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تقديم:
اهلوية العربية بني التفتيت والرتميم

د . حسن الرباري *

 �¡SGQO  �R�M  PEG  ;��¡T�²¾dGh  ñµ¯�dG  ¿e  �©¡SGh  �M�¡�e  ¹��j  �jÄÁdG  È`a  ���dG  ��H
 ,�ÇY�»�LÕG  ½Ä¸©dG  È`a  ò�M��dG  ½�»�gG  Å¸Y  ,� kf�ÇMCG  ,�ÁÇ¦¡�Jh  �gQÄ£Jh  �Á¸µ¡�Jh  �jÄÁdG

 .Â�e�H «Ä¡VÄÙG ,�Á¸»�Ì ,��rKCG �¯¸�ß ��HQ�²e GÄe~b ¼gQh~H ¿j�dG

 ¹µ¡�J �ÁH �£�J�ÙG ��¡S�Ç¡�dGh �jÄÁdG ºG�J �e ,~j~��dG ÂLh Å¸Y ,�ÇH�©dG �²£¾ÙG È`a
 �¡U��Hh ,�¾WGÄÙG �dhO ÛEG º�²�fÕG È`a �Á¸¡�ah ,�Ç¾WÄdG �dh~dG È¦¡�J ¼Á¯d � k»Áe kîN~e
 ��bî©dG ÂÇa �»¡�JG ¼Ç¸bEG È`ah ,�Ç�g�ÙGh �Ç¯F�£dG ��¡�¡U��ÙG �»Çb ¿e �¸YCG ºhO È`a

.�dÄÇ¡�d�H �Ç¾Ç�dG

 ÉQh�¡V ½�¸�¡�»c �jÄÁdG «Ä¡VÄe ÀÄ¡SQ~fCG �c~¾H ��£j ,z�¸Ç��ÙG ��jÄÁdG{ ¿Y ÂH��c È`a
 ´�Ç¡�dG G�g È`ah .¢S�¾dG ºÄ²Y È`a �jÄÁ¸d È¡�¯¾dG ¹Çµ¡��¸d �L�M ·�¾g ÀEG PEG ;�dh~dG A�¾�d
 Ã�g ¼g�¡�J PEG ;�jÄÁdG A�¾�d �¡U�¾Y �Á¯¡UÄH ,IO�Ç¡�dGh Oh~×Gh �¬¸dG ÛEG ÀÄ¡SQ~fCG ñ¡�j

*  أستاذ العالقات الدولية فـي اجلامعة األردنية.
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 �GA�»�fÕG ¹c �Á¡U ¼�j �¾g .�NBÕG ¿Y �j�»�dGh O�¯�d�H ª»��ÙG A�¾HCG ¢S�¡�MEG È`a �¡U�¾©dG
 ,�Á�©Ç�£H ,�jÄÁd�a .¼ÁÇ¸Y �jÄÁ¸d �ÇfÄf�²dGh �jO�ÙG IO�Ç¡�dG ¿e �d�M ³¸Ø ;OG�aCîd �ÇY�¯dG
 È¾jOh È¾KEG Äg �e �Á�e~²e È`a ,IO~©�e �¡U�¾Y �»K ÀEG PEG ;¿jÄµ�dG hCG �Ç¾�dG �jO�MCG �¡�Çd

.�jÄÁdG �gÄL ~Ç²©J Å¸Y ¹»©J � kf�ÇMCG ÉÄ¬dh

 � kj~Ð �¸Ç��ÙG �jÄÁdG �ÁLGh ``` ~j~��dG ÂLh Å¸Y ÈH�©dG ´�¡�ÙG ``` �ÇH�©dG �²£¾ÙG È`a
 �£�J  ,º��ÙG  ¹Ç�¡S  Å¸Y  ,À�¾�d  ¹�e  �dhO  È¯a  ,�ÇY�¯dG  ��jÄÁdG  �j�c�e  ��¡�H  ,� kjÄÇ¾H
 º�×G  �»c  ,À�¾�d  Oh~M  �Q�N  �Ç¡S�Ç¡S  ��¯d�Ð  ~²©H  ,�dh~dG  Oh~M  �ÇY�¯dG  �GA�»�fÕG
 ~©H �Á¡SCG�H �Ç¯F�£dG �R�H ,�¡ÊjCG ´G�©dG È`ah .ÀG�jEG  ªe È¯F�£dG Â¯d�Ðh öG ��M ªe
 �Ç¯F�Wh �ÇJ�jÄg �Ç¡S�Ç¡�dG ��©¸dG ���¡UCGh �dh~dG �¦¡�Jh ,2003 ½�Y �©�dG ½�¦f Q�ÇÁfG
 �Ç¯F�£dG AG�¡��¡SG ÕÄd �ÇY�»�LG �¾¡V�M ÉCG ~�j ÀCG (¢�YGO) ¹�e ¼Ç¦¾�d À�c �eh ,R�Ç�e�H

.´G�©dG È`a

 �ÇLÄdÄÇ¡�¡Sh �Ça�©e �Ç¡Êb ¶Çµ¯�d IQh�¡V ·�¾Áa , kîÁ¡S G k�eCG ¢�Çd �jÄÁdG È`a ���dG ÀEG
 ,�¸J�b �jÄg ÛEG �ÁdÄÐh �jÄÁdG �Á¦Ò ��e�¾µÇe Å¸Y °bÄ�¸d ;~Ç²©�dG �¬d�H �ÇLÄdÄµÇ¡Sh
 ½~b .�¸J�b �jÄg ÛEG �jÄÁdG ºÄ��J °Çc ºh�¾J È`a ³�¡�dG �¡�b Âd À�c É�dG ,±Ä¸©e òeCÕ � k²ah
 �Y�»L ¿e �Ád�²�fGh ,�ÇJ�jÄÁdG ��Y�»ÖG i~d È¡S�µJQÕG QÄ£�dG ��ÇdBÕ IAG�b ±Ä¸©e òeCG
 �»a .¢SGëaÕGh ¹�²¸d ½�¸j �Ì ½�Ç²¸d I~©�¡�eh ¹H ,Âd �¡ÊaGQ �Y�»L ÛEG �NBÕG ªe �¡�j�©�e
 òH ,Å�M IO�HEÕGh ,º���bÕGh �GëMÕG ¿e ¹©Î È�dG �ÇY�»�LÕGh �Ç¡�¯¾dG ��e�¾ÇµÙG Èg
 È�dG �Ça�²�dG hCG �ÇY�»�LÕG hCG �Ç¾j~dG ���¡SCÕG �e ?�vÇµ¸¡�e kÕÄ�²e G k�eCG �ÇJ�jÄÁdG ��Y�»ÖG

?±�£ÙG �j�Áf È`a �¸J�b �jÄg �jÄÁdG ¿e ¹©Î

 ò¡�M Â²�¡S PEG ;�ÇH�©dG �¾�²£¾e È`a �jÄÁdG «Ä¡VÄe ��W ¿e Ã~Mh ±Ä¸©e òeCG ¿µj Ú
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 R�µJQÕG ¿e �d�M ·�¾Áa .�¯¸�ßh ��b�K �jGhR ¿e «Ä¡VÄÙG �M�W ÀG�¸dG ,¹e�Y É~Áeh Ih�e
 �GëMÕG  ÛEG  ,�eCÕG  �j�Áf  È`a  ,�¡ÊaCG  ,�dh~dG  ¹�b  �e  �ÇY�»�LG  �GA�¾H  Å¸Y  È¡S�µJQÕG
 ¹e�Y É~Áe ½�b .~²©dG °¡�fh ~²©dG �HQ�b Ië¯d �¯¸��ÙG �Çf�¾�¸dG °FGÄ£dG òH º���bÕGh
 DÄ�¾�dGh ,¹�²�¡�ÙG ±G�¡��¡SG ¿e Â¾ qµe �e ,À�¾�d È`a �ÇfÄf�²dGh �jQÄ�¡S~dG �Ç¯F�£dG ¶Çµ¯�H
 È`a �cQh .z�Ç²ÙG �Ç¯F�£dG AGO{ Ã�»¡SCG  �e �»�¡SG  ÀEG  �dh~dG ñ¡�e ÀÄµÇ¡S Ó�b ¹�²�¡�Ì
 ÀÄµ�d  �ÁJë¡SO  �Ò È�dG  ��jÄÁdG  ¹²¾d  hCG  ;�GA�¾�dG  Ã�g Å¸Y �Ç¯F�£dG  �dh~dG  ¿Y ÂH��c

 .�g�ÙG hCG �¯F�£dG ¿Y �vÇ¡S�Ç¡S G qé© oe

 �Ç�¯�dG òH �ÇH�©dG �jÄÁdG «Ä¡VÄe È`a ��HQ�²e ò�M��dG ¿e O~Y ���µdG G�g È`a ½~²j
 .�¯¸�ß �Gëa ºîN À�eÄ¡T ~Ç»×G~�Y i~�¾e È`a �Ç²dCG �G�¡V�Þ Ègh ,¼ÇeëdGh

 ,�ÇfOQCÕG �©e�ÖG È`a �Ç�ÇJGë¡SÕG ��¡SGQ~dG �c�e È`a �M��dG ``  ̀ À�eQ ÄHCG ~»Þ �d�©j
 ÀCG  �aîdGh .ÈH�©dG  ÈeÄ²dG  ¿eCÕGh  �jÄÁdG  «Ä¡VÄe ```  �ÇfOQCÕG  �eÄµ×G È`a ³H�¡�dG  �jRÄdG
 �A�Lh  ,³²��j  Ú  �»¦fCÕG  ¿e  O~Y  �Á�©aQ  �GQ�©¡T  ÂJO~M  É�dG  ÈH�©dG  ÈeÄ²dG  ¿eCÕG
 ¿»¡V ,³²��¸d �¸H�b ±G~gCG Å�M hCG ��ÇdBG ª¡Vh Å¸Y IQ~b ÀhO ¿e �ÇH�©dG ¼»²dG �G�ÒDÄe
 ¿eCÕG ��e�¸�¡�e òH À�ÇMCÕG ¢Ê©H È`a G k�a�¾J ·�¾g ÀCG ³×Gh .�YÄa�ÙG �GQ�©¡�dG °²¡S
 ¿eCÕG �GQ�©¡T °ÇXÄJ Ó �e G kñ�ch ,(É�£²dG) È¾WÄdG ¿eCÕG ��e�¸�¡�eh ÈH�©dG ÈeÄ²dG
 ñc ÚÄµd�e ¶dP ÛEG �g�j �»c ,�»¦fCÕG A�²H �Áa~g �Ç¸NGO ��¡S�Ç¡S Å¸Y �Ç£¬�¸d ÈeÄ²dG

 .�ÇH�©dG IOQ��dG ��×G ¿Y ÂH��c È`a

 �dh~dG  ~Ç©¡U  Å¸Y  ,ÈH�©dG  ½�¦¾dG  À�c  rÀEG  À�eQ  ÄHCG  ~»Þ  ºA�¡��j  ,´�Ç¡�dG  G�g  È`a
 ¹µ¡T ºGDÄ¡�dG G�gh ?¶µ¯�dG ~Çb È`a ÂfCG ½CG ,¶¡S�»�dGh QG�»�¡SÕG Å¸Y G kQO�b ,�Á¡�¯f �j�£²dG
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 È�dG �ÇY�¯dG ��jÄÁdG �dC�¡�e À�eQ ÄHCG �M��dG ¢�eîj .ñNCÕG ~²©dG È`a ò©H��»¸d � k¡�L�g
 ��jÄÁdG Ã�g OÄ©¡U ÀCG ,´�Ç¡�dG G�g È`a ,¢Vë¯jh ,�Ç¾WÄdG �dh~dG ~¡�L ¿e ¢�Á¾J �CG~H
 ¹»¡�Çd ¶dP Rh���j �äEGh ,�Ç¾WÄdG �dh~¸d æBG °©¡V ~¾Y °bÄ�J Õ �²Ç»Y ���¡SCG Âd �ÇY�¯dG
 ¢�c�e ��H��µd �¡�M�a I�¦fh .�Á¡�¯f �dh~¸d �Ç¡S�Ç¡�dG �ÇY�¡�dG �Ç¾H È`a �²Ç»©dG �eRCÕG
 ~¾�¡�J Ú I�¡U�©ÙG �ÇH�©dG �»¦fCîd �Ç¡S�Ç¡�dG ��ÇY�¡�dG ÀCG �¾d °¡�µJ ,�ÇY�¡�dG ¿Y éÇa
 È`a  º�×G  �»c  ,�j~Ç¸²�dG  ��ÇY�¡�dG  ´�Ç¡S  È`a  �Ç²H  PEG  ;�Ç�©¡T  �ÇWG�²çO  I~Y�b  ÛEG
 �Çd�Ç¾dÄµdG Q�KCÕG �j�²H Å¸Y R�ÁLEÕGh ò£¡�¸a �j�Ð ±~ÁH �A�L È�dG �jQÄ�dG hCG ��Çµ¸ÙG
 ³Ç²Ð ¢V�¬H ,�ÇeÄb �GQ�©¡T ªaQ ÛEG �»¦fCÕG Ã�g ��£¡VG .�ÇH�©dG ºh~dG ¿e O~Y È`a
 ºh~dG ~¾Y È¾WÄdG ¿eCÕG Å¸Y � k²H�¡S � kehO À�c É�£²dG ¿eCÕG ÀCG Å¾©Ì .È¸NG~dG QG�²�¡SÕG

.A�¾��¡SG îH �Á¸c

 �dh~dG  �Á¾e  æ�©J  �jÄÇ¾H  �eRCG  ·�¾g  ÀC�H  ~Ç¯J  ,�Ç²£¾e  ��Ç�f  ÛEG  À�eQ  ÄHCG  ¹¡�j  
 ;�ÇY�¯dGh �Ç¯F�£dG ��jÄÁdG ¿e ¢�¸��dG ¿µ»ÙG ñZ ¿e �ÌQ ºh~dG ¢Ê©H È`ah ,�Ç¾WÄdG
 ¼g�¡S ÈLQ�ØG ¹N~�dG ÀCÕh ,��¸¡U �Ça�²Kh �ÇY�»�LG ��Ç¡VQCG ÛEG ~¾�¡�J ��jÄÁdG Ã�g ÀCÕ
 ¢V�¯d ;�ÇLQ�ØG �Á�¡S�Ç¡S °ÇÇ£�H �e�b ,º��ÙG ¹Ç�¡S Å¸Y ,ÀG�jE�a ,�Ç¯F�£dG ³Ç»©J È`a

