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تقديم

إبراهيم غرايبة *

 Å�M  h~�j  Ä�f  Å¸Y  ¿µd  ,Ú�©dG  �¸b  ÀÄµÇd  A�²¾©dG  ¹�e  ,½ÄÇdG  ,ÈH�©dG  Ú�©dG  OÄ©j
 Å¸Yh .(ÈH�©dG ªÇH�dG) G k�KDÄeh G k~j�a �vÇ¡S�Ç¡Sh �vÇY�»�LG � kcG�M ~Á¡T ~²a ,�vjh�¡SC�e ½ÄÇdG
 �îN~Jh  �Ç¸NGO  ��YG�¡U ¿e ,�ÇH�©dG  ºh~dG  ¿e ñ�µH  �¯¡�Y È�dG  �ÕB�ÙG  ¿e ¼Z�dG
 ,� k¡ÊjCG Ú�©dGh ��©dG �jQ�J È`a �Ç¡�ÇFQ �£Þ ÈH�©dG ªÇH�dG ¹¦Ç¡S ;I�e~e Å¡VÄah �ÇdhO
 Å¸Y (1789) �Ç¡�f�¯dG IQÄ�d�a .�ÁJîY�¯Jh �Á�F��fh �ÁJ�ÇdGÄ�e È`a G k~HCG ÈÁ�¾J Õ �GQÄ�d�a
 Ä�f ÈH��jEÕG ·���dG áCÕG ªÇ»L �»ÁdCGh ,½ÄÇdG Å�M Ú�©dG È`a �KDÄJ ºG�J �e ,º��ÙG ¹Ç�¡S
 ícCG ��»�¡SG ��YG�¡Uh Å¡VÄa È`a ���¡�J �ÁfCG ¿e ¼Z�dG Å¸Y ;IGh�¡�ÙGh �dG~©dGh �j�×G
 ~©H �A�L ,��j~×G �ÇWG�²ç~¸d �¡�¡SCG È�dG (1689) �Çf�£jédG IQÄ�dGh .� ke�Y ò�¡S ¿e
 �Kî�d ÈHhQhCÕG Q�»©�¡SÕG À�c ~²a ,ª�£d�Hh .�¯Ç¾©dG �Ç¸NG~dG ��YG�¡�dG ¿e � ke�Y ò�¡S
 ¹©Î �bQ�¯e ¿e �Ád �jh .�ÇWG�²ç~dGh �Ç¯¡�¸¯dGh �Ç»¸©dG �¡ÊÁ¾¸d � k�M�¡�e ,Ú�©dG «�HQCG
 ³a~�j ,�GOGQEG «G�¡U ÀÄµdG ÀC�ch ,�Ç¾Ç²j ñZh I~²©e �Ç�¡�f �dC�¡�e ÂÇa q¹�j �eh Ú�©dG ¼Áa

*  باحث وكاتب صحفي أردين.
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 �gG~�dGh �W�¡��d�H �¡�Çd O�¡�dGh ¿e�dG ¿e �ÇF�¾�dG Ã�g ¿µd ,�jQ��dG O n�¡� ojh ÂÇa ¿e�dG
 .�¾JOGQEGh �¾ÇYh ¿Y �¸²�¡�e ��Ç¸»Y �¡�Çd � k¡ÊjCGh ,�g�g�X È`a �ÇdG��NÕG

 �e  � k¡ÊjCG  �»Á¾µd  ,À�c  ~b À�c  �e  ÀCÕ  ;ÀÄµj  �eh  À�c  �e  �»g I�Ç×Gh  ÀÄµdG  ÀE�a  G�µg
 �ÇÁ�¾e ñZ �¸¡�¸¡S ¿µj Ú �eh À�c �e �ÇF�¾K  ÀÄµJ �ÌQh ,¿µj Ú ¿µj Ú �e ÀCÕ ;¿µj Ú
 Ú �eh ,ÀÄµj �e �»g ÈYÄdG hCG I�cG�dG PEG ;À�Ç¡�¾dGh I�cG�dG G�ch .³ÇaGÄ�dGh ¹jO���dG ¿e
 hCG  ��f  hCG  ~j�f  �e  Äg  �¾Ù�Y  ÀEG  :�¸Ç»Lh  ��¡VGh  �¸¡�Þ  È`ah  ,¿µd  ,�¾Ç¡�f  �e  Äg  ¿µj
 ¢�Çdh ,��f �e ÀÄµ¾d Â¸©¯f ÀCG ��j �e Äg ½~²�dG ÀE�a ,º�×G �©Ç�£H ,G�ch ,ÀÄµf ÀCG ��j
 O�¯dG Å¸Y ¶dP ³�£¾j ;�î¡UEÕG ¹LCÕ ¶dP iÄ¡S (��©»�Ýh kÕhOh � kbGÄ¡SCGh G kOG�aCG) �¾j~d

.A�Ç¾ZCÕGh AG�²¯dGh ,Iñ¬¡�dGh Å»¦©dG ºh~dGh ,iéµdG ��c�¡�dGh ��eÄµ×Gh ,¹²�¡�ÙG

 �H�LEîd �dh�Þh ,�G�d�H ÈH�©dG ÈYÄdG ºÄM «Ä»¡�e �Ä¡�H G kñµ¯J ���µdG G�g ¢�µ©j
 ,�î¡UEÕGh �eRCÕ�H ÈYÄdG �j~×G ��©dG Ú�Y È`a C�¡�f �¾e ,¹¡UGÄ�ÙGh ¼FG~dG ºGDÄ¡�dG ¿Y
 ÈYÄ¡VÄÙG  �g~©H  È`a  ;�H���dGh  ½�»�gÕG  IO~©�e  �jGhRh  ¹NG~e  ¿e  ��HQ�²e  ª¡�J  ½~²jh
 ´�Ç¡S È`a �ÇH�©dG �a�²�dG ºGDÄ¡S :���µdG È`a �Á�ÇJ�J �¡��H Ègh ,È»Ç¸bEÕGh È`aG�¬ÖG hCG
 ,È×G ~�Y  ~Çdh  /ÈH�©dG  ��¬ÙG  Å¸Y  Üh~dG  ¢�a�¾�dG  ¹�²�¡�eh  ,IOG�H  ~»Þ /½G�ÁfÕG
 ~»Þ È¸Y /ÈH�©dG È`a�²�dG �î¡UEÕG I~»YCGh ,QÄ¯¡�Y �H�L /�jÄ¾�¸d �ÇH�Y �j�¦f Ä�fh
 ,��jG�Z  ¼ÇgG�HEG  /�a�©ÙG  O�¡��bG  �¡�Y  ¹X  È`a  �Çeî¡SEÕG  �Ç¡S�Ç¡�dG  �H���dGh  ,h��a
 ÀG~¸H È`a È`a�²�dG �Ç²��dG �Õ�µ¡TEGh ,È¡�jÄ£dG ¼¡S�H /È¡S�Ç¡�dG ��£²�¡SÕGh ½îYEÕGh
 /�Çdh~dG ��¯d���dG �Z�Ç¡U IO�YEGh �jQÄ¡�dG �eRCÕGh ,æ~e ¿¡�M /�ÇH�©dG I�j�ÖGh �Ç¸ØG
 /ÈH�©dG ¼Ç¸bEÕG È`a O�¡�¯dG ��a�µeh �»cÄ×G �d�M :ÈH�©dG ªÇH�dG �ÕB�eh ,�¸j��¡�dG �e�Y

 .´ÄJ ¿j~dG ÈÞ
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 �ÇH�©dG  �dh~dG  ¢�Ç¡SC�Jh  ºî²�¡SÕG  �¸J  È�dG  OÄ²©dG  �»c�Þ ÀCG  IOG�H  ~»Þ §Mîj 
 ·îÁ�¡SÕG OÄ©¡U ÛEG �¡TDÄJ ,R�âEÕGh A�»�fÕGh �¾WGÄÙGh ¼¸©dGh �Çfî²©dG ¼Ç²d ,��j~×G
 Ú�©dG  òH  IÄ�¯dG  ~j�Jh  ,�ÇWG�²çO  ��©»�Ýh  ºhO  A�¾H  È`a  ¹¡�¯dGh  ;���fEÕG  ¿e  kÕ~H
 A�c�dGh �Ç»b�dG �GA�¡Ê¯dG ¿e I~j~L ´�aBG ÛEG �Y�¾¡�dG ~©H ½~²�j É�dG Ú�©dGh ÈH�©dG

.ÈY�¾£¡UÕG

 �¸M�e ~©H zÈ`a�²�dG{h zÈ¡S�Ç¡�dG{ òH ´î£¸d �~Áe (1967) ÀG�j�M ��M ÀEG ºÄ²jh
 ñ¡�jh .Q�»©�¡SÕG �ÁLGÄeh ÉQ���dG ¹»©dG �¸M�e È`a �¡U�N ,�»Á¾ÇH �cQ�¡�ÙGh ¹e�µ�dG ¿e
 ¢�µ©j Â¯¡UÄH ,zÈH�©dG ªÇH�dG{ 2010 ½�©dG �¾e O�¡S É�dG ÈY�»�LÕGh È¡S�Ç¡�dG ·G�×G ÛEG
 ¼£Ð ÈH�©dG ªÇH�dG ¿µd ,�ÇY�»�LÕG �dG~©dGh �ÇWG�²ç~dGh �eG�µdG ÛEG ¹ÇÖG ��©¸£J
 ºGDÄ¡S ~©¡�j ´�Ç¡�dG G�g È`ah .�ÇH�gQEÕGh �a�£�ÙG ��Y�»ÖGh ÉÄ£¸¡�dG O�¾©dG I��¡U Å¸Y
 ¹�²�¡�ÙG È`a ñKC��dG ¹LCÕ ;~j~ÖG ¹ÇÖGh ���¡�dG A�¡Êa ÃQ���Y�H ,¹�b ÉP ¿e ícCG �a�²�dG

 .Â�Z�Ç¡U È`a �cQ�¡�ÙGh

 ,zÈH�©dG  ��¬ÙG  Å¸Y  Üh~dG  ¢�a�¾�dG  ¹�²�¡�e{  È×G  ~�Y  ~Çdh  QÄ�c~dG  �HQ�²e  È`ah
 ºh~dGh ¼Ç¸bEÕG òH �Ç�jQ��dG �bî©dGh ,ÈH�©dG ��¬ÙG ¼Ç¸bEÕ �Ç�ÇJGë¡SÕG �Ç»gCÕG ¢�b�¾ oJ
 ¢�a�¾�dG ��Ç�ÇJGë¡SG È`a ¼Ç¸bEÕG °ÇXÄJh ,�Ç»Ç¸bEÕGh �Çdh~dG iÄ²dG QÄ£J �©Ç�Wh ,iéµdG

 .¼Ç¸bEÕG ºhO òH �Ç¾Ç�dG ��bî©dG ½G~��¡SG ºîN ¿e ,Üh~dG

 ,�ÇY�¡�dG ñZ I��ÁdGh ��gQEÕG �ÁLGÄe È`a �HhQhCÕ ºhCÕG «�a~dG ¤N ÈH�©dG ��¬ÙG é�©j
 ¿e �F�ÙG  È`a  30 Å¸Y ¿»ÇÁj  É�dG  ,¤¡SÄ�ÙG  ���dG  éY �Çdh~dG  IQ���dG  �j�»Mh ¼Ç¦¾Jh
 �JÄ�dGh ��eRCÕG ¿e �d�M ~Á¡�J ¼Ç¸bEÕG ºhO ÀE�a Â¡�¯f �bÄdG È`ah ,�Çdh~dG �j���dG IQ���dG

 .Üh~dG ´GëNîd º��ÙG ��¯jh ,ÉQ���dG ºO���dG ³a~J ´Ä©j �e ,�Ç¾Ç�dG �ÁJ�bîY È`a
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 ,�Çf��jQÄe  Â¾e  æ�©J  É�dG  �²¯dG  È×G  ~�Y  §Mîj  ,¼Ç¸bEîd  È¸�²�¡�ÙG  ñµ¯�dG  È`ah
 O�»�YGh  ,��¬ÙG  È`a  �Ç¾eCÕG  A��YCÕG  ~jG�Jh  ,�ÇLQ�ØG  �GQ�»��¡SÕG  Å¸Y  ¢�fÄJ  O�»�YGh

 .R�¬dGh ¤¯¾dG Å¸Y É�FG�ÖG O�¡��bÕG

 Àh~²�©j ¿j�dG Å¸Y O�jh ,�î¡UEîd �d�¡SQ Â¯¡UÄH �jÄ¾�dG �Ç»gCG QÄ¯¡�Y �H�L ~cDÄjh
 ÂfC�H �jÄ¾�dG ±�©j Ägh ,zÈÁ�¾j Õ ~�à ³aCG �jÄ¾�dG ÀEG{ :¢S�e�H�g �dÄ²Ì �jÄ¾�dG �j�Á¾H
 ¹�Òh  ¹²©d�H  À�çEÕG  ÀCG  i�jh  ,I�Ç×Gh  ¹»©dGh  ñµ¯�dGh  ºÕ~�¡SÕG  È`a  æî²©dG  �Á¾ÙG

 .�ÇH�©dG �¡ÊÁ¾dG �jG~H Àîµ¡�j ÂJÕÕO

 È`a�²K  �PÄäCG  ÛEG  ���Ð �eCG  ¹c  ÀCG  zÈ`a�²�dG  �î¡UEÕG  I~»YCG{  È`a  h��a  È¸Y  i�jh
 ´���¡SG ÛEG ÄY~jh ,�Ça�²�dG �jO~©�dG ª¾ç qÕCG ��j ¶dP ¿µd ,�j�¡��dG �ÁJ�fÄµe �F�¡�d ~MGh
 �î¡UEGh ,ÃRh�Îh Ã~²fh �GëdG �©LG�e Å¸Y ½Ä²j ;È`a�²K �î¡UE�H ��©dG O~ÁJ È�dG �KQ�µdG
 �î¡UEÕG ¤HQh ,i�NCÕG ��a�²�dG ªe ¹e�©�dG �Çd�µ¡TEG q¹Mh ,¼Ç¸©�dGh �ÇHëdG ¹²M ~j~Îh

 .ÈH�©dG ÉÄ¡ÊÁ¾dG «h�¡�Ù�H È`a�²�dG

 �Ç�Á¾ÙG  �Ö�©ÙG  Â¯¡UÄH  ,Èeî¡SEÕG  ��£ØG  �GQÄ£J  ��jG�Z  ¼ÇgG�HEG  ~¡U�jh
 ,�¡�Y ª¡S��dG À�²dG ¹FGhCG �¡�e È`a ��j~×G �dh~dG �CG~H �¾e ,È¾j~dG ¢�¾¸d �Ç²Ç�£�dGh
 i�jh .°¸�ß Ä�f Å¸Y ~j~L ¿e Ú�©dG ¹Çµ¡�J ~Ç©j É�dG �a�©ÙG O�¡��bG �¡�Y ÛEG kÕÄ¡Uh
 òH �eAGÄÙGh ,½î¡SEîd �¡U�©ÙG ��©Ç�¡SÕG �dh��Ì �CG~H Èeî¡SEÕG ��£ØG �GQ�¡�e ÀCG
 º�»YCGh OÄÁL ¹�e ,�Á�j~Ðh �Çeî¡SEÕG �aîØG �î¡UE�H �CG~Hh ,½î¡SEÕGh �j~×G �¡�©dG
 «G~�HGh �aîØG ±�¾��¡SG ¹LCG ¿e ¹»©dG ¼K ,È¡�fÄ�dG ¿j~dG ñNh ,æ�¬aCÕG ¿j~dG º�»L
 QÄ¸��j  À�c  ¶dP ¹H�²e  È`ah  ,ÛhÕG  �ÇÙ�©dG  ��×G �j�Áf  �¾e  z�Çeî¡SEÕG  �dh~dG{  ½ÄÁ¯e
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 ���c ¹�e ,�dh~¸d �Ç¾j~dG �©Ç�£dG È¯f ~ÇcC�Jh ,Èeî¡SEÕG ¼µ×G I�µa ¿Y A�¾¬�¡SÕG Ã�ÎG
 �¸¡U�¯ÙG �¬Ç¡U ¹»Ð I~j~L ��g�ÎG �C�¡�f ¼K ,z¼µ×G ºÄ¡UCGh ½î¡SEÕG{ ´RG�dG ~�Y È¸Y
 ��Mh ò»¸¡�ÙG ÀGÄNEÕG �Y�»L ¹�e ,�Çeî¡SEG ¹FG~H A�¡�fEGh ,¼F�²dG ´�Ç¡�dG Å¸Y �h�ØG hCG
 ºh~dG  ~¡V  °¾Y  º�»YCG  È`a  �¸NO  È�dG  ��¸¡�ÙG  ��Y�»ÖG  G kñNCGh  ,Èeî¡SEÕG  �j���dG

.Â¸c Ú�©dGh ¹H ,��©»��ÙGh

 É�dG �¡U�©ÙG Ú�©dG ¼Çbh ��¡�¡SDÄe ¼¦©e �µµa È�dG �Çµ�¡�dG �¸M ,Å¡VÄ¯dG Ã�g È`ah
.òÇeî¡SEÕG ��£ØGh �µ¯dG ¹»¡�J �ÕÄÐ �ÁfE�a º�×G �©Ç�£Hh ,�Y�¾¡�dG ºÄM C�¡�f

 ¹F�¡Sh  ~©J  ¹g  ;�¸�¡SCG  �KîK  zÈ¡S�Ç¡�dG  ��£²�¡SÕGh  ½îYEÕG{  È¡�jÄ£dG  ¼¡S�H  ��£jh
 �KCG  ÉC�Hh  °Çch  Å�eh  ?O�×G  È¡S�Ç¡�dG  ��£²�¡Sîd  �GhOCG  ~j~ÖGh  É~Ç¸²�dG  ½îYEÕG
 ,IO�×G  �Ç¡S�Ç¡�dG  ��H�£²�¡SÕ�H  �»MO�e  �ÇH�©dG  �M�¡�dG  ¹©L  É�dG  �eh  ?¶dP  É��j
 º�¡�JÕG �GhOCG ÀCG §Mîjh ?¹»©dG �eh ?ÂJÕ�M Å¡�bCG È`a °Ç¾©dG ��£²�¡SÕG �c�M È�dG
 �Ç¸»Y ¿e Q�µaCÕGh ¹F�¡S�dGh ��eÄ¸©ÙG º�²�fG �Ç¸»Y ¹jÄÐ È`a ��KCG �Ç»b�dG �ÇLÄdÄ¾µ�dGh
 �cG�e îHh ,È²aCG Ä�f Å¸Y ñ¡�J �ÇF�²¸J �Ç¸»Y ÛEG ,¹¯¡SCÕG ÛEG Å¸YCÕG ¿e �¡Vh�¯e �Çe�¦f
 ¹� pb  ¿e ,IÄ²dG  Q�µ�MG ¿e ºÄ��dGh  ,�ÁÇa ÀÄ»g�¡�jh  ¢S�¾dG  �ÁÇdEG  �g�j ,��¡VGh I�£Ç¡S
 ¿e º�²�fÕGh ,IÄ²dG �F�Î ÛEG  ÈY�»�LÕGh ÉO�¡��bÕGh È¡S�Ç¡�dG PÄ¯¾dG  �cG�eh ��¾dG
 �¡�Y ÛEG ,É~²¾dG ñµ¯�dGh �² q»©ÙG IAG�²dG Å¸Y ¼F�²dG ,É~Ç¸²�dG È`a�²�dG ¿jÄµ�dG �¡�Y

 .ÈJ�eÄ¸©ÙG ´G�ZEÕG

 IOÄ©dGh ,�Ç¾ÁÙG ¢�j�µJ Å¸Y �»F�b �Ç�ÇJGë¡SG �ë²j ,��¡T�¾dG ��j~��dG �ÁLGÄe È`ah
 ~g�©ÙGh ��©e�ÖG È`a �a��¡�dG ¼Ç¸©J ¼¦f �î¡UEGh ,�jQ~�dGh ¿jÄµ�dGh ¼Ç¸©�dG ¼¦f ÛEG
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 Q��NCÕG  ª»L È`a  �ÇbîNCÕGh  �Ç¾ÁÙG  ~Çd�²�dGh  �a��¡�dG  ��Ç¡S�¡SCG  ÛEG  IOÄ©dGh  ,¢SQG~ÙGh
 �ÇHëdG �dA�¡�Ù ¼¦f �jÄ£Jh ,Â�Çdî²�¡SG À�»¡Vh ½îYEÕG ��ÇH �î¡UEGh ,QÄÁ»�¸d �Áç~²Jh

.�g�¡�fh �ÇeîYEÕG

 �Ç¸ØG ÀG~¸H È`a È`a�²�dG �Ç²��dG �Õ�µ¡TEG{ :ÀGÄ¾©H �HQ�²e È`a æ~e ¿¡�M ¢���²jh
 Èeî¡SEÕG  ÈH�©dG  È`a�©ÙG  �jQ��dG  �Ç²Ð  È`a  ¹Ç»ÖG  Q�Ç¡S  I�µa  z�ÇH�©dG  I�j�ÖGh
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سؤال الثقافة العربية فــي سياق االهنزام

د .  حممد برادة *

سياق  يف  العربية  الثقافة  بسؤال  احلديث  هذا  أعنون  أن  آثرت 
االهنزام؛ لكي أذكر بواقع تارخيي واجتامعي وسيايس تعيشه أقطار 
الفضاء،  هذا  يف  السلطة  أجهزة  لكن  عقود،  منذ  العريب  الفضاء 
هذا  جمتمعات  بأن  اإلهيام  عىل  وحترص  إليه،  اإلشارة  تتجنب 
قاطرة  التي جتّر  األقطار  بقية  طبيعي، مثل  سياق  يف  تعيش  الفضاء 
الثورة  واالنفجار املعريف، ومفاجآت  أسئلة العوملة  وتواجه  العامل، 

التكنولوجية والذكاء االصطناعي.
هبذا الطمس واإلهيام، تبدو جمتمعات الفضاء العريب كأهنا تنخرط 
يف صريورة ذات أبعاد كونية، وأن ما ينقصها، هو نوع من اإلصالح 
والتعديل يف برامج التعليم واالقتصــاد؛ لكي تلتحــق بالركــب 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ١ /١٠/ ٢٠١٨. 
* أستاذ النقد وسوسيولوجيا األدب، وروائي مغريب.
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العاملي، متدثرة بأصالتها املاضوية، وهويتها الثابتة، وأنظمتها السياسية األبدية. 
بعبارة أخرى، إن التغايض عن حتديد السياق العريب، أو املوقع الذي نتكلم منه، يربر، 
وقضايا ال تقرتب من عمق  أسئلة  أمام، من خالل طرح  اهلروب إىل  يف الغالب، نوًعا من 
ضمن  عرش،  التاسع  القرن  هنايات  منذ  العريب،  الفضاء  يف  تراكمت  التي  اإلشكاليات 
وجزر،  مد  عرب  توالت  التي  العربية»،  النهضة  «إجهاضات  تسميتها  عىل  اصُطلح  سريورة 
املالحظة  هذه  تعني  وال  متومهة.  وانتصارات  منقوصة،  واستقالالت  ونكوص،  وإقدام 
اخلروج  إىل  وأّرشت  اإلشكالية،  المست  ومبدعني  مفكرين  من  حماوالت  هناك  ليس  أنه 
الطريق  عىل  اإلصبع  وضعت  التي  اجلهود،  من  العديد  هناك  بل  واالنحسار،  التعطل  من 
كتاب  صاحب  الرازق  عبد  وعيل  الكواكبي،  الرمحن  عبد  من  ابتداء  النهوض،  إىل  املؤدية 
«اإلسالم وأصول احلكم»، وصوًال إىل جمموعة من املفكرين طوال القرن العرشين، وبداية 
القرن الواحد والعرشين، يضيق املجال عن ذكرهم، إال أن هذه املحاوالت القت الصدود 
والتعتيم، من لدن املاسكني بالسلطة املوروثة منذ قرون االنحطاط، ثم من لدن املاسكني هبا 
منذ االستقالالت السياسية، منذ أربعينيات القرن املايض، وهو ما جعل احلوار الرضوري 
بني املجتمع املدين والسلطة السياسية، ممثلة بالدولة، مفقوًدا وملغى لصالح احلكم الفردي 
ستة  منذ  العريب،  الفضاء  يف  السيايس  للواقع  التوصيف  وهذا  األوليغارشية.  واملؤسسات 
امللموسة،  املقاييس  إىل  حيتكم  وإنام  حتامل،  أو  تبخيس  من  ينطلق  ال  األقل،  عىل  عقود 
منظومة  إىل  وال  النوايا،  ترصحيات  إىل  يرتكن  ال  الذي  الراهن،  العرص  من منطق  املتحّدرة 
البالغة املسكوكة، وإنام يعطي األولوية القرتان الترصيح بالعمل والتنفيذ، وإثبات االنتامء 

إىل قيم العقالنية، والعلم، واحرتام حقوق املواطنة.
استناًدا إىل ذلك، أريد، بداية، أن أحدد من أي موقع أتكلم، وانطالًقا من أي منظور: أنا 
مثقف وكاتب مغريب، أنتمي إىل الفضاء العريب، ضمن ما يسمى «جيل الستينيات»، يف القرن 
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املايض، ولذلك أندرج ضمن املخرضمني، فقد عارصت عدة أجيال، وعارصت سياقات 
تارخيية متباينة، ترتاوح بني مرحلة الكفاح من أجل استقالل املغرب عن احلامية الفرنسية، 
إىل مرحلة تشييد الدولة الوطنية، والدخول يف متاهة الرصاع من أجل السلطة، والدخول 
يف أزمنة الرصاص، ما بني ستينيات وتسعينيات القرن املايض. ومثل معظم شباب جييل يف 
الوعي،  لتجديد  وسيلتني  واإلبداع  الثقافة  عىل  وراهنت  بالثورة،  حلمت  العريب،  الفضاء 
وبلورة جمتمع احلوار الديمقراطي، ضمن مفهوم شامل للحداثة جيمع بني األسس السياسية 

العادلة والقيم االجتامعية الثقافية، املفتوحة عىل املستقبل. 
الروائي،  اإلبداع  واحة  عىل  أتابع الرحلة متكًئا  أجدين  السن،  يف  وقد طعنت  اآلن،  أما 
مستظًال بام يتيحه التخييل، من فسحة وارفة؛ إلعادة صوغ العامل، والتأمل يف زئبقية الزمن، 
ومسالك الذاكرة املتاهية. وكام تعلمون فإن اللجوء إىل فسحة الكتابة، قد ينقذنا من جهامة 
أميال  من  اإلنسانية  تقطع  ما  بقدر  املتكاثرة  الكابوسية  ومحوالته  منطقه،  ورصامة  الواقع، 
عشته  ما  يف  التأمل  من  يعفيني  ال  ذلك  لكن  املجهول.  إىل  املعلوم  من  رحلتها  يف  جديدة، 
وآليات  واإلشكاليات،  األحداث  أستوعب  أن  يف  األمل  حيفزين  الطويلة،  رحلتي  خالل 
األفعال واملواقف الكامنة وراء الرصاع الدائم، الذي يكمن وراء عجلة التاريخ وحيركها. 
وال أدعي أنني توصلت إىل وصفة تسمح بالنفاذ إىل سديم املعضالت، وإىل لغزية األسئلة، 
إشكاليات  عليها  تقوم  التي  األسئلة  جوهر  عن  أتوه  ال  لكي  منه،  أنطلق  منظور  هو  وإنام 
حجر  عن  ويبعده  الشتوي،  البيات  من  خيرجه  هنوض  إىل  دوًما،  املتطلع،  العريب،  الفضاء 
املاضوية ووصاية سدنة املعبد؛ لذا فأنا أعتمد منظوًرا مزدوًجا، يأخذ يف االعتبار التفاعل 
هذا  يفرض  العرشين  القرن  يف  حتقق  ما  ألن  الكوين؛  والعاملي  القومي  املحيل  بني  احلتمي 
التفاعل، وهيدم احلدود واحلواجز املصطنعة بني اخلاص والعام، عىل مستوى جمرى التاريخ.
من هذه الزاوية، أجد أن الفضاء العريب، بام هو عليه من تباينات يف التفاصيل، هو فضاء 
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موسوم باالهنزام، عىل األقل منذ حصوله عىل االستقالالت السياسية؛ ألنه مل يفلح يف بناء 
جمتمعات ديمقراطية ذات دولة ترتجم تطلعات املجتمعات املدنية، يف جمال ضامن احلقوق، 
واالنخراط يف العرص من باب اإلنتاج، ال من أبواب االستهالك واسترياد مقومات الفرجة 
و«التضبيع» (وضع القضايا بكيفية حمرفة كي ال يستطيع املواطنون أن يعوا تلك القضايا يف 

جوانبها احلقيقية).
حركية  وهي  املذهلة،  العاملي  الفضاء  حركية  مع  باملقارنة  العريب  االهنزام  صفة  وتتأكد 
نقلت تاريخ اإلنسانية وقيمها، من مستوى حضارة الزراعة والبخار والصناعة، إىل مستوى 
القلق  أشاع  ما  وهو  االصطناعي،  والذكاء  الرقمية  يعتمد  املجاالت،  مجيع  يف  مسبوق  غري 
والكوابيس، واستلزم صوغ أسئلة مغايرة عن مستقبل جمهول، ملتبس، حممل بوعود خيالية 
القيم  وامتهان  الدمار  بأسباب  حممل  هو  ما  بقدر  اخلدمات،  وتوفري  العيش،  رفاهية  ختص 

اإلنسانية الكونية.
الثقايف  السيايس  باحلقل  يتصل  ما  وبخاصة  األحوال،  لواقع  االنتقايل  املنظور  هذا  إن 
العريب، ال يعني إشاعة اليأس وتثبيط العزائم؛ ألن حركية الناس واملجتمعات املدنية حتول 
دون ذلك، لكن النقد واالنتقاد يرومان، يف احلقيقة، اخلروج من وضعية السلب واالتكال 

عىل ما ينتجه اآلخرون، إىل وضعية االنخراط اإلجيايب يف منطق العرص وسريورته.
ألحداث  معاًرصا  جيًال  كان  الذي  املايض؛  القرن  يف  الستينيات  جيل  من  إذن،  أنطلق، 
تارخيية مفصلية كانت تتدثر بآمال كبرية بعد االستقالل، إال أهنا رسعان ما آلت إىل التبدد 
واالندثار. إن جيل الستينيات، يف جمال الثفافة والفنون واآلداب، يمثل حصيلة تراكم سيايس 
ومعريف انطلق منذ هناية القرن التاسع عرش، وعمدته نضاالت الكفاح الوطني، ووسعت 
أفقه حركة املثاقفة التي نشأت منذ البعثات الطالبية إىل أوروبا، يف عهد حممد عيل، وصوًال 
العرشين،  القرن  ومخسينيات  أربعينيات  خالل  جامعيني،  وأساتذة  مفكرين  مؤلفات  إىل 
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ولعل كتاب «مستقبل الثقافة يف مرص»، الذي ألفه طه حسني يف الثالثينيات ونرشه خالل 
العريب؛ ألنه  األربعينيات هو خالصة لألفق الثقايف والفكري جليل الثالثينيات يف الفضاء 
سعى إىل االستمداد من القيم اإلنسانية يف مصدرها الفلسفي اإلغريقي، وجتلياهتا يف دعم 
االستبداد  حكم  من  حاسًام  انتقاًال  سجلت  التي  الثورة  تلك   ،١٧٨٩ سنة  الفرنسية  الثورة 
ومراقبة  العدالة،  وإقرار  والرأي،  االعتقاد  حرية  يف  املواطن،  بحقوق  اإلقرار  إىل  الفردي 

املجتمع املدين للدولة.
العربية،  املجتمعات  مقاصد  عن  حادت  االستقالل،  بعد  السياسية،  األنظمة  وألن 
تقليب  إىل  الطاحمة  الثقافة  دور  فإن  احلداثة،  سبل  وارتياد  الديمقراطي  الرصاع  تنظيم  يف 
الرتبة وتغيري البنيات العتيقة املوروثة، ظل حماًرصا وحمارًبا من لدن مفكري ومثقفي التيار 
التقليدي، املساند ألغراض األنظمة، التي وظفت إىل جانب البرتودوالر، األصالة واهلوية 
الثابتة؛ لتربير قيم ماضوية تستند إىل تسويغ االستبداد، سواء يف شكله املطلق، أو يف حلته 

القشيبة التي سميت «املستبّد العادل». 
يف الوقت ذاته، نالحظ أن ما حّد من تأثري الثقافة احلداثية التنويرية، خالل مخسينيات 
وستينيات القرن املايض، هو استمرار التعايش واملهادنة بني الثقافتني؛ ألن األنظمة كانت 
شعار  وهو  املغتصبة،  فلسطني  حترير  من  تتمكن  حتى  حوهلا  واإلمجاع  االلتفاف  إىل  تدعو 
أطال عمر املتخيل الوطني، الذي تبلور أيام الكفاح الوطني من أجل االستقالل، وجاءت 
ثقافة املايض  بني  التعايش،  هذا  لتعزز  ومرص؛  سورية  يف  «الثورية»،  االنقالبات العسكرية 
وثقافة املستقبل، ولتضفي الرشعية عىل ما أسامه حممد حسنني هيكل «قوة الدفع الثوري»، 
وكل  أزمتهم.  جتاوز  ـ  رأيه  يف  ـ  يستطيعوا  مل  الذين  األحرار، مقابل املثقفني  بالضباط  ممثلة 
ذلك وارد يف كتيب صغري كان حيمل العنوان نفسه نرشه سنة ١٩٦١. وهذا الكتيب، عىل 
خطورته، مل حيظ، لألسف، بالنقد الرضوري من جانب املثقفني واملفكرين؛ ألنه يربر تلك 
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الثورة الفوقية التي مل تنجح يف إقامة ديمقراطية شعبية. لكن ثورة العسكريتاريا مل تستطع أن 
تذهب بعيًدا؛ لتحقق التغيري الذي راهنت عليه مع مجاهريها، عىل الرغم من صدقية مجال 
عبد النارص وإخالصه، بسبب أخطاء كثيفة خلصتها هزيمة ١٩٦٧ أمام إرسائيل. عند تلك 
اهلزيمة انكشفت هشاشة البنيان الثوري الفاقد أسس الديمقراطية، التي حتمي الدولة من 

التدبري الفوقي، ومن مراكز الفساد، التي تعشش يف املؤسسات، كام يف أجهزة اجليش.
أنظمة  التحالف مع  أن  إىل  واملبدعني،  نبهت املثقفني  أهنا  هو   ١٩٦٧ هزيمة  يف  واألهم 
مستبدة أو متحدرة من ثغرات فوقية، ال يمكن أن يستجيب إىل مطمح التغيري االجتامعي 
لذلك  ونتيجة  العريب.  الفضاء  جمتمعات  يف  املطلوب  التغيري  فتح  عىل  القادر  والسيايس، 
بدأت بعد هذه اهلزيمة، سريورة يمكن أن نسميها «الطالق بني السيايس والثقايف»، وهذا 
جعل الثقافة واإلبداع العربيني يستعيدان حرية النقد، والقدرة عىل االنتقاد، من دون التقيد 

بوعود وطنية وقومية فاقدة لرشوط التحقق.
ولكي نفهم أمهية هذا «الطالق» بني السيايس والثقايف، أشري إىل مضمون العالقة بينهام، 
الضابطة  القيم  مستوى  عىل  حتقيقها،  إىل  السياسة  تسعى  التي  األهداف  يعني  فالسيايس 
املواطنة،  حقوق  صون  عىل  وحرصها  املدين،  باملجتمع  عالقتها  أي  الدولة؛  ملقومات 
وتنظيم الرصاع الديمقراطي، والدفاع عن السيادة. هذا املستوى هو الذي من املفروض أن 
يستهدي به ممارس السياسة، لتسيري شؤون مؤسسات الدولة. بعبارة أخرى، فإن السيايس، 

هبذا املعنى، هو الرحم الذي تولد منه املقوالت األساس املحددة لسياسة كل دولة. 
ويواكب  ويسائل منجزاهتا،  الثقافة،  قيم  يبلور  الذي  النظري  اجلانب  فهو  «الثقايف»  أما 
القيمية  املقاصد  ومع  «السيايس»،  مع  مستمر  متاس  يف  واإلبداعية،  الفكرية  حتوالهتا 
واألخالقية. «الثقايف»، باختصار، هو ما يقنع املواطنني بأن يف هذه الدنيا ما يستحق أن نحبه 

ونعيش من أجله.
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ضد  الكفاح  مرحلة  أستحرض  والثقايف،  السيايس  بني  العالقات  من  نقرتب  ولكي 
العبودية  من  التحرر  إىل  السعي  يف  ممثًال  بينهام،  وتفاعل  التقاء  هناك  كان  حني  االستعامر، 
هذا  والديمقراطية.  والعدالة  احلرية  مثل  إنسانية،  ثقافية  قيم  عن  والدفاع  واالستغالل، 
ا  التضافر بني السيايس والثقايف، يف مرحلة النضال من أجل االستقالل، وّلد متخّيًال اجتامعي�
بني  كبري  خالف  برز  االستقالالت،  عقب  لكن  املجتمع.  فئات  جمموع  بني  مشرتًكا  ا  رمزي�
من يؤمنون بتضافر السيايس والثقايف لبناء مستقبل املجتمع، واألنظمة التي تستثمر الفكر 

املاضوي، والتأويل الديني املغرض؛ لتربير االستبداد والتفاوت االجتامعي. 
ويف هذا السياق الذي آل إىل اهلزائم، وإىل عجز األنظمة عن رفع التحديات املطروحة 
إىل  تستند  ال  التي  الرسمية،  السياسة  عن  تنفصم  أن  الثقافة  استطاعت  العريب،  الفضاء  يف 
تصور يستمد وجوده ومقوماته من فكر سيايس يراعي تطلعات األغلبية، باستبدال احلكم 
يمكن  لذلك  املخصب؛  الثقايف  والتنوع  األقليات  حقوق  ومراعاة  بالديمقراطية،  الفردي 
القول إن حترر املثقفني واملبدعني من وصاية األنظمة، ومن سطوة األيديولوجيات اخلانقة، 
فتح الطريق أمام النقد اجلريء، وإعادة النظر يف األنساق والتنظريات، يف ضوء األسئلة التي 
يفرزها الواقع املتحول باستمرار، ويف ضوء ما يعيشه عامل اليوم من قفزات متتالية يف العلم 

والتقانة، والرصاع عىل قيادة العامل.
يف  الفتة  مفارقة  نسجل  أن  يمكن  فضائنا،  يف  والسيايس  الثقايف  بني  الطالق  هلذا  نتيجة 
حقل الثقافة واإلبداع، تتمثل يف أن املثقفني واملبدعني، الذين راهنوا عىل استقالليتهم عن 
السلطة السياسية املنهزمة، املكتفية بالقبض عىل احلكم بالنواجذ، اختاروا املسامهة يف عملية 
تشميع  يف  طويلة  لعقود  أسهمت  التي  األيديولوجيات  نقد  خالل  من  أيديولوجي،  تفريغ 
وقد  دائمني.  وتبدل  تعقيد  من  عليه،  هو  بام  الواقع  مساءلة  دون  وحالت  والوعي،  العقل 
اختذ هذا التفريغ، يف جمال الفكر والفلسفة، شكل الدراسات النقدية للرتاث، هبدف إعادة 
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متلكه عىل أسس عقالنية توضح وتقنع، بدًال من أن متجد وتقدس، وهو ما يتجىل، أيًضا، 
يف إعادة النظر يف اخلطاب الديني، من منظور ينتقد استغالل الدين ألغراض سياسية وقتية، 
ويدافع عن العلامنية بمفهومها العميق، الذي حيمي الدين من استخدامه يف إشاعة الفرقة 

والكراهية واإلرهاب.
 ،١٩٦٧ هزيمة  األقل منذ  عىل  العريب،  الفضاء  والفني، يشهد  األديب  اإلبداع  جمال  ويف 
تدفًقا غري مسبوق، بخاصة من أجيال الشباب، ويف كل األقطار، ال فرق بني مركز وحميط، 
ملؤسسات  مواجهتها  خالل  من  وتطلعاهتا،  الذات  مشاعر  عن  للكشف  األسبقية  يعطي 
يف  مسامر  جمرد  إىل  وحتيله  الفرد،  حرية  تلغي  التي  وللقيم  واألخالقية،  االجتامعية  الرقابة 
منشأة ضخمة مهرتئة. وعىل الرغم من أن هذا اإلنتاج الفكري واألديب والفني يظل حماًرصا، 
فإنه  الواسع،  اجلمهور  تلقي  إىل  طريقه  يعرف  ال  إذ  العريب؛  الفضاء  داخل  خمتلفة،  بطرائق 
يظل هو املجرى احلقيقي للمشاعر والوجدان والرؤيا، يف سياق االهنزام وحماولة جماوزته. 

بتعبري آخر، أصبح الثقايف وسيلة للمقاومة، وتأكيد املراهنة عىل قيم تنحاز حلرية الفكر 
بني  اجلدلية  العالقة  منظور  من  الرصاع،  وتنظيم  الثقافة،  لدمقرطة  ووسيلة  واالنتقاد، 

املجتمع املدين والسلطة السياسية.
تأسيًسا عىل ذلك، يمكن القول، إن سؤال الثقافة العربية، يف سياق االهنزام والتفكك، 
يتشكل من اجتاهني يتصارعان، بحًثا عن جدلية خمصبة تواجه املستقبل. وهذان االجتاهان 
حجج  عن  بحًثا  الوراء،  إىل  ترتد  ماضوية  واحدة  متعارضتني،  سريورتني  شكل  يأخذان 
وخطاب تسمح هلا بإطالة عمر االستبداد والنظام األوليغاريش، والثانية هي سريورة ثورية 
تغيريية تتواءم مع مطالب املجتمعات املدنية يف الفضاء العريب، وتأخذ يف االعتبار ما تتطلع 

إليه احلضارة الرقمية والذكاء االصطناعي. 
وال شك أن االنتفاضات التي عاشها الفضاء العريب منذ ديسمرب ٢٠١٠، يف أكثر من بلد 
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وعرفت بمصطلح «الربيع العريب»، هي، يف العمق، إعالن وجود لتلك السريورة التغيريية، 
من  مستفيدين  هلا،  قرباًنا  الضحايا  مئات  وقدموا  الشباب،  آالف  ميالدها  عن  أعلن  التي 
واالستبداد،  الفساد  ألنظمة  ا  مجاعي� رفًضا  ليعلنوا  احلديثة؛  والتعبري  االتصال  وسائط 

واالضطهاد املنهجي.
العريب  الفضاء  رفض  عن  يعلن  ا  تدشيني� عمًال  العريب  الربيع  ثور  تعد  الزاوية،  هذه  من 
باجتاه  التغيري  رضورة  ويؤكد  السواء،  عىل  والسافرة،  املقنعة  الدكتاتورية  الستمرار 
الديمقراطية، واحرتام حقوق املواطنة، واالستهداء بالعلم والعقالنية. وليس صحيًحا أن 
ما أعقب انتفاضة الشباب السلمية، من حروب أهلية وإقليمية ودولية، هو نتيجة ملطالبهم 
املرشوعة، بل إن تلك العواقب السلبية ناجتة عن تشبث األنظمة بأذيال السلطة، وحرصها 
عىل تصفية احلسابات بني اإلخوة داخل الفضاء العريب، غري مبالية بام سيرتتب عىل موقفها 

املعاند من قتل آالف املواطنني، وترشيد املاليني، وتفكيك الكيان والدولة.
عنرص  ُيضاف  الدولة،  وسلطوية  االهنزام  سياق  يف  املتأزم،  الوضع  هذا  جانب  إىل 
اإلرهاب، الذي متارسه تنظيامت أخطبوطية باسم اإلسالم، داخل الفضاء العريب وخارجه، 
بل  واإلسالمي،  العريب  العامل  يف  ليس  والكفر،  االعوجاج  تقويم  إىل  هتدف  أهنا  زاعمة 
داخل  وترعرعت  ولدت  بل  فراغ،  من  تنبثق  مل  اإلرهابية  الظاهرة  وهذه  قاطبة.  العامل  يف 
األيديولوجية،  وأجهزهتا  الدولة  مؤسسات  ترعاها  ماضوية  ثقافة  وضمن  العريب،  الفضاء 

كمؤسسات التعليم.
من أجل ذلك، عندما يطرح اآلن سؤال الثقافة يف الفضاء العريب، ال يمكن أن نحرصه يف 
جوانب سوسيولوجية حمضة، جوانب مرتبطة برشوط اإلنتاج والتلقي وتصنيف تعيينات 
العريب،  الفضاء  يف  الثقافة  سؤال  أن  ذلك  املتعددة،  جتلياهتا  يف  للثقافة  املستهلك  اجلمهور 
الرصاع  واحتدام  السيايس،  عن  الثقايف  انفصام  يف  يتمثل  ا،  خاص� طابًعا  يكتيس  نظري،  يف 
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وعالقتها  الدولة  لعمق  األساس  القيم  وحتديد  بينهام،  املخصبة  اجلدلية  استعادة  أجل  من 
باملجتمع املدين، وبحرية املواطن، وبعالقتها باملايض وباملستقبل، وأيًضا حلامية حرية اإلبداع 

والفكر، ودمقرطة التعليم.
الثقافية  التصورات  أن  بجالء،  أظهر  نعيشه،  الذي  االهنزام  سياق  أخرى،  بعبارة 
والسياسية، التي ارتكنت إليها األنظمة احلاكمة يف الفضاء العريب، قد أفضت إىل االهنزام 
وتأزيم األوضاع، كام أظهرت، يف اآلن نفسه، أن الثقافة املراهنة عىل التغيري واالنفتاح عىل 
املعرفة والعلم واإلبداع، استطاعت، عىل الرغم من املحارصة والرقابة، أن تضطلع بمهمتها 
يف النقد واحلوار، وتوفري املتعة اجلاملية، والكشف عن صوت الذات املقموعة، وعن حلظات 
التاريخ املرشقة، ومن ثم يصبح اجتاه الثقافة العربية املتحدرة من سريورة التغيري هو املدخل 
نواجه  املستوى  هذا  وعىل  املستقبل.  عن  والبحث  النهوض  إشكالية  ملواجهة  األساس؛ 
حتديد  أي  العريب؛  النهوض  حماوالت  إجهاض  وراء  كانت  ما  كثًريا  التي  الدائمة  املعضلة 
السبيل األقوم لالنتقال من التوصيف والتحليل وتسطري املبادئ، إىل جتسيد التغيري املنشود، 
ا، بني النظري والتطبيقي، بني السيايس والثقايف؛ الستعادة التوازن  يف سريورة تزاوج، جدلي�

واختاذ الدمقرطة والديمقراطية منهًجا لتنظيم الرصاع اخلالق، وتشكيله يف املستقبل.
الفضاء  إىل  ينتمون  ومبدعني  مفكرين  اجتهادات  إىل  مجيًعا،  نحتاج،  الصدد،  هذا  يف 
العريب، ممن نّظروا وصاغوا مداخل إىل بوابة النهوض والتغيري، مثل البدء بإصالح اخلطاب 
الديني، أو االحتكام املطلق إىل العقالنية عند إعادة قراءة الرتاث وإحيائه، أو البدء بالتخلص 
من التأويالت السلبية واملعوقة يف النص القرآين، أو رضورة إعادة النظر يف عالقتنا باآلخر 

وحضارته. 
غري أن هذه املداخل والطروحات، أجدها ال تتوقف عند فئات اجتامعية حمددة يمكنها 
أن تعمل عىل جتسيد القيم واألفكار والسلوكات املطابقة ملرشوع النهوض والتغيري؛ أعني 
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التغيري الواصل بني احلارض وسريورة احلداثة والتحديث، وهذه مسألة يف منتهى األمهية؛ 
اجتامعية  بطبقات  دوًما  اقرتنت  التاريخ،  عرب  الكربى  والتحوالت  النهوض  مشاريع  ألن 
دور  إىل  تقودنا  املالحظة  هذه  التغيري.  بدفة  واإلمساك  النهوض،  إلمكانية  تصدت  متآلفة 
أنه دور أسايس،  اإلصالح وبلورة مسالك التحول. وال شك  إنجاز  واملبدعني يف  املثقفني 
إال أن نوًعا من اخللط كثًريا ما شاب احلوار واجلدل عندنا، كلام تعلق األمر باملثقفني العرب؛ 
إذ يميل كثريون إىل اهتامهم بالتخاذل والتقاعس والتحصن يف أبراج عاجية، علًام أن واقع 
بمهمة  اضطلعوا  الذين  واملبدعني،  واملثقفني  املفكرين  عدد  ألن  ذلك؛  غري  يقول  احلال 
االنتقاد والتحليل أكثر من أن حيىص. وعىل امتداد الفضاء العريب، سجل التاريخ احلديث 
والنفي،  والتعذيب والقتل  دهتم ثمًنا فادًحا يتمثل يف السجن  مواقف مرشفة للمثقفني، كبَّ
الذين  املثقفني،  ألولئك  املرشفة  والتضحيات  املواقف  لتلك  تأرًخيا  نجد  ال  لألسف  لكننا 

آمنوا برضورة التغيري وناضلوا من أجله، متحدين أجهزة القمع ومقاصل الطغاة.
ويف اتصايل مع ذلك، أشري، أيًضا، إىل اخللط الدارج بني فئات املثقفني؛ إْذ يلجأ كثريون 
إىل التعميم، عىل أساس أن األنظمة القائمة واحلركات السلفية املتطرفة تتوفر عىل عدد كبري 
من املثقفني اخلادمني ألغراضها، وهو طرح ال خيلو من املغالطة؛ إذ إن التيارات االجتامعية 
املختلفة تنتج مثقفني تقليديني مسخرين، إىل جانب املثقفني التنويريني احلداثيني، وهذا ما 
احلقيقي  التغيري  أن  إال  املجتمعي،  الرصاع  صلب  ويف  التارخيية،  السريورة  عمق  يف  يندرج 
يعود إىل طبقات وقوى اجتامعية واسعة توجد داخل بنية املجتمع، ال إىل مثقفني تنويريني 
بل  مستقلة،  طبقة  يكّونون  ال  تعلمون،  كام  فاملثقفون،  حمدوًدا،  كرب،  مهام  عددهم،  يظل 
مع  ويتجاوبون  معها  يتصادون  جمتمعاهتم،  يف  وفئات  طبقات  داخل  احلقيقي  وجودهم 

تطلعاهتا.            
سوسيولوجية  دراسات  عىل  يتوفر  ال  العريب  الفضاء  أن  نالحظ  االجتاه،  هذا  مثل  يف 
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التي  املجتمعات  هذه  داخل  املتسارعة  التبدالت  بخاصة  والتمظهرات،  املكونات  تّرشح 
تعرضت، وال تزال، إىل هزات عميقة تطاول األوضاع والسلوكات االجتامعية والنفسية، 
إىل  واالنجذاب  والقهر  االهنزام  سياق  يف  اهلوية  ومكونات  والقيم  العالثق  ختلخل  كام 
كيف  نتخيل،  أن  ولنا  العريب.  الفضاء  مجود  إىل  قياًسا  عمالقة،  بخطوات  تسري  حضارة 
نترصف، يف غياب هذه الدراسات السوسيولوجية املرجعية، التي من املفروض أن تعتمد 
باإلحصائيات،  ذلك،  عن  عوًضا  تكتفي  لكنها  القرار،  وصناع  الدولة  مؤسسات  عليها 
البحث  عن  تنوب  أن  يمكن  ال  آخر،  إىل  حني  من  تطالعنا،  التي  اإلحصائيات  هذه  أن  مع 

السوسيولوجي، وعن االستامرات امليدانية، واالستخالصات املوضوعية املقارنة.
التحدي  إمكانات  استنفاد  يعني  ال  العريب،  الفضاء  يعيشه  الذي  االهنزام،  سياق  إن 
والنهوض، وإنام هو تصنيف لواقع يستدعي االنتباه واليقظة من جمموع املقيمني يف الفضاء 
العريب، سواء من الذين سعوا إىل جتميد احلركية اإلجيابية، املتجهة إىل االنخراط يف العرص 
وبناء املستقبل، أو من الذين بذروا بذور احلداثة والعقالنية، وراهنوا عىل الديمقراطية، فكال 
وتصحيح  السياسة،  ختصيب  نحو  منفًذا  بوصفها  الثقافة،  سؤال  أمام  نفسه  جيد  االجتاهني 
قيمها ومقاصدها، وبوصفها وعاء للحوار والدمقرطة، واحتضان اإلبداع الذي يقنعنا أن 

عىل هذه األرض ما يستحق احلياة.
يكّونون  ألهنم  العريب؛  الفضاء  يف  الشباب  فئات  خيص  راهًنا،  الثقافة،  سؤال  أن  غري 
باقي  خالف  عىل  صوهتم،  إلسامع  الرضورية  املعرفة  عىل  ويتوفرون  ديمغرافية،  أكثرية 
الفضاء املنهزم، لكنه فضاء متطلع إىل النهوض، لذلك فإن ثقافة الشباب العريب يمكن أن 
تستمد من اليأس لكي تؤرش عىل طريق األمل، ضمن سياق بدأ بفرز جتليات جديدة للوعي 
الثقافة  سؤال  رفع  رضورة  إىل  يدعونا  ذلك  كل  الفردي.  احلكم  ومعارضة  واالحتجاج، 
يف الفضاء العريب، بالعمل عىل بلورة قوى اجتامعية تسعى إىل جتسيد قيم احلوار والتغيري، 

ضمن سريورة الرصاع الديمقراطي.
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الدولـــــــــــي التنافـــــــــس  مستقبــــل 
العربـــــــــي                                                                                                     املغـــــــــــــرب  علـــــــــــــــــــــى 

د .  وليد عبد احلي *

يف املستهّل، يتعّني علينا وضع ملخص خمترص ملا سنناقشه يف هذه 
عىل  معينة  دولية  قوى  تنافس  أسباب  بتحديد  ونبدأها  املحارضة، 

إقليم بعينه، ويف وسعنا أن نلخص تلك األسباب بالنقاط اآلتية:
١. القيمة االسرتاتيجية لإلقليم.

