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

رغ���م اأننا يف جُمَم���ل اأن�صطتن���ا يف املنتدى، وكم���ا ت��صح 
ذل���ك فل�صفة اأهدافه، ننطلق من فك���رة التكامل والت�ازن 
والنفت���اح على اآفاق التن���ّ�ع يف الثقافة والفك���ر، ونحاول 
م���ا ا�صتطعنا �صم���ن اإطار ا�صرتاتيجية العم���ل اأن  نتجنب 
الرتكي���ز عل���ى جانب دون اآخ���ر، اأو الدخ����ل يف م�صارات 
التناف�س مع الآخرين ملجرد التناف�س واإثبات ال�ج�د الآين، 
ال���ذي �صي����ؤدي اإىل النحراف عن امل�ص���ار ال�صليم خلدمة 
الأه���داف، اإلَّ اأننا يف ال�ق���ت نف�صه ن�صع يف اعتباراتنا األَّ 
نقف عند نقطة النطالق هذه من دون ال�صعي امل�صتمر اإىل 
ة احلياة يف التغيري  التجديد والتط�ير، والحتكام اإىل �صنَّ
ا  والتجري���ب املدرو�س طلًبا لالأف�صل، ودون اأن نتخّلى اأي�صً

عن الأُ�ص�س والث�ابت املمّيزة لل�صخ�صّية امل�ؤ�ص�صّية.

و»املنتـــدى« املجّلة جزء اأ�صا����س من اأن�صطتنا، ومن اأدوات 
الت�ا�ص���ل ون�ص���ر النتاج الفك���رّي للمثقف���ني العرب، مبن 
فيه���م الزم���الء الأع�صاء. كم���ا اأنه���ا اإ�صه���ام يف ت�صكيل 
�ص����رة تطّ�رات الفكر فيما يتعلَّق ب�ص�ؤون التنمية والثقافة 
د،  عم�ًم���ا، وهي بال�صرورة اأداة من اأدوات التغيري والتجدُّ

جتديد ال تقليد
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ن�صع���ى اإىل زي���ادة فاعليتها يف اأن تعك�س اأه���ّم ما يعتمل 
يف العق����ل من اأفكار وت�ص���ّ�رات وروؤى، وثمرات البحث 
واحل�ار، ل �صيما يف اأو�صاع احلا�صر والنظر امل�صتقبلّي. 

من هن���ا، �صنب���داأ وفق خّطة عل���ى مراحل، واعتب���اًرا من 
مطل���ع �صن���ة املجل���ة التا�صع���ة والع�صري���ن، بتحديد حم�ر 
رئي�ص���ي "لدرا�صات ومقالت" كّل ع���دد، يدور ح�ل ق�صّية 
معين���ة، اأو م��ص�ع ل���ه �صلة باملجالت الت���ي ُيعنى ببحثها 
املنت���دى، فُنعل���ن يف كّل عدد عن حم�ر الع���دد الذي يليه، 
ون�صتقط���ب للكتاب���ة يف م�ا�صيع���ه ون�صتع���ني يف التحكي���م 
باأ�صح���اب الخت�صا����س واخل���ربة، وعل���ى قاع���دة م���ن 
ال�صروط التي تراعي املنهجية العلمّية. وكما لحظ القراء 
فق���د كّنا يف الأع���داد ال�صابقة نالئم اأحياًن���ا ما يردنا من 
م�اد متقاربة يف م��ص����ع واحد، �ص�اء من الُكتَّاب اأو مما 
نتخريه من الأوراق املقدمة يف ندوات املنتدى وم�ؤمتراته، 
وندرجه���ا �صمن حم����ر اأو ملّف، لكن ه���ذه الطريقة، واإْن 
كان���ت مقب�ل���ة �صكلًيا، لكنه���ا ل ت�صمن ا�صتيف���اء ج�انب 
جدي���رة بالبح���ث يف كث���رٍي م���ن امل�ا�صي���ع والأبع���اد التي 
تفر�صها متغ���رّيات الأحداث وحتّ�لته���ا يف عاملنا العربّي 
والإ�صالمّي ويف العامل كّله. والأمل اأن تك�ن امل�صاهمات يف 
ق  ه���ذا ال�صياق اجلديد ذات اإ�صاف���ات وبالعمق الذي يحقِّ
اله���دف الأ�صمى من تفعي���ل دور الفك���ر يف حياتنا العاّمة 

ومن مدخل التجديد ل التقليد. واهلل امل�فق. 
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يتطلب الحديث عن الم�اطنة والدولة، وما يتاأ�ص�س بينهما من ثقة، 
اإجالة النظ���ر في المي���راث التاريخي، وك�ص���ب الحا�صر، ومفه�م 
المجتم���ع المدن���ي، من خ���الل روؤية تق�يمي���ة لق�ة وقل���ق التجربة 
المعا�ص���رة، وبالأخ����س الحاجة الملحة لتمثي���ل عنا�صر المجتمع 
المختلف���ة، وذلك بت�صمين اأ�ص����ل الت�صريع���ات متطلبات العالقة 
التعاقدية الثالثي���ة، في اأوجهها الر�صمي���ة والمدنية والقت�صادية 
الجتماعي���ة. اإذ هي الت���ي اأ�صعرتنا بالحاجة اإل���ى بحث معمق في 
مفه����م الم�اطنة، واإل���ى تمثيل �صامل للمجتمع ف���ي مرحلة ما بعد 
القرن الع�صرين. فالكتابة من م�قع المراقب تجعلني اأميل لمناق�صة 
م���ا اإذا كانت مجتمعاتن���ا بحاجة اإلى تعاق���دات جديدة ت�صمن لنا 
فاعلية اأكبر لمفه����م الم�اطنة، وا�صتمرار ر�ص�خ الثقة بين الدولة 
والم�اطن. وحتى اأك�ن اأكثر و�ص�ًحا و�صراحة؛ اأق�ل اإن العديد من 
الم�صلم���ات  تغيرت نظ���رة الم�اطن  اإليها،  واأ�صب���ح ينتابه ال�صك 
ف���ي طبيعة العقد ال���ذي يربطه بالدولة، وتراخ���ت ثقته في الدولة 
بمفه�مها الر�صمي، اأو الخا�س، اأو المدني، وما لم تجتمع العنا�صر 
الثالثة في تعاقد ع�ص�ي، وت�اثق فكري، فال اأ�صتطيع التحدث عن 

الدولة باعتبارها كياًنا �صحيًحا ومقب�ًل لإدارة ال�صاأن العام.  

   الــدولــــــــة      والمواطنـــــة
* 

* رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه.
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   الــدولــــــــة      والمواطنـــــة

اإن غياب الإحكام التام للعالقة التعاقدية، بم�صت�ياتها الم�صتجدة، اأي العالقة الثالثية، 
ربم���ا يفقد الدول���ة ثقتها بم�اطنها، وقد ي�ؤثر على ثق���ة الم�اطن في قدرة الدولة على 
تفعي���ل الإ�ص���الح المن�ص�د. وعلى نح� اأدق، فاإن تاأكيد مفه����م المجتمع المدني، الذي 
اأكدن���اه في »الميثاق االجتماعي العربـــي«، و�صدر عن منتدى الفكر العربي في كان�ن 
الأول/دي�صمب���ر 2012، ل���ه اأهمي���ة ق�ص����ى عند النظر اإل���ى مدنية الدول���ة، واأدوارها 
القت�صادي���ة والجتماعية المن�طة بها. واإ�صاف���ة اإلى ذلك، فاإن الحديث عن تاريخية 
���ا اأهمية الإ�صهام في النقا�س الدائر  العالق���ات الناظمة لعالقات مجتمعنا، يعني اأي�صً
ح�ل حا�صرنا بتعقيداته الراهنة، والدع�ات المختلفة والمخل�صة ح�ل �صرورة تجديد 
المج���ال العام؛ من خالل التركيز عل���ى ث�ابت الفكرة التاريخية، الت���ي اأ�ص�صت لكيان 
هذا المجتمع، ف�صاًل عن ت�ثيق ُعرى اأ�ص�ل الأو�صاع الجتماعية، التي تجذرت واأمدت 

الفكرة بالروح ورفدتها بمق�مات البقاء.

والم�صاأل���ة هن���ا لي�صت محاولة مجردة ل�ص���رح مفه�م الم�اطنة، اأو بن���اء الثقة، بل هي 
قراءة تاريخية م��ص�عية لفعل بناء الدولة في مرحلة النه�صة العربية، التي بداأت في 
ب�اكي���ر القرن الما�صي، وما يمك���ن اأن ن�صتلهمه منها في فترة ما �صار ُيعرف ب�»الربيع 
العرب���ي« في زمانن���ا الحا�صر، وعلى اعتب���ار اأن بين النه�صة العربي���ة والربيع العربي 
نق���اط تالٍق كثي���رة؛ اأهمها م��ص�عة بن���اء الثقة بين الدولة والمجتم���ع وتفعيل مفه�م 



قطوف دانية: الدولة واملواطنة
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الم�اطن���ة. وذلك بتجري���ب تناول بع�س الم��ص�ع���ات، اأو اإن �صاء الق���ارئ اأن ي�صّميها 
المع�ص���الت التي ت�اجه الدولة الأردنية، التي تت�صق مع جملة المفاهيم المطروحة من 
ِقب���ل الدولة للنقا�س في منابر الح�ار الع���ام، ونبداأها بما بداأ به الم�ؤ�ص�ص�ن من تاأكيد 
ل يقب���ل الجدل والختالف ح�ل قان�نية الدولة، واأ�ص�ل العقد الجتماعي بين  الدولة 
والم�اط���ن وم���ا يمثله ذلك م���ن �صمانات الثق���ة المتبادلة بين الف���رد ودولته، وتفعيل 
مفه�م الم�اطنة. فالم�اطن حتى يثق بدولته في ت�صيير �ص�ؤون حياته الي�مية، ل بد اأن 
ي�صت�صع���ر �صمانات تعاقده معها، وما يتعلق من ذلك بكرامته الإن�صانية. وفي المقابل، 
وحتى تتاأكد ثقة الدولة بم�اطنها ول يدفعها عدم الثقة اإلى اإق�صائه عن الم�صاركة في 
اأي مظه���ر من مظاهر اإدارته���ا لل�ص�ؤون الداخلية والخارجية، ف���اإن عليه اأن ي�صتح�صر 

واجب��اته الجتماعي������ة وال�طنية، وي�فيها بتمامها.

فه الفقه ه� مجم�ع���ة الق�اعد القان�نية العامة والمجردة  واإذا كان القان����ن، كما ُيعِرّ
الت���ي ت�صدر عن ال�صلطة الت�صريعية لتطبَّق عل���ى الجميع على قدم الم�صاواة، وتحقيًقا 
لمعنى الم�اطنة المت�صاوية، فاإن المبداأ الأ�صا�صي الذي يجب على دولة القان�ن اتباعه 
عن���د تطبيق هذا القان�ن ه� ع���دم التمييز، بحيث يخ�صع جمي���ع الأفراد المحك�مين 
لأحكام���ه انطالًقا من حقيق���ة اأنه قد �صدر ليطبق على الجميع دون ا�صتثناء. لذا، فاإن 
دولة القان�ن بهذه ال�صفة تعد دولة ديمقراطية طالما اأنها تلتزم بمبداأ �صيادة القان�ن 
وت�صتم���د �صرعيتها من اإرادة ال�صعب الحرة، وتلت���زم ال�صلطات فيها بت�فير ال�صمانات 
القان�ني���ة والق�صائي���ة والإدارية الالزمة لحماية حق�ق الأف���راد وحرياتهم الأ�صا�صية، 
الت���ي اأر�صى الد�صت�ر الأردني ق�اعدها، واأكدت جمي���ع الم�اثيق الدولية، التي �صدرت 
ع���ن الأمم المتحدة، واأهمها الإعالن العالمي لحق�ق الإن�صان، والعهد الدولي الخا�س 

بالحق�ق المدنية وال�صيا�صية.

له���ذا، كان م���ن اأهم نتائ���ج النه�صة العربي���ة التاأ�صي����س لمفه�م دولة القان����ن بمعناه 
الع�ص���ري الذي يق����م على مجم�عة من المرتك���زات؛ اأهمها اعتب���ار الدولة هي دولة 
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الم�اطني���ن جميًعا مهم���ا اختلفت اآراوؤهم اأو تع���ددت اجتهاداتهم، وتاأكي���د اأن الدولة 
ت�صتمد ق�ته���ا ووج�دها ال�صرعي من خالل التطبيق الفعل���ي الُمعَلن لمبادئ الم�صاواة 
والع���دل وتكاف����ؤ الفر�س، واأن الحكم فيه���ا يجب اأن ي�صتند اإلى اإتاح���ة المجال الفعلي 
والحقيق���ي لكاف���ة اأفراد ال�صعب ف���ي الم�صاركة في �صنع الق���رارات المتعلقة ب�ص�ؤونهم 
العام���ة. فتتعزز بذلك الثقة المتبادلة بين الفرد ودولته، اإذ تزداد ثقة الفرد في قدرة 
الدولة على تكري�س حق�قه وحرياته الد�صت�رية وحمايتها من اأي اعتداء قد يقع عليها، 
ف���ي حي���ن تنم� ثقة الدولة بالف���رد وباأنه قادر على تحمل واجبات���ه تجاهها، وذلك من 
خالل ممار�صته الم�ص�ؤولة لحق�قه التي كفلها له الد�صت�ر، والتزامه بحدود القان�ن في 

الظروف والأزمات ال�صتثنائية.

ا وروًحا في اأعمال  والمعروف اأن دولة القان�ن ترتكز على اللتزام باأحكام الد�صت�ر ن�صً
ال�صلط���ات الت�صريعي���ة والتنفيذية والق�صائية وفي اإطار تنظي���م العالقة فيما بين هذه 
ال�صلط���ات، واللتزام بمبداأ �صيادة القان�ن في اإطار الرقابة الكاملة لل�صلطة الق�صائية 
الم�صتقلة، وتر�صيخ قيم الت�صامح والم��ص�عية، واحترام معتقدات الغير، وكفالة الحق 
ف���ي التعبير عن الراأي واإعالنه بحرية تامة، والن���اأي بالممار�صات ال�صيا�صية والحزبية 
ع���ن ال�صراعات ال�صخ�صي���ة ال�صيقة، وعن تجري���ح الأ�صخا�س والهيئ���ات العتبارية 
ال�صعبي���ة والر�صمي���ة. كم���ا ي�صترط لتفعي���ل مبداأ دول���ة القان�ن الحفاظ عل���ى �صفتها 
المدني���ة والديمقراطية، واعتب���ار اأي محاولة لإلغ���اء تلك ال�صف���ة، والم�صا�س بها، اأو 
تعطيله���ا، باطلة من اأ�صا�صها، لأنها ت�صكل تعدًيا على الد�صت�ر وانتهاًكا لمبداأ التعددية 

ومفه�مها.

ف���ي المقابل، فاإن مفه�م دولة القان����ن يفر�س على م�ؤ�ص�صات الدول���ة جميعها القيام 
ب�اجبه���ا في التعام���ل مع الم�اطني���ن والهيئات العام���ة، وفر�س القان����ن عليهم على 
اأ�صا����س الم�صاواة التامة والعدالة في تطبيق���ه. ويتطلب التطبيق الأمثل لذلك مراجعة 
الت�صريع���ات الناظمة للق�اني���ن ذات ال�صلة بالعمل ال�صيا�صي؛ وذل���ك لكي يتم تر�صيخ 
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الحق����ق ال�صيا�صية لالأف���راد، واأن تعتمد اأ�صل�ب الم�صارك���ة ال�صيا�صية، وتفعيل الح�ار 
الديمقراط���ي ف���ي التعبير عن ال���راأي؛ بعيًدا ع���ن اأ�صاليب ال�صغط واأ�ص���كال الإرهاب 

الفكري كافة، الذي قد تمار�صه جهة من الجهات على الم�اطنين.

وم���ن النتائج المترتبة على قي���ام دولة القان�ن بتطبيق القان�ن ب�ص���كل عادل ومت�صاٍو، 
تفعيل مبداأ الم�صروعية ب��صفه مبًداأ اأ�صا�صًيا للحاكمية الر�صيدة. فهذا المبداأ يق�م على 
اأ�صا�س احترام م�ؤ�ص�صات الدولة لأحكام القان�ن في ت�صييرها لل�ص�ؤون الي�مية وتعاطيها 
ب�صكل مت�ص���اٍو مع الأفراد المتعاملين معها. فحتى تتمتع جميع القرارات ال�صادرة عن 
ه���ذه الم�ؤ�ص�صات وت�صرفاتها ب�صف���ة الم�صروعية، فاإنها يج���ب اأن ت�صدر وفق اأحكام 
القان�ن ب�صكل ي�صمن عدم العتداء على حق�ق الأفراد وحرياتهم الد�صت�رية. فالفرد 
�صي�صع���ر بالراحة والطماأنينة و�صي�صترد ثقته بالدولة واأجهزتها المختلفة عندما تبادر 
الم�ؤ�ص�ص���ات اإلى القيام بالمهام الم�كلة اإليها د�صت�رًي���ا وقان�نًيا، والمتمثلة في اإ�صاعة 
ج� من الحرية والأمان وال�صتقرار و�صيادة القان�ن من خالل تفعيل مبداأ الم�صروعية.

واليقين الرا�صخ لدي اأن تم�صك دولة القان�ن بمبداأ الم�صروعية في عالقتها مع الأفراد، 
يمكنها من اأن ت�صتعيد القدرة وال�صالحية القان�نية على اأن تمار�س الدور الذي ن�صاأت 
م���ن اأجله، وه���� فر�س القان����ن كاأداة ل�صمان �صير المرافق العام���ة بانتظام واطراد، 
والف�صل في المنازع���ات التي تن�صاأ بين الأفراد والجماعات، فياأخذ كل ذي حق حقه، 
وين���ال المعتدي جزاوؤه القان�ني. ويتحقق من خالل تطبيق مفه�م دولة القان�ن ومبداأ 
الم�صروعي���ة، اله���دف الأ�صمى من الحك���م المتمثل في حماية النظ���ام العام بعنا�صره 
الأربع���ة، وه���ي الأمن الع���ام، وال�صحة العام���ة، وال�صكينة العام���ة، والآداب والأخالق 

العامة.

اإن اأهم ما يرتبط بدولة القان�ن ومبداأ الم�صروعية، الذي يجب اأن يحكم عالقة الدولة 
بم�اطنيه���ا، ه� مبداأ الم�اطنة، الذي يعد حجز الزاوية في النظام النيابي البرلماني 
���ن من تعزيز  الكام���ل، ومطلًب���ا اأ�صا�صًيا لتحقي���ق الإ�صالح ال�صيا�ص���ي المن�ص�د، ويمكِّ
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الديمقراطية الحقيقية بمعناها الد�صت�ري، الذي يق�م على اأ�صا�س الم�صاركة ال�صعبية 
ف���ي اتخاذ القرار. فالعالقة بين الم�اطنة والديمقراطية وا�صحة وجلية، تتمثل في اأن 
الم�اطنة هي عالق���ة قان�نية واجتماعية بين الفرد ودولته تق�م على منحه حق�ًقا في 

م�اجهة الدولة وفر�س واجبات عليه ل�صالح الدولة والمجتمع.

فال�ج���ه الأول للم�اطن���ة يتمث���ل ف���ي ثب�ت حق����ق وحري���ات اأ�صا�صية للف���رد باأن�اعها 
المختلف���ة؛ ال�صيا�صي���ة، والمدني���ة، والقت�صادي���ة، والجتماعي���ة، وذلك ف���ي م�اجهة 
دولت���ه، كالح���ق في النتخ���اب والتر�صح، وت�ل���ي المنا�صب العليا عل���ى اأ�صا�س الكفاءة 
والم�ؤه���الت. اأم���ا ال�جه الثاني للم�اطن���ة، فيكمن في ثب�ت واجب���ات والتزامات على 
الف���رد في م�اجهة دولته تتمثل ف���ي �صرورة المحافظة على الأمن وال�صلم الجتماعي، 
والم�صارك���ة في اتخاذ الق���رارات، وتحمل الم�ص�ؤولية الم�صترك���ة لتجاوز الأزمات التي 
ت�اجهها. فالم�اطنة تق�م على اأ�صا�س ال�صراكة الحقيقية بين الفرد ودولته في ال�صراء 
وال�ص���راء، بحيث تلتزم الدولة ب�صمان الع���دل والم�صاواة وتمكين الأفراد من ممار�صة 
حق�قهم وحرياتهم الأ�صا�صية، وفي المقابل يقع على الأفراد واجب تحمل م�ص�ؤولياتهم 

ال�طنية تجاه دولتهم والحر�س على اأمنها وا�صتقرارها.

وهذا يق�د لفهم العالقة بين الم�اطنة والإ�صالح ال�صيا�صي، التي تكمن في وعي الفرد 
لحقيق���ة ال�صراكة مع دولته ودوره في اإدارة �ص�ؤونه���ا الداخلية، فين�صط نح� النخراط 
ف���ي الأحزاب ال�صيا�صية ب�صكل يعزز من دورها عل���ى ال�صعيد ال�صيا�صي، وذلك و�ص�ًل 
اإل���ى تحقيق الهدف الأ�صمى من الإ�ص���الح المتمثل في تطبيق فكرة الحك�مة النيابية. 
فالف���رد ه� جزء من ن�صي���ج الأمة وعن�صر من العنا�صر المك�نة لها، وبالتالي فاإنه يقع 
عل���ى عاتقه واجب ت�صكيل ال�صلطات في الدولة، وذلك تطبيًقا للن�س الد�صت�ري، الذي 
يق����ل اإن الأمة م�صدر ال�صلطات. وهذا الدور الأ�صا�صي للفرد يجب اأن ل يقت�صر فقط 
عل���ى ت�صكيل ال�صلطة الت�صريعي���ة من خالل انتخاب مجل�س الن����اب، بل يجب اأن يمتد 

لي�صمل م�صاركته في الرقابة على اأداء ال�صلطة التنفيذية.
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تحقيق  في  ودوره��ا  الم�اطنة  مفه�م  تعريف  اإع��ادة  الإ�صالح  متطلبات  اأهم  من  اإن 
النه�صة  تجربة  اأفرزته  فما  القان�ن.  دول��ة  في  الر�صيدة  والحاكمية  الديمقراطية 
العربية، وما تالها من انتفا�صات وث�رات، وما تمخ�س عنها من اإ�صالحات �صيا�صية 
ود�صت�رية، قد �صاهمت في تغيير مفه�م الم�اطنة والنتقال به من المفه�م التقليدي 
الذي يق�م على اأ�صا�س الم�صاواة بين الم�اطنين في الحق�ق والحريات، وعدم التمييز 
بينهم على اأ�صا�س الدين، اأو العرق، اأو اللغة، اإلى المفه�م الحديث الذي يمتاز باأنه 
اأو�صع واأ�صمل يق�م على اأ�صا�س الثقة المتبادلة بين الفرد ودولته، وتر�صخ فيه الدولة 
م�اجهتها؛  في  للفرد  واجبات  تقرير  مقابل  في  الأ�صا�صية  وحرياتهم  الأف��راد  حق�ق 
اأهمها �صمان اأمنها و�صلمها الداخليين في المراحل كافة وخالل الأزمات والظروف 

ال�صتثنائية.

وق���د ارتبطت فك���رة الم�اطنة الفاعل���ة في ذهن الم�اط���ن الأردني دائًم���ا بالإ�صالح 
ال�صيا�صي، وبغياب ن�س د�صت�ري �صريح عليها. فعدم وج�د الن�س يتعار�س مع التجاه 
ع  العام لالإ�صالح، الذي تتبناه الدولة ويتفاعل معه المجتمع. وه� ما يفر�س على الم�صرِّ
الد�صت����ري اأن يق�م بتفعيل مفه�م الم�اطن���ة. وذلك تج�صيًدا للروؤى الإ�صالحية، التي 
تتكام���ل مع الجه�د الملكية التي ت�صت�صرف الإ�ص���الح وتر�صم الطريق الأمثل له، والتي 
كان اآخره���ا الدع����ة اإلى تكري�س نه���ج الم�اطنة الفاعلة في ال�رق���ة الملكية النقا�صية 

الرابعة التي حملت عن�ان »نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة«. 
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في عوائــــق التربيـــة على المواَطنــــة*

اأ.د. كمال عبد اللطيف**

»هناك فرق كبير بين العبد والبن والم�اطن، فالعبد من ي�صطر 
اإلى الخ�ص�ع لالأوامر التي تحقق م�صلحة �صيده، والبن ه� من 
الخا�صة،  م�صلحته  تحقق  والديه،  اأوامر  على  بناًء  اأفعاًل  ينفذ 
تحقق  اأفعاًل  الحاكم  اأوامر  على  بناًء  ينفذ  فه�  الم�اطن  واأما 

الم�صلحة العليا، وتحقق في الآن نف�صه م�صلحته ال�صخ�صية«.
)�صبين�زا، ر�صالة في الالهوت وال�صيا�صة(

تـــقديم 

في  المطل�ب  بالجدل  ترتبط  التي  الم��ص�عات  من  والم�اطنة  التربية  م��ص�ع  ُيعد 
اإلى حاجة تاريخية �صيا�صية،  اإنه ي�صير  ال�صيا�صّي بالذات.  الفكر  العربّي، وفي  الفكر 
كما  العربي.  المجتمع  نخب  من  وا�صعة  فئات  اإليه  تتطلع  النظر،  في  باأفق  ويرتبط 
والجتماعية، يجعله م��ص�ًل  المعرفية  والتن�صئة  والتك�ين،  التربية  بميدان  اأن ربطه 
ب�احد من الم�صارات الفاعلة، في مجال ت�طينه واإعادة بنائه، وذلك في �ص�ء ال�صراع 
المحددة  التاريخية  الخ�ص��صية  �ص�ء  في  وكذا  مجتمعاتنا،  في  الحا�صل  ال�صيا�صّي 

لبنيات الراهن واأ�صئلته في اأغلب بلداننا العربية.

* ف�صل من كتاب »التربية والمواطنة« الذي ي�صدر في من�ص�رات المنتدى قريًبا.
** اأ�صتاذ الفل�صفة ال�صيا�صية والفكر العربّي المعا�صر - كلية الآداب والعل�م الإن�صانية/جامعة محّمد 

الخام�س/اأكدال-الرباط/المغرب.
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وهناك اأمر اآخر، ل ينبغي اإغفاله في هذا التقديم، يتعلق بالمناظرات العالمية التي 
ترعاها بع�س الم�ؤ�ص�صات الدولية، ويتجه فيها التناظر لح�صر التحديات التي ي�اجهها 
العالم، تحت �صغط عمليات التع�لم الجارفة، وهي ت�صتدعي، بناء على منجزاتها في 
َبت دللته في الفل�صفة  الت�صخي�س والبحث، اإعادة النظر في مفه�م الم�اطنة كما ُرتِّ

ال�صيا�صية الحديثة.

اإن ع�لمة ال�ص�ق وات�صاع مجتمع ال�صبكات، وت�صخم ظاهرة الهجرة، وارتفاع درجات 
العنف واأ�صكاله في العالم، وح�ص�ل طفرة ق�ية في مجالت الت�ا�صل المتعددة، اأدى 
اإلى تبل�ر اإ�صكالت جديدة في المعرفة وفي ال�صيا�صة، بل وفي مختلف مظاهر الحياة. 
المتغيرات  بها  �صُتركِّ التي  الآثار  اإلى  النتباه  دون  الم�اطنة  في  التفكير  يمكن  ول 
المذك�رة في دللة المفه�م، وفي الأر�صية النظرية الم�ؤطرة له، وال�صانعة لمعانيه 

في تن�عها وتط�رها.

بمالحقة  �صيكتفي  البحث  هذا  في  عملنا  اأن  ال�صابق،  المنهجي  الحتياط  وليعني 
اإثارته، ب�ص�رة  اإن الغاية من  الإرها�صات الم�صتجدة في هذا المجال ومتابعتها، بل 
عامة و�صريعة في هذا التقديم، ترتبط بمبداأ اإعالننا ال�ا�صح باأن روح ورقتنا م�صدودة 
بت محت�ى المفه�م ودللته في  في الأ�صا�س اإلى المكا�صب النظرية وال�صيا�صية، التي َركَّ

فل�صفة الأن�ار، باعتبار اأن هذه الروح ُتطابق َتطلعاِتنا ال�صيا�صية الي�م.

اأبعاده  مختلف  في  منه،  القتراب  �صع�بة  وفي  الم��ص�ع،  د  تعقُّ في  ن�صك  ل  ونحن 
وم�صت�ياته. ولعل الباحث منا، مدعّ� لختيار مجال المقاربة الذي ي�صمح له بالتفكير 
فيه من زاوية محددة. �صحيح اأن الإيحاء الأول وال�صريع، الذي تحمله مفردة الم�اطنة 
يحيل اإلى الم�صت�ى القان�ني، ويرتبط بمفردات من قبيل الحق في الم�اطنة، الحق 
تمنحها  متعددة  �صياقات  نعرف،  كما  للمفردات  اأن  اإل  الإن�صان،  وحق�ق  ال�صيا�صي، 
الدللة المراد اإي�صالها. وهي في م��ص�ع التربية والم�اطنة، تحيل اإلى البعد الترب�ّي، 
وتدع�نا اإلى التفكير في كيفيات التربية على قيم الم�اطنة ومجتمع الم�اطنة. ومن 
العربّي،  المجتمع  في  اأخرى  اإ�صكالت  يطرح  بمجال  َم��ص�ٌل  البعد  هذا  اأن  الم�ؤكد 
نق�صد بذلك م��ص�ع التربية والتعليم، والدور الذي يمكن اأن يق�م به كل منهما، في 

تجاوز قيم مجتمع الرعايا، وبناء مجتمع الم�اطنة والم�اطنين.
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الزاوية  الم��ص�ع من  اأقترب من  اأن  ما ذكرت،  لكل  معاينتي  في غمرة  اخترت  وقد 
الأقرب اإلى ميدان اهتمامي، اأق�صد بذلك مجال الفل�صفة والفل�صفة ال�صيا�صية، اإ�صافة 
متابعة منجزاته  يمكن  وكما  الي�م،  ويتط�ر  ين�صاأ  كما  ال�صيا�صي  الإ�صالح  اإلى مجال 
واإخفاقاته في المجتمعات العربية. وهذا الختيار لم يتم فقط بحكم تك�يني المعرفي 
الخا�س، بل لأنني اأعتقد اأن التفكير في الم�اطنة في المجتمعات العربية، والتفكير 
في المدر�صة العربية التي ترعى قيم الم�اطنة وتبنيها بالتدرج المطل�ب، في مناهج 
درا�صتها، وفي مختلف اأ�صالكها، بما يتطلبه ذلك من تك�ين يحترم قيم العقل والتاريخ 
وتطلعات المجتمع، يعد من الأم�ر المطل�بة والم�صتعجلة في اأغلب البلدان العربية. وه� 
اأمر ي�صتدعي في ال�قت نف�صه اأعماًل جماعية، للتمكن من مغالبة �ص�ر التردي القائمة، 
واإ�صناد م�صروع الإ�صالح الذي تتطلع اإليه فئات وا�صعة داخل المجتمعات العربية. ولأن 
كل اختيار ترك، فقد نحيت المقاربة القان�نية والمقاربة الترب�ية، واعتنيت باإ�صكالت 
التربية على الم�اطنة في �ص�ء اأ�صئلة الإ�صالح ال�صيا�صي ومرجعياته، كما ُبِنيت، وكما 
الخطاب  يقدم  فكيف  المعا�صرة.  العربية  ال�صيا�صية  الكتابة  في  الي�م  بناوؤها  ُيعاد 
ه�  فيما  الم�اطنة،  قيم  على  التربية  وم��ص�ع  الم�اطنة،  م��ص�ع  العربي  ال�صيا�صي 
متداول داخل الف�صاء ال�صيا�صي العربي؟. وكيف ُنرتِّب وجهة نظر اأولية، ونحن ن�اجه 

واقع الحال في مجتمعاتنا، في �ص�ء المتغيرات العالمية الجارية؟ 

ف�صاءات  وفي  العربية،  ال�صيا�صية  الخطابات  في  الم�اطنة  عن  الحديث  انتع�س 
النه�صة  باأ�صئلة  اأولهما  يرتبط  متداخلين،  اثنين  عاملين  بفعل  المدني  المجتمع 
تاريخية  �صرعية  بالأم�س  امتلكت  كما  الي�م،  تمتلك  اأ�صئلة  وهي  والإ�صالح،  والتنمية 
كبرى. اإ�صافة اإلى ذلك، نالحظ اأن بع�س ج�انب هذا النتعا�س، تع�د اإلى المبادرات 
ترتيب خرائط  في  الم�صاهمة  تروم  التي  الدولية،  المنظمات  بع�س  ت�صدر عن  التي 
معينة في العالقات الدولية. دون اإغفال اأن هذا الأمر، يرتبط با�صتراتيجيات محددة، 
ت�صت�عب في بع�س ج�انبها معطيات اإيجابية م��ص�لة بق�صايا محلية ل خالف فيها. 

يمكن اإدراك المفه�م المركب »التربية على الم�اطنة«، ب�ص�رة اأكثر و�ص�ًحا، عندما 
َنْقِرُنه بالمفاهيم التي تلتقي مع مفردة الم�اطنة، �صمن م�صروع في الإ�صالح والتغيير، 
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يت�خى تفعيل المجال ال�صيا�صي، من اأجل تط�ير المجتمعات العربية وتنميتها. كما اأنه 
ينبغي اأن نغفل هنا، اأن تبل�ر مفه�م الم�اطنة واإطالق م�صروع التربية على الم�اطنة، 
ومحاولة منحها الدللة الم��ص�لة باأ�صئلة ال�صراع ال�صيا�صي الراهن في المجتمعات 
التي  ال�صيا�صية  للتح�لت  م�اكبة  فكرية  اأر�صية  اإعداد  في  وي�صاهم  �صاهم  العربية، 
نت�ص�ر  ونحن  العربية.  الأقطار  بع�س  في  ح�ص�لها  المرتقب  التح�لت  اأو  ح�صلت، 
المجال  ف�صاء  داخل  معينة،  اآنًفا في خطابات  المذك�رة  المفاهيم  �صبكة  اإر�صال  اأن 
ال�صيا�صي العربي وفي اإطار المنتديات التي ارتفعت وتاأثر اإيقاعها في العمل، في اأكثر 
من قطر عربي، ُيْنِبئ في حد ذاته، بميالد اأَن�ية حركات �صيا�صية واجتماعية وقان�نية، 
هدفها بل�رة م�صروع مجتمعي جديد، يتجه لتجاوز مظاهر التاأخر العربي، ومظاهر 

�صيادة ال�صتبداد ال�صيا�صي في كثير من الأنظمة العربية.

يعك�س اإًذا مفه�م الم�اطنة والمفاهيم المقرونة به كما تتفاعل في خطاباتنا ال�صيا�صية، 
ن�ًعا من الحي�ية ال�صيا�صية، اإنها ت�صع اأمام المالحظ جملة من العالمات الدالة على 

نمط الإرها�صات، التي ت�صي بها التح�لت الجارية في بع�س المجتمعات العربية.

المواطنة في �صياقات ت�صّكلها وتداولها

ل مفه�م الم�اطنة في �صياق عمليات ميالده وتط�ره، ما يمكن اعتباره خا�صية  ي�صكِّ
اإنه  وال�صيا�صية.  الفل�صفية  الخطابات  لأن�صجة  الناظمة  الكبرى  المفاهيم  في  بني�ية 
يحيل اإلى معاني متعددة، وقد اتخذ خالل مراحل ت�صكله المت�ا�صلة دللت ل ح�صر 
لها. اإ�صافة اإلى ذلك، يتم ا�صتخدامه وت�ظيفه في �صياقات وجبهات عديدة، بهدف 
منح  اأجل  من  وذلك  يتجاوزها،  النظر  في  اأفق  عن  وبحًثا  المبا�صرة  الدللة  تجاوز 
الذي  والجتماعي  ال�صيا�صي  الفعل  في  اأداة  اإلى  يح�لها  ما  به،  المقرونة  الإيحاءات 
يت�خى اإ�صابة اأهداف بعينها. و�صنتبين بع�س عالمات ما نحن في �صدد الإ�صارة اإليه، 
في الجرد ال�صريع الذي �صننجز في هذا المح�ر، ونحن ن�ا�صل التمهيد للحديث بعد 

ذلك عن ع�ائق التربية على الم�اطنة في المجتمعات العربية. 
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اأواًل: من مجتمع الرعّية اإلى مجتمع المواطنين

ارتبط مفه�م الم�اطنة في بدايات تبل�ره بت�ص�رات معينة للحق�ق الإن�صانية، ت�ص�رات 
اإن الإيحاءات التي حملها منذ  تعلن عدم ارتباطها بالمرجعيات الاله�تية والإثنية. 
الم�صاركة في  الي�نانية، تربطه بالحق في  الي�ناني والمدينة  الفكر  بداية تداوله في 
الحياة ال�صيا�صية. فالم�اطن الي�ناني ه� من يدلي براأيه في مختلف �ص�ؤون المدينة 
)المدينة الدولة(، التي يدبرها ويديرها الأحرار والذك�ر، من ذوي الأ�صل الي�ناني.

التاريخية  الخ�ص��صية  �صمات  بع�س  تحمل  َتل�ينات  الدللة  هذه  ا�صت�عبت  وقد 
بعده،  وما  ع�صر  الثامن  القرن  في  تاأ�صي�صه  اأعيد  عندما  تجاوزها  وتم  الي�نانية. 
نقف  الأن�ار، حيث  وفل�صفة  الحديثة  ال�صيا�صية  الفل�صفة  ن�ص��س  انطالًقا من  وذلك 
على الدللة التي اكت�صبها في اآثار مونتي�صكيو، وجون لوك، و�صبينوزا، وجان جاك 
رو�صو، وكانط. كما نقف على المعاني التي اأ�صافتها اإليه الث�رة الفرن�صية ومبادوؤها 
واإعالنها لحق�ق الإن�صان. �صمن هذا ال�صياق النظري والتاريخي الجديد، ت�صّبع مفه�م 
الم�اطنة في اأ�ص�له الحديثة بالخلفية القان�نية، اإذ تم النظر اإليه من الزاوية التي 
َتقِرنه بجملة من الحق�ق وال�اجبات المدنية، الم��ص�لة بالحريات الفردية والمجتمع 
المدنّي. التي كان ُينظر اإليها على اأنها عنا�صر مركزية في ن�صيج الخطاب ال�صيا�صي 
الليبرالي. فاأ�صبح بناُء قيم الم�اطنة م�صدوًدا اإلى مفاهيم العقد الجتماعي والدولة 
الفردية  والم�صلحة  العقل  دولة  ال�صلطة، في  والتداول على  الت�صارك  وقيم  ال�طنية، 
ل هذا الن�صيج النظري في عالقته ب�صيرورة المجتمعات الأوروبية،  والم�ؤ�ص�صات. و�صكَّ
والقان�نّي،  والجتماعّي  ال�صيا�صّي  للعمل  اأفًقا  الحديث،  الأوروبي  التاريخ  اإطار  وفي 
من اأجل ت��صيع الخيار الديمقراطّي وتعزيزه، م�ؤطًرا بالمرجعية ال�صيا�صية الليبرالية 

ومبادئها الكبرى.

ال�صيا�صّي  الفكر  �صياق  في  المفه�م  عليها  ا�صتقر  التي  الدللة  نجمل  اأن  �صئنا  ول� 
الأوروبّي، لتبينا اأنه اتخذ مظهرين اأ�صا�صيين، فقد �صكلت الم�اطنة الي�نانية والأثينية 
بة لدللته، وذلك لأنها ابتكرت المفه�م ك��صيلة لدعم  بالذات، اأ�ًصا من الأ�ص�س الُمَركِّ
لكن  الي�ناني.  المجتمع  ال�صيا�صية، �صمن خ�ص��صية  والم�صاركة  ال�صيا�صي  الندماج 
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الحديثة، م�صت�عبة ما ه� عام  الأزمنة  الأ�صا�س في  ُبعدها  اتخذت  الم�اطنة  مفردة 
في الإرث الي�ناني، ومط�رة لدللته بال�ص�رة التي تمنحه امتياز تملك مكا�صب ع�صر 

الأن�ار، في النظر اإلى الإن�صان وال�صيا�صة والحق�ق. 

الإن�صان  حق�ق  عن  وبيانها  الفرن�صية  الث�رة  ماآثر  ا  اأي�صً المفه�م  ا�صت�عب  لقد 
اأ�ص�ل  من  عدة  وج�انب  الحديث،  ال�صيا�صّي  الفكر  روح  ا�صت�عب  كما  والم�اطن. 
وال�صيا�صة  الفرد،  التي بنت كما ه� معروف، مفاهيم  الليبرالية،  ال�صيا�صية  الفل�صفة 
في  تر�صخت  التي  ال�صيا�صية  الدللة  ظلت  وقد  والحريات.  التعاقد،  ودولة  المدنية، 
ل المفه�م، �ص�اء في �صيغته الي�نانية، اأو في ن�صيجه الدللي المت�صع، بف�صل  ثنايا ت�صكُّ
اإ�صهام فال�صفة الأن�ار، ورم�ز الفل�صفة ال�صيا�صة الحديثة، ظلت بمثابة م�ؤ�صر نظري 

مركزي �صانع لأ�صكال تداوله في الفكر ال�صيا�صي الحديث المعا�صر.

ثانًيا: من الفرد المواطن اإلى المواطنة االجتماعّية
مفه�م  وبمركزية  الليبرالية،  ال�صيا�صية  الفل�صفة  بتط�ر  والمهتم�ن  المتابع�ن  يعرف 
من  انطالًقا  جديدة،  مظاهر  اتخذ  المفه�م  اأن  الفل�صفة،  هذه  داخل  الم�اطنة 
�ص�ء  في  تط�يرها  بغية  م�صامينه،  بع�س  اإلى  هت  ُوجِّ التي  العديدة  النتقادات 
في  والجتماعي  والثقافي  ال�صيا�صي  التاريخ  في  ح�صلت  التي  والمكا�صب  المتغيرات 

القرن الع�صرين. 

القان�نية  ال�صبغة  يتجاوز  اأفًقا  باعتباره  الم�اطنة  مفه�م  اإلى  ُينَظر  اأ�صبح  لقد 
الحق�قية، لي�صير اإلى حركية اجتماعية، هدفها تحرير الأفراد ودفعهم للعمل بفاعلية، 
للتمكن من تركيب تاريخهم، والم�صاهمة في بناء مجتمع ديمقراطي، ي�صمن مختلف 
توما�س  حق�قهم. كما ي�صمن حريتهم وكرامتهم. وفي هذا ال�صياق، تقدم م�صاهمة 
مار�صال نم�ذًجا نظرًيا، يقترح ن�ًعا من التجاوز للمفه�م في �ص�رته الأن�ارية، وذلك 

انطالًقا من م�صعى يهدف اإلى ت��صيع دللته في �ص�ء متغيرات القرن الع�صرين.

يرى مار�صال اأن الم�اطنة الجديدة تعد، بال�صرورة، م�اطنة اجتماعية؛ لأنها ترتكز 
اإلى ميراث القرن الثامن ع�صر المتمثل في الحق�ق المدنية، حرية الفرد اأ�صا�س مع 
م�صعى جديد، يروم الم�صاهمة في الحد من غل�ائها، ودون اإغفال اأهمية حرية التفكير 
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والتعبير والراأي. كما ت�صتند اإلى مكا�صب القرن التا�صع ع�صر ال�صيا�صية والجتماعية 
في  الم�صاركة  في  الحق  مطلب  مالمح  ورتبت  بنت  التي  المكا�صب  وهي  الجديدة، 
عند  المذك�ر  النم�ذج  يقف  ول  ال�صيا�صي.  القرار  في  الم�صاركة  في  والحق  الحكم، 
مكا�صب القرن التا�صع ع�صر، بل يرى اأن جيل حق�ق الإن�صان الجتماعية، المتمثلة في 
الحق�ق الجتماعية، من قبيل ال�صحة والتعليم والثقافة، تعد بدورها من بين الأ�ص�س 
الجديدة للم�اطنة الي�م، لن�صبح في منظ�ر مار�صال اأمام نم�ذج جديد يقّر بجملة 
اأ�صكال  من المعطيات الجتماعية وال�صيا�صية، التي تروم في نهاية التحليل ممار�صة 

من تح�يل دللت المفه�م وت��صيعه.

م�صتجدات  ا�صتيعاب  قلنا،  كما  محاوًل،  مار�صال  به  ركَّ الذي  الت�ص�ر  نم�ذج  ي�صمح 
ال�صراع ال�صيا�صي، وتط�ر اأجيال حق�ق الإن�صان؛ باإنجاز جملة من العنا�صر الكا�صفة 
اآخرين،  باحثين  جه�د  ومن  منها  انطالًقا  ون�صتطيع  المفه�م،  في  الدللة  لتح�لت 
حاول�ا بدورهم ا�صتيعاب متغيرات زماننا، اأن نقف على جملة من المعطيات النظرية 

الجامعة، من اأبرزها الآتي:
اأ- يقترن مفه�م الم�اطنة الي�م، بت��صيع مجال حرية الإن�صان وتط�يره، كما يرتبط 

بتط�ير المطالب المتعلقة بكرامته وم�صتقبله.
ب- ل تنفي رابطة الم�اطنة في اأبعادها الجديدة، اأ�صناف الروابط الأخرى ال�صانعة 

لن�صيج التجمعات الب�صرية، من قبيل الروابط الثقافية والعقائدية.
نفيهما.  دون  والديني  الإثني  البعد  من  التقليل  �صرورة  على  الم�اطنة  مبداأ  يلح  ج- 
�صاأن  من  بالإعالء  وذلك  المدنية،  للرابطة  الأول  العتبار  منح  اإلى  يتطلع  لكنه 
القيم ال�صانعة لها، والقادرة في الآن نف�صه على ا�صتيعاب الختالفات العقائدية 
للم�اطنة  المعززة  الأخرى  الأبعاد  نفي  قلنا،  كما  هذا  يعني  اأن  دون  والإثنية، 

الثقافية والقيمية.
د- ل يمكن ف�صل الم�اطنة عن الديمقراطية وقيمها، فهي اأ�صا�س المجتمع ال�صيا�صّي، 

واأ�صا�س تك�ن المجتمع المدني.
المدنية،  والقيم  المدني  الح�س  انتعا�س  بالم�اطنة  المجتمع  ت�صبع  على  يترتب  ه�- 

الأمر الذي يعزز قيم الم�صاواة والتعاون.
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ثالًثا: المواطنة في زمن العولمة، تحّوالت الداللة في عالم متغيِّر
تط�ير  حاول�ا  الذين  الآخرين،  الباحثين  وجه�د  مار�صال  توما�س  جه�د  كانت  اإذا 
دللة مفه�م الم�اطنة، في �ص�ء المتغيرات التي فر�صتها متغيرات عالمنا، قد اأثمرت 
معاني جديدة اأو اأ�صبحت ت��صل الي�م بالمفردة، وبما يقرن بها من مفردات جديدة، 
فاإن  ال�صبكات،  مجتمع  وم�اطنة  الن�صطة،  والم�اطنة  المتع�لمة،  الم�اطنة  قبيل  من 
بالطفرة  الم��ص�لة  القت�صادية  المتغيرات  ت�صنعها  فتئت  ما  التي  التغيُّرات  مجمل 
كيفية  في  البحث  اإلى  بدورها  اأدت  قد  والت�ا�صل،  الت�صال  مجال  في  التكن�ل�جية، 
اإعادة النظر في العنا�صر التي كانت تمنح المعنى للكلمة. ونحن هنا ن�صير اإلى بروز 
ت�صميات اأخرى، ت�صير اإلى مظاهر التح�ل التي لحقت معنى الم�اطنة، ويتعلق الأمر 
الم�اطنين  وا�صم  الك�نية  الم�اطنة  ا�صم  اآنًفا،  األمحنا  كما  البع�س،  عليه  يطلق  بما 
الن�صطاء، في زمن يعتمد فيه التناف�س وال�صراع على ال�صرعة والمباغتة، في اإطالق 
المبادرات والمغامرات القت�صادية. فهل اإطالق هذه الت�صميات في زمن برزت فيه 
ا معطيات في القان�ن الدولي، ت�صير  اآليات اأخرى في العمل الدولي، وبرزت فيه اأي�صً
الثقافية وحق�ق  الحق�ق  اإلى  وت�صير  الفردية،  الحق�ق  الجماعية مقابل  الحق�ق  اإلى 
الأقليات، وق�صايا الهجرة والعنف، والإ�صكاليات الجديدة الم��ص�لة بالدولة ال�طنية، 
الذي  الن�اري،  المحت�ى  تجاوز  �صبق،  ما  كل  على  يترتب،  هل  ال�صبكات؟  ومجتمع 
�ًصا للمفه�م ودللته؟ فعندما نتحدث الي�م عن الم�اطنة العالمية،  �صِّ يعد عن�صًرا ُم�ؤَ
ونتحدث عن الم�اطنة الديمقراطية، األ يترتب على ذلك، اأننا نقف اأمام اإ�صكاليات 
جديدة ت�صع الم�اطنة في عالقتها بمتغيرات الم�صهد ال�صيا�صّي العالمّي، ومتغيرات 
اأنظمة الع�لمة التي ما فتئت تكت�صح العالم، رافعة في اإطار بع�س م�ؤ�ص�صات المنتظم 

الدولي، �صعارات جديدة ومفاهيم جديدة تروم الإم�صاك ب�اقع في ط�ر التغير؟

اإن التح�لت والإرها�صات التي تعك�صها المتغيرات الجارية، ل ينبغي اأن تدفعنا اإلى 
اأجل مجتمع  للعمل من  اأفًقا  الم�اطنة  التي �صنعت من مفه�م  الأوليات،  التخلي عن 
يمتلك الإرادة والقدرة على �صناعة م�صيره، في اإطار التعاقد والت�افق والديمقراطية، 
كما ُبِنَيت في تجارب �صيا�صية عديدة. نحن هنا نتحدث انطالًقا من معطيات ال�صرط 
معاركه  غمار  يخ��س  وه�  اإليها،  يطمح  التي  والتطلعات  الراهن،  العربي  التاريخي 

ال�صيا�صية، لتحقيق مراميه واأهدافه في الإ�صالح ال�صيا�صي.
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رابًعا: في �صرورة مواجهة تحّوالت معنى المواطنة

يظل مفه�م الم�اطنة في تداوله الجاري في الخطابات العربية المعا�صرة، في م�صت�ى 
�ص�ء  في  ت�ظيفه  يروم  منحى  مع  الليبرالية،  ال�صيا�صية  للفل�صفة  الكبرى  المقدمات 
الخ�ص��صيات المجتمعية والتاريخية العربية. �صحيح اأن بع�س الإرها�صات التي طفت 
ف�ق �صطح المفه�م في الآونة الأخيرة، تجد لها �صدى فيما يكتب عن الم�اطنة في 
بع�س المنابر العربية، اإل اأن المطل�ب في ت�ص�رنا في هذا ال�قت بالذات، اأن نحر�س 
على اأن ن�صتعين بالمعاني التي حملها المفه�م، في اإطار الت�ص�ر ال�صيا�صي المقرون 
بالإ�صالح الديمقراطي، وذلك دون تنا�صي �صرورة التفكير في الم�صتجدات الم��ص�لة 
البحث  نت�ص�ر  اأن  ينبغي  فال  المعا�صر.  الفكر  في  الي�م  المفردة  تداول  باإ�صكالت 
في تمثل دللة الم�اطنة، بمعزل عن العناوين الكبرى لمظاهر التغير الجارية، ذلك 
اأننا معني�ن بالع�لمة وتداعياتها في القت�صاد وال�صيا�صة، ومعني�ن في ال�قت نف�صه، 
العمل  ولزوم  والمعطيات  المعل�مات  نقل  في  الجديدة  الت�صال  و�صائل  تط�ر  بتاأثير 
على ا�صتيعابها، من اأجل الدفع بمكا�صبها نح� بناء ت�ص�رات ت�صاعدنا على الم�صاهمة 
في اإعادة بناء المفه�م، مع كل الذين يعمل�ن في الأفق نف�صه. فال مجال الي�م للتردد 
ول لالنتظار، بل يلزم المتابعة والمعاينة والحر�س في ال�قت نف�صه، على اإدراك اأن 
مجتمعاتنا في مراحل ومراتب �صيا�صية اجتماعية ثقافية، اأدنى من المراتب التي بلغها 
الغرب وال�ليات الأمريكية. من هنا تتبدى �صع�بة الم��ص�ع، وهنا تبرز اأهمية التفكير 
َتُح�ل بين مجتمعاتنا وبين ت�صبعها بمكا�صب  في الع�ائق وال�صع�بات، التي ما فتئت 

المفه�م، كما تبل�ر في الفكر ال�صيا�صّي الحديث. 

عوائق التربية على المواطنة في المجتمعات العربية

لدللة  ال�صانعة  والتاريخية  النظرية  المعطيات  ال�صابق، جملة من  المح�ر  رتبنا في 
اأبرزنا انطالًقا من العنا�صر  مفه�م الم�اطنة عبر تاريخ ت�صكله واإعادة ت�صكله. كما 
به  تق�م  الذي  والدور  ال�صيا�صية،  للمفاهيم  المفت�ح  الطابع  يك�صف  ما  المذك�رة، 
�صرورة  من  المتغيرات،  هذه  تفر�صه  ما  مع  لمالءمته  العامة،  التاريخية  المتغيرات 
تل�ين محت�اها بما يقت�صيه الأمر من تط�ير وتن�يع، واإ�صافة وتقلي�س، اإلى غير ذلك 

من ال�ص�ر التي تلحق المفاهيم خالل عمليات تح�لها.
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نريد اأن نت�قف الآن، اأمام التلقي الذي مار�صه الفكر العربي، وه� يق�م بالتعرف على 
مفه�م الم�اطنة، ونقلها وتاأويل دللتها في اإطار الخ�ص��صية التاريخية العربية. الأمر 
الذي �صيتيح لنا تبيُّن اأ�صكال القتراب من المفه�م، كما اأنجزت في الفكر ال�صيا�صّي 
العربّي، وذلك قبل اأن نتجه، الآن، اإلى بحث ع�ائق الت�طين وتر�صيخ قيم الم�اطنة، 
حياتنا  في  ا�صتنباتها  اإلى  الما�صة  على حاجتنا  يلح  الذي  المبداأ  من  انطالًقا  وذلك 
ال�صيا�صية وفي اإطار خياراتنا الفكرية، وكذا �صمن م�صاريعنا في الإ�صالح ال�صيا�صي.

�صيا�صية  وخيارات  بفل�صفات  م��ص�لة  معينة،  ت�ص�رات  اإلى  الم�اطنة  مفه�م  يحيل 
وا�صحة. يتعلق الأمر بالفل�صفة ال�صيا�صية الليبرالية، وه� يِرد ب�ص�رة مت�اترة خالل 
اأكثر من �صاحة عربية، �ص�اء  اأدبيات الإ�صالح ال�صيا�صي في  العقدين الما�صيين في 
في اإطار م�ؤ�ص�صات المجتمع العربي، اأو في اإطار م�ؤ�ص�صة الجامعة العربية، وم�ؤ�ص�صة 
القمم العربية، التي تبنت في العقد الأخير برامج في الإ�صالح ال�صيا�صي، وحر�صت 

في م�ؤتمراتها الأخيرة على اإ�صدار بيانات تقّر فيها باأهمية الإ�صالح ال�صيا�صي.

الإ�صالح  مفاهيم  من  الثالث،  الجيل  اإلى  الم�اطنة،  على  التربية  مفه�م  وينتمي 
ال�صيا�صي في الفكر العربي المعا�صر. وقد انتع�صت هذه المفاهيم في نهايات القرن 
الما�صي، في اإطار حركات وجه�د في النظر تروم ت�طين الم�صروع ال�صيا�صي الليبرالي 
الث�رة  خانة  في  نف�صها  و�صعت  التي  التجارب  ف�صل  بعد  وذلك  ال�صيا�صّي.  فكرنا  في 
العربية والتجربة ال�صتراكية. ومن المعروف اأن اأدبيات الإ�صالح النه�ص�ي العربية، 
الإ�صالحي  الخطاب  مرحلة  كبرى:  مراحل  بثالث  الما�صيين،  القرنين  خالل  مرت 
النا�صئ في القرن التا�صع ع�صر، وتمثله اأدبيات الطهطاوي، وخير الدين التون�صي، 
الإ�صالحية محاولًة مهّمة،  اأنتجت جه�دهم  المثال. وقد  �صبيل  ا�صحاق، على  واأديب 
وعملت  الليبرالي،  ال�صيا�صي  المعتقد  مفاهيم  بع�س  ترجمة  وتمثل  الباب  هذا  في 
على تكييفها مع متطلبات م�صروع الإ�صالح والنه�صة في المجتمعات العربية، خالل 
اأدبيات العقد الثاني من القرن الع�صرين، التي كانت تتغنى  التا�صع ع�صر. ثم  القرن 
ال�صيا�صي  الم�صروع  لمفردات  تبيئة  عمليات  وتمار�س  الد�صت�ري،  والإ�صالح  بالحرية 
الليبرالي، مع ح�س اإ�صالحي يقبل اإمكانية ال�صتفادة من التجارب التاريخية العامة؛ 
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للتمكن من تجاوز اأعطاب المجتمع العربي، وكان يمثلها بامتياز لطفي ال�صيد، وعلي 
عبد الرازق، وطه ح�صين، وتميزت بكفاية ممثليها في الم�اءمة بين مظاهر التاأخر 

العربي، والحل�ل والخيارات التي تبل�رت في التاريخ الأوروبي الحديث والمعا�صر.

 اأما الأدبيات التي ُت�صهم الي�م في تبيئة مفه�م الم�اطنة، والمجتمع المدني، و�صعار 
الإن�صان  وحق�ق  الديمقراطي،  والنتقال  والديمقراطية،  الم�اطنة،  على  التربية 
التعاقد، والم�صاركة في ال�صلطة والتداول عليها، فاإنها تنتمي  والم�اطن، وبناء دولة 
كما قلنا اإلى مفردات الجيل الثالث، وتت�صم ب�صعيها لإعادة بناء المفردات المذك�رة، 
في �ص�ء متطلبات الخ�ص��صية التاريخية وال�صيا�صية للمجتمعات العربية. كما تت�صم 
ببل�رتها لنقلة كيفية في اإعادة بناء الم�صروع ال�صيا�صي الليبرالي. وي�صهم في تركيب 
المفاهيم المذك�رة واإ�صاعتها، في م�ؤ�ص�صات بحثية واأخرى �صيا�صية، الأمر الذي ترتب 

عليه ن�ع من التط�ر في اأدبيات الليبرالية العربية. 

مفاهيم  لبع�س  الإ�صالحي  ال�صيا�صي  الفكر  تلقي  لأ�صكال  المختزل  الب�صط  لنا  يتيح 
المنظ�مة ال�صيا�صية الليبرالية، اأن نفكر في ال�صع�بات والع�ائق التي حالت وما تزال 
تح�ل دون تمثل ُمنِتج وفّعال لمفاهيم ال�صيا�صية الليبرالية في فكرنا المعا�صر. ونتجه 
الآن اإلى عر�س ما نعتقد اأنه مجم�عة من الم�انع والع�ائق، التي تح�ل دون تمكننا من 

بناء مجتمع التربية على الم�اطنة في اأغلب البلدان العربية. 

ت�صخي�س  في  الم�صاهمة  العمل،  هذا  من  نت�خى  اأننا  يعني  الع�ائق،  في  تفكيرنا  اإن 
ل اآليات م�صل�صل  ال�صالبة القائمة في العديد من واجهات مجتمعنا، ال�صالبة التي ُتعطِّ
العمل، من اأجل تربية قادرة على تفكيك البنيات والم�ؤ�ص�صات والذهنيات وال�صل�كات، 
بين  بل تقف حائاًل  الم�اطنة.  بناء مجتمع  بمثابة ح�اجز مانعة، لإمكانية  تعد  التي 
مجتمعاتنا وبين الإ�صالح ال�صيا�صي الديمقراطي. اإذ ل يمكن اأن تن�صاأ مدر�صة اأو تعليم 
�صيا�صية  دون خيارات  الأحرار في مجتمع حّر،  الم�اطنين  بناء  م�صروع  يخدم  عام، 
ن من بناء دولة الم�ؤ�ص�صات.  ن الم�صاركة والتداول في ال�صلطة، للتمكُّ ديمقراطية، ُت�ؤَمِّ
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لمفه�م  المتناق�صة  الت�ظيفات  اأن  اإلى  ن�صير  الع�ائق،  من  عينة  عر�س  وقبل 
الم�اطنة، التي ي�صيعها الفاعل�ن ال�صيا�صي�ن، تك�صف عن �صكل من اأ�صكال المي�عة، 
وال�صت�صهال في اإطالق هذه المفردة، بكل ما تحمله من رهان �صيا�صي، ومرحلي، 

وا�صتراتيجي في مجتمعنا. 

الرائجة  ال�صيا�صية  الخطابات  اأغلب  في  للمفردة،  المتداول  اللفظيَّ  ال�صتعمال  اإن 
الي�م، يغيب المرجعيات، والأهداف الم��ص�لة بالكلمة، وي�صهم في التقليل من الدور 
الذي يمكن اأن يمار�صه ال��ص�ح النظرّي، في تفعيل الم�صروع المجتمعي الجديد، الذي 

يفتر�س اأن ُي�ؤَ�ص�س بناء على �صعار مجتمع الم�اطنة، مجتمع التربية على الم�اطنة.

المجال  والإبراز:  التمثيل  ق�صد  كبرى  محاور  ثالثة  في  الع�ائق  نح�صر  اأن  يمكن 
الثقافي المجتمعي، المجال ال�صيا�صي، والمجال الترب�ي.

اإلى ترابطها، وتداخل  البداية  ن�صير في  المذك�رة،  المجالت  اأمثلة من  وقبل تقديم 
بع�صها ببع�صه الآخر. كما يمكن ك�صف واإبراز العالقة الجدلية الم�ؤكدة بينها. ذلك 
اأننا ونحن نحاول التفكير في م��ص�عنا بال�صلب، اأي التفكير في الع�ائق بدل عر�س 
للعمل،  يتجه  البحث  في  خيار  اإلى  نميل  وهناك،  هنا  الحا�صلة  الجزئية،  المكا�صب 
اأن تظل  ِلتَجاوِز  الراف�صة  الممانعة  ر  َّ� التي ت�صنع �صُ اأجل محا�صرة ال�صع�بات،  من 
المجتمعات العربية، مجرد مجتمعات رعايا ل مجتمعات م�اطنين، يتمتع�ن بالقدرة 
مجتمع  داخل  ذواتهم،  بناء  اأجل  ومن  م�صالحهم،  اأجل  من  والعمل،  الختيار  على 
الحاجة  اأهمية  في  نت�ص�ر،  كما  خالف  هناك  فلي�س  والكرامة.  الحرية  لهم  يحفظ 
اإلى وعي دور الم�اطنة وثقافة الم�اطنة، في تفجير الطاقات الكامنة والمقم�عة، في 

اأغلب المجتمعات العربية.

1-العوائق االجتماعّية الثقافّية، نحو قيم االجتهاد والت�صامن

ي�صجل المهتم بالتح�لت الثقافية والجتماعية في المجتمعات العربية، ح�ص�ل ن�ع 
من التراجع في ا�صتقبال الثقافة الع�صرية وتمثلها، اإذ تك�صف كثير من المظاهر في 
الإعالم العربي، وفي القن�ات الثقافية العربية، ع�دة اإلى ا�صتدعاء مفردات ومعطيات 
تحيل اإلى الثقافة الن�صية، م�صتبعدة قيم العقل والراأي والختالف، الأمر الذي يك�صف 
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اأننا اأمام عناية زائدة بالآثار التقليدية في مجالت متعددة، من بينها المجال الفكري 
ومجال ال�عي ال�صيا�صي.

ول �صك اأن هذه العناية تحد من تاأثير الم�صاريع الفكرية النه�ص�ية، التي عملت خالل 
القرنين الما�صيين على اإنجاز ما ي�ؤهل الثقافة العربية والمجتمع العربي لالنخراط 
في ثقافة الحداثة والم�صتقبل. ورغم التقدم الحا�صل في تط�ر كيفيات الم�اءمة بين 
خطاباتنا  بع�س  في  وخا�صة  ال�صيا�صي،  الم�روث  وواقع  ال�صيا�صي  التحديث  مفاهيم 
م�صل�صل  في  ال�صتمرار  اأن  اإل  الع�ائق.  لم�صاألة  تمهيدنا  في  و�صحنا  كما  ال�صيا�صية، 
التراجع، يقل�س من ب�ؤر الفكر الم�صتنير، الذي ي�صعى اإلى التخل�س بجراأة من اأعباء 
التقليد، التي ت�صل اإرادتنا، وي�صكل عائًقا من ع�ائق تر�صيخ مجتمع الم�اطنة. نتبين 
مالمح ذلك في الت�ظيف الذي ي�صتعمل في بع�س المجتمعات العربية، لتح�يل بع�س 
اأفعال في تعبئة المجتمع، لخ��س معارك كنا نفتر�س  اإلى  اأ�صجار الن�صب واأ�صاطيره 

اأنها ذابت في الندماج، الذي ح�صل وما فتئ يح�صل داخل المجتمعات العربية.

اإن التوظيف ال�صيا�صي لمو�صوع االإثنيات ومو�صوع االختالف العقائدي والطائفي، 
وا�صتمرار النعرات القبلية في كثير من مجتمعاتنا، يك�صف درجات النق�س القائم 
االإثني  المعطى  زال  فما  الديمقراطي،  واالإ�صالح  ال�صيا�صي  التحديث  مجال  في 
ي�صتعمل في كثير من ال�صاحات العربية لالإ�صارة اإلى اأ�صكال الحيف والهوان، التي 
لحقت بع�س المجموعات االإثنية في التاريخ، للمطالبة ب�صيغ من التوافق تمنح 
ا من اأجل التكافوؤ ال�صيا�صي  الملوحين بال�صعار من المحتجين بلغة العرق، فر�صً
واالجتماعي والثقافي، وبلوغ عتبة المواطنة عن طريق اإ�صراكهم، في تدبير جوانب 
من ال�صاأن العام، وتحقيق بع�س مطالبهم في مجال االعتراف بلغاتهم وثقافاتهم 

المحلية، وطقو�صهم الرمزية. 

العربية،  االأقطار  بع�س  في  واالأقليات  واللغات  االإثنيات  عن  الحديث  تجدد  اإن 
والتعا�صد  االندماج  عمليات  ت�صهيل  في  المواطنة  وقيم  المواطنة  اأهمية  يو�صح 
االجتماعيين. اأما اأن تعمل على تاأجيجه وتوظيفه بع�س موؤ�ص�صات البحث الغربية 
محلية،  �صيا�صية  نخب  بتو�صط  العربية،  البلدان  بع�س  لها،  التابعة  والموؤ�ص�صات 
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بما يخدم م�صالحها وم�صالح من يقف وراءها،  اإيقاعه،  اأمر تدبير  اإليها  موكول 
اأن تترتب على كل ذلك، قد ال تكون مطابقة لطموحاتنا  فاإن النتائج التي يمكن 
التاريخية. ومعنى هذا اأننا اأمام عنا�صر توؤكد حاجتنا الفعلية اإلى ثقافة المواطنة، 
الذي  الفكري  االأفق  اإلى  فعاًل  اإن حاجتنا ما�صة  بل  المواطنة،  التربية على  واإلى 
تنتظم فيه قيم المواطنة. ونق�صد بذلك اأوليات الحداثة ال�صيا�صية، المتمثلة في 
التدبير التعاقدي الديمقراطي لل�صلطة، واإلى ف�صل ال�صلطة، واعتبار اأن مو�صوع 
للب�صر  المر�صلة  الم�صالح  واالأهم، هو مو�صوع تدبير  االأكبر  ال�صيا�صي في تجليه 

داخل المجتمعات في التاريخ.

في  الكبرى  العناوين  ت�صكل  اأ�صبحت  التي  الجديدة  الظ�اهر  اأن  �صبق،  مما  يت�صح   
م�صهدنا الثقافي والجتماعي، ل تهّيء ال�صبل ب�صكل يتيح اإمكانية تعبيد الطريق، نح� 
بناء الم�اطنة. ولن ن�صهم في تذويب كثير من تحديات الم�صهد الجتماعي والثقافي، 
دون مزيد من الإعالء للقيم التي ت�صت�عبها مفردة الم�اطنة، والمرجعية ال�صيا�صية 
لتدفعنا  والجتماعي،  الثقافي  المجال  �صع�بات  وتزداد  لدللتها.  المركبة  الحداثية 
اإلى م�صاعفة العمل من اأجل اإنجاز الم�صاريع في الإ�صالح الثقافي، والقراءة النقدية 
للتراث؛ وذلك من اأجل ثقافة ُتعلي من قيم العقل والجتهاد، ومجتمع يتجه اإلى ت��صيع 
بتها الأزمنة الحديثة، من اأجل رعاية كرامة الإن�صان و�صيانة حق�قه  المكا�صب التي ركَّ

وا�صتيعابها.

2-العوائق ال�صيا�صّية، نحو توطين قيم الحداثة ال�صيا�صّية

اإذا كنا ن�صلم باأن التربية على الم�اطنة تعد في قلب الم�صروع الحداثي، اأدركنا اأهمية 
مطلب التحديث ال�صيا�صي في عمليات التمهيد، لإعداد التربة المنا�صبة لخيار التن�صئة 
باأنظمة  العربية محك�مة  البلدان  اأغلب  اأن  ا  اأي�صً ن�صلم  واإذا كنا  الم�اطنة.  على قيم 
اأدركنا  الديمقراطي،  النتقال  الديمقراطية، وعن م�صروع  الُبعد عن عتبة  بعيدة كل 
�صع�بة بناء تربية م�اطنة. وبناًء عليه، ن�صير اإلى اأن المعارك والجبهات في المجالت 
التي نحن في �صدد التمثيل انطالًقا من معطياتها، تنفتح على بع�صها مجتمعة، وُي�صهم 
دون  مجتمعنا،  في  �صيا�صي  اإ�صالح  ل  اأنه  ذلك  الآخر،  م�صارات  تعزيز  في  بع�صها 
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اأنظمة في التن�صئة والتك�ين، منا�صبة  تحديث الذهنيات. ول تحديث للذهنيات دون 
للمتغيرات الجارية في المجتمعات العربية وفي العالم. ولح�ص�ل لهذا وذاك، دون 
في  الديمقراطي  والنتقال  ال�صيا�صي  الإ�صالح  لم�صروع  حة  ُمَرجَّ �صيا�صية  خيارات 

المجتمع العربي.

الإم�صاك  في  ي�صكل محاولة  ما  قدر  المغلقة،  الدوائر  من  بجملة  هنا  الأمر  يتعلق  ل 
اإطالق م�صروع فعلي  التي تقف حائاًل دون  ال�صيا�صية،  الأُطر  د  تعقُّ ب�ص�رة من �ص�ر 
ذلك  به.  مل�حة  ترفع  التي  وال�صعارات  الإعالنات  رغم  الم�اطنة،  على  التربية  في 
اأننا ونحن نتابع الإعالنات وال�صعارات، ل نقف على نتائج ملم��صة تترجمها خط�ات 
التربية  برامج  اأغلب  في  التغطية،  الم�اطنة خارج  قيم  تظل  اإذ  الفعلي،  الإنجاز  في 

والتك�ين في المدار�س العربية ومناهجها. 

اإن الختالل التاريخي الكبير الذي نعده �صمة ال��صع العربي الراهن، يعك�س اأهم نتائج 
تجربة اأكثر من اأربعة عق�د من التجريب ال�صيا�صي، الذي لم يتمكن من بل�غ مراميه، 

وتحقيق �صعاراته في التحرر والتقدم والتنمية.

اأر�صدتها  ت�صاعف  بداأت  قد  ال�صيا�صي،  التحديث  تيارات  اأن  الي�م  نالحظ  كنا  واإذا 
الرمزية في الثقافة ال�صيا�صية العربية، وذلك بعد ف�صل �صعار الث�رة العربية والنم�ذج 
التيارات وفي الإعداد  لنا هذه  اأن تتيحها  التي يمكن  اأدركنا الإمكانيات  ال�صتراكي، 

لم�صروع التربية على بناء مجتمع الم�اطنة.

�صحيح اأننا ن�اجه تحديات اأخرى، فر�صتها تيارات الإ�صالم ال�صيا�صي، التي ت�صتعيد 
التاريخ،  في  التط�ر  مقت�صيات  مراعاة  دون  التقليدية،  ال�صيا�صية  والمفاهيم  القيم 
اإلى م�اجهتها بالنظر النقدي المجتهد، بهدف بناء ما يمكن  بال�ص�رة التي تدفعنا 
ت�صميته، نقطة الال ع�دة اإلى اأنظمة الفكر وال�صيا�صة، التي لم تعد منا�صبة كما قلنا 
تمنح  وتاريخية  نظرية  مرتكزات  بناء  على  ذلك  بدل  والعمل  الزمن،  لمقت�صيات 

م�صروعنا في التح�ل، الأ�ص�س والق�اعد الفكرية الرافعة له.
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اإن معركة الحداثيين الي�م مع َمْن يرف�ص�ن الم�صروع الديمقراطي واللغة ال�صيا�صية 
ي م�صروع مجتمع الم�اطنة، تتطلب جه�ًدا نظرية كبيرة  التاريخية، وفي قلبها لغة َتَبنِّ
ال�طن  في  الحداثية  ال�صيا�صية  والممار�صة  الخطاب  بناء  اإعادة  اأجل  من  وُمبدعة، 

العربي.

ن�صجل، اإًذا، �صع�بة العائق ال�صيا�صي في م��ص�عنا، ونفتر�س اأن الم�اجهة الح�ارية 
وقت  هناك  يعد  لم  اإذ  النا�صئة،  للمعارك  المنا�صب  المطلب  هي  والمركبة،  النقدية 
اأن المالمح العامة  للمهادنة والمخاتلة وتركيب المفارقات والمتناق�صات. ويبدو لنا 
للخطابات ال�صيا�صية المت�صارعة الي�م في الفكر العربي، تقت�صي اأن ندفع بمختلف 
الأ�صئلة الممكنة نح� ف�صاء الح�ار الأَكثَر و�ص�ًحا، بهدف محا�صرة ال�صع�بات، التي 
المجتمع  وبناء  الإن�صان،  وحق�ق  الم�اطنة  على  التربية  م�صاريع  اإطالق  دون  تح�ل 

ال�صيا�صي الحداثي.

3- العوائق التربوية، نحو مدر�صة للمواطنة

والجتماعية،  ال�صيا�صية،  الع�ائق  من  ج�انب  ال�صابقين  العن�صرين  في  و�صحنا 
والثقافية، التي تعرقل اإمكانية اإطالق م�صاريع في التربية على الم�اطنة.

تندرج الع�ائق ال�صابقة �صمن �صع�بات تاريخية عامة، تقف اأمام تح�ل المجتمعات 
العربية، وا�صتيعابها لأ�ص�ل الحداثة والتحديث الثقافي وال�صيا�صي. وهي ت�صتدعي كما 
ن من  اآنًفا، معارك مت�ا�صلة ق�صد التغلب عليها، وتي�صير �صبل اإطالق ما ُيمكِّ اأ�صرنا 

بناء مجتمعات جديدة.

ون�صتكمل ما �صبق، بالت�قف اأمام البعد الترب�ي، وال�صع�بات التي تجعله ي�صكل بدوره 
عن�صر اإعاقة في عمليات ت��صيع تن�صئة م�اطنة وتعميمها.

الدولة،  لخيارات  تابعة  تك�ن  الترب�ية  والقيم  التربية  وم�ؤ�ص�صات  التربية  اأن  �صحيح 
يمكن  التي  القيم  اإلى  الرتياح  بعين  تنظر  ل  العربية،  ال�صيا�صية  الأنظمة  اأغلب  واأن 
اأن تترتب على مبداأ التربية على قيم الم�اطنة. اإ�صافة اإلى اأن هذه القيم ل تن�صجم 
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وخيارات ال�صيا�صة الناقدة في كثير من المجتمعات العربية، الأمر الذي ي��صح �صلة 
ترب�ية  ومناهج  برامج  غياب  ا�صتمرار  اأن  ي��صح  كما  الثنين،  بين  القائم  الترابط 
على  هيمنته  بم�ا�صلة  للتقليد  ي�صمح  كبيًرا  خلاًل  ي�صكل  والم�اطنة  بالحداثة  معنية 

بنيات المجتمع وذهنيات اأفراده و�صل�كاتهم.

اأهمية اأي م�صروع في التربية على الم�اطنة، تتمثل في  ول بد من الت��صيح هنا باأن 
الم�اطنة  قيم  بذلك  نق�صد  تلقيها،  للنا�صئة  �صتتيح  التي  الجديدة  المدنية  القيم 
بالمبادرة  التمر�س  مبداأ  على  تق�م  التي  المدنية،  العقل  واأخالق  الديمقراطية، 
والم�صاركة بالراأي والفعل في اأثناء م�اجهة ال�ص�ؤون الخا�صة والعامة. واإذا كنا نعرف 
اأن حزمة القيم التي تقدمها برامج التعليم العام في اأغلب الأقطار العربية، اأدركنا 

�صع�بة اإيجاد ج�ص�ر بينها وبين قيم الحداثة ال�صيا�صية.

المناهج  طغيان  في  تتمثَّل  وبرامجها،  مدار�صنا  مناهج  في  الكبرى  المع�صلة  اإن 
التقليدية الكابحة لم�صاريع في التربية نعتقد اأنها قادرة على تمثل اأنها مكا�صب الفكر 

المعا�صر وفت�حاته.

جديدة،  اأزمة  من  تعاني  الي�م  الم�اطنة  رابطة  اأن  �صبق،  ما  اإلى  ت�صيف  اأن  ويمكن 
طبيعة  على  الأزمة  هذه  انعك�صت  وقد  الجارية.  التع�لم  عمليات  تداعيات  فجرتها 

المعرفة والتعليم في زمن الث�رة التكن�ل�جية ال�صانعة لمجتمع المعرفة وال�صبكات.

ا في المجال الترب�ي، ظه�ر التعليم الخا�س، وتزايد نف�ذه  ومن مظاهر الإعاقة اأي�صً
داخل مختلف الأقطار العربية، الأمر الذي يجعلنا نت�صاءل: هل تلقن مدار�س التعليم 
الجامعات  انت�صار  اأن  كما  ل؟  اأم  العم�مية  المدر�صة  تقدمها  التي  القيم  الخا�س 
المتع�لمة، وظه�ر المختبرات التعليمية الفترا�صية، ين�صئ ف�صاءات للتربية تخترق 
الدول والحدود، فكيف يمكن اأن تقدم في الجامعات المذك�رة ق�صايا ت�صت�عب قيم 

الم�اطنة، التي يفتر�س اأنها ت�صهم في ت�حيد الم�صاعر والقيم؟
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عود على بدء

 واجهنا في مراحل بناء هذا البحث اأ�صئلة متعددة، ووقفنا اأمام ق�صايا مختلفة. لقد 
طابعه  رغم  العامة،  روحه  في  الم�اطنة  على  التربية  �ص�ؤال  اأن  البداية  منذ  اأدركنا 
التربية  �ص�ؤال  واأن  ال�صيا�صي.  والإ�صالح  ال�صيا�صي  التحديث  بم�صروع  يتعلق  الجزئي، 
على الم�اطنة يعد بمثابة مدخل من مداخل التفكير في الإعداد لمجتمع الحداثة، عن 
طريق ال�صتعانة بما ت�فره اآليات التربية، وم�ؤ�ص�صاتها من و�صائل لتعميم قيم الحداثة 

في المجتمعات العربية وت��صيعها وتط�يرها.

والدللة  المعنى  منحتها  التي  التاريخية  وال�صياقات  الم�اطنة،  مفردة  اأمام  ت�قفنا 
في تاريخ ت�صكلها. كما ت�قفنا اأمام �ص�ر التلقي والتاأويل الذي اأنجزه الفكر العربي، 
وه� يت�ا�صل مع مفاهيم ومقدمات الحداثة والتحديث. لقد كان الأمر يتعلق ب�ص�ؤال 
َلت عبر  �ُصكِّ المفاهيم وقد  يتلقى منظ�مة من  اأن  العربي  للفكر  مركزي، كيف يمكن 
َت�صبُّعها  اإ�صكالت جديدة مختلفة عن بداياتها، وعن �ص�ر  القرون، ويقدم حا�صرها 
المعرفي، كما ح�صلت في اأزمنة خلت؟ كيف يمكن للفكر العربي اأن يتعلم من معطيات 
وكيف  لها؟  ال�صراع ل حدود  اأ�صكال من  انطالًقا من  تركيبها في قرون،  َتمَّ  نظرية 
تاريخية  وم�اءمتها مع خ�ص��صيات  لتكييفها  اإبداعها  اإعادة  نف�صه،  الآن  في  يمكنه، 

مجتمعية محلية؟ 

اإن هذا الم�صكل ه� حجر الزاوية في م��ص�عنا، والج�اب عنه تك�صفه معطيات كثيرة 
الخارج،  لتحديات  تاريخ م�اجهتهم  الحديثة،  الأزمنة  العرب في  انخراط  تاريخ  في 
واأ�صئلة الداخل ومع�صالت التاأخر التاريخي الذي ي�صكل ال�صتبداد ال�صيا�صي مظهرها 

الأبرز. وفي ال�صفحات المنجزة في هذا العمل، ُمحاولة للج�اب عنه.

وجهة  بناء  على  نعمل  اأن  �صريعة،  اإ�صارات  في  واأحياًنا  الم�صتطاع،  جهد  حاولنا 
المحيط  في  قائمة  اأ�صئلة  تك�ن ج�اًبا عن  اأن  تاريخية، مع حر�صنا على  نقدية  نظر 
الجتماعي العربي. وعندما فتحنا العمل على المناظرات الراهنة في م��ص�ع الع�لمة 
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اأ�صبح يعرف بالم�اطنة الك�نية والم�اطنة  ومجتمع المعرفة و�صبكات الت�ا�صل، وما 
الن�صطة. كنا نريد اأن ن�صير اإلى اأن عنايتنا بالُبعد الأن�اري والُبعد ال�صيا�صي في مفردة 

الم�اطنة، يعادل عنايتنا بالأزمة التي تعاني منها المفردة الي�م في عالم متغير.

بة، لحظاِت م�صاركتها في  اإن النخب العربية مطالبة الي�م بالقيام بالم�صاعي الُمركَّ
هذا  اأن  بحكم  العربية.  البلدان  في  الم�صتقبل  واأ�صئلة  المجتمع،  ق�صايا  في  الجدل 
الخيار يمكننا من ال�عي باأ�صئلتنا في اأبعادها المختلفة، من اأجل اندماج اأكثر تاريخية 
اإلى الأزمات والتناق�صات  اأنه الأقرب  في تمثل مكا�صب ع�صرنا، وفي بناء ما نعتقد 

التي تمالأ واقعنا. 
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املوجة الّرابعة من امل�سوؤولّية االجتماعّية 
يف املجتمع العربّي

د. في�صل غرايبه*                                                

تقع على جميع بني الب�صر يف جميع اأنحاء املعم�رة م�ص�ؤولية �صمان ا�صتغالل ثروات هذه 
الأر�س بطريقة نظيفة وعادلة ودون ج�صع، من اأجل حفظها لالأجيال القادمة نظيفة 
وجميلة وغنّية ومعطاءة، ول �صيما اأنَّ مفه�م التنمية امل�صتدامة وامل�ؤ�ص�صات الأخالقية 
بداأ ينت�صر ويتطّ�ر كثرًيا خالل ال�صن�ات الأخرية، وبات جلًيا وج�د م�جة جديدة يف 
علم الإدارة تق�م على القيم واملبادئ والأخالق ملنع املمار�صات امل�ؤّدية اإىل دمار التنّ�ع 
امل�جة  ت�صّمى  امل�جة  وهذه  الأر�س.  �صطح  الطبيعية على  الرثوات  وانقرا�س  احلي�ي 
لت  الرابعة. ولقد َكرُث احلديث يف الآونة الأخرية عن ق�ص�س جناح �صركات عاملية حتمَّ
م�ص�ؤوليتها املجتمعّية واأ�صبحت تعمل على م�صاعدة دول؛ ل بل قارات، يف الق�صاء على 
اإيجاد احلل�ل للم�صكالت البيئية اخلطرية  اأن�اع معينة من الأمرا�س، وامل�صاعدة يف 
ر، واجلفاف، والفي�صانات، وعلى راأ�صها الق�صية الكربى التي يعاين منها  مثل الت�صحُّ

العامل وهي الحتبا�س احلرارّي.

�س الهتزازات  النمّو االقت�صادّي العاملّي يتعرَّ

من جهة اأخرى، اأو�صحت الحتادات النقابية الدولية اأمام املنتدى القت�صادي العاملي 
يف داف��س 2008  باأن النمّ� القت�صادي يف جميع اأنحاء العامل يتعر�س لهتزازات من 
اتخاذ  ي�صتدعي  ما  احلقيقية،  اأج�رهم  انخف�صت  الذين  العّمال  على  �صاأنها التاأثري 
الأ�ص�اق  تنظيم  واإعادة  الالئقة،  وال�ظائف  العمل  فر�س  لتاأمني  الالزمة  التدابري 

* ا�صت�صاري اجتماعي؛ ع�ص� منتدى الفكر العربي/ الأردن. 
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ع على نح� غري مت�صاٍو. فالتفاوت يف الّدخل وا�صح متاًما يف  املالية؛ اإذ اإن الّدخل يت�زَّ
الدول املتقّدمة والّدول الّنامية على حدٍّ �ص�اء. لذلك، ت�ا�صل هذه الحتادات الدولية  
ه  حملتها حتت �صعار«عمل الئق وحياة كرمية«، ولكي تك�ن فكرة العمل الالئق امل�جِّ

الرئي�صي جلميع ال�صيا�صات العاملية يف املجالني القت�صادي والجتماعي. 

ق�صايا تغي املناخ وارتباطها بالّطاقة

اأ�صاف »منتدى داف��س« يف تناوله للم��ص�عات الجتماعية ذات الأثر احلاّد واملبا�صر 
ق�صايا تغري املناخ وارتباطها بالطاقة؛ اإذ تعمل منّظمات الأعمال على تط�ير فر�س 
جتارية جديدة تق�م على مبداأ ت�فري الّطاقة، وتط�ير العتماد على الّطاقة ال�صم�صية، 
رة  واتباع ُنظم التخلُّ�س من النفايات، وتغيري ا�صتخدام و�صائط النقل اإىل الأن�اع امل�فِّ
ر والنمّ� ال�صريع للمدن الكربى  للطاقة واملُحاِفظة على نقاء البيئة، بعد اأن �صار التح�صُّ
اأمًرا حتمًيا، مما اأّدى  اإىل تق�ية دور روؤ�صاء البلديات و�صلطات جمال�صه، ل �صيما يف 
املدن الكربى التي تع�د اإليها �صرائب الّدخل، فتزيد من اإمكانات الإنفاق لديها، وتقيم 
ل�صتخدام  جديدة  حل�ل  لت�فري  امل�صتدامة  التنمية  م�صروعات  مع  روابط  ذلك  اإزاء 
الطاقة والنفايات وم�صكالت النقل وامل�ا�صالت. هذا اإ�صافة اإىل الأخذ بالعتبارات 
اخل�صراء يف البناء التي ت�ؤّدي اإىل ا�صتخدام اأف�صل للم�ارد ال�صحيحة التي لها تاأثري 

اأقّل �ص�ًءا على املناخ.

