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اعُتِم���َدت جمّل�������ة »املنتـــدى«، �سم���ن قاع���دة بيان���ات وملّخ�سات 
الدورّيات العلمّي���ة العاملّية، في املركز الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا 
ف���ي �سرياز/اإيران، وذلك َوْفًقا للموؤ�ّس���رات العلمّية املّتبعة لدى مركز املراجع 
الإ�سالمّي���ة الدولّية، بح�سب ما اأقّرته املنظم���ة الإ�س���المّية للت��ربية والث��قافة 
والعل����وم )الإي�سي�سك���و( في املوؤمت���ر الّرابع ل���وزراء التعليم الع���ايل )ت�سرين 
الأّول/اأكتوب���ر 2008(، وه���ي موؤ�ّس���رات تتعّل���ق بت�سني���ف الأداء البحثّي في 

البلدان الإ�سالمّية. 



واأجنبّيٍة  عربّيٍة  لكتٍب  الّر�سينَة  الّنقدّيَة  واملراجعاِت  الفكرّيَة  واملقالِت  املتعّمقَة  الّدرا�ساِت  املجّلُة  ت�ستقبُل   •
�سادرٍة حديًثا. 

اأقطارهم.  يف  للمجّلة  مرا�سلني  ُحْكًما  املنتدى  اأع�ساء  • ُيعّد 
اأّي  اإ�سافًة اإىل تقاريرهم عن  اأن�سطتهم الفكرّيِة والّثقافّية؛  اأْن تن�سر تقارير اأع�ساء املنتدى عن  • ي�سّر املجّلَة 

اأحداٍث مهّمٍة ُيتابعونها يف اأقطارهم. 
للتقييم.  م�ساهمٍة    كلُّ • تخ�سُع 

A4(، واأْن تكوَن مطبوعًة على  )مقا�س  �سفحة  ع�سرين  على  للّن�سر  املقّدمة  املاّدة  طوُل  يزيَد  ل  اأْن  • ُي�سرتط 
احلا�سوب )الكمبيوتر(. 

الإلكرتويّن.  بالربيد  املاّدة  اإر�ساُل  • ُيرجى 
اأخرى.  جهٍة  اأّية  اإىل  للّن�سر  مقّدمة  اأو  من�سورة    غرْيَ املاّدة  تكوَن  اأْن  • ُي�سرتط 

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

ة. و�ستعتذر هيئة التحرير عن قبول املواد التي ل يتوافر  • ُيرجى العناية بالأ�سلوب ومب�ستوى الّلغة عنايًة خا�سّ
فيها احلّد الأدنى من العناية باللغة. 

املقّدم.  املو�سوِع  على  املالئمة  الّتعديالت  اإجراء  بحّقها يف  الّتحرير  هيئُة  • حتتفُظ 
اأ�سحابها.  اإىل  للّن�سر  ُتقبل  ل  التي  املْو�سوعات  اإعادة  عدم  عن  الهيئُة  • تعتذُر 

م�ساهمِته.  على  رمزّيًة  مكافاأًة  الكاتُب  • ُينح 
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د. ال�صادق الفقيه
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي 
 رئي�س هيئة حترير جملة »املنتدى«

واأبعاد  اأهمية  انتقالية ذات  العدد متزامًنا مع مرحلة  ياأتي هذا 
املقّر  اتفاقية  بتوقيع  َنت  ُد�سِّ العربّي،  الفكر  منتدى  م�سرية  يف  عميقة 
لًة بوزارة  الإقليمي للمنتدى مع حكومة اململكة الأردنّية الها�سمّية - ممثَّ
الذي  الأردّن  ليكون   -  )2014/4/17( املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 
اأيدي  على   ،1981 عام  والفكرّية  الثقافية  املوؤ�س�سة  هذه  منه  انطلقت 
نخبة من اأ�سحاب الفكر والراأي واخلربة العرب، يف مقدمتهم رئي�سه 
اهلل،  حفظه  طالل،  بن  احل�سن  الأمري  امللكّي  ال�سمّو  �ساحب  وراعيه 
منطلًقا جديًدا اإىل اآفاق اأبعد مدى وات�ساًعا يف جت�سيد ر�سالة املنتدى 
النه�سوّية، التي مل حِتد عن مبادئها يف خدمة ق�سايا الوطن العربّي، 
ر العربّي يف ا�ستب�سار واقع الأّمة  وبلورة الإ�سهام امللمو�س للفكر واملفكِّ
املمكنة  وا�ست�سراف م�ستقبلها، ودرا�سة اخليارات  والإ�سالمّية  العربّية 
ل  الذي  املتكايفء  احلوار  من  قاعدة  على  العملّية،  احللول  و�سياغة 
ينتق�س من الثوابت يف الإيان بوحدة الأّمة، والعمل امل�سرتك يف �سبيل 
التنمية ال�ساملة واحلّقة لالإن�سان واملوارد والبيئة �سواء ب�سواء، وكذلك 
بالأخذ  اإبداعًيا  معها  والتفاعل  الإن�ساين  الفكر  تيارات  على  النفتاح 
والعطاء، كما هو �ساأن الفكر العربّي يف خمتلف ع�سوره، والزاهية منه 

ا، يف الإعمار احل�ساري.   خ�سو�سً

اإنطالقة جديدة
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لة خاللها،   ثالثة عقود ونيف من الإجنازات واخلربات املتح�سِّ اإنَّ
الفكر  اأعمدة  من  املزيد  لبناء  را�سخة  اأ�سا�سات  امل�سرية  لهذه  راكمت 
وامل�سروعات الفكرّية اخلاّلقة، القادرة على اأن تكون من روافع م�ستقبل 
وتباُدل  والآمال  بالروؤى  اأجله  من  وتت�سارك  الأجيال،  �سنعه  يف  ت�سارك 
ثمار احلكمة والتجربة. واإذا كانت بع�س الت�سنيفات الدولية قد اأدرجت 
واملنطقة  العامل  يف  الدرا�سات  مراكز  بني  متقدمة  مراتب  يف  املنتدى 
)املركز التا�سع على م�ستوى ال�سرق الأو�سط، والأّول على م�ستوى الأردن، 
يف  الدرا�سات  مراكز  اأهّم  عن  بن�سلفانيا  جلامعة  ال�سنوي  التقرير  وفق 
من  الثالثني  يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف  اأُطِلق  الذي   ،2013 لعام  العامل 
التناف�سّية  على  تن�سّب  ل  نظرتنا  فاإن   ،)2014 يناير  الثاين/  كانون 
التكامل وجتويد الأداء والتعاون الإيجابي مع نظرائنا  اإىل  بقدر ما ترنو 
الأّمة  ل�سوت  تاأكيًدا  والعاملّية؛  العربّية  والهيئات  واملوؤ�س�سات  املراكز  من 

ودورها يف �سياغة الفكر الإن�سايّن املعا�سر. وعلى اهلل التكال.



كلمة
�صاحب ال�ّصمّو امللكّي

االأمري احل�صن بن طالل
يف موؤمتر

الح�شارات في خدمة االإن�شانّية
5-7 اأّيار/مايو 2014

املنامة/ مملكة البحرين
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ب�ْصم اهلِل الّرحمن الّرحيم

الُة وال�ّصالم على نبّيِه االأمين وال�صّ

ْحِبِه وَمْن واالُه اأْجمعين وعلى اآِلِه و�صَ

�صاحَب ال�ّصمّو الملكّي االأمير �صلمان بن حمد اآل خليفة حِفَظُه اهلل؛

ف�صيلَة االإمام االأكبر الّدكتور اأحمد الطّيب، �صيخ االأزهر:

اأ�صحاَب المعالي والعطوفِة وال�صعادة:

ها الجمُع الكريم:  اأيُّ

ال�ّصالُم علْيكم ورحمُة اهلِل وبركاُته:

اآل  حمد بن عي�صى  الملك  اأخي  با�سمكم جميًعا - جاللَة  حّيي -  اأُ اأْن  ُي�سعُدني 
خليفة على رعايِت�ه الكريمة له�ذا الموؤتم�ر - الموّفق باإذن اهلل - في البحرين؛ هذا 

الحمى الغالي من وطِننا العربّي الكبير. 

يمّثل انعقاُد هذا الموؤتمر فر�سًة تتيُح لنا تدار�َس م�سيرِتنا العربّية والإن�سانية، 
واإنجازاِتنا على �سعيد الحوار الح�سارّي، في �سْوء التحدياِت والتحّولت الكبرى التي 

يمُر بها عالمنا. 

* 

* كلمة �سمو الأمير الح�سن بن طالل، رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه، في موؤتمر »الح�صارات في 
خدمة االإن�صانية«، الذي ُعقد في المنامة/مملكة البحرين، خالل الفترة 5-7 اأيار/مايو 2014.

الح�شارات في خدمة االإن�شانّية
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 اليوم باأوقاٍت ع�سيبة تغّلَب فيها العنُف على الحوار، وتراجعت الرحمُة  اإننا َنُمرُّ
اأمام �سطوِة الكراهية والنتقام. وفي هذه الآونة التي ي�سّكُل الغ�سُب المت�ساعد من 
تفعيٌل  هو  ال�ّسالَم  اأّن  نتذكَر  اأّن  يجب  داهًما،  خطًرا  العالم  امتداِد  على  حدود  دون 

متجّدٌد لقَيِم الثقِة والحتراِم والتعاطف.

اإننا بحاجة اإلى فهم جديد لطبيعة الثقافة والح�سارة، فاإذا كانت الثقافُة هي 
، الذي تت�سكل منه المفاهيم والقيم، والذي يدِرُك من خالِله   والنف�سيُّ الإطاُر الذهنيُّ
النا�س محيط�َهم، وي�سلكون وفًقا لهذا الإدراِك ليوؤثروا في هذا المحيط ويوؤثروا فيه، 

فاإن الح�سارة هي ِجماع كل الثقافات الإن�سانّية.

والح�سارات.  الثقافاِت  بين  والتحالِف  الحواِر  عن  الموؤتمر  هذا  في  ونتحّدُث 
فالثقافُة  ثقافة.  اآلف  ع�سرة  هنالك  الواحدة  الإن�سانّية  الح�سارة  اإطار  في  واأقول 
لبع�سنا،  ننظر من خاللها  التي  الكا�سفة  العد�سة  وهي  والأّمِة جمعاء،  للفرِد  عنواٌن 

ولالآخر الذي ي�ساركنا العي�س بثقافته في القرية الكونية.

من  الواحدة  الإن�سانية  الح�سارة  داخل  الثقافات  بين  الحوار  مو�سوع  وي�ُعّد 
اأبرز الق�سايا، التي ت�سغل بال المفكرين والباحثين في الوقت الراهن. وقد تزايدت 
الحاجة للنظر في خ�سو�سيات الثقافات نتيجة للتوا�سل والتقارب، الذي اأوجدته ثورة 
والتنوع  للتعدد  البع�س  نّبه  والذي  الحتكاك،  وزيادة  الكونية،  والمعرفة  الت�سالت 

والت�سابه والختالف، الذي ُيعطي للحياة الثراء والقيمة الُم�سافة. 

المو�سوع  اأن  رغم  الدينية؟  موؤ�س�ساتنا  وفي  حياتنا  في  الحوار  ثقافة  نخلق  فكيف 
يفتر�س �سوؤالين اأكثر جوهرية، هما: ما الذي نعنيه بالحوار؟ وما الذي نعنيه بثقافة الحوار؟ 

وهو  الم�ستركة،  والقيم  الإن�سانية  اأجل  الت�سامن من  فهو  بذاته،  قيمة  الحوار هو 
العدالة والحرية، التي ُيجمع على اأهميتها النا�س من اأي ثقافة، اأو ديانة كانوا، والحوار 
هو امتداد طبيعي لخلق القناعة والتوا�سع، الذي تج�سد في �سجود المالئكة لآدم في اأول 
عالقة ولقاء بينهم، وهو تج�سيد لف�سيلة التعلُّم التي ل ت�ستغني عنها حتى مالئكة ال�سماء.
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في  والم�ساركة  التعددية  مفاهيم  على  المجتمع  تربية  في  فاعل  اأثر  وللحوار 
والقيم  الجوامع  تعظ�م  التي  ال�صواء«  »الكلمة  عن  والبحث  العام،  ال�سالح  تحقيق 

الم�ستركة، ل عن »كلمة ال�صوء« التي تثير البغ�ساء وال�سحناء في النفو�س.

م�سوؤوليتنا  لأن  الآخر،  عن  البتعاد  اأو  ا�سطهاد  تبرر  ل  بالذات  القناعة  اإن 
والقبول  ال�سفوف  ور�ّس  الكلمة  لجمع  ن�سعى  اأن  علينا  تحتم  والدينية  الأخالقية 
ومهما  في جدواه،  الم�سّككين  عدد  كان  ومهما  الحوار؛  ق�سد  هو  وهذا  بالختالف. 
كانت النتائج التي ي�سل اإليها، فاإن ذلك يبقى اأف�سل األف مرة من ال�سقوط في خطاب 

الكراهية واأوهامه القاتلة.

اإن خطاب الكراهية الذي يعي�س على البغ�ساء، والذي اأ�سبح »�صناعة ثقيلة« 
 الأموال على فئة من النا�س قليلة، وتجلب الدمار على الب�سرية جمعاء، هو الذي  َتُدرُّ
يغذي الفتنة، ويدفع للنزاع وال�سراع والحروب، ويقود اإلى الفرقة والتجزئة. فاإذا كان 
اللقاء ال�سيا�سي م�ستحياًل في ظل اأو�ساعنا الحالية، هل لنا اأن ننادي بلقاء اأخالقي، 
من  هنا؛  من  اأطلقناها  واأن  �سبق  التي  لدعوتنا  تجديًدا  والعتدال؛  للو�سطية  يدعو 

المنامة، عندما نظم منتدى الفكر العربي موؤتمًرا عن الو�سطية.

اإن حوار الثقافات لي�س مح�سوًرا بين اأتباع الأديان فقط؛ َيَتقفى اأثر الق�سايا 
العقدية والغيبية، التي تختلف حولها التف�سيرات وتتعار�س التاأويالت، واإنما يت�سع في 
مداه الأق�سى اإلى »عالم ال�صهادة«، الذي اأوكل اهلل مهمة قيادته لالإن�سان عندما جعله 
»في االأر�ص خليفة«، وجعل مهمته عمارة الأر�س وا�ستدامة الأمن وال�ستقرار فيها.

ورغم اأن فكرة الحوار بين اأتباع الأديان تبدو وا�سحة، ولكن الأمر الذي ي�ستحق 
النظر والتروي هو ماذا نعني عندما نقول اإننا ينبغي اأن ن�سارك في الحوار؟ في كثير 
من الأحيان، النا�س ينظرون اإلى الحوار بمعنى محدود جًدا، ولكن ما يعنيه الحوار 
بين اأتباع الديانات هو �سيء اأو�سع من ذلك بكثير؛ اإنه يعني ال�سلم الجتماعي الذي 

ُيف�سي اإلى ال�سلم العالمي.
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النا�س يفكرون اأحياًنا في الحوار كالحالت التي يجل�س فيها الزعماء الدينيون 
اللطيفة، ويختارون كلماتهم بحذر،  والعلماء مًعا، وي�سدرون الت�سريحات المتفائلة 
في محاولة لو�سع لم�سة اإيجابية على الأ�سئلة الجدلية، ويتجنبون بعناية اأي مو�سوع 
قد ي�سبب الحتكاك، اأو يخد�س الم�ساعر. وباخت�سار، فاإنهم يفكرون في �سيء اأقرب 

اإلى حفلة �ساي بين اأتباع الأديان. 

من  العديد  اأن  الم�ستغرب  من  فلي�س  لديهم،  التي  الفكرة  هي  هذه  كانت  اإذا 
الم�سلمين، واأتباع الديانات الأخرى، مت�سككون في قيمة مثل هذه اللقاءات، التي قد 
اأجندة  وقًتا �سمن  له  وترًفا ل يجدون  لل�وقت،  باعتب�ارها م�سيع�ة  ا  اأي�سً اإليه�ا  ينظر 
م�سغولياتهم، اأو هو مجرد تمرين في مجال الَعالقات العامة، اأو حتى م�ساومة ب�ساأن 

م�سائل الإيمان. 

اإن الأمر اأهم واأعظم من ذلك بكثير. اإنه يعني ثقافة الحوار. فماذا يعني خلق 
اأنه عندما  اأخالقية متكاملة...  تعني منظومة  العبارة  اأن  اأفهم  الحوار«؟ اأنا  »ثقافة 
التزامهم الأخالقي، وعندما ت�سمل  يكون الحوار لدى الم�سلمين جزًءا ل يتجزاأ من 
م�ساركة الفرد على مبداأ النفتاح وال�ستعداد للدخول في الحوار، فاإن ثقافة الحوار 

ينبغي اأن تكون موجودة في المجتمع لدى كل الجماعات. 

لالأن�سطة،  ال�سخ�س  اختيار  في  اآثار  له  ولكن  فقط،  نظرًيا  اأمًرا  لي�س  هذا 
اإلى  يوؤدي  الم�ستقبل. اإنه  في  والم�ساريع  والتخطيط  والأموال،  الوقت  وا�ستخدام 
منفتح  المجتمع  هذه  مثل  اأن  يفتر�سوا  اأن  الغرباء  على  ي�سهل  حيث  متاآلف،  مجتمع 
المجتمع  هذا  عناية  على  ملمو�سة  اأدلة  اإلى  ي�سير  اأن  للمرء  ويمكن  الحوار،  لجهود 
بالحوار. وي�سبح الحوار واحدة من الخ�سائ�س التي تمّيز الجماعات والحركات فيه.

الكونية  الإن�سانّية  الح�سارة  في  الثقافات  حوار  يقت�سر  اأن  يجوز  ل  لهذا، 
نعظم  اأن  يجب  واإنما  له،  تاريخية  �سواهد  عن  والبحث  الحوار  لهذا  التنظير  على 
متج�سًدا  يكون  اأن  ويجب  والم�ستركات،  الحقيقة  لفهم  ناظمة  روؤية  وفق  الجوامع 
اأعراقهم،  اأو  دينــهم،  كان  مهما  االإن�صــــــان،  بني  كل  بين  والّتعاون  »الت�صامن  في 
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 َمْن   اْلِبرَّ  اأَن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَم�ْسِرِق َواْلَمْغِرِب َوَل�ِكنَّ اأو ثقافاتهم...« َلْي�َس اْلِبرَّ

ِه َذِوي اْلُقْرَبى  يَن َواآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِّ ِبيِّ  َواْلَيْوِم الآِخِر َواْلَمالآِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ اآَمَن ِباهلّلِ
َكاَة  الَة َواآَتى الزَّ َقاَم ال�سَّ َقاِب َواأَ اآِئِليَن َوِفي الرِّ ِبيِل َوال�سَّ َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َساِكيَن َواْبَن ال�سَّ
اء َوِحيَن اْلَباأْ�ِس اأُوَل�ِئَك  رَّ �َساء وال�سَّ اِبِريَن ِفي اْلَباأْ َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم اإَِذا َعاَهُدوْا َوال�سَّ

َدُقوا َواأُوَل�ِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن )البقرة:177(. الَِّذيَن �سَ

وفي الوقت الذي يجتهد فيه المخل�سون لتعظيم الجوامع والم�ستركات، يعمُل 
بحتمية  زاعمين  وال�سراعات،  النزاعات  وت�سجيع  الِخالفات  تعميق  على  اآخرون 
م  المواجهة بين الغرب وال�سرق، خا�سة َمَع العرب والم�سلمين، مما زاَد َحمالت التهجُّ

على الثقافة العربّية الإ�سالمّية.

وخالًفا لمقولة �سراع الح�سارات، والمواجهة، و»حتميتها المزيفة«، التي ي�سوغ 
ن�ستطيع  فاإننا  با�ستمراره،  ويب�سرون  والخراب،  الّدمار  المنّظرين  بع�س  من خاللها 
اأن نرى بو�سوح اأن الغاية التي اأرادها اهلل من خلق النا�س؛ مختلفين ومتنوعين، هي 
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ التعارف َيا اأَيَُّها النَّ

 َعِليٌم َخِبيٌر )الحجرات: 13(. َ  اهللَّ  اأَْتَقاُكْم اإِنَّ ِ  اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ اإِنَّ

واإن »التدافع«، ل ال�سراع والتقاتل والتباغ�س، هو الذي يحفز روح البحث عن 
  َف�َسَدِت الأَْر�ُس َوَل�ِكنَّ ُهْم ِبَبْع�ٍس لَّ ا�َس َبْع�سَ  النَّ الف�سائل والقيم والحقوق َوَلْوَل َدْفُع اهلّلِ
ِبَبْع�ٍس  ُهم  َبْع�سَ ا�َس  النَّ   ِ َدْفُع اهللَّ َوَلْول  اْلَعاَلِميَن)البقرة:251(.  َعَلى  ٍل  َف�سْ ُذو    اهلّلَ
 َمن  ُ  اهللَّ َرنَّ  َكِثيًرا َوَلَين�سُ ِ َلَواٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها ا�ْسُم اهللَّ َواِمُع َوِبَيٌع َو�سَ َمْت �سَ ُهدِّ لَّ

 َعِزيٌز )الحج:40(.  َلَقِويٌّ َ  اهللَّ ُرُه اإِنَّ َين�سُ

دّيِة  الّتعدُّ اأّن احتراَم  اإّل  والمعتقداُت في بع�س جوانِبها؛  الّثقافاُت  وقد تختِلُف 
ُقد�سّية  اإلى  التي تدعو  الم�ستَركة،  للِقَيِم  اأ�سا�ٌس متيٌن  التنّوِع  ُبّد منه. ففي  والّتنوُِّع ل 

الحياة ووقاِر الإن�سان وكرامِته. وهذا هو بيُت الق�سيد.
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   القراآن على احترام التعددّية وقبوله حتى في البحث الحقيقة... َوِلُكلٍّ وقد حثَّ
   َعَلى ُكلِّ  اهلّلَ  َجِميًعا اإِنَّ ِت ِبُكُم اهلّلُ يَها َفا�ْسَتِبُقوْا اْلَخْيَراِت اأَْيَن َما َتُكوُنوْا َياأْ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ

�َسْيٍء َقِديٌر )البقرة: 148(.

واأكد اأن الأنبياء لهم �سرائع متعددة تن�سجم َمَع حاجات اأقوامهم وم�سكالتهم 
اْلِكَتاِب  ِمَن  َيَدْيِه  َبْيَن  َما  لِّ ًقا  دِّ ُم�سَ   ِباْلَحقِّ اْلِكَتاَب  اإَِلْيَك  َواأَنَزْلَنا  المختلفة  ولغاتهم 
   ِلُكلٍّ ا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِبْع اأَْهَواءُهْم َعمَّ  َوَل َتتَّ َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما اأَنَزَل اهلّلُ
َما  ِفي  َيْبُلَوُكْم  لِّ َوَل�ِكن  َواِحَدًة  ًة  اأُمَّ َلَجَعَلُكْم    اهلّلُ �َساء  َوَلْو  َوِمْنَهاًجا  �ِسْرَعًة  ِمنُكْم  َجَعْلَنا 
 َتْخَتِلُفوَن ِفيِه  ِبَما ُكنُتْم  ُئُكم  َفُيَنبِّ َلى اهلل َمْرِجُعُكْم َجِميًعا  اإِ اآَتاُكم َفا�ْسَتِبُقوا الَخْيَراِت 

)المائدة:48(.

التعّددية،  روح  قتل  هو  القد�ص«  »�صّم  لعملية  رف�سنا  اأ�سباب  اأهم  اأحد    اإنَّ
اليبو�سيين  اأح�سانها  بين  جمعت  والتي  المقد�سة،  المدينة  تاريخ  عليه  انطوى  التي 
الإق�سائية  على  المنهجي  الرد  فاإن  لذلك،  والم�سيحيين.  والم�سلمين  والكنعانيين 
غ العدوان بمبررات دينية، هو العتدال وزيادة  د الُفرقة وت�سوِّ ال�سهيونية، التي تمجِّ
الحر�س على تعدديتنا العربّية والإ�سالمّية، التي تقّوي المجتمع وتوّحده على اأهداف 

م�ستركة، وتحترم الخ�سو�سيات المذهبية والدينية والعرقّية.

لهذا، يجب اأْن نرّكز على ر�سالِة العتدال والتعّددية الإن�سانيِة التي ُينادي بها 
نكن  لْم  اإْن  وو�سطّيون  معتدلون  باأننا  الإدعاء  في  ال�ستمرار  يمكننا  ل  اإذ  الإ�سالم. 
المواقف  اتخاذ  اإلى  والدعوِة  التنّوع،  واحترام  المعتدل  الإ�سالم  ن�سر  في  فاعلين 
ن�ستطيَع  فلن  ال�ّسالم،  نحو  ال�سعي  في  فاعليَن  نكْن  لم  واإْن  اإليه.  ا�ستناًدا  المعتدلة 

الإدعاَء باأننا مخل�سوَن لر�سالة ديننا.

اإلى  تحتاُج  التي  والتنوير،  الإ�سراق  وفكرة  اأّمتنا،  اإ�سراقاِت  في  نتاأمل  دعونا 
اإحياء الهتمام بالفكر والأدب والفن والعلم، وتقديِر كل عمٍل يحتفي بقيمة الحياة، 
ب والغلّو والت�سّدد والتطّرف، التي توؤدي اإلى  وُنق�سي تيارات الجمود والتحّجر والتع�سُّ

جفاف هذه الحياة وت�سّحرها.
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الهجرة  وجه  في  وعقولهم  وكفاءاتهم  اأبناِئها  بطاقات  بالُدنا  تحتفَظ  فِلَكي 
والتهمي�س، علينا اأن ُنهّيء لهم بيئة �سليمة جاذبة، تتهياأ فيها الفر�س، وي�سيع العدل، 
القلب  من  الحقيقي  ال�سالم  ينبَع  اأن  على  والحر�س  ال�ّسالم،  يعّمها  واآمنة،  م�ستقّرًة 

والعقل، واأن يقوَم على الأفعال ل على الأقوال. 

وقطًعا ل ين�سجم القول والفعل بال�ستحواذ على الحقيقة مع »الرحابة االإلهية« 
مو�صى بالتعلُّم من العبد ال�سالح، الذي ل يعرفه اأحد. ودعت  اأمرت كليم اهلل  التي 
خاتم النبيين اإلى دعاء ربه باأن يزيده من العلم »زدني علًما«، لأن التمركز حول الذات 
َلَدْيِهْم َفِرُحوَن، وهو  ِبَما   ِحْزٍب  ُكُلّ والغرور بما لديها من المعرفة هو فرح مزيف 

ينتج نوًعا جديًدا من الق�سائية المقد�سة؛ هو الأ�سواأ والأخطر.

واأقول، وفي ظل ح�سارة اإن�سانّية كونية متنّوعة ومتعّددة الثقافات، يبحث النا�س 
اإلى النتماءات  اأنه من ال�سواِب النظُر  اأعتقد  اأنني ل   الم�واطنين، ورغ��م  عن دولةَ 
مع  بالمقارنة  متخلفٌة  اأنها  على  والجهوية،  والطائفّية  والع�سائرية  القبلية  الأ�سيق؛ 
هذا  دور  ويتراجُع  المواطنين.  دولة  غياب  يعك�س  بديٌل  هي  اإنما  الوطنّي،  النتماء 

البديل عندما توجد دولة المواطنين العادلة.

اأو  اإلغاء النتماءات الحمائلية والقبلية في غياِب جواٍب وطنٍي،  لهذا، ل يمكُن 
قومٍي، لحاجاِت النا�س الحياتيِة، بل يجب تفهمها وفهُم دورها الجتماعّي، لأن تطور 
الهوية الوطنية وتراجع النتماءات القبلية يح�سُل بموازاٍة مع تحّرك الدولة الوطنية 

نحو دولة المواطنين.

لقد اأعطى القراآن للعدالة الإلهية قيمة عظمى تتجاوز الأ�سماء والأعراق لْي�َس 
ا َوَل   َوِليًّ  اأَْهِل اْلِكَتاِب َمن َيْعَمْل �ُسوًءا ُيْجَز ِبِه َوَل َيِجْد َلُه ِمن ُدوِن اهلّلِ ُكْم َول اأََماِنيِّ ِباأََماِنيِّ
َة  ْوَل�ِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنَّ نَثى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفاأُ اِلَحاَت ِمن َذَكٍر اأَْو اأُ يًرا َوَمن َيْعَمْل ِمَن ال�سَّ َن�سِ

َوَل ُيْظَلُموَن َنِقيًرا )الن�ساء:123-122(.

اإن تطويَر الحوار على المدى البعيد ي�سهُم في اإيجاد ثقافة �سيا�سية مجتمعية 
تكون غنية بالتعّددية، ويتم فيها اإيجاد نظام اإن�سانّي اأخالقّي وفهر�س عالمّي م�سترك 

للقيم الإن�سانّية.
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اإليه  نحتاج  وما  والمادّية.  الب�سرية  بالموارد  زاخر  الإ�سالمّي  عالمنا  اإن 
الدينية  الأ�سا�سية  القيم  اإلى  ا�ستناًدا  وتنميتها  الموارد  لهذه  الذكي  ال�ستثمار  هو 
والإن�سانّية؛ بما فيها التكافل الجتماعّي والزكاة وهي اأداة للتكافل الجتماعّي ودافع 

للتنمية القت�سادّية. 

الم�سلمين على م�ستوى  لتلبية حاجات  تاأ�سي�س نظام م�ستدام  اإلى  اإننا بحاجة 
اأو هيئة عالمية  للزكاة والتكافل،  الإ�سالمّي، مثل �سندوق عالمّي فوق قطرّي  العالم 

للزكاة اأو �سندوق اإقليمّي للت�سامن.

اإن التركيَز على فن المحادثة النبيل واآداب المجال�س يمّكننا من اللحاق بالّركب 
في مجال التطور، طالما اأن غايَتنا هي التنوير، اأًيا كان م�سدره.

ا  ويقت�سي الحواُر الإيجابّي لي�س فقط ت�سجيع فّن المحادثة النبيل، واإنما اأي�سً
الملّحة في  بالق�سايا  الوعي  وتعميق  المثمر،  الفكرّي  التفاعل  وتر�سيخ  الإ�سغاء،  فن 
عالمنا. وفي هذا الإطار، اأوؤكد اأن للمجال�س اآداًبا واأهداًفا واأ�س�ًسا ت�ستند اإلى »تعظيم 

الجوامع واحترام الفروق«، وفق مقولة الإمام ال�ساطبي.

الإيماِن  على  القائم  الفكرّي  التفاعل  اإلى  يحتاُج  الأفكار  درب  على  ال�سير  اإن 
والأخالق والعلم والعمل والمعرفة بالواقع المحلّي والإقليمّي والدولّي. 

ومهما اختلفنا على هذا الطريق، ل بد اأن نتفَق حول المعايير الكونّية والحريات 
المدنّية وقد�سية النف�س الإن�سانّية. ومن �ساأن الحوار الح�سارّي اأن يعّزَز هذا التوجه 
عبر تطوير الخطاب الثقافي وثقافة الم�ساركة والتركيز على ق�سايا الأمن الإن�سانّي 

والنفتاح على ثقافة الآخر وا�ستيعابها.

ل بد لنا اأن ندرك اأن حوار الثقافات ل يمّر من خالل التخّلي عن الهوية التي 
تعك�س الخ�سو�سية، كما اإن ذلك الحوار ل يعني »احتكار العالمّية« في اأنموذج واحد 
غير قابل للنقد اأو التغيير. كما اأن زيادة التمركز حول العرق اأو الطائفة، اأو الدين، 
لي�س نتاًجا للدين بقدر ما هو نتاج لم�سكالت مادّية واجتماعّية اأوجدها النا�س نتيجة 

لخطاأ في فهم التنّوع والتعّدد.
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لهذا، ل بد للخطاب الح�سارّي الإن�سانّي اأن يجمع بين روحانية الإ�سراق، التي 
اأ�سهم بها ال�سرق بامتياز، وبين عقالنية التنوير التي للغرب فيها اإ�سهاماته، والتي ل 

ينبغي اأن ُتنكر.

براغ،  »منتدى2000«،  موؤتمر  اأمام  األقاها  كلمة  في  الما،  الداالي  يقول 
جمهورية الت�سيك، 4 اأيلول/�سبتمبر1997: »في المجتمعات الب�صرية �صتكون هناك 
اأننا جميًعا  هو  اليوم  الواقع  والم�صالح. ولكن  النظر  اختالفات في وجهات  دوًما 
اأن نتعاي�ص على هذا الكوكب ال�صغير. وبالتالي، فاإن الطريقة  مترابطون ويجب 
المعقولة والذكية الوحيدة لحل الخالفات وتعار�ص الم�صالح، �صواء بين االأفراد 
اأو الدول، هي من خالل الحوار. لذا، فاإن تعزيز ثقافة الحوار والالعنف من اأجل 

م�صتقبل الب�صرية هو بالتالي مهمة هامة للمجتمع الدولّي.«

ابن  اأمثال  الم�سلمون،  العلماء  اأ�سهم  فقد  المت�سامنة،  الإن�سانية  الروح  وبهذه 
ر�سد، والفارابي، وابن البيطار، والخوارزمي، وابن الهيثم، وابن �سينا، في الح�سارة 
واخترعوا  والريا�سيات،  والكيمياء  والفلك  كالطب  العلوم،  مختلف  وفي  الإن�سانّية، 
الأرقام الح�سابية، والك�سر الع�سري، وعلم المثلثات، وعلم الب�سريات، وعلم الفلك. 
كما قام العلماء الم�سلمون بترجمة الموؤلفات اليونانية والفار�سية والهندية و�سرحوها؛ 
ما اأ�سهم في الحفاظ على التراث المعرفّي لل�سعوب الأخرى وتوا�سل التراكم المعرفّي 

الإن�سانّي، الذي تقوم عليه الح�سارة الكونّية.

واإذا كانت ق�سيُة النفتاِح على الثقافات الأخرى في الما�سي ق�سية خيار،ٍ  ففي 
 منه. انفتاح الثقافات  اأمًرا ل مفرَّ اأ�سبح النفتاُح  ع�سِر الترابط وثورة الت�سالت، 
على بع�سها دون هيمنة وفي اإطار فكٍر تعددي من �ساأنه اإغناء وتطويُر الثقافات في 

العالم وتطويُر الح�سارة الإن�سانّية الكونّية.

في اإطار الحديث عن الحوار الح�سارّي، ل بد من تاأكيد النقاط الآتية: 
اأواًل: ل بد من ت�سجيع مبداأ التكافوؤ بين الثقافات المختلفة وتطبيقه على اأر�س 
 طَرٍف  ا بين الثقافاِت يتعّرُف من خالِله كلُّ الواقع. فيكون الحوار المن�سود حواًرا نّديًّ

حقيقَة الطَرِف الآَخر. 
على  ق�سًرا  لي�س  المنحرَف  المتطّرَف    التكفيريَّ الفكَر  باأّن  الإقرار  ثانًيا: 

ح�سارٍة بعْيِنها اأو ح�سًرا في اتباع ديانٍة دوَن اأخرى. 
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واأكل ذبيحتنا، فهو م�سلم  قبلتنا  وا�ستقبل  : )من �سلى �سالتنا  النبي  قال 
ا�ستقبال  ف�سل  ال�سالة/باب  البخاري/كتاب  )�صحيح  علينا(.  ما  وعليه  لنا  ما  له 

القبلة/حديث رقم 395(.
ثالًثا: العمل على تطوير موؤ�ّس�ساِتنا التعليمّية؛ حتى تتمّكَن من بناء العاِلِم الم�سلِم 

الم�سّلِح بالمعرفة، واإعداِد الطالِب الذي يفهم مجتمعه والعاَلم الذي يعي�س فيه. 
نا للحقائِق التاريخّية مع  رابًعا: المحافظة على المو�سوعّية والتجّرد في عر�سِ
التركيِز على قيِم المحّبة وال�ّسالم والحترام، كْي ين�ساأَ جيل يوؤمُن بالتعاي�س مع الغْير 
اأجل الم�ساهمة في �سْوِغ  اإلى تكاتفنا جميًعا من  واحترام قيِمه. وهو م�سروٌع بحاجة 
 على الحوار والّتعاون والتكامل، ل على ال�سراع والت�سادم. ف�سوِل تاريِخنا المبنيِّ

الّنقدّي  والمْيل  رة،  المتب�سّ والمتابعة  الدوؤوب،  المعرفّي  العمل  من  بد  ول 
الم�سوؤول، والرغبة في التغيير والتجّدد، والنظر في م�سير الأمة وم�ستقبلها. وهنا تقُع 

م�سوؤولّيٌة كبيرة على عاتق النُّخِب الفكرّية واإرادتها في �سْنِع الم�ستقبل. 

الثقافات  َمَع  وتفاعل  حوار  ثقافة  اأ�سا�ًسا  هي  الإ�سالمّية  العربّية  ثقافتنا  اإن 
ونزاعات  والعنف  والتطّرف  والنغالق  ب  التع�سُّ اأ�سكال  ترف�س جميع  وهي  الأخرى، 

الهيمنة والنفرادية والإق�ساء.

اإنها ثقافة توؤمن بالختالف والتعّدد والتنّوع، وتعتبر اأن هذه الظواهر مرتبطة 
بالطبيعة الإن�سانّية نف�سها وهي اأ�سا�س تطورها وثرائها وتجّددها الم�ستمر.

 تحقيق حوار �سليم وناجع بين الثقافات والح�سارات يحتاج اإلى توافر عدة  اإنَّ
�سروط اأهمها الإقرار بالآخر ووجوده، واحترام خ�سو�سياته، والندّية والم�ساواة بين 

مختلف الأطراف المتحاورة.

الم�سروعات  الثقافات والح�سارات داخل جميع  الحوار بين  اإدراج ق�سية    اإنَّ
والت�سالية،  والعلمّية  والثقافية  التربوية  المجالت  بمختلف  المتعلقة  والبرامج 
والعمل على ال�ستفادة بما يوفره مجتمع المعرفة من و�سائل واإمكانات، هو اأمٌر في 

تطور مطرد.
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وهنا، ل بد من النتقال بالخطاب الإ�سالمّي من حفظ الن�سو�س، على اأهميتها، 
اإلى تطوير مناهج الفهم والتف�سير، ومن فقه ال�سريعة اإلى مقا�سدها، ومن فقه العودة 
اإلى الما�سي اإلى فقه الماآلت وا�ست�سراف الم�ستقبل، ومن الدفاع الجدلي العقيم عن 

الأفكار والت�سّورات الجامدة اإلى مراجعتها وتطويرها. 

والطاقة  المياه  مثل  تواجهنا  التي  التحديات  َمَع  التعامل  اإلى  بحاجة  اأننا  كما 
في اإطار روؤية ناظمة لالإقليم تاأخذ بعين العتبار المتداد الإقليمّي الطبيعّي، واأهمية 
ذلك في تحقيق التنمية الم�ستدامة. وفي اإطار هذا التوجه، تم في العام 2009 اإطالق 
منتدى غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا WANA Forum، وهي مبادرة اإقليمية ت�سعى اإلى 
اإحياء مفهوم  تعمُل على  كما  المنطقة،  تهم  التي  الق�سايا  للتداول حول  اإطار  اإيجاد 
التنمية  يحقق  بما  والطبيعية  الإن�سانّية  بالبيئة  العناية  اإطار  في  الإقليم  في  الِحمى 

الم�ستدامة.

لمملكة  �سكري  اأجدد  اأن  الكريم،  الح�سور  اأيها  لي،  ا�سمحوا  الختام،  وفي 
الحوار  ق�سايا  حول  النظر  وجهات  لتبادل  لنا  الفر�سة  هذه  اإتاحتها  على  البحرين 

الح�سارّي.

اأحّييكم مرة اأخرى؛ واأ�صلُِّم علْيكم، ، ، 



محور العدد
الُهوّية والتنّوع الثقافّي
في الــــوطـــــن العـــــربّي
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الحلول ال�شيا�شّية للتعاي�ش في ظل االختالف والتعّدد
)الفيدرالّية: دعوة للتق�صيم اأم حل للم�صكالت؟(*

اأ. محمود جميل الجندي**

ملخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة اإلى بيان واقع الأقليات والطوائف في الوطن العربي، من 
خالل تناولها ق�سية التنوع القومي والديني والطائفي، وهي واحدة من اأكثر الق�سايا 
في  البحث  اإلى  الدرا�سة  وتطرقت  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة  في  وح�سا�سية  تعقيًدا 
اأف�سل ال�سبل للتعاي�س بين هذه المكونات، من خالل ا�ستعرا�س بع�س تجارب الدول 
بع�س  تطبيق  اإمكانية  بيان  الدرا�سة  وحاولت  الإطار.  هذا  في  الأخرى  والمجتمعات 
الحلول ال�سيا�سية في هذا المجال، ومنها نموذج »الفيدرالّية«، وما هي اإمكانية نجاحها 
في بع�س الأقطار العربية، ول �سيما تلك ذات التنوع القومي والطائفي كالعراق؟ كما 
حاولت الدرا�سة الإجابة على مجموعة من الأ�سئلة الرئي�سية والفرعية، ومنها: ما هو 
حجم م�سكلة الأقليات في الوطن العربي؟ ولماذا ُيعِر�س النظام العربي عن حل هذه 

الم�سكلة؟ وهل ي�سلح نموذج الفيدرالّية في الدولة العراقية؟

وتو�سلت الدرا�سة اإلى مجموعه من النتائج والتو�سيات؛ على راأ�سها اأن معظم 
الدول العربية وفي معظم الفترات ا�ستخدمت اأ�سلوب الإلغاء والتهمي�س تجاه الأقليات، 
ولم تعترف بهذه المكونات ك�سركاء وم�ساوين في الوطن وفي الإرث الثقافي والتاريخي 
الأقليات  تاريخ  اأن  العربية يجد  التاريخ  يقراأ كتب  َمْن  واأن  الم�سترك ب�سورة جدية. 
ُيْعَر�س فيها باقت�ساب، ودائًما عبر ربطها باأ�سخا�س معينين اأو اأحداث معينة، ولي�س 
اإن قيام عراق فدرالي  اإلى  كوجود اجتماعي وثقافي وديني قائم بذاته. كما تو�سلت 
�سيكون م�ستقًرا على الأرجح اإذا لجاأ العرب الذين ي�سكلون نحو 80 % من �سكان العراق 

* مت حتكيم هذه الدرا�سة وفق املعايري املعتمدة يف املجلة.
** باحث يف درا�سات ال�سالم والنزاعات/ الأردن.
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اإلى ت�سكيل اأكثرية وطنية متما�سكة، وفي حال انق�سام العرب، على اأ�سا�س �سيعي - �سني، 
قوية  ممار�سات  اإر�ساء  في  نجح  اإذا  ممكًنا  اأمًرا  يظل  فدرالي  عراقي  اتحاد  قيام  فاإّن 
في  بما  الفيدرالّية،  الحكومة  والعربية �سمن  الكردية  الجماعات  بين  ال�سلطة  لقت�سام 
ذلك الق�ساء والإدارة المدنية والجي�س وال�سرطة، و�َسُتعّزز فر�س النجاح اإذا ن�ساأ التحاد 

بدافع داخلي جراء اتفاق يجري التو�سل اليه بين قادة جميع هذه الفئات.
والتعدد،  االختالف  االأقليات،  الفدرالية،  للتعاي�ص،  ال�صيا�صية  الحلول  اأ�صا�صية:  )م�صطلحات 

الفدرالية في العراق(

Abstract
The study tried to state the possibility of applying some political solutions in this 

area, including the model «federalism» and what is the possibility of success in 

some Arab countries, especially with a diversity of national and sectarian ones 

like Iraq? The study tried to answer a series of main and sub questions including:

What is the amount of the problem of minorities in the Arab world? And why the 

Arab system blinds eye on the solution to this problem? Will this model of federalism 

fit in the Iraqi state? The study found out a collection of recommendations and 

outcomes that most of the Arab countries and in most periods used method of 

cancellation and marginalization towards minorities, and did not recognize these 

components as partners and equals in the homeland. In the common cultural and 

historical heritage seriously, but who reads the books of Arabic history finds 

that the history of minorities is displayed briefly, and always linking it to certain 

people or certain events and not as social, cultural and religious existence. 

It also concluded that the establishment of a federal Iraq will be stable likely if 

Arabs, who make up about 80 % of the population of Iraq to form a coherent 

national majority. In the case of Arabs are split on the basis of a Shiite – Sunni 

discipline, the establishment of the Federation of Iraqi federation remains possible, 

if they succeed in establishing a strong power-sharing practices between the Arab 

and Kurdish groups within the federal government, including the judiciary and 

the civil administration, the army and the police, and will enhance the chances 

of success if raised by the Union driven by an internal agreement being reached 

between the leaders of all these categories.

(Political Solutions of Co-exitence, Federal, Minorities, Difference & Multiplication Federalism in Iraq)
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اأواًل: االإطار النظري للدرا�صة

مقّدمة
تبحث هذه الدرا�سة ق�سية التنوع القومي والديني والطائفي، وهي واحدة من 
اأكثر الق�سايا تعقيًدا وح�سا�سية في الوطن العربي، وذلك بالنظر اإلى تعدد الجوانب 
للتعاي�س  ال�سبل  اأف�سل  تبحث  كما  بها.  المحيطة  وال�سيا�سية  والتاريخية  الجتماعية 
بين المواطنين على اختالف انتماءاتهم، من خالل ا�ستعرا�س تجارب بع�س الدول 

والمجتمعات الأخرى.

ينبغي التو�سيح هنا اأن هذا البحث اإذ يركز على الطوائف والأديان والقوميات، 
باعتبارها الوحدات الأ�سا�سية في المجتمع، ولي�س في نّيته اإهمال دور الفرد الذي بداأ 
المنطقة  تاريخ  اأن  انطالًقا من حقيقة  ذلك  واإنما جاء  الأخيرة،  العقود  في  يتنامى 

عموًما هو في الأ�سا�س تاريخ الجماعات ولي�س الأفراد.

العربي ل وجود له كمفهوم م�ستقل بذاته، فهو ي�ستمد  الفرد في المجتمع  اإن 
تعريفه ومكانته الجتماعية من خالل ارتباطه بجماعة ما، حيث من ال�سائع مثاًل في 
اأوًل عن  اأن يتجه ال�سائل لال�ستف�سار  اأي دولة عربية، ولدى ال�سوؤال عن �سخ�س ما، 
الثقافة  وت�سجع  ال�سخ�س.  ذلك  اإليه  ينتمي  الذي  البيت  اأو  العائلة  اأو  الع�سيرة  ا�سم 
المجتمعية هذا المنحى الجمعي البدائي، بينما توؤدي العوامل الجغرافية والقت�سادية 
والتاريخية والبيئية والأمنية، دوًرا باتجاه تقوية الدافع نحو التحاد، ف�ساًل عن معالجة 

�سرورة التعبير عن الهوية الإقليمية.

والفيدرالّية هي مثال وا�سح على هذه النزعة، فهي اتحاد اختياري بين وليات 
اأو دول اأو اأقوام، غالًبا ما تتميز قومًيا اأو عرقًيا اأو دينًيا اأو لغة اأو ثقافة حتى تتحّول اإلى 
اأو نظام �سيا�سي واحد، مع احتفاظ اأجزاء هذه ال�سخ�سية  �سخ�سية قانونية واحدة 
المتحدة بخ�سو�سيتها وهويتها، ويوجد تفوي�س للكيان المركزي لالتحاد بالبع�س من 
ال�سالحيات الم�ستركة مع الحتفاظ ببع�س ال�سالحيات لهذه الأجزاء اأو الوليات، 
بما يعني توافر ال�ستقالل الذاتي للوليات المكّونة لالتحاد، ولهذا فاإن اأهم ما تتميز 
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به الدول الفيدرالّية اأو التحادات الفيدرالّية هو ال�ستقالل الذاتي لكل ولية اأو دولة 
م�ستركة في التحاد.)1(

طبيعة الم�صكلة
تعتبر م�سكلة الأقليات جزًءا من م�سكلة اأكبر يواجهها نظام الحكم في البلدان 
النظام  هذا  قام  فقد  والثروة،  ال�سلطة  توزيع  في  الكبير  الختالل  وهي  العربية، 
الطائفي،  اأو  الوراثي)القبلي،  والحكم  والعروبة،  الإ�سالم،  ثالثة:  مرتكزات  على 
المواطنة،  مفاهيم  تاريخها  معظم  طوال  العربية  البلدان  تعرف  ولم  العائلي(،  اأو 
القائمة على  اأنظمة الحكم الحديثة  ال�سيا�سية والقت�سادية، ناهيك عن  والم�ساركة 
عك�س  وعلى  الحكومات.  ومحا�سبة  ال�سعبي  والتمثيل  ال�سلطات  وف�سل  الديمقراطية 
اإلى  التي نجحت بعد حروب وتطاحن على مدى قرون في التحول  الدولة في الغرب 
دولة قومية، َدَمَجْت الأجنا�س والطوائف داخلها، فاإن الدولة العربية التي لم تَر النور 
 لها ذلك، وحافظت على طابعها الف�سيف�سائي. وما اأن جاء عهد  اإل حديًثا، لم يت�سنَّ
ل الدولة الوطنية حتى انتقلت اإليها مجموعة الأقليات، ككتل  ال�ستقالل، وبداية ت�سكُّ

اجتماعية بامتداداتها التاريخية والثقافية.

الإلغاء  اأ�سلوب  الفترات  معظم  وفي  العربية  الدول  معظم  انتهجت  لقد 
الثقافي  الإرث  وفي  الوطن  في  وم�ساوين  ك�سركاء  بالأقليات  تعترف  ولم  والتهمي�س، 
اأو  لح�سارات  مخلَّفات  مجرد  اعتبرتهم  واإنما  جدّية،  ب�سورة  الم�سترك  والتاريخي 
نهًبا  يتركهم  ولم  فحماهم  الإ�سالمي  العربي  المجتمع  عليهم  تكّرم  �سابقين  اأقوام 
لالنقرا�س والموت؛ ومن ثم عليهم اأن ي�سكروا الأغلبية ويعترفوا لها بالجميل بدًل من 
اأن يطالبوا بحقوقهم! واإن َمْن يقراأ كتب التاريخ العربية يجد اأن تاريخ الأقليات ُيْعَر�س 
فيها باقت�ساب، ودائًما عبر ربطها باأ�سخا�س معينين اأو اأحداث معينة ولي�س بو�سفه 

وجوًدا اجتماعًيا وثقافًيا ودينًيا قائًما بذاته.

)1( �سيل���ني اأوكل���ري، الفيدرالية: مبادئهـــا، مرونتها وق�صورهـــا، جملة االحتـــادات الفيدرالّية، 
املجلد5، عدد خا�س، خريف 2005.
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�صوؤال الدرا�صة

 مو�سوع الأقليات الدينية اأو العرقية �سمن قائمة التجاهل  على مدى قرون ظلَّ
وخا�سة  الأقليات،  عن  الحديث    ظلَّ كما  العربية.  البلدان  في  والتاأجيل  والترحيل 
اأو  الدينية منها، يحوطه قدر كبير من التحفظ، مع �سعي وا�سح للتقليل من اأهميته 
نفي اأي وجود له قائم بذاته، وكان الحل ال�سائع هو اإما اإلحاقها بالعروبة اأو بالإ�سالم. 
وحتى في الحالت التي ُطِرَحت فيها م�سكالت لها عالقة بالأقليات نف�سها على الجميع 
من  به  ي�ستهان  ل  عدد  ومعه  العربي،  الر�سمي  النظام  فاإن  وعنيفة،  مدوية  ب�سورة 
النخب الدينية وال�سيا�سية المهيمنة، �سارع اإلى ترحيلها اإلى اأ�سباب وعوامل خارجية.

ونحن نرى ذلك اليوم في م�سكلة الأقباط في م�سر، والأمازيغ في الجزائر، 
في  والم�سيحيين  و�سوريا،  العراق  في  كالأكراد  اأخرى  عربية  مناطق  في  نراه  مثلما 
اختالف  على  الطائفية  الأقليات  اإلى  اإ�سافة  النف�سال(،  )قبل  ال�سودان  جنوبي 
الدرجات والطبيعة. فما هو حجم م�سكلة الأقليات في العالم العربي؟ ولماذا ُيْعِر�س 
النظام العربي عن العتراف بهذه الم�سكلة ول يبادر اإلى حّلها بنف�سه بدًل من تركها 
تت�سع اإلى نطاق ل ي�ستطيع ال�سيطرة عليها فيه؟ وهل ي�سلح نموذج »الفيدرالّية« في 

بع�س الأقطار العربية، ول �سيما ذات التنوع القومي والطائفي كالعراق؟

مفاهيم الدرا�صة

Ethnic االإثنية

في  ومتميزة  ال�سمولية  �سديدة  جماعية  هوية  اأية  باأنها  عادة  الإثنية  ُتعَرف 
والطائفة،  والِعرق  والجن�سية  والدين  اللغة  ذلك  في  بما  الم�سترك،  واأ�سلها  ثقافتها 
ولأ�سباب عدة تعتبر الإثنية اأ�سعب م�سكلة يتعين على الديمقراطية اأن تعالجها. وبما 
بالهوية والنف�س،  المتعلقة  الأفكار  الثقافية والرمزية مثل  الق�سايا  تتناول  الإثنية  اأن 
والجدارة وال�ستحقاق الفردي والجماعي... اإلخ، فاإن ما توجده من نزاعات هي اأقل 

قابلية للت�سوية من تلك التي تدور حول ق�سايا النزاع المادي والوظيفي. 
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Pluralism التعددية

هي م�سطلح �سيا�سي ُينَظر من خالله اإلى العالم من زاوية احتوائه على اأنواع 
متعددة من الهويات ال�سيا�سية المختلفة، التي ل يمكن اخت�سارها اإلى واحد اأو اثنين 
فقط، ول بد من العتراف باأن العالم قابل لوجود كافة الأنواع والأطياف ال�سيا�سية 

والعرقية والدينية.

 Minority Rights حقوق االأقلية

هي ال�سمانات التي تقدم لالأقليات الأثنية اأو الدينية اأو الجغرافية اأو الجماعة 
اأو الحزب، الذي خ�سر النتخابات للحفاظ على هويتها الذاتية وم�سالحها الم�سروعة.

Federalism الفيدرالية

هي العي�س �سمن اإطار د�ستوري متفق عليه، الذي ي�سمن �سكاًل من ال�ستقالل 
في  الالمركزية  على  القائمة  المتكافئة  والجتماعية  القت�سادية  والفر�س  المحلي 

الحكم والتوزيع العادل للثروات)2(.

اأ�صاليب التعامل مع االأقلّيات 

على  يقوم  نف�سه  العربي  الواقع  كان  ولما  الحديثة،  العربية  الدولة  كانت  لما 
القوة  توزيع  اأو  الحكم  اأنظمة  م�ستوى  على  �سواء  ومناطقية،  وطائفية  قبلية  اأُ�س�س 
والنفوذ داخل المجتمع، فاإنه من الطبيعي اأن ت�سعر الأقليات بالحاجة اإلى المطالبة 
بحقوقها والدفاع عن مقومات وجودها، ومن الطبيعي اأن تبداأ في البحث عن حلول 
لم�سكلتها، �ساأنها في ذلك �ساأن باقي اأطراف المجتمع المحرومة. وقد ات�سم تعامل 
الأنظمة العربية عموًما مع مطالب الأقليات باأ�سكال غاية في التنوع جمعت اإلى جانب 

الق�سوة والحزم اأ�ساليب التذويب والدمج الإجباري، ومنها:
• القمع الداخلي على اأيدي الأنظمة الت�سلطية بمختلف درجاتها.
• اأ�ساليب تغيير التركيبة ال�سكانية لزعزعة نفوذ الإثنيات الأخرى.

)2( نعم���ان اأحمد خطيب، الو�صيـــط يف النظم ال�صيا�صة والقانون الد�صتوري، دار الثقافة للن�سر 
والتوزيع، عمان، 2004.
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ترى كثير من الحكومات العربية اأن العتراف ال�سيا�سي بالأقليات وما يترتب 
عليه من حقوق وواجبات، ي�ستهدف تق�سيم الدولة والمجتمع، كما يعر�سها اإلى مطالبات 
قد تم�ّس �سيادتها، مثل الحكم الذاتي وتقرير الم�سير وما �سابه، ولهذا و�سعت هذه 
في  واعتبرتها،  القومي،  لالأمن  دة  الُمهدِّ الق�سايا  �سمن  الأقليات  م�سكلة  الحكومات 

الكثير من الأحيان، محاولة من جانب القوى الخارجية للنيل من �سيادة الدولة.)3(

لقد واجهت الدولة العربية اأي نقا�س يت�سل بهذه الم�سكلة بقمع ل هوادة فيه، 
الم�سكلة  هذه  اإثارة  اأو  بالحديث  تجراأوا  الذين  الأ�سخا�س  اأو  الأدبيات  و�سمت  كما 
باأنهم خونة ي�سعون للنيل من اأمن و�سالمة المجتمع. بيد اأن المالحظ، مع ذلك، هو 
ر ق�سية الأقليات بين حين واآخر. كما اأن  اأن جميع هذه المحاولت لم تُحل دون تفجُّ

النقا�س حولها واإن لم يظهر على ال�سطح فاإنه لم يتال�س.