٢. العالقة التارخيية بني اإلقليم والدول الكربى.
٣. طبيعة التطور يف القوى الدولية، وارتباط تطورها هبذا اإلقليم 

أو ذاك.
خالل  من  الدويل،  التنافس  اسرتاتيجيات  يف  اإلقليم  توظيف   .٤

استغالل العالقات البينية بني وحدات اإلقليم.

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٨ /٣/ ٢٠١٦. 
* أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الريموك األردنية.
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املغرب العريب يف اإلطار العريب:
العريب،  املغرب  ملنطقة  االسرتاتيجية  القيمة  نحدد  أن  نستطيع  السابق،  االستهالل  من 

بوصفها تشمل: قيمة جيواقتصادية + جيوسياسية + جيواسرتاتيجية، وذلك من خالل:
البحر املتوسط حيمل ٣٠% من التجارة البحرية العاملية.  .١

وحيمل ٢٥% من جتارة النفط العاملية.  .٢
يف منطقة  موجود  اخلامس  األسطول  أن  السادس، علًام  األسطول  وجود  يعد مركز   .٣

اخلليج العريب.
اعتبار الدول املشاطئة للبحر املتوسط جنوًبا، بمثابة خط الدفاع األورويب األول ضد   .٤
اإلرهاب الدويل، والتهريب واهلجرة غري الرشعية، ال سيام أنه يوجد يف أوروبا نحو 
٢٢ مليون مهاجر ال حيملون اجلنسية األوروبية (٤٫١% من سكان أوروبا)، منهم 
ضبط  يف  صعوبة  هناك  أن  كام  العريب،  املغرب  من  أغلبهم  عريب،  مليون   ٦٫٥ نحو 
احلدود لدول مثل ليبيا التي هلا حدود برية تصل إىل ٢٧٠٠ ميل مع ست دول، أي 
بام يفوق حدود الواليات املتحدة األمريكية مع املكسيك، البالغة نحو ٢٠٠٠ ميل، 

ومع ذلك تعجز أمريكا عن ضبطها، وهو ما أدى إىل:
أ. تنامي التيارات اليمينية والفاشية األوروبية.

الديني  «الرصاع  حول  املتحدة  الواليات  يف  اجلدد  املحافظني  أدبيات  إحياء  ب . 
الرشيعة  (أنصار  ليبيا  يف  اإلسالمية  احلركات  انتشار  بعد  بخاصة  واحلضاري»، 
اجلزائرية  األهلية  احلرب  سّببتها  التي  اجلهادية  التنظيامت  إحياء  ثم  وغريها)، 
إىل  وصوًال  وموريتانيا،  والنيجر  شامل مايل  إىل  التمدد  ثم  التسعينيات،  يف مطلع 
بوكوحرام يف شامل رشق نيجرييا، وهذه املناطق، يف معظمها، تعد مناطق نفوذ 
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فرنسية، كام أن اتفاقية التعاون األمريكية مع النيجر ملرابطة طائرات اهليلوكوبرت 
األمريكية جراء الوضع يف مايل، جتعل القوات األمريكية عىل حدود اجلزائر. 

التناقض بني الوزن اجلغرايف والديموغرايف، والقيمة االسرتاتيجية يف الشأن 
العريب:

يبلغ عدد سكان أفريقيا العربية نحو ٢١٠ ماليني من أصل ٣٥٠ مليوًنا يف الوطن العريب؛ 
أي ما نسبته٦٠% من العرب. ومن حيث املساحة، تشكل الدول العربية األفريقية حوايل ٩ 
ماليني كم٢ (اجلزائر ٢٫٤ مليون، السودان ١٫٩، ليبيا ١٫٨، موريتانيا مليون واحد، مرص 
املغربية (٨٠%  الصحراء  مساحة  كم٢  ألف   ٢٥٧ منها  آالف   ٧١٠ املغرب  واحد،  مليون 
منها حتت سيطرة املغرب)، تونس ١٦٤ ألًفا (الصومال ٦٧٣ ألًفا) من أصل ١٣٫٣ مليون 

كم٢، أي ما يساوي  ٦٨٫٤% من مساحة العامل العريب.
وعليه تكون:

مساحة دول املغرب العريب تساوي حوايل ٤٥٫٧% من مساحة الوطن العريب، بينام   .١
الناتج املحيل  وقيمة  العريب،  العامل  ٢٦٫٦% من  السكان (٩٣ مليوًنا) يمثلون   عدد 
لدول املغرب العريب هو ٥١٦ مليار دوالر، ما يمثل ١٦٫٢% من إمجايل الناتج املحيل 
الناتج  من   %٢٧ متثل  وحدها  السعودية  بينام  دوالر،  تريليون   ٢٫٧ وقيمته  العريب 

العريب، وهذا يعني:
أ . كثافة سكانية  قليلة تصل إىل ١٥ فرًدا/ كم٢.

ب. معدل دخل يصل إىل ٧٦٠٠ دوالر.
اجليبوبولوتيك  فهم  عىل  تساعد  التي  اخلصائص  من  جمموعة  ذلك،  إىل  يضاف 

واجليواسرتاتيجي للمنطقة:
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التشتت السكاين والتمركز عىل السواحل، وهو ما يتيح املجال لرتك فراغات جغرافية   .١
هائلة.

مها  وموريتانيا  فليبيا  احلرضي،  املستوى  حيث  من  تباين  فيها  االجتامعية  البنية   .٢
الواسعة جعلت بناء  والتخلف السيايس، ولعل الصحراء  والقبلية  األقرب للبداوة 
البنية التحتية أكثر صعوبة، وهو ما أعاق ترابط أطراف الدولة وعزز نزعة االنفصال 
أمازيغي)،  متركز  من  حييطها  طرابلس (وما  بني  ليبيا  وانقسام  احلرضية،  املراكز  عن 
بنيتها،  يف  األضعف  الدولة  هي  ليبيا  أن  علًام  النفطية،  بالثروة  وارتباطها  وبنغازي 
فزان  ـ  (برقة  التارخيي  وانشطارها  اجلغرافية  لبنيتها  ونتيجة  االهنيار،  بعد  بخاصة 
يف  ا  حالي� وتتموضع  درنة،  من   ٢٠١٤ ليبيا  يف  بدأت  «داعش»  أن  كام  طرابلس)،  ـ 

عاصمتها «رست» الساحلية.
تشكل املنطقة اجلرس الربي للوصول األورويب إىل العمق اإلفريقي.   .٣

ا إىل املغرب العريب؛ لظروف تارخيية، وشكلت الصحراء  مرص مل تنجذب اسرتاتيجي�  .٤
فاصًال بينها وبني بقية املغرب العريب، وهو ما يفرس أن اجلذب االسرتاتيجي ملرص هو 

نحو املرشق أكثر منه نحو املغرب.
(أما  وإيطاليا  وإسبانيا  فرنسا  هي  العريب،  املغرب  عىل  الرصاع  يف  التقليدية  القوى   .٥
العالقة مع الواليات املتحدة فبدأت من أن املغرب هي أول دولة تعرتف بالواليات 
العامني  يف  األمريكي  للقصف  العريب  املغرب  سواحل  تعرضت  ولكن  املتحدة، 

١٨٠١ و١٨١٥).
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مقدمة:
تؤكده  ا  تارخيي� اجتاًها  الدويل،  املجتمع  وحدات  بني  املطرد  والتفاعل  التداخل  يشكل 
منهجية  وتستدعي  واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية  القطاعات  يف  الكمية  املؤرشات 
أوهلام  الدويل؛  للنظام  منظورين  بني  التمييز  التفاعل،  هذا  نطاق  يف  الدولية،  الظاهرة  حتليل 
منظور جتزيئي (Reductionism) ينظر إىل املجتمع الدويل باعتباره وحدات مستقلة ومتباينة، 
املنظور  أما  والنفعية،  العابرة  التكتيكية  الصبغة  ذات  التفاعالت  من  بشبكة  ترتابط  لكنها 
داخلها  يف  تنضوي  واحدة،  بنية  الدويل  املجتمع  يرى   (Holism) كالين  منظور  فهو  الثاين 
التفاعالت  هذه   ولتصبح  مطردة،  بكثافة  تتفاعل  لكنها  سامهتا،  بعض  يف  تتباين  وحدات 
تباينات  متثل  بينام  الدولية،  للظاهرة  التحليل  عليه  يبنى  الذي  األساس  هي  الوحدات  بني 

الوحدات تنوًعا داخل بنية النظام الدويل.
يرتتب عىل ما سبق، بناء منهجيتني، إحدامها تتعامل مع الواقع الدويل كـ«أطراف»، أي 
الدولية  واملنظامت  كالدول  الوحدات  هذه  وتصبح  القائمة،  الوحدات  من  انطالًقا  حتلله 
عالقات  أو  كعمليات  الدويل  الواقع  مع  تتعامل  والثانية  التحليل،  وحدة  هي  واإلقليمية، 
وتفاعالت، وتصبح  هذه التفاعالت هي ذاهتا وحدة التحليل، وهو ما يمكن إجيازه بالتمييز 
 Process) العمليات  ومنهجية   (Actor Approach) الوحدات  أو  األطراف  منهجية  بني 

.(Approach

وبني املنهجيتني هناك ظاهرة وسيطة هي النظم السياسية املخرتقة (penetrated)، وعليه 
سأبني حتلييل هلذه الظاهرة، يف النظام اإلقليمي العريب الفرعي ـ املغرب العريب ـ  استناًدا إىل 

هذه املنهجية الوسيطة.



٣٠

اإلطار النظري لتحليل النظم املخرتقة:  
 ملا كان االعتامد املتبادل والرتابط  املطرد بني وحدات املجتمع الدويل يفرتض أن أجزاء 
الكيان  حدود  حييل  ذلك  فإن  آخر،  سيايس  كيان  من  بأجزاء  تتداخل  السيايس  الكيان  من 
أوارص  تقويض  الحتامالت  األسس  بعض  ويضع  ناحية،  من  باهتة  حدود  إىل  السيايس 
التكامل مع أجزاء الكيان السيايس األخرى من ناحية أخرى، وعليه، فإن الكيان السيايس 
أضحى يف العرص احلايل ـ نتيجة ترابطه بكيانات أخرى ـ تتحدد سامته، ال من خالل حدوده 
نطاق  يف  تتكرر  التي  الرئيسة  التفاعل  أنامط  خالل  من  بل  أجزائه،  جتميع  عن  تنتج  التي 
حدوده الباهتة، وهو ما حيدد هويته ويميزه عن غريه من الكيانات السياسية (دوًال أو نظًام 

إقليمية أو خالفهام).
األخرى،  الكيانات  مع  ومتواصلة  يومية  تفاعل  أنامط  يف  السيايس  الكيان  انخراط  إن 
اخللخلة  منع  الكيان،  هذا  مهمة  تكون  وال  األساسية،  بناه  يف  متصلة  خلخلة  إىل  يؤدي 
يف  تدور  اخللخة  هذه  جعل  بل  منها،  يتشكل  التي  الدائمة  الفرعية  أنساقه  يف  والتذبذب 
حدود مقبولة حتول دون اهنيار الكيان، وهو ما يدخلنا يف دراسة التكيف السيايس، وطرح 
التساؤل التايل: هل قبول الكيان السيايس باالخرتاق يقع ضمن التكيف السيايس مع البيئة 

املتغرية من حوله، أم  هو مؤرش عىل وصول اخللخلة يف بنياته إىل مرحلة متهيدية لالهنيار؟ 
أمهية  يويل  ال  الذي  البلياردو»  «كرة  نموذج  من  ا،  تدرجيي� السيايس،  التحليل  انتقال  إن 
بيت  نموذج  إىل   (Billiard Ball Model) الدويل  التفاعل  حتليل  يف  الداخلية  للعوامل 
العنكبوت (cobweb)، حني تنتقل احلركة من مكان إىل آخر، بفعل الرتابط بني الوحدات، 
جيعل القدرة عىل حتديد ما هو متغري داخيل (يدخل يف نطاق السيادة)، وما هو متغري خارجي 

.(Blurring Boundaries) ،(البيئة الدولية)، أمًرا يف غاية التعقيد
وتشكل ظاهرة فيضان البيئة الدولية عىل بنية البيئة املحلية أمًرا جيعل من حتديد معنى دقيق 
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ملفهوم االخرتاق مطلًبا ال بد من فهمه جيًدا؛ إذ ال بد من معيار نستند إليه، يمّكننا من حتديد 
ما هو دويل وما هو داخيل، وبالتايل حتديد متى يمكن اإلشارة الخرتاق ما، وهو ما يفرتض 
 ،(interdependence) املتبادل  االعتامد  ومفهوم   (Influence) النفوذ  مفهوم  بني  التمييز 
ومفهوم التغلغل (entryism)، ومفهوم االخرتاق (penetration)، وهي مفاهيم متداولة يف 
العالقات الدولية، لكّن كًال منها يشري إىل بعد معني، يف إطار التفاعل بني وحدات املجتمع 

الدويل.
استثامر  خالل  من  آخر،  طرف  وقرارات  سلوك  يف  املبارش»  «غري  التأثري  يعني  فالنفوذ 
متغريات هلا أثرها يف الطرف الواقع حتت التأثري، أما االعتامد املتبادل فيعني احلاجة املتبادلة 
التغلغل  أما  التبادلية،  هذه  استمرار  لضامن  السلوك؛  تكييف  يقتيض  ما  وهو  طرفني،  بني 
وتوجيه  داخله،  فيه من  التأثري  هبدف  اآلخر،  للطرف  اجلسد السيايس  يف  االنخراط  فيعني 
قراراته وترصفاته باجتاه معني (وهو النموذج الذي أبدعه تروتسكي، بدعوته الرتوتسكيني 
الفرنسيني للتغلغل يف القطاع الفرنيس يف االشرتاكية الدولية ١٩٣٤). أما النظام املخرتق 
فهو «نظام تكون فيه أطراف من خارج املجتمع الوطني تشارك بطريقة مبارشة وسلطوية 
مع أطراف وطنية، يف قرارات توزيع القيم أو حشد الدعم ألهداف تتبناها»، وهو أمر تتزايد 
وتوزيع  تشكيل  يف  والداخلية،  اخلارجية  املتغريات  بني  املتواصل  التداخل  نتيجة  مظاهره 

القيم أو حتديد القرار املتخذ.
لظاهرة  األجىل  الشكل  هو  العسكرية  القواعد  وجود  أو  االحتالل  أن  يعني  ذلك 

االخرتاق؛ إذ يشارك الطرف اخلارجي، بشكل مبارش، يف صناعة قرار الطرف الداخيل.
األوسط  الرشق  إقليم  أن  ا،  اعترب براون (Brown .L.Carl) يف دراسة قديمة نسبي� وقد 
هو اإلقليم األكثر «اخرتاًقا» بني النظم اإلقليمية األخرى(١) ،ويوافق ريمون هينبوتش عىل 
اعتبار النظام اإلقليمي الرشق أوسطي، النموذج األكثر وضوًحا للنظم اإلقليمية املخرتقة، 
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النفط،  وهي  االخرتاق،  هذا  لتحقيق  مواضيع  لثالثة  الرأساملية  القوى  استثامر  إىل  مشًريا 
والرصاع العريب الصهيوين، وتفتت القوى املحلية(٢).

اخلارجية  الضغط  مجاعات  وانتشار  االخرتاق  بني  الربط  يمكن  أخرى،  ناحية  من 
أن  دولة،   ٢٥ يف  اقتصادية  دولية  مؤسسة   ٤٠٠ عىل  تطبيقية  دراسة  دلت  فقد   ،(lobby)

التطور  ومستوى  األجنبية  الرشكة  وحجم  الضغط،  جلامعة  املنتسبني  عدد  بني  عالقة  هناك 
االقتصادي يف الدولة، كام أن هناك عالقة إجيابية بني نسبة االستثامر األجنبي يف الرشكات 
املحلية، وعدد املتحكمني يف القرار(٣)، وتكفي اإلشارة إىل دور البنك الدويل ـ عىل سبيل 
املثال ـ  يف تكييف القرارات اخلاصة بالتوظيف ودعم السلع، بل وأحياًنا يف حتديد أعضاء 
احلكومة الوطنية؛ إذ تؤكد أغلب الدراسات اخلاصة بالتصويت يف األمم املتحدة (اجلمعية 
طلب  ووجود  النامي،  العامل  دول  السيام  الدولة،  تصويت  نمط  بني  عالقة  وجود  العامة) 
للدولة لدى البنك الدويل أو لصندوق النقد الدويل للحصول عىل قرض، وقد بينت إحدى 
الدراسات عىل تصويت ١٨٨ دولة خالل الفرتة من ١٩٧٠ ـ ٢٠٠٢، وجود هذه العالقة، 
كام أكدت أن التصويت يكون أكثر انسجاًما مع توجهات جمموعة السبع (G7)، وبخاصة 

التوجه األمريكي(٤).

مؤرشات االخرتاق:
إن اإلقرار باملتغري املركزي يف مفهوم االختــراق ـ أي املشاركة املبارشة يف صنع القرار 
اجلسد  يف  الفرعية  البنية  حتديد  أي  االخرتاق،  هذا  فضاءات  حتديد  يستدعي  ـ   واختاذه 

السيايس التي يطاهلا االخرتاق:
اخرتاق السلطة: وقد يكون االخرتاق هنا من خالل املستشار اخلارجي يف أي قطاع  أ  . 
وتشري  السلطة.  هيئات  يف  الدويل  املندوب  أو  السلطة،  خبري  أو  القطاعات،  من 
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دراسة أعدها خبري عسكري أمريكي عمل عدة سنوات يف الدول اإلسالمية، إىل أن 
اخلرباء يتدخلون يف صنع القرار، ويقول: «يف عامل ما بعد ١١ سبتمرب، يمكن ملنصب 
استشاري يف املستوى السيايس واالسرتاتيجي يف العامل اإلسالمي، أن تكون له نتائج 
مهمة وفورية للمصالح األمريكية، وجيعل من املستشار األمريكي شخصية رئيسية 

(prime figure) يف عملية صنع القرار للزعيم األجنبي»(٥).
ب  .  اخرتاق املجتمع: وقد يأخذ االخرتاق هنا أشكاًال، مثل التسميم  السيايس.

بتذويت  الدويل،  التكامل  دراسات  أسمته  بام  هنا  ويتمثل  النخبة:  اخرتاق  ت . 
األهداف  تتبنى  أي  خارجية،  نخب  ألهداف  الداخلية  النخب   (internalization)

ذاهتا التي تتبناها نخبة الدولة التي متارس االخرتاق.
وأهم ما حيدد نجاح االخرتاق هو:

الضعف االقتصادي والسعي لتلقي املساعدات. أ. 
العجز العسكري والسعي حلامية خارجية من أي خطر هيدد بقاء الكيان السيايس؛  ب.  

أو أي من مقوماته الرئيسية.
ج.  افتقاد التامسك االجتامعي، واالستعانة باخلارج للمسامهة يف صياغة البنية املجتمعية 

بأبعادها املختلفة.

هل النظام اإلقليمي العريب نظام خمرتق؟ 
مصادر االخرتاق: ترابط االخرتاق يف املرشق العريب مع املغرب العريب

١. التهديد العريب العريب:
وهو  خمتلفة،  هتديد  بمستويات  ولو  لبعض  بعضها  العربية،  الدول  هتديد  به  ونقصد 
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يأخذ  وقد  االخرتاق،  أمام  األوىل  اخلطوة  وهي   ، هلا  «حاٍم»  للبحث عن  منها  كال�  يدفع  ما 
هتديد  يف  يتمثل  األول  شكلني؛  يف  مضموهنا،  يف  تتمحور،  لكنها  خمتلفة  أشكاًال  التهديد 
السيادة اإلقليمية للدولة، وكثًريا ما كان حول املناطق احلدودية، بينام يتمثل الشكل الثاين يف 

هتديد النظام السيايس والعمل عىل تغيريه بطريقة قرسية. 
األمنــي،  للتهديــد  تعرضت  العربية  الدول  أن  عىل  املتوافرة،  الكمية  البيانات  وتدلنا 
بعضها من قبل بعض، عىل نحو مبارش أو غري مبارش، خالل الفرتة من ١٩٤٧ـ ٢٠١٠، بام 
كاف للتأكيد عىل حالة عدم  أي بمعدل مرة كل ٧٫١ سنة، وهو معدل  ٣٧ مرة،  جمموعه 
االستقرار يف العالقات العربية البينية، ناهيك عن الرصاعات الداخلية يف كل بلد عريب(٦). 
عام  العراق  غزو  بعد  ما  مرحلة  يف  شهد،  العريب  الوطن  أن  إىل  الكمية  املؤرشات  وتشري 
٢٠٠٣، وحتى قبل اندالع موجة الثورات العربية مبارشة، ما يقرب من ٧٦ حالة رصاعية، 
ا.  ا، وأكثر من ٤٠ رصاًعا داخلي� بينها ٩ رصاعات ذات جوانب دولية، و١٢ رصاًعا إقليمي�
كامنة  حادة  وتوترات  عنيفة،  وأزمات  مكشوفة،  رصاعات  بني  الرصاعات  تلك  وترتاوح 
بنزعات  تتعلق  قومية  بعوامل  ترتبط  رصاعية  حالة   ١٦ منها  وقت،  أي  يف  لالنفجار  قابلة 

انفصال أو حكم ذايت.
املمتدة،  الرصاعات  من  عالية  بنسبة  العربية  املنطقة  رصاعات  تتسم  أخرى،  ناحية  من 
فهناك ٣٠ رصاًعا استمر ملدة جتاوزت ٣٠ سنة، و٨ رصاعات استمرت أكثر من ٢٠ سنة، 
و١١ رصاًعا استمر أكثر من ١٠ سنوات تقريًبا، ونحو ستة رصاعات جتاوزت حاجز مخس 
معدل  تسارع  يعني  ما  سنة،  من  أكثر  مستمًرا  رصاًعا   ٢٦ هناك  أن  هي  واملفاجأة  سنوات، 
عىل  النفس  وضبط  التعايش،  عىل  متدنية  قدرة  إىل  يشري  ما  وهو  املدة،  قصرية  الرصاعات 

الساحة اإلقليمية(٧).
نتيجة لذلك، تزايدت اتفاقات التعاون األمني بني دول عربية وأحالف ودول أجنبية، 



د. وليد عبد احلي

٣٥

وهو ما يفتح املجال لتكييف احلاجات األمنية للدولة العربية مع احتياجات القوى اخلارجية، 
عىل  دليل   ٢٠٠٦ عام  منذ  الناتو  وحلف  اخلليج  دول  بني  األمني  التعاون  اتفاقيات  ولعل 
ا ضد دول عربية منذ هناية احلرب  ذلك(٨)، كام أن الواليات املتحدة مارست نشاًطا عسكري�
تلقى  كانت  املامرسات  هذه  لكن   ،(٩) مرة   ٢١ جمموعه  بام   ،٢٠١٢ عام  إىل  الثانية  العاملية 
حللف  العسكري  التدخل  مثال  ولعل  أخرى،  عربية  دول  من  الضمنية  أو  العلنية  املوافقة 
منذ  الناتو  مع  التعاون  اتفاقيات  عن  ناهيك  التوجه،  هذا  يعزز  ليبيا  يف   ٢٠١٢ عام  الناتو 

٢٠٠٤، التي شملت دول املغرب العريب واملرشق العريب.
ذلك يعني أن التهديد البيني يف الوطن العريب يقود الدول األضعف غالًبا إىل البحث عن 
سند دويل عرب االتفاقيات أو التحالفات مع القوى اخلارجية؛ ملواجهة هتديد الدول العربية 
األخرى، وهو ما يمثل قاعدة لالخرتاق، وتكييف القرارات السياسية وغريها للدولة، بام 
خيدم مصلحة القوى اخلارجية، وهو ما جتري مناقشته اآلن للتدخل يف ليبيا ثانية، وتونس.

٢.الرصاع عىل الدولة إقليمية املركز: أمهية اجلزائر لضبط اإلرهاب، يف املنظور الغريب، 
وأمهية املغرب كدولة ذات نزعة معتدلة 

 ونعني به التنافس بني الدول العربية الحتالل موقع «الدولة املركز» يف املنطقة، وكثًريا 
ما جلأت بعض الدول للقوى اخلارجية ملساندهتا يف حتقيق هذا املوقع، وهو ما يغري الدول 
اخلارجية باستثامر التلهف عىل موقع الدولة املركز؛ النتزاع تنازالت من الدولة العربية يف 
والسعودية  والعراق  مرص  من  كل  وتشّكل  اخلارجية،  الدولة  هبا  تعنى  معينة  موضوعات 
واجلزائر واملغرب القوى األكثر سعًيا لتحقيق مكانة الدولة «املركز»، وعىل الرغم من مزامحة 
إال أن كال� منها فشل يف سعيه. وإذا استثنينا احلقبة النارصية،  دول أخرى هلذه املجموعة، 
فمن الصعب احلديث عن دولة عربية «مركز». غري أن التنافس بني الدول العربية عىل هذا 
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املوقع دفعها لالستناد إىل القوى اخلارجية، ولعل الثورات العربية خالل األعوام ٢٠١١ ـ 
٢٠١٢ تعكس بعض مالمح هذا التنافس(١٠).

تقوم فرضيتنا عىل أن التنافس اجلزائري املغريب عىل موقع الدولة املركز يف إقليم املغرب 
العريب هو املتغري الرئييس (وليس الوحيد) لتفسري توتر العالقات بني البلدين، وانعكاسها 
عىل مسرية احتاد املغرب العريب، وأن مظاهر الرصاع كافة بني البلدين، ليست إال تعبريات 
بني  القوى  موازين  يف  النسبي  التوازن  أن  كام  الرئييس،  املتغري  هذا  وراء  كلها  خيتفي  خمتلفة 
البلدين هو العامل الذي يفرس متركز اخلالف بني هاتني الدولتني دون غريمها من بقية دول 
متتلك  ال  منها  كال�  أن  متاًما  تدرك  وموريتانيا  وليبيا  تونس  من  كال�  إن  إذ  العريب؛  املغرب 
من  فرتة  يف  القذايف  معمر  راود  الذي  الوهم  من  الرغم  (عىل  املركز»  «الدولة  مؤهالت 
الفرتات). وكل ذلك ييرس االخرتاق اخلارجي لإلقليم. وتدل أغلب املؤرشات املادية عىل 
املركز»،  «الدولة  نحو  نزعتها  يعزز  ما  وهو  اجلزائر،  لصالح  ما  حد  إىل  يميل  نسبي  توازن 
عىل  التارخيي ملنطقة املغرب كرس مركزيتها،  اإلرث  أن  يف الوقت الذي ترى فيها املغرب 

حساب الوحدات األخرى.
 والدليل عىل أن الرصاع عىل الدولة املركز يلعب دوره هو يف مؤرشات العوملة لكل من 
األعىل  هي  سياسية  دولية  عالقات  يف  السياسية (االنغامس  العوملة  أن  ويالحظ  الدولتني، 

قياًسا لعوملتهام االجتامعية أو االقتصادية أو التقنية) وبفارق كبري.
املالية،  الوفرة  بفرتات  يرتبط  العالقات،  لتوتري  اجلزائري  النزوع  أن  يالحظ  كذلك 

والقدرة عىل زيادة اإلنفاق الدفاعي، وهو ما يعني املعادلة التالية:
اجلزائر،  دخل  فيزيد  النفط،  عىل  االطلب  يزيد  الكربى  الدول  يف  االقتصادي  النمو 
فيتعاظم اإلنفاق الدفاعي، فيتفاقم الشعور بالقوة والقدرة عىل الضغط عىل املغرب، ويبدأ 

تنافس القوى الدولية عىل تسليح الطرفني.



د. وليد عبد احلي

٣٧

منذ أن أعادت اجلزائر عالقاهتا الدبلوماسية مع املغرب عام ١٩٨٨، مل تتمكن الدولتان 
من تطوير العالقات الثنائية، من خالل تفعيل احتاد املغرب العريب، وعىل الرغم من بعض 
الزيارات املتبادلة بني مسؤويل البلدين، فإن العودة إلقفال احلدود عام ١٩٩٤ كان مؤًرشا 
عىل أن التنافس بني البلدين خيبو، ولكن ال يزول، فبعد أن ألغت املغرب تأشرية الدخول 
للجزائريني عام ٢٠٠٤، وبادلتها اجلزائر اإلجراء نفسه عام ٢٠٠٦، ثم أعلنت اجلزائر أهنا 
عىل استعداد لتزويد املغرب بالغاز عام ٢٠١١، أعلن رئيس الوزراء اجلزائري أمحد أوحييى 
عام ٢٠١٢ أن فتح احلدود بني البلدين ليس أولوية للجزائر، عىل الرغم من أن التهريب بني 
البلدين عرب حدودمها يصل إىل أكثر من ثالثة أضعاف حجم التبادل التجاري الرسمي وهو 

 .(i)(مقابل حوايل ٤ مليارات دوالر جتارة التهريب)١٫٢ مليار دوالر
من ناحية أخرى، فإن البعثة الدولية التي رشعت يف عملها منذ ١٩٩١، مددت عملها 
يف الصحراء إىل عام ٢٠١٤؛ للعمل عىل ضامن استمرار وقف إطالق النار، واإلرشاف عىل 
تنظيم االستفتاء املقرتح، كام أهنا تتابع التقارير املتضاربة من طريف النزاع عن حقوق اإلنسان 
يف  اجلزائرية  األرايض  باجتاه  النزاع  مناطق  من  فروا  الذين  سيام  ال  الصحراويني،  للسكان 

.(ii)(عددهم حوايل ١٥٠ ألف نسمة)تندوف وغريها
بأهنام  يوحي  بشكل  يتصاعد  البلدين  لكال  الدفاعي  اإلنفاق  حجم  أن  القلق  يثري  وما   
 ٢٠١٤ ـ   ٢٠١١ األعوام  خالل  اجلزائر  إنفاق  معدل  ارتفع  فقد  رصاعية،  جلولة  يستعدان 
مليار،   ١٣٫١ هي  نفسها  الفرتة  خالل  التعاقدات  قيمة  دوالر(بينام  مليار   ٥٫١ إىل  ليصل 

(i) http://www.al-monitor.com/pulse/politics/201307//reconciliation-between-morocco-
and-algeria-possible.html#

(ii)http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/commentary/western-
sahara-geopolitical-stalemate#1

http://www.al-monitor.com/pulse/politics/201307//reconciliation-between-morocco
http://www.globalpo
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أما املغرب فتسلمت ٣٫٤ مليار خالل الفرتة نفسها،  ليبيا ٢٠٠ مليون، وتونس تسلمت 
٥٠ مليوًنا من تعاقدات بقيمة ١٠٠ مليون)، وبلغ جمموع مشرتيات املغرب العريب حوايل 
١٥٫٣ مليار من ٢٠٠٧ ـ ٢٠١٤، وقيمة التعاقدات ٢٣٫٢ مليار، (املشرتيات: اجلزائر من 

روسيا والصني، املغرب من الواليات املتحدة، تونس من الواليات املتحدة).
السيايس  القرار  ليبقى  حمسوب  تصعيد  إىل  متيل  اجلزائرية  العسكرية  املؤسسة  أن  ويبدو 
كل  بني  تالٍق  نقطة  متثل  الصحراء  ألن  للتصعيد؛  املغريب  النظام  يميل  بينام  إرادهتا،  رهني 
حلشد  ا؛  داخلي� املشكلة  استثامر  عىل  النظام  يساعد  ما  والنظام،  املغربية  السياسية  التيارات 
حزب  زعيم  ترصحيات  ولعل  العريب،  الربيع  امتدادات  من  اخلوف  فرتة  يف  خلفه  املجتمع 
االستقالل املغريب تاكيد لذلك؛ إذ قال يف متوز/ يوليو ٢٠١٣ إن «تندوف جزء من األرايض 
املغربية وعليها استعادهتا» (iii)، أما ضبط احلدود بينهام فأمر صعب للغاية، ال سيام أهنا متتد 

ألكر من ١٦٠٠ كيلو مرت.
باجتاه  خطوة  عىل  مؤرش   ٢٠١٣ ديسمرب  يف  اجلزائر  من  املغريب  السفري  استدعاء  ولعل 

التصعيد.
بتهريب  للمغرب  األخرية  االهتامات  (مثل  الطرفني  بني  املتجددة  املشكالت  وتصب 
يف   ،٢٠١٣ عام  خالل  الطرفني  بني  اإلعالمية  احلمالت  وتبادل  للجزائر)،  املخدرات 
تأزيم العالقات جمدًدا بينهام، مع األخذ يف االعتبار أن األوضاع الداخلية للدولتني ليست 
مستقرة؛ إذ طبًقا ملقياس كوفامن لعام ٢٠١١، كان معدل االستقرار للمغرب هو ٣١٫١%، 
وهو ما يساوي عىل املقياس  ـ ٠٫٤٧، بينام اجلزائر كان معدل استقرارها ٩٫٤% وهو ما 
يساوي  ـ ١٫٣٥(iv)، أما عىل مقياس جيني، الذي يقيس الفروق يف توزيع الثروة، فقد كان 
(iii)http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Jul-06222748-/ties-between-

algeria-and-morocco-hit-new-low.ashx#axzz2nI2RyTLA
(iv) http://csis.org/files/publication/130821_MENA_Stability.pdf

http://www.daily
http://csis.org/


د. وليد عبد احلي

٣٩

يف اجلزائر ٦٥٫٦، بينام املغرب ٧٩٫٦ (v)، ومها مؤرشان قد يدفعان الدولتني المتصاص 
أزماهتام الداخلية من خالل أزمة خارجية.

إن تراجع حدة التنافس بني الدولتني مرهون بمدى تطور البعد التكاميل لدول املغرب 
ا، إىل منظور  العريب، األمر الذي سيحول العالقات من منظورها الصفري، كام احلال حالي�
كل من  يف  الداخلية  األزمات  لكن  الصحراء،  موضوع  عىل  اخلناق  يضيق  صفري، ما  غري 
املغرب  من  كل  يف  العسكرية  النزعة  وتنامي  العريب،  الربيع  تداعيات  نتيجة  وتونس،  ليبيا 
واجلزائر، ال تيش إال بسيناريو استمرار األزمة، تأكيًدا لتواصل التنافس عىل «الدولة املركز» 
هذا  يف  الدولة  موقع  لتحسني  الصحراء  كموضوع  القضايا  بعض  وتوظيف  ناحية،  من 
من  ذلك  يف  اخلارجي  التأزيم  بتوظيف  الداخلية  األزمات  وامتصاص  ناحية،  من  التنافس 

ناحية أخرى.

٣.اإلرث التارخيي والرشكات متعددة اجلنسية:
أبقت العالقات االستعامرية القديمة شبكة من الروابط بني املستعمر السابق وقطاعات 
يف الدولة بعد االستقالل (الحظ أن أغلب جتارة دول املغرب العريب هي مع فرنسا، وليبيا 
األوروبية (املستعمر  الدول  بني  البينية  التجارة  حجم  أن  كام  ناحية،  من  إيطاليا..إلخ)  مع 
تونس   ،%١٩ الصني   ،%٤٦ موريتانيا  أوروبا،  مع  جتارهتا  من   %٤٦ املغرب  هي:  القديم) 
٦٠%، اجلزائر: ٥٤٫١% (حوايل ٥٣ مليار يورو)، لكن تراجع التبادل التجاري بني ٢٠١٣ 

(v) متثل القيمة صفر  عىل مقياس جيني للتساوي  املطلق يف معدل دخل األفراد، أي ان الفرق بني فرد وآخر 
صفر، بينام ١٠٠ تعني أن كل الدخل بيد شخص واحد، فكلام كان الرقم أعىل كانت نسبة سوء التوزيع 

أعىل: انظر القيمة للدولتني يف:
-http://csis.org/files/publication/130821_MENA_Stability.pdf

http://csis.org/
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ألوروبا  اجلزائر  صادرات  من  األسعار(٩٦٫٧%  تراجع  بسبب   ،%٣٫٧ بحوايل   ٢٠١٤ ـ 
هي طاقوية). 

والعاملني  املساعدات  تشمل  العريب  املغرب  دول  يف  األخرى  الدخل  مصادر  أن  كام   
املغاربة يف الدول الكربى، بخاصة االحتاد األورويب، وأمهها لدول املغرب العريب من فرنسا، 
ا: فمثًال يصل إمجايل حتويالت العاملني املغاربة من أوروبا حوايل ١١٫٥ مليار دوالر سنوي�

مليار   ٧٫٠٥٣ وحوايل  دوالر،  مليار   ٦٫٦٧٩ هو   ٢٠١٥ عام  املغاربة  حتويالت  ـ   
دوالر عام ٢٠١٤، ٤٠% منها من العاملني يف فرنسا ثم إسبانيا وإيطاليا، ومتثل ٧% 
وانخفضت  نسمة)،  مليون   ٣٫٨ اخلارج  يف  املغاربة  املحيل (عدد  الناتج  إمجايل  من 

التحويالت عام ٢٠١٥ إىل ٦٫٥ مليار دوالر(٩٢٨ ألف مغريب).
فرنسا  من  منها   %٩٠ دوالر:  ١٫٥٨مليار  بلغت   ٢٠١٥ عام  اجلزائريني  حتويالت  ـ   

(١٫٤٥٦ ألف جزائري).
حتويالت التونسيني ٢٫٠٥ مليار(منها مليار و٣٥٩ مليون دوالر من فرنسا) (حوهلا  ـ   

٣٩٥ ألف تونيس).
٤٩ % من حتويالت األجانب يف فرنسا تذهب للمغرب العريب. ـ   

صنع  يف  تأثريها  حيث  من  االخرتاق  أدوات  إحدى  اجلنسية  متعددة  الرشكات  ومتثل 
القرار، ال سيام االقتصادي، وتشري بعض الدراسات إىل تأثري الرشكات يف عدد من امليادين 

من هذه الناحية(١١):
استعانة الرشكات متعددة اجلنسية بحكوماهتا للضغط عىل الدولة املضيفة باجتاه تبني  أ  . 

مواقف معينة.
الضغط باجتاه دفع منظامت دولية لتبني مناقشة سياسة معينة أو إقرارها. ب  . 
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ج . مبارشة الضغط عىل سفارة الدولة املضيفة، من خالل نفوذ الرشكة يف الدولة التي 
يوجد فيها املقر الرئييس للرشكة.

د .التأثري يف حكومة الدولة املضيفة، من خالل شبكة عالقات تقيمها الرشكة مع وزراء 
أو شخصيات ذات نفوذ يف الدولة املضيفة.

إىل  االنتقال  أو  استثامراهتا  بسحب  التهديد  خالل  من  الدولة،  عىل  املبارش  الضغط  هـ. 
أو  البيئية  الرشوط  بعض  عن  بالتنازل  املضيفة  الدولة  تستجب  مل  ما  أخرى  دولة 

رشوط العمل أو النظام الرضيبي..إلخ.
رشكات  السيام  املامرسات،  هلذه  خمتلفة  أشكال  إىل  الدراسات  من  كبري  عدد  أشار  وقد 
البرتول ورشكات الطريان ورشكات إنتاج األسلحة، ودللت دراسة كمية عىل وجود عالقة 
كلام  أنه  أي  الدولة املضيفة،  يف  الفساد  ومؤرش  اجلنسية  الرشكات متعددة  أرباح  بني حجم 
نتيجة  هو  الرشكات  أرباح  من  جزًءا  أن  يعني  ما  الرشكة،  أرباح  ازدادت  أعىل  الفساد  كان 
قدمت  وقد  لالخرتاق(١٢).  ميرسة  بيئة  الفساد  يوفر  إذ  نطاقها؛  يف  تعمل  التي  الفساد  لبيئة 
صحيفة الفاينانشال تايمز الربيطانية نامذج للعالقة بني الفساد والرشكات متعددة اجلنسية 

يف الدول العربية مثل ليبيا وتونس(١٣).
ومتثل املساعدات بأشكاهلا املختلفة، مثل املساعدات العسكرية واملساعدات التقنية أو 
إحدى  بينت  وقد  االخرتاق،  أدوات  إحدى  منها،  السيام امليرسة  القروض،  أو  املنح املالية 
وتقديم املساعدات من  االستعامرية  التارخيية  الروابط  بني  وثيقة  ارتباط   الدراسات عالقة 
املتحدة  األمم  يف  التصويت  طريقة  وأن  غريها،  دون  دول  إىل  التقليدية  االستعامرية  الدول 
االقتصادية  البنية  نمط  من  أمهية  أكثر  عامًال  تشكل  املانحة)  الدولة  مشاريع  ضد  أو  (مع 
يشكل  للدولة املتلقية للمساعدة  أن السلوك السيايس  يعني  االنتخايب، ما  النظام  أو طبيعة 
بالدراسات  التصورات  هذه  وتتعزز   ،(١٤) السيايس  القرار  وتكييف  لالخرتاق  مدخًال 
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وتلقي  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  يف  التصويت  أنامط  بني  بالعالقة  اخلاصة  اإلمربيقية 
املساعدات، فقد دللت دراسة متخصصة للفرتة من ١٩٧٣ ـ ٢٠٠٢ عىل الرتابط الوثيق بني 
حجم ومواعيد تقديم املساعدات للدول النامية من قبل الواليات املتحدة وأنامط التصويت 
يف األمم املتحدة (١٥)، وتتأكد هذه النتيجة من خالل دراسة أخرى تتبعت حجم املساعدات 
للدولة النامية وعضوية جملس األمن؛ إذ وجدت هذه الدراسة أن حجم املساعدات للدولة 
املجلس  عىل  فيه  تعرض  التي  الفرتات  يف  السيام  املجلس،  يف  عضويتها  فرتة  خالل  يتزايد 

قرارات ذات طبيعة اسرتاتيجية (١٦).
غري أن هذه القاعدة ال تنطبق بشكل كبري عىل احلالة العربية، فعند مقارنة أنامط التصويت 
العريب ودرجة اتساقه مع املواقف األمريكية، ظهر أن هناك تبايًنا واضًحا يف أغلب األحيان، 

كام يظهره اجلدول اآليت (١٧):

درجة التوافق األمريكي املغاريب يف التصويت يف األمم املتحدة

الدولة

املغرب
تونس
اجلزائر
ليبيا

موريتانيا

٢٠٠٣
توافق%
٣٠
٢٩
٢٦
٢٤
١٣

٢٠١٠
توافق%
٣٤
٣٢
٣٠
٣١
٣٢

حجم املساعدات عام ٢٠١٠

متوسط ـ  عاٍل
متوسط

متوسط متدنٍّ
متوسط
عاٍل
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ويف دراسة أخرى، يتبني لنا أن هناك تبايًنا بني الدول املانحة يف دوافع تقديم املساعدات؛ 
أن دولة  الدول املانحة،  لعدد من  املساعدات  الدراسة، من خالل مقارنة اجتاهات  تدل  إذ 
«املنافع  عىل  اليابان  تركز  بينام  «األمنية»،  لألبعاد  أولوية  تعطي  املتحدة  الواليات  مثل 
التجارية»، يف حني تذهب فرنسا نحو «النفوذ الكولونيايل»، كام يتبني أن ال عالقة ارتباطية 
بني مستويات الفقر واملساعدات من الدول املانحة، ما يعني أن دوافع االخرتاق أكرب من 

الدوافع اإلنسانية(١٨).
 Money) األموال  غسيل  ظاهرة  العريب  لالقتصاد  االخرتاق  جوانب  بني  ومن 
مثل  «القذر»،  املصدر  ذات  األموال  حتويل  عىل  العمل  يف  تتمثل  التي   ،(Laundaring

ذات  تبدو  أموال  إىل  املخدرات..إلخ،  أو  األبيض  الرقيق  جتارة  أو  السالح،  بيع  عموالت 
البنوك (باإليداع  بعض  مثل  عديدة،  مؤسسات  الغسيل  عملية  يف  وتسهم  رشعي،  مصدر 
أو   ،(smurfing) اإليداعات  جتزئة  أو  للتظهري،  قابلة  شيكات  أو  اإلقراض،  إعادة  أو 
أو  اإللكرتونية،  التجارة  عرب  أو  االستثامر،  صناديق  أو  التأمني،  رشكات  أو  البورصات، 
الشيكات  أو  للنقود،  اإللكرتوين  والتحويل  الذكية،  البطاقات  مثل  اإللكرتونية  الوسائط 
اليانصيب  أوراق  خالل  من  أو  املزورة،  واملستندات  الفواتري  خالل  من  أو  اإللكرتونية، 

واجلوائز، أو عرب رشكات الرصافة والرشكات متعددة اجلنسية...إلخ).
وقد أخضعت الواليات املتحدة العديد من املرافق االقتصادية العربية للرقابة والضبط؛ 
املتحدة(١٩).  للواليات  معادية  جهات  إىل  القنوات  هذه  عرب  األموال  ترسب  عدم  لضامن 

وتتم مراقبة التحويالت املالية يف املغرب العريب، كام احلال يف املرشق العريب.  

٤ .النخب العربية:
 ونعني هبا وجود نخب مرتبطة بشكل أو بآخر بقوى خارجية، سواء عرب الرباط اللغوي 
الرباط  عرب  أو   (francophone) الفرانكوفوين  فقط  وليس   ،Francophile (الفرانكوفييل 
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التجاري (فئة الكومربادور))..إلخ؛ إذ تذّوت (internalize) هذه النخب توجهات اخلارج 
لتصبح جزًءا من توجهاهتا.

اإلدراك  تنظيم  أداة  يمثل  فهو  االخرتاق،  مظاهر  أحد  التعليم  يشكل  اللغة  جمال  ففي 
اإلنساين للذات والكون واآلخر، ويؤدي الشكل الذي يأخذه هذا اإلدراك إىل حتديد أنامط 
وتشكل  واملعلومة،  واملنهج  اللغة  هي  أبعاد  ثالثة  من  التعليم  ويتكون  والتفاعل،  السلوك 
املنهج  أما  الفالسفة،  بعض  يقول  كام  األفكار،  جسد  تواصل  أداة  كوهنا  عن  فضًال  اللغة 

فيمثل الدرب الذي يقود إىل مكان ما، بينام املعلومة هي كل ما نكتشفه.
وتشري املعطيات الكمية إىل تزايد انتشار اللغات األجنبية يف الوطن العريب (اإلنجليزية 
والفرنسية ..إلخ)، وهي أمور لعبت فيها الظروف التارخيية الدور األكرب، فاللغة الفرنسية، 
عىل سبيل املثال، هي السائدة يف الصحافة واملكتبات العامة واجلامعية ولوحات اإلعالنات 
وأسامء املحال التجارية يف املغرب العريب، لكن بعض املثقفني العرب اعترب اللغة األجنبية 

املوروثة هي «غنيمة حرب»، عىل حد تعبري الكاتب اجلزائري كاتب ياسني.
الدول  من  مستوردة  مواد  هي  املغاربية  الفضائيات  برامج  من   %٦٠ أن  علمنا  فإذا 

األجنبية، أدركنا عمق مؤرش االخرتاق الثقايف(٢٠).
تلته  الذي   ،١٩٧٠ عام  للفرنكوفونية  األعىل  املجلس  إنشاء  إىل  نفسه  املجال  يف  ونشري 

دعوة الرئيس الفرنيس فرنسوا ميرتان إىل أول «قمة فرنكوفونية» عام ١٩٨٦. 
وتشري دراسة ملؤسسة الفكر العريب، إىل أن «اهلدف املعلن هلذه املنظمة هو دعم العالقات 
الثقافية الفرنكوفونية، لكنها حتولت إىل أداة للعمل السيايس املبارش، بل إن حركة الرتمجة 
التي تشجعها  تتم وفًقا ملعايري سياسية، تعتمد يف انتخاب نوع معّني من ذلك النتاج الفكري 
واألديب دون غريه، خدمة للمصالح الفرنسية يف العامل، ففي العام ٢٠٠٧ ُأنشئت يف املنظمة 
زمن  يف  الفرنكوفونية  اهلوية  اآلتية:  القضايا  يف  التفكري  مهمتها  اسرتاتيجية»  تفكري  «خلية 
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الثقافية  الصناعات  العامل،  يف  اهلجرات  احلضارات،  حوار  والفرنكوفونية،  أوروبا  العوملة، 
والتعليم»(٢١).

سيام  ال  وغريه،  الثقايف  لالخرتاق  مفتوًحا  املجال  تبقي  التارخيية  الروابط  أن  شك  وال 
من خالل نخب معينة، ولعل ظاهرة ما يسمى «حزب فرنسا» يف اجلزائر مؤرش عىل ذلك، 
وكثًريا ما متت اإلشارة إىل عبارة ديغول القائلة: «سنخرج من اجلزائر ونرتك فيها من يرعى 
مصاحلنا»، وقد سعت النخبة الفرانكوفيلية إىل بعض السياسات التي تعزز فكرة االخرتاق 

مثل(٢٢):
رئيس  أكده  ما  (وهو  الفرنسية  عن  والدفاع  العربية  اللغة  تعميم  وقف  حماوالت  أ. 

احلكومة اجلزائرية السابق رضا مالك).
حممد  (وأكده  فرنسا  عن  االقتصادي  االستقالل  يف  تساهم  التي  املشاريع  ب.تعطيل 

بوخالفة، رئيس سابق للجنة التخطيط واملالية يف الربملان اجلزائري).
موسى  الوطنية  اجلبهة  رئيس  عليه  (دلل  اجلزائرية  املشاريع  يف  فرنسا  نسبة  ارتفاع  ج. 

توايت).
د .  مقاومة جتريم االستعامر(أشار إليه خري الدين بوخريصة رئيس مجعية ٨ ماي ١٩٤٥).
هـ.  الضغط لالنضامم للمنظمة الفرنكوفونية (رشح اجلهود يف هذا االجتاه بومجعة غشري 

رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان).
٥. االخرتاق اخلشن:

 أي استخدام القوة واالحتالل يف احلاالت التي تسعى فيها قوى إقليمية عربية لرتتيب 
املنطقة العربية بشكل قد يؤثر يف املصالح االسرتاتيجية للدول الكربى، كام جرى يف تدخل 
الناتو يف ليبيا، والبحث يف التدخل يف تونس، والوجود العسكري األجنبي (حتديًدا الناتو) 

يف دول اجلوار املغاريب.
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األمنية  للرشكات  أدوار  منح  خالل  من  جديدة،  مظاهر  أخذ  اخلشن  االخرتاق  أن  غري 
الرشكات  انتشار  إىل  الدالئل  سائر  وتشري  املحيل،  املجتمع  يف  احلراك  إيقاع  بضبط  اخلاصة 
األمنية األجنبية حلامية األشخاص واملصالح النفطية وغريها يف الدول العربية، وتتمثل أبرز 

نشاطات االخرتاق الذي متارسه هذه الرشكات يف املظاهر التالية(٢٣):
تشجيع الكفاءات العسكرية عىل اهلروب من مؤسساهتا، حتت إغراء الرواتب العالية  أ  . 

ا. التي تصل إىل ألف دوالر يومي�
ضغط الرشكات األمنية عىل احلكومات؛ إلعادة النظر يف بعض ترشيعاهتا بشكل  ب  . 

يتيح هلذه الرشكات حرية العمل األمني داخل هذه الدول.
لرقابة  اخلضوع  دون  احلدود،  األسلحة عرب  بنقل  األحيان  بعض  يف  الرشكات  قيام  ج. 
أن  إىل  الدراسات  وتشري  الرشكة،  فيها  تعمل  التي  الدولة  يف  احلكومية  السلطات 

الرشكات تنقل األسلحة يف مخسني دولة يف العامل، منها دول عربية.
د.  متارس الرشكات عمليات جتنيد لألفراد عرب احلدود، وتنقلهم من دولة ألخرى (٢٤).
وظاهرة  السجون»  «عوملة  ظاهرة  بني  املجال،  هذا  يف  أيًضا،  الربط،  الرضوري  ومن 
دول  تسع  منها  معوملة،  سجون  فيها  دولة   ٦٦ هناك  أن  إىل  الدراسات  تشري  إذ  االخرتاق؛ 
أخرى  دولة  من  أفراًدا  سجوهنا  يف  معينة  دولة  حتتجز  أن  السجون  عوملة  وتعني  عربية. 
وسائط نقل تابعة لدولة  أو  رشكات طريان  حلساب دولة ثالثة، ويتم نقل السجناء هلا عرب 
دويل  قاض   ٣٠٠ هناك  كان   ٢٠٠٧ عام  فحتى  القضاء،  إىل  امتد  األمر  إن  بل   ،(٢٥) رابعة 
يعملون يف قضايا خمتلفة، وحيققون فيها خارج نطاق عمل السلطات القضائية املحلية، ومن 

بني الدول العربية التي وقعت ضمن دائرة عمل القضاة الدوليني ليبيا(٢٦).  
ويتبني لنا، من زاوية أخرى، من تقرير منظمة الشفافية، أنه من بني ٩٣ ميزانية دفاعية 
الشفافية،  من  معقول  حد  عىل  تتوفر  فقط  منها   ١٣ أن  تبني  عديدة،  لدول  دراستها  جرت 
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كام أن قطاعات اإلنشاءات حققت درجة شفافية، طبًقا ملقياس املنظمة، تصل إىل(٥،٣ من 
من  أهنام  كام  للفساد،  معرفة  األكثر  القطاعات  من  ومها  عرشة)،  من  والدفاع(٦٫٦   ،(١٠
غريمها(٢٧)،  من  أكثر  األجنبية  الرشكات  عىل  العربية  الدول  فيهام  تعتمد  التي  القطاعات 
حتى  الدولية  التجارة  يف  الفساد  من   %٤٠ أن  الغربية،  الصحفية  التحقيقات  من  يتبني  بل 
األسلحة  رشاء  حجم  يف  األعىل  املنطقة  أن  غري  السالح(٢٨)،  جتارة  يف  يرتكز   ،٢٠١١ عام 
هي املنطقة العربية، وأن تقديم الرشى ملسؤولني عرب لدفع دوهلم لعقد صفقات التسلح 
هذه  حول  التقارير  من  كام�  ويكيليكس،  وبرقيات  الغربية  الصحف  وتقدم  شائع،  أمر  هو 
مشرتيات  نسبة  ارتفاع  يف  اإلفريقية  الدول  أعىل  من  واملغرب  اجلزائر  وتعد  الرشى(٢٩). 

