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الم�ســّودة الّثالثة

)2010/2/11(

ا�سرتاتيجّية عمل لل�ّسنوات اخلم�س املقبلة

)2015-2010(

مقــــّدمــــــة

تنبثُق هذه ال�ستراتيجّيُة من طموحات كبيرة مبنّيٍة على تراكم الإنجازات ال�سابقة 

عبَّرت  التي  والمناق�سات،  والمقترحات  الأفكار  من  جملة  عن  ف�ساًل  للمنتدى؛ 

عنها ابتداًء:

في  العمومّية  الهيئة  اإلى  متان  المقدَّ طالل  بن  الح�سن  الأمير  �سمّو  ورقتا   -

بعد  ماذا  الفكرالعربّي:  »منتدى   :)2007/1/26( بالّدوحة/قطر  اجتماعها 

ّية؟« ]الملحق )1( [، �»نحو ا�ستراتيجّية م�ستقبلّية لمنتدى الفكر  �سنته الف�سّ

جرى  الذي  والحوار   ،]  )2( ]الملحق  المقبلة«  الخم�س  لل�سنوات  العربّي 

حولهما في الجتماع المذكور.

العربّي  الفكر  »منتدى  ال�سابق:  المنتدى  عام  اأمين  نافعة،  ح�سن  د.  ورقة   -

 »نحو ر�ؤية 
ّ

نحو انطالقة جديدة« ]الملحق )3( [، وورقة الإطار المرجعي

ا�ستراتيجّية لمنتدى الفكر العربّي« ]الملحق )4( [، التي اأعّدها الأمين العام 

ال�سابق بتكليف من َلْجَنة الإدارة في ذلك الحين )2008( برئا�سة د. عدنان 

بدران، تمهيًدا للورقة الخلفّية المتعلِّقة بال�ستراتيجّية.

- الورقة الرئي�سّية المقّدمة من د. جورج ُقرم: »اأزمة الفكر �الُهوّية العربّية 

�َعالقتها بالُق�سور التنموّي« ]الملحق )5([ في ندوة المائدة الم�ستديرة ]نحو 

ر: ر�ؤية ا�ستراتيجّية لمنتدى الفكر العربّي[،  نظام عربّي جديد في عالٍم متغيِّ

وح�سيلة   ،)2008/12/20( الميت/الأردّن  البحر  في  المنتدى  عقدها  التي 

الّنقا�ش حول م�سمون هذه الورقة.
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الأهــــــــــــداف

ة د�ره الفكرّي  ل تنف�سل اأهداف هذه ال�ستراتيجّية عن اأهداف المنتدى، خا�سّ

في الآتي: 

• الإ�سهام في الّتنوير، وبلورة الِقَيم وتحديدها، والعمل على تنمية وعي المواطن 
مو�سوع  اأن  بمعنى  الّناقد؛  والفكر   

ّ
التحليلي الفكر  على  وتعويده   ،

ّ
العربي

عن  ف�ساًل  المجال؛  هذا  في   
ّ

الأ�سا�سي المو�سوع  ُيعّد  والمواطنة«  »التربية 

مو�سوع اإ�ساعة الِعلم والمعرفة، وال�ّسعي لأن تكون الأّمة ُجزًءا من مجتمع 

 في الق�سايا المختلفة.
ّ

 العربي
ّ

المعرفة، واإدامة الحوار العربي

، وبين التّيارات الفكرّية على ال�ساحة 
ّ

• تعزيز القوا�سم الم�ستركة للتوّجه العربي
الُقطرّي عربيًّا. )مثال على ذلك: فكرة  العربّية، وتاأكيد مفهوم العمل فوق 

).
ّ

اإن�ساء هيئة ُعليا للمياه والّطاقة في الوطن العربي

 والعناية بمو�سوع 
ّ

• ال�ّسعي دْوًما اإلى تو�سيح الخيارات الُمتاحة للوطن العربي
ال�سيناريوهات الم�ستقبلّية حول مختِلف الق�سايا.

للمنتدى   
ّ

الأ�سا�سي النظام  في  عليها  المن�سو�ش  الأهداف  تعزيز  على  العمل   •
والإ�سافة اإليها بما ين�سجم وفل�سفَتها، واإدامة الّتوا�سل مع اأ�سحاب القرار في 

مختلف مواقعهم، ولي�ش �ساحب القرار الأّول فقط.

د ل�سْوغ الميثاق الجديد لالأمم المتحدة، ببناء  • ال�ستعداد لعام 2015 الذي ُحدِّ
 يتواءم مع المعايير الدولّية فيما يتعلَّق بتاأكيد قدا�سة الّروح 

ّ
مْوقٍف فكرّي عربي

الإن�سانّية. 

ذلك،  من  العالم.  في  الكبرى  الق�سايا  من  عربّية  مواقَف  بناء  في  الُم�ساَهمة   •
 

ّ
عربي اقت�سادّي  مجل�ش  تاأ�سي�ش  في  ُبل  وال�سُّ الو�سائل  ب�سّتى  الُم�ساَهمة  مثاًل، 

، بهدف اإي�سال الق�سايا فوق الُقطرّية اإلى �سانعي القرار
ّ

واآخر اجتماعي

يعتمد تحقيق الّطموحات في اإطار الخطط والبرامج على توافر:
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• موارد ب�سرّية.

• موارد ماّدّية.

بهذا  ال�سعيد  حامد  د.  المنتدى  ع�سو  من  م  ُمقدَّ مقترح  )هنالك  بحثّية  ذراع   •
الخ�سو�ش(.

المو�سوعـــــات

ّب على طْيٍف وا�سع من  فيما يتعّلق بمو�سوعات البحث، فاإنَّ اهتمام المنتدى َيْن�سَ

المو�سوعات �سمن َحَلقات متداخلة، بهدف النتقال من دائرة القول اإلى دائرة 

، وذلك على النحو الآتي:
ّ

الفعل والّتاأثير، والّتركيز على الفكر العملي

• المواَطنة وحقوق الإن�سان.

• الديمقراطّية الت�ْساُركّية وتكافوؤ الفر�ش والم�ساركة ال�سيا�سّية.

 جديد.
ّ

• نحو نظام عربي

• نحو م�سروع وليات عربّية مّتحدة.

• نحو م�سروع نه�سة عربّية جديدة.

 من اأجل التنمية وال�ستقرار، ي�ستند اإلى الدبلوما�سّية العاّمة 
ّ

• نحو تحالف اإقليمي
.Public diplomacy

• م�ساركة ال�ّسباب والمراأة.

والمذهبّية  والطائفّية  الإثنّية  الّنزاعات  )الحروب؛   
ّ

الإن�ساني الأمن  ق�سايا   •
والبطالة؛  الفقر  والّتهجير؛  الهجرة  والتطّرف؛  الإرهاب  الدينّية؛  والحقوق 

ر  والت�سحُّ المياه  والدواء؛  الغذاء  نق�ش  والإف�ساد؛  الف�ساد  الّتعليم؛  ُمخرجات 

والبيئة؛ الّطاقة والتكنولوجيا والّت�سنيع؛ اأخطار اأ�سلحة الّدمار ال�ّسامل(.

.
ّ

 العالمي
ّ

، والعربي
ّ

 الإقليمي
ّ

، والعربي
ّ

 العربي
ّ

• الحوار العربي
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• حوارات اأتباع الّديانات، والحوار بين الثقافات.

القائم  المو�سوعات  البحث في هذه  اإطار  تاأكيد  المجال  رورّي في هذا  ال�سّ من 

على الأبعاد والمفاهيم الآتية:

المتعلِّقة  والتحّديات  الق�سايا  اإلــى  الّنظر  في  الُقطرّي  فوق  الُبعد  اأهّمّية   •
ــَق  َوْف معها  الّتعامل  ــاق  اآف وا�ست�سراف  وت�سخي�سها   ،

ّ
العربي بالوطن 

المحّلّية. الخالفات  فوَق  ت�سمو  التي  ال�ّسيا�سات  ا�ست�سراف  فالمهّم  ذلك. 

 
تاأكيد مفهوم القوا�سم الم�ستركة )اأ� الجوامع( في العالقات العربّية العربّية، 

والعربّية العالمّية. 

• الّتركيز على الُبعد المتعلِّق بتمكين الإن�سان �اإن�سافه �نهو�سه ل�سّد الفجوة 
الجميع«.  اأجل  من  »القانون  مفهوم  تر�سيخ  وفي  الإن�سانّية،  الكرامة  في 

ي�سمل ذلك، على �سبيل المثال، الّنظرة اإلى الَفْقر - بجميع اأبعاده - على اأّنه 

رين )في  كّل ل يتجّزاأ؛ والهتمام بالالجئين والّنازحين والُمهاِجرين والمهجَّ

فل�سطين والعراق ولبنان وال�ّسودان، وغيرها(، وكذلك لجئي المناخ.  

الأ�سا�سّية  بعنا�سرها  لالأر�س  ال�ستيعابّية  الّطاقة  مفهوم  الح�سبان  في  الأخذ   •
الّثالثة: الإن�سان؛ �القت�ساد؛ �الموارد الّطبيعّية؛ مع مراعاة البيئة الإن�سانّية 

الّنظيفة، ما يتوافق ومفهوم »الِحمى« في الإ�سالم، الذي اأ�سبَح الآن مفهوًما 

عالميًّا.

اأْن  �سرورة  من  ذلك  يعنيه  بما   
ّ

اإقليمي ع  تجمُّ كّل  �ساأن  �ساأنه   
ّ

العربي الوطن   •
الخا�ش  والقطاع  العام  القطاع  اأي  الّثالث؛  الف�ساء  مفهوم  �سمن  ُيحا�َسب 

.
ّ

والمجتمع المدني

المحا�ر �الو�سائل الُمقتَرحة للتنفيذ

الباحثين.  من  كبير  اإلى عدد  يحتاج  والأبعاد  المو�سوعات  من  الّطيف  هذا  اإنَّ 

ف مثل هذا العدد؛   ول بو�سع المنتدى اأو اأمانته العاّمة اأن توظِّ
ّ

ولي�ش من المنطقي

اإذ يجب التاأكيد هنا اأّن المنتدى لي�ش الأمانة العاّمة ول يمكن اأن يكون كذلك؛ واإّنما 
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المنتدى هو باأع�سائه العاملين والموؤازرين واأ�سدقائه من العلماء والمفّكرين. 

فقيًّا، 
واأُ ا  راأ�سيًّ وتعزيزها،  الُم�ساِندة  والجهود  البحثّية  الجهود  ا�ستثمار  ويمكن 

لإنماء البذور الموجودة من خالل:

م�سروعات  �سمن  مو�سوع،  كّل  في  �سين  متخ�سّ �باحثين  خبراء  تكليف   •
محّددة، مقابل مكافاآٍت مالّية.

• الّت�سبيك Networking مع الموؤ�ّس�سات العربّية والدولّية الُم�سابهة؛ واأهّم و�سائله 
 للمنتدى على الإنترنت وا�ستمرار تطويره نحو مزيد من 

ّ
الموقع الإلكتروني

الدينامّية والّتفاعلّية.

نع القرار.  • نقل خال�سة الأفكار �البحوث �الحوارات اإلى مراكز �سُ

• الإعالم �سمن اإطار ا�ستراتيجّية عربّية لالّت�سال �الّتوا�سل، لتفعيل الحوار 
بين المفّكرين والمواطنين من جهة، وبين المواطنين اأنف�سهم من جهة اأخرى، 

 الّتوعوّي؛ ما يعني اإن�ساء 
ّ

ومع العالم من جهة ثالثة، اإ�سافة اإلى الُبعد الّتعليمي

 ت�سمل مختلف الحلقات، 
ّ

 والدولي
ّ

حالة متوا�سلة من الحوار الفكرّي العربي

وتن�سيط حركة اإعالمّية ر�سينة حول م�سامين الحوارات ونتائجها. 

ومن بين متطلَّبات تحقيق ذلك البحث عن ف�سائّية عربّية م�ستقّلة قادرة على 

القيام بهذه المهّمات؛ بما في ذلك الكوادر البحثّية والفّنّية الالزمة، لإحداث 

.
ّ

 العربي
ّ

الّتاأثير المطلوب في �سياق الحوار الفكرّي الجتماعي

امتة  �ال�سّ الُم�ست�سعفة  �الفئات  �المراأة  ال�ّسباب  م�ساركة  على  الّتركيز   •
في  الفئات  بهذه  الهتمام  واإيالء  المختلفة،  قنواته  عبر  الحوار  في  تة  والُم�سمَّ

اأن�سطة المنتدى المختلفة.

الإنتاج �المطبوعات

• تعزيز اإنتاج مطبوعات المنتدى �انت�سارها، ل �سيما مجّلته الّدورّية المنتدى، 
ثّم  البداية،  في  ُن�سْيرة  كانت  اأن  بعد  م�ستمّرين  وارتقاء  �سعود  في  هي  التي 

ن�سرة، فمجّلة. والآن هي مجّلة فكرّية لها مقّوماتها. كذلك العمل على اإي�سالها 

اإلى اأكبر عدد ممكن من القّراء وو�سعها بين اأيدي الجماهير. 
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�سكاًل  تطويرها  على  العمل  مع  الإنجليزّية،  باللغة  المنتدى  ن�سرة  اإحياء   •
وم�سموًنا.

الأُّمة من منظــوٍر فــكرّي«؛ َمَع  »حـالـــة  اإ�سـدار تقـريـر �سـنـوّي حــــول   •
كـتـاب  غـــرار  على  ا  �مـــاّديًّ ا  ب�ســـريًّ ـّزاعات  الن كـــلفــة  على  الــّتركيـــز 

 Strategic Foresight الذي ي�سدر عن ،Cost of Conflict in the Middle East

.Group

�الإعالم  الّن�سر  عملية  وتعزيز  المطبوعات،  لإنتاج  الالزم  التمويل  تاأمين   •
ث با�ستمرار، من خالل رفد طاقم  �الّتوثيق �اإن�ساء قواعد للبيانات، ُتحدَّ

الأمانة العاّمة في الم�سائل الإنتاجّية، ل �سيما اأنَّ المنتدى يعتمد في جزء 

مهم من اإي�سال ر�سالته على ��سائل ن�سر �رقّية �اإلكتر�نّية. فعدا الكتب 

 www.atf.org.jo للمنتدى  الإلكتر�نّي  الموقع  هنالك  المنتـدى،  �مجّلة 

بخدماته المختلفة، �ن�سرة اأنباء المنتدى الإلكتر�نّية، �ن�سرة المختارات، 

ع على نطاق  �المر�سد الّثقافّي �الفكرّي، �الّر�سالة الإخبارّية، التي توزَّ

�ا�سع. 

• من الأهّمّية بمكان من الآن ف�ساعًدا ��سع كّل ِنتاج للمنتدى بين يدي ناقد 
اأ� اأكثر للمراجعة �الّتقويم �الّنقد نقًدا بّناًء )اأي مراجعة تحليلّية نقدّية(، 

�تحديد الجهة التي توّجه اإليها الّتو�سيات، اإذا كان هنالك من تو�سيات.

الأن�سطة الفكرّية المختلفة

من المهّم الإ�سارة في هذا المجال اإلى اأنَّ المنتدى لي�ش جهة تنفيذّية، واإّنما هو 

م ُخال�سات  ، وتقدِّ
ّ

موؤ�ّس�سة فكرّية تدر�ش وتحلِّل وت�سّخ�ش ق�سايا الوطن العربي

م كّل ن�ساط  ُيقدَّ اأن  اأمكن. لكن يجب  للتنفيذ ما  الفكر عبر مقترحات عملّية قابلة 

�سمن روؤية ُتعنى بالقيمة الُم�سافة لهذا الّن�ساط، �سواء قبل عقده اأو بعد ذلك. 

ومن اأهّم اأفكار التنفيذ فيما يتعّلق بالأن�سطة:
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• تفعيل ا�ستراتيجّية الالمركزّية في اأن�سطة المنتدى، وتو�سيع دائرة انت�سار هذه 
اأو خارج الأردّن. )مثال  اأو خارج عّمان،  الأن�سطة خارج مقّر المنتدى، 

على ذلك الخروج باللقاءات ال�سهرّية اإلى خارج بلد المقّر في اللقاءال�ّسهرّي 

ُتعقد  التي  الّندوات والموؤتمرات  البحرين موؤّخًرا، وغيره من  الذي ُعقد في 

خارج الأُردّن.(

ق  • م�ساركة المنتدى في الّند�ات �الموؤتمرات في بلدان مختلفة يمكن اأن يتحقَّ
من خالل انتداب اأحد الأع�ساء العاملين لتمثيل المنتدى.

• تنمية الموارد المالّية للمنتدى ب�سّتى الو�سائل، وتاأمين التمويل للمنتدى واأن�سطته 
عبر التركيز على ��سائَل عّدة اأهّمها ا�ستقطاب اأع�ساء موؤازرين ُجدد من 

مختلف الأقطار العربّية.

الّتوا�سل بين الأمانة العاّمة �مجل�س الأمناء �لجنة الإدارة

اأمناء المنتدى في الجوانب الفكرّية وال�سيا�سات المتعلِّقة بها،  • تفعيل مجل�س 
ليظّل   - الأقّل  على   – كّل عام  مّرتْين  المجل�ش  اجتماع  والحر�ش على عقد 

ا بين المجل�ش والأمانة العاّمة. الّتوا�سل م�ستمرًّ

مع  �التوا�سل  الت�سال   - الو�سائل  ب�سّتى   – َف  ُيكثِّ اأْن  العام  الأمين  على   •
مجل�س الأمناء �لجنة الإدارة بين كّل اجتماع �اآخر.

• حّث مجل�س الأمناء �لجنة الإدارة على مزيد من الهتمام بالإنتاج الفكرّي 
�م�ساعدة الأمانة العاّمة اأكثر على تعزيز هذا الجانب، الذي لحظه عدٌد من 

الّنقاد بو�سفه قيمًة ُم�سافة، فيما لم يالحظ الأع�ساء ذلك كما يجب، لالأ�سف، 

على الرغم من تنّوع هذا الإنتاج )الموقع الإلكتر�نّي، �الن�سرات الإلكتر�نّية؛ 

�كتب المنتدى �من�سوراته ب�سال�سلها المختلفة، ل �سيما ال�سال�سل الموّجهة 

�س مثل »كتاب المنتدى« �«كّرا�سات المنتدى«.(    اإلى القارىء غير المتخ�سِّ
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الو�سع القانونّي للمنتدى

فيما يتعلَّق بالو�سع القانونّي للمنتدى، اأ�سبح من ال�سرورة ال�ستقرار على �سيغة 

المنتدى من ال�ستمرار والقيام بمتطّلبات  اأجل تمكين  منا�سبة لهذا الو�سع، من 

ه يمكن اعتماد �سيغة  تحقيق اأهدافه. وقد اّتفَق عدٌد من الأع�ساء المّطلعين على اأنَّ

 –  2007 – ل�سنة  الإ�سالمّي  للفكر  الملكّية  البيت  اآل  �سة  موؤ�سّ قانون  م�سروع 

اعتبارّية  ب�سخ�سّية  الّتمتُّع  الموؤ�ّس�سة  لهذه  كفل  الذي   ،])6( ]الملحق  الأردّن  في 

قانون عام  بها، ولي�ش �سمن  قانون خا�ّش  َوْفَق  واإدارّي   
ّ

مالي ا�ستقالل  ذات 

 ي�سملها مع موؤ�ّس�سات اأُخرى قد تكون مختِلفًة في غاياِتها واأهداِفها وطبيعِة عمِلها.
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الملحــق )1(

ُمنتدى الفكر العربّي

ّية؟ ماذا بعد �سنتِه الف�سّ

مذكرة مقدمة من �سمّو الأمري احل�سن بن طالل

اإلى اجتماع الهيئة العمومية للمنتدى في الّدوحة؛ 26 كانون الّثاني/ يناير 2007

نعم؛ ماذا بعد؟

في  اإ�سهاماته  وتنامي  المنتدى،  م�سيرة  على  عاًما  وع�سرين  خم�سة  مرور  بعد 

الحياة الفكرّية العربّية، وتجربته في الّتعامل مع الّتحّديات على مدى ربع قرٍن 

م�سى، ل بّد من وقفة مراجعة لإعادة ترتيب بيته الّداخلّي، من حيث الجوهُر 

الفكر  مقّومات  في  الّنظر  اإعادة  الوقفة  هذه  تت�سّمن  اأْن  بدَّ  ول  والم�سمون. 

العربّي الُمعا�سر، الذي يطمح المنتدى اأن يبقى جزًءا فاعاًل منه.

اإّن مثل هذه المراجعة ل بّد لها حكًما اأن تبداأ من اأهداف المنتدى وفل�سفته ور�سالته 

التي ا�ستنَد اإليها في م�سيرته طوال ال�سنوات الما�سية. وقد كان الّتركيز في هذه 

الكبرى  الِمحنة  واأمام  القرار.  و�سانعي  الفكر  بين  الفجوة  َج�سر  على  الم�سيرة 

 من م�سمونه، 
ّ

ف اأبعاُدها واأخطارها يوًما بعد يوم لتفريغ الفكر العربي التي تتك�سَّ

العقول والأدمغة، والقمع والكبح  باأ�ساليَب �سّتى عبر تهجير  و�سرذمته وت�ستيته 

وال�ّسيا�سّية  الجتماعّية  غوطات  ال�سّ طغيان  عن  ف�ساًل  اأ�سكالهما،  بمختلف 

والقت�سادّية، تتبّين اأهمّية الّتفكير في ثلم الفجوة بين الفكر والمحيط الذي ُيوجد 

يخدم  الذي   
ّ

الإيجابي بالمعنى  والّدولة  الّدين  تكاملّية  على  العمل  واأهمّية  فيه، 

ر في َعالقتهما وفي مدلول هذه الّثنائّية  الح العام، ويزيل تدريجيًّا حّدة الّتوتُّ ال�سّ

لدى الّراأي العام.

اإّن كون الإن�سان/المواطن هو محور الفكر وروحه وغايته اإّنما يعني اأْن يكون 

اأُخرى  بعبارة  اأ�  �المواطن،  الفكر  بين  �الت�سال  الّتوا�سل  تعميق  المنطلق 

�سات المجتمع المدنّي؛ من دون اإغفال التحّولت الجديدة في  بين الفكر �موؤ�سّ
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عالمنا، وما يلعبه الإعالم المعا�سر بكّل جوانبه وتاأثيراته في البنى الجتماعّية 

ْبط تكمن نقطة التحّول المقترح في م�سيرة المنتدى لمقبل  والفكرّية. هنا بال�سّ

الأّيام، من خالل ندواته وموؤتمراته و برامجه المختلفة.

الحوار  �سرورة  تبرُز  المواطنة،  تفعيل  لر�سالة  العري�سة  الخطوط  و�سمن 

والت�سال  للّتوا�سل  العملّية  الو�سائل  مقّدمة  في  لتكون  العام  الح  ال�سّ اأجل  من 

المتمّثلة  الآ�سنة  المياه  لتحريك  اأنف�سهم،  المواطنين  الفكر والمواطن، وبين  بين 

بناء  في  الم�ساركة  على  الأغلبّية  هذه  وَحفز  الم�سّمتة،  اأو  امتة  ال�سّ الأغلبّية  في 

. اأ�سف اإلى ذلك العتناء بتاأهيل المهّم�سين �اله�ّسين �تمكينهم 
ّ

الم�ستقبل العربي

�تفوي�سهم؛ اأي َمْن لي�س له قدرة على الم�ساهمة في الحياة العاّمة، ب�سرف 

الّطائفّية والعرقّية والمذهبّية،  اأنثى- وعن  اأم  الجنو�سة -اأكان ذكًرا  الّنظر عن 

وما اإلى ذلك من ت�سنيفات.

ياع  ل الّتطّرف، وال�سّ اإّن غياب تلك الم�ساركة - في اأو�سع معانيها- معناه توغُّ

بين الُغالة والُغزاة. فنحن بحاجة ما�ّسة اإلى اأْن ُنعيد العتبار هنا لعلم المعاني بعد 

اأْن ا�ستبدَّ بنا علُم الكالم.

حكمة  اإزاء  فكرّية  م�سوؤولّية  اأ�سحاب  اأّننا  ذلك  من  والأ�سمى  الأبعد  الهدف 

الإ�سراق. وموؤّدى هذه الم�سوؤولّية الإ�سهام بالّروؤى والأفعال في تجديد حكمة 

ر اإلى دائرة  ال�ّسرق واإعادة الف�سل لها في نه�سة الفكر، والخروج من دائرة الّتاأثُّ

الّتاأثير، ومن حومة الكالم اإلى حومة الفعل. فالم�سكلة لي�ست في ركود الفكر، 

 بين دوائر الّنفوذ 
ّ

واإّنما في غياب الفعل؛ الفعل القادر على الف�سل غير التع�ّسفي

الجتماعّية والّدينّية بتحديد الم�ساحات المعيارّية لكلٍّ منهما، الآخذ في الح�سبان 

 
ّ

 عمل الّنفوذ الّديني
ّ

التناغم والّتكامل بينهما، من دون اأن ُيعيق الّنفوذ الجتماعي

اإلى  المنتدى  في  الفكرّي  �سيرورة جهدنا  ل �سمن  التو�سُّ والمعنى:  العك�ش.  اأو 

اأُ�س�ش تطبيق معادلة ح�سارّية لكلٍّ من الّدين والّدولة، كي ل نقع بين براثن هذه 

الح العام.     ا في اإطار ال�سّ الّثنائّية، ولكي يكون الجهد من�سبًّ
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قابلة  مرنة  ببرامج عمل  اإّل  ر  الموؤثِّ الفعل  اإلى  �سبيل  ل  كّله؟  هذا  اإلى  ال�ّسبيل  ما 

للّتنفيذ، تنبثُق من اأهداٍف وا�سحة محّددة؛ مع الهتمام باأن تكون هذه البرامج 

جهات  اإلى  تقديمها  يمكن  ُمْقِنعة،  عملّية  مقترحات  اإلى  تتحّول  لأن  ا  اأي�سً قابلة 

الّتمويل ل�سمان الّتنفيذ الأمثل.

ا في منتدانا ببع�ش الخطوات لبلورة الّتوّجه الجديد لم�سيرتنا وو�سع  لقد بداأنا عمليًّ

العنا�سر الجوهرّية لر�سالتنا الإنمائّية )الإن�سان هو الأ�سا�ش؛ ف�ساًل عن النتماء 

والإنماء( مو�سع الّتاأكيد والقابلّية للّتنفيذ. فاأملي اأْن ُتكّلَف مجموعة بحثّية عربّية 

اأُطر التوّجه الجديد. ولعّل في مقّدمة و�سائل  ذات خبرات دولّية متمّيزة لر�سم 

 للّديمقراطّية الجاري اإقامته في الّدوحة. 
ّ

الّتنفيذ والمتابعة اإن�ساء مركز الكواكبي

و�سيتوّلى هذا المركز البحث في مو�سوعات مهّمة لجوانب المواطنة والمجتمع 

ْنع القرار.  وتفعيل الحوار والم�ساركة في �سُ
ّ

المدني

 من اأجل التنمية وال�ستقرار، 
ّ

اإ�سافة اإلى ما �سبق ذكره، فاإّن اإيجاد تحالف اإقليمي

وعالميًّا،  واإقليميًّا  ا  محليًّ  Public diplomacy العاّمة  الّدبلوما�سّية  اإلى  ي�ستند 

لالت�سال  عربّية  ا�ستراتيجّية  �سياغة  اأجل  من  الو�سائل  �سّتى  ابتكار  وكذلك 

الأُمّية  مكافحة  على  والعمل  العالم،  ومع  اإقليمنا  ومع  الّذات  مع  �الّتوا�سل 

الذي  للتنفيذ  اأولى الأولوّيات  التي ما زلنا نعاني من عقباتها، هي من  القانونّية 

 
ّ

الّتعليمي الُبعد  اإليها  م�ساًفا  وعالميًّا؛  عربيًّا  ر�سالتنا،  اإي�سال  خالله  من  يمكننا 

الّتوعوّي )مثاًل الّتعليم الّنظير( بكّل مراحله )الّتعليم من المهد اإلى اّللحد(، الذي 

يجيب عن الأ�سئلة: ماذا نتعّلم؟ وكيف نتعّلم اأْن نتعّلم؟

لقد حان الوقت لتحويل الفكر اإلى ا�ستراتيجّيات عمل، وال�ستفادة من قّوة الفكر 

 ي�سّكل القاعدة العري�سة لتعزيز الأن�سنة 
ّ

 متما�سك ودينامي
ّ

في اإيجاد مجتمع مدني

اإليها، واأن�سنة  الّتعامل مع ق�سايانا والّنظر  اأن�سنتنا في  الّطلب من الآخر  ب�سّقيها: 

اأنف�سنا والآَخر، ابتداًء من الحوار وت�سخي�ش واقعنا الماأزوم، وانتهاًء ب�سناعة 

الّنــاعم  الأمــن  ب�ســـّقْيه:  الم�ســترك   
ّ

الإن�ســاني اأمنـــنـا  و�ســون  قــراراتـنــــا 

الأمن  اأُخــرى:  بعبارة  Hard security؛  ــلب  ال�سُّ والأمـــن   Soft security
.Smart security »

ّ
»الّذكي
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اإعادة  في  الماأمول  ودورنــا  مكانتنا  نكت�سف  اأْن  ن�ستطيع  المنظور،  هذا  من 

اكت�ساف اإقليمنا ببعده الآ�سيوّي، وما يعتمُل فيه من ق�سايا م�ستركة ذات ارتباط 

، مثل: الحروب، والّنزاعات الإثنّية والطائفّية والمذهبّية 
ّ

بمعنى الأمن الإن�ساني

والحقوق الّدينّية، والإرهاب والّتطّرف، والهجرة والّتهجير، والفقر والبطالة، 

ر  ومخرجات الّتعليم، والف�ساد والإف�ساد، ونق�ش الغذاء والّدواء، والمياه والت�سحُّ

والبيئة، والّطاقة والتكنولوجيا والت�سنيع، ودرء اأخطار اأ�سلحة الّدمار ال�ّسامل؛ 

ف�ساًل عن ق�سايا الّديمقراطّية وتكافوؤ الفر�ش والم�ساركة ال�ّسيا�سّية.

بالحاجات  الهتمام  �سعف  اإزاء  مجدًيا  يعد  لم  وحده  التكافل  عن  الحديث  اإّن 

الأ�سا�سّية لالإن�سان. ما نحتاج اإليه هو العودة اإلى بناء العقل العربّي والّنظر اإلى 

اأنف�سنا عبر الّتفكير فوق القطرّي؛ فقد اأدى ال�ستقطاب اإلى ذبح الفكر. وبالرغم 

 لمتحان نف�سه تحت 
ّ

من ال�ستقطاب، فاإن عبء العالج يقع على الفكر العربي

�سقف الحّرّية الم�سوؤ�لة.

الآخر  اتجاه  ال�ّسير في  لنا  ليت�سّنى  باأنف�سنا - مفّكرين ومواطنين -  نبداأ  اأن  علينا 

اأحابيله واأحاييله، بروؤى  وال�ستجابة لمتطّلبات الع�سر، ومحاذرة الوقوع في 

– بالقول  الواقع. دعونا نحاول  اأر�ش  العمل على  عقالنّية واعية ومن خالل 

رنا ما ت�ستحّقه من األٍق واإ�سعاٍع فكرّي.                     ▪  �الفعل – اأْن ُنعيَد لحوا�سِ
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الملحــق )2(

نحـو ا�سرتاتيجّية م�ستقبلّيــة ملنتـدى الفكـر العربـــّي

لل�سنوات الخم�ش المقبلة

مذكرة مقدمة من �سمّو الأمري احل�سن بن طالل

اإلى اجتماع الهيئة العمومية للمنتدى في الّدوحة؛ 26 كانون الّثاني/ يناير 2007

)1(

يمّر الوطن العربي بمرحلة بالغة الخطورة والتعقيد، ويطل على مفترق طرق 

اإلى  المرحلة  خطورة  وتعود  الما�سية.  �سنة  الخم�سين  مدى  على  ي�سهده  لم 

اعتبارات خا�سة بالوطن العربي نف�سه، واإلى التغيرات الدولية ال�سريعة التي لم 

ي�ستطع النظام العربي مواكبتها. فهو يعاني من »انك�سافات« علمية وتكنولوجية 

لـم  اأنه  يكفي  هائلة.  واأمنية  وغذائية  ومعرفيـة  واإعالمية  وثقافيــة  و�سناعية 

ي�ســتطع اأن يتجــاوز حــاجز الـ 10% في التجارة العربية العربية، كما ت�سـاعدت 

الم�ستوردات لت�ســل اإلى 1000 دولر للفرد في ال�سنة مقابل �سادرات محددة 

ل تتعدى 600 دولر للفرد في ال�سنة. وما زالت الكتب الجديدة ال�سادرة �سنويا 

ال�سكان، ومتو�سط الإنفاق على �سراء  األف من   100 3.3 كتاب لكل  اأقل من 

الكتب اأقل من 5 دولرات للفرد �سنويا، ومتو�سط الإنفاق الر�سمي على الثقافة 

اأقل من 2 دولر للفرد �سنويا. ول يزال الإنفاق على البحث العلمي والتطوير 

الدولرات  بع�سرات  مقارنة  �سنويا،  للفرد  دولرات   5 من  اأقل  التكنولوجي 

ومئاتها في الدول المتقدمة.

انح�سار  يعني ذلك من  ما  بكل  العولمة  تمثلها  اإلى حالة جديدة  العالم  لقد تحول 

النظام  القت�سادية والثقافية والتكنولوجية وال�سلعية والتناف�سية. وتغير  للحدود 

العالمي اإلى نظام القطب الواحد. ون�ساأت حالة »الإرهاب الدولي« بكل خلفياتها 

الدولية  العالقات  على  ال�سلبية  وتداعياتها  وعبثيتها  الزائفة  والعقائدية  الفكرية 

عامة، وعلى العالقات العربية والإ�سالمية الدولية خا�سة.
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خـالل  مـن   - العربي  المواطن  دور  اإغفال  بتاأثير  العربي  التقهقر  تفـاقـم  وقد 

اأحـزابه ومــوؤ�س�ساته المدنيــة - في الم�ســـــاركة في ر�ســم التوجهات الوطنية، 

وغياب التوافق العربي الر�سمي على الحدود الدنيا من الجوامع، والتغا�سي عن 

الم�سكالت الوطنية الداخلية، و�سغط القوى الدولية الكبرى. فتم احتالل العراق 

الجنوبي  الطرف  الجتماعي. وعلى  ن�سيجه  القت�سادية وتمزيق  بنيته  وتدمير 

للوطن العربي، ي�سهد ال�سودان حالة معقدة من التداخالت ال�سيا�سية والنزعات 

النف�سالية والمعاناة الإن�سانية،  �سواء في دارفور اأو جنوب ال�سودان. وفي قلب 

هذا الوطن، ما زالت الم�ساألة الفل�سطينية تراوح مكانها. كذلك ت�ساعدت الأزمة 

اللبنانية منذ اغتيال الرئي�ش الأ�سبق رفيق الحريري، وتفاقمت اإلى الدرجة التي 

تهدد بالنفجار في اأي لحظة بعد العدوان الإ�سرائيلي على لبنان في �سهر تموز/يوليو 

.2006

غياب  بين  اأ�سّدها  على   
ّ

العربي الإن�سان  معاناة  تزال  ل  وذاك،  هذا  وقبل 

اإدارة الدولة الحديثة، بما فيها التداول ال�سلمي  الديمقراطية وبطء التحول نحو 

البطالة  وتفاقم   %20 الـ  حاجز  لتتجاوز  الفقر  م�ساحات  ات�ساع  وبين  لل�سلطة، 

التي ت�سل في  20%،  بما في ذلك بطالة الخريجين الجامعيين  ليتجاوز معدلها 

بع�ش البلدان العربية اإلى 30%! اأ�سف اإلى ذلك �سعف منظمات المجتمع المدني 

وقلة اأعدادها، فال يتعدى معدلها منظمة واحدة لكل اأربعة اآلف مواطن؛  وعجز 

الأحزاب ال�سيا�سية عن ممار�سة دورها في تطوير البرامج ال�سيا�سية والقت�سادية 

وبطء  القوية  ال�سلطة  وقب�سة  المواطن؛   تطلعات  عن  والتعبير  والجتماعية 

تخاطب  ل  التي  العولمّية  والثقافة  الإعالم  و�سيادة  ال�سيا�سي  الإ�سالح  برامج 

نمّو  وارتفاع  والذهني؛  النف�سي  ال�سباب  واغتراب  للمواطن؛  الجوهرية  الق�سايا 

وم�سكالت  الرقمّية؛  الفجوة  ا  خ�سو�سً التكنولوجّية،  والفجوة  ؛ 
ّ

ال�سّكاني التزاُيد 

التعليم بمختلف مراِحله؛ والهجرة الداخلية والخارجية؛ اإلى ما هنالك. لقد نجحت 

تحولت دول �سرق اآ�سيا لأنها كانت مدعومة بالتقدم الهائل في اأنظمة التعليم، 

وَج�ْسر الفجوة بين العلم والإنتاج، وت�سخير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

بمقدرة  تتمتع  اأخذت  التي  والخدمات  ال�سلع  منتجات  في  الم�سافة  القيم  لتعزيز 

تناف�سية هائلة؛ وهو ما عجزت الأقطار العربية عن النجاح في تحقيقه. 
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�ال�سوؤال:  اأين نحن من كل هذا؟ 

هل يمكن الت�سليم اأو ال�ست�سالم للظروف لت�سنع هذا الم�ستقبل العربي كما يمكن اأن 

يكون؟  اإننا بكل ثقة نوؤمن باأنه ل بد اأن يكون للفعل العربي وللفكر العربي وللعلم 

العربي ولالإن�سان العربي دور فاعل في �سياغة الم�ستقبل العربي، ونوؤمن باأن 

يكون للعرب دور في الم�ساهمة في �سنع م�ستقبل الح�سارة الإن�سانية.

في  العربي  الفكر  يفعله  اأن  يمكن  الذي  ما  و�سوح:  بكل  الم�ساألة  يطرح  وهذا 

هذا المجال؟ وما هو دورنا في منتدى الفكر العربي؟ وما هي اأدوار المنتديات 

الم�سابهة التي نتطلع اإلى اأن تنتظم جميعها في �سبكة عربية متفاعلة تتقا�سم الأدوار 

عربي  فكري  تيار  ت�سكيل  طريق  على  المعلومات  وتتبادل  المهّمات  وتتكامل 

متقدم؟

ثم  اإلى ر�سمها؛ ومن  العربي  الفكر  منتدى  في  نتطلع  التي  ال�ستراتيجية  ما هي 

الخالق  المبدع  العربي  بالفكر  توؤمن  التي  العربية  القوى  مع  بالتعاون  تنفيذها 

بثقة  الم�ستقبل  اإلى  المتطلع  الفكر  الم�سبقة؟  والمواقف  الجامدة  القولبة  البعيد عن 

رغم الم�ساعب، وباأمل رغم الم�سقة؟ 

ما هي خطة العمل التي �سن�سعها لمنتدانا حتى تتحول الأفكار اإلى اأعمال، والروؤية 

اإلى حوار مع  المفكرين والعلماء  بين  اإلى وعي جماهيري، والحوار  النخبوية 

ال�سلطة و�سانعي القرار؟ 

بمعنى اآخر: كيف يمكن اأن نج�سر الفجوة بين العلم والفكر والعقل من جهة،  وبين 

�سنع القرار من جهة ثانية،  وبين المواطن ومنظماته المدنية وقواه ال�سيا�سية من 

جهة ثالثة؟ وما هي ا�ستراتيجياتنا؟

من حيث ا�ستراتيجية المنتدى لل�سنوات الخم�ش القادمة،  فاإنه يمكن التفكير في 

اأْن ت�سّكل هذه المحاور �سيرورة  النحو الآتي؛ على  اأربعة محاور رئي�سية على 

تت�سابك مع �سيرورات اأُخرى، اإقليمّية وعالمّية:

الأ�ل: مخاطبة م�سكالت المواطن العربي في جوانبها الإن�سانية المبا�سرة.

الثاني: البحث في الق�سايا الكبرى التي قد تر�سم الم�ستقبل العربي، �سواء كانت 
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هذه الق�سايا طبيعية كالموارد، اأو تكنولوجية، اأو �سيا�سية اقت�سادية.

اأ�سا�ًسا  فكرية جديدة   قاعدة  تتطلب  التي  ال�سيا�سية  الم�سكالت  في  البحث  الثالث: 

للتعامل معها.

الرابع: التج�سير الفكري مع الثقافات الأُخرى.

تتمّثل  برامج جديدة  يطّور  اأن  يجب  المنتدى  فاإّن  ال�ستراتيجّية،  هذه  ولتحقيق 

 في المحاور الأربعة الآتية:
ّ

ب�سكل رئي�سي

مختلف  لي�سمل  والدولي  العربي  الفكري  الحوار  من  متوا�سلة  حالة  اإن�ساء   -

الحلقات ذات الهتمام.

- تن�سيط حركة اإعالمية ر�سينة حول م�سمون الحوارات ونتائجها.

- نقل خال�سة الأفكار والبحوث والحوارات اإلى مراكز �سنع القرار.

- تعزيز حالة الت�سبيك Networking مع الموؤ�س�سات العربية والدولية الم�سابهة.

- اإ�سدار تقرير �سنوي حول »حالة الأمة من منظور فكري«.

على محور الجوانب الإن�سانية المبا�سرة للمواطن العربي، فاإن ق�سايا الحريات 

اأن  يمكن  والهجرة  واللجوء  والحركية  والفقر  والتعليم  والأمن  والديمقراطية 

تحظى بالعناية والتركيز.

والطاقة  والت�سحر  والبيئة  المياه  م�سكالت  فاإن  الكبرى،  الق�سايا  محور  وعلى 

هذه  في  الرئي�سية  الحلقات  تمثل  اأن  يتوقع  والت�سنيع  والتكنولوجيا  والعلم 

ال�سل�سلة.

وعلى محور الم�سكالت ال�سيا�سية الكبرى  تبرز ق�سايا الديمقراطية والأحزاب 

والمذهبي  الديني  والتنوع  والتعاي�ش  والحاكمية  والقانون  والموؤ�س�سية  وال�سلطة 

والعرقي والثقافي في المقدمة.

وق�سايا  والثقافات  الأديان  اأتباع  حوار  فاإن  الفكري،  التج�سير  محور  وعلى 

مدخال  تكون  اأن  يمكن  الآخر  و�سورة  والإرهــاب  الدينية  والحقوق  الهجرة 

�سحيحا في هذا التجاه.                                                                                      ▪



��

الملحــق )3(

نحو انطالقة جديدة ملنتدى الفكر العربي

ورقة مقّدمة من اأ. د. ح�سن نافعة

الأمني العام ]2009/7/31-2007/3/1[

تمهيد

بعد مرور خم�سة وع�سرين عاًما على تاأ�سي�ش منتدى الفكر العربي، تبدو الحاجة 

يتطلَّع  الذي  الدور  اأداء  على  وتعينه  المنتدى  �سباب  د  تجدِّ ثانية  ما�ّسة لنطالقة 

تحقيق هذه  العمل على  اإلى  ر وتدعو  تبرِّ كثيرة  اأ�سباب  به. وهنالك  اإليه ويليق 

النطالقة، منها:

الّركود  من  حالة  المنتدى  بدخول  الأع�ساء  معظم  لدى  متزايد  اإح�سا�ش  اأ�ًل: 

في  اكت�سبه  مما  ومكانته  �سدقّيته  د  تهدِّ واأ�سبحت  متوقًعا،  كان  مما  اأكثر  طالت 

بداية ن�ساأته.

تق�سي  التي  وقواعدها،  ال�سليمة  الإدارة  اأ�سول  تفر�سها  طبيعّية  حاجة  ثانًيا: 

بوقفة دورّية لمراجعة م�سيرة عمل الموؤ�س�سات كافة وتقييمها على �سوء الأهداف 

المحّددة والو�سائل المتاحة لتحقيقها. 

ت منذ اإن�ساء المنتدى حتى الآن فترة طويلة ت�سمح بوقفة مو�سوعية لتقييم  وقد مرَّ

ف مناطق القوة وال�سعف في بنيته وبرامجه واأن�سطته، بعيًدا عن  م�سيرته وتعرُّ

اأي موؤثرات ظرفّية اأو ح�سا�سّيات �سخ�سّية.

اإلى  اأدت  والإقليمي  العالمي  النظامين  بنية  في  عميقة  تغيُّرات  حدوث  ثالًثا: 

وتنظيمّية  فكرّية  مراجعات  ي�ستدعي  ما  كثيرة؛  نمطية  وقوالب  م�سّلمات  �سقوط 

)٭( عّدلتها اللجنة امل�ؤّقتة بتاريخ ��/�/�0�0.

٭



��

لإحداث التكيُّف المطلوب مع بيئة عالمّية واإقليمّية مختلفة هي في حالة تغيُّر �سريع 

ومتوا�سل.

الح�سن،  الأمير  ب�سمّو  التي حدت  هي  الأ�سباب وغيرها  هذه  اأن  في  ول جدال 

ب�سفته رئي�ًسا لمجل�ش اأمناء المنتدى، اإلى اأن يبادر بطرح وثيقتين مهّمتين على 

الثاني/ الدوحة في كانون  اأثناء اجتماعها في  المنتدى، في  القيادّية في  الهيئات 

ت على الهيئة العمومّية وحملت عنوان  يناير من هذا العام: الوثيقة الأولى ُعِر�سَ

ت على  »منتدى الفكر العربي: ماذا بعد �سنته الف�سية؟«؛ والوثيقة الثانية ُعِر�سَ

مجل�ش الأمناء وحملت عنوان »نحو ا�سرتاتيجية م�ستقبلية ملنتدى الفكر العربي 

لل�سنوات اخلم�س املقبلة«. 

لقد اعتمدت في هذه الورقة على الروؤى والأفكار المت�سّمنة في هاتين الوثيقتين، 

وعلى ما ُطرح في النقا�سات التي دارت حولهما. كذلك على الروؤى والأفكار 

اأع�ساء المنتدى في منا�سبات مختلفة، خا�سة  والمقترحات التي قّدمها عدد من 

ت موؤخًرا مع عدٍد من اأع�ساء المنتدى في الكويت والمنامة.    في اجتماعات تمَّ

التغيُّرات  عمق  مع  المرحلة  هذه  في  المطلوبة  الفكرّية  المراجعة  تتواءم  ولكي 

التي طراأت على النظامين العالمي والإقليمي، يجب في تقديري اأن تّت�سع هذه 

المراجعة لت�سمل الآتي: 

اأ- دور المنتدى ور�سالته واأهدافه. 

ب- الو�سائل والآلّيات والخطط والبرامج والأن�سطة الالزمة لتحقيقها.

ج- الو�سع القانوني للمنتدى وعالقته بدولة المقّر. 

د- الهيكل التنظيمي لالأمانة العامة. 

هـ- الميزانّية والموارد المالّية.

1- الّد�ر �الر�سالة �الأهداف

ُعِرَف منتدى الفكر العربي بكونه موؤ�س�سة فكرية ت�ستهدف »تج�سير الفجوة بين 

الثانية  المرتبة  في  �سمًنا  ورد  المعنى  هذا  اأن  ورغم  القرار«.  و�سانع  المفّكر 

من قائمة ت�ستمل على اأهداٍف اأربعة ن�شَّ عليها النظام الأ�سا�سي للمنتدى، اإّل اأن 

ليتحّول عندئٍذ  المقّدمة  اإلى  عليه ودفعه  ال�سوء  تكثيف  اإلى  اأدت  ظروًفا خا�سة 
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الأُخرى ويحّل محّلها.  بدا كاأنه يختزل كّل الأهداف  الذي  الجامع  الهدف  اإلى 

في  ت  ا�ستقرَّ التي  النمطّية  ال�سورة  تلك  اأن  وا�سًحا  يكون  اأن  يجب  اأّنه  غير 

الأذهان لي�ست دقيقة ول تعك�ش حقيقة ما جرى عليه العمل في المنتدى. وعلى 

ر و�سانع القرار«، اإل  اأي حال، ومع الت�سليم باأهمية »تج�سير الفجوة بين المفكِّ

العمل على حّث  ال�سحيح، وهو  �سياقه  في  ُيفهم  اأن  النبيل يجب  الهدف  اأن هذا 

ر ولي�ش العك�ش، واإزالة ال�سكوك المتبادلة  الحاكم على القتراب من موقع المفكِّ

اأن تجمع  التي يجب  الم�ستركة  الغاية  تاأكيد  الطرفين من خالل  بين  والمتراكمة 

ر العربي ال�سوّي والحاكم العربي الر�سيد؛ األ وهي الرتقاء بالإن�سان  بين المفكِّ

العربي الفرد وبالمجتمعات العربية ككّل. وفي هذا ال�سياق، يتعين تاأكيد حر�ش 

المنتدى مجدًدا على ا�ستقالله الفكري والعمل على المحافظة على هذا ال�ستقالل 

و�سيانته في جميع الظروف والأحوال.

وفي تقديرنا اأّن الفجوة التي يتعيَّ على منتدى الفكر اأن يعمل على ج�رسها في 

المرحلة القادمة تبدو ثالثية الأبعاد:  

الُبعد الأ�ل: يتعلَّق بالفجوة بين المفّكرين العرب اأنف�سهم. ولج�سر هذا الُبعد يتعيَّن 

وتياراته  العربي  الفكر  مدار�ش  بين  اأكبر  تفاعل  تحقيق  على  المنتدى  يعمل  اأن 

ف ما يجمع بينها من  المختلفة، واإيجاد حالة من الحوار المتوا�سل والخاّلق لتعرُّ

قوا�سم م�ستركة يوؤّمل تطويرها وتعميقها، وكذلك على ما يفرق بينها من ق�سايا 

المدار�ش  بين  الختالفات  كانت  واإذا  نطاقها.  يوؤّمل ح�سرها وت�سييق  خالفّية 

والتيارات الفكرّية عموًما تبدو اأمًرا طبيعًيا ومقبوًل، بل مرغوًبا فيه، فلي�ش من 

الطبيعي اأو المقبول اأن تتحول هذه الخالفات اإلى معارك ت�سل اإلى حّد التكفير 

والتخوين. 

ر والمواطن. ولج�سر هذا الُبعد يتعيَّن اأن  يتعلق بالفجوة بين المفكِّ الُبعد الثاين: 

يعمل المنتدى على الآتي: 

المواطنة  العربي بحقوق  الإن�سان  تمتُّع  التي تحول دون  العقبات  ت�سخي�ش   -1

الكاملة دون تمييز، وا�ستك�ساف �ُسبل تجاوزها، واآفاق ذلك.

2- الهتمام بالق�سايا ذات التاأثير المبا�سر على الأمور الحياتّية للمواطن العربي 
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تهّم  التي  تلك  ا  خ�سو�سً والهجرة؛  والتعليم  البطالة  ق�سايا  مثل  العادي، 

ال�سرائح والفئات الجتماعية الأ�سعف، كالمراأة وال�سباب وذوي الحتياجات 

الإن�سانية الخا�سة.