ق بين  رت العديد من دول العالم مفاهيم مختلفة للتعاي�س ال�سلمي والخالَّ لقد طوَّ
�سكانها الذين ينتمون لثقافات واأديان واإثنيات متباينة، بع�سها وا�سل العي�س في ظل 
الدولة ذات الكيان الواحد، في حين تبنى بع�سها الآخر مفاهيم اأخرى كالفيدرالّية، 
لكن دوًل اأخرى كان ن�سيبها التفكك والنف�سال. وفي الإجمال يمكن ت�سنيف الحلول 

ال�سيا�سية للتعاي�س في ظل الختالف والتعدد اإلى اأربعة حلول هي:

•  الدولة ذات االإقليم الواحد
ظل  في  المختلفة  والطوائف  والأديان  القوميات  اأتباع  يعي�س  اأن  يعني  وهو 
الحل  هذا  مثل  ويتطلب  واحد.  �سيا�سي  اإقليم  اإطار  في  مركزية  بحكومة  تتمتع  دولة 
وجود نظام ديمقراطي، وموؤ�س�سات د�ستورية قوية، ُتعامل جميع المواطنين على قدم 
ا متكافئة في الح�سول على الثروة وال�سلطة والحقوق العامة،  الم�ساواة وتمنحهم فر�سً

ب�سرف النظر عن انتمائهم الديني اأو العرقي اأو القومي اأو الطائفي. 

)3( حممد كامل ليلة، النظم ال�صيا�صية الدولة واحلكومة، دار النه�سة العربية، بريوت، ط1، 2006.
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• الحكم الذاتي
المحلية من  �سوؤونهم  اإدارة  قومية حق  اأتباع  اأو  �سكان منطقة  منح  به  يق�سد 
بال�سيطرة  المركز  احتفاظ  اإلخ، مع  وق�ساء...  وتعليم و�سحة ومحاكم  حكم محلي، 
على الم�سائل ال�سيادية، مثل الدفاع والخارجية والأمن والحدود، وما اإلى ذلك. ومثل 
ب في كل من العراق بالن�سبة لالأكراد في ال�سبعينيات، وال�سودان بالن�سبة  هذا الحل ُجرِّ
ا، لكنه ف�سل ب�سبب عدم التزام الحكومتين في  ل�سكان الجنوب في ال�سبعينيات اأي�سً
البلدين به، كما لم يكن هناك اأي �سمان لل�سكان الُمطبَّق عليهم، واكت�سف لحًقا اأن 
هذا الحل لم يكن نابًعا من قناعة الحكومة، بقدر ما كان اإجراًء موؤقًتا لحل اأزمات تمّر 

بها ال�سلطة.

• الفيدرالية
اأ�سا�س  على  مركزي  اتحاد  على  يقوم  �سيا�سي  نظام  وهي  الفيدرالّية،  تعتبر 
جغرافي اأو اإثني بين مقاطعتين اأو اإقليمين اأو اأكثر، حاًل لبع�س الم�سكالت المرتبطة 
بوجود اأعراق وقوميات وطوائف متباينة الأهداف والم�سالح داخل الدولة الواحدة. 
فهي تحفظ من جهة وحدة الدولة وكيانها ال�سيا�سي، ومن جهة اأخرى تمنح المقاطعات 

اأو الأقاليم ن�سيبها من ال�سلطة والثروة والتمثيل ال�سيا�سي.

وبخالف الحكم الذاتي، فاإن الأقاليم في ظل الفيدرالّية ت�سارك بق�سطها في 
الحكومة المركزية. كما ت�سمن الفيدرالّية الحترام التام للتعددية القومية والدينية 
والمذهبية وال�سيا�سية، وبالتالي تقطع الطريق على قيام حكومات ا�ستبدادية. واأبرز 
الدول الفيدرالّية اليوم هي: كندا، واأ�ستراليا، و�سوي�سرا، والهند، والتحاد الرو�سي.

• االنف�صال
النف�سال هو اآخر الحلول التي قد يلجاأ اإليها اأتباع بع�س القوميات اأو الأديان 
اأو الطوائف حين تتعذر اإمكانية التعاي�س فيما بينهم في ظل دولة واحدة. ومن الأمثلة 

الحديثة على ذلك ما جرى في يوغو�سالفيا واإندوني�سيا. 
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اأُ�ص�ص التعّددّية في االإ�صالم

• �صواهد تاريخية على مدنية الدولة وحقوق المواطنة في دولة االإ�صالم
• الحق في حرية االعتقاد

في مجال العقيدة واحترام عقائد غير الم�سلمين، اأر�سى ر�سول اهلل  قاعدة 
َقِدم وفد من  اأنه لما  ثابتة على مر الأجيال في احترام عقائد الآخرين، ومن ذلك: 
ن�سارى الحب�سة اإلى المدينة المنورة، اأنزلهم ر�سول اهلل  في م�سجده؛ وكان يقوم 
على خدمتهم ورعايتهم بنف�سه، لأنهم كّرموا ال�سحابة الذين هاجروا اإلى الحب�سة، 

فاأحب عليه ال�سالم اأن يكرمهم بنف�سه.  

 لوفد ن�سارى نجران، باإقامة �سالتهم في م�سجده،  كما �سمح ر�سول اهلل 
كان  حين  في  فيه،  وي�سلون  يقيمون  كانوا  الم�سجد،  من  جزًءا  لهم  �س  خ�سّ حيث 
نف�سها  الممار�سة  وهي  الم�سجد.  من  الآخر  الجزء  في  ي�سّلون  والم�سلمون  الر�سول 
التي تكررت بعد ذلك كثيًرا في تاريخ الم�سلمين، كما حدث في كني�سة يوحنا الكبرى 
اأبناء  فكان  فيها،  ي�سلوا  اأن  على  دم�سق  فتح  بعد  الم�سلمون  وافق  حيث  دم�سق،  في 
الديانتين ي�سّلون في المكان نف�سه، فئة منهم تتجه نحو الكعبة والثانية نحو القد�س، 
كني�سة  في  ال�سالة    الخطاب  بن  عمر  الموؤمنين  اأمير  رف�س  ذلك  �سبق  اأن  بعد 
رين في احترام  القيامة، خوًفا من اأن تتحول اإلى م�سجد، في اأروع ممار�سة من ُمْنَت�سِ

عقائد النا�س. 

لقد ظلت الدولة الإ�سالمية في كل عهود ازدهارها كافلة لحرية العتقاد لكل 
المدينة،  ل�سحيفة  وتنفيًذا  اهلل،  بر�سول  واقتداًء  الإ�سالم،  لأمر  امتثاًل  مواطنيها، 
حيث امتدت حرية العتقاد عند الم�سلمين لت�سمل، اإ�سافة اإلى اليهود والم�سيحيين، 
بالمجو�س  الم�سلمون  اعترف  كما  والبوذيين.  والهندو�س،  والزاد�ستيين،  ال�سابئين، 
كاأهل ذّمة، و�سار لهم مثلما لليهود والم�سيحيين رئي�س يمّثلهم لدى الخليفة. وب�سبب 
 الجميع، خا�سة اأهل الكتاب يمار�سون طقو�سهم الدينية  هذه الحرية في العتقاد ظلَّ
بحرية تامة، فقد ظّل الم�سيحيون بعد الفتوحات الإ�سالمية، على ما كانوا عليه من 
حيث الدين وطقو�سه، يقيمون ال�سالة في كنائ�سهم، كما كانوا يقيمونها قبل الإ�سالم. 
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ياأتيهم الأ�ساقفة والق�ساو�سة من اأنطاكية والق�سطنطينية، وظّلوا يتكلمون بلغة روما، 
ويعتقدون معتقداتها تماًما، مثلما ظّل اأقباط م�سر يتكّلمون بلغتهم اإلى ما بعد دخول 

الإ�سالم م�سر بمئات ال�سنين.

امتزاج اجتماعي 

النا�س  امتزاج  من  الدين  اختالف  يمنع  فلم  الجتماعي،  ال�سعيد  على  اأما 
هذا  اأُ�س�س    اهلل  ر�سول  اأر�سى  اأن  بعد  الإ�سالمية،  الدولة  ظل  في  اجتماعًيا 
الموؤمنين،  اأمهات  اأ�سبحن من  َمْن  الذّمة  اأهل   تزوج من  اأنه  المتزاج. ذلك 
وهذه ممار�سة نبوية توؤكد ت�سجيع الإ�سالم لالمتزاج الجتماعي بين النا�س، تحقيًقا 
َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  التعارف:  وهو  الإن�سان  خلق  اأهداف  من  رئي�س  لهدف 
بين  الرباط  اأن  على  ا  اأي�سً تدّل  النبوية  الممار�سة  )الحجرات: 13(. هذه   ِلَتَعاَرُفوا
ِديُنُكْم  َلُكْم  اأبناء الدولة والمجتمع هو رباط المواطنة، واأن لكل دينه على قاعدة 

َوِلَي ِديِن )الكافرون: 6(.
ا، كان لر�سول اهلل  جيران من اأهل الكتاب، كان  وفي الإطار الجتماعي اأي�سً
يتعهدهم بالبّر، وُح�سن الجوار، ويتبادل معهم الهدايا، حيث كان  يتقّبل هدايا 
ر ولئمهم وي�ساركهم منا�سباتهم الجتماعية،  جيرانه من اأهل الكتاب؛ كما كان يح�سُ
وي�سّد من اأزرهم في م�سائبهم، وي�ساركهم مجال�سهم، وقامت بينه وبينهم معامالت 
تجارية واقت�سادية بما في ذلك القر�س والرهن. واقتداًء بهذا ال�سلوك النبوي ظّل 
�سركائهم  الأخرى، من  الديانات  اأبناء  ي�ساركون  الزدهار  كل ع�سور  في  الم�سلمون 
في الوطن، كل اأعيادهم الدينية، ومنا�سباتهم الجتماعية. ففي العهد الأموي كانت 
للم�سيحيين احتفالتهم العامة في ال�سوارع، تتقدمها ال�سلبان، ورجال الدين باألب�ستهم 
وبين  الإ�سكندرية في موكب �سخم،  البطريرك ميخائيل دخل  اأن  ويروى  الكهنوتية. 

يديه ال�سموع وال�سلبان والأناجيل، وكان ذلك في عهد ه�سام بن عبد الملك.

اإدارة النزاعات االإثنية في ظّل الديمقراطّية

انتقال  لتحقيق  الأ�سا�سية  ال�سروط  من  اأن  الكبار  رين  المنظِّ معظم  يعترف 
ناجح الى الديمقراطية، هو وجود انتخابات حّرة ونزيهة من النوع الذي تناوله روبرت 
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�سروط  بين  ومن  االأقطاب«.  المتعددة  »الحكومة  بعنوان  الكال�سيكي  كتابه  في  دال 
الأف�سلية  هذه  وتقييم  وتحديدها  الأف�سلية  �سياغة  فر�سة  دال  يورد  الديمقراطية، 
اأنه ينبغي  تقييًما وافًيا في �سلوك الحكومة، ولكي تتم تلبية هذه ال�سروط، يرى دال 
توافر ثماني �سمانات موؤ�س�سية هي: )1( حرية تاأ�سي�س المنظمات والن�سمام اليها؛ 
)2( حرية التعبير؛ )3(حق الت�سويت؛ )4( الحق في �سغل المنا�سب العامة؛ )5( 
الناخبين؛)6(  واأ�سوات  التاأييد  على  للح�سول  التناف�س  في  ال�سيا�سيين  القادة  حق 
موؤ�س�سات  وجود   )8( ونزيهة؛  حرة  انتخابات   )7( للمعلومات؛  البديلة  الم�سادر 
ت�سمن اعتماد ال�سيا�سات الحكومية على اأ�سوات الناخبين وعلى اأ�سكال التعبير عن 

الأف�سلية.
كافية  غير  لكنها  �سرورية  دال  ذكرها  التي  الثماني  ال�سمانات  هذه  اإن 
للديمقراطية؛ لأنه مهما كانت النتخابات نزيهة، وب�سرف النظر عن حجم الأكثرية 
ا اأن يكون للدولة د�ستور ديمقراطي، بمعنى اأن يحترم الحريات  الحكومية، يتعين اأي�سً
الأ�سا�سية ويوفر حماية كافية لحقوق الأقليات. عالوًة على ذلك، يتعين على الحكومة 
مقيدة  تكون  واأن  الد�ستور،  حدود  �سمن  تحكم  اأن  ديمقراطية  بطريقة  المنتخبة 
التي ت�ساعد في توفير  الراأ�سية والأفقية  الموؤ�س�سات  بالقانون وبمجموعة معقدة من 

الم�ساءلة. 
اأنه ل يجوز اعتبار الديمقراطية  الوا�سح  المعايير مًعا، فمن  اإذا جمعنا هذه 
اإقامة مجتمع مدني  تتوافر فر�سة  لم  ما  البلدان  بلد من  قائمة ب�سورة حقيقية في 
متما�سك وقوي ي�ساعد على محا�سبة الدولة ويولِّد البدائل ب�سورة م�ستمرة. واإذا اأردنا 
الأحزاب  وخا�سًة  ال�سيا�سي،  المجتمع  على  فاإن  وتنفيذها،  البدائل  هذه  مثل  تجميع 

ال�سيا�سية، اأن تقيم عالقات مع المجتمع المدني دون قيد اأو �سرط.
اإن الديمقراطية هي نظام لإدارة النزاعات، يف�سح المجال اأمام التناف�س الحر 
حول القيم والمبادئ التي ي�سبو المواطنون اإليها. وهذا يعني، بالمعنى الديمقراطي 
حقوق  تنتهك  ول  العنف  ا�ستخدام  الى  تلجاأ  ل  الجماعات  اأّن  دام  ما  اأنه  الدقيق، 
اللعبة الديمقراطية، فلها جميعها الحق في  المواطنين الآخرين وتظل �سمن حدود 
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الدفاع عن م�سالحها، �سواء في المجتمع المدني اأم في المجتمع ال�سيا�سي. وهذا هو 
البيان الموؤ�س�سي الأدنى حول ما تفر�سه اأو ل تفر�سه ال�سيا�سة الديمقراطية.)4(

في المجتمعات المنق�سمة انق�ساًما حاًدا، يعتبر التوزيع الأمثل لل�سلطة- عادًة 
من خالل الفيدرالّية- �سبياًل ل غنى عنه لإدارة النزاع وتقلي�سه. ففي الهند، نجحت 
الفيدرالّية، حتى خالل فترات طويلة من �سيطرة الحزب الواحد، في اإعطاء اأحزاب 
المعار�سة ح�سة في النظام، وتو�سيع العالقة ال�سيا�سية لت�سمل الجماعات الجديدة، 
واإعطاء الأقليات الإثنية في مناطق وجودها نوًعا من ال�سيطرة الذاتية على الموارد 
�سغطها  من  للتخفيف  الدولة  م�ستوى  على  النزاعات  وفي ح�سر  المحلية،  وال�سوؤون 

على الحكومة المركزية. 
ثانًيا: الدولة الفيدرالّية

الفيدرالي • النظام 
و�سبيل  الراهنة  الق�سايا  لكثير من  الحلول  كاأحد  الفيدرالي  النظام  فكرة  اإن 
للبناء الجديد بروؤية ع�سرية يجب اأن تاأخذ حقها ودرا�سة مميزاتها واإمكانية تطبيقها 
نقي�س مفهومها.  تاأويلها على  اأو  م�سماها  لمجرد  رف�سها  اأو  قبولها  دون  الواقع  على 
فهناك من ي�ستقون معرفتهم عن الفيدرالّية من مفاهيم اأيديولوجية اأو عقائدية، اأو 
من خالل الإعالم الموّجه. وكال الم�سدرين ير�سمان الفيدرالّية كفكرة غربية خطرة 
تهدف اإلى التق�سيم، وفي بع�س الأحيان تو�سف الفيدرالّية بموؤامرة لنف�سال جزء من 
الوطن، وال�ستئثار بالخيرات التابعة له بمعزل عن الدولة المركزية. وفي الوقت نف�سه 
يرى كثيرون اأن الفيدرالّية �سرط اأ�سا�سي لحماية حقوق الأقليات، و�سمان الحريات 
المتقدمة،  الدول  بنماذج  ا�ست�سهاًدا  وتقّدمها،  ال�سعوب  لرخاء  ال�سبيل  وهي  العامة، 
دول  اأقوى  من   %  40 اأن  الفيدرالي، حيث  النظام  على  فيها  الحكم  نظام  يقوم  التي 
العالم المتح�سر، تعتمد نظام الحكم الفيدرالي، وياأمل الكثيرون بالعمل بهذا النهج 

الفيدرالي في الم�ستقبل كنظام حكم. 

)4( ع�س���ام �سليمان، الفيدرالّية والمجتمعات التعددية والدولـــة االإ�صالمية، دار العلم للماليني، 
ط1، بريوت 2006.
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الدولة  مرافق  على  ينعك�س  للحياة  �سامل  نظام  هو  اإنما  الفيدرالي،  فالنهج 
والمجتمع كافة وعلى ال�سواء، فهو ابتداًء روؤية واقعية ُي�سِهم فيها المجتمع عن قناعة، 
واأن الدولة التي تريد تطبيق هذا النظام، ل بّد اأن تركز هذه المفاهيم في الد�ستور 
للحياة  اأ�سا�ًسا  القت�ساد  تعتمد  التي  الروؤية  واأنه  العام،  القانوني  الإطار  كونه  اأوًل 
على  القائم  النهج  لهذا  والقانونية،  والثقافية،  والتربوية،  والجتماعية،  ال�سيا�سية، 

قاعدة الأر�س والإن�سان.

• مفهوم الدولة الفيدرالّية
الفيدرالّية في اإطار )الدولة الفيدرالّية( هي �سكل من اإ�سكال الدولة الناجحة 
التي ت�سمح للتنوع الجتماعي في الدول بالتعبير عن الخ�سو�سيات الذاتية لمكوناتها، 
مع الإبقاء على رابط الوحدة في ظل النظام الفيدرالي، ول �سيما في ع�سر العولمة 
واإفرازاته الثقافية والح�سارية، وهي واحدة من اأهم الو�سائل الديمقراطية والحلول 

العادلة للمجتمعات المتعددة والمتنوعة ثقافًيا.
النظام  في�سمح  التحادية،  /الفيدرالّية  اأكثر  اأو  دولتين  بين  الفيدرالّية  اأما 
الفيدرالي فيها بان�سهار الدول الداخلة فيه، واندماجها في دولة واحدة، بحيث تفقد 
اأو  دويالت  التحاد  قيام  بعد  الدول  وتغدو هذه  الدولية،  �سخ�سيتها  الأع�ساء  الدول 
التي  المركزي،  التحاد  دولة  �سخ�سية  هي  جديدة  دولية  �سخ�سية  وتن�ساأ  وليات، 
تتمتع وحدها بمظاهر ال�سيادة الخارجية كافة وبجزء من ال�سيادة الداخلية لكل ولية، 

وتخ�سع جميع موؤ�س�سات الدولة لرئي�س واحد هو رئي�س الدولة التحادية.

• ماهية الدولة الفيدرالّية
وال�سيا�سية،  الد�ستورية  الدرا�سات  في  بالغمو�س  الفيدرالّية  يت�سف م�سطلح 
بين فقهاء  الجدل والخالف  الكثير من  اأُثير حوله  الفيدرالّية  الدولة  تعريف  اأن  كما 
المعنى  تحديد  �سبيل  في  م�سطلًحا  الفيدرالّية  تحليل  يتطلَّب  الذي  الأمر  القانون؛ 
المق�سود منها وتعريف الدولة الفيدرالّية. فالفيدرالّية لي�ست نظرية �سرفة ونموذًجا 
لحتياج  تبًعا  البلدان  بع�س  اإدارة  واقع  من  تج�سدت  اأفكار  هي  ما  بقدر  متكاماًل، 

الحداثة والتطّور والبناء.
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• مظاهر الدولة الفيدرالّية
تتميز الدولة الفيدرالّية بثالثة مظاهر هي: الوحدة وال�ستقاللية والم�ساركة. 
فالوحدة تبرز اإلى العالم الخارجي وتتعامل في عالقاتها الدولية وال�سيا�سية مع الدول 
الأخرى كدولة موحدة ب�سيطة، كما اأن لها بع�س مظاهر الوحدة في النطاق الداخلي، 
ل بد منها حتى يمكن اإعطاء و�سف الدولة لها، وهذا ما ي�سّمى مبداأ الوحدة، الذي 
يتمثل في تنظيم الدولة الفيدرالية وال�ستقاللية في تنظيم الأقاليم واأ�ساليب اإدارتها، 
والم�ساركة في تنظيم العالقة بين الأقاليم وارتباط الم�سالح القت�سادية وال�سيا�سية، 

وتقوية الروابط التي توؤول في مجملها اإلى وحدة الرتباط المركزي للدولة )5(.

• مظاهر الوحدة في الدولة الفيدرالّية
الفيدرالّية،  الدولة  ترتكز عليه  الذي  الأول  الأ�سا�س  »تعتبر  التحاد  اإن فكرة« 
والغاية التي ترمي اإليها الوليات اأو الدول عندما تاأخذ بفكرة الفيدرالّية لبناء الدولة 
في  �سيما  ول  الفيدرالي،  النظام  كيان  في  بو�سوح  الفكرة  هذه  وتظهر  الجديدة، 

التنظيم القانوني وال�سيا�سي في الأ�سكال الآتية:

 - وحدة ال�سعب والجي�س والإقليم والجن�سية.

- في طبيعة العالقة بين الحكومة المركزية و حكومات الأقاليم الأع�ساء، وكذلك في 
ال�سيا�سة الخارجية للدولة الفيدرالّية، وتظهر معالم التحاد في الهيئات الد�ستورية 
العليا للدولة الفيدرالّية، كما تظهر في بروز الدولة الفيدرالّية بو�سفها دولة واحدة 
الكاملة،  الخارجية  بال�سيادة  الفيدرالّية  الدولة  تتمتع  حيث  الدولي،  ال�سعيد  على 
وجزء من ال�سيادة الداخلية، وتمار�س هذه ال�سيادة الداخلية �سلطتان لكل وظيفة من 

وظائفها الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية.

)(( gotthard wöhrmann.The federal constitutional court: anIntroduction. available 
nlinewww.iuscomp.org/gla/literaturelast visited 22/6/2008
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• مظاهر اال�صتقالل في الدولة الفيدرالّية
الذاتية  والخ�سائ�س  الخا�سة  بالمقومات  الأقاليم  ا�ستقالل  مظهر  يبرز 
لالأقاليم، ويعمل على اإقرارها وتثبيتها، ومن ثم المحافظة عليها وحمايتها. والركن 
الأ�سا�س في هذا ال�ستقالل، اأن تكون لالأقاليم الفيدرالّية هيئاتها الد�ستورية الخا�سة 
اأو  تعينها  اأن  ت�ستطيع  المركزية، بحيث ل  الهيئات  تكون م�ستقلة عن  اأن  بمعنى  بها، 
وعلى هذا  ال�ستقالل.  لهذا  وفًقا  اخت�سا�ساتها  تبا�سر  دامت  ما  توجهها،  اأو  تعزلها 

الأ�سا�س يتمتع كل اإقليم من الأقاليم الأع�ساء با�ستقالل د�ستوري وتنظيم ذاتي.

 • مظاهر ال�صراكة في الدولة الفيدرالّية
الد�ستورية  الكيانات  باعتبارها  الأقاليم  ت�سارك  اأن  الم�ساركة،  بمبداأ  ُيق�سد 
المميزة في تكوين اإرادة الدولة الفيدرالية، ما يترتب عليه اأن يحقق الن�سجام والتوافق 
والرتباط بين مبداأي الوحدة وال�ستقالل الذاتي، ف�ساًل عن ذلك ت�ساعد على تنظيم 
ل الأع�ساء في الدولة  الدولة الفيدرالّية وظهوره بمظهر دولة موحدة. هذا المبداأ يخوِّ
الفيدرالّية الم�ساهمة في اإعداد القرارات ذات المنفعة الم�ستركة، ومن دونه ل يمكن 
القول بتعاون الأع�ساء واإنما بخ�سوعها، فالدولة الفيدرالّية ل توجد اإل اإذا �ساهمت 
الجماعات الم�ستركة بوا�سطة ممثليها بتكوين الأع�ساء في الدولة الفيدرالية وباإعداد 

قراراتها وقوانينها.

اأن الد�ستور الفيدرالي هو تعبير عن توازن دقيق بين متطلبات  اإلى  وا�ستناًدا 
تج�سيًدا  تعتبر  الأقاليم  فاإن م�ساركة  لالأقاليم،  الذاتية  والم�سالح  العامة  الم�سلحة 
لهذا التوازن، اأو بعبارة اأخرى فاإن العالقة التي تقوم بين الدولة الفيدرالية والأقاليم، 
من خالل  يتحقق  قد  الذي  الأمر  التبعية؛  ولي�س  التعاون  اأ�سا�س  على  تقوم  اأن  يجب 
م�ساركة الأقاليم عن طريق َمْن يمثلها في ال�سلطات الفيدرالّية وفي تكوين القرارات 

التي تلزم المركز.)6(

)(( George Anderson.Federalism: An Introduction. oxford university PRESS 
ONTARIO.2008.
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الفيدرالي الحكم  نظام  • اإيجابيات 
والأزمات  الم�سكالت  لكل  الحلول  يكفل  الفيدرالي  الحكم  نظام  اعتماد 
المتعاقبة التي تواجهها الدول اقت�سادًيا و�سيا�سًيا واجتماعًيا وثقافًيا. كما اأنه يحقق 
اإلى الكل في نطاق متكامل يلبي  مبداأ الولء الوطني والنتماء والنطالق من الجزء 
�سبل العي�س الكريم والق�ساء على المركزية المقيتة، التي تعاني منها بع�س الدول، 
الإمكانات  في  وكفاءة  ر�سًدا  اأكثر  بطرق  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  ُمثلى  �ُسبل  وتوفر 
ي�ساهم  الذي  الحكم  ممار�سة  لمعايير محددة، عن طريق  وفًقا  وت�سغيلها  والموارد، 
المواطن الب�سيط بتحديده ومراقبة اأدائه وتقييمه، وفًقا للمعايير المتفق عليها �سلًفا، 
حيث تنّوع المجتمع في جملة من الأ�سكال الجتماعية المختلفة باختالف الأعراف 
ز مناطق محددة، ووجود  والتقاليد وطرق العي�س، اإ�سافة اإلى وجود مذاهب دينية تميِّ

ا من الإيجابيات كالآتي: اأقليات �ستى، ويمكن ا�ستعرا�س بع�سً
 • تاأهيل الأر�س واإعمارها وال�ستفادة من خيراتها.

 • اإزالة التباين والختالل في التركيبة الجتماعية.

 • اإعادة ت�سكيل الخريطة ال�سيا�سية والعمل الحزبي.

متما�سًكا  حيوًيا  جزًءا  يكون  اأن  اإقليم  كل  ي�ستطيع  نظام  لإيجاد  الحاجة  �سّد   • 
م�ساحة  بو�سفها  الأر�س  والإن�سان؛  الأر�س  قاعدة  وعلى  للجميع،  بالن�سبة 
من  المت�ساوية  المواطنة  وتحقيق  ومهارة،  قدرة  بو�سفه  والإن�سان  لالإنتاج، 
خالل الم�ساركة في اإدارة الأقاليم وال�ستفادة من الخيرات لما يعود بالمنفعة 

على الأر�س والإن�سان في اآن.
تبًعا  الخت�سا�سات  وتنّوع  الكفاءات  بم�ستوى  والرتقاء  تعليمية  نه�سة  تحقيق   • 
لالحتياج. وا�ستغالل الكفاءات والقدرات لبناء الوطن واعتمادها معياًرا لإدارة 
متكافئة  ب�سروط  الختياري  لالتحاد  المجال  يف�سح  النظام  هذا  اإن  الدولة. 
من  لكثير  الأمثل  الحل  وهو  الأقاليم،  بين  القت�سادي  التكامل  على  وقائمة 

الم�سكالت والق�سايا العالقة.
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• اإن �سيطرة الحكومة الفيدرالّية المركزية على الم�سالح العامة وترك الم�سائل 
الترابط  عن  ناتجة  قوة  اإلى  يوؤدي  نف�سها،  المحلية  المناطق  لتحلها  المحلية 
�سيا�سة  الأقاليم  فاتباع  الأجزاء.  بين هذه  التفاعل  الناتجة عن  الأجزاء  بين 
موحدة في كل من ال�سوؤون الخارجية والق�سايا الوطنية العامة، مقابل وجود 
حرية ت�سريع قوانين مالئمة، وخا�سة لكل اإقليم ح�سب ظروف كل وحدة، يف�سح 
ًما الأهم على المهم. المجال لحل الم�سكالت على اأ�سا�س الحاجة المحلية ُمقدِّ
اإجراء تجاربها و�سيا�ساتها الخا�سة   ي�سمح اتباع النظام الفيدرالي لالأقاليم   •
التي تراها منا�سبة لها على نطاق محلي، والتي ربما �ستكون خطرة لو طبقت 

على ال�سعيد الوطني.
يخفف اتباع النظام الفيدرالي الواجبات الكثيرة المرهقة الملقاة على عاتق   • 

الحكومة المركزية.

الحلول الفيدرالّية 

اأو  دينية  معتقدات  اأو  لغات  ذات  النا�س  من  متنوعة  مجموعات  تختار  حين 
عادات ثقافية مختلفة العي�س �سمن اإطار د�ستوري متفق عليه، فاإنهم يتوقعون درجة 
�ساأن  ومن  المت�ساوية.  والجتماعية  القت�سادية  والفر�س  المحلي  ال�ستقالل  من 
النظام الفيدرالي للحكومة؛ اأي ال�سلطة الم�ستركة على الم�ستويات المحلية والإقليمية 
والوطني العام، اأن يمّكن الم�سوؤولين الُمنَتخبين من و�سع �سيا�سات مهياأة للحاجات 

المحلية والإقليمية وتنفيذها.

اإن الفيدرالية نظام لتقا�سم ال�سلطة واتخاذ القرارات الم�ستركة بين حكومتين 
الجغرافية  والمنطقة  ذاته  ال�سعب  على  بال�سلطة  وتتمتع  بحرية  ُمنَتخبة  اأكثر،  اأو 
ما  اأ�سرع  النتائج  تظهر  حيث  وحمايته،  القرار  �سنع  على  القدرة  تمنح  وهي  ذاتها، 
معار�سة  ثمة  لكن  للحكومة.  الأعلى  الم�ستويات  وفي  المحلية  المجتمعات  في  تظهر 
وا�سعة للفدرالية المتعددة القوميات اأو الإثنيات، ترجع لالقتناع بعدم نجاحها. ومن�ساأ 
هذا العتقاد هو اأّن منح الحكم الذاتي لجماعات معينة قد ي�سجع بع�س القوى على 



- 38 - املنتــــدى  259

احللول ال�صيا�صّية للتعاي�ص يف ظل االختالف والتعّدد

النف�سال، ما يت�سبب في تفتت الدولة اأو �سقوطها، واأن هذه النظرة �سائعة جًدا لأّن 
هناك على ما يبدو اأدلة ثابتة توؤيدها.

 وي�سير منتقدو الفيدرالّية المتعددة القوميات، بوجه خا�س، اإلى التجربة التي 
مرت بها اأوروبا ال�سرقية في مرحلة ما بعد ال�سيوعية، حيث اإّن جميع البلدان ال�سيوعية 
ال�سرقية ظلَّت متما�سكة بعد عام1989، في حين تفككت جميع  اأوروبا  المنفردة في 
ويوغو�سالفيا،  ال�سوفييتي،  التحاد  مثل،  القوميات  المتعددة  الفيدرالّية  التحادات 

وت�سيكو�سلوفاكيا.

الدول  عرفته  مما  اأعنف  تحولت  �سهدت  الفيدرالّية،  التحادات  اأّن  كما 
ن�ساأت  التي  القوميات  المتعددة  الفيدرالية  التحادات  �سهدت  وقبل هذا،  المنفردة. 
في اأعقاب تفكيك ال�ستعمار م�سيًرا مماثاًل. فقد تفككت هذه التحادات في منطقة 
واأثيوبيا؛  اإفريقيا  �سرق  اتحاد  اإفريقيا  �سرق  وفي  الغربية؛  الأنديز  )اتحاد  الكاريبي 
اآ�سيا باك�ستان،  وفي اإفريقيا الجنوبية رودي�سيا ال�سمالية والجنوبية ونيا�سالند؛ وفي 
اأن ي�سمد، لكن هذا لم  اأّن التحاد النيجيري ا�ستطاع  والتحاد الماليزي(. �سحيح 

يتم اإل بعد حرب اأهلية �سر�سة و�سنوات طويلة من الديكتاتورية الع�سكرية.

للدول  و�سالم  برد  هي  الفيدرالية  اإن  ال�سواهد،  هذه  ظل  في  القول،  ي�سعب 
ا اأّن منح الجماعات القومية كيانات  المتعددة الإثنيات والقوميات. ومن الوا�سح اأي�سً
فيدرالية خا�سة بها، يوّفر لها موارد ت�ستطيع ا�ستخدامها للقيام بحركات انف�سالية، 

اإذا �ساءت.

اأّن  المنتقدين،  بع�س  يرى  كما  ذلك،  من  ال�ستخال�س  يمكن  هل  لكن، 
ُيكتب لها النجاح باأي حاٍل من الأحوال؟ بب�ساطة  الفيدرالية المتعددة القوميات لن 
ا  نقول اإن الجواب هو: كال. فالمنتقدون ي�سيرون اإلى اأدلة على الف�سل، لكن هناك اأي�سً
نجاحات مهمة قد تحققت. فاثنتان من اأعرق الدول الفيدرالّية في العالم، ونعني بهما 
كندا و�سوي�سرا، قد منحتا بالفعل حكًما ذاتًيا للجماعات الإثنية، اأو اللغوية اأو القومية 
الرئي�سية فيهما. ومنذ عهد قريب، اأعادت بلجيكا تنظيم نف�سها كفدرالية اإثنية، كما 
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والمالحظة  الإثنيات.  المتعددة  الفيدرالّية  باتجاه  عدة خطوات  اتخذت  اأ�سبانيا  اأّن 
الأبرز اأّن الهند، تلك الديمقراطية الأنجح في مرحلة ما بعد ال�ستعمار، والبلد الأكبر 

ا دولة »فدرالية اإثنية«. في العالم، هي اأي�سً

من  اأكثر  للنجاح  مر�سحة  الأ�سيلة  الديمقراطية  الفيدرالّية  التحادات  اإّن 
لممثلي جماعاته  ي�سمح  الأ�سيل  الفيدرالي  فالتحاد  الزائفة.  الفيدرالّية  التحادات 
ب�ساأن م�سالحهم وتظلماتهم ومطامحهم.  بالم�ساركة في الحوار والتباحث  الوطنية 
كذلك،  التعاونية.  الممار�سات  لتطوير  م�سبًقا  �سرًطا  يعتبر  كهذا  حوار  وجود  اإّن 
يقوم التحاد الفيدرالي الديمقراطي الأ�سيل، على حكم القانون، اأي على القت�سام 
اأدركها  التي  الفيدراليات  اأما  الأقليات.  حقوق  واحترام  ل�سالحيات  الد�ستوري 
الف�سل، فكانت في اأح�سن الأحوال تحاول اللحاق بركب الديمقراطية، ولم تكن اأبًدا 

ديمقراطيات قائمة ورا�سخة.

القائمة  الفيدراليات  اأكثر من  تعّمر  اأن  ح  التي تقوم طوًعا يرجَّ الفيدرالّية  اإّن 
على الإكراه، لأن الفيدراليات القائمة طوًعا نتيجة التفاو�س بين قادة مختلف الفئات، 
ا،  هي اأقرب اإلى اأن تعتبر �سرعية في نظر المواطنين من الفيدراليات المفرو�سة فر�سً

كما اأنها اأكثر مياًل اإلى دعم تقاليد التوافق.

التفاقيات  نتيجة  ن�ساأت  وبلجيكا،  كندا  مثل  الناجحة،  الفيدراليات  اإّن 
جماعاتها  من  موافقة  دون  من  الفا�سلة  الفيدراليات  معظم  قامت  بينما  الطوعية، 
المحلية كافة. وتعتبر الفيدراليات المزدهرة اأقرب اإلى اأن تنعم بم�ستقبل زاهر من 
تلك التي تعاني من اأو�ساع اقت�سادية �سعبة. ومع ذلك، فال ينبغي اأن نبالغ في اأهمية 
العوامل القت�سادية عندما تكون م�سائل الهوية في خطر، غير اأّن محنة الفيدراليات 
ال�سيوعية الفا�سلة والفيدراليات ما بعد مرحلة ال�ستعمار تفاقمت ب�سبب العجز عن 

تلبية الحاجات المادية للمواطنين.

اأقوى  حّجة  يمتلكوا  اأن  يمكن  الإثنيات  المتعددة  الفيدرالّية  منتقدي  اإّن 
معالجتها  بالإمكان  كان  الفيدرالية  الإخفاقات  من  اأًيا  اأّن  يثبتوا  اأن  ا�ستطاعوا  اإذا 
زعيم  وحتى  قليلة.  الراأي  هذا  تدعم  التي  الأدلة  لكّن  منفردة.  كبلدان  ديمقراطًيا 
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الفيدرالّية  مبداأ  ب�سّدة  عار�س  الذي  لينين،  فالديمير  رو�سيا  في  ال�ستراكية  الثورة 
تما�سك  على  للحفاظ  الوحيد  ال�سبيل  هو  بها  القبول  اأّن  اأدرك  القوميات،  المتعددة 
اإلى تبني  التحاد ال�سوفييتي، كذلك كان الزعيم اليوغ�سالفي جوزيف تيتو م�سطًرا 

الفيدرالّية في يوغو�سالفيا رغم عدم تحبيذه لها.

فاإن  ال�سيوعية،  ال�سرقية  اأوروبا  في  التحادية  الدول  �سوى  تتفتت  لم  اأنه  ومع 
ا اأكثر الدول  هذا يخفي الحقيقة الأ�سا�سية الأبرز، األ وهي اأّن هذه الدول كانت اأي�سً
تنوًعا من حيث التركيبة القومية. وهذا يف�سر ِلَم كانت هذه الدول دوًل فدرالية. ومن 
المنطقي، على الأقل، القول اإّن عدم ا�ستقرار هذه الفيدراليات نتج عن تنوع تركيبتها 

الموؤ�س�سية الفيدرالّية- الإثنية.

بكالم اآخر، افتقرت جميع الفيدراليات الفا�سلة اإلى وجود جماعة اإثنية مهيمنة 
ت�سكل اأكثرية �ساحقة بين �سكان الدولة الفيدرالية، ولو توّفر هذا ال�سيء ل�ساعد في 

تما�سك الدولة الفيدرالية اإبان الأزمات.

من  م�سيطرة  فئة  اأ�سا�س  على  قامت  قد  المتحدة  الوليات  اأّن  وحقيقة 
البروت�ستانت الأنجلو- �ساك�سون البي�س ت�سرح لنا �سبب ا�ستقرارها اأكثر من نيجيريا، 
�سبب  �سرح  في  ت�ساعد  عينها  والمقارنة  بو�سوح،  مهيمنة  فئة  وجود  اإلى  تفتقر  التي 
ي�سكلون  فالرو�س  ال�سوفييتي.  التحاد  من  اأكثر  الرو�سي  الفيدرالي  التحاد  ا�ستقرار 
ي�سكلون �سوى 51 % من  يكونوا  لم  بينما  الرو�سي  الفيدرالي  التحاد  ن�سبة 81 % في 

التحاد ال�سوفييتي ال�سابق.

وهذه ال�سفات مجتمعة ُتظهر اأّن الفيدرالّية المتعددة القوميات لي�ست محكومة 
اإّن  بالف�سل، لكن ثمة �سروط معينة تجعل نجاحها اأكثر احتماًل. فعلى �سبيل المثال، 
نجاح الدولة الفيدرالية ي�سبح اأكثر احتماًل اإذا كانت هناك جماعة اإثنية مهيمنة في 
هذه الدولة، لأّن وجود مثل هذه الأكثرية يخلق القوة على مواجهة النف�سال. كما اأّن 
وجود مثل هذه الفئة يجعلها ت�سعر اأنها تمتلك اأ�سباب ال�ستقرار الكافية التي تمكنها 

من تقديم تنازلت للفئات الأخرى.
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قوية  جماعة  وجود  اإلى  تفتقر  التي  القوميات  المتعددة  الفيدرالية  الدولة  اإّن 
واحدة ل تكون م�ستقرة على الأرجح، اإذ اإّن الجماعات الأخرى فيها ربما تعتقد اأنها 

قادرة على ال�سيطرة.

النموذج الهندّي/ تعاي�ص الّدين والعلمانّية

اإن حقيقة تعدد الثقافات قد وجدت في الهند منذ اآلف ال�سنين لكن التعدد 
الثقافي هو �سيء مختلف اإنه نوع خا�س من العالقات التي تتبناها الدولة تجاه الكيانات 

الثقافية التي تقع �سمن نطاق �سيادتها.

يقول ويل كيمليكا، اأحد اأ�سهر الباحثين في هذا المجال، اإن التعددية الثقافية، 
كتجربة رائدة، بداأت في كندا في عام1971، وتم تبنيها في بلدان اأخرى مثل اأ�ستراليا 
اإنه محق من ناحية واحدة: كنظرية ومذهب ر�سمي،  والوليات المتحدة وبريطانيا. 

وهناك �سببان يدفعان على العتقاد ب�سحة بهذا الراأي. 

الناطق  كويبك  اإقليم  برف�س  تتميز  القوميات  متعددة  دولة  كندا  كانت  اأواًل: 
نموذج  غرار  على  بالإنكليزية  الناطقين  جيرانه  مع  لالندماج  بالفرن�سية 

الوليات المتحدة. 

ثانًيا: كانت كندا - ول تزال - مثلها كمثل الوليات المتحدة بلًدا من المهاجرين.

لقد جاهدت الحكومات الكندية لتفادي تق�سيم بالدها، وب�سبب عدم قدرتها 
تبنت  الأميركية،  الطريقة  قوية على  قومية  الجدد لالندماج في  القادمين  دفع  على 
�سيا�سة تعترف بحق جميع مواطنيها بطلب هويات مختلفة. لذلك كانت وحدة البلد 
دولته  اإطار  �سمن  ال�سعبين  لكال  بالختالف  الد�ستوري  الحق  منح  على  معتمدة 
القومية الخا�سة. لقد بنيت عقيدة التعددية الثقافية على هذه التجربة الجتماعية 

والد�ستورية، التي تنظر اإليها كندا ونظراوؤها الغربيون كنموذج فريد.

ت�سكلت كندا، مثلها مثل الوليات المتحدة واأ�ستراليا، من المهاجرين، وجرى 
تفهم الهجرة بو�سفهاحقيقة دائمة للحياة. في حين اأن معظم البلدان الأخرى على 
العك�س منها تعاملت معها كا�ستثناء. لكن الهجرة قد اأ�سبحت بالتدريج حقيقة حياتية 
دائمة في كل مكان، فلم تعد اأمًرا ا�ستثنائًيا واإ�سكالًيا ي�سعب تحّمله. فالختالل الكبير 
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في توزيع الثروة وال�سكان على ال�سعيد العالمي، وتكنولوجيا التنقل العالمي، جعال من 
الهجرة الجماعية اأمًرا طبيعًيا.

من  ينتقلون  الب�سر  من  الماليين  ومئات  يت�سارع،  الب�سري  الجن�س  تمّدن  اإن 
لالنتقال  النا�س  تقود  الرحالت  هذه  من  والعديد  المدن،  نحو  الريفية  المناطق 
وال�ستقرار خارج حدودهم القومية. وفي كل بلد تقريًبا تغدو الأقليات والم�ستتين - 
المعلومات  تكنولوجيا  بف�سل  وارتباًطا  وعًيا  اأكثر  الأحيان  اأغلب  في  اأ�سبحوا  الذين 

مكوًنا طبيعًيا من ال�سكان.

 ويبدو اأن ل �سيء ي�ستطيع اإيقاف عملية »تدفق الب�سر«. هنا يبرز المعنى الذي 
التعددية  هذه  لأن  الثقافية،  التعددية  موطن  كندا  يعتبر  حين  كيمليكا  فيه  يخطئ 
الثقافية - ك�سيا�سة ر�سمية وتوجه طبيعي عري�س معتمد على التجربة الجتماعية – 
تعود اإلى تاريخ اأقدم ؛ اإذ كانت �سمًة مميزًة للنقا�س العام في الهند لأكثر من قرن من 
الزمان. ففي الهند نجد �سيا�سة تعددية الثقافًة ل نظير لها، فما الذي يمكن تعلمه 

منها؟

• مزايا النموذج الهندي
هناك �ست مزايا للنموذج الهندي لفتة للنظر ومطروحة للنقا�س العام:

البداية،  منذ  موجودة  لكنها  تفكير،  بعد  اأتت  اإ�سافات  لي�س  الأديان  تعدد  اإن  اأواًل: 
كجزء من تركيبة الهند.

ا تماًما مع ال�سمة العامة لالأديان، على الرغم  النموذج الهندي لي�س متعار�سً ثانًيا: 
من اأن الدولة ل ُتعرف بدين محدد اأو بالدين ب�سكل عام، اإل اأن هناك اعتراف ر�سمي، 

وبالتالي عام بوجود الطوائف الدينية.

عن  يمكن  ما  باأو�سع  ر  يعبِّ والم�ساواة  للحرية  المتعددة  بالقيم  التزاٌم  اإنه  ثالًثا: 
الأ�سا�سية  القيم  اإلى  اإ�سافة  المنزلة،  في  وت�ساويها  الدينية  الطوائف  ا�ستقاللية 
الأخرى مثل ال�سالم والت�سامح بين الطوائف، هذا النموذج �سديد الح�سا�سية لإمكانية 

اإجازة العنف داخل الأديان.
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ل يقيم هذا النموذج جداًرا فا�ساًل بين الدولة والدين. هناك حدود بالطبع  رابًعا: 
لت�ساعدها  الأديان،  في  بالتدخل  للدولة  ي�سمح  وهذا  عازلة،  �سماء  لي�ست  لكنها 
للموؤ�س�سات  الم�ساعدة  )تقديم  منها:  عدة  اأدوار  على  ا  اأي�سً ينطوي  كما  تكبحها،  اأو 
في  التدخل  اأو  الم�ساواة،  من  اأ�سا�س  على  الدينية  بالطوائف  الخا�سة  التعليمية 
المت�ساوية  الكرامة وال�سخ�سية  التي ترف�س احترام  الدينية الجتماعية  الموؤ�س�سات 
لأع�ساء دينها اأو الأديان الأخرى، وعلى �سبيل المثال، حظر ظاهرة المنبوذين وفر�س 
الهندو�سية،  المعابد  اإلى  بالدخول  طبقته  عن  النظر  ب�سرف  �سخ�س  لأي  ال�سماح 
والإمكانية الفعلية لت�سحيح التفاوت من حيث الجن�س، وعلى قاعدٍة من الفهم �سديد 
الح�سا�سية لالهتمام والحترام المت�ساوي لكل الأفراد والجماعات(. باخت�سار، تقيم 
الدولة الف�سل ل بق�سد الإق�ساء اأو الحيادية ال�سارمين بل بالأحرى لإقامة، ما يمكن 

ت�سميته »الم�سافة المبدئية«.)7(

• الحل الفيدرالي في العراق
الحكومة  تقديرات  ح�سب  مليوًنا   )33( حوالي  العراق  �سكان  عدد  يبلغ 
اإذ يعتبر نموذًجا م�سغًرا لل�سرق الأو�سط الكبير، حيث يتميز  العراقية لعام 2013؛ 
لغة  عربية  اأغلبية  فهناك  القدم.  منذ  �ساكنيه  وطوائف  وقومياته  دياناته  بتعدد 
رئي�سية هي  ثقافية  لغوية-  اأقلية  اإلى جانبها  وتوجد  اإلى حوالي 75 %،  وثقافة ت�سل 
الأكراد الذين ي�سكلون 20% ح�سب تقديرات عام 2012، ون�سبة �سئيلة من التركمان 
والكلدان والآ�سوريين والإيرانيين والأرمن ل يتجاوزون 5%. ومن حيث الدين، هناك 
جانبها  اإلى  توجد  ال�سكان،  اإجمالي  من   %  95 اإلى   %  92 بين  تتراوح  م�سلمة  اأغلبية 
�سئيلة  وجيوب   ،%  4 حوالي  اإلى  ت�سل  لغوية  اأقليات  اأي�سا  معظمها  م�سيحية  اأقليات 
بين  ولكن   .%  3 حوالي  اإلى  مجموعها  في  ت�سل  واليهود  وال�سابئة  الأيزيديين  من 
الم�سلمين وهم الأغلبية ال�ساحقة نجد مجموعتين مذهبيتين، متمايزتين في الحجم، 

وهما ال�سيعة حوالي 50-55 % وال�سّنة حوالي 45-40 %.

اللغة،  هي:  العراق  في  الإثنية  التعددية  تحكم  م�ستويات  ثالثة  هناك  اإًذا، 

)7( ح�س���ن ق���ره ول���ى، الحلـــول العمليـــة المطبقـــة لم�صكلـــة القوميـــات واالأقليات فـــي اإطـــار القانون 
الد�صتوري والدولي، دار الفارابي، بيروت، ط2008 1.
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اأغلبية  هناك  منهما  م�ستويين  على  الإ�سالمي،  المذهب  وم�ستوى  والدين.  والثقافة، 
وهو  الثالث-  الم�ستوى  اأما  والدين.  اللغة  م�ستويا  وهما  اأقليات،  ومجموعة  �ساحقة 
اأغلبية �سيعة، واأقلية ال�سّنة. فعلى  ا  اأي�سً – فهنا توجد  الم�ستوى الإ�سالمي المذهبي 
تقاطع م�ستويي اللغة والمذهب، فاإن العرب ال�سنة ي�سبحون اأقلية اأ�سغر بكثير، حيث 

اإن الأكراد معظمهم �سّنيون مذهًبا، ولكنهم لي�سوا عرًبا من العرب ال�سيعة.

اأ�سفت على  اإن هذه الت�سكيلة الفريدة من التنوع الديني والطائفي والقومي، 
اأخرى  جهة  من  لكنها  واجتماعية،  ثقافية  وحيوية  غنى  جهة  من  العراقي  المجتمع 
اأنماط كال�سيكية من العالقات، مثل  جعلت من ال�سعب توحيد هذا المجتمع �سمن 

تلك التي كانت �سائدة في باقي الدول العربية.)8(

لقد ن�ساأت الدولة العراقية الحديثة في عام1921، بعد قرابة اأربعة قرون من 
من  المنطقة  في  ال�سائد  الإ�سالمي  العربي  بالإرث  مثقلة  وجاءت  العثماني،  الحكم 
حيث �سكل نظام الحكم الوراثي، والعالقة مع الطوائف والأديان الأخرى، وو�سعهم في 
المجتمع. اإن قيام عراق فيدرالي �سيكون م�ستقًرا على الأرجح اإذا لجاأ العرب الذين 
اأكثرية وطنية متما�سكة. وفي حال  اإلى ت�سكيل  العراق  ي�سكلون نحو 80 % من �سكان 
انق�سام العرب، على اأ�سا�س �سيعي - �سّني، فاإّن قيام اتحاد عراقي فيدرالي يظل اأمًرا 
الكردية  الجماعات  بين  ال�سلطة  اإر�ساء ممار�سات قوية لقت�سام  اإذا نجح في  ممكًنا 
والعربية �سمن الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الق�ساء والإدارة المدنية والجي�س 
اتفاق يجري  بدافع داخلي جراء  التحاد  ن�ساأ  اإذا  النجاح  و�ستعزز فر�س  وال�سرطة، 
اإّن وجود نظام فيدرالي غير مركزي في  الفئات.  بين قادة جميع هذه  اليه  التو�سل 

العراق يمكن اأن ي�سمل الآتي:
حكومة منتخبة وطنية تتولى م�سوؤوليات وطنية كال�سحة والدفاع واإنتاج  • وجود 
�سيطرة  خا�سة  مختلفة،  ب�سوابط  وتتمتع  ذلك...  وغير  والنقل،  النفط 

المدنيين على القوات الم�سلحة.

)8( لطي���ف م�سطف���ى اأمين، الفيدرالية واآفاق نجاحهـــا في العراق، دار �سرم���د، ال�سليمانية/العراق، ط1، 
.2007
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ع�سر  الثماني  المحافظات  محل  تحل  ديمقراطًيا  منتخبة  اإقليمية  حكومة   •
الحالية. 

د�ستور يخ�س�س للمحافظات ح�س�س العائدات النفطية الوطنية دونما قيد. • وجود 

لذلك ي�سجع الكثيرون تطبيق الفيدرالية في عراق الم�ستقبل باعتبارها �سبياًل 
د�ستور  وجود  فاإّن  ديكتاتورية،  �سلطة  اأية  عودة  ومنع  ال�سلطة،  لقت�سام  ديمقراطًيا 
يعتبر  ال�سلطة،  يمار�س  من  كل  ت�سرفات  تحكم  منا�سبة  �سوابط  وجود  مع  فيدرالي 

تلبية لحاجات العراق الديمقراطية في الم�ستقبل.

اإّن تقا�سم ال�سلطة بحماية د�ستور في دولة فيدرالية من �ساأنه اأن يخدم ال�سعب 
تماًما، ومما ل �سك فيه اأن وجود نظام رئا�سي قوي ُينظر اإليه على اأنه جزء من الحل، 
واإّن خيار وجود نظام مركزي وفيدرالي رئا�سي له ح�سناته، فالعراق بحاجة الى حكومة 
وتقّدم  الوطنية،  النفطية  العائدات  وتدير  والنظام،  القانون  ت�ستعيد  قوية  مركزية 
موحدة.  دولة  وجود  على  وتحافظ  والنقل،  والتعليم  كال�سحة  للمواطنين،  الخدمات 
اأن  �ساأنهما  من  مركزي،  فيدرالي  د�ستور  �سمن  وال�سلطة  المال  اقت�سام  فاإّن  واأخيرا 
العراقية  المحلية  الجماعات  بين  بالتنوع  ُتقر  ديمقراطية،  ثقافة  خلق  في  ي�ساعدا 
لرتكاب  احتمالت  اأية  من  يقلالن  والمال،  لل�سلطة  التوزيع  هذا  واإّن  عليه،  وتوؤ�س�س 

اإ�ساءات م�ستقبلية في ظل �سلطة وطنية مركزية قوية في بغداد

التق�صيم ومخاوف  العراق  في  • الفيدرالية 
 الد�ستور العراقي على اأن  نظام الحكم في جمهورية العراق هو النظام  ن�سَّ
حدد  كما  الأقاليم،  وحكومات  المركزية  الحكومة  بين  العالقة  وحدد  الفيدرالي، 
تفا�سيل اأخرى تت�سل بهذا النظام. فالفيدرالية تعني وجود حكومة مركزية وحكومات 
محلية تتولى حكم المحافظات اأو الأقاليم التي يتكون منها بلد من البلدان، وبذلك 
يتم تقا�سم ال�سلطات بين المركز )العا�سمة( والمحافظات اأو الأقاليم الأخرى التي 
يت�سكل منها ذلك البلد، اأي اأن الحكم المركزي يتم تجاوزه في النظام الفيدرالي.
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ويتكون كل اإقليم في الد�ستور العراقي من محافظة فاأكثر، وتعد بغداد اإقليًما، 
ول يجوز لها اأن تن�سم لإقليم.

ومن  العراقي،  الد�ستور  في  الفيدرالي  النظام  تفا�سيل  قراءة  من  ونالحظ 
النظر  اإعادة  الى  يدعو  ما  وهذا  العراق،  وحدة  من  ي�سعف  انه  تطبيقه،  اإجراءات 
في كتابة الد�ستور العراقي، وتالفي بع�س تفا�سيل الفكرة وتطبيقها. فال�سالحيات 
والإمكانات التي يتمتع بها اإقليم كرد�ستان مثاًل، تجعله دولة داخل دولة، وهذا ما قد 
يخلق �سراًعا بينه وبين المركز، قد يتطور اإلى تمرد على المركز ومحاولة لالنف�سال 
عنه. ولقد ترددت دعوات اإلى فيدرالية الأنبار �سبقتها دعوات الى فيدرالية الب�سرة 
وفيدرالية الو�سط، ويعتقد اإن من دعا بهذه الدعوات اأراد اأن تتمتع هذه الأقاليم دون 
غيرها بثروات تلك الأقاليم، وقد يدفعهم حب ال�ستئثار الى ال�ستقالل والنف�سال 

عن العراق وهذا ما ُيخ�سى منه. 