السالح.
٦. االخرتاق اإلقليمي: 

امتدادات الطوارق يف السودان وموريتانيا، والعالقات بني دول الساحل ودول املغرب 
العريب، وارتباط دول الساحل ببعض االتفاقيات الدولية مع القوى الكربى، يفتح املجال 

لالخرتاق عرب هذه الدول. 
:(entryism) ٧.منظامت املجتمع املدين وظاهرة التغلغل

متثل فكرة «التغلغل»، باملعنى الذي أرشنا إليه سابًقا، حماولة من الدول الكربى للعمل 
النسيج  يف  التأثري  وحماولة  واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية  القوى  مع  التشابك  عىل 

املجتمعي بكامله، سواء باالنخراط املبارش يف هذه القوى أو بالتغلغل غري املبارش. 
ا  إسالمي� راند (RAND) ملواجهة ما تعتربه «تطرًفا  دراسات مؤسسة  وقد تكون إحدى 
هلذا  واضًحا  أنموذًجا  عام»،  بشكل  والغربية  خاص،  بشكل  األمريكية  للسياسة  ومعادًيا 
أن  يرى  تصور  إىل  املركزي(٣٠)،  توجهها  يف  االسرتاتيجية،  الدراسة  هذه  وتستند  التوجه، 
أغلبية املسلمني  ينتمون لالجتاه املعتدل يف الفكر اإلسالمي، لكن املتطرفني متكنوا من بناء 
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شبكات وتنظيامت مكنتهم من السيطرة، يف الوقت الذي يفتقر فيه املعتدلون لإلمكانيات، 
األمر الذي جيعلهم يف «حاجة ماسة للخارج».

السوفييتي،  االحتاد  ضد  الباردة  احلرب  فرتة  يف  املتحدة  الواليات  خربة  إىل  واستناًدا 
ترى الدراسة إمكانية االستفادة من هذه اخلربة، السيام يف نطاق تطوير املنظامت واهليئات 
الليربالية، وتكرار ذلك يف توظيف هذه اخلربة يف بناء شبكات إسالمية يف الدول اإلسالمية، 

وبخاصة الدول العربية.
ويقوم مرشوع راند عىل العمل عىل مستويات ثالثة، هي التنظيامت اإلسالمية املعتدلة 
ثقافية  بيئة  خلق  وأخًريا  املعتدل،  للتوجه  القابلة  التنظيامت  عىل  والرتكيز  فعًال،  املوجودة 

تشجع االعتدال والتسامح.
وتدعو الدراسة إىل البدء بتنظيامتـ  حتى لو كانت رسية عىل أن تكون موثوقةـ   والعمل 
معها، مع الرتكيز عىل الليرباليني والعلامنيني ورجال الدين الشباب، والنشطاء االجتامعيني، 
وتتحدث  املعتدلني.  والكتاب  والصحفيني  املساواة،  دعوات  يف  املنخرطات  والنساء 
الدراسة عن التنظيامت واهليئات املختلفة املرشحة يف املنطقة العربية؛ لتكون من بني الركائز 

لالنطالق يف هذه االسرتاتيجية. 
من ناحية أخرى، تدل املعطيات التي قدمتها نيويورك تايمز، عىل أن الواليات املتحدة 
قامت بتدريب عنارص من دول عربية عىل «تعزيز الديمقراطية» يف دوهلم، من خالل برامج 
 international) الدويل  اجلمهوري  املعهد  مثل  مؤسسات  عرب  املتحدة  الواليات  مولتها 
 Natioal Democratic) الوطني  الديمقراطي  واملعهد   ،(Republican Institute

 National) والصندوق الوطني للديمقراطية ،(Freedom House) وبيت احلرية ،(Institute

السياسية  األنظمة  حفيظة  يثري  كان  الذي  األمر  وهو   ،(Endowment for Democracy

املؤسسات  هذه  كانت  وملا  املتحدة،  الواليات  مع  االسرتاتيجية  توجهاهتا  يف  تناغًام  األكثر 
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تتلقى الدعم املايل من الواليات املتحدة، فمن غري املمكن فصل توجهاهتا عن التوجهات 
إنشاؤه عام  تم  للديمقراطية الذي  الوطني  للحكومة األمريكية، فالصندوق  االسرتاتيجية 
بيت  أن  كام  األمريكية،  احلكومة  من  ا  سنوي� دوالر  مليون   ١٠٠ بقيمة  دعًام  يتلقى   ١٩٨٣

احلرية يتلقى القسط األكرب من ميزانيته من احلكومة األمريكية عرب وزارة اخلارجية(٣١).
فرتة  إىل  املدين  املجتمع  ومنظامت  السياسية  اهليئات  جسد  يف  التغلغل  تقاليد  وتعود 
مبكرة، ولعل الواليات املتحدة هي األكثر استخداًما هلذا النمط من التغلغل. وقد كشفت 
الدراسات العديدة اخلاصة هبذا املوضوع، السيام من املامرسني هلا داخل اجلهاز احلكومي 
األمريكي مثل وكالة االستخبارات األمريكية، عن نامذج واسعة من التغلغل، ويوجز أحد 

الكتب املهمة هذا النمط من التغلغل يف ثالثة أشكال(٣٢):
يف  البارزين  النخب  أفراد  بعض  األجنبية  االستخبارات  أجهزة  جتنيد  األول:  الشكل   
البلد موضع التغلغل، ويطلب منهم إنشاء منظامت أو هيئات معينة، السيام املنظامت ذات 
عىل  النهائية،  حمصلتها  يف  بالنفع،  تعود  معينة  وسياسات  ألفكار  للرتويج  العلمي،  الطابع 

الدولة املتغلغلة(٣٣).
والشكل الثاين: تقديم املساعدات املالية ملنظامت قائمة فعًال، هبدف دفعها نحو مساندة 

سياسات داخلية معينة تريدها الدولة املتغلغلة.
الشكل الثالث: املساندة السياسية واملعنوية ملنظامت معينة، مثل منظامت حقوق اإلنسان، 

ويتم الدعم بطريقة غري مبارشة من خالل:
بموضوعات  معنية  تكون  التي  فعالياهتا  يف  دولية،  مؤمترات  يف  للمشاركة  الدعوة  أ.  

معينة هتم الدولة املتغلغلة.
توظيف بعض أفراد النخب كمستشارين يف هيئات معينة، أو للعمل يف اجلامعات  ب  .  
كأكاديميني، سواء  يف هيئات تابعة للدولة املتغلغلة أو يف هيئات دولية، هبدف تعزيز 
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فرص هؤالء األفراد يف الرتقية  يف مناصبهم يف بالدهم؛ ليصبحوا أكثر تأثًريا يف صنع 
العام  الرأي  توجهات  يف  تأثًريا  أكثر  أو  دوهلم،  يف  خمتلفة  مستويات  يف  القرارات، 

املحيل.
ألفكار  تروج  أهنا  إىل  متنبهة  تكون  ال  قد  االنخب  هذه  أن  إىل  التنويه  الرضوري  ومن   
وسياسات تريدها الدولة املتغلغلة، بل قد تسري يف اجتاه ما تعتقد أنه قناعاهتا الذاتية، لكنها 

متناغمة يف النهاية مع توجهات الدولة املتغلغلة.
ويشري تقرير حديث(٣٤) إىل «مبادرة الرشاكة مع الرشق األوسط» التي أطلقتها اخلارجية 
األمريكية يف ديسمرب ٢٠٠٢ ، ويتضمن برناجمها مساعدة املنظامت األهلية يف املنطقة، وقد 
أعلن مكتبها ومقره يف تونس يف شهر فرباير ٢٠٠٨، عن فتح باب الرتشيح للحصول عىل 
مساعدات موجهة للمنظامت املهنية واجلامعات واهليئات غري احلكومية ومجاعات النساء، 
املمنوح  التمويل  حجم  أما  دوالر،  ماليني   ٣ إىل   ٢٠٠٨ لعام  املخصصة  املبالغ  ووصلت 
للمشاريع الفردية فرياوح بني ١٥ ألفًا و٢٥ ألف دوالر للمرشوع الواحد. وأفاد املكتب أن 
«املبادرة» التي أطلقتها اإلدارة األمريكية يف ديسمرب ٢٠٠٢ منحت مساعدات زادت قيمتها 
عىل ٤٣٠ مليون دوالر؛ لتمويل ٣٥٠ مرشوًعا يف ١٧ بلًدا من «منطقة الرشق األوسط»، بام 

فيها دول املغرب العريب.
لبنان  يشمل  األول  إقليمية،  مكاتب  ثالثة  بإنشاء   قامت  املبادرة  أن  إىل  التقرير  ويشري 
واملغرب العريب، والثاين يف أبو ظبي وهو موجه لبلدان اخلليج العريب، والثالث يف القاهرة 
وهو خمصص ملرص، وقد أطلقت  السفارة األمريكية يف تونس برنامج املبادرة املحيل حتت 
عنوان «املبادرة للتحول يف تونس»، وتشمل مسؤولياته إدارة برامج املبادرة يف كل من اجلزائر 
وتبلغ  واألردن،  الفلسطينية  واألرايض  وإرسائيل  وتونس  واملغرب  وليبيا  ولبنان  ومرص 
ويعمل  دوالر،  مليون   ٥٠ من  أكثر  ا  سنوي� املبادرة  هلذه  املخصصة  املالية  االعتامدات  قيمة 
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يف املكتب اإلقليمي يف تونس عرشة موظفني، منهم دبلوماسيون أمريكيون وموظفون من 
وإدارة املنح  وأنشطة املجتمع املدين،  الديمقراطي  اإلصالح  يف جماالت  املنطقة هلم جتارب 
واملساعدات املالية، ويقوم هؤالء مجيًعا بالتنسيق مع سفارات الواليات املتحدة يف املنطقة.

 وينظم املكتب اإلقليمي يف تونس مؤمترات إقليمية (مؤمتر نساء األعامل، ومؤمترالقادة 
سيدات  تدريب  وبرنامج  الشبان،  القادة  (منحة  التبادل  برامج  يف  يساهم  كام  الطالب)، 
واملنح  الصغرى  (املنح  التمويل  آليات  من  العديد  املكتب  يوفر  كام  الشابات)،  األعامل 
املختصة)، ويساهم يف تنظيم املؤمترات، وتسهيل تبادل الزيارات وإعداد الندوات ودورات 

التكوين.
وقد مولت املبادرة عام ٢٠١١ منظمة مغربية تسمى «منتدى املواطنة»، يف برنامج رشاكة 
مع نادي اليونسكو، وهيدف الربنامج إىل تكوين القيادات الشبابية بمنظور أمريكي، ال سيام 
عن  حديثها  معرض  يف  الربنامج  مسؤولة  وقالت  الصهيوين.  العريب  بالرصاع  يتعلق  ما  يف 
أهدافه املعلنة: «يعتزم مكتب املبادرة ختصيص ٢٠ مليون دوالر لدعم التحول يف تونس، 
بعد  ما  حقبة  يف  تونس  يف  حتققت  التي  املكتسبات  ترسيخ  يف  يساعد  أن  شأنه  من  أمر  وهو 
الرئيس بن عيل، ومساعدة التونسيني وهم حيققون تقدًما نحو التطور الديمقراطي والرخاء 

االقتصادي املستدامني.
جمهود  دعم  هبدف  ودولية،  حملية  منظامت  مع  رشاكات  إقامة  املبادرة  مكتب  وينوي 
اجلديدة  املساعدات  من  دوالر  مليون  الـ٢٠  مبلغ  فإن  خاص،  وبوجه  احلاصل،  التحول 
ومهني  مستقل  إعالمي  قطاع  تأسيس   : ييل  بام  القيام  إىل  الرامية  اجلهود  سيعزز  املقرتحة، 
عىل  قادر  مستقل  أهيل  جمتمع  وتشكيل  وبناءة؛  شفافة  بصورة  املعلومات  يقّدم  وتعددي 
وتطوير  وتعزيز  القضايا،  عن  الفعال  والدفاع  املدنية  الرتبية  دعم  يف  ا  حموري� دوًرا  يلعب  أن 

أحزاب سياسية، وتطوير إطار سليم لالنتخابات، وتشجيع اإلصالحات االقتصادية».
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للتنمية  األمريكية  الوكالة  نشاطات  إىل  سابًقا،  املذكور  العريب  املستقبل  تقرير  ويشري 
األمريكية  اخلارجية  وزارة  تتبع  حكومية  منظمة  (وهي  تونس  يف   (USAID) الدولية  
الكونجرس  عليهام  ويصادق  األمريكي،   الرئيس  قبل  من  ومساعده  مديرها  تعيني  يتم 
رصدت ما  إهنا   إذ  غري حكومية مستقلة)؛  حيول دون تصنيفها منظمة  ما  وهو  األمريكي، 
يزيد عىل ٦٠ مليون دينار تونيس (حوايل ٤١،٣ مليون دوالر)، ومن مشاريع تلك الوكالة 
متويلها ما يسمى «مدارس املواطنة» يف كل البالد التونسية، التي هي عبارة عن نواد مسيسة 

ح أن يتبوأ بعضهم مناصب هامة مستقبًال. يتم فيها استاملة الطالب األذكياء الذين ُيرجَّ
املدين  املجتمع  «شبكات  إطالق  بربنامج  التونسية،  الثورة  بعد  الوكالة،  وقامت 
يف  ينسق  شبكات  إطار  يف  اجلمعيات،  من  كبرية  جمموعة  مجع  إىل  هتدف  التي  اإلقليمية»، 
ما بينها أحد العاملني بالوكالة، وهتدف إىل إنشاء أكرب قاعدة بيانات حول املجتمع املدين، 

ونجحت الوكالة يف إنشاء الشبكة اإلقليمية يف اجلنوب الرشقي، وشبكة الوسط(٣٥).

أدوات االخرتاق املساعدة:
إذا كانت األدوات السابقة، التي أتينا عىل عرضها، متثل املحاور االسرتاتيجية لالخرتاق، 

فإهنا تتكئ أحياًنا عىل متغريات مساعدة، وتتمثل يف:
:(political intoxication) أ  .التسميم السيايس

هذه  مكانة  نقل  عىل  والعمل  معني،  جمتمع  يف  معينة  قيم  أو  أفكار  نرش  حماولة  ويعني 
األفكار والقيم من مستوى القيم التابعة إىل مستوى القيم العليا يف املجتمع املستهدف. ويتم 
خمتارة،  وثقافية  فكرية  نخب  استقطاب  خالل  من  مبارشة،  غري  بطريقة  اهلدف  هذا  إنجاز 
بني  منظم  بشكل  برتوجيها  بعد،  ما  يف  لتقوم  األوىل؛  املرحلة  يف  والقيم  األفكار  هذه  تتبنى 

صفوف املجتمع، من خالل وسائل اإلعالم والثقافة واملناهج التعليمية املختلفة(٣٦).
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بشكل  قضاياه  بعدالة  واملجتمع  الفرد  تشكيك  عىل  السيايس،  التسميم  يف  الرتكيز  ويتم 
أن  بد  وال  للمجتمع،  النفيس  والتامسك  العقيدية  البنية  خلخلة  حد  إىل  ليصل  تدرجيي؛ 
تستند عملية التشكيك هذه، من خالل الفهم اجليد للبنية العقيدية واملركب السيكولوجي 
الضعف والتسلل من خالهلا، وتتعزز هذه العملية من خالل  للمجتمع؛ ليتم حتديد نقاط 

تقديم املنظومة القيمية للمهاجم كبديل أكثر نجاعة.
ب.حلف الضواحي:

للثقافات  االنفصالية  النزعات  تعزيز  يف  االسرتاتيجية،  هذه  يف  املركزية  الفكرة  تتمثل 
التي  السياسية  الكيانات  مع  العالقة  جسور  مد  وحماولة  العريب،  املجتمع  يف  الفرعية 
ستنبثق عن هذه الثقافات الفرعية، ولعل دراسة أوديد ينون حول إسرتاتيجية إرسائيل يف 
الثامنينيات(٣٧)، وما كتبه زئيف شيف يف الفرتة نفسها تقريًبا ودعا فيه إىل تقسيم العراق إىل 

ثالث دول، مؤرشان عىل هذا التوجه (٣٨).
وتعود تقاليد اخرتاق املنطقة العربية، عرب قناة األقليات، إىل املراحل األخرية من الدولة 
العثامنية، وبروز مصطلح «الرجل املريض»، عندما بدأت فرنسا برعاية املوارنة واألمازيغ، 
وبريطانيا برعاية الدروز، وروسيا األرثذوكس، وبقيت هذه التقاليد حتى الفرتة املعارصة، 
واإليرانية  اإلرسائيلية  السياسة  يف  احلال  كام  اإلقليمية،  والقوى  الكربى  القوى  خالل  من 

واإلثيوبية.
وتقبلت بعض األقليات دور احلليف للقوى الكربى، بفعل عاميل ضغط؛ أوهلام اخلوف 
من السلطة املركزية، وثانيهام اخلوف من األقليات األخرى املنافسة هلا، وتطور هذا الدور 
هذه  وعسكرة  بل  واقتصادية،  سياسية  كيانات  إىل  ثقافية  هويات  من  تدرجيي  حتول  إىل 

اهلويات(٣٩)، وهناك حماوالت إرسائيلية للتواصل مع أمازيع املغرب العريب.
يف  االعرتاف   :٢٠١١) العريب  املغرب  يف  األمازيغ  موضوع  عند  ساتوقف  وهنا   .١
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املغرب باألمازيغية لغة رسمية إىل جانب اللغة العربية، ويف اجلزائر اعرتف الدستور اجلديد 
هبا ٢٠١٦):

األقليات  عند  االنفصالية  النزعة  لقياس  ريايض  نموذج  وضع  حول  بدراسة  قمت 
وجود  وهي:  لألقلية  االنفصالية  النزعة  قوة  حتدد  مؤرشات   ٨ هناك  أن  يل  وتبني  العربية، 
والعدد  املذهبية،  او  الدينية  واهلوية  واحدة،   منطقة  يف  وتركزها  األطراف،  عىل  األقلية 
يف  األقلية  ونصيب نخب  األقلية،  منطقة  يف  مهم  اقتصادي  مورد  ووجود  لألقلية،  النسبي 
ووجود  األقاليم،  وبقية  األقلية  أقاليم  بني  احلكومي  اإلنفاق  توزيع  وعدالة  السلطة،  بنية 
سند إقليمي أو دويل لألقلية. وتم وضع وزن لكل مؤرش، استناًدا إىل دراسة عىل ٢١٤ أقلية 
هي  العريب  املغرب  دول  من  أي  يف  الرببر  انفصال  احتامالت  أن  النتيجة  وكانت  العامل،  يف 

.%١٤٫٨

اسرتاتيجية إعادة التشكيل: نموذج الرشق األوسط الكبري
املرشوع املتوسطـــي ـ ومرشوع االحتاد من أجل املتوسط ـ سياســة اجلوار األورويب 
متوسطية  اليورو  الرشاكة  اتفاقية   (The European Neighborhood Policy)  ٢٠٠٤

(١٩٩٥)، ومرشوع الرشق األوسط الكبري.
ناحية،  من  الدويل  النظام  بنية  يف  التحوالت  من  عدًدا  السابقة،  األربعة  العقود  عرفت 
والنظام اإلقليمي رشق األوسطي من ناحية ثانية، وقد دفعت هذه التحوالت إىل التأثري يف 

اسرتاتيجيات القوى الدولية واإلقليمية يف نطاق تفاعلها املتبادل.
ومتثلت هذه التحوالت، يف أبعادها الرئيسية، يف الظواهر التالية:

١. الثورة اإليرانية عام ١٩٧٩، وما نتج عنها من تغريات يف التوازنات اإلقليمية، وتغري 
يف البيئة اجليوسياسية للمنطقة.



د. وليد عبد احلي

٥٥

٢. تسلل النزعة التصاحلية بني العرب وإرسائيل بمستويات خمتلفة، ما ترك ظالله عىل 
شبكة العالقات الدولية واإلقليمية، بل وعىل الثقافة السياسية يف املنطقة.

وصل  الذي  املسلح،  العنف  إىل  أجنحتها  بعض  ونزوع  اإلسالمية،  احلركة  تنامي   .٣
ذروته يف تنامي ظاهرة العمليات االستشهادية أو االنتحارية التي اجتاحت املنطقة.

إىل  الدويل  بالقرار  املتحدة  الواليات  لتفرد  أّدى  الذي  االشرتاكية،  الكتلة  اهنيار   .٤
القوى  مكانة  عىل  ذلك  وانعكاس  لالهنيار،  املبارشة  الفرتة  خالل  السيام  كبري،  حد 
اليسارية يف الرشق األوسط، وانتشاء الفكر الليربايل والديني نتيجة الزهو باالنتصار 

األيديولوجي.
ذا  نجاًحا  الطاقة  قطاع  يف  بالتحكم  الدولية  الطاقة  وكالة  اسرتاتيجيات  حتقيق  عدم   .٥
شأن، واستمرار احتالل النفط موضع الصدارة يف مصادر الطاقة، ما عزز التنافس 
عىل الرشق األوسط، ال سيام يف ظل احتالله املركز األول يف حجم االحتياطي املؤكد 

من النفط والغاز.
احتالل  الكويت،  احتالل  اإليرانية،  العراقية  (احلرب  اخلليج  حروب  تداعيات   .٦
العراق)، التي أدت إىل تنام متسارع يف ظاهرتني مها: تزايد اإلنفاق الدفاعي (إْذ حتتل 
ا يف نسبة اإلنفاق الدفاعي إىل إمجايل  بعض الدول العربية املراكز اخلمسة األوىل عاملي�
الناتج املحيل)، وتزايد الوجود العسكري األجنبي، السيام األمريكي يف املنطقة، بام 

يف ذلك حلف األطليس.
٧. تنامي املكانة الصينية، السيام يف املكانة االقتصادية وما ترتب عىل ذلك من تغري يف 

بنية النظام الدويل.
٨. العودة التدرجيية للدور الرويس، السيام يف بناء توازنات دولية مثل جمموعة الربيكس 
ومنظمة شنغهاي، وهو ما انعكس عىل التوازنات رشق األوسطية، وعىل دور األمم 

املتحدة.
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وسياسية،  اجتامعية  توترات  من  عليها  ترتب  وما  العاملية،  االقتصادية  األزمة   .٩
واهتزاز الثقة يف بعض مظاهر التكامل اإلقليمي، بل والتشكك يف جدوى الليربالية 

والنيوليربالية كمخرج بديل للنمط االشرتاكي الذي أرشنا إىل أزمته.
الواليات املتحدة  الدولية حول دخول  العالقات  بني داريس  الفكري  التيار  ١٠.تنامي 
به،  تنبأت  كثرية  مؤلفات  رسد  يمكن  أمر  وهو  الدولية،  املكانة  يف  الرتاجع  مرحلة 

ولعل أبرزها ما كتبه بول كينيدي.
الوظيفة التقليدية للدولة، ما دفع إىل تراخي مفهوم  ١١. استمرار الضغط املتزايد عىل 
السيادة، بكل ما لذلك من تداعيات عىل التفاعالت الدولية، السيام مفهوم التدخل 
اإلنساين وحقوق اإلنسان...إلخ. وقد كان ذلك نتيجة لتنامي ظاهرة العوملة، التي 
جعلت التدفق املايل والسلعي والفكري يؤثر كثًريا يف مفاهيم املواطنة التقليدية، ويف 
ويف  العلمنة،  ظل  يف  الفرعية  الثقافات  متاسك  درجة  ويف  األيديولوجيات،  مكانة 
إيقاعات القدرة عىل التكيف، مع تغري رسيع ومتسارع يف كل أنساق املجتمعات، ما 

جعل اهلياكل التقليدية عاجزة عن البقاء يف وجه هذا التغري. 
ومن املؤكد أن املنطقة العربية مل تكن بمنأى عن تبعات هذه التحوالت اجلذرية، األمر 
الذي دفع إىل بروز النقاش حول آليات املنطقة للتكيف مع هذه التحوالت؛ لكي ال يصل 

األمر إىل حالة االهنيار، وقد برز تياران يف إطار آليات التكيف:
ظاهرة  اعتبار  ويمكن  املنطقة،  يف  املحلية  القوى  به  تكفلت  الذي  الداخيل،  التكيف  أ  . 
«إعادة  املحلية  القوى  هذه  حماولة  عىل  مؤًرشا  مالحمه،  بعض  يف  العريب»  «الربيع 
التي  التغريات  يف  جتىل  الذي  األمر  الذاتية،  اإلرادة  خالل  من  املنطقة،  بنية  تشكيل» 
نطاق  يف  جوهره  يف  يدخل  ال  أمر  العربية (وهو  السياسية  النظم  من  بعًضا  أصابت 

ورقتنا البحثية هذه).
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ب.التكيف اخلارجي، الذي قام عىل فكرة إعادة بناء الرشق األوسط، وتوظيفه يف إطار 
يف  البحث  يف  اإلقليمية  القوى  من  وعدد  الدولية  القوى  ورشعت  الدويل،  التنافس 
مسألتني من هذه الناحية، األوىل: ما هي أنسب الطرق إلعادة تشكيل بنية املنطقة، 
الرشق  مرشوع  يفرس  الذي  هو  ذلك  ولعل  اجلديدة؟  البنية  نمط  هو  ما  والثانية: 
االحتاد  ومرشوع  املتوسطي،  واملرشوع  الكبري،  األوسط  الرشق  ومرشوع  األوسط، 
من  الصيني...إلخ  السلمي  والصعود  الياباين،  السالم  وممر  املتوسط،  أجل  من 

املرشوعات.
التحقق،  نحو  اندفاًعا  األكثر  املرشوع  الكبري،  األوسط  الرشق  مرشوع  اعتبار  ويمكن 
املرشوع  مالمح  من  كثًريا  أن  كام  املرشوع،  هذا  تتبنى  التي  هي  األعظم  الدولة  أن  السيام 

تعكس آليات االخرتاق التي أتينا عىل مناقشتها يف الصفحات السابقة.
أن  نجـد  إذ  األمريكي؛  املنظور  يف  األوسط»  «الرشق  حتديد  بداية،  الرضوري،  من 
بينمـا  اإلسالمـي،  والعامل  األوسط  الرشق  بني  يطابق  واشنطن  يف  األوسط  الرشق  معهد 
حتدده وزارة اخلارجية األمريكية بأنه «املنطقة املمتدة من شامل إفريقيا إىل اهلالل اخلصيب 
يف  املركزية،  القيادة  مسؤوليات  تشتمل  بينام  تركيا،  التحديد  ويستثني  اخلليج»،  ودول 
واألردن  والسودان  ومرص  اإلفريقي  القرن  دول  عىل  األمريكية،  الدفاع  وزارة  تقسيامت 
مفهوًما  ليـس  األوسط  الرشق  أن  يعني  ما  وهو  وباكستان،  وأفغانستان  والعراق  وإيران 
ا حمدًدا، وإنام يضيق ويتسع تبًعا لنطاق املصالح االسرتاتيجية  ا  أو جيواسرتاتيجي� جيوسياسي�
العليا، وهو أمر تؤكده تباينات تعريفات اإلقليم يف املوسوعة الفرنسية عن تعريفات املعهد 
 (Heartland) امللكي الربيطاين، أو التعريفات اإلرسائيلية، غري أن تقسيم اإلقليم إىل مركز
وحواف (periphery)، يشري تقريًبا إىل أن املنطقة العربية تقع يف معظم التعريفات الغربية يف 

القلب أو املركز(٤٠).
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الذي  األوسط  الرشق  (كمرشوع  املرشوع  هذا  ظهور  مقدمات  إىل  العودة  دون  ومن 
طرحه شيمون برييز عام ١٩٩٣)(٤١)، فإن أول ذكر لفكرة الرشق األوسط الكبري جاءت 
وحتليلية  وثائقية  سلسلة  خالل  من   ،(٤٢)١٩٩٥ عام   Joint Force Quarterly دورية  يف 
العسكرية  القيادة  عمل  نطاق  توسيع  هي  حمددة  فكرة  حول  كلها  ومتحورت  للمفهوم، 
بني  الربط  عىل  الرئيسية  األفكار  وتقوم  الوسطى،  آسيا  نحو  لتمتد  الوسطى؛  األمريكية 
باكستان  املحاذية هلا يف  والدول  الوسطى  آسيا  التقليدي (الصغري) ودول  األوسط  الرشق 

وأفغانستان، ويتمثل هذا الرتابط يف(٤٣): 
١. الثورة النفطية يف اخلليج العريب وحول بحر قزوين وآسيا الوسطى.

٢. شبكة األنابيب النفطية العابرة لروسيا وإيران وتركيا واهلند وباكستان وأفغانستان.
بني  املشرتك  التنسيق  خالل  من  بأوروبا،  آسيا  لربط  اجلديد  احلرير  طريق  تنشيط   .٣

الصني وإيران.
باكستان،  اهلند،  الصني،  النووية (روسيا،  الدول  من  عدد  أكرب  فيها  املنطقة  هذه  أن   .٤

إرسائيل، ناهيك عن اهلواجس من املرشوع النووي اإليراين).
٥. تشكيل تركيا ملفصل يربط بني املنطقة ومنطقة عمل احللف األطليس.

مكانة  يف  تزايد  مع  الثقافية،  الناحية  من  املنطقة  هذه  عىل  اإلسالمي  الطابع  طغيان   .٦
اإلسالم السيايس.

التي  بالدراسة  الكبري،  األوسط  الرشق  باسرتاتيجية  اخلاص  الفكري  اجلهد  وتعزز 
أنجزها معهد بروكنغز عام ١٩٩٧(٤٤)، ثم نرش معهد بحوث السياسة اخلارجية األمريكي 
دراسة مستقبلية بعد ذلك بعامني حول الرشق األوسط الكبري، واشتملت عىل سيناريوهني؛ 
ويفرتض  متفائل  والثاين  واحلروب،  السلطوية  النظم  استمرار  ويفرتض  متشائم  أحدمها 
الرشق  فكرة  وعادت  الكبري(٤٥)،  األوسط  الرشق  يف  ا  واجتامعي� ا  واقتصادي� ا  سياسي� تطوًرا 
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األوسط الكبري  لتربز بشكل رسمي يف اجتامع جملس الناتو يف براغ عام ٢٠٠٣، عندما تقدم 
الكبري»،  األوسط  والرشق  «الناتو  عنوان  حتت  بورقة  برينز  نيكوالس  األمريكي  املندوب 
األوسط  الرشق  نشاطه  ليغطي  ورشًقا  جنوًبا  يتجه  أن  الناتو  عىل  «إن  نصه:  ما  فيها  وجاء 

الكبري»(٤٦)، وقد جاء النص عىل النحو التايل:
NATO’s mandate is still to defend Europe and North America. But we don’t 

believe we can do that by sitting in Western Europe, or Central Europe, or 

North America. We have to deploy our conceptual attention and our military 

forces east and south. NATO’s future, we believe, is east, and is south. It’s in 

the Greater Middle East.

وتوالت التأكيدات األمريكية واألوروبية بعد ذلك للمرشوع عىل لسان الرئيس بوش، 
موضوع   ٢٠٠٤ مارس  يف  األورويب  االحتاد  خارجية  وزراء  بحث  كام   ،٢٠٠٤ فرباير  يف 
ترصحيات  إىل  (G.8)..إلخ، وصوًال  الثامين  جمموعة  اجتامع  الكبري، وبحثه  األوسط  الرشق 

كونداليزا رايس التي أرشنا إليها سابًقا.

املستقبل:
نقاط الضعف يف دول املغرب العريب  . ١

أ. الفقر والتخلف االجتامعي الشديد يف موريتانيا. 
اعتامد تونس بشكل رئييس عىل االستثامرات اخلارجية. ب  . 

فقر املغرب باملوارد الكافية لتحقيق نمو اقتصادي يتوازى مع تزايد األعباء األمنية  ت  .  
(مع اجلزائر خاصة) والزيادة السكانية.
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والغاز(ينفذ ٢٠٦٨)، وتنامي  ث  .اجلزائر اعتامدها عىل البرتول (سينفد عام ٢٠٣٢)، 
اإلنفاق العسكري، واحتامالت الرصاع عىل السلطة.

٢ . حجم التجارة البينية يف املغرب العريب هو ٣% مقابل ٦٢% مع أوروبا.
عام  وإعالنه   ١٩٨٨ عام  التمهيدية  لقاءاته  منذ  العريب  املغرب  مرشوع  تطور  عدم   . أ 
منهام  يتحقق  ومل  ٢٠٠٠ سوق مشرتكة،  مجركي، ويف  احتاد   ١٩٩٥ عام  سينشأ  ١٩٨٩ بأنه 
يشء، بل تم إغالق احلدود اجلزائرية املغربية، وتوجد اآلن جيوش بدًال من مراكز التطوير 
املشرتكة للحدود، ومن بني ٣٧ اتفاقية لدول املغرب العريب يف نطاق االحتاد، مل يتم تنفيذ 

أي بعد اسرتاتيجي منها.
للنظر  االحتاد  دول  خارجية  لوزراء  اجتامع  ُعقد  القاهرة،  يف  ٢٠١٣(سبتمرب)  عام  يف 
تم  قد  كان  الذي  األمر  وهو  العريب»،  املغرب  يف  األمنية  املشكالت  ملواجهة  «التنسيق  يف 
اإلعالن عنه عام ٢٠٠٢ يف إعالن اجلزائر. وكشفت وثائق ويكليكس عن جهود مغاربية 
من  املغربية  اجلزائرية  العالقات  الصحراء (توترت  يف  املغرب  ملوقف  أمريكي  تأييد  جللب 
٢٠١٣ـ  ٢٠١٤، بعد ترصحيات الرئيس اجلزائري عن حقوق اإلنسان يف الصحراء، ومتزيق 

العلم اجلزائري يف القنصلية اجلزائرية يف املغرب).
ومل تتمكن األمم املتحدة منذ ١٩٩٤ من تسوية املسألة، بسبب اخلالف عىل من يشارك 
ألف   ٣٨٠ حوايل  وهو  عليه،  خمتلف  الصحراء  سكان  املصري (عدد  تقرير  حق  استفتاء  يف 

نسمة).
ويمكن اعتبار اجلزائر بوصلة املغرب العريب، من حيث (مقومات املكانة االسرتاتيجية: 
 ٣٩٫٥ هو  اآلن  السكان  عدد  املتوسط،  عىل  سواحل  كم  اجليواسرتاتيجي (١٢٠٠  املقوم 
مليون نسمة، ٦٧% منهم  دون الثالثني)، الغاز والنفط: حتتل املركز الثالث يف أفريقيا من 
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الغاز:  احتياطي  يف  ا  عاملي� والعارش  برميل،  مليار   ١٢٫٢ بحوايل  النفطي  االحتياطي  حيث 
٤٫٥  تريليون مرت مكعب).

القوة العسكرية:
٣ . وهنا ال بد من اإلشارة إىل:

عدد سكان اجلزائر عام ٢٠٣٠= ٤٨٫٣ مليوًنا، أما املغرب فهو ٣٧٫٥، ومع تونس  أ  . 
وليبيا يصبح املجموع ١٠٣ ماليني نسمة.

العسكرية:  املؤسسة  قبضة  وتراخي  الدولة،  هذه  يف  االقتصادي  الوضع  اجتاهات  ب. 
.(SIPRI ٥١٢ ألًفا بحسب معهد استوكهومل) نصف مليون جندي

ا يف مشرتيات األسلحة، بنحو ١٠ مليارات دوالر عام ٢٠١٤، وبزيادة  األوىل إفريقي� ت  .  
حوايل ١٧٦% عن عام ٢٠٠٤، ومن املرتبة ٢٤ يف حجم املشرتيات العسكرية عام 

٢٠١١ إىل املرتبة السادسة عام ٢٠١٤.
وشنتا  حتالفتا  والوحدة  اجلهاد  وحركة  باملختار:  (خمتار  اإلسالمية:  املعارضة  ـ    

هجامت يف اجلنوب اجلزائري) خالل األعوام ٢٠١٢ ـ ٢٠١٤.
 ـ  تنرش اجلزائر قواهتا عىل احلدود مع مايل والنيجر وتونس وليبيا واملغرب.

معظمها  صغرية)،  أو  مظاهرة (كبرية   ٦٢٠٠ األمن  أجهزة  سجلت   ٢٠١٥ ـ  عام   
ملطالب اجتامعية واقتصادية.

 ـ  البطالة يف اجلزائر ٢٥%.
 ـ  ١٠ ماليني نسمة دون مستوى الفقر.

 ـ  ارتفاع نفقات احلياة  جعل القيمة احلقيقية لألجور أقل من ٢٠%.
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 ـ  عجز القطاع اإلسكاين (احلاجة إىل ١٫٦ مليون شقة).
 ـ  عقب الربيع العريب حدثت بعض اإلصالحات (٤٤ حزًبا شاركت يف انتخابات 

٢٠١٢)، واملجتمع املدين يضم ٩٢ ألف مجعية.
التدخل  يف  اجلزائر  دور  الساحل):  العريب (دول  اإلقليمي غري  األمن  ـ  مستويات   
تشارك  مل  أهنا  من  الرغم  (عىل   ٢٠١٤ ـ   ٢٠١٢ بني  الفرتة  خالل  مايل  يف  الفرنيس 
ملنع  احلدود  إغالق  وأحكمت  لفرنسا،  اجلوي  جماهلا  فتحت  حيث  برية)،  بقوات 
بني  للحوار  األجواء  هتيئة  يف  سامهت  ثم  مايل،  شامل  يف  املتمردة  العنارص  متويل 

احلكومة املالية واملتمردين يف شامهلا.
ويف ليبيا سهلت توفري أجواء احلوار بني الليبيني يف حدود نجاح ضيقة، كام حاولت   

جرس اهلوة بني نداء تونس و«النهضة» (٢٧٠ ميًال طول احلدود الليبية التونسية).
عالقات  وهي  اجلزائرية،  املغربية  العالقات  بطبيعة  مرهون  العريب  املغرب  مستقبل  ج . 
تشري إىل صعوية شديدة يف حتول نمطها التقليدي، خالل الفرتة املتوسطة املقبلة، مع 
احتامالت تنامي التوتر بني البلدين، إىل حد املواجهة العسكرية املحدودة أو الشاملة.

ح.هزيمة «داعش» يف سوريا والعراق  قد تغذي احلركات اإلسالمية يف ليبيا.
الديمقراطي؛  النموذج  لتكون  تونس؛  عىل  الرتكيز  املتحدة  الواليات  ستحاول  خ  .  
القذايف،  أسقطوا  الذين  الثوار  رشعية  ففيها  ليبيا  أما  العراق،  يف  فشلها  لتعويض 
وحكومة يف  االنتخابية، وحكومة يف طرابلس (رشعية الثورة)،  الصناديق  ورشعية 

طربق (رشعية الصندوق).
 Senate السفري االمريكي يلعب دوًرا مهام� يف التوفيق بني األطراف التونسية (دراسة د .  
يف    Foreign Relations Committee U.S. POLICY IN NORTH AFRICA

نوفمرب ٢٠١٥)، واحلكومة األمريكية خصصت ١٣٤ مليون دوالر مساعدة لتونس 
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عام ٢٠١٦، لكن الكونجرس خفضها إىل  حوايل ٩٠ مليون دوالر، كام أن احلكومة 
األمريكية تؤجل، بشكل مستمر، قضية تسليم طائرات اهليلوكوبرت إىل تونس، وهو 

من  باب الضغط لضامن سياسات معينة.
إىل  وسرتتفع   ،٢٠٠٥ عام   %٥٢ األوبك  من  البرتول  من  وارداهتا  كانت  الصني:    . ذ  
النفطية منذ  الواردات  يف حجم  الواليات املتحدة  عىل  وتفوقت   ،٢٠٢٠ ٦٦% عام 
عام ٢٠١٣. أما أوروبا فخفضت اعتامدها عىل النفط رشق األوسطي من ٢١٫٥٩% 
العريب  ويف املغرب  الربيع).  ٢٠١١ (بداية  إىل ١٩٫٤٧% مع هناية عام  عام ٢٠٠٥ 
حجم  يف  الثالثة  املرتبة  حتتل  فالصني  هلا،  بالنسبة  األهم  هي  اجلزائر  الصني  تعترب 
التبادل التجاري مع اجلزائر بعد فرنسا وإيطاليا، ومع املغرب تبلغ صادرات الصني 

إليها ٣٫١٣ مليار دوالر مقابل واردات صينية من املغرب بـ٥٥٨ مليون دوالر.
 ،%٢٥ للزيادة  السنوي  املعدل   :  ٢٠١٥ ـ   ٢٠١١ من  اإلرهابية  العمليات  تزايد  ر  . 
(نسبة العمليات يف ليبيا ٦٩٫٥٥%)، و١٢٫١ يف مايل، وتونس ٩٫٣٤%، واجلزائر 

.%٧٫٦١
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حنـــــــــــو نظريـــــة عربيـــــة للتنويــــــر

د . جابر عصفور *

منذ أن أدركت أمهية التنوير، وذلك بفضل األساتذة العظام الذين 
تعلمت من كتبهم كام تعلمت من شخصياهتم، وأنا أرى أن التنوير 
هو طريقنا األمثل ملستقبل العرب اإلسالمي الذي ننشده. فالتنوير 
واجلهالة  التعصب  ضد  ـ  املسلمني  نحن  ـ  األول  سالحنا  هو 
الثاين، عىل مستوى اإلنسانية ضد العوملة  واملذهبية، وهو سالحنا 
الوحشية واإلرهاب الديني الذي غزا العامل كله. ويف الوقت نفسه، 
تكون  أن  آثرت  ولذلك  املستقبل،  طريق  هو  التنوير  أن  أدركت 
لكي  التنوير؛  هذا  عن  شومان،  احلميد  عبد  مؤسسة  يف  حمارضيت، 
بالتي  فيه  نتجادل  رشيد،  عريب  حوار  إىل  آمل  ما  يف  منطلًقا  تكون 

هي أحسن، ونقارع احلجة باحلجة. 
ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ١٠ /٤/ ٢٠١٧. 

املجلس  ورئيس  وأكاديمي،  وباحث  ومفكر  كاتب  سابق،  مرصي  ثقافة  وزير   *
القومي للرتمجة.
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وقد أسعدين، أخًريا، ما قرأته للدكتور حممود زقزوق، يف كتابه «تأمالت يف أزمة الفكر 
اإلسالمي املعارص: نظرة نقدية»، الصادر عن دار الفكر العريب سنة ٢٠١٧. وكم أسعدين 
ما قاله عن قضية التنوير، من حيث هي «بضاعتنا ردت إلينا»، وهذه هي وجهة نظري التي 
ال أزال عليها، منذ أن سخر مني أحد أصدقائنا الذين يدرسون يف اخلارج، متهًام إياي بأين 
أحاول أن أبرر للتنوير تربيًرا ساذًجا، بانتحاله يف غري زمانه ومكانه، واهتمني غريه من الذين 
مون يف اخلارج، أيًضا، بأن التنوير انتهى، ومل يعد هو اهلم الذي يؤرق الفلسفة الغربية.  ُيعلِّ
وهأنذا أرد عليه، بام قاله هابرماس، من أن التنوير أفق مفتوح ال ينغلق، وأنه كاحلداثة مفتوح 
عىل امتداد األزمنة والتجارب، لذلك أطرح عدًدا من األفكار التي صغتها يف كتبي؛ لكي 
تكون منطلًقا للنقاش يف هذه املحارضة، التي ال أريد هلا أن تكون حمارضة باملعنى التقليدي، 
املطروحة  والتحديات  اهلموم  أهم  حول  فيها  نتناقش  األفق،  مفتوحة  حوارية  جلسة  وإنام 

علينا، يف حارضنا الذي هو نواة مستقبلنا.
العقل  مدلوالن:  ذهني  إىل  تداعى  الداللية،  وترابطاهتا  التنوير  كلمة  يف  فكرت  كلام 
إشارة  األول  إىل  يشري  والثاين  النتيجة،  إىل  السبب  إشارة  الثاين  إىل  يشري  األول  والنور، 
املعلول متعدد األبعاد إىل العلة الواحدة املتجددة. هذا الرتابط بني العقل والنور، موجود يف 
اللغة اإلنجليزية التي صاغت من داللة النور Light صيغة الفعل ينري enlighten، ومصدره 
التنوير أو اإلنارة، وال ختتلف هذه الداللة enlightment االشتقاقية يف اللغة الفرنسية عنها 

يف اللغة اإلنجليزية أو األملانية أو غريها من اللغات األوروبية.
اللغات  من  غريها  سبقت  التي  العربية  اللغة  إىل  بالقياس  حديثة  اللغات  هذه  لكن 
النور،  وداللة  اإلنساين  املعرفة  فعل  بني  ووصلت  للمعرفة،  «النور»  استعارة  يف  األوربية 
من  فالنور  متميزة؛  سامية،  داللة  الوصل  هذا  ومنحت  والظالم،  اجلهل  بني  وصلت  كام 
يف  اإلنساين،  العقل  مسميات  ومن  واألرض)،  الساموات  نور  (اهللا  وجل  عز  اهللا  صفات 
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هبام  يراد  فإنه  الكريم،  القرآن  يف  والظلمة  النور  ُيذكَر  حني  إْذ  اإلحياء؛  يف  الغزايل  يقول  ما 
العلم واجلهل (خيرجهم من الظلامت إىل النور). وقبل الغزايل بقرنني، عىل وجه التقريب، 
وصف احلارث بن أسد املحاسبي (١٧٠ـ ٢٤٣هـ) العقل بأنه غريزة يتهيأ هبا إدراك العلوم 
النظرية، كأنه نور ُيقذف يف القلب. وبعد املحاسبي بأكثر من قرن، ذهب أبو بكر بن زكريا 
الرازي (٢٥٠ـ ٣١٣ هـ) يف مفتتح كتابه «الطب الروحاين»، إىل أن العقل إذا صفا «أضاء 
كله  الوجود  ربط  الذي  هـ)   ٤٢٨ ـ  سينا (٣٧٠  ابن  جاء  الرازي  وبعد  إضاءته».  غاية  لنا 
بالنور، والعدم بالظالم، ومل يكفَّ عن التطلع إىل «فالق ظلمة العدم بنور الوجود». وحني 
«هتافت  الشهري  كتابه  يف  الفالسفة  وهاجم  األشاعرة،  إىل  هـ)   ٥٠٥ الغزايل (٤٥٠ـ  انحاز 
الفالسفة»، مؤسًسا اجتاًها مناقًضا للعقالنية، مل يتخل متاًما عن املرياث العقالين الذي ورثه 
عن الفالسفة الذين هامجهم، فدافع عن العقل يف كتابه «فضائح الباطنية»، وربط بني املعرفة 

والنور بوجه عام، وبني العقل وداللة النور بوجه خاص. 
الوجود،  إدراك  يف  للعقل  األولوية  منح  هو  الداليل،  السياق  هذا  يف  التنوير،  يعنيه  وما 
وإبداع العامل، والنظر إىل العقل البرشي بوصفه النور الذي هيتدي به اإلنسان، ويصوغ به 
عامله، متحرًرا من أشكال الوصاية التي حتجر عىل العقل أو تقيد انطالقه، وكان منح األولوية 
للعقل، يف السياق نفسه، شعار طوائف متعددة يف تراثنا العريب اإلسالمي، اقرتن لدهيا نور 
العقل بحرية اإلنسان وحقه يف اختيار فعله اخلالق وممارسته، يف كل جماالت الفعل املعريف 
النقل  استبدلت  أخرى  طوائف  مواجهة  يف  وذلك  واالقتصادي،  والسيايس  واالجتامعي 
لإلذعان  القمعي  واملعنى  بالعدل،  والظلم  باالختيار،  واجلرب  باحلرية،  والعبودية  بالعقل، 
املفروض عىل اجلامعة باملعنى العقالين للتوحيد. ومن الواضح أن اقرتان العقل بالنور لدى 
طوائف املتكلمني والفالسفة، كان بمثابة تأكيد حلرية العقل اإلنساين يف اإلدراك واإلبداع، 
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وتأكيد لنوع جديد من املساواة بني الطوائف التي أرشقت عليها شمس اإلسالم، ومل تفرق 
بينها إال بالتقوى، وبمسعى العقل وجهده يف االنتقال بمن حوله من الظلامت إىل النور.

