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تـــــقـديــــم
 

أ. د. صالح جرّار *

انطالقًا من ر�شالتها الفكرية والثقافية وحر�شًا منها على متابعة امل�شتجّدات التي ت�شهدها 
ال�شاحات املحلية والعربّية والدولية فـي  جماالت ال�شيا�شة واالقت�شاد والثقافة وغريها، فقد 
ارتاأت م�ؤ�ش�شة عبد احلميد �ش�مان اأن تعقد �شل�شلة من الندوات التي تعالج الق�شايا التي ت�ؤّرق 
االإن�شان العربّي وت�شتح�ذ على اهتمامه. وقد اأدركت امل�ؤ�ش�شة باإدارتها  الن�شطة ال�اعية اأّن 
ال�شارع العربّي يت�شّ�ف ملعرفة اآراء اأهل الفكر والراأي فـي  كثري من ج�انب امل�شهد ال�شيا�شي 
والثقافـي  واالقت�شادي التي ت�شبب احلرية وااللتبا�س، كما اأدركت اأن ثّمة اأ�شئلة ال حت�شى 
ح�ل ال�اقع العربّي الراهن واالأ�شباب التي اأدت اإليه وح�ل ما ميكن اأن يف�شي اإليه هذا ال�اقع 
واالأكادمييني  اخلرباء  من  بعدد  امل�ؤ�ش�شة  ا�شتعانت  ولذلك  والبعيد،  القريب  امل�شتقبل  فـي  
واأعالم الفكر وال�شيا�شة واالقت�شاد والقان�ن واالإعالم من االأردّن وعدد من الدول العربّية 

لالإجابة عن هذه االأ�شئلة فـي  اأربع ع�شرة حما�شرة عقدت فـي  امل�ؤ�ش�شة منذ عام 2013.

وكانت اأ�شئلة داع�س واالأزمة ال�ش�رية والربيع العربّي واالإ�شالم واالإعالم وامل�شهد ال�شيا�شي 

*    أستاذ األدب األندليس يف اجلامعة األردنية، وزير الثقافة األردين األسبق.



6

فـي  االأردّن من اأبرز ما ناق�شته هذه املحا�شرات، الأّنها من اأبرز االأ�شئلة التي ت�شغل بال االإن�شان 
االأ�شئلة من �شبابّية وغم��س  اأو خارج وطنه، ونظرًا ملا �شاب هذه  العربّي �ش�اء فـي  وطنه 
واألغاز وتناق�شات واإ�شكاليات جعلت امل�اطن العربّي فـي  حالة ت�شاوؤل دائم عّمن يقف وراء 
هذه الظاهرة اأو تلك ووراء هذا احلدث اأو ذاك ومن ه� املخطط وامل�شتفيد من كّل ما يجري، 
حّتى و�شل ال�شارع العربّي اإىل حالة من فقدان اليقني وتبّدد الثقة بالقيادات واالأحزاب والدول 
وحّل ال�شّك حمّل الثقة، واأ�شبحت حاجته اإىل من ي�شعفه فـي  معرفة احلقائق اأكرب من اأّي 

وقت م�شى، كي ي�شعر با�شتقراره ويتفرغ للبناء والتقّدم والنه��س احل�شاري.

عنه  االإجابة  ووردت  واملحرّية،  امل�ؤّرقة  االأ�شئلة  تلك  مقّدمة  فـي   داع�س  �ش�ؤال  جاء  وقد 
فـي  حما�شرتني: االأوىل للدكت�ر حممد اأب� رّمان وجعل عن�انها: داع�س الظاهرة واحلقيقة. 

والثانية ملمدوح العّبادي وجعل عن�انها: من هي »داع�س« واإىل اأين؟

ولذلك  داع�س،  حقيقة  بغم��س  عن�انها  في�حي  رّمان  اأب�  حممد  الدكت�ر  حما�شرة  اأّما 
اإىل حماولة الك�شف عن حقيقة هذه الظاهرة املحاطة بقدر هائل  اأب� رّمان  ي�شعى الدكت�ر 
من الت�شاوؤالت واالألغاز، وفـي  هذا ال�شياق يطرح جملة من االأ�شئلة االأكرث دورانًا على األ�شنة 
النا�س وفـي  عق�لهم مثل: هل داع�س �شناعة حملّية اأم لعبة اأم م�ؤامرة اإقليمية ودولية؟ وما 
ه� �شّر داع�س وكيف نف�ّشر هذا ال�شع�د ال�شريع واالنت�شار الكبري لهذا التنظيم وذلك الفكر؟ 
وهل االختالف بني داع�س وتنظيم القاعدة جمرد اختالف ثان�ي تكتيكي اأم �شيا�شي، اأم اأّن 
ن�ن فـي  االأردّن  هنالك تباينًا اأيدي�ل�جيًا وفكريًا بداأ يت�شع بني الطرفني؟ هل نحن حّقًا حم�شّ

من »خطر داع�س«؟
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من  جملة  اإىل  االأ�شئلة  هذه  عن  لالإجابة  حماولته  فـي   رّمان  اأب�  الدكت�ر  خل�س  وقد 
نقطة  اأوؤكد  اأن  اأحّب  اأنني  غري  فيها،  والتاأمل  قراءتها  العزيز  للقارئ  نرتك  املهمة  النتائج 
انهيار  بها:  التي منّر  العاّمة  »ابن �شرعي حلالة االنهيار  اإنها  يق�ل فيها عن ظاهرة داع�س 
املنظ�مات ال�طنية واالأخالقية والتعليمية واحلروب االأهلية الداخلية واأزمات اله�ية وف�شل 
العدالة  غياب  من  وال�شيا�شية  والفقر،  البطالة  من  االقت�شادية  واالأزمات  القطرية  الدول 
االجتماعية، وف�شل منظ�مة القان�ن«. ويرى اأن احلّل يكمن »فـي  امل�شّي فـي  طريق االإ�شالح 
العام وتر�شيخ الدميقراطية وثقافة التعددية وقيم امل�اطنة والقان�ن، فهي االأفق امل�شتقبلي، 

اأّما داع�س والدكتات�رية فهما �شن�ان ويعدان مب�شتقبل بال اأي اأفق«.

فهي حماولة  اأين؟«  واإىل  داع�س  »من هي  عن�انها  التي  العبادي  واأّما حما�شرة ممدوح 

العنف  منها  امل�شاألة  بهذه  املت�شلة  الق�شايا  من  جملة  وتتناول  اللغز،  هذه  حلّل  اأخرى 

واالإرهاب، واأ�شباب انت�شاره من دينية وفكرية، وانت�شار الف�شاد واال�شتبداد، واأ�شباب اجتماعية 

الناجي  بكر  اأبي  الفكرية مثل كتاب  التنظيم  نف�شية. ومرجعيات هذه  واأ�شباب  واقت�شادية، 

اأّنه  العبادي  يرى  حيث  التنظيم،  حماربة  ميكن  وكيف  داع�س،  وم�شتقبل  الت�ّح�س«،  »اإدارة 

ميكن حماربته من خالل قان�ن الق�ة وق�ة القان�ن، ويرى اأي�شًا اأّن داع�س هي اأداة �شايك�س 

بيك� املذهبي والطائفي واأّنه من اأجل م�اجهته ال بّد من الدع�ة حلل عادل و�شريع للق�شّية 

وامل�شاواة  العدل  وتعليمي، وحتقيق فر�س  واقت�شادي  �شيا�شي  اإ�شالح  الفل�شطينية، وحتقيق 

وامل�شاركة ال�شعبية وحت�شني حياة امل�اطن، وما �شّماه »جلم فقهاء الدين اجلهلة«، واأن يك�ن 

االإ�شالح جذريًا ي�ؤ�ش�س لدميقراطية حقيقية.
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واأّما املح�ر الثاين من حماور هذه املحا�شرات فه� حم�ر االأزمة ال�ش�رية، وه� لي�س بعيدًا 
عن املح�ر االأّول، بل ه� مرتبط به اأ�شّد االرتباط، لك�ن  داع�س �شريكًا رئي�شًا فـي  اأحداث تلك 

االأزمة وتطّ�راتها، كما هي نتيجة طبيعية لتطّ�رات االأزمة ال�ش�رّية.

وعن�انها:  ال�شلبي  جمال  الدكت�ر  حما�شرة  املح�ر  هذا  عاجلت  التي  املحا�شرات  ومن 
بعن�ان:  احلّي  عبد  وليد  الدكت�ر  وحما�شرة  الدولية،  العالقات  وحتّ�الت  ال�ش�رّية  االأزمة 
م�شتقبل االأزمة ال�ش�رّية، وقد تناول كّل منهما هذه االأزمة من جانب خمتلف بحيث جاءت 
املحا�شرتان تكمل كّل منهما االأخرى. اأّما حما�شرة الدكت�ر ال�شلبي فتطرح جمم�عة كبرية 
من االأ�شئلة جتيب عنها ب�شكل وا�شح ومبا�شر ، ومنها: هل اأزمة �ش�ريا اأزمة اأمن اإقليمي ودويل 
اإن�شانّيًا؟  حاّلً  ت�شتدعي  اأهلية  حرب  اأم  ال�ش�ري؟  النظام  ي�اجهها  داخلية  �شرعية  اأزمة  اأم 
اأم امتداد طبيعي للربيع العربّي؟ وتعر�س هذه املحا�شرة مل�قف الق�ى العظمى من االأزمة: 

رو�شيا و ال�شني وما لهما من م�شالح فـي  �ش�رية، ثّم م�قف ال�اليات املتحدة واأوروبا.

ويرى الدكت�ر ال�شلبي اأن م�شالح رو�شيا فـي  �ش�ريا تتمثل فـي  ك�ن �ش�ريا �ش�قًا لل�شالح 
الرو�شي، وك�نها اأهم ال�شركاء العرب التجاريني لرو�شيا، ثّم اهتمام البطريركية االأرث�ذك�شية 
فـي  م��شك� مب�شيحيي �ش�ريا، اإىل غري ذلك. بينما يرى اأّن الع�امل التي تقف وراء امل�قف 
واالإح�شا�س  الغرب،  ن�ايا  فـي   وال�شك  النفط،  فـي   تتمثل  ال�ش�ري  للنظام  امل�ؤيد  ال�شيني 

بالتاآمر على ال�شني والرتّب�س بها، وغري ذلك.

الدولية  العالقات  فـي   حتّ�الت  اإىل  اأدت  االأزمة  هذه  اأّن  اإىل  ال�شلبي  الدكت�ر  ويخل�س 
ناحية  من  م�شرتكة  وم�شالح  ناحية  من  متناق�شة  مب�شالح  االإقرار  اأ�شا�س  على  املعا�شرة 

اأخرى.
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اأّما حما�شرة الدكت�ر وليد عبد احلّي فتت�خى التنب�ؤ مب�شار االأحداث فـي  �ش�ريا خالل 
ال�شن�ات القليلة املقبلة، ويبني الدكت�ر عبد احلّي تنب�ؤاته هذه على قراءة للبيئة امل�شتقبلية 
لالأزمة ال�ش�رية فـي  �ش�ء �شعف اال�شتقرار ال�شيا�شي العربّي، وتنامي النزاعات االنف�شالية 
فـي  الدول العربّية، وتزايد ال�ش�رة ال�شلبية للربيع العربّي، وتراجع مكانة الق�شّية الفل�شطينية 
املكانة  »تنامي  احلّي  عبد  الدكت�ر  �شّماه  ما  �ش�ء  فـي   وكذلك  القطرية.  االأول�يات  ل�شالح 
االإيرانية«. ثّم يعر�س املحا�شر للع�امل التي ل�شالح النظام والع�امل التي لي�شت ل�شاحله، 
الع�امل  لهذه  ويعر�س   ، ل�شاحلها  لي�شت  التي  والع�امل  املعار�شة  ل�شالح  التي  للع�امل  ثّم 
على امل�شت�يات: املحّلي واالإقليمي والدويّل. ويحّ�ل هذه الع�امل اإىل نقاط ليخل�س فـي  نهاية 

حما�شرته اإىل اأن النقاط ل�شالح النظام تزيد على عدد النقاط التي ل�شالح املعار�شة.

واأّما املح�ر الثالث من حماور هذه املحا�شرات فه� الربيع العربّي وتداعياته فـي  عدد من 
الدول العربّية، ومّما يندرج حتت هذا املح�ر حما�شرة تهاين اجلبايل »االأبعاد الد�شت�رية 
والقان�نية للتغريات العربّية الراهنة.... م�شر اأمن�ذجًا«، وحما�شرة الدكت�ر عدنان املن�شر 
»الد�شت�ر الت�ن�شي اجلديد وم�شار الث�رة«، وحما�شرة الدكت�ر عمر الرّزاز »تداعيات الربيع 

العربّي: من رّد الفعل اإىل الفعل«.

اأّما االأ�شتاذة تهاين اجلبايل التي كانت خالل ث�رة كان�ن الثاين )يناير( 2011 فـي  م�شر 

فـي  من�شب نائب رئي�س املحكمة الد�شت�رية، فرتى فـي  حما�شرتها اأن �شلطة الد�شت�ر هي 

ال�شلطة ال�شعبية اأّواًل، وهي حالة الر�شا ال�شعبّي، حّتى ل� كانت منحة من احلاكم، فاإن مل تكن 

احلالة ال�شعبية قائمة فال ي�جد د�شت�ر. وتتناول املحا�شرة ما اأطلقت عليه »الثغرات اخلطرة 
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الد�شت�ر وما يرتتب  التي طراأت على  التعديالت  ت�رد  ثّم  فـي  د�شت�ر 2012«.  اأدرجت  التي 

عليها من نتائج. ولذلك فاإن االأ�شتاذة اجلبايل ترى فـي  هذا الد�شت�ر د�شت�رًا م�ؤقتًا.

وعلى خالف ما تراه االأ�شتاذة اجلبايل من خماطر وثغرات فـي  التعديالت التي طراأت 
الرئا�شي  الدي�ان  مدير  املن�شر،  عدنان  الدكت�ر  فاإّن  الث�رة،  بعد  امل�شري  الد�شت�ر  على 
والناطق الر�شمي با�شم اجلمه�رية الت�ن�شية، فـي  حما�شرته عن الد�شت�ر الت�ن�شي اجلديد 
وم�شار الث�رة، يرى اأن الد�شت�ر الت�ن�شي اجلديد يعّد جناحًا كبريًا ملك�نات ال�شعب كافة، واأن 
الدكت�ر  يتحدث  ثّم  كاّفة.  املجتمع  �شرائح  الأنه ميثل  كاماًل حياله،  اإجماعًا دميقراطيًا  ثّمة 

املن�شر عن اأ�شباب جناح هذه التجربة وظروف اإقرار هذا الد�شت�ر.

واأّما حما�شرة الدكت�ر عمر الرّزاز عن »تداعيات الربيع العربّي من رّد الفعل اإىل الفعل« 
فتطرح ال�ش�ؤال الكبري التايل: كيف من�شي اإىل االأمام وننتقل من حالة رّد الفعل اإىل الفعل، وما 
ه� دور املجتمع املدين باأفراده وم�ؤ�ش�شاته؟ وفـي  �شبيل االإجابة عن هذا ال�ش�ؤال عر�س الدكت�ر 
الرّزاز الأهمية االلتفات اإىل التجارب العاملية فـي  التح�ل الدميقراطي والعالقة اجلدلية بني 
الدميقراطية والتنمية واأّن الدميقراطية تعّد و�شيلة للتنمية، كما عر�س للدرا�شات التجريبية 
وحتدث عن الدميقراطيات ال�شطحية والدميقراطيات العميقة، وعالقة امل�ؤ�شرات ال�شيا�شية 
باالقت�شادية. ويرى الدكت�ر الرّزاز اأن ما ي�شّمى بالربيع العربّي كان خما�شًا عربّيًا بكل ما 
يحمل املخا�س من اآمال واآالم وخماطر. وفـي  اإجابته عن كيفية االنتقال من رّد الفعل اإىل 
الفعل يقرتح الدكت�ر الرّزاز العمل على حتقيق ما يلي: وعي الفرد لذاته عرب التفكري النقدي 
امل�شتقّل، وتعزيز عالقة الفرد باالآخر من خالل امتالك القدرة على االختالف فـي  الراأي 
واملطالبة  للح�ار،  ن�اٍد  تاأ�شي�س  يقرتح  كما  بالدولة.  الفرد  وتعزيز عالقة  امل�شرتك،  والعمل 
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وت�فري  واالإبداع،  الريادة  لدعم  �شناديق  واإن�شاء  املعل�مة،  على  احل�ش�ل  فـي   احلق  مبنح 
فر�س التدريب العملي لل�شباب.

اأّما املح�ر الرئي�شي الرابع من حماور هذه املحا�شرات فه� حم�ر واقع االإ�شالم واالإ�شكاليات 
التي تعرتي مفه�مه و�ش�رته �ش�اًء فـي  العامل االإ�شالمي اأو خارجه، ومن املحا�شرات التي 
تندرج فـي  هذا املح�ر حما�شرة الدكت�ر ارحيل غرايبة »االإ�شالم والدولة املدنية«، وحما�شرة 

الدكت�ر امل�شفر »الغرب والعرب واالإ�شالم.... اأ�شئلة الراهن وامل�شتقبل«.

ا�شتنبات معارك وهمية بني  �شّماه حماوالت  الدكت�ر غرايبة فتنطلق مّما  اأّما حما�شرة 
الدين والدولة اأو بني الدين والدميقراطية اأو بني الدين والعلم، مّما مل يعرفه عاملنا العربّي 
واالإ�شالمّي عرب التاريخ، بل ه� م�شتجلٌب اإلينا قهرًا. ولذلك فاإنه يرى �شرورة اإر�شاء ق�اعد 
هذا  وفـي   للتعاي�س.  ومظلة  م�شرتكة  حياة  الإر�شاء  والفكري  ال�شيا�شي  احل�ار  فـي   جديدة 
تداول  ومبداأ  الرئي�شية  الدولة  وعنا�شر  الدولة  مفه�م  عن  غرايبة  الدكت�ر  يتحدث  ال�شياق 
ال�شلطة فـي  االإ�شالم وم�شطلح احلاكمية وم�شطلح )القراآن د�شت�رنا(، واالإ�شالم واحلرّية، 
والدولة  واالإ�شالم  واملراأة،  واالإ�شالم  والتعددية،  واالإ�شالم  االإ�شالم،  فـي   وال�شلطة واحلرية 
وال�شلطة. ويخل�س اإىل اأّن االإ�شالم م�شدر منظ�مة القيم لدى االأّمة واأّنه ملٌك لالأّمة ولي�س 

ملكًا حلزب اأو فئة اأو حاكم اأو زعيم.

اأّما حما�شرة الدكت�ر حممد امل�شفر »الغرب والعرب واالإ�شالم... اأ�شئلة الراهن وامل�شتقبل« 
فتنظر اإىل ال�اقع االإ�شالمي من زاوية اأخرى حيث تر�شد وت�شّخ�س اإ�شكالية اأ�شا�شّية اأخرى 
فـي  هذا ال�اقع تتمثل فـي  م�قف الغرب من العرب وامل�شلمني وا�شتهدافه لهم ونظره اإليهم 
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اإىل  باالإ�شافة  االإن�شانية،  فـي  احل�شارة  الدمار  لبث  ي�شع�ن  االإرهابيني  من  كاأنهم جحافل 
حماوالته لت�ش�يه �ش�رتهم والتحري�س عليهم.

العربّي«،  »ال�اقع  حم�ر  فه�  املحا�شرات  هذه  حماور  من  واالأخري  اخلام�س  املح�ر  اأّما 
وفيه حما�شرات تتناول هذا ال�اقع من عّدة زوايا، واأّما املحا�شرات التي تندرج حتت هذا 
املح�ر فهي: حما�شرة الدكت�ر �شّيار اجلمّيل »كيف و�شل تاريخنا اإىل هذا املاآل؟«، وحما�شرة 
الدكت�ر م�شع�د �شاهر »العالقات العربّية اليابانية الراهنة واالآفاق امل�شتقبلية«، وحما�شرة 
وحما�شرة  العربّي«،  ال�طن  فـي   والثنائية  ال�شيا�شية  »اال�شتقطابات  علبة  اأب�  حمم�د  عبلة 
الدكت�ر ع�شام �شليمان امل��شى »حتديات االإعالم العربّي: االأردّن من�ذجًا«، واأخريًا حما�شرة 

ممدوح العّبادي »امل�شهد ال�شيا�شي فـي  االأردّن«.

يقّرر الدكت�ر �شّيار اجلمّيل اأن املاآل الذي و�شل اإليه تاريخنا كان مت�ّقعًا، ويطرح �ش�ؤاله 

الذي حدث،  ما  املاآل؟«  اإىل هذا  تاريخنا  و�شل  »كيف  عن�انها  التي  فـي  حما�شرته  الكبري 

وما هي الع�امل التي اأّدت بهذا التاريخ اإىل هذا املنحدر؟ ثّم ي�شتعر�س عددًا من املحّطات 

التاريخية ال�شعبة فـي  تاريخ االأّمة و�ش�اًل اإىل الربيع العربّي، وي�رد العديد من االأ�شباب التي 

االلتفات  وعدم  امل�ارد  وتبديد  والت�شّلط  والدكتات�ريات  كاحلروب  االنحدار،  هذا  اإىل  اأدت 

للمدار�س واجلامعات وامل�ؤ�ش�شات املدنية، اإ�شافة اإىل ما �شّماه ت�ش�يه التاريخ وتزويره.

واالآفاق  الراهنة  اليابانية  العربّية  »العالقات  �شاهر  م�شع�د  الدكت�ر  حما�شرة  اأّما 

امل�شتقبلية« فتمثل فـي  نظري تعبريًا عن التطّلع اإىل البحث عن من�ذج نحذو حذوه للخروج 

من اأزماتنا املرتاكمة واملعقدة، ولذلك يق�ل الدكت�ر �شاهر اإّن اليابان بعد هزميتها »رف�شت 
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االأ�شا�شي فـي   الدور  التقليدية  اليابانية  الثقافة  بالغالب، ولعبت  املغل�ب  ت�شّبه  تطبيق مق�لة 
تن�شيط م�ؤ�ش�شات القطاعني العاّم واخلا�س، واأطلقت نه�شة جديدة طالت جميع امل�ؤ�ش�شات 

الثقافية واالقت�شادية واالجتماعية واملالية ب�ش�رة تكاملية«.

اأّن  اإىل  الدكت�ر �شاهر  واليابانيني ي�شري  العرب  الثقافـي  بني  التفاعل  وفـي  حديثه عن 
تعنى  التي  واملعاهد واجلامعات  الثقافية  املراكز  ارتفاع عدد  بعد  ن�شاأ متاأخرًا  التفاعل  هذا 
بتعليم اللغة العربّية واآدابها وبتاريخ العرب وتراثهم وح�شارتهم. وتزايد ح�ش�ر الدرا�شات 
العربّية فـي  اليابان مع تكاثر عدد امل�شتعربني اليابانيني وعقد م�ؤمترات للح�ار الثقافـي  بني 
العرب واليابانيني. وقد �شاهمت هذه احل�ارات فـي  تعزيز التفاعل ال�شيا�شي واالقت�شادي 

واالجتماعي بني اجلانبني.

جتديد  فـي   اأ�شهمت  قد  ال�شلمية،  الناعمة  الق�ة  ا�شرتاتيجية  اأّن  �شاهر  الدكت�ر  ويرى 
ركائز النه�شة اليابانية على اأ�ش�س عقالنية، وباتت هذه ال�شيا�شة بطاقة مرور ممتازة لدخ�ل 

اليابان فـي  الع�ملة كدولة فاعلة فيها.

وفـي  مالحظاته اخلتامية يدع� الدكت�ر �شاهر العرب اإىل اال�شتفادة من جتربة التحديث 
فـي  اليابان وجتارب ال�شع�ب االآ�شي�ية الناجحة.

وفـي  حما�شرتها »اال�شتقطابات ال�شيا�شية والثنائية فـي  ال�طن العربّي« ترى عبلة حمم�د 
اأب� علبة اأّن هذه اال�شتقطابات ت�شكل اأحد جتليات املرحلة التاريخية االنتقالية الراهنة، واأنها 
ت�شتند اإىل االنحيازات الفئ�ية: العرقية اأو الدينية اأو الطائفية. وتطرح �ش�ؤااًل مهّما وه�: ملاذا 
مل ي�شكل التعدد العرقي والديني والطائفي �شببًا للحروب الداخلية فـي  مرحلة بناء الدولة 
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ال�طنية العربّية قبل اأكرث من ن�شف قرن من الزمان، بينما ترتكز ا�شرتاتيجية اإدامة هذه 
الفئ�ية  االنحيازات  اأ�شكال  وكّل  والطائفية  الدينية  الفنت  اإثارة  على  االآن  املفت�حة  احلروب 
»الغزو  اأن  اإىل  ال�ش�ؤال تخل�س املحا�شرة  االإجابة عن هذا  نهاية بحثها عن  االأخرى؟ وفـي  

اخلارجي ال ينجح اإاّل مبقدار تفّكك الداخل«.

وفـي  حما�شرته »حتديات االإعالم العربّي: االأردّن من�ذجًا« يرى الدكت�ر ع�شام �شليمان 
امل��شى اأّنه نتيجًة المتالك تكن�ل�جيا االت�شال �شار الفرد يكّر�س وقتًا اأط�ل ل��شائل االإعالم 
من اأي ع�شر م�شى. ويرى اأّن من اأبرز التحديات التي ت�اجه االإعالمي حتّدي حرية التعبري، 
�شلطة  )وهي  اخلام�شة  ال�شلطة  الهابطة، وحتدي  الثقافة  بالقيم، وحتدي  التم�شك  وحتدي 

االإنرتنت(، وحتدي اال�شتعمار االإلكرتوين وغري ذلك.

العّبادي  ممدوح  الدكت�ر  يحاول  الكتاب  هذا  حما�شرات  من  االأخرية  املحا�شرة  وفـي  
ت�شخي�س امل�شهد ال�شيا�شي فـي  االأردّن، م�ؤكدًا اأّنه ال ميكن عزل امل�شهد الداخلي االأرديّن عن 
�شياق الربيع العربّي وم�جاته املتالطمة، حيث يرى اأّن م�ؤ�شرات احلي�ية التي اأظهرها النظام 
االأرديّن فـي  التعاطي مع تفاعالت الربيع العربّي جنبت البالد والعباد بع�س ال�شقاء امل�ؤمل 
الذي ر�شدناه جميعًا فـي  اأكرث من �شاحة عربّية. ويرى الدكت�ر العّبادي اأن ثّمة اأربعة حتّديات 
اجل�ار  وتداعيات  االقت�شادي،  التحدي  هي:  الراهن  ال��شع  فـي   االأردّن  ت�اجه  اأ�شا�شّية 
ال�ش�ري امللتهب واأزمة الالجئني ال�ش�ريني، وب��شلة االإ�شالح االأردنّية، وق�شة ال�طن البديل 
وما تثريه من ح�شا�شيات. ويتناول الدكت�ر العّبادي هذه التحديات واحدًا واحدًا ويتحدث عن 

اأبعادها ويقرتح عددًا من احلل�ل واالإجراءات مل�اجهتها.
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وفـي  اخلتام فهذه اأربع ع�شرة حما�شرة تتناول بالتحليل والتمحي�س اأهم مفردات ال�اقع 
العربّي من زوايا خمتلفة، حماولة ت�شخي�شه وبيان اأ�شبابه وقراءة ماآالته امل�شتقبلية، واقرتاح 
احلل�ل واالإجراءات التي تكفل ت�جيه االأحداث ل�شالح االأّمة واإخراجها من ماآزقها الراهنة، 
وقّدم هذه املحا�شرات خرباء وباحث�ن متميزون من االأردن والدول العربّية ال�شقيقة، وات�شمت 

حما�شراتهم بالعمق وامل��ش�عية وبعد النظر.

فال�شكر اأجزله لكّل من �شارك فـي  حما�شرات هذا الكتاب القّيم الذي ي�شتحق القراءة 
فالنتينا  االأ�شتاذة  الن�شطة  ومديرتها  �ش�مان  احلميد  عبد  مل�ؤ�ش�شة  اأي�شًا  وال�شكر  والتاأّمل، 
اإتاحته للم�اطن العربّي املتعط�س ملعرفة  ق�شي�شية، على رعايتها لهذا اجلهد وحر�شها على 

احلقائق وحّل االألغاز التي تعرتي هذا ال�اقع العربّي وماآالته.
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داعـــــــــش الظاهـــــــــرة والـحقيقـــــــــــة

د. حممد أبو رمان *

ـ 1 ـ
العراقيني،  املسؤولني  من  سمعتها  التي  التربيرات  أطرف  من 
الدولة  ملسمى  )اختصارًا  »داعش«  تنظيم  سيطر  بعدما 
بالغة،  بسهولة  املوصل  عىل  والشام(  العراق  يف  اإلسالمية 
ووجه  خارجي«،  لغزو  نتعّرض  »نحن  غاضبًا  أحدهم  قول 
من  يشتكون  كانوا  السوريني  املسؤولني  أّن  األمر  يف  الطرافة 
العراق! من  القادمة  »داعش«  من  خارجي  لغزو  يتعّرضون  أّنم 

خمتلفة،  بصورة  فدخل،  الظواهري،  أيمن  القاعدة،  زعيم  أّما 
التنظيم  طالب  عندما  »داعش«،  بشأن  السجاالت  خّط  عىل 
يف  األساسية  وجوده  منطقة  ضمن  والقتال  العمل  إىل  يعود  بأن 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 1 أيلول 2014.
*  باحث وكاتب أردين.
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العراق، بينام يرتك جلبهة النرصة اختصاص العمل يف سورية. وتكمن املفارقة يف أّن األغلبية 
العظمى من تنظيم »داعش« يف العراق هم من العراقيني السّنة، واحلال كذلك بالنسبة جلبهة 

النرصة يف سورية، فأغلبيتها من السوريني. 

أما املعنى مما سبق، فهو أّن األساس الصلب يف فهم صعود هذه اجلامعات واحلركات، 
يكمن يف أّنا ابن رشعي للمجتمعات العربية، وانعكاس أمني وصادق لطبيعة التحوالت 
سياسيٍة  أبعاد  ذات  داخليٍة  بأزماٍت  املجتمعات،  هذه  من  العديد  يف  حتدث  التي  اخلطرية 

واقتصاديٍة، أو اجتامعية مرّكبة.

حماولة  خالل  من  املحارضة،  هذه  يف  عليها  الربهنة  سأحاول  التي  اخلالصة  هي  هذه 
اإلجابة عن أربعة أسئلة رئيسة:

األول ـ هل »داعش« صناعة حملية أم لعبة أو مؤامرة إقليمية ودولية؟

هلذا  الكبري  واالنتشار  الرسيع  الصعود  هذا  نفرّس  كيف  »داعش«؛  رّس  هو  ما  ـ   الثاين 
التنظيم وذلك الفكر؟

الثالث ـ هل االختالف بني »داعش« وتنظيم القاعدة جمرد اختالف ثانوي تكتيكي أم 
سيايس، أم أّن هنالك تبايًنا أيديولوجًيا وفكرًيا بدأ يتسع بني الطرفني؟

ا، حمصنون يف األردن من »خطر داعش«؟ الرابع ـ  هل نحن، حقًّ

هل  واألهم:  األول  السؤال  يربز  »داعش«  تنظيم  نشأة  جذور  يف  البحث  حماولة  يف 
»داعش« كائن غريب أم هو منبثق من السياق املوضوعي الراهن؟

الواقع، مّثلت املشاهد الدموية والنزعة التكفريية العصابية لدى تنظيم الدولة اإلسالمية 
والقتل  الذبح  مقاطع  يشاهد  وهو  ُذهل  إذ  العريب؛  العام  للرأي  شديدة  صدمًة  )داعش( 
والرسور  االفتخار  سياق  يف  وأنصاره،  التنظيم  هلذا  اإلعالمية  اآللة  تقّدمها  التي  للبرش، 

والبهجة!
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وألّن املثقف العريب واقع يف غرام نظرية »املؤامرة«، انبجست التحليالت والتفسريات 
املتضاربة، التي تربط صعود هذا التنظيم وأعامله بأجندات دولية وإقليمية، فمن يتحدث 
عنه بوصفه »أداة إيرانية«، ومن ُيهد نفسه بوضع حتليالت وقراءات تضع التنظيم يف سياق 

أجندة صهيو ـ  أمريكية هتدف إىل تقسيم املنطقة عىل أسس طائفية ـ  دينية ـ  عرقية.

وال غرو عندئٍذ أن يتسمك هذا »النفر املثقف« بقصص مزّورة مفربكة سخيفة منسوبة 
»صناعة  بأّنه  التنظيم  تصف  كلينتون،  هيالري  السابقة  األمريكية  اخلارجية  وزيرة  إىل 
أمريكية«، أو يكّرر قصًصا خيالية تتحدث عن تدريب »اخلليفة البغدادي« عىل يد املوساد، 
بربط كل  املشغول  العناوين الضخمة املضحكة تتصدر اإلعالم املرصي،  فنجد مثل هذه 

يشء »إسالموي« باملؤامرة الكونية عىل »أّم الدنيا«!

يف املحصلة، نفض املثقفون والوّعاظ والسياسيون والتيار العام يف الشارع العريب أيدهيم 
من هذا »التيار املتوّحش«، بوصفه غريًبا عن البيئة العربية؛ وكأّنه ليس إنتاًجا صادًقا وأميًنا 
ا للمدى الذي يمكن أن تصل إليه االنيارات السياسية  ا موضوعيًّ للواقع الراهن، ومؤرّشً
واألخالقية والثقافية واملجتمعية، أو كأّنه »كائن غريب« عن خمرجات األنظمة السلطوية 
الفقهية  املنظومة  ومجود  ثانية،  جهة  من  املرتّدية  االجتامعية  والسياقات  جهة،  من  الفاسدة 

والفكرية، واالختالالت التي تعاين منها من جهٍة ثالثة!

ال نّدعي بأّنه ال توجد لعبة إقليمية أو دولية أو دول وقوى فاعلة عملت خالل الفرتة 
املاضية عىل توظيف هذا التنظيم واستخدامه، لكن ذلك يبقى فقط جزًءا من احلقيقة، غري 
أن الشق األكثر أمهّية هو وجود »القابلية الداعشية« )باستعارة عبارة مالك بن نبي القابلية 

لالستعامر( يف مآل واقعنا السيايس واملجتمعي الراهنة.

لو وقفنا عند تفكيك هذا االجتاه، وما حيمله يف ثناياه من بنية أيديولوجية فكرية وفقهية 
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أم  الراهن  السياق  يف  يأيت  التنظيم  هذا  فهل  ثانًيا؛  دموي  سلوك  من  عنه  ينبثق  وما  أواًل، 
خارجه؟

منبثقة من  التنظيم  أفكار هذا  أليست  والفكري،  األيديولوجي  اجلانب  ننظر يف  دعونا 
مرياث فقهي تارخيي وخطاب ثقايف سائد متداول، يقوم عىل منطق عدم االعرتاف بالتعددية 
الرأي، أي  املخالف يف  أو ختوين وتضليل  والدينية، وتكفري  والطائفية  السياسية واحلزبية 

ثقافة أحادية اجلانب سلطوية؟

أليست »الفكرة الصورية« عن اخلالفة وتطبيق الرشيعة، هبذا النمط الفقهي ـ  التارخيي، 
الذي يتجاهل االجتهـــاد والتجديــد، هي منظومة فقهية سائــدة يف مؤسساتنا الفكرية 
واألكاديمية، وحتى الوعظية ـ  الدينية، أليس هذا التيار الديني اجلمودي هو من تتحالف 
معه األنظمة العربية، وترتك املجال واسًعا له، وختلق الرتبة املالئمة له عرب ممانعتها للتحول 
الديمقراطي وإقصائها، وحرهبا عىل احلركات اإلسالمية )التي متّثل الطبقة الوسطى املهنية 

م طرًحا يقرتب من القبول بالثقافة الديمقراطية التعددية؟ واملتعّلمة(، التي حتاول أن تقدِّ

هل موقف »داعش« من األقليات واملرأة، ومفهوم املواطنة والفن واألدب، والتعددية 
الدينية والطائفية، مغاير كثرًيا عام ُيدّرس يف الكليات ويطرح يف املساجد، وُيقرأ يف األدبيات 

الفقهية والفكرية؟

ليس املقصود، هنا، القول بأّن »داعش« هي إنتاج الفقه اإلسالمي أو املوروث الفكري، 
ترسيخ  لعدم  نتاج  لكّنها  واملتنوع،  والكبري  العريض  الرتاث  هلذا  شديد  ظلم  فيه  فذلك 
وجتذير ماكينة االجتهاد والتجديد الفقهي املعارص يف فضائنا االجتامعي، فأصبح التعامل 
الكبري  واملوروث  تارخيية،  املبنية عىل رصاعات  العقائدية،  الفقهية واألحكام  الفتاوى  مع 
متعرّسة  قراءة  يف  واإللزام،  القداسة  من  مرتبة  يف  ووضعه  اإلسالمية«،  »الرشيعة  بوصفه 



د. حممد أبو رمان 

21

خمتزلة سطحية هلا، من دون النظر إىل الرشط التارخيي يف إنتاجها من زاوية، أو إىل اجلانب 
اآلخر األكثر املختلف من هذا الرتاث الواسع العريض.

بأّنه مل تكن هنالك حماوالت ومسامهات اجتهادية  القول  أيًضا،  الظلم،  بالرضورة من 
وجتديدية معارصة، بل عىل النقيض من ذلك، ثّمة جهود كبرية وهائلة يف هذا املجال عىل 
اإلصالحية  املدرسة  عرب  سواء  اإلسالمي،  اخلطاب  وحتى  األكاديمي،  الفضاء  صعيد 
احلديثة، أو حتى عىل يد علامء وفقهاء ومثقفني، لكن مل ينجح هذا التيار الفكري والفقهي 
رشحية  عىل  أّثر  الذي  الوقت  ففي  بالكامل،  املجتمعية  الرشعية  بانتزاع  واإلصالحي 
اجتامعية معتربة، بقيت رشحية أخرى أسرية التيار التقليدي )غري التجديدي( أو الراديكايل 
الغاضب واحلانق، تبحث عن املنظومة العقائدية والفقهية، التي تناسب مشاعرها الغاضبة 

والساخطة، إما عىل الواقع السيايس أو االقتصادي أو املجتمعي.

ا، وليس  أّنا تبقى عاماًل ثانويًّ إاّل  عىل الرغم من توافر هذه »املنظومة األيديولوجية«، 
ا يف تفسري صعود هذا التنظيم وانتشاره ومتدده؛ فاملتغري األكثر أمهية وفعالية، يتمّثل  أساسيًّ
بالواقع السيايس السلطوي واالجتامعي، فهذه التنظيامت واألفكار موجودة ومطروحة عىل 
قارعة الطريق، يف أغلب األوقات، ومّرت عىل اخلربة التارخيية العربية واإلسالمية مجاعات 
وزواله  وانخفاضه  نجمها  صعود  لكّن  وسلوكها،  وأفكارها  خطاهبا  يف  شبيهة  وتيارات 

ترتبط بالواقع ورشوطه بدرجة رئيسة.

وربام هذا يقودنا إىل املسؤول األول والرئيس عن هذا الصعود واالنتشار، ويتمّثل يف 
األنظمة السلطوية العربية الفاسدة، التي متّثل النموذج السائد يف العامل العريب اليوم، فهذه 
بوصفها  العربية،  املجتمعات  يف  البنيوي«  »العنف  حالة  وتنتج  أنتجت  التي  هي  األنظمة 
انعكاًسا مقاباًل للعنف املتجّذر يف سلوك هذه األنظمة، سواء عىل الصعيد الرمزي أو حتى 

املادي.
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الدينية  التعددية  حترتم  وأنظمة  اجتامعية،  وعدالة  ديمقراطية  أنظمة  هنالك  كانت  فلو 
والفكرية والسياسية، وتعّزز ثقافة املساءلة واحلاكمية الراشدة، وتتأسس عىل قيم املواطنة 
وسيادة القانون، فهل كّنا فعاًل سنشهد هذا الربوز والصعود للحركات واجلامعات املتطرفة، 

التي تتغّذى وتنمو عىل ديناميكية الرصاع اهلوّيايت والطائفي والداخيل؟

الوسطي، وما حيمله من خطاب  املعتدل  إدماج اإلسالم  تتبنى  األنظمة  لو كانت هذه 
هذه  كانت  فهل  السياسية،  العملية  يف  والتعددية،  واملواطنة  بالديمقراطية  يقبل  إصالحي 

التيارات ستجد الفرصة الراهنة للتمدد واالنتشار والتجّذر؟

ألبناء  اإلنرتنت  صفحات  عىل  نشاهده  الذي  الدموي،  السلوك  إىل  يقودانا  وذاك  هذا 
هذا التنظيم، ويف ذروة ذلك التوّحش، تأيت مشاهد الذبح بالسكاكني كاخلراف؛ فهل هذا 
ا أمام العنف الذي  السلوك الدموي اهلمجي الرببري أمر غريب، أم أّنه ال يساوي شيًئا حقًّ
متارسه اجليوش واألنظمة العربية بحق الشعوب، ما حجم »العنف الداعيش« مقارنة بعنف 

نظام بشار األسد أو املالكي؟

أعواًما  وهائل  شديد  تعذيب  حتت  وقضوا  األسد،  سجون  يف  ُقتلوا  من  عدد  هو  ما 
طويلة، بال أي كامريا أو رقابة إنسانية، كم جمزرة ارتكبت بحق األطفال واملدنيني باألسلحة 

الكياموية والرباميل املتفجرة؟

التي  واجلرائم  واإلبادة  القتل  مشهد  عن  الصورة  هذه  بشاعة  يف  اجلوهري  الفرق  ما 
أو  »داعش«  خطاب  خيتلف  بامذا  مرص؟  يف  والنهضة  رابعة  اعتصامي  فض  يف  ارُتكبت 
حتى سلوكها عن سلوك امليليشيات الطائفية الشيعية، مثل عصائب أهل احلق وحزب اهلل 

العراقي، ومؤخًرا حزب اهلل اللبناين يف كل من سورية والعراق؟

»اجلامعات  هذه  سلوك  عىل  فقط  السيايس  والفساد  السلطوي  العنف  هذا  ينعكس  مل 
الدينية«، بل حتى عىل املجتمعات والسلوك االجتامعي العام، أال تالحظون حالة التوحش 
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بانتشار املخدرات والعشوائيات والتحرش اجلنيس واجلرائم والعنف االجتامعي واجلامعي، 
وحتى استمراء العنف الرمزي يف اإلعالم والسياسة جتاه اآلخرين؟

السياسية  االنيارات  من  متوالية  إىل  العربية،  املجتمعات  أي  وصلنا،  اليوم  ناية  يف 
واالجتامعية والثقافية، واألهم من هذا وذاك األخالقية، لكّن العامل الرئيس املسؤول عن 
هذا  صعود  يف  تستثمر  أن  تريد  التي  الفاسدة،  املستبدة  السلطوية  األنظمة  تلك  هو  ذلك 
من  أسوأ  ليست  وكأّنا  )داعش(،  أو  نحن  إما  الدولية؛  رشعيتها  إنتاج  إلعادة  التنظيم؛ 

)داعش(.

 ـ 2 ـ

تدعيش السّنة أو انقراض العرب!
السؤال الثاين: إذا استبعدنا نظرية املؤامرة والتفسريات التي تربط التنظيم بأجندة دولية 
مبينة، فكيف نفرّس، إذًا، هذا الصعود املدّوي والكبري هلذا التنظيم خالل الفرتة املاضية، هل 

هي قوة ذاتية هلزيمة جيوش عربية متتالية أم أّن هنالك أيادي وقفت وراءه؟

ثّمة أسباب وعوامل مفتاحية لفهم رّس صعود »داعش« وانتشاره خالل األعوام القليلة 

املاضية، وأسباب مبارشة مرتبطة باملعادلة العراقية ـ  السورية ـ  اللبنانية، واملصالح الدولية 

واإلقليمية يف هذه املنطقة من جهة أخرى.

دعونا نبدأ باألسباب املبارشة؛ إذ نجد تشكيًكا كبرًيا لدى رشحية واسعة من املجتمع، 

الذي يتشّكل من آالف األفراد، قادر عىل  التنظيم،  بأّن هذا  القبول  وتساؤالت عميقة يف 

هزيمة ثالثة جيوش يف كل من العراق وسورية والبشمرجة، بل ومن خلفهم قوى مؤّثرة 

مثل امليليشيات الشيعية العراقية وحزب اهلل اللبناين؟
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تكّبد اجليشان العراقي والسوري خالل األشهر األخرية، خسائرجسيمة، وسقطا فريسة 
الذي بات يسيطر عىل مساحات واسعة يف  لتنظيم »داعش«،  سهلة، يف كثري من األحيان 
العراق وسورية، ويتحّول من دولة افرتاضية إىل واقعية، كام متكن داعش من السيطرة عىل 
حمافظة الرقة كاملًة، وهزيمة قوات األسد يف مطار الطبقة العسكرية، وأرس مئات اجلنود 

وذبح أعداٍد كبرية منهم.

التنظيم  هبذا  التالعب  حاولت  ودولية  إقليمية  قوى  هنالك  سابًقا،  ذكرنا  كام  بالطبع، 
وتوظيفه بام خيدم أجندهتا، لكّن السبب املبارش الرئيس يتمّثل بكلمة الرّس الوحيدة، وهو 
»القلق الُسّني« العميق، أو الذي عرّبت عنه الكاتبة الصحافية ديبورا آموس يف كتاهبا املهم 
»أفول السّنة«، فمنذ ثالث سنوات تقريًبا بدأ الشعور السني بتهديد وجودي هوّيايت يرتفع 
ويصل إىل حدود كبرية، مع فشل العملية السياسية يف العراق، وإمساك املتعصبني الشيعة 
العراق،  من  املاضية  األعوام  خالل  العراقيني  السنة  ماليني  هجرة  مع  السلطة،  بمقاليد 
وأغلبهم، كام ترصد ديبورا آموس، من الطبقة الوسطى املهنية املتعلمة، التي كانت تشكل 
العمود الفقري للخربة التكنوقراطية العراقية يف العقود السابقة، وال خيتلف احلال يف سورية 
كثرًيا مع حرب اإلبادة والتهجري هلم؛ إذ نتحدث عن مئات األلوف من القتىل واملعتقلني أو 
ا عىل الشعور  املختفني قرًسا، فضاًل عن احلالة اللبنانية التي أنتجت ظاهرة أمحد األسري، ردًّ

بتغول حزب اهلل عىل املعادلة السياسية واألمنية هناك. 

املرحلة  العراق وسورية أقوى كثرًيا حتى من  اليوم يف  واحلال أن تنظيم »داعش« عاد 
الذهبية السابقة، خالل زعامة أيب مصعب الزرقاوي له، قبل أن يتآكل بسبب الصحوات 
رئيس  سياسات  يف  جيًدا  واستثمر  حصد  اليوم  فالتنظيم  عليه،  السني  املجتمع  وانقالب 
هتميشهم  عىل  وإرصاره  السنة،  جتاه  العدائية  الطائفية  املالكي  نوري  العراقية  احلكومة 
إياد  عن  وعجزه  الدويل،  املجتمع  صمت  ومن  اجلديد،  السيايس  النظام  من  وإقصائهم 
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حلول لألزمة اإلنسانية الكبرية يف سورية، ما خلق وحش »داعش« الذي استطاع أن يمأل 
ال  اضطرارًيا،  به  قبلت  سنّية،  حاضنة  ويمتلك  الدولتني،  هاتني  يف  االسرتاتيجي  الفراغ 

اختيارًيا.

من املفيد التذكري هنا بأّنه منذ العام 2008 إىل العام 2010، نجحت النخبة السياسية 
السنية يف إقناع املجتمع السني بعدم ارتداء ثوب »القاعدة«، والعمل عىل االندماج يف النظام 
وتركت  »القاعدة«،  وانحرست  بنائه.  يف  الشيعية  القوى  مع  واملشاركة  اجلديد،  السيايس 
وكتائب  اإلسالمي  اجليش  مثل  اإلسالمية،  بينها  ومن  املسلحة،  الفصائل  أغلبية  السالح 
ثورة العرشين وغريمها، وتوجهوا نحو العمل السيايس واليومي. وبرزت فكرة الصحوات 
لتحجيم »القاعدة« وطردها من املناطق السنية. إاّل أّن الوعود األمريكية الزائفة، وسياسات 
املالكي املرتاكمة، وإرصاره عىل تدمري تلك النخبة السياسية السنية، ثم احلملة العسكرية 
الدموية التي قام هبا عىل انتفاضة األنبار، كل ذلك مل يكن إاّل املفتاح الذهبي هلجرة معاكسة، 

وبصورة أكثر فعالية وحضوًرا وتأثرًيا إىل »داعش« والعمل املسّلح.

عدنا إىل مربع الرصاع الدموي الطائفي، وهو ما ال يمكن مواجهته من قبل أي جيش، 
وتكّونت  أخرى  مّرة  نمت  سنّية  حاضنة  فهناك  العراق؛  إىل  األمريكيون  عاد  لو  حتى 
من  ومتّكنه  سنية،  أوساط  يف  سورية  يف  ونفوذه  »داعش«  انتشار  مع  بالتوازي  العراق،  يف 
الصمود والبقاء، عىل الرغم من صدامه مع شقيقته »جبهة النرصة«، التي متثل »القاعدة« 
هناك، و»اجلبهة اإلسالمية«؛ إذ يسيطر »داعش« اليوم عىل أجزاء كبرية من دير الزور والرقة 

رشق سورية وشامهلا.

ولعل أخطر ما يف األمر، هو أن هذا الفراغ السيايس الكبري يف العراق وسورية ولبنان، 
املناطق،  هذه  يف  السّنة  لدى  اهلوية  بتهديد  والشعور  واخلوف،  واليأس  اإلحباط  وحالة 
الذي  الرئيس  السبب  اجلديد هلم، وهو  السيايس  العنوان  بمثابة  التنظيم  سيجعل من هذا 
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يفرّس صعوده وانتشاره ومتدده يف األشهر األخرية، ما مل تبدأ حلول سياسية عميقة جوهرية 
األمل  من  آفاقًا  وتفتح  ولبنان،  وسورية  العراق  يف  املنطقة،  يف  املرتابطة  الثالث  لألزمات 
واخلوف  القلق  يواجهون  الذين  السنة،  ماليني  لدى  باألمان  والشعور  السيايس،  واحلل 

والفراغ السيايس االسرتاتيجي!