اأنها ت�سب في غير م�سلحة ال�سعب،  اأ�سقطت هذه الدعوات بعدما تبين  لقد 
وتعبر عن جهل بطبيعة النظام الفيدرالي الذي يقوم على اأ�سا�س مناطقي ولي�س على 
العراق  في  ال�سيا�سي  النظام  بناء  دواعي  الى  ينبهنا  وهذا  اأو طائفي.  اأ�سا�س عرقي 
على اأ�سا�س عرقي اأو طائفي، فالغاية هي تق�سيم العراق الى دويالت  والتمهيد لهذا 
التق�سيم عن طريق اإيجاد ُفرقة فكرية طائفية وعرقية تعبر عنها هذه الفيدراليات.)9(

اإن النظام الفيدرالي ي�سكل عامل قوة ووحدة في اأمثلة الدويالت المتفرقة التي 
تريد اأن تتقوى بالتحاد. �سحيح اأنه نظام يعزز الوحدة والت�سال اإذا اعتمد من قبل 
وحدات مفككة اأ�ساًل، فيزيد من لحمتها وات�سالها، وبالن�سبة اإلى العراق فاإنه دولة 

)9( �س���ولف محمد اأمين، تحديـــد ال�صالحيات في الدولة الفيدراليـــة، درا�سة تحليلية مقارنة 
ف���ي طبيعة الد�ستور ا لفيدرالي، ر�سالة ماج�ستير مقدم���ة اإلى مجل�س كلية القانون، جامعة 

�سالح الدين، اأربيل 2010.
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حالة  هو  وحيد  مبرر  لها  الفيدرالي،  النظام  اعتماد  الى  والدعوة  متما�سكة  موحدة 
خا�سة تت�سل بو�سع كرد�ستان، اأما ما عدا ذلك فهو دعوة لإ�سعاف وحدة هذه الدولة 
المتحدة. اأما بالن�سبة لالأكراد في العراق فقد عانوا وعلى مدى حكومات متعاقبة من 
عالقة متاأزمة مع هذه الحكومات واأعلنوا في خالل هذه المراحل عن رغبتهم في حكم 

فيدرالي ي�سمهم اإلى الحكومة المركزية.

وقد �سعت الحكومة الأمريكية الى دعم فكرة الفيدرالية تمهيًدا لتق�سيم العراق، 
وهو ما عبر عنه �سراحة نائب الرئي�س الأميركي ال�سابق جوزيف بايدن الذي دعا الى 
تق�سيم العراق الى ثالث مناطق على اأ�سا�س طائفي وعرقي. ولقد تحفظ العراقيون 
والب�سرة  الو�سط  في  فيدرالية  اأقاليم  تكوين  دعوات  فجابهوا  الدعوات  هذه  على 
والأنبار وغيرها باأنها دعوات لم يحن اأوانها اأو اأنها ل داعي لها، ما دام العراق بلًدا 
وغايته  مفتعاًل  كان  فقد  العراق  �سهده  الذي  والعرقي  الطائفي  ال�سراع  اأما  موحًدا. 
التمهيد لدعوات التق�سيم الفيدرالية، فمكونات ال�سعب العراقي تعاي�ست بمحبة واأخوة 

على مدى الزمن الطويل.)10(

ل باأ�س اأن يبقى ما اأقّر في الد�ستور من اأن العراق بلد اتحادي فيدرالي، ولكن 
على اأن تقت�سر الفيدرالية على اإقليم كرد�ستان دون غيره، اأما ما عداه، فالعراق وحدة 
واحدة ت�سم اليه فيدرالية كرد�ستان، ويجب اإعادة النظر في كتابة الد�ستور العراقي 
اإقليم  لكي نحدد و�سف النظام الفيدرالي ب�سكل دقيق ولكي تقت�سر الفيدرالّية على 

كرد�ستان دون غيره.

)10( ديفيد هان�س، الفيدرالية والديمقراطية، بحث من�سور في مجلة االإ�صالم والديمقراطية، 
منظمة الإ�سالم والديمقراطية، العدد 2010/6.
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احللول ال�صيا�صّية للتعاي�ص يف ظل االختالف والتعّدد

جدول)1( يمثل الخريطة االإثنية في العراق

ز اجلغرايفالن�صبة املئويةاجلماعات االإثنية الرتكُّ
م�صتوى اللغة
�سمال غرب وو�سط وجنوب العراق75-80العرب
�سمال �سرق العراق15-20الأكراد

و�سط و�سمال العراق5تركمان واأ�سوريون واأرمن
م�صتوى الدين
جميع اأنحاء العراق92-95م�سلمون
و�سط و�سمال العراق5م�سيحيون
متفرقني يف اأنحاء العراق3يهود

م�صتوى املذهب
جنوب وو�سط العراق50-55م�سلمون �سيعة
و�سط و�سمال العراق40-45م�سلمون �سنة

الم�سدر: مجلة اأوراق ديمقراطية، بغداد 2012.
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التنّوع وا�شتقالل الحّيز الثقافي 
)العرب والكرد مثااًل(

اأ. يو�صف يو�صف*

لم يكن الفيل�سوف والمفكرال�سهير غو�ستاف لوبون يق�سد كما قد يتوهم البع�س 
باأن كل �سعب يحمل في  الدعوة للعزلة والإنف�سال بين ال�سعوب عندما تحّدث فقال 
كيانه العقلي نوامي�س ماآله في الوجود. هو لم يكن يق�سد ذلك، لأنه لي�س من ال�سذاجة 
بحيث يعتقد باأن النا�س يمكنهم الإ�ستغناء عن بع�سهم والعي�س في جزر متباعدة ل 
لينتون،  رالف  �سعربها  التي  العظيمة  اللذة  فاإن  اعتقادنا  وفي  قوي.  رابط  يجمعها 
وتحّدث عنها في كتابه ال�سهير »العوالم الثالثة«، عندما اكت�سف باأن ما كان يظنه 
فر�سية  �سّحة  الأخرى  هي  توؤكد  اإنما  كذلك،  يكن  لم  المئة  في  مئة  اأمريكًيا  اإبداًعا 
والم�سي  الب�سر،  حياة  اإثراء  وفوائده  اأهم خ�سائ�سه  بين  من  الذي  الثقافي  التنّوع 
بهم اإلى اأف�سل مراتب الح�سارة التي ل يمكن اأن ي�سنعها �سعب من ال�سعوب بمفرده 
وعيه، على  ودرجة  ال�سعب  اإليها هذا  و�سل  التي  العقلية  المكانة  النظر عن  ب�سرف 
اأمريكية مئة في  تعّد  التي كانت  الأ�سياء  تلك  باأن  يفيد  لينتون  اكت�سفه  اأن ما  اعتبار 
المئة، اإنما هي لي�ست كذلك، وقد انتجتها مجتمعات متعددة، لي�ست اأمريكية خال�سة، 
باآلف  حتى  اأو  بقرون،  اأمريكا  مكت�سف  كولومبو�س  �سبقت  اأخرى  جهة  من  اأنها  كما 
واحد،  اأنموذج  في  وح�سرها  الثقافة  لختزال  محاولة  اأية  باأن  يعني  وهذا  ال�سنين. 

* باحث وناقد اأردين.
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اإنما هي محاولة فا�سلة، وذلك لأن الثقافة من بين جميع ما اأنتجه الإن�سان ل يمكن 
اختزالها مهما تنوعت الأ�ساليب للو�سول اإلى هذا الهدف. 

والنعزال في غيتوات منعزلة  ولي�س ال�ستقالل  اعتقادنا،  الثقافي في  فالتنّوع 
التم�سك  يجب  ما  هو  حولها،  ما  ومع  بينها  فيما  متفاعلة  وغير  اأنف�سها،  على  مقفلة 
اتجاهاتها  في  تختلف  الأخرى  – الثقافات  الثقافة  كانت  لو  حتى  عنه،  والدفاع  به 
وقواعدها. اأما لماذا يجب اأن يحدث هذا، فذلك لأن التنوع يعنى التعاي�س الم�سترك، 
ونفي اأ�سباب ال�سطدام بين الثقافات، وتقليل الم�سافات الفا�سلة بين الب�سر، والتقريب 
بينهم، وتخفيف حّدة الحروب التي يمكن اأن يخو�سوها �سّد بع�سهم، وتربيتهم على 
وفق قاعدة التاآلف ولي�س الحتراب وقيام بع�سهم برجم البع�س الآخر بحجارة الحقد 
اأن هذا ل يعني بتاًتا وجوب قطع دابر مفهوم الإ�ستقالل  وال�سغينة والكراهية. على 
الثقافي تماًما، فهو مفهوم قائم معجمًيا وله معناه الكبيرالذي يهدف في اعتقادنا اإلى 
اإلى ت�سليع الثقافة )تحويلها  ا�ستقالل الحيزالثقافي، ومقاومة كل الم�ساعي الرامية 
اإلى �سلعة تباع وت�سترى(، وتنميطها على وفق مثال واحد محّدد من الأنماط الثقافية 

ب�سرف النظرعن جن�سيته، وهل هو نمط غربي اأو �سرقي.

التوحيد  الثقافي على وفق هذاالأ�سا�س، حديث حول  التنوع  الحديث حول  في 
الب�سرية  الثقافات  اإن  اإذ  وواقعي،  اأمرحقيقي  وهذا  ا.  اأي�سً الثقافات  بين  التكاملي 
جميعها ومن دون ا�ستثناء يتغذى بع�سها من البع�س الآخر، بما فيها الثقافة الغربية، 
ال�سهير»الثقافة  كتابه  في  �سعيد  اإدوارد  هذا  يبين  كما  تتغذى  تزال  وما  تغذت  التي 
ال�سعوب  اأنتجتها  التي  الثقافات  تلك  فيها  بما  الأخرى،  الثقافات  واالإمبريالية« من 

الم�ستعمرة )بفتح الميم( في اآ�سيا واإفريقيا، والتي يتم و�سفها في المركزيات الظالمة 
المت�سلطة بالثقافات الهام�سية التي ل قيمة لها مقارنة بالثقافات التي اأنتجها الغرب. 

عنه  والدفاع  التنوع  حالة  في  المجتمعات  فاإن  ا،  اأي�سً الت�سّور  هذا  وفق  وعلى 
اإنما تقوم بواحدة من العمليات الخالقة، يحدث فيها نوع  كمثل دفاعها عن الذات، 
اإبانهما،  منها  واحدة  كل  ت�سعى  اأواأكثر،  ثقافتين  بين  والحوارالثقافي،  التوا�سل  من 
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اإلى التفاعل مع نظيراتها بهدف الأخذ منها واإعطائها في الوقت نف�سه، دون اأن يترك 
ذلك اأثرا �سيًئا على الخ�سو�سيات التي تتميز بها عن بع�سها البع�س.

ل�سنا هنا في �سدد الحديث عن معنى المثاقفة ودللتها، فقد توقفنا اأمام هذا 
العددين 268، 275من مجلة  اإلى  العودة  المقدور  اأخرى ) في  اأمكنة  الأمر ملًيا في 
الأردنية، كما وقد بينا كيفيات التفاعل الثقافي و�سروطه، فاأ�سبحت مفردة  »اأفكار« 
المثاقفة وا�سحة المالمح والأبعاد. اإننا في مجال البحث عن م�سارات يمكن للب�سراأن 
ثقافاتهم  ا�سطدام  عدم  من  نرى  كما  يبداأ  بع�سهم،  مع  وئام  في  للعي�س  ي�سلكوها 
اأوتلك، هذا  الثقافة  توجيه هذه  تّم  اإذا  اإل  الذي ل يحدث  ببع�سها. وهو ال�سطدام 
فيها  تكون  اأخرى  ثقافة  اإلى  الم�سالمة  الثقافة  فيه  تتحول  توجيها  اأوذاك،  المجتمع 
اأن تبقى م�سالمة كما هي، توؤمن باأن الفر�س بالقوة والقهر كما  ثقافة عدائية، بدل 
يحاول الم�ستعمراأن يفعل، ل يمكن اأن ي�ستمر، على اعتباراأن الثقافة هي من بين ما 
ينتجه الإن�سان ل تقبل ال�سيطرة عليها من قبل الثقافات الأخرى، لأنها وهذه واحدة 
الإذلل  ياأبى  الذي  الحيادي  الب�سري  التاء(  )بفتح  المنتج  �سفاتها،  اأبرز  بين  من 
الثقافة بمرحلة حرجة، فاإنها �ستكون  واإذا وقع ذلك ومّرت  والخنوع لأي �سبب كان، 

مرحلة عابرة، ول يمكن اأن ت�ستمر اإلى الأبد. 

ربما يكون في حديث البع�س حول ما يعتبرها هجمة غربية على الم�سلمين في 
ا واأنه ثمة هناك اأ�سولية دينية كمثل ما في  اأوروبا واأمريكا الكثير من ال�سّحة، خ�سو�سً
بالد الم�سلمين، اإل اأن هذا الأمر يعّد وجًها واحًدا لما يحدث هناك. واأما الوجه الآخر 
اعتقادنا  في  ترتبط  لأ�سباب  منه،  التقرب  وعدم  عنه،  البتعاد  ي�ساراإلى  ما  فغالًبا 
بالرغبة في تبرئة النف�س، واإلقاء تبعات ما يحدث على الآخر وحده. ولأجل تو�سيح 
اأن�سار الثقافة الم�ستقلة )هكذا ي�سمونها في  ما نق�سده تمكن مالحظة ما يقوم به 
في  بلت�سيني  تيودور  عنهم  يقول  الذين  اأولئك  اأمريكا،  في  الم�سلمين  من  اأدبياتهم( 
درا�سة له حول �سدام القيم في اأمريكا اإنهم يوؤيدون التن�سئة التربوية في محيط ثقافي 
اإ�سالمي على نحو متميز وفي ا�ستقاللية كاملة عن الثقافة الأمريكية التي ي�ساطرون 

اأهلها الأر�س والف�ساء والدولة كذلك! 
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الثقافات  من  غيرها  مع  التفاعل  تقبل  ل  اإ�سالمية  ثقافة  يحملون  الذين  ربما 
اإ�سالمية م�ستقلة  اإلى بروز ثقافة  الذين يدعون  اأولئك  يوؤيدون فعل  والنفتاح عليها، 
في اأمريكا، وهم في الغالب قد يوافقونهم في �سعيهم لالنف�سال عن »المين�ستريم« 
)الثقافة ال�سائدة اأو اليومية( الثقافي الأمريكي، اإل اأن الراف�سين في اأمريكا ذاتها 
�سدام  اإلى  �سيقود  مما  وهو  ذلك.  على  يوافقوا  لن  الإ�ستقالل  لهذا  الأمريكيين  من 
يقوم على  بلد  في  لها عن مكان  تبحث  اإ�سالمية  ثقافة  له  واحد  بين طرفين:  القيم 
التنوع، واآخر له ثقافة توؤمن بما هوعك�س ذلك وم�ساد له تماًما. فهل نفهم معنى التنوع 

الثقافي وفوائده التي ل يمكن اأن تاأتي للب�سراإل بالخير مهما �سغرت قيمته؟

اهلل  عبد  منها  اأطّل  التي  النافذة  من  ح�سين  طه  اأطروحة  اإلى  نظرنا  عندما 
اآرائه  على  الأطروحة  هذه  راف�سو  ي�سجله  ما  اإلى  التنبيه  المهم  من  �سار  اإبراهيم، 
من العيوب. فهو كما يقولون قد اأغفل ومثله اآخرون كان لهم الموقف ذاته، الجوهر 
الحواري في المعرفة الإن�سانية. اإن مثل هذا الإغفال في نظر اأعدائه، هو الذي اأف�سى 
اإلى روؤية الذات بئًرا نا�سبة، في حين اأنه ب�سببه قد راأى الغرب نبًعا متدفًقا، وقطًعا 
ولربما  غ�سبهم  جام  عليه  ي�سّبون  معار�سيه  جعلت  ما  هي  النظرة  هذه  مثل  فاإن 
لعناتهم باعتباره مفكًرا مارًقا. اإن ما ينطبق على طه ح�سين، �سوف ينطبق على اأّي 
من المفكرين الكرد مثاًل ممن قد يحاولون القيام بمقارنات ظالمة كمثل تلك التي 
قام بها طه ح�سين، ونق�سد هنا اأولئك الذين قد يحاولون و�سع الذات الكردية كثقافة 
وهو  فعل طه ح�سين  ما  كمثل  منها  لتبريرالأخذ  العربية  الثقافة  من  اأدنى  موقع  في 
يدعو العرب لالأخذ من الثقافة الغربية. هكذا من دون اأن تاأخذ الثانية الغربية من 
اأمثال هوؤلء المفكرين،  اإن  الثقافة الأ�سمى والأرقى.  اأنها  ثقافتهم �سيًئا على اعتبار 
ابتداء من طه ح�سين، وانتهاء باآخر مفكر يمكنه اأن يرى الذات في مقابل الآخر كمثل 
العي�س  اإنما يفعلون ذلك لأنهم يحّبون ال�سجون ول يمقتونها وياألفون  ما راآها الأول، 
بين جدرانها من دون اأدنى تذّمر، واإل فاإنهم �سوف يعار�سون ما ي�سميها كارل بوبر 
فاإننا  هذا  و�سوى  جن�سيته.  كانت  ومهما  الإطار  هذا  نوع  كان  مهما  الإطار  اأ�سطورة 
ننظر بازدراء كبير، اإلى اأولئك الذين ل يخجلون من اإظهار انبهارهم بالعقل الغربي 
ومنجزاته في مقابل احتقارهم العقل العربي ومنجزاته، ونعّد ذلك نوًعا من التواطوؤ 
كتابه  في  حموده  عبدالعزيز  حديث  اإلى  ن�سير  هذا  واإلى  تماًما،  نفو�سنا  تاأباه  الذي 
المرايا المقعرة حول ثنائية النبهار والحتقار، التي يرف�سها ب�سدة فيقول: وبدل من 
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منطقة و�سط ياأخذ فيها المثقف العربي ما يتنا�سب مع ثقافته العربية وتراثه الطويل، 
تجد الغالبية تعي�س الثنائية بكل تناق�ساتها وخ�سالها)1(.  

عندما توقف الكاتب المغربي محمد بني�س وهو عربي القومية اأمام ما يظنها 
والفرحة  الحيرة  تملكتني  العربي(،  )الم�سرق  من  العربي(  )المغرب  نفور  بدايات 
اأو لأن محمد بني�س ف�سح هذا )الم�سرق(  مًعا، لي�س لأنني من الدعاة لهذا النفور، 
الذي ل يعرف الكثيرعن هذا )المغرب( الذي اأنتج ع�سرات الكتاب والمفكرين الذين 
اأثروا الثقافتين العربية والإ�سالمية مًعا وعلى حّد �سواء، فتعامل معه بالتالي بفوقية 
ربما وبنظرة علوية، واإنما لأن منطق التطّور يعني وجوب رف�س فكرة المركز والمحيط 
من  اأكثر  بين  من  اأننا  اعتبار  على  مقدمات،  اأدنى  دون  ومن  وتف�سياًل، هكذا  جملة 
التغريب  الحديث عن  لها عند  واأ�سبحنا راف�سين  الموؤلمة،  الحارقة  بنيرانها  اكتووا 
)بمعنى الذهاب اإلى الغرب( منبهرين بما اأنجزه على رغم عظمته التي ل ينكرها اإل 
جاحد اأو جاهل : فماذا اأمام هذا الذي نطرحه بخ�سو�س العالقة الثقافية بالكرد؟
ل�سنا نظن اأن محمد بني�س اأراد اأكثر من رفع عقيرة الدفاع عن الذات المغربية 
التي اأراد العرب الم�سارقة اإخراجها من حلبة الوجود، وم�سادرة حقها في التعبيرعن 
اإنما كان يعّبرعن رف�س النقياد  اإنه  اأي  للتغيير.  اأ�سا�ًسا  الديانة  التي جعلتها  النف�س 
للمتخيل الذي يحمله العقل الم�سرقي، وهو نف�سه ما يحق للكردي هوالآخر اأن يرف�س 

الإنقياد اإليه. 

ولما كانت الحال في حياة الب�سر تم�سي على وفق الآية القراآنية التي منها ُقْل 
 َيْعَمُل َعَلى �َساِكَلِتِه )الإ�سراء: 84(، واأنه لي�س ثمة هناك مركز ومحيط وتابع ومتبوع  ُكٌلّ
نحن  منا  واحد  لكل  واأن  زمان،  اأيام  في  الأحوال  عليه  كانت  ما  كمثل  وعبيد  و�سادة 
الب�سرِوْجَهٌة ُهَو ُمَوِلّيَها)البقرة: 148( كما يقول الن�ّس القراآني، فكيف يتم التعامل 

بين الثقافتين الكردية والعربية؟ 

في  مارك�س  اإليه  ذهب  ما  ب�سحة  العتقاد  اإلى  نميل  ل  الميدان  هذا  في  اإننا 
حديثه عما قال اإنه عجز ال�سرقيين عن تمثيل اأنف�سهم و�سرورة القيام بتمثيلهم)2(. 
ا فاإننا ل نوؤمن ب�سحة القول باأن الكرد عاجزون عن تمثيل اأنف�سهم،  ومثل ذلك اأي�سً
ذلك لأنهم عبر تاريخهم الطويل قّدموا عالمات كثيرة ت�سيراإلى امتالكهم مثل هذه 
الفار�سية  باللغة  ما  بعيدة على نحو  لها �سله  الكردية مثاًل  اللغة  اأن  القدرة. �سحيح 
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اأنهما تختلفان فيما  اإل  اأوروبية،  اإلى مجموعات اللغات الهندو-  باعتبارهما تنتميان 
بينهما في نواح عديدة �سواء في المفردات اأو النحو وال�سرف، اأو في النطق. فاللغة 
الكوردية كما اأكد �سدني �سميث لغة م�ستقلة تمام ال�ستقالل لها تطوراتها التاريخية 
الحقيقية، وهي لغة اآرية ممتازة تعي�س منذ القدم اإلى يومنا هذا في جبال كرد�ستان 

ب�سكل نقي و�سليم )3(. 

والتثاقف-  المثاقفة  درا�سة  �سدد  في  دمنا  ما   - الم�سطلحات  باأن  قيل  لقد 
هي نقاط الإرتكاز الح�سارية والمعالم الفكرية التي تحّدد هوية الأمة، اأية اأمة، بما 
النقل  اأوعية  اإنها  ماأمونة.  تاريخية  وتطبيقات  فكرية  ودللت  نف�سي  ر�سيد  من  لها 
اإلى  يوؤديان  اأبعادها  وتو�سيح  تحديدها  وعدم  الح�ساري،  التوا�سل  واأقنية  الثقافي، 
لون من الت�سطيح الخطير في ال�سخ�سية، والتقطيع ل�سورة توا�سلها الح�ساري. هذا 
الممار�سات  خال�سة  هي  التي  المعرفة  اإن   : بقوله  اإبراهيم  عبداهلل  بلوره  المفهوم 
العقلية لالن�سان، تت�سكل �سمن اأطر ثقافية وح�سارية محّددة، وتدخل في عالقة حوار 
ومثاقفة مع اأطر ثقافية وح�سارية اأخرى، ب�سبب الحاجة، اأو بفعل الإت�سال، ومن ثم 
فالمعرفة تنتج اأجهزة ا�سطالحية ت�ستدعيها الحاجة المبا�سرة اأوغير المبا�سرة في 

عملية التكوين المعرفي)4(. 

ا  والمجتمعات كما نعرف هي اأنماط متنوعة في م�ستوياتها الح�سارية، ولها اأي�سً
المجتمع  المجتمعات  هذه  ومن  بها،  الخا�سة  الداخلية  وحداتها  لها  التي  منظوماتها 
نوع من  يعني في جانب منه ظهور  المجتمعات. وهذا  ل�سواه من  له ما  الذي  الكردي، 
هذه  حالة  في  مثاًل  المثاقفة   – ومفاهيمها  ال�سطالحات  اأ�سكال  حول  »الموا�سعة« 
الدرا�سة. وهذه الموا�سعة وبما ل يقبل الجدل، جزء من مالمح ال�سخ�سية الم�ستقلة. 
ولما كانت هذه الإ�سطالحات ومفاهيمها هي ما يتفق مع البنية الثقافية من ناحية، ومع 
�سروط حقل المعرفة من ناحية ثانية، فاإنها ل بّد ان تخ�سع لحاجات التلقي – داخلًيا، 

ولالت�سال بالثقافات الأخرى خارجًيا. 
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اأو مملكة الأكراد، قطر كبير واإقليم وا�سع معظمه في تركيا، وق�سم  كرد�ستان 
الحالية.  العراق  لبالد  ال�سمالي  الق�سم  يكّون  منه  والأقل  اإيران،  في  منه  قليل  غير 
بين  تباين  ثمة  اأنه  �سحيح  الكرد)5(.  وهم  ال�سكان  من  الغالب  العن�سر  با�سم  �ُسّمي 
باأ�سالة  للطعن  ذريعة  ذلك  اتخاذ  المعقول  من  لي�س  اأنه  اإل  الكردية،  اللغة  لهجات 
اللغة الكردية، وا�ستقالليتها كلغة مميزة عما يجاورها من لغات)6(. وقد بقيت اللغات 
العربية والتركية والفار�سية في كرد�ستان لغات ثانوية قلما يلّم بها غالبية الكرد)7(. 

لقد �سعرالكرد منذ القدم بوجودهم الم�ستقل، وبوحدة اللغة والأدب والثقافة 
والتاريخ. كما ظهروا ك�سعب له خ�سائ�سه التي تميزه عن ال�سعوب الأخرى، ول بّد اأنه 
كان لهذا ال�سعب علماوؤه واأدباوؤه وموؤرخوه)8(. �سحيح اأنه ربما تكون بدايات ظهورالأدب 
اأن اللغة الكردية  اإل  اأنه من ال�سعوبة تحديد زمانها،  اأو  الكردي غير معروفة تماًما 
الكرد،  – حياة  الحياة  ميدان  اإق�سائها عن  تعدد محاولت  الرغم من  وعلى  مثاًل، 
بقيت تحتفظ اأ�سوة باللغات الإن�سانية الأخرى بمجالها التعبيري وخا�سية �سفراتها)9(. 

تمييز  الكلمات  غاية  اإن   : لأفالطون  كراتيلو�ص«  »محاورة  في  �سقراط  يقول 
ا هذه الأ�سياء، وتمييز الأ�سياء بع�سها  الأ�سياء بع�سها عن بع�س، وتلقين بع�سنا بع�سً
عن بع�س يق�سد به التمثل، اأما تلقين اأحدنا الآخر هذه الأ�سياء فيعني التوا�سل)10(. 
وهذا كله يفيد في جانب منه، باأن للكرد هويتهم، على اعتبار اأن العالقة اللغوية تج�ّسد 
عالقة  عن  الحديث  في  اإننا  هويتهم.  هي  التي  لم�ستعمليها،  الإجتماعية  العالقات 
بين ثقافتين : �سعبين اأو مجتمعين، ل بّد اأن نتوقف ملًيا اأمام حديث اإدوارد �سابير، 
التن�سئة  اللغة قوة كبيرة في عملية  اإن   : اللغة  اللغوي والأنثروبولوجي الأمريكي حول 
الإجتماعية. ولربما تكون الأكبر. وهذا ل يعني اأنه من دونها ل يمكن اأن تكون هناك 
مثل هذا  اعتباراأن  على  م�سترك،  وجود كالم  يكفي  واإنما  اإجتماعية مهمة.  عالقات 
الكالم يقوم بوظيفة الرمز الفعال على نحو مميز لتحقيق الت�سامن الإجتماعي بين 
اأولئك الذين يتكلمون لغة واحدة)11(، لذا لم يكن اأمًرا طارًئا اأن يف�سل الكردي �سواء 

كان من )الأغوات( اأو من )العوام( اأن ينتمي اإلى عائلة كبيرة من الع�سائر)12(. 
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ل �سك اأن النا�س كانوا اأمة واحدة، لكنهم اختلفوا. هكذا قامت الخليقة، وهكذا 
اأن نقدمها كمثال نا�سع لكل هذا الذي  التي يمكن  اآدم وحواء  اأ�سرة  ا ان�سطرت  اأي�سً
نتحدث عنه. ربما الغرب في عقائده الدينية يقدم المبررات لختراق الآخر، اإل اأن 
الإ�سالم في واقعيته، اعترف بالختالف في العقائد والأفكار والألوان والأطياف، على 

الرغم من اأنه ين�سد وحدة الأمة)13(.  

ولندن  باري�س  فيه  كانت  الذي  الزمن  ذلك  ذهب  فقد  العبارة  �سريح  وفي 
�سارت   1996 عام  فمنذ  والمعجزات،  الخوارق  مدن  و�سيكاغو  ومو�سكو  ونيويورك 
كواللومبور عا�سمة ماليزيا الدولة الآ�سيوية هي المدينة التي تتربع على كتفيها اأعلى 
ناطحة �سحاب في العالم. كما لم تعد برلين هي المدينة التي يعلو �سطوحها اأكبرعدد 
اإنما هي الآن بكين و�سنغهاي)14(. فهل من المعقول تحّدث  اآلت البناء الرافعة،  من 
العربي  جانب  اإلى  يعي�سون  ممن  الآخرين  على  القب�سة  اإحكام  وجوب  حول  البع�س 
ومنهم الكردي تحت مختلف الذرائع بما فيها ذريعة المحافظة على الأوطان وعدم 
تمزيقها؟ اإذا حدث مثل هذا، فاإنها ل بّد اأن تكون واحدة من عمليات الإبادة المعنوية 
والروحية التي تتركز بالدرجة الأ�سا�سية على الهوية الثقافية. وعندما وقف الرئي�س 
القرن   - القادم  القرن  باأن  ليقول  الولى  الخليج  حرب  بعد  بو�س  جورج  الأمريكي 
وال�سلوك  العي�س  واأنماط  الأمريكية  انت�سارالقيم  ي�سهد  �سوف   - والع�سرين  الحادي 
نزوع  هذا   : على حق  رده  في  كان  وقد  عليه  يرّد  عر�سان  عقلة  علي  كتب  الأمريكي، 
ا�ستعماري لغزوالآخرين ثقافًيا، ولمهاجمة الهويات الثقافية القومية وفر�س التبعية 

عليها اأو اإذابتها)15(. فماذا عن عالقتنا بالكرد وكيف تكون المثاقفة معهم؟ 

اأن  ح�سابنا  في  ن�سع  اإنما  والمثاقفة،  الثقافي  التنوع  حول  الحديث  في  اإننا 
المق�سود اإنما يتمثل بترتيب اأمرالعالقة بين �سخ�سيتين ثقافيتين، لكّل واحدة منهما 
لغتها وديانتها وعاداتها وتقاليدها واأعرافها، ولها �سوى هذا كله ذاكرتها ووجدانها 
الجماعي كذلك. ولأن الكرد يمتلكون هذه العنا�سر جميعها، فاإن اأية محاولة لتعريبهم 
اأمريكاًنا(  النا�س  )جعل  الأمركة  محاولت  عن  تختلف  لن  عرًبا(  جعلهم  )محاولة 
اأن  بّد  ل  التي  تنفيذها  واأدوات  واأهدافها  اأبعادها  النظرعن  ب�سرف  المرفو�سة، 
ال�سعوب وتدمير  اأ�سكال اختراق  تعتبر �سكاًل من  التي  الأمركة  تختلف عن محاولت 

�سخ�سياتها واأبنيتها. 
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لي�س التمركز كما قد يتوهم البع�س �سرورة بنيوية. وقد رف�سه كثيرون ب�سرف 
عن  يدافعون  الذين  هوؤلء  جانب  اإلى  ونقف  �سّده،  هنا  ونحن  م�سدره.  عن  النظر 
ف�ساءات الآخرين كمثل دفاعهم عن ف�ساءاتهم ذاتها، واإن كنا ل نخفي مناواأتنا للهويات 
المت�سلبة كما اأطلق عليها اإدوارد �سعيد، ذات النزعات الإنف�سالية التي ت�سنف نف�سها 

ا لالآخر، وتقيم الحواجز بينها وبين العالم، وتحّبذ العي�س في عزلة.  نقي�سً

اإبان العهد العثماني غزًوا  اأمين قد اعتبرت ما حدث  اإذا كانت الكاتبة بديعة 
ثقافًيا)16( قالت فيه: »واأعود للغزو الثقافي فاأوؤكد �سفته المعا�سرة نظًرا اإلى اأننا كنا 
قد تعر�سنا قبل ذلك لهيمنة ثقافية اأجنبية اإبان العهد العثماني«، ولم يخفف من حّدة 
غ�سبها على هذا الغزو كون العثمانيين م�سلمين مثلها، فماذا �سنقول في مقابل ذلك 
عن محاولة اإحالل ثقافة عربية في مكان الثقافة الكردية؟ األن يعتبر ما يمكن اأن نقوم 

به غزًوا كذلك ول يختلف اإل في بع�س التفا�سيل عن اأي غزو اآخر؟ 

رف�سه  في  اإليها  ي�ستند  هوية  عن  اإبراهيم  حافظ  النيل  �ساعر  بحث  عندما 
ال�ستبداد الإنجليزي في م�سر وال�سودان لم يجد اأف�سل من اللغة العربية لتكون الهوية 
ال�ساعرالكردي  اأحمدي خاني  األم يكن من حق  ا،  اأي�سً التي يبحث عنها. ومثل ذلك 
الفار�سية   : يتقنها  كان  التي  الثالث  اللغات  اأّي من  بدل  الكردية  ال�سهيراختياراللغة 

والعربية والتركية لكتابة الملحمة ال�سهيرة »مم وزين« بها.

وكالهما حينما فعل ذلك، فاإنما لعتقادهما الجازم باأن موقع اللغة ل مثيل له، 
والثاني  العربية،  بهويته  الأول  بهويتيهما:  الثنين  افتخار  ا على  اأي�سً دللة  وفي ذلك 

بهويته الكردية، وا�ستعدادهما للدفاع عنهما. 

اأتباع،  اأن يكون �سّيًدا على مجرد  اأدبيات ال�سّيد الذي يريد  اأولى  اأن من  ذلك 
العمل على زرع لغته بدل لغة الآخر وبح�سب ما يرى اأكثر من عالم اجتماع. والتاريخ 
الكرة  �سعوب  بين  جرى  ما  على  ي�سهدان  يزالن  ل  مًعا،  كالهما  والقريب  البعيد 
ما  وثمة  التاريخي،  العقل  لم�سلمات  البرهانية  الأداة  هي  اللغة  اأن  ذلك  الأر�سية، 
يتعين على ال�سلطان الجديد اأن يفعله لإحكام هيمنته على الآخر، اأن ين�سخ لغة الآخر، 
ويحّل لغته مكانها)17(. ولربما لهذا ال�سبب فعل ال�ساعران العربي والكردي ما فعاله 
من الكتابة كّل واحد منهما بلغته، التي هي لغة قومه التي يحافظ با�ستخدامها على 

�سخ�سيته وهويته. 
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مختلف  عن  بمعزل  اإليه  نظرنا  لو  حتى  طبيعي،  اأمر  الكرد  اإليه  يطمح  ما 
الموؤامرات التي حيكت �سّدهم فوزعتهم ووزعت اأر�سهم بين اأربعة بلدان. فا�ستقالل 
حق  من  وروحية  معنوية  حالة  ويعّد  ا،  اأي�سً الأر�س  بعائدية  يتحّدد  ل  الثقافي  الحيز 
المكون الإجتماعي المحافظة عليها، دون اأن يغيب عن الأذهان اأن الكرد لم يظهروا 
اإلى التاريخ فجاأة، واإن وجودهم في ذات المكان الذي يعرف اليوم با�سم كرد�ستان 
الكرد قد  اأن  الباحثون  التاريخ يالحظ  الميالد. واعتباًرا من ذلك  اإلى ما قبل  يعود 
�سمن  القومية  وهويتهم  لغتهم  وعلى  الأثنية  وخ�سائ�سهم  وحدتهم  على  حافظوا 
وطنهم التاريخي كورد�ستان رغم عدم تمكنهم من ت�سكيل كيان �سيا�سي م�ستقل مثل 
فيلد،  هنري  الأنثروبولوجي  العالم  كذلك  يراه  ما  وهذا   .)18( المنطقة  �سائر�سعوب 
الذي قال عن الكرد باأنهم �سعب اأو جماعة متجان�سة، فرقهم عن �سواهم يتمثل في 

عر�س الراأ�س)19(. 
ونحن عند الحديث عن �سعب متجان�س من حيث خ�سائ�سه الأنثروبولوجية، ل 
يغيب عن اأذهاننا التعاقب المكاني لح�سارة متعددة الوجوه اأنتجها الكرد عبر تاريخ 
تعود  حتى  تتوقف،  اإن  ما  التي  الغزاة  وبهجمات  عليهم  بالعدوانات  الحافلة  حياتهم 
من جديد. وهوالتاريخ الذي يمت�سقوه كما يمت�سق الفر�سان ال�سيوف في دفاعهم عن 
كيانهم الوجودي، ومنه الكيان الثقافي. هنا ياأخذ ر�سيد فندي �ساحب كتاب »الفكر 
القومي الكردي« عن الرحالة العثماني اأوليا جلبي، الذي كان قد ارتحل في كورد�ستان 
ال�سمالية في عام 1655 م قوله: »هناك خم�سة ع�سر جامًعا كبيًرا في ديار بكر، وفي كل 
واحد منها توجد مدر�سة لدرا�سة العلوم، ومنها مدر�سة الإيبارية الم�سهورة، اإذ يدّر�س 
البيان، ومدر�سة خ�سرو با�سا ويدّر�س فيهاعلم الكالم. وفي دياربكر�ستون  فيها علم 
�سوقا مثل �سوق الزجاج و�سوق العطارين و�سوق الدللين و�سوق الحدادين«...اإلخ)20(.
اإن التوا�سل والحوارالثقافي يعني عملية اللقاء بين ثقافتين متميزتين ت�سعى كّل 
واحدة منهما اإلى التفاعل مع الآخرين في عملية تبادل وعطاء وتوا�سل دون اأن يوؤثر 
ذلك على خ�سو�سية اأّي منهما)21(. وبعك�س ذلك فاإن ثقافة الختراق التي هي نف�سها 
غيرالم�سابهة  الأخرى  الثقافات  خرق  فكرة  على  تقوم  المتعالية،  الم�ستبدة  الثقافة 
لها، بهدف تدمير ن�سيجها الداخلي، واإعادة تركيبها على وفق هواها ورغباتها، وبما 
يتالءم مع محاولة دمجها في مجالها وتذويبها تماًما بحيث ل يبقى لها اأّي وجود. 

لقد كتب الكثير حول الثقافة الغربية، فقيل فيها اأنها ثقافة اإمبراطورية تنحو 
بالتالي لمحاكمتها  الكثيرين  والعن�سرية، ودفعت  فاأنتجت ال�ستعمار  ال�سيطرة،  اإلى 
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ال�ستعداد  هذا  مثل  العربي  المثقف  يمتلك  فهل  الإن�سانية،  غير  موجهاتها  وف�سح 
ممن  الغربيين  المثقفين  من  كثير  حوكم  كما  ليحاكم  المحكمة  قاعة  في  للجلو�س 
اأنتجوا ثقافة الم�ستعمر؟ اإنه في حالة الإجابة بالنفي، وهو ما نتمناه، مدعو للنظر اإلى 
اأّن الأ�سا�س في كل  الثقافة الكردية كمثل نظرته لثقافته العربية، وذلك على اعتبار 
ثقافة من ثقافات الإن�سان، اإنما هوالتركيب التفاعلي بين عنا�سر الوجود الجتماعي: 

الأ�سخا�س والأِ�سياء والأفكار جميعها مًعا. 

اأن تكون  اإلى  اأن ندرك باأنه �سمن التركيب اأعاله تتوجه الثقافة  اأخيًرا، علينا 
نق�سده،  الذي  المكاني  حيزها  في  ولال�ستقالل  اأوالركود،  الفعالية  لتحقيق  اإطاًرا 

وت�سعى اإليه الثقافة الكردية في تجلياتها.
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التنمية الثقافّية والتنمية ال�شاملة*
اأ. ثابت الطاهر**

لحديثي  مو�سوًعا  ال�ساملة«  والتنمية  الثقافية  »التنمية  مو�سوع  اخترت  عندما 
هذا، فقد كان ذلك لقناعتي باأنه ل يمكن تحقيق تنمية �ساملة في النواحي ال�سيا�سية 
مفهوم  لأن  ثقافية،  تنمية  دون  من  والإعالمية  والإدارية  والجتماعية  والقت�سادية 

»الثقافة« يرتبط بكل مناحي الحياة. 

ولن اأحاول اأن اأُثقل على هذه النخبة الفا�سلة من الأ�ساتذة والمفكرين بتعريف 
–  ولكني وجدُت اأن العامل  الثقافة كما وردت في المراجع الأدبية والعلمية – وهي كثيرة 
والجتماعية  الحياتية  بالقيم  وارتباطها  المعرفة،  هو  التعريفات  هذه  في  الم�سترك 
وهو  التعريفات،  هذه  من  فقط  واحٍد  اإلى  بالإ�سارة  واأ�ستاأذنكم  وال�سلوك.  والوعي 
للمفكر العربي الكبير المرحوم الدكتور اأحمد �سدقي الدجاني. فقد راأى اأن »الثقافة 
باأب�سط تعريفاتها هي مجموعة من عنا�سر الحياة واأ�سكالها ومظاهرها في مجتمع 

من المجتمعات«. 

باأنها »علٌم وفكٌر ومعرفة، وارتباط بق�سايا المجتمع  الثقافة  وُكنت قد عّرفُت 
اأنه  التعريف  هذا  من  هدفي  وكان  وال�سيا�سية«،  والقت�سادية  والجتماعية  الفكرية 
اإ�سافة للخلفية المعرفية والعلمية والإن�سانية في ميادين الفكر وال�سيا�سة والقت�ساد 
والجتماع، التي يجب اأن تتوافر لدى المثقف لتكوين ثقافته العامة، فال بّد اأن يتفاعل 

 محا�سرة الأ�ستاذ ثابت الطاهر، �سيف ال�سرف، ف���ي ملتقى الأيام الثقافّية الليبية، التي  * ن����سّ
ا�ست�سافها المنتدى )2014/2/25-24(.

** المدير العام ال�سابق لموؤ�س�سة عبد الحميد �سومان الثقافّية؛ وع�سو المنتدى/الأردّن.
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مع المجتمع الذي يعي�س فيه – اإذ لي�س من المفرو�س اأن يعي�س المثقف في ُبرج عاجي، 
بعيًدا عن النا�س، اأو يقف موقف المتفرج من الأحداث التي تجري في المجتمع الذي 
يعي�س فيه، وبناء ًعلى هذا التعريف، واإذا اعتبرنا العلم اأحد مكّونات الثقافة، واأ�سا�ًسا 
لتكوين المعرفة، واإذا كانت المعرفة هي حجر الزاوية في التنمية، فاإن العلم والمعرفة 

ُهما الغذاء لفكر الإن�سان. 

وقد اأ�سارت تقارير التنمية الإن�سانية العربية اإلى �سعف ن�سر المعرفة واإنتاجها، 
واإلى �سرورة تنمية القدرات الإن�سانية في المعرفة من اأجل اإقامة مجتمع المعرفة في 

الوطن العربي. 

اأما التنمية الثقافية: فهي القاعدة الأ�سا�سية للتنمية بمفهومها ال�سامل. 

فاإن  وو�سيلتها،  غايتها  وهو  للتنمية،  الأ�سمى  الهدف  هو  الإن�سان  كان  ولّما 
ليكون  اإلى تحقيقه،  ن�سعى  اأن  الذي يجب  الرئي�س  الهدف  الإن�سان هو  ال�ستثمار في 
الإن�سان ع�سًوا فاعاًل في العملية التنموية، وفي المجتمع الذي يعي�س فيه. ول �سك اأن 
اأهم ا�ستثمار في الإن�سان هو ال�ستثمار في التعليم – بدًءا بالتعليم ال�سا�سي وانتهاًء 
التعليم  – بحيث تكون مخرجات  التعليم المهني  اأهمية  تاأكيد  بالتعليم الجامعي مع 
متوافقة مع متطلبات التنمية والتطور التكنولوجي الذي ي�سهده العالم، وبحيث يكون 
نظام التعليم قادًرا على اإفراز كوادر ب�سرية موؤهلة وقادرة على مواكبة تطور المعرفة 
في التخ�س�سات التي تتطلبها التنمية. وما دمُت في مجال الحديث عن التعليم، تجدر 
الإ�سارة اإلى تدني ما ينفق على التعليم في عدد كبير من الأقطار العربية �سواًء كن�سبة 
من الدخل القومي اأم كن�سبة من الإنفاق العام، كما اأن هناك قناعة تامة بتدني م�ستوى 
التعليم ب�سكل عام، واأن مناهج التعليم في الوقت الحا�سر ل تزال قا�سرة عن مواكبة 
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ي�سهده العالم، الأمر الذي يتطلب اإعادة النظر في 
هذه المناهج والتخ�س�سات لنكون قادرين على التعامل مع الم�سيرة التنموية بكفاءة 
واقتدار. هذا، اإ�سافة اإلى اأهمية عملية التدريب التي يجب اعتبارها عملية م�ستمرة 

لتاأهيل الكوادر الب�سرية للتعامل مع التطورات التكنولوجية المت�سارعة. 
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عن  قا�سرة  تزال  ل  التنموية  �سيا�ساتنا  اأن  اإلى  ا  اأي�سً ُهنا  الإ�سارة  من  بد  ول 
– �سواًء ب�سبب �ساآلة المخ�س�سات  التكنولوجي  العلمي والتطور  التعامل مع البحث 
يزال  ول  العلمي.  للبحث  المنا�سبة  البيئة  توفير  عدم  ب�سبب  اأو  لذلك،  تر�سد  التي 
الإنفاق على البحث العلمي والتطور التكنولوجي في الوطن العربي يعادل اأقل من ربع 
المعدل العالمي لذلك– على الرغم من تاأكيد القمم العربية اأكثر من مّرة على �سرورة 
دعم البحث العلمي)1(. واأقول ُهنا اأنه اإذا كان التعليم هو القاعدة الأ�سا�سية التي ُتبنى 
عليها ح�سارة الأمة، فاإن البحث العلمي هو الو�سيلة لتحقيق نه�ستها وتقدمها، واأرى 
اأن تعطى الأولوية لالأبحاث العلمية التطبيقية في المو�سوعات التي ترتبط بق�سايانا 
الأ�سا�سية القت�سادية والجتماعية. ول بد من اإ�سهام القطاع الخا�س في دعم وتمويل 
البحث العلمي – كما هو الحال في معظم دول العالم – لأنه بالنتيجة هو الم�ستفيد 

الأكبر من ذلك.

قّدر معدل الإنفاق العربي على البحث والتطوير بحوالي )4( دولرات لكل ن�سمة 
مقابل )953( دولًرا في الوليات المتحدة و)50( دولًرا في ال�سين. 

فاإن  اأ�سلفت،  كما  للتنمية  الأ�سا�سية  القاعدة  هي  الثقافية  التنمية  كانت  واإذا 
الأ�سا�سي في منظومة  الركن  العربية هي  واللغة  لغتها،  اأّمة هي  لأي  الثقافية  الهوية 
الثقافة ب�ستى عنا�سرها، ويمكن القول اأن اللغة هي هوية الأّمة، ولذا، فاإن اهتمامنا 

بالتنمية الثقافية يجب اأن يبداأ بالهتمام بلغتنا العربية. 

اللغة  اأن  على  ت  ن�سّ العربية  الدول  معظم  في  الد�ساتير  اأن  من  الرغم  وعلى 
العربية هي اللغة الر�سمية للدولة، وعلى الرغم من القرارات التي اتخذت في القمم 
�سرورة  وتاأكيد  العربية،  الهوية  على  الحفاظ  في  العربية  اللغة  دور  بتاأكيد  العربية 
اإيالئها اهتماًما ورعاية خا�سة، باعتبارها وعاًء للفكر والثقافة العربية، ولرتباطها 
التو�سع  اأمام  تراجع  في  العربية  باللغة  الهتمام  اأن  اإّل  وهويتنا،  وثقافتنا  بتاريخنا 

)1( ق���ّدر مع���دل الإنفاق العرب���ي على البحث والتطوي���ر بحوالي )4( دولرات ل���كل ن�سمة مقابل 
)953( دولر في الوليات المتحدة و)50( دولر في ال�سين.
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في  الأجنبية  اللغات  تعليم  لإهمال  اأدعو  ل  اأنني  ومع  الأجنبية،  اللغات  با�ستعمال 
ح�ساري  باأ�سلوب  الآخر  مع  والتوا�سل  العالمية،  الثقافات  على  والنفتاح  مدار�سنا، 
منا�سب، بل اأوؤكد �سرورة ذلك، اإل اأن هذا يجب ان ل يكون على ح�ساب لغتنا العربية 
وثقافتنا، ومن ال�سروري الإ�سارة ُهنا اإلى مو�سوع العولمة، واأثرها على ثقافتنا، وفي 
هذا المقام اأرى من الجدير بالذكر اأن اأ�سير اإلى درا�سة قّيمة حول هذا المو�سوع قام 
»الثقافة  بعنوان   2007 عام  كتاب  في  واأ�سدرها  البرغثي  ح�سن  الدكتور محمد  بها 
العربية والعولمة«. كما قّدم محا�سرة حول هذا المو�سوع في منتدى عبد الحميد 

�سومان الثقافي بتاريخ 2008/4/21. 

وفي مجال الحديث عن التنمية الثقافية، ل يمكن تجاهل اأثر الثقافة الإلكترونية 
الأ�سباب  الحديثة، وكان هذا من  الإت�سال  الإنترنت وو�سائل  ثقافتنا من خالل  على 
– ي�ساف لذلك ارتفاع معّدل  اإلى �سعف الإقبال على القراءة ب�سكل عام  اأدت  التي 
ن�سبة الأمّية في الوطن العربي التي ُقّدرت بحوالي 25%، وتختلف هذه الن�سبة من قطر 

اإلى اآخر. 

وفي مجال الحديث عن القراءة ون�سر الكتب باللغة العربية، فقد ورد في تقرير 
لمنظمة اليون�سكو اأن اإنتاج العرب من الكتب لم يتجاوز 1.5% من الإنتاج العالمي، واأن 
عدد الكتب المن�سورة ل يتجاوز )30( كتاًبا لكل مليون عربي، مقابل )212( كتاًبا في 

الوليات المتحدة الأمريكية، و)584( كتاًبا في التحاد الأوروبي. 

التي  الكتب  عدد  نعي�سها  التي  المرحلة  هذه  في  المهم  لي�س  اأنه  اأرى  ولكني 
اأو الق�سائد التي ننظمها، بل المهم هو: ماذا  اأو المقالت التي نن�سرها،  ن�سدرها، 
لأبنائنا  كتاباتنا  في  �سنقول  وماذا  نتحدث؟  اأن  يجب  المو�سوعات  اأي  وعن  نكتب؟ 
عن مرحلٍة م�ست وانق�ست بم�سكالتها و�سعوباتها، ومرحلة ما زلنا نعي�سها بماآ�سيها 
وهل  اإليه؟  نتطلع  الذي  الم�ستقبل  عن  لهم  �سنقول  وماذا  وتناق�ساتها...  واآلمها 
ح�سب  متلونة  كتاباتنا  �ستكون  اأم  والنزاهة،  والأمانة  ال�سدق  كتاباتنا  في  �سنتحرى 
�سُتتاح  وهل  لآخر.  حيٍن  من  المتغيرة  ال�سيا�سية  القوة  ومراكز  ال�سيا�سية  التالوين 
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ومع  اأنف�سنا  مع  نكون �سادقين  اأن  والمهم  ونكتب؟  نقول  فيما  الراأي  اإبداء  ُحرّية  لنا 
المجتمع فيما نقول ونكتب. 

اأهم  فاإن  ال�سيا�سية.  التنمية  اأو  ال�سيا�سي  ال�ساأن  اإلى  ذلك  بعد  انتقلنا  اإذا 
متطلبات التنمية ال�سيا�سية هي ن�سر الوعي واليقظة وتر�سيخ مفهوم العدالة والحرية 
والم�ساواة، وتاأكيد مبداأ تكافوؤ الفر�س في مجال التعليم والعمل. وهذا يتطلب بالدرجة 
الأولى التوعية بثقافة الديمقراطية – وهذا هو مو�سوع قيم و�سلوك يرتبط بالثقافة 
توعية  يتطلب  الديمقراطية  بثقافة  – والتوعية  منذ طفولته  المرء  عليها  ين�ساأ  التي 
الإن�سان بحقوقه وواجباته واأ�سلوب ممار�ستها، واأ�سير ُهنا اإلى اأن الد�ساتير في معظم 
الأقطار العربية اأكّدت اأن المواطنين مت�ساوون في الحقوق والواجبات، واأكدت مبداأ 
تكافوؤ الفر�س. ُترى لو طبقت هذه المبادئ بعدالة، هل ُكنا راأينا كل هذه الحتجاجات 
والثورات؟ لقد قامت في عدد من الأقطار العربية حركات لتحقيق اإ�سالح �سيا�سي، 
وتم اتخاذ عدد من الخطوات الجيدة في هذا ال�سبيل. منها تعديل الد�ساتير وبع�س 

الت�سريعات المرتبطة بالعملية ال�سيا�سية. 

مواد  لتفعيل  الالزمة  القوانين  واإ�سدار  الد�ساتير  تعديل  المهم  لي�س  اأنه  واأرى 
تلك الد�ساتير والقوانين فح�سب، لكن المهم تطبيقها بعدالة ونزاهة واأمانة – وعلى 
�سبيل المثال، لو تم اإ�سدار اأف�سل القوانين لالنتخابات، لكن العملية النتخابية لم تتم 
بنزاهة واأمانة و�سفافية، فما جدوى تلك القوانين؟ ومع اأن المو�سوع يظل مو�سوع قيم 
و�سلوك، فاإني مع هذا اأرى اأنه ل بد من ال�سعي اإلى توفير م�ساحة اأو�سع للمواطن في 
الم�ساركة في اتخاذ القرار والتاأكد من �سالمة تطبيقه لت�سييق الفجوة القائمة بين 
المواطن و�ساحب القرار. وفي مجال الحديث عن ال�ساأن ال�سيا�سي، ل بد من التحذير 
من ال�سراعات والخالفات الطائفية والمذهبية والجتماعية التي انت�سرت في اأقطار 
الوطن العربي في ال�سنوات الأخيرة، ول بد من التوعية بعالقة ذلك بالهوية الوطنية 
من جهة، وبالأمن الإن�ساني الذي ي�سمل كل ما يتعلق باأمن الإن�سان وحريته وكرامته 

من جهة اأخرى - ول بّد اأن يكون للمثقف دور اأ�سا�سي في هذا المجال. 
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التنمية االقت�صادية 

اأم على  الم�ستوى القطري  التنمية القت�سادية، �سواًء على  اأن  تاأكيد  ل بد من 
المعلومة  تعتمد  وا�سحة  وبرامج  خطط  على  تبنى  اأن  يجب  فاإنها  العربي  الم�ستوى 
اأو  اآنية  القت�سادية  قراراتنا  تكون  اأن  يجوز  ول  الدقيقة،  والإح�سائيات  ال�سحيحة 
مجرد قرارات لمعالجة اأزمات طارئة، ول بد اأن يرتبط تنفيذ تلك الخطط والبرامج 
للقرار  الإن�سانية  الأبعاد  مراعاة  من  بد  ول  اأمكن.  حيثما  وا�سح  زمني  ببرنامج 
القت�سادي �سواًء بالن�سبة لمعالجة ق�سايا الفقر والبطالة، اأو ق�سايا الأمن الوظيفي، 
وتكافوؤ  والم�ساواة  العدالة  اأ�سا�س  على  ذلك  يتم  بحيث  الف�ساد،  محاربة  ق�سايا  اأو 
الفر�س ومراعاة اأحكام الد�ستور والقوانين المرعية. ومن ال�سروري اأن ت�سمل التنمية 
الإنتاجية  العالقات  بناء  باأ�سره، وفي مواقعه كافة. ول بد من  المجتمع  القت�سادية 
– من حيث  العمل  وثقافة  الإنتاج  بثقافة  التوعية  يتطلب  وهذا  وا�سحة،  اأ�س�س  على 
اإلى تطوير  ن�سعى دوًما  – وبحيث  واأمانة  واإخال�س  العامل بعمله بدقة  �سرورة قيام 
المنتج والرتقاء بجودته لزيادة تناف�سية منتجاتنا، وُهنا توؤدي عملية البحث والتطوير 

دوًرا اأ�سا�سًيا في ذلك. 