. kî�e ´G�©dG ;�ÇH�©dG ºh~dG ¿e O~Y Å¸Y �gPÄ¯f

 �jÄÁdGh �ÙÄ©dG �dC�¡�e ```  ¿¡�×G �¾H �Ç»¡S �©e�L ¢�ÇFQ ```  �Ç¡�Z ½�¡�g ºh�¾J ,ÃQh~H
 ¿e É��j �e �²Ç²M ���j � kH�£N ¹H � k©bGh �¡�Çd �ÙÄ©dG ÀCG �Ç¡�Z ½�¡�g i�jh .�Ç¾WÄdG
 É�dG ½�¦¾dG G�g ÀE�a ,ÂÇ¸Yh .�vÇÙ�Y �K~¾j ~bh ,QÄ£Jh C�¡�f É�dG ,Ü�»¡SCG�dG ½�¦¾dG ºÄ¬J
 ,I�M�¾�e ��jÄg ÛEG ºh~dG �Ç�¯J ÛEG Å©¡�j ¿e Äg 1870 ½�©dG �¾e �Çd�jéeEÕG �¸M�e ¹NO
 ¢�Çdh  �Çd�jéeEÕGh  �Çd�»¡SCG�dG  Å¸Y  �Çcë¸d  IQh�¡V  ·�¾g  .�ÁÇ¸Y  I�£Ç¡�dG  À�»¡V  �Ç¬H
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 ¿e �Ç¡�Z ½�¡�g ¹¸²j ��¡�dG G�Ád .ªbGÄdG ��Ð �äEG IñNCÕG ÀCÕ ;É��j �e ¼Á¯d ;�ÙÄ©dG
 ```  �Çd�»¡SCG�dG È`a i�J �ÇµÇ¡Sîc �jQ�¡�j IAG�b ¶d�H � ke~²e ,�ÙÄ©dGh �jÄÁdG �¡SGQO �Ç»gCG

 .AG~dG ;ò¾Çd È¡�cQ�ÙG �µ¯»¸d � k²ah ,�Çd�jéeEÕ�H �LÄoJ È�dG

 È`a �ÇY�¯dG �GA�»�fÕGh �Ç¸NG~dG ±h�¦dG i�j Õ ÂfCG ,�Ç¡�Z ½�¡�g �MQ�£e È`a ñ�ÙG
 O~©d È¾WÄdG iÄ�¡�ÙG Å¸Y ,��jÄÁdG È`a ¼F�²dG �Ç�¯�dG ��¡T Âd ¿µç kî²�¡�e kîe�Y �dhO ¹c

.�ÇH�©dG ºh~dG ¿e ñ�c

 �dC�¡�e ºh�¾�Ça  ,~Ç¡�dG  ÀGÄ¡VQ ,�Çf�¾�¸dG  �©e�ÖG È`a  �Çeî¡SEÕG  ��¡SGQ~dG  P��¡SCG  �eCG
.�cG�¡T hCG G k~j~ÁJ �f�c GPEG �e È`a �ÇY�¯dG ��jÄÁdG

 �¸M�e È`a I~MÄeh �Ý~¾e �~H �ÇH�©dG ��©»��ÙG ÀCG �²Ç²M ÛEG ~Ç¡�dG ÀGÄ¡VQ ñ¡�j 
 �ç�g ~©H �¡U��Hh ,�Ç¾WÄdG  �dh~dG �Ç¡S�J ªe °¸�NG �eCÕG ¿µd ,Q�»©�¡SÕG ªe «G�¡�dG
 ¹c  ��¡UCG  ��¡�dG  G�Ádh  ,�©e�ÖG  �jÄÁdG  ³¸N  ¿e  ¿µ»�J  Ú  �Ç¾WÄdG  �dh~d�a  .1967  ½�Y

 ³¸Ø  � kj~Ð  ¹µ¡T  �ÇY�a  ��jÄg  ÛEG  A�»�fÕ�a  .«G�¡U  ÛEG  ºÄ��¸d  kîH�b  �j�Ò  hCG  ¢�a�¾J

 .ÀÄ¡SQ~fCG �Á¾Y �~Ð È�dG �¸Ç��ÙG �jÄÁdG

 �Ç¾WÄdG ºh~dG ¹X È`a r¿µd ,Â�©Ç�£H ¢�a�¾J Äg È¡S�Ç¡�dG ·G�×G ÀCG  È`a ¶¡T ¿e �e

 .È¾KEGh  È`a�²K  Å�M  hCG  È¾jO  ·G�M  ÛEG  ºÄ��j  ,·G�×G  G�g  Q�©J  �Õ�M  È`ah  ,��j~×G

 ¿e�¡Ê�dGh ¢�j�©�dG �HGÄKh ¹eGÄY ºÄ��J �d�×G Ã�g È`a ÂfCG ~Ç¡�dG ÀGÄ¡VQ ºO��j �¾g ¿e

 .�jñ�¯J ¹eGÄY ��¡��d (�¬¸dGh ¿j~dG)

 «Ä¾�dG  Q���YG  ¢Êa�J  È�dG  ��j~×G �dh~dG  , kÕhCG  ,�»ÁÇdEG  IQ�¡TEÕG  ¿e ~H  Õ  À��¸Y  ·�¾g
 ·G�×G  �©¾e  È�dG  �jOG~��¡SÕG  �dh~dG  ,� kÇf�K  .�dh~dG  IÄb  ¹eGÄY  ¿e  �j�»�dGh  �jO~©�dGh
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 ~¡V  �ÇH�©dG  �ÇeÄ²dG  ¼¡S�H  ~Ç¡���dG  Ó  �Gë¯dG  ¿e  Iëa  È`ah  .ÂYÄf  À�c  � kjCG  ,È¡S�Ç¡�dG
 PEG  ;�j�µah  �Ça�²K  ��f  Å¸Y  �eCÕG  G�g  �£Ç¡Sh  .(Q�»©�¡SÕG  �©Ç¾¡U)  �j�£²dG  �dh~dG
 ,·G�M  ÉCG  Q���Y�H  ,�ÁJ�£Ç¡S  �Ç���d  ÈYÄdG  G�g  �²¸N  È�dG  �jOG~��¡SÕG  �dh~dG  �¸¬�¡SG
 � kbG�ZEGh º�¡�¯fîd IÄYO hCG ;�ÇeÄ²dG I~MÄdG ~¡V ·�Ð I�eGDÄe ,ÂYÄf ¿Y �¦¾dG ±�¡�H
 Àh~j�j ¢S�¾dG ÀCG  ~ÇcC��dG  ¿e ~H Õ ¶dP ªeh .�ÇY�¯dG �GA�»�fÕGh ��Ç¸�ÙG «GÄfCG  ¹c È`a
 .�ÁH  È»��jh  �ÁÇ»�j  É�dG  ª»��Ù�H  �²ÇKh  �bîY  �Ádh  ,�cQ�¡�eh  �Çe�M  ÀÄµJ  ÀCG  ,�dh~dG
 ÀhO ¿e ,¼µ�j ¿e ñÇ¬Jh ��bG�eh ��¡S�Þ �ÁÇa ÀÄ©Ç£�¡�j �dhO ¢S�¾dG ~j�j ,�NBG Å¾©Ì

 .È¾WÄdG n~Á¡�ÙG �Ç¡S�Ç¡�dG o�jO~©�dG OÄ¡�J ÀCG �¸£�j G�gh ,O�Á£¡VÕGh ª»²dG ¿e �Ç¡�N

 PEG ;�¾WGÄÙGh �jÄÁdG ¿Y �¡�©ÙG ÀGh�e ³H�¡�dG æOQCÕG �jRÄdG �~��j ,ÂJGP ´�Ç¡�dG È`ah
 È¾Wh QGÄM ºîN ¿e ,ª»��ÙG ��fÄµe òH ÂÇdEG ¹¡UÄ�dG ¼�j ~j~L ÈY�»�LG ~²Y ÛEG ÄY~j
 ñ�µdG ¹M ÀCG Q���YG Å¸Y ,ÀOQCÕG È`a ª¡VÄdG ºÄM Qh~j �¡�©ÙG �j~M .¹e�¡Th ÈF�¡�bEG ñZ
 ,�ÇWG�²ç~dGh  �Ç¡S�Ç¡�dG  �jO~©�dG  ÂfGÄ¾Y  �vÇ¡S�Ç¡S  � kMî¡UEG  ½�¸�¡�j  ÀOQCÕG  ¹c�¡�e  ¿e
 ´�©dG hCG ¿j~dG ¿Y �¦¾dG ±�¡�H ,òÇfOQCÕG òH IGh�¡�ÙG Å¸Y ¢�¾j É�dG QÄ�¡S~dG ½GëMGh

 .�¬¸dG hCG

 Àh~Ç¯�¡�Ù�a ;�¾WGÄÙG ¼Çb A�¾H ÀhO ¿e iÄ�¡�ÙG G�g ÛEG ºÄ¡UÄdG ¿µç Õ ,º�×G �©Ç�£H
 G k~j~ÁJ �Ç²Ç²×G �Ç¡S�Ç¡�dG ��Mî¡UEÕG Àh�j ¿e ¼Á¡�¯fCG ¼g ÀOQCÕG È`a ¿gG�dG ª¡VÄdG ¿e

 .ò�HGQh ¿j�¡S�N ¿e ~H Õ �ÇKG~M �Ç¸»Y ¹c È`a ÂfCÕ ;¼Á×�¡�Ù

 �ÇMî¡UEG ��HQ�²e ��£Jh ,AG~©dG È²Ç²×G �î¡UEÕG �¡U�¾J ÀOQCÕG È`a �»c�×G ��¾dG
 ,�ÇF�¡�bEÕGh �Ça�©dG �Ç¸²©dG ¢SëÒ �²Ç²M �Á¯¸N È¯�J À�NO �H��¡S ÛEG ÀÄµJ �e ��bCG
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 Ã�g QG�»�¡SG ÀCÕ ;�Á¡�j�µJ Å¸Y ¹»©Jh ,�ÇY�¯dG ��jÄÁdG «Ä¡VÄe Å¸Y �©¸J ��f �Á¡�¯f Ègh
 �ÇY�¯dG �GA�»�fÕG ´�£f �Q�N ñWC��dG  Å¸Y IQ~²dG ¿e òÇfOQCÕG À�e�M ½�¸�¡�j ��¾dG

.�jÄÁÖGh �Ç²W�¾ÙGh

 �ÇWG�²ç~dG ��MÄ»£dG ªeh ,�¾J�©»��Ù �jO~©�dG ��ÁLÄ�dG ªe ¼¸bC��J ÀCG �jÄÁ¸d ¿µç ¹g
 �¯¡�¸¯¸d (Äµ¡�ÇfÄÇdG) È¡S�c ¢�ÇFQ ``` ÈµjëdG È��a �Ádh�¾J �Çd�µ¡TEG Ã�g ?�ÇH�©dG �Ä©¡�¸d
 ,�jÄÁdG  ¤HQ  ¶Çµ¯J  �LÄ�¡�j  É�dG  ~j~��dG  ÛEG  ÈµjëdG  È��a  ÄY~j  .ÈH�©dG  Ú�©dG  È`a
 �jÄÁdG È`a �Çd�µ¡TEG �»�a .¢U�N ¹µ¡�H È¾j~dGh ,½�Y ¹µ¡�H ÈH�©dG �Gë¸d I~¡S�a �GAG�²H
 �eRîdG �GQÄ¡��dGh ¼Çg�¯ÙG ¢Ê©H �Z�Ç¡U IO�YEG ¿e ~H Õ PEG ;�ÇH�©dG �a�²�dG È`a ¿j~dGh
 ,� k¡ÊjCG ,�¸£�j ÃQh~H G�gh .ÈH�©dG ¼Ç¸bEÕG ¹NGO ��jÄÁdG Q��¯fÕ ¹¡ÊaCG ¼Áa ÛEG ¹¡UÄ�¸d
 ÀhO ¿e ¿µd ;��jÄÁdG ¹c ¿Y Rh���dG Å¸Y ~»�©J �ÇH�Y �¡ÊÁ¾d I�¡U�©e Ú�©e �Z�Ç¡U IO�YEG

.�¾»Çg hCG A�¡�bEG

 ,ÈH�©dG Ú�©¸d �fÄµÙG ��jÄÁdGh ��a�²�dG ¹»Ý È`a ´îØG «Ä¾�d�H ±GëYÕG ¿e ~H Õ
 È¬�¾j  ��¡�dG  G�Ád  ;¹e�Y É~Áe º�b �»c ,±î�NG I�Ç×G È`ah ,�ÄÙG  È`a ¤²a ¹K�»�d�a
 ¹N~�dG �Ç»gCG ¿»µJ �¾g .A�¡�bEÕGh °¾©dG ³j�W ¿Y È¡S�Ç¡�dG ~ÇMÄ�¸d À�µe Õ rÀCG ºÄ²dG
 �ÇKG~M  �jÄg  A�¾H  ÛEG  È¡Ê¯Ç¡S  «Ä¾dG  G�g  ¿e  ¹N~�a  .ÈµjëdG  È��¯d  � k²ah  ,È¯¡�¸¯dG
 ·�¾g  ¶d�d  .Â¾jOh  ÂKG�J  ªe  O�¯dG  �bî©d  �Ç�¡U  ¼Áa  Å¸Y  �µJ�J  ,�Ç¸�²�¡�eh  �j~j~Î
 º�M  È`a  ,�jÄÁ¸d  ¿µçh  .�G�dG  ºÄM  QÄ�»�ÙG  È¡S�µJQÕG  ��£ØG  ¿Y  O�©�Hîd  IQh�¡V

.Â�Ç»¾Jh ª»��ÙG �j~Ð È`a �¸Y�a ÀÄµJ ÀCG ,ªbÄ²�dGh �G�dG Å¸Y ¢T�»µfÕG ¿Y �ÁaG�¡�fG

 È`a P��¡SCÕG ```  ¹Ç¸ehCG È¸Y QÄ�c~dG ½~²j G�µg ,ñ¬�e �äEGh ÈµÇJ��¡S Ú�Y È`a ¢�Ç©f Õ
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 ÈH�©dG ª¡VÄdG È`a ÂJîeC�J ``  ̀��¬Ù�H ¢�e�ØG ~»Þ �©e�L È`a �Çf�¡�fEÕG ½Ä¸©dGh �GOCÕG �Ç¸c
 �Á¾Y  �~Ð  È�dG  ,�î�dG  �ÇWG�²ç~dG  ��LÄÌ  �ÇH�©dG  �²£¾ÙG  G kñ�c  �KC��J  Ú  .~j~ÖG
 ~¾Y ��©bÄ�dG °²¡S ª¯JQGh ÈH�©dG ªÇH�dG A�L ÀCG ÛEG ,ÀÄ�¬¾�¾g ¹ÇFÄ»¡U Èµj�eCÕG �µ¯ÙG
 IQO�b ¿µJ Ú �Ç¡S�Ç¡�dG �G�MCÕG ÀCG ÕEG ñÇ¬�dG È`a �©¡�dG ��ZQ ¿e ¼Z�dG Å¸Yh .¿jñ�µdG
 ,�j~Ç¸²�dG ª»��ÙG ¹c�Çg ÛEG OG~JQÕG ¿e �d�M ��fCG  �e ,ÈWG�²ç~dG º�²�fÕG IO�Çb Å¸Y
 ÛEG  ºh~dG  IOÄY  hCG  ,�dh~dG  ¹�b  �e  ÛEG  IOÄ©dG  Å¾©Ì  ,�Ç¾jO  hCG  �Ç¸�b  hCG  �Ç¾KEG  �f�c  AGÄ¡S
 �©¡�d�a .æ~ÙG ª»��ÙG ��»¦¾eh ��H�²¾dGh �G�MCÕG IO�Y �g�WDÄJ È�dG �¡S�Ç¡�dG ÀhO �e
 È`a ,G k~MGh � v̄ ¡Uh G k~MÄe ¶d�H ½�b ``` Q�»©�¡SÕG ~¡V ¶dP ¹©a �»c ``` OG~��¡SÕG ~¡V Q�K É�dG

.°¸��ÙGh «Ä¾�ÙG ÈLÄdÄÇ¡SÄ¡�dG �©¡�dG O�Yh ,�¯�NG �ÇF�¾��¡SG �¦×

 IQO�b ~©J Ú hCG ;�dh~dG �ÁÇ`a �Q�ÁfG È�dG IQÄ�dG ÀG~¸H :ò»¡�b ÛEG ÈH�©dG Ú�©dG ¼¡�²fG

 .º���bÕGh  �GëMîd  �M�¡S  �dÄÐ �Ç�H  ,È¾WÄdG  �GëdG  ¹e�c  Å¸Y  �Á�£¸¡S  ¢V�a  Å¸Y

 ¹¸¡�Jh ,òMR�f ¿e ,IQÄ�dG  ºhO ¿e ��¡T�¾dG ��j~��dG ªe ¹e�©�J ÀCG  ºh�Ð ÀG~¸H ·�¾gh

 �Ç¾eCG �dhO Â¡�L�g ��¡UCG ºh~dG ¿e °¾¡�dG G�g .¶dP ñZh �î¡�dG �j�ÁJh ,òÇH�gQEîd

 É�dG  ,IO�¡ÊÙG  �GQÄ�dG  QÄÞ  QÄÁX �¸H  ò£dG  ¿e  OGRh  .�ÇWG�²ç~dG  �dh~dG  Å¸Y  ½~²�J

 Ã�Î  È¡S�Ç¡�dG  º�²�fÕG  �¸M�Ì  ª�»�dG  ¿e  �Ä©¡�dG  À�e�Mh  �jQ�J�µ¡�©dG  IO�YEÕ  ¹N~J

 .ÈWG�²ç~dG ¼µ×G

 ¢V�©Jh ,�Á¸c �dh~dG È¡VGQCG Å¸Y IO�Ç¡�¸d �ÁfG~²ah �dh~dG Q�ÇÁfG ÀCG ¹Ç¸ehCG È¸Y ºO��j

 ,�j~Ç¸²�dG  ¹c�ÇÁdG  ÛEG  IOÄ©dG  ÛEG  Å¡ÊaCG  ,�ÇLQ�ØG  �îN~�dGh  �£�¸d  �ÁÇ¡VGQCG  �eî¡S

 �Çf~ÙG �dh~dG ½�Çb ¹©�j OG~JQÕG G�g .�¡S�Ç¡�dG ÀhO �e ��©»�Ý ÛEG ºh~dG Ã�g �dÄ��a
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 ½�¦¾dG G�g ¹�e È`a .�Ç¯F�W ��¡�¡U�Þ ÛEG ºh~dG ¢Ê©H ºÄÐ ªe �¡U��Hh ,G kQ�©�e G k�eCG
 ¶dP ÛEG ±�¡Êj .ºhG~�dG ½ÄÁ¯Ù Å¾©e Õ ÂfCÕ ;�Ç¡S�Ç¡�dG �Ç¸bCÕG hCG �Ç�d�¬¸d Å¾©e Õ È¯F�£dG
 ñÇ¬�dG  iÄb  ÀCG  È¾©j  �e  ,ÈH�¬dG  Ú�©dG  È`a  �ÇWG�²ç~dG  ¼Ç²¸d  �jO�©ÙG  �jÄ�©¡�dG  Q�¡��fG
 º�²�fÕG È`a �Á�Ç¡Êb ¼Y~J �ÇLQ�N ��¯d�Ð ~Î ¿d �ÌQ �ÇH�©dG �²£¾ÙG È`a ÈWG�²ç~dG

.ÈWG�²ç~dG

 ,È`a�²�dG ¿eCÕG �Çd�µ¡TEGh �ÙÄ©dG ñKC�J ¹g�Î ¿µç Õ ÂfE�a ;��jÄÁdG ¿Y �j~×G ~¾Y
 ÂdEÕG~�Y  �Çç  .ÈH�©dG  ÈH�¬ÙG  i~�¾ÙG  ½�Y  òeCG  ,�j�²¸H  ÂdEÕG~�Y  ¶dP  ÛEG  �g�j  �»c
 ��a�²�dG Å¸Y �gñKC�Jh �ÙÄ©dG iÄbh ,Q�»©�¡SÕG A�¾KCG È`a �ÇHhQhCÕG �Çf~ÙG °MR òH �j�²¸H
 ÀCG  ÕEG  ,�Ç¡S�Ç¡�dGh  �jO�¡��bÕG  Å¾�dG  ñe~�H  ½�b  ÈHhQhCÕG  Q�»©�¡SÕG  ÀCG  �Ç�¡U  .�Ç¾WÄdG
 ,�ÇY�»�LÕGh �Ça�²�dG Å¾�dG ¢V�©�J ¼¸a .�eh�²e ÀhO ¿e ¿µj Ú �Ça�²�dG Å¾�dG Å¸Y ÃñKC�J
 �¡�Y È`a ¿µd  .�jO�ÙG  Å¾�dG  ªe º�×G �»c ¹e�µdG  ¢ÊjÄ²�¸d  ,I�»©�¡�ÙG  ÀG~¸�dG  Ã�g È`a
 ÈÁa .�ÇfÄµdG ��fRGÄ�dG È`a G kñ�c � kHî²fG �ÙÄ©dG �K~MCG ÀCG ~©H ,G kñ�c �eCÕG °¸�NG �ÙÄ©dG
 IQÄ�dGh �ÇJ�eÄ¸©Ù�H �¸Î I~j~L ¤F�¡Shh �Ça�²K ¹eGÄ�H �j�¡��dG Å¸Y �Á¡SCG�H �¸WCG IQÄK

 .�Ç»b�dG

 Ä�f  Å¸Y  �ÙÄ©dG  �eh�b  È�dG  ,Èµj�eCÕG  ñZ  ��¬dG  ÀG~¸H  ÛEG  �j�²¸H  �dEÕG~�Y  ñ¡�j
 ªbÄe ¿e ,�ÙÄ©dG ªe ÈH��jEÕG °Çµ�d�H �Ád ��»¡S ��Çe�¾jO ~ÇdÄJ ¿e �¾µÒ PEG ;°¸�ß
 ~¾ÁdGh ò¡�dG ¹�e ºhO A�¾��¡S�H ,i�NCÕG ºh~¸d � k¾µà ¿µj Ú �eCÕG G�g .�Á²F�²× ��¾ÙG

 .¹jRGédGh

 �¡U��Hh  ,ºh~dG  iÄbCÕ  Å�M � k�¸£e ��H  É�dG  È`a�²�dG  ¿eCÕG  È`a  �µ¯¾d  IQh�¡V ·�¾g
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 ÀCG �j�²¸H ÂdEÕG~�Y i�jh .òÇKG~×Gh òÇdÄ¡UCÕG òH ®Q�a ¢T�²f �ÁÇa �O È�dG �ÇH�©dG ºh~dG
 ½�»�gÕG ½~Y ÀCG òM È`a ,�L�©dG �î¡S ÕEG Äg �e È¡V�ÙGh �G�dG Å¸Y A�¯µfÕGh ³f�¡��dG

.A�aÄL �ÇdÄ¯W ÄÁd �KG~×G ¼¡S�H �a�²�dG ¿eC�H

 GPEG �¡U��Hh ,~Ç²©�dG d�H ªbGÄdG �eCÕG ÀCG ÕEG ,�vj�¦f ,�eÄÁ¯e �f�c ÀEGh ,�j�²¸H IÄYO
.��¾dG Â�©¸J É�dG Qh~dG À��¡�×�H �f�NCG

 È`a  ��¾dG  QhO  ¿Y ```  ��¬Ù�H  �¸Ç¡UCG  i~�¾Ù  ½�©dG  òeCÕG  ```  Å¡�ÇY  ¿H  ~»Þ �~��j  
 :`H  ¹�»�J  iéc  ��eRCG  ¢�»N  ·�¾g  ,�M��¸d  � k²ahh  .¹�²�¡�ÙG  ��f�gQh  �»F�²dG  ��eRCÕG
 QGÄÖG �²£¾e È`a ��bî©dG ½RC�Jh ,ÈH�©dG È»Ç¸bEÕG ½�¦¾dG OG~¡�fGh ,�Ç¾WÄdG �dh~dG Q�ÇÁfG
 ~Y�¡�J ÛEG �a�¡VEG  ,¹ÇFG�¡SEG  ªe ½î¡�dG �Ç¸»Y Q�¡�e °bÄJh ,(�Çc�Jh ÀG�jEG) È`aG�¬ÖG
 ,«�¡VhCÕG ÂÇdEG �dBG �e È`a ��¾dG QhO ºÄM �ÕDh�¡�J ��£j ÃQh~H G�gh .È¾j~dG ±�£�dG �LÄe
 �j�µ¯dG ��ÇHOCÕG ¢�µ©J .Iñ�c �¾Þ ¿e ÂH �Ò �à �ÇH�©dG �Ä©¡�dG º�¡��fG È`a �Á�ÇdhDÄ¡�eh
 Ã�»¡SCG  �e  Å¸Y �ÇcëdG ºîN ¿e ,È¾WÄdG  A�¾�dGh  �î¡UEÕG  �Ç¸»Y È`a  ��¾dG  QhO �ÇH�©dG
 �¡�Çd �Mh�WCG Ã�g .Â©»�Ýh Â�²�W �j�¡Ê²d R��¾ÙG °²�ÙG ÉCG ;ÉÄ¡Ê©dG °²�ÙG È¡�eG�Z
 �¸»Yh ,Q�»©�¡SÕG �eh�b È�dG �Ç¾WÄdG �c�×G ��¾d � vÇ©L�e G kQ�WEG �¸µ¡T �Á¾µd I~j~L
 ñÇ¬�dGh È¡S�Ç¡�dG �î¡UEÕ�H �£�J�e �jhGR ·�¾g ,�NBG �f�L ¿e .�Ç¾WÄdG �dh~dG A�¾H Å¸Y
 �jO~©�dGh �j�×G ¼Çb ¿Y «�a~¸d ÀÄµj ÀCG  È¬�¾j ��¾dG QhO ÀCG �²�¡SG ~²a ,ÈWG�²ç~dG
 ,�ÇYG~�ÙG �Ç¾WÄdG �dh~dG È`a ¹¸ØG �î¡UEG Å¾¡��j Å�M ¶dPh ,À�¡�fEÕG ´Ä²Mh �Ç¡S�Ç¡�dG

.�HÄ¸£ÙGh �eG~�¡�ÙG �Ç»¾�dG ³Ç²��d ¶d�ch

 �eCG  Ägh  ,�ÇH�©dG  ��©»��ÙG  ÂLGÄj  É�dG  R�HCÕG  É~��dG  ºG�j  �e  �Ç¾WÄdG  �dh~dG  A�¾H
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 Àë¡�jh �QÄf �©e�L È`a I�×G ÀÄ¾¯dG �Ç¸c È`a �¡V��ÙG ,�h�×G ~d�N �M��dG ÂÖ�©j
 :�ÇH�©dG �²£¾ÙG È`a �Ç¾WÄdG ºh~¸d �Ç¾jÄµJ ��b�Ç¡S �KîK ÛEG �h�×G ~d�N ñ¡�j .�£²H
 �Y�fh ,�Ád�µ¡TCGh ºh~dG Oh~M �¡V�a È�dG �jQ�»©�¡SÕG I�£Ç¡�dG ,�Çf�»�©dG �dh~dG Q�ÇÁfG
 �h�×G ~d�N ºh�¾�j ´�Ç¡�dG G�g È`ah .�Çd�ÇfÄdÄµdG ��²×G ºîN �jh~MÄdG Q�µaCÕGh �Hh�©dG
 ,OG~��¡SÕG :È¸j �Ì �»¡�JG �Ç¾WÄdG �dh~d�a .ÂJGP �bÄdG È`a �dh~dG �¡SG�¡Th �¡T�¡�g �ÇF�¾K
 �¡SG�¡Th ,�Q��¸d �Ç©��dGh ,�ÇY�¡�dG È`a ¢�²fh ,�»c�×G �²�£dG ¹�b ¿e OQGÄÙG Q�µ�MGh
 È`a ¹¡�¯dGh ,�jÄÁL hCG �Ç¯F�W hCG �Ç¸�b �f�c AGÄ¡S ,�j~Ç¸²�dG Å¾�dG OÄ»¡Uh ,È¸NG~dG ª»²dG
 ºh~dG È`a �vÇd�µ¡TEG  ºG�j �e �eCG  Ägh ��j~×G �dh~dG �gÄL Èg �¾WGÄÙ�a .�¾WGÄÙG ³Ç²Ð

 .�ÇH�©dG

 È²Ç²×G ºî²�¡SÕG ³Ç²Ðh ,�f�L ¿e Q�»©�¡SÕG ¿e ¢�¸��dG òH �h�×G ~d�N �Çç
 ¿»µJh  .È²Ç²×G  ºî²�¡SÕG  ³Ç²Ð  ¿e  ~©H  ¿µ»�J  Ú  ºh~dG  ÀCG  i�j  PEG  ;�NBG  �f�L  ¿e
 �¸¡�a �bh È`a ,�d�©ah I�¡U�©eh ��j~M Å¾�d ¢�Ç¡SC��dG È`a �Á¸¡�a È`a �ÇH�©dG �dh~dG �¸µ¡�e

.�j~Ç¸²�dG �g�¾H IÄb Å¸Y A�²HEÕG È`a ,� k¡ÊjCG ,ÂÇa

 Å¸Y  È¡S�µJQÕG  R�µJQÕG  ºîN  ¿e  ,��j~Mh  �Ç¾Wh  �dhO  A�¾H  ¿µç  Õ  ÂfCG  ;�¸¡��ÙG
 Ú ,�©e�L �Ç¾Wh �jÄg A�¾H È`a �HhQhCG È`a ��â È�dG �Ç¾WÄdG �dh~d�a ,�ÇY�¯dG ��jÄÁdG
 Q�Î  ½~Yh  ,Ü�Ç¾dÄµdG  ¹e�©dG  �KCGh  ,�ÇH�©dG  �dh~dG  IC�¡�f  �©Ç�£a  .~©H  ��©dG  �Á»Á¸�¡�j
 ¹µ¡�H  ,�»g�¡S  ¹eGÄY  �Á¸c  Èg  ,�Ç£¸¡��dGh  �jÄHCÕG  ��©»��ÙG  È`a  �ÇWG�²ç~dG  �a�²�dG
 ¶dPh ,�jÄÁÖGh �Ç²W�¾ÙG �GA�»�fÕGh �ÇY�¯dG ��jÄÁ¸d Iñ�µdG �Ç»gCÕG ¢�j�µJ È`a ,ñ�c
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د . حممد أبو رمان *

أعتى  ُصنع  عىل  يتضّخم،  حني  اخلوف،  قدرة  عىل  «رّكزت 
عىل  أصًال  هلا  وجود  ال  افرتاضّية  وحوًشا  أكانوا  سواء  الوحوش، 
وحوش  إىل  الدم  رائحة  بسبب  حتّولوا  أشخاًصا  أم  الواقع،  أرض 

يف هناية املطاف.. 
قّصة فرانكشتاين هي قّصة العدو الذي خيلقه اخلوف من املجهول، 
والتارخيّية  السياسّية  األحداث  تبعات  يتّلقى  الذي  املجتمع  وقّصة 
الكربى كضحية دائًام وال يستطيع ردها، وخيلق من أوهامه وختيالته 

معنى ما حلالة الالمعنى التي يغطس فيها اجلميع».
                             أمحــد السعــداوي، الروائـــي العراقـي
 متحدثًا عن روايته (فرانكشتاين يف بغداد)

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ١٦ /١٠/ ٢٠١٧. 
حركات  يف  وخبري  األردنية  اجلامعة  يف  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  يف  باحث   *

اإلسالم السيايس.
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ـ١ـ
أصبح السؤال مرشوًعا ومّربًرا اليوم، أكثر من أّي وقٍت مىض، يف ما إذا كان مصطلح 
احلياة، أم أّنه بات رضًبا  «األمن القومّي العرّيب» ما يزال صاًحلا لالستعامل، وربام عىل قيد 
من رضوب اخليال، بعدما هيمن عىل األدبيات القومية العربية عقودًا من الزمن، كّنا نقرأ  
لسياسيني ومثقفني حتليالٍت وتصّوراٍت أيديولوجّية وفكرّية وسياسّية، عن الوحدة العربّية 
والقومّية العربية، ومواجهة التحّديات االستعامرّية أو الصهيونّية العاملية، والتضامن العريب، 
فضًال عن عرشات األدبيات والبيانات ملؤمترات القمة العربّية، إضافًة إىل حماوالت الوحدة 

املتكّررة عىل مّر التاريخ املعارص!
سقف  ضمن  األقل  عىل  كبرية،  بصورة  يتحّقق  مل  القومي  األمن  مفهوم  أّن  صحيح 
أّن  أيًضا  وصحيح  العريب،  اإلنسان  ومحلها  األنظمة  رفعتها  التي  والشعارات  التوقعات 
حماوالت الوحدة فشلت فشًال ذريًعا، وصحيح ثالًثا أّن مؤمترات القّمة كانت ُتثري السخرية 
أصبحت  اإلخفاقات  تلك  كل  أّن  اليوم،  أيًضا،  صحيح  هو  ما  لكن  األحيان،  من  كثري  يف 
وتفرقات،  جتزئات  من  إليه  وصلنا  ما  عىل  متقّدمة  مرحلة  نفسها  هي  اليوم،  جيل  نظر  يف 
الدولة  يف  داخّيل،  صعيد  عىل  بل  نفسها)  العربّية  الدول  بني  إقليمي (أي  صعيد  عىل  ليس 
نفسها، ويف أحشاء املجتمعات العربية، مل نعد نتحدث عن حماوالت وحدة عربية، وال حتى 

كرضب من رضوب الدعاوى واالدعاء!
دعونا نتجرأ أكثر يف «التأّمل الذايت»، لنتساءل عن مصطلح «اُهلوية الوطنية» نفسه، يف ما 
إذا كان ما يزال هو اآلخر قائًام، وما زلنا نستطيع أن نتحدث بتعريف جامع عن العراقّيني، 
أّننا  أم  العربية؛  الوطنية  بالّدولة  املرتبط  السابق  باملعنى  والليبّيني،  واليمنّيني،  والسورّيني، 
كياناٍت  بوصفها  والثقافّية،  والدينّية  والعرقّية  الطائفّية  املكونات  عن  نتحدث  أصبحنا 
وُهوياٍت جديدًة أقوى من اُهلويات الوطنّية، والّدولة الوطنّية رّسخت أقدامها يف األرض، 
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يبحث كّل منها عن أمنه ومصاحله يف مواجهة اآلخر، من داخل املجتمعات والّدول نفسها؛ 
أي الشيعة ضد السّنة يف العراق وسورية، واألكراد يبحثون عن حلفاء يف مواجهة اآلخرين، 

ومسألة األقلّيات وأمنها يف مقابل احلديث عن األمن الوطنّي للدولة!
واملجتمعات  الّدول  عىل  العرّيب  الوطنّي  أو األمن  الوطنّية  اُهلويات  أزمة  تقترص  هل  ثّم 
التي تشهد اليوم حروًبا داخلّية وخماطر التفكك، ِمثل: العراق؛ وسورية؛ واليمن؛ وليبيا؟ 
رصاعات  هنالك  إّن  أم  أخرى؟  عربية  وجمتمعات  دوٌل  التصنيفات  هذه  من  تنجو  وهل 
رصاعاٍت  مستقبًال  ونشهد  األولّية،  الداخلّية  اُهلويات  تفّجر  قد  وقائمة  مكبوتة  وأزمات 
شبيهًة عىل خلفية طائفّية أو عرقّية أو دينّية! أمل يكن السودان موحًدا قبل أعوام؟ أال نخشى 
يف  والعرب  الرببر  والكويت؟  والبحرين  السعودية  يف  الشيعة  ـ  نة  السُّ شبيهة:  نزعات  من 
لبنان،  مثل  أخرى،  دول  يف  شبيهًة  احلالة  أليست  أخرى،  دول  يف  والّرب  الساحل  اجلزائر، 
حتكم ـ يف الظاهرـ بنظام سيايسٍّ ديمقراطيٍّ توافقّي، لكّنها الّدولة كلها عىل كّف التوازنات 

الّداخلية الطائفّية والّدينية وموازين القوى اإلقليمّية؟!
العريب» مستقبًال،  «العامل  خريطة  نفتح  أنفسنا  وختّيلنا  قليًال،  الراهن  جتاوزنا الوضع  إذا 
سورية  بني  متتد  كرديًة  دولًة  سنجد  هل  سنرى؟  فامذا  املثال،  سبيل  عىل  أعوام،  عرشة  بعد 
والعراق؟ أم نرى دولتني كرديتني متصارعتني؟ وهل سنكون أمام عراق واحد أم عراقني 

أم ثالثة وربام أربعة؟ والسؤال نفسه عن سورية واليمن، وربام دول أخرى؟!
حيدث  ما  وأّن  للتحقق،  قابل  غري  أسود  متشائم  خيال  جمّرد  هو  السيناريو  هذا  هل 
احلروب  وسنتجاوز  عليه،  كانت  ما  إىل  العربية  الدول  أغلب  وستعود  مؤقتة  مرحلة  جمّرد 
الداخلية، كام حدث سابًقا يف دول عربية أخرى، فسيبقى العراق عراًقا، وسورية سورية، 
فاجليشان  العريب،  العامل  يف  الوطنية»  «الدولة  حقبة  من  نخرج  مل  أّننا  أي  دواليك؛  وهكذا 
حضورها،  أثبتت  الوطنية  والدولة  أغلب املناطق،  عىل  اليوم  يسيطران  والسوري  العراقي 
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األمور  وتبدو  واإلقليمية،  الدولية  واألجندات  العامل  بموافقة  مرهون  األكراد  ومستقبل 
أمامهم معّقدة متاًما، واحلال ال ختتلف يف أغلب الدول العربية؟ 

النظام  هل  التايل:  النحو  عىل  السؤال  َصْوغ  إعادة  عْرب  سبق  ما  كل  تكثيف  أفّضل  ربام 
العريب، عىل صعيد الدولة القطرية نفسها (األمن الوطني) أو عىل الصعيد اإلقليمي (األمن 
القومّي العرّيب)، قادر عىل التامسك واالستمرار ومواجهة التحديات العاصفة، أم أّنه قيد 
أم  أهلّية،  حروب  هو  القادم  أو  البديل  فهل  كذلك:  احلال  كانت  وإذا  والتفكك؟  االهنيار 
تقسيم جغراّيف، أم قوى تنترص عىل أخرى وتفرض هيمنتها ونفوذها، كام حدث يف إسبانيا 
الوحدة  بقاء  أي  وليبيا؛  واليمن  وسورية  العراق  يف  اليوم  حيدث  وكام  األهلية؟  احلرب  مع 
ومنطق  السالح  قوة  خالل  من  بل  وتعزيزها،  اجلامعة  الوطنية  اُهلويات  إنتاج  بإعادة  ليس 

غالب ومهزوم؟
اإلجابة عن التساؤالت السابقة تقتيض أوًال أْن نفهم: ما الذي حدث، وكيف حدث؟ 
واألهّم من ذلك: ملاذا حدث؟ وذلك كي نستطيع قياس مستوى األزمة وعمقها، وتقييم 
كان  إذا  ما  ويف  الداخّيل،  التفّكك  «دومينو»  قوة  أو  الطائفّية  اُهلويات  جرثومة  قوة  مقدار 
أم سيبقى عند حدود معينة، مرتبطة بطبيعة تلك  وجمتمعات أخرى  إىل دول  سيصل أيًضا 
وربام  واليمن؛  وسورية؛  العراق؛  عن  هنا  نتحدث  ونحن  التارخيّية،  وجتربتها  املجتمعات 

ليبيا؟
ـ٢ـ

للّدولة  الراهنة  األزمة  عمق  مدى  ودراسة  ا،  حالي� حيدث  ما  حتليل  هي  إذن،  مهّمتنا، 
الوطنّية العربّية، وتأثريها يف األمن القومّي؛ للوصول إىل حماولة استرشاف املرحلة املقبلة، 
والعرقّية  الطائفّية  األّولية،  اُهلويات  صعود  سؤال  مناقشة  يقتيض  وذلك  العرّيب،  العامل  يف 

والدينّية، وحتليله ودراسة أبعاده وتداعياته. 
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أّما الفرضية التي تقوم عليها هذه املقالة؛ فهي أّن صعود اُهلويات ال يرتبط فقط بضعف 
ا أيًضا، تصيب الّدولة  آين للدولة الوطنية يف العامل العريب، بل بأزمات مرّكبة وعميقة داخلي�
الوطنّية العربّية يف ُبنيتها الرشعّية والسياسّية، كام أّهنا ـ أي األزمة البنيوّية الداخلّية ـ مرتابطة 
مع حتّوالٍت ومتغّرياٍت إقليمّية ودولية، ختلق ديناميكيات تغيري كبرية ُتصّعب من مهّمة بقاء 
نتائج  مع  ُأسست  التي  الوطنية،  الدولة  حقبة  ضمن  العريب  العامل  وإبقاء  الراهن،  الوضع 
احلرب  خالل  الثانية،  العاملّية  احلرب  بعد  كبرية  بصورة  وتـشّكلت  األوىل،  العاملية  احلرب 

الباردة؛ أي النصف الثاين من القرن العرشين.
وألّننا نتعامل مع ملفات متشابكة ومعّقدة، يرتبط فيها املحّيل باإلقليمّي والدوّيل، فمن 
الرضوري أن نفّكك أبعادها السابقة إىل ثالثة مستويات؛ لدراسة كّل مستوى وتداخله مع 
قراءة  ثم  دّقة،  أكثر  بصورة  وتشخيصه  ومتغرياته  الراهن  الوضع  تعريف  لنستطيع  اآلخر، 

املتغريات الفاعلة واملؤّثرة يف ترسيم معامل املرحلة املقبلة.

أوًال: أزمة الّدولة الوطنّية العربّية 
الوطنّية  اُهلويات  عىل  ا،  حالي� وتغّلبها  وتفّشيها  األولّية  اُهلويات  صعود  مسألة  ترتبط 
اجلامعة، بمعادلة ضعف مؤّسسات الّدولة الوطنّية العربّية اليوم، وأزمة الرشعّية التي تعاين 
منها هذه األنظمة، وهي ليست أزمًة ُمستحدثة، بقدر ما هي متدحرجة، وصلت بعد عقوٍد 

من تشّكل تلك الّدولة إىل املرحلة الراهنة.
أساس املشكلة، أّن الرشعّيات السياسّية العربّية املعارصة مل تنبن ـ يف األغلب األعم ـ 
مرتبطة  تارخيّية  رشعّياٍت  كانت  إّما  فهي  واضحة.  شعبّية  ديمقراطّية  مؤّسسية  قاعدة  عىل 
قامت  التي  اجلمهورية،  العسكرّية  باألنظمة  مرتبطة  ثورية  رشعّيات  وإّما  امللكّية  باألنظمة 
عىل أساس االنقالبات العسكرية منذ اخلمسينيات يف القرن املايض، سواء عىل دعوى حتقيق 
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اإلمربيالية  مواجهة  أو  الداخل،  يف  االقتصادية  والتنمية  الداخل،  يف  االجتامعّية  العدالة 
الغربية واملرشوعات االستعامرية.

وعىل الرغم من انقسام الدول العربية ما بني دول قريبة من املعسكر الغريب أو املعسكر 
الرشقي، يف ظل احلرب الباردة، فإّن هذه الّدولة بقيت حتاول ـ خالل العقود املاضية ـ إبقاء 
املتكّررة  العربية  الوحدة  وحماوالت  الفلسطينية،  القضية  من  تكونت  بينها  مشرتكة  أرض 
بني بعض الّدول، مثلام حدث يف الوحدة السورّية ـ املرصية (اجلمهورية العربية املتحدة)، 
جملس  مثل  املشرتكة،  املجالس  أو  اخلمسينيات،  يف  العراقي  ـ  األردين  اهلاشمي  واالحتاد 

التعاون اخلليجي، وجملس التعاون العريب يف هناية الثامنينيات، الذي مل يستمر طويًال.
القّمة»  التي كانت توّجه هلا، فإّن «مؤمترات  كاّفة  االنتقادات  وعىل الرغم، كذلك، من 
والحتواء  واحلوار،  للنقاش  عاٍم  إطاٍر  بمنزلة  استمرت  العربية،  اجلامعة  ومؤّسسات 
كارزمية  قيادات  وجود  ساعد  سبق،  ما  إىل  إضافًة  الّدول.  تلك  اإلقليمي بني  االستقطاب 
عربّية عىل إخفاء العيوب الّديمقراطية، وتوطيد معادلة األمن والوحدة مقابل الّديمقراطية 

والتنّوع والتعّددية.
العراقّية،  واُهلوية  السورّية،  (اُهلوية  العربّية  الوطنّية  اُهلويات  تشّكل  إّن  قائل  يقول  ربام 
ا  سياسي� ـ  حدود  وهي  للّدول،  املعروفة  باحلدود  ارتبط  دواليك)  وهكذا  األردنّية،  واُهلوية 
مع  ـ  لكـن  مجيعهـا،  وليـس  الـّدول  بعض  يف  ا،  نسبي� صحيح  وهذا  جديدة،  ـ  ا  وجغرافي�
ا، ساعد متامًا يف تسهيل إقامة اُهلويات الوطنّية، ويف  ذلـك ـ فإّن وجود أنظمة قوية سياسي�
نرش األغاين املعّززة هلا، وتأسيس شعارات وروافع للحالة الوطنّية املفرتض أّهنا تضّم مجيع 
املواطنني يف حدود الّدولة اجلغرافّية، فازدهرت «اُهلويات الوطنّية»، ووجدت قبوًال عامًا هبا 
من قبل املجتمعات، وتزاوجت مع ُهويات أخرى أكرب، فوق وطنّية، ِمثل اُهلويات القومّية 
خالل  والقومّي،  الوطنّي  املستوَيني  يف  الوطنّية  اُهلويات  مع  تعاضدت  التي  واإلسالمّية، 

مرحلة النصف الثاين من القرن العرشين تقريًبا.  
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مع ذلك، وعىل الّرغم من رواج املشاعر الوطنّية حلقبة من الزمن، يف العديد من الّدول 
وطنّية  تفامهات  وال  معلن،  رصيح  اعرتاف  هنالك  يكن  مل  أّنه  إال  العربّية،  واملجتمعات 
والتنّوع،  االختالف  يف  واحلّق  والثقافّية،  الّدينية  التعّدديات  إقرار  مسألة  عىل  داخلّية، 
اعتامد  عىل  قائمًة  السياسّية  اإلدارة  تكن  ومل  املجال،  هبذا  تتصل  التي  واحلّريات  واحلقوق 
هذه احلقوق والتوافقات الّداخلية، فالعقد االجتامعي مل يتضمن مثل هذا اإلقرار رصاحًة، 
وإن كان هناك يف العديد من الدول اعرتاف بحّريات دينّية وثقافّية وسياسّية، بصورة نسبّية، 
بام ال يصطدم مع الُبعد األمنّي، الذي كان حيكم ـ بدرجة كبرية ـ رسم الّسياسات الّداخلية 
العربّية، إال أّن العقد االجتامعّي العرّيب العرّيف (أي غري املكتوب)، الذي حكم عالقة الّدولة 
واعرتافات متبادلة،  تفامهات عميقة  عىل  ا  يكن مبني� بعضهم ببعض، مل  واألفراد  باملجتمع، 
بقدر ما ارتبط ُهبوية فاعلة نامجة عن قوة السلطة من جهة، وقبول رشحية اجتامعّية واسعة 
هبا، وهذا وذاك مل يكن خارج ِسياق القوة التي متتعت هبا الّدولة الوطنّية العربّية، يف تلك 
احلقبة؛ إذ كانت الوعود كبرية، عىل الصعيدَين الّداخيل واخلارجّي، والتوّجه اُهلويايت املرتبط 
باأليّديولوجيات الكربى مل يكن نحو األصغر أو األقل (أي الطائفّية؛ والعرقّية؛ واجلهّوية)، 
بل إىل ما هو أكرب (قومّية وإسالمّية)، وكان يمكن أن تكون اُهلوية الوطنّية جزًءا من هوية 
الشعارات واأليديولوجيات، بدًال من أن تتفّكك وتتذّرر إىل ما هو أصغر  أكرب، أو هكذا 

منها!
عّزز كل ذلك وجود القيادات «الكارزمّية» السياسّية العربّية يف السلطة، ويف املعارضة 
حضورهم  ولدهيم  الكربى،  والقومّية  الوطنّية  األيديولوجية  الشعارات  يتبّنون  ممن  حتى، 
كان  وإن  حتى  الراهن،  من  أفضل  قادم  أفق  بوجود  أمًال  وخيلقون  الشارع،  يف  وتأثريهم 
ا، لكن كانت له مفعوالته القوية يف الشارع العريب، ما عّزز  أمًال غري صحيح أو ليس واقعي�

املنظومة اُهلوياتّية التي عملت عليها الّدولة الوطنّية العربّية. 
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إال أّن املسار التارخيّي بدأ يأخذ اّجتاهات معاكسة، وأخذ ضعف الّدولة الوطنّية يتبّدى 
مع فشلها املتكّرر يف حتقيق تلك الوعود والشعارات التي رفعتها، ما انعكس عىل رشعّيتها. 
ومع ظهور مؤّرشات وأرقام كارثية عن حالة العرب عموًما، عىل صعيد السلم الّديمقراطي 
عسكري  بانتصار  األحالم  اهنيار  ومع  واالجتامعّية،  واالقتصادّية  اإلنسانّية  والتنمّية 
مع  بالتوازي  الكويت،  احتالل  بعد  الـ٩١،  ثم  الـ٦٧،  هزائم  ومنها  إرسائيل،  عىل  حاسم 
هذه  كل  فإّن  الوطنّية،  اُهلويات  لتسند  تفامهات  تشّكل  داخلّية  ديمقراطّية  مسارات  غياب 
إىل  فشل  من  املتّدرجة  مساراهتا  أو  العربّية  الوطنّية  الّدولة  ملرشوعات  السلبّية  املحّصالت 
آخر، انعكس ـ بصورة متتالية ـ عىل عالقة املواطن بالّدولة وبالنظام، وخلق فجوة توّسعت 

بينهام، وجتّذرت مع مرور الوقت، يف أغلب تلك الدول. 
ا صعود اُهلويات الفرعية، أّن األنظمة التي رفعت  املفارقة السافرة، وهي التي تفّرس جزئي�
إىل  ـ  األوقات  من  كثري  يف  ـ  استندت  وطنّية،  فوق  بل  وطنّية،  وأيديولوجيات  شعارات 
ديناميكّيات أخرى متاًما، لفرض االستقرار الّداخيل وإدارة املعادالت السياسّية، فزاوجت 
ما بني االعتامد عىل أجهزة أمنّية، يف كثري من هذه الدول، قمعّية، ما جعل املواطن ـ يف كثري 
من احلاالت ـ حياول االلتجاء إىل كيانات وُهويات أخرى داخلّية حلاميته من الّدولة نفسها، 
من جهٍة، وعىل االعتامد يف احلكم وتوزيع املناصب، بخاّصة احلساسة واملهّمة، عىل اُهلويات 
الفرعّية نفسها، مثل العائلة أو الطائفة أو النخبة املحيطة ـ من جهٍة أخرى ـ ما فتح املجال 
املناطق.  تلك  يف  احلاكمة  العصبّيات  مواجهة  يف  وعصبّيات  فرعّية  ُهويات  لظهور  أيًضا، 
وكان  القومّي،  الشعار  رفع  الذي  السورّي،  النظام  يف  املفارقة  هذه  رصد  بسهولة  ويمكن 
خلف  من  أساسّية  حيثّيات  كانت  والعائلة  الطائفة  لكن  احلكم،  واجهة  يف  البعث  حزب 
الكواليس، جلأ إليها احلكم يف مراحل األزمات. وال ختتلف احلال كثًريا، عن طبيعة حكم 
صدام حسني أو معّمر القذايف، أو كثري من اجلمهوريات أو األنظمة العربّية؛ إذ بقيت تلك 
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البنى (العائلة؛ والطائفة؛ واملنطقة) بمنزلة قوى فاعلة ومؤّثرة، عىل الّرغم من أّهنا غري مرئية 
وال منصوص عليها يف الّدساتري والقوانني.

النظام  واقع  تأزيم  يف  يسامهان  آخران  عامالن  هنالك  كان  نفسها،  الفرتة  تلك  خالل 
املدين  املجتمع  إضعاف  هو  األول  عديدة،  دول  يف  الوطنّية  اُهلويات  وتآكل  العريب 
ومؤّسساته، أو عدم السامح هلا بالنمو بصورة طبيعية؛ لتشارك الّدولة يف إدارة املجال العام، 
جعل  ما  املجتمع،  مكونات  عن  ا  مدني� تعبًريا  وتشّكل  الداخيل،  واحلوار  التفاوض  وتدير 
أو  ورشائحه،  املجتمع  أطراف  بني  احلوار  إدارة  يف  األولّية  واُهلويات  املكّونات  هو  البديل 
العالقة بينه وبني الّدولة، والثاين هو االنطباع بتفيش الفساد وحتالف السلطة واملال يف كثري 
االقتصادّية  األزمات  بني  الصميم، بالّربط  يف  هزَّ رشعّيتها  الذي  األمر  العربية،  الدول  من 
التي رضبت االقتصاديات العاملية، ومنها العربية العام ٢٠٠٨، وبني الفساد وحتالف رأس 
بل  العربّية،  السياسّية  األنظمة  رشعّية  من  أضعفت  التي  الدعاوى  وهي  والسلطة،  املال 

كانت حمّرًكا ومسّبًبا لالنتفاضات التي جاءت بعد عامني أو ثالثة. 
مع إرهاصات «الربيع العريب»؛ أي يف العام ٢٠١٠، كان ضعف األنظمة العربّية وعقمها 
وإدارة  املبادرة  زمام  تسّلم  عىل  قادرة  تكن  ومل  يتعّزز،  للمجتمعات  احللول اُملقنعة  إجياد  يف 
أغلقت  ذلك  من  بدًال  املستقبل،  عىل  منفتحة  معتدلة  صيغ  إىل  وصوًال  داخلّية،  حوارات 
املتتالية،  والثورات  االنفجار  إىل  أوصل  ما  املعتدل،  للتغّيري  املؤّسساتية  السلمية  املسارات 
ما  إذا  العرّيب،  العامل  يف  جديدة  اجتامعية  لعقود  مفتاًحا  الحًقا،  تشّكل  أن  يمكن  كان  التي 
أدت إىل إعادة تأسيس الّدساتري واألنظمة عىل قواعد توافقّية وديمقراطّية، حتمي التعّددية 

ا إلدارة الّرصاع الّداخيل.  ا سلمي� والتنّوع، وتشّكل إطاًرا حضاري�
املجتمعّية  عىل حساب األحالم  السلبّية والكارثّية  النتائج  لكّن عوامل أخرى رّجحت 
املواطن  أرهقت  التي  واملرّكبة،  املرتاكمة  الوطنّية  الّدولة  أزمات  من  خمرج  بإجياد  والشعبّية 
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يف  تكمن  هنا،  واملشكلة  نفسها،  الدولة  ورشعّية  املدّين،  املجتمع  ومؤّسسات  العرّيب 
املؤّسسات  بني  ما  تفصل  تكن  مل  الدولة  إدارة  يف  العربية  األنظمة  أغلب  اسرتاتيجّية  أّن 
املتغّرية  واحلكومات  الّدولة،  مؤّسسات  بوصفها  والعسكرّية،  األمنّية  واألجهزة  السياسّية 
بعض  سقوط  بعد  أو  قبل  سواء  بالّرصاع،  جنح  ما  الّسلطة،  يف  هم  الذين  األشخاص  أو 
ا، بني الشارع  األنظمة، أو خالل احلرب الّداخلية يف دول عربّية أخرى، وهو رصاع عملي�
من  السياسّية  النخب  ومعها  والعسكرّية  األمنّية  واملؤّسسات  جهٍة،  من  السياسّية  والقوى 
النهاية،  حتى  فحاربت  القائم،  السياّيس  النظام  بمصري  مصريها  ربطت  ممن  أخرى،  جهٍة 
وظهرت هنا مصطلحات «املركز البريوقراطي األمنّي»، يف بعض الدول العربية، مثل مرص، 
والدولة العميقة، وهي نامجة عن غياب احليادية املفرتضة ملؤّسسات الّدولة يف الّرصاعات 
الوطنّية  اُهلويات  مصري  من  فجعل  واملؤّسيس،  الشخّيص  بني  الفصل  وعدم  الّداخلية، 
املهّددة،  احلكومات  أو  واألنظمة  باألشخاص  مرتبًطا  األهّيل  السلم  ومصري  نفسه  اجلامعة 
وجعل تلك «املؤّسسات تقاتل حتى النهاية ضد الثورات الشعبّية، بالوسائل كاّفة، وحني 
تعجز تلك املؤسسات عن حسم املعركة، تلجأ إىل البنى األولّية، مثل العائلة أو الطائفة أو 

العشرية ملواجهة األطراف األخرى».
الداخلّية  اُهلويات  إلشكاليات  عميقة  حلول  إىل  نصل  مل  املاضية  العقود  خالل  وألّننا 
والتنّوع املجتمعّي، القائم عىل أسس عرقّية ومذهبّية ودينّية وثقافّية، وحتى فكرّية، لذلك 
الّداخلية  اهلواجس  تعزيز  عن  أنظمتها،  سقطت  التي  الّدول  يف  اجلديدة  الثورات  أسفرت 
ـ  العلامّين  الرصاع  فظهر  الثورات،  عقب  مبارشة  املتحاربة  التيارات  وصعود  املتبادلة، 
اإلسالمّي، وتشابك مع اهلواجس القبطّية من الصعود اإلسالمّي، ما أدى إىل أحداث رابعة 
والنهضة، ورشخ اجتامعّي خطر عىل أسس ثقافّية بدرجة كبرية، وأغلبكم ربام يذكر أغنية 
عيل احلجار الشهرية «احنا شعب وانتو شعب.. رغم إن الرب واحد.. لكم رب ولنا رب»! 
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التي جتّسد هذا التصّدع اُهلويايت الّداخيل، وظهرت ـ كذلك ـ خماوف األقلّيات الّدينية من 
األنظمة  لتشكيل  السياسّية  والقوى  التيارات  حماوالت  وبرزت  الّدينية،  اُهلويات  صعود 
السياسّية اجلديدة عىل هواها األيديولوجي، كام حدث يف مرص وتونس وليبيا ودول أخرى.
يف مواجهة تفّكك مؤّسسات الّدولة الوطنّية أو تلبسها بطابع ُهوّيايت، أو حالة الفوىض 
األّولية،  اُهلويات  إىل  أنفسهم،  حلامية  املواطنون،  جلأ  أخرى،  دول  يف  الداخلّية  واحلروب 
الدروع  اُهلويات بمنزلة  أو عشائرّية، واعتربت تلك  أو عرقّية  سواء كانت طائفّية أو دينّية 
األكثر حتصيًنا هلم يف مواجهة األطراف األخرى. ومل يقف املرض عند اهتزاز الّدولة الوطنّية 
الوطنّية  اُهلوّيات  تفّكك  إىل  بل  األحيان،  من  كثري  يف  حدودها،  واهنيار  قوهتا،  وتفّكك 

واملجتمعات نفسها، وبروز اُهلوّيات الفرعّية عىل حساهبا.
ربام لو نظرنا اليوم إىل دول عربية كثرية؛ سنجد أنفسنا أمام كوارث مرئّية، لكّننا مل ندرك 
بعد أو نقرأ بصورة عميقة آثارها ونتائجها الوخيمة عىل املرحلة املقبلة؛ ففي العراق هنالك 
تّم  كاملة  ومدن  كردستان)،  (يف  السّنة  والسورّيني  السّنة،  العراقّيني  من  املهّجرين  ماليني 
تدمريها، بعدما عاشت حقبة مرعبة يف ظل حكم «داعش»، ويف سورية مدن كاملة أبيدت، 
وأحياء هتّدمت، ونصف الشعب إما مهّجر أو الجئ، ونسبة كبرية منهم تعيش يف ظروف 
مرص  ويف  أفضل،  ليست  احلال  ليبيا  ويف  اخلارج،  أو  الداخل  يف  سواء  وقهرّية،  إنسانية  ال 
عرشات اآلالف ما يزالون يف السجون، وِمثلهم هاربون بعد تدّخل اجليش العام ٢٠١٣، 
الّدول  ويف  األمن،  وانعدام  الغذاء  يف  كبري  ونقص  والجئون  وأمراض  أوبئة  اليمن  ويف 
هنالك مشكالت ومعضالت كبرية تواجهها، إما عىل صعيد  العربّية التي نجت إىل اآلن، 

سياّيس أو اقتصادّي.
وتفّكك  اُهلوّيات  صعود  من  الوطنّية،  الّدولة  ألزمة  الراهن  الوضع  أّن  اخلالصة: 
مؤّسسات الّدولة وتصّدعها، إىل األزمات الواضحة واملكبوتة، مل يصب األمن الوطنّي يف 
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الصميم، ومن ثّم األمن القومّي العرّيب وحسب، بل حتى األمن اإلنساّين يف جوهره؛ إذ مل 
يعد املواطن العرّيب يشعر بأمن إنساّين، وأصبح يف حالة رعب وخوف، إذا نجا من مفخخة 
أو قنبلة أو تفجري انتحاري، فإّنه ال ينجو من قصف بالطائرات أو املدافع، وإذا هرب من 
ودول  جمتمعات  يف  اليومية،  احلياة  صعيد  وعىل  آخر،  طرف  من  حتفه  يالقي  قد  «داعش» 
أخرى، فإّن املواطن العرّيب مهّدد بلقمة عيشه وبوظيفته، واخلوف يعّشش يف أركان رؤيته 

للمستقبل!
أن نقلق بشأنه هو ذلك  يفرتض  واألزمات؛ فإّن ما  هذه املعطيات والكوارث  مع ِمثل 
املشهد  يف  بطًال  ليصبح  والتهميش،  واخلوف  الظلم  أحشاء  يف  ينمو  الذي  اجلديد  اإلنسان 
العريب، وما هو إال «مسخ» ناجم عن األحقاد واالحتقان والفوىض الداخلية؛ إذ تشّكلت 
ثقافته وُهويته عىل قاعدة االنتقام والقتل والكراهية! وهو الذي حتّدث عنه الروائي العراقي، 
تشّكل  السعداوي  ويلخص  بغداد»،  يف  «فرانكشتاين  الرائعة  روايته  يف  السعدواي،  أمحد 
«ظلت  بالقول:  العربية،  الّداخلية  احلروب  أروقة  يف  املجرم  أو  الطائفي  اجلديد»،  «الكائن 
الصدر،  حّي  مثل  منطقة  ففي  واحدة.  صورة  ليست  أّهنا  من  الرغم  عىل  تتضّخم،  صورته 
متطرف  أّنه  تؤّكد  الروايات  فإّن  األعظمية  حّي  يف  أما  ا،  وّهابي� كونه  عن  يتحدثون  كانوا 
أما األمريكان فقد ّرصح الناطق  شيعي. القوى العراقية تصفه بأّنه عميل لقوى خارجية، 
املرشوع  تقويض  يستهدف  احليلة  واسع  رجل  بأّنه  مّرة  ذات  األمريكية  اخلارجية  باسم 

األمريكي»!
هذا عن اإلنسان املرعب، فرانكشتاين، وهو يف األصل املواطن العراقي البسيط، هادي 
العّتاك، حتّول إىل جمرم خرايف ومسخ خطر، بسبب ظروف احلرب الداخلية وما أنجبته من 
ويالت وقتل وانتقام، وهي تعبري رمزي عن التحّوالت االجتامعّية والثقافّية والنفسّية، التي 
ال نتنّبه هلا وجتري من حتت أقدامنا. أّما بلبل، بطل رواية خالد خليفة (املوت عمل شاق) 
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فهو املواطن السورّي الذي وجد نفسه بني بطش النظام ورعبه من جهة، واحلرب األهلّية 