معالجة  في  واإقناعا  واقعية  اأكثر  جديدة  واأ�ساليب  وطرق  مناهج  اختبار   -3

م�سكالت التكامل في مجالت الأمن والطاقة والمياه وغيرها من المجالت 

الحيوية الموؤّثرة على م�ستقبل العالم العربي وم�سيره.

الُبعد الثالث: يتعلق بالفجوة بين الفكر العربي والفكر العالمي. ولج�سر هذا الُبعد 

يتعيَّن اأن يعمل المنتدى على:

تاأثيراتها  وبحث  العالمي،  الفكر  في  الجديدة  والتوّجهات  التيارات  متابعة  اأ- 

المحتملة، وموقف الفكر العربي منها. 

ب- العمل على ت�سحيح �سورة العرب والم�سلمين في المحافل الثقافية والفكرية 

الإ�سعاع  مراكز  مع  ومتوا�سل  دائم  حوار  حالة  خلق  خالل  من  الدولية، 

والتاأثير الفكري في اأقاليم العالم ومناطقه الجغرافية المختلفة.

2- الو�سائل �الآلّيات �اخلطط �الربامج �الأن�سطة

والثقافّية  الفكرّية  الإنجازات  كبيًرا وحافاًل من  �سجاًل  المنتدى  اأّن وراء  �سّك  ل 

يحّق له اأن يفخر به. غير اأّنه يوؤخذ على هذا الن�ساط الآتي:

مجمل  اإطــاره  في  تندرج  المعالم  ووا�سح  د  محدَّ فكري  م�سروع  غياب   -1

اأن�سطة المنتدى وفعالياته، ويكون بمثابة العمود الفقري الذي يكفل لها الحّد 

الأدنى من التما�سك والخ�سو�سية. لذلك �َسَلَكت هذه الأن�سطة، التي ت�سارعت 

ومتعرجة  مختلفة  دروًبا  اأخرى،  اأحيان  في  كثيًرا  وتباطاأت  اأحياًنا  وتيرتها 

�سّكلتها اأو�ساع ومالب�سات ظرفّية. 

ن  2- افتقاد الحوار مع الخارج اإلى بو�سلة هادية ودليل عمل مر�سد وقواعد تمكِّ

المطروحة  الق�سايا  واأولوّيات  الحوار،  اأهداف  تحديد  اإليها في  ال�ستناد  من 

للنقا�ش في اإطاره، ومعايير اختيار الم�ساركين فيه، ف�ساًل عن تقّطعه وعدم 

انتظامه في كثيٍر من الأحيان. 
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3- �سعف اإمكانات مجّلة المنتدى، وتوقُّف �سدور طبعتها الإنجليزية منذ ثالث 

�سنوات ب�سبب �سغوط العمل. 

4- �سعف الدور الذي تقوم به كل من الهيئة العامة للمنتدى ومجل�ش اأمنائه في 

الكامل على  �سبه  البرامج؛ ما ترتَّب عليه العتماد  ال�سيا�سات وت�سميم  ر�سم 

من  العام  الأمين  اجتهادات  اأو  ناحية،  من  الأمناء  مجل�ش  رئي�ش  مبادرات 

ناحية اأخرى. 

تجدر الإ�سارة اإلى اأن حجم الع�سوية في منتدى الفكر العربي و�سلت اإلى اأكثر من 

مئتي ع�سو عامل وما يقرب من ثالثين ع�سًوا موؤازًرا، ي�سّكلون في مجموعهم 

طاقة فكرية هائلة وم�ستودع وا�سع لخبرات متنوعة في جميع المجالت. 

القادمة �سيتوقَّف على  الف�سل خالل المرحلة  اأو  اأن مفتاح النجاح  ول جدال في 

اإلى  المنتدى  وتحويل  الجماعي  العمل  اآلّيات  تفعيل  في  الف�سل  اأو  النجاح  مقدار 

المعالم  وا�سحة  فكرية  روؤية  من  انطالًقا  موؤ�س�سّية،  �سوابط  وفق  يعمل  جهاز 

دة وم�ستقّرة.  وقابلة للترجمة اإلى �سيا�سات وخطط وبرامج محدَّ

الأُطر  وهذه  ممكنة.  طاقة  باأق�سى  ت�سغيلها  يتعيَّن  موؤ�س�سّية  اأُطر  اأربعة  للمنتدى 

ت�سمل: 

اأ- هيئة عمومّية تجتمع مرة واحدة كل عام. 

ب- مجل�ش اأمناء يجتمع مرة كل �ستة اأ�سهر. 

ج- لجنة اإدارة تجتمع مرة كل ثالثة اأ�سهر. 

د- اأمانة عامة تتوّلى تي�سير العمل اليومي وتنفيذ ال�سيا�سات والبرامج والأن�سطة 

من خالل مقّر ثابت وموّظفين دائمين. 

اإنتاج الفكر، فمن ال�سروري تحرير مجل�ش  ولأنَّ المهمة الأولى للمنتدى هي 

الأمناء والهيئة العمومية قدر الإمكان من اأي اأعباء اإدارية وتحويلهما اإلى فروع 

منتجة للفكر، مع ق�سر �سالحياتهما في الم�سائل الإدارية والمالية على التعليمات 

وال�سيا�سات العامة، وتفوي�ش لجنة الإدارة في متابعة الإ�سراف على التفا�سيل 

والإجراءات المتعّلقة باللوائح التنفيذّية.
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فيما يتعلق بالبرنامج الفكري للمرحلة القادمة، تفر�ش الإدارة الموؤ�ّس�سّية ال�سليمة 

والمن�سبطة اتخاذ الإجراءات الآتية: 

1- توزيع الأن�سطة على محاور ثالثة، يخت�ّش كل منها بمعالجة ق�سية رئي�سية 

وما ينبثق عنها من ق�سايا فرعّية ذات �سلة:

اأن  ونقترح  الداخلي.  العربي  العمل  ق�سايا  اإطاره  في  ُتناق�ش  الأ�ل:  املحور 

يرّكز المنتدى ن�ساطه خالل الفترة المقبلة على ق�سية المواطنة في العالم العربي 

حروب  اإلى  الخالفات  هذه  تطّور  واحتمالت  المذهبّية،  بالخالفات  وَعالقتها 

طائفّية، ودور موؤ�س�سات المجتمع المدني في الت�سدي لها ومقاومتها.

ن�ساطه  يرّكز  اأن  ونقترح  الإقليمية.  الق�سايا  اإطاره  في  ُتناق�ش  الثاين:  املحور 

مناهج  �سياغة  على  والعمل  العربي  التكامل  ق�سايا  على  المقبلة  الفترة  خالل 

ومقاربات جديدة لتحويل م�سكالت الطاقة والمياه والبيئة في العالم العربي من 

ق�سايا خالفّية و�سراعّية اإلى ق�سايا تعاونّية ت�سلح لإطالق عملية تكاملّية فاعلة.

المنتدى  اأن يرّكز  العالمّية. ونقترح  الق�سايا  اإطاره  ُتناق�ش في  الثالث:  املحور 

ن�ساطه في الفترة المقبلة على �ُسبل اإ�سالح الموؤ�س�سات الدولية وعلى راأ�سها الأمم 

المتحدة، وبحث ال�سروط المطلوبة من اأجل النتقال من نظاٍم دولي يهيمن عليه 

د الأقطاب؛ وكذلك �سياغة نظام اإن�ساني عالمي جديد  قطب واحد اإلى نظاٍم متعدِّ

تتكامل فيه الأبعاد ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية مع الأبعاد الح�سارية والثقافية 

والجتماعية.

2- �سياغة روؤية فل�سفية عامة تندرج في اإطارها �سوابط ومعايير تحكم الن�ساط 

الحواري مع الآخر بما يحقق اأكبر ا�ستفادة ممكنة من هذه الحوارات. وفي 

هذا ال�سدد نقترح اأن يتم تحديد مو�سوع واحد لكّل حوار يتم اختياره وفق 

م فيه ورقتا عمل تعك�ش اإحداهما وجهة  ظروف توقيت اإجراء الحوار، وُتقدَّ

النظر العربية في المو�سوع، والثانية وجهة النظر الأخرى.

الحوار  تفعيل  بغية  الأمناء  ومجل�ش  العامة  الهيئة  اجتماعات  من  ال�ستفادة   -3

لقاءات فكرية  اإلى  المنتدى، وتحويل هذه الجتماعات  اأع�ساء  الداخلي بين 

ُيناِق�ش كلٌّ منها ورقة عمل واحدة تتعّلق بمو�سوع ال�ساعة.
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4- اإ�سدار مجلة فكرية ر�سينة تليق بالمنتدى. وهو مو�سوع يحتاج اإلى معالجة 

في ورقة خا�سة وفي مرحلة لحقة.

5- تطوير موقع المنتدى على الإنترنت بهدف تحويله اإلى:

 ي�سمح بطرح اأوراق العمل ووجهات النظر المختلفة، 
ّ

 وتفاعلي
ّ

 اأ- موقٍع دينامي

ن اأع�ساء المنتدى من الم�ساركة في مناق�ستها والتعليق عليها.  ويمكِّ

التي  والإقليمية  العالمية  الفكرية  الموؤ�س�سات  مع  للت�سبيك  �سالحة  اأداة  ب-   

يرتبط المنتدى واإياها بَعالقات عمل.

ت�سدرها  التي  التقارير  خالل  من  واأو�ساعه  العربي  العالم  �سورة  متابعة   -6

المنّظمات الدولّية الحكومّية، وتلخي�سها وعر�سها من جانب الأمانة العامة، 

وتنظيم ندوة �سنوية لمناق�ستها، اأو تخ�سي�ش جل�سة خا�سة لهذه الغاية في اأثناء 

اجتماع الهيئة العمومية اأو مجل�ش الأمناء. 

3- الو�سع القانوين للمنتدى �َعالقته بد�لة املقّر

يعّد المنتدى، من الناحية القانونية، جمعية اأهلّية اأردنّية تخ�سع لقانون الجمعيات 

والهيئات الجتماعية رقم )33( لعام 1966. ول ين�سجم هذا الو�سع مع طبيعة 

فكرية  موؤ�س�سة  تكوينه  بحكم  فهو  تحقيقها،  اإلى  ي�سعى  التي  والأهداف  المنتدى 

والخبراء  والمفّكرين  المثّقفين  من  كبيرة  مجموعة  ت�سم  حكومية  غير  عربية 

العام، وتحاول  العربي  بال�ساأن  تعنى  اإنما  الربح،  اإلى تحقيق  ت�سعى  العرب ل 

كافة،  العربي  العالم  اأرجاء  في  والرقي  التقدم  عجلة  دفع  في  الم�ساهمة  جاهدة 

وتوطيد العالقة بين المفّكرين والمثّقفين العرب ونظرائهم في العالم. 

لذا، فقد بذلت الأمانة العامة ولجنة الإدارة، خا�سة خالل ال�سنوات الأخيرة، 

م�ساعي حثيثة من اأجل البحث عن �سيغة قانونّية تتنا�سب وطبيعة المنتدى واأهدافه.  

خم�سة  مرور  بمنا�سبة   1996 عام  ل  ت�سكَّ الذي  التقويم  فريق  بتو�سيات  وعماًل 

كت الأمانة العامة على خطين متوازيين:  ع�سر عاًما على تاأ�سي�ش المنتدى، تحرَّ

المنّظمات  اأو  الدبلوما�سّية  الهيئات  بو�سع  �سبيه  و�سع  اإ�سفاء  ا�ستهدف  الأ�ل: 

الدولّية اأو الإقليمّية في الأردن.
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و�سًعا  المنتدى  على  ي�سفي  خا�ش  اأردني  قانون  ا�ست�سدار  ا�ستهدف  الثاين: 

العربية  المنظمة  اأو  العرب،  المحامين  باتحاد  الخا�ش  الو�سع  يماثل  قانونًيا 

لحقوق الإن�سان في دولة المقّر )م�سر(، اأو و�سًعا �سبيًها بموؤ�س�سة اآل البيت في 

الأردن.

كما ُبِذَلت جهود اأخرى بغية ت�سجيل المنتدى ووقفّيته في دولة البحرين، لكن هذه 

الجهود لم ت�سل اإلى نتائج ملمو�سة حتى الآن.

ونظًرا لأهمية هذه الق�سية، نقترح ت�سكيل لجنة برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور عدنان 

من  منتقاة  ومجموعة  العام  الأمين  وع�سوية  الإدارة،  لجنة  رئي�ش  بدران، 

اأع�ساء المنتدى من كبار المحامين واأ�ساتذه القانون المقيمين في عّمان. وتقوم 

النتيجة  تتحقَّق  اأن  اإلى  الأمر  هذا  ومتابعة  المتاحة  البدائل  بدرا�سة  اللجنة  هذه 

المرجّوة.  

4- الهيكل التنظيمي لالأمانة العامة

و�سكرتيرته  العام  الأمين  فيهم  بمن  موظًفا،  ع�سر  �ستة  المنتدى  اأمانة  ت�سّم 

ة، موّزعين كالآتي:  الخا�سّ

)�سُيحال  م�ساعدين  ثالثة  ويعاونه  مدير،  يراأ�سها  والبرامج،  للدرا�سات  اإدارة 

اأحدهم على المعا�ش في اأيلول/ �سبتمبر 2007(. 

الموّظفين  اإثنان من  المالية والإدارية، يراأ�سها مدير، ويعاونه  لل�سوؤون  اإدارة 

)�سكرتيرة وموّظف غير متفرغ(. 

كما توجد موّظفة م�سوؤولة عن موقع المنتدى على الإنترنت، واأخرى م�سوؤولة 

للمطبوعات،  و�سكرتيرة  للمكتبة،  واأمين  المجلة،  واإعالنات  الإعــالم  عن 

و�سائقان، ومرا�سل. 

وُيالحظ على هذا الهيكل الآتي:

ال�سنوي   الفكري  الناتج  واإجمالي  الإداري  الجهاز  حجم  بين  التنا�سب  عدم   -1

للمنتدى.

2- عدم التنا�سب بين عدد الباحثين المتخ�س�سين في مجالت الهتمام الفكري 

الطابع  عليها  يغلب  بوظائف  يقومون  ممن  الباحثين  بعدد  مقارنة  للمنتدى، 
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الإداري اأو الروتيني.

3- وجود طاقات وخبرات غير م�ستثمرة على النحو الأمثل، وفي الوقت نف�سه 

عدم توافر ما يكفي من الخبرات والطاقة الموؤهلة للقيام بالمهام التي تتطّلبها 

المرحلة الجديدة.

في �سوء هذه المالحظات تبدو الحاجة ما�ّسة اإلى اإعادة هيكلة الأمانة العامة من 

اأجل تحقيق اأكبر ا�ستفادة ممكنة من الطاقات والخبرات المتاحة، وابتكار نظام 

وظيفي للثواب والعقاب، يوازن بين العتبارات الإن�سانية ومتطّلبات الفاعلية، 

وذلك لحفز الهمم وت�سجيع التميُّز ومعاقبة المهملين والمت�سّيبين. لكن هذه الخطوة 

يجب اأن تتم بعد النتهاء من مناق�سة هذه الورقة واإقرار خّطة العمل وبرنامجها 

لل�سنوات الخم�ش المقبلة من جانب الأجهزة القيادّية في المنتدى.

5- امليزانية �املوارد املالية

   �سهدت الأو�ساع المالية للمنتدى، عبر م�سيرته الطويلة، تقلُّبات كثيرة تراوحت 

بين وفرة و�سلت حّد الإنفاق ببذخ على ن�ساط مت�ساعد ومزدهر، وندرة كادت 

ت�سل اإلى حالة العجز عن �سداد رواتب العاملين. غير اأن هذه الأو�ساع بداأت 

ة  خا�سّ ال�سابقين،  العامين  والأمناء  الإدارة  لجنة  جهود  بف�سل  موؤخًرا  ت�ستقّر 

الدكتور علي عتيقة؛ واأ�سبحت الموارد الثابتة للمنتدى، ل �سيما عائدات الوقفّية، 

تكفي تقريًبا لمواجهة نفقات الت�سغيل )اأجور العاملين، والتاأمينات، والكهرباء، 

تقارير  خالل  من  الإدارة  لجنة  وتتابع  اإلخ(.   ... وال�سيانة  الطباعة  ونفقات 

منتظمة هذه الأو�ساع، التي ل يت�سع المقام هنا للدخول في تفا�سيلها. 

لذلك نكتفي هنا بالمالحظات الآتية:

اإلى  مهّمة  خطوة  يمثِّل  الثابتة  النفقات  على  لل�سرف  كافية  مالية  موارد  توافر 

لل�سرف  مالية  موارد  تدبير  هي  الأهم  الخطوة  لأن  كافية؛  غير  لكنها  الأمام، 

نف�سه  ر لخدمة  اإلى جهاز بيروقراطي م�سخَّ المنتدى  على الأن�سطة، واإّل تحول 

ا من الأهداف  اأيًّ اأْن ُي�سيف جديًدا اإلى المجتمع اأو يحقِّق  اإنتاجها، دون  واإعادة 

التي ي�سعى اإليها.

تمثِّل الم�ساهمات المالية لالأع�ساء الموؤازرين ن�سبة مهمة ل ُي�ستهان بها من موارد 

�سركات  ن من  تتكوَّ الموؤازرة  الع�سوية  العظمى من  الغالبية  اأن  المنتدى. غير 
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اأردنّية. واإذا ا�ستثنينا الدعم المالي المهم الذي تقّدمه �سمّو الأميرة �سعاد ال�سباح 

تمويل  اإن  تجاوز،  دون  القول،  يمكن  بالكويت،  للتنمية  العربي  وال�سندوق 

العمل على ت�سحيحه  يتعيَّن  المقّر. وهو و�سع  يقت�سر على دولة  يكاد  المنتدى 

ا على الطابع العربي والإقليمي للمنتدى وعلى عدالة توزيع الأعباء. حر�سً

القيام  ر معه  الو�سع المالي الحالي للمنتدى ي�سع الأمانة العامة في موقف يتعذَّ

باأن�سطة مهّمة، ويجبر الأمين العام على البحث عن م�سادر اإ�سافية لتمويل كل 

ن�ساط مقترح. وهو اأمر ي�ستنزف الوقت والجهد. 

الفكري  للعمل  وقته  من  الأكبر  الجزء  تخ�سي�ش  من  العام  الأمين  يتمّكن  لكي 

والتنظيمي الذي يتطّلبه برنامج ن�ساط طموح يليق بالمنتدى في مرحلته الجديدة، 

يتعيَّن البحث عن موارد اإ�سافية منتظمة جديدة، خا�سة من خالل تن�سيط الع�سوية 

الموؤازرة في بقية الدول العربية. 

وخالل زيارتي الأخيرة لم�سر، تم تنظيم اجتماع في القاهرة في مكتب دولة 

الدكتور عبد العزيز حجازي، رئي�ش وزراء م�سر �سابًقا وع�سو مجل�ش الأمناء، 

بح�سور �سعادة ال�سفير اإيهاب �سرور، الع�سو الحالي في مجل�ش الأمناء ولجنة 

الجتماع  هذا  اأ�سفر  وقد  الموؤازرة.  الع�سوية  تن�سيط  اإمكانية  لبحث  الإدارة، 

عن التفاق على قائمة مكّونة من حوالي ع�سرين �سخ�سية تم تر�سيحهم اأع�ساء 

واإقناعهم  بهم  لالت�سال  الالزمة  بالإجراءات  القيام  حالًيا  ويجري  موؤازرين، 

الدكتور علي فخرو تنظيم  للمنامة طلبت من معالي  بالن�سمام. وقبل زيارتي 

الخّيرة،  اللقاء فعاًل بجهوده  البحرين. وقد تم هذا  المنتدى في  اأع�ساء  لقاء مع 

وح�سره معظم الأع�ساء الموجودين وقتها في المنامة. وكان تن�سيط الع�سوية 

الموؤازرة من بين الق�سايا التي ُطِرَحت للنقا�ش خالل هذا الجتماع. وقد وعد 

الحا�سرون بالقيام بالت�سالت الالزمة ومتابعة المو�سوع.

غير اأن الأمر يتطلَّب وي�ستحق اأن تتكاتف من اأجله كّل الجهود اإذا اأُريد للمنتدى اأن 

ينه�ش بر�سالته في المرحلة المقبلة على  نحو ما ياأمله ويرجوه الأع�ساء كافة.▪
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الملحــق )4(

نحو ر�ؤية ا�سرتاتيجّية ملنتدى الفكر العربي

ورقة مقّدمة من اأ. د. ح�سن نافعة

الأمني العام ]2009/7/31-2007/3/1[

، منذ تاأ�سي�سه عام 1981، اإ�سهامات مهمة ومتميزة في 
ّ

م منتدى الفكر العربي قدَّ

الفكر  بارزة في روؤى  ل معالم  ت�سكِّ اأ�سبحت  المعا�سرة،  العربّية  العقلّية  الحياة 

ة  م هذه الأّمة وم�ستقبلها؛ م�ستلهما في ذلك ُنبل ر�سالته واأهدافه الم�ستمدَّ والثقافة لتقدُّ

مه. غير   ومتطلبات نه�سته وتقدُّ
ّ

من روؤية �ساملة وعميقة لق�سايا الوطن العربي

امتدت  طويلة  م�سيرة  عبر  والدولية  العربية  الأنهار  في  جرت  كثيرة  مياه  اأن 

ت منذ تاأ�سي�ش المنتدى حتى الآن؛ ما ي�ستدعي  لأكثر من �سبعة وع�سرين عاًما مرَّ

وقفة للتاأمل والعمل على بلورة روؤية ا�ستراتيجية جديدة تحكم عمل المنتدى في 

المرحلة القادمة.

اأ�ساءت  التي  المنتدى  لر�سالة  المتعددة  بالأبعاد  للتذكير  حاجة  في  هنا  ل�ست 

المت�سارعة  التحّولت  رغم  قرن،  ربع  مدى  على  ووجهتها  م�سيرته  دروب 

البينية  العالقات  �سهدتها  التي  والنتكا�سات  العالمي،  النظام  على  طراأت  التي 

العربّية على الم�ستويين الر�سمي وال�سعبي، واأ�سكال التراجع والمّد والجزر في 

اأو�ساع المنطقة ككل، التي ما تزال الأّمة تعاني من نتائجها اأ�سّد المعاناة. واأًيا 

ُن�سيفها  اإ�سافة  وكل  نخطوها،  خطوة  اأية  اأنَّ  د  نوؤكِّ اأن  المهم  فمن  الأمر،  كان 

اإلى ما تحقَّق ما هي في الواقع اإّل خطوة واإ�سافة تاأتي في نطاق ر�سالة المنتدى 

ا اأن ن�سير بو�سوح اإلى اأن محاولت  ا لأهدافه. ومن المهم اأي�سً وامتداًدا طبيعيًّ

التجديد والتفعيل واإطالق الطاقات والقدرات لي�ست غاية في ذاتها، واإنما و�سائل 

لتحقيق اأهداف المنتدى ب�سورة اأف�سل، في اإطار روؤية فكرية تحاول ا�ستجالء 

 لأ�سالة نحر�ش اأ�سد الحر�ش على المحافظة عليها دون ت�سويه، 
ّ

الوجه الحقيقي

مع اللتزام في الوقت نف�سه بالمعا�سرة نهًجا و�سبياًل لتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا 
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م والرقي، والم�ساركة بفاعلية في خلق  على نحو ي�سمح لنا باللتحاق بركب التقدُّ

نظام عالمي اأكثر اإن�سانية وتح�سًرا.

يعي�ش  حولنا  من  فالعالم  والأحوال،  الظروف  كّل  في  تجديًدا  لي�ش  التغيير  اإنَّ 

اللهاث  اأنَّ  غير  والميادين.  المجالت  مختلف  في  �ستى  تغيُّرات  مثله  ونعي�ش 

باب  من  والمظهرّية،  ال�سعارّية  اإلى  الأقرب  ب�سورته  �سيما  ل  التغيير،  وراء 

 عن الأ�سالة، 
ّ

 وال�سلوكي
ّ

ما ُيَظن اأنه المعا�سرة والع�سرّية، وانف�سامنا الذهني

قد يف�سي في المح�سلة اإلى تذويب ُهوّيتنا، وتفتيت �سخ�سّيتنا القومّية، و�سرب 

مكّونات وجودنا في ال�سميم. في الوقت نف�سه فاإنَّ ت�سّبثنا بالأ�سالة بطريقة ت�سع 

�سيجعلنا  التوا�سل والتفاعل معه  المحيط وتهدم ج�سور  العالم  بيننا وبين  �سدوًدا 

حتًما ندور حول اأنف�سنا في حومة ل تنتهي من الفراغ والحيرة، و�سيوؤّدي اإلى 

عزلتنا وتقوقعنا، وقوقعة اأ�سالتنا معنا؛ ومن ثمَّ اإلى الجمود وربما اإلى التحجر!

على  قادرة  متجّددة،  جديدة  تنويرّية،  فكرّية  روؤية  اإلى  حاجة  في  اإًذا،  نحن، 

من  تفر�سه  وما   
ّ

العربي النظام  م�سكالت  في  ا  وعاموديًّ اأفقيًّا  النظر  تمعن  اأن 

ل بو�سائلها واآلّيات عملها وعي الُمعا�سرة القادر على ا�ستخراج  تحّديات، وت�سكِّ

الّتغيير  نوع  اختيار  ثم  اإليه؛ ومن  نريد ون�سعى  الذي  للنهو�ش  الأ�سالة  جوهر 

، والبتعاد؛ بل اإبعاد 
ّ

الذي يقودنا اإلى معالجات جذرّية لأزمات واقعنا العربي

تلك التهويمات ق�سيرة النظر، الُم�ْسَتغِرقة في اأحالم وتمنّيات لم تزد واقعنا اإّل 

بلبلًة وا�سطراًبا.

لقد بادر �سمّو الأمير الح�سن بن طالل قبل عامين - وتحديًدا خالل الجتماع ال�سنوّي 

التا�سع ع�سر لهيئة المنتدى العمومّية )الّدوحة/قطر  2007/1/26( - اإلى اقتراح 

ُمنطلقات مهّمة لروؤية ا�ستراتيجّية تقود ن�ساط المنتدى في المرحلة المقبلة، وذلك 

تين بالأفكار التجديدّية )ماذا بعد �سنتنا الف�سّية؟ �نحو  من خالل مذّكرتين غنيَّ

ا�ستراتيجّية م�ستقبلّية لمنتدى الفكر العربّي لل�سنوات الخم�س المقبلة(، قّدمهما 

والفكر،  المواطنة  مفهومي  بين  الربط  على  فيهما  ورّكز  الجتماع،  ذلك  اإلى 

 والحوار بينه وبين الفكر من اأجل تحقيق ال�سالح العام. 
ّ

وتفعيل المجتمع المدني

بو�سع  ُقمت  الجتماع،  ذلك  عقب  للمنتدى  عاًما  اأميًنا  مهامي  ت�سلَّمت  وحين 

ت�سّور بعنوان »منتدى الفكر العربّي: نحو انطالقة جديدة«، في �سوء ما ورَد 
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في هاتين المذّكرتين، �سمنته عدًدا من الأفكار والمقترحات الإجرائّية والعملية 

التي راأيت جدواها لتحويل المنتدى اإلى جهاز ُمنتج للفكر، يعمل وفق �سوابط 

د ووا�سح المعالم. وقد طرحت هذا  موؤ�ّس�سّية، وفي اإطار م�سروع فكرّي محدَّ

وجرت   ،2008/2007 الما�سي  العام  عن  تقريري  ت�سمنه  الذي  الت�سور، 

مناق�سته في الجتماعات ال�سنوّية للهيئة العمومّية ومجل�ش الأمناء ولجنة الإدارة 

في العا�سمة المغربّية الّرباط )2008/4/23(.

ا في منتدانا، للخروج  لقد كانت هذه الوقائع بداية لعمل دوؤوب، ما يزال م�ستمرًّ

التركيز على  ي�ستهدف  المنتدى  في ر�سالة  تحّول  تن�سجم مع  ا�ستراتيجّية  بروؤية 

هذه  روح  عن  يبتعد  ل  تحّول  )وهو   
ّ

المدني المجتمع  مع  والتج�سير  التوا�سل 

الر�سالة واأهدافها؛ بل ي�ستقي من معينها في حقيقة الأمر؛ اإذ يوؤّكد الهدف الّرابع 

، �سرورة 
ّ

اأهداف المنتدى الخم�سة، المن�سو�ش عليها في نظامه الأ�سا�سي من 

»تاأمين الم�ساركة ال�سعبّية« في تنفيذ ال�سيا�سات العامة(.

لجنة  اأقّرته  ما  ال�ستراتيجّية«  »الر�ؤية  نحو  التوّجه  في  التالية  الخطوة  وكانت 

الإدارة في اجتماعها الذي ُعِقَد في مقّر المنتدى بتاريخ 2008/7/31، و�سّرفه 

بالح�سور �سمّو الأمير الح�سن بن طالل، من العمل على بلورة روؤية ا�ستراتيجّية 

للمنتدى انطالًقا من المذّكرتين اللتين قدمهما �سمّوه والت�سّور الذي قّدمه الأمين 

العام. وقبل اأن اأ�سرد باقي قرارات اللجنة المتعلِّقة بهذا المو�سوع، والخطوات 

هذا  في  الح�سن  الأمير  �سمّو  حديث  اإلى  اأ�سير  اأن  اأوّد  لتنفيذها،  اُتِخَذت  التي 

الفكرّي  الم�ستوى  على  �سواء  الأهمّية،  في  غاية  نقاًطا  ن  ت�سمَّ الذي  الجتماع، 

، لما يمكن اأن تنطلق منه ال�ستراتيجّية الُمنتظرة في 
ّ

اأو على الم�ستوى الإجرائي

محاورها:

الّنقا�سّية  »المناظرات  اأ�سلوب  المنتدى  يتبّنى  اأن  اأهمّية  �سمّوه  اأو�سح  فقد 

�سة« فيما يتعلَّق بق�سايا الأمن الإن�سانّي، نظًرا لما له من قدرة على  المتخ�سّ

العالم من  اأن�سطة في منتدانا وما يجري في  التوا�سل بين ما يجري من  تحقيق 

دائرة  تو�سيع  وعلى  ناحية،  من  نف�سها،  الق�سايا  تتناول  واإقليمّية  دولّية  اأن�سطة 

الحوار والم�ساركة اإلى اأق�سى مدى ممكن، من ناحية اأخرى، بكل ما يعنيه ذلك 

 وتو�سيع دائرة انت�ساره. 
ّ

من �سقل للفكر العربي
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الحياتّي  �الُبعد  الإن�سانّي  الت�سامن  مو�سوع  اأهمّية  على  �سمّوه  ز  ركَّ كذلك 

لالإن�سان العربّي، �العمل على ا�ست�سراف م�ستقبل الق�سايا العربّية �ال�سراعات 

الد�ر  واأنَّ  نعتقد،  مما  اأقرب  هي  المقبلة  الحروب  اأنَّ  اإلى  منّبًها  المنطقة؛  في 

مراكز  ي�سدر عن  ما  ر�سد  في  يتمثَّل  الّراهن  الوقت  في  للمنتدى  الأ�سا�سّي 

 
ّ
الفكر في العالم، من اأجل اأن نعي ما يد�ر حولنا، وليت�سّنى لنا �سغل الكر�سي 

 حول ق�سايا مختلفة تم�ّسنا، ُتطَرح 
ّ

 والعالمي
ّ

 ال�ساغر في الحوار الإقليمي
ّ

العربي

واإعالميًّا،  ا  فكريًّ ب�ساأنها  الحديث  ويجري  الدولّية  واللقاءات  المنتديات  في 

رة  الم�سدِّ والدول  الُم�سيفة  الّدول  بين  العالقة  بتنظيم  منها  يتعلق  ما  ا  خ�سو�سً

والأمن،  لم  وال�سِّ النفط،  اأ�سعار  وارتفاع  ال�سالح،  و�سناعة  العاملة،  للقوى 

المواطنة.  وحقوق   
ّ

المدني والمجتمع  والديمقراطّية  والتنمية،  الّطاقة  واقت�ساد 

واأنه  والفقير،  الغني  بين  الخالف  هو   
ّ

الحقيقي الخالف  اأنَّ  اإلى  �سمّوه  نّبه  كما 

ا هو العناية  لي�ست هنالك نظرة كلّية للتعامل مع الفقر، �اأنَّ المطـــلوب حــاليًّ

باأمٍر اأ�سا�سّي يتمثَّل في تفوي�س النا�س من خالل التوا�سل معهم.

اإليه  الم�سار  العام في اجتماعها  في �سوء ذلك، طلبت لجنة الإدارة من الأمين 

المنتدى  اأع�ساء  من  المفّكرين  اأحد  اإلى  ُيعَهد  خلفية  لورقة  اإطار مرجعي  اإعداد 

بكتابتها. وبعد م�ساورات وات�سالت مع عدد من المفّكرين من اأع�ساء المنتدى، 

د. جورج قرم،  اقترحتهم لجنة الإدارة، ا�ستقر الراأي في النهاية على تكليف 

الذي وافق م�سكوًرا. وراأت اللجنة اأن ُتناق�ش هذه الورقة في خلوة ُي�سارك فيها 

عدد محدود من المفّكرين. وبعد النتهاء من كتابة الورقة، التي اختار لها د. 

العالم  في  التنموّي  بالُق�سور  �عالقتها  �الُهوّية  الفكر  »اأزمة  عنوان:  قرم 

تمَّ تنظيم خلوة على �سكل مائدة م�ستديرة ُعقدت لمدة يوم واحد في  العربّي«، 

م�ستفي�سة  مناق�سة  2008/12/20، جرت خاللها  بتاريخ  الميت/الأردن  البحر 

ليت�سنى عر�ش  المطلوبة  التعديالت  باإدخال  اإثرها  قرم على  للورقة، وقام د. 

ال�سيغة النهائية للورقة على الهيئة العمومّية في الجتماع الحادي والع�سرين، 

بعد اإقرارها من مجل�ش الأمناء.
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ا تكامليا يربط بين  ا نقديًّ م د. جورج قرم �رقته، التي اعتمدت منهًجا تحليليًّ ق�سَّ

الأبعاد القت�سادّية �الجتماعّية �ال�سيا�سّية �الفكرية لظاهرة العجز التنموي 

في العالم العربي، اإلى اأربعة اأجزاء رئي�سية:

الّراهنة  �الجتماعّية  القت�سادّية  »الجغرافيا  عنوان  له  اختار  الأّ�ل:  الجزء 

الدولّية  الّر�سمّية  التق�سيمات  يعالج  الأّول،  ق�سمين:  وي�سمل  العربي«،  للوطن 

القت�سادّية  التمايزات  يعالج  والثاني،  الإطــار؛  هذا  في  المعتمدة  والعربّية 

وفيهما  العربّية.  الجتماعّية  والفئات  القت�سادات  بها  تت�سم  التي  والجتماعّية 

عر�ش الباحث ل�سمات التنّوع في البيئات القت�سادّية والجتماعّية العربّية وفًقا 

العربّية،  المدن  :«ترييف«  مثل  ظواهر  ت�سكل  ولكيفية  الجغرافّية،  للمعطيات 

واأحزمة البوؤ�ش والفقر، وبروز ثنائّية حاّدة بين قطاع اقت�سادّي حديث بازغ 

وقطاعات اقت�سادّية تقليدية غير مندمجة في القطاع الحديث، والفجوة المتزايدة 

بين الّريف والمدينة، والتفاوت في الثروة والمداخيل بين الأقطار العربّية.

الجهود  اإخفاق  �راء  الرئي�سّية  »الأ�سباب  عنوان  له  اختار  الّثاني:  الجزء 

التنموّية«، وبداأه بمالحظات اأولّية عن: تطّور مفهوم التنمية الم�ستدامة ومقّوماتها 

وانف�سال  الب�سرّية،  التنمية  مفهوم  تطوير  في  اآ�سيا  �سرقي  وتجربة  الرئي�سّية، 

التنموّية،  الخطط  في  الب�سرّية  التنمية  اأهداف  عن  العربّية  ال�ستثمار  �سيا�سات 

هذه  وا�ستراتيجّية   
ّ

العربي الوطن  في  التنمية  اأهداف  بتحديد  الخا�سة  والمعايير 

 منذ ع�سر النه�سة 
ّ

التنمية، ثم ا�ستعر�ش ال�سياق التاريخي لتطّور الفكر العربي

في ظل ال�ستعمار الأوربي وال�ستبداد المحّلي، وبروز اأفكار جديدة حول نظام 

ا�ستعر�ش  كما   .
ّ

العربي النه�سوّي  الفكر  في  البول�سيفّية  الثورة  وتاأثير  الحكم، 

 اأرجعه اإلى: 
ّ

ا اأ�سباب نجاح اليابان في تحقيق التنمية، في مقابل ف�سل عربي اأي�سً

القت�سادّية  ال�سيا�سات  العربّية، وق�سور  القت�سادات  الريعّية على  البنية  هيمنة 

الخا�ش  والقطاع  العام  القطاع  من  لكٍل  والعاجز  المقّيد  والأداء  والجتماعّية؛ 

.
ّ

والقطاع التعليمي

الجزء الثالث: اختار له عنوان »اإرها�سات الُهوّية العربّية نتيجة عدم دخول 

العرب عالم الإنتاج«، وفيه حاول تاأ�سيل اأ�سباب القلق والحيرة لدى العرب في 

الزمن المعا�سر، وحاول ر�سم مالمح اللوحة المعّقدة للتيارات الفكرّية وال�سيا�سّية 
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العربّية  الأقطار  الحين والآخر داخل  بين  تنفجر  تناق�سات،  به من  وما تغ�ّش 

ال�ساحة  الإيرانّية على  الإ�سالمّية والثورة  ال�سحوة  بينها، وتاأثير كّل من  وفيما 

العربّية وتفّككها؛ مختتًما هذا الجزء بمحاولة الإجابة عن �سوؤال: ما العمل؟

المطلوبة  �ساتّية  �الموؤ�سّ الفكرّية  »الّثورة  عنوان  له  اختار  الّرابع:  الجزء 

القت�سادّية  التنمية  في  الحالي  الو�سع  �مقّيدات  التاريخّي  الإرث  لتخّطي 

�الجتماعّية«.

ملحق بالدرا�سة/الورقة ثالثة ر�سوم بيانّية عن »توزيع المهاجرين من منطقة 

ال�سرق الأ��سط ��سمالي اإفريقيا«، و»اإقامة الر�ابط الموؤ�س�سّية بين اأطراف 

الحلقة  ك�سر  العربّية:  المنطقة  في  الم�ستدامة  و»التنمية  الفاعلين«،  التنمية 

العربّية«؛  لالأرياف  المعي�سّي  »الواقع  عن  اأُطر  ثالثة  وكذلك  المفرغة«، 

و»�اقع الأمّية في الوطن العربّي«؛ و»الفجوة المعرفّية �هجرة الأدمغة في 

جوانب  عن  الإح�سائّية  الجداول  من  مجموعة  اإلى  اإ�سافة  العربّية«؛  المنطقة 

اقت�سادّية مختلفة، واقتبا�سات متنوعة تعر�ش لوجهة نظر الباحث حول ق�سايا 

، و »اأهمية البحث عن 
ّ

 في الإطار العربي
ّ

فكرية مختلفة مثل: »الإ�سالح الديني

 للعلمانّية«.
ّ

مفهوم عربي

ولت�سهيل مناق�سة الورقة، نعر�ش فيما ياأتي لأهم ما ت�سمنته من اأفكار:

1- تت�سم المنطقة العربّية ب�سمات �سلبّية جعلتها معّر�سة با�ستمرار للحر�ب 

بعد  العربّية  الأقطار  ا�ستقالل  اأدى  فقد  �النزاعات.  �الحتاللت  �الغز�ات 

نف�سها، وبين  الأقطار  هذه  بين  التوترات  اإلى مزيد من  الثانية  العالمّية  الحرب 

ل المبا�سر وغير  قوى وفئات عرقّية اأو دينّية اأو مذهبّية داخلها؛ ف�ساًل عن التدخُّ

�ش الوعي المتعلِّق  المبا�سر من جانب قوى خارجّية في �سوؤون المنطقة. وتعرَّ

ولتغييرات  كبيرة  وجدانّية  ات  لهزَّ العروبة(  )مفهوم  العربّية  الجماعّية  بالهوّية 

وانقالبات فكرّية فجائّية، حتى اأ�سبح ال�سعور بالولء مجزاأً بين ُهوّيات مختلفة؛ 

الجهود  باإخفاق  تعقيًدا  الأمور  وزادت  الأحيان.  من  كثيٍر  في  ومتناق�سة  بل 

المجتمعّية؛  واللُّحمة  الوعي  اأ�سعف  ما  م�سارها؛  تغيير  اأو  انحرافها  اأو  التنموّية 

داخل   
ّ

المجتمعي والت�سامن  العربّية،  الدول  بين  الع�سوي  الت�سامن  ثم  ومن 

المجال من  هذا  في  تاأثيرها  لها  كان  اإ�سافّية  الباحث عنا�سر  كل قطر. ويورد 
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في  اأخرى  بلغات  والناطقين  بال�ساد  الناطقين  بين  الرابطة  اأوا�سر  خ  تف�سُّ قبيل: 

 
ّ

 الم�سيحي
ّ

المنطقة العربّية )الأكراد؛ البربر الأمازيغ(؛ ت�ساوؤل الوجود العربي

في فل�سطين ولبنان و�سورية والعراق؛ ظهور توترات بين المذاهب الإ�سالمّية 

المختلفة؛ ا�ستمرار الغزوات والحتاللت والحركات ال�ستيطانّية في الم�سرق 

ويخل�ش  العربّية.  الخالفات  من  المزيد  ون�سوء  العراق(،  )فل�سطين؛   
ّ

العربي

الباحث، في هذا ال�سياق، اإلى اأّن الإخفاق التنموّي العام في تاأمين الحياة الكريمة 

ا وقوميًّا، هو الذي  اأرا�سي الأمة و�سيادتها، قطريًّ الدفاع عن  للمواطنين وفي 

ي�سبِّب الوهن العام والتفكك والنزاعات وال�سياع في الُهوّية والعجز عن الّدفاع 

اأمام الغزوات الخارجّية.

للمنطقة  المعتمدة  والعربّية  الدولّية  الر�سمّية  للتق�سيمات  تحليله  �سياق  في    -2

اإليه  ُينَظر  العربّية  الأقطار  بين  الأ��ساع  اختالف  اأنَّ  الباحث  يرى  العربّية، 

على اأنه عامل اإ�سافّي مهم لتبرير عدم اعتراف الموؤ�س�سات الد�لية بالهوية 

الم�ستركة لل�سعوب العربّية. فموؤ�س�سات التمويل الدولّية والأمم المتحدة ومراكز 

عربّية؛  منطقة  بوجود  العالم  لمناطق  تق�سيمها  في  تعترف  ل  الغربّية  البحوث 

بع�سها  عن  مف�سولة  العربّية  بالأقطار  الخا�سة  الإح�سائّية  المعطيات  يجعل  ما 

البنك  تق�سيم  اآ�سيا. وفي  اإفريقيا وغربي  بين  الأقطار  هذه  ع  تتوزَّ ا، حيث  بع�سً

الأو�سط  »ال�سرق  لت�سمية  وفًقا  التوزيع  يختلف  الدولي  النقد  و�سندوق   
ّ

الدولي

و�سمالي اإفريقيا«، اأما في تق�سيم منظمة الموؤتمر الإ�سالمي، الذي يت�سم ن�ساطها 

م دول اإ�سالمّية  بالتناف�ش والزدواج مع ن�ساط موؤ�س�سات الجامعة العربّية، فُت�سَ

اإلى الدول العربّية. من هنا اقتراح الباحث باأن ت�سعى الدول العربية لدى الأمم 

المتحدة وموؤ�س�سات التمويل الدولّية كي تن�سىء نظاًما اإح�سائيًّا ولجنة اقت�سادّية 

�سمن  الجامع  الت�سامني  الطابع  لها  ليكون  العربية  بالمنطقة  خا�سة  واجتماعّية 

.
ّ

 والقت�سادّي الدولي
ّ

النظام ال�سيا�سي

3- اأهملت التحليالت ال�سيا�سّية �القت�سادّية للتخلُّف العربّي تاأثير التمايزات 

من  الرغم  على  �الجبلّية،  الّريفّية  �البيئات  الح�سرّية  المراكز  بين  الحاّدة 

مركزّيتها في �سناعة الكثير من الأحداث ال�سيا�سّية في المنطقة العربّية والثورات 

الفالحّية في مناطق اأخرى من العالم. لذا، ظلت هذه التمايزات ت�سكل اأحد اأهم 
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الجيوب  ا�ستمرار  ذلك  على  يدّل  كما  وال�سيا�سّية،  القت�سادية  التنمية  معوقات 

وي�سير  الغذائّية.  الفجوة  م�سكلة  من  العربّية  المنطقة  ومعاناة  لالأمّية،  الوا�سعة 

الباحث اإلى اأنَّ ترّدي الأو�ساع الجتماعّية في الأرياف كما في المدن، ونزوح 

ل نمّو ال�سّكان، خا�سة في الأرياف،  الفالحين اإلى المدن، وازدياد �سرعة معدَّ

عة بين القليل من  جعل المدن العربّية نف�سها غير متجان�سة وغير متما�سكة، وموزَّ

القاطنين  والمعدمين  الفقراء  اأحياء  �سا�سعة من  للغاية وم�ساحات  الراقية  الأحياء 

انف�سال عمالق  المقابر. وقد نجم عن هذه الختاللت  اأو في  التنك  في بيوت 

بين دائرة اقت�سادّية �سيقة )ت�سم كبار رجال الأعمال والحّكام واأ�سحاب النفوذ 

المتدنية.  الدخول  واأ�سحاب  والمهّم�سين  الفقراء  من  جيو�ش  وبين  والتجار(، 

الجتماعّية  اأو�ساعها  في  تراجع  من  تعاني  العربّية  الو�سطى  الطبقة  واأ�سبحت 

تحت تاأثير ال�سغوطات الت�سخمّية الكبيرة اإثر ارتفاع اأ�سعار النفط عام 1973، 

 والبنك 
ّ

الدولي النقد  المفرو�سة من جانب �سندوق  البنيوّي  الإ�سالح  وبرامج 

ز الأموال  ، التي منحت �سيا�ساتها في الوقت نف�سه الفر�سة لمزيٍد من تركُّ
ّ

الدولي

اأف�سى  الذي  الأمر  والحّكام،  العمال  رجال  فئة  من  قليلة  اأياٍد  في  والثروات 

اجتماعّية  نظرة  لأية  معادية  جديدة  ثقافة  واإنتاج  والإف�ساد،  الف�ساد  ذيوع  اإلى 

رجال  من  فئة  وظهور  المطبَّقة،  والمالّية  القت�سادّية  ال�سيا�سات  في  الطابع 

الأعمال راكمت ثروات �سخمة في دول النفط عبر عالقتها مع الفئات الحاكمة 

النيو ليبرالّية، وتطوير ثقافة  الثقافة القت�سادّية  ، وهيمنة 
ّ

وتقا�سم الريع النفطي

للمداخيل، وتقوية  لتاأمين توزيع عادل  للدولة في القت�ساد  ل  معادية لأي تدخُّ

العن�سر الريعي في القت�سادات، والغتناء ال�سريع من وراء الم�ساربات في 

المال والعقارات، وخ�سخ�سة موؤ�س�سات الدولة في المجالت المدّرة لالأرباح، 

بين دول  �سيما  نف�سها )ل  العربّية  الأقطار  بين  الثروة والمداخيل  في  والتفاوت 

 ومجموعة من الأقطار الفقيرة جًدا(.  ويخل�ش الباحث 
ّ

الخليج والمغرب العربي

العالمّية،  القت�سادّية  التطّورات  رهينة  اأ�سبحت  العربّية  القت�سادات  اأنَّ  اإلى 

 
ّ

خا�سة لجهة اعتمادها المفرط على م�سادر ريع مختلفة ل تتطلَّب العمل الإنتاجي

العربي  التنموي  العجز  على  مدلال   ،
ّ

النفطي الريع  راأ�سها  وعلى  والمبدع، 

العالية،  العلمّية  الكفاءة  العرب، من ذوي  ال�سبان  لماليين  المتوا�سلة  بالهجرة 

�سبب  التنموي هو  العجز  اأن  الفقراء، بحًثا عن حياة كريمة. وفي راأيه  اأو من 

النكفاء على الُهوّية الدينّية وانت�سار العنف من خالل اأيديولوجيا التكفير.
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عن  �عجزه  التخلُّف  اأ�سباب  ا�ستنباط  في  المعا�سر  العربّي  الفكر  ف�سل    -4

كانت حتى �قت  اأخرى  د�ل  في  النه�سة  اإلى  اأدت  التي  الدر��س  ا�ستيعاب 

قريب في اأ��ساع تخلُّف مماثلة �ربما ا�سواأ. من اأهم هذه الدرو�ش: التركيز 

على تنمية القوى الب�سرّية، وتحقيق الإن�ساف في توزيع فوائد التنمية، وم�ساهمة 

الجميع في النمّو. ويحدد الباحث اأهم مكامن ق�سور ال�سيا�سات التنموّية العربّية 

في: انف�سال �سيا�سات ال�ستثمار العربّية عن اأهداف التنمية الب�سرّية في الخطط 

العام  ال�ستثمارّي  التوّجه  بين  والتنا�سق  الع�سوي  الترابط  وغياب  التنموّية، 

الب�سرّية؛ ال�ستغالل  القدرات  اأخرى )تنمية  ا�ستراتيجّية  والتوّجهات في ميادين 

البيئة،  على  والحفاظ  الطبيعّية،  للموارد  الأق�سى  ال�ستغالل  ولي�ش  الأمثل، 

الفئات  على  القت�سادي  والتغيير  التنمية  وطاأة  لتخفيف  اجتماعّية  اآلّيات  واإقامة 

المختلفة من ال�سكان(. ويقترح الباحث في هذا ال�سدد مجموعة من الأولويات 

تت�سمن العنا�سر الآتية: الق�ساء على الأمّية؛ تجهيز الموارد الب�سرّية وا�ستنفارها 

المختلفة،  العربّية  البيئات  بين  المتوازنة  التنمية  تحقيق  نه�سوّي؛  م�سروع  في 

تناف�سّية  قدرة  لها  حديثة  محلّية  �سناعات  تطوير  والمدينة؛  الريف  بين  خا�سة 

الع�سكرّية  ال�سناعة  ال�سلع والخدمات؛ تطوير  العالمّية وفي ميدان  الأ�سواق  في 

لتاأمين القدرات الدفاعّية العربّية؛ ت�سجيع توطين العلم والمعرفة والتكنولوجيا في 

جميع البيئات العربّية، مع ربط الأنظمة التربوّية بهذا الهدف المركزّي؛ تحديث 

التنمية  اأجل  من  الطابع  والقت�سادّية  والإدارّية  ال�سيا�سّية  المحّلّية  الهيئات  بنية 

المتوازنة؛ اإر�ساء قواعد الديمقراطّية انطالًقا من القاعدة ولي�ش من القمة؛ خلق 

ال�سعور بالمواطنّية الذي يتخّطى قيود النتماءات المذهبّية والطائفّية والع�سائرّية 

النظرة  العرب  لدى  ل  توؤ�سِّ وتاريخّية  ثقافة ومنظومة معرفّية  تطوير  والقبلّية؛ 

ا مع العن�سر  اإلى التاريخ الم�سترك بينهم وبين الأعراق الأخرى المتداخلة �سكانيًّ

ا   )الأكراد؛ البربر؛ الأرمن(، واأبناء الديانات ال�سماوّية المنتمين تاريخيًّ
ّ

العربي

اإلى المنطقة من ذوي الأ�سول العربّية والعرقّية الأخرى المتداخلة اجتماعيًّا مع 

العرب، وذلك منًعا لإرها�سات الُهوّية التي ت�سهدها ال�ساحة العربّية منذ زعزعة 

للقوى  ل  التدخُّ �سرعّية  اأعطت  التي  ع�سر،  التا�سع  القرن  في  العثمانّية  الهيمنة 

الخارجّية.
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اأنَّ  النه�سة،  العربّي منذ ع�سر  الفكر  الباحث، في تتبعه لتطّور  5- يالحظ 

ا بارًزا في  النظرة ال�سيا�سّية طغت عليه، بينما اأّدى علماء الدين د�ًرا قياديًّ

الإ�سالح الدينّي، �كان اهتمام المفّكرين من غير هوؤلء مرّكًزا على ق�سايا 

اأن  القت�سادّية. غير  التخلُّف �مقّوماته  اإلى جوهر  النفاذ  لكن د�ن  مهّمة، 

اإثر النكبات المتتالية في مواجهة  د الفكر التنموّي توّقفا  الحركة النه�سوّية وتجدُّ

د  الت�سدُّ ظاهرة  وتنامي  الع�سكرّية،  الدكتاتورّيات  و�سعود   ،
ّ

ال�سهيوني الكيان 

 وال�سحوة الإ�سالمّية التي �سعت اإلى �سّد الفراغ الفكرّي، وتراجع الفكر 
ّ

الديني

القت�سادّي  فالتفكير  والحزبّية.  القطرّية  الخالفات  تاأثير  تحت   
ّ

العربي  
ّ

القومي

ق وتحليل العالقة بين البنية القت�سادّية والبنية الجتماعّية والبنية ال�سيا�سّية  المتعمِّ

لدى  ما ح�سل  ، على خالف 
ّ

هام�سي ب�سكل  اإّل  العربّية  النه�سة  رّواد  يجذبا  لم 

تتعلَّق  زت على ق�سايا رئي�سّية  التي ركَّ التا�سع ع�سر،  القرن  اليابانّية في  النخبة 

ال�سناعات  اإلى  التقليدّية  الحرف  من  والنتقال  الحديثة،  ال�سناعّية  بالتقنيات 

ا طرق الو�سول اإلى  الحديثة، خا�سة و�سائل النقل والتجهيزات الع�سكرّية، واأي�سً

ن  المعارف التقنّية والممار�سة العملّية لكل اأنواع التكنولوجّيات الحديثة لكي تتوطَّ

في المجتمع وت�ستقّل عن م�سادرها الغربّية، وتطبيق �سيا�سة النفتاح القت�سادّي 

باأق�سى درجات الحيطة والحذر، وح�سر ال�ستيراد للتجهيزات الأجنبّية بنماذج 

اإعادة تركيبها؛ ومن ثم ت�سنيعها، وتطبيق �سيا�سة  محّددة لتفكيكها والتمّكن من 

جذرّية لمحو الأمّية، خا�سة في الأرياف، وتطوير معاهد التعليم التقني، وخلق 

نوعّية جديدة من الولء لالمبراطور الياباني، وتحويل المناف�سة بين الإقطاعيين 

ال�سناعّية  القاعدة  بناء  اإلى   
ّ

المحّلي الع�سكرّي  النفوذ  من  )�ساموراي(  الكبار 

والتناف�ش في الإنجازات القت�سادّية ال�سناعّية. وفي هذا ال�سياق المقارن ي�سير 

الباحث اإلى عوامل ف�سل تجارب النه�سة المختلفة في العالم العربي )مثل تجربة 

محّمد علي الت�سنيعّية في بدايات القرن التا�سع ع�سر، وغيرها(.

