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م�ساهمِته.  على  رمزّيًة  مكافاأًة  الكاتُب  • مُينح 
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د. حممد اأبو حّمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي 

)رئي�س التحرير(

المثقفون العرب وتحوالت الواقع

العقدين  �سيما خالل  العربي ول  الواقع  الحديث عن تحولت  عند 
الما�سيين في تجارب المثقفين على الإطالق، تبرز اأمامنا عدة ت�ساوؤلت، 
منها: ما هي طبيعة هذه التحولت التي حدثت في الواقع العربي؟ وكيف 
والجتماعي،  والثقافي،  الفكري،  الواقع  جوانب  مختلف  على  اأّثرت 

وال�سيا�سي، والقت�سادي في العالم العربي؟

لقد كان تغييب الأ�سا�س الثقافي الم�سترك عاماًل حا�سمًا في التفكك 
والنكو�س،  التراجع  اإلى  العربية  النهو�س  بمحاولت  اأدى  الذي  المرير 
من  والحّد  عد،  ال�سُّ مختلف  على  والإ�سكالت  التحديات  تفاقم  وبالتالي 
اإغناء الهوية والثقافة بالحيوية والتفاعل الخاّلق، مما انعك�س �سلبًا على 
مجتمعاتنا باأ�سكاٍل من الق�سور التنموّي، والجمود الجتماعي، والتـبـاعد 
ر ول مفهوم،  ال�سـيا�سي، بل وت�سارب القيـم والمفاهيـم على نحـٍو غير ُمبرَّ
زاد في تعميق الفجوات والخالفات، والمزيد من النعزالية والتقوقع على 

الذات.

اإنَّ الإ�سالٍح الثقافّي في الحياِة العربية هو �سرورة ل بّد منها لإعادة 
اأو  ال�سيا�سة  اأو  القت�ساد  �سواء منها  المجالت،  النه�سوي في كل  البناء 
على  زت  ركَّ قد  كثيرة  درا�سات  كانت  واإذا  التفكير...  وطريقة  المجتمع 
في  العربي«  »الربيع  لتداعيات  وال�سيا�سية  القت�سادية  الأ�سباب  تحليل 



التنمية امل�شتدامة واملواطنة يف العامل العربي )الواقع الراهن وامل�شتقبل(
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جرت  التي  الثقافية  ال�سياقات  اإلى  اللتفات  بنا  الأحرى  فاإّن  منطقتنا، 
المجتمعات  الأزمة في  الأحداث، ودللتها على حقيقة  من خاللها هذه 
اأ�سكاٍل  عبر  وتظهُر  ال�سطح،  على  تتفاقم  كانت  موؤ�سرات  وهي  العربية، 
متعددة من المعاناه في الم�سهد العربي العام، قبل تلك الأحداث بعقوٍد 

طويلة.

ما  المراحل  مدى  على  العرب  والمبدعون  المثقفون  ا�ست�سعر  لقد 
يمكن اأن يوؤدي اإليه كل ذلك من خلل في البنى الثقافية ومختلف اأبعادها، 
وعبَّرت الكثير من الأعمال الفكرية والإبداعية العربية عن هواج�س النا�س 

والمثقفين على خلفية ما �سهدوه من تحولت.

وتعّد تجربة المثقف العربي المعا�سر ثرية في المقيا�س الإن�ساني، 
التي  والفكرية  الإبداعية  الأعمال  اإلى  اإ�سافة  تعّبر  اإنها  القول  ويمكن 
المكانية،  للبيئة  التي تعك�س �سورًا حّية  التجارب  ينتجها، عن مزيج من 
والمرحلة التاريخية، ول �سّيما �سمن التحولت في الُبعد المجتمعي العام، 
مكوناته،  بكل  دورها  تفعيل  في  وي�ساهم  الثقافة  يثري  اأن  �ساأنه  من  مما 

لي�سكل دعامة للوعي وقاعدة لمواجهة التحديات.

ويظل المثقف والمبدع والكاتب العربي عمومًا بتجاربه وروؤاه حاماًل 
لم�سعل التقدم اإلى الأمام، و�سوت �سعبه و�سمير اأمته ال�سادق نحو الحياة 
الحّرة الكريمة والكرامة الإن�سانية. ورغم اأن هذا المثقف ل يحمل �سالحًا 
ول يقود دبابة، اإل اأن قدره بحكم م�سوؤولية الفكر والتعبير والراأي تجعله 
والبحث  وموا�سعها،  اأ�سبابها  واإدراك  بالمعاناة  اإن�سانيًا  اإح�سا�سًا  الأكثر 
عن �ُسُبل فتح منافذ الإ�سالح. كما اأن التنمية الثقافية هي اأ�سا�س التنمية 

ال�ساملة وبناء الإن�سان، وفي �سوء ذلك يتبلور دور المثقف واأهميته.
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الم�شرق »تعزيز للجوامع بعيدًا عن الفوارق«

والكرد  والُترك  )العرب  االأربعة  االأمة  الأعمدة  الجمعية  الذاكرة  تختزن 

والُفر�س( خال�شة تجربة الح�شارة العربية االإ�شالمية عبر التاريخ، وهي ذاكرة 

اإن�شانية عميقة في مجال الفل�شفة والطب والعلوم واالآداب.  اإنجازات  تقوم على 

اإن مجرد ا�شتدعاء هذه الذاكرة، وا�شتعادة منجزاتها، يجعلنا نت�شاءل عن مبررات 

الدعوة ال�شتعادة دور »الم�شرق«   في عالم اليوم، الذي يقوم على تكتالت عديدة 

الم�شرق  دور  ا�شتعادة  اإّن مبّررات  واالقت�شادية؛  ال�شيا�شية  ودوافعها  اأ�شبابها  لها 

م�شروعة في زمن ا�شتفحال �شراع القوى ال�شيا�شية الدولية على اأر�س الم�شرق 

والح�شاري  الفكري  الم�شرق  دور  ا�شتعادة  اأوان  هذا  اأن  ونعتقد  التاريخية، 

الجوامع  في  يتحقق  الذي  ح�شوره،  وتفعيل  دوره  تاأكيد  وبالتالي  واالإن�شاني، 

الثقافية والذاكرة الجمعية الأعمدة االأمة االأربعة.

* رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه.

*
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القرن  الميالدي ومطلع  التا�شع ع�شر  القرن  اأواخر  اأدبيات  اإلى  العودة  اإن 
اأي�شاً،  المهجر  و�شحافة  وم�شر  ال�شام  بالد  في  ال�شحافة  بمراجعة  الع�شرين، 
دور  وبا�شتعادة  »ال�شرق«  بنه�شة  ينادون  كانوا  الذين  »النخبة«  فكر  تطرح 
المهجري  اللبناني  والكاتب  زيادة  مّي  االأديبة  كانت  فقد  الح�شاري،  »الم�شرق« 
محا�شراتهم  في  ينادون  المبدعة،  ال�شخ�شيات  من  وغيرهم  الريحاني  اأمين 
يجب  ح�شارية  �شخ�شية  للم�شرق  اأن  ويوؤكدون  »الم�شرق«،  بنه�شة  ومقاالتهم 
الفكري  بالح�شور  االإح�شا�س  اإلى  اإ�شارة  في  وبعثها من جديد،  اإيقاظها  يتم  اأن 

والتراثي لروح الم�شرق مع  يقظة روح النه�شة.

وقد كان جّدي الملك الموؤ�ش�س عبداهلل بن الح�شين على وعي بدور الم�شرق، 
وب�شرورة بعث دوره من جديد، فقام بطرح الفكرة في زيارته لطهران على �شاه 
اإيران، وجّددها في زيارته لتركيا، وحر�س على اإقامة تمثيل دبلوما�شي للمملكة 
الما�شي،  القرن  الخم�شينيات من  اأفغان�شتان، مع مطلع  في  الها�شمية  االأردنية 
في حين كان م�شروعه القومي يقوم على الوحدة الحتمية »ل�شوريا الكبرى« التي 
اإغفالها عند  الناب�شة، وهذه مقدمات ال يمكن  الم�شرق وروحه  كان يراها قلب 
الدعوة ال�شتعادة دور الم�شرق في عالم اليوم، اإنها الركيزة التي تجعل من هذه 

الدعوة حالة لها خلفياتها التراكمية في وجدان �شعوب الم�شرق.

مكوناته  له  اإقليم  فهو  تقليدياً،  جغرافياً  م�شطلحاً  لي�س  و»الم�شرق« 
العميقة، بم�شاحات مركزية في قلب العالم، وتعداد �شكاني ي�شل اإلى مئتي مليون 
والثقافة  الفكر  من  وعميقاً  وفيراً  تراثاً  تختزن  ديموغرافية  وبمكونات  ن�شمة 
والثراء الروحي، ومقومات اقت�شادية هائلة ال ي�شتغني عنها العالم، وهذا يجعله 
وحدة مركزية تقف جنباً اإلى جنب مع التجمعات القائمة مثل دول الفيزا غرادو 
اأ�شياآن، وهيئة اأوروبا االقت�شادية، فلماذا نعطل كل هذه الفعاليات في هذا االإقليم 

وُنجّمد دورها في الم�شاركة ب�شناعة الزمن القادم؟

امل�شرق »تعزيز للجوامع بعيداً عن الفوارق«
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اأو  هل ي�شبُّ هذا التعطيل لكل هذه الفعاليات في م�شلحة دول الم�شرق، 
عن  بعيدة  الفعاليات  هذه  تبقى  متى  واإلى  واالإن�شانية؟  الدولية  الم�شلحة  في 

الم�شاركة في �شنع القرار العالمي؟

اأن تقوم في وجه  نحن على وعي تام باالختالفات والتحديات التي يمكن 
تحقيق وحدة »الم�شرق« فهذا عالم مختلف عن مطلع القرن الما�شي ومنت�شفه 
روح  اإلى  بحاجة  يزال  ما  المتغير  العالم  لكن  الت�شعينيات منه،  قبل  ما  اأو حتى 
والتكافوؤ  االإن�شان  كرامة  اإلى  ت�شتند  عالقات  �شيغة  الإيجاد  بالدعوة  الم�شرق 
الت�شامح،  قيم  و�شيادة  العدالة  واإلى  الم�شترك  والعي�س  المتبادل  واالحترام 
والقبول بالتنوع وتعظيم الحق في االختالف، وتعزيز اأهمية التعددية الثقافية 
ورف�س  الثقافية،  والخ�شو�شية  الفرعية  الهويات  باحترام  والدينية،  واللغوية 
االإق�شاء اأو االإلغاء، كل هذه القيم االإن�شانية التي اهتزت في زمن ممار�شات اأ�شكال 
الم�شرق  اإقليم  من  اأرا�س  على  اأحداثها  بع�س  جرى  والتي  والخوف،  االإرهاب 
التجمع، ال�شتعادة  هذا  فكرة  تفعيل  على  اإ�شراراً  اأكثر  يجعلنا  موؤ�شفة،  بطريقة 

دور الم�شرق في الت�شّكل والتجّدد والبقاء واإثبات الح�شور.

اإن ما نحتاجه هو و�شع قواعد لعقد اجتماعي لتنظيم دول اإقليم الم�شرق، 
وتاأكيد اأهمية بناء دول تحكمها القوانين التي تقوم على احترام حقوق االإن�شان 
و�شمان كل اأ�شكال الحريات. كما ال يغيب عن بالنا دور المجتمع المحلي في كل 
دول الم�شرق، والذي ي�شكل دعامة قوية لتفعيل دور االإقليم، فقناعة المجتمعات 
المحلية في دول اإقليم الم�شرق هي االأ�شا�س لنجاحه، وهي االأر�شية ال�شلبة التي 

ت�شمن رف�س االإرهاب بكل اأ�شكاله، واإقامة مجتمع القانون والعدالة والم�شاواة.

واأخيراً، فاإننا نرى في ا�شتلهام تجربة »الد�شتور العربي الفي�شلي« كد�شتور 
مدني متميز، قام على اأ�ش�س احترام االآخر، في دولة القانون، حيث ا�شتوعبت هذه 

احل�شن بن طالل



- 10 - املنتــــدى  278

التجربة قبل قرن، االختالفات والتعدد الثري على االأر�س، وهو نموذج ي�شتحق 
القراءة واإقامة الحوار حوله، لطرح ال�شورة الم�شتقبلية للعالقات في اإطار اإقليم 
الم�شرق، وال يغيب عن بالنا نجاح الح�شارة العربية في االأندل�س با�شتيعاب كل 
في  عليها  والبناء  اال�شتلهام،  ت�شتحق  نماذج  وكلها  االأر�س،  على  التعدد  اأ�شكال 

ا�شتعادة دور دول الم�شرق، في القيادة الفكرية والروحية لعالم الغد.

ون�شت�شرف  االأربعة،  االأمة  اأعمدة  لدى  الكبيرة  الجوامع  معاً  ُنعّظم  فهل 
اأو  تجاهله  يمكن  ال  �شوؤال  االأحداث؟  تجرفنا  اأن  من  بداًل  ب�شناعته  الم�شتقبل 

تاأجيل االإجابة عنه طوياًل. 

امل�شرق »تعزيز للجوامع بعيداً عن الفوارق«
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اأ.د. اأديب �شعب*

)1(

اأنواع التعددية
ل بّد لأي فل�سفة اجتماعية اأو �سيا�سية، بل لكل فل�سفة، �سواء اأكانت يف الدين 
اأم يف العلم اأم يف الأخالق اأم يف غري ذلك، من مفهومني جوهريَّني هما التعدد 
والوحدة. وقد دارت فل�سفة اأفالطون �وهي الأ�سل الأقدم لكل الفل�سفات الالحقة 
املفهومني.  على هذين  وال�سيا�سة�  والجتماع  والفن  والأخالق  والعلم  الدين  يف 
مبداأ  ومعناها يف  وماآلها  الكرثة  التي جتد م�سدر  املُثل  بنظرية  اأفالطون  وجاء 
مركزي اأَطلق عليه اأ�سماء خمتلفة، لكنها ذات مدلول واحد يف نظره، هي: اخلري، 

اجَلمال، احلق، اللـه.

ثم  اأوًل  التعدد  مفهوم  فلنتناول  الجتماعية،  الفل�سفة  �سدد  يف  دمنا  وما 
مفهوم الوحدة بالن�سبة اإىل املجتمع.

يف كل جمتمع اأنواع من التعدد اأو التنوع. هناك، مثاًل، تنوع يف العلم وامل�ستوى 
الرتبوي. حتى يف حال اإلزامية التعليم، جند اأفرادًا يتابعون الدرا�سة اجلامعية 
كلتا  اإىل معاهد مهنية. ويف  اأفرادها  يفعلون. كما جند فئات يذهب  واآخرين ل 

* اأُ�ستاذ الفل�سفة يف معهد القدي�س يوحنا الدم�سقي الالهوتي يف جامعة البلمند/لبنان.
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ت جمتمعات  َغ�سّ وت�سعبات كثرية. ورمبا  تنوعات  واملهنية  الدرا�ستني اجلامعية 
معينة ببع�س ذوي املهن، كالأطباء واملهند�سني واملحامني، فبات بع�سهم ي�سعى اإىل 
اأعمال اأخرى اأو اإىل البحث عن عمل خارج جمتمعاتهم. وتقيم بع�س املجتمعات 
متييزًا بني ذوي الياقات البي�س، اأي العاملني وراء مكاتبهم اأو العاملني بقدراتهم 
العلمية، وذوي الياقات الزرق، اأي العاملني يف امل�سانع واملمار�سني اأعماًل تنفيذية 

عمومًا، ل حتتاج اإىل درجات جامعية عليا اأو مهارات ذهنية مميزة.

اأو  الأر�ستقراطيني  مثل طبقة  الجتماعية،  الطبقات  تنوع يف  اأي�سًا  هناك 
البورجوازيني، والطبقة الو�سطى، والطبقة الدنيا. ويف القدمي كانت هناك طبقة 
العبيد، يف نُظم اجتماعية تقبل بالعبودية، اأي �سراء النا�س وبيعهم وت�سخريهم 
لالأعمال ال�ساقة اأو التي يرتّفع عنها اأبناء املجتمع من اأي طبقة كانوا. واإذ يرتبط 
الو�سعان الطبقي واملايل على وجه العموم، اإل اأن هناك ا�ستثناءات. فُربَّ عائلة 
ق بع�س  حتمل لقب �سرف َعرف اأفراُدها الفقر يف اأحوال معينة، وربَّ عائلة َحقَّ
اأفرادها غنى ماديًا كبريًا. وقد يكون هذا الغنى اأحيانًا �سببًا يف تدرُّج العائلة اأو 
فرع منها اإىل طبقة اجتماعية اأعلى. وما يزال الواقع الطبقي على اأ�سّده يف بلدان 

مثل الهند، حيث يرتبط ارتباطًا حميمًا بالعقائد الدينية الهندو�سّية.

اأفريقيا  �سمال  بلدان  معظم  يف  لوجدنا  العرقي،  التعدد  اإىل  انتقلنا  اإذا 
كالعربي  عّدة  عنا�سر  العراق  ويف  والرببري،  العربي  هما  طاغَيني  عن�سَرين 
وغري  واأرمنية  و�سريانية  عربية  اأعراقًا  جند  لبنان  ويف  والرتكماين.  والكردي 
وفرن�سا  بريطانيا  مثل  اأُوروبية  بلدان  يف  العرقي  التنوع  هذا  جند  كما  ذلك. 
واإ�سبانيا. والغالب اأن يكون لكل عرق لغته، مثل الأمازيغّية والكردّية وال�سريانّية 
والغالّية. ومن اأقوى وجوه الواقع العرقي �سعف هذه اللغات اأمام اللغة املركزية 
اجلامعة، كالعربية والإنكليزية والفرن�سية والإ�سبانية. وطاملا كان ال�سراع العرقي 

يف املجتمعات دافعًا اإىل حركات انف�سالية وحروب اأهلية.

العامل.  كثرية جدًا حول  واقع جمتمعات  فهو  واملذهبي  الديني  التعدد  اأما 
و�سواها،  والأفريقية  العربية  البلدان  بع�س  يف  اإ�سالمي�م�سيحي  تعدد  فهناك 
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هندو�سي� وتعدد  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  بلدان  بع�س  يف  بوذي�م�سيحي  وتعدد 
�سيخي�اإ�سالمي�م�سيحي يف �سبه القارة الهندية... ناهيك بالتعدديات املذهبية 
�سمن امل�سيحية الأُوروبية وغري الأُوروبية، و�سمن الإ�سالم العربي وغري العربي، 
و�سمن البوذية اليابانية وغري اليابانية، وناهيك بالأديان امل�سّماة »بدائّية« والتي 
اأفريقيا واأُ�سرتاليا واأمريكا اجلنوبية و�سواها. وعلى  ما تزال منت�سرة بني قبائل 
غرار التعدد العرقي، طاملا اأّدى التعدد الديني اأو املذهبي يف املجتمع الواحد اإىل 
اأعنف احلروب يف تاريخ اجلن�س الب�سري. وال�سراعات  اأهلية كانت من  حروب 
واأملانيا  فرن�سا  يف  خ�سو�سًا  والربوت�ستانت،  الكاثوليك  بني  ن�ساأت  التي  الدموية 
خالل القرنني ال�ساد�س ع�سر وال�سابع ع�سر، مَثل �سارخ على هذا الأمر. وهكذا 
ال�سراع بني الهندو�سية والإ�سالم الهندي الذي اأّدى اإىل ن�سوء باك�ستان »الغربية« 

وباك�ستان »ال�سرقية«، وهي بنغالد�س لحقًا.