لذلك حتدث عقالنيو اإلسالم عن ملكة العقل التي متيز اإلنسان عن احليوان، ويدرك 
واخلفية املستورة، منذ القرن الثاين للهجرة. وإذا كان  الغامضة البعيدة  األمور  هبا اإلنسان 
ذلك هو مقدار العقل وحمله، يف ما يقول أبو زكريا الرازي، فخليق بنا أال نحطه عن رتبته 
وال ننزله عن درجته، وال نجعله وهو احلاكم حمكوًما عليه، وال وهو املتبوع تابًعا، بل نرجع 

يف األمور إليه ونعتربها به ونعتمد فيها عليه، فنمضيها عىل إمضائه، ونوقفها عىل إيقافه.
الذين  غالب  أكده  ما  يف  يدعمه  ما  وجد  الفيلسوف  الرازي  زكريا  أبو  قاله  الذي  هذا 
الباب  يف  العقل»  رشف  «بيان  عن  حتدث  الذي  الغزايل،  حامد  أبو  ومنهم  بعده،  جاؤوا 
ومطلعه  العقل، والعقل منبع العلم  فقال إن «رشف العلم من قبل  السابع من «اإلحياء»، 
العقل،  رشف  الغزايل  ويؤكد  الشمس».  من  النور  جمرى  منه  جيري  والعلم  وأساسه، 
مستشهًدا باحلديث القديس الذي يقول: «أول ما خلق اهللا العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم 
وجاليل ما خلقت خلًقا أكرم عّيل منك،  وجل: وعزيت  اهللا عز  قال له: أدبر فأدبر، ثم قال 
بك آخذ وبك أعطي، وبك أثيب وبك أعاقب». وال يلتفت الغزايل إىل ضعف هذا احلديث 
يف اإلسناد من منظور علامء احلديث، فقد أخرجه الطرباين بإسنادين ضعيفني، ذلك ألن ما 
يعنيه هو داللة احلديث نفسها، من حيث إشارهتا إىل املكانة املتميزة للعقل، بوصفه حجة 
اهللا عىل خلقه، واجلوهر األسمى الذي خلقه فيهم ليعرفوه، وينري هلم طريقهم يف الوجود. 
ويميض الغزايل يف تأكيد هذه الداللة؛ فينقل ما ُروي من أن عبد اهللا بن سالم ـ ريض اهللا عنه 
ـ سأل النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ يف حديث طويل، يف آخره وصف عظم العرش، وأن 
املالئكة قالت: «يا ربنا هل خلقت شيًئا أعظم من العرش؟ قال: نعم: العقل. قالوا: وما بلغ 
من قدره؟ قال: هيهات ال حياط بعلمه. هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: ال. قال اهللا عز 
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وجل: فإين خلقت العقل أصناًفا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من ُأعطي حبة، ومنهم من 
أعطي حبتني، ومنهم من أعطي الثالث واألربع، ومنهم من أعطي فرًقا، ومنهم من أعطي 
وسًعا مجًعا، ومنهم من أعطي أكثر من ذلك». ويبدو أن الغزايل أراد بالداللة املضافة إىل هذا 
احلديث األخري، تأكيد نوع آخر من التاميز بني البرش، عىل أساس معريف، هو أساس القدرة 

العقلية التي ياميز هبا اهللا بني خملوقاته.
ولكن إذا كان معنى اجلربية كامًنا يف توجيه داللة احلديث األخري وتأويله عند الغزايل، 
يف السياق الفكري الذي كان يتحرك فيه، فإن هذه اجلربية منفية عند طوائف أخرى، تبدأ 
من املعتزلة وتنتهي بالفالسفة، خصوًصا يف تأكيدهم أن العقل هو أعدل األشياء توزًعا بني 
الناس؛ ألنه حجة اهللا عىل خلقه، وعالمة جهدهم املقرتن بإرادهتم، ومظهر اجتهادهم الذي 
للعدل اإلهلي.  االعتزايل  باملفهوم  املقرتن  يف املسعى اإلنساين  منهم عن غريه،  كل  يتميز به 
ومن الطبيعي أن خيتلف مفهوم العقل، أو تتباين داللته من طائفة إىل أخرى، وأن يقرتن هذا 
ا  أي� ولكن  السياسية.  االجتامعية  االعتقادية  التأويالت  من  متصارعة  بسياقات  االختالف 
كان االختالف؛ فإن العالقة بني العقل والنور تظل ثابتة، ثبات العالقة بني املعرفة اإلنسانية 
وداللة النور التي تفيض، بدورها، إىل الرتبة التي حيتلها اإلدراك العقيل بالقياس إىل غريه يف 

النظريات العقالنية السائدة يف الرتاث.
درجة  إىل  الرتاثية،  العقالنية  النظريات  يف  العقل  احتلها  التي  الرتبة  هذه  وصلت  وقد 
الذي أكد القدرة الذاتية املطلقة  الفتة من االستقالل احلدي يف بعض تأويالهتا، إىل املدى 
مكتفية  أداة  هو  حيث  من  للعقل،  اخلالص  الذايت  واإلبداع  إنسان،  هو  حيث  من  لإلنسان 
ا، هيتدي هبا اإلنسان إىل احلقائق، اهتداء الساري يف الظلمة بالنور الذي يشعه  بنفسها معرفي�
ا، وأنه ليس يف حاجة إىل توجيه أو  من داخله. ويعني ذلك أن العقل أداة معرفة تتولد ذاتي�
إرشاد من خارجه، فهو يمتلك القدرة عىل التعرف والكشف عن احلقائق، بمقتىض طبعه 
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الذي ُفطر عليه، بعيًدا من أّي وصاية من اخلارج، أو أي عون يزوده به «النقل». والداللة 
الرمزية التي انطوى عليها حضور أمثال «حي بن يقظان» يف فلسفة ابن سينا أو ابن طفيل، 
التمثيل  ا، بواسطة  الذايت للعقل، واكتفائه بنفسه معرفي� اإلبداعي لالستقالل  التجسيد  هي 
الداللة  هذه  يف  التلميح،  من  املقصود  واملغزى  بالترصيح.  التلميح  يستبدل  الذي  الكنائي 
الرمزية، هو أن اإلنسان يستطيع، هبدي من نور عقله وحده، ومن دون وساطة من اخلارج، 
أن يصل إىل إدراك املطلقات، أو يفعل اخلري لذاته وبذاته، وجيتنب الرش، فكل من له غريزة 
ليشء  ال  املحاسن،  إىل  وشوق  الفضائل،  إىل  فيه حركة  اإلنسانية،  ونصيب من  العقل،  من 
أكثر من الفضائل التي يقتضيها العقل وتوجبها اإلنسانية، يف ما يقول مسكويه يف حواره مع 

التوحيدي ما بني «اهلوامل والشوامل». 
هذه املكانة املتميزة للعقل، هي األساس النظري ألي فهم للتنوير، وهذا الوصل الداليل 
بني العقل والنور هو األصل اللغوي ملعنى التنوير، وذلك منذ أن أصبحت كلمة «تنوير» 
قرينة كلمة «إضاءة» يف الداللة عىل التعقل النقدي لألشياء، والتأصيل الفكري للمفاهيم، 
عىل نحو ما نجد يف عناوين الكثري من الكتب الرتاثية، أو نجد يف املصطلح املعريف السائد 
الرتاث  فدارسو  ذلك،  من  والنقد  البالغة  كتب  أستثني  وال  الرتاثية.  العلوم  من  كثري  يف 
بارز  كتاب  داخل  «تنوير»،  مصطلح  يؤدهيا  التي  الالفتة  الداللة  يذكرون  البالغي  النقدي 
يف  العقالنية  بالنزعة  وصل  الذي  القرطاجني،  حلازم  األدباء»  ورساج  البلغاء  «منهاج  مثل 

الرتاث النقدي إىل ذروهتا الفريدة.
هذا املرياث الداليل ال جيعلنا نشعر بالغربة حني نتوقف عند األفكار التي خلفتها حركة 
التنوير األوروبية يف القرن الثامن عرش، أو نتوقف عند هذا العلم أو ذاك من فالسفة التنوير 
القاسم  يظل  األولوية  وإعطاءه  العقل  احرتام  ألن  ذلك  أوروبا؛  يف  املحدثني  أو  القدماء 
أضافها  التي  اإلضافة  أصل  وهو  وغريه،  اإلسالمي  العريب  تراثنا  بني  يصل  الذي  املشرتك 
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تراثنا العريب إىل الرتاث اليوناين السابق عليه، وأصل ما انتقل من تراثنا إىل الرتاث األورويب 
األحدث، الذي أفاد من تراثنا العقالين قبل أن يضيف إليه، وذلك منذ كانت «الرشدوية»، 

إحدى بدايات النهضة األوروبية وازدهار تياراهتا العقالنية.
وال أتصور أن املثقف العريب، يف سياق هذه العالقة املتبادلة بني تراثه والرتاث اإلنساين، 
السابق أو الالحق، يشعر باغرتاب أو دهشة، حني يقرأ ما كتبه كانط (١٧٢٤م – ١٨٠٤م) 
خروج  هو  «التنوير  يقول:  حني  خصوًصا  التنوير،  عن  الشهري  بيانه  يف  املثال،  سبيل  عىل 
اإلنسان من قصوره الذي اقرتفه يف حق نفسه. وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله 
يكون  ال  عندما  القصور  هذا  ذنب  نفسه  عىل  اإلنسان  وجيلب  آخر.  إنسان  من  بتوجيه  إال 
استخدام  عىل  حيفزانه  اللذين  والشجاعة  العزم  إىل  بل  العقل،  إىل  االفتقار  هو  فيه  السبب 
العقل بغري توجيه من إنسان آخر، لتكن لديك الشجاعة الستخدام عقلك، ذلك هو شعار 

التنوير».
ليس من الرضوري أن أتطابق مع كل األفكار املقرتنة بحركة التنوير األوروبية، بوصفي 
العريب  برتاثي  وعي  عىل  دمت  ما  بغربة  إزاءها  أشعر  لن  أنني  املؤكد  لكن  ا،  عربي� مثقًفا 
العقالين، وما دمت تعلمت من هذا الرتاث تقاليده املوجبة يف احرتام العقل، وإنزاله املنزلة 
الالئقة به. وأتصور أن شيًئا من ذلك دار بخلد أعالم النهضة من رواد التنوير احلديث يف 
عبده  وحممد  األفغاين  الدين  ومجال  الطهطاوي  رفاعة  أمثال  من  رجاًال  إن  العريب.  الوطن 
وعيل مبارك وغريهم، هم الذين أحيوا قيمة العقل ـ  النور يف تراثهم، وتسلحوا هبا لتحقيق 
الرتاث،  هذا  يف  النقل،  بتقاليد  العقل  تقاليد  يستبدلوا  أن  فقرروا  بالتقدم،  عرصهم  أحالم 
وتوثب التطلع الذايت إىل املعرفة بروح اإلذعان، وحترر االجتهاد بوصاية التقليد، ومل يشعر 
أقراهنم، من أمثال فرح أنطون وجرجي زيدان وقاسم أمني، بغربة أو غرابة وهم يقرؤون 
أفكار التنوير األورويب يف القرن الثامن عرش، بل عىل النقيض من ذلك، شعروا بالتعاطف 
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قدرته  أو  الذاتية،  بحركته  املقرتنة  العقل  أولوية  رأسها  وعىل  األساسية،  قيمها  مع  العميق 
أثرنا  لو  العقليني،  والتقبيح  التحسني  من  أساس  عىل  وتطويرها،  حتصيل املعرفة  يف  الذاتية 
املصطلح االعتزايل. وتعني هذه القيمة األوىل ما يرتتب عليها من أصول، أوهلا أصل احلرية 
أصحاب  بني  املساواة  وثالثها  االختالف،  حق  وثانيها  االجتهاد،  يف  العقل  حلركة  الالزمة 
النزعة  وخامسها  االختالف،  حق  لوازم  من  الزمة  هو  الذي  التسامح  ورابعها  العقول، 
اإلنسانية التي ال تفرق بني عريب وأعجمي إال باجتهاد العقل، وآخرها نسبية املعرفة العقلية 
التي يصنعها اإلنسان عىل عينه، بوصفها معرفة يضيف فيها الالحق إىل السالف، ويكمل 
فيها املتأخر صنيع املتقدم، ويصحح هبا اآليت أخطاء السابق، يف متصل تتميم النوع اإلنساين 

الذي حتدث عنه الكندي يف رسالته الشهرية عن «الفلسفة األوىل».
وإذا كان كانط قال يف بيانه الشهري (عام ١٧٨٤) إن التنوير ال يتطلب شيًئا غري احلرية، 
كل  يف  للعقل  العلني  االستخدام  حرية  وهي  الرضر،  عن  احلرية  أنواع  أبعد  يستخدم  وإنه 
يف  ومارسوها  احلرية  هذه  استخدموا  التنوير،  دعاة  من  النهضة العربية  أعالم  فإن  األمور، 
أكثر من بعد، وأكثر من مستوى، وكان لدهيم من تراثهم العقالين ما يشجعهم عىل ذلك، 
بام  األورويب،  التنوير  من  اإلفادة  عىل  حيملهم  ما  أسالفهم  عن  اخلالقة  العقل  تقاليد  ومن 
يناسب طموح جمتمعهم وتطلعهم ـ  بوصفهم طليعة ـ  إىل مستقبل واعد، لقد تعلموا من 
احلق  استحسان  من  يستحي  ال  املسلم  أن  البرصة،  فيلسوف  ٢٥٢هـ)  ـ   ١٨٥) الكندي 
يشء  ال  لنا، فإنه  املباينة  واألمم  عنا،  القاصية  األجناس  من  أتى  وإن  أتى،  أين  واقتنائه من 
فال  به،  اآليت  وال  قائله  وال تصغري  احلق،  بخس  ينبغي  وليس  احلق،  احلق من  أوىل بطالب 
أحد بخس باحلق بل كل يرشفه احلق، وتعلموا من ابن رشد (٥٢٠ ـ ٥٩٥هـ ) فيلسوف 

قرطبة، أن عىل املسلم أن يستعني عىل ما هو بسبيله بام قاله غريه الذي تقدمه.
بحق؛  التنوير  رواد  كانوا  ثم  ومن  ذلك،  عىل  دال  مثال  ذكرهتم  الذين  النهضة  وأعالم 
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بداية  املعتزلة،  عن  ورثوه  الذي  العقليني»،  والتقبيح  «التحسني  مبدأ  من  جعلوا  ألهنم 
نزعاهتم العقالنية احلديثة، وأحالوا املبدأ االعتزايل القديم إىل إطار مرجعي يتقبل أو يرفض 
ما يطالعه يف كتب التنوير األوروبية، أو ما حياوره يف منجزات اآلخر. ومل يكن من املصادفة 
أن يذهب رفاعة الطهطاوي (١٨٠١ ـ ١٨٧٣هـ) يف كتابه «ختليص اإلبريز»، إىل أن األمة 
ال  أنه  يعتقدون  أبناءها  وأن  العقليني،  والتقبيح  التحسني  تعترب  التي  الفرق  من  الفرنسية 
يمكن ختلف األمور الطبيعية أصًال، وأن األديان إنام جاءت لتدل اإلنسان عىل فعل اخلري 
واجتناب ضده، وأن عامرة البالد وتظرف الناس وتقدمهم يف اآلداب، والظرافة تسد مسد 
األديان، وأن املاملك العامرة تصنع فيها األمور السياسية كاألمور الرشعية. واملسافة قريبة 
يف  قرأه  بام  وإعجابه  املعتزلة،  عند  العقليني  والتقبيح  التحسني  مبدأ  من  رفاعة  انطالق  بني 
الفرنسية يف جمال احلقوق الطبيعية، الذي يصفه بأنه «عبارة عن التحسني والتقبيح العقليني 
جيعله الفرنج أساًسا ألحكامهم السياسية املسامة عندهم رشعية». وإذا كانت كلمة «رشعية» 
الدستور املدين والدولة املدنية يف مصطلح رفاعة، فإهنا تشري إىل اإليامن العقالين  تشري إىل 
بأمهية هذه الدولة، كام تشري إىل إفادة رفاعة من قراءة كتاب مونتسكيو (١٦٨٩  ـ  ١٧٥٥م) 
والسياسية،  الرشعية  املذاهب  بني  بميزان  «أشبه  بأنه  رفاعة  يصفه  الذي  الرشائع».  «روح 

ومبني عىل التحسني والتقبيح».
إن اإليامن بالعقل ومتثل دالالته، وقياس كل جديد عليه من املنظور العقالين االعتزايل، 
أبواب  فتح  وأعادت  باالتباع،  االبتداع  استبدلت  التي  احلديثة،  العربية  النهضة  بداية  هو 
االجتهاد بعد إغالقها لقرون، وردت إىل العقل حريته التي حجر عليها التقليد، وعفا عليها 
أنوار  النهضة  فأشاعت  لالتباع،  املنطقية  الالزمة  هي  التي  التبعية  أثرها  وحمت  االستبداد، 
العقل، وفتحت أمامه أفق احلوار مع اآلخر، يف زمن يتطلع إىل املستقبل، وأنزلت املتفلسف 
احلكيم منزلة الشيخ املقلد، وهيأت لألفندي دوره املتزايد يف تأصيل الدولة املدنية، وإشاعة 
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حضورها الواعد بواسطة التعليم احلديث، الذي اكتمل يوم احتفلت األمة بافتتاح اجلامعة 
املرصية.

الورقة  هذه  عنوان  يف  ليس  املدنية،  والدولة  التنوير  بني  أمجع  أن  يف  غرابة  ال  لذلك 
فحسب، وإنام يف تصورايت عن العامل، ومنها تصورايت عن النقد األديب الذي أمارسه تنظًريا 
وتطبيًقا. وقد انتهى يب هذا التالزم إىل اإليامن بمبادئ أساسية، أراها أشبه بالنجوم الوضاءة 
التي تنري الطريق إىل املستقبل الواعد هلذه األمة احلزينة، التي متيض مرغمة ـ  بفضل حكامها 
وحلفائهم الذين يتمسحون بالدين ـ  إىل مهاٍو خميفة من مستقبل مظلم، لن ينقذنا منه سوى 
تنفصل  ال  التي  السياسية  احلرية  أعني  أوهلا.  «احلرية»  أن  أرى  التي  املبادئ،  هبذه  التمسك 
عن احلرية بمعناها االجتامعي والفردي. وهو املعنى الذي يبدأ من حرية االعتقاد والفكر 
أشكال  كل  ورفضه  حوله،  يقع  ما  كل  من  اإلنسان  موقف  عن  واإلعالن  التعبري،  وحرية 
مع  السيايس  التسلط  فيه  يتحالف  أن  يمكن  الذي  واالستبداد،  بالظلم  املقرتنة  احلرية  قمع 
إىل درجة تدفع بالطرفني إىل حال من االحتاد اخلطر عىل مستقبل  التعصب الديني، وذلك 

األمة بأرسها.
واالعتبار  بأرسه،  الكون  يف  النظر  من  متتد  التي  بالعقالنية  خاص  فهو  الثاين  املبدأ  أما   
من  يبدأ  وإنام  فحسب،  املستقبل  يف  التفكري  حيكم  ال  الذي  العلمي  املنهج  إىل  بخلقه، 
مواجهة احلارض، والسعي الدؤوب إىل مواجهة حتدياته بالعلم ال اجلهل، والتخطيط وليس 
ال  واحد،  جمال  عىل  االنغالق  وليس  املعرفية،  املجاالت  بني  املتبادلة  وبالعالقة  العشوائية، 
معنى له من دون تفاعله مع غريه. وهو أمر يفرض متابعة التقدم املذهل املتواصل واملتسارع 
يف العلوم، وما تلقيه متابعة هذا التقدم من واجبات، تبدأ من تثوير التعليم الذي هو قاطرة 
التقدم ورشطه األول، وال تنتهي عند اإلفادة من جتارب األمم التي سبقتنا إىل التقدم، عىل 

الرغم من أهنا بدأت من أوضاع بائسة مثل أوضاعنا.
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وأضيف إىل ذلك، مبدأ العدل الذي هو أساس احلكم وأصل سيادة القانون يف الدولة 
لتأسيس  وذلك  بينها،  التوازن  ومعيار  الثالث،  السلطات  بني  الفصل  وأساس  احلديثة، 
وثامرها  املعرفة  توزيع  من  اآلخر  الوجه  هو  القومي  ناجته  توزيع  يف  العدل  يكون  مستقبل 
عىل املواطنني، الذين هم متساوون يف احلقوق والواجبات، من دون أي شكل من أشكال 

التمييز؛ فالتمييز جريمة ينبغي أن حيّرمها الدستور وجيّرمها القانون .
وأضيف إىل هذه املبادئ السابقة التي أرشت إليها، املبدأ اخلاص بالنزعة اإلنسانية، وهو 
يرتدد  مل  التي  الوطنية  أعني  السواء.  عىل  والوطنية  املواطنة  معنى  من  يبدأ  أراه  الذي  املبدأ 

شاعر مثل أمحد شوقي يف وصفها بقوله:

هذا االنتامء إىل الوطن وصلت به ثورة ١٩١٩ إىل ذروته، وجعلت منه أساس الوحدة 
هللا  «الدين  شعار:  عن  فضًال  والصليب،  اهلالل  بتالزم  نفسها  عن  عربت  التي  الوطنية 
والوطن للجميع». والواقع أن هذا الشعار قد صاغه دستور ١٩٢٣ وما تبعه من دساتري، 
آخر،  والء  أي  عىل  له  والؤهم  يعلو  الذي  الواحد  الوطن  أبناء  هم  املواطنني  أن  يؤكد  بام 
وأهنم يمكن أن ينتسبوا إىل ديانات وعقائد متعددة، ولكّن والءهم للوطن الذي ينتسبون 
إليه فوق كل والء. وهم يتوافقون عىل دستور حيدد املبادئ األساسية حلقوقهم وواجباهتم 
املتساوية يف الوطن الذي جيمع بينهم، ويؤلف بني قلوهبم، من دون متييز لواحد منهم عىل 
غريه بأي وجه من الوجوه، وذلك بام جيعل للوالء الوطني نوًعا من القداسة التي تدفع أبناء 
الوطن إىل التضحية بحياهتم، يف سبيل محايته والدفاع عن أرضه ضد كل غاصب. أقصد إىل 

نوع القداسة التي صاغها شعًرا أمحد شوقي، يف محاسة عودته إىل وطنه بعد املنفى:
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وال تتعارض الوطنية، هبذا املعنى، مع القومية، فكلتامها وجه لألخرى يف معنى االنتامء 
عىل  ينطوي  الذي  اإلنساين  املنظور  من  ذروهتا  إىل  تصل  الدائرة  هذه  اتساًعا.  أكثر  لدائرة 
النزعات الوطنية والقومية، ويصل ما بينها وغريها يف وحدة التنوع اخلالقة للبرشية، التي 
ترجع إىل نواهتا األوىل، أي إىل اإلنسان الذي ال خيتلف جوهره عن جوهر أي إنسان غريه يف 
أقطار املعمورة اإلنسانية، التي تعلمت ـ بعد دروس طويلة قاسية ـ  كيف تتعاون وتتفاعل 
وتتحاور لتحقيق التنوع البرشي اخلالق، الذي تغتني به البرشية كلها وتتآزر، مؤكدة القيم 
واحلقوق اإلنسانية املشرتكة، وعىل رأسها حقوق اإلنسان التي تؤكد حق كل إنسان– بال 
متييز ـ  يف احلرية والعدل واملعاملة، التي تكفل الكرامة اإلنسانية واألمن لكل أبناء املعمورة 
من  شعب  ألي  الثقافية  اهلوية  متييز  أو  احلضارية،  للخصوصية  انتهاك  دون  من  اإلنسانية، 

الشعوب.
فيزداد  وأعمق،  أشمل  بعًدا  الوطني  الشعور  إىل  يضيف  باإلنسانية  اإليامن  أن  ويقيني 
اإلنسان ـ مهام كان حبه لوطنه وإخالصه يف الوالء له ـ  إيامًنا بإنسانيته التي ال تتناقض مع 
هويته  الوطنية والقومية، فيشعر أنه يشارك أقرانه يف كل مكان، يف اختاذ املواقف اإلجيابية 
التي جتعله رافًضا أي اعتداء عىل حقوق اإلنسان، يف أي مكان عىل ظهر الكوكب األريض، 
وذلك بالقدر الذي يدفعه إىل اإلسهام اخلالق يف اإلعالء من القيم اإلنسانية، التي ترتقي 
الثقايف  والتفاعل  احلضاري  احلوار  من  إطار  يف  وذلك  مكان،  كل  يف  وطنه  وبني  باإلنسان 

اللذين يتميز هبام العقل املعارص، يف صفاته اإلجيابية املشرتكة واملنفتحة يف وقت واحد.
وتنوع  احلضارات  حوار  يف  ممثلة  أصبحت  التي  اإلنسانية،  بالنزعة  اإليامن  بعد  ويأيت 
اإليامن  الضيقة،  املركزية  نزعات  أو  القديمة  اهليمنة  فظاظة  عن  بعيًدا  املتكافئة،  الثقافات 
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بمبدأ التقدم الذي يعلمنا أن تاريخ البرشية إنام هو حلقات يكمل بعضها بعًضا، ويضيف 
فيها الالحق إىل السابق، بام جيعل حركة التاريخ حركة صاعدة دوًما، ال بد أن يبني فيها كل 
احلضارات  احلضارة العربية  ورثت  هكذا  إضافة لكل سابق.  حضوره  من  جيعل  الحق بام 
السابقة عليها، يف زمن صعودها. وذلك بام أسهم يف دفع عجلة التاريخ إىل األمام، والصعود 

يف درجات احلضارة عىل سلم التقدم.
وظل األمر كذلك إىل أن توقفت احلضارة العربية عن اإلضافة، واستبدلت بقدرهتا عىل 
يف  سهلة  فريسة  جعلها  الذي  الضعف  فانتاهبا  الذات،  عىل  االنغالق  يف  رغبتها  االنفتاح، 
مواجهة القوى الغازية: املغول والتتار والصليبيني. وزادها ضعًفا استغناؤها عن التطلع إىل 
عىل  إال  قدرهتا  وعدم  واكتفاؤها بذكريات املايض،  إبداعه،  عىل  والعمل  الواعد،  املستقبل 
تقليده واتباعه، فشاعت فيها مقولة أمثال ابن رجب احلنبيل عن فضل السلف عىل اخللف، 
وتوهم أن الكامل يف املايض، وأن كل تباعد عن نقطة متخيلة فيه، تومهوا أهنا العرص الذهبي 
السلبي  التأويل  النتيجة  فكانت  االنحدار،  من  مزيد  إىل  إال  يفيض  ال  انحدار  هو  للاميض، 
للحديث: «خري القرون قرين ثم الذين يلوهنم...». وهو تأويل حكم بالسلب عىل كل جهد 
أشاعت  التي  األبعاد،  من  إىل غريه  الديني  البعد  احلديث من  سياق امتد بداللة  الحق، يف 
نوازع التقليد وقيم االتباع، فانحدرت باحلضارة العربية إىل أسوأ مراحلها، التي مل تفق من 

سباهتا إال عىل مطارق العرص احلديث. 
ولألسف، نحن نعيش يف زمن ال يدعونا إىل النظر إىل األمام، والقياس عىل احتامالت 
املستقبل الواعد، وإنام يدعونا إىل النظر إىل املايض، والقياس عليه يف كل األحوال، كام لو كان 
احلارض هو استعادة للاميض، واملستقبل ليس، يف حال نجاحه، سوى عود عىل بدء. وبقدر 
التطور،  وحتمية  التطوير  برضورة  املقرون  التقدم  بمبدأ  اإليامن  عىل  النظرة  هذه  تقيض  ما 
ومن ثم تقبل التغري والتجدد، فإهنا تعيدنا إىل اخللف، ساعية إىل اختزال ثراء العامل احلديث 
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وتقدمه، يف ضيق نظرة دينية بعينها، وتصورات فقهية هي الناتج الطبيعي للحظات اهلزائم 
بالزندقة،  الفلسفة  قرنت  التي  املامثلة  التعصب  وحلظات  العريب،  بالتخلف  اقرتنت  التي 
واستبدلت االنغالق عىل ماض ذهبي متوهم بانفتاح الفكر. هكذا استبدلنا ابن تيمية بابن 
رشد، والشيخ ابن باز مفتي اململكة السعودية األسبق بالشيخ شلتوت، فانتقلنا من ركب 
االبتداع إىل ركب االتباع، وحجرنا عىل فكر املعتزلة وأقراهنم الفالسفة. واستبدلنا اغتيال 
 ،١٩٩٢ سنة  فرج فودة  مع  حدث  كام  قديًام،  يف امليادين  واملبدعني بحرق الكتب  املفكرين 
والتفريق بني بعضهم وزوجه، كام حدث مع نرص حامد أيب زيد سنة ١٩٩٦، الذي ال يزال 

ملعوًنا عند طوائف، كانت ـ يف املحصلة األخرية ـ سبًبا مضاًفا من أسباب التخلف.
ال يزال إيامين برضورة نرش أفكار التنوير قائًام وراسًخا يف أعامقي ،  وهو إيامن ال ينفصل 
عن إيامين الديني وال يتعارض معه ، فأنا ما كتبت عن التنوير إال من منطلق الوعي بقداسة 
العقل يف موروثي اإلسالمي أوًال،  وبحافز الدفاع عن الدولة املدنية واحلفاظ عليها ثانًيا. 
ومل أبالغ عندما قرأت الكثري مما كتب من فكر عرص التنوير األورويب يف القرن الثامن عرش، 
يف  العقالنية  بالنزعات  الصلة  وثيقة  إسالمية،  أصوًال  الفكر  هذا  من  جوانب  يف  ورأيت 

اإلسالم.
أن  من  لقرائه،  الطهطاوي  رفاعة  الشيخ  قاله  مما  شيًئا  أزال،  وال  لنفيس،  أقول  وكنت 
التي  الرتمجة  بواسطة  أوروبا  إىل  انتقل  رشد،  وابن  سينا  ابن  أمثال  عند  اإلسالمي  التفكري 
أسهمت يف إحداث النهضة األوروبية، فأنتجت فيها العلوم احلكمية الطبيعية التي طورهتا 
العقول األوروبية، ومضت فيها من حيث انتهى العرب. ومن املؤكد ـ  يف ما يذهب رفاعة 
ـ  أن هذه العلوم احلكمية، التي يظهر اآلن أهنا أجنبية، هي علوم إسالمية، نقلوها إىل لغاهتم 
كثًريا  قرأت  أن  بعد  الغريب،  التنوير  أفكار  يف  قرأت  كلام  كنت  لذلك  العربية،  الكتب  من 
إضافات  بعد  لكن  إلينا.  ردت  لنفيس: هذه بضاعتنا  أقول  املسلمني،  العقالنيني  يف مرياث 
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وزيادات واجتهادات وإنجازات مرتاكمة، علينا أن نضعها موضع املساءلة، ونفيد منها يف 
كل ما يساعد عىل تقدمنا الفكري.

وكان اهتام أعداء التنوير لنا بالكفر ال خييف، متاًما مثل رميهم كل ما يتصل بالنقل عن 
كنت  ولكنني  اجلهالء.  يزعم  ما  يف  اإلسالم  أعداء  عن  نقل  ألنه  بالكفر؛  األورويب  الفكر 
أعلم، كام يعلم غريي، أن احلكمة ضالة املؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس هبا، وأن اهللا 
بالنور  العقل  واقرتان  بالعقل،  احلكمة  اقرتان  أن  املؤكد  ومن  احلكمة.  بنور  القلوب  حييي 
الذي حييي القلوب، هو نقطة البدء يف رضورة إعامل العقل، بوصفه أهم ما يميز بني اإلنسان 
وباقي املخلوقات، األمر الذي يلزم عنه رضورة اإلفادة من كل إعامل للعقل، حتى لو كان 
من األمم املغايرة لنا يف امللة واملباعدة لنا يف املكان، وال أزال، أستخدم هذين املبدأين يف صد 
هجامت من يتهمون التنوير العريب بوصفه تقليًدا خالًصا للتنوير األورويب يف القرن الثامن 
عرش، مدعني أن التنوير ضد الدين، وهو ليس ضد الدين، وإنام محاية لإلسالم السمح من 
املتطرفني، الذين يدعون الوصاية عىل غريهم باسم دين، هو بريء من تقليديتهم اجلامدة 

وتصلبهم املقيت، وعدائهم املتصل للعقل.
أهل  وعند  القرآن  يف  واحلكمة  بالعقل،  النور  اقرتان  سابقة،  دراسة  يف  عرضت،  وقد 
يصلح  وال  بناء،  والرشع  أساًسا  العقل  جعل  الذي  الغزايل  مثل  األئمة  وبعض  الفلسفة، 
اجتامعهام، فذهب يف  للمعرفة يف  كالمها مصدر  له، وجعلهام بمثابة نورين،  أساس  بناء ال 
كتابه «االقتصاد يف االعتقاد»، إىل أن مثال العقل البرص السليم عن اآلفات.. ومثال القرآن 
لنور  املتعرض  مثاله  القرآن،  بنور  مكتفًيا  العقل  عن  فاملعرض  الضياء...  املنترشة  الشمس 
الشمس مغمًضا لألجفان، فال فرق بينه وبني العميان، فالعقل مع الرشع نور عىل نور. وقد 
أخربين املرحوم أمحد فراج، أنه أخذ اسم برناجمه الشهري من وصف الغزايل لتالزم العقل مع 
الرشع. ولن جتد دارًسا للفكر اإلسالمي إال وقدم العقل عىل النقل، معتمًدا عىل أن سبيل 

معرفة اهللا هي العقل، وبعده يأيت التصديق بالنص اإلهلي( القرآن)، وسنة نبيه الصحيحة.
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ولذلك، أوجب املعتزلة التكليف حتى عىل الصبي إذا بلغ االحتالم، وقالوا بالتحسني 
والتقبيح العقليني، وذهب اإلمام حممد عبده، يف مدى اعتزاليته، إىل أن أول أساس ُوضع 
عليه اإلسالم هو النظر العقيل، مؤكًدا أنه إذا تعارض العقل والنقل ُأخذ بام دل عليه العقل. 
ومل يكن حسن البنا نفسه مرتدًدا يف تأكيد أن اإلسالم جاء ليحرر العقل، وحيث عىل النظر 

يف الكون.
ومن املؤكد، أن اإليامن بالنظر العقيل هو الذي يؤدي إىل اإليامن بوحدة العقل اإلنساين 
يف السعي نحو كامل املعمورة اإلنسانية، وهو الذي يعطف العقول عىل غريها، مهام اختلفت 
الديانة واللغة واألوطان. وقد قال الكندي الفيلسوف، إن تتميم النوع اإلنساين هو الغاية 
التي يسعى إليها العقالء مجيًعا، وإن هذه الغاية تتداوهلا األمم، واحدة إثر أخرى، ولذلك 
من  نستحي  أن  ينبغي  وال  فكرهم،  ثامر  من  نفيده  ما  يف  لنا،  ورشكاء  لنا  أنساب  غرينا  فإن 
استحسان احلق، حتى وإن أتى من األجناس القاصية عنا. وكان هذا عني ما ذهب إليه ابن 
رشد، حني أكد أن عىل املسلم أن يستعني عىل ما هو بسبيله بام قاله من تقدمه أو عارصه، 
وسواء كان ذلك اآلخر مشارًكا له أو غري مشارك يف امللة، فإن اآللة التي تصح هبا التزكية 

هي توافر رشوط الصحة ال الديانة.
ويف تقديري أن هذين املبدأين اللذين أوضحتهام، كانا أساًسا حلركة تنوير عربية إسالمية 
انتامئه  يف  حتى  السامت،  إنساين  املالمح،  اعتزايل  عقل  دعاة  ونحن  يعنينا،  يكن  فلم  آن،  يف 
الوطني والقومي، وإيامنه الذي ال يتزعزع بالدولة املدنية، طريًقا للمستقبل، ولذلك نرفض 
فكر التقليد األعمى والنقل الساذج، وننهى عن حماكاة هذا الفيلسوف أو ذاك من فالسفة 
يف  التقليد  يرفض  فمن  تعريفنا،  هو  للتنوير  كانط  الفيلسوف  تعريف  يكون  أن  االستنارة، 

ا وناقًال باملعنى السلبي. تراثه ينبغي أن يرفضه يف غري تراثه، وإال كان تقليدي�
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وال أزال أرى أن التنويري احلقيقي هو الذي يبدأ من واقعه ومعرفة تراثه، جمادًال بالتي 
نسبية  البرشية  املعرفة  أن  مدرًكا  املساءلة،  موضع  غريه  وأفكار  أفكاره  واضًعا  أحسن،  هي 
هم  واجلزم،  واليقني  اإلطالق  صفات  لغتهم  تكتسب  الذين  هؤالء  وأن  املطاف،  هناية  يف 
أبعد الناس عن احلقيقة، واملسافة بينهم وقمع خصومهم أو إرهاهبم جد قليلة. واحلق أنني 
الواقع  من  تبدأ  مغايرة،  عربية  تنوير  حركة  بصياغة  نحلم  كنا  جييل،  أبناء  من  قليًال  وعدًدا 
الواقع الذي نعيشه، متطلعني  الدين املتجذر يف نفوسنا، واملتجذر يف  العريب، مدركة أمهية 
إىل امليض من حيث انتهى أمثال اإلمام حممد عبده، يف الدراسات اإلسالمية التي هنض هبا 
نرص أبو زيد، والدراسات الفكرية واألدبية يف املدى الذي انتهى يب إىل النقد الثقايف، وكان 
أشكال  من  منفتح  بشكل  اإليامن  بيننا  جيمع  ظل  لكن  خيتلف،  أو  يتفق  يزال،  وال  مجيعنا، 
الثقافة الوطنية، هو نقيض الشكل األصويل عند ممثيل اإلسالم السيايس، والشكل األصويل 
بعضهم  يزال  ال  الذين  املاركسيني،  من  عدد  عند  املظهر)،  اختالف  من  الرغم  نفسه (عىل 
الوجه اآلخر ألصولية الفكر التكفريي، الذي ُخيرج املختلف من امللة، متوًمها أنه األنموذج 

األوحد للنقاء الديني أو املاركيس بال فارق.
وأتصور، أن هذه األصولية املعادية، هي التي أعاقت حركة التنوير يف مرص املعارصة، 
قمعية ومربكة، ال  العربية، فقد كانت اهتامات التكفري، وال تزال،  ويف غريها من األقطار 
تسمح بالتطوير الفكري للحركة وتعميقها، ومن يدري؟ ربام لو مل يكن هذا اإلرهاب الذي 
صيغة  إىل  احلركة  هذه  لوصلت  الكافر؛  للغرب  والعاملة  التكفري  بتهم  املجتهدين  حارص 
لنرص  حدث  ما  كان  ولكن  السواء،  عىل  والثقايف  الديني  الفكر  منها  يفيد  جديدة،  عربية 
ا.  ومعنوي� ا  إيذاء، مادي� أكثر  السيايس يف املجتمع غدا  قمع اإلسالم  وتصاعد  زيد خميًفا،  أبو 
أو  السيايس  املتأسلم  عند  سواء  للغرب،  العاملة  أو  بالكفر  التنوير  اهتام  بسبب  ذلك  وكل 
عند املتمركس الذي ال يزال يرى أن قراءة الغرب الرأساميل أو اإلفادة منه، تعني اخلروج 
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عىل الثقافة الوطنية وعن امللة يف آن. ولكن اجلهالة ال يمكن أن تدوم، والظالم لن يبقى إىل 
األبد، فإن بعد الليل فجًرا مرشًقا، وهذه سنة التطور الذي هو قانون احلياة واألحياء والفكر 

عىل السواء.
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أعمـــدة اإلصـــــالح الثقافـــــي العربـــــي

د . علي حممد فخرو *

أفرد  لن  أنني  عىل  التأكيد  أود  املوضوع؛  صلب  يف  الدخول  قبيل 
متتلئ  التي  اجلدلية  وللمناقشات  النظرية،  للجوانب  كبرية  مساحة 
هبا ساحة الثقافة العربية؛ بل أنا معني، يف هذه املحارضة، باجلوانب 
إصالح  عملية  إلنجاح  املطلوبــة  والتنظيميـة  والتفعيلية  العملية 
العرصية  حياتنا  يف  فاعلة  ثقافة  وجعلها  وجتديدها،  العربية  الثقافة 
يف  األخرى،  الثقافات  بقية  بندّية مع  عىل املسامهة  وقادرة  العربية، 

إخراج هذا العامل من أزماته وعلله.
الفكرية؛  املفصلية  اجلوانب  من  جمموعة  عىل  سأشّدد  ذلك،  ومع 

حتى نتعــّرف عىل طبيعة املوضوع الثقايف واجتاهاته وأهدافه.
فنحـــن هنـا، نأخذ بالتعريف الواسع الشامل للثقافــة، الـــذي 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ١٥ /١٠/ ٢٠١٨. 
* طبيب وأديب وسيايس ومفكر بحريني، ووزير سابق للرتبية والتعليم.
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عن  فضًال  والسلوكيات،  والقيم  والعادات  والغيبيات  ين  والدِّ والتاريخ  الرتاث  يشمل 
احلياتية  ظم  النُّ إىل  إضافة  املجتمعية،  العامة  واألفكار  واملرشب  واملأكل  والعلوم  الفنون 
تعريف  من  نقرتب  وهنا  األخرى.  الثقافات  وتأثريات  واالجتامع،  والسياسة  االقتصاد  يف 

احلضارة املختلط دوًما مع الثقافة.
من  ذكرنا  ما  كل  ترابط  أن  غري  ومعقًدا،  صعًبا  املوضوع  جيعل  أن  ذلك،  شأن  من  إن 

مكونات الثقافة، يعّد بدهية من بدهيات احلياة.
عالوة عىل ذلك، فإن كل أمة حتتاج إىل أنموذج ثقايف واحد لسائر مكوناهتا البرشية، بيد 
أن ذلك ال يعرقل التعددية التعبريية الثقافية، التي تغني الثقافة املشرتكة، وتصبُّ يف جمراها 

قها.  لتزيد من عطائها وتدفُّ
من  ضري  وال  مطلوب،  والتارخيي  واللغوي  والرتاثي  املناطقـي  التنـوع  أن  واحلال، 

وجوده.
إن ذلك يعني وجود خصوصية ثقافية لكل أمة، لكن رشط تالزمها باإلبداع التجديدي 
التاريخ  من  وخترج  نفسها،  عىل  ستنغلق  فإهنا  وإّال  األخرى،  الثقافات  مع  النّدي  وتثاقفها 
اإلنساين. والكالم هنا بالطبع عن اإلبداع والنبوغ والتفاعل اجلامعي، وليس الفردي املتناثر 

هنا أو هناك.
اء انفتاح الثقافة  وعندما يوجد ذلك اإلبداع التجديدي، لن تنشأ مشكالت أو خماوف جرَّ
العربية عىل ثقافات اآلخرين، وستختقي شعارات من قبيل: التغريب أو االخرتاق الثقايف، 

ا يأخذ بال خوف، ويعطي بال استعالء. ـ� ذلك أن االنفتاح سيكون حواًرا ندي
عىل ذلك، فإن االنخراط يف احلداثة والعرصنة ال يعني، وجيب أن ال يعني قط، القطع 
متطلبات  مع  وال  الثقافية،  اخلصوصية  مع  وال  الثقايف،  الرتاث  يف  اإلبداعي  األصيل  مع 
أسس  قبول  أيًضا،  يعني،  ال  كام  وتطلعاته.  املستقبل  أحالم  مع  وال  لألمة،  احلارض  واقع 
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فضًال عن  املبتذلة،  واملتعة  هم،  النَّ واالستهالك  األنانية،  عىل الفردية  املبنية  العوملية،  الثقافة 
التسطيح الفكري ونسبية القيم. بل عىل العكس من ذلك ما سيحدث؛ إذ ستكون ثقافتنا 
املرتبطة  العابثة،  ية  احلسِّ العوملية  الثقافة  تلك  وأنسنة  لتشذيب  املحاوالت  إحدى  اجلديدة 
ومتطلبات  ملنطق  فقط،  خاضع،  ش،  ومتوحِّ ظامل  رأساميل  اقتصادي  بنظام  االرتباط  أشدَّ 

تنافس األسواق واملال، وتقديس الربحية الفاحشة.
من الرضوري، إذًا، اإلقرار بأنه ما كان للحديث عن إصالح الثقافة العربية أي معنى، 
ا، وهي أزمة ال تنفصل عن األزمات  لوال حقيقة أن الثقافة العربية تعيش يف خضم أزمة حالي�

األخرى التي يعيشها الوطن العريب، يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتامع واألمن.
ثالثة  حكمته  العريب  الثقايف  املوضوع  إىل  النظر  بأن  أنفسنا  تذكري  أيًضا،  امللّح،  ومن 
اجتاهات هي: رفض االنفتاح عىل اآلخر الثقايف واالنغالق عىل الذات، والشعور بالدونية 

هني. يه بال ضوابط، والوسطية بني التوجُّ أمام اآلخر الثقايف وتبنِّ
والواقع أن األخذ بواحد أو أكثر من تلك التوجهات لن يكفي، فاملطلوب الرتكيز عليه 
املتخّلف  احلضاري  العجز  من  تنقلنا  ثقافة  أعني  كله،  ذلك  ى  تتخطَّ جديدة  ثقافة  بناء  هو 

الذي نعيشه، إىل حضارة عربية إنسانية تسري، جنًبا إىل جنب، مع حضارات اآلخرين.
من دون هذه الثقافة اجلديدة، ال يمكن احلديث عن التنمية اإلنسانية املستدامة يف الوطن 
أما أصول تلك الثقافة  الكربى،  التنمية، وإحدى غاياهتا  تلك  إذ هي أحد رشوط  العريب؛ 
إهنا أصول  فهي الرتاث، والواقع العريب، والواقع العاملي، وحاجات املستقبل العريب، أي 

شاملة وجذرية.
وأخريًا، جيب اإلقرار بأن ظاهرة التطرف اجلهادي التكفريي اإلسالمي، التي تفّجرت 
التام  برفضها  السياسة  عىل  قضت  مثلام  األخرية،  املدة  يف  العرب  أرض  يف  كالرباكني 
حتد�  أمام  هنا  ونحن  برّمتها.  الثقافية  التعددية  ترفض  فإهنا  التعددية،  السياسية  للديقراطية 
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بنا عىل أعباء التخلُّف التارخيي الذي كان  ثقايف هائل جديد سريهق هذه األمة، وسيؤّخر تغلُّ
سائر  تغيب  أي  الرتكيب،  وإعادة  والنقد  العقل  يغيب  هؤالء  فعند  السابق،  يف  األول  مهنا 

أدوات الفكر احلديث يف تعامله مع احلياة اإلنسانية.
هي  أزمة، فام  كنا نعيش  ثقافية بعد أن  كارثة  يتعّني علينا اإلقرار، إذن، بأننا نقرتب من 
املداخل العملية املفصلية الفاعلة املطلوبة؛ إلصالح ثقافتنا من جهة، وإلحالل ثقافة جديدة 

من جهة أخرى؟
من جهتي، أرى أن السبل الكفيلة بالوصول إىل ذلك اهلدف تتمثل باآليت:

أوًال ـ مراجعة الرتاث ونقده وجتاوزه:
نعيشه  اليوم،  واقعنا  هو  الواقع،  يف  الرتاث،  بأن  فنقر  النفس،  مع  صادقني  نكن  دعونا 
كله، كأن الّزمن توقف يف احلياة العربية؛ لذلك فإن مراجعته ونقده وإعادة تركيبه وفهمه، 
يتصورون  الذين  أن  واحلال  احلارض.  لتغيري  وجودّية  رضورة  أصبح  احلارض،  إىل  وجتاوزه 

بناء املستقبل، من دون أي اهتامم بالرتاث، خيرسون أنفسهم، وخيرسون قضيتهم.
جيب  الذي  اإلسالمي،  الفقهي  الرتاث  يقبع  احلالية،  ثقافتنا  قلب  ويف  قلب الرتاث،  يف 
منه  كبري  قسم  ارتبط  مشكورة،  برشية  جهود  نتاج  هو  بل  مقّدس؛  كرتاث  إليه  ُينَظر  ال  أن 
يف  العلوم  ى  شتَّ إليه  وصلت  ما  عىل  منطلقاته  واعتمدت  سابقة،  تارخيية  فرتات  بحاجات 

تلك األزمنة.
مع  يتعامل  عرصي  لفقه  جديد  فهم  إىل  والقفز  الفقه،  هذا  تنقيح  موضوع  أصبح  لقد 
عرشات  األخرية  السنني  يف  صدرت  ولقد  الساعة.  مواضيع  أحد  احلارض،  العرص  قضايا 
األساسية  الفقه  كتب  ُيعّد  ما  مراجعة  األخص  وعىل  املراجعة،  بتلك  تنادي  التي  الكتب 
فقهية  مدرسة  قيام  برضورة  أؤمن  ا،  شخصي� إنني،  بل  والشيعي،  السني  للمذهبني  التابعة 
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مكتسبات  إليها  وتضيف  السابقة،  املختلفة  الفقهية  املدارس  يف  ما  أفضل  تأخذ  جديدة، 
التطورات التارخيية البرشية اجلديدة، ومستجدات العلوم اإلنسانية احلديثة.

وقد  النبوي.  احلديث  بعلوم  يعرف  وتنقيح ما  احلاجة ملراجعة  عىل  ينطبق  نفسه  واألمر 
النبوية  األحاديث  مجع  ومنهجية  تاريخ  بمراجعة  تنادي  التي  الكتب  عرشات  صدرت 
ملتطلبات  استجابة  واإلضافات،  والدّس  الثغرات،  من  الكثري  اعتورها  التي  وتدوينها، 
وشملت  والوجاهة.  املال  وإغراءات  احلكم،  سلطات  وإمالءات  السياسية،  الرصاعات 
و«صحيح  البخاري»،  «صحيح  غرار  عىل  النبوية،  األحاديث  كتب  النقدية  الكتابات 

مسلم»، ومرجع «الكايف» الشيعي.
وتكتسب مراجعة الفقه اإلسالمي وعلوم احلديث وتنقيحها، أمهية كربى؛ ألهنا تتضمن 
امت ال حتتمل املّس، وسلوكيات محيدة  ما يتبعه املاليني من العرب واملسلمني بوصفها مسلَّ
جيب أن تعاش، وقيًام أخالقية ينبغي أن حتكم واقعنا احلايل؛ أي أهنا إحدى مرجعيات الثقافة 

العربية التي تؤّثر فيها إجياًبا وسلًبا.
وال نحتاج للتذكري، بأن اجلنون اجلهادي التكفريي العنفي اإلسالمي، الذي جيتاح العامل 
كله، جيد يف أقوال بعض الفقهاء، ويف أحاديث ُتسند إىل النبي حممد (صىل اهللا عليه وسلم)،  

ما يّربر كل ترصفاته وممارساته العنيفة.
كام أن هذا الرتاث يستعمل من قبل معاريض كل حديث عن حداثة عربية جديدة، يف 
بسائر  العربية  املرأة  متتع  عن  حديث  وكل  والثقافة،  واالجتامع  واالقتصاد  السياسة  حقول 
احلقوق اإلنسانية، وتساوهيا يف الفرص احلياتية مع الرجل، وإبعادها عن نمطية فكرية تارخيية 
متخلفة، ولذا سيكون من املستحيل القفز فوق هذا الرتاث يف عملية اإلصالح الثقايف. بل 

إن إصالحه هو جزء من إصالح الثقافة، ويف الوقت نفسه طريق لذلك اإلصالح.
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ثانًيا ـ إصالح وجتديد حقل الرتبية والتعليم:
من العبث التحدث عن ثقافة جديدة إذا مل نعّد اإلنسان القابل لتبّني تلك الثقافة، وعيش 

متطلباهتا.
لقد كتب الكثري عن موضوع إصالح الرتبية والتعليم، لكن اإلصالح لن يتّم إال بإرادة 
سياسية عربية ترعاه، وهناك حاجة، أوًال، لوجود فلسفة تربوية عربية عامة، ومن دون تلك 
املطلوب  اإلنسان  واألهداف، ونوع  تشري إىل األسس واملصادر واملنهجيات  التي  الفلسفة 

خترجيه من النظام التعليمي، ستظل حماوالت اإلصالح جزئية ومتناثرة.
وثمة حاجة بأن تركز العملية التعليمية عىل بناء ذهنية فكرية، قادرة عىل التحليل والنقد 
أخالقية  قيم  ببناء  ُتعنى  احلياة،  مدى  الذايت  م  بالتعلُّ تؤمن  ذهنية  والتجاوز؛  والرتكيب 
عن  واالبتعاد  جديدة،  سلوكيات  ممارسة  وتعويده  وروحه،  الطالب  عقل  يف  وإنسانية 

سلوكيات خاطئة زامنت اإلنسان العريب عرب القرون.
غري أن االنتقال إىل عملية تعليمية غري تلقينية تنتج مثل هذا اإلنسان، حتتاج إىل أمرين: 
معلم مثقف ممتهن ُيعدُّ برصامة أكاديمية جتعله غري مكتف بنقل املعلومات اىل طلبته، وإنام 
ليكون، أيًضا، أداة بناء جذري لذهنية طالبه كام ذكرنا؛ أي أداة تغيري ثقايف، بدًال من أداة 

إعادة وتكرار للثقافة املتخلفة التي نحياها.
كام حيتاج األمر، إىل جعل التعليم مهنة ال تقل يف قيمتها عن املهن الرفيعة األخرى، فهذا 

هو املدخل األسايس إلنتاج نوع رفيع حيوي من التعليم.
أما املطلوب الثاين، فهو توفري بيئة مدرسية متارس املبادئ الديمقراطية، يف الصف عىل 
األخص، حيث يتعلم الطلبة منهجية احلوار وتقبل اآلخر، واالستقاللية يف الفكر، وعدم 
التلّقي السلبي ملا يقوله املعلم، بل حيتاج املعلم، هو اآلخر، أن يكون منّسًقا للعملية التعليمية، 

م الذايت، والتعاضد مع اآلخرين. ومشجعًا لطالبه عىل ممارسة االستكشاف والتعلُّ
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العلوم  يف  مقررات  طالب  كل  يأخذ  أن  إىل  ملّحة  حاجة  ثمة  اجلامعي،  التعليم  ويف 
ملتزًما  ومثقًفا  جهة،  من  ـا  اختصاصي� سيتخرج  ذاك  عند  ختصصه.  كان  مهام  اإلنسانية، 

بقضايا جمتمعه من جهة أخرى.
عندئٍذ، ستفرز عملية الرتبية والتعليم إنسانًا قادًرا عىل احلكم عىل كل ما حوله، بعقلية 

موضوعية، وحكمة متوازنة، وأخالقية رفيعة، وحساسية جذرية بالعدالة يف هذا العامل.

ثالًثا ـ حلُّ إشكالية التعامل مع الثقافات األخرى:
الثقافات  مع  التعامل  موضوع  إىل  بالنسبة  مكاننا  نراوح  ونحن  قرنني  من  أكثر  مّر  لقد 

األخرى، وعىل األخص ثقافة، بل حضارة، الغرب.
مفضًال  وأنظمتها،  الغربية  الثقافة  فكر  من  باخلوف  املوضوع  هذا  مع  بعضهم  وتعامل 
االنغالق عىل الذات، واملناداة بالرجوع إىل الرتاث، وإىل ما قاله وفعله الَسلف الصالح، كام 

فعل الَسلفيون اإلسالميون عىل سبيل املثال.
أما بعضهم اآلخر، فأصيب بمشاعر الدونية واإلحباط، ونادى بأخذ كل ما جاءت به 

احلضارة الغربية، ساعًيا إىل زّجنا يف موضوع الغربنة املعّقد، واُملختَلف حوله.
وال ذاك، بل إجراء عملية مراجعة حتليلية نقدية للحضارة  عموًما، املطلوب ليس هذا 
واستغالًال  لآلخرين،  واحتقاًرا  باملركزية،  واّدعاءات  وممارسات،  فكًرا  برمتها،  الغربية 
ا، وإبادة للشعوب، ونًرشا لثقافة استهالكية مسّطحة عوملية  ا بشًعا، وتارًخيا استعامري� اقتصادي�

يف اآلونة اآلخرية.
عندئٍذ، سنعرف كيف نتعامل، وماذا نأخذ، وماذا نرفض، وكيف نتثاقف بندية وانفتاح، 

بعضنا عىل بعض، وبأخذ وعطاء يثريان اجلهتني.
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تراثنا،  إىل جنب، مع عملية مراجعة  جنًبا  تسري،  أن  الغرب، حتتاج  نقد ثقافة  إن عملية 
فمثل هذا التعامل سيكون أفضل من ترديد الشعار الدائم، القائل بمحاربة الغزو الثقايف؛ 

إذ سيدلنا عىل ماذا نصّد، وعىل وسائل صّد اجلوانب السلبية يف الثقافة الغربية.
ويف هذا احلقل، ثمة جتارب مماثلة عاشتها حضارات أخرى، من أبرزها التجربة اليابانية، 

التي عرفت كيف تنخرط يف العرص، من دون أن تفقد انتامءها لثقافتها وحضارهتا.