القت�سادات  في  الريعّية  لل�سمة  متمّيًزا  تحلياًل  �رقته  في  الباحث  م  يقدَّ  -6

اأثر  �يحلِّل  النفطية،  القت�سادات  في  فقط  �لي�س  اإجمالها  على  العربية، 

القت�ساد الريعّي العربّي في اإنتاج الفقر �الأمّية �الف�ساد �الثقافة المتردية، 

الريع وتوزيعه على الأن�سار والمحا�سيب ل  المبني على  اأنَّ القت�ساد  ل �سيما 

يمكن اأن يتحّول اإلى اأي نوع من اأنواع النظم الديمقراطّية. كما ي�سير الباحث اإلى 
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اأنَّ للفعالّيات القت�سادّية في القطاع الخا�س م�سلحة في الحفاظ على مقّومات 

القت�ساد الريعّي؛ لأنها هي الم�ستفيدة منه في الدرجة الأ�لى، اإلى جانب اأهل 

 دون روؤية بدائل تنموّية جدّية خارج 
ّ

الحكم. وقد حال طغيان القت�ساد الريعي

موؤ�س�سات  بذلك  تطالب  كما  ال�سكلّية،  والقانونّية  الموؤ�س�ساتّية  الإ�سالحات  اإطار 

التمويل الدولّية. ويالحظ الباحث اأن التوجهات العقائدّية والفكرّية العربّية في 

 وتحليلها، 
ّ

الميدان القت�سادّي تخلو من التركيز على م�سكالت القت�ساد الريعي

وما تزال هذه التوجهات رهينة النظرّيات العامة العقائدّية الطابع. لذا، يطالب 

القت�سادّي  الأدب  واإغناء  ال�سائدة  القت�سادّية  الثقافة  لتغيير  الأمد  بعمل طويل 

في  الماألوفة  والطرق  المكّررة  التقليدّية  المو�سوعات  خارج  ببحوث   
ّ

العربي

�ش اأ�سباب ق�سور ال�سيا�سات القت�سادّية والجتماعّية  الكتابة القت�سادّية. وي�سخِّ

العربّية بانعدام الروؤية الم�ستركة بين الدولة واأجهزتها والقطاع الخا�ش والقطاع 

 لو�سع الآلّيات الكفيلة بتوطين العلم والتكنولوجيا والعمل على ن�سرهما، 
ّ

التعليمي

المحلّية وتقوية  الهيئات  بالمناطقّية داخل كل قطر وتطوير بنى  وعدم الهتمام 

اأجهزتها الب�سرّية، وعدم وجود خطط تنموّية مناطقّية، وعدم الهتمام بالأنظمة 

ال�سريبّية وبكفاءة الأجهزة الإدارّية للدولة، وعدم ا�ستعمال الأنظمة ال�سريبّية 

لتوجيه القت�ساد نحو الأن�سطة الإنتاجّية الطابع.

7- في ختام ورقته يخل�ش الباحث اإلى اأنه ينبغي على اأية ر�ؤية ا�ستراتيجية 

للنه�سة العربية اأن تت�سمن العنا�سر الآتية:

 اأ - النفتاح على الح�سارات الآ�سيوّية الكبرى. 

ق حوله العرب منذ مئتي �سنة؛ بمعنى  اإلى لّب ما تفرَّ ب - �سرورة العودة 

معالجة اأ�سباب النق�سام لدى العرب من خالل منظومة فكرّية متما�سكة 

ن: اإطالق حرّية الفكر والجتهاد؛ تجديد الثقافة والرتقاء بالفكر  تت�سمَّ

اإلى م�ستويات اأكثر فاعلّية.

القت�سادات  في  والمداخيل  الأربــاح  توزيع  في  الجتماعّية  العدالة   - ج 

العربّية.

د - اإعادة نظر �ساملة في الأنظمة التربوّية العربّية.

هـ - تغيير نوعّية العالقة بين القطاع العام والقطاع الخا�ش، و�سرورة اإيجاد 
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ت�سمل:  ن�سطة ومتطّورة  اقت�سادّية  �سيا�سات  لهما تحركه   
ّ

اإطار مرجعي

العرب  المبدعين  لم�ساعدة  �سناديق  اإن�ساء  ال�سريبّية؛  الأنظمة  تعديل 

المهنّية  النقابات  ؛ تحريك 
ّ

العربي الوطن  ابتكاراتهم داخل  على تطوير 

والزراعة  وال�سناعة  التجارة  وغرف  العلمّية  والتجمعات  والرابطات 

، وتطوير جميع 
ّ

 والتكنولوجي
ّ

للقيام بدورها في عملّيات التثقيف العلمي

اأنواع اقت�ساد المعرفة.

و- الحّد من هجرة الأدمغة العربّية.

٭ ٭ ٭

لقد بذل د. جورج قرم جهًدا موفًقا وم�سكوًرا في ورقته، المرفق ن�سها كاماًل 

الهيئات  على  للمناق�سة  �المطر�حة  التقرير،  هذا  نهاية  في  خا�ّش  ملحق  في 

المعنية في المنتدى، خا�سة الهيئة العمومية، بغر�س تحديد:

1-  ما اإذا كانت الورقة ت�سلح، ب�سكلها الراهن اأو بعد اإدخال تعديالت عليها، 

لتبّنيها كروؤية ا�ستراتيجية تقود ن�ساط منتدى الفكر العربي خالل المرحلة 

المقبلة.

ال�سوء على  اإلقاء  ت�ستهدف  اأوراق مكملة  اإذا كانت هنالك حاجة لإعداد  ما   -2

ال�سورة  ا�ستجالء  في  اأماًل  الراهنة،  العربية  الأزمة  من  اأخرى  جوانب 

الكاملة والدقيقة لمع�سالت الواقع العربي الراهن قبل اإعداد ال�سيغة النهائية 

للروؤية ال�ستراتيجية المقترحة للمنتدى. وفي هذا ال�سياق يمكن تكليف مفّكر 

اآخر بكتابة ورقة عن »اأزمة المواطنة �الديمقراطية �عالقتها بالق�سور 

التنموي في العالم العربي«، على �سبيل المثال، اأو في اأي مو�سوعات 

اأخرى مالئمة.

3- تحديد الخطوات الإجرائية الالحقة ل�ستكمال م�سيرة التطوير في منتدانا؛ اأماًل في 

 المتكامل، من الإيفاء بر�سالة المنتدى وا�ستكمال 
ّ

ن، بالجهد الجماعي اأن نتمكَّ

م�سيرته لنتقّدم من اأف�سل اإلى الأف�سل على الدوام، باإذن الله.                    ▪

         15 �سباط/فبراير  2009             
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)٭( هذه الدرا�سة هي ال�رقة الرئي�سّية التي قّدمها امل�ؤّلف يف مائدة م�ستديرة عقدها املنتدى يف البحر امليت/

الأردّن بتاريخ �0/��/��00 بعنوان »نحو نظام عربّي جديد يف عامٍل متغرّي: روؤية ا�سرتاتيجّية ملنتدى 

الفكر العربي« بناء على تكليٍف خا�ّص من املنتدى.

الملحــق )5(

اأزمة الفكر �الُهوية العربّية

وعالقتها بالُق�سور التنموّي

ورقة مقّدمة من اأ.د. جورج ُقرم

املقدمة: الرّتابط بي ال�ّسمات ال�سلبّية للمجتمعات العربّية

تتميَّز املنطقة العربية من بني املناطق الأخرى يف العامل ب�سمات �سلبية خمتلفة جتعل 

�سة با�ســتمرار للحروب والغزوات والحتاللت والنزاعات،  منها منطقة معرَّ

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

وهذه احلالة هي حالة متوا�سلة منذ انف�سال الأقطار العربية عن ال�سلطنة العثمانية 

ا ا�ستقالل الأقطار الذي ح�سل  ووقوعها يف قب�سة الدول ال�ستعمارية الغربية. اأمَّ

ى بدوره اإىل مزيد  يف تواريخ وظروف خمتلفة بعد احلرب العاملية الثانية، فقد اأدَّ

ر بني الدول العربية النا�سئة، اأو بني القوى الجتماعية والفئات  من حالت التوتُّ

العرقيــة اأو الدينيــة اأو املذهبية داخل الأقطار؛ اإ�ســافة اإىل التدّخل املبا�رش اأو غري 

املبا�رش من القوى اخلارجية يف �سوؤون املنطقة.

ن الدعامة الرئي�ســية للهوية  واإذا كان مفهــوم العروبة اجلامعة وامل�ســركة قد كوَّ

اجلماعية العربية عند نْيل ال�ســتقالل، وحتى ما قبله ب�ســكل جزئي؛ فاإنَّ الوعي 

ات وجدانية كبرية ولتغيريات وانقالبات  �ش لهزَّ املتعّلق بالهوية اجلماعية قد تعرَّ

فكرية فجائية، حتى اأ�سبح ال�سعور بالولء يتجّزاأ بني هويات خمتلفة؛ بْل متناق�سة 

يف كثري من الأحيان.

٭
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ــا زاد الأمور تعقيًدا اإخفاق اجلهود التنموية اأو انحرافها اأو تغيري م�ســارها،  وممَّ

ما اأ�ســعف كثرًيا الوعي اجلماعــي العربي؛ ومن ثم اللُّحمــة املجتمعية التي كان 

ي اإىل مزيد من الت�سامن الع�سوّي بني الدول العربية والت�سامن  ُيفر�ش اأن توؤدِّ

املجتمعي داخل كل قطر ملواجهة التحديات اخلارجية والداخلية يف اآن.

خ  ومن العنا�رش الإ�ســافية التي اأثَّرت �ســلًبا على هذه العالقات الع�ســوية، تف�سُّ

الأوا�ــرش الكبرية الّرابطــة بني الناطقني بلغة ال�ســاد، والناطقني بلغات اأخرى 

الذيــن يقطنون ديار العرب منذ اأقدم الع�ســور. ون�ســري هنا ب�ســكل خا�ش اإىل 

املجموعــات الكرديــة املختلفــة يف امل�ــرشق العربــي واإىل املجتمعــات الرببرية 

ا اإىل هذه ال�سورة ال�سلبية  الأمازيغية يف املغرب العربي. وميكن اأن ُي�ساف اأي�سً

ت�ساوؤل الوجود العربي امل�سيحي يف املنطقة العربية، ابتداًء من فل�سطني ومروًرا 

ــا  بلبنان و�ســورية وانتهاًء بالعراق. واأخرًيا ظهرت على ال�ســاحة العربية اأي�سً

توترات وت�ســنُّجات وع�سبيات بني املذاهب الإ�سالمية املختلفة نف�سها. وكانت قد 

بداأت اإثارة هذه الق�ســية اإثر تغيريات داخليــة يف احلكم يف اإحدى الدول العربية 

ًرا مع  رت مع الثــورة الدينية يف اإيــران وموؤخَّ امل�رشقيــة )�ســورية(، وقد تطــوَّ

تها اإ�رشائيل على لبنان للق�ساء على مقاومة »حزب الله«  احلرب ال�سعواء التي �سنَّ

املدعومة من �سورية واإيران.

اأ- الغز�ات �الحتاللت الأجنبّية نتيجة العجز التنموّي

يف هذا امل�ســمار ل بدَّ مــن التذكري باأنَّ املنطقة العربية، وب�ســكل خا�ش امل�رشق 

�ش لغزوات واحتاللت وحركة ا�ســتيطانية يف فل�ســطني  العربــي ما يزال يتعرَّ

ــن العرب من �ســّد هذه الهجمات، وذلك منــذ غزو نابليون  مــن دون اأن يتمكَّ

بونابرت مل�رش عــام 1798، اإىل الهجمــات والحتاللت ال�ســهيونية، واإىل 

قــدوم اجلي�ــش الأمريكي عــام 1990 اإىل املنطقة باأعداد هائلــة يف اإطار النزاع 

ى اإىل  بــني العراق والكويت؛ ومن ثم غزو العراق واحتالل هذا البلد احتالًل اأدَّ

زيادة ماأ�ساة ال�سعب العراقي واإىل مزيد من اخلالفات بني الأقطار العربية.
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اإنَّ هذه ال�ســورة القامتة ال�رشيعة يجب اأن نربطهــا ربًطا وثيًقا بالعجز التنموي 

الكبري يف كل الأقطار العربية. ونعني بالعجز التنموي عدم ا�ســتغالل القدرات 

الإنتاجية، الب�رشية واملادية والطبيعية، والعجز عن ا�ســتنفارها للق�ساء ال�رشيع 

علــى اأوجه التخلُّــف املختلفة يف مياديــن العلم واملعرفــة واأ�ســاليب التكنولوجيا 

احلديثة، مدنية كانت اأم ع�ســكرية الطابع. وقد نتج عن هذا العجز الذي �سنحلِّله 

ــمات ال�سلبية، ال�سيا�ســية والفكرية  بالتف�ســيل لحًقا يف هذه الدرا�ســة معظم ال�سِّ

والُهوّيتية الطابع، التي و�سفناها باقت�ساب يف ما �سبق. فالإخفاق التنموي العام 

يف تاأمــني احلياة الكرمية للمواطنني ويف الدفاع عن اأرا�ســي الأمة و�ســيادتها، 

قطرًيا كما قومًيا، هو الذي ي�سبب الوهن العام والتفّكك والنزاعات وال�سياع يف 

الُهوّية والعجز عن الدفاع اأمام الغزوات اخلارجية.

ف �ســعوٍب اأخرى لها ح�ســارة ولغة وتاريخ مليء  واأية نظرة �رشيعة اإىل ت�رشُّ

بالأجماد - ون�سري هنا ب�سكل خا�ش اإىل الهند وال�سني واليابان وتركيا وغريها - 

ُتظهر مبا ل لب�ش فيه جناح تلك ال�سعوب يف التخلُّ�ش من هيمنة القوى ال�ستعمارية 

ال جتاه القوى اخلارجية، وكذلك ولوجها عامل  الغربية والدفاع الع�ســكري الفعَّ

املعرفة والتقنيات احلديثة بامتياز؛ اإذ اأ�سبحت ال�سلع واخلدمات التي تنتجها تغزو 

الأ�سواق العاملية، وذلك على خالف و�سع التخلُّف املتوا�سل والعجز يف منطقتنا 

العربية. واجلدير بالتذكري اأنَّ الكثري من هذه ال�ســعوب كانت اأفقر من ال�سعوب 

العربيــة ومل يتوافر لديهــا اخلريات الطبيعية كما هو احلــال يف املنطقة العربية، 

وب�ســكل خا�ش موارد الطاقة. ومع ذلك، فاإنَّ اأداءها التنموي باأ�ســكاله املختلفة 

ــاًل بحيث متَّ التغلُّب على الكثري من �ســمات التخلُّــف واللحاق »بالدول  كان فعَّ

مــة«؛ بْل مناف�ســتها يف الأ�ســواق العامليــة وردعها عن القيــام باأية مغامرة  املتقدِّ

ع�سكرية على اأرا�سيها. 

لكل هذه الأ�ســباب �ســنعتمد يف هذه الدرا�ســة منهًجا حتليلًيا نقدًيا متعّدد اجلوانب 

ا،  ي�ســعى اإىل ربط العوامل القت�ســادية والجتماعية وال�سيا�ســية ببع�سها بع�سً

وكذلــك حتديد عالقتها باجلوانــب الفكرية ومراحلها يف حياة ال�ســعوب العربية 

املعا�ــرشة، مــع الركيــز اخلا�ش علــى العالقــة بني الفكــر ال�سيا�ســي والفكر 

القت�سادي الجتماعي.
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ب-  تراكم الدرا�سات �التحليالت مل يغيِّ من �اقع العجز �النق�سامات

عــات املختلفة  جتــدر الإ�ســارة هنا اإىل غــزارة الدرا�ســات وامل�رشوعات والتجمُّ

لبع�ش اأع�ســاء النخبة العربية لتحليل الظواهر املتعّددة لالختاللت والإخفاقات 

التنموية وال�سيا�ســية العربية، التي ي�سعب ذكرها جميًعا يف هذه الدرا�سة���. وقد 

اكتفْينا بال�ست�سهاد بالدرا�سات التي تعالج بع�ش الق�سايا التي ُتعّد حمورية، لكنَّها 

�سة يف الأدبيات. ومن الالفت للنظر اأنَّ �سْيل هذه الدرا�سات  تكون مهملة اأو مهمَّ

علــى مدى العقود الأخرية، وب�ســكل خا�ش تلك املتعلِّقة ب�ــرشورة التغلُّب على 

النزاعــات بني الأنظمة العربيــة وتطوير التكامل القت�ســادي يف ما بني الدول 

د على غرار التكتُّــالت الإقليمية  العربية، واإن�ســاء تكتُّل اقت�ســادي عربــي موحَّ

الناجحــة يف مناطــق اأخرى من العــامل، وتفعيل دور اجلامعة العربية بو�ســفها 

اًل للدول العربية يف النظام الدويل وتو�ســيع اأن�ســطة موؤ�س�سات العمل العربي  ممثِّ

ق على مّر ال�سنني  امل�سرك، مل توؤدِّ حتى الآن اإىل نتائج ميدانية وعملية. وقد تعمَّ

ال�رشخ بني الأنظمة العربية، وبني القوى ال�سيا�ســية املختلفة الكائنة يف املجتمعات 

العربية.

م ملمو�ش يف تطوير حكــم القانون يف الدول العربية  نا مل ن�ســهد حركة تقدُّ كمــا اأنَّ

وتنظيم احلياة ال�سيا�سية ب�سكل يحمي احلريات العامة و ي�سمن تداول ال�سلطة بني 

ــخ اإىل حــدٍّ ما مبداأ توارث  القوى احلزبية اأو احلاكمة ب�ســكل منتظم، ل بْل تر�سَّ

رت احلياة ال�سيا�سية العربية اإىل مزيد  ال�ســلطة يف الأنظمة اجلمهورية. وقد تطوَّ

ز ال�ســلطات يف اأيدي عدد قليل من احلّكام، واإْن متَّ اإن�ســاء جمال�ش نيابية  من تركُّ

 يف حياة 
ٍّ

- ب�سكل اأو باآخر - وجمال�ش بلدية، دون اأن يوؤّدي ذلك اإىل تغيرٍي نوعي

املواطنني العرب.

ومنذ عــام 2001، بداأ برنامــج الأمم املتحدة للتنمية )UNDP( ي�ســدر تقارير 

�سنوية حول و�سع التنمية الإن�سانية يف العامل العربي، وقد عاجلت هذه التقارير 

يف بريوت وما قام به من  مركز درا�سات الوحدة العربية  )�( ن�سري هنا ب�سكل خا�ص اإىل من�س�رات 

اأعمال مت�ا�سلة كاإقامة الندوات املتعّددة والدرا�سات ح�ل اأهم الق�سايا العربية.
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ق�ســايا مهّمة مثل البطالة، واحلرية، وو�ســع املراأة، والتعليم والعلوم، واأمن 

ل تقرير  ــع من جانب خرباء عرب. وقــد اأثار اأوَّ الإن�ســان. وهي تقارير تو�سَ

عا�ســفة من الإنتقادات ملا كان يحتويه من نقد لالأو�ســاع العربية متَّ ا�ســتغاللها 

يف اخلــارج لتربير املوقف الأمريكي من املنطقة العربية وطموح اإدارة الرئي�ش 

بو�ش باإعادة تركيب منطقة ال�رشق الأو�ســط. وقد راأى بع�ش اخلرباء العرب 

ز ب�ســكل ح�رشي علــى العوامل الداخلية  ه ركَّ ل اأنَّ الذيــن انتقدوا التقريــر الأوَّ

�ش بال�سكل الكايف للعوامل اخلارجية. للتخلُّف العربي دون التعرُّ

دة بي العوامل الداخليـــة �اخلارجية للحالة العربية ��سّل  ج- العالقـــة املعقَّ

الإرادة ال�سيا�سية

يختلف املثقفون واملحلِّلون ال�سيا�سيون العرب حول اأ�سباب هذا الو�سع ال�سيا�سي 

اجلامد، وهذا ال�رشخ املتعاِظم بني ال�ســعوب واحلكام. وت�ســّج و�سائل الإعالم 

العربية، املرئية وامل�ســموعة واملقروءة، بالطروحات املتناق�سة احلادة، ب�سكل 

ل العوامــل اخلارجية م�ســوؤولية تاأبيد الو�ســع  خا�ــش بــني الطرح الــذي يحمِّ

الإنحطاطــي العربي، وبني الذي يلقيها بثقلهــا على العوامل الداخلية. وقلَّما يتم 

حتليل الرابط والت�سابك بني كل من هذْين النوعنْي من العوامل بدقة���. وتتميَّز 

ــا ال�ســاحة الفكرية العربية بتناق�ســات حادة حول حتليل م�ســكالت الهوية  اأي�سً

ونظــام القَيم والعالقة باملــوروث الديني. وتراوح تلك املواقف بني الإن�ســداه 

الأعمــى لُنُظم الدول الغربية ونظام قَيمها، وبني الدعوة ال�ســلفية امل�ســادة اإىل 

ــك بالتخيُّالت املختلفــة للموروث الديني بتالوينه املتعــّددة. ويف مثل هذه  التم�سُّ

املعمعة الفكرية، �ساع ال�ســعور بالنتماء اإىل عروبة واحدة متميِّزة عن غريها 

من الهويات احل�ســارية واللغوية والثقافيــة الطابع، بالرغم من حماولت عّدة 

للتوفيق بني املوقفنْي.

)�( �أنظر جورج قرم، انفجار امل�سرق العربي، من تاأميم قناة ال�سوي�س اإىل غزو العراق 1956-
2007، د�ر �لفار�بي، بريوت، 2007.
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ا ل �ســك فيه يف هذا املو�سوع اأنَّ ا�ستمرار اأنواع خمتلفة من النفوذ والهيمنة  وممَّ

اخلارجية على املنطقة العربية بهذا ال�ســكل ال�سافر يدلُّ على مكامن �سعف داخلية 

مل ُتعاَلج  بطريقة جدية حتى الآن، كما يدلُّ على عدم اطمئنان الأنظمة ال�سيا�سية 

العربية وغياب الثقة بالنف�ش وب�سعوبها. ولذلك تتجه با�ستمرار اإىل اإقامة عالقات 

غــري متكافئــة؛ بــْل يف كثري مــن الأحيان عالقــات تبعية مــع دول قوية خارج 

املنطقــة، غرًبــا اأو �رشًقــا. وينتج عن هذا الو�ســع اإقامة حلقة مفرغــة حيث اأنَّ 

يان اإىل اإقامة حتالفات خارجية  الوهــن واجلمود الداخلي للمجتمعات العربية يوؤدِّ

ة مب�ســلحة الأمة، وهذا بدوره يزيد الو�ســع الداخلي جموًدا  متناق�ســة وم�رشَّ

ي بــدوره اإىل مزيد من الهيمنــة اخلارجية. اإنَّ  ووهًنــا وتبعيــًة للخارج؛ ما يوؤدِّ

مثل هذه احللقة املفرغة التي تربط ب�ســكل حمَكم العوامل الداخلية للعجز التنموي 

العربــي بالعوامل اخلارجية هي التي يجب اأن نق�ســي عليهــا، لكن يتطلَّب ذلك 

تو�ســيح ق�ســايا فكرية متعّددة، فيما يدلُّ امل�ســهد الثقايف وال�سيا�ســي على ا�ستداد 

اأزمة فكر عامة تع�ســف باملجتمعات العربية قطرًيا وقومًيا، وهي م�ســوؤولة اإىل 

حدٍّ بعيد عن اجلمود الذي اأ�ســاب هذه املجتمعات، وعن فقدان اأو �ســّل الإرادة 

ال�سيا�ســية يف ظل التناق�ســات الفكرية احلادة التي مل جتد اإىل الآن منفًذا لتاأ�ســي�ش 

منظومة فكرية ومعرفية متجان�ســة ومتما�سكة، قابلة لإعادة الن�سجام والطماأنينة 

اإىل الوجدان العربي، وهو الطريق الوحيد ل�ستعادة الإرادة ال�سيا�سية اجلماعية 

التي من �ســاأنها وحدها انت�ســالنا نحن العرب من الو�سع احلايل الذي ن�سكو منه، 

�سواء يف حياتنا القطرية اأم يف مكانتنا املتدهورة للغاية يف النظام الدويل.

لهذه الأ�سباب جمتمعًة، يغدو من املفيد قراءة هذه ال�سفحات كمحاولة لتحديد منابع 

رها يف بنية الكيان  التناق�ســات واأ�ســباب ا�ســتمرارها؛ بْل يف معظم الأحيان جتَذُ

العربي، وهي لي�ســت �سمة �سلبية يف تكوين ال�سخ�سية العربية، بْل نتاج ظروف 

ن حتى الآن من ا�ستيعابها وتخطيها. دة مل نتمكَّ تاريخية داخلية وخارجية معقَّ
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اجلزء االأّول: اجلغرافيا االقت�صادّية واالجتماعّية الّراهنة للوطن العربّي

اإنَّ معظم الدرا�ســات القت�ســادية وال�سو�ســيولوجية حول املجتمعــات العربية، 

خا�ســًة تلك التي ُتْعنى بوحدة العرب، ُتغفل التمايزات اجلغرافية والقت�ســادية 

والجتماعيــة الكبرية التي تتميَّز بها املجتمعات العربية، �ســواًء داخل كل قطر اأو 

يف ما بني الأقطار العربية املختلفة. اإنَّ اإغفال هذه التمايزات – التي ت�ستغلُّها النخبة 

العربية املعادية لفكرة العروبة اجلامعة، وت�ستغلُّها كذلك القوى اخلارجية العاملة 

ي اإىل ر�سم �سيا�سات اقت�سادية  على تفتيت الروابط والأوا�رش بني العرب – يوؤدِّ

الة،  اإجمالية عاجزة عن اإن�ســاء اآليات �سيا�ســية ومالية واقت�ســادية واجتماعية فعَّ

قادرة على ردم الهوة التي قد تكون �ســاحقة يف بع�ش املواقع بني البيئات العربية 

املختلفة، �سواًء داخل كل قطر اأو بني الأقطار العربية.

ه من املفيد القيام با�ســتعرا�ش �رشيــع لهذه البيئات املختلفة وملا اآلت  لذلك ارتاأْينا اأنَّ

اإليه ال�سيا�سات القت�سادية واملالية الناق�سة التي ُطبَِّقت قطرًيا اأو قومًيا.

1- التق�سيمات الر�سمّية الد�لّية �العربّية املعتَمدة

ــزات املنطقة العربية القت�ســادية والجتماعية،  ل بدَّ من ا�ســتعرا�شٍ �رشيع ملميِّ

خا�ســًة اأنَّ اختالف الأو�ساع بني قْطٍر واآخر، وداخل كل قْطر، ُيْنَظر اإليه على 

ه عامل اإ�ســايف مهّم لتربير نكران امل�سري امل�سرك لل�سعوب العربية وال�سعوب  اأنَّ

غري العربية التي ت�ساركها تاريخًيا احلياة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية.

واحلقيقة اأنَّ موؤ�س�سات التمويل الدولية ومن�سورات الأمم املتحدة اأو مراكز بحوث 

غربيــة ل تعرف يف تق�ســيمها ملناطق العــامل بوجود منطقة عربيــة. فاملعطيات 

الإح�ســائية اخلا�سة بالأقطار العربية مف�سولة بع�سها عن البع�ش الآخر، �سواء 

يف تقارير الأمم املتحدة نف�سها اأو يف تقارير البنك الدويل و�سندوق النقد.

ــمت مناطق العامل  اإنَّ الأمم املتحــدة، عرب جلانها القت�ســادية والجتماعية، ق�سَّ

اإىل املناطق الآتية: اأوروبا؛ اإفريقيا؛ اأوروبا واآ�ســيا الو�سطى؛ غربي اآ�سيا؛ اأمريكا 

الالتينية؛ اآ�سيا. و�سمن هذا التق�سيم تندرج دول املغرب العربي وم�رش وال�سودان 

وال�ســومال وجيبوتي يف نطاق عمل اللجنة القت�ســادية والجتماعية لإفريقيا، 

فيما تندرج دول امل�رشق العربي مبا فيها م�رش ودول �ســبه اجلزيرة العربية، يف 
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نطاق عمل اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا.

ا البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل فهما ي�ستعمالن تق�سيًما اآخر باعتماد منطقة  اأمَّ

ال�رشق الأو�ســط و�ســمال اإفريقيا التي حتتوي على بلــدان عربية وغري عربية؛ 

اإْذ ت�ســيف اإيران ومالطا اإىل الدول العربية، وت�ســتثني ال�ســودان وال�سومال 

وموريتانيا. 

ونتيجة تلك التق�ســيمات، ل توجد اإح�ســاءات �ســاملة لكل دول اجلامعة العربية 

ــم اإىل  ــا اأنَّ دوًل اإ�ســالمية اأخرى ُت�سَ يف املراجع الدولية. واجلدير بالذكر اأي�سً

الــدول العربية يف نطاق عمل منظمة الدول الإ�ســالمية واملوؤ�س�ســات التمويلية 

عة عنها، مع الإ�ســارة اإىل التناف�ش والزدواج يف العمل  وغــري التمويلية املتفرِّ

عة عن منظمة  عة عــن اجلامعة العربية واملوؤ�س�ســات املتفرِّ بني املوؤ�س�ســات املتفرِّ

املوؤمتر الإ�سالمي.

ــا يف نطاق اجلامعة العربية فهنالك تق�ســيمات اقت�ســادية الطابع بني الأقطار  اأمَّ

عات فرعية اقت�سادية )ال�سوق  العربية، بح�سب ع�ســوية خمتلفة الأعداد يف جتمُّ

العربية امل�ســركة؛ جمل�ش الوحدة القت�ســادية العربية؛ منطقــة التجارة احلّرة 

العربية؛ اتفاقية اأغادير؛ جمل�ش التعاون اخلليجي؛...(.

وجتدر الإ�ســارة اإىل اأن البيانات الإح�ســائية التي ت�ســمل جميع الدول العربية 

د الذي ي�ســدر عن موؤ�س�ســات  واردة يف التقريـــر القت�ســـادي العربي املوحَّ

التمويــل العربيــة )الأمانة العامــة جلامعة الــدول العربية؛ ال�ســندوق العربي 

لالإمناء القت�سادي والجتماعي؛ �سندوق النقد العربي؛ منظمة الأقطار العربية 

رة للبرول(. لكــن مل تطلب الــدول العربية جمتمعًة مــن الأمم املتحدة  امل�ســدِّ

وموؤ�س�سات التمويل الدولية اأن تن�سئ نظاًما اإح�سائًيا يجمع املعطيات العائدة لكل 

الدول العربية، كما مل تطلب اإن�ســاء جلنة اقت�ســادية واجتماعية خا�سة باملنطقة 

ا يكون من امل�ستح�َسن اأن يدخل يف الروؤية ال�سراتيجية امل�ستقبلية  العربية. ورمبَّ

العربيــة مثل هذا الطلب، كجزٍء من اجلهود التي يجب اأن ُتْبَذل من اأجل اإعطاء 

املنطقة الطابع الت�سامني اجلامع �سمن النظام ال�سيا�سي والقت�سادي الدويل.
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ز �اقعًيا القت�سادات  2- نوعّية التمايزات القت�سادّية �الجتماعّية التي متيِّ

�الفئات الجتماعّية العربّية

ز  ا ل �ســك فيه اأنَّ اأي م�سح ميداين للواقع القت�سادي والجتماعي العربي ُيرْبِ ممَّ

متايزات حاّدة �ســمن القْطر الواحد، وبني الأقطار العربية املختلفة؛ اإ�ســافة اإىل 

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

ع البيئات القت�سادّية �الجتماعّية التي تتميَّز بها الأقطار العربية نظًرا  اأ- تنوُّ

للبيئة اجلغرافية نف�سها

اإنَّ املنطقة العربية حتتوي على البيئات اجلغرافية املختلفة الآتية:

• البيئـــة ال�سحرا�ية، التي تتميَّز بطرق َعي�ش خا�ســة متعلِّقــة بالتنقُّل التقليدي 
للعن�ــرش البــدوي مــن منطقــة اإىل اأخــرى ح�ســب املوا�ســم وح�ســب احلاجات 

القت�سادية. وقد اختلَّت طرق عي�ش هذه الفئات ب�سبب اإقامة احلدود حني ا�ستقالل 

الــدول، واندثار وظيفتهــا التجارية يف نقل الب�ســائع عرب ال�ســحراء، وكذلك 

اأن�ســطتها احلرفية الطابع اأو الزراعية يف الواحات املتعّددة الكائنة يف ال�سحراء. 

رة للنفط التي اغتنت ب�رشعة فاإنَّ الفورة النفطية غرّيت متاًما  اأما يف البلدان امل�سدِّ

مــن معامل احليــاة البدوية التقليدية التي تزول ب�ســكل اأكرث خطــورة من املناطق 

ــا اإىل ق�ســية ال�سحراويني  ال�ســحراوية الأخرى. ول بد من الإ�ســارة هنا اأي�سً

الذين كانوا حتت ال�ســلطة ال�ستعمارية الإ�ســبانية، وهي ق�سية �سبَّبت نزاًعا حاًدا 

بني املغرب واجلزائر، وتعرِقل اإىل حدٍّ بعيد اجلهود امل�ســركة املبذولة يف املجال 

القت�ســادي عرب اإن�ساء الحتاد املغاربي العربي، الذي مل ينجح بتاًتا على الرغم 

من انطالقته القوّية عام 1989، وقد اأ�ســابه ال�ســلل يف ما بعد ب�ســبب ا�ســتمرار 

النزاع على ال�ســحراء الغربية، وكذلك ب�ســبب ما ُفِر�ش من عقوبات اقت�سادية 

على ليبيا. 

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

اإنَّ �ســكان تلك الواجهات البحرية املمتّدة على اآلف الكيلومرات كانوا يعي�ســون 
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تقليدًيا من البحر )�ســيد الأ�ســماك؛ �ســناعة ال�ســفن؛ النقل البحري؛ البحث عن 

ا طريقة حياة املجموعات ال�سكانية القاطنة على الواجهات  الالآلئ(، وقد اختلَّت اأي�سً

اء الهيمنة الغربية على طرق النقل البحري، اأو من عدم  البحرية، �سواء من جرَّ

ر قدرة ال�ســيادين العرب على مناف�سة  تطوير �ســناعة ال�ســفن، اأو من عدم توفُّ

طرق ال�سيد احلديثة والتجهيزات التي ُتلَحق بها.

• البيئـــة الريفية. اإنَّ معظم �ســكان املنطقــة العربية كانوا حتى اأوا�ســط القرن 
الع�رشين ينتمون اإىل البيئة الريفية حيث يعملون يف الزراعة.  واأّي م�سح لتطور 

اأو�ســاع ال�ســكان الريفيني يف املنطقة العربية يدّل على تراجع م�ستويات املعي�سة  

ي الأمّية ب�سكل  لديهم قيا�ًسا اإىل العاملني يف القطاعات الأخرى، مع ا�ستمرار تف�سِّ

ماأ�ســاوي، خا�سة لدى العن�رش الن�سائي؛ اإ�ســافة اإىل ظاهرة »ترييف« اأطراف  

املدن العربية الرئي�سية ب�سبب النزوح العايل الوترية والع�سوائي من الأرياف اإىل 

ا ل �ســك فيه اأنَّ الأرياف ال�سودانية وال�سومالية  املدن بحًثا عن لقمة العي�ش. وممَّ

وبع�ش الأرياف امل�رشية واملغربية واليمنية تتمّيز بالفقر املدقع وال�سديد.

ول بد هنا من الإ�ســارة اإىل وجود متايز حاّد �ســمن البيئة الريفية نف�سها بني بيئة 

جبلية وبيئة �سهلية وبيئة بحرية، ذلك اأنَّ املجموعات التي ل تنطق باللغة العربية 

تقُطــن تلــك املناطق اجلبليــة )الأكراد يف امل�ــرشق العربي، والرببــر والقبلّيون 

يف املغــرب(، كما يقطن تلــك املناطق اأتباع مذاهب اإ�ســالمية خمتلفــة )معظمها 

مــن الدروز؛ العلويني؛ ال�ســيعة(، وكذلك اأبناء بع�ش الكنائ�ش امل�ســيحية املختلفة 

)املوارنــة؛ الكلدان؛ ال�رشيان(. وهذه الأو�ســاع اخلا�ســة يف ظــل عدم اهتمام 

ف منها اأو الإبقاء عليها  الــدول العربية بهذه املناطق؛ بْل يف بع�ش الأحيان التخوُّ

ى اإىل تاأجيج الوعي  يف عزلــة وعدم ا�ســتفادتها من خدمات الدولة احلديثــة، اأدَّ

بالُهوّية املنف�ســلة عن ُهوّية �ســائر فئات ال�ســكان، واإىل جناح الدعايات املعادية 

الغربية وال�ســهيونية، وحديًثا العربية نف�ســها، يف ن�رش منطــق الأغلبية والأقلية 

وعــدم احرام الدول العربيــة »لالأقليات«؛ بْل ا�ســطهادها، اأو بالعك�ش التنديد 

د  بحكــم اأقليَّة مذهبية اأو عرقية على الأغلبية. وهذه النظرة هي نتاج تاريخي معقَّ

خا�ــش بالتطــورات يف اأوروبا ل يتطابــق مع املوروث العربي والإ�ســالمي، 
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الذي مل يكن يعرف املفاهيم ال�سيا�سية احلديثة لالأغلبية والأقلية العرقية الطابع؛ بْل 

كانت املجتمعات العربية تعددية الطابع، مذهبًيا وعرقًيا ودينًيا، وكانت التعددية 

مقبولة اإجماًل. 

• البيئـــة احل�رسيـــة. اإنَّ تاريخ املنطقة يــدلُّ مبا ل لب�ش فيــه على منط عالقات 
غــري متوازنة بني املراكــز احل�رشية الكبــرية يف ال�رشق وبني البيئــات الريفية 

واجلبلية املو�ســوفة يف ما �سبق. وقد متيَّز هذا النمط با�ستئثار اأهل املدن مب�سادر 

الربــح والدخل الناجتة عن اأعمال العن�رش الريفي على مّر الع�ســور )اليونانية؛ 

البيزنطيــة؛ العربيــة؛ اململوكيــة؛ الركية(، وتــرك الأرياف بعيــًدا عن قنوات 

ام وكبار الإقطاعيني  ن. ويف كل الع�ســور كان احلــكَّ الزدهار والثقافة والتمدُّ

يقتطعــون من الفالحني اأمواًل طائلة باأ�ســكال خمتلفة، ما اأبقــى العامل الريفي يف 

حالة تخلُّف �سديد يف الأقطار العربية، كما يف تركيا واإيران.

وهذه م�ســاألة جوهرية مل توؤَخذ يف احل�ســبان يف التحليالت ال�سيا�سية والقت�سادية 

للتخلُّف العربي، على الرغم من كونها مركزية وجوهرية يف الكثري من الأحداث 

ال�سيا�ســية التي ح�ســلت يف املنطقة العربية والثورات الفالحية املختلفة يف مناطق 

م التنموي وال�سيا�ســي،  اأخرى مــن العامل، نظًرا لبقاء هذه امل�ســكلة معرِقلة للتقدُّ

كمــا يدلُّ عليه ا�ســتمرار اجليوب الوا�ســعة لالأميــة التي متثِّل 30% من ال�ســكان 

البالغني)15( �ســنة فما اأعلى، و14.5% من ال�ســباب )15-24 �سنة()3(  يف عدد 

ف على ذلك ق�سية الفجوة الغذائية العربية التي تعاين منها  من الدول العربية. �سِ

�ســة لأخطار خمتلفة �ســيا�ســية واقت�ســـــادية، وي�سعها يف  املنطقة وجتعلها معرَّ

رة للمـــواد الـــزراعية واملاأكولت  كــال على الــدول الكبيـــرة امل�ســــدِّ حالة اتِّ

)اأنظر اجلدول رقم 1(.

ت اإىل زعزعة الهيمنة التقليدية  رات التي اأدَّ وجتدر الإ�سارة اإىل الأحداث والتطوُّ

لالأعيــان من اأهل املــدن الرئي�ســية يف الأقطار العربية علــى الأرياف، وكذلك 

د لعام ��00 . )�( تقديرات لعام ��00 ح�سب التقرير القت�سادي العربي املوحَّ
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�ش والفقري ل�ســكان  الإ�ســارة اإىل التغيري اجلذري الذي ح�ســل يف الو�ســع املهمَّ

املناطق ال�سحراوية، ب�ســبب التطورات العمالقة التي ح�سلت يف اخلم�سني �سنة 

الأخــرية، والتي قلبت موازين القوى الجتماعية داخل املجتمعات العربية ويف 

مــا بينها. ومن اأهم هــذه النقالبات الثورة النفطية يف املناطق ال�ســحراوية من 

الوطن العربي، خا�ســًة يف منطقة اخلليج، التي تعاظمت ب�ســكل متوا�ســل منذ 

بداية ال�ســبعينيات، والتي اأعطت لأهل هذه املناطق ثقاًل �سيا�سًيا واقت�سادًيا ومالًيا 

على م�ســتوى املنطقة العربيــة كّلها كما داخل كل املجتمعــات العربية الأخرى، 

وكما �سناأتي على ذكره يف ما بعد.

 ول بــدَّ من الإ�ســارة اإىل انخــراط اأهل الريف من الفقــراء يف اجليو�ش العربية 

عنــد نْيل ال�ســتقالل باأعداد كبــرية، اإىل جانب اأهل الفئات املحــدودة الدخل يف 

ت اإىل النقالبات الع�سكرية يف  ا يف الظروف التي اأدَّ ل عن�رًشا مهمًّ املدن؛ ما �سكَّ

ل جيو�ش تلك الدول اإىل دعامة �سيا�سية واقت�سادية  بع�ش الدول العربية، وحتوُّ

واجتماعيــة مهّمــة يف حياتهــا، واإطالق موجــة التاأميمات لي�ش فقط للم�ســالح 

ــا للفئات الراأ�ســمالية الوطنية. و�ســيكون لهذا الأمر عواقب  ا اأي�سً الأجنبية، اإمنَّ

كبرية على ال�سعيد القت�سادي كما �سرنى لحًقا. هذا اإ�سافة اإىل اإدخال الأحكام 

العرفية ونظام احلزب الواحد اأو احلزب املهْيمن، وتقييد احلريات العامة

لكّل هذه الأ�سباب، ل بدَّ من اإدراج هذه الق�سية؛ اأْي التباينات احلاّدة، الجتماعية 

والقت�ســادية، بني البيئات اجلغرافية املختلفة التــي ذكرناها يف تعداد ُمعرقالت 

التنمية العربية التي حتتاج اإىل معاجلات �رشيعة وفعالة.

ن اأحزمة البوؤ�س �الفقر يف معظم املدن ب- »ترييف« املدن العربية �تكوُّ

ية لالأرياف العربية على املدن العربية ب�ســبب  لقــد ذكرنا تاأثري الأو�ســاع املردِّ

النزوح الكثيف لأهل الريف اإىل املدن.

واجلدير بالإ�سارة هنا اأنَّ الن�سيج الجتماعي التقليدي يف املدن العربية؛ اأْي ما قبل 



��

غزو املنتوجات ال�سناعية احلديثة الآتية من الدول الأوروبية يف القرن ال�ساد�ش 

 م�ستقًرا بتق�سيماته الجتماعية التقليدية. وهذه التق�سيمات كانت 
َ

ع�رش، كان قد بقي

ة: وا�سحة وب�سيطة معتمدة على تراتبية اجتماعية م�ستقرَّ

ام والأعيان والوجهاء والأثرياء. - احلكَّ

- فئة التجار الأثرياء.

- فئة العلماء.

نون فر�ش  - احلرفّيون املنّظمــون برابطات مهنية، الذين كانــوا يوؤمِّ

العمل والدخل الالئق املتوا�سل.

ن متا�سًكا وا�ســتقراًرا كبريْين للمدن العربية انهارت دعائمهما  هذا التق�سيم كان يوؤمِّ

بالتدريج على اإثر �سعود ال�سناعات الأوروبية التي اأ�سبحت منتوجاتها تناف�ش ب�سكل 

ر �ســلًبا لي�ش فقط على طبقة احلرفيني،  ل متكافــئ املنتوجات احلرفية العربية، ما اأثَّ

ــا على م�ســتويات املعي�ســة يف الأرياف نظًرا للعدد الكبــري من العاملني يف  ا اأي�سً اإمنَّ

ال�سناعات الريفية املحلية )مثل منتجات احلليب؛ خيوط احلرير التي تنتج من تربية 

دود القز؛ خيوط ال�سوف التي تنتج من تربية الأغنام؛ اجللود؛ اخل�سب...(.

رات اخلطرية مل تقم ال�ســلطنة العثمانيــة بحماية املنتوجات املحلية  اأمام هذه التطوُّ

ن من مواجهة مناف�سة   تتمكَّ
ْ

واإعادة تاأهيل احلرف العربية بالتقنيات احلديثة، لكي

املنتوجات الأوروبية؛ بْل خ�ســعت متاًما ل�ســغوطات الدول ال�ســتعمارية لفتح 

اء التفاقات التجارية الطابع  ا كانت عليه احلال جرَّ الأ�ســواق يف املنطقة اأكرث ممَّ

)اتفاقات احلماية Capitulation( منذ القرن ال�سابع ع�رش. 

ى، يف الأرياف  رات، اأ�ســبحت الأو�ســاع الجتماعية تردَّ بفعل كل هذه التطوُّ

كما يف املدن، وبداأ نزوح الفالحني اإىل املدن باأعداد متزايدة �ســنة بعد �ســنة. ومل 

توِقف هذه الهجرة الإ�ســالحات الزراعية التي اتخذتهــا بع�ش الأنظمة العربية، 

خا�ســًة يف م�رش، و�ســورية، واجلزائر باأو�ساعها اخلا�ســة )وجود امل�ستوطنني 
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الفرن�ســيني الذين ا�ستولوا على الأرا�سي اخل�سبة؛ ومن ثم مغادرتهم اجلزائر اإثر 

نْيل ال�ستقالل(.

ل منّو ال�سكان، خا�سًة يف الأرياف، بف�سل  ا زاد الطني بّلة ازدياد �رشعة معدَّ وممَّ

م احلا�سل يف التلقيح �سد الأمرا�ش الوبائية. واأ�سبحت  ال�سيا�سات ال�سحية والتقدُّ

عة بني القليل من الأحياء الراقية  املدن العربية نف�سها غري متجان�سة ومتما�سكة وموزَّ

للغاية وم�ساحات �سا�سعة من اأحياء الفقراء واملعدمني القاطنني يف بيوت التنك اأو يف 

املقابر )كما يف م�رش(.