من جهٍة أخرى، فعاين كيف انكرس حاحز اخلوف من السلطة، لكّن خماوف أخطر وأكرب 
وحتّوالته  نفسه  السورّي  اإلنسان  تغّري  يف  املتبادل،  والقتل  واإلرهاب  الطائفّية  يف  ظهرت 
تشعر بفراغ  تتهاوى جدران خوفك  يقول خليفة: «حني  والتحّوالت االجتامعّية.  النفسّية 
غريب، ال يملؤه إال نوع جديد من اخلوف مل ختتربه من قبل... لكنه خوف ال خيتلف عن 
النوع القديم يف طعمه، جيعلك تشعر بأنك الوحيد اخلائف، وسط طوفان برش رأى يف املوت 

ا ملعضلة احلياة، املوت اجلامعي أحياًنا نوع من احلل»!  حًال هنائي�
وضعت هذه املقتبسات القصرية من الروايات العربّية اجلديدة، وهنالك كمٌّ كبري منها، 
لرصد يشء من التحّوالت الكبرية املرتبطة باُهلوية الوطنّية والّداخلية، بعالقة اإلنسان مع 
أوجز  وفيه  صوره،  أبسط  يف  اإلنساّين  ـ  اليومّي  األمن  مع  بل  ودولته،  جمتمعه  ومع  نفسه 

تلخيص ألزمة الّدولة الوطنّية يف العامل العرّيب اليوم.
    

ثانًيا: أزمة النظام اإلقليمّي العرّيب
عندما اهنار االحتاد السوفييتي يف أواخر الثامنينيات، وبدأت موجة التحّول الّديمقراطي 
يف أوروبا، عمل النظام اإلقليمّي هناك عىل مساعدة الّدول اجلديدة املتحّولة، واألخذ بيدها 
لتصبح قادرة عىل إجراء التحّول املطلوب، بعد عقود من األنظمة االشرتاكّية والشيوعّية، 
وبعد الدخول يف أزمات اقتصادّية طاحنة، وظروف حياتية صعبة، مع ضعف احلياة احلزبّية 

وأطر املجتمع املدين.
منذ عقدين من الزمن ودول أوروبا الرشقّية تسري يف هذه الطريق، بعضها خيفق هنا أو 
هناك، واآلخر ينجح، بينام تقف أوروبا الغربّية داعمة هلذا التحّول، تدفع تكلفة مالية كبرية، 
ا مساعًدا، لكن احلال جاءت معكوسة متاًما يف العامل العريب؛ إذ دخل  وتشّكل إطاًرا إقليمي�
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النظام اإلقليمّي العرّيب يف مرحلة ختّبط وفوىض مع تداعيات الثورات الشعبّية ٢٠١١، ثّم 
دعم الثورة املضاّدة يف العديد من الّدول، خشية من «الدومينو الّديمقراطي»، ومن وصول 
التغيري إىل الّدول األخرى، وظهر التلويح باخلطر اإلسالمي ومتّدده يف العامل العرّيب؛ إلعادة 
ترميم الوضع القائم، عىل الصعيد الداخيل؛ أي استعادة النظام العرّيب الرسمي الذي سبق 

ا.   ا؛ وإقليمي� ٢٠١١: حملي�
منذ  اإليرانّية،  اإلقليمّية  القوة  بصعود  يتمثل  سابق،  آخر  متغري  مع  املتغري  هذا  ترافق 
حلم  عن  واستعاضت  الشيعّية،  الورقة  طهران  وّظفت  فقد   .٢٠٠٣ العام  العراق  اهنيار 
تصدير الثورة اإلسالمّية (كام كان يدعو اخلميني سابًقا) بمرشوع أمحدي نجاد (٢٠٠٥)، 
بأن تصبح إيران قوة إقليمّية داعمة ومدعومة من القوى الشيعّية العربّية، وكان العراق هو 

املفتاح الذي وجلت منه الطائفّية.
لكّن هذا الوحش (الطائفي)، الذي تشّكل بداية يف العراق، متكن من العبور إىل العامل 
ومل   .٢٠١١ العام  هناك  انفجرت  التي  األحداث  مع  الواسعة،  السورية  البوابة  من  العرّيب 
والعرقّية؛  والدينّية  الطائفّية  اُهلوّيات  فّجر  من  وحده  هو  السوري  الّداخيل  الوضع  يكن 
فقد انقسم النظام اإلقليمّي نفسه عىل قاعدة طائفّية بني دعم لألسد، بوصفه ممثًال لألقلّية 
لكن  الّديمقراطية،  ألجل  بداية  ثار  الذي  السّني،  والشارع  الشيعة،  عىل  املحسوبة  العلوّية 
القوى  فتبّدلت  ا،  داخلي� وطائفية  ا،  إقليمي� إيران  مع  مواجهة  إىل  حتّول  الدموي،  القمع  مع 
العراق  يف  السّنية  األزمتان  وترّكبت  و«داعش»،  «القاعدة»  وصعدت  باملدنية،  اإلسالمّية 
استثمر  الذي  اإلسالمية»،  «الدولة  يسمى  ما  تنظيم  صعود  أمام  الطريق  لتمّهدا  وسورية؛ 

الورقة الطائفّية هو اآلخر للتجنيد والتعبئة.
عزز ذلك املناخ املسموم يف املنطقة، دخول حزب اهللا لصالح النظام السوري، وانحياز 
ولو  األدنى  احلّد  يف  يربط،  كان  الذي  اجلرس  فتحّطم  السورّيني،  الثّوار  لصالح  «محاس» 
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وحمكومة  الطائفّي،  الّرصاع  أمام  مكشوفًة  املنطقة  وأصبحت  بالشيعة،  السّنة  ا،  شكلي�
باُهلوّيات الطائفّية.

تشّكل  حتكم  ديناميكّية  عىل  تتوافر  للحدود،  عابرة  أصبحت  الطائفّية  اُهلوّية  أّن  وطاملا 
للنظام  متتلك  ما  بكل  دعمها  تعلن  إيران  أّن  وطاملا  املنطقة،  يف  وصعودها  املحلية  القوى 
األخرى  هي  السّنية  العربية  الدول  فإّن  العراق،  يف  الشيعية  والقوى  اهللا  وحزب  السوري 
مواجهة  ويف  البحرينية،  االنتفاضة  وضّد  السّنية،  والقوى  السورية،  الثورة  وراء  وقفت 
حتركات الشيعة يف السعودية، فأصبحنا أمام حرب طائفّية وقوى وديناميكيات مرتبطة هبا، 

يف كثري من الدول العربية.
ز  فتعزَّ األخرى،  األقلّيات  الداخلّية  والّرصاعات  اُهلويات  هذه  حتّرك  أن  الطبيعي  من 
ُحلم األكراد يف العراق، بل يف سورية واملنطقة بإقامة دولتهم، فلامذا خيضعون حلكومة يف 
بغداد، ذات عالقة خاّصة بإيران، ووضع متّييزي للشيعة فيها! كام أّنه من الطبيعّي، أن ُحتّرك 
تلك اُهلويات مطالب سّنية ـ  بعدما ضعف السّنة يف العراق، وشعروا بعجز الّدول العربّية 
عن محايتهم من إيران ـ بإقامة إقليم سّني، ومن الطبيعّي، أيًضا، أن تبدأ عىل أرض الواقع 
بينام  إسالمية،  إمارات  وعن  املطّيفة،  سورية  عن  واحلديث  اُهلوية»،  عىل  «القتل  عمليات 
تفّكر األقليات األخرى املرعوبة مما حدث يف املوصل، والقِلقة من صعود اإلسالمّيني، إما 
ا، وإما اهلجرة إىل اخلارج طلًبا للسالم  يف التحالف مع األنظمة االستبدادية حلاميتها عسكري�

واألمن اإلنساّين!
يف األثناء، كان هنالك حتّول آخر جيري عىل الدور اإلقليمّي الرتكّي، مع صعود حزب 
العدالة والتنمية، ذي اجلذور اإلسالمية، وهو الذي كان يشّكل بداية ٢٠٠٢ رافعًة إلمكانية 
حتّول اإلسالمّيني نحو أحزاب مدنّية ديمقراطّية حمرتفة، إال أّن موجة «الربيع العريب» ورهان 
الثورات،  تلك  عىل  أردوغان  طيب  رجب  السابق)  الوزراء  احلايل (رئيس  الرتكي  الرئيس 
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ـ   تركي  األول  حمورين؛  بني  العرّيب  العامل  يف  داخيل  آخر  رصاع  من  جزًءا  تركيا  من  جعل 
قطري ـ  إخواين ـ  سلفي؛ والثاين الّدول العربّية املحافظة.

بدت حالة األمن القومّي العرّيب أو األمن الوطنّي الّداخيل العرّيب مفتوحًة عىل رصاعات 
اإليراّين  ـ   السورّي  املحور  فهنالك   ،٢٠١٤ العام  مع  وداخلّية،  إقليمّية  وعامودية،  أفقية 
القوى  من  ثّم،  من  د،  واملؤيَّ العرّيب،  العامل  يف  الشيعّي  الطرف  عىل  املحسوب  الروّيس،  ـ  
د من القوى  الشيعّية يف دول عديدة، يف مواجهة املحور الرتكّي ـ  القطرّي ـ  اإلسالمّي، املؤيَّ
اإلسالمّية ورشحيٍة واسعٍة من الرأّي العام العرّيب، يف مقابل املحور اإلماراّيت ـ  السعودّي ـ  

املرصّي، الذي يقف ضد املحوَرْين السابقني عىل السواء.  
مع سيطرة احلوثّيني عىل صنعاء العام ٢٠١٥، تعّززت االنقسامات الداخلّية، وأخذت 
مدى واسًعا، لترضب دول اخلليج ذاهتا، وأصبح «جملس التعاون اخلليجي»، الذي صمد 
خالل العقود املاضية يف مواجهة العواصف اإلقليمّية، مهّدًدا بقوة هو اآلخر، يف ظّل حتالف 
إماراّيت ـ  سعودّي ـ  بحريني ملواجهة قطر، ومع حيادية ُعامن جتاه هذا الّرصاع ويف الّرصاع 
اليمنّي، وحماولة الكويت الوساطة واملصاحلة، بدا املجلس مفّكًكا مضطرًبا، يف مرحلة من 

عدم اليقني والضبابية.
تشكيل  الدولتني إلعادة  قبل  حماولًة من  األخري  اإلماراّيت  ـ   السعودّي  التحالف  شّكل 
نظام إقليمّي جديد، ولو عىل صعيد أمن اخلليج العرّيب، بالتعاون مع مرص، وبالتزامن مع 
وصول اإلدارة األمريكية اجلديدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، كام سنذكر الحًقا، إال أّن 
واألوضاع  اليمن؛  ومعضلة  سورية؛  يف  القوى  موازين  وانقالب  قطر؛  مع  احلّل  استعصاء 
ا، كّل ذلك جعل من حماولة  الّداخلية يف مرص؛ واألزمات الّداخلية العربّية الطاحنة اقتصادي�
والعراق،  وسورية  مرص  التقليدية،  القوى  حمل  جديدة  قوى  وصعود  العرّيب  النظام  ترميم 

لتمأل الفراغ، حماولًة متواضعًة وضعيفة.
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ِضمن املعطيات الراهنة، فإّننا أمام اهنيار كامل للنظام القومّي العرّيب، حتى عىل الّصعيد 
وسورية  العراق  يف  حيدث  ما  تقرر  التي  هي  أخرى  فاعلة  دول  فهنالك  والرمزّي.  الشكّيل 
داخلّية  أزمات  وهنالك  وإرسائيل،  وروسيا؛  وتركيا؛  إيران؛  ِمثل:  العرّيب)  املرشق  (قلب 
الشارع  شغلت  (التي  والوطنّية  والوحدوّية  القومّية  الشعارات  تتجاوز  بينية  ورصاعات 
العرّيب يف العقود املاضية) وتعلو عليها. وال توجد «قيادات كارزمّية» عربّية متتلك ما كانت 
الّرباقة  الشعارات  وصْوغ  الوطنّية،  املشاعر  جتميع  عىل  قدرة  من  السابقة  القيادات  متتلكه 
وتقديم الوعود الكربى. يف املقابل أصبحت اُهلوّيات الفرعّية قويًة وفاعلًة اليوم، ومدعومًة 
بإيران،  مرتبطان  الشعبّي»  و«احلشد  اهللا»  فـ«حزب  والّدولية،  اإلقليمّية  اجلهات  من 
وتركيا  الّسواء،  عىل  وإيران  العريب  الرسمّي  النظام  ضد  تعمالن  و«داعش»  و«القاعدة» 
للتحالف  واستدارت  الفاشلة،  االنقالب  حماولة  بعد  القومّية  مصاحلها  عن  تبحث  بدأت 
مع الروس والتصالح مع إيران، وتأسيس مسار «األستانة العسكرّي»، وتعتمد عىل قوى 
معارضة وطنّية وإسالمّية موالية هلا. بينام املغرب العريب يبدو أبعد، من أي وقت مىض، عن 

مشكالت الرشق العرّيب، ويفّكر يف مشكالته وأولوياته الّداخلية.
اليوم  وأصبحت  العرّيب،  القومّي  األمن  من  بدًال  اإلقليمّي  األمن  مفاهيم  إحالل  تّم 
الّدول املجاورة، ِمثل إيران وتركيا، ذات نفوذ وتأثري يف داخل املنطقة، وهلا دوٌر حموريٌّ يف 
أي حماولة دولّية أو إقليمّية إلعادة تشكيل منظومة أو منظومات أمن إقليمّي. كام خرجت 
ُهويات داخلية عن الطوق الوطنّي، وأصبحت عابرًة للحدود ومعوملة، مثلام هي احلال مع 
األكراد، الذين باتوا رشطي أمريكا يف العراق وسورية، وأي تسويات سياسّية وعسكرّية يف 

هذه الّدول مرشوطة بتفامهات دولّية وإقليمّية.  
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ثالًثا: النظام العاملي: االنكامش والتّدخل
الستينيات  عقود (منذ  ثالثة  خالل  السياسّية،  اسرتاتيجياهتا  يف  العربّية،  الّدول  تكّيفت 
وحتى هناية الثامنينيات) مع قواعد «احلرب الباردة» بني االحتاد السوفييتي وحلفائه والعامل 
الغرّيب، وانقسمت عىل هذا النحو، وكانت هي أول من أصابته رشارة اهنيار ذلك النظام، 
وتشّكل ما أطلق عليه حينها «نظام أحادّي القطبّية»، فكانت حرب اخلليج ١٩٩١، مؤذنة 
بتحوالت يف مواقف الّدول الكربى من املنطقة العربّية، وإذا كان ما تبقى من الّدول التي 
اجلديد،  الّدويل  بالنظام  الّلحاق  حماولة  عىل  عملت  وليبيا)  (سورية  ثورية  شعارات  ترفع 
والتصالح معه، وتقوية حتالفاهتا اإلقليمّية، مع إيران مثًال، فإّن الّدول العربّية املحافظة هي 
األخرى أصبحت أمام مأزق من نوع آخر، هو السؤال عن مدى بقاء أّمهيتها االسرتاتيجّية 
صهوة  امتطاء  حاول  اجلميع  ـ   العموم  – عىل  لكن  األمريكية.  واإلدارة  الغريب  للحليف 
اإلرهاب والتسوية السلمّية للتكّيف مع التطّورات العاملّية والسياسات األمريكية اجلديدة، 
الرشقّية،  أوروبا  يف  والتحّوالت  حينها،  الروّيس  واالنكفاء  السوفييتي  االحتاد  اهنيار  بعد 

وانشغلت الّدول العربّية بانتخابات داخلية لتخفيف الضغوط الّداخلية واخلارجّية عليها.
ثم جاءت أحداث ١١ أيلول (سبتمرب) ٢٠٠١ لتكون نقطة حتّول كبرية يف السياسات 
األمريكية، وتزامن ذلك مع وجود املحافظني اُجلدد يف اإلدارة األمريكية، ووالدة قناعات 
صاحلة  تعد  مل  املحافظة  العربّية  األنظمة  مع  التارخيية»  «الصفقة  بأّن  أوساطهم،  يف  جديدة 
إىل  الراديكالّية»  «قنبلة  الّداخلية اُملتمثلة بـ  مشكالهتا  تصّدر  األنظمة  هذه  لالستعامل، وأّن 
اخلارج، وأّن هنالك رضورة ماّسة إلصالح العامل العرّيب، وهو املرشوع الذي محل، الحًقا، 
ا وزير اخلارجية األمريكي السابق كولن  اسم «الرشق األوسط الكبري»، وأعلن عنه ضمني�

باول يف مبادرته الشهرية ٢٠٠٢. 
من  وبدًال  اُجلدد،  للمحافظني  االنتكاسة  مفتاح  كان  نفسه  وهو  التغيري،  مفتاح  العراق 
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تشكيل نظام ُيغري املنطقة، أصبح ما حيدث يف العراق بمنزلة «الثقب األسود» الذي أّدى إىل 
موجة جديدة أكرب من الراديكالّية، وإطالق القوى اإليرانية، وانتهى عرص املحافظني اُجلدد 

بخيبة أمل كبرية يف العراق، عىل األقل عىل صعيد االسرتاتيجّية املعلنة. 
املفارقة أّن الرئيس التايل باراك أوباما (٢٠٠٩ـ  ٢٠١٧)، الذي جاء ُممسًكا بخطاب يقوم 
عىل قاعدة معاكسة متاًما للرئيس السابق جورج بوش، تتمثل بعدم التدخل، واالنسحاب 
كانت تتنبأ  وجد نفسه أمام ما  قد  جديدة،  يف حروب عسكرية  التوّرط  وبعدم  العسكري، 
به اإلدارة السابقة؛ وهو انفجار احلالة الّداخلية العربّية يف العديد من الدول العام ٢٠١١، 
عْرب ثوراٍت شعبّيٍة داخلّية، والذي مّثل هو اآلخر نقطة حتّول أخرى عىل صعيد السياسات 

الدولية.
مبدأ  بني  توازن  وكانت  الثورات،  مع  أوباما  إدارة  تعامل  يف  شديد  ارتباك  هنالك  كان 
عدم التدّخل وحماولة إدارة التغيري، واخلروج من مبدأ «ِصدام احلضارات»، لذلك مل يكن 
ا من الثورتْني املرصية والتونسية، وال من صعود القوى اإلسالمّية يف  موقف اإلدارة عدائي�

املنطقة، عْرب العملّية الّديمقراطية واالنتخابّية.
املنطقة،  يف  اُجلدد  لإلسالمّيني  مهّم  مؤمتر  واشنطن  العاصمة  يف  ُأقيم   ٢٠١٢ العام  يف 
بتنظيم من مؤسسة كارنيغي املشهورة، وحرضه قادٌة إسالميون يف املنطقة العربية، وجرى 
إمكانية  الختبار  اجلديدة؛  القوى  مع  اخلارجية  وزارة  يف  مغلق  لقاٌء  املؤمتر  هامش  عىل 
عىل حماوالت  القوى ضامنات ومؤّرشات  واحلوار مع األمريكيني، وقّدمت تلك  التعايش 
عن  مطمئنة  وبيانات  رسائل  خالل  من  العربّية،  األنظمة  من  بدًال  اسرتاتيجّية،  عالقة  بناء 
التسوية السلمّية وحقوق األقلّيات والتعّددية السياسّية وغريها من قضايا عديدة مشاركة.

بدت األمور لوهلة وكأّن هنالك مرحلة جديدة يف السياسات الّدولية، مع احلديث يف 
واشنطن عن انتهاء معضلة «البديل اإلسالمي» عن األنظمة الراهنة، واستمع الكونغرس 
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وناثان  لينش؛  مارك  مثل:  السيايس،  اإلسالم  يف  البارزين  اخلرباء  من  لعدد  األمريكي 
براون؛ وميشيل دن، ممن يرون أّن اإلسالمّيني قادرون عىل احلكم، ولن يتخلوا عن املسار 

الّديمقراطي.
لكن تلك اللحظة مل تستمر طويًال؛ إذ جرى يف ١١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٢، اغتيال السفري 
األمريكي يف بنغازي، عىل يّد ميليشيات قريبة من «القاعدة» هناك، وكان هذا احلدث صدمًة 

كبريًة للبيت األبيض ولوزارة اخلارجية.  
االنقالب  من  أوباما  إدارة  موقف  يف  غموض  هنالك  كان  أشهر،  بعد  النتيجة؛  يف 
العسكري يف مرص، وأكثر من تفسري، وتزامن ذلك مع انفجار األحداث يف سورية؛ وقرار 
أوباما عدم التدّخل العسكري هناك، ثّم جاءت ما أطلق عليها «الصفقة النووية مع إيران»، 

لتكمل رسم صورة سياسات أوباما يف املنطقة.
تلك السياسات أعاد تنظيمها وترصيصها برباعة الصحايف األمريكي املعروف، جيفري 
غولد ببريغ، فيام أطلق عليه «عقيدة أوباما» (Obama Doctrine) يف مقالة شهرية له ، وهي 
بيت  وهنا  ـ  متّثل  إّنام  شخيص،  خيال  وليدة  وليست  أوباما،  الرئيس  عىل  تقترص  ال  عقيدة 
القصيد ـ  قناعة لدى العديد من مراكز التفكري واألبحاث يف أمريكا. وهي ـ أي خالصات 
أوباما ـ  عىل متاس مبارش مع موضوعنا، وحتديًدا الشعور بأّن إصالح الرشق األوسط، أمر 

ا.   غري ممكن؛ ألّن النظام الذي تشّكل بعد احلرب العاملية األوىل يتفّكك حالي�
العسكري، وعقد  التدّخل  رأًسا عىل عقب، ففّضل عدم  قلبت سياسات أوباما االجتاه 
صفقة مع إيران، وشّكك بجدوى التحالف مع حلفاء أمريكا التقليدّيني، من الدول العربّية، 
وأصابه اإلحباط من منطقة الرشق األوسط وما حيدث فيها، ومن نتائج التدّخل يف ليبيا، 

وكانت أولويته خمتلفة متاًما.
اسرتاتيجّية  وجود  عدم  من  وبالّرغم  األبيض،  البيت  إىل  ترامب  دونالد  الرئيس  جاء 
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الصفقة  صْوغ  إعادة  نحو  تذهب  وبياناته  وترصحياته  سلوكه  أّن  إال  واضحة،  له  معلنة 
مواجهة  يف  وثانًيا  ا،  داخلي� البديلة  القوى  مواجهة  يف  العربية،  النظم  مع  التقليدية  التارخيّية 
األنظمة  مع  أسلحة  صفقات  وأبرم  إيران،  مع  الصفقة  يف  النظر  إعادة  عن  فأعلن  إيران، 
العربّية، وبدا وكأّن بعض هذه الدول تتنّفس الصعداء بعد انتهاء مرحلة أوباما، التي كادت 

يف هنايتها أن توّلد قناعة لدهيم بأّن زمن أمريكا يف الرشق األوسط انتهى.
املشكلة ال تكمن فقط يف عدم قابلية رؤية ترامب للتطبيق، بإعادة إحياء الصفقة التارخيية 
مع األنظمة العربّية املحافظة، والعودة إىل املدرسة الواقعّية يف إدارة مصالح أمريكا، بل يف 
أّن ترامب جاء وهو حيلم بحلب ما تبقى من ثروات املنطقة وتنشيط االقتصاد األمريكي، 
ِسباق  وهو  العربية،  الدول  مع  باملليارات  صفقات  ووّقع  للتسّلح،  جديًدا  ِسباًقا  فأطلق 
متعّلق برصاعات داخل املنطقة؛ أي بني العرب وإيران، ويف حروب داخلية يف داخل الدول 

العربّية نفسها؛ أي أّهنا أسلحة حلروب املنطقة الّداخلية، طائفّية؛ وُهوياتّية؛ وإقليمّية.
نظام  فدعموا  املنطقة،  يف  الّرصاع  خط  عىل  بقوة  ودخلوا  الروس  عاد  نفسه،  الوقت  يف 
األسد، وشكلوا حتالًفا ضمنًيا مع إيران، وبدأوا بتشكيل تفامهات مع األتراك، يف ما يتعلق 
قواعد  تأسيس  عرب  سورية،  يف  أخرى  مّرة  التدخل  وحياول  ترامب  يأيت  أن  قبل  بسورية، 
عسكرية، وحماولة منع إقامة خط طهران الربي نحو املتوسط، لكن من الواضح أّن التدّخل 
الّدولة  جتاه  والدولية  اإلقليمية  األجندات  تباين  ظّل  يف  ومرتبًكا،  متأخًرا  جاء  األمريكي 
نحو  روسيا  مع  جديدة  دولية  تفامهات  تصميم  جتاه  أو  األتراك،  مع  والعالقة  الكردية، 

سورية.
ال  اليوم  ألّننا  املنطقة؛  إىل  الباردة»  «احلرب  عودة  مفهوم  بطرح  الناس  بعض  يبالغ 
اعتبارات  وعن  رصفة،  واقتصادّية  سياسّية  مصالح  عن  بل  أيديولوجيات،  عن  نتحدث 
أمنّية بني القوى الّدولية واإلقليمّية، فام حيكم املوقف الرويس واألمريكي أو حتى األطراف 
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اإلقليمّية، هو كيف ُحتّقق أكرب قدر ممكن من مصاحلها االسرتاتيجّية يف سورية والعراق، من 
جهٍة، وكيف حتمي متطلباهتا األمنّية القومّية من ناحية أخرى، بينام نجد أّن الدول العربّية، 
صلب  ويف  هلا،  القومّي  األمن  مفهوم  صميم  يف  والعراق  سورية  يف  حيدث  ما  يقع  التي 
مصاحلها االسرتاتيجية، هي الغائب األكرب عن الطاولة الفعلّية التي جيري حوهلا التفاوض 

حول مستقبل سورية، والّرصاع رشق األوسطّي الراهن.
أو  التعامل  إطار  يف  حتى  هنالك،  أّن  يف  تتمثل  باالهتامم،  اجلديرة  األخرى  املالحظة 
القوى  مع  مباًرشا  وتعامًال  حديًثا  وسورية،  العراق  وحتديًدا  املنطقة،  جتاه  الدويل  اخلطاب 
امليليشيات،  مع  تتعامل  فإيران  الدينّية؛  أو  العرقّية  أو  الطائفّية  القاعدة  ذات  السياسّية 
مل  الدولّية  االسرتاتيجّيات  أّن  بمعنى  السورية،  املعارضة  مع  وتركيا  األكراد،  مع  وأمريكا 
ا ـ  لتلك الّدول عىل أراضيها، وجرى  ا وشكلي� تعد تعبأ كثًريا بمفهوم «السيادة» ـ ولو اسمي�
جتاوزه من الّدول الكربى، ومن الّدول اإلقليمّية، ومن القوى املحلّية نفسها، فقائد «احلشد 
بني  واحلدود  األسوار  هتدم  و«داعش»  فيها،  والقتال  سورية  إىل  بالّدخول  هيدد  الشعبي» 
لتستقطب  الساخنة؛  النزاع  مناطق  يف  يتنقلون  األجانب  واملقاتلون  والعراق،  سورية 
يف  والشيعة  إيران  ملقاتلة  قادمني  العرّيب،  الشباب  من  اآلالف  عرشات  وحدها  «داعش» 
العراق وسورية، فهل هناك صورة أوضح من ذلك للحروب الّداخلية واألهلّية وتصّدع 

اُهلوّيات، واهنيار منظومات األمن الوطني والقومي العريب؟!

 ـ ٣ ـ  
يف مقاربة املستقبل

بعد  جديد،  من  الصورة  رسم  وإعادة  السابقة،  العوامل  مللمة  نحاول  اآلن،  دعونا، 
اإلضاءة عىل العوامل املسترتة والظاهرة يف موضوعنا ونقاشنا عن اُهلوّيات الطائفّية واألمن 
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والّدولية؛  اإلقليمّية؛  العوامل  مع  التفاعل  طبيعة  باحلسبان  األخذ  مع  العرّيب،  القومّي 
واملحلّية.

١.  من الواضح أّن هناك أزمة بنيوية وليست عارضة يف الصيغة احلالية للّدولة الوطنّية 
يف  لكن  أخرى،  إىل  دولة  من  احلال،  بطبيعة  وختتلف،  تتباين  أزمة  وهي  العربّية، 
والقضاء  املوحدة»،  «الدولة  مرحلة  إىل  األمور  إعادة  أصبحت  الدول  هذه  بعض 
اُهلوّيات،  للغاية، فهذه  الِعرقّية والطائفّية، أمًرا صعًبا  اجلديد للُهوّيات  التشّكل  عىل 
أوًال، وجدت أرًضا اجتامعّية وثقافّية صلبة، وهناك، ثانًيا، قوى إقليمّية تتالعب هبا، 

ونظام عاملي خيدمها يف احلّد األدنى ويوظفها ملصلحته.
الوطنّي، أيًضا، مل يأِت «الربيع العريب» ٢٠١١ بمنزلة طفرة، أو غاممة  ٢. عىل الصعيد 
صيف عابرة، بل كان حمصلة عوامل متعّددة من األزمات املرتاكمة املركبة، ومن سوء 
اإلدارة، وبقاء الوضع الراهن أو ترميمه واستعادته، يف كثري من الدول العربية، أشبه 
ما يكون بمسّكنات ال تقتل املرض املسترشي بل حتاول إطالة أمد املريض. فال يظهر 
ا  ثقافي� ا  تارخيي� فهًام  وال  للدروس،  احلاكمة العربّية  قبل النخب  إدراًكا من  هنالك  أّن 
خمتلًفا، فام يزال السياسيون حمكومني ـ  يف األغلب األعّم ـ  باملعادالت التقليدية يف 
اإلدارة واحلكم، بينام اليوم، مع العوملة والتطورات الّداخلية واحلروب األهلية وما 

حيدث يف العامل، كّل ذلك جيعل من تلك املعادالت خشبية من السهولة كرسها!
التفامهات  تنجح  أن  يمكن  والدوّيل،  ـ  اإلقليمّي  اخلارجّي،  الصعيد  عىل  اآلن     .٣
العراق  يف  القادمة  لألوضاع  جديدة،  صيغ  رسم  يف  واإلقليمّية  الدولّية  القوى  بني 
وأفضل  ممكنة  الصيغ  هذه  بأّن  داخلية  قناعات  بوجود  مرتبط  ذلك  لكن  وسورية، 
وبمجرد  برسعة،  للظهور  ستعود  األزمات  فإّن  وإال  واملتصارعة،  املتحاربة  للقوى 



٤٠

انتهاء تلك الصفقات الّدولية واإلقليمّية، فمنطق منترص ومهزوم ال يمكن أن حيمل 
ا أو حيميه. استقراًرا سياسي�

ممكًنا،  املجاورة  والّدول  اإلقليم  عن  منفصٍل  عريبٍّ  قوميٍّ  أمٍن  عن  احلديث  يعد  مل    .٤
فأصبح احلديث اليوم أكثر عن مفهوم «األمن اإلقليمي»، لكن هذا ليس سيًئا يف كل 
األحوال، يف ما لو كانت هنالك قدرة لدى األنظمة العربّية عىل تشكيل قوة متناسقة؛ 
الرشق  منطقة  مصري  لتحديد  الطاولة  عىل  واجللوس  اإلقليمّية  القوى  مع  للحديث 

األوسط.
ألزمة  أوًال،  الرشعّي،  االبن  هي  والّدينية  واإلقليمّية  الطائفّية  اُهلوّيات  إّن  أخًريا؛   .٥  
الّدولة الوطنّية املتعّددة، والهنيار النظام العرّيب الرسمّي، وللتحّوالت التي جتري يف 

سياسات القوى العظمى يف املنطقة.   
* * *

مفهوًما  ـ  العرّيب  القومّي  األمن  أّن  يف  املقالة،  هذه  فرضية  فهم  يمكن  ذلك،  ضوء  يف 
ومنظومًة وآليات ـ  يقوم عىل «بنية مفاهيمّية»، تستند إىل مبدأ سيادة الّدول العربية؛ والعمل 
املصري  بوحدة  والشعور  العربّية؛  واملجتمعات  الشعوب  بني  الوحدوية  واملشاعر  املشرتك؛ 
ا  ولو جزئي� والبقاء،  العمل  عىل  قادرة  الوصفة  كانت هذه  وربام  والعدو املشرتك،  واهلدف، 
يعّد  مل  املفهوم  هبذا  العرّيب  القومّي  األمن  فإّن  اليوم؛  أّما  السابقة.  العقود  خالل  ا  شكلي� أو 
قائًام، ليس ذلك فحسب، بل إن األمن الوطنّي نفسه للدول مهّدد، وأصبح اليوم يف مهب 
الوطنّية، بل  أكتاف اهلوية  عىل  أو  بديًال  التي صعدت  والّدينية،  والعرقّية  الطائفّية  اُهلوّيات 
أكثر من ذلك؛ مل نعد نتحدث عن أمن قومّي، وال أمن وطنّي، بل عن أمن إنساّين يف مرحلة 

اخلطر والتهديد الفعيل الوجودي، بسبب هذه اُهلويات القاتلة املتحاربة واملتضاربة.
مل تعد إرسائيل تشّكل، بالنسبة ملجتمعات ودول عربية، اخلطر األكرب والتهديد األول، 
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وأّن  األكرب،  اخلطر  بوصفها  إيران  ترى  وأنظمة  شعوب  فهناك  ذلك،  غري  اّدعت  لو  حتى 
العدو يف الداخل، مرتبط باملواطنني العرب الشيعة، وكذلك احلال بالنسبة للشيعة وإيران 
السعودية  يرون  فهم  فلكهم،  يف  تدور  التي  واألنظمة  هبم  املرتبطة  والقوى  اهللا  وحزب 
والقوى السّنية الراديكالية، وربام املعتدلة، بوصفها اخلطر األكرب، وهناك من يرى األتراك، 
أّن  ومعهم قطر واإلخوان واإلسالمّيون، بوصفهم اخلطر األول واألكرب، ولو اّدعى أحد 
اُهلويات الوطنّية ليست ممزقة، أو أّن منظومة األمن القومّي العرّيب ما تزال تعمل، فهو مكابر  

أو خيدع نفسه، أو خارج الواقع متاًما!
يف  واسيني األعرج،  اجلزائري املعروف،  الروائي  لنبوءة  نستسلم  هل  ذلك؟  يعني  ماذا 
روايته «حكاية العريب األخري ٢٠٨٤»، عندما رسم مشهًدا مرعًبا ملستقبلنا، مرتبًطا باهنيار 
املنظومات الوطنّية والقومّية العربّية، وأطلق عىل املجتمعات العربية مصطلح «املجتمعات 

اآليلة للزوال»؟
بالطبع ال، فبغري التمّسك باألمل والعمل اجلاد؛ سنخرس كل يشء، لذلك من الرضوري 
أن نقاتل من أجل مستقبل أفضل وأرحم مما نحن فيه، وإذا كّنا فقدنا حلظة «الربيع العرّيب» 
واالنعتاق من االستبداد والتخّلف والتوّجه نحو احلرية، فمن الرضوري أال نستسلم ونقع 
يف ِحبال اليأس واإلحباط واحلروب الّداخلية والقتل عىل اُهلوية، ومتزيق جمتمعاتنا بأيدينا!

إذاً؛ ما العمل؟! هو أال ندفن رؤوسنا يف الرمال، وأال ننكر ما نحن فيه من واقع، وأن 
نبدأ التفكري بصورة واقعّية وسليمة، باختصار أال تكون رؤوسنا عىل األرض وأقدامنا يف 
السامء. ما نحتاجه اليوم هو بداية منهج جديد يف التفكري، يقوم عىل فهم أولوياتنا الفعلّية، 

وتتمثل يف بناء األمن اإلنساّين، ثّم الوطنّي التوافقي، وثالًثا اإلقليمّي أو القومّي.
املرعبة  الّداخلية  احلروب  أو  العريب»،  «الربيع  حلظة  عند  نتمسمر  أال  الرضوري  من 
الراهنة، فعلينا فهم التحّوالت والوقائع والتغّيريات الكربى التي حدثت، حتى وإن مل تكن 
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العقود  خالل  قامت  التي  األفكار  من  نتخّلص  أن  وذاك  هذا  من  األهّم  لكن  نريدها،  كام 
ولو  املصري،  تقرير  وبحّق  وبالتنّوع،  بالتعّددية  االعرتاف  وعدم  اآلخر،  طمر  عىل  السابقة 

ضمن ُأطر فدرالّية أو حكم ذايت.
فكرًيا؛ نحن بحاجة إىل ميثاق رشف عريب جديد، يصدره املثقفون العرب من اخللفيات 
النفس  تقديس  تأكيد  عىل  يقوم  املتعددة،  واأليديولوجية  والدينّية  والعرقّية  الطائفّية 
املشرتكة،  املصالح  عىل  تقوم  جديدة  منظومات  وبناء  املجتمعّي،  لم  السِّ وصون  اإلنسانية، 
ًا، وعىل االعرتاف بالتنّوع والتعّددية، ورفض التكفري والقتل عىل  ا وثقافي� ا وسياسي� اقتصادي�

اُهلوية، وانتهاك حقوق اإلنسان وحرياته حتت أي ذريعة.
ا،  سلمي� النزاعات  وتسوية  اخلالفات  حّل  آلّية  هي  دالالهتا،  أبسط  يف  الّديمقراطية، 
فهي  باآلخر،  والقبول  والتنّوع  التعّددية  تقنني  تكنولوجيا  وهي  القوة،  استخدام  دون  من 
ق بالصناديق ما عجزت عن حتقيقه البنادق، أو غزوات عْرب  ليست جمرد عملية انتخابية ُحتقِّ
الصناديق، كام أسامها بعض اإلسالمّيني املتشددين، بل هي حقوق إنسان وتعّددية وحّريات 
فردية وعامة. وهي – أي الّديمقراطية ـ  لذلك ليست طلًبا نخبوًيا مرتبًطا بقانون انتخاب 
أو رصاع أحزاب، بل ثقافة يومية ودستور حياة اجتامعّية وثقافّية وسياسّية، هي أن نتعّلم  
كيف نكون مواطنني لكلٍّ رأيه وموقفه، لكننا نعيش يف جمتمع واحد، ونجتمع حتت ِمظّلة 

نظم سياسية تعّددية!
أثبتت  التجربة  لكن  فليكن،  بعضهم؟!  عليه  يطلق  كام  األول،  املربع  هو  هذا  أليس 
األهّيل  لم  السِّ نبني  كيف  ونفهم  جديد،  من  ونبدأ  النقطة،  هذه  إىل  نعود  أن  إىل  بحاجة  أّننا 
نعيد  وكيف  الوطنّية،  اُهلوّيات  عليها  تبنى  التي  الصحيحة  األسس  هي  وما  واملجتمعّي، 
بمصالح  مرتبطة  دقيقة،  اسرتاتيجّية  رؤية  عىل  لينبني  نفسه،  القومّي  األمن  مفهوم  تعريف 
وال  الشخصّية،  وآرائهم  أفراد  بمواقف  ال  به،  املواطنني  وقناعة  والّدول  املجتمعات 
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العرب  املواطنني  عيون  غّلفت  وأكاذيب  خادعة  أوهام  وال  املضامني،  من  خالية  شعارات 
وقلبت أولوياهتم احلقيقية، وعكست املفاهيم السياسية، ففقدنا كل يشء يف النهاية، دعونا 
ا، بإعادة قراءة الواقع الراهن؟ ونعرتف بام وصلنا إليه، ونفهمه،  نخُط اخلطوة األوىل، حالي�

ثم نقرر ماذا نفعل غًدا. 
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الوطنيــــــــة واهلويـــــــــــــــة  العوملــــــــة 

د . هشام غصيب *

العراق  تدمري  بعد  العنوان  هذا  مثل  يطرح  ملاذا  أتساءل  بداية، 
روسيا  وصعود  العربية،  والثورات   ٢٠٠٨ العام  أزمة  واندالع 
قبل  العنوان  هذا  اقرتح  لو  الواقع،  الربيكس؟  ودول  والصني 
العوملة،  خطاب  كان  إذ  متاًما؛  ذلك  لتفهمت  مثًال،  عاًما  عرشين 

آنذاك، رصعة عاملية من الصعب جتاهلها. 
أما اليوم، فأشعر عند تناول هذا املوضوع، أين مثل ديناصور يتكلم 

عن ديناصور بائد.
ومع ذلك، دعونا نأخذ هذا العنوان البائد ذريعة لكي نتحدث عن 

الواقع العاملي اليوم.

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٧. 
* عامل ومفّكر أردين يف جمال الفلسفة وخدمة الثقافة العربية.
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أستهل حديثي باالنطالق من املقوالت اجلدلية اآلتية:
١. العوملة خطاب وليست واقًعا.

٢. العوملة وصفة إمربيالية وليست معرفة.
٣. العوملة ليست شيًئا جديًدا.

٤. اهلوية تنتمي إىل املستقبل وليس إىل املايض.
٥.  اهلوية مرشوع راهن ومستقبيل وليست كينونة موروثة ثابتة.

٦. اهلوية تعبري عن قوى اجتامعية راهنة، فالقوة االجتامعية هي التي تولد اهلوية، وليس 
العكس.

٧. الدولة، ال اهلوية، هي األساس واملحور.
بداية، أود التكلم عىل خطاب العوملة، وهو خطاب أيديولوجي بامتياز ال ييضء الواقع 
املنظومة  اهنيار  عقب  مفاجئة  بصورة  ا  عاملي� اخلطاب  هذا  نشأ  وقد  ويزوره،  حيجبه  ما  بقدر 
والتحديث،  واالستقالل  التنمية  خطاب  قبله  وساد   ،١٩٨٩ العام  األوروبية  االشرتاكية 
ولربام كان خطاب العوملة تعبًريا عن شعور الغرب بنشوة االنتصار عىل املعسكر السوفييتي؛ 

ا. ا واقعي� إذ كان خطاب نشوة واحتفال أكثر من كونه خطاًبا معرفي�
ولقد أوحى خطاب العوملة، هذا، بأن الرأساملية ختطت ذاهتا صوب نظام عاملي جديد 
كل  ويتجنب  الباردة،  احلرب  خطاب  هبا  تغنى  طاملا  التي  حسنات الرأساملية،  كل  يتضمن 
سيئاهتا ومآسيها، فأوحى بأن هذا النظام هو هناية التاريخ، باملعنى اهليغيل، وأنه نظام الرفاه 
والتقدم التكنولوجي الباهر، وأنه تعبري مبارش عن ثورة املعلومات واالتصاالت، وأنه نظام 
اجلميع  وبدأ  التقليدية،  الرأساملية  أزمات  من  خيلو  وأنه  اإلنسان،  وحقوق  املطلقة  احلرية 
يرددون هذا الوهم القاتل، بام يف ذلك كثري من فصائل اليسار؛ لذلك، مل نعد، آنذاك، نسمع 

بالرأساملية واإلمربيالية وتدهور مستوى املعيشة واخلدمات. 
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واجلامهري  املستضعفة  الدول  عىل  لالنقضاض  واضًحا  أساًسا  اخلطاب  هذا  وشكل 
الكادحة، وخلوض احلروب االستعامرية التدمريية الشاملة، ووجد هذا اخلطاب املاليني من 
ويتفننون  واإلعالميني واملفكرين هيللون له ويبرشون بفضائله،  األكاديميني والصحافيني 
بالفشل  باءت  املحوالت  تلك  لكن  املعنى.  عديم  العوملة  للفظ  ومعان  تعريفات  إجياد  يف 

وأبرزت الطابع الكاريكاتوري هلذا اخلطاب الضحل.
وتطور  ا،  عاملي� نشأ  العاملي  الرأساميل  النظام  أن  نؤكد  أن  علينا  املوضوع،  وإلضاءة 
ا، فالرأساملية عاملية بطبعها منذ نشوئها، وهبذا املعنى، فإن ما يسمى  ا، وقد يندثر عاملي� عاملي�
سميث،  آلدم  األمم»  «ثروة  قراءة  عند  بجالء  يتبدى  ما  وهذا  البتة.  جديدة  ليست  العوملة 
و«البيان الشيوعي» ملاركس وإنغلز، و«اإلمربيالية أعىل مراحل الرأساملية» للينني، و«تراكم 

الرأسامل» لروزا لوكسمنورغ. 
هوبسون  عنها  حتدث  التي  اإلمربيالية،  مرحلة  العاملي  الرأساميل  النظام  دخل  وقد 
وهلفردنغ ولينني ولوكسمبورغ، منذ العام ١٨٧٠، وما يزال يف هذه املرحلة، وإْن تسلسل 
يف سلسلة من األطوار اإلمربيالية مذاك. لكن علينا أن ننتبه إىل أن عاملية الرأساملية ال تلغي 
حتليًال  ماركس  أوسعها  أن  سبق  التي  وأزماهتا،  وتناقضاهتا  الرأساملية  لقوانني  خضوعها 

وبحًثا، يف أي طور من أطوارها.
تعمق  العاملي،  الرأساميل  للنظام  العدواين  اإلمربيايل  الطابع  أن  هنا،  نؤكد  أن  وينبغي 
وتعزز مع تطور الرأساملية، ومل ينحرس بتاًتا، كام روجت أبواق خطاب العوملة عقب إلغاء 

االحتاد السوفييتي.
مفهومي  إىل  حاجتنا  بقدر  العوملة،  مفهوم  إىل  بحاجة  لسنا  أننا  إىل  يقودنا  ذلك  كل 
بحركيته  ورؤيته،  الواقع  إلضاءة  املجال  لنا  يتيحان  فاألخريان  واإلمربيالية،  الرأساملية 
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وبصريتنا  ناظرنا  عن  احلي  الواقع  حجب  يف  يساهم  العوملة  مفهوم  أن  حني  يف  وتغريه، 
لصالح رؤية أيديولوجية مسطحة ومرتبة.

والسؤال املطروح، هنا، ما هي السامت اجلوهرية لإلمربيالية الرأساملية؟ لعل أبرز سمة 
هي االحتكار واالحتكارات. وقد بدأ االقتصاد الرأساميل يتحول من اقتصاد التنافس احلر 
حيث  من  مذاك  االحتكارات  ونمت   ،١٨٧٠ العام  منذ  الكبرية  االحتكارات  سيطرة  إىل 
وواردة  شاردة  كل  يف  تتحكم   ١٩٧٥ العام  منذ  وبدأت  والنفوذ،  الوظائف  وتنوع  احلجم 
واملتوسط،  الصغري  الرأسامل  يامرسه  اقتصادي  نشاط  كل  هبا  ويلحق  العاملي،  االقتصاد  يف 
واالستثامرية،  والتجارية  النقدية  بأشكاله  الرأسامل  حركة  من  حتد  القومية  احلدود  تعد  ومل 
وإنام أضحى العامل كله ساحة لفعله. وتتحكم هذه االحتكارات الكربى، اليوم، بالتمويل 
والتكنولوجيا واملعرفة واألسعار واألجور والتسويق واإلعالم والسالح والتعليم والعمل، 

أي أهنا تتحكم بكل يشء.
 وال خيتلف الوضع اإلمربيايل، اليوم، عام كانت عليه احلال عشية احلرب العاملية األوىل، 
طغيان  هو  احلايل  الوضع  يميز  ما  لكن،  مًعا.  برضاوة  تتنافس  متعددة  إمربياليات  فهناك 
األوروبية  اإلمربياليات  وتلحق  التنافس،  هذا  تلجم  التي  األمريكية،  اإلمربيالية  القوة 
باسرتاتيجياهتا وأهدافها، إىل حد كبري، فيبدو األمر وكأنه لدينا اليوم إمربيالية مجعية ختطط 
للعامل وتتوزع الريع اإلمربيايل يف ما بينها، وهذا هو الوهم الذي ينادي به سمري أمني. لكن 
ا ضارًيا، لكنه ملجوم بالقوة  هذه اإلمربيالية اجلمعية جمرد غطاء خيفي وراءه تنافًسا إمربيالي�

الطاغية لإلمربيالية األمريكية. 
ومن جهة أخرى، فإن اإلمربياليات األوروبية واإلمربيالية اليابانية رشكاء يف اسرتاتيجية 
العدوانية  احلروب  يف  دورها  خالل  الرشاكة  هذه  وتتبدى  األمريكية،  واالستغالل  النهب 
واحلريصة  الصاعدة  القوى  حمارصة  يف  األمريكية  اإلمربيالية  مع  تواطؤها  ويف  األمريكية، 

عىل استقالهلا.
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ساحة  إىل  كله  العامل  حتويل  وإىل  العاملية،  السيطرة  إىل  الغريب  اإلمربيايل  النظام  ويسعى 
خالية من املعوقات حلركة الرأسامل العاملي وانتقاله من مكان إىل آخر. وعليه فإن االحتكار 

والسيطرة وحرية احلركة العاملية، هي السامت األساسية للنظام اإلمربيايل الغريب العاملي. 
أما املعوقات الكربى التي جتابه هذا النظام، فتتمثل باآليت: 

أوًال، األشكال التنظيمية للطبقات العاملة يف األقطار املتعددة، كالنقابات العاملية، التي 
تسعى اإلمربيالية إىل تفكيكها والسيطرة عليها. 

وإيران  والصني  كروسيا  الغربية،  اإلمربيالية  اهليمنة  إطار  الصاعدة خارج  القوى  ثانًيا، 
الوقحة  األمريكية  التدخالت  ضد  ا  حقيقي� رصاًعا  ختوض  والتي  والربازيل،  اهلند  وربام 

واحلصار الغريب اجلائر. 
فاإلمربيالية  املصري.  تقرير  يف  وحقها  سيادهتا  عن  تدافع  التي  «العاملثالثية»  الدول  ثالًثا، 
وتطورها  الدول  هذه  بموارد  حتكمها  أمام  كبًريا  عائًقا  اجلنوب  دول  سيادة  تعد  الغربية 
وإنام  ذاهتا،  باهلوية يف حد  ليست معنية  اإلمربيالية  أن  نؤكد  أن  وهنا علينا  العاملة.  وقواها 
معنية بالقوى االجتامعية الفاعلة عىل األرض، ويف مقدمتها الدولة السياسية، فهي تسعى 
إىل تفكيك الدول املستقلة وتقويض سيادهتا، بام يضمن خضوعها ملشيئتها، ومن ثم خضوع 
مواردها املادية والبرشية هلا متاًما. وهي حتارب اهلويات التي تعزز من سيادة الدولة املستقلة 
الدولة  أركان  تقوض  التي  املفتتة،  اهلويات  وتدعم  ومتاسكها،  الذاتية  وقوهتا  ووحدهتا 
واملؤسسات العاملية التنظيمية. فاإلمربيالية تسعى إىل تفتيت دول اجلنوب والدول الصاعدة 
واملؤسسات العاملية باستمرار. وهذا التوجه اإلمربيايل ليس باجلديد البتة، وإنام هو قانون 

أسايس يف وجودها، برز بجالء منذ والدهتا نحو  العام ١٨٧٠.
وهنا علينا أن نؤكد أن األساس هو القوة العيانية املوجودة عىل األرض، وليس اهلوية، 
عن  تعبريات  هي  واهلويات  اهلوية.  تصنع  التي  هي  فالقوة  دائًام.  ا  جوهري� كياًنا  بوصفها 
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وال  أكثر  ال  شائخة  أو  ناشئة  لقوى  مرشوعات  النهاية  يف  وهي  متصارعة.  اجتامعية  قوى 
ما  وهذا  وسيادهتا،  استقالهلا  عىل  احلريصة  السياسية  الدولة  القوى  هذه  مقدمة  ويف  أقل. 
معينة  أنامط  بإطاحة  واملتمثلة  عقود،  منذ  األمريكية  اإلمربيالية  تتبعها  التي  السياسة  يفرس 
من األنظمة السياسية، بحجة الديمقراطية بالطبع. وهو يفرس أيًضا ما شهدناه مؤخًرا من 
تضامن وحتالف بني الدول الصاعدة وبعض دول اجلنوب احلريصة عىل استقالهلا، من أجل 
األصعدة،  مجيع  عىل  مريع  بتفوق  يتمتع  يزال  ما  الذي  الغريب،  اإلمربيايل  للغول  التصدي 