توجيه القّوة ال�صرائّية نحو قواعد اأف�صل

ال�صرائّية نح�  الق�ة  تبّنيها فكرة ت�جيه  اإىل  ُطِرَحت وجرى الدع�ة  التي  الأفكار  من 
ق�اعد اأف�صل ل�صيا�صة امل�صرتيات العامة و�ُصبل مراقبتها، فال ُت�صتخَدم الق�ة ال�صرائية 
مع ال�صركات التي تعمل على ت�فري الطاقة فح�صب، اإّنا ُت�صتخَدم مع ال�صركات التي 
يكن اأن ترقى اإىل م�صت�ى ق�اعد ُح�صن معاملة م�ظفيها، مثل ت�فري �صروط ال�صّحة 
م�صرتكة بني  م�ص�ؤولية  امل�ظفني  معاملة  ُح�صن  اإن  اإذ  العامة؛  وال�صالمة  ال�صليمة 

ال�صركات واأ�صحاب القرار ال�صيا�صي، يف اإطار عق�د العمل والبناء والتط�ير.
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حلول مل�صكالت من املمكن اأن تواجه العامل

قال بيل غيت�س،  مالك اأكرب من�صاأة للكمبي�تر يف العامل، والذي يعترب اأغنى �صخ�س 
مطاردة  قادمة  �صن�ات  خم�س  وملدة   )2009( اأهدافه  اأهم  من  اإن  العامل،  هذا  يف 
ث فيها عن احلا�ص�ب ول عن اأحدث التط�رات  البع��س. فقد األقى حما�صرة مل يتحدَّ
ه�  عاتقه  على  اأخذ  وكيف  البع��س  عن  ث  يتحدَّ كان  بل  والإنرتنت،  الربجميات  يف 
وم�ؤ�ص�صته الكربى، يف اإطاٍر من امل�ص�ؤولية املجتمعية التي تتبناها م�ؤ�ص�صته اخلا�صة، 
امل�صبِّب  البع��س  على  الق�صاء  طريق  عن  اإفريقيا  يف  املالريا  مر�س  على  الق�صاء 
لتخفيف  الداعمة  احلثيثة  اجله�د  بذل  اإىل  اإ�صافة  املر�س،  لهذا  الرئي�صي  والناقل 
ِن�صب ال�فيات الناجتة عن املالريا و�ص�ًل للق�صاء على مر�س املالريا الذي يت�صبَّب يف 
وفاة املاليني يف اإفريقيا �صن�ًيا. وبيل غيت�س متفائل جًدا يف اإيجاد احلل�ل للم�صكالت 
التي من املمكن اإن ت�اجه العامل، وه� يعتمد يف ذلك على درا�صة التاريخ وحتليله؛ اإذ 
دة. فعلى �صبيل املثال ولد )110( ملي�ن طفل  مت اإيجاد حل�ل كثرية مل�صاكل عاملية معقَّ
يف عام 1960، ت�يف منهم قبل عمر اخلم�س �صن�ات )20( ملي�ًنا، ويف عام 2003 ولد 
)135( ملي�ن طفل ت�يف منهم قبل عمر اخلم�س �صن�ات )10( ماليني، مما ي�ؤكد اأنه 
على الرغم من زيادة امل�اليد، اإلَّ اأن ال�فيات انخف�صت لأقل من الن�صف. وهذا ناجت 
بالطبع عن اأ�صخا�س اأذكياء جندوا اأنف�صهم للعلم واكت�صف�ا اللقاحات التي ا�صتخدمت 

يف جميع ن�احي الأر�س واأدت اإىل الق�صاء على كثري من الأمرا�س القاتلة. 

ومن هذا املنطلق يق�ل غيت�س: اإننا اإذا اقتنعنا بعملية التغيري، وعملنا على م�اجهة  
يف  يلزمنا  ما  اإن  الآن،  ذلك  على  قادرون  حتًما  فاإننا  املا�صي،  يف  التحديات  اأكرب 
والإيان  املدين  املجتمع  منظمات  وم�صاعدة  الدولية  اجله�د  ت�حيد  ه�  احلني  هذا 
بالأهداف ال�صامية، واأن يتبنى اجلميع مفه�م امل�ص�ؤولية املجتمعّية ويطبق�نه، وخا�صة 

الدول الغنية وال�صركات الكربى الرثية، فنحن جميًعا م�ص�ؤول�ن.

نظرتان اإلى امل�صوؤولّية االجتماعّية للقطاع االقت�صادّي

هناك اختالف بني نظرتني اإىل امل�ص�ؤولية الجتماعية للقطاع القت�صادي، ففي حني 
من  ن�صبٍة  تخ�صي�سِ  على   تقت�صر  ما  ل�صركة  الجتماعية  امل�ص�ؤولية  اأن  الأوىل  ترى 
ة، فاإن الثانية تدرك اأن تعظيم العائد على ا�صتثمارات  اأرباحها للتنمية، كاأنها هبة اأو منَّ
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ال�صركة ل يتاأتى ولن يتحقق اإل بالتنمية. لذلك، يتمثل اجلزء الأ�صا�صي من ال�اجب 
ال�طني املفرو�س على القطاع القت�صادي اخلا�س، اأن يق�م بردم اله�ة التي تف�صل 
لت امل�ص�ؤولية الجتماعية  بني النظرتني، ول�صالح النظرة الثانية بال�صرورة. وقد �صكَّ
ات العاملية الكبرية، ويف مقدمتها الع�ملة  لل�صركات يف القطاع اخلا�س رّدة فعل للتغريُّ
التي اأعادت خلط الأوراق، وطرحت مفاهيم اقت�صادية واجتماعية جديدة، ما يزال 
ال�قت الذي  اإليها بت�ج�س على الأقل، يف  اأو ينظر  العداء،  البع�س يقف منها م�قف 
تلتزم الكثري من ال�صركات العابرة للقارات بامل�ص�ؤولية الجتماعية من منطلق اإن�صاين 

على الأقًل، ومن غري املحتمل اأن يك�ن فهمهم لها فهًما خاطًئا.

ُم�صاهمات ُمبَتَكرة يف م�صمار تنمية املجتمعات

يف �ص�ء ما �صهده العامل خالل ال�صن�ات الفائتة، منذ بداية القرن احلادي والع�صرين 
ون�صاط  املبا�صرة،  الأجنبية  ال�صتثمارات  ُمطرد يف  تزايٍد  الثالثة، من  الألفية  وحل�ل 
مت  قدَّ العربية،  املنطقة  يف  الجتماعية«  »امل�ص�ؤولية  يف  رائدة  عاملية  ل�صركات  بارز 
اأبناء  باأيدي  اآخذًة  املجتمعات،  تنمية  م�صمار  يف  مبتكرة  ُم�صاهمات  ال�صركات  تلك 
هذه املجتمعات، م�ؤكدًة التزامها ودعمهما للم�صاريع املحلية التنم�ية، ومدركًة بعمق 
مفه�م امل�ص�ؤولية الجتماعية ب��صفه ركًنا اأ�صا�صًيا من اأركان التنمية املُ�صتدامة، يعك�س 
�ص�رًة وا�صحًة ل لب�س فيها عن اإيان اأ�صحابها وامل�ص�ؤولني فيها باأنَّ ال�صتثمارات تفقد 
�صفتها ال�صتثمارية اإذا اأهمَلت اأو اأغفلت م�ص�ؤوليتها جتاه املجتمع، والدولة التي تف�صح 
املجال اأمامها لتن�صط يف اإنتاجها على اأرا�صيها ويف جمتمعها، وحتاول على الدوام اأن 
تك�َن تلك امل�ص�ؤولية جزًءا ل يتجزاأ من اأخالق جمتمع الأعمال العاملي، ب�صكٍل ين�صجم 

مع املعايري العاملية واملمار�صات الدولية. 

اكت�صب هذا املفه�م نتيجة لهذه الت�جهات وتلك التطبيقات بريًقا، حني اأ�صبح جزًءا 
ى مفه�م الِهبة اأو امِلنحة، وبات جزًءا من كيان اأي  من ا�صرتاتيجية ال�صركات، وتخطَّ
�صركة اأو م�ؤ�ص�صة تتعاطى مع هذا املفه�م، وترتجمه عرب مق�ماتها الب�صرية واملادية 
والت�ص�يقية، اإياًنا منها مببداأ ال�اجب الأخالقي جتاه الإن�صان. هذا على الرغم من 
اأن َ مفاهيم جديدة ن�صبًيا، كامل�ص�ؤولية الجتماعية، اأو ال�صتثمار الأخالقي، اأو »اأن�صنة« 
متخ�ص�صة  فعاليات  و�صمن  فقط،  املنا�صبات  يف  بها  التعاطي  ويتم  تتداول  التعليم، 

جًدا يف بع�س املجتمعات واملنظمات وامل�اقع.
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دور القطاع اخلا�ّس يف بناء الوطن وتنمية �صخ�صية االإن�صاًن 

جانب  اإىل  اخلا�س  القطاع  دور  تر�صيخ  الجتماعية،  امل�ص�ؤولية  اأهداف  اأهّم  من 
امل�ؤ�ص�صات احلك�مية والدولة، يف بناء ال�طن وتنمية �صخ�صية الإن�صان وتط�ير حياته، 
م�ص�ؤولية  فكرة  تر�صيخ  وكذلك  م�ص�ؤول�ن«،  كّلنا  �صركاء...  »كّلنا  مبداأ  من  انطالًقا 
ال�صركات ورجال الأعمال جتاه املجتمع، كمبداأ اأ�صا�صي يف التخطيط، ويف العمل بعيًدا 
ال�صر�س والأعمى، وت�صليط ال�ص�ء  د، وفكرة الربح والتناف�س  عن املعنى املادي املجرَّ
على كل ن�صاط يهدف اإىل تقدمي امل�صاعدة اأو امل�صاهمة يف احلياة الجتماعية اأو البيئية 
املجتمع،  من  والقرتاب  الإن�صانية،  املعاناة  من  الإمكان  قدر  والتخفيف  املجتمع،  يف 
وت�ثيق الروابط بني اأفراده، واحلفاظ على ال�صحة العامة والبيئة، وحماولة التخلُّ�س 
الأنانية  هام�س  وتقلي�س  العام،  بال�صالح  واملُ�صّرة  للقان�ن  املخالفة  الت�صرفات  من 

والفردية، ل�صالح املحّبة والتكافل وال�عي املجتمعي.

نقل املعرفة اإلى املهتّمني العرب

نقل  من  العربية  املنطقة  العاملة يف  والأجنبية  العربية  ال�صركات  معظم  نت  لقد متكَّ
العاملة فيها واملنتجة فيها  العربية  اإىل املهتمني بهذا امل��ص�ع يف املجتمعات  املعرفة 
ا، مما حدا بها نتيجة ال�عي املتنامًي بدورها اإىل اإ�صراك خمتلف �صرائح املجتمع  اأي�صً
التزود  يف  املتخ�ص�صة  الإلكرتونية  الت�صالت  على  العتماد  وزيادة  التنمية،  يف 
اأجل  ومن  الجتماعية،   وامل�ص�ؤولية  التنمية  با�صتمرار ح�ل قطاع  املُحدّثة  باملعل�مات 
تنمية املعرفة والثقافة والعل�م وم�اكبة تط�رات الع�صر، والتفاعل مع كل متطلباته. 
ال�صركات  بها  تق�م  التي  اجله�د  على  الرتكيز  يف  زيادة  فهنالك  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 
ال�صركات يف  التعريف مب�صاهمات  اإىل جانب  الجتماعية،  م�ص�ؤوليتها  ت��صيع  بغر�س 
امل�ص�ؤولية الجتماعية على اأنها ا�صتثمار اأخالقي،  ولي�صت ت�صرًفا �صكلًيا اأو مظهرًيا، 
ر يف النتقال بالعامل من �صاحة تناف�ٍس �صر�س  من اأجل اأن يق�م هذا املفه�م بدوره امل�ؤثِّ

اإىل عامٍل اإلكرتويٍن �صل�س، بنيته املعرفة، وق�امه العطاء، وركيزته التنمية.
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حت�صني نوعية احلياة وتوفي اال�صتقرار وزيادة التكافل

ي�صري مفه�م امل�ص�ؤولية الجتماعية اإىل اأنه ينبغي على اإدارات املنظمات اتخاذ قرارات 
املفه�م  بداأ  وقد  عام.  ب�صكل  املجتمع  رفاهية  زيادة  �صاأنها  من  باإجراءات  القيام  اأو 
بالظه�ر عندما قامت بع�س املنظمات بتح�صني ظروف العمل الداخلية وحت�صني حياة 
العاملني، وزيادة اأج�رهم، وت�فري الرعاية الطبية لعائالتهم وما �صابه  ذلك. واإًذا، 
ن�عية  حت�صني  ج�انب  على  املعا�صر  املجتمع  يف  الجتماعية  امل�ص�ؤولية  مفه�م  ز  يركِّ
احلياة ب�صكل �صامل، وت�فري ال�صتقرار الجتماعي، وزيادة التكافل والعناية مبختلف 
�صرائح املجتمع. لهذا، بداأت جهات متعددة يف كل املجتمعات بت�صكيل ق�ى �صاغطة 
عن  الدفاع  وجمعيات  امل�صتهلك  حماية  كجمعيات  مطالبها  وحتقيق  مراعاتها  ينبغي 

حق�ق الإن�صان عامة وحق�ق الأطفال والن�صاء وحريات ال�صحفيني، وما اإىل ذلك. 

ف  املن�صاأة االقت�صادية كمواطن اعتباري �صالح ت�صرُّ

ت�ؤدي دوًرا  اأن  الفهم نتيجة و�ص�ح اجتاه يحتم على املن�صاآت القت�صادية  َر�َصَخ ذلك 
اجتماعًيا وا�صًعا، واأن تنفق على الأن�صطة الجتماعية ورفاهية املجتمع  خارج منظ�ر 
الربح املادي. ولعل اأبرز املدافعني عن وجهة النظر هذه العامِل القت�صادي الأمريكي  
ينح�صر  ل  باأن  نادى  الذي  القت�صاد،  يف  نوبل  جائزة  على  احلائز  ويل�صون،  �صام 
دور تلك املن�صات على مراعاة حتقيق الأرباح والع�ائد للم�صاهمني، بل يتد اإىل حّل 
م�صكالت ت�صبَّبت فيها، كالتل�ث وا�صتنزاف امل�ارد، واأن تت�صرف »كم�اطن اعتباري 
�صالح«، مما ي�صاعد على حت�صني �ص�رة الأعمال الإنتاجية للقطاع اخلا�س يف املجتمع، 
بعد  ا  املن�صاآت، خ�ص��صً تلك  امل�ص�ؤولني يف  اإهتمام  البيئة حمّل  الذي جعل من  الأمر 
�صدور احلزمة اخلا�صة بالأمان البيئي املتمثلة بالآيزو 14000، وبعد اأن ت�صبَّب كثري من 
الأعمال بتل�ث خطري للبيئة، كال�صركات ال�صناعية الكيماوية والنفطية، التي جعلت 
�صمن اهتماماتها الرئي�صية اإيجاد وعي لدى العاملني يف املن�صاأة باأهمية العمل يف بيئة 
�صحية، وامل�ازنة بني حياتهم العائلية والعمل، لكي ينت�صر وعي يف املجتمعات املحلية 
والنظافة،  ال�صحة  ر  تقدِّ تعمل يف جمتمعات  اأف�صل عندما  ي�صبح  املن�صاآت  اأداء  باأن 
وكلما نالت املن�صاأة �صمعة طيبة يف جمال حماية البيئة و�صيانتها، فاإن ذلك يع�د عليها 
مبردود وا�صتثمار اأف�صل يف امل�صتقبل، اإ�صافة اإىل العمل من جانب املن�صاأة على تط�ير 
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ودعم  الإح�صان،  واأعمال  اخلريية  الأن�صطة  خالل  من  عام  ب�صكٍل  الجتماعي  الرفاه 
الأن�صطة الثقافية والفنية، تلك التي ت�صاهم يف رفع م�صت�ى الذوق يف املجتمع وتنمية 

ذلك يف ثقافته، ومبا يحفظ حق�ق الإن�صان ب�صكل عام.

االقت�صاد ياأخذ زمام املبادرة يف االأن�صطة االجتماعّية

اأورد العامري والغالبي اأن ا�صرتاتيجيات التعامل مع امل�ص�ؤولية الجتماعية، تق�م على 
املمانعة اأو عدم التبني، اأو على الدفاع، اأو على التكيُّف، اأو على املبادرة التط�عية، التي 
الأن�صطة الجتماعية، وذلك  املبادرة يف  املن�صاأة القت�صادية فيها زمام  اإدارة   تاأخذ 
خمتلف  يف  املديرين  لتقديرات  وفًقا  الجتماعية،  املتطلَّبات  من  للكثري  بال�صتجابة 
امل�اقف، وتتميز هذه ال�صرتاتيجية – القائمة على املبادرة التط�عية - مبا ي�ؤخذ يف 
اأثر  اأو الت�صرفات ذات  اأن ل تك�ن القرارات املتخذة  اأداء املن�صاأة بالعتبار دوًما يف 

ُمعاِك�س لتطلعات املجتمع وم�صلحته)1(. 

اعتماد  على  يقت�صر  يعد  مل  القت�صادية،  املن�صاآت  اأداء  تقييم  فاإن  �صبق،  ملا  وتبًعا 
املعايري  مقّدمتها  يف  مالية،  وغري  مالية  معايري  ي�صمل  اأ�صبح  بل  املالية؛  امل�ؤ�صرات 
الجتماعية، وذلك عند تقييم الأداء الجتماعي للمن�صاأة جتاه املجتمع املحلي والبيئة 
امل�صاهمات  تدقيق  فيتم  والن�صاء،  والأطفال  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  الطبيعية، 
امل�ص�ؤولية  حما�صبة  ظهرت  مثلما  واخلدمية،  القت�صادية  للمن�صاآت  الجتماعية 
الجتماعية التي تعنى بالقيا�س املحا�صبي لالإنفاق  يف املجال الجتماعي ملا تق�م به 

تلك املن�صاآت.

تطبيقات عربّية خالَّقة للم�صوؤولّية االجتماعّية

تطبيقات  من  خالًيا  اأقطاره  القائمة يف  القت�صادية  واملن�صاآت  العربي  وطننا  يعد  مل 
امل�ص�ؤولية الجتماعية. فقد اأطلق امللتقى العربي الأّول للم�ص�ؤولّية الجتماعّية مل�ؤ�ص�صات 
الأعمال )ال�صارقة/ الإمارات العربية املتحدة، 2009( املو�صوعة العربية للم�صوؤولية 
االجتماعية، كاأّول م�صروع م��ص�عي اإلكرتوين، يخت�ّس بت�ثيق كّل ما يتعلَّق بالعنا�صر 
احلك�مية  الهيئات  من  جتاوًبا  لقيت  التيَ  الجتماعية،  امل�ص�ؤولية  ملفه�م  نة  املكِ�ّ
اإجنازاتهم  ا�صتثمار  من  الكفاءات  وذوي  ال�صباب  متكني  اإىل  ت�صعى  التي  واخلا�صة، 
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منها  بد  ل  كمقدمة  العربي،  ال�طن  يف  والإن�صانية  املعرفية  التنمية  يف  وابتكاراتهم 
حماية  اأ�ص�ار  كاآخر  الأخالقي  بال�صتثمار  املن�صاآت  ولإقناع  القت�صادي،  للنه��س 

الإن�صانية.

جند  القت�صادي،  للقطاع  الجتماعية   للم�ص�ؤولية  العربية  النماذج  ا�صتعرا�س  ويف 
اأن بنك اأب� ظبي ال�طني ي�صعى اإىل حتقيق عائدات جُمزية وُم�صتدامة، مع الهتمام 
اإذ  اأن�صطته على الأجيال القادمة، واإ�صافة طابع خا�س على جمتمع الأعمال؛  بتاأثري 
يتخذ من امل�ص�ؤولية الجتماعية لل�صركات منهًجا للعمل �صمن روؤية البنك وت�جهاته،  
عمالئه  ثقة  ك�صب  اإىل  البع�س، وي�صعى  بع�صها  عن  منف�صلة  م�صاريع  ولي�س جمرد 
بالبيئة عرب  والهتمام  تلبيتها،  على  والعمل  متطلَّباتهم  وا�صتيعاب  اإليهم،  با�صتماعه 
قيمة  وخلق  البنك،  يف  والتدوير  ال�صتعمال  واإعادة  تقليل  وبرامج  امل�ظفني،  ت�عية 
اإ�صافية يف املجتمعات التي يعمل فيها، والتخفيف من التاأثريات املرتتبة على اأعماله 
فيها، وامل�صاركة يف الفعاليات الجتماعية، واإحداث التكامل بني امل�ص�ؤولية الجتماعية 

والتنمية امل�صتدامة وجعله جزًءا من ثقافة امل�ؤ�ص�صة. 

والقطاع  احلك�مة  بني  الثالثية  وال�صراكة  التكامل  اأهمية  اليمنّي  النم�ذج  د  اأكَّ كما 
ز التنمية الجتماعية والقت�صادية ال�صاملة،  اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين، مبا يعزِّ
مع تاأكيد اأن امل�ص�ؤولية الجتماعية ل يكن اأن تق�م على قرارات اأو ق�انني، لكنها �صع�ر 
بامل�ص�ؤولية جتاه البالد. وكانت قد اأجريت درا�صة حتليلية لآراء املديرين العاملني يف 
عّينة من املنظمات ال�صناعية اليمنية، وامل�ص�ؤولية الجتماعية بني املفه�م والتطبيق، 
ومدى تطبيق الإدارة يف القطاع اخلا�س لن�صاط امل�ص�ؤولية الجتماعية، وعقد م�ؤمتر 
حتت �صعار »امل�ص�ؤولية الجتماعية... عمل ط�عي اأم واجب وطني؟« َهَدَف اإىل تعزيز 
يف  وامل�صاهمة  اليمنية،  لل�صركات  الجتماعية  وامل�ص�ؤولية  احلّر  القت�صاد  مفاهيم 

ازدهارها وحتقيقها للع�ائد وال�صتمرارية والبقاء.

اأن م�ص�ؤوليتها  – مثاًل-  اأما يف النم�ذج ال�صع�دي، فقد اعتربت جمم�عة الفي�صلية 
الجتماعية هي جزء ل يتجزاأ من �صيا�صاتها وممار�صاتها، واأطلقت على مر ال�صنني 
ن�ذجًيا  معياًرا  اأ�صحى بع�صها  التي  الرئي�صية،  الجتماعية  الربامج  من  العديد 
مثل  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  لل�صركات يف  الجتماعية  امل�ص�ؤولية  على  عاًما  وم�ؤ�صًرا 
ال�عي  ون�صر  والتعليم  التط�ير  وهدفه  دانون«،  »ال�صايف  لدى  البيئة  اأ�صدقاء  نادي 
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اأهمية املحافظة على بيئة اململكة واخلليج، والتنبيه اإىل خماطر  بني امل�اطنني ح�ل 
اأف�صل ممار�صات التعامل مع النفايات الب�صرية التي تظهر يف ال�صحراء  عدم اتباع 

واحلدائق، اأو خمالفة احلاجة للحفاظ على البيئة لالأجيال القادمة.

العام واخلا�س يف قطر يف دعم امل�ص�ؤولية الجتماعية، من خالل  واأ�صهم القطاعان 
الرتكاًز على احل�ّس بامل�ص�ؤولية الأخالقية جتاه ال�صركات والأفراد. كما �صاهمت حزمة 
من العنا�صر املتعلقة بت�افر اخلربات الالزمة لتطبيق برامج امل�ص�ؤولية الجتماعية، 
و�صدق الن�ايا لروؤو�س الأم�ال، والتزامها بال�صفافية واحلياد، يف القدرة على تخّطي 
برامج  تنفيذها  اأثناء  يف  القطرية  ال�صركات  واجهت  التي  التحديات  من  جمم�عة 
امل�ص�ؤولية الجتماعية، �ص�اء يف التعليم،اأو البيئة،اأو ال�صحة،اأو غريها من القطاعات.

وقد اأدى جناح التجربة اإىل بروز جيٍل م�ص�ؤول اجتماعًيا، يتقُن  ت�صخي�س التحديات التي 
ت�اجه املجتمع املحلي، وَيقدر على تذليل ال�صعاب اأمام اأبنائه. كما اأنَّ Qatar CSR َتهدف 
اأ�صبحت  اأن  بعد  �صة،  املتخ�صّ العاملّية  الإلكرتونّية  البّ�ابات  اإحدى كربيات  لأن تك�ن 
اإعالمية مرم�قة، وَمرِجًعا مل�صاريع  م�صدًرا لالأبحاث وا�صتطالعات الراأي مل�ؤ�ص�صات 
تنم�ية عربّية ودولّية ذات �صلة، وقد اأطلقت �صحيفة اإلكرتونّية ي�مّية، بثالث لغات، 
�صة يف العمل على ن�صر ال�عي مبفه�م امل�ص�ؤولية الجتماعية، ودور امل�ؤ�ص�صات  متخ�صّ

وال�صركات يف ترجمته عملًيا.

القطاع  �صركات  لت�صمل  الدع�ة  نطاق  بت��صيع  امل�صري  امل�صاركة  تنمية  برنامج  قام 
وقد  امل�صري.  املدين  املجتمع  جانب  اإىل  ال�صركات  هذه  تقف  اأن  اأجل  من  اخلا�س، 
العاملية  و»جامبل«  و»بروكرت«  و»ف�داف�ن«  و»�صل«  »ميكرو�ص�فت«  مثل  �صركات  قدمت 
د  تت�حَّ ال�صركات  بني  اجله�د  بت�صافر  اإذ  الجتماعية؛  امل�ص�ؤولية  جمال  يف  جتاربها 
دعم  على  ع  التجمُّ ويعمل  املجتمع.  على  العائدة  الفائدة  م  وُتعظَّ والروؤى،  اجله�د 
م��ص�ع  يف  العلمي  البحث  تن�صيط  على  يعمل  كما  �صن�ًيا،  اختياره  يتم  تنم�ي  هدف 
امل�ص�ؤولية الجتماعية يف م�صر، وي�صعى اإىل اإيجاد جائزة على م�صت�ى الدولة يف جمال 
امل�ص�ؤولية الجتماعية، وم�صاحات خم�ص�صة لعر�س اأن�صطة ال�صركات يف هذا املجال 
يف ال�صحف املحلية وعلى �صبكة الإنرتنت، واإ�صدار ن�صرة دورية عن اأن�صطة �صركات 

القطاع اخلا�س يف جمال التنمية. 
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االإف�صاح االجتماعي اقت�صادًيا ومالًيا

الإف�صاح  مبفه�م  القت�صادية  للمن�صاآت  الجتماعية  امل�ص�ؤولية  مبفه�م  يرتبط 
د به ك�صب ثقة املجتمع، وخا�صة الفئات املتعاملة مع املن�صاأة،  الجتماعي الذي ُيق�صَ
على  ي�صاعد  مما  املجتمع،  م�صكالت  حّل  يف  ُت�صاِهم  املن�صاأة  باأن  الإعالم  طريق  عن 
جتنُّب الآثار القت�صادية غري امل�اتية. وتق�م عملية الإف�صاح الجتماعي على عنا�صر 
وُمعّد  نتيجته،  ت��صيل  املن�صاأة  تريد  الذي  الجتماعي  احلدث  هي:  اأ�صا�صية،  اأربعة 
التقارير، والتقارير التي حتت�ي على معل�مات الأداء الجتماعي للمن�صاأة، وُم�صتخدم 
التقارير، اأي اأية جهة تق�م با�صتخدام املعل�مات ال�اردة يف التقرير يف عملية اتخاذ 
القرارات اخلا�صة بها. فالتقارير الجتماعية و�صيلة ُت�صتخَدم لت��صيل معل�مات عن 
هذه  وتعتمد   العالقة،  ذات  الأطراف  اإىل  القت�صادية  للمن�صاآت  الجتماعي  الأداء 
التقارير الجتماعية، وهي:  اإعداد  التقارير على جمم�عة معايري �صرورية لأغرا�س 
املالءمة، واخلل� من التحيز، والقابلية للفهم، اإ�صافة اإىل جملة من املعايري الثان�ية 
للمقارنة.  والقابلية  امل�صتقّل،  والفح�س  ق،  للتحقُّ والقابلية  املالئم،  الت�قيت  مثل 
وتراعي اعتبارات عدة، مثل اأهمية البيانات، واحليطة واحلذر، والقب�ل العام، وحّق 
والعر�س  النقدي،  للتمثيل  والقابلية  الكّمي،  للقيا�س  والقابلية  والثَّبات،  العرتا�س، 
املالئم، واملقابلة اأو القابلية للتقييم. ويعني عدم ت�افر هذه املعايري اأن تلك التقارير 

غري مقب�لة.

ن بال�صرورة  وملا كانت املن�صاأة وحدة واحدة ل تتجزاأ؛ فاإن التقرير عن اإداراتها يت�صمَّ
املعل�مات القت�صادية والجتماعية، فيتم الإف�صاح عن املعل�مات الجتماعية والبيئية 
اإىل جانب املعل�مات املالية القت�صادية يف تقرير واحد، وذلك لأن الأن�صطة الجتماعية 
ر على نتائج الن�صاط القت�صادي، ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر، مما ينعك�س  والبيئية ت�ؤثِّ
اأ�صبحت نتائجها م�صلِّلة، ويراعى فيها اختالف  يف الق�ائم املالية القت�صادية، واإلَّ 
اأ�صل�ب الإف�صاح، تبًعا لالختالف ما بني مفه�م امل�ص�ؤولية  الجتماعية واملحا�صبة عنه، 
املجالت  حيث  من  الآخر،  عن  منهما  لكل  عنه  واملحا�صبة  البيئية  امل�ص�ؤولية  ومفه�م 
ونطاقه و�صكله ومكانه، وعن تكاليف الأداء الجتماعي والبيئي من وجهة نظر املن�صاأة، 
يكن  الذي  للمن�صاأة  والجتماعي  البيئي  والأداء  الجتماعية،  املنافع  اإىل  اإ�صافة 
ترجمته مالًيا ب�صكل م��ص�عي مع الإف�صاح عن اأدائها القت�صادي يف الق�ائم املالية، 
لإمكانية ت�فري مقيا�س اقت�صادي اجتماعي �صامل  لتقييم الأداء املايل الكّلي للمن�صاأة.
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ع مكا�صب اقت�صادية حتقيق الرفاهّية االجتماعّية دون توقُّ

التي  اإنَّ جمال الأداء الجتماعي ب�صفة عامة ه� جمم�عة من الأن�صطة الجتماعية 
ع مكا�صب اقت�صادية  تنفذها املن�صاأة لتح�صني الرفاهية الجتماعية للمجتمع، ودون ت�قُّ
واملجتمع   والفقراء،  والعمالء،  العامل�ن،  اأربعة هي:  اأطراف  اإىل  مبا�صرة، وه� يتد 

ب��صفه جماًل للتفاعل.

جتاه  الجتماعي  الأداء  تكاليف  عنا�صر  اإىل  فتنق�صم  الجتماعي  الأداء  تكاليف  اأما 
�صندوق  يف  ال�صركة  وم�صاهمة  ال�صتثنائية،  اأو  الإ�صافية  الرواتب  وت�صمل  العاملني، 
العاملني،  نقل  وو�صائل  والت�صامن،  التكافل  �صندوق  يف  وم�صاهمتها  العاملني،  ت�فري 
وعالوة  العاملني،  اأبناء  تعليم  يف  وامل�صاهمة  للعاملني،  والعجز  ال�فاة  على  والتاأمني 
غالء املعي�صة، وح�افز ترك اخلدمة للعاملني، والتاأمني ال�صحي للعاملني بعد التقاعد، 
اجلماعية  والرحالت  والُعمرة  للحّج  امل�ا�صالت  وتاأمني  للعاملني،  املالب�س  وتاأمني 
الأخرى، واحلفالت ال�صن�ّية، وتكرمي العاملني، وامل�صابقات والأن�صطة الريا�صية والفنية 
والثقافية، وعالج العاملني يف الداخل واخلارج، واإ�صدار ن�صرات دورية وجمالت. اأما 
للُمنَتج، وتكاليف  عنا�صر تكاليف هذا الأداء، فت�صمل تكاليف البحث للتط�ير الفني 
بات �صكاوى العمالء، ومتثِّل عنا�صر تكاليف الأداء الجتماعي جتاه الفقراء  اإزالة م�صبِّ
عادة  املن�صاأة  فتتبنى  عامة،  ب�صفة  املجتمع  جتاه  اإما  اخلريية،  للجمعيات  التربعات 
الر�ص�م الإ�صافية للجامعات، وامل�صاهمة يف �صندوق التعليم والتدريب املهني والتقني، 
وتربعات امل�ؤ�ص�صات الثقافية والريا�صية، ور�صف ال�ص�ارع والطرق واإنارتها، وت�صجري 

اأحياء املجتمع املحلي وجتميلها.

خامتة

الأخالقية على  وامل�ؤ�ص�صات  امل�صتدامة  التنمية  الرابعة مفه�م  امل�جة  �صاعدت  هكذا، 
تكبح  اأخالقية،  ون�امي�س  ومبادئ  قيًما  امل�جة  هذه  تبنَّت  عندما  والتط�ر،  النت�صار 
�صطح  على  الطبيعية  الرثوات  وانقرا�س  احلي�ي  التنّ�ع  دمار  اإىل  امل�ؤّدية  املمار�صات 
الأر�س، وتتجّلى ق�ص�س النجاح لل�صركات العاملية التي نه�صت مب�ص�ؤوليتها املجتمعية، 
من  وُمقلقة  ُمنت�صرة  اأن�اع  على  الق�صاء  يف  والقارات  الدول  م�صاعدة  على  وداأبت 
احلي�ي  للن�ع  دة  وُمهدِّ م�صتع�صية  بيئية  مل�صكالت  احلل�ل  اإيجاد  وعلى  الأمرا�س، 
ر واجلفاف والفي�صانات، ناهيك عن املعاناة العاملية من الحتبا�س احلراري. كالت�صحُّ
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ات  للتغريُّ ال�صركات يف القطاع اخلا�س   الرابعة، كذلك، رّدة فعل  وقد حملت امل�جة 
العاملية الكبرية، وخا�صة الع�ملة التي �صرحت مبفاهيم اقت�صادية واجتماعية جديدة، 
�س، عندما انربت هذه ال�صركات  يقف البع�س اإزاءها م�قف عداء اأو ُينَظر اإليها بت�جُّ
اإىل  للعمل  بدوره  مت�جًها  اإن�صايّن؛  منطلق  من  الجتماعية  للم�ص�ؤولية  القطاع  وهذا 
جانب امل�ؤ�ص�صات احلك�مية والدولة يف بناء الأوطان وتنمية �صخ�صية الإن�صان وتط�ير 
�صاحة  من  اأجمع  العامل   انتقال  يف  ولي�صاعد  �صركاء،  كّلنا  مبداأ  من  انطالًقا  حياته 
تناف�ٍس �صر�س اإىل عامٍل اإلكرتويّن �صل�س، بنيته املعرفة وق�امه العطاء وركيزته التنمية.
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االإعالم الدولّي وتنميط الُمتخيَّل الثقافّي

د. ال�صادق الفقيه*

ملخ�س البحث
يقر هذا البحث بحقيقة اأن الإن�صانية �صهدت خالل العق�د الثالثة الما�صية، الكثير 
من التط�رات والتح�لت، التي طالت و�صائل الت�صالت ب�صكل خا�س، بحيث دخل 
الإعالم في مرحلة تاريخية جديدة على مختلف ال�صعد والم�صت�يات، الأمر الذي 
�صيف�صي، في المح�صلة النهائية، اإلى اإحداث تغيرات ج�هرية تطال جميع مجالت 
التن�صئة  عملية  في  ودورها  الإعالم  و�صائل  اأهمية  تزايدت  فقد  وج�انبها.  الحياة 
تتيح  حيث  والف�صائية،  الأر�صية  القن�ات  واآلف  المفت�حة،  ال�صماوات  ع�صر  في 
اأن يك�ن�ا مًعا في المكان نف�صه، ويمكنها  و�صائل الإعالم تفاعاًل مع الآخرين دون 
ال��ص�ل اإلى كل مكان ب�صه�لة وي�صر، ولها القدرة على اجتذاب اأعداد متزايدة من 
جيدة  اإعالمية  مادة  من  ُتقدمه  ما  خالل  من  ال�صباب،  من  خا�صة  الم�صاهدين، 
ال�صبك والإعداد، ب�صرف النظر عن م�صم�نها، الذي يخدم الأهداف المر�ص�دة 
للذين يقف�ن خلف ال��صيلة الإعالمية، وما يترتب على ذلك من تاأثير مبا�صر على 
م�اقف  تبني  يت�صمن  والذي  المختلفة،  الق�صايا  تجاه  ال�صباب  وت�جهات  مفاهيم 

و�صل�ك واأفكار قد تك�ن خاطئة.

وينبه البحث اإلى اأن ت�جهات الإعالم الدولي تثير الكثير من الت�صاوؤلت ح�ل طبيعة 
الثقافية  القيم  منظ�مات  حدود  خارج  يروجها  اأو  يحملها،  التي  الر�صائل  ومغزى 
والجتماعية وال�صيا�صية لمراكز بثه وانطالقه. وذلك في ظل اختالل وا�صع وكبير 
وفل�صفتها  بعقيدتها  ال�صمال  دول  بين  اأي  يملك�ن،  ل  والذين  يملك�ن  الذين  بين 
الغربية، ودول الجن�ب، التي تقع كل بالد العرب والم�صلمين �صمن حدودها. ويزيد 
التط�ر الهائل في تكن�ل�جيا و�صائل الأعالم من هذا الختالل، لأن التقدم في تقنية 
الدول  هذه  ونف�ذ  �صيطرة  زيادة  مع  متالزم  الإعالمي  العمل  وفنيات  الت�صالت 
م�صالحها  يخدم  الذي  بال�صكل  وت�صييره  الدولي،  الإعالم  ت�جهات  على  الغربية 

و�صيا�صاتها العالمية.

* الأمني العام ملنتدى الفكر العربي،  وباحث يف جمالت الإعالم والدبل�ما�صية، وال�صيا�صة وعلم الجتماع.
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والنتيجة الم�صتخل�صة لهذا البحث هي اأن كل مرحلة "ات�صالية" كان لها تاأثيرات 
ذات دللت كبيرة، اأي اأتت بتغييرات كثيرة وكبيرة بالن�صبة للتفكير الإن�صاني على 
البيئة  اأو  الجماعي،  الم�صت�ى  على   الثقافي  للتط�ر  وبالن�صبة  الفردي،  الم�صت�ى 
هذا  فاإن  لذا،  م�صتحدثة.  ات�صال  و�صيلة  كل  واأفرزتها  لها  هياأت  التي  الثقافية، 
والمادي،  العلمي  ال�صتعداد  بنف�س  اإل  م�اجهته  يمكن  ل  والخطير  الكثير  التحدي 
عربي  باإعالم  اإل  الغربي  الإعالم  م�اجهة  يمكن  فال  والأدوات،  ال��صائل  وبذات 
اإ�صالمي ملتزم وق�ي وم�ؤثر، ول �صبيل لم�اجهة ثقافة ال�ص�رة ال�صديدة التاأثير في 
الراأي العام العالمي اإل بالطريقة نف�صها، مع الت�صديد على اختالف قيم الم�صم�ن 
واأخالقية المحت�ى. لأن م�اجهة تحديات الإعالم الغربي ل تتم بكثرة الحديث عن 
الغزو الإعالمي والثقافي الغربي، ول تتاأتى ببالغة النقد لف�صاد الح�صارة الغربية، 
المثلى  بال�صتفادة  وذلك  المجتمع،  تعين على تح�صين  التي  البدائل  بت�فير  واإنما 
من ال��صائل المتاحة في تق�ية الإعالم ال�طني، وتج�يد �صناعة الر�صائل الخا�صة 
بحيث تك�ن م�ؤثرة في مختلف �صرائح المجتمع، وي�صبح �ص�ت الأمة م�صم�ًعا بقيم 
الخير في اأوطاننا، وفي اأرجاء العالم. فالم�جات المتالحقة من التط�رات، تتطلب 
من  ال�صتفادة  جميًعا  لنا  يت�صنى  حتى  واإ�صالمية،  عربية  و�صيا�صية  فكرية  حي�ية 
هذه التط�رات، وتاأ�صي�س ق�اعد واأطر مجتمعة، تعتني بحركة التح�لت الإعالمية 
ذلك  ودون  واأول�ياته.  ل�صلبياتها  الت�صدي  �صبل  وت��صح  اآثارها،  وتر�صد  الدولية، 
المتخيل  ط  وينمِّ وخطيًرا،  فاعاًل  الدولية  الإعالمية  ال��صائل  هذه  تاأثير  �صيبقى 

الثقافي لمجتمعاتنا وفًقا للمعيار القيمي الغربي. 

ا�صتهالل

يعرف الإعالم الدولي باأنه عملية الت�صال العابرة لحدود الدول والثقافات، التي تتم 
با�صتخدام و�صائل الت�صال الجماهيرية، ومعينات التقنية المتط�رة الحديثة. ويتميز 
والم�صت�يات،  التجاهات  متباين  عري�س  جمه�ر  اإلى  الر�صائل  ت��صيل  على  بقدرته 
ولأفراد معروفين وغير معروفين للقائم بالت�صال، ت�صلهم الر�صالة ب�صرعة مده�صة 
وفي اللحظة نف�صها، مع مقدرة على خلق راأي عام، وعلى تنمية اتجاهات واأنماط من 
والتي تجعل  والمعل�مات،  المعارف  نقل  والمقدرة على  اأ�صاًل،  ال�صل�ك غير م�ج�دة 
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واأيدي�ل�جية. ويعتمد الإعالم الدولي على وج�د قاعدة  التغيير منطق عقالني  لهذا 
كالمطابع  الت�صال  تكن�ل�جيا  على  للح�ص�ل  الالزم  التم�يل  من  متينة  اقت�صادية 
ر البنى الأ�صا�صية الالزمة  ومحطات الإذاعة والتلفزي�ن والأقمار ال�صطناعية، وت�فُّ
مثل �صبكة الطرق، والنقل، والكهرباء، مما ي�صهل عمليات الت�زيع لل��صائل المطب�عة 
لالإذاعتين الم�صم�عة والمرئية. ت�صندها قاعدة علمية وثقافية في المجتمع والدولة 
المختلفة  التاأثيرات  وبجانب  وت�زيعها.)1(  المعل�مات  اإنتاج  باإمكانها  يك�ن  بحيث 
للغزو الإعالمي العالمي، اإل اأن التحدي الأكبر يتمثل في اأن ن�صبة كبيرة من البرامج 
الإعالمية م�جهة اإلى الأطفال والمراهقين وال�صباب، لأن هذه ال�صرائح العمرية تتاأثر 
اإذ  ال�صباب،  الم�ؤثرة في  ال��صائل  اأق�ى  الحديثة من  الإعالم  و�صائل  وتعتبر  ب�صرعة، 
الق�ية،  الإغراء  وو�صائل  الم�ؤثرة،  ال�ص�رة  وتقنيات  الجذاب،  الإخراج  على  تعتمد 
باهتمام  النتباه  اإلى  الأطفال،  عن  ف�صاًل  والمراهقين،  ال�صباب  يدفع  الذي  الأمر 

�صديد والنجذاب اإلى اأجهزة الإعالم المختلفة. 

التي  الر�صائل  ومغزى  طبيعة  ح�ل  كثيرة  ت�صاوؤلت  الدولي  الإعالم  ت�جهات  وتثير 
وال�صيا�صية  والجتماعية  الثقافية  القيم  يروجها، خارج حدود منظ�مات  اأو  يحملها، 
لمراكز بثه وانطالقه. وذلك في ظل اختالل وا�صع وكبير بين الذين يملك�ن والذين 
ل يملك�ن، اأي بين دول ال�صمال بعقيدتها وفل�صفتها الغربية، ودول الجن�ب، التي تقع 
كل بالد العرب والم�صلمين �صمن حدودها. ويزيد التط�ر الهائل في تكن�ل�جيا و�صائل 
الإعالم من هذا الختالل، لأن التقدم في تقنية الت�صالت وفنيات العمل الإعالمي 
الدولي،  الإعالم  ت�جهات  على  الغربية  الدول  هذه  ونف�ذ  �صيطرة  زيادة  مع  متالزم 
وت�صييره بال�صكل الذي يخدم م�صالحها و�صيا�صاتها العالمية. اإذ ت�صير الإح�صائيات 
اإلى اأن 97% من الأجهزة المرئية م�ج�د في دول ال�صمال، ف�صاًل عن 87% من الأجهزة 
الم�صم�عة من مجم�ع ما تملكه دول العالم، واأن دول ال�صمال هي الم�صدر الأ�صا�س 

)1( �صالح خليل اأب� اإ�صبع،  االت�صال اجلماهيي، الطبعة الأوىل، عّمان، 1999، �س 15- 17.
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لأكثر من 90% من الأخبار. ول تختلف �صبكة المعل�مات العالمية )الإنترنت( كثيًرا عن 
�ص�رة ال�صيطرة هذه، فلغات الدول الغربية، ل �صيما اللغة الإنكليزية، هي المهيمنة في 
للغة   %9 مقابل  بها،  تبث  الإنترنت  ومعل�مات  م�اد  من  اإن %88  اإذ  الإنترنت،  مجال 
الألمانية، و2% للفرن�صية، فيما ي�زع 1% على بقية لغات العالم، ومنها اللغة العربية. 
ويتركز 60% من مجم�ع �صبكة الإنترنت في العالم في ال�ليات المتحدة الأمريكية، 
و26% في دول اأوروبا، فيما ت�صم بقية دول العالم، ومنها العالم العربي والإ�صالمي، 
على  الكاملة  وال�صيطرة  الهيمنة  مدى  وو�ص�ح  بجالء  يبين  الذي  الأمر  فقط.   %14
وتقرير  ر�صائله،  �صبط  على  دوله  وقدرة  الغرب،  جانب  من  الدولي  الإعالم  و�صائل 

ت�جهاته، وتحديد اأهدافه وغاياته. 

تجزئة الجمهور

للم�صافات  العابرة  العالمية  الإعالم  و�صائل  بها  تق�م  التي  الجمه�ر،  تجزئة  تمثل 
اأبرز  اإن من  اإذ  الحديث.  الع�صر  في  الماثلة  التحديات  اأكبر  واحدة من  والثقافات، 
الأمر  الأثر،  وجماهيرية  الر�صالة  وحدانية  المعا�صرة هي  الإعالمية  الحالة  مظاهر 
المناف�صة  بجدل  ت�ؤمن  التي  الراأ�صمالية،  وعقيدتها  الغربية  الفل�صفة  مع  يت�صق  الذي 
المجتمع،  مبادئ  على  دائم  اقتراع  مع  الفائدة.  واحتكار  الفرد،  منفعة  اأ�صا�س  على 
اإلى  ي�صعى  العامة  ر�صالته  في  الإعالم  اأن  رغم  الجماعة،  ث�ابت  عن  راتب  وتنازل 
لها  ن�صفع  )ع�لمة(.  كلية  ثقافة  اتجاه  في  الإن�صاني  المتخيل  وت�حيد  الفرد  تنميط 
نحن بم�صميات، مثل ال�صتالب، والن�صالخ، والم�صخ، والحداثة، والتغريب، والقتالع، 
والغزو الثقافي، وغيرها من مخزون الم�صطلحات المتداولة، التي يزيد من كثافتها 
ت�صارع التط�ر التقني ل��صائل الت�صال، والتط�ر المذهل وال�صريع في اأجهزة الإعالم 
وو�صائل الت�صال المختلفة. وتلعب اأجهزة الإعالم المرئية وال�صمعية والمقروءة في 
ع�صرنا دوًرا م�ؤثًرا في �صناعة الراأي العام، ور�صم الأنماط ال�صل�كية للنا�س، والتاأثير 
في �صناعة القرار ال�صيا�صي، بل التاأثير في مختلف ال�صيا�صات العامة للدولة والمجتمع، 
وذلك بفعل التط�ر، الذي مكن الإعالم من امتالك اإمكانيات وقدرات عالية التاأثير، 
لم يكن يمتلكها قبل مدة غير ط�يلة من الزمن، مما اأعطى لالإعالم �صلطة وقدرة ل 

يمكن لأحد تجاهلها، وَمثَّل تاأثيره تحدًيا ل بد من م�اجهته و�صبط اآثاره.
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بالر�صائل  يتاأثر  الم�صتهدف الذي  الدرا�صات، في بحثها عن تحديد الجمه�ر  وت�صير 
اأن المتلقين في دول الجن�ب هم الأكثر ا�صتهالًكا لما ينتجه الغرب  اإلى  الإعالمية، 
من ر�صائل اإعالمية. واأن مخططي الإعالم من الغرب ي�صمم�ن الكثير من الر�صائل 
اأ�صطلح  "الإعالم والت�صال" ل ت�صت�عب ما  اإن ا�صتراتيجيات  اإذ  على هذا الأ�صا�س 
تتعامل مع جمه�ر محّدد  اأن�صطة الإعالم  العام"، وذلك لأن  "الجمه�ر  على ت�صميته 
تحديًدا دقيًقا. لذا، فقد ظهر مفه�م تجزئة الجمه�ر، ليت�صنى التعامل مع الحاجات 
الخا�صة لكل فئة من الفئات، ويق�صد به تحديد الفئات المختلفة للجمه�ر الم�صتهدف 
من اأجل عملية ال�صتغالل الأمثل للحاجات الخا�صة بكل فئة، وعلى راأ�صها ال�صباب، 
اأف�صل ال��صائل والر�صائل. لهذا،  اأق�صى درجة من التاأثير، با�صتغالل  بهدف تحقيق 
فالجمه�ر الم�صتهدف تتم تجزئته اأوًل حتى ي��صع في �صكل وحدات من اأفراد معل�مين 

ت�جه لهم الر�صائل الإعالمية من اأجل تغيير �صل�كياتهم. 

بين  والت�صال  الإعالم  مجال  في  التخطيط  بعمليات  يق�م�ن  الذين  يميز  ولهذا، 
للدور  تبًعا  وذلك  لال�صتراتيجية،  و�صعهم  في  الثان�ي  والجمه�ر  الرئي�س  الجمه�ر 
وال�صل�كيات.  التجاهات  تغيير  لعملية  الط�يل  المدى  على  منهما  كل  ي�ؤديه  الذي 
وي�صم الجمه�ر الرئي�صي الفئات التي ت�صعى ال�صتراتيجية اإلى تغيير ممار�صاتها. اأما 
الجمه�ر الثان�ي في�صم الفئات التي ت�صعى ال�صتراتيجية من خاللها للتاأثير اإيجابًيا 
على الجمه�ر الرئي�صي، اأي بتحديد الفئة الأكثر قابلية للتاأثر، ومن ثم ا�صتخدامها ك� 
"نماذج" للتاأثير على بقية الفئات. وعادة ما يتطلب تحديد هذه الفئة الخا�صة معرفة 
وال��صع  الجتماعي،  والم�صت�ى  الأ�صرة،  ومكانة  الثقافة،  ومنها  العامة،  خ�صائ�صها 
اأي  العمرية،  والفئة  الت�صالية،  والعادات  النف�صية  الخ�صائ�س  اإلى  اإ�صافة  المهني، 

كلما كانت �صغيرة ال�صن تك�ن فر�صة التاأثر والتاأثير اأكبر. 

وت�صير جه�د البحث العلمي في مجال دور و�صائل الت�صال في عملية التغيير الجماعي، 
اإلى اأن هذه ال��صائل، وبخا�صة التلفزي�ن، لها تاأثير فّعال في اإحداث التغيير الجماعي، 
لي�س ب�صبب تقديم المعل�مات للجماهير، ولكن ب�صبب ت�فيرها اأ�صاليب الم�صاركة في 
هذه العملية. ولكل اإعالم اأهدافه واأدواته وو�صائله في التاأثير، والجذب، والقدرة على 
التغيير، ومحاولة �صنع راأي عام متناغم معه، ومت�صق مع غاياته، فالإعالم في النهاية 
و�صيلة  اأية  نت�ص�ر  اأن  يمكن  ل  اإذ  محددة،  واأهداف  معينة،  �صيا�صات  ل�صالح  ي�ؤلف 
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ل اإلى  اإعالمية من دون اأن يك�ن لها اأهداف معينة، واإ�صتراتيجية مر�ص�مة، واإل تح�َّ
واأكبر  الي�م.  العربية  ف�صائياتنا  بع�س  برمجة  في  يبدو  كما  عبثي،  اأو  اإعالم عدمي 
وال�صباب  الأطفال  �صريحة  هي  الحديثة  الت�صال  وو�صائل  بالأعالم  تتاأثر  �صريحة 
ثالثة  تحقيق  على  قادرة  الت�صال  و�صائل  اأن  اإلى  الدرا�صات  وت�صير  والمراهقين. 
م�صت�يات من التاأثير هي: الُبعد المعرفي، والُبعد التجاهي العاطفي، والُبعد ال�صل�كي. 
لذا، فاإن ت�صميم برامج "الإعالم والتعليم والت�صال"، التي تهدف بالنهاية اإلى تغيير 
بها  يمر  والتي  المراحل،  من  معيًنا  عدًدا  العتبار  بعين  تاأخذ  اأن  يجب  ال�صل�كيات، 
الأفراد قبل اأن يغيروا �صل�كياتهم. وهذه المراحل كما حددها ماجوايز هي: التعر�س 
للر�صالة وال�عي بها، وت�ص�ر عالقة �صخ�صية مع النماذج ال�صل�كية المقدمة من خالل 
الر�صالة، ومعرفة م�صم�ن الر�صالة، ثم القتناع بها، والميل اإلى تغيير ال�صل�ك بطريقة 

تتفق وما تطرحه الر�صالة، يتبعه التغيير في ال�صل�ك العلني وتعزيزه وتر�صيخه)2(. 

ولهذا، يت�صاعف اهتمامنا، بل�ًغا لفهم هذه الق�صايا، بتط�ر و�صائل الت�صال كمقدمة 
والأ�صا�صي ه�  النهائي  لأن هدفها  تعد مح�رية،  ولكنها  اأ�صئلة محددة،  تطرح  لأزمة 
محاولة فهم نتائج التغييرات الكبرى في الت�صال الإن�صاني وا�صتيعابها، والتي حدثت 
في الع�ص�ر الأخيرة كنتيجة لالبتكار، والختراع، وانت�صار و�صائل الإعالم. علًما باأن 
اإحدى ال��صائل، التي يمكن من خاللها تقييم ث�رة الت�صال الراهنة هي النظر اإلى ما 
حدث في اأوقات �صابقة للب�صرية عندما وقعت تغييرات كا�صحة في مجال القدرة على 

اقت�صام المعاني والم�صاركة فيها، �صياغًة وفهًما.

وهكذا، وجد علماء الإعالم اأنه من الأكثر مالءمة تف�صير ق�صة ال�ج�د الإن�صاني كلها 
ب�ا�صطة نظرية التح�لت الكبرى، اأي تف�صيرها بلغة المراحل المتميزة لتط�ر الت�صال 
للفرد،  بالن�صبة  �ص�اء  الإن�صاني، التي كانت لكل مرحلة منها نتائج "ثقافية" عميقة، 
كانت  والأحقاب  الع�ص�ر  هذه  فاإن  وباخت�صار،  عام.  ب�صكل  الجتماعية  حياته  اأو 
مرتبطة بتط�ر الإ�صارة، والكالم، والكتابة، والطباعة، والت�صال ب��صائل الإعالم التي 
نعرفها الي�م. ومن هنا، فاإن فهم نتائج وع�اقب هذا النتقال والتح�لت من المراحل 
واإدراك  للتط�ر،  الح�ص�ل على خلفية مهمة  لنا  يتيح  الأحدث،  المراحل  اإلى  الأقدم 

اأهمية ونتائج المرحلة، التي دخلها الجن�س الب�صري منذ بدايات هذا القرن.

.2012/1/7 الب�صرية،  امل�ارد  لإدارة  العربي  املنتدى  )2( �صارة نبيل، "حتديد اجلمهور امل�صتهدف"، 
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تاأثيرات  لها  والنتيجة الم�صتخل�صة لهذه التح�لت هي اأن كل مرحلة "ات�صالية" كان 
على  الإن�صاني  للتفكير  بالن�صبة  وكبيرة  كثيرة  بتغييرات  اأتت  اأي  كبيرة،  ذات دللت 
الم�صت�ى الفردي، وبالن�صبة للتط�ر الثقافي على  الم�صت�ى الجماعي، اأو البيئة الثقافية، 
التي هياأت لها واأفرزتها كل و�صيلة ات�صال م�صتحدثة، خ�ص�ًعا لتقدير تف�صيرات عالم 
ال�صيا�صة الكندي، الب�لندي الأ�صل البروف�صير مار�صال ماكلوهان وغيره من العلماء. 
وربما كانت ال�صلة ال�حيدة التي ت�صكل ميراثنا الإدراكي في درا�صة و�صائل الت�صال 
هي اأن كل نظرية من النظريات الكبرى تاأ�ص�صت بطريقة مبا�صرة، اأو غير مبا�صرة، 
على اأ�صا�س مفاهيم الفرد اأو المجتمع، التي ك�نها عن طريق عل�م الجتماع المختلفة. 
واجتماعية  وفل�صفية  فكرية  بنماذج  متاأثرة  تك�نت  نظريات  لدينا  اأن  نجد  ولذلك، 
وال�صيا�صة،  والقت�صاد،  التاريخ،  علماء  م�صاركة  اإلى  اإ�صافة  مختلفة،  واأنثروب�لجية 
وعلماء القان�ن، وغيرهم من علماء العل�م التطبيقية. وكل ه�ؤلء اأ�صاف�ا تاأثيًرا كبيًرا 
في فهمنا المعا�صر ل��صائل الت�صال، خا�صة مار�صال ماكلوهان، الذي تاأثرت باآرائه 
نقلة ن�عية  الإعالم  الحديثة، والذي نقل فهمنا لطبيعة و�صائل  الإعالمية  النظريات 
جبارة ومدد اإح�صا�صنا باأهمية هذه ال��صائل، وما �صكلته هي من امتدادات لح�ا�صنا، 

مكنتنا من قهر الزمان والمكان.)3(

ثورة الع�صر 

لم يعد هناك مجال للجدل ح�ل حقيقة ث�رة الت�صالت، والدفع الهائل الذي رفدتها 
ماثل  تج�صيد  واأ�صطع  الكبرى،  الع�صر  حقائق  من  �صارت  حتى  الحديثة،  التقنية  به 
لعنف�انها، واأَجّل تاأكيد لحي�يتها. وتطرح الندفاعات الهائلة، التي اأخذت تبدو عليها 
ث�رة و�صائل الت�صال والإعالم، في العق�د الثالثة الأخيرة، التبا�صات مفاهيمية في 
ثقافة النا�س، وحالة من الإرباك والت�ص�ي�س بين ال�عد الإيجابي، الذي تحمله وبين 
�صكل تمظهرها، الذي تبدو عليه، على الأقل في ال��صع الراهن، ويمثل تحدًيا وتهديًدا 
اآثارها في  وتتبدى  ب�صكل مذهل،  الت�صالت هذه  وتيرة  وتت�صارع  المحلية.  للثقافات 
الإعالم  و�صائل  اأهمية  تزايدت  وقد  كلها.  الإن�صان  حياة  ب�صعاب  وتحيط  ناحية،  كل 

(3) Marshall Macluhan, The Medium Is Message, (With Quentin Fiore) 
Bantam Press, New York, 1967.
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ودورها في عملية التن�صئة في ع�صر الع�لمة وال�صماوات المفت�حة وع�صرات القن�ات 
يك�ن�ا  اأن  دون  الآخرين  مع  تفاعاًل  الإعالم  و�صائل  تتيح  والف�صائية، حيث  الأر�صية 
مًعا في المكان نف�صه، اأو اللتزام والن�صباط بحدود قيمهم. ويمكنها ال��ص�ل اإلى كل 
اإن�صان ب�صه�لة وي�صر، مما ي�صكل تحديات جديدة ل قبل ل��صائل الرقابة القديمة بها. 

وفي هذا الإطار، يبرز التليفزي�ن كاأحد اأهم و�صائل الإعالم التي تلجاأ اإليها الأجيال 
والترفيه،  الت�صلية،  بهدف  واإنما  المعرفية،  احتياجاتهم  لتلبية  فقط  لي�س  النا�صئة، 
و�صغل اأوقات الفراغ. فقد اأو�صحت كل الدرا�صات الميدانية، التي اأجريت في مناطق 
كثافة  وارتفاع  ال�صباب،  بين  للتليفزي�ن  التعر�س  ن�صبة  ارتفاع  العالم،  من  كثيرة 
الي�مي لها بين 9٫2 و 16 �صاعة  المت��صط  بلغ  للتليفزي�ن، حيث  الي�مية  الم�صاهدة 
التليفزي�ن  يعتبرون  ال�صباب  من  عالية  ن�صبة  اأن  الدرا�صات  اأو�صحت  كما  ي�مًيا. 
الم�صدر الرئي�صي للح�ص�ل على المعل�مات، يليه ال�صحافة بن�صبة ل تتعدى %8٫43، 
والمحا�صرات   )%5٫7( الكتب  تراجعت  حين  في  ال�صخ�صي،  الت�صال  م�صادر  ثم 
والندوات )6٫3%( بين م�صادر المعل�مات، التي يعتمد عليها ال�صباب، وي�صعب مع 
هذه النتائج تف�صير الت�صاوؤلت ح�ل ج�انب الحياة المختلفة؛ وما يترتب على ذلك من 
بمك�نات  الع�ص�ي  الرتباط  درجة  وفي  الخا�صة،  الثقافة  مك�نات  بنية  في  تعقيدات 
ينتج  وما  لالأمة،  الح�صاري  الميراث  اأ�ص�ل  مع  الحميم  تفاعلها  وديناميات  اله�ية، 
عنها من قابليات الإلحاح على الت�صال بال�اقع والمحيط المحلي، ون�ازع الفتراق 
الح�صارة  المغايرة ومظاهر  الثقافة  في  الندماج  نح� هدف  والتطلع  المجتمع،  عن 
الأخرى. وخط�رة ما تتمتع به هذه القابليات من م�صامين م�ؤ�ص�صة لمفاهيم جديدة، 
وما يكتنفها من دللت ت�صتدعي الت�قف عندها، وفح�س اأخطارها لم�اجهة تحدياتها.

خا�س  ب�صكل  والإعالمي  عام  ب�صكل  المتعددة  لل��صائط  ال�ا�صع  النت�صار  ظل  وفي 
وال�صحافة  والإنترنت،  والإذاعات،  والأر�صية،  الف�صائية  التليفزي�نية  )القن�ات 
الإلكترونية...( وغيرها من ال��صائل التي لها قدرة على اجتذاب اأعداد متزايدة من 
الم�صاهدين، خا�صة من ال�صباب، من خالل ما ُتقدمه من مادة اإعالمية جيدة الإعداد، 
ب�صرف النظر عن م�صم�نها، الذي يك�ن م�جًها في اأغلب الأحيان طبًقا لنتماءات 



د. ال�صادق الفقيه

اأيار/مايو - اآب/اأغ�صط�س  2013- 55 -

تاأثير مبا�صر على مفاهيم  ال��صيلة الإعالمية واأهدافها... وما يترتب على ذلك من 
ال�صباب وت�جهاتهم تجاه الق�صايا المختلفة، والذي يت�صمن في حالت كثيرة تاأثيرات 
اأخرى،  ناحية  من  خاطئة.  واأفكار  و�صل�كات  م�اقف  ال�صباب  تبني  اإلى  ت�ؤدي  �صلبية 
اإحدى  اأو�صحت  اإذ  المتعلم،  ال�صباب  اأو�صاط  في  اأهمية  الإنترنت  �صبكة  دور  يزداد 
"الر�صائل"  اإلى ا�صتخدام الإنترنت بكثافة. تتجاوز م�صم�ن  الدرا�صات ميل ال�صباب 
الإعالمية في  ال��صائط  تاأثير  ال�صباب، ومدى  وتاأثيًرا على  انت�صاًرا  الأكثر  الإعالمية 
التي  والإعالم،  الت�صال  ث�رة  انطلقت  اأن  منذ  و�صل�كهم،  ال�صباب  ت�جهات  ت�صكيل 
جوتنبرج في القرن الخام�س ع�صر،  بداأت بحروف الطباعة، التي اكت�صفها الألماني 
حتى بلغت اإلى اآخر ما تم الت��صل اإليه من �صبكات الأقمار ال�صطناعية التلفزي�نية 

والإنترنت، واله�اتف ال�صيارة، وهي غاية في التف�ق. 

ومن ال�ا�صح اأن و�صائل الت�صال �ص�ف ت�صتمر في العتماد على المنطلقات التقنية، 
وخ�صات الفكر التي ت�صاحبها. وفي ال�قت نف�صه، فاإن المجتمعات الإن�صانية ت�صتمر 
اأنظمة  عن  ذاتها  حّد  في  ر  تعبِّ ل  تغيرات  وهي  م�صتمرة،  لتغييرات  التعر�س  في 
الت�صالت  تقنية  ج�انب  وفي  الم�صتحدثة،  الطرق  فاإن  لذا،  م�صتقرة.  اجتماعية 
الت�صال  و�صائل  لأن  الم�صتقبل،  في  الجتماعية  النماذج  �صت�صكل  التي  هي  خا�صة، 
ح�ل  النم�ذجية  الجتماعية  "الت�قعات"  ل�  اأ�صا�صًيا  م�صدًرا  تعتبر  الجماهيرية 
فاإنها في  اآخر،  وبمعنى  الحديث.  المجتمع  التنظيم الجتماعي لجماعات معينة في 
م�صم�نها ت�صف، اأو ت�ص�ر النماذج، والمعايير، والأدوار، والمراتب، والعق�بات لكل 
ال�صغار  وال�صباب من  المعا�صرة.  الجتماعية  الحياة  في  المعروفة  الجماعات  اأن�اع 
عندما يقروؤون الكتب، اأو ي�صاهدون التلفزي�ن، اأو يذهب�ن لم�صاهدة فيلم �صينمائي، 
ع�صرات  معايير  يروا  اأن  باإمكانهم  الن�صاط،  األ�ان  من  ذلك  ي�صبه  بما  يق�م�ن  اأو 
فهم  بعد.  منازلهم  يغادروا  لم  ال�صن  �صغار  ال�صباب  ه�ؤلء  اأن  رغم  الجماعات،  من 
اأو يقروؤون عن الريا�صة، والأندية، والنماذج الجتماعية، بما فيها الع�صابات  يرون 
الإجرامية، والمطاعم الحديثة، ويعرف�ن �صيًئا عن فرق من الجراحين، وعن الب�لي�س 
غير  وعن  الروك،  م��صيقى  فرق  وعن  ه�لي�د،  في  الفنية  العائالت  وعن  الأمريكي، 
لبيئة  ينتم�ن  باعتبارهم  لي�س  وذلك  النماذج.  من  تنتهي  ل  قائمة  من  الكثير  ذلك 
متع�لم.  ك�ني  اإعالمي  مجتمع  في  ُجدد  كاأع�صاء  ولكن  محافظة،  واإ�صالمية  عربية 
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فهم كغيرهم من اأطفال العالم و�صباِبه، ينهل�ن من ذات المعين الإعالمي العالمي، 
التي �صبقتهم. ومن  الأجيال  لما تربت عليه  ثقافية مغايرة  الذي يقدم لهم جرعات 
هذه الم�صادر نف�صها، ي�صتطيع ال�صغار اأن يتعلم�ا اأي ن�ع من ال�صل�ك، واأن يت�ص�روا 
الدور المت�قع منهم اإذا �صاروا زعماء �صيا�صيين، اأو نج�ًما اجتماعيين، واإذا اأ�صبح�ا 
مخبرين خ�ص��صيين، اأو اأ�صاتذة بالجامعة، اأو راق�صي باليه، اأو من محترفي الغ��س 
ال�صرف  نماذج  روؤية  ي�صتطيع�ن  فاإنهم  وبالمثل،  التن�س.  لعبة  اأو مدربي  الماء،  تحت 
والحترام،  التبجيل  على  تدل  التي  والت�صرفات  الجتماعي،  الخزي  اأو  الجتماعي، 
داخل  مختلفة،  منا�صب  ي�صغل�ن  الذين  الأ�صخا�س  يلقاها  والتي  الزدراء،  على  اأو 
الجماعات الأخرى؛ النم�ذج. ثم اإنهم ي�صتطيع�ن اأن يمار�ص�ا، وهم ي�صعرون بما ي�صعر 
العق�بات،  اأو  ال�صل�ك،  في  الر�صا  ت�صاحب عادة  التي  المكافاآت،  لعبة  الآخرون،  به 

التي تنتج عن عدم الر�صا لنحراف ال�صل�ك. 

وهنا يكمن التحدي الأعظم، اإذ اإن هذه درو�س ق�ية ومعقدة ي�صُعب مجابهة تداعياتها. 
ومن ال�ا�صح اأنه يحدث اأن كل ال�صغار �ص�ف يدخل�ن في كل الجماعات، وي�صارك�ن 
الإعالم  و�صائل  ت�ص�ر  التي  الجماعات،  تلك  تعقيد  من  ويزيدون  اأن�صطتها،  في 
اإن و�صائل الت�صال، من خالل عرو�س منتقاة،  التنظيم الجتماعي فيها.)4(  نماذج 
جمه�رها  لدى  انطباًعا  تخلق  اأن  ت�صتطيع  معينة،  م�ا�صيع  على  التركيز  خالل  ومن 
يتم  المختارة  بالم��ص�عات  المتعلقة  الم�صتركة  )النماذج(  الثقافية  المعايير  باأن 
تركيبها، اأو تحديدها، بطريقة معينة متقنة. ولما كان �صل�ك الفرد ت�جهه عادة هذه 
بالن�صبة  المقب�ل،  النم�ذج  اأو  المعايير،  ب�صاأن  الممثل  انطباع  اأو  الثقافية،  المعايير 
لم��ص�ع معين، اأو اعتبار محدد، فاإن و�صائل الت�صال ت�صاهم بطريقة مبا�صرة، اأو غير 

مبا�صرة، في التاأثير على ال�صل�ك.)5(

)4( كم���ال عبد الروؤوف، )ترجم���ة(، نظريات و�صائل االإعـــالم، الدار الدولي���ة للن�صر والت�زيع، 
القاهرة، 1992م، �س 12 –13.

(5) Melvin L. Defleur, Theories of Mass Communication, 2nd ed. David 
McKay Press, New York, 1970, p. 129.
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النا�س )الجمه�ر(  التي يح�صل  المركزية،  العملية  ولما كانت و�صائل الت�صال هي  
عن طريقها على فهم ذاتي للحقيقة الم��ص�عية، فاإن هذه العملية اأ�صبحت اأقرب اإلى 
خدع التب�صير، الذي �صبق رحالت الم�صتعمرين اإلى اأرا�صي الدنيا الجديدة، فاأ�صبح 
اإعالمهم.  الآن لي�صيروا على دين  النا�س  النا�س عندئذ على دين مل�كهم، ويرو�س 
والمبداأ هنا اأنه، عند ت�صكيل �صل�كنا العلني واأفكارنا، فاإن معتقداتنا التي ن�صترك فيها 
مع الآخرين هي التي تهم، وهي معرفتنا الذاتية، والتي ت�صكل عاداتنا واأفكارنا عن 
المعاني، والتي ن�صارك فيها الآخرين، اأما طبيعة ال�اقع الخا�س، اأو الحقيقة المثالية، 

فال تهم.

فكرة  بت��صيع  الجماهيري  الت�صال  نظريات  علماء  قام  المعا�صرة،  الأزمنة  وفي 
للمعاني،  عادات  نط�ر  اأننا  بمالحظة  والعادات  الم�صمى  على  المبني  "المفه�م" 
للمتخيل  الرم�ز  من  عديدة  اأخرى  لأن�اع  ولكن  ننطقها،  التي  للكلمات  فقط  لي�س 
اإلى  بالفم  المنط�قة  التعبيرات  بعد  اإلى ما  تمتد  اللغة �صارت  فاإن  الثقافي. وهكذا، 
�صياغة المفاهيم وت�صكيل ال�صل�ك. وبينما تزداد ن�صبة ن�صاطنا الت�صالي الكلي، الذي 
نخ�ص�صه لالهتمام ب��صائل الت�صال، فاإن ما تقدمه لنا هذه ال��صائل من محت�ى ي�ؤثر 
اأكثر على الطريقة، التي يتحدث بها النا�س، وعلى الكلمات التي ي�صتخدم�نها، وعلى 
العربي، فهذه ق�صية ت�صطرع  الم�صت�ى  وفي  برم�زها.  تقليدًيا  ترتبط  التي  المعاني 

معها معاجم ومجامع اللغة ب�صكل دائم.

معل�مات  م�صادر  الأفراد  ي�صتخدم  عندما  الجتماعي  الفهم  تبعات  وتن�صاأ 
و�صائل الت�صال لفهم الأ�صخا�س والثقافات وتف�صيرها، وكذلك اأحداث الما�صي 
التي  الت�صال،  و�صائل  اإلى عالقات  الذات  معرفة  وت�صير  والم�صتقبل.  والحا�صر 
ت��صع قدرات الأفراد، اأو تحافظ عليها، لتف�صير معتقداتهم و�صل�كهم ومفاهيمهم 
الذاتية، اأو �صخ�صياتهم. وتعد م�صائل المعاني والمعرفة اأ�صا�صية لتبعات الفهم، 
بحيث يك�ن هدف الفهم اأمًرا خارجًيا بالن�صبة للفرد في حالة الفهم، وداخلًيا في 

حالة معرفة الذات.
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وهذا تاأكيد على اأن لالختراعات الجديدة في تقنيات و�صائل الت�صال قدرة تاأثيرية 
مبا�صرة على ت�صكيل نماذج الأفكار والمفاهيم والنماذج الجتماعية المختلفة. لذا، 
يجب، كما يق�ل الدكت�ر �صمير اأمين، اأن ُي�صيَطر عليها اجتماعًيا، وبتعبير اأدق تتطلب 
)الملكية(،  الجزئية  الخا�صة  الم�صالح  تعمل من خالل  �صيطرة  اأ�صكال  التخلي عن 
الذي يالزم مقت�صيات  الكلي  البناء  يتجزاأ من  اأمين جزًءا ل  الدكت�ر  يعتبرها  التي 
تتمف�صل  هنا  المعتبرة  الأيدي�ل�جية  اأن  اآخر،  بمعنى  ويزعم،  )الع�لمة(.  المرحلة 
تخلق  حتى  الحداثة،  بعد  ما  ومذاهب  المعا�صرة  للراأ�صمالية  ال�صيا�صي  بالقت�صاد 
اأن  وباعتبار  المع�لمة.  الليبرالية  م�صروع  لتنفيذ  المالئمة  المحيطة  الظروف  مًعا 
من  يتجزاأ  ل  جزء  الأخرى  هي  الت�صال،  و�صائل  ث�رة  اأي  المعل�ماتية،  اأيدي�ل�جيا 
اأيدي�ل�جيا ما بعد الحداثة.)6( وتاأثير تقنية الت�صالت ياأتي بحقيقية م�ؤداها العالقة 
الجدلية بين ال��صيلة )الختراع( والفكرة التي ترتبت عليها. وذلك لأن التقنية لي�صت 
هي فقط الآلة التي ولدتها، واإنما مجمل الأفكار والعالقات الب�صرية، ومجمل الأدوات 
وال��صط المحيط بعملية الإنتاج وال�صتهالك. وكل �صيء ل حق ينبغي اأن يقتفي الأثر 

نف�صه ويحقق التاأثير ذاته، وبتن�صيق كامل. 

�صراع الخ�صو�صيات
اإن القب�ل، واقًعا، بالتقنية في ا�صتعمالتها الي�مية، والإيمان العام بالعلم )الفكرة( 
ه�  ما  لكل  الإجباري  الخ�ص�ع  ثم  ال�صحرية،  واأدواتها  التقنية  لعجائب  كم�صدر 
اقت�صادي، ثم اإعادة تن�صيط هذه الأ�صياء وبثها عن طريق و�صائل الت�صال وتق�يتها 
ب�ا�صطة الغزو الثقافي، ي�صكل ع�امل ل تقاوم في الت�حيد العملي للمتخيل الثقافي، 
الت�صال،  ل��صائل  مهم  تلقائي  دور  وهناك  عق�لهم.  يمالأ  الذي  النا�س  لمتخيل  اأي 
كان  البدائية،  المجتمعات  ففي  للمجتمع.  الجتماعي  )الميراث(  التراث  نقل  وه� 
الدينية  والم�ؤ�ص�صة  العبادة  دور  قامت  ذلك  بعد  ثم  �صفهًيا.  تنقل  والتقاليد  التراث 
وت�صكيل  بن�صر  تق�م  التي  هي  الت�صال  ف��صائل  الي�م،  اأما  الجتماعي.  الدور  بهذا 
التراث الجتماعي للمجتمعات. وتق�م هذه ال��صائل بت��صيع مجال حياتنا. وفي هذه 

)6( د. عب���د البا�ص���ط عبد املعطي، )حترير(، العوملة والتحوالت املجتمعيـــة يف الوطن العربي، مركز 
البح�ث العربي، مكتبة مدب�يل، القاهرة، 1999م، �س 62.



د. ال�صادق الفقيه

اأيار/مايو - اآب/اأغ�صط�س  2013- 59 -

ت�صاهم  وبذلك  القائم،  )الثقافي(  النظام  وتتجاوز  وتتحدى  تعك�س  فاإنها  العملية، 
معاني  تجليات  وت�صكل  الثقافي  التغيير  عمليات  وت�صرع  للجماهير،  العام  التعليم  في 
الحياة الأخرى، وتبتدع بدائل الإجابات على اأ�صئلة الحياة الأ�صا�صية، اأي اأ�صئلة الثقافة 
لم�صكلة  الب�صرية  الجماعات  تقدمه  الذي  الج�اب  هي  الثقافة  اأن  باعتبار  الخا�صة، 
الثقافة، مجمل  اأي  الحياة. وهي،  الكلي لهذه  الت�ص�ر  وج�دها الجتماعي، ب�صفتها 
تجاربه  وعلى  وج�ده،  على  معنى  ب�ا�صطتها  الإن�صان  يخلع  التي  والرم�ز  الت�ص�رات 

المح�ص��صة والغيبية.

ولكن تجاربنا الحا�صرة تخ�صع لع�امل التنميط وال�صتيعاب الثقافي، لأن هناك فكًرا 
يخطط لذلك واأذرع تقنية تتمدد بيننا، من ف�قنا ومن تحتنا، وثقافة حي�ية تغطي كل 
فراغات التخلف في مجتمعاتنا. وحي�ية الثقافات ل يمكن البرهنة عليها اإل من خالل 
انت�صارها. وعجز التقنية لدينا يحد من انطالقة ثقافتنا. ولهذا، فال  بد من تنمية 
�صاعدة قبل اأن نمتع اأنف�صنا بالجاذبية ال�صطحية للهلع من الغزو الثقافي، لأنه �صيظل 
التنمية  ن�صع  اأن  دون  ومن  منه.  الخروج  عن  العجز  قبل  من  محج�ًبا  التقنية  عجز 
ا�صتبدادية  من  نتخل�س  اأن  م�صتحيل  �صبه  لنا  يبدو  فاإنه  ال�صك،  على محك  ال�صاملة 
التقنية، وتقنية الت�صالت خا�صة، التي تدثرنا بغطاء ف�صفا�س متحرك من الثقافة 
الغازية، والتي تجرجر خلفها غ�ل ال�ص�ق )المبادئ الراأ�صمالية( واأ�صعب ال�صتهالك. 
والفكر الغربي الم�صيطر خلف و�صائل الت�صال العالمية الحديثة اختزل العالقات بين 
الثقافات اإلى مجرد الُبعد القت�صادي لنتائجها. وه� يعتبر ب�صكل طبيعي تماًما اأن كل 
م�صكلة العالم الثالث با�صم "التخلف" هي عبارة عن م�صاألة تقنية يمكن حلها ب�ا�صطة 
الفرن�صي  العالم  يق�ل  كما  والخبراء،  القدوة  نماذج  على  وينبغي  التقنية.  ال��صائل 
وكل  عنه.  رج�ع  ول  فيه  تردد  ل  ب�صكل  وذلك  الم�صاألة،  يت�صلم�ا  اأن  التو�س،  �صيرج 
ا لأن يعالج كم�صكلة تقنية جديدة، وكم�صدر لفت�حات تقنية  ف�صل �ص�ف يك�ن معر�صً

جديدة، وكم�صدر لفت�حات ا�صتعمارية ثقافية جديدة.)7(

)7( �ص���ريج لت�����س، تغريـــب العـــامل، تعري���ب ها�صم �صال���ح، امل�ؤ�ص�صة العربي���ة للن�صر والإب���داع، الدار 
البي�صاء، املغرب، 1993م، �س 22 – 23.
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اإن اإن�صان العالم الثالث متغرب اأو م�صتغرب، ومرجعياته الخيالية زائفة ت�صكلها �ص�ر 
من �صيطرة المدينة ونماذج ال�صتهالك ال�صائدة في دول المركز )الغرب–ال�صمال( 
المح�ص��س،  واقعه  في  مت�صكع  مت�ص�ل  التو�س،  ي�صفه  كما  اإنه،  الي�مية،  حياته  على 
ويعاني من ا�صطراب اقتالعه العميق من الجذور، وم�صت�ى حياته البائ�صة في مدن 
ال�صفائح )الأك�اخ(. واإذا ف�صل الت�صنيع في تغريب الكمية الم�صتهلكة، فاإنه قد نجح 
اإلى حد كبير في تغريب العمران )الب�صري( وفي جعل المجتمع المزيف بيروقراطًيا 
الدولية  الثقافة  في  دمجهم  اأي  للنخبة،  الحقيقي  التغريب  واأما  خدمات.  ومجتمع 
الإ�صتالبية، فاإنه ينجح قلياًل، اأو كثيًرا، بعد تهمي�س ال�صكان، وفي اأغلب الأحيان ينجح 

ب�صكل كاريكات�ري ماأ�صاوي.

ا اأن األ�ان الترفيه والت�صلية المنتخبة والمنتجة تجارًيا، هي الأدوات الرئي�صية  واإذا اأيقنَّ
واأ�صاليب  العمالقة  ال�صركات  القائمة على  الغربية )الأمريكية(  الراأ�صمالية  قيم  لنقل 
التجاري  ال�صناعي  الن�صاط  دوائر  خالل  من  مبا�صرة  المنتج  الإعالم  فاإن  حياتها، 
تاأثير  اأن  وال�اقع  المدى.  والبعيدة  الق�مية  اآثاره  له  المتحدة  ال�ليات  الأمريكي خارج 
الأن�صطة الترويجية والبحثية لل�صركات العمالقة في ال�صع�ب. التي تتعر�س لها، يف�ق 
اأقل، لعدم العتراف به في  للقيا�س  اأ�صد وبقابلية  التقديرات لأنه يت�صف بفاعلية  كل 
الغالب الأعم، اأو ه� غائب عن اأذهان من ي�صتطيع�ن التعديل في م�صاراته المنحرفة، اأو 

رتق م�صارب زخمه، التي تغمر معالم الثقافة الخا�صة.

ولهذا، يظهر خطر الندماج العالمي بكل الأوجه والقيا�صات والقناعات المطروحة على 
ال�صاحة ال�صيا�صية الدولية. لأن اختزال الغرب اإلى مجرد اأيدي�ل�جية الك�نية الإن�صانية 
اًعا جًدا، ول يتيح لنا تحا�صي األغام الأنانية  )الع�لمة( يبدو لنا، وباعتراف التو�س، َخدَّ
الثقافية، التي ت�ؤدي مبا�صرة اإلى ال�صراع واإلى ا�صتئ�صال الثقافات الأخرى. و�صراع 
الثقافات ه� "�صراع الح�صارات"، الذي روج لفكرته �صموئيل هنتنغتون، بفهم اأن 
والجماعات  والق�ميات  العرقية  والجماعات  والمناطق  فالقرى  كلي.  كيان  الثقافة 
التجان�س.  عدم  من  مختلفة  م�صت�يات  على  ب��ص�ح  متميزة  ثقافات  تمتلك  الدينية 
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اإيطاليا عن ثقافة قرية في  اإنه ربما تختلف ثقافة قرية في جن�ب  هنتنغتون  ويق�ل 
اإيطالية م�صتركة تميزها عن مثيالتها  تت�صاطران ثقافة  اإيطاليا لكن كلتاهما  �صمال 
المجتمعات  ثقافية تميزها عن  ت�صترك في مالمح  الأوروبية  والمجتمعات  الألمانية. 
العربية، اأو ال�صينية.)8( ومع ذلك، فاإن العرب وال�صينيين والغربيين لي�ص�ا جزًءا من 
اأي كيان ثقافي اأ�صمل؛ اإنهم اأ�صحاب م�صت�ى لله�ية الثقافية ل يف�قه من حيث تحديده 
الأخرى،  )الحي�انات(  الأن�اع  من  غيره  الإن�صان عن  يميز  الذي  اإل  الثقافية  لله�ية 
والتاريخ،  اللغة،  مثل  الم��ص�عية  العنا�صر  من  بكل  تعريفها،  اأو  تحديدها،  ويمكن 

والدين، والعادات، والم�ؤ�ص�صات، بالتمايز الذاتي للب�صر.

ويق�م افترا�س هنتنغتون على حتمية ال�صراع بين هذه الح�صارات المختلفة. زاعًما 
اقت�صادًيا  اأو  اأيدي�ل�جًيا  يك�ن  لن  العالم  هذا  في  لل�صراع  الأ�صا�صي  الم�صدر  باأن 
�صتك�ن  لل�صراع  المح�ري  والم�صدر  الب�صري  الجن�س  بين  فالتباينات  الأ�صا�س،  في 
ثقافية. و�صتظل الدولة الق�مية، في اعتقاده، اأكثر ال�حدات الفعالة ق�ة في ال�ص�ؤون 
الدولية، غير اأن ال�صراعات الأ�صا�صية في ال�صيا�صة الدولية �صتقع بين دول وجماعات 
�صاحبة ح�صارات مختلفة. �صيهيمن �صراع الح�صارات على ال�صيا�صة الدولية. و�صتك�ن 
الف�ارق الفا�صلة بين الح�صارات بمثابة خط�ط القتال في الم�صتقبل - اأي �صتقع اأهم 
ال�صراعات على امتداد اله�ة الثقافية التي تف�صل تلك الح�صارات عن بع�صها البع�س، 
العالم  ولأن  اأ�صا�صية.  اأنها  بل  فح�صب  حقيقية  لي�صت  الح�صارات  بين  التباينات  لأن 
اأ�صبح ي�صكل بقعة اأ�صغر )قرية(. ويتزايد التفاعل بين اأ�صحاب الح�صارات المختلفة، 
ويكثف هذا التفاعل المتزايد ال�عي و الإدراك الح�صاري لالختالف بين الح�صارات 
والجماعات الدخيلة على هذه الح�صارات. واإن عملية التحديث القت�صادي والتغيير 
الجتماعي في مختلف اأنحاء العالم تنزع النا�س من ه�ياتهم المحلية ط�يلة الأمد، 
ز الدور المزدوج للغرب زيادة  كما اأنها ت�صعف الدولة الق�مية كم�صدر لله�ية. وقد عزَّ
بعد  خا�صة  همجيته،  واأوج  ق�ته،  اأوج  الغرب  يعي�س  ناحية،  فمن  الح�صاري.  ال�عي 

(8) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization, Touchstone Books, 
1996, pp.15-20.
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اأحداث الحادي ع�صر من اأيل�ل/�صبتمبر 2001. وفي ال�قت نف�صه، ومع ذلك، وربما 
لأن  الغربية.  غير  الح�صارات  بين  الجذور  اإلى  الع�دة  ظاهرة  تحدث  لذلك،  نتيجة 
الختالفات والخ�صائ�س الثقافية اأقل قابلية للتغيير، ومن ثم اأقل �صه�لة في ت�ص�يتها 
وحلها عن الختالفات ال�صيا�صية والقت�صادية. ويقع هذا ال�صراع اأو ال�صدام، كما ي�ص�ره 
هنتنغتون، على م�صت�يين. على الم�صت�ى الجزئي )المايكرو(، يدور �صراع جماعات التخ�م 
على ط�ل حدود اله�ة الفا�صلة بين الح�صارات، وهذا الذي غالًبا ما يتخذ �صكاًل عنيًفا 
ح�ل ال�صيطرة على الأرا�صي، وكل منها على الآخر. وعلى الم�صت�ى الكلي )الماكرو(، 
فاإن الدول �صاحبة الح�صارات المختلفة التي تتناف�س لال�صتح�اذ على ق�ة اقت�صادية، 
وع�صكرية ن�صبية، تت�صارع ح�ل ال�صيطرة على الم�ؤ�ص�صات الدولية والأطراف الثالثة،  

كما تتناف�س في ترويج قيمها الدينية وال�صيا�صية.