حول  وجند  ال�سيا�سي.  التعدد  اأبرزها  لعل  التعدد،  من  كثرية  اأنواع  تبقى 
العامل نظمًا �سيا�سية خمتلفة، كاجلمهوري والوزاري وال�ست�ساري وامللكي املطلق 
وامللكي الد�ستوري. ويزخر القامو�س ال�سيا�سي مب�سطلحات قد يكون اأحّبها اإىل 
احلكام واملحكومني جميعًا م�سطلح الدميقراطية، واإْن ف�ّسرته كل جمموعة على 
هواها. ومن املفاهيم ال�سيا�سية�القت�سادية مفهوم اليمني الراأ�سمايل والَي�سار 
ال�سرتاكي، ومنها يف الآونة الأخرية »النظام العاملي اجلديد« و»العوملة«. وهناك 
بع�س  ن�سوء  مَتنع  اأُخرى  واأنظمة  وتكتالت،  اأحزاب  قيام  تتيح  �سيا�سية  اأنظمة 
اأحزابًا  العربية  الأنظمة  بع�س  َعرفت  وقد  الواحد.  باحلزب  تتقيد  اأو  الأحزاب 
اليمني  ذات  متيل  كانت  واأحزابًا  اإ�سالحية،  واأحزابًا  علمانية،  اأو  دينية  قومية، 
الواحد  احلزب  نظام  عمومًا  العربي  العامل  على  طغى  فيما  الَي�سار،  ذات  اأو 

التوتاليتاري الذي يختلط فيه ال�سيا�سي والديني اأحيانًا كثرية.

اأنواع التعددية، مع ما يرافقها من م�ساكل و�سراعات،  اأّن بع�س  لكن َهْب 
كانت عدمية الوجود يف جمتمع اأو اآخر... َهْب اأّن اأبناء جمتمع معني كانوا كلهم 
اإذا انحرفنا مبفهوم املجتمع عن  اإل  من عرق واحد، وهذا �سبه م�ستحيل عمليًا 
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معناه املقبول، اأو َهْب اأنهم كانوا كلهم من دين واحد اأو مذهب واحد، وهذا ممكن 
مّن اأحد اأن التعددية تزول اإذ ذاك  اإذا اأخذنا النتماء مبدلوله الإ�سمي، فال يتوهَّ
من املجتمع. لأنه مع هذا كله، يبقى للتعددية معنى را�سخ ل ميكن اأن يزيله �سيء، 
اأبى، و�سوف يبقى على  اأم  العددي)1(. هكذا، كل جمتمع تعددي �ساء  املعنى  هو 
الدوام وحتت كل الظروف تعدديًا �ساء اأم اأبى، مبعنى تكوُّنه من اأفراد، اأي من 
خال�سًا  م�سيحيًا  خال�سًا،  كرديًا  اأو  خال�سًا  عربيًا  املجتمع  هذا  يكون  قد  عدد. 
اأو م�سلمًا خال�سًا، �سّنيًا خال�سًا اأو �سيعيًا خال�سًا، لكن هذا »النقاء« العرقي اأو 

الديني لن يزيل عنه البّتة �سمة التعددية.

املعنى  هو  وهذا  جمتمع.  كل  واقع  هي  اإذًا،  العددي،  باملعنى  التعددية 
الأ�سيل والأقوى ملفهوم التعددية الجتماعية، حيث تبقى التعددية قائمة حتت كل 
رين يف الجتماع  ُوها اأو تبديلها اأو تعديلها. ويجدر بكل املنظِّ الظروف، ويتعذر َمْ
وال�سيا�سة والفل�سفة والدين اإدراك هذه احلقيقة البديهية. وهذا الإدراك َي�ستتبع 
اأخذ احلقيقة املذكورة يف العتبار من جانب املخططني واملنفذين وكل العاملني 

يف اإدارة �سوؤون املجتمع.
)2(

اأنواع الوحدة
توحيد.  اأو  تنظيم  كل  من  منفلتًا  يبقى  اأن  يجوز  ول  ميكن  ل  التعدد  لكن 
�سوى ماولت  الإن�سان  اإليها  ل  َتو�سَّ التي  املختلفة  والنُظم  والعلوم  املعارف  وما 
لكت�ساف مبادئ تتوحد حولها الظواهر. ملاذا تو�سع ظواهر متعددة حتت ا�سم 
واحد، مثل: جيولوجي، بيولوجي، فيزيائي، علمي، �سيا�سي، ديني، فّني، هندي، 
كاثوليكي،  م�سلم،  م�سيحي،  بوذي،  �سيني،  عربي،  فرن�سي،  اأمريكي،  ياباين، 
األي�س  ا�سرتاكي...؟  �سيوعي،  جمهوري،  دميقراطي،  �سيعي،  �سّني،  اأرثوذك�سي، 
لأن ثمة حالت تت�سابه، على تعددها وتباينها، يف خ�سائ�س معينة؟ لو كان واقع 
الأ�سياء واقع تعدد مطلق، لأّدى هذا اإىل التهافت وانغالق اأبواب الفهم والتفاهم 

بني النا�س.
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ظواهر  خمتلف  يف  وحدة  اأو  نظام  مبادئ  اكت�ساف  اإىل  اإذًا،  حاجة،  ثمة 
اأو حتى فر�سها على بع�س  النوع  اإىل افرتا�س مبادئ من هذا  الوجود، واأحيانًا 
الظواهر. واأكتفي مبثلني عن هذه الوحدة، هما ال�شخ�شية على ال�سعيد الفردي 

والدولة على ال�سعيد الجتماعي)2(.

واملكان  الزمان  تيارات  فيها  تتعاقب  هائلة،  تعددية  فرد  كل  جتربة  يف 
التعدد  هذا  ت�سبط  تنظيمية  عملية  غياب  يف  واحلالت.  والظروف  والأ�سخا�س 
يف وحدات معينة، من الطبيعي جدًا اأن ُي�ساب الفرد الذي حت�سل له التجارب 
الأفراد  بع�س  يعانيها  التي  النف�سية  الأزمات  من  والكثري  النف�سي.  بالتهاُفت 
ترتبط بالعجز عن تبّنيهم اأو ابتكارهم قوانني توحيدية من �ساأنها حفظ خرباتهم 

دها. مها اأو توحِّ املتنوعة �سمن مبادئ تنظِّ

اإن الذين يطلقون العنان لتجارب احلياة تتقاذفهم من غري اأن يتوقفوا بني 
احلني والآخر للتاأمل فيها والبحث عن معناها ي�سبهون قومًا قال فيهم ال�ساعر 
تي. اإ�س. اإليوت: »كانت لنا التجربة لكن فاَتنا املعنى«)3(. هذا املعنى هو بالذات 
ما نق�سده بالوحدة اأو باملبداأ التوحيدي. وهو، بالن�سبة اإىل الأفراد، ذو م�سادر 
ال�سيا�سي،  انتمائه  الديني، وبع�سهم من  انتمائه  متنوعة: فبع�سهم ي�ستمّده من 
ومواقفهم  تاأمالتهم  من  اآخرون  ي�ستمده  فيما  الفكري،  انتمائه  من  وبع�سهم 
نوعًا  الالمعنى  اأو  العبثية  يرون يف هذه  بالَعَبث  ينادون  الذين  ال�سخ�سية. حتى 
من املعنى. وبع�سهم مّمن يجد معاٍن عظيمة للحياة م�ستَمّدة من م�سدر ديني 
اأو اجتماعي اأو اإن�ساين قد َيفقد املعنى على اأثر خربات معينة مثل املوت اأو خيبة 
الأمل. واإذ يجد الفرد نف�سه مرتوكًا و�سط تعددية هائلة من التجارب ل ينّظمها 
اأو يربطها اأي رابط معنوي، فهو قد يلجاأ اإىل اأُمور مثل النتحار هربًا من ماأزق 
ال�سلوكية عمومًا  والعلوم  والجتماع  النف�س  علَمي  احتماله. ويف  على  له  قدرة  ل 
َفْقد  يف  الظاهرة  هذه  دوافع  اأحيانًا  دت  َحدَّ النتحار،  لظاهرة  كثرية  درا�سات 

املعنى اأكرث من حتديدها يف الالمعنى.
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هي  فالدولة  الفردي،  ال�سعيد  على  الوحدة  مبداأ  ال�سخ�سية  كانت  واإذا 
التنوع  عن  اأعطيناها  التي  الأمثلة  بني  الجتماعي.  ال�سعيد  على  الوحدة  مبداأ 
لكن  وال�سيا�سي.  والديني  والعرقي  الطبقي  التعدد  التعدد الجتماعي، ذكرنا  اأو 
كما يف حال النف�س الب�سرية، ل بّد من اأن يوؤدي التعدد املطلق، اأي ذاك الذي ل 
توّحده مبادئ معينة، اإىل فو�سى اأو تهافت على ال�سعيد الجتماعي. وهذا واقع 
بع�س املجتمعات، حيث الأعراق املختلفة اأو الأديان املختلفة اأو املذاهب املختلفة 
اأو الأحزاب والتكتالت ال�سيا�سية املختلفة اأقوى من الدولة. وطاملا حاولت اإحدى 
هذه الفئات اأن تكون »دولة يف قلب الدولة«، اأحيانًا بهدف فر�س املبداأ التوحيدي 
الذي يالئمها. وطاملا ح�سل، با�سم الدميقراطية اأو مفهوم الأكرثية، تغليب عرق 
على بقية الأعراق اأو دين على بقية الأديان اأو مذهب على بقية املذاهب، بهدف 
عرب  ال�سيا�سي  التوحيد  حتقيق  النادر  من  ولي�س  معني.  جمتمع  يف  الوحدة  بّث 
ما  اآخر، مع  ال�سلطة، وحْظر كل حزب  اأي حزب  الواحد،  نظام احلزب  اعتماد 
ي�ستتبعه ذلك من هيمنة »ر�سمية« على الإعالم والتعليم واجلمعيات الأهلية وكل 
املرافق الجتماعية. لكن يف اأنظمة �سيا�سية اأُخرى يتّم التوحيد على اأُ�س�س تاأمني 
اأو  اأو دينية  اأي فئة، عرقية  اإق�ساء  احلرية والعدالة وامل�ساواة للجميع، من غري 

مذهبية اأو �سيا�سية اأو �سواها، عن ج�سم الدولة.

اإذًا، وفق منطني رئي�سيني: اأحدهما  ميكن اأن تتحقق الوحدة الجتماعية، 
قاعدة  وبناء  الجتماعية  التعددية  عنا�سر  من  معني  عن�سر  اقتطاع  على  يقوم 
عرقية  ما:  اأغلبّية  اأ�سا�س  على  القتطاع  هذا  يح�سل  ما  وغالبًا  عليه.  احلكم 
اأحيانًا  ال�سلطة  تتوىل  قد  الأقّليات  اإحدى  لكن  �سيا�سية.  اأو  مذهبية  اأو  دينية  اأو 
وتفر�س اإرادتها على الأكرثية. ولئن كان هذا النوع من التوحيد، خ�سو�سًا ذاك 
الذي تباِدر اإليه اإحدى تعدديات املجتمع بحكم تفوقها العددي عرقيًا اأو دينيًا اأو 
�سيا�سيًا، اأب�سَط الأنواع واأكرثها مبا�َسرًة، اإل اأنه لي�س اأف�سل اأنواع التوحيد على 
الإطالق. فهو يبقى بعيدًا عن هدف حتقيق العدالة، مهما حاولت الفئة »الغالبة« 
و�سع الفئات الأُخرى »يف ذّمتها« واّدعت »الت�سامح« يف معاملتها. فالت�سامح، يف 
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ه، اإذ يرتكز اإىل اأن �ساحب القوة اأو الغلبة اأو  مفهوم كهذا، ناق�س جدًا بل م�سوَّ
اأو يف احلق الكامل، واأنه يت�ساهل مع �سواه مّمن هم يف  ال�سلطة وحده يف احلق 
بع�س احلق اأو حتى يف انحراف عنه، لأن مبادئه، الدينية اأو �سواها، متلي عليه 

ال�سهامة جتاه الآخرين اأو اأْخذهم مببداأ »العفو عند املقدرة«)4(.

الجتماعية  الوحدة  فيه  تتحقق  الذي  ذاك  هو  التوحيد  من  الآخر  النمط 
ل على ح�ساب التنوع اأو عرب طم�س التنوع اأو اإ�سعافه، بل و�سط التنوع اأو �سمن 
التنوع. هذا َي�ستبعد اأن تكون اأداة التوحيد عن�سرًا من عنا�سر التنوع. وما دمنا 
نتكلم عن الوحدة الجتماعية التي جت�ّسدها الدولة، فهذا النمط التوحيدي يق�سي 
باأن تكون الدولة اآلة اإدارية ل داعية عقيدة)5(. لأنها اإذا تبّنت عقيدة دينية معينة، 
م�سيحية مثاًل، َفقدت ولء غري امل�سيحيني، واإذا تبّنت عقيدة اإ�سالمية َفقدت ولء 
غري امل�سلمني. وهكذا اإذا تبّنت عقيدة �سيا�سية، �سيوعية مثاًل اأو قومية من فئة 
معينة. وظيفة الدولة اأن ت�ستوعب تعددية املجتمع من غري اأن تطم�سها اأو اأن ُتربز 
فئة، مهما غلبت عدديًا، على �سواها. حتى يف حال انتماء كل اأفراد املجتمع اإ�سميًا 
اإىل مذهب ديني واحد، يجب اأن حتقق الدولة وحدة املجتمع على اأ�سا�س تعدديته 
باملعنى العددي الذي هو، كما قلنا، املعنى الأ�سلي للتعدد. فالإكراه ل يجوز، اإْن يف 

الإميان واإْن يف التف�سري الديني واإْن يف املوقف من العالقة بني ال�سيا�سة والدين.

هذا النمط من الوحدة الجتماعية اأو من النظام ال�سيا�سي الذي نزّكيه، اإذًا، 
وهو الوحدة يف التنوع، يهدف اإىل بّث النظام والن�سجام يف اجل�سم الجتماعي. 
ويف غيابه تتنافر تعدديات املجتمع وتت�سارع، ويغيب ال�سالم والأمن الجتماعّيان 
لَتربز الفو�سى واحلروب الأهلية، الدينية والعرقية و�سواها. ولعل من ال�سعوبة 
القب�س على هذا النوع من الوحدة وماولة حتديده وت�سميته. فهو نوع من وحدة 
اجلوهر اأو الروح و�سط تنوع املظاهر واختالف الأ�سماء. وعندما حاول الفيل�سوف 
الربيطاين جون لوك حتديد هذا العن�سر، قال اإن »اجلوهر �سيء غام�س يحمل 
الأعرا�س«)6(. ولئن اآَثر ديفيد هيوم الكتفاء بالأعرا�س، اأي بالتعددية املطلقة، 
وال�ستغناء عن اجلوهر الذي يوّحدها وعن غمو�سه، خ�سو�سًا لأن هذا اجلوهر 
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جورج  اأن  اإل  هيوم،  لدى  املعرفة  اإىل  الوحيد  ال�سبيل  وهي  للحوا�س،  يتك�سف  ل 
باركلي، وهو اأحد التجريبيني الربيطانيني، كان قد َجعل من مفهوم اجلوهر لّب 
حقيقة  هو  املاّدية،  الأ�سياء  اإىل  بالن�سبة  حتى  اجلوهر،  هذا  اأن  مو�سحًا  فكره، 
روحية. ثم انربى الفيل�سوف الأملاين اإميانويل كانط ليعرتف بف�سل هيوم عليه يف 
اإيقاظه من »�ُسباته العقائدي« جلهة عدم القدرة على الربهان التجريبي احل�ّسي 
عن حقائق من نوع اجلوهر وقانون ال�سببية والنتظام الطبيعي، لكْن لي�سدد يف 
بعيدًا عن هذه  �سلوك عملي  اأي  اأي علم وحتى  قيام  ا�ستحالة  نف�سه على  الوقت 
املفاهيم التي ل بّد من افرتا�سها اأو فر�سها، با�سم البديهة العقلية، على الوجود.

)3(

الدين والقومية
اليوم يجد اللبنانيون اأنف�سهم معلَّقني بني عاملني، اأحدهما مات والآخر مل 
ن�سون  كيف  التعدد؟  ويبقى  الوحدة  تتحقق  كيف  الآتي:  هو  التحدي  بعد.  يولد 
التعدديات وجنعل منها عامل ا�ستقرار بدل اأن تكون عامل فو�سى و�سدام؟ ما هو 

منوذج احلكم املن�سود، الذي تكون فيه الدولة وحدة و�سط التنوع؟

على  الطوىل  اليد  له  اأن  مبا  الطائفي  العامل  من  انطالقنا  نقطة  لناأخذ 
اللبناين  �سكل احلكم  ما هو  لبنان.  العام يف  وال�ساأن  والوظيفة  ال�سيا�سة  �سعيد 
الكفيل بتحقيق الوحدة و�سط تنوع الأديان واملذاهب؟ طبعًا، كالمنا عن الوحدة 
العددي  تفوقها  با�سم  التوحيد  عملية  معينة  طائفة  تتوىّل  اأن  ي�ستثني  التنوع  يف 
ومبا يخدم م�ساحلها ال�سكلية. ومن اخلطاأ الفادح اأن يظن بع�سهم، من م�سلمني 
معظم الأحيان ومن م�سيحيني اأحيانًا، اأن امل�سيحية ل َترفع حتديًا حقيقيًا يف وجه 
قيام دولة اإ�سالمية يف لبنان لأن امل�سيحية، ح�سب ظّنهم، دين يح�سر اهتمامه 
بالآخرة، ولي�س دينًا ودولة كالإ�سالم)9(. اإن امل�سيحية والإ�سالم، وكذلك اليهودية 
هو،  ا�ستثناء،  بال  دين  وكل  والكونفو�سيو�سية  والزرد�ستية  والبوذية  والهندو�سية 
اإىل  �ساملة  اإميانية  نظرة  فالدين  معًا.  اآٍن  يف  ودولة«  »دين  جدًا،  عميق  مبعنى 
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الوجود، تتناول كل �سيء يف حياة الإن�سان، مبا يف ذلك املجتمع وال�سيا�سة والدولة، 
ول تبقي �سيئًا خارجًا.

ولئن اأعلنت امل�سيحية مت�سكها بال�سماوّيات يف قولها: »لي�س لنا هنا مدينة 
باقية«)10(، فالإ�سالم يوؤّكد هذا الإعالن عرب قوله باأّن »الآخرة خرٌي واأبقى«)11(. 
الذي يف�سله  العامل«)12(،  لي�ست من هذا  امل�سيح: »مملكتي  وهذا م�سداق لقول 
بع�سهم عن �سياقه ويدعمونه بقول اآخر للم�سيح: »اأعطوا ما لقي�سر لقي�سر وما 
اأن  والأحرى  العامل.  بهذا  امل�سيحية غري معنية  اأن  لي�ستنتجوا خطاأً  لّل«)13(،  لّل 
اأو  ال�سماء  العامل«، بل هي من  »لي�ست من هذا  الأديان  امل�سيحية والإ�سالم وكل 
من اللـه، لكنها ُوجدت لهذا العامل اأو من اأجله، كي حتّوله بل تعيده، كما ت�ستوجب 
فيها  مبا  املمكنة،  الو�سائل  كل  عرب  الّل،  ملك  اأو  ملكوت  اإىل  الإميانية،  النظرة 

�سيا�سة املجتمع واإدارة الدولة ونظام احلكم.