املاليني  قتل  عن  يتورعون  ال  حتديًدا،  فاألمريكيون،  واإلعالمية.  والعسكرية  االقتصادية 
والبنوك  الرشكات  سيطرة  سبيل  يف  تراثها،  وتدمري  متاًما،  وتدمريها  األوطان  وختريب 
العمالقة عىل مواردها وثرواهتا، كام حصل يف يوغسالفيا والعراق وليبيا وسورية واليمن. 

جماهبة  يف  السيادة  ذات  التنموية»  «الدولة  احلالية  املرحلة  تسمية  يمكن  ذلك،  عىل 
من  اإلمربيايل  الرأسامل  جماهبة  يف  املتنوعة  العاملية  واملنظامت  جهة،  من  الغربية  اإلمربيالية 

جهة أخرى.
واملالحظ أنه، مع تنامي أزمة الرأسامل الغريب العاملي، تزداد الرأساملية رضاوة يف سعيها 
ما  يفرس  وهذا  واحد.  آن  يف  قبضتها  من  اإلفالت  فرص  وتزداد  يشء،  كل  يف  التحكم  إىل 
حيدث يف العامل منذ إلغاء االحتاد السوفييتي، مؤكدين أن مفهومي العوملة واهلوية ال يفيدان 
البتة يف فهم ما جيري، وإنام يبدوان مضحكني وكاريكاتوريني، يف ضوء هول أحداث اليوم.
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اهلويـــــــات الفرعية: هتديـــد أم شراكة؟ 

د . رضوان السيد *

يف استطالٍع أجرته مؤسستان؛ إحدامها عربية واُألخرى دولية العام 
٢٠١٠ بشأن متغريات اهلوية يف العامل العريب، يف ثامين دوٍل عربية، 
تبني أّن الطبقة األوىل يف الذكر وبنسبة ٨٨% هي اهلوية الوطنية، مثل 
لبنان واألردن ومرص وفلسطني والسعودية والكويت، وتتلوها يف 
األمهية بالنسبة للمستطَلعني وعددهم مخسامئة من كل بلد، اهلويُة 
بنسبة  ومسيحي،  وسني  وشيعي  مسلم  مثل  املذهبية،  أو  الدينية 
٨٥%. أما اهلويات اُألخرى، ويف طليعتها ما صار ُيعرُف يف األعوام 
زادت عىل ٢٩%، مثل  املئة األخرية باهلوية القومية؛ فإن النسبة ما 

عريب وكردي وأمازيغي وأرمني. 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٨. 
* كاتب ومفّكر لبناين وأستاذ الدراسات اإلسالمية باجلامعة اللبنانية.
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من  الناس  إدراك  يف  األخرية،  العقود  يف  كبرية  متغريات  هناك  أّن  فالواضح  وهكذا؛ 
متوسطي الثقافة ألولويات أو وجوه اهلوية. ففي معظم احلاالت تقرتن اهلويتان أو االنتامءان 
أو  بالغياب  ملحوًظا  يكوُن  والرتاُجُع  اُألخرى.  االنتامءات  ترتاجع  بينام  والديني،  الوطني 
بعدم اإلجابة عن السؤال؛ إذ أمكن اعتبار أّن اهلوية اإلثنية يعود تراُجُع ذكرها، غالًبا، إىل 
قلة أعداد املنتسبني إليها، فال يمكن فهم تراُجع ذكر اهلوية العربية، وهي مركبة بمعنى أهنا 
ليست إثنية متاًما، بل عامدها غالًبا ما يعتربه املرُء لسانه األّم أو ثقافته. إّن هذا املتغري علُتُه، 
وال شك، تراُجُع الوعي بأمهية االنتامء العريب لدى اجلمهور، أو لدى كثرٍة كاثرٍة من الناس 

يف املنطقة العربية يف العقود األخرية.
أو  األصلية  اهلوية  مصطلَحي:  صحة  يف  ننظر  دعونا  التغري،  هذا  عن  احلديث  وقبل 
الرئيسية، واهلوية الفرعية. وأنا هناك ال ُأفّرُق بني اهلوية واالنتامء، مع أّن بني علامء االجتامع 
العرب املعارصين من يعتربون االنتامء ذا دائرٍة أوسع من اهلوية، وإن مل يعن ذلك أنه أهمُّ أو 
ُر مع التقدم يف السن والثقافة واخلربة، بينام  ُن أو يتطوَّ أكثر أصالة. فاالنتامُء عند هؤالء يتكوَّ
تكوُن اهلوية اخلاصة، إذا صحَّ التعبري، ظاهرًة منذ الِصَغر. فاهلويُة تتعلق بحسب هذا املذهب 
يف الفهم واإلدراك، باخلاص والقرايب واجلهوي والديني. لكن كام سبق القول: ال مشاحة يف 
ات تقديم هذا االعتبار أو ذاك أو هذا الوجه أو  االصطالح، إال بقدر ما يشري ذلك إىل متغريِّ
ذاك من وجوه اهلوية. ولذلك؛ فكام ختليُت عن التفرقة القاطعة بني اهلوية واالنتامء، سأختىل، 
عىل سبيل التجربة االستطالعية، عن مصطلحي الرئييس والفرعي؛ ُألعالَج إشكاليًة ُأخرى 
ا  ال ختضع دائًام لظروف الزمان واملكان والثقافة؛ أي: أيُّ االنتامءات تتسم بثباٍت أكرب نسبي�
الثقافة  ظّل  ويف  والدين،  والثقايف)  (اللغوي  اللسان  بذلك  وأعني  العربية،  جمتمعاتنا  يف 
السائدة يأيت بعدمها مبارشًة العامُل اإلثني/ الثقايف، واآلخر الوطني والدولتي. فالعامالن 
جمتمعاتنا،  يف  ظاهران غالًبا  أهنام  أو  سابقان  والدين)  الثقافة،  أو  اللغة  أو  األوالن (اللسان 
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ثم تأيت بعدمها الظواهر واالعتباراُت العشائريُة اإلثنيُة والثقافيُة، لنصَل بعدمها مبارشًة إىل 
الثقافة  نتاج  من  هو  والدولة  الوطن  بني  احلاصَل  االقرتان  أّن  والواضُح  والدولة.  الوطن 
ال  أو  يعرُف  ال  الذي  السائد،  الدويل  النظام  من  النسبي  ثباُهتُام  ويأيت  اُملعارصة،  السياسية 
يعرتُف، بعد التجارب األوروبية املؤسسية، إال بالكيانات الوطنية ذات السيادة عىل شعٍب 

. وأرٍض ضمن نظاٍم سيايسٍّ معنيَّ
اللغة   اُألوىل:  الثالثة  االنتامءات  هذه  تتصارع؟  أم  تتنافس  أم  االنتامءات  هذه  تتاميُز  هل 
أما  دائًام،  متنافسٌة  إهنا  القول  يمكن  بل  دائًام،  متاميزٌة  واجلهوي،  اإلثني  والثقايف/  والدين 
الرصاع أو التناُقض املوصل إىل الرصاع فإنه ال حيُدُث يف جمالنا العريب إال يف الدولة أو الكيان 
السيايس القائم. هناك انزياحاٌت سّكانيٌة كبريٌة حدثت يف املرشق العريب واجلزيرة يف القرنني 
الثامن عرش والتاسع عرش، وكانت يف الغالب بسبب الرصاع عىل املوارد ومناطق النفوذ، 
ا أو ألسباب سياسية. لكنها خمتلفٌة كثًريا عن الرصاعات التي  ويمكن اعتباُر بعضها سياسي�
حتدث اليوم، وما كانت هلا نتائج سياسيٌة واسعة املدى أو شديدة التأثري يف البنية االجتامعية 

بأقطاهبا الثالثة؛ الديني واللغوي واإلثني/ اجلَهوي. 
وقد بدت جمتمعاتنا العربية، للوهلة اُألوىل يف زمن الرصاع مع االستعامر، بالغَة التوحد 
قابًال  متاُيز  أو  تناُفٍس  كلُّ  صار  العربية،  الوطنية  الدولة  أزمنة  أو  زمن  يف  لكْن  واالندماج. 
للتحول إىل رصاع. َوَدعونا ال نكون وامهني: كلُّ كياٍن حديٍث هو كياٌن مونوليتي يستدعي 
ا.  ديمقراطي� أو  ا  شمولي� وكونه  السيايس  النظام  طبيعة  عن  النظر  برصف  شديدة،  اندماجيًة 
حاسًام  كان  الذي  هو  أو  احلاسم؛  هو  احلديثة  العربية  الوطنية  الدولة  يف  اآلَخُر  األمر  إنام 
للحراكات التي  مساحٌة  هناك  بقيت  كم  الدولة،  نظام  حتت  أو  الدولة  نظام  يف  اآلن:  حتى 
حتتاُج إليها الثوابُت النسبية للعيش والفعالية؟ ومرًة ُأخرى أقصد بالثوابت النسبية: الدين 

واللسان اللغوي والثقايف، والعوامل اإلثنية واجلهوية. 
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حراٌك  أنه  احلديثة،  الوطنية  الدولة  ظل  يف  التناُفيس،  للحراك  اُألخرى  اخلصيصة  إّن 
الدين  حتت  ما  أو  ا  ديني� ُيصبُح  فإنه  ا؛  جد� صعًبا  صار  أو  احلراك  هذا  تعّذر  وإذا  سيايس، 
ا، وبذلك تتحول ثوابُت التضاُمن أو التساُكن والعيش املشرتك  ا وإثني� اجلامع، ويصبُح ثقافي�
نفسها إىل عوامل تفجريية. وحتدُث عمليُة اختالٍل ُأخرى إذا صار احلراك السيايس املرشوع 
أجل  للنضال من  أو جهوية،  فرعية،  املعتربة  اهلويات  أو  االنتامءات  بروُز  وهي  ممكن،  غري 

االنفصال أو االستقالل، أو صنع الكيان البديل.
لدينا، إذن، سببان أو علتان حرضتا يف العامل العريب خالل عدة عقود، وكانتا يف مقدمة 
املتاميزين  حقوق  َصون  أو  التامُيزات  العتبار  متيُل  ال  التي  احلديثة  الدولة  التفجري:  عوامل 

ا.  والدولة االستبداديُة العربية التي منعت احلراك السيايس من أي نوع، حتى لو كان نقابي�
أما العامُل الثالُث فهو التحشيد باسم القومية العربية الشاملة ضدَّ الدولة الوطنية، التي 
أّثر  وقد  اجلبارين.  بني  الباردة  احلرب  نظاُم  ومحاها  االستعامر،  صنعها  قطريًة  دولًة  وها  سمَّ
هذا العامل كثًريا ألنه سيطر يف أوساط الُنَخب الثقافية والفكرية، وألّن الدولة االستبدادية 
الوحدة  عىل  مؤامرًة  نوُعُه،  كان  ا  أي� حراٍك،  كّل  باعتبار  سيطرهتا،  لتثبت  استغلْته  العربية 

القومية، ودعوًة لالنفصال، وغرًقا يف املحليات اإلثنية والثقافية والدينية أو املذهبية. 
الدولة  «تضخيم  كتابه:  يف  األيويب  نزيه  الراحل  األمريكي  ـ  املرصي  الباحث  نّبهنا  لقد 
الوطنية  الدولة  نظام  يف  االنسدادات  أّن  إىل   ،١٩٩٤ العام  باإلنجليزية  الصادر  العربية» 
َكمًة، وأهنا، يف الوقت الذي ما عادت تقوُم فيه بالوظائف األولية  العربية صارت شاملًة وُحمْ
للدولة احلديثة، متنُع كلَّ حراٍك سيايس أو نقايب سلمي من أجل اإلنصاف وحكم القانون 

أو التغيري. 
هو  واجلمهور،  السائد  بني  واالفرتاق  التوتري  عوامل  من  رابًعا  عامًال  األيويب  وذكر 
الباحث  توقع  ما  لذلك  ِعّالهتا.  عىل  الراهنة  األوضاع  حتمي  التي  الدولية،  السياسيات 
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انفجاًرا قريًبا، بل ذهب إىل أنه ستحدث انفجاراٌت عنيفٌة باسم اإلسالم، تتعاوُن األنظمُة 
مع الدول الكربى عىل إمخادها! 

بعد هذا العرض شديد السوداوية، كيف ُنقّيم مسألة اهلويات الفرعية ـ إذا صحَّ التعبري 
ـ وهل هي هتديٌد أم رشاكة؟ لقد تصاعد الوعي وتصاعدت سياسات اهلوية لدى األقليات 
واألقليات  مكان،  كل  يف  لالنفصال  يسعون  األكراد  واجلهوية.  واإلثنية  واملذهبية  الدينية 
املسيحية تستكني أوساٌط واسعٌة منها إىل مسألة حتالف األقليات التي تعرُض جهاٌت إقليميٌة 
ودوليٌة محايتها، كام محاية اجلهويات واملحليات عن طريق الفيدراليات والكونفيدراليات. 
لكنني أزُعُم أّن هذا الصعود يف الوعي األقلوي والسياسات األقلوية ليس هو سبب املشكلة 
احلاصلة أو علتها. إّن املشكلة احلقيقية والظاهرة هي يف انفجارات الوعي يف اإلسالم، دين 
الذي  االنفجار  وهذا  االحتضان.  عىل  وال  االنفتاح  عىل  ال  قادًرا  فام عاد  العربية،  األكثرية 
اقرتن بالنظام املغلق للعسكريتاريا العربية، والتدخالت الدولية واإلقليمية يف العامل العريب، 
د وُهيّدد البنية االجتامعية، ووجود الدولة الوطنية العربية. وأنا ال أقِصد هنا التنظيامت  هدَّ
شاذة  ظواهر  فهذه  فقط؛  «اإلرهاب»  مصطلح  ويشمُلها  العامل،  ويف  عندنا  املنترشة  العنيفة 
جلهة العنف األعمى الذي متارُسه، وجلهة املرشوعات الومهية للدولة البديلة التي تطرُحها. 
أنا أقصد بالتفجر كام سبق القول: هذا الوعي املتأزم لدى األكثريات غري العنيفة، التي تعترب 
ا. هناك مليون قتيل خالل ست سنوات يف سورية والعراق فقط. وهناك  دٌة وجودي� أهنا مهدَّ
ر يف سورية والعراق أيًضا، وهذا قبل االلتفات إىل ليبيا واليمن والسودان  ١٥ مليون مهجَّ

والصومال وغريها. 
إّن هناك أولويتني مها رضورُة وجوٍد ومستقبل لدينا مجيًعا نحن العرب اليوم: استعادة 
السكينة يف الدين، باعتباِرِها رأَس ثوابت االنتامء عندنا، واألولوية اُألخرى: استنقاذ الدولة 
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الدولة  استنقاذ  أّن  األخرية،  الست  السنوات  جتربة  بعد  أرى،  إنني  بل  العربية.  الوطنية 
الوطنية واستعادهتا هو املدخُل الستعادة السكينة يف الدين ويف املجتمع. 

هذا  فّجرت  التي  هي  وأكثر  عقوٍد  مخسة  خالل  الوطنية  السلطات  ترصفات  إّن 
من  للخروج  املفتاُح  هي  وتنموية،  وإنسانيٍة  سياسيٍة  سويٍة  إىل  واستعادُهتا  االضطراب، 
باسم  ومهيٍة  بكياناٍت  استبداهلا  أجل  من  الوحيش  العنف  واستخدام  الدين،  باسم  العنف 

اإلسالم، أو كياناٍت تابعٍة للجوار اإلقليمي أو الدويل.
االنتامء  وضع  الذي  والشعبي  الثقايف  الوعي  لكّن   ،٢٠١٠ العام  استطالع  رّوعني  لقد 
كفروا  ما  فالناُس  األمل.  عىل  يبعُث  أحياًنا،  يفوقه  بل  الديني،  االنتامء  جانب  إىل  الوطني 
الذي  باجلمهور  وثيقٌة  عالقٌة  وهلا  مشاركة،  ودولَة  حاميًة  دولًة  يريدوهنا  لكنهم  بالدولة، 
حيميها وحيتمي هبا، ويستطيع أن حياسب وُيراقب ويغّري فيها؛ من دون أن خيشى القمع أو 
السجن أو القتل أو التهجري، وإّن دولًة تستحقُّ هذا االسم يف عامل اليوم ال بد أن تسودها 
تبني  إنك  وستقولون  والندية.  املتساوية  املواطنة  نظاُم  يسوُدها  أي  السياسية؛  التعددية 
استنقاذ الدولة عىل مستحيلني اآلن: إصالح ديني ُخيرج الدين من بطن الدولة، وإصالح 
سيايس ال ُخيرج العسكر فقط من السلطة، بل وُخيرج دول اإلقليم من األرض العربية. لكّن 

إذا كان ذلك أو ظّل مستحيًال، فأين هو اخلياُر اآلَخر؟
اهلويُة  وتصدعت  بل  فقط؛  واجلامعات  األفراد  لدى  الفرعية  اهلوياُت  صعدت  ما 
إىل  السياسية، تعود األمور  واملشاركة والتعددية  ويف تدبري الشأن العام باملواطنة  الرئيسية. 
طبيعتها، واالنتامءات إىل أحجامها. كنا نخاف من الدولة، ورصنا نخاف عليها. واخلوف 
الثاين خوٌف صحٌي اآلن. لكن ينبغي اخلروج منه أيًضا يف املدى املنظور، ببناء دولة املواطنة 

والعيش املشرتك، التي ال خوف منها وال عليها. 
جديد، لكنه معروٌف وقيمه سائدة يف عامل اليوم.  إىل اجتامٍع سيايس  نحن نسعى، إذن، 
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وقاعدته الدولة التي ال تدفع مجاعاهتا إىل التصارع أو التفجر، بل إهنا، ومن طريق املواطنة، 
متّثل قيًام وقوانيَنا ختفف كثًريا من هواجس األقليات واهلويات الفرعية. 

ماكس  الكبري  األملاين  السوسيولوجي  حمارضَيت  ترمجة  يف  سنواٍت  قبل  شاركُت 
فيرب(١٨٦٤ـ١٩٢٠) اللتني ألقامها العام ١٩١٩: العلم باعتباره حرفة، والسياسة باعتبارها 
حْرفة. والكلمُة األملانيُة للحرفة هي Beruf، إنام يف حالتي االحرتاف العلمي والسيايس، يرى 
ماكس فيرب أنه، لكي ينجح العامل والسيايس نجاًحا يلفت األنظار، ال بد أن يكونا إىل جانب 
ورساليني،  متقنني  مثقفني  إىل  بشدٍة  حمتاجون  نحن   .Berufung رسالة  صاحبي  االحرتاف 
وإىل سياسيني ورجال دولة حمرتفني ورساليني. وكلُّ ذلك تنتجه احلاجة الشديدة، والوعي 

القوي بذلك.
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واملواطنـــــــــــة اهلويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

مروان املعشر *

وضوح،  بكلِّ  أماَمنا،  املاثلِة  العربيِة  الثوراِت  نتائِج  إحدى  تتمّثل 
يف تآكِل الدولِة الُقطرّيِة، يف العديِد من أقطار الوطِن العرّيب، حتى 
إن دوًال كالعراِق ولبنان تواجُه أزماِت ُحكٍم باتت فيها غَري قادرٍة 
الُقطرّيُة،  الدوُل  كانِت  وبينام  كافًة.  أراضيها  عىل  السيطرِة  عىل 
سابًقا، تتوُق لالندماِج يف َأوعيٍة أكَرب لتحقيِق ُحُلِم القومّيِة العربّيِة 
دوَن  ما  فاعلَني  العبَني  بروَز  اليوَم  نشهُد  بِْتنا  ٍد،  موحَّ عريبٍّ  بوطٍن 
الدولِة، كتنظيِم «داعش»، واملليشياِت الشيعّيِة يف العراق، وحزِب 
ُد، ليَس فقط مفهوَم الدولِة  اهللاِ يف لبنان، وباتْت هذه التنظيامُت هتدِّ

الُقطرّيِة، بل أيًضا مفهوَم اهلويِة الوطنيِة ومفهوَم املواطنة.  

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٦. 
* وزير أردين سابق وسيايس بارز.
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العريبِّ  الوطِن  يف  الُقطرّيِة  الدوِل  من  العديَد  أّن  إلدراِك  طويًال؛  التحليُل  َيْستغرُقنا  ال 
كاَنْت أوعيًة ِشْبَه فارغٍة؛ ألّهنا ُبنَِيْت َعىل ُأُسٍس ضعيفٍة، وعىل تعظيِم اهلوياِت الَفْرِعّيِة عىل 
حساِب اهلوّياِت الوطنيِة، فبدًال من بناِء املؤّسساِت الديُمقراطيِة ومفاهيَم حديثٍة للهوّياِت 
الوطنيِة واملواطنِة، استعيُض عن ذلَك بأنظمٍة فرَضْت االستقراَر األمنيَّ بالُقّوِة، َوعىل نحو 
ا باملواطنة. وعندما  ُمْصَطَنٍع، أو اعتمدت اُملحاَصصاِت الطائفية التي ال ُتَنّمي ُشعوًرا حقيقي�
ِميها، وال مواطنَني َيدينوَن بالوالِء لدوِهلِْم  وقعِت الواقعُة، مل َجتِْد هذه الدوُل مؤّسساٍت َحتْ
اهلّزاِت  َتِمْل  َحتْ ْمل  ٍة  َهشَّ ألبنيٍة  َرسيًعا  اهنياًرا  َفَشِهَدت  الفرعيِة،  هوّياِهتِم  أو  لطوائِفهم  وليَس 
يف  موجودٍة  واملغرب،  وتونس  كمرص  قليلٍة،  عربيٍة  ُدوٍل  وباستثناِء  بالَدها.  ْت  اْعَرتَ التي 
ِق العريبِّ مل تنَجْح، حتى  ُع الِعْرِقيُّ والدينِيُّ حمدوٌد، َفإِّن دوَل املَْرشِ ، حيُث التنوُّ املغرِب العريبِّ
اليوم، يف بناِء هوياٍت وطنيٍة جامعٍة، قادرٍة عىل االحتفاِء بتنّوِع اهلوياِت الفرعيِة من جهٍة، 
والدينيِة  ِة  الِعرِقيَّ االختالفاِت  كلِّ  عىل  تتقّدُم  أخرى،  جهة  من  وطنيٍة،  هبويٍة  صهِرها  ويف 

وغِريها.  
ْلنا اآلخريَن مشكلَة ضعِف اهلويِة الوطنيِة  َوَكعاَدتِنا يف إِنحاِء الالئَمِة عىل غِرينا، فقد َمحَّ
أيًضا. فـ «سايكس ـ  بيكو» هي التي قّسمت العاَمل العريبَّ إىل دوٍل ُقطرّيٍة وهويات فرعيٍة. 
وقد  بيكو»،  ـ   «سايكس  آثاِر  لَِعْكِس  الكثَري  فعْلنا  ُكّنا  إن  أنُفَسنا  لَِنْسأَل  كثًريا  نتوّقْف  ومل 

احتفْلنا العاَم ٢٠١٦ بمئوّيِة هذه املعاهدة. 
وحيلو للكثِري، اليوَم، حتميل حتّدياِت داعش واالْقتتاِل يف سورية واليمن وليبيا والعراق، 
إىل الثوراِت العربيِة التي انطلَقت العام ٢٠١١، والتي ـ  بِرأِهيْم ـ َزعزَعْت استقرار املِْنطقة. 
األمِن  ِة  بقوَّ مفروًضا  ُمْصَطَنًعا  أو  ا،  طبيعي� االستقراُر  هذا  كان  إن  لنسأَل  كثًريا  ْف  نتوقَّ ومل 
واهلوياِت  املؤّسساِت  كبناِء  مستدامٍة،  راسخٍة  َدعائَم  َعىل  ا  مبني� يكوَن  أن  َبَدَل  الِح،  والسِّ
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ا لضعِف احلاكميِة  الوطنيِة اجلامعِة أيًضا. ومل َيسأْل بعُضنا إْن كاَنْت هذِه الثوراُت سبًبا مباَرشً
ناِت املجتمِع املختلفة.    وهشاشِة ُحلمِة العديِد من مكوِّ

إن َأَرْدنا أن نبدَأ بدايًة جديدًة، علينا أّوًال القياَم بالتشخيِص السليِم، َوإّال جاَءت اُحللوُل 
ا القوُل إننا ال نستطيُع العودَة إىل ما قبِل  عاجزًة َعن ُمعاجلِة التحديات. آمُل أن يكوَن َبدهيي�
ِة  العام ٢٠١١؛ ألننا بذلَك ال نكوُن قد تعّلْمنا شيًئا مما حدَث وِممّا قد حيدُث جمّدًدا. َفَبْعَد هزَّ
ومن  النفطيَِّة،  اَحلَقَبِة  انتهاِء  يف  تتمّثُل  مقبلٍة  ُأْخرى  ٍة  هزَّ َمشارِف  عىل  ونحُن   ، العريبِّ الربيِع 
هل نقَرُأ  األردن،  آثاَره يف  الذي بدأنا َنْلَمُس  ِم،  والتقدُّ ِة  يٍِعيِّ املعادي لإلنتاِجيَّ ثمَّ النظاِم الرَّ
عىل  أيًضا،  إِّنام،  وحِده،  األمِن  عىل  يعتمُد  ال  احلقيقيَّ  االستقراَر  أّن  وُندِرك  جّيًدا  التاريَخ 
التنميِة، وعىل مفهوٍم َحداثيٍّ للهويِة الوطنيِة اجلامعِة التي َتْسمو عىل أّي هويٍة فرعيٍة؛ وعىل 
ناُت املجتمِع كافًة بأّن حقوقها حمفوظٌة  مفهوٍم َحداثيٍّ للمواطنِة كذلك، تشعُر من ِخاللِِه ُمكوِّ
ملؤسساِت  متٍني  وبناٍء  القانوِن  سيادِة  عىل  االستقراُر  يعتمُد  كذلك،  أحٌد؛  عليها  يتغّوُل  ال 
موَد أماَم كلِّ اهلّزاِت؛ ألنُه سيجُد مواطنَني «وليَس أتباًعا» مستعّدين  الدولِة، يستطيُع الصُّ
للوقوِف يًدا واحدًة ضدَّ املخاطِر اخلارجيِة، بدًال من االنشغاِل يف رصاعاِهتِم الداخليِة؟ أحُد 
والعنرتياِت، بل  الوطنيِة  األوطاَن ال ُتصاُن باألناشيِد  أنَّ  الثوراِت العربيِة هو  أهمِّ ُدروِس 

باملؤسساِت الراسخِة، وبرتقيِة مفهوِم اهلويِة اجلامعِة. 
ياِهتا. ففي ِظلِّ غياِب مفهوِم ّحداثيٍّ للهويِة اجلامعة،  حاَن الوقُت لتسِميِة األشياِء بُِمّسمَّ
َيْسُهُل احلديُث عن طوائَف وأكثرّيٍة وأقّلياٍت، فيتمُّ تعظيُم اهلويِة الفرعيِة عىل اهلويِة الوطنية، 
وَينَقِسُم الناُس إىل «نحُن» و«ُهْم»، فتصبُح «نحُن» رديفًة للصديق، و«ُهْم» رديفًة للعدو، 

بينام ُيفرتُض أن يكوَن االثنان ُرشكاَء يف وطٍن واحد. 
عىل ذلك، ال جماَل للحديِث اجلّديِّ عن تطويِر مفهوٍم َحداثيٍّ للهويِة الوطنيِة، من دوِن 
ع. وحني ُيطرُح املوضوُع يف إطاِر  ربِطِه باملواطنِة املتساويِة احلاضنِة، ال اُملْستوِعَبِة فقط، للتنوُّ
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ِع املجتمع، ال تغدو اخلالفاُت ثانويًة وحسب، بل  املواطنِة املتساويِة للجميِع واُملحَتِفَيِة بتنوُّ
ديٍّ حيتضُن اآلراَء واملذاهَب كافًة. إّن مجيع االقتتاالِت يف العامل  أيًضا مصدَر قّوٍة ملجتمٍع تعدُّ
ديِة، من  التعدُّ هذِه  احرتاِمها  دوِن  من  ناِت،  املكوِّ متعّددِة  دوٍل  يف  وتتمُّ  متَّْت  اليوم،  العريب، 

سورية إىل لبنان، مروًرا بالعراق واليمن، ووصوًال إىل ليبيا.
إن مبدَأ تساوي املواطنني كافة أمام القانوِن، برصف النظِر عن العرِق أو الديِن أو الفكِر 
، وحَده كفيٌل بضامِن طمَأَنِة فئاِت اُملجتمِع كافًة،  أو اجلنِس أو العدِد أو الوضِع االجتامعيِّ
بأن حقوَقها الفرديَة واجلامعيَة حمفوظٌة، ما يؤوُل إىل تأديِة واجباِهتا حياَل الدولِة واملجتمِع 
بكلِّ أمانٍة ورضا، وإىل إعالِء اهلويِة الوطنيِة اجلامعِة، التي يشرتُك فيها كلُّ مواطٍن  فوَق أّي 

هوياٍت فرعيٍة.
عن  عوًضا  واحتضاِهنا،  جمتمِعنا،  يف  ديِة  التعدُّ مع  اإلجيايبِّ  لالشتباِك  الوقُت  حاَن  لقد 
إىل  ينظُر  فيها  العلامينُّ  يزال  ما  وُجمتمعيٍة  سياسيٍة  ثقافٍة  يف  غاِرقَني  نزاُل  ما  وألننا  رفِضها. 
املحافِظ  إىل  والليربايلُّ  ككافر،  العلامينِّ  إىل  واإلسالميُّ  العرص،  عن  كمتخلف  اإلسالميِّ 
َحداثيٍّ   وطٍن  ببناِء  ا  حق� نأَمُل  هل  املجتمع،  عىل  كخارج  الليربايلِّ  إىل  واملحافُظ  كمتحجر، 

هبذه الطريقة؟
أساِس  عىل  االعتباَر  هذا  يفهُم  بعُضنا  حوَلنا.  جيري  ّمما  االعتباُر  األردن،  يف  بَِنا،  َحِريٌّ 
َحلَّ  ما  بَِنا  َحيِلَّ  ال  حتى  الدولِة،  سياساِت  عىل  االعرتاِض  وعدِم  األفواِه  إغالِق  رضورِة 
ببعِض دوِل اجلواِر؛ هذا جمّرُد ترحيٍل للمشكالت، وال ُيمكُن أن يؤّدي إىل حلوٍل مستدامٍة. 
ُملجمِل  ناقًدا  تفكًريا  يعني  الدروِس  من  االعتباَر  أن  َفَريى  منُه،  وأنا  اآلخُر،  بعُضنا  أما 
سياساتِنا االقتصاديِة والسياسيِة واُملجتمعيِة وغِريها؛ لتصحيِح األخطاِء وإعادِة البناِء عىل 

فوِس. ُأُسٍس َجديدٍة أكثَر متانًة؛ بناء املؤّسساِت والنُّ
اجلميَع،  يستوعُب  وعاٍء  بناء  علينا  جامعٍة،  وطنيٍة  هويٍة  عن  نتحدُث  كّنا  إن  هنا،  من 
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أو  رجاًال  فلسطينيٍة،  أصوٍل  من  أم  أردنيني  أكانوا رشق  املساواِة،  مَن  وعىل الدرجِة نفسها 
نساًء، عرًبا أو أرمَن أو رشاكَسة، مسلمَني أو مسيحيَني، أكثريًة عدديًة أو أقلّية، حمافظَني أو 

ليرباليَني، إسالميَني أو علامنيَني. 
بدايَتها  إال  نشهْد  ْمل  تارخييٍة  حتّوليٍة  بمرحلٍة  متّر  واملنطقُة  املرغوِب،  أو  املقبوِل  َيُعْد من  مل 
وقسوَهتا بعد، أْن َنبَقى عاجزيَن عن تعريِف مْن هو األردّين، بعَد أكثِر من سبعَني عاًما عىل 
وعىل  القريِب.  املنظوِر  يف  ُحيَلُّ  ال  قْد  الذي  اإلرسائييل،  ـ  العريب  النزاِع  بحجِة  االستقالِل، 
ا رصًحيا،  ا دستوري� الرغِم مْن وضوِح الدستور، من غِري املفهوِم أن يبَقى البعُض يناقُش نص�
وهو املادُة السادسُة من الدستوِر، والتي تنصُّ عىل أن «األردنيَني أماَم القانوِن سواٌء، ال متييَز 

بيَنهم يف احلقوِق والواجباِت، وإْن اختلُفوا يف العرِق أو اللغِة أو الديِن».
بقصيدٍة  وال  ـ  أغانيها  أهوى  وأنا  ـ  توفيق  لسمَرية  بأغنيٍة  تتمُّ  ال  املادِة  هذِه  ترمجَة  إنَّ 
مع  تنسجُم  ال  التي  كافة  القوانِني  بتعديِل  وإنام  ـ  األردن  يف  قالْت  ما  أعشُق  وأنا  ـ  لفريوز 
املادِة السادسِة، وإزالة أي ُلْبس يف موضوِع سواسيِة األردنيَني أماَم القانوِن. كام أن املحكمَة 
الرجاِل،  مثل  النساِء  عىل  املادِة  هذِه  انطباِق  مدى  عىل  باحلكِم  اليوَم،  مطالبٌة،  الدستوريَة 

لتصحيِح اخللِل التارخييِّ الذي يضُع املرأة يف منِزَلٍة من املواطنِة أقلَّ من منِزَلِة الرجِل. 
يف  اجلذريِة  النظِر  إعادِة  دوَن  من  للمواطنِة،  اَحلداثّي  املفهوِم  هذا  مثِل  تطويُر  يّتَم  لْن 
مناهِجنا الرتبويِة. لقد كاَد إصالُح التعليِم يف الوطِن العريب يقتُرص عىل مواضيَع مثِل  إدخاِل 
مناهِج  يف  أعىل  عامليٍة  معدالٍت  وحتقيِق  املدارِس،  املزيِد مَن  وبناِء  املدارِس،  إىل  احلواسيِب 
مهاراِت  يتعّلُم  نشٍء  بناِء  يف  تنجْح  مل  لكّنها  رضوريٌة،  أموٌر  ها  وكلُّ والعلوِم،  الرياضياِت 
أن  وإدراِك  املجتمِع،  يف  األخرى  واألفكاِر  املكّوناِت  واحرتاِم  واملساءلِة  النقدّي  التفكِري 

احلقيقَة غالًبا ما تكوُن نسبيًة وليسْت مطلقًة. 
بدَأ  مرحلٍة  إىل  أوصَلنا  يكوُن  ربام   ، ودينيٍّ فكريٍّ  انغالٍق  من  اليوَم،  املنطقُة،  َتشهُدُه  ما 
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يعني  ال  والعلوِم  الرياضياِت  يف  الطالِب  قدراِت  تقوية  إن  املوضوِع.  ُلبُّ  فيها  يتكّشُف 
، وإن مل يرافقُه أيًضا  الكثَري، إْن مل ُيرافقُه تطويٌر للكيفيِة التي يتعّلُم فيها الطالُب هذه املوادَّ
والثقافاِت  واآلراِء  للتعدديِة  واحرتاٍم  نقديٍّ  تفكٍري  من  املطلوبِة  للمهاراِت  مواٍز  تطويٌر 
اإلدماجي  اإلجياّيب  املحتوى  غياِب  من  اليوم،  تعاين،  الرتبويُة  مناهُجنا  األخرى.  واألدياِن 

بقدِر ما تعاين من حضوِر املحتوى السلبي اإلقصائي.
تعّظُم  ثقافة  مناهِجنا،  يف  موجودٍة  إقصائيٍة  ثقافٍة  من  وتربويوَن  أقالم  حّذرْت  لطاملا 
الذاَت وتقّزُم اآلخَر، ثقافة تعاين من غياِب القيِم اإلجيابيِة التي حترتُم التنّوِع الديني والثقايف 
يف املجتمِع وحتتفي به بالقدِر الذي تعاين فيه من حضوِر القيِم اإلقصائيِة التي تعرتُف فقْط 
تعّرُف  ال  ثقافٍة  إىل  بحاجٍة  نحُن  كْم  لآلخِر.  فيها  مكاَن  ال  قيميٍة  ومنظومٍة  واحدٍة  بحقيقٍة 
املواطنَة عىل أساِس العالقِة بَني الدولِة والناِس فقط، وإّنام أيًضا بعالقِة الُلحمِة بني الناِس 
أنفُسهم عىل الرغم من تنّوِعهم. ما نزال ُنكابُر، ونرفُض االعرتاَف أن جزًءا من املسؤوليِة، 
جديٍّ  جهٍد  ببذَل  مؤخًرا  إّال  تبدْأ  ْمل  التي  الدولِة  عىل  عاتِقنا،  عىل  يقُع  معظَمها،  أقْل  ْمل  إْن 
إقصائيًة  ثقافًة  يشهُد  وهو  لعقود،  ساكًتا  ظلَّ  جمتمٍع  وعىل  ا،  جذري� املناهِج  يف  النظِر  إلعادِة 

تعّلُم يف املدارِس وتغّلُف تغليًفا غَري موفٍق بام نسّميِه «زيَف الرتبيِة الوطنيِة»!
املتساويِة  املواطنِة  مبدأِ  وترسيِخ  اجلامعِة،  الوطنيِة  اهلويِة  إعالِء  يف  جاديَن  ا  حق� كّنا  إْن 
احلاضنِة للتنّوِع، وإْن كّنا مدركَني أّن يف هذا وحَده مفتاَح املستقبِل األمني املستقِر واملزدهِر، 

ا:  ا وعملي� فال بدَّ من نظاٍم تربويٍّ يعتمُد القيَم التاليَة، نظري�
ُه من املسّلامِت، بْل  التفكُري النقدُي الذي يتيُح للطالِب عدَم قبوِل ما يدّرُس له وكأنَّ  .١
َيسمُح بالتمحيِص والسؤاِل واستقصاِء آراٍء أخرى، والنقاِش مع املدّرِس، واالّطالِع 

عىل نصوٍص خمالفٍة، وتعّلِم منهجيِة التفكِري. 
ُم أن احلقائَق يف هذا العاملِ غالًبا ما تكوُن نسبيًة وليست  احرتاُم اآلراِء األخرى، وتعلُّ  .٢
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ومنعًة  قوًة  االختالِف  يف  وأن  خمتلفوَن،  الكوِن  هذا  يف  الناَس  أن  وإدراُك  مطلقًة، 
يف  التعدديِة  قبوِل  خالِل  من  إال  يأيت  ال  اإلبداَع  وأن  املستمِر،  التجديِد  باجتاِه  ودفًعا 
الفكِر ونمِط احلياِة. أما اإلرصاُر عىل أحاديِة الفكِر والتّرصِف، فهو عنواُن اخلموِل 

والتقوُقِع يف عاملٍ متغّريٍ باستمرار. 
تعزيُز قيِم التسامِح والتعددّيِة واملواطنِة املتساويِة احلاضنِة للتنّوِع، وإدراُك أَن اآلخَر   .٣
ا بْل رشيًكا يف كّل يشٍء؛ ألَن اإليامَن باملواطنِة املتساويِة وحَدُه ما  يف الوطِن ليَس عدو�
ِف الديني أو العرقي  َيسمُح للناِس بالعمِل مًعا إلعالِء الوطِن، وال يؤدي إىل التطرُّ

أو اجلندري. 
ديمقراطيٌّ  مدُينٌ  جمتمٌع  هو  هل  نريُد؟  عريبٍّ  جمتمٍع   أُي  النفِس.  مع  لوقفٍة  حاَن الوقُت 
هو جمتمٌع حيرتُم تعددّيَة اآلراِء واألدياِن، أم جمتمٌع  ؟ هل  أبويٌّ سلطويٌّ أم جمتمٌع   ، تعدديٌّ
يعّد التنّوَع واالختالَف جريمًة أو خيانًة؟ هل هو جمتمٌع حيتفي باهلوياِت الفرعيِة فقط ضمن 
إطاِر اهلويِة اجلامعِة، أم جمتمٌع يعتمُد عىل إعالِء بعض هذه اهلوياِت فوق األخرى؟ هل لدينا 
نكتفي  هل  نريُد؟  ما  جتاَه  فاعلوَن  نحُن  وما  املفصلّيِة؟  األسئلِة  هذه  عن  واضحٌة  إجاباٌت 
باألحالِم أو بإلقاِء اللوِم عىل (سايكس ـ بيكو) بعَد قرٍن من الزماِن؟ ولنفرْض أن (سايكس 
مصانًة؟  املرأِة  حقوُق  كانْت  وهْل  التعدديَة؟  حترتُم  دوُلَنا اليوَم  كانت  هل  تكْن،  مل  بيكو)  ـ 
، واألمازيغيُّ واألرمنيُّ  ، والعريبُّ والكرديُّ ، واملسلُم واملسيحيُّ وهْل كان السّنيُّ والشيعيُّ
، ينظر بعضهم إىل بعضهم، نظرًة متساويًة؟ وهل كانْت دولَنا تنظُر إليُهم كأسنان  والرشكيسُّ

املشِط؟   
ُل إليِه بني مكّوناِت املجتمِع  هناَك رضورٌة بالغٌة، اليوَم، لعقٍد اجتامعيٍّ جديٍد يتمُّ التوصُّ
مكّوناِت  حقوِق  لضامِن  يعمُل  بل  يكّفُر،  وال  خيّوُن  ال  جاٍد  وطنيٍّ  حواٍر  خالِل  من  نفِسِه، 

املجتمِع كافة. 



٦٦

ووضوٍح،  توافٍق  إىل  بحاجٍة  األردن،  يف  كافة  وجتلياِهتا  بتنّوِعها  املواطنِة،  موضوُع  إن 
ولتُكن املواطنُة املتساويُة احلاضنُة للتنّوِع اإلطاَر العريَض الذي حيُكُم جمتمَعَنا. هبذا نستبدُل 
السنِني.  آالِف  منُذ  منطقتَِنا  يف  املوجوَد  َع  التنوُّ َحترتُم  تعدديٍة  أوطاٍن  ببناِء  والعويَل  النحيَب 
وقَتَها فقط نحقُق االنسجاَم مِع النفِس ونوّحُد اجلهوَد، ال اآلراَء، نحو مستقبٍل أكثَر إرشاًقا.  
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حتديثيــــــــــــــــــــــــة مقــاربـــــــــــــــــــــة 
فـــــي اهلويـــــــــة والدميقراطيـــــــــــــــــة

د . فتحي الرتيكي *

مقدمة
الصعبة  الظروف  هذه  يف  هنا،  طرحها  أريد  التي  اإلشكالية  تتمثل 
هل  التايل:  التساؤل  يف  العريب،  الوطن  يف  بلداننا  تعيشها  التي 
يف  يعتمدوهنا  العريب  العامل  مفكرو  انفك  ما  التي  للهوية،  يمكن 
حتاليلهم ومواقفهم، أن تتأقلم مع التوجهات التعددية ملجتمعاتنا، 
والطموحات الديمقراطية لشعوبنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجعة 
يف العمليات التحديثية التجديدية الناجتة عن الثورة الرقمية اهلائلة، 

التي هي اآلن بصدد تغيري وجهة احلياة يف العامل؟
إن مفهوم التجديد هو، يف حقيقة أمره، آلية فلسفية لتفكيــك ربط 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٤. 
احلكمة  بيت  أكاديمية  عضو  العريب،  بالعامل  للفلسفة  (اليونسكو)  كريس  رئيس   *

بتونس.
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الفلسفة  أن  يعرف  وكلنا  خاصة.  بصفة  وديننا  عامة،  بصفة  لرتاثنا  فاسدة  بقراءات  هويتنا 
املعارصة أصبحت تتدخل آلياهتا يف كل التعابري اإلنسانية القولية منها وغري القولية، وذلك 
لتحديد املجال وتوضيح املقاصد ونقد املعاين وتشخيص املشاكل وبناء األنساق، فالفلسفة 
سلطتها الفكرية عليها؛  لتنفذ  أم العلوم  تكون  أن  وال تريد  لتأخذ مكاهنا،  العلوم  تزيح  ال 
هوية  بناء  هو  املجتمعي،  املجال  داخل  الفلسفي،  للتدخل  األسايس  املقصد  كان  لذلك 

حداثية جتديدية ومستقبلية قائمة عىل فهم دقيق لعالقة الفرد بدينه وتراثه.
ا، إعادة صياغة  ويستوجب احلديث عن إشكالية اهلوية والدين يف الثقافة العربية، حالي�
من  العريب  الوطن  داخل  اهلويات  انفجارات  لفهم  الالزمة  والتصورات  املفاهيم  بعض 
دون  من  اهلويات،  كل  حتاور  عىل  تقوم  عربية  لنهضة  جديدة  معامل  صياغة  وإعادة  ناحية، 
إقصاء وال هيمنة. وقناعتي أن مثل هذه املقاربات قد تؤسس لفلسفة جديدة وجذرية تقوم 
عىل االعرتاف الفعيل واحلقيقي بالتنوع اخلالق يف الثقافات واهلويات املكونة للعامل العريب. 
الدار  عن  تونس،  يف  الصادر  التنوع»  فلسفة  يف  «قراءات  كتايب  يف  مالحمها  بينت  قد  وكنت 
العربية للنرش أوائل الثامنينيات من القرن املايض، ودعوت فيه إىل التخيل عن فكرة التوحيد 
وجتذير  احلضارية،  النتامءاتنا  تنوعية  مرتكزات  وبناء  واإلقصاء،  العنف  بوسائل  السيايس 
ملتزمات حتديث أنامط حياتنا وتأقلمها مع مستجدات العامل يف حارضه؛ لذا كنت منذ ذلك 

التاريخ قد ربطت تصور اهلوية بمفهوم التعدد والتحديث.

تفكيك اهلوية
نحتاج إىل تفكيك تصور اهلوية، بصفة رسيعة، حتى نفهم كيفيات استعامهلا يف املجاالت 

احلياتية املتعددة : 
 من املعلوم أّن عبارة «هوّية» تعني يف األصل املامثل، وتعارض ما هو خمتلف ومتنّوع. 
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ووجودها،  تصّورها  إمكان  رشط  بصفتها  الغريّية  إىل  حتتكم  ا،  إبستمولوجي� بذلك  فهي 
ا ال يمكن أن يوجد تفكري يف اهلوّية إذا مل تعّني عبارات املساواة والتكافؤ، يف اآلن  وفلسفي�
تفكري  كّل  أصبح  وإال  متامثل،  تأثري  هلام  يكون  خالصني  اّجتاهني  أو  خمتلفني  موقفني  نفسه، 
من  «فولتري»  عبارة  استعرنا  إذا  مطلقة»  ة  «ِمْثِليَّ أمام  نصبح  بمعنى  للمامثل،  مماثًال  تكراًرا 
قاموسه الفلسفي. فقد اصطدم «أفالطون»، كام تعلمون، وهو املدافع عن الوحدة األولية 
األب  لقتل  ا  مضطر� أمل جيد نفسه  بوضع اآلخر.  مرتبطة  كربى  بصعوبة  للكائن،  واألصلية 
بارمنيدس من أجل أن يكون الّتفكري يف الالوجود واآلخر واملختلف واملتنّوع ممكًنا، وأن 

تكون الفلسفة قادرة عىل التطّور؟
 هكذا، إذن، تتحّرك اهلوّية يف حقل التنّوع واالختالف. ويستحق هذا الّرتابط بني اهلوّية 

والتعددية يف هذا احلقل الّتعريفي، إذن، الّتشديد عليه. 
بالتعدد  العضوي  بارتباطه  (اهلوّية)  املصطلح  هذا  ندرس  أن  هو  هنا،  هيمنا  وما 
يف  وتشابكها  الفلسفّية  الّداللية  املستويات  خمتلف  نوّضح  أن  الّرضوري  فمن  والتحديث. 
ا بالّتحريك املتجّدد دائًام للّثروات، وبتطوير  مسار احلداثة والتنمية. فالتحديث موسوم آلي�
القوى املنتجة عرب إحداث سلطة سياسّية مركزّية، لكّنها موّجهة داخل شبكات فوق أممّية 
هوّيات وطنّية متكّيفة مع تدويل شبكات تنّقل األفكار  وفوق إقليمّية، من خالل تشكيل 

والّناس، وعرب علمنة القيم واملعايري وانتشار حقوق املشاركة السياسّية. 
اآلن  املتحّققة  باحلداثة  عالقته  يف  اهلوّية،  مصطلح  دالالت  خمتلف  تشخيص  أّن  أعتقد 
حارضنا،  منزلة  يف  أفضل  بصورة  الّتفكري  نحو  يدفعنا  أن  يمكن  احلياة،  أنامط  عوملة  عرب 
نظام  يسّوغه  الّذات  حول  انكامش  طرفني:  بني  مرهق  بتناوب  املحكوم  وجودنا  وارتباك 
خطاب ارتكايس يذهب حتى احلالة االنتحارية، التي عليها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية، 
وتدمري للّذات مطبوع بنزوع نحو كونّية جمّردة، وعوملة تيّرس أكثر فأكثر ال مساواة جديدة 

بني الّناس والّشعوب :
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أنطولوجيا اهلوية
مع  املطلقة  الكائن  «وحدة  بأّهنا  األنطولوجي،  املستوى  عىل  اهلوّية،  ُتعّرف  أن  يمكن 
ا بني الوجود واملاهية:  ا وميتافيزيقي� ذاته»، وهي تعّرب هبذا املعنى عن استحالة الفصل منطقي�
ولإلله  وجود،  هو  للوجود بام  الواقع، إال  هذا االمتياز مل ُيْعَط، يف  هو الوجود. إّن  الكائن 
الذي ال يمكن أن ُيتصّور إال بام هو وحدة ال تكون قابلة لالنقسام إىل ماهية ووجود. غري أّن 
د يف الكائن خلف ظواهر متغّرية، و«املامثل  اهلوّية هي، أيًضا، رضب من التجّيل لعمق ُمَوحَّ
لذاته، ثابت لذاته، ينتفي يف إطاره كّل اختالف واستمرار األضداد» ، بحسب تعبري هيغل. 
ويمكن أن نقّرر، عىل املستوى املنطقي، أّن مبدأ اهلوّية (أ=أ) يفيد املساواة واملامثل للهو 
عينه، إّنه يف املنطق الكالسيكي، مبدأ أساّيس ينبثق منه، باإلضافة إىل ذلك، املبدآن اآلخران 

ومها مبدأ عدم الّتناقض ومبدأ الّثالث املرفوع.
عن  بوضوح  وتعّرب  أصلّية،  ووحدة  ثابتة  تصبح  القائمة  املساواة  فإّن  احلالة،  هذه  ويف 
وحدة الكائن والفكر، وقد أّكد «بارمنيدس»، يف الّشذرة الّثالثة، هذه الوحدة بالقول: «إّن 
الفكر  ُيْدَرك  وثابت،  واحد  واقع  يف  والفكر  القول  يمتزج  واحد».  يشء  والكائن  الفكر 

بصفته كّلية أنطولوجّية، َوَوْحَدُه باستطاعته أن يكشفها. 
الّتفكري  َز  َتَركَّ حيث  اهلوّية،  عامل  إىل  مبارشة  بالّدخول  الّثالثة  الّشذرة  هذه  لنا  تسمح 
ا إىل حّد «نيتشه». إّن هوّية الكائن والكلمة والفكر احتكمت إىل اخليار الذي  الفلسفي هنائي�
وضعه «بارمنيدس» يف األصل بني الوجود والالوجود، بمعنى االستحالة القطعّية لدرب 
موجود»،  غري  الالوجود  «إّن  مقولة  وتعّرب   ، مسّمى  وغري  فيه  مفّكًرا  ال  بصفته  الالوجود 
بصورة جوهرّية، عن أّنه ال يوجد تفكري إال تفكري اهلوّية، وأّن االختالف األنطولوجي غري 
ُمْدَرك، وأّن الغريّية هي بالّرضورة مستحيل حتّققها، وأّن الوجود، يف هناية املطاف، خاٍل من 
ولو جزئّية ـ لالوجود، ولالختالف وللغريّية؛ ألّنه يكون مهّدًدا باالندثار.  كّل مشاركة ـ 
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 ، الّسفسطائّي  عند  الّسلبي  اخلطاب  طابع  لتفسري  إال  الفكرة  هذه  لينقد  أفالطون  يكن  ومل 
وليتمّثل الالوجود موضوَع معرفة عقلّية.

اآلخر،  نكران  زعمت  وإن  حتى  تفكري  كّل  ماهية  املامثلة  تبقى  أمر،  من  يكن  ومهام 
هذا  إّن  الوجود.  قالب  بصفتها  اهلوّية  يفرتض  الّتفكري  هذا  وكّل  وبنيته.  االختالف  ونبذ 
فلسفة  يف  اهلوّية  مبدأ  سيحمل  اهلوّية،  مقتضيات  إىل  الّتام  االختالف  وخضوع  االستبعاد، 
التمّثل نحو املطلق، وألجل ذلك فإّن هذا املعنى األّول اختزايل، وال يمكن إطالًقا أن يكون 
منطقية  األنطو  املقاربة  إّن  اآلخرين.  عن  يمّيزين  ما  وحتديد  هوّيتي،  لتعريف  مانًعا  جامًعا 
للّتامثل ووجهتها اإلقصائّية، ختتزل هوّيتي يف جمّرد وحدة أصلّية ووظيفّية تتجّىل يف املتامثل 

بصفته انتامء مشرتًكا لألنا وما ينكشف بام هو غريّية. 

تارخيية اهلوية
نربز  أن  يتعّني  أيًضا،  ولكن،  والوظيفّية،  األصلّية  الوجود  وحدة  تأكيد  ينبغي  طبًعا، 
املوقع الذي تنبسط فيه هذه الوحدة، أي الّتاريخ بام هو إنجاز للهوّية وصريورهتا املستمرة. 
هذا البعد التارخيي للهوّية يمّكنني من تدقيق ما إذا كان هذا املفهوم ُيبقيني يف وجود أحادي 
أّن  العكس،  عىل  أو  دائًام،  الّنحو  هذا  عىل  ثابتني  وحضوري  انتامئي  من  جيعل  ّمما  اجلانب، 

اهلوّية ليست ثبوتّية وإّنام هي طاقة تغيري من دون فساد.
فاهلوّية تارخيّية يف عمقها، وهي أصالة «وجود ـ كّل ـ واحد»، وفق العبارات اهليدغرية، 

وال يمكن أن ُتدرك كّلية الوجود إال بواسطة الّتحليل الوجودي التارخيي.