صعود  لتفسري  املفتاحية  اجلوهرية  الرشوط  متّثل  التي  العامة  األسباب  إىل  انتقلنا  إذا 
وبعبارٍة  العربية«،  القطرية  الدولة  »أزمة  هي  واحدة  بكلمة  باختصار  فتتمثل  »داعش«، 
وغياب  االجتامعي،  الرفاه  وحتقيق  واإلصالح  التنمية  الدولة وعجزها يف  هذه  فشل  أدّق 
الديمقراطية، وتآكل رشعيتها بسبب الفساد املتجّذر فيها، وهي األسباب التي ُولد يف رمحها 
للشعوب  جديدة  أمل  بارقة  لتمّثل  الشعبية  االنتفاضات  جاءت  ثم  العريب،  الربيع  جنني 
مع  بتواطؤ  العريب،  اإلقليمي  النظام  وإرصار  املضادة،  الثورة  لكّن  العربية،  واملجتمعات 
الواليات املتحدة والغرب، عىل وأد حلم جيل واسع من الشباب يعاين من القهر والبطالة 
والفقر والقلق، يف حتقيق اخرتاق هلذا الواقع املرتدي، فام حدث يف مرص عّزز ورفد ما حيدث 

يف سورية والعراق وكثري من الدول العربية، من مشاعر السخط والغضب واإلحباط.

كانت النظم العربية الفاعلة تراهن عىل إفشال الثورات الشعبية، وعملت من وراء ستار 
عىل دعم االنقالب يف مرص، وحماولة استنساخ نامذج مشاهبة يف كل من تونس وليبيا، لكّن 
أي  العريب،  الربيع  قبل  ما  إىل مرحلة  العودة  العربية هو  الشعوب  األنظمة  به هذه  تعد  ما 
إىل حضن هذه األنظمة، من دون أن تدرك أّنا أصبحت مستهلكة ومستنزفة، وغري قابلة 

للحياة.

الشعوب،  عىل  واخلطايا  األخطاء  تراكم  من  عقود  بعد  السلطوية،  األنظمة  وجرت 
وتضعضع  اجلامعة،  الوطنية  املنظومات  وانيار  وثقافية،  إدارية  وأمراًضا  عسكرية  هزائم 
والفوىض،  االجتامعي  والعنف  التعليم  مستويات  وتراجع  والثقافية،  األخالقية  القيم 
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االقتصادية، وضغوًطا سكانية  التنمية  اجلرائم واملخدرات والعشوائيات، وفشل  وانتشار 
التطرف؛  من  اجلديدة  النسخة  وآخر خمرجاهتا  واإلجرام،  القاعدة  إاّل  تنتج  مل  واقتصادية، 

»داعش«!

قال:  عندما  وبنيوية،  مهمة  مجلة  مّرت  أوباما،  الرئيس  مع  فريدمان  توماس  مقابلة  يف 
»أعتقد أن ما نشهده يف الرشق األوسط وأجزاء من شامل أفريقيا، هو بداية انيار منظومة 
تعود إىل احلرب العاملية األوىل«، فهذه اجلملة ختتزل، فعاًل، ليس فقط قضية »داعش«، بل ما 
تشهده املنطقة من أزمات اهلوية وتفكيك املنظومات الوطنية، فمقارنة األرقام واملؤرشات 
يف االقتصاد والديمقراطية والسكان والفساد والبحث العلمي، كل ذلك سيرشح لنا؛ ملاذا 

ظهرت »داعش«؟!

داعش والقاعدة: األشقاء األعداء!
السؤال الثالث: هل اخلالفات بني »القاعدة« و»النرصة« من جهة، و»داعش« من جهة 

أخرى، تكتيكية وثانوية أم هلا جذور أيديولوجية وتارخيية؟

عىل الرغم من أّن اخلالفات الراهنة بني »القاعدة« وتنظيم داعش انفجرت مع املشهد 

مصعب  أيب  انضامم  حلظة  وحتديًدا  سابقة،  مرحلة  إىل  تعود  جذورها  أّن  إاّل  السوري، 

الزرقاوي إىل القاعدة ومبايعته أسامة بن الدن )يف العام 2004(؛ إذ اتسم منهج الزرقاوي 

بأّنه يقع، يف أغلب تفاصيله، عىل يمني القاعدة، من زاوية التشدد الديني واملواقف السياسية 

الصلبة.

وتطّور اجتاه الزرقاوي، الحًقا، يف املشهد العراقي، وانتقل إىل تسويغ الدخول يف صدام 

مع القوى والفصائل اإلسالمية األخرى، مثل كتائب ثورة العرشين واجليش اإلسالمي.
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القيادات  أواًل  التزمت  إذ  منهجه؛  تراجع  إىل  العام 2006  الزرقاوي يف  مقتل  يؤدِّ  ومل 
اجلديدة، مثل أيب محزة املهاجر، وأيب عمر البغدادي باملنهج نفسه، وبقيت أمينة عىل مرياث 
الزرقاوي، كام هي حال أيب بكر البغدادي اليوم، وثانًيا بدأ هذا املنهج يد له أنصاًرا ومؤيدين 
ومتأثرين يف أنحاء خمتلفة من العامل؛ إذ ارتبط باهلالة التي أحاطت بنجاح الزرقاوي الرسيع 

يف العراق.

بعد مقتل أسامة بن الدن )يف  السلطات األمريكية  أفرجت عنها  التي  الوثائق  تكشف 
أبريل/ نيسان 2011(، وكانت قد حصلت عليها من وثائقه الشخصية، عن وجود تذّمر 
يف  وتنظيمه  الزرقاوي  مصعب  أيب  أداء  من  املركزية،  القيادة  ومعه  لديه،  ارتياح  وعدم 
العراق، وهو ما دفع ابن الدن إىل فتح باب النقاش يف املراجعات مع مفاتيح فكرية وفقهية 
يف القاعدة عىل نطاق ضّيق، منذ ناية 2006 )أي غداة مقتل الزرقاوي(، إىل األيام األخرية 

عشية مقتل بن الدن يف 2011.

ا أّنا جتنبت متاًما إظهار  عىل الرغم من الشعور بالقلق لدى قيادة القاعدة، فقد كان جليًّ
أي نوع من االختالف واخلالف مع الزرقاوي، واكتفت بالنصائح والوساطات يف القنوات 
الرسّية الضّيقة، وجتّنبت إبداء أي موقف، عندما وّجه أبو حممد املقديس )الشيخ الروحي 
للزرقاوي(، رسالة نقدية واضحة لسلوك األخري ومنهجه، وعنونا بـ»الزرقاوي: مناصحة 
ومنارصة«، ما أثار غضب أتباع الزرقاوي، وأدى إىل انقسام التيار يف األردن، بني مؤيدي 

املقديس ومن ُأطلق عليهم إعالمًيا مصطلح »الزرقاويون اجلدد«.

بقيت اخلالفات بني القاعدة املركزية والزرقاوي مسكوًتا عنها يف أروقة القاعدة وأوساط 
التيار اجلهادي، فمن الواضح أّن الزعيم السابق للقاعدة جتّنب االصطدام بالزرقاوي، حينام 
كان نجم األخري صاعًدا، فيام تعرضت القاعدة املركزية حلرب أمنية عاملية قاسية، دفعت 

بقياداهتا إىل االختفاء واحرتازات أمنية مشددة.
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خالل الثورة السورية، بدا واضًحا أّن التنظيم اجلديد املرتبط بالقاعدة )جبهة النرصة(، 
بالفصائل  انتامئه للقاعدة، وال يصطدم  ينمو هبدوء وراء األضواء، ويتجنب اإلعالن عن 
الذي ولدت فكرته يف أحشائه، أي  التنظيم  املسّلحة األخرى، ويمّثل نموذًجا خمتلًفا عن 
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق، ومل يعلن اجلوالين عن بيعته للظواهري إاّل يف أبريل/
وتارخيها،  اجلبهة  فكرة  البغدادي، عن  بكر  أبو  الدولة،  أمري  بعدما كشف  نيسان 2013، 
أي  األم،  للتنظيم  بالوالء  بااللتزام  واستبدلته  رفضته  الذي  األمر  وهو  لتنظيمه،  وضّمها 

القاعدة املركزية.

اإلعالمية  السجاالت  وحتّولت  اجلوالين،  إىل  الظواهري  وانحاز  اخلالفات  تطّورت 
والفكرية وعملية االستقطاب يف أوساط السلفية اجلهادية، إىل عداوة شديدة بني الفرقاء، 
وصلت إىل معارك طاحنة يف سورية، واغتيال للقيادات، واهتامات عميقة تكشف بأّن حجم 
الفجوة بني الطرفني أصبح كبرًيا، فلم تنجح أغلب الوساطات من الشخصيات املحسوبة 

عىل التيار واملقّربة منه يف ردمه!

يمكن اختزال هذه اخلالفات بالقول إّننا أصبحنا أمام منهجني ومدرستني :األوىل متثلها 
جبهة النرصة، التي تعكس منهج القاعدة بعد املراجعات األخرية، ما خيترصه الدكتور إياد 
داخل  التجديدي  بـ»التيار  اجلبهة  بوصفه  األوساط،  هذه  يف  املنّظرين  أبرز  أحد  القنيبي، 
بام  األيديولوجي،  ومنهجه  للزرقاوي  امتداد  هو  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بينام  القاعدة«، 
يمّثله من مرحلة جديدة يف القاعدة نفسها، لكّنه يقف عىل الطرف األيمن )األكثر تشدًدا 

وأدجلة(  من القيادة املركزية.

كام يعكس صعوده، طبيعة التحوالت لدى اجليل السلفي اجلهادي اجلديد، الذي أصبح 
أكثر تشدًدا وعنًفا يف تبني رؤيته، وحماولة فرض هيمنته وسيطرته، والتامدي يف العداء مع 

كل املخالفني، حتى ممن يتبنون الرؤية اإلسالمية.
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اليوم،  اجلهاديني  التيارين  أو  االجتاهني  بني  لالختالف  رئيسة  معامل  ثّمة  بالرضورة، 
فالقاعدة بعد املراجعات، أصبحت أكثر حرًصا عىل عدم االصطدام باملجتمع املحيل، وعدم 
التوّسع يف التكفري مع املخالفني، والرتكيز عىل الصيغة العاملية للرصاع مع العدو القريب، 
املتزاوج بالعدو البعيد )أي ضد حتالف األنظمة العربية مع الواليات املتحدة األمريكية(، 
بينام يرى تنظيم الدولة اإلسالمية رضورة فرض سيطرته وهيمنته عىل املناطق التي يسيطر 

عليها.

وقد بدا أكثر رصامة وحسام يف الصدام مع املخالفني، حتى من اإلسالميني، حتت وطأة 
جتربته مع »الصحوات يف العراق«، واألهم من هذا وذاك، اإلغراق يف البعد الطائفي من 

الصدام والرصاع مع إيران والقوى الشيعية.

يقف عامالن رئيسان وراء انفجار اخلالفات األخرية يف القاعدة، وما يمكن أن ينجم 
عنها مستقباًل:

العامل األول يتمثل بمقتل القيادات الكارزمية واملؤّثرة، فغياب شخصية بحجم أسامة 
بن الدن، ترك فراًغا كبرًيا، وعىل الرغم من أّن الظواهري يمتلك حضوًرا كبرًيا يف أوساط 
القاعدة، إاّل أّنه ال حيظى باملستوى العايل من التوافق والقبول، الذي كان يميز سلفه األول.

وجذور  إرهاصات  وجود  من  الرغم  عىل  إذ  الرصاع؛  فاقم  أيًضا،  الزرقاوي،  غياب 
أّن ذلك بقي حمدوًدا ومسكوًتا عنه، ومل خيرج إىل  إاّل  للتباين بني منهجه ورؤية بن الدن، 
مهمة  قيادات  أيضا  ُقتلت  ومعهام  والزرقاوي،  الدن  بن  االثنان  رحل  بعدما  إاّل  السطح 
وفاعلة كانت تلعب دوًرا وسيًطا بني القيادة املركزية والفروع، مثل أيب حييى الليبي، ومجال 

املرصايت )امللقب بعطية اهلل( خالل السنوات املاضية.

أّما العامل الثاين، فيكمن يف التحّول يف طبيعة تنظيم القاعدة نفسه، وانتقاله من الصيغة 
التنظيمية الصلبة والعالقة اهلرمية يف تصميم العمليات وتنفيذها، قبل 11 سبتمرب/أيلول، 
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إىل الصيغة الشبكية الفضفاضة، وإعادة هيكلة العالقة بني القاعدة واملجموعات اجلديدة، 
مثل  سياسية«  بـ»رسالة  أشبه  نفسها  القاعدة  لتصبح  احلني؛  ذلك  منذ  تظهر  بدأت  التي 

العالمات التجارية، تعتمد عىل الفكرة واألهداف ال التنظيم.

وقد أّدى ذلك، أيضًا، إىل تزايد كبري يف االعتامد عىل شبكة اإلنرتنت والعامل االفرتايض يف 
التجنيد والتواصل، وبدأ يظهر ما نسمّيه »اجليل الثالث« من القاعدة يف السنوات املاضية، 

الذي لعبت اإلنرتنت دورا حيوًيا ومهاًم يف صعوده.

عىل الرغم من هذه النقلة النوعية يف عمل القاعدة وتوّسعها وانتشارها، إاّل أّن الصيغة 
اجلديدة مل تكن لتمّر من دون ثمن باهظ أيضا، وهو ضعف املركز وقوة األطراف، وبروز 
اخلالفات بني االجتاهات واجلامعات، والتصّورات املختلفة لدى الفروع من جهة واملركز 

من جهة أخرى، طاملا أّن احللقة املركزية الصلبة يف حالة من الضعف واحلصار.

صحيح أّن هنالك رسالة مركزية واحدة، إاّل أّن هنالك، أيضًا، خالفات وتباينات فكرية 
احلصار  من حالة  تتخلص  لن  املركزية  القيادة  أّن  املتعددة، وطاملا  القواعد  بني  وشخصية 
يف  لالختالفات  واسًعا  باًبا  سيفتح  ذلك  فإّن  احلركة،  وحمدودة  مالحقة  وستبقى  الراهن، 
املستقبل، وسيوّسع املسافة بني املركز والفروع من جهة، والفروع نفسها من جهة أخرى، 
ويف حال خرج الظواهري من املشهد، فإّن ذلك سيدفع إىل مزيد من الرتاجع يف دور القيادة 

املركزية، ويعّزز من االنقسامات واخلالفات الراهنة.

هل نحن، حّقًا حمصنون؟!
السؤال الرابع؛ هل ثّمة حاضنة اجتامعية يف األردن لـ»داعش«، أو بعبارٍة أدق؛ هل نحن 

حمصّنون من خطر »داعش«؟!

التيار  لصعود  والتجاهل  اإلنكار  حالة  جتاوزوا  األردنيني  املسؤولني  أّن  واضًحا  بدا 
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املاضية،  القليلة  األشهر  خالل  األردن،  يف  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  املؤيدة  واملجموعة 
عرضت  أمنية  تقارير  أقّرت  بعدما  حجمه،  يف  يتضاعف  التيار  هذا  أّن  يدركون  وباتوا 
التطرف  عىل أعىل املستويات هبذه الظاهرة، ونجم عن ذلك تشكيل جلنة لدراسة أسباب 
اللجان  هذه  تكون  ربام  إذ  كثرًيا؛  عليها  نراهن  لن  )طبًعا  املقرتحة  عالجه  واسرتاتيجيات 
الشارع  يف  واإلحباط  اليأس  أسباب  من  ألّنا  وانتشارها؛  »داعش«  صعود  أسباب  أحد 

األردين!(.

عىل أّي حال، ال نملك إجابات دقيقة وحمّددة عن حجم التيار اجلهادي، وبصورة خاصة 
أنصار »داعش« يف األردن؛ إذ ال نتحدث عن مؤسسات أو أحزاب ومنتسبني رسميني، بل 
ينمو فقط يف  تيار ال  أمام  أّننا  إىل  الرئيسة تشري  املؤرشات  عن حالة هالمية متشعبة، لكن 
أحشاء املجتمع، بل يتضاعف بصورة ملحوظة، وتكفي املقارنة بني تقديرات حجم التيار 
قبل أعوام؛ إذ كان العدد التقريبي يرتاوح ما بني 1200 ـ 2000 شخص يف أقىص تقدير، 
فيام نتحدث اليوم عام يقارب 2000 ـ 2500 شخص يف ساحات القتال يف سورية فقط، 
أمام  أو  إما حمكومون  مئات  النرصة« و»داعش«. وهناك  ما بني »جبهة  منقسمون  أغلبهم 
القضاء عىل خلفية قضايا مرتبطة هبذا التيار، فضاًل عن أعداد كبرية يف املجتمع املحيل؛ أي 

إّننا نتحدث عام يزيد عىل 5000 شخص فاعلني ومتحركني ضمن إطار هذا التيار.

التيار،  هلذا  املنتسبني  أعداد  يف  امللحوظة  الزيادة  هذه  حدود  عند  اخلطورة  تقف  وال 
وحتديًدا لالجتاه الداعيش فيه، بل تظهر أيضًا يف أّن الظروف اإلقليمية واملحلية، وما نشهده 
ذي  السيايس  لإلسالم  واستبعاد  السلمية،  للعملية  وانيار  هوياتية،  طائفية  رصاعات  من 
النسخة املعتدلة، كل ذلك يّذر هذا التيار، ويمده برشوط احلياة والنمو والصعود، ويدفع 

بمزيد من الشباب إىل أحضانه.

ويف حال نجح تنظيم الدولة اإلسالمية يف البقاء واالستمرار يف العراق، بعد النجاحات 
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اقتحامه  حماوالت  من  القلق  يف  تكمن  ال  الرئيسة  خطورته  فإّن  حققها،  التي  العسكرية 
احلدود، أو القلق من استهدافه للمصالح الوطنية األردنية، بل مما يقدمه من »نموذج« يمثل 
الراديكايل؛ ما خيلق جمااًل  الشباب  العسكري، مع مداعبة خيال  القوة والصالبة والنجاح 
أوسع للتجنيد واستقطاب الغاضبني واملحبطني واليائسني من الشباب األردين، وسحب 
البساط، ليس من حتت أقدام اإلسالميني »املعتدلني« فحسب، بل وحتى شيوخ التيار الذين 

يؤيدون »النرصة« ويقفون ضد »داعش«.

إىل  ينتمون  الذين  الشباب  نوعية  أّن  هو  لدينا،  القلق  حجم  مضاعفة  إىل  يدفع  ما  إن 
أفضل  وأصبحت  اختلفت،  قد  و»املقديس«،  »الداعيش«  بشقيه  اجلهادي،  السلفي  التيار 
من الناحية العلمية واالجتامعية؛ فهناك اليوم أساتذة جامعات ومعلمو مدارس متميزون، 
وطلبة جامعات ومهندسون وأطباء وحمامون وسياسيون، ينشطون مع هذا التيار ويؤمنون 

بأفكاره، وإن كانوا ينقسمون بني االجتاهني املعروفني!

املنتجة هلذا  البيئة  العراق وسورية، يف حتسني رشوط  وبالرضورة، تساهم احلوادث يف 
البيئة  لكن  األحداث.  هذه  بسبب  حجمه  يف  كبرية  قفزات  شهدنا  وقد  األردن،  يف  التيار 
واالحتقان  واليأس  اإلحباط  حالة  بخاصة  له،  احلقيقي  املفتاح  متّثل  التي  هي  الداخلية 
االجتامعي، وانيار الطبقة الوسطى، وتراجع مرشوع اإلصالح السيايس الذي يتيح للتيار 
اإلسالمي املعتدل، املشاركة الفاعلة وبناء حالة من التوازن، والرّد العميل عىل خطاب التيار 

السلفي اجلهادي وحججه الفكرية.

حمافظات  من  التيار  هذا  فيها  ينترش  التي  الواسعة  املساحة  هو  القضية  هذه  يؤّكد  ما 
اململكة، فعىل الرغم من أّن الصيت الكبري له يأيت اليوم من معان والسلط، إاّل أّن املسامهة 
الكمية احلقيقية يف الزرقاء والرصيفة، فيام أصبح خميم الالجئني يف إربد مورًدا مهاًم جديًدا، 
باإلضافة إىل عامن الرشقية، فنحن نتحدث عن البيئات واملناطق التي تشعر بالتهميش والفقر 
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واحلرمان وغياب العدالة بدرجة رئيسة، سواء كانت ذات جذور أردنية أو فلسطينية؛ بمعنى 
أّن جذور التيار الرئيسة تنبت يف قلب األزمة الوطنية!

ويبقى السؤال املركزي؛ هل ثّمة حاضنة اجتامعية هلذا الفكر والتيار يف األردن؟ اجلواب 
هلذا  منتجة  بيئة  عىل  يتوافر  بات  األردن  ألّن  بعد؛  ليس  وأقول:  بعد،  ليس  ال،  بوضوح: 
التيار، يف العديد من املحافظات، بينمــا ثمـة إرهاصات لتشّكل هذه احلاضنة يف بعضها 

اآلخر.

الفرق، من وجهة نظري، بني البيئة املنتجة هلذا التيار واحلاضنة االجتامعية له، يتمّثل يف 
أّن البيئة املنتجة له توفر الرشوط املناسبة للصعود واالنتشار ألبناء هذا التيار وهذا الفكر، 
أمان  توفر هلم شبكة  أّما احلاضنة االجتامعية فهي  لكّنها ال متنحهم شبكات محاية وأمان، 
وحتالفات حملية جتعل من مسألة اجتثاثهم ومواجهتهم أكثر تعقيًدا، وقد تؤدي إىل اشتباك مع 

املجتمع املحيل، كام هي احلال يف العراق وسورية واليمن وسيناء وبعض املناطق األخرى!

آفاق املستقبل أم »بال آفاق«!
تنتاب كثري من الشعوب العربية حالة من اخلوف واهللع من صعود هذا التنظيم، وهو، 
بام حيمله من أفكار متطرفة مغلقة، ومن سلوك عصايب مريض ممزوج بشهية الذبح والقتل 
ا يف هذا الوحش الذي  والتعذيب، يستحق فعاًل مّنا أال نقلق فقط، بل أن نفكر عميًقا ومليًّ
ُولد بني أضلعنا، وأال نتهرب عن مسؤوليتنا نحن يف إنتاجه؛ لكن األهم من هذا وذاك، أال 
ننظر له وكأّنه كائن منفصل خارج السياق، فهو ابن رشعي حلالة االنيار العامة التي نمّر 
هبا؛ انيار املنظومات الوطنية واألخالقية والتعليمية، واحلروب األهلية الداخلية وأزمات 
من  والسياسية  والفقر،  البطالة  من  االقتصادية  واألزمات  القطرية،  الدولة  وفشل  اهلوية، 
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غياب العدالة االجتامعية، وفشل منظومة القانون، أي أن ندرك متاًما أّنه نتيجة وخمرجات 
ألسباب موضوعية وذاتية.

»داعش«،  عن  نتحدث  ونحن  أيضًا،  ندركها،  أن  الرضوري  من  التي  الثانية  املالحظة 
تتمثل يف أّن العامل السيسيولوجي ال األيديولوجي هو األساس، عىل الرغم من أّننا ال ننكر 
أّنه ناجم عن الظروف  التيار، لكن األهم هو  بناء هذا  التغذية الفكرية وأمهيتها يف  وجود 
الواقعية الراهنة، أو عىل حّد تعبري الزميل حازم األمني يف مقالة له عن سرية انتحاري لبناين 

»فّتش عن السيسيولوجيا ال األيديولوجيا«.

يف مؤمتر إقليمي ُعقد، مؤخرًا، يف عاّمن )بدعوة من مؤسسة فريدريش أيربت األملانية(، 

حول »صعود الراديكالية اإلسالمية«؛ توافق أغلب املشاركني من خرباء احلركات اإلسالمية 

وعلم االجتامع، عىل تعريف هذه احلركات واجلامعات، بوصفها حركات احتجاٍج اجتامعٍي 

بأيديولوجيا دينية. وتكمن املفارقة التي وصل إليها اخلرباء يف املؤمتر، يف أّن البيئة االجتامعية 

والعنف  واجلريمة  املخدرات  تنتج  التي  ولبنان(،  واملغرب  ومرص  األردن  مثل  دول  )يف 

االجتامعي والتمّرد عىل القانون، هي نفسها التي ينترش فيها وينمو هذا التيار. 

املالحظة الثالثة، هي أّن »جرثومة« فناء هذا التنظيم قابعة يف بنيته األيديولوجية والذاتية، 

فهو ليس »ابن عيشة«، فعىل الرغم من أّنه متكن من احلصول عىل حاضنة اجتامعية يف العراق، 

وسورية، وبعض املدن واملناطق العربية، إاّل أّن املجتمعات ال تستطيع التكيف معه، وسوف 

تبحث عن أقرب نقطة خروج للتخلص منه، إّنام يف ظل الظروف احلالية وما يملكه من آلة 

قتل وتدمري وفتاوى جاهزة ملواجهة أي احتجاجات، كام حدث يف دير الزور وبعض املدن 

العراقية، فإّن سالح الرعب واخلوف هو الذي يملكه التنظيم، وحيسن استخدامه بام يبثه 

من دعاية إعالمية ضخمة صحيح أّنا تقدم صورة سلبية عنه، لكّنها يف الوقت نفسه ختدم 
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فكرته الرئيسة، التي عرّب عنها يف رشيطه اجلديد عن مطار الطبقة العسكرية بعنوان »فرشد 
هبم من خلفهم«، أي استثامر هذه الصورة املرّوعة لتحقيق هزيمة معنوية ضد اخلصوم.

املالحظة الرابعة، أي رؤية اسرتاتيجية ملواجهة هذا الفكر والتنظيامت من الرضوري أن 
تتعامل مع املدخالت والرشوط قبل التعامل مع املخرجات، سواء كان احلديث عن التنظيم 
يف العراق أو سورية، فاحلل سيايس باألساس، ويكمن يف امليض يف طريق اإلصالح العام 
أّما  املستقبيل،  األفق  فهي  والقانون،  املواطنة  وقيم  التعددية  وثقافة  الديمقراطية  وترسيخ 

»داعش« والدكتاتورية فهام صنوان ويعدان بمستقبل بال أي أفق!
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مــــــن هـــــــــي »داعــــــش« وإىل أيــــــــن؟

ممدوح العبادي *

بداية، ولكي ندخل يف سياق فهم مشرتك لعنوان هذه احلوارية، ال 
معناه، وعليه  وتبيان فحوى  اإلرهاب،  تعريف  إىل  العودة  من  بد 
فإن اإلرهاب هو: معاجلة االختالف يف الفكر والرأي عن طريق 

العنف والسالح.

يكون  أن  وإما  االحتالل،  كمقاومة  ا  وطنيًّ يكون  أن  إما  فالعنُف 
اإلسالمي،  العامل  يف  التكفريية  القوى  به  تقوم  كالذي  ا،  إرهابيًّ
ا، وقد يكون إرهاب دولة، كالذي  ا أو مجاعيًّ وقد يكون ذلك فرديًّ

. متارسه إرسائيل مثالاً

سأعالج  لكّني   ، إمجاالاً العاملي  التاريخ  يف  موجود  واإلرهاب 
اإلرهاب والعنف يف تارخينا اإلسالمي والعريب، ومن هنا سأعود 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ 16 شباط 2015.
*  وزير ونائب أردين سابق.
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بالذاكرة إىل جذور احلركات اإلرهابية والتطرف يف اإلسالم؛ ذلك ألنه كي نعي حارضنا 
جيب أن نبحث يف تارخينا.

أيب  بن  عيل  ثم  اخلطاب،  بن  عمر  الراشدين  اخللفاء  اغتيال  هي  البوادر؛  أوىل  كانت 
طالب،  ثم عثامن بن عّفان، وظهور حركة اخلوارج، كحركة احتجاجية مسلحة ضد عيل 
، ورفضهم للتحكيم بينه وبني معاوية، واغتيال عيل، ثم أصبحوا ضد معاوية والدولة  أوالاً

ا. األموية الحقاً

رفضت  التي  عرشية،  واالثنا  الشيعّية،  احلركات  ظهرت  عيل،  بن  احلسني  مقتل  وبعد 
األفكار  توالت  ثم  ومن  البيت«،  »آل  أحقية  عىل  وأرصت  األموية،  بالدولة  االعرتاف 
املتطرفة بعد ذلك، من ابن حنبل الذي تبّنى الفكر األصويل املتشّدد، واالعتامد عىل النص 

احلريف، ورفض التأويل واالجتهاد.

ثم ظهرت حركات مثل القرامطة واحلشاشني، إىل أن جاء ابن تيمية احلنبيل عام 700 
هجري، وهو شيخ اإلسالم، واملتشّدد األكرب يف التاريخ اإلسالمي إىل يومنا هذا.

مثل  الصحيح،  الدين  إلحياء  اإلسالمي؛  العامل  يف  التجديد  حركات  جاءت  وبعدها 
السنوسية يف ليبيا، واملهدية يف السودان، وأمهها الوهابية يف نجد، وحتالفت احلركة الوهابية 
ا هلام وللدولة  ا هو حلف )العقيدة والسيف(، وأصبح شعاراً مع حممد بن سعود، وشكال حلفاً

السعودية.

ا جاء سيد  أخذ أبو األعىل املودودي؛ اهلندي املسلم، عن ابن تيمية، كل يشء، والحقاًاً
جاهيل،  بأنه  ويصفه  املجتمع،  يكّفر  الذي  السجون«  »فكر  بوضع  وقام  مرص  يف  قطب 
عن  رحلوا  الذين  املسلمني،  اإلخوان  من  الكثري  خالل  من  قطب،  سيد  أفكار  وانترشت 
مرص يف مخسينات وستينات القرن املايض، إىل اخلليج والسعودية، وتالقحت أفكارهم مع 

فكر احلركة الوهابية يف السعودية وقطر.
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أما الرشارة النتشار هذا الفكر، فجاءت األوىل مع االنقالب العسكري يف أفغانستان، 
والتدخل العسكري من قبل االحتاد السوفيتي، فكانت الفرصة املواتية للواليات املتحدة، 

ا عن اإلسالم يف أفغانستان«. إلشعال شعار »اجلهاد دفاعاً

واخلليج،  للسعودية  التمويل  وُأسند  والتسليح،  باحلشــد  األمريكيـة  املاكينة  وبدأت 
وأسندت إليها أيضا مهمة اإلمداد بالرجال، واستطاعت إجبار االحتاد السوفيتي عىل ترك 

أفغانستان.

بـ»األفغان  تسميتهم  ضمن  بالدهم،  إىل  »املجاهدين«  املقاتلني  عودة  بدأت  وبعدها، 
ا. ا ومظهراً العرب«، فكراً

وكانت  السودان،  يف  عليه  الضغط  نتيجة  ثانية،  أفغانستان  إىل  عاد  الدن  ابن  أن  غري 
سمي  ما   ،2001/9/11 يف  ونفذ  »طالبان«،  حلفائه  قبل  من  حتكم  وقتها  أفغانستان 
بـ»غزوة نيويورك«، فاحتلت أمريكا عىل إثر ذلك أفغانستان، وترشد »األفغان العرب« مّرة 
أخرى إىل أقطار العامل املختلفة، وكان من بينهم أبو مصعب الزرقاوي، ودخل إىل العراق 
بعد احتالله من قبل أمريكا عام 2003، وشكل تنظيم التوحيد واجلهاد، وبدأ أبو مصعب 
باحلرب عىل جبهتني خمتلفتني يف آن واحد، ضد األمريكان املحتلني من جهة، وضد الشيعة 
»الروافض« من جهة أخرى، وقام بأعامل مروعة، مثل تفجري احلسينيات واملراكز الشيعية، 

إىل أن متت تصفيته من قبل األمريكان.

تشكيل  الذي ساهم يف  القمع،  العراقيني، وهو  للسنة  القمعي  املالكي  دور  أغفل  وال 
ا دولة اإلسالم يف  حاضنة سنية هلذا الفكر، بقيادة من أبو بكر البغدادي، الذي أعلن الحقاً
اجليش  املوصل، حيث سّلم  الدولة حتى سقوط  »داعش«، ومتددت هذه  والشام  العراق 
العراقي املدينة دون قتال، وأعلن البغدادي نفسه خليفة للمسلمني )السنة( فقط، ومتّدد إىل 
سورية، ورفض االنصياع لزعيم القاعدة أيمن الظواهري، بل اشتبك مع أبو حممد اجلوالين 

زعيم جبهة النرصة، وهي فرع القاعدة يف سورية.
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ا من  إن »داعش«؛ هي حركة تتبنى الفكر السلفي اجلهادي التكفريي، وهي أكثر تطرفاً
القاعدة، وشعارها استقطاب طائفي سني، ضد الشيعة، وتتبنى العنف واإلرهاب وسيلة 
قادة  أحد  قال  كام  بـ»جانكيز خان«،  مقتدية  العنف،  استعامل  وتبالغ يف  أهدافها،  لتحقيق 
تنظيمه، وبدأ يتباهى بالرجم والسبي لرتويع اخلصوم، وبدأ يسعى إىل الوصول إىل بغداد، 

ويؤكد التنظيم أن خالفته تكتمل بالسيطرة عىل مكة واملدينة.

أما اخلالف اجلذري بني »داعش« و»القاعدة«، فيتمثل يف أن »داعش« تترصف كدولة 
وليس كتنظيم، وتسعى لالستيالء عىل األرض كأولوية لتوسيع الرقعة التي تسيطر عليها، 
ا وعقوالاً وأدمغة متخصصة يف العلوم العسكرية واالقتصادية واألمنية،  وهي متتلك بنوكاً
كام أن أبرز القادة العسكريني من ضباط اجليش العراقي املنحل، حتولوا إىل العقيدة الدينية، 
وهناك  املرحلة،  هذه  يف  األضواء،  عن  ا  بعيداً العمل  يفضلون  لكنهم  بالتنظيم،  والتحقوا 
تقابلها عند »داعش« شوكة  الفوىض اخلالقة،  مقاربات بني »داعش« وأمريكا، من حيث 
اإلهناك والنكاية، كام أن السياستني ال تتعرضان إلرسائيل، بأي أذى، كام أن عدو التنظيم 

اإلرهايب هو الشيعة فقط.

أسباب انتشار الفكر املتطرف
جيب أن ال نقف عند سبب واحد هلذا النجاح اهلائل والرسيع هلذا الفكر املتطرف؛ ألن 

األسباب كثرية ومعقدة ومركبة.

أواًل: أسباب فكرية دينية:

وهي الرجوع إىل أصول الدين السلفي اجلهادي، والعودة اىل زمن اخلالفة )أي خالفة 
الفكر  هذا  وانترش  بني عثامن!!(،  أم خالفة  العباسيني  أم  الراشدين  هي؟ هل هي خالفة 
بواسطة مئات القنوات التلفزيونية ووسائل االتصال االجتامعي، والكتب الصفراء املنترشة 
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وغريها  واملناهج  املنابر  عىل  عالوة  هذا  األسعار،  وبأرخص  مكان  كل  يف  واملطبوعــة، 
وغريها.

ثانًيا: الفساد واالستبداد:

وهي سمة أنظمة احلكم العربية واإلسالمية، ومن أهم األسباب التي أّدت إىل اندالع 
الربيع العريب، وتعترب سمة تارخيية مل تتبدل منذ أيام »الرجل املريض« يف اخلالفة العثامنية، 
حتى قال عبد الرمحن الكواكبي يف كتابه )طبائع االستبداد(: حيث إنني قد متحص عندي 

أن أصل الداء هو االستبداد السيايس، ودواؤه بالشورى الدستورية.

ثالًثا: أسباب اجتامعية واقتصادية، أمهها الفقر والبطالة.

رابًعا: أسباب نفسية، نتيجة التهميش واإلقصاء، وانتشار املخدرات والرسقات وغريها.

ا، هو خطر تفتيت العامل العريب  نتيجة لكل تلك األسباب؛ فإن اخلطر املحدق بنا مجيعاً
إىل شيع وطوائف )سايكس بيكو مذهبي وطائفي(، وحتويل هذه املنطقة إىل دول )شيعية 

وسنية وهيودية وعلوية ودرزية(.

فيه  يستغل  أمرييكي  خمطط  من  جزء  هو  التنظيم،  هلذا  األمريكي  الدعم  فإن  هنا  ومن 
الدين، واهلدف النهائي منه تفتيت خمتلف أقطار العامل العريب املحيطة بإرسائيل.

جيل خمتلف
صحيح أن نسبة كبرية من مقاتيل الدولة اإلسالمية هم من الشباب اإلسالمي املتحمس، 
ا أن عقوالاً إسالمية تعلمت يف جامعات غربية، يف خمتلف املجاالت؛  لكن الصحيح أيضاً

حتى اإلعالمية منها.

فمن يتابع وسائل اإلعالم التابعة لتنظيم داعش، وأرشطته عىل اليوتيوب، وجملة دابق، 
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التي تصدرها بعدة لغات، ومشاركات وأنشطة نشطائها عىل وسائل التواصل االجتامعي 
ا. عىل االنرتنت والتويرت، يدرك هذه احلقيقة جيداً

احلقيقي  العدد  يكون  وقد  داعش،  حلركة  املنتسبني  عدد  حول  االجتهاد  اختلف  وقد 
بسبب  مطرد،  ازدياد  يف  وهو  السطور،  هذه  كتابة  حتى  مقاتل  ألف  وعرشين  املئة  يفوق 
التدفق اهلائل من أصقاع الدنيا، من خالل التسهيالت التي ال حدود هلا من تركيا، وآخر 

ا. تقرير للمخابرات األمريكية يشري إىل أن عدد األجانب يبلغ نحو 20 ألفاً

ا بأسباب  وجاء اندفاع الشباب املسلم لالنضامم إىل صفوف )الدولة اإلسالمية( مشفوعاً
االقتصادية  واألوضاع  الطائفي،  الرصاع  واستفحال  والدكتاتورية  الفساد  انتشار  مثل؛ 
والليربالية  العلامنية  اإليديولوجيات  فشل  وكذلك  البطالة،  معدالت  وارتفاع  املتدهورة، 
وجه  عىل  واألمريكي،  الغريب  التغّول  مواجهة  يف  هؤالء،  طموحات  حتقيق  يف  األخرى 
اخلصوص، وهيمنته عىل املنطقة، وفشل ما يسمى ثورات )الربيع العريب( يف إحداث التغيري 

املأمول.

جذور التوّحش
يقول ابو بكر الناجي، مؤلف كتاب )إدارة التوّحش(، و)الناجي هو أحد منّظري تنظيم 
القاعدة، وُيعتقد أن هذه الكنية تعود إىل حممد خليل احلكايمة امللقب بأيب جهاد املرصي، علاماً 
أن الناجي اعتمد عىل مرجعية العامل اإلسالمي من القرن الرابع عرش امليالدي، تقي الدين 
بن تيمية، الذي يعترب أول السلفيني اجلهاديني؛ وكتاب الناجي بات يعترب، يف نظر الكثريين، 
إن  يقول:  الدولة اإلسالمية واجلهاديني اإلسالميني(،  التي تعكس فكر  الكتب  أبرز  أحد 
أفحش درجات التوحش أخف من االستقرار حتت نظام الكفر، وإنه ليس عىل املجاهدين 
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انتظار نشوء التوحش تلقائياًا، بل الترسيع به من خالل رضبات النكاية واإلهناك، وتقوية 
شوكته ضد القوى املنافقة واملستعمرة، وهي تقابل الفكر األمريكي يف الفوىض اخلالقة.

اسرتاتيجية التوحش
وتتمثل بمشاهد األعامل الوحشية الدموية، التي تقوم هبا الدولة اإلسالمية، عرب أرشطة 
الفيديو املنتظمة، التي تعرض فيها مشاهد قطع رؤوس رهائنها بدم بارد، يف بلدات سقطت 
يف أيدهيا، وأخرى تتحدث عن نساء أيزيديات؛ اغتصبن وانتزعت قلوهبن من أحشائهن ثم 

تركت عىل صدورهن.

يف  أساسياًا  عامالاً  اإلسالمية،  الدولة  ممارسات  يف  بقوة  الظاهرة  الوحشية  هذه  تعترب 
اسرتاتيجية احلرب النفسية التي يتبعها هذا التنظيم.

ا أساسياًا من ترسانة السالح النفيس للجهاديني، وعرّب عنه بشكل  ويعترب التوحش جزءاً
جيل من خالل دراسة طويلة يف العام 2004 معنونة )إدارة التوحش ـ أخطر مرحلة ستمر 
هبا األمة(، كام أسلفنا، من إعداد أبو بكر ناجي، أحد منّظري تنظيم )القاعدة(، حيث حتدد 
ثالث مراحل يف الطريق نحو إعادة تأسيس اخلالفة »شوكة النكاية واإلهناك«، ثم مرحلة 

ا مرحلة »تأسيس الدولة اإلسالمية واخلالفة«. »إدارة التوحش«، وأخرياً

كيف تّطبق )الدولة اإلسالمية( حالًيا دراسة أبو بكر ناجي؟
)الصدمة  أو«  أند  بذلك، عىل غرار عملية »شوك  قاموا  أنفسهم  أن األمريكيني  الواقع 
والرتويع(، يف غزو العراق 2003، واإلعالم جزء من هذه االسرتاتيجية، لبّث الرعب بني 

األعداء وختويفهم.
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ففي حروب الردة، مل يرتدد اخلليفة األول أبو بكر الصديق، يف التعامل بدموية دون أي 
اخلطاب،  بن  الثاين عمر  اخلليفة  إن  الزكاة، حتى  دفع  الذين رفضوا  املرتدين،  رمحة، ضد 
املعروف بشدته وبأسه، عارض ذلك، وكانت مقولة اخلليفة أبو بكر املشهورة: »مايل أراك 

ا يف اإلسالم«. ا يف اجلاهلية خواراً شجاعاً

وإن كانت النظريات التي تقول إن الدولة اإلسالمية، هي جتديد للفكر الوهايب، الذي 
الثامن  القرن  مطلع  األصلية،  األولية  صورته  يف  الوهاب،  عبد  بن  حممد  اإلمام  وضعه 
وإيديولوجيات  ممارسات  مع  وجوهها،  أكثر  يف  تتطابق  ممارساهتا،  فإن  امليالدي،  عرش 
احلركة الوهابية وأنصارها، من حيث اتباع أسلوب الرعب والرتهيب؛ لدفع اخلصوم إىل 

االستسالم أو اهلرب.

التأصيل الرشعي للتوحش
ا  بالدم(، تقوم هبا عمداً إنام هي )رسائل  بالنسبة إىل )الدولة اإلسالمية(، فإن فظاعاهتا 
وعن سبق اإلرصار، بحسب العنوان الذي اختاره قسم اإلعالم الدعائي يف هذا التنظيم، 
يف اإلصدار الذي أطلقه باسم احلياة، لشهر ترشين األول / أكتوبر 2014، والذي تضّمن 

ا لقطع رأس مقاتل كردي. فيديو بشعاً

ا كلام كانت الدعاية أقوى، فالعنف البالغ القسوة الذي تقوم به  وكلام كان الفعل شنيعاً
املرحلة  ضمن  معّرف  هو  بل  إرصار،  سابق  وعن  ومقصود  متعّمد،  اإلسالمية(  )الدولة 

الثانية من املراحل الثالث السرتاتيجية إنشاء الدولة اإلسالمية.
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شوكة النكاية واإلهناك
بالعودة إىل كتاب أبو بكر الناجي )إدارة التوّحش عام 2004( فهو يصف املرحلة األوىل 
من تأسيس الدولة اإلسالمية، )شوكة النكاية واإلهناك(، ما يعني أن القوى العظمى سيتم 

إهناكها يف شكل متواصل، بالتهديدات واإلرهاب والعدوان.

أما املرحلة الثانية فيقوم فيها اجليش »اجلهادي« بتدمري أي يشء يقف يف وجهه. ومنطقة 
التوحش التي سينشط فيها السلفيون اجلهاديون، هي منطقة ختضع لقانون رشيعة الغاب 
البدائي، والتي أدت إىل نشوء منطقة التوحش، التي يتحدث عنها، والتي يسعى  بشكلها 

اجلهاديون، إىل استغالهلا ملصلحة مرشوعة.

ا،  ويشدد ناجي يف دراسته، عىل رضورة أن يكون اجلهاديون، أنفسهم، متوحشني أيضاً
ففي إشارته إىل قيام اخلالفة العباسية، يقول ناجي: إن أحد أسباب نجاح العباسيني وفشل 

اآلخرين هو عنف العباسيني ولني اآلخرين، وحمافظتهم عىل دمائهم.

أما زيادة توّحش املجاهدين فستؤدي إىل ارتفاع سمعة املجاهد ومنزلته، عرب موجات 
من العمليات التي ستمأل قلوهبم )األعداء( باخلوف، وهذا اخلوف سيكون بال هناية.

بحيث  املرتكبة،  للفظاعات  ممكنة  إعالمية  تغطية  أقىص  عىل  باحلصول  اهلدف  ويتمثل 
تثني قلوهبم عن معارضتنا، وجتعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن هيامجونا. أما طبيعة احلرب، 
بحسب ما يقول، فهي ال يشء سوى العنف؛ واخلشونة، واإلرهاب، وإخافة العدو وذبحه، 

وأما الرّقة فهي أحد مكونات الفشل يف أي عمل جهادي.

وحيّض ناجي عىل اإلفراط يف حجم العمليات، فمثالاً جيب استخدام كمية من املتفجرات 
ال تؤدي فقط إىل تدمري مبنى، بل تسويته باألرض، وجعلها تبتلعه كلياًا.

بأكثر  تصفيتهم  تتم  أن  جيب  خمطوفني،  رهائن  إطالق  أجل  من  الفديات  تدفع  مل  وإذا 
الطرق بشاعة ورهبة، ما سيبث اخلوف يف العدو ومؤيديه.
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مستقبل داعش
يقول بعض املحللني إنه مل يسبق أن سيطرت أي مجاعة جهادية، يف العرص احلديث، عىل 

مساحة شاسعة من األرض، مالياًا وإدارياًا وسلطوياًا، كام سيطرت »داعش«.

واردة،  أخرى  جهادية  منظمة  أي  من  أكثر  استمرارها  إمكانية  أن  هؤالء  جيد  ولذلك 
ا أن »داعش« موجودة يف بيئة عربية، وليس كام القاعدة التي قامت يف أفغانستان. خصوصاً

التي  األخطار  أكرب  أحد  قتله، سيكون  أو  البغدادي  أن موت  املحللون،  ويرى هؤالء 
هتدد بقاء هذه املنظمة واحتفاظها بقوهتا ونفوذها وسيطرهتا.

كام أن احتامالت االنشقاقات داخلها واقتتاهلا الداخيل كبقية اجلامعات املامثلة، قائمة.

كام أن التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، الذي اكتفى باستعامل سالح 
اجلو، قد حيد من قدرة انتشار التنظيم، كام حدث يف كوباين، وحماولة متدده إىل إقليم كردستان 

)أربيل(.

وستكون احتامالت القوة العسكرية الربية، إذا سلكها الغرب مع احللفاء العرب، أكثر 
من رضبة قاصمة هلذا التنظيم، كإنشاء حلف عريب؛ من سورية والعراق واألردن ولبنان.

علاماً أن الضغط من قبل أمريكا والغرب عىل نظام أردوغان إلغالق احلدود، والدخول 
اجليش  دعم  عن  فضالاً  التنظيم،  هذا  استمرارية  صعوبة  من  سيزيد  الدويل،  التحالف  يف 
جيش  إىل  وحتويله  الشيعي،  املذهب  أتباع  من   %90 من  الطائفية،  تركيبته  بتغيري  العراقي 

عراقي وطني حقيقي.

كام أن التقارب بني اجليش العراقي مع اجليش السوري، يف ظل املصالح األمنية املشرتكة، 
قد يفيد يف محاية احلدود املشرتكة، وتفويت الفرصة بشكل جيد عىل تنظيم داعش وممارساته 

يف هتريب السالح بني البلدين.
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من البدهيي القول بأن سبب قوة هذا التنظيم وانتشار هذه املنظمة هو؛ التهميش واإلذالل 
للسنة، من قبل املالكي، لكن قد تكون احلكومة اجلديدة برئاسة العبادي هي الفرصة لتغيري 
هذا املسار اخلاطئ، ومن شأن ذلك حتسني الوضع واستخدام السنة يف العراق، إذا ما شعروا 
بالعدالة واملساواة، فتتعارض مصاحلهم مع تنظيم داعش املتطرف، وهو ما يؤدي إىل رفع 

نسبة احتامالت انكامش التنظيم بدل متدده.

ومثال ذلك واضح يف »الصحوات« العراقية 2006ـ 2008، التي قضت بشكل شبه 
كامل عىل حركة أبو مصعب الزرقاوي يف عقر دارها يف األنبار، لكنها عادت بعد مواقف 

احلكومة املالكية يف العراق، لتزداد قوة مع تنظيم داعش الذي احتضن السنة.

حماربة التنظيم
ال يمكن االستناد إىل فكرة حماربة التنظيم، إال باألساليب اجلوهرية، من خالل:

أواًل: قانون القوة؛ عرب اخليارين العسكري واألمني، عىل احلدود، ويف عقر دار التنظيم.

ثانًيا: قوة القانون؛ يف الداخل األردين، من خالل سن ترشيعات حتمي حرية التفكري، 
ومتنع استخدام املرافق العامة لرتويج أفكار الضالل وتكفري اآلخر، وقتله.

إن احلرب الفكرية واأليدلوجية، هي أهم مراحل احلرب عىل اإلرهاب، وهي احلرب 
التي جيب أن نستعد هلا بكل عقول واعية ومتفتحة، تعرف كيفية التأثري بالنشء، وأخذه إىل 

جادة الصواب وليس الضالل.

لذلك، بات اليوم واجباًا أن نعي خطر استفراد أي جهة كانت باملنابر الدينية، أو وسائل 
اإلعالم املختلفة، أو املناهج التدريسية.