دينًا  واليهودية  ودولة  دينًا  والإ�سالم  ودولة  دينًا  امل�سيحية  كانت  اإذا  لكن 
ودولة والهندو�سية دينًا ودولة والبوذية دينًا ودولة وكل دين، مبعنًى، دينًا ودولة، 
فالأي دين حتّق �سلطة احلكم يف جمتمع ما؟ اإىل حد كالمنا عن لبنان، حيث ل 
اأكرثية غالبة مذهبيًا بقّوة، من غري العدل اأن يكون ملذهب معني الكلمة الف�سل 
يف احلكم. لكْن واإْن كان لبنان، اأو غري لبنان، من غالبية مذهبية معينة، وحتى 
د  لَتعدُّ الديني غري م�ستَحّب  اإىل مذهب واحد، يبقى احلكم  املواطنون  انتمى  لو 
التف�سريات والجتهادات واملذاهب الفقهية، ولأن الإميان ل ُيفَر�س بقوانني، ولأن 
احلكم با�سم اللـه يتوّله ب�سر لهم حدودهم واأهواوؤهم وم�ساحلهم. ويف كل مكان 
عوا �سعوبهم و�سعوبًا  َعَرف احلكَم الديني، كائنًا ما يكون ا�سم الدين، ُحّكامًا َروَّ
اأُخرى وقمعوها وا�سطهدوها با�سم الدين وتف�سرياته القومية، وباأخبار حركات 
»ت�سحيحّية« انقلب فيها حاكم على اآخر دمويًا وح�سلت كلها حتت �سعار »اخلط 
القومي«. واأتذّكر هنا قوًل للفيل�سوف الأملاين لودفيغ فويرباخ: »حيثما اأُقيَم احلق 
على ال�سلطة الإلهّية، ميكن تربير اأ�سد الأُمور �سوءًا وظلمًا«)14(. واإذا كان احلكم 
با�سم اللـه ظاملًا للب�سر، فهو بهذا َيهزم الدين وق�سيته، كما َيظلم اللـه لأنه يحّمله 

نقائ�س احلكام وموبقاتهم.
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العددي،  باملعنى  اأبى،  اأم  �ساء  تعددي،  جمتمع  كل  اأن  الدوام  على  لنذكر 
اإىل  اإ�سميًا  انتموا  �واإن  الأفراد  هوؤلء  من  لكل  واأن  اأفراد،  من  تكوُّنه  معنى  اأي 
ونظرته  الدينية  للن�سو�س  وتف�سريه  وفهمه  الإميان  من  موقفه  واحد�  مذهب 
اأف�سل  اإتاحة  الدولة  وهدف  الجتماعية.  والعدالة  احلكم  ونظام  ال�سيا�سة  اإىل 
الظروف اأمام جميع الأفراد الذين يتكّون منهم الن�سيج الجتماعي لكي يحققوا 

ذواتهم ويتعاي�سوا ب�سعادة وطماأنينة و�سالم.

يف �سعي الأفراد وال�سعوب نحو هذه املطالب خالل التاريخ، تبنيَّ اأن اأف�سل 
قيم  على  القائمة  تلك  هي  بتحقيقها  الكفيلة  ال�سيا�سية  اأو  الجتماعية  الأنظمة 
اإليه،  يدعو  ما  عني  وهذا  الإن�سان.  كرامة  واحرتام  وامل�ساواة  والعدالة  احلرية 
الإن�سان كرامته،  اأعلى ما يف  اأن  التي تتالقى على  الأديان،  ل دين بعينه بل كل 
وهي اآتية من كونه خملوقًا على �سورة اللـه ومثاله. والدولة التي تنتهج هذه القيم 
اأو موقف اإمياين  اآخر  اأو مذهب على مذهب  اآخر  اإعالء دين على دين  من دون 
الفعلية.  الدينية  الدولة  اآخر هي  تف�سري  تف�سري على  اأو  اآخر  اإمياين  على موقف 
تكتفي  التي  تلك  اأي  الإ�سمية،  الدينية  الدولة  الدين من  اإىل جوهر  اأقرب  وهذه 
واحرتام  وامل�ساواة  والعدالة  مبادئ احلرية  تنتهك  والق�سور يف حني  بالتفا�سيل 

كرامة الإن�سان حفاظًا على اأ�سماء ومظاهر مفرغة من متواها.

واإذا كانت »العلمانية القا�سية« اأو »املتطرفة« هي تلك التي ل تكتفي بف�سل 
الدين عن الدولة بل حتاول اإق�ساءه عن املجتمع، و»العلمانية اللّينة« اأو »املعتدلة« 
هي تلك التي تف�سل الدين عن الدولة مل�سلحة الدولة والدين كليهما، فما �سميناه 
اللنّي  باملعنى  العلماين  ال�سيا�سي  النظام  مع  يتالقى  الفعلية«  الدينية  »الدولة 
اإمنا  فهو  الدين  جوهر  مع  الن�سجام  احلكم  نظام  ا�ستطاع  واإذا  املعتدل)15(.  اأو 
ي�ساهم يف حتقيق اأهداف الدين بعيدًا عن التحجر �سمن �سكليات مل ينتج منها 

�سوى الويل خالل التاريخ، الأمر الذي يخون ق�سية الدين.

ثمة م�ساألة رئي�سية اأُخرى ذات عالقة مبفهوَمي التنوع والوحدة: كيف تكون 
الدولة يف لبنان اأداة توحيد و�سط ثالث دعاوى قومية خمتلفة تتوزع على معظم 
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الأحزاب ال�سيا�سية وتنادي بالقومية اللبنانية والقومية ال�سورية والقومية العربية؟ 
�سحيح اأن احلمّية القومية، يف لبنان وحول العامل، �سهدت �سعفًا اأكيدًا مع بداية 
الألفية الثالثة و�سط دعوات العوملة وهيمنة القوة الأحادّية التي متثلها الوليات 
القومية حول  التي عرفتها احلركات  الكثرية  وبعد اخليبات  الأمريكية،  املتحدة 
العامل. لكن تبقى التوجهات القومية للحركات ال�سيا�سية يف لبنان، خ�سو�سًا يف 
غياب التنظري املتفاعل مع الو�سع العاملي اجلديد، اأ�سرية اأُطرها التقليدية عمومًا. 
واإذا كان لكل من هذه الدعاوى القومية جذور تاريخية را�سخة، فلي�س معنى هذا 
اأن تت�سارع الأحزاب القومية لل�سيطرة على الدولة، حينًا با�سم القومية »الأقدم« 
يف تاريخ لبنان، وهي ال�سورية، اأو با�سم القومية املرتبطة بالغالبية العددية ال�سّنية 

يف املنطقة، وهي العربية، اأو با�سم قومية الع�سور احلديثة، وهي اللبنانية.

واإذا  التاريخية.  جذورها  قلنا،  كما  القومية،  الدعاوى  هذه  من  لكل 
اأو اآخر من الأحزاب  ا�ستطاعت اإحداها تويّل احلكم يف لبنان عن طريق حزب 
التي متثلها، فاخلوف من غلبة القوميني العرب، مثاًل، اأو ال�سوريني بالن�سبة اإىل 
تذويبه يف ج�سم  اللبناين عرب  الكيان  على  الق�ساء  من  اآٍت  اللبنانيني  القوميني 
اأكرب، مع ما قد ي�ستتبعه ذلك من اإخ�ساع للم�سيحيني حتت راية اإ�سالمية. وخوُف 
القائلني بالقومية ال�سورية من غلبة الدعوى اللبنانية النعزاُل يف احلا�سر والتنكر 
للما�سي، ومن غلبة القومية العربية اإحالُل الدولة الدينية مكان الدولة املدنية اأو 
التاريخ  اإىل خيانة  �سواها  انت�سار  يوؤدي  اأن  تخ�سى  بدورها،  فئة،  كل  العلمانية. 
الذي تظنه منحازًا اإليها، هذا التاريخ الذي، كما يف تعبري ال�ساعر تي. اإ�س. اإليوت 

مرة اأُخرى، »قد يكون عبودية وقد يكون حّرية«)16(.

اإن هوّية �سعب ما تاأتي ل من ما�سيه فح�سب، بل من حا�سره ومن م�ستقبله 
الأحزاب  ف  تلطِّ اأن  يجدر  لذلك  يكون.  اأن  يوّد  ومما  اليوم  هو  مما  اأي  اأي�سًا، 
»اجلغرافية« يف لبنان، وهي تلك التي تختلف يف ما بينها حول حتديد حدوده، من 
غلوائها التاريخية. فال�سوؤال الذي طرحه اأنطون �سعادة يومًا، مبنهجيته العلمية 
تاّمة«)17(،  اأُّمة  وال�سورّيون  »�سورّيون،  باأننا  عنه  واأجاب  نحن؟«،  »َمن  الر�سينة، 
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ميكن اأن ياأتي جوابه اأننا »عرب« اأو »لبنانّيون«. كما ل تكفي الإجابة عما كّناه يومًا 
لتقرير ما يجب اأن نكون يف امل�ستقبل القريب اأو البعيد.

وثقافته  العميقة  وروؤيوّيته  الأ�سيلة  بروحانيته  خ�سر،  جورج  املطران 
هذه  »عْقدتنا  اأّن  وكتب  مو�سع)18(.  غري  يف  وعاجله  الأمر  هذا  لحَظ  الوا�سعة، 
�س عن �سيقها بتو�سيع تاريخنا، برجوعنا اإىل املا�سي  الرقعة ال�سغرية التي نعوِّ
ال�سحيق وقد انقطع اأكرث من �سبب بيننا وبينه«)19(. وهاله اأّن التاريخ يبتلع �سعبنا 
د له حتى الأ�سر... وكاأن هوّية اجلماعات ل تذاق اإل يف الذاكرة. ل  الذي »يتعبَّ
ما  يف  اأ�ساًل  »الهوية  اإذ  تطلعاته«،  من  مكونة  يريدها  هوية  عن  يفت�س  منا  اأحد 

نعمله تن�ساأ من احلرية«)20(.

لكن اإذ ل ميكن لكل الدعاوى القومية الثالث اأن متتلك لبنان يف اآٍن معًا، 
اأن احلل  يبدو  الأُخرَيني،  الدعوَيني  واإخماد  كما ل يجوز لإحداها امتالكه عنوًة 
املن�سجم مع مبداأ الوحدة يف التنوع هو ذاك الذي يبقي هذه الدعاوى حية لدى 
اللبنانيني، لكن من غري اأن تكون اإحداها ملغيًة لالأُخرى اأو مق�سورة على فئة من 
اللبنانيني دون �سواها. اإن �سرط اإبقاء هذه الدعاوى حية، اإذًا، هو جتريدها من 
اإلغائيتها القومية والحتفاظ مبحتواها احل�ساري. فاللبنانيون كلهم »لبنانيون« 
التاريخي  الواقع  لهذا  الوفاء  يظهر  اأن  »عرب«. وميكن  وكلهم  »�سوريون«  وكلهم 
يف نظام ع�سري متطور للحكم يعزز اإجنازات لبنان يف الدميقراطية واحلرية 
الدعاوى  هذه  فيه  وتنت�سر  ذلك،  وغري  والقت�ساد  والإعالم  والثقافة  والرتبية 
احل�سارية، ب�سالم وان�سجام، عرب نظام تربوي جت�ّسده كتب التاريخ والإن�سانيات 

على وجه اخل�سو�س، كما جت�سده �سيا�سة الدولة العامة واأحالفها وولءاتها.

�سحيح اأن لبنان كيان ْمَدث اأّدت اإىل اإن�سائه ظروف معينة، واأنه قبل ذلك 
ها هذا الكيان احلديث  احلني كان جزءًا من كيان اأكرب. غري اأن امل�سرية التي اختطَّ
لنف�سه يف املناحي املذكورة، ال�سيا�سية والقت�سادية والرتبوية والإعالمية و�سواها، 
على ما �ساَب هذه امل�سرية من نقائ�س وم�ساومات وعيوب وا�ستئثار اأحيانًا، جعلته 
منه  وجعلت  وامل�ساواة،  والعدالة  احلرية  قيم  اعتماد  يف  العربية  البلدان  طليعة 
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منوذجًا يف جمالت كثرية، يجدر بكل بلد عربي اأن يحتذيه عندما يقرر هذا البلد 
اأو ذاك اأن ي�سع نف�ســه على خريطة العامل املتح�سر)21(. ل بل اإن لبنان، كما قال 
اأنطون �سعادة، اإذا كان نورًا، وهو حقًا هكذا، فاأحرى بهذا النور اأن ي�سّع وَي�سيع 

يف كل ما حوله)22(.

ح بع�سهم، بل  اإذًا، اإىل لبنان الكيان، ل لأنه »اأَزيّل« كما يتبجَّ ثمة حاجة، 
اإن�سانية الإن�سان  اأنه �سرورة ل ي�ستغنى عنها يف املجالت التي حتقق  اأثبت  لأنه 
عرب احرتام حريته وكرامته. اإنه ملن قبيل الكفر اأن نزعم اأّن اأي كيان غري اللـه 
اخلالق يتمتع بالأزلية، اأي اأنه كان يف البدء، قبل اأن يكون اأي �سيء اآخر. الأزلية 

�سفة اخلالق وحده... »اأَفمن َيخلق كمن ل َيخلق؟«)23(.

اأزليًا  لي�س  فما  الزمن،  لأحكام  يخ�سع  الزمن  يف  ُوجد  �سيء  كل  اأن  وكما 
ي�ستحيل اأن يكون اأبديًا. لذلك كان ا�ستمرارًا ملنطق الكفر نف�سه َنْعُت لبنان، واأي 
وطن اآخر على وجه الأر�س، بالأبدية. وحده ل نهاية له َمن ل بداية له، اأي اللـه 
تعاىل. ولئن كانت الأوطان قدمية جدًا يف التاريخ، فهي، على ِقَدمها، تبقى حادثة 
النهائي«  »الوطن  فكرة  تخيفني  لذلك  وحركته.  لأحكامه  وخا�سعة  الزمن  يف 
اأو بالأحرى �سلح  واأقّروها يف موؤمتر الطائف،  نَفر من امل�سيحيني  ابتكرها  التي 
اللبناين  الكيان  اإلغاء  اأخافهم، هو خطر  الطائف، كي يرّدوا عنهم خطرًا طاملا 
تاأكيد  �ساأنها  من  عربية  اأو  �سورّية  وحدة  يف  تذويبه  اأو  اإ�سعافه  اأو  ارتهانه  عرب 
اأقليتهم العددية وو�سعهم يف ذّمة �سواهم والق�ساء عليهم �سيئًا ف�سيئًا. وكان اأن 
َقِبل هذا النفر امل�سيحي بعروبة لبنان اإزاء قبول مواطنيهم امل�سلمني بَكون لبنان 

وطنًا »نهائيًا« جلميع اأبنائه.

با�سم  العربي  العامل  حول  العروبة  دعاوى  الأ�سف،  مع  تنح�سر،  اإذ  اليوم 
الجتماعيني  املفكرين  على  لزامًا  اأرى  �سواها،  اأو  عرقية  اأو  مذهبية  جتمعات 
وال�سيا�سيني وعلى املثقفني عمومًا العمل من اأجل اإعادة حتديد مفهوم العروبة، 
وهو وحده الكفيل باإقامة الوحدة ال�سليمة و�سط التنوع يف العامل العربي وتاأ�سي�س 
كيان عربي قوي َيتَّخذ �سكاًل اأو اآخر من اأ�سكال الحتاد القت�سادي � الثقايف  � 
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ال�سيا�سي. واملعنى املن�سود للعروبة يتجاوز العرقية، بحيث يكون اأكراد العراق عربًا 
ل اأقل من �سواهم، وبربر املغرب عربًا ل اأقل من �سواهم، وال�سريان والأرمن يف 
بالد ال�سام عربًا ل اأقل من �سواهم، ويهود فل�سطني عربًا ل اأقل من �سواهم... 
كما يتجاوز الطائفية ليكون ال�سّنة وال�سيعة وامل�سيحيون مبختلف مذاهبهم وكل 

الفئات الدينية فوق الأر�س العربية عربًا بالت�ساوي.

امل�سيحيني اجلليل يف  َدور  نن�سى  اأن  يجوز  العروبة، فال  دمنا يف ذكر  وما 
�سنع النه�ستني العظيمتني فوق هذه الأر�س: النه�سة العربية الأُوىل خالل الع�سر 
العبا�سي، والنه�سة العربية الثانية يف الع�سر احلديث، التي كان للُّبنانيني اليد 
الكربى فيها. وي�سف املطران جورج خ�سر هذه العروبة احل�سارية باأنها »عروبة 
املبادر، وذلك يف  املعا�سر  لالإن�سان  القدمي ول  ال�سرقي  للرتاث  تتنّكر  بي�ساء ل 
رقعة عربية ت�سيق اأو تتَّ�سع«)24(. اأجل، »ت�سيق اأو تّت�سع« لأن الأوطان ل ميكن اأن 
تكون »نهائية« ول »اأزلية« ول »اأبدية«، مهما امتّد ما�سيها واأَوغل يف حَقب التاريخ 
»غري اجللّي«)25(. ويعلن املطران خ�سر رف�سه اأن تكون »م�سكلة الإن�سان الأخرية 
كه »اإىل اأق�سى  مرتبطة بكيان اأر�سي«)26(، واأنه »يكره فكرة الوطن امل�سيحي« لَتم�سُّ
حد با�ستقالل امل�سيحية عن كل اأر�س وعن كل ح�سارة... امل�سيحيون، يف النهاية، 
نون. اإنهم ال�سوؤال امللحاح ُيطَرح على كل كيان«)27(، اإذ »املهّم يف  غرباء، ل يتَوطَّ
الأوطان م�سمونها الروحي، قربانها الإن�ساين«)28(. لذلك َوجد اأن »الأهم من بحث 
الكيانات العربية وتوحيدها اأن نعرف م�سمونها الروحي ولون الثقافة فيها«)29(. 
اإىل  فيه،  ينتقل  »اإىل مدى  تتعدى احلاجة  ل  اإىل وطن  الإن�سان  اأن حاجة  ويرى 

رمز. وقد تكون البطولة يف البقاء اإذا كنا دائمًا واقفني على اأر�س غربة«)30(.

هذا النوع من الفكر واللغة والثقافة نادٌر جدًا اأن جنده يف جمتمعنا، واأكرث 
اأكادمييون  دار�سون  يت�سّدى  اأن  الطريف  من  دين.  رجل  عند  جنده  اأن  ندرًة 
با�سم  الناطقني  كل  لدى  العربية  الدينية  والأدبيات  الديني  اخلطاب  لتحليل 
واملفاهيم  التقليدية  اللغة  طغيان  النطاق  هذا  يف  والراجح  واملذاهب.  الأديان 
املوروثة وغياب الثقافة الع�سرية. اأما جورج خ�سر فقد اأقبَل على الثقافة والكتابة 
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بر�سالة واعية، وا�سفًا مهّمته كمن يتكلم ب�سمري الغائب: »راأى اأن امل�سيحية التي 
�سمتت كثريًا ب�سبب الرزوح اآَن لها اأن تتكلم الآن عن نه�سة بل�سان عربي ف�سيح. 
الفكر  هذا  كان  ولئن  ر«)31(.  تتن�سَّ اأن  العربية  اأَبت  اأْن  القائلني  قول  َرف�س  وقد 
هًا اإىل كل اللبنانيني وكل العرب، وكذلك اإىل كل قارئ، فهو منطِلق من اإميان  موجَّ
ى فكرًا اأُرثوذك�سّيًا  م�سيحي وموقف م�سيحي م�سوؤول. وهو باكورة ما ميكن اأن ي�سمَّ

عربيًا، كان جورج خ�سر مبدعه ومْطلقه، وما يزال، كما اأرى، ممثله الأوحد.

هناك علمــانيون اأُرثوذك�س �سبــقوا جــورج خ�سـر وكــانــوا طــليعة ثقــافيــة 
�فكرية� نه�سوية يف العامل العربي. ولعل اأبرز هوؤلء اأربعة، هم: اأنطون �سعادة، 
�سارل مالك، ق�سطنطني زريق، ميخائيل نَعيمة)32(. وقد تفاَوت هوؤلء يف مواقفهم 
القومية، فَدعوا، على التوايل، اإىل: القومية ال�سورية، القومية اللبنانية، القومية 
ارتبطت  واإن  القوميات  عن  امل�ستقلة  اجلامعة  احل�سارية  الإن�سانية  العربية، 
باملوروث اللغوي الثقايف. هذا التنوع يف مواقف الأُرثوذك�س القومية جعل املطران 
الأُرثوذك�س  اأن  لبنان،  يف  الأهلية  احلرب  اإّبان  خ�سو�سًا  مرارًا،  ح  ي�سرِّ خ�سر 

»كني�سة، ل قبيلة«)33(.