واختصاًرا، للتحليل يمكن التذكري باملقاربة اهليديغرية، التي قام هبا الفيلسوف الفرنيس 
بول ريكور يف كتابه «الّزمن الرسدي»، والتي أخلصها يف مفهوم الّتارخيوّية. بمعنى التاريخ 
من  تتكون  الّتارخيوّية،  مستوى  عىل  اهلوّية،  أّن  ريكور  ويرى  واملستقبل.  اآليت  عىل  املفتوح 
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ثالثة حماور مركزّية، تتمّثل يف: متطي الوجود بني احلياة واملوت، والّثبات للّذات والّتحّولية. 
فالتمطي هنا يعني أن اهلوية ليست حبيسة املايض؛ ألن هلا ركيزيت املنشأ واملنال. 

يعّرف الفيلسوف اإلنجليزي «لوك» هوّيَة الّشخص كام ييل: «يستطيع شخص أن يعترب 
إال  يتحّقق  ال  أمر  وهو  خمتلفة،  وأمكنة  أزمنة  يف  نفسه  هو  املفّكر  والّيشء  ذاًتا،  عينها  ذاته 
بفضل الوعي الذي ال ينفصل عن الفكر، وهو عندي حاجي (رضورّي) للوعي... وبقدر 
ما يمتّد هذا الوعي بعيًدا إىل اخللف باّجتاه فعل أو فكر ماٍض، تتبعه هوّية الّشخص أيًضا إىل 
ا  ا كان اجلوهر الذي ُقّدت منه روحي� هذا البعد... الّذات هي هذا الّيشء املفّكر والواعي، أي�
ا، بسيًطا أو مرّكًبا». فركيزة املايض رضورية ال حمالة، ولكن جيب أن تكون مصحوبة  أو مادي�
بالوعي والفكر؛ ألن الذات فكر، وإال فقد جعلنا من املايض سلطة تشبه سلطة األسطورة؛ 
إذ تتحكم يف صريورتنا بام أننا نزعناها من هوية ذاتنا. فاهلوية بناء ونضال مستمر، وقد أكد 
ذلك هيغل يف جدلّية الّسيد والعبد، عندما بني، يف هناية املطاف، أن الذات داخل الّرصاع 
وبواسطته تنتزع هوّيتها، فالّناس األحرار يكتسبون هوّيتهم؛ ألّهنم قادرون عىل بناء احلياة 
باألحرى  أو  ماضوّية،  تكون  أن  للهوّية  يمكن  ال  هكذا،  املوت.  مواجهة  وعىل  الكريمة، 
ا ذكرى من ذكريات املايض، وال يمكن أن تتجّذر فقط يف تاريخ مىض ووىل. ليست حرصي�

التغريات  أمام  ملكوناهتا  أمينة  الذات  تكون  أن  أساًسا،  يعني،  فهو  للذات،  الثبات  أما 
أصبحت  التي  املعوملة،  حياتنا  يف  رضورّي  رشط  هو  الّذات  فإثبات  العامل.  يف  حتدث  التي 
ختضع، ال لثقافتنا وماضينا فقط، بل أيًضا لثقافة التكنولوجيا املتطورة التي ال حدود هلا؛ إذ  
من دون إثبات هذه الّذات تتقّوض األمم العمالقة، واألمم الّصغرية، واألمم املهمشة عىل 
حّد سواء، هلذا فإّن هذا اإلثبات جيب أن ال يكون مترتًسا ضد إحداثيات العوملة وتطورات 
التكنولوجيا، كام حيلو لبعضهم أن يؤكده، إّنام هو عىل العكس من ذلك، بحث من أجل أن 
اجلديد  والتكنولوجي  اجلغراسيايس  املشهد  هذا  يف  ذاتنا  ندّمر  أن  غري  ومن  ا،  فعلي� نتموقع 
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للعامل، الذي يظّل مقّسًام ومتنافًسا، بل، ويف الغالب، ال يكون إال متصارًعا. فالثبات للذات 
ليس ثباًتا يف الذات؛ ألنه يقبل اآليت ويرتبط باملصري أيًضا. 

فقط  ليست  هبذا املعنى،  اهلوّية،  ولعل  اهلوية باملستقبل،  يربط  فهو  التحّولية،  أما تصور 
ما يسمح بحيوّية اإلحاالت إىل املايض بطريقة ما؛ إذ إّهنا يمكن أن تتكّون، أيًضا، بواسطة 
املايض  احلدث  يكون  آخر،  بتعبري  أو  حتّول،  هو  بام  كذلك،  املستقبل،  وبواسطة  املرشوع، 
تستأنف  أن  أو  تتجدد،  أن  يمكن  األخرية  هذه  ولكن  اهلوية،  تكوين  يف  حمالة،  ال  ا،  حيوي�
يتحدثون  العلامء  أصبح  إْذ  التكنولوجيا،  كتطورات  املستقبل،  مشاريع  خالل  من  معاملها، 
عن هوية سيربنية رقمية لإلنسان، الذي أصبح يتواصل أكثر عن طريق تقنيات اإلنرتنت، 

فيبني بذلك، شيًئا فشيًئا، نوًعا جديًدا من اهلوية.
يبني الّرصد الّدقيق لتقنّيات التواصل، من دون لبس، مقّومات اهلوّية اجلديدة التي بنيت 
بواسطة املخيال التكنولوجي، وأعني به اكتشاف الّذات وابتداعها وإعادة بنائها، من حيث 
هي ذات خارجة عن االنتامءات التقليدّية الكالسيكّية، كالعائلة واملجتمع والوطن والدولة. 
التقنّيات  بواسطة  لذاهتا،  الّذات  به  تقوم  الذي  والّتشّكل  التعبري  فعل  نتيجة  الّذات  فتكون 
التواصلّية املتاحة، عرب الكمبيوتر واإلنرتنت، فهي نتيجة ترميم شظايا متعّددة من اهلوّية قد 
و«الفايسبوك»،  و«التاغ»  «البلوغ»  تقنّيات  ومن  واملتعّددة،  املختلفة  املواقع  من  مجعها  يتّم 
عىل  زيادة  عديدة،  مواقع  من  ومتعّددة  خمتلفة  معطيات  متزج  اإلنرتنت  يف  تقنيات  وهي 
تقنّيات الفيديو واألغاين والصور، وكّل املعطّيات، سواء كانت نّصية أو مرئّية أو سمعّية. 
والتدّخالت  واجلمعّيات،  الشبكات  وتكوين  واإلبداع،  املبادلة  صبغة  يأخذ  ذلك  وكّل 
اجلاملّية والسياسّية واألخالقّية، ومزج الصور بطرق متنوعة، بحيث ستصبح الّذات مقولبة 

داخل جهاز معّقد من التصّورات واالنتامءات.
يمثل  الّتحّول،  ملصطلح  والعلمي  الّدقيق  املعنى  أن  السياق،  هذا  يف  نالحظ  أن  ينبغي 
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ظاهرة بيولوجّية تتمثل يف االختالف عن األصل واملحافظة عليه، يف اآلن، كتحول الدودة 
قطع  الّتحّولية  يف  إذن،  هناك،  الّنوع.  عىل  القضاء  دون  من  وراثي  اختالف  إّنه  فراشة،  إىل 
ووصل يف آن واحد، وتفّتح وتغّري يف الوقت نفسه، مع املحافظة عىل الّطبيعة ذاهتا، واحلال 
إىل  وبالّنظر  األصل،  إىل  بالّنسبة  االنحراف  هذا  االعتبار  بعني  األخذ  اهلوّية  يف  يتعّني  أّنه 
اجلديدة  املقاربة  تأكيد  إىل  يدفعنا  ما  وهذا  األصلّية.  الوجود  وحدة  وإىل  املايض  مرجعّية 
للهوّية الّدينامّية، التي هي انبساط وحركة ُتبقي الكائن يف وضعّية جتّدد دائم بني قلق حدث 

املوت من ناحية، وهبجة احلياة وكامهلا من ناحية ثانية. 
هكذا، إذن، تكون اهلوية يف تصورها األنطولوجي قابلة للتنوع والتعدد، ويف تصورها 

التارخيي قابلة للتغري والتحول. 

سيكولوجية اهلوية
يمكننا، أيًضا، يف هذه العملية التفكيكية للهوية، أن نعالج التصور السيكولوجي، حيث 
تكون اهلوّية نتاج تطّور الفرد يف مسار وجوده؛ ألّهنا تأخذ يف احلسبان، منذ الّطفولة، نسًقا 
منتظًام ومتدّرًجا ملجموعة من الّثوابت املعرفّية والعاطفّية، ويعطي هذا الّنسق اخلاّص باهلوّية 
األشياء  مع  رصاع  صورة  ويف  أّوًال،  ذاته  إىل  بالّنسبة  تقييمّية  وحدة  يف  تكّونه  إمكان  للفرد 
التي حتيط به ثانًيا، ويف عالقته باآلخر الذي يشاركه الوجود ثالًثا. وهلا يف هذا املستوى ثالث 
للّشخص»،  ودفاعّية  تنموّية  «وظيفة  باهلوّية:  اخلاّص  الّنسق  هذا  يضمنها  أساسية  وظائف 
انتظاًما  باهلوّية  اخلاّص  الّنسق  انتظام  «وظيفة  األفراد»،  بني  العالقات  يف  تّرصف  «وظيفة 

ا» ذاتي�
أخًريا، ال بد من معاجلة التصور السيايس للهوية 

من الواضح أّن حقيقة الكائن الذي نفّكر يف هوّيته واختالفه، ال يمكن البّت فيها فقط 
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عالقة  بيناـ  كام  ـ  هناك  ألّن  الوجودي؛  والّتحليل  والّسيكولوجي  األنطولوجي  اإلطار  يف 
التوحد  بني  والتحولية،  الثبات  بني  واآلخر،  الّذات  وبني  والغريّية،  اهلوّية  بني  شائكة 
الفارايب  عبارة  بحسب  وتدبًريا،  ا  رسمي� تنظيًام  بالّرضورة،  العالقة،  هذه  وتستتبع  والتعدد. 
وظائفهام  واالختالف  اهلوّية  ملفهومي  املطاف،  هناية  يف  يضمن،  الذي  الّتطابق  لسياقات 
الفلسفي،  معناها  يف  هي،  السلطة  أن  نعرف  ونحن  عموًما.  الّسلطة  نسق  ضمن  اخلالصة، 
القدرة عىل الفعل يف العامل الّطبيعي، ويف حقل العالقات اإلنسانية واالجتامعية يف آن واحد، 
هبدف إرضاء احلاجات عامة. فاهلوّية، يف هذا احلقل للّسلطة، هي باألساس حقل ثقايف، بام 
إىل فرد، واحلالة املدنّية  وذات (االسم واللقب املسندين  توحيدي لعالمة  أّهنا نتيجة مسار 
وأرقام اهلوّية والّضامن االجتامعي والبنوك والقروض واهلوّية الّسياسّية، وبصامت األصابع 
إلخ...)، ويف هذا املعنى، تكون اهلوّية رهان اجلدلّية الّصعب لتضامن الفاعلني االجتامعّيني 
هناك  كان  وإذا  واجلامعّية.  الفردّية  املامرسات  خمتلف  يف  املستمّرة  ولرصاعاهتم  الّسياسّيني، 
األنطولوجي والتارخيي  الّتحليل  كان  كلمة اهلوّية، وإذا  للميتافيزيقا يف الّسيطرة عىل  فشل 
والّسيكولوجي أفىض بالّرضورة إىل االنفتاح عىل اآلخر، فإّن عقالنّية اهلوّية، عىل املستوى 

الّسيايس، تتوّزع إىل عنرصين اثنني يف عالقتها باحلداثة: 
اهلوّية بام هي مسار للفرد يف دواليب الّسلطة. ـ  

عبارة  استعرنا  إذا  هلا،  واهنامم  للّذات  تكوين  هي  وبام  تذويتي،  شكل  هي  بام  اهلوّية  ـ  
عزيزة عىل «ميشال فوكو». 

البيانات  داخل  اإلنسانّية  املجتمعات  تاريخ  يف  قّط  نجد  «مل  أّنه  فوكو»  «ميشال  يؤّكد 
الّتامثل  إّن   . الّتشميلّية»  ولإلجراءات  التفّرد  لتقنيات  تعقيًدا  أكثر  تنسيًقا  نفسها،  الّسياسية 
يعني، يف آن واحد، رشط احلياة يف املجتمعات احلديثة، وبياًنا مباًرشا لكّل فرد أمام أجهزة 
الّدولة. واألفضل أيًضا، أّن الّتكنولوجيا احلالية تسمح بتشابك دقيق بني الفردي واجلامعي، 
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ا، وإىل تقليد طرائق  والعمومي «إّهنا تدعو إىل إنتاج املايض يف عاداته تلقائي� وبني احلميمي 
اجلديدة  العصبّية  من  رضب  إىل  إذن،  تدعو،  إّهنا  وتوريثها.  والّشعور  واملقاصد  الّتفكري 

القادرة عىل تغذية الكراهّية، وعىل نسف العصبّيات اجلامعّية الّسابقة نسًفا». 
وحدة  وهي  ا،  اجتامعي� اصطناًعا  منها،  األخري  اجلزء  ويف  بالفعل،  اهلوّية  تبدو  وهبذا، 
النظام  يف  سيام  وال  احلاالت،  كّل  ويف   . الّنفسية  الّتناقضات  ختفي  وهوّية  األغلبّية،  تغّطي 
ا، الذي سامه البعض ما بعد العوملة، مل تعد توجد محيمّية وال ّرس هلذه  العاملي اجلديد، حالي�
ِقبل  من  حجبها  تّم  قوله  يمكن  ال  عّام  تفصح  التي  الّرس  كلمة  إّن  احلديثة.  الّتكنولوجيا 
الّسلطة. ولقد أدركت الّسلطة اخلاّصة باهلوّية، أّن الّرس يمّثل انحراًفا يلتجئ إليه الفرد، بام 
هو سالح دفاعي، ففرادة املعرفة لدهيا ترغمك عىل أن تسلم هلا حياَتك اخلاّصة وهواياتك 
وتنتزع  رغباتك  يف  وتتحّكم  وصحوك،  نومك  وتنّظم  فضاء حياتك  ختّط  وأن  ومحيمّيتك، 

الّرس الذي هو أنت ذاتك، بام أّنه ال يوجد بعد اآلن سوى ّرس الّدولة، رس السلطة. 
ونفهم،  والدكتاتورية.  الكليانّية  سوى  يعادهلا  ما  هلا  ليس  الّسلطة،  هوّية  يف  املغاالة  إّن 
والّشخصية املتفّردة،  اخلالصة  كّل مكان باهلوّية  يف  مطالبة  ا  توجد حالي� احلالة، ملاذا  يف هذه 
املطالبة  واحدة:  كلمة  ويف  ومعتقداهتا،  حياهتا  وأنامط  وأذواقها  بمشاعرها  الّذات  وإثبات 
بحميمّيتها. ونحن يف تونس نعيش بعد الثورة هذه املطالبة، السيام عند املبدعني يف املجال 

الفني، وعند املفكرين وأهل الثقافة، ويف املجتمع املدين الشاب.
ا يف الّنضال ضّد الّتامثلّية الّسياسّية، وتوحيد  إّن املظهر االسرتاتيجي للهوّية يكمن فعلي�
أنامط احلياة، هنا يكمنـ  بحسب رأييـ  املعنى الذي أعطاه «ميشال فوكو» للّتذويت، والذي 
عّرب عنه «جيل دولوز» بعبارته املشهورة «خّط اهليجان». إّن الّتذويت ال يعّرب، بالفعل، عن 
يف بعدها  مواجهة اهلوّية  قدرة  ببساطة  إّنه  الفوضوّية،  أبًدا من خالل  يعّرف  وال  الفردانّية، 

االستبدادي. 
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ذهب بعض مفكرينا إىل اعتبار اهلوية مسؤولة عىل االستبداد والرجعية والتقتيل، وبينوا 
ا يف كونية اإلنسان. ولعل من نتائج  أن األفضل تقويض معامل اهلوية القاتلة، وأن ننصهر كلي�
الغريية،  ويف  الكونية،  يف  االنصهار  أن  بوضوح  لنا  تبني  قد  للهوية  التفكيكي  البحث  هذا 
ويف التعددية، يكون عن طريق اهلوية، وعلينا إعادة فهمها وصياغتها واستئناف رسدياهتا؛ 
يف  واقرتاحي  ومشاريعنا.  حارضنا  مع  إجياًبا  وتتفاعل  والتنمية،  التحديث  مع  تتأقلم  لكي 
ولعل  قاتلة.  وغري  جمدية  تكون  لكي  والتعقلية؛  احلرية  عىل  اهلوية  نفتح  أن  املجال،  هذا 
الديمقراطية هي النمط األمثل لتدبري اهلوية عىل املستوى السيايس، رشط أن تكون داعمة 

للفردانية املبدعة، وللذاتية املناضلة، وأن ال تفيض إىل تناحر الطبقات والعصبيات.

الديمقراطية
وال بد هنا من الرجوع، باختصار، إىل مفهوم الديمقراطية يف حد ذاته؛ ملعاجلته وضبط 
من  بد  فال  املنشودة،  الديمقراطية  آفاق  ويف  فهمه  نمط  يف  التفكري  أردنا  إذا  وآلياته.  أركانه 
تأكيد كونيتها الواضحة، باعتبارها تتطلب األسس نفسها، واآلليات نفسها، مهام اختلفت 
احلضارات والثقافات، فهي الضامنة لنقل اهلوية من املحيل إىل الكوين. فالديمقراطية هي، 
أساًسا، نمط تدبري لشؤون الدولة واملجتمع، يقوم عىل العقل واحلرية ومشاركة اجلميع يف 

الشأن العام، والتداول عىل السلطة، من دون إقصاء وال تعسف.
فللديمقراطية أسس ترتكز عليها، وثقافة تنرش تعاليمها بني الناس، وآليات تستعملها 
والتعقل،  العقل  عىل  ناحية  من  الديمقراطية  تتأسس  كبري؛  وبإجياز  العام.  الشأن  لتدبري 
ضمن التحوالت العلمية والتكنولوجية التي جتعلها مواكبة للطموحات املصريية للعرص، 
اإلنسان  حقوق  الئحة  عىل  جمملها  يف  تقوم  التي  واحلريات  احلرية  عىل  أخرى  ناحية  ومن 
املؤسسات،  إىل  املؤدية  القانون  نسقية  لنا  يضبط  واحلرية  العقل  بني  فالتفاعل  الكونية. 
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والضامنة للمواطنة. وللديمقراطية ثقافة تقوم عىل احرتام هوية الفرد وهوية اآلخر، مهام 
كانت آراؤمها ونمط عيشهام واختياراهتام الوجودية، وربط العالقة معهام باحلوار واملداولة 
أما  املجاالت.  كل  يف  القانون  وتغليب  واإلقصاء،  العنف  استعامل  وعدم  والتسامح، 
الديمقراطي  التمثيل  بواسطة  القرارات،  يف  الفعلية  املشاركة  عىل  أوًال  تقوم  فهي  اآلليات 
والتصويت واالنتخابات والتداول السلمي عىل احلكم، وهي، ثانًيا، حرية الرأي والعمل 
والتنفيذية  والقضائية  كالترشيعية  للبالد،  املنظمة  وللسلطة  للفرد،  واالستقاللية  واإلبداع 
ويف  واملنظامت،  األحزاب  تكوين  يف  املتمثل  االجتامعي،  احلراك  ثالًثا،  وهي،  واإلعالمية. 
املرشوعة  القانونية  الوسائل  وكل  واإلرضابات،  واالعتصامات  واملظاهرات  االجتامعات 
لالحتجاج وتبليغ صوت املواطنني. وهي، رابًعا وأخًريا، العدالة االجتامعية التي ال تفرق 

بني حقوق املواطنني، فتضمن املساواة الكاملة للرجال والنساء يف احلقوق والواجبات.
البقية  وترك  أجزائها  بعض  وأخذ  جتزئتها  يمكن  وال  كنهها،  يف  الديمقراطية  هي  تلك 
فهمنا  نمط  قسمت  قد  اليومية»  احلياة  «فلسفة  كتايب  يف  آخر،  موقع  يف  وكنت  جانًبا. 

للديمقراطية وكيفيات تطبيقها إىل أربعة أنامط، أذكرها برسعة:
عىل  هلا  تلميًعا  صورية  بطريقة  ما  بلد  يف  نجدها  التي  وهي  االسمية،  الديمقراطية   .١

املستوى العاملي.
٢. الديمقراطية اإلجرائية، وهي التي تقوم عىل تطبيق القوانني والدستور، لكنها تقلص 

فهمها للديمقراطية، وجتعله حيوم حول عمليات التصويت واالنتخابات.
تقبل  والتي  هابرماس،  األملاين  الفيلسوف  هبا  نادى  التي  التشاركية  الديمقراطية   .٣
الديمقراطية اإلجرائية، وتضيف إليها رضورة احلوار العمومي يف القضايا املصريية، 

واملشاركة يف أخذ القرار من قبل أفراد الشعب.
احلقيقي  باالنفتاح  التشاركية  الديمقراطية  تدعم  التي  وهي  النشيطة،  الديمقراطية   .٤
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عىل النضاالت يف الشوارع واالعتصامات وغريها؛ ليكون للشعب أن يتحرك كيفام 
شاء ومتى أراد بحرية وسلمية ونظام.

تعدد  ضمن  أنه  باعتبار  ا،  ديمقراطي� نظاًما  نفسه  تونس  يف  عيل  بن  نظام  اعترب  لقد 
ا أحياًنا أخرى، لكنه ضيق اخلناق عىل حرية التعبري وزور  ا أحياًنا، وحقيقي� األحزاب صوري�
االنتخابات، وأقىص املعارضني احلقيقيني وسجنهم وعذهبم. لذلك كانت ديمقراطية اسمية 
صورية جزئية، يستعملها النظام الدكتاتوري يف كثري من بلدان العامل لتلميع صورته. لكن 
والتنظيم  التعبري  حرية  تضمن  حقيقية  ديمقراطيات  هي  فقط،  إجرائية  ديمقراطيات  هناك 
والتصويت، لكنها تغرق النسق السلطوي يف القانونية واإلجراءات املعقدة، وقد يضمحل 
رئيسيني  قطبني  يف  السيايس  العمل  لينحرص  اجلذري؛  والنقد  احلقيقي  التعارض  بذلك 
الغربية  الديمقراطيات  ولعل  نوعية.  غري  اختالفات  مع  واملقاصد،  األغراض  يف  متامثلني 

بدأت تأخذ هذا االجتاه منذ الستينيات يف القرن املايض؛ لتقصف بالتعارض احلقيقي.
عىل  للديمقراطية  املجزأ  النوع  هذا  تفرض  أن  هو  الغربية  البلدان  هذه  اآلن  حتاول  وما 
الشعوب  غضب  عىل  السيطرة  يمكن  حتى  وذلك  العريب)،  يسمى(الربيع  ما  بلدان  أنظمة 

العربية وطموحاهتا.
وسأقدم برسعة مثاًال عام سميته (الديمقراطية النشيطة) :

فاجلامهري الشعبية التي نزلت مرات عديدة إىل الشوارع يف تونس بعد الثورة، بينت أن 
الديمقراطية ال تتجزأ، وأهنا ثورية يف أسسها ويف ثقافتها وآلياهتا. فبنضاهلا أسقطت قرارات 
(الديمقراطية  تسميتها  نستطيع  جديدة  صبغة  وأعطتها  املجزأة،  اإلجرائية  الديمقراطية 

النضالية).
فمن تعمق، نوًعا ما، يف املسار الثوري يف تونس، سيالحظ حتًام، أن كل املكاسب التي 
ل عليها الشعب هي حصيلة هذه الديمقراطية النضالية النشيطة، التي كانت تتصدى  حتصَّ
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دائًام جلنوح األغلبية الربملانية للغطرسة ولالستبداد، مثل ما حدث يف صائفة ٢٠١٤عندما 
التأسييس ملدة تفوق  املجلس  املواطنني أمام  اآلالف من  مئات  املعارضة مع  اعتصم نواب 
كل رشائح  يمثل  لكتابة دستور  التحاور  باب  وتفتح  األخري،  األغلبية، يف  لرتضخ  الشهر، 
الشعب التونيس من دون إقصاء. وإين أزعم أن الدستور التونيس اجلديد الذي فاجأ اجلميع 
النضالية  الديمقراطية  هذه  نتيجة  هو  نقائصه،  من  الرغم  عىل  وحداثته،  وتفتحه  بمتانته 

بامتياز. 

اخلامتة  
والتفتيش  التجميع  طور  يف  واإلسالمية  العربية  املعقولية  تزال  ما  الشديد،  لألسف 
ومل  بالوجدان  ا،  عضوي� مرتبطة،  تزال  وما  والتفسري.  والرشح  والتنقيل  والنقل  والتأريخ 
تصل بعد إىل طور االبتكار واإلبداع واإلنتاج احلقيقي لألفكار واملفاهيم والتصورات إال 

ما ندر. 
العربية  املعقولية  تكون  حتى  تصوراتنا،  صياغة  لنا  تعيد  جذرية  فكرية  ثورة  من  بد  ال 
فاعلة يف أوطاننا وخارجها. وعىل الرغم من أن بعض الثورات العربية قد حررت األقالم 
واألفواه واإلبداع، إال أن كابوس املحرم واملمنوع ما يزال مهيمًنا ومعيًقا للتحديث والتقدم 

واإلبداع.
تبنيه  دون  من  العربية،  املجتمعات  معظم  تعيشه  الذي  التحديث  أن  يف  شك  ثمة  ليس 
رصاحة، يقوم يف مستوى الفكر عىل مبدأين أساسيني : بروز اإلنسان الفرد واختيار احلرية.
عندما نقول حّرية العمل والنظر، فإننا نعني، ال حمالة، احلّرية يف كّل يشء هيّم اإلنسان، 
تلك احلّرية التي ال تصّدها إال حّرية الغري فتقف عند ذلك احلّد. إال أّن هذا التحديد يبقى، 
يف حّد ذاته، ناقًصا، باعتبار أّن الذي سيسطر اخلّط الفاصل بني حّريتي وحّرية اآلخر غري 
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معروف وغري حمّدد بدّقة، بل يمكن أن يتحّول إىل سلطة قاهرة تتحكم باسم هذا احلّد يف 
م يف قوانني تبدو عادلة يف ظاهرها لكّنها تكّرس  ـّ م هذا التحك ـّ حّريتي وحّرية غريي، وتنظ
هذا القهر وهذا التسلط، لذلك ال بّد من إعادة حتديد احلّرية اخلارجّية، تلك التي تربطني 
ن ذلك باإلحلاح كانط – احرتام  ـّ باآلخر داخل املجموعة البرشّية، من حيث هي – كام بي
القوانني التي وافقُت عليها، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. فال حّرية من دون قانون، وال 
قانون من دون مناقشات عمومّية وموافقة علنّية (باإلمجاع أو باألغلبّية)، وال موافقة علنّية 

من دون احرتام الفرد، يف آرائه ومواقفه املختلفة واملتنّوعة.
وقد كنت قد كتبت يف مواضع أخرى، أن عىل املفكر يف جمتمعاتنا احلالية أن يعرب، بشكل 
والتكنولوجيات  املعارصة  العلوم  استبطان  بواسطة  وذلك  العرص،  روح  عن  بآخر،  أو 
بواسطة  واآلن،  اُهلنا  يف  األنا  حضور  وعن  املتميزة،  والفنية  الفكرية  واإلبداعات  املتطورة 

ا ومتخّلًقا.  جتذير الرتاث الثقايف يف املعارصة؛ ليجعل من اإلنسان العريب مثقًفا ومتحّرضً
ربوع  يف  وتنّوعت  حمالة،  ال  تطّورت  والفكر  واإلبداع  والثقافة  الفنون  جماالت  نعم، 
عاملنا العريب، ومل تتطّور عقلّية املواطنة، ونعني بذلك تلك احلّرية احلقيقّية، وتلك املساواة 
االجتامعّية اخلاضعة كلها لقوانني معقولة ومقبولة. كذلك لنا عادات وتقاليد، وليست لنا 
أخالقّيات تعتمد، يف اآلن نفسه، حّرية الفرد وحّرية اآلخر. لقد اعترب فيام مىض فيلسوف 
األنوار األملاين كانط، أّن أفضل طريقة لتحّسن وضعّية اإلنسان الثقافّية واملدنّية واألخالقّية 
تتمّثل بالنسبة إىل الثقافة يف تطوير الرتبية، وبالنسبة إىل املدنّية يف تطوير القوانني، وبالنسبة 
إنسانّية  لتنمية  ناجعة  وسائل  هي  والدين  والقانون  فالرتبية  الدين.  تطوير  يف  األخالق  إىل 
تضمن  وقوانني  حرة  تربية  احلّرية.  مبدأ  عىل  مبنّية  أيًضا،  هي،  تكون  أن  برشط  اإلنسان، 

احلّرية، ودين متحّرر يقبل حّرية الفرد يف اختيار عقيدته ويعتمدها.
ا، ليبلغ أقىص درجة عليا من درجات التآنس   لعل ذلك ما حيتاجه اإلنسان العريب، حالي�
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املناضل  أي  والنزيه؛  احلر  التقدمي  العريب  للمفكر  ا،  حالي� املؤكدة،  املهمة  وهي  والتحرض، 
احلقيقي من أجل رفاهية شعبه. 

وسيايس،  اجتامعي  حمرك  هي  حيث  ومن  مفهوم  هي  حيث  من  للهوية،  إذن،  يمكن، 
أن تكون فاعلة يف تدعيم الديمقراطية النشيطة والنضالية، وتدعيم التنوع الثقايف والتعدد 
عن  انرصفت  إذا  وتنميتها،  جمتمعاتنا  حتديث  يف  فاعلة  تكون  أن  يمكنها  كام  الفكري، 
االنكامش يف الذات والتقوقع داخل فتات من تاريخ مل حتسن قراءته؛ لتكون متحولة وقابلة 

لالبتكار واإلبداع، منفتحة عىل اإلقبال واملصري.
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تأمــــالت فــــــي وضــــــــع عربـي جديـــد

د . علي أومليل *

حني  خلدون  بن  الرمحن  عبد  القديم  شيخنا  بنصيحة  عملت 
إلعادة  تصدى  حني  خلدون  فابن  املحارضة،  موضوع  اخرتت 
تارخيي،  خطأ  يف  لوقوعهم  عموًما؛  املؤرخني  انتقد  التاريخ،  كتابة 
يتحدثون  يزالون  ما  وهم  جذري�ا،  تغًريا  يتغري  الواقع  أن  وهو 
تبدل  عن  «الذهول  بتعبريه  أسامه  وقد  قديمة،  ومفاهيم  بأطر  عنه 
األحوال». إن ما هو مطلوب، اليوم من أي مفكر، هو أن ال يذهل 
عن تبدل األحوال؛ ألننا بالفعل نعيش واقًعا جديًدا، متاًما، ولو أنه 
واقع مأساوي. فالعامل العريب مل يشهد يف العرص احلديث ما شهده 
من أحداث جسام يف السنوات القالئل املاضية، فقد سقطت أنظمة 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٤. 
* مفكر عريب بارز، أستاذ يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة حممد اخلامس 

بالرباط.
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وانقلبت أوضاع يف بلدان عربية، وشّب االقتتال هنا وهناك، وعّمت الفوىض فيها. 
عىل  ا  عصي� ظل  الذي  العريب،  العامل  إن  وقيل  العريب،  للربيع  اجلامهري  هّللت  البداية  يف 
اآلمال عالية عىل مستقبل  أخًريا. فانعقدت  وصلته  رياحها التي  بدأ يستقبل  الديمقراطية، 
واعد فتح بابه عىل مرصاعيه. ثم ما لبثت اآلمال أن هتاوت، وأظلم املستقبل. والدولة املدنية 
الديمقراطية التي قيل إهنا آتية ال ريب، ابتعدت كالرساب. وما لبث اإلسالم، الذي عمل 
من  خارجة  خملوقات  عليه  استولت  أن  جتديده،  عىل  احلديث  العرص  يف  اإلصالح  مفكرو 
مغارات الظالم تلّوح بالرايات السوداء، تقتل وتدمر، وجحافل النازحني هاربة من الدمار 

إىل التيه. واهلمجية عىل أشدها يف منطقة شهدت أعرق احلضارات. 
لقد حتمس الناس كثًريا للربيع العريب، فقد وقعت أحداث جسام يف زمن معني. وهنا 

وقع خلٌط كثًريا ما يقع بني نوعني من األزمنة ـ زمان الثورة والزمان العادي.
قصري  زمن  يف  خارقة  أحداث  فيه  وحتدث  ومتسارع،  كثيف  زمان  هو  الثورة  وزمان 
الثورة  زمان  ويف  واحد؟  عام  يف  استبدادية  أنظمة  أربعة  تسقط  أن  خارًقا  أليس  مكثف. 
أنظمة  وسقطت  يريد»،  «الشعب  سحري  بشعار  احلناجر  دوت  هذا  املتسارع  الكثيف 
استبدادية، فارتفعت آمال الشعب عالًيا بتحقق أمور، منها فرص العمل والكرامة والعدالة 
وهو  الزمان،  من  الثاين  النوع  إىل  حيتاج  هذا  كل  لكن  الديمقراطية.  والدولة  االجتامعية 
زمان  إىل  حيتاجان  الديمقراطية  التجربة  وإنجاح  االقتصاد  بناء  إعادة  أن  أي  مديد،  زمان 
يقعون  الناس  من  الكثري  جعل  ما  وهذا  الزمانني.  بني  اخللط  وقع  وهنا  آخر.  وجهد  آخر 
يف اليأس. فحني تردد الشعار املدوي السحري «الشعب يريد» كان ذلك يف زمان الثورة، 
ا مرصوًصا يف وجه النظام االستبدادي، ثم ما لبث هذا الشعب  والذي كان فيه الشعب صف�

أن تعدد أو تفرق بعد سقوط النظام. 
وألن النظام االستبدادي كان قد قّيد األحزاب السياسية، فإن هذه األحزاب، وخاصة 
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املدنية منها، مل تكن قادرة عىل قيادة االنتقال الديمقراطي. بل إن ما حصل هو االرتداد إىل 
هياكل املجتمع التقليدية، من قبلية وطائفية ومذهبية وإثنية، التي صعدت إىل السطح لتمأل 
الفراغ الذي تركه سقوط النظام. فارتدت جمتمعات هذه الدول بذلك إىل «ما قبل الدولة»، 
والنقابات  الوطنية  األحزاب  تؤطرها  والتي  احلديث،  بمعناها  السياسة»  دون  «ما  إىل  بل 

ومنظامت املجتمع املدين.
ضد  عارمة  انتفاضة  وحدته  الذي  فالشعب  يريد»،  «الشعب  شعار  اآلن  اختفى  لقد 
الدولة،  بقايا  مع  تتصارع  أطراف  إىل  العربية  البلدان  بعض  يف  حتول  والفساد،  االستبداد 
أو تتصارع يف ما بينها. ليس ألن الشعب ال وجود له بل ألن صورته األسطورية هي التي 
بإرادة  الواحد  الشعب  صورة  صورتني،  للشعب  أن  ذلك  معنا.  حدث  ما  وهذا  اختفت، 
مجاعية، والساعي بفطرته السليمة املفرتضة إىل احلرية والصالح العام، وهذه الصورة تتكون 
استبدادي،  نظام  ملواجهة  أو  كاالستعامر  خارجي  عدو  ملواجهة  الشعب  هذا  يتوحد  حني 
ا واحًدا. ثم متيض هذه اللحظة االستثنائية ليربز  ففي حلظة استثنائية يثور كياًنا موحًدا وصف�

الشعب السوسيولوجي خمتلف العقائد والطوائف واملصالح، وهذه هي الصورة الثانية.
عن  آخر  حديث  إىل  للشعب  املفرطة  احلامسة  من  العرب  املثقفني  موقف  تغري  وهكذا 
املجتمعات  يف  قبل  من  عرف  املوقف  يف  التغري  هذا  إن  بالغوغاء.  أحياًنا  يصفه  الشعب، 
مصدر  «الشعب  عرش:  الثامن  القرن  يف  روسو  عند  مثًال  إجيابية  صورة  منه  ونجد  الغربية. 
اإلرادة»، «الشعب مصدر السلطات»، «الشعب هو مالك السيادة»، وهو الذي بنى عقده 
عىل أساس أن هناك إرادة مجاعية للشعب. ويف القرن التاسع عرش حتقق إقرار االقرتاع العام 
ألول مرة يف تاريخ البرشية، وأصبح الناس متساوين يف حقهم يف االنتخاب ويف االقرتاع، 
االقرتاع  صناديق  ألن  للشعب؛  متحمًسا  كان  من  ارتد  هنا  قبل.  من  يتحقق  مل  ما  وهو 
يعتربون  الذين  املثقفون  يرض  ومل  الشعب.  وعوام  واملعرفة  اخلربة  أصحاب  بني  تساوي 
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أنفسهم النخبة، أن يساوي صندوق االقرتاع بينهم وبني غريهم. وهنا ظهر علم جديد يف 
السوسيولوجيا من قبل خمتصني يف هذا العلم يسمى «علم النفس االجتامعي»، الذي كان 
الفكري  الفرد  مستوى  ينقص  وكيف  غوغاء،  إىل  الشعب  حتول  كيفية  هو  األساس  مبحثه 
أن حتىص  ينبغي  االقرتاع ال  يف صناديق  األصوات  إن  قالوا  ولذلك  احلشد.  وسط  وذكاؤه 
فقط، بل ينبغي أن توزن. لكن لآلن ما تزال األصوات يف صناديق االقرتاع حتىص فقط ـ إْذ 

يتساوى صوت أبرع عامل يف العلوم السياسية وصوت بواب العامرة التي يسكنها. 
نظاًما  املطلب  هبذا  ويواجهون  مطلًبا،  تكون  حني  بالديمقراطية  عادة  املثقفون  يتعلق 
ا. أما حني جتري االنتخابات، خاصة إذا كانت شفافة، فال ُيضَمن أن تفرز صناديق  استبدادي�
اإلسالميون  كسب  حني  لذلك  الديمقراطية.  بالقيم  حتى  متشبعة  سياسية  قوى  االقرتاع 
هذه  بانتقاد  بدؤوا  املثقفني  من  الكثري  فإن  العريب؛  الربيع  بلدان  بعض  يف  االنتخابات 
وبني  واعية  كنخبة  بينهم  تساوي  ألهنا  شعبوية»؛  «ديمقراطية  وأسموها  الديمقراطية، 

غريهم من عامة الشعب.
السيايس  للفكر  الشاغل  الشغل  اآلن  أصبح  الشعبوية  الديمقراطية  عىل  اهلجوم  هذا 
الغريب، وذلك ألن الشعبوية أصبحت قوة كاسحة يف أوروبا، ويف الواليات املتحدة، وهي 
للشعبوية  وقوًدا  شكلت  أساسية  أسباب  ثالثة  وهناك  الديمقراطية.  القيم  عىل  خطًرا  متثل 
اجلديدة: أوهلا العوملة، وثانيها املهاجرون، وثالثها وسائط التواصل االجتامعي. الشعبويون 
األسواق  فتحت  أهنا  بدعوى  العوملة  يعادون  اليمني،  أقىص  من  وهم  الغرب،  يف  اجلدد 
الوطنية  الصناعات  وأصبحت  اآلسيوية،  البلدان  من  وخاصة  العامل،  بضائع  أمام  الوطنية 
غري قادرة عىل منافستها، وتسببت يف البطالة، وتسببت يف انتقال االستثامر إىل بلدان جاذبة، 

وترحيل املصانع والرشكات إىل اخلارج بفضل املزايا اجلديدة.
والشعبوية اليمينية تكره املهاجرين لسببني: سبب اقتصادي، إْذ إهنم يتسببون يف انتشار 
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الشعبوية  أوروبا.  يف  باملهاجرين املسلمني  يتعلق األمر  خاصة حني  ثقايف،  وسبب  البطالة، 
اليمينية يف الغرب تعادي املسلمني ألهنم هيددون القيم التي تأسس عليها الغرب. ولذلك 
مبدأ  رأسها  وعىل  الديمقراطية،  يف  أساسية  مبادئ  تنسف  اليمينية  الشعبوية  هذه  أصبحت 
عىل  األمنية  املراقبة  تشديد  إىل  يدفعون  فهم  اإلنسانية.  احلقوق  ويف  املواطنة  يف  املساواة 
فإن  البطالة،  أوزار  يتحملون  املهاجرون  كان  ولئن  اهلجرة.  أمام  الباب  وسد  املسلمني 

املسلمني منهم يتحملون وزر هتديد القيم التي تأسس عليها الغرب احلديث.
فنقول  االجتامعي،  التواصل  وسائط  وهو  الشعبوية،  لنمو  الثالث  للسبب  بالنسبة  أما 
التصويت  وراء  كانت  وهي التي  ترامب!  انتخاب  هي السبب، مثًال، يف  الوسائط  هذه  إن 
خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب! أي أن هذه الوسائط هي التي مّكنت اليمني املتشدد، 
وجعلته يقوى وحيكم يف أربعة بلدان من بلدان أوروبا الرشقية. والسؤال: مل كان لوسائط 

التواصل االجتامعي هذا التأثري؟ 
أن  نجد  املتحدة،  الواليات  يف  فمثًال  الكربى.  الصحف  تأثري  أضعفت  ألهنا  أوًال  ـ 
انتخاب  ضد  كلها  وقفت  بوست»،  و«واشنطن  تايمز»  «نيويورك  مثل  الكربى،  الصحف 
وعىل  االجتامعي،  التواصل  وسائط  عىل  اعتمد  ألنه  نجح؛  ذلك  من  الرغم  وعىل  ترامب، 

تلفزيون الواقع الذي هو أحد أقطاهبا.
للمواطنني،  السيايس  التأطري  يف  التقليدي  ودورها  األحزاب  أضعفت  ألهنا  ثانًيا،  ـ 
الكثري من املرشحني  اآلن  فنجد  ومحالهتا االنتخابية.  والرتشح هلا  يف االنتخابات  ودورها 
فازوا من دون املرور عرب هذه األحزاب، فقد توجهوا مبارشة إىل الشعب، بل إهنم يؤسسون 
حزًبا ناجًحا يف وقت قصري، متاًما مثلام حدث يف فرنسا. يف اإلعالم التقليدي تصدر األخبار 
واآلراء من مرسل إىل متلق. أما يف وسائط التواصل االجتامعي فإن متلقي األخبار واآلراء 
يكون مراسًال أيًضا، ويشارك يف صنعها يف جمال أوسع وأكثر تأثًريا من جمال وسائل اإلعالم 

التقليدية. 
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هذه الشعبوية اليمينية املتطرفة يف الغرب تعمل، أيًضا، لغري صاحلنا. وخطرها يتمثل يف 
سببني: أوًال ألهنا تطعن يف عاملية قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، التي طاملا اعتّد الغرب 
بأنه هو واضعها، ونرى ذلك يف تعاملها مع املهاجرين، ويف مراقبتها للمواطنني املسلمني، 
يف االنتقال، ويف إقفاهلا احلدود ورجوعها إىل وطنية شوفينية ضيقة ضد  ويف منعها حقهم 
كل انفتاح عىل العامل. والسبب الثاين خلطرها هو العداء الذي حتمله لإلسالم واملسلمني، إْذ 
العداء  هذا  تستخدم  وهي  للديمقراطية،  نقيض  هو  ومفاهيمه،  بثقافته  اإلسالم،  أن  تعتقد 

وقوًدا الستقطاب األتباع وحشدهم يف احلمالت االنتخابية. 
تلك  الثورة،  بلدان  هو  األول  القسم  قسمني:  نجده  اليوم،  العريب،  العامل  إىل  نظرنا  إذا 
التي اهنارت فيها الدولة أو مل تعد تتحكم يف سائر تراهبا الوطني، فأصبحت مرسح اقتتال 
للجامعات املسلحة، بعضها بني بعض، أو بينها وبني الدولة. والقسم الثاين هو بلدان حتاول 
لإلرهابيني،  وتسلل  للسالح  وهتريب  نازحني  من  الفوىض  بلدان  من  يأتيها  ما  تواجه  أن 
العربية  البلدان  بعض  يف  األمنية  الدولة  أن  بمعنى  األول.  هاجسها  هو  األمن  وأصبح 
أصبحت تتقدم عىل الدولة الديمقراطية، التي انعقدت عليها اآلمال إبان الربيع العريب. ثم 
إن اهنيار الدولة، أو عدم قدرهتا عىل التحكم يف جمموع تراهبا الوطني، أرجع جمتمعاهتا إىل 
اهلياكل التقليدية الطائفية والعشائرية واإلثنية. وهكذا؛ نجد أننا أصبحنا اآلن يف جمتمعات 
ونقابات  وطنية  أحزاب  تؤطرها  ال  احلديث،  بمفهومها  السياسة»  دون  «ما  جمتمعات  هي 
مهنية وتنظيامت املجتمع املدين؛ ألن العشائر والطوائف واإلثنيات أصبحت هي الالعب 
األسايس عىل الساحة، فأرجعتنا إىل ما قبل الدولة، وإىل ما قبل السياسة بمفهومها احلديث.
أن تقوم  هذا االرتداد إىل املفهوم الطائفي جيعل من املستحيل أن تقوم دولة مدنية، بل 
تكون  أن  يمكن  فال  الطائفية،  املحاصصة  عىل  قائم  الطائفي  النظام  ألن  باألساس؛  دولة 
هناك إدارة بمقاييس اإلدارة، أي أن يكون التعيني والرتقية بحسب الكفاءة واألقدمية، وال 
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يمكن أن يكون هناك جيش وطني بحسب املحاصصة الطائفية، وال يمكن أيًضا أن تكون 
هلا سياسة خارجية وطنية؛ ألن السياسة اخلارجية فيها تكون بحسب طائفة وزير اخلارجية، 
اجتاه،  يف  اخلارجية  وزير  نرى  إْذ  سورية،  موضوع  يف  لبنان  يف  حصل  ما  ذلك  عىل  ومثال 

ورئيس احلكومة يف اجتاه آخر عند طرح هذه القضية. 
السياسية  واألقلية  لألغلبية  معنى  هناك  يكون  ال  الطائفية  والدولة  الطائفي  النظام  يف 
صناديق  يف  وغًدا  أقلية  أنت  فاليوم  ومتداولتني،  متغريتني  تكونان  إْذ  احلديث،  بمعنامها 
أبدية،  أغلبية  تظل  فاألغلبية  الطائفي  املجتمع  يف  أما  أغلبية،  تكون  أن  تستطيع  االقرتاع 
واألقلية تظل أقلية أبدية، هلذا ال يكون هناك مفهوم للتداول، ال يف األحزاب وال يف نظام 
الدولة. ويف املجتمع الطائفي ليست هناك تعددية بمعناها السيايس، وهنا يقع اخللط، فكثري 
واملذهبية،  الطائفية  الفسيفساء  عىل  تقوم  التي  التعددية،  ومتجد  اآلن  ترتفع  األصوات  من 
املهنية  والنقابات  األحزاب  تعددية  هي  احلديث،  السيايس  بمعناها  التعددية،  أن  حني  يف 
ومنظامت املجتمع املدين. ويف النظام الطائفي الفرد حمكوم بميالده، وهويته الطائفية سابقة 
عىل وجوده الفردي، وانتامؤه الطائفي مكتوب عليه منذ والدته وإال فهو منبوذ، وهذا يؤثر 

يف مساره املهني ويف مساره السيايس.
سأختم، وهي خامتة ال ختلو من تأسف، أننا نحن العرب دخلنا القرن الواحد والعرشين، 
ونحن نحمل إشكالية ما تزال قائمة منذ أكثر من قرنني من الزمان، وهي إشكالية إصالح 
يف  عبده  وحممد  األفغاين  مثل  عرش  التاسع  القرن  منذ  اإلصالح،  فمفكرو  الديني.  الفكر 
مرص، إىل الطاهر بن عاشور يف تونس، إىل الفايس يف املغرب وغريهم، كانت قضيتهم هي 
حتديث املجتمع هبوية إسالمية، أي أن احلداثة كانت شغلهم الشاغل. وقد واجهوا مشكلة 
أن اهلوية اإلسالمية ختتلف عن كل اهلويات، فاهلوية عادة تنشأ وتتكون يف الزمان التارخيي، 
ل يف صنعها يشء خارج الزمان التارخيي، هي هوية تدخلت  أما اهلوية اإلسالمية فقد تدخَّ
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املسلمني  زمان  أي  ـ  الزمان  من  حقبة  يف  وقعت  أحداث  مكوناهتا  ومن  السامء،  صنعها  يف 
يف  وقعت  األحداث  هذه  أن  من  الرغم  وعىل  ـ  الصالح  بالسلف  نسميهم  ما  أو  األوائل 
زمان آخر لكنها تثبت لتبقى فوق الزمان، وقد عمل الرواد واملؤرخون عىل هذه األحداث 
فال  اإلسالمية،  املجتمعات  تغريت  مهام  املستقبل،  يف  لتستمر  والصقل  واإلضافة  باالنتقاء 
ابتكرها  آلية  إىل  يلجأ  بل  املتغري،  الواقع  يالئم  جديد  ترشيع  عليه  يبنى  تغري  ألي  رشعية 
الفقهاء، وهي آلية القياس لضبط الواقع املتغري وإرجاعه إىل النص الثابت من أعامل السلف 
العرص  واقع  أن  اعترب  أنه  هو  احلديث،  اإلسالمي  اإلصالحي  الفكر  أمهية  لكن  الصالح. 
ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار، يف أّي عملية إصالحية، كام أهنم اعتربوا أن مفتاح اإلصالح هو 

إصالح الفكر الديني. 
ملاذا حصل االرتداد عن هذا الفكر اإلصالحي إىل الفكر املنغلق اليوم؟ لو أخذنا مثًال 
مفردات  أن  لوجدنا  وغريمها؛  التونيس  الدين  وخري  األفغاين  مثل  إصالحيني  مفردات 
الكفر،  اليوم:  املتشددين  بمصطلحات  ولنقارهنا  التمدن،  احلرية،  الدستور،  هي:  فكرهم 
السلفيون،  أما  واعرتفوا بتأخر املسلمني،  قبلوا  أولئك  واحلرام، احلسبة.  احلالل  احلجاب، 
فمثًال  يشء.  أي  يقتبسون  وال  بذاته،  مكتف  يفهمونه،  كام  إسالمهم،  أن  فيعتربون  اليوم، 
هو  ا  إسالمي� مرادًفا  هلا  وأعطى  الفكر،  حرية  عن  دافع  عرش  التاسع  القرن  يف  الطهطاوي 
االجتهاد، والفكر اإلصالحي دافع عن خروج املرأة للتعليم وللمجال العام، وسمي ذلك 
من  ومنعها  باحلجاب،  ونادى  ذلك  عليها  أنكر  اآلن  السلفي  الفكر  أن  حني  يف  بالسفور، 

التجول يف أي مكان عام. 
صحيح،  غري  وهذا  والبطالة،  بالفقر  ترتبط  تفسريات  هناك  الردة؟  هذه  حصلت  ملاذا 
فهناك جمتمعات أشد فقًرا وبطالة ومع ذلك مل تنتج «دواعش». املشكلة هي يف طبيعة نوع 
من الثقافة الدينية؛ ألن الذي يضغط عىل زر التفجري أو عىل زناد مسدس ويقتل ويدمر إنام 
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وهي  الصحيحة  البداية  إىل  العودة  علينا  كله  لذلك  معينة.  ثقافة  ذهنه  يف  ألن  ذلك؛  يفعل 
إصالح الفكر الديني.

وأمام مشاهد الدمار واخلراب، وأمام عودة الطائفيات واإلثنيات، نطرح السؤال التايل: 