 ج- ح�سول ثنــائّية حـــاّدة بي قطــاع اقت�ســـادّي حديث �قطاعات اقت�سادّية 

ل �سكلّية �غي مندجمة يف القطاع احلديث

رات املذكورة اآنًفا، اأ�ســاب القت�سادات العربية دون ا�ستثناء انف�سال  بفعل التطوُّ

ام واأ�سحاب  عمالق بني دائرة اقت�ســادية �ســيِّقة من كبار رجال الأعمال واحلكَّ

النفوذ والتجار امل�ســتوردين للمنتوجات الأجنبية واملهارات املهنية العربية العاملة 

مل�ســالح �رشكات الدول ال�ســناعية الكــربى واملقاولني املحليــني، الذين يعملون 

�ســمن بيئة اقت�ســادية اأخذت الطابع احلديث، من جهة، وبني جيو�ش من الفقراء 

لت  ، من جهة اأخرى. واإذا كانت قد ت�ســكَّ �ســني واأ�ســحاب املدخول املتدينِّ واملهمَّ

طبقة و�ســطى يف احلقبة ما بني عامي 1930 و1970 يف املدن العربية الرئي�ســية 

ة احلديثة واأ�ســاتذة اجلامعات ومديــري املدار�ش وكوادر  نة مــن املهن احلرَّ مكوَّ

الإدارات العامة وال�رشكات اخلا�سة احلديثة، وذلك ب�سبب انت�سار التعليم يف املدن 

ــا ب�سبب الإ�سالحات ذات الطابع ال�سراكي يف عدد من  يف مرحلة اأوىل، واأي�سً

ــع يف موؤ�س�سات التعليم العامة، واإن�ساء اأجهزة  الدول العربية )التاأميمات، والتو�سُّ

جديدة(، فاإنَّ هذه الطبقة اأ�ســبحت تعاين منذ ال�ســبعينيَّات من القرن املا�ســي من 

تراجع يف اأو�ساعها الجتماعية حتت تاأثري اأربعة عوامل رئي�سية:

ل هو ظهور �سغوطات ت�سخمية كبرية اإثر الرتفاع احلاّد يف اأ�سعار  • العامل الأ�َّ
لية ون�ســف امل�ســنَّعة  النفط عام 1973، وارتفاع اأ�ســعار املنتوجات واملواد الأوَّ

امل�ستوَردة من اخلارج.

• العامل الثاين هو �سيا�سات النفتاح القت�سادي املطبَّقة يف معظم الدول العربية، 
بدًءا مب�رش، وكذلك برامج الإ�سالح البنيوي املفرو�سة من جانب �سندوق النقد 
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ت اإىل حتميل كلفة الإ�سالحات اإىل الفئة  الدويل والبنك الدويل، وهي �سيا�سات اأدَّ

ــطة املحدودة الدخل والفقراء، فيما اأعطت هذه ال�سيا�سات الفر�سة ملزيد من  املتو�سِّ

ام. وقد بداأ  ــز الأموال والرثوات يف اأياٍد قليلة من فئــة رجال الأعمال واحلكَّ تركُّ

ان القت�ســادات العربية وينتجان ثقافة جديــدة معادية لأية  الف�ســاد والإف�ســاد يعمَّ

نظرة اجتماعية الطابع يف ال�سيا�سات القت�سادية واملالية املطبَّقة.

• ظهـــور فئة من رجال الأعمال العرب الذين راكموا ثر�ات �سخمة يف الد�ل 
رة للنفط عــرب عالقتهم املميَّزة مع الفئات احلاكمة يف تلك الدول،  العربية امل�سدِّ

وتقا�ُســم الرْيع النفطي اجلديد ب�ســكل ح�رشي بينهم وبني اأهل احلكم، وانتقال هذا 

النمط يف اإدارة القت�ساد الرْيعي اإىل الدول العربية الأخرى.

• هيمنـــة الثقافة القت�سادية النيو ليرباليـــة على الفكر �ال�سيا�سات القت�سادية 
ل للد�لـــة يف القت�ساد لتاأمي توزيع  عاملًيـــا، �تطوير ثقافة معادية لأي تدخُّ

عـــادل للمداخيل. ويف املنطقة العربية ُترِجَمت هذه الهيمنة بتقوية العن�رش الرْيعي 

يف القت�ســادات، والغتناء ال�رشيع من ورائه ومن وراء امل�ساربات يف امليدان 

ة لالأرباح  املايل والعقاري، ويف خ�سخ�ســة موؤ�س�ســات الدولة يف املجالت املدرَّ

العالية مثل الت�سالت الهاتفية والال�سلكية واإنتاج الكهرباء وتوزيعها؛ اإ�سافة اإىل 

موؤ�س�سات �سناعية حكومية خمتلفة.

 د- التفا�ت املتزايد بي الريف �املدينة داخل الأقطار العربّية

اإنَّ الفجوة التنموية بني البيئة احل�رشية والبيئة الريفية قد اتخذت طابًعا ماأ�ســاوًيا، 

حيث ل يتعّدى متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت الزراعي يف الدول العربية )250( 

دولًرا، فيما نرى اأنَّ متو�سط دخل الفرد عموًما يف الأقطار العربية يراوح بني 

)800 - 53000( دولر.

اأمــا يف ما يتعلق باندماج الأرياف يف القت�ســاد احلديث، فــاإن اجلدول رقم )7( 

ي�ســري مبا لب�ش فيــه اإىل اأن دوًل نامية غــري عربية قد دخلت يف مرحلة الت�ســنيع 

املت�ســارع، مع احلفاظ يف الوقت نف�ســه على ن�ســبة مهّمة من ال�سكان القاطنني يف 

الأريــاف. اأمــا يف الأقطار العربية فما نراه هو عالقة مبا�رشة بني متو�ســط دخل 

الفرد ون�سبة عدد �سكان الأرياف اإىل جمموع ال�سكان.
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وُترَجم هذه الفجوة اأكرث فاأكرث با�ستمرار جيوب الأمية الكبرية يف بع�ش الأقطار 

العربيــة على الرغم من زيادة الإنفــاق على التعليم والربية، وعلى الرغم من 

برامج حمو الأمّية، والــرثوات الكبرية التي يتميَّز بها الوطن العربي من مواد 

اأولية زراعية ونفطية، وكذلك على الرغم من امل�ساعدات الإمنائية الكبرية التي 

حت�سل عليها الأقطار املعنية ملكافحة الأمّية، �سواًء من م�سادر دولية وغربية اأو 

من �سناديق التنمية العربية والإ�سالمية.

اإطار )1(:  الواقع املعي�سّي لالأرياف العربّية

ا يف القت�ســادات العربية، نظًرا مل�ساهمته يف حتقيق الأمن  يوؤّدي القطاع الزراعي دوًرا مهمًّ

الغذائي وتوفري الدخل لن�سبة غري قليلة من ال�سكان وتوفري املواد الأولية للعديد من ال�سناعات 

التحويلية. وقد ازداد منو الإنتاج الزراعي من 4.5% عام 2005 اإىل 13.4% عام 2006، 

لي�ســل اإىل حــوايل )79.3( مليار دولر. وقد ارتفع ن�ســيب الفرد مــن الناجت الزراعي يف 

الدول العربية من )232( دولًرا اإىل )257( دولًرا خالل الفرة نف�سها. غري اأنَّ ن�سبة الناجت 

الزراعي اإىل النــاجت املحلي الإجمايل للدول العربية بلغت 6.2% عام 2006، وهي تتناق�ش 

 النفط واخلدمات.
ْ

باطراد جراء ارتفاع الأهمية الن�سبية لقطاعي

تبلغ ن�ســبة العاملــني يف الزراعة حوايل 28.2% عــام 2005، مقابل حــوايل 31.4% عام 

2000، ويعود هذا الراجع املطرد اإىل هجرة قوة العمل من القطاع الزراعي اإىل القطاعات 

الأخــرى، لكونها مراكــز جذب لأبناء الريف، وذلك لتح�ســني م�ســتويات دخولهم. ومتثل 

اإنتاجية العامل الزراعي يف الدول العربية حوايل 60% من اإنتاجية العمل الزراعي يف الدول 

املتقّدمــة، كما تعــّد اإنتاجية العمل يف القطاع الزراعي الأ�ســعف مقارنــة باإنتاجية القطاعات 

القت�سادية الأخرى.

ويف جمــال جتــارة املنتجات الزراعيــة، فقد ارتفعت قيمــة كل من ال�ســادرات والواردات 

الزراعية، وكان معدل ارتفاع ال�ســادرات اأعلى من معّدل زيادة الواردات. وعلى الرغم 

من ذلــك مل يحقق امليزان التجاري الزراعي يف الدول العربية حت�ســًنا خالل عام 2005؛ اإذ 

ارتفع العجز اإىل )24.6( مليار دولر، واأ�ســبحت ال�ســادرات الزراعية متّثل حوايل ثلث 

قيمة الواردات الزراعية. واأدى ا�ســتمرار التفاوت بني الإنتاج الزراعي والطلب على ال�سلع 

الزراعية اإىل ارتفاع الفجوة الغذائية يف ال�سلع الزراعية الرئي�سية حيث بلغت حوايل )17.9( 

مليــار دولر عــام 2005، بزيادة قدرها 6 % عن عام 2004. كما تراجعت ن�ســب الكتفاء 

الذاتي يف الدول العربية لعدد من ال�سلع الغذائية، ويف مقدمتها احلبوب والزيوت واللحوم. 

د لعام 2007، �ش44-43.   امل�سدر: التقرير القت�سادي العربي املوحَّ
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اإطار )2(: �اقع الأمّية يف الوطن العربّي

ـّة: يبلغ املتو�سط العام العربي ملعدل الأمية نحو 30.1% من ال�سكان البالغني )15 �سنة فاأعلى(،  الأميـ

و 14.7% من ال�سباب )15-24 �سنة( عام 2004، مقابل 21.1% و12.6% على التوايل لل�سكان 

البالغني وال�ســباب يف الدول النامية)4(. وت�ســري البيانات اإىل تراجع بطيء يف املعدل العربي لالأمية 

مبا ل يتما�ســى مع متطلبات التنمية العربية، ويقدر هذا الراجع بنحو نقطة مئوية �ســنوًيا على مدى 

الع�رش �ســنوات املا�سية، ما ي�ســري اإىل اأنَّ الدول العربية قد حتتاج اإىل نحو ثالثة عقود للق�ساء على 

ت �رشعــة التقدم على ما هي عليــه. ويالحظ ترّكز الأمية بــني الإناث البالغات  الأمية اإذا ا�ســتمرَّ

وال�ســـابات والـالتي يقدر معدليهمــا بنحو 40.3 % و19.6% من اإجمــايل الفئتنْي على التوايل يف 

عام 2004.

وت�ســري البيانات املتاحة للفرة )2004-2006( اإىل جناح بع�ش الدول العربية يف مكافحة الأمية. 

ومــن اأبــرز الإجنازات العربية انعــدام الأمية بني ال�ســباب الذكور يف ليبيا وانخفا�ش ن�ســبتها اإىل 

مــا  دون 1% يف الكويــت والأردن. كما اأنَّ ن�ســبة الأمية بني ال�ســكان البالغني قد و�ســلت اإىل ما 

دون 10% يف الكويت وفل�ســطني وقطــر والأردن، واإىل مــا دون 15% يف الإمارات والبحرين 

ولبنان. وما زال ن�ســف ال�ســكان اأميــني يف املغرب وموريتانيا واليمن واأكــرث من ثلثهم اأميني يف 

ال�سودان وجيبوتي. كذلك يعاين عدد كبري من ال�سباب يف هذه الدول من الأمية، خا�سًة يف املغرب 

وموريتانيا واليمن، على الرغم من تراجع املعدلت امل�سطرد خالل العقود اخلم�سة املا�سية. 

ويعــّد املتو�ســط العربي لفجوة النــوع الجتماعي يف القرائية هــو الأكرب بني الأقاليم الرئي�ســية يف 

العامل، ذلك على الرغم من تقّل�ســه يف جميع الدول العربية. ويبلغ املتو�سط العربي لدليل امل�ساواة 

يف القرائية نحو )0.85( للبالغني و )0.94( لل�ســباب عام 2004، وت�ســري بيانات الدول فرادى 

اإىل تفــاوت كبــري يف ما بينهــا يف حجم فجوة النوع الجتماعي، وتت�ســع الفجوة وت�ســل اإىل اأعلى 

م�ســتوى لها يف اليمن واملغرب، وكانت ل�ســالح الذكور، وتوجد اأكرب الفجوات ل�سالح الإناث يف 

الإمارات.

 مــن اأداء هذه املوؤ�رشات جمتمعة حاجــة العديد من الدول العربيــة اإىل معاجلة فجوة النوع 
ّ

ويتبــني

الجتماعي يف التعليم، ففي هذه الدول ي�ســاوي معّدل اأمّية الإناث �ســعف معدل اأمّية الذكور؛ اأي 

 اإجمايل الأمّيني. وجتدر الإ�ســارة اإىل اأنَّ الدول التي التزمت �سيا�ســًيا 
ْ

متثــل الإنــاث الأمّيات ثلثي

ومالًيا برفع م�ســتوى تعليم �سكانها، مثل الأردن وتون�ش وليبيا وُعمان، قد حققت اإجنازات كبرية 

يف خف�ش معدلت الأمية وت�سييق فجوة النوع الجتماعي يف التعليم.  

د لعام 2007، �ش 31-30.   امل�سدر: التقرير القت�سادي العربي املوحَّ

)�( بلغت هذه �لن�سبة يف عام 2004 )64.2%( يف �لعامل: 68.9% يف �رشق �آ�سيا و�لبا�سفيك؛ 63.7% يف 
�أمريكا �لالتينية و�لكاريبي؛ 61.6% يف و�سط �أوروبا و�رشقها و�لدول �ملتحّولة.
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 هـ- الّتفا�ت يف الّث�ة �املداخيل بي الأقطار العربّية

ي�ســري اجلدول رقــم )2( اإىل التفاوت الكبري احلا�ســل يف متو�ســط الناجت املحلي 

اخلــام للفرد بني ثالث جمموعات من الدول العربية. فاإذا كان متو�ســط الدخل 

متقارًبــا ما بني اأقطار امل�رشق العربي واملغــرب العربي، فاإن معطيات اجلدول 

تدّل على الفجوة الكبرية التي تف�ســل بينهما وبني اأقطار اخلليج امل�ســدرة للنفط؛ 

حيث م�ستوى الدخل مرتفع )اإل بالن�سبة اإىل ال�سعودية وُعمان( من جهة، وبينها 

وبني املجموعة الأخرية من الأقطار العربية الفقرية جًدا من ناحية اأخرى.

ــا اأن نرى تراجًعا يف متو�ســط النــاجت املحلي للفرد يف  ومــن الالفت للنظر اأي�سً

دولتني نفطيتني )ليبيا وال�سعودية( بني عامي 1980 و2005، وزيادة طفيفة يف 

دولة نفطية اأخرى )اجلزائر(.

 �- الّتفا�ت يف الّث�ة �املداخيل مع بلدان نامية اأخرى

ي�ســري اجلدول رقم )2( اإىل الهّوة يف متو�ســط الناجت املحلي للفرد التي تكونت يف 

الربع الأخري من القرن املا�ســي بني الأقطار العربية )غري دول جمل�ش التعاون 

اخلليجــي( وبع�ش الأقطار النامية الأخرى؛ ما يدّل مبا ل لب�ش فيه على ق�ســور 

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

اخلال�ســـة

ميكن اإظهار النتائج الآتية من هذا امل�سار القت�سادي املعرو�ش باقت�ساب يف هذا 

اجلزء من الدرا�سة مبا ياأتي:

1- اإنَّ ال�سرْيورة القت�ســادية والجتماعية العربية فقدت يف القرننْي الأخريْين 

ن ال�سلطات ال�سيا�سية العثمانية، ثم العربية،  ة. ومل تتمكَّ بْنَيتها التقليدية امل�ستقرَّ

ت اإىل  من اإحكام ال�سيطرة على هذه ال�سرْيورة والتغيريات املت�سارعة التي اأدَّ

هات وانحرافات اقت�ســادية واجتماعية خطرية، واإىل عجز كامل عن  ت�ســوُّ

ات،  ن عنا�رش ا�ستيعاب تلك التغريُّ تطوير �سيا�سات اقت�سادية واجتماعية توؤمِّ
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ي الأو�ســاع. وقد اأ�سبحت القت�سادات العربية  للحوؤول دون مزيد من تردِّ

رهينــة التطورات القت�ســادية العاملية، خا�ســًة جلهة اعتمادهــا املفرط على 

م�ســادر رْيع خمتلفة ل تتطلَّب العمل الإنتاجي واملبِدع، وعلى راأ�ســها الرْيع 

د منًطا جديًدا من الثقافة والأخالق القت�ســادية وال�سيا�ســية  النفطــي، الذي ولَّ

للمجتمعات العربية، كما �سناأتي على ذكره بالتف�سيل يف اجلزء الثالث من هذه 

الدرا�سة.

2- اإنَّ الهجرة املتوا�ســلة اإىل خارج الوطن العربي من جانب ماليني من ال�سبان 

العــرب مــن ذوي الكفاءة العلمية العاليــة، اأو من العاملــني العاديني الفقراء؛ 

ن اأكرب دليل  بحًثــا عن لقمة العي�ش واحلياة الكرمية خارج الوطن العربي، تكوِّ

على العجز التنموي العربي ال�ســامل. ويهاجر العرب اليوم بكثافة، �سواء اإىل 

رة للنفط حيث يتاأثرون بنمط احلياة والثقافة الدينية وغري الدينية  الدول امل�ســدِّ

رة للنفط، اأو يهاجــرون اإىل الدول الغربية  املهْيمنة يف الدول اخلليجية امل�ســدِّ

املختلفة، ويف بع�ش الأحيان يغامرون بحياتهم يف حالت الهجرة ال�رشية اإىل 

اأوروبا عرب املتو�سط يف مراكب يغرق الكثري منها يف البحر.

Source: Georges Corm, The Complexity and Economic Impact of Migration 
Movements in the MENA Region, World Bank, 2003.
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عجز في املوازنة العامة 
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انتاجية منخفضة
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التمويل احمللي لالبتكار 
وللمؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم

حتسني النظام الضرائبي
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3- اإنَّ حتديــث البنية التحتيــة واملظاهر اخلارجية للحياة احلديثــة لبع�ش الفئات 

ي واقع  القليلة من �ســكان املدن)5(، مل يوؤدِّ باأي �ســكل من الأ�ســكال اإىل تخطِّ

ز الــرثوات يف اأيــاٍد قليلة، وممار�ســة احلكم  التخلُّــف؛ بــل اإىل زيــادة تركُّ

ال�ســتبدادي اأو الع�ســوائي. كما مل يوؤّد اإىل ولوج حيــاة فكرية وثقافية وفنية 

اإبداعية؛ بْل بقيت اأمنــاط احلياة املجتمعية رتيبة وجامدة، هْيمنت عليها، منذ 

ثالثــة عقود، اأجواٌء من اخلــوف والرّدد والنكفاء يف ظــل تعاظم اتباعّية 

مت�ســاعدة يف الت�ــرشف الجتماعــي والثقايف، م�ســدرها حتالــف القوى 

القت�ســادية وال�سيا�ســية اجلديدة، التي مَنَت يف ظل النفتاح القت�سادي مع 

د الديني  العنا�ــرش الأكرث ت�ســدًدا من فئة العلمــاء. وقد انت�رش جو من الت�ســدُّ

مــن اخلليج اإىل املحيط ت�ســتفيد منه الفئات احلاكمة املدنية والع�ســكرية وكبار 

ــدت يف ظهور احلركات  الأثرياء حلماية م�ســاحلهم، واإْن كانت الكلفة جت�سَّ

التكفريية العبثية الطابع التي تودُّ التغيري ب�ســكل ما�سوي وجذري حتت لواء 

الدين يف اأ�ســد تعبرياته غلًوا؛ ناق�سًة بذلك كل مبادئ الو�سطية)6(  والعتدال 

اللذْين تتميَّز بهما روح الإ�سالم.

ــا �ســهولة ح�ســول النقالبات والثــورات اجلماهريية  4- ميكــن اأن نف�رشِّ اأي�سً

والع�ســكرية يف اآن، التــي اجتاحــت الوطــن العربي ما بــني عامي 1950 

و1970، بفعل تعاظم الت�سوهات القت�سادية والجتماعية التي كانت �سائدة 

يف ذلك احلني يف الوطن العربي؛ اإ�ســافة اإىل ظهور العجز الع�سكري الهائل 

ا اليوم، وبعد التغيريات ال�سيا�سية والثقافية والدينية الكبرية  اأمام اإ�رشائيل. اأمَّ

التي طراأت على ال�ســاحة العربية عموًما وا�ســتقرار الأنظمة ال�سيا�سية فيها، 

منذ ال�ســبعينيات من القرن املا�سي، بفعل التحالف اجلديد الذي ذكرناه؛ فاإنَّ 

ز الــرثوات واملمتلكات واملداخيل يف  التمايــزات الجتماعية املتعاظمة وتركُّ

)�( �أنظر
Galal A. Amin, The Modernization Of Poverty: A Study in The Political Economy Of Growth 
In Nine Arab Countries 1945-1970, Leiden, E. J. Brill, 1974.
التنظري والتطبيق، منتدى  الو�سطية بني  �لأمري �حل�سن بن طالل،  فيه �سمو  �سارك  �أنظر موؤلَّف   )�(
�لفكر �لعربي، عّمان 2006. و�أي�ًسا كتاب  الو�سطية: اأبعاد يف الرتاث واملعا�سرة، منتدى �لفكر 

�لعربي، عّمان 2007.
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�ًسا وا�ستيعاًبا يف ن�رش النكفاء على الهوية الدينية، �سواء من  اأياٍد قليلة جتد متنفَّ

ا  د اأي�سً جانب اأهل احلكم اأو من حركات املعار�ســة امل�سموح بها. وهذا ما يولِّ

تيارات عنف، �ســواء �سد الغرب والغربيني اأو �سد النا�ش العاديني امل�سلمني 

من خالل اأيديولوجيا التكفري.

علــى الرغم من اجلهود املبذولة لتطوير التكامل القت�ســادي العربي وت�ســجيع 

املبادلت البْينية العربية واإن�ســاء موؤ�س�ســات عربية م�ســركة ت�ساهم يف راأ�سمالها 

الأقطار العربية، فاإنَّ واقع التعاون القت�سادي العربي بقي متخلًِّفا للغاية مقارنًة 

مع تكتالٍت اقت�سادية اأخرى يف العامل، علًما اأنَّ جهود التكامل القت�سادي العربي 

ا مل توؤدِّ الدور املطلوب منها اإلَّ ب�سكل  قد بداأت فور اإن�ساء جامعة الدول العربية، اإمنَّ

حمدود)7(. واإذا كانت بع�ش موؤ�س�ســات العمل العربي امل�ســرك مثل ال�سندوق 

ت دوًرا يف  العربي للتنمية القت�سادية والجتماعية و�سندوق النقد العربي قد اأدَّ

()8(، فاإنَّ العديد من 
ّ

م التمويالت الإمنائية )اإ�ســافة اإىل بنك التنمية الإ�ســالمي تقدُّ

�سة اإىل اأق�سى احلدود، نذكر منها على �سبيل املثال:  املوؤ�س�سات الأخرى بقَيت مهمَّ

رة للنفط، الهيئة العربيـــة لال�ستثمار �الإمناء  منظمة الـــد�ل العربية امل�سدِّ

الزراعي، املنظمة العربية للرتبية �الثقافة �العلوم )األيك�سو(، وموؤ�س�ســات 

عربية اأخرى متعّددة. واجلدير بالذكر يف هذا امل�سمار انعقاد قمة عربية ا�ستثنائية 

�سة لدرا�سة التعاون القت�سادي العربي مل تف�ِش اإىل  ان عام 1980 خم�سّ يف عمَّ

اأية نتيجة ُتْذَكر، على الرغم من اجلهود والدرا�سات التح�سريية الكبرية.

ر العالقات القت�ســادية العربيــة البْينية قد  ول بدَّ من الإ�ســارة هنــا اإىل اأنَّ تطوُّ

حتقَّق يف العقود الأخرية دون اأي نوع من الدعم الر�سمي على م�ستوى اجلامعة 

العربية وموؤ�س�ساتها. اإنَّ الظهور العفوي والتلقائي للثورة النفطية يف دول اخلليج 

العربي وليبيا واجلزائر والعراق انعك�ش ب�سكل ملحوظ على اجلوانب القت�سادية 

در��سات  مركز  العربي،  للتكامل  العاملية ومغزاها  التكامل  جتارب  �لإمام،  �أنظر حممد حممود   )�(
�لوحدة �لعربية، بريوت، كانون �لأول/دي�سمرب 2004.

)�( �أنظر
Georges Corm, “The Arab Experience” in Regional Financial Cooperation, United 
Nations Economic Commission for Latin and The Carribbean, 2006.
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رة للنفط والقليلة ال�ســكان اإىل اليد العاملة  والجتماعية؛ اإِذ احتاجت الدول امل�ســدِّ

والكفاءات العربية ل�ســتغالل �ســْيل املوارد املالية ال�ســخمة املتاأتية من ت�ســدير 

ى تراكم الرثوات لدى الفئة احلاكمة وكربيات العائالت التجارية  النفــط. كما اأدَّ

ٍق ا�ســتثماريٍّ مهــم يف الدول العربية غــري النفطية،  يف اخلليــج العربي اإىل تدفُّ

ز ب�سكل رئي�ســي على القطاعات املالية والعقارية وال�سياحية والإعالمية كما  تركَّ

قات الب�رشية واملالية الكبرية تعميق  �سرنى يف ما بعد. وقد كان من �ساأن هذه التدفُّ

املزيد مــن الختاللت يف القت�ســادات العربية، فقد هاجرت اأعــداد هائلة من 

رة للنفط، واغتنت ب�ســكل كبري وعادت بعد  الكفــاءات العربية اإىل الدول امل�ســدِّ

ى اإىل  ا، اأدَّ ذلــك اإىل جمتمعاتها لتوؤّدي دوًرا �سيا�ســًيا واجتماعًيا واقت�ســاديًا مهمًّ

تغيريات جديدة يف البنيات الجتماعية بعد التغيريات ال�سابقة التي ح�سلت يف ظل 

النقالبات الع�سكرية وال�سيا�سات ال�سراكية الطابع.

ت   اأما على �ســعيد حمــاولت اإجناز الوحــدة العربية، فاإنَّ املحــاولت التي متَّ

ثنائًيا )م�رش و�ســورية(، اأو ثالثًيا )م�رش و�سورية والعراق(، اأو رباعًيا )م�رش 

وليبيا وال�سودان و�سورية(، قد باءت جميعها بالف�سل. لكن ل بدَّ من الإ�سارة اإىل 

جتربتنْي ناجحتنْي اإىل اأق�ســى احلدود، وهما تكوين الإمارات العربية املتحدة يف 

عام 1971 واإن�ســاء جمل�ش التعاون اخلليجي عام 1981. ففي احلالة الأوىل متَّ 

تكوين دولة فدرالية انطالًقا من كيانات منف�سلة يحكم كل منها �سيخ اأو اأمري. وقد 

جنحت جناًحا باهًرا لأ�سباب مو�سوعية خمتلفة لن ندخل يف تفا�سيلها هنا اإلَّ لذكر 

حكمــة حاكم اأبو ظبي الراحل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، وقبوله توزيع 

جزء ملمو�ش من ثروة اأبو ظبي النفطية على امل�سَيخات الأخرى التي احّتدت مع 

اأبو ظبي والتي مل تتمتع بالرثوة النفطية اإلَّ ب�ســكل هام�ســي. وهذا يف نظرنا من 

ــت الطابع الفردي والأناين  اأهم عوامــل جناح هذه التجربة الوحدوية التي تخطَّ

ــا بالنجاح واإْن ب�سكل  ا التجربة الثانية، فقد تكلَّلت اأي�سً للحكم يف ديار العرب. اأمَّ

اأبطاأ؛ اإْذ حقَّق جمل�ش التعاون اخلليجي خطًطا اقت�سادية اندماجية ناجحة يف ميدان 

التجارة احلرة بني اأع�ساء املجل�ش، وتوحيد التعرفات اجلمركية يف ما بينها جتاه 
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العامل اخلارجي، والبــدء بالعمل من اأجل توحيد العملة الذي ُيفر�ش اأن يتم يف 

عــام 2010 اأو 2011، هذا اإ�ســافة اإىل حرية تنقُّل الأ�ســخا�ش وحرية الإقامة 

ن من  والعمل وال�ســتثمار لكل مواطني الدول الأع�ســاء. وهــذا اإجناز مل تتمكَّ

ع اخلا�ش بالوحدة القت�ســادية  عات اإقليمية عربية اأخرى، مثل التجمُّ حتقيقه جتمُّ

عت على اتفاقية ال�ســوق العربية امل�ســركة، اأو  العربية، اأو جتّمع الدول التي وقَّ

اتفاقية جمل�ش التعاون العربــي )م�رش، والأردن، والعراق، واليمن( التي مل 

ُيْكَتب لها اأي جناح، اأو الحتاد املغاربي.

ومما ل �ســك فيه اأنَّ جتان�ش البيئة اجلغرافية والقت�سادية وكذلك النظم ال�سيا�سية 

ل اإىل حدٍّ بعيد جناح هاتنْي التجربتنْي. يف التجربتنْي املذكورتنْي قد �سهَّ

لــكل هذه الأ�ســباب، ل بدَّ من التاأكيد باأنَّ منبع هذا الق�ســور يف ال�ســيطرة على 

امل�ســري وتوجيهــه نحو م�ســتقبل اأف�ســل، يتطلَّب النظر ب�ســيء مــن العمق يف 

ظاهرة ف�ســل الفكر العربي املعا�رش يف ا�ســتنباط اأ�ســباب التخّلــف والعجز اأمام 

القوى الأخرى ال�ســاعدة يف العامل، من غربية وغري غربية، وذلك لت�ســحيح 

الجتاهات الفكرية التي �سادت حتى الآن على التحليالت العربية حول الأزمات 

والأو�ساع املردية.      

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

نبحث يف هذا اجلزء الأ�ســباب التي حالت دون تطوير نظرية اقت�سادية متكاملة 

للخــروج مــن التخلُّف؛ ومن ثــم عدم النجــاح يف التجارب التنمويــة العربية. 

رة يف  نات النجاح التنموي واملفاهيم املطوَّ ب علينا البدء با�ستعرا�ش مكوِّ و�سيتوجَّ

النظريات القت�سادية قبل ا�ســتعرا�ش تطّور الفكر العربي، ومعاجلته لظاهرة 

التخلُّــف واإغفاله درا�ســة ظاهرة تف�ّســي وتعميم القت�ســاد الرْيعــي يف الوطن 

ــد اأداء كلٍّ من القطــاع العام والقطــاع اخلا�ش والقطاع  العربــي، وهــذا ما قيَّ

هة وناق�سة اأ�سبحت اأ�سرية تقلُّبات اأ�سعار  ى من ثم اإىل تنمية م�ســوَّ التعليمي، واأدَّ

النفط.



��

مدخل: حتديد معايي النجاح التنموّي

رت املفاهيم املختلفة للتنمية تطوًرا كبرًيا يف الأدبيات الدولية خالل العقدْين  تطــوَّ

املا�سينْي. ول بدَّ من ا�ستعرا�ش �رشيع لهذا التطور قبل الدخول يف و�سع معايري 

مات ال�سلبية الرئي�سية لالقت�سادات  خا�سة للمنطقة العربية تاأخذ يف احل�ســبان ال�سِّ

العربية وللبنية الجتماعية.

اأ- تطّور مفهوم التنمية امُل�ستدامة �مقّوماتها الرئي�سية: مالحظات اأ�لّية

بداأ هذا املفهــوم يظهر يف الأدبيات التنموية الدولية يف اأوا�ســط الثمانينيات حتت 

تاأثري الهتمامات اجلديــدة باحلفاظ على البيئة، ونتيجة لالهتمامات التي اأثارتها 

درا�سات نادي ر�ما ال�سهية �تقاريره يف ال�ســبعينيات حول �رشورة احلفاظ 

على املوارد الطبيعية القابلة للن�ســوب، وعلى البيئــة والتوازنات اجلوهرية يف 

الأنظمة البيئية Ecosystems. وقد انت�رش ا�ستعمال املفهوم ب�سبب تكاثر الأحداث 

ا يف الأدبيات القت�سادية  امل�سيئة للبيئة وارتفاع درجة التلوث عاملًيا. وانت�رش اأي�سً

اخلا�ســة بالعامل الثالث نظــًرا لتعرّث الكثري من ال�سيا�ســات التنموية املعمول بها، 

ت اإىل تفاقم املديونيــة اخلارجية وترّدي الإنتاجية، خا�ســًة يف القطاع  التــي اأدَّ

ال�ســناعي، وكذلك اإىل تو�ســع الفروقات الجتماعية يف عــدد كبري من الدول؛ 

بــْل اإىل املجاعة اأو قلة التغذية يف بع�ش الأحيان لدى الفئات الفقرية التي �ســاءت 

اأحوالهــا يف الثمانينيات على الرغم من كل ال�ســتثمارات التي ُنفِّذت يف العقدْين 

ال�سابقنْي.

وقد ا�ستقر الراأي تدريجًيا على اأنَّ ال�سيا�سات التنموية، لكي توؤّدي اإىل اإمناء قابل 

لال�ســتمرار، يجب اأن ل ُيكتفى باحرام مقومات البيئة التي يعي�ش فيها الإن�سان 

ا اأن تراعي قدرة كل الفئات الجتماعية على حتّمل التغيري  وح�سب؛ بْل عليها اأي�سً

وال�ستفادة منه على قدم امل�ساواة. ولهذه الأ�سباب امتد نطاق املفهوم اإىل الق�سايا 

الإن�سانية والب�رشية، واأ�سبحت النظريات التنموية تركز اأكرث على هدف التنمية؛ 

اأي الإن�سان واأحواله ال�ســحية والثقافية وال�سيا�سية، وذلك على خالف الفرات 

ّب خاللها على و�ســائل التنمية املادية؛ اأي على  ال�ســابقة، التي كان الركيز ين�سَ
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زيادة معدلت ال�ســتثمار ومعدلت النمو القت�ســادي العام ال�سنوية، وزيادة 

م�ستويات ال�ستهالك من منتجات ال�سناعة احلديثة.

وي�سعب اإيجاد كلمة واحدة  يف اللغة العربية تعك�ش بدقة حمتوى التعبري الإجنليزي 

الــذي له اأكرث مــن معنى؛ فكلمــة Sustainable تعنــي القابل لال�ســتمرارية اأو 

ل؛ ومن ثم القابل لال�ستمرار. وتقارير برنامج  الدميومة، كما تعني القابل للتحمُّ

الأمم املتحــدة للتنمية املتعّلقــة بالتنمية الب�رشية ت�ســتعمل، يف ترجمتهــا اإىل اللغة 

ا، يف اللغة العربية، اأن نلجاأ اإىل  العربية، تعبري »التنمية امل�ستدامة«. وميكن اأي�سً

كلمة »الدعم« للتعبري عن معاين املفهوم. فالتنمية امل�ستدامة هي التي جتد يف ذاتها 

ما يدعم ا�ســتمرارها فتكون مــن ثم »تنمية متداعمة«. وهــي ل ميكن اأن تكون 

ل لفعل  كذلــك اإذا مل تكن ُمَتحّملة ومقبولة من فئات املجتمع املختلفة. واملعنى الأوَّ

د«؛ اإ�ســافة اإىل معنى »ا�ســتمّر«.  Sustain باللغــة الإجنليزية هو »دعم« اأو »اأيَّ
ومن هذا املنظور، هنالك ت�سابه مع مفهوم التنمية بالعتماد على النف�ش اأو التنمية 

املرّكــزة ذاتًيا، وهي تعابري ا�ســُتعملت كثرًيا يف الأدبيات القت�ســادية العربية، 

غــري اأنَّ حمتوى تعبري »املتداعم« هو اأو�ســع اأفًقا؛ اإذ ي�ســتمل على معاٍن اأ�ســمل 

تتناول الأوجه الب�رشية والبيئية وال�سيا�سية للتنمية القت�سادية، فيما يوحي مفهوم 

العتماد على النف�ش، ولو ب�ســكل غري �ســحيح، ب�سيا�سات النغالق على الذات 

وعدم الندماج يف القت�ســاد العاملــي Global Economy الذي يتميَّز به العامل 

يف نهاية هذا القرن. 

ــا اأنَّ »الدميومة« اأو ال�ســتمرارية املعنية يف مفهوم التنمية  واجلدير بالذكر اأي�سً

هــا تعني اأنَّ اجليل احلايل  هذا ت�ســري اإىل المتــداد والروابط بني الأجيال؛ اأْي اأنَّ

يجــب اأن يرك لالأجيال القادمة خمزوًنا كافًيا مــن املوارد الطبيعية ونظاًما بيئًيا 

ر وغري م�ســاب بالتلوث، وكذلك م�ســتوى كاٍف مــن امللكة يف العلوم  غري مدمَّ

والتكنولوجيا، بحيث تتمّكن هذه الأجيال من ال�ســتمرار يف التنمية وال�ســتفادة 

من فوائدها املختلفة.

ول بدَّ هنا من الإ�ســارة اإىل اأهمية مفهوم بناء الراأ�ســمال الجتماعي؛ اأْي تراكم 

اخلــربة يف العالقــات املوؤ�س�ســاتية يف املجتمع وُح�ســن ا�ســتعمال هــذه العالقات 
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فردًيا وجماعًيا ل�ســتغالل قدرات املجتمع ال�ســتغالل الأمثل، وزيادة اإنتاجية 

اقت�ســاد البالد، وربط القطاعات القت�سادية يف ما بينها، وتاأمني جمتمع العدل 

والكفاءة. وهذا يتطلَّب عناية خا�ســة ببناء املوؤ�س�سات وبُح�سن اإدارتها وبتطوير 

ال�ســفافية واحلاكمية يف عالقتها مــع املواطنني ويف العالقات يف ما بينها، كما يف 

العالقات بني قيادة املوؤ�س�ســات والعاملــني فيها. ويف هذا املجــال، فاإنَّ النتباه 

واملــوارد واجلهود املوقوفــة يف الوطن العربي لبناء الراأ�ســمال الجتماعي هي 

قليلة للغاية، بالقيا�ش اإىل ما ُيْنَفق على املظاهر اخلارجية للموؤ�س�ســات من مكاتب 

فخمــة وجتهيــزات، دون النظــر اإىل النواحــي الأخــرى يف تطويــر الأنظمة 

وُح�ســن العالقــات املهنية فيها واآليات املراقبة وامل�ســاءلة الداخلية للموؤ�س�ســات. 

ا  ا اأي�سً وي�ســمل مفهوم املوؤ�س�سات لي�ش فقط اإدارات الدولة والهيئات املحلية، اإمنَّ

املوؤ�س�ســات التعليمية واملن�ســاآت القت�ســادية، اخلا�ســة اأو العامة، واملوؤ�س�سات 

الجتماعيــة الطابع ومنظمــات املجتمع املدين وهيئات اأربــاب العمل والنقابات 

املهنية والنقابات العمالية؛ اأْي اأنَّ الراأ�سمال الجتماعي ي�سمل كل هذه املوؤ�س�سات 

وين�سج يف ما بينها عالقات �سفافة خلدمة املجتمع باأ�رشه.

 ب- جتربة �رسقي اآ�سيا �تطوير مفهوم التنمية الب�رسّية

بف�ســل جهود برنامــج الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�ســنوات الأخرية، متَّ تعميق 

مفهوم التنمية امل�ســتدامة عن طريق و�سع معايري اقت�ســادية جديدة لقيا�ش حالة 

بق لتعديل املعيار الأ�سا�سي  البحبوحة القت�ســادية الكلّية للدول، وهي معايري ُتطَّ

امل�ســتعَمل تقليدًيا؛ اأي الناجت املحلي للفــرد مقّوًما بالدولر الأمريكي، وذلك عن 

طريق تثقيل هذا املعيار مبعايري تقي�ش حالة البيئة والأحوال ال�ســحية والتعليمية 

لفئات ال�سكان املختلفة وو�سع املراأة وم�ساهمتها يف احلياة املهنية وال�سيا�سية. وقد 

اأ�ســبحت تقارير التنمية الب�رسية التــي ي�سدرها �سنوًيا برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي مراجع اأ�سا�سية لقيا�ش حالة التنمية الفعلية بكل اأبعادها لكل الدول.

ويظهر جلًيا من اإح�ســائيات هــذه التقارير اأن يف الدول العربية اأوجه ق�ســور 
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تنموي متعّددة، خا�ســًة يف جمال التنمية الب�رشية وامل�ســاهمة يف حركة النه�ســة 

الت�سنيعية العاملية. وقد در�ش اأوجه الق�سور املذكورة بع�ش الباحثني العرب)9(، 

كما ازداد اهتمام الكثري من الهيئات الدولية والعربية باأو�ســاع الفقر يف الوطن 

العربــي وتكاثر حالت الأمية؛ اإ�ســافة اإىل اأو�ســاع البيئة واملــوارد الطبيعية، 

خا�سًة من ناحية ا�ستداد ظاهرة الت�سّحر وال�سح يف املياه وزيادة ملوحتها. 

ومن اأهم ا�ستنتاجات الدرا�سات املتعّلقة بالتنمية امل�ستدامة، خا�سًة تلك التي اأجراها 

ز  برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، اأّن الإنفاق على تنمية القوى الب�رشية ب�سكل مركَّ

وهادف هو من اأهم عنا�رش التنمية امل�ســتدامة، واأّن حتقيق الإن�ساف يف توزيع 

ا من مرتكزات التنمية  فوائد التنمية وامل�ساهمة يف النمو من جانب اجلميع هو اأي�سً

امل�ستدامة. وقد �ساعد على بلورة هذا الجتاه يف الأدبيات التنموية درا�سة جتارب 

بع�ش الدول يف �رشقي اآ�سيا التي ا�ستلهمت �سيا�ساتها التنموية من التجربة اليابانية 

وجنحت جناًحا باهًرا يف التنمية الب�رشية واملادية يف اآن، مثل كوريا و�ســنغافورة 

وتايوان وماليزيا. وكان للتقرير ال�ســهري الذي و�سعه البنك الدويل عام 1993 

حول »اأعجوبة �رسق اآ�سيـــا: التنمية القت�سادية �ال�سيا�سية العامة« اأثر بالغ 

على الدرا�ســات املتعّلقــة بالتنمية؛ اإْذ وجد الباحثون الذين در�ســوا تلك التجارب 

التنموية اأن لالإطار املوؤ�س�ســي الذي ُتطبَّق من خالله ال�سيا�سات القت�سادية اأهمية 

بالغــة يف اإجناح اجلهود التنمويــة، واأّن تدّخل الدولة يف جمــال التنمية الب�رشية 

لت�ســهيل حتقيق الإن�ساف، وم�ســاهمة كل الفئات الجتماعية يف اآليات النمو هو 

ا عن�رش له اأهميته يف اإجناح عملية التنمية وو�سعها على اأُ�س�ش ثابتة)10(. اأي�سً

)�( �أنظر ب�سكل خا�ص: د. يو�سف �ل�سايغ، التنمية العربية من ق�سور املا�سي على هاج�س امل�ستقبل، 
ان 1994. ومن �ملوؤّلف نف�سه، التنمية الع�سّية، من التبعية اإىل االعتماد  منتدى �لفكر �لعربي، عمَّ

جنيب  وكذلك   .1992 بريوت،  �لعربية،  �لوحدة  در��سات  مركز  العربي،  الوطن  يف  النف�س  على 

عي�سى، ق�سايا الت�سغيل والتنمية الب�سرية يف البلدان العربية، )�لإ�سكو�، قيد �لن�رش(. ود. با�سل 

.)E/ESCWA/SD/1996/4( ،لب�ستاين، متويل التنمية الب�سرية يف الوطن العربي�

)10( �أنظر: 
The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, World Bank, Oxford 
University Press, 1993.   
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وي�ستح�ســن هنا التذكــري باأنَّ دول �ــرشق اآ�ســيا كان لها، يف بداية ال�ســتينيات، 

امل�ســتوى نف�سه للدخل الفردي الذي كان �ســائًدا يف الدول العربية غري النفطية، 

و�سمات التخلُّف نف�سها بالن�سبة للتنمية الب�رشية. وقد اأ�سبحت اليوم يف عداد الدول 

الناجحة جًدا يف معايري التنمية ال�سناعية والب�رشية. وهذه الظاهرة حرية بالتفكري 

والتاأّمــل، فالفارق يف الإجنازات يبدو كبرًيا جًدا حتى لو اأخذنا يف احل�ســبان ما 

حتملتــــه بـع�ــش الدول العربية من حــروب متتالية يف اإطــار ال�رشاع العربي 

الإ�رشائيلي بني عامي 1948 و1973.

وكما �ســرنى لحًقا يف الدرا�ســة، قد يكون هــذا الفارق عائًدا اإىل ما �ســّماه اأحد 

القت�ســاديني العرب البارزين »�ســبابية املنظور التنموي العربي«، وتب�سيطه 

واإغفاله »الإطار الوا�ســع الذي حتتاج التنمية اإليه بجوانبه اأو عنا�رشه ال�سيا�ســية 

والجتماعية والتنظيمية؛ اإ�ســافة اإىل القت�ســادية والتعاونيــة)11(، وذلك مقابل 

روؤية وا�ســحة يف دول �رشقي اآ�سيا املذكورة، ت�ستمل على جميع العنا�رش املهّمة 

يف عمليــة اإطالق القــدرات التنموية وترتيــب الأولويات والهتمــام بالنواحي 

الب�رشية والتنظيمية واملوؤ�س�ســاتية على قدم امل�ســاواة مع العنا�رش الأخرى املادية 

الطابع.

 ج- انف�ســـــال �سيـا�ســـات ال�ستثمار العربّية عن اأهـــداف التنمية الب�رسّية يف 

اخلطط التنموّية

ن�ســل هنا اإىل نقطة اأ�سا�ســية يف ق�سور ال�سيا�ســات التنموية العربية، هي الف�سل 

التام القائم بني و�ســع اخلطط ال�ســتثمارية، من جهة، وو�ســع خطط التنمية 

ًرا  ــلت اإليها موؤخَّ الب�رشيــة، من جهة اأخرى، وهي النقطة الأ�سا�ســية التي تو�سَّ

املقاربة التنموية اجلديدة التي تدعو اإىل ربط ال�سيا�ســات ال�ســتثمارية ب�سيا�سات 

)11( د. يو�سف �ل�سايغ، التنمية العربية من ق�سور املا�سي اإىل هاج�س امل�ستقبل، ، �ص 30؛ مذكور �سابًقا.



��

احلفــاظ على املوارد الطبيعية والبيئة، وب�سيا�ســات حماية الفئات ال�ســكانية ذات 

الدخل املتدين وغري امل�ستقر اإزاء مزيد من ال�سعف والتهمي�ش. 

وقد متيَّزت ال�سيا�ســات الإمنائية العربية التقليدية بجهود كبرية يف كل من امليدان 

ال�ســتثماري وامليــدان الب�رشي، لكنَّهــا، رمبا، مل تبــذل جهوًدا كافيــة لإقامة 

الرابط الع�سوي والتنا�سق بني التوجه ال�ستثماري العام والتوجهات يف امليادين 

ال�سراتيجية الأخرى، مثل تنمية القدرات الب�رشية، وال�ستغالل الأمثل )ولي�ش 

ال�ســتغالل الأق�ســى( للموارد الطبيعية، واحلفــاظ على البيئــة، واإقامة اآليات 

اجتماعية لتخفيف وطاأة التنمية والتغيري يف البنية القت�ســادية على الفئات املختلفة 

 كما و�ســفناه 
ّ

من ال�ســكان، واأخرًيا العمــل من اأجل بناء الراأ�ســمال الجتماعي

اآنًفا. واحلقيقة اأنَّ ال�سيا�ســات التنموية العربية، بغ�ش الطرف عن طبيعة النظام 

القت�ســادي املعمول به يف الأقطار العربية املختلفة، قد اعتمدت على مبداأ تكثيف 

ا�ســتغالل املوارد الطبيعية، من زراعية اأو منجميــة اأو نفطية، كاأولوية مطلقة، 

وذلك بهدف تعظيم �سيل املوارد املالية من اأجل زيادة جهود الإنفاق على الربية 

والقطاع الجتماعي ب�ســكل عام)12(. ويف مثل هذه الت�ســّورات التنموية ال�سائدة 

ر التخطيط ال�ســتثماري بنــاًء على هذه الأولوية،  يف املنطقة العربية،  مت ت�ســوُّ

وعلى ما ميكن اأن يتوافر من اإمكانات التمويل واخلربات الب�رشية اخلارجية التي 

مها الدول ال�سناعية الكربى من راأ�سمالية وا�سراكية، فيما تطّورت  ميكن اأن تقدِّ

خطط تنمية الأنظمة الربوية وقطاعات اخلدمات الجتماعية مبعزل عن اخلطط 

ال�ســتثمارية يف القطاعات القت�ســادية، اأو على اأ�ســا�ش معايري مطلقة خا�ســة 

بقطاعات اخلدمــات الربوية والجتماعية. ويف معظــم الأحوال، مل ُينَظر اإىل 

)�1( حول هذه �لنقطة �أنظر جورج قرم، التنمية الب�سرية امل�ستدامة واالقت�ساد الكلي: حالة العامل العربي، 
 .)E/ESCWA/SD/1997 /2(  1997 نيويورك  �ملتحدة،  �لأمم   ،)6( رقم  الب�سرية  التنمية  درا�سات  �سل�سلة 

�لطليعة،  د�ر  العربية،  والتنموية  احل�سارية  االأزمة  يف  درا�سات  املفقودة:  التنمية  قرم،  جورج  �أي�ًسا  و�نظر 

بريوت، 1985.
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الربط بني املجال الإمنائي القت�ســادي واملجال الإمنائي الربوي والجتماعي 

اإل بطـريقــة �ســكليــة اأو ا�ســمّية، اأو - كما ذكرنــا اآنًفا - على اأ�ســا�ش اأن تكثيف 

ا�ســتغالل املوارد الطبيعية ي�ســمح بتاأمني اأموال اإ�سافية من اأجل تنمية القطاعات 

الجتماعية.