لكن كل تلك التطورات التي أصابتنا بوجع، سواء يف تفجريات العام 2005، أو حتى 



48

وفرض  الوطني  الواجب  من  جتعل  الكساسبة،  معاذ  الطيار  البطل  األردن  شهيد  إعدام 
العني عىل كل أردين، أن يبدأ بمجاهبة تلك التنظيامت املتطرفة املجنونة، وأن نبدأ بالعمل 
ا، بتغيري املناهج، وحتديث الدين املنطوق به  عىل املحافظة عىل الدين الصحيح، والبدء فوراً
إبراز احلجة باحلجة، وحمو الكتب الصفراء والفضائيات  املنابر، واإلعالم الذي عليه  عىل 

الصفراء، من منازلنا ومن عىل رفوف مكتباتنا.

وبالعودة ملحاربة التنظيم، عىل املستوى األردين، يمكن القول إن تنظيم داعش اإلرهايب 
استدرج نفسه يف مواجهة وعداء شعبي عارمني.

ويمكن االستفادة، بعد توفر هذه املشاعر، من مؤرشات احلرب واحلشد الدويل التي لن 
تسمح لداعش بالتمدد أو التوسع، فالفرصة اجلغرافية ال تتوفر اليوم لداعش كام توفرت 

ا آمناًا. للقاعدة يف أفغانستان، فهناك كانت اجلغرافيا مالذاً

بد من  فإنه ال  املذهبي والطائفي،  بيكو  أداة سايكس  وألن داعش، من وجهة نظري، 
دعم األفكار التالية بالرسعة املمكنة:

أواًل: الدعوة حلل عادل ورسيع للقضية الفلسطينية.

ثانًيا: حتقيق إصالح سيايس اقتصادي تعليمي.

ثالًثا: حتقيق فرصة العدل واملساواة واملشاركة الشعبية وحتسني حياة املواطن.

رابًعا: جلم فقهاء الدين اجلهلة.

خامًسا: أن يكون اإلصالح جذرياًا يؤسس لديمقراطية حقيقية، تقود وتؤدي إىل مشاركة 
شعبية حقيقية.

وأمام حتدي التطرف واإلرهاب القادم، عىل أيدي داعش والنرصة، وأتباعهام وذيوهلام، 
تدل  معاذ،  استشهاد  حادثة  بعد  األردنيني  موقف  إن  أقول،  أن  بد  ال  اخلتام،  ويف  فإنني 
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عىل الوعي والنضـوج والوطنية، وإننا قادرون عىل محل مسؤولية إدارة البالد بكل كفاءة 
واقتدار.

ومن اآلن، فإن بلدنا بعد معاذ جيب أن يكون غريه قبل معاذ، من حيث استالم ناصية 
القرار، وتعميق الديمقراطية والعدالة واملساواة.

فضل  الذي  العريب،  الربيع  من  وموقفهم  املاضية  األزمة  ظل  يف  األردنيني،  موقف  إن 
عن  تعبري  أصدق  هو  الوطنية،  الوثابة  والروح  والدمار،  الفوىض  عىل  واألمن  االستقرار 
احلس الوطني العايل لألردنيني، الذين يليق هبم أن تنعم بالدهم بالديمقراطية احلقة واحلياة 

الربملانية النظيفة، وحتق هلم املشاركة الشعبية الرضورية لرفعة الوطن وتقدمه.

يف  حقيقية  روافع  أي  لدينا  توجد  ال  اليوم،  إىل  بأننا  رصاحة  احلديث  من  بد  ال  وهنا، 
اإلصالح السيايس، الذي جيب أن يتامهى مع مشاعر الوحدة الوطنية والعقالنية والنضج 

السيايس الذي يملكه شعبنا.

عرب  احلقيقي،  باإلصالح  مؤمنة  سياسية  إرادة  مع  ويشتبك  يرتبط  أن  جيب  ذلك  وكل 
مؤسسات سياسية حزبية، ومؤسسات جمتمعية قوية كالبلديات.

إىل  السيايس  اإلصالح  قيم  رفع  يف  ونشاط  بجد  العمل  إىل  للعودة  تارخيية  فرصة  إهنا 
األمام، فالوحدة الوطنية هي أهم حاجز ضد االعتداء اخلارجي؛ إرسائيلياًا كان أو إرهابياًا.

وانفعاالهتم  مشاعرهم  يف  األردنيني  توحد  أن  إىل  اخلامتة،  هذه  يف  اإلشارة،  أود  كام 
وعاطفتهم أمام حادثة استشهاد البطل الطيار معاذ الكساسبة، قلب السحر عىل الساحر؛ 

والساحر هنا هو داعش وظالمه.

ولقد كان القصد من طريقة إعدام الشهيد إدخال الرعب يف قلوب املقاتلني األردنيني، 
، فالقوى  وإشعال الفتنة بني مكونات الشعب األردين، لكن السحر انقلب عىل الساحر فعالاً
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الشعبية جاءت من كل االجتاهات تطالب بالثأر واالنتقام، وهو ما فوت الفرصة عىل الفتن 
والقالقل التي أرادها التنظيم.

من جهة أخرى، فإن مقاتالت سالح اجلو التي حلقت يف سامء لواء عي جنوب حمافظة 
الكرك، بعد تنفيذ مهمة قتالية، بعثت برسالة بأن اجلنود البواسل وطيارينا ال هيابون داعش 
الفتنة  لبث  داعش  حماوالت  عىل  رد  أبلغ  احلالتان  هاتان  وكانت  اإلجرامية،  وممارساته 

والرعب.

وإنني أدعو الدولة األردنية، إىل اإلرساع يف تشكيل خلية عمليات طارئة، للعمل عىل 
االتصال بأبنائنا الذي يعملون حتت إمرة العصابات التكفريية يف سورية من داعش ونرصة 

وغريهم، السرتجاعهم واحتوائهم والعفو عنهم، حتى يعودوا إىل حضن الوطن ساملني.

كام أن النظر إىل اإلرهاب والتعامل معه باملقياس ذاته، حيتم علينا القول بأن اإلرهاب 
والصهيونية وجهان لعملة واحدة، فاإلرهاب عدو شعبنا، وقضيتنا األوىل واملركزية هي 
لتفتت  التكفريية  املنظامت  هذه  دخول  بعد  عنها  االهتامم  ُأبعد  والتي  الفلسطينية،  القضية 
دول املحيط، كام نرى يف سورية والعراق، وهم جادون يف مواصلة هذا التفتيت والتعاون 

مع العدو.

وتبدأ حماربة داعش وغريها من املنظامت التكفريية، بالوحدة الوطنية وبتالحم النسيج 
العيش  هو  الواحد  األردين  جمتمعنا  ونرباس  ومسلميه،  مسيحييه  من  األردين،  الوطني 

املشرتك.

وحيتاج التحصني الفكري واأليديوجلي وإزاحة الشوائب يف املوروث الفقهي، والعودة 
لتحديث  املختلفة،  الفكرية  واملدارس  اجلهود  كل  توافر  إىل  السمح،  الوسطي  الدين  إىل 

اخلطاب الديني.

لقد مرت عرب التاريخ اإلسالمي حركات معارضة تكفريية ودموية كثرية من القرامطة 
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ا، خارج السياق العام للدولة  واحلشاشني واإلسامعيلية واخلوارج، وقد كانوا هؤالء مجيعاً
ستتالشى  كام  الوجود،  من  تالشوا  لكنهم  وعباسيني،  وأمويني  راشدين  من  اإلسالمية، 
ا هذه املنظامت، من داعش والنرصة وغريمها، التي هي خارج السياق العام، للمجتمع  قطعاً

وخارج املعتقد اإلسالمي الصحيح.

باإلعالم  اجلوية، وال  باحلرب  تستأصل جذوره ال  لن  نبت رشير،  داعش  فإن  ا،  أخرياً
املضاد، بل القضاء عليه بقوات برية، والقوات تلك جيب أن تكون سورية عراقية مشرتكة، 
 ، تنفذ عملياهتا ضد جحور داعش، لكن لن تنجح تلك القوى سوى بدعم عريب كاف أوالاً

ودويل صادق ثانياًا.

البديل  ألن  موحدة؛  سورية  بصمود  مصلحتنا  تكمن  تقديري؛  يف  األردن،  يف  نحن 
مشكلة  فهي  ديمقراطي،  غري  السوري  النظام  كان  وإذا  والنرصة،  داعش  ا  قطعاً سيكون 

السوريني وحدهم وليست مشكلتنا.
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وحتـــــــــــوالت السوريـــــــة  األزمـــــــة 
الدوليــــــــــــــــــــــــة العالقـــــــــــــــــــات 

د. مجال الشليب *

األخرض  العربية  واجلامعة  املتحدة  األمم  مبعوث  استلم  عندما 
أغسطس  آب/  يف  عنان  كويف  لسلفه  خلفًا  مهمته  اإلبراهيمي 
تعريف  حول  االختالف  مواجهة  البداية،  يف  عليه،  كان   ،2012
الوضع يف سورية: هل هو أزمة أمن إقليمي ودويل؟ أم أزمة رشعية 
داخلية يواجهها النظام السوري؟ أم حرب أهلية أول ما تستدعي 

هو احلل اإلنساين؟ أم هي امتداد طبيعي للربيع العريب؟

أسئلة  بأهنا كلها  بالقول:  التساؤالت  يمكن اإلجابة عن كل هذه 
رشعية وممكنة يف آن، لكنها ليست األساس؛ إذ إن جوهر الرصاع 
الرشق  يف  النفوذ  مناطق  عىل  العظمى  القوى  بني  التنافس  هو 
األوسط الذي تعد »سورية« أحد أبوابه الصعبة، ومفاتيحه املهمة، 

وأرقامه الغامضة.
ـ ألقيت هذه املحارضة  بتاريخ 7 نيسان 2014.

*  أستاذ العلوم السياسية ـ  اجلامعة اهلاشمية ـ األردن.
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 وهلذا السبب، يرى ستيفن والت )Stephen walt(، أستاذ العلوم السياسية يف جامعة 
تفسريه  أوباما، يف  باراك  الرئيس  األمريكية، وأحد مستشاري  املتحدة  بالواليات  هارفارد 
ألثر الثورات واألزمات الوطنية عىل العالقات الدولية، كام احلال يف تأثري الربيع العريب عىل 
السياسة الدولية، أن: »الثورة أو األزمة تعّد أكثر من جمرد حوادث حرجة يف تاريخ الدول، 
إحداث   تتسبب يف  الدولية، حيث  السياسة  فاصلة يف  األحيان حوادث  أغلب  بل هي يف 
الدولية، وحتدد  التحالفات   التزامات  القوى، وحتديد طبيعة  تغريات مفاجئة يف توزانات 
لتحسني  األخرى   الدول  لبعض  مغرية  فرًصا  وتوفر  كافة،  األخرى  الدولية  االتفاقيات 

مكانتها الدولية«)1(.
هذه  تأثري  نتلمس  أن  سنحاول  هذه،  الفكرية«  الطريق  بـ»خريطة  واسرتشاًدا  انطالًقا   
األزمة املحلية، التي أصبحت، نتيجة عدم قدرة القوى املحلية )النظام واملعارضة( أو حتى 
أزمة  عن  خطورهتا  تقل  ال  عاملية«،  »أزمة  والسعودية(،  وإيران،  تركيا،   ( اإلقليمة  القوى 
شبه القارة الكورية يف العام 1950، أو األزمة الكوبية 1962؛ والسبب باختصار، هو أن 
»القوى العظمى«  األساسية كانت عىل املحك يف رصاعها الذي قد يتحول إىل »قنبلة عاملية« 

تلتهم األخرض واليابس.

متهيد منهجي
قبل البدء، سأوضح بعض املالحظات ذات الطابع املنهجي، واملعريف والفكري، وهي:

أواًل: املالحظات املنهجية

إن رشوط حتليل األزمة السورية بشكل عقالين يعتمد عىل رشطني أساسني مها:

ترص أزمة سورية برئيسها؛ ألّن يف هذا إهانة  1. عدم شخصنة الرصاع: فال جيوز أن تخُ
للعقل البرشي، ويقع ضمن »احلرب النفسية« التي متارسها الدول الكربى منذ مئة 
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»كليشيهات«  قّدم  وتخُ الوضع،  التعقيد تسّخف  أموًرا شديدة  أن هناك  عام، واحلال 
هناية  هو  الرئيس  ذهاب  بأّن  مستهدف،  بلد  أي  داخل  العام  الرأي  إلقناع  سهلة 
املصيبة، وكل يشء سيكون عىل ما يرام بعد ذلك، وهذا ما حدث تارخيًيا يف عالقة 
الغرب، بشقيه األورويب واألمريكي، مع الرئيس مجال عبد النارص، والرئيس صدام 

حسني. 

كلمة  من  بداًل  السورية«،  »الدولة  مصطلح  استعامل  عىل  نشّدد  النظام:  ال  الدولة    .2
والربوباغندا،  النفسية  احلرب  غايات  يف  تصّب   )régime( نظام  كلمة  ألّن  النظام؛ 
وتفسريها أّن تلك ليست دولة بل نظام مرحيل زائل، وقد استعَمَلتها الواليات املتحدة 
بشكل يومي يف محلتها ضد الكتلة االشرتاكية، خاصة عرب إذاعة أوروبا احلّرة، من 
1949 إىل 1990، ويف توصيف أي دولة تالف سياسة واشنطن، فرّددها بعضهم 
يف الدول العربية، إّما عن وعي خبيث، وإّما عن جهل. وهيدف هذا املصطلح، إىل 
يديره  رشعي،  غري  ديكتاتورًيا  نظاًما  واعتبارها  دولة،  ألي  قانونية  قيمة  أي  إزالة 

أشخاص مكروهون، ولذا، فال رادع أخالقًيا عن حماربتها وإسقاطها)2(.

ثانًيا: مالحظات معلوماتية متعلقة باألزمة 

العرب  يدفعها  التي  الدم  فاتورة  أن  املؤسف  من  الدم:  وفاتورة  السورية  األزمة   .1
التحديث«،  و»معركة  التحرير«،  »معركة  خرسنا  فبعدما  معقولة،  غري  أصبحت 
دم  أيضًا،  نعمة، هل سنخرس،  يكون  أن  بدل  نقمة  الذي أصبح  النفط«،  و»معركة 
التي ندعي  الفرتة  بإذالله وإهانة كرامته طيلة  بعدما قمنا  العريب وجسده،  اإلنسان 

أهنا كانت مرحلة »االستقالل« عن االستعامر يف منتصف القرن املايض؟

اإلنسانية  الكارثة  فداحة  السورية  لنا األزمة  السورية كارثة برشية: تكشف  2. األزمة 
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ال  ألن  حقيقية؛  غري  األرقام  أن  رغم  وكبدها؛  العربية  األمة«  »قلب  أصابت  التي 

أحد يملك الشجاعة واجلرأة لذكرها، كل طرف لغايته: فهل الرقم هو 100 ألف، 

أم 150 ألف قتيل؟ وكم عدد اجلرحى من كال الطرفني؟ هل ينبغي رضب الرقم 

األول بـ4 أو 5؟ وماذا عن  املرشدين الذين نطلق عليهم تعفًفا مصطلح »الالجئني 

السوريني«؛ هل وصل عددهم إىل 10 ماليني يف الداخل واخلارج؟!!

عىل  رحاها  تدور  التي  اإلعالمية  احلروب  تذكرنا  فضائيات:  حرب  سورية  أزمة    .3

هامش األزمة السورية، بالعراق، حيث شّنت أمريكا وحلفاؤها العرب والغربيون 

يف  جاء  ما  بأقذر  العراقي  الرئيس  ونعتت  حسني،  صّدام  نظام  ضد  نفسية  حرًبا 

القاموس، حتى بات القايص والداين يصّدق أهّنا حرب ضد شخص واحد، وكانت 

ّمرت بكاملها وفكك جيشها، وهتّجر شعبها. النتيحة أّن الدولة العراقية دخُ

4.   أزمة سورية هي جزء من »الربيع العريب«: تزامنت األزمة السورية مع انتفاضات 
تونس ومرص واليمن، لكن تلك االنتفاضات اتذت وجًها إسالمًيا ال يملك برناجًما 

سياسًيا واضح املعامل، سوى »تطبيق الرشيعة«، و»اإلسالم هو احلل«!

5.  أزمة سورية رصاع قديم بني البعث واإلخوان: لقد كانت خطيئة البعث أّنه، إبان 
واحلزب  السوري،  الشيوعي  احلزب  عىل  قىض  سورية،  يف  السلطة  إىل  صعوده 
البعث  دولة  تناحر  الدينية  اإلخوان  مجاعة  فبقيت  االجتامعي،  القومي  السوري 

وتقّض مضاجعها منذ العام 1964 حتى العام 2011.

6.  أزمة سورية قضاء عىل األقليات الدينية والعرقية: تضّم سورية مجاعات دينية وإثنية 
يليهم  السكان،  باملئة من  السّنة زهاء 75  بلغ عدد طوائفها 16، ومّثل  إذ  ولغوية، 
العلويون بنسبة 12 – 15 باملئة، واملسيحيون بنسبة 12 باملئة من السكان، وبلغ عدد 
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اإلثنيات مخًسا، أكربها العرب واألكراد )8 باملئة(، واألرمن )3 باملئة(، وعليه ليس 
ثمة تفاؤل بالنسبة إىل األقليات. 

قيام دولة إرسائيل عام 1948،  منذ  الرصاع ضد إرسائيل:  أزمة سورية فصل من   .7
املقاومة،  راية  رفعت  لكوهنا  ربام  ضدها،  الرصاع  يف  رئيًسا  خصاًم  سورية  اعتربت 
وعدم توقيع اتفاقيات سالم مع الدولة العربية، عىل عكس الدول العربية األخرى، 

مثل مرص، واألردن، والسلطة الفلسطينية.

أزمة سورية رصاع دويل للقضاء عىل الدولة: أزمة سورية هي رصاع إقليمي دويل ال   .8
عالقة له بالديموقراطية، ومن يدفع الثمن هو الشعب السوري.

حكم  ظل  يف  عقوًدا  السوري  الشعب  عاش  دمشق:  ربيع  فشل  هي  سورية  أزمة    .9

الفساد  فيه  يعّشش  الشعبية،  القاعدة  بتوسيع  يسمح  ال  ديموقراطي،  غري  سلطوي 

ويقمع حقوق اإلنسان. وجاءت فرصة بداية عهد بّشار األسد عام 2000، حيث 

انطلق »ربيع دمشق«، وبرزت قوى املجتمع املدين. لكن ما إن بدأت الدولة باالنفتاح 

النسبي، حتى تراجع هذا الربيع عام 2001 ألسباب عّدة. 

أزمة سورية حركت الطائفية إقليمًيا: بعدما كان احلراك الشعبي السوري إصالحًيا،   .10

اختخُطف من قبل القوى اإلقليمية )عربية وغري عربية( يف املنطقة، وبعدها الدولية، 

ليتحّول إىل مادة رصاع نفوذ إقليمي، وعّزز ذلك التوجهات الطائفية التي أصبحت 

سمة بارزة يف هذا الرصاع الدائر)3(.

والسؤال هنا هل ترى القوى العظمى هذه األزمة باملنظار والرؤية نفسهام اللتني نراها 

من خالهلام: شعوب ودول تتوق للسالم والكرامة واالستقرار؟ أم أهنا ال ترى إال شعاًرا 

واحًدا هو »ال منطق يعلو فوق صوت املصلحة، واملصلحة فقط«؟
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هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه، عرب مناقشة مواقف القوى العظمى الفاعلة يف امللف 
السوري، وهي روسيا االحتادية والصني من ناحية، والواليات املتحدة األمريكية وأوروبا 

من ناحية أخرى.

أواًل: موقف القوى العظمى من األزمة: روسيا والصني
التي  إزاء سورية،  الثابت والصلب  العامل بموقفهام  أدهشت روسيا االحتادية والصني، 
 4 بتاريخ  املزدوج  بتصويتهام   ،2011 العام  منذ  حادة  وعسكرية  سياسية  أزمة  من  تعاين 
للعنف)4(، وإدانة  الغرب وضع حد  املتحدة، ضد حماولة  شباط/ فرباير 2012 يف األمم 
من  العديد  أثار  الذي  األمر  العسكري،  التدخل  أمام  الباب  يفتح  ما  السورية،  احلكومة 
الذي قد جيعل موقفهام عرضة  البلد  التساؤالت حول »مصلحة« روسيا والصني يف هذا 
األمريكية  املتحدة  الواليات  وهي  حالًيا،  العامل،  يف  الوحيدة  العظمى  بالقوة  لالصطدام 

وحلفاؤها األوروبيون والعرب.

1. املصالح الروسية يف سورية
أ .  سوق سالح:

من جتارة  نصيبها  إذ شّكل  الرويس؛  للسالح  املهمة كسوق  الدول  إحدى  تخُعد سورية 
روسيا العسكرية حوايل 7% عام 2010، والتي بلغت 700 مليون دوالر، كام أن سورية 
متعاقدة مع روسيا عىل صفقات عسكرية بقيمة أربعة مليارات دوالر حتى عام 2013، منها 
960 مليونا عام 2011، ونحو 550 مليونًا عام2012  طبًقا ملركز حتليل االسرتاتيجيات 
من  الفرتة  خالل  العسكرية  املبيعات  قيمة  جيعل  ما  )كاست(،  موسكو  يف  والتكنولوجيا 
املرتبة  يف  سورية  تأيت  ذلك،  إىل  إضافة  دوالر)5(.  مليارات  ثامنية  حوايل   2013-2006
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الثانية يف قائمة الدول الرشق أوسطية ـ بعد اجلزائرـ من حيث صفقات السالح مع روسيا 
خالل عام 2011.

وحسب بعض التقديرات، فإن سقوط النظام السوري، سينقل سورية من املرتبة الثانية 
سيعزز  ذلك  أن  سيام  ال  الروسية،  لألسلحة  الرئيسيني  املستوردين  قائمة  يف  اخلامسة  إىل 

احتامالت عدم تنفيذ العقود املربمة بني الطرفني)6(.  

املصالح التجارية: ب . 

ـ  الروسية  التجارة  تبلغ  إذ  التجاريني لروسيا؛  العرب  ل سوريا أحد أهم الرشكاء  تخُشكِّ
السورية ما نسبته 20% من إمجايل التجارة العربية ـ الروسية، كام أهنا تشهد تنامًيا؛ إذ ارتفعت 
التجارة الروسيةـ  السورية إىل 1.92 مليار دوالر عام 2011، بزيادة تصل إىل 58% عن عام 
2010. من ناحية أخرى، تصل االستثامرات الروسية يف سورية إىل حوايل 20 مليار دوالر، 
العاملة يف  أبرز الرشكات  تخُعد من  الطاقوي،  القطاع  الروسية، ال سيام يف  كام أن الرشكات 
سورية )مثل رشكة تانتفت، ورشكة سويوز منتغاز، وبعض فروع رشكة غازبروم.. إلخ()7(.

العالقة الدينية: ت . 

يمكن اعتبار العالقة الدينية مندرجة يف إطار القوة الناعمــة soft power من جانب 
روسيا يف عالقتها مع سورية، فالبطركية األرثوذكسية يف موسكو مهتمة بأن تكون  ذات بعد 
عاملي، ما جيعل روسيا »احلارسة التقليدية« لألقليات املسيحية يف العامل العريب، فاملسيحيون 
»اليونان االرثوذكس« عددهم كبري يف سورية، وباستعادة هذه العالقة، تبدو روسيا اليوم 
يف  الدينية  اجلامعة  تلك  وجود  يسهم  حيث  اإلمرباطورية،  لتقاليد  ذاكرهتا  تستعيد  وكأهنا 
زيادة النفوذ الرويس يف هذه املنطقة)8(. كذلك، تفرس »علامنية« النظام السوري هذا الدعم 
الصديقة  العربية  الدول  بأن  التذكري  لدمشق؛ وهنا جيب  املحدود من جانب موسكو  غري 
لروسيا، مثل  اجلزائر، وليبيا، ومرص حسني مبارك، كلها معروفة بكوهنا دواًل علامنية، أو 
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عىل األقل متأثرة هبذه األيديولوجية، وسواء كان األمر صحيًحا أم ال، فإن الدعم الرويس 
بأنه  الروس  القادة  فيه  يشعر  أوسطي،  رشق  عامل  يف  إنكاره  يمكن  ال  نفيس«  »ُبعد  ينتابه 

.)9(Islam politique»مهيمن عليه، شيًئا  فشيًئا، من قبل »اإلسالم السيايس

ث .  العودة إىل الساحة الدولية بذاكرة املايض:

لقد كانت حقبة التسعينات من القرن املايض، بالنسبة إىل الدبلوماسية الروسية »حقبة 
سوداء«؛ نظًرا النخفاض مستواها السيايس وجعلها تبدو غري قادرة عىل مواجهة الواليات 
رصبيا،  ضد  )الناتو(  حلف  به  قام  الذي  فالتدخل  األعظم«؛  »القوة  األمريكية  املتحدة 
احلليف األقرب لروسيا يف العام 1999، وفرض كوسوفو إقلياًم ذا سيادة ومستقاًل، بديا 
منذ  الدولية  للساحة  العودة  إىل  إهانة ال سابقة هلا ملوسكو، ولذلك سعت روسيا  وكأهنام 
العام 2000، بحيث أصبح هناك تقارب مع املواقف األمريكية إزاء اإلرهاب، خاصة بعد 
11 أيلول/سبتمرب 2001، كام أن إدارة امللف الشيشاين، وهو ملف يؤثر بقوة يف املقرتب 

الرويس لألزمة السورية احلالية، مل يبعد روسيا عن النظام الدويل)10(.

ج .  قاعدة طرطوس واحلضور الرويس يف الرشق

أحد   ،1945 العام  يف    Quincy كينيس  اتفاق  منذ  املنطقة،  يف  األمريكي  الوجود  مّثل 
أعمدة قوة الواليات املتحدة األمريكية يف العامل، وظلت تأمل باملحافظة عليه، ال سيام يف 
املنطقة، ويف  الروسية األخرية يف  املواقف  الطاقة للصني، وكذلك ملواجهة  مواجهة أطامع 
املتوسط،  األبيض  البحر  عىل  هلا  موقع  آخر  عىل  املحافظة  إىل  روسيا  تسعى  ذلك،  مقابل 
واملتعلق بقاعدة طرطوس؛ التي متثل النافذة الوحيدة لروسيا االحتادية عىل البحر املتوسط. 

ح .  التجربة الليبية

يمكن تفسري املوقف الرويس املتشدد بالنظر إىل »التجربة الليبية«؛ فروسيا والصني قامتا 
بالتفاوض مع الدول الغربية، وقررتا االمتناع عن التصويت »ألسباب مبدئية« عىل القرار 
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1973 يف 17 آذار/ مارس 2011، الذي يتضمن إنشاء منطقة حظر جوي يف ليبيا، من 
دون ذكر لتغيري النظام بالقوة، وهلذا رأت روسيا والصني يف استخدام القوة، والقاء القبض 

عىل القذايف وقتله، انتهاًكا ملا اتفق عليه. 

 3 عن  أسفر  الذي  السوري،  امللف  األمن  جملس  يف  روسيا  تناقش  كانت  الروح  هبذه 
املتعلق بروسيا؛  املتحدة  السابع من ميثاق األمم  الفصل  العودة إىل  فيتو، ورفض  حاالت 

وهكذا أصبحت روسيا قادرة عىل تقديم بدائل عن املقرتحات الغربية)11(.

2. املصالح الصينية يف األزمة السورية
االقتصادية  الرؤية  من  أكثر  للصني  املستقبلية  بالرؤية  متأثر  الصيني  املوقف  أن  يبدو 
ما  العام 1955، فاألرقام تقول، يف  ابتدأت يف  التي  والعسكرية، يف عالقاهتا مع سورية، 
مليار   2.48 عىل  يزيد  ال  الطرفني  بني  التجاري  التبادل  بأن  االقتصادية،  بالعالقة  يتعلق 
دوال من بني 100 مليار دوالر متثل التجارة الصينية العربية يف العام 2010، عىل الرغم من 
أن الصني حتتل املرتبة األوىل بني رشكاء سورية التجاريني بنسبة تصل إىل 6.9% من إمجايل 
»نقطة  تشّكل  ال  سورية  أن  ذلك  ويعني  االحتادية،  لروسيا   %3 مقابل  السورية،  التجارة 
جذب جتاري« تصعب مقاومتها بالنسبة إىل الصني، التي جتاوز حجم جتارهتا الكيل حوايل 
1.5 تريليون دوالر، ما يستدعي البحث عن مربرات أخرى للسلوك الصيني، التي يمكن 

بلورهتا يف اجلوانب التالية:

األوسط  الرشق  يف  الصينية  اخلارجية  السياسة  فهم  »مفتاح«  هو  النفط  إن  النفط:   .1
خالل القرن احلايل، حيث تؤكد املصادر املعتمدة، أن الصني تستورد تقريًبا 55% من 
احتياجاهتا النفطية )حوايل 5.3 مليون برميل يومًيا(، يأيت أكثر من نصفها من دول 
واجلزائر  والسودان،  والعراق،  والكويت،  عامن،  وسلطنة  السعودية،  مثل  عربية، 



62

»أمريكا  الصني  من  سيجعل  الذي  األمر  وهو  بالطبع،  إيران  جانب  إىل  وغريها، 
النفط الوارد  اجلديدة يف الرشق األوسط«، كام هو مشاع، بمعنى اعتامدها كلًيا عىل 

من هذه املنطقة، متاًما كام كانت الواليات املتحدة األمريكية طوال القرن العرشين.

الغربية  الدول  نوايا  إىل  والشك  الريبة  بعني  الصني  تنظر  الغرب:  نوايا  يف  الشك    .2
جتاه سورية وغريها من دول العامل الثالث، حيث تعتقد الصني أن الغرب يستخدم 
وانتهاًكا  وأغراضه،  ملصاحله  حتقيًقا  البرش،  محاية  أجل  من  التدخل  وذرائع  حجًجا 

لسيادة الدول األخرى، أكثر من كونه محاية لألرواح وحقوق البرش. 

3.  اإلحساس بالتآمر عىل الصني والرتبص هبا: هذا السبب مرتبط بام سبقه، حيث يعتقد 
بعضهم أن الصني لدهيا إحساس شديد بالتآمر عليها، وبأن الغرب يريد انتهاز أقرب 

فرصة للتدخل أو السعي نحو متزيق وحدهتا وسيادهتا الوطنية بأي شكل.

4.  يشّكل املوقف الصيني بتبني الفيتو مرتني يف األزمة السورية )مع روسيا( أحد ردود 
نحو  األمريكية  اإلسرتاتيجية  يف  حتول  عن  األمريكي  اإلعالن  عىل  املبارشة  الفعل 
منطقة املحيط اهلادئ اآلسيوية، وعىل الرغم من أن اإلشارات من اإلدارة األمريكية 
الواضح عنها جاء عىل  التعبري  تكررت يف غري موضع عن هذه اإلسرتاتيجية، فإن 
لسان الرئيس األمريكي باراك أوباما يف كانون الثاين/يناير 2012، عندما حتدث عن 

»مراجعة دفاعية تقوم عىل تركيز القوات األمريكية يف آسيا واملحيط اهلادئ«.

5. قيام الواليات املتحدة األمريكية ببيع عدو الصني اللدود »تايوان« أسلحة بام يقدر 
بـ5.85  مليار دوالر، ناهيك عن استقبال الرئيس األمريكي لزعيم األقلية البوذية 
الدالي الما يف متوز/يوليو 2011، وهو ما اعتربته الصني، عىل لسان الناطق باسم 
الواليات  عىل  وأن  الصينية..  الداخلية  الشؤون  يف  »تدخل  أنه  خارجيتها،  وزارة 

املتحدة التوقف عن تشجيع اجلامعات االنفصالية يف التبت«.
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ويبدو أن املوقف الصيني من األزمة السورية ليس منفصاًل عن سعي صيني لرد فعل 
حمسوب عىل السياسات األمريكية يف امليادين املشار إليها أعاله.

ثانًيا: موقف القوى العظمى من األزمة السورية:
   الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا

الواليات املتحدة األمريكية  .1

 أواًل:  لقد عرفت األزمة السورية حتوالت يف سياسات الدول الكربى الغربية، ال سيام 
الواليات املتحدة األمريكية، إزاء هذه األزمة، باعتامدها ودخوهلا عرب البوابة الروسية التي 

كانت ـ وما تزال ـ تطالب بحل سيايس هلذه األزمة. 

وقد أبدت واشنطن مؤرشات عديدة عىل انتهاجها مقاربة جديدة عربت عنها بالتحول 
من دعوة الرئيس السوري بشار األسد إىل التنحي يف 18 آب/أغسطس 2011، إىل إقناعه 
بحتمية التنحي. يف املقابل، فإن روسيا، التي باتت قاب قوسني أو أدنى، من تطبيق رؤيتها 
للحل السيايس يف سورية، عرب حوار بني السلطة واملعارضة،  تتطلع من خالله إىل املسامهة 
يف تشكيل وصياغة النظام اإلقليمي الناشئ يف املنطقة، واإلبقاء عىل مستوى دعمها احلايل 

للنظام السوري وإيران.

واليته  به  استهل  الذي  القومي  األمن  طاقم  مع  ارتياًحا  أكثر  أوباما  أن  واضًحا  بات 
برضورة  توصياهتم  رفض  الذين  السابقني،  األقوياء  مساعديه  من  تلص  بعدما  الثانية، 
عىل  سيكون  السوري  فالوضع  خصوًصا.  وسورية  عموًما،  اخلارجي  التحرك  يف  احلزم 
إهناء  عىل  والقائمة  أوباما،  حددها  التي  الرؤية  حتت  لكن  كريي،  جون  أولويات  رأس 
»عقد احلروب األمريكية« ما يستدعي »عدم التدخل العسكري املبارش أو غري املبارش« يف 
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األزمات واللجوء إىل الطرق السلمية والتسويات حللها. والسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا 
هذا الرتاجع؟

املتحدة  الواليات  أقدمت   ،2001 سبتمرب  أيلول/  من  عرش  احلادي  أحداث  بعد   .1
عىل حماربة اإلرهاب، فشنت حرهبا األوىل عىل أفغانستان يف العام 2002، ثم شنت 
العام 2003. ووفًقا لدراسة أمريكية أصدرهتا جامعة  العراق يف  الثانية عىل  حرهبا 
الرئيس  أعلنها  التي  اإلرهاب  ضد  األمريكية  احلرب  تكاليف  مجلة  فإن  هارفارد، 
السابق بوش االبن، بعد هجامت 11 أيلول/ سبتمرب 2001، بلغت ستة تريليونات 
عالج  نفقات  التقديرات  تشمل  الفعلية،  احلروب  تكاليف  إىل  وباإلضافة  دوالر. 
العائدين من ساحات  اجلنود  منها كثري من  يشتكي  التي  النفسية  اجلرحى، واآلثار 
القتال.  وهكذا، وبسبب هذه  احلروب، فإن الواليات املتحدة ستواجه تفيضات 
يف املرصوفات العسكرية والدبلوماسية، ويف برامج األبحاث واالستثامر، عىل املدى 

البعيد، ولعقود قادمة.

أفغانتسان  يف  احلروب  أهنكتها  قد  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  الواضح  من   .2
تريليون   17 رقم  حالًيا  األعظم  للقوة  الدين  سقف  جتاوز  وهلذا  مالًيا،  والعراق 
القروض  بأن حجم  القول  يمكن  األزمة وعمقها،  فداحة  دوالر. ولتوضيح مدى 
والعجز الرتليوين، يتوزع بني سندات ديون خارجية، وسندات داخلية؛ فللصني مبلغ 
 240 من  أكثر  والربازيل  تريليون،   1.15 بحدود  ولليابان  دوالر،  تريليون   1.2
تريليون   5.5 من  وأكثر  دوالر،  مليار   270 بحدود  اخلليج  ولدول  دوالر،  مليار 
املايل واالقتصادي  الوضع  دوالر ديون داخلية مبارشة، وغري مبارشة. وعليه، فإن 
األمريكي، ليس فيه من نافذة تفسح املجال لألمل ولو بحدوده الدنيا: عجز متنام يف 

املوازنة االحتادية، وعجز يف امليزان التجاري، ومدن أمريكية أعلنت إفالسها.
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 3.اسرتاتيجية االنكفاء: لقد تبّنى الرئيس باراك أوباما، منذ انتخابه يف ترشين الثاين/
نوفمرب 2008، سياسة االنكفاء نحو الداخل، يف قطيعة مع سياسة سلفه املرتكزة 
الكارثية يف  املحافظني اجلدد  نتيجة لسياسة  املبارش؛ وذلك  العسكري  التدخل  عىل 
العراق، وصعود شعبية مقاومة هذه السياسة عربًيا، وعدم رىض املؤسسة األمريكية 
سياسة  أدت  وقد  عليها.  األمريكي  الشعب  وغضب  السياسات،  هذه  فشل  عن 
أوباما إىل جتديد االعتامد عىل حلفاء إقليميني يف مناطق خمتلفة حول العامل؛ للتعامل 

مع قضايا يمكن أن تشكل هتديًدا للمصالح األمريكية أو حللفائها.

بتصاعد  متزايًدا  اهتامًما  تويل  أوباما  إدارة  أخذت  اهلادئ:  املحيط  نحو  االنحراف   .4
النفوذ الصيني، أمنًيا وسياسًيا واقتصادًيا، ما وضع منطقة آسيا واملحيط اهلادئ عىل 
إىل  العسكري  اإلنفاق  التوجه نحو خفض  أعامهلا اخلارجي، كام دفع  رأس جدول 
بروز بعض الظواهر، مثل الرتكيز عىل تطيط إهناء الوجود العسكري يف أفغانستان. 

وقد مال حلفاء أمريكا إىل تفسري سحب إحدى حاملتي طائراهتا من اخلليج العريب يف 
شباط/فرباير 2013، وكأّنه مؤرّش عىل تقّلص نسبي يف أمهية منطقة اخلليج العريب والرشق 
والنفط  الغاز  من  اهلائلة  االكتشافات  مع  وبخاصة  األمريكية،  االسرتاتيجية  يف  األوسط 
احلجري يف الواليات املتحدة؛ إذ من املتوقع أن تصبح الواليات املتحدة أكرب منتج للغاز يف 

العامل بحلول عام 2015، وأكرب منتج للنفط بحلول عام 2017 . 

ويمكن حتديد مجلة عوامل سامهت يف تراجع املوقف األمريكي وزادت من حتفظه عىل 
دعم األزمة السورية، وهي تشّكل، يف جمملها، مؤرّشات عىل السياسة التي ستعتمدها إدارة 

أوباما يف واليتها الثانية:

السياسية  التوجهات  من  واشنطن  تاف  املتطرفة:  املعارضة  من  التخوف   .1
واأليديولوجية جلزء من املجموعات املسلحة املعارضة للنظام السوري؛ إذ ال ترغب إدارة 
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ما  وغالًبا  لصاحلها.  املعركة  حسم  إىل  يؤدي  بام  بالسالح،  املجموعات  هذه  بدعم  أوباما 
مجاعات  سّلحوا  عندما  أفغانستان،  يف  جتربتهم  استذكار  إىل  األمريكيون  املسؤولون  يعمد 
نفسها  أمريكا  ذلك،  بعد  املجاهدون،  اتذ هؤالء  ثم  السوفيتية،  القوات  لطرد  املجاهدين 
هدًفا هلجامهتم. وقد تعّمقت هذه املخاوف بعد مقتل السفري األمريكي يف بنغازي، وسيطرة 
حركات جهادية عىل شامل مايل، ولذلك قامت الواليات املتحدة بإدراج جبهة النرصة يف 

قائمة املنظامت اإلرهابية يف 5 كانون األول/ ديسمرب 2012.

•  فوىض املنطقة وأمن إرسائيل: تنظر الواليات املتحدة بريبة إىل واقع الثورة السورّية 
حمتملة،  نتائج  من  املعارضة  لقوات  العسكرّي  احلسم  خيلفه  قد  وما  املسّلح،  ومسارها 
أبرزها فوىض السالح، وانتشار اجلامعات املتشددة، وغياب سلطة مركزّية قوّية. وتنذر مثل 

هذه النتائج بتداعيات سلبية عىل أمن املنطقة، وبخاصة عىل إرسائيل.

العسكرّية  السورّية، وبخاصة  املعارضة  لترشذم  نظًرا  الرويس:  ـ  األمريكي  • التقارب 
منها، وغياب بديل ذي توجهات معقولة بالنسبة إىل األمريكيني ليحل حمل النظام احلايل، 
هناك،  الدولة  الهنيار  الكارثّية  والنتائج  أيًضا،  العراق  يف  األمريكية  التجربة  تأثري  وبسبب 
يضمن  سيايس  حل  إجياد  إىل  اهلادف  الرويس،  املوقف  من  أكثر  تقرتب  واشنطن  أّن  نجد 
بنيته احلالية ومؤسساته، ال سيام األمن واجليش. وقد عرّب وزير  النظام، وفق  احلفاظ عىل 
اخلارجية األمريكي اجلديد جون كريي بوضوح عن ذلك، يف شهادة أدىل هبا أمام الكونغرس 
يف 24 كانون الثاين/يناير 2013؛ إذ قال إّن »التنسيق مع روسيا يف األزمة السورّية هو أقل 

الرشور«.

ب .املوقف األورويب والفرنيس من األزمة السورية

 إذا كانت العوامل السابقة هي التي حتكم املوقف األمريكي من األزمة السورّية،  فإهنا 
نفسها هي العوامل ذاهتا التي تؤثر أيًضا يف قدرة االحتاد األورويب عىل اتاذ قرارات، فقد 
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الربيطاين  الفرنيس  التدخل  لكّن  ليبيا،  يف  العسكري  التدخل  األمريكية  اإلدارة  عارضت 
جّرها إىل اتاذ موقف داعم عرب حلف شامل األطليس »الناتو«. أّما يف سورية، فإّن الذي  
النهاية هي القوى العظمى: الواليات املتحدة األمريكية  يؤثر يف صنع املواقف الدولية يف 

وروسيا. 

ويف الواقع، فقد بدأ امللف السوري يرتاجع يف أجندة الدول األوروبية، عىل الرغم من 
حماوالت فرنسا اإلبقاء عليه، والتي تشعر بخيبة أمل جراء هتميشها برفقة بريطانيا واالحتاد 

األورويب، يف االتفاق بني موسكو وواشنطن، بشأن تفكيك الرتسانة الكياموية السورية. 

أوروبا،  جنوب  يف  حلفائها  طرف  من  خاصة  امللف،  إحياء  يف  صعوبة  فرنسا  وجتد 
املنشغلني باألزمات االقتصادية التي يتعرضون هلا.)12( 

املتحدة؛ إلزالة  الذي تم بني سورية واألمم  وتعترب فرنسا اخلارس األكرب، من االتفاق 
سالحها الكياموي، حتى اآلن، لسببني رئيسيني:

الرشق  يف  نفوذها  استعادة  أفق  يف  السوري  امللف  عىل  كثرًيا  راهنت  أهنا  هو  األول:   
األوسط، ولعب دور بارز يف حل هذه األزمة، سواء بمقرتحات عسكرية أو إنسانية.

والثاين: انخراطها يف مرشوع الرضبة األمريكية لنظام بشار األسد، بعد استعامله السالح 
بسبب  تتم  مل  التي  الرضبة  وهي  الغوطة،  يف   2012 )أغسطس(  آب   21 يوم  الكياموي 

االتفاق عىل تفكيك الرتسانة الكياموية. 

األورويب  االحتاد  له  يتعرض  الذي  التهميش  قبول  باريس صعوبة يف  دبلوماسية  وجتد 
وفرنسا وبريطانيا أساًسا، يف ظل التطورات الكربى التي يشهدها، وتتجاوز هذا امللف إىل 
العالقات األمريكيةـ  اإليرانية التي قد تسفر عن مفاجآت، يف ظل احلوار اجلنيني واملحتشم، 
بعد املكاملة بني الرئيس األمريكي باراك أوباما ونظريه اإليراين روحاين«)13(. وهذا ما حدث 

من خالل االتفاق التارخيي بني )5+1( وإيران حول ملفها النووي.
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و قد كتب املحلل مارك داو مؤخًرا مقااًل يف اجلريدة الرقمية لقناة »فرانس 24« قائاًل: 
تعرضها  الرغم من  السوري، عىل  امللف  املحافظة عىل حضورها يف  فرنسا ترغب يف  »إن 
لتهميش واضح، يف ضوء االتفاق الرويس األمريكي، وإرصار الرئيس السوري بشار األسد 

عىل استبعاد أي دور مستقبيل لالحتاد األورويب، السيام باريس«)14(.

اخلامتة
من الواضح أنه ال يمكن فهم ما حيصل اليوم يف العامل، ومن ضمنه سورّية، بمعزل عن 

القراءة االسرتاتيجية للعامل )15( . 

تنتزع  أن  اليوم رصاًعا بني دول خمتلفة حتاول  العامل  املرحلة األخرية، يعيش  ويف ضوء 
لنفسها مكاًنا يف النظام العاملي املقبل، يتخذ هيئته من خالل ظهور متقّدم لكل من روسيا 
االحتادّية والصني، وحضور ملفت لدول جديدة مثل: أملانيا، واهلند، والربازيل، وإيران، 
ودول رشق آسيا..وغريها، األمر الذي يؤّكد أّننا نتجه نحو نظام دويل جديد خمتلف عن 

سابقيه.

وكشفت التفاعالت الدولية، عرب هذه األزمة، حتوالت يف العالقات الدولية املعارصة 
تتجه نحو تطبيق »النظرية غري الصفرية«، حيث يدور التفاعل عىل أساس اإلقرار بمصالح 

متناقضة من ناحية، ومصالح مشرتكة من ناحية أخرى. 

تستهدف  عام،  بشكل  والغربية  خاص،  بشكل  األمريكية  السياسة  أن  الواضح،  فمن 
روسيا  حتقق  دون  احليلولة  هبدف  الناتو،  عمل  دائرة  توسيع  إىل  السعي  مواصلة 
الكامنة)potential(  عرب اسرتاتيجية التطويق، بينام تسعى روسيا إىل مواجهة هذا التوجه، 
عرب جبهات عدة، من بينها غرب آسيا التي تشّكل فيها كل من سورية وإيران قواعد ارتكاز 
جوهرية، األمر الذي يعني أن روسيا لن تفرط يف ركائز مرشوع مقاومة التطويق املتواصل 

هلا من قبل األطليس.
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السوريــــــــــة األزمــــــــــــة  مستقبــــــــــل 

د. وليد عبد احلي *

تتوخى هذه الدراسة، باختصار، التنبؤ بمسار األحداث يف سورية 
خالل السنوات القليلة املقبلة، والنتائــج التــي ستتمخــض عن 
الرصاع القائم، حالًيا، بني النظام واملعارضات املختلفة، وربط هذا 

الرصاع باملصالح والتدخالت الدولية، القريبة منها والبعيدة.

 البيئة املستقبلية لألزمة السورية:
ثمة ظواهر تعرفها البيئة الدولية واإلقليمية تؤثر يف األزمة السورية 

وأبرزها:

ـ ترابط األزمات واهلياكل الدولية)مثال رفع سعر البرتول يؤدي 
لتغري ميزانيات الدول املصدر واملستوردة(.

ـ قدمت هذه الشهادة  بتاريخ 6 كانون الثاين 2014.
*  باحث يف الدراسات املستقبلية وأستاذ يف جامعة الريموك األردنية.
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ـ تسارع انتقال ردات الفعل من مكان آلخر) نقل واقعة انفجار يف وسائل اإلعالم)وكالة 
أنباء معينة( يتم خالل سبع ثوان إىل 167 مركًزا يف خمتلف أرجاء العامل(.

ـ االستطراق اآليديولوجي)الصني اشرتاكية برأساملية، الدول الرأساملية عادت لتدخل 
أكرب وبمنظور كينزي، العلامنيون أصبحوا أكثر ما بعد حداثيني، واملتدينون بدأوا يأخذون 

من آليات السياسة العلامنية: انتخابات، والقبول بمصادر أخرى للترشيع...إلخ(.

يف ظل هذه التحوالت الكربى، سأنظر إىل األزمة السورية من خالل 3 بيئات: العربية، 
األزمة  بنية  يف  املؤرشات  هذه  تتغلغل  كيف  أرى  أن  سأحاول  ثم  والدولية،  واإلقليمية، 

السورية، وحساب آثارها لرسم صورة مستقبلية للوضع.

وليس   )megatrend( األعظم  باالجتاه  معنيون  نحن  املستقبلية  الدراسات  يف  الواقع، 
التأثري  وقياس  ببعض،  بعضها  املتغريات  ربط  من  بد  الوقائع)event(..وال  أو  باألحداث 

املتبادل بينها، طبًقا لتقنيات الدراسات املستقبلية.

املستوى العريب:
: االستقرار السيايس العريب: أوالاً

)Maplecroft( لقياس درجة  استناًدا إىل مخسني مؤرًشا تعتمدها مؤسسة مابليكروفت 
االستقرار السيايس للدولة، يتضح من النتائج أنه ال توجد دولة عربية واحدة يف عام 2013 

تدخل ضمن الدول املستقرة، فيام تتوزع الدول العربية عىل النحو التايل:

ـ تسع دول تقع ضمن الدول متوسطة االستقرار، لكن امللفت للنظر أن هذه الدول، 
باستثناء دولتني)املغرب والسعودية(، تقع ضمن الدول الصغرى، ويشكل جمموع سكاهنا 

24% من جمموع سكان الوطن العريب. 

ـ ذلك يعني أن 76% من العرب يعيشون يف دول تعد غري مستقرة بنسبة عالية أو عالية 
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جًدا، وحيث إن عوامل عدم االستقرار هي عوامل هيكلية ال يمكن التخلص منها يف فرتات 
زمنية قصرية، فإن عدم االستقرار سيتواصل، وبأشكال خمتلفة، وقد يمتد عدم االستقرار 
السيايس  بفعل عوامل االستطراق  املتوسطة،  الدول  إىل  العالية جًدا  أو  العالية  الدول  من 
واالجتامعي واالقتصادي، بخاصة إذا أضفنا إىل ذلك مؤرش جيني)Gini Index(، الذي 
يقيس مدى عدالة توزيع الدخل، والذي يكشف أن الدول العربية تقع يف املرتبة الرابعة من 

بني 6 مراتب. 

ثانًيا: تنامي النزعة االنفصالية يف الدول العربية.

 ثالًثا: تزايد الصورة السلبية للربيع العريب.