وي�صكل ترويج القيم الغربية واإدخالها لمحميات الح�صارات الأخرى عن طريق و�صائل 
الت�صال، القاعدة الأ�صا�صية لالقتالع الثقافي. لأن التبني يمثل اعتناًقا وه� ا�صتالب 
وتح�ل كلي عن الم�روث القديم. ولقد بين يوجين فيبر، في كتابه: "نهاية االأرا�صي 
ا،  ال�صعبية"، نهاية الثقافات، ل ب�صبب �صدامها الحتمي مع غيرها، اأو مع بع�صها بع�صً
بل ب�صبب دمجها في عجلة التقدم والحداثة، واأن م�صروع "الح�صارة" الذي ولد خارج 
الجذور المحلية لالأر�س، ه� م�صروع للحداثة. فه� ك�ني، بمعنى اأن قيمته هي قيمة 
العلم والتقنية والتقدم. اإنه يدمر الثقافات المحلية والخ�ص��صيات، لأنه يجلب معه 
الرفاهية ويزيل الح�صار الم�صروب على المناطق الريفية البعيدة، عن طريق و�صائل 
الت�صال، ويحل ق�انين ال�ص�ق الحديثة محل العالقات الجتماعية التقليدية. وهكذا 

نجد اأن اإطار الحياة الثقافية ال�صيق يت�صظى ويزول.)9( 

اإن اأزمة الحداثة، التي اأ�صبحت ظاهرة ك�نية، قد ل تك�ن في تبعية البع�س وهيمنة 
تكمن  واإنما  والح�صاري،  الثقافي  والتعدد  التن�ع  ق�صية  يخ�س  فيما  الآخر،  البع�س 
وامت�صا�س  الثقافي،  التنميط  اأو  النمطي،  الت�حيد  عن  الناتج  الثقافي  الإفقار  في 

(9) Herbert Schiller, The Mind Managers, Beacon Press, USA, 1974, p.7.
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الر�صائل الثقافية ذات الخ�ص��صية من قبل تقنيات و�صائل الت�صال، ثم اإفراغ هذه 
الحداثة،  ثقافة  م�ؤيدي  اإي�ل�ل عن  يق�ل جاك  التقنية.  ثقافة  المزع�مة في  الثقافة 
اإنهم ينت�صرون الي�م ب�ا�صطة اأروع و�صائل الن�صر للثقافة، التي يمكن و�صفها في اأح�صن 

الأح�ال باأنها انعدام الثقافة، ثقافة اأنتجتها ال�صدفة.)10(

الت�صليل الثقافي 

يق�ل الفيل�ص�ف الألماني مارتن هيدغر: "اإن الغرب ه� بلد الم�صاء"، فهل ه� البلد 
الأ�صط�رة الذي ت�لد فيه الفل�صفة عندما يخيم الم�صاء، وعندما تظهر ب�مة "منيرفا"، 
كتابه  في  التو�س،  �صيرج  يجيب  الط�يل؟!  م�صارها  قطعت  ال�صم�س  تك�ن  اأن  وبعد 
العالم"، اإن ر�صالة الغرب ل تبرز وجهها الأكثر �صحًرا واإغراًء على هيئة هذه  "تغريب 
ال�ص�ر الغ�صقية المعتمة. فهذا النط�اء العدواني والهذيان على الذات ه� عالمة على 
اأزمة تراجيدية. اإنه يمثل الإثبات ال�صلبي بعد اأن دفع به اإلى ذروته الق�ص�ى. فالحنين 
اإلى اله�ية ال�صائعة يدفعه لالنحراف عن حقيقته التاريخية لكي يحقق بما ُينكر )اأي 
القت�صاد والتقنية( ذلك ال�هم الخيالي لما يرغب اأن يك�ن. وهذا الم�صار النتحاري 
ا حقيقة الغرب. كما وي�صكل تهديًدا  )الذي ي�صمل الإبادة الجماعية لالآخر( ي�صكل اأي�صً
م�صتمًرا )له ولالآخرين( يتر�صد على الأفق. ويتر�صد ال�صباب في الثقافات الأخرى 

المغايرة، ويمثل تحدًيا كبيًرا لقيمها.

اأكبر  عملية  من  جزء  هي  المعل�مات  على  ال�صيطرة  اأن  البني�ية  الروؤية  وتفتر�س 
لل�صيطرة الجتماعية ت�جد في كل نظام اجتماعي، في الغرب خا�صة، وفي ال�ليات 
ب��صع  الغربية  الإعالم  اأجهزة  مديرو  يق�م  حيث  اأخ�س.  ب�جه  الأمريكية  المتحدة 
اأ�ص�س عملية تداول "ال�ص�ر والمعل�مات"، وي�صرف�ن على معالجتها وتنقيحها واإحكام 
ال�صيطرة عليها، تلك ال�ص�ر والمعل�مات التي تحدد المعتقدات والم�اقف ح�ل كثير 
الإعالم  اأجهزة  مديرو  يعمد  وعندما  النهاية.  في  ال�صل�ك  وتحدد  بل  الق�صايا،  من 
يتح�ل�ن  فاإنهم  الجتماعي،  ال�ج�د  تتطابق مع حقائق  ل  وت�جهات  اأفكار  اإلى طرح 
اإلى �صائ�صي عق�ل. ذلك اأن الأفكار التي تنح�ا عن عمد اإلى ا�صتحداث معنى زائف، 

)10( جاك اأيل�ل، النظام التقني، من�ص�رات كاملان ليفي، باري�س، 1977، �س 76.
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واإلى اإنتاج وعي ل ي�صتطيع اأن ي�صت�عب باإرادته ال�صروط الفعلية للحياة القائمة، اأو اأن 
يرف�صها، �ص��اء على الم�صت�ى ال�صخ�صي، اأو الجتم����اعي، اإنها لي�صت في ال�اقع �ص�ى 

اأفكار مم�هة، اأو م�صللة.)11(

الثقافية  للهيمنة  اأداة  ب��صفه  الإعالمي،  الت�صليل  يبلغ  اأن  الم�صتغرب  من  ولي�س 
وال�صيا�صية، اأعلى درجات تط�ره في ال�ليات المتحدة الأمريكية. ففي اأمريكا، اأكثر 
من اأي مكان اآخر، تتيح الظروف الم�اتية، الفر�صة اأمام ق�صم كبير من ال�صكان الإفالت 
من القمع ال�صامل، ومن ثم ي�صبح�ن عنا�صر فّعالة )من ال�جهة الإمكانية( في العملية 
التاريخية. ذلك اأن الت�صليل الإعالمي ي�صمح بالمظهر الخارجي لالنخراط الن�صط، 
للم�صاركة  ال�صيك�ل�جية،  الف�ائد  وكل  المادية،  الف�ائد  من  الكثير  دون  يح�ل  بينما 
الأ�صلية – الجماهيرية. فبا�صتخدام الحجج والأ�صاطير، التي تف�صر وتبرز ال�صروط 
التاأييد  الم�صلل�ن  ي�صمن  خالًبا،  طابًعا  اأحياًنا  عليها  وت�صفي  بل  لل�ج�د،  ال�صائدة 
لالأغلبية.  الحقيقة  الم�صالح  البعيد  المدى  في  يخدم  ل  اجتماعي  لنظام  ال�صعبي 
اتخاذ  اإلى  الحاجة  تنتفي  بنجاح،  دوره  للجماهير  الإعالمي  الت�صليل  ي�ؤدي  وعندما 

تدابير اجتماعية بديلة.

اإن ت�صليل عق�ل الب�صر ه� على حد ق�ل باول� فيري، "اأداة القهر"، "فه� يمثل اإحدى 
الأدوات التي ت�صعى النخبة من خاللها اإلى تط�يع الجماهير لأهدافها الخا�صة")12(. 
على  الحفاظ  اأجل  من  النخب  تتبناها  اأداة  اأول  يمثل  ل  الجماهير  ت�صليل  اأن  على 
ال�صيطرة الثقافية وال�صيا�صية والجتماعية. فالحكام ل يلجاأون اإلى الت�صليل كما ي�ؤكد 
فيريري – اإل عندما يبداأ ال�صعب في الظه�ر، ول� ب�ص�رة فجة، كاإرادة اجتماعية في 
م�صار العملية التاريخية، اأما قبل ذلك، فال وج�د للت�صليل بالمعنى الدقيق للكلمة، بل 

نجد بالمقابل قمًعا �صاماًل. اإذ ل �صرورة هناك لت�صليل ال�اقع.

الدعاية  في  ي�صتخدم  يزال  وما  كثيًرا،  والإعالمي  الثقافي  الت�صليل  ا�صتخدم  وقد 
والحرب النف�صية وحيث يك�ن ه� الأداة الأ�صا�صية للهيمنة ال�صيا�صية. واإحداث الأثر 

)11( عب���د ال�صالم ر�ص�ان، ترجمة، املتالعبون بالعقول، �صل�صلة عامل املعرفة، املجل�س ال�طني للثقافة 
والفن�ن والآداب، الك�يت، مار�س 1999، 83 - 91.

(12) Paules Frecir, Pedagogy of the Oppressed, Herder and Herder Press, New 
York, 1971, p. 144.
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المرغ�ب يتطلب معرفة وثيقة بثقافة الآخر، لأنه، ومهما بلغت حجته الثقافية وق�ته 
الذي  والمثال  اأ�صعف منه حيلة.  واإن كان  اإلى معرفة خ�صمه،  المادية، يحتاج دوًما 
يعر�صه جورج �صلف�صتر فيريك، في كتابه "ن�صر جراثيم الكراهية"، يقدم ت��صيًحا 
بليًغا لنمط الت�صليل الثقافي، الذي ت�صخر له و�صائل الت�صال الجماهيري، التي تق�م 
ال�ح�صية" عاماًل  "ق�ص�س  كانت  يق�ل:  المرغ�ب.)13(  والأثر  الدعاية،  جه�د  عليها 
كبيًرا في الدعاية الإنجليزية. وقد ابتلع معظم هذه الق�ص�س، وب�صراهة، جمه�ر 
اأنه  ل�  الألمانية  الرعب  ق�ص�س  لقب�ل  ا�صتعداًدا  اأقل  يك�ن  اأن  يمكن  كان  يرتاب  ل 
المخابرات  قيادة  مقر  في  الكاآبة  �صديدة  ال�ح�صية"  "ق�ص�س  ميالد  بعينيه  �صهد 

البريطانية، في ربيع �صنة 1917.

ج. ف. �صارترز يقارن بين �ص�رتين تم التقاطهما في الم�اقع الألمانية؛  كان العميد 
كانت ال�ص�رة الأولى لم�صهد مرعب ي��صح �صحب جثث الجن�د الألمان اإلى المدافن 
طريقها  في  وهي  الميتة  للجياد  فكانت  الثانية  ال�ص�رة  اأما  الخط�ط،  خلف  الكائنة 
والزي�ت من  ال�صاب�ن  الألمان ل�صتخراج  المخترع�ن  الذي خ�ص�صه  الم�صنع،  اإلى 
�صعاًعا  كانت  ل�  كما  فكرة جهنمية  �صارترز  العميد  برقت في ذهن  وفجاأة  عظامها. 
خاطًفا، فقد فكر في تغيير التعليق على ال�ص�رتين، فا�صتخدم المق�س ببراعة، ول�صق 
عبارة "الجثث الألمانية في طريقها اإلى م�صنع ال�صاب�ن" تحت �ص�ر الجن�د الألمان 
البريد  في ج�ال  و�صعت  قد  ال�ص�ر  كانت  �صاعة،  وع�صرين  اأربع  وفي خالل  القتلى، 
المتجه اإلى �صنغهاي. وقد اأر�صل العميد �صارترز هذه ال�ص�رة اإلى ال�صين لعلمه باأن 
ال�صينيين يبجل�ن الم�تى لدرجة التقدي�س والتاأليه، وكان تدني�س الم�تى الذي ن�صب 
زوًرا  لالألمان ه� اأحد الع�امل الرئي�صية التي دفعت ال�صين اإلى اإعالن الحرب على 

ق�ات دول المح�ر.

وا�صتخدام الت�صليل الثقافي في حربي الخليج، خا�صة الأخيرة منها، التي كانت بدع�ى 
وت�ليفة  والتعبئة،  الح�صد  اأ�صاليب  بالتدقيق  تابع  فطن  لكل  فمعل�م  العراق.  تحرير 
التحالف، والجمه�ر الداعم لها، اأن الإعالم قد تم ت�ظيفه لأق�صى حد لإحداث الأثر 
المطل�ب. وقد ا�صتغلت عاطفة الغرب ب�ص�ر "ال�ح�صية العربية" المطب�عة اأ�صاًل في 

(13) George Sylvester, Viereck Spreading, Germs of Hate, Horace Liveright, 
New York, 1930. pp. 153-54.
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الذهنية الغربية، تعززها كل ال�ص�ر النطباعية عن ثقافة العرب، والتخلف و»اإرهاب 
وجاءت  ات�صالها،  اآلة  ومعها  الجي��س  فجاءت  اإليه«.  المنتمين  و»اإرهاب  الإ�صالم«، 
وبقيت  والتحرير  الحرب  وانتهت  بديلة،  وثقافة  ر�صالة  الغربية ومعها  الإعالم  و�صائل 
التداعيات الثقافية اأجلى �ص�رة من ال�ج�د الع�صكري الذي ا�صتقر، ول بد اأنه عاكف 
اأمر طبيعي، وله في ذلك و�صائله  اأن يخلق ل�ج�ده ظروًفا ثقافية مالئمة، وهذا  على 
الناعمة والمهادنة.)14( ولكن في الم�صت�ى العام، فاإنهم، اأي دعاة �صدام الح�صارات 
في الغرب، يريدون لنا اأن نخ�صر ف�صائل ال�صحراء، حداثة وع�لمة، دون اأن نتمكن، 
حقيقة من ا�صتيعاب ح�صارة ما بعد العالم ال�صناعي، اأو ح�صارة ع�صر المعل�ماتية، 
للملك  ون�صب  معتقداتنا.  وتنزيل  ح�صارتنا،  و�صروط  الخا�صة،  ثقافتنا  معايير  وفق 
الراحل في�صل بن عبد العزيز اآل �صعود اأنه قال: "اإن اأخطر �صيء يمكن اأن يحدث لأمة 
ما ه� اأن تفقد روحها". وهذا ه� هدف الغزو الثقافي اأن تفقد الأمم روحها باقتالع 

ثقافاتها وا�صتالبها.)15(

حوا�س االإعالم 

وقدراتنا،  لح�ا�صنا  امتدادات  هي  الت�صال  و�صائل  اأن  ماكلوهان  مار�صال  اعتقد 
م��صًحا اأن ال�صبكات الإلكترونية العالمية هي مركز الع�صب الح�صي لالإن�صانية، وبما 
ال�صبكات  لهذه  ينظر  فه�  الإن�صان ه� مركز خبرته،  لدى  الح�صي  الع�صب  اأن مركز 
الإلكترونية باعتبارها ب�ؤر الخبرات الإن�صانية في العالم الي�م.)16( اإن قدرتنا على بث 
الر�صائل ب�صكل ف�ري عبر الم�صافات ال�صا�صعة، واإثارة المعاني المت�صابهة لدى ماليين 
اأمًرا ماأل�ًفا  الب�صر في ال�قت نف�صه، والقدرة على التعاطي الآني الن�صط، يعد الي�م 
ذلك،   ورغم  الالمبالة.  من  بن�ع  اإليه  النظر  ي�صهل  اأنه  لدرجة  جميًعا  لنا  بالن�صبة 
اإلى  اأو نذهب  اأو ندير م�ؤ�صر الرادي�،  فاإن ما نفعله الي�م، عندما نت�صفح الجريدة. 
دار ال�صينما، اأو ن�صاهد التلفزي�ن، اأو نعاين الإنترنت، اأو ن�صتخدم اله�اتف ال�صيارة، 

)14( ك�ن���ت دي مارن�صي���ز وديفي���د اندملان، احلـــرب العامليـــة الرابعـــة، دبلوما�صية وجت�ص�ـــس يف ع�صر 
االإرهاب، معرب، مكتبة مدب�يل، القاهرة، 1993، �س 324.

)15( كم���ال ال�صي���د، )ترجمة(، جنـــون العوملة، مرك���ز األأهرام للرتجم���ة والن�صر، م�ؤ�ص��ص���ة الأهرام، 
القاهرة، 1999، �س 66 -70.

(16) Marshall Macluhan, op.cit , p. 213.
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يمثل بالفعل تغييًرا هائاًل وغير عادي في �صل�ك الت�صال الإن�صاني، وبالتالي �صل�كنا 
ومعتقداتنا، اإذا نظرنا اإليه في اإطار معادلت الحياة الإن�صانية، التي كانت �صائدة في 

الع�ص�ر الغابرة، اأي ع�ص�ر ما قبل ث�رة تقنية الت�صالت.)17(

والذي بات وا�صًحا ب�صكل تام ه� اأن و�صائل الت�صال الجماهيري غدت في ع�صرنا 
هذا جزًءا مركزًيا من هياكل م�ؤ�ص�صاتنا. وهذا يعني اأنها، في ال�قت الذي تمثل فيه 
م�ؤ�ص�صات  من  وحدة  كل  داخل  بعمق  تغلغلت  الخم�س،  لح�ا�صنا  حقيقية  امتدادات 
مجتمعاتنا الخم�س. وعلى �صبيل المثال ل الح�صر، فاإن و�صائل الت�صال، من خالل 
عمليات  في  وم�صاركتها  والدولة،  المجتمع  اأجندة  و�صع  في  طليعي  بدور  قيامها 
النتخابات والتعبئة الجماهيرية، وا�صتخدامها في مختلف �صروب الح�صد والئتمار، 
في  مميزة  �صمة   – الدولية  والعالقات  الحك�مات  اأن�صطة  على  الأ�ص�اء  وتركيزها 
الم�ؤ�ص�صة ال�صيا�صية. وقد اأ�صبحت و�صائل الت�صال، من خالل تركيزها على الخدمات 
الم�ؤ�ص�صة  من  اأ�صا�صًيا  جزًءا  تعتبر  وال�صناعية،  التجارية  الم�ؤ�ص�صات  ومنتجات 
وال�صعبية  والثقافية  الترفيهية  الم�اد  على  ال�صديد  تركيزها  اأدى  وقد  القت�صادية. 
الجماهيرية، التي ي�صتخدم معظمها على اأنه مادة ترفيهية في المنازل، اأدى اإلى اأنها 
من  مهًما  اأ�صبحت جزًءا  اأنها  الكثيرون  ويرى  الأ�صرة.  بناء  في  مهًما  عاماًل  �صارت 
الم�ؤ�ص�صة الدينية. كما يتعاظم دور و�صائل الت�صال في الم�ؤ�ص�صة الترب�ية والتعليمية. 
وباخت�صار، تغلغلت اإلى داخل م�ؤ�ص�صات المجتمعات حتى و�صلت اإلى اأعماقها اإلى حد 
اأن الحياة، كما نعرفها الي�م، قد تك�ن م�صتحيلة من دون و�صائل الت�صال الجماهيري.

اأن يروا  اأن ي�صافروا، ووفرت  النا�س  لقد �صهلت تقنية و�صائل الت�صال الحديثة على 
لعمل  اأخرى  طرًقا  ويتعلم�ن  بي�تهم،  في  البقاء  ي�صتطيع�ن  بل  غيرهم.  يعي�س  كيف 
الأ�صياء، وذلك من الرادي�، وعن طريق ال�صحف والمجالت والكتب، ومن التلفزي�ن، 
اإن  الق�ل  جرى  لقد  الج�ال.  الهاتف  واأجهزة  والإنترنت،  الفيدي�،  ت�صجيالت  ومن 
اأو  ما،  �صيء  اإلى  الحاجة  عن  فكرة  تك�ين  من  اأ�صهل  ما  �صيء  لعلم  طريقة  اختراع 

(17) Herbert Schiller, op.cit., p.128.  
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ر�صم �ص�رة ل�صيء يريده النا�س. ونجد اأن انتقاء واحد من عدد من الخيارات يقل في 
�صع�بته كثيًرا من ابتداع طريقة لفهم م��ص�ع ما، اأو ابتداع نظام جديد.

ال�صطناعية،  والأقمار  ال�صريع،  والنقل  الفيدي�،  وت�صجيالت  التلفزي�ن،  زاد  لقد 
العالم،  في  التغيير  معدل  �صرعة  من  جميعها  زادت  الج�ال،  والهاتف  والإنترنت، 
فاإذا قام الإن�صان بزيارة بلد ما في بحر عامين ف�صي�صت�قفه �صيئان: الأول التغييرات 
المده�صة التي حدثت بعد الزيارة الأولى، وال�صيء الثاني ه� تزايد اأوجه ال�صبه تزايًدا 
كبيًرا جًدا بين ما يجده في هذا البلد وما يجده في بلده ه�. وبع�س هذا �صبيه الحقيقة 
القائلة باأن جميع البلدان، في الن�صف الثاني من القرن الع�صرين، بداأ ياأخذ بع�صها 
عن بع�س بمعدل متزايد ال�صرعة نتيجة للتنميط، الذي تمار�صه و�صائل الت�صال. وهذا 
يمثل الت�ص�ر الميكانيكي للمكان، حيث اإن النتيجة المح�صلة عن كل ذلك هي الت�حيد 
النمطي الهائل لأ�صاليب الحياة، والثقافة، والفكر، ونزعة التقليد، والمحاكاة العامة 
والمعممة. وحتى في عالم الطائرات والمطارات الذي اخت�صرت فيه الأر�س، اأ�صبحنا 
الثياب نف�صها،  يلب�ص�ن  باأنا�س من كل الأن�اع، ومن كل الأ�ص�ل العرقية، وهم  نلتقي 
وينزل�ن في الفنادق ذاتها التابعة لل�صال�صل الدولية الم�صه�رة - هيلت�ن، و�صيرات�ن، 
وانترك�نتيننتال، وغيرها - وياأكل�ن طعام المطبخ الدولي، ويتكلم�ن اللغة الإنجليزية 

الدولية نف�صها.)18( 

والتغييرات التي طراأت في العقدين الأخيرين من القرن الع�صرين على اأنظمة و�صائل 
امتدت  التغييرات  لكن  مكان،  كل  في  حدثت  الر�صائل  ت�زيع  في  وقدرتها  الت�صال 
كذلك اإلى فل�صفة ما يمكن وما يجب ت�زيعه، واأو�صح اأن تلك البلدان، التي كانت اأكثر 
تقدًما في �صناعة اأجهزة واأدوات الت�صال في بداية عقد الثمانينيات من القرن ذاته، 
كان التغيير فيها اأقل من تلك التي كان عليها اأن تبذل جهًدا اأكبر للحاق بمن �صبقتها. 
وذلك لهدف اأ�صا�صي وه� اإيجاد و�صائل خا�صة بديلة تعين على تقليل وتيرة التغيير الذي 
تحدثه، غزًوا وتدخاًل، و�صائل ات�صال البلدان المتقدمة والعابرة للحدود والقي�د، التي 

(18) Ibid., p.128.
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ت�صل فاعلية الثقافة المحلية على قيادة التغيير الداخلي. مع مالحظة اأن التدفقات، اأو 
الم�جات الثقافية ذات التجاه ال�احد ت�صدر عن بلدان المركز )الغرب–ال�صمال( 
والقيم  والكلمات،  ال�ص�ر،  من  تدفقات  اإنها  باأ�صره.  الأر�صي  الك�كب  تغرق  لكي 
الأخالقية، والمعايير القان�نية، والم�صامين ال�صيا�صية، ومعايير الكفاءة. وكلها تر�صل 
ال�حدات الإبداعية، الثقافية والترفيهية، نح� بلدان العالم الثالث عن طريق و�صائل 
الت�صالت، من �صحف، ورادي�، وتلفزي�ن، واأفالم، وكا�صيت، وفال�صات، وا�صط�انات، 
وفيدي�، وه�اتف �صيارة، وغيرها. فال�اقع اأن معظم الإنتاج العالمي من "العالمات" 
يتمركز في ال�صمال، اأو ي�صنع من قبل الغرب، الذي ي�صيطر، وذلك بح�صب ن�امي�صه 
والم�اد  والمعل�مات  الأخبار  الهائل من  التدفق  وهذا  والثقافية.  الأخالقية  واأنماطه 
الترفيهية يمكنه اأن يتحكم برغبات الم�صتقبلين، اأي الجماهير، وحاجياتهم، واأ�صكال 
اأنماط الحياة العامة.  �صل�كاتهم، وعقلياتهم، واأنظمة التربية الخا�صة بهم، وكذلك 
�صيرج التو�س،  اأو ماكر، هي كما ي�صفها  ب�صكل مخاتل،  تت�صرب  التي  الدعاية  فهذه 
الحد  عن  والزائدة  الفيا�صة  الحي�ية  على  ت�صهد  وهي  تقاوم.  ل  "هبة"  عن  عبارة 
للمجتمعات ال�صديدة التط�ر، ولكنها تخنق كل فعالية ثقافية خالقة لدى الم�صتقبلين 

ال�صلبيين للر�صالة، اأي �صكان الأطراف، وتنتهك بالتالي خ�ص��صياتهم.

الثقافي  وال�صتيعاب  المتخيل،  تنميط  اأو  الأ�صا�صية،  الثقافية  ال�حدة  مخطط  اإن 
بهذه  القتناع  ويق�ى  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكثر  الي�م  متخيلنا  في  م�صجل  للب�صرية، 
وي�حد  والخ�ص��صية،  الق�ميات  يتجاوز  ثقافي  لنم�ذج  المتزايد  ال�ج�د  الحقيقة 
نمطًيا الحياة في كل ج�انبها على ال�صعيد الك�ني )الع�لمة(. ويق�ل هيربرت �صيلر، 
اإننا نكت�صف مرة اأخرى اأن القدرة على ر�صم حدود ال�اقع، وعلى و�صع جدول الأعمال 
الجتماعي للجماعة على وجه الإجمال، هي مفتاح ال�صيطرة الجتماعية. واأن القدرة 
على ر�صم حدود ال�صلطة، وا�صتئثار فئات معينة بحق ال��ص�ل اإليها، اأو التعامل معها، 
يمثل ن�ًعا من ال�صلطة خطًرا وعنيًدا. وقد انعقدت ال�صيطرة القائمة على �صلطة ر�صم 
حدود ومالمح ال�اقع في اأمريكا للمهيمنين على اأجهزة الإعالم وخدماتها المعاونة، 
اأي العالقات العامة، والإعالن، وا�صتطالع الراأي، والبنى �صبه التعليمية المختلفة.)19(

(19) Alvin Toffler, the Future Shock, Amazon Books, New York, 1970, p. 56 -62.
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لغة  ب�صفتها  لالإنجليزية  الفعلي  ال�ج�د  ثم  ونقلها،  الثقافة  في خلق  اللغة  اأهمية  اإن 
ا من مظهر هذه ال�صيطرة، وي�صهمان في اإعطائها بع�س  الت�ا�صل العالمي يق�يان اأي�صً
اأو ح�ار  اأن ن�صهد ح�ص�ل مثاقفة وتربية على القيم الك�نية،  الم�صداقية. وبدًل من 
الملك  ال�صريفين  الحرمين  خادم  مبادرة  في  جاء  كما  وثقافات،  واأديان  ح�صارات 
ال�صيد  الإيرانية  الإ�صالمية  الجمه�رية  ورئي�س  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
محمد خاتمي، و�صاحب ال�صم� الملكي الأمير الح�صن بن طالل، وغيرهم من القادة 
والمفكرين والعلماء، بدًل من ذلك، رحنا ن�صهد ن�ًعا من ال�صدام والقتالع الثقافي، 
الذي ي�صيب حتى الدول ال�صناعية العتيقة، مثل اليابان، وفرن�صا، واألمانيا، وغيرها. 
واأن ما ي�صاهده النا�س وما يقروؤونه، اأو ما ي�صتمع�ن اإليه، وما يرتادونه، وما ياأكل�نه، 
وظائف  اأ�صبح  ذلك  كل  يفعل�نه،  اأنهم  يت�ص�رون  وما  اإليها،  يذهب�ن  التي  والأماكن 
يمار�صها جهاز اإعالمي يقرر الأذواق والقيم، التي تتفق مع معاييره الخا�صة، والتي 

تفر�صها وتعززها مقت�صيات ال�صيطرة.)20(

اإلى حد بعيد من جهة النزعة  اأن الخ�ص��صية قد تم تجاوزها  ا  اأي�صً ولكن نجد هنا 
ال�صطناعية  الأقمار  مجيء  فمع  للخ�ص��صيات،  المتجاوزة  )الع�لمة(  الك�نية 
المعل�ماتية،  وث�رة  الإنترنت،  ومجيء  الال�صلكية،  الت�صالت  في  الم�صتخدمة 
اأ�صبحت العالمية ف�رية ومبا�صرة. اإن الت�حيد النمطي للمنتجات الثقافية ل يمكنه 
واأنماط  وعقلياتهم  ت�صرفاتهم  واأ�صكال  وحاجياتهم  رغباتهم  للنا�س  ي�ص�غ  اأن 
الناتجة عن ذلك �صيء ل يمكن  الثقافية  اله�ية  حياتهم الأخرى، ولكن خ�صارة 
اإنكاره، فهي ت�صاهم في زعزعة اله�ية الق�مية ثقافًيا، و�صيا�صًيا، واقت�صادًيا، مثل 
حالة جورج �صور�س والأزمة القت�صادية التي ت�صبب فيها لدول �صرق اآ�صيا. وما 
تبقى من الإبداعية والخ�ص��صية الق�مية يجد نف�صه في حالة خ�ص�ع تجاه ثقافة 
تبدو اأجنبية، وهي بالفعل اأجنبية، ولكن المفارقة اإنما تكمن في اأن هذا النتهاك 
الثقافي وال�صتالب، على الرغم من اأنه مق�صم ب�صكل مت�صاٍو، اإل اأنه ي�صبح ك�نًيا. 
"للق�صد"  تام  با�صتبعاد  وهذا  البع�س؛  قبل  من  مر�صلة  لي�صت  التفكك  فخمائر 
وترتيبات نظريات الم�ؤامرة، �صد م�صلحة البع�س الآخر، واإنما هي ت�صيب كل 

العالم، حتى ول� كان كل منهم قد اأ�صيب ب�صكل مختلف وبدرجات متفاوتة.

)20( الدكت�����ر جالل اأم����ني، العوملة والتنميـــة العربية، مركز درا�صات ال�ح����دة العربية، بريوت، 
اأيل�ل/�صبتمرب، 1999، �س 22.
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وهذا ل يخالف راأي عالم الم�صتقبليات، األفن توفلر، كثيًرا في نظراته لمجتمع القن�ات 
المتعددة، حيث ظل التجاه الأ�صا�صي للتغيير في و�صائل الت�صال، على الأقل منذ عام 
1972م، عندما تنباأ كتاب "�صدمة الم�صتقبل" باأن التفكك القادم لجماعية ما يبث 
اإلى �صرائح  على م�جات الأثير يتركز �ص�ب تجزوؤ المتلقين، م�صاهدين وم�صتمعين، 
ومجم�عات فرعية، كل منها ت�صتقبل تركيبة مختلفة من الر�صائل والبرامج.)21( وقد 
التلفزي�ن في �صكل  يبثها  التي  ال�ص�ر النطباعية،  ت��صع كبير في مقدار  واكب هذا 
م�اد اإخبارية وترفيهية. ولقد ظل الب�صر، على مر الع�ص�ر، يتبادل�ن �ص�ًرا انطباعية 
رمزية لل�اقع، خا�صة ال�اقع الثقافي الذي يعي�ص�نه. وقد ت�صح مالحظة ت�فلر لمجتمع 
الحاجة  يلبي  بما  والبرامج مختلفة  "تركيبة" الر�صائل  كانت  اإذا  المتعددة  القن�ات 
المرجعي  الإطار  اأن  اإل  وم�صمياتها،  القن�ات  تعدد  رغم  ولكن  للمتلقين.  الخا�صة 
الر�صالة  اأن  كما  ال��صيلة.  ببيئة  يعرف  ما  اأو  واحدة،  هي  المهنية  اأدائها  لأ�صاليب 
لتعريب  الثقافية. وحال ف�صائياتنا نم�ذج  للخ�ص��صية  )البرنامج( هي م�صخ م�صّ�ه 
التغريب، وجعل ر�صالة الآخر الثقافية اأكثر ح�ص�ًرا في واقعنا، اأي اأنها تخلق القابلية 
للغزو اأكثر من تاأ�صي�س المناعة الثقافية الذاتية �صده. وهي بالتالي، ت�ؤدي دورها في 
عالمية.  ظاهرة  اإلى  المتثالية  الت�حيدية  ال�صيرورة  هذه  وتح�يل  الك�ني،  التنميط 
وتنقل بلغة ال�صاد عاهات الغرب ون�اق�صه، ال�صيء الذي يهدد الخ�ص��صية الثقافية 

باأكثر النحرافات خط�رة.

فنحن نتيح، بتعريبنا للم�اد الإعالمية الغربية، لح�ا�س الآخرين الإعالمية اأن تتمدد 
داخلنا وتمطرنا ب�ابل مت�صل من الر�صائل وال�صفرات المتناق�صة لخ�صائ�س ثقافتنا، 
كل  في  الت�صكيك  وتتعمد  والجذور،  لالأ�ص�ل  الي�مي  القتالع  عمليات  فينا  وتمار�س 
ميراثنا الح�صاري ورم�زنا الق�مية المبجلة، وتت�صيد الثقافة في معترك ال�صيا�صة، 
التي �صاءت لنا الأقدار اأن تك�ن ب�ؤرتها فل�صطين واإ�صرائيل على خا�صرة اأمتنا. وعندما 
تتهياأ لنا و�صائل ات�صال عابرة ن�ظفها لجترار ب�صاعة الآخر. ونمكن بها لال�صتالب 
الفكري والثقافي، وقد فقدت و�صائل ات�صالنا قدرتها على اإ�صفاء �ص�رة مميزة على 
ر�صالتها واأن�صطتها المحلية. وهي مدعّ�ة اإلى مراجعة اأدوارها واإعادة ر�صالتها الثقافية 

الق�مية، لتبرر منطقًيا الحكمة من وج�دها.

)21(  امل�صدر ال�صابق نف�صه.



درا�صة: االإعالم الدولّي وتنميط الُمتخيَّل الثقافّي

- 72 - املنتــــدى  257

القابلية لال�صتالب

و�صائل  به  تق�م  الذي  الم�صتمر  النتهاك  عمليات  من  اأ�صا�ًصا  الثقافي  الختالل  نتج 
الإعالم العالمية للخ�ص��صيات المحلية، ويعينها القابلية العالية لال�صتالب، والذي 
تتمثل اأكبر مظاهره في عمليات التقليد والتعريب غير المر�صد لكل ما ينتجه الغرب 
من م�اد ور�صائل اإعالمية. وقد خلقت كثير من دعاوى الحداثة حالة من النجذاب 
اله�ية  قيم  من  والن�صالخ  الم�صخ  من  حالة  اأوجد  الذي  الأمر  الغربية،  للح�صارة 
الخا�صة. يق�ل الدكت�ر جالل اأمين، اإنه خالل المئتين عام المن�صرمة، مر العرب 
"ان�صالخ" من اأنف�صهم، اأو عملية ا�صتالب، اأو اغتراب، هي ما يمكن ت�صميته  بعملية 
اأي�صا بعملية "تغريب"، وهي عملية، اأو تط�ر، لي�س من ال�صهل و�صفه باأنه كان خيًرا 
اأن  ورغم  "الدرامية".)22(  م�صت�ى عال من  على  تط�ًرا  كان  �صك  بال  ولكنه  �صًرا،  اأو 
الدكت�ر جالل ل يرى وجاهًة في و�صع حكم قيمي اأو معياري مطلق ب�ص�اد اأو بيا�س 
الخا�س،  م�قفنا  منها  لن�صتخل�س  الدرامية  �صفة  اأعطانا  فقد  العربية،  الحالة  هذه 
رغم تاأكيده الالحق على �صلبية حالة الن�صالخ وال�صتالب والتغريب هذه، ولكنه تقدير 
اأنه  رغم  الآخرون.  يتبناه  م��ص�عًيا  حكًما  يك�ن  اأن  في  ي�صتغرب  ل  )مزاج(  خا�س 
اتخذناه  والذي  فقط،  الثقافي  جانبها  ولي�س  ال�صاملة،  العربية  التنمية  حالة  يق�صد 

م��ص�ًعا محدًدا لهذه ال�رقة.

والختالل في الت�ازن الثقافي قائم، اإلى حد كبير، على العجز في التمكن )ال�صتخدام( 
من و�صيلة التقنية اأكثر من القدرة على امتالكها، لأن حقائق ال�اقع ت�ؤكد قدرتنا على 
المتالك وتنفي �صلطة هذه القدرة على ت�ص�يب الأهداف ب�صبط الر�صالة وو�صع �صياج 
ونحن  الم�صتقبل،  عماد  يمثل�ن  الذين  وال�صباب،  الأ�صرة  وحماية  للخ�ص��صية،  واٍق 
اإعالمية  ح�ا�س  امتالك  وغيرها  النفطية  الثروة  لنا  وفرت  ثقافي،  ح�صاري  ككيان 
نافذة، ولكننا بحاجة اإلى ث�رة في الت�جيه، لي�س بال�صرورة منازلة الآخرين في معترك 
المثاقفة، ولكن لحماية خ�ص��صياتنا الثقافية من اأن تنتهك باأيدي الآخرين واأيدينا، 

)22( عل���ي دروي����س، )ترجمة(، نظم االإعالم املقارنة، الدار الدولي���ة للن�صر والت�زيع، الق�اهرة، 
1991م، �س 18- 24.
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بما نق�م به من ا�صتيراد وتعريب لب�صاعة الآخرين دون �ص�ابط، اأو اإح�صان لالنتقاء.

والإنترنت  المتقدمة،  الت�صالت  وتقنية  الإعالم  ح�ا�س  تجاه  اأخرى  �صك�ى  وُتثار 
على  والترفية،  المعل�مات  الم�صتهلكين عن  فر�س  ت��صع  لأنها  نظًرا  اأنه  هي  خا�صة، 
وجه التحديد، اإ�صافة اإلى ال�صلع والخدمات التقليدية، فاإن الثقافة العالمية )الغربية( 
ا م�ردي المعل�مات والثقافة المحليين.  البازغة تعدد وتهدد المعايير المحلية، واأي�صً
والثقافة  المعل�مات  ح�صة  من  تقريًبا،  بالمئة،  بثمانين  ت�صتاأثر  وحدها  فاأمريكا 
كل  في  كلي  وج�د  ولك�كاك�ل  له�لي�د  اأن  حين  ففي  الإنترنت.  �صبكة  في  الم�ج�دة 
مكان حالًيا، فاإن منتجات العالم النامي ل اأثر لها في واعية ال�صمال وثقافته، لنعدام 
وج�دها الفعلي في عالم ال�اقع. وقد ي�صعر دعاة "الع�لمة" باأن الخيار الإ�صافي يمثل 

ا من الرفاهية الب�صرية، لكن البع�س يعتقدون العك�س ب�ص�رة وا�صحة. انتقا�صً

وتقدم المالحظات الآتية الماأخ�ذة من التقرير، الذي اأ�صدرته م�ؤ�ص�صة "م�رجان 
وق�ًيا  دقيًقا  ت�ص�يًرا   ،1977 اأيل�ل/�صبتمبر  في  لال�صتثمار"  ويتر  دين  �صتانلي 
ينتجها  كان  التي  والثقافية،  ال�صتهالكية  والخدمات  المنتجات  نم�  لإمكانات 
الأمريكي�ن، وما زال�ا، ومقارنتها ومقاربتها بما ه� م�ج�د في العالم النامي، ولم 
البلدان  تكت�صح  النقالة  اله�اتف  اأن  الحين. ففي حين  كثيًرا منذ ذلك  ال�اقع  يتغير 
المتقدمة وب�صع اأ�ص�اق نا�صئة، فاإن اأكثر من 50 % من �صكان العالم لم يجروا مكالمة 
المطبخ(  )ع�لمة  ماكدونالدز  مطعم  اأن  يبدو  اأنه  من  الرغم  وعلى  مطلًقا.  هاتفية 
م�ج�د في كل ركن في �ص�ارع ال�ليات المتحدة والعالم، فاإن ال�صركة ل تزل تخدم 
"ف�جي" و"ك�داك"  �صركتي  اأن  وفي حين  العالم.  �صكان  المئة فقط من  في  ن�صف 
فاإن ن�صف  ل،  اأم  ب�ص�رة عادلة  مغلقة  اليابانية  ال�ص�ق  كانت  اإذا  ما  تتعاركان ح�ل 
�صكان العالم لم تلتقط لهم �ص�رة ف�ت�غرافية مطلًقا. غير اأن ق�صايا هذه الم�ؤ�ص�صات 
الأمريكية �صارت بفعل الإعالم الغربي هي ق�صايا العالم، واإ�صقاطاتها جزء من بث�ر 
الت�ص�يه في ثقافاته.)23( اإلى جانب ذلك، فاإن العالم النامي ما يزال يمثل فر�صًة و�ص�ًقا 

)23( حمم����د م�صطفى غنيم، ترجمة، و�صائـــل االإعالم وال�صيا�صة اخلارجيـــة، اجلمعية امل�صرية 
لن�صر املعرفة والثقافة العاملية، القاهرة، 1995، 37 - 42.
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مرتبطة  العمل  اأ�ص�اق  ت�صبح  اإذ  فاإنه  وبالمثل،  والثقافي.  ال�صتهالكي  لالإنتاج  بكًرا 
من خالل التجارة، واإذ تت�صاعد اأوجه القلق الإن�صانية الدولية بف�صل تح�صين و�صائل 
الت�صالت والإعالم )تاأثير الإنترنت و�صي اإن اإن(، تبدو الدع�ة اإلى معايير عالمية 
لم�ازنة التبادل وعدالته اأكثر اإلحاًحا. ي�صاف اإلى ذلك، انت�صار النزعة الفردية، التي 
اأرا�س جديدة كل ي�م بفعل و�صائل الت�صال. فالفردية، ح�صب تعبيرات  لها  تك�صب 
�صيرج التو�س، تند�س في كل مكان عن طريق الندماج القت�صادي العالمي، وعالمية 
ا. اإنها تنت�صر دائًما بعمق  الثقافة واألف قناة وقناة اإعالمية مختلفة يق�ى بع�صها بع�صً
اأكثر في المجتمعات غير العربية والإ�صالمية، ولكن المناعة العربية الإ�صالمية تنهار 
اأمامها ب�صكل م�صطرد. ونحن نعلم اأن العقلية الفردية ت�صكل خميرة لتفكيك الرابطة 
الجتماعية، بتهديدها لتما�صك الأ�صرة وفتنة ال�صباب وانحرافهم. اإنها كال�صرطان 
في ن�صيج الع�صبيات القبلية والت�صامنات التقليدية والقيم الدينية والأخالقية. ومما 
يجعل النزعة الفردية �صيًئا ل يمكن مقاومته بالن�صبة لأجيال ال�صباب من الجن�صين، 
محددات  من  الإن�صان  تحرر  اإنها  منهم.  واحد  كل  نظر  في  تحريرية  تبدو  اأنها  ه� 
لها، ولكن على ح�صاب  اآمال لالنطالق ل حدود  اأمامه �صراب  ثقافته، وتفتح  وقي�د 
الجماعات  تما�صك  لحمة  ت�صكل  التي  الق�مية،  والع�صبيات  والدين  والأخالق  القيم 

والحياة الجماعية.

رد  على  القدرة  ومن  ن،  الَتَمكُّ �صلطة  عن  بعيدين  اأنف�صنا  نجد  فاإننا  حال،  اأية  وعلى 
عدوان الثقافة الغربية اللبرالية المتطرفة. نق�ل ذلك، والحل�ل النظرية غير قابلة 
للتطبيق والتعميم في واقعنا المعا�صر، فالف�صل، الذي ن�صاهده هنا وهناك، ل يع�د 
اإ�صافة   ال�صيا�صية،  واقعيته  اإلى عدم  ب�صاطة  بكل  واإنما  التقنية،  الن�اق�س  اإلى  كثيًرا 
وحقائق  والإ�صالمية  العربية  الخالفات  لتاريخية  وقراءة  ال�صاملة،  ا�صتحالته  اإلى 
الح�ص�ر،  يمثل  الفكري  وال�افد  الثقافي،  الختناق  رهق  نعاني  اإننا  الراهن.  ال��صع 
والتجربة التاريخية غائبة عن الحا�صر، واآليات تجاوز غياب حي�ية الثقافة العربية 
والإ�صالمية مفق�دة من الناحية الإجرائية... رغم اأنها تتراءى في اأفق قريب وكاأنها 

عرائ�س رمل، وهي القدوة والنم�ذج.
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خاتمـــــــة 

ت�صهد ال�صاحة الإعالمية الدولية اختالًل كبيًرا في تدفقات الر�صائل الإعالمية بين 
ال�صمال والجن�ب، بين دول الغرب وبقية اأنحاء العالم. ويتبدى ذلك في عجز ال�صناعة 
الإعالمية ال�طنية في دول الجن�ب، التي تقع كل دول العالم العربي والإ�صالمي �صمن 
و�صعف  الت�صالت،  مجال  في  التقنية  التط�رات  م�اكبة  عن  الجغرافي،  نطاقها 
ل��صائل  يتجه  لأن  الدول  يدفع غالب جمه�ر هذه  الذي  الأمر  ت�صنيعها.  ن من  الَتَمكُّ
في  الإعالم  لعجز  والحقيقة،  والترفيه  والخبر  المعل�مة  عن  بحًثا  الغربية؛  الإعالم 
تلبي تطلعاته، وت�صبع مي�له ورغباته، وت�ؤثر حتًما في  التي  الر�صائل  دوله عن تقديم 
�صل�كه وت�جهاته. فقد اأ�صبح الإعالم �صالًحا اأكثر م�صاء في حرب القيم، و�صيا�صات 

الغزو وال�صتالب والقتالع الثقافي، من اأ�صلحة الحروب التقليدية. 

وتقنيات  حقيقية،  وث�رة  مت�صارعة،  تط�رات  والت�صالت  الإعالم  تكن�ل�جيا  وت�صهد 
مذهلة، مما يزيد من تاأثير و�صائل الإعالم المختلفة على حياة الأ�صرة وثقافة النا�س، 
وكل �صئ يتعلق بقيم واأخالق المجتمعات، وه� ما يعني زيادة التحديات التي يفر�صها 
التحدي  خط�رة  وتزداد  والمعن�ية.  والأخالقية  الدينية  القيم  على  الدولي  الإعالم 
ول�صنا منتجين،  زلنا م�صتهِلكين  والم�صلم�ن ل  العرب  اأننا نحن  اإذا علمنا  الإعالمي 
الغربي،  الإعالم  بات  فقد  م�ؤثرين.  ول�صنا  ومتاأثرين  مر�صلين،  ول�صنا  وم�صتقِبلين 
وبف�صل ما يمتلكه من و�صائل تقنية متقدمة، وتكن�ل�جيا فائقة القدرة، وم�ارد مالية 
ب�ص�رة  يتاأثر  والم�صلم  العربي  ال�صباب  بع�س  واأ�صبح  العالم،  كل  في  ي�ؤثر  �صخمة، 
مختلفة،  واأفكار  جديدة،  ثقافية  قيم  من  اإليه  الإعالم  ره  دِّ ُي�صَ بما  وملح�ظة  كبيرة 
وفل�صفات مغايرة، و�صل�كيات منحرفة، واأخالقيات منافية للقيم العربية والإ�صالمية. 

والمادي  العلمي  بال�صتعداد  اإل  م�اجهته  يمكن  ل  والخطير  الكبير  التحدي  هذا  اإن 
نف�صه، وبذات ال��صائل والأدوات، فال يمكن م�اجهة الإعالم الغربي اإل باإعالم عربي 
التاأثير في  ال�صديدة  اإ�صالمي ملتزم وق�ي وم�ؤثر، ول �صبيل لم�اجهة ثقافة ال�ص�رة 
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الت�صديد على اختالف قيم الم�صم�ن  اإل بالطريقة نف�صها، مع  العالمي  العام  الراأي 
واأخالقية المحت�ى، ولأن م�اجهة تحديات الإعالم الغربي ل تتم بكثرة الحديث عن 
الغربية،  النقد لف�صاد الح�صارة  تتاأتى ببالغة  الغربي، ول  الغزو الإعالمي والثقافي 
واإنما بت�فير البدائل التي تعين على تح�صين المجتمع، وذلك بال�صتفادة المثلى من 
ال��صائل المتاحة في تق�ية الإعالم ال�طني، وتج�يد �صناعة الر�صائل الخا�صة بحيث 
والإ�صالمية  العربية  الأمة  �ص�ت  وي�صبح  المجتمع،  �صرائح  مختلف  في  م�ؤثرة  تك�ن 

م�صم�ًعا بقيم الخير في اأرجاء العالم.
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القد�س ... خيار »ِويِزل«*

د. �صمير مطاوع**

اإيلي ويزل ر�صالته  نوبل لل�صالم  اأ�صابيع منذ اأن ن�صر الفائز بجائزة  لقد مرت عدة 
»القد�س  اأوباما تحت عن�ان  باراك  الأميركي  للرئي�س  الم�جهة  المفت�حة  الإعالنية 
العا�صمة االأبدية لل�صعب اليهودي« في �صفحة كاملة في ال�صحف الأميركية الكبرى 
و»وول  ب��صت«،  و»ال�ا�صنطن  تايمز«  »الني�ي�رك  العالمي:  النت�صار  وذات  الم�ؤثرة 
هذا  كل  انتظرت  لماذا  البع�س  يت�صاءل  وقد  تربي�ن«.  و»الهيرالد  �صتريت ج�رنال«، 
ال�قت لكي اأكتب رًدا على م�صم�ن وهدف تلك الر�صالة. فالعديد من اأ�صدقائي في 
لندن ووا�صنطن وني�ي�رك وبرلين، وحتى في �صيدني باأ�صتراليا، الذين يعرف�ن اأنني 
مقد�صي... ولدت ون�صاأت كفتى... واأنني تعلمت تاريخ ومعنى كل حجر في تلك المدينة 
الر�صالة. ه�ؤلء الأ�صدقاء وغيرهم  الرد على تلك  التاريخية المقد�صة، حث�ني على 
الإعالنية  الر�صالة  ه��ذه  ن�صر  وراء  تقف  التي  والأه���داف  ال��دواف��ع  اأده�صتهم  ممن 
الباهظة التكاليف، فيما كان كاتبها قد تناول الع�صاء مع الرئي�س الأميركي قبل ذلك 
بليلة اأو ليلتين واأطلعه على اأفكاره وقدم له في اللقاء وجًها ل�جه طلبه با�صتثناء القد�س 
من برنامج المفاو�صات بين الإ�صرائيليين والفل�صطينيين... وكما يّدعي ح�صل على 
النطباع باأن الرئي�س اأوباما احترم ن�صيحته بتاأجيل البحث في م�صاألة القد�س على 

الأقل حتى تنتهي المفاو�صات الفل�صطينية الإ�صرائيلية.

وقد كنت مدف�ًعا من البداية ب�ص�ؤال نف�صي ال�ص�ؤال ال�ا�صح: لماذا يق�م اإيلي ويزل 

ي�صدر هذا ال�صهر )اآب/اأغ�صط�س 2013( عن امل�ؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر يف بريوت.* ف�ص���ل م���ن كتاب جدي���د للدكت�ر �صمري مطاوع بعن����ان »اأوراق �صيا�صية مـــن زمن التيـــه والنك�صات«، 
وهذا الف�صل كان يف الأ�ص���ل مقالة بالإجنليزية ن�صرتها جملة الدرا�صات الفل�صطينية-االإ�صرائيلية، 

ال�صادرة يف القد�س، عدد اأيل�ل/�صبتمرب 2010.
** وزير اإعالم �صابق، وباحث وحملِّل �صيا�صي/الأردّن.
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الحائز على جائزة نوبل لل�صالم والناجي من اله�ل�ك��صت بت�جيه مثل هذا النداء في 
ال�قت الذي بداأت فيه للت� المفاو�صات التقريبية بين الفل�صطينيين والإ�صرائيليين؟ 
ولقد ت�فر الرد ب�صرعة من قبل المعلق ال�صهير في �صحيفة هااأرتز الإ�صرائيلية جدعون 
ليفي)1( باأن ويزل كان مكلًفا بالمهمة من قبل �صديقه بنيامين نتنياهو الذي اأر�صله 
هذا  اأن  ال�صخرية  ومن  التاأجيل«.  التاأجيل...  »التاأجيل...  ذلك:  يفعل  اأن  منه  طالًبا 
الرجل بما يملكه من م�ؤهالت و�صفات ويق�ل عن نف�صه اإنه ر�ص�ل للب�صرية، ور�صالته 
الدع�ة لل�صالم والكرامة الإن�صانية، فيما ه� يق�م بما ه� عك�س ذلك تماًما. وي�صيف 

ليفي اأنه ب�ج�د اأ�صدقاء كهذا الرجل.. فاإن اإ�صرائيل لي�صت بحاجة اإلى اأعداء.

وقبل اأن اأطرح اآرائي فيما يتعلق بهذه الدعاية الممج�جة وغير الم�صب�قة من ال�صغط 
الإعالمي المدف�ع الأجر الم�جه للراأي العام الأميركي، وب�صكل خا�س للرئي�س اأوباما 
الذي عمل بت�صميم وا�صح من اأجل اإعادة الإ�صرائيليين والفل�صطينيين اإلى التفاو�س 
من جديد. ول بد لي من تذكير اأولئك الذين يهمهم تحقيق ال�صالم بالالءات الكبيرة 
بالن�صبة  نتنياهو،  بنيامين  يراأ�صها  التي  الإ�صرائيلية،  اليمين  حك�مة  اأطلقتها  التي 
والالجئين،  والم�صت�طنات  الحدود  مثل  تقريًبا  الحي�ية  النهائي  الحل  ق�صايا  لجميع 

وب�صكل خا�س القد�س.

ومما يخفف عني عبء الإعراب عن اآرائي بالن�صبة اإلى هذه المدينة التي تعتبر الأروع 
ويزل)2(. وحين  اإدعاءات  اأن مئة من المقد�صيين اليه�د قد رّدوا على  بين المدن ه� 
اكت�صفت اأن هذه ال�صخ�صيات ت�صم اأكاديميين ون�صطاء �صيا�صيين وقادة مجتمع، فقد 
عزز ذلك اأحا�صي�صي وارتباطي ال�صخ�صي بالقد�س ... والأهم من الأرقام اأن رد فعلهم 
الإحباط  يعرب�ن فيها عن  ب�ك�س«)3(  اأوف  »ني�ي�رك ريفي�  اإلى  جاء على �صكل ر�صالة 
وحتى الغ�صب من اإدعاءات ويزل، م�صيفين »اأنهم كان�ا يتمن�ن اأن تك�ن القد�س رمًزا 

للكرامة ولي�س رمًزا للغطر�صة وعدم الم�صاواة والتمييز العن�صري«.

)1( مقال جدع�ن ليفي يف هاآرتز بعن�ان "The Friend" بتاريخ 2010/5/6
)2( طالع �صحيفة »هااأرتز« الإ�صرائيلية، الرتجمة الإجنليزية املن�ص�رة عرب الإنرتنت عدد 2010/5/16.

)3( امل�صدر ال�صابق نف�صه.
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وفيما انتظرت كل هذا ال�قت الط�يل لكي اأكتب رًدا على ادعاءات ويزل المبالغ فيها؛ 
بل هي في الحقيقة اأكاذيب مف�ص�حة، فقد كنت مدف�ًعا بالرغبة في ا�صتيعاب وك�صف 
على  واليه�دية  الإ�صرائيلية  الفعل  ردود  معرفة  في  اأ�صد  وبرغبة  ودوافعه،  اأهدافه 
المحت�ى والت�قيت لهذه الحملة الإعالنية، خا�صة بعد اأن كنت قد تحدثت وا�صتمعت 
اإلى عدد من اأ�صحاب العق�ل المفت�حة من المفكرين وال�صخ�صيات الإ�صرائيلية عدة 
حل  اإلى  الحاجة  ح�ل  الآراء  ي�صارك�نني  اأنهم  ووجدت  الأخيرة،  ال�صن�ات  في  مرات 

عادل لل�صراع الفل�صطيني الإ�صرائيلي.

التاأجيل؟ وحتى متى؟ هل لثالث واأربعين �صنة اأخ�رى من الحت�������الل؟ ما الذي يمكن 
ا - اأخذها بجدية  اأن نت�قعه من ن�صيحة ويــــــزل لل����رئ��ي�س الأميركي اإن ه� - افترا�صً
وتبناها ك�صيا�صة ر�صمية لل�ليات المتحدة؟ وهل يمكن للتاأجيل اأن ي�صمن لالإ�صرائيليين 
لأنه  وبب�صاطة  ويــزل  يرغب  كما  الأبد  اإلى  المقد�صة  المدينة  على  �صيطرتهم  اإحكام 
قيل له باأن القد�س لم تذكر مرة واحدة في القراآن الكريم، وذكرت �صتمئة مرة في 
التوراة؟ وهذا الرقم زاد عليه ال�صيد نتنياهو فيما بعد لي�صل اإلى )750( مرة – هل 

�صيمكن اإ�صرائيل من اإدامة احتاللها اأو باالأحرى تهديد م�صتقبلها؟

اإن قائمة الأ�صئلة التي يمكن والمفتر�س اأن ت�صاأل كرد فعل على اأكاذيب ويزل الخطيرة 
ويزل  اإلى  الم�جهة  المئة  الإ�صرائيليين  المقد�صيين  ر�صالة  اإلى  وا�صتناًدا  لها  نهاية  ل 
ي�صعر المرء باأن اأٍ�صئلة اأخرى يمكن اإ�صافتها اإلى تلك القائمة تمثل اأ�صئلة اإ�صافية في 
العمق، واأن ال�صرورة لت�جيه تلك الأ�صئلة وغيرها قد وردت في اللتما�صات التي طرحها 
اليه�د الأميركي�ن والأوروبي�ن كما جاء في �صحيفة »هااأرتز« الإ�صرائيلية في  القادة 

عدد 2010/5/16. 

ن�صروا  قد  الأميركيين  اليه�د  القادة  اأن مجم�عة من  نقراأ  فاإننا  التقرير  وفي هذا 
ال�صفة  فــي  لال�صتيطان  نهاية  »و�ــصــع  على  فيه  يحث�ن  الإنترنت  عبر  التما�ًصا 
ال�صراع  لحل  الدولتين  م�صروع  اإقــرار  اإلى  ويدعون  ال�صرقية،  والقد�س  الغربية 
ع من قبل الع�صرات من  الفل�صطينـــــي االإ�صرائيلي«.)4( هذا اللتما�س كما علمنا »ُوقِّ
البارزين«،  الأميركيين  والمح�صنين  والأكاديميين  والكتاب  والق�صاة  الحاخامات 

)4( طالع �صحيفة »هااأرتز« الإ�صرائيلية، الرتجمة الإجنليزية املن�ص�رة عرب الإنرتنت عدد 2010/5/16.
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وقد �صجعهم – كما جاء في التقرير – اللتما�س الأوروبي الأخير بعن�ان »دعوة 
لتحكيم العقل«)5(، ووقعه اأكثر من )7000( م�اطن يه�دي في الدول الأوروبية. 
الإرهاب،  ب�صكل مطلق  يدين�ن  اإنهم  الق�ل  اإلى  الأميركي�ن  اليه�د  القادة  م�صى 
ولكنهم في ال�قت نف�صه يق�ل�ن اإنهم ي�صتنكرون ا�صتمرار الحتالل الذي ا�صتمر 

وقًتا ط�ياًل ول يمكن ول يج�ز اأن ي�صتمر.

من  الحترام  من  ت�صتحق  بما  تقابل  التي  النزيهة،  الدع�ات  هذه  ف��اإن  ال�اقع  وفي 
في دعم  بعيًدا  تذهب  اإ�صرائيل،  اأو  المتحدة  وال�ليات  اأوروبا  في  اليه�د  القادة  قبل 
الطم�حات الفل�صطينية في اإنهاء )43( عاًما من الحتالل واإقامة دولة للفل�صطينيين 

تك�ن القد�س ال�صرقية عا�صمة لها.

وحين وردت كلمة »الإرهاب« في اللتما�س الذي اأ�صرت اإليه، فاإن اأي اإن�صان ل يمكن 
اأن يقبل بالعنف باأي �صكل من الأ�صكال �صد ال�صكان المدنيين. ومع ذلك، فاإن الإن�صان 
�صيتذكر على الف�ر ما فعلته الق�ات الإ�صرائيلية بالمدنيين من �صكان غزة ومعظمهم 

من الالجئين المعدومين قبل ثمانية ع�صر �صهًرا م�صت فقط. 

ويجب مالحظة اأن هذا الأ�صل�ب من الإرهاب كانت المجم�عات اليه�دية الإرهابية 
فل�صطين في  اإلى  اأدخلته  التي  وغيرها، هي  ليئ�مي«،  و»زفاي  و»ليهي«  »�صتيرن«  مثل 
المرحلة التي �صبقت قيام دولة اإ�صرائيل. فاغتيال ال��صيط الدولي الك�نت برنادوت، 
والقرى  يا�صين  دي��ر  قرية  �صكان  ومذبحة  القد�س،  في  داود  الملك  فندق  وتفجير 
الفل�صطينية الأخرى، التي اأدت ب�صكل مبا�صر اإلى نزوح نح� ثمانمائة األف من ال�صكان 
والفرار من فل�صطين لي�صبح�ا لجئين منذ ذلك ال�قت وحتى الآن... وكل ذلك لي�س 
�ص�ى جزء �صغير من كرة الثلج لالإرهاب اليه�دي الذي مار�صته هذه الع�صابات في 
�صن�ات ما قبل واإثناء وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بهدف التعجيل في تاأ�صي�س 

دولة اإ�صرائيل.

بع���د )43( �صنة م���ن الحتالل، مع عدم وج����د اأي ب�صي�س من اأمل، ف���اإن الإن�صان ل 
ي�صتطي���ع اأن ينده����س اإذا ما قامت بع����س الجماعات الفل�صطيني���ة باللج�ء اإلى العنف 

)5( امل�صدر ال�صابق نف�صه.
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ب�صب���ب عامل الياأ�س. هل يجب التذكير هنا ب���اأن التاريخ قد دار دورة كاملة اإلى ال�راء 
ولكن ب�صكل معك��س؟ لقد اتهم الكتاب الإ�صرائيلي�ن ويزل باأنه اأعمى بالن�صبة للتاريخ 
وبحقائ���ق الحياة ف���ي القد�س الآن، بما في ذل���ك - كما جاء في الر�صال���ة - »التفرقة 
العن�صري���ة المنهجي���ة« �ص���د ال�صكان الع���رب؛ م�صددين ب���كل و�ص�ح عل���ى اأن الجزء 
العرب���ي من المدينة مهمل كلًيا وي�صتعم���ل كمن�صة انتهازية للمحتالين من ال�صيا�صيين 
ال�صاعي���ن للح�ص�ل على التاأييد ال�صعبي، بدع�ى اأن القد�س ف�ق ال�صيا�صات وم�صتثناة 
م���ن المفاو�صات، في م�صعى وا�ص���ح لته�يد القد�س ال�صرقية ب�ص���كل مت�صارع من اأجل 
تح�ي���ل الجغرافي���ا ال�صيا�صية على �ص�رة غير معروفة اأو مقب�ل���ة بتاًتا لمدينة مقد�صة 

مثل القد�س. 

اإنني ل اأ�صتطيع اإل اأن اتفق مع محت�ى ر�صالتهم، وخا�صة الجزء الذي ي�صير اإلى ادعاء 
ويزل ال�صنيع باأن القد�س ف�ق ال�صيا�صة!

حدودها  واأن  �صيا�صي،  بقرار  وجدت  قد  كله  العالم  يعلم  كما  المعا�صرة  القد�س  اإن 
ُر�ِصَمت بعد عام 1967 مبا�صرة من قبل الجنرالت وال�صيا�صيين الإ�صرائيلين.

محاًطا  ا  بغي�صً كياًنا  خلق�ا  فاإنهم  بالق�ة  بجزئيها  القد�س  ت�حيد  فر�س  وبمحاولة 
بالمئات من القرى الفل�صطينية التي لم تكن اأبًدا جزًءا من القد�س.

ُكِلفت من وزارة الخارجية الأردنية باإعداد المادة التاريخية وال�صيا�صية  اإنني  وحيث 
محكمة  اأمام  الغربية  ال�صفة  في  الف�صل  جدار  بق�صية  الخا�صة  الأردنية  للمرافعة 
�صافرت في  فقد  المتحدة)6(،   لالأمم  العامة  الجمعية  بناء على طلب  الدولية  العدل 
ط�ل الأرا�صي الفل�صطينية وعر�صها للم�صاهدة والبحث عن الحقائق والدرا�صة. كان 
والتي  ودر�صتها م�صبًقا،  لي  �صبق  التي  التقارير  تماًما مع  اأتفق  اأنني  ف�ًرا  لي  وا�صًحا 
حدود  من  تمتد   1967 عام  بعد  الإ�صرائيلي�ن  اأقامها  التي  القد�س  اأن  اإل��ى  اأ�صارت 
من  كاملة  دائ��رة  �صاملة  الجن�ب،  في  لحم  بيت  اأط��راف  اإل��ى  ال�صمال  في  اهلل  رام 
الم�صت�طنات وجداًرا مرعًبا في ط�له و�صخامته وعل�ه يف�صل المدينة المقد�صة عن 

ل اإليها الكات���ب يف ج�لته يف فل�صطني واإ�صرائيل عل���ى ط�ل جدار الف�صل  )6(  ال�صتنتاج���ات الت���ي ت��صَّ
العن�ص���ري لإعداد امل���ادة ال�صيا�صية والتاريخية للمرافعة الأردني���ة يف م��ص�ع اجلدار ملحكمة العدل 

الدولية عام 2004، الن�س الكامل للمرافعة مت�فر يف اأر�صيف وزارة اخلارجية – عّمان.
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محيطها الطبيعي. والنتيجة ال�ا�صحة اأمامي هي قطع كل �صلة للقد�س بال�صفة الغربية 
و�صكانها الفل�صطينيين، ف�صاًل عن قتل حركة التجارة والتنقل والتعليم، وغيرها من 

اأن�صطة الت�ا�صل بين مدن وقرى فل�صطينية تقع قرب اأو خلف هذا الجدار ال�ح�صي. 

وفي حين اأن م�صاحة القد�س كانت – كما تذكر ر�صالة المقد�صيين اليه�د – ل تزيد 
 %20 قرابة  الآن  اأ�صبحت  الغربية  ال�صفة  م�صاحة  من  بالمئة(  )واحد   %1 ن�صبة  عن 

)ع�صرين بالمئة(!)7(

الإعالنات  ويــزل من خالل  ال�صيد  ينطق  من  با�صم  نالحظ  اأن  ب��صعنا  اأخرى  ومرة 
ه�ؤلء  اأن  الفا�صحة حين نالحظ  ت�صريحاته  وراء  يريد من  وماذا  الكلفة،  الباهظة 
الم�صطنعة  الكتلة  هذه  يدع�ن  »والآن  تق�ل:  خال�صة  اإلى  ي�صل�ن  اأنف�صهم  الكتاب 

»القد�س« من اأجل الحيل�لة دون ال��ص�ل اإلى فر�صة لتحقيق ال�صالم«.

واأجدني مرغًما على دع�ة ال�صيد ويزل، الذي ي�صف نف�صه – ويا لل�صخرية باأنه ر�ص�ل 
ال�صالم – اأن يعيد قراءة القراآن الكريم مرة اأخرى، رغم ثقتي اأنه لم يقراأه اأ�صاًل. 
بذكر  المتعلق  الكريم  القراآن  على  الفتراء  بهذا  له  اأوح���ا  الذين  اأن  اأت�ص�ر  وفيما 
اأوباما  القد�س والم�صجد الأق�صى )الذي باركنا ح�له( وطالب�ه باأن ين�صح الرئي�س 
– �صتبقى  القد�س  – اأي  لأنها  ال�صالم  مفاو�صات  في  القد�س  م��ص�ع  بتاأجيل بحث 

العا�صمة الم�حدة والأبدية لل�صعب اليه�دي.

اإن ه�ؤلء يتجاهل�ن بغباء األفي عام من ال�ج�د والح�صارة الم�صيحية واألًفا وخم�صمئة 
اأنهم  ذلك  اإلى  اإ�صافة  المدينة،  في  الإ�صالمية  العربية  والح�صارة  ال�ج�د  من  عام 
م�صيحيي  من  المليار  ون�صف  لمليارين  والعاطفي  الروحي  الرتباط  ا  اأي�صً تجاهل�ا 
العالم وقرابة ملياري م�صلم بالمدينة. هل هذا واقعي؟... وهل علينا اأن نتقبل في هذا 
الع�صر اأن ع�اطف اليه�د تعل� ف�ق واأكثر اأهمية من ع�اطف اأتباع الديانات الأخرى 

التي ت�صرب جذورها عميًقا في اأر�س القد�س منذ اآلف ال�صنين.

اأما اإدعاءات ويزل الفّظة الأخرى باأنه »في هذه الأيام ولأول مرة في التاريخ – كذا! 
– اأ�صبح باإمكان اليه�د والم�صيحيين والم�صلمين ممار�صة �صعائرهم الدينية بحرية 

)7( �صحيفة »ني�ي�رك ريفي� اأوف ب�ك�س«، م�صدر �صابق.
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م�صم�ًحا  اأ�صبح  فقد  الإعالمية  التقارير  تق�له  ما  »بعك�س  اأنه  م�صيفا  القد�س«،  في 
لليه�د والم�صيحيين والم�صلمين بناء بي�ت لهم اأينما اأرادوا في المدينة«!)8(.

وال�زير  المخ�صرم  الإ�صرائيلي  ال�صيا�صي  به  يعلق  ما  مع  تماًما  اأتفق  اأجدني  وهنا 
ال�صابق يو�صي �صاريد: يبدو اأن اأحًدا ما قد خدع ال�صيد اإيلي ويزل... لي�س فقط لأنه 
لي�س م�صم�ًحا لأي عربي من �صكان القد�س اأن يبني »حيث يريد«، بل عليه اأن ي�صكر ربه 

اإذا لم ُيطَرح من بيته وُيرمى واأهله واأولده وممتلكاته في ال�صارع.)9(

اأو ه�  ويزل بهذا الكذب الفا�صح لم يحدث�ه وبالتاأكيد  اأن الذين »خدع�ا«  وال�ا�صح 
جراح،  ال�صيخ  في  »حن�ن«  و  »الكرد«  و  »الما�صي«  عائالت  اأمر  اإليه  اآل  ما  يقراأ،  لم 
والذين  اإ�صرائيل،  دولة  قيام  قبل  �صنين ط�يلة  منذ  بي�تهم  في  يعي�ص�ن  كان�ا  الذين 
يكترث�ن لأي قي�د  اليه�د ل  »بع�س  بي�تهم؛ لأن  اأمام  الآن لجئين في خيم  اأ�صبح�ا 

تخ�س الممتلكات في م�صاحة القد�س«، كما يعّلق �صاريد.)10(

الذين قراأوا ال�صحف الأميركية التي ن�صرت �صفحات اإعالنات ويزل اأو ت�صريحاته، 
اأو ما اقتطف منها في �صحف عالمية اأخرى، ل بّد واأن ت�ص�روا اأن ال�صالم قد حّل 
وتجّذر اأخيًرا في مدينة ال�صالم. فاإن تقراأ اأنه اأ�صبح باإمكان اليه�د والم�صيحيين 
اأو  م�صايقات  اأية  دون  من  و�صل�اتهم  الدينية  �صعائرهم  يمار�ص�ا  اأن  والم�صلمين 
 – الحقيقة  ولكن  ال�صتخال�س،  هذا  اإلى  يق�دك  اأن  اإل  يمكن  ل  القد�س  في  قيد 
فل�صطين  �صمال  اأق�صى  من  فالتنقل  تماًما.  ذلك  غير  – هي  الق�ل  ي�ؤ�صفني  كما 
التاريخية اإلى اأق�صى جن�بها لجمع المعل�مات والحقائق - كما اأ�صرت اأعاله – قد 
معل�مات  من  اإليه  نقل�ا  ما  تقبل  قد  ويــزل  باأن  مطلًقا  ال�صك  يقبل  ل  بما  لي  ك�صف 
ب�ا�صطة  اإ�صرائيل  اأقامته  الذي  العن�صري  الف�صل  فنظام  تدقيق.  اأو  تمحي�س  دون 
جدار الف�صل، ومئات الح�اجز بين المدن والقرى والم�صت�طنات والطرق اللتفافية 
الت�صاريح  ونظام  اليه�د،  من  الم�صت�طنات  �صكان  �ص�ى  ي�صلكها  اأن  ي�صتطيع  ل  التي 
الأر�س، تجعل  والحقائق على  الأخرى  الإجراءات  والتنقل، وع�صرات  والعمل  الأمنية 

)8( ال�صحف الأمريكية نف�صها كما ورد يف الهام�س )1(.
)9( مقال ي��صي �صاريد يف �صحيفة »هااأرتز« الإ�صرائيلية بالرتجمة الجنليزية، عدد 2010/4/19.

)10( امل�صدر ال�صابق نف�صه.
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عملًيا من الم�صتحيل على الفل�صطينيين العرب – م�صلمين وم�صيحيين – ال��ص�ل اإلى 
مقد�صاتهم في مدينة القد�س كما يت�صح من النظام الأمني المحكم الذي ُيطبَّق في 

القد�س ظهر كل ي�م جمعة في م�عد ال�صالة ! 

ف�ق  ك��ان  اإذا  ت�صريح  على  الح�ص�ل  من  بمعجزة  فل�صطيني  م�اطن  تمكن  واإذا 
الجامعة  في  ال�صيا�صية  العل�م  اأ�صتاذ  ولرفيقي،  لي  فما ح�صل  العمر،  الخم�صين من 
تال  الذي  الجمعة  ي�م  الأق�صى  الم�صجد  في  لل�صالة  الذهاب  قررنا  حين  الأردنية، 
انتهاء م�ؤتمر اأكاديمي كنا ن�صارك فيه في القد�س، اأكبر مثال على ما يجري. فحيث 
والأزقة  الطرق  كل  اأعرف  فقد كنت  القد�س في طف�لتي،  في  وترعرعت  ولدت  اأنني 
والحارات التي ت�ص�رت اأن �صل�كها في طريقنا اإلى الحرم ال�صريف �صيجنبنا الت�قف 
والتفتي�س... وغير ذلك من الإجراءات الع�صكرية الإ�صرائيلية... ولكني كنت واهًما... 
تاأ�صيرات ر�صمية، وتم تفتي�صنا  اأوقفنا ثالث مرات لنبرز ج�ازات �صفرنا وفيها  فقد 
بدقة على الرغم من اأنه كان وا�صًحا للجن�د اأننا تجاوزنا الخم�صين، بل وحتى ال�صتين 

من العمر.

من ال�ا�صح اأن هدف اإ�صرائيل من م�صاعي تاأجيل طرح م��ص�ع القد�س في المفاو�صات، 
من ورائه ه� التغطية على الإجراءات ال�صتفزازية  ويزل ونتنياهو  اإليه  وفق ما دعا 
التي ت�صتهدف تغيير اله�ية الدينية والح�صارية للقد�س، وبالتالي تهديد مقد�صاتها... 

وه� ما �صبب الكثير من الغ�صب وال�صتنكار في العالمين العربي والإ�صالمي.

ر عنها الملك عبداهلل الثاني،  وكان اأبلغ تعبير عن هذه الحالة الم�صاعر الق�ية التي عبَّ
الذي وقعت بالده معاهدة �صالم مع اإ�صرائيل عام 1994، في �صجب اإجراءات اإ�صرائيل 
الأحادية في المدينة المقد�صة. وتم ذلك من خالل الت�صريحات التي اأدلى بها العاهل 
الأردني وُن�صرت ب�صكل وا�صع في و�صائل الإعالم الغربية. واأبرز ما جاء في ت�صريحات 
الملك »اإن القد�س خط اأحمر ل يمكن للمرء اأن يقف �صامًتا اإزاء محاولت اإ�صرائيل 

لتغيير معالمها«.)11(

)11( مقابلة امللك عبداهلل الثاين مع �صحيفة »هااأرتز« الإ�صرائيلية عدد 9 ت�صرين الأول/اأكت�بر 2009. 
ا �صحيفة »وول �صرتيت ج�رنال« الأمريكية عدد 6 ني�صان/اإبريل 2010. راجع اأي�صً
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النبي  �صاللة  من  والمتحدر  الها�صمي،  الملك  هذا  اأن  هنا  ن�صتخل�س  اأن  وب��صعنا 
تهدد  الإ�صرائيلية  الإج��راءات  اأن  كيف  يطالع  وه�  الغ�صب  اأ�صد  غا�صب   محمد
احتمالت الت��صل اإلى ال�صالم، وتدفع المنطقة نح� دورة جديدة من ال�صراع والعنف.

في  الأميركية  العا�صمة  في  وقعه  الذي  وا�صنطن«،  »اإع��الن  اإلى  هنا  الإ�صارة  تجدر 
رابين،  واأ�صحق  الح�صين  الراحل  الملك   1994 تم�ز/ي�لي�  من  والع�صرين  الخام�س 
هذا  اأق��ّر  قد  متطرف،  اإ�صرائيلي  �صاب  يد  على  اغتيل  الذي  اإ�صرائيل،  وزراء  رئي�س 
الإعالن قب�ل دور الأردن في رعاية وحماية الأماكن المقد�صة الم�صيحية والإ�صالمية 
في القد�س وه� ما جعل الملك عبداهلل الثاني ي�صعر بالخذلن والخيانة. وعليه فلي�س 
ر الملك عن وجهة نظره بمثل هذه اللغة الق�ية والغا�صبة م�صدًدا  من الم�صتغرب اأن يعبِّ
فيها على »اأن اإ�صرائيل تلعب بالنار في القد�س ال�صرقية«، واأ�صاف في ختام ت�صريحاته 
اإنذاًرا وا�صًحا باأن »جميع الخيارات مفت�حة اأمام الأردن للتعامل مع خروقات اإ�صرائيل 

للقان�ن الدولي«.

من  الأخيرة  المرحلة  حتى  القد�س  م��ص�ع  بحث  تاأجيل  تم  اأنه  افتر�صنا  ل�  واأخيًرا 
�صكنية  وح��دة  األ��ف(  )خم�صين  اإ�صافة  نت�قع؟...  اأن  ب��صعنا  م��اذا  المفاو�صات، 
ت�صغل  م�صت�طنات  ظه�ر  اأم  حالًيا،  الم�ج�دة  الم�صت�طنات  اإلى  ت�صاف  ا�صتيطانية 
حيًزا �صخًما من الأفق والأر�س ح�ل القد�س ت�صل حدودها اإلى تالل البحر الميت؟... 
لن يك�ن ذلك م�صتغرًبا اإذ اإن مثل هذا المخطط م�ج�د وم�افق عليه من قبل حك�مة 
اإ�صرائيل؛ ما يعني زيادة عدد �صكان القد�س الكبرى ربع ملي�ن م�صت�طن جديد، وكل 
ذلك على ح�صاب �صكان المدينة الحاليين من الفل�صطينيين الذين �صُت�صَرق اأر�صهم، 
وُتهَدم بي�تهم، وُيجَبر اأهالي اأحياء ال�صيخ جراح و�صل�ان وراأ�س العام�د اأن ي�صبح�ا 
الدولي  الأمن  لمجل�س  العديدة  القرارات  بتجاهل  ذلك  ويتم  بي�تهم.  خارج  لجئين 
والجمعية العامة لالأمم المتحدة التي تعتبر اأي تغيير في مدينة القد�س غير �صرعي 

وغير م�صم�ح به.)12(

)12( �صحيفة »هااأرتز«، م�صدر �صابق.
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جدعون  الكاتب  تعليق  ق��راءة  بعد  التفاوؤل  من  ب�صيء  اأ�صعر  اأج��دن��ي  الختام  وف��ي 
القد�س في  تاأجيل بحث م��ص�ع  اأوباما  الرئي�س  اإنه بدًل من ن�صح  ليفي حين يق�ل 
لإح��الل  المتاحة  الفر�صة  عن  التحدث  ويــزل  على  »ك��ان  نهايتها  اإل��ى  المفاو�صات 
ال�صالم... ال�صالم العادل )واإ�صرائيل التي يجب اأن تعدل( وعن الظلم الفادح الذي 

اأوقعته على الفل�صطينيين«... وبدًل من ذلك تحدث عن »اإدامة الحتالل«)13(.

الأميركيين  القادة  اأوردته عري�صة  اأقتب�صه مما  اأكثر دقة  تعبيًرا  اأجد  اأخرى ل  ومرة 
اليه�د، واأدع� اهلل اأن يجد ال�صيد نتنياهو وم�فده الحائز على جائزة ن�بل اإيلي ويزل 
ال�قت لقراءته بنية ح�صنة والذي يق�ل: »اإن االحتالل وا�صتمرار بناء الم�صتوطنات في 
ال�صفة الغربية والمناطق العربية في القد�س اأخطاء �صيا�صية واأخالقية... الأنها 
تعزز ال�صبغة الال�صرعية التي تواجهها اإ�صرائيل في الخارج في الوقت الحا�صر«. 
وبالفعل، عند قراءة ردود الأفعال الإ�صرائيلية واليه�دية الأوروبية والأميركية الم�صار 
اإعالنية كاملة وحديث مع  تمثلت في �صفحات  التي  الدعائية  ويزل  اإليها على حملة 
فاإن  اإليه،  ا�صت�صافته  تمت  الذي  الع�صاء  الأبي�س خالل  البيت  في  الأميركي  الرئي�س 
المفاو�صات  في  القد�س  م��ص�ع  »تاأجيل  باأن  العتقاد  اإلى  يدفعني  ق�ًيا  �صع�ًرا  ثمة 
ذات  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  قيام  ب�صرورة  يتعلق  فيما  المترددة  الأق��دام  وجرجرة 

�صيادة« �صيفر�س على اإ�صرائيل م�اجهة خيارين: 

الخيار االأول والأو�صح، تعاظم ن�صال �صعب ي�صعى اإلى ال�صتقالل والتخل�س من الحتالل 
وممار�صة حق تقرير الم�صير على اأر�صة ب��صائل عنيفة وممار�صات تحركها الكراهية، مع 

ما يترتب على ذلك من نتائج كارثية لكال ال�صعبين. 

التمييز  من  نظام  اأ�صا�س  على  ل�صعبين  واح��دة  دول��ة  قيام  فه�  الثاني  الخيار  اأم��ا 
العن�صري �صيق�د بالتاأكيد على حالة جديدة من الكفاح واإ�صالة الدماء..

ندع� اهلل من اأجل الجميع، اأن تك�ن الحكمة والعدل هما اأ�صا�س اأي اختيار.

)13( جدع�ن ليفي، مقال  "The Friend" يف �صحيفة »هااأرتز«، م�صدر �صابق.
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ثقافة المعمارّي واأثرها في تحديد الُهوّية المعمارّية

م. د. بديع العابد*

مقـّدمـة
احتلَّت الدرا�صات والبح�ث الخا�صة بالثقافة العربية الإ�صالمية م�قًعا مركزًيا في الإنتاج 
هذه  وتنّ�عت  الع�صرين.  القرن  من  الأخيرة  الثالثة  العق�د  خالل  العربي  للعالم  الفكري 
والُه�ّية  الثقافية  والخ�ص��صية  اإطالقها،  على  الثقافة  مجال  بين  والبح�ث  الدرا�صات 
ز الكثير منها على عم�مّيات الثقافة عبر تعريف الثقافة والح�صارة اأو اأعادة  الق�مية، وركَّ
مناهج  الدرا�صات  هذه  ر�صمت  كما  ت�صنيفهم.  اإعادة  اأو  فين  المثقَّ وت�صنيف  تعريفهما، 
�صت  و�صخَّ واآلية عملها،  دورها  َفت  وعرَّ وبيَّنت م�صادرها،  بنيتها،  وتحليل  الثقافة  درا�صة 
دت المخاطر)1( التي تتر�صد الثقافة )العربية الإ�صالمية(، واقترحت هذه  اأو�صاعها، وحدَّ

الدرا�صات مناهج جديدة لت�ظيف ثقافتنا واآليات لتفعيلها والنه��س بها.

كنقطة  �صلبياتها،  ونقد  اإيجابياتها،  واإبراز  الدرا�صات،  هذه  تحليل  �صدد  في  هنا  ول�صت 
بالرغم  الدرا�صة،  هذه  في  منهجي  هذا  فلي�س  بينها.  الدرا�صة  هذه  مرتبة  لبيان  انطالق 
اأنني �صاأعر�س لبع�س هذه الدرا�صات، وذلك لأن هذه الدرا�صة غير معنّية بعم�ميات  من 
لهذه  مقابلتنا  ف�صتك�ن  المعمارية.  بالظاهرة  وبالتحديد  اأجزائها،  باأحد  بل  الثقافة؛ 

م فيه الجزء. الدرا�صات بالقدر الذي نجزء فيه العام ونعمِّ

منهج الدرا�صـة
ًنا  المعماري، ومبيِّ ثقافة  ًفا  وُم�صنِّ الثقافة،  بتعريف  العام، مبتدًئا  اإًذا من  منهجنا ينطلق 
دورها في بنية الثقافة، وفي تحديد الُه�ّية الثقافية. ثم اأعر�س للبيئة الثقافية التي ين�صاأ 
للبيئة  اإلى الخا�ّس، فاأعر�س  اأنتقل   فيها المعماري، ولدورها في ت�صكيل ثقافته، ومن ثم 

* معم����اري ا�صت�ص����اري، ورئي�س اجلمعي����ة الأردنية لتاريخ العل�����م، وع�ص� منت����دى الفكر العربّي/
الأردّن.
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ح اآلية التعليم الجامعي وكيفية  التعليمية التي يتم فيها تاأهيله مهنًيا وت�صكيله ثقافًيا، واأو�صِ
تطبيقها. وبعد ذلك اأعر�س لتاأهيل اأع�صاء هيئة التدري�س وثقافتهم، ومرجعّية الم�اد التي 
دور  ير�ُصمان  وكيف  والثقافي  المهني  التاأهيل  ماهّية  اإلى  واأخل�س  �ص�َنها.  وُيَدرِّ َيْدُر�ص�نها 
الن ُه�ّيته الثقافية، و�صخ�صيته الح�صارية، ونتاجه المعماري،  المعماري في المجتمع، وي�صكِّ
ل في نهاية المطاف ُه�ّيتنا المعمارية. و�صاأتناول هذه الم��ص�عات م�صتنًدا اإلى  التي ت�صكِّ
ر من داخلها، واك�صف ما ُغيِّب منها، واأُحِكم معاييرها. مرجعّية عربّية اإ�صالمّية �صاملة، اأفكِّ

الثقـــافة
الفكر  في  له)2(  وج�د  ل  »جديد«،  م�صطلح  بالفكر  الم�صتغلين  باإجماع  الثقافة  م�صطلح  اإن 
العربي القديم اأو في ما ي�صّمى »التراث«. وعليه، فاإن مرجعية هذا الم�صطلح مرجعية غربية، 
تت�صّل�صل)3( كالعادة من الي�نان اإلى الرومان، فع�صر النه�صة، فاأوروبا الغربية واأمريكا، ومن 
ثم يتم ت�صديره اإلى العالم العربي، حيث يق�م الم�صتغل�ن بالفكر في عالمنا العربي بالترويج 
له، وت�ص�يقه تعريًفا، ومفه�ًما، وبنية فكرّية ذات معنى ومدل�ل ح�صاريين غربيين، يت�جب 
علينا تبّنيه، واللتزام به، والإبقاء على مرجعّيته، وه�ؤلء يتجاهل�ن اأن المنظ�مات الفكرية 
)الظ�اهر الح�صارية( عاّمة، والثقافية منها على وجه الخ�ص��س، ما هي اإلَّ معاٍن ومفاهيم 
واأعراف ُتماَر�س بم�صت�يات مختلفة من ال�عي، قبل اأن تك�ن م�صطلحات ذات مفاهيم مجردة، 
»خا�صة في ح�صارة معينة هي الح�صارة الغربية«. وهم غافل�ن اأو يتغافل�ن عن خط�رة هذا 
واأن  الغربية،  اأن تك�ن المرجعية للح�صارة  ال�صتيراد على ه�يتنا الح�صارية، وي�صّرون على 
الح�صارة  م�ت  الغربي)4( )ُمعلنين  الي�ناني  الم�صدر  ه�  واحد  م�صدر  له  الفكري  التاأ�صيل 
قديم  وم�صري  )عربّي(  �صامي  ه�  الي�نانية  للح�صارة  م�صدر  اأهم  اأن  علًما  الإ�صالمية()5( 
العربية  ال�صامية  للح�صارات  العلمي  للُمْنَتج  اإحيائيين  اأكثر من  يك�ن�ا  لم  فالي�ناني�ن   .)6(

في بالد ما بين النهرين والم�صرية القديمه، وكان�ا �صلة ال��صل بين العرب والم�صلمين 
التي  هي  الإ�صالمية  الح�صارة  اأن  كما  القدماء.  والم�صريين  ال�صاميين  من  واأ�صالفهم 
للي�نان،  الغرب  َن�َصَبه  )الذي  القديم  والم�صري  العربي  ال�صامي  العلمي  الإنتاج  اأو�صلت 
لت الح�صارة الإ�صالمية الم�صدر  واأ�صبغ�ا عليه ا�صم العلم الي�ناني( اإلى اأوروبا. كذلك، �صكَّ
الرئي�صي لل�عي الأوروبي وللح�صارة الغربية، فكيف نتغا�صى عن كل هذه الحقائق ونتنكر 

لح�صارتنا ولدورها البناء، على ما فيها من َغَناء فكري!؟

اإ�صتناًدا اإلى ما �صبق، �صاأنطلق في تعريفي للثقافة من تعريف ابن خلدون للح�صارة ومن 
قان�نين و�صعهما في مقدمته، اأما تعريفه للح�صارة)7( فه�:

في  الم�صتعملة  ال�صنائع  واإحكام  الترف  في  تفنُّن  هي  اإنما  »والح�صارة 
وج�هه ومذاهبه من المطابخ والمالب�س والمباني والفر�س والأبنية و�صائر 
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ع�ائد المنزل واأح�اله. فلكل واحد منها �صنائع في ا�صتجادته والتاأنق فيه 
ا، وتتكثَّر باختالف ما تنزع اإليه النف��س من  تخت�س به ويتل�ا بع�صها بع�صً
ال�صه�ات والمالذ والتنعم باأح�ال الترف وما تتل�ن به من الع�ائد. ف�صار 

ط�ر الح�صارة في الملك يتبع ط�ر البداوة �صرورة ل�صرورة…«. 