ر الربط العك�ســي؛ اأي اأنَّ تطوير القدرة الب�رشية من �ســاأنه  ونــادًرا ما متَّ ت�ســوُّ

ن للقطاعات القت�ســادية كافة اإمكانات تنويع البنية القت�سادية، وزيادة  اأن يوؤمِّ

لت منو اأكرث ا�ســتدامة، بحيث ل يبقى  مردوديــة اأهم القطاعــات، وتاأمني معدَّ

القت�ســاد الوطني اأ�ســري قطاع املواد الأولية واتكاله على الأ�ســواق اخلارجية 

وعلى اأ�ســعار تتقلَّب بحــّدة. واحلقيقة اأنَّ املعادلة التنمويــة اجلديدة تقلب ما كان 

معمــوًل به تقليدًيا يف ال�سيا�ســات القت�ســادية الكلّية. فاخلطط التنموية املا�ســية 

كانــت - كما ذكرنا - تعتمد علــى قائمة م�رشوعات متناثرة يف البنية التحتية ويف 

ال�سناعة واخلدمات، وتعتمد ت�سوًرا �سكلًيا ملظاهر التقدم القت�سادي لتقليد  الدول 

املتقدمة �ســناعًيا. وكان الت�ســور ال�ســناعي يعتمد كذلك على اأهمية ال�سناعات 

الثقيلة لإطالق الت�ســنيع حملًيا. اأما املقاربة ال�ســحيحة والناجحة فهي التي تعتمد 

اأ�سا�ًسا، كهدف ا�ســراتيجي، �رشورة م�ساركة كل الفئات الجتماعية، الريفية 

واحل�رشية، الغنية واملتعّلمة، الفقرية والقليلة املهارات، م�ساركة ُمن�سفة؛ ومن 

الة وم�ستدامة يف تو�سيع دورة الإنتاج وحتديثها تدريجًيا. ثم فعَّ

واجلديــر بالذكــر اأن التنميــة اخلا�ســة ب�رشقــي اآ�ســيا، املعتمــدة علــى التجربة 

اليابانيــة، قد اعتمدت، كاأولويــة، حتديث البيئة الريفية وتنميــة القوى الب�رشية 

فيهــا لنتقالها ب�رشعة اإىل البيئة احل�رشية واإدخالها بنجاح يف القطاع ال�ســناعي 

ــا  اأن الدول الأوروبية مل تنجح يف اإر�ســاء دعائم �ســلبة  النا�ســئ. وُيذكر اأي�سً

ًزا عن طريق  لتوا�ســل النمّو القت�ســادي اإل بعد العتناء بالأرياف اعتناًء مركَّ

تعميــم اأمناط تعاونيــة يف الإنتاج والت�ســويق والتمويل يف القطــاع الزراعي، 

وال�سماح بتكوين النقابات العمالية يف املناطق احل�رشية، وت�سجيع اإقامة الهيئات 
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ى بعدئٍذ اإىل اإن�ســاء اأجهزة  ال، مــا اأدَّ التعا�ســدية الجتماعية الطابــع لدى العمَّ

ا على مبداأ  ال من جانب  الدولة نف�سها، وهي مبنية اأي�سً احلمايات الجتماعية للعمَّ

التعا�سد.

ا يف الدول العربية، فقد كان الهّم مرّكًزا على حتديث البنية التحتية يف الأرياف  اأمَّ

من خالل اإقامة ال�ســدود ال�سخمة و�ســبكات الري، كاأولوية، ومن خالل اإقامة 

م�سانع �ســخمة بف�ســل املعونات املالية والتقنية اخلارجية، من دون النظر اإىل 

و�ســع القوى الب�رشية املحلية واإمكانية تكيُّفها مع هذه البيئة الزراعية وال�سناعية 

فها مع هذه البيئة الزراعية   عن اإمكانية تكيُّ
ً

وال�ســتفادة املن�ســفة للجميع؛ ف�ســال

وال�ســناعية وال�ســتفادة املن�ســفة للجميع، وعن اإمكانية بناء تراكــم للمهارات 

وامللــكات يف التكنولوجيــا من جانب الراأ�ســمال الب�رشي العــام. وعلى خالف 

مــا جرى يف دول �رشقي اآ�ســيا الناجحة يف التنمية؛ فاإنَّ املقاربــة الكلية للتنمية مل 

توِل اأهمية خا�ســة لدرا�سة تطور ال�سناعة عاملًيا وطرق توطني املهارات التقنية 

ال يف املحيط املحلِّي. فالتدريج والرّوي وُح�سن  واأ�ســاليب اكت�ســابها ب�ســكل فعَّ

اختيار التقنيات امل�ســتوردة ودرا�ســة اأف�ســل الطرق لتطبيقها ب�سكل م�ستقل عن 

املن�ساأ، كانت من العنا�رش املفقودة يف الروؤية التنموية العامة لدى معظم الأقطار 

العربية، على الرغم من الإنفاق املهم على الربية واأجهزة التخطيط.

 د- معايي خا�سة لتحديد ا�سرتاتيجية التنمية يف الوطن العربي �اأهدافها

نعني بالنجاح التنموي يف اإطار الأو�ساع اخلا�سة للمنطقة العربية العنا�رش الآتية:

 اأ- الق�ساء على الأمية.

 ب- جتهيز املوارد الب�رشية وا�ستنفارها يف امل�رشوع النه�سوي.

 ج- جناح التنميــة مناطقًيا داخل كل قطر عربي؛ اأْي حتقيق التنمية املتوازنة بني 

البيئات العربية املختلفة املو�سوفة �سابًقا، وب�سكل خا�ش بني املدينة والريف، 

وكذلك العمل املتوا�سل بني الأقطار العربية لتاأمني تنمية متوازنة يف ما بينها. 

ا النظر يف الأ�ســباب احلقيقية الكائنــة وراء اإخفاقات اجلهود العديدة  واإذا اأمعنَّ

املبذولة ب�ســاأن التكامل اأو الندماج القت�ســادي يف ما بني الأقطار العربية، 
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جند دائًما دور امل�ســالح القت�ســادية ال�ســيِّقة قطرًيا، مبا فيها م�ســالح كبار 

رجال الأعمال يف كل قطر عربي، لتجنُّب مناف�ســة ال�ســناعات اأو اخلدمات 

العائدة لالأقطار الأخرى؛ كما نرى الغياب التام بالتايل، خارج القطاع املايل 

والعقــاري، لإقامة اأي نوع من ال�رشاكة املالية والتقنية وعالقات الإنتاج يف 

ما بني جمموعات القطاع اخلا�ش داخل كل قطر، اأو عرب الأقطار. اإنَّ هذه 

العوامل هي التي حالت دون تطوير التجارة البْينية العربية، ودون ا�ستحداث 

جمموعات �ســناعية عربية )خارج قطاع البروكيماويات يف منطقة اخلليج( 

يكون لها قدرة تناف�سية وحقيقية؛ ومن ثم وزٌن يف الأ�سواق الدولية.

 د- تطوير ال�سناعات املحلية احلديثة بحيث يكون لها القدرة التناف�سية يف الأ�سواق 

ا تطوير ال�سناعة الع�سكرية بحيث  العاملية يف ميدان ال�ســلع واخلدمات، واأي�سً

الة ل�سّد  ت�سبح قاعدة للتجهيزات والأ�سلحة الع�سكرية لتاأمني قدرات دفاعية فعَّ

اأي اعتداء خارجي. 

 هـ- ت�سجيع توطني العلم واملعرفة والتكنولوجيا والتقنيات يف كل البيئات العربية 

وكل اأقطارها وربط الأنظمة الربويــة بهذا الهدف املركزي، وكذلك ربط 

تطوير الربامج الربوية بحاجات التنمية القت�سادية وتطوير قدرات كل من 

الإدارات العامة والقطاع اخلا�ش.

 و- حتديــث بنية الهيئــات املحلية ال�سيا�ســية والإدارية والقت�ســادية الطابع من 

اأجل حتقيق التنمية املتوازنة، ومن اأجل اإر�ســاء قواعد الدميقراطية، انطالًقا 

ــا خلق ال�ســعور  مــن القاعدة ولي�ش كمنَّة مــن الإدارة الُعليا العربية. واأي�سً

ى خطوط النتماءات املذهبية والطائفية والع�ســائرية  باملواطنية، الذي يتخطَّ

والقبلية وقيودها.

ــل لــدى العرب النظرة اإىل   ز- تطويــر ثقافة معرفية وتاريخية ومنظومة توؤ�سِّ

التاريــخ امل�ســرك يف ما بينهم ومــع الأعراق الأخرى التي تداخلت �ســكانًيا 

مــع العن�رش العربي مــن اأكراد وبربر واأرمن؛ وكذلــك النظرة اإىل التاريخ 

امل�ســرك بني اأبناء الديانات ال�ســماوية الثالث املنتمني تاريخًيا اإىل املنطقة من 

اأ�ســول عربية اأو عرقية متداخلة اجتماعًيا مــع العن�رش العربي، وذلك منًعا 
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لإرها�سات الُهوّية كما ت�سهدها ال�ســاحة العربية منذ زعزعة الهيمنة العثمانية 

ب النظريات الأوروبية ون�رشها، وهي  يف القرن التا�ســع ع�رش، ومنًعا لت�رشُّ

زت ب�ســكل ح�رشي على تق�ســيم املنطقة اإىل اأغلبية �ســنيَّة  النظرّيــات التي ركَّ

وجمموعــات عرقية وطائفية تعاين من الأغلبيــة. فهذه الثقافة الأوروبية هي 

ل للدول ال�ستعمارية الأوروبية يف �سوؤون ال�سلطنة.  التي اأعطت �رشعية التدخُّ

ل م�ستمر حتى يومنا هذا عرب اأ�سكال خمتلفة بحجة  مع الإ�سارة اإىل اأنَّ هذا التدخُّ

حقوق الإن�ســان وحماية الأقليَّات واإر�ســاء الدميقراطية، كما تفعله الوليات 

املتحدة وحليفاتها من الدول الأوروبية.

1- تطّور الفكر العربّي منذ ع�رس النه�سة �ظر�فه التاريخّية

ر الفكر العربي منذ اإطالق النه�ســة العربية يف  طَغــت النظرة ال�سيا�ســية يف تطوُّ

بدايــات القرن التا�ســع ع�رش، كما اأنَّ حركــة التنوير لإجراء الإ�ســالح الديني 

ا من هذا الفكر. وقد اأّدى علماء الدين دوًرا قيادًيا بارًزا يف  ًزا مهمًّ كانت حتتلُّ حيِّ

مكافحة النظرة اجلامدة اإىل ال�رشيعة الإ�سالمية وتاأ�سي�ش حركة جتديد الجتهادات 

ــرون من غري العلماء  ا املفكِّ ياته. اأمَّ والفقــه مبا يتنا�ســب مع روح الع�ــرش وحتدِّ

ا مل  ز ب�سكل اأ�سا�سي على ق�سايا مهّمة بال �سك، اإمنَّ والفقهاء فقد كان اهتمامهم يركَّ

ماته القت�سادية. ومن الق�سايا الرئي�سية التي احتلَّت  تنفذ اإىل جوهر التخلُّف ومقوِّ

احليِّز الأكرب من اأدبّيات النه�سة العربية:

اأ- العالقـــة مع الد�ل الأ�ر�بيـــة ال�ستعمارية املحتّلة لديار العرب، وف�ســح 

التناق�ش بني مبادئ فل�ســفة الأنوار الأوروبية وحمتواها التحرري والتقدمي 

والإن�سانوي، وواقع الحتالل والهيمنة التي كانت متار�سها الدول الأوروبية 

على العاملنْي العربي والإ�سالمي.

ب- م�سا�ئ ال�ستبداد املحلي، وب�ســكل خا�ش �ســوء اإدارة ال�سلطنة العثمانية 

لأقاليمها العربية الذي فتح املجال اأمام الهجمة ال�ستعمارية الأوروبية.

ج- بر�ز الأفكار اجلديدة حول نظام احلكم، وب�سكل خا�ش فكرة »املواطنية«، 

ودور املراأة يف املجتمع وم�ساواتها بالرجل، ودور الربية والعلوم، وكذلك 

كل الق�سايا املرتبطة بالإ�سالح الديني كمدخل اإىل احلداثة املبنية على املواطنية 
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واحلداثة ومتثيل ال�سعب عرب انتخابات نيابية.

غري اأنَّ حركة النه�ســة العربية هذه وجتّدد الفكر التنموي قد توقفت اإثر النكبات 

املتتاليــة يف مواجهــة الكيــان ال�ســهيوين الغا�ســب والتو�ســعي، واإثر �ســعود 

الدكتاتوريات العربية الع�سكرية من جهة، و�سعود جّو الت�سّدد الديني وال�سحوة 

الإ�ســالمية التي �سعت اإىل �ســّد الفراغ الفكري من جهة، وتراجع الفكر القومي 

العربــي يف اخلالفــات القطرية واحلزبيــة من جهة اأخرى، وذلــك انطالًقا من 

تو�ســع نفوذ املذهب الوهابي املراِفق ل�ســعود قوة اململكة العربية ال�سعودية املبنية 

على تعاظم الرثوة النفطية بعد زيادة اأ�سعار الطاقة اأربع مرات عام 1973، ثم 

جمدًدا عام 1980.

وهذا ما �ســناأتي على ذكره يف ما بعد بالتف�ســيل حني نتكلَّم عن اإرها�سات الهوية 

العربية.  

2- اأ�سباب النجاح اليابايّن يف التنمية �الف�سل العربّي

ق وحتليل  كما يظهر من هذه الق�ســايا املذكــورة، فاإنَّ التفكري القت�ســادي املعمَّ

اد  العالقة بني البنية القت�ســادية والبنيــة الجتماعية وال�سيا�ســية، مل يجذب روَّ

النه�سة العربية اإلَّ ب�سكل هام�سي للغاية على خالف ما ح�سل لدى النخبة اليابانية 

ــزت كل جمهودها الفكري على حتديد عوامل  يف القرن التا�ســع ع�رش، التي ركَّ

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

اأ- ماهيــة التقنيــات ال�ســناعية احلديثــة وطرق النتقــال من احِلــرف التقليدية 

اإىل ال�ســناعات احلديثة، خا�ســًة تلك املتعلِّقة بو�ســائل النقــل والتجهيزات 

الع�سكرية، وذلك ل�سّد الهجمة ال�ستعمارية الأمريكية والأوروبية

ب- طــرق الو�ســول اإىل املعــارف التقنية واملمار�ســة العملية لــكل اأنواع 

ن يف املجتمع   تتوطَّ
ْ

التكنولوجيات احلديثة والو�ســائل املتعلِّقة بذلك، لكي

ن بذلك املجتمع الياباين من ر�سم  وت�ســتقّل عن م�سادرها الغربية، فيتمكَّ

كل التقنيات على جميع اأ�ســكالها ال�رشوريــة وتنفيذها، لإخراج البالد 
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مــن حالــة الوهن والدونية اأمام ال�ســعود ال�ســاعق للوليــات املتحدة 

واأوروبا، الذي يهدد كيان املجتمع الياباين وم�سريه وُهوّيته. 

تطبيق �سيا�ســة النفتاح القت�ســادي باأق�ســى درجات احليطــة واحلذر،  ج- 

ن  وح�رش ال�ســترياد للتجهيزات الأجنبية بنماذج حمــدودة لتفكيكها والتمكُّ

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

تطبيق �سيا�ســة جذرية ملحو الأمية، خا�ســًة يف الأرياف، وتطوير معاهد  د- 

التعليم التقني.

هـــ- خلق نوعية جديدة من الولء لالمرباطور الياباين، رمز الوحدة الوطنية، 

ومن خالل قواعد املناف�ســة بني الإقطاعيني الكبار Samurai، عرب حتويل 

هذه املناف�ســة من النفوذ الع�سكري املناطقي املحلي اإىل بناء القاعدة ال�سناعية 

اليابانية، والتناف�ش بني الإقطاعيني يف الإجنازات القت�سادية ال�سناعية. 

نــت اليابان يف اأواخر القرن التا�ســع ع�رش مــن اأن يكون لها قاعدة  وهكــذا، متكَّ

�ســناعية �سلبة، �سمحت لها يف غ�سون �سنوات قليلة باأن ت�سبح دولة ا�ستعمارية 

ذات قدرات ع�سكرّية عالية يف القارة الآ�سيوية.

ويف مقابل هذه التجربة التنموية الناجحة، �ســهدت ال�ســاحة العربية ف�سل جتربة 

حممد علي الت�سنيعية يف بدايات القرن التا�سع ع�رش نظًرا لعوامل عّدة نذكر منها 

كال �سيا�ســة الت�سنيع على ا�سترياد  ب�ســكل �رشيع: قلَّة اجلهود يف حمو الأمية، واتِّ

اخلربات من اأوروبا بدًل من العمل على توطني التقنيات احلديثة يف قلب املجتمع 

امل�رشي، والبدء يف �سيا�ســة التو�سع الع�سكري يف ال�رشق الأو�سط قبل اإمتام بناء 

القاعدة ال�ســناعية احلديثة يف م�رش.  اإنَّ �سيا�ســة حممد علي اخلارجية اأغ�سبت 

كل من ال�ســلطنة العثمانية والدول الأوروبية ال�ســتعمارية، وا�سطرت فرن�سا 

التــي كانت تتعاطف مع حكم حممد علي وت�ســتفيد منــه اإىل الراجع عن دعمه، 

وان�سمت اإىل حتالف الدول الغربية وال�سلطنة العثمانية لإنهاء التجربة الت�سنيعية 

النا�سئة يف م�رش واإنهاء تو�سع اجلي�ش امل�رشي خارجًيا يف منت�سف القرن.

اد النه�ســة العربية باأخذ الِعرَب من ف�سل �سيا�سة حممد علي والنظر اإىل  مل يهتم روَّ
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النجــاح الهائل للتجربة اليابانية التــي انطلقت يف الزمن بعد حكم حممد علي؛ اأْي 

فة العربية اإىل  يف الربع الأخري من القرن التا�ســع ع�رش. كمــا مل تنظر النخبة املثقَّ

العامل القت�ســادي والجتماعي اإل من زاوية حقوق املراأة واملواطن، ال�سيا�سية 

والفردية، ومن دون النظر باأي �سكل من الأ�سكال اإىل طبيعة التقنيات ال�سناعية 

والزراعية احلديثة بو�ســفها علًمــا ونظاًما معرفيًّا وممار�ســة جماعية لكل فئات 

املجتمع، وما ينتج عن ذلك من الن�ســباط الجتماعــي وتغيري نظر الأفراد اإىل 

ات العلمية والتقنية الهائلة احلا�ســلة يف اخلارج،  اإيقــاع الزمن، ومتابعــة التغريُّ

التي يجب اللحاق بها عرب ا�ستنفار قدرات املجتمع بكل فئاته، وعدم ح�رش عملية 

التحديث بفئات الأعيان )اأنظر اجلدول رقم 4()13(.

3- الثورة البول�سيفّية �تاأثيها على الفكر الّنه�سوّي العربّي

بداأ الهتمام بالق�سية القت�سادية حني ح�ســول الثورة البول�سيفية وما اأعلنته هذه 

الثورة من مبادئ حتّررّية وعداء لال�ستعمار الأوروبي، متهمًة النظام الراأ�سمايل 

ه امل�ســوؤول عن �رشا�سة ال�ســتعمار الأوروبي، ومرِبزًة الدوافع القت�سادية  باأنَّ

لال�ستعمار. هذا احلدث الكبري فتح الباب يف الأدب النه�سوي يف القرن الع�رشين 

اأمام مناق�سة ق�سية النظام القت�سادي ب�سكلْيه الراأ�سمايل وال�سراكي. وقد انحاز 

رين اإىل اعتماد مبادئ ال�ســراكية، فيما انحــاز اآخرون اإىل النظام  بع�ــش املفكِّ

الليربايل القت�ســادي الراأ�ســمايل الطابع؛ ومن ثم ان�ســبَّ الهتمام على ال�سكل 

�ســي لالقت�ســاد احلديث، ولي�ش على جوهره؛ كنظام مبنــي على املعارف  املوؤ�سَّ

والعلــوم والتقنيات واملمار�ســة اجلماعية لكل فئات املجتمع يف اكت�ســاب �ســهولة 

التعامل مع التقنيات احلديثة يف عملية التحّول من اقت�ساد ريفي حريف الطابع اإىل 

اقت�ساد �سناعي ومعريف، كاأ�سا�ش للقوة ال�سيا�سية والع�سكرية، وزيادة م�ستويات 

املعي�ســة والرفاه )ب�رشف النظر عن املعاناة الكبرية التي ميكن اأن ت�سيب الفئات 

الريفية والفقرية يف اأية عملية ت�سنيعية ن�ِسطة(.

)13( حول �لثورة �ل�سناعية �ليابانية يف �لقرن �لتا�سع ع�رش و�لثورة �ملماثلة يف كوريا �جلنوبية يف �لقرن 
بريوت،  �لطليعة،  د�ر  اجلديدة،  الدولية  االقت�سادية  الفو�سى  قرم،  جورج  �أنظر  �لع�رشين، 

1994، وكذلك للدكتور م�سعود �ساهر، النه�سة العربية والنه�سة اليابانية: ت�سابه املقدمات 

�لكويت،   ،)252 املعرفة؛  )عامل  و�لفنون  و�لعلوم  للثقافة  �لوطني  �ملجل�ص  النتائج،  واختالف 

�لوحدة  در��سات  مركز  عربًيا،  امل�ستفادة  والدرو�س  املعا�سرة  اليابانية  والنه�سة   .1999

�لعربية، بريوت، 2002.
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رين العرب هذه النقطة  يف احلقيقــة، فاتت متاًما اأجيال القرن الع�رشين مــن املفكِّ

ا ل ت�سب يف جوهر  زت املناق�ســات على ق�ســايا مهّمة ن�سبًيا، اإمنَّ اجلوهرية وتركَّ

املو�سوع كق�سية العدالة الجتماعية والبحث عن النظام القت�سادي الأمثل. فقد 

ا حول ال�رشيعة الإ�سالمية ومبادئها املتعددة واملختلفة يف ما  زت النقا�ســات اإمَّ تركَّ

بينها، اأو حول م�ساوئ كلٍّ من النظام ال�سراكي والنظام الراأ�سمايل ومزاياهما. 

ــعت املجادلت يف هذا ال�ساأن بعد احلرب العاملية الثانية واكت�ساب الدول  وقد تو�سَّ

العربية ا�ستقاللها، وح�سول الثورات ال�سعبية والنقالبات الع�سكرية، واعتماد 

بع�ش الدول لأنظمة ا�ســراكية الطابع بدرجات متفاوتة، والدخول يف موجات 

ــب فقط امل�ســالح القت�ســادية الأوروبية؛ بْل  متمادية من التاأميمات التي مل ت�سِ

ا نواة الراأ�سمالية املحلية. اأ�سابت اأي�سً

لن ندخل هنا يف اجلدل حول جناح اأو ف�ســل التجارب ال�ســراكية العربية، مع 

�رشورة التذكري بالإجنازات الجتماعية الكبرية التي ح�سلت يف جمال ح�سول 

الفئات ال�ســعبية على اخلدمات الطبية والربويــة، وحتقيق معدلت منو عالية، 

ت اإليهما  ه ل بدَّ من الإ�ســارة اإىل نتيجتنْي �ســلبيتنْي اأدَّ خا�ســًة يف م�رش. غــري اأنَّ

ــد يف النفور املتزايد  موجة التاأميمات مل�ســالح الراأ�ســمالية املحليــة: الأوىل تتج�سَّ

داخل الوطن العربي بني اأن�ســار ال�ســراكية واأن�سار الراأ�سمالية من حكومات 

وُنَخــب، والثانيــة هي بداية هجــرة الأدمغة التي توا�ســلت وتعاظمت حتى بعد 

الراجــع عن التجارب ال�ســراكية يف الــدول التي كانت قــد اعتمدتها، كما يف 

الدول التي اعتمدت اأ�سا�ًســا على اقت�ســاد راأ�ســمايل حم�ــش وبقيت عليه. ومن 

ــا مطالبة رجال الأعمال العرب بحمايات وامتيازات  روا�ســب هذه الفرة اأي�سً

ع على خلق  واإعفاءات �رشيبية حتت حجة حت�سني املناخ ال�ستثماري، ما مل ي�سجِّ

جو تناف�ســي خاّلق يف الأقطار العربية. هذا اإ�ســافة اإىل �ســغوطات موؤ�س�ســات 

التمويــل الدولية والدول الغربية على القت�ســادات العربيــة لتحـريرها من كل 

اأنــواع القيود، ابتداًء من بدايــة الثمانينيات من القرن املا�ســي وعــماًل مببادئ 

 .Washington Consensus  ســة يف اإجماع وا�ســنطن� الليربالية اجلديدة املكرَّ

ًزا هائاًل للرثوات واملمتلكات  ومنذ ذلك احلني �ســهدت القت�ســادات العربية تركُّ

ــد يف عالقات نفوذ متبادلة بني  ا للف�ســاد القت�ســادي املتج�سِّ يف اأياٍد قليلة، وتف�ّســيًّ
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رجال الأعمال واأهل احلكم لقت�ســام خريات الأقطار العربية على ح�ساب �سائر 

ــخت يف هــذه احلقبة مقومات القت�ســاد الرْيعي الطابع  فئات ال�ســعب. وقد تر�سَّ

رون القت�ســاديون بتحليل هذه الظاهرة  يف الأقطــار العربية دون اأن يقوم املفكِّ

املتف�ســية، التي امتــّدت اإىل كل اأرجاء الوطن العربي، خا�ســًة منذ بداية طغيان 

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

قــة بهيمنـــــة البنـيــة الّرْيعّيـــــة لالقتــ�سادات العربّية يف  4- الأ�سبـــاب املتعلِّ

الف�سل التنموّي

٭ ماذا يعني القت�ساد الّرْيعّي؟
اإنَّ الأدبيات القت�ســادية والتنموية يف الوطن العربي نادًرا ما تعالج م�ســكالت 

ومعرقالت جوهرية يف امل�ســرية القت�سادية العربية، وذلك على خالف اأدبيات 

اقت�سادية يف مناطق اأخرى من العامل، وب�سكل خا�ش يف اأمريكا الالتينية و�رشقي 

اآ�ســيا. ومن الغريب حًقا غياب الركيز على ا�ســتمرار هيمنة اقت�ساد الريع على 

هذه امل�سرية القت�ســادية يف معظم الأقطار العربية اإذا مل نقل يف جميعها. ونعني 

باقت�ساد الريع ح�رش الن�ساط القت�سادي يف ميادين وقطاعات تدرُّ اأرباًحا كبرية 

من دون اأن يكون ل�ســاحب الريع اأي ن�ســاط اإنتاجي واإبداعي ُيْذَكر، اأكان هو 

رجل اأعمال فردي اأم �سخ�سية اعتبارية من القطاع اخلا�ش اأم �سخ�سية اعتبارية 

من القطاع العام، �ســواء اأكانت الدولة املركزية اأم �رشكات من القطاع العام اأم   

هيئات حمليَّة.

واجلدير بالذكر اأنَّ تطوير نظريات القت�ســاد ال�سيا�ســي الكال�سيكية قد اعتمدت 

مبداأ �رشورة الق�ســاء على م�ســادر الريــوع التي توؤدي اإىل الإثــراء الفاح�ش 

لفئات قليلة من املجتمع من جهة، وت�ســّل العمل املنتج واخلاّلق من جهة اأخرى، 

ن املجتمــع من اإطالق قدراتــه الإنتاجية يف جميــع امليادين عرب   يتمكَّ
ْ

وذلــك كي

ن اأحد منهم من  تناف�ش متوازن ومتعادل بني املنتجني اأنف�ســهم، من دون اأن يتمكَّ

احل�ســول على و�سع مميَّز يف ال�ســوق يعطيه ميزة اأو و�ســًعا مهيِمًنا احتكاري 

ي اإىل اإخراج �ســائر النا�ســطني من ال�سوق. وتدرُّ  الطابع على مناف�ســيه؛ ما يوؤدِّ

. ومع العراف 
ّ

هذه الأو�ســاع الحتكارية اأرباًحا طائلة تاأخــذ الطابع الرْيعي
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ع على اإعادة تكوين الريوع واإن�ساء التكتالت  الكامل باأن النظام الراأ�ســمايل ي�سجِّ

كت  والحتكارات واحتكارات القلَّة؛ فاإنَّ قواعد القت�ساد ال�سيا�سي الكال�سيكي مت�سَّ

دوًمــا مببداأ �رشورة مكافحة الحتكار و�ســّتى اأنواع الريوع منًعا لإفقار املجتمع 

عرب اإعادة تكوين مواقع ريعية.

ت نوعية املواقع الريعية مع التطّور القت�سادي والتقني العام. فقد كانت  لقد تغريَّ

زة يف املا�سي ب�سكل �ســبه ح�رشي على حيازة الأرا�سي الزراعية  الريوع مركَّ

رت الريــوع يف القطــاع التجاري  مــن جانــب النبــالء والإقطاعيني، ثــمَّ تطوَّ

واأخرًيا يف قطاع الإنتاج ال�ســلعي والفكري عــرب نظام حماية براءات الخراع 

والعراف بامللكية الفكرية، وكذلك بحماية العالمات التجارية. كما ل بدَّ هنا من 

التذكري بالريوع املالية املختلفة النابعة من الكتتاب يف �سندات الدول اأو ال�رشكات 

اأو من توظيف الأموال يف اأ�ســهم يف البور�سات، بحيث يك�سب �ساحب الأموال 

فة مالًيا رْيًعا ب�سكل فوائد اأو ارتفاع قيمة الأ�سهم. ويف حال عدم قيام الدولة  املوظَّ

باحلّد من الريوع و�ســبطها وجعلها متنا�سقة مع درجة املخاطرة الراأ�سمالية؛ فاإنَّ 

ز ال�سلطة القت�سادية والجتماعية  نتيجة الريع هي با�ستمرار اإف�ساد املجتمع وتركُّ

وال�سيا�ســية والثقافية يف اأياٍد قليلة؛ اإْذ اإنَّ الرثوات التي ت�ســمح بها املواقع الريعية 

ر حتًما على الركيبة ال�سيا�ســية والجتماعية للمجتمع وعلى ت�ســلُّط اأهل احلكم  توؤثِّ

عها اأهل  علــى مقاليد املجتمــع كافة بال�رشاكة مــع املنتفعني من الريوع التــي يوزِّ

ال�سلطة)14(.

�ســحيح اأنَّ الكثــري مــن القت�ســاديني النيوليرباليــني اليــوم قد يرف�ســون هذه 

ن  عون اأنَّ اأي ن�ساط اقت�سادي ل يكون اإّل بوجود عن�رش رْيعي يوؤمِّ املقاربة،ويدَّ

الربح للم�ســتثمر، و لذلك ل حاجة ملناق�ســة ق�سية الريوع فهي احلالة الطبيعية يف 

د  احلياة القت�ســادية. وبطبيعــة احلال اأنَّ مثل هذا املوقف يعتمــد على جهل متعمَّ

)�1( �أنظر جورج قرم، الفو�سى االقت�سادية الدولية اجلديدة، م�سدر مذكور �سابقا، وكذلك  جورج 
قرم، »مدخل اىل االقت�ساد الريعي يف الوطن العربي«، حما�رشة �ألقيت يف �لقاهرة يف ندوة  »بدائل 

التنمية العربية«، �جلمعية �لعربية للبحوث �لقت�سادية، 13-14 ني�سان-�بريل 2008.

و�أنظر �أي�سا در��سة  د. زياد حافظ »البنية االقت�سادية والنظام ال�سيا�سي والف�ساد يف الوطن 

العربي«، حلقة نقا�سية ملنظمة مكافحة �لف�ساد �لعربية، بريوت 24 ت�رشين �لول/�أكتوبر 2008.
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للق�سايا القت�سادية والجتماعية ال�سعبة التي هي �سمة اأ�سا�سية للنظام الراأ�سمايل،  

ا بق�سية �سيا�سية اأكرث تعقيًدا وهي ق�سية التوزيع العادل للرثوات  والتي ترتبط اأي�سً

ــا ق�ســية  واملمتلكات وتدفق الأرباح يف اأي نظام اقت�ســادي كان. كما تثري اأي�سً

الن�ســباط الأخالقي يف احلياة القت�ســادية، وهي ق�ســية لها مكانة مركزية يف 

كل الديانات، وب�ســكل خا�ش يف امل�سيحية والإ�سالم، وهما ديانتان تدينان ب�سدة 

ا�ستغالل الإن�سان لالإن�سان وجمع الرثوات من دون بذل اجلهد الإنتاجي، اأو من 

ا يعّدان اأنَّ القت�ساد واأن�سطته  دون حتقيق العدالة يف توزيع اخلريات، وهما اأي�سً

املختلفة يجب اأن تكون يف خدمة الإن�ســان، ولي�ش الإن�ســان يف خدمة القت�ساد. 

د الهتمــام بقواعد الأخالق يف ممار�ســة اأي ن�ســاط  ويف الزمــن احلديــث جتــدَّ

اقت�ســادي، لي�ش انطالًقا مــن الإميان الديني التقليدي؛ بْل من منطلق اإن�ســانوي 

 Business عام، فقد اأ�ســبحت مادة »اأخالقيات العمل« يف الن�ســاط القت�سادي

مة اقت�سادًيا. �ش يف كل اجلامعات يف الدول املتقدِّ Ethics ُتَدرَّ

٭ ملحة �رسيعة عن هيمنة القت�ساد الرْيعّي على الأقطار العربية
ظلَّ القت�ســاد الريعي املوروث من ال�ســلطنة العثمانية مهيمًنا يف املنطقة العربية 

على املجتمع مع ا�ســتثناءات ظرفيــة قليلة ل جمال لذكرها هنــا. فحينما انهارت 

ـ�ستا جميع  ال�سلطنة العثمانية، ورثتها يف اأقاليمها العربية كل من فرن�سا واإنكلرا واأ�سَّ

الأن�سطة القت�سادية والإنتاجية الطابع، على اأ�سا�ش نظام المتيازات القت�سادية 

املمنوحة لكربيات ال�رشكات الإجنليزية اأو الفرن�سية. وبعد نْيل ال�ستقالل واحتدام 

د يف الهجوم الغا�سم على م�رش عام 1956، بعد  ال�رشاع مع هاتنْي القوتنْي املتج�سِّ

تاأميم قناة ال�سوي�ش، دخل عدد من الأقطار العربية يف �سيا�سات التاأميم التي نقلت 

ْف  المتياز امُلعطى اأ�سا�ًسا لل�رشكات الأجنبية اإىل �رشكات تابعة للقطاع العام. �سِ

ــ�ش الأقطار يف اإنتاج بع�ش املواد الأولية، مثل القطن يف م�رش  على ذلك تخ�سُّ

و�سورية وال�سودان، والنفط يف دول اخلليج العربي والعراق وليبيا واجلزائر. 

د �سوق ا�ستهالكي  وبذلك عمَّ القت�ساد الرْيعي املنطقة العربية، ما جعل منها جمرَّ

لل�ســلع واملنتوجــات الأجنبية من دون اأن يكون لها اأي ن�ســاط اإنتاجي داخلي يف 

املجالت التقنية احلديثة، مثل الإلكرونيات واملعلوماتية وو�ســائل النقل احلديثة 
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البحريــة والربية واجلوية )اأنظر اجلدول رقم 4(. �ســحيح اأنَّ بع�ش ال�ســناعات 

رت يف الوطن العربي؛ اإ�سافة اإىل اإنتاج احلديد  الن�سيجية و�سناعة الألب�سة قد تطوَّ

ال�سلب مب�ساعدة الحتاد ال�سوفييتي، غري اأنَّ �سناعات الغزل والن�سيج والألب�سة 

يف دول �رشقي اآ�سيا ناف�ســت ال�سناعات املحلية من حيث اجلودة والكلفة، واأبقت 

ح�ستها يف الأ�سواق العاملية هام�سية.

 كبري، 
ٍّ

وقد اعتادت القت�ســادات العربية، خا�ســًة تلك التي مل تتمتَّع برْيٍع نفطي

ــا يف هذا املجال على اأ�ســا�ش  رْيعي؛  العتماد على تطوير ال�ســياحة؛ معتمدًة اأي�سً

اأْي علــى وجود اآثارات مهمة للغايــة يف تاريخ الب�رشية مثل الآثارات الفرعونية 

ط اجلميلة  اأو الرومانية اأو الإ�ســالمية؛ اإ�ســافة اإىل املناخ الرائع و�ســفاف املتو�سِّ

التي اأ�ســبحت جتلب ماليني ال�ســياح من دول ال�ســمال. ولتكملة هذه اللمحة عن 

العتماد املتزايد لالقت�سادات العربية على م�سادر رْيعية طبيعية، ل بدَّ من تعداد 

اأهم م�سادرها:

لية املنجمّيـــة �الّزراعّية: لقد عمَّ هذا النوع من الرْيع عدًدا   اأ- رْيع املواد الأ�َّ

كبرًيا جًدا من القت�سادات العربية، والبع�ش منها اأ�سبح يعتمد كلًيا على الرْيع 

النفطــي )دول جمل�ش التعــاون اخلليجي؛ العراق؛ ليبيا؛ اجلزائر؛ اإ�ســافة اإىل 

م�رش و�سورية جزئًيا(، مع الإ�سارة اإىل ا�ستغالل مناجم الفو�سفات يف كل من 

ا يف ما يخت�ش بامل�ســادر الزراعية فقد اأدى القطن وما  املغــرب والأردن. اأمَّ

يزال دوًرا كبرًيا يف اقت�سادات م�رش وال�سودان و�سورية.

 ب- رْيع طرق التجارة العاملية، ونعطي مثاًل على ذلك اإيرادات قناة ال�سوي�ش، 

ى اإىل هجــوم ثالثي �رش�ش على  مــع التذكري بــاأنَّ تاأميم القناة عــام 1956 اأدَّ

م�رش من جانب اإجنلرا وفرن�سا واإ�رشائيل.

 ج- رْيع متثيل ال�رسكات املتعددة اجلن�سّية من جانب بع�ش الفّعاليات العربية، 

التي جتني عمولت مبعدلت خارقة على العقود التي حت�سل عليها من الدول 

ب�سبب النفوذ ال�سيا�سي ملمثليها املحليني. وكما هو معلوم ي�سارك بع�ش امل�سوؤولني 

ال�سيا�سيني والإداريني الفّعاليات يف العمولة.

ة، ومنها ب�ســكل   د- التزايـــد املتوا�ســـل للرْيع العقاري النــاجت عن عوامل عدَّ
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اأ�سا�ســي الزيادة الكبرية يف معدلت النمو ال�سكاين من جهة، وتراكم ثروات 

اء م�ســادر الريوع الأخرى؛ ما زاد من الطلب على امل�ساكن الفخمة  هائلة جرَّ

يف كل العوا�سم العربية ومدنها ال�سياحية )كالإ�سكندرية، وبريوت، ودم�سق 

وطنجــة، والدار البي�ســاء( مــن جهة اأخرى. ومــن اجلديــر باملالحظة اأنَّ 

لت الأرباح يف القطاع العقاري اأ�ســبحت خارقة ل ي�ســاهيها اأي نوع  معدَّ

من اأنواع ال�ســتثمار يف اأن�سطة اإنتاجية، اإل اأن�ســطة ال�سناعات اخلفيفة املبنية 

على ال�سترياد من اخلارج لل�سلع وتغليفها وت�سويقها حملًيا.

 هـــ- رْيع امل�ساعدات اخلارجية: ما يزال منذ اخلم�ســينيات من القرن املا�ســي 

ا من م�ســادر الريوع؛  اإْذ اأ�ســبحت بع�ــش احلكومات العربية  م�ســدًرا مهمًّ

تتاجر مبواقفها ال�سيا�ســية والع�ســكرية يف النظام الإقليمي والدويل للح�ســول 

على �سيل منتظم من امل�ســاعدات املالية والعينية، ما ي�ساهم اإىل جانب م�سادر 

ى »الك�ســل وال�ســكون الإنتاجي« نظًرا  الريوع الخرى يف ما ميكن اأن ُي�ســمَّ

لتعدد م�سادر الريوع. 

 و- التزايد املتوا�سل لتحويالت املغرتبي العرب اإىل ذويهم يف الوطن. وهذه 

ها ت�سري بكل و�سوح اإىل قلَّة فاعلية الن�ساط القت�سادي  ظاهرة ملفتة لالنتباه؛ لأنَّ

العربي، من حيث تاأمــني فر�ش العمل الكافية والالئقة لأبناء الوطن العربي 

الذين ي�سطرون اإىل الهجرة، ويف بع�ش الأحيان �سمن ظروف دراماتيكية 

ــط على �ســفن مكتظة يغرق الكثري منها يف و�سط البحر. ول  اإىل عبور املتو�سِّ

ا لال�ستهالك واحلفاظ  ــا من الإ�ســارة اإىل ا�ســتعمال هذه التحويالت اإمَّ بدَّ اأي�سً

على احلد الأدنى من م�ســتويات املعي�سة لدى الفئات الفقرية وحت�سني ظروف 

ا لال�ستثمار يف القطاع العقاري جلني املزيد من الإيرادات الرْيعية  ال�سكن، واإمَّ

الطابع حني يتــعلَّق الأمـر مبـــن يجـني ثروات كبرية من العرب املغربني، 

رة للنفط، )اأنظر  خا�ســًة من املقاولني الذيــن يعملون يف اأقطار اخلليج امل�ســدِّ

اجلدول  رقم 5(.
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٭ القت�ســـاد الرْيعّي يف الوطن العربي ُينتج الفقـــر �الأمية �الف�ساد �الثقافة 
ية املرتدِّ

هذه ملحة موجزة عن هيمنة القت�ســاد الرْيعي على القت�سادات العربية وما ينتج 

عنها من قلة اأداء اقت�ســادي وحالة التخلُّف والأمية والفقر التي ما تزال ت�ســيطر 

على الكثري من مناطق الوطن العربي؛ اإ�ســافة اإىل هام�ســية القت�ساد العربي يف 

القت�ســاد الدويل خارج قطاع النفط والبروكيماويات املعْومَل متاًما، اإىل درجة 

وجــود نق�ش -  يف بع�ــش الأحيان - يف الإمــدادات الطاقوّيــة داخل الأقطار 

هة اأ�سا�ًسا اإىل  العربية نف�ســها، مع الإ�سارة اإىل اأنَّ �سبكة ت�سويق النفط والغاز موجَّ

ال�ســوق العاملية، وهي ناق�ســة يف ما بني الأقطار العربيــة، ويف بع�ش الأحيان 

داخل القطر الواحد، ولو كان له اإنتاج يف الطاقة.

واأمــام هــذه الظواهر ن�ســتغرب فــراغ الأدبيات القت�ســادية العربيــة من اأي 

ق حول القت�ســاد الرْيعي، على الرغــم من هيمنة هذه الظاهرة على  حتليل معمَّ

كل نواحــي احلياة القت�ســادية. ناهيك عن عدم الربط بني هــذه الظاهرة وبني 

ظاهرة ا�ســتمرار اأنظمة حكم �ســلطوية الطابع؛ بْل يف بع�ش الأحيان ا�ســتبدادية 

ع اقتناء العلوم  تقمع جمتمعاتها، خا�سًة من الناحية الفكرية والإبداعية، ول ت�سجِّ

والتكنولوجيا والتقنيات الإنتاجية احلديثة. ذلك اأنَّ همَّ تلك الأنظمة الرئي�ســي هو 

اإبقاء املجتمع حتت هيمنتها الكاملة عرب نظام توزيع م�ســادر الريوع اأو اإيراداتها 

حينما ت�ســبُّ هذه الإيرادات يف خزينة الدولة املركزية. واحلقيقة اأنَّ القت�ســاد 

املبني على الرْيع وتوزيعه على اأن�سار وحما�سيب يف القطاعات املختلفة للمجتمع 

ل اإىل اأي نوع من اأنواع النظام الدميقراطي. ل ميكن اأن يتحوَّ

قة حــول احلياة القت�ســادية يف الــدول العربيــة على اأنَّ  وتــدلُّ امل�ســاهدة املعمَّ

مات  الفّعاليــات القت�ســادية يف القطاع اخلا�ش لها م�ســلحة يف احلفاظ على مقوِّ

ها هي امل�ستفيدة يف الدرجة الأوىل، اإىل جانب اأهل احلكم  القت�ســاد الرْيعي، لأنَّ

ال�سيا�ســي،من �ســيل اإيرادات الريوع التي تاأتي من دون تعــب اأو جهد اإنتاجي 

ُيْذَكــر. ويف هذا املوقف تظهر الفئة الرثية من القطاع اخلا�ش منطقية ور�ســيدة 

بالن�ســبة اإىل م�ســاحلها، ذلك اأنَّ ال�ســتثمار يف املجالت الرْيعية هو اأ�سمن وله 
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مردودية اأعلى بكثري ت�ســمح با�ســتعادة الراأ�ســمال يف فرة وجيــزة للغاية، من 

ــل تعــب اأو خماطــرة اأو جتميد راأ�ســمال كبري لأمد طويل يف اأن�ســطة  دون حتمُّ

اقت�ســادية ذات حمتوى تقني عايل؛ يتطلَّــب الإنفاق على تدريب القوى الب�رشية 

وعلى الدرا�ســات والبحوث والتطوير، فيما ال�ســتثمار يف العقارات والفنادق 

وال�ســناعات اخلفيفة والت�ســويق التجاري �رشيــع املردود واملخاطرة فيه �ســبه 

معدومة. وهذا ما يف�رشِّ عدم دخول القت�ســاد العربي يف مناف�ســة على الريوع 

الإنتاجية الطابع؛ اأْي الريوع التي يكون م�ســدرها براءات اخراع يف ال�سناعة 

اأو يف اخلدمات ذات القيمة امل�ســافة العالية، اأو الريوع الناجتة عن حماية امللكية 

الفكرية ب�ســكل عام، وهي التي ولَّدت ن�ســاًطا اقت�ســادًيا عظيًمــا وتقدًما تقنًيا يف 

نت بحبوحة ورفاهية للمجتمعات التي  القرن التا�سع ع�رش والقرن الع�رشين، واأمَّ

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

وميكــن اأن نزيد هنا بــاأنَّ طغيان القت�ســاد الرْيعي على احلياة القت�ســادية يف 

الوطــن العربــي هو الذي يحــول دون روؤيــة بدائل تنموية جدية خــارج اإطار 

الإ�ســالحات املوؤ�س�ساتية والقانونية ال�سكلية، كما تطالب بذلك موؤ�س�سات التمويل 

الدولية، و�رشورة الن�ســمام اإىل منظمة التجارة العاملية. فهذه الإ�ســالحات 

ال�سكلية اأ�سبحت حتتلُّ كل حيِّز التفكري يف القت�ساد من دون النظر اإىل �سوء اأداء 

القت�ساد العربي ب�سكل عام؛ اأْي اإىل القت�ساد احلقيقي ومعرقالته.

ي با�ستمرار نوًعا  ا ويقوِّ د اأي�سً يجب اأن ن�ســيف اإىل ذلك اأنَّ القت�ساد الرْيعي يولِّ

ق يف م�سكالت املجتمع احلقيقية؛ بْل ت�ساهم  من الثقافة العامة ال�سطحية التي ل تتعمَّ

يف ن�ســيانها كما هو احلال بالن�ســبة اإىل تف�سي الأمية ب�ســكل مثري لال�سمئزاز نظًرا 

ق  للمــوارد املتاحة يف الوطن العربي )اأنظــر اجلدول رقم 6(، وكذلك عدم التطرُّ

اإىل اإبقــاء الوطن العربي خارج دائرة التقدم التقنــي والتكنولوجي، فيما دخلت 

ذلك �سعوب اأخرى، خا�سًة يف �رشقي اآ�سيا، وقد كانت اأفقر من الدول العربية يف 

بداية ال�ستينيات من القرن املا�سي. ول اأحد يكرث فعلًيا لهذا الو�سع املاأ�ساوي، 

ــا  ا اأي�سً الــذي ينتــج عنه لي�ش فقط موجات الهجــرة لليد العاملة غري املاهرة، اإمنَّ

ــِعف القليل من القدرات الإنتاجية املوجودة  هجرة الكفاءات باأعداد هائلة، ما ُي�سْ

يف الوطن العربي.
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ا على تنامي الف�ساد يف املجتمع؛  ع اأي�سً ول بدَّ هنا من التذكري باأنَّ اقت�ساد الرْيع ي�سجِّ

بــْل تنامي ثقافة تقبل بالف�ســاد وُتدخله كظاهــرة عادية يف احليــاة العامة واحلياة 

اخلا�ســة، وكاأنَّ موارد الدولة من الريوع اأو من ال�رشائب غنيمة يتقا�سمها اأهل 

بني منهــم وبع�ش املثقَّفني الذيــن يدورون يف فلك  احلكم ورجــال الأعمال املقرَّ

املجموعــة احلاكمة وميدحون هذا النظام الرْيعي بطرق خمتلفة، فت�ســبح بع�ش 

الأعمال اخلريية واإن�ساء موؤ�س�ســات غري حكومية ذات الطابع الفكري اأو الثقايف 

وامل�ســْيَطر عليها مــن قبل اأهل احلكم اأو رجال الأعمــال الدائرين يف فلكهم، من 

فة  الأعمــال اجلبَّارة والكرمية التي تدلُّ على اأخالق عالية، وكاأنَّ الأموال املوظَّ

يف هذا امليدان هي من ال�ســخامة والأهمية بحيث �ستغريِّ م�سري الأمة، فيما هي ل 

متثِّل اإل قطرات قليلة يف بحر الأموال ال�سائلة.

٭ �سعف حتليل ظاهرة تف�ّسي القت�ساد الرْيعّي
هات العقائدية والفكريــة العربية يف امليدان  ف قلياًل عنــد التوجُّ مــن املفيد اأن نتوقَّ

القت�ســادي للتاأكيــد على فراغها من الركيز على م�ســكالت القت�ســاد الرْيعي 

يف التحليل، واإبقاء الفكر القت�ســادي العربي رهينــة النظريات العامة العقائدية 

الطابع يف املجال القت�سادي:

▪ راأت اأدبّيات القومية العربية ال�سيا�سية الطابع اأنَّ العائق الأكرب يف وجه التنمية 
دة، ما يحول دون تطوير ال�ســناعات  العربيــة هو انعــدام وجود ال�ســوق املوحَّ

رة بالنظرة املارك�سية  نظًرا ل�ســيق الأ�ســواق الُقطرية. وهذه النظرة كانت متاأثِّ

التي تقول ب�رشورة حتقيق �سوق وا�ســعة لت�سجيع ال�سناعات الكبرية. ومل ُتعَط 

لق�ســايا الراكم التكنولوجي والقــدرة الإنتاجية واملمار�ســة اجلماعية يف توطني 

فات  التكنولوجيــات احلديثة الأهمية التي ت�ســتحقها اإل يف اأعمال نادرة، مثل موؤلَّ

الدكتــور اأنطـــوان زحالن)15(. ومل يَر القت�ســاديون اأ�ســحاب النزعة القومية 

)�1( للدكتور اأنطوان زحالن موؤلَّفات متعّددة حول ق�سايا توطني �لتكنولوجيا يف �لوطن �لعربي، نذكر 
منها:

- الُبعد التكنولوجي للوحدة العربية، ط 3، مركز در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 1985.