رابًعا: تراجع مكانة القضية الفلسطينية لصالح األولويات القطرية.

البعد اإلقليمي: تنامي املكانة اإليرانية
البعد الدويل: انعكاسات التوجهات اجلديدة  لالسرتاتيجية األمريكية: وتتمثل يف:

أ .  تنامي تيار إعادة النظر يف التوسع األمريكي: لقد سبق لنا يف غري هذا املقام أن أرشنا، 
منذ أكثر من 15 عاًما، إىل أن املؤرشات العامة واجتاهات مصادر القوة األمريكية تعرف 
تراجًعا، وسينعكس ذلك عىل مكانة الرشق األوسط العريب، وقد فتح تنامي هذا التوجه 
املجال ملزيد من املساحة حلركة الدبلوماسية الروسية، سواء يف األمم املتحدة)عرب الفيتو( 
أو إقناع الواليات املتحدة بالتخيل عن رضب سورية، أو بتقارب خجول ومرتدد بني مرص 
وروسيا، واحتامل عقد صفقات عسكرية، بل وتردد العديد من املسؤولني السعوديني عىل 
العاصمة موسكو، وهو أمر حيمل يف ثناياه حتوالت قد تنعكس عىل البنية السياسية الداخلية 

لبعض الدول العربية خالل فرتة قصرية.
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ب . التحول نحو منطقة الباسيفيكي اآلسيوية: لقد أعلن الرئيس األمريكي أوباما ووزيرة 
خارجيته السابقة هيالري كلينتون، عن رضورة التوجه نحو منطقة آسيا الباسيفيكية، وهو 
قالته  ما  ولعل  العامل،  يف  اجليواسرتاتيجية  األقاليم  مكانة  ترتيب  يف  النظر  إعادة  يعني  أمر 
مستشارة الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي سوزان رايس يف ذلك، يعزز هذا الرأي؛ 
إذ قالت يف إشارة إىل الرشق األوسط: »ليس بمقدورنا أن يستغرق إقليم واحد وقتنا كله، 
بطريقة  التقييم،  وإعادة  للوراء  مناسب خلطوة  الوقت  أن  الرئيس  ويرى  أمهيته،  كانت  أًيا 
نقدية وغري متزمتة حول كيفية إدراكنا ملكانة إقليم معني..وإن هدف الرئيس هو جتنب أن 
الرؤساء  مع  احلال  عليه  كانت  أعاملنا، كام  أجندة  األوسط كل  الرشق  األحداث يف  تبتلع 

قبله«.

باختصار، ذلك يعني أن مكانة الرشق األوسط ستتأثر بشكل سينعكس عىل املنطقة، من 

خالل بعدين: األول حتول يف طبيعة التحالفات من ناحية، وفتح املجال للقوى اإلقليمية 

من ناحية ثانية الستثامر هذا التحول طبًقا ملعطيات القوة فيها، وهو أمر قد ينعكس بمزيد 

من التوتر بني القوى اإلقليمية. 

ت . تعزيز نزعة االستقالل الطاقوي: لقد تبنى الرئيس أوباما هذه االسرتاتيجية، ورغم 

أنه تم تبنيها سابًقا يف األعوام 1974ـ1977، واألعوام 1984ـ1989، إال أن النتائج مل 

تكن مشجعة، غري أن بعض املؤرشات اجلديدة يف هذا احلقل، تشري إىل نزوع أمريكي باجتاه 

مسألتني: ختفيف تدرجيي من االعتامد عىل نفط الرشق األوسط، فقد انخفضت الواردات 

األمريكية من نفط اخلليج من1.007 مليون برميل عام 2001 إىل   879.082 برمياًل، 

أي برتاجع قيمته725.218 برمياًل.

املتحدة  الواليات  ، وقد كانت  النفط بشكل عام  تقليص واردات  ثانية،  ناحية  ثم من 
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تستورد 60% من حاجتها عام 2005، فيام تستورد حوايل 40% حالًيا، ويأيت  أكثر من %50  
منه من األمريكيتني)كندا وأمريكيا اجلنوبية والوسطى(.

التغري يف آليات القوة باجتاه مزيد من توظيف القوة الناعمة: ث . 

يف  النظر  إعادة  إىل  األمريكيني،  االسرتاتيجيني  معظم  األمريكي  الرتاجع  دفع  لقد 
العسكري  احلضور  عىل  االعتامد  ختفيف  نحو  امليل  وبدأ  احلربية«،  الزوارق  »دبلوماسية 
 ،2014 عام  أفغانستان  من  املزمع  واالنسحاب  العراق،  من  االنسحاب  ومع  املبارش، 
نفقات  وختفيض  قرغيزيا،  يف  املوجودة  كتلك  العسكرية  قواعدها  بعض  يف  النظر  وإعادة 
الدفاع، تكرس هذا التوجه، بخاصة عند مقارنة ثامره بنتائج االسرتاتيجية الصينية، بخاصة 
 Zheng( عىل صعيد التجارة الدولية، فقد نجحت نظرية الصعود السلمي للمفكر الصيني
Bigian( أو التنمية السلمية للرئيس السابق هوجينتاو، يف أن تتمكن الصني من التفوق عىل 

الواليات املتحدة يف حجم جتارهتا مع املنطقة العربية عام 2012، من دون أن يكون للصني 
أي جندي أو قطعة حربية أو قاعدة عسكرية يف املنطقة.

إن التحول يف املفهوم األمريكي ملتغريات القوة، سيقود إىل تغري يف أدوات إدارة التنافس 
القديمة  االسرتاتيجية  ذيول  لكن  والبعيد،  املتوسط  املدى  يف  العربية  املنطقة  عىل  الدويل 
التوجهات  مؤرشات  بني  من  واآلخر،  احلني  بني  تلوح  القصري  الزمني  املدى  يف  ستبقى 

اجلديدة.  

سوريا إىل أين؟
1.الدائرة املحلية:

أ. النظام السوري:
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: عوامل لصاحله أوالاً

ا إىل وضع املعارضة ألسباب منها: 1. وضعه العسكري يتحسن بشكل تدرجيي قياساً

أ. تواصل متاسك املؤسسة العسكرية )عدد اجلنود الفارين يبلغ من 5ـ6 آالف، منهم 
40 ضابًطا كبرًيا من أصل 1200، بنسبة %3(.

ب.توقف ظاهرة االنشقاق يف املؤسسات املدنية.

ج.التأمني املتواصل للعاصمة.

د.انحسار خطر التدخل اخلارجي املبارش.

هـ. انحياز األقليات الدينية والقومية للنظام يف معظمها.

ثانيا عوامل ليست لصالح النظام:

أ. اإلرهاق االقتصادي احلاد: ويظهر يف املؤرشات التالية:

السوري  الناتج املحيل  1. حوايل 103 مليار دوالر بمعدل شهري 3.8 مليار)إمجايل 
قبل األزمة حوايل 72 مليار دوالر(.

2.تراجع الناتج اإلمجايل خالل العام احلايل %36.

3.نسبة البطالة خالل احلرب تصل إىل 49%، ما جعل 4.5 مليون سوري دون خط 
الفقر.

4. من 33 ألف طبيب هناك اآلن 5400 طبيب.

5.  37% من السوريني غادروا منازهلم)من أصل حوايل 23 مليوًنا(.

تقديرات  حسب  األعىل(،  وهو   2013 )عام  جريح  ألف  و400  قتيل  ألف   100  .6
األمم املتحدة.
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ب. استنزاف القوات العسكرية:

تقدر خسائر قوات النظام من اجليش والرشطة واملخابرات وقوات الدفاع الوطني بني 
33ـ47 ألف قتيل.

ج. تراجع املكانة اإلقليمية.

د. تنامي رضورات التغيري يف بنية النظام الحًقا.

املعارضة:
أوال عوامل لصاحلها:

أ. استمرار الدعم املادي غري املبارش من القوى اإلقليمية والدولية)مادًيا وسياسًيا(.

ب.السيطرة عىل بعض املناطق، ولو أهنا ذات طابع حميل، بمعنى عدم القدرة عىل االنتقال 
من منطقة إىل أخرى)65% من األرايض، فيها حوايل 30% من السكان(.

ج. استمرار الدافع القتايل لدى العنارص املسلحة، ال سيام اإلسالمية منها.

د. القدرة عىل القيام ببعض الرضبات الرمزية، كتفجريات بعض احلواجز العسكرية أو 
املباين احلكومية...الخ.

التمويل من  هـ. السيطرة عىل بعض املرافق، السيام يف قطاع الطاقة، ما يساعدها عىل 
ناحية، وتعميق أزمات النظام االقتصادية من ناحية أخرى.

ثانياًا:عوامل لغري صاحلها:

السياسية  األهداف  حول  حادة  خالفات  املوحدة:  للقيادة  الكامل  1.االفتقاد 
البعيدة)باستثناء إسقاط النظام( وحول اخلطط القتالية.

2. االشتباكات العسكرية بني تيارات هذه املعارضة، واجتاهها نحو التصاعد.
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ا، ال سيام خالل العام احلايل )2013(. 3. حتقيق النظام بعض التقدم عىل حساهبا ميدانيًّ

4. أغلب قواهتا ذات طابع حميل)من أهل املنطقة( وتفتقد للخربات العسكرية، ويقودها، 
يف كثري من األحيان، وجهاء قبائل أو رجال دين تتفاوت خرباهتم القتالية.

واملسلحون  األكراد،  ذلك  يف  ألًفا)بام  25ـ48  بني  صفوفها:  يف  اخلسائر  تزايد   .5
األجانب(.

6. الصورة الذهنية السلبية التي تتزايد يف الشارع السوري ضدهم، السيام بسبب أنامط 
العنف التي يستخدموهنا.

املستوى اإلقليمي:

أوال: لصالح النظام : ويمكن النظر هلا من زاوية مقابلة للمعارضة:

1.احلرج الرتكي من ارتباط بعض التنظيامت املعارضة السورية بالقاعدة بشكل رصيح.

2. التباين بني السعودية وقطر؛ إذ تدعم األوىل التيارات القريبة من السلفيني، يف حني 
تدعم قطر اإلخوان املسلمني.

3. حتسن املكانة اإلقليمية إليران، ال سيام بعد جميء روحاين وتراخي الضغط الدويل 
عليها.

4. التأييد العراقي للنظام، عىل الرغم من اخلالفات السابقة.

5. التدخل املبارش حلزب اهلل.

6. تواتر التقارير عن دور إرسائييل يف املعلومات وتقديم املساعدات الطبية.

7. عزل مريس من الرئاسة املرصية خفف أعباء الضغط الدبلومايس عىل النظام.

ثانياًا: لغري صالح النظام:

أ .عدم تراجع الدعم املايل اخلليجي للمعارضة.
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ب . استمرار انعزال النظام عن نشاطات اجلامعة العربية.

ت. استمرار التأثري السلبي ملواقف بعض القوى اللبنانية.

العقوبات بعد  الربط بني رفع  القلق من احتامالت تغري املوقف اإليراين، يف حالة  ث . 
اتفاق الربنامج النووي، وبني املوقف من سورية.

ج . فقدان تأييد حركة محاس التي كانت تشكل إحدى ركائز الدعاية السياسية للنظام.

ح . تنامي مشاعر النزعة االنفصالية لدى أكراد املنطقة، وهو أمر ليس باخلري املطلق وال 
بالرش املطلق.

املستوى الدويل:

مؤمتر  لعقد  متباينة،  بمستويات  ولو  والدولية،  واإلقليمية  املحلية  األطراف  1.قبول 
جنيف، بل وحتديد موعد، وهو ما يعد انتصاًرا لوجهة النظر الروسية الصينية.

2. تنامي التوجه نحو القوة الناعمة يف السياسة األمريكية، بسبب اإلرهاق االقتصادي 
والعسكري والتحول نحو آسيا، واسرتاتيجية االستقالل النفطي األمريكي.

لالشرتاكيني  تقليدي  سلوك  )وهو  للمعارضة  األقرب  الفرنيس  املوقف  بقاء   .3
الفرنسيني، عىل غرار موقفهم من الثورة اجلزائرية وميرتان، والعدوان الثالثي عىل 
مرص، وبناء املفاعل النووي اإلرسائييل، ودعوات ميرتان لرفع املقاطعة عن الدول 

العربية..الخ(.

4. الرغبة األوروبية يف استمرار هدوء أسواق النفط، وهو أمر يتزايد بمقدار انخفاض 
أعامل العنف.

5. فقدان النظام ألسلحته الكياموية بفعل الضغط الدويل.
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دالالت املؤرشات:

1. مستقبل النظام مرهون بنتائج مؤمتر )جنيف 2(؛ لذا ستتصاعد األعامل العسكرية مع 
اقرتاب موعد هذا املؤمتر، فميدان املعركة هو الذي حيدد نتائج التفاوض.

القصري)4  الزمني  املدى  النظام يف  بقاء  املؤرشات هو لصالح  العام ألغلب  االجتاه   .3
سنوات(، لكن النظام سيضطر إلجراء تغيريات قد ختلق تشققات داخله يف مرحلة 

الحقة.

3.ستنكفئ سورية عىل ذاهتا)بسقوط النظام أو بقائه( بعد وقف القتال؛ لرتميم وضعها 
االقتصادي، وقد حيتاج ذلك ما بني 8ـ10 سنوات.

4.احتامالت حدوث توترات داخل بعض دول اخلليج)السعودية والكويت( قد يؤدي 
النكفاء نحو الداخل.

5. اسرتخاء إرسائييل وآمال بمفاوضات سورية إرسائيلية قادمة يفرضها إهناك النظام.

اخلالصة:عند استخدام األوزان وتفاعالهتا ومصفوفة التأثري املتبادل للمتغريات، نصل 
إىل النتيجة التالية:

 118 نقطة لصالح النظام، مقابل 86 نقطة لصالح املعارضة.
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اإلســــــــــالم والدولــــــــــــــــة املدنيـــــــــة

د. ارحيّل غرايبة *

بداية ال بد من القول، بأن املعركة بني الدين والدولة، واملعركة بني 
الدين والعلم، مل تقع يف عاملنا  الدين والديمقراطية، واملعركة بني 
تارخينا، وهي  العريب واإلسالمي، بل هي معارك ومهية مل يعرفها 

مستنسخة، يتم استجالهبا إلينا قهًرا. 

صحيح أنه وقعت بعض املعارك اجلزئية املؤقتة بني النقل والعقل 
يف فرتة متقدمة من تارخينا، لكن رسعان ما متت معاجلتها بحكمة، 

وتم التوفيق بينهام بطريقة حكيمة وعبقرية.

ونحن لسنا بحاجة إىل استنبات هذه املعارك الومهية، التي حياول 
إثارهتا بعض ممن جيهلون اإلسالم وفلسفته.

بناء عىل ما سبق، نحن بحاجة إىل إرساء قواعد جديدة يف احلوار 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 28 ترشين األول 2013.
*  مهندس املبادرة األردنية للبناء »زمزم«.
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كيفية  ويف  البحث،  طاولة   عىل  اخلالفية  القضايا  طرح  منهجية  ويف  والفكري،  السيايس 
تناوهلا، ونحن بحاجة إىل رسم خطوط التوافق واملبادئ العامة التي تشكل منطلًقا لنا مجيًعا 

يف إرساء حياة مشرتكة ومظلة للتعايش، عىل الرغم من االختالف احلتمي يف التفاصيل.

لدور اإلسالم يف  الفهم  لتمثل أحد عنارص  الورقة  أبسط هذه  املقدمة،  وبناًء عىل هذه 
احلياة واملستقبل، من خالل إلقاء الضوء عىل أكثر العالقات تعقيًدا وسخونة، والتي تدور 

حول مفهوم الدولة والسلطة يف اإلسالم.

ويف هذا الصدد نقف أمام حقيقتني كربيني ال يمكن جتاوزمها:

احلقيقة األوىل: أن اإلسالم يملك دوًرا كبرًيا ومهاًم يف بناء املجتمع العريب اإلسالمي، 
ويف صناعة هنضته الشاملة، ولن يستطيع فريق مهام أويت من سلطة ونفوذ جتاهل هذا الدور، 
ولعل اجلهود املبذولة يف هذا الشأن ستكون يف دائرة العبث التي تعيق تقدمنا نحو املستقبل.

تطوير  من  واحلكمة،  االختصاص  وأصحاب  واملفكرين  للعلامء  بد  ال  الثانية:  احلقيقة 
وبناء  البرشي،  املجتمع  وإدارة  والسلطة  الدولة  بمفاهيم  املتعلق  اإلسالمي  اخلطاب 

العالقات اإلنسانية.

مفهوم الدولة
حتى يتوضح مفهوم الدولة، ال بد من احلديث عن مجلة من املسارات:

االجتامعي  البناء  صعيد  عىل  األوىل  اخلطوة  يمثل  الذي  اإلنسان،  بناء  األول:  املسار 
اإلسالم  تعاليم  من  كبري  حيز  عىل  اإلنسان  بناء  عملية  استحوذت  ولقد  الكبري،  اإلنساين 
وترشيعاته، وتنبثق من فهم الكينونة اإلنسانية، وإرساء الفلسفة الشاملة الصحيحة يف البناء 

البرشي عقاًل، ونفًسا وروًحا وبدًنا، والتي تتلخص بمعنى )التزكية(:
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َمْن  َخاَب  َوَقْد  اَها،  َزكَّ َمْن  َأْفَلَح  َقْد  َوَتْقَواَها،  ُفُجوَرَها  َفَأهْلََمَها  اَها،  َسوَّ َوَما  ﴿َوَنْفٍس 
اَها﴾ ]الشمس، 7 ـ10[ َدسَّ

التعامل مع  ذاته، وقادرًا عىل  ليكون صاحلًا يف  إعداد اإلنسان  إىل  املسارـ  وهيدف هذا 
نفسه ومع اآلخر، ومع موجودات الكون، ومع الوقت واألفكار بطريقة صحيحة.

إن نجاح هذا املسار يعد املدخل الصحيح للنجاح يف كل املسارات األخرى التي هي 
أكثر اتساًعا وشمواًل.

املسار الثاين: )األرسة( أو املجتمع املصغر، التي متثل اللبنة األساسية يف البناء املجتمعي 
الكبري، وحظي مسار األرسة بتعليامت دقيقة وترشيعات مفصلة، مل حيَظ هبا أي مسار آخر، 
وارتبط املعنى الديني بقضايا األرسة ارتباًطا وثيًقا، وتم إحلاق تعليامت بناء األرسة باحلرية 
املكتمل،  الصالح  اإلنسان  إجياد  القادرة عىل  الصاحلة هي  أن األرسة  املؤكد  الدينية، ومن 

الذي يستطيع محل رسالته النبيلة يف احلياة. 

املسار الثالث: املجتمع؛ إذ إن اإلنسان مدين بالطبع، وال يستطيع العيش إاّل من خالل 
اإلنساين،  الوجود  لتحقيق  الرضورة  بمرتبة  يقع  البرشي  املجتمع  فإن  ولذا  برشي،  جتمع 

واستقرار احلياة.

وحاجاهتم  مصاحلهم  لتعارض  حتميا،  اختالًفا  اختلفوا  اجتمعوا  إذا  الناس  أن  غري 
وتناقض رغباهتم، ومن هنا فقد عني اإلسالم بإرساء )منظومة القيم(، التي تشكل املرجعية 
لكل  باإلمجاع  العقول، وحتظى  لتوافق  للتحاكم، وفض اخلالف عندما تصبح حماًل  العليا 

املكونات، وترتسخ يف الوجدان اجلمعي. 

وحيتاج فض اخلالف واستعادة احلق ومنع التظامل والتواثب، إىل سلطة متلك الصالحية 
لتنظيم أمور املجتمع، وبسط العدل وحتقيق األمن.
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ولذلك عّد املاوردي أن نجاح املجتمع البرشي يقوم عىل مخسة أركان: )سلطان قاهر، 
عدل شامل، أمن عام، خصب دائم، وأمل فسيح(؛ إذ ال تقوم احلياة إاّل هبا.

املسار الرابع: العالقات الدولية؛ إذ إن التجمعات البرشية الكبرية التي تعيش عىل كوكب 
واحد، ال بّد هلا من رسم إطار للتعايش القائم عىل التعارف والتعاون والتكامل والتكافل، 
ويف نطاق املصالح املتبادلة، ضمن ترشيعات السلم واحلرب، حيث أرسى اإلسالم قواعد 
املجتمع  ينقل  أن  واستطاع  الناس(،  أهيا  )يا  خطاب:  من  املأخوذة  العام،  الدويل  القانون 
البرشي نحو إطار قيمي واسع يقوم عىل معاين املساواة يف أصل اخللقة، والتكافؤ يف الدم، 
واملساواة يف احلقوق اإلنسانية العامة، مثل: حق احلياة، والتمتع بمرافق )الكون(، وحقه يف 

احلرية والعدالة، ومنع كل أنواع التمييز القائم عىل العرق أو اللون أو الدين أو املذهب. 

عند احلديث عن مسار التجمع البرشي، يأيت احلديث عن مضامني الدولة والسلطة،

فاإلسالم هيدف إىل إقامة املجتمع الصالح الذي يسوده السلم واألمن والعدل، ولذلك 
وتقلل  احلياة  تسهل  التي  اجلامعية  اإلدارة  بمهارات  البرشي  املجتمع  تزويد  من  بد  ال 
تقرير  جيب  اإلطار  هذا  ويف  واملعوقات،  املشاكل  حل  بمكنة  الناس  وتزود  املنغصات، 

جمموعة من األساسيات:

األساس األول: اإلسالم عمل عىل إرساء القواعد األساسية واملبادئ العامة واخلطوط 
العريضة املتمثلة بـ)جمموعة القيم(، التي تشكل الفهم املشرتك، والتي تقر بوجود االختالف 
وتعرتف به وتستوعبه وتستثمر فيه إجياًبا، ومل ُيعَن بالتفاصيل، بل تركت التفاصيل الكثرية 
سبيل   عىل  فهو  التفصيالت،  بعض  وورود  واالجتهاد،  للعقل  عد،  وال  هلا  هناية  ال  التي 

التمثيل والنموذج الذي يصلح لالقتداء، أو من أجل توضيح القاعدة الكربى.

عبارة  الناس وعالقاهتم، وهي  تنظم حياة  التي  واألنظمة  الترشيعات  الثاين:  األساس 
عن اجتهادات برشية مشتقة من املرجعية القيمية العليا، وتصلح هذه االجتهادات ملكاهنا 
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والتعديل  النقد  نطاق  خارج  وال  معصومة،  وليست  ثابتة،  ليست  فهــي  وزماهنـــا، 
واإللغاء.

الذين  هم  وقت،  كل  يف  الرأي،  وأهل  االختصاص  وأصحاب  واملجتهدون  والعلامء 
يتولون االجتهاد املناسب ملفاهيم زماهنم.

والتجربة،  واخلربة  العلم  عىل  تقوم  وإدارهتا  العامة  الدنيا  أمور  إن  الثالث:  األساس 
الكون من أرسار  ما يف  اكتشاف  البرشي، من خالل قدرهتم عىل  التجمع  املتحصلة لدى 
ونواميس، وقدرة عىل تسخريها واستغالهلا واستثامرها، وهذا يلخصه قول الرسول صىل 

اهلل عليه وسلم: )أنتم أعلم بشؤون دنياكم(.

األساس الرابع: اخلطاب العام يف ما يتعلق بشؤون القيم واألحكام واملبادئ والقواعد، 
ه إىل عامة املكلفني العقالء، الذين يمثلون التجمع البرشي القائم، فالدين ُملك لألمة  موجَّ
مجيعها، وليس ملًكا ألي فئة أو شخص أو عائلة أو شعب أو قومية، فال وصاية ألحد عىل 
املجتمع، وليست  السيايس اإلسالمي هي دولة  الفكر  الدولة يف  فإن  الدين، ولذلك  هذا 
أفراد  لغريه من  يملك سهاًم مساوًيا  املجتمع  فرد يف  الفقهاء، فكل  الدين وال  دولة رجال 
املجتمع، من دون مفاضلة إال بام حتصل لديه من علم باملجاهدة والتحصيل، والدين مفتوح 

للجميع بال أرسار أو طالسم.

عنارص الدولة الرئيسة
أواًل: الشعب وهو جمموع األفراد )املواطنون(

أن مواطني  بمعنى  يومها األول،  منذ  املواطنة  قامت دولة اإلسالم األوىل عىل أساس 
الدولة كانوا مسلمني وغري مسلمني، فكان هناك مسيحيون وهيود وعبدة نار؛ إذ أشارت 
الوثيقة الدستورية األوىل، وأعني هبا وثيقة املدينة، إىل هذا املعنى، عندما نصت هذه القاعدة 
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عىل القول: )للمسلمني دينهم ولليهود دينهم(، باإلضافة إىل وثيقة نصارى نجران املعروفة، 
وقصة املجوس وعبدة النار معروفة أيضًا.

كل ذلك يؤدي إىل القول إن الدولة تضم كل رعاياها ومواطنيها، واالعرتاف بحقهم 
باحلياة والوجود، وحقهم يف امللكية والكسب، وحقهم يف التحاكم إىل السلطة، واملشاركة 

يف بناء الدولة واملجتمع ومحايته؛ ما ينفي قطعا مقولة الدولة الدينية.

ثانًيا: السلطة

ال رشعية لصاحب السلطة إاّل من خالل االختيار احلر النزيه من األمة، وهذا ما نقله 
اجُلويني بأنه حمل إمجاع مجيع املسلمني، بكل مذاهبهم وفرقهم وطوائفهم )باستثناء طائفة 
واحدة من طوائف األمة التي استقلت بمفهوم خاص إلجياد اإلمام( وتم التعبري عن طريقة 

االختيار بام عرف بالبيعة.

التاريخ  أما ما عرف يف  السلطة.  والبيعة عقد من األمة لإلمام، متنحه من خالهلا حق 
اجتهادات سياسية،  فهي  العهد،  أو والية  والغلبة  القهر  بـواليات  اإلقرار  اإلسالمي من 
وأقوال الفقهاء يف هذه املسائل ليست أمًرا مقدًسا معصوًما، وإنام يعد من باب الرأي لسد 

باب الفتن وحقن الدماء، نتيجة النزاع عىل السلطة والتعامل مع الواقع.

اإلسالم يقرر مدنية الدولة بناًء عىل جمموعة أسس:

األساس األول: االختيار والبيعة.

األساس الثاين: حق األمة يف املراقبة والتقويم.

األساس الثالث: حق األمة بالشورى الواجبة.

األساس الرابع : حق األمة بعزل اإلمام عندما يستحق العزل.
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مبدأ تداول السلطة يف اإلسالم
 إذا استندنا إىل اإلمجاع بأن السلطة لألمة، وتتم بطريقة االختيار والبيعة، فهذا يؤدي إىل 

مجلة استنتاجات:

ـ أن عقد البيعة ليس عقًدا دائاًم، فهو يقبل التوقيت، فليس هناك ما يمنع أن يكون عقًدا 
لسنوات حمدودة.

ـ أن اإلمام وكيل عن األمة وأجري عندها، وخيضع ملراقبتها وحماسبتها، واألمة متلك إهناء 
عقد الوكالة يف أي وقت.

ـ اإلمام ال يملك الوالية حًقا شخصًيا، فليس له أن يورثه أو يعطيه ملن يشاء، ولذلك ال 
جيوز أن يصبح حًقا متوارًثا. ولذلك فإن اجتهاد الوراثة يف احلكم اجتهاد مرفوض ال يقوم 

عىل دليل رشعي صحيح، وينايف مبادئ اإلسالم وقواعده العامة.

ثالثا: يف ما يتعلق بالترشيعات ومصطلح تطبيق الرشيعة اإلسالمية

الفقهاء  استطاع  اإلسالمي،  املجتمع  وتطور  للدولة  املتعاقبة  الزمنية  املراحل  عرب 
وجدت  الواسع  الفقه  هذا  ومن  واسًعا،  فقًها  العامة  واملبادئ  القواعد  من  يستنبطوا  أن 
أطلق  بام  اجلهد  هذا  تتويج  وتم  البرش،  بني  والعالقة  احلياة  تنظم  التي  واألنظمة  القوانني 
الدول  املدنية يف  القوانني  الرئيس ملجمل  املصدر  تعّد  التي  العدلية(،  عليه )جملة األحكام 
العربية املعمول هبا اآلن؛ إذ تم حتويل الفقه احلنفي إىل مواد قانونية وصيغ خمترصة تسهل 
عىل القضاة واحلكام الفصل يف القضايا واحلوادث، ولذلك فإن مصطلح رشيعة مأخوذ من 
الترشيع، أي جمموعة الترشيعات، أو جمموعة القوانني، وهي عبارة عن اجتهاد برشي غري 

معصوم وغري ثابت، وحمّل للتطوير الدائم واإلضافة واحلذف واإللغاء.

ولذلك، ليس هناك ترشيعات ثابتة موجودة منذ القدم، ويأيت اليوم من يريد نفض الغبار 
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عنها وتطبيقها، غري أن مرد ذلك لألمة بعلامئها وفقهائها وأهل االختصاص والقادرين عىل 
ما  اعتامًدا عىل  املناسبة يف كل زمان ووقت،  القوانني  املصلحة وتشخيصها؛ إلجياد  معرفة 
استقر يف ذهنية األمة وعقليتها من قيم ومبادئ وقواعد عامة، وبناء عىل تطور اخلربة البرشية 

يف الترشيع والتنظيم يف كل عصورها، وأماكنها.

مصطلح )احلاكمية(
ظهر مصطلح احلاكمية هلل يف العرص احلديث، ويتم االعتامد عىل اآلية القائلة: )إن احلكم 

إاّل هلل(، ويفهم منه هنا نظام احلكم.

لكن هذه اآلية ال تتحدث عن نظام احلكم، وإنام تتحدث عن حق اهلل يف احِلـلِّ والتحريم، 
ولذلك فإن تعريف احلكم يف االصطالح الفقهي خمتلف متاًما عن استخدام هذه الكلمة يف 
أو  حترياًم  أو  ندًبا  أو  إجياًبا  املكلفني،  بأفعال  املتعلق  الشارع  خطاب  هو  فاحلكم  السياسة، 

كراهية أو إباحة.

ومن هنا، ال يملك أحد اإلنابة عن اهلل يف احِلـلِّ أو التحريم، أو أن حيكم باسم الرب، 
أمر  فهذا  اعرتاض،  وال  نقد  وال  حلكمه،  معقب  ال  يقوله  وما  األرض،  يف  اهلل  ظل  وأنه 
مرفوض باإلمجاع، فال عصمة ألحد بعد الرسل، والقاعدة تقول: كل شخص يؤخذ من 

قوله ويرد، إاّل صاحب هذا القرب.

مصطلح )القرآن دستورنا(
املقصود هنا بأن القرآن يعد مصدًرا مهاًم للدستور، وهناك مصادر أخرى للترشيع، ألن 
الدستور قانون وترشيع، ومن املعروف أن مصادر الترشيع عديدة، القرآن والسنة واإلمجاع 

والقياس واالستحسان واملصالح املرسلة وسد الذرائع، وغريها.
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اإلسالم واحلرية
احلرية حتظى بأمهية بالغة يف اإلسالم، ولذلك، هناك قاعدة أصبحت مهًدا لإلمجاع يف 
الفهم: أن اإلنسان يولد حًرا، وال متلك قوة يف الدنيا نزع احلرية من أحدـ  وهذا ما يعنيه قول 

عمر بن اخلطاب: »متى استعبدتم الناس، وقد ولدهتم أمهاهتم أحراًرا«.

وبناء عىل ذلك فإن:

ـ احلرية تسبق الدين والتدين؛ إذ ال بد لإلنسان أن يمتلك حريته الكاملة قبل أن يعتنق 
القهر، وال جيوز أن يفرض باإلكراه، وهذا ما قرره اهلل عز  الدين ال يقوم مع  الدين؛ ألن 

وجل يف قوله: ﴿ال إكراه يف الدين﴾، ]البقرة، 256[.

ـ حرية الدين تقوم عىل حرية الفكر، وحرية الفكر تقتيض حرية اإلرادة وحرية االختيار.

ـ احلرية تعبري عن فلسفة االختبار واالبتالء التي تقوم عليها فلسفة الدين، قال تعاىل: 
يتحقق معنى  ]امللك، 2[، وال  أيكم أحسن عماًل﴾  ليبلوكم  املوت واحلياة  ﴿الذي خلق 

االبتالء احلقيقي إاّل بحرية اإلرادة و حرية االختيار.

السلطة واحلرية يف اإلسالم
تسبق احلرية السلطة وهي مقدمة عليها، وما وجدت السلطة إاّل من أجل حفظ حريات 
أو  احلرية  عىل  قيًدا  أصبحت  إذا  ترشيعها  أصل  مع  السلطة  وتتناقض  وصيانتها،  الناس 

مصدًرا لتهديدها أو االنتقاص منها.
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حرية الدين تؤسس لكل احلريات األخرى
بمعنى: عندما يأمر اإلسالم بإتاحة حرية املعتقد، فهو أمر بإتاحة كل احلريات األخرى، 
مثل:  الشخصية،  باحلريات  يسمح  ال  ثم  اهلل،  غري  عبادة  بحرية  يسمح  أن  معقواًل  فليس 

حريات اللباس والطعام والتنقل والسفر واملراسالت وغريها من احلريات.

اإلسالم والتعددية
جاء اإلسالم ليقرر أن االختالف سنة من سنن الكون، وسمة أصيلة للموجودات، فقد 
َتِلًفا َأْلواهُنا َوِمَن اجْلِباِل  امِء ماًء َفَأْخَرْجنا بِِه َثَمراٍت خُمْ َ َأْنَزَل ِمَن السَّ قال تعاىل: ﴿أمَلْ َتَر َأنَّ اهللَّ
َتِلٌف َأْلواُنُه  ْنعاِم خُمْ َوابِّ َواأْلَ َتِلٌف َأْلواهُنا َوَغرابِيُب ُسوٌد،َوِمَن النَّاِس َوالدَّ ٌر خُمْ ُجَدٌد بِيٌض َومُحْ

َ َعِزيٌز َغُفوٌر﴾ ]فاطر، 27 – 28[.  َ ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلامُء إِنَّ اهللَّ َشى اهللَّ َكذلَِك إِنَّام خَيْ

لقد شاء اهلل أن خيلق الناس خمتلفني، ومل خيلقهم بعقل واحد وإرادة واحدة، واإلسالم 
بخاطب العقل، ولذلك فإنه ينبغي احرتام العقل عرب احرتام التعددية، ضمن إطار الدولة، 
ولذلك ال تقوم احلياة إاّل باحرتام التعددية التي تعرب عن االختالف؛ ما يقتيض إجياد الطريقة 
املناسبة التي يدار فيها االختالف، بام حيقق املصلحة العامة، ولن تستطيع قوة يف األرض 

نفي االختالف أو إهناءه.

ولذلك، فالنظام السيايس اإلسالمي يقر التعددية الدينية، والتعددية املذهبية، والتعددية 
احلزبية، فضاًل عن التعددية الفكرية واملعرفية.
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اإلسالم واملرأة
يقرر اإلسالم املساواة التامة بني الرجل واملرأة يف أصل اخللقة، واملساواة التامة يف الكرامة 

اآلدمية، واملساواة أمام اخلطاب التكليفي العام، واملساواة العامة يف احلقوق والواجبات، 

واملساواة يف اجلزاء واحلساب والثواب والعقاب، ما يقتيض تقرير دور املرأة يف محل الرسالة 

وأداء األمانة يف إعامر الكون واخلالفة يف األرض، ومشاركة الرجل يف إدارة الشأن العام، 

بناًء عىل فلسفة التعاون والتكامل وليس فلسفة الرصاع والتناقض.

بقي أن نقول، إن الدولة اإلسالمية دولة مدنية، فهي دولة املجتمع، التي تدار عرب البرش 

الذين يتم اختيارهم من املواطنني، والذين خيضعون ملراقبتهم وحماسبتهم، وفًقا ألرقى ما 
توصلت إليه اخلربة البرشية من أدوات الرقابة ووسائل املحاسبة، التي تضمن سيادة العدل 

ومنع الظلم. 

هتدف الدولة أواًل إىل ضامن حرية البرش، وإزالة كل أنواع اإلكراه، ونفي العبودية بكل 
أشكاهلا ودرجاهتا، وهتدف ثانًيا إىل نرش العلم وإفساح املجال للعقل اإلنساين بأن ينطلق 
يف الكون ويف اآلفاق لينظر ويكتشف، ويسخر كل نواميس الكون خلدمة الناس، وإشاعة 

الرفاه ورفع الشقاء عن اخلالئق، ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ ]طه، 1ـ2[.

اإلسالم الصحيح نًصا وممارسة
يمثل الفهم الصحيح لإلسالم نقطة االنطالق األوىل يف عملية البناء والنهوض، ويف كل 
العربية واإلسالمية،  الفاعلة، عىل امتداد الساحة  املبذولة من كل القوى  جهود اإلصالح 
كام يمثل املرجعية الفضىل يف معاجلة ما تعانيه األمة من فرقة وخالف وضعف وانحطاط 

مشهود يف كل املسارات، وعىل مجيع األصعدة واملستويات كافة.



92

عىل  االرتكاز  من  بد  ال  السليم،  الفهم  نحو  التقدم  يف  املطلوب  اإلسهام  سياق  ويف 
اجلوامع واملوافقات، والقواعد والكليات التي حتظى بالقبول اجلمعي الواسع، قبل الذهاب 

إىل التفصيالت والفرعيات، التي ال بد وأن حتظى ببعض االختالف.

كل  وأن  الدقيق،  ونظامه  اتساعه،  جهة  من  واستمراره  ووجوده  الكون  نشأة  قاعدة   *
]القمر،  بَِقَدٍر﴾  َخَلْقَناُه  ٍء  َشْ ُكلَّ  ﴿إِنَّا  الدقة واإلحكام،  منتهى  بقدر، ويف  فيه خلق  شء 
التوازن  خاصية  عىل  مبني  فهو   .]2 ]الفرقان،  َتْقِديًرا﴾  َرُه  َفَقدَّ ٍء  َشْ ُكلَّ  ﴿َوَخَلَق   ،]49
العجيب، وتدخل سمة التوازن يف كل عالقة بينية موجودة صغرت أم كربت، وليس هناك 
شء خملوق ينطبق عليه مفهوم العبث، نشأة ووجوًدا واستمراًرا وأثًرا، واإلنسان جزء من 
اَم َخَلْقَناُكْم َعَبًثا﴾ ]املؤمنون، 115[، ولكنه يمتاز  َأنَّ هذا الكون الواسع املمتد ﴿َأَفَحِسْبُتْم 

عن بقية املخلوقات ببعض امليزات.

التي جاء احلديث عنها من خالل  احلياة والوجود،  اإلنسان، ودوره يف  قاعدة خلق   *
َك لِْلَماَلئَِكِة  احلوار املثبت بني اهلل اخلالق ومالئكته، عندما قال اهلل عز وجل: ﴿َوإِْذ َقاَل َربُّ
ُنَسبُِّح  َماَء َوَنْحُن  ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ ُيْفِسُد  ِفيَها َمْن  َعُل  َأجَتْ ْرِض َخِليَفًة َقاُلوا  إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَ

ُس َلَك َقاَل إيِنِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن﴾. ]البقرة، 30[ بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

الغاية العظمى من خلق اإلنسان  يشري هذا احلوار الذي سبق خلق آدم، بوضوح، إىل 
تأكيد، عىل  بكل  اهلل يف األرض، ويتمحور مضمون اخلالفة،  تتمثل بخالفة  إذ  ووجوده؛ 
مفهوم اإلعامر، بكل أبعاده ومرتكزاته، وهو مفهوم عظيم يقتيض امتالك القدرة عىل البناء 

واإلبداع، واإلمساك بناصية العلم واملعرفة.

كام يشمل مفهوم اخلالفة رعاية املخلوقات والعناية هبا واحلفاظ عىل وجودها، واستمرار 
املوجودات األخرى، عىل  تتعلق بكل  التي  الكون  التوازن يف  نوعها، ويشمل حفظ سنن 
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اختالف أنواعها وأشكاهلا وأصنافها، وبناًء عىل ما سبق، فقد خلق اهلل اإلنسان بخصائص 
وزّوده بقدرات جتعله قادًرا عىل القيام هبذا الدور.

* قاعدة الدين الواحد: اهلل عز وجل أنزل ديًنا واحًدا، عىل كل الرسل واألنبياء، وما أنزل 
أدياًنا متعددة وخمتلفة، فاهلل عز وجل أوىص مجيع الرسل واألنبياء: أن آمنوا باهلل الواحد، 
الترصفات  بالتزام  مجيًعا  الناس  وأمر  واخلضوع،  والطاعة  بالعبادة  وحده  إليه  وتوجهوا 

الصحيحة، والتخلق باألخالق احلميدة.

أما االختالف قيتمثل فقط يف الترشيعات وبعض التفصيالت العلمية التي تصلح لزمان 
دون زمان، ومكان دون مكان.

* قاعدة املقاصد: وتقوم عىل مجلة معاٍن يف غاية األمهية:  

املكانة  صاحب  وهو  املخلوقات،  سيد  هو  فاإلنسان  احلياة،  وقيمة  اإلنسان،  قيمة  ـ 
أغىل  وهي  ومصونة،  مقدسة  اإلنسانية  النفس  فإن  ولذلك  التكريم..  كان  وله  السامية، 

املقدسات وأعالها شأًنا ومكانة وأمهية.

أو  املسلمة  النفس  عىل  مقصورة  وليست  عموًما،  البرشية  للنفس  متوجهة  والقيمة  ـ 
النفس املؤمنة.

ـ وتظهر هذه القيمة من خالل املحافظة عىل حياة احليوانات والنباتات وكل املوجودات.

وما  واملسكرات  املخدرات  حتريم  فقط  يعني  ال  العقل  حفظ  العقل:  حفظ  قاعدة   *
يذهب العقل وما خيل بدوره، بل األهم هو تغذية العقل وتنميته، بالعلم واملعرفة والتفكر 
والتدبر، والنظر والسري يف األرض، والتمرين عىل االكتشاف. وأفضل وأثمن وأغىل وأهم 
ا  َخرْيً ُأويِتَ  َفَقْد  احْلِْكَمَة  ُيْؤَت  ما حيصل عليه اإلنسان يف هذه احلياة هو )احلكمة(، ﴿َوَمن 
َكثرًِيا﴾ ]البقرة، 269[. واحلكمة هي ثمرة العلم واخلربة والتجربة، وثمرة جهود اإلنسان 

يف احلياة التي جتعله قادًرا عىل معرفة احلق، وعىل اختاذ القرار السليم، والتعرف السليم.
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* قاعدة مفهوم العبادة: حيظى مفهوم العبادة يف اإلسالم والدين عىل العموم، بمكانة 
عالية ومهمة وحماطة بالقداسة؛ إذ يقوم املفهوم الواسع للعبادة عىل إطالق هذا املصطلح 
عىل كل ما يصدر عن اإلنسان من أقوال وأفعال ونوايا، إذا كانت صحيحة ومرتبطة بتحقيق 
رضا اخلالق، حيث اتسع هذا املعنى ليشمل ما يقوم به اإلنسان من أكل ورشب وممارسة 

الشهوات واملتع، إذا كانت من دون عدوان وارتكاب للمحرمات.

أهم  فهو  اإلنسان،  إعداد  أهم مقصد من مقاصد اإلسالم هو  اإلنسان:  بناء  قاعدة   *
مرشوع عىل اإلطالق من مشاريع التجمع اإلنساين، وأهم مرشوع للدولة، وأهم مرشوع 

ألي حزب أو مجاعة.

بمعنى أكثر وضوًحا: إن نجاح أي جتمع برشي، ونجاح أي دولة، ونجاح أي حزب أو 
أي مجاعة، يكمن يف النجاح  يف إعداد اإلنسان، إعداًدا متكاماًل.

* القاعدة التي تتعلق بمفهوم اجلهاد: موضوع القتال واجلهاد من املواضيع امللتبسة يف 
هذه األيام، ونحن هنا أمام مفهومني: موسع ومضيق.

املفهوم املوسع: أن اجلهاد مصطلح عام يشمل كل جهد يقدمه اإلنسان يف سبيل حتقيق 
بالفعل  جهًدا  أو  بالقول  جهًدا  أو  فكرًيا  معرفًيا،  عقلًيا  جهًدا  كان  سواء  الدين،  مقاصد 
والترصفات. بمعنى: طلب العلم جهاد، وطلب الرزق جهاد، وقول احلق جهاد، وجهاد 

األعداء والدفاع عن النفس واألرض والعرض جهاد.

املفهوم املضيق: هو قتال العدو، ولقد رشع اجلهاد من أجل حفظ احلقوق ورد العدوان، 
ومل يرشع اجلهاد من أجل االعتداء عىل الناس وأخذ ممتلكاهتم وأرضهم، ومل يرشع القتال 
من أجل قهر الناس وكرس إرادهتم، بل العكس، رشع من أجل حترير الناس وحترير إرادهتم.

حترير  أجل  من  بل  اآلخرين،  عىل  اإلسالم  فرض  أجل  من  اجلهاد  يرشع  مل  ولذلك، 
إرادهتم ورفع القهر عنهم ليكونوا ـ بعد ذلك ـ قادرين عىل االختيار احلر.
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تسبق  فاحلرية  احلرية.  هي  بالتدين  األوىل  االنطالق  نقطة  باحلرية:  املتعلقة  القاعدة   *
يِن﴾  الدين، وال يستطيع أن يدخل أحد الدين إاّل إذا كان حًرا، ألن اهلل قال:﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ

]البقرة، 256[.

أجل  من  إاّل  السلطة  وجدت  وما  السلطة،  تسبق  احلرية  بالسلطة:  املتعلقة  القاعدة   *
حفظ حريات الناس، ورفع القهر عنهم. ولذلك فإن كل من يستخدم الدين أداة من أدوات 

القهر فقد خالف مفهوم الدين وناقض اإلسالم.

اإلسالم والدولة والسلطة
أعتقد أن اإلسالم جاء ليبني اإلنسان الصالح عن طريق بناء املجتمع الصالح، واملجتمع 

الصالح هو املعني بإجياد الدولة واختيار السلطة، التي حتفظ مقاصد اخلالق يف خلقه.

بمعنى أن اإلسالم والدين ليسا وسيلة إىل السلطة، بل السلطة وسيلة من وسائل حفظ 
الفكر ومحاية احلرية ومحاية احلقوق.

اخلامتة 
اإلسالم يمثل اإلطار الفكري لألمة، وهو مصدر منظومة القيم لدهيا، ومصدر ثقافتها 
بكل  لألمة  الواسع  احلضاري  اإلطار  وهو  الوجود،  مع  التعامل  يف  وفلسفتها  وهويتها، 
مكوناهتا، مهام اختلفت يف العقائد واألعراف، وتباينت يف االجتاهات السياسية والفكرية. 

ـ اإلسالم ملك لألمة، وليس ملًكا حلزب أو فئة أو حاكم أو زعيم، وتشتق األحزاب 
تنجح وقد تفشل، ونجاحها وفشلها ال  الواسع، وقد  براجمها من هذا اإلطار  واجلامعات 

يعنيان نجاح اإلسالم وفشله.
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ـ اإلسالم ال حيوي مفهوم الدولة الدينية، وال احلزب الديني، فالدولة مدنية واألحزاب 
مدنية.

هذا  ويعطيها  وقيمه،  الدين  ملبادئ  استلهامها  وقوة  طرحها  بقوة  تتفاوت  األحزاب 
التفاوت القدرة عىل حتقيق براجمها.

األحزاب ال تستمد قوهتا من الغطاء الديني والرشعي، وإنام من حتويل هذه املبادئ إىل 
برامج حتل مشاكل الناس، وتنهض بواقعهم وحتمي مقدراهتم، وتنمي اقتصادهم، وترفع 

مستويات اإلنتاج لدهيم.

ـ الدولة املدنية، بمعنى أهنا دولة املجتمع كله، تقوم عىل أساس املواطنة، ومن حق كل 
املواطنني املشاركة يف بناء دولتهم، واملشاركة يف إدارة املوارد، دون تفرقة أو متييز قائم عىل 
الدين أو العرق أو اللون أو اجلهة، وأساس االختيار يقوم عىل معيار القوة واألمانة، املأخوذ 
ِمنُي﴾ ]القصص، 26[. من قوله تعاىل: ﴿َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَ
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كيف وصــل تارخينــــا إلـــى هــــذا املـــــآل؟

د. سيّار اجلميّل *

ربام يثري موضوع هذه املحارضة الشجون؛ ألننا نفاجأ كل يوم بام 
أبًدا، عىل  نتوقع  نكن  مل  إذ  املتوقعة؛  األحداث غري  من  جديد  هو 
ربام  املنحدر.  هذا  إىل  الواقع  هذا  مآل  يصل  أن  حياتنا،  امتداد 
يصفني بعضهم أنني متشائم، غري أنني أؤمن أن يف هناية النفق ثّمة 
بصيص أمل، باعتامد قراءات متعددة عن تاريخ هذه املجتمعات، 

ال الدول، ألن دولنا حديثة يف جمملها.

عند  ليس  متوقًعا،  كان  تارخينا  إليه  وصل  الذي  املآل  أن  الواقع 
الثقايف  التموج  حركة  يراقب  كان  ملن  لكن  احلال،  بطبيعة  اجلميع 
واالقتصادي واالجتامعي، مقارًنا بني ذلك وبني أمم أخرى مل يكن 

هلا وجود قبل مئة سنة، وأصبحت من األمم املتفوقة علينا. 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ4 أيار 2015.
* مؤرخ وكاتب من العراق.
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والسؤال: ما الذي حدث، وما هي العوامل التي أودت هبذا التاريخ إىل هذا املنحدر؟

التساؤل السابق تضع الالئمة عىل احلكام أو السلطات، من  نسمع مجيًعا إجابات عن 
دون أن ننتبه إىل ما يف أذهاننا، وإىل ما يف الذهنية املسيطرة علينا، ومل ننتبه إىل الواقع الذي 
يعيشه املجتمع، أي جمتمع، سواء عندنا يف املرشق العريب أو يف املغرب العريب، مل ينتبه أحد.