اأهمية  وتاأكيد  المبّرر،  غير  ال�ستهالك  من  التحذير  كذلك  ال�سروري  ومن 
تر�سيد ال�ستهالك والإنفاق على الم�ستويات الر�سمية والخا�سة – الجماعية والفردية 
لثقافتنا ال�ستهالكية. ومن الأمور  �سوابط  وو�سع  التوعية  تتطلب  الأمور  هذه  – كل 
اأو  الجتماعية  الم�سوؤولية  مو�سوع  القت�سادي،  ال�ساأن  في  اإليها  الإ�سارة  تجدر  التي 
الذي  المجتمع  تجاه  الكبرى  وال�سركات  الخا�س  القطاع  م�سوؤولية  وهي  المجتمعية، 
تعمل فيه. واإذا كان هذا المو�سوع قد حظي بالهتمام في عدٍد كبير من دول العالم، 
القت�سادية  لأو�ساعنا  بالن�سبة  العربي،  وطننا  في  ا  خا�سً اهتماًما  نوليه  اأن  بد  فال 
مجتمعاتنا،  في  واأهميته  الجتماعي  التكافل  مو�سوع  اإلى  ُهنا  واأ�سير  والجتماعية. 
الإ�سالمية  القّمة  موؤتمر  في  اتخذ  قد  كان  الذي  القرار  اإلى  المجال  هذا  في  واأ�سير 
باإن�ساء �سندوق عالمي للزكاة، واأرى اأن هذه خطوة جديرة بالمتابعة الجادة لأهميتها 

في تحقيق التكافل الجتماعي. 
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ول بد من التاأكيد من جديد اأن البلدان العربية ل ت�ستطيع مواجهة التحديات 
اأ�سا�س ُقطري.  الكبرى على  التكتالت القت�سادية  والتعامل مع  الكبيرة  القت�سادية 
واإذا ُكنا قد ف�سلنا حتى الآن في اإقامة وحدة اقت�سادية عربية، فلنبداأ بالتعاون بين 
بيننا. من  والتن�سيق فيما  التعاون  تو�سيع قاعدة هذا  اإلى  ن�سعى  ثم  اأكثر،  اأو  قطرين 
خالل اإقامة م�سروعات م�ستركة تراعي الميزة الن�سبية التناف�سية لأي قطر ي�سارك في 
هذه الم�سروعات – واأ�سير في هذا المجال اإلى اأهمية التعاون بين القطاعين العام 
والخا�س لتحقيق ذلك. وقد يرى البع�س اأن هذا من الأمور ال�سعبة بعد المحاولت 
الكثيرة ال�سابقة، لكن يجب اأن ل نياأ�س، ويظل واجبنا اأن نوؤكد با�ستمرار على اأهمية 
وحدة  لإن�ساء  ذلك  بعد  �سعًيا  القت�سادي؛  التكامل  لتحقيق  القت�سادي  التعاون 

اقت�سادية عربية اأو �سوق عربية م�ستركة. 

التنمية االجتماعية 

ل بد من التذكير باأنه اإذا كان ال�سبب المبا�سر لقيام الحراك الثوري في بع�س 
هاتين  لمعالجة  الأولوية  ُتعطى  اأن  بد  فال  والفقر،  بالبطالة  يرتبط  العربية  الأقطار 
ومبداأ  الجتماعية  العدالة  على  تاأكيد  خالل  من   - بدايًة  ذلك  ويكون  الق�سيتين، 
ا�ستقطاب  اإلى  ال�سعي  بد من  ول  اأ�سلفت -  والعمل - كما  التعليم  الفر�س في  تكافوؤ 
ا�ستثمارات توفر فر�س عمل للمواطنين في مختلف مواقع العمل، ول بد اأن تت�سمن 

قوانين ال�ستثمار منح الحوافز ال�سرورية لت�سجيع ودعم هذا التوجه. 

ومن ناحية اأخرى، ل بد من التوعية ب�سرورة الإقالع عن عادات وتقاليد ت�سود 
ب�سلوكنا  ترتبط  اأمور  كلها  وهذه  مبّرر،  غير  كبيًرا  اإنفاًقا  عليها  ويترتب  مجتمعنا 
في  النفقات  تر�سيد  اأهمية  اأخرى  مّرة  ُهنا  – واأوؤكد  الجتماعية  وظروفنا  وثقافتنا 
بال�ساأن  كبير  حٍد  اإلى  يرتبط  الجتماعي  ال�ساأن  اأن  نرى  ُهنا  ومن  كافة.  القطاعات 

القت�سادي. 

التنمية االإدارية 

موؤ�س�ساتنا  من  كبير  عدٍد  في  والتق�سير  ال�سعف  نواحي  اأهم  من  اأن  �سك  ل 
كافية،  اإدارية  قيادية  كفاءات  توفر  عدم  اأو  الإدارة،  �سعف   - والخا�سة  الر�سمية 

ت�ستطيع قيادة الموؤ�س�سات بكفاءة واقتدار. 
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الذي  التاأهيل  موؤ�س�ساتنا  في  الإدارية  الكفاءات  تاأهيل  يتطلب  هذا  اأن  واأرى 
يمكنها من قيادة العملية التنموية والتعامل معها بكفاءة، ول بد من اإعطاء التدريب 

الهتمام الالزم. 

وهي  المجال،  هذا  في  لها  الإ�سارة  ال�سروري  من  اأرى  اأخرى  ناحية  وُهناك 
اأ�سلوب تعامل الإداري، والموظف مع النا�س على مختلف م�ستوياتهم. وكثيًرا ما كان 
والموارد،  الفر�س  من  الكثير  خ�سارة  في  �سبًبا  الإداريين  الم�سوؤولين  تعامل  اأ�سلوب 
منذ  الإن�سان  عليها  ين�ساأ  التي  والتربية  والثقافة  بال�سلوك  يرتبط  المو�سوع  وهذا 
الإدارة هي علم وفن وذوق واأخالق. والبيروقراطية  اأن  طفولته. ولذا اعتبر كثيرون 
الإدارية التي ن�سكو فيها با�ستمرار لي�ست �سوى عملية ترتبط بال�سلوك والقيم، وهذه 

كلها من عنا�سر الثقافة. 

دور االإعالم 

اإلى دور الإعالم في الق�سايا التي تحدثنا عنها كافة، لأن  ول بد من الإ�سارة 
الإعالم يمكن اأن يوؤثر على تفكير وحياة وت�سرفات المواطنين، وعلى الأمن الوطني 
والأمن الإن�ساني ب�سكل عام، ومن ال�سروري تحري الدّقة وال�سدق و�سحة المعلومة 
التي تن�سر، لأن المعلومة عن�سر اأ�سا�سي في اتخاذ اأي قرار، و�سالمة القرار تعتمد على 
�سحة المعلومة التي يبنى عليها. ول بد من النتباه واليقظة والحذر من المعلومات 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سبكات  المتنقلة،  الت�سالت  اأنظمة  خالل  من  تن�سر  التي 
والمواقع الإلكترونية العديدة – اإذ كثيًرا ما يوؤدي ن�سر معلومات غير دقيقة من خالل 
هذه المواقع اإلى اإحداث بلبلة ت�سيء لالأمن الوطني والإن�ساني وال�ستقرار. ول بد من 
و�سع خطة تهدف لحماية اأمن المعلومات نتيجة الخروقات والتهديدات الأمنية عبر 

�سبكات الت�سال والإنترنت، و�سرورة التوعية باأهمية هذا المو�سوع. 

االأمن الثقافي

اإن الأمن الثقافي ل يقل اأهمية عن الأمن ال�سيا�سي والأمن الغذائي، فهو �سروري 
– والأمن  الخارج  من  والحتواء  الختراق  محاولت  وجه  في  متما�سكة  الأمة  لبقاء 
ال�سراعات  مواجهة  في  والإ�سهام  الوطني،  الأمن  تحقيق  في  كبير  دور  له  الثقافي 
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الآونة  في  مجتمعاتنا  من  كبير  عدد  في  انت�سر  الذي  المجتمعي  والعنف  الداخلية 
ا لرتباطه  اهتماًما خا�سً المو�سوع  نولي هذا  اأن  بد من  ول  ملحوظ.  ب�سكل  الأخيرة 

بثقافتنا والتحديات العديدة التي نواجهها في مجتمعاتنا. 

كلمة ختامية

لقد حاولت اأن ا�ستعر�س في محا�سرتي هذه ق�سايا مختلفة ترتبط بالتنمية، 
وحاولت الربط بين دور الثقافة والتنمية الثقافية مع التنمية في القطاعات المختلفة، 
واأ�سرت اإلى بع�س التحديات التي تواجه ثقافتنا العربية. والآن، ماذا علينا اأن نفعل؟ 
ما هو دور المثقف والثقافة في هذه المرحلة – ونحن نعي�س مرحلة �سهدت ول تزال 
ت�سهد تغيرات كثيرة في عدٍد من الأقطار العربية، يت�ساءل البع�س: هل نحن بحاجة 
اإلى ثقافة جديدة للتعامل مع هذا الواقع الجديد؟ وو�سع البع�س هذا ال�سوؤال ب�سيغة 

اأخرى: هل نحن بحاجة اإلى تغيير الثقافة اأم اإلى ثقافة التغيير؟ 

واأرى باأنه ما دام اأن الثقافة حركة دينامية متطورة، فال بد اأن ن�سعى اإلى تطوير 
مفاهيمنا وحراكنا الثقافي لين�سجم مع هذا التغيير الذي ي�سهده وطننا العربي. واإذا 
كان البع�س يرى اأن المثقف العربي اتخذ في بداية الحراك الثوري الذي �سهدته بع�س 
اإ�سهام مهّم ومبا�سر في  له  والمتفرج، ولم يكن  المراقب  – موقف  العربية  الأقطار 
الأحداث والمواقف التي وقعت والتي تلت ذلك، فاإن المرحلة التي نمر بها، والم�ستقبل 
الذي نتطلع اإليه، ي�سع على عاتق المثقف م�سوؤولية كبيرة، ت�ستدعي و�سع ا�ستراتيجية 
ثقافية عربية اأو ميثاق ثقافي عربي يحدد قواعد العمل الثقافي في المرحلة المقبلة، 
التي  ال�ستراتيجية  هذه  لتحقيق  اأولى  الملتقى خطوة  هذا  في  لقاوؤنا  يكون  اأن  واآمل 

اأتحدث عنها. 

ومن ال�سروري اأن تعك�س هذه ال�ستراتيجية، اأو الميثاق الثقافي العربي المقترح 
الثقافي في مجالته  للثقافة وللعمل  العربي  الوطن  نوليها في  اأن  التي يجب  الأهمية 

المختلفة. 
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واإذا كانت الحكومات في معظم الأقطار العربية ل تولي الثقافة وال�ساأن الثقافي 
الهتمام الكافي بدليل �ساآلة المخ�س�سات التي تر�سد في موازناتها لوزارة الثقافة، 
لهذه  ممكن  دعم  كل  وتقديم  المخ�س�سات،  هذه  زيادة  �سرورة  تاأكيد  من  بد  فال 
الوزارة، لتتمكن من القيام ودعم الأن�سطة في مختلف المجالت والقطاعات الثقافية، 
نظًرا لرتباط الثقافة بكل عنا�سر الحياة. ول بد اأن يكون لموؤ�س�سات المجتمع المدني 
ا في ال�ساأن الثقافي لأن هذا جزء من م�سوؤوليتها تجاه المجتمع.  اإ�سهام فّعال اأي�سً

وتبادل  الحوار  متابعة  من خالل  بالمتابعة  جديًرا  الهام  المو�سوع  هذا  ويظل 
الوطن  في  الثقافي  بالعمل  والرتقاء  العربية،  المواقف  تن�سيق  اإلى  لن�سل  الراأي 
الفّعال في معالجة  الإ�سهام  للم�ستوى الذي نن�سده - بحيث يكون قادًرا على  العربي 
ق�سايانا التنموية المختلفة، باعتبار اأن التنمية الثقافية هي القاعدة الأ�سا�سية للتنمية 

بمفهومها ال�سامل. 
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الــقــــــد�ش
االأبعاد االإن�شانّية املفقودة ملدينة فريدة*

غبطة البطريرك فوؤاد الطوال**

مقدمة

لي�ست القد�س مدينة عادية ب�سوؤونها املعي�سية اليومية، من ماء وكهرباء و�سكن 
اأن حتمل يف  ٌر لها  ُمقدَّ اأمكنة  اأكرث من ذلك بكثري. هنالك  اإنها  وحركة �سري وغريه. 
ثناياها م�سري العامل كله والب�سرية باأ�سرها. القد�س واحدة منها، ل بل اأهمها، ورمبا 
الوحيدة. يف هذه املدينة، يتجّلى �سر اهلل و�سر الإن�سان، ول يكن ف�سلهما، اإذ يوؤدي 
الواحد اإىل الآخر مبا�سرًة ويتفاعل معه، ول يكن فهم الواحد دون الآخر. واإذا نحن 
باب  فمن  املقد�سة،  املدينة  لهذه  الإن�سانية  الأبعاد  عند  املداخلة،  هذه  يف  توقفنا، 
التخ�سي�س ل الف�سل. وهذه الأبعاد الإن�سانية ل ن�ستمدها من روؤية اأ�سطورية بعيدة 

عن الواقع، بل من الواقع اليومي امللمو�س الذي تعي�سه هذه املدينة املقد�سة.

ت�سّكل مدينة القد�س حتدًيا حاّدا، ومبا�سًرا، وملًحا، لإن�سانيتنا. وهذا التحدي 
يالم�س اأرواحنا وعقولنا وقلوبنا ووجداننا واأج�سادنا، بحيث ل ن�ستطيع اأن نقف حياله 
حمايدين اأو لمبالني اأو متفرجني اأو غافلني. فامل�ساألة لي�ست م�ساألة عابرة، بل م�ساألة 

* ف�سل من كتاب »البعد االإن�صانّي لتاريخ مدينة القد�ص«، الذي �سي�سدر عن المنتدى قريًبا.
** بطريرك القد�س لالتين.
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املقد�سة  املدينة  هذه  تفرز  اأن  يكن  حتدًيا،  ولكونها  ال�سميم.  يف  اإن�سانيتنا  مت�ّس 
الأوتار  اأكرث  مت�ّس  لأنها  واملتناق�سة،  واملتباينة  واجلاحمة  والعميقة  الكثرية  امل�ساعر 
ح�سا�سية وعمًقا يف �سميم ذواتنا. فهي قد تفرز اأكرث امل�ساعر عدوانية وت�سلًُّبا وعنًفا، 
كما يكن اأن تفرز اأكرث امل�ساعر اإن�سانية وانفتاًحا وان�سجاًما. تتحدانا مدينة القد�س، 
اأن  فاإما  واجلماعية:  الفردية  خياراتنا،  اأمام  وحاد،  ومبا�سر  يومي  ب�سكل  وت�سعنا، 
جننح اإىل خيار اآلية املوت اأو نهتدي اإىل خيار جدلّية احلياة. يف هذه احلالة الأخرية، 

ويف هذه احلالة فقط، تعطينا القد�س احلياة، وتعطي احلياة من خاللنا.

بتوا�سع  املقد�سة،  املدينة  لنداءات هذه  اأن ن�سغي  يف هذه املحا�سرة، نحاول 
لنلتقي  اأنف�سنا  فوق  نرتفع  اأن  اإىل  تدعونا  التي  الداخلية  اأ�سواتها  ن�سمع  علنا  ة،  ورويِّ
باأح�سن ما فينا، فرنتفع برفعة القد�س، بدل اأن ننحدر اإىل املدارك امللوثة من الذات 
البدائية، فُنْن�ِزل القد�س اإىل م�ستوى تلك التلوثات. هذا هو التحدي الكبري الذي متثله 
مدينة القد�س. يف هذه املداخلة، نقف عند بع�س جوانب هذه النداءات والتحديات، 

لعلنا جند يف القد�س خ�سبة خال�س لب�سريتنا، ل م�ستنقع هالك.

مدينة االأ�صئلة الكبى

يف القد�س، تتجمع الأ�سئلة الإن�سانية الكربى، التي تقلق الب�سرية اليوم اأكرث من 
اأي وقت م�سى. ويكن اأن نح�سر هذه الأ�سئلة حتت عناوين ثالثة:

من هو اهلل؟... من املتداول اأن نقول اأن القد�س هي مدينة اهلل. وهذا �سحيح.   -
ِمع عليه  فاهلل اختار هذه املدينة لتكون حمط حواره مع الب�سرية. وهذا ما جُتْ
الديانات الثالث الكربى. ولكن اأي اإله؟... هذا هو ال�سوؤال الذي تطرحه علينا 
مدينة القد�س. ومن ينكر اأن اهلل، يف ال�سياق التاريخي احلايل، اأ�سبح يف واجهة 
الأ�سئلة الإن�سانية الكربى؟ ولكن، اأي اإله؟ اإله احلقد اأم اإله احلب؟ اإله جامع اأم 
اإله قبلي وقومي؟ اإله العنف اأم اإله الرحمة؟ اإله الإدانة اأم اإله الراأفة؟... وهذه 

اأ�سئلة ل تطرح على اهلل، بالطبع، بل على املوؤمنني به.
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من هو الآخر )فرًدا وجماعة(؟... ال�سوؤال الثاين، الذي تطرحه علينا مدينة   -
الوقت  ال�سوؤال عن اهلل هو، يف  اإن  الآخر؟  ماأ�ساويته هو: من هو  بكل  القد�س 
نف�سه، �سوؤال عن الإن�سان. هل الآخر خ�سم اأم �سديق؟ عدو اأم �سريك؟ كيف 

اأتعامل معه؟ من منطق: اإما اأنا اأو هو؟ اأم من منطق: اأنا واأنت؟
من اأنا )باملفرد( ومن نحن )باجلمع(؟... اإن هذا ال�سوؤال ي�سعنا اأمام اإ�سكالية   -
لة لهوية الآخر اأم تهديد لها؟ هل  �سائكة، هي اإ�سكالية الهوية. هل هويتي ُمكمِّ

الهويات املتنوعة متنافرة ومتناحرة اأم متالقية ومتحاورة؟...

ملمو�س،  واقعي،  ب�سكل  بل  نظري،  ب�سكل  ل  الأ�سئلة،  هذه  تطرح  القد�س  يف 
يومي. يف هذه املدينة تطرح هذه الأ�سئلة، ويف القد�س اأجوبتها. ول بد من القول اإن 
هذه الأ�سئلة هي مرتابطة يف ما بينها ترابًطا وثيًقا، بحيث اإن الإجابة على واحدة منها 

هي اإجابة عليها كلها، وكذلك الأجوبة. واإىل مزيد من التفا�سيل.

حتدي االآخر

اإىل  حاجة  ل  اأ�سباب  لعدة  املعا�سر،  عاملنا  يف  الق�سايا  ق�سية  الآخر  ي�سّكل 
بعيًدا  واقعًيا،  ملمو�ًسا،  �سكاًل  الآخر  ياأخذ  القد�س،  مدينة  ويف  هنا.  عندها  التوقف 
عن الأحالم والنظريات والتخيالت. يكفي اأن اأخرج من باب بيتي يف ال�سباح لألتقي 
بهذا الآخر بكل األوانه اأ�سكاله وتركيباته وعوامله. اإذا كان حتدي الآخر هو اإ�سكالية يف 
العامل كله، فاإنه يف مدينة القد�س ياأخذ �سكاًل حاًدا وم�ستعجاًل وملًحا. ل اأ�ستطيع اأن 
اإنه  ا  اأجتنبه. فهو ي�ستفزين يف كل حلظة، ويتحداين، بكل حلظة. ويكن القول اأي�سً
يدعوين يف كل حلظة، ويناديني وي�ستفزين وي�ستنطقني يف كل حلظة. ول اأ�ستطيع اأن 
اأتهرب من هذه الإ�سكالية. فهي تواجهني يف كل متجر، ويف كل مكتب، ويف كل زاوية، 
ويف كل خطوة. ما العمل؟... ل اأ�ستطيع اأن اأجتنب ال�سوؤال اأو جتاهله اأو التهرب منه. 

فهو مطروح يف كل حلظة من حلظات وجودي يف هذه املدينة.
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اأنا فيه.  واأت�سّكل  التي يت�سّكل فيها الآخر يف  العملية الإن�سانية  وهنا تبداأ هذه 
اأن تاأخذ منحى الق�ساء  اأن تاأخذ العالقة بالآخر كل الجتاهات. يكن  وهنا يكن 
اأو امل�ساركة، منحى الإلغاء اأو ال�ستيعاب، منحى التقارب اأو التباعد، منحى الإدانة اأو 
اإن�ساين يقتل  اأمام حتٍد  بنا  واإذا  الرحمة، وغريها من امل�ساعر الإن�سانية املتناق�سة. 
اإن�سانيتنا اأو يحييها، اأمام حتٍد اإن�ساين ي�سعني اأمام خيارات ملحة، خيارات موت اأم 

خيارات حياة.

حتّدي اللقاء

اآخره،  اإىل  اأوله  من  القد�س  �سوارع  اأحد  الأقدام  على  �سرًيا  جنتاز  اأن  يكفي 
الهائل  الكم  هذا  لن�ساهد  مثاًل(،  الزيت،  خان  )لنقل  القدية  املدينة  ا يف  خ�سو�سً
وجوهها،  ومالمح  وثقافاتها،  واألوانها،  بلغاتها،  الب�سرية،  التجمعات  من  واملذهل 
و�سعوًبا  كثرية،  وكنائ�س  خمتلفة،  ديانات  اأبناء  جند  ت�سرفها.  وطريقة  ورموزها، 
متنّوعة، منها ما هو حملي، ومنها ما َقِدَم من جميع اأرجاء الأر�س ليقوموا برحلة يف 
اإن�سانيتهم من خالل ال�سري على حجارتها القدية واأر�سفتها الغارقة يف الِقدم والتي 
ال�سمال واجلنوب،  والغرب،  ال�سرق  يلتقي  املدينة،  تروي حكايات وحكايات. يف هذه 
واأبناء القارات اخلم�س، منهم من يوؤمن بال�سماء ومنهم من ل يوؤمن بها... وكل واحد 
اأن جزًءا من كيانه، الإن�ساين والروحي، ال�سخ�سي  يتحرك وكاأنه يف بيته، لأنه يرى 
واجلماعي، يتماهى مع هذه املدينة...كيف ندير هذا التواجد الوا�سع لهذه العنا�سر 

الب�سرية؟

كلمة  ونتمتم  لذاك،  وجهنا  ندير  قد  العتيقة،  القد�س  �سوارع  يف  ن�سري  بينما 
اإىل  النحدار  من  حالة  يفرز  الوجود  بهذا  واإذا  اآخر...  على  ونتهكم  لغريه،  جارحة 
بكلمة،  وعدوانية، وعنف.  وتوتر،  اإىل �سراع،  اللقاء  فيتحّول  امللوثة،  الذوات  غياهب 
تتحّول القد�س اإىل مكان ينظر فيها فيها قائني اإىل اأخيه هابيل نظرة احلقد والعداء، 
التجمع  واأمام هذا  اأو عدًوا. يف هذه احلالة،  اأو مناف�ًسا،  يتحّول خ�سًما،  بالأخ  واإذا 
املذهل، ل نريد اأن ننظر اإل اإىل اأنف�سنا، ول نرى غري اأنف�سنا، مع هذه الرغبة الدفينة 

يف اإلغاء الآخر.
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ولكن ماذا يحدث لو قبلنا التحدي؟... وقبول التحدي معناه الدخول يف م�سار 
اإن�ساين، يحّول هذا التجمع اإىل موعد لقاء. يف هذه احلالة، تبداأ روحية اللقاء تاأخذ 
جمراها يف ذواتنا الداخلية، فنخرج من ذواتنا لنلتقي مبن هو غرينا، وخمتلف عنا، 
وغريب عن ثقافتنا وطريقة حياتنا. واإذا بنا اأمام حالة اإن�سانية يتحول فيها التجمع اإىل 
لقاء، مع كل عنا�سر هذه احلالة الإن�سانية التي تفرز احلياة وتعطي احلياة. واإذا بنا 
نفرح بالآخر، ونتبادل التحية معه، ونوجه له كلمة لطيفة ويبادلنا مبثلها. واإذا ب�سوارع 
للقاء  الذات  اإن هذا اخلروج من  واحلق«.  »الروح  لقاء، يف  مكان  اإىل  تتحول  القد�س 
اإىل  نعم،  اإىل...  بابل  من  نخرج  الأول، جتعلنا  الطراز  من  اإن�سانية  عملية  هو  الآخر 
القد�س. اإن القد�س هي ال�سورة املناق�سة لبابل. اإذا كانت بابل هي مدينة الأل�سنة التي 
ل تريد اأن يفهم بع�سها على بع�س، فالقد�س هي املدينة التي جتعل جميع اللغات لغتنا.

حتدي احلوار

اإن اللقاء اإن مل يتحّول اإىل حوار فاإنه يفقد معناه. واحلوار روحّية قبل كل �سيء. 
وهنا ا�سمحوا يل اأن ا�ست�سهد مبقطع من الر�سالة الثانية لبطاركة ال�سرق الكاثوليك، 

التي تتو�ّسع يف تعر�س هذه الروحية:

»واحلوار موقف روحي قبل كل �سيء يقف فيه املرء اأمام ربه حماوًرا، فت�سمو 
مع  حواره  وعلى  نف�سه  مع  حواره  على  ذلك  فينعك�س  ووجدانه،  قلبه  ويطهر  نف�سه، 
الآخرين، اأفراًدا وجماعات. اإن احلوار روحانية تنقلنا من ال�ستبعاد اإىل ال�ستيعاب، 
ومن الرف�س اإىل القبول، ومن الت�سنيف اإىل التفهم، ومن الت�سويه اإىل الحرتام، ومن 
الإدانة اإىل الرحمة، ومن العداوة اإىل الألفة، ومن التناف�س اإىل التكامل، ومن التنافر 
والتعرف  الأخّوة. ويعني احلوار مع الآخر معرفته  اإىل  التالقي، ومن اخل�سومة  اإىل 
بكامل �سخ�سيته،  والتعرف عليه  نف�سه،  به، معرفته كما يعرف هو  عليه والعرتاف 
ل لنا اأكرث منه خ�سًما اأو مناف�ًسا اأو عدًوا، وذلك بعيًدا عن الأفكار  والعرتاف به كُمكمِّ
امل�سبقة من اأي نوع كانت، وامل�سالح والأنانيات. يف مثل هذه الأجواء يحّول احلوار اإىل 
غنى متبادل من غري اأن يتنازل اأي من الطرفني عن ذاته اأو عن تراثه اأو عن �سخ�سيته 

اأو عن كيانه« )الر�سالة الثانية، 47(.
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اأردنا، على  اإن  اأنف�سنا،  اإليها، جند  اإذا عدنا  القد�س. ولكن  ابتعدنا عن مدينة 
موعد مع حالة حوار نكرب فيها بقدر ما يكرب الآخر فينا ونكرب فيه. واحلوار هو احلوار 
على كل م�ستوياته، ال�سيا�سية، والثقافية، والدينية، والكن�سية، والجتماعية، وغريه من 
فاملو�سوع  الذهنية،  النظريات  خانة  دمنا يف  ما  ال�سعوبات.  تبداأ  وهنا  احلوار.  اأنواع 
�سعبة  اإن�سانية  حالة  اأمام  اأنف�سنا  جند  الواقع،  اأر�س  اإىل  نعود  عندما  ولكن،  هني. 
وع�سرية و�ساقة، مع كل ما فيها من جمال واإن�سانية. وهنا تاأتي على البال، على �سبيل 
املثال، نوعية احلوارات ال�سيا�سية. فمن املعروف اأن املحاورين يدر�سون حماورهم من 
فيه،  والتحكم  عليه،  لل�سيطرة  بل  معه،  �سليمة  عالقة  يف  يدخلوا  لكي  ل  جوانبه،  كل 
والعمل على تطويعه والتالعب به. األي�ست هذه هي منهجية احلوارات ال�سيا�سية التي مل 
توؤِد، ول يكن اأن توؤد، اإىل اأي مكان؟ والأمر نف�سه ين�سحب على اي نوع من اأنواع احلوار.

ت�سكل مدينة القد�س حتديا هائال للحوار. فاإما احلوار اأو املوت. باحلوار نعي�س 
مًعا، وبغياب احلوار، منوت مًعا.

حتدي الذاكرات املجروحة

يتحا�سر يف القد�س - هذه الرقعة اجلغرافية ال�سيقة - كّم هائل من الذاكرات. 
كل واحد ي�سكن فيها اأو يحل فيها اأو يّر بها، يحمل يف ذاته الداخلية ذاكرة جماعية 
غارقة يف القدم. وهذه الذاكرات تدخل يف امليدان عندما نلتقي بالآخر وجند اأنف�سنا 
اأن جتتمع  اأمامه. عندئذ يبداأ �سراع الذاكرات املختلفة. هل من املمكن  وجًها لوجه 
ذاكرتي بذاكرة غريي؟ وكيف؟... اإن مثل هذه العملية تق�سي قبل كل �سيء اأن اأتبني 
هذه الذاكرة - ذاكرتي - واأن اأعطيها املجال اأن تطفو على ال�سطح لت�سل اإىل العقل 
املفكر، ليتمكن املرء من التحّكم فيها. ل يحررنا اإل احلق. اأما اذا بقيت هذه الذاكرة 

يف غياهب نف�سياتنا، فاإنها تتالعب بنا وتوّجهنا وتتحكم بنا من غري اأن ندري.

الذاكرات هي كّلها جمروحة. يف  اأن هذه  العملية ع�سرية، هو  وما يجعل هذه 
هذه املدينة املقد�سة، الكل تاأمل من الكل )ول حاجة لنا اإىل اأمثلة(، وكل واحد يحمل 
جرحه يف اأعماق وجدانه ويف عقله الباطني. وهذه الذاكرات املجروحة لي�ست حيادية، 
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بل ت�ستيقظ لأتفه الأ�سباب، وتاأخذ جمراها، وتتحّول اإىل مواقف عدائية ل يكن اأن 
نتكهن مباآلتها، واإذا بنا، من جديد، اأمام حالة موت.

اإن مدينة القد�س تدعو جميع حمبيها اإىل �سفاء هذه الذاكرات املجروحة لكي 
تتحّول اإىل جدلية حياة، بدل اأن تكون اآلية موت وهالك ودمار. ما دمنا اأ�سرى لهذه 
الذاكرات املتناق�سة واملجروحة، فلي�س من املمكن اأن تفعل القد�س فعلها فينا. تدعونا 
عندئذ  الآخرين.  ذاكرات  وعلى  املجروحة  ذاكرتنا  على  التعرف  اإىل  القد�س  مدينة 
تبداأ عملية اإن�سانية حميية، وهي عملية الذاكرات املت�ساحلة التي حتل حمل الذاكرات 
املتناحرة. اإن �سفاء الذاكرات املتناق�سة عملية �سعبة و�ساقة، ولكنها تفتح املجال اإىل 
حالة اإن�سانية نعمل فيها جميًعا على ال�سفاء من ذاكراتنا لكي ن�ستوعب ذاكرة الآخرين 

ونتعاطف معها.

حتدي العدل وال�صالم

ل�سنا بحاجة اإىل كثري من التنجيم لنكت�سف اأن الق�سية الأوىل لهذه املدينة 
اإن  العدل وال�سالم متالزمان.  اأن  نوؤكد  اأن  العدل وال�سالم. وهنا، يجب  هي ق�سية 
البحث عن ال�سالم من اأجل ال�سالم فقط، من غري اأن ناأخذ العدل يف احل�سبان، هو 
بحث عبثي. يف القد�س يتعانق العدل وال�سالم. وق�سية العدل وال�سالم لي�ست ق�سية 
حالة منوذجية  ت�سكل  والقد�س  كلها.  الب�سرية  منها  تعاين  كونية  ق�سية  بل  حملية، 
لهذه الإ�سكالية الإن�سانية الكبرية. فهي ماثلة اأمامنا تدعونا اإىل ال�سالم والعدل مًعا. 
بالآخر،  اأُحلق  الذي  بالأذى  الواحد دون الآخر. والعدل يق�سي العرتاف  ي�ستقيم  ل 
اإن  اأن ياأخذ ال�سالم جمراه.  والعمل على مواجهته ب�سجاعة وت�سميم. عندها يكن 
ويف  ال�سالم.  اإىل  يوؤدي  اأن  يكن  ل  والأحادية  الآخر  واإنكار  املطامع  وراء  التمرت�س 
القد�س، جند هذا التحدي، وهو حتٍد منوذجي. ما جنده يف القد�س جنده يف العامل 
كله. ولهذا فاإن البحث عن ال�سالم يف القد�س هو عملية كونية. اإن �سالم القد�س هو 

العمل مبو�سوعية والتزام، من اأجل �سالم العامل.
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حتدي الهويات املت�صاربة

كتب اأمني معلوف كتاًبا ملفًتا عنوانه »الهويات القاتلة«، يبني فيه اأن الكثري من 
�سراعات العامل املعا�سر هي �سراع هويات متنافرة. يكفي اأن ن�ستعر�س اأحداث العقود 
ا موجًعا من اجلثث الربيئة. ويف  املا�سية لرنى اإىل اأي حد خلفت هذه ال�سراعات كمًّ
اإ�سكالية الهوية ب�سكل وجودي وحياتي. فالكل يعمل على بلورة هويته  القد�س، تطرح 
اخلا�سة، ب�سكل حمكم الإغالق، مما يوؤدي اإىل �سراع الهويات، وبالتايل اإىل الهويات 
القاتلة. وهنا تطرح علينا القد�س اأ�سئلة حا�سمة: على اأية هوية نتكلم؟... الهوية املغلقة 
الهوية  اأم  العدائية  الهوية  العالقّية؟  الهوية  اأم  املتقوقعة  الهوية  املنفتحة؟  الهوية  اأم 
الدينامية؟  الهوية  اأم  اجلامدة  الهوية  املحيية؟  الهوية  اأم  القاتلة  الهوية  احلوارية؟ 
الهوية الأحادية اأو الهوية املتعددة؟... يف القد�س، تتباين الهويات اأو تتالقى. واإذا بنا، 
ا، تتحدانا القد�س، وت�ستفزنا،  من جديد، اأمام خياراتنا الإن�سانية الكربى. وهنا اأي�سً

وتدعونا اإىل الأبعد واإىل الأعمق.

اأن�صنة احل�ص الديني

من  ولكن،  القد�س.  ملدينة  الإن�سانية  الأبعاد  مو�سوع  �سدد  يف  اأننا  �سحيح 
فبا�سم  اليوم.  اإن�سانية كربى يف عامل  ق�سية  ي�سكل  اأن مفهوم اهلل  ينكر  اأن  ي�ستطيع 
وبا�سمه  املظامل.  وُترتكب  الإن�سان  وُيذّل  املمتلكات،  وُت�سلب  الأرا�سي،  ُت�سادر  اهلل، 
ر احلروب والغزوات واحلمالت  يرتكب القتل والذبح، وُتقرتف املجازر. وبا�سمه، ُت�سدَّ
الع�سكرية. وهل نحن بحاجة اإىل اأمثلة؟... يكفي اأن ن�ستعر�س الأحداث يف كل مكان يف 
بداية هذه الألفية الثالثة من تاريخ الب�سرية، لكي نكت�سف اأن اهلل ا�سبح ق�سية اإن�سانية 
جوهرية، والكثري من ال�سحايا تنتظر جواًبا، لكي ل ي�ستمر م�سل�سل املوت يف تاريخنا 

املعا�سر ليح�سد املزيد من ال�سحايا الربيئة.

اأن  ي�ستطيع  من  وملحاحيتها.  حدتها  بكل  الق�سية  هذه  تطرح  القد�س،  ويف 
ينكر اأن مدينة القد�س كانت، ولأ�سباب متنوعة، �ساحة لل�سراعات واحلروب بجميع 
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ن�سمع  اأن  الوقت  ياأِت  اأمل  اأو على ح�ساب اهلل؟  اأجل اهلل،  اأو من  با�سم اهلل  اأ�سكالها، 
نداء القد�س يدعونا اإىل املزيد من اأن�سنة احل�س الديني، بحيث يكون الدين يف خدمة 

الإن�سان، ل من اأجل تدمريه؟

لقد حان الوقت اأن تعود الب�سرية اإىل اهلل، اأن ترتفع اإىل م�ستواه، بدل اإنزاله 
اإله  اإىل  الب�سر  يعود  اأن  الوقت  حان  لقد  والأحقاد.  والأدران  التلوثات  م�ستوى  اإىل 
الرحمة واحلنان واملحبة. واإذا مل حُتّل هذه الق�سية يف القد�س بالذات حيث تتاأجج 
امل�ساعر الدينية، فلن جتد لها حاًل يف اأي مكان من العامل. من هنا تنطلق احلروب 
جميع  تدعو  القد�س  مدينة  اإن  اهلل.  با�سم  التاآخي  ينطلق  هنا  ومن  اهلل،  با�سم 
حمبيها واملهتمني بها اإىل العمل من اأجل عوملة احلب، بدل عوملة امل�سالح والأحقاد 
واحلروب واملاآ�سي. يف مدينة القد�س، يكن اأن تبداأ حالة اإن�سانية روحية هي خلري 

اأبنائها واأبناء العامل باأ�سره.

خامتــــــــة

نتجّول يف  بينما  ت�سكيلها،  اإن�سانيتنا، وجمالت  ثنايا  نهاية هذه اجلولة يف  يف 
اأبعد القد�س وما  �سارع من �سوارع القد�س القدية، ننظر حولنا فينتابنا الياأ�س. ما 
اأو  الأبعاد  هذه  جميع  اإهداء  من  القد�س  مدينة  ُمنَعت  لقد  املعاين؟  هذه  عن  اأبعدنا 
وال�ستبعاد،  وال�سمم،  للتباعد،  مكاًنا  منها  فُجِعَل  للعامل،  الكبرية  الن�سانية  املعاين 
وال�ستثناء، والهويات املتناق�سة واملت�سارعة، والعقائد الدينية التي ل تريد اأن تعرتف 
اإل بذاتها، واإ�ساعة الظلم وال�ستكبار والإلغاء... ومع ذلك، ل تزال القد�س ماثلة اأمامنا 
بكل حتدياتها ونداءاتها واإمكانياتها الالحمدودة. ولهذا، فهي مدينة امل�ستقبل، مدينة 
هذه  اإىل  ن�سغ  مل  واإذا  واألفة.  وم�ساحلة  تناغًما  اأكرث  لب�سرية  النبّوة  مدينة  الأمل، 
النداءات ون�ستجيب لتحدياتها ومل ن�ستثمر جميع اإمكاناتها، فهذا �سوء طالع للب�سرية 
باأجمعها. القد�س مدينة منوذجية، وما يح�سل فيها لي�س حمدوًدا باأ�سوارها، بل يهم 
الب�سرية باأ�سرها. ما مل تتمكن الب�سرية من حّل ق�ساياها يف حدود هذه املدينة، فهذا 
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اهلل  يرحم  اأن  اإىل  الأ�سواأ  اإىل  ال�سيء  من  تذهب  �سوف  املعا�سرة  الب�سرية  اأن  يعني 
ب�سريته. اإننا ن�ستطيع اأن جنعل من مدينة القد�س ب�ستاًنا يفرح فيه اجلميع مًعا، ويكن 
اأن جنعل منها مقربة ُيدفن فيها اجلميع مًعا. ونحن اأمام خياراتنا: خيار احلياة اأو 
خيار املوت. اإن القد�س م�سروع اإن�ساين وح�ساري، وت�ستفزنا لكي نبحث مًعا عن معامل 
هذا امل�سروع، خدمًة لأبنائها وخدمًة للب�سرية جمعاء. القد�س خمترب اإن�ساين بامتياز. 
وفيها يكن اأن تت�سّكل ب�سرية جديدة، يف اأجواء ملبدة بالغيوم ال�سوداء. اإن التحدي 
هائل، وب�سريتنا قادرة على مواجهته. اإن القد�س موعد ووعد. موعد للب�سرية كلها لكي 

تبداأ م�سرية تاريخية جديدة يف خدمة الإن�سان. وهي وعد لنا جميًعا. 

يف هذه احلالة يكن اأن نردد مع هذا احلديث ال�سريف: »من اأراد اأن يرى زاوية 
من زوايا اجلنة، فلينظر اإىل بيت املقد�س«. هذا ممكن... اإن اأردنا.
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رحـلـتـــــي
اإلى اأعلى نقطة فوق امل�شجد االأق�شى

بقلم �صيخ العروبة االأ�صتاذ اأحمد زكي با�صا
االأبعاد ون�ّص الرحلة

اأ. كايد ها�صم*

هذه رحلة فريدة من رحالت العلماء والأدباء يف الع�سر احلديث اإىل فل�سطني 
اليقظة  اأركان  من  ركٌن  بها  قام  خا�س،  بوجٍه  الأق�سى  امل�سجد  واإىل  املقد�س،  وبيت 
الفكرّية ونه�سة الآداب احلديثة يف م�سر وال�سرق العربّي، هو »�سيخ العروبة« اأحمد 
زكي با�سا )1867-1934م(. وفيها يتزج البحث والّنقد والتحقيق التاريخّي واللغوّي 

* م�ساعد الأمني العام يف منتدى الفكر العربّي ومدير حترير املجلة. 
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بطرافة اأ�سلوب الو�سف، وبغرابة حماولة رجل كان على اأبواب ال�ستني من العمر لبلوغ 
ق والباحث الآثارّي فيها،  خ املدقِّ اأعلى نقطة فوق امل�سجد الأق�سى!... لكن عمل املوؤرِّ
ونزوع كاتبها الرّحالة اإىل املغامرة والتجربة والكت�ساف، وبراعته البالغّية يف ت�سوير 
 للرحلة،  وقائعها، مل تكن غايات مق�سودة لذاتها، اأو لإدها�س القارىء فح�سب؛ اإذ اإنَّ
غاية   ،)1932/1931( اأعوام  ت�سعة  بنحو  ذلك  بعد  ن�سرها  ويف   )1922( زمنها  يف 
على  لُنذر اخلطر  ر  مبكِّ وقت  وامل�سلمني يف  العرب  تنبيه  اإىل  ذلك  كل  تتجاوز  اأعمق 
فل�سطني ومقّد�ساتها، التي تراءت يف الأفق حينذاك، ول �سيما يف اأعقاب �سدور وعد 
ق اأ�ستات املهاجرين اليهود من اأ�سقاع العامل املختلفة اإىل  بلفور )1917(، وبدء تدفُّ

هذه الأر�س العربّية.

يف  واملتوفى  ال�سكندرّية،  يف  )املولود  عبداهلل  بن  اإبراهيم  بن  زكي  واأحمد 
ر من اأ�سرة النجار يف عكا ومن جّد مغربّي الأ�سل - كما ذكر  القاهرة(، الذي يتحدَّ
وق�سّيتها  بفل�سطني  ارتبط  حياته)1(-  خالل  �سراحًة  ذلك  يعلن  مل  واإن  نف�سه،  هو 
رت عالقته باأر�سها وتراثها وعلمائها عرب دوره النه�سوّي  بقلبه وفكره ووجدانه، وتطوَّ
ح�سارتها  ودرا�سة  املخطوط،  الأّمة  تراث  نفائ�س  من  اندثر  ما  اإحياء  يف  املعروف 
نف�سه  ثم ندب  والك�سف عن مفاخر مدنّيتها،  الباقية،  اآثارها  والبحث يف  وتاريخها، 
ب نف�سه »ب�سيخ  للدفاع عن ق�ساياها والدعوة اإىل عروبتها ووحدتها، ومن اأجل ذلك لقَّ

العروبة«، واأطلق على دارته يف القاهرة ا�سم »دار العروبة«. 

وكانت فل�سطني، والديار ال�سامّية، وجهة اأثرية له ولبحوثه من خالل رحالته 
غ لال�ستغال بالق�سايا العربّية، بعد اأن ا�ستقال من من�سبه  العلمّية، ثم اأ�سبح حني تفرَّ
اأبرز  اأو الوزراء(، من  الّر�سمّي يف احلكومة امل�سرّية )كان �سكرترًيا ملجل�س النّظار، 

)1( ُينظ���ر ترجمته يف »االأعـــالم« خلري الدين الزركلي، ج1، ط3، ب���ريوت، 1969، �س 122. وكذلك يف 
ما كتبه عنه حمّمد كرد علي يف كتابه »املعا�صرون«، علَّق عليه واأ�سرف على طبعه: حممد امل�سري، 
مطبوعات جممع اللغة العربّية بدم�سق، 1980، �س 48-58. وقد و�سع اأنور اجلندي كتاًبا يف �سريته 
ـــب ب�صيخ العروبـــة«، القاه���رة، املوؤ�س�سة امل�سرّي���ة العامة للتاأليف  واآث���اره بعنوان »اأحمـــد زكي امللقَّ

والرتجمة والطباعة والن�سر )�سل�سلة اأعالم العرب، 29(، 1963، �س307.
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املنافحني عن احلقوق التاريخّية والروحّية للعرب وامل�سلمني يف فل�سطني. وحني اجنلت 
الأيام وال�سيا�سات عن ك�سف حقيقة الأطماع ال�ستعمارّية ال�سهيونّية يف هذه  وقائع 
الدفاع عن  اأ�ّس�سها، يف  التي  ال�سرقّية،  الرابطة  من  ُمْنَتدًبا  �سارك  املقد�سة،  الأر�س 
واإثبات  املبكى(،  حائط  اليهود  )ي�سّميه  ال�سريف  الرباق  حائط  يف  امل�سلمني  حقوق 
انتدبتها ع�سبة  التي  اللجنة  اأمام  بالرباهني اجللّية  املوؤيَّد  التاريخّي  بالتحقيق  ذلك 
على  واليهود  امل�سلمني  العرب  بني  ن�سب  الذي  النزاع  للتحقيق يف   ،1930 عام  الأمم 
اأمهات  اإىل  تاأليفه  بليغة رجع يف  بلغة فرن�سّية  �سفًرا  اأحقّية احلائط، وو�سع يف ذلك 
الكتب التاريخّية الأوروبّية؛ ف�ساًل عن الوثائق، التي كانت تزخر بها مكتبته ال�سهرية 

)اخلزانة الزكّية()2(.

عن  حما�سراته  بع�س  لإعداد   1908 عام  يف  ال�سام  اإىل  رحالته  اأول  وكانت 
 - امل�سرّية  اجلامعة  على طالب  بعد  فيما  األقاها  التي  الإ�سالمّية،  احل�سارة  تاريخ 
وهي   - املحا�سرات  هذه  اإحدى  ي�سري يف  اإذ   - مبارك  وزكي  منهم طه ح�سني  وكان 
مطبوعة يف كتاب)3( - اإىل اأنه زار »مدينة �سيدا ال�سهرية يف فل�سطني«)!(، لالطالع 
فنون  يف  الأرب  »نهاية  عن خمطوطة  والبحث  فيها،  الإ�سالمّية  احل�سارة  اآثار  على 
وُتَعّد من  تقع يف )30( جزًءا،  التي  اأو 732ه�(،  �سنة 733  للنويري )املتوفى  الأدب« 

اأهم املو�سوعات الرتاثّية العربّية يف الأدب والعلوم والتاريخ)4(.

وُيورد كاتب �سريته اأنور اجلندي قائمة بتواريخ رحالته)5(، نعلم منها اأنَّه زار 
القد�س وال�سام خم�س مّرات: الأوىل التي اأ�سرنا اإليها؛ والثانية اإىل القد�س عام 1922؛ 
الق�سم  وفيها ا�سطحب معه  املقد�س يف �سيف عام 1923،  وبيت  ال�سام  اإىل  والثالثة 

)2( ُينظر: اأنور اجلندي، »اأحمد زكي امللقب ب�صيخ العروبة«، �س248-247.
)3( اأحمد زكي، كتاب »احل�صارة االإ�صالمّية«، القاهرة، جمّلة اجلامعة امل�صرّية، 1910، 84�س. 

)4( امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س42.
���ا حمّمد خال���د كاّلب، »رحالت  )5( اأن���ور اجلن���دي، م�س���در �سبقت الإ�س���ارة اإليه، ����س81-82. واأي�سً
ومرا�صالت العلماء واالأعيان ملخطوطات فل�صطني«، درا�سة من�سورة على الإنرتنت. وينظر مقدمة 
اأحم���د زك���ي با�سا لتحقيق كتاب »م�صالك االأب�صـــار يف ممالك االأم�صـــار«، ج1، القاهرة، دار الكتب 

امل�سرّية، 1924.
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املتعلِّق بامل�سجد الأق�سى من خمطوطة املو�سوعة اجلغرافّية ال�سهرية »م�سالك الأب�سار 
ق اجلزء الأّول منها ون�سره يف  يف ممالك الأم�سار«، لبن ف�سل اهلل العمري - التي حقَّ
العام التايل – وذلك بهدف تطبيق ما اأورده العمري عن امل�سجد »من البيانات الفنّية 
كاتب  قلم  بها  اإنَّه »مل يجر  يقول  التي  البنائّية«،  الهند�سّية  وال�سطالحات  املعمارّية 
خ عي�سى ا�سكندر  قط، ل من العرب ول من العجم، ل قدًيا ول حديًثا«، وذكر املوؤرِّ
ويقارن  الآثاريني  القد�س  علماء  بع�س  على  املخطوطة  م�سّودة  يقراأ  كان  اأنَّه  املعلوف 
اأما  اأمام ناظريه ويدّون تعاليقه.  اآثار القد�س مبا ي�ساهده  الكتاب من و�سف  مبا يف 
الرحلة الرابعة فكانت اإىل ال�سام عام 1925/1924؛ واخلام�سة اإىل فل�سطني وامل�سجد 
فتكون  ال�سريف.  الرباق  عن  للدفاع   ،)1930 عام  )ال�سحيح   1931 عام  الأق�سى 
ها كاماًل يف ما �سياأتي،  رحلته »اإىل اأعلى نقطة فوق امل�سجد الأق�سى«، التي ُنثبت ن�سّ

من مّذكرات زيارته الثانية.

وتدّل بع�س امللّفات التي حتتفظ بها دار الوثائق القومّية يف م�سر من اأوراق زكي 
با�سا على �سالت و�سداقات وثيقة له مع زعماء واأدباء وعلماء يف املدن الفل�سطينّية، 
وكذلك يف لبنان و�سورية، و�سرقي الأردن التي كان اأحد اأع�ساء جممعها العلمّي الذي 
�س – عبداهلل الأّول بن احل�سني يف عّمان عام  اأن�ساأه املغفور له الأمري – امللك املوؤ�سِّ
1923، ومن اأدباء الأردن الذين كانت لهم مرا�سالت مع �سيخ العروبة تي�سري ظبيان 
وبع�س  العربّية  الأقطار  معظم  يف  مماثلة  �سالت  له  كانت  كما  الُعزيزي.  وروك�س 
اأوربا، الذين �سارك يف بع�س  اإ�سافة اإىل �سالته بامل�ست�سرقني يف  الدول الإ�سالمّية؛ 

موؤمتراتهم وجاَل يف عدد من بلدانهم. 

 رحلته اخلام�سة والأخرية اإىل فل�سطني عام 1930 لها اأهمّية �سيا�سّية  على اأنَّ
ة، كونها جاءت على خلفّية النزاع العربّي والإ�سالمّي – اليهودّي على  وتاريخّية خا�سّ
اجلدار الغربّي للم�سجد الأق�سى، الذي ي�سم مو�سع الرباق ال�سريف )ن�سبًة اإىل براق 
وما  امل�سلمني، جتلَّت يف جعله  لدى  قيمة عظمى  له  والذي  الإ�سراء(،  ليلة    النبّي 
اأبي مدين  اأوقاًفا موقوفة على امل�سلمني، وعلى زاوية لل�سيخ الإمام  يحيط ويت�سل به 
�سعيب املغربّي، منذ 700 عام دون انقطاع. ومل يانع امل�سلمون يف ال�سماح للزائرين 
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  اأنَّ املكان)6(، غري  اليهود، من زيارة  الطوائف، ويف جملتهم  وال�سائحني من خمتلف 
اليهود حاولوا اأن يقلبوا زياراتهم اإىل اإقامة مرا�سم دينّية وتثبيت حقوق وا�سعة لهم 
يف هذا املكان من خالل عرائ�س ر�سمّية قّدموها ومقالت ن�سروها منذ عام 1919. 
اليهود يف  باأ�سكال عّدة من جانب  و 1928 حماولت  ما بني 1922  الأعوام  و�سهدت 
هذا الجتاه، كانت تواجه دوًما باحتجاجات امل�سلمني ودفاعهم عن حقوقهم بال اأدنى 
اأف�ست اإىل ثورة  تهاون. وتطّور النزاع اإىل م�ساّدات كالمّية وجتاوزات بني اجلانبني 

الرباق يف 15 اآب 1929، واإىل تدّخالت �سيا�سّية ل�ُسلطات النتداب الربيطايّن)7(.

جلنة  تقابلها  كانت  التي   – ال�سريف  الرباق  عن  الّدفاع  جلنة  اأ�سدرت  وقد 
يهودّية للدفاع عن حائط املبكى - بياًنا خاطبت فيه امل�سلمني كافة، وطلبت فيه من 
ملوكهم واأمرائهم وعامتهم اأن ي�سّدوا اأزر اإخوتهم يف فل�سطني ويعا�سدوهم يف الدفاع 
عن امل�سجد الأق�سى ومكان الرباق. كما دعت هذه اللجنة اإىل َعقد موؤمتر اإ�سالمّي 
عام يف اأّول ت�سرين الثاين 1928، �سارك فيه مندوبون عن فل�سطني و�سورية و�سرقي 
الأردن، وانبثق عنه جمعّية ُعرفت با�سم »جمعّية الأماكن الإ�سالمّية املقّد�سة«. و�سدر 
عقد  اإىل  النزاع  دعا طريف  اأبي�س،  كتاب  نف�سه  ال�سهر  يف  الربيطانّية  احلكومة  عن 
 ذلك مل يحدث،  اأنَّ اإّل  د حقوق كل طرف وواجباته يف الأماكن املقّد�سة،  اتفاق يحدِّ
فطلبت احلكومة من الطرفني اأن يقّدما ما لديهما من م�ستندات لتتمّكن من الف�سل 
اليهودّية  اجلهة  واكتفت  م�ستنداته،  الأعلى  الإ�سالمّي  املجل�س  فقّدم  املو�سوع،  يف 

باإر�سال بحث فقهّي يف هذا املو�سوع)8(.

)6( جلن���ة الدفاع عن الرباق ال�سريف، »بيان اإلـــى اإخواننا امل�صلمني عامة: الباق ال�صريف قطعة من 
ا:  امل�صجـــد االأق�صـــى املبارك«، القد�س، مطبعة دار الأيت���ام الإ�سالمّية، 1347 ه�، �س 2. وُينظر اأي�سً
د. حمّمد ماجد اجلزماوي، »القد�ص يف �صوء قرارات اللجان البيطانّية والدولّية 1947-1917«، 

درا�سة من�سورة على الإنرتنت.
)7( ُينظ���ر د. حمّم���د ماجد اجلزماوي، م�سدر �سبق���ت الإ�سارة اإليه، و د. ع���ادل ح�سن غنيم، »حائط 

الباق ولي�ص حائط املبكى«، درا�سة من�سورة على الإنرتنت.
)8( امل�سدران ال�سابقان.
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م تلك الأو�ساع، طالب املوؤمتر ال�سهيويّن ال�ساد�س ع�سر يف زيورخ  ويف ظّل تاأزُّ
واأن  فل�سطني،  اإىل  لليهود  الهجرة  اأبواب  بفتح  اآب 1929(  ب�سوي�سرا )28 متوز- 11 
ت�سحب احلكومة الربيطانّية كتابها الأبي�س لعام 1928 الذي اعرتف بحقوق امل�سلمني 
التي جمعت  اليهودّية  للوكالة  اجتماع  اأّول  املوؤمتر  هذا  واأعقب  املقّد�سة.  الأماكن  يف 
ال�سهاينة واليهود، ووا�سلت جلنة الدفاع اليهودّية نداءاتها املقلقة لإثارة يهود العامل 

نحو ا�ستعادة حائط املبكى)9(.