درا�سة عن املوؤ�س�سات اال�ست�سارية وموؤ�س�سات املقاوالت  التكنولوجية:  القدرة  حيازة   -

العربية، مركز در��سات �لوحدة �لعربية،  بريوت، 1990.
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قة ن�ســبًيا يف وحدة اقت�سادية لي�ش هو  العربية باأنَّ جمع الأ�ســواق القطرية ال�ســيِّ

العامل الأ�سا�سي لزيادة القدرة الإنتاجية؛ نظًرا للبيئة الرْيعية التي تتميَّز بها معظم 

القت�ســادات الُقطرية. فجمع اأ�سواق لي�ش لها قدرات اإنتاجية واإبداعية ول تهتم 

بق�سايا تراكم العلم واملعرفة والتقنيات وتوطينها لن يوؤدي اإىل اأي نوع من زيادة 

يف القــدرة الإنتاجيــة؛ بْل على العك�ش قد ي�ســمح للمنتوجــات الأجنبية مبزيد من 

دة. ويف هذا اخل�سو�ش ل بدَّ من التذكري  الإغراق وال�ســيطرة على ال�سوق املوحَّ

ه يوجد الكثري من القت�ســادات ال�ســغرية احلجم التي جنحت جناًحا باهًرا يف  باأنَّ

التنمية القت�ســادية ويف الو�سول اإىل اأرقى م�ســتويات العلم والتكنولوجيا، بدًءا 

بهولنــدا والدامنرك وبلجيــكا، مروًرا ب�ســنغافورة وتايوان وجزيــرة مالطا، 

وانتهاًء بايرلندا التي كانت اأفقر دولة يف اأوروبا تعاين املديونية والبطالة وهجرة 

الأدمغة، وقد اأ�ســبحت اليوم، على الرغم من القالقل ال�سيا�سية التي عانت منها 

تاريخًيــا ووجود حركة حترير ال�ســمال )IRA(، ثاين اأغنــى دولة يف اأوروبا. 

ا ق�سية ا�ستنفار املجتمع وجتنيده يف عملية  فالق�ســية لي�ست ق�سية حجم ال�سوق، اإمنَّ

ممار�سة التقنيات والراكم املعريف والعلمي والتكنولوجي، بحيث ت�سمل كل فئات 

املجتمع ولي�ش فقط نخبة قليلة من املحظوظني اجتماعًيا ومالًيا.

▪ راأى القوميون العرب ال�سراكيون باأنَّ الطريق اإىل التغلُّب على التخلُّف ميرُّ 
بتحقيق ال�سراكية وتطوير العالقات ال�ســراكية الطابع مع الحتاد ال�سوفييتي 

واملع�ســكر ال�ســراكي بالق�ســاء على راأ�ســمالية متخلِّفة وتابعة للدول ال�سناعية 

الكربى. وكاأنَّ الق�ســية هي جمرد ال�ســكل القانوين واملوؤ�س�ســاتي مللكية و�ســائل 

الإنتاج ولي�ســت ق�ســية توطني العلــم والتكنولوجيــا لدى فئــات املجتمع كافة، 

وفتح املجال للممار�ســة اجلماعية للتكنولوجيا، وهو الطريق ال�سحيح اإىل التنمية 

ال�ســاملة، التي تق�ســي على الفقر والأمية وتهمي�ش فئات وا�ســعة ريفية ومدينية 

من ال�ســعب تبقى خارج قنوات القت�ســاد احلديث املرتبط باخلارج. وقد راأى 

- العرب والعلم والتقانة، مركز در��سات �لوحدة �لعربية )�سل�سلة الثقافة القومية؛ 19(، 1988.

- العلم وال�سيا�سة العلمية يف الوطن العربي، مركز در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 1979.

�ص يف علوم �لفيزياء وهو لي�ص �خت�سا�سي يف  و�جلدير باملالحظة �أنَّ �لدكتور زحالن هو متخ�سِّ

�لعلوم �لقت�سادية.
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معظم اأن�سار هذه املدر�سة اأنَّ ال�ستعمار هو امل�سوؤول الوحيد عن اإف�سال التجارب 

الت�سنيعية العربية، �ســواًء التجربة الت�سنيعية الأوىل ملحمد علي با�سا يف م�رش 

يف القرن التا�ســع ع�رش، اأو للتجربة الت�ســنيعية الثانية يف عهد جمال عبد النا�رس 

اها النظام النا�رشي  يف القرن الع�رشين بعد ال�رشبات الع�ســكرية املوجعة التي تلقَّ

قة اإىل التجارب  على يد اجلي�ش الإ�رشائيلي. ومل تنظر هذه املدر�سة اأية نظرة معمَّ

ا اأنَّ جناح هذه  عي اأي�سً الت�ســنيعية الناجحة يف اليابان و�رشقي اآ�ســيا؛ بْل كانت تدَّ

التجارب يعود ب�سكل ح�رشي اإىل اإرادة ال�ستعمار بنجاحها. وهذه نظرة �سطحية 

للغاية ل تليق مب�ستوى التحديات التي يواجهها القت�ساد العربي.  

�ش يف اإقامــة الت�رشيعات  ▪ راأت املدر�ســة الليرباليــة العربيــة باأنَّ الق�ســية تتلخَّ
واملوؤ�س�ســات الراأ�ســمالية الطابع، وتراجع دور الدولة والعــودة عن اإجراءات 

التاأميم التي �ســادت فرة ال�ســتينيات، وحترير القت�ســاد من القيــود املختلفة يف 

جمال النقد والت�ســليف والتجارة اخلارجية، وخلق مناخ ا�ستثماري موؤاٍت يجلب 

ع على  الر�ســاميل العربية الهاربــة اإىل اخلارج اأو الر�ســاميل الأجنبية؛ ما ي�ســجِّ

تكويــن طبقة من رجال الأعمال النا�ســطني والعاملني بالثقة بعد ما اأ�ســابهم من 

ويــالت من وراء موجات التاأميم والقيود املختلفة املفرو�ســة على القت�ســادات 

ــا، كما ال�ســراكيون، راأوا اأنَّ ق�ســية التنمية هي  القطريــة. فالليرباليون اأي�سً

ق�ســية �سكل املوؤ�س�سات من ناحية تعميم امللكية اخلا�سة والق�ساء على امللكية العامة 

ا هذه املدر�سة اأية اأهمية ُتْذَكر لق�سايا توطني العلم  لو�ســائل الإنتاج. ومل تعِط اأي�سً

والتكنولوجيا.

ومبا اأنَّ هذه املدار�ش الثالث مل تعِط ق�ســايا الراكم املعريف والتقني والعلمي اأية 

اأهميــة ُتْذَكر، فال عجب اأن يخلو الأدب القت�ســادي العربي من اأية درا�ســة اأو 

رة عامل ال�ســناعة والتكنولوجيا  حتليــل اأو بحث لتجارب الدول التي دخلت متاأخِّ

ًرا دول �رشقي اآ�ســيا، اإل  والتناف�ــش الــدويل، كاأملانيــا واليابان ورو�ســيا وموؤخَّ

فات الدكتــور م�سعود �ساهر  ــا. ول بــدَّ هنا اأن نذكــر موؤلَّ بطريقة هام�ســية اأي�سً

حــول املقارنة بني التجربة اليابانية يف القرن التا�ســع ع�رش والتجربة امل�رشية يف 
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عهد حممد علي با�سا)16(. غري اأنَّ الجتاهات الثالثة اإجماًل مل تهتم بالدرا�ســات 

خني من  التاريخية القت�ســادية والجتماعيــة الطابع اإل يف بع�ش كتابــات موؤرِّ

املدر�ســة املارك�ســية. ومل ُيْنَظر يف احلقيقة اإىل الثورات ال�ســناعية املتتالية التي 

اجتاحــت العامل، ابتــداًء من الثورة الإجنليزيــة يف القرن الثامــن ع�رش وانتهاًء 

بثــورة الإلكرونيات واملعلوماتية يف اجلزء الثاين مــن القرن الع�رشين. وذلك 

ة، الثقافية وال�سيا�ســية  ل�ســتيعاب العرب والدرو�ــش يف العوامل املتعددة واملتغريِّ

والقت�سادية واملالية، التي يجب اأن تتوافر وتنتظم ب�سكل متنا�سق لإطالق عملية 

املمار�سة التقنية والعلمية اجلماعية.

�ســحيح اأنَّ الكثري من القت�ســاديني العرب، وعلى راأ�ســهم املغفور له يو�سف 

فــات العديدة والقيِّمة لنقــد الأمناط التنمويــة املتَّبعة يف  �سايغ، قد و�ســعوا املوؤلَّ

الأقطار العربية)17(، خا�سًة تلك املتبعة يف دول اخلليج العربي بعد الفورة النفطية 

الأوىل عام 1973 وحالت التبذير الناجتة عن �سيل الإيرادات النفطية اجلديدة، 

وحتويل املجتمعات العربية اإىل جمتمعات ا�ســتهالكية الطابع يف حالة تبعّية مطلقة 

لالأ�ســواق اخلارجية، وعدم بذل اجلهود التنموية الكافيــة. كما رّكز الكثري من 

ز  القت�ســاديني على ق�ســية �ســوء توزيع الدخل، غري اأنَّ هذه الأدبيات مل تركِّ

رة على حياة املجتمعات  على حتليل اآليات القت�ساد الرْيعي ونقدها وتاأثرياته املدمِّ

دت  ز ب�ســكل كاٍف على ق�ســايا العلم والتكنولوجيا، واإْن ندَّ العربية، كما مل تركِّ

ب�سوء اأداء الأنظمة الربوية وبالتناق�ش والتخبُّط يف ال�سيا�سات القت�سادية.

لقد متَّ حتليل عوار�ش الأنظمة ال�سيا�ســية القت�سادية املبنية ح�رًشا على م�سادر 

ز الرثوات وال�ســتهالك املفرط  الرْيع، وو�ســف نتائج املر�ــش من حيث تركُّ

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

�أي�ًسا للدكتور م�سعود �ساهر �ملرجعني �ملذكورين �سابقا حول �ليابان.

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

مركز در��سات �لوحدة �لعربية، بريوت، 1992 

Yusif A. Sayigh, The Arab Economy: Past Performance & Future Prospects, 
Oxford University Press, 1982. 
Yusif A. Sayigh, The Determinants of Arab Economic Development )two 
volumes(, Croom Helm London,1978.
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 والتبعية القت�ســادية، لكن مل ُيْنَظر اإىل كيفية عمل املر�ش وانت�ســاره يف 
ّ

البذخي

اجل�ســم املجتمعي كما ح�سل يف املنطقة العربية؛ اإْذ اإنَّ اندراج الأنظمة العربية يف 

لت  ى اإىل زيــادات كبرية يف املعونــات اخلارجية، التي حتوَّ احلــرب الباردة اأدَّ

ــا م�ســدر رْيع متــاأتٍّ من املوقــع اجلغرايف ال�ســراتيجي، ومــن املواقف  اأي�سً

ل القت�ســاد النفطي اإىل م�ســدر  ال�سيا�ســية املتَّخذة جتاه الدول الكربى. كما حتوَّ

ريوع خمتلفــة منها حتويالت املغربــني الذين هاجروا للعمــل يف منطقة اخلليج 

ا ورئي�ســًيا من التوازن  العربــي، وهي التحويالت التي اأ�ســبحت عن�ــرًشا مهمًّ

رة للكفاءات واليد العاملة؛ اإ�سافة اإىل  املايل لكل قطر من الأقطار العربية امل�ســدِّ

حتويالت املغربني يف اأوروبا والقارة الأمريكية واأ�سراليا. وبكل هذه العوامل؛ 

ف�ساًل عن املواقع الرْيعية املختلفة ال�سابقة الذكر، اأ�سبح جممل القت�ساد العربي، 

ر للنفط، �سجني انت�سار اآليات الرْيع يف كل �رشايني املجتمع   ر اأو غري امل�سدِّ امل�سدِّ

د هذه احلالة من ال�سكون والركون يف جمالت  وكل قطاعاته القت�ســادية؛ ما ولَّ

الراكم املعريف والعلمي والتقني، وعدم توظيفه يف التنمية القت�ســادية ال�ســاملة 

ا من الفر�ش التي توّفرها العوملة  وامل�ســتدامة - كما ُيقال اليوم - وال�ستفادة اأي�سً

لالقت�سادات الن�سطة والدينامية كاقت�سادات دول �رشقي اآ�سيا.

وابتداًء من اأواخــــــر الثمـــانينيــات، وحتت تاأثري موؤ�س�ســات التمويل الدولية، 

واإقامــة منتـــــدى الأبحـــــاث القت�ســــاديـــة للـــــدول العـــربيــة واإيـــــران 

وتـــركيــــــا Economic Research Forum، ومركزه القاهرة، انخرط الكثري 

من القت�ســاديني العرب والأتراك والإيرانيني املقيمني يف اخلارج  يف ال�ســبكة 

البحثية التــي متيَّزت باإ�ســفاء طابع القت�ســاد الريا�ســي Econometrics ذات 

النزعة الليربالية ال�ســديدة الوطاأة؛ ومن ثمَّ اأتى انهيار الحتاد ال�سوفييتي وزوال 

كل الأدبيــات القت�ســادية التقدمية الطابع؛ با�ســتثناءات قليلــة يف العامل العربي 

وعلى راأ�ســها كتابات ال�ســديق �سمـــي اأمي وعدد من الزمــالء املنخرطني يف 

جمعية الأبحاث القت�ســادية العربية، فاأ�سبحت �ساحة الفكر القت�سادي العربي 

�ســة لن�رش اأدبّيات الليرباليــة اجلديدة ومبادئها  والبحوث القت�ســادية الطابع مكرَّ

الأيديولوجية اجلامدة ونظرتها اإىل اقت�ساد ال�سوق كاأداة �سحرية لتحقيق التنمية، 
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مــن دون اأية نظرة اإىل القت�ســاد احلقيقي وم�ســكالته ومعرقالته وت�ســابكه مع 

عوامل اجتماعية وتربوية؛ اإ�ســافة اإىل غياب حتليل العن�رش الرْيعي املهْيمن على 

ز الرثوات لدى بع�ش املجموعات العائلية  ي اإىل تركُّ القت�سادات العربية واملوؤدِّ

ن معرقاًل اإ�سافًيا للتنمية ولتطوير مناذج  بة من اأهل احلكم. وهذا الو�سع يكوِّ املقرَّ

بديلة تعتمد ق�ســية خلق الظروف الجتماعية والثقافية وال�سيا�ســية التي من �ساأنها 

ر الطاقات  اأن تطلــق عمليــة تنموية حقيقية، تق�ســي على اقت�ســاد الرْيع وحتــرِّ

الإنتاجيــة والإبداعيــة يف املجتمعــات العربية، وتوقف من ثــم النزيف الب�رشي 

د بهجرة الأدمغة. اخلطري املتج�سِّ

اء هذا التطّور بقيت املعارك الفكرية القت�ســادية يف العامل العربي اأ�ســرية  وجــرَّ

التناق�ش بني مدر�سة ليربالية خا�سعة لعقيدة موؤ�س�سات التمويل الدولية وجمموعة 

الدول ال�ســبع ال�سناعية الكربى من جهة، والقت�ساديني العرب املنتقدين للعوملة 

ولليربالية اجلديدة، وال�ساعني اإىل اإيقاف املد الليربايل الوح�سي يف املنطقة العربية، 

الهــادف اإىل تفكيك اإجنازات القطاع العام حلمايــة ال�رشائح املحدودة الدخل من 

املجتمــع، من جهة اأخرى. لكن مل تن�ســب املعركة الفكريــة على حتليل مر�ش 

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

٭ نحو تغيي الّثقافة القت�سادّية العربّية
يتبادر هنا اإىل الذهن ال�ســوؤال الأ�سا�ســي حول القوى الجتماعيــة التي ميكن اأن 

تقود عملية التغيري يف الوطن العربي، خا�ســًة يف ظل الأو�ســاع التي نعي�ســها، 

حيث اأ�ســبحت �ســيطرة اأهل احلكم، بال�رشاكة مع بع�ش الفّعاليات القت�ســادية 

النافذة، �سيطرة مطلقة. لكنني اأرى اأنَّ العمل هو عمل طويل الأمد لتغيري الثقافة 

القت�سادية ال�سائدة واإغناء الأدب القت�سادي العربي ببحوث خارج املو�سوعات 

رة والطرق املاألوفة يف الكتابة القت�ســادية، اأكانت ليربالية الطابع  التقليدية املتكرِّ

اأم ا�ســراكية الهوى، لالنكبــاب على ت�رشيح الآفات املجتمعية القت�ســادية التي 

ق يف حتليل البنى القت�سادية والجتماعية، وب�سكل خا�ش ما  نعاين منها، وللتعمُّ

تبّقى من البنية الريفية، وكذلك حتليل اأو�ســاع الفئات املحدودة الدخل اأو الفقرية 

ق يف درا�ســة هيكلية القطاع اخلا�ش املنق�سم ب�سكل حاد بني عدد  �ســة، والتعمُّ املهمَّ
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قليل من ال�رشكات احلديثة ال�سكل يف كل قطر عربي ومئات الآلف من املن�ساآت 

القت�ســادية ال�سغرية احلجم، التي مل تنخرط يف قنوات القت�ساد احلديث، ومل 

ترتبط بالقطاع احلديث املحلي، كما ح�سل يف الدول الأخرى حيث انطلقت فيها 

رت القدرات التناف�سية. بنجاح احلركة الت�سنيعية وتطوَّ

ول بــدَّ هنــا من الإ�ســارة اإىل املوؤلَّف القيِّم الذي �ســدر موؤخًرا باللغة الفرن�ســية 

للدكتــور اأحمد هنّي)18(، وهو اقت�ســادي التكوين مــن القطر اجلزائري، حيث 

ــا  ا اأي�سً يحلِّل تاأثري القت�ســاد الرْيعي لي�ش فقــط على الأقطار املنتجة للنفط، اإمنَّ

ل من العتماد على م�سادر الرْيع ال�سناعية  على النظام الراأ�سمايل العاملي املتحوِّ

والإنتاجيــة، اإىل م�ســادر الرْيــع املالية اجلديــدة. وهو يحلِّل ن�ســوء احلركات 

الإ�ســالمية وتطّورها �ســمن هذا التحّول الكبــري؛ اإذ اإنَّ هدف هذه احلركات يف 

نظره املطالبة بح�ســة اأكــرب يف الريوع الناجتــة عن القطــاع النفطي يف الدول 

الإ�سالمية، خا�سًة اأنَّ م�ستويات املعي�سة يف عدد من الدول املنتجة للنفط مل ترتفع 

لدى الطبقات الفقرية؛ بْل زادت �ســوًءا )اإندوني�ســيا؛ نيجرييا؛ اجلزائر؛ العراق؛ 

ال�سعودية،وغريها(، وا�ستفاد من الرْيع النفطي نخبة قليلة من النا�ش.

ويف نهاية التحليل، فاإنَّ القت�ســادات العربية تتميَّز بحالت تبذيرية متوا�ســلة 

حيث القدرات الب�رشية كما الإمكانات الزراعية، مهَملة اإىل اأبعد احلدود، وهي 

ظاهــرة ملفتة للنظر باملقارنة مع اقت�ســادات �رشقي اآ�ســيا التــي ل تتمتَّع مبوارد 

ا تعتمد على القــدرات الب�رشية والعلــم والتكنولوجيا لإنتاج اأحدث  طبيعيــة، اإمنَّ

ال�ســلع واخلدمات ذات القيمة امل�ســافة العالية لتاأمني حياة كرمية ل�ســعوبها. اإنَّ 

، والتــي تتكيَّف بوجود جيوب 
ّ

عمليــة التنمية التي تعتمد على القت�ســاد الرْيعي

فقر واأمية وتهمي�ش بالدرجة التي جندها يف الوطن العربي، ل ميكن اإل اأن تعيد 

اإنتاج التخلُّف باأب�سع اأنواعه.

)1�(Ahmed Henni, Le Syndrome islamiste et les mutations du capitalisme, Non Lieu, 
Mars 2008.
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هة ما دام اأنَّ الثقافة القت�ســادية   لكنَّ روؤية هذا التخلُّف ت�ســتمر ناق�ســة وم�ســوَّ

مات الرْيعية امل�ســوؤولة عن هذا  وال�سيا�ســية ل تالم�ــش ول حتلِّل ول تنتقــد املقوِّ

ن با�ســتمرار من متابعة اقت�ساد التبذير،  الو�ســع وعالقتها باأنظمة �سيا�سية تتمكَّ

وتقييد احلريــات وعدم احرام الإن�ســان العربي، وعدم القيــام بتجنيد قدراته 

الإنتاجية والإبداعية وا�ســتنفارها؛ بْل ما ت�ســهده ال�ســاحة القت�ســادية العربية، 

من وراء التقدم ال�ســكلي، هو املزيد من العتماد احل�رشي على التدفقات املالية 

ال�ســخية الآتية من م�ســادر وقطاعات الرْيع املهْيمنة واملت�سلِّطة على جميع البنى 

القت�ســادية يف الوطن العربي. ولذلك تقع م�ســوؤولية كبرية على القت�ساديني 

ي الكبري يف البحث عن بدائل التنمية العربية؛ اأْي   يرتقوا اإىل م�ســتوى التحدِّ
ْ

لكي

التغلُّب على اقت�ساد الرْيع. 

5- الأ�سبـــاب املتعلِّقة بق�ســـور ال�سيا�سات القت�سادّيـــة �الجتماعّية: الأداء 

املقّيد لكل من القطاع العام �القطاع اخلا�س �القطاع التعليمي يف املجال 

القت�سادي �الجتماعي

اأ- انعدام الر�ؤية امل�سرتكة بي الد�لة �اأجهزتها �القطاع اخلا�ّس �القطاع التعليمّي 

لو�سع الآليات الكفيلة بتوطي العلم �التكنولوجيا �انت�سارهما

ق ال�سيا�ســات القت�سادية لالأقطار العربية عن مثيالتها يف دول �رشقي  اإنَّ ما يفرِّ

اآ�سيا هو انعدام وجود روؤية م�سركة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ش والقطاع 

التعليمــي لردم الهوة الهائلة بني املجتمعات العربيــة واملجتمعات الأكرث تقدًما يف 

كل ما يتعلَّق بق�ســايا ا�ســتيطان العلم والتقنيات يف ال�سناعات واخلدمات احلديثة 

ومتلُّكها وتطويرها، �سواًء ل�سالح الرفاه املحلي اأم من اأجل تقوية القدرة التناف�سية 

لالقت�سادات العربية. وكما هو معلوم، فاإنَّ املنطقة العربية هي من املناطق الأقل 

اإنفاًقا على ق�ســايا البحوث والتطوير، واأنَّ ما ُيْنَفق هو فقط عرب الدولة والقطاع 

العام.

ــ�ش اأية مــوارد مالية للبحــوث والتطوير،  اأمــا القطــاع اخلا�ّش فهو ل يخ�سِّ

وامل�ســوؤولية هنا ل تقع على القطــاع العام اأو القطاع اخلا�ــش اأو الثنني مًعا، 
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ه عدم تنــاول الفكر العربي  ا و�ســع ال�ســكون والتاأخر التكنولوجي هذا مردُّ اإمنَّ

فات عدد حمدود  ق�ســية العلم والتكنولوجيا اإلَّ ب�ســكل هام�ســي للغاية اأو يف موؤلَّ

رين والعلماء العرب. وهذا ما يف�رشِّ  ا�ســتمرار الهوة التكنولوجية  جــًدا من املفكِّ

بيننا وبني العامل اخلارجي واتكالنا على خربات ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات يف 

كل املجــالت التي تتطلَّب تقنيات حديثة ومعقَّدة، وذلك على الرغم من الإنفاق 

الكبري علــى القطاع الربوي، وكذلــك على قطاع الإن�ســاءات والبنية التحتية 

)اأنظر اجلدول رقم 8(.

ــْف على ذلك التكال املتوا�ســل على �رشكات النفط العاملية للتنقيب عن النفط  �سِ

 اأكرث من ثالثــة اأرباع قرن على 
ّ

والغاز وا�ســتغاللهما، على الرغم من م�ســي

ا�ســتغالل النفط وت�ســديره من املنطقة العربية. والكالم نف�سه ميكن اأن ُيقال عن 

بناء املطارات واجل�سور وال�سكك احلديدية والأنفاق، وكذلك بالن�سبة اإىل العتماد 

دات الكهرباء اإىل حمطات تكرير  الكّلي على التجهيزات الأجنبية من اأب�ســط مولِّ

املياه، واإىل جتهيزات اأقل تعقيًدا مثل الثالجات والغ�سالت الكهربائية والهواتف 

والأدمغة اللكرونية... اإلخ.

كما جتدر الإ�ســارة جمدًدا اإىل الفجوة الغذائية املت�ســاعدة يف العامل العربي على 

الرغم من الإمكانات الكبــرية الكائنة يف بع�ش الأقطار التي تتمتع مبوارد مائية 

مهّمة مثل م�رش وال�سودان ولبنان و�سورية.

ا نتيجة ال�سكون العلمي والتكنولوجي الذي تفر�سه  وهذه ال�سورة القامتة هي اأي�سً

هيمنــة القت�ســاد الرْيعي، التي ل ت�ســتدرج القطــاع اخلا�ــش اإىل الدخول يف 

عمليات ال�ســتثمار يف التقنيات واملعارف العلمية والقوة الب�رشية العالية الكفاءة، 

نظًرا لتعدد الفر�ش يف توليد اأرباح كبرية من دون خماطرة يف اأن�سطة اقت�سادية 

ب�سيطة يف جمال التجارة والعقارات واملال والنقل كما �سبق ذكره.
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ولهذه الأ�ســباب نرى اأنَّ العالقة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ش حم�ســورة 

يف ق�سايا ثانوية تتعلَّق بالمتيازات ال�رشيبية والت�سهيالت واحلمايات التي يطلبها 

ر  القطاع اخلا�ش من الدولة بحجة حت�سني املناخ ال�ستثماري، وهو مو�سوع يتكرَّ

ب�ســكل رتيب منذ بداية عهد النفتاح القت�ســادي الذي اأنهــى مرحلة التاأميمات 

والتدّخل املكثَّف للدولة يف القت�ساد.

وجتدر الإ�ســارة هنا اإىل غياب القطاع الربوي عند ر�ســم ال�سيا�سات التنموية، 

وقلــة عالقة هذا القطــاع بالقطاع اخلا�ش لتحديد ا�ســراتيجية اخلروج من حالة 

الركود التكنولوجي والتقني.

ومن العوامل الأخرى ل�ســوء الأداء القت�ســادي العام، ل بدَّ من الإ�ســارة اإىل 

انعدام وجود �سيا�سة ملعاجلة الهوة الكبرية واملتفاقمة بني الأرياف واملدن، واحلّد 

من النزوح الع�ســوائي اإىل املدن. وهذا يعود اإىل ق�ســية اأ�سا�ســية، وهي الغياب 

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

دول اخلليج ودول 
عربية أخرى

أمريكا الشمالية 
واستراليا

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

٪٤٥

٪١٣ ١,٢٢٤,٩٩٦

٤,٠٦٢,٨٥٨
٪٤٢

جتهيز املوارد احمللية واخلارجية 
من أجل التنمية املستدامة

حتفيز االبتكار 
واألبحاث والتطوير

تقوية القدرات 
األساسية ألطراف 
التنمية املستدامة

استبدال الدين اخلارجي 
مببادرات محفزة لالبتكار 

واألبحاث والتطوير

نقص في ديناميكية 
الريادة االقتصادية 

للقطاع  اخلاص

شبكة التغيير التنموي

رسم بياني (٣)
التنمية املستدامة في املنطقة العربية

كسر احللقة املفرغة

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

٢٠٠٠ - ٢٠٠٣

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

الدولة املركزية

النقابات العمالية 
والزراعية

املنظمات غير 
احلكومية

القطاع اخلاصالقطاع التربوي

الهيئات احمللية

- شركات خاصة - املدارس املهنية

- املدارس الثانوية

- مراكز أبحاث

- جامعــات
- منظمات أرباب العمل

- اجلمعيات املهنية والقطاعية

تدهور في البيئة 
والبنية التحتية

ازدياد الفقر

نقص في املوارد املالية
عجز في املوازنة العامة 

وامليزان التجاري

انتاجية منخفضة

هجرة األدمغة

نقص في فرص العمل

التمويل احمللي لالبتكار 
وللمؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم

حتسني النظام الضرائبي
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ب- عدم الهتمام بالتنمية املناطقّية داخل كل قطر عربّي �تطوير بنى الهيئات 

املحلّية �تقوية اأجهزتها الب�رسّية، �عدم �جود خطط تنموية مناطقية

اإنَّ ال�سيا�ســات القت�سادية العربية تهتم يف معظم الأحيان، ب�سكل �سبه ح�رشي، 

بتطوير العا�ســمة مركز احلكم وبع�ش املدن الرئي�ســية، وتطوير �سبكات النقل 

بني تلك املدن والعا�سمة، اإمنا تغفل التنمية املناطقية بحّد ذاتها؛ اأي و�سع اخلطط 

 تكــون التنمية متوازنة يف مــا بني املناطق، 
ْ

التنموية ال�ســاملة لــكل املناطق لكي

ز ال�سكان يف املدن الرئي�سية اأو يف ال�سواطئ املطلة على البحر  وللحوؤول دون تركُّ

كمــا هو احلال يف بع�ش البلدان. وجتدر الإ�ســارة  هنا اإىل �رشوط جناح التنمية 

املناطقيــة التي تتطلَّب تقوية املــوارد املالية والب�رشية للهيئات املحلية، وت�ســافر 

اجلهــود بينهــا وبني القطــاع اخلا�ش القت�ســادي، وبــني موؤ�س�ســات القطاع 

التعليمي.

وقــد تدّل كل التجارب على اأنَّ جمرد اإقامة احلــّد الأدنى من البنية التحتية وفتح 

املدار�ش واملوؤ�س�ســات التعليمية يف املناطق والأقاليم ل يكفي بحّد ذاته خللق حالة 

تنموية متوا�ســلة وم�ستدامة؛ بْل يجب و�ســع خطط متكاملة ي�سارك فيها القطاع 

اخلا�ش لتطوير املناطق واإن�ســاء فر�ش العمل فيها وبع�ش املرافق الهامة، التي 

ت�ســاهم يف اإبقاء ال�سكان يف املناطق واإْن كانت نائية بالن�سبة اإىل العا�سمة اأو املدن 

الرئي�سية الكربى. 

ج- عــــدم الهتمام بالأنظمة ال�رسيبّية �بكفاءة الأجهزة الإدارّية للد�لة، �عدم 

ا�ستعمال الأنظمة ال�رسيبّية لتوجيه القت�ساد نحو الأن�سطة الإنتاجية الطابع

اإنَّ الأنظمــة ال�رشيبية العربيــة متخلِّفة للغاية وتعتمد اعتماًدا كبرًيا على ر�ســوم 

ال�ســتهالك وال�رشائب املبا�رشة التي تتناول الأن�ســطة الإنتاجية. ومن املالحظ 

اأنَّ عــدد من الأقطار العربيــة تعفي من اأي اقتطاع �رشيبي، ب�ســكل اأو باآخر، 

الأرباح الراأ�ســمالية )والريعّيــة الطابع( يف قطاع العقــارات اأو عائد املحفظات 

املالية. هذا اإ�ســافة اإىل الإعفاءات ال�رشيبية املعطاة ع�سوائًيا بحجة حت�سني مناخ 

ال�ستثمار وت�سجيع القطاع اخلا�ش على ال�ستثمار. ويف معظم الأحيان نرى اأنَّ 

َنح من دون اأن تكون متعلِّقة مبعايري وا�ســحة، خا�سًة معايري  هذه الإعفاءات مُتْ
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ال�ستثمار يف ميادين التقنيات احلديثة التي يحتاج اإليها القت�ساد املحلي.

ــا من الإ�ســارة اإىل التهّرب ال�رشيبي الكبري الذي يح�ســل يف معظم  ول بدَّ اأي�سً

ح عن حقيقة اأرباحها  الدول العربية، خا�ســًة لدى الفئات املي�سورة التي ل ت�رشِّ

يف ال�ســفقات ويف اأعمال الو�ســاطة التجاريــة بني ال�رشكات املتعددة اجلن�ســيات 

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

فالكثــري من النا�ش يف الدول العربية ل يُعــّد اأنَّ التهرب من ال�رشيبة عماًل منافًيا 

لالأخــالق العامــة؛ اإْذ يرى الكثري مــن املكلَّفني اأنَّ القتطــاع ال�رشيبي نوع من 

هم ي�ســكون با�ستمرار من قلَّة  قر�ســنة الدولة على اأموالهم واأرزاقهم، خا�سًة اأنَّ

خدمات الدولة اأو عدم جودتها. وهذه النظرة موروثة منذ عهد ال�سلطنة العثمانية 

م معظم الدول العربية اخلدمات  ول تتطابق مع حقيقة الأو�ساع احلالية، حيث تقدِّ

املتعّددة ملواطنيها، بدًءا بالأمن وانتهاًء بالبنية التحتية وبخدمات اجتماعية وتربوية 

مة لدى  ا هذا املوقف اأ�سبح »ثقافة« متعمِّ خمتلفة )ب�رشف النظر عن نوعّيتها(. اإمنَّ

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

ول بد من الإ�سارة هنا اإىل تف�سي الف�ساد يف الكثري من الدوائر ال�رشيبية، كما هو 

ا. وقد تنامت اأعمال الف�ساد  احلال يف دوائر اأخرى ورمبا يف الهيئات املحلية اأي�سً

مع الفرق ال�سا�ســع يف املداخيل الذي تزايد على مّر ال�ســنني بــني اأجور العاملني 

يف القطاع العام وامل�ســتوى املرتفع للمداخيل يف القطاع اخلا�ش احلديث وبع�ش 

املهن احلرة.

اإنَّ هذه ال�ســمات ال�سلبية لالقت�سادات العربية، التي اأ�سبحت بنيوية الطابع، وقد 

اأغفلتها نظم ال�سيا�ســات القت�ســادية والجتماعية العربية، هي التي تف�رّش اإىل حدٍّ 

بعيد الوقوع املتوا�ســل يف حالت خمتلفة من �سياع الهوية اجلماعية للمجتمعات 

ل  العربيــة. فاملجتمعــات التي ل تدخل يف عــامل الإنتاج والإبــداع، والتي تتحمَّ

النكبــات الع�ســكرية املتتالية وفقــدان الكرامة وعــزة النف�ش جــّراء العتداءات 

اء انعدام العدالــة يف توزيع الرثوات الوطنية وتف�ّســي  اخلارجيــة، وكذلك جــرَّ

حالت التهمي�ش والبطالة )اأنظر اجلدول رقم 9( والفقر والأمية، ت�سبح جمتمعات 
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عر�ســًة ل�سّتى اأنواع اإرها�ســات الُهوّية التي ت�سيطر على العقول وت�سل قدراتها 

الفكرية.

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

اإنَّ اإرها�ســات الهويــة العربية وعْجــز العرب عن التفاق علــى اأهم العنا�رش 

ع عنها مــن نظام قَيم م�ســرك ونظرة  نــة ل�سخ�ســيتهم القوميــة وما يتفــرَّ املكوِّ

متجان�ســة – واإْن مل تكــن متطابقة متاًما - اإىل اأمور الدنيــا والتحديات اخلارجية 

والداخلية، هما عن�رشان اأ�سا�ســيان ل�ســتمرار حالة التخلُّــف والوهن والعجز 

التنموي. ومردُّ ذلك يف نظرنا لي�ش فقط عدم الوعي الكايف يف تناول التحديات 

القت�ســادية والثقافية والجتماعية والعلمية؛ بْل مــا نتج عن هذا الوعي الناق�ش 

ياته، مكتفًيا بال�ســتفادة من  مــن عدم الدخول يف عــامل الإنتاج بكل اأبعاده وحتدِّ

د عن هذه الريوع من  الريــوع املختلفة التي ذكرناها يف ما �ســبق، مع كل ما تولَّ

اآفات جمتمعية خمتلفة قد و�سفها بع�ش الروائيني العرب ببالغة ودقة يف امل�ساهدة 

اأكرث من الكثري من القت�ساديني)19(.

لذلك ل بدَّ هنا من و�سف القالقل وال�سطرابات التي ما تزال حتول دون بروز 

يات الزمن املعا�رش.  فــة مع حتدِّ �سخ�ســية عربية قومية حديثة الطابع، اأي متكيِّ

ويف نظرنا اأنَّ هذه احلالة ال�ســطرابية العميقة لن تراجع وتتال�ســى ما دام اأن 

املنطقة العربية تعاين من حالة الت�سّوهات القت�سادية والجتماعية التي و�سفناها، 

ن،  والناجتة عن فقدان اإعادة بناء الوطن العربي على اأُ�س�ش اقت�سادية متينة، توؤمِّ

ر املراأة من ما تعانيه  قطرًيا وقومًيا، فر�ش العمل الالئقة للعن�رش ال�ساب، وحترِّ

بدرجــات متفاوتة من حالة تهمي�ش، ويف بع�ش املوا�ســع من حالة اإق�ســاء عن 

»ذات«،  �إبر�هيم  �هلل  �سنع  ورو�ية  املليار«،  »ليلة  ان  �ل�سمَّ هالة  رو�ية  �ملثال  �سبيل  على  �أنظر   )19(

وكذلك رو�ية عبد �لرحمن منيف »مدن امللح«؛ �إ�سافة �إىل عدد من �لرو�يات �لأخرى �لتي ت�سف 

�لتحّولت �لجتماعية �لعمالقة �لتي نتجت عن �لرثوة �لنفطية و�آثارها يف �ملجتمعات �لعربية.
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حياة املجتمعات العربية، وعودة الكفاءات العربية الكثرية التي هجرت الوطن، 

وكذلك عــودة الرثوات املالية ال�ســخمة التي متَّ توظيفها يف الأ�ســواق الدولية، 

نى باخل�سائر اإثر الأزمات القت�سادية الدولية املتتالية.     وهي مُتْ

1- منبع القلق �احلية لدى العرب يف الزمن املعا�رس

على الرغم من بع�ش الإجنازات التي �سبق اأن ذكرناها، ما يزال الوطن العربي 

ك؛ ومن  بعد م�سي اأكرث من قرن على اإطالق النه�سة العربية يف حالة وهن وتفكُّ

ثم يف حالة تهمي�ش يف النظام الدويل الذي اأ�ســبح يتغا�ســى عّما ي�ســيب املنطقة 

العربية من نزاعات دموية وهدر حلقوق �سعوبها، بْل ي�رشعن عرب الأمم املتحدة 

�ش اإليها يف  ل امل�ســتمر ال�ســافر يف �ســوؤونها والأعمال العدوانية التــي تتعرَّ التدخُّ

فل�ســطني ولبنان، ب�ســكل خا�ش على اأيدي املحور الأمريكي الإ�رشائيلي. ولهذا 

ال�ســبب، تعاظم لدى العرب، نخبًة و�ســعوًبا، منــذ انهيار ال�ســلطنة العثمانية، 

ال�ســعور باحلرية والقلــق الكبريْين، بعد اأن عا�ســوا يف كنف ال�ســلطنة العثمانية 

املبنيــة على الولء الديني وال�سيا�ســي للخليفة العثماين املقيم يف ا�ســطنبول، بعيًدا 

 نفهم عمق الأزمة، منذ دخول ال�سلطنة 
ْ

عن مراكز العلم والثقافة العربية. ولكي

العثمانية يف مرحلة النحطاط، يجدر بنا التذكري باأنَّ العن�رش العربي يف ال�سلطنة 

العثمانية كان قد فقد دور الريادة ال�سيا�ســية والع�ســكرية الذي كان مار�ســها منذ 

الفتوحات الإ�ســالمية حتى القرن العا�رش؛ بْل اإنَّ العثمانيني قد اعتمدوا يف غالب 

الأحيان، لب�ســط �سيطرتهم على اأرا�سي ال�ســلطنة مبا فيها الأقاليم العربية، على 

عنا�رش عرقية غري عربية مل�ســاعدتهم يف اإدارة اأقاليم ال�ســلطنة، خا�ســًة قيادات 

ع�ســكرية من قوميات البلقان اأو فّعاليات اقت�سادية يونانية اأو يهودية اأو اأرمنية، 

ا يف كنف ال�سلطنة. كانت تعي�ش اأي�سً

▪ احلالة يف د�ل امل�رسق العربّي
انح�رش الن�ساط اجلماعي العربي ب�سفة عامة يف دول امل�رشق العربي يف ال�سوؤون 

الدينية ويف بع�ش اأعمال التجارة، مع الإ�ســارة اإىل اأنَّ العن�رش العربي امل�سيحي 

قد احتلَّ ال�سدارة يف هذه الأعمال نظًرا للروابط بني الكنائ�ش ال�رشقية والكنائ�ش 

الأوروبية ون�ســاط الإر�ســاليات وفتحهــا للمدار�ــش احلديثة مع تعليــم اللغات 

الأجنبية، الأمر الذي مل يت�سنَّ للعرب امل�سلمني ال�ستفادة منه بال�سهولة نف�سها.
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ر يف العالقات بني امل�سلمني وامل�سيحيني  ومن وراء هذه الظاهرة برز نوع من التوتُّ

العرب يف القرن التا�سع ع�رش، وقد انفجر هذا التوتر يف دم�سق عام 1860 بفتنة 

ت اإىل جمازر �ســد امل�ســيحيني. وقد اأّدى الأمري عبد القادر اجلزائري  كربى اأدَّ

- الذي كان ال�ســتعمار الفرن�ســي قد اأبــعده من اجلزائر - دوًرا كبرًيا يف اإيقافها 

وحماية اأرواح امل�ســيحيني وممتلكاتهم. وقبل ذلك بقليــل انفجرت يف جبل لبنان 

ــدة للغاية تتعلَّق بال�رشاع  فتنة طائفية كربى بني الدروز واملوارنة لأ�ســباب معقَّ

جه ال�رشاع القوي بني كل  ، الذي اأجَّ
ْ

بــني كبار الإقطاعيني من هاتنْي الطائفتــني

من فرن�سا واإجنلرا للهيمنة على هذا اجلزء املحوري من امل�رشق العربي. ول بدَّ 

هنا من الإ�ســارة اإىل اأنَّ فكرة اإعادة يهود اأوروبا اإىل فل�ســطني ن�ساأت يف الدوائر 

الدبلوما�سية الربيطانية حينذاك ل�سّد النفوذ املت�ساعد لفرن�سا يف املنطقة عرب الطائفة 

املارونية، وكذلك عرب احلكم امل�رشي اأيام حممد علي.

ر بني العرب اأنف�سهم  �ست لأمناط خمتلفة من التوتُّ هذه الأو�ســاع والتطورات اأ�سَّ

حول م�ســريهم يف خ�ســّم اإ�سارات خمتلفة لهتزاز ال�ســلطة العثمانية التي كانت 

 خمتلفنْي؛ بْل 
ْ

حتميهــم اإىل ذلك احلني، وت�ســاعد قوة اأوروبــا املتميِّزة بوجهــني

ــد يف جزء وا�سع من  ، املتج�سِّ
ّ

 عربالنزوع ال�ســتعمارّي ال�ستعالئي
ْ

متناق�ســني

الثقافة الأوروبية جتاه الثقافات وال�سعوب الأخرى، مبن فيهم الأتراك والعرب 

من جهة؛ واملبــادئ اجلديدة التحّررّية التي كانت حتملها فل�ســفة الأنوار ومبادئ 

الثورة الفرن�ســية، والتي كانت تف�ســح كل اأنواع الظلم والقهر والقمع وحالت 

انعدام العدالة القت�ســادية والجتماعية ، اأكان م�سدر هذه الأو�ساع يرجع اإىل 

�سوء تطبيق الدين اأم اإىل ا�ستبداد احلّكام والإقطاعيني، من جهة اأخرى.

▪ احلالة يف د�ل املغرب العربي
تختلــف احلالة يف املغرب العربي عّما هي عليه يف امل�ــرشق العربي نظًرا لنوعية 

ال�ستعمار الفرن�سي )والإيطايل(، الذي مار�ش يف اجلزائر �سّتى اأنواع ال�ستيطان 

وتهمي�ش ال�ســكان املحليــني وقمعهم وطردهم من املناطق اخل�ســبة؛ هذا اإ�ســافة 

اإىل �ســعي ال�ســلطات ال�ســتعمارية اإىل التفريق بني العن�رش الرببري والقبْيلي، 

والعن�رش العربي؛ ف�ســاًل عن جناح هذا ال�ستعمار يف اقتالع اجلزائريني اليهود 
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مــن جذورهم الأ�ســلية مبنحهم جماعًيا اجلن�ســية الفرن�ســية واإدماجهــم يف البنية 

الجتماعية للم�ســتعمر، وكذلك تراجع ا�ســتعمال اللغة الوطنيــة العربية، اإّل يف 

املدار�ــش الدينية. وكما يف امل�رشق العربي حيث زرع امل�ســتعمر بذور الفتنة بني 

اأبنــاء الطوائف واملذاهب والأعراق املختلفة، ترك امل�ســتعمر يف املغرب العربي 

هة، ُفِقــَد من خاللها  بنية اقت�ســادية واجتماعيــة وثقافية ولغوية منحرفة وم�ســوَّ

ال�ســتقرار التقليدي بني املدينة والريف، وبني العرب والرببر، وفتحت املجال 

اأمام القالقل.

ــا، كمــا امل�رشق العربي،  واجلديــر بالذكر اأنَّ املغرب العربي قد عرف هو اأي�سً

حركة تنوير واإ�ســالح ديني كبرية متيَّزت باأ�ســماء جليلة مثل ال�ســيخ خي الدين 

د الديني  التون�سي اأو ال�سيخ بن بادي�س وغريهم من العلماء. غري اأنَّ رياح الت�سدُّ

ــا يف املغرب العربي، واإنَّ مع بع�ش الفارق الزمني لظهورها يف  �ســتظهر اأي�سً

امل�ــرشق. ويف املنطقتنْي، اأ�ســبح ا�ســتعمال الت�ســدد الديني متعــّدد اجلوانب ومتَّ 

توظيفه، �سواء لتاأكيد الهوية امل�ســركة الإ�سالمية بهدف التغلُّب على النق�سامات 

ث عنه يف ما بعد  املجتمعيــة املختلفــة، اأم للمطالبة بالعدالة الجتماعية كما �ســنتحدَّ

)اأنظر امللحق رقم 2و3(. 

دة للتيارات الفكرية ال�سيا�سية  2- اللوحة املعقَّ

رون الإ�ســالحيون العرب، مــن م�رشقّيني ومغاربة، من رجال دين  عمل املفكِّ

ومدنيــني، على التفاعل الإيجابي مع مبادئ فل�ســفة الأنــوار واملناداة باحلريات 

العامة، واإر�ساء دعائم املواطنية وامل�ساواة، واإ�سالح �سوء تطبيق املبادئ الدينية 

والتم�سك بتقاليد اجتماعية ل متت ب�سلة اإىل الأخالق الدينية ال�سحيحة. كما دعوا 

اإىل الوحدة والت�ســامن اأمام ال�ســتعمار الأوروبي. لكنَّ الجتاهات يف الدعوة 

اإىل الوحدة كانت متعددة ومتناق�ســة يف ما بينها؛ ما اأبطل اإىل حد بعيد فاعلية هذا 

اجلانب من الفكر العربي املنق�سم اأ�سا�سَاً اإىل �سّتة تيارات رئي�سية على الأقل، بداأت 

يف نهاية القرن التا�سع ع�رش وتبلورت وتكاثرت خالل القرن الع�رشين:

ل ينادي باحلفــاظ على �حدة امل�سلمي من اأتراك وعرب ملواجهة  ▪ التيار الأ�َّ
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الغزو الأوروبي باأ�ســكاله املختلفة التي كانت تطال كل املجتمعات الإ�ســالمية، 

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

▪ التيـــار الثاين املنادي بال�ســغط على ال�ســلطات العثمانيــة لتحقيق ل مركزية 
�سيا�سيـــة يف ال�سلطنة تعيد للعرب احلد الأدنــى من حريتهم ومن مكانتهم ومن 

 ي�ساركوا على قدم امل�ساواة مع العن�رش 
ْ

تاأثريهم على احلكم لدى الباب العايل، لكي

الركي يف �سّد الهجمة ال�ستعمارية يف اتخاذ القرارات امل�سريية. ويف املغرب 

العربي املحتّل من جانب فرن�ســا، اأ�سبحت املطالبة بامل�ساواة بني امل�ستوطنني من 

الأ�ســول الأوروبية واأهل البلد، من دون امل�ســا�ش بالأحوال ال�سخ�سية ونظام 

العائلة ح�سب مقت�سيات ال�رشيعة الإ�سالمية، تطغي على الق�سايا الوطنية.

▪ التيـــار الثالث الأكرث راديكالية واملعادي لالأتراك الذي اأ�ســبح يطالب بعودة 
اًل العن�رش  ديه(، حممِّ اخلالفة اإىل العن�رس العربي )عبد الرحمن الكواكبي وموؤيِّ

د  الركي الغازي للوطن العربي م�سوؤولية النحطاط والتخلُّف. هذا التيار �سيتجدَّ

ــخ يف القومية العربية احلديثة التي تطّورت عقيدتها ب�سكل كبري يف القرن  وير�سَّ

خــني واملثقفني العرب الذين  الع�رشين. و�ســيقابل هذا التيــار تيار اآخر من املوؤرِّ

لون العرب م�ســوؤولية انهيار ال�ســلطنة يف ِق�سمها الآ�ســيوي، و�سيعزون  �ســيحمِّ

هيمنة اأوروبا على العرب اإىل اإقدام العرب على الق�ســاء على الت�سامن ووحدة 

امل�ســري بني العن�رش الركي والعن�ــرش العربي حتت تاأثري الأفــكار الأوروبية 

املن�ساأ و�سيا�سات الدول ال�ستعمارية.

▪ التيار الرابع هو التيار العر�بّي العلمايّن احلديث، وهو تكملة حلركة النه�سة 
ــد يف اأحزاب �سيا�ســية كبرية، وب�ســكل خا�ش التيار النا�رشي  العربية وقد جت�سَّ

والتيار البعثي وحركة القوميني العرب. وقد كافح الإعالم الغربي وبع�ش من 

ًعا يف كثــري من الأحيان باأنَّ هذه  الإعالم العربــي هذه التيارات ب�رشاوة متذرِّ

ي اإىل ا�ســطهاد العرقيــات الأخرى املتداخلة  العروبــة هي عرقية الطابع وتوؤدِّ

مــع العن�ــرش العربي يف امل�ــرشق كما يف املغرب. كما متَّ و�ســف هــذه القومية 

ا اأبناء ما ي�سّميه الغرب  ها معادية لالإ�ســالم والقيم الإ�سالمية وهي من �سنع اإمَّ باأنَّ

ــنع م�سلمني فقدوا اأ�ســالتهم وجذورهم واعتمدوا الثقافة  »الأقلّيات«، اأم من �سُ
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ك مبوروثهم. وقد انت�رشت هذه النظرة يف منطقة املغرب  الغربية بدًل من التم�سُّ

العربي ابتداًء من اأواخر الثمانينيات، حيث اأ�سبحت كلمة »بعثي« مرادفة لكلمة 

»قومي ملحد« معادي لالإ�سالم و»عربي عن�رشي« جتاه العرقيات الأخرى.