واأما ما يتعلق بالقان�نين)8( فه�:

»اإن النا�س جميًعا مت�صابه�ن مهما تختلف اأزمنتهم واأمكنتهم، واإن النا�س 
جميًعا مختلف�ن مهما ت�صتّد بينهم وج�ه ال�صبه«.

ن الثقافة بمفه�مها  وال�اقع اأن تعريف ابن خلدون للح�صارة تعريف وا�صع و�صامل، يت�صمَّ
اإليه القان�نين المذك�رين، اأكثر �صم�ًل من تعريف  اأو ربما يك�ن اإذا ما اأ�صفنا  المعا�صر، 

الي�ن�صك�)9(، الذي ين�س على اأن: 

مات  »الثقافة بمعناها ال�ا�صع يمكن اأن ُينَظر اإليها الي�م على اأنها جميع ال�صِّ
ز مجتمًعا بعينه، اأو فئة  الروحية، والمادية، والفكرية، والعاطفية، التي تميِّ
اجتماعية بعينها. وهي، ت�صمل الفن�ن والآداب وطرائق الحياة كما ت�صمل 

الحق�ق الأ�صا�صية لالإن�صان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات«.

ناحية  من  والثقافة  الح�صارة  عالمية  يمثالن  القان�نين  ب�صاأن  ُذِكر  وما  التعريف  اإن 
وخ�ص��صيتهما من ناحية اأخرى. واإذا جاز لنا اأن ندمج الم�صطلحين في م�صطلح واحد 
ر ثقافة(، لأمكننا الق�ل اإن ابن خلدون ه� اأول من اأعطى مفه�ًما �صاماًل لهما،  ه� )الَح�صَ
بالثقافة  خا�ّس  �صمنّي  الثاني  والم�صطلح  بالح�صارة؛  خا�س  �صريح  الأول  فالم�صطلح 
الإن�صاني  اإن غياب الم�صطلح ل يعني غياب الم��ص�ع، فالجتماع  في مفه�مها الحديث. 
الفقه)11(،  وفي  ال�صريف)10(،  الحديث  في:  باإ�صهاب  بحث  والثقافية  الح�صارية  بمدل�لته 
وفي الم�صادر الأدبية)12(، والجغرافية)13(، والفل�صفية)14(. ونحن غير ملزمين باأن نتخّلى 
غربي  م�صطلح  ل�صالح  خلدون،  ابن  بجهد  اكتمل  الذي  الثقافي،  الإنتاج  هذا  كل  عن 
بجذوره »الي�نانية والرومانية«، والذي اأ�صاًل ل يعني المفه�م المعا�صر للثقافة، بل اكت�صَب 

هذا المعنى اكت�صاًبا. 

وكان الأجدر بالم�صتغلين بالفكر وتاريخه في عالمنا العربي، اأن ي�جه�ا جه�دهم للبحث 
عن جذور الم�صطلح في اإنجازاتنا الأدبية والفكرية والفل�صفية، )ول اأق�ل تراثنا(، ل في 
الفني  بالمعنى  ل  تراًثا)15(  نملك  ل  لأننا  ذلك  والمعا�صر.  الحديث  وفكره  الغرب  تراث 
لأن  تراث؛  اأق�ل  ول  اإنجازات  واأق�ل  المعا�صر.  الح�صاري  بالمدل�ل  للكلمة، ول  )اللغ�ي( 
الح�صارة العربية الإ�صالمية ح�صارة حّية، منت�صرة في المكان، وم�صتمرة في الزمان. واأكثر 
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من ذلك اأن الفكر ل يجري عليه التقادم، بل الن�صيان اأو الإهمال؛ ولأن الأفكار مهما كانت 
ب�صيطة، تبقى بدايات لأفكار اأكثر تقدًما وتعقيًدا، واأن�ية )َجمع ن�اة( لم�صاريع فكرية تحت 
التاأ�صي�س، ما يعني اأنها ل تخ�صر م�قعها ول تفقد قيمتها، ويك�ن لها ف�صل البداية و�صرف 

التاأ�صي�س وقيمة الأقدمية.

نته مقّدمته من مفاهيم ثقافية، ل�جدنا  واإذا عدنا اإلى تعريف ابن خلدون وقان�نيه وما ت�صمَّ
اأن ال�صمات العامة للثقافة، كالحق�ق الأ�صا�صية، والرغبات الإن�صانية، وال�صمات الروحية، 
واإنَّ  الثقافات مهما اختلفت بيئتها الجتماعية والجغرافية.  هي �صفات عاّمة متماثلة في 
الختالف بين النا�س ما ه� اإل تحديد �صريح ووا�صح للخ�ص��صية الثقافية، ومن ثم للُه�ّية 

الح�صارية للمجتمعات المختلفة، والتي �صاأعر�س لها فيما ياأتي من درا�صة وتحليل.

الُهوّيــــــــــــــة
ة، وه�ى النف�س اإرادتها و�صه�اتها.  الُه�ّية لغًة)16( البئر العميقة، وهي من اله�ى اأي المحبَّ
مّر  على  الحيَّة  اللغات  ومفردات  األفاظ  �صاأن  مكت�صب،  معنًى  المعا�صر  بمدل�لها  والُه�ّية 
الزمن، يت�صع بع�س معانيها وينح�صر بع�صها الآخر، تبًعا لم�صتجدات الفكر وتطّ�ره وتنّ�ع 
الم�صتجّدات.  هذه  على  للدللة  جديدة  م�صطلحات  و�صع  يتطلَّب  الذي  الأمر  منظ�ماته، 
ر اللغات، وتت�صع دائرة األفاظها وم�صطلحاتها ومعانيها. فلي�س هناك لغة  وبهذه العملية تتط�َّ
مكتملة تت�صع لكل م�صتجّدات الفكر والعلم، وفي لغتنا م�صطلحات اأخرى تت�افق في معناها 
ومدل�لها الفكري مع الُه�ّية، منها: الأنا، والّذات، وال�صخ�صّية، والخ�ص��صّية. فالُه�ّية اإًذا 
اله�ية  اأما  ال�صابقة.  الم�صطلحات  فكرنا من خالل  في  متاأ�صلة  وكمفه�م  فكري  كمدل�ل 
اأن نفهم  اإلى مدل�ل الم�صطلحات ال�صابقة. وهكذا، علينا  اإ�صافة جديدة  كم�صطلح فهي 
الثقافة، كم�صطلح، باأنها م�صطلح جديد، اأما كمدل�ل فكري اأو كمفه�م، فهي متاأ�صلة في 
فكرنا من خالل م�صطلح الح�صارة عند ابن خلدون، كما اأ�صلفت، ولهذا ال�صبب ا�صتعملها 

كم�صطلح رديف للح�صارة ل يختلف عنه.

فاإذا انطلقنا من هذا التف�صير لله�ية، كم�صطلح جديد، لمدل�ل ومحت�ى فكريين قديمين، 
اآخر،  تمييز �صخ�س عن  يمكن من خاللها  �صمات خا�صة  باأنها  اله�ية  ف  ُنعرِّ اأن  ن�صتطيع 
اأُخرى. فللُه�ّية م�صت�يات، وكل م�صت�ى يتميَّز ويختلف  اأو ثقافة عن  اأُخرى،  اأو جماعة عن 
عن غيره، وتت�صع دائرة الختالف كلما تدّنى الم�صت�ى، ولت��صيح ذلك �صاأتناول ُه�ّيتنا في 

العالم العربي.

في  الم�صلمين  كل  مع  بذلك  فن�صترك  الإ�صالمي،  الم�صت�ى  ه�  لُه�ّيتنا  الأّول  فالم�صت�ى 
العالم، وهذا الم�صت�ى يمكن ت�صميته بالُه�ّية الدينية. ثم يندرج تحتها الم�صت�ى العرقي، 
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الجغرافي،  البيئي  الم�صت�ى  تحتها  يندرج  ثم  اللغة.  واأق�ى مظاهرها  العربية،  ُه�ّيتنا  اأي 
ويعرف بالُه�ّية الجغرافية، ومظاهرها الخ�صائ�س المناخية والت�صاري�س؛ ثم يندرج تحتها 
الم�صت�ى المكاني وي�صمل الُه�ّيات البدوية والريفية والح�صرية، ويندرج تحت هذه الُه�ّيات 

الُه�ّية الأُ�صرّية، التي يندرج تحتها الُه�ّية الفردّية.

فُه�ّيتنا الإ�صالمية تمّيزنا عن الُه�ّيات الدينية الأخرى، ال�صماوية منها وال��صعية في العالم. 
وُه�ّيتنا العربية تمّيزنا عن ُه�ّية اإخ�اننا الم�صلمين كالإيرانيين والباك�صتانيين والأتراك...
ُه�ّية  تت�صمن  لأنها  ل  عرًبا،  ب��صفنا  البع�س  بع�صنا  عن  تمّيزنا  الجغرافية  وُه�ّيتنا  اإلخ. 
ز الم�صري عن  �صيا�صية )دولة ُقطرّية( فح�صب؛ بل لأن فيها خ�صائ�س مناخية و�صل�كية تميِّ
ز البدوي عن الريفي وعن الح�صري  ال�ص�ري وعن العراقي … اإلخ. والُه�ّية المكانّية تميِّ
اأو مجم�عة من  اأ�صرة  كل  فيها  تتميَّز  الأُ�صرّية  الُه�ّية  وكذلك  والقيم،  والتقاليد  بالعادات 

ا على الُه�ّية الفردّية. الأُ�صر عن غيرها، وهذا يندرج اأي�صً

الثقافة  في  والتجان�س  الت�صابه  ُتظِهر  و�صل�كية،  اجتماعية  ثقافية  خ�صائ�س  اإًذا  فاله�ية 
اإًذا  فهي  الأخرى.  الثقافات  عن  والختالف  التمايز  ي�ؤّكدان  بدوريهما  وهما  ال�احدة، 
ال�صخ�صية  د  وُتحدِّ الأنا،  ل  وُتفعِّ بالذات،  الإح�صا�س  تنّمي  التي  الثقافية  الخ�ص��صية 

د م�قعها في الح�صارة العالمية. الح�صارية، وت�ؤكِّ

ُه�ّيات،  مجم�عة  من  ل  تت�صكَّ ا  اأي�صً ُه�ّيتها  فاإن  ظ�اهر،  مجم�عة  الح�صارة  كانت  ولما 
لنا  يت�صّنى  وحتى  المعمارية.  ُه�ّيتنا  ف  نتعرَّ اأن  وتحليل  درا�صة  من  ياأتي  فيما  و�صنحاول 
ف البيئة الثقافية التي ين�صاأ فيها المعماري، وكذلك البيئة  ذلك، يت�جب علينا اأوًل اأن نتعرَّ
التدري�س،  هيئة  اأع�صاء  وثقافة  فيها،  التعليم  واآلية  وثقافًيا،  مهنًيا  ت�ؤهله  التي  التعليمية 
المهني  التاأهيل  وماهية  العلمية  والمرجعية  المعماري،  يدُر�صها  التي  المناهج  وم�صادر 

والثقافي، ودور المعماري في المجتمع، ومن ثم ُه�ّيتنا المعمارية.

البيئة الثقافّية
اإن البيئة الثقافية المعا�صرة في عالمنا العربي هي مزيج من ثقافتنا العربية الإ�صالمية 
والثقافات الغربية الأوروبية والأمريكية؛ واإْن كانت المظاهر العامة تبدو غربية وتتمثل في 
اأنماط الحياة الي�مية من لبا�س، وطعام، و�صراب، و�صل�ك، وعادات، واأذواق، وتدبير منزل، 
المهن )ومنها  ُتماَر�س  الثقافية والجتماعية  الأو�صاع  بناء. وفي ظّل هذه  واأنماط  واأثاث، 
بعيدة  تعليم م�صت�ردة،  بمناهج  وتعليمهم  وتربيتهم  الأبناء  تن�صئة  ويتم  المعماري(،  مهنة 
كل الُبعد عن ثقافتنا العربية الإ�صالمية، بالرغم من اأن فل�صفة التربية والتعليم واأهدافها 
تتمثل اأو ُيْفَتَر�س اأن تتمثل في تنمية الثقافة العربية الإ�صالمية وتاأكيدها وزرعها في القل�ب 
والعق�ل والنف��س؛ اأي ماأ�ص�صتها في ال�جدان، ل اقتالعها منه وزرع الثقافة الغربية كبديل 
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ل فيها المعماري. لها كما �صيت�صح فيما ياأتي عند درا�صة وتحليل البيئة التعليمية التي يتاأهَّ

البيئة التعليمّية
ويتم  الجامعة،  هي  مهنة  �صاحب  ب��صفه  المعماري  فيها  ل  يتاأهَّ التي  التعليمية  البيئة  اإن 

تاأهيله من خالل عملية تعليمية ترب�ية تتكّ�ن من عنا�صر ثالثة، وهي:
1- البرنامج ال�درا�ص�ي.

2- اأع�صاء هيئة التدري�س.
3- ال��صائل التعليمية: مكتبة، مختبرات، معامل.

و�صاأعر�س للبرنامج الدرا�صي ولتاأهيل اأع�صاء هيئة التدري�س بعد اأن اأعر�س لفل�صفة التعليم 
الجامعي واأهدافه.

فل�صفة التعليم الجامعي واأهدافه
مختلف  في  المخت�صين  من  متعاقبة  اأجيال  بتهيئة  معنّية  الجامعي)17(  التعليم  فل�صفة  اإن 
نين  حق�ل المعرفة كالآداب، والفن�ن، والعل�م، والعمارة، والهند�صة، والطب …اإلخ، ُمح�صَّ
والجتماعية  والثقافية  العلمية  النه�صة  بناء  في  لي�صاهم�ا  الإ�صالمية  العربية  بالثقافة 
واقع  فر�س  اإلى  الفل�صفة  هذه  ت�صعى  كما  والإ�صالمي.  العربي  العالمين  في  والقت�صادية 

ترب�ي وح�صاري عربي اإ�صالمي وا�صح الُه�ّية والمعالم.

ولتحقيق هذه الفل�صفة، لبد من و�صع اأهداف حقيقية، يجري العمل على تطبيقها وتحقيق 
ع لال�صتعرا�س وح�صب. اإًذا، فتحقيق  غاياتها ومراميهما الترب�ية، ولي�س اأهداًفا �ص�رّية ُت��صَ
الأهداف م�صروط باآلية لتفعليها وو�صعها م��صع التنفيذ. ولقد ذكرت بع�س هذه الأهداف 

في بحثي الم��ص�م بـ »العمارة االإ�صالمية في التعليم المعماري في العالم العربّي«.

على اأن ما يعنيني من هذه الأهداف ه� العناية بالح�صارة العربية الإ�صالمية، ون�صر فكرها 
الم�صدر  ب��صفها  تفعيل ح�ص�رها  اإليها، من خالل  بالنتماء  ال�صع�ر  وتنمية  واإنجازاتها، 
الحياة  وفي  الدرا�صية  المناهج  جميع  في  الأ�صا�صية  والمرجعية  للمعل�مات،  الرئي�صي 

الجامعية.

كما بيَّنت في بحثي، الذي اأ�صرت اإليه �صابًقا، اإلى ف�صل تطبيق هذه الأهداف، ون�صبت ذلك 
اإلى التناق�س القائم بين و�صع الأهداف وبين كيفية تطبيقها، واأجملت هذا التناق�س في 
اأ�صباب ثالثة، واأ�صيف اإليها هنا �صببين اآخرين هما الرابع والخام�س، وهذه الأ�صباب هي:

1- العزوف عن تطبيق الأهداف، وربما يك�ن مرد ذلك اإلى عدم القناعة بها.
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2- انعدام التن�صيق بين وا�صعي الأهداف وبين القائمين على تنفيذها.

3- عدم القدرة على و�صع الأهداف م��صع التنفيذ.

4- عدم وج�د بيئة عربية اإ�صالمية حا�صنة للبيئة التعليمية، بمعنى اأن البيئة الجامعية بيئة 
ر تحقيق اأهداف التعليم العربية الإ�صالمية  غربية في ال�صكل والم�صم�ن، وبالتالي يتعذَّ
في بيئة تعليمية غير عربية اإ�صالمية. و�صاأو�صح مفه�م البيئة الحا�صنة لحًقا في هذه 

الدرا�صة.

5- الفتقار اإلى اآلية للتعليم يمكن من خاللها تحقيق اأهداف التعليم وفل�صفته.

ولما كانت اآلية التعليم هي ال�صبب الرئي�صي في نجاح اأو ف�صل تحقيق اأهداف التعليم، ومن 
ثم فل�صفته، ف�صاأعر�س فيما ياأتي من درا�صة وتحليل لآلية مقترحة للتعليم الجامعي، يمكن 

من خاللها تحقيق الأهداف المرج�ة.

اآليـة التعــليم
اإنَّ التعليم الجامعي عملية ترب�ية، لها اأبعاد، ومرامي اأخالقية، ومهنية، وتنم�ية، وثقافية 
بيئة  �صمن  فاعلة،  اآلية  اإلَّ من خالل  والمرامي  الأبعاد  هذه  تحقيق  يمكن  ول  وح�صارية. 
ن من: �صلك تدري�صي،  ثقافية وح�صارية عربية اإ�صالمية ملتزمة. ولما كانت الجامعة تتك�َّ
و�صلك اإداري، وج�صم طالبي، ومناهج درا�صية، وبيئة حا�صنة )مباني الجامعة وحدائقها 
وميادينها(، وطرائق حياة، واأنماط �صل�ك اجتماعي؛ اإًذا ل بد لهذه الآلية اأن تك�ن �صاملة 
تتعامل مع مك�نات الجامعة لتحدد بيئتها الح�صارية وت�ؤكد ُه�ّيتها الثقافية، ومن ثم تحقيق 

اأهداف التعليم وفل�صفته، وعنا�صر هذه الآلية المقترحة هي:

لًة برئي�صها ومجل�س عمدائها اإدارة ملتزمة ح�صارًيا وق�مًيا،  1- اأن تك�ن اإدارة الجامعة ممثَّ
ل�صغ�طات  تخ�صع  ل  اإ�صالمية،  عربية  ومرجعيتها  اأكاديمًيا،  نة  ومتمكِّ علمًيا،  لة  م�ؤهَّ
والربح  لالبتزاز  ول  الم�صاعدات،  واإغراءات  الأجنبية  للهيئات  ول  الم�صتغربين، 

المادي، الذي اأ�صبح الهدف الرئي�صي لبع�س الجامعات الخا�صة.

واإلزامهم  وق�مًيا،  وثقافًيا،  وعلمًيا،  نف�صًيا،  التدري�س:  هيئة  اأع�صاء  تاأهيل  اإعادة   -2
بت�ظيف المعرفة )الإنجازات العلمية والفكرية والفل�صفية والأدبية والدينية( العربية 
الإ�صالمية، وتفعيل مرجعيتها في المناهج التي ُيَدِر�ص�َنها وفي بح�ثهم العلمية. كما 
يحيط�ن  التي  اأو  بهم،  تحيط  التي  الإحباط  حالت  من  تخلي�صهم  على  العمل  يجب 

اأنف�صهم بها، و�صاأو�صح اآلية اإعادة تاأهيلهم لحًقا في هذه الدرا�صة.
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3- جعل اللغة العربية لغة التدري�س، والتداول المعرفي والجتماعي في الجامعة، واإظهار 
اإنجازاتها العلمية وح�ص�رها الح�صاري، وكذلك تاأثيرها على اللغات الأوروبية باإظهار 
الم�صطلحات ذات الأ�صل العربي في هذه اللغات، وت�ظيف هذه الم�صطلحات باأ�صمائها 
اأن ن�صتعمل الم�صطلح  اأبًدا  العربية ولي�س باأ�صمائها الأوروبية الُم�صتْحَدثة. فال يج�ز 
»اأراب�صك« لت�صمية الفن�ن العربية، بل اأن ن�صّمي كل فن با�صمه العربي الأ�صلي، كالرق�س 

العربي، والمنمنمات، والزخارف النباتية والهند�صية، وخالف ذلك.

الفرَنجة  مظاهر  كل  واإلغاء  اإ�صالمية،  عربية  بيئة  الجامعة  في  الحا�صنة  البيئة  جعل   -4
مباٍن،  من  الجامعة  عنا�صر  كل  بت�صمية  وذلك  الجامعة.  حرم  في  وال�صتغراب 
ومدرجات، و�ص�ارع، وميادين، وحدائق، باأ�صماء علمائنا العرب. وكذلك و�صع نماذج 

من اإنجازاتنا العلمية في حرم الجامعة.

5- جعل مظاهر الحياة الي�مية في الجامعة مظاهر عربية، من اأثاث، وقرطا�صية، وت�صميم 
داخلي، وعنا�صر زخرفية، وفنية، ووجبات طعام، واأزياء، وعمران �صجرّي، وذلك في 
محاولة لتعريب البيئة الجامعية، وال�صل�ك الجتماعي فيها. فاإن تعريب ال�صل�ك ل يقل 
اأهمية عن تعريب الل�صان، وربما يك�ن اأكثر اأهمية في تاأكيد انتمائنا الح�صاري وتحديد 

ُه�ّيتنا الثقافية.

6- اإعادة النظر في المناهج الدرا�صية التي اأ�صبحت مناهج تقليدية في ع�صر المعل�ماتية 
هة في التعليم الجامعي، التي  والع�لمة، حيث اأفرزت المعل�ماتية تقانة الحقيقة الُم�صبَّ
لهذه  و�صاأعر�س  وم��ص�ًعا.  �صكاًل  الجامعي  التعليم  تغيير  اإلى  في طريقها  اأو  غيَّرت 
التقانة لحًقا في �صياق هذه الدرا�صة. كما فر�صت الع�لمة اأو تحاول اأن تفر�س نمًطا 
ثقافًيا غربًيا اأمريكًيا على ثقافتنا العربية الإ�صالمية وباقي ثقافات العالم، له ح�ص�ر 
ق�ّي يتعاظم خطره ي�ًما بعد ي�م، الأمر الذي يتطلب منا مقاومته وتحجيم فاعليته، 
الدرا�صية  المناهج  في  خا�صة  الإ�صالمي،  العربي  الثقافي  ح�ص�رنا  بتفعيل  وذلك 

الجامعية، والذي �صاأو�صحه لحًقا في هذه الدرا�صة.

عر�صت فيما �صبق لعنا�صر مقترحة لآلية التعليم الجامعي، وبهذا اأك�ن قد انتهيت من عر�س 
ل بها المعماري. و�صاأعر�س فيما ياأتي من درا�صة وتحليل  الأو�صاع الثقافية العامة التي يتاأهَّ
لخ�ص��صيات الثقافة المعمارية، وبالتحديد لثقافة اأع�صاء هيئة التدري�س، وم�صادر المنهج 
الدرا�صي المعماري، ومرجعيته العلمية والثقافية، وماهّية التاأهيل المهني، ودور المعماري 

في المجتمع، وُه�ّيتنا المعمارية، بادًئا بثقافة اأع�صاء هيئة التدري�س وتاأهيلهم العلمي. 
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ثقافة اأع�صاء هيئة التدري�س وتاأهيلهم العلمّي
ز بين التاأهيل العلمي ب��صفه ثقافة مهنية اأ�صا�صية، وبين الثقافة كفائ�س  علينا ابتداًء اأن نميِّ
معرفي �صروري لتعزيز القدرات الأكاديمية ورفد التخ�ص�س العلمي وت��صيع دائرته لدى 
اأع�صاء هيئة التدري�س. وهذا يتطلب مّنا اأن نعر�س لالأو�صاع الثقافية ال�صائدة في العالمين 
يمكن  والتي  التدري�س،  هيئة  لأع�صاء  العلمي  للتاأهيل  نعر�س  اأن  قبل  والإ�صالمي،  العربي 

ت�صنيفها في اأنماط ثالثة هي:
1- ثقافة اإ�صالمية عاجزة عن اأن ُتقِحم نف�صها في م�صكالت الحياة، ل لعيب فيها، اأو نق�س 
الح�صارة؛  وم�صتجّدات  الي�مية  الحياة  ل�ص�ؤون  الت�صّدي  على  قدرتها  عدم  اأو  فكرها،  في 
بل لأن محتكري النت�صاب اإليها َق�صروها على العبادات والممار�صات الطق��صّية كال�صالة 
عن  عاجزون  الإ�صالمية  للثقافة  النت�صاب  ُمْحَتِكري  من  والمثقف�ن  فالمهني�ن  وال�ص�م. 
الفكر  وت�ظيف  والمعرفة،  الثقافة  اآفاق  اإلى  الممار�صات  هذه  محدودية  من  يخرج�ا  اأن 
الحياة  في  اإ�صالمي  عربي  ومهني  ثقافي  واقع  وفر�س  العلمية،  الظ�اهر  في  الإ�صالمي 

الي�مية للمجتمع الم�صلم.
2- ثقافة غربية راأ�صمالية ذات منحيين، وهما:

اأ- منحى اأوروبي عقائدي في طريقه اإلى النح�صار نتيجة ظه�ر حركتي ما بعد الحداثة 
والتفكيك)18(، وما اأثارتاه من ث�رة على معايير حركة الحداثة وث�ابتها الفكرية، الأمر 
الذي اأ�صفر عن ف��صى �صاملة في المنظ�مات الثقافية، والفكرية، والفل�صفية، والأدبية، 
والفنية، والمعمارية، وتق�ي�س بنى هذه المنظ�مات وتدمير تراكيبها. وما يعنيني هنا 

�س في جامعاتنا وُتماَر�س في ُمدننا. ه� الف��صى المعمارية التي ُتدرَّ
بطابعه  الثقافة  ع�لمة  اإلى  يهدف  عدواني  عقائدي،  وغير  عملي  اأمريكي  منحى  ب- 
و�صبكة  المعل�مات  وث�رة  الحا�صب  تقانة  الغر�س  لذلك  وي�ظف  الخا�س،  الثقافي 
جميع  على  خطًرا  ي�صكل  المنحى  وهذا  والع�صكري،  ال�صيا�صي  اأمريكا  ونف�ذ  الإنترنت 
ر عن ذلك �صموئيل  الثقافات وي�صتهدف في الدرجة الأولى الثقافة الإ�صالمية، كما عبَّ
هنتنغتون)19( في مقاله، وكتابه فيما بعد،  الم��ص�م ب�صدام الح�صارات. اأما معمارًيا 
جميع  وتبّنى  ونظرياتها،  الحديثة  العمارة  لتق�ي�س  ج  روَّ الذي  ه�  المنحى  هذا  فاإن 
التي  المعمارية  الف��صى  وراء  وه�  الحديثة،  للعمارة  كبديل  ُطِرَحت  التي  التجاهات 
تق�ي�صّية  عدمّية  دعاوى  من  ت�صّمنتاه  بما  والتفكيك  الحداثة  بعد  ما  حركتي  خلَّفتها 
هة Virtual Reality Technology في  وتدميرّية. وفيه ظهرت تقانة الحقيقة الُم�صبَّ
الإ�صالمية )ك�صابقاتها من  العمارة  ل خطًرا جديًدا على  ت�صكِّ التي  المعماري،  التعليم 
التقانة  تط�يع هذه  نح�صن  لم  اإذا  والتفكيك(  الحداثة  بعد  ما  وعمارة  عمارة حديثة، 

لخدمة فل�صفة التعليم الجامعي واأهدافه في جامعاتنا.
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لم  وهي  ال�ص�فييتي،  التحاد  تفكك  بعد  فاعليتها  انح�صرت  مارك�صية  ا�صتراكية  ثقافة   -3
تكن م�ؤثرة معمارًيا ل في التحاد ال�ص�فييتي نف�صه، ول في محاولت الترويج لها في اأوروبا 
الغربية. اأما في العالم العربي والإ�صالمي فلم يكن لها اأي ح�ص�ر معماري على الإطالق، 

على الرغم من الأعداد الكثيرة لخريجي التحاد ال�ص�فييتي في العالم العربي.

اأكاديمًيا  التدري�س،  هيئة  لأع�صاء  البتدائي  التاأهيل  يتم  الثقافية  الأو�صاع  هذه  ظل  في 
ال�صكل  غربي  وثقافي  وعلمي  نظري  محت�ى  ذات  درا�صية  مناهج  خالل  من  ومهنًيا، 
لة مهنًيا، وغير فاعلة  والم�صم�ن، وفي بيئة ثقافية عربية اإ�صالمية ُمْغّيبة اأكاديمًيا، وُمعطَّ

ثقافًيا. اإن ما يعنيني هنا ه� ماهية التاأهيل المهني لأع�صاء هيئة التدري�س.

تاأهيل اأع�صاء هيئة التدري�س
بال�صهادة  تبداأ  عليا،  درا�صية  م�ؤهالت  يتطلَّب  الجامعة  في  التدري�س  فاإن  معل�م،  ه�  كما 
اأما ال�صهادة  الجامعية الأولى )البكال�ري��س(، ثم �صهادة الماج�صتير، واأخيًرا الدكت�راة. 
في  اأي  اأ�صلفت،  كما  العربي  ال�طن  داخل  الأغلب  الأعّم  في  عليها  الح�ص�ل  فيتم  الأولى 
الدرا�صي)20(  المنهج  ر ح�ص�رها في  والُمْقت�صِ الُمْغيَّبة،  الإ�صالمية  العربية  الثقافية  البيئة 
�س فيها تاريخ المباني، ولي�س تاريخ الأفكار والنظريات،  على ماّدة تاريخ العمارة التي ُيدرَّ
الفنية  الخ�صائ�س  وبيان  ال�صكلي  التحليل  على  قائمة  تاريخية)21(  غربية  وبمنهجية 
والإن�صائية، واإرجاعها اإلى اأ�ص�ل غير عربّية )اأما بيزنطية اأو �صا�صانية( في محاولة لنفي 
اأ�صالة العمارة العربية الإ�صالمية، وو�صمها بالتقليد والتبعية الثقافية والفنية، ناهيك عن 
اأن ال�قت  تغييب الفكر المعماري )نظريات العمارة( العربية الإ�صالمية. والالفت للنظر 
�س لمادة تاريخ العمارة الإ�صالمية في بع�س الجامعات العربية الإ�صالمية)22( )48(  الُمخ�صَّ
دقيقة معتمدة من اأ�صل )234( �صاعة معتمدة هي مدة الدرا�صة لكامل المنهج الدرا�صي 
�س لها  لل�صهادة الجامعية الأولى؛ اأي بن�صبة )0٫003( من مدة المنهج. وال�قت الُمخ�صَّ
اإلى  اخت�صرت حديًثا  معتمدة،  �صاعات   )4( ه�  الأخرى)23(  العربية  الجامعات  بع�س  في 
الدرا�صي  المنهج  لكامل  الدرا�صة  مدة  معتمدة هي  �صاعة  اأ�صل )180(  من  �صاعات   )3(
لل�صهادة الجامعية الأولى، الذي تمَّ تقلي�صه م�ؤخًرا اإلى )165( �صاعة معتمدة؛ اأي بن�صبة 
ا اأن مادة العمارة الإ�صالمية هي مادة اختيارية  )0٫02( من كامل المنهج. والالفت اأي�صً

في بع�س تلك الجامعات.

اأما باقي الم�اد فال عالقة لها بالثقافة العربية الإ�صالمية. و�صاأعر�س هنا لمادتي الت�صميم 
مادة  في  ف  ُت�ظَّ الأخرى  الدرا�صية  الم�اد  جميع  لأن  وذلك  العمارة،  ونظريات  المعماري 
الت�صميم، ولأن مادة الت�صميم ورديفتها مادة نظريات العمارة هما في النهاية المادتان 
هيئة  لع�ص�  الأكاديمي  التاأهيل  وبداية  للمعماري،  المهني  التاأهيل  ع�صب  الن  ت�صكِّ اللتان 
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د  التدري�س، ذلك اأن تدري�صهما يت�ا�صل ط�ال مدة الدرا�صة الجامعية الأولى، وبهما يتحدَّ
محت�ى  باأن  د  ن�ؤكِّ اأن  بنا  وحري  الثقافية.  و�صخ�صيتها  وماهيتها  المعمارية  الُه�ّية  �صكل 
المادتين يخل� كلًيا من اأي مبادئ اأو مفاهيم معمارية عربية اإ�صالمية. فنظريات الت�صميم 
وبيانات  بيئية،  اأم  نف�صية  اأم  اإجتماعية  اأكانت  �ص�اء  وم��ص�ًعا،  �صكاًل  غربية  وبياناته 
الفكر  فاإن  ثم  ومن  الغربي،  ال�صناعي  ولالإنتاج  الغربية  للمعايير  كلها خا�صعة  الت�صميم 
المعماري الُمتداول في جامعاتنا والإنتاج المعماري في مدننا غربًيا ولي�س عربًيا، ما اأدى 
اإلى ا�صتغراب العق�ل اأوًل، وا�صتغراب الإنتاج ثانًيا، وا�صتمرار تغييب وعينا وفكرنا المعماري 
المعمارية  ُه�ّيتنا  تغيير  ترتَّب عليه  الذي  الأمر  الإنتاج،  المعرفي وعن عملية  التداول  من 

وا�صتغرابها �صكاًل وم�صم�ًنا.

وي�صتمر م�صل�صل ال�صتغراب اأحياًنا لع�ص� هيئة التدري�س في الدرا�صات العليا، التي غالًبا ما 
تتم في الجامعات الغربية، وفي الأعم الأغلب في الجامعات البريطانية والأمريكية، حيث 
ا. ولقد بداأ ت�صيي�س الدرا�صات العليا الخا�صة  �َصً يك�ن ال�صتغراب مدرو�ًصا وممنهًجا وُم�َصيَّ
اإيدن  اأنطوني  من  بقرار)24(  البريطانية  الجامعات  في  وال�صرقية  الإ�صالمية  بالدرا�صات 
Eden Anthony وزير الخارجية البريطاني �صنة 1944م. وتم تطبيقه اأكاديمًيا في بداية 
اإلى ت��صيع الدرا�صات ح�ل ال�صرق الأو�صط،  ق َهَدَف  الخم�صينيات عبر بل�رة برنامج ُمعمَّ
وال�صتعانة  مادًيا،  وم�صاعدتهم  البريطانية،  الجامعات  في  اأقطاره  طالب  دخ�ل  وتي�صير 
عن  منافحين  م�صتغربين،  جعلهم  بعد  نف�صها،  الجامعات  في  اأ�صاتذة  بتعيينهم  ببع�صهم 
الح�صارة  درا�صة  في  التاريخية  لمنهجيتها  ومتبّنين  با�صمها،  وناطقين  الغربية  الثقافة 
يجعل�ن  ثم  واإنجازاتها،  اإبداعاتها  ونفي  الأ�صالة  وعدم  بالتبعية  وو�صمها  الإ�صالمية 
لهم في محاولة  الترويج  يتم  اأعالًما في مجالت تخ�ص�صهم،  الأ�صاتذة  ه�ؤلء  بع�س  من 
العربي  ال�طن  اإلى  واإرجاعهم  تفكيرهم،  منهجية  واإعادة  العرب  الطالب  ل�صتقطاب 
م�صتغربين، يروج�ن للثقافة الإ�صالمية كما يراها الغرب، ويعمل�ن على زرعها في نف��س 
ول  فاعلة،  وغير  عاجزة  اأ�صيلة،  ولي�صت  تابعة  طفيلية،  كثقافة  وقل�بهم  وعق�لهم  طالبنا 

ت�صلح للع�صر وم�صتجداته كما ت�صلح الثقافة الغربية.

اأ�صل�ب الت�صيي�س في نهاية الخم�صينيات، وفي فرن�صا  لقد طبَّقت الجامعات الأمريكية)25( 
بداية  مع  وبالتحديد  الثامن ع�صر،  القرن  نهاية  اإلى  يرجع  اإذ  بكثير؛  اأقدم  الت�صيي�س  كان 
الجامعات  اإلى  الم�صريين  للطالب  بعثات  من  اأعقبها  وما  م�صر،  على  الفرن�صية  الحملة 
الفرن�صية. كما اأن المنهجية التاريخية)26( كانت وما تزال هي المنهجية ال�حيدة في درا�صة 

الح�صارة الإ�صالمية وظ�اهرها في الجامعات الغربية.
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�صات المعمارّية التخ�صّ
اإن التخ�ص�صات المعمارية غالًبا ما تنح�صر في تاريخ العمارة الإ�صالمية، وبالتحديد في 
تاريخ مبانيها، وكذلك في درا�صة المدينة الإ�صالمية. اأما التخ�ص�صات في العمارة الغربية 
فتنح�صر في التخطيط العمراني، واأحياًنا في الإ�صكان، ونادًرا ما تك�ن في نظريات العمارة 
التاريخية،  بالمنهجية  اإل  تتم  الإ�صالمية ل  العمارة  اأن درا�صة  �صابًقا  بّينت  الغربية. ولقد 
م التاريخ اإلى ِحقب زمنية، كل حقبة لها نظامها  و�صمن فل�صفة التاريخ الغربي، التي ُتق�صِّ
فتق�صمها  الإ�صالمية،  العمارة  على  التحقيب  هذا  وت�صقط  المعماري،  وطرازها  ال�صيا�صي 
اإلى ُطُرز معمارية تبًعا للدول الإ�صالمية كالأم�ي والعبا�صي والط�ل�ني… اإلخ. متجاهلين 
بذلك فل�صفة التاريخ الإ�صالمية القائمة على الت�ا�صل التاريخي، والتفكر والتاأّمل، والدرو�س 
والعبر، والتنّ�ع داخل ال�حدة. كما تق�م المنهجية التاريخية على التحليل ال�صكلي للمباني، 
ور�صد العنا�صر المعمارية والفنية واإرجاعها اإلى اأ�ص�ل غير عربية، ومن ثم و�صم العمارة 
البيزنطية  خا�صة  لها،  ال�صابقة  الح�صارات  وعمارات  بفن�ن  وبالتاأثر  بالتبعية  الإ�صالمية 

وال�صا�صانية.

اأما المدينة الإ�صالمية، فهي اإما اأن تك�ن قائمة على اأنقا�س مدينة ي�نانية اأو رومانية، واأن 
الم�صجد  واأن  المزع�مة،  للمدينة  العمراني  الن�صيج  اأنقا�س  على  قائم  العمراني  ن�صيجها 
المدينة  تخطيط  واأن  كني�صة،  اأو  ي�ناني  اأو  روماني  معبد  اأ�صله  يك�ن  ما  غالًبا  الجامع 
اإلى  تفتقر  المدينة  واأن  المدينة،  و�صط  في  الجامع  واأن  ع�ص�ائًيا،  تخطيًطا  الإ�صالمية 
عمر بن الخطاب في تخطيط)27(  الم�ؤ�ص�صات المدنية…اإلخ. متجاهلين بذلك نظريات 
المقد�صي،  والب�صاري  الحموي)28(  ياقوت  واآراء  والف�صطاط،  والب�صرة  الك�فة  مدن 
والمقريزي، وغيرهم في التخطيط العمراني، ومتجاهلين اأحكام البنيان الإ�صالمية التي 
اإدارة  في  المحت�صب  دور  عن  ومتغافلين  الإ�صالمية،  المدن  في  المعماري  الن�صيج  م  تنظِّ

المدينة.

�صات التخطيط العمراني والإ�صكان فتتم درا�صتها من خالل النظريات والمعايير  اأما تخ�صّ
المدن  على  والمعايير  النظريات  هذه  بتطبيق  يلتزم�ا  اأن  العرب  الطالب  وعلى  الغربية، 
للعالم  والبيئية والظروف القت�صادية  اأي اعتبار للخ�ص��صيات الجتماعية  العربية، دون 
ن ول ُتناَق�س، وهي عالمية ت�صلح لكل مكان  العربي. اأما نظريات العمارة فهي ُم�صلَّمات ُتلقَّ
اأفرزتها  التي  بالمدار�س  ومروًرا  الدولي،  والطراز  الحديثة  العمارة  نظريات  من  ابتداًء 
بتقانة  التعليم  وحالًيا  والتفكيك،  الحداثة  بعد  ما  عمارة  وبنظريات  الحديثة  العمارة 
بالحقيقة الم�صبهة Virtual Reality Technolog، وعلى الطالب العرب اأن يقّروا هذه 
الأطر  هذه  وداخل  المعطيات  هذه  �صمن  ر�صائلهم  وُينتج�ا  بها  ي�صلِّم�ا  واأن  المنهجيات 

والبنى والأن�صاق الأكاديمية والثقافية.
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وال�اقع اأن النقياد الأكاديمي للطالب العرب يرجع اإلى ك�نهم اأ�صاًل غير م�ؤّهلين اأكاديمًيا، 
الجامعات  في  العمارة  اأق�صام  الأولى  )اأي  الجامعية  درا�صاتهم  في  ثقافًيا  ُمهيئين  وغير 
البديل  يطرح�ا  واأن  التاريخية،  الم�صت�صرقين  منهجية  تطبيق  يرف�ص�ا  لكي  العربية(، 
الُمتمثِّل في المنهجية ال�صاملة؛ اأي التفكير من داخل الثقافة العربية الإ�صالمية، واعتماد 
الم�صادر العربية الإ�صالمية، ودرا�صة العمارة �صمن محيطها الثقافي، وبيئتيها الجتماعية 
واأن�صاق  وبنى  اأُطر  �صمن  اإنتاجها  في  ي�صارك�ا  اأو  المعمارية  المعرفة  لينتج�ا  والمناخية، 
ثقافية عربية اإ�صالمية. فعدم ح�ص�ر الفكر المعماري العربي الإ�صالمي في مناهج الدرا�صة 
المعمارية في المرحلة الجامعية الأولى، ه� الذي ي�ؤدي اإلى ا�صت�صالم الطالب العرب للفكر 

المعماري الغربي واجترارهم لمنهجيات تفكيره.

في  اأكاديمًيا  العرب  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  بع�س  تاأهيل  محاولة  يتم  الأ�صل�ب  بهذا  اإًذا، 
الجامعات الغربية كن�صخ كرب�نية من اأ�صاتذتهم الغربيين، من خالل تغيب الفكر المعماري 
العربي الإ�صالمي واخت�صاره اإلى خ�صائ�س �صكلية وفنية ذات اأ�ص�ل غير عربية، والترويج 
للعمارة الغربية ونظرياتها. وتت�ا�صل عملية ال�صتغراب ويزداد التباعد بين الطالب وبين 
فكرهم المعماري وثقافتهم العربية الإ�صالمية، وتنعدم قدرة اأع�صاء هيئة التدري�س على 
الإ�صالمية  العربية  بالثقافة  اللتزام  عن  للعجز  وذلك  واأهدافه،  التعليم  فل�صفة  تحقيق 
وفكرها المعماري. كما اأن ا�صتغراب الثقافة المهنية يجعلهم عاجزين عن اأن يفر�ص�ا واقًعا 
معمارًيا عربًيا اإ�صالمًيا، ويعمل�ن في المقابل على فر�س واقع معماري غربي كما نراه في 

مدننا العربية.

اإلى  يك�ن�ا  ما  اأقرب  وهم  وفل�صفته،  التعليم  اأهداف  مع  يتطابق  ل  الأكاديمي  فاأداوؤهم 
الإ�صالمية  العربية  الثقافة  م�صادر  مع  الروابط  يقطع�ن  الذين  الحداث�يين،  المثقفين 
الثقافي  ال�اقع  يقّر  الأكاديمي  الأداء  الغربية. وهذا  للعمارة  المعماري، ويرّوج�ن  وفكرها 
الغربي الراأ�صمالي �صمن المنحى الأمريكي ال�صائد في عالمنا العربي، فهم اأكثر ترويًجا 
الذين  اليه�د،  وفيهم  الأمريكيين  المعماريين  من  والتفكيك  الحداثة  بعد  ما  لعمارة 
والبيئية  وال�ظيفية  والنف�صية  الجتماعية  والمعايير  الث�ابث  كل  تدمير  بهدف  ابتدع�ها 
والجمالية المعمارية. وبع�س اأع�صاء هيئة التدري�س، لديهم ال�صتعداد لترويج كل ما ي�صدر 
عن الغرب من اتجاهات وحركات معمارية، ورف�س كّل محاولت ت�ظيف الفكر المعماري 
العربي الإ�صالمي الّنابع من الم�صادر العربية الإ�صالمية، ولي�س من المنهجية التاريخية 
ج لها الم�صت�صرق�ن. وهنالك َمْن ل يريدون اأن يقّروا بالأُطر النظرية والبنى الفكرية  التي روَّ
والأن�صاق الفل�صفية وبيانات الت�صميم للعمارة العربية الإ�صالمية، التي �صاغها معماري�ن)29( 
الم�صت�صرقين  منهجية  ا�صتح�اذ  اإلى  يع�د  ربما  ذلك  ومرّد  وم�صلم�ن.  عرب  رون  ومنظِّ
التاريخية على عق�لهم واإلى عدم مقدرتهم على التحّرر من �صيطرتها. اأو ربما يع�د ذلك 
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اإلى عدم رغبتهم بالعتراف بجه�د غيرهم، اأو اإلى عجزهم عن اإحداث تغيير جذري في 
المناهج الدرا�صية في حالة ت�ظيف الفكر المعماري العربي الإ�صالمي فيها.

وهذا بدوره ي��صح �صرورة ا�صتعمال اآلية التعليم التي ذكرتها �صابًقا، و�صرورة وج�د اإدارة 
لتحقيق  الالزم  التغيير  واإحداث  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  تاأهيل  اإعادة  على  قادرة  ملتزمة 
اإذا  اإلَّ  فل�صفة التعليم واأهدافه وتحديد اله�ية المعمارية العربية الإ�صالمية، الذي ل يتم 
كانت م�صادر المناهج الدرا�صية ومرجعيتها العلمية نابعة من الثقافة العربية الإ�صالمية 

التي �صتك�ن م��ص�عنا الآتي.

م�صادر المناهج ومرجعيتها العلمّية
الغربية،  المراجع  هي  اأ�صلفت،  كما  المعمارية،  الدرا�صية  للمناهج  الرئي�صي  الم�صدر  اإن 
الرئي�صي،  المنهج  من  �ص�ى )0٫002- 0٫003(  ت�صكل  ل  التي  الإ�صالمية  العمارة  وحتى 
�س من كتب الم�صت�صرقين وبمنهجيتهم التاريخية. اإن ما يعنيني  م�صادرها غربية؛ اأي ُتدرَّ
ه� ت��صيح خط�رة المرجعية العلمية الغربية لم�صادر المناهج الدرا�صية المعمارية واأثرها 
وللتدليل  المعمارية.  والُه�ّية  المعماري  والن�صيج  القيم  ومنظ�مة  الجتماعي  النظام  على 
على هذه الخط�رة �صاأتناول، مرة اأخرى، المادة الرئي�صية في المنهج الدرا�صي وهي مادة 
ف بها  الت�صميم المعماري، ولكن من ناحية منهجية، وذلك لأن جميع الم�اد الدرا�صية ُت�ظَّ

د طبيعة الن�صيج المعماري. كما اأ�صلفت، ولأنها تعك�س النظام الجتماعي وُتحدِّ

اإنَّ الت�صميم المعماري ه� فن تط�يع البيئة، وترجمة النظام الجتماعي اإلى اأحياز معمارية 
ُتماَر�س فيها الأن�صطة الي�مية لأفراد المجتمع، حيث يحقق�ن فيها خ�ص��صياتهم الجتماعية 
واأن�صطتهم الي�مية والم��صمية ومتطّلباتهم النف�صية. والت�صميم المعماري مرَّ بمرحلتين: 
لة في ا�صتعمال الكه�ف لل�صكن والماأوى؛ ومرحلة  مرحلة الالوعي اأو العمارة ال�صلبية المتمثِّ
ال�عي اأي العمارة الإيجابية، التي يق�م الإن�صان فيها بت�صميم بيئته المبنية وبنائها. ولقد 
وتقانة  المعل�ماتية  ث�رة  قبل  منها)30(  خم�صة  منهجيات؛  �صت  المرحلة  هذه  على  تعاقب 

الحا�صب، وال�صاد�صة فر�صتها ث�رة المعل�ماتية. وهذه المنهجيات هي:
منهجية الفط������رة.- 1
منهجية التجربة والخطاأ.- 2
منهجية التكرار.- 3
منهجية القتبا�س )القيا�س(.- 4
منهجية الأحكام )الق�انين واأنظمة البناء(.- 5
منهجية الت�صميم الت�صبيهي )تقانة الحقيقة الم�صبهة في التعليم(.- 6
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اأما منهجية الفطرة فهي التقانة التي فطر اهلل عليها الحي�انات في بناء بي�تها، كاأع�صا�س 
الطي�ر، وبي�ت الح�صرات كالنمل والنحل، وبي�ت بع�س الحي�انات. ولقد كان لهذه المنهجية 
منهجية  واأما  خا�صة.  درا�صة  في  المنهجية  لهذه  و�صاأعر�س  العمارة.  على  اإيجابي  تاأثير 
ق حاجات  يحقِّ نم�ذج  اإلى  و�صلت  اأن  اإلى  الثقافات  بها جميع  ت  مرَّ فقد  والخطاأ  التجربة 
رز المعمارية  ر بناء هذا النم�ذج، وظهرت الطُّ الم�صتعملين من اأبناء الثقافة ال�احدة، فتكرَّ
رز، فت�لَّدت منهجية القتبا�س. وهذه المنهجيات  وت�لَّدت منهجية التكرار. ثم تداخلت الطُّ
ُتماَر�س بالتدريب ولي�س بالدرا�صة  الثالث لم تكن ذات مرجعية علمية تذكر، واإنما كانت 
والتحليل، وتبًعا لحاجة كل ثقافة، وبقيت منهجية القتبا�س ُم�صيِطرة في العالم العربي حتى 
ظه�ر الإ�صالم، حيث حلَّت منهجية الأحكام وبقيت فاعلة اإلى عهد ال�صتعمار، الذي عمل 
على ا�صتبدال اأحكام البنيان الإ�صالمية بق�انين البناء البريطانية)31( والفرن�صية واأنظمتها، 
التي لم تظهر في اأوروبا اإلَّ بعد الث�رة ال�صناعية وفي حدود منت�صف القرن الثامن ع�صر، 
ولم ت�صل اإلى مرحلة ال�عي ال�صامل اإلَّ في بداية الربع الثاني من القرن الع�صرين، اأي مع 
م�ؤتمرات)32( CIAM. وبهذا يك�ن الت�صميم المعماري بمنهجية الأحكام )وهي المنهجية 
الأرقى والأوعى( في العالمين العربي والإ�صالمي قد �صبق الت�صميم المعماري في اأوروبا، 
اأي في الح�صارة الغربية، بح�الي 1000عام. هذا مع ا�صتثناء ق�انين حمورابي التي تمتّد 

ح�الي 1500 �صنة قبل الميالد.

ُيماَر�س  الت�صميم  لأن  المعماري،  ال�عي  اأرقى مراحل  الأحكام ه�  بمنهجية  الت�صميم  اإن 
بمرجعية علمية �صاملة. فاأحكام البنيان الإ�صالمية �صملت النظام الجتماعي كالخ�ص��صية 
البلخي، وحق�ق الإرتفاق،  وال�قاية والأمان، و�صملت نظريات الت�صميم البيئي كنظريات 
والرائحة  ال�ص�ت  �صرر  ومنع  والإ�صاءة،  الته�ية  كت�فير  النف�صية  المتطلَّبات  �صملت  كما 
الأب�اب  بت�صميم  الخا�صة  كالمقا�صات  للت�صميم  الفنية  البيانات  �صملت  كما  والدخان. 

والإي�انات والإ�صطبل، وغير ذلك. 

واأنّ�ه اإلى اأن اأحكام البنيان الإ�صالمية تعاملت مع الم�صتعملين ب�ص�رة اإن�صانية، فلم تخت�صر 
البيئة المبنية اإلى »اآلت للعي�س فيها«)33(، كما ه� الحال في العمارة الغربية. ولقد عر�صت 
لهذه المنهجّية ب�صيء من التف�صيل في بحثي الم��ص�م باأحكام البنيان االإ�صالمية)34( حيث 

بّينت فيه المرجعية العلمية العربية في الت�صميم المعماري.

المعماري،  تغييب فكرنا  الغربية عمل على  والأنظمة  بالق�انين  الأحكام  ا�صتبدال هذه  اإنَّ 
وفر�س منهجية غربية في الت�صميم، ومن ثم تبعية معمارية غيَّرت تجان�س الن�صيج العمراني 
في عالمنا العربي والإ�صالمي، وزيَّفت وعينا المعماري لفترة ط�يلة، وما زلنا نعاني منها 
بالرغم من التداول ال�اعد لفكرنا المعماري في ال��صط المعماري، الذي يتمثل في ت�ظيف 
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الم�صادر المعمارية العربية في الدرا�صات المعمارية؛ الأمر الذي اأدى اإلى ا�صتعادة جزء 
المرجعية  ت�ظيف  يتم  لم  ما  مبتغاه  يحقق  لن  التداول  هذا  اأن  اإلَّ  المعماري،  وعينا  من 
العلمية العربية في المناهج الدرا�صية بدًل من المرجعية العلمية الغربية من ناحية، واإلغاء 
العربية  المنهجية  وا�صتعمال  الإ�صالمية،  العمارة  تف�صير  في  الغربية  التاريخية  المنهجية 
اإعادة  يتطلَّب  المعماري  وعينا  ا�صتعادة  اأن  كما  اأخرى.  ناحية  من  تف�صيرها  في  ال�صاملة 
تاأهيل اأع�صاء هيئة التدري�س. فال يمكن لطالب العمارة اأن يعرف�ا اأن برونلي�صكي)35( لم 
الب�صريات على  الهيثم في  الح�صن بن  َدَر�َس نظريات  اأن  بعد  اإلَّ  المنظ�ر  له ر�صم  يتاأَت 
بياجيو  َدَر�َصها في جامعة بادوا على يد العالم الريا�صي الإيطالي   تو�صكانيللي الذي  يد 
نظريات  تعلَّم  كما  الأبعاد،  ثالثي  �صكل  ر�صم  وكيفية  التال�صي  نقاط  تعلَّم  حيث  باراما، 
 On The Art of Building ن من تاأليف كتابه الإدراك الجمعي. واأن البرتي)36( لم يتمكَّ
واأن  الهيثم، وغيرهم.  وابن  ال�صفا  ابن قتيبة والجاحظ واإخوان  اآراء  اقتب�س  اأن  اإلَّ بعد 
اللطيف  عبد  العربي  العاِلم  ن�صره  فرع�ني،  اإبداع  ه�  )الم�دي�ل(  الإن�صاني  المقيا�س 
البغدادي )37(، ولي�س من اكت�صاف الح�صارة الي�نانية اأو المعماري الفرن�صي لوكوربوزيية، 
وغير ذلك الكثير(، اإذا كان اأ�صاتذتهم ل يعرف�ن هذه المعل�مات، ول ي�ظف�نها كمرجعية 
علمية عربية في الم�اد الدرا�صية. ومرة اأخرى، نع�د اإلى �صرورة اإعادة تاأهيل اأع�صاء هيئة 
التدري�س؛ لأن ا�صتعادة وعينا الثقافي بعامة والمعماري بخا�صة مره�ن بت�ظيف المرجعية 
ق  العلمية العربية الإ�صالمية ال�صاملة، التي ل تتم اإلَّ من خالل المناهج الدرا�صية التي تحقِّ

بدروها فل�صفة التعليم واأهدافه.

ال�عي  هذا  ن�صر  في  ال�اعدة  وجه�دنا  ال�صاملة،  المعمارية  العلمية  بمرجعيتنا  وعينا  لكن 
اأن  الغربية، خا�صة  العلمية  المرجعية  القائم من جانب  التهديد  ُيلغيا  ل  الجزئي،  وتداوله 
الحقيقة  )تقانة  الت�صبيهي  الت�صميم  منهجية  بظه�ر  ازداد  وخطرها  ت�صاعف  ح�ص�رها 
ل في تط�يعها لخدمة فكرنا  الم�صبهة في التعليم(، التي اإذا لم ُنح�ِصن التعامل معها وُنعجِّ
المعماري، ف�صتعيدنا مرة اأخرى اإلى مرحلة تغييب فكرنا المعماري، وتزييف وعينا، وتبديد 
جه�دنا في ا�صتح�صار هذا الفكر وتداوله. و�صاأعر�س فيما ياأتي من درا�صة وتحليل لمنهجية 
الت�صميم الت�صبيهي، واأو�صح خط�رتها وكيفية تط�يعها لت�ظيف مرجعيتنا العلمية المعمارية.

منهجيـّة الت�صميم الت�صبيهّي )منهجّية تفادي االأخطاء(

Virtual Reality Technology In Teaching  تقانة الحقيقة الم�صّبهة في التعليم
م اأكاديمًيا في المناهج الدرا�صية، ول تجارًيا  تعد هذه المنهجية منهجية حديثة جًدا، لم ُتعمَّ
الجامعات  الدرا�صية في  المناهج  َفت جزئًيا في معظم  ُوظِّ لكنها  الهند�صية،  المكاتب  في 
اأن بع�س المكاتب الكبيرة في الغرب ا�صتعملتها في الت�صميم.  الأمريكية والأوروبية، كما 
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اأن  يمكن  بل  المعماري؛  بالت�صميم  خا�صة  لي�صت  التعليم  في  الم�صّبهة  الحقيقة  وِتقانة 
والعل�م،  والتربية  والآداب  والهند�صة  والنظرية، كالطب  التطبيقية  العل�م  تعمل في جميع 
واعدة  تقانة  فهي  المدر�صي.  التعليم  عملية  في  الم�صتقبل  في  تدخل  اأن  يمكن  اأنه  وحتى 
الت�صميم  على  هنا  لها  عر�صي  و�صاأق�صر  الغربية.  غير  الثقافات  على  جًدا  وخطرة  جًدا 
المعماري كمنهجية حديثة، واْن كان بالإمكان ا�صتعمالها في تدري�س جميع م�اد العمارة، بل 
جميع م�اد المنهج الدرا�صي. و�صاأحاول فيما ياأتي من عر�س وتحليل تعريف تقانة الحقيقة 
العمارة  العلمية، وخط�رتها على  وفائدتها  ا�صتعمالها  وكيفية  العلمي،  ومحت�اها  الم�صّبهة 

العربية الإ�صالمية وتبديد جه�دنا في ا�صتح�صار هذا الفكر وتداوله.

الحا�صب،  ب�ا�صطة  الحقيقية  بالبيئة  �صبيهة  بيئة  خلق  الم�صّبهة)38( هي  الحقيقة  تقانة  اإنَّ 
يمكن الندماج فيها والتعاي�س معها ح�صيًّا، وتهدف اإلى خلق ت�صميم يتمتع بكفاءة عالية، 

كما تهدف اإلى ال�صيطرة على اأ�صل�ب الحياة وت�صكيله اأو اإعادة ت�صكيله.

اإنها تقانة تعمل على خلق تداخل بين المعل�مات المح��صبة وح�ا�س الإن�صان بطريقة اندماج 
وتعاي�س غير م�صب�قتين. فهي لي�صت كال�صينما والتلفزي�ن من الفن�ن المرئية التي نتعاي�س 
معها بال�ص�رة وال�ص�ت، وتنقلنا اإلى اأماكن بعيدة عّنا، لكن الحقيقة الم�صّبهة تجعلنا نعي�س 
في البيئة المح��صبة التي نخلقها ونندمج فيها، ون�صارك عبرها بمعظم ح�ا�صنا كما ل� كنا 

في بيئة حقيقية.

ولكي ن�صتطيع خلق تعاي�س واندماج مع البيئة المح��صبة، وتح�يلها اإلى بيئة �صبيهة بال�اقع، 
اللم�س؛  ال�ص�ت؛  )الب�صر؛  الخم�س  الأ�صا�صية  الح�ا�س  خلق  من  ن  نتمكَّ اأن  علينا  يت�جب 
بال��صائل  تطبيقاتها  تحقيق  يجب  كما  ُم�صطنعة.  وب��صائل  بالح��صبة  وال�صّم(  الذوق؛ 
الم�صطنعة نف�صها. كذلك يت�جب علينا لإنتاج بيئة �صبيهة بال�اقع اأن ُن�صلِّل ح�ا�صنا ونقنع 
ل  اأن  يجب  الح�ا�س  ح��صبة  اأن  وال�اقع  الم�صّبهة.  البيئة  في  ونندمج  نعي�س  باأننا  اأنف�صنا 
قادرة على  الح�ا�س  تك�ن  ان  بل يجب  الم�صّبهة،  البيئة  ا�صتقبال  تقت�صر في قدرتها على 
التفاعل مع البيئة الم�صّبهة وال�صيطرة عليها وتغييرها اإذا لزم الأمر. وحتى الي�م فقد اأمكن 
ل اإلى ح��صبة حا�صتي الب�صر وال�ص�ت بدرجة معق�لة وقادرة على خلق اندماج كامل  الت��صّ
في البيئة الم�صّبهة. اأما حا�صة اّللم�س فاإن ح��صبتها قد اأُنِجَزت بطريقة مقب�لة لكنها في 
حاجة اإلى تط�ير، واأما ح��صبة حا�صتي ال�صّم والذوق فاإنها ما تزال في البدايات. و�صاأعر�س 
لأهمية هذه الح�ا�س وكيفية ت�ظيفها في المحت�ى العلمي للحقيقة الم�صّبهة التي �صتك�ن 

م��ص�عنا الآتي.
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المحتوى العلمّي للحقيقة الم�صّبهة وفوائدها
المعماري.  بالت�صميم  يتعلق  الدرا�صة ه� ما  يعنيني في هذه  الذي  العلمّي  المحت�ى  اإنَّ 
وه�  الحياة،  واأنماط  العل�م  مختلف  ي�صمل  جًدا  وا�صع  عالم  الم�صّبهة  الحقيقة  فعالم 

م��صع تقييم اأخالقي من جانب علماء الجتماع والم�صتقبليين.

اإن منهجية الت�صميم الت�صبيهي تح�ي بيئتين اأو عالمين: عالم ال�اقع، وعالم �صبيه بال�اقع؛ 
من  فيه  ي�جد  قد  ما  لتفادي  ت�صميمه  بعد  الأّول  العالم  اختبار  ه�  الثاني  العالم  ووظيفة 
اأخطاء وعي�ب قبل التنفيذه وجعله واقًعا ُمعا�ًصا. ولي�صت منهجية الت�صميم الت�صبيهي بدياًل 
لمنهجية الأحكام، لكنها الرديف لهذه المنهجية؛ اإذ ل يعقل اأن ُتلغى اأحكام البناء وق�انين 
التنظيم. واإًذا، فاإن الت�صميم المعماري في عالم ال�اقع الم�صّبه، و�صمن منهجية الت�صميم 
احتياجاتها  د  يحدِّ لبرنامج  تبًعا  المباني  بت�صميم  اأي  التقليدي؛  بالأ�صل�ب  يبداأ  الت�صبيهي، 
الفراغية، وعنا�صرها المعمارية، �صمن اأحكام البناء وق�انين التنظيم، والمفاهيم النظرية، 
الت�صميم  هذا  ُيح��َصب  ثم  للم�صتعِملين.  النف�صية  والمتطلبات  الجتماعية،  والحاجات 
التقليدي رقمًيا اإلى ت�صميم ثالثي الأبعاد يمكن م�صاهدته على الحا�صب، لكن ل يتم التعاي�س 
معه والندماج فيه كبيئة مبنية �صبيهة بال�اقع اأو بالمبنى الحقيقي بعد تنفيذ ت�صميمه اإلَّ من 
البيانات  واأب�صط هذه الأجهزة هما: كف�ف  اأجهزة معينة ت�صل الحا�صب بالم�صاهد،  خالل 
Data Gloves، وخ�ذة العر�س اأو الم�صاهدة Head Mounted Display (HMD) التي 
ن الم�صاهد من تقّم�س �صخ�صية اأحد الُم�صتعلِمين فيبداأ بالتعاي�س �صبه الحقيقي في  تمكِّ
فمثاًل  ج�انبه؛  من جميع  الت�صميم  اختبار مالئمة  لأمكنه  بيًتا  ي�صتعمل  كان  فل�  المبنى. 
الت�صبيهي  ا�صتعماله  ال�اقع، ويحكم من خالل  ي�صتعمله في  الحمام كما  ا�صتعمال  باإمكانه 
اأم ل، وهل  الإ�صاءة كافية  اأم ل، وهل كمية  ال�صحية مالئًما  الأدوات  اإذا كان و�صع  فيما 
ال�اقع  الُم�صتعِمل في  باإمكانه )الُم�صاِهد -  التي  الن�م  اأم ل. وكذلك غرف  الته�ية كافية 
اأن  التي يمكن  ال�صم�س  وته�يتها، ومقدار كمية  واإ�صاءتها،  اختبار خ�ص��صيتها،  الم�صّبه( 
تدخلها �صيًفا و�صتاًء. كما يمكنه ا�صتعمال المطبخ واختبار حركته داخله ومدى مالءمتها، 
ويمكنه القيام باأعمال الطهي وتذوقه، و�صّم رائحته وكيفية التخل�س من هذه الرائحة ومنع 
عنا�صر  كل  ا�صتعمال  ت�صبيهًيا  الم�صتعملين  باإمكان  فاإن  وهكذا،  البيت.  داخل  انت�صارها 
الكاملة  الكفاءة  ي�صمن  بما  تعديل ت�صميمه  ثم  تنفيذه، ومن  وقبل  بعد ت�صميمه،  المبنى 
في الت�صميم. لكن هذا كله مره�ن بتط�ير ح��صبة الح�ا�س، وجعلها قادرة على التفاعل 
مع البيئة الم�صّبهة، والإح�صا�س بها اإح�صا�ًصا كاماًل كما في ال�اقع الحقيقي، ليمكن تحقيق 

الكفاءة في الت�صميم  وال��ص�ل اإلى اأق�صى درجات الراحة للُم�صتعِملين.

ا، ا�صتعمال تقانة الحقيقة الم�صّبهة في العمران ال�صجرّي وتن�صيق الحدائق،  اأي�صً ويمكن، 
ومدة  ورائحتها،  �صكلها،  ف  لتعرُّ الزه�ر  من  ن�ع  باأي  الحديقة  نزرع  اأن  يمكننا  اأنه  ذلك 
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تقانة  ا�صتعمال  يمكن  كما  �صاحبها.  وذوق  الحديقة  ينا�صب  ما  اختيار  ثم  ومن  اإزهارها، 
ال�صير، وكذلك  الحقيقة الم�صّبهة في التخطيط العمراني. فبالإمكان حّل م�صكلة ازدحام 
ر�صم خطط لعالج الك�ارث البيئية كالحرائق، والفي�صانات، والأعا�صير، والأوبئة، �صمن 
كل الظروف لتك�ن اأكثر نجاعة في عالج هذه الك�ارث من دون اجتهادات اآنية، بل بناًء على 

تجربة مدرو�صة بتقانة الحقيقة الم�صّبهة.

وقد  كبيرة،  علمية  وقيمة  وف�ائد جّمة  وا�صعة  اآفاق  ذات  ت�صميم  اأمام منهجية  نحن  اإًذا، 
ا منها لأن المجال ل يت�صع لح�صرها. لكن الأمر ل يخل� من مخاطر، خا�صة على  بّينت بع�صً
الفكر المعماري العربي الإ�صالمي وُه�ّيتنا المعمارية، وهذا ما �صاأحاول ت��صيحه فيما ياأتي 

من عر�س وتحليل.

خطورة منهجّية الت�صميم الت�صبيهّي
ن بنيتها الثقافية،  اإن اأي منهجية تعتمد على بيانات وق�اعد واأحكام ومفاهيم واأفكار تك�ِّ
ل اآلية تطبيقها، وتقانة ا�صتعمالها. واآلية التطبيق مره�نة ببنية المنهجية، فاإذا كانت  وت�صكِّ
نات المنهجية غربية الثقافة كان نتاجها المعماري غربّي ال�صكل والم�صم�ن، وهنا مكمن  مك�ِّ
الخط�رة. فاإذا ا�صتعملنا منهجية الت�صميم الت�صبيهي بعنا�صر بنيتها الثقافية الغربية في 
اإنتاج العمارة الإ�صالمية، نك�ن قد عملنا مرة اأخرى على تغييب فكرنا المعماري، وتزييف 
وعينا، وتبديد جه�دنا في ا�صتح�صار هذا الفكر وتداوله، واعدنا تبعيتنا المعمارية للغرب. 
والمعمارية  الثقافية  بنيتها  نات  بمك�ِّ ت�ظيفها  في  تكمن  وتقانتها  المنهجية  فخط�رة هذه 
بنيتها  تك�ين  واإعادة  التقانة  هذه  تط�يع  علينا  يت�جب  الخط�رة  هذه  ولتفادي  الغربية. 
ببيانات وق�اعد واأحكام ومفاهيم واأفكار عربية اإ�صالمية. اإًذا، علينا اأن ن�صارع اإلى تداول 
مرجعيتنا  نجعل  واأن  الدرا�صية،  الم�اد  في  وت�ظيفه  الإ�صالمي  العربي  المعماري  فكرنا 
المعمارية عربية اإ�صالمية في المقام الأول. ولت�صريع تداول هذا الفكر بمرجعيته، يت�جب 
على مراكز اأبحاث الدرا�صات المعمارية اأن تن�صىء لها م�اقع على الإنترنت، واأن تن�َصط في 
ن�صر فكرنا المعماري بمرجعيته العربية؛ اأي من م�صادره العربية الإ�صالمية ولي�س بمنهجية 
الم�صت�صرقين التاريخية التي تخت�صر هذا الفكر اإلى تاريخ للمباني، خا�صة من الأ�ص�ل غير 

العربية.

القرن  نهاية  في  الإ�صالمية«،  للعمارة  خان  »الآغا  برنامج  على  اقترحت  ذلك  ولتحقيق 
�س جزًءا من الجائزة للدرا�صات والأبحاث المعمارية، واأن ُيعاد النظر  الما�صي، اأن يخ�صِّ
يتم  واأن  للتكن�ل�جيا،  ما�ص�ص��صت�س  ومعهد  هارفارد  جامعة  في  العمارة  برنامج  بنية  في 
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التاريخية.  الم�صت�صرقين  منهجية  من  بدًل  الإ�صالمي  العربي  المعماري  الفكر  ت�ظيف 
ومبادئ  نظريات  فيه  ف  ُت�ظَّ الإ�صالمية  للمدينة  الإنترنت  على  م�قع  اإن�صاء  اقترحت  كما 
الإ�صالمي  العربي  المعماري  الفكر  ومبادئ  الإ�صالمي،  العربي  العمراني  التخطيط 
بالفكر  الملتزمين  والم�صلمين  العرب  المعماريين  من  نخبة  عليه  ي�صرف  واأن  ومفاهيمه، 
وعالمًيا،  واإ�صالمًيا  الفكر، عربًيا  تداول هذا  لت�صريع  وذلك  الإ�صالمي،  العربي  المعماري 
اإلى  يق�دنا  بدوره  التابعين. وهذا  ولي�س من  الع�لمة  الم�صاركين في �صنع  نك�ن من  ولكي 
تقييم ماهية التاأهيل المهني والثقافي للمعماري ودوره في المجتمع. لكن هذا القتراح لم 

ي�ؤخذ بعين العتبار.

ماهّية التاأهيل المهنّي والثقافّي للمعمارّي ودوره في المجتمع
وم�صت�عب  وملتزم  �صامل  معماري  مهند�س  خلق  ه�  المهني  التاأهيل  عملية  في  الأ�صل  اإنَّ 
البناء  ولتقانتي  للُم�صتعِملين،  النف�صية  وللمتطلبات  والمناخية  الجتماعية  بيئته  لظروف 
التقليدية والحديثة، ولمنظ�مة ق�انين البناء واأحكام التنظيم ومنهجيات الت�صميم وتقانة 
الحا�صب. اأما ماهية التاأهيل الثقافي فهي خلق مهند�س معماري ُملّم اإلماًما �صاماًل وواعًيا 
�س م�صاكل مجتمعه، وو�صع الحل�ل اأو الم�صاركة  بثقافته العربية الإ�صالمية، قادًرا على تلمُّ
في و�صع الحل�ل المنا�صبة، ل ا�صتيرادها من الثقافات المباينة للثقافة العربية الإ�صالمية.

المهني، خا�صة  التاأهيل  لعملية  كافية  العربية غير  الجامعات  الدرا�صية في  المناهج  لكن 
ال�صاعات  عدد  تقلي�س  تم  فقد  التدري�س.  في  الأمريكي  النظام  تتبنى  التي  الجامعات 
المعتمدة من )180( �صاعة معتمدة اإلى )165(، وفي بع�س الجامعات اإلى )155(�صاعة 
معتمدة، ناهيك عن اأن المناهج قبل عملية تقلي�صها لم تكن كافية لعملية التاأهيل المهني. 
الم�اد  في  اأي  التخ�ص�س؛  بمتطلبات  الخا�صة  الدرا�صية  الم�اد  في  تّم  التقلي�س  اأن  كما 
المعمارية، ولي�س في متطلبات الكلية اأو متطلبات الجامعة. اأ�صف اإلى ذلك �صعف التاأهيل 
المهني لأع�صاء هيئة التدري�س، الذي انعك�س على اأدائهم الأكاديمي، ومن ثم على التاأهيل 
المعرفة  اإنتاج  في  الم�صاركة  على  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  قدرة  اإنَّ عدم  للطالب.  المهني 
المعمارية، ومتابعة م�صتجداتها وتقانات اإنتاجها، جعل منهم على اأح�صن الأح�ال ي�صت�ردون 
المعرفة المعمارية الغربية، اأو يق�م�ن بدور اأ�صبه بدور وكالء مهنيين يعمل�ن على ترويج 
فل�صفة  على  مبني  وغير  ممنهًجا،  لي�س  فالتدري�س  الطالب.  عق�ل  في  الغربية  العمارة 
قائمة على اأُ�ص�س ومعايير علمية، واإنما على محاكاة اأعمال المعماريين الغربيين وتقليدها 
الت�صميم  واأُ�ص�س  الأحكام  منهجية  بذلك  فُغّيبت  للغربيين.  المعماري  الإنتاج  واقتبا�س 
ل الأمر اإلى القتبا�س والت�صميم ال�صكلي المجرد، المتمح�ر ح�ل فكرة اأو  المعماري، وتح�َّ
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َرت  مفه�م �صكلي جمالي Concept، فاأُفرغت العمارة من م�صامينها الجتماعية، واخُت�صِ
د، �صبه انتفاعي في اأح�صن الأح�ال، كما في  من فن انتفاعي )وظيفي( اإلى فن �صكلي مجرَّ

عمارة التفكيك ال�صائد تدري�صها في جامعاتنا العربية. 

التي  القيم  المعماري وتجريده من منظ�مة  للفكر  تنحية  اإل  المنهجيات ما ه�  تنحية  اإنَّ 
تحكم العمل اأو الُمنَتج المعماري، اأنها عملية مق�ص�دة لتفريغ الفكر المعماري غير الغربي، 
واإجها�س  والعقائدية،  العقدية  م�صامنيه  من  الإ�صالمي،  العربي  المعماري  الفكر  ومنها 
ُه�ّية  دون  من  مجردة  �صكلية  ممار�صات  اإلى  العمارة  وتح�يل  ت�ظيفه،  اإعادة  محاولت 
معمارية، كما ه� �صائد في العمارة الأمريكية؛ لأن المجتمع الأمريكي الراأ�صمالي الذي يق�د 
الع�لمة ه� مجتمع »عملّي« Pragmatic غير عقائدي، ل ي�صمح، بل ل يحتمل الممار�صات 
العقدية اأو العقائدية، لخط�رتها على الراأ�صمالية)39(، ول بد من الق�صاء عليها اأينما ُوجدت 

وبكل الطرق، خا�صة اإذا كانت اإ�صالمية. 

النظام  تتبنى  التي  الجامعات  في  الدرا�صية  المناهج  اخت�صار  تم  ال�صبب  لهذا  وربما 
الأمريكي قيا�ًصا على الجامعات الأمريكية. والالفت اأن اخت�صار المناهج الدرا�صية تم في 
كل الجامعات العريبة )لي�س فقط في العمارة بل في كل التخ�ص�صات( وفي وقت متزامن، 

الأمر الذي يدع� اإلى الت�صاوؤل لماذا؟ ولم�صلحة من؟ 

لالإجابة عن هذا الت�صاوؤل ل اأملك �ص�ى ا�صتقراء الأحداث، فلي�س ثمة وثائق نعتمد عليها 
وهذان  الح�صارات«.  دام  »�صِ هنتنغتون  وكتاب  التاريخ«،  »نهاية  فوكاياما  كتاب  �ص�ى 
العالم  العقائدي في  اأنهى ال�صراع  للع�لمة، فالأّول  العدوانية  الن�ايا  ران عن  الكتابان يعبِّ
الراأ�صمالية  ل�صالح  ال�صراع  هذا  وح�صم  ال�ص�فييتي،  التحاد  وتفكك  ال�صي�عية  ب�صق�ط 
الأمريكية العملية. والثاني نّبه اإلى خط�رة ال�صراع)40( العقدي الم�صتقبلي بين الراأ�صمالية 
من ناحية، وبين �صبع اأو ثمان ح�صارات اأخطرهما الإ�صالم والك�نف��صيه في ال�صين. فاإذا 
كان الإ�صالم م�صتهدًفا، وهذا حقيقًة ولي�س ا�صتقراًء؛ فاإن تاأهيل اأبنائه علمًيا ومهنًيا يدخل 

ا.  في نطاق ال�صتهداف اأي�صً

العربي  العالم  جامعات  اإلى  الآلية  هذه  ت  امتدَّ كيف  والتحليل  بالعر�س  ياأتي  فيما  واأُبّين 
لت�صمل مناهجها الدرا�صية ولتكتمل الحلقة، التي �صملت مناهج المدار�س قبل الجامعات.

اإن اأهّم عاملين في اآلية عمل تغيير المناهج الدرا�صية وا�صتهداف التاأهيل المهني والمعماري 
)الجامعات؛  التعليمية  والم�ؤ�ص�صات  النقد،  و�صندوق  الدولي،  البنك  هي:  بالتحديد  منه 
و�صندوق  الدولي  البنك  اأما  والأوروبية.  الأمريكية  الثقافية(  والمراكز  الأبحاث  مراكز 
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القت�صادي  الت�صحيح  برامج  ل�صبط  التعليمية  الكلفة  خف�س  ب�صرورة  اأفتيا  فقد  النقد، 
ق  في الدول النامية ومنها العالم العربي، فكان ل بد من تقلي�س المناهج الدرا�صية لتحقِّ
هذه البرامج غاياتها. والغايات الحقيقية للبنك الدولي و�صندوق النقد، هي اإرغام العالم 
والتاأهيل  بالذات.  ولأمريكا  للغرب  وال�صيا�صية  والقت�صادية  الثقافية  التبعية  على  العربي 

المهني المعماري منه كان وما يزال من جملة غايات البنك الدولي و�صندوق النقد.

واأما الم�ؤ�ص�صات التعليمية فتتبنى �صيا�صة التبادل الثقافي مع الجامعات العربية، وتمار�س 
الجامعات  اأي  الأطراف  تتمح�ر ح�لها  تعليمية  الثقافية كمراكز  الف�قية  الم�ؤ�ص�صات  هذه 
برامجها مثالية  واأن  اأن يحتذى،  الذي يجب  النم�ذج  الأمريكية هي  فالجامعات  العربية. 
عن  ناهيك  برامجها،  وتبّني  الجامعات  هذه  وتقليد  الإذعان  وعلينا  العربية،  لجامعاتنا 

تبنيها ل�صيا�صة البنك الدولي و�صندوق النقد وخططهما وا�صتعمالها لتنفيذ �صيا�صتيهما.

تقلي�س  �صيا�صة  وراء  الن�ايا  حقيقة  تجاهل�ا  ربما  العربية  الجامعات  على  القائمين  اإن 
التاأهيل  اأن  تجاهل�ا  اأنهم  كما  ال�صيا�صة.  هذه  من  جزًءا  فاأ�صبح�ا  الدرا�صية،  المناهج 
الأبحاث،  ومراكز  والم�صانع  ال�صركات  في  بل  الجامعات؛  في  يتم  ل  اأمريكا  في  المهني 
واأن دور الجامعات الأمريكية في المرحلة الدرا�صية الأولى ه� تفريغ ال�صحنات ال�صيا�صية 
عند الطالب واإبعادهم عن الفكر العقائدي، من خالل تمييع التعليم، وتقلي�س المناهج، 
وت�صهيل النجاح، وت�فير اأج�اء الله� والمرح)41( ط�ال فترة الدرا�صة وحتى التخرج، لُيعاد 
تاأهيلهم مهنًيا بعد ذلك في الحياة العملية تحت �صرامة العمل، واإرها�صات الحياة، وق�ص�ة 
الم�ص�ؤولين. لأن الت�صي�س ممن�ع في العمل، والإذعان والطاعة اأمران �صروريان لال�صتمرار 
ت��صية  دون  من  جديد  عمل  ل  لأنه  الدائمة،  البطالة  اأي  الف�صل؛  ه�  فالعقاب  واإل  فيه، 
تاأهيله مهنًيا بعد تخرجه من الجامعة  ُيعاد  اإيجابية من مكان العمل القديم. فالمعماري 
في اأمريكا على مدى )10( �صن�ات من التدريب في الحياة العملية حتى ُي�صَمح له بتقديم 
امتحان الت�صجيل في جمعية المعماريين الأمريكية AIA، لي�صبح معمارًيا م�ؤهاًل يحق له 
اإًذا، فالتاأهيل المهني  اإذا نجح في المتحان.  ممار�صة المهنة والت�قيع على المخططات؛ 
�ْس ول ن�صتطيع مجاراته لأ�صباب �صيا�صية  والمعماري ب�صكل خا�س في اأمريكا ُمبرَمج وُم�َصيَّ
رة ووعيهم ال�صيا�صي والثقافي  واأخالقية واقت�صادية. فنحن بحاجة اإلى جه�د اأبنائنا المبكِّ
الدائمين لإبراز ُه�ّيتنا المعمارية وتحريرهم من عقدة الأجنبي وبناء اقت�صادنا ال�طني. 
د جه�دهم هذه المدة من الزمن، كما  فلي�س لدينا هذا الترف القت�صادي الذي يجعلنا نبدِّ
اأنه لي�س لدينا الم�ؤ�ص�صات التي ت�صت�عب الخريجين وتعيد تاأهيلهم المهني. ولكل الأ�صباب 
مثل  يتم  ولكي  للمعماريين،  المهني  للتاأهيل  الرئي�صي  المكان  هي  الجامعة  فاإن  ال�صابقة، 
اأع�صاء  وتق�ية  تقلي�صها،  ل  الدرا�صية  المناهج  ت��صعة  على  العمل  بد من  ل  التاأهيل  هذا 
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هيئة التدري�س وحثهم على الم�صاركة في اإنتاج المعرفة المعمارية ل ا�صتيرادها، لكي يت�افر 
لديهم فائ�س معرفي ثقافي يرفدون به عملية التاأهيل المهني للمعماري. فالتاأهيل الثقافي 

ل يقّل اأهمية عن التاأهيل المهني، وه� ما �صاأتناوله فيما ياأتي.

التاأهـيل الثـقافي
اإن التاأهيل الثقافي ه� ح�صيلة معرفية اإ�صافية للمناهج الدرا�صية، وظيفته اإ�صفاء الُبعد 
بالثقافة  ال�عي  وتعزيز  المعماري،  للت�صميم  دة  المجرَّ الهند�صية  الحل�ل  على  الإن�صاني 
العربية الإ�صالمية، وتفعيل فكرنا المعماري، وت�صجيع اإنتاج المعرفة المعمارية، وتح�صين 
ثالثة م�صادر هي:  الثقافي  وللتاأهيل  الغربية.  العمارة  نف�ذ  من  المعمارية  اأعمالنا  اإنتاج 
البيئة الحا�صنة، والمطالعة، واأع�صاء هيئة التدري�س. وقد تكلمت عن البيئة الحا�صنة في 
بداية هذه الدرا�صة، ونبهت اإلى �صرورة تعريبها، واأما المطالعة فهي نادرة، بل تكاد تك�ن 
معدومة في ال��صط المعماري الطالبي، وذلك لأن اأ�صاليب التدري�س وطرائقه تعتمد على 
البيئة  تعريب  اإ�صرارنا على �صرورة  والتقليد. ومن هنا جاء  والقتبا�س  الب�صرية  الثقافة 
الحا�صنة، وت�ظيف منهجية الأحكام العربية الإ�صالمية في م�اد الت�صميم المعماري ولي�س 
الت�صميم ال�صكلي المجرد concept، وتعريب الن�صيج العمراني في مدننا العربية، وذلك 
لتكتمل عنا�صر الثقافة الب�صرية التي ينهل منها الطالب ثقافتهم، ناهيك عن محدودية 
لطالبهم  قدوة  لي�ص�ا  فهم  المطالعة،  قّلة  ب�صبب  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من  الكثير  ثقافة 
ولي�ص�ا م�صدًرا للثقافة المعمارية، فهم كما اأ�صلفت غير قادرين على الم�صاركة في اإنتاج 
المعرفة المعمارية، ول حتى على متابعة م�صتجدات تخ�ص�صاتهم. كما اأن م�صدر ثقافتهم 
اإًذا و�صيلة  وما ينقل�نه من فائ�س معرفّي اإلى طالبهم ه� غربي ولي�س عربًيا. فالمطالعة 
ل  الطالب  يتلقاه  الذي  الثقافي  التاأهيل  ماهية  فاإن  �صبق،  ما  اإلى  وا�صتناًدا  فاعلة.  غير 
�س م�صاكل  تلمُّ المعماريين على  الخريجين  ي�صاعد  المهني، ول  التاأهيل  ن�عية  يختلف عن 
من  ن�ع  اأي  واإًذا،  لها.  المنا�صبة  الحل�ل  و�صع  في  الم�صاركة  اأو  الحل�ل  وو�صع  المجتمع، 
ج مهند�صين معماريين؟ اأم نخرج  المهنيين المعماريين يتخرج�ن من جامعاتنا؟ هل نخرِّ

ر�صامين معماريين؟

لها  عر�صت  التي  المعطيات  �صمن  الخريج،  ماهية  وتحديد  الت�صاوؤلت  هذه  عن  لالإجابة 
على مدار هذا الدرا�صة، من بيئة ثقافية اإلى بيئة تعليمية، وما تت�صمنه من م��ص�عات كان 
اأزعم  الدرا�صية،  المناهج  ومحدودية  للمعماري  الثقافي  والتاأهيل  المهني  التاأهيل  اآخرها 
اأن جامعاتنا العربية، التي تتبّنى نظام التعليم الأمريكي، غير قادرة على تاأهيل مهند�صين 
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معماريين، واإنما ر�صامين معماريين بقدرات عادية. ولكي تتمكن هذه الجامعات من القدرة 
على تخريج مهند�صين معماريين ي�ؤدون دورهم في المجتمع يت�جب عليها عمل الآتي:

اأوًل: النعتاق من التبعية الأمريكية ومرجعيتها الأكاديمية.
ثانًيا: ت��صعة المناهج الدرا�صية بدًل من تقلي�صها، وجعل مرجعيتها عربية اإ�صالمية.       