اإىل املفكرين الأربعة املذكورين، ملعت اأ�سماء كثرية ملثقفني ومفكرين واأُدباء 
الق�سايا  نا�سروا  واملهجر،  الوطن  يف  اأُرثوذك�س  ومنا�سلني  و�سحافيني  و�سعراء 
ز هوؤلء جميعًا عن جورج خ�سر اأنهم كانوا  العربية وناه�سوا ال�ستعمار. لكْن مييِّ
َدف اأن كانوا من  علمانيني ل رجال دين. اإنهم اأُرثوذك�س و مفكرون، اأو مفكرون �سَ
الطائفة الأُرثوذك�سية)34(. اأما هو فكان مفكرًا اأُرثوذك�سيًا بل، كما قلنا، مبدع ما 
ميكن اأن ي�سمى الفكر الأُرثوذك�سي العربي. وهو، يف فكره هذا، مل ينحرف طبعًا 
عن لهوت كني�سته الذي َوجد اأروع تعبري عنه لدى تلك املجموعة من املفكرين 
املعروفني ِبـ »اآباء الكني�سة«، وبرز منهم اأنطاكّيون �سورّيون ميكن اعتبارهم، ح�سب 
مقولة العروبة احل�سارية، عربًا قبل التعريب، اإذ ن�ساأوا على اأر�س اأ�سبحت لحقًا 
عربية. وخوفًا من طم�س اأي روافد تراثية من هذا النوع، الأمر الذي يوؤدي اإىل 
تغريب بع�س املجموعات الدينية و�سواها عن ج�سم العروبة، راأينا املطران خ�سر 
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يدعو اإىل »عروبة بي�ساء ل تتنكر للرتاث ال�سرقي القدمي«. واإذ نتاأ�سف لأن الفكر 
نقله  املنهجي عرب  الع�سري  الإحياء  اإىل  بعد  ال�سرقي مل يجد طريقه  »الآبائي« 
اإىل العربية ودرا�سته على اأيدي اخت�سا�سيني)35(، علمًا اأن الخت�سا�س الالهوتي 
املح�س يف هذا املجال ل يجدي بانف�سال عن الفيلولوجيا والفل�سفة والإن�سانيات 
عمومًا، تكفي الإ�سارة اإىل اأن ما َخلَّفه جورج خ�سر من كتابات غزيرة متنّورة يوؤكد 
اأن الفكر الآبائي مل ينقطع، واأن �ساحبنا واحد من كبار اآباء الكني�سة املعا�سرين.

)4(

مفهوم الوطن واملواَطنة
ل التعدد املطلق من دون وحدة، اإذًا، كما راأينا يف مَثل لبنان، ول الوحدة 
التع�سفية على ح�ساب التعدد كما راأينا يف مَثل البلدان العربية خارج لبنان � ل 
ل فل�سفًة لنظام �سيا�سي �سليم. لكننا جند هذه الفل�سفة، كما  هذا ول ذاك ي�سكِّ
راأينا، يف مفهوم الوحدة يف التعدد. واإْذ يبقى �سروريًا جدًا اأن يعاَلج هذا املفهوم 
على اأيدي املثقفني ول �سيما امل�ستغلني يف الفل�سفة الجتماعية وال�سيا�سية، فاإننا 
نتم�سك بنموذج الوحدة الذي اأعطيناه على �سعيَدي الدين والقومية. ونكرر اأن 
عن  لها  متييزًا  »الفعلية«  الدينية  الدولة  هي  اإليها  دَعونا  التي  العلمانية  الدولة 
عليها  ي�ستعدي  لئال  معينًا  دينيًا  ا�سمًا  تتبنى  ل  فهي  »الإ�سمية«.  الدينية  الدولة 
اأي  اأو  اإميان  اأي  َتفر�س  ولئال  اأُخرى،  دينية  اأ�سماء  اإىل  املنتمون  املواطنون 
تف�سريات دينية خا�سة على مواطنيها واإن انتموا اإ�سمّيًا اإىل مذهب واحد، ولئال 
ل اللـه واأنبياءه ور�سله اأوزار احلكام ومدودياتهم. لكنها، يف الوقت نف�سه،  حتمِّ
تنتهج مبادئ احلرية والعدالة وامل�ساواة واحرتام كرامة الإن�سان، »لأّن هذا«، يف 

اأي حال، »هو النامو�س والأنبياء«)36(.
اأما منوذج الوحدة القومية مبا يخ�س لبنان فهو اإبقاء الدعاوى احل�سارية 
و�سيا�سيًا  واإعالميًا  وثقافيًا  تربويًا  حية،  جميعًا  واللبنانية  والعربية  ال�سورية 
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الأُلوهة  مقام  اإىل  الوطن  اأو  الأُّمة  اأو  القومية  رفع  عن  بعيدًا  لكن  واقت�ساديًا، 
ق  َحقَّ لقد  حّقًا  و»النهائية«.  و»الأبدية«  »الأزلية«  نوع  من  عليها  �سفات  باإغداق 
لبنان اإجنازات نه�سوية، ثقافية وتربوية واإعالمية واقت�سادية و�سيا�سية، جعلته 
لّتباعه  اأنه،  اإل  كثرية.  جمالت  يف  ُيحتذى  ومنوذجًا  العربي  العامل  يف  طليعًة 
بينها،  ما  توؤلف يف  �سوابط  التعدديات من غري  عنان  واإطالقه  املطلقة  احلرية 
َقّوى نزوع بع�س الفئات، الدينية و�سواها، اإىل التمل�س من �سلطة الدولة املركزية 
اأن  �ساأنه  من  وهذا  الدولة«.  قلب  يف  »دولة  كانت  لو  كما  والت�سرف  وقوانينها 
وُيِحّل  دويالت  اأو  دوًل  الدولة  حتيل  التي  املطلقة  الفو�سوية  التعددية  يف  يبقينا 
�سريعة الغاب �مهما بدت ال�سرائع اخلا�سة جليلة يف اأعنُي اأ�سحابها� مكان حكم 

القانون، وي�سِعف مفهوم الوطن واملواَطنة.

ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  التعدد  يف  الوحدة  لتحقيق  لبنان  اإليه  يحتاج  ما 
ل  د مفاهيم الوطن واملواَطنة. الإميان الديني ل ي�سكِّ هو دولة مركزية قوّية جت�سِّ
ق�سية على هذا ال�سعيد. وهذا يف�سر قول الإجنيل باإعطاء ما لقي�سر لقي�سر وما 
لّل لّل. ويف القراآن اآيات عّدة ت�سري اإىل هذا الأمر، منها: »فَمن �ساء فليوؤمن وَمن 
�ساء فليكفر«)37(، و»ل اإكراه يف الدين«)38(. ويف اإحداها يخاِطب اللـُه تعاىل نبيَّه 
ور�سوله ممدًا بقوله: »اأفاأنت ُتكِره النا�س حتى يكونوا موؤمنني؟«)39(. املطلوب، 
حل�سن عمل اجل�سم الجتماعي، قوانني ت�سمن احلرية والعدالة وامل�ساواة وتردع 
اإميانهم  تنّوعات  عن  متامًا  النظر  ب�سرف  بع�س،  على  بع�سهم  النا�س  تعديات 
وجتاربهم الدينية. ولئن كان لهذا الإميان اآثار اإيجابية يف تعزيز مفهوم املواَطنة 
الواحدة و�سط مواقف املواطنني املختلفة من الدين والإميان، فليبذل ذوو الإميان 
ولدى  ذواتهم  يف  النبيل  الديني  احل�س  هذا  لرتبية  و�سعهم  يف  ما  كل  ورعاتهم 
الرعية. بكالم اآخر، اإذا كان الإميان الديني يعزز احرتام القوانني املدنية وال�سلم 
الجتماعي بجعل املوؤمن مواطنًا �ساحلًا يحرتم القوانني ويحفظ الوعود والعهود 
لكن  املوؤمنني ورعاتهم.  يقع �سمن م�سوؤولية  اأي حال،  �سواه، فهذا، يف  اأكرث من 
يبقى اأن ما يعني املواطن من مواطن اآخر لي�س دينه واإميانه، بل احرتام حريته 

وكرامته وعدم التعدي عليه.
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فئاته  بع�س  تطلع  و�سط  يتعزز  اأن  ميكن  ل  لبنان  يف  املواَطنة  مفهوم  اإن 
الطائفية خارج حدود بلدهم ل�ستلهام مواقف قد تعرقل �سيا�سة الدولة املركزية، 
واإن با�سم الدين اأحيانًا. كما ل ميكن اأن يتعزز هذا املفهوم و�سط دعاوى قومية 
خمتلفة ي�سّد كل منها يف اجتاه على نحو ل ميكن اأن ينتج عنه �سوى متزيق اجل�سم 
اإ�سدار قانون  اإحلاحًا  ال�سيا�سي  اأُمور الإ�سالح  اأ�سد  الجتماعي. لذلك كان من 
الكيان  ويوؤَخذ فيه  الإ�سالحية  الق�سايا الجتماعية  جديد لالأحزاب، يقام على 
التي تقوم دعواها  اللبناين كاأمر مفروغ منه، ومُتَنع تلك الأحزاب »اجلغرافية« 
الأ�سا�سية على ر�سم حدود لبنان، وتلك التي ت�سكك يف �سرعية الكيان اللبناين، 
اأو  اأفرادها على دين واحد  التي تقت�سر ع�سوية  كما مُتَنع الأحزاب »الطائفية« 
مذهب واحد. وامل�سحك يف بع�س هذه الأحزاب حاليًا اأن قادتها يت�سدقون بقانون 
لكن  الوطني«.  »الن�سهار  ي�سمونه  ما  حتقق  اأُخرى  اجتماعية  وقوانني  انتخابي 
م اأحزابهم اأوًل، وهي منوذج م�سغر  كيف يتحقق ان�سهار من هذا النوع ما مل تقدِّ
اأن  اإن مثال الوطن املن�سود ل ميكن  للوطن، املثال ال�سالح عن هذا الن�سهار؟ 
امتيازاتها  كل  مع  والطائفية،  الفئوية  والتجمعات  الأحزاب  اإلغاء  قبل  يتحقق 

وح�ساباتها وم�سوبياتها.
تقت�سر  »الدين«  لبنان، حتى كادت عبارة  واأدعياوؤه يف  الدين  اأرَهَقنا  لقد 
على مدلولت �سلبية لكرثة ما ا�ستغلوها ملاآرب خا�سة. اإذا �ُسئلُت عن اأنبل كلمة يف 
القامو�س لأجبُت: »الدين«، وعن نقي�سها لأجبُت اأي�سًا: »الدين«. ذلك اأن الدين، 
ح�سب ا�ستخدام النا�س له، اأي ح�سب مت�سكهم بجوهره ال�سحيح اأو بق�سوره التي 
الإلغائية، هو م�سدر خري كما هو  اأقحمها منحرفوهم عليه خلدمة م�ساحلهم 
م�سدر �سر. اأعِطني »دينًا« � ل �سمح اللـه � خاليًا من احلرية والعدالة وامل�ساواة 
واحرتام كرامة الإن�سان واملحبة وال�سالم، واأعِطني من ناحية اأُخرى نظامًا حتت 
اأّي ا�سم، لكْن نظامًا قائمًا على هذه القيم، فال �سك اأين اأرف�س الدين الإ�سمي 
داعيًا  خ�سر،  املطران  اإىل  اأعود  وهنا  فعليًا.  دينًا  الآخر  النظام  ذاك  واأختار 
القَبلية عن اجلماعة  َنْفيه �سفة  به يف  القتداء  اإىل  الأديان  با�سم  الناطقني  كل 
الإميانية، ويف متييزه بني »اأهل اللـه« الذين هم »قّلة عزيزة« و»اأهل الدين« الذين 
الإ�سمي  الدينية عمومًا، مبعناها  املوؤ�س�سة  اأو  الكني�سة،  نقده  »ُكرث«)40(، ويف  هم 
يف  ال�سخ�سية  وانعدام  واخلنوع  واجلهل  البالدة  »ا�ستمرار  راأى  اإذ  ال�سكلي،  اأو 

�سفوفها، كاأنها املكان الأمثل لدحر العبقرية واإطفاء املوهبة«)41(.
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اللبناين  الوطن  َخلق  هو  اليوم  اللبنانيني  يواجه  الذي  الأكرب  التحدي 
ومواقفهم  وطوائفهم  اأديانهم  بكل  النا�س،  فيه  يكون  وطن  اللبناين.  واملواطن 
من الدين والإميان وال�سوؤون الأخرية، وبكل اأُ�سولهم العرقية والإثنّية، مواطنني 
مت�ساوين اأمام القانون يف احلقوق والواجبات والكرامة الإن�سانية. واإذا كان لبنان 
قطع �سوطًا على هذه الطريق لكن ما تزال تعرت�س طريقه عراقيل، فاإن تخّطي 
هذه العراقيل لن يح�سل اإل بخطوة، ل بل بقفزة، جريئة. وهي قفزة ل ياأخذها 
الراف�سون عادًة ول املرتددون، بل توؤخذ عنهم. والرتدد حيال قفزة جريئة من 
ما  َيفقدوا  اأن  مواطنني  اإىل  حتولوا  هم  اإن  املرتددين  خوف  من  اآٍت  النوع  هذا 
تاأتيهم من و�سٍع قَبلّي يتيح لهم النحراف عن قوانني الوطن  يظنونه امتيازات 
الواحدة واّتباع نهج غام�س يتوّلون َملء فراغاته، كلما دعت احلاجة، على النحو 
الذي يخدم م�ساحلهم. وهذا يعني اإبقاَء لبنان �سمن �سريعة الغاب، والناأَي به 
املدين  املجتمع  يف  وامل�ساركِة  وطن  لتاأ�سي�س  الإرادة  وفقداَن  القانون،  حكم  عن 

ب�سفة مواطنني.

اإن لبنان بعد احلرب الأهلية ل ميكن ول يجوز اأن ي�ستمر يف اأخطاء كانت 
�سائدة قبل هذه احلرب، ل بل كانت من الدوافع اإليها. واأق�سى تلك الأخطاء ما 
كل  الطوائف  ومينح  الع�سري،  والوطن  املدين  املجتمع  مُثل  حتقيق  يعرقل  كان 
دة �سمن روابط املواَطنة فوق اأر�س  المتيازات التي تعطل حياة املواطنني املوحَّ
الوطن. واإذا كانت بع�س الفئات ل ت�ستطيع التمل�س من املا�سي بل حتاول الت�سبث 
بعقلية المتيازات الطائفية وعرقلة ن�سوء الدولة املدنية، فاحلل املطلوب ثورة »من 
اإىل النور حتت قيم احلرية  ُتفَر�س على الكل فر�سًا للخروج من الظلمة  فوق«، 
وترعاها  التي جت�سدها  القيم  الإن�سان، هذه  وامل�ساواة واحرتام كرامة  والعدالة 

دولة مركزية قوية تكون مثال الوحدة يف التعدد على ال�سعيد الجتماعي.

ولن  �سلطانها،  وب�ْسط  النوع  هذا  من  دولة  لإيجاد  الو�سائل  هي  كثريٌة 
احلاكم  �سفات  بع�س  بذْكر  نختم  اأن  يجدر  لكن  الدرا�سة)43(.  هذه  يف  نبحثها 
الذي ي�ستطيع اإحداث القفزة اجلريئة املن�سودة من »املزرعة« اإىل »الدولة«، من 
الفو�سى اإىل النظام، من �سريعة الغاب اإىل حكم القانون. ويف مقالت افتتاحية 
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ثالثة ن�سرها املطران خ�سر حديثًا يف �سحيفة النهار، ت�ساءل: »متى ي�سبح لبنان 
مدينة اللـه؟«)44(. ورف�َس اأن تاأتي هذه املدينة، التي يجب اأن نبنيها فوق اأر�سنا 
الأُفق«،  يف  يبدو  الذي  الطوائف  »حلف  من  ال�سواحل«،  ويف  اجلبال  »على  كلها: 
لأنه يقتل الوطن)45(. وكان، يف املقال الأول من هذه ال�سل�سلة)46(، َعَر�س �سفات 
احلاكم املرجو لنه�سة لبنان، قائاًل اإن »الأقدر على املحبة والفهم هو الأقدر على 
امل�سك بال�سلطة التي هي مقام اخلدمة«، واإن »ال�سلطان ال�سالح، العادل، املحب 
اأيقونُة اللـه اأمامنا«. واأ�ساف اأن احلاكم ال�سالح هو َمن »اعَترب اللـه حاكمًا له«. 
هذا ل يطلب �سيئًا لنف�سه ول لعائلته ول لطائفته. وهو ل يطلب غري ر�سى اللـه، 
ويكون  الفئوية  يبتعد عن  كما  النا�س.  يذّل  اأن  ربه من غري  اأمام  نف�سه  يذلِّل  بل 
اإل للحق. فاحلق وحده يحرره من كل �سهوة، وبهذه احلرية  للجميع ول يتحزب 
يتمكن من انتهاج »�سيا�سة طاهرة«. ويختم املطران مقاله متوجهًا اإىل احلاكم 
املن�سود: »كْن يف ال�سيا�سة ب�سيطًا بب�ساطة اللـه و�سّفافًا مثله. وُمْت عن الأُمة كما 
مات الفادي. ففي هذا قيامتك وقيامة الذين ا�سَتعبدَت نف�سك لهم بالإخال�س. 

ا�سرب الكربياء والتحكم واملجد الباطل ليكون اللـه وحده هو العزيز«.

اإن ال�سفات التي افرت�سها مفكرون مثل اأفالطون وكونفو�سيو�س والفارابي 
الأخالق  و�سمّو  واحلكمة  باملعرفة  م�سبعًا  يكون  اأن  وهي  ال�سالح،  احلاكم  يف 
عنها  تكّلم  التي  الزهد  بف�سيلة  تكتمل  واملحبة،  والعدل  وال�سدق  والتوا�سع 
اللـه:  اأولياء  من  واحدًا  احلاكم  وجتعل  القدا�سة  تالِم�س  والتي  خ�سر،  املطران 
»احللول الأ�سا�سية هي تلك التي تاأتي من النف�س الزاهدة«)47(. واحلاكم املق�سود 
لي�س �سخ�سًا واحدًا فح�سب، بل هو اآلة احلكم باأكملها، من حكومة واإدارة وق�ساء 
احلكيم،  العارف،  ال�سالح:  احلاكم  »َعدوى«  اإن  لل�سعب.  وممثلني  اأمنّية  وقـوى 

النبيل، املحّب. الزاهد يجب اأن تنتقل اإىل هوؤلء جميعًا.
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* وزير املالية الأ�سبق والأمني العام ملنتدى الفكر العربي/الأردن.