إن الطبقات املسحوقة يف املجتمع ال ختتزل مجيع املهمشني يف املجتمع، فاملهمش الذي 
جيد نفسه، منذ الطفولة، مبدًعا ومل يرعه أحد، ال املجتمع وال الدولة، يفقد طريقه ويذهب 
من دون أن يستفيد منه املجتمع، واملهمش من مل يرعه بيته وال مدرسته بسبب عقم املناهج 

عىل مدى 70 ـ80 سنة مل نجدد خالهلا مناهجنا. 

إًذا، تنحرص املشكلة يف وجود مستبدين عىل واقع 40 سنة مضت؛ ألن املجتمع خلق 

هؤالء املستبدين، واملجتمع هو الذي جعلهم عىل أعىل السلطات، وصّفق هلم طوياًل، عىل 

السياسية،  السلطات  من  وترتعب..  وتصمت  وختاف  هترب  الناس  كانت  سنة   40 مدى 

لكن اليوم هناك سلطات ظهرت يف املجتمع هي أشّد قساوة من السلطات السياسية. 

إذن؛ ماذا سيقول املؤرخ بعد مائة سنة أو مائتي سنة أو ثالثامئة سنة، عندما يقارن بني 

يأيت  عندما  املؤرخ  سيقول  ماذا  والعرشين؟  احلادي  القرن  وفاحتة  العرشين  القرن  فاحتة 

لكي يدرس عرًصا كاماًل )العرص الكامل بالنسبة إيّل ثالثامئة سنة(، ثالثامئة سنة بدأت مع 

نابليون عندما غزا مرص وفلسطني، وبقي أقل من سنة واحدة، لكنها شكلت صدمة معرفية 

وحضارية.

إزاء  املجتمعات  وكانت  العرشين،  القرن  فاحتة  حتى  تتموج  املجتمعات  واستمرت 

صدمة أخرى هي احلرب العاملية األوىل، وعشنا امتداد القرن العرشين عىل إفرازات تلك 

القرن العرشون بمتغري جديد  انتهى  التي أعقبته، ثم  احلرب ومؤمتر فريساي، واملؤمترات 



د. سيّار اجلميّل

99

ثمة  يكن  مل  جذري،  تغرّي  اجلديد  القرن  من  األول  العقد  هناية  مع  ليبدأ  الواقع،  عىل  طرأ 

مناص منه، سمي بـ»الثورات العربية«، وسمي بـ»الربيع العريب«.

هذا تغري تارخيي، وكان ظهر، بيد أنه استلب يف بعض األحيان وبعض األماكن وبعض 
الدول، استالًبا واضًحا، وبطريقة مفضوحة.. لكن هذه ليست النهاية.

مائة سنة أخرى  النهاية، وحتى متر علينا  ليست  املآل، لكن هذه  إىل هذا  تاريخ وصل 
سنكون رحلنا، وكذلك ثالثة أجيال الحقة، حتى هناية القرن احلادي والعرشين، فيختتم 
العرص الذي نعيش فيه.. وهنا أعود إىل القياسات، واحلديث عن )املجايلة(، التي تقوم عىل 
أساس تقسيم الزمن التارخيي عىل أساس الوحدات الكلية والوحدات اجلزئية، فالوحدة 
نجد  سنة،  الكلية  300   الوحدة  خالل  ومن  الواحد،  اجليل  عمر  هي  سنةـ  اجلزئية  30  
حاصل مجع عرشة أجيال، وهو عمر العرص التارخيي، وعليه ،  فإن التاريخ امليالدي مر إىل 
ـ 47  جياًل،  ـ 67  جياًل  )  أي بسبعة عصور (. أما التاريخ اإلسالمي ، فقد مر إىل اآلن ب اآلن ب

وسيختتم العرص اخلامس نفسه عند هناية القرن الواحد والعرشين . 

)واملجايلة( نحت لغوي من  ) جيل (  االسم،  ) وجايل (  الفعل .  وتعني باختصار :  تسلسل 
األجيال وعالقتها بعضها ببعض ، فكل جيل يتكون يف رحم اجليل الذي سبقه ،  فإذا عرفنا 
إىل  تنقسم  اإلنسان  حياة  فإن  سنة ،   ستني  قرابة  هو  التاريخ  عرب  اإلنسان  عمر  متوسط  أن 
قسمني أساسيني :  أوهلام للتكوين  30  سنة، وثانيهام لإلنتاج  30  سنة،  وعندما يتسلم اجليل 
التاريخ يكون اجليل الذي سبقه قد غادر مكانه ..  وربام حتدث استثناءات يف حياة  مقاليد 
بعد  ملا  حياته  إىل  يضاف  ما  كل  لكن  التسعني،   حتى  ويعيش  مثاًل ،   يبقى ،   لكي  اإلنسان 
إن عمر  قال  خلدون  ابن  وكان  فيه ،   الذي عاش  اجليل  إال عىل  مل حيسب حسابه  الستني ،  

الدولة االعتيادي املقدر هو120  سنة .

العرص  لكن  سنة،   30 هو  اجليل  بعضهم،  حيسبه  كام  سنوات،  عرش  ليس  اجليل  إذن؛ 
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الكامل الذي يتكون من ثالثامئة سنة يتكون من عرشة أجيال، واالشتغال كله عىل التاريخ 
امليالدي، وال نستطيع أن نشتغل عىل التاريخ اهلجري، وعليه، نحن يف أزمة العرص اخلامس 
 ،21 القرن  بداية  يبدأ  الذي  اخلامس  العرص  من  األخري  الثلث  يف  أو  اإلسالم،  تاريخ  يف 
بقيت األجيال حية،  إن  تعقبنا عصور أخرى ستبتدئ سنة 2099،  بنهايته، لكي  وينتهي 
وإنام هذا خماض صعب، وعندما أقارن هذا املخاض باملخاضات والتحديات الصعبة التي 

مرت عىل هذا التاريخ فإنني ال أجد هلا مثياًل.

وإذا بحثنا يف تلك العصور، لن نجد، كام نرى اليوم، فئة جاءت لكي تسحق ُمدًنا بالكامل، 
أو لكي تسحق كنائس بالكامل، أو تفجر جوامع بالكامل، أو تقيض عىل مؤسسات اجتهد 
وتعب من أجل بنائها ناس منذ أجيال طويلة، حتى املؤسسات الرتاثية والوقفية مل تسلم من 
يد العبث والدمار، ومل تكن ثمة إعدامات يف الشوارع، مثلام نجد اليوم، بل ثمة جمتمعات 
تتمزق، يف العراق ويف سورية ويف ليبيا، وثمة ما هو غري واضح متاًما ملا جيري يف اجلزائر منذ 

مخسة عرش عاًما.

وثمة رعب مسيطر عىل السايكولوجية العربية، بحيث خياف املرء، ليس من املوت، بل 
من طريقة املوت، وثمة جيوش هتزم بالكامل، وقادة دول كانوا مستبدين هيزمون ويقتلون 
بطريقة بشعة، وتتفجر عندنا انقسامات غري مألوفة لنا، ربام ألفها األجداد، ربام جمتمعات 
عاشت أزمات صعبة جًدا، عىل غرار جمتمعات )جبل لبنان( يف القرن السابع عرش؛ إذ كان 
واستعادت  األهلية،  احلرب  خالل  األزمات  تلك  لبنان  استعادت  وقد  ممزق،  تاريخ  ثمة 

الروح الطائفية كام كانت يف القرن السابع عرش، وبشكل أكثر خطورة.

يف القرن السابع عرش، أكثر سنة خطورة هي سنة 1790. ويف سنة 1799 دخل نابليون 
مرص، وأهنى مماليك القدماء، واحلالة التي كانت عليها مرص يف القرن 18 مأساوية، مرص 
غري التي نعرفها، وغريها يف عهد حممد عيل وساللته التي حكمت خالل 150 سنة، كانت 
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مرص خالهلا متفوقة، وكانت أوروبا حترتمها، وكانت حصيلتها هنضة رائعة، خصوًصا يف 
الفنون واآلداب، وكانت ثمة هنضة حقيقية، ولد فيها طه حسني، وجاءت فيها أم كلثوم، 

وغريمها.. وكان تأسيس تلك الفرتة قوًيا، وقد امتدت من 1804 إىل 1954.

وعىل الرغم من اعتزازي الشديد بالرئيس املرصي الراحل مجال عبد النارص، غري أنني 
سأبقى حمايًدا وأنا أعاين فرتة حكمة، بوصفي مؤرًخا. لقد سارت مرص يف مسار غري الذي 
كانت عليه قبل 1954، ومل تكمل مرص البناء عىل ما تم بناؤه خالل 150 سنة سابقة، لكن 

هذا املسار أخذ طريًقا أخرى لوجود عوامل متعددة، كان أبرزها وجود )إرسائيل(.

لكن عندما أتأمل السنوات الثالثني التي استهلت القرن التاسع عرش، أجد من يفكر يف 
قيام تنظيامت خالًفا للسنوات الثالثني التي استهلت القرن العرشين، وقد جاءت تنظيامت 
القرن التاسع عرش بقوانني، واملجتمعات املدنية ال تنهض من دون تلك القوانني، ومن دون 
مؤسسات كذلك، ومن تلك القوانني عىل سبيل املثال: قانون األرايض، الذي ألغى احلالة 
التي كانت قائمة عىل مدى 250 سنة، من عائد عرص سليامن القانوين. كام كان هناك قانون 
البلديات، وقانون )الطابو(، وقانون املدارس املدنية، بحيث يدرس الطالب مواد جغرافيا 

وتاريخ وقانون وآداب وأخالق وفيزياء وكيمياء وميتافيزيقيا. 

القرن  خالل  افتقدناه  ما  وهو  األوىل،  للمرة  الدولة  بمفهوم  جاءت  القوانني  تلك 
العرشين؛ إذ تغرّيت الرؤية التي كانت تتطلع إىل األمام، بحيث أصبحت تتطلع إىل اخللف.

وبالعودة إىل القرن التاسع عرش، كانت تونس سبقت الدولة العثامنية من خالل التفكري 
بالدستور، وهو تفكري يؤرش عىل تقدم جمتمع عىل آخر مل يفكر به بعد.

وإذا كان أجدادنا سّبـاقني إىل فكرة الدستور، فإننا نأيت اليوم لنيسء إىل دساترينا، ونعزز 
الوازع الوطني لدى اجليل اجلديد، و عىل  التوحد، ومل نعمل عىل خلق  بيننا، ال  االنقسام 

توحيد العرب، وال أقول يف هذا املقام بـ)القومية(، وهي املفردة التي مل تعد جتد ترحاًبا.
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وعىل الرغم من وجود تاريخ عريب، ولغة عربية، وثقافة عربية، وأغنية عربية، فإن العريب 
حيرج عندما يذكر موضوع )التوحد العريب(، وقد وجدنا حالة انحدار حّد التناقضات يف 

جمتمعاتنا، كوهنا عربية!

إزاءه،  تناقضت اآلراء  الذي  السلطان عبد احلميد،  الدستورية، كان عهد  املرحلة  بعد 
عند هناية القرن التاسع عرش، وأنا هنا حيادي يف تأمل هذا الرجل؛ إذ أجد األطالس امللونة، 
ل: عندما أقرا التاريخ  وبرامج التعليم اجلدية، واحلالة االجتامعية املمتازة، وهنا جيب أن أفصِّ
الذين  املؤرخون،  يفعله  مل  ما  السيايس، وهو  والتاريخ  التاريخ االجتامعي  أقرأه بني  فإنني 
هيتمون بالتاريخ السيايس من دون التاريخ االجتامعي، وكأن املجتمعات خرجت للتو من 
التاريخ،  التاريخ، أو عالقات واسعة يف  أرحامها، من دون أن تكون هلا أعامق واسعة يف 

حتى من يكتب يف تارخينا من األجانب.

لقد أساء املؤرخون العرب اجلدد إىل توارخيهم أكثر من املؤرخني األجانب، الذين قاموا 
للمرة  ُتنشأ  فالصحف  استنارة،  عهد  كان  أنه  وأدركوا  احلميد،  عبد  السلطان  عهد  بقراءة 
العريب  األدب  تاريخ  كتب  الذي  زيدان،  جورجي  غرار  عىل  يظهرون  واملفكرون  األوىل، 
بمجلدات، وكتب تاريخ التمدن اإلسالمي بمجلدات، وأصدر جملة اهلالل التي ما تزال 

تصدر حتى اآلن.

أين نحن اآلن من مثل هؤالء الرجال الُبناة يف كل العامل، وكل املجتمعات، الذين كانوا 
حمل اعتزاز وافتخار، خالًفا للحالة العربية الراهنة؛ إذ يصار إىل قتلهم وإعدامهم، وسحلهم 

يف الشوارع.

حملية،  سياسية  أسباب  منها  عديدة،  ألسباب  انتهى،  قد  العربية  االستنارة  زمن  كان 
وأسباب سياسية دولية، من مثل احلرب العاملية األوىل، التي مّزقت وشتتت شمل الدولة 
العثامنية، قبل أن تنتهي. ولقد حافظ األتراك عىل مستطيل األناضول، فولدت اجلمهورية 
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مل  لكنه  تركيا،  العلامنية يف  تطبيق  الذي عمل عىل  أتاتورك،  بقيادة مصطفى مجال  الرتكية، 
يقِض عىل اإلسالم، وبقيت هناك جوامع ومدارس دينية.

وبعد احلرب العاملية األوىل، بدأ جيل آخر بالظهور من البناة، الذين استفادوا من البناة 
السابقني، عىل غرار: طه حسني، وتوفيق احلكيم، وغريهم.

أو )مملكة مرص والسودان(،  )اململكة املرصية(،  الوقت، ظهرت دولة اسمها  يف ذلك 
قبل انفصال السودان عن مرص، وظهرت اململكة العراقية، وإمارة رشق األردن، واململكة 
الليبية املتحدة، التي قامت عرب احتاد ثالثة أقاليم يف دولة واحدة عىل يد السنوسيني، الذين 
كان هلم تاريخ اجتامعي زاهر عىل مدى 150 سنة؛ ألهنم استطاعوا أن يشكلوا حالة من 

االندماج واالنسجام، عىل صعيد الدولة كلها.

يف  واملغرب،  وتونس  اجلزائر  يف  االستقالل،  أجل  من  النضال  واصل  من  ثمة  وكان 
تلك السنوات الثالثني، التي انتهت مع هناية احلرب العاملية الثانية، لتبدأ حالة جديدة من 
أبرز مالحمها املد القومي، مع والدة )إرسائيل(، التي حتدث )هرتزل( عن والدهتا يف العام 
1897، وقد ولدت بعد 60 عاًما، من دون أن ينتبه العرب، وتلك عادهتم، إال بعد فوات 

األوان، وعندما أقّلُب الوثائق أجد إرصاًرا صهيونيًّا عىل تأسيس )إرسائيل(.

أما املد القومي فلم يبدأ وحده، بل كان هناك تاريخ طويل من االشتغال والعمل، قبل 
الروسية،  السفارة  مع  )هذا  سخيفة  باهتامات  الناس  بعض  واهتم  األوىل،  العاملية  احلرب 
وثورات  عسكرية  انقالبات  ضمن  القومي  املد  أخذنا  وقد  الفرنسية(،  السفارة  مع  وذاك 
العربية  الوحدة  وحدثت  و1979،   1949 عامي  بني  سنة،   30 مدى  عىل  وانتفاضات 
واالحتاد اهلاشمي بني العراق واألردن، وحلف بغداد، وبعضهم يستذكر اآلن قيمة ذلك 
احللف، ويف مقابلة مع املرحوم الدكتور فاضل اجلبايل وزوجته يف تونس قال يل: يا بني ال 
أدري من أين جاء هذا احللف؟ هو اتفاق نشأ بني العراق وتركيا، وانضمت إليه إيران، من 
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فهمه  لكن أيسء  الباكستان،  ثم دخلته  بريطانيا،  ثم دخلته  إقليمي،  أمن  أجل خلق حالة 
وأشيع عنه الكثري.

يف هذا الزمن انتكسنا بضع انتكاسات، سنة 1967، كام سميت، نكسة، وهي هزيمة، 
ألننا شعرنا نحن الذين تربينا عىل حترير فلسطني، بخسارة فادحة. يف سنة 67 مررنا هبزيمة 

مؤملة جًدا، ليس للجيوش وإنام للمجتمعات، وللثقافة، وللمدارس، وللذات.

اليوم  نعيش  العرشين؛ ألننا  القرن  أخطر سنة يف  أعّدها  التي  إىل سنة 1979،  وأنتقل 
التداعيات التي أفرزهتا تلك السنة، فهناك مخسة أحداث كربى مهمة جًدا وخطرية، ينبغي 
مراجعتها جيًدا، وهي: وصول أول معمم يف تارخينا اإلسالمي إىل سدة احلكم العليا، لكي 
ينشئ نظام )والية فقيه(، وال ريب أن وصول هذا اإلمام بعاممته السوداء إىل سلطة عليا يف 
إيران يشكل خطًرا كبرًيا، ليس عىل الواقع الزمني يف ذلك الوقت، بل عىل التاريخ الطويل 
السوفييت إىل  السلطة عام 1979، ودخول  لألمة اإلسالمية، ووصول صدام حسني إىل 
عىل  فعل  كرد  العرب  األفغان  ووالدة  الشيوعية،  انقالب  من  سنني  مخس  بعد  أفغانستان 
ما حدث يف إيران، وحدوث انقسام ما بني )والية فقيه( وأفغان العرب الذين سيخرجون 
)ابن الدن(، وصواًل إىل )أبو بكر البغدادي(، هذا االنقسام ذو االمتداد الكبري، مل يفكر فيه 

أحد يف السابق.

كنا وما نزال ندرس، ونقرأ يف املوسوعات، وحتى يف مؤلفات املسترشقني، عن عرص 
ذهبي كان وقت هارون الرشيد؛ إذ ظهرت يف عرصه احلكمة والعلوم والرتمجة، وبأنه حيج 
سنة ويغزو أخرى، يف حني يعتربه آخرون غري ذلك، استناًدا إىل أمور غاية يف األمهية حدثت 
التاريخ  يسمي  من  وهناك  تداعيات.  من  أحدثته  وما  الكربى،  الفتنة  مثل  من  عرصه،  يف 
وهناك  كذلك،  العثامين  والتاريخ  األموي،  التاريخ  وكذلك  اإلجرامي،  بالتاريخ  العبايس 
العراق وسورية  أجيالنا يف  وأسأل: كيف سنريب  ذهبية،  كانت  العصور  تلك  أن  يرى  من 
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وغريمها حيال ذلك التناقض الواضح؟ وكيف ستفكر هذه األجيال؟ وكيف ستتعامل مع 
الثقايف،  باملستوى  بل  فقط،  بالسياسة  مرتبًطا  ليس  واألمر  كربى،  حمنة  هي  التاريخ؟  هذا 

والذهنية اجلمعية العربية املركبة.

كنا شهدنا بني عامي 1979 و2009 عهًدا غاية يف البشاعة، من حروب ودكتاتوريات، 
نلتفت  املوارد، ومل  هذا حيكم هنا، وذاك يتسلط هناك، ودخلنا يف حروب طاحنة وبعثرنا 
إىل مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا املدنية السياسية التي نادى هبا األجداد منذ 150 سنة، 
فعبد الرزاق السنهوري )1895 ـ 1971(، الذي كان أحد أعالم الفقه والقانون يف الوطن 
جتدد،  أن  دون  من  اآلن  إىل  وظلت  املايض،  القرن  منتصف  مهمة  قوانني  وضع  العريب، 
فتحولنا من أناس ينرشون التقدم إىل أناس ينظرون إىل الوراء، وكأننا مل نعش يف مدارس 

وجمتمعات مدنية قّط.

وثمة تشويه وتزوير للتاريخ، وثّمة أناس تربعوا بتشويه تارخينا. واخلالصة أننا اآلن يف 
حمنة، لكن ثّمة بصيص أمل، فاملجتمعات تتساءل حيال ما جيري، بمنطقية، وحتاول أن تصل 

إىل اخلالص.
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... واإلســــــــــالم  والعــــرب  الغــــــــــــرب 
أسئلــــــــة الراهـــــــــــــن واملستقبـــــــــــــل

د. حممد املسفر *

دائرتنا  خارج  ومن  املحيط،  ومن  الداخل،  من  الرشور  تتنازعنا 
من  متالحقة،  ودولية  حملية  متغريات  وثمة  اإلسالمية،  العربية 
املفروض أن نتنبه ملخاطرها ونرصد حركتها، بغية اتقاء رشورها.

صحيح أننا جيب أن نبتعد عن العادات السيئة التي جتعلنا نغمض 
برتكيز  مكتفني  الداخلية،  وسلبياتنا  الذاتية  أمراضنا  عن  أعيننا 
مرشوع  وعىل  اخلارجية،  واملخاطر  التحديات  عىل  اهتامماتنا 
نغفل  أيضًا، أن ال  العربية اإلسالمية، لكن من الصحيح،  هنضتنا 
للقوى  االسرتضاء  دبلوماسية  فننهج  اخلارجية  التحديات  دور 
األجنبية ونشعرها بضعف أمتنا العريقة يف بناء احلضارة اإلنسانية. 

مليون   400 عىل  يزيد  سكاهنا  تعداد  التكوين،  مكتملة  أمة  نحن 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 15 أيار 2014.
*  أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر.
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يف  تتحكم  أن  السياسية،  اإلرادة  ملكت  إذا  تستطيع،  كبرية  سوق  بسعة  ونتمتع  إنسان، 
أنواعها ما يؤهلها أن تلعب دور  املوارد بكل  بًرا وبحًرا وجًوا، وهلا من  العامل  مواصالت 

القوى الكربى.

لألرض مكانة روحية لدى األّمة العربية، ال تضاهيها أي أمة يف األرض، أرضنا هي 
مهبط الديانات الساموية الثالث، والقبلة اإلسالمية واملسيحية يف أرضنا، ولغة اإلسالم هي 

لغتنا العربية، ألسنا أمة مكتملة التكوين؟

العربية  أمتنا  استهدفت  كام  األمم  من  أمة  تستهدف  فلم  عصيب؛  تاريخ  أمتنا  عىل  مر 
اإلسالمية، ومن أمثلة ذلك:

ـ احلروب الصليبية )1098ـ1291(.

ـ غزوة التتار التي دمرت بغداد )1258(.

ـ احلملة الفرنسية عىل مرص والرشق )1798ـ1821( التي قادها نابليون بونابرت.

ـ حرب العام 1948.

ـ العدوان الثالثي عىل مرص 1956.

ـ حرب 1967.

واليوم، احلرب عىل العراق وسورية وعلينا مجيًعا.

إن املأزق التارخيي الراهن ألمتنا العربية إنام يتمثل يف كوهنا أصبحت حقل جتارب لكل 
بشكل  ألمتنا  يدبر  ملا  وفهمنا  رؤيتنا  تشكيل  إعادة  املأزق  هذا  ويستدعي  الغربية،  القوى 
واقعي ومستقبيل حتى نتمكن من حتديد توجهاتنا وحتالفاتنا بشكل صحيح، وينظر الغرب 
الدمار  لبث  يسعون  الذين  اإلرهابيني  من  جحافل  وكأننا  دونية،  نظرة  اليوم  العرب  إىل 

واخلراب للحضارة اإلنسانية، ومن أمثلة ما يقولون يف حقنا، وحق ديانتنا:
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دارنا، وهو ال  العدو يف عقر  أوريانا فالتش: اإلسالم هو  اإليطالية  الصحيفة  قالت  ـ 
ينسجم مع القيم الديمقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان، وال يمكن احلوار معه.

إننا  الربيطاين:  العامل  السابق، يف مؤمتر حزب  بريطانيا  بلري، رئيس وزراء  قال توين  ـ  
داخل  وعقول  وقلوب  أفكار  معركة  إهنا  عاملي،  رصاع  إنه  رشيرة،  أيديولوجيا  نواجه 

اإلسالم أكثر منها خارجه، إهنا معركة جيب أن نكسبها.

ـ وكان نيكوالي ساركوزي، عندما كان وزير داخلية فرنسا، دعا يف اجتامعه مع نظريه 
اإلسباين خوسيه أنطونيو، إىل إعالن احلرب بال هوادة عىل ما ساّمه »اإلرهاب اإلسالمي«.

الذين يعيشون يف أوروبا،  اتو شييل، اإلسالميني  السابق،  أملانيا  ـ وصف وزير داخلية 
يف  الشارقة  اخلليج،  جريدة  )املصدر:  األورويب«  املجتمع  جسد  يف  رسطاين  »نمو  بأهنم 

.)2005/7/17

العرب واملسلمني قوم فاسدون مفسدون، فوضويون، ال  يقول برينارد لويس: »إن  ـ 
برشية  بموجات  املتحرض  العامل  يفاجؤون  فسوف  ألنفسهم  تركوا  وإذا  حترّضهم،  يمكن 
واستعامرهم  احتالهلم  إعادة  هو  ملواجهتهم  السليم  احلل  إن  احلضارات.  تدمر  إرهابية 
وتدمري ثقافتهم الدينية وتطبيقاهتا االجتامعية، وعىل أمريكا أن تقوم بالضغط عىل قياداهتم 
اإلسالمية  املعتقدات  من  شعوهبم  ليخلصوا  هوادة  وال  لني  وال  جماملة  دون  اإلسالمية، 

الفاسدة«.

ـ قال وزير الداخلية األملاين هانز بيرت فريدرش: اإلسالميون ما زالوا يشكلون هتديًدا 
لبالدنا عىل الرغم من اغتيال أسامة بن الدن.

ـ قال  رئيس املجلس الوزاري األورويبـ  وزير خارجية إيطاليا سابقًا، جياين ديميكليس: 
إن املواجهة مع الشيوعية مل تعد قائمة بعد اهنيار االحتاد السوفيتي، إال أن ثمة مواجهة أخرى 

يمكن أن حتل حملها بني العامل الغريب والعامل اإلسالمي.
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وحكومات  دواًل،  ترهب  دول  العامل،  عرب  انترش  اخرتاع  أعظم  فهو  اإلرهاب،  أما 
ترهب شعوهبا وهكذا، وأورد مثااًل ال جيادل أحٌد يف صحته: حاول حاكم عريب يف زيارة 
له للواليات املتحدة األمريكية، إقناع اإلدارة األمريكية بتلطيف دعمها للعنف اإلرسائييل، 
األمر  العريب،  الوطن  يف  التفجر  وشك  عىل  انتفاضة  »ثمة  األمريكي:  للرئيس  قاله  ومما 
الرد األمريكي خالًيا من  النفط«، فجاء  الذي يعرض مصاحلكم للخطر، كسيطرتكم عىل 
الدبلوماسية عىل اإلطالق: »انظر ما فعلناه يف العراق، أثناء عاصفة الصحراء، نحن اليوم 
أقوى عرش مرات مما كنا عليه حينذاك. وإن كنت تريد معرفة مدى قوتنا فانظر ما فعلناه يف 
أفغانستان.. كل ذلك لنبني لك ما يمكن أن حيدث إن مل تفعلوا ما نطلبه منكم. إننا ال نأبه 
بام تفكرون به«، أليس ذلك قمة اإلرهاب؟! )املصدر: مقابلة أجراها جون جنك رمان يف 

معهد ماسا شوسيتش للتكنولوجيا يف 21 مايو 2002 مع نعوم تشومسكي(.

البحري  حميطها  ولغمت  عسكرًيا  نيكاراغوا  األمريكية  املتحدة  الواليات  هامجت  وقد 

أفقر دولة  القرن املايض، وأحلقت هبا خسائر برشية واقتصادية، وحولتها إىل  يف ثامنينيات 

الدولية تطلب إنصافها  العدل  نيكاراغوا إىل حمكمة  الكاريبي، فتقدمت حكومة  البحر  يف 

من اإلرهاب األمريكي ضدها، فأصدرت املحكمة حكاًم تدين فيه أمريكا »بارتكاهبا عماًل 

إرهابًيا ضد دولة عضو باألمم املتحدة«. وهبذا تكون أمريكا هي الدولة الوحيدة يف العامل، 

منذ تأسيس األمم املتحدة، التي أدانتها املحكمة الدولية باإلرهاب.

ولقد أسفر الغزو اإلرسائييل عىل لبنان يف العام 1982، عن قتل 20 ألف إنسان، ومحت 
من  باالنسحاب  مطالبتهم  من  املتحدة،  األمم  يف  اإلرسائيليني،  الغزاة  املتحدة  الواليات 

األرايض اللبنانية، باستخدام حق النقض »الفيتو«. ولنا أن نتأمل األمور اآلتية:

بعلم  فلسطينية،  قيادات  بينهم  مدنيني  وقتل  تونس،  عىل  اإلرسائيلية  اجلوية  الغارة  ـ 
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األسطول السادس األمريكي يف البحر األبيض املتوسط، وهذا إرهاب دويل تعلمه اإلدارة 
األمريكية.

ـ تقوم إرسائيل، كل بضعة أشهر، بأعامل إرهابية يف لبنان، كام تقوم يومًيا، بعمل إرهايب 
يف فلسطني املحتلة، وال أحد يثري تلك األعامل اإلرهابية يف الواليات املتحدة األمريكية.

ـ أليس احتالل العراق وحل اجليش العراقي عماًل إرهابًيا مارسته اإلدارة األمريكية؟

ـ وماذا عن سجن أبو غريب يف العراق، أليس عماًل إرهابًيا؟

ـ وماذا عن الطائرات بدون طيار، التي حتوم يف سامء اليمن لتمطر األرض باألسلحة 
الفتاكة ضد اليمنيني املتهمني باإلرهاب؟

ال شك أن الدين اإلسالمي وأتباعه يتعرضون إىل حرب رضوس لتشوهيه والتحريض 
عليه يف الغرب من قبل منظامت حكومية ومجاعات يمينية متطرفة، ونتذكر مجيعنا احلملة 
للرسول  املسيئة  املتحركة  والرسوم  فلدزر(،  )غريت  اهلولندي  الربملاين  النائب  شنها  التي 
داعية  تكون  أن  املفروض  من  التي  فلوريدا،  يف  األمريكية  الكنيسة  ونتذكر  السالم،  عليه 

للمحبة والسالم، لكنها استفزت املسلمني عامة، عندما قررت حرق القرآن الكريم.

يريد  فالكل  األخرى،  الدول  وبعض  عامة  للغرب  خميف  العريب  اإلسالم  أن  واحلال 
التخلف  عىل  بالالئمة  أوروبا  وتنحي  العصور،  عرب  اإلسالمي  املد  من  أصابه  ملا  يثأر  أن 
الذي أصاب أوروبا الرشقية عن شقيقاهتا الغربيات، إىل اإلسالم، ومل ُيمح من الذاكرة املد 
اإلسالمي الذي وصل إىل أبواب فرنسا والنمسا )تذكر صناعة الكورواسون يف رومانيا(، 
وما يزال يف ذاكرة تاريخ الشعوب )كرسى أنو رشوان(، وما حل بملكه عىل يد املسلمني 
الشعوب  ذاكرة  يف  تزال  ما  الصليبية  واحلروب  الرومانية،  اإلمرباطورية  أن  كام  العرب، 
الغربية، وقد أرشت أعاله كيف ُينظر إلينا نحن العرب املسلمني وما قيل عن نبينا والقرآن 

الكريم املنزل عىل حممد عليه السالم.
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أما عىل صعيد التطبيق العميل، فإنه مل يسمح حلزب إسالمي عريب أن يتوىل القيادة يف أي 
قطر عريب، وإذا وصل إىل السلطة فلن يسمح له بالنجاح، ففي اجلزائر جتربة يذكرها اجلميع 
فيها  األوىل حصد  اجلولة  الثانية؛ ألن  اجلولة  تكتمل  بأن  يسمح  مل  االنتخابات، حيث  مع 
اإلسالميون أعىل األصوات، وبالنتيجة سيحصلون عىل األغلبية يف اجلولة الثانية، فألغيت 
االنتخابات، وكان ذلك إيذاًنا باشتعال احلرب األهلية التي استمرت أكثر من 10 سنوات. 

وواجهت  بالنجاح،  له  يسمح  ومل  باالنتخابات  »محاس«  إسالمي  حزب  فاز  غزة  ويف 
فمحارص  السودان  أما  العام.  هذا  آخرها  كان  والتدمري،  الشدة  بالغة  حروب  ثالث  غزة 
وتنهش أطرافه من كل مكان. ويف مرص نجح حزب إسالمي، عرب صناديق انتخابات حرة 
ونزهية، كام قيل لنا يف حينه، ومل يتم عامه األول حتى أسقط وزج بكل رموزه يف املعتقالت 
والسجون. لكن، يف املقابل، يتم االنحياز لإلسالم غري العريب، فإيران دولة مسلمة ذات 
نظام حكم إسالمي إيراين جعفري، بحكم الدستور، يسيطر عليه ماليل الفقه اجلعفري، ومل 

يعرتض عليها الغرب أو الرشق لكون إيران دولة دينية إسالمية.

إسالمي  حزب  اليوم،  حتى   ،2003 العام  األمريكي  االحتالل  منذ  العراق  حيكم  كام 
هذا  يزال  ما  اللحظة،  هذه  وحتى  والرشق،  الغرب  من  بتأييد  الدعوة(،  )حزب  جعفري 
األسلحة حتى  أنواع  بأحدث  معارضيه  بل وحتارب  الغربية،  الدول  النظام حممًيا من كل 

هذه الساعة.

أيضًا، يسيطر احلوثيون يف اليمن )وهم إسالميون من أتباع املذهب اجلعفري من أصول 
مذهب زيدي( عىل كل مؤسسات الدولة العسكرية واملدنية، ويقيمون احلواجز ويقطعون 
املتحدة األمريكية والغرب  الواليات  الطرقات، ويعتقلون معارضيهم، حتت سمع وبرص 

والعرب، وال أحد يثري كلمة يف وجه ذلك االحتالل للعاصمة صنعاء.

واجلهاد  »داعش«،  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  النرصة،  حزب  أن  نرى  املقابل،  ويف 
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اإلسالمي، و»محاس«، وغريها من األحزاب السنية، تعلن عليها احلرب العاملية ويشرتك 
فيها العرب مجيًعا. 

العرب وما يفعلون
ال  العربية  القيادات  نجد  واإلسالمية،  العربية  بأمتنا  متر  التي  الظروف  هذه  ظل  يف   
العربية، وثمة مواقف سلبية ال حدود هلا،  تثريها احلمية  الغرية عىل شعوهبا وال  تالمسها 
من  حكوماتنا  فيه  وشاركت  الشقيق  العراق  يف  العريب  الشعب  عىل  احلصار  فرض  حيث 
دون متييز أو تردد، وُتعلن احلرب من أجل احتالل العراق، فتكون األرض العربية مرسًحا 
عىل  احلصار  تفرض  عربية  حكومات  وهناك  وحلفائهم،  واألمريكان  اإلنجليز  للغزاة 
الشعب الفلسطيني يف غزة، بموافقة السلطة الفلسطينية التي من واجبها الدفاع عن الشعب 

الفلسطيني كله. كام يطلب منا حمارصة السودان فال نامنع.

أقول بكل اختصار: الربيع العريب أظهر القائد عىل حقيقته، فزين العابدين بن عيل يف 
تونس عندما أيقن أنه مل يعد له مستقبل يف قرص احلكم ظهر عىل التلفزيون قائاًل: »فهمتكم، 

فهمتكم سأعمل عىل حتقيق مطالبكم«.

ليبيا  العابدين شعبه وطموحاته، وجتاهلهم عىل مدى فرتة حكمه. ويف  اآلن فهم زين 
ظهر القذايف عىل التلفاز وقال لشعبه الغاضب املطالب باإلصالح: »من أنتم؟! أنتم جرذان! 

سنالحقكم من بيت لبيت، دار دار، زنقة زنقة«.

وثمة زعيم آخر هو حسني مبارك، عندما اكتظت امليادين يف مجيع املدن املرصية بجموع 
الشعب، مطالبني بإسقاط النظام، قال: »إهنم شوية عيال عاوزين إيه«.

هذه نامذج قليلة، وما خفي أعظم، وال يسعني غري القول: نحن أمة صنعنا تارخًيا وبنينا 
حضارة يشهد هلا العامل املتحرض، ولن تنقرض هذه األمة، مهام تكاثر عليها األعداء.
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األبعاد الدستورية والقانونيـــة للتغريات
العربيــــة الراهنــــــــة.. مصـــــر أمنوذجًا

هتاني اجلبايل *

ربام يبدو عنوان هذه املحارضة حمايًدا، ويعبرِّ عن موضوع مهنّي، 

وقد ال يكون ذا جاذبية للحوار، فاحلديث يف القوانني والدساتري 

حني  لكن  لكثريين،  مهاًم  أمًرا  األحيان،  بعض  يف  كثرًيا،  يعني  ال 

االنتقالية  واملراحل  للتحول  عنواًنا  والقانون  الدستور  يكون 

القانون والدستور ليسا  الكبى، يصبح احلديث ذا شمولّية؛ ألن 

جمرد نصوص، وإنام كيان حي، يعبرِّ عن توازنات قوى يف مرحلة 

ما، وعن حالة اقتصادية واجتامعية وسياسية، فقد يكون إما معًبا 

أو  للنهوض  فرصة  متنحنا  ال  قد  عقبة  وإما  للمستقبل،  ومرتكًزا 

للتقدم.

ـ ألقيت هذه املحارضة  بتاريخ 27نيسان 2015.
*  نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية السابق.
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الوحدة العضوية ألي دستور جتعله، منذ السطر األول فيه إىل السطر األخري، كلاًّ متكامًل 
وليس أجزاًء يمكن أن ُترشح بعيًدا بعضها عن بعض.

وقد اختذُت من مرص أنموذًجا، انطلًقا من أمهية التساؤل عام جرى يف خارج مرص، عب 
املرحلة التي بدأت منذ ما أسميه بـ»الزلزال العريب«، يف العام 2011، والذي تبدو توابعه 

عىل األرض ما تزال قائمة، وال يعلم أحد إىل أي مدى ستأخذنا.

واحلال، أن احلديث عن مرص حديث عن أمة ممتدة، مرتابطة، ومؤثرة بعضها ببعض.

الثاين  قيام ثورة كانون  عاشت مرص مرحلة ثورية ملدة تقرتب من مخس سنوات، قبل 
متعذًرا،  اإلصلح  يصبح  حني  املسام؛  انسداد  عن  تعبري  الثورية  فاحلالة   ،2011 )يناير( 
الثقافية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية يف حالة من االنسداد، ولذا ال  املسام  وتبدو 

يكون أمام الشعوب خيار غري اجلراحة التارخيية، عب الثورة.

وال يعني وجود احلالة الثورية، ومن ثم قيام الشعب املرصي بثورة 25 يناير، نفًيا لنظرية 
املؤامرة، وذلك لوجود أعداء متنبهني، ومتتبعني ألحوالنا، ويضعون أمامنا، دائاًم، اخلطط 

التي ختدم مصاحلهم حيال االحتامالت كّلها.

تعرضت  التي  العربية  األقطار  يف  املامثلة  احلاالت  عن  بعيدة  مرص  يف  احلالة  تكن  ومل 
لزلزال 2011؛ إذ بدأت اللحظة الفاصلة بخروج الشعب املرصي إىل امليادين. ولقد كنت، 
الدستورية، غري  نائب رئيس املحكمة  بثورته، أشغل منصب  الشعب املرصي  قيام  خلل 
أنني مل أقبل وأنا أتتبع الوقائع التي حدثت يف شوارع القاهرة، إال أن أكون )شاهد إثبات(، 

و)شاهد عيان( عليها، فكان موقعي الطبيعي، وقتئذ، يف ميدان التحرير.

وحني سألني أحد الصحفيني األملان، الذي تنبه لوجودي يف امليدان، وكان أجرى معي 
حديًثا بعد تعييني يف املحكمة: ملاذا أنت موجودة هنا؟ فقلت له: إن القايض الدستوري هو 
تعبري عن إرادة الشعب؛ ألن سلطة الدستور هي السلطة الشعبية أواًل، وهي حالة الرضا 
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الشعبي، حتى لو كانت منحة من احلاكم، فإن مل تكن احلالة الشعبية قائمة فل يوجد دستور، 
وأينام وجد الشعب ال بد أن يكون قايض الدستور حارًضا، يستمع إليه ويعرف ما الذي 

ينبض به حديثه.

تتالت األحداث الدستورية يف مرص حني بدأ احلديث عن تعديلت عىل دستور 1971، 
جمرد  وكأهنا  تبدو  الدستورية  التعديلت  وبدأت  املرحلة،  هذه  يف  مرص  حيكم  كان  الذي 

إصلح لبعض املواد للوصول هبا إىل مرحلة يمكن فيها أن تعب بنا خطوة إىل األمام.

وكان أخطر ما تعرضت له تلك التعديلت هو ذلك النص الذي بدا تكميلًيا، لكنه وِضع 
من خلل القوة األكثر تنظياًم يف الساحة، والتي كانت تستعد للوثوب عىل احلالة الثورية، 
التعديلت  جلنة  شكلت  فحني  املسلمني«،  »اإلخوان  تنظيم  وهي  السلطة،  إىل  للوصول 
إذ  التنظيم، وكانت هناك مبادرة مني شخصًيا؛  تنتمي هلذا  بقيادة شخصية وطنية وفكرية 
مجعت سائر أساتذة الدستور يف مرص، وبعض قضاة املحاكم العليا، ووضعنا تعديًل يتيح 
يضع  أن  إمكانية  إىل  النهاية  يف  يصل  حتى  املرصي؛  للشعب  التعديلت  هلذه  الباب  فتح 
الشعُب الدستوَر، بعد مرحلة انتقالية معينة، غري أن هذا التعديل، الذي وضعناه، والذي 
حتول يف النهاية إىل نص دستوري، هو أخطر ما تعرضت له مرص يف تارخيها الدستوري، فهو 
بداًل من أن يفتح الباب لتعديل دستوري للجنة منتخبة من الشعب املرصي مبارشة أو معينة 
بمعايري تعني اللجان الدستورية، عىل وضع دستور مرص املقبل يف قبضة جملس النواب، ويف 
هذه اللحظة كانت املعركة األوىل يف مرص، ورفع شعار »الدستور أواًل«، قبل بناء السلطات 
واملؤسسات، كام تعلمنا من أساتذتنا الذين علمونا أن الدستور هو الذي ينشئ السلطات، 
وليس العكس، فالسلطات ال تنشئ الدساتري، طاملا أن الدولة موحدة وليست دولة احتادية 

أو فيدرالية، لكن كانت هناك حالة من االستامتة الستمرار هذا النص بأي ثمن.

تلك  يف  األرض،  عىل  القوى  توازنات  إن  إذ  مهاًم؛  ا  تارخيياًّ درًسا  »اإلضاءة«  هذه  متثل 
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األكثر  إهنم  السلطة؛  إىل  الوصول  بوسعهم  َمن  عىل  تؤرش  يناير،   25 ثورة  قبل  املرحلة، 
الدينية، ويف  التيارات  يتنبأ بحصول  أن  فأي شاهد يمكن  تنظياًم، واألكثر سلطًة، وبالتايل 
البملان غري  أصبح  وإذا  املقبل،  البملان  معتبة يف  أغلبية  »اإلخوان«، عىل  تنظيم  مقدمتها 
معبرِّ عن حالة وطنية متوازنة فمن املؤكد أن الدستور سيكون، يف النهاية، هو التعبري عن 

هذه احلالة وتوازنات القوى عىل أرض الواقع، وهذا ما حدث.

لتنظيم  تقريًبا،  ختضع،  الدستورية،  التعديلت  لغاية  ُشكلت  التي  اللجنة  وكانت 
وللمرة  والسيايس،  الفكري  مرشوعها  إطار  يف   ،2012 دستور  تضع  وبدأت  اإلخوان، 
األوىل يف تاريخ مرص الدستوري، الذي بدأ من العام 1866، تبدأ مرص بوضع جذور دولة 

دينية يف صلب الدستور املرصي.

لكن كيف حدث ذلك؟ وأين تلك الثغرات اخلطرة التي أدرجت يف دستور 2012؟

: النص األول يف دساتري مرص املتعاقبة، منذ اجلمهوريات املتتالية، كان يتحدث عن   أولاً
الشعب املرصي باعتباره جزًءا من األمة العربية ذات الوحدة الشاملة، وقد تغرّي هذا النص 
ليصبح: »إن الشعب املرصي أصبح جزًءا من األمة العربية واإلسلمية«، وأسقط منه للمرة 
األوىل يف تاريخ مرص الدستوري، أنه يسعى إىل وحدة األمة العربية الشاملة، والسؤال أين 
مقومات  ذات  أمة  هي  العربية  األمة  أن  الواقع  النص؟  هذا  يف  الدستوري  اخلطر  يكمن 
تارخيية وجغرافية متداخلة، وذات مصالح مشرتكة، ولغة واحدة، وفيها هذا التنوع الكبري 
النهاية، أمة سياسية حمتملة، يمكن أن  الديني والطائفي والعرقي، لكنها، يف  عىل الصعيد 

يتحقق هلا شكل من أشكال الوحدة، بمعايري سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية.

اجتهاد  من  ا  سياسياًّ نظاًما  كان  الذي  اخللفة،  نظام  سقوط  منذ  اإلسلمية،  األمة  أما 
املسلمني األوائل؛ ألن الرسول حممد)صىل اهلل عليه وسلم(، مل يرتك نظام حكم حمدًدا، هي 
اآلن أّمة عقيدة، وهي، من وجهة نظري، أكثر قوة من األمم السياسية كلها؛ ألن أمة العقيدة 
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بقيمة  يتسم  حضاري  مفهوم  يف  العقيدة  وجتمعها  زماًنا،  وال  مكاًنا  وال  حدوًدا  تعرف  ال 
العرص وال يقرتب من فكرة التعصب الديني، وإنام حيتوي يف داخله كل هذه الشعوب وتلك 
القبائل، وهو األقرب للمفهوم احلضاري لإلسلم، الذي مل يعرف خماصمة ال للقوميات 
وال حلضارات قديمة، وال حلضارات وسيطة، ومل يفزع أحًدا، وكان عنواًنا ملفهوم حضاري 

بمكانة األمة العقائدية. 

أما الذي يرتتب عىل تلك اإلضافة يف دستور 2012 املرصي، فهو أن األمة العربية كأمة 
سياسية جيمعها تنظيم، وجتمعها اتفاقيات تبلغ مرحلة تؤهلها للتحرك، بعضها مع بعض، 
يف حالة اخلطر أو العدوان أو احلرب، هذه األمة اإلسلمية هل يمكن أن تتحول، يف إطار 

مسؤوليات الدولة، إىل االلتزامات ذاهتا التي تتحرك هبا الدولة أمام أمة سياسية؟

حدث هذا يف مثال صغري، حني وصل تنظيم »اإلخوان« إىل احلكم يف مرص؛ إذ طلب 
االقتتال  فيها  رواندا، يف حلظة كان  اجليش املرصي يف  قادة  يوًما من  الدكتور حممد مريس 
الطائفي الديني مشتعًل، أن يتدخل اجليش، وقال يمكن أن يكون اجليش املرصي طرًفا يف 
ذلك االقتتال، عىل غرار ما حدث يف مرحلة مواجهة عدوان عىل دولة عربية هي الكويت. 

هذا األنموذج يعني أن االلتزام الدستوري يف مرص يمكن أن حيول مرص كلها لتصبح 
رهينة يف يد ادعاء أن »األمة اإلسلمية هي أمة سياسية«، كام احلال يف األمة العربية، وهو 

أمر يف غاية اخلطورة عىل كل مقومات الدولة حني تتحرك.

مرص  تاريخ  يف  األوىل  للمرة  نجد  إذ  السادسة؛  املادة  يف  فكان  الثاين  النص  أما  ثانياًا: 
وهذا  العلامء،  كبار  هيئة  قبل  من  لـ»األزهر«،  الترشيع  يف  مرجعية  يمنح  نًصا  الدستوري 
بحد ذاته )والية فقيه( مبارشة؛ ألن مفهوم الوالية يف الدولة احلديثة هو مسؤولية سلطات 
فالبملانات  بالرشيعة اإلسلمية،  بااللتزام  املفهوم احلضاري  يتحقق من خلهلا  بأن  معنية 
لدهيا املسؤولية، وهي متارس مسؤولية اختيار املصلحة التي تتوخاها من كل فرقة ومن كل 
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ترشيع، وبالتايل تكون الوالية هنا للدولة وسلطاهتا، وهي ليست والية ألفراد، حتى وإن 
كانوا علامء داخل »األزهر«.

املادة  الفقهاء( عب نص  لبنة )والية  تم وضع  الدستوري  تاريخ مرص  للمرة األوىل يف 
السادسة آنفة الذكر، واألكثر خطورة كان نص املادة 219، الذي صنف مرص إسلمًيا بأهنا 
دولة سنية، وكان ذلك يف زمن استهدف فيه أعداؤنا هذه األمة جمتمعة من أجل أن تبدأ يف 

االنقسام والتفتت عىل أسس طائفية ودينية وعرقية. 

معلوٌم أن اإلسلم يف مرص ُيعّرف بل مذاهب، والشعب املرصي هو الشعب الذي يقال 
إنه شعب سني العقل شيعي الوجدان، لكثرة حبرِّـه آلل البيت، وال يمكن ألحد يف مرص أن 

يشعر أن هناك مسلاًم يصنف نفسه طائفًيا يف أي مكان. 

هذه قيمة مرص التي عرفت اإلسلم بل مذاهب، فاستطاع »األزهر« أن يكون عنواًنا 
للوسطية، من خلل إيامنه بالتعددية الفقهية، علاًم بأن املذاهب الفقهية كلها كانت ُتدرس يف 
األزهر، بام يف ذلك فقه الشيعة، وكانت فيه، خلل ستينيات القرن املايض، دعوة للتقريب 

بني املذاهب.

زمن  يف  طائفًيا،  تصنيفها  يعتمد  دستوري  أساس  وضع  مرحلة  يف  مرص  تبدأ  وحني 
استهدفتنا فيه الواليات املتحدة األمريكية، عب مرشوعها الكوين القائم عىل إعادة تقسيم 
املنطقة، وتفتيت الدول الوطنية فيها، عىل أسس طائفية ووطنية وعرقية، تبز خطورة تلك 

املادة يف الدستور.