رابًعا ـ ربط اإلصالح الثقايف باملرشوع النهضوي العريب:
ضمن  تنخرط  مل  إذا  كافية  تكون  لن  بنائها،  عن  نتحدث  التي  اجلديدة،  الثقافة  إن 
األيديولوجية  تلك  شعارات  اإلنسان  ذهن  يف  ترسخ  جامعة،  عربية  قومية  أيديولوجية 

اإلنسانية املرنة، وأهدافها ومتطلباهتا. 
ويف صلب تلك الثقافة التي نريدها لإلنسان العريب، جيب أن تقبع أهداف وحدة األمة 
االستعامرية،  التبعية  عن  والقومي  الوطني  واالستقالل  الواحد،  العريب  والوطن  العربية، 
السياسية  والديمقراطية  املحتلة،  فلسطني  يف  الصهيوين  للمرشوع  التام  الرفض  فيها  بام 
اإلصالح  عن  احلديث  بأن  التيّقن  عن  فضًال  االجتامعية،  والعدالة  العادلة،  واالقتصادية 

الثقايف يقصد به أن يكون مدخًال للتجديد احلضاري العريب الشامل.
تلك هي النقاط األربع التي أراها مداخل عملية مفصلية لإلصالح الثقايف العريب، وهي 
بني  املوازنة  نحو  اإلصالح  لنقل  رضورية  لكنها  مجاعية،  جهود  إىل  حتتاج  كبرية  خطوات 

النظريات والفعل عىل أرض الواقع.
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اإلسالميـــة السياسيـــــــــة  التجربـــــة 
املعرفـــة اقتصاد  عصر  ظـــــــــل  فـــــي 

إبراهيم غرايبة *

اإلسالمي»،  و«اخلطاب  السيايس»،  «اإلسالم  مثل  مفاهيم  حتتاج 
وكذلك اقتصاد املعرفة، إىل توضيح، ذلك حتى نتحدث ونتجادل 
حول اليشء نفسه. وبالطبع؛ فإنه ال يمكن لألسامء أن تبوح بكل ما 
تسميه، وستظل حتمل دالالت وأفكاًرا وجتارب متعددة وخمتلفة، 

ما جيعلنا دائًام خمتلفني.

اإلسالم السيايس واخلطاب اإلسالمي
يعرب مصطلح «اإلسالم السيايس» عن عمليات الصياغة املعارصة 
وقدمت  عرش،  التاسع  القرن  أوائل  منذ  ابتدأت  التي  لإلسالم، 
منظومة واسعة وممتدة من التطبيقات والدراسات واملؤسســــات 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٩ /١/ ٢٠١٧. 
* باحث وكاتب صحفي أردين.
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واجلامعات واألنظمة اجلديدة، التي أعادت تقديم اإلسالم عىل نحو استوعب التحوالت 
االقتصادية والسياسية والعلمية، التي سادت يف الغرب وشملت عامل اإلسالم، وهي جهود 
شارك فيها علامء ومفكرون وأساتذة وباحثون وأنظمة سياسية ومؤسسات علمية وتعليمية 
الفكر  من  ومعقدة  عميقة  حمصلة  إىل  أفضت  واجتامعية؛  سياسية  ومجاعات  واقتصادية، 
والتعليم  واحلكم  والثقافة  السلوك  يف  «اإلسالمية»،  والتطبيقات  واملؤسسات  والربامج 

واإلعالم والبنوك واألسواق والسلع واخلدمات والعالقات.
اإلسالمية  اجلامعات  يعني  باعتباره  السيايس»،  «اإلسالم  مصطلح  استخدام  شاع 
اإلسالمية،  واألحكام  واملفاهيم  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  ألجل  تعمل  التي  السياسية، 
من خالل املشاركة السياسية السلمية و/أو الديمقراطية، لكنه اسم حيتمل تسميات أخرى 
التعريف  هذا  ويشمل  لإلسالم،  السيايس  واملفهوم  التطبيق  يعني  هو  بام  ذلك؛  غري  كثرية 
األنظمة السياسية العربية واإلسالمية القائمة، التي تطبق الرشيعة اإلسالمية أو تقوم بدور 
تستخدم  أو  سلمية  كانت  سواء  متطرفة،  إسالمية  مجاعات  أيًضا  يشمل  كام  سيايس،  ديني 

ا. العنف؛ ألهنا أيضا مجاعات لدهيا برامج وتصورات لتطبيق اإلسالم وفهمه سياسي�

اخلطاب اإلسالمي
العميل  والفهم  التطبيق  عىل  للداللة  اإلسالمي  اخلطاب  مصطلح  أيًضا،  يستخدم، 
لـ     كرتمجة  اخلطاب  مفهوم  ويعني  املجاالت.  وسائر  واالقتصاد  السياسة  يف  لإلسالم، 
سلطة  عليها  تقوم  أو  تطبقها  وفلسفة  فكر  هي  بام  للنص،  املنهجية  املعاجلة   (discourse)
األفكار،  أو  والسلطات  اجلامعات  وبني  الفكر  بني  التفاعل  يعكس  مفهوم  فهو  مجاعة،  أو 
أن  بعد  هي نفسها  أو الفلسفة  فال تعود الفكرة  مجاعات،  أو  التي تلتزمها سلطة  والفلسفة 
اخلطاب  مفهوم  فإن  ذلك  ويف  احلال،  بطبيعة  منها،  مستمد  اخلطاب  لكن  خطاًبا،  تكون 
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«اإلســالم  مفهــوم  مــن  تعبًريا  وأفضل  صواًبا  أكثر  يكون  قد  السيايس  اإلسالمي 
السياســي». 

عرص املعرفة أو «الشبكية»  
يطلق عرص املعرفة أو اقتصاد املعرفة أو الشبكية عىل التحوالت االقتصادية واالجتامعية، 
تفاعل  عن  تعبًريا  «الشبكية»  مفهوم  يكون  وقد  واالتصاالت،  احلوسبة  لتقنيات  املصاحبة 
االجتامعية،  االقتصادية  التقنية  املنظومة  هلذه  وصًفا  األفضل  االتصاالت،  مع  احلوسبة 

باعتبار أن املعرفة متثل جوهًرا وهدًفا لإلنسان يف كل العصور واملراحل.
هي  عرصنا  روح  أن  تؤكد  أطروحًة  باعتبارها  الشبكي»،  «املجتمع  عبارة  يف  جتتمع 
واالقتصادية  واالجتامعية  الفردية  للحياة  حمركة  قوى  أصبحت  فالشبكات  الشبكية،  روح 
والسياسية، ويعرب عن هذه املسألة عامل االجتامع اإلسباين مانويل كاستلز، عىل النحو التايل: 
«ثمة نزعة تارخيية تنتظم بمقتضاها الوظائف والعمليات األساسية حول الشبكات عىل نحو 
متزايد، وتكون هذه الشبكات الوجه االجتامعي ملجتمعاتنا، ويعمل انتشار منطق التشبيك 

ا يف نواحي اإلنتاج والتجربة والقوة والثقافة».  عىل تعديل العمل وثامره، تعديًال جوهري�
تضيف عبارة املجتمع الشبكي خاصيتني يف توصيف املجتمعات اجلديدة، أو املتشكلة 
حول التقنيات اجلديدة: تقانة احلوسبة واالتصاالت، وتوزيع املعلومات وإدارهتا عىل نحو 
شبكي، وإعادة إنتاج الشبكية باعتبارها الشكل األسايس للتنظيامت والعالقات اإلنسانية، 

عرب نطاق واسع من اهليئات واجلمعيات األهلية والسياسية واالقتصادية.
يف االقتصاد الشبكي وتشكله من خالل الشبكة، وعىل نحو عاملي، فإن دور الدولة يتغري 
السلطات  تنظيم  يف  للدولة  رشكاء  نشأ  وقد  الصناعي.  املجتمع  يف  عليه  كان  عام  مرتاجًعا 
املنظور  يف  وكأهنام،  خمتلف،  مفهوم  هلام  والزمان  املكان  أن  ويبدو  واالقتصادية،  السياسية 
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املشاركة  عىل  والتأثري  القوة  تتوقف  الشبكي،  املجتمع  ويف  زمان.  وال  مكان  ال  الصناعي، 
من  والسلع  املعلومات  تدفق  يف  املشاركة  أو  والسيطرة،  الشبكة  إىل   (Access) والوصول 

خالهلا .
مل  إن  معظم،  أن  ذلك  وشامًال،  كبًريا  اهتامًما  بالطبع،  تستحق،  مسألة  الشبكي  املجتمع 
يكن مجيع املفاهيم واملوارد والعالقات، يعاد تعريفها وتشكيلها اليوم، ونحتاج إىل التعرف 
إليها من جديد، وعىل نحو تبدو فيه خرباتنا ومفاهيمنا ومهاراتنا املستمدة من مرحلة ما قبل 

الشبكية عرضًة للزوال وعدم اجلدوى. 
أحد  يطرح  ومل  نفسها.  إعالٍن عن  بوالنيي، من دون  كارل  يقول  كام  حلت الرأساملية، 
نبوءًة عن الصناعة التي تستخدم اآلالت، فقد جاءت مفاجأة للجميع. وكانت األسواق، 
ا من احلياة االقتصادية، وكان النظام االقتصادي مدًجما بالنظام  قبل زماننا، تشكل جزًءا ثانوي�
حّلت  كيف  نفسه  األمر  قول  ويمكن  معروفة.  التنظيم  ذاتية  السوق  تكن  ومل  االجتامعي، 

الشبكية من دون إعالن، ومن دون توقع كاف أيًضا.
وقد تساعدنا إجابات جون كينز وكارل ماركس وآدم سميت وإميل دوركايم وماكس 
فيرب، لكنها ليست كافية، ولسوء أو حسن احلظ، فإن الناس مجيعهم اليوم يواجهون التحّدي، 
وواجب البحث، ولربام يكون لدى أحدهم، من غري توقع مسبق، إجابة مميزة تساعد العامل.

مسارات اخلطاب السيايس اإلسالمي املعارص:
من إصالح اخلالفة إىل استئنافها إىل األسلمة إىل البدائل اإلسالمية .. إىل األزمة!

الدين  لقضايا  االستيعاب املعارص  هو  بام  املعارص،  للخطاب اإلسالمي  التأريخ  يمكن 
والدولة، ببداية القرن التاسع عرش، عندما بدأت الدول اإلسالمية حتاول اقتباس النموذج 
وتونس،  العثامنية  والدولة  عيل،  حممد  مرص  يف  حدث  كام  احلديثة،  للدولة  املعارص  الغريب 
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وتعددت  السيايس  اإلسالمي  اخلطاب  ظاهرة  وتطورت  اإلسالمية،  احلوارض  من  وكثري 
احلديثة  الدولة  وتطورات  حتوالت  حسب  عدة  حتوالت  يف  ومّرت  واجتاهاهتا،  مساراهتا 
واحلضارية  االجتامعية  احلالة  تعكس  حتوالت  فإهنا  ذلك  ويف  واإلسالم،  العرب  عامل  يف 
إن  أيضا  القول  ويمكن  نفسها،  احلديثة  الدولة  أزمة  باختصار،  وهي،  وأزماهتا،  وتغرياهتا 

أزمة اإلسالم السيايس اليوم، تؤرش إىل أن الدولة احلديثة تواجه األزمة نفسها .
ويمكن عرض هذه التحوالت واالجتاهات يف اخلريطة التالية: 

احلق  عىل  وتقوم  الوسطى،  للقرون  امتداًدا  كانت  التي  والسلطة  اخلالفة  إصالح   .١
تنظيم  يف  اجلديدة  والفلسفية  السياسية  االجتاهات  استيعاب  ألجل  والغلبة  اإلهلي 
العامة  املؤسسات  وبناء  السلطات،  وفصل  الدستور،  مثل  واملجتمعات،  الدول 
النصوص  فهم  يف  العقالنية  االجتاهات  اقتباس  أو  واستعادة  والرعاية،  للتعليم 
وتأويلها. ومن رواد هذه املرحلة رفاعة الطهطاوي، ومجال الدين األفغاين، وحممد 

عبده، وخري الدين التونيس، وعبد الرمحن الكواكبي.
إستنبول، ومن  إهنائها يف  بعد  اخلالفة اإلسالمية  أو استئناف  استعادة  العمل ألجل   .٢
ومجاعة  اخلطيب،  الدين  وحمب  أرسالن،  وشكيب  رضا،  رشيد  االجتاه  هذا  أمثلة 
اإلخوان املسلمني التي أسسها حسن البنا عام ١٩٢٨، وقدمت هدفها بوضوح يف 

استئناف اخلالفة وهنضة األمة اإلسالمية.
الرازق  عبد  عيل  االجتاه  هذا  عىل  مثال  وأهم  وأوضح  اخلالفة،  عن  االستغناء  اجتاه   .٣
االجتاه  هذا  امتداد  ويف   .١٩٢٥ عام  صدر  الذي  احلكم»  وأصول  «اإلسالم  وكتابه 
وتطوره وتبلوره يف ما يمكن وصفه «العقالنية اإلسالمية»، يمكن إدراج عدد غري 
قليل من املفكرين واملثقفني، مثل نرص حامد أبو زيد، وعبد اهللا النعيم، وحممد حممود 

طه، وحممد أركون، ووائل حالق، وجورج طرابييش.
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السابق،  ٤. فكر النهضة واإلصالح: عىل الرغم من أن هذه االجتاه يتقاطع مع االجتاه 
اجتاهات  أهنا  مالحظة  يمكن  لكن  ومتباينة،  خمتلفة  وأفكاًرا  اجتاهات  يتضمن  وأنه 
وجهود كانت تركز عىل النهضة والتقدم أو اإلصالح، أكثر من انشغاهلا بالعالقة بني 
الدين والدولة. ومن رواد وأصحاب هذا االجتاه: سيد قطب يف املرحلة السابقة لعام 
١٩٥٤، التي يعرب عنها كتابه «العدالة االجتامعية يف اإلسالم»، ومصطفى السباعي 
خاصة  نبي  بن  ومالك  قضاة»،  ال  «دعاة  اهلضيبي  وحسن  واالشرتاكية»،  «اإلسالم 
كتابه «رشوط النهضة»، وسيد دسوقي: «البعث احلضاري»، وإسامعيل الفاروقي: 
اإلسالمية»،  الرشيعة  يف  واحلريات  «احلقوق  غرايبة:  ل  ورحيِّ املعرفة»،  «إسالمية 
جعيط،  وهشام  الصغري،  املجيد  وعبد  الرشيف،  املجيد  وعبد  اجلابري،  عابد  وحممد 
الطالبي،  وحممد  الدجاين،  صدقي  وأمحد  اجلابري،  عابد  وحممد  الرمحن،  عبد  وطه 

ووحيد الدين خان. 
٥. تطبيق الرشيعة اإلسالمية والدور الديني للدولة: هذا االجتاه مل يدرس دراسة كافية، 
تطبيق  عمليات  إثر  الدينية،  للحالة  والتحليل  التأريخ  حماوالت  بعد  تالحظ  ومل 
والدور  اليومية،  واحلياة  واملؤسسات  والترشيعات  القوانني  يف  وإحالهلا  الرشيعة 
الديني الواسع للدولة احلديثة. ولعل هذا الدور غري مسبوق يف التاريخ اإلسالمي، 
وكليات  الديني،  الشأن  عىل  قائمة  ومؤسسات  وزارات  احلديثة  الدول  أنشأت  فقد 
علمية يف اجلامعات لتدريس العلوم الدينية، وتقديم البحوث والدراسات، وكذلك 
العدد الكبري من رسائل املاجستري والدكتوراه، لقد سامهت السلطات السياسية يف 
يف  مصدر  وأهم  أكرب  ولعلها  مؤثرة،  دينية  وحالة  إسالمي  خطاب  وتطوير  إنشاء 
تشكيل الظاهرة الدينية القائمة اليوم، بام يف ذلك احلالة املتمردة واملناوئة للسلطات 

السياسية. 
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غري  واالقتصادية  االجتامعية  العمليات  االجتاه  هبذا  يقصد  واإلسالمية:  األسلمة   .٦
االستيعاب  باجتاه  واملؤسسات  والترشيعات  السياسات  يف  التأثري  ألجل  احلكومية؛ 
واملؤسسات  اجلديدة،  اإلسالمية  اجلامعات  مثل  املعارصة،  للحياة  اإلسالمي 
واسعة  دينية  حالة  أنشأت  التي  «اإلسالمية»،  واالقتصادية  واإلعالمية  التعليمية 

وممتدة يف األسواق واملجتمعات.
البديل  فكرة  تؤرش  واملجتمعات:  الدول  يف  السلمي  والرصاع  اإلسالمي  البديل   .٧
بديًال  تشكل  «إسالمية»  واقتصادية  اجتامعية  وكيانات  مؤسسات  إىل  اإلسالمي 
واألندية  املدارس  مثل  إسالمية»،  «غري  تعترب  التي  القائمة،  األخرى  للمؤسسات 
والبنوك واملنتجعات السياحية، وكذلك أنظمة واجتاهات اللباس والطعام والبيوت 
املوصوف  األنموذجني،  بني  سلمي  اجتامعي  رصاع  يتشكل  ذلك  ويف  والعامرة، 

أحدمها بأنه «إسالمي» واآلخر «غري إسالمي».
احلالة  هذه  تؤرش  االجتامعي:  واالنقسام  املجتمع  من  واخلروج  اإلسالمي  البديل   .٨
عىل نموذج «إسالمي» انفصايل عن املجتمع والبيئة املحيطة، وهي ختتلف عن احلالة 
واملادي  املعنوي  العنف  طابع  تأخذ  إهنا  إذا  رصاعها؛  ومستوى  طبيعة  يف  السابقة، 
أحياًنا، والكراهية واالعتداء والرفض لآلخر املوصوف بأنه «جاهيل». وعىل الرغم 
«جاهلية  كتابه  يف  قطب  حممد  بلوره  ثم  قطب،  سيد  ابتدعه  حمدد  غري  تعبري  أنه  من 
ا ما هو ضد اإلسالم أو الكفر العميل، وإن مل يقل  القرن العرشين»، إّال أنه يعني عملي�
ر هذا االجتاه، يف جتمعات ودراسات  أصحابه رصاحة بكفر من ليس سواهم، وُطوِّ
جامعية وكتب مهمة، مفاهيم واجتاهات جديدة ومؤثرة يف احلالة الدينية االجتامعية، 

مثل الوالء والرباء واحلاكمية، واملفاصلة الشعورية واستعالء اإليامن.
السلفي  «البعث»  بدأ  لإلسالم»:  املبكرة  النامذج  «استعادة  واألصوليات  السلفيات   .٩
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العربية،  اجلزيرة  يف  نجد  يف  حمدوًدا  ا  واجتامعي� ا  سياسي� جتمًعا  عرش  الثامن  القرن  يف 
لكنه انترش وازدهر رسيًعا، وبقوة بعد سقوط اخلالفة العثامنية، ثم تضاعف انتشاره 
ا عىل هزيمة حزيران ١٩٦٧)، وصعد  وتأثريه يف سبعينيات القرن العرشين (ربام رد�
يشغل  عاملي  حتّد  إىل  الثالثة  األلفية  بداية  ليتحول مع  العرشين؛  تسعينيات القرن  يف 
العامل. وعىل الرغم من أن السلفية ظلت فرتة طويلة حالة سلمية، متثل اجتاًها حمافًظا 
ا للسلطات، لكنها حتولت إىل حاضنة  يف املجال الديني واالجتامعي، وحليًفا سياسي�

منشئة ملتوالية من اجلامعات القتالية واملتطرفة تطرًفا غري مسبوق.
اإلخوان  مجاعة  يف  السيايس،  اإلسالمي  االجتاه  طور  اإلسالمية:  الديمقراطية   .١٠
أنموذًجا  آسيا،  ورشق  اهلندية  والقارة  تركيا  يف  املناظرة  واجلامعات  املسلمني 
«احلريات  كتابه  يف  الغنويش  راشد  العرب  عامل  يف  بوضوح  عنه  يعرب  ا،  ديمقراطي�
العامة يف الدولة اإلسالمية»، ويف جتربة حزب النهضة الذي أسسه ويرأسه الغنويش 
يف تونس، وحسن الرتايب يف كتابه «السياسة واحلكم بني األصول والواقع»، إضافة 
السودان  اجلبهة اإلسالمية يف  ثم  املسلمني،  لإلخوان  السياسية الواقعية  إىل التجربة 
وحزب  والتنمية)،  (العدالة  املغرب  يف  املسلمني  اإلخوان  وجتربة  الرتايب،  برئاسة 
العدالة والتنمية يف تركيا، إضافة إىل مشاركات سياسية عديدة لإلسالم السيايس يف 

مرص واألردن وباكستان وإندونيسيا وماليزيا والكويت. 
كبري من  الدول واملجتمعات: تطور جزء  واخلروج عىل  الدينية والتمرد  ١١.  الفوىض 
عربية  بالد  يف  طاحن،  وأهيل  مسلح  ورصاع  داٍم  عنف  إىل  املعارصة  الدينية  احلالة 
وإسالمية كثرية، كام حدث يف مرص منذ منتصف التسعينيات، ويف اجلزائر طوال عقد 
التسعينيات، ويف العراق وسورية وأفغانستان وليبيا واليمن وإيران وطاجيكستان، 
ويف عمليات القتل والتفجري واالعتداءات، املنتمية إىل اجتاهات ومشاعر وتنظيامت 

إسالمية، والتي حتدث يف أنحاء واسعة يف العامل.
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والفوىض،  والعنف  والكراهية  التطرف  حالة  متثل  املسدود:  والطريق  ١٢.األزمة 
واألهلية الطاحنة، اليوم، والتي جتتاح عامل العرب واملسلمني،  الدينية  والرصاعات 
يعيد  جتعله  أو  به،  تعصف  قد  وحتدًيا  اإلسالمي،  السيايس  للخطاب  عميقة  أزمة 
القرن  أوائل  منذ  احلال  عليه  كانت  عام  ا  جذري� خمتلفة  جديدة  صياغة  نفسه  صياغة 

التاسع عرش وطوال القرن العرشين.

تداعيات الشبكة (اقتصاد املعرفة) عىل التجربة اإلسالمية
١. الرصاع عىل الدين يف الوقت الضائع

يبدو الدين اليوم، حمّرك الرصاعات القائمة يف عامل العرب، لكن يبدو مؤكًدا، أيًضا، أن 
املؤسسة الدينية تواجه حتديات جوهرية تغري يف دورها ومصريها، ولن تكون، بطبيعة احلال، 
يف منأى عام أصاب مؤسسات اإلعالم والثقافة واملعرفة األخرى، يف مرحلة «الشبكية»، فكام 
انحرست املؤسسات اإلعالمية للدولة وضعفت قدرهتا عىل االحتكار واملراقبة والسيطرة 
أيًضا،  الدينية،  املؤسسة  فإن  معلومات،  من  فيهام  يتدفق  وما  والشبكات،  الفضاء  عامل  عىل 
مل تعد قادرة عىل احتكار املعرفة الدينية، ويف ذلك فإننا يف مواجهة مؤسسات دينية شبكية 
ا، ولن يكون يف غضون سنوات قليلة مقبلة وجود للمؤسسة  خمتلفة اختالًفا كبًريا وجوهري�
الدينية يف هيكلها القائم اليوم. ومن ثم لن يكون ثمة معنى للرصاع الديني نفسه أو للرصاع 

عىل الدين!
ومثلت  الدين،  وهيكل  احلكم  قلعة  حول  تدور  التاريخ،  عرب  تشّكلها  يف  املدن،  كانت 
ال  توأمني  واهليكل  القلعة  من  جعل  للحكم،  بالًغا  ا  حيوي� دوًرا  ذلك  يف  الدينية  املؤسسة 
اجتامعية  سلطة  اهليكل  كان  وأرسارها،  الدينية  واالحتياجات  املعرفة  ففي  ينفصالن، 
ومعرفية خيشاها احلاكم وال يستغني عنها، وكان التحالف مع القلعة رضورة للهيكل أيًضا؛ 



١٠٤

احلكم  لطبقتي  نشآ  اللذين  واالحتكار  التميز  ومحاية  دعم  إىل  ملّحة  حاجة  ثمة  كانت  إذ 
والدين، والتأثري املعريف والروحي الذي يعزز السلطة القهرية للحكم، والقهر الذي حيمي 

اهليكل.
لكن الشبكية، بام هي مساواة مطلقة، تنشئ مدًنا جديدة خمتلفة، ففي القدرة عىل احلصول 
عىل املعرفة وإنتاجها، أيًضا، تتشكل مشاركة عامة جديدة تغري من معنى املؤسسة الدينية، 
ولعل سؤال الدين وعالقته بالدولة واملجتمعات واألفراد، هو اليوم أكثر تطبيقات اقتصاد 
املعرفة وتقنياهتا، ففي واقع احلال، مل يعد الدين أداة سلطوية ونخبوية، ومل تعد املعرفة الدينية 

ا مقتًرصا عىل طبقة من رجال الدين، ومل يعد اهليكل مقصًدا لطالبي املعرفة. رس�
بني  التحالف  لنهاية  واٍع  غري  أو  واعًيا  إدرًاكا  اليوم،  القائم  الديني  الرصاع  يكون  وربام 
القلعة واهليكل، فقد حتول الدين من أداة سلطوية إىل أداة فاعلة بيد املهمشني واملعارضني 
واملتمردين، وربام يكون احلّل أو املآل حترير الدين من الرصاع، وحترير الرصاع من الدين. 
ا، ولن يطول املقام حتى يتحول الدين إىل شأن بعيد من السلطات  سيكون ذلك أمًرا حتمي�
واجلامعات والطبقات، فالشبكية التي حرمت السلطات والنخب من هذا املورد، لن جتعله 
حًكرا عىل اجلامعات، أو عىل أحد من الناس، طاملا أهنا متنحه، بال وساطة أو وصاية من أحد 

أو هيئة.
إىل  الوصول  يف  يتساوون  ما  بقدر  الناس  مجيع  فيها  يتساوى  شبكية  ملدن  نفكر  كيف 
املؤسسة  بني  املتوقعة  أو  اجلديدة  العالقة  عن  احلال،  بطبيعة  نتساءل،  ذلك  ويف  الشبكة؟ 
الدينية والسلطة السياسية واألفراد واملجتمعات؟ ما الثقة املمكنة واملتبقية للمؤسسة الدينية 
عندما ال تعود مصدًرا للمعرفة. فقد ورثتها الشبكة بكفاءة ونزاهة، ما معنى العامل الديني أو 

الفقيه اليوم، وماذا تركت هلام الشبكة؟
لقد غريت الشبكة (ستغري) معنى املؤسسة واملعرفة الدينية، فربامج احلاسوب، بخاصة 
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إىل  وتنظيمها  واملعلومات  البيانات  مجع  تتجاوز  التي  املتقدمة،  اإلدراكية  الربجمة  مرحلة  يف 
حتليلها، تقّدم لقاصدي املعرفة واملشورة (واالعرتاف أيًضا) كل أو معظم ما حيتاجون إليه، 
يف  يتشارك  صار  املعرفية  اخلدمات  تقديم  ويف  املؤسيس،  الديني  للعمل  كبري  جمال  يعد  ومل 
الدور املعريف والديني مع الفقيه أو الكاهن، متخصصون آخرون، مثل مصممي ومربجمي 
تطبيقات الشبكة وبراجمها وغريهم، فمن هو رجل الدين اليوم؟ أال يمكن أن يكون مربًجما 
ا، وقد يكون منتمًيا إىل دين آخر، وقد ال يكون منتمًيا إىل أي دين؟ ثم، ويف مرحلة  حاسوبي�
عندما يتحول الذكاء االصطناعي إىل تطبيقات حاسوبية تطور وتضيف ما يبدو حكًرا عىل 

البرش اليوم، هل سيكون الروبوت أو الربنامج احلاسويب مصدًرا للمعرفة واالستشارة؟ 

٢. اخلطاب الديني الشبكي/ املعريف
هييمن  الذي  املعرفة،  اقتصاد  من  مستمد  معريف  ديني  خطاب  عن  احلديث  يمكن  هل 
عىل االقتصاد اليوم، ويعيد تشكيل املجتمعات والثقافات؟ يمكن بوضوح مالحظة تطور 
يمكن  ثم  ومن  الصناعة،  إىل  الزراعة  من  احلضارية  للتحوالت  مصاحًبا  الديني،  اخلطاب 
احلديث عن خطاب ديني زراعي، وخطاب ديني صناعي، ويف التحول نحو اقتصاد املعرفة 

وجمتمعاهتا ال بد من تشكل خطاب ديني «معريف».
احلضارية  واحلالة  الديني  اخلطاب  تشكل  بني  العالقة  عرض  هذه،  املقولة  تقتيض 
واالجتامعية السائدة وتطوراهتا، ثم حماولة فهم وتقيص األبعاد االجتامعية والثقافية لعرص 
املعرفة، واشتقاق االجتاهات واألفكار املتوقعة واملتعلقة باخلطاب الديني يف هذه املرحلة، 
اخلطاب  نقد  رضورة  ومها  فكرتني،  إىل  مبارشة  القفز  تربر  للحديث  املتاحة  الفرصة  لكن 
العالقة  ومالحظة  األفول،  وشك  عىل  أو  آفلة  مرحلة  إىل  ينتمي  هو   بام  القائم،  الديني 
بعدم  تلقي  مرتبكة  انتقالية  هي  بام  بعامة،  املرحلة  وأزمة  القائم  الديني  اخلطاب  أزمة  بني 
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واألسواق،  والعالقات  واألعامل  واملوارد  واالجتامعية،  السياسية  احلالة  كل  عىل  اليقني 
واملجتمعات واملؤسسات، بام يف ذلك السلطات السياسية ودورها.

الناس  مجيع  يشارك  شبكي  ديني  خطاب  عن  اليوم،  احلديث،  يمكن  احلال،  وبطبيعة 
وعن  سلطة،  أو  مؤسسة  حتتكره  الذي  اهلرمي  اخلطاب  وهناية  فيه،  التأثري  ويف  صياغته،  يف 
صعود  ويف  السياسية،  السلطة  مع  الديني  الشأن  تنظيم  يف  واملجتمعات  األسواق  مشاركة 
يكون  والعالقات،  والقدرات  واملوارد  األعامل  ويف  الشبكية.  يف  اهلائلة  وفرصه  الفرد 

اخلطاب الديني موجًها أساًسا إىل الفرد، ومالحظة تطلعاته واحتياجاته وأسئلته اجلديدة.
الوزارات  ألجله  وتنشئ  الدولة  عليه  تقوم  الذي  الديني،  اخلطاب  ينتهي  أن  مرجح 
والكليات واملناهج التعليمية والسلطات والقوانني، ففي انسحاب الدولة من إدارة وتوفري 
وترتكه  أيًضا،  الدين،  من  تنسحب  سوف  العامة،  املؤسسات  وامتالك  والسلع  اخلدمات 
لألفراد واملجتمعات، ومل يعد ممكًنا وال متقبًال أن ختصخص الدولة الكهرباء واالتصاالت 

والتعليم والصحة والتموين، ويف الوقت نفسه تواصل تأميم الدين! 
للتحوالت  ليستجيب  وأدواته؛  حمتواه  يف  الديني  اخلطاب  يغري  التحوالت،  هذه  يف 
واالجتاهات اجلديدة، ويستخدم مداخل التأثري اجلديدة، والتطلعات املتوقع أن تنشأ لدى 
األفراد واملجتمعات، أو الفراغ والقلق الذي تنشئه التحوالت، ولن يواصل وجوده وتأثريه 
الناس،  حلياة  املنظمة  والترشيعات  والقوانني  الرسمية  واملؤسسات  اجلامعات  من  املستمد 

وأسلوب حياهتم وأفكارهم. 
ا، لكنها عىل أي حال فوىض شاملة يف األفكار  ربام يكون حتوًال يف اخلطاب مؤملًا وفوضوي�
واملؤسسات، لن ينجو منها خطاب اجتامعي وثقايف، ويف هذه الفوىض جترب املجتمعات 

واألفراد خياراهتا، وتنشئ أفكارها وتصوراهتا.
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٣. النهايات والبدائل 
األفكار  أصابت  حالة  وهي  أخرى،  مرحلة  وبداية  مرحلة  انتهاء  هنا  «هنايات»  تعني 
املوجة،  هلذه  تعرض  قد  الديني  اخلطاب  أن  بد  وال  مجيعها،  واألعامل  واملوارد  والنظريات 
عليه  درج  عام  خمتلفة  جديدة،  وأفكاًرا  ومعاَين  وحاالت  مفاهيم  يشكل  أن  أيًضا،  وحيتاج، 

اخلطاب طوال العقود والقرون املاضية. 
ا أيًضا (هناية املطلقية)، والشبكية التي ترتسخ  هذه السيادة للنسبية، جتعل اخلطاب نسبي�
اجلامعات)،  (هناية  اجلامعات  حساب  عىل  املجتمعات،  شأن  من  تزيد  واإلدارة  املعرفة  يف 
وحالة الشك والفوىض التي تعم األفكار والفلسفات، جتعل من الصعب وصف األهداف 
يتحول  اخلطاب  فإن  السياسة)  بعد  السياسة (ما  مفهوم  وبتغري  يقينية،  واملطالب بأوصاف 
حالة  ويف  احلل»،  هو  «اإلصالح  إىل  احلل»  هو  «اإلسالم  ومن  اإلصالح،  إىل  السياسة  من 
املساواة والشبكية فإن التواصل والعمل والبحث (والفتوى أيًضا)، تتحول من اهلرمّية إىل 
ومن  والتعّددّية،  االنتقاء  إىل  واُألحادّية  احلتمية  ومن  املشاركة،  إىل  التلقي  ومن  الشبكّية، 
ُأحادّية الصواب إىل تعّددّيته، ويف حالة الشك والفوىض فإن اخلطاب يتحول من الكامل أو 
مظنة الصواب والكامل، إىل حماولة االقرتاب من (هناية الصواب)، ومن املثالّية إىل الرتاكم، 
فاالستيعاب، فاإلبداع، فالرتاكم مرة أخرى، ومن وهم الصواب إىل حقيقة السؤال، ومن 
اجلامعات  «غيتو»  ومن  املجتمع،  مشاركة  إىل  الوصاية  ومن  الشك،  قسوة  إىل  اليقني  لّذة 

والتنظيامت إىل فضاء الزمان واملكان.
اإلنسان متجه ليكون قادًرا عىل تعليم ومداواة نفسه بنفسه، وأن حيصل بنفسه أيًضا عىل 
قدر من الكفاءة واملساواة التي  وعىل  والتواصل مع العامل كله،  االحتياجات واملعلومات، 
متنحها املؤسسات املعقدة واملتطورة، وبطبيعة احلال فإن عامل الدين ومؤسساته القائمة منذ 

قرون، يواجهان حالة خوف من االنقراض.
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بدأ  الصناعي  املجتمع  إن  العاملي»،  املخاطرة  «جمتمع  نظرية  صاحب  أولريخ،  يقول 
باالندثار، مفسًحا املجال ملجتمع جديد تسوده الفوىض، وتغيب فيه أنامط احلياة املستقرة، 

ومعايري السلوك اإلرشادية.

٤.  اخلوف والنكوص يف مواجهة صدمة الشبكية
مع  التعامل  يف  واالستجابة»،  «التحدي  توينبي  أرنولد  نظرية  بحسب  األمم،  تتجه 
استعادته،  وحماولة  املايض  إىل  النكوص  مسارين:  أحد  إىل  هلا،  تتعرض  التي  الصدمات 
ا. والتمسك به، تعويًضا عن الواقع املّر، أو حماولة استيعاهبا والتغلب عليها وتوظيفها إجيابي�
ومتثل الشبكية صدمة كربى لألمم واملجتمعات واألفراد، وربام تكون الظاهرة، املتمثلة 
يف املوجة الدينية الصاعدة، وانحسار الفلسفة، من أهم وأكثر مؤرشات اخلوف وضوًحا يف 
الكربى للكون واحلياة،  الوعي باألسئلة  فاالنحسار الفلسفي، بام هو غياب  هذه املرحلة، 
أو العجز عن التفكري فيها أو االنشغال عنها، أو عجز أدواتنا الفلسفية عن فهم واستيعاب 
عامل  فناء  أن  ذلك  حيترض».  «عامل  بــ  وصفها  يمكن  مرحلة  إىل  يؤرش  املتشكل؛  العامل 
لألعامل  النهايات  هذه  ففي  أيًضا؛  هناية الفلسفة املنشئة له واملستمدة منه  «الصناعة» يعني 
واملوارد واملؤسسات واألسواق والعالقات والطبقات، تنتهي أيًضا األفكار املصاحبة هلا. 

وبطبيعة احلال؛ فإن فلسفة جديدة تنبعث مع انبعاث العامل املتشكل!
لكن، ملاذا يبدو ذلك مل حيدث بعد؟ وملاذا تراجعت الفلسفة لتصعد موجة هائلة وعاصفة 
من التدين؟ فالعامل كله، وعىل اختالف أديانه، يبدو ممعًنا يف بعث ديني وليس يف بعث فلسفي! 
الفلسفة تنشأ حول السؤال، والتدين ينشأ حول اخلوف! ويف هذه النهايات العاصفة لعاملنا، 
يصعد اخلوف، ويكون الدين إجابة حارضة وبدهية وملجأ من هذا اخلوف، الذي يكتسح 
عاملنا اليوم؛ إذ هييمن عىل الناس مجيعهم اليوم خوف وقلق من املستقبل املجهول، واملنقطع 

عن احلارض واملايض، وتشكالته التي تبدو مفاجئة جلميع الناس. 
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وسائدة،  قائمة  اليوم  تبدو  التي  واملوارد  واملؤسسات  واألسواق  واملهن  األعامل  معظم 
القائمة  واملؤسسات  األعامل  تكون  لن  البقاء.  عىل  وقدرهتا  مصريها  يف  شك،  موضع  هي 
واألسواق  والرشكات  واجلامعات  املدارس  تكون  ولن  قليلة،  سنوات  بعد  اليوم موجودة 
القائمة اليوم باقية كام هي بعد سنوات قليلة. مل يعد هذا اهلاجس املستقبيل حديًثا معزوًال أو 

ا. خياًال علمي�
أساسية،  حمددات  ثالثة  ومصريه  ووجوده  حياته  مسار  حتكم  اإلنسان  فإن  وببساطة، 
إال  االرتقاء  يمكن  وال  واالرتقاء.  واخلوف،  البقاء،  أي  ونفسية؛  وسلوكية،  بيولوجية، 
يملك  عندما  بقائه  حتسني  يف  يفكر  فاإلنسان  واملهددات؛  اخلوف  ومواجهة  البقاء  بتأمني 
واحتياجاته األساسية. والفلسفة تعكس االرتقاء  ويؤّمن بقاءه  الوفرة يف الوقت واملوارد، 
إجابة.  عن  والبحث  مؤجلة،  أسئلة  يف  التفكري  أو  جديدة،  أسئلة  وصياغة  البقاء،  وحتسني 
منشئة  الزراعة،  تطورت  بعدما  والوسطى،  القديمة  العصور  يف  الفلسفة  نشأت  هكذا 
هذا  وأنشأت  الصناعية،  الثورة  بعد  املعارصة،  الفلسفة  هنضت  ثم  ومدًنا،  وقرى  استقراًرا 

العامل الذي نعرفه.
واليوم، يف ظل اخلوف الذي يكتسح عاملنا اآليل للسقوط، والعامل املقبل غري الواضح، مل 
تعد الفلسفة قادرة عىل محاية وعينا بذاتنا، وال تشكيل وعي جديد، وال نملك أيًضا القدرة 
عىل انشغاالت تتقدمها انشغاالت البقاء، ومواجهة اخلوف عىل وجودنا وأعاملنا ومصائرنا. 
لكنها بطبيعة احلال مرحلة انتقالية حمدودة؛ إذ سوف تبدأ املوارد اجلديدة بالتشكل، ومعها 

أسواقها ونخبها وأفكارها وفلسفتها. 
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اإلصالح املمكن واآلفاق املستقبلية 
يفرتض، بطبيعة احلال، أن تنشأ حول اقتصاد املعرفة، بام هو التقنيات واملوارد اجلديدة 
وبالطبع،  وثقافية.  اجتامعية  منظومة  واجلينوم)،  واألنسنة  والتصغري  والتشبيك  (احلوسبة 
ليس  والثقايف  االجتامعي  التشكل  لكن  عليها،  وجممًعا  واضحة  واملوارد  التقنيات  تبدو 
عىل  تشكلها  يف  متيض  وال  األسواق،  من  أبطأ  فاملجتمعات  ا،  تلقائي� أو  ا  حتمي� وال  واضًحا 
نحو تلقائي، وهنا يكون اإلصالح يف مسارات ثالثة: إنشاء العالقة الصحيحة واملالئمة بني 
املوارد والتقنيات، والتشكالت واالستجابات االجتامعية والسياسية والثقافية واالقتصادية، 
العملية  واألغراض  األهداف  صياغة  وإعادة  اخلاطئة،  والتشكالت  العالقات  ومواجهة 
لإلصالح، يف ظل الفرص والتحديات اجلديدة الناشئة عن هذه التقنيات واملوارد، وأخًريا 

إعادة تعريف اإلصالح نفسه.
وتقنياهتا،  املعرفة  اقتصاد  ظل  يف  الصاعدة،  والثقافية  االجتامعية  االجتاهات  تتمثل 
املستقلة،  واملدن  واملجتمعات  ومهاراهتا،  احلياة  أسلوب  هي:  رئيسية،  اجتاهات  مخسة  يف 
والرسم،  والرواية  والتصميم  واملوسيقى  والشعر  العامرة  من  واإلبداعية؛  اجلميلة  والفنون 
والفلسفة والتصوف، وأخًريا اإلنسان الذي يعمل بنفسه ولنفسه. وبالطبع، فإهنا مقوالت 

وتقديرات حتتاج إىل توضيح وإثبات.
بفعل  املتغرية  وتلك  والناشئة،  اجلديدة  القيم  يف  ويفكر  يبحث  اإلنسان  أن  مؤكد 
وجذريتها،  التحوالت  هذه  رسعة  وبسبب  واملوارد،  األسواق  يف  جتري  التي  التحوالت 
فإن األفراد واملجتمعات تعطي أولوية وأمهية ألسلوب احلياة، باعتباره التكيف الرضوري 
الذي جيب اتباعه، فعىل سبيل املثال، عندما تصعد وتنترش تقنيات التصوير واملراقبة ومجع 
الفردية  وكانت  تعريفها،  وإعادة  اخلصوصية  حلامية  اجتامعي  واجتاه  فكر  يتشكل  البيانات، 
رضيبة تؤدى يف جمتمعات الصناعة، لكنها تتحول يف اقتصاد املعرفة، إىل رضورة اجتامعية، 
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مبدأ  باعتبارها  الفردية  قيم  تصعد  هكذا،  واخلواء.  االنتهاك  من  نفسه  اإلنسان  هبا  حيمي 
ا جديًدا لإلنسان؛ ليحمي نفسه من غوغائية التقنيات اجلديدة ولريتقي  ا رفيًعا وحق� أخالقي�
االجتامعية  والعالقات  حتميه،  التي  اجلديدة  واملهارات  واملعرفة  القيم  فيها  وحيّل  بنفسه، 
الدور  أو عن بعد، يقّل  يف املنزل  العمل،  فرص  ففي  وحتديات،  لتحوالت  نفسها تتعرض 
التعلم  فرص  ويف  والتحول.  االنحسار  تواجه  نفسها  وهي  العمل،  ملؤسسات  االجتامعي 
يف  اإلنسان  فإن  وهكذا،  واجلامعات.  للمدارس  االجتامعي  الدور  يقل  بعد،  وعن  الذايت 
والتواصل  الصداقة  منظومات  ستتكون  كيف  عالقاته.  لتنظيم  جديدة،  أوعية  إىل  حاجة 
واختفاء،  اجلديدة،  التواصل  وإمكانيات  فرص  ظل  يف  حدودها  وما  والتعارف؟  واحلب 
أو انحسار وسائل التعارف والعالقات التقليدية؟ هذه أمثلة للتحديات والتحوالت التي 
اجلديدة،  التساؤالت  إلجابة  صاعًدا  جماًال  احلياة  أسلوب  وجتعل  اإلنسان،  حياة  يف  تغري 
وبناء احلياة اجلديدة نفسها، كالصداقة واألرسة، والطعام واللباس، والسلوك االجتامعي، 

واللياقة واآلداب الفردية واالجتامعية.
هدًفا  جيعله  وهذا  وأسواقها،  املعرفة  القتصاد  املحركة  الرئيسية  القوة  اإلبداع  وصار 
عىل  التنافس  وجوهر  واالجتامعي،  املهني  للتقدم  ومقياسًا  والتدريب،  للتعليم  ا  أساسي�
فرص العمل والقيادة. وهكذا تصبح الثقافة والفنون واملوسيقى والكتابة اإلبداعية والشعر 
والرواية والقصة والعامرة والتصميم، املحتوى األسايس للمؤسسات التعليمية والتدريبية؛ 

ألن اإلبداع واخليال أهم مورد يف األعامل واألسواق.
ويعتمد التقدم العلمي والتقني اجلديد، عىل معرفة اإلنسان وفهمه، ففي حماكاة التقنية 
النفس واالحتامالت، فجوهر التقدم العلمي والتقني،  لإلنسان، تصعد علوم اللغة وعلم 
والتداعيات  والتذكر  والتحليلية،  العقلية  واملهارات  واإلمكانات  اللغة  حتويل  هو  اليوم، 
والرتمجة والتفكري، إىل رموز وبرامج حاسوبية وأجهزة وروبوتات. وبطبيعة احلال، يصعد 
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وعلوم  الفلسفة  وتصعد  اليقينية،  العلوم  أمهية  فترتاجع  اليقني،  حمل  ليحل  اليقني  عدم 
ا ومؤثًرا يف العلم والتقنية  اإلحصاء واالحتامالت واللغة واإلنسانيات، وحتتل موقًعا جوهري�
واحلياة، ويف إعادة النظر يف املعنى واجلدوى والوجود واملصري. ويف صعود التدين الفردي 

يصعد التصوف، بام هو التأمل الفردي والبحث عن اإلجابات واإلهلام. 
واحلرف،  واملهن  العمل  تعريف  يعيد  اجلديدة،  وإمكاناته  بفرديته  املعرفة،  إنسان 
مدن  ففي  والسوق،  والدولة  باألفراد  وعالقتها  واملجتمعات،  املدن  لذلك،  تبًعا  وتتغري، 
يرتبطون  مواردهم  يف  يعودوا  مل  الذين  وألنفسهم،  بأنفسهم  العمل،  عىل  القادرين  األفراد 
والبيوت،  والطرق  املدن  ختطيط  يتغري  تقليدية،  عمل  وأنظمة  حمددة،  عمل  بمؤسسات 
وتتغري أيًضا العالقة مع السلطات واألسواق... إهنا مدن وجمتمعات أقرب إىل االستقاللية، 
والقدرة عىل تنظيم احتياجاهتا وأولوياهتا، أو معظمها، بال حاجة كبرية إىل السلطة املركزية، 
احتياجاهتم  معظم  املدن  وأهل  األفراد  ويدبر  والالمركزية،  املحيل  احلكم  أنظمة  فتصعد 
وخدماهتم األساسية، ما جيعلهم أكثر والية عىل أنفسهم واحتياجاهتم وخدماهتم، ويصبح 

للديمقراطية واحلريات حمتوى ومعنى جديد وخمتلف.
وأخًريا، فإن الواقع املتعني يعرب عن فكرة داخلية تشكله أو متنحه هويته، كام يقول هيغل، 

بذلك فإن الواقع الديني اجلديد املتشكل يعكس فكرة دينية جديدة.
انقضاء  بعد  أي  الغسق؛  يف  حتلق  (احلكمة)  منريفا»  «بومة  فإن  األسف،  ولشديد 

األحداث، ما من حكمة تسبق األحداث، وما من حكمة تستوعب أحداًثا مل حتط هبا.
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السياســــي  واالستقطــــــاب  اإلعــــــالم 

د .  باسم الطويسي *

أسئلة  ثالثة  عن  إجابات  ثالث  املحارضة،  هذه  يف  أقرتح   بداية، 
السيايس  سنوات، يف مسألة االستقطاب  تطرح بقوة منذ  مركزية، 

احلاد واإلعالم، وعىل النحو اآليت:
واجلديدة،  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تعد  هل  األول:  السؤال 
وبأي  وكيف  ومتى  احلاد؟  السيايس  لالستقطاب  أدوات  بالفعل، 

أثر جيري ذلك؟ 
باالستقطابات  مزدمحة  العربية  الساحة  جعل  الذي  ما  الثاين: 
حاالته؟  أقىص  يف  العنيف  التطرف  التي حركت  احلادة،  السياسية 

وما دور اإلعالم يف كل ما جرى وجيري؟
الثالث: ما العمل؟ 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٥ /٣/ ٢٠١٨. 
* وزير الثقافة األردين.
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حيسن بنا قبل اإلجابة أن نعرف ماهية االستقطاب السيايس، واالستقطاب اإلعالمي.
ودينية  اجتامعية  أبعاد  ذات  سياسية  ظاهرة  بأنه   (Polarization) االستقطاب  يعرف 
األسايس  ارتباطها  بفعل  حمدودة  بقيت  طاملا  لكنها  السيايس،  التاريخ  يف  معروفة  وثقافية 

هبيكل النخب املؤثرة. 
املجتمعات  يف  السيايس  العمل  أدوات  من  أداة  فهو  السيايس  االستقطاب  أما 
ومؤيدين  أنصار  الستقطاب  منها  كل  يسعى  الفاعلة  والقوى  األطراف  ألن  الديمقراطية؛ 
يف  السيايس  والتسويق  السياسية  الدعاية  دور  برز  هنا  من  األخرى؛  املنافسة  القوى  مقابل 
حدود  عن  خيرجا  أن  دون  من  واالستقطاب  التنافس  تدير  التي  الديمقراطية،  املجتمعات 
اللعبة السياسية الديمقراطية، كام احلال يف ظاهرة االستقطاب السيايس الدويل، التي تظهر 
باستمرار كلام برزت األحالف السياسية الدولية، وكذلك يف أوقات األزمات واحلروب، 
ولعل حالة االستقطاب السيايس يف زمن احلرب الباردة أكرب مثال عىل ذلك، من هنا يمكن 

أن نفهم كيف ازدهرت الدعاية السياسية. 
الدولية  املصالح  باتت  العرشين،  القرن  يف  اجلامهريي  واإلعالم  االتصال  ازدهار  ومع 
تدار بوساطة الكلامت والطلقات، حينام تنطلق أصوات املدافع والبنادق أو تصمت، بينام 
تبقى الكلامت عرب وسائل اإلعالم يف طور الدوران، ذلك أن الرصاعات الدولية املعارصة 

ختترصها الكلامت والطلقات.  
وحتتمل ظاهرة االستقطاب السيايس األمرين؛ أن يكون خمطًطا هلا أو غري ذلك، وتسعى 
مستوى  عىل  أو  الداخيل  املستوى  عىل  سواء  ما،  رؤية  أو  موقف  إىل  املؤيدين  حشد  إىل 
التحالفات واألقطاب الدولية. ويتعّني علينا أن نميز بني االستقطاب السيايس والثقايف عىل 
السياسية،  السياقات   يف   متايز  فثمة  الدويل،  املستوى  عىل  واالستقطاب  الداخيل،  املستوى 

ويف مستوى التطور االجتامعي والثقايف بني الظاهرتني. 
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يقود  سيايس  انقسام  إىل  يتحول  عندما  والثقايف  السيايس  االستقطاب  خطورة  وتكمن 
بدوره إىل انقسام جمتمعي، ما  جيعل أطراًفا يف  املجتمع عىل استعداد ملامرسة العنف يف سبيل 

الدفاع عن مواقفها. 
وعلينا أن نعود إىل املربع األول للبحث يف عالقة االستقطاب السيايس احلاد بالتطرف؛ 

فاالستقطاب السيايس هو أحد األوجه املعربة عن التطرف السيايس أو الثقايف أو الديني.
يكون  قد  وبالتايل  الوسط،  عن  والبعد  الطرفية  أو  املجانبة  فكرة  االستقطاب  ويعكس 

االستقطاب، يف األغلب، يدور يف صلب عملية التطرف، ويعّد وجًها من أوجهها.
ويرتبط التطرف العنيف والراديكالية ببعدين خمتلفني هلام جذور وعالقة بنيوية بمامرسة 
السيايس  الوسط  عن  البعد  أي  األفقية؛  املجانبة  فكرة  عىل  يقوم  فاألول  االستقطاب؛ 
املجانبة  إىل  فتذهب  الرديكالية  أما  ما،  تارخيية  حلظة  يف  السائد،  والثقايف  واالجتامعي 
التارخيي  العمق  إىل  الدينيون  الرديكاليون  يذهب  إذ  اجلذور؛  عن  والبحث  العامودية، 
والقرب من الرسالة األصلية، بينام يسعى الرديكاليون السياسيون إىل العمق يف التغيري، أي 
إهنم يريدون أن يغريوا كل يشء من اجلذور، ويف احلالني يتجىل التطرف بأبرز وجوهه وهو 

االستقطاب. 
عند هذا تتشكل مصفوفة تبدأ من التطرف الفكري ونمط التحريض املضاد املصاحب 
ثم  متبادلة،  رصاعية  نمطية  صوًرا  وينرش  ويؤسس  الكراهية  يصنع  الذي  باالستقطاب، 
الكراهية  أن  شك  وال  العنف.  إلثارة  متحفزة  تكون  االستقطاب احلاد  من  حالة  إىل  ننتقل 

هي صنيعة الطرفية واالستقطاب.
خاصية  لدهيا  تكون  فاألقطاب  اجلاذبية؛  عىل  القدرة  االستقطاب  خصائص  ومن 
هنا  ومن  منه.  واخلوف  اإلقصاء  مقابل  حوهلا،  والتمحور  اجلذب  عىل  قادرة  مغناطيسية 

تتضح جاذبية اإلعالم لالستقطاب.
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وحيدث االستقطاب السيايس عندما تنقسم آراء الناس ومواقفهم السياسّية بشدة حول 
القضايا،  تلك  جتاه  اخلّط  طول  عىل  صارخ،  نحو  عىل  املجتمع،  ينقسم  حيث  معّينة،  قضّية 

ويكون االعتدال واحليادية أبرز ضحايا االستقطاب.