اأخرى، اقرتحت احلكومة الربيطانّية، من خالل  انتفا�سات  اأجل جتّنب  ومن 
دولّية  جلنة  ت�سكيل  الأمم  ع�سبة  جمل�س  على  �سو«،  »جلنة  با�سم  املعروفة  جلنتها 
حُمايدة، وافق املجل�س على ت�سكيلها يف 15 اأّيار 1930. وجاءت هذه اللجنة اإىل القد�س 
يف 19 حزيران 1930، وَعَقَدت جل�ساتها على مدى �سهر كامل، وا�ستمعت اإىل �سهود من 
اليهود وامل�سلمني والربيطانيني. واأمام هذه اللجنة دافعت وفود من العامل الإ�سالمّي 
عن حقوق امل�سلمني يف ملكّية حائط الرباق؛ فكان وفد م�سر ي�سم اأحمد زكي با�سا، 
جي؛  الباجه  مزاحم  العراق  ومن  التفتازاين؛  الغنيمي  وحمّمد  علوبة،  علي  وحمّمد 
ومن لبنان �سالح الدين بيهم؛ ومن اإيران مريزا مهدي؛ ومن اأفغان�ستان ال�سيد عبد 
عبداهلل  الهند  ومن  ر؛  مذكِّ القّهار  وعبد  الأ�سعري،  بكر  اأبو  اإندوني�سيا  ومن  الغفور؛ 
بهائي، وال�سيخ عبد العلي؛ ومن بولونيا مفتيها الدكتور يعقوب �سنكوفت�س، عدا عدد 
من ال�سخ�سّيات الفل�سطينّية البارزة مثل: عوين عبد الهادي، واأمني التميمي، واأمني 
عبد الهادي، وجمال احل�سيني، وحمّمد عزت دروزة، وراغب الدجاين، وال�سيخ ح�سن 
اأبو ال�سعود، و�سخ�سّيات اأخرى من �سورية و�سرقي الأردن وليبيا واجلزائر واملغرب)10(.

»للم�سلمني    اأنَّ تقرير  اإىل  الدولّية  التحكيمّية  الق�سائّية  اللجنة  هذه  وانتهت 
وحدهم تعود ملكّية احلائط الغربّي، ولهم وحدهم احلّق العينّي فيه لكونه يوؤلِّف جزًءا 
ا  اأي�سً الوقف، وللم�سلمني  اأمالك  التي هي من  ال�سريف  ل يتجزاأ من م�ساحة احلرم 

)9( امل�سدران ال�سابقان.
)10( امل�سدران ال�سابقان.
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تعود ملكّية الّر�سيف الكائن اأمام احلائط واأمام املحّلة املعروفة بحارة املغاربة املقابلة 
للحائط لكونه موقوًفا ح�سب اأحكام ال�سرع الإ�سالمّي جلهات الرّب واخلري«)11(.

الّدفاع، وقد كتب مرافعته  التاريخّي من  اأحمد زكي با�سا الق�سم  كان ن�سيب 
وتالها اأمام تلك اللجنة بالفرن�سّية، التي »كان ين�سيء فيها ويخطب كما ين�سيء اأدباء 
خ ال�سام حمّمد كرد علي)12(. لكن هذا  الفرن�سيني ويخطبون«، بح�سب قول �سديقه موؤرِّ
الأثر من اآثار �سيخ العروبة – على ما اأعلم – مل ُيرتَجم اإىل العربّية حتى يومنا هذا، 
 اأ�سله املكتوب بالفرن�سّية قد ُفِقد. وليت اأحد الذين يجيدون الرتجمة من  واأخ�سى اأنَّ
الفرن�سّية ويعنون بق�سّية فل�سطني ومقّد�ساتها من العرب اأن يتطّوع للبحث عما كتبه 
زكي با�سا يف الدفاع عن امل�سجد الأق�سى وحائط الرباق؛ مما يعد وثيقة تاريخّية ل 
املقد�س  بيت  معامل  فيها  م  ُتق�سَ التي  الأيام  هذه  قائمة حتى  بها  العتداد  قوة  تزال 
موؤ�ّس�سات  موؤ�ّس�سة من  ليت  بل  والتهويد؛  وال�ستيطان  الإ�سرائيلّية  باأنياب احلفرّيات 
الثقافة والفكر يف العامل العربّي والإ�سالمّي تتوىّل جمع اآثار هذا الرجل، فتعيد طباعة 
ما �سبق اأن ُطبع منها ومعظمه نادر الآن)13(، وجتمع �ستيت بحوثه ومقالته بالعربّية 
والفرن�سّية املتناثرة يف بطون الكثري من ال�سحف واملجاّلت)14()14(، وهي اآثار فكرّية 
اأن�ساف  ففي ذلك  الإ�سالمّية،  واحل�سارة  العروبة  وّقفها على خدمة  واأدبّية  وعلمّية 

للعلم والتاريخ والفكر اأّوًل قبل اإن�ساف �سخ�س هذا العامِل الكبري. 

* * *

)11( امل�سدران ال�سابقان.
)12( حممد كرد علي، »املعا�صرون«، م�سدر �سبقت الإ�سارة اإليه، �س49.

)13( ينظ���ر ببليوغرافي���ا اآث���اره املطبوعة العربّي���ة واملعّربة من الكت���ب والر�سائل يف »م�صـــادر الدرا�صة 
االأدبّية«، ليو�سف اأ�سعد داغر، الطبعة الألفّية، بريوت، مكتبة لبنان، 2000، �س 388-387.

)14( يقّدر جمموع مقالته وحدها مبا يزيد على الألف مقالة. ومن اأبرز ال�سحف واملجالت التي 
كتب فيها: »االأهرام«، و»املقتطف«، و»الهالل«، و»البالغ«، و»الزهراء«، و»املقتب�ص«.
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)ن�ّش الرحلة(
رحلـــــــتي

اإلى اأعلى نقطة فوق امل�صجد االأق�صى)1(
بقلم �صيخ العروبة االأ�صتاذ اأحمد زكي با�صا

- 1 -
 له عند العرب  اإْن كان للم�سجد الأق�سى حرمة قد�سّية يف قلوب امل�سلمني، فاإنَّ
وغري العرب مكانة ممتازة من الوجهة الأثرّية، ومنزلة كرية من الّناحية الّتاريخّية.

فما هو هذا امل�سجد الأق�سى؟

- لهذا اللفظ مدلولن: عام وخا�ّس

1( فاأنت اإذا نطقت بهاتني الكلمتني، فقد �سرفت ذهن ال�ّسامع العربّي )مهما 
�سة القائمة  كانت ملَّته وِنحلته، واأيًّا كانت جن�سّيته وديانته( اإىل جمموعة املباين املقدَّ
اأعلى  اأعلى ه�سبة على  ناعة، فوق  دتها ال�سّ على رقعة ف�سيحة ب�سطتها الّطبيعة ومهَّ
جبل من اجلبال املت�سابكة املتالم�سة املتوا�سلة التي تكّللها مدينة بيت املقد�س. ذلك 

هو جبل »ُمريا«)2(.

)1( جمّل���ة »اله���الل«، القاهرة، كان���ون الأّول )دي�سمرب( 1932/1931، املجلَّ���د رقم )40(، �س 
.215-206

)2( ج���رت اأق���الم الُكتَّاب العرب يف ه���ذا الّزمان على متابعة زمالئهم من اأبن���اء ِفل�سطني يف ر�سم هذا 
ة امليم واإ�سباعه���ا حتى اأ�ساروها »واًوا« �سريحة كامل���ة، هكذا »موريا«. وذلك  ال�س���م بتمطيط �سمَّ
غري �سواب، اأوقعهم فيه م�سايرتهم لالإفرجن الذين يكتبون Moria خللّو لغاتهم كّلها من ال�سّمة 
طرين اإىل و�سع )o( مكان ال�سّمة التي امتازت بها اللغات ال�ّسامّية. وهذه  ) ُ(. لذل���ك تراه���م م�سّ
ال���واو ق�سرية عندهم يف العادة. فاإذا اأرادوا تطويله���ا، لكي متاثل الواو يف اللغات ال�ّسامّية، و�سعوا 
فوقه���ا هذه النربة )8( يف الفرن�سّي���ة، اأو اإحدى هاتني الّنربتني ) / \ ( يف اللغة الإ�سبانّية ونحوها 

من اللغات امل�ستّقة عن الالتينّية، اأو املُ�سَطَلح كتابتها بحروف لتينّية.
بي التوراة والإجنيل اإىل اأنها  ن – فيما اأعلم – اأحٌد من العرب اأو امل�ستعربني ول من معرِّ ومل يتفطَّ
ا هو للدللة على ا�سم   و�سع امليم يف اأّولها اإمنَّ ة من جرثوم���ة » ر- اأ – ى »، واأنَّ لفظ���ة �سامّي���ة م�ستقَّ
امل���كان من »الروؤية«. فهي يف العربانّية �سبيه »امل���راأى« يف العربّية. ويف مثل ذلك، وملثل ذلك، اأطلَق 
ع���رب الأندل�س ا�سم »املرية« على اإحدى مدائنهم ال�ّساحلّي���ة املحتفظة اإىل الآن با�سمها العربّي يف 
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قدمي  الأطراف مملوًكا يف  املرتامية  البقعة  هذه  – من  كبري  اأم  – قليل  ق�سم  كان 
الّزمان لرُجل من اليبو�سّيني اأبناء كنعان، وهم �سّكان فل�سطني الأّولني الأقدمني. وقد 
اتخذه بيدًرا )اأي جرًنا( جلمع الِغالل ودر�ِسها، وعليه اأقام ابنه �سليمان هيكاًل بديًعا 
يعبدون  الأحيان  بع�س  كانوا يف  �سليمان،  خلفاء  ولكن  الدّيان،  الأحد  الواحد  لعبادة 
ر(  ر )نبوخذ ن�سَّ فيه الأ�سنام والأوثان، ف�سلَّط اهلل عليهم الّطاغية الآ�سورّي بختن�سَّ
اأر�س  اإىل  الإ�سرائيلّيني  �سبى  ثم  فيه حجًرا على حجر.  يبِق  الهيكل، ومل  ر هذا  فدمَّ
الذي  »كور�س«  الفار�سّي  اجلّبار  لهم  ر  �سخَّ عليهم،  اهلل  تاب  اإذا  بالعراق. حتى  بابل 
ه خ�سع لفتاة يهودّية من �ساللة الّنبي داود. هي ال�سريفة  اأخ�سع اململكة الآ�سورّية، ولكنَّ
اأْن متلََّكت فوؤاده وَمَلَكت عليه  اأْن تزّوجها، وما لبثت هي  الّر�سيقة »ملكات«. فما لبث 
م�ساعره حتى جعلت حركاته و�سكناته طوع اإرادتها، بُح�سن �سيا�ستها ولطف كيا�ستها. 
�سويعات  من  �سويعًة  الفّتانة  الفتاة  اغتنمت  فلقد  اجلمال!  �سلطان  عن  اهلل  ور�سي 
برجوع  الوعد  فنالت  والإقبال.  القبول  �سوى  �سوؤال،  لأي  فيها  جواب  ل  التي  الّدَلل، 
هم القدمي يف اأور�سليم. وهنالك بنوا هيكاًل جديًدا اأو�سع من الأّول،  قومها اإىل م�ستقرَّ

ًدا من تابوت العهد)3()2( ومن روح النُّبّوة. ه كان جمرَّ ولكنَّ
  لأنَّ اليهود.  من غري  وهو  امللك هريود�س،  جاء  الّثاين، حتى  الهيكل  هذا  تداعى    ثمَّ
ثم  الغا�سبون.  الّرومان  له  منحها  التي  الّزعامة  د طمًعا يف  تهوَّ الأدومّي  الوثنّي  اأباه 
ورثها من بعده ابنه هريود�س املذكور، بر�ساء امل�ستعمرين الرومانّيني. وكان ذلك قبل 
جميء امل�سيح بزمٍن قليل. فبنى هريود�س الهيكل الّثالث. وهو الذي دعا عليه امل�سيح 

ت كلمته. باخلراب، وقد متَّ
م�سى على خراب الهيكل الهريودّي �سبعة و�ستون عاًما وخم�سمائة عام )567 �سنة(. 
ت�سعة  �سوى  البناء،  من  اأثر  اأي  عليها  لي�س  يباب  وهي  املّدة  هذه  طول  اأر�سه  وبقيت 
مداميك من ال�ّسور الغربّي، املعروف عند امل�سلمني وعند العرب با�سم »جدار الرُباق« 
وهذه  الكاف.  بفتح  املبكى«  »جدار  الأُخرى  الأُمم  و�سائر  اليهود  وعند  »الرباق«  اأو 

 العرب اأقاموا فيها كما يف ال�سام »مرقًبا« على برج لي�ساهدوا  ثوب اأعجمّي وهو Almeria. لأنَّ
ُفن القادمة عليها للتجارة اأو للغارة. ولفظة »مرية« العربّية هي لفظة »مريا« العربّية باختالف  ال�سُّ

احلركات. 
)3( فق���د اأخفاه النبي اأرميا يف م���كان جمهول اإىل يومنا هذا مبنارات جبل »نبو« فيما وراء نهر ال�ّسريعة 

 الهتداء اإليه عتيد. بون يبحثون عنه. ويقول بع�سهم اإنَّ )الأردّن(. ول يزال املنقِّ
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قه نفٌر من جهابذة  د، كما حقَّ د ابن الوثنّي املتهوِّ املداميك هي من بناء هريود�س املتهوِّ
خمة الهائلة مبا لهذا  قته بنف�سي بعد مقارنة اأحجارها ال�سّ علماء الإفرجن، وكما حتقَّ
امللك من بقايا املباين يف مدينة �سب�سطية )ال�ّسامرة( بالقرب من نابل�س، وبنظائرها 

ا يف جدار احلرم الإبراهيمّي مبدينة حربون )اأي مدينة اخلليل(. اأي�سً
ر امل�سلمون )من اأيام عمر بن اخلّطاب اإىل اأيام عبد امللك  يف هذا البلقع اليباب، توفَّ
بن مروان، اإىل عهد �سليمان العثمايّن اإىل عهدنا احلايل( على بناء امل�ساجد والّزوايا، 
واإقامة الأ�سرحة والأ�سبلة، وت�سييد املدار�س والّتكايا، وما ياثل ذلك من اأعمال الرّب 
املختلفة الأ�سكال والأو�ساع، املنّوعة الّنماذج والطرازات. وجّلها، اإْن مل اأقل كّلها، اآية 

يف الإجادة والإتقان وغاية يف الأناقة والإبداع.
قعة التي تبلغ م�ساحتها 564، 145 مرًتا مرّبًعا )اأي 34  هذه املجموعة كّلها، يف تلك الرِّ
فداًنا ون�سف فدان وربع فدان م�سرّي( هي التي اأ�سار اإليها القراآن – مع ما دخلها 
من زيادات واإ�سافات بعده – يقول اهلل تعاىل: »�سبحان الذي اأ�سرى بعبده لياًل من 

امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى)4(.
الكعبة  ي�سمل  الذي  احلرام  البيت  فهو  الآية،  اإليه  ُت�سري  الذي  احلرام  امل�سجد  فاأما 
فيه  ال�ّسليمايّن مبا  الهيكل  فهو مكان  الأق�سى،  امل�سجد  واأما  املكّرمة.  �سة مبّكة  املقدَّ
فة مبدينة القد�س، وقد كان عند نزول هذه الآية خراًبا توّله العفاء،  خرة امل�سرَّ ال�سّ

فاأ�سحى خالًء يف خواء.
هذه البقعة كّلها هي التي عرفها امل�سلمون، وعرفها علماء الإفرجن، باأّنها هي »امل�سجد 

الأق�سى«)5(.

قد  وال�سامات  الأردن(  )�سرقي  والبلقاء  فل�سطني  اأهل  بل  القد�س،  اأهل    اأنَّ على 
اأو  ا�سطلحوا على ت�سميتها بطريق التخ�سي�س يف التعريف با�سم »احلرم ال�سريف« 
التي  املوا�سعة  اإىل هذه  والتو�سيف. دعاهم  التمييز  »احلرم« ل�ستغنائه عندهم عن 
ما�ساهم عليها الرتك )حرم�سريف( والإفرجن (Haram Cherif) اأّنهم اأرادوا منع 

)4( القراآن، �سورة الإ�سراء )17: 1(.
)5( اأنظ���ر فيم���ا يتعلَّق بالعرب كتاب »م�صالك االأب�صار« طب���ع اأحمد زكي با�سا )ج1 �س 139( و »االأن�ص 
اجلليـــل« ����س 373. وفيما يتعلَّ���ق بالإفرجن، كتاب »مو�صوعـــة االإ�صالم« )ج2 ����س161 العمود الأول(، ثم 

كتاب امل�ست�سرق الفرن�سّي جريان Guerin على »اأور�صليم« )�س 364-363(.
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»الأق�سى«  اأو  الأق�سى«،  »امل�سجد  ا�سم  باأنهم جعلوا  اللتبا�س. ذلك  ال�ستباه وتاليف 
 معلوم يف اجلهة اجلنوبّية من تلك املجموعة املعمارّية  فقط مق�سوًرا على بناء معنيَّ
اأُخرى فاإّنهم يقولون »احلرم  اإليه عما قليل. ومن جهة  الأثرّية الدينّية، كما �سن�سري 
اإبرهيم  الأنبياء  جّد  رفات  املت�سّمنة  املغارة  على  املُقام  للم�سجد  اإ�سارة  اخلليلّي« 

وزوجته �سارة، ويعقوب واإ�سحاق وزوجتيهما.

 اأر�س احلجاز، قد ميَّزها اهلل بحرمني �سريفني )يف مكة ويف املدينة( فكذلك  كما اأنَّ
)يف  �سريفني  – حرمني  الأنبياء  وموطن  املقّد�سة  الأر�س  – وهي  فل�سطني  يف  نرى 

مدينة القد�س ويف مدينة اخلليل(.

ب( اأما املدلول اخلا�س للفظة »امل�سجد الأق�سى« فهو من ال�سطالح الذي انفرد به 
اأهل القد�س ومن اإليهم، على ما اأ�سرنا. بل هم يكتفون بكلمة »الأق�سى« ويعنون بها 
امل�سجد الذي بناه يف �ساحة احلرم املقد�سّي اخلليفة عبد امللك بن مروان على اأنقا�س 
امل�سجد الذي كان اأقامه عمر بن اخلطاب يف اجلزء اجلنوبّي من ال�سرداب املعروف 

الآن با�سم »ا�سطبل �سليمان«.

* * *

وكالمنا يف هذا املقال ل ين�سّب على ال�سطالح املو�سعّي اخلا�س، بل ين�سرف اإىل 
ال�سطالح ال�سامل العام.

- 2 -

التي  القّبة  تلك  واأغربها،  واأعجبها  واأبدعها  املباين  من  الأق�سى  امل�سجد  يف  ما  اأجمل 
ذكرتها يف  لأ�سباب  امل�سلمون  يقّد�سها  التي  ال�سخرة  على  مروان  بن  امللك  عبد  �سادها 
الفتح وال�ستعمار، بحّق  امل�سلمني بحّق  اآخر)6()5(. تلك ال�سخرة دخلت يف حوزة  مو�سع 
البقاء وال�ستقرار، بحّق الدوام وال�ستمرار، منذ ثالثة ع�سر قرًنا ون�سف قرن وربع قرن.

وكانت هذه ال�سخرة مك�سوفة اإىل ال�سماء مّدة تربو على �ستة قرون، اأي منذ خراب 

)6( اأنظر جملة »املعرفة«، جزء2 �سنة اأوىل، 176-165.
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للهجرة   69 )املوافقة  للميالد   688 �سنة  اإىل   70 �سنة  يف  الرومان  يد  على  الهيكل 
والقمامة  بالزبالة  للميالد قد غّطوها  �سنة 312  الن�سارى منذ  كان  وقد  النبوّية(.. 

ليكيدوا لليهود.

ففي هذه ال�سنة، �سنة 69ه�، اأقام عبد امللك بن مروان قّبة فوق هذه ال�سخرة لغر�س 
�سيا�سّي، غ�ساه ب�ستار الّدين. فاأبقى لنا اآية من اآيات الهند�سة العربّية التي مل يكن لها 
�سبيه ولي�س لها مثيل. وقد حاكاها الإفرجن يف بناء بع�س كنائ�سهم باأوربا )يف عا�سمة 

الإنكليز ويف مدينتي لوون ومتز بفرن�سا وغريها على ما حكاه العارفون(.

يخطئون،  يزالون  ول  الإفرجن،  ُكتَّاب  واأخطاأ  ال�سليبيون  اأخطاأ  التي  هي  القّبة  هذه 
Mosquee d’Omar. وهو �سالل نبههم اإليه فريق من  يف ت�سميتها «م�سجد عمر» 

اأنف�سهم، ول يزال �سوادهم على ال�سالل مقيمني.

ُت مبحا�سنها وروائعها يف حما�سراتي ومقالتي، يف حمادثاتي  هذه القّبة، طاملا ترمنَّ
وم�سامراتي. ولذلك ل اأريد ذكر �سيء اآخر عنها يف هذا املقال. بل اإّنني اأود القت�سار 

على اأمٍر واحد، قد اأكون انفردت به دون �سائر الُكتَّاب.

- 3 -
ذلك هو رحلتي اإىل اأعلى مكان فوق ظهرها، اإىل حيث العمود اخلارجّي الذي يعلوه 
الهالل، فقد جاد يل الزمان بفر�سٍة مل يهتبلها غريي، و�ساعفني حظ قد ل تتوافر 
اأ�سبابه لأحٍد من بعدي، ذلك اأّنني كنت يف القد�س �سنة 1922، عندما �سرع املجل�س 
من  املتوايل، وحلفظها  تداعيها  ملنع  والرتميم  التجديد  اأعمال  يف  الأعلى  الإ�سالمّي 

ال�سقوط النهائّي.

ثتني الّنف�س بال�سعود اإىل اأعلى ذروة على هذه »القّبة«. وكنُت قد بلغت من  هنالك حدَّ
العمر ال�سنة الثانية واخلم�سني )باحل�ساب ال�سم�سّي!(... نعم كان عمري 58 �سنة يا 
الطويل  عمرك  اإىل  اهلل  اأ�ساف  اأر�سالن.  �سكيب  يا  الأفخم،  اأمريي  يا  الأكرب،  اأخي 

املديد عمر اأعاديك وحا�سديك! وهم كثار.
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كا�سفُت بهذه الأمنية �سديقي اجلليل، �سيد �سباب فل�سطني، نعم �سيد �سباب فل�سطني. 
ا دائم. فتف�سل احلاج اأمني احل�سيني، فاأر�سد جماعة من   هذا الرجل �سبابه اأي�سً لأنَّ

العّمال ملرافقتي.

 هذه القّبة مل تكن موجودة يف اأيام الأنبياء. اأردُت اأن »اأرقى رقًيا ما رقته الأنبياء« لأنَّ

اأردُت اأن يكون يل، على قدر قيمتي ال�سئيلة وبن�سبة همتي ال�سعيفة، معراج... على 
منت الأقدام، ل على �سهوة الرباق.

�سبقُت الفجر ال�سادق، فت�سللُت اإىل اأح�ساء ال�سدادات، وتدّخلت يف ت�ساعيف الّروابط، 
واند�س�سُت يف جتاويف »الرباطيم« املت�سابكة و«الكمرات« املرتاكبة. ثم انقلبُت فانفتلُت 
اإىل خارج القّبة. فازدلفت يف مم�ساة �سّيقة، يحّف بها درابزين �سئيل، من ق�سبان 
الب�سر. فكنت  �ساحة احلرم، مهما كان حديد  الواقف يف  يراها  الّرفيع. ل  احلديد 
عود«  على  »دود  من  دودة  مثل  بل  الّريح«؛  مهّب  يف  »كري�سٍة  العرب  �ساعر  قول  على 
كما قال عمرو بن العا�س. لكّنني كنُت يف جّلة من الهواء. ويف �سماء الف�ساء وف�ساء 
ال�سماء. فلم اأر )ب�سبب الرتفاع ال�ّساهق( �سوى خليط من اأ�سباح �سئيلة متطامنة اإىل 
املعراج  فقّبة  ال�سخرة.  بقّبة  تطيف  التي  الّر�سيقة  الأنيقة  الِقباب  تلك  الأر�س، هي 

وقّبة ال�سل�سلة وما اإليهما كانت كّلها كاأعجاز نخٍل خاوية، يف قرار الهاوية.

متّتعُت باملطاف حول القّبة. ولكّنني مل اأقنع بهذه الّرتبة. بل حّدثتني نف�سي با�ستكمال 
ال�سعود اإىل نهاية الذروة، حتى اأمل�س بيدي ذلك الهالل، هالل القّبة، ل هالل ال�سماء، 

فقد كان َدَخَل يف املحاق، وابتلعته ال�سماء.

- 4 - 
وكيف ل اأطمع يف الو�سول اإىل هذا املدى، وقد �سرُت منه قاب قو�سني اأو اأدنى؟

اأم كيف اأتقاع�س عن هذا املرام، وقد �سعدُت قبل ذلك باأعوام واأعوام اإىل قّمة اأكرب 
الأهرام، اأيام كنت اأرفل يف حلل ال�سباب، اأيام كنُت طالًبا يف املدر�سة التجهيزّية، بدرب 
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اجلماميز بالقاهرة، يف تلك ال�سنة امل�سوؤومة على م�سر، �سنة الحتالل الربيطايّن، 
�سنة 1882 ال�سوداء.

لكّنني ترّددت، وترّددت، وترّددت!

فقد ورد على ل�ساين، رغم اأنفي، قول اجلاحظ:

»اأترجو اأن تكون واأنت �سيخ كما قد كنت اأيام ال�ّسباب؟«

ثّم تفّكرت، وتفّكرت، وتفّكرت!

امل�سرّي يف  الهرم  ر�سوخ  ُتداين  اأو  ُت�سارع  متانة  ال�ّسامقة،  القّبة  األهذه  �ِسعري!  ليت 
ج�سامته و�سخامته؟

 فل�سطني يف جوفها  بل ماذا يكون �ساأين لو مادت بي هذه البنية الّر�سيقة، واأنا عليم باأنَّ
بركان من الّنار، وعلى اأر�سها بركان من الّنا�س؟ اأفاأر�سى بعد ذلك بالغرر، واأمتادى 

يف الغرور...؟

م ِرجاًل واأُّخر قدًما، واأُعاند نف�سي بينا هي تكايدين، حتى كدت اأن�ساع  هكذا كنُت اأُقدِّ
لقول ال�ساعر: »لي�س املغرر حمموًدا واإن �سلما«.

وبور�سعيد  ودمياط  ور�سيد  الإ�سكندرّية  يغادر يف  بثوبي مل  دائًما  املتو�ّسح  الفتى    لكنَّ
وال�سوي�س مناًرا رفيًعا، ول فيما زاره من اأر�س اأوربا واآ�سيا، جباًل �ساخًما اأو م�سجًدا 
�سامًقا اأو معبًدا �ساهًقا، اإّل وتوقله بقدٍم ثابتة، وبروح هادئة. كيف يتقاع�س هذا الفتى 
اأمام  نف�سي  اإىل  بعد  فيما  اأنظر  كيف  اأم  الظريفة؟  الّرهيفة  القّبة  هذه  ارتقاء  عن 
الهزية دون  الّنا�س مع  األقى  واإّل فباأي وجه  والإحجام؟.  اأ�سابها اخلور  املراآة، وقد 

هذه العزية، بعد اأن قطعت ثالثة اأرباع الطريق؟

�سرح اهلل �سدري، فلم يكن اإّل كال ول، حتى كانت النّية لهذه الأمنية اأمًرا مفعول.

- 5 -

فلقد راأيتني عائًدا اإىل داخل القّبة، حتت تاأثري ال�ستهواء الّذاتي، وقد تتّبع اثنان من 
العّمال خطواتي. واإذا بي كالع�سفور يتواثب من غ�سٍن اإىل غ�سن، ويطفر من فنٍن اإىل 
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فنن، يف مرٍح ون�ساط، مع �سيء كثري من ال�سرور والبتهاج. فمن �سدادة اإىل اأُخرى، 
متعلِّق  اأو  ُمعلَّق  بي  واإذا  بالقار.  مطلي  وكالهما  فوقه،  الذي  اإىل  خ�سبّي  رباط  ومن 
بقو�ٍس من احلديد، ثّم اإذا بي اأندفع منه بقّوة باطنّية فيتناولني اأخوه الذي يعلوه، بني 

اأقوا�س ال�سقائل والأ�ساقيل.

وكانت هذه الأقوا�س مت�سابكة مرتابطة، مت�سامنة مت�ساندة. وبهذا النوع من الع�سبّية، 
قد اأمكنها الحتفاظ مبتانتها الباقية على مّر الّدهور. وهي ما زالت تعبث بالزعازع، 
وفائدة  الت�ساُند  معنى  قومي  يفقه  فهل  فل�سطني!  يف  اأكرثها  وما  بالزلزل،  تعباأ  ول 

الت�ساُمن؟

ثم ترّفعت فتعاليت، حتى �سرُت قاب قو�سني اأو اأعلى. وهذان القو�سان حقيقّيان، وقد 
ح  و�سلني جمازي بهما مع اأخويهما اإىل نا�سية القّبة من الّداخل، وهي من خ�سب م�سفَّ
باألواح الّر�سا�س، وفيما بني ذلك طريق اأ�سيق من ال�سراط، اأو من �سم اخلياط، مع 

ما فيه من التواء يوؤّدي... اإىل ما اأدري!

جتلَّدت، ثّم جتلَّدت، ثم جتلَّدت!

- 6 -

البحر  وعلى  الطور،  على  بالفكر  فاأ�سرفت  �سعدت  ال�سعداء،  �ست  تنفَّ اأن  وبعد 
امل�سجور)7(.

اأنني هززُت الهالل.  مُت  اأو لأنني توهَّ الأنوار، لأنني هززُت الهالل،  اأ�سرقت  وحينئٍذ 
ت ج�سمي، فاأخذته الرجفة، فماد ثم  وما هززُت اإذ هززت �سوى نف�سي. وهي التي هزَّ
ناد، حتى تخّيلت اأنني َهززُت الهالل... بل كنت واحلّق ُيقال، مثل الذي تخيَّل ثم خال.

ه بي يف ركوب مثل هذا الغرر، لئاّل ي�سيبه دوار البحر يف  ول�سُت اأن�سح اأحًدا اأن يت�سبَّ
 الأنانّية. بل اأنا اأحتّدى ال�ّسباب بال�سعود اإىل تلك  اأعلى طبقات اجلّو. على اأنني ل اأحبُّ

�س يف �سبه جزيرة �سينا،  )7( اأ�سار اإليهما القراآن )�سورة الطور 52: 1-6(. فاأّما الطور فهو اجلبل املقدَّ
ا�س من اأنه البحر   م���ا ذهب اإليه ابن عبَّ ���ا بطور �سينني. واأّما البحر امل�سجور، ففي راأيي اأنَّ املع���روف اأي�سً

املحبو�س ينطبق على البحر الأحمر لنحبا�سه بني برزخ ال�سوي�س وبني م�سيق باب املندب.
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�سة  الذروة التي ل ترام، لكي يروا ما راأيت اأنا، حينما رميُت بب�سري اإىل الأر�س املقدَّ
التي بارك اهلل فيها، وعليها، وحولها.

بروؤية  والنف�س،  العني  ع  اأُمتِّ لكي  بقليل  الفجر  انبثاق  قبل  ال�سنام،  خارج  على  وقفُت 
القد�س، وما حول القد�س، عند طلوع ال�سم�س.

يقيني.  يقّوي  مبا  ُتناجيني  ييني  على  مّكة  فكانت  ال�سرق،  ناحية  اإىل  هُت  توجَّ
الأغالل،  ويف  الأذيال  يف    يتعرثَّ وكالهما  ي�ساري.  عن  ودم�سق  اأمامي،  بغداد  وكانت 
زللحّرّية ويتوثَّب لال�ستقالل. اأّما البحر فكان من ورائي، ومن خلفه النيل يبكي  ويتحفَّ
ال�ستقالل ويبكي تنازع الزعماء. ويف اأق�سى الأفق، ملْحت الفردو�س الإ�سالمي املفقود! 

 يف الأندل�س لعربة ملن األقى ال�سمع وهو �سهيد! واإنَّ

مال، ول على �سيا�سي  هنالك راأيُت يف وقت ال�سروق منظًرا ل عهد يل مبثله يف فيايف الرِّ
اآيا �سوفيا  فوق م�سجد  ول  الأكرب،  الهرم  قّمة  ول على  البحار،  اجلبال، ول يف جلج 
بباري�س،  وال�سيدة  بلوندرة،  وبول�س  بالق�سطنطينّية، ول على كنائ�س بطر�س برومة، 

و�سيدة العمود ب�سرق�سطة، مع ما راأيُت فوقها كّلها من جمال، وحولها من جالل.

ولكن هيهات هيهات، فاأين الرثى من الرثيا!

ت تبا�سري النهار وانت�سرت اأعالم الأنوار. وحينئٍذ راأيُت الف�ساء، وقد امتالأ  فقد تبدَّ
ة الإ�سراء. ة ال�سماء، فاإذا هي تبت�سم اإىل قبَّ بال�سياء. ثم نظرُت اإىل قبَّ

ثم تواىل ال�سعاع على هاتيك البقاع. فكان احلرم كّله ك�سعلٍة من نار، تفنت الب�سائر 
وحترّي الأب�سار. ولكنها نار كّلها برد و�سالم.

الإح�سان!  قدمي  يا  �سبحانك  واحرتام:  خ�سوٍع  يف  �سوتي  رفعت  اأن  دون  اأمتالك  فلم 
�سبحانك يا قدو�س يا رحمن! �سبحانك يا ذا اجلالل والإكرام!

فاأين اأنتم يا �سباب القد�س؟ واأين اأنتم يا فتيان العروبة والإ�سالم؟

اأحمد زكي با�صا )من مذّكرات مل ُتن�صر(  
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لـيـبـيــــا يف الفكــــر العـــربّي احلــديـــث
من خالل اأعمال الدكتور اأحمد �صدقي الدجاين

دة. ب�صمة اأحمد �صدقي الدجاين

اأ�سرُف باملُ�ساركِة يف ُملتَقى الأياِم الثقافية الليبية يف ِرحاِب ُمنتَدى الفكِر العربي 
ى عقٌد من الزمان على ُرجوِع نف�ِس اأحمد �سدقي الدجاين، ع�سو  يف َعّمان. وقد انق�سَ

هذا املُنتَدى العتيد، املُطمئّنِة اإىل داِر البقاء . 

�ُسررُت  الزمان. وكم  اإىل قرٍن من    اأ�سرتي يتدُّ تاريخ  لليبيا مكانٌة خا�سٌة يف 
راجعتي الُكتَب اخلم�سَة التي اأّرخ فيها اأحمد �سدقي تاريَخ ليبيا منذ القرن الثامن  مِبُ
عن  َث  لأحتدَّ ُفر�سًة  وَوَجْدُتها  عنه.  الليبيون  حُمّبوه  كتبه  ما  تابعِة  مِبُ و�سرفُت  ع�سر. 
العر�ِس  ليكوَن جزٌء من هذا  بليبيا من خالِلهم،  الجتماعي، وعالقِتِه  الثقايف  َدوِرِه 

باأل�سنِتِهم. 

 محا�سرة األقي�����ت في ملتقى الأي����ام الثقافّية الليبية، الت����ي ا�س����ت�سافه����ا المن����تدى )24- * ن�����سّ
.)2014/2/25
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لـيـبـيــــا في الفكــــر العـــربّي الحــديـــث

وقد �سادف اأن اأطلعتني ال�سيدُة الوالدة - حفظها اهلل - على مقاٍل ُن�سر يوم 
ميادين، للكاتِب الليبي نور الدين ال�سيد الثلثي بعنوان  4 �سباط/فرباير يف �سحيفِة 
»كان  فيه:  جاء  اأ�ستفتَح مبا  اأن    واأحبُّ وعنه.  الدجاين«.  �سدقي  اأحمد  عند  »احلواُر 
اأحمد �سدقي الدجاين واحًدا من ُمفّكري الأُّمة، موؤرًخا، واأديًبا، ورمًزا من ُرموِز اللغِة 
العربية يف القرِن الع�سرين؛ ُمنا�ساًل �سريًفا، ل ُمقاوًل من ُمقاويل ال�سيا�سة. اأوُل �سفٍة 
العربية  ُلغِتِه  ومن  وِتِه،  �سَ ِمن  تعرفه  اخُللق.  دماثُة  عرفوه  َمن  ل�ساِن  على  له جتري 
بني  حمل  حَمكّية.  عربية  حتَّى  اأو  اأجنبيٍة  لغٍة  اأمام  تنحِن  مل  التي  ال�سليمة،  العفوية 

ا كبرًيا لليبيا، وارتبط مُب�ساهرِة اأهِلها.« جواِنِحه ُحبًّ

عهِد  يف  ليبيا  يف  الثقافية  احلياِة  اإثراِء  يف  كبرٌي  َدوٌر  �سدقي  لأحمد  كان 
وباحًثا،  ُمعّلًما،   ،1973 اإىل   1958 من  عاًما  ع�سَر  خم�سَة  فيها  عا�س  ال�ستقالل. 
وحُما�سًرا، وكاتًبا، وقد تخلَّلت هذه الفرتة �سنتان غادر فيها اأحمد �سدقي اإىل ُربوِع 

بيِت املقد�س يف ُمنت�سِف ال�ستينيات. 

الدولُة  َنْتُه  َعيَّ الذي  الدجاين  ال�سيخ حممود  ه  َجُدّ َقْبِلِه  ليبيا من  وقد عا�س يف 
على  النقالِب  قبل  الع�سرين-  القرن  اأوائِل  يف  ليبيا  يف  �سرعًيا  قا�سًيا  الُعثمانية 
ال�سلطاِن عبد احلميد عام 1908- وكانت اإقامُتُه بني طرابل�س وزليطن واخلم�س. وقد 
الُعثمانية،  دولُة اخلالفِة  واحدة هي  َدولٍة  فل�سطني: جزًءا من  كانت  كما  ليبيا  كانت 
يجمُعها مع فل�سطني التاريُخ، والل�ساُن، واحلا�سُر، واملُ�ستقبل، والبحُر املُتو�سط. وقد 
ِه- اأن بالَد الُعروبة  غر�س هذا يف نف�ِس الطفل اأحمد �سدقي – الذي �سمع ق�س�َس جدِّ
ّيٍة واطمئنان. ُه ي�ت�نّقُل بني ُربوِعها ِبُحرِّ والإ�سالم واحدٌة يحُكُمها اخلليفُة، وكان َجدُّ

ليبيا حيث  واجلامعي يف  املدر�سي  التعليِم  بارٌز يف  َدوٌر  الدجاين  الطيب  لأبي 
�س يف جامعِة حممد بن علي ال�سنو�سي بعد اأن تعاقَد مع  �س يف مدينِة الزاوية، ودرَّ درَّ
وزارِة الرتبية والتعليم يف ليبيا للعمِل بها من �سنة 1958 اإىل �سنة 1965. وهو َيعَترُب 
الِعلمي. وقد قال عنها يف  تكويِنِه  ها يف  واأهمِّ ُعمِرِه،  �سنوات  اأغَنى  ال�سنوات من  تلَك 
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ابُن    ال�سابُّ اتَّخَذُه  الذي  القراِر  لأهميِة  »يا  كانه«:  الذي    بال�سابِّ الكهِل  »لقاُء  كتاِبِه 
ُقطٍر  والعمِل يف  فِر  ال�سَّ قراُر  وهو  عام 1958،  اأياِم �سيف  اأحِد  والع�سرين يف  الثانيِة 

عربي اآخر..« ) يق�سد ليبيا(.

َفُه اأمام ا�سِم ليبيا، فوالُده يعمُل هناك منذ خريِف عام  ُر َتَوقُّ كان هناك ما ُيربِّ
1952، ومعه والدته واأخواته. وقد ا�سطاف يف ليبيا مراٍت ثالثة يف اأعواِم 53، و54، 
بٍة مع بع�ِس ال�سباِب املُثّقفني. » وهكذا ا�ستقر بي املُقام يف  و 56، واأقام عالقاٍت طيِّ
 ازداد اإعجاًبا بطرابل�س الغرب،  هذا البلِد املُبارك اجلميل. ويالحُظ الكهُل اأن ال�سابَّ
وباأحيائها القديِة واحلديثة، وب�سواحيها. وطاب له اأن ُيقارَن بني طابِع امِلعماِر ال�سائد 
يف العهِد الُعثماين يف املدينِة القدية، وطابِع امِلعمار الذي جاء به املُ�ستعمُر املُ�ستوطُن 
وق�سٌر  �سخمٌة  كاتدرائيٌة  تتو�ّسُطُه  الذي  احلديث    احليَّ ن�سِقِه  على  و�سّيد  الإيطايل، 
 قلعُة  ُمنيف، وتف�سُل بني اأجزائه �َسوارُع اأنيقة، وفيه حدائُق خ�سراُء. وكم �سّدت ال�سابَّ

طرابل�س، ومتحُفها، ومكتبُتها، وهي املُ�سّماة »ال�سراي احلمراء«. 

الغرب«،  »طرابل�ص  ل�سحيفِة  الإعالِم  يف  الدجاين  �سدقي  اأحمد  كتب  كما 
ْت له زاويٌة فيها اأ�سماها »من مــــذكراِت اإن�صــــان«. و�سارك يف تاأ�سي�ِس �سحيفِة  �سَ وُخ�سِّ
»البالغ« الليبية عام 1963. فقد » بداأ �ساحُبنا يف مطلِع ال�ستينات بن�سِر مقالٍت، كان 
للنقِد ال�سينمائي فيها ن�سيٌب، ويلفُت نظري واأنا اأراجُع بع�َس ما ن�سره اآنذاك اندماُجه 
ه على َتوظيِف ما يكتب للدعوِة اإىل اأفكاٍر  الَقوي مع العمِل ال�سينمائي اجلّيد، وحر�سُ
يوؤمُن بها تتعّلُق بالجتماِع وال�سيا�سِة والفن. وكان بالَغ احلما�ِس اآنذاك للعمِل من اأجِل 

النهو�ِس بالأُّمِة، وحتقيِق انبعاِثها احل�ساري«.

ليبيا،  عن  درا�ساٍت  كتبوا  الذين  الُرّواِد  من  الدجاين  كان  وبعده  هذا  وقبل 
»احلركُة   1962 عام  اأجنزها  التي  املاج�ستري  درجِة  لنيِل  ر�سالِتِه  مو�سوَع  اختار  اإذ 
َمْرِجًعا  الكتاُب  واأ�سبح هذا  التا�صع ع�صر«.  القرِن  وانت�صاُرها يف  ها  ال�صنو�صية: ُنوُّ

ثابِة احللقِة الأوىل يف �ِسْل�ِسلِة ُكتِبه. نو�سية، وكان مِبَ عوِة ال�سَّ ا ِمن َمراِجِع الدَّ ُمهمًّ
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ُر اأحمد �سدقي يف ُمقّدمِة كتاِبِه �سبَب اختياِره هذا املو�سوع قائاًل: »درا�سُة  ُيف�سِّ
التي  التَّطوُّراِت  ولفهِم  الأمة،  َحيوية  ملعرفِة  ُمفيدٌة  عامًة  الإ�سالحية  احلركاِت  هذه 
املا�سي  يف  قامْت  التي  احلركاِت  درا�سَة  اأن  كما  املُتعاقبة..  املراحِل  يف  عليها  ْت  مرَّ
وَتْعِر�ُس  اأُ�سوَلُه،  ُح  وُتو�سِّ اليوم،  ُتنا  اأُمَّ تعي�سه  الذي  الواقِع  على  اأ�سواًء  ُت�سّلط  خا�سًة 
هذا  اليوم.  حتَّى  جُتاِبُهها  تزال  ل  التي  التَّحّدي  ُم�سكلِة  اإزاء  ِتنا  اأُمَّ جتارِب  ُخال�سَة 
فيها  احلركاِت  بتلك  قاموا  الذين  ِلحني  املُ�سْ اأولئك  تاريِخ  درا�سَة  اأن  اإىل  بالإ�سافِة 
جتربِتِهم  يف  النُّْخبة  الأفراِد  ُم�ساَحَبِة  عند  َدْوًما  َتربزان  اللتان  واملُتعُة  الفائدُة 
اختياِر  اإىل  الإ�سالحية  احلركاِت  تلك  درا�سِة  باأهميِة  �ُسعوري  دفعني  وقد  احلياتية. 
ولعّل ما  القاهرة.  املاج�ستري مع جامعِة  لدرا�سِة  للبحِث  ال�سنو�سية كمو�سوٍع  احلركِة 
�ساعد على هذا الختيار بالذات اأنني لُظروِف العمل اأقْمُت يف ليبيا فرتًة من الزمِن 
مما اأتاح يل فر�سَة الطالِع على قدٍر كبرٍي من املعلوماِت حول احلركِة، ودرا�سَة امَلوطن 
ُكِتَب  ما  ِقّلُة  ُمالحظتي  ذلك  اإىل  ُي�ساُف  اأبنائه.  مع  والتفاعل  لها  َمركًزا  كان  الذي 
الأ�ستاُذ  َعني  �سجَّ وقد   . ْق�سِ النَّ هذا  يف  َثَغرٍة    �ّسدِّ رورِة  ِب�سَ و�ُسعوري  نو�سيِة،  ال�سَّ عن 
املُ�ْسرف حممد اأني�س على هذا الختيار. وقد لحظُت اأثناء عملي �ُسكوَت املوؤرخني عن 
تاريخ ابن ال�سنو�سي يف بع�س مراحل حياته الأوىل، وتخّبط بع�سهم يف حتديِد تواريخ 
الِتِه. فحر�سُت على حُماولِة َتو�سيِح خُمّطِط تاريِخِه، وا�ستفدُت كثرًيا يف حُماولتي  َتَنقُّ
هذه، ويف َتو�سيِح ِنقاٍط اأُخَرى ِمن حديٍث ممتٍد مع ملك ليبيا اإدري�س الأول، حيث تكّرم 

ه املطبوعة.«  واأجاب عن اأ�سئلتي، واأمّدين مبجموعِة كتِب جدِّ

األَّف الدجاين كتاَبه الثاين يف ال�سل�سلِة »اأحاديٌث عن تاريِخ ليبيا يف القرنني 
الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر«، الذي ن�سرته داُر امل�سراتي للطباعِة والن�سِر يف طرابل�س 

هذه  اأوّجه  اأن  »حر�سُت  مِتِه:  ُمقدِّ يف  اهلل  رحمه  �سدقي  اأحمد  و�سّجل   ،1968 عام 
يف  ما  اأبرِز  عن  عامٍة  ِفكرٍة  اإعطاَء  منها  وا�ستهدفُت  �سني،  املُتخ�سِّ لغرِي  الأحاديث 
تاريِخ القرنني. وت�سّمنْت هذه الأحاديُث تاريَخ العهِد القره مانلي يف طرابل�س، وتعريًفا 
باأفكاِر ال�سيد حممد بن علي ال�سنو�سي موؤ�س�س الدعوة ال�سنو�سية، وُكتِبِه، واأ�سلوِبِه يف 
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ا موجًزا  الدعوِة، ومبجتمِع برقة كما كان يف القرِن التا�سع ع�سر، كما ت�سّمنْت عر�سً
لن�ساِط الرّحالة الأجانب الذين زاروا ليبيا يف ذلك القرن، وتقدًيا لكتابني من ُكتِب 
ا لكتاِب ال�سيد علي م�سطفى امل�سراتي، و�سحافة ليبيا يف ن�سف  حالِت، وعر�سً الرِّ
مَل�سُت من  اأنني  اإىل  اأُ�سرَي يف هذِه املُقدمة )والكالم لأحمد �سدقي(  اأن    قرن. واأحبُّ
خالِل ُمتابعتي حلركِة الفكِر يف ليبيا خالل الأعواِم الع�سرة الأخرية اأن هناك ُجهوًدا 
احلياِة  َجوانِب  وتناوِل  البالد،  تاريخ  لعر�ِس  ليبيا  اأبناِء  من  الطالئُع  تبذُلها  �سادقة 
فيها. واإين اإذ اأُقدُم عَلى ن�سِر هذه الأحاديث اأرجو اأن تكوَن ُم�ساهمًة متوا�سعًة مّني يف 

التعريِف ِبَحقبٍة من تاريِخ هذا اجلزء العزيز من وطِننا العربي الكبري.« 

ق�سايا  ِعدِة  حول  الكتابِة  يف  نا�سًطا  كان  الدجاين  اأّن  كِر  بالذِّ اجلديِر  ومن 
ُمهّمٍة يف الوقِت ذاِته، اإذ تزامن اهتماُمه بالتاأليِف عن ليبيا مع تاأليِفِه ُكتًبا عدة عن 
احل�ساري،  ِد  والتجدُّ والإ�سالم،  العربية،  والوحدة  والقد�س،  الفل�سطينية،  الق�سيِة 
 جزٍء من اأجزاِء   العربي واحٌد، واحُللُم العربي واحد يف كلِّ والثورة العربية، فالهمُّ

الوطِن الكبري. 

وقد تتابعْت درا�سُته الدقيقة وتاأريُخه لفرتٍة ُمهّمٍة من تاريِخ ليبيا فكان مو�سوُع 
اأو  االإيطايل  االحتالِل  ُقبيل  »ليبيا   1970 عام  الدكتوراة  درجِة  لنيِل  اأطروحِتِه 

طرابل�ص الغرب يف اآخِر العهِد الُعثماين الثاين )1882 – 1911م(«. 

مِتِه: تنبُع اأهميُة هذه الفرتِة كوَنها من فرتاِت  وكما ذكر اأحمد �سدقي يف ُمقدِّ
التَّحوُِّل يف تاريِخ ليبيا احلديث.. التحوُّل الذي ي�سبُق بدايَة مرحلٍة جديدة، فقد بداأْت 
هذه الفرتُة باأحداٍث حا�سمٍة يف املنطقِة كان لها �سداها البعيُد يف طرابل�س الغرب حني 
�سقطْت تون�س يف يِد ال�ستعماِر الفرن�سي عام 1881، و�سقطْت م�سر يف يِد ال�ستعماِر 
الُعثمانية يف  للدولِة  الوحيدة  الوليَة  الغرب  وبقيْت طرابل�س   ،1882 عام  الربيطاين 
على  احلربي  الأ�سطوِل  ُظهوِر  مع  الفرتُة  هذه  وتنتهي  قدَرها.  تنتظُر  افريقيا  �سماِل 
الدجاين  �َس  َخ�سَّ ُف�سول،  ت�سعِة  البحُث يف  عام 1911. جاء هذا  �سواطئ طرابل�س 
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الُقَوى  وعلى  الغرب،  طرابل�س  على  وتاريخية  جغرافية  نظرٍة  لإلقاِء  الأول  الف�سَل 
الثالث التي تت�سارع يف �ساحِتها: قوُة ال�ستعماِر الغربي، وقوُة الدولِة العثمانية، وقوُة 

اليقظِة العربية. 

حُلكِم  والثالث  الثاين،  الف�سلني  ا  �سً خُم�سّ الفرتِة  بتاأريِخ  الدجاين  با�سر  ثم 
التنظيمات، ويف عهِد  الُعثماين يف فرتِة  احُلكِم  اأُ�سلوِب  تو�سيِح  مع  الُعثمانيني  الولِة 
الوليِة  اأو�ساِع  لدرا�سِة  التالية  الأربعَة  الف�سوَل  �َس  وخ�سَّ احلميد.  عبد  ال�سلطان 
الإدارية، والجتماعية، والقت�سادية، وحياتها الثقافية. فكان هذا الكتاُب الثالث يف 
ال�سل�سِة من اأف�سِل امل�سادر التي ناق�سْت الو�سَع ال�سيا�سي، والجتماعي، والقت�سادي، 
والثقايف يف ليبيا خالل الُعقوِد الثالثة ال�سابقِة للغزِو الإيطايل للبالِد، واأ�سمِلها. وجاء 
الف�سُل الثامن ليتحدَث عن اخلطِر الأوروبي والأطماع ال�ستعمارية يف طرابل�س. ثم 

الف�سل التا�سع للحديث عن اليقظة ال�سعبية يف طرابل�س، وعن ن�سال اأهلها. 

اأما الكتاب الرابع يف �سل�سلة كتبه التاأريخية عن ليبيا فهو »وثائق تاريخ ليبيا 
احلديث: الوثائق العثمانية 1881 – 1911«، وقد ُن�سر عام 1974. قام فيه الدجاين 

َفها،  مبراجعة الوثائق التي جمعها احلاج عبد ال�سالم اأدهم، فرتبها الدجاين، و�سنَّ
م لها، وعّلق عليها يف �سوء خربته يف التاريخ الليبي، وطول باِعِه يف حيثياته. وقد  وقدَّ
َرَبْت على املئة وال�سبعني وثيقة عثمانية من  اإهتمام الدجاين بتلك الوثائق التي  جاء 
وثائق املحفوظات التاريخية بطرابل�س، ملا لن�سرها من دور مهم يف حفِظ تاريخ تلك 

املرحلة، والإفادة منه. 

لإجازة  الأطروحة  مع  قّدم  كملحق  اأُعّدت  قد  الوثائق  تلك  غالبية  وكانت 
بن�سره  الفر�سة  ن�سرها لكرب حجمها. و�سنحت  ُيطبع معها عند  ولكنه مل  الدكتوراة، 
باأن  اآنذاك ترحيبه  الليبية  ال�سيباين رئي�س اجلامعة  التومي  اأبَدى الدكتور عمر  حني 
تقوم اجلامعة بن�سر تلك الوثائق وغريها �سمن جهودها يف حفظ تاريخ ليبيا واإحيائه.
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دة. ب�صمة اأحمد �صدقي الدجاين

وياأتي كتاب »بدايات اليقظة العربية والن�صال ال�صعبي يف ليبيا من 1882 اإلى 
1911، وقائع حماكمة اأول تنظيم �صيا�صي يف ليبيا« ليكون الكتاَب اخلام�س الذي اأعّده 

اأحمد �سدقي الدجاين، وقّدمه، وُن�سر عام 1977. وقال يف مقدمته: »واإذا كان �سدوُر 
هذا الكتاب ك�سابِقِه ُيحّقُق ُحلًما طاملا راود املُهّتمني بتاريِخ ليبيا احلديث، فاإن �سدوَرُه 
وهي  مرة،  لأول  الأوىل  الق�سية  على  لعُت  اطَّ منذ  علّي  �سيطر  ا يل  ُحلًما خا�سً ُيحّقُق 
ق�سيُة التحقيق مع اإبراهيم �سراج الدين، واأحمد ح�سني النائب، وحمزة ظافر املدين، 

واآخرين ب�ساأن تاأ�سي�س جمعية »اإف�سادية«، وتوجيه ُتهِم اخليانة لبع�سهم«. 

 - للتنظيم  احلديث  باملعَنى   - تنظيمية  اأول جتربة  اجلمعية  هذه  كانت  »وقد 
َخ لها، وُتن�سر وثائقها ليتحقق الك�سف عن �سفحٍة  ُيوؤرَّ �سهدتها ليبيا، ف�سار هّمي اأن 
هذه  كانت  احلديث.  ليبيا  تاريخ  يف  واليقظة  ال�سعبي  الن�سال  �سفحات  من  مهمة 
ال�سفحة املهمة مطوية من�سية ل يكاد ُي�سار اإليها اإل ملاًما على ل�ساِن بع�ِس املُعّمرين 

من اأهِل طرابل�س الغرب، يذكرون الق�سية، وما تناَهى اإىل م�سامعهم عنه����ا«. 

والق�سية ال�سيا�سية الثانية التي يتناولها الكتاب، هي ق�سية حتقيق اآخر جرى 
املهدوية.  وادعائه  له،  جديد  ب�ساأن حترك  �سجنه  يف  وهو  الدين  �سراج  اإبراهيم  مع 
اجلليل  عبد  ويو�سف  ربعية،  اأبو  حممد  هما  اآخرين  َهَمنْي  ُمتَّ التحقيق  هذا  و�سمل 
ال�سيد. وحتكي الوثائق ق�سة بطل الق�سيتني ال�ساب العربي الذي عا�س حياة ق�سرية 
يف فرتة حتول حا�سمة من فرتات التحول يف تاريخنا احلديث، حتكيها باأ�سلوب �سائق، 
وُتربز من خالل �سطورها املاأ�ساة وامللهاة لتك�سف عن طبيعة تلك الفرتة، ولتقدم مثاًل 
للق�سايا ال�سيا�سية التي عانت منها ول تزال تعاين اأجيالنا ال�سابة العربية جياًل بعد 
جيل.« وهذا الكتاب ُي�سيف ُبعًدا جديًدا يف العالقة بني الأدب، والتاريخ، وال�سيا�سة؛ اإذ 
ُيكن حتويل مادته اإىل فيلم �سينمائي، اأو عمٍل درامي ممتع، ومفيد بكل ُي�سٍر و�سهولة.