يف  خلدون  ابن  قاله  املصطلح  وهذا  ـ  مستأنفة  نشأة  هناك  أن  أم  سيستمر؟  خراب  هو  هل 
وباء  نتيجة  بمجموعه،  القديم  العامل  يف  اهلائل  الديمغرايف  االهنيار  بعد  عرش  الرابع  القرن 
القرن الرابع عرش اجلارف الذي خلف ضحايا باملاليني ـ إذا كانت هناك نشأة مستأنفة فال 

ينبغي أن ُيستأنف ما كان سبًبا يف كل هذا الدمار. 
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األمن الثقافـي: 
العوملــة عصــــــر  فـي  اهلويـــــة  أزمـــــــة 

د . عبد اإلله بلقزيز *

ـ١ـ
بلدان  عىل  احلديثة  األوروبية  املدنية  َزْحف  مفاعيِل  من  يكن  لـم 
عويَِنت  التي  الظواهُر  عرش،  الثامن  القرن  هنايات  منذ  اجلنوب، 
واإلنتاج  االقتصاد  ُبنى  تدمري  قبيل  من  درًسا؛  وُأشبِعت  طويًال 
التقليدية فـي البلدان تلك؛ وحتطيم ُبنى السلطة والدولة املوروثة 
ومراتبية  جديدة  اجتامعية  طبقات  وتوليد  جزًءا؛  أو  كال�  فـيها: 
فـي  وعالقات  وأنظمٍة  مؤسسات  وإدخال  جديدة؛  اجتامعية 
سيادهتــا  بمحو  ناهيـك  عرفتها؛  أن  ملجتمعاهتا  يسبق  لـم  بلدان 
نوع  مـن  لئيمــة  يات  بمسمَّ عليها  الوصاية  وفْرض  واستقالهلا 
«االنتداب» و«احلامية» وما شاكـل...، وإنام كان مـــن مفاعيـــل 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٥. 
* أمني عام املنتدى املغريب العريب، ومفكرعريب بارز.
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عاٍت حاّدة فـي النظام الثقافـي والِقَيمي للـمجتمعات  ذلك، أيًضا، إحداُث رشوٍخ وتصدُّ
وليس  ذاك.  (الثقافـي)  النظام  فـي  واجلديد  القديم  بني  رصاعية  ديناميٍة  وإطالُق  تلك، 
مفاعيل  من  اللغوي)  ـ  الِقيمي  ـ  الوجه (الثقافـي  هذا  إّن  القول  إىل  هذه  املالحظِة  مقِصد 
من  طويًال  ُدِرس  فلقد  واالنتباه؛  النظر  عنه  ُأِشيح  أو  بحُثه،  ُأْمهِل  األوروبية  املدنية  زْحف 
نخب البالد التي خضعت لالستعامر، مثلـام احَتَفل به الدارسون األوروبيون (والغربيون 
رصيد  عن  ونوًعا،  كام�  يِقل،  ال  قد  هائٌل  الكتابات  من  رصيٌد  شأنه  فـي  ن  وتكوَّ عموًما)، 
واالقتصادية  االجتامعية  البنى  فـي  الكولونيالية  العملية  نتائج  َرصدت  التي  الكتابات 
والسياسية. لكّن الذي لـم ُيسلَّط عليه الضوء، عىل نحٍو كاٍف، (هو) ظاهرة التفاُوت فـي 

آثار العملية الكولونيالية تلك فـي امليادين املادية والثقافـية التي أصاهبا منها تغيري.
والسياسية)  املادية (االقتصادية  للبنى  الكولونيايل  التدمري  فْعل  أّن  ذاك  التفاُوت  وبياُن 
جهة،  من  اإلنتاج،  عملية  عليها  استقرت  التي  ظم  النُّ يْقلب  وأن  شامًال،  يكون  أن  كاد 
ذلك  وآُي  أخرى؛  جهة  من  احلكم  وإدارة  الترشيع  وُنُظم  السلطة  أدوات  تشكيل  وطريقة 
أن املجتمعات التي وَقع عليها الزحف األورويب، وخضعت الحتالله عقوًدا من الزمان، 
ن  َصَحْت عىل ميالد نظاٍم اقتصادي وإنتاجي جديد فـيها، هو النظام الرأساميل، وعىل تكوُّ
البالد  فـي  واستتبَّ  ن  تكوَّ ما  مالحمه،  بعض  فـي  يشبه،  حديٍث  والسلطة  للدولة  هيكٍل 
األوروبية، لكن من دون أن يصحب ذلك مضموٌن حديث للنظام السيايس عىل شاكلة ذاك 
الذي عليه قواُم الدولة الوطنية فـي أوروبا. وكام فرضِت الرأسامليُة اجلديدُة الناشئة توحيًدا 
وبالتايل،  الصناعية،  غري  األخرى  اإلنتاج  مناشط  فـي  األجرية  للعالقة  وتعميًام  للسوق، 
مركزًة لعملية اإلنتاج عىل مقتىض العالقات الرأساملية، كذلك فرض النظام السيايس اجلديد 
الناشئ توحيًدا للسلطات األهلية املتفرقة فـي األطراف فـي سلطٍة مركزيٍة واحدة، وتغليًبا 
ا لفئات وطبقات جديدة  للقانون عىل األعراف، واحتكاًرا متزايًدا للعنف، واستيالًء سياسي�
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عىل سلطة الدولة. ولـم تكن اإلدارات االستعامرية، العسكرية والسياسية، قد َجَلت عن 
البلدان املستعَمرة ـ وفـي مجلتها البالد العربية ـ حتى كان الـعمران االقتصادي والسيايس 
ل عن ذي قبل، ثم تكّفلت حقبة االستقالل الوطني باستكامل حلقاٍت  للبلدان تلك قد تبدَّ
أخرى من التغيري ذاك، وبإحكام إخضاع البنى املاديةـ  خاصًة االقتصاديةـ  لعالقة االرتباط 

التبعي لنظام اإلنتاج الرأساميل املسيطر فـي العامل.
لكّن البنى الثقافـية والقيمية واالجتامعية فـي بلدان املستعمرات، والبالد العربية منها، 
أصاب  هائًال  ًعا  تصدُّ أّن  فمع  املادية؛  الُبنى  أصاب  الذي  الكامل  للتقويض  تتعرَّض  لـم 
األوروبية عىل البلدان  املدنية  اء زحف  ـ املوروث، جرَّ النظام الثقافـي ـ العريب اإلسالمي 
ُمرَسلٍة   استمراريٍة  منطِق  ضمن  نفسه  جتديد  عىل  وقدرته  املعتاد  توازَنه  وأفقدُه  املستعَمرة، 
منساَبة؛ وعىل الرغم من أّن الزحف ذاك أفىض إىل اخرتاق النظام (الثقافـي والقيمي) هذا، 
تناقضات  داخَله  َد  وولَّ مسبوقة،  وغَري  جديدًة  األفكار  من  ومنظوماٍت  قيًام  فـيه  وأحدَث 
الكثَري من  اجلديِد  الوافِد  ن هلذا  القديم املوروث والوافد املْحَدث، بل مكَّ بني  ال حرص هلا 
آثار  أّن  إال  األقل)،  عىل  الرسمية  والثقافة  الدولة  صعيد  (عىل  الثقافـي  السلطان  أسباب 
الزحف الثقافـي األورويب لـم تبلغ مبلَغ التدمري التام للنظام ذاك، عىل مثال التدمري الذي 
حلق الُبنى املادية؛ ومن آي ذلك أّن الفكر التقليدي ومنظومة القيم املحافظة استمّرا ُيبديان 
أشكاًال من املقاومة، خمتلفًة ومتفاوتَة اآلثار، لعمليات االستئصال التي أجرْهتا اجلراحات 
كانت  وإذا  التحديث.  خليار  اجلانحة  الوطنية»  «الدولة  وسياسات  الكولونيالية  السياسية 
البيئة الرئيس للـمقاومة تلك هي املجتمع، فـي املقام األّول، فليس معنى ذلك أن الدولة 
للتحديث  املجتمعية  املقاومة  تلك  فصول  بعض  فـي  املشاركة  من  دائًام،  نفسها،  استثنت 
واالجتامعي؛ بل إّن واحًدا من أسباب إخفاقات الدولة فـي الدفاع عن برناجمها  الثقافـي 
واملحافظ،  التقليدي  للفكر  تشجيُعها  والسياسية  االقتصادية  امليادين  فـي  التحديثي 
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وتعايُشها معه، بل تغذيُته فـي نظامها التعليمي الرسمي وفـي سياساهتا جتاه املسألة الدينية. 
إال  احلزيب»  «اإلسالم  وحلركات  الديني  د  والتشدُّ األصولية  لظواهر  املدّوي  الصعود  وما 
متظهٌر ماديٌّ ـ اجتامعيٌّ لإلخفاق ذاك، ونتيجٌة طبيعيٌة لسياسات تغذية التقليد؛ السياسات 
التي تدفع ثمنها اليوم ـ هي واملجتمع مًعا ـ فـي انفالت العنف «اإلسالمي» من كّل ِعقال، 

لـم املدنية! وهتديده الكيان الوطني بزعزعة األمن واالستقرار والسِّ
وَيُردُّ التفاُوُت فـي أثر التدمري فـي البنية املادية والبنية الثقافـية إىل ما تتمّتع به األخرية 
ه تفاُوٌت رديف بني زمنْني بنيويَّني (أو  من ِمْنَعٍة ذاتية أعىل من األوىل، وهذا، بدوره، يفّرسُ
والزمن  االقتصادي  (الزمن  املادي  الزمن  غري  الثقافـي  الزمن  أن  ذلك  للبنيتني)؛  زمنْني 
السيايس) فـي االمتداد واحلركة؛ فإيقاُعُه أبطأ، واستمراُرُه أطوُل مًدى، والتغريُّ فـيه جيري 
ا وشديَد الوطأة. هذا ما يفّرس لـامذا اندثرت من  بمقداٍر رسيع إْن كان األثُر الواقُع عليه قوي�
العامل أشكال من اإلنتاج بدائية، وأنظمٌة من السلطان قديمة، وعاداٌت فـي املأكل وامللبس 
والتواصل، بينام ظلت أفكاٌر ُمغرقٌة فـي الِقدم، وقيٌم اجتامعية ترسخت منذ آالف السنني، 
هلا  الناس  استبطان  طريق  من  د  تتجدَّ بل  الناس،  عىل  سلطاهنا  تْبُسط  الوجود  فـي  ًة  مستمرَّ
د  ونْقلهم إياها إىل أجيال جديدة بالرتبية والتكوين. وعليه، ليسِت الثقافُة، هبذا املعنى، جمرَّ
تعبري عن العالقات املادية املوضوعية، وإنام هيـ  فـي الوقت عينهـ  تعبٌري عن العالقة بأزمنٍة 
وجدانية أخرى غري الزمن املادي املبارش؛ أزمنة يكون مفعوُل الرموز فـيها، أحياًنا، أشدَّ من 

مفعول العالقات املادية.
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ـ٢ـ
النظام  فـي  كبرية  هّزًة  أحدثت  قد  العربية،  بالدنا  فـي  االستعامرية،  احلقبة  كانت  لـئن 
الوافدة  والقيم  األفكار  من  يسٍري  غَري  مقداًرا  فـيه  وأدخلت  املوروث،  والقيمي  الثقافـي 
مع  الكربى  قطيعتها  مثال  عىل  ـ  تاّمة  قطيعًة  معه  تقطع  أن  دون  من  األوروبية،  املدنّية  من 
النظام الثقافـي التقليدي فـي جمتمعات أوروبا ـ فإن حقبة االستقالل وبناء الدولة الوطنية 
 (coexistance) «التعايش»  إدارة  سياسات  استئناف  من  رضوٍب  عىل  شهدت  «احلديثة» 
منًعا  بينهام،  التوازنات  وتنظيم  والقيم،  الثقافة  جمال  فـي  احلديثة،  التقليدية  املنظومتني  بني 
حقبة  فـي  االستعامرية  السلطات  أدارهتا  التي  السياسات  عيُنها  وهي  واالنفجار؛  للصدام 
االحتالل. ليس يعنينا، هنا، أن نبحث فـي ما إذا كانت الدولة الوطنية أصابت نجاًحا فـي 
إدارة التعايش ذاك، والتوازنات تلك فَحَمت، بذلك، املنظومَة الثقافـية والقيمية من املزيد 
من أسباب االنفجار والصدام، أو أخفقت فـي ذلك فمّكنت لألسباب تلك من إحداث 
مفعوهلا، وإنام يعنينا ـ فـي املقام األّول ـ أن نرصد أمرْين اثنني: نوع الثقافة التي تكّونت فـي 
املجتمعات العربية فـي سياق جتربة الدولة الوطنية، ومدى ما أحرزته تلك الثقافة املتكّونة 
ٍم،  ـَ عال من  عليها  خارجية  شديدة  تأثريات  مواجهة  فـي  ذاتية  كيانية  ومن  استقاللية،  من 

. غرّيب، نّزاٍع إىل التغريُّ
وبني  العريب،  الثقافـي  احلقل  فـي  واحلديث،  القديم  بني  املضطربة  الصلة  خماض  من 
الكثيف،  الديني  املضمون  ذات  اإلسالمية  ـ  العربية  (املرجعية  متقابلني  هلام  مرجعني 
لـم  ثقافـية  مساحٌة  تكّونت  املضمون)،  ذلك  من  املتحررة  األنوارية  األوروبية  واملرجعية 
نحو  معارصهتا  فـي  تْنَسق  لـم  ما  بمقدار  (اإلسالمية)  األصالة  فكرة  إىل  مشدودًة  تكن 
د عليها ما ُيْعَرف باسم الثقافة  التأوُرب أو التغرُبن. واملساحة تلك كانت األرضية التي ُشيِّ
اإلسالمي؛  الثقافـي  للـموروث  استئناًفا  ألـمحنا،  مثلـام  الثقافة،  هذه  تأت  لـم  الوطنية. 
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(ثقافة)  ألهنا  الزاحفة،  األوروبية  للثقافة  امتداًدا  وال  املِّلة،  عىل  ال  األّمة  عىل  مبناها  ألّن 
ثقافٌة  هي  بام  نفَسها  تقّدم  لـم  عينِه،  وبالقدر  الوطني.  واالستقالل  ر  التحرُّ بفكرة  تشبعت 
مقاِرعة للرتاث وللغرب؛ ألهنا كانت جتد فـي ذلك الرتاث، كام فـي ذلك الغرب، وجوًها 
من الفكر والثقافة مضيئة تبني عليها . لقد كانت، بمعًنى ما، ثقافًة ذاَت سيادة واستقالٍل 
ذايت نسبي عن مرجعني تكوينيَّني فـيها، وأوجدت لنفسها منظوَمتها اخلاصة من اهلواجس 
واإلشكاليات، بعيًدا، إىل حدٍّ ما، عن تلك التي طرحها القدامى عىل أنفسهم فـي عرصهم، 
ن  تكوُّ عواِمل  فهم  إىل  آخر  سبيٍل  من  ما  أنه  واحلّق  أنفسهم.  عىل  الغربيون  يطرحها  والتي 
البالد  فـي  تارخيًيا،  تكّونت،  التي  اجلديدة  الواقعة  إىل  بالعودة  إال  وأسبابِه  الوطنية  الثقافة 
العربية غداة انفراط اإلمرباطورية العثامنية وزْحف االحتالل الكولونيايل ثم جالء جيوشه، 
املرجعي  إطارها  عن  فصًال،  ُفِصلت،  حملية  هوياٍت  قاعدة  عىل  الوطنية  الدولة  قيام  وهي 
األكرب: اإلسالمي والعريب. تعّهدِت الدولُة الوطنية رابطتها االجتامعية الداخلية الصغرى 
وبرنامج  التعليم  خالل  من  كام  الوطنية،  قوانينها  منظومة  خالل  من  والرتسيخ،  بالرعاية 
التكوين الوطني، ناهيك بتنمية مصالح داخلية ُشّدت إليها شبكٌة من العالقات االجتامعية 
هبا،  اجلْمعيَّ  والشعوُر  إياها،  الرابطَة  الدولُة  خِت  رسَّ الزمن،  ومع  والطبقات.  والفئات 
مستفـيدًة من قّوة الدفع التي أطلقتها عملية التحّرر الوطني من االحتالل األجنبي، ومن 
اآلمال الِعراض التي أشعلتها فكرُة االستقالل الوطني فـي املخاييل واإلرادات. وإذا كانت 
ن الدولة الوطنية، وعاِمًال شديَد األثِر  الثقافة الوطنية ثمرة هلذه السريورة، التي أنجبها تكوُّ
ـ فـي املقابل ـ فـي متتني نسيج الدولة تلك ورشعنتها، فإن نفوذ الثقافة الوطنية وسيادهتا، 
فـي املجتمع الوطني، لـم يكن يسًريا ولـم تكن طريُقه سالكة؛ فلقد أبدت الثقافُة املشدودة 
إىل روابط أعىل ـ غري الرابطة الوطنية ـ مثل رابطة العروبة واإلسالم، أشكاًال من املقاومة 
شديدًة فـي وجه هتميشها أو االعتياض عنها بثقافٍة مطعوٍن فـي رشعيتها: إّما بدعوى أهنا 
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«متغّربة» مفصولة عن جذورها اإلسالميةـ  كام فـي خطاٍب إسالمويٍّ ناقدـ  أو بدعوى أهنا 
«قطرية» جتزيئية وانقسامية مفصولة عن جذورها القومية؛ كام فـي خطاٍب قومي.

الدولة  طريق  إال من  واملزاَمحة  االعرتاَض عليها  تُردَّ  أن  الوطنية  الثقافَة  يمكن  كان  وما 
والنظام  التعليم  نظاُم  التأثري   فـي  أظهُرها  خمتلفة  بوسائَل  جيري  الرفد  وكان  حتميها.  التي 
اإلعالمي. ومع أّن مركز الثقافة الوطنية قد ُحِفظ فـي املجتمع، وتراجع اخلوُف من فقداهنا 
العروبة  مواجهة  أحواهلا، فـي  الغالب من  فـي  نفسها،  أهنا لـم تضع  واجلاذبية، إال  الدوَر 
واإلسالم، اللذين ظالَّ ُبعدْين من أبعادها جنًبا إىل جنب مع املنظومة الثقافـية الغربية، بل 
هي كثًريا ما وجدْت نفَسها تتوّسلهام، أو تتوّسل أحدمها. وحدث ذلك فـي األوقات التي 
عىل  والدولة.  املجتمع  عىل  أجنبي  ضغٍط  مواجهة  فـي  اهلوية  معّدالت  فـيها  ترتفع  كانت 
الثقافـية الغربية لـمواجهة دعوات األصالة  ل املنظومة  إىل تغليب توسُّ النحو عينِه، مالت 
اليوم، بل منذ عقوٍد خلت، بمناسبة  الديني واالنغالق، كام حيصل  أو التطرف  وأفكارها، 

صعود تيارات األصولية اإلسالمية وعودة الفكر املحافظ إىل املجتمع وامليدان الثقافـي.
هذا فـي ما خصَّ نوع الثقافة الذي نشأ فـي أكناف الدولة الوطنية، أما مدى ما أحرزتُه 
الثقافـية  باملنظومة  عالقتها  فـي  فـيْبحث  نسبي،  ذايت  واستقالل  سيادٍة  من  تلك  الثقافة 
وهي  بّرانية؛  ال  حمّلية  منظومٌة  ابتداًء،  فاألخريُة،  اإلسالمية؛  العربية  باملنظومة  ال  الغربية، 
التعليمي؛  ونظامها  بالدولة  املحمية  الوطنية  الثقافة  عىل  كبًريا  خطًرا  ـل  ـِّ متثـ لـم  ـ  ثانًيا  ـ 
إىل  كانت  مثلـام  حًرصا،  أوروبية  تعد  فلـم  ثالًثا،  احلديثة،  األجنبية  الثقافـية  املنظومة  أّما 
فـيها.  رشيًكا  األمريكية  الثقافة  بدخول  غربية  باتت  بل  العرشين،  القرن  منتصف  حدود 
د مع جالء االحتالل األجنبي،  وإذا كان خوف الثقافة الوطنية من املنظومة األوروبية قد تبدَّ
د مع زحف  ظ، فإّن بعَض ذلك اخلوف جتدَّ وأعقبه انفتاٌح عىل ثمراهتا التنويرية من غري حتفُّ
اخرتاق  من  اخلشية  إىل  معظُمه  وانرصف  العامل،  عىل  األمريكية  والقيمية  الثقافـية  املنظومة 
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وإىل حدود بداية  ـ  الوطنية  الثقافة  ومع ذلك، ظلت  املجتمعية.  للـمنظومة  قيمها اجلديدة 
وإن بشكٍل  الذايت،  الدفاع عن استقالهلا  عىل  ـ قادرًة  العرشين  عقد التسعينيات من القرن 
نسبي، وعىل التأثري فـي االجتامع الوطني الداخيل، مستندًة، فـي ذلك، إىل قدرة الدولة عىل 
محاية سيادهتا وأمنها الوطني فـي احلّد األدنى الرضوري. ولـم تكن فكرُة األمن الثقافـي، 
فـي ذلك احلني، قد طرحت نفَسها بعُد الرتفاع األسباب احلاملة عىل ذلك. أّما فـي العقد 
ِت العولـمُة بعواصفها اهلوجاء، فاختلف األمر؛ إذ بات  األخري من القرن املايض، حني هلَّ
ا عىل الدول  هاجس األمن الثقافـي ـ الذي دشنته فكرة «االستثناء الثقافـي» الفرنيس ـ ملح�

والنخب الثقافـية واملجتمعات.

ـ٣ـ
الزاحفُة  حركُتها  متكّنت  أْن  بعد  الكونية،  التوازنات  فـي  هائًال  انقالًبا  العوملة  أحدثِت 
، فْتَح داِخِلها ـ املْغَلِق  من كِرس حدود األوطان والدول، واستباحَة سيادهتا الذاتية، ومن َثمَّ
هو  خارج  من  الوافدة  والقوانني  واملؤثرات  التيارات  عىل  ـ  اخلاصة  وعالقاته  ُنُظمه  عىل 
ا  وتِقاني� ا  وجتاري� ا  اقتصادي� ا،  مادي� فعًال  تلك  االستجابُة  كانِت  وما  العوملة.  إنتاج  مركُز  عيُنه 
ِقَيمي  ـ  اجتامعي  ثقافـي  فعٍل  شكل  فـي  نفسها  عن  ُتفِصح  أتت  وإنام  فحسب،  ا،  وسياسي�
مفعوٍل  ذي  (خارجي)  ٍر  ـِّ مؤثـ ألّي  القيمية  ـ  واالجتامعية  الثقافـية  اآلثار  أن  ومع  أيًضا. 
انقاليب، مثل االستعامر أو الرأساملية أو احلداثة أو العوملة، عادًة ما تكون بطيئة ودون اآلثار 
املادية كثافًة وإيقاًعا، وقد ال يتبّني مفعوُهلا قبل رْدٍح من الزمن، إال أهنا َبَدْت آثاًرا فورية، 
أو  الزمان،  فـي  تسبقها  أتت  إهنا  نقول  ال  حتى  املادية  نظريَهتا  ُتساِوق  العوملة،  سياق  فـي 
مثل  ا  فوري� وقوًعا  آثاُرها  عليه  وقعت  الذي  العامل  بعُض  استشعرها  ـ  األقل  عىل  ـ  هكذا 
العامل األورويب. ولقد يكون من أسباب انفراد العوملة بالتأثري املبارش والفوري عىل األنظمة 
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الثقافـية والقيمية ـ مقارنًة باالستعامر أو احلداثة ـ أهنا أطلت عىل البرشية بحوامل ثقافـية، 
فـي املقام األّول، ومن خالل الثورة اإلعالمية واملعلوماتية والرقمية.

تعّرضت  قد  الوطنية...  واالقتصادات  الوطنية،  والسيادات  الوطنية،  الدول  تُكِن  لـم 
كانت  حتى  سيادَهتا،  واستباحتِها  عليها  العولـمة  زحف  وطأة  حتت  اهلائلة  لألرضار 
الثقافاُت الوطنية ومنظوماُت القيم فـي جمتمعات العامل تتعرض، بدورها، لألرضار عينِها 
اإلطار  كفَّ  لقد  نفسها.  إنتاج  إعادة  وعىل  الذايت،  التامسك  عىل  وقْدراُهتا  توازناُهتا  وهتتز 
الداخلية،  االجتامعية  حلقائقه  ا  ومرجعي� مستقًال  إطاًرا  يكون  أن  عن  (=القومي)  الوطني 
مرجعية  مبدأ  عىل  القائم  الدويل  القانون  وبأحكام  وترشيعاته،  قوانينه  بمنظومة  ا  حممي� أو 
وصوًال  ـ  الزمن  مع  ـ  ع  لتتوسَّ ثم  غر،  ـُّ والثـ الُكوى  جدرانه  فـي  لُتْفَتح  الوطنية،  السيادة 
وحدها  قدراهتا،  فـي  الضعيفة  اجلنوب،  بلدان  تكن  ولـم  بجدرانه.  الكاملة  اإلطاحة  إىل 
التي تلّقت آثار زحف العولـمة تلك، وقّدمِت األثامن من سيادهتا واستقالهلا، كام قد ُيَظّن، 
الغربية،  الرأساملية  امليرتوبوالت  إىل  تنتمي  أخرى  بلداٌن  السلبية  النتائج  فـي  شاركتها  بل 
مثل بلدان أوروبا الغربية واليابان. غري أّن وطأة العولـمة عليها بدْت أخّف مما كانْتُه عىل 
بلدان اجلنوب وفـي مجلتها بلدان الوطن العريب والعامل اإلسالمي. أّما السبب فـي الفوارق 
إىل أّن بلدان الغرب غري األمريكي نجحت فـي توليد ديناميات  ه  فـي حّدة الوطأة، فمردُّ
سريورهتا  فـي  واالنخراط  العولـمة،  حقائق  مع  اإلجيايب  بالتكيف  هلا  سمحت  للـمقاومة 
من موقع املنتِج حلقائقها. وهو ما لـم َتْقَو عليه بلدان اجلنوب، عموًما، ما خال الصني واهلند 

والربازيل فـي فرتة الحقة.
املاّدي  العاملي:  النسيج  فـي  االنقاليب  مفعوهلا  ورسيان  العولـمة،  فجر  انبثاق  قبل 
العالقة  تكن  لـم  سيادهتا،  ورسوخ  املديد  الوطنية  الدولة  عهد  امتداد  وفـي  والثقافـي؛ 
اهليمنة  ظواهر  شابْتها  فقد  والتوازن؛  التكافؤ  مقتىض  عىل  منتظمة  العامل  فـي  الثقافات  بني 
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زاحفة  ثقافات  خاضعة؛  وأخرى  مسيطرة  ثقافات  خمتّلة:  معيارية  ثنائيات  منها  دت  وتولَّ
ق  التفوُّ بنزعة  مسكونة  ثقافات  مستباحة؛  أو  الذات  عىل  ومترشنقة  منكمشة  وأخرى 
وأخرى  الذاتية  املركزية  بداء  مصابة  ثقافات  بالدونية؛  الشعور  وطأة  حتت  ترزح  وأخرى 
ك بوهم  يراد هلا أن تستبطن الشعور باهلامشية؛ ثقافات تّدعي الكونية وأخرى شديدة التمسَّ
األصالة... إلخ.  وليس مردُّ تلك الثنائيات التقاطبية إىل اختالٍل فـي التوازن الثقافـي، أو 
فـي التوازن بني ثقافات قوية ومتقّدمة، تتمتع برتاكٍم للقيم هائٍل، وأخرى ضعيفة ضْعَف 
ُه ـ فـي املقام األّول ـ إىل أن العالقة بني  البنى االجتامعية األخرى فـي جمتمعاهتا، وإنام مردُّ
قدًرا  إّن  بل  والتناُفس.  التناُزع  املادية:  املصالح  به  انحكمت  ما  بمثل  انحكمت  الثقافات 
من الداروينية الثقافـية لـم يربح العالقة تلك حتى حينام كان االّدعاء شديًدا بالرغبة فـي 
التعاون وبناء احلوار فـي خطابات املجتمعات الغربية التي نَمت فـيها نزعات اهليمنة. ومع 
ذلك، لـم يعدم عهد ما قبل العولـمة وجوَد أشكاٍل خمتلفة من التبادل الثقافـي بني األمم 
ف من وطأة قانون املنازعة من أجل السيطرة واهليمنة، ووّفر البعَض اليسري من  ول خفَّ والدُّ

فرص استقاللية الثقافات الوطنية فـي عامل اجلنوب وشعورها بذاتيتها.
أفصحت إرادُة احلوار والتبادل الثقافـي عن نفسها هنا وهناك، فـي بلدان الغرب وفـي 
بلدان اجلنوب، فـي سياسات ثقافـية عّدة لـم يكن بعُضها خيلو من أهداف أخرى مضَمرة 
غري التعاون واحلوار. إذا تركنا، جانًبا، األطر واملؤسسات الدولية التي نشأت فـي ِحضن 
التي  أو  «اليونسكو»،  مثل  األمم،  بني  الثقافـية  العالقات  دت  وتعهَّ املتحدة  األمم  منظمة 
من  قدًرا  اكتسبت  ومؤسسات  أطٌر  ألّهنا  ـ  إقليمية  واحتادات  منظامت  حضن  فـي  نشأت 
عىل  الدول  بني  جرى  العاملية  الثقافـية  العالقات  معظم  أن  سنلفـي  ـ  والنزاهة  الصدقية 
نحٍو ثنائي، وخاصة بني البلدان املتجانسة ثقافـي�ا، املختلفة لغوي�ا، كبلدان الغرب األورويب 
ا ولغوي�ا، كبلدان أمريكا الالتينية والوطن العريب، أو (بَني)  واألمريكي، أو املتجانسة ثقافـي�
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اللغة،  فـي  االشرتاك  أو  وخمّلفاُهتا  الكولونيالية  احلقبة  مواريُث  بينها  ربطت  التي  تلك 
عرش  التاسع  القرنني  فـي  األورويب  لالستعامر  خضعت  (التي  الثالث»  «العامل  بلدان  بني 
ا (آسيا والوطن العريب). وكام حصلت وجوٌه  ا (إفريقيا) أو جزئي� والعرشين)، اشرتاًكا كلي�
من التعاون فـي العالقات الثقافـية هذه، سعت بلدان كربى ذات إمكانيات إىل نرش ثقافتها 
ولساهنا فـي بلدان اجلنوب، من طريق مراكزها التعليمية والثقافـية واللغوية العاملة فـيها 
واملنشورات  الكتب  سوق  نطاق  اّتساِع  فضًال عن  الديبلوماسية،  ببعثاهتا  واملرتبطة، غالًبا، 
بلدان  إىل  الغرب  بلدان  من  خاّصًة  هناك،  ومن  هنا  من  َتِفُد  التي  وصحف  جمالت  من 
ع والسيطرة  اجلنوب. وبقطع النظر عّام ختّلل التبادل الثقافـي الثنائي ذاك من أغراض التوسُّ
باسم التعاُون والتباُدلـ  خاصة من الدول (=الغربية) ذات االسرتاتيجيات الثقافـية العاملية 
ع من طريق مبدأ التعاُون والتباُدل، مع  د مرور إرادِة السيطرة والتوسُّ اهليمنوية ـ إال أن جمرَّ
ر مساحًة دفاعية حلفظ الثقافات األخرى ذاتيَتها  ما يفرُضه من احرتاٍم لسيادات الدول، وفَّ
ر، فـي الوقِت عينِه، فرًصا هائلًة للتفاعل مع معطيات الثقافات العاملية  اخلاصة بمقدار ما وفَّ
الوصف  من  أبعد  إىل  يذهب  أن  املرَء  َيَسُع  وقد  منها.  كثري  استلهام  أو  وتوطني  وقيمها، 
ثمرَة  يكون  قد  (تعاُوٌن)  إنه  يقول  بحيث  والتعاون،  التبادل  بذلك  الَظّن  حمِسًنا  والتقرير، 
ر، طويًال، فـي بيئات املثقفـني واملبدعني باحلاجة إىل التثاُقف Aculturation  (=أو  وعٍي جتذَّ
التبادل الثقافـي) وإصغاء الثقافات بعضها إىل بعض بل واالنتهال بعضها من بعض. وإْن 
دائًام،  تكن،  لـم  الثقافـي  التبادل  سياسات  فإّن  ـ  ا  جزئي� صحيًحا  يكون  وقد  ـ  ذلك  صحَّ 
سياسات كولونيالية متجّددة فـي أرديٍة خمملية، بل محلت عليها ـ أيًضا ـ سلطُة أفكاٍر رائجة 
فـي املجتمع الثقافـي الغريب؛ املجتمع الذي يصل صوُته هناك ـ ال هنا ـ إىل مراكز القرار، 
فـيْحمل هذه عىل التعبري عنه وفـي أقّل األحوال، عىل أخذه فـي احلسبان واالستفادة منه 

عند االقتضاء.
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آليات  ف  توقُّ امتداد  فـي  للعولـمة،  التكويني  االنفجار  مع  السريورة  هذه  ف  ستتوقَّ
بدًال  وهكذا  احلامئية.  واجلدران  احلدود  واهنيار  القومية،  والسيادات  الوطنية  الدول  عمل 
ف قانوًنا آخر هو الفعل املهيمن  من أن يبقى قانون التفاعل الثقافـي سارًيا (=ولو أنه ُيغلِّ
من مركٍز عىل أطراف)، ستؤول التوازنات اجلديدة إىل حاٍل من الفعل الثقافـي الواحدي ـ 
بل األوحدي فـي ابتداِء أمِره ـ الصادر من املركز الثقافـي العولـمي األقوى (األمريكي)، 
والزاحف عىل األطراف واهلوامش؛ هذه التي لـم تكن فـي أّوِل أمِرها ـ أعني فـي مطالع 

تسعينيات القرن العرشين ـ جنوبيًة أو «عاملثالثية»، حًرصا، بل أوروبية أيًضا.

ـ٤ـ
كام  االسرتاتيجية،  والدراسات  القومي  األمن  دراسات  ميدان  فـي  الباحث  َيْلحظ 
للدراسات  الكامل  شبه  الغياب  ظاهرَة  الثقافـية،  والعالقات  الثقافة  ميدان  فـي  الباحث 
الدائرة عىل موضوع األمن الثقافـي فـي املرحلة التارخيية السابقة خلواتيم عقد الثامنينيات 
املسألَة،  دراساُهتم  تامخت  ّممن  الثقافة  مسائل  فـي  الباحثون  وحتى  العرشين.  القرن  من 
املنافسة  سؤاُل  فـيها  َشَغلهم  إنام  ا،  إشكالي� هبا  ِفل  َحتْ أو  ختصيًصا  إليها  تنرصف  أن  دون  من 
ع والفشّو والسيادة ـ أو سؤال  الثقافـية ـ فـي حالة الثقافات التي كانت تتنازع عىل التوسُّ
احلفاظ عىل اخلصوصيات الثقافـية أو املوروث، فـي مقابل ثقافات تتحداها باسم الكونية 
ـ فـي حالة الثقافات القومية األخرى، غري الغربية، التي وجدت نفسها، منذ هنايات القرن 
الثامن عرش، فـي حالة دفاٍع عن النفس ـ شأن الثقافة العربية. وليس معنى الغياب ذاك أّن 
فكرة األمن ما كانت َتِرُد فـي األذهان أو تشغل الفكر، عند البحث فـي املسألة الثقافـية، 
وإنام القْصُد أنه لـم ُيَعربَّ عنها فـي مفهوٍم معلوٍم مثل مفهوم األمن الثقافـي. وقد يكون مردُّ 
اإلحجام عن استخدام املفهوم هذا إىل أّن األمن كان فـي مجلة ما ُيْدرس فـي ميدان العلوم 
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يسًريا  يكن  لـم  خمصوًصا  معًنى  ـ  السبب  لذلك  ـ  اكتسب  وأّنه  واالسرتاتيجية،  العسكرية 
نْقُلُه من جماله التداويلِّ املرجعّي وتوظيُفه فـي ميداٍن درايسٍّ خمتلف، كامليدان الثقافـي، عىل 
نْته فـيها، فبات  الرغم من أّن علوًما إنسانية أخرى، مثل العلوم االقتصادية، استضافته ووطَّ

ِمن ُعّدة اشتغاهلا املفهومي.
سبٍب  إىل  ُيَردُّ  ليس  ذاك  الغياب  فـي   األمر  أّن  هذا،  املْعِرض  فـي  عندنا،  ِمْرَية  وال 
معرفـي من نوع النقص فـي تفاُعل ميدان الدراسات الثقافـية مع ميادين معرفـية أخرى، 
مثل ميدان الدراسات األمنية والعسكرية واالسرتاتيجية واالقتصادية؛ وال هو ُيَرّد إىل إرادة 
الدولية،  املنازعات  أتون  فـي  الثقافـية  بالعالقات  فـي عدم الزّج  هبا ـ  ـ موًعى  (معرفـية) 
ُرُه أو ـ عىل األقل  أو التعبري عنها بمفردات حربية ...، وإنام للغياب ذاك «أسباب نزول» تربِّ
حينها (نعني  بلغت  قد  تكن  لـم  الوطنية  الثقافات  عىل  املخاطر  أّن  مجلتها  وفـي  ه؛  تفرسِّ ـ 
األمن  بلغة  الثقافـي  التداُفع  عن  التعبري  إىل  احلاجة  تفرض  التي  احلدود  عاًما)  ثالثني  قبل 
احلامية  املنافسة،  املامنعة،  الدفاع،  نوع:  من  أخرى  مفردات  تكفـي  كانت  لقد  ومفرداهتا. 
الثقافـية، االستقالل الثقافـي...، أو أخرى ـ أكثر إجيابية ـ مثل: التثاقف، احلوار، التفاهم، 
الثقافات:  بني  العالقة  واقع  عن  للتعبري  الكونية...،  الثقافـية  القيم  صناعة  فـي  املشاركة 
يزال  ال  احلني،  ذلك  فـي  الوطنية (=القومية)،  الثقافة/الثقافات  عرص  كان  وإجياًبا.  سلًبا 
ا فـي امتداد استمرار نفوذ الدول الوطنية وسلطان سياداهتا؟ وأقىص ما كانت ختشاه  مستمر�
الثقافات (الغربية) القوية من األقوى منها (هو) مزامحُة األخرية هلا وإضعاُف نفوذها فـي 
مناطق نفوذها التقليدية (عىل منوال خشية الثقافات األوروبية من مزامحة الثقافة األمريكية 
هلا). كام أّن أقىص ما كانت ختشاه الثقافات غري الغربية أو اجلنوبية ـ ومنها ثقافُتنا العربية ـ 
أن تفرض عليها عالقاُت القوة الثقافـية (=ميزان القوى الثقافـي) البقاء فـي مواقع دفاعية 
فـيها  نستعري  أخرى،  بعبارٍة  املنافسة:  سريورة  فـي  االنخراط  من  حترمها  أن  أي  سلبية، 
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احلدَّ  االختالل  من  بلغت  قد  الثقافـية  القوى  موازين  تكن  مل  والعسكرية،  األمنية  املفاهيم 
س، داخل  الذي هيّدد ثقافاٍت فـي العامل كثريًة بالذوبان أو االضمحالل أو االنمحاء ليؤسِّ

هذه، فكرَة األمن الثقافـي.
ا هائًال عّام كانْته طوال عقوٍد، بل قرون، َخَلْت لرتتسم  ً مع العوملة ستتغّري الصورة تغريُّ
فشيًئا  شيًئا  اجلديدة؛  الت  التحوُّ موجاُت  دْهتا  ولَّ التي  اجلديدة  اهلواجس  مادِة  من  أخرى 
ر فـي  يّتسع نطاق استخدام مفهوم األمن فـي الدراسات الثقافـية، ويصبح مألوًفا أن ُيفكَّ
املحكومة  الدولية  العالقات  منظومة  من  يتجزأ  ال  جزٌء  هي  بام  ة  البْينيَّ الثقافـية  العالقات 
األمن  مفهوم  سيُكّف  لذلك،  وتبًعا  األثناء،  وفـي  واسرتاتيجياته.  القومي  األمن  بقواعد 
همهم خصوُمهم  باالنكفائية  الثقافـي عن أن يستمّر مسألًة خالفـية بني القائلني به ـ ّممن يتَّ
واالنسجان فـي أقفاص «األصالة» أو اخلصوصية، وبرفض التثاقف والكونيةـ  و(بني) دعاة 
حترير الثقافة من القيود اهلوياتية (القومية) وَفْتِحها عىل التفاعل عىل قاعدة األفق اإلنساين 
املشرتك ـ ّممن يتهمهم خصوُمهم بَضعف الشعور القومي وباالستالب الثقافـي ـ وسيلتقي 
املْحِدقة  باألخطار  ك  املشَرتَ الشعور  عىل  مًعا،  ليجتمعا،  الطريق  منتصف  عند  النزاع  فريقا 
اهلوجاء، وما  عواصف العولـمة  د كيان الثقافة، ومعها منظومة القيم، من  التي باتت تتهدَّ
ك  ِمله رياُحها االقتالعية من قيم نقيضة: رسعان ما أْدرَك دعاُة الكونيِة والتثاقف واملشَرتَ َحتْ

اإلنساين أّن مصَريها إىل هتديد ما اعتقدوا، طويًال، أّنه كوينٌّ وإنساين.
ِدق باألمن الثقافـي  واألدعى إىل االستيقاف واالعتبار، أّن َمن بكروا فـي االنتباه لـام ُحيْ
املستهولَني  مجلِة  فـي  عادًة،  ُحيَسبون،  الذين  أولئك  من  يكونوا  لـم  العولـمة،  أخطار  من 
أبناء  أي  ـ  اُألباة  الروافض  ُمَداَفعَة  إّياها  ُمداِفعًة  واملْسَتِويَن  هلا،  املْنِكرين   ، التغريُّ حوادَث 
اجلنوب و «العامل الثالث»: ونحن منهمـ  وإنام كانوا من أبناء املراكز (=امليرتوبوالت الغربية) 
رشق  فـي  يكونوا  بأن  اجلغرافـيا  َحَكَمِت  َمن  وخاصًة  ومثقفـني،  ساسًة  أعياهنا:  ومن 
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الغرب ال فـي غربه؛ أي أوروبيني. وكان املسكونون منهم بالنزعة القومية واالستقاللية، 
وكان  الثقافـية؛  العولـمة  ضدَّ  عقريَهتم  الرافعني  هؤالء  فـي  األْظهَر  التخصيص،  عىل 
الرئيس  ميرتان،  فرانسوا  أن  َينسى  مّنا  من  مشاهريهم.  أشهَر  التحقيق،  عىل  الفرنسيون، 
الفرنيس االشرتاكي الراحل، خاض معركًة عسريًةـ  فـي أوائل تسعينيات القرن املايضـ  كي 
ة الذاهبة، حكًام، بأمنها وسيادهتا حتت  ر الثقافة (الفرنسية) من عبء أحكام التجارة احلرَّ حيرِّ
عنوان «االستثناء الثقافـي» (l´Exception culturelle)؛ وهو تعبٌري استلهم  سياسات أندريه 
ته وزارة الشؤون اخلارجية،  مالرو ـ حينام كان وزيًرا للثقافة فـي أواخر اخلمسينيات ـ وتبنَّ
ا  فـي العام ١٩٩٠، درًعا فـي وجه العولـمة الثقافـية (=األمريكية). وما كان ميرتان سلفـي�
ك  منغلًقا ـ وال حكومُته كانت كذلك، وال االشرتاكيون وال الفرنسيون عموًما ـ حني متسَّ
وليست  ودامهًة  حقيقيًة  الثقافـي  اهلضم  أخطار  كانت  فلقد  الثقافـي»؛  «االستثناء  بسياسة 
ا بأّن إصابة الثقافة القومية وأمنِها فـي  سات َمَرضية؛ مثلـام كان الوعُي حاد� خياالت وتوجُّ
مقتل، إيذاٌن  بمْحو الكيانية الفرنسية التي لـم يعد بني يدْهيا ـ بعد االستسالم االقتصادي 
مرتاٍس  آخر  الثقافة:  غري  ـ  األمريكي  السّيد  أمام  والديبلومايس  قاين (=التكنولوجي)  والتِّ

وجبهٍة دفاعية.
ٍر للتحّفظ عىل ُحّجية األمن الثقافـي بذريعِة أنه يغّذي  هل بعد السابقة الفرنسية من مربِّ

املقاالت االنكفائية: «األصالية» والسلفـية؟!
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ـ٥ـ
األول،  املقام  فـي  أمريكيًة،  كانت  األقطاب؛  متعددَة  ميالدها،  غبَّ  العولـمة،  تُكِنِ   مل 
عقد  انتصاف  مع  إال  هبا  االلتحاق  شوط  تقطع  واليابان)  الغربية (أوروبا  البلدان  تبدأ  ومل 
مضامر  فـي  األخرية،  هذه  به  ظفرت  الذي  النجاح  أن  غري  املايض.  القرن  من  التسعينيات 
املنافسة  نطاق  فـي  نظٌري  نجاٌح  ْقُه  ُيساِوِ لـم  والعلـمية،  والتكنولوجية  االقتصادية  املنافسة 
املتحدة  للواليات  ـ  الثقافـية  القيم  سلطان  ـ  الثقافـي  السلطان  ظّل  لذلك  الثقافـية. 
ألسباب  أحٌد  عليه  يزاُمحها  ال  اليوم،  حتى  هلا  معقودًا  َبِرح  ما  وهو  العامل،  فـي  (وثقافتها) 
العلـمية  مؤسساهتا  وقّوة  العامل،  فـي  (اإلنكليزي)  لساهنا  انتشار  سعة  أقّلها  ليس  عديدة 
عىل  بالتايل،  وقدرهتا،  واإللكرتوين  اإلعالمي  الفضاء  عىل  بسيطرهتا  ناهيك  واجلامعية، 
تسويق قيمها ومعايريها فـي العامل اخلارجي. عىل أّن ّرس ذلك السلطان الثقافـي ال يكَمن 
ُه إىل ما تتمتع  ٍق ما للثقافة األمريكية، من حيث هي ثقافٌة ومنظومُة قيم، وإنام مردُّ فـي تفوُّ
به (أمريكا) من موارد قّوة تتوّسلها لفرض سيطرة قيمها الثقافـية. ويكفـي املرَء  ـ  مصداًقا 
قبيل معيار القيمة (الثقافـية)  ـ من  الوسائلية  م معايري أخرى، غري املعايري  لذلك ـ أن حيكِّ
والكثافة اجلاملية والغنى الرمزي ـ  ليتبنيَّ أن املقارنة ال جتوز بني ثقافات غنية وعريقة، مثل 
الثقافة الفرنسية أو األملانية أو اإليطالية أو الروسية أو اهلولندية، وثقافٍة دوهنا تراكًام وعراقًة 
مثل الثقافة األمريكية. وألّن الفجوة كبريٌة، عىل صعيد موارد القوة احلاملة لسلطان الثقافة، 
بني أمريكا وبلدان الغرب، كان عىل هذه البلدان  ـ  وفرنسا أظهرها ـ  أن تتحّسس كثًريا من 

خماطر العولـمة الثقافـية عليها، فرتفع عقريهتا حتذيًرا.
القيم  زحف  من  الغربيَة  املجتمعات  َحلقِت  التي  األرضار  مستوى  َيُكن  ا  وأي� أنه،  عىل 
عامل  من  والقيمي  الثقافـي  الّسباق  رهان»  فـي«  أكرب  خاٍرس  من  ما  العولـمية،  الثقافـية 
قَيِمِه/ِقَيمها  فـي  لَضْعٍف  أخرى،  مّرًة  اخلرسان،  وليس  العربية.  البالد  وضمنه  اجلنوب، 
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مثًال،  واهلندية  والعربية  والصينية  (اإلسبانية  لغاهتا  انتشار  فـي  ملحدوديٍة  وال  الثقافـية، 
هذا  جمتمعات  افتقار  إىل  ُيْعزى  وإنام  واألمريكية)،  األوروبية  اللغات  من  تداُوًال  أوسع 
العامل  ـ  ما خال الصني ـ إىل موارد القوة احلاملة للقيم الثقافـية، أو القمينة بصّد عمليات 
البنيان  فـي  متزايد  ٌع  تصدُّ يزال،  وما  ه،  كلِّ هذا  من  د  تولَّ ولقد  العوملي.  الثقافـي  الزحف 
السائدة،  القيم  ملنظومات  االجتامعية؛  للفضاءات  كاملة  واستباحات  والقيمي،  الثقافـي 
ولألفكار واألذواق واملخاييل، وبالتايل، شلٌّ أو تعطيٌلـ  شبه تامـ  لعمل املؤسسات واألطر 
االجتامعية التقليدية التي ظلت تنهض، لردٍح طويٍل من الزمن، بأدوار التنشئة االجتامعية 
والرتبية والتكوين والتثقيف؛ أي تلك التي كانت وظيفُتها املزدوجة هي إنتاج وإعادة إنتاج 
النظام الثقافـي والقيمي فـي املجتمع، وتشكيل الرموز واألذواق واملعايري التي هبا تتحقق 

عملية االندماج االجتامعي، وتنتقل اخلْربات املجتمعية اجلْمعية والتارخيية من جيل جليل.
فـي ما مىض  ـ  قبل العولـمة نعني ـ لـم َخيرج بناُء الكيان الثقافـي والقيمي عن نطاِق 
عمِل اآلليات واألدوات واملؤسسات الذاتية املتوّلدة من املجتمع الوطني والدولة الوطنية؛ 
فهذه، من غري سواها، أو بأثٍر قليٍل من سواها، هي ما كان يعود إليه إنتاج الكيانية الثقافـية 
والقيمية: الفردية والعامة. ولقد مثلِت األرسة، ابتداًء، ثم املدرسة تالًيا (وإىل حدٍّ ما املسجد 
والكنيسة) أْفَعل تلك األدوات واملؤّسسات فـي مضامر التنشئة االجتامعية والثقافـية: تربيًة 
وتكويًنا. بل إهنام كادتا أن حتتكرا، لزمٍن طويل، هاتيك الوظائف من دون أن تنافسهام عليها 
غُريها من املؤسسات االجتامعية األخرى، كالقبيلة والعشرية والطائفة واملذهب، حتى إن 
كانت بعُض ِقيم هذه مترُّ إىل الناشئة من طريق الرتبية اُألْرسية، وأحياًنا، من طريق التكوين 
هشاشًة  تعاين  فـيها  الدولُة  مازالِت  التي  اجلنوبية (والعربية)  البلدان  فـي  املدريس؛ خاصة 
فـي التكوين وفـي التوازنات، بسبب االنقسامات األهلية، ورسوخ الوالءات العصبوية، 
ـ  َثمَّ  من  ـ  الدولة)  نعني   =  ) واضطرارها  االجتامعي،  االندماج  فـي  الفادح  والنقص 
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لـمداهنة تكويناهتا األهلية من باب املراعاة االضطرارية، أو كسًبا لوالئها، أو لغري ذلك من 
اغرتاضات سياسية تغرتضها.

متطاولة،  ألزماٍن  املؤسستان،  هاتان  هبا  هنضت  التي  الرتبوية  االجتامعية  الوظيفة  لكّن 
بقيت  نعم،  مىض.  ما  فـي  هلا  كانت  التي  عينِها  واملفعولية  الفاعلية  عىل  تنطوي  تُعد  لـم 
عليه،  درجَتا  الذي  أي  التقليدي،  التكويني  الرتبوي  الدور  تؤديان  املدرسة  ومعها  األرسة 
حتتكران،  تعودا  لـم  أهنام  هو  معلوم  لسبب  بعيد،  حّد  إىل  وتضاءلت  ت  قلَّ تأثرياهتام  لكن 
وحدمها، تأدية دور التكوين والتنشئة والتلقني. كان ذلك قد بدأ يتبّني فـي أشكاٍل جنينية، 
وفـي درجاٍت دنيا منه، منذ حصلت ثورة اإلعالم السمعي « ثورة الرتانزستور»، ثم أعقبها 
اإلعالم التلفزي، بدًءا من مطالع الستينيات من القرن العرشين. وما لبثت موجة استخدام 
أرشطة الكاسيت، ثم أرشطة الفـيديو، أن قّدمت دفعًة جديدة لـامدٍة ثقافـية إعالمية جديدة 
والرابطة  السيايس  احلزب  حتى  وال  والكتاب،  واجلريدَة  واملدرسَة  األهَل  مصدرها  ليس 
الثقافـية. واألهّم أّن تلك املصادر اجلديدة للتكوين وتشكيل الوعي والذوق، باتت متوافرة 
املدريس  التعليمي  النظاُم  فـيه  يستطع  لـم  وقٍت  فـي  بلد،  كّل  فـي  اجتامعي  قطاع  ألوسع 
التي  والرتبوية  الثقافـية  املزامحة  أشكال  أوىل  إذن،  تلك،  كانت  مجيًعا!  السكان  يشمل  أن 

م، فـي وجه األرسة واملدرسة. انتصبت، بقّوة أحكام التحديث والتقدُّ
ومع ذلك، ما كان يسع الراديو والتلفزيون ورشيط الكاسيت والفـيديو فـي ذلك احلني؛ 