من املسؤول عن االستقطاب.. اإلعالم أم السياسة؟
بقي  إذا  منه  خوف  وال  االنتقالية،  املراحل  سامت  من  سمة  السيايس  االستقطاب  يعد 
مرحلة  طالت  إذا  تنشأ  املعضلة  ولكن  املتتابعة.  وأزماهتا  املرحلة  هذه  طبيعة  حدود  يف 
يتحتم  عندها  كافة،  واالجتامعية  السياسية  املواقف  عىل  تنسحب  وأصبحت  االستقطاب 
ا،  ديمقراطي� حمصًنا  كان  مهام  بلد  أي  يف  يتغلغل  الذي  السيايس  اجلنون  من  حالة  يف  دخوله 
ويزّج به يف حالة من االنقسام السيايس واالجتامعي. وربام تكون هذه احلالة أشد خطورة يف 
املنظور السيايس من االستقطاب نفسه؛ ألن االنقسام يورث حالة سياسية شاذة قد تطول 
هو  كام  قانونيًا،  تأطريها  يتم  وربام  األجيال،  وتتناقلها  السياسية  الثقافة  يف  عميًقا  وترضب 

حادث يف بعض البلدان.
إن اإلعالم املهني ليس طرًفا يف أي رصاع، بل هو جمرد شاهد ينقل األحداث؛ ذلك أن 
عملية نقل األخبار وإحاطة العامة باملعلومات حول ما جيري يف املشهد السيايس العام، ال 
التوازن  أن تكون استقطاًبا. غري أن غياب معايري واضحة للمهنية، وحتديًدا معايري  حتتمل 
وإدارة التحيز يف املراحل االنتقالية، جيعل اإلعالم جًرسا لالنتقال من إدارة النقاش الوطني 

العام إىل حالة االستقطاب احلاد.
يصبح اإلعالم أداة لالستقطاب حينام يغدو جزًءا من اللعبة السياسية ، ويصبح اإلعالم 
إىل حيث يشاؤون،  ويقودونه  السياسيون  يركبه  أحصنة أخرى حينام  حصاًنا رشًسا يسابق 
لتقسيم  طيعة  أداًة  اإلعالم  ويصبح  غريها،  يركبون  وترتهل  األحصنة  هذه  تتعب  وعندما 
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أن يكون دوره  واملصداقية، وبدل  والدقة  قيمه املهنية يف االتزان  يتنازل عن  املجتمع حينام 
يف  ويدخل  الناس،  عقول  مراقبة  إىل  يتحول  األعامل،  ورجال  السياسيني  جيوب  مراقبة 

جيوب السياسيني والتجار. 
مقاوم  أكرب  يعّد  الذايت،  والتنظيم  االستقاللية  عىل  القائم  املهني،  اإلعالم  فإن  وعليه، 

لالستقطاب مهام كانت إغراءات السياسة ورداءة سلوك السياسيني. 

األخبار تبحث عن الرصاع 
تعّد األخبار، يف احلقيقة وبكل بساطة، مرآة تعكس العامل الواقعي، بكل ما فيه من حتيزات 
املعلومات،  جانب  إىل  والرموز  األفكار  لنقل  وسيلة  األخبار  إن  وعقائدية.  أيديولوجية 
من  أكثر  الواقع  األمر  تعزيز  هو  ا،  يومي� املتدفق  األخبار  تيار  به  يقوم  ما  أكثر  فإن  وبالتايل 

تغيريه أو خلقه.
ونقل  الكراهية،  وبالتايل  االستقطاب،  خطاب  إنتاج  يف  اإلعالمي  التأطري  ويساهم 
رسائل املتطرفني، كام يسهم يف توفري بيئات حاضنة له، سيام يف بيئات الرصاع السيايس، ويف 
أوقات األزمات املزمنة، يف املجتمعات التي تنطوي عىل تنوع ثقايف وديني، مثل املجتمعات 
أسوأ  من  واحًدا  يعّد  الذي  الكراهية،  خطاب  صناعة  تقود  إعالم  وسائل  تربز  إْذ  العربية؛ 
من  وتفسريها،  األحداث  عىل  جديدة  معان  إضفاء  خالل  من  وذلك  التطرف،  تعبريات 

منظور متطرف، وبصناعة الرموز وصياغة الصور الذهنية. 
املوضوعات  أن  أي  الرصاع،  عن  تبحث  األخبار  طبيعة  أن  إىل  ننتبه  أن  علينا  أن  بيد 
بمعنى  الرئيسية،  العناوين  لتحتل  وتسبق  اإلخبارية،  األجندة  حتتل  التي  هي  إثارة  األشد 
اإلثارة والرمزية، وهذه اخلاصية تسهل أن يقود  األخبار، يف  أن بنية التطرف تتفق مع بنية 

االستقطاب األجندة اإلعالمية عندما ال يكون اإلعالم حمصًنا باملهنية. 
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هل االنرتنت واإلعالم الرقمي  مصمامن خللق جاذبية لالستقطاب؟ 
هذه  أسئلة جوهرية، من قبيل: هل  اإلنرتنت واإلعالم الرقمي، تطرح اليوم   يف عرص 
هذه  أن  أم  للديمقراطية  صديق  اإلنرتنت  هل  والتطرف؟  لالستقطاب  جاذبة  الوسائل 
الشبكة العمالقة تعيد هندسة الثقافات وطرق تدفق املعلومات، وفق هيمنة مركزية خفية 

لصالح أجندات حمددة؟
ال شك أننا يف مرحلة انتقالية، ويف العادة تكون من صفات ومالمح املراحل االنتقالية، 
الشك وعدم اليقني والريبة، وانتشار ثقافة العبور؛ أي الثقافة التي تتشكل يف الوقت الذي 
التي  وتعبرياهتا  مالحمها  الثقافة  هلذه  أن  غري  أخرى،  إىل  مرحلة  من  املجتمعات  فيه  تنتقل 
واإلعالم  اإلنرتنت  يكون  أن  يمكن  وكيف  يتغري؟  الذي  فام  آخر،  إىل  جمتمع  من  ختتلف 

الرقمي بيئة مواتية لالستقطاب؟ يف هذا السياق، علينا أن نرصد ثالثة انتقاالت كربى: 
والثقايف  واملعريف  املعلومايت  والتدفق  العامودية،  االتصالية  العملية  من  االنتقال   (١)
العامودي، إىل عملية اتصالية أفقية وتشاركية، وتدفق معلومايت أفقي، األمر الذي 
وحتديًدا  املجتمعات،  عىل  املفروضة  واألبوية  الوصاية  أشكال  من  الكثري  أهنى 
الشباب واألجيال اجلديدة يف مرحلة التكوين الثقايف والفكري، وزادهم استقاللية 

وقدرة أزيد عىل التفاعل، وأحياًنا عىل التأثري.
لقد أثرت أدوات االتصال والتكنولوجيا الرقمية يف حتويل عملية انتقال املعلومات   
والرسائل  واألفكار، من عملية نظامية مفروضة من األعىل إىل األسفل، إىل عملية 
تلقائية مرغوبة تسري عىل نحو أفقي، وبال مراكز سيطرة واضحة ، بل عملية  يذهب 

إليها الناس ويسامهون فيها.
واالقتصادي  السيايس  النفوذ  ومراكز  النخب  قبل  من  القوة،  احتكار  من  التحول   (٢)
أن  لألفراد  متاًحا  أصبح  التاريخ،  يف  مرة  فألول  القوة:  جتزئة  إىل  واالجتامعي، 
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يسامهوا يف إنتاج املعلومات واملعرفة، ويشاركوا يف توزيعها، ما يعني متليك الناس 
جزًءا من القوة، نتيجة الطرق اجلديدة يف إنتاج املعلومات واملعرفة، وطرق توزيعها 

وانتقاهلا.
تعمل  ثم  األدوات،  نطّور  «نحن  ماكلوهان:  مارشال  الكندي  الفيلسوف  يقول   

األدوات عىل حتديد ثقافتنا وحتدد من نحن».
والتفكري  املعّمقة  القراءة  عىل  القائم  التقليدي،  الثقايف  التكوين  عرص  من  االنتقال   (٣)
لكل  الرسيع  املسحي  التعرف  عىل  القائم  املعلومايت،  اإلغراق  عرص  إىل  النقدي، 
يشء، بعيًدا عن العمق، مع فقر يف القدرات النقدية، وبالتايل فاملعلومات وحدها، 

هبذه الطريقة، ال تتحول إىل معرفة.
يمكن القول بانتهاء عرص التكوين الثقايف التقليدي، الذي كان يقوم أساسًا عىل القراءة 
املستوعبة يف جماالت متعددة، فيمكن للمثقف أن يتحىل بثقافة موسوعية تسمح له بالتفكري 
النقدي اخلّالق، لصالح االستهالك املعلومايت واالتصايل املوسع، الذي قد ال حيمل هويات 
غرار  عىل  وتعامل  جديدة  الثقافية  فاملنتجات  السوق،  لقوانني  خيضع  ما  وعادة  واضحة، 

السلع يف األسواق.
ومصممة  جاهزة  وصفة  الرقمي،  واإلعالم  اإلنرتنت  يبدو  األولية،  القراءة  وفق 
لالستقطاب، واالنقسام السيايس واملجتمعي. وهذا االستنتاج قد يكون صحيًحا يف بعض 

احلاالت، لكنه ليس صحيًحا عىل طول اخلط، ويف كل املجتمعات. 
العام  بروان  جامعة  أجرهتا  واسعة  دراسة  وآخرها  الدراسات،  من  العديد  أثبت 
قبل السياسيني والقوى  ُيستثمر من  لالستقطاب حينام  يكون وسيلة  ٢٠١٧، أن اإلنرتنت 
األيديولوجية، وحينام يرتاجع اإلعالم املهني، ويرتك ساحات فارغة، أو عندما ال يامرس 

أدواره يف إحاطة املجتمع بكل ما جيري؛ أو يعجز عن توفري الظواهر والوقائع السياسية.
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املجتمعات  يف  تزداد  االستقطاب  نسب  أن  الدراسات  أثبتت  أخرى،  جهة  من 
ومواقع  لإلنرتنت  أفرادها  استخدام  احتامل  فيها  يقل  التي  الديمغرافية،  واملجموعات 

التواصل االجتامعي، بشكٍل خاّص.
ويذهب هذا االجتاه إىل أن األمريكيني قد ازدادوا ميًال لالستقطاب، من خالل وسائل 
يف  اإلعالم  من  النوع  هلذا  السياسيني  توظيف  ازدياد  مع  واالجتامعي،  الرقمي  اإلعالم 

معاركهم السياسية، ومنها معاركهم مع اإلعالم التقليدي املهني.
األفقي  اإلعالم  إىل  واالنتقال  اجلديد،  اإلعالم  أن  مفادها  قناعة  فثمة  هذا،  كل  ومع 
(إعالم املواطنني)، قد زاد من جاذبية  االستقطاب السيايس. وهناك ثالثة مالمح أساسية 

تقرأ يف هذا الشأن: 
أوًال: تزداد معدالت مسامهة اإلعالم يف االستقطاب كلام ازدادت الرصاعات حدة، وكلام 

ذهبت هذه الرصاعات نحو العمق يف املجمتع.
تراجع  كلام  والديني  والثقايف  السيايس  االستقطاب  يف  اإلعالم  وسائل  دور  يزداد  ثانًيا: 

اإلعالم املهني، وفتح املجال للسياسيني والقادة الدينيني لقيادة املشهد اإلعالمي.
مراحل  يف  والديني،  والثقايف  السيايس  االستقطاب  يف  اإلعالم  وسائل  دور  يزداد  ثالًثا: 
اتصال  وسيلة  ظهرت  كلام  كانت  ا،  فتارخيي� واإلعالم.  االتصال  وسائل  يف  االنتقال 
جديدة، برز نمط من الفوىض والتناقضات، وأشكال جديدة من االستقطاب، نتيجة 

ضعف التنظيم.
تبدو املسودة األوىل التي تعكس االستقطاب الذي ينتج وسط البيئة الرقمية لإلعالم، 
آسيا،  يف  املتصارعة  الدينية  واجلامعات  السيخ  لدى  ذلك  وحيدث  لألديان،  جاذبيته  قوة  يف 
السيايس،  اإلسالم  ومع  الدينية،  اليهودية  اجلامعات  ولدى  التبشرييني،  اإلنجيليني  ولدى 
فاإلسالم قوامه الدعوة، وهي عملية إعالمية قاعدية لدهيا جاذبية عالية لالستثامر يف نموذج 
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ا يبدو مثًريا؛ نجد  اإلعالم التعبوي، فبينام يقّدم اإلسالم السيايس املعارص أنموذًجا إعالمي�
قوة تأثريه القاعدي هائلة، ليس يف نموذج اإلرهاب والتوحش، بل حتى يف جتارب التحول 
الديمقراطي، فكيف إذا طّوروا هذا النموذج، واستفادوا جيًدا مما تطرحه البيئة الرقمية؟

ومن  آخر،  إىل  جمتمع  من  املعيارية  أوزاهنا  وختتلف  اجلديدة،  اجلاذبية  خصائص  تتنوع 
التفاعل  إىل  طوًعا،  البرش،  من  املاليني  تقود  التي  اجلاذبية  جوهر  أن  غري  آخر،  إىل  حدث 

واملشاركة يف تشكيل القوة اجلديدة، تكمن يف ما ييل:
والتزامن  التكلفة  وانخفاض  والنفاذ،  الوصول  سهولة  وتعني  املرونة:  جاذبية   .١

والتطوع.
بني  ونفاذها  املادية،  وغري  املادية  احلدود  شفافية  وتعني  الشفافة:  احلدود  جاذبية   .٢

األوطان واملوضوعات واألفكار واألحداث.
٣. جاذبية الفرص اهلائلة: عرب اإلغراق املعلومايت والفائض املعريف والتنوع والتعدد.

٤. جاذبية متدد اهلوية: بام توفره من إغراء بناء السمعة املعنوية واهلوية العاملية، ويف الوقت 
نفسه القدرة عىل إخفاء اهلوية.

األوىل موقف املجتمع  ويمكن فهم هذه األطر التفسريية، من خالل مراجعة فكرتني: 
األمريكي من فكرة املؤامرة:

 يف دراسة أكاديمية ظهرت، مؤخًرا، حول تاريخ األكاذيب واألخبار املزيفة، وعالقتها 
املؤامرة،  بنظرية  لإليامن  ميًال  أشد  كان  األمريكي  اجلمهور  أن  تبني  السياسية،  باألوضاع 
يف أوقات الرصاع السيايس؛ إْذ وصلت ذروة هذا األمر يف أثناء اشتعال احلرب الباردة يف 
مت حركة احلقوق املدنية بأهنا جزء من مؤامرة دولية، ورد  الستينيات والسبعينيات؛ حتى اهتُّ
طرف آخر بأن اغتيال مارتن لوثر كنج هو جزٌء من مؤامرة كربى، كام أن الدراسات املسحية 
الوقت.  ذلك  يف  باملؤامرة  يؤمنون  كانوا  األمريكان  من   % ٦٠  - %٤٠ نحو  أن  إىل  ذهبت 
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إىل  النسب  تراجعت  كام  املؤامرة،  نظرية  بقوة  تراجعت  التسعينيات  وبداية  الثامنينيات  ويف 
٥% - ١٠ %. لكن يف بداية القرن اجلديد عادت نظرية املؤامرة بقوة جمدًدا، ووصلت ذروهتا 

يف السنوات األخرية. 
والثورات  التحوالت  عقب  وحتديًدا  العربية،  املجتمعات  يف  حدث  ما  الثاين؛  واملثال 
اإلعالمية،  احلرية  من  شرب  يف  العربية  املجتمعات  من  العديد  غرق  فقد  العربية (٢٠١١)، 
واستثمرت وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية يف إنتاج أسوأ أشكال االستقطاب والرصاع 

السيايس والديني والطائفي. 
ومن أغرب إحصاءات هناية العام، ما توصل إليه موقع التحقق من األخبار واالدعاءات 
السياسية، التابع لصحيفة الواشنطن بوست، واملسمى Fact Checker ، فقد أحىص ١٩٠٥ 
أكاذيب أو ادعاءات سياسية مضللة أطلقها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، خالل عامه 
األول يف البيت األبيض عرب اإلنرتنت؛ أي بمعدل ٥٫٥ كذبة يف اليوم الواحد، ونحو ١٥٨ 
الديمقراطية وال غري  يف الدول  العامل، ال  وهو ما مل يفعله زعيم آخر يف  كل شهر،  كذبة يف 

الديمقراطية، ومل يفعله رئيٌس أمريكي من قبله أيًضا. 

البيئة السياسية واإلعالمية العربية وجاذبية االستقطاب والتطرف 
تنامى اشتباك اإلعالم يف العامل العريب مع ظاهرة التطرف، عىل نحو واضح خالل العقد 
والتحوالت  الثورات  موجة  بعد  املاضية،  السنوات  خالل  تفاقًام  األمر  وازداد  املايض، 
العربية ، وبرزت صور عديدة دالة عىل حجم تفاقم هذا االشتباك، أمهها حدة االستقطاب 
السيايس واإلعالمي، وحتول العديد من املنابر اإلعالمية إىل منابر لنرش خطابات الكراهية، 

فقد أصبح اإلعالم جزًءا من األزمة الكربى التي أهنكت املجتمعات العربية.
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خربات اإلعالم يف االستقطاب السيايس  العريب - اإلقليمي 
قاد التطرف السيايس والديني يف املنطقة، إىل أشكال متعددة من االستقطاب السيايس، 

الذي سامهت فيه وسائل اإلعالم غري املستقلة بأشكال متعددة أبرزها: 
االستقطاب  حالة  الواضح  واملثال  الداخيل:  الطائفي  ـ  السيايس  االستقطاب  أوًال: 
الواسع الذي شهده العراق بعد االحتالل األمريكي ٢٠٠٣، فقد انقسمت وسائل 
وداعم  مؤيد  وبني  األغلب،  وهو  الشيعية،  للتيارات  ومؤيد  داعم  بني  اإلعالم 

للتيارات السنية.
ثانًيا: االستقطاب السيايس الرسمي  ـ السيايس الديني، مثل حالة االستقطاب السيايس 
يف مرص، يف سنوات الربيع العريب، بني النخب الرسمية والتيارات الدينية، وحتديًدا 

اإلخوان املسلمني.
عدة،  ساحات  إىل  امتد  الذي  العلامين،  والسيايس  ـ  الديني  السيايس  االستقطاب  ثالثا: 

مثل تونس وليبيا، وإن اختلف بأدواته.
االستقطاب  حالة  املعروف  ومثاله  اإلقليمي،  الطائفي  السيايس  االستقطاب  رابًعا: 

الطائفي بني السعودية وإيران.
هذه  وحتول  احلجم،  هبذا  والتطرف  االستقطاب  بظاهرة  اإلعالم  اشتباك  رّد  يمكن 

الوسائل إىل أحد أهم حمركات هذه الظاهرة، إىل املتغريات اآلتية: 
أن  معلوم  لالستقطاب:  العربية  اإلعالم  لوسائل  الذايت  واالستعداد  اجلاذبية  أوًال: 
اإلعالمية،  باملهنية  وال  باحلرية،  تتمتع  وال  مستقلة،  غري  أنظمة  هي  العربية  اإلعالم  نظم 
تتصارع  أدوات  أي  السلطة،  يد  يف  أدوات  إىل  تتحول  بسهولة،  جعلها،  ما  األغلب،  يف 
عليها السلطات والنظم السياسية، واإلرهابيون واملتطرفون، ومل تكن يف يوم أدوات يف يد 

املجتمعات. 
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ال حيتاج العامل العريب إىل خطة أو اسرتاتيجية جديدة؛ ملحاربة التطرف واإلرهاب، لكنه 
بالفعل بحاجة إىل خطة أو اسرتاتيجية جديدة؛ إلعادة بناء اإلعالم وإصالحه، وإذا ما تم 
يف  بدوره  فسيقوم  واستقاللية،  تامة  بمهنية  بعمله،  للقيام  له  املجال  وترك  اإلصالح،  هذا 

حماربة  التطرف.
عام ٢٠٠٩، أشار تقرير صادر عن مركز اإلمارات للدراسات االسرتاتيجية، إىل أن عدد 
الفضائيات العربية بلغ ٥١٠ قنوات تلفزيونية، باستثامر حجمه نحو ٦ مليارات دوالر. يف 
ا أن الفرق  املقابل حتقق هذه القنوات دخًال يقارب ٧٠٠ مليون دوالر فقط، ما يعني عملي�

هو استثامر سيايس. 
ويشري تقرير احتاد اإلذاعات العربية ٢٠١٥، إىل وجود نحو ١٣٢٠ قناة فضائية عربية، 
فقط،  سنوات  ست  نحو  خالل  املرة  ونصف  مرتني  تضاعف  الفضائي  البث  أن  بمعنى 
إىل  إحصاء (٢٠١٥)  آخر  ويشري   .%١١ نحو  منها  العام  للقطاع  اململوكة  القنوات  تشكل 
وجود ١٣٣ قناة عامة (حكومية) عربية مقابل ١٠٩٧ قناة خاصة ودولية، وأكثر القنوات 
 ٥٦ نحو  وعددها  الشاملة،  املنوعات  قنوات  هي  االختصاص،  حسب  انتشاًرا،  الرسمية 

قناة، ثم القنوات الرياضية (٣٣ قناة)، والقنوات التعليمية، والقنوات اإلخبارية والدينية.

ثانًيا: التدخل اخلارجي وصناعة الطائفية اإلعالمية:  
اختذ التدخل اخلارجي، الدويل واإلقليمي، يف البيئة اإلعالمية، أبعاًدا متعددة، منها رغبة 
العديد من الدول باستخدام وسائل إعالم ناطقة بالعربية كقوة ناعمة مؤثرة، بينام حاولت 
يف  ذلك  ويظهر  خطاهبا،  لتحمل  اخلاص؛  للقطاع  تعود  إعالم  وسائل  دعم  إقليمية  دول 

القنوات الفضائية واملواقع اإلخبارية اإللكرتونية. 
وتنامت القنوات اإلخبارية األجنبية الناطقة بالعربية يف سنوات العقد األخري؛ إذ وصل 
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عددها إىل ١٧ قناة رسمية. وعىل الرغم من السمعة املهنية املرموقة ملعظمها، غري أنه تبقى 
لتلك الفضائيات سطوهتا يف أوقات األزمات واحلروب واالضطرابات، وتنافس بقوة الـ 
٦٨ قناة إخبارية عربية، ولقد أثبت العديد من الدراسات، أن بعض هذه القنوات تنحاز، 

يف أوقات األزمات، إىل أجندات حمددة، كام حدث يف الربيع العريب.  
أما الشكل الثاين فهو االستثامر السيايس اإلقليمي يف الصناعة اإلعالمية، ويبدو واضًحا 
يف التنافس اإليراين السعودي لدعم قنوات تعرب عن خطابات دينية بعينها، عىل غرار حالة 
االستقطاب الرتكي املرصي يف السنوات األخرية، وحالة االستقطاب اخلليجي ـ القطري. 
لقد أّدى سقوط عدد من األنظمة العربية التقليدية، بدًءا من النظام العراقي سنة ٢٠٠٣، 
صوره  بأقسى  احلقيقة  صندوق  فتح  إىل   ،٢٠١١ عام  والليبي  اليمني  النظامني  إىل  وصوًال 
نظام  املتحدة  الواليات  أسقطت  إْذ  الرشيد؛  غري  والثقايف  الديني  التنوع  إدارة  واقع  عن 
ا هائًال أصبح هو املحرك األسايس  صدام حسني، وفتحت، مع هذا السقوط، خمزوًنا طائفي�

لسياسات وتفاعالت املنطقة عىل مدى السنوات الالحقة إىل اليوم. 
يتبع هلا  هيئة  العراقي»، بوصفها  «شبكة اإلعالم  العراق  اإلدارة األمريكية يف  وأنشأت 
عدد من القنوات، من ضمنها «قناة العراقية»، التي ُعّدت أحد أبرز حمركات اخلطاب الطائفي 
املعرب عن الطائفة الشيعية، وكانت هذه األحداث بداية الزدحام الساحة العراقية بعرشات 
الوسائل اإلعالمية ذات املحمول الطائفي. ومع ازدياد االنقسام السيايس واالجتامعي، عىل 
اإلعالم  حضور  ازداد  القاعدة،  وظهور  العراق،  بانقسام  هتديدات  وبروز  طائفي،  أساس 
ووجد  العربية،  املنطقة  إىل  امتد  بل  العراق،  حدود  عند  يتوقف  مل  الذي  املتطرف  الطائفي 
يف بيئة التحوالت والثورات العربية جاذبية عالية له، وحتديًدا يف املجتمعات املتنوعة التي 
عانت عىل مدى عقود من سوء إدارة التنوع الديني، وضعف بناء أنموذج للدولة التي تعمل 

لكل مواطنيها. 
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ثالًثا: االنتشار والتوسع اإلعالمي العريب: شهد اإلعالم العريب توسًعا غري مسبوق  خالل 
العقد األخري، فقد كانت املنطقة العربية من أكثر مناطق العامل يف توسع البث الفضائي، من 
نحو ٤٥٠  قناة فضائية يف عام ٢٠٠٩ إىل نحو ١٤٠٠ قناة فضائية عام ٢٠١٦، فقد توسع 

حجم الفضاء التلفزيوين العريب خالل مخس سنوات أكثر من ثالثة أضعاف. 
وعىل الرغم من أن تقرير احتاد اإلذاعات العربية يرصد نحو ١٠٠ قناة دينية فقط، وهي 
القنوات املرخصة أو التي تعلن عن نفسها أهنا دينية، إال أن الرصد الفعيل يشري إىل وجود 
نحو ١٦ % منها دينية ؛ فبعد أن كانت هناك ٤٣ قناة دينية عام ٢٠٠٩، وصلت إىل ١٤٣ 
قناة عام ٢٠١٢، ونحو ١٦٠ قناة عام ٢٠١٤، وهذه القنوات ذات مضامني دينية مبارشة.

تصنف هذه القنوات إىل منابر إعالمية موزعة عىل املذاهب الدينية اإلسالمية، من سنة 
وشيعة وغريها، إىل جانب قنوات لطوائف دينية مغمورة وغري معروفة. ويف املجمل، يمكن 
متييز خطاهبا األيديولوجي والطائفي بسهولة، إضافة إىل وجود جمموعة أخرى من القنوات 
الشعبي  الدين  تعبريات  تتبنى  ومعظمها  الدين،  باسم  والشعوذة  بالدجل  املتخصصة 

اإلسالمي.
فقط   %  ٨ ونحو  اخلاص،  للقطاع  مملوكة  القنوات  هذه  من   %  ٩٢ نحو  أن  واملالحظ 
لكن  تلفزيونية،  قنوات  متلك  حكومية  هيئة   ٢٨ هناك  أن  أي  مبارش،  بشكل  للحكومات 
التي  القنوات  ملئات  التمويل  مصادر  عن  نبحث  حينام  عديدة  مرات  سيتضاعف  الرقم 
الفضاء  الديني يف  اهلجوم اإلعالمي  األحوال، يفتقد هذا  كل  ويف  اخلاص.  القطاع  يديرها 
قناة  أي  واضحة؛  مهنية  أسس  عىل  تعمل  الدينية  بالشؤون  متخصصة  وسيلة  أي  العريب 
متخصصة بالشؤون الدينية تتتّبع أخبار األديان وُتعّرف هبا، وترشح القضايا الدينية وتتابع 

أخبار الرصاعات الدينية عىل أسس مهنية.
هذه  هائًال خالل  اإلنرتنت  نموا  عىل شبكة  الرقمي، شهد حمتواه العريب  املستوى  عىل   
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الفرتة (٢٠١١ إىل ٢٠١٣) إْذ جتاوز ٢٤٠٠%، وعىل الرغم من أنه ال يوجد تصنيف علمي 
حول هذه املضامني، لكن من الواضح سيطرة اخلطاب الديني اجلديد عليها.

رابًعا: أصبحت وسائل اإلعالم العربية رهينة رأس املال واجتاهات رجال األعامل اجلدد، 
وأخفقت يف جتاوز القاعدة األوىل يف بناء املهنية، يف الفصل بني التحرير وامللكية.

نحو  و  العربية،  الفضائيات  من   %  ٩٢ يملك  الذي  العريب  اخلاص  القطاع  يستطع  ومل 
نامذج  يبني  أن  الرقمية،  الصحافة  من   %  ٩٨ ونحو  اليومية،  العربية  الصحافة  من   %٩٤

اقتصادية ناجحة تقوم عىل املهنية والقدرة عىل املنافسة وكسب ثقة املجتمع.
اخلاص،  للقطاع  تلفزيونية  قناة   ١٢٠٠ نحو  بني  من  أن  إىل  الدراسات،  إحدى  ذهبت 
هناك ١٠ % منها  فقط ال خترس أو حتقق بعض األرباح، والباقي يعتمد عىل مصادر متويل 

غري معلنة للجمهور.
العربية  التحوالت  أبرزت  العربية:  االنتقالية  املجتمعات  يف  والرصاع  اإلعالم  خامًسا: 
العصبي  اجلهاز  دور  الوسائل  هذه  متارس  وكيف  اإلعالم،  لوسائل  الناعمة  القوة  حجم 
السيايس  املجتمع  أطراف  بني  حمتدمة  املعركة  تزال  وما  واملؤسسات؛  والنخب  للناس 
التقليدي يف السيطرة عىل هذه املنابر احلديثة، فقد الحظنا كيف خبت قوى التغيري احلقيقية، 

وتراجعت منذ هناية املرحلة األوىل من «الربيع العريب»؛ ألهنا بال منابر.
من  جعل  الذي  وهو  وأخرجه،  الديني  الراكد  حرك  الذي  هو  السيايس  التطرف  إن 
الصحافة ووسائل اإلعالم، يف أحيان كثرية، أدوات يف أيدي املتطرفني السياسيني والدينيني، 
استدعى  الذي  هو يف التطرف السيايس  وال فرق؛ بمعنى أن جوهر األزمة وبيت األرسار 
حجم  إىل  تشري  احلقيقة  هذه  والثقافة؛  اإلعالم  أدوات  أجله  من  ووظف  الديني،  التطرف 
األمية الديمقراطية والفقر السيايس الذي ما يزال يمنع شعوب هذه املنطقة من إنشاء دول 

لكل مواطنيها، تؤسس عىل التعدد املبدع، وحترتم التنوع وحترص عليه.
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السياسية  البيئة  يف  اإلعالم  وسائل  مع  تفاعل  وكيف  العريب،  الشباب  حالة  لنأخذ 
ردة  خلق  يف  التقليدي،  املجتمع  داخل  والرصاع  االستقطاب  أسهم  وكيف  االستقطابية، 

جديدة، وجعل من الشباب أكرب ضحاياه وهم الذين يفرتض أهنم رأس التغيري.
جمتمعات شبابية أكثر حمافظة وميًال إىل املايض والتدّين، وأكثر رغبة يف االحتجاج   .١
مهم  الرتاث  بأن  يعتقدون  العريب  العامل  يف  الشباب  أرباع  ثالثة  من  أكثر  واحلركة: 
يف حياهتم، من دون أي متييز بني الرتاث احلافز والرتاث العبء، إىل جانب وجود 

دعم قوي وسط الشباب لإلسالم السيايس.
آخر  خالل  التنمية  بفعل  حتققت  التي  الثقافية  اإلنجازات  بعض  من  الرغم  وعىل   
إضافة  اجلنسني،  بني  املساواة  إىل  والدعوات  املدنية،  املشاركة  مثل  عقود،  ثالثة 
العربية  واالنتفاضات  الثورات  موجات  شكل  الذي  والثقايف  الفكري  املزيج  إىل 
ا يف تكوينه الفكري والثقايف، وقدمت  ٢٠١١، عاد الشباب العريب حمافًظا وتقليدي�
املرحلة الثانية من الربيع العريب الدليل عىل ذلك؛  فام يزال الشباب العريب، بحسب 
املؤرشات العاملية (مسح PEW) أقل دعًام للمساواة بني اجلنسني،  وأكثر غموًضا 
األبوية  للقيم  طاعة  وأكثر  تساًحما  وأقل  الدولة،  عن  الدين  لفصل  تأييًدا  وأقل 

التقليدية، وأكثر قدرة عىل االستقطاب.
الشباب  أن  صحيح  الشباب:  يف  وأيديولوجي  فكري  وفراغ  احلركة  عىل  قدرة   .٢
 ،٢٠١١ سبقت  التي  االحتجاجية  للحركات  األسايس  املحرك  كانوا  العرب 
واستمر حضورهم يف االقتتال ويف احلروب، لكنهم كانوا يفتقدون فلسفة التغيري، 

بل إهنم ذهبوا إىل التغيري بال محولة فكرية وبال غطاء أيديولوجي. 
استمرار التهميش السيايس واالبتعاد االجتامعي للشباب بال إنتاج بديل فكري أو   .٣
طريق جديد: وسط جمتمعات راكدة يسيطر عليها اخلوف من املستقبل، وترتاجع 
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موجة  أن  من  الرغم  وعىل  وعنيفة.  ومستبدة  هشة  وسلطات  العامة،  الثقة  فيها 
أيضًا،  وقودها  وكانوا  الشباب  قادها   (٢٠١١) العربية  واالنتفاضات  الثورات 
الوزراء يف  إىل أن معدل أعامر   فإن تقرير التنمية اإلنسانية العربية (٢٠١٦) يشري 

احلكومات العربية يف حدود ٦٢ عاًما.
االنتقال إىل جمال عام حركي احتجاجي وجمال عام افرتايض: ويبدو ذلك يف ازدياد    .٤
عدم الرضا عن الواقع والذات،  وانتشار مشاعر اخليبة واليأس والنقمة، وزع قلة 
واالقتصادي،  السيايس  الفشل  الستمرار  ونتيجة  العريب.  الشباب  وسط  احليلة 
انعكس عدم الرضا يف القيم االجتامعية والثقافية، ويف التكوين الفكري للشباب؛ 
إْذ ازدادت النزعات نحو األبوية، مع مساندة أقل للتسامح وقبول التنوع وللعمل 

املدين.
العودة إىل املرجعيات الفكرية واالجتامعية األولية والتقليدية: يف املحصلة، كانت   .٥
النتيجة الكربى للتهميش السيايس، واملعاناة االقتصادية، وفشل العديد من أدوات 
التغيري، ميل الشباب إىل العودة نحو املرجعيات التقليدية الكربى، بحًثا عن األمان، 
وعن فرص جديدة متمثلة يف املزيد من التدّين الراكد (التدين االجتامعي)، والتدين 
اجلامعات  إىل  العودة  عن  فضًال  بقوة،  الطائفية  وبروز  السيايس)،  الفاعل (التدين 
وأصبح  الوضع  تفاقم  ثم  واجلهويات،  والعائالت  العشائر  مثل  األولية  املرجعية 

الرصاع يدار عىل تلك املرجعيات.
العريب،  الشباب  أصبح  األخري،  العقد  خالل  الذات:  عن  التعبري  يف  أكرب  قدرات   .٦
بفعل وسائل االتصال اجلديدة أكثر تعبًريا عن الذات، ونالحظ أن املحتوى العريب 
عىل اإلنرتنت قد تضاعف منذ عام ٢٠٠٩ نحو ست مرات، إال أن القيم املرتبطة 
عىل  العريب  املحتوى  جيعل  الذي  األمر  وحمافظة،  تقليدية  قيًام  تزال  ما  التعبري  هبذا 
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الواقع  أزمات  إنتاج  ويعيد  الرداءة،  من  يعاين  الشبـاب،  ينتجه  الذي  الشبكة، 
العريب. 

إن نسب وصول الشباب العريب إىل اإلنرتنت واستهالكهم املنتجات الرقمية، وتفاعلهم 
مع وسائل اإلعالم اجلديدة، هي األعىل يف الدول النامية، وهي أعىل من املعدالت العاملية، 
وهنا تكمن املشكلة يف نوعية ما يتفاعلون معه، وما ينتجونه وبأّي قيم؛ إذ حيصل ٦٠% من 
الشباب العريب عىل أخبارهم من املصادر الرقمية، وأكثر من ٦٠% هلم حسابات عىل مواقع 

التواصل االجتامعي.

أساليب وأدوات االستقطاب اإلعالمي يف البيئة العربية: 
لتوظيف  واألفكار؛  واالقتباسات  الوقائع  كل  عن  البحث  عرب  اآلخر:  شيطنة   .١

االنتقائية والتكرار وأنصاف احلقائق بغية شيطنة اآلخر. 
التضليل والكذب السيايس: وهو أداة تقليدية يف صناعة االستقطاب السيايس، من   .٢
لتحقيق  اإلعالم  خالل  من  األكاذيب  السياسيون  استخدم  ولطاملا  اإلعالم،  خالل 
أزمة  من  يعاين  اليوم  إعالم  لكن  وغريمها،  وترششل  هتلر  كذب  فقد  املصالح، 
أخالقية، وأزمة يف االستقاللية، ما جعله طيًعا أكثر للتضليل وصناعة االستقطاب.

صك  عىل  بالقدرة  اإلعالم  يوصف  اللغة:  وتوظيف  واملصطلحات  املفاهيم  صك   .٣
املفاهيم اجلديدة، وحينام نستخدم لفظ الصك فنحن نقصده؛ ألن ما يقوم به اإلعالم 
يشبه صك العملة، فهو جيعل املفاهيم واملصطلحات متداولة وذات قيمة، ويمنحها 
ت  الطريقة التي يستخدم هبا اإلعالم  رشعية ووزًنا كام احلال مع العملة، ولطاملا ُعدَّ
احلوثي أو  اللغة واملفاهيم أداة من أدوات االستقطاب. خذ عىل سبيل املثال مجاعة 

حمور املامنعة أو قوات الرشعية:
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ـ صك مفاهيم جديدة.  
ـ استخدام مفاهيم يف سياق ما.  

ـ تعديل وتغيري دالالت املفاهيم.   
القوى  تصنيف  عىل  االستقطايب،  اإلعالم  يقوم  األدوار:  والتنميط ورسم  التصنيف   .٤
اإلسالم  الشيعية،  (املليشيات  مثل:  بصفات  ووصفها  واملجتمعات،  بل  السياسية، 
اجلهادي السني)، وإصباغ الصور النمطية وتعميمها، وإضفاء األدوار عىل الفاعلني 

السياسيني، سواء كان ذلك خيدم السياق أو ال خيدمه. 
السيطرة والتحكم يف شبكة اإلنرتنت: طورت النظم السياسية والتيارات السياسية   .٥
التواصل  مواقع  وحتديًدا  الشبكة،  عىل  للسيطرة  حماولة  يف  متعددة،  خربات 
االجتامعي، فنحن نسمع اليوم عن جيوش إلكرتونية وذباب إلكرتوين، كام تستخدم 
احلسابات املزيفة عىل شبكات اإلعالم االجتامعي، وغريها من أذرع تتحكم بالفضاء 
االفرتايض، وحتاول تصنيع الرأي العام، ما جعل استقاللية الشبكة يف هذا اجلزء من 

العامل جمرد كذبة. 
اجلامعات الصاروخية: وقد تبلورت نتيجة الظاهرة اإلعالمية الرقمية، وحتديًدا عىل   .٦
الشبكات االجتامعية، وبروز قوة الناشطني واملؤثرين أو قوى اجتامعية أو سياسية أو 

ا لكّن هلا تأثًريا كبًريا.   دينية، ولربام كانت حمدودة عددي�
املشهد  هيمنة  باختصار  أو  الذهبية:  االقتباسات  وصناعة  التلفزيوين  املشهد  قوة   .٧
التلفزيوين؛ إْذ  برزت قيمة األخبار ذات البعد االستعرايض أو املشهدي، عىل حساب 
قيم إخبارية أخرى، فاملشهد يذهب نحو اإلشارة ولفت االنتباه، مثل مشاهد عبور 

الدبابات األمريكية هنر دجلة، ومشاهد ثورات «الربيع العريب». 
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ـ الرأي والرأي اآلخر: اتبعت الشاشات العربية هذه األداة حتت عنوان «توسيع حرية 
التعبري»، يف وقت تعمق فيه االستقطاب واالنقسام السيايس واملجتمعي. 

ـ الدراما واإلثارة: تتجه األخبار التلفزيونية نحو املشاهد الدرامية واملثرية، التي قد يأيت 
هبا أحياًنا التحرير االنتقائي.

ـ «االقتباسات الذهبية  املثرية» املكررة التي عادة ما ختاطب العواطف، عىل غرار (هرمنا، 
بيت بيت دار دار زنقة زنقة ، وثالجة السييس). 

ـ التفاعل عىل حساب العمق: تنجذب األخبار التلفزيونية نحو التفاصيل والتداعيات 
وردود األفعال عىل حساب التغطيات العميقة. 

ـ  مراسلون أبطال: متيل األخبار التلفزيونية أزيد فأزيد، إىل تقارير املراسلني األكثر إثارة 
وقدرات استعراضية؛ إْذ جعل البث املبارش من املراسلني أبطال القصص اإلخبارية، أكثر 

من الفاعلني، وأبرز التلفزيون شخصيات إعالمية متس بتقاليد املهنة وأصوهلا. 
التسعينيات،  هناية  حتى  العريب  العامل  يف  الرسمية  التلفزيونية  القنوات  أخبار  بقيت  لقد 
رؤساء  به  يقوم  ما  الليل  يف  األخبار  مذيعو  يروي  إْذ  للناس؛  ا  حقيقي� شيًئا  تقول  وال  مملة 

احلكومات يف النهار، ويصبغون عىل أفعاهلم هالة من التقدير. 
وبقي االجتاه السائد يف تقييم دور اإلعالم الرسمي العريب حتى عام ٢٠١٠ أنه أداة يف 
األخبار  ثقافة  يف  اإلخبارية  القنوات  أحدثته  الذي  االنفتاح  من  الرغم  وعىل  السلطة.  يد 
مصادر  يف  تارخيي  تغيٍري  إحداث  يف  يوفق  مل  الرسمي  اإلعالم  أن  إّال  العريب،  العامل  يف 
إىل  املطاف  هناية  يف  وحتول  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية  عن  العريب  املجتمع  معلومات 

أداة لالستقطاب، وجزء من أدوات الرصاع. 
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ما العمل؟
إن أي خطة أو اسرتاتيجية إعالمية؛ ملكافحة التطرف أو االستقطاب السيايس الشديد، 
اإلعالم  سواء  اإلعالم،  إصالح  يف  قدًما  مضينا  وكلام  اإلعالم.  إصالح  من  تبدأ  أن  جيب 
العام أو إعالم القطاع اخلاص أو اإلعالم املجتمعي، ساهم اإلعالم وقام بدوره يف مكافحة 
التطرف، وتوقف عن التحول إىل منرب للتحريض أو خللق االنقسام املجتمعي، أو إىل أداة 

لنرش الكراهية.. ويمكن حتقيق ذلك من خالل اآليت:
تكريس املهنية: من خالل القيام بالعمل باحرتاف، كام جيب أن حيدث ذلك من دون   .١
الصحافية  والقيم  املعايري  خالصة  فهي  اإلعالمية  املصداقية  أما  تزييف.  أو  تدخل 
وعدم  والتوازن  األخطاء،  وجتنب  الدقة  تعني  وهـي  مجيًعا،  واألخالقية  املهنية 
االنحياز واملوضوعية، علًام أن املرحلة الراهنة، التي يشهدها اإلعالم العريب، تعاين 
من فوىض كبرية. وعىل الرغم مما يشهده اإلعالم من أزمة مهنية والتباس واضح يف 
وأكثر  تأثًريا  أزيد  بدور  للقيام  كبرية  فرص  عىل  ينطوي  العريب  اإلعالم  فإن  األداور 
وتعد املهنية حجر األساس، وهو ما  العربية،  يف حتديث املجتمعات  وإنصاًفا  نزاهة 

يتطلب:
يف  الصحافة  تعليم  نظم  إصالح  والتدريب:  والتكوين  التعليم  نظم  إىل  العودة  أ. 

اجلامعات واملعاهد واملدارس العربية، بغية بناء صحافيني أكثر مهنية وكفاءة.
ب. العودة إىل أساسيات الصحافة: يف خضم القفزة التكنولوجية اهلائلة، يف جمال   
إىل  العودة  إىل  بحاجة  غدونا  جديدة،  ووسائط  وسائل  وظهور  الرقمي،  اإلعالم 

التقاليد املهنية واألخالقية يف مجع األخبار وتقديمها للجمهور.
مبدأي  عىل  العربية، قائمة  األخبار  غرف  جديدة يف  ثقافة  التفكري يف نرش  ج.إعادة   

الدقة والتحقق كأساس متني للمصداقية.
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تتوفر  أن  املجال  هذا  يف  تعني  االستقاللية  استقالليته:  وضامن  اإلعالم  بيئة  إصالح   .٢
الضامنات كي يعمل اإلعالم للصالح العام، وأن يبني نامذج اقتصادية ناجحة تغنيه 

عن تلقي الرشى السياسية. 
التحول  دول  يف  وعاجلة  أساسية  مهمة  اإلعالم  وسائل  ملساءلة  نظم  تطوير   .٣
الديمقراطي، كام احلال يف رضورة تطوير منهجيات وأدوات علمية؛ لتقييم ورصد 

اإلعالم، ومتابعة أدائه املهني واألخالقي.
نرش الرتبية اإلعالمية للجميع، وإدخاهلا يف النظم التعليمية يف العامل العريب ؛ إلفراز   .٤

مجهور يملك معرفة وحاسة نقدية حيال أداء اإلعالم، وذلك من خالل:
واملراهقون  األطفال  خالله  من  يتعلم  الذي  املنظور  تعني  التي  اإلعالمية  الرتبية  أ . 
والشباب والكبار التعامل مع وسائل اإلعالم بشكل مستقل، من خالل فهم اإلعالم 
املعارص. وهذه مسألة ُحسمت لدى الكثري من املجتمعات، علًام أن واحدة من أكثر 
سامت التلقي لدى اجلمهور العريب هي السلبية وقوة التفاعل يف اآلن ذاته، ما جيعل 

حاجتنا إىل الرتبية اإلعالمية أكرب من حاجة غرينا.
ب . تأخرنا كثريا يف االنتباه إىل رضورة دمج مفاهيم ومبادئ الرتبية اإلعالمية، ومنها 
نستغرب  ال  أن  علينا  لذا،  العربية؛  التعليمية  النظم  يف  الرقمية،  اإلعالمية  الرتبية 
لوسائل  املعارص  االنفجار  مع  اجلديدة  واألجيال  شبابنا  هبا  يتعامل  التي  الطريقة 
اإلعالم، وحتديًدا اإلعالم االجتامعي، سواء يف املحتوى الذي تنتجه وسائل إعالم 
أمهية  عىل  الكبري  واملثال  اآلخرون،  املستخدمون  ينتجه  الذي  املحتوى  أو  حمرتفة، 

الرتبية اإلعالمية هو الطريقة التي يتعامل هبا الشباب مع حمتوى التطرف.
هؤالء  يملك  هل  اإلعالم؟  وسائل  مع  الصغار  والشباب  النشء  يتعامل  ج.كيف 
الشباب القدرة عىل تكوين رأي مستقل حول األحداث التي جتري يف البيئة املحيطة 
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مستقل،  بشكل  احلكم،  الشباب  هؤالء  يستطيع  هل  وبالتايل:  البعيدة؟  وتلك  هبم، 
عىل األحداث والتطورات؟ ومتى يتمكن هؤالء الشباب من تكوين موقف نقدي 
إزاء املضامني التي تقدمها وسائل اإلعالم؟ وكيف يمكن للشباب الصغار التعامل 
عىل  التفاعلية  واملنصات  االجتامعي  التواصل  شبكات  يف  إجيايب  بشكل  والتفاعل 
اإلنرتنت؟ وكيف يمكن أن يستخدم هؤالء التطبيقات اجلديدة لصاحلهم ومن أجل 
بوجود  واالعرتاف  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  مراعاة  من  املعقول  وباحلد  جمتمعهم، 

اآلخرين، وتقدير قيم التعدد واالختالف؟
األطراف  متعدد  اشتباك  ثمة  واألديان:  اإلعالم  وسائل  بني  للعالقة  أخالقية  مبادرة   .٥
إىل  تقود  ما  عادة  التي  والتطرف  الدين  قضايا  مع  اإلعالم  وسائل  تعامل  حول 
االستقطاب، ما جيعلنا بحاجة ماسة إىل وضوح أخالقي، يف األداء اإلعالمي، يضع 
أجندات  يف  اإلعالم  وتوظيف  اإلعالمية،  واالستقاللية  املهنية  بني  فاصلة  مسافة 

سياسية باسم حماربة التطرف واإلرهاب أو الدفاع عن األديان.
ضامنات  تطوير  عىل  العمل  والتطورات  الراهنة  الظروف  فيه  تفرض  الذي  الوقت  يف 
حقيقية حلامية حرية التعبري يف مواجهة التطرف الذي تفرضه القوى الظالمية، فإن ثمة أسئلة 
تبقى مرشوعة: متى تكون حرية التعبري يف خدمة الدعاية السياسية؟ ومتى يامرس اخلطاب 
اإلعالمي االستفزاز املربمج الذي يعرب عن برنامج طرف واحد من أطراف الرصاع؟ هل 

الرموز الثقافية والدينية لدين ما أو قومية، أقل قداسة واحرتاًما من قومية أو دين آخر؟
حتتاج وسائل اإلعالم املستقلة إىل مبادرة أخالقية جريئة، فاملشهد، اليوم، يعرب عن أزمة 
أخالقية يشهدها اإلعالم، ال يمكن التسرت عليها حتت عناوين حرية التعبري. وحيدث ذلك 

وسط موجة ظالمية من االستقطاب  والتطرف والعنف واإلرهاب.
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فــــي  الثقافــي  التحقيـــب  إشكـــــــــاالت 
العربيـــة والـجزيرة  الـخليــــج  بلـــدان 

د . حسن مدن *

عامة،  والثقايف  األديب،  التاريخ  ذلك  يف  بام  التاريخ،  دراسة  عند 
املسألة  أو  الظاهرة  يف  التطور  مراحل  تتبع  بغية  التحقيب؛  يلزمنا 
يف  النكوص)  حتى  (أو  الصعود  أوجه  لرؤية  البحث؛  موضوع 
مسارها، وللوقوف عىل أوجه االختالف بني مرحلة وأخرى، وإىل 
أي درجة يمكن القول إن مرحلة تالية تشّكل امتداًدا، ولو يف بعض 
األقل  عىل  أو  معها،  قطًعا  تشّكل  إهنا  أو  سابقة،  ملرحلة  األوجه، 

انعطافة نوعية متّيزها عام سبقها.
أو  يطول  قد  الذي  الزمني،  املقطع  هي  اللغوي  معناها  يف  «احلقبة 
املتغّريات  عىل  املنطوي  التاريخ  يف  متتد  زمنية  كتلة  فهي  يقرص، 
اإلنسانية، يف تلك احلقبة، وما يتوّلد عنها من رصاعات وتأثريات. 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٤ /٩/ ٢٠١٨. 
* مفكر بحريني، واألمني العام السابق للمنرب الديمقراطي التقدمي.
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مفهوم  إبعاد  وبالتايل  العام،  التاريخ  يف  األصيل  انغراسها  مراعاة  فيجب  األدبية  احلقبة  أما 
سكونية احلقبة وتعاليها عىل األفعال التي تتعالق معها».(١)

وبني الباحثني من اعتمد التشاهبات األيديولوجية أو الدينية أو اللغوية أو األسلوبية أو 
«ذات  املؤرخني  واجتهاد  بحث  خالصة  عنده،  احلقبة،  لتصبح  التارخيية؛  أو  املوضوعاتية 
االسم.  يف  شاركتها  إن  حتى  أخرى،  حقبة  أي  مظاهرها  كل  يف  متاثلها  ال  خاص،  مدلول 
مدة  بالطبع،  إهنا،  معني؛  بمدلول  املعارصين،  املؤرخني  مفهوم  يف  احلقبة،  ترتبط  وهكذا 
الفعاليات  من  معني  بمستوى  مرتبط  حمدد،  تقويم  إىل  منسوبني  تارخيني  بني  فاصلة  زمانية 

البرشية (الفن، السياسة، أو اإلنتاج املادي أو األدب. إلخ). (٢)
ا ملعاجلة موضوع تاريخ األدب  ويعنينا يف هذه الورقة البعد اإلجرائي، بوصفه تصّوًرا نظري�
وتأطري  األدب،  تاريخ  وقائع موضوع  الستقصاء  جتريبية  علمية  ووسيلة  (والثقافة عامة)، 
هذا املوضوع. وجلوء الباحث يف تاريخ األدب (والثقافة) إىل هذه الوسيلة اإلجرائية، هدفه 
إقامة تصور لألعامل ذات الصلة املنجزة يف املايض، ذلك أن التحقيب يفيد يف وضع الزمن 
يف حقب خمتلفة ومتباينة، ووضع األدب (والثقافة) يف كتل زمنية عىل شكل حقب متتالية، 
وهنا ال بد من مراعاة العالقة بني األعامل األدبية املختلفة؛ العتبارها منفصلة عن التاريخ 
العام، ولكنها تستطيع أن تتحدد، من خالل إشكاليتها، كمجموعة من األعامل التي حتتوهيا 

احلقبة.
هناك مستويان، املستوى األديب يف خصوصيته، الذي يتكون من تاريخ خاص مستقل 
به، ومستوى التاريخ العام الذي يشمل املستوى األول، وهناك منهجان يف تناول املوضوع، 
لتاريخ  نظري  تصّور  عىل  والقائم  الذري،  املنهج  عليه  ُيطَلق  الذي  ذاك  هو  األول  املنهج 
األدب، مكون من عنرصين مها األدب والتاريخ، جيب حتليل كل منهام عىل حدة، ثم اجلمع 
هذا  يف  الرتكيبية  النتيجة  وتكون  بينهام.  التالزم  أو  والتوافق  التوازن  عن  والبحث  بينهام، 
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يف  األدب  تاريخ  تسقط  قد  بروابط   العنرصين  بني  النهاية،  يف  الربط،  حماولة  هي  املسلك 
مفهوم ميكانيكي يربز فيه بوضوح عنرص عىل حساب عنرص آخر.