التنمية الم�شتدامة والمواطنة في العالم العربي
)الواقع الراهن والم�شتقبل(

د. محمد اأبوحّمور*

متهيد

ثّمَة عالقة وطيدة بني تطّور مفهوم التنمية منذ نهاية احلرب العاملية الثانية من تنمية 
تقليدية اإىل مفهوم ومنوذج جديد �سامل اأُطلق عليه »التنمية امل�ستدامة«، وبني مفهوم 
والتنموية  وال�سيا�سية  القت�سادية  والأدبيات  الدولية  الأممّية  الأدبيات  يف  املواطنة 

عمومًا: 

فقد جاءت خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030 »حتويل عاملنا«، التي اأقّرتها اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة يف 2015/9/25، لتبلور �سيغة هذه العالقة �سمن اأبعاد ثالثة 
الُبعد  يف  وتتمثل  اإليها،  امل�سار  اخلطة  يف  ع�سر  ال�سبعة  واأهدافها  امل�ستدامة  للتنمية 
�ست روؤية هذه اخلطة م�سمون  البيئي. وخلَّ والُبعد  والُبعد الجتماعي،  القت�سادي، 
الأهداف والغايات بالطموح لإحداث حتول نحو عامٍل خاٍل من الفقر واجلوع واملر�س 
والعوز تنتع�س فيه اأ�سكال احلياة، وكذلك خاٍل من اخلوف والعنف، وُيتاح فيه للجميع 
احل�سول على تعليم جيد، وعلى الرعاية ال�سحية واحلماية الجتماعية، ف�ساًل عن 
ال�سرب  مياه  على  واحل�سول  الجتماعي،  والرفاه  والعقلية  البدنية  ال�سالمة  كفالة 
الكافية  والأغذية  ال�سحية،  النظافة  و�سبل  ال�سحي،  ال�سرف  وخدمات  املاأمونة 
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واملاأمونة، والطاقة املي�سورة واملوثوقة. بحيث تكون املوائل الب�سرية اآمنة وقادرة على 
القانون  و�سيادة  وكرامته،  الإن�سان  حقوق  احرتام  جانب  اإىل  وال�ستدامة،  ال�سمود 
والعدالة وامل�ساواة وعدم التمييز، واحرتام الأعراق والنتماء الإثني والتنّوع الثقايف، 
واإتاحة تكافوؤ الفر�س، والتمتع بامل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني، يف عامل قوامه العدل 
والإن�ساف والت�سامح والنفتاح وامل�ساركة الجتماعية للجميع، وتلبية احتياجات الفئات 
اجلميع،  ي�سمل  وم�ستدام  مطرد  اقت�سادي  بنمو  بلد  كل  يتمتع  اأن  ثم  �سعفًا.  الأ�سد 
وتتوافر فيه فر�س العمل الكرمي، مع تاأكيد اأن تكون اأمناط ال�ستهالك والإنتاج واأوجه 

ا�ستخدام املوارد الطبيعية م�ستدامة.)1( 

ت خّطة الأمم املتحدة اأي�سًا على �سرورة توافر»الدميقراطية، واحلكم الر�سيد،  ون�سَّ
اأ�سا�سية  كاأمور  والدويل،  الوطني  ال�سعيدين  على  املواتية  والبيئة  القانون«،  و�سيادة 
لتحقيق التنمية امل�ستدامة، مبا يف ذلك النمو القت�سادي املطرد وال�سامل، والتنمية 
التكنولوجيا  وتطوير  واجلوع،  الفقر  على  والق�ساء  البيئة،  وحماية  الجتماعية، 
وتطبيقها مع مراعاة املناخ واحرتام التنوع البيولوجي يف »عامٍل تعي�س فيه الإن�سانية 

يف وئام مع الطبيعة«)2(... اإلخ.

املواطنة وامل�شاركة يف التنمية
تو�سح املقابلة بني حقوق املواطنة وواجباتها، ول �سيما يف جمال امل�ساركة يف التنمية، 
امل�ساركة  لهذه  اأ�سا�سية  ركيزة  هي  امل�ساواة  اإىل  امل�ستندة  الدميقراطية  املمار�سة  اأن 
واإتاحتها لأفراد املجتمع وفئاته كافة يف ما يتعلق بالقرارات وو�سع اخلطط التي تعنيهم 
وتنفيذها. وقد اأو�سحت بع�س الدرا�سات اأن كثريًا من برامج التنمية وم�ساريعها مل 
تنجح واآلت اإىل الف�سل يف حتقيق اأهدافها ب�سبب »غياب املجتمع املحلي« عن امل�ساركة 
التنمية  اأمام  الكربى  التحديات  اإن  بل  التنموي.  العمل  من  به  يتعلق  ما  اإدارة  يف 
واأن  الفقر،  يقعون حتت خط  النامية  الدول  �سكان  معظم  اأن  واملتمثلة يف  امل�ستدامة 
اأكرث من 15% من �سكان العامل مهددون باملجاعات ومعر�سون لأمرا�س �سوء التغذية، 

)1( ُينظر: اجلمعية العامة لالأمم املتحدة: »قرار اتخذته اجلمعية العامة يف 25 اأيلول/ �سبتمرب 2015: �70/1 »حتويل 
عاملنا: خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030«، �س49/1، �49/3 49/4 )من�سور على املوقع الإلكرتوين لالأمم املتحدة(.

)2( ينظر: امل�سدر ال�سابق، �س 49/5.
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دعت اخلرباء والباحثني اإىل تاأكيد معاجلة م�سكلة الفقر العائد لالأمّية واجلهل من 
التنمية  التوعية وم�ساريع  املر�س عن طريق برامج  الأمّية وتخفيف حّدة  خالل مو 
واأي�سًا  راأيهم فيها،  اإبداء  اأو  تعنيهم،  التي  وامل�ساريع  الربامج  املعلومات حول  بتبادل 
امل�ساركة يف التنفيذ عرب تنظيم اأنف�سهم يف جمموعات عمل اأو من خالل ممثليهم.)3(

اآخر للفقر يتمثَّل يف تفاقم معدلت البطالة يف الوقت الذي تتباطاأ فيه  هنالك وجه 
معدلت النمو القت�سادي بعد �سل�سلة الرتاجعات التي اأ�سابت هذا النمو خالل العقد 
احلايل من الألفية الثالثة. ويوؤكد تقرير �سادر حديثًا عن جمموعة البنك الدويل اأن 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا بحاجة اإىل تطبيق اإ�سالحات اقت�سادية اأكرث 
قّلة  نتيجة  ال�سباب  لدى  بالإحباط  ال�سعور  تزايد  من  التقرير  ويحذر  وعمقًا.  جراأة 
رًا باأن ا�سطرابات الربيع العربي عام 2011 كانت مدفوعة  الفر�س القت�سادية؛ ُمذكِّ
لن  املنطقة  هذه  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  منو  اأن  �سيما  ول  تلك،  الإحباط  مب�ساعر 
املعدل  اإىل  ت�سل  ل  �سئيلة  ن�سبة  وهي  التوقعات،  بح�سب   2019 عام   %0.6 يتجاوز 
�سّن  َمْن هم يف  اأعداد  تزايد  مع  لل�سكان  كافية  فر�س عمل  لتوفري  املطلوب حتقيقه 
العمل )يقدر عددهم باأكرث من 100 مليون(، يف الوقت الذي مل ينخف�س معدل الفقر 

حتى يف بع�س البلدان التي �سهدت فرتات من ت�ساعد معدلت النمو.

ويركز التقرير امل�سار اإليه، الذي ي�سف املنطقة باأنها »الأقل تكاماًل يف العامل«، على 
اأن املناف�سة غري العادلة الناجتة عن هيمنة ال�سركات اململوكة للدول وتاأثري ال�سركات 
ذات العالقات ال�سيا�سية على الأ�سواق، من �ساأنها اأن تثبط ال�ستثمار اخلا�س وتخف�س 
من فر�س العمل، مما يتطلب تفكيك الحتكارات يف اأ�سواقها، وت�سخري الطلب املحلي 
اجلماعي يف اقت�ساد كل دولة لتحقيق منو يقوده قطاع الت�سدير اإقليميًا ودوليًا. ويزيد 
هذا التحدي خطورًة اإذا علمنا اأن عدد �سكان املنطقة �سيت�ساعف بحلول عام 2050 
لي�سل 604 ماليني ن�سمة.)4( لقد �سبق اأن بيَّنت بع�س تقارير برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي، ومنها »تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2016«، عددًا من العوامل التي 

)3( ينظر: د. ممد جميد ممود: »التنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي�املعوقات واملتطلبات«، املجلة الليبية العاملية، 
جامعة بنغازي/ كلية الرتبية املرج، العدد 25 – 2اأغ�سط�س 2017، �س15�14. )درا�سة من�سورة على الإنرتنت(.
)4( جمموعة البنك الدويل: »اأحدث امل�ستجدات القت�سادية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )الرتفاع 
اإىل اآفاق اأعلى: ت�سجيع املناف�سة العادلة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا(، اأكتوبر/ ت�سرين الأول 2019. 

)تقرير من�سور على الإنرتنت(.
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ل متكني ال�سباب، والتي تاأتي يف �سياق تنموي يت�سم بالتفاوت يف ارتفاع الدخول،  تعطِّ
اإيجاد  القدرة على  وتقل�س  النمو،  وتباطوؤ معدلت  الفر�س،  تكافوؤ  والت�ساع يف عدم 
اللتزام  وُي�سعف  وال�سيا�سي،  الجتماعي  ال�ستقرار  على  يوؤثر  مما  العمل،  فر�س 
احتياجاتهم  يلبي  ل  و�سع  يف  ويجعلهم  خا�س،  ب�سكٍل  ال�سباب  هوؤلء  لدى  بامل�ساركة 
تلك  على  حقيقي  تغيري  يطراأ  مل  اإذا  اأنه  من  نف�سه  التقرير  هذا  ر  وحذَّ وتطلعاتهم. 
ال�سباب  تعيق  التي  العوامل  وتندرج  طويلة.  لعقود  �ستطول  املعاناة  فاإنَّ  الأو�ساع، 
وُت�سِعف من م�ساهمتهم يف عمليات الإ�سالح والتنمية حتت �ستة عناوين رئي�سية، هي: 
ندرة فر�س العمل، و�سعف امل�ساركة ال�سيا�سية، وانخفا�س جودة اخلدمات العامة يف 
التعليم وال�سحة، و�سوء اإدارة تنّوع الهويات يف املجتمع، وانت�سار مفاهيم وممار�سات 
مكت�سبات  على  تق�سي  التي  امل�سلحة  وال�سراعات  اجلن�سني،  بني  ت�ساوي  ل  موروثة 
التنمية. وي�ساف اإىل ذلك �سعف الإنتاجية والتناف�سية القت�سادية، وثقافات جمتمعية 
تقف حائاًل بينهم وبني فر�س العمل )مثل ثقافة العيب؛ وانت�سار الوا�سطة والعتماد 

على العالقات الجتماعية(.)5( 

ال�شراعات وتقوي�س مكت�شبات التنمية
عدد  اأن  فيها  القت�سادية  والتنمية  العربية  املنطقة  تواجه  التي  التحديات  اأ�سد  من 
للنزاعات مر�سح لالرتفاع من  بلدان معر�سة  يعي�سون يف  الذين  املنطقة  �سكان هذه 
حوايل 250 مليون ن�سمة كما كان يف عام 2010 اإىل اأكرث من 305 ماليني ن�سمة يف 
عام 2020، ويت�ساعف هذا الرقم بحلول عام 2050. ول يقت�سر الأمر على مثل هذه 
الأطفال�  املدنيني �وبينهم  تزيد بني  الأرواح  اأن اخل�سائر يف  احت�سبنا  اإذا  احلالت 
كل  مقابل  اأنه  عن  الأرقام  بع�س  وتتحدث  امل�سلحة،  وال�سراعات  احلروب  ب�سبب 
�سخ�س يقع �سحية العنف امل�سلح، هنالك 15�3 حالة وفاة نتيجة اأمرا�س كان ميكن 

اأن تعالج، اأو م�ساعفات طبية، اأو �سوء تغذية.)6(

 –  2016 للعام  العربية  الإن�سانية  التنمية  »تقرير  العربية:  للدول  الإقليمي  الإمنائي/املكتب  املتحدة  الأمم  برنامج   )5(
ال�سباب واآفاق التنمية الإن�سانية يف واقع متغرّي«، بريوت، 2016، �س19.

)6( امل�سدر ال�سابق، �س28.
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الناجتة  اخل�سائر  اإجمايل  اأن  بينت  الدويل  البنك  تقديرات  اأن  اإىل  اأ�سرت  اأن  �سبق 
عن العنف والنزاعات امل�سلحة يف تون�س و�سورية وم�سر واليمن وليبيا خالل حوايل 
اأربعة اأعوام ما بني )2014�2011(، بلغت نحو 168 مليون دولر، اأي 19% من اإجمايل 
بعد  ما  الأعوام  العربي يف  القومي  الدخل  وبلغت خ�سائر  الدول.  لهذه  املحلي  الناجت 
ذلك 1.5 تريليون دولر، وارتفعت خ�سائر البنية التحتية اإىل 500 مليار دولر، عدا 
خ�سائر حتملتها الدول امل�ست�سيفة لالجئني من الدول الدائرة فيها النزاعات، وذلك 
واإ�سكان،  ومياه  �سحية  ورعاية  تعليم  من  التحتية  والبنى  املادية  الكلف  م�ستوى  على 

وغريها.

نظرة وحتليل
اإنَّ من اأهم ما ك�سفت عنه الأحداث على ال�ساحة العربية خالل العقود الثالثة الأخرية 
كان اأكرب من جمرد ظواهر اآنية؛ ورمبا الو�سف ال�سحيح لذلك هو اأن ما حدث جاء 
اختاللت  اإىل  اأف�ست  ال�سعد  خمتلف  على  مت�سارعة  وحتولت  لرتاكمات  كنتائج 
عالقة  على  �سلبًا  انعك�ست  ثقافية  وت�سوهات  و�سيا�سيًا  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  هيكلية 
لهذه  الأ�سا�سية  املكّونات  وق�سور  الدولة،  الأو�سع  واإطاره  مبجتمعه  الإن�سان  اأو  الفرد 
العالقة الدينامية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة احلقيقية اأو الواقعية، التي ل تزال غري 
متحققة على النحو املطلوب يف مقابل ما ي�سّمى التنمية الإح�سائية وقد حتقق منها 

الكثري على �سعيد الأرقام.)7(
يعي�س كل  الإن�سان من اخلوف، بحيث  الدول هي »حترير  الأ�سمى من وجود  فالغاية 
فرد يف اأمان بقدر الإمكان، اأي اأن يحتفظ بحقه الطبيعي يف احلياة«)8(. وهذا احلق 
الإن�سان  دام  ما  وامل�ساركة  الفاعلة  املواطنة  اإطار  ا�ستدامة ممار�سته يف  يعني حكمًا 
موجودًا يف احلياة، يطلب معا�سُه، وتقوم بينه وبني الآخرين عالقات ل ت�سلبه حقه، 
اأن هذه ال�ستمرارية  اآخر  اأو يقع هو حتت نري الآخرين. مبعنى  اإرهاب  ول يقع عليه 

الأحد  عّمان/الأردن،  العربي،  الفكر  منتدى  يف  ندوة  الواقعية«،  »التنمية  كتاب  على  تعقيب  العناين:  جواد  د.   )7(
.2019/10/13

دار  الفل�سفية«،  وال�سواهد  امل�سطلحات  »معجم  �سعيد:  الدين  جالل  ينظر:   ،Spinoza �سبينوزا  للفيل�سوف  العبارة   )8(
اجلنوب للن�سر، تون�س، 2007، �س 176.
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هي اأ�سا�س التنمية القائمة على الفكرة الدميقراطية باأ�سكالها ال�سيا�سية والجتماعية 
والقت�سادية، وبالتايل الدميقراطية الدولية »التي توجب قيام العالقات الدولية على 

اأ�سا�س ال�سيادة واحلرية وامل�ساواة«.

بالنتكا�س  متعاقبة  مراحل  ويف  احلديث  الع�سر  يف  العربية  املجتمعات  اأ�سيبت  لقد 
وعلى  املنطقة  بنا يف هذه  اأملت  التي  والنزاعات  الأحداث واحلروب  ب�سبب  والرتاجع 
مدى اأكرث من قرن، ومتثلت يف ال�سدامات مع القوى امل�ستعمرة، واملعاناة التي انبثقت 
ال�سلمية  الت�سويات  وف�سل  العربي،  قلب اجل�سم  ال�سهيوين يف  الكيان  زرع  كارثة  من 
اأحداث  يف  تفتت  من  الدول  بع�س  اأ�ساب  ما  عدا  بعد،  ما  يف  الفل�سطينية  للق�سية 
دون  حتول  اأ�سبابًا  ل  ت�سكِّ تزال  ما  براأيي  عوامل  ثالثة  وهنالك  الأخرية...  ال�سنوات 

تنمية م�ستدامة متكاملة يف املنطقة العربية، وهي: 
1. غياب الروؤية الوحدوية وتغليب التفكري الُقطري. 

الثقايف،  للعمل  ال�سيا�سي  ال�ستقطاب  نتيجة  احل�سارية  باجلذور  الوعي  غياب   .2
ال�سيا�سية ل�سالح  التعددية  وا�ستبعد  الثقايف  بالتنوع  اأق�سى العرتاف  وهذا ما 
اأيديولوجيات مهيمنة، ومن ثم تراجع دور املثقف ل�سالح النفعية امل�سلحية التي 

حتارب كل ما عداها يف �سبيل م�ساحلها وتقو�س هياكل الإ�سالح.
3. غياب الإنتاجية ب�سبب طغيان مفهوم القت�ساد الريعي الذي يعطل التنمية، ول 

ُيف�سح املجال لفر�س التناف�س والبتكار والإبداع.

اإنَّ الأزمة العربية هي يف احلقيقة حزمة مرتابطة من الأزمات والتحديات والإ�سكالت، 
واملواطنة  والثقافة  الهوية  تطوير  دون  حائاًل  وقف  ال�ساملة  الوا�سحة  الروؤية  وغياب 
الفاعلة، الأمر الذي انعك�س على الكفاءة التنموية للمجتمعات واأ�سابها بالق�سور يف 
م�سوهة  مفاهيم  اإىل  اأدى  مما  م�ستبعدين،  والثقافة  الفكر  وجعل  جوانبها،  خمتلف 
التي كان  الهوية  اأوجد جمودًا يف  العالقات داخل املجتمعات، كما  وهياكل غريبة يف 
ينبغي اأن تتطور طبيعيًا لت�سكل العامل امل�سرتك اجلامع لكل املكونات الواقعية للتنمية 
والنزاهة  العدالة  مفاهيم  وتقدمي  والتقوقع،  النعزال  ولي�س  النفتاح  على  والقائمة 
وامل�ساواة املبنية على العرتاف بهذه املكونات وفهم خ�سو�سياتها، ولي�س على التعامل 
معها بالتهمي�س والإق�ساء وال�ستبعاد مما ل ُينتج �سوى الف�سل تلو الف�سل، وانعكا�س 

اجتاه امل�سارات من التنمية والتقدم اإىل الأمام؛ اإىل ال�سمور والرتاجع.
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التقدم،  وحتقيق  الإنتاج  على  املجتمع  لقدرة  ف�سل  هو  الدميقراطية  ف�سل  اأن  كما 
واملح�سوبية،  والف�ساد  القلة،  باأيدي  الرثوة  وتركز  الجتماعية،  العدالة  انتفاء  لأن 
والنتماءات الفرعية، �ستوؤدي اإىل �سّل م�ساركة �سرائح وقطاعات من املجتمع يف عملية 
عربي  م�ستوى  على  امل�سرتك  العمل  رفد  وبالتايل  الوطنية،  الرثوات  وتثمري  التنمية 
قومي باأ�سباب تعزز قوته وتناف�سيته يف املجال الدويل، وحتييد النظرة القطرية التي 

لن توؤدي يف النهاية اإل اإىل النح�سار والنعزال عن ميطها وجمالها احليوي.