ا يف الدستور، والذي اعتب أن مرص تتعرض ملؤامرة  ثم كان ذلك النص الذي بدا فجاًّ
ذات أبعاد خطرة، وتم وضعه يف دستور 2012؛ إذ يمنح رئيس اجلمهورية احلق يف التنازل 
موافقة  كانت  إذا  لكن  البملان،  ثلثي  موافقة  رشط  للدولة،  السيادية  احلقوق  بعض  عن 

البملان ممكنة، يصبح األمر غاية يف اخلطورة.
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تلك احلالة دفعت الشعب املرصي للخروج اجلامعي، يف مشهد بدا غريًبا، فبعد وصول 
تنظيم »األخوان« إىل سدة احلكم يف مرص، كان عنواهنم األوضح هو املحاولة اجلدية هلدم 
الترشيعي  أو  الدستوري  التاريخ  تعتمد  ال  جديدة  ملرجعية  التأسيس  وبدء  القانون  دولة 
الدستوري،  القضاء  من  قرن  الدستورية يف مرص، صاحبة نصف  املحكمة  أن  علاًم  ملرص، 
وضعت يف تلك السنوات أساًسا ومرجعية لكل احلقوق العامة، ولكل املفاصل املهمة يف 
العلقة بني السلطات، يف حماوالت كبرية وعظيمة يشهد هلا العامل؛ ألن تصنيف جلنة األمم 
املتحدة عىل أساس القضاء واملحاكمة، ال يقوم إال عىل معايري موضوعية، يتم تطبيقها عىل 
املحاكم الدستورية، وكان ترتيب املحكمة الدستورية يف مرص هو املركز السادس يف العامل، 
من جهة محاية القوانني والفصل بني السلطات ومراقبتها، وقدرهتا عىل تقديم مبادئ مهمة 

يف هذا السياق.

وكان ثمة عدوان عىل دولة القانون، يف إطار ما سمّيته بـ)أخونة الدولة(، أو )حماوالت 
أخونة الدولة(، عب ثلث ركائز:

اغتصاب  خلل  من  دورها،  أداء  من  ملنعها  املرصية  املحاكم  عىل  املادي  احلصار   •

ذلك  فيه،  أتى  الذي  الوقت  يف  الدستورية،  اإلعلنات  إصدار  لسلطة  السابق  الرئيس 
والقانون،  الدستور  ظل  يف  إال  تكون  ال  انتخابية،  عملية  خلل  من  احلكم  إىل  الرئيس، 
العامة  القواعد  من  هذه  إلغاؤه،  ولنا  له  حيق  ال  قائم،  دستور  ظل  يف  يأيت  الذي  والرئيس 
انتخابه عن طريق اإلعلن  ليست سلطة رئيس جرى  اإللغاء هنا  القانون؛ ألن سلطة  يف 
الدستوري الذي أقسم اليمني عىل احرتامه، وبذلك يكون أخرج نفسه بنفسه من الرشعية 

الدستورية.

إن قيام ذلك الرئيس بوضع إعلنات دستورية، بمنتهى البساطة، تم فيها العزل املبارش 
لعنارص السلطة القضائية، هو حتصني ألفعال الرئيس، ومنع القضاء من الرقابة عليها، حتى 
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يف تلك األعامل املتعلقة بقضايا منظورة أمام القضاء.

الدستورية  املحكمة  حصار  مشهد  تأملنا  ثّم  ومن  االعتبار،  بعني  سبق  ما  أخذنا  وإذا 
العليا، فإننا لن نستغرب عزل سبعة من أعضاء املحكمة الدستورية، وكنت أنا من بينهم؛ إذ 

تم استهدايف، فخرج معي سبعة من أعضاء املحكمة. 

أيضًا، كان هناك من يعتقد بوجود خصومة بني القضاء والرئيس، وهذا أمر بعيد عن 
القضاء املرصي قضاء حمافظ، وال خيرج بسهولة عن حدود دوره، وال  أن  الصحة؛ ذلك 
يقدم منصات أو منابر ألحد حتت أي ظرف، غري أنه يف مرحلة املقاومة، التي متثل العنوان 
اخلطري عىل القضاء املرصي، والتي وضعت الشعب املرصي بشكل مبارش يف صورة سلوك 

املرصية  الدولة  تاريخ  يف  األوىل  للمرة  املرصي  القضاء  خروج  كان  وترصفاهتا،  السلطة 

النقض،  حمكمة  يف  العمومية  اجلمعية  انعقدت  فعندما  الثوري،  املشهد  مقدمة  يف  احلديثة، 

وقررت تعليق أعامل املحاكم يف مرص، كانت تلك النقطة الفاصلة يف بداية حركة املقاومة 

من داخل سلطات الدولة ذاهتا.

ومّثل هذا األمر حتواًل يف النهاية إىل مشهد عزز قوة وعزيمة الشعب املرصي عىل حسم 

املقاييس، مل يكن تنظياًم سهًل وال  ذاك الرصاع اخلطر، ذلك أن تنظيم »اإلخوان«، وبكل 

عادًيا، وثّمة، بالتأكيد، شواهد ومعلومات وحقائق تؤرش عىل حجم ما تم إنفاقه عليه من 

االقتصادية  باملصالح  وربطه  تالًيا  وتقويته  بداية،  إقامته  أجل  من  غربية،  خمابرات  أجهزة 

املرصي  املشهد  بدا من حماوالت مستميتة الستمرار وجوده يف  ما  ذلك  بعد  ثم  الكبى، 

بأي ثمن، بعد أن خرج الشعب املرصي بثورته الثانية يف 30 يونيو، وهي الثورة التي أزالت 

العقبة الرئيسة أمام التحول الذي يمكن أن حيدث أمام الشعب املرصي لبناء )اجلمهورية 

الثالثة(.
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يف احلقيقة، فإن مرص أول دولة حيق هلا احلديث عن »تنظيم اإلخوان«؛ ألهنا دولة منشئه، 
وفيها قيادة التنظيم الدولية، ومنها خرج املرشوع الفكري للتنظيم. 

مع  التوازي  من  حال  يف  وهي  الوجود،  حيز  إىل  »اإلخوان«  مجاعة  خرجت  أن  ومنذ 
احلركة الوطنية املرصية، ومل حيدث، يف أية مرحلة من عمرها، أن اندجمت معها، سواء يف 
املتعاقبة، حتى يف حماوالت االحتواء كانت  أو يف ظل حزب اجلمهوريات  امللكية  مرحلة 
تنتهي، يف كل مرحلة، بشكل من أشكال الصدام مع السلطة، سواء كانت سلطة ملكية أو 

سلطة اجلمهوريات.

الشعب  هو  فيها  املقرر  كان  كلها،  امليادين  إىل  املليني  فيها  خرج  التي  املرحلة  هذه  يف 
يكون  ال  تارخيًيا،  الشعبي،  الذايت  احلراك  أن  اعتبار  عىل  مهم  وهو مؤرش  وحده،  املرصي 
املرصي  الشعب  من  يطلب  أن  كائن  يستطيع  ال  إذ  أحد؛  بيد  يعد  مل  فاألمر  عبثًيا،  حراًكا 
التصالح مع هذا التنظيم؛ ألنه هو الذي قرر، وقراره نافذ، وال تستطيع أية سلطة، حتى لو 

أرادت، منع الشعب من حراكه.

وال ريب أن الشعب املرصي صاحب حساسية تارخيية جتاه الدولة، فهو شعب هنري، 
اعتاد أن حييا يف دولة منظمة، وال يستطيع العيش يف ظل اهنيار الدولة، هذا هو تارخيه منذ 
سبعة آالف عام، ومن هذا املنطلق مّثلت املواجهة التي حدثت حالة مقاومة الهنيار الدولة 

خاصة.

وخلل السنوات الثامنني املاضية، كانت السلطة تعتمد العنف املسلح أسلوًبا للحسم، 
يف معاركها مع الشعب.

أذكر أنه يف مرحلة املواجهة، أخذ بعضهم عيّل قويل بأن لدى اإلخوان تنظياًم مسلًحا، 
العامة عمر سليامن، عب  املخابرات املرصية  أنا مل أقل هذا، والذي قال هو رئيس  فقلت: 
حوار تضمن مقولة مهمة، جيب أن تستوقفنا مجيًعا، إذا كنا ُنَخًبا سياسية أو فكرية أو ثقافية، 
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مفادها أن لدى مجاعة اإلخوان تنظياًم مسلًحا، وحني تصدر هذه املعلومة من جهة معتبة 
فيجب التوقف عندها، فهي معلومة أكيدة وليست ظًنا أو حدًسا، وقد أثبتت األيام أن كل 
ما خرج من بطن فكرة العنف كانت مرجعيته، يف النهاية، ملف التنظيم، وحتى االستخدام 
املخابرات  ثم  الفرنسية  واملخابرات  البيطانية  املخابرات  تاريخ  يف  تكرر  الذي  له  الدائم 
والدفاع  الغرب،  خمابرات  أجهزة  كل  من  حوله  كانت  التي  التحلق  حالة  ثم  األمريكية، 

املستميت عنه، يفصح يف حد ذاته، عن أننا لسنا يف إطار اختيار فصائل سياسية. 

وليس  الوطن،  أجل  من  االختلف  عىل  يقوم  السياسية  الفصائل  بني  االختيار  إن 
االختلف عىل الوطن، وألن املرشوع الفكري، بحد ذاته، متجاوز لفكرة الوطنية والدولة 
الوطنية، بأممية الدول اإلسلمية، حتول بالنسبة للتنظيم إىل هدف سيايس، وهو مل يغادر هذا 

املرشوع الفكري، يف كل األحوال.

إذن، نحن يف املجمل، نحتاج إىل مراجعة تارخيية ملا تعرضت له الدولة العربية من خماطر، 

نتيجة جهود هذه التنظيامت، التي خرجت، كلها، من إطار واحد، ثم استخدمت وسيلة بيد 

الغرب، ملحاربتنا، ذلك أن مشهد الغرب، وهو يغادر ثنائية القطبني واحلرب الباردة، كان 

واضًحا، من جهة أن العدو اجلديد للغرب هو اإلسلم. ولكن عن أي إسلم يتحدثون؟ 

عن إسلمنا الذي نؤمن به، ونعتز به، ونفتخر به، صاحب اإلنجازات التارخيية واحلضارية 

املهمة، أم إسلم اجلامعات التي ترفض اآلخر املختلف وتتخذه عدًوا أينام كان؟

لقد جعلت هذه اجلامعات من اإلسلم عنواًنا خاطًئا ملرشوع كوين هم أصحابه، وأعتقد 

أن العقل العريب، يف هذه اللحظة، حيتاج أن يطرح هذه األسئلة، وأن جييب عنها إجابة حتمي 

األمة بأكملها من إمكانية استمرار هذا التزييف والتضييق الذي حدث عىل العقل اجلمعي 

العريب.
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شعب  أنه  أثبت  املرصي  فالشعب  الدستوري،  النص  يف  مهمة  نقطة  كذلك،  وثّمة، 
فقره ومرضه، ونحن يف بعض األحيان  الرغم من  القانونية، عىل  بالدولة  حضاري يؤمن 
واجلهل  الفقر  إطار  يف  حمصورة  الشعوب  هذه  مصائب  أن  نتصور  حني  شعوبنا؛  نظلم 
احلال  أن  بيد  الشعب،  لذلك  الشاغل  الشغل  الظواهر هو  فقط، وأن جتاوز هذه  واملرض 
من  للمواجهة  استجابة  الناس  وأرسع  أكثر  كانوا  املرصي  الشعب  فبسطاء  ذلك،  خلف 
هذه  يف  اجلامهري  قيادة  عن  عجزت  أهنا  أعتقد  التي  والفكرية،  والثقافية  السياسية  النخب 

املرحلة.

وثمة درس آخر أمتنى أن يتم إدراكه عىل مستوى األمة العربية كلها، ويتمثل يف ذلك 
الرتاجع اخلطري يف قدرة النخب العربية عىل قيادة اجلامهري، ويف بعض األحيان تبدو اجلامهري 
القيادة،  أمام النخب، متصدرة املشهد، وقائدة له، وهو أمر يف حد ذاته يسقط عنها قدرة 

ودائام أقول إنه جيب أن نقرأ كيف نشأت النخب العربية، وليست املرصية فقط.

االستعامر  تواجه  كانت  األوىل  فالنخبة  احلديث،  العرص  يف  العربية  النخب  انطلقت 
املبارش؛ لذا كانت بمثابة صيحة من أجل االستقلل، هؤالء الناس كانوا يدفعون الثمن من 
ثرواهتم، ويموتون يف املنايف، وال نراهم يف مواجهة مبارشة، أما النخبة الثانية فظهرت حني 
بدأ املستعمر القديم يضع مرشوعه االستعامري يف قبضة مرشوعه االقتصادي، وكل منهام 
يؤدي إىل ارجتال اآلخر، وقد خرجت النخب التي محلت مرشوًعا سياسًيا اقتصادًيا، تدعو 
إلنجاز اقتصاد وطني وبناء القوة الذاتية العربية الوطنية يف مرص، عىل غرار طلعت حرب.

إطار  يف  اجلديد،  واحلصار  القديم  االستعامر  حصار  بداية  فظهرت  الثالثة،  النخبة  أما 
مناطق النفوذ وبناء األحلف العسكرية، فخرجت النخبة يف مواجهة هذه املشاريع، وبدأت 

حركات التحرر العريب يف هذا السياق.

ثم حلت املواجهة اجلديدة مع العدو، التي اعتمدت التقسيم الطائفي والديني والعرقي، 
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إضافة إىل التفتت واالنقسام، وهذا ما نراه عىل أرض الواقع، يف السودان وفلسطني وسورية 
وليبيا واليمن والعراق.

يف  الرصاع  حلسم  فارقة،  حلظات  يف  املرصي،  الشعب  وقف  اخلطر،  هذا  مواجهة  ويف 
30 يونيو، وأعتقد أن تلك الوقفة وضعت عقبة كبرية أمام مرشوع العدو، لكنها مل تنهه، 
إذ ما نزال يف قلب اخلطر، وما نزال بحاجة للستفادة من الدرس، بحيث تكون الدساتري 
والقوانني معبة عن قيمة املواطنة، يف ظل قانون واحد، الكل رشكاء ال فرقاء فيه، رشكاء ال 

معتدون وال مستبدون، وبالتايل كان الدرس أمام الشعب املرصي واضًحا.

الدستور املرصي  يونيو لوضع  التي شكلت بعد 30  حني اجتمعت )جلنة اخلمسني(، 
ومحاية  املرصية  الوطنية  الدولة  مقومات  تثبيت  فيها  الرئيسة  العناوين  أحد  كان  اجلديد، 

مقاومات الدولة، ثم تأكيد احلقوق العامة األساس.

ويمكن القول إنه حتى دستور 1014 بدأ يأخذ املنهج اجلديد يف كتابة الدساتري، وقد 
بدأ النص الدستوري يف دستور مرص األخري يأخذ طابع التفاصيل، ووضع الضامنات يف 
اللتينية  أمريكا  دساتري  غرار  عىل  احلديثة،  الدساتري  كتابة  يف  مدرسة  وهي  النص،  داخل 
وجنوب أفريقيا، وكل الدول التي حدثت فيها حتوالت كبى تكتب فيها الدساتري بشكل 
العنوان، كام علمنا أساتذتنا يف حياتنا كلها،  العمومية واإلجياز مها  تعد  أكثر تفصيل، ومل 
ومقومات  أسس  محاية  نسميه  أن  يمكن  ما  السرتداد  حماولة  أيًضا  وفيها  ضامنات،  وفيها 

األمن القومي املرصي والعريب، وكان هذا النهج واضًحا يف التعديلت التي متت.

عموًما؛ هل الدستور الذي أنجز، مكتمل؟ بعبارة واحدة، أنا اعتبه دستوًرا مؤقًتا وليس 
دستوًرا دائاًم؛ ألن أخطر ما يمكن أن نواجهه، بعد األمن القومي والدفاع عن الوجود، هو 

معركة وجود، بحيث نكون أو ال نكون.

هو دستور مؤقت؛ ألنه يف الوقت الذي اسرتدت فيه مرص قدرهتا وعافيتها يف الدفاع عن 
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مقومات الدولة، فإن الرصاع االقتصادي واالجتامعي ما يزال قائاًم؛ ألننا عشنا يف مرحلة 
كان فيها تركيز الثروة والسلطة يف يد األقلية، عىل حساب األغلبية، ووجدنا من الرضورة 
لإلدارة  كمقومات  االجتامعي،  والسلم  االجتامعي،  التوازن  حتقيق  عىل  قدرتنا  نسرتد  أن 
فيام  الدستورية،  إرادهتا عىل جممل األوضاع  ربام متيل  اإلدارة  الرصاع، وهذه  السلمية هلذا 

هو قائم.

ال شك أن اخلطر قائم اآلن حتت جلود اجلميع، وهلذا فالعودة للمواجهة اجلامعية لن 
أواًل،  ثقافية  املواجهة  ألن  أواًل؛  والفكري  الثقايف  ومرشوعنا  عروبتنا  إال  أسلحتها  تكون 
فاملواجهة السياسية واالقتصادية واالجتامعية يمكن التعامل معها ومواجهتها. وعليه؛ جيب 

أن نسرتد مرشوعنا الثقايف؛ لنستطيع أن نبني قواعد الدفاع احلصينة.

هي صيحة لكل النخب، ذلك أن شعوبنا اآلن بحاجة إلينا، والثمن الذي دفعته تلك 
الشعوب كان باهًظا، فالدماء سالت يف الشوارع العربية كلها، وإذا كان هذا هو الثمن، فل 

أقل من أن تكون النخبة العربية الرابعة نخبة قادرة عىل القيام بدورها املأمول واملنتظر.
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الدستور التونسي الـجديد ومسار الثورة

د. عدنان املنصر *

كبرًيا  نجاًحا  يعّد  اجلديد  التونيس  الدستور  أن  فيه  ريب  ال  مما 
العديد  اجتاحت  مشاهبة  ظروف  ظل  يف  كافة،  الشعب  ملكونات 
من  حياله،  كامل  ديمقراطي  إمجاع  وثمة  املجاورة،  الدول  من 
قبل املجلس الوطني، الذي يتضمن خمتلف أطياف الشعب، وقد 
اجتاهات،  من  فيها  ما  بكل  كافة،  املجتمع  رشائح  ليمثل  انُتـخب 
إذ ُأريد لذلك الدستور أن يكون صاحًلا ألجيال عديدة، كام ُأريد 
التونيس،  املجتمع  مكونات  خمتلف  روح  من  شيًئا  يعكس  أن  له 
للجميع. مشرتكة  مصلحة  ستكون  استمراريته  فإن  وبالتايل 

االقتتال،  خطر  عديدة:  أخطاًرا  الدستور  بذلك  جتاوزنا  وقد 
مل  إذ  املرتاكمة؛  اجلمعية  اجلهود  ضياع  وخطر  االنقسام،  وخطر 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 3 آذار 2014.
*  مدير الديوان الرئايس والناطق الرسمي باسم اجلمهورية التونسية.



130

كان  لذلك  الوطني،  املجلس   قبل  من  وإقراره  الدستور  قبول  غري  خيارات  هناك  تكن 
وانتصاًرا  ذواتنا،  وانتصاًرا عىل  الوطنية،  والوحدة  السلمي  للحل  كبرًيا  انتصاًرا  الدستور 
لفكرة التنازل عن بعض املطالب اخلاصة لصالح املطالب اجلامعية، وهي فكرة من شأهنا أن 

جتعل املصلحة الوطنية فوق كل مصلحة أخرى.

وال شك أن جتربة الثورة التونسية، التي نجحت وحققت توافًقا شامًل، كانت ريادية 
عىل مستوى الوطن العريب، إال أهنا تبقى نموذًجا حيمل طابع اخلصوصية، وال يمكن خترجيها 
كوصفة للدول العربية األخرى التي مر هبا الربيع العريب، ملا تتحىل به الدولة التونسية من 

خصوصية يف التاريخ وطبيعة الشعب.

ومن حقنا اآلن أن نتساءل: كيف وصلنا إىل ما وصلنا إليه من إنجاز ونجاح؟ يف احلقيقة 
ترتبط  كام  بعينه،  جليل  إنجاًزا  وليست  عديدة،  ألجيال  مجعي  بتكوين  مرتبطة  املسألة  أن 
بالتكون الثقايف اجلمعي التونيس. وجتدر اإلشارة هنا، إىل بعض املحطات التارخيية املهمة 

التي لعبت دوًرا غري مبارش يف إنجازه.

إن الدستور اجلديد هو الثالث يف تونس؛ إذ كان هناك ما سمي بـ»وعد األمان«، سنة 
املصلحة  االعتبار  بعني  يأخذ  وقتها،  مناسب  دستور  لوضع  وعد  بمثابة  وكان  1857م، 
التونسية الوطنية، ومن ثّم كان بعد ذلك الوعد دستور سنة 1861م، الذي وضع اهلياكل 
الدستور جملًسا  أنشأ ذلك  العثامين يف تونس، وقد  السلطان  للحد من سلطة ممثل  الرئيسة 
تتمثل مهمته الرئيسة بمراقبة ممثل السلطان من جهة، ومراقبة وزرائه كذلك، وساعد ذلك 
الدستور يف دخول تونس يف جدال فكري شاركت فيه كوكبة من مفكري جيل النهضة، قبل 

مرحلة االستعامر بطبيعة احلال. 

من  نخبة  تضم  كانت  التي  الدستورية«،  »احلركة  اضطلعت  االستعامر،  مرحلة  وبعد 
القانونيني واملفكرين، بدور مهم عىل الصعيد الوطني، من جهة مقاومة االستعامر، وكان 
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يتناسب مع  أعضاؤها مدركني ألمهية الدستور األول، وأمهية الوصول إىل دستور جديد 
مرحلة ما بعد االستعامر، فكان دستور سنة 1959م، الذي كان تقدمًيا، وحاول التأسيس 

ليشء جديد، حتى إن اإلمجاع عىل حقوق املرأة كان أقر قبل إقرار الدستور واملوافقة عليه.

وقد ألغى هذا الدستور النظام امللكي لصالح تأسيس النظام اجلمهوري، ومن ثم ُوضع 
أنفسنا يف ظل دستور  لنجد  الدستور،  بااللتفاف عىل هذا  قامت  التي  القوانني  الكثري من 

يؤسس لدكتاتورية، بعدما كنا يف ظل دستور يؤسس لدولة مدنية.

واحلال أن هناك ثقافة دستورية لدى النخبة السياسية يف تونس، ومن أهم مكونات هذه 
الثقافة، سواء يف هناية القرن التاسع عرش أو يف منتصف القرن العرشين، وجود نخبة فكرية 
متشبعة بمبدأ الفصل بني السلطات عرب القوانني، ومراقبة تلك السلطات، بعضها لبعض، 

ما يعكس عمق الثقافة الدستورية والقانونية عند تلك النخب. 

وثمة مسألة أخرى مهمة يف هذا السياق، وهي أننا ال نتحدث عن هلجات وثقافات حملية 
يف تونس، بقدر ما نتحدث عن لغة عربية واحدة، يتحدث هبا التونسيون، ويتعاملون معها 
يف خمتلف مفردات حياهتم، ويتمثلوهنا بوصفها هوية جامعة، كام أن نسبة املسلمني يف تونس 

تبلغ 98% من السكان، الذين يعتنقون املذهب املالكي.

كام نتحدث يف هذا السياق عن ثقافة االنفتاح التي خربها التونسيون منذ آالف السنني، 
فيها  تركت  والتي  البلد،  عرفتها  التي  املتعاقبة  واإلمرباطوريات  احلضارات  خلل  من 
بصامهتا اخلاصة، إضافة إىل ما أنتجته هذه األرض، عرب تلك السنوات الطويلة، من معارف 
وأفكار وثقافات، وهي ما يمكن أن نسميه اآلن بـ»الثقافة التونسية«، أو »الطابع التونيس«. 

القوي للدولة، عىل حساب اهلياكل األخرى،  إضافة إىل ما سلف، ثمة ذلك احلضور 
عىل  انتصارنا  سبيل  يف  ومميز  الفت  دور  له  كان  قوي،  مدين  جمتمع  تونس  يف  فلدينا 
الديكتاتورية، فعىل سبيل املثال، أشري إىل أن الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان هي املنظمة 
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قبيل:  العريب، وهناك منظامت مدنية مهمة يف تونس، من  العامل  املجال يف  القديمة يف هذا 
املنظمة العامة للشغل، واملنظمة العامة للصناعة والتجارة، ولدت األوىل من رحم حركة 
التحرر الوطني، وكان هلا دور موصول عىل صعيد النضال الوطني، ومن ثم كان هلا دور 
نوعي كذلك يف سبيل إجياد نوع من التوافق الذي مهد للوصول إىل ما نحن عليه اآلن يف 

تونس. 

يف الوقت الذي سبق الثورة التونسية، حاولت الديكتاتورية حمارصة تلك املنظامت، من 
خلل إبعادها عن دورها السيايس والوطني، كي تظل حمصورة يف الدور املهني فقط، غري 
أهنا كانت دائاًم رشيكة لألحزاب السياسية يف النضال ضد الديكتاتورية؛ إذ كانت أحزاب 

املعارضة، قبل الثورة، تعقد اجتامعاهتا يف مقرات تلك املنظامت.

يكون  ال  والنزاعات  املشاكل  حل  أن  مفادها  التونسيني،  لدى  دائمة  قناعة  ثمة  وكان 
بالعنف، بقدر ما يكون بالفكر واحلوار، ويف هذا السياق أشري إىل أن التونسيني، بمجملهم، 
ال يملكون سلًحا نارًيا، بغض النظر عن نوعه، بل هناك إيامن راسخ أن من واجب الدولة 
أن تعطي احلقوق ألصحاهبا، وهي حتتكر السلح يف سبيل حتقيق ذلك، ومنذ بداية تأسيس 
الدولة احلديثة كان هناك سعي لرتسيخ دعائم الدولة وتقويتها عىل حساب اهلياكل القبلية، 

التي من شأهنا أن حتد من حضور الدولة وهيمنتها يف أي مكان من البلد.

لقد بنت الدولة التونسية علقتها مع األفراد عىل أساس الدولة املدنية التي يتساوى فيها 

اجلميع، من دون تفرقة أو متييز عىل أساس القبيلة، لذلك وجدنا الدولة، ويف أشد األزمات 

أثبتت  التونيس،  الطابع  املدنية، ضمن  الداخلية، تعمل بشكل طبيعي، ما يؤكد أن الدولة 

نجاًحا مل حتققه حتى الدول األوروبية.

العربية؛ ألهنم  الدول  باقي  نظرائهم يف  أما اإلسلميون يف تونس، فكانوا خمتلفني عن 
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كانوا منذ البداية يف مواجهة احلركات اليسارية، ما أجربهم عىل تقديم التنازالت والتشارك 
مع اآلخر، من أجل تقديم خطاب تقدمي، يف بعض األحيان، للوصول إىل السلطة.

املوجودة  واالجتاهات  التيارات  جل  تونس  يف  فنجد  السياسية،  الطبقة  صعيد  عىل  أما 
يف البلد العربية، الرشقية والغربية، اليسارية واإلسلمية والقومية والليربالية، لكن جتدر 
اإلشارة هنا، إىل أن معظم التيارات املؤثرة يف أواخر القرن املايض، كانت يسارية وليربالية، 
اإلسلمية،  النهضة  السياسية، من خلل حركة  الساحة  اإلسلميون عىل  برز  ذلك  وبعد 
التي ختتلف كثرًيا عن مجيع احلركات اإلسلمية يف الدول العربية، بخاصة تلك املوجودة يف 
الدول الرشقية، من جهة أهنا كانت وجدت نفسها، ومنذ فرتة مبكرة، يف حاجة لفرض ذاهتا 
)ابن عيل(،  له يف عهد  الذي تعرضت  السيايس  اليسارية، واإلقصاء  التيارات  يف مواجهة 
ما كان له دور كبري يف تطوير خطاهبا، بطريقة تتيح هلا التواصل مع التيارات القائمة كافة، 

والتحالف مع بعضها، بحسب ما تقتضيه الرضورة السياسية.

وقد قدمت تلك احلركة تنازالت كبرية عىل صعيد الدستور؛ إذ إهنا مل تدافع عن فكرة 
أن الرشيعة هي مصدر القوانني، وثمة من وسمها بالكفر بسبب ذلك املوقف، وهنا تربز 
خصيصة أو قابلية التنازل عن بعض املواقف، لصالح احلفاظ عىل الوجود بداية، والتواصل 

مع التيارات األخرى تالًيا، ما حيول دون عزهلا أو إقصائها سياسًيا.

املألوفة عربًيا، وعندما  التيارات واالجتاهات السياسية  التونيس حترض سائر  يف الربملان 
نعرف أن )200( نائب من أصل )216( نائًبا صوتوا لصالح الدستور اجلديد، فإننا ندرك 
أن كل تلك التيارات واالجتاهات وجدت فيه ما يدفعها إىل املصادقة عليه، ويف هذا األمر 

ضامنة ملستقبل مستقر؛ إذ لن يأيت من يقول: إن هذا الدستور ال يمثلني.

وعندما تقرأ نص الدستور، تشعر أن يف هذا الفصل تنازاًل من قبل تيار ما، وأن يف الفصل 
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الذي يليه تنازاًل من قبل تيار آخر، وهذا يف احلقيقة أمر إجيايب، يؤكد واقعية الدستور وقدرته 

عىل مجع خمتلف تلك التيارات حتت مظلة واحدة.

بالنسبة للنظام السيايس، فقد كان رئاسًيا قبل الثورة؛ إذ جتتمع معظم السلطات يف يد 

الرئيس، ومنذ انتخاب املجلس النيايب احلايل، أصبح النظام جملسًيا يميل إىل النظام الربملاين، 

مع إعطاء صلحيات كبرية لرئيس احلكومة، أما يف الدستور فالنظام أكثر تعاداًل، ففيه ما 

يشبه النظام املزدوج، فمثًل رئيس اجلمهورية، الذي ينتخب انتخاًبا عاًما ومبارًشا من قبل 

الشعب، بإمكانه حل املجلس النيايب، وهو الذي يرشف عىل األمن القومي للدولة، ويرسم 

سياستها اخلارجية.

يسمى  ما  حقوق  بخاصة  واحلريات،  احلقوق  من  الكثري  ثمة  نفسه،  الدستور  ويف 

التي ال نجدها حتى يف بعض الدساتري األوروبية، عىل غرار: احلق يف  الثالث«،  بـ»اجليل 

البيئة السليمة، واحلق يف املياه، واحلق يف الثروات الطبيعية ومراقبة الترصف هبا، إضافة إىل 

احلرص عىل مكافحة الفساد، ومن املفرتض أن ينتج هذا الدستور نظاًما من أكثر األنظمة 

السياسية عرصية.

ولعل أهم ما يف هذا الدستور هو مقدمته، التي تتميز ليس فقط يف طوهلا، لكن يف كوهنا 

شملت مجيع األفكار التي بني عليها هذا الدستور، وأقرأ جزًءا من الفقرة الثالثة من هذه 

املقدمة: »تأسيًسا لنظام مجهوري ديمقراطي تشاركي، يف إطار دولة مدنية تكون السيادة فيها 

الفصل  مبدأ  االنتخابات احلرة، وعىل  بواسطة  السلمي عىل احلكم،  التداول  للشعب عرب 

بني السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنّظِم القائِم عىل التعددية، وحياُد اإلدارة، 

واحرتام  القانون،  سمّو  الدولة  فيه  وتضمن  السيايس،  التنافس  أساس  الرشيد،  واحلكُم 
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احلريات، وحقوق اإلنسان، واستقللية القضاء، واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع 

املواطنني واملواطنات، والعدل بني اجلهات..«.

التوافقية التي هنض  الرؤية  الفقرة، من ضمن ما تعكس، تلك  باختصار، تعكس هذه 
عليها الدستور اجلديد.
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العالقــــــات العربيـــــــــــة اليابانيـــــــــــــة
الراهنـــــــــة واآلفـــــــــــاق املستقبليــــــــة

مسعود ضاهر *

 
خرجت اليابان منترصة من احلرب العاملية األوىل، لكنها تعرضت 
حتت  سقوطها  إىل  أدت  الثانية  العاملية  احلرب  يف  قومية  لكارثة 
االحتلل األمريكي، الذي أجرى تبديلاً مهماً يف نظامها السيايس، 
فألغى طابع القداسة عن اإلمرباطور وحّد من صلحياته السابقة، 
ا يقوم عىل مبادئ الديموقراطية  ا جديداً وفرض عىل اليابان دستوراً

الغربية؛ لكي تطبق عىل دولة مهزومة ومنزوعة السلح.

لكن اليابان رفضت تطبيق مقولة تشّبه املغلوب بالغالب، ولعبت 
مؤسسات  تنشيط  يف  األسايس  الدور  التقليدية  اليابانية  الثقافة 
مجيع  طالت  جديدة  هنضة  وأطلقت  واخلاص،  العام  القطاعني 
بصورة  واملالية  واالجتمعية  واالقتصادية  الثقافية  املؤسسات 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ 11 آذار 2013 .

*  أستاذ التاريخ االجتمعي يف اجلامعة اللبنانية.
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تكاملية، حيث عمدت إىل رعاية كل أشكال الثقافة واإلنتاج التقني، التي قامت هبا الدولة 
العلمي،  والبحث  التعليم،  وشجعت  املعرفة،  جمتمع  لبناء  اخلاصة  اليابانية  واملؤسسات 
واإلبداع الثقايف والفني يف خمتلف املجاالت، فتطور جمتمع املعرفة يف اليابان، وفق مقوالت 
املوازنة  نسبة مهمة من  توظيف  العوملة، وتم  يتلءم مع طبيعة عرص  لكي  علمية جديدة، 
وتوطينها  الغرب،  يف  املتطورة  والتكنولوجيا  العرصية  العلوم  أحدث  الكتساب  السنوية 

واإلبداع فيها. 

كان عىل الشعب الياباين، يف ظل  حتكم األمريكيني بالقرار السيايس الياباين، أن يدافع 
يف  اجلمعي،  التضامن  عىل  املبنية  التقليدية  وثقافته  األخلقية،  وقيمه  خصوصيته،  عن 
مواجهة الضغوط اخلارجية، فنجحت اليابان فعلاً يف التحرر من ثقافة االستعلء القومي 
التي قادهتا إىل حروب مدمرة من جهة، ومن ثقافة تشّبه املغلوب بالغالب، التي حتكمت 

بالغالبية الساحقة من الدول التي خضعت للحتلل األجنبي من جهة أخرى. 

وبرز حتول مهم يف الفكر السيايس والثقايف الياباين املعارص بعد احلرب العاملية الثانية، 
كان من أبرز جتلياته، التحديث الشمويل يف خدمة املجتمع الياباين، يف ظل رقابة خارجية 
منعت اليابان من التسلح، والتمسك بدستور اليابان السلمي، وتوجيه القوى اليابانية نحو 
األولوية  وإعطاء  املستدامة،  البرشية  التنمية  يف  والتوظيف  االقتصادي،  اإلنتاج  تضخيم 
معجزة  اليابان  فحققت  والتواصل،  واإلعلم  والتكنولوجيا،  العلم،  لثورات  املطلقة 
القطب  وأصبحت  املجتمع،  خدمة  يف  التحديث  حركة  وضعت  أن  بعد  مهمة،  اقتصادية 
الثاين يف االقتصاد العاملي، واحتلت املركز األول يف عدد من االكتشافات العلمية والتقنية 

املتطورة.

ضعيفة  العريب  والعامل  اليابان  بني  التجارية  العلقات  كانت  االقتصادي،  اجلانب  عىل 
الطبيعي  احلرير  إنتاج  عىل  للغاية  سلبية  ا  آثاراً االقتصادية  اليابان  سياسة  وتركت  للغاية، 
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االصطناعي  اللؤلؤ  إنتاج  فلعب  العامليتني،  احلربني  بني  ما  فرتة  إبان  الطبيعي،  واللؤلؤ 
ا أساسياًا يف رضب اقتصاد اجلمعات العربية، التي كانت  واحلرير اإلصطناعي يف اليابان دوراً
تعيش من إنتاج احلرير الطبيعي يف لبنان، والغوص عىل اللؤلؤ عىل سواحل اخلليج العريب.

إبان  به  حلق  الذي  الدمار  بعد  كبرية  بفاعلية  نشاطه  الياباين  االقتصاد  استعاد  وعندما 
احلرب، ويف ظل االحتلل األمريكي، بدأت قلة من رجال األعمل العرب تتجه نحو اليابان، 
التي شكلت قطباًا جاذباًا لعدد متزايد منهم، وقد أنجز االقتصاد الياباين تلك »املعجزة« عىل 
خلفية االستقرار السيايس، الذي جتىل بسيطرة احلزب الليربايل الديموقراطي عىل دفة احلكم 

منذ العام 1955، بالتعاون الوثيق مع اإلدارة األمريكية.

التفاعل الثقايف بني العرب واليابانيني يف املرحلة الراهنة 
املتخصصني  اليابانيني  املستعربني  أعداد  تكاثرت   ،1973 العام  النفطية  األزمة  بعد 
الذين  العرب  الباحثني  لكن عدد  األوسط.  الرشق  دراسات  إطار  العربية يف  بالدراسات 
ا إىل وثائقها األصلية، ما يزال ضئيلاً  أتقنوا اللغة اليابانية ودرسوا النهضة اليابانية، استناداً
اليابانيني،  واملستعربني  العرب  الباحثني  بني  املبارشة  واللقاءات  املؤمترات  أن  بيد  ا،  جداً

سامهت يف توضيح املقوالت األساسية، التي تربز حقيقة النهضة اليابانية.

دراسات  ينرشون  عرب  مثقفون  بدأ  العيانية،  واملشاهدات  االنطباعات  إىل  باإلضافة 
علمية جادة ومستندة إىل وثائق يابانية، وهي تؤكد أن نجاح حركة التحديث يف اليابان مل 
يكن نتاج وفرة املوارد الطبيعية فيها؛ بل عىل أساس تنمية املواهب البرشية تنمية عقلنية 

شاملة ومتطورة باستمرار.

ا بالقياس إىل انتشارها الواسع يف   مع ذلك، بقي حضور الثقافة العربية يف اليابان ضعيفاً
العربية  بالثقافة  العهد  الياباين حديث  الغرب، بجناحيه األورويب واألمريكي، فاملستعرب 
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التي تنترش فقط يف أوساط ضيقة من النخب الثقافية، وسط مجهور ياباين ال يعرف إال القليل 
عن العرب وثقافتهم . وألسباب ذاتية وموضوعية، ما تزال قضايا العرب التارخيية الكربى، 

ومكونات الثقافة العربية، ومشكلهتا، ومجالياهتا، ضبابية لدى اجلمهور الياباين الواسع. 

يف البداية، كرر املستعربون اليابانيون ما قاله املسترشقون الغربيون عن العامل العريب؛ إذ 
العربية عىل حقيقتها. لكن  الثقافة  مل تكن لدهيم مصادر معرفية أخرى متكنهم من معرفة 
املستعربني اليابانيني تعرفوا عىل العامل العريب عن كثب، وأحدثوا تبدالاً جذرياًا يف هذا املجال، 
اليابانيني،  اليابان، وتزايد عدد املستعربني واإلعلميني  العرب تدرجيياًا يف  فتغريت صورة 
الذين أدركوا أن اإلعلم الغريب ونسبة كبرية من مثقفي الغرب ال يقولون احلقيقة عن تاريخ 

العرب وثقافتهم وتراثهم .

الدراسات الشمولية  اليابانيني من  بانتقال كثري من املستعربني  الراهنة  ومتيزت املرحلة 
لدراسات  العامة  املحصلة  أن  بيد  الفردية،  األمبرييقية  الدراسات  إىل  واإليدولوجية 
السياسية،  وأنظمتها  وثقافاهتا،  وتراثها،  العربية،  املنطقة  تاريخ  اليابانيني حول  املستعربني 
ا، بالقياس إىل الرتاكم التارخيي للدراسات االسترشاقية األوروبية  بدت آنذاك متواضعة جداً
املعرفة  جسور  لبناء  كبرية  ا  جهوداً اليابانيون  وبذل  املنطقة،  هذ  تاريخ  حول  واألمريكية 
بعيون  العريب  العامل  ملشكلت  افضل  فهم  عىل  اليابانيني  تساعد  التي  اإلمبرييقية،  العلمية 
عرب  باحثون  ونرش  العرب،  مع  احلكمة  جسور  وإقامة  غربية،  استرشاقية  وليس  يابانية، 
اقتصادية،  جوانب  تناولت  مشرتك،  اهتمم  وذات  معمقة  علمية  موضوعات  ويابانيون 

وسياسية، وثقافية، وأدبية، وفنية وغريها.

لعقود عدة، اقترصت العلقات العربية ـ اليابانية عىل تبادل النفط العريب مقابل السلع 
بني  والثقافية  السياسية  العلقات  بتطوير  جدي  اهتمم  دون  من  اليابانية،  التكنولوجية 
ا عىل دراسة منطقة الرشق األوسط،  اجلانبني، وكان جهد بعض املستعربني اليابانيني منصبًّ
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اليابانية، ارتفع عدد املراكز  خاصة الدول املنتجة للنفط، وبدعم من احلكومة والرشكات 
الثقافية واملعاهد واجلامعات التي تعنى بتعليم اللغة العربية وآداهبا، وبتاريخ العرب وتراثهم 
وحضارهتم، واتسعت دائرة العلقات الثقافية بني الباحثني العرب واليابانيني، عىل خمتلف 

الصعد األكاديمية، وتبادل األساتذة والطلبة، وعقد املؤمترات املشرتكة وغريها.

اليابانيني،  املستعربني  عدد  تكاثر  مع  اليابان،  يف  العربية  الدراسات  حضور  وتزايد 
واإلعلن عن مشاريع  ثقافية مشرتكة بني الباحثني العرب واليابانيني، وكان أبرز إنجازات 
اليابانية«،  ـ  العربية  العلقات  جمال  يف  املشرتكة  الدولية  »البحوث  مرشوع:  املرحلة  تلك 
حيث عقد املؤمتر األول للحوار بني اجلانبني يف العام 1979، حتت عنوان: »الصورة املتبادلة 
بني العرب واليابان«. ثم أعقبه مؤمتر ثان بالعنوان نفسه يف العام 1981، ونجحت اجلهود 
املشرتكة التي قام هبا عدد ال بأس به من املثقفني العرب واليابانيني، يف عقد هذين املؤمترين 
الثقافيني خلل ثلث سنوات، وشكل أول وثيقة ثقافية حول الرؤية املتبادلة بني العرب 
اليابانية واإلنكليزية، من  باللغتني  إليهم  التي قدمت  العمل  أوراق  ثم نرشت  واليابانيني، 
دون أن ينرش العرب سوى القليل منها باللغة العربية، وكان اجلانب الياباين أكثر جدية من 
اجلانب العريب يف التعاطي مع مسألة احلوار الثقايف، نظرا الهتمم احلكومة ورجال األعمل 

يف اليابان بالعامل العريب. 

صربا  يف  إرسائيل  جرائم  ملعاقبة  الدولية  طوكيو  حمكمة  اليابانيون  الباحثون  وعقد 
يابانيني  باحثني  بمعاونة  إيتاغاكي،  املتميز  األستاذ  هلا  اإلعداد  وتوىل  لبنان،  يف  وشاتيل 
آخرين، وصدرت أعمهلا باليابانية واإلنكليزية العام 1983، دون أن ترتجم إىل العربية، ثم 
انقطع احلوار الثقايف عرب املؤمترات اجلمعية حتى العام 1989، حني افتتح »منتدى الفكر 
العريب« يف عمن ـ األردن، سلسلة حوارات ثقافية بالغة األمهية، ضمت عرشات الباحثني 
من العرب واليابانيني، وعقدت ثلثة مؤمترات، بالتناوب، بني عمن وطوكيو، فتم تنظيم 
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ثلثة مؤمترات بني 1989 و1992، اثنان منهم يف عمن، والثالث يف طوكيو، ونرشت مجيع 
ـ  العريب  »احلوار  عنوان  حتت  بالعربية،  فقط  منها  وواحد  واإلنكليزية،  باليابانية  أبحاثها 

الياباين«.

التارخيية،  الروابط  عىل  وركزت  التنوع،  شديدة  اخلمسة  املؤمترات  أبحاث  وكانت 
واإلعلمي،  واالداري،  السيايس،  والتعاون  االقتصادي،  والتبادل  الثقافية،  والعلقات 
املهتمني  واليابانيني  العرب  الباحثني  عدد  وبات  العربية،  والدول  اليابان  بني  واألكاديمي 
تأسيس  رضورة  اىل  اجلميع  ودعا  بالعرشات،  يعد  املجاالت،  مجيع  يف  العلقات،  بتطوير 

مجعيات للصداقة بني اليابان وكل من الدول العربية.

شارك العرب واليابانيون يف احلوار بنخب ثقافية هي من أفضل ما لدهيم من الباحثني، يف 
خمتلف املجاالت، وزاد يف متتني العلقات الثقافية بني اجلانبني وترسيخها أن عدد الطلب 
ا بعد عام،  العرب الذين أتقنوا اللغة اليابانية، وأنجزوا أطروحات الدكتوراه هبا، تزايد عاماً
فدخل العرب مرحلة التفاعل الثقايف املبارش مع تاريخ  اليابان وحضارهتا وتراثها وهنضتها. 

يف الوقت نفسه، تزايد عدد الباحثني اليابانيني الشباب املهتمني بدراسة الوطن العريب 
بشكل كبري. وختصص بعضهم يف موضوعات عربية حمددة، وعربوا عن آراء هامة ناقشوا 
عن  عاملياًا،  املعروفة  الدراسات  ذوي  من  ا  نفوذاً الغربيني  املسترشقني  أكثر  مقوالت  فيها 
العرب  بني  احلوار  موضوعات  وتضمنت  العريب.  الوطن  يف  واملزمنة  الكربى  املشكلت 
ومفاهيمه،  احلوار،  لغة  تطوير  يف  للغاية  مهماً  ا  دوراً تلعب  ثقافية  مقوالت  واليابانيني 

وتوصياته. 

واستند احلوار العريبـ  الياباين، بالدرجة األوىل، إىل تعزيز املصالح املشرتكة بني اجلانبني، 
الشعارات  أن  كم  طرف.  كل  لدى  الثقايف  اإلرث  عن  عاطفي  عام  كلم  إىل  فقط  وليس 
العاطفية، واملبادئ األخلقية، وترداد مقولة روحانية العرب واملسلمني يف مواجهة مادية 
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الغرب ومعه اليابان، وغريها من املقوالت التي تكررت يف مؤمترات عدة، مل تثر اهتمم  كثري 
ا أن العرب مطالبون بإعداد جيل من املرتمجني العرب واليابانيني،  من الباحثني، وبدا واضحاً
أو  الروائع  ترمجة  القادرين عىل  بشكل جيد، ومن  واليابانية  العربية  اللغتني  يتقنون  الذين 
ا  الدراسات العلمية اليابانية إىل العربية وبالعكس، ذلك أن العرب واليابانيني مقرصون جداً
يف هذا املجال؛ ألن الغالبية الساحقة من الرتمجات عن تراثهم وعلومهم وآداهبم ما تزال تتم 

عرب ترمجات غري دقيقة، منقولة عن ترمجات منشورة بلغات أوروبية. 

انتظام احلوار الثقايف بني العرب واليابان
يف العقد األول من القرن احلادي والعرشين 

منذ  املستمر  احلوار  مواصلة  رضورة  إىل   ،1985 العام  منذ  األونيسكو  منظمة  نبهت 
القدم بني دول الرشق األقىص ودول الرشق األوسط، ودعت إىل تنشيط برنامج بعنوان: 

»طريق احلرير، طريق احلوار«، وتم اختصاره بعبارة »حضارات احلرير«. 

أيلول/سبتمرب 2001،  نيويورك وواشنطن يف 11  مدينتي  اإلرهاب  أن رضب  وبعد 

دوغمئية  مقوالت  ونرشت  العاملي«،  »اإلرهاب  عىل  للحرب  شامل  أمريكي  خمطط  برز 

هتاجم العرب واملسلمني، وتنعتهم باالنتساب الطبيعي إىل اإلرهاب، فتبنت األمم املتحدة  

توصية بأن يكون العام 2001 عام »احلوار الدويل بني احلضارات«، بعد أن اتسعت دائرة 

التحريض الغريب ضد العرب واملسلمني، وأعيد نبش مقوالت عنرصية، يف إطار توجهات 

غري عقلنية ملفهوم  رصاع احلضارات. 

وختوفت وزارة الثقافة يف اليابان من التوجه العنرصي الذي قاده املحافظون اجلدد يف 

الديموقراطية،  املبادئ  العرب واملسلمني، وهو توجه غري عقلين خيالف كل  أمريكا ضد 
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وييسء إىل مصالح اليابان الكثيفة يف العاملني العريب واإلسلمي. وبدافع اإلحساس القوي 

باملصلحة املشرتكة، بدأ ينمو لدى اجلانبني، العريب والياباين، شعور قوي برضورة تكثيف 

عرب  مثقفني  بني  مجاعي  حوار  لتنظيم  ملحة  دعوة  إىل  حتولت  التي  الفردية،  اللقاءات 

ويابانيني.

متكامل  برنامج  أعد  اليابان،  يف  والصناعة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  مع  وبالتعاون 
ومؤسسات  واالجتمعية،  الثقافية  املؤسسات  دعم  إىل  هدف   ،2005 ـ   2002 لسنوات 
حقوق اإلنسان، واملنظمت غري احلكومية يف الدول التي تعنى برتمجة الرتاث الياباين ونرشه 

يف الدول العربية واإلسلمية. 

عىل هذا النحو، التقط مفكرون يابانيون اللحظة امللئمة لفتح حوار واسع ومعمق مع 
العرب، ورفض املقولة األمريكية، التي تصف العرب أو املسلمني بـ»اإلرهابيني«، ودعوا 
إيتاغاكي بمحارضة يف  يوزو  الربوفسور  له  العرب مهد  ثقايف متواصل مع  فتح حوار  إىل 
جامعة البحرين بتاريخ 21 ترشين األول/أكتوبر 2001، بعنوان: »احلوار بني احلضارات: 
وجهة نظر يابانية يف االسرتاتيجية احلضارية«، أكد فيها رضورة تعزيز احلوار بني احلضارات 

اإلنسانية، بمشاركة مفكرين يابانيني، وآخرين من خمتلف دول العامل اإلسلمي.