ــد يف اأنواع خمتلفــة من القومّيـــات القطرّية التي كانت  ▪ التيـــار اخلام�س جت�سَّ
تعتمد اخل�سو�سيات املناطقية واملذهبية اأو الع�سائرية، اأو احل�سارات القدمية مثل 

الفرعونية والبابلية والفينيقية، �ســبًبا رئي�ســًيا يف احلفاظ على الكيانات القطرية، 

كما ر�ســمها امل�ستعمر الأوروبي على ح�ســاب الوحدة الع�سوية بني العرب. كما 

اأنَّ هذا الجتاه كان اأ�ســا�ش تطوير نزعات قومية خا�ســة باأبنــاء العرقيات غري 

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

د يف تطوير  ▪ التيار ال�ساد�س الذي ظهر يف الثالثينيات من القرن املا�ســي جت�سَّ
ا  ا وثقافيًّ عقيدة القومية ال�سورية املنادية بوحدة بالد ال�سام بو�سفها كياًنا ح�ساريًّ

ــا، يتميِّز باملزج بني ح�ســارات �ســابقة مثل احل�سارة البيزنطية  وتاريخيًّا خا�سًّ

واحل�ســارة ال�رشيانية الآرامية التي تفاعلت وتوّحدت يف القالب العربي ب�ســكل 

خمتلف عن �ســائر املناطق العربية ك�ســبه اجلزيرة العربيــة اأو جمتمعات املغرب 

العربــي، مع بقاء نظرة �ســبابية اإىل و�ســع بالد ما بني النهريــن )العراق( يف 

رها اأنطون �سعادة وحمازبيه. عقيدة القومية ال�سورية كما طوَّ

▪ التيار ال�سابع الذي ظهر يف املرحلة نف�سها؛ اأْي يف الع�رشينيات والثالثينيات من 
القرن املا�ســي، هو التيار املارك�سي العربي الذي بقي تياًرا ُنْخَبوًيا يف مراحله 

ا اأخذ بعًدا جماهريًيا ل ميكن نكرانه يف اخلم�ســينيات وال�ستينيات حني  الأوىل، اإمنَّ

ــا تيارات القومية العربية بعًدا ا�ســراكًيا ُم�ْسَتلهًما من جتارب الحتاد  اأخذت اأي�سً

ال�ســوفييتي ودول اأوروبا ال�رشقية. وقــد منا لدى التيار ال�ســيوعي العربي ُبعد 

 بتاأثري من الو�ســع ال�ســعبي العام، خا�سًة بعد اأن برز ف�سل كل املحاولت 
ٌ

قومي

ــا يف ن�ســاأتها الأوىل  الأممية للت�ســالح بني ال�ســهيونية ال�ســراكية الطابع اأي�سً

ــًدا للمطالب العربية يف  والقوميــة العربية، واتخاذ الحتاد ال�ســوفييتي موقًفا موؤيِّ

ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي.
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▪ التيار الثامن: بعد النكبات الع�ســكرية املتتالية اأمام اعتداءات الكيان ال�ســهيوين 
وتراجع نفوذ تيارات القومية العربية باأ�ســكالها املختلفة با�ستبدالها بالنفوذ املتعاظم 

لالأقطــار العربية امل�ســّدرة للنفــط يف منطقة اخلليج العربي بــرزت اأيديولوجية 

ال�سحوة الإ�سالمية بدياًل لف�ســل ال�سحوة القومية، وانت�رشت ب�سكل �رشيع يف كل 

اأنحاء الوطن العربي والعامل الإ�ســالمي. وقد متَّ توظيفها ب�ســكل مكثَّف يف اإطار 

مكافحة التيارات املارك�ســية املختلفة وجتنيد ال�ســباب العرب من جن�سيات خمتلفة 

لقتال اجلي�ش ال�سوفييتي امُلحتّل يف اأفغان�ستان.     

د تناق�سات الّتيارات الفكرّية �انفجارها يف الأقطار العربية 3- جت�سُّ

هــذه هي اللوحة املعّقدة للتيارات الفكرية ال�سيا�ســية منذ الن�ســف الثاين من القرن 

التا�ســع ع�رش. فــاإذا كانت مبــادئ فل�ســفة الأنوار قــد تاأقلمت مع البيئــة العربية 

والإ�سالمية ب�سكل اإيجابي، بحيث اأ�سبحت حتظى بنوع من الإجماع لدى النخبة 

املثّقفــة واملنفتحــة على احل�ســارة الأوروبيــة مبيزاتها احلديثة، فقــد بقي خارج 

ــكوا باملــوروث حول ال�رشيعة  هــذا التفاعل جزء مهم من علماء الدين الذين مت�سَّ

د �ســمن اإطار فكر قومي اإ�ســالمي ل يعرف بالقوميات  الإ�ســالمية ب�ســكل مت�سدِّ

اللغويــة والثقافيــة والعرقية الطابع. كما اأنَّ عدم انت�ســار العلــم واملعرفة خارج 

اأو�ساط نخبة قليلة من الوجهاء حال دون �سياغة ثقافة عامة جديدة خا�سة بالعرب 

�سمن منظومة فكرية متما�سكة. 

ر �العداء بي تيار قومي اإ�سالمي يبحث  اء ذلك، ن�ساأ هذا النمط من التوتُّ جــرَّ

عن وحدة امل�سلمني ويعادي وحدة العرب اأو ل ُيْعَطى له اأهمية ُتذكر يف ال�رشاع 

�سّد القوى ال�سهيونية وال�ســتعمارية من جهة؛ �التيار القومي العربي املتنامي 

ل مرة على  يف القرن الع�رشين، خا�ســة بعد احلرب العاملية الثانيــة؛ اإذ برز لأوَّ

ال�ساحة ال�سعبية تيارات جماهريية الطابع مثل النا�رشية والبعث وحركة القوميني 

العــرب، من جهة ثانية. ناهيك عن تنامي الع�ســبيات القطرية يف الوقت نف�ســه 

ل الع�سبية القطرية  ويف املرحلة التاريخية نف�ســها؛ بْل يف كثري من الأحيــان توغُّ

�سمن الأحزاب العقائدية املنادية بالعروبة واملتناف�سة يف ما بينها على زعامة التيار 

ال�سعبي اجلارف انطالًقا من قاعدة قطرية، عدا تناف�سها مع التيارات ال�سيوعية.



�0�

زْد علــى ذلــك عن�رش اآخر من التفرقة برز حني ا�ســتقلَّت الأقطــار العربية عن 

الهيمنــة الأوروبيــة، فبداأ ال�رشاع بــني الأنظمة العربية القطريــة على زعامة 

العــرب يف النظــام الدويل والإقليمي. وقد ا�ســتوىل على هذا ال�ــرشاع التناف�ش 

بــني الحتاد ال�ســوفييتي والوليات املتحــدة الأمريكية، خا�ســًة يف ظل دخول 

اء ذلك منط من النق�سام  �ش جرَّ الكيان ال�سهيوين طرًفا يف هذا التناف�ش. وقد تاأ�سَّ

بــني الأنظمة العربية ق�ســى علــى احلد الأدنى من الت�ســامن بينهــا، وزاد من 

الت�ســنُّجات والع�سبيات القطرية. فهذه هي الد�ل »املعتدلة«، وتلك هي الد�ل 

»الراديكالية«. تدعــو املجموعة الأوىل اإىل التقارب مع الوليات املتحدة لتقاء 

�رّش اإ�رشائيل وقدراتها الع�ســكرية، خا�ســًة بعد احتالل �ســيناء وال�ســفة الغربية 

واجلــولن، فيما تدعــو املجموعة الثانية اإىل »ال�سمـــود �الت�سّدي« واملمانعة. 

وقد تبلورت كل هذه التناق�ســات يف ن�سوء مروحة وا�سعة من احلركات الثورية 

الفل�ســطينية اإثر هزميــة اجليو�ش النظامية القْطرية العربيــة عام 1967، ونظًرا 

ل�ســعوبة توحيد هذه احلركات يف ا�ســراتيجية واحدة ملقاومة العدو ال�ســهيوين 

فــق عليها عربًيا، مــا اأّدى اإىل اأحداث اأيلول الأ�ســود يف الأردن و�ســاهم يف  متَّ

انفجار الو�سع يف لبنان ابتداًء من عام 1975.

كها حوة الإ�سالمّية �الّثورة الإيرانّية على ال�ساحة العربية �تفكُّ 4- تاأثي ال�سّ

حوة« الدينية  حني غزا الحتاد ال�ســوفييتي اأفغان�ســتان، اأ�ســبحت تيارات »ال�سّ

الإ�سالمية التي انطلقت من دول اخلليج العربي بدياًل للقومية العربية يف املنطقة، 

تن�ــرش عرب �ســيل من الو�ســائل الإعالمية اجلديــدة نظرة بديلــة ومعادية للنظرة 

القومية العربية؛ اإذ عّدت ال�سحوة الإ�سالمية اأنَّ احتالل اأفغان�ستان ق�سية مركزية 

للعرب وامل�سلمني، وذلك على ح�ساب الهتمام بق�سية فل�سطني، ما �سّهل ح�سول 

احلدث التاريخي املريب بغزو لبنان من جانب اإ�رشائيل يف عام 1982 وو�سول 

جي�ســها اإىل بريوت وحما�رشتها ب�سكل وح�سي على مدى ثالثة اأ�سهر، من دون 

ك الأنظمة العربية �ساكًنا اأمام مثل هذه الفاجعة ملا كان لبريوت من مكانة  اأن حترِّ

ثقافية مرموقة لدى العرب.
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ويف املرحلة التاريخية نف�ســها، متَّ تاأ�سي�ش منظمة املوؤمتر الإ�سالمي وموؤ�س�سات 

عة عنها، ترفع راية الق�ســايا الإ�ســالمية  عّدة اقت�ســادية واجتماعية الطابع متفرِّ

وتناف�ــش اجلامعة العربية كمنرب عربي وكمنظمة اإقليمية لتاأمني ت�ســامن العرب 

يف النظام الدويل. واأ�ســبح الهتمام يتزايد حول ق�سايا امل�سلمني يف العامل. فبعد 

اأفغان�ســتان انتقل الركيز اإىل البو�ســنة وال�سي�ســان والفلبني وكو�سوفو...اإلخ، 

اإىل اأن اأ�ســبحت الق�سية الفل�سطينية ق�ســية من بني ق�سايا متعّددة تخ�ّش امل�سلمني 

وتعاجلها بع�ش احلكومات العربيــة القريبة من الوليات املتحدة مع حكومة هذه 

المرباطورية اجلديدة التي حلَّت حمل ال�ستعمار الأوروبي.

وقد منت يف امل�رشق العربي كما يف املغرب العربي، حركات التكفري التي متار�ش 

ا متار�سه �سّد القوى ال�ستعمارية اجلديدة )الوليات  العنف �ســّد امل�سلمني اأكرث ممَّ

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

ا�ستمرَّ هذا النهج املوؤ�سف بعد �سقوط الحتاد ال�سوفييتي �بر�ز اإيران كالعب مهّم 

يف منطقة ال�رشق الأو�سط، بنظام �سيا�سي جديد اأنتج نوًعا من التثاقف ال�سيا�سي 

بـــي املور�ث التقليدي امل�ستوحى من املذهـــب ال�سيعي، �بي عنا�رس من 

احلداثـــة ال�سيا�سيـــة �خطاباتها املختلفة. وكمــا هو معلوم فقد اأ�ســبحت هذه 

الثورة نقطة خالف حاّد بني العرب، كما كان احلال �سابًقا يف العالقة مع الحتاد 

ال�ســوفييتي، اإىل درجة مغامرة النظام العراقي يف حماولة بائ�ســة لغزو اإيران، 

الدولة ذات الأرا�ســي ال�سا�ســعة التي يزيد عدد �ســكانها اأربــع مرات على عدد 

�سكان العراق.

والنتيجــة اأنَّ العــرب ابتعدوا اأكرث فاأكرث عن نقطة �ســعفهم وعجزهم الرئي�ســي 

ــد يف ف�ســلهم يف احلفــاظ على اأرا�ســيهم، �ســواء يف فل�ســطني اأو لبنان اأو  املتج�سِّ

�ســورية، اأو م�رش، التي دفعت ثمًنا باهًظا ل�ســتعادة �سيناء بابتعادها النهائي عن 

تراثها القومي العربي وعن مركزيتها يف ال�ســوؤون العربية ل�ســالح دول اخلليج 

ق ال�رشخ واخلالفات بني العرب ب�ســكل مثري للده�ســة بالن�سبة اإىل  العربي. وتعمَّ

عاتها املذهبية كما يف اأي  قوم يت�ســاركون اللغة والثقافة والتاريخ، والديانة مبتفرِّ

دين اآخر. وهذه هي احلالة التي ل نزال نعي�سها اإىل اليوم.
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فما العمل، اإًذا؟

يف نظرنا ل بدَّ من الركيز باأولوية ق�سوى على هذا النحطاط يف م�ستوى الفكر 

ال�سيا�ســي العربي واآلية توليده لتناق�ســات متوا�ســلة بــني املفّكرين العرب وبني 

ر  الأنظمــة القْطرية القائمة، املندرجة يف ال�سيا�ســات النق�ســامية الطابع التي توؤثِّ

علــى �رشائح وا�ســعة من الراأي العام العربي. وب�ســكل خا�ــش، يجب الركيز 

على اإعادة امل�ساألة القت�ســادية، بكل الأبعاد التي ا�ستعر�سناها، اإىل �سلب الفكر 

ال�سيا�ســي العربي كبديل للتجاذبات التــي اتخذت طابًعا عقيًما حول الهوية ونظام 

القَيم. وهي اإ�ســكالية نتخبَّط فيها منذ عهد النه�ســة الأوىل حتت عنوان »الأ�سالة 

واحلداثة«، وا�ســتحالة التوفيق بينهما. وقد اأخذت هذه الإ�سكالية طابًعا اأكرث حدة 

حني احتلَّت ق�ســية العودة اإىل املوروث الديني كعن�رش هوية جامعة، وم�ســدر 

ح�ــرشي لنظام القَيم، ال�ســدارة يف الإعالم والبحوث الأكادميية على ح�ســاب 

ا وذوباًنا يف منظومة  عنا�رش الهوية العربية؛ ما زاد ق�سية الهوية العربية غمو�سً

ي هذا احلل النظري  اإ�سالمية متعددة املدار�ش واملذاهب والقوميات، دون اأن يوؤدِّ

اإىل اإزالة التوترات والت�سنُّجات يف ما بني العرب اأنف�سهم اأو بني العرب والفر�ش 

اأو الأتراك.

ل �سك اأنَّ الغالبية الكربى من ال�سعوب العربية تدين بالإ�سالم، لكن الدين والقَيم 

نوا العن�رش احل�رشي للهوية، فالهويات اجلماعية هي دوًما  الدينية ل ميكن اأن يكوِّ

ة التي يطمئن اإليها ال�ســخ�ش هي  بة من عنا�رش خمتلفة، واإنَّ الهوية امل�ســتقرَّ مركَّ

نة لها، بنية متما�ســكة ومتكيِّفة مع الأو�ساع  الهوية التي تتميَّز ببنية العنا�رش املكوِّ

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

لة والواقع امُلعا�ش،  ا عن الإنف�سام بني الهوية املتخيَّ اأما اأمرا�ش الهوية فهي تنتج اإمَّ

ا عن �ســيطرة حديدية لعن�رش واحد من الهويــة على كل العنا�رش الأخرى،  واإمَّ

ا انف�سال الإن�سان عن واقعه؛ ومن ثم عدم قدرته على احلياة ب�سكل  ما يخلق اأي�سً

ال.  وفعَّ
ّ

دينامي
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وجتدر الإ�ســارة هنا اإىل اأنَّ املحاولت الفكرية والثقافية املتعّددة واحلثيثة للتوفيق 

بني القومية الدينية الطابع ب�ســكل ح�رشي، والقومية احل�سارية الثقافية املرتِكزة 

علــى اللغة والتاريخ امل�ســَركنْي، التي جتعل مــن العرب كتلة لها خ�سو�ســيتها 

بالن�ســبة لل�سعوب الإ�سالمية الأخرى، مل تف�ِش اإىل الآن اإىل مداواة الإرها�سات 

الُهويتّية التي نتخبَّط فيها، كما مل حُتل دون توظيف الدين باأ�ســكال م�ســيئة للدين 

نف�سه يف املعارك ال�سيا�سية قطرًيا وقومًيا ومع العامل اخلارجي.

وهــذا ل يعني النظر اإىل الأحزاب ال�سيا�ســية التي ترفع رايــة الدين يف براجمها 

وتطلُّعاتها نظرة عداء مطلقة ورغبة يف الق�ساء عليها، اإل يف حالت املجموعات 

الإرهابيــة التكفريية الطابع، على خالف الأنــواع املختلفة من الأحزاب املوؤمنة 

باأهمية الدين يف احلياة ال�سيا�سية، التي تقبل بتعددية الآراء ومبادئ حرية الإميان 

ا يف مو�ســوع الُهوّية وطرق الو�سول  واملعتَقد واحلريات الفردية الأخرى. اإمنَّ

ل املجتمعات، فاإنَّ اخليار ل بدَّ منه يوًما ما  اإىل هوية جماعيــة مطْمِئَنة ورحبة تفعِّ

بني الركيز على الهوية الدينية ب�سكل اأ�سا�سي، اأو الركيز على عنا�رش مو�سوعية 

ــن وحدة العرب، وحتول مــن ثم دون الهــروب اإىل الأمام بتخيُّل  دنيويــة توؤمِّ

اإمكانية وحدة امل�سلمني عرب القوميات واللغات والثقافات واحل�سارات املختلفة.

ــك باملبادئ الأ�سا�سية الآتية:  لكن، بانتظار ن�ســوج هذا اخليار، فال بدَّ من التم�سُّ

احلفاظ على تعددية املذاهب الدينية �سمن املجتمعات العربية التي تتميَّز بها، وهذا 

جزء اأ�سا�ســي من احلفاظ على حرية الفكر والجتهاد كما �سرناه لحًقا، واحرام 

كل مذهــب لالآخر، ومبداأ اإدانــة توظيف الدين يف املعرك ال�سيا�ســي، القطري 

ا غ�ش الطرف عن هذه املبادئ ف�سي�سمح بتعميق الأنواع املختلفة من  والقومي. اأمَّ

ال�رشوخات العقائدية بني العرب اأنف�سهم.   

 لذا فاإنَّ املقرحات الآتية ت�ســب جميعها يف ال�ســاأن الفكري واملوؤ�س�ســاتي، الذي 

ا مهَماًل من جانب القوى الداعية للعروبة باأ�سكالها املختلفة، وذلك  ا اأ�سبح اأي�سً رمبَّ

 �سنة. 
ْ

 نخرج من املجادلت العقيمة التي نتخبَّط فيها منذ مئتي
ْ

لكي

ل والعمل من اأجل تقوية  على هذا الأ�ســا�ش نطرح خم�ســة حماور رئي�ســية للتاأمُّ
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 ترتقي اإىل امل�ســتوى 
ْ

ثقافتنــا يف الفكر وال�سيا�ســة والقت�ســاد وتطويرهــا، لكي

يات والأخطار املت�ســاعدة التي تهّدد م�ســري الأمة.  املطلــوب يف مواجهة التحدِّ

وهذا ما �سن�ستعر�سه يف اجلزء الرابع من هذه الدرا�سة.

اجل��زء الرابع: الّث��ورة الفكرّية واملوؤ�ّص�ص��اتّية املطلوبة لتخط��ي االإرث التاريخّي 

ومقيِّدات الو�صع احلايل يف التنمية االقت�صادّية واالجتماعّية

اإنَّ املعاينة التي اأجريناها  يف الأجزاء الثالثة ال�ســابقة ت�ســري مبــا ل لب�ش فيه اإىل 

اأنَّ املجتمعات العربية تعي�ش حالة انف�ســام عميق عن الواقع املعا�رش، حيث اإنَّ 

التناف�ش القت�ســادي والإنتاجي والإبداعي هو ال�سمة الأ�سا�سية حلياة املجتمعات 

الب�رشيــة، فيما ل يزال الوطــن العربي يتخبَّط يف م�ســكالت الهوية الناجتة عن 

العجز التنموي. ومن الالفت للنظر اأنَّ الهيمنة القت�سادية والإنتاجية التي كانت 

متار�سها حفنة قليلة من الدول الغربية املتقدمة �سناعًيا، �سواء يف عهد ال�ستعمار 

اأو يف ما بعده اإثر نهاية احلرب العاملية الثانية، قد بداأت تتزعزع. ومردُّ ذلك اإىل 

اأنَّ الكثري من املجتمعات خارج املجموعة الغربية قد دخلت يف ثورات �ســناعية 

زة ذاتًيا، وعرفت كيف ت�ســتغّل حركة العوملة القت�سادية واملالية  م�ســتقلة ومركَّ

العمالقــة لبناء قدراتها الإنتاجية الذاتية، غــري انَّ املجتمعات العربية بقيت بعيدة 

عن هذا التطور واأ�سرية هيمنة اقت�ساد الرْيع، النفطي وغري النفطي. ويف نظرنا 

اأنَّ هذا الو�ســع هو الذي اأنتج اإرها�ســات الهوية العربية كما و�ســفناها، والتي 

اأ�ســبحت ت�ســّل الفكر العربي باإدخاله يف دوامة طروحات اإمــا غْيباوية الطابع 

قة للغاية )نزعات القوميــة القطرية واملذهبية  )نزعــات القوميــة الدينية( اأو �ســيِّ

والعرقية(، وكل هذه الطروحات ل تعطي اأية اأهمية لق�ســايا الإنتاج وا�ستيطان 

العلم والتقنيات يف املجتمعات العربية.

وكما �ســبق اأن ذكرنا، اإنَّ جتاهل الق�سايا القت�ســادية الرئي�سية لي�ش باجلديد يف 

حياتنا الفكرية املعا�رشة، وهي جزء من اأزمة فكرية متوا�سلة منذ ع�رش النه�سة 

حالــت دون الو�ســول اإىل التوفيق بني التم�ّســك باملوروث الدينــي والتاريخي 
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مــن جهــة، ودينامّية تطــور عنا�رش احلداثــة و�رشعتها من جهــة اأخرى. وقد 

انعك�ســت اأزمة الفكر على كل ميادين احلياة املجتمعيــة يف العامل العربي، الدينية 

منها كما القت�ســادية والثقافية وال�سيا�ســية. ولذلك ل بدَّ من اإطالق حركة فكرية 

ــط وال�ســطحي الذي ي�ســود  جديدة متحّررة من الأمناط اجلامدة من التفكري املب�سَّ

اجلــزء الأكرب من البحــوث والدرا�ســات يف كل هذه املياديــن، والتحّرر كذلك 

ــا التي تاأتي من الدوائــر الغربية ومنظمات  مــن الأمناط اجلاهزة واجلامدة اأي�سً

الأمم املتحدة. ول ميكن للمراقب هنا اإلَّ اأن يلحظ تق�ســيم الفكر العربي حالًيا اإىل 

مدر�ســتنْي متناق�ســتنْي؛ الأوىل تتميَّز باتباعية �ســاملة ملا تطرحه الدوائر الغربية 

اقة حول الدميقراطية وحقوق الإن�ســان  مــن مقولت ومفردات ومرادفــات برَّ

واحلكم ال�سالح وال�سفافية والتمكني وامل�ساءلة، من دون الأخذ باحل�سبان ال�سمات 

اخلا�ســة للمجتمعات العربية، ومن دون اأن تزيد بكّل تلك املقولت �سيًئا ذا قيمة 

على مبادئ فل�ســفة الأنوار والثورة الفرن�سية؛ اأما الثانية فهي تتميَّز برف�ش �سامل 

لــكل هذه الطروحات واملقولت وتنكفئ على ت�ســور خيــايل وجامد للموروث 

الديني. 

ومن اأجل التغلُّب على هذا النق�سام اخلطري، ميكن طرح الجتاهات الإ�سالحية 

الآتية: 

اأ�ًل: الثورة املطلوبة يف الفكر العربّي

 اأ- النفتاح على احل�سارات الآ�سيوّية الكربى

 ل بــّد اأن تنفتــح الثقافــة العربية على التاريــخ الغني للح�ســارات الأخرى غري 

ح�سارة اأوروبا التي ت�سّده اإليها اإعجاًبا اأو كرًها، ذلك اأنَّ النجاحات الكبرية التي 

ح�ســلت يف الدول املنتمية لتلك احل�ســارات هي لفتة للنظر، �ســواء تعلَّق الأمر 

ا تركيا التي  باليابان اأو ال�سني اأو الهند اأو ماليزيا و�سنغافورة اأو تايوان، اأو اأي�سً

اأ�ســبحت يف عداد الدول القوية امُلهابة يف النظام الدويل. ول بدَّ يف هذا ال�ســياق 

�ش يف تاريخ تلك الدول وكيفية تاأقلمها مع ظروف ال�ستعمار؛  ن والتفحُّ من التمعُّ

ومن ثم التخلُّ�ش منه، وتعاملها مع املوروث الديني والثقايف وتطويعه وتوظيفه 
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ب�ســكل اإيجابي وبنَّاء يف التاأقلم مع قيم احلداثة القت�ســادية وال�سيا�سية وت�رّشفاتها 

ت العامل حتت وطاأة دينامّية املجتمعات الغربية وقّوتها. التي عمَّ

اإنَّ الفكــر العربــي اإجمــاًل ح�ــرش اهتماماتــه بالطــالع على جتــارب الدول 

الأوروبيــة، مبا فيها الثــورات املتتالية، بدًءا بالثورة الفرن�ســية وانتهاًء بالثورة 

اء هذا  البول�ســيفية، وهي ثورات اأنتجت احلداثة العاملية، فانق�سم الفكر العربي جرَّ

احلوار الثنائي العا�سف انق�ساًما حاًدا ل نزال نعاين منه بني املعجبني والراف�سني. 

وكان بالإمــكان، ومــا يزال، تخّطي هذا النق�ســام الذي ي�ســّل الفكر بالهتمام 

بتجارب احل�سارات والثقافات والأديان الأخرى وتاريخها يف جمتمعات ل تقل 

ى  عراقة عن املجتمعات العربية. وب�سكل خا�ش لبدَّ من درا�سة ما ميكن اأن ُي�سمَّ

النموذج الياباين الآ�سيوي يف ا�ستيطان العلم واملعرفة والتقنيات يف قلب املجتمع، 

ولي�ش فقط يف اأطرافه، لدى نخبة قليلة العدد ت�سارك الدول الغربية ثقافتها وبع�ش 

قيمها، فيما تبقى ال�رشائح الأخرى من املجتمع يف حالة التهمي�ش والفقر والبطالة، 

ويف مواقع اأخرى عّدة يف حالة من الأمية، خا�سًة لدى الإناث. 

ق حوله العرب منذ مئتْي �سنة ب- �رس�رة العودة اإىل لب ما تفرَّ

اإنَّ امليل املفرط اإىل النق�ســام لدى العرب، �سواًء بني الدول اأو داخل املوؤ�س�سات 

 ظاهــرة خطرية للغاية. والأخطر من ذلك 
َ

احلزبية اأو احلركات ال�سيا�ســية، لهي

ريــن واملثقفني قد ابتعدوا عن العمل الدوؤوب واجلاد وال�ســاق  اأنَّ الكثــري من املفكِّ

لتطوير الثقافة العربية والو�سول اإىل منظومة فكرية متما�سكة تاأخذ يف احل�سبان ما 

ح�سل يف التاريخ القدمي كما يف التاريخ املعا�رش، لتبيان ماهية هذا امليل النق�سامي 

وهــذه الع�ســبيات الفكرية التي و�ســلت اإىل درجــة اإنتاج حــركات عنف عبثية 

باأيديولوجيتها التكفريية �ســّد امل�ســلمني والعرب اأنف�ســهم. ويف هذا امل�سعى املفقود 

ل بــدَّ مــن الدخول يف عملية تراكم معــريف حقيقي بني تراثنا القدمي، خا�ســًة يف 

الكتابات الفل�سفية والتاريخية وال�سو�سيولوجية اخللدونّية الطابع، وتراث نه�ستنا 

اء لتجديد ما ي�ســلح اإىل اليوم  العربيــة الأوىل، وتقييمها بال�ســكل ال�ســحيح والبنَّ

من مبادئ حول احلرية واملواطنية، والت�ســديد علــى �رشورة حتديث املوروث 

لة الكثري من النا�ش من جميع الفئات الجتماعية. ر يف خميِّ املتحجِّ
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لع على جتارب ال�سعوب الأخرى؛ بْل نبقى  والغريب يف الأمر اأننا لي�ش فقط ل نطَّ

ها يف الأ�سا�ش مطروحة  اأ�رشى اإ�سكاليات مب�ّسطة و�سطحية عقيمة ل حلَّ لها، لأنَّ

ب�ســكل ل ي�ســمح باإيجاد احللول. احلقيقة اأننا حب�ســنا ثقافتنا ال�سيا�سية يف »مع�سكر 

غوانتانامو« فكري، رهيب الفاعلية، ل يعطينا اإل خياًرا واحًدا األ وهو امل�ســي 

يف �سدام ح�ســارات اأو الدخول يف حوار ح�ســارات واأتباع اأديان وثقافات. 

مــع العلــم اأنَّ الق�ســايا العربية ل متت ب�ســلة اإىل ق�ســايا حوار حــول الأديان 

والقيم والثقافات؛ بْل اإنَّ م�ســكلة العرب هي احتالل الأرا�ســي العربية ودخول 

اجليو�ش الأجنبية من الأرا�سي العربية وخروجها بكل حرية منذ غزو نابليون 

بونابرت، و�ســوء ا�ســتغالل خريات هذه الأمة، وعدم اكراث احلّكام والنخبة 

املثّقفة ب�ســكل جدي بق�ســايا ن�رش العلم واإطالق القــدرات الإبداعية والإنتاجية. 

وخري دليــل على ذلك ع�رشات املاليني من العرب والأكــراد والرببر الذين ما 

يزالــون يتخبطون بالأمية والفقر املدقع. ومثل هــذه احلالة تف�رشِّ اأن يكون حلم 

العن�رش ال�ساب العربي مغادرة الوطن اإىل جمتمعات متنح فر�ش النجاح واحلياة 

ن الأو�ساع املعي�سية. املهنية النا�سطة وحت�سِّ

 ج- اإطالق حرية الفكر �الجتهاد. 

اإنَّ اأم احلريات يف كل احل�سارات والثقافات والأديان هي حرية الجتهاد حول 

املوروث الثقايف مبا فيها اجتهاد وتاأويل الن�سو�ش الدينية الأ�سا�سية. وهي تعّد يف 

احلقيقة اأم احلريات؛ لأنَّ املبادئ احلديثة حول اأنظمة احلكم وحرية الإن�ســان يف 

اختيار من ميثِّل الأمة ترتبط ارتباًطا وثيًقا بحرية التعامل مع املوروث واإطالق 

ا تتعامل معه ومع عبقريته ب�ســكل  ر للمــوروث، اإمنَّ حــركات اإبداعيــة ل تتنكَّ

اد النه�ســة  ن ركائز نه�ســة فكرية وثقافية جديدة، وهذا ما �ســعى اإليه روَّ يوؤمِّ

العربية الأوىل وكبار امل�سلحني الدينيني من هذا اجليل دون اأن تنجح التجربة 

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

اإنَّ للمــوروث اأهميــة بالغة يف حياة املجتمعات بو�ســفه م�ســدر قّوة ومتا�ســك 

ا التعامل اجلامد وال�ســيِّق مع املوروث هو دوًما م�سدر انحطاط،  واإبداع، اإمنَّ

فيما التعامل اخلالق والإبداعي هو م�سدر القوة والنه�سة ودينامّية الفكر. ول بدَّ 
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ا اإىل اأنَّ التعامل اجلامد وال�سيِّق يكون ال�سند الرئي�سي للحكم  من الإ�سارة هنا اأي�سً

ن التنمية والرفاه للمجتمــع، فيما التعامل الإبداعي  ال�ســتبدادي الطابع ول يوؤمِّ

ر يهدف اإىل ا�ســتنفار كل قدرات الأمة وجتميعها  هو اأ�ســا�ش نظام �سيا�ســي متنوِّ

ات دولية عمالقة.  وتوظيفها لال�ستنها�ش والتاأقلم مع متغريِّ

 د- مــن دون الدخــول يف اجلدلية املعّقــدة بني العوامل الداخليــة واخلارجية يف 

تخّلفنا وعجزنا، فاإنَّ بذل اجلهد الداخلي يف جتديد الثقافة �الرتقاء بالفكر اإىل 

م�ستويات اأكث فاعلية هو من الأولويات الق�ســوى لإخراج الأمة من حمنتها. 

لها جزًءا كبرًيا من امل�ســوؤولية يف  واإذا كانت اأنظمتنا ال�سيا�ســية ل تروق لنا ونحمِّ

ترّدي الأو�ســاع، فيجب اأن ل نن�سى باأنَّ هذه الأنظمة اإْن ا�ستمرت وبقيت على 

ل  حالهــا من دون تغيري، فاإن ذلك يكون بفعل البيئة الثقافية والفكرية التي ت�ســهِّ

هذه ال�ستمرارية اجلامدة واحلائلة دون ا�ستغالل قدرات الأمة وا�ستنفارها. كما 

اأنَّ بروز حركات الت�ســّدد الديني واحلــركات التكفريية والغلو يف الدين الذي ل 

يتما�ســى وروح الدين احلنيف هما مبثابــة تعبري بليغ عن اأزمة فكر وفراغ ثقايف 

تعاين منها املجتمعات العربية.

 هــــ- ق�سية العدالة الجتماعية يف توزيع الأرباح �املداخيل يف القت�ســادات 

ها ق�سية مركزية يف القيم الإ�سالمية  ــا ق�سّية حمورّية، خا�سة اأنَّ العربية هي اأي�سً

الأ�سيلة؛ اإذ يو�ســي القراآن الكرمي، كما ال�رشيعة الإ�سالمية، بالعدالة يف اآلّيات 

توزيع الرثوات واملداخيل. وقد نتج عن انهيار التجارب ال�سراكية يف الأقطار 

العربيــة التي كانت قد اعتمدتها ترّكز كبري يف الــرثوات واملمتلكات. ولي�ش من 

رة للنفط  ًفا من الدول امل�سدِّ ال�ســدفة اأن تنبع حركات الت�ســدد الديني الأكرث تطرُّ

حيث الرثوة النفطية حُمَتَكرة من بع�ش الفئات، ول ت�سعر الفئات ال�سعبية مبنافع 

هذه الرثوة لتح�ســني اأو�ســاعها املعي�ســية. واإنَّ ال�ســعار املعروف »الإ�سالم هو 

احلــل« يرمز، يف نظرنا، اإىل املطالبة بالعدالة يف توزيع م�ســدر الرْيع النفطي 

هذا. ول ميكن تر�سيخ الولء امل�سرك للمواطنني وتوطيده اإلَّ من خالل �سيا�سات 

تدجمهــم يف قنوات احلداثة القت�ســادية، مع ما يعني ذلك من ولوج م�ســتويات 

معي�سية لئقة واإيجاد فر�ش العمل للجميع.
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ثانًيا: الثورة املطلوبة يف الأنظمة الرتبوية �الأكادميية العربية

اإنَّ حترير الفكر يتطلَّب اإعادة نظر �ساملة يف وظائف الأنظمة الربوية العربية. 

وقد ُكِتَب الكثري من الدرا�سات يف هذا امليدان، وعاجلت الدرا�سات ب�سكل خا�ش 

ق�ســية املناهج وطــرق التعليم. غــري انَّ حمتــوى الربامج مل ياأخذ ن�ســيبه من 

الهتمام، خا�سًة يف جمال العلوم الإن�سانية وب�سكل خا�ش علم الأديان وعالقتها 

بالعلوم الفل�سفية والنرثوبولوجية والتاريخية.

واجلدير باملالحظة هنا اأنَّ اأجدادنا قد �ســّدروا اإىل اأوروبا حب الفل�ســفة والبحث 

الفل�ســفي واإ�سكاليات التوفيق بني مقت�ســيات العقل ومقت�سيات الإميان، وهذا ما 

ل عاماًل اأ�سا�سًيا يف نه�سة اأوروبا الفكرية والقت�سادية، فيما اأ�سبحت الفل�سفة  �سكَّ

ها علم الكفر، فيما هي ريا�سة فكرية  يف عاملنا العربي من �ســبه املحظورات وكاأنَّ

ــل العقل ل�ســتيعاب التطّورات التاريخية الكربى وال�ســتفادة منها بدًل من  توؤهِّ

الر�سوخ لها، �سلًبا اأم اإيجاًبا، دون امل�ساهمة فيها.

اإنَّ العامل الفكري للجيل العربي ال�ســاب يقت�رش اليوم على ما ي�ســتقيه من و�سائل 

الإعــالم الب�رشية، اأكرث مّما ياأخذه من منظومة فكرية متكاملة ومتجان�ســة عرب 

املوؤ�س�ســة الربوية املحلية. وحينما يهاجــر الطالب العربي اإىل اخلارج من دون 

ه ي�سبح عر�سًة ملزيٍد  رة من بيئته وتاريخه، فاإنَّ اأن يختزن ثقافة وا�ســعة ومتجذِّ

من اإرها�ســات الُهوّية والنف�ســام يف ال�سخ�ســية، اإل اإذا قبل بالندماج الثقايف 

املطلق مع املجتمع الذي هاجر اإليه.

اأمــا و�ســع البحوث الأكادمييــة يف البلدان العربيــة فهو هزيــل؛ اإْذ ل يوجد يف 

اجلامعات ويف املوؤ�س�ســات البحثية اأي برامج بحثيــة يندمج فيها الباحثون لتقوية 

مات الثقافية لالأمة، فقد اأ�ســبح اجلزء الأكرب مــن البحوث ترداًدا وتكراًرا  املقوِّ

لإ�ســكاليات خمتلفــة ل تنا�ُســق يف ما بينها، وتتناول ب�ســكل رتيب اإعــادة اإنتاج 

املوروث، اأو تقليد الإ�ســكاليات الغربية حول املجتمعات العربية، من دون اأي 

جهد نقدي يف املقاربات التي تاأتينا من اجلامعات الغربية الكبرية.

ويف مــا يخت�ش بالعلــوم الدقيقة، فاإنَّ الإنتاج داخل الوطن العربي �ســعيف يف 

غياب اأي اأهداف وطنية )قطرية اأكانت اأم قومية(، علمية واقت�ســادية وا�سحة، 

ــر العلمــي والتكنولوجي الذي ل  لهــا عالقــة مبا�رشة باإيجاد �ســُبل معاجلة التاأخُّ

تزال تتخبَّط فيه املجتمعات العربية، وذلك �ســواء يف جمال التقنيات ال�ســناعية 
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واخلدماتية الطابع، اأو البحوث الطبية التي تعالج امل�ســكالت املحلية، اأو البحوث 

حول ا�ســتغالل الطاقة ال�سم�ســية اأو ال�ســتغالل الأمثــل للمياه النــادرة واإعادة 

تكريرهــا، وكذلك معاجلة النفايات وحت�ســني طرق البنــاء ...اإلخ من كل هذه 

املو�سوعات الأ�سا�سية لرفاهية ال�سعوب العربية. هذا ف�ساًل عن غياب الدرا�سات 

والبحوث والتطوير يف جمال الزراعة والتغذية. 

اإطار )3(: الفجوة املعرفّية �هجرة الأدمغة يف املنطقة العربّية

قام بع�ــش الباحثني العرب بتحديد الفجوات يف ال�سيا�ســات القت�ســادية والربوية التي تف�رشِّ 

الأداء املتــديّن لالقت�ســادات العربية)20(. وت�ســري نتائج هذه الدرا�ســات اإىل �ســعف التخطيط 

الربــوي، وزيادة كبرية يف عدد الطالب من دون زيادة منا�ســبة يف املوارد املالية والب�رشية 

ا اإىل الو�سع الهزيل للكثري من موؤ�س�سات  ال. وجتدر الإ�سارة اأي�سً لإدارة هذه الزيادة ب�سكل فعَّ

التعليم املهني و�سعف عالقتها بالقطاع اخلا�ش.

ْف على ذلك غياب �سيا�سة يف جمال الأبحاث والتطوير، والتكال الكبري يف امل�ستوى العايل  �سِ

من التعليم اجلامعي على املوؤ�س�سات اجلامعية الأجنبية العاملة يف الوطن، اأو على اإيفاد الطالب 

لتكملة املرحلة النهائية من درا�ســتهم العالية يف اخلارج. ويف هذا اخل�سو�ش تدل الإح�ساءات 

علــى اأنَّ عدد الطالب العرب يف اخلارج عام 1999 )120602( كان اأكرب من عدد الطالب 

ال�ســينيني )106036( اأو الهنــود )59932()21(. كما جتدر الإ�ســارة اإىل عدم وجود قنوات 

الت�ســال املوؤ�س�ســاتية بني القطاعات الربوية املختلفة والقطاع اخلا�ش والهيئات التي تخطط 

على م�ستوى القت�ساد الإجمايل.

وهــذه هي العوامل الرئي�ســية التي تف�رشِّ التاأّخر املعريف والتقني العربــي والإنتاجية الآخذة يف 

التديّن يف القت�سادات العربية. وي�سري د. زحالن يف بحوثه اإىل اأنَّ املجتمعات الإ�سالمية التي 

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

)21(According to UNESCO statistics in UNESCO Science Report 2005, as reported 
by A. Zahlan in Bridging the Knowledge Gap, presentation given to the Sixth 
Development Forum in Doha, Qatar, April 11-13, 2006.
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متثِّل 25 % من اإجمايل عدد �سكان العامل ل تقوم اإلَّ مبا ن�سبته 2.5% من البحوث يف العامل)22(. 

ل اأربعة اأ�سعاف هجرة  ها ت�ســكِّ ومردُّ هذه الظاهرة هي احلجم الكبري جًدا لهجرة الأدمغة؛ اإْذ اإنَّ

الأدمغــة الهندية. واإنَّ عدد العرب املغربني من فئات ذات التكوين العايل اأو ن�ســف العايل، 

يزيد على عدد املغربني ال�سينيني والهنود جمتمعني)23(.

ــ�ش لتحليل  وي�ســري تقرير منظمة اليون�سكو لعام 2005 عن العلم يف العامل، يف اجلزء املخ�سَّ

فجوة املعرفة يف الوطن العربي اإىل ال�سمات ال�سلبية الآتية:

▪ العدد ال�سئيل من ترجمة الدرا�سات العلمية الطابع ون�رشها.

▪ العدد ال�سئيل للكتب املرَجمة.

▪ �سبه غياب الدرا�سات العربية العلمية املذكورة يف املجالت العلمية العاملية الطابع، مع الإ�سارة 

اإىل اأنَّ املن�ســورات العلمية ال�ســادرة يف العامل العربي متثِّل 1.1 %  فقط من الإنتاج العاملي 

لتلك املن�سورات 

▪ غيــاب ابتــكار تكنولوجيات جديدة يف الوطن العربي، كما يدّل عليه الإنفاق ال�ســئيل للغاية 

على البحوث والتطوير، اإْذ مثَّلت 0.2% فقط من الناجت املحلي الإجمايل عام 2000، مقابل 

متو�ســط اإنفاق عاملي بواقع 1.7 %. واإنَّ عدد براءات الخراع ال�سنوية املمنوحة يف العامل 

العربي متدنٍّ للغاية.

▪ املعدل املتدين ل�ستعمال ال�سبكة الإلكرونية.

 .)ICT( الإنفاق ال�سئيل على التكنولوجيات واملعلومات والت�سالت ▪

▪ الإنفاق املتدين على التعليم العايل، وغياب ا�ســتقاللية اجلامعات، وجمود برامج الدرا�سات 

والتعليم بالن�سبة اإىل احتياجات القت�ساد املبني على املعرفة.

▪ غيــاب الرابط بني منهجيات التعّلم واخلربات املهنيــة والتدريب يف كل من القطاع اخلا�ش 

والقطاع العام)24(. 

 )22(See S.T.K Naim and Atta-ur-Rahman )editors(, Status of  Scientific Research in 
OIC Member States, COMSTECH, Pakistan, )in press, 2006(, cited by A. B. Zah-
lan, same source.  
See Zahlan, Bridging the Knowledge Gap, op. cit., p.5.                                                        )23( 

See UNESCO Science Report 2005, pp. 159-175.                                                                )24(
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 ثالًثا: تغيي نوعّية العالقة بي القطاع العام �القطاع اخلا�س احلديث ��رس�رة 

اإيجاد اإطار مرجعّي     

لقد متَّ و�سف هذه العالقة يف اجلزء الثاين من هذه الدرا�سة من خالل ا�ستعرا�ش 

اأوجه الق�ســور الرئي�سية يف كلٍّ من القطاع العام اأو القطاع اخلا�ش، وكذلك يف 

العالقة بينهما. ومما ل �ســك فيه اأنَّ �سيق الأفق القت�سادّي لدى النخبة احلاكمة 

قطرًيــا وعلى �ســعيد اجلامعة العربيــة من جهــة، واإغفال الق�ســايا اجلوهرية 

املذكورة �ســابًقا وغياب اخلطط امل�ســتقبلية باأهداف وا�سحة من جهة اأخرى، قد 

اأ�ســبحت حاجًزا منيًعا اأمام التقّدم القت�ســادي والجتماعي الفعلي ولي�ش التقّدم 

ال�سكلي فح�سب.

ويف هــذا املجــال ل بدَّ مــن الإ�ســارة اإىل اأنَّ تكــرار املقولت الدوليــة اجلديدة 

عة عنها حول احلكم ال�سالح وامل�ساءلة وحقوق الإن�سان والق�ساء  والأدبّيات املتفرِّ

علــى الفقر، ل تفيد تقّدم الفكر العربي يف تناوٍل جّدي مل�ســكالت الأمة يف غياب 

 على اأهداف وا�ســحة يف جمال الأداء القت�سادي، وُح�سن 
ٍّ

 مبني
ٍّ

اإطاٍر مرجعي

ا�ســتعمال املداخيل الرْيعية املتعّددة، والق�ساء على البطالة، ووقف نزيف هجرة 

الأدمغة، وا�ســتيطان العلم والتقنيات يف كل م�ســتويات املجتمع. فتطبيق احلكم 

ال�سالح وامل�ساءلة ب�ســكل خا�ش يتطّلب وجود اإطار مرجعي ُي�سنع حملًيا �سمن 

اإطار ا�ســراتيجية الق�ساء على اأوجه التخّلف العربي املختلفة، والعتماد املفِرط 

على م�سادر الرْيع وامل�ســاعدات اخلارجية وحتويالت املغربني يف اآليات النمو 

القت�سادي املقّيد التي و�سفناها يف هذه الدرا�سة.

رابًعا: تطوير �سيا�سات اقت�سادّية ن�ِسطة  

رة بني ال�رشكات العربية العاملة  يهدف هذا التطوير اإىل اإن�ساء عالقات اإنتاج متطوِّ

يف القطــاع احلديث، وهي قليلة العدد ومئات الآلف من املن�ســاآت القت�ســادية 

. اإنًَّ �رش  ال�ســغرية احلجم التــي تعمل باإنتاجية منخف�ســة ومبردود مايل متــدنٍّ

النجاح يف التنمية القت�ســادية، كما تدل عليــه كل التجارب العاملية، يف اأوروبا 

كما يف اآ�سيا، يكمن يف اإن�ساء عالقات اإنتاج بني القطاع احلديث والقطاع التقليدي 

ف القطاع احلديث قدرات املن�ساآت ال�سغرية احلجم يف  والال �ســكلي، بحيث يوظِّ
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 .Subcontracting امل�ســاهمة يف عمليات الإنتاج عــرب عالقات تعاقدية فرعيــة

وتقــوم يف هذه احلالــة ال�رشكات الكبرية احلديثة مب�ســاعدة املن�ســاآت ال�ســغرية 

مات  احلجــم عرب التدريب املهنــي وتوفري التجهيزات الالزمة ل�ســنع بع�ش مقوِّ

اإنتــاج ال�رشكات احلديثة. وهذا النوع من عالقة التعاقد الفرعي هو الذي ي�ســمح 

بالتدريــج بزيــادة كفاءة املن�ســاآت ال�ســغرية واإنتاجيتها يف جمــالت عّدة، مثل 

اإ�سالح تعطيل ال�ســيارات )امليكانيك(، والتجهيزات الكهربائية واأعمال احلدادة 

وال�سمكرة وامل�سابغ وعمل اجللود... اإلخ من مثل هذه الأن�سطة �سبه ال�سناعية، 

التي حتتاج اإىل دعم متعدد اجلوانب لتحديثها واإدماجها بالقطاع احلديث. 

ومن الالفت للنظر اأنَّ ال�رشكات العربية الكبرية جتهل متاًما هذا النوع من العالقة 

مع املن�ســاآت ال�ســغرية املحلية التي ميكن اأن تفيدها وتزيد من قدرتها التناف�سية يف 

الأ�سواق العاملية، كما تفيد القت�ساد املحلي ككل؛ نظًرا لأهمية املن�ساآت ال�سغرية يف 

خلــق فر�ش العمل، فيما متار�ش ال�رشكات العربية احلديثة هذا النوع من التعاقد 

الفرعي مــع ال�رشكات املتعددة اجلن�ســيات، حيث تتزاحف لتقيــم عالقة تعاقدية 

فرعيــة معها يف كل مــا يتعلَّق بقطاع املقــاولت اأو قطاع ال�ســناعات التحويلية 

اخلفيفة اأو قطاع ال�سترياد. ولبدَّ من اأن ي�سبح هذا العن�رش عاماًل اأ�سا�سًيا يف اأية 

ا�سراتيجية تنموية م�ستقبلية.  

خام�ًسا: تعديل الأنظمة ال�رسيبّية

ل بدَّ من القيام باإ�ســالحات جذرية يف الأنظمــة ال�رشيبية العربية بحيث تتناول 

لت اأعلــى الأرباح التي ل تاأتي من قطــاع الإنتاج؛ بْل تاأتي من  ال�رشيبــة مبعدَّ

ال�ســفقات املاليــة والعقارية واأعمــال الو�ســاطة املختلفة، وح�ــرش المتيازات 

ال�رشيبيــة باإنفاق القطاع اخلا�ش على الأبحــاث والتطوير وتدريب اليد العاملة 

وزيادة كفاءتها.

ا: اإجراءات لتن�سيط حركـــة الإبداع �تقوية النقابات املهنّية �منّظمات  �ساد�سً

اأرباب العمل �النقابات العمالّية 

 اأ- اإن�ســاء �سناديق ت�ســاعد املبدعني العرب على تطوير ابتكاراتهم داخل الوطن 

العربي ولي�ش خارجه، وت�سجيلها حلمايتها حملًيا ودولًيا.

 ب- حتريك النقابات املهنية، وب�سكل خا�ش النقابات الطبية والهند�سية والرابطات العلمية 

عات اأ�سحاب الخت�سا�ش، وكذلك غرف التجارة وال�سناعة والزراعة وجتمُّ
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يهــدف هــذا التحريــك اإىل الدخــول ب�ســكل مكثَّف يف عمليــات التثقيــف العلمي 

والتكنولوجي وتطوير جميع اأنواع اقت�ساد املعرفة، بدًل من ح�رش نوع اأعمالها 

يف احل�ســول على امتيازات خا�ســة لكل مهنــة اأو لأرباب العمــل من دون اأن 

توؤدي تلــك املنظمات الدور الريادي يف ن�رش العلم واملعرفة والقيام بالدرا�ســات 

امليدانية والتحليلية.