ثالًثا: اإعادة تاأهيل اأع�صاء هيئة التدري�س مهنًيا وثقافًيا واإلزامهم بتعريب تفكيرهم.
رابًعا: ت�ظيف اآلية التعليم التي اقترحتها �صابًقا في هذه الدرا�صة.

وقادرين على  ملتزمين  بتخريج مهند�صين معماريين  الكفيل  ه�  الت��صيات  اتباع هذه  اإن 
اأداء دورهم في المجتمع.

دور المعماري في المجتمع

اإن المعماري �صاحب مهنة رفيعة في المجتمع، َم�ِصْي�َصٌة بالإن�صان ب�صكل مبا�صر، وهي من 
اأقدم المهن اإن لم تكن اأقدمها، وكانت وظيفتها الرئي�صية وما تزال ت�فير الأمان والراحة 
للُم�صتعِملين وباقي ال�ظائف تتفرع منهما. والأمان ج�صدي والراحة نف�صية، فالمعماري اإًذا 
يتعامل مع ج�صد الإن�صان ونف�صه )روحه( بم�صت�يات مختلفة، منها الأمني ومنها الجتماعي 
اأبحاثي  في  المفاهيم  لهذه  عر�صت  ولقد  الثقافي.  ومنها  ال�صحي  ومنها  النف�صي  ومنها 
العربي  المعماري  فكرنا  الأكبر من  الجزء  تغطي  و�صنفت )24( مفه�ًما منها  المختلفة، 
الإ�صالمي في ُمعلَّق معماري با�صم »العمارة االإ�صالمية: مفاهيم وعنا�صر«)42(. ول�صت هنا 
في �صدد عر�س هذه الم�صت�يات، و�صرح ما ت�صّمنته من مفاهيم معمارية اأ�صا�صية في عمليتي 
التاأهيل المهني والثقافي للمعماري؛ بل في �صدد التذكير ب�ج�دها، والعمل على ح�ص�رها، 
وت�ظيفها في عمليتي التاأهيل المهني والثقافي للمعماري، حتى ت�صاعده على اأداء دوره في 
للمعماري في  الريادي  الَم�ْصي�س بالإن�صان وحاجاته الج�صدية والنف�صية. والدور  المجتمع، 
المجتمع اأُدلِّل عليه بق�لين ماأث�رين: اأولهما لعلي بن اأبى طالب )كرم اهلل وجهه( اإذ يق�ل: 
والثاني  ال�صيق«،  والمنزل  ال�صوء،  ال�صوء، وجار  وولد  ال�صوء،  اإمراأة  ال�صوء:  »اأربعة من 
يعمل على  اأن  المعماري  المطل�ب من  فاإذا كان  داره«،  الرجل  اآخر ه�: »جنَّة  ماأث�ر  ق�ل 
وا�صح  ه�  كما  فيهما،  الت�ازن  واإحداث  النف�صي  وال�صتقرار  الجتماعية  العالقات  �صبط 
في الق�لين ال�صابقين، فاإن دوره في المجتمع دور ريادي بالتاأكيد. وعليه، فاإن تاأهيله مهنًيا 
للثقافة  والعقائدية  العقدية  الأُطر  �صمن  يتم  اأن  لبد  الريادي،  بدوره  يق�م  لكي  وثقافًيا، 

د ُه�ّيتنا المعمارية. العربية الإ�صالمية، لأن هذا الدور، و�صمن هذه الأطر، ه� الذي يحدِّ
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الُهوّية المعمارّية
بين  المعمارية  »الخ�صو�صية  ب�  الم��ص�مة  درا�صتي  في  المعمارية  لله�ية  عر�صت  لقد 
با�صم  بحًثا  الم��ص�ع  هذا  قتلت  ولقد  ال�صكلي«)43(،  والمظهر  الفكري  الم�صمون 
باأنها:  وعّرفتها  �صيء،  في  مفه�ًما  عنها  تختلف  ل  لله�ية  رديفة  كلمة  وهي  الخ�ص��صية، 
»وليدة الظروف التي تحكم ن�صاأة الظاهرة المعمارية من ناحية، ورهينة الع�امل التي تحكم 
وت�ؤثر في تط�ر هذه الظاهرة من ناحية ثانية«. واأن الخ�ص��صية )اله�ية( لي�صت مفه�ًما 
متغيًرا  يك�ن  وربما  الفكر،  م�صت�ى  على  ر  ومتط�ِّ د  متجدِّ مفه�م  هي  بل  كالطراز،  جامًدا 
اأن الخ�ص��صية هي ما تتميز به العمارة من  اإلى  ال�صكلي، وَخُل�صت  على م�صت�ى المظهر 

م�صامين فكرية ومظاهر �صكلية.

وفي هذه الدرا�صة عر�صت لله�ية الثقافية وعرفتها وو�صحت باأنها ت�صمل مجم�عة ه�يات 
جزئية منها اله�ية المعمارية، واأنها تت�صكل �صمن الأو�صاع الثقافية والمعمارية ال�صائدة، 
حيث عر�صت لهذه الأو�صاع على مدار هذه الدرا�صة، وطرحت البدائل الثقافية والمعمارية 
العربي  المعماري  الفكر  وتحرير  المعمارية،  ثقافتنا  م�صار  لت�صحيح  الإ�صالمية  العربية 
الإ�صالمي من منهجية الم�صت�صرقين التاريخية، التي تخت�صر العمارة الإ�صالمية اإلى تاريخ 
ك في اأ�صالتها المعمارية.  للمباني من الأ�ص�ل المعمارية غير العربية، فتزيِّف ه�يتنا وت�صكِّ

و�صاأتابع عر�صي لالأو�صاع الثقافية والمعمارية التي اأثَّرت على ه�يتنا المعمارية في الآتي:

لقد زاد من وطاأة ح�ص�ر هذه المنهجية في فكرنا المعماري العربي الإ�صالمي ظه�ر حركة 
ما بعد الحداثة، حيث ظهرت في اأمريكا في نهاية ال�صتينيات وو�صلتنا خالل الثمانينيات، 
اإلى مفه�م �صكلي م�صّ�ه، وغيَّبت  تاأثيًرا �صلبًيا على ه�يتنا المعمارية، فاخت�صرتها  واأثرت 
م�صامينها الفكرية كلًيا. ومما �صاعد هذه الحركة على ذلك اأنها دعت اإلى اإحياء العمارة 

الكال�صيكية والتقليدية، وتبنَّت الع�دة اإلى التاريخ؛ اأي ا�صتعمال عنا�صر معمارية تقليدية.

العالمين  في  والعملي  الأكاديمي  المعماريين  ال��صطين  في  قب�ًل  الحركة  هذه  لقت  لقد 
العربي والإ�صالمي، وذلك لأنها �صمحت با�صتعمال عنا�صر »تراثية« من العمارة الإ�صالمية، 
فالم�صت المخزون النف�صي ال�طني والثقافي عند الجميع، خا�صة اأن الُمنَتج المعماري اأ�صبح 
ر عن اله�ية المعمارية للثقافة العربية الإ�صالمية.  يحمل ا�صم العمارة الإ�صالمية، التي تعبِّ
بم�افقة  تم  »الإ�صالمي«  المعماري  اأن منتجها  رواًجا، ه�  الحداثة  بعد  ومما زاد حركة ما 
الم�صّ�ه  ال�صكلي  العتراف  هذا  �س  اأ�صَّ اإذ  الإ�صالمية؛  بالعمارة  غربي  باعتراف  اأي  غربية؛ 
دعامة رئي�صية ارتكز اإليها وكالء العمارة الغربية من اأكاديمين وممار�صين في ترويج حركة 
منهجية  ز  عزَّ الذي  الأمر  الم�صّ�ه،  ال�صكلي  الإ�صالمي  المعماري  ومنتجها  الحداثة  بعد  ما 
ممن  والم�صلمين،  العرب  للمعماريين  الجادة  المحاولت  وقاوم  التاريخية،  الم�صت�صرقين 
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التزم�ا بالثقافة العربية الإ�صالمية وعمارتها في طرح الفكر المعماري العربي الإ�صالمي 
من م�صادره وبمنهجيته ال�صاملة، واأعاق تداوله وت�ظيفه في المناهج الدرا�صية والممار�صات 
المعمارية، ومن ثم اأعاق خلق ه�ية معمارية عربية اإ�صالمية حقيقية ذات م�صامين فكرية 

ومظاهر �صكلية خا�صة بها.

والحقيقة اأننا لم نتعافى من نف�ذ حركة ما بعد الحداثة وت�صطيحها له�يتنا المعمارية اإلَّ 
حين اأُعِلن م�تها في الغرب، وظهرت عمارة التفكيك كبديل لها؛ اإذ �صرعان ما ن�صط وكالء 
العمارة الغربية في العالم العربي في ا�صتيرادها وترويجها كاآخر �صرعة معمارية، وجعل�ا 
والت�صطيح  ال�صكلي  الت�ص�يه  الإ�صالمية من  العمارة  فتعافت  الحداثة،  بعد  لما  بدياًل  منها 
اله�ية �صكاًل  باإلغاء  التدميرية  التق�ي�صية  التفكيك العدمية  الفكري لتجابه دعاوى حركة 
وفكًرا، وتدمير البنى والتراكيب المعمارية، المت�ا�صع عليها، من خالل اإ�صعاف العنا�صر 
لخلق حالة  الثقافية  وم�صامينها  والجمالية،  ال�ظيفية  معانيها  وتجريدها من  المعمارية، 
اأن ل  اإدراك  اإلى  اإرباك و�صبابية عند المتلّقي )الُم�صاِهد للعمل المعماري( بحيث ينتهي 

�صيء له قيمة اأو معنى فتفقد بذلك العمارة ه�يتها.

فعمارة التفكيك خلَّ�صت العمارة الإ�صالمية من التزييف الذي فر�صته على ه�يتها عمارة 
اإلغاء ه�يتها  الإ�صالمية م�اجهة خطر  العمارة  ناحية، وفر�صت على  الحداثة من  بعد  ما 
الذين  والم�صلمين  العرب  والمعماريين  لالأكاديميين  المجال  فتركت  اأخرى.  ناحية  من 
التزم�ا بالثقافة العربية الإ�صالمية وعمارتها، م�اجهة هذا الخطر، وطرح الفكر المعماري 
بمنهجية  ولي�س  ال�صاملة  وبمنهجيته  الإ�صالمية،  العربية  م�صادره  من  الإ�صالمي  العربي 
الم�صت�صرقين التاريخية. لكن لالأ�صف ما تزال جامعاتنا تتنكر للمنهجية ال�صاملة، وتتبنى 
منهجية الم�صت�صرقين في تدري�س العمارة الإ�صالمية كتاريخ للمباني في مادة تاريخ العمارة، 
المرحلة  في  العمارة  ونظريات  المعماري  الت�صميم  مادتي  في  التفكيك  عمارة  �س  وتدرِّ
الدرا�صات  برامج  في  الم�صت�صرقين  منهجية  تتبنى  جامعاتنا  اأن  كما  الأولى.  الجامعية 
العليا، وتقّر اأ�صل�بها في التحليل ال�صكلي للعمارة، وتروج لالأ�ص�ل المعمارية غير العربية. 
فجامعاتنا من خالل مناهجها تعمل على اإلغاء ه�يتنا المعمارية وتزييف وعي اأبناءنا. فهي 
اإما عاجزة عن تحقيق فل�صفة التعليم واأهدافه اأو غير راغبة، وربما ين�صحب هذا ال�اقع على 
اإدارة الجامعات العربية التي لم تفعل �صيًئا لتغيير هذا ال�اقع وتفعيل ح�ص�ر الثقافة العربية 

الإ�صالمية في المناهج الدرا�صية.

وا�صتناًدا اإلى ما �صبق، فاإن ه�يتنا المعمارية العربية الإ�صالمية ما تزال في خطر، غام�صة 
بل  فح�صب؛  الدرا�صية  المناهج  في  وا�صحة  غير  لي�صت  الثقافية  وخ�صائ�صها  وم�ص��صة، 
الثقافي،  واأ�صاليب تدري�صهم والتزامهم  التدري�س  اأع�صاء هيئة  ا في عق�ل كثير من  واأي�صً
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المعماري  انتهاجهم  وفي  المعماريين  الممار�صين من  وا�صحة كذلك في عق�ل  وهي غير 
الم�صت�رد الذي ل يمت للعمارة الإ�صالمية ب�صلة.

لها  التي عر�صت  الم�صّبهة،  الحقيقة  تقانة  المعمارية بظه�ر  الخطر على ه�يتنا  زاد  لقد 
�صابًقا، اإلى جانب خطر عمارة التفكيك، واأخ�صى اإذا لم ن�صارع بتط�يع هذه التقانة، كما 
اأو�صحت �صابًقا، وكم�صاركين في اإنتاج المعرفة المعمارية لخدمة فكرنا المعماري العربي 

الإ�صالمي بمنهجيته ال�صاملة، اأن نفقد ه�يتنا المعمارية اإلى الأبد.

في  والعملي  الأكاديمي  ال��صطين  في  م�صتعملة  غير  التقانة  هذه  اأن  الأمر  في  والم�ؤ�صف 
اليد.  اأ�صابع  العربية ل يتجاوز عدد  العربي، با�صتثناء عدٍد محدوٍد من الجامعات  العالم 
ولح�صن الحظ اأنها ل تزال في بداياتها في الغرب، وفر�صتنا كبيرة باأن ن�صارع اإلى تط�يعها 

ع لي�س فقط ه�يتنا المعمارية بل كل ثقافتنا. لخدمة عمارتنا وه�يتنا قبل ان تكتمل وتط�ِّ

المعمارية  وهويتنا  عام،  ب�صكل  الثقافية  هويتنا  د  يهدِّ الذي  الخطر  اأن  اأزعم  اأخيًرا، 
اأنف�صنا اكثر مما هو ظاهر في عدوانية الغرب. وذلك الأننا ال  ب�صكل خا�س، كامن في 
ن�صارك في اإنتاج المعرفة المعمارية بل ن�صتوردها من الغرب، و�صتبقى هويتنا المعمارية 
دة المعالم، اإلى اأن يتمكن اأع�صاء هيئة التدري�س  المعا�صرة ف�صيف�صائية غربية، غير محدَّ
االإ�صالمية من م�صادرها  العربية  المعمارية  المعرفة  اإنتاج  العربية من  في جامعاتنا 
العربية وبمعاييرنا الثقافية ولي�س بمنهجية الم�صت�صرقين التاريخية. والى اأن تحترم 
االإ�صالمية،  العربية  الثقافة  اأبناء  للملتزمين من  المعماري  الفكري  االإنتاج  جامعاتنا 

ف اإنتاجهم في مناهجها وتعمل على تعزيزه ال تغييبه. وتوظِّ

واأخل�س اإلى اأن ثقافة المعماري في العالم العربي لي�صت ثقافة عربية بل غربية، واأن 
تعريبها منوط باإدارة الجامعات العربية وباأع�ساء هيئة التدري�س وال يحتاج اإلى قرار 
واحترام  داخلها،  من  والتفكير  االإ�صالمية  العربية  بالثقافة  االلتزام  اإلى  بل  �صيا�صي؛ 
المعرفة  اإنتاج  في  والم�صاركة  الدرا�صية،  المناهج  في  فكرها  وتوظيف  منجزاتها 
الغربية  للثقافة  التبعية  من  التخلُّ�س  يتم  عندئذ  ا�صتيرادها،  عن  والكّف  المعمارية، 
وتاأكيد  المعمارية  وتعريب هويتنا  المعماري  ثقافة  تعريب  يمكننا  وعمارتها، وعندئذ 

ح�صورها العربي االإ�صالمي الوا�صح والمميز.

خــاتــمـــــــــــــة
العربية  المعمارية  اله�ية  ت�صكيل  في  واأثرها  المعماري  لثقافة  الدرا�صة  هذه  خ�ص�صُت 
الإ�صالمية، فكًرا وممار�صًة. ولتحقيق هذه الغاية عالجت في هذه الدرا�صة م��ص�عات عدة، 
ابتداًء من عم�ميات الثقافة، واله�ية الثقافية، والبيئة التعليمية، وفل�صفة التعليم الجامعي، 
واأهدافه، واآلية التعليم، وثقافة اأع�صاء هيئة التدري�س، وتاأهيلهم العلمي، وم�صادر المناهج 
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التاأهيل  وماهية  الم�صبهة،  الحقيقة  وتقانة  الت�صميم،  ومنهجيات  العلمية،  ومرجعيتها 
تعاملت  ولقد  المعمارية.  باله�ية  وانتهاء  المجتمع،  في  ودوره  للمعماري  والثقافي  المهني 
رُت  فكَّ الإ�صالمية،  العربية  بالثقافة  فيها  التزمت  �صاملة،  بمنهجية  الم��ص�عات  هذه  مع 
من  تغييبه  تم  اأو  ُغيِّب  ما  وك�صفت  معاييرها،  مت  وحكَّ مرجعيتها،  واعتمدت  داخلها،  من 

اإنجازاتها. 
واأن  عربية،  ولي�صت  غربية  ثقافة  المعماري  ثقافة  باأن  م�صتنتًجا  الدرا�صة  هذه  وختمت 
تعريبها عملية مرتبطة باإرادة القائمين على الجامعات العربية، وباأع�صاء هيئة التدري�س، 
اآلية التعليم التي اقترحتها، ومن خالل  ولي�س بقرار �صيا�صي. واأن التعريب يتم من خالل 

الت��صيات التي �صّمنتها في م��ص�عات هذه الدرا�صة، التي يمكن اإجمالها في الآتي:
اإن تعريب الثقافة المعمارية، فكًرا وممار�صًة، ثقافًة وُه�ّيًة، ل يتم اإلَّ اإذا التزامنا بالثقافة 
واأعدنا  الدرا�صية،  المناهج  في  فكرها  ووظفنا  منجزاتها،  واحترمنا  الإ�صالمية،  العربية 
ا�صتيرادها.  المعمارية بدًل من  المعرفة  اإنتاج  التدري�س، وعِملنا على  اأع�صاء هيئة  تاأهيل 
عندئذ يمكننا التخلُّ�س من التبعية للثقافة الغربية وعمارتها، وعندئٍذ يمكننا تعريب ثقافة 

المعماري وتعريب اإنتاجنا المعماري وه�يتنا المعمارية.
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كانت منجزات الح�صارة الإ�صالمية الفكرية والثقافية يجري عليها التقادم، فلماذا ل يجري هذا 
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الدولة العثمانية، وذلك على النقي�س من العالم العربي الذي فقد �صلطته ال�صيا�صية ل�صالح دولة 
اإ�صالمية وبقي على �صلة باإنتاجه الح�صاري حتى تم ا�صتعماره من جانب اأوروبا، فا�صُتبدلت ُنُظمه 
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الك�يت، www.nashiri.net،�س �س: 38-15.
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منتدى الفكر العربّي ي�سارك في اإعالن
تاأ�سي�ص ملتقى الحوار العربي- التركي

 2013/4/1-3/31 ي�مين  مدى  على  المنامة  عا�صمتها  في  البحرين  مملكة  ا�صت�صافت 
من  عدد  بم�صاركة  التركي،  العربي-  الح�ار  لملتقى  الثاني  التنظيمي  الجتماع  اأعمال 
الم�ص�ؤولين والمثقفين والإعالميين من البحرين ودول عربية اأخرى، واأمناء مراكز فكرية 
تركية،  فكرية  ومراكز  م�ؤ�ص�صات  وكذلك  العربي،  الفكر  منتدى  بينها  وبحثية عربية، من 

و�صخ�صيات من الجانب الر�صمي التركي والبحريني.

واأُلقيت في حفل الفتتاح كلمات من بينها كلمة ال�صيخة هيا بنت را�صد اآل خليفة، الع�ص� 
الم�ؤ�ص�س في ملتقى الح�ار العربي التركي، التي اأكدت اأن الملتقى ينبثق من فكرة رائدة 
اأهل  بين  الدوؤوب  ال�صعي  من  والأتراك، كجزء  العرب  بين  والفهم  الثقة  من  لبناء ج�ص�ر 
الدراية والعرفة لتك�ين اأ�ص�س العالقات الإن�صانية ال�صحية، وبناء ال�صالم والأمن ل�صالح 

المنطقة والمجتمع العالمي.

كما تحدث في الفتتاح عن الجانب التركي ال�صيد اأر�صد هرمزلو، كبير م�صت�صاري رئي�س 
الجمه�رية التركية، واأمين عام الملتقى، م�ؤكًدا دور تركيا في م�صاندة الق�صايا العربية، 
وتطلعها اإلى هذا الدور الإيجابي، واأن يك�ن الملتقى عن�اًنا للح�ار العربي التركي الهادف 

البناء الذي يخدم الت�ا�صل والحق�ق الإن�صانية ل�صع�ب المنطقة.

وكذلك تحدثت معالي ال�صيدة �صميرة رجب، وزيرة الإعالم في مملكة البحرين، ح�ل عدد 
من الق�صايا الملّحة التي تفر�صها التط�رات في المنطقة، والتي ينبغي اأن يت�ا�صل الح�ار 

ح�لها بين العرب والأتراك في �ص�ء الأبعاد التاريخية والح�صارية الم�صتركة.

الجتماع  هذا  في  الفقيه  ال�صادق  الدكت�ر  العربي  الفكر  لمنتدى  العام  الأمين  وتحدث 
م�صيًرا اإلى المفا�صل المهمة في تط�ر العالقات العربية التركية، ول �صيما خالل العقدين 
الأخيرين، وما يفر�صه ذلك من النتباه اإلى الق�صايا التي ن�صاأت عن هذه التط�رات، وكذلك 
التح�لت التي اأفرزتها التغييرات الأخيرة لمرحلة الربيع العربي، ما ي�صتلزم تعميق الح�ار 
بين العرب والأتراك وفق منهجية واآليات عمل وا�صحة، ُتفِرز في المح�صلة اأدوات �صالحة 

لخدمة ال�صع�ب وحق�قها الإن�صانية.
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في  الم�صاركين  اإلى  طالل  بن  الح�صن  الأمير  وراعيه  المنتدى  رئي�س  �صم�  تحيات  ونقل 
الملتقى، وتمنياته لهم بالت�فيق في تحقيق اأهداف الملتقى.

اإقامة  وفي  الفكري  طالل  بن  الح�صن  الأمير  �صمّ�  بدور  الملتقى  في  الم�صارك�ن  واأ�صاد 
ج�ص�ر الت�ا�صل والح�ار بين العرب والأتراك، كما بين العرب و�صع�ب المنطقة والعالم، 

ودور منتدى الفكر العربي الرائد في هذا المجال منذ اأكثر من ثالثين عاًما. 

ا ح�ل الأن�صطة الح�ارية التي  م ال�صيد كايد ها�صم، م�صاعد اأمين عام المنتدى، عر�صً وقدَّ
على  ذلك  �صمن  مركًزا  تاأ�صي�صه،  منذ  والعالمي  الإقليمي  ال�صعيد  على  المنتدى  عقدها 
الما�صي  العام  الت�صعينيات وما بعدها، وحتى  العرب والأتراك منذ  الجه�د الح�ارية بين 
2012، حيث عقد المنتدى لقاًءا ح�ارًيا ح�ل م�صتقبل العالقات العربية التركية. واأو�صح اأن 
الأر�صية الم�صتركة بين الجانبين تعطي الح�ار بينهما ق�ة ال�صتمرار، وتفتح اآفاًقا وا�صعة 
لتفعيل روؤى م�صتركة ينتجها الح�ار بينهما لخدمة �صع�ب الإقليم والمنطقة والعالم بمنطق 

ال�ئام والفهم المتبادل لق�صايا الجانبين.

وفي ختام الجل�صات، التي انبثق عنها تد�صين وثائق تاأ�صي�س ملتقى الح�ار العربي التركي، 
اأن  اأكد  الذي  المنامة«،  »اإعالن  الملتقى  �صدر عن  له،  مقًرا  ا�صتانب�ل  من  �صيتخذ  الذي 
جديد  وعي  خلق  تفر�س  المت�قعة،  غير  والمفاجاآت  الي�م،  عالم  في  الجديدة  التحديات 
ُمعتمًدا على المعرفة والإرادة ال�صيا�صية ال�صجاعة، واللتزام بما تفر�صه الم�صيرة العالمية 
التنمية  ثمار  وتقا�صم  الم�صترك،  والعي�س  الحريات  و�ص�ابط  الإن�صان،  احترام حق�ق  من 
وحق الإن�صان في ا�صتخدام معارفه وم�اهبه لتحقيق ذاته وم�صالحه، ما يحتاج اإلى �صرط 

م�صبق من خالل تحقيق ال�صتقرار واإ�صاعة ال�صالم بين ال�صع�ب.
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العالقات الثقافّية بني العامل العربّي وتركيا*

د. نبيل ال�صريف**

متتلك احل�صارتان العربية والرتكية كّل مقّ�مات التفاهم واللتقاء، فهما تنتميان اإىل دين 
واحد ه� الإ�صالم الذي يجمعهما �صمن ب�تقة واحدة، ويجمع بني قل�ب �صع�بهما؛ حتى واإْن 

اختلفت روؤى ال�صا�صة على اجلانبني وتناق�صت م�صاحلهم الدني�ية. 

كما اأن التاريخ امل�صرتك، ب�صلبياته واإيجابياته، يربط ما بينهما باأعمق ال�صالت وال��صائج، 
الرتكية،  اللغة  مفردات  يف  بقّ�ة  حا�صرة  الترتيك،  جه�د  رغم  تزال،  ما  العربية   فاللغة 
ولي�صاهيها يف هذا احل�ص�رالق�ي �ص�ى الأمثال والعادات ومنظ�مة القيم التي تكاد تتطابق 

يف كثري من تفا�صيلها مع نظريتها العربية.

وعند احلديث عن اأثر هذا التاريخ امل�صرتك على الثقافة العربية، فاإن املرء يحار من اأين 
يبداأ، فاأثر الثقافة الرتكية ماثل يف العامل العربي يف  املاأكل وامللب�س والفن ويف مفردات اللغة 

ا يف كثرٍي من اللهجات املحلية العربية. الرتكية احلا�صرة بقّ�ة اأي�صً

وقد اأ�صهم  العي�س امل�صرتك بني ال�صعبني الرتكي والعربي يف تعزيز اأوا�صر التالقي بينهما، 
اأن تركيا جارة لدولتني  فقد دام احلكم العثماين لعدد من الدول العربية قروًنا عدة، كما 
الف�صيف�صاء  من  جزًءا  الآن  حتى  ي�صكل�ن  عرب  م�اطن�ن  وهناك  جن�بها،  يف  عربيتني 

الدي�غرافية للجمه�رية الرتكية. 

وعلى الرغم مما اعرتى فرتة احلكم العثماين يف الدول العربية من ممار�صات �صلبية انتقدها 
احلقبة،  هذه  اأن  الكثريين  وجدان  يف  الثابت  اأن  اإلَّ  الرتكي،  اجلانب  على  حتى  الكثريون 
رغم �صلبياتها، مل تكن حكًما لآخر حمتّل؛ بل هي جزء من مظّلة اخلالفة الإ�صالمية، واأن 

التفكري  وجمم�عة  العربي  الفكر  منتدى  عّمان  يف  نظمها  التي  العمل  ور�صة  يف  ال�رقة  هذه  مت  ُقدِّ ال�صرتاتيجي الرتكية SDE، بعن�ان »العالقات العربية - الرتكية من املا�صي اإلى امل�صتقبل«.* 
** وزير لالإعالم و�صفري، ورئي�س حترير جريدة »الد�صتور« )�صابًقا(/الأردّن.
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التجاوزات التي وقعت تن�صب لأ�صحابها ول تنتق�س من ر�صيد ال�حدة بني �صعبني ينتميان 
اإىل دين ق�مي واحد.

اإن التقاء احل�صارتني العربية والرتكية حتت مظّلة اخلالفة العثمانية يف القرنني اخلام�س 
هاتني  بني  والتاأثري  التاأثر  حلالتي  الأهم   واملرجع  الأول  ال�صبب  يعد  ع�صر  وال�صاد�س  ع�صر 
يتاأثرا  اأن  اإلَّ  اإطار ح�صاري واحد قروًنا ط�اًل  احل�صارتني. فهل يكن ل�صعبني امتزجا يف 
واأمثاله  عاداته  ويف  الآخر  مالمح  يف  مُتحى  ل  عالمات  اأحدهما  ويرتك  ا،  بع�صً ببع�صهما 

ولغته وطعامه؟

كبرية  جه�ًدا  �صهدت  العثمانية  اخلالفة  نهاية  اأعقبت  التي  الزمنية  احلقب  اأن  �صحيح 
الق�مية  الدوافع  ُنَخب �صيا�صية حركتها  لفّك ال�صتباك احل�صاري بني الطرفني من جانب 
اإلَّ جناًحا  تلَق  اأن هذه اجله�د مل  ا  اأي�صً ال�صحيح   اأن  اإلَّ  املع�صكرين،  ال�صتقاللية يف كال 
جزئًيا يف اأح�صن احلالت، وبقيت اآثار التالقي احل�صاري العربي الرتكي ماثلة اأمام الأ�صماع 

والأب�صار. 

قرن  الن�صف  خالل  الرتكية  ال�صيا�صية  القيادة  جانب  من  اُتِخَذت  التي  القرارات  وحتى 
تتخذ  ا�صالمية  دولة  اأول  تركيا  كانت  )حيث  باإ�صرائيل  بالعرتاف  امل�صارعة  مثل  املا�صي، 
هذا القرار( يف ال�ق�ف  بالأُمم املتحدة يف وجه قرار حق تقرير امل�صري للجزائر، اأق�ل حتى 
ر واخلال�س من ال�صتعمار، فاإن  هذه القرارات املُعاِك�صة لتطلُّعات ال�صعب العربي نح� التحرُّ
ة ُمن�صِلخة عن  امل�اقف  امل�اطن العربي مل يكن ين�صبها لل�صعب الرتكي؛ بل اإىل ُنخبة متجربِّ

احلقيقية للم�اطنني الأتراك. 

 2002 عام  ُفِتَحت  العربي  والعامل  تركيا  بني  ال�صيا�صية  العالقات  يف  جديدة  �صفحة  لكن 
مع و�ص�ل حزب العدالة والتنمية اإىل ال�صلطة يف اأنقرة. وقد حر�صت تركيا على »ت�صفري« 
وقد   - اأوغلو  داوود  اأحمد  وزير خارجيتها  و�صف  حّد  – على  كل جريانها«  مع  اخلالفات 

تزامن ذلك مع تعرثُّ جه�د تركيا يف الن�صمام اإىل الحتاد الأوروبي.

لقد بداأت تركيا ت�صتعيد روابطها القدية مع ال�صرق. ومل يخل ذلك من اتهامات باأنها اإنا 
ت�صعى اإىل بّث الروح يف اإرثها المرباط�ري ال�صابق على حّد ق�ل البع�س. 

اإن التف�صري املنطقي ملا حدث ه� اأن تركيا قد اأدركت اأن �صعيها للت�ّجه نح� اأوروبا ل يتناق�س 
ُت�صِهم عالقاتها  بل قد  العربية،  الدول  و�صيا�صية متطّ�رة مع  اقت�صادية  اإقامة عالقات  مع 
الق�ية مع الدول العربية يف حت�صني �صروط تفاو�صها مع الحتاد الأوروبي الذي �صتنظر دوله 

اإليها على اأنها ب�ابة اأوروبا نح� ال�صرق.
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اإذ  حمم�د؛  حترُّك  فاإنه  العربية،  الدول  نح�  الن�صط  الرتكي  التحرك  هذا  دوافع  تكن  اأيًّا 
ال�صيا�صة  اأن  ا  خ�ص��صً وق�ة،  منعة  ويزيدهما  للطرفني  ال�صرتاتيجية  امل�صالح  يخدم  اإنه 
راأ�صها ق�صية  فل�صطني،  العربية وعلى  الق�صايا  ات�صمت بدعم  اخلارجية الرتكية اجلديدة 
مما اأك�صبها اأن�صاًرا كثريين يف العامل العربي، واأماط اللثام عن وجه م�صرق جديد لرتكيا يف 
ُعَفت اأو ُفِقدت لعق�د ط�يلة.  العامل العربي، واأحيا الآمال با�صتعادة الثقة بني اجلانبني التي �صَ

واإذا كانت اأحداث �ص�رية قد خلطت الأوراق يف املنطقة، وو�صعت عقبات  جديدة اأمام تطبيق 
الطرفني  بني  املُ�صتعادة  اجلديدة  الثقة  اأر�صية  فاإن  اخلالفات،  ت�صفري  يف  الرتكية  النظرية 
لإقامة  م�صراعيها  على  مفت�حة  الطريق  اأن  ذلك  العقبات،  هذه  اأمام  الأرجح  على  �صت�صمد 
عالقات ق�ية بني اجلانبني العربي والرتكي، ول جمال لإعادة عقارب ال�صاعة اإىل ال�راء  بينهما.

اإن العالقات ال�صيا�صية بني الدول العربية وتركيا تكاد تك�ن ُمتطاِبقة يف الكثري من الق�صايا 
ال�صلطة يف بع�س  اإىل  الإ�صالمية  التيارات  العربي وو�ص�ل  الربيع  اأحداث  اأن  وامللّفات، كما 
الدول العربية، وتعرثُّ التجربة يف بع�س الدول، وارتكاب بع�س رم�ز ال�صلطة اجُلدد اأخطاء يف 
املمار�صة ال�صيا�صية، اأ�صافت اإىل ر�صيد حزب العدالة والتنمية الرتكي يف البلدان العربية، 
م جتربة ناجحة يف املزاوجة بني الإ�صالم واحلياة املدنية، وتر�صخ يف وجدان  ا اأنه يقدِّ خ�ص��صً
الكثريين يف العامل العربي اأن هذا  »املزيج ال�صحرّي« الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية ه� 
الرتياق ال�صايف حلالة ال�صتع�صاء ال�صيا�صي الذي تعاين منه بع�س الدول العربية التي و�صل 

فيها الإ�صالمي�ن اإىل ال�صلطة.

الأخرى تط�ًرا ملح�ًظا يف  والأتراك �صهدت هي  العرب  القت�صادية بني  العالقات  اأن  كما 
جمالت متعّددة؛ م�صتفيدًة من نّ� العالقات ال�صيا�صية.

اأما اجلانب ال�حيد الذي مل ي�صهد تط�ًرا ملم��ًصا يف عالقات اجلانبني فه� اجلانب الثقايف، 
مع اأن الإن�صاف يقت�صي الق�ل باأن تركيا بذلت جه�ًدا اأكرب ملّد ج�ص�ر الت�ا�صل الثقايف مع 

العامل العربي.

يه  واأعتقد اأن �ص�رة كل طرف عن الطرف الآخر يف املخيلة اجلمعّية هي اأّول ما ينبغي تق�صّ
فهذه  و�صليمة.  متينة  اأ�ص�س  على  تق�م  الطرفني  بني  ثقافية  عالقات  اأردنا  اذا  ومعاجلته 
ال�ص�رة تقع اأحياًنا فري�صًة لندوب املا�صي فُت�صتعاد �ص�رة العثماين الذي جتربَّ على العربي 

وحاول اإلغاء ُه�ّيته  الق�مية، اأو �ص�رة العربي الذي »تاآمر« على �صقيقه ل�صالح الأجنبي. 
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ويف  وال�صينما  املدر�صية  املناهج   يف  املتبادلتني  ال�صلبيتني  ال�ص�رتني  هاتني  جتّليات  وتربز 
الأعمال الروائية، وغريها.  واملفارقة اأن العرب والأتراك مًعا مت »�صيطنتهما« باملقدار نف�صه 
يف العقل الغربي؛ حتى اإذا قيل »تركي« يف بع�س اللغات الغربية، فاإنك ل تعرف ما اإذا كان 
�صفة  الغرب  ع�ا�صم  بع�س  يف  ما  اإن�صان  على  اأُطِلَق  واإذا  )؟!(،  عربيًّا  اأم  ا  تركيًّ املق�ص�د 

»عربي«، فاإن املق�ص�د على الأرجح ه� العربي والرتكي يف اآن.

قد يك�ن من العبث الت�صّدي لت�صحيح هذه ال�ص�رة يف ال�جدان اجلمعي للعرب والأتراك، 
لتعميق  والرتكي  العربي  واأ�صمل على اجلانبني  اأعمق  الأجدى من ذلك ه� بذل جه�د  لكن 
احل�ار الثقايف، ومتكني امل�اطنني العرب والأتراك من ا�صتلهام الق�ا�صم امل�صرتكة بينهما، 
وتعميق اأوا�صر التفاهم والتالقي بينهما، لي�س فقط لأن تاريًخا م�صرتًكا جمعهما يف املا�صي، 
واأقاما  قاما بر�ّس �صف�فهما   اذا ما  ا  اأي�صً امل�صتقبل  ينتظرهما يف  زاهًرا  لأن م�صتقباًل  بل 

عالقات وثيقة يف كل املجالت. 

ويبدو اأن تركيا قد اأدركت اأهمية اإقامة عالقات ثقافية وثيقة مع العامل العربي؛ اإذ اإن هذه 
ز التعاون وتر�صخه يف املجالني ال�صيا�صي والقت�صادي. فقد اأطلقت  العالقات هي التي تعزِّ
تركيا م�ؤخًرا يف حفل مهيب ف�صائية خا�صة ناطقة باللغة العربية، وح�صر هذا احلفل كبار 
TRT Arabic على »اأن تركيا والعامل العربي يت�صاركان  امل�ص�ؤولني الأتراك. وتق�م فل�صفة 
ثقافة واحدة، وروؤية فكرية متقاربة، وح�صارة واحدة، والق�ا�صم امل�صرتكة بني تركيا والعامل 
العربي ل تعد ول حت�صى، وه� ما كان حافًزا للبدء بهّمة يف تر�صيخ هذه املعاين من خالل هذه 
القناة«، كما جاء على امل�قع الإلكرتوين لهذه القناة. وتق�م فكرة اطالق TRT Arabic، كما 
يق�ل م�ص�ؤول�ها، على اأن العرب والأتراك هم من جذور واحدة... ويتحّل�ن بثقافة وحدوية 

تدّل على عمق الروابط الجتماعية والفكرية والقت�صادية التي تربطهم.

كما افتتحت تركيا يف ع�ا�صم عّدة – من بينها عّمان – »معهد ي�ن�س اإمره للثقافة الرتكية«. 
ويق�م هذا املعهد بن�صر الثقافة الرتكية يف الكثري من الدول وتعليم اللغة الرتكية. واأطلقت 
وكالة اأنباء الأنا�ص�ل خدمة البّث باللغة العربية، وعيَّنت مرا�صلني من ذوي الكفاءة يف عدٍد 
بع�س  يف  الأحداث  جمريات  ال�كالة  هذه  تنقل  حيث  الأردن،  بينها  من  العربية  الدول  من 
الع�ا�صم العربية للمتلّقني الأتراك، وه� جهد طّيب من �صاأنه اأن ُي�صِهم يف و�صع حّد لهيمنة 
ل  الثالث  العامل  م�اطن�  اأ�صبح  التي  العاملية،  الأخبار  على  الكربى  العاملية  الأنباء  وكالت 

يعرف�ن ما يجري يف دولهم اإلَّ من خالل هذه ال�كالت العاملية ويرون العامل بعي�نها. 
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ورغم اأن عدًدا من وكالت النباء العربية عيَّنت مرا�صلني ُمقيمني لها يف تركيا، اإلَّ اأن اأحًدا 
ر يف البث باللغة الرتكية با�صتثناء وكالة الأنباء ال�ص�رية )�صانا( التي فعلت ذلك  منها مل يفكِّ

لفرتة ق�صرية يف العام 2009.

وقد كرث احلديث عن امل�صل�صالت الدرامية الرتكية املُدبَلجة اإىل اللغة العربية، التي انت�صرت 
كالنار يف اله�صيم يف الكثري من الف�صائيات العربية، وقد اأ�صبحت هذه امل�صل�صالت حديث 
النا�س يف كّل مكان يف العامل العربي. واذا كان املعيار ه� النت�صار فقط ب�صرف النظر عن 
الفنية  الأعمال  الكثري من  انت�صاًرا مل حتّققه  امل�صل�صالت  الفني، فقد حققت هذه  امل�صت�ى 
ُتَبّث يف حمطات  التي  امل�صل�صالت  اإىل حّد كبري  ي�صبه  امل�صل�صالت  الن�ع من  العربية. وهذا 
التلفزة الأمريكية خالل الفرتة النهارية وت�صّمى »اأوبرا ال�صاب�ن«؛  لأنها كانت ُتنَتج بدعم 
ا اإىل رّبات البي�ت.  من م�صانع ال�صاب�ن التي تبث خاللها اإعالنات جتارية م�جهة خ�صي�صً

ا عن اأ�صباب �صعبية هذه امل�صل�صالت يف العامل العربي، واأح�صب اأن من بني  وكرث احلديث اأي�صً
هذه الأ�صباب اجلرعة الليربالية العالية التي يقدمها اأبطال هذه امل�صل�صالت وبطالتها من 
امل�صل�صالت  العرب، وكاأن هذه  تت�صابه خلفياتهم احل�صارية مع م�صاهديهم  الذين  الأتراك 
م  ا اأنها ُتقدَّ جتهر بامل�صك�ت عنه يف املنظ�مة القيمية املحافظة يف العامل العربي، خ�ص��صً
الفنية  الأعمال  خالل  من  العربي  امل�صاهد  األفها  التي  املحّببة،  ال�ص�رية  باللهجة  ُمدبَلجة 

ال�ص�رية، والتي ت�صيَّدت امل�صهد الفني يف املنطقة العربية  يف فرتات زمنية �صابقة.

لكن ال�ص�ؤال الأهم ه�: هل ُت�صِهم هذه امل�صل�صالت حًقا يف اإقامة ج�ص�ر ثقافية جديدة بني 
تركيا والعامل العربي؟ اإنني ممن ل يرتّددون يف الإجابة  بالنفي عن هذا ال�ص�ؤال، فهي اأعمال 
فنية مت�ا�صعة امل�صت�ى تق�م على التالعب بع�اطف النا�س وابتزاز م�صاعرهم. لكنها تك�صف 
�س امل�اطن العربي لتعّرف تركيا والقرتاب من نب�س احلياة فيها.  يف ال�قت نف�صه مقدار تعطُّ

ولي�س �صًرا اأن تلك امل�صل�صالت الدرامية الرتكية - على هب�ط م�صت�اها -  اأدت اإىل زيادة 
رت فيها تلك الأعمال يف  ِّ� لت الق�ص�ر الفارهة التي �صُ عدد ال�صياح العرب اإىل تركيا، وحت�َّ

تركيا اإىل مزارات للم�اطنني العرب!

الدرامية  الفنية  الأعمال   تلك  عن  �ُصئل�ا  الذين  الأتراك  املثقفني  اأن  الأمر  يف  ما  واأعجب 
ا  اأفادوا اأنهم مل ي�صمع�ا بها من قبل ول يعرف�ن �صيًئا عنها. فهل ُتنَتج هذه الأعمال خ�صي�صً

للعامل العربي؟!
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ق  تتف�َّ العربي  العامل  الت�ا�صل مع  تركيا يف جمال  تبذلها  التي  فاإن اجله�د  كله،  رغم هذا 
على اأية جه�د ُتبَذل هنا اأو هناك يف الع�ا�صم العربية ملّد ج�ص�ر الت�ا�صل مع تركيا. ولعل 
العربي  العامل  اأما  واحدة،  مرجعية  جهة  يف  يتم  تركيا  يف  القرار  اتخاذ  اأن  اإىل  يع�د  هذا 
فيكاد ل يتفق على اأي اأمر من الق�صايا ال�صرتاتيجية، ناهيك عن التفاق على جه�د م�حدة 

ومتنا�صقة للت�ا�صل مع تركيا.

ُي�صاف اإىل هذا اأن م�جات التغيري ال�صيا�صي التي تكت�صح العامل العربي  حالًيا اأفرزت درجة كبرية 
من النكفاء على هم�م الداخل يف العامل العربي،   فلم يعد ثّمة ق�صية ت�صغل بال �صانع القرار يف 

العامل العربي �ص�ى مداواة اجلروح الداخلية واجتياز التحديات الداخلية باأقل اخل�صائر.

اإن املرء يتطلَّع اإىل تبادل ثقايف متكافئ بني البلدان العربية وتركيا،  فالطريق مفت�حة على 
ز التقارب  امتدادها الرحب بني اجلانبني لإطالق املزيد من امل�صروعات الثقافية التي تعزِّ

بينهما ملا فيه م�صلحة ال�صعبني ال�صقيقني. 

الرتكي  اجلانبني  على  والثقايف  الفكري  لالإبداع  ن�ِصطة  ترجمة  حركة  نرى  اأن  امل�ؤمل  ومن 
والعربي. واإذا كان العديد من الكتب العربية قد راأت طريقها للرتجمة اإىل اللغة الرتكية، 
فمن ال�صروري األَّ تقت�صر هذه الكتب على امل��ص�ع الديني فقط لت�صمل كل املُنَجز الفكري 

والإبداعي العربي. 

لغة  ولي�س عرب  اللغة الرتكية مبا�صرًة،  اإىل  العربي  الإبداع  تتم ترجمة  اأن  ا  اأي�صً املهم  ومن 
ثالثة كما حدث مع عي�ن الإبداع العربي من الأعمال الأدبية التي ُترِجَمت عن الإجنليزية اأو 

الفرن�صية اإىل اللغة الرتكية.

ا اأن عدد الأعمال العربية املرُتَجمة اإىل الرتكية يف�ق عدد ما ُترِجم من الكتب   ويبقى اأي�صً
الرتكية اإىل اللغة العربية. 

ومن امل�صروع وال�صروري اأن ُنطاِلب باإن�صاء ف�صائية عربية باللغة الرتكية، ووكالة اأنباء عربية 
تبث باللغة الرتكية.

اإن ماأ�ص�صة احل�ار العربي الرتكي ه� ال�صمانة احلقيقية لبل�رة امل�صروعات والربامج التي 
ق التفاهم بني اجلانبني العربي والرتكي. ومن الأهمية مبكان النظر يف  ز التقارب وُتعمِّ تعزِّ
لهذه  اأُطِلقت  التي  املجال�س  غرار  على  الرتكي  العربي  للح�ار  تاأ�صي�س جمل�س غري حك�مي 

الغاية مع ال�صني واليابان. 

ر يف ما يخدم م�صاحلنا امل�صرتكة بطريقة م�ؤ�ص�صية وعملية. لقد اآن الأوان لكي نفكِّ
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العالقات االقت�سادّية بني االأردن وتركيا*

د. جواد العناين**

ملحة تاريخّية

واإ�صبانيا  جهة،  من  العثمانية  المرباط�رية  بني  الطاحنة  البحرية  احلروب  اإبان 
)�صاحب  بربارو�صا  الدين«  »خي  و  »اأروج«  الأخ�ان  برز  اأخرى،  جهة  من  واإيطاليا 
)اخلام�س  القرن  ون�صف  قرن  قرابة  امتدت  التي  احلرب  وتلك  احلمراء(.  اللحية 
اأنها حرب اقت�صادية؛ فعندما اأجدبت  اأبعاد كثرية، منها  ع�صر وال�صاد�س ع�صر( لها 
حاجاتهم  ل�صراء  ه�ؤلء  �صعى  منها،  احلب�ب  اإنتاج  وت�صاءل  و�صقلية،  ايبرييا  �صه�ل 
اأِذَن  اإلَّ حني  بالبيع  يقبل�ا  ه�ؤلء مل  لكن  وال�ص�دان.  الفائ�س يف اجلزائر  بلدان  من 
لهم الباب العايل يف ا�صطنب�ل... وب�صبب احلرب، كان الباب العايل يرف�س، فيهاجم 
بداأ  لذلك،  عليها.  وي�صت�ل�ن  اإفريقيا  �صمايل  من  القادمة  احلب�ب  �صفن  الأوروبي�ن 

الأخ�ان بربارو�صا مبهاجمة ال�صفن الأوروبية وامل�انئ الأوروبية.)1(

هذا اجلزء من احلروب لي�س م��صع اهتمام الكتاب والباحثني يف جمايل القت�صاد 
والتاريخ يف ال�طن العربي، مقارنًة بالبح�ث املن�ص�رة عن هذا الأمر يف الغرب، لكن 
ما يهمنا هنا ه� فتح الباب من زاوية تاريخية على اأهمية العالقات العربية الرتكية 
وعمقها ال�صارب يف التاريخ. ففي ال�قت الذي َغَزت فيه الق�ات العثمانية بالد ال�صام 
وم�صر اأيام حكم ال�صلطان �صليم كانت قد فعلت ال�صيء نف�صه يف اجلزائر، ومن ًثّم يف 

التفكري  وجمم�عة  العربي  الفكر  منتدى  عّمان  يف  نظمها  التي  العمل  ور�صة  يف  ال�رقة  هذه  مت  ُقدِّ ال�صرتاتيجي الرتكية SDE، بعن�ان »العالقات العربية - الرتكية من املا�صي اإىل امل�صتقبل«.* 
** نائب رئي�س ال�زراء �صابًقاآ، وحالًيا رئي�س املجل�س القت�صادي والجتماعي/الأردّن.
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ت�ن�س. ويف ال�قت الذي كان فيه الأردن م�صدًرا للحب�ب بالن�صبة للدولة العثمانية، كان 
ل  ا للحب�ب، عدا ك�ن هذا ال�صمال الإفريقي ي�صكِّ �صمايل اإفريقيا كذلك م�صدًرا مهمًّ
م�قًعا ا�صرتاتيجًيا يف مقارعة اأوروبا، وال�صعي اإىل فر�س ال�صيادة على البحر املت��صط 

وجزره وم�انئه.)2( 

ني يف الربع الخري  ماركو بولو الذي و�صل اإىل ال�صّ اأن  والطريف، من جهة اأخرى، 
املعكرونة  اأو  »البا�صتا«  معه  جالًبا  عاد  البندقية،  من  قادًما  ع�صر  الثالث  القرن  من 
اإنتاج  اأجل  ومن  اإيطاليا.  يف  املختلفة  باأ�صكالها  الأكلة  هذه  �صاعت  وقد  ال�صينية. 
»البا�صتا« اجليدة، فال بد من ا�صتخدام القمح القا�صي، وقد  كان هذا القمح املعروف 
اإيطاليا  اإىل  وال�ص�رية  اللبنانية  امل�انئ  ر عرب  وُي�صدَّ الأردن،  ُينَتج يف  با�صم »درهام« 

حتى خالل القرنني التا�صع ع�صر والع�صرين. )3(

ال��صطى، مدى ت�صابك  التاريخية الطريفة، ومنذ القرون  ال�ص�اهد  وهكذا، نرى من 
العالقات العربية الرتكية املبا�صرة وغري املبا�صرة عرب اأوروبا والبحر املت��صط، ل يف 
املجالت ال�صيا�صية والع�صكرية والإدارية فح�صب، بل ومن خالل التبادل القت�صادي 

ا.  باأ�صكاله املختلفة اأي�صً

العربي، فقد  ال�طن  اأجزاء كبرية من  العثمانية على  اأن هيمنت المرباط�رية  وبعد 
تاأثر اقت�صاد هذه الدول اإىل حّد كبري بال�صيا�صات التي انتهجها الباب العايل واأركان 
على  الأوىل  القرون  خالل  القت�صادية  ال�صيا�صات  زت  تركَّ وقد  الآ�صتانة.  يف  احلكم 
ل  �صكَّ ولذلك،  دواليك.  وهكذا  الت��صع،  اإىل  ي�ؤدي  الذي  الرثاء  يجلب  الذي  الت��ّصع 
الدولة  ُبنَيت عليها  التي  العربي جزًءا من ال�صرتاتيجية القت�صادية  ال�طن  احتالل 
العثمانية. ولأن الزراعة والتجارة كانتا يف اأوج الدولة العثمانية هما م�صدر الف�ائ�س، 
زت الدولة العثمانية على الإنتاج الزراعي، وخا�صة القمح، وعلى الجتار املُرِبح  فقد ركَّ
يف الت�ابل. لكن جناح هذين القطاعني اقت�صى تط�ير البنى التحتية من طرق وج�ص�ر 
و�ُصُفن �صحن وق�افل وغريها. وقد بلغ الإجناز يف هذا املجال ذروته يف القرن ال�صاد�س 
ع�صر، وا�صتمّر ولكن برتاجع خا�صة يف القرن الثامن ع�صر. ومل يكن ن�صيب الأردن من 

هذه الإجنازات اإل بقدر حمدود ارتبط باإنتاج احلب�ب.  
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اإىل  احلّج  ُطرق  وخا�صة  الق�افل،  خدمات  يف  حت�صيًنا  اإلَّ  الأردن  ي�صهد  مل  لذلك، 
اأُقّر �صريف مكة عام 1517 ب�صلطة اخلليفة الذي  الأماكن املقد�صة يف احلجاز. وقد 
كان يف حماية ال�صلطان العثماين. وبقي هذا الأمر حتى عام 1908 حني ت�صلَّم ال�صريف 

احل�صني بن علي زمام الأم�ر يف مكة. 

وطيلة هذه املدة )1517-1908(، كان للعثمانيني دور اأ�صا�صي يف تنظيم طرق احلج 
والق�افل عرب الأردن اإىل احلجاز، والتي كانت ت�صكل رافًدا اأ�صا�صًيا ل�صكان الأردن. فقد 
كانت ق�افل احلّج حُتمى من جانب الأردنيني يف اأثناء عب�رها، مقابل مبالغ يدفعها 
ال�صلطان العثماين. وحتى قبل ذلك، كانت طرق التجارة يف احلب�ب والت�ابل وغريها 
من ال�صلع جتد احلماية واخلدمات الل�ج�صتية يف اأثناء مرورها عرب الأردن واأرا�صيه. 

لكن العالقة مل تقف عند هذا احلد، فال�صيا�صة املالية التي كان يلجاأ اإليها العثماني�ن 
املياه  وت�زيع  ال�صرائب،  الإدارية، خا�صة يف جمايل جمع  النظم  اأبدعت يف خلق  قد 
املهيمن على طبيعة احلياة  ال�صرائب ه�  لذلك، �صار نظام  الزراعية.  املناطق  على 
بقي  وقد  العثمانية.  بال�صلطة  امل�اطنني  تربط  التي  العالقة  ن�ع  وعلى  ال�صيا�صية، 
الإدارية  بالنُّظم  مرتبًطا  واأفندي،  وبيك،  وبا�صا،  وايل،  من  الإدارية  الألقاب  مفه�م 
مت من ال�لية اإىل القائمقامية اإىل املدن والقرى بهدف حت�صيل ال�صرائب،  مِّ التي �صُ
خا�صة بعد بداية حركة التنظيمات الإ�صالحية يف تركيا. ولقد كانت حركة التنظيمات 
املجيد  عبد  ال�صلطانني  اإبان حكم  »خط  هماي�ن«  بعده  ومن  �صريف(  الأوىل )خط 
وعبد العزيز، الذي ُبدء به عام 1840 يف حماولة لإعادة تنظيم الدولة على اأُ�ص�س غري 
لكن هذه  الدولة احلديثة.  اإدارة  الغربية يف  ال��صائل  منتهجني  دينية،  اأو  ثي�قراطية 
احلركة ت�قفت عام 1876 اإبان حكم ال�صلطان عبد العزيز. وقد قاد حركة الإ�صالح 
هذه م�صطفى ر�صيد با�صا،  الذي خدم وزيًرا اأكرب ل�صت فرتات متالحقة. وقد اأراد 
حت�يل الدولة اإىل الَعلمانية، وبناء جي�س يق�م على التجنيد املفت�ح بدًل من النظام 
التط�عي، خا�صة بعدما اأُنهي اجلي�س الإنك�صاري اإبان حكم ال�صلطان حممود الثاين. 
اإن�صاف  واإىل  املناطق.  لإدارة  ديقراطية  متثيلية  م�ؤ�ص�صات  خلق  اإىل  كذلك  و�صعى 

املراأة وامل�صاواة بينها وبني الرجل يف التعليم. 
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تباعدت  واإْن  تت�قف،  الإ�صالح مل  اأن حماولت  اإلَّ  التنظيمات كحركة،  ت�قف  ورغم 
وجتزاأت. لكن �صعف القيادة املركزية يف ا�صتانب�ل، وان�صغال الدولة بحروب كثرية، 
بني  لتق�صيمها  امل�ؤمترات  وانعقاد  املري�س،  اأوروبا  رجل  باعتبارها  عليها  والهج�م 
اأقطاب اأوروبا، خا�صة يف نهاية الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�صر )م�ؤمتر باري�س، 
وم�ؤمتر برلني، بح�ص�ر قي�صر رو�صيا، وميتينخ رئي�س وزراء النم�صا، وملك فرن�صا، 
تلتقط  اأن  العثمانية  لالمرباط�رية  ت�صمح  مل  وب�صمارك(،  بريطانيا،  وزراء  ورئي�س 
وفر�س  بالق�ة،  ال�صرائب  جمع  اإىل  احلاجة  �صغط  حتت  جلاأت  ولذلك،  اأنفا�صها. 
ز م�صاعر الظلم  التجنيد الإجباري على ال�صباب للدفاع عن الدولة واخلالفة، مما عزَّ
ه� ال�صع�ر بالفرق الهائل بني ال�اجبات التي يتكّبدها امل�اطن�ن الذين يقدم�ن مالهم 
املُلّباة. وقد تعمقت هذه امل�صاعر يف امل�صرق  واأنف�صهم مقابل احلق�ق ال�صائعة وغري 

العربي حيث �صاد الفقر والقمع وا�صتبداد احلكام الذي يثل�ن المرباط�رية.)4( 

عقالين  ب�صكل  القت�صاد  تدير  تكن  مل  العثمانية  المرباط�رية  اأن  ا  اأي�صً ول�حظ 
م�صتنري.  وتبنّي درا�صة متميزة بعن�ان »االأ�صعار واالأجور يف االمباطورية العثمانية 
)1469 – 1914(«، اأن الدولة العثمانية حتى خالل فرتات ازدهارها وزيادة ثروتها 
كانت تلجاأ اإىل تخفي�س ن�صبة الف�صة والذهب يف عملتها (debasement)، مما ي�ؤدي 
ارتفاعات هائلة يف  المرباط�رية  �صهدت  لذلك،  الأ�صعار.  وارتفاع  الثقة  فقدان  اإىل 
 (face value) اأ�صعار امل�اد الغذائية ب�صبب عدم الفهم الدقيق للعالقة بني قيمة العملة
وقدرتها ال�صرائية. ويف الفرتات التي كانت العملة حتافظ على مكّ�ناتها من العنا�صر 
البحث املذك�ر  باأ�صل�ب عادي طبيعي. وقد قام كاتب  الأ�صعار حتركت  النادرة، فاإن 
اأعاله �صوكت باموك Sevket Pamuk  باحت�صاب التغريُّ يف الأ�صعار ل� حافظت العملة 
اأكرث  اأن الأ�صعار ما كانت لرتتفع  اإىل  ل  امل�صدر على مكّ�نها من الف�صة ثابًتا، وت��صَّ

م��ن 0٫3-0٫5 �صن�ًيا.

اإىل  العثماين  احلكم  يف  الفرتات  بع�س  خالل  والنقدية  املالية  ال�صيا�صات  ت  اأدَّ وقد 
ولكن  ن�ايا،  �ص�ء  عن  ناجًتا  هذا  يكن  ومل  وتعقيًدا.  وظلًما  فقًرا  النا�س  حياة  زيادة 
العربية،  املناطق  اأن  ال�ص�اهد  وتدّل  والنقدية.  املالية  لل�صيا�صة  دقيق  فهم  عدم  عن 
اأن ارتفاع الأ�صعار يف  ومنها الأردن، عانت الأمرْين من هذه ال�صيا�صات. وتبنيَّ فعاًل 
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املدن )مثل دم�صق وبغداد( كان ي�صري بالت�ازي مع ارتفاعها يف ا�صتانب�ل، واأن هذه 
الرتفاعات كانت ت�ؤدي اإىل احتجاجات ومظاهرات �صد ال�لة واحلكام.)5( 

زت بعد لقاء امللك امل�ؤ�ص�س  اأما يف الع�صر احلديث، فاإن العالقات الرتكية الأردنية تعزَّ
عبداهلل مع الرئي�س الرتكي م�صطفى كمال اأتاتورك عام 1947، حيث جرى حتّ�ل يف 
العالقات اإىل و�صع اأف�صل بني البلدين. لكن العالقة �صهدت حتّ�ًل ن�عًيا عام 1947 

لت اأ�صا�س العالقة بني البلدين.)6(  ع البلدان اتفاقية ال�صداقة، التي �صكَّ حني وقَّ

العالقات االقت�صادّية الرتكّية االأردنّية احلالّية

ل�صالح  خا�صة  ملح�ظة  تط�رات  والأردن  تركيا  بني  الإقت�صادية  العالقات  �صهدت 
زت هذه العالقات منذ عام 1947 حتى الآن بفعل التجان�س  اجلانب الرتكي. وقد تعزَّ
يف ال�صيا�صات، رغم الختالف العميق يف وجهات النظر والتعامل مع امل�قف الر�صمي 
العدالة  حزب  حكم  بداية  حتى   1950 عام  اإبان  �صيما  ول  اإ�صرائيل،  حيال  الرتكي 
والتنمية يف العام 2002. ورغم اأن تركيا مل تقطع عالقاتها باإ�صرائيل، ومل تغريِّ ج�هر 
عالقاتها معها، اإلَّ اأن هذه العالقات متّر مبرحلة فاترة جًدا. ول ي�صكل امل�قف الر�صمي 
ع اتفاقية �صالم مع اإ�صرائيل عام  الرتكي من اإ�صرائيل م�صكلة بالن�صبة لالأردن الذي وقَّ
1994، لكن التقارب الأردين الرتكي يف هذا امل��ص�ع يالقي ترحيًبا �صعبًيا، خا�صة لأن 
البلدين يريان اأن �صيا�صات اإ�صرائيل وحك�متها اإعاقة لل�صالم، ب�صبب الت�صميم على 

ال�صتيطان و�ص�ء معاملة الفل�صطينيني اأهل الأر�س. 

وزارة  م�صادر  ح�صب  ومذكرة  اتفاقية  اأربعني  من  اأكرث  ت�قيع  البلدان  �صهد  وقد 
اخلارجية الرتكية يف امل�اقع الإلكرتونية. وقد قمت �صخ�صًيا بت�قيع اتفاقيتني يف اأثناء 
الحتجاجات  حركة  واإبان   ،1980 عام  جتارية  اتفاقية  كانت  الأوىل  ال�زاري:  عملي 
العنيفة قبل ا�صتيالء اجلي�س على احلكم بقيادة كنعان ايفرن. والثانية كانت اتفاقية 
اإيفرن،  والرئي�س  بن طالل  احل�صن  الأمري  �صمّ�  بح�ص�ر  للعمل  وزيًرا  كنُت  ملّا  عمل 
عة بينهما كانت اتفاقية منع  اأبرز التفاقيات امل�قَّ وذلك خالل عام 1982. ولعل من 
عام  ويف   .1993 عام  الإ�صتثمار  تط�ير  واتفاقية   ،1985 عام  يف  ال�صريبي  الإزدواج 
1994 انتقلت العالقة من امل�صت�ى احلك�مي اإىل القطاع اخلا�س حيث اأن�صئ جمل�س 

الأعمال الرتكي الأردين عام 1994، الذي ما يزال نا�صًطا حتى ي�منا هذا. 
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2011، يثِّل  عام  بتنفيذها،  والبدء  البلدين  بني  احلّرة  التجارة  اتفاقية  ت�قيع  ولعل 
عالمة فارقة يف تط�ير العالقات امل�صتقبلية بني البلدين. ومن املت�قع اأن يبداأ التفاو�س 

لت�قيع اتفاقية �صراكة جديدة بني تركيا والأردن عام 2013. 

التبادل التجارّي بني البلدين- 1
نا حجم التجارة بني البلدين من ح�ايل )188( ملي�ن دينار عام 2005 اإىل 
ما يقارب )458( ملي�ن دينار خالل عام 2011، وو�صل خالل الأ�صهر الأحد 
ع�صر الأوىل من عام 2012 اإىل اأكرث من )460( ملي�ن دينار، اأو ما يقارب 
)495( ملي�ن دينار للعام كله، وبزيادة تقدر بح�ايل 8% عن العام املا�صي 
بالرغم من التباط�ؤ القت�صادي الذي �صهده الأردن، ومن املع�قات يف حركة 

النقل بني البلدين الأحداث الدامية والدائرة يف �ص�رية. 

اإىل  اإحداهما  من  والقادمة  البلدين  عرب  الرتانزيت  حركة  اأن  ونالحظ 
الأخرى قد و�صلت خالل الأحد ع�صر �صهًرا الأوىل من عام 2012 اإىل اأكرث 
من )450( ملي�ن دينار. وهكذا، فاإن جمم�ع التجارة املبا�صر وغري املبا�صرة 
ويِعد  ُمعَترب،  رقم  وه�  دينار،  املليار  تقارب   2012 عام  خالل  البلدين  بني 

بالزيادة يف امل�صتقبل. 

جتارة اخلدمات - 2
ال�صياحي 2011/2010 ح�ايل  العام  بلغ عدد الزّوار الأتراك لالأردن يف 
دينار،  ملي�ن   )12٫4( بح�ايل  اإنفاقهم  ر  وُقدِّ �صائح،  األف   )164٫8(
الزّوار  عدد  اأما  الأردن.  يف  العامة  الإح�صاءات  تقديرات  ح�صب  وذلك 
األف   )70( ح�ايل  ب��لغ  فق�د  نف�ص�ها  الفت���رة  خ���الل  لرتكيا  الأردنيني 
�ص��ائح انفق��ا ما قدره ح�ايل )40( ملي�ن دينار. ورغم قّلة عدد ال�صياح 
الأردنيني لرتكيا مقارنة بالزّوار الأتراك لالأردن، اإلَّ اأن الإنفاق ال�صياحي 
الأردين جتاوز ثالثة اأ�صعاف الإنفاق الرتكي يف الأردن، وذلك لأن غالبية 
القادمني الأتراك هم من ال�صائقني الذين يّرون بالأردن عب�ًرا اإىل دول 

اخلليج، اأو عائدين منها اإىل تركيا. 
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ع فيها، خا�صة من  اإًذا، فال�صياحة بني البلدين ما تزال حمدودة، ويكن الت��صُّ
قبل اجلانب الرتكي. ورغم وج�د حركة طريان منتظمة بني البلدين، اإلَّ اأن 

التبادل ال�صياحي يكن تط�يره اأكرث. 

ووفًقا  الأردن،  يف  كبرية  مكا�صب  تركيا  قت  حقَّ فقد  اخلدمات،  جمال  ويف 
للم�صادر الرتكية الر�صمية )وزارة اخلارجية(، فتقدر قيمة عق�د املقاولت 
وال�صت�صارات الهند�صية التي ح�صلت عليها تركيا، وحت�صل عليها منذ عام 
عة على 38 عقًدا. ومن  )2000( بقيمة تقارب 2٫4 مليار دولر اأمريكي م�زَّ

ذت يف الأردن م�صروع خط اأنابيب مياه الدي�صي.  اأبرز امل�صروعات التي ُنفِّ

لدى  البلدين  ا�صتثمار  عن  املتاحة  املعل�مات  فاإن  ال�صتثمار،  حيث  من  اأما 
ر ال�صتثمارات الرتكية  بع�صهما البع�س ت�صري اإىل اأنه ما يزال حمدوًدا. وُتقدَّ
جانب  من  جديد  ا�صتثمار  وهنالك  دولر.  ملي�ن   )200( بقيمة  الأردن  يف 
منظمات غري حك�مية يف جمال الرتبية والتعليم مثل »مركز اخلدمة«  الرتكي 
الذي اأن�صاأ مئات املدار�س خارج تركيا، ومنها الردن. لكن يف املقابل ل تت�افر 

معل�مات كافية عن ال�صتثمارات الأردنية يف تركيا.  

اال�صتنتاجات

من خالل ا�صتعرا�س الإح�صائيات، يتبنيَّ لنا اأن العالقات الرتكية الأردنية 
القت�صادية ت�صري ب�صكل مت�اٍز مع تط�ر العالقات ال�صيا�صية. ومن ال�ا�صح 
هنالك  لكن  امل�صتقبل.  يف  النمّ�  من  مزيٍد  نح�  حة  مر�صَّ العالقات  هذه  اأن 

اإمكانات ملا ياأتي:

مع اأن حجم التبادل التجاري املبا�صر و�صل بني البلدين اإىل ما جمم�عه  اأّواًل: 
قرابة ن�صف مليار دينار اأو )700( ملي�ن دولر، اإلَّ اأن امليزان التجاري 
ُمنحاز ب�صكل كبري لرتكيا. ويقدر ذلك العجز خالل عام 2012 بح�ايل 
)400( ملي�ن ينار، اأو ح�ايل )560( ملي�ن دولر. والأمر الثاين ه� 
ن  اأن بالإمكان زيادة التبادل التجاري بني البلدين م�صتقباًل ب�صبب حت�صُّ
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و�صائل النقل بينهما، خا�صة بعد افتتاح املبنى اجلديد يف مطار امللكة 
علياء الدويل، وكذلك �صيتح�صن التبادل بعد انتهاء الأزمة ال�ص�رية. 

الرتكية  اجلمه�رية  ل�صالح  ا  اأي�صً ي�صري  اخلدمات  ميزان  يف  العجز  ثانًيا:  
ب�صكل كبري. خا�صة يف قطاع ال�صياحة، وقطاع اخلدمات ال�صت�صارية 
للرتويج  الأم�ر  من  عدد  يف  التفكري  للجانبني  ويكن  والعمرانية. 
لل�صياحة الرتكية يف الأردن، وذلك عن طريق حت�صني ال�ص�رة الأردنية 
لدى الأتراك، حيث اإن الكثري منهم ل يعلم عن الأردن ما يكفي لإغ�ائه 
بال�صياحة فيها. وبانتهاء الأزمة ال�ص�رية م�صتقباًل، يكن خلق و�صائل 
ال�صرق.  �صّكة احلديد عرب  وا�صتكمال م�صروع  البلدين،  برية بني  نقل 
ويف املقابل، فاإن اأعداد الطالب الأردنيني الراغبني بالدرا�صة يف تركيا 
الأردن  يف  يدر�ص�ن  الذين  الأتراك  الطالب  اأعداد  واأن  تراجع،  قد 
الفج�ة  وبتج�صري  العربية.  واللغة  الدينية  الدرا�صات  يف  حم�ص�رة 
الثقافية بني البلدين، يكن تط�ير ال�صياحة والنقل بينهما ب�صكل كبري 

جًدا ويف الإجتاهني. 

يف  م�صروعات  ذت  نفَّ تركيا  اأن  من  فبالرغم  بال�صتثمار،  يتعلَّق  ما  ثالًثا: 
الأردن، وما تزال تنفذ بقيمة تزيد عن )2٫3( مليار دولر، اإلَّ اأن ذلك 
مل يحفز ال�صتثمارات بني البلدين ب�صكل كاٍف. وهذا م��ص�ع يحتاج 

لة.  اإىل درا�صة، خا�صة اإذا ما ارتبط هذا الأمر مع اأطراف ثالثة مم�َّ

الطاقة  م�صتقباًل  املمكنة  ال�صرتاتيجية  ال�صتثمارات  جملة  ومن 
)الربط الكهربائي( واأنابيب الغاز، وغريها. لكن امل�صكلة يف الأنابيب 
لة  املتمثِّ ال�صيا�صية  العقبة  تعرت�صها  قد  التي  الكهربائي  والربط 
نهري  مياه  ا�صتخدامات  ح�ل  و�ص�رية  العراق  من  كل  مع  باخلالف 
دجلة والفرات. ورغم تطّ�ر العالقات الرتكية العربية اإبان حكم حزب 
الن�صيان،  امل�صكلة احل�صا�صة بقيت طي  اأن هذه  اإلَّ  والتنمية،  العدالة 
لأن الظرف ال�صيا�صي حالًيا لكل الأطراف ل يتيح اإثارتها، لكنها لن 

تبقى كذلك يف امل�صتقبل ويجب اإعداد العّدة للتفاو�س البّناء عليها.  
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حوارات م�صتقبلّية

يف �ص�ء التحليل املبا�صر الذي اأوردناه، تبقى بع�س احلقائق املتعلِّقة بامل�صتقبل، وحتى 
بتحليل املا�صي الذي قد يك�ن له اأثر مبا�صر على العالقات امل�صتقبلية، التي ت�صتحق 
مها هنا من اأجل التفكري بها، وتفتيح العقل على احتمالتها؛ اآماًل  ال�قفة والتاأمل. واأُقدِّ

باأن تك�ن الأطراف ذات العالقة م�صتعّدة لكل احتمالتها. 

الق�صّية االأولى: هي حتليل طبيعية العالقة بني تركيا والأردن من حيث اأنها تناف�صية 
اأم تعاونية. وال�اقع اأنها تكاملية اإىل حد كبري، ويف معظم مظاهرها وجتلياتها. لكن 
اإبان احلرب  فمثاًل  العربية.  الأ�ص�اق  التناف�صية يف  الأبعاد  بع�س  تاأخذ  العالقة  هذه 
هذه  كانت  واإن  العراق.  مع  التجارة  من  كثرًيا  الطرفان  ا�صتفاد  الإيرانية  العراقية 
العالقة ت�صطدم اأحياًنا بالتناف�س ح�ل بيع املنتجات الإ�صتهالكية كاملالب�س، وامل�اد 
فات، والأدوية. ومع هذا، فقد كانت ال�ص�ق العراقية كبرية. كذلك،  الغذائية، واملنظِّ
نيل  على  الأردنية  الأ�ص�اق  داخل  الرتكية  ال�صناعة  مع  الأردنية  ال�صناعة  تتناف�س 
العطاءات، وعلى ال�صلع ال�صتهالكية نف�صها املنتجة يف كال البلدين. وينطبق التحليل 
ال�صركاء  حالت  يف  وتراها  عادية،  الظ�اهر  هذه  ولكن  اخلليج،  اأ�ص�اق  على  ذاته 
التجاريني يف كّل مناطق العامل دون ا�صتثناء. ويبقى احلدث الأهم ه� ت�فري تركيا ملمر 
اآمن لأنابيب النفط العراقية، حيث قام العراق اإبان الثمانينيات ببناء خط عرب اململكة 
العربية ال�صع�دية اإىل بحر العرب، وخطني اآخرين اإىل م�انىء املت��صط يف تركيا، مما 

اأدى اإىل اإلغاء اخلط العراقي عرب الأردن.

مفيدة  بطرق  وتتعاون  تتنّ�ع  اأن  على  قادرة  الأردنية  الرتكية  العالقة  فاإن  هذا،  ومع 
اآ�صيا  جمه�ريات  اإىل  تركيا  عرب  الأردين  الت�ا�صل  جمال  يف  خا�صة  الطرفني.  لكال 
ال��صطى. وت�صتطيع تركيا اأن ت�صتفيد من الأردن يف تعاملها املتنامي مع دول اخلليج 
العربي. وكذلك، فاإن البلدين مبقدورهما تط�ير ال�صناعة ال�صمادّية لأغرا�صهما. ويف 
الأ�صا�صية  ال�ص�ق  ال�صرقية متثِّل  اأوروبا  ودول  تركيا  كانت  الأيام حني  اإىل  ع�دة  هذا 

للف��صفات الأردنية.

الأردن  بني  العالقات  على  ال�ص�رية  الأزمة  اأثر  عن  الت�صاوؤل  هي  الثانية:  الق�صّية 
تركيا  من  كل  مع  تت�صارك  التي  �ص�رية  اأن  وال�اقع  الرتانزيت.  جتارة  وعلى  وتركيا، 
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ت ب�صبب اأحداثها واقًعا جديًدا على كليهما، فمن ال�ا�صح  والأردن يف احلدود قد َفَر�صَ
كل  راف�س  وكالهما  اإليهما،  الالجئني  من  كبرية  اأعداد  بنزوح  تاأثرا  قد  البلدين  اأن 
الرف�س لالأحداث الدامية التي تقع يف �ص�رية ب�صكل ي�مي خُملِّفًة وراءها امل�ت والدمار 
ل كال البلدين نتائج وخيمة ب�صبب هذه الأزمة وا�صتمرارها. وقد  والقتالع. لذلك حتمَّ
اأُجِرَيت يف الأردن درا�صة بيَّنت اأن كلفة ت�فري املاأوى لالجئني ال�ص�ريني يف الأردن حتى 
نهاية عام 2012 قد فاقت )500( ملي�ن دولر، واأنها تتزايد با�صتمرار. كذلك، فاإن 
ب�صبب عدم  كبرًيا  يكن  الرتانزيت مل  ع�ائد جتارة  اأن حجم  رت  قدَّ نف�صها  الدرا�صة 
اإغالق احلدود. لكن هذه احلالة مر�صحة للتحّ�ل ال�صلبي ومبقادير كبرية اإذا ا�صتمرت 
ال�صيا�صية  املعطيات  ظل  ويف  قادمة.  ط�يلة  لفرتة  �ص�ريا  يف  حالها  على  الأو�صاع 
حلل  دويل  ل  تدخُّ يح�صل  مل  ما  لال�صتمرار  مر�صحة  احلروب  هذه  فاإن  والع�صكرية، 

اخلالف �صلمًيا. 

على  وتاأثريها  البلدين  على  ال�ص�رية  احلالة  ا�صتمرار  احتمالت  درا�صة  فاإن  لذلك، 
م�اقفهما  تن�صيق  منهما  ويتطلَّب  بينهما،  بحث  م��صع  يبقى  اأن  يجب  اقت�صادهما 

الدولية حيال ذلك. 

الق�صّية الثالثة: ترتبط باملنهجية الرتكية يف التعامل مع العامل العربي. ويف �ص�ء هذه 
د، ولي�س هنالك �صّك يف  الفل�صفة التي �ص�ف تنتهجها تركيا، فاإن امل�صتقبل �ص�ف يتحدَّ
اأن تركيا لن ت�قف م�صاعيها لت�صبح ع�صً�ا كامل الع�ص�ية يف الحتاد الأوروبي، كما 
هي ع�ص� فاعل يف النات� )منظمة اتفاقية �صمال الأطل�صي(، اأو ما ُدِرَج على ت�صميته 
بتاريخ  »الإندبندنت«  الربيطانية  بال�صحيفة  مقالة  ويف  الأطل�صي(.  �صمال  )حلف 
Phillip Inman عم�ًدا بعن�ان »تركيا املرفو�صة  2012/12/16، كتب فيليب اإنان 
تنظر �صرًقا بعد تعثُّ حمادثاتها مع االحتاد االأوروبي«، واأكد الكاتب اأن اأكرب خطاأ 
وقع فيه قادة اأوروبا اأنهم مل يحت�صن�ا تركيا، ويدخل�ها اإىل الحتاد الأوروبي. وي�ؤكد 
اإىل ال�صرق بدل الغرب خالل ال�صن�ات الع�صر  اأن النتيجة كانت حتّ�ل تركيا  الكاتب 
الأخرية )فرتة رئا�صة اأردوغان(، وقد انخف�س حجم جتارة تركيا مع الحتاد الأوروبي 
من 67% من جتارة تركيا قبل �صبع �صن�ات اإىل 39% فقط، وما يزال يرتاجع. وي�ؤكد 
قت معدلت نّ� بلغت 8٫9% و 8٫5% خالل عامي 2010 و2011  الكاتب اأن تركيا التي حقَّ

على الت�ايل ت�صكل فر�صة �صائعة كربى على اأوروبا.
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فاإذا كانت نظرة تركيا اإىل ال�صرق هي نظرة اقت�صادية تكتيكية �صرفة كنظرة اأوروبا 
اإىل تركيا نف�صها، فهذا يعني اأن عالقاتها مع ال�طن العربي لن تدوم ط�ياًل، خا�صة 
اإذا اأرادت تركيا اأن تك�ن الدولة الأعظم يف املنطقة، وتك�ن يف ال�قت نف�صه ال��صيط 
بني ال�طن العربي واأوروبا. وال�صبب ه� اأن اأوروبا نف�صها قد ل تقبل بذلك. فهي ت�صعى 
واملغرب  الأردن  وهي  عربية،  دول  اأربع  مع  جديدة  ج�ار  اتفاقيات  ت�قيع  اإىل  مثاًل 
بع�س دول  نف�صه مع  بالأمر  القيام  اإىل  ت�صعى  اأن  املت�قع كذلك  وت�ن�س. ومن  وم�صر 
اخلليج، مثل �صلطنة ُعمان والإمارات وقطر. ومن هنا، فاإن الدور الرتكي قد ل ي�صل 

اىل احلدود التي تطمح اليها تركيا.

ول نن�صى اأّن �صبب احلما�صة لرتكيا يف ال�طن العربي يع�د بدرجة اأ�صا�صية اإىل م�قف 
حزب العدالة والتنمية وقائده رجب طيب اأردوغان من اإ�صرائيل. لكن هذا الأمر قد 
اأمًرا  تركيا  مع  التقارب  ترى يف  ل  العربي  ال�طن  داخل  ق�ى  تزال  فما  م�ؤقًتا؛  يك�ن 
ل�صّكهم  الغرب  مع  التعامل  ل�ن  يف�صّ الذين  تركيا  يف  العلماني�ن  وهنالك  اإيجابًيا. 
عامة،  الرتكية  العربية  العالقات  حت�يل  من  بد  ل  لذلك،  جتاههم.  العرب  ن�ايا  يف 
والأردنية الرتكية خا�صة من حالة الت�افق املرحلي املنطلق من ظروف كال الطرفني 
اإىل مرحلة ا�صرتاتيجية ل تلغي اإمكانية اخلالف، بيد اأنها ل جتعل اخلالف م�صدر 

فراق وقطيعة. 

العرب على ال�صتفادة  الناجحة ومدى قدرة  التجربة الرتكية  الرابعة: هي  الق�صّية 
منها. لقد راجت يف الآونة الأخرية يف ال�طن العربي فكرة القتداء برتكيا وبنم�ذجها 
القت�صادي الذي يق�م على تبّني الإ�صالم ال��صطي، ول يجعل الدولة ثي�قراطية، ويف 

ز على البناء، واملناف�صة، والت�ظيف املنتج.  ال�قت نف�صه ينهج �صيا�صة اقت�صادية تركِّ

ت هذه كّلها اإىل دفع تركيا اإىل م�صاف الدول الكربى. ول �صك اأن تركيا ا�صتفادت  لقد اأدَّ
كثرًيا من جريانها العرب واإيران والحتاد ال�ص�فييتي �صابًقا، وما مرت به هذه الدول 
ا  من تقلُّبات وحروب وحمن �صاهمت يف ت��صيع جتارة تركيا واإنتاجها، وفتحت لها فر�صً
الفر�س،  باقتدار هذه  تركيا  وا�صتثمرت  قبل،  ُمتاحة من  تكن  اآ�صيا مل  و�صط  جديدة 

وَبَنْت  لنف�صها اقت�صاًدا قادًرا على ال�صتمرار �صع�ًدا.
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واآخرون  ويفيد،  ينفع  ما  العربي  ال�طن  داخل  الرتكي  النم�ذج  يرى يف  من  وهنالك 
يق�ل�ن اإنه ل ي�صلح اإلَّ لرتكيا. واأعتقد اأن احلقيقة هي اأن النم�ذج الرتكي ممتاز يف 
اإطاره وفل�صفته وت�جهاته، لكن التفا�صيل يف اختيار الأول�يات يجب اأن تبقى من اختيار 
والتجربة  الرتكية،  التجربة  من  ي�صتفيد  اأن  يجب  بالذات  والأردن  املختلفة،  الأقطار 
املاليزية. فهاتان دولتان ا�صتطاعتا اأن ت�صتفيدا من الظروف الداخلية واخلارجية التي 

اأحاطت بهما. 

واحتمالت  والغاز،  النفط  واأنابيب  املياه،  ق�صية  مثل  الق�صايا وغريها  يف �ص�ء هذه 
ا�صتهداف تركيا واإثارة النعرات الطائفية فيها، كما ح�صل يف بع�س الأقطار العربية، 
فاإن العالقات الرتكية العربية عامة، والعربية الرتكية خا�صة تتمتع بفر�س مل ت�صتثمر 
بعد ال�صتثمار الأمثل. واإن احتمالت النمّ� والتنّ�ع يف هذه العالقات يبقى ممكًنا اإذا 

ا�صتمرت الأطراف يف احل�ار البّناء على اأُ�ص�س را�صدة �صليمة. 
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*احلوار العــربّي – الرتكّي
   والفـهم الثقـايف امل�سـرتك*

ال�صيخة هيا بنت را�صد اآل خليفة/البحرين

نحن جنتمع يف اللقاء الثاين التنظيمي لفكرة رائدة هي بناء ج�ص�ر من الثقة والفهم 
بني العرب والأتراك، كجزء من ال�صعي الدوؤوب بني اأهل الدراية واملعرفة، باأن بناء تلك 
يطمح  الذي  والأمن  ال�صالم  وبناء  ال�صحية  الإن�صانية  العالقات  اأ�صا�س  هي  اجل�ص�ر 

املجتمع العاملي لتحقيقها.
اأود يف هذه املنا�صبة اأن اأهنيء اجلانب الرتكي على جناح العملية ال�صيا�صية الأخرية يف 
اأرقت الأتراك  ال�صعب الرتكي يف حل ق�صية  ال�ئام مع مك�ن مهم من مك�نات  اإحالل 
وغريهم يف املنطقة والعامل، وهي امل��ص�ع الكردي، اأخ�ة يف الدين وامل�اطنة. فت�افق 
مك�نات ال�صعب الرتكي الذي جاء حّله باحلكمة، ُيطلق طاقة تركيا يف اجتاه بناء دولة 
مدنية حديثة م�ؤثرة يف حميطها، ومل يكن ذلك ليتم ل�ل حكمة القيادة الرتكية وُبعد 

نظرها يف و�صع احلل�ل ال�صلمية والعلمية للتغلب على ال�صراعات.
ما نحن يف �صدده ه� عمل كبري، يحتاج اإىل جه�د منظمة ودوؤوبة، ولفرتة ط�يلة حتى 
يبلغ اأجله الذي نرغب، فه� لقاء تط�عي من اأجل الفهم امل�صرتك على قاعدة الحرتام 
وتبادل التجارب وترقية امل�صالح امل�صرتكة، وه� عمل معني اأ�صا�ًصا بالفهم الثقايف، حيث 
العربي مزدهرة ويف ن�، وما يجب  والعامل  امل�صرتكة بني تركيا  التجارية  اإن امل�صالح 
للم�صالح  امل�صرتك  الثقايف  الفهم  ه�  اللقاءات  مثل هذه  يتم يف  اأن  نتطلع  وما  اإكماله 

ال�صرتاتيجية العليا. 