نعني قبل عقد التسعينيات، أن يزحزح مكانة األرسة واملدرسة االجتامعيتني حتى وإن هو 
نال من وظائفهام؛ ذلك أّن وسائط االتصال واملعرفة تلك اشتغل أكثُرها فـي احلّيز الوطني، 
التلفزيون  برامُج  اخلطر.  احتامالت  من  يقّلص  كان  ّمما  الدولة،  من  مراقبُتها  يسًريا  وكان 
رسمية ومراقبة؛ واإلذاعات األجنبية غري املرغوب فـيها يمكن التشويش عىل موجات بثها؛ 
واألفالم املعروضة فـي صاالت العرض السينامئية أو أرشطة الفـيديو املسموح بتسويقها 
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مراقَبة هي األخرى. نعم، كان يمكن نسخ أرشطة ممنوعة وتداوُهلا فـي اجلامعات، أو توزيع 
خطب دينية حتريضية عرب الكاسيت، لكّن ذلك ما كان يستطيع هّز التوازن الثقافـي العام 
يشء؛  كّل  تغريَّ  حتى  وثقافتها  العولـمة  موجات  بدأت  إن  وما  الوطنية.  الدولة  فـي عرص 
حدود  إىل  ذلك  فـي  تا  زوِمحَ ُقل،  أو،  التقليدية  أدوارمها  تأدية  عن  واملدرسة  األرسة  كّفت 
إجبارمها عىل أداٍء متواضع، ولكن قابٍل للـمحو من عمل آليات أخرى، بل كّفت الدولُة 

الوطنية نفُسها عن محاية نفسها من اقتالٍع عنيف!

ـ ٦ـ
به  تضطلع  أن  يمكن  لـام  متواضعة  حدوًدا  الثقافـية  قيمها  وزحُف  العولـمُة  رسمت 
األرسة واملدرسة من أدواٍر فـي التنشئة االجتامعية والتكوين والتوجيه. ُزوِمحِت األخريتان، 
َلِت الثورُة التكنولوجية  ة، من أدواٍت وأجهزٍة ومؤسساٍت فعَّ عىل نْحٍو ال سابق له فـي اِحلدَّ
واملعلوماتية احلديثة أدوارها وضاعفت من حجم تأثرياهتا فـي هندسة املجال االجتامعي، كام 
فـي إنتاج منظومات القيم، وصناعة األفكار، وقولبة األمزجة، وتنميط املعايري واألذواق. 
دًة من أسباب القوة، أو من أسباب  وبينام كانت مؤسسات التنشئة االجتامعية والتكوين جمرَّ
العولـمة)،  وتقليدية (بمعايري  ضعيفة  موارد  من  لدهيا  بام  مكتفـيًة  التنافس،  موارد  حيازة 
بل  املفعول،  عالية  هائلة:  وعلمية)  (تكنولوجية  بموارد  الثقافـية  العولـمة  آليات  متتعت 
شديدة الفتك بالنظام التقليدي ـ الثقافـي والِقَيمي ـ املوروث الذي تستهدفه وتقع عليه. 
فـي  والتكنولوجيا،  العلـم  ميداين  فـي  هائلة  ثورٍة  رحم  من  تلك  اآلليات  خرجت  لقد 
املجال  من  ونتائجها  ثمراهتا  تسخُري  انتقل  ما  ورسعان  العرشين،  القرن  من  األخري  الثلث 
العسكري ـ الذي تلّقاها ابتداًء ـ ثم من املجال االقتصادي (الصناعي والزراعي) إىل املجال 
اإلعالمي واملعلومايت، بام هو الفضاء األرحب الشتغال كلِّ اسرتاتيجيٍة تروم السيطرة عىل 
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املجتمعات والثقافات والعقول واملخاييل، من نوع االسرتاتيجيات الثقافـية اجلديدة لقوى 
العوملة ولـمراكزها الكربى عىل وجه اخلصوص.

لـم تُكِن املدارُس واجلامعات ودور النرش ودور الصحافة والبِْعثات التعليمية واملراكز 
الثقافـية  األدوات  هي  العريب،  الوطن  بلدان  ومنها  اجلنوب،  بلدان  فـي  األجنبية  الثقافـية 
عىل  ا  ثقافـي� املوطوءة  البلدان  فـي  الثقافـية  قيمها  سلطة  إلنفاذ  العوملة  قوى  لتها  توسَّ التي 
نحو ما كانْتُه حال السيطرة الثقافـية الغربية فـي احلقبة ما بعد الكولونيالية (نعني فـي حقبة 
تبعية الدول الوطنية فـي اجلنوب للمرتوبوالت الغربية) وإنام كانت األدوات اجلديدة، التي 
لتها مؤسسات  امتطِت العولـمُة صهَوهتا ثقافـي�ا، إعالميًة ومعلوماتية بالدرجة األوىل؛ وقد مثَّ
اإلعالم الفضائي والشبكة العنكبوتية للمعلومات، وقد انترشت فـي العامل انتشار النار فـي 
ر السرتاتيجيات السيطرة الثقافـية ما لـم تكن تقوى عىل توفـري نظائرها  اهلشيم، وباتت توفِّ
من اإلمكانيات أّي أدوات أخرى فـي املايض. وهكذا مع اتساع نطاق إنشاء حمطات إعالمية 
والثقافـية وفـي  احلاسوب املعلوماتية  إنتاج برامج  والتوسع فـي  فضائية، عابرة للحدود، 
تسويقها (باإلنكليزية، ابتداًء، ثم بلغات أهل األرض كافة تالًيا)، أصبح النظام السمعي ـ 
فـي  الثقافـية  السيطرة  السرتاتيجيات  األساس  الوظيفـي  النظام  هو  واملعلومايت  الَبرصي 
العامل (وعىل العامل). ولقد زاد من قدرة هذا النظام عىل ممارسة مستوياٍت عالية من التأثري 
استقباِل  اقتناء أجهزته من أدوات  أّن  الثقافـية املرَسلة،  الذي خياطبه، باملادة  اجلمهور  فـي 
بثِّ األقامر الصناعية أو من حواسيب، بات ممكًنا لرشائح واسعة من املجتمعات (والقدرة 
ٍن ما، مفَرتض، فـي القدرة الرشائية للناس، وللفئات  عىل االقتناء تلك مل تكن نامجة من حتسُّ
لبث  ما  ثم  أقرب).  االستهالكية  القيم  نفوذ  تأثري  إىل  هي  وإنام  خاصًة،  الفقرية  االجتامعية 
أن أفىض إدخال النظام اإلعالمي ـ املعلومايت فـي برامج اهلواتف املحمولة إىل حتويلها إىل 

حامٍل تقاين إلنتاج ثقافة مجاهريية!
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دخلت ثقافة العولـمة إىل عقِر كلِّ داٍر فـي العامل من طريق هذه الوسائط اجلديدة، وبات 
فـي وسعها أن جتد فائًضا من حاجتها إىل مستهلكني تتزايد أعداُدُهم كّل يوم، خاصًة من 
فئات األطفال واملراهقني والشباب. حتى الذين لـم َيِلجوا مدارس، وُهم ُكثر فـي بلدان 
جمتمعاُهتم  ُتنجْبها  لـم  أفكار  وبمنظومات  املعلومات  بمصادر  يتصلون  أمسوا  اجلنوب، 
ـ  تلك  الوسائط  فـي  املعروضة  املواد  أّن  ذلك  عىل  وَسَاعد  ألُِفوها.  وال  الثقافـية  وبيئاُهتم 
سمعية كانت أو برصية ـ ُعِرضت بلغات َخلق اهللا مجيًعا، بغيَة مضاعفِة أسباب التأثري. أما 
املادة البرصية ففـي َغَناء، عادًة، عن املصاحبة اللغوية، بل وآثاُرها فـي املتلّقي تكون أشّد 
دة. لذلك أطلقنا عىل ثقافة العولـمة،  من املادة املكتوبة بل، حتى، من املادة السمعية املجرَّ
الثقافة  اسم  واإللكرتونية،  اإلعالمية  وأدواهتا  العولـمة  ركاب  فـي  املحمولة  الثقافة  أو 
اجلامهريية، ونضيف، للتدقيق، الثقافة اجلامهريية العاملية: التي من سامهتا توليد االصطفاف 
فـي  تفاُوٍت  من  بينهم  يقوم  عّام  بمعزل  تلّقيهم  ِفْعل  املتلقني،وتوحيد  مجهور  لدى  األفقي 
مستوى املعرفة أو فـي اإلدراك، ومن اختالٍف فـي اللغات والثقافات واألجناس. وهذه 
هي  الشعبية  الثقافة  ألّن  اجلامهريية؛  والثقافة  بينها  كثريون  خيلط  التي  الشعبية،  الثقافة  غُري 
وهي  ما،  شعٌب  ُيْنتِجها  التي  ـ  واملرسومة  واحلركية  الشفهية  ـ  والرموز  اإلبداعات  جمموع 
أيضًا، غري  الّربية (Culture Sauvage)، وهذه،  الثقافة  اسم  ما تطلق عليها األنثروبولوجيا 
نة،  الثقافة العاملة (Culture Savante)؛ ثقافة النخب أو الثقافة الوطنية (القومية)؛ ألهنا مدوَّ
غري حمكية، وقائمة عىل ُنُظٍم معرفـية وعلـمية ُمَقوَعدة َحيتل فـيها التقليد الكتايب (= نسبًة 

ًزا.  إىل الكتابة) مركًزا رئيًسا ومميَّ
«الشخصية  حصون  آخر  تستبيح  أن  اهلائل،  الثقافـي  الزحف  هبذا  العوملة،  قوى  أمكن 
واألمن  والسياسَة  االقتصاَد  املادية  العوملُة  استباحِت  أِن  بعد  الثقافة،  هو  الذي  الوطنية»، 
والسيادة الوطنية، وأجربت العامل (غري الغريب) عىل أن ينضوَي حتت أحكام قوانينها اجلائرة. 
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وهي أنجزت، من قناة الثقافة واالكتساح الثقافـي، وبأقّل كلفٍة مادية، ما لـم ُتنِجزه من قناة 
ِت الفضائياُت اإلعالمية الكربى وشبكات  السياسة واحلرب واهليمنة االقتصادية؛ فلقد أدَّ
والبوارج احلربية  تؤديه األساطيل  كانت  االسرتاتيجية ما  واملهامت  األدوار  من  اإلنرتنت، 
قلنا،  لذلك  حرير!  من  وُقّفازاٍت  خمميل  نحٍو  عىل  ولكن  بعيد،  غري  زمٍن  فـي  واجليوش 
ونقول، إّن املعركة من أجل صْون األمن الثقافـي ـ  وهي اليوم عسرية وقواها غُري متكافئة 
ـ هي آخر معركٍة تبّقت للدولة واملجتمع، عىل السواء، حلفظ البقاء فـي عاملٍ عقيدُته القّوة.

ـ٧ـ
من النافل القول إن النظام اإلمرباطوري اإلعالمي، السمعيـ  البرصي، الذي تعاظمت 
فتوحاُته واتسعت رقعُته فـي سياق العوملة؛ والنظام املعلومايت اإللكرتوين الضخم، الذي 
َد  جمرَّ ـ  للدقة  ـ  أو  ا،  إعالمي� نظاًما  كونه  عن  ختّىل  فـيه،  يستدجمه  أن  قبل  ر  التطوُّ فـي  ساَوَقُه 
الثقافة  إلنتاج  مركزي  نظاٍم  إىل  ليتحّول  قبًال،  كاَنه  ما  نحو  عىل  فحسب،  إعالمي  نظاٍم 
األنثروبولوجي (األملاين)  بمعناُه  الثقافة  مفهوم  هنا،  نستخدم،  ونحن  وتسويقهام.  والقيم 
ا كانت أشكاُهلا (=مكتوبة، شفهية، َبَرصية،  بام هي جمموع التعبريات، الفردية واجلامعية، أي�
املجال  وفـي  والفكري،  املعرفـي  املجال  متظهرها (=فـي  جماالُت  كانت  ا  وأي� َحَركية...)، 
املفهوم  اكتسبه  الذي  املعنى  عيُنه  وهو  اليومي...)؛  املعيش  وفـي  العمومي،  االجتامعي 
التقاليد  نزوح  بعد  أي  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  املعارصة  األمريكية  االستخدامات  فـي 
ِد  ، متعدِّ ألـامينٍّ ِعْلـم  من  مجلِة ما َنَزح  فـي  املتحدة،  الواليات  إىل  السوسيولوجية األلـامنية 
التخصصات، هرًبا من بطش النازية بالفكر. ومع أّن املدارس واجلامعات واملعاهد ومراكز 
وسواها  واألحزاب  واملساجد  والكنائس  النرش،  ودور  الصحافة  ومؤسسات  الدراسات، 
ه، استمرت فـي تأدية أدوارها التعليمية والتثقيفـية، طيلة هذه احلقبة املمتّدة  فـي العامل كلِّ
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اإلعالمي  النظاَم  والفاعلية،  األداء  فـي  تضارع،  أن  استطاعت  ما  أهنا  إال  العوملة،  من 
االتصال  ووسائُل  العنكبوتية  الشبكُة  كام  اإلعالمية،  الفضائياُت  متتعِت  فلقد  واملعلومايت؛ 
املعارصة  التكنولوجية)   =) قانية  التِّ الثورة  هلا  رْتُه  وفَّ نوعيٍّ  ٍق  بتفوُّ األخرى،  اإللكرتونية 
فـي  سادرة  والتثقيف  والتكوين  والرتبية  التنشئة  مؤسسات  ظّلت  بينام  املعلومات،  وثورة 
مناهجها التقليدية أو، فـي أحسن أحواهلا، متطفلًة عىل مائدة تلك الثورات اجلديدة تأخذ 

منها بمقدار.
ـ  املعلومايت  ـ  الفضائي  اإلعالمي  النظام   =) اجلديد  العولـمي  الثقافـي  النظام  خيتلف 
فنا  عرَّ وَيْعرضها.  هبا  يشتغل  التي  الثقافـية  باختالف املادة  القديم،  نظريه  عن  اإللكرتوين) 
ثقافة العولـمة، فـي دراسٍة سابقة(١)، بأهنا ثقافة الصورة، أو ثقافة ما بعد املكتوب؛ ولـم 
نقصد من ذلك إىل القول إهنا ثقافة لـم تعد تتوّسل الكتابة أو املادة املكتوبة (= بدليل أّن حّيز 
النّص اإللكرتوين املكتوب واملنشور عىل الشبكة العنكبوتية حّيز معَتَرب، واإلقبال عليه من 
املستهلكني (القّراء) شديد)، وإنام قصدنا إىل التشديد عىل ما ُتضِمره اسرتاتيجيات اهليمنة 
وتسخري  الصورة  تكنولوجيا  توظيف  قلبها  فـي  جديدة  «رهانات»  من  اليوم،  الثقافـية، 
إمكانياهتا فـي جمال إنتاج خطاٍب ثقافـي عابٍر حلدود اللغات والثقافات والقوميات(*)، أي 
ل الصورة،  من أجل عولـمِة القيم الثقافـية املْرَسَلة عرب هذه الوسائط. واالنرصاُف إىل توسُّ
َبرصّي  خطاٌب  فالصورة  ا؛  جد� مفهوٌم  أمٌر  الثقافـية  الرسالة  نقل  فـي  البرصية،  املاّدة  أو 
قادٌر عىل َمحْل رسائل ثقافـية وقيم اجتامعية عّدة، من دون احلاجة إىل أّي مصاحبة لغوية، 
تستغني  املعروضة.  البرصية  للـامدة  ـ  املكتوبة  أو  السمعية  ـ  الفورية  الرتمجة  ذلك  فـي  بام 
قد  وما  تبليَغه،  تبغي  ما  للـمتلقي  تبلِّغ  كي  نفسها  هي  غريها  هلا  حامٍل  أيِّ  عن  الصورة 

شبكة  وفـي  الفضائيات اإلعالمية  عّدة فـي  عالـمية  لغاٌت  مت  تعمَّ حتى حينام  لـم يتغّري  (*) وهو «رهاٌن» 
اإلنرتنت منذ هنايات القرن العرشين.
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تعجز املادُة املكتوبة عن تبليغه: حتى من طريق استخدام لغِة املتلّقي. وإىل هذه احلقيقة انتبه 
مجلة هواجس  مفّكرون وفالسفة ُكثر فـي الغرب، حتى قبل العولـمة، فاستدخلوا ـ فـي 
حتليل اخلطاب الثقافـي والنّص األيديولوجي ـ اإلنتاج السينامئي(٢)واإلنتاج التلفزيوين(٣) 
واإلنتاج اإلشهاري(٤) (إنتاج اإلعالنات)، بل إنه قامت فـي الفكر الفلسفـي العاملي، فـي 
العقود األخرية، وفـي نطاق إشكاليات فلسفة التواصل، فلسفة خاصة ُعِرفت باسم فلسفة 

الصورة(٥).  
س العولـمي بمسألة الصورة وما ُتضِمره األخرية من إمكانياٍت  ، إذن، أّن التهجُّ من البنيِّ
للتواصل هائلة، لـم يكن تقليعًة أيديولوجيًة جتريبية مرصوفًة لالختبار والبحث عن األفعل، 
وإنام مبناُه عىل إدراٍك حاّد بمدى ما أحدثتُه الصورة وإنتاُج الصورة من ثورٍة هائلة فـي جمال 
د من معاينة اآلثار الكبرية التي أحدثتها  التواصل. وليس من شكٍّ فـي أّن اإلدراك ذاك تولَّ

ثورة الرتانزستور وظهور التلفاز فـي مستوى املخاطبة األيديولوجية جلمهور املتلقني. 
تلك  إىل  تنّبه  قد  الكبري،  الفرنيس  الفـيلسوف   ،Louis Althusser ألتوسري  لوي  وكان 
تأسيسية  له  دراسٍة  وفـي  املايض،  السبعينيات  عقد  مطلع  فـي  شّدد،  حني  مبّكًرا  الثورة 
عن «األيديولوجيا وأجهزة الدولة األيديولوجية(٦)»، عىل األدوار الكبرية التي ينهض هبا 
إنتاج العالقات  وإعادة  اهليمنة L’hégémonie األيديولوجية  اجلهاز اإلعالمي فـي حتقيق 
االجتامعية. ولكنه، أيضًا، (اإلدراك) الذي ألحَّ عليه درٌس سيايس معارص؛ هو نجاُح نخٍب 
مجهورها،  سياسية مناهضة للغرب فـي االستخدام األمثل لنتائج تلك الثورة فـي خماطبة 
وتأليبه عىل السياسات األمريكية والغربية، ومن ذلك ـ  مثًالـ  استخدام النارصية للرتانزستور 
ثم، تالًيا، للتلفزيون فـي إيصال خطاهبا الثوري إىل العامل العريب برّمته، واستخدام اخلميني 

رشائط الكاسيت، لتوصيل خطبه إىل مجهوره اإليراين لتجييشه ضّد الشاه واألمريكيني.
*
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ُينتجها،  التي  الثقافـية  املادة  بنوع  سابقه  عن  خيتلف  العولـمي  الثقافـي  النظام  إّن  قلنا 
ا لَِنْقل خطابه إىل اجلمهور. وإىل أّن الصورة، مثلـام ذكرنا، نصٌّ مكتمل فـي  لها نص� ويتوسَّ
ذاته وفـي َغَناٍء عن غريه، فهي ـ  أيضًاـ   أشّد جاذبيًة لالنتباه من غريها، لـام تنطوي عليه من 
مشهديٍة تستجلب الُفرجة، وَتستدرُج مشاهدها إىل االنغامر فـي العامل الذي ترُسُمه وتؤثِّث 
أحداثه. ولذلك كان ينبغي، لـمِن اختاروا هذه الطريقة فـي إنفاذ مضمون اخلطاب الثقافـي 
وعىل  شديدة،  بعنايٍة  الصورة)   =) الثقافـية  املادة/الوسيلة  هذه  عىل  يشتغلوا  أن  العوملي، 
وانسيابية.  بُيْرسٍ  وظيفتها  هبا  تؤدي  التي  اإلغرائية  ممكناهتا  كلِّ  عن  فـيه  ُتْفِرج  الذي  النحو 
اسُتفـيد، فـي املعرض هذا، من كّل التقنيات السينامئية، بام فـيها تقنيات اُخلدع، وزيَد عليها 
والتحّكم  الصورة  هندسُة  حققْتُه  وبام  تقنية،  مكتسبات  من  التلفزيوين  اإلخراج  راكمه  بام 
ناهتا الدقيقة من نجاحات هائلة، لَضخِّ حياٍة جديدة فـي صناعة الصورة.  الدقيق فـي مكوِّ
هبا  ُأِخذ  اإللكرتونية،  ـ   الثقافـية اإلعالمية   االسرتاتيجيات  فـي  قاعدة،  وهكذا تكّرست 
معّدل  ارتفع  كبري،  التشويق  من  البرصية بمقداٍر  عت املادُة  كلـام متتَّ أنه  ومفاُدها  باستمرار، 
ت الوظائف املرغوب منها تأديُتها. واملفارقُة، هنا، أّن  ، أدَّ اجلاذبية واإلغراء فـيها، ومن ثمَّ
ـ   فُدسَّ   العولـمة،  ثقافة  لَقبائح  الوظيفـي  احلامَل  كانِت  الصورة)  مجاليات  اجلامليات (= 

مُّ فـي العسل كام يقال! بذلك ـ السُّ
كثرية  جوانب  فـي  أيضًا،  تدمريية،  أتت  الصناعي  وانفجارها  الصورة  «ثورة»  لكّن 
اإلنسانية  ِت  ضحَّ نبيلة،  إنسانيًة  قيًام  رت  دمَّ واإللكرتونية؛  اإلعالمية  استخداماهتا(*)  من 
طويًال من أجل بلوغها، مثل السالم والتسامح واحرتام كرامة اإلنسان، بل احرتام آدميته؛ 
واألكباد  للقلوب  واْلتهاٍم  وسْحٍل،  وذْبح،  حّي،  َقْتٍل  من  األعشى  العنف  مشاهد  فباتت 

(*)  يف «ثورة الصورة» هذه فوائد معلوماتية وبيداغوجية ال حرص هلا، ولكّن الغالب عليها ـ يف االستخدام 
العوملي ـ هو التتفيه والتسطيح وكل أنواع التوظيف السيئ من وجهة نظر من تقع عليهم آثاُرها.
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الفضائيات  فـي  مألوفة  مشاهَد  القتل...  عىل  وحتريٍض  واغتصاٍب،  وتعذيٍب،  البرشية، 
اإلعالمية و ـ خاصًة ـ عىل شبكة اإلنرتنت! ونالت من حرمِة الطفولة بتسويق مشاهد جتنيد 
األطفال األحداث فـي املليشيات واحلروب، ومشاهد إجبارهم عىل تنفـيذ اإلعدام، رمًيا 
ُأسوًة  األهلية،  واحلروب  الفتن  فـي  منهم  القتىل  ومشاهد  األرسى،  حّق  فـي  بالرصاص، 
ا، لُِتغتال بذلك براءُهتم االغتيال املقصود! وانتهكت  باجلنود واملقاتلني واملدنيني الكبار سن�
حرمة املرأة بنقل مشاهد العنف االجتامعي واملسلَّح ضّدها، أو مشاهد إيذاء كرامتها فـي 
سوق العمل اجلنيس. وإىل ذلك نقلت آلة صناعة الصورة املشاهد التي ُتزري من قيم التبادل 
َساّب والتقاذف بأبذأ األلفاظ والرتاُشق بالتهم، وشجعت عىل  االجتامعي السوّي، مثل التَّ
ومن ذاك، من  اجلانب  اهلّجائني، من هذا  تستضيف  و«السياسية» التي  الربامج «الثقافـية» 
أجل اغتيال املضمون النبيل للحوار واملناظرة، وابتذال املعنى، ونْرش العدمية، وشكِّ اجلميع 
يوميات  فـي  ومرذوًال،  كرًهيا  قبيًحا  شيًئا  الصورة  ثورة»   » ترتك  لـم  هكذا  اجلميع!  فـي 
تظهريه!  عىل  رص  َحتْ لـم  بل  سْرت،  أّي  من  عارًيا  الضوء  تسلِّط عليه  لـم  والناس،  املجتمع 
ه حتت عنوان «احلياد» اإلعالمي و«نقل الواقع» إىل الناس بـ«موضوعية»!!! وجرى ذلك كلُّ
ا إعادَة تشكيِل األذواق  اقرتن باألدوار التدمريية لثقافة الصورة، عمٌل مواٍز رديف َتغيَّ
واملعايري ومنظومات القيم، فـي العامل، عىل مقاس مصالح قوى العولـمة الكربى، ووفًقا 
الوحيد  «الكوين»«املرجعي»  النموذج  هو  بام  ـ  ِقَبلها  من  ـ  إليه  منظوًرا  احليايت،  لنموذجها 
الذي ينبغي أن ُينَسج عىل منواله. هكذا كان الغالب عىل ثقافة العولـمة الّسعُي احلثيث فـي 
تلـميع النموذج احليايت الغريب املعييش (األمريكّي منه خاصًة) وتظهري مغرياته وجاذبياته. 
القيم  ترسيخ  ومعه  قيمه،  وترسيخ  االستهالك  ثقافة  نرش  باب  من  ذلك  إىل  واستطرقت 
القيم  منظومات  عىل  التمّرد  وتبجيل  واملبادئ؛  باألخالق  والزراية  والوصولية،  النفعية 
باب  من  ذلك  إىل  استطرقت  مثلـام  والفردانية؛  للحرية  نشداًنا  حسبانه  باب  من  السائدة، 
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احلاجات  إشباع  أسباب  من  املادي  باحلرمان  ـ  واجلامعي  الفردي  ـ  الشعور  عىل  اللعب 
الفاقة  أثقال  حتت  ترزح  التي  الغربية،  غري  املجتمعات  من  األعظم  السواد  لدى  والغرائز 
أطلت  التي  املتوحشة  الرأساملية  وخاصًة  الرأساملية،  أّن  فـي  شكٍّ  من  وما  واخلصاصة. 
عىل البرشية منذ عهدها الريغاين ـ  التاترشي فـي ثامنينيات القرن املايض، لـم جتد ـ وهي 
ا هلا ولقيمها مثل هذا احلامل الثقافـي الذي أنجبته العولـمة؛  قطًعا لن جتد  ـ  حامًال ثقافـي�
االقتصادي  منواهلا  ورشعنة  ومعايريها،  وأخالقها  قيمها  وبنرش  بتمثيلها،  جديًرا  كان  لقد 

واالجتامعي.
هي  الصورة،  التي تستجّرها ثقافُة  والثقافـية  الرتبوية  النتائج  من أخطر  واحدًة  أّن  عىل 
تشدُّ  إْذ  الصورة  أّن  ذلك  وبياُن  وأْقَنَمتِِه(*).  تنميطه  امتداد  فـي  وتسطيُحه،  الوعي  إفقاُر 
فـي  ًبا  معلَّ أو  جاهًزا  يشء»  «كلَّ  له  م  تقدِّ حميطه،  عن  يها  متلقِّ فترصف  وحتتكره،  االنتباه 
ا أو ما شاكل...).  روايتها ما ترويه (خًربا عن حادث، أو رسًدا مشهدي�ا، أو معطًى افرتاضي�
إهنا ال تدُعُه يفّكر فـي ما يشاهده من زّخ كثيٍف متساِرٍع للصور، وال أن يقيم معه املسافة 
ل عملية التفكري من خالل  ر من إسار النصِّ املرَسل؛ بل هي تعطِّ الرضورية لإلدراك املتحرِّ
فـيه  تئِد  يها  متلقِّ عىل  الصورة  سطوَة  فإن  ذلك  وإىل  التساؤل!  حتى  أو  النقد  ة  حاسَّ تعطيل 
بينها؛  الصالت  وحبكة  احلوادث  بناء  فـي  خياله  مقام  تقوم  فهي  ختيييل؛  إبداعي  منِزٍع  أيَّ 
روائيٍّ أو  أّي نصٍّ  فـي  التي تبغيها (كام  النهايات  إىل  البرصية  بخيوط الرواية  وهي متسك 
الكامل  االستبالَه  وَتْسَتْبلهه  كافة،  والتخييلية  اإلدراكية  َمَلكاته  َتُشلُّ  وبكلـمة،  سينامئي). 
الذي يأخذُه إىل االستسالم أمام املعطى البرصي. ال نبالغ، واحلال كام وصفنا، إْن قلنا إّن 
ـ   نتائج   من  خيّلفه  ما  فـي  حمسوس  لكّنه  مرئّي،  غَري  العنف  من  قدًرا  ُتضِمر  الصورة  ثقافَة 
بعبارٍة  ـ   أي  الرمزي،  العنف  ِعداد  فـي  الصورة  عنف  إّن  املتلقي.  فـي  ـ  وثقافـية  نفسية 

أخرى ـ  شكٌل من أشكال العنف األيديولوجي.

.«Hypostesie» من األقنوم   (*)
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ـ ٨ ـ
َمن يكتب فـي مسألة األمن الثقافـي، فـي أيامنا هذه، سيواَجُه بمثل ما ووِجهنا به من 
فـي  قدمناُه  بحٍث  فـي  مرة،  أّول  املفهوم،  مستخدمني  املوضوع  فـي  كتبنا  حني  انتقادات 
ندوٍة (٧) عن املوضوع. قبل ربع قرن تقريًبا. وأّول ما سُيْعَرتض به عىل َمن يدعو إىل وجوب 
محاية األمن الثقافـي وصْونه من االستباحة، أّن فـي دفاعه ذاك دعوة  ـ  رصحية أو ُمضَمرة 
ـ   املنتقدون  يعتقد  ما  فـي  ـ  وهذا   ا؛  دفاعي� انكفاًء  ثقافته  إىل  باالنكفاء  املرء  يلوذ  أن  إىل  ـ  
ل  سقوٌط فـي ِرشاك النظرة األصالية، أو املاضوية، ورشعنٌة هلا، وإبايٌة جهرية لـمنطق التحوُّ
م بام هو سّنُة التاريخ. وُيَردُّ االنتقاُد هذا  ـ  وما فـي معناه من انتقاد نظري ـ  إىل عقيدٍة  والتقدُّ
ثقافـية تطورانية Evolutionniste، دراوينية املنطلقات، مبناها عىل أّن قوانني رصاع البقاء، 
الظواهر  عىل  أحكاُمها  ترسي  البرشي،  اجلنس  ومنها  وكائناهتا  الطبيعة  ظواهر  حتُكم  التي 
ـ بدعوى  الذات  ُنٍق عىل  أيَّ َتَرشْ ومن ثّم، فإّن  الثقافـية،  الظواهر  بام فـيها  اإلنسانية كافة، 
األمن والدفاع الذايتـ   إنام هو جتذيٌف يائس ضّد تيار القوانني املوضوعية. وإذا جتاوزنا هذه 
تها وضحالة مضموهنا الفكري، وفحصنا  النظرة العضوانية إىل املجتمع والثقافة؛ لفقر حجَّ
غريها من الرؤى النقدية التي تقاِسُمها األحكام واالستنتاجات، دون املنطلقات املعرفـية، 
ُحّجية  عىل  التصديق  تتأّبى  التي  تلك  هي  معها  حواٍر  بتأسيس  جدارًة  أظهَرها  أّن  سنلفـي 
والتثاقف  االنفتاح  هي  عنها  الدفاع  إىل  األدعى  الفكرة  أّن  بتعّلة  الثقافـي،  األمن  مفهوم 

ط. واالنتهال من مكتسبات الثقافة اإلنسانية، ال األمن والتحوُّ
واالنفتاح مطلٌب ال غًنى عنه بالنسبة  نسّلـم، ابتداًء، بأّن قيم التبادل الثقافـي واحلوار 
إىل أّي ثقافة  ـ  والثقافة العربية ما يْعنينا هنا ـ  ألّهنا فـي مجلة ُعّدة اشتغال الثقافات، بل من 
أحجار عمراهنا وإسمنته. ولكن، هل بني هاجس األمن الثقافـي وإرادة احلوار واالنفتاح 
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بذلك  يوحي  ما  نحو  عىل  اآلخر؛  أحدمها  ُيلغَي  حتى  تضاّد  أو  تعاُرٍض  من  والتثاقف 
املعرتضون  ـ  من موقع االنفتاح ـ عىل فكرة األمن الثقافـي؟

نجيب عن السؤال بسؤاٍل رديٍف كاشف: هل من تعاُرٍض أو تناُقض بني هاجس محاية 
السيادة الوطنية واالستقالل، عند كل دولٍة وطنية، و(بني) إرادة االنفتاح عندها عىل غريها 
ال  دولٍة  من  ما  ومكتسباهتا؟  خرباهتا  من  واالستفادة  والتعاون،  معها  واحلوار  الدول،  من 
تْنُشد أمَنها واستقالَهلا وسياَدهتا؛ وما من دولٍة، فـي الوقت عينِه، تزُعم لنفسها ولآلخرين  
ـ  مهام كانت درجُة قّوهتا ـ أهنا تستكفـي بذاهتا وتستغني عن غريها، فُتقفل حدوَدها عىل 
تْنُشد  ال  ثقافٍة  من  ما  والدول:  األمم  شأُن  الباب،  هذا  فـي  الثقافات،  شأُن  إقفاًال.  نفسها 
استقالَهلا وسياَدهتا فـي العامل؛ كام أنه ما من ثقافٍة ـ مهام َعَال شأُهنا ـ  يمكنها أن تعيش عىل 
زعم االستغناء عن غريها، حتى وإن كانت مصابًة بداء املركزية الذاتية. هذا فـي املبدأ، أما 
فـي الواقع التارخيي، فام شهدنا وجوًدا لدولٍة ترتيض ِفقدان سيادهتا عن رًضا واختيار، وال 
بسيطة،  ثقافًة  كانت  ولو  حتى  أخرى،  لثقافٍة  التبعية  َتْسَتْمرئ  لثقافٍة  ما  وجوٍد  عىل  شهدنا 
وجوٍد  من  ما  املقابل،  فـي  منها.  األقوى  بالثقافات  االنبهار  وشديدة  بل  وشفهية،  طبيعية 
وما من ثقافِة شعٍب أو  العامل،  إىل ذلك  أهنا فـي غري حاجة  أثبتت، بتجربتها، للعامل  لدولٍة 
ٍة فـي األرض أقامت دليًال عىل أهنا ناجزٌة هنائية ال حاجَة هبا إىل موارَد من خارجها. ال  أمَّ
موِجب، إذن، للتفكري فـي املسألة من داخل معادلٍة َحّديٍة تقاطبية من قبيل: األمن الثقافـي 
لفظانية،  اَجلْمع بينهام ليس َمْعَبَثًة  افرتاضية، بينام  ْين  احلدَّ ة بني  اُهلوَّ إِذ  الثقافـي؛  أو االنفتاح 

وإنام هو من املمكنات الواقعية، أي ّمما أثبت الواقُع إمكاَنه فعًال.
ًدا من اقرتاٍن، فـي وعيهم،  قد يكون اعرتاُض املعرتضني عىل فكرة األمن الثقافـي متولِّ
L’authenticité؛  األصالة  و(معنى)  الثقافـي  األمن  (معنى)  بني  يقرتنان:  ال  معَنَيْني  بني 
واحلال إهنام من نصابني خمتلفـني ال جتوز املامهاُة بينهام. تفرتض فكرُة األصالة زمنيًة ثابتًة، 
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م  يتقدَّ دائري�ا،  انغالًقا  مغلقة  زمنية  وهي  واملعايري.  والقيم  واألفكار  للـمبادئ  تكراريًة، 
للتاريخ،  مكان  ال  فيتطابقان.  ـ  امتداده  أو  ده  لتمدُّ األخري  املطاف  فـي  ـ  أّوهلا  نحو  آخُرها 
، للتحّول فـي منطق األصالة؛ فهذه مجيُعها سبٌب للفساد وقرينٌة عليه. املبدأ احلاكم،  للتغريُّ
عندها، هو االستمرارية، ولكن مفهومًة بام هي استمرارية تكرارية يعاُد فـيها إنتاُج النظام 
س الداعون إىل األصالة(٨) من كلِّ جديٍد ثقافـي أو  (الثقافـي، القيمي) عينه. لذلك يتحسَّ
إن  احلساسية منه  ل  ويرتفع معدَّ متّجه «األصول».  الذي  االبتداع  مقام  فـي  ألنه  اجتامعي؛ 
كان مصدُرُه بّراني�ا؛ من جمتمعات وثقافات أخرى. ولعّل إسهاب دعاة األصالة ُأوالء فـي 
األسباب  مجلة  فـي  ـ  خارج  من  ثقافـي  وافٍد  لكلِّ  تعييًنا  ـ  الثقافـي»  «الغزو  عن  احلديث 
احلاملة عىل مثل ذلك اخللط بني معنَيْي األمن الثقافـي واألصالة. ال غرابة، إذن، إن زعم 
مدّوناهتم  إىل  فانكفؤوا  بذاهتا،  تستكفـي  وأهنا  عن غريها،  فـي غنًى  ثقافتنا  أن  األصاليون 
التقليدية املوروثة سادرين فـي تعاليمها. ومع ذلك، مع زْعمهم ما يزُعمونه ألنفسهم من 
بالتفاعل وانتقال  ٍل زاخٍر  االنغالق والترشنق، فإّن معيَشهم فـي عامل متحوِّ أسباب  حيازة 
لع، يفرض عىل «أصالتهم» أن تتأقلـم مع معطيات العامل هذا، بل وقد  األفكار والقيم والسِّ
ب إليها منه الكثُري ّمما يعيد تكوينها عىل نحٍو جديد، حتى  ا ـ  وقد َتَرسَّ جتد نفَسها  ـ موضوعي�

وإْن جرى ذلك  ـ  والغالُب عليه أنه جيري ـ بشكٍل غِري موًعى به.
فـي  أمَرها  أْمِره  فـي  ُيشبه  هو  وال  ْحمتِدها،  من  وال  األصالة،  من  الثقافـي  األمُن  ليس 
يشء؛ إنه ليس دعوًة إىل االنكفاء إىل «أصوٍل»« نقّية» ال أخالط فـيها وال شْوب (كام هي 
فـي  بالترشُنق  عليها  اخلارج  غارة  تُكفُّ  دفاعية  عقيدة  هو  وال  األصالة)؛  دعاة  دعوى 
أقفاص مغلقة دفاًعا عن وجوٍد يتهّددُه التبديد؛ وال هو رفٌض للوافد الثقافـي من اخلارج 
بالكفاية  القول  يراِدف  الثقافـي)  به (األمن  القول  وال  الغزو؛  أفعال  من  فْعٌل  أنه  بدعوى 
الذاتية الثقافـية، وباإلشباع الذايت من املوارد املحلية... إلخ. إنه عكس ذلك متاًما، أو قل 
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ُدف إليه الّداعون إىل األصالة، والرافعون  ا أهداًفا خمتلفًة عامَّ َهيْ إنه  ـ  عندنا عىل األقل ـ يتغيَّ
حتصني  إىل  دعوة  إنه  اختصاًرا،  لَِنُقل،  خارج.  من  الوافد  الثقافـي»  «الغزو  ضّد  عقيَدهتم 
االستقالل الثقافـي الذي هو رشٌط الِزٌب ألّي عالقة تفاعٍل أو حواٍر مع الثقافات األخرى. 
ولكّن األهّم من ذلك، أّن الثقافة ال تؤدي وظائفها االجتامعية عىل النحو األمثل إال متى 
رًة من قيود  م، أي متى كانت متحرِّ كانت ُتطابِق قيُمها حاجات املجتمع وتطلعاته إىل التقدُّ
ب منه التأثريات  االستالب، وقادرًة عىل إجابة أسئلة املجتمع، وملء الفراغ الذي قد تترسَّ
 ، اخلارجية السلبية إىل الداخل االجتامعي الوطني. وبيان ذلك أّن أيَّ ثقافٍة ال متلك أنَّ ُتعربِّ
عًة بسيادهتا الرمزية  تها، متمتِّ التعبَري التمثييلَّ املناسب، عن جمتمعها، إْن لـم تكن مالكًة ألزمَّ
عىل نفسها عىل النحو الذي تتحقق به فاعليُتها اإلجيابية (فـي املجتمع). كام أّن أيَّ ثقافٍة ال 
يٍة وتكافؤ ال تفاعل وال  متلك أن ُحتاِوَر غَريها من موقع التبعية والدونية، وأّنه من دون ندِّ
وال  نّدية  وال  األضعف،  جانب  من  وانفعاٌل  األقوى  جانب  من  َأْوَحديٌّ  فْعٌل  إنام  حوار، 

تكافؤ من دون استقالٍل ذايت وسيادٍة َرمزية ( = ثقافـية)، وذلك معنى األمن كام ندركه.
أو  نكوًصا  ُيفـيد  ما  إليه،  نذهب  الذي  الثقافـي،  لألمن  املفتوح  املعنى  هذا  فـي  هل 
باالستباحة  التسليم  غُري  املعنى  هذا  رفض  فـي  وهل  سلبية؟  بدفاعيٍة  لواًذا  أو  ارتكاًسا 
ثمرُة  هي  بام  إليها  النظر  األقل،  عىل  أو،  قهري�ا،  واقًعا  أمًرا  وحسباِهنا  اخلارجية  الثقافـية 
منافسٍة غِري متكافئة بني الثقافات واختالٍل فـي توازنات القوى، مع القبول باألمر الواقع 
وإّن  والسيطرة،  االستباحة  مع  ممكنان  الثقافـي  والتباُدل  االنفتاح  إّن  إذن،  قال،  َمن  ذاك؟ 
اإلرادُة  والعبودية،  احلريُة  جتتمع  !هل  املتكافئ؟  للحوار  َسٌع  متَّ واالستتباع  اإلذناب  فـي 
فـي  إذن،  ِمْرية،  ال  ؟!  واهليمنة  الرشاكُة  واألوحدية،  التباُدل  والدونية،  ّديُة  النِّ واإلكراه، 
الوقِت  فـي  يرفضون،  بينام  ـ  منهم  ونحن  ـ  والتثاقف  االنفتاح  إىل  َيْدعون  من  كّل  عىل  أّن 
عينِه، فكرة األمن الثقافـي ـ ونحن فـي ذلك نخالِفهم ـ أن جييبوا عن أسئلِة النقائض تلك 
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أهل  بلغة  هلا،  ليس  دة  جمرَّ مبادئ  برتتيِل  يكتفوا  ال  وأن  ر،  املربَّ والواقعيَّ  املنطقيَّ  اجلواَب 
واحلوار  الثقافـي  والتباُدل  االنفتاح  أن  يدركوا  أن  عليهم  طريق.  خرائط  اليوم،  السياسة 
ِمن  فام  وسّيد؛  عبٍد  ومتبوع،  تابٍع  بني  ال  سّيدة،  وطنية (قومية)  ثقافات  بني  حكًام،  جيري، 
لغٍة بني هذْين، فـي مثل هذه احلال، غري لغة اإلمالء؛ وهي لغٌة يتكلـمها فريٌق واحد (هو 

األقوى)، وعىل الثاين اإلصغاء واالمتثال، وليس غري اإلصغاء واالمتثال!
األمن الثقافـي، اليوم، مطلُب كلِّ ثقافٍة فـي العامل، حتى أكثرها قوًة واستقالًال وأقّلها 
ٍف ثقافـي. وحني تستنفر  خشيًة عىل النفس؛ فعواصف العولـمة اهلوجاء ال ترتك جماًال لَرتَ
وجه  فـي  سيادهتا،  عن  للدفاع  الدول  وموارد  الذاتية  وقواها  نفَسها  األوروبية  الثقافات 
موارد  من  العربية،  كالثقافة  مكلومة،  لثقافٍة  يبقى  الذي  ما  الثقافـية،  العولـمة  زحف 
سياسات  من  غُريها  فـيه  سار  ما  فـي  ْري  السَّ فتتأّبى  ب،  الرسِّ خارج  به  د  تغرِّ ما  اُملكابرة 
بني  اليوم،  املندلعة،  األيديولوجية  املناقرة  إن  واألوضاع؟  الظروف  عليها  َمحلت  محائية 
األصاليني واحلداثيني العرب، َمْضيعٌة للوقت، بجميع املقاييس، وهي ُتْضِمر مساحًة هائلًة 
األمن  أجل  من  املعركة  فـي  منه  ُيَفاد  ّمما  وأولئك  هؤالء  أسلحُة  وما  اجلوفاء.  الثرثرة  من 
الذي يزيُده  الذات واملايض، سالُح العاجز  والترشنق عىل  الثقافـي؛ فالنكوص واالنكفاء 
موقُفه الدفاعي عجًزا؛ واالستهانُة بأمن الثقافة واستقالهلا وسيادهتا، باسم احلداثة، طفوليٌة 
َسد عليها أصحاُهبا! إّن محاية األمن الثقافـي، أي صْون سيادة الثقافة الوطنية  خرقاء ال ُحيْ
والقومية، من طريق ممانعة عملية التنميط الثقافـي اخلارجية، اجلارية باسم «الكونية»، هلي 
من املهامت التي تفرتض أسلحًة وموارد أخرى ليست فـي حوزة الفريقْني اخلائضْني فـي 

مضاربٍة أيديولوجية عقيمة.
األصالة،  دعاة  حساب  عىل  ال  ـ  كسبناها  إْن  ـ  الثقافـي  األمن  معركة  كسُب  يكون  لن 
أّن  يكفـي  الكسب؛  ذلك  فـي  نفَسه  منهام  كلٌّ  جيد  وقد  االنفتاح،  دعاة  حساب  عىل  وال 
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األمن الثقافـي يعني، فـي ما يعنيه، صْون كّل ما هو إجيايبٌّ وخّالق فـي املوروث الثقافـي 
أّن  يعني  ما  بمقدار  ـ  منه  وجمتمعاتنا  وثقافتنا  حضارتنا  فـي  ما  أكثر  وما  ـ  القيم  ومنظومة 
موارده ليست مجيُعها حملية، بل يشغل فـيها الواِفد من خارج ـ هو الكوّين واإلنساّين ـ حّيًزا 
من  ومبتذل  ومْنحطٌّ  رديء  هو  ما  زْحِف  مواجهة  فـي  عنه  غًنى  ال  مورًدا  ويشّكل  وافًرا، 

ثقافة العولـمة وقيمها.
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النخـــــــب واألزمـــــــــــــات العربيـــــــــــة:
رهــــــانـــــــــــــــــــات املستقبـــــــــــــــــــــــل

حممد بن عيسى *

يثريها  التي  املواضيع  من  العربية  واألزمات  النخب  موضوع  يعّد 
ما  أزمات  بعد  خصوًصا  واملؤمترات،  الندوات  خمتلف  يف  كثريون 
يسمى «الربيع العريب». غري أن املوضوع بات متصدًرا املشهد اآلن، 
حدهتا  وتعاظم   العربية،  الدول  أغلبية  يف  األزمات  تفاقم  بسبب 

واتساع تداعياهتا.
وحتى نحدد معامل ما أعنيه بـ«األزمات التي يعيشها عاملنا العريب»، 

ينبغي التوقف ببعض التفصيل عند مخس أزمات كربى.
تالشت  التي  الدولة  وهي  الوطنية:  الدولة  اهنيار  األوىل:  األزمة  ـ 
يف بعض الساحات العربية، وتعرضت النتكاسة قوية يف ساحات 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥. 
* األمني العام ملنتدى أصيلة باملغرب .
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وإنقاذها  إصالحها،  وإمكانات  مستقبلها  عن  احلديث  اليوم  املطروح  من  وأصبح  أخرى، 
من االهنيار. 

ـ األزمة الثانية: انسداد النظام اإلقليمي العريب: وهو انسداد ظهر يف النصف الثاين من 
القرن العرشين املنرصم، وكان هدفه ومبتغاه توحيد األمة العربية وحتقيق مقومات االندماج 

بني بلداهنا.
األخص  عىل  هنا  ونعني  اجلغرايف:  اجلوار  منطقة  يف  العالقات  مأزق  الثالثة:  األزمة  ـ 
القوتني اإلسالميتني اللتني تنتميان إىل منظومة الرشق األوسط بمفهومه الواسع؛ أي إيران 

وتركيا.
ـ األزمة الرابعة: توقف مسار التسوية السلمية للرصاع الفلسطيني العريب ـ اإلرسائييل، 
الذي شكل طوال السبعني سنة املاضية، اإلطار الناظم للدبلوماسية العربية، وحمور االهتامم 

الفكري والسيايس العريب.
موجة  تصاعد  من  العريب  عاملنا  يشهده  ما  هبا  وأعني  الدينية:  املسألة  اخلامسة:  األزمة  ـ 
التطرف الديني العنيف، ومدى تأثريها يف تكريس الكراهية والغلو والتشدد، ويف ما تقود 

إليه من تدمري املجتمعات وتقويض عالقة املسلمني بالعامل.
أما السؤال الذي أود طرحه هنا فله بعدان خمتلفان، حييل أحدمها إىل دور النخب يف ما 
وصل إليه عاملنا العريب من أزمات عصية، أرشنا إىل عدد من أخطرها. وحييل البعد اآلخر 

إىل ما هلذه النخب من دور مفرتض يف انتشال الشعوب العربية من حمنها احلالية.
إىل  اللجوُء  احليِّز  هذا  يف  ّمهي  من  وليس  نخبة،  بعبارة  نعنيه  ما  حتديد  بداية  وينبغي 
بل  اإلنسانية،  العلوم  يف  املختصون  هبا  شغل  التي  الكثرية  األكاديمية  املدرسية  التعريفات 
سأكتفي بمنهج التعريف اإلجرائي الوصفي، الذي حيدد داللة النخب بالقيادة الفاعلة يف 
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ا  سياسي� متثيله،  وتتوىل  بذاته،  وعيه  وجتسد  وتطلعاته،  هويته  عن  ا  فكري� تعرب  التي  املجتمع، 
ا وتدير شؤونه العامة. واجتامعي�

املدنية  والقوى  املثقفة،  والصفوة  السياسية  الزعامات  تصورنا،  وفق  النخب،  وتشمل 
الفاعلة. ومن هنا تأيت أمهية تناول أدوارها ومسؤولياهتا يف معاجلة الوضع العريب الراهن.

دور  إىل  نظرت  أهنا  يتجىل  املعارصة،  العربية  الفكرية  األدبيات  إىل  الرسيع  وبالرجوع 
النخب يف عملية اإلصالح والتغيري والبناء الوطني من زاويتني:

ـ زاوية أوىل عربت عنها مفاهيم وقيم االلتزام بداللته األيديولوجية املستمدة من املعجم 
املاركيس، أي ما ترتمجه مقولة «املثقف العضوي»، التي بلورها الفيلسوف اإليطايل أنطونيو 
غراميش، ويعني هبا املثقف املنحاز إىل قضايا طبقته وجمتمعه، والذي يامرس العمل النضايل 
من خالل الفكر والثقافة واإلبداع األديب والفني. ولقد نَفَذت هذه األطروحة بصفة واسعة 
إىل الثقافة العربية املعارصة، وشكلت اإلطار املرجعي لنخب احلركة الوطنية التي قاومت 

االستعامر، والنخب التي قادت عمليَة بناء الدولة الوطنية وحتديث املجتمع.
التي  الديمقراطي،  والتغيري  السيايس  اإلصالح  بديناميكية  فرتتبط  الثانية،  الزاوية  أما  ـ 
استقطبت اهتامم النخب العربية يف العقدين األخريين. ولقد استقر يف هذه املرحلة الشعور 
بأن دور النخب جيب أن يكون الدفاع عن قيم احلرية والتعددية السياسية وحقوق اإلنسان، 
املجتمعات  وحتديث  املتعطلة  التنمية  ودفع  املتداعية،  الوطنية  الدولة  إصالح  أجل  من 

الراكدة.
املنظور  هذا  بقوة  كرَّس  قد  العريب»  «الربيع  بحركية  عرف  ما  أن  البيان،  عن  وغني 
الوصفية  املالحظات  بعض  له  سنخصص  الذي  العربية،  النخب  لدور  االحتجاجي 

واالسترشافية.
النظرية املقتضبة، التساؤل حول  الرضوري، بعد هذه التحديدات  لنا من  وهكذا يبدو 
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احتقانه  مظاهر  بضبط  بدأنا  الذي  الراهن،  الواقع  يف  العربية  النخب  وأدوار  مسؤوليات 
وتأزمه.

ولنبدأ باألزمة األوىل، املتعلقة باهنيار الدولة الوطنية العربية، التي أطلقت عليها النخب 
كام  واملستقبل،  األفق  الرشعية مسدودة  واعتربهتا عديمة  القطرية»،  «الدولة  القومية عبارة 
أطلقت عليها «دولة التجزئة»، وراهنت عىل اختفائها وانحسارها يف الدولة العربية املوحدة 

املنشودة.
اجلدي  التفكري  إىل  الغالب  يف  يسع  مل  العربية  للنخب  السيايس  اخلطاب  أن  والواقع 
املوضوعي يف الدولة الوطنية، التي متثل الصيغة التارخيية احلديثة للتجمع السيايس املنظم، 
التي  الدولة  من  السابقة  األشكال  مقابل  يف  احلداثة،  وخصوصيات  حمددات  من  وهي 
عرفتها جمتمعاتنا العربية اإلسالمية كغريها من املجتمعات اإلنسانية، كالدولة اإلمرباطورية 

الوسيطة.
التي  البنيوية  العوائق  عىل  الرتكيز  إىل  والسياسة  االجتامع  علامء  بعض  ذهب  حني  ففي 