أما املنهج الثاين فهو املنهج الدينامي أو التفاعيل الذي يفرتض تفاعل التاريخ واألدب 
التاريخ  يف  تقع  التي  التحّوالت  بحكم  طاقتها،  ختلق  واحدة  دافعة  قوة  ليكونا  (والثقافة)، 
واألدب، عندما يالمس الواحد منهام اآلخر. وعىل إثر ذلك، تتوّلد قوة جديدة، هي التي 
يمكن أن توصف بتاريخ األدب، حيث االختالف واالئتالف بينهام وبني األدب والتاريخ 
واضح، بحكم انحدارمها من مادتيهام، فأصبحت عنًرصا واحًدا، ومادة واحدة حتمل صفة 

العنرصين .(٣)
هناك خشية من الوقوع يف تطرفني أو وجهّي مغاالة، األول هو النظر إىل الفعالية األدبية 
كانت  لو  كام  املعني،  املجتمع  يف  االجتامعي  التطّور  سياق  عن  منفصلة  عامة  (والثقافية) 
منبتة الصلة عام يمور يف املجتمع من حتّوالت، ال بد وأن تكون هلا جتليات يف حقل اإلبداع 
والثقافة، بوصفه حقًال من حقول الفعالية اإلنسانية التي يمكن أن تكون معّلقة يف اهلواء، 
الذي  ذاك  فهو  الثاين  التطّرف  أما  متكاملة.  منظومة  أوجه  من  وجه  املطاف  هناية  يف  فهي 
ردها بشكل  والثقافة، التي ال يستقيم معها  اخلاصة باإلبداع  عن الدينامية  يمكن أن يغفل 
أو جمتمعي؛ ألن العالقة ها هنا عالقة معقدة، ويمكن ملثقفي  ميكانيكي إىل ما هو سيايس 
حقبة تارخيية أفلْت أن يستمروا يف أداء أدوارهم يف احلقبة التالية، غري متأثرين هبذا التحّول، 
إذا ما استعّنا بالتقسيم الشهري لغراميش بني من دعاهم باملثقفني العضويني، املرتبطني بصورة 
من  التقليديني  واملثقفني  مصاحلها،  لتنظيم  تستحدمهم  التي  املشاريع  أو  بالطبقات  مبارشة 

رجال دين ومعلمني وموظفني تنفيذيني، يواصلون فعل األشياء نفسها من جيل إىل جيل.
ليست هذه هي اإلشكالية الوحيدة التي تواجهنا عند البحث يف التحقيب الثقايف ملجتمع 
من املجتمعات، فقد نصادف جمتمًعا يتسم باجلمود والثبات، أو أقلها بالبطء يف حتوالته، ما 
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جيعلنا أمام مشهد ثقايف طويل ممتد، فال يمكننا العثور فيه عىل «تضاريس» تتيح لنا أن نقسم 
تارخيه الثقايف إىل مراحل أو حقب. وإذا كانت احلقبة التارخيية، أو الثقافية، يف جمتمع رسيع 
التطّور وعايل الديناميكية ال  تستغرق سوى عقود قليلة، فإهنا يف جمتمع يعاين من اجلمود أو 

الثبات أو البطء يف التحّول قد متتد إىل قرن، ال بل إىل قرون.
اجلميل  سّيار  الدكتور  طرحه  الذي  التارخيية  املجايلة  مفهوم  يستوقفنا  املجال،  هذا  يف 
يف كتابه الذي حيمل العنوان نفسه، مع عنوان شارح هو: فلسفة التكوين التارخيي (نظرية 
رؤيوية يف املعرفة العربية اإلسالمية)، األهلية للنرش والتوزيع، عّامن/ بريوت ١٩٩٩. يف 
الكتاب يقّدم املؤلف حتقيًبا جديًدا للتاريخ، يقوم أساًسا عىل تقسيم الزمن إىل صنفني من 
تدوم  الذي  كله  العرص  عىل  املؤلف  أطلقه  فاملاكرو  ومايكروات،  ماكروات  التقسيامت: 
منها:  واحد  كل  عمر  مايكروات،  عرشة  عىل  حيتوي  والذي  بالضبط،  سنة  ثالثامئة  حياته 
كاملة، من  كل جيل ثالثون سنة  األساس، فعمر  وتصّنف األجيال عىل هذا  ثالثون سنة، 

هنا فإن حصيلة امتداد األجيال، يف سياقها التارخيي، هي «املجايلة التارخيية».
معتمًدا  اثنني،  قسمني  إىل  املجتمع)  يف  فاعل  إنسان  (أي  اإلنسان  حياة  املؤلف  يقسم 
اآلجال واحتساب األعامر، فيحدد عىل أساس معطى احلياة عند اإلنسان، يف معدهلا العام 
يف  يعيش  اإلنسان  حياة  من  األول  فالقسم  سنة)،   ٦٥ – أي (٦٠  االجتامعية،  توارخينا  يف 
اإلنسان  حياة  من  الثاين  والقسم  للتكوين)،  سنة   ٣٠  =) سبقه  الذي  اجليل  ورعاية  إطار 
يبدع  وقد  لإلنتاج).  سنة   ٣٠  =) بعده  سيأيت  الذي  للجيل  ورعايته  املنتج  إطار  يف  يعيش 
اإلنسان يف سنواته األخرية من حياة تكوينه؛ ليحتسب ذلك عىل حمصلة إنتاجه، وقد يبقى 
اإلنسان منتًجا يف سنواته املضافة من حياة إنتاجه، ليحتسب ذلك عىل حمصلة إنتاجه أيضًا.

ومن أجل إنجاز املهمة، فحص املؤلف تواريخ الوالدات والوفيات (= اآلجال) لرموز 
العريب  الثقايف  تكويننا  حياة  بأن  ليستخلص  التاريخ؛  يف  اإلسالمية  واملعرفة  العربية  الثقافة 
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واملعريف اإلسالمي مقسمة إىل مخسة عصور كربى (وحصيلتها ١٥٠٠ سنة)، تبدأ يف سنة 
سنة  يف  وستنتهي  وسّلم)،  عليه  اهللا  صىل  الرسول  والدة  عىل  سنة   ٣٠ مرور  (بعد  ٥٩٩م 
٢٠٩٩م، منطلًقا من والدة اإلسالم (الذي يذكر بأن عرصين تارخييني قد سبقاه من اجلذور 
عمرمها يقّدر بـ (٦٠٠ سنة)؛ أي منطلقني من والدة املسيحية)! ولقد أتّم املؤلف تقسيمه 
حسايب،  حتقيبي  نحو  عىل  اإلسالمية  واملعرفة  العربية  الثقافة  لتكوين  فلسفته  يف  للعصور 

كالتايل: العصور اخلمسة: (التدوينية ـ العقالنية ـ املوسوعية ـ السكونية ـ النهضوية).
سنة،   ٣٠ جيل  كل  عمر  أجيال،  عرشة  عىل  برأيه،  حيتوي،  سنة)   ٣٠٠  =) عرص  كل 
وهذا  جيل،  كل  ومواصفات  سامت  هلام  اإلسالمية  واملعرفة  العربية  الثقافة  أن  مالحًظا 
مواصفات  وجتمعهم  جيل،  كل  أبناء  هبا  يتمّيز  التي  السامت  تلك  حيدد  الذي  هو  «النظام» 
ثقافية حمددة تتمّيز هبا رموز كل جيل. وعليه، فإن ذلك «النظام» حتدد فلسفته ثوابت «األبوة 
والبنوة»، أو كام أطلق عليها املؤلف مصطلح «األستذة والتلمذة»؛ إْذ «كل جيل هو تلميذ 

ملن سبقه، وأستاذ ملن يلحق به».
ولعل أبرز ما يلفت النظر يف هذا «املنهج» فصل املؤلف حياة التكوين يف املجايلة التارخيية 
و  ٥٩٩م  بني  عاشت  التي  األجيال  من  األربعني  بني  اإلسالمية،  ومعرفتنا  العربية  لثقافتنا 
١٧٩٩م، كونه رآها جامعة من السالسل العنقودية وأشجار العواصم الثقافية التي متّيزت 
ولكنه  سنة).   ١٢٠٠ األوىل ( =  األربعة  العصور  امتداد  عىل  واملسلمني،  العرب  حياة  هبا 
يفصل األجيال الالحقة، يف تكويننا احلديث إبان العرص التارخيي الذي نعيش فيه ونعارصه 
اليوم نحن أبناء األجيال احلديثة، وهو العرص الذي يعّمر ٣٠٠ سنة أيضًا، ضمن مسمّيات 
ثقافتنا  وأن  و٢٠٩٩،  ١٧٩٩م  بني  الزمني  سقفه  بأن  فريى  والتحديث،  كالنهضة  متعددة 
وتكويننا يف العرص احلديث قد اختلفا يف مدياهتام وعنارصمها عام حفلت به تكوينات تارخينا 
الطويل املؤلف من أربعني جيًال حتى ١٧٩٩م، ومنذ هذه النقطة التارخيية التي تعد مفصًال 
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يف املجايلة، كانت هناك سبعة أجيال عىل امتداد مائتي سنة للمرحلة ١٧٩٩، ١٩٩٩م (= 
حياة  من  واألربعون  السابع  اجليل  هو  اليوم  نعايشه  الذي  احلايل  اجليل  وأن  سنة)،   ٢٠٠
املجايلة التارخيية الكاملة واحلافلة، ولكنه اجليل السابع يف إطار العرص احلديث، وستتلونا 
يف القرن املقبل ثالثة أجيال، خيتتمها اجليل اخلمسون الذي سيقفل عرصنا يف سنة ٢٠٩٩(٤)
ويبدو التحقيب املنهجي للمراحل إحدى املعضالت التي يواجهها الباحث يف التاريخ 
الثقايف ـ االجتامعي ملجتمعات اخلليج العربية، حني يرغب يف تقسيم هذا التاريخ إىل حقب 
وتسهيل  الدرس،  موضوع  املادة  بسط  من  يتمكن  كي  األخرى،  تيل  واحدة  متتالية،  زمنية 
معرفة ما الذي مّيز كل فرتة زمنية عن األخرى من خصائص وسامت. وتنشأ هذه املعضلة 
من حقيقة أنه ينطبق عىل هذه املنطقة ما أرشنا إليه أعاله، من أهنا عاشت عزلة طويلة ممتدة، 
ما جعلها يف حال من اجلمود والثبات؛ أو أقلها بطء التحّول، فال نكاد نعثر، ونحن ندرس 
بني  نفصل  أن  أساسها  عىل  يمكننا  خمتلفة  تضاريس  نعده  أن  يمكن  ما  عىل  ا،  ممتد� تارًخيا 
مراحل، أو مرحلتني، سابقة وتالية، بحيث نلحظ مظاهر تغيري ملموس يعتد به ويربر مثل 

هذه التقسيم.
التحقيب الكبري احلاسم، لو ذهبنا بعيًدا يف التاريخ، هو ظهور اإلسالم يف جزيرة العرب، 
بام أحدثه من انعطافة تارخيية وحضارية كربى، حّق للتاريخ نفسه أن يقسمها إىل مرحلتني: 
ما قبل اإلسالم وما بعده. لكن ما إن انتقل املركز احلضاري العريب واإلسالمي إىل احلوارض 
أوجه  لتطبع  الثبات  حال  عادت  حتى  واألندلس،  والقاهرة  وبغداد  الشام  مثل  األخرى، 
ألكثر من  واقتصادها قائًام  اجلزيرة العربية  وظّل «نمط حياة بدو  العربية،  احلياة يف اجلزيرة 
ألف سنة، ومل يأخذ يف التغّري برسعة إال بعد األربعينيات واخلمسينيات من القرن العرشين». 
بيد أن الوهن الذي أصاب التنظيم العشائري مل يعن اندثار عامل صالت العشرية والدم من 
والتضامن،  التعاضد  بروابط  قبيلة  كل  أبناء  احتفظ  املدن  يف  فحتى  العربية،  اجلزيرة  جمتمع 
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األخرى  العشائر  أبناء  عىل  بنسبهم  ويتفاخروا  سوية،  ويعملوا  يسكنوا  أن  يؤثرون  وكانوا 
ونجاحاته  الفرد  دور  حتدد  والعشرية  الفخذ  صالت  وظّلت  األصل»،  «مقطوعي  عىل  أو 
وإخفاقاته، يف اجلهاز البريوقراطي واجليش والرشطة، بل وحتى يف ميدان األعامل» (انظر: 

فاسيلييف: تاريخ العربية السعودية ـ دار الفارايب، بريوت (بال تاريخ) صفحة ٥٤٧).
صحيح أنه ظّلت ثمة نزاعات وحروب وحركة تنقالت للقبائل من منطقة إىل أخرى، 
يف إطار اإلقليم الواسع الذي نعرفه باسم اخلليج واجلزيرة العربية. لكن مل يكن من شأن كل 
عصية  ظّلت  التي  املستقرة،  البنى االجتامعية  يطال  ا  انتقاًال (أو حتوًال) نوعي� حيدث  أن  هذا 
تذهب  ال  لكنها  اخلارجي،  املظهر  يف  تغريات  طالتها  وإن  حتى  به،  يعتد  تفكيك  أي  عىل 

عميًقا يف العصب.
عبد  األستاذ  يشري  ما،  نحو  فعىل  احلياة،  دينامية  من  قفًرا  كانت  املنطقة  أن  هذا  يعني  ال 
أّن  إىل   (١٠-١٢ بالكويت» (ص  العريب  املجتمع  عن  «حمارضات  كتابه:  يف  حسني  العزيز 
«ساحل اخلليج العريب، قبيل اإلسالم ويف صدره، كان آهًال بالسكان والقبائل التي تطلب 
سواحل  يف  وائل  بن  وبكر  وإياد  عامن،  تعمر  األزد  وكانت  سواحله،  عىل  واملياه  الرعي 
ر الثامر وباألخص التمر إىل جوف اجلزيرة».  البحرين وكاظمة وحوهلا، وكانت هجر ُتصدِّ
«واملالحظ يف تاريخ اخلليج العريب، أن السيطرة فيه تكون للدولة ذات القوة البحرية، التي 
من  احلقيقة  هبذه  أدرى  كانوا  العريب  الساحل  وسكان  مًعا،  وحتارب  تتاجر  أن  هبا  تستطيع 
سواهم، لذلك فقد اهتموا بالسفن وإنشائها، واعتمدوا عليها يف جتارهتم مع اهلند وإفريقيا، 
واخلامس  والرابع عرش  عرش  الثالث  القرن  يف  اخلليج  وازدهر  األفذاذ،  الربابنة  منهم  ونبغ 
عرش، وقامت عدة دول عربية يف مسقط وُعامن كانت متلك األساطيل البحرية الضخمة، 
التي مل متهد هلا سبيل التحّكم يف جتارة اخلليج فحسب، بل أنشأت هلا مستعمرات يف إفريقيا 

ما زالت حتى اآلن حتمل الطابع العريب، بل ما زالت زنجبار حتكمها أرسة عربية».
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عن  جاما  دي  فاسكو  سفينة  بوصول  باألفول  أخذ  اخلليج  يف  العريب  احلكم  نجم  لكن 
إىل  أدى  ما   ،١٤٩٨ عام  اهلند  إىل  طريقه  يف  العريب  البحر  إىل  الصالح  الرجاء  رأس  طريق 
يسيطرون  الُعامنيون  وكان  والعسكري،  التجاري  العرب  أسطول  عىل  فشيًئا  شيًئا  القضاء 
«البندقية  جتار  إىل  املالحون  ينقلها  ثم  مرص،  إىل  الرشق  جتارة  وينقلون  العريب،  البحر  عىل 
وجنوا»، فأدى نجاح فاسكو دي جاما إىل الكساد االقتصادي يف مرص، فقد حتّول الطريق 
يف  ارتكبوا  الرشق،  يف  إمرباطورية  إقامة  للربتغاليني  هتيأ  كام  غزوها،  للعثامنيني  وهتيأ  عنها 
الراسية  والسفن  مسقط  مدينة  كحرقهم  اجلرائم،  من  كثًريا  وتبعيتها  عليها  املحافظة  سبيل 

فيها، وجدعهم أنوف السكان والتمثيل هبم. (املصدر نفسه، ص ١٣ – ١٤).
اإلنجليز  علم  إن  فام  الدافئة،  اخلليج  مياه  يف  طويًال  املكوث  الربتغاليني  بوسع  يكن  مل 
الثروة،  هبذه  أوىل  أهنم  هلم  وبدا  الرشق،  من  الربتغاليون  اكتسبها  التي  الطائلة  بالثروات 
أخذت  أن  وبعد  «األرمادا»،  الضخم  إسبانيا  أسطول  عىل  القضاء  هلم  تّم  أن  بعد  وخاصة 
للبحث  الرشق؛  نحو  أنظارهم  وجهوا  حتى  ا،  دولي� طابًعا  تتخذ  البحرية  سيادهتم  مظاهر 
وضاق  الفرتة،  تلك  يف  االستعامرية  الضواري  بني  الرصاع  إطار  يف  الكسب  مصادر  عن 
الربتغاليون هبذا الضيف الثقيل ذرًعا، فأخذوا يضعون يف سبيل جتارته العراقيل، فأصدروا 

أمًرا بمنع املالحة يف اخلليج إال بإذن منهم، وكان املقصود هبذا األمر اإلنجليز خاصة.
بينام كانت عيون اإلنجليز مصوبة عىل املنطقة، كان الربتغاليون يواجهون ثورات متتابعة 
النهب  وبسبب  األهايل،  مع  انتهجوها  التي  التعسفية  السياسة  بسبب  البالد،  أصحاب  من 
والسلب للممتلكات، وهكذا واجه الربتغاليون ضيًفا جديًدا حياول أن حيل مكاهنم، وشعًبا 
 ،١٦٥٠ عام  اهنارت، ويف  أن  وما لبثت مقاومتهم  للتخلص من حكمهم،  الفرص  يتحّني 
وبعد معارك شديدة تّم للُعامنيني بقيادة اإلمام سلطان بن سيف إجالؤهم من اخلليج، بل 

تعقبوهم حتى سواحل اهلند وإفريقيا الرشقية. (املصدر نفسه، ص ١٨).
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ومل يكن اإلنجليز وحدهم من ناهض السيطرة الربتغالية يف الرشق من األمم األوروبية، 
للتعّرف  والرحالة  املكتشفني  بعثت  إْذ  الربتغاليون؛  بدأها  التي  نفسها  الطريقة  اتبعت  التي 
عىل مراكز الوجود الربتغايل وإمكانية إضعافها، وهذا ما نجده واضًحا يف كتب الرحالت 
اإلنجليزية واهلولندية والفرنسية والدنامركية. ويف هذه الرحالت احتل اليمن مكانة خاصة، 
إظهار  وعدم  إفريقيا،  حول  الدوران  بعد  اجلغرافية  الكشوف  خطوط  عىل  لوقوعه  وذلك 
أهله من العداء لألوروبيني ما كان يظهره غريهم من سكان اجلزيرة العربية، هذا فضًال عام 
كانت تتمتع به هذه البالد من سمعة تارخيية، ومن خصوبة أرضها ومالءمة مناخها الذي 

جيعل جمال الريادة أسهل مما كانت عليه املناطق األخرى يف اجلزيرة العربية.(٥)
مل يؤد اهتامم الغزاة األوروبيني هبذه املنطقة، مع تصاعد التنافس بني القوى االستعامرية 
محايتهم عىل املنطقة،  انتهى بنجاح الربيطانيني يف فرض  النفوذ يف العامل، الذي  عىل مناطق 
واهليمنة التي امتدت مديًدا عليها، إىل اهناء ما عانته املنطقة من عزلة، من دون املساس اجلدي 
بجوهر اهلياكل االجتامعية وأنامط العيش يف املنطقة، فلم يعُد اهلدف أكثر من استخدام هذه 
املنطقة رأس جرس لعملياهتم يف بلدان ومناطق أخرى، ومل يكلف املستعمرون أنفسهم عناء 
إقامة بنية حتتية حديثة، وإدخال اخلدمات التعليمية والصحية وسواها، ناهيك عن اخلدمات 

الثقافية التي كانت يف عداد الرتف.
الحظ طه حسني أن جزيرة العرب هي «مهد األدب العريب القديم، ويف شامهلا ووسطها 
اللغة  انترشت  وهتامة  ونجد  احلجاز  ومن  القرآن،  ظهر  احلجاز  ويف  اجلاهيل،  الشعر  ظهر 
العربية بام كانت حتمل من أدب ودين إىل بالد الرشق األدنى، فغمرت أكثره، وظّلت موطًنا 
من  مجيًعا  األموي  العرص  يف  الشعراء  فكبار  للهجرة،  األول  القرن  طول  اخلالص  لألدب 
ا يف العرص العبايس،  البادية أو من حوارض احلجاز ونجد. ومع أن العراق قد عظم شأنه جد�
ونبغت فيه مجاعة من الشعراء ـ منهم من أصله فاريس، ومنهم من أصله من هذه األخالط 
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السامية التي كانت تنترش يف العراق واجلزيرة والشام - فقد ظّل يف البادية شعراء ممتازون 
كانوا يفدون عىل اخللفاء والوزراء يف بغداد إىل أواخر القرن الثالث للهجرة».

لكن «الصلة األدبية بني جزيرة العرب وبالد الرشق العريب، انقطعت أو كادت. وعادت 
اجلزيرة العربية إىل ما كانت عليه قبل اإلسالم من عزلة تامة يف األدب، وشديدة يف السياسة 
الدولة  كانت  «فقد  حسني:  طه  يراها  إدارية  أسباب  ولذلك  احلياة».  مظاهر  من  وغريها 
ا؛ ألهنا  األموية عربية خالصة. وكان خلفاء بني أمية ينظرون إىل جزيرة العرب نظًرا خاص�
موطن األرستقراطية احلاكمة من جهة، وألهنا موطن األمة التي ُيستَمدُّ منها اجلند من جهة 
أخرى، فليس غريًبا إذن أن تكون اجلزيرة العربية أشد بالد اإلسالم امتياًزا يف ذلك الوقت. 
كانت موطن الرؤوس املفكرة، وموطن األيدي العاملة يف إقامة الدولة. كانت حاكمة وكان 
غريها من البالد حمكوًما. فلام قامت الدولة العباسية تغّري كل يشء؛ ألن هذه الدولة قامت 
التي  هي  وأصبحت  العرب،  جزيرة  مقام  خراسان  فقامت  وتدبريهم.  الفرس  أكتاف  عىل 
وعامل  باجليش  العاملة  وباأليدي  القرص،  ورجال  بالوزراء  املفكرة،  بالرؤوس  الدولة  متدُّ 

الدواوين. وقد ُأقيص العرب شيًئا فشيًئا عن اجليش والدواوين».
وهناك أسباب اقتصادية أيضًا برأيه: «فلم تكن بالد العرب تشبه، يف خصوبة األرض 
ومل تكن  اخلالفة.  ويئست هي من  الدولة  اإلسالمية، فأمهلتها  وغنى الثروات، بقية البالد 
املواصالت بينها وبني عاصمة اخلالفة منظمة وال سهلة، فليس عجيًبا أن تضعف العالقة 
ا. أضف  بينها وبني مركز احلكومة اإلسالمية يف بغداد شيًئا  فشيًئا حتى انقطعت انقطاًعا تام�
إىل ذلك أن تغلب الفرس والرتك عىل بغداد مل يكن من شأنه أن حيتفظ بالعالقة بني جزيرة 
الغنى  من  تكن  مل  نفسها  العرب  جزيرة  وأن  اإلسالمية،  احلضارة  ومواطن  نفسها  العرب 
الراقية، ومن  وحتتفظ بحظها من احلياة األدبية  أن تعيش حلساهبا،  تستطيع  والثروة بحيث 
احلضارة التي ُجلبت إليها جلًبا أيام األمويني». وهلذا كله انسحبت اجلزيرة ـ إن صحَّ هذا 
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وأما  قليًال،  قليًال  جاهليتها  إىل  فعادت  باديتها  فأما  العامة.  اإلسالمية  احلياة  من  ـ  التعبري 
حوارضها فاحتفظت بيشء ضئيل تقليدي من احلضارة واألدب والعلم»، بل إن طه حسني 
جيزم أنه «لوال أن البالد املقدسة يف اجلزيرة العربية، وأن املسلمني حيجون إىل مكة واملدينة 
يف كل عام، وأن لليمن أمهية خاصة يف التجارة أثناء القرون الوسطى؛ ألمهلت هذه البالد 

ا ولنسيها تاريخ املسلمني». إمهاًال تام�
املدون؛  الرتاث  عىل  احلفاظ  جمال  يف  استثناء  تشكل  أن  أيضًا)  اليمن  ُعامن (وربام  تكاد 
املغويل  الغزو  لعوامل  األخرى  العربية  املناطق  تعّرضت  كام  تتعرض،  مل  املنطقة  هذه  ألن 
والتيموري والعثامين والفاريس (باستثناء فرتة الغزو الفاريس لعامن ما بني ١٧٣٧ـ ١٧٤٤). 
األمر  أن  إال  السادس عرش،  القرن  مطلع  عند  الربتغالية  للسيطرة  البالد  هذه  تعّرض  ومع 
ظلت  فقد  منها،  الداخلية  األقسام  يشمل  ومل  عامن  يف  الساحلية  األجزاء  عىل  مقتًرصا  كان 
بقيت  التي  أيضًا،  العامين  الرتاث  كتب  شأن  هو  وهذا  أجنبي،  تأثري  أي  عن  تكون  ما  أبعد 

بعيدة من أن تطوهلا يد أجنبية.
وبالنسبة لكتب التاريخ العامين يف العرص احلديث فإهنا مل تكن قليلة، ويرجع بعضها إىل 
بداية القرن احلادي عرش للهجرة/ القرن السابع عرش للميالد، وازداد عدد تلك الكتب يف 
القرون التالية، فأصبحت تشّكل ثروة تارخيية هائلة ال غنى عنها للباحث يف التاريخ العامين 
األهلية  احلروب  بسبب  ُأحرقت  أو  ُأتلفت  قد  العامنية  املؤلفات  من  كثًريا  أن  بيد  احلديث، 
القبلية التي وقعت يف  عامن ـ بخاصة خالل القرن الثامن عرش ـ وهذا ما أّكده رسحان بن 
سعيد األزوكوي ـ أحد مؤرخي القرن املذكور ـ يف كتابه: «تاريخ عامن: املقتبس من كتاب 
كشف الغمة اجلامع ألخبار األمة»، حيث قال: «واحرتقت كتب كثرية مل يكن هلا نظري يف 

عامن، ويقّدر عدد الكتب املحروقة آنذاك بحوايل ٩٠٧٣ خمطوًطا».
عىل أن ما تبقى من كتب التاريخ العامين ما يزال كثًريا، وإن ظل مبعثًرا بشكل خمطوطات 
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السنوات  يف  ظهرت  حتى  أخرى،  جهة  من  عامن  ويف  جهة،  من  العديدة  العامل  مكتبات  يف 
وأصبحت كثري من  ونرشه،  وإحيائه  الرتاث العامين  كبرية بجمع شتات  األخرية اهتاممات 

املخطوطات التارخيية العامنية املعروفة متوفرة بني أيدي الباحثني اآلن.
وهذه  واحدة،  فكرية  مدرسة  هناك  أن  جيد  احلديث،  عامن  تاريخ  دراسة  يف  واملتمعن 
وهو  األبايض،  املذهب  مفهوم  بحسب  التارخيية،  األحداث  تدوين  عىل  تقوم  املدرسة 
املذهب، فقد حظي عامل  اآلن، ووفًقا هلذا  فجر اإلسالم حتى  السائد يف عامن منذ  املذهب 
الدين بسلطة كبرية مل يعطه إياها أي مذهب ديني آخر. وبفضل هذه املكانة التي تبوأها علامء 
كتب  به  ظهرت  الذي  العام  اإلطار  يرسموا  أن  استطاعوا  فقد  اإلبايض،  يف املذهب  الدين 

الرتاث العامين عامة، وكتب التاريخ بخاصة.
لقد ظهرت كتب التاريخ العامين، عىل الرغم من تعددها واختالف زمن تأليفها، حمدودة 
تلك  أوردته  ما  بحسب  أو  عامن،  يف  اإلباضية  جمتمع  وأحداث  وقائع  تسجيل  يف  اإلطار 
الكتب «تاريخ وجود اجلامعة اإلسالمية» نفسها يف جنوب رشقي اجلزيرة العربية، وهذا ما 
جيعل النشاط القبيل يف عامن، مثًال، ُيكتب بيشء كثري من التفصيل؛ ألن هذا التاريخ مرتبط 

بشكل مبارش بتلك اجلامعات. (٦) 
احلق أن البادية استطاعت أن تقاوم ذلك، والدينامية املحافظة التي أنشأهتا هذه البادية 
حسني  طه  وألن  املقاومة،  هذه  إنتاج  وتعيد  أعادت  واألدبية،  االجتامعية  النظر  وجهة  من 
رّكز بحثه عىل قلب اجلزيرة العربية، أي احلجاز ونجد، مع إشارات متفرقة إىل أحد أطرافها، 
وهو اليمن، فإنه مل يدرس حقيقة أن اهليمنة الربيطانية التي دامت نحو قرنني من خالل نظام 
ما  نحو  عىل  لسيطرهتم،  اإلمارات  هذه  فتح  إىل  تؤد  مل  العريب،  اخلليج  إمارات  عىل  احلامية 
حدث مع اآلثار احلاسمة حلملة نابليون عىل مرص، وإنام حرصوا من خالل ما أطلقوا عليه 
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تكريس  إىل  الدولية،  املواصالت  طرق  يف  التحّكم  بعد  القائم  الوضع  عىل  اإلبقاء  سياسة 
عزلة هذه املنطقة.

نشوء  عن  يتحّدث  أن  بحتة،  إجرائية  وألسباب  السيايس،  التاريخ  يف  للباحث  ويمكن 
الدول اخلليجية املستقلة بعد انتهاء عهد ما عرف بـ «احلامية» الربيطانية عىل بلدان اخلليج 
هبذه  اخلاصة  النسخة  سوى  تكن  مل  التي  املايض،  القرن  وسبعينيات  ستينيات  بني  العريب 
املنطقة من االستعامر، بام قد يقابل االنتداب الفرنيس يف البلدان العربية املرشقية، ويرى يف 

ذلك حتقيًبا ملرحلتني؛ ما قبل االستقالل وما بعده.
اخلليج  دول  حتول  مع  ترتافق  مل  لو  املتوقعة  باألمهية  ستكون  كانت  ما  النقلة  هذه  لكن 
آثار  من  النفط  هذا  عائدات  أحدثته  ما  إىل  بالنظر  للنفط،  ومصّدرة  منتجة  بلدان  إىل  مجيًعا 
حاسمة عىل جممل التطور االجتامعي يف جمتمعات املنطقة. هنا نشأت حلظة تارخيية فاصلة 
جتيز لنا احلديث، وللمرة األوىل بعد ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربية، عام قبل وعام بعد: 

ما قبل النفط وما بعده.
ل ذلك عىل الباحث يف التاريخ الثقايف للمنطقة، أن يبحث عن سامت مفرتضة  ربام ُيسهِّ
أن  إىل  بالنظر  سهًال،  يكون  لن  األمر  لكن  املراحل،  تلك  يف  الثقافية  ـ  االجتامعية  احلياة  يف 
للتاريخ األديب، والثقايف عامة استقالليته، مهام كانت هذه االستقاللية نسبية، وأن الفعالية 
الثقافية العائدة إىل مرحلة سابقة لن تقف عن الفعل بمجرد ولوج مرحلة تالية، فمن أجل 
أن  يعني  ما  يطول،  قد  وقًتا  األمر  يستلزم  التالية،  املرحلة  تسم  جديدة  ثقافية  فعالية  نشوء 
املايض الثقايف يظل يفعل فعله يف احلارض أيًضا، وقد يزاحم أوجه الوعي واإلنتاج الثقايف 
كام  للمراحل،  عابرين  ومثقفني  ثقافة  هناك  أن  هنا  نغفل  أن  دون  من  ويصارعها،  اجلديدة 
هذه  ألن  الظروف؛  تغّري  من  الرغم  عىل  نفسها،  األدوار  أداء  يف  يستمرون  أعاله،  نوهنا 

األدوار غري مرتبطة بمرحل بعينها فتنتهي مع انتهائها.
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الثقافة  معامل  هددت  عميقة،  هّزة  النفط  مع  االقتصادية  ـ  االجتامعية  الطفرة  أحدثت 
الشفاهية السائدة باالندثار، قبل أن توثق أو جتمع مادهتا، وكان حجم القطيعة مع املايض 
وترية  رسعة  حتت  ذاكرة،  بال  جمتمًعا  يصبح  بأن  املجتمع  هيدد  بات  الذي  األمر  كبًريا، 
التحّوالت املشار إليها، ما أحدث من اآلثار السلبية ما مل حيدث سابًقا، فخالل عقود قليلة 
ا ال تتجاوز الثالثة، جرى ما يشبه االنقالب القيمي الذي نجم عنه تصدع يف منظومة  جد�
القيم، وأزحيت الكثري من احلرف واملهن لصالح شيوع نمط إنتاج جديد، جلب معه ثقافة 
فيها الكثري من مظاهر التشوه، بوصفها يف الغالب األعم، ثقافة استهالكية تتوسل السهولة 

واالسرتخاء واالتكالية، ويغيب عنها، أو يكاد التأصيل الرضوري.
ومع الوقت، ُصدرت صورة سلبية عن املجتمعات اخلليجية، بوصفها جمتمعات نشأت 
حقول  يف  ومتعددة  ثرية  نامذج  وجود  إىل  تشري  التارخيية  الدراسة  بينام  النفط،  اكتشاف  مع 
املديدة  الشعبية  اخلربة  تلخص  التي  الشعبية،  واألمثال  واألشعار  واحلرف  والفنون  الثقافة 
يف الفرتة السابقة الكتشاف النفط وتسويقه، وأن جزًءا كبًريا من هذه النامذج قد اندثر، بينام 

هيدد االندثار ما تبقى منها.
لذا تنشأ احلاجة املاسة إىل دراسة التاريخ الثقايف ملجتمعاتنا، وتسليط الضوء عىل رموز 
منهج  تأصيل  جيِر  مل  ما  ميرسة،  تكون  لن  الدراسة  هذه  مثل  أن  بيد  ومعامله،  التاريخ  هذا 
إىل  ومتيل  املنهجية،  تفتقد  زالت  ما  املجال  هذا  يف  الكتابات  من  كثًريا  ألن  نفسه؛  البحث 
تيّرس  أهنا  يف  فائدة  حتقق  اجلهود  هذه  كانت  وإذا  العشوائي،  اجلمع  وأحياًنا  االنطباعية، 
ـ  منهجي  نسق  يف  تنتظم  ألن  بحاجة  تظل  أهنا  إال  للدراسة،  املطلوبة  اخلام  املادة  للباحث 
معريف يدرس التاريخ، من حيث هو فعالية إنسانية، ومن حيث هو حراك اجتامعي متصل، 
رموزها  عرب  العام،  الشعبي  الوجدان  عن  تعّرب  التي  اللحمة  دور  احلراك  هذا  يف  وللثقافة 

وتعابريها املختلفة.
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أجهزة  من  ومبادرات  دعوات  شكل  عىل  ظهر  الذي  الرسمي  االهتامم  إىل  وإضافة 
الشباب،  والباحثني  املهتمني  من  جمموعة  أيدي  عىل  متعددة  فردية  مبادرات  فإن  حكومية، 
وجامعي املواد الرتاثية، قد أثمرت يف السنوات األخرية جهًدا حمموًدا، لكن يظل هذا اجلهد 
اسرتاتيجيات  شكل  عىل  اجلهود  من  املزيد  بذل  املتعني  من  زال  وما  كاٍف،  وغري  حمدوًدا 
بوصفه  اخلليج،  بلدان  يف  الثقايف  التاريخ  لكتابة  الرسمية؛  اجلهات  من  مدعومة  واضحة 
حقًال مستقًال، ولو يف حدود نسبية عن التاريخ عامة، وإن كانت مثل هذه الكتابة للتاريخ 
الثقايف ليست منفصلة عن التاريخ كله، من حيث هو مالبسات وأحداث اجتامعية وسياسية 

ألقت بآثارها، يف هذه الصورة أو تلك، عىل حقل الثقافة.
وجتاوز الثقافتني، التقليدية واحلديثة، ليست حالة خاصة ببلداننا اخلليجية، فهي ظاهرة 
نجد نظًريا هلا يف البلدان العربية واإلسالمية كلها، بال استثناء، ال بل يف مجيع البلدان النامية، 
ما خلق حاًال من التضاد، وأحياًنا الرصاع احلاد بني اجلديد والقديم يف الثقافة بفعل الصدمة 
النامجة عن احتكاك املجتمعات التقليدية بعد طول عزلة باملؤثرات اخلارجية، وحتت ضغط 

حاجات التطّور االجتامعي والثقايف الداخيل ودينامياته.
التنظيم  ألنساق  مغالبة  وسط  التحديث،  نحو  طريقها  تشق  جمتمعاتنا  وجدنا  وهكذا، 
والقيم التقليدية، التي عليها أن تفسح املجال أمام ما تفرضه التحّوالت املوضوعية احلاسمة 
التي  الرسيعة  التنمية  وتأثر  تأثري  حتت  حديثة،  وسلوك  تنظيم  أنامط  اجتاه  يف  نعيشها  التي 
ينتسبان  ال  جديدين  وسلوك  وعي  أشكال  انبثاق  من  تعّجل  الوتائر  هذه  أن  ومع  تتحقق. 
إىل املنظومة التقليدية التي اعتادهتا هذه املجتمعات خالل فرتة اجلمود الطويل التي عاشتها 
قبل إعالن استقالل بلداننا وقيام األشكال اإلدارية احلديثة، لكن يرتتب عىل ذلك ما وصفه 
الدكتور يوسف احلسن بقلق القيم يف كتابه: «قلق القيم ـ جمتمعات اخلليج العريب نموذًجا»؛ 
وال  القيم،  منظومة  عىل  آثار  من  إليها  املشار  التحوالت  تفرزه  ما  جوهر  عىل  يده  يضع  إْذ 
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حيمل احلديث عن «قلق القيم» بالرضورة حكم قيمة بقدح هذا القلق أو متجيده، وإنام يقّدم 
املجتمعات  وليست  املتحولة،  املجتمعات  كل  تعيشها  التي  للحال  املوضوعي  التوصيف 

اخلليجية وحدها.
فالتحديث يف املجتمعات النامية، وفق من اهتموا بدراسته من علامء االجتامع واملفكرين، 
يف  املجتمعات  ُتدخل  واملتكاملة،  املتداخلة  الرتاكمية  التحولية  السريورات  من  مجلة  هو 
املجتمع  هذا  حتّول  من  عنها  ينجم  وما  واملعارف،  واملعلومات  اخلربات  من  دائمة  حركية 
إىل جمموعة بنيات مرتاكبة ومرتاتبة، تفرضها البنى اإلدارية احلديثة التي تتطلب االنضباط 

والتنظيم والعقلنة.
ينجم عن هذه التحوالت، ما يصفه بعض الباحثني باملصادمة بني منظومتني متباينتني: 
الذي  وهو نفسه  املعايري،  يف  واالختالط   حتدث االختالل  بدورها  وهي  وحديثة،  تقليدية 
أطلق عليه احلسن قلق القيم. ويف جمتمعات اخلليج يبدو األمر أكثر تعقيًدا، فالدولة احلديثة 
مرة  ألول  الناس  مارس  فقد  القبائلية،  التقليدية  والبنى  الالدولة  حمل  حّلت  تعبريه  وفق 
القيم  أن  إىل  يشري  الباحث  أن  ومع  والتقليدي.  التارخيي  بمعناها  الدولة  جتربة  تارخيهم  يف 
احلديثة تداخلت وتالقحت مع قيم وثقافات تقليدية، لكنه حيذر من تراجع بعض منظومة 
القيم يف السنوات األخرية، بظهور االستهالك البذخي واجلري وراء املظهرية، وعدم احرتام 
الوقت، وضعف قيم العمل والكد والصرب، وتآكل قيم احرتام القانون، وامليل إىل التباهي بـ 
«هوية» خاصة بأهل هذه املنطقة ترتفع عن اهلوية العربية اجلامعة. ولسنا نرى يف هذه املنطقة 
إال هوية عربية، متتد عميقًا يف التاريخ، وما زالت تغتني بروافد الثقافة العربية األخرى، إما 
بحكم تواصلنا وعيشنا املشرتك مع أشقائنا العرب، وإما بام حتمله وسائل املعرفة إلينا من 
أحد  العربية، كوننا  الثقافة  هذه  أننا، بدورنا، نقدم مسامهتنا يف  القول  إبداعهم. وغني عن 

روافدها.



د. حسن مدن 

١٥٣

ولسنا ننكر أن كل منطقة من املناطق العربية، متتلك خصوصيات معينة ُمتّيزها يف بعض 
وحماولة  اخلصوصيات،  يف  البحث  يف  يعيب  ما  هناك  وليس  األخرى،  املناطق  عن  األوجه 

فهم خلفياهتا التارخيية والثقافية والنفسية.
لكن مما نحن بصدد نقده، عند احلديث عن اهلوية اخلليجية، هو امليل املََريض للتاميز عن 
وحدة  هو  إبرازه  علينا  يتعّني  ما  املشرتكة.  العربية  اهلوية  وإياها  التي جتمعنا  الشعوب  باقي 
الثقافة يف هذه املنطقة، وبيشء من اإلبحار يف التاريخ الثقايف القريب سنقف عىل سرية عدد 

من األدباء واملبدعني اخلليجيني الذين يصعب نسبتهم إىل بلد خليجي بعينه.
اخلليج  إلقليم  الثقافية  الوحدة  عن  احلديث  مرشوعية  مدى  حول  سؤال  هنا  يثار  وقد 
واجلزيرة العربية، وبالتايل عن تشابه التحقيب الثقايف فيه، وهل يصح إغفال الفروقات بني 
اجلزيرة العربية  عمق  عىل  يصح  ما  فهل  وآخر،  بلد  بني  الثقايف  ـ  التطور االجتامعي  سامت 
يصح عىل دول الساحل العريب من اخلليج، وما يصح عىل هذه األخرية يصح عىل عامن؟

القرن  من  األول  النصف  يف  اإلمارات  جتار  لطبقة  احلضاري  «الدور  دراستها  يف 
باحث  أي  إليها  يصل  التي  النتيجة  إىل  فواز،  عيل  حممد  ناديا  الباحثة  توصلت  العرشين»، 
املبحث  ففي  لدوهلا،  الثقايف  املسار  وحدة  حول  العريب  اخلليج  منطقة  يف  الثقايف  التاريخ  يف 
اخلاص بالدور الثقايف لتجار اإلمارات واخلليج العريب، قالت الباحثة إهنا وضعت يف منهاج 
البحث لدراستها أن تبحث أوًال الدور الثقايف لتجار اإلمارات يف بلدان اخلليج األخرى، 
ثم تبحث ثانًيا الدور الثقايف لتجار اخلليج يف اإلمارات؛ لتصل يف نتيجة ذلك ملعرفة التأثر 
والتأثري املتبادلني بني النخب اخلليجية يف تلك الفرتة، معتقدة أهنا ستتوصل لدراسة كل دور 

عىل حدة، منفصًال عن اآلخر.
لكن مسار البحث قادها إىل إدراك أن مثل هذا الفصل متعّذر، فاملنطقة شهدت يف تلك 
فهي  وسواها،  والثقافية  والسياسية  االجتامعية  األصعدة  كل  عىل  متشاهبة،  حاالت  الفرتة 
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برمتها خضعت للهيمنة الربيطانية، وكانت اقتصاداهتا القائمة عىل الغوص وصيد األسامك 
والزراعة متشاهبة، وبالتايل كانت أوجه احلراك والتجديد الثقافيني متشاهبة.

والداعية  االجتامعي  واملصلح  واملعّلم  التاجر  فإن  الباحثة،  الحظت  ما  نحو  وعىل 
اجلزيرة العربية بحرية كاملة، ومل  إىل آخر يف شبه  والقايض، كانوا مجيًعا يتنقلون من مكان 
يكن الواحد منهم يشعر بالغربة وهو يتنقل، بل كان حيظى بالرتحيب وحسن الضيافة أينام 

حل.
ويف بواكريه البحثية، التفت الدكتور حممد جابر األنصاري يف كتابه: «ملحات من اخلليج 
العريب» إىل هذه احلقيقة، ُمقرًرا أنه من املستحيل جتزئة دراسة احلركات األدبية يف اخلليج من 
األخرى، ومن ال  أمثاهلا من احلركات يف األجزاء  وُمركًزا، إىل  ا  االلتفات، التفاًتا قوي� دون 

يفعل ذلك لن خيرج بدراسة منهجية متكاملة سليمة.
واألمثلة عىل ذلك ترتى، فالشاعر ابن املقرب العيوين ُولد يف اإلحساء وأقام يف البحرين 
فعل  ومثله  البحرين،  يف  طويًال  عاش  لكنه  الكويت  يف  الفرج  خالد  َوُولد  طويلة،  فرتات 
وعاش  قطر،  يستقر يف  أن  قبل  الشارقة  يف  فرتة  الذي عاش  البحريني عبد الرمحن املعاودة 
يعود  أن  قبل  واإلمارات،  والكويت  البحرين  يف  الطائي  اهللا  عبد  العامين  األديب  وعمل 

ليستقر يف مسقط رأسه عامن.
اخلليجي  املستوى  عىل  تارخيها  عن  خليجي  بلد  أي  يف  للثقافة  منفصل  تاريخ  يوجد  ال 
السامت  بعض  ُوجدت  وإن  احلال،  بطبيعة  العربية،  اجلزيرة  شبه  فيه  تدخل  والذي  العام 
اخلاصة للتطور الثقايف يف أي بلد خليجي، فهذه السامت ال تعدو كوهنا تنويعات عىل ظاهرة 

واحدة وهي سامت تؤكد الرتابط والتشابه بدًال من االفرتاق والتنافر.
واملنقب يف التاريخ الثقايف ملنطقة اخلليج العريب، عىل ختوم القرنني التاسع عرش والعرشين، 
سيعثر عىل إشارات وأدلة كثرية عىل جرأة النخبة املتعلمة املثقفة من أبناء هذه املنطقة، عىل 



د. حسن مدن 

١٥٥

يكتف  فلم  وختّلف،  عزلة  من  عليه املنطقة  كانت  وما  املادية،  إمكانياهتا  وقلة  عددها  صغر 
أفرادها برفع لواء التحرر من اهليمنة األجنبية التي زادت املنطقة عزلة عىل عزلتها، خاصة 

عن عمقها العريب.
كانت عيون أفراد هذه النخبة متجهة حًرصا نحو هذا العمق، تتوق ملا يمور به من معرفة 
ومن كفاح يف سبيل االستقالل واحلرية، وكانوا يتلقفون كل بصيص نور يأيت منه ليهتدوا 
به، ويف سبيل ذلك أقاموا جسوًرا مع رّواد النهضة العرب من خالل املراسالت املبارشة، 
ومن خالل تتبع أعداد الدوريات واملجالت التي تصدر يف مرص ويف بالد الشام، يبحثون يف 
ما ينرش هبا من دعوات للتقدم واحلرية، ساعني ملحاكاهتا يف ظروف املنطقة الصعبة يومذاك.
يف كتاب «رسائل الرعيل األول من رّواد النهضة يف اإلمارات» للدكتور عبد اهللا الطابور، 
واإلمارات  الشارقة  أديب  تلقاها  رسالة  عىل  نعثر  الرسائل،  هذه  من  نخبة  فيه  مجع  الذي 
مبارك بن سيف الناخي من داعي النهضة العربية شكيب أرسالن، من مقر إقامته يف لوزان 
بحكم  وسعت،  ما  عىل  العرب  أرايض  عليه  ضاقت  بعدما  الجًئا  قصدها  التي  بسويرسا 
عليه  تعّذر  فقد  والفرنسيني،  اإلنجليز  من  وكذلك  العثامنية،  السلطات  قبل  من  مالحقته 

دخول الكثري من البلدان العربية يومها، خاصة مرص وسوريا.
بجرأة  ا  حق� يفاجأ  ومراسالت،  ومقاالت  أشعار  من  إلينا  وصل  ما  عىل  يطلع  ومن 
وشجاعة هذا النفر من الرواد يف إثارة أسئلة كربى يف ظروف احلصار والعزلة والتخّلف، 
إيقاظهم  ويف  املزدهرة،  العربية  احلوارض  يف  العريب  النهضوي  املرشوع  مع  تواصلهم  ويف 
أسباب  هلم  هتيأت  الذين  العرب  بأشقائهم  للحاق  وُحرقتهم  املتوثبة،  الوطنية  للروح 
العلم واملعرفة؛ لذا كان هؤالء الرجال هم من أدخل للمنطقة املطبعة والتعليم والصحف 
واملرسح وفنون املقالة والقصة، كام فعل الشيخ عبد العزيز الرشيد بإصدار جملة «الكويت» 
يف بدايات عام ١٩٢٨، التي وصفها األستاذ أمحد الديني بأهنا بحّق جملة كويتيةـ  بحرينية؛ إْذ 
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انتقل نارشها وحمررها من الكويت إىل البحرين، وأقام فيها معظم أيام عمر املجلة القصري، 
واستمرت  الثالثينات  هناية  يف  «البحرين»  جريدة  أصدر  حني  الزايد  اهللا  عبد  فعل  كذلك 
عسف  يواجهوا  أن  التنوير  رواد  من  النفر  هذا  عىل  وكان  سنوات.  ست  ملدة  الصدور  يف 

املستعمر، واضطهاد املؤسسات املحافظة واجلهالء من أبناء قومهم.
وعاش  العزلة،  إىل  التهجامت  عليه  اشتدت  أن  بعد  العسكر  فهد  اضطر  الكويت،  ففي 
فعل  ومثله  عمره،  من  الثالثينات  يف  وهو  مات  حتى  نفسه  عىل  منطوًيا  مظلمة  غرفة  يف 
صقر الشيب الذي اضطره سفهاء القوم إىل أن يلزم بيته حتى وفاته. ويف اإلمارات ضايق 
اإلنجليز األديب مبارك بن سيف الناخي وطالبوا بإبعاده، ومات املصلح البحريني الشيخ 
عبد الوهاب الزياين كمًدا يف منفاه باهلند، وتّرشد عبد اهللا الزايد سنوات عدة. وما يقال عن 
هذه البلدان قد يصح عىل املجتمعات اخلليجية األخرى كاململكة العربية السعودية وسلطنة 

عامن وقطر.
والتحديث  والنهضة  التنوير  ملثل  رصيد  هي  الثقايف  تارخينا  يف  البارزة  العالمات  هذه 
والعقالنية. ومن أسف أن كتاباهتم ومراسالهتم، بام يف ذلك املراسالت، بعضهم بني بعض، 
العامل  يف  النهضة  رموز  مع  مراسالهتم  أو  الزياين،  الشيخ  مع  الناخي  مبارك  كمراسالت 
العريب، كمراسالت عبد اهللا الزايد مع أمني الرحياين، أو مراسالت الناخي مع املفكر شكيب 
أرسالن قد ضاعت. لكن هذه املبادرات الثقافية كانت بمثابة اجلزر الثقافية وسط صحراء 
واسعة من الثقافة الشفاهية املهيمنة، التي ما زالت تلقي بظالهلا الثقيلة عىل املشهد الثقايف 
الراهن، وهي ذاهتا أحد معوقات التحقيب الثقايف املنشود، واحلق أّن كتابة التاريخ الثقايف 
السائدة  الثقافة  كانت  إْذ  النامية؛  املجتمعات  ظروف  يف  إشكالية  من  أكثر  تطرح  وتدوينه 
البلدان  هذه  عىل  فرضت  التي  الطويلة  العزلة  أدت  فقد  شفاهية،  ثقافة  قريب  حني  حتى 
من قبل القوى اخلارجية إىل احليلولة بينها وبني امتالك أدوات التدوين، بسبب األمية التي 
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أولويات  توّجهت  الكولونيالية،  انحسار  بعد  احلديثة  الدول  نشأت  وحني  طويًال،  سادت 
هذه البلدان نحو جماالت أخرى غري جمال كتابة التاريخ الثقايف الذي مل حيظ باالهتامم العائد 

له.
ويف بلدان منطقة اخلليج واجلزيرة العربية، يتجىل هذا األمر يف صوٍر أكثر فداحة مما هو 
ورسعتها، وتغّري الكثري  إىل فجاءة التحوالت االجتامعية  األخرى، بالنظر  البلدان  عليه يف 
ا كانت  من مظاهر السلوك االجتامعي، وتشّكل أنامط وعي خمتلفة، فحتى عهد قريب جد�
الثقافة السائدة يف جمتمعات اخلليج ثقافة شفاهية، وكانت رموز الثقافة تستجيب حلاجات 