االجتماع التنظيمي الثاين مللتقى احلوار  * كلمة ال�صيخة هيا بنت را�صد اآل خليفة يف افتتاح اأعمال 
العربي-الرتكي، يف املنامة/ مملكة البحرين )2013/3/31( - بتحرير طفيف -.
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عملنا هذا، من جهة اأُخرى، بداأ مبثله غرينا، ولكنه مل يتماأ�ص�س ونحن يف �صدد ماأ�ص�صته، 
الآن ويف امل�صتقبل، حتى ُيبنى على ق�اعد ثابتة، حتمل البنيان الذي نطمح اإليه، وه� فهم 

وتفهم للم�صرتكات واجل�امع بني العرب والأتراك يف هذا الع�صر �صريع التح�ل. 
لقد مررنا عرًبا واأتراك مبراحل تاريخية �صابقة و�صمتنا م�صرية ط�يلة بلغت �صتة قرون 
جّله  عبثي  جدل  يف  دخلنا  ثم  ومن  الإ�صالمي،  التاريخ  ن�صف  تقريًبا  اأي  الزمان،  من 
اأيدي�ل�جي – بعد احلرب العاملية الأوىل – وكان اأ�صا�س هذا اجلدل املعل�مات اخلاطئة 
والتف�صريات املبت�صرة لبع�س تلك امل�صرية، لدى الطرفني العربي والرتكي، اأبعدتنا تلك 
التف�صريات عن بع�صنا ل�صبع عق�د تقريًبا، وكان جّلها قد ُطبع بطابع )ته�يل اخل�ص�مة( 

و )ت�صخم الف�ارق(. 
لقد عانينا جميًعا من ه�ل الرتتيبات التي اأعقبت احلرب العاملية الثانية، ومن تدخل 
على  املنتقاة  �ص�رته  يف  التاريخ  �صيف  واأ�صرعنا  اأرا�صينا،  بع�س  احتالل  اإىل  اأجنبي 
اكت�صف  كما  العرب،  نحن  اكت�صفنا  بكلياته،  التاريخ  قراأنا  وعندما  امل�صرتك،  ما�صينا 
الأتراك، اأن �صعف اأحدنا ه� �صعف لالآخر، واأن ق�ة اأحدنا هي ق�ة لالآخر. اإل اأن بع�صنا 
وبع�س مك�نات الثقافة ال�صائدة، مل ت�صل لها هذه الر�صالة، وهذه هي اأحد املهام التي 

يجب اأن ي�صطلع بها هذا اجَلمع وَمْن �ص�ف ين�صم اإليه يف امل�صتقبل. 
م يف ت�صكيل  اإن اخلطاب العربي املنفعل – بعد احلرب العاملية الثانية وما تالها – حتكَّ
ل لدى الرتك وعي ب�صاعته ظرفية  وعي جيل كامل من العرب جتاه الأتراك، كما ت�صكَّ
جتاه العرب، فتباعدت العق�ل، وتنافرت القل�ب. لقد وقعنا جميًعا يف خطاأ قراءة التاريخ 
قراءة مبت�صرة ودفنا اإيجابيات قرون يف �ص�ءات عق�د،  فكانت ردود الفعل عاطفية بال 
اإمعان فكر، اأو اإحاطة بالظروف والع�امل املتداخلة التي دقت اإ�صفني التباعد، ويف بع�س 

الأحيان التناق�س. 
والأول  ع�صر  التا�صع  القرن  من  الأخري  الن�صف  �صبغ  الذي  الق�ميات  ع�صر  يف 
ل على مقا�صها  الع�صرين، ا�صطبغت احلركات واجلماعات ب�عي ُمف�صَّ القرن  من 
�صتة  تقريًبا  هي  ط�يلة  وجتربة  تاريخي  اإرث  جميًعا  وتنا�صينا  اجلغرايف/الإثني، 
الفارغ  اإىل ن�صفها  اإليها نظرنا فقط  امل�صرتكة، وعندما نظرنا  امل�صرية  قرون من 

وجتاهلنا الن�صف املمتلئ.
وعندما نع�د الي�م لنفهم ونتفهم، ل لكي نعيد ما م�صى، ولكن لنتعرف اأن كل منا اأثَّر 
ق هذا التفاعل الإيجابي، ولعّلي هنا  يف الآخر، تعلمنا من بع�صنا البع�س ونرغب اأن نعمِّ



ال�صيخة هيا بنت را�صد اآل خليفة
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ِرَفت عنها الأنظار، فكتاب ال�صيخ علي عبد الرازق )االإ�صالم  اأ�صري اإىل اأحداث قد �صُ
واأ�صول احلكم( ال�صادر عام 1925 اعتمد كلًيا على وثيقة تركية �صدرت يف مرحلة 
التحّ�ل الرتكي احلديث، وهي وثيقة )اخلالقة و�صلطة الدولة(، ويعرف هذه ال�ثيقة 
امل�ؤرخ�ن العرب والأتراك، ول زال مثل هذا التاأثري والتاأثر يف املجال الفكري والثقايف 
�صائًرا ب�صكل وا�صح اأو خفي. لقد مهدت اأفكار ال�ثيقة كما كتاب ال�صيخ علي عبد الرازق 
اإىل تط�ر ن�ع من احلكم املدين احلديث يف رب�عنا، دون اإخالل بال�صياقات الرتاثية، 
واأول�ياتها،  وامل�صالح  املقا�صد  البحث يف  على  بعدها،  والكتاب  ال�ثيقة  اعتمدت  فقد 
وهي الأب�اب الكبرية للتحديث الذي ت�صتاق اإليه �صع�بنا على قاعدة  امل�اطنة واملاأ�ص�صة.
واأن التخلف ه�  التقدم ه� ح�صيلة كل القرارات ال�صائبة،  اأن  لقد ا�صتقر يف قناعتي 
اأننا نتخذ القرار ال�صائب يف ت�صكيل وتفعيل  نتيجة كل القرارات اخلاطئة، ويف يقيني 
هذه املجم�عة من الأتراك والعرب، والتي اأرج� اأن تت��صع تدريجًيا يف امل�صتقبل،  لي�صكل 
جتاربنا  ون�صتعر�س  ونتعلم،  ُنعلم  قاعدة  على  الفهم  باأهمية  جديد  وعي  عملها  نتاج 
الناجحة مًعا ونحذر من القرارات اخلاطئة مًعا، حتى يتح�ل ما نرغب يف حتقيقه اإىل 

وعي جماعي.
احلديثة  الرتكية  التجربة  اإن  حيث  جتاربنا،  تقييم  ونعيد  اأنف�صنا  اإىل  ننظر  اأن  علينا 
ال�راثي  �صريطنا  ُن�ِصَخت يف  قد  التخلف(  )اآفة  اأن  البع�س خطاأ  عليه  ا�صتقر  ما  تنفي 
عرًبا وم�صلمني، كما اأن جتارب العامل تدل دون �صك على تعدد م�صارات النه�صة والرقي 
والتقدم والتنمية، فلي�س هناك من ن�ذج فريد، وما من و�صفة واحدة للنجاح، وما من 

�صعب اأو �صع�ب فر�صت عليها حتمية التخلف، فقط علينا ان ن�صتخدم عق�لنا. 
لكن هناك ع�امل يف املقابل ت�ؤدي اإىل ف�صل النه��س، منها تاأجيج ال�صراعات الإقليمية 
ق�صم  جتعل  التي  الفكرية  املناعة  نق�س  ومنها  الطاقات،  ت�صتنزف  التي  الداخلية  اأو 
من اجلمه�ر ينقاد اإىل اأفكار تكتنفها الهتافات ال�صاعقة اأو املق�لت  اخلرافية، مما 

ي�صتنزف الطاقات ويبدد امل�ارد.
عامل الي�م مليء بالتحديات اجلديدة وطافح باملفاجاآت غري املت�قعة ولدينا الكثري مما 
ا، من اأجل خلق وعي جديد معتمد على املعرفة واإرادة �صيا�صية  نتعلم منه من بع�صنا بع�صً
و�ص�ابط  الإن�صان  حق�ق  احرتام  من  العاملية  امل�صرية  تفر�صه  مبا  والتزام  �صجاعة 
التنمية، وحق الإن�صان يف ا�صتخدام معارفه  احلريات والعي�س امل�صرتك، وتقا�صم ثمار 
وم�اهبه لتحقيق ذاته وم�صاحله. كل ذلك يحتاج اإىل �صرط م�صبق ه� حتقيق ال�صتقرار 

واإ�صاعة ال�صالم بني ال�صع�ب. وفقنا اهلل اإىل ما ن�صب�ا اإليه.



ملتقى الحوار العربي التركي
)اإعالن المنامــة(
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* ملتقى الحوار العربّي – التركّي

)اإعالن المنامــة(

التركي و�صي�فهم  العربي  الح�ار  �صي ملتقى  م�ؤ�صِّ البحرين من  المجتمع�ن في  نحن 
وم�صانديهم، نعلُن في اجتماعنا هذا تاأكيدنا لنداء الح�ار بين ال�صع�ب، وخا�صة بين 

ال�صعبين العربي والتركي بتجرد وم��ص�عية لما فيه خير اأجيالنا القادمة.

غير  بالمفاجاآت  وطافح  الجديدة  بالتحديات  مليء  الي�م  عالم  باأنَّ  علم  على  ونحن 
المت�قعة، ولدينا الكثير مما نتعلَّم منه من بع�صنا البع�س، من اأجل خلق وعي جديد 
العالمّية  الم�صيرة  تفر�صه  بما  والتزام  �صجاعة  �صيا�صّية  واإرادة  المعرفة  على  ُمعتِمد 
من احترام حق�ق الإن�صان و�ص�ابط الحرّيات والعي�س الم�صترك وتقا�ُصم ثمار التنمية 
وحق الإن�صان في ا�صتخدام معارفه وم�اهبه لتحقيق ذاته وم�صالحه. كّل ذلك يحتاُج 

اإلى �صرٍط ُم�صَبق ه� تحقيق ال�صتقرار واإ�صاعة ال�صالم بين ال�صع�ب.  

الأبحاث  ومراكز  وال�صعبية  الر�صمية  والمنّظمات  المدنّية  الهيئات  جميع  ندع�  كما 
اء دون اللتفات اإلى  والجامعات وو�صائل الإعالم لنتهاج اأُ�صل�ب الح�ار الهادف والبنَّ
ت�صاوؤلت الما�صي والدع�ات التحري�صية من داخل المنطقة التي نقطنها وخارجها، 
والعمل على ت�طيد العالقة ال�ثيقة المبنية على الحب وال�د وتغليب الم�صلحة العامة 

والتطلُّع اإلى الم�صتقبل. 

اإنَّ التحديات التي ت�اجهها في هذه المنطقة، وم�صاعر الإحباط التي عا�صتها اأجيالنا 
اإلى  تدع�نا  الح�صارية،  التط�رات  م�اكبة  وعدم  التخلُّف  جراء  وال�صابقة  الحالية 
ر، واللحاق بركب الح�صارة ل�صمان م�صتقبل  التعليم المتط�ِّ تاأكيد  المناداة ب�صرورة 

اأف�صل لأجيالنا القادمة. 
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الأم�ر في  بيدهم زمام  والذين  والمثقفين  النا�صطين  فاإننا ندع�  النطاق،  وفي هذا 
بلدانهم للتطلع اإلى هذه الأهداف وللنداء الذي اأ�صدرناه لدى تاأ�صي�س الملتقى، دون 
التمييز بين الت�جهات ال�صيا�صية والحزبية والأيدي�ل�جية لأي منهم، بل التركيز على 

اللتقاء تحت مظلة الح�ار الهادف لتحقيق هذه الأهداف.

هذه  اإلى  لل��ص�ل  جه�دهم  ي�صتثمروا  اأن  النداء  لهذا  ي�صغ�ن  من  جميع  ندع�  اإننا 
بل الح�صارية  الأهداف �ص�يًة والدع�ة اإليها، والإ�صرار على تنفيذها، متَّبعين كل ال�صُّ

والم�صروعة من اأجل ذلك.

تعي�س فيها  التي  البلدان  �صيا�صية في  التزامات  ر عن  نعبِّ باأننا ل  ونعلن هنا �صراحًة 
�صع�ب المنطقة في نف�س ال�قت الذي ل نقف �صد اأية ت�جهات لها ما دامت ل تتعار�س 
بمختلف  الكّل  مع  العمل  اإلى  ون�صب�  والمجتمعات،  لالأفراد  الأ�صا�صية  الحق�ق  مع 

اتجاهاتهم لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.

�صدر في مملكة البحرين في االأّول من �صهر ني�صان )اإبريل( من عام 2013، واهلل الموفق. 
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وت���ذّك���رن���ا ال��ت�����ص��ري��ح��ات 
والفتاوى  املُهِلكة،  املت�الية 
املمار�صات  ه��ذه  ب��خ��ط���رة 
ال��ف��اج��ع��ة، وم���ا ي��ك��ن اأن 
نافية  اآثار  من  عليها  يرتتب 
على  وقدرتها  الأّم��ة  ل�حدة 
من  له  �س  تتعرَّ ما  م�اجهة 
اأقّلها  لي�س  ِج�صام،  حتديات 
ب��الد  م��ن  ك��ث��ري  ت�صهده  م��ا 
العرب وامل�صلمني من ف��صى 
وعدم ا�صتقرار. فقد و�صلت 
ال���دع����ات ال��ت��ي حت��ث على 
الكراهية والتكفري والأحقاد 
ا ي���زق  والن����ت����ق����ام ح�������دًّ

نتابُع باأمٍل بالغ، واأ�صٍف عميق، ت�صاعد نبة االختالف بني اأبناء االأّمة، ودعوات التع�صب 

بالفتك  وينذر  يجَمع،  وال  يفّرق  الــذي  الطائفي  اخلطاب  و�صيادة  الفكري،  واالنغالق 

مبقدرات االأّمة املادية والب�صرية، وتبّدي بع�س مظاهر التنازع املحموم ين اأتباع بع�س 

املذاهب االإ�صالمية، وتغلُّب �صوت العنف على احلوار الهادئ البّناء، وتراجع لغة الرحمة 

اأمام �صطوة الغلو والت�صّدد والتطّرف والتع�صب و�صهوة االإق�صاء. 

الج��ت��م��اع��ي  الأّم�����ة  ن�صيج 
حا�صرها  د  ويهدِّ وال�طني، 
مع  وي��ت��ن��اف��ى  وم�صتقبلها، 
النم�ذج الإن�صاين الأخالقي 
مه الدين الإ�صالمي  الذي قدَّ
�س  احلنيف اإىل العامل، وتاأ�صَّ
ع���ل���ى م����ب����ادئ ال���ك���رام���ة، 
وال�����ع�����دال�����ة، واحل�����ري�����ة، 

وال�ص�رى، والإخاء. 

اإنَّ حال الأّمة الي�م ُيناق�س 
كل ما اأُمرت به من م�جبات 
وينايف  والعت�صام،  الإخ��اء 
كر احلكيم من  ما جاء يف الذِّ

وال�ئام،  ال�حدة  على  ح�ّس 
م��ن��ك��ف��ئ��ني  اأ���ص��ب��ح��ن��ا  اإذ 
من�صغلني  اأن��ف�����ص��ن��ا؛  ع��ل��ى 
ب��ال��ت��ج��اذب��ات املُ��ت��ب��اَدل��ة، 
امل�صطنعة،  والتناق�صات 
بفتاوى  نة  املُح�صَّ وال��ف��ن 
الداعية  والتعبئة  التكفري، 

للتناحر والُفرقة. 

ل���ق���د ���ص��م��ح��ن��ا لأن��ف�����ص��ن��ا 
التي  ال��ث���اب��ت،  ��ب  ُن��غ��يِّ اأن 
اأن  ما  مرحلٍة  يف  جتا�َصرنا 
ن�صّميها الث�ابت الق�مية، اأو 
اإىل  الإ�صالمية، والتي تدع� 

* ُن�صر هذا النداء يف و�صائل الإعالم العربية يف حزيران/ي�ني� 2013.

نـــــــداء إلى      عقـــالء األّمـــة
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الت�صامن والتعاون والتكاتف وت�ؤكد حتمّية 
منها،  تبّقى  عّما  تخلينا  واإذا  ال���ح��دة. 
ر  يربِّ الع��رتاف مبا  ف�صيك�ن ذلك مبثابة 
ا�صتمرار حال الف��صى والرتّدي، مع تزايد 
احتمالت ت��صيع رقعة هذه الف��صى وهذا 
مرّدها  وويالت  اأهلية  حروب  اإىل  الرتّدي 
الأ�صا�س نهاية الإرادة الإ�صالمية اجلامعة 

وا�صتبدالها بدع�ات الفتنة والُفرقة. 

اإنَّ وح���دة الأّم���ة ه���ي الفري�ص���ة الغائب���ة 
ومتا�صكها ه� احلكمة املن�صّية، والتفريط، 
الذي ي�صف ظاه���ر ممار�صاتنا الي�م، ه� 
نازلة خطرية ت�صتدع���ي من اأهل العقل اأن 
يك�ن����ا على م�صت�ى احَل���َدث، واأن يتنادوا 
اإىل كلم���ة �ص����اء، واأن يتخ���ذوا م���ا اأمكن 
م���ن احليطة واحل���ذر، ف���اهلل – �صبحانه 
نا على  وتع���اىل - ياأمرنا بال�ح���دة، ويح�صّ
ق والتنازع،  الئت����الف، وينهانا عن التف���رُّ
وي�ج���ب علين���ا العت�ص���ام بحبل���ه املتني؛ 
���ًة َواِحَدًة  َمّ ُتُك���ْم اأُ اإذ يق�����ل: {اإنَّ َه���ِذِه اأَُمّ

َفاْعُبُدوِن} ]الأنبي���اء: 92[،  ُك���ْم  َرُبّ َواأََن���ا 
���ًة َواِحَدًة  َمّ ُتُكْم اأُ ويق������ل: {َواإَنّ َه���ِذِه اأَُمّ
ُق��ِن} ]امل��ؤمن�������ن: 52[،  ُك���ْم َفاَتّ َواأََن���ا َرُبّ
ْوِلَياُء  ُهْم اأَ ِمَناُت َبْع�صُ {َواْل�ُم�ؤِْمُن����َن َواْل�ُم�ؤْ
ِمُن�َن  اْل�ُم�ؤْ ���ا  َ َبْع�ٍس} ]الت�بة:71[، و{اإَنّ
 َ ُق�ا اهلَلّ َخَ�ْيُك���ْم َواَتّ ِلُح�ا َبنْيَ اأَ اإْخ���َ�ٌة َفاأَ�صْ

َلَعَلُّكْم ُتْرَحُم�َن} ]احلجرات: 10[. 

الإ�صالمية  القمم  لقاءات  كل  ن��ادت  لقد 
ب������ح�����دة امل�������ص���ل���م���ني ون����ب����ذ ال���ُف���رق���ة 
املذاهب  اأت��ب��اع  تكفري  والتطرف، وعدم 
الإ�صالمية، وتاأكيد �صرورة تعميق احل�ار 
�صّحة  وتاأكيد  الإ�صالمية،  امل��ذاه��ب  بني 
تكفريهم  ج���از  وع��دم  اأتباعها،  اإ���ص��الم 
واأم�الهم  واأعرا�صهم  دمائهم  وح��رم��ة 
وتعاىل،  �صبحانه  باهلل  ي�ؤمن�ن  دام���ا  ما 
الإي��ان،  اأرك���ان  وببقية   ، وبالر�ص�ل 
ينكرون  ول  الإ���ص��الم،  اأرك��ان  ويحرتم�ن 
نددت  كما  بال�صرورة.  الدين  من  معل�ًما 
اأهاًل لها  باجلراأة على الفت�ى ممن لي�س 
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وث�ابته  الدين  ق�اعد  على  يعد خروًجا  ما 
وما ا�صتقّر من مذاهب امل�صلمني.

واأكدت اأن اجتماع الأّمة الإ�صالمية ووحدة 
عليها  ي�صت�جب  ما  قّ�تها،  �صّر  ه�  كلمتها 
والت�صامن  ال���ح��دة  اأ���ص��ب��اب  بكل  الأخ���ذ 
والعمل على تذليل  اأبنائها،  والتعا�صد بني 
كل ما يعرت�س حتقيق هذه الأهداف وبناء 
قدراتها من خالل برامج عملّية يف جميع 

املجالت. 

�صتبقى دع�تنا اأن يعّز اهلل الإ�صالم ب�حدة 
امل�صلمني؛ لأنَّ التجّرد امل��ص�عي يف النظر 
فع امل�صتمّر يف اجتاه  اإىل ق�صايا الأّمة، والدَّ
وحدتها، الذي لزم م�صرية جهدنا الفكرّي 
اإىل  الأم���ر  لع�دة  ال�صامن  ه�  والعملّي، 
مّنا  البع�س  واإذا اختلت يف نظر  ن�صابها. 
حادت  اأو  ال�صليمة،  الت�صّ�رات  م���ازي��ن 
م�صارها  ع��ن  ال�صيا�صي  العمل  ممار�صة 
الطبيعي، فاحلكمة تدع�نا دوًما اإىل التقيُّد 
امل���روث  واق��ت��ف��اء  احلنيف،  ال��دي��ن  بقيم 
ال�صمحة.  بالتقاليد  وال��ت��ق��يُّ��د  احل��م��ي��د، 
اللتزام  على  القائمة  الظروف  نا  وحت�صّ
اأداء  وعلى  املعاملة،  الذي ه�  الدين  بروح 
على  واحل��ف��اظ  احلق�ق  واأخ��ذ  ال�اجبات 
اخلالق،  �صّرعه  ما  خ��الل  من  احُل��ُرم��ات 
وت�صّمنته  العدلّية  امل�ؤ�ص�صات  اأق��ّرت��ه  وم��ا 
ارت�صاها  التي  الد�صت�رية،  الت�صريعات 

اجلميع حكًما بينهم.

لهذا، ف���اإنَّ الدع�ة اإىل ال�حدة الإ�صالمية 
بالن�صبة لنا لي�صت اأمنية عاطفية، ُنطلقها 
يف �صاع���ة اخلطر، التي ي����ُر فيها عاملنا 
باحل���رية  وي�ص���ّج  باحلرك���ة  الإ�صالم���ي 
وين�ص���ح بالتحّ�لت الك���ربى؛ بل هي نداء 
�ص���ادق ي�صتحّثن���ا عل���ى وج����ب خماطبة 
عقالء الأّمة للعمل من اأجلها، وا�صتنها�س 
ومّل  الأم���ة،  طاق���ات  لتجمي���ع  اخلرّيي���ن 
�صمله���ا، وت�حي���د �صف�فه���ا. فق���د ام���ن 
اهلل تع������اىل بنعم�����ة ال�ح�����دة اجللي��ل���ة، 
ِ َجِميًع���ا  ُم����ا ِبَحْب���ِل اهلَلّ فق��ال: {َواْعَت�صِ
ِ َعَلْيُكْم اإْذ  ُق����ا َواْذُكُروا ِنْعَم���َت اهلَلّ َول َتَفَرّ
َبْحُتم  �صْ ���َف َبنْيَ ُقُل�ِبُكْم َفاأَ َلّ ُكنُتْم اأَْعَداًء َفاأَ
ِبِنْعَمِت���ِه اإْخَ�اًن���ا َوُكنُت���ْم َعَلى �َصَف���ا ُحْفَرٍة 
 ُ ُ اهلَلّ ْنَه���ا َكَذِلَك ُيَبنِيّ اِر َفاأَنَقَذُكم ِمّ َن الَنّ ِمّ
َلُكْم اآَياِت���ِه َلَعَلُّكْم َتْهَت���ُدوَن} ]اآل عمران: 
103[. ث���م حذرهم –�صبحان���ه وتعاىل– 
التفري���ط يف ه���ذه النعم���ة، فق���ال  م���ن 
ُق�ا  -�صبحانه-: {َول َتُك�ُن����ا َكاَلِّذيَن َتَفَرّ
َناُت  َواْخَتَلُف�����ا ِم����ْن َبْع����ِد َم����ا َجاَءُه����ُم اْلَبِيّ
َواأُْوَلِئَك َلُه����ْم َعَذاٌب َعِظي����ٌم}]اآل عمران: 

.]105

د الدع�ة  ومثلما دع�ت يف املا�صي – اأُجدِّ
امل�صرتكة  الدين  قيم  اإع��الء  اإىل   – الآن 
املذهبية.  اخل��الف��ات  تفا�صيل  ك��ل  ف���ق 
واأُهيب باحلكماء والعقالء اإىل وقفة تاأّمل 
واأن  اأح�النا،  َخطل  فيها  نراجع  ج��اّدة، 
باأ�صكاله  للتطرف  نلك  ما  بكل  نت�صّدى 
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على  الأ�صقاء  بني  القتتال  وننبذ  كافة، 
يف  ُي�صِهم  مبا  املذهبي  الختالف  اأُ�ص�س 
العنف  واأعمال  الطائفية  الفتنة  اإيقاف 
ال���ط��ن  م��ن  خمتلفة  ب��ق��اع  يف  ال���دائ���رة 

العربي والإ�صالمي الكبري. 

اأب��ن��اء  م��ن  واملخل�صني  ال��ع��ق��الء  واأدع����� 
الأّم��������ة؛ ق�����ادة ���ص��ي��ا���ص��ّي��ني وروح���ّي���ني 
ينه�ص�ا  اأن  اإىل  ومثقفني،  ��ري��ن  وم��ف��كِّ
الت�صامح  قيم  ن�صر  يف  الريادي  بدورهم 
امل�صرتك،  والعي�س  وامل�اطنة  والح��رتام 
العام  اخلطاب  تخلي�س  على  يعمل�ا  واأن 
ت�لِّد  التي  وامل�صطلحات  الت�صميات  من 
�ص�اء  النق�صامات؛  اإىل  وتق�د  الكراهية 
ي��اأخ��ذوا  واأن  عرقية،  اأم  دينية  اأك��ان��ت 
باحلكمة  ال����ح���دة  ه���دف  اإىل  ال��ن��ا���س 

وامل�عظة احل�صنة. 

الــتــوحــيــدي يف كتابه  اأبــــو حـــّيـــان  ي��ق���ل 
ن�صبتها  »احلكمة  والذخائر«:  »الب�صائر 
معها،  وحّجتها  واأب���ه��ا نف�صها،  فيها، 
غريها،  اإىل  تفتقُر  ل  مْتُنها،  واإ�صنادها 
وُيفتقر اإليها، ولت�صتعنُي ب�صيء، وُي�صتعان 
ب��ه��ا.« واحل��ك��م��ة، وف��ًق��ا البـــن حــــزم، هي 
اإىل  الأيام  اأح�جنا هذه  »الب�صرية«. وما 
اأراد اهلل  التي  الأّم��ة،  اأح���ال  ر يف  التب�صُّ
البع�س  ويريد  رحمة  اختالفها  يك�ن  اأن 
ُفرقة  اإىل  ويحيل�ه  نقمة،  اإىل  يبدل�ه  اأن 

وت�صرذم وت�صّظي واإراقة دماء. 

النف��س  يف  وال��رج��اء  الأم��ل  اإحياء  ولعل 

امل�صرتكة؛  اإن�صانيتنا  اإىل  ب��ال��ع���دة  ي��ك���ن 
حتى  القطري،  ف���ق  امل�صرتك  العمل  واإىل 
من  بد  فال  وعقائديًّا،  �صيا�صيًّا  اختلفنا  ل� 
تعظيم الق�ا�صم امل�صرتكة، واحرتام الفروق 
الأخالقية  ال�صل�ك  منظ�مات  اإطار  �صمن 
النا�س  ���ص��ل���ك��ات  تنظم  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م��ّي��ة 
باٍق يف  اأن اخلري  ومعامالتهم. ول ريب يف 
هذه الأّمة. فكما يق�ل ر�ص�ل اهلل : »مثل 
اأّمتي مثل املطر ل ُيدرى اأوله خرٌي اأم اآخره«. 

)رواه الرتمذي(

فنحن بحاجة اإىل تعزي����ز احل�ار الهادف 
املبن����ي عل����ى التكاف�����ؤ والح����رتام، ال����ذي 
ي�صّب يف اإط����ار ال�صالح العام ملجتمعاتنا، 
وُيحاف����ُظ على ث�ابت الأّم����ة؛ من م�صرقها 
����ك اأبن����اء  اإىل مغربه����ا. ونتطلَّ����ع اإىل مت�صُّ
الإن�صانّي����ة  الإ�ص����الم  بر�صال����ة  الأّم����ة 
دها الرّواد من  والنه�ص�ّي����ة، التي لطاملا اأكَّ
رين وُم�صلحني. وكفانا ما حلق  قادة ومفكِّ
ويلحق من �ص����رر واإ�صاءة ب�ص�رة الإ�صالم 
ال�صمح جّراء ن�����ازع الكراهية، التي تغذي 
ت�صّرف����ات فئ����ات م�صّلل����ة م����ن امل�صلمني، 
وكفانا ت�صريحات وفتاوى ُمنفِلتة ودع�ات 
ق ول جتَمع؛ امت���ث���اًل ل����ق����ل  منحرفة تفرِّ
َه����َذا  وت����ع�����اىل: {َواأَنَّ  تب���������ارك  احل����ّق، 
ُبَل  ِبُع�ا ال�ُصّ ِبُع�ُه َول َتَتّ َراِطي ُم�ْصَتِقيًما َفاَتّ �صِ
اُكم ِبِه  َق ِبُكْم َع����ن �َصِبيِلِه َذِلُك����ْم َو�صَّ َفَتَف����َرّ
 ،]153 ���ُق���َن}]الأنع������ام:  َتَتّ َلَع����َلّ��ُك�������ْم 

�صدق اهلل العظيم.
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ُت����ث����ري دوام����������ة ال���ع���ن���ف 
املُتفاِقمة يف كّل مكان؛ من 
ب��ال ه��دف،  الأب���ري���اء  قتل 
والعداء املُمنَهج جتاه اأقلّية 
م��ي��ان��ار،  ال��روه��ي��ن��غ��ا يف 
املقّد�صة،  الأماكن  وتدمري 
واختطاف اثنني من رجال 
ما  التايل:  ال�ص�ؤال  الّدين، 
لدينا  مقد�ًصا  بقي  ال���ذي 

لنجّله ون�ّقره؟!

���ص��دي��ق��يَّ  اخ���ت���ط���اف  اإنَّ 
ال����ع����زي����زي����ن، م����ط����ران 
ال�صريان الأرث�ذك�س يوحنا 
ال��روم  وم��ط��ران  اإبراهيم، 
اليازجي،  بول  الأرث�ذك�س 

اآخر  لدليل  عدة،  اأيام  قبل 
خطري  ان��ح��دار  على  على 
ن���ح���� ت���دم���ري ل����ل����ذات يف 
واملجتمعات  البالد  اأنحاء 
التي طاملا عا�س فيها اأتباع 
الديانات الإبراهيمية مًعا.

يف  تتك�صف  التي  فاملاأ�صاة 
��ل ت��ه��دي��ًدا،  ���ص���ري��ة ُت�����ص��كِّ
لي�س حلياة الب�صر واأ�صباب 
ع��ي�����ص��ه��م ف���ح�������ص���ب، ب��ل 
ا. وتقبع  للب�صرية نف�صها اأي�صً
الرحمة والكرامة الإن�صانية 
بعيدة،  اأماكن  يف  مًة  حُمطَّ
م��ث��ل الأ����ص���رح���ة يف م��ايل 
�صة  مقدَّ واأم���اك���ن  وت���ن�����س 

اأخ��رى كثرية مدف�نة حتت 
رك����ام ت��راث��ن��ا امل�����ص��رتك. 
�ص�ت  الآن  بعد  ن�صمع  ولن 
الآذان من امل�صجد العمري 
يف درعا، اأو من املئذنة التي 
تع�د اإىل القرن الثاين ع�صر 
يف امل�صجد الأم�ي يف حلب، 
الأ�ص�اق  جت��ار  اأ���ص���ات  ول 
وامل��صيقيني  بها  املحيطة 
امل���ع���روف���ني، ن��اه��ي��ك عن 
لالأطفال  البهيجة  الرثثرة 

الأبرياء.

ف��احل��دي��ث ع���ن الن��ت��ق��ال 
�ِصلمي  احتجاج  م��ن  ل  حت���َّ
حّد  اإىل  ت�صاعد  عنف  اإىل 

* ُن�صر هذا البيان يف و�صائل الإعالم العربية يف اأيار/ماي� 2013.

بيان سمّو األميـر الحسن بن طالل 
حــول اختـطــــاف مطـران الســـريــان األرثـوذكس
بول  األرثوذكس  الروم  ومطران  إبراهيم،  يوحنا 

اليازجي في سورية.

مـن االختطـــــــــاف إلى الّتـــــدميـــر
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مـن االختطـــــــــاف إلى الّتـــــدميـــر
ال�صامل،  والتدمري  الأخ�ة  القتتال بني 
التي  ��رة  امل��ب��كِّ ال�����ص��ع��ارات  وا�صتبدلت 
بانحدار  �ص�رية  ب�حدة  ُت��ن��ادي  كانت 
بغي�صة  وجت����اوزات  وح�صي  حقد  نح� 
�صت عن عامٍل  من كل الأطراف، ومتخَّ
غريب بعيد عن �ص�رة �ص�رية التعّددية 
تفاَخر  التي  ال�صيافة،  وُح�صن  والعاملية 
ا  بها ال�ص�ري�ن كافة، والتي عك�صت اأي�صً

امتداد ثقافتهم القدية وعمقها. 

ج��زء  ب��ح��ق  ه���ي  ���ص���ري��ة  اأر������س  اإنَّ 
مت  قدَّ فقد  اخل�صيب.  ال��ه��الل  م��ن 
يف  اإجنازاتها  اأعظم  بع�س  لالإن�صانية 
وامل��صيقى  والأدب  وال��ق��ان���ن  العل�م 
تركيز  اأنَّ  فيه  �صك  ل  ومما  والفن�ن. 
ال�صعب  م�صلحة  ف��ي��ه  مل��ا  ال�صيا�صة 
للم�اطنني  �صيادة  مبثابة  ه�  ومتكينه 

ال�ص�ريني كافة برثائهم وتن�عهم.

بحّق احلرية  اوؤمن  م�صلًما  ب��صفي  اإنني 
وحق الكرامة. وهذا يكن حتقيقه فقط 
الإن�����ص��ان،  بكرامة  الرت��ق��اء  م��ن خ��الل 
احَل�صنة،  واملعاملة  ال�صماحة  قيم  وبعث 
على  واحلفاظ  ال��ّدي��ن،  اإليها  دع��ا  التي 
���ص��الم��ة الأم���اك���ن امل��ق��د���ص��ة؛ ال��روح��ي��ة 

واجل��م��ال��ي��ة ع��ل��ى ح����ٍدّ ����ص����اء، وك��ذل��ك 
التعددية  الطبيعة  ا�صتعادة  خ��الل  م��ن 

ملنطقتنا.

الأي����ام من  اأك���رث م��ا ن�صهد ه���ذه  ف��م��ا 
تعبري  يف  امل�����ص��ط��ل��ح��ات  يف  ت��ن��اق�����س 
»احل����رب اجل���ّي���دة«، ال��ت��ي ل ن��ق��ّره��ا 
مناداتنا  اإىل  اإ�صافة  م�صّمى،  اأي  حتت 
ا���ص��م خالقنا  اإق��ح��ام  ب�����ص��رورة ع��دم 
ال�صياق. ول يكفي حتميل  اأب��ًدا يف هذا 
الراهنة؛  م�صكالتنا  م�ص�ؤولية  املا�صي 
بل  �ص�اء،  حٍدّ  على  البعيدة  اأو  القريبة 
ل يت�جب علينا املطالبة بحق�قنا فقط؛ 
ل م�ص�ؤولياتنا من  واإنا يجب علينا حتمُّ
خالل رعاية ال�صعفاء واملهّم�صني، ومن 
الإن�صانية  ا�صتعادة  على  العمل  خ��الل 

والقيم الإن�صانية امل�صرتكة يف عاملنا.

وب�صرف النظر عن نتيجة ال�صراع يف 
حقيقة  جتاهل  يكننا  ل  فاإنه  �ص�رية، 
اأنَّ �صع�ًرا غامًرا باإق�صاء الآخر وعزله 
يكمن  غ��ريه��ا-  اأو  �ص�رية  يف  -���ص���اء 
ا�صتمّر  وط��امل��ا  ال�����ص��راع.  ج���ه��ر  يف 
اأجندتهم  اإىل  النظر  يف  ال�صيا�صي�ن 
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م��ن خ��الل اجل���ان��ب امل��ادي��ة ح�صرًيا 
��م��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن��ف���ذ  املُ�����ص��مَّ
اأن  ه��ذا  م��ع  يكن  ل  اإذ  ال�صخ�صي؛ 
قيمنا  ح�ل  حقيقي  ح�ار  هناك  يك�ن 
على  �صخ�س  لأي  �صالم  ول  امل�صرتكة 

هذا الك�كب.

الفظائع  �صيل  ل�قف  ال�قت  حان  لقد 
ارت��دادات  يف  تت�صبَّب  التي  املت�ا�صلة 
ووقف  وخارجها،  منطقتنا  اأرج��اء  يف 
الب�صرية  للكرامة  ال�صامل  التدمري 
�صغط  عن  الناجم  الإن�صانية،  والقيم 
العي�س يف ظّل التهديد امل�صتمر. ويجب 
باأن  امل��ب��داأ،  حيث  من  القب�ل،  علينا 
اإعادة  �صتتطلَّب  ال�صراع  بعد  ما  فرتة 
اإعمار، لي�س للبنية التحتية فح�صب، بل 
فيما  وخا�صة  ا،  اأي�صً والعق�ل  للقل�ب 
ال�ص�رية  واملجتمعات  بال�صباب  يتعلق 

املتنّ�عة وامل�صدومة.

»اجلانب  كتابه  يف  �صامي  رفيق  يق�ل 
 :2010 ع��ام  ال�صادر  للحب«،  املظلم 
ال��ذي��ن ي�صيب�ن  اأم��ق��ت الأب��ط��ال  »اأن���ا 
احلديث  خ��الل  م��ن  بال�صلل  الآخ��ري��ن 
ب��اأن��ه��م جميًعا  وال��ق���ل  ن��ي��اب��ة ع��ن��ه��م، 
معهم  التعاون  من  ب��دًل  بامل�ت  يقبل�ن 

جلعل امل�ت م�صتحياًل«. 

�صبيل  اإخ������الء  اإىل  اأدع�������  ه��ن��ا  م���ن 
حتى  لهما  اآمن  ممر  وت�فري  املطرانني 
الإن�صاين،  عملهما  م�ا�صلة  من  نا  يتمكَّ
ال�قت،  هذا  يف  ما�صة  حاجة  له  ال��ذي 
با�صم  هذا  اأَح��َدَث  �ص�اء  العنف  واإنهاء 
العلمانية، اأو الدين، اأو اأيدي�ل�جية ما، 

اأو غريها.

واأطلب منكم الي�م الن�صمام اإلينا للعمل 
من اأجل اإطالق �صراح املطرانني، واإىل 
الختالف،  و�صيلة حلل  ب��صفه  احل�ار 

ووقف العنف بني الإخ�ة ال�ص�ريني.
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العوملة االقت�سادّية واآلّيات الهيمنة واالحتكار اجلديدة
مالمح من عملّية اإعادة الهند�صة املرتّدة القت�صاد العوملة

اأ.د حميد اجلميلي*

مقدمة
مع بداية العقد الثاين من القرن احلادي والع�صرين تواجه اقت�صادات اجلنوب حا�صًرا 
الداخلية  بالتحديات  مليًئا  ا  غام�سً وم�ستقباًل  االجتاهات،  كل  من  ال�سغوط  تكتنفه 
ب�صبب  واالإرهاق  االإعياء  من  تعاين  اجلنوب  دول  معظم  اأ�صبحت  وقد  واخلارجية. 
اإجراءات التكّيف وال�صدمات اخلارجية والبيئية االقت�صادية الدولية ال�صلبية، وب�صبب 
نتائج اندماجها يف ال�صوق العاملية اندماًجا تبعًيا عب اآليات الهيمنة واالحتكار اجلديدة.

وب�صبب هذه االآليات اجلديدة اأخذت دول اجلنوب تعاين من م�صكالت جديدة، ف�صاًل عن 
تلك امل�صكالت املوروثة التي مل تتمكن من حّلها بعد، وف�صاًل عن معاناتها من انعكا�صات 
اأ�سكال الهيمنة واالحتكار اجلديدة. فهي تواجه �سغوط الهند�سة الراأ�سمالية اجلديدة 
احلادي  القرن  اأزمنة  ال�صتقبال  العاملي  االقت�صادي  امل�صرح  ت�صميم  اإعادة  اإلى  الهادفة 

والع�صرين.

فاإن  املعا�صرة،  التطورات  ال�صتيعاب  العاملي  االقت�صاد  هند�صة  اإعادة  عملية  و�صمن 
ت�صارع  مل  وما  الوطنية،  تنميتها  مناهج  عن  باالبتعاد  مهددة  باتت  اجلنوب  اقت�صادات 
هذه الدول اإلى و�صع �صيا�صات اقت�صادية تقلِّل من خطورة هذه التطورات، فاإنها �صتواجه 
مواجهة  ي�صمنان  وجتمعه  اجلنوب  متا�صك  اإعادة  فاإن  لذلك،  اخلطورة.  بالغة  نتائج 
انعكا�صات هذه التطورات، ومواجهة حتديات حقبة االألفية الثالثة بت�صاري�صها اجلديدة 

د يف اأبعادها وانعكا�صاتها امل�صتقبلية.  واأثقالها وتبعاتها البالغة اخلطورة، والتقيُّ

* اأ�صتاذ القت�صاد والعالقات القت�صادية الدولية/جامعة الزرقاء – الأردن.
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اإنَّ العامل الّنامي يّر الي�م مباأزق تنم�ي بالغ اخلط�رة، واإنَّ هذا املاأزق التنم�ي لي�س جمرد 
�صع�به.  ومعاناة  اجلن�ب  ب�ؤ�س  تعربِّ عن  اأ�صا�صية  ه� حالت  واإنا  اأرقام �صخمة وخميفة، 
يف  اأزمته  م  تقدُّ مع  اقت�صاده  تهمي�س  فيها  يتزايد  التي  ال�صرعة  يف  التنم�ي  املاأزق  ويتجّلى 
القرن ال�احد والع�صرين، كما يعربِّ هذا املاأزق عن احلكم القا�صي الذي يحكم حركة اقت�صاد 
ة  اجلن�ب بعد تقييد هام�س هذه احلركة. وعلى الرغم من حّدة امل�ؤ�صرات القت�صادية املعربِّ
عن ب�ؤ�س اجلن�ب، فاإن املاأزق التنم�ي الأكرب يكمن يف تزايد غنى عامل ال�صمال وتزايد فقر 
د اأمنه وم�صتقبله القت�صادي  عامل اجلن�ب. لقد بلغ عامل اجلن�ب النقطة احلرجة التي تهدِّ
التنم�ي  الإخفاق  اإىل  اجلن�ب  عامل  يف  التنمية  انتكا�صة  م�ؤ�صرات  ت�صري  كما  والجتماعي. 

الكبري لعق�د التنمية الدولية التي اأ�صهمت يف زيادة �صعفه وتفككه وتبعرثه. 

كلها،  وو�صائلها  الهيمنة  مق�مات  ويلك  مهيمًنا  ال�صمال  املعا�صرة  التط�رات  جعلت  لقد 
لون ربع �صكان االأر�س، ويتمتعون  فيما تزداد تبعية اجلن�ب وتخّلفه. اإنَّ اأغنياء العامل ي�صكِّ
باأكث من ثالثة اأرباع خيات العامل وثرواته، ويعي�صون حالة مت�صاعدة من الرفاهية 
لون ثالثة اأرباع �صكان العامل ويتقا�صمون  والتقدم. اأما فقراء العامل )عامل اجلنوب( في�صكِّ
من جانبهم اأقل من ربع اإجمايل االإنتاج واال�صتهالك العاملي. ورغم املاأزق التنم�ي لعامل 
اجلن�ب، فاإن ال�صمال ل يكتفي باإعادة ترتيبه على اخلارطة القت�صادية العاملية، بل ي�صعى 
اإىل جعل اجلن�ب العدو املُخَتَلق لإدامة عجلة الإنتاج ال�صناعي الع�صكري يف دول ال�صمال، 
عن  بعيًدا  وت�صخريها  املالية  ف�ائ�صها  وامت�صا�س  اجلن�ب  دول  ت�صليح  ا�صتمرار  ولتربير 
ق اأهداف املنظ�مة  م�صاحلها، وجلعل اجلن�ب مناطق ب�ؤر للت�تر، وخلق حروب اإقليمية حتقِّ
الراأ�صمالية. ول �صك اأن حماولة اكت�صاف عدو يف العامل الثالث ي�صاهي يف خط�رته الحتاد 
ال�ص�فييتي ال�صابق، ه� حماولة مفتعلة لتحقيق اأهداف الهيمنة اجلديدة يف اقت�صاد الع�ملة، 
حتاول من خاللها مراكز املنظ�مة العاملية اإحكام هيمنتها على اقت�صادات اجلن�ب، ومنها 

القت�صادات العربية، عرب و�صائل هيمنة جديدة من اأبرزها: 

الهيمنة من خالل الجتاهات القت�صادية اجلديدة:- 1
اأ- الهيمنة من خالل الإدارة املركزية لالقت�صاد العاملي.

ب- الهيمنة من خالل التحررية القت�صادية اجلديدة.
ج- الهيمنة من خالل الع�ملة.

2- الهيمنة من خالل ال�صركات متعدية اجلن�صية.
3- الهيمنة من خالل النظام التجاري العاملي اجلديد.
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اأّواًل: ا�صرتاتيجّيات اآليات الهيمنة واالحتكار اإزاء دول اجلنوب واأهدافها
منذ بداية القرن اجلديد اأخذت التط�رات تت�صارع تاركًة اآثاًرا ُم�صاَعفة على خمتلف ج�انب 
وبحركة  الأ�صا�صية،  عنا�صره  وبحركة  والقطاعية،  ال�صم�لية  بحركته  العاملي  القت�صاد 

تكتالته التجارية الكربى.

، وبداأت اآليات  ومع تزايد هذه التط�رات وات�صاعها، بداأت خارطة العامل القت�صادية تتغريَّ
العالقات  ال�صيا�صة القت�صادية وعلى م�صرح  واأ�صكال ومفاهيم جديدة تظهر على م�صرح 
القت�صادية الدولية، ومل يكن العامل الثالث، ومنه عاملنا العربي، بعيًدا عن هذه التط�رات 
بها  متاأثًرا  يتفاعل معها  التط�رات  الي�م جزًءا من هذه  يعد  وانعكا�صاتها. فاجلن�ب ككل 

وم�ؤثًرا فيها.

�صكل  تاأخذ  التط�رات  اأخذت هذه  والع�صرين  القرن احلادي  الثاين من  العقد  دخ�لنا  مع 
التغرّيات اجلذرية، وي��صك العامل اأن يخرج من العقد الثاين من القرن احلادي والع�صرين 
ال�صمال واجلن�ب،  الفروقات بني  بتاأكيد  يهّدده  ما  بداياته، وه�  نهاياته على  انقلبت  وقد 
اإدارة  يف  دوره  وحتجيم  اجلن�ب  اقت�صادات  تهمي�س  نح�  ط  املخطَّ ال�صمال  ت�ّجه  وتاأكيد 

القت�صاد العاملي وت�صيريه.

االقت�صادي  امل�صرح  فاإن  اجلن�ب،  ثروات  على  الهيمنة  يف  ال�صمال  حماولت  عن  وف�صاًل 
الدويل ُيعّد حالًيا لكي يحّل ال�صراع بني القوى االقت�صادية الكبى حمّل ال�صراع بني 
التكتالت االقت�صادية  ال�صراع يظهر بني  بداأ  االإعداد  اإطار هذا  الع�صكرية. ويف  القوى 
الكبى، ورغم ذلك، فاإن هذه التكتالت تعني باخت�صار اأن دول ال�صمال ما�صية يف �صعيها 
اإلى اإحكام �صيطرتها على العامل، ومنع اجلنوب من حتقيق التنمية والدخول يف ع�صر 

الت�صنيع وفق املناهج التنموية امل�صتقلة لدوله.

كما اأن برنامج ال�صمال يهدف اإلى منع دول اجلنوب من احتالل مكانة مرموقة يف حركة 
ال  ومنتًجا  فيها،  فاعاًل  يكون  بحيث  الع�صر،  ثورات  يف  والدخول  والتكنولوجيا  العلم 
م�صتهلًكا. وهي بهذا حتاول نقل اأعباء اأزماتها اإلى اجلنوب، وحل م�صكالتها االقت�صادية 
بو�صفها منظومة عاملية  الراأ�صمالية  اأن  اليوم يف اجلنوب هو  على ح�صابه. وما يجري 
اأن حتاول تعزيز  القادمة، فهي بداًل من  اأزمتها االقت�صادية  توؤجل مواجهة  اأن  حتاول 
تتبع  اأخذت  االقت�صادية؛  �صيا�صاتها  وتن�صيق  االختالالت  نطاق  وت�صييق  املطرد  النمّو 
بلدان  اأن م�صكالت  وتتنا�صى  العاملي،  االقت�صاد  تاأخذ يف احل�صبان م�صكالت  �صيا�صات ال 

اجلنوب كّلها ت�صكِّل جزًءا من اقت�صاد عاملي مرتابط.
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اإنَّ اأوجه االختالل اخلارجية واملالية يف بع�س البلدان املتقّدمة النمّو اأ�صهم يف نقل اأعباء 
االأزمة اإلى بلدان اجلنوب، كما اأ�صهم يف عدم اال�صتقرار االقت�صادي العاملي، وهو ما اأدى 
الى جعل العقود املا�صية عقوًدا خا�صرة للتنمية فيما يتعلق بالكثي من البلدان النامية. 
النامية  البلدان  يف  التنمية  انتكا�صة  يف  النمّو  املتقّدمة  البلدان  م�صوؤولية  نوؤكد  وهنا 

وتدهور البيئة االقت�صادية الدولية.

لقد انتزعت و�صائل الهيمنة والحتكار اجلديدة �صريبة باهظة من البلدان النامية جميعها؛ 
اإذ اأجربت هذه الآليات اجلديدة البلدان على بذل اجله�د امل�صنية لت�صهيل التكيُّف. واأ�صفرت 
هذه اجله�د، مع ال�صروط التي فر�صها �صندوق النقد الدويل على البلدان النامية، عن تكبُّد 
هذه البلدان نفقات اجتماعية واقت�صادية مرتفعة اأ�صعفت من قدراتها على النمّ� والتنمية 
والتط�ير. واأدت هذه ال�صيا�صات اإىل تزايد ع�امل التدمري القت�صادي والجتماعي يف كثرٍي 
من البلدان النامية. كما ت�صبَّبت �صيا�صات التكيُّف النكما�صية التقييدية يف اإحداث اإعياء 
اأو اإرهاق التكيُّف. وهكذا، اأدت �صدمات التنمية اخلارجية والداخلية اإىل فر�س م�صكالت 
لعملية  والجتماعية  القت�صادية  فالتكاليف  النامية.  البلدان  من  كثري  على  �صعبة  تكيُّف 
خف�س النفقات ال�صتهالكية وال�صتثمارية جتاوزت يف كثرٍي من الأحيان احلدود امل�صم�ح 
بها تنم�ًيا. وت�صبَّب هذا التخفي�س يف ما ت�صميه امل�ؤ�ص�صات املالية الدولية باإعياء او اإرهاق 
التكيُّف امل�صار اإليه اآنًفا. كما انتزعت اآليات الهيمنة والحتكار اجلديدة �صريبة اأخرى من 
البلدان النامية متثَّلت يف دفع اقت�صادات البلدان النامية لكي تعمل يف بيئة غري مالئمة كان 
من نتائجها تزايد العجز الكبري يف امليزانيات، وتده�ر م�ؤ�صرات النم� القت�صادي، وتفاقم 
م�صكلة املدي�نية اخلارجية، والنقل ال�صلبي للم�ارد املالية من البلدان النامية اإىل البلدان 
الالزمة  التدفقات  كفاية  وعدم  الدول،  من  احلمائية  الإجراءات  ب�صبب  النمّ�  املتقّدمة 
لال�صتتثمارت، خا�صة ال�صناعية ويف جمال البنى الأ�صا�صية، وعدم اإمكانية احل�ص�ل على 

التكن�ل�جيا املتقدمة ب�صبب القي�د ال�صديدة، وتده�ر معدلت التبادل التجاري... اإلخ.

ويف حالة عدم وقوف البلدان النامية جمتمعًة يف وجه اآليات الهيمنة واالحتكار اجلديدة، 
الدولية  اجلهود  ف�صل  واإزاء  املفاجئة،  وال�صدمات  اال�صطراب  عوامل  ا�صتمرار  واإزاء 
اإيجاد  يف  الدولية  اجلهود  وف�صل  العاملي،  االقت�صاد  على  ملمو�صة  حت�صينات  اإدخال  يف 
احللول الدائمة مل�صكالت االقت�صاد وتخلي�صه من االختالالت وا�صعة النطاق يف االأنظمة 
االقت�صادية، وباالأخ�س املالية والنقدية والتجارية الدولية، فاإن معظم البلدان النامية، 
واأكث  اختالاًل،  اأكث  باقت�صادات  القادمة  االأزمنة  �صتواجه  العربية،  االأقطار  ومنها 
انك�صاًفا، واأقل قدرة على ا�صتئناف النمو، واأقل مناعة على مقاومة ال�صدمات اخلارجية 
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املفاجئة وا�صتيعاب اآثارها املتعددة اجلوانب. و�صوف تتعر�س االقت�صادات النامية لعدم 
و�صتعاين  واالجتماعي،  االقت�صادي  ن�صيجها  د  تهدِّ التي  العوامل  من  وملزيد  اال�صتقرار 
االقت�صادات النامية من انتكا�صة تنموية تت�صم مبعدالت منّو راكدة اأو هابطة، مع تبديد 
قت خالل العقود ال�صالفة، و�صوف ت�صطر البلدان  متزايد للمنجزات االإمنائية التي حتقَّ
ق اأهدافها التنموية يف حميط خارجي غي مالئم مع بذل جهود م�صنية  النامية الأن حتقِّ
للتكيف مع هذا املحيط، و�صتفقد الكثي من الدول النامية قدرتها على ا�صتعادة حيوية 
اقت�صاداتها، وتتكبَّد تكاليف اقت�صادية واجتماعية جراء اإرهاق اأو اإعياء التكيف، و�صتكون 
احتماالت اإنعا�س النمّو والتنمية يف معظم البلدان النامية بالغة ال�صعوبة؛ اإذ �صتتعر�س 
من  مبزيد  د  تهدِّ التي  اجلديدة  االآليات  هذه  انعكا�صات  من  ملزيد  النامية  االقت�صادات 
اأو�صاعها االقت�صادية، هذا ف�صاًل عما تفرزه هذه االآليات من انعكا�صات �صلبية  تدهور 
التجاري،  التبادل  معّدالت  وتدهور  النفط،  اأ�صعار  ومنها  االأ�صا�صية،  ال�صلع  اأ�صعار  على 
املوارد  كفاية  وعدم  الفائدة،  اأ�صعار  وارتفاع  الرئي�صية،  للعمالت  ال�صرف  اأ�صعار  وتقلُّب 
املرتتبة  واالأعباء  اخلارجية  املديونية  تزايد حجم  ف�صاًل عن  للتنمية،  الالزمة  املالية 
عليها. ويف ظل اآليات الهيمنة واالحتكار اجلديدة، فاإن معظم البلدان النامية �صت�صهد 
ف�صاًل عن  الدويل،  االقت�صادي  التعاون  التي حتكم  والقواعد  للمبادئ  تدهوًرا مروًعا 
االلتزامات  امل�صتمر من  والتن�صل  التعددية  له مبداأ  الذي يتعر�س  التقوي�س  ا�صتمرار 
نهج  اإيجاد  اإمكانية  عدم  يف  التدهور  هذا  ُي�صِهم  و�صوف  التعددية،  مبداأ  جتاه  الدولية 
عاملي للم�صكالت االقت�صادية العاملية، خا�صة م�صكالت اجلنوب، و�صي�صهد القرن املقبل 
ا�صتمرار هيمنة ال�صمال )بو�صفه يتاألَّف من دول وتكتالت( على اإدارة االقت�صاد العاملي، 

واإبعاد اجلنوب عن امل�صاركة يف عملية �صنع القرارات االقت�صادية العاملية. 

وبالرغم من اأن و�صع حل�ل عاملية مل�صكالت القت�صاد العاملي يتطلَّب اإدارة اأ�صمل لالقت�صاد 
م منها والنامي، فاإن  العاملي وق�اعد اأو�صع لتج�صيد م�صالح املجم�عات الدولية كلها؛ املتقدِّ
مالمح اقت�صاد الع�ملة ت�صري اإىل هيمنة عاتية، واإبعاد لدور اجلن�ب وتهمي�س لقت�صاداته 
الراأ�صمالية  املنظ�مة  ن  متكِّ الهيمنة  من  جديدة  اأ�صكال  عرب  العاملي  القت�صاد  يف  ول�زنه 
اخلروقات  وتر�صيخ  منه،  اأ�ص�ار  وحتطيم  اجلن�ب  اخرتاق  من  وم�ؤ�ص�صاتها  واآلياتها 
بعمق،  الع�ملة  اقت�صاد  نح�  العاملي  القت�صاد  يتحرك  وبينما  كلها.  والأمنية  القت�صادية 
ل عاملنا اإىل عامل  ل دع�ات اإحياء احل�ار بني ال�صمال واجلن�ب اإىل دع�ات لكي حت�ِّ تتح�َّ
وح�صي ت�ص�د فيه �صريعة الغاب، �صريعة الق�ّي ياأكل ال�صعفاء. وبدًل من اإحياء احل�ار البّناء 
بني ال�صمال واجلن�ب، ي�صعى ال�صمال اإىل اإحياء دع�ات ال�صتعمار القدمي لنهب ثروات اأبناء 
م يف م�صريهم القت�صادي، وال�صيطرة على اأناط  اجلن�ب وا�صتنزاف خرياتهم، والتحكُّ

تنميتهم، وربطهم بال�ص�ق العاملية ربًطا اندماجًيا تبعًيا.
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وميكن تلخي�س ا�صرتاتيجيات الهيمنة واالحتكار اجلديدة واأهدافها باالآتي:           

ال�صتمرار يف الهتمام الإيجابي بق�صايا التنمية يف البلدان النامية، لكن بالقدر الذي 	 
ق م�صالح الغرب. يحقِّ

ومل�صكالت 	  املرتابطة  العاملي  القت�صادي  مل�صكالت  ودائمة  بناءة  حل�ل  و�صع  عدم 
اجلن�ب ب�ص�رة خا�صة.

حتجيم الدعم للجه�د التي تبذلها البلدان النامية لتعجيل م�صار تنميتها.	 
اإبعاد اجلن�ب عن دائرة الع�صرنة، وربطه بحلقات التبعية املقفلة، وتدويل اقت�صاداته 	 

الدويل  التكامل  خالل  من  التبعي  التنم�ي  الندماج  عرب  الراأ�صمالية  بعجلة  وربطها 
)املركزية القت�صادية(.

الدرجة 	  يف  تعربِّ  لكي  الدولية  القت�صادية  للعالقات  القائمة  املنظ�مة  اآليات  ت�جيه 
الأوىل عن م�صالح ال�صمال ب�صرف النظر عن م�صالح اجلن�ب.

ت�صييق رقعة اتخاذ القرار القت�صادي على امل�صت�ى الدويل.	 
اإحكام ال�صيطرة على مقدرات القت�صاد العاملي، وخا�صة مقدرات اجلن�ب وخرباته، 	 

وذلك ل�صالح ال�صمال.
غري 	  قطاعية  ثنائية  بنهج  العاملي  الطابع  ذات  املن�صقة  الإجراءات  عن  ال�صتعا�صة 

د مبداأ تعددية الأطراف ويق��صه ويزيد من تاآكله، وي�ؤدي اىل حتقيق  قة، ما يهدِّ من�صَّ
اأهداف �صيا�صية على ح�صاب م�صالح البلدان النامية.

بن�د الأمم املتحدة؛ كالإعالن وبرنامج 	  ت عليها  التي ن�صَّ املبادئ  الت�صكيك ب�ص�ابية 
الدول  حق�ق  وميثاق  اجلديد،  الدويل  القت�صادي  النظام  اإقامة  اأجل  من  العمل 

وواجباتها القت�صادية وبناء الثقة يف العالقات القت�صادية الدولية. 
املتبادل، 	  للتعاون  اأ�صا�ًصا  ب��صفه  العاملي  القت�صاد  يف  الرتابط  مفه�م  عن  البتعاد 

وال�صعي اإىل تنا�صي اأن م�صكالت البلدان النامية هي جزء ل يتجزاأ من م�صكالت العامل.
املتعدد 	  الدويل  القت�صادي  التعاون  حتكم  التي  والق�اعد  للمبادئ  ال�صريع  التده�ر 

الأطراف. 
جعل املنظ�مة القائمة للعالقات القت�صادية الدولية تعمل ل�صالح ال�صمال على ح�صاب 	 

م�صالح اجلن�ب.
العاملي، 	  القت�صاد  اإدارة  لل�صمال يف  املُهيمن  الدور  تعك�س  املنظ�مة،  اآليات هذه  جعل 

وهام�صية دول اجلن�ب يف هذه الإدارة.
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 ت�جيه اآليات هذه املنظ�مة، وخا�صة ال�صركات عابرة ال�طنية و�صندوق النقد الدويل 	 
دول  وجعل  ال�صمال،  ل�صيطرة  اجلن�ب  اقت�صادات  لإخ�صاع  وغريها،  الدويل  والبنك 

مة. اجلن�ب جمتمعات طرفية تابعة ملراكز الراأ�صمالية املتقدِّ
متكني مراكز املنظ�مة الراأ�صمالية من نقل اأعباء اأزماتها القت�صادية اإىل دول اجلن�ب، 	 

وفر�س تكاليف اقت�صادية واجتماعية باهظة على دول اجلن�ب لكي تتكيَّف مع اأعباء 
هذه الأزمات املنق�لة اإليها. 

ال�صتمرار باآلية اإنعا�س اقت�صاد ال�صمال على ح�صاب اقت�صاد اجلن�ب واإبقائه متخلًفا 	 
ومرتبًطا بحلقات من التبعية عرب الندماج التبعي يف ال�ص�ق العاملية.

 و�صت�ؤدي هذه ال�صرتاتيجيات اىل تزايد ع�امل التدمري القت�صادي والجتماعي يف كثري 
من البلدان النامية، كما �صت�ؤدي �صيا�صات التكيُّف النكما�صية التقييدية اإىل مزيٍد من اإعياء 
اأو اإرهاق التكيُّف. وهكذا �صت�اجه دول اجلن�ب عم�ًما م�صكالت تكيُّف بالغة ال�صع�بة قد ل 
ن الكثري منها من حتّملها، خا�صة اإذا و�صلت اىل مرحلة اإعياء التكيُّف، وه� ما تخطط  يتمكَّ
له دول ال�صمال لتمكني �صندوق النقد الدويل من الهيمنة على تلك القت�صادات بعد بل�غها 

هذه املرحلة البالغة اخلطر. 

ثانًيا: االجتاهات االقت�صادّية العاملّية اجلديدة

االجتاه نحو االإدارة املركزية لالقت�صاد العاملّي- 1

مع دخ�ل القت�صاد العاملي حقبة الألفية الثالثة، تت�صح ب�صكل جلّي ق�اعد ال�صل�ك الدويل 
النامية يف املجال القت�صادي من  البلدان  الق�اعد تنتقل  ال�صديد املركزية، ويف ظل هذه 
مق�مات ال�صيادة الداخلية )ال�طنية( للتبعية �صمن جمال القت�صاد العاملي الذي تتحكم 
به ثالثية �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية، وهذه امل�ؤ�ص�صات 
ب��صاطة  اتباعها  يجب  التي  القت�صادية  الإدارة  واأ�صاليب  ال�صل�ك  ق�اعد  حتدد  التي  هي 
را�صمي ال�صيا�صة يف البلدان املختلفة دون اأدنى مرونة اأو حتريف. وبذلك ترتبط القرو�س 
واإعادة اجلدولة والت�صهيالت التجارية وال�صناعية وال�صفقات التكن�ل�جية وت�ريد الأ�صلحة 
مبدى التزام الدولة املعنية بق�اعد ال�صل�ك التي حتددها هذه امل�ؤ�ص�صات، وبال�صق�ف التي 
تفر�صها على خمتلف الأن�صطة واملمار�صات ال�طنية والدولية. ول �صك اأن ق�اعد ال�صل�ك 
زت بتزايد الدور املهيمن لهذه  الدويل القائمة على الإدارة املركزية لالقت�صاد العاملي تعزَّ

امل�ؤ�ص�صات على القت�صاد العاملي. 
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1/1 – الهيمنة من خالل برامج البنك الدويّل

خدمة  يف  ت�صب  البنك  هذا  اأن�صطة  جعلت  الدويل  البنك  على  ال�صمال  دول  �صيطرة  اإنَّ 
اأيدي�ل�جية التنمية الراأ�صمالية. فقد ا�صتغل البنك الدويل الظروف القت�صادية ال�صعبة 
للبلدان النامية لتقدمي قرو�صه امل�صروطة بتنفيذ برامج التكيُّف الهيكلي الرامية اإىل دعم 
م�ازين املدف�عات لتمكني البلدان النامية من ت�صديد دي�نها. وتتلخ�س اآليات هذه الربامج 
واإلغاء  اخلارجية،  التجارة  وحترير  الأ�ص�اق،  وفتح  واخل�صخ�صة،  الأ�صعار،  حترير  يف 
لت تغلغل راأ�س املال الأجنبي يف  الدعم، وتقلي�س اأن�صطة القطاع العام. وهذه الربامج �صهَّ
نت جه�د ال�صركات عابرة  البلدان النامية، وال�صيطرة على م�اردها، وفتح اأ�ص�اقها، كما مكَّ
ال�طنية من ا�صتغالل امل�ارد الطبيعية واملهيمنة على اآليات الت�ص�يق والتكن�ل�جيا والت�صنيع 
والتجارة يف البلدان النامية. ويكن الق�ل اإن البنك الدويل اأ�صهم يف متكني راأ�س املال من 

ال�صيطرة على الأن�صطة القت�صادية الأ�صا�صية يف البلدان النامية. 

1/ 2 – الهيمنة من خالل برامج �صندوق الّنقد الدويّل

التحررية  حتقيق  على  جميعها  تن�صب  التي  التثبيت  برامج  فر�س  اإىل  ال�صندوق  يهدف 
القت�صادية عن طريق فر�س اجراءات متن�عة كلها تبط�س باإجنازات البلدان النامية، كما 
ترمي اإىل تعظيم ال�صادرات وتقلي�س ال�اردات لتحقيق ال�فر يف العملة الأجنبية. ونظًرا 
ملحدودية قدرة البلدان النامية على ال�ل�ج يف الت�صنيع الت�صديري، فاإن املجال ُيفَتح وا�صًعا 
لل�صركات متعددة اجلن�صية لتن�صىء حلقة من حلقات اإنتاجها فيها. كذلك يق�م ال�صندوق 
بفر�س �صيا�صة نقدية ترمي اإىل زيادة اأ�صعار الفائدة وحترير التعامل يف اأ�ص�اق راأ�س املال 

)التحررية القت�صادية امل�ؤدجلة(. 

ت خم�ص�ن �صنة على اإن�صاء �صندوق النقد الدويل والبناء الدويل يف 22 مت�ز/ ي�لي�  لقد مرَّ
اإىل  الدويل  الإنتاج والنتقال من القت�صاد  واأدت ع�ملة القت�صاد وتدويل وحدات   .1994
القت�صاد العاملي، اإىل تعزيز دور هاتني امل�ؤ�ص�صتني يف مراقبة اأ�صعار ال�صرف وال�صيا�صات 
القت�صادية والنقدية واإجراءات التكيُّف العتيادي واإعادة الهيكلة. ومع تزايد دور هاتني 

امل�ؤ�ص�صتني ازدادت درجة املركزية يف اإدارة القت�صاد العاملي. 

وف�صاًل عن ذلك، فقد اأ�صبح املرور عرب ال�صندوق ه� اأّول خط�ة يف ما ي�صّمى اإعادة جدولة 
باري�س  وينعقد يف  الدائنة  الراأ�صمالية  الدول  ي�صّم  النادي  وهذا  باري�س.  نادي  الدي�ن يف 
�صهادة  بعد  يت�ىل  الذي  وه�  فرن�صيني،  م�ص�ؤولني  برئا�صة  الفرن�صية  املالية  وزارة  مقر  يف 
اإعادة جدولة  على  امل�افقة  اأو عدم  امل�افقة  املدين  البلد  و�صل�ك  �صرية  بح�صن  ال�صندوق 
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الدي�ن. ولعل اأبرز ما يف هذه العملية خطاب النّيات الذي ي�قعه البلد املدين وير�صله اإىل 
ال�صندوق مت�صمًنا �صيا�صة البلد املدين القت�صادية املقبلة وفق ما يراه ال�صندوق مالئًما 
ع ال�صندوق على ذلك اخلطاب اإلَّ اإذا كانت ال�صيا�صة ُمطاِبقة  من تلك ال�صيا�صات، ول ي�قِّ

لإدارته واأفكاره دونا تغيري اأو حتريف.

اأداة رئي�صية للهيمنة القت�صادية املعتِمدة على الق�ى النقدية واملالية  فال�صندوق والبنك 
من خالل اللج�ء اإىل ما ي�صّمى اقت�صاد القّ�ة والإكراه. لقد اأدى تده�ر البيئة القت�صادية 
الدولية وتراكم املدي�نية واملع�زة اإىل اأن ال�صندوق والبنك يقر�صان ب�صروط خا�صة تفر�س 
النفتاح على القت�صاد العاملي، وحت�يل ملكية القطاع العام اإىل اخلا�س، اإ�صافة اإىل بقية 

ال�صروط الأخرى والتخ�صي�صية بال قي�د.

وتعمل م�ؤ�ص�صات »برتن وودز« �صمن اخلط ال�صيا�صي العام للنظام الراأ�صمايل، وقد اأ�صبح 
نف�ذها يتجاوز وظائفها القت�صادية ليفر�س اإرادته على ال�صع�ب واإجبارها على اأن تبدل 

خياراتها القت�صادية وتتجه اإىل ما يالئم اخلط ال�صيا�صي العام للنظام الراأ�صمايل.

اإنَّ و�صاية �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل على ال�صيا�صات القت�صادية للبلدان النامية 
قد ات�صع نطاقها �صيًئا ف�صيًئا، واأ�صبحا يتدخالن يف اأ�صكال املفاو�صات كلها ب�صاأن الدي�ن، 
ويق�ما بر�صم ا�صرتاتيجية التنمية ل�صع�ب العامل النامي. كما يراقبان عن قرب ال�صيا�صة 
اجلغرافية  الرقعة  وات�صعت  نف�ذهما  تزايد  ال�قت  ومبرور  النامية،  للبلدان  القت�صادية 
يف  حقيقة  �صخ�صية  يثل  ال�صندوق  اأ�صبح  وهكذا  امتدادها.  على  بارًزا  دوًرا  ي�ؤديا  التي 
التي  ال�طنية  الق�اعد  يف  رئي�صًيا  دوًرا  ي�ؤدي  كذلك  واأ�صبح  النامية،  البلدان  من  العديد 
م احلّد من دور الدولة يف تنفيذ مهام التنمية  تتحكم يف التنمية. ولعل اأبرز معامل هذا التحكُّ

وال�صيا�صات القت�صادية ال�طنية.

اأهداف الهيمنة من خالل االإدارة االقت�صادّية املركزّية لالقت�صاد العاملّي
العملية - 1 هذه  يف  تذوب  اأن  اإىل  النهاية  يف  يف�صي  املركزية  ل�صروط  اخل�ص�ع  اإن 

اخل�صائ�س ال�طنية ومتتنع البلدان اأو جمتمعات الأطراف عن بناء ال�حدة ال�طنية 
ل�صالح ما ي�صّمى القت�صاد الذي اأ�صبح عاملًيا. 

الإنتاج - 2 ُنظم  يتجاوز  مع�مل  اإنتاج  نظام  وبناء  ال�طنية،  ال�صلطة  م�صت�ى  على  التاآكل 
ال�طنية ويحّل حمّلها؛ اإذ تذوب فيه ال�صتقاللية ال�طنية ل�صالح املركزية.

اإىل تفكيك - 3 ي�ؤدي  الإدارة القت�صادية املركزية  ل�صروط  اإخ�صاع اقت�صاد اجلن�ب  اإن 
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عابرة  وال�صركات  الأجنبي  املال  راأ�س  ل�صالح  الدولة  �صلطة  وتقلي�س  العام،  القطاع 
ال�طنية.

اإن اإخ�صاع اقت�صاد اجلن�ب ل�صروط الإدارة القت�صادية املركزية ي�ؤدي اإىل تقلي�س - 4
دائرة القت�صاد ال�طني )حتديد �صلطة القرار القت�صادي ال�طني(.

الراأ�صمالية - 5 مراكز  تطّ�ر  �صروط  وفق  ر  تتط�َّ طرفية  جمتمعات  النامي  العامل  جعل 
املتقّدمة و�صروط الندماج التبعي يف ال�ص�ق العاملية. 

دفع دول اجلن�ب عن م�صتقبلها التنم�ي خارج بيئتها القت�صادية؛ اأي تعطيل الفكر - 6
التنم�ي القائم على التنمية امل�صتقلة. 

اإحكام حلقات التبعية املالية والنقدية والتنم�ية والتكن�ل�جية والغذائية والتجارية. - 7
الدويل - 8 القت�صادي  الأمن  على  عدوان  مبثابة  هي  املركزية  القت�صادية  الإدارة  اإن 

ب�ص�رة عامة وعلى الأمن القت�صادي ب�ص�رة خا�صة للجن�ب. 
اجلن�ب - 9 منع  اإىل  ت�صعى  القت�صادية  املركزية  فاإن  اجلن�ب،  ثروات  نهب  عن  ف�صاًل 

من حتقيق التنمية والدخ�ل يف الع�صرنة وفق منهجها التنم�ي امل�صتقّل، اإ�صافة اإىل 
منعه من احتالل مكانة مرم�قة يف حركة العلم والتكن�ل�جيا، والدخ�ل يف بناء ثروات 
قي�ًدا  ال�صمال  دول  تفر�س  الإطار  هذا  ويف  م�صتهلًكا.  ل  ومنتًجا  فيها  فاعاًل  الع�صر 
التكيُّف  بقي�د  منها  يتعلق  ما  النامية، خا�صة  البلدان  التنمية يف  �صديدة على حركة 
د  اإزاء تده�ر البيئة القت�صادية الدولية وم�اجهة ال�صدمات اخلارجية وجعلها تتكبَّ

تكاليف اقت�صادية واجتماعية ل ح�صر لها. 
 اإن نتائج املركزية تع�د بالنفع على ال�صمال الذي يحافظ على هيمنته يف ال�ص�ق العاملي، - 10

د.  خا�صة يف جمال الغذاء والتكن�ل�جيا واملبادرة يف الإنتاج ال�صناعي املتجدِّ
ر التناق�صات ويعّمقها. فاملركزية يف اإدارة - 11  اإن الندماج عن طريق ال�ص�ق وحدها يط�ِّ

الأق�ياء.  عند  ومتا�صكها  ال�صعفاء  عند  الهيكليات  تاآكل  اإىل  ت�ؤدي  العاملي  القت�صاد 
اأن  واإذا كان خيار املركزية مقيًدا يف دول املركزية، فاإن هذا اخليار الإقليمي يكن 
�س مناطق طرفية وا�صعة النطاق يف دول اجلن�ب ويلحقها بالف�صاءات القت�صادية  يهمِّ

القارية الإقليمية.   

االجتاه نحو التحّررّية االقت�صادّية اجلديدة: اال�صرتاتيجّيات واالأهداف- 2

الر�صد  عملية  و�صمن  العاملي،  القت�صاد  حتّ�لت  ر�صد  يف  القت�صادّي�ن  املحلِّل�ن  يتبارى 
امل�ؤدجلة  واللربلة  م�ؤدجلة.  لربلة  اجلن�ب  اقت�صاد  للربلة  ال�صمال  خمتربات  تتجه  هذه 
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م�ؤ�ص�صات  منهج  وفق  اجلن�ب  اقت�صادات  على  املفرو�صة  القت�صادية  التحررية  بها  ُيراد 
الدويل  البنك  روؤية  اإطار  اقت�صادية يف  اإجراءات  تطبيق  اأي  واأيدي�ل�جيتها؛  وودز«  »برتن 
و�صندوق النقد الدويل، وهي اإجراءات �صعت احلك�مة التي قبلت اتخاذها يف اتفاقها مع 
البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل اإىل تطبيقها وت�صميتها اإ�صالًحا اقت�صادًيا. وال �صك 
اأن تعبي »االإ�صالح االقت�صادي« من جانب هذه احلكومات هو ت�صمية حملية، فاال�صم 
الر�صمي لبنامج البنك الدويل هو »التكيُّف االقت�صادي« و»اإعادة الهيكلة االقت�صادية«. 
بتغيري  الدويل  البنك  ب�سروط  تقبل  التي  احلكومات  تقوم  اأن  هو  وا�سح  ذلك  ومعنى 
اأو�صاعها وفق اأيديولوجية البنك الدويل. اأما برامج �صندوق النقد الدويل فهي برامج 
)التثبيت(، واملراد منها هنا اتباع �صيا�صة �صرف حرة تبًعا لروؤية ال�صندوق وما يرافقها 
الدويل  النقد  �سندوق  اإجراءات  اأن  �سك  وال  معينة.  انكما�سية  و�سروط  اإجراءات  من 
و�صروطه ذات طبيعة مالية ال عالقة لها بالتنمية ومب�صكالت البلدان التنموية، فهي 
تن�صب على تقلي�س عجز موازين املدفوعات وتقلي�س العجز يف ميزانية الدولة دون اأن 
التطرق اإلى تن�صيط عملية التنمية واال�صتثمار وب�صرف النظر عن االآثار ال�صلبية لهذه 

االإجراءات املالية والنقدية. 

وحتت �صعار حرية الأ�ص�اق والتحررية القت�صادية، �صنَّت م�ؤ�ص�صات »برتن وودز« حرًبا �صد 
د القت�صاد العاملي قادم  اأيدي�ل�جية القطاع العام، واأعلنت اأن اخلطر القت�صادي الذي يهدِّ
من القطاع العام. لذلك راحت تنتقد جممل النظريات التي ت�ؤكد دور القطاع العام، وراحت 
تدع� اإىل تفكيك القطاع العام لف�صح املجال لتطبيق التحررية القت�صادية اجلديدة. وهكذا، 
ظهر تيار كا�صح ينتقد جممل النظريات التي تدع� اىل اإ�صالح القطاع العام وزيادة فعاليته 
القت�صادية على طريقة  باللربلة  يب�صر  الكا�صح  التيار  وهذا  ال�طني.  القت�صاد  اإدارة  يف 
اخلا�س،  القطاع  اإىل  ملكيته  ونقل  وت�صفيته  العام  القطاع  تفكيك  اإىل  ويدع�  ال�صندوق، 

كطريق خلال�س بلدان اجلن�ب.

ُتلِزم التحررية القت�صادية ذات البعد الأيدي�ل�جي دول اجلن�ب باخل�ص�ع ل�صروط البنك 
لها  يدع�  التي  فال��صفات اجلاهزة  القت�صاد.  الدويل يف حترير  النقد  و�صندوق  الدويل 
كل من البنك الدويل وال�صندوق الدوليني ل يج�ز امل�صا�س بها، ول ُي�صَمح حتى مبناق�صتها 
التحررية  ي�صّمى  به. وما  امل�صا�س  النّيات ل يج�ز  وحتريفها، فهي ن�ّس مكت�ب يف خطاب 
من  بطلب  َذت  ُنفِّ اإجراءات  يك�ن  اأن  يعدو  ل  النامي  العامل  دول  من  كثري  يف  القت�صادية 
م�ؤ�ص�صات »برتن وودز« بهدف اإزالة مت�صرعة وغري وا�صحة لنظم الرقابة املركزية ال�صائدة، 
ول عالقة لها باعتبارات الكفاءة اأو معاجلة الختاللت القت�صادية من منظ�ر تنم�ي بعيد 
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الأمد. ول �صك اأن تطبيق �صيا�صات التحررية اجلدية ي�صت�جب تطبيق وجهة نظر م�ؤ�ص�صات 
الرقابة  وُنظم  والت�صريعات  والق�انني  لالإجراءات  املت�صرعة  الإزالة  وهي  وودز«،  »برتن 
املركزية والإدارية، وان�صحاب الدولة من العديد من الأن�صطة القت�صادية، وتقلي�س ال�صلطة 
اأمكن، ف�صاًل عن تفكيك القطاع العام وحتجيم دوره وت�صفية م�صروعاته  ال�طنية حيثما 

وخف�س الدعم املقدم ملا يتبقى منه. 

ولعل من اأبرز و�صائل البتزاز والهيمنة اجلديدة ه� ما ت�صعى اليه مراكز الراأ�صمالية املتقدمة 
من فر�س اللربلة امل�ؤدجلة على العامل، ويف اإطار هذه التحررية ت�صعى ال�ليات املتحدة اإىل 
بك�نها  وتت�صم  والأدجلة،  والختزالية  الأُحادية  على  تق�م  جديدة  تنم�ية  نظريات  ت�ص�يق 
ت�ص�يهها  واأكرث �صطحية يف  التنم�ي  بال�اقع  الت�صاًقا  الأقل  ال��صفات اجلاهزة  تق�م على 
م�صكالت عامل اجلن�ب. وياأتي ت�ص�يق هذه النظريات عرب ذرائع اإعادة هيكلة اقت�صادات 
اجلن�ب. وما تطرحه هذه النظريات ه� طرح تيار اأيدي�ل�جي كا�صح يطالب بتفكيك القطاع 
دة �صابًقا وجاهزة. وقد اأخذت  العام ونقله اىل القطاع اخلا�س وفق ت�صّ�رات خارجية حمدَّ
هذه النظريات تفر�س اإلغاء القطاع العام وتقلي�س �صلطة الدولة ال�طنية؛ متهمًة القطاع 
التنمية  باأن  القائلة  الأفكار  ج  تروِّ وراحت  البني�ية،  ال�صبب يف خلق الختاللت  باأنه  العام 

ق عن طريق اللحاق بركب الراأ�صمالية واآلياتها ومنهج حياتها.  �صتتحقَّ

يتلّقى هذا التيار اجلديد الدعم من امل�ؤ�ص�صات املالية والنقدية الدولية. ول �صك اأن و�صائل 
الأمر و�صيلة  امل�ؤدَلج هي يف حقيقة  التنم�ي  التيار  بّث م�جة  لة يف  املتمثِّ الهيمنة اجلديدة 
للتهرب من واقع اأزمات النظام الراأ�صمايل تلك الأزمات التي تعد ال�صبب الرئي�صي يف ترّدي 

اأو�صاع البلدان النامية. 

الهروب من حّل  ال�ليات املتحدة  راأ�صها  املتقّدمة وعلى  الراأ�صمالية  لذلك، حتاول مراكز 
على  هيمنتها  وفر�س  اقت�صاداته،  ا�صتمرار حتّكمها يف  اأجل  من  الأزمة  اإدارة  اإىل  الأزمة 
اقت�صاداته.  وت�جيه  تع�ق نّ�ه  التي  القي�د  ن�ع من  وفر�س  م مب�صتقبله،  والتحكُّ م�صريه، 
ومن خالل منطق التحررية القت�صادية ذات الُبعد الأيدي�ل�جي يتزايد دور ال�صركات عابرة 
ال�طنية، ويزداد انفراد راأ�س املال وحتّكمه دون منازع، وتتزايد اخل�صخ�صة وي�صعف دور 
جة يف الع�ملة )تنظيم اأحزمة نقل الع�ملة من خالل ربط  الدولة. ومن خالل الأقلمة املتدرِّ
دة مبراكز �صيطرة معينة(، مت تعميق اندماج الأطراف يف ال�ص�ق العاملية  اأقاليم طرفية حمدَّ

مبا ي�صمن هيمنة ال�صمال على اقت�صاد اجلن�ب يف القرن احلادي والع�صرين.



اأ.د حميد اجلميلي

اأيار/مايو - اآب/اأغ�صط�س  2013- 165 -

لهذا، يكن الق�ل اإن اأبرز اأن�اع الهيمنة اجلدية هي �صيا�صات التحررية القت�صادية التي 
يق�دها �صندوق النقد الدويل. ولذلك اأ�صبح ال�صندوق يار�س �صغ�ًطا كبرية على الدول 
اأن�اع الردع القت�صادي �صّد تلك الدول  من اأجل تطبيق هذه ال�صيا�صات، وي�صتخدم �صتى 
التي ل تخ�صع ل�صروطه. ويف �ص�ء هذه ال�صيا�صات باتت ت�جهات ال�صندوق لت�صفية القطاع 
الإدارة  وتطبيق  ال�صيا�صات،  تلك  لتطبيق  �صرورًيا  �صرًطا  اخل�صخ�صة  خالل  من  العام 
نهاية  يعني يف  وهذا  ال�صندوق لالقرتا�س.  اإىل  تلجاأ  التي  الدول  لتلك  ال�صديدة  املركزية 
املطاف قيام البلد املعني باإجراء تغيريات يف �صيا�صته القت�صادية وفق مايراه ال�صندوق، 
»برتن  م�ؤ�ص�صات  ل�صيا�صة  وا�صت�صالًما  امتثاًل  القت�صادية  وال�صيا�صات  الأو�صاع  تغيري  اأي 

وودز«، وباخت�صار �صديد تطبيق الأيدي�ل�جية القت�صادية مل�ؤ�ص�صات »برتن وودز«.

ولعل من اأبرز �صروط »برتن وودز« )امل�صروطية( التي ُتفَر�س على بلدان اجلن�ب يف اإطار 
للدول  جاهزة  وو�صفة  متكاملة  حزمة  ب��صفها  تاأتي  التي  امل�ؤدجلة،  القت�صادية  اللربلة 

واحلالت كلها ما ياأتي: 
ز للقطاع اخلا�س الأجنبي يف الأن�صطة 	  تقلي�س دور القطاع العام واإعطاء دور متميِّ

القت�صادية.
ال�صماح لال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة لتاأخذ دورها يف القت�صادات ال�طنية.	 
حترير التجارة اخلارجية والداخلية.	 
رفع الدعم عن الأ�صعار لل�صلع الأ�صا�صية.	 
حترير اأ�صعار الفائدة.	 
اإلغاء احلماية لل�صلع ال�طنية.	 
تخفي�س الإنفاق العام.	 
زيادة ال�صرائب.	 