الياباين، وقد شدد يف  إيتاغاكي هو  رائد االستعراب  املتميز يوزو   واحلال أن األستاذ 
دراساته املعمقة عىل أن اإلسلم يشجع عىل حياة مدنية يتعايش فيها أناس ينتمون إىل ديانات 
وثقافات خمتلفة. وعىل الرغم من التعددية الشمولية الواضحة التي دعا إليها اإلسلم، وجد 
يف الغرب من يتشدق بوجود تباين حضاري يمنع الغرب من التلقي مع اإلسلم، وابتكر 
ا، ورأى   هؤالء نظرية جديدة عرفت باسم »رصاع احلضارات«، التي اعتربت اإلسلم عدواً
إىل  يكون  ما  أقرب  فأصبحوا  القويم،  اإلسلم  حادوا عن طريق  املسلمني  األصوليني  أن 
الصورة التي رسمها املسترشقون الغربيون عن اإلسلم، وهنا بالذات تكمن أمهية الدور 

الذي عىل اليابان أن تلعبه.
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بينم ال نستطيع إخفاء  بالود واألمل،  اليابان كانت مفعمة  العامل اإلسلمي جتاه  »نظرة 
الشعوب  لكن  لليابان.  الكراهية  من  الكثري  حتمل  املجاورة  الدول  ذاكرة  أن  مرة،  حقيقة 
أن  ذلك  يف  والسبب   ، متبادالاً ا  وداً حبيبه  له  يكن  ال  حبيب  نظرة  اليابان  إىل  تنظر  العربية 
من  أكثر  الود  مشاعر  وخانت  الغرب،  من  استعارهتا  بنظارات  اإلسلم  إىل  تنظر  اليابان 
مرة. وعىل املجتمع الياباين أن يعي اآلن أن النظرة الدافئة واملشاعر الرقيقة التي يكنها العامل 
أنفسهم،  لليابانيني  عنها  غنى  ال  ثروة  هي  اليابان،  جتاه  وحكومات،  شعوباًا  اإلسلمي، 
رجال  من  اجلهلة  يردده  وما  املعارصة،  الغربية  احلضارات  منبع  هي  اإلسلمية  فاحلضارة 
الفكر يف اليابان عن اإلسلم، يعرب، يف حقيقة األمر، عن جهلهم لسمت الفكر الغريب نفسه، 
ا  ا فريداً يف الوقت الذي يّدعون فيه معرفتهم اجليدة بمصادره . وعىل اليابان أن تلعب دوراً
يف هذه األزمة احلالية التي متر هبا البرشية، يف خمتلف أرجاء العامل. وإذا كان عليها أن تندد 
باألصولية واإلرهاب، فإن عليها أيضااً أن تشيد بالرسالة السامية للحضارة اإلسلمية، التي 
متيزت بتأسيس مدن متنوعة السكان. وعىل اليابان أن تظهر رغبة علنية بعزمها عىل زيادة 
مسامهتها الثقافية يف العامل اإلسلمي، وستكون رسالة اليابان أكرب معني للواليات املتحدة 
وذلك  والصني،  روسيا  إىل  باإلضافة  اإلسلمي،  العامل  مساعدة  تطلب  التي  األمريكية، 

هبدف تطويق اإلرهاب.

ويف هذا الوقت بالذات، عىل اليابان أن تكف عن االنشغال بالتعليمت التي تتلقاها من 
الواليات املتحدة األمريكية، وعليها أن تطرح اسرتاتيجية حضارية تكسبها احرتام املجتمع 

الدويل«.

كان من ثمر هذا النداء، ندوة »حوار احلضارات بني اليابان والعامل اإلسلمي«، وندوة 
»نحو علقات متعددة مع دول اخلليج«، التي صدر عنها يف كانون الثاين/يناير 2001، بيان 
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لوزير خارجية اليابان آنذاك، السيد يوهي كونو، أثناء زيارته لدول اخلليج العربية، وكان 
اهلدف منه إطلق حوار رصيح بني الباحثني واخلرباء يف اليابان والدول اإلسلمية. 

أبرزها  اجلانبني،  بني  املتبادل  الفهم  لتعميق  منتظمة  سنوية  ندوات  عقدت  ذلك،  عىل 
الندوة األوىل بعنوان: »العامل اإلسلمي واليابان«، يف البحرين يومي 12 و 13 آذار/مارس 
2002، فيم عقدت الثانية يف طوكيو بعنوان »السلم والتنمية البرشية« يف 8 ترشين األول/
أكتوبر  2003، وتم تأسيس »منتدى احلوار الياباين ـ العريب«، يف إطارسياسة مربجمة هدفها 

تقوية احلوار بني اليابان والدول العربية.

ويف هذا السياق، صدرت عدة كتب مهمة، أبرزها: »احلوار العريب ـ الياباين«، و»العرب 
واليابان«، و»تونس واليابان: حوار ثقايف«، و»احلوار اإلسلمي ـ الياباين«، وكثري غريها، 
فيم ركزت بعض األبحاث عىل دور العرب واليابان يف عرص العوملة، والتفاعل بني اإلسلم 
من  كل  واسرتاتيجيات  والعوملة  واليابان،  العرب  بني  الثقايف  احلوار  وموجبات  واليابان، 
العريب  العاملني  للتعامل معها، وحوار احلضارات بني  العريب واإلسلمي  اليابان والعاملني 

واإلسلمي واليابان، وأثر العوملة عىل اهلوية الثقافية يف الدول اآلسيوية، وكثري غريها. 

آفاق جديدة للتعاون بني اليابان والعامل العريب 
الياباين،  ـ  العريب  احلوار  مقوالت  وإغناء  تطوير  يف  واحلوارات،  األبحاث  سامهت 
وتعزيز التفاعل  السيايس واالقتصادي واالجتمعي بني اجلانبني، وتلقى الباحثون اليابانيون 
لسنوات عدة،  كبرية  يابانية خاصة، إلطلق مشاريع  مساعدات حكومية، ومن رشكات 
بتكلفة تقدر بمليني الدوالرات، منها مشاريع »اإلسلم واحلداثة«، و»املدينية يف اإلسلم«، 

و»الدراسات اإلسلمية املناطقية«، و»اليابان وآسيا«، و»اليابان ودول البحر املتوسط«. 
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ا يف تعزيز التواصل  ا بارزاً ولعبت جملة اجلمعية اليابانية لدراسات الرشق األوسط،  دوراً
ا كتبت باللغة العربية، إىل جانب لغات  الثقايف بني اليابان والعامل العريب، حيث نرشت أبحاثاً

عاملية عدة، وتناولت موضوعات عربية  ورشق أوسطية.

مع ذلك، ال بد من التأكيد أن الدراسات العلمية العربية يف اليابان ما تزال حديثة العهد، 
وال ترقى إىل أبعد من هناية احلرب العاملية الثانية، وما يزال رائدها األول األستاذ إيتاغاكي 
ا بعد أن جتاوز الثمنني، كم أن تلك الدراسات ما تزال حتى اآلن مدجمة بالدراسات  ناشطاً

اإلسلمية والدراسات الرشق أوسطية.

تغليب  إبداعية، بني األصالة واحلداثة، من دون  اليابانية، بصورة  السلم  ثقافة  مجعت 
التعليم،  لدعم  بسخاء  تنفق  التي  الدول  خانة  يف  اليابان  وتصنف  اآلخر،  عىل  أحدمها 
والتطور  األبحاث  ملراكز  ومستمرة   كبرية  موازنة  وتأمني  الشباب،  الباحثني  ومساندة 
التكنولوجي، ويعّد نظامها التعليمي، يف نظر اليابانيني، من أفضل أنظمة التعليم يف العامل، 
العلمية  النشاطات  وكثافة  العمل،  أيام  حيث  من  درايس  عام  أطول  للطالب  يقدم  فهو 

املرافقة للتحصيل العلمي.

بثقافة  تتمتع  املنتجني،  من  متعاقبة  أجيال  نشوء  يف  املعارصة  اليابانية  الرتبية  وسامهت 

عالية ولدهيا قدرة كبرية عىل زيادة اإلنتاج يف خمتلف مراحله، و تداخلت ركائز املعارصة 

اليابانية ضمن أخلقيات املجتمع التقليدي، بحيث ال تتعارض مع القيم والتقاليد اإلجيابية 

املوروثة. وما تزال الثقافة اليابانية تعتمد حتى اآلن مقوالت عقلنية لرتبية املواطن الياباين، 

وفق األسس التالية: 

1.  احلفاظ عىل نظام القيم الذي يطور شخصية اإلنسان الياباين وينمي مواهبه املوروثة، 

ويساهم يف تطوير ثقافته اإلنسانية عرب اكتساب العلوم العرصية.
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2.  احلرص عىل تنمية روح املواطنة بشكل مجاعي، ومن طريق نشاطات ثقافية حتافظ 
عىل الرتاث من جهة، وتنمي جمتمع املعرفة من جهة أخرى.

ا من املدرسة، وصوالاً إىل  3. مشاركة فاعلة للمواطن الياباين يف النشاطات العامة، بدءاً
اجلامعة واملصنع ومراكز اإلنتاج، وفرض رقابة مبارشة من وزارة الرتبية عىل مجيع 

املدارس اخلاصة والرسمية؛ لضمن تعليم نوعي جيد جلميع اليابانيني.

روح  وتنمية  بينهم،  ما  يف  بالتعاون  مشكلهتم  حل  يف  اجلمعية  اليابانيني  مشاركة   .4
اجلمعة، والتضامن اجلمعي، من دون إغفال دور الفرد. 

اإلنسان  أو شخصية  تنمية سلوكية  اليابانية اإلجيابية، من خلل  القيم  5. احلفاظ عىل 
حقوقه  ممارسة  عىل  املواطن  وتشجيع  اآلخرين،  احرتام  عىل  وتدريبه  الياباين، 

وواجباته كاملة، مع شعوره التام بأن حريته غري منقوصة.

نطاق  عىل  املعارصة،  اإلنتاج  مراكز  تطور  بني  قوية  روابط  برزت  آخر،  جانب  عىل 
واسع، وتعّد اليابان يف طليعة الدول املتطورة، التي وظفت يف الرأسمل البرشي، فل تقترص 
سنوات الدراسة عىل املدارس بل تستمر طوال سنوات العمل واإلنتاج، حيث خيضع العمل 
واإلداريون إىل دورات مكثفة، للطلع عىل كل جديد يف جمال عملهم، ما ينعكس بشكل 

إجيايب عىل عملية اإلنتاج يف مجيع مراحلها . 

العلمي،  البحث  عىل  والباحثني،  الطلبة  اليابانية  اخلاصة  الرشكات  شجعت  بدورها، 
املتطورة، فالباحث  الدول  به  اليوم من أرقى ما تقوم  الثقايف والفني، الذي بات  واإلبداع 
جانب  من  تامة  برعاية  ويتمتع  املتطورة،  العلمية  الكفاءة  ذوي  من  هو  املتميز،  الياباين 
مؤسسات الدولة، ومن كثري من الرشكات اخلاصة يف آن واحد. ونتيجة الدعم غري املحدود 
للطاقات العلمية اإلبداعية يف خمتلف العلوم العرصية والتطور التكنولوجي واالكتشافات 
العلمية، أصبحت مراكز األبحاث اليابانية يف طليعة مراكز البحث العلمي العاملية، وبشكل 
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خاص يف جمال التنمية البرشية املستدامة. وتوظف املؤسسات الرسمية واخلاصة يف اليابان 
نسبة عالية  من موازنتها عىل األبحاث العلمية، وتكاد تكون بني النسب األعىل يف العامل.

وحافظت اليابان عىل تقاليدها اإلجيابية املوروثة، مع االنفتاح التام عىل العلوم العرصية، 
وباتت جامعاهتا تنافس أرقى اجلامعات العاملية، من حيث مستوى التعليم، وختريج عاملني 
ا  يف خمتلف جماالت اإلنتاج، والتوظيف، وإعداد إداريني أكفاء لسوق العمل. وبرزت مؤخراً
ا عرصية متطورة، وتشارك بكثافة يف الثورات العلمية  قيادات شابة متخصصة متتلك علوماً
والتقنية، واإلعلم واإلعلن، وبات علمء اليابان حيصدون سنوياًا جوائز عاملية، منها جوائز 

نوبل يف خمتلف االختصاصات العلمية العرصية والتكنولوجيا املتطورة.

ا،  وتلعب الثقافة اليابانية الدور األسايس يف نشاط الدولة والقطاعني العام واخلاص معاً
تكاملية،  بصورة  واملالية  واالجتمعية  واالقتصادية  الثقافية  املؤسسات  مجيع  مستوى  عىل 
ومناقبية  عالية  بكفاءة  أفرادها  يتمتع  ا  جداً متطورة  إلدارة  ا  متقدماً ا  أنموذجاً اليابان  وتعّد 
أخلقية، وهلا دور بارز يف بناء دولة تنموية ترعى الثقافة واإلبداع، وهناك نمذج ال حرص 
املعرفة،  جمتمع  بناء  جمال  يف  اليابانية  واملؤسسات  الدولة  به  تقوم  ما  تام  بوضوح  تظهر  هلا 

وتشجيع التعليم، والبحث العلمي، واإلبداع يف خمتلف املجاالت.

وقد بنى اليابانيون مراكز أبحاث، وجامعات خاصة بالطلبة املتفوقني، حيث توضع هلم 
برامج دراسية خاصة، هبدف اكتشاف مواهب الطلبة، وقدراهتم الذاتية؛ لتطويرها وتأمني 

الرشوط املادية والتكنولوجية امللئمة لتفتحها وإبداعها. 

اليابان عىل  اخلاصة يف  الرسمية والرشكات  املؤسسات  تنفقه  ما  أن  ليس من شك، يف 
تشجيع الطلبة، والباحثني، والبحث العلمي، واإلبداع الثقايف والفني، يكاد يكون من أرقى 
ما تقوم به مجيع الدول املتطورة، وهتلل وسائل اإلعلم اليابانية حلصول باحثني يابانيني عىل 
ا بالدور البارز الذي يلعبه نظام  ا عاملياًا رصحياً جوائز نوبل يف جماالت عدة، ما يشكل اعرتافاً
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التعليم الياباين، يف خمتلف مراحله، ودور مراكز األبحاث اليابانية يف  جماالت إنتاج العلوم 
والتكنولوجيا املتطورة وصناعة الروبوت أو اإلنسان اآليل. 

دعم  رضورة  عىل  نصت  رصحية  توجيهات  املتعاقبة،  اليابانية  احلكومات  وأصدرت 
الذين  اإلنسانية،  املعرفة  حقول  خمتلف  ويف  األعمر،  خمتلف  من  اليابانيني،  الباحثني  مجيع 
يمتلكون طاقات مميزة يمكن أن تؤهلهم لنيل جوائز عاملية، وبشكل خاص جائزة نوبل، 
التعليم  املعرفة، وتشجيع  بناء جمتمع  واخلاصة، عىل  الرسمية  اليابانية،  املؤسسات  وحثت 
يف  املعرفة  جمتمع  فتطور  املجاالت،  خمتلف  يف  والفني  الثقايف  واإلبداع  العلمي،  والبحث 
اليابان، وفق مقوالت علمية جديدة تتلءم مع طبيعة عرص العوملة، ووظفت نسبة مهمة من 
املوازنة السنوية الكتساب العلوم العرصية والتكنولوجيا املتطورة، وتوطينها واإلبداع فيها، 
ا للدولة التنموية التي قامت عىل القوة البرشية املنتجة، وساندهتا  ا فذاً فقدمت اليابان أنموذجاً
دبلوماسية ناعمة كان هدفها األسايس تنشيط العلقات االقتصادية والثقافية واألكاديمية 

وغريها.

شدد املستعربون اليابانيون الرواد عىل رضورة رؤية تاريخ الشعوب العربية واإلسلمية 
وثقافاهتا بعيون يابانية، وليس استرشاقية غربية، وأرصوا عىل تعزيز التواصل اإلنساين مع 
الياباين، ومعه غالبية دول  العربية وإقامة حوار مبارش معهم، فاالقتصاد  مثقفي الشعوب 
إمدادات  مصادر  تأمني  عىل  حرصية،  شبه  بصورة  يعتمد،  يزال  ما  آسيا،  ورشق  جنوب 
الرباغمتية  من  بكثري  العامل  دول  مجيع  مع  اليابان  سياسة  متيزت  لذلك،  نتيجة  الطاقة. 
لتأمني مصادر الطاقة ملصانعها، واألسواق املفتوحة لسلعها التجارية، والتوظيف املجزي 

لرساميلها الوفرية.

بالصدور  املستمرة  األوسط  الرشق  لدراسات  اليابانية  اجلمعية  أبحاث جملة  وأظهرت 
قطعت  واإلسلمي  العريب  العاملني  عن  اليابانية  الدراسات  أن  سنة،  وعرشين  ست  منذ 
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باإلمكان  يعد  مل  بصورة  الياباين،  االستعراب  خصوصيات  بلورة  طريق  عىل  ا  بعيداً ا  شوطاً
بمواقف سلوكية خاصة من جانب  تتميز  دراسات  أمهيتها، وهي  من  التقليل  أو  جتاهلها 
ا لتاريخ الشعوب  الباحثني اليابانيني، احلريصني عىل تقديم دراسات علمية تظهر فهماً معمقاً

العربية واإلسلمية وحضاراهتا.  

النمور  ودول  اليابان  يف  املعرفة  جمتمع  بناء  جمال  يف  املستفادة،  الدروس  أهم  لعل 
األمية،  مشكلت  ومكافحة  مراحله،  خمتلف  يف  بالتعليم  املكثف  االستثمر  هو  اآلسيوية، 
اليابان  وتقدم  عالية.  بوترية  العلمي  والبحث  والعمل  التعلم  مستوى  وحتسني  والبطالة، 
الطبقة الوسطى، إىل ما  اقتصادية صلبة وتوسيع  بناء معجزة  إجابات مقنعة فعلاً عن رس 
يزيد عىل 92% من السكان، وذلك خلل فرتة زمنية قصرية، وتقدم جتربة التحديث اليابانية 
ا مهمة للعرب، بعد أن استفادت منها الدول اآلسيوية، التي مجعت، بصورة إبداعية،  دروساً
بني األصالة واحلداثة، من دون أن يطغى أحدمها عىل اآلخر، واستمر جمتمع املعرفة يتبلور 
بأشكال جديدة يف اليابان، التي شهدت نسبة نمو عالية خلل سنوات طويلة، إىل أن بدأت 
مظاهر األزمة تظهر عليها منذ العام 1993، وتم توظيف قسم مهم منها يف جماالت اكتساب 

العلوم العرصية والتكنولوجيا املتطورة. 

األمية  ملحاربة   %0.5 تتجاوز  ال  جدا  ضئيلة  نسبة  فتوظف  العربية،  املجتمعات  أما 
واكتساب  العلمي،  البحث  مراكز  وتطوير  وبناء  العرصية،  العلوم  ونرش  املتزايدة، 
بناء جمتمع  تساهم يف  هزيلة ال  نسبة  فيها، وهي  واإلبداع  وتوطينها  املتطورة  التكنولوجيا 

للمعرفة قادر عىل مواجهة حتديات عرص العوملة. 

مثقفي  مع  مرصاعيه  عىل  احلوار  باب  فتح  إىل  باستمرار،  اليابانيون،  املستعربون  ودعا 
إبعادها  أو  العربية واإلسلمية،  مجيع الشعوب اآلسيوية، ورفضوا بشدة جتاهل الشعوب 

عن القرارات املصريية التي تطال ثقافاهتا. 
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ا يف عرص العوملة، ومل تقبل  ا متقدماً وعرب احلوار اإلجيايب البناء، حتاول اليابان أن تتبوأ موقعاً
الغرب  ا عىل  الثقافية ليست حكراً فالعوملة  الغرب عليها من مقوالت وثقافات،  ما فرضه 
واألمريكية  واألفريقية  اآلسيوية  الثقافات  تتسع جلميع  بل  فقط،  الغربية  الثقافات  أو عىل 
ذات  املقوالت  من  كثري  يف  الثقافات  تلك  مع  اليابانية  الثقافة  وتشرتك  وغريها،  اللتينية 
املجال  يف  وليربالية  الثقايف،  املجال  يف  إنسانية  أكثر  عوملة  لبناء  املشرتك؛  اإلنساين  الطابع 

االقتصادي، ومتعددة األقطاب يف املجال السيايس.

واليابانية ضمن  العربية  الثقافية  املؤسسات  بني  التفاعيل  الثقايف  احلوار  ا، متحور  عموماً
مسارين:

األول: تعزيز العلقات الثقافية بني اليابان والعامل العريب، تزامناًا مع التطور الكبري الذي 
تشهده العلقات االقتصادية واملالية والسياحية واالجتمعية بني البلدين. 

املدن،  العربية واليابان يف كربى  للدول  املتبادل  الثقايف واحلضاري  الوجه  إبراز  الثاين: 
الثقافة يف العامل. واهلدف منها تعزيز التعاون بني  ومنها مراكز تصنيع التكنولوجيا وإنتاج 
العامل العريب واليابان، من  خلل تكثيف اجلهود التعليمية والبحثية لألكاديميني واملبدعني 

العرب، يف األوساط األكاديمية واإلبداعية يف اليابان.

مطردة  بصورة  اليابان  يف  أوسطية  والرشق  العربية  الدراسات  تطورت  لذلك،  نتيجة 
يف السنوات القليلة املاضية، عىل طريق تعزيز العلقات الثقافية بني العامل العريب واليابان، 
العربية  الثقافية  واملراكز  اجلامعات  بني  األكاديمية  الروابط  لتعزيز  واسعة  ا  آفاقاً وفتحت 
ا خلصوصية الساحة األكاديمية والثقافية اليابانية وصعوبة التواصل معها،  واليابانية. ونظراً
لتعريف  العلمية  السبل  أفضل  اختيار  من  بد  ال  فيها،  املعقدة  اإلدارية  النظم  خارج  من 
من  واسع،  نطاق  عىل  ونرشها  واإلسلمية،  العربية  الثقافة  يف  املضيئة  باجلوانب  اليابانيني 

خلل مؤسسات املجتمع الياباين، الرسمية منها واخلاصة.  
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وتزايد، بصورة سنوية، عدد املؤمترات الثقافية املشرتكة التي عقدت حتت عنوان »احلوار 
العريب ـ الياباين« أو  »احلوار الياباين مع العامل اإلسلمي«، إىل جانب ندوات ال حرص هلا 
تضم باحثني من العرب واليابانيني، تتناول موضوعات متخصصة هتم اليابان ودولة عربية 
والتعاون  اإلعلمي  التواصل  بناء  عىل  املتخصصة  الندوات  فساعدت  أكثر،  أو  واحدة 
اإلجيايب بني الباحثني العرب واليابانيني املهتمني بمستقبل منطقة الرشق األوسط، والعمل 
النظرة  وتصويب  اجلانبني،  بني  الثقافية  العلقات  لتعزيز  وإعلمي  ثقايف  تيار  بلورة  عىل 
اخلاطئة واملتبادلة، وكانت الكلمت التي تلقى يف تلك املؤمترات تشدد عىل أن احلوار الثقايف 
قديمة  تارخيية  صلت  لوجود  ا  نظراً ينقطع،  لن  واإلسلمي  العريب  والعاملني  اليابان  بني 
والثقافية  والسياسية  االقتصادية  الصعد  خمتلف  عىل  اخلربات  تبادل  مع  بينهم،  ومتجددة 

والبعثات العلمية.

والراحة،  لألمن،  ا  توفرياً املجتمعات  أكثر  من  اليوم،  املعارص،  الياباين  املجتمع  يعّد 
االقتصادية.  والبحبوحة  الوظيفي،  واالستقرار  االجتمعية،  واخلدمات  العمل،  وفرص 
وتبنت حكومات اليابان املتعاقبة سياسة عقلنية قامت عىل رفض مبدأ الثأر أو االنتقام، 
العمل  قيم  ونرش  الياباين،  للمواطن  واالجتمعي  االقتصادي  الرفاه  حتقيق  عىل  وعملت 
اجلمعي، مستندة إىل حب الياباين لوطنه واستعداده الدائم للتضحية يف سبيله، والتمسك 

بالقيم اليابانية املوروثة، وتشجيع اآلداب والفنون والثقافة والعلوم العرصية. 

وعرف عن الياباين الصدق، واالستقامة يف العمل، واالحرتام الشديد للوقت، والتفاين 
من دون حدود للمؤسسة التي يعمل فيها، وإنتاج أفضل السلع القادرة عىل املنافسة دولياًا.

التوترات  المتصاص  أمان  كصمم  الوسطى  الطبقة  توسيع  عىل  اليابانيون  وحرص 
بأن  اليوم  احلاد، ويفاخرون  الطبقي  االنقسام  باملجتمعات ذات  التي تعصف  االجتمعية، 
النسبة املرتفعة جدا للطبقة الوسطى لدهيم سامهت يف بناء جمتمع مستقر منذ هناية احلرب 
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الديموقراطية،  ثقافة  الدفاع عن  ما ساعد عىل ترسيخ مقوالت  الثانية حتى اآلن،  العاملية 
خاصة  األخرى،  الثقافات  مع  اإلجيايب  والتفاعل  اجلوار،  وحسن  الشمولية،  والتنمية 
الثقافات،  ورصاع  العنرصي،  والتمييز  والسيطرة  العنف  مقوالت  ونبذ  منها،  اآلسيوية 
وختلت اليابان هنائياًا عن ثقافة العنف الدموي، التي أفضت إىل السيطرة العسكرية والنزعة 
الشمويل  والتحديث  الديموقراطية،  إىل  تدعو  سلمية  ثقافة  وتبنت  التوسعية،  اإلمربيالية 
ا لألسس  ألهداف مدنية، واملشاركة النشطة يف بناء نظام عاملي جديد، عىل أسس مغايرة متاماً

السابقة التي كانت تشجع احلروب أو متنع انفجارها.

القوة  وباتت  املجاورة،  اآلسيوية  الدول  مع  التارخيية  اخللفات  هتدئة  يف  ونجحت 
القوى  الناعمة ركيزة صلبة إلحداث تبدالت عميقة يف دول اجلوار اآلسيوية. وتتخوف 
حتم  سيعيق  ألنه  العسكري؛  املجال  يف  بكثافة  التوظيف  إعادة  من  اليابانية  الديموقراطية 
ا للحساسية املفرطة لدى الدول اآلسيوية من استخدام  دمج اليابان يف حميطها اإلقليمي، نظراً

التكنولوجية اليابانية يف جتارة األسلحة عىل املستوى العاملي.

هكذا، سامهت اسرتاتيجية القوة الناعمة السلمية، يف جتديد ركائز النهضة اليابانية، عىل 
خدمة  يف  التحديث  من  بدالاً  املجتمع،  خدمة  يف  التحديث  مقوالهتا:  أبرز  عقلنية  أسس 
النزعة التوسعية العسكرية، وتبنت احلل السلمي للمشكلت املوروثة وبناء التاريخ احلافز، 
بدال من االنتقام الذي يستعيد مآيس التاريخ، فأفضت تلك االسرتاتيجية إىل بروز تبدالت 

جذرية يف بنى اليابان االقتصادية واالجتمعية والسياسية والثقافية واإلعلمية.

ونتيجة تلك التبدالت، باتت سياسة تنمية القوة الناعمة بصورة مستمرة، بطاقة مرور 
ممتازة لدخول اليابان يف العوملة كدولة فاعلة فيها، من دون أن تتلقى الكثري من سلبياهتا التي 

خضعت هلا الدول النامية، الكبرية منها والصغرية.



مسعود ضاهر

155

مالحظات ختامية
تعّد اليابان، اليوم، واحدة من أكرب الدول الصناعية والتقنية احلديثة يف العامل املعارص. 
ا، متكنت من ابتداع حلول لكثري من مشكلهتا الداخلية، يف  وبفضل تقنياهتا املتطورة جداً
عىل  التصنيع  يف  رئييس،  بشكل  تعتمد،  وهي  والتقنية،  واهلندسية  العلمية  املجاالت  شتى 
أبوظبي  من  املستورد  النفط  خاصة  اخلليجي،  التعاون  جملس  دول  من  املستوردة  الطاقة 

والسعودية، والغاز القطري املسيل، وحتتاج  إىل أسواق املنطقة لتسويق منتجاهتا. 

يف الوقت عينه، حتتاج املنطقة العربية إىل تقنيات اليابان املتطورة جدا لتنمية مواردها، 
وتوفري حلول لكثري من معضلت النمو واإلنتاج بكفاءة، كم حتتاج اليابان إىل الطاقة العربية 

لتحريك مصانعها. 

سؤال  يطرح  العربية،  والدول  اليابان  بني  االقتصادية  العلقات  تطور  دراسة  عند 
العرشين أسرية  القرن  اليابانية طوال  العربية  العلقات  بقيت  ملاذا  املجال:  أسايس يف هذا 
شعار واحد: النفط اخلام العريب مقابل السلع االستهلكية اليابانية؟ وبالتايل: هل يمكن أن 

يؤسس شعار جتاري بحت لعلقات ثقافية وسياسية متطورة يف عرص العوملة؟ 

جتارب  ومن  اليابان،  يف  التحديث  جتربتي  من  االستفادة  حياولوا  مل  العرب  أن  احلال، 
الشعوب اآلسيوية الناجحة، علم أن دراسة تلك التجارب تقدم الكثري من الدروس لبناء 
هنضة عربية جديدة؛ ألهنا تقع خارج دائرة املركزية األوروبية واألمريكية، التي يعاين العرب 
من التبعية شبه الدائمة هلا. وعىل الرغم من وفرة املصالح اليابانية والغربية يف العامل العريب، 
ا إلقامة مصانع للسيارات،  مل حياول العرب االستفادة من التكنولوجيا اليابانية املتطورة جداً
أي  يعتمدوا  الكومبيوتر وغريها، ومل  أو صناعة  الطبية،  املواد  أو  الكهربائية،  األدوات  أو 
شكل من أشكال توطني التكنولوجيا اليابانية عىل األرايض العربية، وما تزال هذه السياسة 
معتَمدة يف مجيع الدول العربية، وال تقترص فقط عىل عدم االستفادة من توطني التكنولوجيا 
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يف  املتطورة  التكنولوجيا  مصادر  كل  من  االستفادة  جتاهل  تشمل  بل  فحسـب،  اليابانيـة 
العامل. 

املتطورة وليس توطينها  التكنولوجيا  العريب أسري شعار »استرياد سلع  العامل  يزال  وما 
وتطويرها كمدخل ال غنى عنه لإلبداع فيها«.

يف العقد األول من القرن احلادي والعرشين، مل تعد السياسة اليابانية يف الوطن العريب 
يف  احلروب  جتدد  منع  هاجس  بل  اليابانية،  بالسلع  العريب  النفط  مبادلة  هاجس  تعيش 
انفجار  وبعد  جدا.  عالية  نسبة  فيها  األمريكي  العسكري  الوجود  بلغ  التي  املنطقة،  هذه 
االنتفاضات العربية، ال ختفي اليابان هواجسها اجلديدة جتاه  أمن هذه املنطقة واستقرارها، 
التي ما تزال تعّد أكرب منطقة احتياط نفطي يف العامل لعقود عدة مقبلة، وبالتايل، يظل مستقبل 

العلقات االقتصادية العربية ـ اليابانية، رهناًا بتعزيز العلقات البينية. 

ا العريب منه. كم  وما تزال اليابان تعتمد، عىل نحو كبري، عىل نفط الرشق األوسط، خصوصاً
أن اقتصاد دول جنوب ورشق آسيا، يعتمد، بنسبة كبرية، عىل أسواق دول الرشق األوسط، 
من  عدد  مع  االقتصادية  اليابان  علقات  تطورت  ذلك،  إىل  ا  استناداً منها.  العربية  خاصة 
الدول العربية؛ لتصبح اسرتاتيجية مع بعض دول اخلليج النفطية كالسعودية، والكويت، 
االقتصاد  يف  األمهية  البالغة  املنطقة  هذه  يف  املستمر  الرصاع  أن  إال  واجلزائر،  واإلمارات، 
اخلسائر  بعد  خاصة  العربية،  املنطقة  يف  الياباين  املايل  للتوظيف  ا  كبرياً ا  إرباكاً يثري  العاملي، 
الكبرية التي منيت هبا اليابان يف عقدي الثمنينيات والتسعينيات، وتفضل اليابان التوظيف 
يف املناطق املستقرة والبعيدة عن النزاعات الداخلية واحلروب اإلقليمية، فالتوظيف املايل 
اىل  إضافة  األمد،  طويل  االستقرار  اىل  أوالاً  حيتاجان  املتطورة،  التكنولوجيا  ونقل  املربح، 
تدريب القوى البرشية عىل اإلنتاج، لكن مقتل عرشة رهائن يابانيني مطلع العام 2013 يف 

اجلزائر، أحدث صدمة كربى للحكومة وللرشكات اليابانية.
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ا،  إن آفاق التعاون االقتصادي والسيايس والثقايف بني العرب واليابانيني باتت واسعة جداً
وثمة رغبة حقيقية لدى اجلانبني يف تعميق التفاعل املشرتك عىل أسس سليمة، فالعلقات 
ا وتنمو بصورة مذهلة، فيم بقيت  التجارية بني اليابان ومجيع الدول العربية باتت متينة جداً
علقاهتم الثقافية واألكاديمية ضعيفة، وعىل ذلك، فإن املحصلة النهائية للعلقات الثقافية 

ا إىل مستوى علقات العرب الثقافية مع أوروبا وأمريكا. ا قياساً متواضعة جداً

احلادي  القرن  من  األول  العقد  هناية  يف  العربية،  اإلنسانية  التنمية  تقارير  وكشفت 
والعرشين، عن أوجه القصور والتحديات السياسية التي تواجه العرب يف املرحلة الراهنة، 
منها أن بناء جمتمع املعرفة العريب القادر عىل احلوار اإلجيايب مع اآلخرين، خاصة اليابانيني 
والفردية، وممارسة  العامة  احلريات  احرتام  أبرزها  ثابتة وسليمة،  إىل ركائز  بحاجة  منهم، 
الديموقراطية السليمة، ودور املواطن احلر يف التنمية البرشية املستدامة، كم أن بناء التنمية 
الدائم  االحرتام  هي:  كربى،  مهام  ثلث  إنجاز  يستوجب  العريب  الوطن  يف  اإلنسانية 
للحقوق واحلريات اإلنسانية، يف إطار احلكم الصالح، ومتكني املرأة العربية وحترير طاقاهتا 
يف إطار من املساواة والعدل واإلنصاف، وتكريس اكتساب املعرفة وتوظيفها يف األنشطة 
املجتمعية كافة. وقد آن األوان لصناع القرار يف الوطن العريب، أن يستفيدوا من مقوالت 
ا المتلك  النهضة اليابانية، واالنتقال إىل حداثة سليمة حتمي الرتاث ، وتفتح الباب واسعاً

العلوم العرصية والتكنولوجيا املتطورة يف آن واحد. 

تبدو  وهكذا  اليابان،  مع  الثقافية  العلقات  من  جديدة  مرحلة  العرب  بدأ  ا،  عموماً
ظروف جتديد النهضة العربية مؤاتية يف زمن االنتفاضات الشبابية العربية من جهة، واتساع 
بني  اليومي  التفاعل  وبات  أخرى،  جهة  من  واليابان  العرب  بني  االقتصادية  العلقات 
الفردية  التسويق، والزيارات  اليابانيني والعرب، عرب الرشكات، واملصانع، ومراكز  آالف 
واجلمعية، والبعثات العلمية والثقافية، والوفود السياحية، والفرق الفنية، ومراكز التدريب 
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االهتمم  من  ملزيد  ا  منطلقاً وغريها،  واملسموعة،  واملرئية  املكتوبة  اإلعلم  وأجهزة  املهني، 
الثقايف املتبادل بني اجلانبني. 

ا من الباحثني اليابانيني والعرب، بات يدرك أمهية العلقات الثقافية يف  كم أن جيلاً جديداً
تعزيز الروابط االقتصادية واالجتمعية القائمة بينهم، والعمل عىل تطويرها يف املستقبل، بم 
خيدم  املصالح احليوية املشرتكة. وتزايد عدد املؤسسات الثقافية التي ترعى شؤون العلقات 
يف  ملحوظة  بصورة  اليابان،  مع  والعلمية  واألكاديمية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
السنوات اخلمس املاضية، وهي متد منظمي املؤمترات العربية مع اليابانيني بشحنة عاطفية 

كبرية من التفاؤل، لبناء حوار إجيايب من التفاعل الثقايف يف املستقبل القريب.



عبلة حممود أبو علبة

159

السياسـيـــــــــــــــة  االستقطـــابـــــــــــــــات 
والثنائيــــة فــــــي الوطـــــــــن العربـــــــي

عبلة حممود أبو علبة *

تأيت أمهية تناول ظاهرة االستقطابات السياسية والثنائية يف الوطن 
االنتقالية  التارخيية  املرحلة  جتليات  أحد  تشكل  بصفتها  العريب، 
البلدان  من  عدد  يف  حديًثا  حادة  بصورة  تفاقمت  وقد  الراهنة. 
العربية، التي تشهد رصاعات دموية مريرة، خصوًصا وأهنا تستند 

إىل  االنحيازات الفئوية: العرقية أو الدينية أو الطائفية.

وعلينا أن نسجل هنا ابتداًء، أننا نتحدث عن االستخدام السيايس 
وفعل  مفهوم،  إىل  وصواًل  الطائفية  االنتامءات  وتوظيف  للدين، 

الطائفة السياسية.

التعدد  يشكل  مل  ملاذا  اآليت:  املرشوع  السؤال  باملرصاد  يقف  وهنا 
العرقي والديني والطائفي سببًا للحروب الداخلية، يف مرحلة بناء 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ 18 كانون الثاين 2016.
*  األمني األول حلزب الشعب الديمقراطي األردين »حشد«.
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الدولة الوطنية العربية قبل أكثر من نصف قرن من الزمان؟ بينام  ترتكز اسرتاتيجية إدامة 
االنحيازات  أشكال  وكل  والطائفية،  الدينية  الفتن  إثارة  عىل  اآلن  املفتوحة  احلروب  هذه 

الفئوية األخرى؟

نؤكد بداية، أن سؤال اهلوية والبحث عن اهلوية الوطنية، كان أبرز ما أنتجته التحوالت 
االجتاهات  بني  التحوالت،  هذه  بداية  مع  جدي  رصاع  ودار  األخرية،  العربية  السياسية 
السياسية التي ال تستند أساًسا يف برناجمها، إىل فكرة االنتامء للوطن، ال بل إن الوطن بالنسبة 
اإليديولوجيا  أسس  عىل  السياسية  السلطة  لفرض  ميدان  هو  االجتاهات  هذه  ألصحاب 
العابرة للقوميات، وبني االجتاهات األخرى التي نشأت ثقافتها عىل أساس االنتامء للوطن، 

والدفاع عن استقالله وتنميته وتطوره.

وبني هذا وذاك، كان هناك مجهور عائم، واسع، موزع عىل الفئات االجتامعية املتوسطة 
والفقرية حتديًدا، يعاين األمّرين بسبب غياب احلقوق السياسية واملعيشية العادلة يف وطنه 

الذي حيب.

املواطنة  بحقوق  واإلقرار  بالتغيري  طالب  الذي  هو  بامتياز،  الوطني  اجلمهور  هذا 
املتساوية، يف إطار املفهوم املسلم به لالنتامء للوطن، ويف إطار الربط الرضوري بني تنمية 
أوضاع املجتمع، عىل أساس مفاهيم العدالة واملساواة واحلريات العامة، وبني احلفاظ عىل 

الوطن آمًنا، مستقًرا ومزدهًرا.

نحو  السلمي  التحّول  مرحلة  يف  وقعت  التي  احلاّد  واالنكفاء  الرتاجع  حالة  وبسبب 
الديمقراطية، بدأت الرصاعات تأخذ منحى آخر، بعيًدا عن مصالح الوطن واالنتامء للهوية 

الوطنية اجلامعة واملوحدة.

وهناك أسباب كثرية تدعونا لتناول هذا املوضوع، عىل رأسها مسؤوليتنا مجيًعا يف احلفاظ 
والدفاع عن فكرة الوطن، يف مواجهة تراجع دور الدولة الوطنية واهلوية العربية؛ إذ شكل 
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كل منهام مصدًرا للنهضة واإلبداع، بعد بدء زوال االستعامر العسكري عن البلدان العربية 
تباًعا، والذي امتّد من هناية األربعينيات.. حتى أوائل الستينيات من القرن املايض.

لكن الدرس األهم الذي تعلمناه مجيًعا، هو أن بناء الوطن واهلوية الوطنية، ال يمكن 
أن ُيعّد وحده مصدرًا لالستقرار واألمان؛ بل إن عوامل استقرار الوطن ترتبط بالرضورة 
بمدى قدرة النظام السيايس وجاهزيته لرتسيخ الدساتري الديمقراطية والقوانني العادلة التي 
ومحايتها،  صيانتها  عىل  وتعمل  أشكاهلا،  بمختلف  بالتعددية  وتقّر  املواطنني،  بني  تساوي 

بعيًدا عن سياسة املحاصصة املدمرة، كام جرى وجيري يف بلدان عربية عديدة.

العامل  يف  الرصاعات  توجيه  عىل  التأثري  شديدة  خارجية  عوامل  توجد  أنه  املؤكد  من 
وجه  عىل  والسياسية  االقتصادية  االسرتاتيجية،  املصالح  تشابك  بسبب  وذلك  العريب، 
االجتامعية  القوى  ودور  الداخيل  الوضع  عىل  هذه،  مداخلتي  يف  سأركز  لكني  التحديد، 

والسياسية املحلية يف تغذية ظاهرة االستقطاب السيايس احلاّد يف املنطقة العربية.

تراوحت سياسات األنظمة احلاكمة، عىل امتداد عقود من الزمن، يف إدارة التنوع الديني 
حتصني  دون  من  االجتامعي،  التعايش  أو  السياسية،  املحاصصة  بني  والعرقي،  والطائفي 
قانوين قائم عىل احلقوق املتساوية، أو تكريس الوالءات واالستخدام السيايس ملكونات هذا 
التنوع، حسب طبيعة األنظمة السياسية وتبايناهتا، وخصوصية كل منها يف البلدان العربية.

تبنت  التي  تلك  حتى  ـ  العربية  السياسية  األنظمة  معه  فتعاملت  السيايس،  التنوع  أما 
بعد  ما  األوىل  املراحل  جتاوز  يف  كبري  فضل  هلا  وكان  االستعامر  ضد  حتررية  قومية  برامج 
التحرر الوطني ـ تعاملت بالرفض وعدم اإلقرار أو التسليم بالتعددية السياسية، ويف هذا 
واحتكار  املساواة  وعدم  التمييز  عىل  قائمة  مبارشة  استبدادية  عالقات  تكّرست  النطاق 

السلطة والثروة.

لقد كان هلذا التاريخ الطويل من االضطهاد السيايس وإنكار اآلخر، تأثري بالغ وعميق 
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للتفتت  الرسيعة  وقابليتها  مكوناهتا،  وتصدع  العربية  املجتمعات  وهشاشة  ضعـف  عىل 
واالشتعال، عىل الرغم من وجود عوامل ثقافية ودينية وتارخيية عريقة مشرتكة بني مكوناهتا 
االجتامعية، ومع ذلك فنحن نشهد اآلن كل هذه التصدعات، وهذا العجز القائم يف عدم 
قدرة املجتمعات العربية عىل الدفاع عن نفسها وكياهنا، يف مواجهة عمليات التدمري خمتلفة 

األشكال واملصادر.

وجرى هتريب فكرة الوطن واهلوية الوطنية، يف هذه الفوىض العارمة والتداخل الشائك 
الذي نشهد فصوله التدمريية يوًما وراء يوم، وجتري اآلن حماوالت حممومة إلحالل اهلويات 
من  عديدة  فئات  تنحاز  وعي،  دون  من  أو  وبوعي  اجلامعة،  الوطنية  اهلوية  حمل  الفئوية 
املجتمع للهوية الفئوية، بآليات فكرية وسياسية متخلفة، أو من خالل املواجهة بالّسالح، 
الطعن  االجتامعي عىل أسس سلمية ومرشوعة، جيري  للرصاع  االعتبار  إعادة  من  وبداًل 
اآلن يف مرشوعية املطالب واحلقوق التي طالبت املجتمعات العربية باسرتدادها من أنظمة 
االحتكار والقمع ومصادرة احلريات، واالدعاء أن الثورات العربية هي السبب يف كل هذه 

املصائب اجلارية حولنا.

أجد من املناسب هنا تظهري العنارص اآلتية يف احلياة السياسية العربية، قبل بدء ثورات 
الشعوب العربية األخرية:

* كان النسحاب الدولة من وظائفها الرئيسة جتاه جمتمعها، يف جماالت الصحة والتعليم 
هيكلة  وإعادة  الداخلية،  الرصاع  معادالت  تغيري  يف  حاسم  تأثري  االجتامعية،  والضامنات 
اجلديد  العاملي  النظام  فرضها  جديدة  انحيازات  وضمن  جديدة،  أسس  عىل  املجتمعات 
الوظائف،  هذه  من  الدولة  انسحاب  أدى  ولقد  الدويل(.  النقد  )صندوق  املالية  وأدواته 
هذه  بسبب  كثريًا  عانت  عديدة  اجتامعية  قوى  وجود  وإنكار  األمني  الدور  تكريس  إىل 
السياسات، التي أدت إىل عزلة وثنائية من نوع خاص يف املجتمعات العربية، وهي ثنائية: 
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املجتمع  مقابل  النظام،  هذا  من  مستفيدة  حمدودة  اجتامعية  فئات  ومعها  احلاكمة  السلطة 
بفئاته التي تعاين جراء هذه السياسات.

* العنرص الثاين املرتبط باجلانب األول هو جتاهل األنظمة السياسية حلّل الرصاعات، 
التطور  استحقاقات  ودفع  املجتمعات،  يف  اجلارية  الطبيعية  التحوالت  مع  التعامل  أو 
والتحديث، وبداًل من ذلك فقد حلت الرصاعات يف عدد واسع من البلدان العربية بإنكار 
الرصاعات  حل  مثل  القانون،  آلليات  بديلة  طرق  استخدام  أو  إلغائه،  أو  اآلخر  وجود 
القبلية يف اليمن والسودان مثاًل، عن طريق برامج مصاحلة اجتامعية وليس من خالل النظام 

القضائي.

وعندما نقول يف أدبياتنا السياسية: احلكومة ترفض اإلصالح، فإن ترمجتها تعني رفض 
التعامل مع املتغريات وإنكار حقوق اآلخرين، واإلمعان يف التمسك بالسياسات ذاهتا التي 

أدت إىل تدمري دول وأنظمة بصورة مأساوية.

الفضاء!  ويف  األرض  عىل  قوى  هناك  أن  جيدًا  ترى  أن  حتديًدا،  السياسية  القوى  عىل 
تلعب أدواًرا أساسية، عىل درجة عالية من األمهية واحلسم، بدياًل عن الدول نفسها، مثل:

ـ الرشكات العابرة للقارات.

ـ اإلمرباطوريات اإلعالمية.

القوى  هذه  من  ولكل  النقد،  صندوق  العاملية:  الرأساملية  للقوى  املالية  األدوات  ـ 
امتداداها وأدواهتا املحلية املدافعة عن سياساهتا وتوجهاهتا.

ـ تغييب دور الشعوب يف تقرير مصريها، وبدأت يف العرص احلديث يف إسقاط النظام 
مع  الليبي،  النظام  إلسقاط  األطليس  حلف  تدخل  ثم   ،2003 عام  العراق  يف  السيايس 
واالنتامءات  والتقاليد  والديانات  للثقافة  مريع  وإنكار  ذلك،  بعد  سيحدث  ملا  تام  جتاهل 

القومية ومسارات التاريخ، التي شكلت العامل العريب.
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هذا ما فعلته وتفعله القوى االستعامرية والليربالية اجلديدة يف القرن الواحد والعرشين، 
وال أعتقد أننا نختلف بشأنه، مهام تباينت آراؤنا ومواقعنا حيال هذا النظام العريب أو ذاك.

السهلة  السطحية  القراءة  إىل  تلجأ  والثقايف،  اإلعالمي  التواصل  وسائل  من  كثرًيا  إن 
الشعبية  واالحتجاجات  التظاهرات  عىل  اللوم  وإلقاء  بدايتها،  منذ  العربية  للتحوالت 
العميقة  السياسية  واألسباب  ودوافعها،  أسباهبا  إنكار  عدم  جيب  إذ  والسلمية؛  الواسعة 

واملرشوعة وكذلك التارخيية التي وقفت وراءها.

من  يومًيا  تأكل  والتي  القائمة،  الرصاع  جوانب  كل  حيال  حمايدين  سنكون  هل  لكن 
رصيد الوطن؟ ماذا علينا أن نفعل؟

املنددة  العالية  والديمقراطي خلف األصوات  النهضوي  الوطني  ملاذا خيتبئ مرشوعنا 
بالتدخالت اخلارجية فقط، دون أن تكلف نفسها عناء االنخراط يف املرشوع الوطني وآلياته 

الفعالة؟

حسب علامء عرب معروفني، من مثل ابن خلدون ومالك بن نبي، فإن »الغزو اخلارجي 
ال ينجح إال بمقدار تفكك الداخل، وإن مناعة املجتمعات وقدرهتا عىل جتاوز التخلف من 

داخلها مها خط الدفاع األول أمام االخرتاق اخلارجي«.

ويبقى أننا نحن مجيًعا مسؤولون أمام هذه التحديات، بالنهوض باملرشوع الوطني القائم 
عىل املساواة والعدالة واحلريات العامة.. ونحن مجيًعا مسؤولون جتاه هذا التغييب القرسي 

ملصالح الوطن ووحدته ومنعته أمام األجيال القادمة.
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العربــــــــــي: اإلعـــــــــــــــالم  حتديــــــات 
األردن منـــــوذجـــــــــًا

د . عصام سليمان املوسى *

 

دمج  تم  حني  تقريًبا،  قرن  ربع  قبل  الرقمي  االتصال  عرص  بدأ 
والتلفزية(،  واإلذاعية  )الصحفية  اإلعالمية  االتصال  قنوات 
عرب  رسائل  إرسال  العادي،  الفرد  بإمكان  وصار  ببعض،  بعَضها 

الطريق الرسيع واستقباهلا، من هاتفه إىل أي مكان يف العامل.

