية و�أوروبّية. له موؤلَّفات �قت�سادّية 
اأمام التحّدي، د�ر  االقت�ساد العربّي  �إلى لغات خمتلفة، ومنها:  وتاريخّية و�سيا�سّية، ُترِجَمت 
�لطليعة، بريوت، 1977؛ التبعّية االقت�سادّية: ماأزق اال�ستدانة يف العامل الثالث يف املنظور 
احل�سارّية  االأزمة  يف  درا�سات  املفقودة:  التنمية  1980؛  بريوت،  �لطليعة،  د�ر  التاريخّي، 
الدولّية اجلديدة،  الفو�سى االقت�سادّية  �لطليعة، بريوت، 1981؛  د�ر  العربّية،  والتنموّية 
د�ر �لطليعة، بريوت، 1994؛ الفر�سة ال�سائعة يف االإ�سالح املايّل يف لبنان، �رشكة �ملطبوعات 
بريوت،  �ل�ساقي،  د�ر  االأ�سطورّي،  ال�سرخ  وغرب:  �سرق  2001؛  بريوت،  و�لن�رش،  للتوزيع 
امل�سرق  انفجار  �ل�رشقّية، بريوت، 2004؛  �ملكتبة  تاريخ وجمتمع،  لبنان املعا�سر:  2003؛ 
امل�ساألة  اإلى غزو العراق، د�ر �لفار�بي، بريوت، 2007؛  العربّي: من تاأميم قناة ال�سوي�س 
د�ر  الدولّية،  وال�سراعات  احلداثة  بعد  ما  اأزمة  والع�سرين:  الواحد  القرن  يف  الدينّية 

�لفار�بي، بريوت، 2007؛ تاريخ ال�سرق االأو�سط من االأزمنة القدمية اإلى اليوم.

gecorm@inco.com.lb :لربيد �لإلكرتويّن�
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