بني  الف�صل  عدم  مفادها  معّينة  نتائج  اإىل  ُت��صلنا  الإجراءات  لهذه  متاأنية  قراءة  اإن 
املنطلقات الأيدي�ل�جية مل�ؤ�ص�صات »برتن وودز«، وبني براجمها اخلا�صة بالتثبيت والتكييف 
الهيكلي واإعادة هيكلة القت�صاد بح�صب �صيا�صات البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل. ول 
�صك اأن اللربلة امل�ؤدجلة التي تفر�صها م�ؤ�ص�صات »برتن وودز« يف جمال تقلي�س دور الدول 
اأو الإجراءات التحررية الأخرى هي مبثابة تخريب اقت�صادي لقت�صادات اجلن�ب؛ اإذ اإن 
ول  تاأثري  املقّدمة يف كل و�صفة جاهزة هي ذات  التحررية(  الإجراءات )الإجراءات  هذه 

ل مر�صًدا كاماًل لل�صيا�صات القت�صادية.  ت�صكِّ
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نخُل�س من حتليلنا للربلة امل�ؤدجلة اإىل ما ياأتي: 
اأن اللربلة امل�ؤدجلة تتمثَّل يف تيار كا�صح ُيطالب بتفكيك القطاع العام واإبعاد الدولة عن - 1

اإدارة الأن�صطة القت�صادية واإزالة ُنظم الرقابة احلك�مية.
فر�س خيارات تنم�ية على البلدان النامية ت�صاعد مراكز الراأ�صمالية املتقدمة على - 2

يف  القت�صادية  املركزية  مبداأ  بتطبيق  لة  املتمثِّ العاملية  الراأ�صمالية  اأهداف  حتقيق 
اأو  القارية  القت�صادية  بالف�صاءات  اجلن�ب  اقت�صادات  واإحلاق  العاملي  القت�صاد 

الإقليمية.
دع�ة ل�صيادة النم�ذج الأيدي�ل�جي لالقت�صاد اللربايل يف دول اجلن�ب.- 3
خط�ة نح� تدويل وع�ملة ال�حدات الإنتاجية واخلدمية يف اقت�صادات اجلن�ب متهيًدا - 4

لدمج هذه ال�حدات يف القت�صاد العاملي دجًما تبعًيا.

ثالًثا- التوّجه نحو العوملة االقت�صادّية وتعومي مفهوم ال�صيادة االقت�صادّية لدولة االأّمة
�صاع ا�صتخدام مفردة الع�ملة القت�صادية يف الأدبيات القت�صادية، وقد ظهرت م�صطلحات 
مرحلة  على  للدللة  والعاملية  القت�صاد  وعاملية  والك�كبية  القت�صادية  الأممية  مثل  بديلة 

جديدة من مراحل تطّ�ر اقت�صاد املنظ�مة الراأ�صمالية.

لقد ظهر مفه�م الع�ملة بداية لالإ�صارة اإىل ظاهرة ات�صاع جمال اأو ف�صاء الإنتاج والتجارة 
واملال لي�صمل ال�ص�ق العاملية باأجمعها. وتزامن هذا الت�صاع يف الأ�ص�اق مع ظه�ر ال�صبغة 

املالية للراأ�صمالية وانت�صارها.

ج للع�ملة  وقد اأخذ اخلطاب الغربي املعا�صر يدع� اإىل الع�ملة طبًقا ملفه�م )الأمركة(، ويروِّ
وم�صروعاتها، وُيطالب الدول بقب�ل مفاهيمها واآلياتها من اأجل تعظيم الف�ائد التي يكن 
احل�ص�ل عليها، وتقلي�س اخل�صائر املحتملة، على اأن التب�صري بالع�ملة ذهب اإىل مدى اأبعد 
لي�ؤكد باأنها الع�صا التي ل يكن لأي اقت�صاد ال�ق�ف دون الت�ك�ؤ عليها، واأنها مبثابة طريق 
ل مفّر منه اإذا اأُريد الدخ�ل يف الع�صرنة وحتقيق م�صت�يات متقدمة من التنمية. وي�صيف 
اأن�صار هذا الراأي اأن تكاليف عدم الإ�صالح لال�صتجابة ل�صروط الع�ملة �صتك�ن عالية جًدا 
اإذا تاأخر تنفيذها، خا�صة اأن هذا التنفيذ ه� اأقّل كلفة الآن من امل�صتقبل، و�ص�ف تتعر�س 

الدول التي ل تكيِّف اأو�صاعها القت�صادية مع �صروط الع�ملة ملخاطر ج�صيمة يف امل�صتقبل.

وهكذا، يت�صارع زخم التيار الداعي للع�ملة على اأ�صا�س م�جهات الندماج يف ال�ص�ق العاملية 
الهيكلي  والتكيُّف  القت�صادي  الإ�صالح  دع�ات  مع  الدع�ة  هذه  تزامنت  وقد  والإقليمية. 
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العام،  القطاع  م�صاحة  وتقلي�س  القت�صادية،  الإدارة  يف  الدولة  دور  تقلي�س  اإىل  الرامي 
على  ت  ُفِر�صَ التي  واملالية،  وال�صتثمارية  والتجارية  القت�صادية  احلرية  مناهج  وتطبيق 

الكثري من دول العامل النامي حتت ذرائع وحجج متن�عة.

على  يق�م  الذي  الدويل،  القت�صاد  من  النتقال  اإىل  القت�صادية  الع�ملة  مفه�م  وي�صري 
مرجعية الدولة الق�مية، اإىل القت�صاد الك�ين، الذي يرتكز على ال�صركات متعدية اجلن�صية 
القت�صاد  �ص�ؤون  اإدارة  وتت�ىّل  الدولية  حمل  حتّل  التي  الك�نية،  القت�صادية  وامل�ؤ�ص�صات 
القت�صاد  من  التحّ�ل  وبهذا  القت�صادية.  الدولة  �صلطة  تتقلَّ�س  وبذلك  وت�صيريه.  العاملي 
العاملي  القت�صاد  اإىل  القت�صادية  و�صيادتها  الق�مية  الدولة  مرجعية  على  القائم  الدويل 
املالكة  الك�نية  القت�صادية  وامل�ؤ�ص�صات  اجلن�صية  املتعدية  ال�صركات  مرجعية  على  القائم 
ل�صلطة القرار القت�صادي الك�ين، ي�صبح عامل الع�ملة عاملًا من دون دولة/ من دون اأُّمة/ 
من دون وطن، عامل بال انتماء، عامل ل يعرتف بال�طن. وهكذا، تهدف الع�ملة اإىل اإنهاء اأو 

تع�مي دور الدولة ب��صفها حمدًدا للُه�ّية وم�صدًرا لل�صلطة القت�صادية.

الع�ملة  اليد اخلفّية وراء  الق�مية، راحت  الدولة  اإىل مرحلة تع�مي دور  ال��ص�ل  اأجل  ومن 
تفكيك  اأجل  من  القت�صادية(  )التحررية  القت�صادية  الني�ليربالية  لق�ى  العنان  ُتطِلق 
ل  املفاهيم التقليدية للدولة؛ كمفه�م القطاع العام، ومفه�م التنمية امل�صتقلة، ومفه�م تدخُّ

الدولة يف ال�ص�ؤون القت�صادية... اإلخ.

ويف هذه املرحلة املهّمة من مرحلة الإعداد لن�صر الع�ملة جن�ًبا، حتاول املنظ�مة الراأ�صمالية 
حماولة  يف  لقت�صاداتها  القت�صادية  ال�ص�ؤون  اإدارة  عن  الدولة  دور  اإبعاد  على  الرتكيز 
تدخلها  م�صاحة  وتقلي�س  العام،  قطاعها  دور  اإلغاء  اأو  وتقلي�س  الدولة  �صلطة  لإ�صعاف 
اجلن�صية  دة  متعدِّ لل�صركات  املهام  كل  وترك  اخلارجية،  القت�صادية  عالقاتها  اإدارة  يف 
الأخرى  ولالآليات  العاملية  التجارة  وملنظمة  الدويل  وللبنك  الدويل  النقد  ول�صندوق 
)امل�ؤ�ص�صة القت�صادية العاملية( اجلديدة. ويكمن الهدف احلقيقي للع�ملة القت�صادية يف 
مات ال�صيادة من �صلطة الدولة اإىل �صلطة القرار القت�صادي املع�ملة؛ اأي نقل بع�س  نقل مق�ِّ
من اخت�صا�صات الدولة و�صلطتها يف املجال القت�صادي اإىل امل�ؤ�ص�صات العاملية عرب اآلية نزع 
ملكية الدولة وحتجيم قطاعها العام ونقلها اإىل القطاع اخلا�س. وهكذا، فاإن التخ�صي�صية 
من  اقت�صادية  ع�ملة  فال  القت�صادية.  للع�ملة  ال�صرورية  واخلط�ة  التمهيدي  الإطار  هي 
دون التخ�صي�صية. لذلك، فاإن الع�ملة القت�صادية ت�صتهدف الدولة ومق�مات �صيا�صتها يف 
»برتن  مُمثَّلًة مب�ؤ�ص�صات  العاملية اجلديدة  الهيمنة  �صبكات  لتحّل حمّلها  امل�ؤ�ص�صي  اإطارها 
للمنظ�مة  املتقدمة  واملراكز  اجلن�صية  متعدية  وال�صركات  العاملية  التجارة  ومنظمة  وودز« 

الراأ�صمالية يف عامل الع�ملة القت�صادية. 
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يعني  امل�صتقلة ومقّ�ماتها، وهذا  التنمية  يتجاوز  يتعلق بدول اجلن�ب فهي عامل  اإًذا، فيما 
اأنها »عامل بال معنى«، »عامل بال وطنية اقت�صادية«، »عامل بال اأ�ص�ار«، »عامل بال ح�اجز 
فالع�ملة  ُمع�مَلة.  كّلها  والتكن�ل�جيا...  املال  وراأ�س  واخلدمة  والب�صر  لطة  ال�صُّ اقت�صادية«، 
باخت�صار �صديد عامل بال ه�ية ل يعرتف بالرتاث ول يعرتف باخل�ص��صية، عامل الإباحية، 
وعامل الراأ�صمالية الهمجية واملت�ح�صة، اإنها نظام يقفز على الدولة والأّمة وال�طن، ويعمل 
على التفتيت والتثبيت. ويف ظل الع�ملة القت�صادية ومقّ�ماتها �صي�صبح عامل اجلن�ب مهماًل 

دة. ملحًقا بالقت�صاد العاملي من م�قع متخلِّف لأداء وظائف اقت�صادية حمدَّ

ق اأي ن�ع من التنمية عرب اآليات الع�ملة. فالتنمية  ويخطىء من يظن اأن عامل اجلن�ب �صيحقِّ
ل تتم بالإنابة واإنا بالأ�صالة، وكل ما يحدث من تنمية يف ّظل الع�ملة فهي ل�صالح برابرة 

العامل اجُلُدد.

�صتف�صي الع�ملة القت�صادية يف نهاية الأمر اإىل حالة حافلة بالت�ترات والتناق�صات، خا�صة 
اجلغرافية  �صيادتها  نطاق  الت�صريع يف  على  الق�مية  و�صيادتها  الدولة  قدرة  ل  ُتعطِّ اأن  بعد 
وتلزمها باخل�ص�ع للت�صريع العاملي ل�صالح الفاحتني اجُلدد، ول �صيما فيما يتعلق بتحريك 
امل�ارد القت�صادية والتحّكم يف حركة هذه امل�ارد. من هنا نق�ل اإن الع�ملة القت�صادية تعني 
ا�صمحالل ال�طنية والق�مية؛ بل هي نقي�س مطلق للق�مية اأو ال�طنية القت�صادية. ويحاول 
دور  تقلي�س  اإن  والق�ل  الدولة  دور  اأف�ل  وطاأة  من  التخفيف  للع�ملة  القت�صادي  اخلطاب 
الدولة ب��صفها منتًجا مبا�صًرا لل�صلع واخلدمات ل يعني بال�صرورة �صعف احلك�مة. وي�ؤكد 
واأكرث  حجًما  اأ�صغر  حك�مي  جلهاز  هي  احلقيقية  احلاجة  باأن  للع�ملة  املعا�صر  اخلطاب 
كفاءة. وي�صيف هذا اخلطاب اأن الع�ملة �صت�ؤدي اإىل تغيري دور احلك�مة يف العمل املبا�صر يف 
جمال القت�صاد اإىل دور احلكم يف الأ�ص�اق اخلا�صة التناف�صية، الذي يق�م مبهمتني هما: 

ت�صجيع املناف�صة.- 1
اإلزام الالعبني باخل�ص�ع لق�اعد الع�ملة.- 2

ن�صتنتج مما �صبق اأن الهيمنة من خالل الع�ملة �صت�ؤدي اإىل النتائج الآتية:
مناهج 	  وخ�ص��صيات  ال�صع�ب  خ�ص��صيات  على  القائم  التنم�ي  الفكر  اإحالل 

التنمية بفكر تنم�ي ُمع�مَل قائم على ُنظم اإنتاجية مع�ملة؛ اأي )�صق�ط اخل�ص��صية 
ال�طنية(.

حمّله 	  ليحّل  الدارجة  اللغة  من  والتكن�ل�جية  القت�صادية  التبعية  مفه�م  اإخراج 



اأ.د حميد اجلميلي

اأيار/مايو - اآب/اأغ�صط�س  2013- 169 -

مفه�م الخرتاق الإيجابي والرتابط يف القت�صاد العامل والعتماد املتبادل.
اإحالل ناذج التنمية الك�نية وال��صفات التنم�ية اجلاهزة حمّل مفاهيم ونظريات 	 

التنمية امل�صتقلة والعتماد على الذات )�صق�ط نظريات التنمية امل�صتقلة ونظريات 
العتماد على النف�س(.

انح�صار مفه�م ال�صيادة القت�صادية وا�صتبدالها بال�صيادة القت�صادية العاملية.	 
انح�صار مفه�م احل�اجز واحلدود القت�صادية مقابل النفتاح القت�صادي.	 
وُنظم 	  املعل�ماتية  وال�صماء  الت�صنيع  واأناط  الك�كب  املُع�مَلة على م�ارد  ال�صيطرة 

الإنتاج الك�نية.

ثالًثا  )عاملًا  ُم�صّنعة  اأطراًفا  اأكانت  �ص�اء  القت�صادية(،  )التخ�م  الأطراف  ع�ملة  اإن 
�صيادتها  اإىل م�صادرة  �صت�ؤدي  ع(  ُم�صنَّ رابًعا غري  ُم�صّنعة )عاملًا  واأطراًفا غري  ُم�صّنًعا( 
العاملية من م�قع متخلِّف،  ال�ص�ق  تبعًيا يف  يتم دجمها دجًما  اأن  بعد  اقت�صادها  وتهمي�س 

دة طبًقا لت�جهات الع�ملة القت�صادية. بحيث ت�ؤدي تلك الأطراف وظائف حمدَّ

دة اجلن�صية وتزايد دورها يف االقت�صاد - 3 الهيمنة واالحتكار من خالل ال�صركات متعدِّ
العاملي.

رت  لقد عملت هذه ال�صركة على تدمري القت�صادات ال�صرتاكية يف اأوروبا ال�صرقية، كما دمَّ
الآن على  الالتينية(، وتعمل  النامي )اأمريكا  العامل  الكثري من دول  الت�صنيع يف  ت�جهات 
غزو ال�صني، فقد جذبت القفزة القت�صادية يف ال�صني عدد هائل من ال�صركات متعدية 

اجلن�صية.

م والنامي، فقد وجدت هذه ال�صركات حقاًل  وبفعل م�جات اخل�صخ�صة يف دول العامل املتقدِّ
جديًدا لن�صاطها خا�صة يف جمالت الكهرباء والغاز واملناجم وال�صياحة واخلط�ط اجل�ية 
واخلط�ط احلديدية والت�صالت الال�صلكية وامل�صارف والتاأمني. وحتتفظ �صركة »جرنال 

م�ت�رز« مبكانتها كاأول �صركة �صناعية يف العامل.

ويبدو من هذه  العاملي،  القت�صاد  العاملية يف  املركزية  اإىل درجة  ت�صري  امل�ؤ�صرات  اإن هذه 
اإدارته  واأن  التمركز،  �صديد  �صيك�ن  والع�صرين  احلادي  القرن  اقت�صاد  اأن  امل�ؤ�صرات 
املركزية  الإدارة  املركزية. فهناك جتارب بني  �صديدة  اقت�صادية  اإدارة  �صتك�ن  اخلارجية 

لالقت�صاد العاملي وتنامي دور ال�صركات عابرة ال�طنية. 
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اأن  ف�صيعني ذلك  الع�ملة،   اقت�صاد  تكبريها يف  ما مت  اإذا  القائمة حالًيا  ال�ص�رة  اإن هذه 
اقت�صاد القرن احلادي والع�صرين �صُيدار من جانب عدد حمدود من ال�صركات العمالقة. 
خالل  من  ال�صركات  لهذه  احلماية  اأ�صباب  كّل  والع�صرين  احلادي  القرن  اقت�صاد  ر  وي�فِّ
منظمة اقت�صادية دولية ينتمي حتت ل�ائها �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة 
ول  اقت�صادية  يبقى وج�د حلدود  لن  وعند ذلك  املتخ�ص�صة،  وال�كالت  العاملية  التجارة 
للح�اجز اجلمركية. ول �صك اأن تعاظم دور هذه ال�صركات ل يعني فقط انتقال �صلطة القرار 
القت�صادي العاملي الذي تهيمن عليه مراكز الراأ�صمالية العاملية عرب �صيطرتها على هذه 
ال�صركات، واإنا كذلك تهمي�س اقت�صادات جمتمعات الأطراف وحما�صرتها، وف�صح املجال 
امل�صرح  يف  الرئي�صي  العن�صر  ن  تك�ِّ التي  والحتكارات  الأجنبية  ال�صتثمارات  اأمام  وا�صًعا 

القت�صادي العاملي.

ل �صك اأن تزايد دور ال�صركات متعددة اجلن�صية ي�صري اإىل درجة املركزية العاملية يف اإدارة 
القت�صاد العاملي، وي�صري كذلك اإىل درجة الهيمنة العاملية على القت�صاد العاملي. ولذلك، 

فاإن اقت�صاد القرن احلادي والع�صرين ه� القت�صاد املُدار اإدارة �صديدة املركزية.

احتكار ال�صوق 
الهيمنة من خالل منظمة التجارة العاملية- 1

الدولية  القت�صادية  العالقات  على  الرقابة  لغر�س  اآلية  وودز«  »برتن  م�ؤ�ص�صات  اأ�صبحت 
اإجراءات  لغر�س  ت�صخريها  عن  ف�صاًل  املركزية،  القت�صادية  الإدارة  ملنطق  واإخ�صاعها 
ف  ُت�ظَّ الأخرى  هي  اأ�صبحت  العاملية  التجارة  منظمة  تاأ�ص�صت  اأن  وبعد  امل�ؤدجلة،  اللربلة 
الأيدي�ل�جي  خطابها  من  النقي�س  على  الحتكارات  عليها  ت�صيطر  التي  الأ�ص�اق  حلماية 
العاملية  التجارة  ومنظمة  وودز«  »برتن  م�ؤ�ص�صة  اإجراءات  ومتثِّل  التجارة.  بحرية  القائل 
املنظمة  كلَّفت  حيث  العاملي،  لالقت�صاد  املركزية  القت�صادية  الإدارة  يف  اأ�صا�صية  ركائز 
الراأ�صمالية  مراكز  �صيطرة  من عمق  يزيد  اأن  التدويل  هذا  �صاأن  ومن  وع�ملتها.  اجلديدة 
العاملية على اأ�ص�اق البلدان النامية، ومنها الأ�ص�اق العربية، وبالتايل يزيد من درجة الإدارة 

القت�صادية املركزية لالحتاد العاملي.

ف لغر�س الرقابة على العالقات التجارية الدولية ل�صالح  اإن منظمة التجارة العاملية ُت�ظَّ
عليها  ت�صيطر  التي  الأ�ص�اق  حماية  يف  وظائفها  ترتكز  اإذ  املتقدمة؛  الراأ�صمالية  مراكز 
وظائف  اليها  اأُوِكَلت  التي  اجلديدة  املنظمة  لهذه  احلقيقي  الدور  ه�  وهذا  الحتكارات، 
التجاري  التجارة والنظام  الأيدي�ل�جي ح�ل حرية  ق اخلطاب  ي�ص�ِّ الغات، والذي  م�صروع 
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الدويل املتعدد الأطراف. وهذه املنظمة متثِّل و�صيلة مهّمة يف اإدارة النظام التجاري الدويل 
اإدارة مركزية. ومن هنا، فاإنها ت�صعى اإىل القيام بدور مكّمل لدور ال�صندوق والبنك يف ك�نها 
البلدان  ال�صلع واخلدمات من  النامية مفت�حة لدخ�ل  البلدان  اأ�ص�اق  اإبقاء  احلار�س على 
ال�صناعية، �صماًنا لبقاء البلدان النامية تابعة يف ت�جهاتها العامة للبلدان ال�صناعية مبا 

يخدم اقت�صاد القرن احلادي والع�صرين.

على  الكربى  الدول  �صيطرة  من  يع�ق  العاملية  ال�صاحة  على  والتجارة  ال�صتثمار  تدويل  اإنَّ 
لالقت�صاد  الثالثة  الركيزة  غطاء  حتت  يجري  التدويل  هذا  ومثل  النامية،  الدول  اأ�ص�اق 
العاملي وهي منظمة التجارة العاملية. واإنَّ ان�صاء هذه املنظمة ياأتي ا�صتكماًل لثالثية اإدارة 
بعد  القت�صاد  لهذا  املركزية  الإدارة  الثالثة يف  الدعامة  املنظمة  فهذه  العاملي.  القت�صاد 
على  الهيمنة  مثلث  �صيك�ن  املنظمة  هذه  وباإن�صاء  الدويل.  والبنك  الدويل  النقد  �صندوق 
القت�صاد العاملي قد اكتمل، ويك�ن تدويل التجارة قد اأو�صك على التنفيذ من خالل تكليف 

املنظمة اجلديدة بقيادة املراحل املقبلة لتحرير الأ�ص�اق العاملية. 

ويف اإطار هذه الت�صّ�رات فاإن البلدان النامية �صت�صهد على ما يبدو: 

جي�ًصا من العاطلني.- 1

انحراًفا �صلعًيا وا�صع النطاق.- 2

انحراًفا اجتماعًيا )ُيق�صد بالنحراف الجتماعي غزو البلدان النامية ب�صلع البلدان - 3
حديثة ال�صنع(.

زيادة فات�رة الغذاء.- 4

ن املحلي لل�صناعات التجمعّية اململ�كة لالأجانب.- 5 اإلغاء �صروط املك�ِّ

ق - 6 ويتحقَّ الدولية  ال�صاحة  العمل وظروفه على  �صروط  تتقارب  الأ�ص�اق، بحيث  حترير 
تدويل عالقات العمل بهدف حت�صني �صروطه وظروفه يف البلدان النامية ورفعها اإىل 
البلدان  يف  الإنتاج  تكلفة  رفع  بهدف  بل  املتقدمة،  البلدان  يف  العمل  �صروط  م�صت�ى 

النامية اإىل م�صت�ى تكلفة العمل يف البلدان املتقّدمة، وهذا يعني:
اأ – تعطيل بناء القاعدة االقت�صادية يف دول اجلنوب.

ب- تقلي�س فر�س العمل يف البلدان النامية وزيادة معدالت البطالة.
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فاإن  العاملية،  التجارة  منظمة  النامية من خالل  البلدان  اأ�ص�اق  على  الهيمنة  وف�صاًل عن 
املجال  يف  الهيمنة  �ص�ر  من  �ص�رة  الأخرى  هي  الدولية  التجارة  يف  اجلديدة  امل�صروطية 
يف  اجلديدة  امل�صروطية  اأ�صكال  من  يعاين  النامية  البلدان  من  العديد  بداأ  فقد  التجاري، 
لة يف اجتاه بع�س الدول املتقّدمة النم� لإيجاد �صالت بني جتارة ال�صلع  التجارة الدولية املتمثِّ
التجارة  ا�صتخدام  امل�صروطية تعني  املبا�صر. وهذه  الأجنبي  اأخرى مثل ال�صتثمار  وو�صائل 
كاأداة يف يد بع�س البلدان املتقّدمة النمّ� لفر�س روابط غري مقب�لة على البلدان النامية 

التي تعتمد على التجارة.

الجتاهات  والتفاو�س ح�ل  امل�صرتكة  امل�صالح  دون حتديد  امل�صروطية حت�ل  مثل هذه  اإنَّ 
الأ�صا�صية لل�صيا�صة القت�صادية الدولية بروح التعاون املتجددة. واإنَّ هذه امل�صروطية مع ما 
البلدان  اأ�ص�اق  اإىل  النامية  البلدان  رافقها من م�جة ِحمائية حالت دون و�ص�ل �صادرات 
املتعدد  احلر  التجاري  النظام  لق�اعد  ومت�ا�صاًل  �صارًخا  انتهاًكا  ُيعّد  وذلك  املتقدمة، 

الأطراف ومعايريه. 

ومع اأن مراكز الراأ�صمالية املتقّدمة تهيمن على هذه املنظمات القت�صادية الثالث، اإلَّ اأن 
ال�ليات املتحدة متلك التاأثري الأكرب، ول يع�د ذلك اإىل حجم ح�صتها الت�ص�يتية يف هذه 
ا اإىل قّ�تها الفعلية. لهذا، فاإن هذه امل�ؤ�ص�صات تتيح لل�ليات  امل�ؤ�ص�صات فح�صب، واإنا اأي�صً
املتحدة بحكم ك�نها �صاحبة الكلمة فيها اأن تفر�س نف�ذها على دول اجلن�ب. ومن خالل 
القت�صادية  العالقات  على  الرقابة  لغر�س  املنظمات  هذه  املتحدة  ال�ليات  ر  ت�صخِّ ذلك 
الدولية ب�ص�رة عامة، وعلى م�صار اقت�صاد اجلن�ب وعالقته مبراكز الراأ�صمالية املتقدمة 
ع  ُتْخ�صِ امل�ؤ�ص�صات  هذه  خالل  من  املتحدة  ال�ليات  اإن  الق�ل  يكن  بل  خا�صة.  ب�ص�رة 
القت�صاد العاملي ملنطق الإدارة القت�صادية املركزية عرب فر�س مناهج اقت�صادية م�ؤدجلة 

ومربجمة ح�صب برامج عمل تلك امل�ؤ�ص�صات واأهدافها. 

مما �صبق يت�صح اأن اإن�صاء منظمة التجارة العاملية، اإىل جانب البنك الدويل و�صندوق النقد 
الدويل، يعني مثلث الهيمنة على القت�صاد العاملي. ول �صك اأن هذا املثلث �صي�ؤدي اإىل مزيد 
اإدارة وت�صيري القت�صاد العاملي، كما يعني ذلك اأن  من تهمي�س اجلن�ب وتقلي�س دوره يف 

اجلن�ب �صيبقى جمتمًعا طرفًيا يف اقت�صاد القرن احلادي والع�صرين.

اإن تزايد حّدة الهيمنة على اقت�صادات اجلن�ب من خالل منظمة التجارة العاملية يتيح 
مزيًدا من ت�صنيف قاعدة اإدارة القت�صاد العاملي وت�صيريه، وير�صخ مزيًدا من الختاللت 
العالقات  اأن  يعني  وهذا  الثالثة،  الألفية  حقبة  خالل  القت�صادية  العالقات  هيكل  يف 
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القت�صادية الدولية �صتك�ن خالل القرن احلادي والع�صرين اأكرث اختالًل مما هي عليه يف 
القرن ال�صابق الذي ات�صم بالهيمنة غري املبا�صرة، ويعني كذلك اأن اقت�صاد القرن احلادي 
والع�صرين اأ�صبح يت�صم بالهيمنة املبا�صرة للم�ؤ�ص�صات الدولية على حركة القت�صاد العاملي 

ال�صم�لية والإقليمية، وحتى ال�طنية )بالن�صبة لبع�س الدول(.

ويحاول اخلطاب القت�صادي يف الغرب اإقناع دول اجلن�ب بالتكيُّف الن�صط مع برامج هذه 
املنظمة؛ اأي اخل�ص�ع ل�صروطها املُجِحفة، وال�صت�صالم لها كعملية �صرورية ول مفر منها اإذا 
اأرادت اأن  اأزماتها القت�صادية اخلانقة، واإذا  اأرادت اأن تلحق بركب التقّدم وتتخلَّ�س من 

ت�صتفيد من املزايا الكثرية التي حت�صل عليها عند تنفيذها للربامج اجلاهزة.

اإن الإجابة على ذلك اخلطاب تكمن يف ف�صح نّيات ذلك اخلطاب، لأن اخل�ص�ع لربنامج 
هذه املنظمة ه� حماية لالحتكارات التي ت�صيطر عليها تلك املنظمة وفتح الأ�ص�اق عن�ة.

الهيمنة من خالل النزعة االأُحادّية للواليات املتحدة يف التجارة الدولّية - 2
يعد الت�صريع التجاري الذي اأ�صدرته ال�ليات املتحدة الأمريكية يف العام 1988، انتكا�صة 
اإىل تعزيز الجتاه  الت�صريع  املتعددة الأطراف. ويهدف هذا  التجاري احلّر  للنظام  كبرية 
النزعة  باملثل، والجتاه نح�  املعاملة  وتعزيز الجتاه نح�  الأطراف،  امل�جهة  التجارة  نح� 
�صّد  اإجراءات  باتخاذ  الأمريكية  الإدارة  قيام  خالل  من  التجارية  العالقات  يف  الثنائية 
اجلديد  الت�صريع  وهذا  املتحدة.  ال�ليات  �صادرات  من  �صتحّد  باأنها  ال�صع�ر  ي�ص�د  بلدان 
والقدرة  ال�صاملة  للتجارة  املتحدة  ال�ليات  قان�ن  ي�صّمى  اأ�صدرته )حامية احلرية(  الذي 

التناف�صية للعام 1998.

اإليه مع�ًقا لكل ما ي�صّمى حرية التجارة الدولية، بل ويعمل على تقييد  يعّد القان�ن امل�صار 
املذك�ر جاء  القان�ن  اإنَّ  الدولية.  التجارة  الن�صبية يف  امليزانية  وتعطيل مبداأ  هذه احلرية 
لري�صي ق�اعد التجارة بالن�صبة لأكرب بلد جتاري يف العامل، ومب�جب اأحكامه يتعنيَّ اختيار 
اإىل  املتحدة  ال�ليات  و�ص�ل  تعرقل  اأنها  واحد  جانب  من  ُيعَتَقد  التي  القائمة  من  بلدان 
اأ�ص�اقها لت�قيع جزاءات عليها اإذا مل ترفع احل�اجز امل��ص�عة اأمام ال�صلع الأمريكية خالل 
دة للتفاو�س بني )12 – 18( �صهًرا؛ اأي للتفاو�س ب�صاأن القيام من جانب واحد  مدة حمدَّ
باإزالة كل القي�د واحل�اجز اأمام و�ص�ل �صادرات ال�صلع الأمريكية اإىل اأ�ص�اقها. وا�صتناًدا 
اإىل ذلك، فاإن ال�ليات املتحدة تق�م با�صتخدام تدابري غري اقت�صادية لفتح اأب�اب الأ�ص�اق 
املقفلة، وبذلك تقّرر ال�ليات املتحدة ب�ص�رة انفرادية مدى عدالة اأو اإجحاف ال�صيا�صات 

التجارية التي يتبعها بلد اآخر.
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قامت ال�ليات املتحدة يف العام 1988 باإ�صدار قائمة البلدان التي ترى اأنها اأقامت ح�اجز 
والحتاد  وال�صني،  والهند،  والربازيل،  كاليابان،  املتحدة  ال�ليات  �صادرات  اأمام  ظاملة 

الأوروبي، وك�ريا اجلن�بية.

اأ�صدرته ال�ليات املتحدة احُلكمني »الفائق« و«اخلا�س« يف الفرع  الت�صريع الذي  ويت�صمن 
301 من قان�ن ال�ليات املتحدة ال�صامل واملتعلق بالتجارة والقدرة التناف�صية للعام 1988، 
وي�جه احلكم الفائق يف الفرع 301 )اأحكام املادة 301، العليا( املمثل التجاري لل�ليات 
املتحدة الأمريكية اإىل حتديد املمار�صات ذات الأول�ية التي من �صاأنها، اإذا اأُلغيت، اأن تزيد 
من �صادرات ال�ليات املتحدة على نح� كبري. ففي حالة اإدراج ا�صم دولة معينة يف القائمة، 
ويف حالة ف�صل املفاو�صات معها لإزالة احل�اجز اأمام �صادرات ال�ليات املتحدة، فاإن املمثل 
التجاري لل�ليات املتحدة يق�م بفر�س جزاءات على واردات تلك الدولة اإىل اأمريكا ت�صل 
اإىل ن�صبة 100%، على اعتبار اأن ذلك البلد اأ�صبح مذنًبا يف الُعرف الأمريكي، اأمام احلكم 
اخلا�س ال�ارد يف الفرع 301 )اأحكام املادة 301، اخلا�صة(، الذي يرمي اإىل تعزيز قدرة 

ال�ليات املتحدة على التفاو�س. 

ومب�جب اأحكام هذه املادة يق�م املمثل التجاري لل�ليات املتحدة بتحديد البلدان الأجنبية 
و�ص�ل  فر�س  ومتنع  م�ؤخًرا(،  ال�صني  )حالة  الفكرية  امللكية  حق�ق  حماية  تفر�س  التي 
ال�صركات الأمريكية ومنتجاتها الأ�صلية اإىل الأ�ص�اق ب�صبب عدم قيام الدولة املذنبة بحماية 

تلك احلق�ق.

العليا،  املادة )301(  اأحكام  املتحدة مب�جب  ال�ليات  التي تطبقها  املمار�صات  اأن  ل �صك 
تن�صجم  واأنها ل  واحد،  املادة )301( اخلا�صة هي ممار�صات من جانب  اأحكام  ومب�جب 

ومبداأ حرية التجارة الدولية وروح اتفاقية الغات.

ي�صّمى  ما  بتطبيق  فقامت  الذكر،  اآنفة  املادة )301(  باأحكام  املتحدة  ال�ليات  تكتف  ومل 
املع�قات الهيكلية لل�صعي من اأجل اإدخال تغيريات جذرّية يف القت�صاد الأمريكي والياباين 
للحّد من احل�اجز اجلمركية يف وجه ال�صادرات الأمريكية، وزيادة قدرة ال�ليات املتحدة 
وياأتي هذا  اليابان.  ال�صتثمار المريكي داخل  بت�صهيل  اليابان  قيام  التفاو�س مقابل  على 
تفاو�س  اأجل  من  تناف�صية  اإجراءات  اتخاذ  اإىل  املتحدة  ال�ليات  من  حماولة  يف  الت�ّجه 
العجز يف امليزان التجاري الأمريكي جتاه اليابان والبالغ ح�ايل 61 دولًرا يف العام 1993.

اإزالة  اإىل  تهدف  الهيكلية،  املع�قات  عن  ف�صاًل  واخلا�صة؛  العليا   )301( املادة  اأحكام  اإن 
احل�اجز اأمام �صادرات ال�ليات املتحدة، وهذه ال�صيا�صات هي �صيا�صات واإجراءات انفرادية 
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الإنتاجية  وهب�ط  القت�صادية  الكفاءة  �صعف  تعك�س  فهي  التجارة،  حرية  ملبادئ  خمالفة 
لل�ليات املتحدة، بحيث اأن اأ�صل�بها غري قادر على املناف�صة يف اإطار نظرية امليزة الن�صبية. 

ل ال�ليات املتحدة لفتح الأ�ص�اق باتخاذ  ر تدخُّ اإنَّ عدم �صفافية الأ�ص�اق، واإن ُوِجَدت، ل يربِّ
اأخذ كثريون ينادون برت�صيد  اإجراءات من جانب واحد. وحتى يف داخل ال�ليات املتحدة 
ل ال�ليات املتحدة بحيث  ل يف التجارة. ولقد تزايد تدخُّ ل واحليل�لة دون اإطالق التدخُّ التدخُّ
ل يف التجارة !؟  ل تدري ماذا كانت �صيا�صة ال�ليات املتحدة مع حرية التجارة اأم مع التدخُّ

ل من جانبها وُتلزم الآخرين بحرية التجارة!  فهي حتاول التدخُّ

اإنَّ النتائج القت�صادية التي �صتحّل بالقت�صاد العاملي جراء �صيا�صة ال�ليات املتحدة يكن 
دت اليابان  اإذا قام البلد املذنب باتخاذ اإجراء انتقامي. وقد هدَّ اأن تك�ن بالغة اخلط�رة 
وال�صني فعاًل وبطرق متعددة باتخاذ مثل هذه الإجراءات. واأخرًيا نق�ل: اإن �صغط ال�ليات 
�صغط  وممار�صة  واحد،  جانب  من  التجارة  لتحرير  التجاريني  ال�صركاء  على  املتحدة 
ال�ليات املتحدة لإزالة الهيكلة اأمام �صادراتها اإىل الأ�ص�اق الأجنبية يعربِّ عن نزعة اأُحادية 
يف اتخاذ الإجراءات التجارية، وهي نزعة لي�صت غريبة على ال�ليات املتحدة التي تعتمد 
على التهديد بالنتقام عندما تعجز عن حّل م�صكالتها القت�صادية، فهي ت�صتد يف تطبيق 
هذه الإجراءات كلما زادت اأزمتها. وتعّلمنا الأرقام اأن تطبيق اأحكام املادة )301(، العليا 
واخلا�صة، مل ي�ؤد اإىل مكا�صب جتارية كبرية لل�ليات املتحدة بقدر ما اآثار غ�صب الآخرين، 
جراء ت�صلُّط ال�ليات املتحدة وعرقلتها مل�صار النظام التجاري العاملي الذي يق�م على مبداأ 
حرية التجارة ونظرية امليزة الن�صبية. وحتى درا�صات الأمم املتحدة اأكدت اأن اتباع منهج 
فة ويفر�س اإجراءات يف ظّل  يق�م فيه بلد واحد بتعريف ممار�صات معينة باأنها غري ُمن�صِ

التهديد باتخاذ اإجراءات انتقامية ه� اأمر مناه�س لتفاقية الغات. 

الهيمنة من خالل ت�صكيل الف�صاءات االقت�صادّية القارّية واالإقليمّية- 3
�صمن امل�جة الإقليمية الثانية، و�صمن اإعادة هند�صة القت�صاد العاملي ا�صتعداًدا لقت�صاد 
الع�ملة، يجري ت�صكيل العديد من الف�صاءات القت�صادية الإقليمية كف�صاءات تابعة لأحد 
الف�صاءات القت�صادية القارية. ول �صك اأن ت�صكيل الف�صاءات الإقليمية ياأتي �صمن برنامج 
اإحلاق اقت�صادات اجلن�ب بالف�صاءات القت�صادية الإقليمية، واإحلاق الأخري بالف�صاءات 
الأكرب. واإن عملية ربط  الف�صاءات القت�صادية الإقليمية بالف�صاءات القت�صادية القارية 
اإدارة  ل  ي�صهِّ ومبا  تبعًيا،  اندماًجا  العاملي  بالقت�صاد  اجلن�ب  اندماج  تعميق  اإىل  �صت�ؤدي 

اقت�صاد اجلن�ب اإدارة اقت�صادية مركزية.



اقت�صاديات: العولمة االقت�صادّية واآلّيات الهيمنة ......

- 176 - املنتــــدى  257

اقت�صادية  اأو ف�صاءات  اقت�صادية  تخ�م  الإقليمية مبثابة  القت�صادية  الف�صاءات  و�صتك�ن 
نة لها )تكامل اإقليمي داخلي(؛ اأي متكاملة  طرفية متكاملة اإقليمًيا فيما بني الأطراف املك�ِّ
العمالقة.  القت�صادية  الف�صاءات  اأحد  مع  راأ�صًيا  اأو  عم�دًيا  ومتكاملة  بينها،  فيما  اأفقًيا 
الإقليمية  القت�صادية  الف�صاءات  اأو  املجالت  اإن�صاء  اإىل  الرامية  الإقليمية  نهج  تعزيز  اإن 
اأو  ُيعّد �صرًطا �صرورًيا لإحلاق هذه الف�صاءات بالف�صاءات القت�صادية العمالقة، واإن�صاء 
ت�صكيل هذه الف�صاءات ياأتي حتت ذرائع وحجج م�صروعات التكامل الإقليمي، وعن طريق 

هذه الف�صاءات تتك�صف اآليات الإحلاق.

ن�اة  ب��صفها  املتقّدمة  الراأ�صمالية  مراكز  ن  �صيمكِّ الإقليمية  الف�صاءات  ت�صكيل  اأن  كما 
للف�صاءات القت�صادية العمالقة من ب�صط هيمنتها على القت�صاد الإقليمي، �ص�اء اأكانت 
اآليات الهيمنة عن طريق ال�صتثمار الأجنبي، اأو عن طريق ال�صركات عابرة ال�طنية، اأو عن 
طريق امل�ؤ�ص�صات املالية، اأو عن طريق تدويل التجارة والإنتاج واأناط الت�صنيع والتكن�ل�جيا. 

ع من عملية  ثم اإن عملية اإحلاق الف�صاءات القليمية بالف�صاءات القت�صادية القارية �صي�صرِّ
اخل�صخ�صة وما يرافقها من تاآكل ال�صلطة ال�طنية وال�صتثمار الأجنبي. وتعد اخل�صخ�صة 
�صرًطا من �صروط الإحلاق وخ�ص�ع نط الإنتاج ل�صروط املركزية القت�صادية. وفيما ياأتي 

اأهم الف�صاءات القت�صادية الإقليمية امل�صيطر عليها: 
الهيمنة الأمريكية على الف�صاء القت�صادي ال�صرق اأو�صطي. - 1
الهيمنة الأمريكية على النافثا والنا�صافثا.- 2
الهيمنة الأوروبية على الف�صاء املت��صطي.- 3
الهيمنة الأمريكية على الف�صاءات اجلديدة جن�بي و�صرقي اآ�صيا.- 4
الهيمنة الأمريكية على اآ�صيا ال��صطى.- 5
الهيمنة الأمريكية على البيك.- 6
الهيمنة الأمريكية على الف�صاءات يف اأمريكا الالتينية.- 7

اإقليمية �صرورة يفر�صها تطّ�ر الت��صع الراأ�صمايل العاملي.  ل ربط اجلن�ب بف�صاءات  ي�صكِّ
القرار  اتخاذ  �صلطة  مقّ�مات  بع�س  اجلن�ب  بلدان  من  ُت�صَلب  العملية  هذه  اإطار  ويف 
عاملياً،  اأ�صبح  اقت�صاد  ويف  العاملي  املحيط  يف  ال�طنية  اخل�صائ�س  وذوبان  القت�صادي، 
حيث يربز نظام انتاجي ُمع�مَل يق�م على اخل�صائ�س العاملية؛ اأي بروز نظام اإنتاجي ُمع�مَل 

يتجاوز اخل�صائ�س ال�طنية ويلبي متطلَّبات الت��صع املايل.
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اجلن�ب  عامل  على  الهيمنة  يف  اأهدافها  حتقيق  املتقدمة  الدول  حتاول  ال�صل�ب  وبهذا 
خالياه  تتك�ن  الذي  الدويل،  القت�صاد  مرحلة  من  التدريجي  النتقال  مبداأ  حتقيق  بعد 
اأ�صبح  الذي  القت�صاد  اإىل  الذات،  ح�ل  ومتمح�رة  متناف�صة  اقت�صادات  من  القاعدية 
العمل  تق�صيم  على  ال�صيطرة  اإىل  تهدف  املتحدة  ال�ليات  ت�جهات  اأن  �صك  ول  عاملًيا. 
اأما  والتكن�ل�جية.  الت�صنيعية  والأناط  اجلن�ب،  م�ارد  على  وال�صيطرة  اجلديد،  العاملي 
ب�صاأن ق�صية التكتالت القت�صادية ال�صاعدة، فال�ليات املتحدة حتاول الإبقاء على ال�ص�ق 
اأن  حتاول  فهي  الت�حيد،  مرحلة  دخ�لها  رغم  ا�صمها  عليه  يدل  مما  امل�صرتكة،  الأوروبية 
اأكرث  التناق�صات  ر  يط�ِّ الندماج  لأن مثل هذا  ال�ص�ق وحدها؛  بالندماج عن طريق  تدفع 
مما ي�ؤّدي اإىل حّلها، بل اإن ال�ليات املتحدة غالًبا ما تق�م باإ�صعاف اأوروبا كّلها عرب تق�ية 
تكتالت اأخرى، مثل الت�جه لتق�ية منظمة التعاون القت�صادي لدول اآ�صيا واملحيط الهادي 
ثالث.  قارات  على  عة  م�زَّ دولة  ع�صرة  �صبع  ت�صم  التي  »ابيك«،  با�صم  اخت�صاًرا  املعروفة 
وهذه الدول هي: ال�ليات املتحدة؛ كندا؛ املك�صيك؛ اأ�صرتاليا؛ ني�زلندا؛ ال�صني؛ اليابان؛ 
ه�نغ ك�نغ؛ غينيا اجلديدة؛ تاي�ان؛ بروناي؛ ماليزيا؛ اأندوني�صيا؛ �صنغاف�رة؛ الفلبني؛ ك�ريا 
اجلن�بية. وهذا التكتل ي�صم اأكرب ثالثة اقت�صادات يف العامل )ال�ليات املتحدة؛ اليابان؛ 
احلرة  التجارة  )منطقة  »النافثا«  هما  كبريين  تكتلني  ت�صم  ك�نها  جانب  اإىل  ال�صني(، 
لأمريكا ال�صمالية، وال�صيان/ رابطة اأمم جن�بي �صرق اآ�صيا(، ف�صاًل عن ال�صني واليابان، 
وت�صكل الأبيك ح�ايل )40%( من التجارة العاملية، و�ص�ًقا ي�صل عدد م�صتهلكيه اإىل ما يزيد 
لإ�صعاف  تاأتي �صمن حماولتها  لالأبيك  املتحدة  ال�ليات  قيادة  اإن  �صنة.  مليار  على )2( 
دوري  حتجيم  اإىل  اإ�صافة  الآ�صي�ية،  املنطقة  على  نف�ذها  وب�صط  هيمنتها  وفر�س  اأوروبا 
ال�صني واليابان. كما اأن �صيطرة »النافثا« )منطقة التجارة احلرة لأمريكا ال�صمالية( على 
»الأبيك« يعني من جهة اأخرى منع اليابان من ت�صكيل ُبعدها اجلن�بي، اأو ما ي�صّمى الأبعاد 
و�صنغاف�رة،  تاي�ان، ه�نغ ك�نغ،  الأربعة، وهي ك�ريا،  النم�ر  املكّ�نة من  لليابان  اجلن�بية 
با�صيفيكية  وحدة  ت�صكيل  تعطيل  اأمريكا  وبذلك، حتاول  اآنًفا.  اإليها  امل�صار  اآ�صيا  دول  ومن 
ن�اتها اليابان العظمى )امرباط�رية ال�صم�س العمالقة(، خ�صية اأن حتتّل هذه ال�حدة امل�قع 
م كمركز لالإنتاج ال�صناعي العاملي، عدا اأن متكني اليابان من ت�صكيل ُبعدها اجلن�بي  املتقدِّ
املتحدة القت�صادية يف  ال�ليات  ت�ؤكد هزية  اقت�صادية  الدخ�ل يف معركة  �صيمّكنها من 

القرن احلادي والع�صرين رًدا على هزية اليابان الع�صكرية يف القرن الع�صرين.

اإنها ت�صعى الآن اإىل ت�صكيل ف�صاء اقت�صادي  مل تكتف الدول املتقدمة بت�صكيل الأبيك، بل 
عمالق يجمع بني الأمريكيتني، وياأتي ت�صكيل هذا الف�صاء يف اإطار ت�جه ال�ليات املتحدة 
الأمريكية اإىل اإعادة هند�صة �ص�اطىء املحيط الهادي. لذلك، فاإن ت�صكيل منطقة التجارة 
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احلرة  التجارة  )منطقة  النافتا  املك�صيك(/  كندا؛  )اأمريكا؛  ال�صمالية  لأمريكا  احلّرة 
التجارة احلرة  النا�صافتا )منطقة  لت�صكيل ف�صاء  الأوىل  يعد اخلط�ة  لأمريكا اجلن�بية( 
لأمريكا ال�صمالية واجلن�بية(. وبت�صكيل النا�صافتا تتمكن ال�ليات املتحدة من الت�غل نح� 
اأمريكا الالتينية. وهذا الف�صاء القت�صادي العمالق �صيعني ت�صكيل الُبعد اجلن�بي للنافتا؛ 
اأي تكتل النافتا مع ُبعدها اجلن�بي املتمثل بان�صمام الربازيل؛ فنزويال؛ الرجنتني؛ �صيلي؛ 
بناما؛ ك��صتاريكا. ويهدف هذه الف�صاء اإىل تك�ين �ص�ق اأمريكية قارية م�حدة، هي املنطقة 
ن منها »النافتا« كلها واقعة حتت النف�ذ  اأو ال�ص�ق الأمريكية امل�صرتكة. واملنطقة التي تتك�َّ
ل املنفذ الآخر لل�ليات املتحدة يف حالة عزلها عن اأوروبا. واإن  الأمريكي. وهذه ال�ص�ق ت�صكِّ
بالغرب؛ بل يتد  الدولية ل ير  للتجارة  ل قاعدة انطالق لطريق جديد  ت�صكِّ ال�ص�ق  هذه 
عرب ال�صمال مروًرا ببانا ورو�صيا، و�ص�ًل اإىل اليابان وال�صني. وباخت�صار نق�ل اإن ت�جه 
ال�ليات املتحدة لت�صكيل النا�صافتا ياأتي رًدا على ت�جه اأوروبا لت�صكيل الف�صاء القت�صادي 
)اآفتا؛  الأوروبية  احلرة  التجارة  رابطة  ودول  الأوروبي  الحتاد  دول  من  امل�ؤلَّف  الأوروبي 
اليابان  على  رًدا  ذلك  ياأتي  كما  �ص�ي�صرا(،  ال�ص�يد؛  الرنويج؛  اآي�صلندا؛  فنلندا؛  النم�صا؛ 

بت�صكيل الف�صاء الآ�صي�ي امل�ؤلَّف من اليابان ودول جن�بي �صرق اآ�صيا.

احتكار التمويل: االجتاهات الدولّية لال�صتثمارات االأجنبّية املبا�صرة- 4
الهياكل  دة من  ُمعقَّ �صبكة  مُتاِر�س عملها من خالل  هائلة  ق�ة  ال�طنية  ال�صركات عرب  تعّد 
التنظيمية، وتنخرط يف عمليات انتاج عاملي وفق تق�صيمات حديثة للعمل فيما بني ال�صركات 

بالن�صبة لكل وظيفة من وظائف ال�صركات.

ويرتتب على ذلك اأنها تن�صىء نظاًما عاملًيا متكاماًل لالإنتاج، ي�صع حتت اإدارتها ما يناهز ثلث 
الإنتاج العاملي للقطاع اخلا�س. اإن عامل ال�صركات عابرة ال�طنية عامل كبري ومتنّ�ع ويزداد 
ات�صاًعا. فمع بداية عام 2012، فاإن هناك )95000( �صركة عابرة وطنية يف العامل لها ت�ابع 
الأرقام  اأجنبية. وهذه  �صركة  ترب� على )1950000(  اأهمية كبرية يف اخلارج  وفروع ذات 
تقّل يف حقيقة الأمر عن عدد ال�صركات التي تعمل ك�صركات عابرة ال�طنية ل�صببني: اأوًل- 
باأن�صطة عابرة وطنية ومتار�س  ال�صركات تق�م  �صع�بة تطبيق املقايي�س، وثانًيا- لأن بع�س 
الإنتاجية اخلارجية عن طريق جمم�عة متباينة من الرتتيبات غري  هيمنتها على الأ�ص�ل 
املتعلقة بحق�ق امللكية، مثل التعاقد من الباطن – اأو منح المتيازات اأو الرتاخي�س، اأو ما 
ا عن طريق اإقامة حتالفات ا�صرتاتيجية. واإن اأكرث من 90% من ال�صركات  �صاكل ذلك، واأي�صً
عابرة ال�طنية ت�جد مقراتها يف الدول املتقّدمة مع وج�د ن�صبة عالية من الرتكيز من حيث 
ح�صة هذه ال�صركات يف الأ�ص�ل الأجنبية، التي تهيمن عليها كربيات هذه ال�صركات. وبعد 
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القت�صاد  الأخطب�طية على عنا�صر  اأذرعها  تب�صط  واآلياتها  القت�صادية  الع�ملة  اأخذت  اأن 
العاملي، بداأت ال�صركات متعدية اجلن�صية ت�صعى اإىل اإيجاد اإطار م�ؤ�ص�صي عاملي ل�صتثماراتها 
الأجنبية املبا�صرة التي تق�م بها يف خمتلف مناطق العامل، حيث ت�صيطر هذه ال�صركات على 

الجتاهات الدولية لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر. 

تهيمن البلدان املتقدمة النمّ� على الجتاهات الدولية لال�صتثمار الأجنبي )ال�افد وال�صادر( 
من خالل هيمنتها على اأكرث من ثلثي ر�صيد ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر ال�ارد اإىل العامل، 
وعلى )90%( من ر�صيد ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر ال�صادر من العامل. وتع�د هذه الهيمنة 
التجارة احلرة  ت�صكيل مناطق  الأوروبي، والجتاه نح�  القت�صاد  وتكامل  الإنتاج  اإىل ع�ملة 
واإجراءات  الأجنبي،  لال�صتثمار  املنظمة  الإجراءات  واإىل حترير  القت�صادية،  والف�صاءات 
ات�صاع  اإىل  تع�د  كما  العاملية.  التجارة  منظمة  اإطار  يف  بالتجارة  املتعلق  ال�صتثمار  حترير 
نطاق عمليات الندماج والتملُّك عابرة احلدود بني ال�صركات العابرة للق�ميات وال�صركات 

الأجنبية. 

اخلامتة 
اقت�صاديات  دفع  اإىل  الت�جه  يزداد  والع�صرين،  القرن احلادي  من  الثاين  العقد  بداية  مع 
الكبري  العجز  تزايد  نتائجها  من  �صيك�ن  مالئمة،  غري  بيئة  يف  تعمل  لكي  النامية  البلدان 
يف امليزانيات، وتده�ر م�ؤ�صرات النم� القت�صادي، وتفاقم معدلت الت�صخم القت�صادي، 
املالية من  للم�ارد  ال�صلبي  الت�صخمي، وتفاقم م�صكلة املدي�نية اخلارجية، والنقل  والرك�د 
ح�صائل  وهب�ط  الأ�صا�صية،  ال�صلع  وهب�ط  النمّ�،  املتقدمة  البلدان  اإىل  النامية  البلدان 
القرو�س  تكلفة  وارتفاع  املالية،  امل�ارد  يف  ال�صافية  التدفقات  كفاية  وعدم  ال�صادرات، 
)اأ�صعار الفائدة احلقيقية(، وعدم قدرة �صادرات البلدان النامية على ال��ص�ل اإىل اأ�ص�اق 

البلدان املتقدمة ب�صبب احلمائية، وتده�ر معدلت التبادل اخلارجي... اإلخ.

اأجل  اإدخال حت�صينات ملم��صة على القت�صاد العاملي من  ونظًرا لف�صل اجله�د الدولية يف 
يف  النطاق  ال�ا�صعة  الختاللت  من  وتخلي�صه  العاملي،  القت�صاد  مل�صكالت  احلل�ل  اإيجاد 
البلدان  معظم  فاإن  الدولية،  والتجارية  والنقدية  املالية  وبالأخ�س  القت�صادية،  الأنظمة 
واأكرث  اختالًل،  اأكرث  باقت�صاديات  احلايل  القرن  �صت�اجه  العربية  الأقطار  ومنها  النامية، 
ال�صدمات اخلارجية  مقاومة  على  مناعة  واأقل  النمّ�،  ا�صتئناف  على  قدرة  واأقل  انك�صافاً، 
املفاجئة وا�صتيعاب اآثارها املتعددة اجل�انب. و�ص�ف تتعر�س القت�صادات النامية ملزيد من 
د ن�صيجها القت�صادي والجتماعي، و�صتعاين من  عدم ال�صتقرار، وملزيد من الع�امل التي تهدِّ
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انتكا�صة تنم�ية تت�صم مبعدلت نّ� راكدة اأو هابطة، مع تبديد متزايد للمنجزات الإنائية 
ق اأهدافها التنم�ية يف  قت خالل العق�د ال�صالفة. و�ص�ف ت�صطر البلدان لأن حتقِّ التي حتقَّ
حميط خارجي غري مالئم، مع بذل جه�د م�صنية للتكيف مع هذا املحيط، و�صتفقد الكثري 
اقت�صادية  تكاليف  د  وتتكبَّ اقت�صاداتها،  حي�ية  ا�صتيعاب  على  قدرتها  النامية  الدول  من 
واجتماعية جراء اإرهاق اأو اأعباء التكيُّف، و�صتك�ن احتمالت اإنعا�س النمّ� والتنمية يف معظم 
البلدان النامية بالغة ال�صع�بة، و�صتتعر�س اقت�صاداتها ملزيد من انعكا�صات تعاظم ع�امل 
د مبزيد من تده�ر البيئة القت�صادية، وبالأخ�س ال�صطراب الناجت  ال�صطراب التي تهدِّ
عن تده�ر اأ�صعار معظم ال�صلع الأ�صا�صية، وتده�ر معدلت التبادل التجاري، وتقلُّب اأ�صعار 
الالزمة  املالية  امل�ارد  كفاية  وعدم  الفائدة،  اأ�صعار  وارتفاع  الرئي�صية،  للعمالت  ال�صرف 

للتنمية؛ ف�صاًل عن تزايد حجم املدي�نية اخلارجية والأعباء املرتتبة عليها. 

واإيقاف  اجلن�ب،  لرثوات  ومنطقي  عقالين  با�صتخدام  املطالبة  من  كّله  ذلك  اأمام  بد  ول 
النهب العام والتبذير من جانب ال�صمال. كذلك، ل بد من ال�ق�ف �صّد اخلطاب ال�صيا�صي 
وتفكريه  تعامله  طرق  من  ويغريِّ  نهجه  يغريِّ  لكي  الثالث  العامل  دفع  يحاول  الذي  الغربي 
اإن  والع�صرين.  احلادي  القرن  يف  العاملية  الراأ�صمالية  متطلبات  تلبية  اأجل  من  و�صيا�صاته 
الق�ى الغربية حتاول اإعادة ترتيب اجلن�ب وفق ه�اها ومبا يخدم م�صاحلها القت�صادية، 
غري اأن م�صعى اجلن�ب يف اجتاه التنمية امل�صتقلة ه� املالذ ال�حيد لإيقاف ت�جهات ال�صمال 

نح� تهمي�س اجلن�ب؛ �صكاًل وم�صم�ًنا. 

الراأ�صمالية بال  للتنمية  امل�صدود  الطريق  الثالث حقيقة  العامل  بلدان  الكثري من  اأدرك  لقد 
اإنتاج مادية كبرية تنطلق  بناء قاعدة  البلدان، كما ماليزيا، ب�صرورة  حدود، ونادت بع�س 

من مقّ�مات التنمية امل�صتقلة بعيًدا عن الندماج التبعي وت�جيهات �صندوق النقد الدويل.

ا بحّق عن طم�حات العامل الثالث يف بناء التنمية  ً ويعد النم�ذج التنم�ي يف ماليزيا ُمعربِّ
امل�صتقلة. ول يبدو يف الأفق اأن بلدان العامل الثالث التي ي�ص�قها حظها ال�صيء اإىل ال�صندوق 
و�صحر  الدويل  النقد  �صندوق  وت�جيهات  اجلاهزة  ال��صفة  قب�صة  من  الإفالت  ت�صتطيع 

ال�صركات متعّددة اجلن�صية. 

اإن دول اجلن�ب ُمطاَلبة باإيقاف اجلري وراء ال�صراب املتمثل يف اللربلة والتنمية، اأو التنمية 
منطقتها  بت�صكيل  ومطالبة  ومرجعياتها،  القت�صادية  الع�ملة  اأيدي�ل�جية  وفق  امل�ؤدجلة، 

القت�صادية التي متّكنها من ال�ق�ف يف وجه التط�رات املعا�صرة وانعكا�صاتها ال�صلبية.
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ثالث كلامت*
النا�صر: منتدى الفكر العربّي ودار ورد الأردنّية للن�صر والت�زيع

مكان الن�صر وتاريخه:  عّمان؛ 2011

ي�م  مقّره  يف  العربي  الفكر  منتدى  اأقامه  الذي  الكتاب،  هذا  اإ�صهار  حفل  يف  األقيت  التي  الكلمات   *
جامعة  رئي�س  وم�صت�صار  املنتدى  ع�ص�  بدران،  اأ.د.اإبراهيم  معايل  واأداره   ،2013/5/17 الأربعاء 

فيالدلفيا/ الأردّن.
** م�صاعد الأمني العام ملنتدى الفكر العربّي، ومدير حترير جملة »املنتدى«.

1- تقدمي

كايد ها�صم*

اللق�����اء عن ع����امٍل ومفكٍر جليٍل، �َصُرَف  احل������ديُث يف هذا 
خمط�طاتِه  من  واحًدا  ين�صَر  باأن  العربّي  الفكر  منتدى 
دة )كتاب »ق�صايا يف الفكر والتفكي عند العرب«(.  املتعدِّ
والف�صُل يف ذلك – بعد اهلل - لرئي�س املنتدى، �صمّ� الأمري 
ر احلكيم  احل�صن بن طالل، الذي عهدنا فيه وفاء العامِل املفكِّ
لأهل العلم والفكر والنَّظر، والذي بادَر بحما�صة املُِحب اإىل 
و�صديقه  اأ�صتاذه  خمط�طات  لن�صر  املنتدى  تبّني  مباركِة 
هذا  فكان   .)2007-1905( الكرمّي  �صعيد  ح�صن  املرح�م 
اإىل  باعتزاٍز  ونقدمه  الي�م،  باإ�صهاره  نحتفي  الذي  الكتاب 
القراء العرب، وَمْن يقروؤون بالعربّية، من املتخ�ص�صني وغري 

املتخ�ص�صني، ول مّنة يف هدايا املعرفة. 

)1(
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حمور الكتب

رات  مذكِّ لإ�صدار  قريًبا  �صبيلنا  اأننا يف  اإليكم  اأزفَّ  اأن   - املنا�صبة  هذه  - يف  وي�صعدين 
ُل وثيقًة اإن�صانّيًة  رات التي ُت�صكِّ الكرمّي التي اأمالها على ابنته ال�صيدة �صهام، وهي املذكِّ
اإن�صان عا�س قارًئا باحًثا مفكًرا كاتًبا مئٍة ونيٍف من الأع�ام، لكنه يف دنيا  من خربات 
ِذكره  فيه  د  �صيرتدَّ م�صتقبٍل  وارتاَد  الع�ص�ر،  يف  وجاَل  الده�ر،  عرب  حيًّا  ارحتَل  الفكر 
ب عن الأ�صئلة  و�صداه – بعَد املمات - مبا تركة من مرياث الكن�ٍز العقلّية والفكر املنقِّ

قبل الن�صغال مبعرفة الإجابات.    

التي  الآثار  اأهّم  من  العرب«  عند  والتفكي  الفكر  يف  »ق�صايا  كتاب  اإّن  قلت  اإذا  اأُبالغ  ل 
الكتاَب  لأنَّ هذا  املعا�صر،  العربّي  الفكر  الكرمي يف  الأ�صتاذ ح�صن  املرح�م  ر  املفكِّ قّدمها 
عٍة وعميقة يف البحِث والدرا�صِة والنظر العقلّي، لي�س يف �ص�ؤون  يثُل خال�صًة خلرباٍت متن�ِّ
تخ�ص�صّية �صيقة ح�ل اللغة والفكر والتفكري والرتبية والتعليم، فح�صب، وكما ه� ظاهٌر من 
عن�اناِت ف�ص�ل الكتاب، واإنا - ويدرك القارىء ذلك منذ الف�صل الأّول يف الكتاب -  يف 
لة  ك التفكري وتداعيات ال�ص�ؤال، وتتعلَّق يف املح�صِّ اأبعاٍد مف�صليٍة وم�ؤ�صرات تثرُي الفكر وحترِّ

بتاريخ العرب الجتماعّي يف كثرٍي من اجل�انب.

ى  ُد اأنه ل تاريخ اجتماعّي لدينا نحُن العرب، وكان يكن اأن يت�صدَّ كاَن الأ�صتاذ الكرمّي يردِّ
ُه ارتاَد امل��ص�ع عرَب  اأو اأكرث، ي�صُرُد فيه التاريخ الجتماعّي على نحٍ� ما، لكنَّ ل��صِع كتاٍب 
�صياٍق من التداخل املعريّف، ومن حيث و�صَل اإىل هذا احلكم بتبيان الأ�صباب والع�امل التي 
َفُه بفهم وت�صخي�سِ اأ�ص�ل املع�صالت التاريخّية املزمنِة  راأى اأنها تكمُن وراء ما يكن اأن َن�صِ
راع الن�صداد  يف ال�صخ�صّية اجلمعّية العربّية، ويف اأزمة التفكري، وامل�صلكّية الجتماعّية، و�صِ
�س وال�صتجابة ل�صنن التطّ�ر والتجديد، وبالتايل يف اإدراك متانَة الن�صيِج يف هذه  اإىل املقدَّ
م�ا�صِع  وكذلك  املع�صالت،  مع  ال�ص�ّي  للتعامل  ا�صتجابتها  ومدى  وذهنيتها،  ال�صخ�صّية 
ر عن تقدمي ما راآه عالًجا، فيه ما فيه من جناعٍة  التهلهل؛ بل قل الداء فيها، دون اأن يق�صُ
– »دليٌل على الرقي  – والق�ل للكرمّي  بالقيا�س اإىل التجربة الإن�صانّية العاّمة. فالتفكرُي 
ث – مثاًل  العقلّي، ويكن معرفة درجة رقي ال�صع�ِب من معرفِة طرق تفكريها«. فه� يتحدَّ
- عن األعيب الأفكار املد�ص��صة عرب و�صائط الدعاية والن�صر والإعالم، با�صتغالل اأنَّ النا�س 
عم�ًما لي�س لديهم ال�قت لأن ُيح�ص�ا الأق�ال ليعرف�ا ال�صادق من الكاذب، ول لديهم من 
غ الذهنّي لإعماِل املنطق والنظر فيما ُيقال، فُي�صاق�ن اإىل قب�ِل ما ُيقال لهم من غرِي  التفرُّ
اإمعان، بل اإنهم يخاف�َن من املعار�صِة والحتجاج. يق�ل هنا: »اإنَّ الأكرثّية الغالبة من النا�س 
رون ل يزيدون عن الربع على اأكرب تقدير«. وهذا �صبب اأنَّ »الأكرثّية  ر، والذين يفكِّ ل تفكِّ
ا منيًعا �صّد انت�صاِر اأي راأي جديد اأو خُماِلف، ول عربة يف اأن يك�َن الراأي اجلديد  تقُف �صدًّ

حمور الكتب: »ق�صايا يف الفكر والتفكي عند العرب«  
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الراأي  لدح�س  رين  املفكِّ ت�اجه  التي  ال�صع�بة  تكمن  وهنا  عقليًّا.  مقب�ًل  منطقيًّا  �صليًما 
ال�صائد«.

ويتحدث �صمن ما يتحدث فيه عن العادات املنحرفة يف التفكري، وعن تعبري »فتنة اللغة« 
فعاًل  م�ج�ٌد  مدل�َلها  اأن  ويظّن  كلمة  الإن�صان  ي�صتعمل  اأن  مبعنى  العربّية؛  باللغة  املرتبط 
خارج الذهن، فيعي�ُس عاملًا م�ه�ًما، يق�م على الفتتان بال�ص�رِة الكالمّية على اعتبار اأنها 

حقيقٌة واقعة، فيكتفي بالأق�ال وي�ؤمن ب�صحتها، ول �صيء يف ال�اقع ي�ؤيد!

ثم ه� يحلِّل ال�صتعباد البغي�س، حتى يف العامل احلّر ملعا�س الإن�صان وتفكريه، والتطبُّع على 
العب�دية الذي ه� َمدَرجٌة اإىل الطبع، وما اأدت اإليه العقلية التي تطبَّعت بالعب�دّية ل�صالح 
التحا�صد  وزرعت  الأجنبّي،  الغريب  قدر  من  اأعَلت  اجتماعّية  ت�صّ�هات  من  الع�صبّيات 
من  مزيٍد  نح�  الإيجابيِة  ت طاقاتهم  وامت�صَّ تفكريهم،  ف�صلَّت  بني �صحاياها،  والتباغ�س 

العب�دّية.

التفكري،  يقظة  �س على  املحرِّ بالكتاب  و�صفه  الذي يكن  الكتاب،  والأمثلة كثرية يف هذا 
�س على الت�صاوؤل  التفكري الناقد للذات اأوًل، ولي�س َجلد الذات كما ه� التعبري ال�صائد، واملحرِّ
ح�ل حقيقة ما اأ�صبَح م�صلَّمات يف التفكري، لعل الإدراك العقلي املنطقّي ينه�س من رقدتِه، 
ل ملن ل يروم خرًيا  وتخّف وطاأة الغربة النف�صّية التي باتت �ِصمة تهدد بنية جمتمعاتنا، وت�صهِّ

اأن يجد اللقمة �صائغة ل تكّلفه اأدنى جهٍد يف تناولها.
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2- حول كتاب »ق�صايا يف الفكر والتفكي عند العرب«

اأة. �صهام ح�صن الكرمي

ال�صن�ات  كتبه يف  قد  الكرمي  كان ح�صن  عنه،  �صدد احلديث  نحن يف  الذي  الكتاب  هذا 
ب�صُره  خبا  وقد  كتبُه  الآن.  نحن  نراه  كما  مطب�ًعا  لرياه  يع�س  ومل  عمره،  من  الأخرية 
م بالقلم. لذلك، فقد اعتمد على الآخرين يف نقل اأفكاره  وارجتفت يداه فلم يقَ� على التحكُّ
نقل  الكاتب على  اإىل قدرة  اإ�صافًة  واأمانِته،  ن  املُتلقِّ دّقِة  ا كان رهَن  اأي�صً ال�رق. وهذا  اإىل 
اأفكاره ب�صال�صٍة دون روؤيِة ما ُيلي. مع ذلك جاء الكتاُب عل اأف�صل ما كان قد يتمّناه ال�الُد 
من حيث املحت�ى وعمِق امل��ص�ع. ول بد هنا من الق�ِل ب�صدق اإنني راجعت الكتاب بدقٍة 

واأمانِة املُراِجع ليخرج اإىل القارئ ل ت�ص�ُبه �صائبة. 

هذه الأفكار هي ما كان ال�الُد ل يفتاأ يتكلَّم عنها، وقد اأعطاها ما اأمكنه يف هذا الكتاب، 
كان  ما  فكثرًيا  احلياة.  هذه  يف  م�صَجعه  ويُق�ُس  ُيقلقه  كان  ما  جلميع  �صاملًة  لي�صت  لكنها 
اإّما  بالقراءة وقّلِة �صرِبه على �صماع حديٍث ذي �صاأن  العربّي  ال�صعب  قّلة اهتمام  ي�صك� من 
يف حما�صرٍة اأو برنامِج رادي�. وكان يعزو ذلك اإىل عدم تعُ�ِدهم على القراءة املُفيدة منذ 
ال�صغر يف املدار�ِس اأو البيت، ول�صعِف املناهج الدرا�صية التي ل تتطلَّب من التلميِذ املطالعَة 
وباعتقاد  اأم مل يفهمها.  �ص�اٌء فهَمها  املعل�مات،  ِحفَظ  ُع منه  َتت�قَّ بل  املعل�ماِت؛  ل�صتنباط 
معاين  من  ِق  التحقُّ يف  به  ي�صتنرُي  التلميذ  متناول  يف  ط  ُمب�صَّ قام��ٍس  وج�د  عدم  اأن  ال�الد 
الكلمات والطريقِة ال�صحيحة للفظها ه� �صبٌب اآخُر يف التهاون فيما بعد باللغة والعل�م كافة.

وم��ص�ٌع اآخُر كان ي�صَغل بال ح�صن الكرمي ه� الرتجمة. فكان يرى اأنَّ املرتجم احلّق يجب 
اأن يك�ن فقيًها يف اللغتني: اللغِة التي ُيرتِجم منها واللغِة التي ُيرتجم اإليها. كما ينبغي له اأن 
يك�ن ذا دراية تامة بالثقافِة والأدب والتاريخ حتى ل تف�ُته اخللفيُة للمعل�مات عند نقلها اإىل 
اللغة الأخرى. وكان دوًما ي�صري اإىل مثاٍل على ذلك يف الرتجمِة احلرفية التي ا�صتخدمها 
الإنكليزية  التعبرُي يف  فهذا  اآدم.  تفاحِة  بتعبري  احَللق«  »َج�زة  اإىل  الإ�صارة  عند  الكثريون 
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للفاكهة  اآدَم  تناول  اإىل  اأ�صارت  التي  القدية  الديانات  يف  اخلليقة  ق�صِة  اإىل  حتًما  ي�صري 
مة، ول�  اآدم يف القراآن مل تذكر ن�َع ال�صجرِة املُحرَّ مة على �صكل تفاحة. بينما ق�صُة  املُحرَّ
َوعى املرتجُم اخللفّيِة الثقافية لهذه الق�صة ملا اأخطاأ. وكم �صكى ال�الُد من اإ�صاءِة املرتجمني 
اإىل الثقافِة العربية برتجمة الكتب الأجنبية ترجمًة ركيكة وا�صتخداِم تعابرَي خاطئٍة �َصَرْت 

فيما بعد يف و�صائل الإعالم، وَدَرَج النا�ُس على ا�صتعمالها وهي خطاأ.

حاول البع�ُس عن ُح�صن نيٍة، براأي ال�الد، اإعادَة ن�صِر اأّمهات الكتب العربيِة القيمِة بكلفٍة مل 
ا، اأن ذلك  ن�ا بها، بغيَة اإنعا�س تلك الثقافِة يف اأذهان الن�سء. لكن، يف راأي ال�الد اأي�صً َي�صُ
طٍة  ُمب�صَّ بلغٍة  ر م�صم�َنها  ُتف�صِّ ومقدماٌت  الكتَب ه�ام�س  يرافق هذه  ما مل  نفًعا  ُيجدي  لن 

يفقها القارُئ احلديُث وي�صت�صيُغها مما ُي�صجُعه على القراءة، وهذا ه� املطل�ب.

املعجِم  اإ�صالح  عن  احلديث  يف  امل�ؤلُف  اأ�صهَب  فقد  اأيدينا،  بني  الذي  الكتاِب  اإىل  وع�دٌة 
َد معاين الكلماِت فتت�صُح ال�ص�رُة يف ذهن املرء، وبذلك ين�صلُح الفكر. من  العربي لتتحدَّ
ُث اإْن كان قد نقَل اآراَءه كما اأراَد، ول يفقه ال�صامُع  دون ذلك حت�صل البلبلُة فال يعرُف املتحدِّ
الفكُر  لي�صتقيَم  �صليٍم  ب�صكٍل  رورِة و�صعها  التعليِم و�صَ اأهمّية مناهِج  ال�الُد  وي�ؤكد  ما قيل. 
لدى الن�سء منذ البداية. وُيظهر اهتماًما بالًغا يف اإنعا�ِس كربياِء ال�صعب برتاثه وحِثه على 
عدم ا�صترياِد ِقَيِمه واأفكاره من اخلارج كما ا�صت�رد نَط لبا�صه وكثرًيا من اأ�صاليب حياته. 
ن به دون اعرتا�ٍس،  وهذا يف راأي امل�ؤلِّف ما يُحّط من ِهمم ال�صع�ِب فرتكُن اإىل كل ما ُتلقَّ

وتن�صى اأنَّ لها احلَق يف رف�س ما ُي�صيء لق�ميِتها ومعتقداِتها.

هذا عر�ٌس مقت�صٌب للكتاب اأرج� اأن اأك�ن قد اأعطيَته �صيًئا من حّقه، ولكم يف اآخِر الأمر 
احلكُم العادل عليه. 
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3- كتاب »ق�صايا يف الفكر والتفكي عند العرب« وذكريات مع موؤلِّفه

د. �صمي مطاوع*

اأُدرُك اأنَّ الدقائق القليلة التي يفرت�س اأن ت�صتغرقها هذه الكلمة لن متكنني من اإيفاء ح�صن 
الكرمي حّقه علّي ك�صاحب الف�صل يف كثرٍي مما حققته يف حياتي؛ عرب عالقة من املحّبة 
والتقدير بداأت عام 1965، ومل تنته اإلَّ حني فارق الدنيا تارًكا لنا ذكرى وتراًثا من ال�صعر 

والأدب والفكر والفل�صفة �صيخلِّد هذا العالّمة لأجيال واأجيال تاأتي اإىل الدنيا بعدنا. 

وعليه، فاإن اختالط ال�صخ�صي بالعام فيما �صاأق�ل حتمّي ول منا�س منه، فاعذروين. 

منتدى  اإ�صدار  من  العرب«،  عند  والتفكي  الفكر  يف  »ق�صايا  كتاب  ن�صخة  و�صلتني  حني 
الفكر العربي م�صك�ًرا، كان ذلك مبثابة تذكرة اإىل عامٍل �صحري مررت به وع�صُت فيه ردًحا 

من الزمن يف لندن وعّمان.

اللغة  يف  »البلبلة  بعن�ان  الثالث  الف�صل  مطلع  يف  كلماته  عند  الكتاب  مطلع  يف  فُت  ت�قَّ
بطلٍب  مُت  تقدَّ قد  كنُت   .1965 عام  الأّول  لقائنا  اإىل  ف�ًرا  اأعادتني  اأنها  ذلك  والفكر«، 
العاملية  ه�لندا  اإذاعة  اإىل  فاأر�صل�ا  الربيطانية،  الإذاعة  بهيئة  العربي  الق�صم  يف  للعمل 
التي كنُت اأعمل بها جمم�عة فح��صات يف اللغة وال�ص�ت والإلقاء... وما اإىل ذلك. وحني 
عادت النتيجة ح�صلُت على عالمة كاملة، ف�صكَّ املديرون الإجنليز باأن الإذاعة اله�لندية 
�صتني«، فدع�ين – الإجنليز - اإىل لندن لتجربتي يف  فح��صات اأُخرى، ومنها دع�ين  »غ�صَّ
اإىل مقابلة املديرين الإجنليز ومعهم املرح�م )اأب� زياد(، الذي كنت �صمعت عنه الكثري، 
و�صمعت برناجمه »قول على قول« ع�صرات املرات! وَمْن مل ي�صمع هذا الربنامج يف اأنحاء 
اأخذت  لذلك  واخل�ف.  الهيبة  من  �صيء  فاأ�صابني  املرات؟  ع�صرات  كافة  العربي  العامل 
ث الإجنليزية باللهجة الإجنليزية، التي تعلَّمتها يف �صغري حني كان من بني ه�اياتي  اأحتدَّ

* وزير اإعالم �صابق، وباحث وحملِّل �صيا�صي/الأردّن.
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باللغة  الربيطانية  الإذاعة  بهيئة  العاملي  الق�صم  اإىل  ا�صتماعي  خالل  من  اللهجات  تقليد 
الإجنليزية. 

مل يعلِّق )اأب� زياد( كثرًيا، لكنه ظلَّ يبت�صم طيلة املقابلة. وبعدها دعاين اإىل تناول الغداء 
وحديث يف العم�ميات؛ اإىل اأن �صعدنا اإىل مكتبه فانطلق بكّل الكيا�صة وعمق التجربة ي�صري 
التي  نف�صها  الكلمات  بالإجنليزية؛ م�صتعماًل  اللهجة يف احلديث  اإىل حماولتي من خالل 
اللغة هي ا�صتعمال املفردات  اأوردها يف كتابه م��ص�ع احلديث )�صفحة 22(: »الأ�صل يف 
ا  التي يفهمها الآخرون كرم�ز للمعاين واملدل�لت. واإذا كانت اللغة اأداة التفاهم فهي اأي�صً
اأن تك�ن  اأداة الفكر. فاإن كانت الأداة �صحيحة كان الفكر �صحيًحا... ومعنى �صّحة اللغة 
ق�اعد  العبارات مب�جب  وتك�ن  الرتكيب يف عبارات مفه�مة...  ويك�ن  املعاين...  وا�صحة 
لختيار  داعي  »ل  اأن  اهلل،  رحمه  زياد(،  )اأب�  اأ�صاف  لذلك،  الق�م...«.  يفهمها  معروفة 
كلمات اأو عبارات قليلة ال�صتعمال يف احلياة العادية لتبهرهم اأو ن�صعى خللق النطباع باأنك 
ن من اللغة، لأن مثل هذه الكلمات قد يك�ن لها يف املجتمع الإجنليزي الذي ل تعرفه  متمكِّ
ا حذار من اختيار الكلمات ال�صعبة يف حديثك للدللة على  مدل�لت خمتلفة! ولذلك اأي�صً

قدراتك اللغ�ية حني ل تك�ن على يقني من مدل�لتها يف املجتمع الذي ل تعرفه!

كان ذلك ه� الدر�س الأّول الذي علَّمني اإياه ح�صن الكرمي، وحر�صت على اللتزام به يف كل 
جمَمع اأك�ن اأحد املتحدثني فيه.

اأهم  اأحد  الكرمي،  ح�صن  بها  عليَّ  اأجاد  التي  جًدا،  الكثرية  بل  الكثرية؛  الدرو�س  ومع 
يتناول دور  ا�صت�صارته يف م�صروعي ل��صع كتاب  الأ�صاتذة يف حياتي، كانت ن�صائحه عند 
يف  كلماته  قراأُت  وحني  طريقي.  اأ�صاءت  الدرب  على  منارة   1967 عام  حرب  يف  الأردن 
الف�صل اخلام�س »اللغة والفكر« )�صفحة 36(: »يف راأيي املبنى على املالحظة اأن العرب 
عم�ًما قلما يقروؤون، واإذا قروؤوا فغالًبا ما ل ي�صت�عب�ن ما قروؤوه. وال�صبب ه� قلَّة اعتياد 
النا�س على القراءة منذ ال�صغر. وعدم ا�صتيعاب القارئ ملا يقروؤه �صببه عائد اإىل اأن معظم 
الكتب املتداولة �صحلة امل�صم�ن ل ترمي اإىل ت��صيح املعنى بقدر ما ي�صته�يها و�صع الكالم 
ق. ويت�صل بهذا الأمر �صيء اآخر ه� اأن العرب مل يهتم�ا الهتمام الكايف بت�ثيق ال�قائع  املنمَّ
بالتدوين والت�صجيل بالت�اريخ والتفا�صيل بحيث يكن للباحث الرج�ع اإليها يف درا�صته«... 
حني قراأت هذه الكلمات التي كانت كلماته نف�صها ي�م �صاألني اإن كنُت اعتزم الكتابة باللغة 
اللغة  اأي  الثانية؛  اأنها  اأخربته  حني  ارتياحه  عن  وعربَّ  )؟(  الإجنليزية  باللغة  اأم  العربية 
ا م�صاألة  الإجنليزية، باأن هناأين ومتّنى يل الت�فيق على الرغم من �صع�بة املهّمة، وخ�ص��صً
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الغايل  على  م  والرتحُّ والتقدير  بالمتنان  اأذكر  اأن  اإلَّ  ي�صعني  ل  ال�قفة  هذه  ويف  الت�ثيق. 
نني من الطالع على وثائق القيادة العامة  جاللة امللك احل�صني - طيَّب اهلل ثراه - الذي مكَّ
للق�ات امل�صلحة الأردنية والدي�ان امللكي الها�صمي العامر كافة املتعلِّقة بفرتة تلك احلرب 
مني واأو�صى بي اأمني مكتبة ال�ثائق  امل�صئ�مة وظروفها وتطّ�راتها. واأكمل )اأب� زياد( باأن قدَّ
بالطبع  ومنها  ال�ثائق،  اآلف  ع�صرات  من  كن�ًزا  ت�صم  التي  الربيطانية  الإذاعة  هيئة  يف 

التقارير والدرا�صات والتعليقات اخلا�صة بحرب 1967.

وانطالًقا من الت�صليل الإعالمي الذي مار�صه الإعالم العربي طيلة اأيام احلرب ال�صتة، وما 
قبلها وما بعدها، ن�صحني بقراءة كتاب عن�انه »الفكر القول«. وي�صري املرح�م )اأب� زياد( 
يف كتابه »ق�صايا يف الفكر والتفكي...«، يف الف�صل الثامن وعن�انه »التاأثي على التفكي 
عند النا�س« )�صفحة 62( اإىل كتاب »الفكر القول«، الذي يبحث يف الأ�صاليب التي ُتتََّبع يف 
د وت�صليل مق�ص�د؛ متذكًرا هنا  حتريف احلقائق، وو�صع الباطل مكان احلق عن غ�س ُمتعمَّ
ا اإذاعة »�ص�ت العرب« من القاهرة. وي�صري  ما كانت تبّثه بع�س الإذاعات العربية، وخ�ص��صً
ا، التي ت�قفت عندها ط�ياًل، كاأنه كان  اأي�صً اأ�صتاذنا الكبري اإىل ذلك يف ال�صفحة )62( 
د الكلمات على م�صامعي يف تلك اللحظة، رغم فارق ال�صنني: انتبه - فيما ت�صعى اإليه من  يردِّ
الت�ثيق - اإىل البالغات احلربية، التي كانت ُتعّظم خ�صائر العدو وتقلل خ�صائر الأطراف 
ا اإىل �صرورة متحي�س تقارير املرا�صلني احلربيني، التي كانت يف كثرٍي  العربية. وينّبه اأي�صً

من الأحيان تذكر �صيًئا وحتذف اأ�صياء... كانت يف اأغلبها مليئة باملغالطات والتهامات.

اأو يف بيته يف �صمايل لندن، الذي  كنت اأع�د اإىل )اأبي زياد(، �ص�اء يف مكتبه يف الإذاعة 
كان مبثابة مكتبة �صخمة اأكرث مما كانت بيًتا باملعنى املنزيل الذي تعارفنا عليه، ول اأظن 
اأنَّ فرًدا يف اأي مكان يف العامل َجَمَع ذلك العدد من اآلف الكتب وامل�ؤلَّفات. كنت اأع�ُد اإليه 
قبل  الطريق  يل  اأنارت  التي  تلك  ن�صائحه  اأهم  كانت  ولقد  الن�صيحة.  طلب  اأو  لل�ص�ؤال 
على  عرثت  ولقد  العربية.  اإىل  كتابي  ترجمة  اعتزمت  وحني  والكتابة،  البحث  يف  ال�صروع 
اأن  ن�س تقريبي لها يف الف�صل الرابع »م�صكالت يف اللغة العربية« )�صفحة 29(: عليك 
ر اأن »امل�صطلحات الأجنبية متنّ�عة، �صيا�صية واقت�صادية وطبية وعلمية وفل�صفية، وما  تتذكَّ
الزاخر  »هذا اخل�صم  واأ�صاف:  ثة«  املُحدَّ امل�صطلحات  دافق من  �صيٌل  يتبعها  اإىل ذلك... 
من امل�صطلحات ل يق�ى اأي قطر عربي ول الأقطار العربية جُمتمعًة على ترجمته اإىل اللغة 
يف  البلبلة  اإحداث  يف  خطر  تروي  دون  العمل  بهذا  القيام  ويف  املمكنة.  بال�صرعة  العربية 

امل�صطلحات بني البالد العربية كما ه� حادث الآن«. 

و�صاألني يف ذلك اللقاء ما اإذا كنت �صاأق�م بالرتجمة بنف�صي اأم �صاأعهد اإىل ُمرتِجم للقيام 
النا�س  اأكرث  فاأنا  ًفا  م�ؤلِّ ب��صفي  لأين  بنف�صي  بذلك  �صاأق�م  بالطبع  اأجبُت  املهمة.  بهذه 

حمور الكتب: »ق�صايا يف الفكر والتفكي عند العرب«  
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تعهد  باأن  اأن�صحك  ولكني  »اأح�صنت..  الق�ّية:  كلمته  وكانت  ق�صدت.  ملا  واإدراًكا  معرفًة 
املرُتَجم لأنه - كقارىء - �صيك�ن  الن�ّس  اللغتني مبراجعة  ن من  اآخر متمكِّ اإىل �صخ�س 
اأكرث حيادية وم��ص�عية من امل�ؤلِّف. ون�صحني ب�صديق للطرفني كان يعمل معنا يف الق�صم 
العربي بهيئة الإذاعة الربيطانية، واأُتيح له فيما بعد �صرف اخلدمة يف معّية �صمّ� الأمري 

احل�صن بن طالل، وه� الأ�صتاذ توما الهزو.