خامتة 
وو�سع  القت�سادية،  ال�سيا�سات  باإ�سالح  يرتبط  امل�ستدامة  التنمية  نهج  تطوير  اإن 
�سيا�سات لتنمية القت�ساد الرقمي وتعزيز البتكار، وخا�سة مع دخولنا حقبة الثورة 
ال�سغرية  امل�ساريع  جمال  )يف  اخلا�س  القطاع  تنمية  واأي�سًا  الرابعة،  ال�سناعية 
توفري  والرتكاز على  العربية،  الدول  البينية بني  ال�ستثمارات  وت�سجيع  واملتو�سطة(، 
اخلا�س  والقطاع  احلكومات  بني  والت�ساركية  الجتماعية،  والعدالة  البيئي،  الأمن 

واملجتمع املدين.)9(

واأقول نعم نحتاج اإىل ذلك كّله، ولكننا نحتاج يف الأ�سا�س اإىل ا�ستعادة قيم التما�سك 
الجتماعي املتمثلة يف »الثقة« بني الفرد واجلماعة، وبني الفرد واملوؤ�س�سة، وحتى بني 
الإق�ساء  تر�سيخ  �ساعدت على  اأحيانًا  ب�سبب ممار�سات غري عقالنية  ونف�سه،  الفرد 
وتطوير  الثقة،  بناء  اإعادة  عملية  على  تركز  كبرية  جهودًا  يفر�س  مما  والتهمي�س، 
و�سائل امل�ساركة يف �سنع القرار التنموي، وتطوير املنظومات التعليمية، وتطوير برامج 
القت�ساد  من  للتحول  والتخطيط  واجلوع،  والفقر  البطالة  ملكافحة  ت�ساركية  عملية 
الريعي اإىل القت�ساد الإنتاجي والقت�ساد املعريف، وو�سع ا�سرتاتيجيات لدعم الإبداع 
والبتكار والتاأهيل والتدريب، وال�ستثمار املتوازن يف املوارد الب�سرية واملادية، والعمل 
على  القــ�ساء  يف  عامل  اأهم  يعترب  الذي  ال�ستثمار  وقوانني  ت�سريعات  تعديل  على 
البطالـــة. كذلك ل بد من تعزيز ال�سراكة بني احلكومات والقطاع اخلا�س، و�سمان 

�24( بريوت  اآ�سيا«،  لغربي  والجتماعية  القت�سادية  »اللجنة  الإ�سكوا  يف  امل�ستدامة  للتنمية  العربي  املنتدى  تقرير   )9(
.)2018/4/26
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عدالة توزيع الفر�س واملكت�سبات التنموية، وتطوير اإدارة ال�سيا�سات واخلطط التنموية 
التي تركز على بناء الإن�سان وكرامته.

و�سمن هذا الإطار فمن ال�سروري ر�سد م�سكالت الواقع العربي الراهن بدّقة، ودرا�سة 
الأفق امل�ستقبلي له مبنهج ا�ست�سرايف، يف �سوء تاأثري التحولت التي �سهدها هذا الواقع، 
ول �سيما درا�سة ما يتعلق بتحليل الأ�سباب التي انعك�ست بالنتيجة املبا�سرة يف التغرّي 
ال�سريع الذي طراأ على البنى الجتماعية والثقافية والقت�سادية العربية خالل العقود 
فيها  ُيعاد  م�سرتكة  روؤية عربية  اإطار من  الرتاجع يف  اأ�سباب  وفهم  املا�سية،  الثالثة 
النظر يف اخلطط وال�سرتاتيجيات واأ�ساليب العالج للم�سكالت بنظرة �سمولية على 

م�ستوى الإقليم و�سيغ العمل العربي امل�سرتك. 
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اال�شتالب الوظيفي في زمن الثورة ال�شناعية الرابعة

من ال�شدمة اإلى التوازن ومن الياأ�س اإلى االأمل 

اأ.د. علي اأ�شعد وطفة *

»بف�شل القوة الهائلة للتكنولوجيا الرقمية، �شقطت احلواجز ال�شّماء التي كانت تف�شل بني 
القدرات  وحتــررت  للمعلومات،  املزمن  واالفتقار  اللغات  واختالف  اجلغرايف  كالبعد  الب�شر، 
االإبداعية الكامنة لبني الب�شر على �شكل موجة هادرة جديدة تزداد قّوة دون انقطاع. واأ�شبحت 
هذه القدرات ال�شخمة حتت ت�شرف كل الب�شر وباتوا قادرين على حتريرها بلم�شات اأ�شابعهم«
)من كتاب ت�شارلز كيرتينج »الع�شر الرقمي اجلديد واإعادة �شياغة م�شتقبل ال�شعوب«(

مل  عا�سفة  بتغريات  تنذر  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  اإع�سار  بوادر  بداأت 
ما  بكل  الوطاأة  �سديد  ع�سف  اإنها  قبل.  من  مثياًل  الإن�ساين  التاريخ  لها  ي�سهد 
لكل  و�سقوط مروع  وقيم،  واأفكار  واأنظمة  الإن�سانية من خربات وجتارب  عرفته 
الأنظمة الفكرية والجتماعية والقت�سادية التي عرفتها الإن�سانية عرب تاريخها 
الوجود  اأمناط  خمتلف  يف  ال�سامل  احل�ساري  النفجار  من  حالة  اإنها  املديد. 
�سادت  التي  والفكرية  الجتماعية  الأنظمة  جميع  بزوال  ينذر  الذي  الإن�ساين 
النووي بني ثورات  اإنه �سورة مذهلة من �سور الن�سهار  التاريخ الإن�ساين.  عرب 
املعرفية  الثورات  فيه  تتقاطع  ان�سهار  الوجود،  مظاهر  خمتلف  يف  متدافعة 
نوع  ليحدث  املعرفية  بالثورات  الت�سال  ثورات  وتتحد  التكنولوجية  بالطفرات 
من الندماج الأ�سطوري العجيب بني ثورات مده�سة يف خمتلف العلوم الإن�سانية 

* اأ�ستاذ يف كلية الرتبية بجامعة الكويت وجامعة  دم�سق )�سورية(.
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والفنون والعلوم الدقيقة. وتتحد هذه الثورات جميعها يف �سورة نظام معقد فائق 
الذكاء يفوق كل ما اأبدعته الإن�سانية من حكايات واأ�ساطري واأوهام. وهي بعبارة 
واحدة حالة من التزاوج بني الذكاء الب�سري والذكاء الآيل بطريقة عبقرية لي�س 

لها مثيل اأو نظري.

وما على املرء اإل اأن يطلق خلياله العنان يف و�سف معجزات الثورة ال�سناعية 
التي  التاريخ  يف  الأوىل  املرة  هي  وتلك  م�سحورًا.  خائبًا  اخليال  وم�س  و�سريتد 
التغري يف احلياة  الإن�ساين عن قدرته على و�سف �سريورة  ي�سعف فيها اخليال 
ويرتد  التخّيل  اأ�سكال  يفوق كل  لأن ما يجري من حوادث واخرتاعات  الإن�سانية 
قا�سرًا عما نحن اإليه اآيلون يف زمن الندماج الثوري الرهيب بني خمتلف الثورات 

الإن�سانية يف خمتلف املجالت العلمية والوجودية. 

فنحن نعي�س اليوم يف عامل متفجر بالذكاء ال�سطناعي الذي ي�سكل الف�ساء 
الذي نعي�س فيه والذي يحيط بنا يف كل مكان ويف كل حلظة من حلظات وجودنا، 
حتى يف حلظات منونا العميق واأحالمنا التائهة يف ظالم الليل. ويتمثل هذا الذكاء 
ال�سطناعي يف تدفق هائل من املخرتعات الذكية يف عامل افرتا�سي عجائبي مل 
)GPS( وبراجمه، وال�سيارات ذاتية  اأجهزة حتديد املواقع  ي�سبق له مثيل، مثل: 
واحلا�سبات  الرتجمة،  وبرجميات  طيار(،  )بدون  امل�سرية  والطائرات  القيادة، 
الذكية، والروبوتات املذهلة، والطابعات ثالثية الأبعاد، واإنرتنت الأ�سياء، والنانو 
التكنولوجي، والطبابة الرقمية باحلا�سبات الذكية، واملحاماة الربجمية، وو�سائل 
وال�سفر  الرقمية،  واملكتبات  ال�سيربنتي،  والف�ساء  املذهلة،  الجتماعي  التوا�سل 

الفرتا�سي يف دائرة الزمان، واملحاكاة الفرتا�سية يف كل الأ�سياء. 

ومن اأجل تقدمي ت�سور �سردي ب�سيط للعامل الفرتا�سي الذي ن�سارف اأن 
نعي�س فيه يف م�ستقبل قريب جدًا �سمن ف�ساء �سيرباين يدور كل �سيء فيه حول 
الإن�سان، �سن�ستعري و�سفًا اأدبيًا لأحد الكتاب الذي ي�سف �سورة من احلياة اليومية 
يف عامل الثورة ال�سناعية الرابعة التي تدق علينا الأبواب بكل ما هو مده�س ومثري 

وعجيب بقوله:
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»ت�ستيقظ يف ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا، بعد نوم عميق على اأنغام �ساعتك 
الذكية، يف ذات اللحظة تدب احلياة يف بيتك، يف غرفة النوم تبداأ الإ�ساءة يف 
تاأخذ  كي  بال�ستعداد  احلمام  ويبداأ  ذاتيًا،  الغرفة  ت�ستنري  ال�سباح  من  �ساعة 
حمامك ال�سباحي املعتاد، وكذلك احلال يف املطبخ. وبعد اأن تنتهي من اإفطارك 
لت على مقا�سك، وبعدها يبداأ مرك �سيارتك  تبداأ بارتداء مالب�سك التي ُف�سِّ
املهند�سني  بكبري  الت�سال  حتاول  للعمل.  للذهاب  ا�ستعدادًا  الكراج  يف  بالعمل 
بامل�سنع الذي متلكه، ولكنك تفاجاأ باأن بطاريته على و�سك النفاد، لكن الهاتف 
يعطيك تنبيهًا باأنه ل داعي للقلق فعملية ا�ستبدال البطارية تتم الآن داخليًا دون 
م�ساكل. ت�ستلم ر�سالة على هاتفك تفيد باأن اإحدى الآلت يف امل�سنع قد تعطلت 
واأن عملية الت�سليح الذاتي قد بداأت بالفعل واأنها �ستنتهي خالل �ساعة تقريبًا. 
بالكامل  نف�سه  يدير  فامل�سنع  امل�سنع  اإىل  يوميًا  تذهب  اأن  ال�سروري  من  لي�س 
ويعتني بنف�سه يف كل احلالت الطارئة التي قد ت�ستجد، واأن اليوم ذاهب هناك 
ملجرد الرغبة بالذهاب ل اأكرث. هذا لي�س فيلمًا من اأفالم اخليال العلمي، نحن يف 
عامل ما بعد الثورة ال�سناعية الرابعة، حيث اأن كل ما حتتاجه م�سّنع لك ح�سب 

طلبك ومن اأجل زيادة رفاهيتك«)1(. 

يدور  العامل  »اأن  مفادها:  مورية  بفكرة  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  وتتميز 
قاب  وهو  الزمن،  ذاك  ففي  اأجلك«.  ومن  وحدك  لك  م�سمم  �سيء  فكل  حولك، 
قو�سني اأو اأدنى من يومنا هذا، �سيقوم الزبائن با�ستخدام تطبيقات برجمية على 
اأن  بب�ساطة  للمرء  ويكفي  ا�ستهالكية،  �سلعة  اأي  على  للح�سول  الذكية  هواتفهم 
ي�سجل موا�سفات املنتج الذي يريده ليقوم امل�سنع بت�سنيعه على املقيا�س واإر�ساله 
على الفور اإىل اأماكن ال�سكن والعمل ب�سورة مب�سطة ل عناء فيها. فعلى �سبيل املثال 
»لو اأن هاتفك الذكي عرف موعد نهاية عمره الفرتا�سي يف امل�ستقبل القريب، 
ف�سيقوم الهاتف باإعطاء مالحظة للم�سنع والذي �سيقوم بدوره بتغيري م�ستويات 

)1( ورد هذا الو�سف يف عدد من الدرا�سات دون الإ�سناد اإىل امل�سدر الأ�سا�سي.
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اإنتاجه ليعك�س املعلومات التي منحها اإياه هاتفك الذكي. مبعنى اآخر فاإن عملية 
التغذية الراجعة اخلا�سة باملنتجات امل�سنعة �ستكون ذاتية مما ي�ساعد امل�سنع 
ب�سكل تلقائي على تطوير طريقة ت�سنيعه«. ومبجرد اأن يتوقف هاتفك الذكي عن 
العمل ف�ستجد هاتفًا اآخر جاهزًا مت ت�سنيعه خ�سي�سًا لك ليحل مله على الفور، 
و�سيكون الهاتف اجلديد على نف�س ال�سكل الذي تف�سله والذي كان عليه هاتفك 

القدمي املف�سل)2(. 
ويف مثال اآخر: »عندما يدخل الزبون )امراأة اأو رجل( اإىل خمزن البيع، يبداأ 
بانتقاء الزي املطلوب )املو�سة( من ال�سور املعرو�سة عليه، ثم يختار نوع القما�س 
ت�سبه  مغلقة  �سّرية  وهي غرفة  القيا�س«،  »غرفة  اإىل  ذلك  بعد  ليدخل  املطلوب، 
الرادارية«  »الكامريات  القدمية وحتتوي على عدد من  ال�سوئي  الت�سوير  غرف 
املثبتة يف اأماكن منا�سبة من اجلدران والتي تلتقط مقا�س اجل�سم بطريقة جتميع 
ميط  يتحول  وبهذا  ال�سوئي«.  »امل�سح  بطريقة  ملحيطه  النقط  من  عدد  اأكرب 
دقائق  الأبعاد. وخالل  الفراغ ثالثي  املتوزعة يف  النقاط  �سبكة من  اإىل  اجل�سم 
قليلة تنتهي عملية القيا�س لتنتقل البيانات اإىل اأجهزة الق�ّس واخلياطة الذكية 
الأمثلة  املنا�سبة خالل دقائق«.)3( وهذه  القطعة  النتهاء من �سناعة  يتم  بحيث 
غي�س من في�س عن التطورات احلادثة يف جمال ال�سناعة والإنتاج والتكنولوجيا 

يف الزمن القادم. 
وكما هي فر�س الثورة ال�سناعية الرابعة فهناك حتديات ج�سام، ول تعدو 
اأن تكون ال�سورة التي ُقّدمت اأكرث من الوجه اجلميل لهذه الثورة، فلكل ثورة، كما 
لكل �سيء يف الوجود جانب وجانب مقابل، اأحدهما يوم�س بال�سياء واآخر ينكم�س 
يف الظل والعتمة، ول ت�سكل الثورة الرابعة ا�ستثناء اإذ حتمل يف ثناياها كثريًا من 
الويالت ويف طواياها كثريًا من الإكراهات التي لن تروق لكثري من بني الب�سر. ويف 
هذا الوجه املظلم تكمن اإ�سكاليات العطالة عن العمل والغرتاب الإن�ساين اأو ما 

)2( ممد جنيب ال�سعد، الثورة ال�سناعية الرابعة.. هل نحن م�ستعــدون؟ جريدة الوطـــن العمــانية، 6 
http://alwatan.com/details/97392 :فرباير، 2016. متوفر

)3( Eric Schmidt & Jared Cohen, The New Digital Age: Reshaping the future of 
People, Nations and Business, )United States: Alfred A. Knopf, 2013(.
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ي�سمى بت�سيوؤ الإن�سان، وق�سايا ال�سياع وفقدان الإن�سان لذاته يف مواجهة حتديات 
الذكاء ال�سطناعي، والنق�سام الطبقي احلاد، واحلروب القت�سادية، والأزمات 
اخلطرية يف احلياة واملجتمع. ويف هذا البحث �سنتوقف ملقاربة التحديات التي 
اإ�سكاليات  تتعلق ب�سوق العمل وفقدان الوظائف وما ينجم عن هذه الق�سية من 
وق�سايا اإن�سانية واجتماعية. وال�سوؤال الرئي�س الذي تطرحه درا�ستنا هذه: كيف 
التوازن  النهاية حتقيق  العمل؟ وهل ميكن يف  �سوق  ال�سناعية يف  الثورة  �ستوؤثر 
يف ميدان العمل مع مرور الوقت؟ وهل حتمل الثورة ال�سناعية يف طياتها حلوًل 

للم�سكالت التي تطرحها يف هذا امليدان؟ 

مفهوم الثورة ال�شناعية الرابعة
بني  القائمة  احلدود  تدمري  على  الهائلة  بقدرتها  الرابعة  الثورة  تتميز 
الأ�سياء، اإنها نوع من التوجه ل�سهر مكونات الوجود يف بوتقة واحدة حتيل الكون 
الذي نعي�س فيه اإىل كرة واحدة تتمازج فيه الثورات وتتكامل فيها الأ�سياء وكاأنها 
كتلة واحدة من الوظائف والتكوينات، اإنها باخت�سار تلغي احلدود الفا�سلة بني 

كل ما هو فيزيائي ورقمي وبيولوجي واإن�ساين. 

ا�ستخدم مفهوم الثورة ال�سناعية لأول مرة من قبل املوؤرخ املعروف اأرنولد توينبي 
يف  توينبي  ويرى  ال�سناعية«)4(.  الثورة  يف  »ما�سرات  كتابه  يف   )Arnold Toynbe(
كتابه هذا اأن الثورة ال�سناعية كانت تعبريًا عن تنامي يف قوى الإنتاج امليكانيكية واأن هذه 
القوة اأ�سبحت ثورة فقط لأنها ت�سافرت مع اإرادة �سيا�سية تنزع اإىل القبول بالتغيري)5(، 
وترافقت بتغريات اقت�سادية وراأ�سمالية جوهرية وحتولت اجتماعية نوعية. وكما يرى 
بل  فح�سب  القت�سادي  النمو  يف  ت�سارع  جمرد  تكن  مل  ال�سناعية  الثورة  فاإن  الكاتب 
كانت نتاجًا لعملية تنمية اقت�سادية واجتماعية مت�سافرة يف اإحداث هذا التحول 

الكبري)6(. 

)4( Toynbee, Arnold, Lectures on the Industrial Revolution. 
)5( Eric Hobsbawm, Industry and Empire – The Birth of the Industrial Revolution 

)New York: The New Press, 1968(. 
)6( Ibid. 
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بداأت الثورة ال�سناعية الرابعة فعليًا مع بداية الألفية اجلديدة، ول تزال 
هذه الثورة م�ستمرة حتى الآن. وهي تقوم على عدد من الركائز احل�سارية التي 
متثل يف الندماج بني عدد من الثورات العلمية اأهمها: التقدم يف جمال الهند�سة 
ال�سطناعي،  والذكاء  الأبعاد،  الثالثية  الطابعات  وابتكار  والإنرتنت،  الوراثية، 
بدمج  الثورة  هذه  وتت�سم  وغريها.  الأ�سياء،  واإنرتنت  الفرتا�سية،  والعمالت 
الفا�سلة  اخلطوط  فيه  متحى  الذي  بال�سكل  ذلك،  قبل  ظهرت  التي  التقنيات 
جتعل  اأ�سباب  ثالثة  وهناك  والبيولوجية)7(.  والرقمية  الفيزيائية  املجالت  بني 
هذه التحولت متفردة يف طبيعتها ومتميزة، ولي�ست جمرد امتداد للثالثة. هذه 

الأ�سباب هي �سرعة التغيري، ونطاقه، وتاأثري هذه التحولت يف النظم ال�سائدة. 

ويرى كثري من املوؤرخني اأن الثورة ال�سناعية الأوىل )1880�1770( بداأت 
يف بريطانيا يف عام 1770 وذلك مع اخرتاع املحرك البخاري. وا�ستخدام الطاقة 
معامل  يف  كبريًا  دورًا  الخرتاع  هذا  اأدى  وقد  ال�سناعي.  الإنتاج  يف  البخارية 
وحتت  والت�سنيع.  الإنتاج  يف  هائلة  ثورية  حالة  واأحدث  الزمن  ذلك  يف  احلياة 
تاأثري هذا الخرتاع حتول املجتمع من جمتمع زراعي اإقطاعي اإىل جمتمع �سناعي 
بامتياز)8(. ويبني املوؤرخون اأن الع�سر ال�سناعي الأول قد اعتمد على طاقة الفحم 
كقوة اإنتاج رئي�سة واعتمدت هذه الطاقة يف ت�سيري القطارات التي اأ�سبحت بف�سل 
املحرك البخاري و�سيلة النقل الرئي�سية يف ذلك الزمن. وامتد هذا التاأثري لي�سمل 
املحّركات  با�ستخدام  بداأت  التي  وال�سفن  وال�سلب  واحلديد  الن�سيج  �سناعات 

البخارية يف اأدائها ال�سناعي. 