حتول دون تشكل الدولة املركزية وجتذرها من هياكل عصبية وطائفية وإثنية، وقيل الكثري 
السيادية،  الوطنية  الدولة  لقيام نموذج  للمجتمع العريب، املانعة  األبوية  البنية  وكتب حول 
متأثرين  العريب،  السياق  يف  والدولة  األمة  تعارض  عن  احلديث  إىل  ومفكرون  كتاب  اجته 

ا. ت فيها الدولة عن األمة وجسدهتا عملي� بالتجارب األوروبية التي عربَّ
ال يتسع املقام هنا ملناقشة هذه األطروحات، وال نرى فائدة لإلحالة إىل اإلعالم واملراجع 

املعروفة يف هذا الباب، وإنام سنكتفي بتقديم مالحظات ثالث أساسية:
االجتامعية  البنيات  مع  رضورة  تتعارض  ال  املركزية  السيادية  الوطنية  الدولة  أن  أوًال: 
العصبية والطائفية واإلثنية التي ال تكاد بالد يف العامل ختلو منها. واحلال أن الدولة الوطنية 
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هي الضامنة احلقيقية لضبط هذه التناقضات والتصدعات، من أجل تأمني املجتمع من الفتنة 
والتصادم، بام تقوم عليه من هياكل إدارية بريوقراطية ومؤسسات قانونية حمايدة.

املجتمعات  وحدت  التي  هي  الوطنية  الدولة  أن  لنا  تثبت  األوروبية  التجربة  أن  ثانًيا: 
بمعنى  القومية،  الوحدة  أن  الصحيح  من  وليس  مشرتكة،  قومية  هوية  ومنحتها  والبلدان 
التجانس والتامثل، هي الرشط املوضوعي لقيام دولة وطنية صلبة. كام أن التجارب الكثرية 
يف العامل بينت لنا أن األمة الواحدة قد تتوزع إىل كيانات سياسية متعددة، كام أن أغلب دول 

ا، عىل الرغم من جتذر هوياهتا الوطنية. ا وقومي� العامل متعددة ثقافي�
ثالًثا: ليس من الصحيح أن العامل العريب كان موحًدا قبل أن متزقه خمططات االستعامر، 
واتفاقيات القوى الدولية املحتلة. فتجزؤ املحيط العريب ليس جديًدا. وبعض الدول القائمة 
حافظت منذ قرون عىل استقالليتها، وهويتها الوطنية، بل وحتى عىل نظامها السيايس، كام 

هو شأن املغرب مثًال. 
تراجع  أن  العربية  النخب  عىل  أن  هو  الرسيعة،  املالحظات  هذه  من  إليه  نخلص  وما 
تصوراهتا ومقارباهتا للدولة الوطنية العربية، التي أصبحت اليوم املثال األقىص املنشود يف 

مواجهة حركية التفكك والتآكل التي تعرفها بلدان عديدة.
االندماجي  املطلب  مع  تتعارض  ال  الوطنية  الدولة  مع  التارخيية  املصاحلة  أن  شك  وال 
الوحدوي، الذي سنبادر بالتعرض له يف سياق حديثنا عن األزمة الثانية من أزمات العامل 

العريب الراهن.
القرن  أربعينيات  يف  قام  الذي  العريب،  اإلقليمي  النظام  أزمة  هي  إذن،  الثانية،  األزمة 
واملصري؛  املايض  وحدة  إىل  املستند  القومية،  األمة  مفهوم  هي:  ثالث  دعائم  عىل  املايض 
ومركزية  العربية؛  املنظومة  مكونات  وائتالف  لتضامن  املكرس  القومي،  األمن  ومفهوم 

الرصاع العريب – اإلرسائييل، بام هو رصاع وجود وهوية.



١٣٢

العمل  مؤسسات  من  كبري  عدد  تأسيس  إىل  أفىض  قد  اإلقليمي  النظام  هذا  كان  وإذا 
املشرتك يف خمتلف املجاالت، يف إطار جامعة الدول العربية، إال أن احلصيلة العملية كانت 
املسار  يزل  ومل  تنفيذ،  بال  املوقعة  االتفاقيات  عرشات  تزال  فال  والطموح.  املقصد  دون 
أزمات  العرب  جتنيب  املشرتك  العريب  العمل  مؤسسات  تستطع  ومل  تعثر،  يف  االندماجي 
الرصاع، وتصادم املصالح، بل احلروب والقطيعة. كام أن النظام اإلقليمي العريب أخفق يف 

إدارة الرصاع مع إرسائيل كام سنبني بعد حني.
إال أن الواقع املاثل للعيان، اليوم، هو أن النظام اإلقليمي العريب نفسه قد دخل يف مرحلة 

االنحسار، ومل يعد له أثر نوعي يف الوجود العريب العيني واملوضوعي.
لقد بدا من اجليل أن رهان النخب العربية عىل املسار الوحدوي العريب قد فشل. ال ألن 
فكرة العروبة كانت خطأ، وال ألن هدف اندماج العرب وتوحدهم ليس مرشوًعا بل هو 
غالًبا  اتسمت  واندماجهم  العرب  لوحدة  النخب  هذه  مقاربة  ألن  لكن  وملح،  رضوري 

بالغنائية احلاملة، وغابت عنها النزعة العقالنية والواقعية املوضوعية.
نظري،  وجهة  من  قام،  قد  العروبية،  القومية  النخب  وَرْته  تصَّ كام  الوحدة،  مفهوم  إن 
ـ القاعدة يف خلق ديناميكية  عىل تصورين مغلوطني مها: دور الزعـامة ـ القائدة واإلقليم 
الكيان  شكل  يف  الوحدة  وفهُم  ا،  تلقائي� العربية  الشعوب  حوهلا  تلتف  جارفة  اندماجية 

االندماجي املتجانس الذي ال حدود فيه وال حواجز.
وكرسته  احلرصي،  ساطع  منذ  العريب  القومي  الفكر  بلوره  الذي  هو  األول  التصور 
التجربة النارصية يف اخلمسينيات والستينيات. والتصور الثاين هو الذي هيمن عىل خطاب 

النخب السياسية العربية احلاكمة أو املؤثرة يف العديد من الدول العربية.
وال  بالقوة  يتحقق  أن  يمكن  ال  العربية  الوحدة  مرشوع  أن  هو  احلالية،  األزمة  أثبتته  ما 
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بالتوسع واهليمنة. كام أن فكرة الوحدة االندماجية ليست سوى طموح طوباوي غري قابل 
عىل  اإلقليمي  النظام  الستعادة  ا  حالي� رضورية  الفكرة  هذه  مراجعة  فإن  لذلك  للتحقق. 

أسس جديدة، وفق حقائق املرحلة وجتارب العامل الناجحة يف االندماج.
أما األزمة الثالثة املتعلقة بالعالقة بدول اجلوار اجلغرايف، فال يمكن التعرض هلا من دون 
موقع  يف  ا  حالي� تعودا  مل  وتركيا،  إيران  أي  املجاورتني،  اإلسالميتني  القوتني  أن  إىل  التنبيه 

اجلوار اجلغرايف، بل حتولتا إىل طرفني فاعلني من داخل املنظومة اإلقليمية العربية.
صحيح أن فكرة النظام اإلقليمي العريب نفسها قد تصادمت منذ اخلمسينيات مع مفهوم 
هذا املفهوم،  وإيران. إال أن ما نعنيه هنا ليس  الذي يشمل تركيا  الرشق األوسط املوسع، 
أفغانستان  إىل  ليمتد  ووسعته  احلياة  االبن  بوش  األمريكي  الرئيس  إدارة  له  أعادت  الذي 
وباكستان. وإنام نقصد هنا أمرين مرتابطني مها: تغري املرجعية االسرتاتيجية إليران وتركيا 
اجليوسياسية  داللته  أو  الثورية (إيران)  الطائفية  بداللته  سواء  اإلسالمي،  املنظور  اجتاه  يف 

األيديولوجية، أي العثامنية اجلديدة يف غطاء اإلسالم السيايس (تركيا).
قلب املرشق العريب يف العراق  ماذا نقول، إذن، إذا كانت إيران أصبحت مسيطرة عىل 
وسورية، يف حني أصبحت تركيا ـ كام يراها كثريون ـ املظلة احلامية النشقاقات العامل العريب 

والقوة الفاعلة يف تدبري أزماته؟
باجلغرافية  يتعلق  ا  جوهري� سؤاًال  العربية  النخب  عىل  يطرح  العيص  التحدي  هذا  إن 
خلقت،  التي  واإلثنية  الطائفية  العوامل  وتأثري  اإلقليمية،  بأنظمتها  للمنطقة،  السياسية 
ا جديًدا يف ما وراء التقسيامت السابقة بني مناطق قومية متاميزة هي  ا، واقًعا موضوعي� عملي�

العامل العريب، والعامل الفاريس اإليراين، والعامل الرتكي الوريث للسلطنة العثامنية.
أما رابع األزمات العربية فتتصل باملوضوع الفلسطيني، الذي مل ُيَعالج يف خطاب النخب 
اعُترب بؤرَة رصاع قومي بني العروبة  استعامر استيطاين رصف، بل  العربية بصفته موضوع 
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ا مع الغرب، ومن هنا تعقدت إدارته وتضخمت مكانته يف  والصهيونية، ورصاعًا حضاري�
االهتاممات العربية.

إىل  اإلشارة  حسبنا  وإنام  للجميع،  املعروفة  الرصاع  هذا  التعرض ملراحل  مهنا  من  ليس 
احلرب  منطق  من  املايض،  القرن  ثامنينيات  هناية  منذ  انتقل،  قد  الرسمي  العريب  املوقف  أن 
 ،١٩٩١ هناية  يف  مدريد  مؤمتر  عكسه  بام  والتفاوض،  السالم  منطق  إىل  املسلح  والرصاع 

واتفاقية أوسلو بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل عام ١٩٩٣.
بكل  أوسلو  ـ  مدريد  مسار  هناية  هي:  أساسية  ثالثة  أموٌر  هو  املوضوع  يف  اجلديد 
وفق  الصفر،  نقطة  إىل  القضية  يعيد  بام  عنه،  املتفرعة  واملبادرات  ومستلزماته،  مقتضياته 
الفلسطيني  السيايس  العمل  شكل  وهناية  التسعينيات؛  حقبة  عن  مغايرة  وموازيَن  رشوٍط 
الفلسطيني  للشعب  الوحيد  الرشعي  املمثل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  حول  املتمحور 
ومجود؛  وتشتت  انقسام  من  الفلسطيني  الوضع  حقائق  عليه  تدل  بام  والعامل،  العرب  لدى 

وتراجع املوضوع الفلسطيني يف سلم االهتاممات العربية والدولية.
تلك حقائق مريرة ال بد من اإلقرار هبا، وال شك أن وقعها مأساوي عىل وعي النخب 
العربية  واحلروب  الفلسطيني  السيايس  العمل  حركية  عارصت  التي  وشعورها،  العربية 
من  العرب  حققه  وما  التقليدية،  وغري  والتقليدية  املبارشة،  وغري  املبارشة  اإلرسائيلية 
مكاسب دبلوماسية داعمة حلقوق الشعب الفلسطيني، إىل حد مصادقة األغلبية املطلقة من 
ف الصهيونية دعوة عنرصية، وقد تراجعت األمم  دول العامل عىل قرار لألمم املتحدة ُيَصنِّ

املتحدة عن القرار يف األعوام األخرية.
تصور  إعادة  هو  اليوم  العربية  النخب  عىل  املطروح  الكبري  التحدي  أن  يظهر  وهكذا 
التي  العملية  املعادلة  أدت  أن  بعد  وآلياته،  إدارته  أدوات  وحتديد  الفلسطيني،  املوضوع 
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كرسها االحتالل إىل استحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة، بام يعني، يف اآلن 
أوراق  وبروَز  املوسع،  اإلرسائييل  الكيان  داخل  العنرصي  التمييز  وضع  استفحاَل  نفسه، 
جديدة يف التعبئة والنضال السيايس، من أجل استاملة الرأي العام الدويل الستعادة حقوق 

الشعب الفلسطيني املحتل.
أما خامس األزمات فتتعلق باملسألة الدينية، وهي أزمة خطرية ومتفاقمة، هلا أبعاد ثالثة 
متاميزة هي: العنُف الراديكايل، الذي يستهدف املجتمعات والدول، عرب اجلامعات التكفريية 
املتشددة التي متارس اإلرهاب الدموي؛ وتصديُر اإلرهاب إىل الدول الغربية باسم اجلهاد، 
ومنطق الشهادة، بام حّول اإلسالم إىل مشكل للعامل، عىل الرغم من براءته من سوء عمل 
هذه اجلامعات املتطرفة؛ وبروُز مشاريع حكم وبناء سيايس لدى املجموعات الراديكالية، 
النامذج  يف  هو جيل  فيها، بام  الطائفية  وتصاعد الرصاعات  الدول  اهنيار  التي استفادت من 

الطالبانية والداعشية التي كثر احلديث عنها يف السنوات األخرية.
باملوضوع  املتعلقة  األزمة  هذه  ملعاجلة  حقيقية  وقفة  إىل  اليوم  حتتاج  العربية  النخب  إن 
العقود  يف  واخلطاب  الوعي  عىل  طغت  عديدة  وعملية  نظرية  أخطاء  لتصحيح  الديني؛ 
املاضية، مثل القول إن اإلسالم دين ودولة، يف حني أنه ديانة هلا بنيتها العقدية، ومنظورها 

ا للتعبئة واقتناص احلكم. القيمي، وأحكامها الترشيعية، وليست نظاًما أيديولوجي�
ومن بني هذه التصورات املغلوطة، مفهوم اجلهاد نفسه الذي تم حتويله من داللة احلرب 
الدفاعية إىل مفهوم احلرب املقدسة، الذي ساد يف العصور الوسيطة يف األدبيات املسيحية.

صحيح أن بعض النخب تبنت يف السنوات األخرية مفهوم اإلصالح الديني، املستند إىل 
فكرة االجتهاد احلر، والقراءة النقدية التارخيية للنص، إال أن هذه اجلهود ما تزال حمدودة، 
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التي  األيديولوجية  احلركات  وطغيان  الضعيفة،  الدينية  املؤسسة  واقع  وهنِها  من  زاد  وقد 
سيطرت عىل احلقل الديني.

العربية،  النخب  منه  تعاين  الذي  الكبري،  املأزق  أن  هي  فيها،  مراء  ال  التي  احلقيقة  إن 
دفع  عن  والقعود  املستقبل  لنفي  الدينية  الرشعية  بغطاء  تتدثر  التي  اجلامدة  املاضوية  هو 
استحقاقاته، يف حني أن املطلوب هو التسلح بالنظرة االسترشافية احلية التي تصنع التاريخ 

وتكرس فاعلية اإلنسان وإرادته احلرة.
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هشاشـــــــــةالدولـــــــــــة وشراستهـــــــــا..
وضعـــــــــف املواطنـــة فـي العالـم العربي

(دولة املُستنقع: شلل االستبداد والتبعية)

خالد احلروب *

التأمالت  بعض  تقديم  الورقة،  هذه  يف  اُملقدمة  املقاربة  حتاول 
هبشاشة  وصفه  يمكن  ما  بني  والتالحم  العضوية  البنية  فهم  حول 
املواطنة  ضعف  فهم  حتاول  كام  العريب،  العامل  يف  الدولة  ورشاسة 
ثمــة  أن  الزعــم  دون  من  والرشاسة،  اهلشاشة  تلك  مع  اُملرتافق 
إىل  مالحظايت  وتنقسم  هنا.  حرصية  إجابات  لتقديم  حماولة  أّي 
النظريات  بعض  عىل  الضوء  بإلقاء  معني  األول  أجزاء،  ثالثة 
واإلسالمية  العربية  التارخيية  التجربة  يف  السياسية  والسريورات 
فكرة  قيام  سريورة  يف  يتأمل  والثاين  واملواطنة،  الدولة  فكريت  إزاء 
الدولة احلديثة واملواطنة يف السياق األورويب، وخاصة مع تبلـــور 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣. 
* حمارض يف كلية الفنون احلرة بشأن سياسات الرشق األوسط املعارص والدراسات 

اإلعالمية العربية يف جامعة نورث وسرتن يف قطر.
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مرحلة  إىل  ينتقل  الثالث  واجلزء   ،١٦٤٨ عام  الشهري  وستفاليا  صلح  مع  السيادة  مفهوم 
قيام الدولة احلديثة يف العامل العريب، بعد اهنيار الدولة العثامنية ومغادرة القوى االستعامرية 
املنطقة، والتأمل يف سريورة قيامها وأسباب هشاشتها ورشاستها وضعف املواطنة املرافقة 

هلا. 
الدول  معظم  يف  وربام  العريب،  العامل  يف  الدولة  تعريف  مسألة  يف  بارزة  إشكالية  هناك 
النامية؛ إذ ما هي الدولة فعًال؟ هل نستطيع فصل الدولة عن النخب احلاكمة هنا، ونقول 
والسلطة  والشعب  األرض  توفر  املعروف،  الكالسيكي  التعريف  بحسب  هي،  الدولة  إن 
النافذة؟ وإن السلطة النافذة املقصود هبا شكل جهاز احلكم الذي تديره حكومات ونخب 
املواطنني  شعب  هو  التعريف  هبذا  املقصود  الشعب  وإن  دوري؟  بشكل  السلطة  تتداول 
الذين يملكون قرار تغيري السلطة عرب االنتخابات، ومن ثّم هناك تناغم بني مثلث الشعب 

والسلطة املنتخبة واألرض؟
يف هذا التعريف ليس هناك أي ذكر للثقافة، أو الدين، أو الشكل االقتصادي، أو اإلثنية 
كمكون تأسييس من مكونات الدولة. لكن ما هي «األرض» الواردة يف التعريف، وكيف 
هي  وما  البداية؟  نقطة  هي  وما  الدولة،  أرض  تتحدد  كيف  املكون؟  هذا  وتبلور  تطور 
حدود الدولة والسريورة الطويلة واملعقدة والدموية التي مرت هبا وآلت إليها؟ السريورة 
ا، وعىل سريورات احتالل واستعامر  األوروبية قامت عىل حروب أهلية طاحنة طويلة داخلي�
األورويب،  لالستعامر  خضعت  التي  خاصة  األوروبية،  غري  والسريورات  ا.  خارجي� وهنب 
تبلورت وفًقا لتأثريات وإمالءات ذلك االستعامر نفسه، الذي رسم احلدود قبل أن يغادر 

املناطق اُملستعمرة. 
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أوًال: التجربة التارخيية العربية ثم اإلسالمية
جيب  احلديثة  الدولة  نشوء  حول  العريب  السجال  إن  القول  املهم  من  أولية،  ناحية  من   
أن ينطلق من وعي تارخيي باحلضارات، واملسامهة العربية التأسيسية يف التحرض اإلنساين. 
املنطقة العربية وقلبها بالد الرافدين واهلالل اخلصيب، هي التي أنتجت املدن األوىل يف تاريخ 
واإلسكندرية  اجليزة  ثم  وغزة،  وأرحيا  والبرتاء  وتدمر  ودمشق  وبابل  سومر  مثل  البرشية، 
الزراعة  ومدن الفراعنة يف اجلنوب املرصي وعرشات غريها. يف هذه املنطقة، تم اكتشاف 
التي وّلدت االستقرار الذي تطلب قيام اإلدارة واحلكم، ثم تولدت عنها التجارة وترسيم 
خطوط املواصالت. ويف هذه املنطقة، أيًضا، تم اكتشاف األبجدية، ومنها انتقلت إىل أوروبا 
وسلطة  وتنظيامت  ومؤسسات  سياسية  إدارة  قامت  املدن  هذه  مثل  يف  العامل.  أرجاء  وبقية 
ظهرانينا  بني  محورايب  رشيعة  تظهر  أن  عبًثا  يكن  ومل  طويلة،  بقرون  العامل  سبقت  مركزية 
كي تنظم املعامالت واحلياة االقتصادية واألخالقية، يف جمتمعات تعددت جوانب إنتاجها 

وتعقدت عالقاهتا.
ومل تبدأ املسامهة األوروبية يف مسرية احلضارة اإلنسانية إال منذ مخسة قرون عىل األكثر، 
اإلغريق،  إىل  اإلنسانية  تاريخ  وإحالة  اإلغريقي،  باإلرث  املسامهة  هذه  ربط  حماولة  أما 
املتوسط  وجنوب  اخلصيب  للهالل  التأسيسية  املسامهة  من  وانتقاص  للتاريخ  تزييف  فهو 
الرشق،  مدن  بني  عامرة  التجارة  خطوط  كانت  عندما  اإلنسانية.  احلضارة  تكوين  يف 
يف بحار من  أوروبا غارقة  كانت  اهلند،  إىل  وصوًال  األمحر،  والبحر  جتوب املتوسط  وسفنه 
وإعادة  اإلسالمية  العربية  للحضارة  الذهبي  العرص  بروز  قبل  كله  هذا  واجلهل.  الظلامت 
إحياء مراكزها األم يف دمشق وبغداد والشامل املغاريب واألندلس. وتأيت أمهية هذا املدخل 
لرفض املقوالت االسترشاقية التي تعزو كل جوانب التقدم اإلنساين إىل أوروبا، وحتاول أن 
ومفاهيم  مؤسسات  من  كثًريا  أن  تزعم  والتي  ناحية،  من  اإلغريقي  باإلرث  التطور  حترص 
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العامل احلديث ال تنطبق عىل العرب و(املسلمني)؛ ألن إرثهم وتارخيهم وثقافتهم التقليدية 
والدينية ال تقبل كثًريا مما هو حديث وجديد.

ليس ثمة إمكانية إلجياز مسألة الدولة والسياسة يف التجربة التارخيية العربية واإلسالمية، 
وأكتفي هنا بعدة مالحظات جوهرية ذات عالقة بالنقاش: 

وهي  اإلسالمي،  واحلكم  اخلالفة  جتربة  حول  ُمتمحورة  قائمة  متنوعة  أشكال  أوًال: 
من  أٍي  اقتباس  يصعب  كام  عليها،  احلديثة  املفاهيم  إسقاط  ويصعب  حديثة  غري  أشكال 
احلكم،  عىل  الدموي  بالرصاع  السياسة  اتسمت  وقد  الراهن.  العرص  يف  لتطبيقة  ممارساهتا 
الذي حّيد الدين وكان عىل الضّد منه، وقد قال الشهرستاين: «ما استل سيف يف اإلسالم 
مثلام استل عىل اإلمامة». ويف وقت مبكر تم االنتقال من نظام الشورى، إىل امللك العضوض 

والتغلب. 
ثانًيا: عىل خالف االعتقاد (االسترشاقي الراسخ) بأن اإلسالم خيتلف عن املسيحية جلهة 
وهناك  ـ  ذلك  عكس  التارخيية  التجربة  تثبت  فيه،  السياسة  عن  الدين  فصل  إمكانية  عدم 
أدبيات موسعة يف هذا املوضوع، منها كتاب وجيه كوثراين «السلطان والفقيه: جدلية الدين 
والسياسة يف جتربتني تارخييتني العثامنية والصفوية ـ القاجارية». لقد كان احلكم اإلسالمي، 
يف خمتلف حقبه،أقرب إىل الشكل العلامين املعارص، فقد استفرد احلكام بالسياسة ووظفوا 

الدين خلدمة أهدافهم.
ثالًثا: يف القرنني األخريين يف الرشق األوسط، كانت هناك ثالثة أنواع من املجتمعات 
هو  والثاين  العثامنية،  للدولة  الرئيسة  املراكز  أو  املركز  يف  متوضع  ما  هو  األول  اإلسالمية: 
املجتمعات البدوية القبلية التي مل تكن حتت السيطرة املبارشة للدولة العثامنية، والثالث هو 
جمتمع الدولة الصفوية يف إيران. يف احلالتني العثامنية والصفوية تشكلت طبقة سياسية حول 
لكنها مل تسيطر متاًما عىل الفالحني  النخبة احلاكمة، خمولة بجمع الرضائب من الفالحني، 
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كلهم، بعكس احلالة يف اإلقطاع األورويب الذي سيطر عىل الفالحني مبارشة، ومّثل سيطرة 
الدولة عليهم. 

هي  األوىل  بعض:  عن  بعضها  منفصلة،  املجتمع  يف  رشائح  أربع  وجدت  ا  عملي� رابًعا: 
اجليش  هي  الثالثة  القريبة،  وبطاناهتم  احلكام  طبقة  هي  الثانية  نفسه،  العريض  املجتمع 
متنح  التي  والفقهاء،  العلامء  طبقة  هي  الرابعة  الحق)،  وقت  يف  (االنكشارية  والعسكر 
احلكام الرشعية، ويف الوقت نفسه تتحكم يف املجتمع. اختلف هذا عن السريورة األوروبية 
تلعب  التي  هي  واإلقطاعيني،  والنبالء  املّالك  من  طبقات  فيها  كانت  التي  الصينية  وحتى 
دور اجلرس بني احلكام واملجتمع، عرب أنظمة الرضائب واالسرتقاق وغريها. وقد تطورت 
مصالح خاصة هلذه الطبقات دفعتها الحًقا لتشكيل ضغط ُممأسس عىل احلكام لرتتيب شكل 
ا، منتزًعا أجزاء من السلطات  احلكم، بام حيمي مصاحلها، األمر الذي ظل يتصاعد تدرجيي�

املطلقة للملكية األوروبية. 
التي تقوم  التنظريات للدولة اإلسالمية واألسس  خامًسا: يف العرص احلديث، تعددت 
اإلسالمية  الدولة  نقول  أن  ولنا  اإلسالمي،  التسيس  أن  اجلابري  عابد  حممد  ويرى  عليها، 
واملسؤولية  والسياسة،  الرسالة  بني  التفريق  الشورى،  أركان:  ثالثة  عىل  تقوم  استتباًعا، 
إحممد  املغريب  الباحث  طرحه  ما  أحدثها  أخرى،  أسًسا  اقرتح  من  وهناك  والعامة.  الفردية 
الرتايب  حسن  قدمها  أخرى  أطروحات  هناك  وكانت  املعروف.  العدل،  البيعة،  جربون: 
وراشد الغنويش وعبد الوهاب األفندي، الذي نفى فكرة «الدولة اإلسالمية» واستعاض 
اإلسالمية»،  «الدولة  عن  اخلميني  وكتاب  أفكار  هناك  كانت  كام  املسلمني».  بـ«دولة  عنها 

التي اعترب إقامتها أهم من الفرائض.
كتابه  يف  حالق  وائل  قدمه  اإلسالمية،  الدولة  فكرة  إزاء  اآلن  إىل  تنظري  أهم  سادًسا: 
احلكم  عن  غريبة  الدولة  فكرة  ألن  باستحالتها؛  قال  الذي  اإلسالمية»  الدولة  «استحالة 
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هناك  حالق  يقول  أخالقي.  اإلسالمي  واحلكم  مادية  احلديثة  الدولة  وألن  اإلسالمي، 
مسألة  االستقاللية  تلك  عززت  وقد  احلكام،  عن  والرشيعة  والقضاة  للعلامء  استقالل 
كون اخللفاء واألمراء، يف معظم فرتات التاريخ اإلسالمي، غرباء عن السواد األعظم من 
وبني  بينهم  عضوية  صالت  أّي  يوجد  الذي مل  األمر  فرس، ...)،  مماليك،  الناس (مغول، 
القضاة  بينام  حكمهم،  ورسادق  قصورهم  يف  معزولني  احلكام،  أي  وأبقاهم،  املحكومني، 
والفقهاء والعلامء يقومون بدور اجلرس بينهم وبني املحكومني. هذا التوزيع، أو املقايضة يف 

األدوار، حفظ «استقالل العامة» عن احلكام، واستقالل القضاة عن احلكام واملحكومني.
املساواة  مبدأي  أن  اإلسالمية،  للدولة  التنظريات  معظم  يف  الكربى  املشكلة  سابًعا: 
واحلرية ظال معضالت تتحدى التسيس اإلسالمي وفكرة الدولة اإلسالمية حتى اللحظة 

(مساواة غري املسلمني، ومساواة املرأة بالرجل). 
ثامًنا: التجربة العملية لإلسالميني يف احلكم (السودان، مرص، غزة، املغرب، إيران ...) 

تؤيد فكرة حالق. 

ثانًيا: التجربة األوروبية احلديثة
تتأتى أمهية التأمل يف التجربة األوروبية احلديثة وقيام فكرة الدولة، من أن الدولة احلديثة 
املحلية  التجربة  يستلهم  منوال  أي  عىل  وليس  الغريب،  املنوال  عىل  قامت  العريب  العامل  يف 
والتارخيية للمنطقة. وقد تعوملت فكرة الدولة وأصبحت الشكل السيايس الوحيد املعرتف 
ا، والذي تصبو إىل حتقيقه اجلامعات والشعوب. وهو الشكل الذي آل إليه العامل بعد  به عاملي�
األول من القرن العرشين (ما عدا االستثناء الوحيد الذي  الثلث  اهنيار اإلمربطوريات يف 
هي  الوطنية  والدولة  اليوم،  عامل  يف  الدول  من  أكثر  شعوب  هناك  البلشفية).  الثورة  مثلته 

اهلدف النهائي لكل النضاالت التي تسعى إىل امتالك احلق يف تقرير املصري.
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ودينية،  سياسية،  أوروبية  سريورات  خالصة  وهي  أورويب،  نتاج  هي  احلديثة  الدولة 
وإمربيالية، وطبقية، ورصاعية، خاصة يف السياق األورويب، وقد ولدت وترسخت يف خضم 
الكنيسة  عىل  انتصارها  ثم  رصاعها  يف  السياسية  احلداثة  بروز  جسده  ومديد  طويل  رصاع 
الشعب،  مكونات  فيه  تتقدم  سيايس  شكل  إنتاج  يف  متثلت  كله  ذلك  وأيلولة  واإلقطاع، 
واألرض، والسلطة النافذة عىل أّي مكونات أخرى مثل الدين، والطائفة، والطبقة. وهبذا 
فإن تلك السريورة ال تنطبق بالرضورة عىل سياقات جغرافيات وجمتمعات العامل األخرى، 
بام فيها السياق العريب، بالدرجة نفسها، وبمقادير هتميش الدين واملكونات األخرى نفسها 

يف التكوين املؤسس للدولة. 
الدولة يف الفكر األورويب ُأسس هلا، منذ جتربة أثينا وأسبارطة اإلغريقية ثم اإلمربطورية 
املفكرين  من  كبري  عدد  هلا  ر  ونظَّ  ،city states املدن»  ـ  «الدول  إىل  وصوًال  الرومانية، 
عرش،  اخلامس  القرن  يف  اإليطايل،  ميكافيليل،  نيكولو  مقدمتهم  يف  السياسيني،  واملنظرين 
األب  هو  هوبز  اعتبار  باإلمكان  عرش.  السادس  القرن  يف  اإلنجليزي  هوبز  وتوماس 
الروحي للدولة احلديثة؛ ألنه أكثر من فّصل يف خصائصها، إىل جانب اعتباره إياها األساس 
األول للمجتمع. ومع أن هوبز منح «امللك» أو sovereign سلطة مطلقة مقابل محاية الدولة 
عنهم.  تعرب  ممثلة  حكومة  ثمة  وأن  متساوين،  األفراد  اعترب  أنه  إال  لألفراد،  احلامية  وتوفري 
األمر  وفوىض،  دماء  من  عنها  نتج  وما  اإلنكليزية  األهلية  احلرب  خالل  كتابه  هوبز  كتب 
الذي قاده إىل الرتكيز عىل أمهية السلطة املركزية يف قيادة املجتمع وحفظه. السلطة والدولة 
هذه  وتتقدم  املعينة،  اجلامعة  وجود  حلفظ  املطلقة  األولوية  هي  تصبح  اهلوبزي  املفهوم  يف 
أولوية  إزاء  اإلسالمي  السلفي  الفكر  يف  ذاهتا  السائدة  الفكرة  (وهي  غريها  عىل  األولوية 
طاعة ويل األمر، دفًعا أليَّ مفاسد). وقد سادت الدولة اهلوبزية شطًرا طويًال من التاريخ 
إىل  ذلك  وقاد  البقاء،  رصاع  منطق  وفق  ذاهتا،  عن  الدفاع  يف  غريزهتـا  وقادهتا  األورويب، 
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حروب طاحنة ومديـدة. كام ُنظـر إىل الدولــة باعتبـارها وحشيـة ومـاديـــة، وهدفهـــا 
إخضـاع األفـراد وابتالع املجتمع.

أنتج نظام وستفاليا األورويب ١٦٤٨م مفهوم السيادة، لكنه مل ينجح يف فرض احرتامه 
بني الدول األوروبية اُملتصارعة، ومنذ تاريخ ذلك الصلح وحتى هناية احلرب العاملية الثانية 
وقيام األمم املتحدة عام ١٩٤٥، شهدت أوروبا اندالع ١٦٢ حرًبا مدمرة، ومقتل ما بني 
١٥٠ إىل ٢٠٠ مليون إنسان، ودمار ال يمكن حرصه.ودخلت أوروبا يف دائرة لعينة متكررة 
التالية  للحلقة  التحضري  يتم خالله  سالم مؤقت  ثم  احلرب،  اإلهناك من  ثم  باحلرب،  تبدأ 
فيها  يرتسخ  قرون حتى  ثالثة  إىل  أوروبا احتاجت  أن  ذلك  معنى  احلرب.  ثم  احلرب،  من 
مفهوم االحرتام املتبادل لسيادة الدول، برصف النظر عن قوة الدولة أو ضعفها أو كربها 

أو صغرها. 
األوروبية  احلروب  واختفت  الدول،  وستفاليا األورويب السالم بني  بعد  حقق نظام ما 
اهلائلة  احلرب  أكالف  منها:  السالم،  ذلك  حتقق  وراء  عدة  أسباب  وهناك  األوروبية،  ـ 
واملدمرة، وظهور توازن أكرب بني الدولة واملجتمع (عرب تكرس الديمقراطية) بام كبح مجاح 
القومي،  والتسيس  التطرف  حدة  خفَّت  كام  عسكرية،  مغامرات  يف  االنخراط  عن  الدولة 

إضافة إىل بروز آثار السوق املشرتكة وكوهنا وفرت االزدهار لكل املشاركني فيها.
املتحدة  والواليات  السوفييتي  االحتاد  بروز  إىل  إضافة  اإلقليمي،  التكامل  ثمرات  إن 
إىل مصاحلها  والنظر  لتجاوز خالفاهتا  ودفعتها  أوروبا  أخافت  احلرب،  كقوى عظمى بعد 

الداخلية عرب التكامل.
السالم  التي حققت  األساسية  االختالفات  نلتقط  أن  نستطيع  النظامني،  مقارنة  وعند   

األورويب الداخيل، وأمهها التالية: 
أوًال: غياب سلطة سياسية عليا يف احلقبة الوستفالية ترعى محاية مفهوم السيادة وصيانته، 
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ووجودها يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
الوستفالية،  احلقبة  يف  سائدة  كانت  التي  هي   (power politics) القوة  سياسات  ثانًيا: 
بينام سياسات املساواة السيادية (equality of sovereignty) هي التي برزت يف حقبة ما بعد 

احلرب العاملية الثانية.
ثالًثا: اخلوف وعدم األمان بني الشعوب كان هو السائد يف حقبة وستفاليا، وعوًضا عنه 

تنامت ثقة وتعاون بني الشعوب واحلكومات.
بعد  ما  حقبة  يف  اجلامعي  األمن  أما  األساسية،  املقاربة  هو  للدول  الفردي  األمن  رابًعا: 

احلرب العاملية الثانية فهو املقاربة األساسية.
يف  لكن  القوى».  «تفاوت  قانون  وبحسب  ا،  عسكري� حتل  كانت  اخلالفات  خامًسا: 
ا، وبحسب قانون «تساوي السيادات»، أي  املرحلة احلديثة أصبحت اخلالفات حتل سياسي�

أن عنرصي التحكم يف العالقات مها القوة أو السيادة. 
لكن  وستفاليا،  نظام  يف  واحلاسم  األقوى  العنرص  هي  كانت  العسكرية  القوة  سادًسا: 
الواليات  وفعالية.  استخداًما  األكثر  القوة  مها  واالقتصاد  املال  أصبح  احلديثة  املرحلة  يف 

ا.  ا ومالي� ا، لكنها أخضعت البلدين اقتصادي� املتحدة اهنزمت أمام فيتنام وكوبا عسكري�
بغية  اقتصادي،  مرشوع  إىل  حتول  القومي  الوعي  اقتصادية،  قاعدهتا  احلديثة:  الدولة 
الدفاع عن املرشوع القومي، وتطور إىل كولونيالية وإمربيالية. والدولة احلديثة ال تقوم إال 
عرب اقتصاد قوي، إما أن يعتمد عىل موارد داخلية كافية، أو ينزع نحو هنب اخلارج بشكل 

أو بآخر، ويف أوقات السلم حتتاج إىل أسواق خارج حدودها القومية. 
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ثالًثا: الدولة العربية احلديثة
الدولة  اهنيار  هو  األول  تكوينية،  سياقات  ثالثة  عرب  احلديثة  العربية  الدولة  ولدت 
خيار  ملواجهة  ُمستعدة  تكن  مل  التي  وهي  العربية،  التقليدية  البنى  وانكشاف  العثامنية 
االستقالل كوحدات منفصلة، والسياق الثاين هو السيطرة االستعامرية التي فرضت حدود 
الدول وأشكاهلا، ثم تركتها يف الشكل اجلديد غري الناجز للدولة احلديثة. والثالث هو نزعة 
األوىل.  االستقالل  وسنوات  االستعامر  حقبة  خالل  الوحدوية  األفكار  وسيادة  العروبة 

وبإجياز شديد نشأت الدولة العربية احلديثة عرب سريورات عدة: 
اجلزائرية، التجربة  مثل  اُملستعمر،  ضد  املسلحة  واملقاومة  النضال  •  إما 

االستعامرية (مرص،  احلقبة  وخالل  العثامين  احلكم  خالل  قائًام  كان  ما  استمرار  •  وإّما 
اليمن، السعودية)،

•  وإما النضال والدبلوماسية وحتقيق االستقالل عرب اتفاقيات مع اُملستعمر، مثل بقية 
الدول املغاربية، ومعظم دول املرشق.

•  وإما عرب عملية استيالد أرشف عليها املستعمر مبارشة، مثل دول اخلليج واألردن.
الدولة العربية احلديثة ومعها تشوهات تكوينية، أمهها ضعف  وعىل ذلك، فقد ولدت 
الرشعية، وضعف الوالء املحيل، وضعف البنية االقتصادية، وضعف البنى احلداثية، فضًال 
ا ُمسيطًرا عىل قرارها السيادي بشكل أو بآخر. كام أهنا  عن التبعية للُمستعمر الذي بقي عملي�
ُولدت ضمن قدر من التمزق بني خياري االستقالل القطري واالنخراط يف وحدة أكرب. 
درجة  إىل  وإعالئه  بـ«السيادة»  والتمسك  القطري  االستقالل  خيار  ساد  ما  رسعان  لكن 
القداسة، وانخرطت هذه الدول يف جهود مستديمة للحفاظ عىل الشكل اجلديد املوروث 

عن االستعامر، بحدوده واشرتاطاته. 
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الدولة احلديثة:  إزاء أهم حتديات  الدولة  هذه  تقع  أين  هو:  اآلن  الذي أمامنا  والسؤال 
التجانس  وحتقيق  االقتصادي،  االستقالل  حتقيق  والسيادي،  السيايس  االستقالل  حتقيق 
الداخيل. فالدولة هي اجلهاز الترشيعي «اُملرشع»، وهي «احلكم» بني األفراد، وهي «صانع» 
اإلمجاع االجتامعي. وُيضاف إىل ذلك كله يف احلالة العربية حتدي نجاح املرشوع الصهيوين 

وإقامة دولة هيودية يف قلب العامل العريب. 
من ناحية أخرى، قام بناء الدولة العربية القطرية، يف جزء كبري منه، عىل استدعاء عنارص 
التاريخ والدين والقبيلة واالنتامء؛ الكتساب الرشعية السياسية (كأن السريورة كانت بناء 
املشرتكة،  االقتصادية  املصلحة  عنارص  أغفلت  نفسه  الوقت  ويف  الدولة).  وليس  األمة 
وسواها).  األوروبية  اقتصادات مستقلة (عىل عكس التجربة  وبناء  كبرية،  أسواق  وحتقيق 
وإذا  وقضيضه.  بقّضه  القائم  الوضع  عىل  اإلبقاء  هو  احلاكمة  للنخب  األكرب  اهلدف  كان 
كانت القوميات األوروبية قد ولدت يف السوق، فإن قوميات العامل الثالث ولدت مناضلة 
ضد السوق (يوسف مكي، «يف الوحدة والتداعي: دراسة يف أسباب تعثر مشاريع النهضة 

العربية»، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠٠٣، صفحة ٤٧ ـ ٤٨). 
التقليدي  التعريف  خالل  من  الدولة  هذه  نفهم  أن  إذن،  يمكن،  كيف  ذلك،  ضوء  يف 
العريب  العامل  يف  احلديثة  الدولة  متاهت  ا  عملي� النافذة؟  السلطة  الشعب،  األرض،  الثالثي: 
العنرصين  ليلتهم  النافذة»  «السلطة  عنرص  فيها  وتضخم  هلا،  احلاكمة  النخب  ويف  مع، 
اآلخرين «األرض» و«الشعب»، وأصبح احلفاظ عىل بقاء النخبة احلاكمة يف موقع السلطة 
أهم من «األرض» و«الشعب» كليهام، حتى لو تطلب البقاء يف موقع السلطة، كام شهدت 
بذلك بعض جتارب ثورات الربيع العريب، التضحية باملكونني اآلخرين، األرض والشعب. 

ومع تطور هذه الدولة اتضح أهنا تتصف بالسامت التالية:
أوًال، ودائًام، االستبداد، (واالستبداد، كام قال الكواكبي، هو أصل كل فساد).
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ثانًيا: احتكار املوارد من قبل النخب احلاكمة، (وتغريب الشعب واألفراد عن مقدرات 
الدولة وثرواهتا).

ثالًثا: نقص الرشعية، (التنصيص عىل الرشيعة يف الدساتري العربية).
رابًعا: التبعية للخارج واهلشاشة جتاهه.

خامًسا: البطش يف الداخل والرشاسة جتاهه.
سادًسا: صمود البنى التقليدية القبلية والطائفية واجلهوية، وعدم حتقق مفهوم املواطنة، 
(الدولة العربية احلديثة هي طبقة رقيقة وهشة فوق بنيات تقليدية قبلية أو طائفية أو دينية 

ما قبل حداثية).
متكامالن:  لكنهام  متفارقني  منظورين  من  العربية  الدولة  تعقل  إىل  كله  ذلك  يقودنا 
عىل  الدولة  قدرة  عدم  يف  ا  داخلي� اهلشاشة  تتبدى  مًعا.  آن  يف  واخلوف  والرشاسة  اهلشاشة 
القيام بمسؤولياهتا جتاه شعبها لناحية توفري متطلبات العيش الكريم، وحتقيق احلد األدنى 
املساواة  عىل  قائمة  مواطنة  ترسيخ  يف  الفشل  ويف  املوارد،  وتوزيع  االجتامعية  العدالة  من 
ا فتظهر هشاشة  التامة أمام القانون، تتجاوز الوالءات القبلية والدينية واجلهوية. أما خارجي�
هذه الدولة، بشكل أسايس، يف غياب قدرهتا عىل الدفاع عن بلدها ضد تدخالت اخلارج، 

ومحاية السيادة الوطنية والقرار املستقل. 
والعنف،  بالرشاسة  العربية  الدولة  تتصف  والفائضة،  اُملذهلة  اهلشاشة  هذه  مقابل  يف 
وتتجسد هذه الرشاسة يف قدرهتا املخيفة عىل إخضاع الشعب، وممارسة االستبداد، وفصل 
جهاز الدولة عن املجتمع بشكل فوقي يتعاىل عىل األفراد، وبحيث ال يتمكن الشعب من 
اخلوف  هناك  والرشاسة،  اهلشاشة  إىل  إضافة  وتوجهاته.  وسياساته  اجلهاز  ذلك  يف  التأثري 
البادية.  رشاستها  من  جزًءا  يفرسان  ومها  العريب،  العامل  يف  الدولة  يعرتيان  اللذان  والريبة 
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هناك خوف من األشقاء، وخوف من اخلارج، وخوف من الداخل، وذلك كله يدفع الدولة 
لتصبح دولة ُمفرتسة، تفرتس من تراهم خصومها؛ ألهنا تعتقد أهنم خيططون الفرتاسها.  

وما  وستفاليا  ونظام  األورويب  السياق  يف  الدولة  بتجربة  واستئناًسا  سبق،  ما  ضوء  يف 
بعده، يمكن القول إن الشكل الوحيد الذي كان باإلمكان أن يؤول إىل بناء دولة عربية قوية 
هو الوحدة العربية، أو وحدات مرشقية ومغاربية وغريها. والوحدة ليست ألجل الوحدة، 
بل ألن الوحدة هي اخليار الذي ينجز التحديات األساسية التي تواجه الدولة: االستقالل 
الوعي بالوحدة غائًبا عن النخب  ومل يكن  التبعية.  السيادي واالقتصادي، واالنفكاك من 
هلذا  سياسية.  جمرد مناورات  أم  قناعة حقيقية  عن  صادًرا  الوعي  ذلك  أكان  سواء  العربية، 
لكن  و١٩٨٧.   ١٩١٣ عامي  بني  عربية  وحدة  مرشوع   ٩٥ هناك  يكون  أن  غريًبا  يكن  مل 
فشل أطروحات الوحدة العربية يعود، يف أهم أسبابه، لكوهنا كانت مؤدجلة، وحتاول حتقيق 

الوحدة من أجل الوحدة، والوحدة االندماجية.

الدولة واملواطنة
لوحدات  والتكويني  العضوي  الرابط  ألهنا  احلديثة؛  الدولة  جوهر  املواطنة  فكرة  تعّد 
التعريف الثالثي: األرض، والشعب، والسلطة النافذة. فهي تقوم عىل املساواة بني األفراد 
وحريتهم يف التأثري عىل السلطة حتى تكون معّربة عن الشعب وممثلة له. فضًال عن ذلك، 
فإن املواطنة القائمة عىل املساواة بني األفراد، وعىل الوالء للدولة التي توفر احلامية والرعاية 
والعدل، توفر للفرد فكرة التحلل من الوالءات القبلية والطائفية والدينية. عىل الضد من 
ذلك، فإن غياب املواطنة ُيبقي والءات األفراد قوية مع بنى ما حتت الدولة؛ ألن هذه البنى، 
مثل القبيلة والطائفة واجلهة واملدينة، هي مصدر احلامية والرعاية االجتامعية، وليس الدولة. 
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يف احلالة العربية مل تتطور املواطنة بالتوازي مع تطور الدولة وترسخها، وظل الرشخ قائًام 
بني دولة تتضخم وتنمو بعيًدا من األفراد ومنفصلة عنهم. 

تأمالت وأسئلة برسم املزيد من النقاش
 Lose Lose instead of العريب:  ـ  العريب  املستوى  عىل  الرباغامتية  السياسة  •   ضمور 
Win Win، وهذا متّثل يف فشل التجمعات اإلقليمية العربية، جملس التعاون اخلليجي، 

الرباغامتية  السياسة  الغربية).  (الصحراء  املغاريب  االحتاد  العريب،  التعاون  جملس 
ا (وبشكل passive)،ولتقليل خماطر األطامع األخوية املجاورة، وهي  موجودة دفاعي�
السياسة التي كانت وراء قيام جامعة الدول العربية. لكن هذه السياسة مل تتحول إىل 

ا active  تقود إىل التعاون. مقاربة مبادرة إجيابي�

خالصات 
١. جيب التفريق بني مرحلتي «التخلص من االستعامر» و«االستقالل»، وهنا ما زالت 
الدولة العربية تتخبط يف مرحلة ما بعد التخلص من االستعامر، ومل تصل إىل مرحلة 

االستقالل احلقيقي (إزاء اخلارج)، وبناء دولة فعالة وعادلة (إزاء الداخل). 
٢. الدولة العربية أضعفت ذاهتا جلهة عدم التأسيس لبنى حديثة فعالة وقوية، ويف الوقت 

نفسه اهنكت وأضعفت بدائلها، بام فيها البنى التقليدية واملدنية.
٣. انربت القوى التقليدية للدفاع عن نفسها يف وجه الدولة احلديثة، التي مل تقدم لألفراد 
البديل. ونشأ رصاع عميق بني «احلديث» و«التقليدي» أخذ أشكاًال متنوعة، منها ما 

هو الصامت والناعم، ومنها ما هو املدوي والعنيف. 
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الدولة.  وجه  يف  القيام  يستطيع  مدين  جمتمع  هناك  ليس  للمجتمع،   •

٤. هل تقوم الثورة داخل الدولة الضعيفة؟ حممد جابر األنصاري.
٥. دولة اُملستنقع: معضالت االستبداد والتبعية يف العامل العريب.

٦. إرث قرطاجة كام يقول يوسف الشويري، حروب قرطاجة وروما، إْذ كلام حاولت 
وإما  قرطاجة أن تنهض يتم تدمريها، وقرطاجة العربية إما يتم تدمريها بأيد عربية 

بأيد أجنبية.
٧. موقع فلسطني من الرشعية السياسية للدول.

ومواجهة  (فلسطني،  العربية  للدولة  واألخالقية  السياسية  الرشعية  أسس  تآكل   .٨
إرسائيل، وإنجاز التنمية، واخلصوصية الثقافية، والوقوف ضد اإلسالميني).

الداخيل. وتعفنه  للُمستنقع،  احلامية  اجلدران  اهنيار   •

التحديث.  قاطرة  تكون  أن  عوض  املجتمع  عىل  عبء  إىل  الدولة  حتول   •
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