اأما لقاءاتنا الأخرية التي كنُت اأحر�س عليها اأ�صّد احلر�س فكانت يف �صقته يف عّمان حني كان 
ا، رغم ال�صّن والإجهاد على و�صع قام��صه الأخري، الذي �صيظّل على مدى ال�صنني معيًنا  منكبًّ
ل ين�صب يع�د اإليه املرتجم�ن كلما اأع�زتهم احلاجة اإىل فهم الكلمة ومعانيها ومدل�لتها.

ر بحديث الر�ص�ل الها�صمي الأمني حمّمد : »ينتهي عمل  ول اأملك يف اخِلتام اإل اأن اأذكِّ
ابن اآدم اإلَّ من ثالث: �صدقة جارية، وعلم ُيْنَتفع به، وولد �صالح يدع� له«.

ال�صالح  ال�لد  واأما  واأغزره،  اأف�صله  الكرمي  ح�صن  الأ�صتاذ  فقيدنا  ترك  فقد  العلم  اأما 
فاأعداد الذين �صيدع�ن له بالرحمة اأكرث من اأن ي�صملهم اإح�صاء، اأو ُي�صار اإليهم بالعدد. 

رحم اهلل فقيدنا الكبري الأ�صتاذ ح�صن الكرمي، واأ�صكنه ف�صيح جناته.
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)2(

َّمــة االأُمـــــم املَُق�ســــ

د. ال�صادق الفقيه*

ات عنيفة، وت�اجه عدًدا من  ت�صهد الب�صرية الي�م حت�لت وخ�صّ
التحديات الدولية التي تتعدى احلدود ال�طنية، حيث اأ�صبح 
من ال�ا�صح ب�صكل متزايد اأن الهيئات التي اأُن�صئت للم�صاعدة 
يف احلكم العاملي؛ مثل الأمم املتحدة و�صندوق النقد الدويل، 
القرن  يف  املخاطر  اإدارة  ملهمة  كافية  غري  الدويل،  والبنك 
احلادي والع�صرين.  فقد مت اإن�صاء هذه امل�ؤ�ص�صات جميعها يف 
عامل ما بعد احلرب، الذي يختلف اختالًفا جذرًيا عن عاملنا 
الي�م، وهي تكافح الآن للتعامل مع التحديات التي ت�اجهها، 

يف عامل مع�مل مرتابط من القرن احلادي والع�صرين.

تغرّي ق�اعد  والتط�ر احل�صري، مع  ال�صريع  العاملي  فالتكامل 
التي  الهائلة،  القفزات  ب�صبب  والقت�صادية  ال�صيا�صية  اللعبة 
متتلك  اأ�صبحت  والتي  املع�ملة،  الإن�صانية  احل�صارة  حققتها 

*  الأمني العام ملنتدى الفكر العربّي، ورئي�س هيئة حترير جملة »املنتدى«.

الكتاب: الأمم املق�صمة: ملاذا يف�صل احلكم العاملي، 
وماذا يكننا اأن نفعل حيال ذلك؟

املوؤلف: بروف�ص�ر اإيان غ�لدين
عدد ال�صفحات: 200

النا�صر: مطبعة جامعة اأك�صف�رد، لندن، وني�ي�رك
الطبعة الأوىل 2013/3/22



اأيار/مايو - اآب/اأغ�صط�س  2013- 195 -

تكن�ل�جيا املعل�مات، والت�صالت، والتنقل، والأعمال، جتلب جميعها مزايا عميقة، وجتلب 
ا خماطر منظمة يجري الآن فقط حتديدها وحماولة فهمها. اإذ اإن العديد من اأكرب  اأي�صً
والتم�يل،  املناخ،  تغري  مثل  ال�طنية؛  للحدود  متعدية  الي�م  العامل  ت�اجه  التي  التحديات 
احلراري.  الحتبا�س  ظاهرة  واآثار  والهجرة،  ال�صيرباين،  والأمن  والأوبئة،  واجلرية، 
القرن  من  الأربعينيات  يف  ُخلقت  التي  العاملية،  امل�ؤ�ص�صات  هذه  اأن  هي  املرة  واحلقيقة 

املا�صي، هي بب�صاطة ل ترقى اإىل مهمة اإدارة هذه املخاطر.

ــــــــر العالــــــــم تـغـيَّ
يف كتابه الذي �صدر يف 22 اآذار/ مار�س 2013، عن مطبعة اأك�صف�رد، حتت عن�ان: »االأمم 
املق�صمة: ملاذا يف�صل احلكم العاملي، وماذا ميكننا اأن نفعل حيال ذلك؟«، يق�ل الربوف�صري 
اإيان غ�لدين، عميد مدر�صة �صانت مارتن بجامعة اأك�صف�رد، والقت�صادي البارز، وامل�صت�صار 
ال�صابق لنيل�صون مانديال، ونائب الرئي�س ومدير ال�صيا�صات يف البنك الدويل، يق�ل اإننا 
بحاجة اإىل حل�ل عاملية للتحديات العاملية. ومع ذلك، فاإنه يعتقد اأننا نفتقر للقيادة العاملية، 
وي�صك حتى يف وج�د وعي بحجم التحديات العاملية التي ن�اجهها جميًعا. وح�صب ق�له، اإن 

»قرننا هذا يكن اأن يك�ن اأف�صل من اأي وقت م�صى«، اأو قد يك�ن ه� »الأ�ص�اأ«. 

التي  احلديثة  املخاوف  ملعاجلة  املعركة  تخ�صر  »املتحّجرة«  امل�ؤ�ص�صات  اأن  غ�لدين  ويعتقد 
تتجاوز احلدود ال�طنية. ويزعم اأن النتيجة �ص�ف تعتمد على »قدرتنا اجلماعية على فهم 
واتخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة التحديات الرئي�صية«، م�ؤكًدا اأنه ما مل نكن قادرين على 
اإدارة املخاطر املرتبطة بالع�ملة على نح� اأكرث فعالية، ف�ص�ف تطغى علينا، واأن هذا �صيك�ن 
الدولية  واملنظمات  املدين  للمجتمع  حتدًيا  متثل  كما  ع�صرنا.  يف  الأ�صا�صي  التحدي  ه� 

وال�طنية للم�صاعدة يف خلق وتط�ير بدائل معاجلات جديدة. 

وياأخذ مثاًل اأنه يف عام 2007، كما ه� احلال الي�م، كان العامل ي�صتعد مل�اجهة وباء اأنفل�نزا 
الطي�ر املحتملة، والنا�صئة من اآ�صيا. ومع املزيد من ال�فيات، التي فاقت اأي بلد اآخر جراء 
الفريو�س، اأرادت اأندوني�صيا �صمانات باأنها �صتك�ن قادرة على ال��ص�ل اإىل اأي لقاح ينتج من 
عينات الفريو�س الذي ت�صرتك يف ت�فريه مع الآخرين. ومعروف اأن احل�ص�ل على اللقاحات 
ا م�صاألة ذات اأول�ية، لأنه يف حالة حدوث وباء، فاإن القدرة العاملية  ه� م�صاألة تكلفة، لكنه اأي�صً
لإنتاج اللقاح ل تتطابق مع املتطلبات امللّحة. وهذا قد يبدو طلًبا معق�ًل، ولكن املحادثات مع 
منظمة ال�صحة العاملية و�صلت اإىل طريق م�صدود، وقررت اأندوني�صيا حجب عينات الفريو�س، 
التي لديها، ف��صعت بذلك العامل فعلًيا حتت رحمتها. اإذ اإنه عندما يتعلق الأمر باأزمة اأمنية 

وطنية مثل وباء الأنفل�نزا، فاإن جميع الدول تتخذ �صيًئا من مبداأ ال�اقعية.
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مالحظات �صارحة
اإن النطباع الأويل من قراءة الكتاب، الذي ح�ى خم�صة ف�ص�ل، هي: 1/ حتديات احلكم 
النظر يف  اإعادة  العاملية وال�طنية، املحلية، 3/  الت�فيق بني امل�صالح  العاملي اجلديد، 2/ 
يكن  الذي  ما   /5 الأفراد،  دور  ال�احد:  ق�ة   /4 واملعرفة،  وال�صبكات،  الأمم،  الإ�صالح: 
عمله، يبدو وكاأنه بع�س امل�عظة احل�صنة للتفكري يف حت�يل ديناميات الق�ة العاملية، التي 
كان يكن اأن تك�ن ق�صيتها اأق�ى بكثري من غري مثل هذه اجلرعة الق�ية من الع�ملة املغالية 

يف التطرف.

فامل�ؤلف اإيان غ�لدين يجد نف�صه يف م�قف مثايل لتقدمي وجهات نظر عميقة وطرح اأ�صاليب 
جديدة لأجل عاملنا. وه� هنا ي�صتك�صف ما اإذا كان اجل�اب ه� اإ�صالح الهياكل القائمة اأو 
النظر يف طريقة جديدة وجذرية ملعاجلة اأوجه الق�ص�ر الكامنة. اإنه يحدد طبيعة امل�صاكل 
وخمتلف املناهج املتبعة يف احلكم العاملي، وي�صلط ال�ص�ء على التحديات التي اأردنا التغلب 

عليها، وتعترب خارطة طريق للم�صتقبل. 

اأن هناك م�صكلة يف اأطروحة الكاتب. فال�صيد غ�لدين، يف املثال الأندوني�صي، يريدنا  بيد 
اأن نعتقد اأن »منظمة ال�صحة العاملية كراعية للنظام ال�صحي الدويل كانت حتقق جناًحا 
ملح�ًظا يف ال�قاية من الأوبئة.« وه� يقرتح اأنها، اأي املنظمة، وباعتبارها هيئة متخ�ص�صة 
على  التغلب  على  قادرة  التقنيني،  واخلرباء  احلك�ميني  امل�ص�ؤولني  من  �صبكة حمددة  ولها 
عقبات التعنت ال�طني من خالل املفاو�صات وقليل من »الق�ة الناعمة«، حلل هذا الن�ع من 

امل�صاكل العابرة للحدود ال�طنية، التي متيز ع�صر الع�ملة.

نعم، اإن املثال الذي ا�صتخدمه يبدو غريًبا، اإذ اإن احلقيقة تق�ل اإن العامل غري م�صتعد باملرة 
مل�اجهة وباء ل مفر منه. وال�صاهد اأن احلالت الأخرية حت�لت اإىل اأن تك�ن جمرد اإنذارات 
كاذبة اعتمدت على التخمني، ولي�س ق�ة اأنظمة املراقبة لدى املنظمة الدولية. فعندما ي�صل 
وباء الأنفل�نزا اجلائحة، فاإن اخلط�ط العري�صة لال�صتجابة �صتقتفي الأعراف ال�صائدة يف 
الدول املتقدمة والنامية على حد �ص�اء، وهي حينئذ وظيفة القدرات ال�طنية. فت�زيع )34(
ملي�ن �صخ�س يف العامل يعي�ص�ن مع فريو�س نق�س املناعة املكت�صبة، والذين ا�صت�صهد بهم 

ا، يق�ل لنا كل ما نحتاج اإىل معرفته ح�ل كيف يتعامل العامل مع الأوبئة. غ�لدين اأي�صً

لديها متثالت  الإلكرتونية،  الهجمات  مثل  الكتاب،  الأخرى يف  الأمثلة  بع�س  اأن  ففي حني 
نف�صه  �صيجد  القارئ  اأن  اإل  بها،  الإح�صا�س  ويكن  والع�صرين  احلادي  يف القرن  حقيقية 
باأن  ت�صعر  اأن  ال�صعب  فاإنه من  ال�صفر اجل�ي،  ازدياد  ومع  الأخرى.  بالأمثلة  اقتناًعا  اأقل 
وباء الأنفل�نزا يكن اأن يعيث ف�صاًدا الآن اأكرث من ذلك الذي اأحدثته الأنفل�نزا الإ�صبانية، 
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التي رمبا تك�ن قد قتلت ما ي�صل اإىل )50( ملي�ن �صخ�س يف عام 1918. وعلى العك�س، 
رمبا كان اأعظم جناح ملنظمة ال�صحة العاملية بالتاأكيد خالل القرن الع�صرين ه� الق�صاء 
�ن حجة مماثلة ح�ل العديد من اأمثلة  على اجلدري يف ال�صبعينيات منه. ويكن للمرء اأن ُيكِّ
غ�لدين الأخرى. فالأزمات املالية يف الثالثينيات وال�صبعينيات من القرن املا�صي، وم�جات 
الهجرة املتتالية، وحتى تغري املناخ له �صابقة - يف الطبيعة اإن مل يكن النطاق - ويف حظر 

مركبات الكرب�ن الكل�ر فل�رية حلماية طبقة الأوزون يف الثمانينيات.

بحًثا عن احلقيقة
والفرتا�س الذي يدخل به القارئ اإىل من الكتاب ه� اأن غ�لدين يعرف، وه� الذي يحمل 
من  واثنني  الأوربية،  والتنمية  التعاون  منظمة  يف  احرتافية  خربة  ذاتية تت�صمن  �صرية 
جعلته  واقت�صادية  �صيا�صية  منا�صب  من  اآنًفا  ذكرناه  ما  اإىل  اإ�صافة  الإقليمية،  امل�صارف 
والدولية.  ال�طنية  ال�صيا�صات  الكبار يف و�صع  التنفيذيني  القرار، كاأحد  يف مطبخ �صناعة 
لهذا، جاء الكتاب اأكرث اإقناًعا يف حتليله لبريوقراطيات املنظمات الدولية، وتقدمي و�صفات 
من اأجل حت�صينها. اإذ �صينده�س القارئ، على �صبيل املثال، من خالل ما طرحه من بع�س 

الأفكار عن تك�ين امل�ظفني يف املنظمات الدولية.

ورغم اأهمية ف�ص�ل الكتاب الأربعة الأوىل، اإل اأن الف�صل الأخري و�صع خم�صة مبادئ اأ�صا�صية 
ت�صتحق التاأمل مثل: »مبداأ التبعية« الذي يقيد ا�صتخدام احلكم العاملي فقط يف الق�صايا 
اإليه، و«الإدراج النتقائي« الذي يحافظ فقط على م�صاركة تلك اجلهات التي  التي حتتاج 
ت�ؤثر اأو تتاأثر بامل�صاألة، و«الهند�صة املتغرية« التي تعمل على تطابق �صكل احلكم مع م�صم�ن 
اأكرث  ب�صكل  ي�صف  اأنه  يبدو  ولكن  »ال�صرعية«،  غ�لدين  عليه  يطلق  مبداأ  وهناك  امل�صاألة، 
و�ص�ًحا ال�صلطة املت�ص�رة للم�ؤ�ص�صة، واأخرًيا امل�صاألة ال�صائكة املتعلقة ب�«الإنفاذ«، حيث اإن 

ال�صغط من املنظمات غري احلك�مية ه� بالفعل العن�صر امل�صرتك الآن.

يبدو،  كما  اإن احلك�مات،  يق�ل  خا�س  منظ�ر  من  الأفكار  من  ح�صًدا  لنا  يقدم  فالكاتب 
اإىل  الدولية  املنظمات  ت�صعى  اأن  ينبغي  لذا  امل�صاكل،  من  العديد  حل  طريق  يف  عقبة  هي 
تط�ير »ات�صال اأق�ى بدوائرها« من امل�اطنني. وهذا لي�س فقط ب�صبب القي�د التي تفر�صها 
امل�صلحة ال�طنية، ولكن لأن الديقراطية هي الأخرى ل تعمل ب�صكل جيد جًدا. ولذا، فاإنه 
من ال�صهل اأن نرى كيف يكن للم�ص�ؤول الذي تع�د حل امل�صاكل من وراء مكتب يف مقر عمله 
قد ي�صعر بجدوى هذه الطريقة، لكنها قطًعا جتعل الآخرين غري مرتاحني، اأو مقتنعني باأنها 

الطريقة املثلى للحل.
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املثال،  �صبيل  على  الكربى،  الدولية  املنظمات  يف  وال�صعف  الق�ة  نقاط  عن  حديثه  ففي 
يبدو اأن غ�لدين يجادل باأن واحدة من نقاط الق�ة هذه تكمن يف قدرة هذه الكيانات على 
اأو  اأربعة  مدتها  ولية  مع  اإنه  اإذ  ال�طنية،  الديقراطية  القي�د  خارج  والت�صرف  التفكري 
خم�س �صن�ات، وجماعات ال�صغط، واإغراءات ال�صع�بية، فاإن احلك�مات ال�طنية تبدو اأقل 
قدرة على تكييف اأو�صاعها بال�صكل ال�صحيح. وتلك هي حجته يف اأخذ حالة منظمة التجارة 
العاملية وا�صتخدامها كمثال اإيجابي، ورمبا ينتقد هنا منظمات املجتمع املدين، اأكرث من اأي 
وتعزيز  الديقراطية  بتق�ي�س احلك�مات  ويتهمها  الأخرى،  العاملية  م�ؤ�ص�صات احلكم  من 

م�صالح جماعات ال�صغط التجارية.

الع�ملية  ح�ل  تاأمالته  تعميم  يف  يتمثل  فاإنه  غ�لدين،  ارتكبه  خطاأ  ثمة  هنالك  كان  واإذا 
الثالثة وحت�ل ديناميات الق�ة  »اأزمة احلكم العاملي«. ففي مطلع الألفية  املفرطة يف �صرد 
احلك�مة  وحت�صني  للتاأمل  وفر�صة  جيدة  حلظة  تك�ن  قد  الإنرتنت،  �صبكة  وظه�ر  العاملية 
العاملية. فالكتاب يحت�ي بالتاأكيد بع�س امل�عظة احل�صنة ملثل هذا التاأمل. لكن ق�صيته كان 

يكن اأن تك�ن اأق�ى بكثري ل� مل تكن هذه اجلرعة الق�ية من الع�ملية املغالية.

اخلامتـــــــــة

اإذا كانت احلجة املركزية يف الكتاب هي اأن »م�صاكل القرن احلادي والع�صرين« لي�صت مثل 
املفرط«  الت�صال  يخلقها  التي  »الأخطار  هذه  فاإن  املا�صي،  يف  م�اجهتها  متت  التي  تلك 
الأم�س  هياكل  بني  و«الفج�ة  عاجل«.  جماعي  قرار  لتخاذ  »احلاجة  اأوجدت  قد  اجلديد، 
وم�صاكل الي�م«، مثل »املعاهدات والتفاقات الأخرى التي اأفرزت هياكل احلكم العاملي هي 
يف اأف�صل حالتها وقادرة على التعامل مع عدد من التحديات الرئي�صية من املا�صي«، على 

ا. الرغم من اأنها غالًبا ما كانت تف�صل يف ذلك اأي�صً

اإن العرتاف ال�اجب الإ�صارة اإليه هنا، كما يعرب عن ذلك غ�لدين، ه� اأننا لن جند حل�ًل 
الآن  الرا�صخ  فالعتقاد  نف�صها.  القدية  بالطريقة  باأ�صياء  القيام  وا�صلنا  ما  اإذا  جديدة 
احلوار  حتفيز  الكتاب  هذا  وهدف  م�صدود،  طريق  اإلى  و�صلت  قد  العاملية  ال�صيا�صة  اأن 
املعقدة.  التحديات  اإلى تطوير حلول جديدة لهذه  اأن يوؤدي  �صاأنه  والنقا�س، الذي من 
ورغم املالحظات، التي ذكرت، فهو حماولة جادة للغاية، ويقدم قراءة ثاقبة للراغبني يف 
درا�صة العوملة واحلكم الدويل، اإذ ي�صاعد على حتديد �صياق يف املناق�صات التي ينبغي اأن 

تاأخذ مكانها يف املنتديات الفكرية. 
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)3(

دم ونــفــط
Blood and Oil

اأمريكا وا�صتراتيجيات الطاقة: اإلى اأين؟

قراءة وتعليق: يو�صف عبداهلل محمود*

اأ�صتاذ  كلير،  مايكل  البروف�ص�ر  ونفط«  »دم  كتاب  م�ؤلِّف  يقراأ 
في  العالمي  والأمن  ال�صالم  درا�صات  لبرنامج  الخام�صة  الكلية 
جامعة هامب�صير في اأمهر�صت، ما يجري في العالم المعا�صر من 
قراءًة م��ص�عية  الب�صر  الأل�ف من  مئات  تح�صد  دامية  حروٍب 
ل ت�صطح في خيال، اأو تجَنح نح� »عن�صرّية«، على نح� ما يفعل 
اإلى  بع�س الُكتَّاب المعا�صرين، ممن رّدوا »النزاعات المعا�صرة 
هنتنغتون في  الُه�ّيات، كما فعل  اأو  الح�صارات  الختالفات في 
ح�صارية  مجم�عات  اإلى  العالم  م  ق�صَّ حين  الح�صارات«  »�صراع 
مة ومتخلِّفة. اعتبر مايكل  عري�صة، م�صيحية وغير م�صيحية، متقدِّ

اأُ�س البالء، هي  اأو الُه�ّيات هي  كلير في كتابه »الموارد«، ولي�س الختالفات في الح�صارات 
التي تقع في جذر معظم النزاعات المعا�صرة )الكتاب، �س 10(. 

ومع اعترافه بالدور الذي ت�ؤّديه الخ�ص�مات العرقية والدينية في هذه ال�صراعات، اإلَّ اأنه 
عّدها »خدعة« للتحريك ي�صتخدمها �صي�خ القبائل والجنرالت والديماغ�جي�ن الذين كان�ا 

بعيدين عن ال�صيطرة على تلك الم�ارد ال�اعدة للثروة )�س10(. 

*  كاتب اأرديّن، ومرٍب واإذاعي �صابًقا.

تاأليف: مايكل كلري
ترجمة: اأحمد رم�

النا�صر: دار ال�ّصاقي يف بريوت - لندن
مكان الن�صر وتاريخه: الطبعة الأوىل، 2011
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يقع كتاب »دم ونفط« في )384( �صفحة من القطع الكبير، وي�صم �صبعة ف�ص�ل. في الف�صل 
الم�ؤلِّف  يحدثنا  القومي«،  واالأمن  الم�صتورد  الزيت  التبعّية:  »مع�صلة  وعن�انه  االأول، 
عن الدور الذي ي�ؤّديه النفط في اإثارة النزاعات ابتداء من القرن الع�صرين حتى الي�م. 
اإك�صاب درا�صته »الم��ص�عية« و«ال�ث�قية«، فقد راح يزور المناطق التي  ن من  ولكي يتمكَّ
هي مناطق نفطّية، وبخا�صة الخليج العربي، وخُل�َس اإلى اأن م�صعى بالده اأمريكا واأوروبا 
للح�ص�ل عليه كان في البداية، ول �صيما في ما يتعلَّق ب�طنه، يمثِّل »م�صاألة �صيا�صّية محّلية 
في الدرجة الأولى«، حيث كانت مخزونات النفط غير الُم�صْتثَمرة تلّبي الحاجات الأ�صا�صية. 
بيد اأنه وبعد الحرب العالمية الثانية، وخ�صية ا�صتنزاف هذا المخزون الحتياطي، اأ�صبح 

النفط يمثِّل لأمريكا واأوروبا �صيا�صة خارجية )الكتاب، �س13(. 

اإلى  ال��ص�ل  حرّية  لتاأمين  الع�صكرية  القّ�ة  ا�صُتخِدمت  الق�مي«،  »الأمن  وبا�صم  هنا،  من 
»التبعّية  بروز  اإلى  اأّدى  كهذا  و�صٌع  له.  الرئي�صيين  دين  المزوِّ وحماية  الأجنبي،  النفط 
النفطية« التي – كما يق�ل الم�ؤلِّف – »َخَلَقت و�صًعا مزعًجا للقادة الأمريكيين والجمه�ر 
ب�جه عام«. اأما �صبب هذا الإزع��اج، فالأن »التبعّية ت�صعفنا« )�س 35(، فقد يحدث ب�ص�رة 
ُبّد من  الخارج«! وعليه، كان ل  الإمداد من  ت�ّقف  »نتعّر�س لخطر  اأن  دة  ُمتعمَّ اأو  عر�صّية 

الحماية الع�صكرية، ومن الت�ّرط الع�صكري اإْن حدث �صيء من هذا القبيل! 

»الِعناق القاتل«. في هذا الف�صل ي�صير  اأما الف�صل الثاني من الكتاب فجاء تحت عن�ان 
د الرئي�صي ال�حيد الذي يمكن التاأكد من اأنه �صيزيد  الم�ؤلِّف اإلى اأن ال�صع�دية هي »المزوِّ
بدرجة مهّمة ت�ريداته لنا من الزيت في اأوقات الأزمة«، فهذه البالد تمتلك الكثير جًدا من 
الزيت غير الُم�ْصَتثَمر في العالم: ح�الي )264( بلي�ن برميل، اأو ربع الحتياطات العالمية 

المثبتة )�س 61(. 

وهكذا، ربطت اأمريكا بين »الزيت، والحرب، والأمن الق�مي الأمريكي«، وه� ربط – كما 
ال�صيا�صة  ل�ل  اأنه  مع  بالنفط،  الغنّي  العالم  في  الحروب  من  الكثير  ر  فجَّ – قد  نالحظ 
الإمبريالية القائمة على ا�صتغالل ثروات الآخرين، لتم الح�ص�ل عليه بالطرق الم�صروعة! 
ا من اأمريكا على ما �صّمته م�صلحة »الأمن الق�مي الأمريكي«، خرجت اإلى ال�ج�د  وحر�صً
وجميعها  الأمريكيين،  الروؤ�صاء  من  تالهم  ومن  ونيك�صون،  واأيزنهاور،  ترومان،  مبادئ 
د بحماية منابع النفط في بلدان »الخليج«، حتى واإْن اأدى ذلك اإلى اأن ُت�صّحي بدماء  تتعهَّ

الجن�د الأمريكيين كما حدث في حرب العراق الأخيرة. 

لدى  الطاقة  ا�صتراتيجية  التبعّية:  »اختيار  وم��ص�عه  الكتاب،  من  الثالث  الف�صل  وفي 
اإدارة بو�س«، يحّدثنا الكاتب عن »المرحلة الع�صيبة من تطّ�ر ال�صيا�صة الأمريكية للطاقة« 
الع�صيبة،  المرحلة  هذه  ولمعالجة  الأمريكية.  الرئا�صة  كر�صي  بو�س  الرئي�س  اعتلى  حين 
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اختار م�صاعده ت�صيني لي�صكل فريًقا من اأجل اإخراج اأمريكا من اأزمة الطاقة حيث تزايد 
ا�صتهالك النفط. وما و�صعه فريق ت�صيني كان يمثِّل – كما يق�ل الكاتب – عالمة مميَّزة 

لال�صتراتيجية الأمريكية في الخليج )�س 126(، 

وفي هذا ال�صياق يعلِّق مايكل كلير، م�ؤلِّف الكتاب، على هذه ال�صتراتيجية التي »جعلت القّ�ة 
الع�صكرية هي الن�ع الآخر ل�صمان ا�صتمرار تدفق النفط« قائاًل: »ولكن ال�صيا�صة الق�مية 
ال�صتراتيجي�ن  ط�ن  المخطِّ و�صع  لقد  الخيار«،  لذلك  درا�صة  اأية  بلباقة  اأغفلت  للطاقة 
لقذف  اأمريكا  قدرة  »تعزيز  في  ذلك  ويتجّلى  الطاقة«،  لأمن  ع�صكرًيا  »ُبعًدا  الأمريكي�ن 
اأن  »يجب  خطاباته:  اإحدى  في  االإبن  بو�س  جورج  قاله  ما  ولنقراأ   .)133 )�س  الق�ات« 
تك�ن ق�اتنا في القرن المقبل �صريعة الحركة وفتاكة و�صريعة النت�صار« )�س 137(. وما 
ه� مثير لل�صخرية وال�صتغراب اأن يربط الرئي�س بو�س بين »العمليات الع�صكرية الأمريكية 
�صة لحماية م�ج�دات الطاقة«، »فقد َدَمَج  �صة لمقاومة الإرهاب، وتلك المخ�صَّ المخ�صَّ

بين هذين الن�عين في منطقتي الخليج وبحر قزوين« )�س 142(. 

وح�ل هذا الدمج يق�ل م�ؤلِّف الكتاب »دم ونفط«: »اإنَّ الق�ات الأمريكية يمكن اأن ُت�صاعد 
ولكن  النفط،  ق  تدفُّ ا�صتمرار  و�صمان  للزيت،  الحي�ية  المرافق  على  الهجمات  �صّد  على 
اأننا  د ه�  والم�ؤكَّ الم�صت�رد.  الزيت  المتزايد على  اإ�صباع طلبنا  اأن ت�صمن  اأبًدا  ت�صتطيع  ل 

�صندفع ثمنه بزيادة ت�صحيتنا بالدم« )�س 143(. 

اإغراء  النفط  »غزارة  الخليج:  اإ�صراك  في  »ُمْحتبلون  فه�  الرابع  الف�صل  عن�ان  اأما 
في  للنفط  في حاجتها  »ُمحَتبلة«  بالده  اأن  اإلى  الم�ؤلِّف  ُي�صير  الف�صل  في هذا  ُيَقاوم«.  ال 
»اأ�صراك الخليج«، حيث »غزارة النفط الُمغرية التي ل ُتقاَوم«. لهذا، فاإن زيادة التع�يل على 
ل ال�ليات المتحدة م�ص�ؤولية �صمان ال�صتقرار الإقليمي ورفع م�صت�يات الإنتاج«  الخليج ُتحمِّ

)�س 153(.

لكن رفع م�صت�يات هذا الإنتاج النفطي دونه الكثير من العقبات القت�صادية والتكن�ل�جية. 
ووفًقا ل�كالة الطاقة الق�مية، فاإنه يترتب على المنتجين الخليجيين اأن ينفق�ا ما يقّدر ب� 
)523( بلي�ن دولر عل معّدات وتكن�ل�جي�ا حديثة بين عامي 2001 -2030 لزيادة اإنتاجهم 
ع. ومثل هذا المبلغ – كما ي�صير الم�ؤلِّف - »من غير  بما يكفي لتلبية الطلب العالمي المت�قَّ
لل�صركات الأجنبية بال�صتثمار في  اأن ت�صمح  اأن ت�صتطيع دول الخليج َجمَعه دون  المحتمل 

�صناعات زيتها التي تديرها الدول اإلى حّد بعيد« )�س 155(.  

الإيراني  بالتهديد  تتعلق  التي  تلك  اأمريكا في ح�صبانها،  ت�صعها  ا�صتراتيجية  اأُخرى  عقبة 
الخليج  تربط  التي  الحي�ّية  المائية  الطريق  هرمز،  م�صيق  عبر  الزيت  لتّدفق  المحتمل 

بالمحيط الهندي والعالم بعده. 
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هذه العقبة التي تعتبرها اأمريكا ن�ًعا خطيًرا من »الإرهاب« تثير قلقها اإلى حّد كبير. من 
باأنَّ  متذّرعًة  اقت�صادها؛  على  ال�صارمة  العالمية  العق�بات  فر�س  في  ت�صديدها  جاء  هنا 
فر�س هذه العق�بات ه� لمنع اإيران من الح�ص�ل على ال�صالح الن�وي بعد ا�صتمرارها في 
ق�اتنا في  ك  اأن نحرِّ ن�صتطيع  »ل  كلير:  يق�ل مايكل  الي�راني�م! ومن هنا  عملية تخ�صيب 

الخليج ما دمنا ملتزمين با�صتراتيجية ال�صتخراج الأق�صى للنفط« )�س 215(.

فاأكثر  اأكثر  والت�صحية  ل  التدخُّ ا�صتمرار  اإلى  �صتحتاج  اأمريكا  اأن  يعني  ذلك؟  يعني  ماذا 
بدماء الأمريكيين لهذه الغاية.« »يعني اأن خطر نزاع اإقليمي، وخطر تدخل م�صلَّح من جانب 

الق�ات الأمريكية يبقى كبيًرا« )�س 215(. 

في الف�صل الخام�س من الكتاب، وعن�انه »ال وجود ِلمالذاٍت اآمنة: نفط و�صراع في ما وراء 
الخليج«، يحّدثنا الم�ؤلِّف عن خّطة الرئي�س الأمريكي ال�صابق بو�س االإبن ب�صرورة »تن�يع« 
الإمدادات  ل هذه  تتعطَّ اإذ قد  العربي؛  الخليج  اإمدادات  النفط، فال تنح�صر في  م�صادر 
زيادات  ت�صجيع  اقت�صت  اأمريكا  في  للطاقة  الق�مية  ال�صيا�صة  فاإن  وعليه،  لآخر.  اأو  ل�صبب 
والتحاد  الالتينية،  واأمريكا  اإفريقيا  في  ا  خ�ص��صً الخليج،  خارج  المناطق  في  الإنتاج 
الخليج«  على  كليًّا  التع�يل  وم�صكالت  اأخطار  �صُتبعد  كهذه  و�صيا�صة  ال�صابق.  ال�ص�فييتي 
»اأنَّ  اإذ اكت�صفت  اأن م�صكلة واجهت الإدارة الأمريكية في هذا الم�صعى؛  )�س 220(. غير 
دين غير الخليجيين ل يمتلك�ن من النفط ما يكفي بما ي�صمح لنا بتخفيف ج�هري  المزوِّ
لتع�يلنا على زيت الخليج، مع اأنهم يمثل�ن خطًرا كبيًرا جًدا لحتبال الأمريكيين في نزاٍع 
وا�صطراب اإقليمي« )�س 221(. ومما يفاقم هذه الم�صكلة اأن البلدان النامية غير الخليجية 
التي �صتعتمد عليها اأمريكا في »التن�يع« فيها اأعداد كبيرة من ال�صكان وطلبها على الزيت 
ع  في تزايد مطّرد. وفيما يتعلَّق برو�صيا فهي ق�ة �صناعية نا�صجة طلبها كبير للطاقة، ويت�قَّ
اأن  لأمريكا  َتبيَّن  وهكذا   .)231 )�س  المحلي«  ال�صتهالك  في  زيادة  ت�صهد  اأن  ا  اأي�صً لها 

»التن�ع وعُد زائف«، وه�ذا ما اأ�ص�ار اإلي�ه الكتاب )�س222(. 

ال�قاية  زيت  منتجي  من  اأحد  من  ما  »اأن  وه�  عليه،  د  فاأكَّ الم�ؤلِّف  عاد  اآخر  خطر  وثمة 
ل�ا�صنطن يقّدم مالًذا من ا�صطراب الخليج ونزاعه. فم�صت�ى العنف، في اأي وقت، يمكن 

اأن يك�ن اأدنى اأو اأعلى« )�س 252(. 

اإْن  اإمدادات النفط الخليجي وغير الخليجي،  د  اأخطار محتملة تهدِّ من هنا، وتفادًيا لأية 
في بع�س جمه�ريات التحاد ال�ص�فييتي ال�صابق اأو في بلدان اأمريكا الالتينية، فقد راحت 
ق�اعد  وتقيم  بالزيت،  تزّودها  التي  البلدان  لهذه  الهائل  الع�صكري  الّدعم  م  تقدِّ اأمريكا 
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ع�صكرية على اأرا�صيها بالتفاق مع قادتها. وما اأ�صار اإليه الم�ؤلِّف من اأن كل هذا الت�ج�ّس 
ا اأمنًيا ق�مًيا لأمريكا �صي�ؤّدي اإلى زيادة »الت�ّرط الع�صكري« في العالم، ه�  والقلق ُي�صكُل همًّ

�صحيح تماًما ومكلف كثيًرا )�س 275(. 

و�صيزداد القلق الأمريكي، و�صتزداد الحالة �ص�ًءا اإذا دخلت بلدان اأُخرى كال�صين ورو�صيا 
على الخط، وهما تبحثان عن زيت اإ�صافي في الخارج، مما �صي�ؤّدي اإلى انفجار لعنف اإثني 

اأو �صيا�صي في هذه المناطق الغنّية بالنفط )�س 216(.

 – د: ال�صراع االأمريكي  يلقانا بعد ذلك الف�صل ال�صاد�س، وعن�انه: »جيوبولتيك متجدِّ
يرى  الم��ص�ع،  لهذا  ا�صتعرا�صه  وفي  قزوين«.  وبحر  الخليج  في  ال�صيني   – الرو�صي 
كلير »اأن النزاع الإقليمي، والحرب الأهلية والتمّرد، والإرهاب، هذه هي التهديدات الأكثر 

ق العالمي للنفط في مطلع القرن ال�احد والع�صرين«.  ديم�مة وانت�صاًرا للتدفُّ

ورو�صيا  باأمريكا  لًة  ُممثَّ العظمى«  »الق�ى  �صتثيره  كلير  اإليه  اأ�صار  الذي  الإقليمي  النزاع  اإن 
وال�صين. فكّلها تتناف�س مع الأخرى للح�ص�ل على ما تحتاجه من النفط حا�صًرا وم�صتقباًل. 
اإلى تفادي  – »�صت�صعى من دون �صك  ث الم�ؤلِّف  – كما يتحدَّ اأن هذه الق�ى العظمى  ومع 
اإلى تاأجيج لّب هذه  ق ت�ّرطها في النزاعات المحلية يميل  اأن تعمُّ دام المبا�صر، غير  ال�صِّ

النزاعات، ويزيد من احتمال ن�ص�ب حرائق كبيرة« )�س 279(.

اإن الع�امل الجي�ب�ليتيكية �صت�ؤّدي دوًرا مهًما في عملية تناف�س الق�ى العظمى ح�ل اإمدادات 
النفط في البلدان الغنية به، »�صت�ص�غ هذه الع�امل من جديد وجهة النظر ال�صتراتيجية 
للق�ى الرئي�صية« )�س 282(، ما يعني اأن منطقة ال�صرق الأو�صط �صتك�ن اإحدى المناطق 
التي قد ت�ؤدي اإلى نزاعات وا�صعة بين هذه الق�ى، واإلى احتمال ن�ص�ب حرائق كبيرة. وفي 
�صياق حديثه عن هذا التناف�س ي�صير كلير اإلى مق�لة �صيا�صي اأمريكي �صهير ه� برجن�صكي: 
ال�ليات  تنجح  ولكي  العالمي«.  ال�صطرنج  رقعة  الأو�صط  وال�صرق  اأورا�صيا  اأ�صبحت  »لقد 
باهتمامها  الأمريكية  الخارجية  ال�صيا�صة  تحتفظ  اأن  يجب  المناف�صة،  هذه  في  المتحدة 

بالُبعد الجي�ب�ليتيكي لل�ص�ؤون العالمية«)�س 282(.

وفي تطرقه اإلى تداعيات هذا الُبعد الجي�ب�ليتيكي، يطرح الكاتب ت�صاوؤًل م�صروًعا: »متى 
اأمريكا  ت�صارع  حين  هذا  �صيحدث  هذا؟«،  يحدث  اأن  يمكن  هل  الكبرى؟  الق�ى  تت�صادم 
»لمطاردة كل اأف�صلية ا�صتراتيجية«، �صتعمل على ت�ظيف قّ�تها ال�صخمة واإمكاناتها الكبيرة 
في اإ�صعاف الالعبين الآخرين على ال�صاحة، وبالذات رو�صيا وال�صين اللتين »�صت�صعيان اإلى 
تفادي الم�اجهة المبا�صرة مع ال�ليات المتحدة، ولكنهما �صتعمالن على ت�صكيل الأخالق 
مع الق�ى المحلية«. كل هذا �صي�ؤّدي اإلى �صراعات ونزاعات قد تاأتي على الأخ�صر والياب�س. 
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قد ي�صتعل �صراع محلي في هذا الإقليم النفطي اأو ذاك تدعم فيه قّ�تان جانبين متعار�صين 
كما حدث في ج�رجيا! ومع اأن هذا ال�صيناري� ه� م��صع �صك في حدوثه لدى بع�س المحلِّلين 

ال�صيا�صيين، اإلَّ اأنه لي�س بعيًدا عن الت�صّ�ر. 

ا�صتراتيجية  الماأزق:  من  »الخال�س  وعن�انه:  الكتاب  من  ال�صابع  الف�صل  يلقانا  اأخيًرا، 
ال�صتقالل الطاقة واال�صتقامة«. وفي هذا الف�صل يت�صاءل االم�ؤلِّف: »هل يمكن اأخالقًيا 

تبرير اأي م�صتوى للت�صحية بالدم في �صبيل حماية النفط وراء البحار؟« في راأيه اإن هذا 

التبرير »ل يمكن الدفاع عنه، عند تعّر�س اأرواح كثيرة للخطر وت�فير البدائل )�س245(. 
ويت�صاءل مرة اأُخرى: »لماذا ال ننتقل من التبعّية اإلى اال�صتقالل واال�صتقامة؟ )�س 247(، 
هل ننجح حين ن�صلك »مقاربة ُت�صجع على ا�صتقالل الطاقة«؟ اأي اإ�صتراتيجية تهدف اإلى 

خف�س اعتمادنا على النفط االأجنبي عن طريق زيادة ا�صتثماراتنا المحلية كالزيت في 

المناطق المحمية، والفحم والطاقة النووية والبدائل كطاقة الريح وال�صم�س؟« 

ر عنه �صيا�صي�نا، ه� �ص�رة زائفة،  من ناحية، يق�ل الم�ؤلِّف »اإن ا�صتغالل الطاقة، كما يعبِّ
هذا  من  بدًل  ويقترح   .)347 )�س  الم�صت�ردة«  الطاقة  على  اعتمادنا  ل�صتمرار  قناع  اأي 
»و�صع  �صرورة  المنظ�ر،  الزمن  في  تحقيقه  وال�صعب  الطاقة  ل�صتقالل  الخادع«  »ال�عد 

ا�صتراتيجية طاقة قومّية لال�صتقالل واال�صتقامة« )�س 348(.

ذلك؟  يتم  كيف  النفطية«،  للتبعية  الم�ؤذية  النتائج  من  اأمريكا  »انت�صال  ه�ل  ق�صده  ما 
التزامات  اأكانت على �صكل  اأية �صروط، �ص�اء  التي ترف�س  يتم عن طريق امتالك الإرادة 
 – يراها  – كما  »ال�صتقامة«  اأما  �صراوؤه.  ُيراد  الذي  بالزيت  ترتبط  اأمنية  اأم  دبل�ما�صية 
الأ�صا�صية، وفي �ص�ء  الأمريكية  للقيم  وفًقا  الطاقة  �صيا�صة  القرارات ح�ل  »اتخاذ  فتعني 
د اأجنبي »ُيلِزمنا بالتاآمر  الم�صالح الط�يلة الأمد لالأّمة«، ما يعني رف�س اأي ترتيب مع ُمزوِّ
»يت�جب  بالق�ل:  وُينهي  الأ�صا�صية« )�س 349(،  الإن�صان  ر لحق�ق  التنكُّ اأو  في ال�صتبداد، 
اأن نتخذ م�قًفا جديًدا تجاه النفط، قراًرا واعًيا بتقديم القيم الأ�صا�صية وم�صلحة  علينا 

البلد على الم�صلحة ال�صخ�صية المبا�صرة«. 

م روؤية راهنة للعالم من خالل النفط، ويقترح  وبعد، فاإن هذا الكتاب – وكما قيل فيه – ُيقدِّ
ت��صيات ذات ُبعد اأخالقي واإن�صاني، ُتنهى ال�صراعات والنزاعات العالمية.
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)4(

اأنماط انتقال ال�سلطة في الوطن العربّي

عر�س: د. فتحي حممد درادكة*

التي  والإجرائية  القان�نية  الرتتيبات  من  جمم�عة  ي�جد 
م عملية انتقال ال�صلطة �صمن م�صار معني. وتختلف  تنظِّ
هذه العملية بني نظام �صيا�صي واآخر، لكن بقدر ما ينجح 
البقاء  يف  ينجح  ما  بقدر  النتقال  اآلية  بناء  يف  النظام 
وال�صتمرار ور�صم  طريق وا�صحة لل�صلطة. وُيفرت�س اأن 
ت�صمن هذه الآلية انتقاًل �صلمًيا لل�صلطة بعيًدا عن اللج�ء 
للعنف، وو�ص�ل ال�صخ�س املنا�صب لل�صلطة، وحتديد مدة 
ومن  الأمر،  لزم  اذا  وم�صائلته  اإعفائه  وطريقة  احلكم 
وت�ؤدي  بالنظام  تع�صف  قد  تغريات جذرية  دون حدوث 
اإىل م�ته. هذه هي الغايات املطل�بة من اأية عملية انتقال 
لل�صلطة، وهذه هي عالمات )كفاءة( اآلية النتقال ودلئل 

�صالمتها. 

وتظاهرات  واحتجاجات  2011  من حركات  عام  بداية  منذ  العربي  العامل  ي�صهده  ما  اإن 
لت بع�صها اإىل ث�رات عارمة �صقطت فيها بع�س الأنظمة، وو�صعت  وانتفا�صات �صعبية؛ حت�َّ

*  باحث واأ�صتاذ م�صاعد يف التاريخ احلديث واملعا�صر.

تاأليف: د. �صالح �صامل زرن�قة
النا�صر: مركز درا�صات ال�حدة العربية

مكان الن�صر  وتاريخه: بريوت، 2012
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تغريِّ من طريقة معاجلتها  اإْن مل  اأخرى  اأنظمة  تلحقها  ورمبا  ال�صق�ط،  اأخرى على حافة 
هي  ال�صلطة  لنتقال  اآلية  متتلك  ل  التي  فالأنظمة  ال�صارع.  نب�س  مع  وجتاوبها  لالأحداث 

دة دوًما باندلع الحتجاجات والث�رات.  مهدَّ

حتاول هذه الدرا�صة ر�صد طرائق تغيري احلكام يف البلدان العربية وحتليلها، وذلك منذ 
منت�صف القرن املا�صي )1950( وحتى بداية الربيع العربي )نهاية 2010(. والر�صد يعني 
ال��صف الت�صريحي ملا ه� معم�ل به يف هذا ال�صاأن؛ �ص�اء يف ما يتعلق بالق�اعد املقررة اأو ما 
يتعلق باملمار�صات الفعلية، وين�صرف التحليل اإىل حماولة ت��صيف ما جرى من خالل بيان 
اأو تقدير مدى كفاءتها يف حتقيق ما ه� مرج�  املالمح الأ�صا�صية، ثم تقييم هذه املالمح 
منها. وتتطرق الدرا�صة اإىل بع�س العلل والأ�صباب التي تتحكم يف تك�ين نط معني لنتقال 
ال�صلطة، اأو تلك التي ُتك�ِصب هذا النتقال خ�صائ�س معينة، اأو تكت�صب منه مزايا اأو عي�ًبا 

حمددة. 

الف�صل  ويتناول  للكتاب،  اإىل مقدمة وخامتة وخال�صة  اإ�صافة  اأربعة ف�ص�ل  الكتاب  ي�صم 
الأول اأناط انتقال ال�صلطة، من خالل حم�رين: 

االأول: الأناط ال�صلمية، كالنمط ال�راثي )الكاريزما-ال�راثة(، والنمط النتخابي ونط 
التعيني. 

والثاين: الأناط العنيفة من خالل ال�صراع على ال�صلطة واإجراءات انتقالها، وحماولت 
ج�اده(،  �صه�ة  على  الفار�س  اأو  الق�ي  )الرجل   Caudillo والك�ديلل�  العر�س،  اغت�صاب 

واأخرًيا النقالبات الع�صكرية. 

النمط املعم�ل به لنتقال هذه  اأو  النم�ذج  اأو  الأ�صل�ب  ال�صلطة،  انتقال  اإىل  يعني الطريق 
ال�صلطة. وهناك م�ؤ�صران لتعرُّف طبيعة هذا النمط يف اأي نظام �صيا�صي: 

لة بطريقة ترك ال�صلطة، وطريقة �صغلها، ومدة احلكم.  االأول: ه� مظاهر هذا النمط املتمثِّ

والثاين: خ�صائ�س هذا النمط، ومدى ما يحظى به من تقنني جيد، و�صروطه وم�ا�صفاته.

يف ما يتعلق مبظاهر انتقال ال�صلطة يف البلدان العربية )1950-2010( كانت هناك )91( 
بالق�ة، منها )3( حالت  الآتي: )46( حالة عزل  النح�  عة على  ال�صلطة م�زَّ حالة لرتك 
 )17( الطبيعية  ال�فاة  تلتها  جمه�رية،  ُنظم  يف  حالة  و)43(  ال�راثية،  النُّظم  يف  فقط 
حالة؛ منها )14( حالة يف النُّظم ال�راثية، و)3( حالت يف ُنظم جمه�رية. وت�صاوت حالت 
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الإعفاء من املن�صب؛ )10( حالت مع حالت الغتيال والنقل )10(. والنتيجة اأن احلكام 
العرب ل يخرج�ن من ال�صلطة اإلَّ يف حالت ثالث: اإما حمم�لني على الأكتاف، واإما �صحايا 

التاآمر، واإما معزلني بث�رة �صعبية.

قابلة  ق�اعد  مقنًنا على هيئة  يك�ن  اأن  ه�  فيه  الأ�صا�صي  فال�صرط  النمط،  اأما خ�صائ�س 
للتطبيق، وهي قد تك�ن قان�نية مبعنى اأنها ُم�صاَغة يف الد�صت�ر ويف الق�انني ال��صعية، اأو 

تك�ن ُعرفّية مبعنى اأنها تتجّلى يف تقاليد جرى عليها الُعرف وت�اتر بها العمل.

جاء الف�صل الثاين ليعر�س ناذج انتقال ال�صلطة يف النُّظم ال�راثية العربية، حيث عر�س 
لنتقال ال�صلطة يف كلٍّ من: اململكة الأردنية الها�صمية، والإمارات العربية املتحدة، ومملكة 
البحرين، واململكة العربية ال�صع�دية، و�صلطنة ُعمان، ودولة قطر، ودولة الك�يت، واململكة 
املغربية. وعر�س الف�صل الثالث لنماذج انتقال ال�صلطة يف اجلمه�ريات العربية: الت�ن�صية، 

واجلزائرية، وال�ص�دانية، وال�ص�رية، والعراقية، واللبنانية، وليبيا، وم�صر، واليمن.

العربية،  اأكرث جناًحا من اجلمه�ريات  عامة  ب�صفة  ال�راثية  النُّظم  اأن  املقارنة  من  يبدو 
ال�راثية  النُّظم  يف  ا�صتقرار  عن  �صتك�صف  ال�صلطة  انتقال  حالت  على  نظرة  اإلقاء  واأن 
وانتقال �صلمي و�صل�س يف اأغلب احلالت. ويف املقابل نرى اأن اجلمه�ريات قد مت فيها تداول 

النقالبات اأكرث من تداول ال�صلطة نف�صها.

اختتم د. �صالح زرن�قة كتابة يف الف�صل الرابع بخامتة ا�صتملت على نظرة مقارنة وروؤية 
حتليلية ملظاهر انتقال ال�صلطة واآلياتها، وخ�صائ�س انتقال ال�صلطة، والروؤية التحليلية بني 

ال�صتمرارية والث�رات يف ال�طن العربي.

وخُل�س امل�ؤلِّف اإىل جمم�عة من ال�صتنتاجات اأبرزها:
بالنُّظم 	  مقارنة  ال�صلطة  انتقال  فر�صية  ن�صبًيا يف  ال�راثية حققت جناًحا  النُّظم  اأن 

اجلمه�رية، وذلك على اأُ�ص�س منها النتقال ال�صلمي وال�صل�س لل�صلطة، وغياب العنف، 
وال�صتقرار  العر�س،  لت�يل  امل�صبق  والإعداد  ال�صلطة،  يف  فراغ  فرتات  وج�د  وعدم 

ال�صيا�صي وال��ص�ح وال�صرعية.
اأو�صاع 	  لت�صحيح  ت�ّجًها  ال�راثية  النظم  يف  ال�صلطة  نقل  يف  العنف  ا�صتخدام  كان 

خاطئة اأكرث منه تعبرًيا عن ال�صراع على ال�صلطة. كما اأن �صق�ط النُّظم ه� نتيجة 
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حمور الكتب

تلقائية للف�صل يف ق�صية نقل ال�صلطة، مع الإ�صارة اإىل اأن القدرة على التغيري م�صاألة 
وثيقة ال�صلة بنمط انتقال ال�صلطة.

جنحت النظم ال�راثية ن�صبًيا يف جتنُّب ال�ق�ع يف تداعيات الربيع العربي يف ن�ذجه 	 
اأن ت�صهد ربيًعا  اأن هذه النظم �صتظل بعيدة عنه، لكن ل بد  الث�ري، ول يعنى ذلك 

ا بها عن�انه الرئي�صي حت�يل امللكيات اىل ملكيات د�صت�رية. خا�صً
ق�صية 	  يف  وجتليات  ترجمات  لها  اخل�ص��صيات  وهذه  معينة،  خ�ص��صية  نظام  لكل 

انتقال ال�صلطة. فعلى �صبيل املثال اأن العن�صر احلا�صم يف انتقال ال�صلطة يف العربية 
ال�صع�دية و�صمام الأمان فيها ه� متا�صك الأ�صرة ال�صع�دية وت�افقها الدائم. اأما يف 
�ص�رية فاإن العامل الإقليمي ه� م��صع الرهان؛ ذلك اأن التدخل اخلارجي يف الق�صية 
وقد  و�صائلة.  وتعددت  الع�ملة  ات�صاع  مع  ات�صعت  التدخل  ورقعة هذا  يكن جديًدا،  مل 

اأ�صبحت كل ال�صاحات والبلدان عر�صة للتدخل اخلارجي.
الق�ى التي حتكمت بق�اعد انتقال ال�صلطة يف البلدان العربية ط�ال الفرتة املا�صية، 	 

والتي رمبا تتحكم فيها لفرتة ط�يلة، هي القبيلة اأو العائلة يف النُّظم ال�راثية، واجلي�س 
يف اجلمه�ريات، وهناك م�ؤ�صرات على تقدم املجتمع املدين لياأخذ مكانة ال�صحيح يف 

هذه العملية. 



اأع�ضاوؤنا امل�ؤازرون

ُتر�صل الّن�صو�س وال�صـــور اخلا�صة بهذا الباب اإلى 
اأمينـــة �صـــّر املجال�س واللجـــان و�صـــوؤون االأع�صاء يف 
املنتدى اأة. هنيدا القرالة على البيد االإلكرتوين:

hounida@atf.org.jo

ه���ذا ب���اب جدي���د ن�صتحدث���ه يف جمل���ة 
املنتـــدى لعر�س منج���زات الأع�صاء من 
امل�ؤ�ص�صات والهيئات العربّية امل�ؤازرة، اإىل 
جانب م���ا ُي�صاهم به الأع�ص���اء العامل�ن 

من مقالت ودرا�صات وتعليقات. 
وي�صتمل ب���اب »اأع�صاوؤنا املـــوؤازرون« على 
تقاري���ر ح����ل الإجن���ازات ذات ال�صل���ة 
بالعم���ل العرب���ّي امل�ص���رتك، وغريها من 
املنجزات يف جمالت التنمية القت�صادّية 
والجتماعّي���ة والثقافّية يف اأقطار ال�طن 

العربّي.
واإنن���ا ناأم���ل م���ن الأع�ص���اء امل�ؤازرين اأن 
ي�اف�نا بتقارير م�ص���ّ�رة عن اإجنازاتهم 
امل�ؤ�ص�صّية، التي �صنق�م يف كّل عدد بن�صر 

جمم�عة مما يردنا منها. 
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التاأ�صي�س 

تاأ�ص�س البنك الإ�صالمي الأردين ك�صركة م�صاهمة عامة �صنة 1978م ملمار�صة الأعمال 
امل�صرفية وال�صتثمارية طبًقا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية، وبا�صر الفرع الأول العمل 

يف 1979/9/22م. 

املجالت  يف  للم�اطنني  والجتماعية  القت�صادية  احلاجات  تلبية  اإىل  البنك  يهدف 
امل�صرفية وجمالت  التم�يل وال�صتثمار على اأ�صا�س غري رب�ي ووفق اأحكام ال�صريعة 

الإ�صالمية ومبادئها.

الرقابة ال�صرعّية والقانونّية 

تخ�صع معامالت البنك وتعامالته وعق�ده لرقابة هيئة �صرعية م�ؤلَّفة من ثالثة علماء 
�صرعيني متخ�ص�صني. كما تخ�صع اأعماله امل�صرفية لرقابة البنك املركزي الأردين، 
ويعمل البنك على تعميق مبادئ احل�كمة امل�ؤ�ص�صية وتط�يرها، وتط�ير اإدارة املخاطر، 

.III وبازل II وال�صتمرار يف تطبيق متطلبات بازل

االأعمال واخلدمات

يق�م البنك باأعمال وخدمات م�صرفية وا�صتثمارية ومت�يلية من خالل فروعه البالغة 
)64( فرًعا و)15( مكتًبا، اإ�صافة اإىل مكتب الب�ندد. وي�صمل ذلك:

خالل  من  الأجنبية  وبالعمالت  الأردين  بالدينار  واحل�صابات  ال�دائع  قب�ل   -
وح�صابات  امل�صرتك،  ال�صتثمار  وح�صابات  الطلب،  وحتت  اجلارية  احل�صابات 

ال�صتثمار املخ�ص�س، واملحافظ ال�صتثمارية، وح�صابات ال�صتثمار بال�كالة.
- ت�ظيف الأم�ال من خالل ال�صيغ ال�صرعية: امل�صاربة، وامل�صاركة، وبيع املرابحة، 
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والتاأجري املُنتهي بالتمليك، وال�صتثمار املبا�صر يف امل�صاريع وروؤو�س اأم�ال ال�صركات، 
وامتالك العقارات وتاأجريها.

الف�رية  املالية  احل�الت  اإ�صدار  مثل  الأخرى  امل�صرفية  اخلدمات  تقدمي   -
وفتح  ال�صمان  وخطابات  احلديدية،  ال�صناديق  وتاأجري   ،(Union Western)
العتمادات امل�صتندية، و�صراء العمالت الأجنبية وبيعها بال�صعر احلا�صر، وتلّقي 

اكتتاب ال�صركات يف مراحل التاأ�صي�س وزيادة راأ�س املال.
اأوراق  ال�كيل يف �صراء الأ�صهم وبيعها، وكذلك ما يف حكمها من  القيام بدور   - 
اأ�صا�س الربا، ك��صيط يف ب�ر�صة عمان، وذلك من خالل  مالية �صادرة على غري 

�صركة �صنابل اخلري لال�صتثمارات املالية اململ�كة للبنك.

املوقع امل�صريف

بيانات  وح�صب  الأردن،  داخل  العاملة  البن�ك  بني  متقدًما  مركًزا  البنك  يتب�اأ 
املُدارة  احل�صابات  اأر�صدة  فيها  مبا  امل�ج�دات  اإجمايل  بلغ   ،2012/12/31
)ال�صتثمارات املقيدة و�صندات املقار�صة(  ح�ايل )3٫28( مليار دينار اأردين، وبلغت 
العمالء  ودائع  جمم�ع  بلغ  كما  دينار،  ملي�ن   )36٫5( ح�ايل  ال�صريبة  بعد  الأرباح 
ح�ايل )2٫73( مليار دينار، وباإ�صافة احل�صابات املُدارة ل�صالح الغري ت�صبح اإجمايل 
ال�دائع )2٫95( مليار دينار. وقد بلغ ر�صيد التم�يل وال�صتثمار )�صاماًل احل�صابات 
املُدارة ل�صالح الغري والظاهرة خارج امليزانية( ح�ايل )2٫46( مليار دينار، وبلغت 
حق�ق امل�صاهمني 228٫5 ملي�ن دينار، وُي�صاِهم براأ�صمال البنك ح�ايل )10( الآف 
البنك  راأ�صمال  ويبلغ  وعربية،  وطنية  وم�ؤ�ص�صات  اأعمال  رجال  بينهم  من  ُم�صاِهم 

املدف�ع  )125( ملي�ن دينار اأردين، ويبلغ عدد العاملني يف البنك )2000( م�ظف.
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ا�صتطاع البنك املحافظة على زيادة ح�صته من ال�ص�ق امل�صريف الأردين لعام 2012. 
الت�صهيالت  من  للبنك  وال�صتثمار  التم�يل  اأر�صدة  اأن جمم�ع  امليزانية  اأظهرت  فقد 
الئتمانية املبا�صرة للبن�ك العاملة يف الأردن بلغ ما ن�صبته ح�ايل 13٫8%، مقابل ما 
ن�صبته 11٫2% يف نهاية عام 2011. وبلغ جمم�ع اأر�صدة  الأوعية الدخارية للبنك من 
اإجمايل ودائع العمالء لدى البن�ك العاملة يف الأردن ح�ايل 11٫8 %، مقابل 11٫6 % 
خالل عام 2011.  وبلغ جمم�ع م�ج�دات البنك اإىل جمم�ع م�ج�دات البن�ك العاملة 

داخل الأردن ما ن�صبته 8٫3%  يف نهاية عام 2012.

يف  الإ�صالمية  للبن�ك  بالن�صبة  مميَّز  م�قع  على  الأردين  الإ�صالمي  البنك  وح�صل 
الأردن، فه� يحتل املركز الأول بكل جدارة واقتدار حتى نهاية كان�ن الأول/دي�صمرب 
2012، حيث بلغت ن�صبة م�ج�دات البنك 60٫8% من م�ج�دات البن�ك الإ�صالمية يف 
الأردن؛ �صاملًة احل�صابات املُدارة ل�صالح الغري والظاهره خارج امليزانية، وبلغت ن�صبة 
اأر�صدة الأوعية الدخارية للبنك 64٫7% من اإجمايل ودائع العمالء؛ �صاملًة احل�صابات 
للبنك  وال�صتثمارية  املالية  الت�ظيفات  اإجمايل  وبلغ  الإ�صالمية،  البن�ك  يف  املُدارة 
بالن�صبة للت�ظيفات املالية وال�صتثمارية للبن�ك الإ�صالمية 57٫4%؛ �صاملًة احل�صابات 

املُدارة ل�صالح الغري والظاهره خارج امليزانية.

نتائج البنك يف نهاية الربع االأّول من عام 2013
ق البنك ارباًحا �صافية بعد ال�صريبة بلغت )10٫4( ملي�ن دينار مقابل )7٫2(  حقَّ

ملي�ن دينار عن الفرتة نف�صها من العام املا�صي.

ح�ايل  اإىل  لت�صل  احلايل  العام  من  الأّول  الربع  نهاية  يف  امللكية  حق�ق  وارتفعت 
)238٫9( ملي�ن دينار، مقابل )228٫5( ملي�ن دينار يف نهاية عام 2012 بن�صبة نّ� 

بلغت 4٫6 %.

وبلغت م�ج�دات البنك ُم�صاًفا اإليها احل�صابات املُدارة )ح�صابات ال�صتثمار املُخ�ص�س 
و�صندات املقار�صة( ح�ايل  )3٫31( مليار دينار مقابل )3٫28( مليار دينار يف نهاية 

عام 2012.

وو�صلت ودائع العمالء )مبا فيها احل�صابات املُدارة( يف نهاية الربع الأّول من العام 
يف  كما  دينار  مليار   )2٫95( مقابل  دينار،  مليار    )2٫98( ح�ايل  اإىل  احلايل 

.2012/12/31
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والظاهرة  الغري  ل�صالح  املُدارة  احل�صابات  )�صاماًل  وال�صتثمار  التم�يل  ر�صيد  وبلغ 
خارج امليزانية( للعمالء خالل الربع الأول من العام احلايل ح�ايل )2٫48( مليار 
ل مت�يل الأفراد  دينار، مقابل )2٫46( مليار دينار يف نهاية عام 2012،  حيث ي�صكِّ

ربع حجم التم�يل الكّلي للبنك.

التقنيات امل�صرفّية

البنكي  النظام  تطبيق  اأجنز  حيث  حديثة،  تكن�ل�جية  ب��صائل  خدماته  البنك  م  يقدِّ
اجلديد يف جميع فروعه ومكاتبه، ومت ت�صغيل املزيد من اأجهزة ال�صرف الآيل التي 
الآيل  ال�صراف  لأجهزة  الأردنية  ال�صبكة  ومع  العمالء  ح�صابات  مع  جميعها  ترتبط 
(JONET)، ومن خاللها مع �صبكة فيزا اإنرتنا�ص�نال خارج الأردن، اإ�صافة اإىل اإ�صدار 

البطاقات امل�صرفية كبطاقات الفيزا العاملية، وفيزا اإلكرتون، وبطاقات املا�صرت كارد. 
كما يتم ا�صتخدام اأنظمة الت�صال احلديثة يف جمال العتمادات واحل�الت مثل نظام 

 .(Union Western) ونظام احل�الت ال�صريعة ،(SWIFT)

الر�صائل  خدمة  يقدم  كما   ،(I-banking) ب�ا�صطة  للعمالء  خدماته  البنك  ويقدم 
قيم  ودفع  لال�صتعالم  الإلكرتوين  الت�صديد  خدمة  البنك  واأطلق   ،(sms) الق�صرية 
ف�اتري )هاتف اخلط الأر�صي الثابت، واخلط اخلل�ي، والإنرتنت( عرب م�قع البنك 
الأردن،  اأمنية  و�صركة  الأردن،  اأوراجن  مع  بالتعاون   (I-Banking) الإلكرتوين/خدمة 



اأع�صاوؤنا املوؤازرون

- 214 - املنتــــدى  257

ر ملتعاملي البنك وم�صرتكي اأوراجن واأمنية ال�صرعة والأمان، اإ�صافة  ومبزايا تقنية ت�فِّ
اإىل خدمة التح�يل املايل بني ح�صابات املتعامل وح�صابات اأخرى داخل البنك.

ذكية  كارد  فيزا  بطاقة  ي�صدر  الأردن  يف  بنك  اأّول  الأردين  الإ�ص��المي  البن�ك  ويعد 
 (vbv) م خدمة (card  smart) ُتطَبع  (In house)، كما اأنه اأّول م�صرف يف الأردن يقدِّ

للت�صّ�ق الآمن عرب الإنرتنت.

الت����ص���ال  م�ص����روع  م��ن  الأوىل  املرح����لة  من  النته��اء   2012 عام  خ�الل  وت��م 
.(Contact Center)

الدور االقت�صادّي واالجتماعّي

يق�م البنك بدور مميَّز يف دعم القت�صاد ال�طني واملجتمع املحلي، من خالل م�صاركته 
العامة،  واملرافق  والجتماعية  القت�صادية  الأن�صطة  يقدمه ملختلف  الذي  التم�يل  يف 
وم�صاركته يف روؤو�س اأم�ال عدد كبري من ال�صركات ذات النفع العام. هذا اإ�صافة اإىل 
دوره يف تعزيز القيم الروحية واخللقية يف املجتمع، وت�ثيق اأوا�صر الرتابط والرتاحم 
بني اأبنائه من خالل دعم اجلمعيات والهيئات اخلريية التي تت�ىل م�صاعدة العائالت 
ومت�يل  وتنم�ية،  اجتماعية  لغايات  احل�صنة  القرو�س  وتقدمي  الأردن،  يف  املحتاجة 

احلرفيني مل�صاعدتهم على الإنتاج والعي�س الكرمي.

الأوقاف  وزارة  مع  احلج  �صندوق  اإيداع  �صك�ك  اإ�صدار  اتفاقية  ت�قيع  مت  وقد 
لإتاحة  وذلك   ،2013 عام  بداية  يف  احلج  الإ�صالمية/�صندوق  واملقد�صات  وال�ص�ؤون 

فري�صة  اأداء  يف  للراغبني  الفر�صة 
احلج،  �صندوق  يف  ال�صرتاك  احلج 
لالدخار  اأداة  ال�صك�ك  تعترب  حيث 
ال�صرعية،  ال�ص�ابط  وفق  وال�صتثمار 

وُت�صاهم يف بناء القت�صاد ال�طني.

ويدعم البنك املبادرة امللكية لالإ�صكان 
ب�صيغة  ك���رمي«  لعي�س  ك���رمي  »���ص��ك��ن 
املنتهية  الإج��ارة  و�صيغة  املرابحة  بيع 
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ب��ال��ت��م��ل��ي��ك وف����ق ال�����ص���اب��ط 
ال�����ص��رع��ي��ة، ب���ال���ت���ع���اون مع 
لالإ�صكان  ال��ع��ام��ة  امل���ؤ���ص�����ص��ة 

والتط�ير احل�صري.

ع البنك خالل عام 2012  وقد وقَّ
اتفاقية مت�يل ل�صركة الكهرباء 
ملي�ن   )500( مببلغ  ال�طنية 
دولر  ملي�ن  و)100(  دي��ن��ار، 

وا�صتريادها،  والطاقة،  النفطية  وامل�صتقات  واملح�لت  والك�ابل  الأجهزة  ل�صراء  اأمريكي 
وما يلزم ال�صركة من م�صتلزمات اأخرى وبكفالة حك�مة اململكة الأردنية الها�صمية.

كما وقع البنك اتفاقية مت�يل مع �صركة م�صفاة البرتول الأردنية بقيمة )100( ملي�ن 
اأمريكي يق�م البنك الإ�صالمي الأردين مب�جبها مبنح ال�صركة التم�يل الالزم  دولر 

ل�صراء  امل�صتقات النفطية.

وتاأكيًدا لدور البنك الريادي يف دعم القت�صاد ال�طني من خالل اإدامة الت�ا�صل مع 
العديد  مع  م�صرتك  تعاون  اتفاقيات  على  الت�قيع  مت  فقد  املدين،  املجتمع  م�ؤ�ص�صات 
من الهيئات النقابية من مهند�صني واأطباء و�صيادلة واأطباء اأ�صنان واأطباء بيطريني 
التم�يالت  بتقدمي  مب�جبها  البنك  ويق�م  ومعلمني،  وحمامني  زراعيني  ومهند�صني 
اأو  امل�صاكن،  متلُّك  لغايات  كافة  النقابات  ملنت�صبي  الإ�صالمية  امل�صرفية  واخلدمات 

�صراء ال�صيارات اأو الأثاث باأ�صعار مناف�صة و�صروط مريحة وفق ال�ص�ابط ال�صرعية.

جوائز عاملّية
ح�صل البنك الإ�صالمي الأردين على جائزة اأف�صل بنك اإ�صالمي يف الأردن لعام 2013 
"The Banker" الربيطانية املتخ�ص�صة يف جمال البن�ك وال�صتثمار على  من جملة 
امل�صت�ى الدويل. وقد اأُ�صيفت هذه اجلائزة املتخ�ص�صة يف جمال البن�ك الإ�صالمية 
لأّول مرة اإىل اجل�ائز الأخرى التي متنحها املجلة للبن�ك املتميزة على م�صت�ى الدولة 
يف كل عام، نتيجة لقناعة اإدارة املجلة التاّمة ب�صرورة حتديد جائزة خا�صة لل�صريفة 
الإ�صالمية، التي اأثبتت قدرتها على حتقيق الإجنازات والثبات، رغم ما يحيط العامل 
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من تقلُّبات واأزمات اقت�صادية ومالية و�صيا�صية.

احلّكام  من  جمم�عة  حتكيم  على  بناًء  الأردين  الإ�صالمي  البنك  اختيار  جاء  وقد 
املتخ�ص�صني �صمن معايري حمددة،  وبناًء على النتائج التي حققها البنك خالل العام 
الإ�صالمي  والتم�يل  الإ�صالمية  ال�صريفة  عمل  تط�ير  حتقيق  يف  واإجنازاته  املا�صي، 
على م�صت�ى العامل بامتياز، وتاأكيًدا لدور الإدارة احلكيمة يف البنك، وجه�ده ال�صاعية 

للحفاظ على م�قعه املتميِّز يف جمال ال�صريفة الإ�صالمية.

منحت اأكاديية »تت�يج« جل�ائز التميُّز 
العربية  واملنظمة  العربية  املنطقة  يف 
دورتها  يف  الجتماعية  للم�ص�ؤولية 
نائب  �صحادة،  مو�صى  ال�صيد  الثالثة 
العام  املدير  الإدارة/  جمل�س  رئي�س 
ال��صاح  الأردين،  الإ�صالمي  للبنك 
ال�صتحقاق  ب��صام  مزيًنا  الأرج�اين 
جمال  يف  الرباءة  �صهادة  مع  الذهبي 
لقيادته  وذلك  احلكيمة،  القيادة 
الأردين  الإ�صالمي  للبنك  احلكيمة 

الذي مت اختياره كاأف�صل امل�صارف الرائدة على م�صت�ى ال�طن العربي.

يف  الإ�صالمية  ال�صريفة  ق�اعد  اإر�صاء  يف  املميزة  جله�ده  تقديًرا  التكرمي  هذا  وجاء 
التي  والإدارية  القيادية  بال�صفات  ولتميزه  الأردين،  ال�طني  القت�صاد  ودعم  الأردن، 
�صاهمت يف ترك ب�صمات وا�صحة واجنازات مميزة يف تط�ير قطاع ال�صريفة الإ�صالمية 
َمت ب��صفها  يف الأردن واملنطقة، وتقدمه من خالل م�صرية مهنية جتاوزت 30 عاًما ُقدِّ
ق�صة جناح رائدة  للبنك الإ�صالمي الأردين، وذلك �صمن حفل تكريي ُعِقد يف دبي 

مت اإجنازات ومبادرات يف جمال عملها. بتاريخ 2013/3/30 لتكرمي �صخ�صيات قدَّ

املالية  وامل�ؤ�ص�صات  البن�ك  املتخ�ص�صة يف جمال   (World Finance) - منحت جملة 
امل�صرفية، التي ت�صدر يف لندن، البنك الإ�صالمي الأردين جائزة اأف�صل بنك اإ�صالمي 
يف الأردن للعام 2012، وجائزة اأف�صل جمم�عة م�صرفية يف الأردن لعام 2012 لل�صنة 

الثالثة على الت�ايل.
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 (World Finance) جملة  منحت  كما   -
جائزة قيادة الأعمال وامل�صاهمة املمتازة يف 
رئي�س  لنائب  لعام 2012  الإ�صالمي  التم�يل 
للبنك  التنفيذي  الإدارة/الرئي�س  جمل�س 
�صحادة،  م��صى  ال�صيد  الأردين  الإ�صالمي 
�صخ�صية  اأف�صل  جائزة  منحه  �صبق  وقد 
املجلة  الأردن من  لعام  2009 يف  م�صرفية 
نف�صها، تقديًرا للم�صاهمة الفاعلة واملتميزة 
عق�د  خالل  الأردين  امل�صريف  القطاع  يف 
ثالثة، وحتقيق اإ�صافات ملم��صة على الأداء 

وا�صتمرارية  وال�صتدامة  البنك،  عمل  واجهت  التي  التحديات  وم�اجهة  واملنتجات، 
البنك  و�صل  حتى  الطم�حة،   والروؤية  البنك،  بر�صالة  واللتزام  الكفاءة  مع  النمّ� 
التقرير  ح�صب  وذلك  والنجاح،  التقّدم  من  عالية  درجات   اإىل  الأردين  الإ�صالمي 

ال�صادر عن املجلة.

)Global Finance( املتخ�ص�صة يف جمال البن�ك وامل�ؤ�ص�صات املالية  دت جملة  - جدَّ
امل�صرفية )ومقّرها ني�ي�رك( وللعام الرابع على  الت�ايل اختيارها للبنك الإ�صالمي 
اإ�صالمية يف الأردن لعام 2012، ومنحه  اأف�صل م�ؤ�ص�صة مالية  الأردين مبنحه جائزة 
لل�صنة الثالثة على الت�ايل جائزة اأف�صل بنك اإ�صالمي خلدمات التجزئة يف العامل لعام 
2012، وذلك ل�صتمرار البنك الإ�صالمي الأردين بامل�صاهمة يف نّ� التم�يل الإ�صالمي، 
الإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  مع  مت�افقة  منتجات  وتقدمي  العمالء،  حاجات  وتلبية 

وق�اعدها. 

- ح�صل البنك من (Dinar Standard) ومن (Dar Al-Istithmar) يف بداية عام 2010 
ال�صريعة/ال�صيا�صات  مقا�صد  حيث  من  اإ�صالمية  مالية  م�ؤ�ص�صة  اأف�صل  جائزة  على 
ال�صتثمارية، وعلى جائزة اأف�صل م�ؤ�ص�صة مالية اإ�صالمية من حيث مقا�صد ال�صريعة/

امل�ص�ؤولية الجتماعية.  
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دت �صركة (DNV) العاملية منح البنك الإ�صالمي الأردين للعام 2009 �صهادة اجل�دة  - جدَّ
العاملية ISO 9001: 2008 يف ُنظم الإدارة، التي تعربِّ عن ُح�صن اأداء البنك يف خمتلف 

الق�صايا الإدارية والإنتاجية، حيث مت منحه عام 2006 �صهادة الأيزو 9001-2000.

ت�صنيفات ائتمانّية و�صرعّية

درجة  البحرين(  )ومقّرها   (IIRA) للت�صنيف  الدولية  الإ�صالمية  ال�كالة  رفعت   -
 A(jo)/A-2 من  املحلي  امل�صت�ى  على  الأردين  الإ�صالمي  للبنك  الئتماين  ت�صنيفها 
للعملة  الدويل  امل�صت�ى  على  البنك  ت�صنيف  تثبيت  واأعادت   ،A+(jo)/A-1 لي�صبح 
الحتمالت  اأن  ال�كالة  واأفادت   ،BBB-/ A-3 املحلية  والعملة   ،BB+ /A-3 الأجنبية 

امل�صتقبلية جلميع هذه الت�صنيفات م�صتقّرة.

للعام 2011،   AA(SQR) ال�صرعية  للج�دة  البنك  نف�صها ت�صنيف  ال�كالة  ثبتت  كما 
وذلك لل�صنة الثالثة على الت�ايل، واأ�صاد التقرير ال�صادر عن ال�كالة  بامتثال البنك 
وذلك  الإ�صالمية يف معامالته ومت�يالته،  ال�صريعة  اللتزام  مببادئ   لأعلى معايري 
وهذا  لل�كالة.  ال�صرعية  اجل�دة  ت�صنيف  جمل�س  جانب  من  املعتمدة  للمنهجية  وفًقا 

الت�صنيف ه� اأعلى ت�صنيف �صرعي يح�صل عليه اأي بنك اإ�صالمي. 

الإ�صالمي  للبنك  ت�صنيفها  ب�رز«  اأن�د  »�صتاندرد  العاملية  الت�صنيف  وكالة  منحت   -
الأردين لاللتزامات ط�يلة الأجل بدرجة  (-BB) وثبتت ت�صنيفها الئتماين لاللتزامات 
ع م�صتقبلي �صلبي، يعك�س ت�قع ال�كالة للت�صنيفات  ق�صرية الأجل بدرجة (B) مع ت�قُّ

ال�صائدة يف الأردن.

 (BB-) ت�صنيف  على  مبحافظته  البنك  ت�صنيف   (Fitch rating) م�ؤ�ص�صة  ثبتت    -
لت�صنيف IDR  ط�يل الأجل، و(B) لت�صنيف IDR ق�صري الأجل، مع تعديل الت�قعات 
امل�صتقبلية من م�صتقرة اإىل �صالبة، وذلك نتيجة لتاأثري الأو�صاع ال�صيا�صية والقت�صادية 
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القابلية،  لت�صنيف   (BB-) على  البنك  بينما ح�صل  الأردن،  الت�صغيلية يف  البيئة  على 
.B+ وثبتت  امل�ؤ�ص�صة  ت�صنيف الدعم (4)، واأر�صية ت�صنيف الدعم

وح�صب تقرير وكالة (Fitch)، فاإن ت�صنيف البنك الإ�صالمي الأردين جاء متما�صًيا مع 
مدى ق�ته و متا�صكه داخلًيا وامتالكه لقاعدة م�صرفية اإ�صالمية ق�ية يف الأردن.

ع م�صتقبلي  ت�قُّ (-BBB)، مع  البنك  (Capital  Intelligence) ت�صنيف  م�ؤ�ص�صة  ثبتت 
 B وم�صتقر/  الأجنبية،  بالعمالت  الأجل  ط�يلة  لاللتزامات    BB/ وم�صتقّر  م�صتقّر 

لاللتزامات ق�صرية الأجل بالعمالت الأجنبية.

جمل�س االإدارة
- رئي�س جمل�س الإدارة

- جمم�عة الربكة امل�صرفية/ البحرين 
- ويثلها �صعادة ال�صيد عدنان اأحمد ي��صف.

- نائب رئي�س جمل�س الإدارة/ املدي�ر الع�ام
- �صعادة ال�صيد م��صى عبد العزيز �صحادة 

- الإدارة العامة: هاتف 5677377-5666325 فاك�س 5606144-5666326 
- �س.ب 926225 عّمان 11190 الأردن

jib@islamicbank.com.jo :الربيد اللكرتوين -
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كتاب »ذاكرة القد�س« الم�ص�رة )5 مجلدات(، لالأ�صتاذ الدكت�ر محمد ها�صم غو�صه، 
عّمان، المطبعة ال�طنية، 2010.

كتاب »القد�س، فل�صطين واالأردن في اأر�صيفات د. ه�صام الخطيب«
 Jerusalem, Palestine & Jordan in the Archives of Hisham Khatib, (London, 2013)
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القــــــــــــــــد�س
ِقْبلَة ال�َصوْق

ــْوِق َمــا َجـاَفـْتـِك َقـاِفـَيِتـي َيا ِقـْبــلَـَة الـ�َصّ
َوال َجـَفـْتــِك مـَِيـــاُه الـَقـــْلــِب َعــْن َعــَمـِد
َلـِكــن َغـَفــْوُت َوَنــــاُر الـُبـْعـــِد َتـْلـ�َصُعـِنـي
َوَمـــا اأََطـــلَّــْت َحـَبــــاَلـى الـَغــْيــِم بالـَبـَرِد
َفــُمـْنـُذ َغــاَلــِك َحــُدّ الّظــاِلــمــيـَن، َذَوى
َمِد َعــْزُم الـ�َصـَنـاِبـِك، واْمـَتـاَزْت ُروؤَى الَرّ
ــْدِر اأَ�ْصـِرَعـًة ــْبــُر َطـَيّ ال�َصّ َواأَْوَلــَم الـ�َصّ
اأَْلــَقــْت ِبــِه ِفـي َغـــَيــــابــاٍت ِمــَن اْلـَبــَدِد

ـْرُف ِمْن ُحَرِقي ـْوِق َنـَزّ احْلَ َيـا ِقـْبـلَــَة الـ�َصّ
َتــــاهلِل َلــــْم اأَْبـَتـِعــْد َيــــْومــــًا، وَلــــــْم اأُِرِد
َفـَمـا َعــَبــْرُت ُبـُحــوَر الـ�ِصـــــْعــِر َداِمـَيـــًة
اإال َرَجـــْعــــُت، َوِبــي َمـــــْوٌج ِمــَن اْلَكـَمِد
َوال َخــَطــْطــُت َبـَيــاَنـــًا ِفـيـِك يا َوَجـِعـي
اإال ِبـِحــْبــِر َوِريــٍد �َصــــاَل ِمــن َكــِبـــدي
والـيــوم اأَْرُقــــُب َواالأَْحــــــــزاُن َتـْغـُمـُرِنـي
َقــْتــِك ُعــُيــوُن الَبــْغـي َوالـَحــ�َصـِد اإِْذ َطـَوّ
َوَلـ�ْصــُت اأَْمـِلــُك َدْفـَعـــًا َعـْن َثـَراِك �ِصـَوى

ـْعـِر فـي اأَ�ْصـالِئـِه َجـ�َصِدي َبــْيــٍت ِمــْن الـ�ِصّ
ـُروِك َوَقــْوِمي َغــاَم َنـاِظرهـُم ُهــْم َحــا�صَ

�ِصعر: منى ح�صن حممد*

* �صاعرة من ال�ص�دان.
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ــُرُهــْم َعـْنـُهــْم، وَلـْم يـَُعِد! وَغــاَب َحــا�صِ
الُقــْد�ُس ِقــْبــلَــُتـَنـا االأُُوَلـى َوَحـْيـُث �َصــَرى
َخـــْيــُر االأََنـــــــاِم ِلـــــرٍب واحــــــٍد اأحــــــــــــِد
ــِتـهـا؟ َكــْيــــَف الُعــُبــُوُر اإَِلــى اأَْعــَتــاِب ُقـَبّ

ْوَهَنـت َجلَـِدي؟ ــبـيـُل اإَِلـى َمـْن اأَ َكــْيـَف ال�َصّ
َوَكــْيــــَف َيــْهــَنـاأُ فـي َعــْيــــ�ٍس َغـَطـاِرَفــٌة

ُطـوا ِبـالـِعــِزّ َوالَتـــلَـِد؟! ِمــْن بـعـــــِد َمــا َفـَرّ
ـَرِتــَهـا ــــــوا ِلـُنـ�صْ َيــــــا َرب َبــاِرْك ِبـَمـْن َهـَبّ
ــــُنـــوا بــِدَمـــــــاُهـــْم َلـــــْوَحـــَة االأََبـــِد َوَزَيّ
ـــى َقــْبـَل َمطلـِعِه َواأَْلـَهــُبــوا الَفــْجــَر حــَتّ
ُوَح َقــْبـَل الـَمــاِل والـَوَلــِد ُمـــوا الـــُرّ َوَقـــَدّ
ــْيــَل ِحـِيـَن ال�َصْيـُل َداَهـَمَهـا َوَعـاَنــُقــوا ال�َصّ
َواأْلَبـــ�ُصـــــوا الـَبـْغــَي َثــــْوَب الــُذِلّ والنــَكـِد
ـِر بـارُئـنـا ـــــــَرنـَا ِبــالـَنــ�صْ َيــا ُقــــــــْد�ُس َبــ�َصّ
وَقــاَلــَهــا اأَْحـــَمـــٌد ِفــي ُمــْحـكــِم الـ�َصـَنــِد
ـــاِح َمـــْوِعـــَدًة يا ُقـــْد�ُس اإَِنّ َلــَنــــا ِفـي الـ�َصّ
ـْحـَبـِة اجَللَـِد َيــاأِْتـي الـِرَجــاُل ِبــَهـا ِفـي �صُ
ِتــَنا َتــْبــَقـى ِفــِلـ�ْصـِطــــــــــيـُن ُعــْنـوانـًا ِلــِعــَزّ
�َصِد اإن �َصــــاءَنــا الَعـــــزُم، اأَْو �ِصــِئــَنـاُه ِبـالـَرّ
ــا َعلَـى الَعــْهـــِد َيـا ُقــْد�َصــاُه َفــاْنـَتِظـِري اإَنّ
ـِر الــَواِحـِد ال�َصــَمـِد  َفــْجــًرا َيــِجــُئ ِبـَنـ�صْ





داخل االأردن

املجلة + الكتباملجلة
لالأفـــــــــــراد: )20( ع�صرون ديناًرا اأردنًيا
للموؤ�ص�صات: )40( اأربعون ديناًرا اأردنًيا

لالأفـــــــــــراد: )50( خم�صون ديناًرا اأردنًيا
للموؤ�ص�صات: )100( مئة دينار اأردين

خارج االأردن
لالأفـــــــــــراد: )50( خم�صون دوالًرا اأمريكًيا

للموؤ�ص�صات: )100( مئة دوالر اأمريكي
لالأفـــــــــــراد:)150( مئة وخم�صني دوالًرا اأمريكًيا

للموؤ�ص�صات: )300( ثالثمائة دوالر اأمريكي

* متالأ هذه الق�صيمة وُتر�صل مع قيمة ال�صرتاك اإىل العن�ان الآتي:
منتدى الفكر العربي: �س. ب 1541 عّمان 11941 الأردّن

جملة املنتدى اأرجو قبول ا�صرتاكي في:   
االإ�صدارات ال�ّصنوية )الكتب( جملة املنتدى:    

اال�صــــــم:
العنوان:

قيمة اال�صرتاك*:    طريقة الدفع:        نقًدا
:CVV2  رقم الـ      

بطاقة فيزا رقم:          تاريخ انتهاء مدتها:

حوالة بنكية )�صافي القيمة(
رقم احل�صاب: 8/610 - 0118/001769 )البنك العربّي، فرع ال�صمي�صاين،عّمان - الأردّن(

التوقيع:
التاريخ:

ق�صيمة ا�صرتاك
في املجلة وفي كتب املنتدى