وقد اأ�سهم اكت�ساف الطاقة الكهربائية يف تفجري الثورة ال�سناعية الثانية 
 ،1880 من  اعتبارًا  الكهربائي  امل�سباح  ا�ستعمال  �ساع  وقد   )1960�1880(
وا�سع)9(.  نطاق  على  ال�سناعي  املجال  يف  الكهربائية  الطاقة  ا�ستخدام  وانت�سر 

)7( ممد عبد القادر الفقي، الثورات ال�ســـناعية الأربع: اإطاللة تاريخية، جملة التقدم العلمي، جملة 
علمية ف�سلية ت�سدر عن موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، العدد 103، اأكتوبر 2018، �س9. 

)8(املرجع ال�سابق، �س9. 
)9( املرجع ال�سابق، �س9. 



اأ.د. علي اأ�شعد وطفة

�شتاء 2020   - 49 -

ومع بداية القرن الع�سرين، بداأ ا�ستخدام املحركات الآلية والكهربائية يف جمال 
ال�سيارات والقطارات و�سكل هذا ال�ستخدام حتوًل جذريًا يف مفهوم احلياة. وبعد 
ذلك تقاطرت الإجنازات العلمية بظهور الهاتف والإذاعة والتلفزيون والطائرة. 
وقد ا�ستفادت الثورة ال�سناعية الثانية من الطاقة الكهربائية يف تعزيز الإنتاج 
الذي  اإبداعات )هرني فورد(  وبداأ ذلك مع  �سماتها،  اأهم  ال�سخم، وكان ذلك 
ابتكر يف عام 1908 خط الإنتاج ال�سامل ل�سناعة ال�سيارات. »وا�ستمرت الثورة 
ال�سناعية يف اخرتاعاتها تدريجيًا، فدخل العامل ع�سر امليكنة ب�سكل مو�سع. وقد 
اأدت الثورة ال�سناعية الثانية اإىل تغيري اأمناط حياة الإن�سان على وجه الأر�س. 
حاليًا.  نعي�سه  الذي  الدويل  القت�سادي  النظام  �سكل  ُين�سب  الثورة  هذه  فاإىل 
القت�سادية  النظم  ل�سكل  الأ�سا�سية  اللبنة  كانت  الثورة  هذه  اإن  القول  وميكن 

املوجودة على م�ستوى العامل«)10(. 

اأما الثورة ال�سناعية الثالثة فقد بداأت يف عام 1960، وا�ستمرت حتى عام 
2000 وكانت للحوا�سيب والروبوتات اليد الطوىل يف توجيه م�سارات هذه الثورة، 
التي عرفت لحقًا بت�سميات متعددة مثل الثورة الرقمية وثورة املعلومات والثورة 
ا�ستخدام  فكان  الثالثة  الثورة  اإجنازات  اأعظم  اأما  الت�سالت.  وثورة  املعرفية 
الهوة  جعل  »مما  الرقمية،  وال�سناعات  املعلومات  وتكنولوجيا  الإلكرتونيات 
تزداد ات�ساعاً بني الدول املتقدمة والدول التي حتاول جاهدًة اللحاق بالتطورات 
املت�سارعة. لذا فاملراقب التاريخي ي�ستطيع اأن يرى ات�ساًل بني الثورات الثالث 

بحيث بداأت مبيكنة الإنتاج، ثم �سخامة الإنتاج، ثم اأمتتة الإنتاج«)11(. 
وتداول  وتخزين  ونقل  املجتمعي،  التوا�سل  اأ�سبح  الثورة  هذه  ظل  ويف 
بتفا�سيل  الفرتا�سي  العامل  وتطور  حدود.  بدون  منفتحًا  والبيانات  املعلومات 
واملختربات  ال�سفية  بالغرف  ومرورًا  الأطفال  األعاب  من  ابتداًء  مذهلة، 

)10( املرجع ال�سابق.
)11( �ســـالم اأحمـــد العبـــالين، وعـــود الثـــورة ال�ســـناعية الرابعـــة منعطف هائـــل يف تاريخ الب�ســـرية، 
)الفتتاحية( جملة التقدم العلمي، جملة علمية ف�ســـلية ت�سدر عن موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، 

العدد 103، اأكتوبر 2018. 
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الفرتا�سية، وانتهاء بالف�ساء. واحتلت الأنظمة الذكية والروبوتات مكانة متقدمة 
يف ال�سناعة اإىل درجة اأن العديد من الأعمال واملنتجات اأ�سبحت تنفذ من خالل 
بدرا�سة  وانتهاء  املعمارية  الت�ساميم  من  ابتداء  الذكية،  والأنظمة  الروبوتات 
الف�ساء واأعماق البحار. وبداأ الذكاء ال�سطناعي يحل مل الإن�سان يف كثري من 
كما  املعطيات.  هذه  على  قائمة  �سناعية  وعالقات  �سناعات  وتطورت  الأعمال، 
تو�سع الإن�سان يف ا�ستعمال مواد واأنظمة جديدة من خالل اأنظمة رقابة وحتكم 
الوظيفة  م�ستوى  على  العاملية  للمناف�سة  الفر�سة  اأتاح  مما  ممولة،  وات�سالت 
الواحدة والعمل الواحد. واأ�سبح التواجد الفيزيائي الفردي يف مكان العمل لي�س 
�سروريًا يف كثري من الأحيان. وهذا اأعطى فر�سة جديدة لتطوير العقلية العلمية 
النظر يف  اإعادة  وا�ستلزم كل ذلك  املجتمعية،  والثقافية  والفكرية  والتكنولوجية 
برامج التعليم املدر�سي والدرا�سات يف كليات الهند�سة والعلوم والجتماع، وفتح 
اآفاقًا غري مدودة للتعلم عن بعد والتعلم الإلكرتوين يف �ستى املوا�سيع، وجعل 
الإنرتنت مكتبة عاملية مفتوحة. كل ذلك للتماهي والتجاوب مع التغريات املرافقة 

للثورة ال�سناعية الرابعة.

ويت�سح يف هذا ال�سياق »اأن �سرعة الخرتاقات العلمية احلالية ل يوجد لها 
مثيل يف التاريخ الب�سري، اإذ نرى باأعيننا تطور التقنيات الرقمية ب�سرعة مذهلة 
اأن  اجلديدة  التطورات  هذه  وا�ستطاعت  ال�سابقة.  ال�سناعية  بالثورات  مقارنًة 
تقلب موازين ومفاهيم التكنولوجيا ال�سائدة اإىل عهد قريب. فما كان ينظر اإليه 
على اأنه تكنولوجيا متقدمة مت ن�سفه متامًا واأ�سبح بال فائدة اقت�سادية، فنحن 
نرى باليني الب�سر يتوا�سلون بوا�سطة الهواتف املحمولة مع اإنرتنت ذات �سرعات 
اإجنازات  اإىل  اإ�سافًة  املعلومة،  اإىل  للو�سول  مدودة  غري  وقدرات  خيالية، 
واإنرتنت  والروبوتات،  ال�سطناعي  الذكاء  جمالت  يف  م�سبوقة  غري  تكنولوجية 
النانو،  وتقنيات  الأبعاد،  ثالثية  والطباعة  القيادة،  ذاتية  واملركبات  الأ�سياء، 

والتكنولوجيا احليوية، وعلوم املواد، واحلو�سبة الكمومية«)12(. 

)12( �سالم اأحمد العبالين، وعود الثورة ال�سناعية الرابعة منعطف هائل يف تاريخ الب�سرية، مرجع �سابق. 
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اختفاء الوظائف وال�شركات
وي�سري �سواب اإىل التدفق التكنولوجي الذي �سيغمر العامل بقدرته الفائقة، 
ال�سطناعي،  والذكاء  املتنقلة،  اللوحية  والهواتف  الفائقة،  احلو�سبة  مثل: 
والإن�سان الآيل، وال�سيارات ذاتية القيادة، والطب الدماغي، والهند�سة اجلينية، 
ي�سري �سواب اإىل اأن هذه التغيريات بعيدة املدى وا�سحة يف بيئتنا وب�سرعة هائلة. 
�سن�ستقبلها  التي  التكنولوجية  »الثورة  اأن  على  الفتتاح  كلمة  خالل  �سواب  واأكد 
قريبًا �ستغري منط حياتنا وعملنا وعالقاتنا الجتماعية ب�سكل كامل. وهنا جتدر 
امل�سدر  عمومًا  ي�سكل  التكنولوجي  التقدم  اأن  من  الرغم  على  اأنه  اإىل  الإ�سارة 
الرئي�سي للتقدم القت�سادي، اإل اأنه كان وما زال يولد اأي�سًا قلقًا وتوترات ثقافية 
الذي  التاأثري  ت�ساوؤلت حول  تثري  املفاجئة  التكنولوجية  فالتغريات  التاريخ.  عرب 
ميكن اأن متار�سه على �سوق العمل والأجور، وتثري نقا�سًا قلقًا حول زيادة خماطر 
انعدام الأمن الوظيفي وتعميق التفاوت الجتماعي وتكري�س البطالة »التكنولوجية« 

اجلماعية)13(.

ال�سناعية  البتكارات  اأن  التكنولوجية  العلمية  الكت�سافات  تاريخ  وينبئنا 
توؤدي  اأن  ميكن  التجميع،  وخط  والكهرباء،  البخارية  املحركات  مثل  الرئي�سية، 
دورًا �سلبيًا ومدمرًا اأحيانًا يف القت�ساد واحلياة املجتمعية. فهي قد ت�سبب خ�سائر 
كبرية يف الوظائف على املدى الق�سري، على الرغم من اأن هذه اخل�سائر ميكن 
واأكرث  كبرية  جدوى  ذات  وظائف  اإيجاد  خالل  من  البعيد  املدى  على  تعوي�سها 
اإنتاجية واأكرث قدرة على تقدمي حت�سينات ملمو�سة يف نوعية احلياة. مثلما حدث 
عندما حلت الرافعات مكان العمال ولكنها يف الوقت نف�سه وخالل فرتات لي�ست 
ق�سرية اأوجدت وظائف جديدة بالن�سبة للمهند�سني واملمولني والتجارب يف قطاع 
التي  اجلديدة  التقنيات  اأن  القريبة  والأحداث  الوقائع  وتبني  هذا  اخلدمات. 

)13( Graham Brown-Martin, L’Éducation et la quatrième révolution industrielle, 
Préparé pourGroupe Média TFO, août 2017. URl: https://www.groupemediatfo.
org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL-Education-and-the-Fourth-Industrial-
Revolution_FR.pdf
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عرفناها يف ظل الثورة الثالثة )ثورة الأنفورناتيك واملعلوماتية( قد اأوجدت اأي�سًا 
املعلوماتية،  ومهند�سي  الكمبيوتر،  ومهند�سي  املربجمني  مثل:  جديدة،  وظائف 
وحتليل  بالربجميات  تتعلق  التي  الوظائف  وع�سرات  الت�سميم،  وهند�سات 

املعلومات. 

يف  كثريًا  امل�ستخدمة  املفاهيم  من  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  مفهوم  يعد 
املنتدى القت�سادي العاملي يف دافو�س ويف جمال ن�ساطات رجال الأعمال. هذا 
وت�سف بع�س الدرا�سات احلديثة كيف �ستقوم الثورة ال�سناعية الرابعة بت�سكيل 
م�ستقبل التعليم واجلن�س والعمل وكيف �ستعمل على اإعادة توظيف القوى العاملة 

وتنظيمها ب�سورة خمتلفة.

ويخربنا تقرير املنتدى القت�سادي العاملي الذي عقد يف دافو�س عام 2016 )14( 
حول م�ستقبل التوظيف اأنه »وفقًا لتقديرات اخلرباء فاإن 65% من الأطفال الذين 
الآن.  اليوم �سيح�سلون على وظائف غري موجودة  باملدر�سة البتدائية  يلتحقون 
والوظائف �ستختفي خالل  والأعمال  املهن  اأي�سًا مابني )80�70(% من  ويت�سح 
توفرها  ولكن  كثرية،  عمل  فر�س  �ستتوافر  اأنه  �سحيح  القادمة،  �سنة  الع�سرين 
�سيتطلب وقتًا اأطول من ذلك. على �سعيد الزراعة، �سيقوم اإن�سان اآيل قيمته 100 
دولر فقط بالزراعة يف احلقول بحيث يتحول مزارعو العامل الثالث اإىل مدراء 

ملزارعهم بدًل من الكدح طيلة النهار بحراثتها و�سقيها. 

وتبني اإح�سائيات اأوردتها املجلة الأمريكية فورت�سن )Fortune( اإن 50% من 
ال�سركات العاملية مت ا�ستبدالها ب�سركات جديدة كل 5 �سنوات. و اأن متو�سط العمر 
القرن  ال�سبعينيات من  ال�سوق( كان يف حقبة  لل�سركات )بقائها يف  الفرتا�سي 
املا�سي 70 عام؛ اأما الآن فقد تقل�س اإىل 15 عامًا. وتبني التقارير اأن املحامني 

)14( عقــــد املنتدى القت�ســــادي العاملي مبدينة دافو�س ال�سوي�ســــرية يف 23 يناير اجلاري، وح�ســــر املنتدى 
الذي ا�ســــتمر 4 اأيام، زعماء �سيا�ســــيون وروؤ�ســــاء دول من اأكرث من 40 دولة واأكرث من 2500 م�ســــوؤول 
حكومي وروؤ�ســــاء �سركات واأكادمييني من اأكرث من 100 دولة. وناق�س امل�ساركون اآثار وحتديات »الثورة 
ال�سناعية الرابعة« على الب�سرية، كما ناق�ست الجتماعات الو�سع الأمني العاملي، والنمو القت�سادي 

وم�ساكل البيئة، والنقاط ال�ساخنة املتعلقة بالتحولت الجتماعية وغريها من املوا�سيع.
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ال�سباب يف الوليات املتحدة ل ي�ستطيعون احل�سول على عمل اليوم، لأن برنامج اأي 
بي اإم وات�سون القانوين يقدم لك م�سورة قانونية يف الق�سايا العامة الأ�سا�سية خالل 
ثوان بدقة ت�سل ن�سبتها اإىل 90% وهي اأف�سل من امل�سورات التي يقدمها 70% من 
املحامني العاديني وبناء على هذا التقدم يف الذكاء ال�سطناعي فاإن عدد املحامني 

�سيتناق�س يف امل�ستقبل اإىل ن�سبة 90% ولن يتبق �سوى املتخ�س�سني منهم. 

وقد يكون الأمر اأكرث اإيالمًا يف املجال الطبي وتاأثريًا يف تغييب مهنة الأطباء 
وتقلي�س جمال عملهم. فعلى �سبيل املثال: تقوم ال�سركات الطبية اليوم باخرتاع 
جهاز طبي يعمل على تطبيق برنامج على الهاتف النقال، حيث �سيكون باإمكان 
الفرد اأن يفح�س بنف�سه �سبكة العني، وعينة من الدم، وقيا�س عملية التنف�س يف اآن 
واحد. ويتمكن هذا اجلهاز من ت�سخي�س 54 مر�سًا ب�سورة دقيقة. واملده�س يف 
هذا الخرتاع اأنه �سيطرح باأثمان بخ�سة حيث ميكن لأي اإن�سان على هذا الكوكب 
باملجان  والدقيقة  املتطورة  الطبية  اأن يجري حتليالته  ثم  اأن يح�سل عليه ومن 
تقريبًا، وهذا يب�سر بوداع موؤكد للم�ستو�سفات وامل�ست�سفيات. وي�ساف اإىل ذلك 
اأن برنامج »وات�سون« الطبي ي�ستطيع ت�سخي�س مر�س ال�سرطان بدقة متناهية بل 
و اأف�سل من ت�سخي�س الب�سر اأربع مرات. و�سيكون احلا�سوب يف العام 2030 اأكرث 

ذكاء من اأي اإن�سان عرفته الب�سرية كما تنبئ التوقعات امل�ستقبلية. 
ال�سركات  اختفاء  بل  فح�سب  ويخيف  يقلق  ما  هو  الوظائف  اختفاء  ولي�س 
التقليدية  ال�سركات  يهدد  ال�سطناعي  فالذكاء  وزوالها.  والقت�سادية  ال�سناعية 
األف  اأي�سًا. ففي عام 1988، كانت �سركة كوداك توّظف 170  بالزوال والنقرا�س 
موظفًا وتبيع 85% من ال�سور الورقية يف العامل! بعدها ب�سنوات قليلة، اأفل�ست ال�سركة 
وفقدت قوتها التناف�سية ب�سكل كبري جدًا. وما حدث ل�سركة كوداك، �سيحدث لكثري 
يف  جدًا  خميفًا  �سيكون  الأمر  وهذا  القادمة،  الع�سرة  ال�سنوات  يف  القطاعات  من 
ال�سنوات القادمة، ول �سيما يف العقدين الثالث والرابع من القرن احلادي والع�سرين. 
ويالحظ يف هذا ال�سياق اأن الربجميات �ستدمر كثريًا من ال�سناعات التقليدية يف 
مدة زمنية ترتاوح بني خم�س وع�سرة �سنوات. ف�سركة Uber اأكرب �سركة تك�سي يف 
العامل اليوم، وهي ل متلك �سيارة واحدة. و�سركة Airbnb اأكرب �سركة فندقية يف 

العامل، وهي ل متلك عقارًا واحدًا.
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ولن يقت�سر تاأثري الثورة ال�سناعية الرابعة فقط يف معدل خلق الوظائف، 
ول يف ن�سبة اإحالل الوظائف اجلديدة مل الوظائف القدمية، واإمنا �سيمتد اأي�سًا 
اإىل نوعية املهارات املطلوبة لأداء الوظائف، و�ستزداد نتيجة لذلك فجوة املهارات 
ويف مثل هذه البيئة املتغرية للتوظيف ي�سعب التنبوؤ بنوعية املهارات املطلوبة يف 
امل�ستقبل، ومن دون الفهم ال�سحيح لنوعية املهارات والتعليم املطلوب م�ستقباًل 
لن ي�ستطيع الأفراد وال�سركات واحلكومات حتقيق ال�ستفادة الق�سوى من مزايا 

الثورة ال�سناعية اأو حتى جمرد تفادي الآثار اجلانبية غري املرغوبة فيها.

خماوف م�شروعة 
ي�سكل اختفاء الوظائف م�سدرًا كبريًا للقلق واخلوف بني ال�سكان. وخماوف 
هذه  ت�سنيف  وميكن  وتتنوع،  تختلف  املرتقب  التكنولوجي  التقدم  اإزاء  النا�س 
املخاوف عمومًا اإىل ثالث فئات: خماوف تتعلق با�ستبدال العمال بالآلت لتح�سني 
الإنتاجية وخف�س التكاليف، وخماوف تتعلق بالعواقب والآثار ال�سلبية الأخالقية 
التقدم  تباطوؤ  بعملية  تتعلق  خماوف  واأخريًا  التكنولوجي،  التقدم  يحملها  التي 

القت�سادي الذي قد ي�سل اإىل حّد الركود القت�سادي)15(. 

 )16()Mokyr, 2015 Vickers, Ziebarth( ويرى بع�س املحللني القت�ساديني اأمثال
يف م�سار تقييم تاريخي للتجارب يف جمال التقدم التكنولوجي اأنه على الرغم من 
التي حتدثها  الأجل  وال�سطرابات ق�سرية  التغريات  تثريها هذه  التي  املخاوف 
التكنولوجي طويل الأجل قد يكون مفيدًا واإيجابيًا يف حركة التقدم  فاإن التقدم 

الإن�ساين.