86و4  نحو   اآلن  األردن  يف  االنرتنت  مستخدمي  عدد  ويبلغ   
خلوي)1(،  خط  ماليني   10 حوايل  مع  يتعاملون  شخص،  مليون 
انتشار  بزيادة  أمهها  يتمثل  استحقاقات،  للرقمنة  أن  واملعروف 

املعرفة، وتوسيع دائرة احلرية.

 ونتيجة امتالك تكنولوجيا االتصال هذه، صار الفرد يكّرس وقًتا 
أطول لوسائل اإلعالم من أي عرص مىض.

ـ  ألقيت هذه املحارضة بتاريخ 9 كانون األول 2013.
*  أستاذ اإلعالم يف جامعة الريموك األردنية.
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إنجازات الرقمنة
تتمحور هذه اإلنجازات، يف النقاط اآلتية:

اجلهات  الرسالة من سيطرة  ، حيث حتررت   )Censorship( »الرقابة«  نظام  إسقاط   •
كلها، بام فيها احلكومة.

•  سامهت بنرش ما يمكن وصفه »املعلومة املتمردة« يف البلدان العربية.

ا مع قدوم صحافة إلكرتونية ال يمكن جلمها. • ازدادت خطورتهُ

• أسهمت يف قدوم ثورات »الربيع العريب«.

• حولت اإلعالم العريب إىل اتصال تباديل ال مجاهريي.

•  أوجدت مناًخا  جديًدا، ما يزال الكثريون يتساءلون عن طبيعته، غري أن أهم ما فيه، 
أن من ال يتقن لعبة االتصال الرقمي سيظل خارج الزمن، ولعل أبرز مثال عىل ذلك، 
ما نرش يف موسوعة »وكيبيديا«، من أن العرب ال حضور هلم يف نحو 366 مصدًرا 

إعالمًيا.

األصح  وربام  املواطن«،  »الصحفي  يسمى  ما  ظهور  اجلديد،  اإلعالم  جتليات  ومن 
»املنفعل«، الذي صار بوسعه، هباتفه اخللوي أو كامريته الصغرية، توثيق أي حدث جيري 
أمامه ونرشه عىل مواقع التواصل االجتامعي، أو غريها، مبارشة، وصار األمر شبيًها بواقع 

ميلء بانفالت إعالمي، اختلط يف الواقع اإلعالمي، والصحفي املختص بغري املختص.

غري أن احلرية اإلعالمية املرجوة، عىل الرغم من كل ذلك، مل تتبلور، ألن احلرية ثقافة، 
بالدرجة األوىل، حتتاج إىل تربية منذ الصغر، يف األرسة واملدرسة واملجتمع.



د. عصام  سليمان املوسى

167

يف ظل هذا املناخ الغامض، يربز السؤال: من هو الصحفي ـ اإلعالمي؟
الواقع، يمكن بلورة سامته، عىل النحو اآليت:

ممثَل  فيصبح  العام،  بالشأن  الصلة  ذات  املعلومات  ومعاجلة  بجمع  خمتص  مواطن   •
الشعب وضَمريه احلي... وواجبه الكشف عن احلقيقة ضمن إطار املصلحة الوطنية 

العليا، وإعالم اجلمهور هبا ومناقشتها معه.

• يقدم ثقافة مجاهريية بمستوى جيد، وهلذا جيب أن يكون مقتدًرا وصاحًلا واسع الثقافة، 
خادًما للحقيقة، ومنتمًيا لقوميته، باعتباره خط دفاع أول ملجتمعه.

أما التحديات، التي تواجه اإلعالمي اليوم، فتتمثل يف:

حتدي حرية التعبري، التي تعد أخطر التحديات يف املرحلة الراهنة، وهي أمر ال جيوز   .1
نا قد كممت قروًنا طويلة، حتى مل نعد نحسن  السكوت عنه؛ إذ من املعلوم أن أفواههُ

الكالم بلغة واحدة، فهناك، دوًما، لغة مزدوجة.

غري أن حرية التعبري، ما تزال متثل معضلة يف بالدنا؛ ألهنا جديدة علينا، وهي ثقافة مل 
نامرسها أصاًل يف بيوتنا ومدارسنا.

وقد أهُطلق مسار حرية التعبري، يف األردن، عام 1989، إثر هبة نيسان املعروفة التي أهنت 
األحكام العرفية، وتالها إجراء انتخابات نيابية، وإقرار قانون األحزاب عام 1992، فضاًل 
عن وضع قانون ليربايل للمطبوعات سنة 1993، لكن املشكلة التي واجهتنا، أن العديد من 
اإلعالميني، خاصة »املنفعلني« منهم، مل يلتزموا بأخالقيات العمل اإلعالمي وحرية التعبري 
نحو املجتمع، والتي من قيمها: حتري مصداقية األمانة، والتوازن، وتعددية املصادر، إضافة 
إىل االلتزام بحرية الفكر، والنزاهة، واحلياد، واملوضوعية، وعدم تشويه املعلومات، فضاًل 

عن احلفاظ عىل اخلصوصية، والنقد العقالين، واإلنصاف، واالنتامء للوطن والقومية.
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ويمكن بلورة التحديات، بنقاط خمترصة، عىل النحو اآليت:

1. حتدي التمسك بالقيم، لتقديم رسالة تنال االحرتام؛ ألن الكلمة مقدسة.

2. حتدي الثقافة اهلابطة: واجلدير ذكره، أن وسائل إعالِمنا، عىل وجه العموم، ختلو من 
تقديم الثقافة الرصينة الرزينة، وتعاين من الرتكيز عىل الرتفيه اهلابط، عىل األغلب.

وقد قال لورد جون ريث، اإلعالمي يف هيئة اإلذاعة الربيطانيةBBC ، إن  اإلكثار 
التي  اجلامهري  واهانة  االستخدام،  وإساءة  املسؤولية،  التخيل عن  يعني  الرتفيه،  من 
غري  سلوكيات  ويعلم  الوقت،  وهيدر  خيدر،  فالرتفيه  اإلعالمية،  الرسالة  ختدمها 

مرغوبة.

هي  الواقع  الوقت؟  طيلة  إذن،  إعالمنا،  وسائل  تيننا  أال  هنا:  املطروح  والسؤال 
بالشك  يتسم  مناًخا  إذ أوجدت  الالمسؤولية؛  نتائجها تفيش  إهانة مقصودة، ومن 

املشحون باالتام، وهو شك مغاير للشك الديكاريت.

رفْت الصحافة بالسلطة الرابعة، وهي والية جمازية تعني  3.  حتدي السلطة اخلامسة: عهُ
وخضعت  للمجتمع،  حماسبتها  تاركة  عنها،  واإلخبار  األخرى  السلطات  مراقبة 
والتفكري، وأوجد  التعبري  نظام سلطوي حّد من حرية  لنظامني:  تارخيًيا  الصحافة، 
عقاًل  وأوجد  والنقد،  والتعدد  التعبري  حرية  من  أعىل  ليربايل  ونظام  موجًها،  عقال 

منفتًحا.

»السلطة  بعضهم  دعاها  للخضوع،  قابلة  غري  بسلطة  أتى  اإلنرتنت،  قدوم  أن  غري 
اخلامسة«، ومتثلت باخلروج عن املألوف يف رفع سقف احلرية، وهكذا وقعنا فريسة 

سهلة أمام السلطة اخلامسة.

لكن هذه السلطة كان هلا الفضل يف رفع سقف النقد واملطالبات، ويف جانب آخر منها، 
اللياقة،  سقوف  جتاوزنا  فقد  االنرتنتية،  الرقمية  التكنولوجيا  استعامل  سهولة  ونتيجة 
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والكلمة  اإلشاعة  درب  ممهدة  املصداقية،  تعتمد  ال  إخبارية  بقصص  الفضاء  فامتأل 
اخلاوية والتهم اجلزافية، وبدا اجلو اإلعالمي منفلًتا ومتسًقا مع ثقافة الرتفيه.

وإيضاح  ارتقاء  ثقافة  لنرش  التقانة  نوظف  كيف  أمامنا،  املاثل  التحدي  يكون  وهنا 
لقضايانا؟

حروب  العرب  خاض  املايض،  القرن  مطلع  منذ  اإللكرتوين:  االستعامر  حتدي   .4
االستقالل؛ للخروج أواًل من التبعية العثامنية، ثم من االستعامر الغريب، لكنا سقطنا 

يف براثن االستعامر اإللكرتوين ـ الرقمي.

ومع الرقمنة، أصبح املايض يمسح من الذاكرة وحتل فيه صور تثري النزوات، وتستبدل 
الكلمة املقدسة بالثرثرة الفارغة. أما املستهدف الرئيس فهو رشحية الشباب؛ لطراوة 
فمثاًل، عجز  نوعي،  تعليم  غياب  الوضع يف  يتفاقم  فيام  فكرهم،  ولغسل  عودهم، 
أنه بني  املعروف  الريموك.  ومن  بطل معركة  املاجستري عن معرفة  صف من طلبة 
ظالل  يف  أما  أوروبا،  تعقلنت   ،1789 وعام  املطبعة،  ثورة  زمن  أو   ،1439 العام 
فتي بأن »املطبعة رجس من عمل الشيطان«، واستمرت هذه  الدولة العثامنية، فقد أهُ

اجلهالة حتى عام 1729.

وهكذا يمكن القول، إن ثمة فجوة معرفية تقدر بأربعة قرون، تفصلنا عن أوروبا، 
وال ريب أن التحدي اإلعالمي  يتحمل جزًءا كبرًيا من مسؤولية ردم هذه الفجوة.

5.  الوهم بإنتاج رسالة مؤثرة: خيطئ من يظن أن ردم الفجوة يتم بزعقة او بثرثرة أو 
بتغريدة وكالم سوقي، فجمهورنا سلبي؛ ألنه وليد ثقافة الرتفيه والدعاية املوجهة، 
وقد وفرت له الرقمنة فرصة أن »ينّفس« عن سلبيته بعض اليشء، وغدا جزًءا من 

مجهور افرتايض، يتسىل ويرقب املشهد يف األغلب.
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أما التحدي القائم هنا، فيتمثل بكيفية إنتاج رسالة، مليئة، عاقلة، رصينة املضمون، 
وعميقة، ترتقي باجلمهور.

6. مفاقمة الوضع اإلعالمي بتغيري القوانني: منذ العام 1993شهدت ساحتنا اإلعالمية 
اضطرت  حيث  والنرش،  املطبوعات  قوانني  عىل  والتعديالت  التغيريات  من  كثرًيا 
السلطة القضائية إللغاء قانون 1997، ثم جاء قانون 1998 املطبق حالًيا، بتعديالته 

ها مطالبة املواقع اإللكرتونية بالرتخيص. املتواصلة، التي كان آخرهُ

وفاقم الوضع  أكثر، تراجع احلكومة عن أهم وثيقة أصدرتا يف تارخيها ببنودها الستة، 
وهي مدونة قواعد السلوك لعالقة احلكومة مع وسائل اإلعالم، يف 2009/1/24، 

وتتمثل تلك البنود يف اآليت:

1.  االلتزام باختاذ كل اإلجراءات الالزمة، لضامن حرية التعبري وحق وسائل اإلعالم 
بحرية واستقاللية.

2.  االمتناع عن أية ممارسات مغلوطة متت يف إطار االسرتضاء واملهادنة، بسبب اخلوف 
من االبتزاز، أو سعًيا وراء الشعبية اآلنية، بام يف ذلك تقديم احلوافز املالية أو العينية، 
إخضاع  عىل  والعمل  اإلعالم،  وسائل  أو  الصحفيني  عىل  التأثري  تستهدف  التي 
نقابة  من  املعتمد  الصحفي  الرشف  ميثاق  ومع  القوانني  مع  تنسجم  ال  ممارسة  أي 

الصحفيني األردنيني، ومع بنود هذه املدونة، للمساءلة القانونية.

يلزم لضامن عدم استخدام االشرتاكات يف الصحف واملجالت ووسائل  3.  اختاذ ما 
اإلعالم األخرى؛ للتأثري عىل حرية الصحافة أو عىل استقاللية املؤسسات الصحفية. 

واملؤسسات  احلكومية  والدوائر  الوزارات  كل  ستتوقف  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
تلبية  وسيتم  الصحف،  يف  املبارش  االشرتاك  عن  والبلديات،  والعامة  الرسمية 
حاجات الوزارات والدوائر واملؤسسات، عن طريق الرشاء املبارش من السوق، وفق 
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معايري واضحة، يقرها جملس الوزراء، وبام يضمن عدم التأثري عىل وسائل اإلعالم 
من جهة، واحلفاظ عىل املال العام من جهة أخرى.

4. ربط اإلعالنات بمعايري مهنية، حيث سيقوم وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، 
بتعميم هذه املعايري عىل الوزارات واملؤسسات، بحيث ال تستخدم هذه اإلعالنات 
وسيلة للتأثري عىل استقاللية وسائل اإلعالم، وبام يضمن ثبات اجلدوى من إنفاق 

املال العام.

5.   تلتزم احلكومة بعدم تعيني أي صحفي او أي شخص عامل يف أي وسيلة إعالمية، يف 
أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة او بلدية، وذلك حفاًظا عىل استقاللية 
وسائل اإلعالم، بام يمكنها من أداء دورها، ومنًعا ألي تضارب يف املصالح، وسيكون 
يف  بام  البلديات،  ويف  ومؤسساتا  احلكومة  دوائر  يف  للتعيني  رشًطا  الكامل  التفرغ 
ذلك وظائف املستشارين والناطقني اإلعالميني يف الوزارات واملؤسسات الرسمية 
الصحافيني  من  خدمات  عىل  احلصول  بعدم  احلكومة  وتلتزم  والبلديات،  والعامة 

بشكل دائم أو مؤقت، مقابل أي مكافأة مادية.

اإلجيابية، وتوضيح  بجوانبه  ومتابعته، واألخذ  اإلعالم  تنرشه وسائل  بام  االهتامم    .6
احلقائق والرد عىل أي معلومات غري دقيقة.

الصحفي،  العمل  املصالح« يف  أي »تضارب يف  إهناء  فاستهدفت  املدونة،  أما خالصة 
واشرتطت لذلك تفرًغا صحفًيا، من دون والءات لعمل ثان.

غري أنه، وبضغوط من الصحفيني والنواب، سحبت احلكومة الوثيقة بعد أشهر قليلة، 
منها  املحلية  األردن،  يف  والتعبري  الصحافة  حرية  عىل  املتباكية  اجلهات  أن  الغريب،  ومن 
واألجنبية عىل حد سواء، مل ترفع صوتا حمتجة، علاًم أن األصل هو املطالبة بتحسني وضع 
وهكذا  االختبار،  يف  ومؤازروهم  الصحفيون  سقط  ثم  ومن  باملدونة،  والتقيد  الصحفي 
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معظم  أن  أكذوبة  فنعيش  األسايس،  لواجبه  ممارس  غري  الصحفي  دام  ما  منا  إعالهُ ينتكس 
حرة   صحافة  لنا  تريد   ،)NGOs( الصحافة  ومراكز  املحلية  الصحافة  ومجعيات  صحفيينا 

باملطلق.

7. اإلعالم والصورة التي يصنعها لنا: الواقع أن اإلعالمي الذي ال يامرس حرية التعبري 
هذا  نظر  يف  املسؤولون،  وحتول  وللوطن،  ولنا  التعبري  حرية  ملفهوم  أساء  بقيمها، 
من  وأضعف  الدولة،  هيبة  من  وقلل  واللصوص،  الفاسدين  من  ثلة  إىل  اإلعالم، 
خملصني  كتالميذ  وضخمناها،  حتىص  وال  تعد  ال  مشاكلنا  وصارت  الوطن،  حلمة 
نا،  لالستعامر اإللكرتوين، مثل مشكالت عنف اجلامعات واملالعب، وأرعَبَنا إعالمهُ
فصار وبااًل علينا، وبدا نصرًيا لإلعالم املعادي يف هجومه عىل الشخصية العربية، كام 
نجح إعالمنا يف زعزعة ثقتنا بأنفسنا، وهو غاية املنى ألعدائنا، وتشوهت صورتنا يف 

الداخل كام يف اخلارج.

معظم  نظر  يف  العرب  »إن  يقول:  حيث  مذكراته،  يف  نيكسون  ذكره  ما  هنا  وحيرضين 
ألن  حمظوظون؛  لكنهم  عقالنيني،  وغري  قذرون  متوحشون،  متحرضين،  غري  األمريكيني 

أرضهم حتتوي عىل ثلثي احتياطي العامل من النفط.«

إن هذه الصورة التي نطق هبا نيكسون املطاح، هي الصورة التي رسختها وسائل اإلعالم 
الغربية منذ العام 1920.

غري أن هذه الصورة رسعان ما تغريت إّبان أحداث الثورة العربية الكربى، حني وصفتنا 
الصحافة الغربية، باننا حماربون من أجل احلرية واالستقالل.

بعد ذلك، وإبان سقوط الدولة العربية يف ميسلون، بدأت صورتنا تتغري، حيث رصنا يف 
صحافتهم »عصابات إرهابية«، وبعد 11 أيلول الشهري من العام 2001، تم خلط الصورة 

العربية بالصورة اإلسالمية ملقاصد ال ختفى عىل أحد.
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العريب،  الربيع  فواجع  بعد  خاصة  وأعاملنا،  أفعالنا  تعزز  أم  تلغي  هل  هنا:  والسؤال 
لنا أصدقاء حيرتموننا حيثام  أم سنظل ال نجد  نيكسون؟  إليها   التي أشار  السلبية  الصورة 

توجهنا؟

التمييز ضد املرأة: يتسم املجتمع العريب بأنه ذكوري هييمن فيه الرجل عىل املرأة،    .8
كيفية  فيتمثل يف  القائم،  التحدي  أما  إعالمنا،  العربية سلبية يف  املرأة  وتظل صورة 

إعادة اإلعالم للمرأة كراَمتها.

9.  حتدي العوملة: يصف مفهوم العوملة نظاًما كونًيا يتزايد فيه انفتاح الشعوب، بعضها 
عىل بعض، وقد نجحت تكنولوجيا االتصال الرقمية بتحقيق اخرتاق عوملي. لكن 
بعضهم استخدم هذه الوسائل للتجسس عىل العامل كله، ما أثار كثرًيا من التخوفات.

بأهنا  املؤيدون  يراها  فيام   ، والسيادة  اهلوية  تضعف  بأهنا  فيتهموهنا  العوملة،  منتقدو  أما 
انفتاح يعزز وعي الناس بحقوقهم السليبة.

وأما السؤال املطروح هنا: هل ندخل العوملة دخول مشاركة وندية، أم ندخلها كمنفعلني 
ال فاعلني؟

إن من الواضح حتى اآلن، أننا دخلناها منفعلني ال فاعلني، وقادنا اإلعالم، صاغرين، 
للوقوع يف حبائل االستعامر اإللكرتوين، وأصبحنا أمام حتدي  الدمج مقابل اإلقصاء، بعد 
الربيع  اقتتاالت  وكشفت  القومية،  بوتقة  يف  الوطن  أبناء  دمج  يف  العريب  النظام  فشل  أن 
العريب، عن ثقافة إقصاء لألقليات العرقية والدينية، فيام تنسى املدرسة، ان من أشهر أبطالنا 
هم من إثنيات  صالح الدين األيويب وطارق بن زياد، ومن علامئنا ابن سينا والفارايب، وكلهُ
عرقية غري عربية، وتنسى مواقف بني تغلب يف فتح بالد فارس، ودور الغساسنة يف معركة 

الريموك، وصواًل إىل جول مجال.
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 لكن، ما النظام الذي جيب أن يتكون ليدمج أبناء املجتمع؟ ال شك أن التحدي القائم 
يتمثل بتوحيد القلوب وزرع الثقة فيها.

10. التعيني الالعلمي يف جمالس اإلدارة: األصل أن يتبنى جملس اإلدارة سياسة املؤسسة 
ويهُعني املختص، لكن هذه قاعدة ال تنطبق عىل جمالس إدارات املؤسسات اإلعالمية، 
أي مسؤول كبري،  تعيني  قانوًنا ال جييز  يرّشع  أن  النواب،  »ننتظر من جملس  ونحن 
ويف أي موقع كان، إال بعد أن يمثل أمام جلنة خمتصة من جملسكم، ختضعه المتحان 

املقابلة وجتيز تعيينه.«)2(

ويظل التحدي األبرز لإلعالمي، متمثاًل يف كيفية مواجهة تغول السلطة التنفيذية.

الوطن، فجزأه إىل 22 دولة،  القطرية: متكن االستعامر من  الوحدة مقابل  11. حتدي 
احلفاظ  أجل  من  بعضنا  حاربنا  جهتنا  ومن  والغذاء.  املاء  موارد  يف  فقري  معظمها 
أهزوجة  وكانت  التدمري،  حد  باملسطرة،  بيكو  سايكس-  رسمها  التي  احلدود  عىل 
فلسطني  وحترير  العرب  لوحدة  تغني  والستينيات  اخلمسينيات  يف  االستقالل 

والقومية العربية، أما اليوم، فلم يعد اإلعالمي يغني تلك األهزوجة.

يعود أللفني ومخسامئة عام، حني توهجت  تراث معروف  له  العرب شعب عريق،  إن 
زمام  تسليم  منذ  بدأت  السقطة  لكن  العربية،  األبجدية  هوية  أعطتنا  التي  األنباط،  مملكة 
القوة للفرس ثم األتراك واملامليك، فيام تنسى املدرسة أن تعلمنا، أننا أصحاب ثقافة عربية 
نا من قومية تربز شخصيتنا مستقلة، مثل القومية  قائدة ورائدة وممَيزة ذات هوية، فأين إعالمهُ
األملانية والصينية والفرنسية، قومية متارس التعددية السياسية والفكرية كام وصفها معاوية 

قبل 1500 عام، قوامها »الدين هلل والوطن للجميع«.

عموًما، يتميز اإلعالمي احلديث بأنه يف عجلة من أمره، فهو إعالمي منفعل يعيش لوثة 
من اهليجان العاطفي، نتيجة شعوره بالقوة جراء امتالك تكنولوجيا الرقمنة املستوردة، التي 
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استقوت عىل النظام اإلعالمي التقليدي، وبالتايل فهو يريد أن يغري الرتاث والتاريخ، من 
دون سالح ثقايف قومي.

إن كل من درس اإلعالم ونظرياته، يعرف أن عملية التأثري والتغيري بطيئة، فقد

استغرقت عملية خروج أوروبا من نظام سلطوي إىل ليربايل من 3- 4 قرون وأكثر.

سلبيني  قوم  إىل  والرتفيهي،  املوجه  التقليدي  اإلعالم  حَوَلَنا  لقد  السلبية:  حتدي   .12
االستعامر  ملفاهيم  مروجني  منفعلني  إىل  الرقمي  اإلعالم  حولنا  فيام  هروبيني، 
العنف  قيم  معها  يترشب  وجريي(،  )توم  قيم  يترشب  الذي  فالطفل  اإللكرتوين، 

والقسوة واالنتهازية.

عىل  أطفالنا  يشاهده  بام  عالقة  طلبتنا  وعند  حياتنا  يف  للعنف  أليس  هنا:  والسؤال 
الشاشات؟

غري  اخلرجيني  من  بموجات  تقذف  اجلامعات  صارت  مستورد،  تعليمي  نظام  وباتباع 
ربيع  املجتمع، وحل  توتر  وتعمق  وازدادت مشاكلنا  إىل سوق عمل مرتهل،  املصقولني، 

أردين ثان شهد 14000مظاهرة سلمية)3(.

ويف غياب رؤية واضحة، ال بد لإلعالمي أن يتحمل مسؤولية مناقشة حتديد أولويات 
النهوض باملجتمع، يف التعليم واإلنتاج والنمو.

اخلالصة
 يكمن التحدي الرئيس، حالًيا، يف ممارسة حرية تعبري مسؤولة وملتزمة وعاقلة ورصينة 

ورزينة.

كام أن هناك حتديات أخرى عديدة أمام اإلعالمي العريب، من قبيل حتديات االتفاقات 
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حتديات  وهي  نكون،  أن  نريد  وماذا  اهلوية،  وحتدي  اإلنسان،  وحقوق  الدولية  والقوانني 
ذات صلة بوجودنا احلضاري.

غري أن كل ما ذكرته يف النقاط السابقة، ال يعمم عىل اإلعالميني كافة، ألن فيهم امللتزم 
الغيور، الذي واجه ويواجه هذه التحديات بعقالنية وعاطفة صادقة، والتزام خلقي.

وال يفوتني، يف اخلتام أن أذّكر، بأن مجال باشا السفاح، انتقم، يف البداية، من الصحفيني، 
فعلق يف ساحتي الشهداء قادة من أحرار العرب، مسلمني ومسيحيني عىل حد سواء، من 
بينهم ستة عرش صحفًيا، ستظل تضحياتم ديًنا يف أعناق اإلعالميني، علاًم أن رصخاتم 
أطلقت الرشارة األوىل للثورة العربية الكربى، فقد كانوا صحفيني ملتزمني ضحوا بدمائهم 

الزكية لنحيا نحن.

وجدير بنا أن نقف إجالاًل ألرواحهم الطاهرة، وأن نرتحم عليهم، كام أن علينا، دائاًم، أن 
نتذكر أن كلامَتم التي أدانتهم، كانت رسالتهم لنا للعمل اجلاد يف سبيل احلرية واالستقالل 

والوحدة.
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اهلوامش
)1( خطر عىل الصحافة الورقية، صحيفة الرأي األردنية، 2013/12/4.

)2( »بانتظار خطوتكم الثانية«، جريدة الرأي األردنية، 2013/4/28.
)3( جريدة الغد األردنية، 2013/4/15.
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العربـــــــــــــي: الربيــــــــــــع  تداعيـــــات 
الفعـــــــل الــــــى  الفعــــــــــــل  رد  مــــــــن 

د. عمر الرزّاز *

مقدمة
التجارب  نقرأ  أن  العريب،  الربيع  تداعيات  يف  البحث  قبل  ينبغي 
املستفادة،  الدروس  إىل  وصواًل  الديمقراطي،  التحول  يف  العاملية 
وحتديد  املجال،  هذا  يف  والفرد،  واملجتمع  اإلعالم  دور  ومعرفة 
الطريق الصعب نحو صياغة عقد اجتامعي عريب جديد،  مالمح  
لسنا  لكننا  باملخاطر،  أنه طريق صعب، وعر، وحمفوف  وال شك 

خارج التاريخ، ولن نكون كذلك يوًما ما. 

والسؤال املطروح، هنا، كيف نميض إىل األمام وننتقل من حالة رد 
الفعل إىل الفعل، وما هو دور املجتمع املدين، بأفراده ومؤسساته؟ 

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ 8 نيسان 2013.
*  خمتص بالشأن االقتصادي، مدير مؤسسة الضامن االجتامعي األردنية األسبق.
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التجارب العاملية للتحول الديمقراطي:
بأنه  العامل كان يصنف  ثلثي دول  أن  بنا أن نعرف  التحول، ربام جيدر  ملعرفة عمق هذا 
بأنه  يصنف  العامل  دول  ثلثا  أصبح   2011 العام  يف  لكن   ،1973 سنة  ديمقراطي«  »غري 

»ديمقراطي«.

وثمة عالقة جدلية بني الديمقراطية والتنمية؛ إذ تعد الديمقراطية وسيلة لبلوغ التنمية، 
كام تعد التنمية وسيلة لبلوغ الديمقراطية، وعليه فإن الديمقراطية والتنمية هدفان مكمالن 

لبعضهام.

دراسات إمبرييقية )جتريبية(:
تربهن تلك الدراسات، أنه ليس بالرضورة أن يكون النمواالقتصادي يف الديمقراطيات 
أفضل منه يف الدول غري الديمقراطية ، وكذلك األمر بالنسبة إىل عدالة التوزيع يف الدخل 
أيضًا، لكن املهم، يف األمر، أن الديمقراطيات أقل عرضة للتقلبات االقتصادية والسياسية، 

والولوج يف مغامرات غري حمسوبة العواقب.

 الديمقراطيات السطحية والديمقراطيات العميقة
يف الديمقراطيات السطحية، تكمن اخلشية، دوًما، من خطورة احلزب الواحد املهيمن، 
األحزاب  من  بداًل  والطوائف  العصبيات  تعددية  من  وكذلك  السيايس،  املال  دور  ومن 
عن  تراجعات  تشهد  ال  التي  العميقة،  الديمقراطيات  خالف  عىل  وذلك،  والربامج، 
وسيلة  تكون  ما  بقدر  إمجاع،  لتحقيق  وسيلة  الديمقراطية  تكون  ال  وهناك  الديمقراطية، 

لـ»إدارة اخلالف« بني الفرقاء بشكل سلمي، والوصول إىل تفامهات.
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وحترضين هنا مقولة جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف الورقة النقاشية الثانية: »إن االختالف 
ال يؤرش عىل وجود خلل، وليس شكاًل النعدام الوالء، بل إن االختالف املستند إىل االحرتام 
الديمقراطية،  جوهر  هو  املختلفة  اآلراء  أصحاب  بني  ما  يف  واحلوار  للحوار،  دافع  هو 
والديمقراطية هي األداة التي جتعل من احللول التوافقية أمًرا يمكّننا من امليض إىل األمام.« 

عالقة املؤرشات السياسية باالقتصادية
ملعرفة هذ العالقة، يمكن النظر يف الرسم التوضيحي اآليت:

 



182

تداعيات الربيع العريب: الدروس األولية: 
ثمة  لكن  الديمقراطية،  التحوالت  إىل  مآالهتا  يف  تفيض  التاريخ،  حركة  أن  ريب  ال 
الواقع،  يف  كان،  العريب«،  بـ»الربيع  يسمى  ما  أن  ذلك  املجال،  هذا  يف  عربية  »استثنائية« 

»خماًضا« عربًيا، بكل ما حيمل املخاض من آمال وآالم وخماطر.

أنه كلام كانت األنظمة أكثر استبداًدا وبطًشا، كانت ردود الفعل  التجربة،  وقد علمتنا 
»رد  من  االنتقال  أصبح  وأمدها،  املواجهة  حدة  زادت  وكلام  أيًضا،  عنًفا  أكثر  الشعبية 
الفعل الرافض« إىل »الفعل البناء«، أصعب، وصواًل إىل صيغ توافقية تعكس التعددية عىل 

األرض، بداًل من صيغ أحادية تلغي اآلخر.

حتى  أو  والرتدي،  اليقني  عدم  من  حالة  سادت  وأمدها،  املواجهة  حدة  زادت  وكلام 
املعنية،  الدول  املؤثرات اخلارجية، سلًبا وإجياًبا، مصالح  االهنيار االقتصادي، فيام تعكس 
قبل أن تعكس موقًفا إيديولوجًيا مع أو ضد الديمقراطية، مع التنبيه من خطورة التنافس 

الديمقراطي قبل التوافق عىل القواسم املشرتكة، وخصوًصا الدستور.

وال شك أن اإلنسان العريب بدأ يتملك القدرة عىل إيصال صوته، لكنه مل يتملك بعد 
القدرة عىل االستامع إىل اآلخر. 

التحدي املستقبيل ... والفرصة:
بالنظر إىل عالقة اجليدة بني احلوكمة واملشاركة، يف بلدان أخرى، يمكننا إدراك أمهيتها، 

عىل املدى البعيد، من خالل الرسم التوضيحي اآليت:
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يعتمد هذا التطور عىل االستثامرات التي تولد وظائف وقيمة مضافة، والعدالة يف توزيع 
الدولة،  دور  لكل من  االهتامم  إيالء  مع  املحافظات،  وتنمية  املستدامة،  التنمية  مكتسبات 

والقطاع اخلاص، واإلعالم، واملجتمع املدين، والفرد. 

ومن مؤرشات انعدام الثقة يف جمتمعنا، ما نلحظه من استطالعات الرأي، ومن الصورة 
النمطية للوزير، والنائب، وموظف الدولة، وصاحب الرشكة، والطبيب، وسائق التاكيس، 

واألستاذ، وطالب اجلامعة، فضاًل عن العنف اجلامعي واملجتمعي.

كام يلعب اإلعالم واملجتمع والفرد، دوًرا يف ترسيخ منظومة القيم العدمية، كالتعميم، 
والتهويل، واإلقصاء، والغرائزية، والتهرب.
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ويف اجلدول اآليت تتضح القيم التي ذكرهتا، ونقيضها:

 

أما السؤال املطروح هنا: كيف ننتقل من رد الفعل إىل الفعل؟

باختصار، يمكن حتقيق ذلك، بالنقاط اآلتية:

•  وعي الفرد لذاته، عرب التفكري النقدي املستقل، ومراجعة منظومة القيم السائدة.

•  تعزيز عالقة الفرد باآلخر: وذلك من خالل امتالك القدرة عىل االختالف يف الرأي، 
والعمل املشرتك.

واملواطن، وعدم  الرعية  بني  للفرق  العميق  الفهم  بالدولة: عرب  الفرد  تعزيز عالقة    •
التفريق يف منح االمتيازات واحلقوق. 

إنشاء  إىل مقرتح حمدد، من خالل  الوصول  يمكن  تلك اإلشكاالت،  ويف حماولة حلل 
واملتطوعني  املدين،  املجتمع  ومؤسسات  اخلاص،  القطاع  مؤسسات  من  مكونة  شبكة 

األفراد، عىل أن تقوم بام ييل:

•  تأسيس نواد للحوار والتطوع يف اجلامعات، واملدارس، ومراكز املؤسسات األهلية 
يف املحافظات.

منظومة القيم العدمية
التعميم
التهويل
اإلقصاء
الغرائزية
التهّرب

منظومة القيم التنموية
التحديد

املوضوعية
القبول

املفاضلة
اإلقبال
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• املطالبة بمنح احلق يف احلصول عىل املعلومة وواجب املساءلة.

• إنشاء صناديق دعم الريادة واإلبداع. 

• توفري فرص التدريب العميل للشباب.

• ال بد من حتقيق مقولة نيلسون مانديال: »لتكون حًرا حًقا ال يكفي أن تنزع قيدك فقط، 
بل أن حتيا حياة حترتم وتعظم حرية اآلخرين«.

واقعنا،  تشخيص  ملحاولة  التوضيحية،  والبيانات  الرسوم  هذه  أرفق  املطاف،  هناية  يف 
بدقة، مقارنة بدول أخرى:

 

عدد السكان يف سن العمل يف األردن مقارنة مع غريه من البلدان
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توزيع االستثامرات اخلارجية حسب القطاع واألثر عىل التشغيل
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الربامج واملبادرات اجلديدة

* املسامهــة فــي نقــل 
يف  املبدعة  الصناعات 
األردن، إىل أعىل سلسلة 
إىل  سيؤدي  مما  القيمة، 
عالية  وظائف  خلق 

القيمة.

وبناء  الريادة  دعم   *
مؤسسات  يف  القدرات 
وتوسيع  املدين  املجتمع 
املجمعية  املشاركة  دائرة 

الديمقراطية

يف  املشاركة  توسيع   *
خالل  من  العمل  سوق 
ثم  ومن  الشباب  إعداد 
الفرص  مع  تشبيكهم 

املتاحة.

صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية

ميثاق التشغيل األردينصندوق اإليداع والريادة التمكني املجتمعي
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املشهـــــــــد السياســــــــــي فـــــــــــي األردن

ممدوح العبادي *

الداخيل األردين عن سياق  املشهد  احلال، عزل  بطبيعة  ال يمكن، 
بمعادالت  أطاحت  التي  املتالطمة،  وموجاته  العريب  الربيع 

وفرضت أخرى عىل مجيع دول املنطقة.

وأظهرت ارتدادات الربيع العريب عىل املشهد الداخيل، حتى اآلن، 
ليس فقط تطلع الشعب األردين للتغيري واإلصالح وتطوير جتربته 
تلك  عن  الواقع،  يف  كشفت،  لكنها  مشكالهتا،  عىل  الديمقراطية 
متوازنة  معادلة  تعتمد  التي  النظام،  مؤسسة  يف  »احليوية«  املناطق 
التي  العورات  سلسلة  إدارة  يف  والتكتيكي،  االسرتاتيجي  بني  ما 
كشفها احلراك الشعبي أو املساحات التي اخرتقتها موجات الربيع 

العريب.

ـ ألقيت هذه املحارضة بتاريخ 18 آذار 2013.
*  وزير ونائب أردين سابق.
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قبل ذلك، أظهر احلراك األردين أمهية اإلعالم ووسائل االتصال وقيمتها، يف تنوير وحتريك 
املجتمع، وتعزيز تطلعات الناس نحو االنعتاق واحلرية والكرامة والتغيري.

 وظهر جمدًدا لصانع القرار قبل املواطن يف بالدنا، أن املجتمع األردين يتأثر ويؤثر بشكل 
مل نكن نتوقعه يف املحيط واجلوار واإلقليم، والعامل الذي مل يعد فقط »قرية صغرية«، عىل حد 

تعبري علامء االتصال، بل أصبح غرفة أو حتى طاولة صغرية جًدا بحجم جهاز كومبيوتر.

مقابل تنامي حراك مطلبي أحياًنا، وسيايس أحياًنا أخرى، ومناطقي يف غالب األحيان، 
تكرس يف احلياة السياسية األردنية إيقاع شعبي ووطني متنوع ومتعدد، فصخب الشعارات 
والتظاهرات واالعتصامات، قابله، عىل الغالب، »األمن الناعم«، فيام دفعت االحتقانات 
مؤسسة القرار إلجراء انتخابات نيابية مبكرة، يفرتض أن تلعب دوًرا يف ضبط اإليقاعات 

العامة.

الواقع  من  حصة  يف  احلزبية  واألجندات  األحزاب  بعض  طموحات  تنامي  ومقابل 
والقرار، عىل أساس فرض رشوط جديدة للعبة، تأسست مبادرات حيوية دفعت قطاعات 
نخبوية واسعة من األردنيني، لالنشغال يف ورشة عمل حتاول اإلجابة عن سؤال اإلصالح 
والتغيري، فأقرت تعديالت عىل الدستور ال يمكن نكران أمهية بعضها، وتشكلت حمكمة 

دستورية.

مررنا بتجربة جلنة األجندة الوطنية، وعربنا إىل قانون انتخاب جديد ال يلبي الطموح 
واملأمول، لكنه ساهم يف حتريك الساكن يف احلياة العامة، ثم انتقلنا إىل أوراق العمل النقاشية 
يمكن  ذخرية  هلم  وتوفر  والتأمل،  للتفكري  جديدة  آفاًقا  املواطنني  أمام  تفتح  التي  امللكية، 
استثامرها يف تعزيز االنطباع بأن األردن يتغري ويستجيب، عىل الرغم من املقاومة العكسية 

لتيارات الشد العكيس.

مع  التعاطي  يف  األردين  النظام  أظهرها  التي  احليوية  مؤرشات  أن  هنا،  رًسا  وليس 
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الذي رصدناه مجيًعا يف  املؤمل  الشقاء  والعباد بعض  البالد  العريب، جنبت  الربيع  تفاعالت 
أكثر من ساحة عربية .

ويف ما يتعلق بقانون االنتخاب، فقد صيغ عىل أساس معادلة األكثر قرًبا لتمثيل مجيع 
املواطنني، وإحداث بعض التغيريات، وإن كانت طفيفة، فقد رأينا متثياًل أكرب، هذه املرة، 
لفئات اجتامعية كانت تتهم قواعد لعبة االنتخاب دوًما بتهميشها، وشاهدنا تعزيًزا للحضور 
النسائي، ووجوًدا إلسالميني معتدلني من خارج اإلطار التنظيمي حلركة اإلخوان املسلمني.

وكنا نأمل، بطبيعة احلال، أن تتسع قلياًل فضائل جتربة القوائم االنتخابية؛ لتعزيز دور 
األحزاب السياسية والتنظيامت بشكل أكثر نضًجا، لكنها تبقى خطوة يعتد هبا، ويمكنها أن 

تشكل خطوة إجيابية عىل طريق أطول يمكن متابعته مستقباًل .

املؤرشات  من  هي  احلكومة،  رئيس  تسمية  تسبق  التي  النيابية  املشاورات  فكرة  ولعل 
التنوع والتعدد، وتعرب عن إطار جديد يمكن  التي تشكل حمطة لصالح  احليوية األساسية 
اعتامده الحًقا إذا نجح وأثبت وجوده، بحيث نصل إىل تعديل دستوري يسمح بأن يعني 

جاللة امللك الشخص الذي يزكيه جملس النواب رئيًسا للوزراء.

التحديات
نتصور، من حيث املبدأ، أربعة حتديات أساسية تواجه األردن يف الوضع الراهن، أوهلا 

وأبرزها التحدي االقتصادي الذي يقلق اجلميع، من قمة هرم صناعة القرار إىل املواطن.

بوصلة  سؤال  وثالثها  الالجئني،  وأزمة  امللتهب  السوري  اجلوار  فتداعيات  ثانيها  أما 
البديل  الوطن  ورابعها قصة  البوصلة،  تنتجها هذه  التي  األردنية واالحتامالت  اإلصالح 

وما تثريه من حساسيات ونقاشات وراء الستارة وأمامها.
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املستويات،  كل  عىل  تقرع  اإلنذار  أجراس  أن  يبدو  حتديًدا،  االقتصادي،  املوضوع  يف 
فوضع ميزانية الدولة »عسري«، عىل حد تعبري رئيس الوزراء، واملساعدات الدولية والعربية 
بدأت ختضع لقواعد »التسييس«، وترتبط بأجندات سياسية إقليمية بدا واضًحا مؤخًرا أنه 

تم توقيتها عىل عقارب الساعة السورية.

إجراءات  تتطلب  املرحلة  أن  نفرتض  لكن  ماليني  أو  اقتصاديني  خرباء  نكون  ال  ربام 
خاصة وقاسية ومعقدة للعبور من األزمة، يف اللحظة الراهنة، ومنع تأثري األزمة املالية عىل 

استقالل وقرار البالد السيايس.

املجتمع،  طبقات  صفوف  يف  االقتصادي  اإلحباط  من  أشكال  إنتاج  جتنب  واألهم؛   
خصوًصا الفقرية، بسبب األزمة املالية أو متطلبات مواجهتها، حتى ال ترتدي األزمة املالية 

لباًسا اجتامعًيا وأمنًيا ال سمح اهلل.

فمجتمعنا  األحوال،  بكل  حكومة،  أي  جيب  يف  ليس  احلل  إن  قلنا  إذا  ا  رسًّ نخفي  ال 
أن  عىل  االستهالك،  ترشيد  عقيدة  بتبني  ويبدأ  الرعوية،  الذهنية  بدوره  يغادر،  أن  ينبغي 
ترضب مؤسسات الدولة ونخبها مثاًل يف هذا االجتاه قبل املواطنني األفراد، بحيث تنخفض 
عنارص  وتدرس  واإلعفاءات،  الرضائب  سلم  دراسة  وتعاد  والرأساملية،  العامة  النفقات 
اإلخفاق يف جذب االستثامرات املحلية واخلارجية، ويعاد النظر يف ملف اهليئات املستقلة 

وتعملقها اإلداري والنفقايت،  وتقليل اهلدر يف املال العام.

هبيبة  الثقة  استعادة  دون  من  واملالية  االقتصادية  األزمة  جتاوز  يمكن  ال  أنه  واحلال، 
ومؤسسية القانون والدولة، لذلك أزعم أن بداية أي معاجلة لألزمة االقتصادية ينبغي أن 
تطرق، أواًل وقبل كل يشء، أبواب استعادة مصداقية اخلطاب الرسمي، يف إطار معاجلات 

وطنية حيوية منتجة يستحقها املواطن األردين وتليق بالنظام.

ا، وحتت العنوان األخري، ال بد من التوقف واالهتامم فعاًل بتقديم إجابات للرأي  عمليًّ
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يتعلق  والتهويل، سواء عندما  املبالغات  للكثري من  الذي تعرض  الفساد  العام عن سؤال 
األمر باحلديث عنه أو حتى نكرانه.

الوطن  بأن  القناعة  الدائم لوجود مشكالت، وتعزيز  اإلنكار  ينبغي جتنب حمطات  كام 
إىل  إضافة  بالواقع،  الدائم  واالتصال  واستقالليته،  القضاء  نزاهة  وتعزيز  للجميع،  فعاًل 
احلرص  عىل حريات الصحافة املهنية اإلجيابية، وتعزيز أنظمة الرقابة والشفافية.. فهي كلها 
عنارصأساسية قبل أي مرشوع إلعادة بناء العالقة والثقة بني املواطن ودولته، وبالتايل توفري 

إجابة تشكل مالًذا عن سؤال اإلصالح.

جدل الوطن البديل
 بدأ اجلدل حول هذا املوضوع، بالتزامن مع ما يثار من ترسيبات حول الكونفدرالية بني 
احلني واآلخر، وهو ما خيلق نقاًشا متوتًرا عىل مستوى بعض النخب وأصحاب األجندات 
يمكنه  واحد  أردين  أو  فلسطيني  ولو  وجود  إطالًقا  نتصور  ال  لنا،  وبالنسبة  املجتمع،  يف 

املوافقة، يف هناية املطاف، عىل الوطن البديل.

من املؤكد أن لدى اإلرسائيليني خطط ومشاريع توسعية واستعامرية، ويمتدحون الوطن 
البديل، بل خيططون له بعدة أساليب، من بينها االسرتسال يف إقالق املجتمع األردين كاماًل، 

عرب ترويج الشائعات والتكهنات بني احلني واآلخر.

الوطن  مسألة  تقرأ  قيمة  ذات  علمية  دراسات  أي  اللحظة  حتى  تقدم  مل  ولألسف، 
البديل،  وتقدم جهًدا مفيًدا يف السياق، خارج مكتبة املاكينة اليهودية والصهيونية ومؤلفات 
بالتكهنات  العريب،  العامل  نتنياهو، ما يغرقنا مجيًعا يف  بنيامني  الليكود، أمثال  املتشدديني يف 
األطروحة  عىل  الفعل  رد  حمطة  يف  طوياًل  للجلوس  ويدفعنا  االعتباطية،  والفرضيات 

الصهيونية.
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 لكن ال بد من التوثق دوًما بأن املرشوع الصهيوين االستعامري ال يكتفي بفلسطني أو 
تزال  ما  فإرسائيل  الرشقية واألردن،  الضفة  موازًيا عىل  بل يشكل خطًرا  الغربية،  بالضفة 
جبال  عىل  املقامة  واملستوطنات  برمتها،  العربية  األمة  تشمل  وأخطارها  رسطانًيا،  ورًما 
نابلس هدفها، وفق رأي صديقنا الشاعر خريي منصور، إخضاع عامن ودمشق ومكة وليس 

فقط احتالل القدس املحتلة أصاًل.

ا ال أرى  لذلك، ال بد من االنتباه جيًدا، عند التحدث عن الوطن البديل، وأنا شخصيًّ
بأن الشعب الفلسطيني البطل قدم كل هذه التضحيات حتى يقبل وطًنا بدياًل يف أي مكان 
عىل الكرة األرضية، وال يوجد يف ضمرينا إال شواهد متعددة ودائمة عىل تشبث الفلسطيني 
يستطيع   األردن  هنر  حول  املوحد  الشعب  بأن  الثقة  إىل  إضافة  ووطنه،  بأرضة  ومتسكه 

التصدي ألي أحالم توسعية صهيونية.

ومن الرضوري التفريق بني املرشوع الصهيوين وضحاياه، وبني وجود خماوف حقيقية 
يف  استمرارهم  عىل  والفلسطينيني  األردنيني  أعداء  حرص  وبني  البديل،  الوطن  باسم 
التجاذب وصناعة مساحات القلق داخل املجتمع األردين، وهو ما نحذر منه بوضوح يف 

هذه العجالة.

الالجئون السوريون
قد يكون املوضوع السوري أكثر ملف يثري االنقسام والفصام يف وجهات نظر األردنيني، 
حيث ما يزال العامل يفشل، حتى اآلن، يف قراءة املشهد السوري بنص واحد ينهي املأساة  
الذين كانوا  الشام،  بيوتنا، متحرسين عىل ما حيصل ألهل  التي نشتم غبارها يف  اإلنسانية 

ا لشعبنا األردين. ا واسرتاتيجيًّ دوما رفقاء جغرافيا وتاريخ، ويمثلون عمًقا قوميًّ

ا كل أجراس اإلنذار، وعىل مجيع الصعد  ال شك، بالنسبة لنا، أن ملف الالجئني يقرع فعليًّ
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واملستويات، خصوًصا بعد ترصحيات رئيس الوزراء التي قال فيها بأن عدد السوريني وصل 
إىل مليون وأكثر من 200 ألف شقيق، متوقًعا وصول عددهم إىل أكثر من مليونني.

حتى اللحطة، وبكل رصاحة، ال أعرف سبًبا حكياًم يدفع األردن إلبقاء حدوده مفتوحة 
ال  السياسية،  واالعتبارات  اإلنسانية  الدالالت  عن  وبعيًدا  السورية.  اهلجرة  حركة  أمام 
بد من القول بأن ملف الالجئني يشكل اليوم التحدي االسرتاتيجي األكثر حساسية عىل 

األردن، شعًبا وقيادة.

من  وغريبة،  مدهشة  بصورة  يتزايد  السوريني  الالجئني  عدد  أن  السياق،  يف  والالفت 
دون وجود مشاريع متويل إقليمية أو عربية أو دولية، ومن دون حتى استعدادات لوجستية 
ترقى إىل مستوى املوجة البرشية القادمة، حيث تعلن احلكومة عن خميامت جديدة ستقام يف 
الرويشد، وحيتاج هذا العدد اهلائل من الالجئني إىل مياه وطاقة وبنية حتتية ونفقات وصحة 

وتعليم وتأهيل وأمن.

اقتصادية  حتديات  ويفرضون  األردن،  يف  موقوتة  قنبلة  الالجئون  يصبح  املعنى،  هبذا 
أن  يمكن  عنارص  قبل  من  اخرتاقهم  احتامالت  عن  املعلومات  ظل  يف  خصوًصا  وأمنية، 
خلية  تشكيل  احلال  بطبيعة  يتطلب  ما  األردن،  داخل  وتأزيمية،  توتريية  بأجندات  ترتبط 

أزمة يف الدولة تعمل عىل تفادي ما هو أعظم يف األيام املقبلة.
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