�سابًعا: احلّد من هجرة الأدمغة 

ميكن اأن يتم ذلك فقط اإذا اعُتِمَدت بجدية ال�سيا�ســات املذكورة يف البنود ال�سابقة، 

وقد مّت تلخي�سها يف الر�سم البياين الآتي:

اخلال�سة 
اإنَّ ما قمنا به من حتليالت تنا�لت اجلوانب املختلفة من حياة املجتمعات العربية �م�سدر ال�سلبيات �مواقع 

الإخفـــاق، ل بـــدَّ اأن يوؤدي اإىل مراجعـــة �ساملة �نقدية من جانب مفّكرين �مثّقفـــي اأ� رجال اأعمال، �اأن 

نتفّح�س حقيقة خالفاتنا �اأ�سباب اإخفاقنا. �ل يكفي اأن ننتظر �سقوط الإمرباطورية الأميكية اأ� دخولها يف 

حالـــة �هن لكْي ن�سعر بالأمل؛ بْل بالعك�س، فـــاإنَّ اتكالنا على تغييات يف العوامل اخلارجية هو الطريق اإىل 

مزيد من التمزق ��سوء الأداء داخلًيا �خارجًيا، اأنظمًة اأ� �سعوًبا اأ� كتاًل نخبوية.

�يف هذا اخل�سو�س، نود الإ�سارة اأخًيا اإىل املْيل املفِرط لدى الكثي من القوى التغييية يف العامل العربي 

اإىل انتظار تغيـــيات خارجية تفتح الطريق اأمام الإ�سالح الداخلي، �ب�سكل خا�س �سقوط الهيمنة الأميكية 

الإ�رسائيلية على املنطقة العربية. �يف هذا امل�سمار �من د�ن اإغفال اأهمية العوامل اخلارجية التي ت�ساهم 

يف تاأبيـــد عوامل التخلُّف اأ� جمود الأنظمة ال�سيا�سية �القت�سادية �عدم تطويرها بال�سكل املنا�سب لظر�ف 

الأمـــة، فاإنَّ م�سوؤ�لية التغيي تقع يف الدرجة الأ�ىل على العوامـــل الداخلية التي ذكرناها باإ�سهاب يف هذه 

ال لعوامل تخلُّفنا، ما يجعل لرجال الفكر الد�ر  الدرا�ســـة، �ب�سكل خا�س على التنا�ل الفكري �العملـــي الفعَّ

رة من التباعية، �سواء جتاه املنظومة الفكرية الغربية اأ� جتاه النظرة  املحورّي يف اإنتاج ثقافة تغيي متحرِّ

قة للمور�ث الثقايف �الديني العربي؛ �من ثم النفاذ اإىل التعامل اجلدّي مع امل�سكالت الواقعية  اجلامدة �ال�سيِّ

�املو�سوعية التي يتخبَّط فيها العرب منذ خر�جهم من كنف ال�سلطنة العثمانية حتى ع�رسنا هذا.

دول اخلليج ودول 
عربية أخرى

أمريكا الشمالية 
واستراليا

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

٪٤٥

٪١٣ ١,٢٢٤,٩٩٦

٤,٠٦٢,٨٥٨
٪٤٢

جتهيز املوارد احمللية واخلارجية 
من أجل التنمية املستدامة

حتفيز االبتكار 
واألبحاث والتطوير

تقوية القدرات 
األساسية ألطراف 
التنمية املستدامة

استبدال الدين اخلارجي 
مببادرات محفزة لالبتكار 

واألبحاث والتطوير

نقص في ديناميكية 
الريادة االقتصادية 

للقطاع  اخلاص

شبكة التغيير التنموي

رسم بياني (٣)
التنمية املستدامة في املنطقة العربية

كسر احللقة املفرغة

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

٢٠٠٠ - ٢٠٠٣

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

الدولة املركزية

النقابات العمالية 
والزراعية

املنظمات غير 
احلكومية

القطاع اخلاصالقطاع التربوي

الهيئات احمللية

- شركات خاصة - املدارس املهنية

- املدارس الثانوية

- مراكز أبحاث

- جامعــات
- منظمات أرباب العمل

- اجلمعيات املهنية والقطاعية

تدهور في البيئة 
والبنية التحتية

ازدياد الفقر

نقص في املوارد املالية
عجز في املوازنة العامة 

وامليزان التجاري

انتاجية منخفضة

هجرة األدمغة

نقص في فرص العمل

التمويل احمللي لالبتكار 
وللمؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم

حتسني النظام الضرائبي
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ملحق )1(: اجلــــدا�ل الإح�سائيـــة
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ملحق )2(: ما معنى الإ�سالح الديني يف الإطار العربي؟

اإنَّ مفهوم الإ�ســالح الديني م�ستورد من تاريخ اأوروبا؛ اأي من حركة الثورات 

�سد احتكار ال�سلطة الكن�سّية لأمور العقيدة الدينية، ومن اّدعاء �سلطة كني�سة روما 

الإ�رشاف املتوا�ســل على املمالك والإمــارات الأوروبّية. لقــد ورثنا، كمعظم 

ثقافــات العامل، مفهوم الإ�ســالح الديني من الربوت�ســتانتّية ومــا توّلد عنها من 

كنائ�ش متعّددة وخمتلفة يف ما بينها. ويف اعتقادي، فاإّن الت�سّور اأّن الربوت�ستانتّية 

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

واجلدير بالذكر دعوة حممد عبده اإىل ثورة على النمط الربوت�ستانتي يف الإ�سالم، 

وذلــك - يف راأيه - لرك عامل الغيبّيات والتقاليد اجلامدة واملوروثة التي ل متّت 

اإىل عبقرّية الإ�ســالم ب�ســلة، ومــن دون التنّكر لعبقرية الإمــام حممد عبده فهو 

قد وقع �ســحّية النظرة اإىل الربوت�ســتانتّية علــى اأّنها حركة عقالنيــة ومعتدلة ل 

متار�ــش الغلو يف الدين، واأّنها كما اّدعى هيغل �فيرب اأ�ّس�ســت للحداثة ول�ســيادة 

املنطق والر�ســد يف اأوروبا. وميكن اأن نرى على عك�ش ذلك اأّن الربوت�ســتانتّية 

م�ســدر ثورات متعددة ق�ست على املوؤ�ّس�سة الكن�سّية اجلامعة، املتج�ّسدة يف كني�سة 

رومــا الكاثوليكّيــة، وريثة المرباطورّيــة الرومانية؛ وو�ســعت اليد على كّل 

اأمالك الكني�ســة اآنذاك، وُق�ســي على منط حياة رجال الدين املنف�ســلة واملنعزلة 

ا اإدخال الدين يف �سلب احلياة املجتمعّية؛ اإ�سافة اإىل العودة  عن املجتمع، ومّت اأي�سً

اإىل قــراءة حرفّية للن�ســو�ش التوراتّية القدمية، ل القراءة الرمزّية وال�ســوفّية 

الطابــع. وقد اأ�ّســ�ش لوثر ملفهوم دين الدولة؛ اأي اإجبــار الرعّية على اّتباع دين 

امللوك والأمراء الذين يقطنون �ســمن اأرا�سيهم، كما اأّن كالفان يف جنيف اأ�ّس�ش 

لديكتاتورّيــة دينّية متوّح�ســة قّل نظريها يف التاريــخ. واإذا نظرنا اإىل املجتمعات 

الدينّية الإ�ســالمّية حيث ل كني�ســة باملعنى امل�ســيحي الكاثوليكي للكلمة، ميكن اأن 

ن�ســتنتج اأن املجتمعات الإ�سالمّية ت�سبه املجتمع الربوت�ستانتي، حيث اإّن من ي�سّمى 
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رجال دين هم اأنا�ش يعي�ســون داخل املجتمع، ويتزّوجــون، والدين اإجمال هو 

داخــل املجتمع ولي�ش خارجه. وبهذا املعنى فاإّن الإ�ســالح الديني الإ�ســالمي ل 

حاجة له مبنظوره الربوت�ســتانتي، لأّنه لي�ش يف الإ�ســالم موؤ�ّس�سات دينّية تطغى 

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

من هنا، فاإّن مفهوم الإ�ســالح الديني يف الإ�ســالم، بهــذه النظرة، ل معنى له 

نظرًيا. تدّل اإ�سكالية العلمانّية، على معنى حتييد الدين يف احلياة ال�سيا�سّية واحلياة 

العامة يف اأي جمتمع، بحيث ل ي�ستغل ول يوظف يف ال�رشاع اأو التناف�ش الطبيعي 

على ال�ســلطة، ولي�ش باملعنى الأنغلو�ساك�سوين الربوت�ستانتي Sécularism الذي 

يعني اإدخال احلياة الدينّية والكن�سّية يف �سلب املجتمع. وهذه الإ�سكالّية يف اجلوهر، 

ل، كما  مبعنى اإ�ســالمي عميق، هي اإعادة تاأ�ســي�ش حرّية الجتهاد يف الن�ّش امُلنزَّ

كانت موجودة يف القرون الأوىل من تاريخ الدين واملجتمعات الإ�سالمية، حيث 

تعــّددت تاأويالت الن�ّش وطــرق تطبيقه، وكانت هنالك ع�ــرشات امللل والنحل 

كما ذكــر ال�سهر�ستاين، وكّل واحــدة تعي�ش معتقدها الدينــي بحرّية. ومن هذا 

املنطلــق، فاإّن املطلوب هو اإ�ســالح الفكر العربي من ناحيــة حتّرره من القراءة 

احلرفّية للن�ّش، ومن مت�ّســكه بالجتهادات املت�ســّددة التي اأ�سبحت ت�سود ال�ساحة 

العربّية والإ�ســالمّية، ب�ســكل خا�ش حتت تاأثري املذهب الوهابي ال�سعودي، مع 

ت�سّعباته الآ�سيوّية يف باك�ســتان واأفغان�ستان واإىل حّد ما يف اأندوني�سيا. ونحن نعلم 

اأنه يف هذا املو�ســوع تدور معارك فكرية طاحنة، ويذهب بع�ش املثّقفني الكبار 

املوؤمنني �سحية ال�سطهاد اأو الغتيال.

اأ�ســف اإىل ذلك اأن تراث احلركة التنويرّية العربّية يف ع�رش النه�سة )الكواكبي؛ 

حمّمـــد عبده؛ قا�سم اأمي؛ الطهطـــا�ي؛ اأحمد اأمي؛...( ُطم�ش طم�ًســا كاماًل 

ل�ســالح اأعمال �سّيد قطب على �سبيل املثال، وغريه من مدر�سة طوباوّية ت�ستلهم 

اأي�ســا من اأدبّيات الغرب امل�ســيحي احلننَي اإىل العودة اإىل جذور خيالّية الطابع، 
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اإىل »اإ�ســالم اأ�ســطوري«، ب�ســكل خا�ش اإىل اإ�ســالم اخللفاء الرا�سدين الذي متَّ 

د با�ســتلهام املعاين ال�سامية  جعله منوذًجا منطًيا �ســكلًيا ولي�ش م�ســدر اإثراء وجتدِّ

لتلــك الفرة، مــن دون التطّرق اإىل ما حّل خالل القــرون، من تكّيف وتطّور 

وطرق خمتلفة يف املوؤ�ّس�ســات الإ�سالمّية الطابع، ويف التقاليد والجتهادات التي 

ن�سّميها ال�رشيعة الإ�سالمية. 

اإنَّ مفهوم الإ�سالح الديني قد تعّمم يف ع�رش النه�سة ب�سبب ال�سدمة التي اأ�سابت 

النخــب العربّيــة، مبا فيها الفقهــاء واأبناء الأزهر يف م�ــرش، حينما ُوعي تخّلف 

العرب وامل�ســلمني بالن�سبة اإىل احل�سارة الأوروبية، �ســواء مّت النظر اإليها كاأّنها 

م�ســيحّية الطابــع اأو على عك�ش ذلــك كاأّنها ملحدة ومادّية. هذه ال�ســدمة فتحت 

املجــال لتفاعل ثقايف كبري بني النخبة العربّيــة والثقافة الأوروبّية، وهذا ما جعل 

النه�ســة العربّية تنطلق يف بدايات القرن التا�سع ع�رش. وهذا القلق �سار وجودّيا 

اأمام تقّدم ال�ستعمار الأوروبي، والوهن والتفكك التدريجي لل�سلطنة العثمانّية، 

فا�ستحوذ مفهوم التخّلف على العقول، ومّت ال�سعي احلثيث لإزالته. 

اأّمــا اليوم، فال بدَّ من الإ�ســارة اإىل تاأثري النمــوذج الإ�رشائيلي املزروع يف قلب 

الوطــن العربــي، وهو منــوذج توراتي متجــّدد ومطّعم بالأوجــه الأكرث تخّلفا 

ل  ورجعّية للفكر الغربي، وهو منوذج اإح�سائي قمعي مبني على عرقية دينية ي�سكِّ

التحّدي الأكرب بالن�سبة اإىل التعّددّية الدينّية التي ميتاز بها ال�رشق العربي والفار�سي 

والركي. ونحن نن�سى دوًما ما امتازت به عبقرّية املجتمعات الإ�سالمّية بالتكّيف 

الكبري، لي�ش مع وجود اأهل الكتاب وح�ســب، واإمّنا مع الوجود الوثني مثلما هو 

احلال يف الهند، اأو يف بالد فار�ش قبل اأن تتحّول اإىل الديانة الإ�سالمّية. واملفارقة 

هنــا اأّن هذا التعامــل مع التعّددية الدينّية وقبولها –�ســمن معايري بطبيعة احلال- 

قد ُق�ســي عليه بال�ســورة التي تعطيها اليوم املجتمعات الإ�سالمّية، باأّنها ترف�ش 

التعّدديــة واملذهبّية ول تعلم كيف تتعامل معها، فيما كانت اأوروبا امل�ســيحّية هي 
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النموذج الذي مل يكن يتحّمل التعّددية الدينّية، فُق�ســي على وجود كّل من اليهود 

وامل�ســلمني يف اأوروبا، وهم الذين يلقون اليوم علينا درو�ًسا يف التعامل مع ق�سّية 

التعّدديات. وهذه املفارقة املوجعة تدّل على مدى النحطاط الذي اأ�ســابنا جمّدًدا 

بعد النه�سة العربّية الأوىل.

واإذا نظرنا اإىل امل�ســيحّية ال�رشقّية العربّية فاإّن اأو�ساعها ل تقّل �سوًءا عن اأو�ساع 

الإ�ســالم، فالنحطاط قد اأ�ســاب الكنائ�ش كمــا التناف�ش يف ما بينها؛ اإ�ســافة اإىل 

اخلطاأ ال�ســنيع بن�ســيان اأّن مهد امل�سيح هو يف فل�ســطني، واأّن امل�سيحيني ال�رشقيني 

قبل امل�سلمني عليهم واجب الدفاع عن فل�سطني، وعن وجود امل�سيحيني فيها. ولو 

ن�ســي الغرب امل�ســيحي هذه احلقيقة ال�ســاطعة ول يريد اأن يتعّرف اإليها؛ نظًرا ملا 

ح�ســل خالل احلرب العاملية الثانية جتاه اليهود، اأو ما كان قد ح�سل يف التاريخ 

من ف�ســل احلمالت ال�ســليبّية، فاإّنه كان على امل�ســيحّية ال�رشقّية اأن تقود امل�سرية 

العربّيــة لوقــف امل�رشوع ال�ســهيوين. �ســحيح اأّن بع�ش امل�ســيحيني يف بدايات 

القرن الع�رشين قد نّبهوا وحّذروا اإخوانهم العرب امل�سلمني من خطورة امل�رشوع 

ال�ســهيوين، و�سحيح اأي�سا اأّن مي�سال �سيحا يف لبنان قام بالتنبيه وباإثارة الوعي 

اللبناين حول خطورة ال�سهيونّية، و�سحيح اأي�سا اأّن العاّلمة الأب �اكيم مبارك 

- املغفور له - كان من ال�سخ�ســّيات البارزة التي ت�ســّدت بكل جراأة يف اأوروبا 

لتربيرات ال�ســهيونّية وحتالفها مع الوليات املّتحدة، غري اأّن الكنائ�ش مل تتحّرك 

ب�ســكل جّدي، ومل ت�سع ل�ســتعمال نفوذها لدى امل�ســيحّية الغربّية لإيقاف هو�سها 

بامل�رشوع ال�سهيوين، واأنا اأعتقد اأّن هذا جزء من انحطاط موؤ�ّس�سي كبري.

ويف بع�ش الكنائ�ش �ســيطر الن�ســداه اإىل الغرب ب�ســكل اأعمــى، اأو يف كثري من 

الأحيان اخلوف املتعاظم من �ســيطرة اإ�ســالمّية على امل�سيحيني، تعيدهم اإىل نظام 

اأهل الذّمة. وهنالك ل�ســوء احلّظ اأدبّيات متعّددة ت�سّور، ب�سكل خمالف للوقائع، 

حياة امل�ســيحيني يف املجتمعات الإ�ســالمّية حتت تاأثري الأدبّيات الفرن�ســّية، ب�سكل 



���

خا�ش يف القرن التا�ســع ع�رش. واليوم حتت تاأثري الأدبّيات ال�سهيونّية الهوى. 

هذا اإ�ســافة اإىل امل�سهد احلايل مع �ســعود احلركات التكفريّية، التي ت�ستعمل هذه 

اللغة احلاّدة امل�ستعلة، فتخيف امل�سيحيني، وهم على حّق يف ذلك، مع اأّنهم ل يرون 

م�ســدر هذه احلركات يف احلــرب الباردة، حني ا�ســتعملت الوليات الأمريكّية 

بع�ش الت�سّدد الإ�سالمي ملناه�سة املّد ال�سيوعي يف العامل العربي والإ�سالمي. وقد 

بقيت يف كثري من الأحيان، املوؤ�ّس�ســات الكن�ســّية، وجزء كبــري من الرعّية، يف 

حالة خوف وانزواء. وامل�ســهد لي�ش مّما يثري التفاوؤل، من انقرا�ش امل�سيحيني يف 

فل�ســطني على اأيدي ال�سهيونّية، اإىل احلرب اللبنانّية الأهلّية الطويلة التي هّجرت 

اأعداًدا كبرية من الطرفني، اإىل امل�ســهد يف العراق حيث اأ�ســبح يت�ســاءل ب�سكل 

كبري عدد امل�ســيحيني بعد الغــزو الأمريكي، اإىل ظهور التنظيمــات التكفريّية يف 

لبنــان، والأحداث الدموية املتوا�ســلة بني الأقباط وامل�ســلمني يف م�رش بعد حياة 

ا اإىل تراجع اأعداد امل�سيحيني يف �سورية. وهذه العوامل  م�ســركة لقرون، واأي�سً

جمتمعة تف�رّش اإىل حّد ما تقوقع الكنائ�ش ال�رشقّية و�سللها.

امل�سدر: جورج قرم، مقتطفات من حديث اإىل جملة الآداب، قيد الن�رش.

ملحق )3(: نحو مفهوم عربي للَعلمانّية

اإن مفهوم العلمانية لدى العرب وامل�سلمني ب�سكل عام له معاٍن عّدة متباعدة جًدا، 

بني كون العلمانية اأحد اأوجه الإحلاد والكفر والتهجم على رجال الدين واملقد�سات 

ــا كونها و�ســيلة هّدامة لنزع ال�ســفة الإ�ســالمية عن ال�سخ�ســية  الدينية، اأو اأي�سً

العربية، وجمرد �ســالح اإ�ســايف باأيدي الــدول الغربية لقمع العرب وامل�ســلمني 

وطم�ش �سخ�ســيتهم التاريخية.  ومن هذا املنطلق فقد اأ�سبح الكثري من ال�سيا�سيني 

ــلون التحدث عن  واملفكرين الإ�ســالحيني يتجنبون ا�ســتعمال هذا املفهوم ويف�سّ

»الدولــة املدنيــة« بدًل من الدولة العلمانية ملا اأ�ســبح للكلمة من مدلوٍل �ســلبي يف 

اأعني الكثري من العرب وامل�ســلمني واملفكرين اأ�ســحاب النزوع الإ�سالمي الذين 
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يت�سدون بحّدة لفكرة العلمانية، ملا يرون فيها من خماطر على ال�سخ�سية العربية 

والإ�ســالمية. هذا مع الإ�ســارة اإىل ما لكلمة »املدنية« من التبا�ش يف معناها لأنها 

هي قريبة من مفهوم »احل�سارة« ول تدل بدقة على املرجتى؛ اأي �رشورة عدم 

زّج الدين يف �ســوؤون احلكم. ذلك اأن مثل هذا اخللط بني الدين وال�سيا�سة يوؤدي 

اإىل انحرافات خطرية، خا�ســة يف املجتمعات املتعددة الأديان اأو املذاهب الدينية 

�ســمن الدين الواحد. واحلقيقة، كما �سرنى، اأن الق�سايا املتفرعة من اإقامة نظام 

علماين لي�ست حم�سورة فقط يف ف�سل الدين عن الدولة، والروحي عن الزمني 

)وهو ف�سل يف غاية ال�سعوبة لدى من لهم اإميان ديني را�سخ، فينظرون بطبيعة 

احلــال اإىل اأمور الدنيــا من منظور روؤيتهــم اإىل الدين وما ميليــه عليهم وعيهم 

الروحي(، اإمنا يتعلق بق�ســايا اأخرى خمتلفة، وب�ســكل خا�ش حرية التعامل مع 

الن�سو�ش الدينية وتراث الت�رشيعات والعادات املتفرعة عنها على مّر الع�سور، 

كذلــك تاأكيد قيمة الفــرد مقابل قيمة اجلماعة؛ اإ�ســافة اإىل ق�ســايا تركيب الهوية 

املجتمعية باأمناطها املختلفة )الدينية؛ العرقية؛ اللغوية؛ املناطقية؛ القبلية، اإلخ...( 

وطــرق ترتيب مكّوناتها املتعّددة وتن�ســيقها لتاأمني الن�ســجام واللحمة املجتمعية 

والقــدرة على الإبــداع والتطــور، وكذلك علــى الدفاع عن النف�ــش وجمابهة 

الّتحديات اخلارجية.

ُح�سن حتديد اإ�سكالية العلمانية يف العامل العربي

يبدو لنا يف معظم الأحيان اأّن اإحدى الإ�ســكالّيات الرئي�ســّية يف تعاملنا مع مفهوم 

 كبري يكمن يف ا�سترياد 
ّ

العلمانية، اأحمبِّذين لها اأْم راف�سني، َينبع من خطاأ منهجي

اإ�ســكالية العلمنــة كما تطّورْت يف خ�سو�ســية �ســياِق تاريِخ الــدول الأوروبية 

ــط وغرِي متطابق مع الظروف  امل�ســيحية. وحينئذ ُتخت�رش الإ�ســكاليُة ب�سكٍل مب�سَّ

د دائًما، وب�ســكٍل رتيب، �رشورَة  اخلا�ســة للعامل العربي وتاريِخه؛ اإذ اإّننا نرِدّ

»ف�سِل الدين عن الدولة« اأو »ف�سِل الروحي عن الزمني« من دون النتباه اإىل 

اأّن ال�سعارْين هما نتاُج ال�رشاع املزمن الذي متيَّز به تاريُخ اأوروبا خالل قرون 
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عّدة بني �سلطة الكني�سة و�سلطة الدولة، ونتاُج اّدعاء الكني�سة حّق ممار�سِة مراقبٍة 

�ساملٍة ومتوا�سلٍة على اأفعال القيادات املدنية يف املجتمعات امل�سيحية واأفكارها.

فلقد تطّورْت فكرُة »ف�سل الدين عن الدولة« نتيجًة لعوامل متعّددة خا�سٍة بالتاريخ 

الأوروبي، ول �ســّيما ما مار�ســته الكني�ســُة الكاثوليكيُة من ا�سطهاٍد عرب حماكم 

التفتي�ش التي راحت ُتْر�ســل اإىل املوت كلَّ َمن مل ي�ســلِّم بتفا�ســيل عقيدة الكني�ســة 

الكاثوليكية بعد تعري�ســه لأب�سِع اأنواِع التعذيب اجل�سدي. وقد اأّدت هذه املمار�سُة 

اإىل انفجار ال�رشاع من داخل الكني�ســة، واإىل تكوين كنائ�ش بروت�ستنتية خمتلفة 

انف�ســلْت عن �سلطة راأ�ش الكني�ســة الكاثوليكية يف روما واأ�سبحْت تعاديها ب�سكٍل 

متزايد، الأمُر الذي َدَفَع اإىل حروب دينية متعددة دامت اأكرَث من قرن ون�سف 

القرن. وميكننا اأن نعّد هذه احلروب اإبادًة جماعيًة اأَ�ّس�ست لنمط احلروب احلديثة 

يف القرن الع�رشين.  

هــذه احلــروب الدينيــة، اإًذا، َفَتحت املجــاَل لربوز اأفــكاٍر علمانيــٍة متطّورة، 

ولراُجِع �ســلطة الكني�سة الكاثوليكية، ولتاأكيد ا�ستقاللية احلكم ال�سيا�سي املدين عن 

اأّي خ�ســوٍع ل�ســلطٍة روحيٍة ودينيِة الطابــع؛ وِمْن ثم ُفِتَح الباُب اأمام ا�ســتقاللية 

الفكر عن املعتقدات الدينية الر�ســمية املتجّذرة، �ســواٌء يف الكني�ســة الكاثوليكية، 

ــَد وجوُدها يف املقابل وَك�رشت  اأو يف الكثــري من الكنائ�ش الربوت�ســتنتية التي َتَوطَّ

احتكاَر ال�ســلطة الدينيــة الكاثوليكية يف جمال العقيدة، وهو احتكاٌر كان قد �ســاد 

ال�ساحَة الأوروبيَة امل�سيحيَة اأكرَث من ع�رشة قرون. 

ا عن املحيط  وبطبيعة احلال، فاإّن املحيَط والظروَف العربية خمتلفٌة اختالًفا جذريًّ

ها عدُم وجود موؤ�ّس�ســة دينية �ساملة  والظروف الأوروبية من جوانب عّدة، اأهمُّ

وجامعــة يف املجتمعــات العربية والإ�ســالمية تتحّكم بحياة الأفــراد واجلماعات 

يف اآن، كما كان الو�ســُع بالن�ســبة اإىل الكني�ســة الكاثوليكية. فاحلال اأّن احلكم يف 

احلا�رشة الإ�سالمية، خالًفا لأوروبا، كان دوًما ُحْكًما مدنيًّا ل يعاين ازدواجيًة 
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َز ب�سيادة ال�رشيعة الإ�سالمية يف كلِّ تفا�سيل حياة  يف م�سدر ال�ســلطات، واإمنا متيَّ

ــّنة النبوية يف ممار�سة اأ�سلوب احلكم  الأ�ســخا�ش وبال�ســعي اإىل العتماد على ال�سُّ

اأو تربيــِره. ومــن املهّم هنا اأن نوؤّكد اأّن نظام احلكم يف الإ�ســالم مل يعاِن م�ســكلَة 

الزدواجيــة بني الروحي والزمني اإّل يف الزمن احلديث، ويف بلدين اإ�ســالميني 

مهّمــني هما: اململكُة العربيُة ال�ســعودية، التي اأُن�ســئْت بناًء علــى ثنائية احلكم بني 

رجال الدين من املذهب الوّهابي واآِل �سعود املتحالفني معهم يف عملية فتح الأقاليم 

التي َوَقَعْت حتت هذا التحالف، مبا فيها الأماكُن املقد�ســة؛ واجلمهوريُة الإ�سالميُة 

الإيرانية يف نهاية ال�ســبعينيات من القرن املا�ســي، حيث اأقامت الثورُة الإيرانيُة 

نظاًما جديًدا مبنيًّا على تنظيٍم منف�سٍل لكلٍّ من احلكم املدين وال�سلطة الدينية امل�رْشفة 

عليه. اأما يف �سائر البلدان العربية والإ�سالمية، فاإّن الدولة َيحكمها مدنيون، وهم 

يف الغالب ي�ســيطرون على علمــاء الدين والفقهاء، يوّجهونهــم ويوؤّثرون فيهم. 

اإًذا، لي�ســت لدينا نحن العرب، خارج ال�ســتثناء ال�سعودي، ق�سيُة »ف�سِل �سلطٍة 

دينيٍة عن �سلطٍة مدنية،« كما كان هو احلال يف الدول امل�سيحية الأوروبية؛ بل اإّن 

ما ن�ســكو منه هو �سكٌل اآخُر من ال�ســلطة املعنوية ال�سمولية، املخفّية اأو املعلنة، التي 

تــوؤّدي اإىل جموٍد فكري يف كّل املو�ســوعات التي تتعّلق بالدين والظاهرة الدينية 

وتاريخيتهــا؛ وهي بذلك توؤّثر �ســلًبا يف حركة احلرية والإبــداع يف كّل املجالت 

الفكرية والأدبية والفنية. 

كن اأن ي�ســّمى باإ�ســكاليٍة علمانيٍة خا�ســٍة باملجتمعات  وهنــا َندخل يف �ســلِب ما مُيْ

العربية، حيث انتك�ســْت حريُة الجتهاد يف تاأويل الن�ّش الديني )القراآن الكرمي(، 

�ســواء يف القرون الغابرة اأو يف زمننا املعا�رش. واحلقيقة اأّن اإعادَة تاأ�سي�ش حرية 

الجتهــاد هــي �رشورٌة ملّحة لأنه مــن دونها ل جماَل لتاأ�ســي�ش احلريات العامة 

املختلفة، اأ�سيا�ســيًة كانت اأْم فل�ســفيًة اأْم ثقافيًة اأْم اأدبيًة اأْم فنية. اإنَّ اأُّم احلريات يف 

الإطــار العربي والإ�ســالمي هي حريُة الجتهــاد. وما كان اأعظــَم هذه احلرية 

يف الع�رش الذهبي للح�ســارة الإ�ســالمية، حينما كانت منفتحًة على احل�ســارات 

الأخرى ومتفاعلًة معها!



���

يعٌة للجهود  ولذلك نرى اأّن الغو�َش يف اإ�ســكالية »ف�سل الديني عن الزمني« َم�سْ

الفكرية؛ ذلك لأّن هذه الإ�ســكالية ل جتد ال�ســدى املنا�ســَب لها يف املحيط العربي 

والإ�ســالمي لكونها ل تت�سّدى للم�ســكلة اجلوهرية يف جمتمعاتنا، األ وهي حريُة 

ِكــن اأن نعيَد احلركيَة  الجتهــاد. فهذه احلرية هي احلجُر الأ�ســا�ُش الذي عليه مُيْ

والإبداَع والدينامّيَة اإىل جمتمعاتنا اجلامدة والعاجزة عن الّلحاق بالأمم الأخرى 

يف التقــّدم والزدهــاِر وتاأمنِي كرامة الإن�ســان و�ســوِن املجتمع مــن التعّديات 

والغزوات اخلارجية. وامل�ســكلة هنا اأننا جنــد يف معظم اأنظمة احلكم العربية، اإْن 

ا يف مو�سوع حرية التفكري والإبداع، وكذلك  مل نقْل جميَعها، حماَفظًة �سديدًة جدًّ

تواُطوؤًا غرَي معلن مع العلماء والفقهاء املحافظني. ذلك اأّن تلك الأنظمة َتعلم جيًدا 

اأّن اإر�ساَء حرية الجتهاد الديني هو املدخُل اإىل اإقامة احلريات العامة؛ ومن ثم اإىل 

فتح الباب وا�سًعا اأمام انتقاد احلّكام وت�رّشفاتهم وديكتاتوريتهم واأدائهم املتديّن يف 

در الإ�ســارُة هنا اإىل قّلة التجارب الإ�ســالحية العربية التي  جميع املجالت. وجَتْ

ــّراأ فيها احلّكاُم على تغيري املمار�ســات الجتماعية املختلفة التي تن�ســوي حتت  جَتَ

راية ال�رشيعة الإ�سالمية. ومل َتُدْم هذه التجارُب، مثُل جتربة بورقيبة يف تون�ش، 

اإّل �ســنواٍت قليلة، لتنقلَب بعد ذلك الأو�ســاُع اإىل �سابِق عهدها، اأو اإىل مزيٍد من 

لحون واملثّقفون  املمار�سة ال�سلطويِة ال�ستبداديِة الطابع. وينتهي رجاُل الدين امل�سْ

واملفّكــرون، املندرجون يف حترير جمتمعهم من اآفة الركود والتقوقع، اإىل حالة 

تهمي�ش، بل قد يتعّر�سون يف بع�ش الأحيان للنفي اأو التهديد اأو الغتيال، الأمُر 

الذي يوؤّدي اإىل اإ�سكاِت اأ�سواتهم. 

يف مثل هذا الو�ســع املاأ�ساوي، اإًذا، لن يكون طرُح اإ�سكالية العلمنة يف جمتمعاتنا 

العربيــة ب�ســكٍل ل يتكّيف مع الواقــع املعي�ش والتجربة التاريخية م�ســيعًة للوقت 

ــا لل�ســلطات القائمــة ولتحالِفها مع املراجــع الدينية  فح�ســب، واإمنا �ســيوّفر اأي�سً

املحافظة �ســالًحا للتهّجم على العلمنة والعلمانيني. واإذ اأ�سارك متاًما الراأي القائل 

اأّن العلمانية هي الوحيدُة الكفيلُة مبنع توظيف الدين واملذهبيات الدينية يف املعرك 
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ال�سيا�ســي، نظًرا لل�رشاعات العربية املزمنة بني املذاهب الإ�ســالمية نف�سها )كما 

ــا  انفجرْت جمّدًدا ب�ســكٍل دموّي يف العــراق(، فاملقاربة هنا يجب اأن تكون اأي�سً

خمتلفًة عن اإ�سكالية العلمنة كما ُطرحْت تاريخيًّا يف البيئة امل�سيحية الأوروبية.

اأما العلمانية على ال�ســكل الغربي فلي�ســت هي التي �ســتفيد جمتمعاِتنا يف ما يخ�ّش 

ت الإ�ســارة اإليه �ســابًقا. وكما  العالقاِت بني املذاهب الإ�ســالمية، نظًرا اإىل ما متَّ

نان  ــا، فاإّن اإعادَة تاأ�سي�ش حرية الجتهاد وفتَحها على م�رشاعْيها �سيوؤمِّ ُذِكر اأي�سً

ا  اإعادَة تاأ�سي�ش التعددية �سمن الديانة الإ�سالمية نف�ِسها، و�سيعطيانها طابًعا اعتياديًّ

ل يجــايف العبقريَة الإ�ســالميَة وقبوَلها بالتعددية كما اأتى يف غــري اآيٍة من القراآن 

الكرمي، و�ســيكون ذلك من ثم هو املدخَل ال�سحيَح اإىل اإعادة تطبيع العالقات بني 

املذاهب الإ�ســالمية نف�ِســها. عالوًة على ذلك يجب العمُل على عدم زّج ال�سوؤون 

الدينية يف ال�رشاعات على ال�ســلطة ال�سيا�ســية، و�رشورُة الإقرار مببداأ امل�ساواة 

بــني كّل املواطنني يف اأّي قطٍر عربــي، واإىل اأّي مذهب اأو ديٍن انتمْوا. وهذا هو 

طبًعا لبُّ العلمانية وفحواها يف اأّي زماٍن اأو مكاٍن، بعيًدا عن املفهوم �سمن �سياقه 

التاريخي اخلا�ّش بامل�سيحية الغربية.

ل/اأكتوبر 2007. امل�سدر: جورج قرم، مقتطفات من حديث اإىل جملة الآداب، ت�رشين الأوَّ
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الملحــق )6(

قانون موؤ�ّس�سة اآل البيت امللكية للفكر الإ�سالمّي

نحــن عبداللــه الثــاين ابن احل�ســني ملــك اململكــة الردنية الها�ســمية مبقت�ســى 

املــادة )31( مــن الد�ســتور وبنــاء علــى مــا قــرره جمل�ســا العيــان والنواب 

 ن�ســادق على القانــون الآتي وناأمر با�ســداره وا�ســافته اىل قوانــني الدولة:-

قانون رقم )   ( ل�سنة 2007

املادة )1(:

ي�ســّمى هذا القانون )قانون موؤ�س�سة اآل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي ل�سنة 2007( 

ويعمل به من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

املادة )2(:

يكــون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخ�س�ســة 

لها اأدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك:

املوؤ�س�سة: موؤ�س�سة اآل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي.

املجلــــ�ش: جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة.

الرئيــــ�ش: رئي�س املجل�س.

املدير العام: مدير عام املوؤ�س�سة.

اأكادميية اآل البيت امللكية: الأكادميية التابعة للموؤ�س�ســة التي تتوىل القيام بالأعمال 

 والأن�ســطة العلمية املحققــة لأهدافها من خالل جتّمع علمي عاملــي لكبار العلماء.

املوؤمتــر العام: املوؤمتر الذي يدعى اإليه اأع�ســاء املوؤ�س�ســة العاملون واملرا�ســلون 

ب�سورة دورية.
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املادة )3(:

اأ. توؤ�س�ش يف اململكة موؤ�س�سة اإ�سالمية عاملية ملكية ت�سمى )موؤ�س�سة اآل البيت امللكية 

للفكر الإ�سالمي( تـتمتع ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل واإداري، ولها 

بهذه ال�سفة متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها واإبرام 

العقود والقرا�ش، ولها حق الترّبع وقبول التربعات والهبات والو�ســايا 

والوقف والقيام بجميع الت�رشفات القانونية مبا يف ذلك حق التقا�سي ولها اأن 

تنيب عنها املحامي العام املدين اإذا كانت الق�سية داخل اململكة واأي حمام اآخر 

توكله لهذه الغاية اإذا كانت الق�سية خارج اململكة.

ب. يكــون مركز املوؤ�س�ســة الرئي�ش يف عّمــان، ويحق لها اإن�ســاء فروع داخل 

اململكة وخارجها.

ج. للموؤ�س�سة اإن�ســاء ومتّلك وت�سغيل الإدارات التالية التابعة لها لتحقيق اأهدافها، 

وفق الت�رشيعات النافذة ذات العالقة:

1. مركز للدرا�سات.

2. اأكادميية لالأع�ساء.

3. دار للن�رش والتوزيع والرجمة.

4. حمطة لالإذاعة.

5. حمطة تلفزيون، اأر�سية و/ اأو ف�سائية.

6. مواقع اإلكرونية على الإنرنت.

7. جامعة و/ اأو كليات جامعية.

8. مراكز ثقافية.

9. مدار�ش.

10. جماّلت و�سحف.

11. اأية اإدارات اأخرى حتّقق اأهدافها.
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املادة )4(:

تهدف املوؤ�س�سة اإىل حتقيق ما يلي:

اأ. التعريف بالديــن والفكر والثقافة الإ�سالمية وجتلية جوانبها امل�سيئة، وامل�ساهمة 

يف ت�سحيح املفاهيم والأفكار غري ال�سليمة عن الإ�سالم.

ب. تقدمي الت�سور الإ�سالمي لقيم املجتمع املعا�رش ونظمه مع ا�ست�رشاف امل�ستقبل 

والتعامل مع ق�سايا الع�رش وم�سكالته وحتدياته.

ج. اإبراز مكانة اآل البيت يف الإ�سالم وف�سائلهم واإجنازاتهم يف التاريخ الإ�سالمي 

وبنــاء احل�ســارة الإ�ســالمية، واإظهــار دورهــم يف الدعوة اإىل الو�ســطية 

والعتدال والت�سامح.

د. اإظهار الإجناز احل�ساري الإ�سالمي وبيان اأثره يف التقّدم العاملي واحل�سارة 

الإن�ســانية، والنهو�ش بالدرا�ســات والبحوث الإ�ســالمية يف خمتلف فروع 

املعرفة الإن�سانية، واإحياء الراث العربي والإ�سالمي ون�رشه.

هـ. تو�سيح املنهج العلمي للعلوم واملعارف من منطلق اإ�سالمي؛ دعوة اجلامعات 

ومراكز البحوث الإ�سالمية والعربية اإىل الهتمام بذلك.

و. تعميق احلوار وتر�ســيخ التعاون بني املذاهب الإ�ســالمية تعزيزًا جلمع كلمتها 

لتحقيق اأق�ســى مــدى للتقريب بني اأتباعهــا وفق قواعد ال�رشيعة الإ�ســالمية 

ومبادئها الأ�سا�سية.

ز. العمــل على جمع والتقاء علماء امل�ســلمني وتعارفهم لتقويــة الروابط الفكرية 

وتبادل الآراء بينهم، وتعريفهم باأحوال امل�سلمني يف خمتلف بقاع العامل.

ح. التعــاون مــع مراكــز البحــوث واملجامــع واملوؤ�س�ســات والهيئــات العلمية 

واجلامعات مبا يحّقق اأهداف املوؤ�س�سة.
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املادة )5(:

تـّتبع املوؤ�س�سة لتحقيق اأهدافها الأ�ساليب التالية:

اأ- اإجراء البحوث والدرا�سات والرجمة يف املجالت املختلفة وفق خطط متكاملة، 

ودعــوة العلمــاء والباحثني واملرجمني للقيــام بذلك والهتمام بالدرا�ســات 

والبحوث املقارنة.

ب- ن�ــرش الأفكار واملعلومــات من خالل الكتب وال�ســحف والدوريات والبث 

الإذاعي والتلفزيوين واإعادة البث واملواقع الإلكرونية على الإنرنت.

ج - عقــد املوؤمترات والندوات وتاأليف اللجــان وتنظيم املحا�رشات واملعار�ش 

والزيارات والبعثات وتبادل اخلربات.

د- حتقيق املخطوطات ون�رشها، وطبع املوؤلفات والدرا�سات والبحوث.

هـ- اإن�ســاء مكتبة حديثة خا�ســة باملوؤ�س�ســة، وجمع الوثائق وامل�ســتندات وتوفري 

امل�سادر واملراجع.

و- تقدمي املنح واجلوائز الت�سجيعية والتقديرية.

ز- مراجعــة املناهــج الربوية يف خمتلف مراحل التعليم يف البلدان الإ�ســالمية، 

وخطط الإعالم وبراجمه، وحماولة تطويرها خلدمة املجتمع وفق الت�ســّور 

الإ�سالمي.

املادة )6(:

تكون الع�سوية يف اأكادميية اآل البيت امللكية على النحو التايل:-

اأ. اأع�ساء عاملون:

1. يختــارون من كبار علماء امل�ســلمني ومــن املعروفني ببحوثهــم وتاآليفهم 

واآرائهم العلمية يف اأحد ميادين املعارف الإ�سالمية، من ذوي تخ�س�سات 

متنوعة.

2. ل يتجاوز عدد الأع�ساء العاملني املائة ع�سو.
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3. يعــني الع�ســو العامــل بقــرار من الرئي�ــش بناًء على تن�ســيب ع�ســوين 

عاملني م�ســتندًا اإىل تو�ســية املجل�ش، على اأن يت�ســمن التن�ســيب �سريته 

الذاتيــة وموؤهالته العلمية والعملية علــى اأن يقرن القرار بالإرادة امللكية 

ال�سامية.

ب. اأع�ساء مرا�سلون:

1. يختــارون مــن العلمــاء امل�ســلمني وغريهم املعروفــني ببحوثهم املت�ســمة 

باملو�سوعية والنزاهة.

2. يعني الع�سو املرا�سل بقرار من الرئي�ش بناًء على تن�سيب ع�سو عامل على 

اأن يت�سمن التن�سيب �سريته الذاتية م�ستملة على موؤهالته العلمية وبحوثه.

املادة )7(:

يكون للموؤ�س�سة جمل�ش اأمناء موؤلف من رئي�ش وعدد من الأع�ساء ل يزيد عددهم 

على الع�رشين من املتميزين يف اخت�سا�ســاتهم املتعلقة بالإ�ســالم وح�ســارته ول 

ي�سرط فيهم ع�سوية الأكادميية.

املادة )8(:

 الرئي�ــش ونائبه واأع�ســاء املجل�ــش باإرادة ملكية �ســامية وتنهــى خدماتهم 
ّ

يعــني

بالطريقة ذاتها.

املادة )9(:

يتوىّل املجل�ش املهام وال�سالحيات التالية:

اأ. الإ�رشاف على اإدارة �سوؤون املوؤ�س�سة.

ب. و�سع خطط عمل املوؤ�س�سة والإدارات التابعة لها.

ج. مناق�ســة املو�ســوعات والبحــوث العلمية التــي يقّدمها اإليــه الرئي�ش واتخاذ 

القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.



���

د . التو�سية بتعيني اأع�ساء الأكادميية العاملني.

هـ. اإقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي للموؤ�س�سة.

و. اقراح الأنظمة لرفعها اإىل جمل�ــش الوزراء، واإقرار التعليمات ال�رشورية 

التي ين�ّسب املدير العام بها لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

ز. اأية اأمور اأخرى يحيلها الرئي�ش اإليه.

املادة )10(:

اأ. يجتمع املجل�ش بدعوة من رئي�ســه اأو نائبه يف حال غيابه كلما دعت احلاجة اإىل 

ذلك ويكون اجتماعه قانونيًا بح�ســور اأكرثية اأع�ســائه علــى الأقل على اأن 

يكون من بينهم الرئي�ش اأو نائبه، ويتخذ قراراته باأكرثية اأ�ســوات الأع�ساء 

احلا�رشين. ويف حال ت�ســاوي الأ�ســوات يرّجح اجلانب الذي �سوت معه 

الرئي�ش اأو نائبه عند غيابه.

ب. يجوز بقرار من املجل�ش دعوة كبار امل�ســوؤولني يف اململكة من غري الأع�ساء 

حل�سور بع�ش اجتماعات املجل�ش.

املادة )11(:

يعنّي املدير العام بقرار من املجل�ش بناًء على تن�ســيب من الرئي�ش ويحّدد مبقت�ساه 

راتبه وعالواته و�سائر حقوقه املالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

املادة )12(:

يتوىّل املدير العام املهام وال�سالحيات التالية:

اأ. تنفيذ قرارات املجل�ش.

ب. اإدارة �سوؤون املوؤ�س�سة العلمية واملالية والإدارية.

ج. الإ�ــرشاف علــى الإدارات التابعــة للموؤ�س�ســة وفــق التعليمات التــي يقّرها 

املجل�ش.
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د. متثيل املوؤ�س�سة اأمام املراجع والهيئات واملوؤ�س�سات الأخرى.

هـ. اإعداد م�رشوع املوازنة ال�ســنوية للموؤ�س�ســة واإ�ســدار اأوامــر ال�رشف وفقًا 

لنظام مايل.

و. تاأليف ال�سعب العلمية واللجان املتخ�س�سة ملختلف املو�سوعات.

ز. الإ�رشاف على الأعمال العلمية لل�سعب واللجان والباحثني ومتابعة تقوميها.

ح. حتديــد مقــدار اجلوائــز واملكافــاآت لقاء البحــوث واملقــالت واملحا�رشات 

وامل�سابقات والتاأليف والرجمة والتحقيق واملراجعة، وفق تعليمات ي�سدرها 

املجل�ش لهذه الغاية.

ط. اإعداد التقرير ال�ســنوي عن اأعمال املوؤ�س�ســة واأوجه ن�ســاطها، وتقدميه اإىل 

الرئي�ش.

ي. اإعداد التعليمات الالزمة لت�ســيري عمل الإدارات التابعة للموؤ�س�سة وعر�سها 

على املجل�ش.

ك. اأية مهام اأو �سالحيات اأخرى يكلفه الرئي�ش اأو املجل�ش بها.

املادة )13(:

اأ. ينعقد املوؤمتر العام للموؤ�س�سة كلما دعت احلاجة بدعوة من الرئي�ش اأو نائبه عند 

غيابه الذي يحدد م�سبقًا مو�سوع املوؤمتر وجدول اأعماله.

ب. يدعو املجل�ش من يراه منا�سبًا من غري الأع�ساء اإىل ح�سور املوؤمتر العام.

املادة )14(:

ت�سقط الع�سوية يف اأي من احلالت التالية:

اأ. ع�سوية املجل�ش:

1. الوفاة.

2. ال�ستقالة.
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3. التغّيــب عن اأكــرث من اأربع جل�ســات متتاليــة للمجل�ش بدون عــذر يقبله 

الرئي�ش.

4. احلكم على الع�سو بجناية اأو جنحة خمّلة بال�رشف.

ب. ع�سوية الع�سو العامل يف الأكادميية:

1. الوفاة.

2. ال�ستقالة.

3. التغّيب عن املوؤمتر العام ثالث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئي�ش.

4. احلكم على الع�سو العامل يف الأكادميية بجناية اأو جنحة خمّلة بال�رشف.

املادة )15(:

تتاألف املوارد املالية للموؤ�س�سة مما يلي:

اأ. منحة احلكومة الأردنية.

ب. ريع اأموال املوؤ�س�سة املنقولة وغري املنقولة.

ج. الإعانــات والتربعــات والهبات واملنح والو�ســايا وريع الأمــوال املوقوفة 

للموؤ�س�سة.

د. اأي موارد اأخرى يوافق عليها املجل�ش.

املادة )16(:

تبداأ ال�ســنة املالية للموؤ�س�ســة ابتداًء من اليوم الأّول من �سهر كانون الثاين من كل 

�سنة وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �سهر كانون الأّول من ال�سنة ذاتها.

املادة )17(:

اأ. تنظم موازنة املوؤ�س�ســة وح�ســاباتها اخلتامية وفق الأ�سول املحا�سبية املتعارف 

عليها.

ب. يعني الرئي�ش مدقق ح�سابات قانوين يتوىّل تدقيق ح�سابات املوؤ�س�سة ومراجعتها 

وحتدد اأتعابه مبقت�سى القرار.
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املادة )18(:

ُتعفــى املوؤ�س�ســة وم�ســتورداتها واملعامالت اخلا�ســة بهــا مبا�رشة من الر�ســوم 

وال�رشائب واأي عوائد حكومية اأو غريها.

املادة )19(:

يتمتع الأع�ســاء يف املوؤ�س�ســة من غري الأردنيني بالمتيازات واحل�ســانات التي 

متنح ملوظفي املنظمات الدولية التي تتخذ من عّمان مقرًا لها.

املادة )20(:

للمجل�ــش باأغلبيــة الثلثــني من اأع�ســائه اإحداث اأنــواع اأخرى من الع�ســوية يف 

الأكادميية، كع�ســوية ال�رشف، وذلك وفقًا للتعليمات التي ي�سدرها املجل�ش لهذه 

الغاية.

املادة )21(:

تعترب موؤ�س�ســة اآل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي اخللف القانوين والواقعي ملوؤ�س�سة 

اآل البيت للفكر الإ�ســالمي التي مت تاأ�سي�ســها وفقًا لأحكام القانون رقم )53( ل�سنة 

.2001

املادة )22(:

ت�ســتمر �سفة الع�سوية لالأع�ساء العاملني واملرا�ســلني يف موؤ�س�سة اآل البيت للفكر 

الإ�سالمي يف ع�سوية اأكادميية اآل البيت امللكية.

املادة )23(:

ي�ســدر املجل�ش التعليمات الالزمة لتنظيم ال�سوؤون الداخلية للموؤ�س�سة ولالإدارات 

التابعة لها.
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املادة )24(:

ي�سدر جمل�ش الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

املادة )25(:

رئي�ش الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ اأحكام هذا القانون.

)2007/3/31(