البيئة املحدودة يف جمتمع كان أقرب إىل السكون منه إىل احلركة.
هنا  سنكتفي  املنطقة،  بلدان  كل  يف  الثقايف  التحول  بتفاصيل  اإلحاطة  لصعوبة  ونظًرا 
بالرتكيز عىل نموذجي الكويت والبحرين، من دون أن نغفل اإلشارة إىل مظاهر التشابه مع 
اخلليجية األخرى، ونحن نعزو أمر القابلية  هذين النموذجني التي نجدها يف بقية البلدان 
للتجديد ورسعة متثله واستيعابه إىل طبيعتها كثغور منفتحة عىل العامل اخلارجي، عىل خالف 
املناطق الداخلية املمتدة عمًقا، كام هي حال قلب اجلزيرة العربية وغريها من املناطق البعيدة 
وإنام  فحسب  والوافدين  البضائع  تستقبل  ال  التي  التجارية  املرافئ  حيث  العاصمة،  عن 
أكثر  جيعلها  ما  األخرى،  والبلدان  األقوام  من  والثقافية  احلضارية  املؤثرات  معهم  تستقبل 

قدرة عىل التفاعل مع ما جيري خارج حدود املنطقة، يف احلوارض األكثر تطوًرا.
الوقيان  د.خليفة  صّنف  ريادات»  ـ  اجتاهات  ـ  بواكيـر  الكويــت:  يف  «الثقافة  كتابه  يف 
واالجتاه  القومي،  واالجتاه  الديمقراطي  االجتاه  التايل:  يف  هناك  الفكرية  االجتاهات 
اإلصالحي، واالجتاه املحافظ. وإن كنا نرى يف هذا شيًئا من املغاالة يف التبويب، ذلك أّن ما 
يصفهام الوقيان باالجتاهني الديمقراطي والقومي، ما مها إال جتليان لبعضهام بعًضا، يندرجان 
مل  االنفتاح،  عىل  القائم  الكويتي،  النموذج  أن  مالحظته  اإلصالحي، خاصة مع  االجتاه  يف 
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لذلك  الدين،  فهم  يف  الغلو  نحو  متيل  التي  االجتاهات  عليها  تغلب  منطقة  يف  مقبوًال  يكن 
كانت الكويت تتعّرض، بني حني وآخر، للمجاهبة من تيارات الغلو والتزّمت التي كانت ـ 

يف الغالب ـ خارجية املصدر. غري أن الكويتيني كانوا يواجهوهنا بالرفض.
ويبدو أن األفكار التي نادت هبا الدعوة السلفية «الوهابية»، يف بداية ظهور الشيخ حممد 
قبول  حمل تشكيك وعدم  ولعلها كانت  الكويت،  يف  موضع حوار  الوهاب كانت  بن عبد 
بسبب تعارضها مع طبيعة االنفتاح والتسامح التي سادت املجتمع الكويتي، وجعلت علامء 

الكويت أزيد ميًال نحو املنهج اإلصالحي.
اإلصالحيني الكويتيني من   الكويتية القول يف املواجهة الفكرية بني  ومل تفّصل املصادر 
جهة، واملتشّددين من جهة أخرى، خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، وليس لدينا 
سوى نتف من األخبار والنصوص التي يمكن أن نستنبط منها بعض املؤرشات الدالة عىل 

طبيعة املواجهة خالل تلك احلقبة.
وعدم  عرش،  التاسع  القرن  خالل  عامة،  بصفة  املتشّددين  مع  االختالف  شواهد  ومن 
ـ  ١٨٣٦م  الفرج  اهللا  عبد  والفنان  للشاعر  قصيدة  الفنون،  جتاه  السلبي  بموقفهم  القبول 
ألهنم  عليهم؛  العنيف  ورده  سلوكهم  من  تذمره  وتضمنت  بالعامية  كتبها  التي  ١٩٠١م 
الفن  حيرتف  ألنه  فيها؛  القصرية  إقامته  أثناء  يف  البحرين  يف  املسؤولني  عليه  حّرضوا 
واملرصية  والعراقية  بعامة،  العربية  الصحافة  من  الكويتيون  املثقفون  واختذ  العود.  وعزف 
بخاصة، منابر لبث أفكارهم، ونرش مطالبهم الداعية إىل اإلصالح السيايس، واعتامد النهج 
الديمقراطي، ومل تقف جهودهم عند حدود النرش يف الصحف العربية، بل تقّدموا خطوة 
أخرى حني قاموا بإصدار عدد من الصحف خارج الكويت عندما تعّذر عليهم إصدارها 

داخل وطنهم.
واختيار الكويتيني الصحف العراقية لنرش مطالبهم السياسية ـ وبخاصة  يف ثالثينيات 
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القرن العرشينـ  يرجع إىل سهولة وصوهلم إليها واالطالع عليها، بسبب العالقات التجارية 
الواسعة بني الكويت والبرصة، ويضاف إىل ذلك أن احلكومات العراقية، وبخاصة يف عهد 

امللك غازي، كانت تشجع انتقاد األوضاع السياسية يف الكويت.
التساع  ونتيجة  العرشين،  القرن  ودخول  عرش،  التاسع  القرن  بانتهاء  املحافظ:  االجتاه 
فهم  يف  املتشددة  اآلراء  عن  ابتعاًدا  أكثر  الكويتيون  أصبح  والتنوير،  اإلصالح  دعوات 
وكرس  والتطّور،  التقّدم  بأسباب  واألخذ  اإلصالح،  إىل  بالدعوة  التأثر  إىل  وأقرب  الدين، 

قيود التخّلف واجلهل واخلرافة.
كان من الطبيعي أن ُتواَجه طموحات املستنريين بمعارضة بعض علامء الدين املتشددين، 
الذين يرون يف كل جديد خروًجا عىل الضوابط الدينية، غري أن هؤالء العلامء املتشددين ـ 
تقوى  ال  أقلية  كانوا  كام  التشدد،  فيها  يشيع  جماورة  أقطار  من  قادمني  ـ  غالبيتهم  يف  كانوا 
مل  الذين  لإلصالحيني،  والتّربم  الضيق  تسبب  كانت  وإن  والتقّدم،  التطور  تيار  وقف  عىل 
تكن منطلقاهتم الفكرية بعيدة عن املنابع اإلسالمية، غري أن فهمهم للدين خيتلف عن فهم 

املتشدد.
حراك  فرتة  وتسويقه  النفط  الكتشاف  التالية  الزمنية  الفرتة  فتعد  البحرين،  يف  أما 
اجتامعي عاصف، بام أحدثته االنعطافة احلاسمة يف جمرى التطّور االجتامعي ـ االقتصادي 
ذلك. فهجر عامل  تغّري حتت تاثري  أو  إال واهتز  احلياة  فام من جانب من جوانب  الثقايف،  ـ 
البحر والغواصون واملزارعون مهنهم القديمة، واجتهوا إىل العمل يف الصناعة اجلديدة التي 
ا عىل خالف ما ألفوه سابًقا. وقد كان ذلك إيذاًنا بنشوء  أخذت تؤّمن هلم مدخوًال مستقر�
يف  والسياسية  االجتامعية  األنشطة  من  الكثري  اجلديد  بسلوكها  ستطبع  التي  العاملة  الطبقة 
املرحلة املقبلة، نتيجة التبّدل يف االصطفاف االجتامعي، واضمحالل وزوال قوى اجتامعية، 
فيها  بام  املجتمعية،  األدوار  يف  بالنتيجة،  تبدل،  هناك  وكان  جديدة.  اجتامعية  قوى  وظهور 
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فلقد  االجتامعية،  الفعالية  أشكال  من  شكًال  هذا  الثقايف  النشاط  ميدان  بوصف  الثقافية 
تراجعت واهنارت أشكال أدبية وثقافية معينة، وظهرت أجناس أدبية وفنية جديدة، تعبًريا 

عن دينامية التغيري احلاصل يف البنيان االجتامعي ـ السيايس.
ووسط هذه الظروف، كان نطاق التعليم يتسع ويزداد عدد املدارس. وابتداء من أواخر 
الثالثينيات، بدأ جيل جديد من الشباب املتعّلم يظهر عىل مرسح األحداث يف املنطقة، وكان 
هذا اجليل قد درس يف بريوت والقاهرة، واطلع فيهام عىل تيارات خمتلفة من الفكر القومي 

والتحّرك االستقاليل، وعاد إىل  وطنه حممال� هبذه األفكار وبمشاريع العرصنة والتحديث.
باملعنى  املثقفني  من  األول  اجليل  نشأ  أحدثوه،  الذي  املناخ  تأثري  وحتت  هؤالء،  ومن 
ـ  التنويري  الطراز  من  بأنه  املثقفني  من  اجليل  هذا  وصف  ويمكن  املفهوم.  هلذا  املعارص 
الوصف  هذا  عليه  نطلق  ونحن  القومي،  الوعي  بوالدة  نشأته  ارتبطت  الذي  اإلصالحي 
ذات  الدينية  املبادئ  رفعها؛  التي  والشعارات  إليها،  دعا  التي  املبادئ  طبيعة  من  انطالًقا 
له  أتيحت  الذي  امليسور  الوسط  من  التيار  هذا  رموز  وكانت  املتنوع.  اإلصالحي  الطابع 
الوسطى  الطبقة  تطلعات  يمّثل  اجتاهه  يف  فكان  الثقافة،  عىل  واحلصول  العلم  تلقي  فرصة 
الشعور  إىل  إضافة  التيار،  هذا  وأطروحات  نشاطات  يف  ذلك  برز  وقد  التكوين.  حديثة 

بالعزة القومية، وبالفخر وباألجماد العربية واإلسالمية.
ولقد كان لنمو التجارة وتنامي احتياجات اجلهاز اإلداري أثره يف دخول وسائل جديدة، 
كالطباعة التي ّمتت عىل يد واحد من أهم ممثيل هذا التيار؛ أي الصحايف عبد اهللا الزايد الذي 
جلب أول مطبعة إىل البالد من اهلند ألغراض جتارية يف بادئ األمر كونه يف األصل تاجًرا، 
باسم (البحرين) عام ١٩٣٩.  اجلزيرة، عرفت  تاريخ  أصدر من خالهلا أول جريدة يف  ثم 
وبصدور اجلريدة أخذت احلركة األدبية تزدهر، وظهرت أوىل املحاوالت القصصية بعد أن 
كان الشعر هو الفن األديب السائد الذي اهتم باملناسبات الدينية والقومية، وبالقضايا العربية 

الكربى كالوحدة والتحّرر، ذلك أّنه كان أبعد عن تناول اهلم املحيل.
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القصص،  قراءة  عىل  تشجع  كتابات  ظهور  القصرية  بالقصة  االهتامم  بدايات  وشملت 
لتولستوي،  وأخرى  لتشيخوف  قصة  مثل  كبار،  عامليني  لكّتاب  مرتمجة  قصص  ونرش 
املحاوالت  بعض  ظهور  إىل  إضافة  نفسها،  اجلريدة  يف  لألطفال  قصص  بكتابة  واالعتناء 
الساذجة يف كتابة القصة، التي ال ختلو من التعبري العفوي عن وضع اإلنسان الفقري البائس 

الذي تطحنه قساوة احلياة وشظف العيش.
يف مخيسنيات القرن املايض، أدى صدور صحيفة «صوت البحرين» إىل إنعاش فن القصة 
القصرية الذي كنا قد الحظنا إرهاصات متواضعة له يف جريدة البحرين يف األربعينيات، 
إىل  التعليم  انتشار  قاد  وقد  للنرش.  فرصة  القصصية  للنتاجات  أتاح  الصحيفة  فوجود 
تلقي  فرصة  هلم  تتاح  أصبحت  ملن  االجتامعي  املنبت  أن  بمعنى  املتعّلمني،  بنية  «دمقرطة» 
التعليم غدا أزيد اتساًعا، فشمل أولئك املنحدرين من عائالت كادحة. وبداهة أن هؤالء 

كانوا أكثر قابلية واستعداًدا لتلقي األفكار التقدمية اجلديدة والتفاعل معها.
بدأت تربز منذ النصف الثاين من الستينيات عىل املرسح حركة أدبية جديدة قوامها عدد 
من الشبان الوطنيني املفعمني بمشاعر السخط احلادة إزاء األوضاع االجتامعية واالقتصادية 
والديمقراطية،  الثورية  باألفكار  املتعّلق  اجلديد  اجليل  هذا  تكّون  ومع  القائمة.  والسياسة 

لوحظ هنوض نوعي جديد يف دينامية التحّول الثقايف يف البالد، ويف دور األدباء واملثقفني.
جديدة  مجالية  نظرات  عنه  نشأت  البالد  يف  اجلديد  والديمقراطي  الوطني  الوعي  إن 
أيضًا، يف جمال األدب واإلبداع، رّكزت عىل الوظيفة االجتامعية لألدب والفن، وكان عىل 
احلركة األدبية اجلديدة أن ختوض، وهي تسعى لتثبيت أقدامها، رصاًعا ضارًيا ضد التيارات 

املحافظة التي نظرت إىل املواهب اجلديدة بقدر من التعايل وحتى االزدراء.
التيار  انطلق   ،١٩٥٦ عام  توقفها  بعد  جديد  من  الصدور  إىل  الصحافة  عودة  ومع 
الواقعي يف األدب البحريني، الذي وجد أمامه فرصة التنفس والنرش التي كانت معدومة يف 
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ما سبق. واجته املبدعون الشباب إىل الشعر والقصة القصرية بدرجة أوىل. ويف عام ١٩٦٩، 
تأسست أرسة األدباء والكتاب التي رفعت شعاًرا هلا: الكلمة من أجل اإلنسان ـ وصاغت 
هنجها الفكري الذي فّصل أبعاد هذا الشعار، فإذا املقصود به إبداع الكلمة املجسدة لقضايا 

اإلنسان الكادح.
يف كتابه «املسافة وإنتاج الوعي النقدي»، ال ينظر د. إبراهيم غلوم إىل تاريخ وأثر هذه 
احلركة األدبية منفصًال عن التحوالت واالنعطافات السياسية احلادة التي شهدهتا البحرين، 
االجتامعية  التحّوالت  من  أشمل  منظومة  ضمن  العرشين،  القرن  منتصف  األقل منذ  عىل 
لصالح  وانزوائه»،  التطوعي  ـ  اجلامعــي  العقل  انحالل  «مظاهر  عىل  رد  يف  السياسية،  ـ 

التهويامت الفردية، املنقطعة عن جذر هذه التحّوالت، والبعيدة عن وهج جذوهتا.
التاريخ  عن  منفصلة  حلقة  ا،  وثقافي� ا  سياسي� تالها  وما  الستينيات  حراك  يبدو  ال  لذا؛ 
السابق هلا، «فكام كان مد احلركة الوطنية والقومية أحد ردود فعل هنايات ومصائر احلرب 
والثقايف،  السيايس  الوعي  تأسيس  تشكيالت  فإن  واخلليج،  البحرين  عىل  الثانية  العاملية 
وتشكيل املجتمع املدين يف الستينيات، هو بمثابة أحد ردود الفعل القوية لرضبة االنكسار، 
ولعل ما ستبذله مرحلة الستينيات، من استعادة وبناء وتأسيس، سيعرب بقوة عن فداحة ذلك 
االنكسار، وعن أمهيته يف التاريخ الثقايف احلديث يف البحرين، بل إن ما ستؤسس له احلركة 

األدبية اجلديدة سيفصح بوعي عن حضور ذلك االنكسار بوصفه عامًال يف التأسيس».
يستدعي األمر مبادرات ثقافية تنطلق من املنجز يف قراءة التاريخ الثقايف للمنطقة، ليس 
رؤية  وفق  دراستها  أيضًا  وإنام  نرشها،  وإعادة  وتوثيقها  وتدوينها  املادة  مجع  هبدف  فقط 
بلدان  شهدهتا  التي  التحّوالت  ثقافية عن  ـ  سوسيو  بانوراما  تقديم  هبدف  علمية،  منهجية 
املنطقة حتت تأثري األحداث الكربى يف الوطن العريب ويف العامل يومذاك؛ ألننا بذلك ُنسدي 
خدمة ثقافية جليلة يف إتاحة مادة توثيقية ومعرفية لألجيال اجلديدة، عّلها تعرف شيئًا من 
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تكرار صور االنقطاع بني  املعلوم، خاصة مع  أكثر من  يزال املجهول منه  ما  مالمح تاريخ 
أجيال املثقفني يف بلدان اخلليج، ما يؤدي إىل كثرة وتعّدد البدايات عندنا وال ينشئ الرتاكم، 

فيكاد كل جيل يبدأ من جديد.
بل إن املقارنة يمكن أن تصح أيضًا بني الوضع الراهن، وما كان عليه بني هناية الستينيات 
نقدية،  حساسية  ذي  خليجي  مثقف  لتشكيل  ذهبية  فرصة  مثلت  التي  الثامنينيات،  ومطلع 
عودة  خاصة مع  هبا،  بدأ  التي  الدفع  قوة  عىل  حيافظ  مل  ذلك  لكن  عرصية،  رؤية  وصاحب 
الثقافة الشفاهية جمدًدا عرب التدفق اهلائل للصور، ما ينجم عنه تعميم القيم االستهالكية التي 
تشوه العامل الروحي لإلنسان، كالفن مثًال الذي جيري النظر إىل وظائفه الرتبوية والروحية 
باستخفاف واستهجان، مقابل تأكيد املتعة باإلعالم واإلعالن، وهنا تربز الصورة املبهرة، 
اخلاطفة للبرص، وسيلة فّعالة يف تكوين االنطباع أو امليل العاطفي الرسيع، خاصة الصورة 

التلفزيونية التي هي قرينة املدة القصرية، بل واللحظة اخلاطفة.
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اهلوامش
(١)  يف ذلك انظر: فطنة بن ضايل: التحقيب وتاريخ األدب،

http://www.globalarabnetwork.com/culture-ge/culture-studies/7343- 12- 05 - 25 - 

182232

(٢) املرجع السابق.

(٣) املرجع السابق.
التكوين  فلسفة  يف  جديد  عريب  منهجي  مشهد  ـ  رؤيوية  نظرة  التارخيية:  املجايلة  مايض:  سمري  د.  انظر:   (٤)

التارخيي. متاح عىل الرابط التايل:
http:www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=About-20060214 -710

(٥) طارق نافع احلمداين: اخلليج واجلزيرة العربية بني القرن السادس عرش والقرن العرشين، ص ٥٨.
(٦) املدرسة التارخيية العامنية احلديثة ـ مناهجها واجتاهاهتا ـ النهج التارخيي يف املؤلفات العامنية احلديثة.

http://www.globalarabnetwork.com/culture-ge/culture
http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=About-20060214
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السوريــــــــــــــــــــــــة األزمــــــــــــــــــــــــــة 
وإعـــــــادة صياغـــة التحالفـــات الدولــية

د . عامر السبايلة *

أن  السورية،  األزمة  عىل  سنوات  ست  مرور  عقب  البدهيي،  من 
احلدود  جوهرها  يف  تتجاوز  أزمة  بوصفها  املسألة  إىل  النظر  يتم 
لألزمة،  الدويل  البعد  قراءة  من  بد  ال  وبالتايل  السورية،  اجلغرافية 
عرب تشكل هذه التحالفات وفًقا ملحطات األزمة املتعددة، بدًءا من 
سورية،  أصدقاء  مؤمتر  شكل  يف  تبلور  الذي  الدبلومايس  احلراك 
مرجعية  تشكل  يف  وكذلك  العربية،  اجلامعة  يف  عضويتها  وجتميد 

جنيف للحل السيايس.

حمطات األزمة:
يمكن تقسيم حمطات األزمة يف سورية إىل ثالث مراحل:

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٠ /٢/ ٢٠١٧. 
* أستاذ الدراسات اإليطالية يف اجلامعة األردنية وخبري اسرتاتيجي.
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١. مرحلة التصعيد. 
٢. مرحلة االستيعاب الدبلومايس. 

٣. مرحلة التسوية.
أربع  السورية  األزمة  عربت  حني  الكياموي،  االتفاق  قبل  ما  إىل  وتعود  األوىل:  املحطة 

حمطات أساسية:
 األوىل: معركة محص (باب عمرو)، وعنواهنا الرئييس التلويح بتقسيم سورية.

اجليش  والتلويح بتقسيم  األزمة،  خلية  رضب  دمشق عرب  إىل  االنتقال  الثانية: شهدت   
السوري، وعملية رضب املؤسسات. 

الثالثة: جرت يف حلب، وهدفت إىل التلويح باحلرب اإلقليمية. 
حمطتها  السورية  األزمة  أدخل  الذي  العسكري  باخليار  األمريكي  التصعيد  الرابعة: 

الرابعة وعنواهنا التلويح باحلرب الدولية.

البعد الدويل يف األزمة السورية:
أهم  أن  إال  البداية،  السورية مل تتوقف، منذ  أن املحاوالت إليقاف األزمة  من  بالرغم   
ا هي الفيتو «الرويس الصيني»، ورمزية ثنائيته،  النقاط التي أعطت األزمة السورية بعًدا دولي�
فقد أثبت أن األزمة السورية هي نقطة حتول يف شكل السياسة الدولية، وإعالن انتقال من 
سياسة القطب الواحد التي امتدت منذ سقوط جدار برلني إىل حلظة التصويت الدويل عىل 

األزمة. 
سيناريوهات  يف  بالدخول  معنية  تكن  مل  املتحدة  الواليات  أن  الواقع،  هذا  إىل  يضاف 
ل حالة من الفراغ كان ال بد ألطراف  تشبه حرب العراق، ما يعني أن الرتدد األمريكي شكَّ
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ا إىل أزمة دولية تتصارع عليها أطراف متعددة،  جديدة أن متألها؛ هلذا حتولت سورية فعلي�
ضمن رؤى وتصورات خمتلفة.

هذه  ملفات  معظم  فيها  تتشابك  التي  املنطقة  يف  األهم  املركزية  النقطة  سورية  متثل 
املنطقة، وأمهها عملية السالم العالقة والتسوية اإلقليمية. إضافة إىل أن األزمة أظهرت أن 
القتال عىل سورية هو أكرب من القتال داخلها، ما يشري إىل أن سورية أصبحت مادة للرصاع 
يف شواطئ املتوسط يف  قد يكون أمهها مستقبل الطاقة الكامن  الدويل بسبب عدة عوامل، 

السنوات املقبلة.
الغرف  يف  أيضًا،  مراقبتها،  يمكن  كان  الدولية  العالقات  صياغة  إعادة  فإن  هلذا؛   
الدبلوماسية يف جنيف وفيينا. لكن اإلعالن األبرز أن الدبلوماسية جاءت بقبول الواليات 
التفاوض،  إىل  واالنتقال  السورية،  الكياموية  الرتسانة  بتسليم  الرويس  للعرض  املتحدة 

والعدول عن أي عمل عسكري أمريكي يف سورية.
الرويس  القطبني  بني  املتبادلة  الضغوط  عملت  السورية،  األزمة  مدار  وعىل  إذن، 
واألمريكي، عىل إبقاء األزمة ضمن نطاق التجاذبات بني الطرفني، فقد مثلت هذه املرحلة 
التي يمكن تسميتها، اصطالًحا، مرحلة «العنف»، حالة التجاذبات الطويلة التي أدت إىل 
االهنيار  مرحلة  إىل  للوصول  جتنًبا  التفامهات،  بلوغ  رضورة  مرحلة  إىل  بالطرفني  الوصول 
إىل  الوصول  استحالة  وبالتايل  عليها،  السيطرة  يمكن  ال  التي  الفوىض  حد  من  واالقرتاب 
أي حل. ولقد وضع هذا الواقع مجيع أطراف األزمة السورية أمام استحقاق ال مهرب منه، 
املبادرة الروسية  إلطالق  أعطى موسكو الفرصة  ما  التسوية،  إىل  الوصول  برضورة  يتمثل 

للدخول يف معادالت األزمة وحلوهلا.
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مكافحة اإلرهاب: 
اإلرهايب،  االنتشار  إىل مسألة دولية، مسألة  السورية  لتحول االزمة  العوامل املهمة  من 
تنظيم  والدة  عن  النهاية،  يف  متخضت،  التي  املقاتلة  التنظيامت  أيدي  عىل  واقعه  وتطور 

ا.  «داعش» الذي أعطى مفهوم اخلطر اإلرهايب بعًدا دولي�
والحًقا  سورية،  يف  السيايس  حتركها  لرشعنة  لروسيا  مهمة  مادة  التحول  هذا  قدم  لقد 
حياربان  دوليني  فريقيني  بني  التوازنات  عىل  املحافظة  إطار  ضمن  العسكري  بالتدخل 

«داعش»: التحالف الدويل، والتحالف الرويس.  
إىل  اإلرهاب  مكافحة  استحقاق  ووصول  سورية،  يف  احلل  مسار  أولويات  حتديد  فمع 
الدول  من  كثري  أمام  جديدة  حتديات  برزت  وروسيا،  املتحدة  الواليات  بني  التوافق  نقطة 
املضطرة إلحداث تغيري جذري يف مواقفها من األزمة السورية، خصوًصا أن اعتبار أولوية 
ا، احلاجة إىل تشكيل حتالف  مكافحة اإلرهاب أساسًا لعملية االنتقال السيايس، يعني منطقي�
من الدول كافة املنخرطة يف املشهد السوري، واألهم أن هذا التحالف ال بد أن يضم الدول 
وباألخص  السورية،  األرض  عىل  اإلرهاب  رقعة  توسع  من  واملترضرة  لسورية،  املجاورة 
من  األزمة  استمرار  عوامل  تدفق  وإيقاف  التأزيم،  منابع  تعطيل  يعني  ما  وتركيا،  األردن 

«سالح ومسلحني» إىل الداخل السوري. 
أوروبا،  إىل  اإلرهاب  ووصول  اإلرهايب،  االنتشار  مسألة  أن  إغفال  يمكن  ال  كذلك، 
أديا إىل حتول جذري يف نمط التعاطي األورويب مع األزمة السورية، ما يعني يف النهاية أن 

مكافحة اإلرهاب فرضت نفسها معياًرا أوًال وأساسًيا يف التعاطي الدويل مع هذه األزمة.
نقطة  سورية  يف  والعسكري  السيايس  الرويس  احلضور  يقدم  أن  الطبيعي  فمن  وعليه، 
ا يف مكافحة اإلرهاب، نيابة  تواصل مع جممل األطراف، وجيعل من موسكو رشيًكا حقيقي�
األساس لتشكل  ا، ما يسهل عملية وضع  كان ذلك مرحلي� عن اجلانب السوري، حتى لو 

حتالف ملكافحة اإلرهاب. 
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العالقة الروسية الرتكية ونقطة التحول:
استطاعت موسكو، بعد حماولة االنقالب الفاشلة يف تركيا، أن تقتنص الفرصة بإحداث 
الطائرة  إسقاط  تبعت  التي  التصعيد  حالة  متجاوزة  تركيا،  مع  العالقة  يف  جذري  تغيري 
وعملت  تركيا،  مع  مصاحلية  عالقة  بناء  تعيد  أن  استطاعت  كام  األتراك،  قبل  من  الروسية 
عىل توظيف هذه العالقة إلحداث تغيري جوهري يف املوقف الرتكي، والعمل عىل توظيفه 
جتاه إهناء األزمة السورية، األمر الذي أدى يف النهاية إىل جتريد املحور األمريكي من واحدة 
من أهم أدوات التأزيم، وتوجيه اجلهود الرتكية يف خدمة إهناء مفاعيل األزمة، وهو ما أدى 
ا إىل  إىل تبلور حمور تركي إيراين سوري، واالنتقال إىل اجتامعات األستانة التي هتدف فعلي�
بلورة تصور للحل السيايس عرب إجراءات عملية عىل األرض، وبالتايل جتنب أي حماوالت 

للتعطيل يف جنيف.

اخلالصة: 
مثلت األزمة السورية نقطة التحول يف شكل التحالفات العاملية، وفتحت كذلك باب 
مسار  ربط  إىل  األزمة،  بداية  منذ  هدفت،  األمريكية  فالسياسة  مرصاعيه.  عىل  التجاذبات 
بني  الربط  باختصار  أي  املنطقة؛  بمصري  املرتبطة  األكرب  املعادلة  ضمن  سورية  يف  األزمة 
البند  بمسار  التقيد  عىل  واشنطن  إرصار  كان  هلذا  اإلقليمية؛  والتسوية  السورية  التسوية 
ا أن تتحكم الواليات املتحدة برشوط الدخول  السابع لـ«جنيف ٢»، الذي كان يعني منطقي�

إىل احلل، وحتديد مسار التسوية السورية وتداعياهتا.
اللعبة  خيوط  إبقاء  إىل  السادس،  البند  تبني  من  الروسية،  السياسة  هدفت  املقابل،  يف 
مرتبطة بموسكو وحتالفاهتا؛ إْذ إن أولوية وقف العنف هتدف إىل إبقاء جممل قضايا املنطقة 

ضمن مسار التسويات السياسية، بعيًدا عن فكرة التهديد باستعامل القوة.
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أكرب  كان  سورية  عىل  الرصع  أن  عىل  تقوم  السورية  للمسألة  األهم  اخلالصة  فإن  هلذا؛ 
رسم  إعادة  يف  ا،  سبًبا حقيقي� كانت  السورية  أن األزمة  يعني  ما  سورية،  داخل  الرصاع  من 

وتشكل التحالفات الدولية. 
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مآالت الربيـــع العربي: حالــــة الـحوكمة 
العربي اإلقليــم  فــــي  الفساد  ومكافحة 

د . حمي الدين توق *

مّرت قبل أّيام الّذكرى الّسابعة النطالقة ما سّمي  «الربيع العريب»، 
وعىل الّرغم من حماولة البعض الّربط بني ما جرى يف اإلقليم العريب 
بالفقر والبطالة، إّال أّن املراجعة الّدقيقة ألوضاع اإلقليم تدحض 
هذا االعتقاد، فقد حّققت الّدول العربّية يف العام ٢٠١٠، أي قبل 
الكيل،  االقتصاد  مستوى  يف  مقبولة  معّدالت  العريب»،  «الّربيع 
معّدالت  كانت  كام  العامل،  يف  األخرى  األقاليم  بعض  مع  مقارنة 
القوة الرشائّية، ومؤّرشات التنمّية البرشّية، والفقر، مقبولة كذلك، 
غاب  ما  أّن  إّال   .٢٠١١ يف عام  حدث  ّمما  يشء  بأي  تنبئ  تكن  ومل 
وشعوًرا  إحباًطا  واألكثر  رضا،  األقل  كانوا  العرب  أّن  البال،  عن 
بتّدين نوعّية اخلدمات العاّمة، وغياب العدالة االجتامعّية، وضعف 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ ٢٢ /١/ ٢٠١٨. 
* وزير التعليم األردين.



١٧٢

وتوّصلت  العامل،  يف  األخرى  األقاليم  مع  مقارنة  احلكومّية  واملساءلة  السياسّية  املشاركة 
والعنف  االجتامعّية  التوّترات  نحو  املنطقة  انحدار  أّن  إىل  ذلك،  نتيجة  االستنتاجات، 
كان  األمر  هذا  أّن  من  الّرغم  وعىل  للحوكمة.  الذريع  الفشل  من  بعقود  يرتبط   والتطّرف 
معروًفا للسلطات احلاكمة واملنّظامت الّدولّية التي كانت تقّدم الّنصيحة واملشورة هلا، فقد 
اختزلت احلكومات اإلصالح املنشود إىل مقاربات تقنّية جمتزأة، بدل اللجوء إىل مقاربات 
قضايا  مقّدمتها  ويف  العربّية،  الّدول  واجهتها  التي  العميقة  للمعضالت  شاملة  هيكلية 
املشاركة واملساءلة والّنزاهة التي مل تتم معاجلتها بأّي درجة من اجلدّية؛ لذا رفعت الّشعوب 
مع  جنب،  إىل  جنًبا  الفساد،  وحماربة  االجتامعّية  والعدالة  باحلرّية  تتعّلق  شعارات  العربّية 

شعارات حماربة الفقر والبطالة. 
القواعد  إنتاج  يتم  الكيفّية التي بواسطتها  إىل  احلوكمة  تشري  باحلوكمة؟  نعنيه  الذي  ما   
العدالة  وحتقيق  وتنظيمها،  وإدامتها،  املؤّسسات  عمل  حتكم  التي  واإلجراءات  واملعايري 
االجتامعّية،  والعدالة  اإلنسان،  وحقوق  القانون،  وحكم  الّديمقراطّية،  وتعّد  واملساءلة. 
القطاع  يف  احلوكمة  وتعني  احلوكمة.  مفهوم  عليها  يقوم  التي  األسس  الّتوافقات،  وبناء 
أمام  أعامهلا  ونتائج  نشاطاهتا  عن  ومسؤولة  فاعلة  حكومة  وجود  املنظور،  هذا  من  العام، 
املواطنني، تؤّدي عملها بفاعلّية وشفافّية وفق مبادىء العدالة وأحكام القانون. واحلوكمة 
والّنزاهة  والّشفافّية،  القانون،  وحكم  املشاركة،  مبادىء  عىل  تقوم  املعنى،  هبذا  اّلرشيدة، 

وضبط الفساد، واالستجابة الفاعلة، واملساءلة، والعدالة واإلدماج.
 وعند النظر يف الّتقارير الّدولية املقارنة التي صدرت قبل الّربيع العريب حول احلوكمة 
هذين  يف  العامل  أقاليم  سائر  عن  يتأّخر  كان  العريب  اإلقليم  أّن  يتّضح  الفساد،  ومكافحة 

املجالني، ويعود الّسبب يف ذلك إىل عوامل عّدة، يمكن تلخيص أمهها، بام ييل:
١. ضعف توزيع الّسلطات وتقاسمها وتوازهنا، وضعف حكم القانون.
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املدين،  املجتمع  ومنّظامت  الرقابّية،  املؤّسسات  ذلك  يف  بام  املؤسسّية،  البنى  ضعف   .٢
والّرقابة املجتمعّية.

الّسياسية  احلياة  ضعف  إىل  أّدت  التي  املشاركة،  وثقافة  الّديمقراطّية  الّتقاليد  غياب   .٣
واحلزبّية واحرتام التعددّية.

اختطاف مؤّسسات الّدولة من قبل الّنخب احلاكمة وأنصارها واملتكّسبني منها.  .٤
ضعف االعرتاف بحقوق اإلنسان واحلرّيات األساسّية، واحرتامها، وانتشار ظاهرة   .٥

اإلفالت من العقاب.
تشّوه التنمّية، ما أدى إىل مشكالت بنيوّية أساسّية يف االقتصاد، وزيادة عدم املساواة   .٦

بني األفراد.
إساءة استخدام الّسلطة واإلثراء غري املرشوع.  .٧

ضعف اإلحساس باملواطنة، وهشاشة البنى واملؤّسسات املدنّية.  .٨
كيف كان وضع اإلقليم العريب يف جمايل احلوكمة ومكافحة الفساد قبل الّربيع العريب؟ 

وما هي مآالته بعد الّربيع العريب؟
من  األول  العقد  منتصف  يف  الّنفاذ  حّيز  الفساد  ملكافحة  املتحّدة  األمم  اتفاقّية  دخلت 
 .٢٠١١ عام  الّسياسّية  األحداث  اندالع  من  سنوات  مخس  حوايل  قبل  أي  األلفّية،  هذه 
واالتفاقّية، كام هو معلوم، هي اإلطار القانوين الّدويل الوحيد امللزم للدول املصادقة عليها 
يف جمال مكافحة الفساد. ومنذ ذلك الوقت، بدأت يف اإلقليم العريب حركة حممومة يف وضع 
الّترشيعات وتطوير البنى واهلياكل الّتنظيمّية ملكافحة الفساد، ومن أبرز الّتطورات يف هذا 

املجال يذكر ما ييل:
صادقت ١٦ دولة عربّية عىل االتفاقّية.  .١
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أنشأت إحدى عرشة دولة عربّية هيئات متخّصصة للنزاهة ومكافحة الفساد.  .٢
وضعت تسع دول عربّية اسرتاتيجّيات وطنّية ملكافحة الفساد (بعضها للمّرة الثالثة).  .٣
يف  مؤمترات  سبعة  أصل  من  االتفاقّية  يف  األطراف  للدول  مؤمترات  ثالثة  ُعقدت   .٤

اإلقليم العريب، بالتحديد يف كل من األردن وقطر واملغرب تباًعا.
طّورت العديد من الّدول العربّية ترشيعات خاّصة ملكافحة الفساد، أو قامت بتعديل   .٥

ما هو قائم بام يتناسب مع االتفاقّية.
مراجعة  عن  الوطنّية  تقاريرها  كاّفة،  االتفاقّية  عىل  املصادقة  العربّية  الّدول  قّدمت   .٦

الّتنفيذ لفصول االتفاقّية.
يف  عليها  بالتنصيص  الفساد  مكافحة  هيئات  دسرتة  عىل  عربّية  دول  أربع  قامت   .٧

الّدساتري الوطنّية، وهذه الّدول هي املغرب وتونس واليمن والعراق.
الّرشيدة  باحلوكمة  العالقة  ذات  املالّية  الّترشيعات  بعض  الّدول  من  العديد  طّور   .٨
وقواعد  املالّية،  الّذمة  وإشهار  املايل  اإلفصاح  ترشيعات  مثل  الفساد،  ومكافحة 

مدّونات الّسلوك، وقواعد إجراءات العمل.
وضعت الّدول العربّية اتفاقّية عربّية ملكافحة الفساد وصادقت عليها الّدول كافة.  .٩

طّورت الّدول العربّية إطاًرا للتعاون والّتنسيق يف ما بينها، يف جمال الّنزاهة ومكافحة   .١٠
الفساد، هي الّشبكة العربّية للنزاهة ومكافحة الفساد.

احلوكمة  يف  نوعّية  قفزة  حتقيق  إىل  املهّمة  التطّورات  هذه  تفيض  أن  املؤّمل  من  كان  لقد 
ومكافحة الفساد يف اإلقليم العريب، ولو حتّقق ذلك فرّبام أّن أحداث عام ٢٠١١ ما كانت 
ا، وال يرقى إىل تطّلعات الّشعوب العربّية.  لتقع، إّال أّن ما حتّقق عىل أرض الواقع شحيح جد�
فالدالئل تشري إىل ازدياد الفساد وتراجع مؤّرشات احلوكمة بشكل عام، وخاّصة يف عوامل 
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العنف،  وغياب  الّسيايس  واالستقرار  والسياسّية،  املدنّية  واحلرّيات  واملشاركة،  املساءلة 
والّشفافّية.

وللتدليل عىل مآالت الربيع العريب يف جمايل احلوكمة ومكافحة الفساد، سأعرض حلالة 
ست دول عربّية تأثرت بدرجات متفاوتة باهلّزات السياسّية، وهذه الّدول هي تونس ومرص 

واألردن واملغرب واإلمارات العربّية املتحّدة والبحرين. 
يف  التأثري  كان  بينام  احلاكمة،  األنظمة  سقوط  إىل  وأّدى  كبًريا  ومرص  تونس  تأثر  كان 
اإلمارات  يف  التأثري  وكان  كبرية،  دستورّية  تعديالت  إىل  أّدى  متوسًطا  واملغرب  األردن 

العربّية املتحّدة والبحرين ضعيًفا أّدى إىل زيادة الّدعم احلكومي لألفراد.
 ،(CPI) ويظهر اجلدول رقم (١) حالة الّدول العربّية الّست عىل مؤّرش مدركات الفساد

الذي تصدره منّظمة الشفافّية الدولّية ومقرها برلني للعامني ٢٠١٠ و٢٠١٦.
جدول رقم (١)

يبّني عالمات الّدول الّست عىل مؤّرش مدركات الفساد للعامني ٢٠١٠ و٢٠١٦
الّدولة  

تونس
مرص

األردن
املغرب

اإلمارات
البحرين

٢٠١٠
٤٣
٣١
٤٧
٣٤
٦٣
٤٩

٢٠١٦
٤١
٣٤
٤٨
٣٧
٦٦
٤٣

الّتغُري

٢-
٣+
١+
٣+
٣+
٦-

العالمة
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ا منها مل تصل  ًنا طفيًفا، إّال أّن أي� يتبّني من هذا اجلدول، أّن أربع دول حتّسنت عالماهتا حتسُّ
عالماهتا إىل حد الـ٥٠%، ماعدا اإلمارات. كام أّن الّرتاجع كان ملحوًظا يف حالتي تونس 

والبحرين.
أّما اجلدول رقم(٢) فُيظهر اجتاه التغّري يف الّدول الّست، قبل الّربيع العريب وبعده، عىل 

عوامل احلوكمة الّستة املعتمدة لدى البنك الّدويل.
جدول رقم (٢)

اجتاه التغريُّ قبل «الربيع العريب» وبعده

**اإلشارة (+) تعني اجتاه تغّري إجيايب، اإلشارة (-) تعني اجتاه تغريُّ سلبي، واإلشارة (٠) تعني ال تغيري. 
كام يظهر اجلدول رقم (٣)، اجتاه الّتغيري يف الّدول الست عىل عوامل احلركة الّستة لدى 
البنك الّدويل ومؤّرش مدركات الفساد، عىل مدى زمني أوسع يبلغ عرش سنوات، أي بني 

عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٦.

الّدولة

األردن
املغرب

اإلمارات
البحرين
تونس
مرص

املشاركة

+
-
-
٠
+
٠

فاعلّية 
احلكومة

+
-
+
+
-
-

القدرة
التنظيمّية

-
-
+
٠
-
-

االستقرار 
السيايس

-
-
-
+
-
٠

حكم 
القانون

+
+
+
+
+
-

ضبط 
الفساد
٠
+
+
-
+
-
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جدول رقم (٣)
اجتاه التغريُّ خالل عرش سنوات ٢٠٠٦-٢٠١٦

يتبّني من هذا اجلدول، أّن التغريُّ الرئييس الذي حدث يف الّدول الّست هو يف جمال حكم 
القدرة الّتنظيمّية يف  واإلمارات والبحرين، ويف جمال  واملغرب  األردن  القانون، يف كل من 
م حصل يف اإلمارات. ويبدو  كل من املغرب واإلمارات، كام يظهر اجلدول أّن أفضل تقدُّ
باالستقرار  يتعّلق  ما  يف  شديد  ضعف  من  تعاين  كافة  الّدول  أّن  اجلدول،  هذا  من  واضًحا 

الّسيايس وغياب العنف، وضبط الفساد، واملشاركة الّسياسّية ما عدا تونس.
العريب  بالربيع  يسّمى  عام  نجمت  التي  السياسّية  اهلّزات  تأثري  إّن  القول  يمكن  وبذا 
احلوكمة  يف  الّشديد  الّضعف  بداللة  سالًبا،  جممله  يف  كان  الفساد  ومكافحة  احلوكمة  عىل 

الّديمقراطّية، عىل عكس املتوّقع، وعىل خالف ما كانت تتمّناه الّشعوب العربّية.
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رشارة  انطالقة  عىل  سنوات  سبع  مرور  بعد  اليوم،  العريب  اإلقليم  صورة  تبدو  كيف 
األحداث يف بداية عام ٢٠١١؟ 

دالالت  إىل  العريب،  اإلقليم  عن  األخريتني  الّسنتني  يف  نرشت  التي  الّدراسات  تشري 
مقلقة، بل خطرية. وإن استمّرت مؤّرشات احلوكمة ومكافحة الفساد يف تدهورها كام هو 
حاصل اآلن، فإّن وضع اإلقليم العريب سيكون يف خطر، وهناك احتامل كبري أن تنزلق بعض 
الّدول العربّية إىل حّيز الّدول الفاشلة، إضافة إىل ما هو قائم يف بعضها يف الوقت الّراهن. 

ويف ما ييل بعض هذه املؤّرشات:
تشري دراسات البنك الّدويل إىل أّن اإلقليم العريب أسوأ من إفريقّيا جنوب الّصحراء   •

عىل مؤّرشات املشاركة واملساءلة، واالستقرار الّسيايس وغياب العنف.
فقط  عربيتني  دولتني  أّن  إىل  الفساد  مدركات  عن  الشفافّية  ملنّظمة  تقرير  آخر  يشري   •
جتاوزت عالماهتا حاجز ال ٥٠%، وأّن مخس دول عربّية تقع ضمن أسوأ عرش دول 

يف العامل.
كشفت أوراق بنام التي تّم نرشها عام ٢٠١٦، عن حضور عريب قوي لالستثامر يف   •
املالذات الّرضيبّية اآلمنة، وأظهرت األوراق وجود حوايل ١٢٠٠ وثيقة من دولتني 
هذا  أّن  رشكة، ومن املعلوم  يسهمون يف ٣٤٠٠  شخًصا  تشمل ٧٦٠  عربيتّني فقط 
االستثامر هيدف إّما إىل التهّرب الّرضيبي، أو غسل األموال، أو التسرتُّ عىل أموال من 

مصدر غري مرشوع.
العامل  يف  نسبة  أكرب  أّن  إىل  الّدولّية،  الشفافّية  ومنّظمة  الّدويل  البنك  دراسات  تشري   •

لدفع الرشاوى للحصول عىل العقود والعطاءات هي يف اإلقليم العريب.
يف العامل  للفساد  سنوّية  زيادة  أكرب نسبة  أّن  إىل  الدولّية  الشفافّية  منّظمة  تشري تقارير   •

هي يف اإلقليم العريب، فقد وصلت إىل حوايل ٣٢%.
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قّدر احتاد املصارف العربّية عام ٢٠١٤، أّن حجم غسيل األموال يف اإلقليم العريب   •
يبلغ ٢% من حجم الّناتج املحيل اإلمجايل؛ أي ما يعادل ١٥ بليون دوالر.   

بليون   ١٨٠ بلغ  العربّية  الّدول  يف  الفساد  حجم  أّن  للتنمّية،  اآلسيوي  البنك  قّدر   •
ا. دوالر سنوي�

أظهرت دراسة ملنّظمة الشفافّية الدولّية عام ٢٠٠٩، أّن ٤٠% من املستجيبني أفادوا   •
أضعاف  أربعة  الّنسبة  هذه  وتعادل  الّسابقة،  الـ١٢  األشهر  يف  رشاوى  دفعوا  بأّهنم 
االّحتاد  أضعاف  وسّتة  والباسيفيك،  آسيا  إقليم  أضعاف  وأربعة  الالتينّية،  أمريكا 

األورويب.
أظهرت دراسة للمركز العريب للبحوث يف الّدوحة عام ٢٠١٥، وشملت عّدة دول   •
عربّية، أّن ٩٢% من املستجيبني أفادوا بأّن الفساد منترش يف بالدهم بدرجات متفاوتة، 

وأّن ٤٥% قالوا إّن احلكومات ال تقوم بام هو كاٍف ملكافحة الفساد.
أظهرت دراسة ملنّظمة الشفافّية الدولّية عام ٢٠١٦، وشملت تسع دول عربّية، أن   •
٦١% من املستجيبني أفادوا أّن الفساد قد ازداد يف بلداهنم، وأّن واحًدا من كل ثالثة 
 ٥٠ يوازي  أي ما  اخلدمات العاّمة،  دفعوا رشاوى للحصول عىل  بالغني قالوا إّهنم 
مليون عريب، أكثرهم من الفقراء، وأّن ٦٨% قالوا إّن احلكومات ال تقوم بام هو كاٍف 

ملحاربة الفساد.
رشاوى  دفعوا  ّممن  مخسة  كل  من  فقط  واحًدا  أّن  كذلك،  نفسها  الّدراسة  وأفادت   •
من  عانيا  إّهنام  شكاوى  قّدموا  مخسة  كل  من  اثنان  وقال  رسمّية،  بشكوى  تقّدموا 

االنتقام، وقال ٣٠% منهم إّهنم خيشون من االنتقام إذا حتّدثوا عن الفساد.
األول،  الّطراز  من  بنيوّية  مشكلة  أصبح  الفساد  أّن  جّيل،  نحو  عىل  األرقام،  هذه  تظهر 
ذات أبعاد سياسّية واقتصادّية واجتامعّية واضحة، كام أّنه يرتافق مع ضعف احلوكمة التي 



١٨٠

احلوكمة  لتطوير  الّناجحة  املقاربة  فإّن  وبالتايل  العريب،  اإلقليم  يف  مزمنة  قضّية  أصبحت 
هذا  يف  الدولّية،  الّتجارب  وتشري  شاملة.  سياسّية  مقاربة  تكون  أن  جيب  الفساد  وضبط 
املجال، إىل أّن هناك دوًال كانت تعاين من تفّيش مزمن للفساد فيها قد نجحت يف مكافحته 
اإلرادة  تدعمها  التي  املكافحة  يف  الّشاملة  املقاربات  إىل  اللجوء  خالل  من  فّعال،  بشكل 

السّياسية احلقيقّية.
إّن املطلوب عمله لتدعيم الّنزاهة ومكافحة الفساد واحلكم الّرشيد يف الوطن العريب مل 
ا، فهناك خمزون هائل من األدوات الّدولّية التي يمكن االستناد إليها، وعىل رأسها  يعد رس�
واالتفاقّية  عربّية،  دولة   (١٦) عليها  صادقت  التي  الفساد  ملكافحة  املتحّدة  األمم  اتفاقّية 
أّن هناك جتارب دولّية  كل الّدول العربّية، كام  الفساد التي صادقت عليها  العربّية ملكافحة 
ناجحة ّمجة يمكن االستفادة من دروسها، وقبل كل ذلك هناك قّيم عربّية وإسالمّية مرموقة 
تدعو إىل الّنزاهة والعدل واحرتام كرامة اإلنسان يمكن استلهامها والبناء عليها. ويف ما ييل 
خالصة للتجارب الّناجحة واملامرسات الفضىل التي يمكن أن ترسم معامل الّطريق العريب ملا 

جيب عمله يف جمال مكافحة الفساد واحلكم الّرشيد:
العّفة  إرادة سياسّية قوّية وصلبة، وقيادة قدوة تتمّثل قيم  مكافحة الفساد حتتاج إىل   .١
اهللا  كّرم  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  قال  واالعتدال.  واالستقامة  والعدل  والّنزاهة 

وجهه: «عدلت فأمنت فنمت»، وقال: «عففت فعفت األّمة».
متّثل  يتطّلب  األهيل،  أو  اخلاص  أو  العام  القطاع  يف  سواء  الّرشيدة،  احلوكمة  بناء   .٢
احلكم،  نظام  يستقيم  ال  جمتمعة  دوهنا  من  التي  األساسّية  الّسبعة  واملبادىء  القيم 
وهي: التشاركّية، الّشفافّية، املساءلة، االستجابة، حكم القانون، العدالة واإلدماج، 

والفاعلّية والكفاءة.
املختلفة  أبعاده  تعمل  مل  إذا  شامل،  نظام  الفساد  ومكافحة  الوطني  الّنزاهة  نظام   .٣



د. حمي الدين توق

١٨١

يظل  حتقيقه  يمكن  ما  فإّن  الّنزاهة،  وممارسات  قيم  إعالء  أجل  من  وتعاون  بتناسق 
عرش  بثالثة  األبعاد  هذه  الدولّية  الشفافّية  منظمة  حّددت  وقد  ومنقوًصا،  حمدوًدا 
بعًدا هي: الّسلطة الّترشيعّية، الّسلطة الّتنفيذّية، القضاء، القطاع العام، أجهزة إنفاذ 
القانون، سلطة إدارة االنتخابات، اإلمبوزدمان، مؤّسسات الرقابة املالّية، األحزاب 

السياسّية، وسائل اإلعالم واالتّصال، املجتمع املدين، ومؤّسسات األعامل.
ا مع مقتضّيات اتفاقّية األمم املتحّدة ملكافحة الفساد، فإّن مكافحة الفساد تتطّلب  متشي�  .٤
هنًجا شامًال ومتعّدد اجلوانب، يبنى عىل املنع والوقاية، والّتجريم، والّتعاون الّدويل، 
وجيب أن ينطلق هذا الّنهج من وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فّعالة ومنّسقة تعّزز 
مشاركة املجتمع، وجتّسد مبادىء سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون واملمتلكات 

العمومّية، والّنزاهة والشفافّية واملساءلة.
إن بناء كفاءة وفاعلّية أجهزة ومؤّسسات الّدولة، بام فيها تلك املختّصة بالرقابة العاّمة   .٥
واملالّية، واملعنّية بالنزاهة ومكافحة الفساد، يتطّلب اختيار املوّظفني العموميني عىل 

أسس اجلدارة والكفاءة والتمّيز واألمانة والّنظافة.
القطاع  يف  الفساد  مكافحة  دون  من  تتم  أن  يمكن  ال  الفّعالة  الفساد  مكافحة  إّن   .٦
يف  الّرشيدة  احلوكمة  لقواعد  امتثاله  وضامن  فيه،  الّنزاهة  قّيم  وإعالء  اخلاص، 
القطاع  التزام  ضامن  الّرضوري  من  فإّن  كذلك  الكربى،  والّرشكات  املؤّسسات 
األهيل والّتطوعي ومؤّسسات املجتمع املدين كاّفة بأعىل درجات النزاهة والشفافّية 

واملساءلة.
اسرتاتيجّية ملكافحة الفساد جيب أن تكون شاملة، وأن تتناول سائر أشكاله  إّن أي   .٧
السياسّية واإلدارّية واملالّية، وأن تعالج أسبابه املحتملة كافة، ضمن أولوّيات تعتمد 

عىل طبيعة الفساد يف كل قطر.
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إّن مكافحة الفساد واحلكم الّرشيد جيب أن تكون جزًءا من األجندة اإلنامئّية للوطن   .٨
دون  من  األفراد  حياة  نوعّية  وحتسني  املستدام  الّنامء  يتحّقق  أن  يمكن  ال  إذ  العريب؛ 

املكافحة الفّعالة للفساد وضبط وتائره، وتطوير احلوكمة الّرشيدة.
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