العربي  رُف  الظَّ دفَعُه  ِلرُجٍل  مَنوذٌج  يعرُفه  ل  وَمن  يعرُفه  َمن    ِلُكلِّ يب  الطَّ اأبو 
والفل�سطيني العام اإىل التَّنّقِل يف غرِي مكاٍن، فكان ليبًيا تارة، واأردنًيا اأخَرى، وم�سرًيا، 
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لـيـبـيــــا في الفكــــر العـــربّي الحــديـــث

الِعلُم  قاَدُه  كما  وغريها.  وجزائرًيا،  وتون�سًيا  ومغربًيا  ولبنانًيا  �سورًيا  بل  وفل�سطينًيا 
ه الدقيق( اإىل  �سُ  الَقومي اإىل �ِسعاٍب �َستَّى نقلْت الرجَل ِمن عامِل التاريِخ )َتَخ�سُّ والَهمُّ
َعوامل اللغِة وال�سيا�سِة والإعالِم والأدِب والفن واملو�سيَقى وحماولة ا�ست�سراف م�ستقبل 
ه  ّي، وثقافَته العميقة، وَهمَّ الأُّمة. فجاء اإنتاُجه الِعلمي وا�سًعا �ساِماًل يعك�ُس ِفكَره الرثَّ

الكبري. 

التوا�سل  الكلمة يف حتقيق  ودور  الل�سان،  ببيان  الدجاين  الطيب  اأبو  اآمن  لقد 
الفّعال بني اأبناء الأمة، وباأهمية اللغة يف تثبيت هوية اأبنائها، ودعم �سخ�سياتهم. رحم 
 فكرٍة ن�سرها،   كلمٍة كتبها، وعلى كلِّ اهلل اأحمد �سدقي الدجاين وجزاه خرًيا عن ُكلِّ
ُتُه العربية بالأ�س�ِس املتينة التي �ساهم يف َو�سِعها.... و�سالٌم على  مَّ اأُ وع�َسى اأن تنتفَع 

ليبيا واأهِلها، ودعاٌء لها بال�سلِم وال�سالم.
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الم�شـــــاألة االإ�شـــــالمية
د. ال�صادق الفقيه*

On the Muslim Question :ا�سم الكتاب
      حول �صـــــوؤال الم�صــــلم

النا�سر: مطبعة جامعة برين�ستون 
تاريخ الن�سر: 24 �سباط/فبراير 2013 

اللغة: الإنجليزية
ال�سفحات: 282

تتحدى اآن نورتون الخوف غير العقالني من الم�سلمين، وخا�سة في اأوروبا 
واأمريكا. ولكنها تقول اإن الإ�سالموفوبيا �َسُتهزم، في نهاية المطاف، بطريقة العي�س 
اأ�سبح  دام بين الح�سارات. وتت�ساءل؛ كيف  نت�سارك فيها مًعا، وترف�س ال�سِ التي 
المت�سررين  من  الجميع  اأ�سبح  والرهبة؟ وكيف  الخوف  تجلب  كائنات  الم�سلمون 

بذلك الخوف؟ 

ُموؤِلٌف وِكتاب

ولية  جامعة  في  ال�سيا�سية  للعلوم  اأ�ستاذة  نورتون  اآن  الدكتورة  تعمل 
في  الدكتوراة  على  �سيكاغو، حيث ح�سلت  جامعة  في  تعليمها  تلقت  بن�سلفانيا. وقد 
والثقافة  الليبرالية  النظرية  الالفتات:  جمهورية  موؤلفة  ال�سيا�سية. وهي  العلوم 
االأمريكية  االإمبراطورية  و�صيا�صة  �صتراو�ص  ليو  )1993(؛  االأميركية  ال�صعبية 

* اأمني عام منتدى الفكر العربي، ورئي�س هيئة حترير املجّلة.
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تعمدت  وقد   .)2004( والمنهج  والثقافة،  ال�صيا�صة،  في  اأطروحة   95 و   ،)2004(
اإعطاء كتابها الجديد »حول �صوؤال الم�صلم«، عنواًنا من القرن التا�سع ع�سر، وقالت 
اإنها تعتقد اأنه مثلما كانت »الم�ساألة اليهودية« مركزية في النقا�س المتعلق بالتنوير في 
اأوروبا في القرنين الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر، فاإن ال�سوؤال ال�سيا�سي المحوري الآن 
هو »الم�ساألة الإ�سالمية«، وكذلك اأ�سئلة لقاء »الأخالق الغربية وال�سيا�سة،  والالهوت 
الح�سارة  »قيمة  والإ�سالم  الغرب  بين  التفاعل  �سكل  والفل�سفة«. حيث  ال�سيا�سي، 

الغربية«، وهو في اعتقادها نف�س ما قد فعلته الم�ساألة اليهودية في وقت �سابق.

وت�ستمل محتويات الكتاب على مقدمة بقلم روث اأوبراين، محرر �سل�سلة ال�ساحة 
الفل�سفة،  الإ�سالمية:  الم�ساألة  عن  اأخرى  ومقدمة  الكتاب،  عنها  �سدر  التي  العامة، 

وال�سيا�سة، وال�سارع الغربي. 

وتوزع الجزء الأول، الذي تناول اأ�سئلة الم�سلم، على �ستة ف�سول؛ جاء الأول: 
حرية التعبير، والثاني: الجن�س والحياة الجن�سية، والثالث: الن�ساء والحرب، والرابع: 

الإرهاب، والخام�س: الم�ساواة، والف�سل ال�ساد�س: الديمقراطية. 

بينما كان الجزء الثاني عن ال�سارع الغربي، م�ستماًل على اأربعة ف�سول؛ ال�سابع: 
اأين اأوروبا؟ والثامن، »الفا�سية الإ�سالمية« وعبء المحرقة، والتا�سع، في ال�سحراء 
الأمريكية، والف�سل العا�سر، لي�س هناك ت�سادم ح�سارات، اإلى جانب �سكر وتقدير، 

ومالحظات خاتمة، والموؤ�سر لمو�سوعات الكتاب.

د ال�سيا�سيين  وقد كتبت نورتون اأن »�سوؤال الم�سلم« يمتد عبر القارات،  واأنه يوحِّ
والفال�سفة وال�سحافة والنقاد، المت�سدقين في الحوارات الإذاعية في مو�سوع القلق 
الم�سترك من �سراع الح�سارات. رغم اأنه يبدو، حتى الآن، اأن ال�ستجابة ال�سعبية في 
الديمقراطيات الغربية، �سد هذا التوجه. ففي �سوارع الغرب، يعمل النا�س العاديون 
والبقية  الموؤمنين،  وغير  والبوذي،  والهندو�سي،  واليهودي،  والم�سيحي،  الم�سلم،   -

الباقية – يعملون مًعا على �سياغة حياة م�ستركة.

مقاربة تاريخية
ال�سيا�سي  الفكر  في  للقلق  مو�سوًعا  طويلة  لفترة  اليهودية«  »الم�ساألة  كانت 
اإدماجهم  تعذر  الذين  »الآخر«  كانوا هم  التنوير. فاليهود  بعد  ما  الغربي في مرحلة 
ال�سيا�سية  والممار�سة  النظرية  وعلمانية  عقالنية  و�سمول  نزاهة  في  �سكك  مما 
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الحديثة. تقول اآن نورتون اأن »الم�ساألة الإ�سالمية« قد ن�ساأت بو�سفها مو�سع قلق مماثل 
ب�ساأن انعدام الأمن الوطني، وتهديد »الآخر« الأجنبي، والخطر على الديمقراطية من 
»ُمَتَخيَّل«  هو  اليوم  فالم�سلم  الحداثة،  يهودي  المتع�سبة. ومثل  الدينية  الالعقالنية 
الم�سلمين  لأولئك  بالن�سبة  الناتجة غير عادلة  »والت�سوهات  واقعة،  اأكثر منه حقيقة 
اإن  �سواء«. بل  حد  على  حدودنا  وراء  هم  ومن  و�سطنا  في  يعي�سون  الذين  العاديين، 
�سعور التزييف والظلم، جنًبا اإلى جنب مع الوعي الموؤرق الناتج عن تعامل الأوروبيين 
مع الم�ساألة اليهودية، التي ُاخرجت بطريقة �سيئة، هو الذي حفز نورتون للتحقيق في 

الكيفية التي تجلت بها الم�ساألة الإ�سالمية.

الغربيون  الفال�سفة  فيها  ر�سم  التي  الرئي�سية  الم�سادر  ا�ستعر�ست  لقد 
والمعلقون ال�سيا�سيون نظرتهم ال�سلبية لالإ�سالم ومعتنقيه، وا�سفين اإياهم ب� »الآخر، 
الغربية؛  الح�سارة  اأمام  لوجه  وجًها  لهم  ووا�سعين  فيهم«،  مرغوب  غير  وبالتالي 
طارحين للمقارنة والنقا�س ق�سية المراأة، والإرهاب، والديمقراطية، والعلمانية. وراأت 
اأنه لي�س هناك في الغرب، بعد 11�سبتمبر، نق�س في الأ�سوات العالية والمت�سددة التي 
تقول للغربيين اإن الإ�سالم ي�سكل تهديًدا لالأمن والقيم وطريقة الحياة، وحتى وجود 
الوليات المتحدة واأوروبا. لالأف�سل اأو لالأ�سواأ، فاإن »�سوؤال الم�سلم« قد اأ�سبح ال�سوؤال 
والإرهاب،  التعبير،  - عن حرية  الآخرين  مع  مرتبط  �سوؤال  في ع�سرنا. اإنه  الكبير 
اأنه  �سيء،  كل   وقبل  الجن�سي،  والن�ساط  المراأة،  ولبا�س  الإن�سان،  وحقوق  والعنف، 

مرتبط باإمكانية الديمقراطية. 

وفي هذا الكتاب الأ�سيل، والمثير للده�سة، الذي ل تعرف موؤلفته الخوف، تهدم 
اآن نورتون فكرة اأن هناك »�سراع ح�سارات« بين الغرب والإ�سالم. وتجادل حول ما 
هي حًقا الم�ساألة؟ وهي في راأيها التزام الغرب بالُمُثل العليا الخا�سة به، المتمثلة في 
الديمقراطية والتنوير وثالوث الحرية، والم�ساواة، والإخاء. بمعنى اأب�سط، فاإن �سوؤال 
الم�سلم هو حول القيم لي�س هو خوف من الإ�سالم، ولكن من الح�سارة الغربية. وتعتقد 
اأن »�سوؤال الم�سلم« اإذا كان ثمة �سيء بهذا المعنى، هو �سوؤال حول غير الم�سلمين. 

الما�سي  وبين  واأوروبا،  المتحدة  الوليات  بين  انتقالها  في  نورتون،  وتوفر 
والحا�سر، منظوًرا جديًدا مبدًعا عن الخالفات بين الغرب والم�سلمين، من الر�سوم 
الدنماركية عن النبي محمد  اإلى مقتل ثيو فان جوخ. فقد در�ست حجج مجموعة 
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وا�سعة من المفكرين - من جون راولز اإلى �سالفوي جيجك. وو�سف اأمثلة حية من حياة 
الم�سلمين العاديين اليومية وغير الم�سلمين الذين قبلوا بع�سهم البع�س وا�ستطاعوا 
للحياة  روؤية جديدة  اأعطتنا نورتون  يبنوا مًعا حياة م�ستركة. في نهاية المطاف،  اأن 
الديمقراطية الأكثر ثراء واأكثر تنوًعا في الغرب، تلك التي تتيح مجاًل للم�سلمين بدًل 

من اأن تجعل منهم كب�س فداء لمخاوف الغرب الخا�سة.

اأوهام حول االإ�صالم

الفيل�سوف  كتابات  نورتون  حللت  مثاًل،  الديموقراطية  لم�ساألة  مناق�ستها  عند 
الديمقراطية«  من  »الآخر  هو  الإ�سالم  اأن  اأكد  قد  كان  الذي  دريدا،  الفرن�سي جاك 
الديمقراطية«. وت�سير  »يرف�س  العالمية  الثقافات  بين جميع  الإ�سالم وحده من  واأن 
ال�سيدة نورتون اإلى اأنه في التاريخ الإ�سالمي وكتابات المفكرين الكبار، وموؤخًرا في 
انتفا�سات الربيع العربي، يعتز الم�سلمون دائًما بالحرية، وحرمانهم منها كان اأ�سا�ًسا 

نتيجة لتدخالت الغرب في تحالفه مع �سخ�سيات محلية �سلطوية. 

الم�سلمين  فعل  ردود  تدر�س  اإنها  التعبير،  لحرية  تناولها  في  الموؤلفة،  تقول 
ل�سلمان ر�سدي، والر�سوم الكاريكاتورية الدنماركية، وكتابات ثيو فان جوخ، والناقدة 
ال�سومالية اأيان هير�سي علي. وت�سير اإلى اأن احتجاج الم�سلمين �سد ر�سدي في المملكة 
اأن  وزعمهم  الغربيين،  المعلقين  اأحاديث  ب�سكل عام. وهاجمت  �سلمًيا  كان  المتحدة 
ال�سحفيين  اأن  اإلى  التعبير، م�سيرة  تاأكيد لحرية  والم�سلمين هو  لالإ�سالم  اإ�ساءتهم 
الأوروبيين »يتاأنقون في الحديث عن �سجاعتهم في مهاجمة الأقليات ال�سكانية، التي 

لها القليل من ال�سلطة ال�سيا�سية، وهي عر�سة للتمييز والزدراء با�ستمرار«.  

نعم،  يمكن للمرء من الأقليات اأن يختلف بما يميزه، على الأقل في مجموعة 
يمكن  ذلك،  من  الديني(. بدًل  والتعليم  الغذائي،  )النظام  الق�سايا  من  وا�سعة 
لالأغلبية محاولة دفعهم »هم« في اإتجاه كونهم اأكثر مثل »نحن« )تعلم لغتنا، و�ساعد 
في انخفا�س ارتفاع الماآذن(. اأو يمكن للمرء اأن يحاول نقل »نحن« اأقرب اإلى »هم«، 
ربما بالإ�سارة اإلى الت�سابه من التاريخ والممار�سة، اأو المعتقد )»العلماء العرب حفظوا 
الن�سو�س الغربية، « واإ�سافة »اإننا جميًعا ن�سترك في الديانات الإبراهيمية«(. بعد اأن 
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رف�ست العديد من الحجج من المفكرين الغربيين عن الإ�سالم، ت�سير نورتون اإلى اأن 
ل محاولت ال�ستيعاب ال�سريح اأو الت�سامح البعيد يمكن اأن يكون المف�سل بالن�سبة 
لها: بدًل من ذلك اختارت النموذج الثالث، وهو اأن نتحرك »نحن« اأقرب اإلى »هم«. 

عن  حدث. تتكلم  ما  بالفعل  هو  الأمر  هذا  اأن  تعتبر  اأنها  يبدو  الواقع،  في 
وي�ستخدمون  والك�سك�س  الفالفل  يتناولون  الذين  الم�سلمين  غير  من  »العاديين« 
التحيات بالعربية. �سحيح اأن بع�س الق�سايا قد تعمل على حل نف�سها داخلًيا. وبمجرد 
اأن نق�سي على فكرة ال�سدام بين الح�سارات من قامو�سنا، �سيوؤدي ذلك اإلى زيادة 
الم�ستوى  على  بالفعل  الموجودة  المتبادلة  والم�سالح  الم�سترك  العي�س  م�ساحات 

المحلي في المجتمعات الغربية.

مالحظات ا�صتفهامية

وقدمت  الكتاب،  هذا  في  النجاح  نقاط  من  الع�سرات  نورتون  اأحرزت  لقد 
اإ�ساءات كا�سفة لخطايا العن�سرية الغربية المتعجرفة، التي تتخفى وراء الكثير من 
قيم التنوير. فهناك اثنان من مواطن القوة يجعالن من عملها يبرز بو�سوح في حقل 
مزدحم من الكتب التي تتناول الإ�سالم والديمقراطية. الأول هو ا�سرارها على اعتبار 
الأ�سوات الإ�سالمية في الما�سي والحا�سر، من فيل�سوف القرون الو�سطى الفارابي 
والثاني  الغربية.  التقاليد  الحوار �سمن  في  �سركاء  رم�سان،  وطارق  �سيد قطب  اإلى 
هو ت�سديها الموجز للفال�سفة البارزين، ول �سيما جاك دريدا، جون راولز، و�سلوفاي 

جيجك، اإذ نظر كل واحد منهم اإلى الخطر في طبيعة الإ�سالم.

التاأكيد.  اإلى  وتحتاج  مهمة  نورتون  و�سعتها  التي  من  اأخرى  نقاط  وتبدو 
الم�سيحي  غير  والإرث  الأوروبي،  التراث  تعقيد  يتجاهل  ال�سامل  »الغرب«  فم�سطلح 
الغني، والديون على اأوروبا الحديثة الم�ستحقة للم�ساهمات اليهودية والإ�سالمية.  كما 
يولد  والم�سلمين  لالإ�سالم  والمتعجل  الوا�سع  النقد  اأن  اإلى  �سحيح  ب�سكل  ت�سير  اأنها 
مثل  العرب  المفكرين  لكتابات  ملخ�ساتها  تاأتي  حين  والتحيز. في  الجهل  من  عادة 

الفارابي وابن خلدون و�سيد قطب كحجج تثقيفية، وهي الأكثر قيمة.
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اليهود  اأ�سبح  »عندما  مثل  بال�سخرية،  مليئة  مالحظاتها  بع�س  جاءت  وقد 
اأميركيين، اأ�سبح الأميركيون اأكثر يهودية«، ومرة   اأخرى: »العلمانيون الذين يخ�سون 
الإ�سالم ل يخافون من الإ�سالم فح�سب، بل عودة ال�سلطة الدينية.« وعلى نحو اأكثر 
تواتًرا، قالت اإن »الإ�سالم ل يدعو اأوروبا العلمانية اإلى عودة �سبح الدين، والحياة في 
هو  المراأة،  »�ستر ج�سم  المنال:  بعيد  اأو هي مجرد مطلب  المكبوت«؛  القرية: عودة 
حجب لتحديات الراأ�سمالية وت�سليع الحياة الجن�سية لالأنثى«. وهذه هي �سورة وا�سحة 
كمخزون  الإ�سالمية«،  »الم�ساألة  ب�  ي�سمى  ما  بها  ت�ستخدم  التي  والحيل  للو�سائل، 
اأن  لمجموعة من بواعث القلق الأوروبي والأميركي، والمخاوف، وال�سكوك، بدًل من 

تكون انعكا�ًسا دقيًقا لالإ�سالم اأو �سلوك الم�سلمين الفعلية. 

الخاتمة

هذا كتاب غير عادي، يت�سم بكثير من �سدق العاطفة، وغزارة الثقافة، ونقد 
المخ�سرمين، والحما�س الذي يدح�س بقوة »�سدام الح�سارات«، والتهريج ال�سيا�سي، 
وال�سور النمطية، التي ت�سكل جوهر المناق�سات المعا�سرة حول الم�سلمين في الغرب. 
القارئ  تاأخذ  اأن  الموؤلفة  ا�ستطاعت  فيه هي كيف  العظيمة  القوة  نقاط  وواحدة من 
والمالب�س،  العلمية،  المعرفة  الأفالم،  ال�سيا�سة،  انتقائية من خالل  رائعة  رحلة  في 
والروايات الخيالية، واللغة، مع النتباه اإلى الطرق المختلفة التي ت�سوغ بها الوليات 
عن  دفاع  بمثابة  كتابها  كان  لذا،  الإ�سالمية«.  »الم�ساألة  على  الرد  واأوروبا  المتحدة 
الإ�سالم؛ ب�سوت عال جًدا، ولكنه بتقدير ما اآلت اإليه الأحوال، هل نقول اإنه جاء بعد 

فوات الأوان؟! 

للهجة  تبنيها  فاإن  المنا�سب،  المكان  في  هما  نورتون  وعقل  قلب  اأن  في حين 
من  لالإقناع  ي�سعى  الذي  الر�سين  المعلق  جدية  من  يحرمها  لم  �سديدة،  انفعالية 
خالل الحقيقة والحجة بدلً من هراوة الإهانات، التي اعتادها غيرها من المعلقين 
الغربيين. فهي تقترح روؤية بديلة ملمو�سة للديمقراطية في مجتمعات متنوعة. وحجة 
الكتاب قوية واأ�سلوبه جميل ور�سيق، وحازم، ووا�سح. وقد اأنهت كتابها برف�س مقولت 
ال�سدام بين الح�سارات، م�سيرة اإلى اأن في اأجزاء كبيرة من ال�سارع الغربي، يعي�س 
النا�س من مختلف الطوائف مًعا في بيئة من الوئام، مع »العديد من م�ساريع التهجين 

والتوليف«، التي من حولنا.



كانون الثاين /يناير  - ني�صان/ اإبريل 2014- 115 -

الرتجمة يف االأندل�ش ودورها يف النه�شة االأوروبّية احلديثة

للدكتور م�صطفى داودي

عر�ص وتقدمي: دة. ر�صاأ اخلطيب

النا�صر: دار التنوير، اجلزائر، 2012
عدد ال�صفحات: 331

ما زال لالأندل�س �سحر خا�س يجذب الباحثني يف �سعٍي متوا�سل ل�ستكناه اأ�سرار 
هذه التجربة احل�سارية الفريدة يف العامل، ومن هذه امل�ساعي قدم د. م�سطفى داودي 
)اأ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي يف جامعة زيان عا�سور/ اجلزائر( حماولته لدرا�سة الرتجمة 
يف االأندل�ص، وهو مو�سوع جدير بالبحث والتحقيق، وفيه جوانب متعددة تك�سف عنها 
التي  الأمم،  بني  والتثاقف  احل�ساري  التوا�سل  و�سائل  من  و�سيلة  بو�سفها  الرتجمة 
اأهمية خا�سة يف الأندل�س زماًنا ومكاًنا؛ ملا لها من دور يف النه�سة الأوروبية  اكت�سبت 

احلديثة التي تقطف الب�سريُة اليوم من ثمارها.
على  نقدية  ومالحظات  الكتاب  ملحتويات  و�سفًيا  ا  عر�سً ال�سطور  هذه  تت�سمن 

منهجية البحث وتنفيذه.

عر�ص املحتوى

انتظم الكتاب يف مقدمة وف�سول اأربعة، يف خطة حاول فيها املوؤلف ا�ستق�ساء 
فعل الرتجمة يف الأندل�س، واأهلها والقائمني عليها، ومتثالتها على امل�ستقِبلني لها من 

* اأ�ستاذة الأدب العربي والأندل�سي يف اجلامعة العربّية املفتوحة وجامعة الزيتونة/ الأردن.
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اأفراد وجمتمعات، وما كان لها من دور يف النه�سة الأوروبية. فكان قد وقف يف الف�سل 
الرتجمة  ن�ساأة  على  الثاين  ويف  الأندل�س،  يف  والفكرية  ال�سيا�سية  احلياة  على  الأول 
بالأندل�س، ويف الثالث على رحلة املعرفة الإ�سالمية اإىل الغرب، ثم كانت املحطة الأخرية 

حول الرتجمة والتفاعل احل�ساري بني ال�سرق والغرب.

الدور احل�ساري لالأندل�س وما  اإبراز  العمل يف  اإ�سدار هذا  الدافع على  ويكمن 
قدمته للح�سارة الإن�سانية، خا�سة يف النه�سة الأوروبية احلديثة، وهو دافٌع له وجاهته 
واأهميته، رغم حماولت طم�س دور احل�سارة العربية الإ�سالمية من قَبل بع�س العلماء 
قدمته  مبا  اجلهل  مبجرد  تتعلق  لأ�سباٍب  اأو  دينية،  اأو  عن�سرية  لأ�سباب  الأوروبيني 

احل�سارة العربية الإ�سالمية يف م�سرية احل�سارة الإن�سانية ال�ساملة.

درا�سة  الأندل�سي متتاز عن غريها من  التاريخ  درا�سة  اأن  على  املوؤلف  نّبه  وقد 
غري  الرواية  ويف  جهة  من  العربية  الرواية  يف  النظر  تتطلب  باأنها  الإ�سالمي  التاريخ 
عن  اجلانب  منقو�سة  �سورة  اإل  تقدم  لن  منهما  واحدة  لأن  اأخرى،  جهة  من  العربية 

التاريخ الأندل�سي ول تكتمل ال�سورة اإل بالرواية املقابلة الأخرى. 

التاريخي  عدة:  مناهج  من  موؤتلًفا  منهًجا  هذا  عمله  يف  الباحث  انتهج  وقد 
البحث زمًنا ومو�سوًعا، وكان  والإح�سائي؛ نظًرا لت�ساع مادة  والو�سفي وال�ستقرائي 
اإىل املنهج الإح�سائي موفًقا يف حماولٍة جيدة لالإحاطة بامل�سنفات  اللجوء  بينها  من 
قيام  �سبًبا يف  وكانت  الع�سور،  الأندل�س يف خمتلف  اإىل  اأو دخولها  تاأليفها  التي جرى 
الرتجمة يف تلك البالد بعد حني، وكان لهذا املنهج ميزة يتحلى بها الكتاب وهي الإتيان 
مب�سرد للم�سنفات املتنوعة يف الأندل�س التي كان لها دور يف احلركة الفكرية ويف حركة 

الرتجمة التي متت هناك واأ�سهمت يف النه�سة الأوروبية احلديثة.

الف�صل االأول: نبذة عن احلياة ال�صيا�صية والفكرية باالأندل�ص

يف  والفكرية  ال�سيا�سية  احلياة  على  طويلة  وقفة  الأول  الف�سل  يف  املوؤلف  وقف 
الأندل�س منذ القرن ال�ساد�س حتى التا�سع الهجري )ق12- ق15م( وقد ا�ستغرق منه 
هذا الف�سل نحو �سبعني �سفحة ابتداأ بالقول فيها على اأ�سل لفظ الأندل�س وخا�س يف 
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تفا�سيل التاريخ ال�سيا�سي للم�سلمني هناك، ورمبا كان هذا تطويل يف قول معاد مكرور 
يف مظان كثرية وم�سنفات �سابقة عديدة حول الأندل�س.

ويرى املوؤلف اأن الثقافة الأندل�سية اخلا�سة واحلياة الفكرية الأندل�سية مل تن�ساأ 
هناك مبجرد فتح تلك البالد وخ�سوعها للم�سلمني؛ اإذ ظلَّت الأندل�س ت�ستقبل عنا�سر 
بعد  فيها  الأموية  الإمارة  عهد  ا�ستقرار  حتى  ال�سفوي  الرتاث  ن  وتدوِّ الفكري  الإنتاج 
والثقافية  الفكرية  التاأثريات  دخول  �سهدت  التي  املدة  وهي  عاًما،  اأربعني  بنحو  الفتح 
وامل�سنفات  املوؤلفات  ودخول  امل�سرقية  الثقافة  اإىل  بالتطلع  امتازت  كما  الأندل�س،  اإىل 
الكربى قادمة من امل�سرق، هذا اإىل جانب انتقال طلبة العلم بني امل�سرق والأندل�س وبث 
على  الأندل�سي  املجتمع  بقي  لالإمارة  التالية  الع�سور  اأرجائها.ويف  واملعارف يف  العلوم 
�سلته بالتقدم احل�ساري الذي و�سلت اإليه البالد، اإىل اأن تفّرق علماء اخلالفة الأموية 
على بالطات ملوك الطوائف التي اأتاحت الفر�سة للمعان مدٍن جديدة بالعلوم والآداب.
اأزهى الع�سور فكرًيا. اأن يكون ع�سر ملوك الطوائف  اأ�سهم النفتاح واحلرية يف  كما 
من  الرغم  وعلى  ما.  نحٍو  على  التالية  الع�سور  يف  والعلمي  الفكري  الزدهار  وا�ستمر 
الرتاجع ال�سيا�سي الذي بداأ ي�سيب الأندل�س اإل اأنها بقيت منارة اإ�سعاع ح�ساري، جعل 
من احل�سارة الأندل�سية مبجملها وخمتلف جوانبها هي الدافع الأكرب يف ظهور ما يعرف 

بالنه�سة الأوروبية من خالل الرتجمة يف الأندل�س.

الف�صل الثاين: ن�صاأة الرتجمة باالأندل�ص
ابتداًء من  اأوروبا  ال�سيا�سي يف  كان من عوامل ظهور الرتجمة ا�ستقرار الو�سع 
عليه  ران  الذي  الكني�سة  �سلطان  من  وحترره  ويقظته  امليالدي،  ع�سر  احلادي  القرن 
حركة  ظهور  اإىل  اأدى  الذي  وامل�سلمني،  اأوروبا  بني  الثقايف  الت�سال  كان  ثم  لقرون، 
نظًرا  خا�س  نحو  على  الرتجمة  ن�سطت  كله  لهذا  ونتيجة  )ال�ستعراب(.  ال�ست�سراق 

لبع�س املتغريات التي طراأت على الو�سع ال�سيا�سي والجتماعي هناك.
الرتجمة  امتهنت  الأندل�سي  املجتمع  الرتجمة طوائف عدة يف  بعبء  نه�س  وقد 
دقيقة  غري  الوقت  ذلك  يف  الرتجمة  وكانت  ع�سر،  احلادي  القرن  منذ  بها،  بت  وتك�سَّ
متاًما بحيث جتري عرب و�سيط غالًبا ما كان يهودًيا يرتجم من العربية اإىل الق�ستالية 

الدارجة، ومنها يقوم �سخ�ٌس ثالث بالرتجمة اإىل الالتينية.
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جميًعا  ت�سرتك  الب�سرية  احل�سارات  اأن  الف�سل  هذا  م�ستهل  يف  املوؤلف  ويقرر 
باأنها تقوم على قدٍر من النقل وقدر من الإبداع، بينما تريد احل�سارة الأوروبية اأن جتعل 
من نف�سها ح�سارة اإبداع وابتكار واأن جتعل من احل�سارة الإ�سالمية ح�سارة نقل وتقليد 
ل اأكرث، وهذا مما ل ي�سح؛ فالرتجمة والنقل هما و�سيلة تبادل ثقايف بني احل�سارات، 
وامل�سلمني،  وال�سريان  كالإغريق  ال�سعوب  بع�س  عند  الرتجمة  املوؤلف  ا�ستعر�س  لذا 
وقفوا يف  قد  امليالدي  التا�سع  الهجري  الثالث  القرن  منت�سف  حتى  امل�سلمني  اأن    وبنيَّ
النقل والرتجمة على تراث اليونان والفر�س والهند، وبعد ع�سر النقل هذا ابتداأ ع�سر 
البتكار والإ�سافة... وقد اأدت الرتجمة اإىل نتائج مهمة انتهت بظهور ح�سارة متميزة.

اأما العوامل التي �ساعدت على ظهور الرتجمة بالأندل�س فكانت: ا�ستقرار الو�سع 
الإ�سالمي  ال�سغط  تراجع  حيث  ع�سر  احلادي  القرن  من  ابتداًء  اأوروبا  يف  ال�سيا�سي 
بيت  على  وال�سيطرة  ال�سرق  على  ال�سليبية  احلمالت  وازدادت  والأندل�س،  �سقلية  يف 
املقد�س، والغنى الذي اأ�سابته اأوروبا وبداية حتّكمها بالتجارة وارتفاع م�ستوى املعي�سة 
اأوروبا خا�سة  هناك. ومن روح ال�ستقرار هذه بداأ الأوروبيون الهتمام بعامل ما وراء 
اإىل  الكني�سة  والتحرر من  الأوروبي  الفكر  الإ�سالمي. كما رافق ذلك كله يقظة  العامل 
اأوروبا  واأخذت  ال�سليبية،  احلروب  ع�سر  والجتماعي يف  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  جانب 

تنهج نهًجا جديًدا نحو العلم والتحرر الفكري.

ومن العوامل امل�ساعدة على ظهور الرتجمة بالأندل�س كذلك: الت�سال الثقايف بني 
امل�سلمني والأوروبيني، ومن مظاهره وفود بع�س الأوروبيني اإىل مراكز العلم الإ�سالمية، 
الذين اأ�سابتهم الده�سة مما كان يدور يف حلقات العلم الإ�سالمية، فاأخذوا العلم على 
اأيدي العلماء امل�سلمني يف الأندل�س، التي كانت منبًعا ح�سارًيا للعلوم واملعرفة. خا�سة بعد 
�سقوط طليطلة 477 ه�/1085م، وقيام مدر�سة الرتجمة فيها برعاية األفون�سو العا�سر 

احلكيم، كما جرت عدة ات�سالت اأخرى بني اجلانبني عن طريق البعثات العلمية.

وحني وجد الأوروبيون عندما بدوؤوا نه�ستهم تراًثا هائاًل ل ين�سب لدى امل�سلمني، 
حركة  وظهرت  الأندل�سية،  املدن  اإىل  الوفود  وزيادة  العربية  اللغة  بتعلم  الهتمام  بداأ 
ال�ستعراب )ال�ست�سراق(، وهو الهتمام بدرا�سة احلياة احل�سارية لالأمة ال�سرقية وكان 
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لهذه احلركة اأثر عظيم يف اأوروبا والعامل العربي، وكانت جزًءا من ال�سراع احل�ساري 
بينهما، وهي متثل اخللفية الفكرية لهذا ال�سراع؛ فقد كان ات�سال الأوروبيني بالعرب 
قد اأكد التفوق احل�ساري الإ�سالمي، فعّدواتعلُّم العربية والدين الإ�سالمي هو الطريق 
لهدم الإ�سالم؛ لأن حتطيمه بقوة ال�سالح رمبا يكون اأمًرا م�ستحياًل، ولهذا عكفوا على 

العمل على ترجمة املوؤلفات الإ�سالمية والقراآن الكرمي.
واخلال�سة اأنه طراأ تغرٌي كبري على املجتمع الغربي يف اأواخر الع�سر الو�سيط، من 
انهيار الإقطاع وقيام املدن، وظهور �سخ�سية الفرد، وقيام املمالك امل�ستقلة احلديثة، 
ومنّو القوميات، وظهور اللغات الرومانثية املنبثقة عن لتينية الع�سور الو�سطى، ون�سوء 
وفل�سفته،  وُمُثله  واأفكاره  وتقاليده  بنظمه  ع�سر  انهيار  باإيجاز:  اأنه  اجلامعات...اأي 
وبداية ع�سر جديد له اأو�ساعه التي كانت اأ�س�سها ومنابعها الأوىل العمل على مواكبة 
التطور الذي و�سلت اإليه احل�سارة الإ�سالمية، وذلك ل يتاأتى اإل بالعمل على نقل معامل 
اأوروبا  ت�سميته بع�سر الرتجمة يف  الأوروبي، وهو ما يكن  الل�سان  اإىل  هذه احل�سارة 

الذي كان داعًما للنه�سة الأوروبية احلديثة.
اأما عن ظهور الرتجمة بالأندل�س فقد كانت احل�سارة الإ�سالمية قد نقلت من 
اأخذته من غريها، وحفظت عرب الرتجمة  اأن تن�سب لنف�سها ما  ح�سارات �سابقة دون 
علوم الأوائل والرتاث اليوناين انطالًقا من ميزة احل�سارة الإ�سالمية القائمة علىالقيم 
النبيلة لهذا الدين. يف حني كان الأوروبيون اأحياًنا ينحلون لأنف�سهم الكتب الإ�سالمية 
حركة  طريق  عن  اإل  احل�سارات  بني  الإيجابي  التوا�سل  يتحقق  ومل  ينقلونها،  التي 
ف اأوروبا  الرتجمة، باعتبارها خري و�سيط لربط الثقافات بع�سها ببع�س، وخري معرب عرَّ

بالعلوم العربية واليونانية.
لدى  كان  مبا  �سبيًها  م�سارها  كان  علمي؛اإذ  طابع  ذات  الرتجمة  حركة  وكانت 
امل�سلمني اأول عهدهم بالرتجمة من حيث الهتمام بالعلوم. وكانت حركة الرتجمة هذه 
القرن  بعد  ملا  وا�ستمرت  امليالدي  ع�سر  الثاين  القرن  يف  بقوة  انتع�ست  حتى  حمدودة 

اخلام�س ع�سر.
ومل تنته وهذه الرتجمات اإىل الغرب دفعة واحدة واإمنا على دفعات، وقد ا�سطلع 
بها امل�ستعربون يف الأديرة يف اأنحاء �سبه اجلزيرة الإيبريية، ومتيزت يف اأوائلها ب�سريها 
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العفوي غري املنتظم، واأغلبها كان تعامالت يف �سوؤون يومية مع الق�ساة، وجتدر الإ�سارة 
اإىل اأن معظم الأندل�سيني كانوا يتكلمون الرومانثية بحكم التعامل اليومي.

ولنن�سى اأهمية الدور غري املبا�سرلعلماء امل�سلمني يف اإ�سبانيا يف التثقيف العام 
ذلك  ونتيجة  الأوروبية،  امل�سيحية  اجلامعات  على  التعليمية-  اأ�ساليبهم  خالل  -من 

انتقلت الرتجمات العلمية للرتاث اليوناين اإىل اأوروبا.
الطائفة  اأبناء  امل�ستعربون من  كان  فقد  الأندل�س:  الرتجمة يف  اأما عن طوائف 
امل�سيحية و�سطاء بني امل�سلمني والأوروبيني، ول ت�سعفنا امل�سادر حولهم بكثري معلومات، 
اأو  اأو الن�سارى  اأو الروم  فال نعرف الكثري عنهم، وقد اأ�سري لهم بلفظ عجم الأندل�س 
الن�سارى املعاهدون اأوعجم الذمة، اأما لفظ م�صتعرب فظهر متاأخًرا، لكنه كان جارًيا 
على األ�سنة النا�س قبل ذلك يف كتابات ن�سارى الأندل�س �سواء بالالتينية اأو الإ�سبانية، 
وظهر امل�سطلح يف القرن الثالث ع�سر امليالدي يف وثائق الن�سارى الأندل�سيني يف البالد 
التي ا�ستوىل عليها الن�سارى وكانوا يكتبون وثائقهم بالعربية.واللفظ الذي كان م�ستعماًل 
عند عرب الأندل�س هو العجم اأو ن�سارى الذّمة. ومما �ساعد يف ظهور هذه الفئة ت�سامح 
يتاأثروا كثريا  اأن  اأ�سهمت حياتهم اجلديدة يف  وقد  العقيدة،  امل�سلمني معهم يف حرية 
على  وتتلمذوا  العربية  واللغة  العلوم  تلقي  على  فاأقبلوا  الإ�سالمية  العربية  باحل�سارة 
العلماء امل�سلمني، واأ�سبحوا بذلك ر�ساًل للح�سارة العربية نتيجة اإتقانهم اللغتني العربية 

والالتينية مًعا، فا�ستطاعوا اإي�سال العلوم الإ�سالمية اإىل الإ�سبان والأوروبيني.
واحلقيقة اأن تعلُّق امل�ستعربني باللغة العربية كان كبرًيا؛ اإذ اإن كتبهم واأناجيلهم 
اإىل القرن الرابع ع�سر كانت مكتوبة بالعربية، وكان اأ�سقف اإ�سبيلية قد و�سع يف القرن 
الثاين الهجري ترجمة عربية للتوراة يف متناول امل�ستعربني.و�سارك امل�ستعربون يف نقل 
العلوم يف طليطلة ولكن اإنتاجهم الأدبي كان �سئياًل �سواء بالالتينية اأو العربية، ولهذا 
فاللقاء احلقيقي بني احل�سارة الإ�سالمية واملجتمعات الأوروبية كان على يد امل�ستعربني 
عرب مدار�س الرتجمة اأو من خالل هجرتهم من البيئة الإ�سالمية اإىل الغرب الالتيني؛ 

اإذ كانوا م�سلمني ح�سارًيا وم�سيحيني فكرًيا وروحًيا.
اأما اليهود فقد عا�سوا يف الأندل�س يف ظل الت�سامح الإ�سالمي واندجموا ب�سرعة 
األ�سنتهم، وتولوا منا�سب كربى هناك، وا�ستهر كثري  يف املجتمع الإ�سالمي وا�ستعربت 
منهم بالعلم والأدب، وقد كانت الأندل�س جّنة اليهود خالل الع�سور الو�سطى وما كان 
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لهم اأن يحققوا ذاتهم ببعث لغتهم العربية واأدبهم العربي اإل يف الأندل�س، بل اإن بع�س 
علماء اللغة امل�سلمني اأعانوا اليهود على تقعيد نْحِو اللغة العربية. 

الأندل�س،  لليهود يف  الذهبي  الع�سر  الثاين ع�سر  العا�سر حتى  القرون من  تعد 
ملعت  اإذ  اليهودي؛  الفكر  تاريخ  تطور  يف  مهمة  نقطة  منها  املرابطية  احلقبة  لت  و�سكَّ
اأ�سماء العديد من املفكرين يف �ستى مناحي املعرفة كالفل�سفة والطب وال�سعر... وا�ستهر 
من بينهم ابن جربول وابن ميمون الذي حاول التوفيق بني اأر�سطو والعهد القدمي بتاأثري 
الفارابي وابن �سينا، وا�ستهر منهم يف ال�سعر العربي مو�سى بن عزرا من اأهل غرناطة، 
ُترجمت  كما  الرنبوين،  مو�سى  العربية  اإىل  فرتجمها  يقظان  بن  بحي  اليهود  واهتم 

ا. مقامات احلريري اإليها اأي�سً
باأنف�سهم  ن�سروها  الغرب:  يف  الإ�سالمية  الثقافة  ن�سر  عوامل  من  اليهود  كان 
بات�سالهم بامل�سيحيني اأو من خالل تزويد الغرب بالكتب وامل�سادر الإ�سالمية واإ�سهامهم 
اإىل  الإ�سالمية  الثقافة  لنقل  و�سطاء  وكانوا  الو�سطى،  القرون  يف  الرتجمة  حركة  يف 
الكتب  معهم  حملوا  الأندل�س  من  هاجروا  وحني  بالعربية،  يكتب  منهم  فكثري  اأوروبا، 
اإىل جنوبي فرن�سا  ا حني جلاأوا  اأي�سً للعربية، وكان دورهم قد برز  العربية وترجموها 
�سون فيها الطب  واأقاموا يف بروفان�س واأ�س�سوا املكاتب واملدار�س يف مونبلييه، واأخذوا يدرِّ
والريا�سة والنبات على طريقة العلماء العرب، كما دّر�سوا فل�سفة ابن ر�سد التي تتلمذ 

عليها بع�س اليهود.
املتجولون  الطلبة  الأندل�س  يف  بالرتجمة  ُعنيت  التي  الأخرى  الطوائف  ومن 
ومدار�س الرتجمة، كمثل مدر�سة طليطلة التي تاأ�س�س فيها مركز للرتجمة منذ القرن 
ال�ساد�س الهجري/ الثاين ع�سر امليالدي، وُترجمت فيها العلوم الإ�سالمية والإغريقية 
برعاية األفون�سو العا�سر احلكيم ملك ق�ستالة ن�سري العلم، الذي حاكى اخلليفة الأموي 
يف قرطبة احَلَكم امل�ستن�سر يف رعايته العلم والعلماء. وكمثل مدار�س اأخرى يف املدن 
الأندل�سية منها: مدر�سة �سرق�سطة، ومدر�سة ُتطيلة وهي من ثغور الأندل�س وكان يقطنها 

جالية يهودية مهمة، ومدر�سة اإ�سبيلية وقرطبة وبلد الوليد.
اأما طرق الرتجمة فلم تبداأ الرتجمة احلقيقية اإل يف القرن ال�ساد�س الهجري/ 
الثاين ع�سر امليالدي، حني اجتهت الأنظار اإىل الأ�سول اليونانية، واأن�سئت بع�س املعاهد 
لتعليم اللغات العربية والعربية، وتوافر يف طليلطلة جمموعات متخ�س�سة يف الرتجمة، 
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يكن  ومل  الالتينية،  اإىل  منها  ثم  الق�ستالية  اإىل  اأوًل  العربية  من  يجري  النقل  وكان 
املرتجمون مب�ستوى واحد لذا تفاوتت ترجماتهم تبًعا لتمكنهم من اللغات التي ينقلون 
منها اأو اإليها، وتنوعت الرتجمة مابني الرتجمة باملعنى والرتجمة احلرفية التي تلتزم 
ترتيب اجلملة العربية، مما اأدى اإىل دخول األفاظ عربية يف اللغة العلمية والفل�سفية.

العلمية، ومل تقف  الكتب  بنقل  الأوروبيني عنوا كالعرب  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
اليونانية التي  اإىل امل�سنفات  تها  الرتجمات عند امل�سنفات العربية الإ�سالمية بل تعدَّ

كانت منقولة اإىل العربية، مثل كتب جالينو�س واأر�سطو واإقليد�س.
الذي  العا�سر  األفون�سو  الهتمام برتجمات مدر�سة طليطلة ذروته يف عهد  وبلغ 
تو�سعت يف عهده ترجمة الكتب العربية لت�سمل جمالت خمتلفة غري العلوم، مثل الألغاز 

واملو�سيقى والأغاين والق�س�س.
الرتجمة  ن�ساأة  ا�ستعرا�س  بعد  الف�سل  هذا  يف  املوؤلف  يراها  التي  واخلال�سة 
بالأندل�س اأن الأ�سالة قدر م�سرتك بني جميع احل�سارات، واأن كل ح�سارة نقلت واأبدعت 
وكان لها �سمة متيزها بني الأمم، واأن الإن�سانية وحدة متفاعلة وثقافتها واحدة ي�سيف 
الأوروبيون  اأخذه  موروث  اأكرب  الإ�سالمية  احل�سارة  وتعد  ال�سابق،  اإىل  فيها  الالحق 
يف  الأثر  اأبلغ  لذلك  وكان  العلوم،  �ستى  يف  الإ�سالمية  املوؤلفات  ترجمة  على  باإقبالهم 

ن�سوج الفكر الأوروبي وانبثاق النه�سة الأوروبية احلديثة.

الف�صل الثالث: رحلة املعرفة االإ�صالمية اإلى الغرب
عدة  طرق  من  بالرتجمة  الغرب  اإىل  �سبيلها  الإ�سالمية  املعرفة  رحلة  اأخذت 
والطبيعية،  الريا�سية  العلوم  وترجمة  والجتماعية،  الدينية  العلوم  ترجمة  منها:  كان 
املعارف  رحلة  مع  ت�سابهت  الرحلة  هذه  اأن  بالذكر  وجدير  العقلية.  العلوم  وترجمة 
اليونانية والهندية والفار�سية يف طريقها اإىل الل�سان العربي من قبل، وذلك من حيث 
وجدوها  الأوروبيني  لأن  خا�سة  والفل�سفية؛  العقلية  بالعلوم  الأوىل  بالدرجة  اهتمامها 

فر�سة ل�سرتداد تراثهم اليوناين ال�سائع، عربالرتجمات العربية لالإرث اليوناين. 
وهذا ل ينفي مالحظة اأن حركة الرتجمة كانت يف اأ�سا�سها موجهة نحو التعليم 
القرون  تلك  وخالل  ع�سر،  ال�ساد�س  القرن  حتى  الجتاه  بهذا  قوية  وا�ستمرت  الطبي 
التي  العربية  الطب  كتب  اأهم  ا�ستوعبت  قد  الأوروبية  واللغات  الالتينية  اللغة  كانت 
حتى  كذلك  وظلت  اآنذاك،  النا�سئة  الأوروبية  اجلامعات  للتدري�س يف  مناهج  اعُتمدت 
زمن قريب. فقد كان ا�ستقرار امل�سلمني يف الأندل�س قد جعل امل�ستعربني يتاأثرون بهم، 
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وكذلك حوا�سي  بالعربية  كانت  فاأناجيلهم  ل�سانهم،  ا�ستعراب  ذلك  اأهم مظاهر  ومن 
الكتب والرتاتيل الكن�سية وغريها، وقد ترجم اليهود التوراة اإىل العربية وكان ذلك من 
مظاهر ا�ستمرار عملية الرتجمة وعدم توّقفها يف القرون الو�سطى، ثم �سَعْوا اإىل ترجمة 
العا�سر مبحاولت بطر�س املبجل يف مدر�سة طليطلة، ومن  القرن  الكرمي منذ  القراآن 
األفون�سو العا�سر يف طليطلة: و�سٌف مف�سل لعروج  الأعمال التي ُترجمت كذلك للملك 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لل�سماء، كما ن�سط اليهود يف ترجمة العلوم الدينية لإبراز 

دينهم اليهودي.
اأوروبا  اإىل  العربي  الأدب  من  اأمناط  دخلت  فقد  الأدبية  العلوم  ترجمة  يف  اأما 
كانت مظهًرا من مظاهر احلركة الثقافية هناك؛ حيث �ساق الأوروبيون ذرًعا بالقيود 
التي تفر�سها عليهم الكني�سة، ون�سدوا يف الأ�سقاع الإ�سالمية ما يغنيهم عن فقر اأدبهم 
وزيفه. واأعقب ذلك ت�سلُّل لالأدب العربي اإىل خمتلف الآداب الأوروبية، مما مهد للنه�سة 
الفكرية الأوروبية وبزوغ فجر الأدب الأوروبي، الذي جند فيه من �سمات الأدب العربي 

الكثري، وما كان ذلك ليكون لول عملية الرتجمة عن العربية.
ومل تقت�سر عملية الرتجمة فقط على نقل الأعمال والكتب التي األَّفها العرب بل 
والق�سة  ال�سعر  نحو  تنحو  الرتجمة  اجتاهات  وكانت  اليهود،  األفها  التي  الكتب  كذلك 
ذات  العربي  للق�س�س  ال�سفوي  بالتناقل  اأوروبا  اإىل  انتقل  وبع�سها  غريها،  من  اأكرث 
العربية يف  التاأثريات  بع�س  وليلة، وظهرت  ليلة  األف  وبع�س ق�س�س  الأخالقي  املغزى 

الروايات امل�سهورة مثل »دون كي�سوت« و»الكوميديا الإلهية«.
وتاأثري  الربوفان�س،  منطقة  يف  الرتوبادور  اأ�سعار  يف  ال�سعر  اأثر  يتمثل  حني  يف 
احتوت  التي  ال�صيد«  »ملحمة  الوا�سحة  املالمح  اأهم  ومن  الأندل�سي.  والزجل  املو�سح 

على �سور واأخالق عربية وموؤثرات اإ�سالمية كثرية.
املو�سيقى  وترجمة  التاريخ،  مو�سوعات  يف  بالرتجمة  اهتموا  هذا  جانب  واإىل 
خا�سة ر�سائل الكندي، والفارابي، وابن باجة، وابن �سينا، كما اجتهت بع�س الرتجمات 
نحو ترجمة علوم الريا�سة والطبيعة واحلياة والريا�سيات، حيث ا�ستهر بالأندل�س عدد 
من العلماء وكانت جممل اأعمالهم قدجرى ترجمتها يف الأندل�س اإىل اللغات الأوروبية 
�سيًئا يف  يعرفون عنها  الأوروبيون  يكن  التي مل  والهند�سة  اإىل جانب احل�ساب واجلرب 
اإقليد�س وغريها من تراث اليونان الهند�سي اإىل  القرون الو�سطى، حتى ُترجمت كتب 
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يف  الأوروبيون  نقلها  التي  الرتجمات  كله  هذا  اإىل  ي�ساف  العرب.  الالتينيةعن طريق 
طليطلة،  مدر�سة  يف  خا�سة  الفلك،  الهيئة  وعلم  والنبات  احليوان  علم  ترجمة  جمال 

والكيمياء والفيزياء.
عديدة  طبية  موؤلفات  ُترجمت  فقد  ال�سيدلة  وعلوم  الطبية  العلوم  ترجمة  اأما 
لعدد من الأطباء امل�سلمني، ، تدل على مدى ما و�سله الطب لدى امل�سلمني يف الأندل�س 
بالذات، واأعظم اأعمال الرتجمة يف الطب كانت تلك التي قام بها جريار الكرموين يف 
�سينا،  لبن  كالقانون  الالتينية  اإىل  الأطباء  كبار  موؤلفات  نقل  على  وتركزت  طليطلة، 
الذي طبع منه نحو ع�سر طبعات حتى نهاية القرن اخلام�س ع�سر، وظهرت منه طبعة 

كذلك بالعربية فيما بعد.
ثم ظهرت �سروح وتعليقات ل تعد على كتاب »القانون« بالالتينية والعربية، حتى 
اإىل  ابن �سينا يف الطب  اأرجوزة  الو�سطى. وُترجمت  القرون  لكاأنه )اإجنيل الطب( يف 
الالتينية، وُترجم كتاب »الت�صريف ملن عجز عن التاأليف« للزهراوي الأندل�سي- اإىل 
الكتاب مرجًعا  اأك�سفورد من هذا  وقد جعلت جامعة  والعربية،  والربوفن�سية  الالتينية 

اأ�سا�سًيا لدرا�سة اجلراحة حتى القرن الثامن ع�سر.
ا�ستمر الجتاه نحو ترجمة التعليم الطبي قوًيا حتى القرن اخلام�س ع�سر، وبهذا 
ا�ستوعبت الالتينية -لغة العلم يف ذلك الوقت- اأهم كتب الطب العربية، وعلى �سوئها 
اأن�سئت مدار�س الطب يف مونبلييه واأك�سفورد وكمربدج. ثم يعر�س املوؤلف بعد ذلك ثبًتا 

لبع�س الفال�سفة مع موجز لكل منهم. ل داعي له.

الف�صل الرابع : الرتجمة والتفاعل احل�صاري بني ال�صرق والغرب
القرون  عرب  اأوروبا  اإىل  وانتقالها  الإ�سالمية  للمعرفة  الطويلة  الرحلة  هذه  اإن 
التي  املقابالت  خالل  من   - الباحث  فيه  يك�سف  الذي  الرابع  الف�سل  اإىل  بنا  تف�سي 
عقدها بني واقع اأوروبا قبل القرن الثاين ع�سر وواقعها بعد ذلك- بجالء عن دور املعرفة 
اإىل  والفل�سفة  الأدب  من  املتعددة  الأوروبية احلديثة مبجالتها  النه�سة  الإ�سالمية يف 

اجلغرافيا والطب والفلك مروًرا بالعلوم والريا�سيات، حتى املو�سيقا.
فقد كانت اأوروبا تعي�س يف تخلُّف وتراجع، يف الوقت الذي كان العامل الإ�سالمي 
يف نه�سة وح�سارة، ويف جمال الثقافة كان اجلهل هو الطابع املميز لأوروبا؛ لأن و�سائل 
النا�س،  بني  متف�سية  والأمّية  جًدا،  مرتفعة  الكتب  واأ�سعار  جمهولة،  كانت  العلم  نقل 
الو�سل بني الرتاث  الوحيدة وهمزة  الثقافية  املوؤ�س�سة  الكني�سة -  لغة  الالتينية  وكانت 
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القدمي والثقافة املعا�سرة-، وقد �سادت الطبقية املجتمع الأوروبي يف حني كان املجتمع 
الإ�سالمي ينعم بامل�ساواة.

بوادر  بداأت  امليالدي  التا�سع  القرن  لفرن�سا يف  �سارملان امرباطوًرا  تتويج  ومنذ 
 يف اأوروبا ثم خفتت ثانية حتى القرن الثاين ع�سر، وكان من اأبرز مالمح  النهو�س تدبُّ
تت�سرب  التي بداأت  التطلع نحو احل�سارات اجلديدة:الإ�سالمية منها خا�سة،  النه�سة 

اإىل اأوروبا عرب ثالثة معابر: الأندل�س و�سقلية واحلروب ال�سليبية. 
الأوروبية، وهي  النه�سة  قيام  الإ�سالمية يف  املعارف  املوؤلف دور  ومن هنا يبني 
معارف متنوعة منها: الأدب حيث كان الحتكاك املبا�سر - منذ القرن الثاين ع�سر حتى 
اخلام�س ع�سر-بني امل�سلمني والأوروبيني قد اأدى اإىل ن�سوء الأدب الأوروبي، وكان دخول 
اأمناط الأدب العربي لالأدب الأوروبي مظهًرا من مظاهر احلركة الثقافية بعامة هناك.
وا�ستهرت  الرتوبادور،  اجلوالون  ينظمه  الذي  الغنائي  ال�سعر  �ساع  ال�سعر  ففي 
بع�س املالحم ال�سعرية مثل ملحمة »روالن« عن مغامرات �سارملان والفرجنة �سد العرب 
العربية،  رَي  وال�سِّ املو�سحات  باأ�سعار  �سبيهة  اأخرى  واأ�سعار  امليالدي،  العا�سر  القرن  يف 
وكانت معظم تلك الأ�سعار متيز النه�سة الأدبية يف اأوروبا وت�سرتك مع الآداب العربية 
يف مو�سوعاتها حول احلب والأ�ساليب وال�سياغة ال�سعرية. كما تاأثرت الق�سة الأوروبية 
هذا  و�ساعد  وليلة،  ليلة  كاألف  ا  اأي�سً ق�س�سية  فنون  من  العرب  لدى  مبا  ن�ساأتها  عند 
ه الأوروبيني نحو النزعة الرومانتيكية، وهناك بع�س الكتب التي ا�ستهرت  التاأثري يف توجُّ
يف الأندل�س التي كان لها اأثرها على الكتاب الأوروبيني، بحيث ظهر تاأثريها يف روايات 
اأدب الأ�سفار كرحالت جلفر، وروبن�سون كروزو..وغريهامن مظاهر  البيكار�سك، ويف 

ت�سري اإىل اأن الأدب العربي مبختلف فنونه كان املحرك لن�ساأة الآداب الأوروبية.

* * *
ونخل�س مع الباحث بعد رحلته الطويلة يف الكتاب مبا �سم من اإح�ساء لالأعمال 
التي جرت ترجمتها اأو بع�س امل�سنفات التي جرى ترحيلها، ومبا ك�سف من عمل دوؤوب 
وجهد حممود، نخل�س اإىل اأن الأ�سالة قدر م�سرتك بني احل�سارات جميًعا ومل توجد 
بعد ح�سارة تفردت بالإبداع اأو تفردت بالنقل، فالإن�سانية وحدة متفاعلة ي�سيف الالحق 
موروث  اأهم  كانت  الأندل�س  يف  الإ�سالمية  فاحل�سارة  لذا  ال�سابق.  تركه  ما  اإىل  فيها 
لهم  دافًعا  بعد  فيما  و�سارت  والنقل،  بالرتجمة  عليها  اأقبلوا  عندما  الأوروبيون  اأخذه 
ليعكفوا على درا�سة لغات ال�سرق وتاريخه واآدابه ودينه يف احلركة الوا�سعة التي عرفت 
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اإنها  بل  اآخر،  اإىل  ل�سان  النقل من  يتوقف دور الرتجمة على جمرد  ب�ال�ست�سراق. ومل 
َتِبَعْتها حركُة النه�سة التي نعي�س جميًعا يف ظلها اليوم من اأدنى الأر�س اإىل اأق�ساها.

* * *
ومع ما للكتاب من قيمة توثيقية ومعرفية، اإل اأن مالحظات اأخرى ل يكن اإغفالها 
يف هذا املقام، ذلك اأن الكتاب يثل اأمنوذًجا من مناذج الن�سر يف العامل العربي، وهي 
مناذج تتكرر حتى ليخالها املرء رمبا ل تنتهي، وما اأق�سد اإليه هنا م�سائل فنية تتعلق 

بن�سر الكتاب مطبوًعا على ورق وتقديه للقّراء.
فاإنه مما اأثار كاتبة هذه ال�سطور لكتابة هذه املقالة، التوجيه الرباين اإىل اإتقان 
 اإذا عمل اأحدنا عماًل اأن يتقنه، ويبدو اأن م�ساألة اإتقان العمل  العمل؛ ذلك اأن اهلل يحبُّ
ما زالت غائبًة بوعي اأو دون وعي عن عامل الن�سر العربي، الذي يخلو يف بع�س الأحيان 
من اأعمال التدقيق والتحرير ملا ي�سدر من بحوث ودرا�سات ت�سمها دفات الكتب قبل 
الكتب  ن�سر  من  املرجّوة  الفائدة  من  ينتق�س  وهذا  الأ�سواق،  اإىل  ونزولها  طباعتها 

واملعرفة العلمية.
كي  اأولوياتها،  مقدمة  يف  املهمة  هذه  من  جتعل  العربية  الن�سر  دور  من  فقلٌة 
تخرج يف كتبها ومن�سوراتها اإىل النور بثوب ق�سيب، ل يغمط الكاتب منزلته ول يغمط 
كان  التي  بالأغالط  مالآى  اأحياًنا  الكتب  تخرج  لهذا  ة،  املرجوَّ الفائدَة  املتلقي  القارئ 
يكن تداركها..وعلى ذلك يتطلَّب هذا العر�س منا الوقوف عند بع�س املالحظات التي 
الكتاب  املبذول يف  مثل هذا اجلهد  لأن  التذكرة؛  �سبيل  على  نوردها  اإغفالها  ل يكن 
–وكل �ساحب قلم- اأن يكون  ي�ستحق اأن ي�سعى �ساحُبه والقائمون على اإخراجه للنور 

قريًبا اإىل الكمال.
ومن النظرة الأوىل فالكتاب من ناحية اإخراجه الفني على م�ستوى عاٍل: غالف 
اأنيق م�سقول، �سفحات وطباعة فخمة، مريحة للنظر وللقراءة، خفيف الوزن، جميل 

التن�سيق.
مو�سوع  هو  االأندل�ص،  يف  الرتجمة  الكتاب،  هذا  مو�سوع  كمثل  مو�سوًعا  اإن 
مهم يك�سف اأ�سرار هذا اجل�سر احل�ساري الذي نقل اأوروبا من عامل القرون الو�سطى 
اإىل عامل الع�سور احلديثة بقوة وثقة. ويت�سل هذا املو�سوع باأ�سباب كثرية ومبوا�سيع 
اأخرى كال�ست�سراق والآداب املقارنة والتبادل الثقايف وما اأ�سبه، مما يتطلب اللجوء اإىل 
واملوؤلفات،  والكتب  امل�سنفات  واأ�سماء  الفكرية  املجالت  هذه  الأعالم يف  اأ�سماء  �سرد 
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مما يتطلب الدقة على نحٍو كبرٍي يف �سبط ر�سم الأعالم بالعربية وبالأحرف الالتينية، 
اإىل جانب عدم اإغفال تواريخ الوفاة على اأقل تقدير؛ فالكتاب يف جوهره اتخذ الطابع 
التاأريخي، وما التاريخ اإل زمان ومكان، فاإن اأُغفل واحٌد منهما خرج البحث التاريخي 

عن مراده.
بع�س  يف  ثانوية  م�سادر  على  العتماد  الكتاب  يف  الأخرى  املالحظات  ومن 
الأحيان يف نقل حقائق، وتكرار العتماد على م�سدرحمدد يف نقاط معينة بحيث يجعل 
ال�سفحات تبدو وكاأنها ملخ�س لأفكار ذلك امل�سدر )مثل احلديث عن ترجمة العلوم 

الدينية الذي يجعل القارئ ي�سعر اأنه كله عن اليهود ب�سبب م�سادر الباحث(.
ر�سالة  على  الأندل�س  يف  الفكرية  احلياة  مو�سوع  يف  ا  اأي�سً املوؤلف  اعتمد  وقد 
دكتوراة غري من�سورة ملحمد الأمني بلغيث )احلياة الفكرية يف ع�صر املرابطني( وهذا 
اأن الر�سالة ل تتطرق للحياة الفكرية يف  غري كاٍف للحديث عن هذا املو�سوع؛ خا�سة 

جميع ع�سور الأندل�سية.
هذا اإىل جانب اخللط بني م�ستويات امل�سادر ما بني اأولية وثانوية، الذي اأدى اإىل 
خلط اأفكار كثرية يف الفروع والأ�سول، وخلط امل�سادر املتقدمة بامل�سادراملتاأخرةواأحيانا 
العتماد على مراجع عامة غري متخ�س�سة؛ فمثال املعلومة التي تقول اإن اأبناء اأوروبا 
منها مراجع  اإىل مراجع عدة  فيها  املوؤلف  اأ�سار  الأندل�سيني  العرب  يتعلمون من  كانوا 
عامة غري متخ�س�سة، وهكذا.اأما امل�سادر الأجنبية يف حوا�سي البحث فلي�س لها اأرقام 

يف منت الكتاب حتيل على احلوا�سي.
وهناك بع�س املعلومات التي لي�س لها داٍع يف بع�س الأحيان، ففي مقدمة الكتاب 
عر�َس املوؤلُف لأهم م�سادره يف البحث ومراجعه، و�سار هذا اجلزء من املقدمة كاأنه 
عر�ٌس تعريفي موجز بامل�سادر الأندل�سية، ولكنه على اأهميته مما ل داعي له؛ فقد كان 
من الأف�سل للموؤلف اأن يقف عند النقاط املميزة لكل م�سنَّف منها مبا له �سلة مبو�سوع 

كتابه الرتجمة يف الأندل�س، ومبدى ما يكن اأن ي�سيفه كل منها ملو�سوع الكتاب.
الرتاث  الباحثني يف  اأو�ساط  لدى  بها هي معروفة  ف  التي عرَّ امل�سادر  فمعظم 
احلادي  القرن  مع  تعد  مل  الأندل�سية  الدرا�سات  اإن  اإذ  الكثري،  عنها  وُن�سر  الأندل�سي، 
تلك  مبثل  التعريف  كان  حني  مثاًل،  قرن  منذ  كان  كما  جديًدا،  مو�سوًعا  والع�سرين 
امل�سادر واأ�سحابها �سرورة ل بد منها يف الكتب التي عاجلت تراث امل�سلمني يف الأندل�س.
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كما اأن املوؤلف يف حديثه عن ترجمة اأعمال الفال�سفة امل�سلمني مثاًل قدر عر�س 
�سرًيا موجزة لرتاجم بع�س م�ساهري الفال�سفة امل�سلمني، وكان يكفي مثاًل لو اأنه اأحال 

اإىل مظاّن ترجماتهم.
اأما ما بقي يف النف�س ما يقع يف باب اخلطاأ اأكرث منه يف باب املالحظة، فكان 
الأغالط الطباعية التي امتالأ بها الكتاب؛ وهي مكررة على نحٍو ملحوظ ويف �سفحات 
كثرية مما يجعل ذكرها جميًعا – اأمًرا متعذًرا، لذا �ساأتوقف عندها دون ذكر ال�سفحات.
اأوًل: الأغالط الإمالئية والنحوية التي يتلئ بها الكتاب، مبا ل يكن التجاوز 
عنه دون الإ�سارة اإليه، وهي تبداأ من اأغالط اإمالئية ب�سيطة، كاألف التفريق بعد كل واو 
تنتهي بها كلمة اعتقاًدا اأنها واو اجلماعة )وا(، بحيث كانت حتى اأ�سماء بع�س الأعالم 
التي تنتهي بواو، ي�ساف بعدها األف تفريق، كمثل اأ�سماء مدن واأ�سخا�س واأنهار:كنهر 

ايبريوا، يبدوا، اأر�سطوا، وغريها كثري.
كمثل:  الكتاب  �سفحات  على  منت�سرة  اأخرى  اإمالئية  اأغالط  جانب  اإىل  هذا 
بهذا  يكتبها  مرة  القرءان  والقطع،  الو�سل  همزات  موا�سع  هاوؤلء،  ابتداًءا،  النهظة، 

ال�سكل ومرة القراآن.
اأو  التعريف بالأعالم  اأ�سماء الأعالم واللتبا�س فيها، وعدم  ثانًيا: الأغالط يف 

الإحالة اإىل م�سادر تعّرف بهم يف حوا�سي ال�سفحات.
»طبقات  �ساحب  ا�سيبعة  اأبي  ابن  ا�سم  يف  ح�سل  الذي  الت�سحيف  مثل  من 
الأطباء« حيث ورد ا�سمه مر�سوًما على النحو الآتي: ابن اأبي الطبيعة. وهذا الت�سحيف 

مكرر يف احلوا�سي كثرًيا عند الإ�سارة اإىل كتابه »طبقات الأطباء«.
اخلطاأ يف ا�سم كتاب »ترجمات االأ�صواق« بدًل من »ترجمان االأ�صواق«.

 يف اأكرث من مو�سع اأنه  كما اأن املوؤلف اأحيانًا رمبا ل ييز حني يتحدث عن �سخ�سٍ
يتحدث عن ال�سخ�س نف�سه، نظًرا لختالف ر�سم اأو نطق حروف ا�سمه. يف حني كانت 
بع�س اأ�سماء الأعالم الأجنبية التي ُذكرت يف منت الكتاب تبداأ بحروف لتينية �سغرية، 

ولي�س باحلروف الكبرية.
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ال�شــــعب ُيــريـــــــد 
بحٌث جذرّي يف االنتفا�شة العربّية

د. جلبري االأ�صقر

)دار ال�ساقي، لندن 2013(
عر�ص: د. فتحي محمد درادكة

غور  عن  الأ�سقر  جلبير  د.  كتاب  يك�سف 
وجذورها  والجتماعية  القت�سادية  الأحداث 
في المنطقة العربية، باعتبارها �سيرورة ثورية 
للقوى الجتماعية،  الأمد، ويقدم تحلياًل  طويلة 
كما ي�سلط ال�سوء على دور الحركات التي ت�ستغل 

الدين لأغرا�س �سيا�سية ودور رعاتها.

�سدر الكتاب عن دار ال�ساقي في )382( 
لدرا�سات  اأ�ستاذ  الأ�سقر  د.  وموؤلفه  �سفحة، 
التنمية والعالقات الدولية في معهد الدرا�سات 
ورئي�س  لندن،  جامعة  في  والإفريقية  ال�سرقية 
مركز الدرا�سات الفل�سطينية في المعهد. وقد 

قيَّم د. الأ�سقر ما اآلت اإليه النتفا�سات في كل من تون�س، وم�سر، واليمن، والبحرين، 
الراهنة وم�ساعيها لحتواء  اآفاقها، وعر�س لدور وا�سنطن في الأزمة  و�سوريا، وقدر 

النتفا�سات العربية.

* باحث واأ�ستاذ م�ساعد يف التاريخ احلديث واملعا�سر/الأردّن.
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مارك�سية  قراءة  قدم  الكاتب  اأن  اإلى  ال�سافعي،  عمر  الكتاب،  مترجم  وي�سير 
لالنتفا�سات العربية من خالل عر�س مقّدمة لنقد القت�ساد ال�سيا�سي؛ معتمًدا على 
الإنتاجية  المجتمع  قوى  بين  تناق�س  يحدث  معينة  اأنه عند مرحلة  مارك�س من  راأي 
وعالقات الإنتاج القائمة، التي غالًبا ما تتحول اإلى قوى مدّمرة. ومن هنا تبداأ الثورة 
مات  الجتماعية. ويتركز البحث في الكتاب حول ثالث نقاط هي: التنمية الُمعاقة؛ ال�سِّ
الخا�سة بنمط الإنتاج الراأ�سمالي في المنطقة؛ ال�سيرورة الثورية طويلة الأمد. ويوؤكد 
في  الراأ�سمالية  الإنتاج  لعالقات  الم�سوهة  العالقة  على  ز  ركَّ الأ�سقر  د.  اأن  ال�سافعي 
ل  بطريقة  تتطّور  الُمنتجة  القّوة  وتجعل  التنمية،  عملية  تعيق  التي  العربية  المنطقة 
اإن�سانية؛ بل تتحّول اإلى قوى مدّمرة، مما يوؤدي اإلى زيادة البوؤ�س على ال�سعوب والقوة 

الكادحة، وبالتالي تحدث النفجارات.

الربيع  دول  منها  تعاني  التي  القت�سادية  الم�سكالت  عن  الأ�سقر  د.  يتحدث 
العربي، فيقول: »هناك حالة مميزة للدول التي قامت بها النتفا�سات الثورية، وهذه 
الحالة تتمثل في معدلت التنمية المنخف�سة جًدا، وهذا النخفا�س مرتبط ارتباًطا 
التي  النفتاحية  بال�سيا�سات  مرتبط  هذا  وكل  ال�ستثمار.  معدلت  بانخفا�س  وثيًقا 
النيوليبرالي  المنطق  على  مبنية  �سيا�سات  وهي  م�سر،  في  ال�سادات  نظام  بداأها 
الذي يعتبر اأن القطاع الخا�س هو محور الن�ساط القت�سادي الرئي�سي، ونتيجة لذلك 
اأ�سبحت هذه الدول »دول ريعية« وانخف�ست بها معدلت ال�ستثمار العام؛ لأن طبيعة 

الأنظمة القائمة والراأ�سمالية القائمة متنافية مع مقت�سيات التنمية«.

عت ب�سكٍل جلّي في اأغلب  ويوؤكد د. الأ�سقر اأن ال�سروط التي حددها لينين تجمَّ
البلدان العربية، نتيجة ا�ستداد البوؤ�س لدى الطبقات الم�سطهدة، ونتيجة لذلك تعاظم 
ن�ساط الجماهير اإلى حّد القيام بن�ساط تاريخي م�ستقل، واندلع الغ�سب ال�سعبي في 
البلدان العربية على غرار انتفا�سات الجوع التي �سهدتها م�سر، والمغرب، وتون�س، 
والأردن والجزائر. وكان للتكنولوجيا دور مهم في تحريك الأحداث و�سرعة انت�سارها، 
وجرى ا�ستخدام مجمل و�سائل الت�سال الجتماعية )فاي�سبوك ويوتيوب وتويتر( في 

اإقامة الت�سالت وتجميع المجموعات و�سرعة نقل المعلومات. 
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وم�سر،  تون�س  في  الحكم  اإلى  الإ�سالميين  و�سول  على  الأ�سقر  د.  ويعلق 
عن  الحديث  في  المارك�سيون  ي�ستخدمها  التي  ال�سعوب«  »اأفيون  عبارة  م�ستخدًما 
الحالة الموؤدلجة دينًيا. ومما ل �سك فيه اأن واقع الحال �سيت�سبب في الحّد من التاأثير 
النفطية بتوظيف  الأرباح  ا�ستفادوا من  الذين  الإيرانيين  المخدر لوعودهم، وبعك�س 
الأموال لخدمة اأفكارهم وك�سب عدد كبير من النا�س، منذ ما يزيد على ربع قرن. كما 
ي�سير د. الأ�سقر اإلى اأن ما ي�سّمى التطرف الإ�سالمي حركة موؤقتة، انتقالية، لكنها قد 
تدوم لثالثين او خم�سين �سنة قادمة. ويرى اأن تحالف راأ�س المال مع ال�سلطة الأمنية 
في �سوريا، نتج عنه اأن حقق قادة الأجهزة الأمنية ارباًحا كبيرة ب�سبب ال�سراكة مع 
رجال ال�سوق، ونتيجة لذلك انت�سر الفقر ب�سكل ملحوظ في �سوريا، واأ�سبح ما ن�سبته 
ر بدء الثورة من الريف باتجاه المدينة. 30% من ال�سكان تحت خط الفقر. وهذا يف�سِّ

المعاقة،  للتنمية  الكتاب  الأول من ف�سول هذا  الف�سل  في  الأ�سقر  د.  يعر�س 
الن�ساء،  ت�سغيل  ونق�س  والبطالة،  والالا�ستقرار،  والالم�ساواة،  الفقر  اإلى  ويتطرق 
النمطيات  خالله  من  فيعر�س  الثاني  الف�سل  اأما  التنمية.  على  المفرو�سة  والقيود 
والخا�سة،  العامة  ال�ستثمارات  وم�سكلة  العربية،  المنطقة  في  للراأ�سمالية  الخا�سة 

واأنماط راأ�س المال والدول الريعية والميراثية.

وجاء الف�سل الثالث للحديث عن العوامل ال�سيا�سية الإقليمية والنفط وتاأثيراته 
ووا�سنطن  الم�سلمين،  والإخوان  اأعقبت ظهوره،  التي  والتغّيرات  الحياة  مناحي  على 
وال�سعودية، وقطر والم�سهد الإعالمي العربي ودور قناة الجزيرة في كل ذلك. وتناول 
حيث  من  الثورية  العملية  ومعطيات  الثورة،  في  الفاعلة  القوى  الرابع  الف�سل  في 
الحركة العمالية والن�سالت الجتماعية، والفاعلين الجدد وتاأثير التكنولوجيا وتقنية 

الت�سالت والمعلومات.

في الف�سل الخام�س يعر�س ك�سوف ح�ساب لكل النتفا�سات العربية، ويت�ساءل 
هل هي انقالبات اأم ثورات؟ وهو هنا يعني النتفا�سات والثورات التي حدثت في تون�س، 
وم�سر، واليمن، والبحرين، وليبيا، و�سوريا. اأما الف�سل الأخير فيتطرق اإلى محاولت 
ا�ستيعاب الثورات العربية، ويعرج على العالقة بين وا�سنطن والإخوان بوجهها الجديد، 
وتاأثير الناتو على ليبيا و�سوريا، ثم يعر�س لما ي�سّميه الت�سونامي الإ�سالمي، وللفرق 
العربية  النتفا�سات  لم�ستقبل  يعر�س  الأخير  ف�سله  وفي  ومر�سي.  الخميني  بين 

ويقارنها بالتجربة التركية، ويقارن بين اأردوغان والغنو�سي، واأردوغان ومر�سي.
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حوار مع كتاب 

مـنــاهــــــــج النـقـــــد االأدبــي

تاأليف: اإنريك اأندر�صون اإمبرت 
ترجمة: د. الطاهر اأحمد مكي 

دار العالم العربي؛ القاهرة، 2009 

حوار: اأ. يو�صف محمود

 Enrique Anderson Imbert »موؤلف هذا الكتاب هو »اإنريك اأندر�سون اإمبرت
كاتب عالمي من الأرجنتين. ولد في قرطبة عا�سمة اأكبر المحافظات الأرجنتينية، 

وتخرج من جامعة بيون�س اأير�س حيث نال منها �سهادة الدكتوراة.

الإ�سباني، عمل  والنقد  الأدب  رموز  نخبة من  ال�سهير على  الكاتب  تتلمذ هذا 
اأُ�ستاًذا في الجامعة التي تخّرج منها ثم رحل اإلى اأمريكا، حيث �سغل من�سب اأُ�ستاذ 
الأدب والنقد في جامعة ميت�سغان. اأما مترجم الكتاب فهو الأُ�ستاذ الّدكتور الطاهر 
اأحمد مكي المتخ�س�س في الأدب والنقد، وقد قام بنقله من الإ�سبانية اإلى العربية 
التي  المجردة«  العلم  »قواعد  رغم  بيانه،  وُح�سن  بر�ساقته  القارئ  ياأ�سر  باأ�سلوب 
يعر�س  وهو  العلمي  الأ�سلوب  الأدبي«  النقد  »مناهج  كتاب  يعتمد  الموؤلف.  التزامها 

مناهج النقد. 

* كاتب وناقد/الأردّن.
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المختلفة على نحٍو مو�سوعي.  النقدية  المناهج  اإلى  الموؤلف في كتابه  يتطرق 
يحيط باأبعادها المختلفة. ُيحمد له اأنه ل يكتفي بعر�س هذه »المناهج« فح�سب، بل 
ب لأّي منها، بل يترك  ُيتبع ذلك بعملية »تقويم« و »موازنة« بينها. دون انحياز اأو تع�سّ
للقارئ الحرية في الختيار. ما نالحظه ونحن نذرع مادة هذا الكتاب اأن �ساحبه اأهتم 
ب� »الجانب النظري« اأكثر من اهتمامه »بالجانب التطبيقي«. وهو نف�سه يعترف بذلك 
الدرا�سات  يقّدم لطالب  اأن  الكتاب هي  و�سع هذا  الغاية من  اأن  مقّدمته  في  ذاكًرا 
»الإبداع«،  الثالثة:  الأدب  اأبواب  مغاليق  لهم  تفتح  التي  »المفاتيح«  والنقدية  الأدبية 

و»النقد«، و»نقد النقد«. مع هذا الكتاب القّيم كان لنا هذا الحوار: 

هذا  من  نفهمه  الذي  ما  المنهجي«  »النقد  ا�سمه  م�سطلح  هناك  �س1: 
»الم�سطلح«؟ 

»اإن اأي تعليق موجز ُم�سبَّب على كتاب يمكن اأن يكون مفهوًما منهجًيا. ويمكن 
اأن نجد ر�سالة ذات مظهر اأكاديمي كّلها تعوزها »المنهجية« كاملة. اإنما ُت�سمى »نقًدا 
منهجًيا« ما يمار�سه النقاد الذين ي�سهرون لكي يفهموا كل ما يدخل في �سير »اإبداع 

العمل الأدبي« الكتاب« )�س14(.

�س 2: على ماذا يتوقف فهم الظواهر الأدبية؟ 

اإّن فهم الظواهر الأدبية يتوقف على فهم كل دار�س، ومن هنا لي�س ثمة علم هو 
في نف�سه اأ�سمى من علم اآخر.

�س 3 : هل ثمة عالقة بين العمل الأدبي وبين الدرا�سة الفل�سفية؟ 

باإ�سعاعات كا�سفة قوية م�سكالت الكالم الفني، وطبيعة الأدب،  الفل�سفة تنير 
الجمالي.  والتعبير  والوظائف  والأ�سكال  والطبقات  والآراء،  والأ�ساليب  والمبادئ 
اأمثال  الأدب،  في  بتاأمالت  مناهجهم  يكّملون  الذين  هم  »الفال�سفة«  نجد  واأحياًنا 
كروت�سه وبرج�سون وهيدجر، و�سنتيانا واأورتيجا اإي جا�سيت. وهنا نقول لي�س نادًرا اأن 

تبداأ درا�سة »الأدب« فل�سفًيا. )�س 25-24(. 
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�س 4: كيف نقراأ العالقة بين »التاريخ« و»الأدب«؟ 
القرون.  امتداد  على  الأدب  تكوين  في  اأثرت  التي  الوقائع  تف�سير  هو  التاريخ 
التاريخ هو الذي يقول لنا مثاًل اإّن »ثربانتي�س« جاء قبل »جالدو�س« اأو اأن »جالدو�س« 
ن�ساأ عن »ثربانتي�س« اأو يقول لنا من هما، واأين ن�سع »ثربانتي�س« و »جالدو�س«. ولكنه 
على النقي�س، ل يقول كيف �سّكل »ثربانتي�س« و »جالدو�س« قيًما جمالّية في اأعمالهما. 

)�س26(

�س 5 : بَم يختلف »علم الجتماع الأدبي« عن »التاريخ الأدبي«؟ 
- »علم الجتماع الأدبي« يختلف عن »التاريخ الأدبي« باأكثر من اأنهما يتحركان 
في الحقل نف�سه؛ لأن مجال »علم الجتماع« موؤ�سرات الأحداث المتداخلة بين جميع 
اأو غير مبا�سرة، فغايته  الأفراد الذين ي�سهمون في الحياة الأدبية، بطريقة مبا�سرة 
الحياة الأدبية ولي�س الأدب. اأما التاريخ فو ا�ستح�سار �سورة الما�سي الإن�ساني، فاإذا 
بنينا هذا الما�سي بالكتابة التي تعّبر عن تجاربنا ال�سخ�سية اأ�سبح لدينا »تاريخ اأدب. 

)�س 26 و28( 

�س 6 : ما ال�سرط الجوهري لنقدي اأي عمل اأدبي؟ 
 - ال�سرط الجوهري لنقد اأي عمل اأدبي هو التمّكن من »اللغة« التي ُكتب فيها، 
اللغة  لتحديد طبيعة  اللغة  بها علماء  يقوم  التي  الدقيقة  الدرا�سات  فاإن كل  ثم  ومن 

�سوف ت�ساعد في درا�سة الأدب. )�س 30(

�س 7 : ماذا يجب اأن يفعل »الناقد« اإذا اأراد اأن ي�سوغ اأحكاًما، وهو يدر�س العمل 
الأدبي؟ 

 - عليه اأن يتجنَّب بع�س »الأوهام« ومنها: العتقاد اأن الأعمال الأدبية يجب اأن 
ت�سنف طبًقا لالأنواع التي تنتمي اإليها كما لو اأن الأنواع – وهي مجرد مفاهيم عقلية 
– ت�ستطيع اأن ت�سفي عليها الجودة اأو تنزعها عنها. وبدل من اأن ُينظر في داخل العمل 
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يقراأ العنوان الخادع الذي األ�سقه بع�س الموؤدبين بالأدب. وعن هذا »الوهم« ي�سدر 
وهم اآخر: العتقاد باأنه توجد »طبقّية« بين الأنواع، فنوع »الرواية« مثاًل ي�ساوي اأكثر 
من نوع »الق�سة«، وبالتالي ل ُبّد اأن ت�سع اأف�سل ق�س�س »بورخ�س« تحت اأ�سواأ روايات 
ا: وهم اأن »القيمة الجمالية« يجب اأن  هيجو و�ست، بعدة درجات. ومن هذه الأوهام اأي�سً
تقوم طبًقا لخدمتها اأو عدم خدمتها، لنقيم تعتبر اأعلى. ومن ُهنا جاء التجاه )الذي 
على الناقد اأن يقاومه( اإلى اإدخال اعتبارات ذات طابع اأخالقي في درا�سة النقد. 

اأن يقول لنا اأحد اإن هذه »الرواية« اأخالقًيا مثالية، اأو النقي�س، لي�س نقًدا اأدبًيا، 
واإنما ت�سّرف عملي ل�سالح الخير. )�س 53(

ومو�سوعات  ومدار�س  وحركات  ع�سوًرا  هناك  اأن  فالعتقاد  الأخير،  الوهم  اأما 
 في ديمقراطية على كل الأعمال، التي  واأ�سكال حققت جماًل رفيًعا، واإن هذا الجمال �سعَّ
تحتمي تحت كل واحدة من هذه المفاهيم التجريدية. )دون اأن نالحظ اأن هذه الأعمال 

واأحياًنا، موجودة هناك لمجرد ُمخاطرة خارجية، ولي�س لمزايا ذاتية(. )�س 54( 

�س 8: هل لنا اأن نعرف �سيًئا عن »نقد النقد«؟
-  في الأعوام الأخيرة ظهر »نقد النقد«، وهو يهّدد باأن ي�سبح علًما جديًدا. 
اإحدى طرق »نقد النقد«، تتمثل في اختيار ن�سو�س عدد قليل من كبار »النقاد« فقط، 
قيمهم  وقوائم  الأدب،  عن  ونظرياتهم  العالم،  عن  الفردية  مفاهيمهم  رموز  وفك 

واأ�ساليبهم، اأي اأن ن�سع مع النقاد ما ي�سعه النقاد مع ال�سعراء.

والأدب في راأيهم يقع في »ال�سمير« �سمير »الكاتب« اأو �سمير »القارئ«. نقاد 
يبالغ  وكما  الخال�س«،  الجمالي  »الراأي  اأو  »المتعة«  نحو  يتجهون  المثالية«  »الفل�سفة 
القيمة  يبالغ هوؤلء في  العر�س«  »قيمة  و  »البيئة«  »التكيف« مع  قيمة  »الواقعيون« في 
الت�سويرية والتعبيرية، ولمواجهة القيمة الجمالية للعمل الأدبي مبا�سرة يفهمونها من 

»الن�س«. )�س 71( 
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محاكاة  في  الفني«  »العمل  يح�سرون  ل  فهم  الوجودية«  »الفل�سفة  اأتباع  اأما 
الأ�سياء الخارجية كما هو الحال عند »الواقعيين«، ول في »حد�س خال�س« يتج�ّسم في 
مادة، كما هو الحال عند المثاليين، واإنما في تعبير ل يبذل جهًدا لكي يبقى في اأحد 

المحورين: المو�سوعي والذاتي.

ويرى النقاد الوجوديون اأن »العمل« يتولد في اإن�سان اختار الن�ساط الأدبي، ومن 
الفعل الحر الم�سئول عن اختيار كتابة هذا العمل ولي�س �سيًئا غيره، وهو ما علينا اأن 

نحّلله عالمًيا في �سمير الكاتب. 

�س10: كيف نقراأ »النقد المارك�سي« ل� »الأدب«؟
ات« يمكن اأن تقبل ب�سهولة اأكثر من الآخرين.  في النقد المارك�سي توجد »ُم�سلمَّ
مثاًل: يمكن اأن نقبل ب�سهولة »ُم�سلَّمة« اأن »العمل الأدبي« لي�س مجرد انعكا�س للمجتمع 
فح�سب، واإنما يظهر مع غاياته ذاتها، ويحرك م�ساعر القراء. وبهذا المعنى ي�سهم 
في تطوير المجتمع. ولكن لي�س من ال�سهل قبول نظرية القيم النقدية المارك�سية التي 
»الطبقات  �سيا�سًيا مع تحرير  لتالقيه  رديًئا طبًقا  اأو  يعقب جيًدا  ما  اأن عماًل  تعتقد 

المطحونة«.

�س11: ماذا عن »المنهج النف�سي« في تف�سير »الأدب«؟ 
بما اأن غاية النقد »الأدب« ولي�س »علم النف�س:، فاإن النقد ل يمكن اأن يتحول 
اإلى »علم نف�س«، وكل ح�ساد العمل اإلى مظهر نف�سي يقّدم لنا نظرية عن ال�سخ�سية 

الإن�سانية، ولي�س نقًدا اأدبًيا.

»العمل  بناء  في  تخ�س�س  نقًدا  الأخيرة  الأعوام  في  »النقد«  عرف   :12 �س 
ال�سكلي«. كيف نقراأ هذا التجاه؟ 

معلومات  تحليل  يمكن  »�سكل«  في  يوجد  الأدبي  العمل  كل  اأّن  »ال�سكلّيون«  يرى 
بنائه التف�سيلية. اأي اأن العمل له �سكل داخلي م�سدره »الحد�س الفني«، وعر�س هذا 
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للتحليل.  ُكتب فيها يعطينا »�سكاًل مو�سوعًيا« قاباًل  التي  اللغة  الداخلي« في  »ال�سكل 
ما ُيدر�س لي�س مادة العمل واإنما تنظيمه، تحليل بناء ولي�س تحليل عنا�سر. واإذا فّكك 
»ال�سكليون« عماًل فاإنما ليعيدوا تركيبه. بع�س »ال�سكليين« ل يهتمون بال�سياق التاريخي 
ول بالقيمة الجمالية للعمل الذي يحلّلونه. اإنهم يطلبون من التاريخ كّل المعلومات التي 
ا  يحتاجونها، ولكنهم بعد لك ُيل�سقون اأب�سارهم بالن�ّس، وعندما يحلّلون لغويًّا ن�سً

ا معرفة تاريخ اللغة. يفتر�سون اأي�سً

في  الغني  الأدب  تف�سيله  الأولى  علتين:  يعاني  اأن  ال�سكلي  المذهب  تعّود  لقد 
علمية،  لغة  ل  يف�سّ اأنه  والثانية  الغام�سة.  ورموزه  الخفّية  وغاياته  واألغازه،  اأ�سكاله 
حملت هوؤلء النقاد على اأن يلغوا من التحليل الجوانب النف�سية والجمالية. )�س 138( 

�س13: اأخيًرا، ماذا يجب على »الناقد« اأن يفعل ليم�سك ب� »قيمة« ما في العمل 
الأدبي؟ 

عليه اأن يدخل في كل جملة مقروءة، ثم قلياًل قلياًل بكل اإمكاناته، وبكل معارفه، 
»يحد�س«، و »يدرك« و »يتلطف، و »يقارن« و »يتذكر« و »يعرف«، و »يتذوق« 

و»يفكر« و»يحلل«، وتركيب كل هذا »التّطور« من اللتقاط يحمله اإلى »الحكم«. 

وعلينا اأن تعلم اأّن الذين ي�سيئون فهم »النقد«، كالذين ي�سيئون فهم »الفل�سفة« 
والذين ي�سيئون فهم »العلم« )�س 175(.
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»الريادية: االإبداع يف اإن�شاء امل�شاريع«

Entrepreneurship
للدكتور اإبراهيم بدران، و د. م�صطفى ال�صيخ

دار ال�سروق للن�سر والتوزيع 
عمان – الأردن / رام اهلل – فل�سطين، 2014

د. محمود قظام ال�صرحان

ت  غطَّ ف�ساًل  ع�سر  ثالثة  في  الكتاب  يقع 
في  وجاء  الكبير.  القطع  من  �سفحة   )528(
القت�سادية  القدرة  اأن  للموؤلِّفين  التقديم 
ق اإلَّ من خالل ن�ساط المجتمع  الجتماعية ل تتحقَّ
الأفراد  واإقدام  والموؤ�س�سات،  الأفراد  واإبداعات 
على القيام بم�ساريع جديدة بكل ما يكتنف ذلك 
ما  وبكل  والوقت،  والجهد  بالمال  مخاطرة  من 
وبناء  والحرية  المغامرة  متعة  ا من  اأي�سً يرافقها 
الجديد،  الإن�ساني  والنموذج  والمعرفة  الثروة 
والقدرة على  المثابرة  الأمر من  يتطلَّب  ما  وبكل 

التجديد والبتكار في الفكرة والإدارة وال�سلطة والخدمة والتمويل وقراءة الم�ستقبل. 
كل ذلك هو جوهر الريادية.

* اأكاديي؛ مدير عام مركز القرية الكونّية، وع�سو املنتدى/الأردّن.
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الخلفية القت�سادية  اإطار من  والتف�سيل في  بالتحليل  الريادية  تناول  تم  لقد 
بعقل  الم�ساريع  واإن�ساء  الريادية،  متطلبات  م  تفهُّ من  القارئ  ن  تمكِّ التي  العري�سة 
ريادي والإبداع فيها حتى تتحول الم�ساريع من بدايات �سغيرة متوا�سعة اإلى موؤ�س�سات 
اإلى  اإ�سافة  الجتماعي،  القت�سادي  البنيان  في  اأ�سا�سية  لِبنة  ت�سكل  وقوية،  را�سخة 

تحقيق الذات الفردية والموؤ�س�سية والجمعّية بكل اآمالها وطموحاتها.

والريادية ل تقت�سر على الم�ساريع القت�سادية وم�ساريع الأعمال فقط، واإنما 
اإطار اجتماعي وا�سع  اإلى  اإطار فردي محدود  اأو جهد يتحّول من  اإلى كل عمل  تمتد 

ومنظم.

ن الكتاب في ال�سفحة )25( اإ�سارة اإلى اأن الدرا�سات التي اأجرتها العديد من  يت�سمَّ
م�ستوى  على  الثروة  وبناء  للتنمية  الو�سائل  اأف�سل  اأحد  اأن  توؤكد  الدولية  الموؤ�س�سات 
الريادية  ثقافة  خلق  هي  النامية،  المجتمعات  خا�س  وب�سكل  والمجتمع،  الفرد 
والممار�سات  المجتمعية  الثقافة  من  كجزء  وتاأ�سيلها   Entrepreneurial Culture
اليومية لالأفراد والموؤ�س�سات، وكذلك تعزيز الجهود التي يقوم بها اأ�سحاب الهتمام 

بالم�ساريع وخا�سة من ال�سباب.

واأ�سار الموؤلِّفان اإلى اأن ال�سّن الذي يبداأ الرياديون به في م�ساريعهم ابتداًء من 
اإلى 72 �سنة، مع التركيز على الجانب الجتماعي في النهو�س القت�سادي  16 �سنة 

الن�سط للفرد والمجتمع على حٍد �سواء، مما يتطلَّب:

والجماعات  الأفراد  لدى  والقيمي  والفكري  والذهني  النف�سي  ال�ستعداد   •
والمجتمعات لالنخراط في العمل القت�سادي بعيًدا عن وظائف الدولة.

توظيفها  في  والخبرة  والجماعات  الأفراد  لدى  والمهارات  التدريب  • توفير 
لإنتاج ال�سلع والخدمات، واإقامة الم�ساريع، والقدرة على التعامل مع الأ�سواق المحلية 

والدولية.

ثقافة المجتمع في  من  كجزء  �سحيحة  مجتمعية  اقت�سادية  ثقافة  • اإ�ساعة 
المفاهيم  على  تقوم  بحيث  مبكر،  وقت  في  ال�سباب  لدى  وخا�سة  �سرائحه،  مختلف 

العلمية والواقعية لتكوين الثروة الفردية والموؤ�س�سية وثروات الأمم.
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• تنامي تلك الأفكار والأ�ساليب الإنتاجية التي ي�ستثمر فيها الفرد مكامن الإبداع 
الخ�سائ�س  تلك  كانت  مهما  وميزاته  وي�ستثمر خ�سائ�سه  لديه،  والمهارات  والتفوق 

والمميزات ويحولها اإلى اإطار تحفيزي للم�ساريع الإنتاجية التي ي�سطلع بها.

• اقتحام ال�سباب في فترة مبكرة �سوق العمل والإنتاج من خالل المواءمة بين 
المتوا�سعة،  والبدايات  المغامرة،  المبا�سرة، والجراأة في  والعزيمة  المتميز  التاأهيل 

واحتياجات ال�سوق من �سلع وخدمات.

والتنفيذ  والتخطيط  التفكير  في  المواطنين  من  عدد  اأكبر  انخراط   •
لم�ساريعهم الخا�سة من منطلق الريادية كاأ�سلوب تفكير وعمل واإنجاز.

بناء  اأن  اإلى   -  )53( ال�سفحة   - الكتاب  من  اأخر  مكان  في  الموؤلِّفان  واأ�سار 
الم�سروع ال�سخ�سي الناجح؛ اأي تمويل طاقات الفرد واإبداعاته وم�ساركته منفرًدا اأو 
اأكبر حجًما واأكثر تعقيًدا لبناء الثروة واإعادة ا�ستثمارها، يمثل  من خالل موؤ�س�سات 
باأ�سره ...  اإنجازات اقت�سادية واجتماعية للمجتمع  الناجح الوحيد لتحقيق  المدخل 
وبقدر ما تكون ا�ستعدادات الأجيال لخو�س غمار التجربة بجراأة وعقل بال�ستناد اإلى 
العلم، بقدر ما يمكن فعاًل تحقيق نجاحات باهرة في الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة 

لالأفراد والم�ساريع الكبرى للموؤ�س�سات.

اإن المدقق في الكت�سافات والم�سروعات والختراعات والإنجازات والم�ساريع 
حققوا  الذين  هم  الأفراد  اأن  يكت�سف  المتقدمة،  الدول  في  الثروات  وبناء  الريادية 
الإنجازات وبنوا الثروات وغّيروا البنية القت�سادية والجتماعية من خالل الموؤ�س�سات 
وجه  الرياديون  الطموحون  الأفراد  غيَّر  لقد   ... العالم  وجه  تغير  وبذا  والم�ساريع. 

الح�سارة الإن�سانية من خالل حما�سهم واإقدامهم ومخاطرتهم ومثابرتهم.

اإن الحالة المتفاعلة بين الإن�سان والإنتاج والطبيعة، التي تدفع قطار التقدم اإلى 
الأمام، جعلت من التعليم الم�ستمر والتدريب واكت�ساب المهارات دون توقف �سرورة 
تدفع  التي  هي  الحالة  وهذه  بتفوق،  متغيراته  مع  والتعاي�س  الع�سر  لمواكبة  حتمية 

الإن�سان لي�سبح اإن�سان المعرفة، والمجتمع ليكون مجتمع المعرفة.
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فالريادي هو ذلك ال�سخ�س اأو مجموعة الأ�سخا�س الذين ياأخذون بالمخاطرة 
اأو حتى م�سروع  اإدارة وتنظيم م�سروع اقت�سادي،  اأو  اإن�ساء  الم�سوؤولية في  ويتحملون 

اآخر علمي اأو ثقافي اأو اأ�سا�سي اأو تعليمي ... اإلخ.

ورغبة  بالنف�س  وثقة  وممار�سة  وتربية  ثقافة  منها هي  في جزء  والريادية هي 
ويتقن  ويكت�سبها  الإن�سان  يتعلمها  مهارة  الآخر  الجزء  وفي  والنطالق،  الحرية  في 

مفرداتها بالممار�سة والتعلم.

مجموعة  »باأنها  لها  المعا�سر  المعنى  اأ�سبح  اأن  اإلى  الريادية  رت  تطوَّ وقد 
اأو  اإن�ساء  في  للدخول  م�ستعًدا  الريادي-   - �ساحبها  تجعل  التي  المركبة  ال�سفات 
تطوير م�سروع معين لح�سابه ي�سع فيه �سيًئا بارًزا من الإبداع والبتكار التكنولوجي اأو 
الإداري اأو المالي اأو الت�سويقي اأو الثقافي اأو الجتماعي اأو العلمي ... اإلخ. كل ذلك من 
ل مخاطرة الخ�سارة بالدرجة نف�سها للتمتع  خالل المثابرة والإ�سرار وال�ستعداد لتحمُّ

ببهجة الربح واإر�ساء الذات.

ومن هنا ن�سل اإلى خم�سة جوانب رئي�سة في تعاريف الريادية وهي:
بمدخل جديد يعطيه قيمة عالية. م�سروع  اإحياء  اأو  تطوير  اأو  اإن�ساء  • عملية 

والقيادة والإدارة. والمال  والجهد  الوقت  • تخ�سي�س 
وابتكار خا�س. اإبداع  • اإدخال 

المختلفة بجراأة وثبات. المخاطر  • تقبل 
• ا�ستقبال المكافاأت الناتجة مثل الر�سا والقيادة وال�ستقالل والمال وال�سمعة 

والنفوذ وال�سهرة.

خوف  دون  بال�سعوبات  ووعي  تهور  دون  اإقدام  الريادية  اإن  القول  وخال�سة 
ومخاطرة مح�سوبة.

خ�صائ�ص الريادية

اأ�سحاب  تمكن  التي  والإبداعات  والأ�سلوب  والمهارة  الم�سار  هي  • الريادية 
الم�ساريع من تحقيق اأهدافهم.
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• الريادية هي ال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والب�سرية المتاحة للو�سول 
اإلى نتاج خدمة اأو �سلعة جديدة.

ويعزز  والنطالق  الحرية  معه  يحمل  خا�س  موؤ�س�سي  ذاتي  م�سار  • الريادية 
القدرة على الختيار ويحرر الريادي من قيود العمل.

المهارات الفنية واالإدارية االإبداعية

لي�ست  نف�سه  الوقت  وفي  والمغامرة،  الطي�س  لي�ست  الإطار  هذا  في  الريادية 
نحو  والتطلُّع  وروّية  تعقل  بكل  الأمور  درا�سة  هي  واإنما  والت�سكك،  والتردد  الخوف 

الم�ستقبل بكل ب�سيرة.

�صفات الريادي
 • طموح.

• ا�ستقاللية.
• الب�سيرة.
• الواقعية.

التعليم. – دائم  • التعلمية 
البديهة. • �سرعة 

• مبتكر.
• المخاطرة.
• المرونة.
• المثابرة.
• التفاوؤل.
    ...اإلخ.

والمراجعة مرات  القراءة  ت�ستحق  التي  القالئل  الكتب  الكتاب من  فهذا  وبعد 
ومرات، ومن هنا فاإنني اأدعو لقراءته ومراجعته، ول غنى لأي راغب بالريادية والتميز 
والنجاح عن قراءته. فال�سكر اأجزله للموؤلَفين على ما اأبدعا في �سفحات هذا الكتاب 

من تميز، وكذلك اإبداع وا�سح وبّين.
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الريادّية في االقت�شاد
اأ. ح�شام عاي�ش* 

ال�صغل ال�صاغل لالقت�صاديين 

الذي  ما  لالقت�ساديين  ال�ساغل  وال�سغل  الأمم«  »ثروة  �سميث  اآدم  كتاب  منذ 
يجعل القت�ساديات غنية؟ وما الذي يقود م�سيرة نهو�س ال�سعوب وازدهارها؟ فلقد 
 الفكر القت�سادي العالمي بالكثير من النظريات والأفكار التي �ساحبت اأو �ساركت  مرَّ
الحرية  واأ�سا�سة  الكال�سيكي  النمّو  من  القت�سادية؛  المناهج  في  التغيُّر  قيادة  في 
اإلى نظرية مارك�س وكينز حيث الفجوة بين الدخل وال�ستهالك  للفرد،  القت�سادية 
التي �سنَّفت  المتوازن، وغيرها  المتوازن وغير  النمّو  يتم ملوؤها بال�ستثمار، ونظرية 
اأن طرح  اإلى  القت�سادي،  الرائد  دور  اإغفال  اأو م�ستهلكين، مع  اإّما منتجين  الأفراد 
المفكر القت�سادي الريادي �سومبيتر Schumpeters نظريته للنمّو القت�سادي، التي 
م )الريادي(، والدور الذي يقوم به من خالل  المنظِّ ز اهتمامه من خاللها على  ركَّ
عملية التجديد، منطلًقا من افترا�س وجود اقت�ساد يتميز بالمناف�سة الكاملة لكن في 
مين لإدخال  ا جديدة �سوف تظهر اأمام الُمنظِّ حالة توازن راكد، ليلحظ اأن ثمة فر�سً
تغييرات في الطرق التي تمزج بها عوامل الإنتاج اأو تنظم بها ال�سناعة، ولي�ساهم اإلى 

جانب اآخرين في �سياغة مفهوم جديد للتقّدم القت�سادي غير التقليدي.

من النهج التقليدّي اإلى الريادّي 

واليوم، فاإن الأردن والبالد العربية اأكثر ما يكونوا في حاجٍة اإلى الفكر الريادّي 
والم�سروعات الريادية والرياديين، من اأجل تحقيق نمو اقت�سادي قوي وغير تقليدي 
في  زيادة  وتحقيق  الإجمالي،  المحلي  الناتج  بزيادة  الحالية  الو�سعية  من  للخورج 

* حملل وكاتب اقت�سادي/الأردن.
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يتم  لن  وذلك  لمواطنين،  الجتماعي  الو�سع  تح�سين  وبالتالي  الفرد،  دخل  م�ستوى 
العملية القت�سادية؛ بل ل بد من دفعة قوية في  ت�سيير  التقليدي في  النهج  باعتماد 
ُم�سافة جوهرّية  قيمة  اإلى  توؤدي  التي  الريادية  الم�سروعات  من خالل  المجال  هذا 
لها  ي�سمح  اقت�سادي  م�ستوى  اإلى  الو�سول  للدولة  يتيح  الذي  الأمر  القت�ساد؛  في 
القت�سادية.  التنمية  نحو  فائ�سها  من  منا�سب  حجم  توجيه  في  تلقائًيا  بال�ستمرار 
ابتداًء ليرتفع  اإلى وجود اختاللت هيكلية لبد من معالجتها  لكن واقع الحال ي�سير 
ل النتقال اإلى مرحلة التنمية  ا ُي�سهِّ النمّو القت�سادي اإلى الم�ستوى الذي يحقق فائ�سً
فهناك  لذلك  والرّواد.  الذاتية  الموارده  العتماد على  الحقيقي، من خالل  بمعناها 

ارتباط وثيق بين مفهوم النمّو القت�سادي الريادي والتنمية القت�سادية.

ال�صيا�صات الُكلّية

على  الم�ساعدة  العوامل  من  الدولة  في  الكلية  ال�سيا�سات  تكون  اأن  ُيفَتر�س 
النمّو  الم�ساهمة في  اقت�سادية داعمة بهدف  �سيا�سات  الأعمال، وو�سع  تنمية ريادة 
وم�ستوى  منخف�سة،  فائدة  واأ�سعار  منخف�س،  ت�سخم  معدل  ذلك  ومن  القت�سادي. 
عدة  ال�سغيرة  الم�سروعات  اإن�ساء  يتطلب  كما  اأقل.  وبيرقراطية  م�ستقّر،  اأ�سعار 
روافع مثل تطوير الأنظمة ال�سريبية الداعمة لها، وت�سهيل الو�سول لل�سوق من خالل 
والمتو�سطة  ال�سغيرة  للم�سروعات  حقيقية  ا�ستثمار  فر�س  اإيجاد  على  الم�ساعدة 
)ال�سركات الكبيرة في اليابان ُمطاَلبة قانونًيا ببناء تحالفات ا�ستراتيجية مع ال�سركات 

ال�سغيرة باعتبارها من الموردين والمقاولين من الباطن(

ال�صيا�صات الجزئّية

ودعمها  المناف�سة  تطوير  هدفها  فاإن  الجزئية،  ال�سيا�سات  م�ستوى  على  اأّما 
من خالل اإيجاد بيئة ا�ستثمارية �سحية؛ اإذ يمكن توفير برامج دعم مادية كالتمويل 
التاأ�سي�س،  ومهارات  والتدريب  التعليم  ي�سمل  معنوي  ودعم   . والمعدات  والمباني 

وغيرها. 
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اإطالق الطاقات المبدعة

التاريخ  عبر  القت�سادي  وتقدمها  الأمم  نهو�س  اأن  نلحظ  ونحن  ذلك  نقول 
اأبنائها وبناتها، وعلى فهم  اإطالق الطاقات المبدعه من  قد اعتمد على قدرتها في 
مقومات الريادة والإبداع، وتكييفها بما يخدم حاجات المجتمع وغاياته... وعلى هذه 
اإبراهيم بدران  اإن�ساء الم�ساريع«، للدكتور  القاعدة جاء كتاب »الريادية: الإبداع في 
الحاجة  باأم�ّس  نحن  ريادي  وفكر  ريادية  لثقافة  ليوؤ�س�س  ال�سيخ،  م�سطفى  والدكتور 
اإليهما، مما يجعل منه كتاًبا ا�ستثنائًيا والأردن ينتقل من حال اقت�سادي اإلى اآخر اأكثر 
تطوًرا وانفتاًحا، وهو يوؤثر في محيطه تقدًما وتحديًثا وتطويًرا وابتكاًرا بن�ساٍط وداأب 
وبراعة وتفكير الرّواد من القت�ساديين والمفكرين والأدباء والمعلمين الأوائل، ليكون 
هذا البلد موئاًل لالإن�سان الريادي الخالق باعتباره اأغلى ما نملك ح�سب ما كان يردد 

القائد الباني جاللة المغفور له الملك الح�سين طيَّب اهلل ثراه. 
ا فيما يحتاج  العالم العربي على مدار العقد القادم اإلى  وياأتي هذا الكتاب اأي�سً
ايجاد ما يزيد عن )80( مليون وظيفة، بزيادة قدرها 40% عن الوظائف الحالية. 
اإلى  ثالث  بعد  �سنوًيا  وظيفة  األف   )100 اإلى   70( اإيجاد  اإلى  نحتاج  الأردن  وفي 
تتاأهب  التي  ال�ساّبة،  لل�سريحة  ال�سكاني  النمّو  وتيرة  لمواكبة  الآن  �سنوات من  خم�س 
لالن�سمام اإلى �سوق العمل التقليدي. هذا مع وجود ن�سبة تعد باأكثر من ن�سف ال�سكان 
في �سن الخام�سة والع�سرين، لكن واقع الحال ي�سير اإلى �سعوبة اإيجاد عدد �سخم من 
الوظائف في ظّل الفجوة المتزايدة بين متطلبات الوظائف في �سوق العمل والمهارات 
التي يمتلكها ال�سباب، ما يدفع بهم وبعد ا�ستكمال تعليمهم اإلى الن�سمام اإلى جي�س 
الطاقات  هذه  من  الفعلية  ال�ستفادة  من  المجتمع  يحرم  مما  العمل،  عن  العاطلين 
القت�سادية. لذلك، فاإن ال�سباب ُمطالب باأن يكون ريادًيا لأن التحدي القائم حالًيا 
في �سوق العمل يفر�س عليه ذلك. فالم�سروعات ال�سغيرة والمتو�سطة والريادية تعتبر 
م�سروعات  نحو  التوّجه  من خالل  بطالتهم  من  للتخل�س  ال�سباب  لهوؤلء  وا�سًعا  باًبا 
حقيقية وُمنتجة، و�سناعة ت�ستمر وتدوم حتى وقت طويل، والبحث عن حاجات ال�سوق 
الحقيقية، التي �سُيعَتَمد عليها لرفع ن�سب التوظيف، وخف�س البطالة، وزيادة م�ساهمة 
القطاع الخا�س في الناتج المحلي، ورفع م�ستويات الحركة التجارية البينية الداخلية 
القت�ساد  في  تاأثير  من  ذلك  يلي  وما  والعالمي،  الإقليمي  المحيط  مع  والخارجية 
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ال�سوء على نجاحات  ت�سليط  بارًزا في  دوًرا  الإعالم  يوؤدي  والعالمي، حيث  الإقليمي 
الراأ�سمالية  التو�سعية  قدراتها  ز  لتعزِّ البنوك  دور  ياأتي  ثم  ومن  الريادية،  ال�سركات 
باأ�سكالها المختلفة من اأجل زيادة قدراتها، ورفع م�ستوى خبراتها الإدارية والمالية، 

لتكون قادرة على النمو وجعل ال�سوق ُم�ستهَدفة للتناف�سية التمويلية.

من هو الرائد االقت�صادّي؟

فرن�سي  اقت�ساد  عاِلم  اإلى  القت�سادي(  الن�ساط  )رائد  ابتكار م�سطلح  يعود 
ف هذا الم�سطلح باأنه ال�سخ�س الذي يحّول الموارد القت�سادية  يدعى �ساي، الذي عرَّ
اأو ينقلها من ا�ستخدام �سئيل الإنتاجيه اإلى ا�ستخدام اأعلى في انتاجيته وفي العائد 
القت�سادي على تلك الموارد. وقد كان ت�سومبيترهو من قال اإن التقدم القت�سادي 
من  واإنما  عليها،  تح�سينات  اأُدخلت  لو  حتى  نف�سها  بالأفعال  ال�ستمرار  على  يقوم  ل 

المبادرات الجديده المختلفه كلًيا عما جرت العادة عليه.
بماله  يغامر  ُيخاطر،  ال�سفوف،  م  ليتقدَّ ال�ستب�سار  يمتلك  الرائد  فاإن  لهذا، 
اأو مفيًدا، حتى لو تطلَّب الأمر تدمير عادات  وم�سيره وم�ستقبله لينتج �سيًئا جديًدا 
والرّواد  الخاّلقة(.  الفو�سى  )ولي�س  الخاّلق  التدمير  قاعدة  على  م�ستقرة  معيقة 
هم قلة في اأي مجتمع، لكنهم ي�سنعون الفارق دوًما، وكل مجتمع يخلو من الرّواد ل 
يتقدم �سواء قبلنا ذلك اأم لم نقبل. ومن هنا كان الرائد القت�سادي مبادًرا متحّماًل 

للمخاطر، ويرى بثاقب ب�سيرته اأن هناك ما يمكن عمله. 

ما هي �صفات الرّواد؟

�سفات  بكل  تحّلوا  الذين  القت�ساديين  من  الرّواد  هوؤلء  فاإن  المعاني،  بهذه 
الريادة، ك�سروا القوانين ال�سائدة و�ساغوا جديًدا غيرها، وكان لديهم اإرادة القيادةل 
وقطاعات  اأ�سواق  لخدمة  الراهن  على  تقدمت  واأدوات  اأ�ساليب  م�ستغلين  النقياد، 
ثم  ن�ساطها،  دعم  اأو  وجودها  ت�سجيع  اأو  ابتكارها  اأحياًنا  عليهم  كان  بل  اقت�سادية، 
هم لديهم قوا�سم م�ستركة، كعالقاتهم الحميمة مع الآخرين، وقدرتهم على التاأثير 
فيهم، وامتالكهم قدرات كبيرة على الإقناع والخيال الوا�سع، وتمتعهم بب�سيرة نافذة، 
وفهمهم للمواقف التي يتعر�سون لها بطريقة مختلفة عن الآخرين، اآي اآتهم ينظرون 
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اإلى المور من زوايا تختلف عن وجهة النظر العاديه، وتفكيرهم البتكاري وتعلمهم 
من الر�سائل التي يتلقوها، اأي التنقيب تحت ال�سطح اإلى اأعماق الم�سائل وجذورها، 
وعدم  متجّددة،  وطاقة  وتفاوؤل  حما�سٍة  من  لالآخرين  الُملهم  الإيجابي  وتفكيرهم 
ياأ�سهم من النتائج غير المر�سية، وثقتهم باأنف�سهم، وبلورتهم لروؤى وا�سحة و�ساحرة 
اإذا لزم  القرارات  اتخاذ  المح�سوبة، و�سرامتهم و�سّدتهم في  وُملِهمة، ومخاطرتهم 
الأمر، واإقامتهم الروابط مع الآخرين ب�سرعة ودون جهد تقريًبا واكت�سافهم احتياجات 
الآخرين مبكًرا، واكت�سابهم لالحترام، وتقّبلهم للنقد وانغما�سهم في العمل، وتمتعهم 
ُنقارب الفكر الريادي الذي �سنعه  بروح الدعابة والأناقة والع�سرية. بهذه الروحية 
فارقة  لديهم عالمات  ُم�ستدام، فكانت  اقت�سادي  اإنجاٍز  اإلى  الأفكار  ريادّيون حّولوا 

في القت�ساد. 

مبادرات ريادّية

هنالك الكثير من المبادرات الريادية التي اأطلقها جاللة الملك عبداهلل الثاني 
ولدينا  والديمقراطية،  الموؤ�س�سات  وتمّيز  التعليم،  مجالت  في  رانيا  الملكة  وجاللة 
وموؤ�س�سات  الخا�س  للقطاع  ريادية  ومبادرات  للتمّيز،  الثاني  اهلل  عبد  الملك  مركز 
د في ال�سيا�سات الحكومية  المجتمع المدني، لكنها لم تتحول بعد اإلى ثقافة عامة تتج�سَّ
المجتمعي  الهتمام  مركز  في  الريادي  من  تجعل  التي  والقوانين،  الخا�س  والقطاع 
الكامل، ولي�س محل اهتمام ورعاية راأ�س الدولة، على اأهمية وريادة تلك الرعاية، التي 

تفتح الباب وا�سًعا اأمام ت�سكيل منظومة مجتمعية ريادية. 

االأعالم الحمراء الدالة على غياب الريادّية

الريادية  والم�سروعات  الريادي  والتفكير  الرياديين  لغياب  الآخر  الوجه  اإن 
انخفا�س  الوطني جراء  الناتج  يعني نق�س  الذي  والتخلف القت�سادي،  التراجع  هو 
الرّواد  اأن  ُتظهر  رتو�س  دون  واقعنا  على  �ساملة  فنظرة  القت�سادي.  الن�ساط  حجم 
القت�ساديين وغيرهم، والم�سروعات الريادية القت�سادية وغيرها، اإّما اأنها معدومة 
اأو  اأنها غير موجودة  اإما  تاأثير اقت�سادي محدود. فالبيئة الحا�سنة  اأو ذات  اأو قليلة 
�سعيفة التاأثير، ومن عالمة ذلك معدلت النمو القت�سادي غير الم�ستقرة على اتجاه 
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اأكثر من  لي�سم  الذي ت�سخم  العام  القطاع  الم�ستدامة في ت�ساعدها، وحجم  وغير 
المناف�سة و�سعف  وانعدام  والخ�سائر  الم�سار  العاملة، مع كل  القوى  40% من حجم 
الإنتاجية التي يعاني منها، بل العوائق التي ي�سعها اأمام الحركة القت�سادية الريادية 
خريجي  بين  البطالة  وارتفاع  والمتعّلمة،  الماهرة  العاملة  الأيدي  وهجرة  للمجتمع، 
الحقيقي،  الفردي  الدخل  متو�سط  وانخفا�س  الفقر،  معدلت  وزيادة  الجامعات، 
والحجم المنخف�س لم�ساركة المراأة في الن�ساط القت�سادي الذي ل يزيد عن %14، 
والعتماد على اليد العاملة غير الموؤهلة، وترّكز الن�ساط القت�سادي في القطاعات 
الريعية، وبيع المواد الأولية، وقلة الترابط بين وظائف الأفراد وقطاعات القت�ساد 
ا، ودخول الأفراد ب�سكل عام محدودة ومنخف�سة، فحوالي  الم�ستقلة عن بع�سها بع�سً
85% من المواطنين تقل دخولهم عن معدل دخل الفرد وفق الناتج المحلي الإجمالي 
كما تو�سح ذلك البيانات ال�سادرة عن الموؤ�س�سات المعنية، فيما القفزات القت�سادية 
ي�سع  الذي  الدولي  كالبنك  الدولية  الت�سنيفات  عن  ناهيك  متباعدة،  والجتماعية 
الأردن بين مجموعة دول متو�سطة الدخل، والأدنى اعتماًدا على معدل الدخل ال�سنوي 

للفرد الذي يتراوح بين )3000-7000( دولر، وغيرها.

مجل�ص اأعلى للريادية

من هنا، وحتى يمكن لالأردن ال�ستفادة من الفكر الريادي في القت�ساد وفي 
والتجديد،  الإبداع والبتكار  ب�سرية موؤهلة وقادرة على  اأنه يملك ثروة  غيره، خا�سة 
فاإن من الأهمية اإقامة مجل�س اأعلى للريادية )لي�س على غرار الكثير من الموؤ�س�سات 
ر البيئة الحا�سنة لالأفكار والمبادرات الريادية المختلفة من جهة،  الم�ستقلة(، لكنه يوفِّ
والت�سريعات  الأنظمة  تطوير  اإلى  و�سوًل  الجزئية،  ال�سيا�سات  م�ستوى  على  ويدعمها 
على م�ستوى ال�سيا�سات الكلية، بما في ذلك اإيجاد �سندوق لتمويل الم�ساريع الريادية، 
اأن تخلق فارًقا وقيمة ُم�سافة في القت�ساد. وبغير ذلك فاإن العملية  التي يمكن لها 
عن  قلياًل  يزيد  اأو  ي�ساوي  بالكاد  الذي  اقت�سادي،  نمو  من  تحققه  وما  القت�سادية 
الموازنة  في  العجز  بقاء  الى  �سيوؤدي  مما  �سائًدا،  �سيظل  ال�سكاني،  النمو  معدل 
و�سعوبة تغطية الإيرادات العامة للنفقات الجارية، وزيادة المديونية، والعتماد على 
الهبات والم�ساعدات لتجميل البيانات المالية لي�س اإّل، وبعيًدا عن القدرة على الوفاء 

بمتطلبات التنمية القت�سادية باعتبارها محور العملية القت�سادية وهدفها. 
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كما يمكنه الم�ساهمة في اإيجاد تعاون بين الموؤ�س�سات التعليمية واأ�سحاب العمل 
متطلباتهم  بنقل  مثال  العمل  لأ�سحاب  ت�سمح  ريادية  اأفكار  ومن خالل  اأوثق،  ب�سكل 
الموؤ�س�سات  تقوم  واأن  لها؛  وفًقا  العلمية  مناهجها  لتطوير  التعليمية  الموؤ�س�سات  اإلى 
التعليمية باإعطاء خريجيها الأدوات الكفيلة بتمكينهم من تلبية تلك المتطلبات، بحيث 
يكون هذا المجل�س اأداة توا�سل مفقودة بين الطرفين، لأن الجانبين من الممكن اأن 
ي�ستفيدوا كثيًرا من بناء عالقات متبادلة قوية، بحيث ُيبِلغ اأ�سحاب العمل الموؤ�س�سات 
وتعري�س  المناهج  ت�سميم  في  للم�ساعدة  وحتى  )بل  اإليه  يحتاجون  بما  التعليمية 
د الموؤ�س�سات التعليمية الطالب  موظفيهم للعمل كاأع�ساء في هيئات التدري�س(، وتزوِّ
ن لديهم في  بالخبرة العملية والتعّلم من خالل التدريب العملي الحقيقي الذي يوطِّ
�سن مبكرة ثقافة البتكار والتجديد والن�سهار في �سوق العمل، التي تعتبر جميعها 

حوا�سن للتفكير الريادي المن�سود.

الحكومات التقليدية ونموذجها الموازنة العامة للعام 2014 

واقع الحال ي�سير اإلى اأننا ل نملك ثقافة ريادية عامة اأو بيئة حا�سنة حقيقية 
قيا�س  واآليات  عملها،  في  التفكير  تقليدية  تزال  ما  ابتداًء  فالحكومات  للرياديين، 
والمتوقعة،  القائمة  التغيرات  اأفعالها على  وردود  اأع�سائها،  وبطء حركة  اإنجازاتها، 
ت بين جنباتها اأحياًنا وزراء رياديين، وكنموذج لذلك الموازنة العامة  حتى واإْن �سمَّ
القت�سادي  النهج  اأعباء  العام  هذا  في  المواطن  ل  يتحمَّ الحالي 2014، حيث  للعام 
الأمواج  فالأن  النجاح  من  لحظات  �سابته  واإْن  الذي  ال�سابقة،  ال�سنوات  امتداد  على 
اإدارة  في  حكومية  عبقرية  نتاج  ولي�س  مرتفعة،  كانت  العالم  كل  في  القت�سادية 
العملية القت�سادية. فكما ت�سير الموازنة العامة للدولة ومديونيتها، �سيتجاوز العبء 
اإذا ح�سبنا فقط معدل  لكل مواطن،  ديناًرا  الأدنى )4087(  المواطن في حّده  على 
ح�سته من المديونية وفوائدها ومعدل ال�سرائب والر�سوم التي �ستجنيها الحكومة من 
المواطن على �سكل اإيرادات، فيما معدل ح�ستة ال�سنوية من الناتج المحلي الإجمالي 
دخله  �سيكون  المواطن  اأن  اأي  مواطن؛  لكل  ديناًرا   )3560( بحدود  �ستكون  المتوقع 
اأو ما يقارب )750( دولًرا في العام  بال�سالب بما ل يقل عن )530( ديناًرا تقريًبا 
2014. فاإذا اأخذنا بالعتبار اأن معدل النمو ال�سكاني يطيح بمعظم النمو القت�سادي، 

فاإن دخل المواطن ي�سبح اأكثر من �سالب. 
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يحدث ذلك مع اأن الأردن، والحمد هلل، ل يعاني من الأعا�سير ونتائجها المدمرة، 
ول الزلزل ومخلفاتها الكارثية، ويملك في الوقت نف�سه مزايا ن�سبية فريدة من الموقع 
والمناخ وال�سعب المتعلِّم، وثروات كامنة مثل طاقة ال�سم�س والرياح وال�سخر الزيتي، 
وتنّوع جغرافي فريد، ودعم من الأ�سقاء �ساهم في ارتفاع احتياطياته من العمالت 
الأجنبية اإلى ما يزيد عن )12( مليار دولر. ومع ذلك لدينا اأزمة اقت�سادية مزمنة 

ندفع ثمنها كل يوم وال�سبب والبتعاد عن التفكير الريادي الخالق. 

 8.096 )الحكومة  دينار  مليار   )9.925( الجديد  للعام  الدولة  موازنة  تبلغ 
المنح  بعد  الإجمالي  الفرد من عجزها  والموؤ�س�سات 1.829 مليار(، وح�سة  مليار، 
الم�ستقلة،  والموؤ�س�سات  للحكومة  دينار  مليار   )2.233( والبالغ  والم�ساعدات، 
يقدر بحوالي )319( دينار )هنا توجد بع�س الطرافة، فعجز موازنة الحكومة يبلغ 
مليار   )1.119( يبلغ  الم�ستقلة  الموؤ�س�سات  موازنة  وعجز  دينار،  مليار   )1.114(
دينار، وهو المبلغ نف�سه لنفقات تلك الموؤ�س�سات، اأي اأن عجز الموازنة الأ�سغر يزيد 

عن عجز الموازنة الأكبر(. 

اأما معدل ن�سيب الفرد من النفقات الجارية الحكومية فيبلغ )971( ديناًرا، 
ومن النفقات ال�ستثمارية )181( ديناًرا، ومن نفقات الموؤ�س�سات الم�ستقلة )جارية 
يحتاج  حكومي  ا�ستثماري  دينار  كل  اأن  يعني  ما  ديناًرا،   )160( فيبلغ  وا�ستثمارية( 
اإلى نفقة جارية مقدارها )5.4( دينار، وكل دينار من اإيرادات للموؤ�س�سات الم�ستقلة 

يحتاج اإلى )1.6( دينار نفقات.

اأما ن�سيبه من المنح والم�ساعدات الموجهة لدعم الموازنة الحكومية والمقدرة 
والمنح  الحكومي  الدعم  )1.2( مليار دينار فيبلغ )164( ديناًرا، فيما ح�سته من 
 )48( بحوالي  فيقدر  دينار،  مليون   )335( والبالغة  الم�ستقلة  للموؤ�س�سات  الموجهة 
ديناًرا. وياأتي ذلك بعد اأن ا�سُتبِدل دعم المواطن بدعم تلك الموؤ�س�سات، مع ا�ستمرار 
قبول الحكومة للدعم الخارجي والداخلي رغم تمل�سها التدريجي من دعم المواطن، 
فالدعم حالل للحكومة وموؤ�س�ساتها وحرام عليه على الرغم من اأهمية و�سرورة اإزالة 

جميع اأنواع الدعم. 
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اأما بخ�سو�س المديونية فيدخل المواطن العام 2014 ون�سيبه منها )2758( 
دينار، ويتخرج منه ون�سيبه قد ارتفع اإلى حدود )3000( دينار، مع فوائد بلغ معدل 
اإلى )157(  ح�سته منها )114( ديناًرا في العام 2013، فيما �سيرتفع هذا المعدل 

ديناًرا في العام 2014 والحبل على الجّرار. 
المحلية  الإيرادات  اإجمالي  من  المواطن  ن�سيب  معدل  فاإن  ذلك،  من  اأكثر 
�سكل  على  )وهي  دينار  مليار   )6.51( والبالغة  الم�ستقلة  والموؤ�س�سات  للحكومة 
�سرائب ور�سوم ومخالفات وجمارك واإيرادات اأخرى( فيقدر بحوالي )930( دينار؛ 
لأن النفقات العامة �سترتفع في العام 2014 عن العام 2013 ما ن�سبته 12.8%، وهي 
بذلك تزداد )دون فائدة اقت�سادية( باأكثر من اإيراداتنا المحلية ليغطى الفرق دوًما 

بمزيد من المديونية، فمقابل كل دينار كاإيراد نحتاج اإلى )1.5( دينار اإنفاق.
ننفق  ال�سادرات  من  علية  نح�سل  دينار  كل  مقابل  اأن  النتيجة  كانت  لذلك 
)2.55( ديناًرا على الم�ستوردات، اأي اأن الفجوة هنا تبلغ )1.55( دينار، وهي فجوة 

تحتاج اإلى الم�ساريع الريادية والتفكير الريادي لردمها. 
لذلك، فاإن هذه الموازنة كما �سابقاتها تقليدية في م�سيرة تقليدية وفق منهج 
تقليدي لتحقيق هدف تقليدي، دون اأن نفقد الأمل بتغيير النهج ووقف الهدر والعتماد 
على الذات، الذي يجد تعبيره ب�سعار ريادي اآن لنا اأن نرفعه، وهو )اأعلى عائد باأقّل 

كلفة(، ولي�س العك�س كما هو �سائد حتى الآن. 

اأنظمة وقوانين تالم�ص الما�صي

من  اأكثر  الما�سي  تالم�س  تزال  ما  والت�سريعات  والقوانين  الأنظمة  اأن  كما 
اأو تكون  تن�سج لمجتمع �ساكن،  المتوقعة، فالقوانين  التغيرات  للم�ستقبل بكل  تطلعها 
ردة فعل لحدث هنا او هناك، ونادًرا ما لحظنا ريادية في التفكير باأهدافها اأو في 
مناق�ستها اأو في موادها. لذلك ظلَّت البيئة العامة على خ�سام مع الإبداع والبتكار 
الذي  الجديد مثاًل  ال�سمان الجتماعي  الحال مع قانون  الخاّلق، كما هو  والتجديد 
تطال  تغييرات  يحدث  اأن  ذلك  ومن  الم�ستقبل،  في  يفكر  اأن  �ساغه  بمن  حرًيا  كان 
النمط  ولكن  وذكوًرا،  اإناًثا  ا  اأي�سً لل�سيخوخة  بل  للمبكر فقط  لي�س  التقاعد  �سن  رفع 

ا. التقليدي في التفكير هنا ظل تقليدًيا اأي�سً
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م�صاحة حّرة

ال�ستثنائيين  الرياديين  من  بكوكبة  القت�سادية  م�سيرته  بداأ  الأردن  اأن  رغم 
�سومان،  الحميد  وعبد  بدير،  علي  كمحمد  طبيعية،  غير  ظروف  في  عملوا  الذين 
واأقامها  اأقاموها  التي  الريادية  والموؤ�س�سات  الم�سروعات  عن  ناهيك  �سقير،  واأمين 
غيرهم ك�سركة الكهرباء، والبنك العربي، والفو�سفات، والبوتا�س، والبنك المركزي، 
اأُنِجزت وتفوقت من دون القوانين الحالية التي كبلت النطالق  والأدوية، فاإنها كّلها 
الريادي، لأن الريادية والرواد بحاجة اإلى م�ساحة حّرة يبدعون ويعملون فيها، فيما 
الأنظمة وال�سيا�سات والحكومات عملت على تقلي�س تلك الم�ساحات بل واأممتها في 

كثير من الأحيان. 

الموؤ�ص�صات الريادية رافعة االقت�صاد الوطني

الموؤ�س�سات  على  باأخرى  اأو  ب�سورة  معتمًدا  يزال  ما  القت�سادي  نمونا  اإن   
الحقيقية  الرافعة  هي  تزال  ما  الموؤ�س�سات  تلك  اأن  اأزعم  بل  التاريخية،  الريادية 
لالقت�ساد الوطني، واأن ما اأُ�سيف اإليها من فعاليات اقت�سادية ظلَّت تدور في فلكها اأو 

ت�ستلهم النجاح بالإتكاء على ن�ساطها ودورها. 
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دعوة للم�شاركة بالدرا�شات والبحوث الُمحكمة
في مجّلة »المنتدى«

نة محاور  تب���داأ مجّلة »المنتدى« اعتباًرا من هذا العدد باإ�سدار اأعدادها مت�سمِّ
مة في مو�سوع���ات وق�سايا فكرّية ُتعنى بالوطن العربّي و�سوؤون  لدرا�س���ات وبحوث ُمحكَّ
المنطق���ة والعالم. ويتن���اول هذا العدد مح���ور »الهوّية والتنـــّوع الثقافي فـــي الوطن 

العربّي«، فيما ي�ستمل العددان القادمان على محوري:
م�صتقبلّية  وروؤى  واإقليمّية  عربّية  تجارب  والتنمية:  التعليم  • االقت�صاد، 

 )العدد 260، ي�سدر في �سهر اأيلول/ �سبتمبر 2014(
وت�صّورات اأبعاٌد  عربّي:  ثقافّي  ميثاق  • نحو 

 )العدد 261، ي�سدر في �سهر كانون الثاني/يناير 2015(

���اب في الجامع���ات والمعاه���د العلمّي���ة ومراكز  وتدع���و المجّل���ة الباحثي���ن والُكتَّ
 م���ن المحاور الم�سار اإليها  الدرا�س���ات والبح���وث والمعنيين للم�ساركة في الكتابة في اأيٍّ

وما يتفّرع عنها من ق�سايا، وفًقا لل�سروط الآتية:
- اأن ل تك���ون الدرا�س���ة اأو البح���ث من�سورة/ من�س���وًرا من قبل في اأي م���ن المن�سورات 
د الكاتب بعدم ن�سره قبل ت�سلُّم رد هيئة  الورقّية اأو عبر الو�سائل الإلكترونّية، واأن يتعهَّ

تحرير مجلة »المنتدى« بقبول الن�سر اأو العتذار.
- اأن تت�س���م الدرا�س���ة/ البحث بالمنهجّي���ة العلمّية والمو�سوعّية، والج���ّدة في الأفكار 

والطرح، وُيراعى التوثيق وفق قواعد البحث العلمي، 
- الحر����س على �سالمة اللغة العربّية نحًوا و�سرًفا والأ�سلوب الوا�سح. وعند اإيراد ن�سو�س 

ا.  بلغات اأجنبية �سمن الدرا�سة/ البحث ترجمتها ن�سًّ
- اأن ل تزي����د ع����دد �سفحات الدرا�س����ة/ البحث عن )30( �سفح����ة مطبوعة على 
الكمبيوتر بحرف Simplified Arabic 16، وُتدرج الهوام�س وقائمة الم�سادر 

 .Simplified Arabic 14 والمراجع في نهاية الدرا�سة/ البحث بحرف
- ُي���دَرج التوثي���ق في الهام�س وُيعط���ى اأرقاًما مت�سل�سلة حتى نهاي���ة الدرا�سة/ البحث، 
ويكون توثيق الم�سادر والمراجع بال�سكل الآتي: )الموؤلِّف/ الكاتب، عنوان الكتاب/ 
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عن���وان الدرا�س���ة اأو المقال���ة، النا�سر/ ا�سم الدوري���ة ورقم الع���دد وتاريخه، مكان 
الن�س���ر/ الطبع، ال�سنة )للكتب(، رق���م ال�سفحة. وعند تكرار ا�ستعمال الم�سدر اأو 
المرج���ع يكت���ب: ا�سم الموؤلف، الكتاب/ عن���وان الدرا�سة اأو المقال���ة، ا�سم الدورية 

)وُي�سار اإليه بعبارة الم�سدر ال�سابق نف�سه، اأو م�سدر �سبقت الإ�سارة اإليه(.
- ُتر�َس���ل الدرا�س���ة/ البح���ث اإل���ى البري���د الإلكترون���ي لمدير تحري���ر المجّلة 
)kayed@atf.org.jo(، اأو ُت�سّل���م على CD لمدير التحرير في مقّر المنتدى، في 

ن المحور المتعلق بمو�سوع  موع���ٍد اأق�ساه �سهر واحد قبل �سدور الع���دد الذي يت�سمَّ
الدرا�سة/ البحث، مع ال�سيرة الذاتية للكاتب و�سورة �سخ�سّية حديثة.

ل الدرا�سات والبحوث الواردة وفق الإج���راءات التحكيمية المتبعة اإلى اأ�ستاذين  - تح���وَّ
متخ�س�سي���ن في مو�سوعها، وتوؤخذ النتيجة من حا�سل مجموع العالمتين مق�سومة 

على اثنين، وُيبلَّغ الكاتب بالقبول اأو العتذار. 
- ل تن�س���ر المجّل���ة اإلَّ الدرا�س���ات والبحوث التي تنج���ح بالتحكيم، وهيئ���ة التحرير غير 

ملزمة باإعادة ما لم يقبل ن�سره اأو اإبداء اأ�سباب عدم القبول. 
اًبا للكتابة ف���ي مو�سوعات معّينة، وُتعامل  - لهيئ���ة التحرير اأن ت�ستكت���َب اأو تكلِّف باحثين وُكتَّ

 منها. درا�ساتهم وبحوثهم وفق هذه ال�سروط ودون ا�ستثناء اأيٍّ
- تدفع المجّلة مكافاآت رمزية لأ�سحاب الدرا�سات والبحوث المقبولة للن�سر.



كانون الثاين /يناير  - ني�صان/ اإبريل 2014- 155 -

الموؤتمر العربي التركي الرابع للعلوم االجتماعية

»التعليم، االقت�شاد والتنمية«
25-27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2014

دعوة لكتابة اأوراق
ي�سكل التعليم والتنمية القت�سادية اأهم ق�سيتين رئي�سيتين في البلدان النامية 
والمتقدمة. وهناك عالقة مبا�سرة بين هذين العاملين واأنهما ل يزالن اإ�سكالية في 
منطقة ال�سرق الأو�سط. وبما اأن القت�ساد العالمي لم يتعافى بعد من الأزمة الحالية 
في  اجتماعية  ا�سطرابات  في  وت�سببت  البلدان  اقت�سادات  من  العديد  دمرت  التي 
جميع اأنحاء العالم خالل ال�سنوات الخم�س الما�سية. فقد طرحت الأزمة القت�سادية 
تحديات كبيرة في التعليم كذلك. وفي حين اأنها و�سعت العديد من المتعلمين خارج 
ميزانيات  من  ال�سباب  لتعليم  المتاحة  الموارد  ا  اأي�سً خف�ست  فاإنها  العمل،  دائرة 

الحكومة، و�سمن موارد الأ�سرة .

لقد ت�سببت الأزمة القت�سادية في معاناة وا�سطرابات كثيرة في المجتمعات 
كلها تقريًبا في الغرب، وب�سكل خا�س في ال�سرق الأو�سط. كما ك�سف عن نقاط ال�سعف 
فيه.  والإفراط  له  نهاية  ل  والذي  الربح  تعظيم  مثل  الغربي،  الراأ�سمالي  النظام  في 
اأن  بعد  ملحة  ق�سية  التنمية  ق�سية  اأ�سبحت  وال�سيا�سية،  القت�سادية  الأزمات  ومع 
الحكومات  من  العديد  وتواجه  لال�ستثمار.  الموجهة  الأموال  روؤو�س  كمية  انخف�ست 
مع�سلة الختيار بين تلبية المطالب الحالية للخدمات والدعم وبين ال�ستثمار طويل 

الأجل في التعليم الالزم للتنمية.
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وتواجه منطقة ال�سرق الأو�سط هذه التحديات على نحو اأكثر اإلحاًحا من اأجزاء 
اأخرى من العالم، كما اأنها تعاني من القت�ساد غير المنتج، والبطالة، والأمية، وعدم 
كفاية اأو نوعية التعليم الجيد. لأن التعليم يرتبط ارتباًطا مبا�سًرا بالتنمية القت�سادية 
وتدني م�ستوى التعليم ي�سكل عائًقا اأمام النمو القت�سادي، وقلة الموارد القت�سادية 
ومن  والجتماعية.  القت�سادية  التنمية  لتحقيق  المحتملة  المجتمع  قدرة  من  تحد 
المفارقات، التي تدعو للعجب، اأن المجتمعات الأكثر فقًرا، وعلى الرغم من مواردها 
القت�سادية المتدنية، فهي بحاجة اإلى زيادة ال�ستثمار في التعليم للخروج من الفقر 
والبطالة والتخلف. التعليم ي�ساعد الأفراد على تح�سين راأ�س مالهم الإن�ساني وراأ�س 

مالهم الثقافي الذي، بدوره، �سيوؤدي لتح�سين رفاهية المجتمع.

م�ستقلين،  الأفراد  يجعل  اأن  المتوقع  من  التعليم  فاإن  للترقي،  رئي�سية  وكاآلية 
وواعين �سيا�سًيا ومواطنين فاعلين. اإن القت�ساد المعافى يتيح للنا�س تحقيق اإمكاناتهم 
والقت�سادات  التعليم  م�ستوى  تدني  وب�سبب  العام.  ال�سالح  خير  في  والم�ساهمة 
العمل  التعليم الجيد وفر�س  العربية م�ساكل في توفير  المجتمعات  الم�سوهة، تواجه 
الكافية. وبع�س المجتمعات لي�س لديها ما يكفي من الأموال لتوفير التعليم، في حين 
كثير  اأن  اإذ  نالوه.  الذي  للتعليم  منا�سبة  وظيفة  يجدون  ل  المتعلمين  من  العديد  اأن 
من المتعلمين يعملون اأحياًنا في وظائف تحتاج اإلى من هم اأقل تاأهياًل اأو يهاجرون 
اإلى البلدان ال�سناعية، مما يت�سبب في هجرة الأدمغة. وهذه الحلقة المفرغة يمكن 
اأولى تتثمل باإدخال القطاعات  ك�سرها بمزيد من ال�ستثمارات في التعليم، وبخطوة 

الهام�سية من المجتمع في نظام التعليم.

يدعو الموؤتمر علماء من مختلف اأنحاء العالم لتقديم اأورق حول هذه الق�سايا، 
و�سمن هذه المحاور:

- هجرة الأدمغة.
- القت�ساد والبيئة.
- ريادة الأعمال. 

- العولمة.
- راأ�س المال الب�سري.
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- تفاوت الدخل.
- البنية التحتية.

- التمويل الإ�سالمي للتنمية.
- التنمية المحلية.
- الأمن والتنمية.

- القطاع الخا�س والتنمية.
- المجتمع المدني والتنمية.

- التنمية الم�ستدامة.
- ال�سفافية.
- البطالة.

- المراأة والتنمية.
- اإ�سالح التعليم.
- تمويل التعليم.

- التعليم الخ�سخ�سة.
- التعليم البديل.

- و�سائل الإعالم الجديدة والتعليم.
- التعليم العالي.

- التعليم الم�ستمر.
- التعليم الثانوي.
- الدين والتعليم.

- المجتمع المدني والتعليم

المو�صوع الخا�ص: العالقات العربية التركية
العالقات القت�سادية.
العالقات الأكاديمية.
العالقات الثقافية.

عالقات الدبلوما�سية.

العالقات الجتماعية.
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تواريخ هامة

اإر�سال الملخ�سات: 15 حزيران/ يونيو 2014
اإعالن الملخ�سات المقبولة: 25 حزيران/يونيو 2014

اإر�سال الأوراق الكاملة: 1 اأيلول/ �سبتمبر 2014
الإعالن عن الأوراق المقبولة: 20 اأيلول/ �سبتمبر 2014

تواريخ انعقاد الموؤتمر: 25-27 ت�سرين الأول /اأكتوبر 2014

يرجى اإر�صال الملخ�صات )300 - 500 كلمة( اإلى

atcoss2014@gmail.com :البريد الإلكتروني

لغات الموؤتمر: العربية والتركية والإنجليزية

ر�سوم الت�سجيل: 100 دولر لغير مقدمي الأوراق

www.atcoss.org :الموقع

االن�صمام اإلينا في الفي�صبوك للح�صول على التحديثات 

معهد التفكير ال�ستراتيجي (SDE)، اأنقرة
منتدى الفكر العربي (ATF) عّمان
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الموؤتمر العربي التركي الرابع للعلوم االجتماعية 
»التعليم؛ االقت�شاد والتنمية«

25-27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2014

الت�صّور العام
ت�ستمر العالقات العربية التركية في النمو في المجالت القت�سادية وال�سيا�سية 
والثقافية. ومع ذلك، فالعالقات العلمي�����ة بين علم����اء الجتم���اع الع��رب والأت��راك 
ل تزال �سعيفة ومتخلفة عن التطورات ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية. وبالتالي، 
فمن المهم تعزيز هذه التبادلت الفكرية والأكاديمية من اأجل تعميق واإن�ساء �سبكة 
تفاعلية بين المثقفين في ال�سرق الأو�سط، وكذلك لتر�سيد وتنوير وعقلنة العالقات 

في المجالت الأخرى.

والأتراك م�سارات مختلفة  العرب  اختار  الع�سرين  القرن  �سنوات  طوال معظم 
نتيجة  الثقافية.  والتوجهات  القت�سادية  والعالقات  الدولية،  التحالفات  حيث  من 
المجالت  جميع  في  والتركية  العربية  المجتمعات  بين  كبيرة  فجوة  ظهرت  لذلك، 
والقت�سادية  والجتماعية  والثقافية  الفكرية  المبادئ  في  الت�سابه  من  الرغم  على 
وال�سيا�سية. وبالتالي، اأ�سبح من ال�سروري لعلماء العلوم الجتماعية في العالم العربي 
وتركيا ال�سعي لتطوير م�ستوى اأعلى من التفاهم والتعاون فيما بينهما وتبادل المعرفة 

والخبرة الم�ستركة بينهما في مجالت تخ�س�سهم.

يمكن للممار�سات المتنوعة للعرب والأتراك؛ )1( توفير م�ساحة خ�سبة لمزيد 
من الدرا�سات المقارنة بين التجربتين والعرو�س المتنوعة في ال�سرق الأو�سط؛ )2( 
مختلف  بين  للمقاربة  واأدوات  جديدة  تقليدية  غير  اأ�ساليب  اكت�ساف  في  الم�ساعدة 
وجهات  تقييم  في  الم�ساعدة   )3( وال�سيا�سية؛  والقت�سادية  الجتماعية  الظواهر 
لمثل  والتنبوؤية  التف�سيرية  القوة  على  اليد  و�سع  اأجل  من  الحالية  والأ�ساليب  النظر 
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اأكثر  جديدة  واأ�ساليب  النظر  وجهات  وتفعيل  توليد  و)4(  والأدوات؛  الأ�ساليب  هذه 
ات�ساًقا مع الخلفية الح�سارية والثقافية لمنطقة ال�سرق الأو�سط، وكذلك مع م�سالح 

واحتياجات مجتمعاتها.

وكل ما �سبق ي�ساعد في بناء الوعي بالخلفيات المعرفية المختلفة للدرا�سة في 
مجال العلوم الجتماعية ومقارنة وجهات النظر الح�سارية المتنوعة المعنية التي تمكن 
العلماء في ال�سرق الأو�سط اأن يقدموا ب�سهولة اإنجازاتهم الأكاديمية وم�ساهماتهم من 
اأجل تقييم وتطوير درا�سات العلوم الجتماعية ب�سكل عام والدرا�سات الإقليمية على 

وجه الخ�سو�س.

العربية  العالقات  ي�ساعدا  اأن  والتعارف،  فيه،  المرغوب  الفهم  لهذا  ويمكن 
التركية على تجاوز التجربة التاريخية و�سوء الفهم المتبادل با�ستخدام النقد وفهم 
الظروف ودرا�سة ال�سياقات، ف�ساًل عن تراكم الخبرات المفيدة. كل هذا من �ساأنه اأن 

يخلق اأ�سا�ًسا لت�سالت جيدة ومثمرة على كال الجانبين.

باخت�سار، يهدف الموؤتمر ATCOSS لملء الفجوة الأكاديمية من خالل الجمع 
بين علماء العلوم الجتماعية العرب والأتراك وكذلك العلماء الأجانب الذين يدر�سون 
ال�سوؤون العربية التركية الأخرى. ويهدف ب�سكل خا�س لل�سماح لعلماء العلوم الجتماعية 
العرب والأتراك لتحقيق التوا�سل دون عوائق، والح�سول على فهم اأف�سل للم�ساكل، 
واإمكانات العالقات العربية التركية على وجه الخ�سو�س، والتفاعالت ال�سرق الأو�سط 
ب�سكل عام. لذا، فاإن الموؤتمر لي�س فقط تعزيز جوانب الحوار الأكاديمي العربي التركي 

ا جوانب التخ�س�سات المتعددة والتبادل الثقافي. ولكن اأي�سً

الغر�ص من الموؤتمر

(ATCOSS) كاأداة موؤ�س�سية  للعلوم الجتماعية  اأُطلق الموؤتمر العربي التركي 
للتوا�سل والتفاعل بين الثقافات، وكخطوة �سرورية لتاأ�سي�س مجتمع علمي في الف�ساء 
الح�ساري الم�سترك لل�سرق الأو�سط، التي ت�ساعد على خلق التفاهم المتبادل لم�ساكل 
اإلى التو�سل  اأن يوؤدي ذلك  واأزمات المنطقة، وكذلك لإمكانياتها واإنجازاتها. وناأمل 
اأن  يمكن  وم�ستقبلها. في �سوء ذلك،  تاريخها وحا�سرها  للمنطقة:  اأف�سل  فهم  اإلى 
يقدم الموؤتمر ت�سورات علماء ال�سرق الأو�سط، والتي تعك�س الروؤى الداخلية الخا�سة 

به، وكذلك تقييم الت�سورات الخارجية لالأو�ساع الراهنة.
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لقد تم ت�سميم الموؤتمر ليكون منبًرا �سنوًيا هاًما لتبادل الأفكار والنتائج التي 
تنطوي عليها الق�سايا والمو�سوعات الم�ستركة، ف�ساًل عن تبادل الأ�ساليب والمناهج 
العلمية. بل هو فر�سة ممتازة ل�ستك�ساف التجاهات المتنوعة بين المثقفين العرب 
والأتراك في الأو�ساط العلمية. و�سوف يعقد كل �سنة موؤتمر في مدينة مختلفة داخل 

العالم العربي وتركيا.
ناأمل اأن ي�سجع الموؤتمر على تحقيق النتائج التالية:

والخبرات. المعارف  • تبادل 
الأفكار والمعارف المكت�سبة. با�ستخدام  ال�سيا�سات  ل�سانعي  • ال�سماح 

الم�ستركة. والم�ساريع  التعاون  • تعزيز 
والقوالب النمطية. التحيزات  على  • الق�ساء 

المتبادل. الإيجابي  التفاهم  • ت�سجيع 
التخ�س�سات. المتعدد  العمل  • ت�سجيع 

• دعم العلماء ال�سباب لدرا�سة المجتمعات الأخرى.
موؤ�س�سية للتعاون العلمي بين العرب والأتراك. هيئة  اإن�ساء  على  • الت�سجيع 

االإطار النظري والمنهجي
والمت�سق،  المترابط  بتاريخها  الأو�سط  ال�سرق  هو ح�سارة  الدرا�سة  اإن مجال 
والثقافة والم�ستقبل. وبهدف نقد وبناء وجهات نظر مختلفة، وتفعيل مناهج واأ�ساليب 

لمناق�سة وتحليل ق�سايا ال�سرق الأو�سط.
والبناءة.  النقدية  المقارنة،  الدرا�سة  هو  للموؤتمر  والمنهجي  النظري  الإطار 
فمن الأهمية بمكان لوجهات النظر والأ�ساليب والأدوات الحالية؛ البحث في مجالت 
جديدة ووجهات نظر واأ�ساليب واأدوات اأكثر ا�ستك�سافية وتنبوؤية؛ مع مقارنة الأو�ساع 

الداخلية للمنطقة: وبين الح�سارات.
الأوراق المقدمة اإلى الموؤتمر يمكن اأن تكون عن الق�سايا والمناهج التي تعك�س 

التاأثير المزدوج والمتبادل بين الموا�سيع المختارة والنهج المحدد لدرا�ستها.
العديد من  اأن هناك  التخ�س�سات، كما  اأوراق متعددة  تقديم  ي�سجع  الموؤتمر 
التداخالت بين حقول التخ�س�س التي ظهرت وتطورت في الآونة الأخيرة، واأن هناك 

حاجة ما�سة جًدا لإثراء درا�سات ال�سرق الأو�سط.
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وي�سجع الموؤتمر الأوراق التحليلية التي ت�سمل اأكثر من تخ�س�س ومحور، �سواء 
معتادة،  اأو غير  و�سائل مختلفة، وجديدة،  توظيف  اأو  الراهنة  للق�سايا  درا�سة  كانت 

للتحليل.
االقت�صاد والتعليم

راأ�س المال الب�سري: راأ�س المال الب�سري هو واحد من اأهم العوامل في الرخاء 
اإلى تح�سين راأ�س المال  القت�سادي وثروة الأمم. لذلك، كل ال�سيا�سات التي تهدف 
تحليل  اإلى  بحاجة  ونحن  محدودة،  موارد  لدينا  لأن  بعناية.  تحليلها  ينبغي  الب�سري 
الحالة  ودرا�سات  التعليمي.  نظامنا  لتح�سين  البديلة  التعليمية  ال�سيا�سات  ومقارنة 

القطرية ي�ساعد في فهمنا لهذه الم�ساألة.
التعليم والتنمية القت�سادية: في الع�سور الو�سطى، كان م�ستوى المعرفة لكل 
الفرق  هو  للبالغين  البدني  التفوق  كان  وبالتالي  نف�سه،  هو  والأطفال  البالغين  من 
وبعد  المظلمة.  ال�سنوات  تلك  خالل  خالفية  م�ساألة  التعليم  وكان  بينهما.  الرئي�سي 
اختراع المطبعة، انت�سرت القراءة وات�سع التعلم والفرق بين البالغين والأطفال. وقد 
المتزايد  العتراف  اإلى  التاريخ،  في  كثيرة  اأخرى  وعوامل  ال�سناعية،  الثورة  اأدت 
باأهمية التعليم، لكنه رغم ذلك ا�ستغرق اأكثر من ب�سع مئات من ال�سنين حتى يح�سل 

العتراف الكامل باأن التعليم هو عن�سر اأ�سا�سي لتحقيق الزدهار.
في الواقع، اإن اأهمية التعليم، على الم�ستوى العالمي، قد تم فهمها ب�سكل اأكبر 
فقط في القرن الع�سرين. وبالن�سبة لغالبية الدول ال�سناعية، جاء مبداأ اإلزامية التعليم 
البتدائي اإلى حيز التنفيذ في نهاية القرن الثامن ع�سر وبداية القرن التا�سع ع�سر. 
العالمية  اإل بعد الحرب  ال�سامل  المجاني  الثانوي  التعليم  الدول، لم يقدم  وفي تلك 
القت�سادي  النمو  مع  قوية  روابط  لديه  النظامي  التعليم  انت�سار  اأن  وبداأ  الثانية. 
النمو القت�سادي والتعليم مو�سوًعا هاًما  التربية، كانت العالقة بين  الحديث. وفي 
للبحث. ويوحي الحد�س اأن التعليم يجب اأن ي�سبق النمو القت�سادي. ومع ذلك، يحفز 
النمو القت�سادي اأي�سا التعليم؛ وبالتالي هناك نمو متبادل - اأو تاأثيرات - بين هذين 
المتغيرين. في العلوم التجريبية، فقد در�ست هذه الق�سية على نطاق وا�سع ول يزال 

هناك مجال لتو�سيع فهمنا لهذه الم�ساألة.
الدرا�سية هو عن�سر  الف�سول  الإلزامي في  التعليم  الرغم من عالمية  على 
برنامج  اإلزامية  وتنفيذ  والتنمية،  القت�سادي  الزدهار  تحقيق  في  عنه  غنى  ل 
المدر�سة الثانوية في اإطار التربية الوطنية، لمعظم البلدان، تعتبر �سيا�سة جديدة 
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الدرا�سات  اأثبتت  فقد  ذلك،  ومع  فقط.  عاًما  خم�سين  لنحو  تاريخها  يعود  ن�سبًيا 
القت�سادية بقوة اأنه كلما زادت �سنوات قوة العمل في تلقى التعليم الجيد، ارتفعت 
القت�ساد  يوؤكد علم  اأخرى،  وبعبارة  القت�سادي.  النمو  زيادة  وبالتالي  الإنتاجية، 
اأنه لنتاج منتجات اأعلى قيمة م�سافة اأو منتجات اأكثر تطوًرا، فاإن الأمة ل بد اأن 
يكون لها مدخالت عمل اأكثر اإنتاجية. وهذا هو مو�سوع جدل خا�سة واأن ما نفعله 
بزيادة التعليم ُيح�سب كقطاعات ذات قيمة م�سافة عالية؟ هل هناك اأي اختالفات 
البحوث  النوع من  لهذا  يمكن  ال�سناعات؟  بين هذه  العاملة  اليد  الطلب على  في 

التجريبية تح�سين فهمنا لدور التعليم في النمو القت�سادي.

ا فقط ول هو م�سوؤولية  دور الحكومة في نظام التعليم: التعليم لي�س �ساأًنا خا�سً
عامة بحتة. والتعليم ل يعزز الم�سلحة الخا�سة وحدها ولكنه يحمل الكثير من الفوائد 
اأف�سل  اأداء  التعليم لي�س فقط يمكن الأفراد من  اأن  الجتماعية. وتك�سف الدرا�سات 
ا ي�ساعد على تح�سين حالتهم ال�سحية، وتعزيز المواطنة  في �سوق العمل، ولكن اأي�سً
المتوقع  فاإنه من  الدرا�سة،  المزيد من  ال�سخ�س  نال  وكلما  العنف.  واحتواء  الفعالة 
من  المزيد  ينالوا  اأو  بالمدار�س  يلتحقوا  لم  اأنها  اأو  اأنه  لو  مما  اأكبر  دخله  يكون  اأن 
التعليم، اأي كلما زاد التعليم زاد الأجر. وهذا هو مك�سب خا�س للتعليم. بالإ�سافة اإلى 
هذه الفوائد، فاإن النا�س الأف�سل تعليًما يميلون للم�ساهمة اأكثر في المجتمع. وت�سير 
النخراط  اإلى  اأكثر  يميلون  اإنهم  اأطول،  حياة  يعي�سون  المتعلمين  اأن  اإلى  الدرا�سات 
اأكثر في الأن�سطة المدنية، واأنهم اأكثر �سعادة. ومن خالل النظر في كل من المنافع 
الخا�سة والجتماعية للتعليم، فاإن الدرا�سات المقارنة بين الأقطار قد ت�ساعدنا في 

معالجة العديد من الق�سايا التي لم تحل ب�ساأن هذه الم�ساألة.

الجانب  فاإن  التعليم،  توفير  اإلى  بالإ�سافة  العالي:  التعليم  وتمويل  اقت�صاد 
الآخر الذي ي�ستحق التركيز هو التمويل. على الرغم من اأن هناك اتفاق وا�سع النطاق 
على مبداأ اأن الحكومات اأ�سا�ًسا، على الأقل على م�ستوى المدر�سة، يجب عليها تمويل 
بالن�سبة  للتعليم.  العام  الدعم  من  المرجو  المدى  حول  كبير  جدل  هناك  التعليم، 
التعليم  توفير  م�سوؤولية  تتحمل  الحكومات  غالبية  فاإن  والثانوي،  البتدائي  للتعليم 
بين  اختالفات  هناك  الجامعي،  بالتعليم  يتعلق  وفيما  ذلك،  ومع  تقريًبا.  المجاني 
الدول. هناك اأن�سار ومعار�سين للتعليم الجامعي المجاني. في بع�س البلدان، يقدم 
التعليم الجامعي مجاًنا بينما بالن�سبة للبع�س الآخر لي�س كذلك. والحد الذي ت�سهم 

فيه الحكومات مختلف من بلد اإلى اآخر.
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الق�صايا التنظيمية

الدورات لطالب  بع�س  توفير  و�سيتم  العليا:  الدرا�سات  م�ساركة طالب  ن�سجع 
العليا  الدرا�سات  طالب  من  لع�سرة  التمويل  الموؤتمر  �سيوفر  العليا.  الدرا�سات 
المتقدمين لعر�س اأعمالهم، وتحديًدا للطالب العرب الذين يدر�سون ال�سوؤون التركية 

والطلبة الأتراك الذين يدر�سون ال�سوؤون العربية.

معلومات التقديم
ينوون  الذي  للعمل  كلمة   500 ملخ�س  تقديم  اإلى  مدعوون  الأوراق  كتاب   •
الكتابة فيه، على اأن يكون المو�سوع ذا �سلة بالمحاور المذكورة، وذلك في 

موعد اأق�ساه 15 حزيران/يونيو 2014. 
الموؤتمر  تنظيم  لجنة  قبل  من  المقدمة  الملخ�سات  ا�ستعرا�س  و�سيتم   •

واأع�ساء المجل�س ال�ست�ساري، لتحديد الخال�سات ذات ال�سلة.
للموؤتمر بالحق في رف�س اأو طلب بع�س التعديالت  التنظيمية  اللجنة  • تحتفظ 

بالن�سبة للملخ�سات والأوراق النهائية.
النهائي��ة قب��ل  الورق��ة  ت��ق���ديم  عليه��م  ملخ�ساتهم  ُتقبل  الذين  • الباحثون 

1 اأيلول/�سبتمبر 2014.
على نظام »مايكرو�سوفت وورد« )14 نقطة  مكتوبة  الأوراق  تكون  اأن  • يجب 
حجم الخط( ويجب اأن ل تتجاوز 8.000 كلمة، بما في ذلك ال�ست�سهادات.

الأ�سالة والجدة في الأبحاث. الموؤتمر  • يتوقع 
اللغة. و�سالمة  العلمية  الكتابة  بتقنيات  اللتزام  • مطلوب 

الدرا�سات  )طالب  ال�سباب  لالأكاديميين  محدودة  م�ساحة  لدينا  ولأن   •
العليا(، ويجب اأن تر�سل �سيرة ذاتية مخت�سرة لأحدث اأعمالهم الأكاديمية.

الموؤتمر يخطط لن�سر الأوراق المتميزة في كتاب. • اإن 
باللغات العربية والتركية، والإنجليزية. بالأوراق  نرحب  • نحن 

للت�سجيل )100 دولر( لجميع  ر�سوم  هناك  تكون  �سوف  الت�سجيل:  ر�سوم   •
الم�ساركين في الموؤتمر من غير مقدمي الأوراق.
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روؤ�صاء الموؤتمر
د. ال�سادق الفقيه، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي
اأ. بيرول اأقجن، مدير عام مركز التفكير ال�ستراتيجي

لجنة ال�صرف
الأردن البتراء،  جامعة  رئي�س  بدران،  عدنان  د.  • اأ. 

• اأ. د. ب�سير اأتالي، نائب رئي�س الوزراء، تركيا
اأمر اهلل اي�سلر، نائب رئي�س الوزراء، تركيا د.  • اأ. 

ت�ستن�سايا، تركيا د. جوخان  • اأ. 
المغرب العبادي،  اأحمد  د.  • اأ. 

اللجنة المنظمة
اأحمد اأوي�سال، �سدي، من�سق معهد التفكير ال�ستراتيجي • د. 

من�سق منتدى الفكر العربي ها�سم،  كايد  • اأ. 
اأنقرة �سيتا  اوزكان،  محمد  • د. 

فوزي بندريدي، جامعة �سوق اأهرا�س • د. 
العربي الفكر  منتدى  ال�سرحان،  محمود  • د. 

جامعة جر�س بطاينة،  • دة. جودي 
جامعة �سقاريا تلجي،  نعمان  اإ�سماعيل  • ال�سيد 
مرمرة جامعة  ت�ساكمتا�س،  اهلل  نور  • ال�سيد 

المجالي، جامعة البتراء • ال�سيد طراد 
العربي الفكر  منتدى  الزعبي،  هديل  • ال�سيدة 
هنيدا القرالة، منتدى الفكر العربي • الآن�سة 

ال�ستراتيجي التفكير  معهد  يازجي،  اأمين  • ال�سيد 
ال�ستراتيجي التفكير  معهد  الليثى،  عمرو  • ال�سيد 
معهد التفكير ال�ستراتيجي �ساهين،  يو�سف  • ال�سيد 
ال�ستراتيجي التفكير  معهد  اأونلو،  حياتي  • ال�سيد 
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الهيئة اال�صت�صارية

/المغرب فا�س  بنحدا،  الرحيم  عبد  د.  • اأ. 
د. علي خليفة الكواري، الدوحة/ قطر • اأ. 

الجزائر/الجزائر �سالطنية،  بلقا�سم  د.  • اأ. 
المتحدة لندن/المملكة  �سلمان،  �سيد  بوبي  د.  • اأ. 

• اأ. د. فا�سل بيات، بغداد/العراق
الرميحي، الكويت /الكويت غانم  د. محمد  • اأ. 

الأمريكية المتحدة  /الوليات  وا�سنطن  كول،  خوان  د.  • اأ. 
/ال�سودان عبيد/الخرطوم  كمال محمد  د.  • اأ. 

كمال اإنات، ا�سطنبول/تركيا د.  • اأ. 
اأنقرة/تركيا �سوليمز،  محفوظ  د.  • اأ. 

• اأ. د. مازن مطبقاني، الريا�س / المملكة العربية ال�سعودية
د. محمد عفيفي، القاهرة / م�سر • اأ. 
لبنان  / بيروت  المولى،  �سعود  د.  • اأ. 
• اأ. د. محمد الحداد، الكويت / الكويت

اأنقرة / تركيا كار،  مح�سن  د.  • اأ. 
تركيا  / اأنقرة  غوندوز،  �سينا�سي  د.  • اأ. 
طالب كوجوكجان، اأنقرة / تركيا د.  • اأ. 

تركيا  / اأنقرة  اآري،  الطيار  د.  • اأ. 
• اأ. د. يا�سين اأقطاي، اأنقرة / تركيا

البحرين  / المنامة  ح�سين،  ها�سم  • د. 
الأردن  / عمان  فاطمة جعفر،  • دة. 
تركيا  / اأنقرة  كالين،  اإبراهيم  • د. 
تركيا  / اأنقرة  تكين،  يو�سف  • د. 
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اللجنة العلمية
دوران، تركيا • البروفي�سور حاجي 
العراق الب�ستاني،  با�سل  د.  • اأ. 
تركيا دميرجي،  • اأ. م�سطفى 
ُعمان حلمي،  عبا�س  هند  • دة. 

الوليات المتحدة / تركيا الأرجون،  كمال  • د. 
تركيا يلدز،  �سدقي  • د. 

تركيا ت�ساكماك،  جناب  • د. 
الأردن رمان،  اأبو  غيداء  • دة. 
تركيا �ساهين،  محمد  • د. 

• د. م�سطفى كمال �سان، تركيا
تركيا. كولك،  يلماز  • د. 
عاك قيرا�سي، تركيا • د. 
تركيا تومار،  جنكيز  • د. 
الأردن �سالح جرار،  • د. 

المغرب لغريني،  اإدري�س  • د. 

تواريخ هامة
- اإر�سال الملخ�سات: 15 حزيران/يونيو 2014.

- اإعالن الملخ�سات المقبولة: 25 حزيران/يونيو 2014.
- اإر�سال الأوراق: 1 اأيلول/�سبتمبر 2014.

- الإعالن عن الأوراق المقبولة: 20 اأيلول/�سبتمبر 2014.
- تاريخ عقد الموؤتمر: 25-27 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2014.

ر�صوم الت�صجيل للم�صاركين 100 دوالر
يرجى اإر�صال الملخ�صات )300-500 كلمة( اإلى
atcoss2014@gmail.com :البريد الإلكتروني

www.atcoss.org :الموقع
االن�صمام اإلينا في الفي�صبوك للح�صول على التحديثات

منتدى الفكر العربي (ATF)، عّمان
معهد التفكير ال�ستراتيجي (SDE)، اأنقرة



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�سيمة وُتر�سل مع قيمة ال�سرتاك اإىل العنوان 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

حوالة بنكية )�شافي القيمة(: بنك االحتاد/اجلبيهة

رقم احل�صاب/ بالدينار:

رقم احل�صاب/ بالدوالر:

التوقيع:
التاريخ:

ق�صيمة ا�صرتاك
في املجلة وفي كتب املنتدى

IBAN   JO 46UBSI1090000160101556615101

IBAN   JO 05UBSI1090000160201556620102