خالل الثورة ال�سناعية الأوىل، كان القلق يولد من م�ستجدات العمل الذي 
يجرد العمال من اإن�سانيتهم ويغرتبهم. اأما اليوم فاإن اخلوف الأكرب هو عامل يكون 

)15( Graham Brown-Martin, L’Éducation et la quatrième révolution industrielle, op. cit.
)16( Mokyr, Joel, Chris Vickers, et Nicolas L. Ziebarth, The History of Technological 

Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different? Journal 
of Economic Perspectives, 29)3( 2015, P 31-50. url: http://pubs.aeaweb.org/doi/
pdfplus/10.1257/jep.29.3.31
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فيه غياب، اأو تغييب الوظائف، هو امل�سدر الأكرب للخوف والقلق، لأن البطالة هي 
رئي�سًا  اليوم م�سدرًا  ت�سكل  فالبطالة  املعا�سر.  الإن�ساين  اأنواع الغرتاب  اأخطر 
باأن  للخوف والقلق وانعدام الأمن الجتماعي. ومن جهة ثانية ما زال النطباع 
ع�سر التقدم التكنولوجي الكبري ما زال حا�سرًا، ويف هذا ال�سدد ي�سري روبرت 
»�سعود  كتابه  يف  الأمريكي،  القت�ساد  )Robert Gordon()17(عامل  جوردون 
وهبوط النمو الأمريكي« اإىل اأن منو القت�سادات الغربية �سوف يتباطاأ حتت تاأثري 
التي  الكبرية  والديون  ال�سكانية،  وال�سيخوخة  وتراجعه،  التعليم  ركود  متغريات: 

تثقل كاهل طالب اجلامعات واحلكومة)18(.

مب�ستقبل  املتعلق  والتنمية  التعاون  ملنظمة  القت�سادي  التقرير  وي�سري 
والأمتتة  ال�سطناعي  الذكاء  املتمثلة يف  التكنولوجيا اجلديدة  اأن  اإىل  التوظيف 
وكما  املعهودة.  التقليدية  الوظائف  من  كبري  عدد  تغييب  اإىل  �ستوؤدي  والرقمنة 
اأداء  يف  ملها  وحلت  اليدوية  العمالة  اأق�ست  اأنها  لالآلة  �سبق  لقد  معروف  هو 
عدد كبري من املهام التي يقوم بها العمال املتخ�س�سون ول�سيما هذه التي كانت 
تتطلب قدرًا مدودًا من الكفاءة العلمية واملهارة وذلك بدرجة اأكرب بكثري مما 
يف  ال�سريع  التقدم  فاإن  الروؤية  هذه  و�سمن   .)19()OCDE, 2013( متوقعًا  كان 
الذكاء ال�سطناعي املعا�سر �سيوؤدي فعليًا اإىل زيادة احتمال اإحالل الأمتتة الآلية 

مكان عدد كبري جدًا من الوظائف الفنية واملهنية. 

)17( Robert Gordon “The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of 
Living since the Civil War” )Princeton University Press, 2016(.

)18( Robert J.Gordon, The End of Economic Growth, Prospect Magazine, janvier 2016. 
URl:https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/growing-pains-united-
states-end-of-economicgrowth-productivity. 

)19( Briefing de politique de l'OCDE sur le futur de l'emploi, mai 2016.
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 )20()McKinsey & Company( يف يناير 2017، ك�سفت درا�سة اأجرتها �سركة
اإن 30% من الوظائف التي ت�سمل 60% من املهن �سيتم حو�سبتها تقريبًا. واأ�سار كبري 
القت�ساديني يف بنك اإجنلرتا اإن 80 مليون وظيفة يف الوليات املتحدة و15 مليون 
وظيفة بريطانية ميكن اأن تكون وظائف تقوم بها الروبوتات الذكية)21(. ويف عام 
2013، اأظهرت درا�سة اأجراها اأكادمييون من جامعة اأك�سفورد بعنوان »م�ستقبل 
التجاري  البيع  مهن  مثل:  املهن  بع�س  اأن  م�سرتكة  وظيفة   702 على  التوظيف« 
خلطر  معر�سة  مهن  الريا�سي،  والتحكيم  ال�سرائب،  ح�سابات  ومهن  واملتاجر، 
النف�س،  علماء  تخ�س  التي  هذه  العلمية  املهن  ول�سيما  غريها  من  اأكرث  الزوال 
ولي�س  املثال  �سبيل  على  تاأتي  التوقعات  وهذا  بعامة.  والأطباء  الأ�سنان،  واأطباء 

احل�سر)22(.
ويف هذا ال�ساأن حول تاأثري الأمتتة الآلية والذكاء ال�سطناعي يف �سوق العمل، 
ن�سر القت�ساديان الأمريكيان دارون اأ�سموغلو )Daron Acemoglu( من معهد 
 )Pascual Restrepo( وبا�سكوال ري�سرتيبو )M.I.T.( ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا
يف جامعة بو�سطن )Université de Boston( درا�سة بعنوان »ال�سباق بني الآلة 
والإن�سان« )The Race Between Man and Machine( تبني اأنه من املحتمل اأن 
يوؤدي الت�سغيل الآيل اإىل اإيجاد وظائف جديدة واأف�سل بحيث �سيعود م�ستوى البطالة 
والأجور يف نهاية املطاف اإىل م�ستوياتها ال�سابقة. وهذا يعني الذكاء ال�سطناعي 
لن يكون خميفًا اإىل هذه الدرجة، وذلك لأنه يوؤدي اإىل توليد وظائف جديدة)23(. 
ولكنهما بعد اأقل من عام عّدل روؤيتهما بدرا�سة ر�سينة ن�سرت يف املكتب الوطني 

)20( Harnessing automation for a future that works, McKinsey, janvier 2017. url: http://
www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-
a-futurethat-works

)21( Labour’s Share - discours par Andy Haldane, Économiste en chef, Bank of 
England, novembre, 2015. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/
speeches/2015/864.aspx

)22( Frey C.B., Osborne M.A., The Future of Employment - How Susceptible are Jobs 
to Computerisation, Université d’Oxford. url: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/
downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

)23( Acemoglu D )MIT(, Restrepo P )Université Boston(, The Race Between Man and 
Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment, 
MIT, mai 2016.url: https://economics.mit.edu/files/13179
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لالأبحاث القت�سادية )National Bureau of Economic Research( بعنوان 
من  الدرا�سة  هذه  ُو�سفت  وقد   ،)Robots and Jobs( والعمل«  الآيل  »الإن�سان 
قبل �سحيفة New York Times باأنها »الدليل على اأن الروبوتات تفوز بال�سباق 
الثانية )الإن�سان  الدرا�سة  ويت�سح يف �سوء  الأمريكية«.  العمالة  اإىل  الو�سول  يف 
ولكن  مفاهيميًا،  ومترينًا  نظرية  ممار�سة  كان  الأول  البحث  اأن  والعمل(  الآيل 
حقيقية  بيانات  اعتمد   )NBER( الوطني  املكتب  من  ن�سر  الذي  الثاين  البحث 
الأخري  البحث  هذا  يف  ت�ساوؤمًا.  اأكرث  للعمالة  مب�ستقبل  منذرًا  واقعية  ومعطيات 
املهن اجلديدة  الوظائف يف  للغاية يف عدد  بروؤية زيادة �سئيلة  الباحثان  فوجئ 
الت�سنيع، وبينوا هذه املرة وبطريقة  الوظائف يف  اأن تعو�س خ�سائر  التي ميكن 
يف  ولكن  حتدث،  اأن  ميكن  اجلديدة  الوظائف  يف  الزيادة  هذه  مثل  اأن  ميدانية 
الذين ل  الزرقاء  الياقات  اأ�سحاب  املوظفني  الوقت احلايل وجد عدد كبري من 
يحملون �سهادة جامعية اأنف�سهم خارج �سوق العمل ب�سورة نهائية)24(. وقد عقب 
اأ�سموغلو )Daron Acemoglu( على جريدة النيوز تامي بقوله: »وبالنتيجة حتى 
لو حدثت هناك زيادة يف الأجور �سيكون هناك خ�سارة يف هذه العملية، ويجب اأن 
ننتظر وقتًا طوياًل جدًا كي ي�ستعيد املجتمع عافيته جراء احل�سور الوا�سع لالأمتتة 

الآلية يف �سوق العمل«. 

زمن  يف  والزدهار  التقدم،  العمل،  الثانية:  املاكينة  »ع�سر  كتابهما  يف 
 The Second Machine Age: Work, Progress, and” البارعة«  التقنيات 
Prosperity in a Time of Brilliant Technologies“، يقّر اإريك برينجولف�سون 

)Erik Brynjolfsson(، الأ�ستاذ يف كلية �سلون لالإدارة يف معهد ما�سات�سو�ست�س 

)24( Acemoglu D )MIT(, Restrepo P )Université Boston(, Robots and Jobs, Evidence 
from the US Labor Market, National Bureau of Economic Research, mars 2017. 
url:https://irs.princeton.edu/sites/irs/files/event/uploads/robots_and_jobs_
march_3.17.2017_final.pdf - 
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للتكنولوجيا، واأندرو مكايف )Andrew McAfee(، باأنه يف »قلب الراأ�سمالية يكمن 
 Au coeur du capitalisme existe le concept( اخلالق«  التدمري  مفهوم 
التقدم  خالل  من  الظاهرة  هذه  ات�سحت  وقد   .)de destruction créative

مثل  البتكارات  اأدت  الإن�ساين.  الو�سط  يف  الآن  ويجول  ي�سول  الذي  التكنولوجي 
البخار والكهرباء واأجهزة الكمبيوتر وغريها الكثري اإىل تغريات جذرية يف الطريقة 

التي نفكر فيها ونعمل مبوجبها كما اأثرت يف طبيعة املهن التي يوؤديها الب�سر.

هذه التطورات الهائلة يف »الروبوتات« وغريها من التقنيات الرقمية ت�سبب 
القلق الفعلي بني العاملني ويف و�سائل الإعالم. فهناك الكثري من اخلوف املربر، 
فعلى �سبيل املثال، يرى كثريون اأن الروبوتات لن تدمر الوظائف املوجودة فقط، 
بل �ستكون الأف�سل يف اأدائها باملقارنة مع الب�سر يف معظم اأو كل املهام املطلوبة يف 
امل�ستقبل، وهنا يكون الأ�سواأ. وهذه لي�ست اأكرث من ن�سف احلقيقة، فالروبوتات 
ميكنها يف حقيقة الأمر اأن توؤدي دورها ب�سكل اأف�سل يف عدد من الوظائف واملهام 
الوظائف  من  كثري  يف  اأف�سل  الب�سر  اأداء  �سيكون  وباملقابل  ولكن  بها،  املكلفة 

الأخرى)25(.

بالتغري  املهددة  الوظائف  اإىل  الإ�سارة  اليوم  مبكان  ال�سهولة  من  اإنه 
التكنولوجي، ولكن من ال�سعوبة مبكان حتى على القت�ساديني وعلماء امل�ستقبل 
حتديد الوظائف اجلديدة التي �ستظهر، وما اإذا كان من يريدون �سغلها موؤهلون 

فعليًا مللئها وما اإذا �ستكون اأجورهم مر�سية كفاية.
يرى برينجولف�سون )Brynjolfson( وماكايف )McAfee( اأن كلمة ما�سب 
)accountant( كانت عنوان املهنة وظيفية حقيقية حيث كان املوظف املحا�سب 
 )Ordinateur( بقوم مبعاجلة اأعمدة طويلة من الأرقام. وعندما اأخرتع احلا�سوب
اختفت مهنة املحا�سب واختفت معها مهام اأخرى تت�سل باحل�سابات مثل علماء 

)25( Graham Brown-Martin, op.cit. 
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اأطنانًا من البيانات ال�سخمة  اأجهزة الكمبيوتر بداأت تعالج  البيانات: ذلك لأن 
اأوجد  من املعلومات ب�سرعات خيالية ودقة مثالية. ومن ثم فاإن احلا�سب نف�سه 
عددًا كبريًا من املهن التي تتعلق بتكنولوجيا احلا�سب وبرجمته ووظائفه. وهذا 
يعني يف النهاية اأنه يف الوقت الذي يتم فيه الق�ساء على الوظائف القدمية عن 
طريق الأمتتة الآلية فاإن القت�ساد ي�ستمر يف خلق فر�س عمل جديدة و�سناعات 

جديدة مل تكن موجودة من قبل. 
اأداءها  قيا�س  التي ميكن  الوظائف  اأن  ال�سياق  القول هنا ويف هذا  وميكن 
مر�سحة  وهي  توؤمتت  اأن  ودقيقة ميكن  وا�سحة  قواعد  اإىل  ت�ستند  التي  اأي هذه 
اأكرث من غريها لالأمتتة الآلية. اأما املهن التي �ستكون اآمنة وم�ستقرة يف امل�ستقبل 
تقوم  اأن  الآلت  ت�ستطيع  ل  التي  واملهن  الوظائف  هي  الأمتتة  خطر  عن  وبعيدة 
بها. وهناك ثالثة جمالت يتميز فيها الب�سر ويتفوقون على الآلة وهي: اجلهود 
والن�ساطات الإبداعية، والتفاعالت الجتماعية، والوظائف التي تتطلب مهارات 

بدنية وقدرة على احلركة. 

العدالة االجتماعية
ت�سكل م�ساألة العدالة الجتماعية م�سدر قلق وجودي واقت�سادي بالن�سبة 
هذا  يف  الدرا�سات  وتبني  الرابعة.  ال�سناعية  الثورة  زمن  يف  والأمم  لل�سعوب 
املواهب  اأ�سحاب  هم  الرابعة  الثورة  يف  وظيفيًا  امل�ستفيدين  اأكرث  اأن  ال�سدد 
ات�ساع  يف�سر  ما  وهو  وامل�ستثمرين  وامل�ساهمني  املخرتعني  من  والفنية  الفكرية 
الهوة يف الرثوة بني اأولئك الذين يعتمدون على راأ�س املال اأو العمل. لذا �ستكون 
التكنولوجيا واحدة من الأ�سباب الرئي�سية لركود الدخل، اأو حتى تراجعه بالن�سبة 
لغالبية ال�سكان يف البلدان ذات الدخل املرتفع، حيث يزداد الطلب على العمال 
ذوي املهارات العالية يف حني ينخف�س الطلب على العمال الأقل تعليمًا والأدنى 
يف م�ستوى املهارات. ويت�سح يف هذا ال�سياق اأن الطلب يف �سوق العمل �سيكون من 
بوتائر مت�سارعة على غري  الطلب  و�سينخف�س  العالية  املهارات  اأ�سحاب  ن�سيب 

املوؤهلني علميًا وفكريًا)26(. 

)26( ممد جنيب ال�سعد، الثورة ال�سناعية الرابعة، مرجع �سابق. 
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ول يبخــــــل اخلبـــري القت�ســــــادي الربيطــــــاين جــــــون مــاينـــارد كينـــــز 
)Maynard Keynes,1930( يف تقدمي الن�ســـيحة حول �سوؤال امل�سري اإذ يقول: 
»يف مرحلة النتظار علينا اأن نتخذ ال�ســـتعدادات البطيئة ملواجهة م�سرينا عرب 
ت�ســـجيع فنون احلياة وممار�ســـة الأن�ســـطة اخلالقة«. ويرى كينز يف هذا ال�سياق 
اأن التكنولوجيا ت�ســـمح برتكيز اأكرب للرثوة على عدد اأقل من الأفراد واملوؤ�س�سات 
العاملية. وقد اأظهر تقرير ن�سرته منظمة اأوك�سفام )يناير 2017( اأن 8 اأ�سخا�س 
فقـــط ميلكـــون من الرثوة ما يعادل الـــرثوة التي ميتلكها 3.6 مليار اأي الن�ســـف 
الأفقر من �ســـكان الكوكب. ويو�سح التقرير اأن 5 من هوؤلء الأ�سخا�س الأغنى يف 

العامل يديرون �سركات التكنولوجيا واملعلوماتية)27(.

ويعتقد غاي �ستاندنغ Guy Standing الأ�ستاذ يف كلية الدرا�سات ال�سرقية 
والإ�سرائيلية بجامعة لندن، اأن زيادة الفوارق الجتماعية وات�ساع الهوة الطبقية 
اإىل ولدة طبقة جديدة يطلق عليها كلمة جديدة »بريكاريا«  بني النا�س �ستوؤدي 
الربوليتاريا  كلمتي  بني  يجمع  جديد  لغوي  توليف  وهي   )28(“precariat”
اأو  الرثة،  اأن نرتجمها بالربوليتاريا  précarité، وميكن  prolétariat واله�سا�سة 
 ،2011 عام  كتابه  يف  �ستاندنغ  وي�سف  املتحولة.  العمالة  اأو  الهام�سية،  العمالة 
الكيفية التي عززت فيها العوملة املناف�سة يف الأ�سواق على ح�ساب الأمن الوظيفي. 
حيث بقيت الأجور احلقيقية راكدة لعقود، واأ�سبح العمل »املرن« ”flexible“ هو 
النا�س حول  اإىل حرمان ماليني  اأدى هذا  وقد  العمل،  املعيار يف احل�سول على 
اأو  اأو الدخل املايل الآمن بو�سفه م�سدرًا لال�ستقرار  العامل ِمن الأمن الوظيفي 
ِمن ال�سعور باحلرية والجتماعية اأو الإح�سا�س بالدللة واملعنى. ويحذر �ستاندنغ 
من خماطر تزايد العمالة الهام�سية »الربيكاريا« ”precariat“ على ال�ستقرار يف 

املجتمع، وينبه اإىل ماذير تزايد خماطر التطرف ال�سيا�سي.

)27( Une économie au service des 99 %, Oxfam, janvier 2017. url: https://www.oxfam.
org/fr/rapports /une-economie-a u-service-des-99

)28( Précariat est un néologisme de la sociologie, formé à partir des mots précarité et 
prolétariat, et définissant les “travailleurs précaires” comme une nouvelle classe sociale.
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فعالة  ا�سرتاتيجية  بو�سع  �ستاندنغ  يطالب  الو�سعية  هذه  مواجهة  ويف 
الجتماعية،  العدالة  وحتقيق  القت�سادية،  الرثوات  توزيع  لإعادة  ومتدرجة 
وتر�سيخ الأمن الوظيفي، حلماية املجتمع وتر�سيخ حلمته ال�سيا�سية والجتماعية. 
وميكن اأن نقع على مثل هذا الت�سور ال�سرتاتيجي يف يوتوبيا )Utopia( توما�س 
مور Thomas More عام 1516، اأي قبل 500 عامًا حيث يعتقد توما�س مور اأن 
ارتفاع الدخل يف املجتمع يوؤدي دوره كرتياق �سد النحرافات واجلرائم وي�سكل 
مناعة طبيعية �سد كل اأ�سكال ال�سطرابات يف املجتمع. والفكرة هنا ب�سيطة اإىل 
حد كبري، اإذ يجب على الدولة اأن تخ�س�س راتبًا لكل �سخ�س را�سد يف املجتمع 
بغ�س النظر عن و�سعه املهني. ويرى اأ�سحاب هذه الروؤية اأن هذه ال�سرتاتيجية 
�ستوفر �سبكة اأمان حيوية جلميع املواطنني كما توؤدي اإىل اإزالة نظم ال�ستحقاقات 
غري الفعالة القائمة حاليًا يف املجتمع. ولكن هذه الفكرة تعر�ست للنقد الكبري من 
قبل عدد كبري من القت�ساديني الذين يرون اأن هذا النهج �سعب املنال ول ميكن 

حتقيقه ومن �ساأنه اأن يوؤدي اإىل التكا�سل وي�سعف اإرادة العمل يف املجتمع)29(. 

ويعتقد بع�س الباحثني باأنه ميكن ملعطيات الأمتتة ال�سطناعية يف م�سمار 
توؤدي  اأن حتدث تغيريًا جوهريًا يف و�سعية العمل وقد  الثورة ال�سناعية الرابعة 
اإىل اإلغاء ال�سعار املعروف »العي�س من اأجل العمل«، وا�ستبداله ب�سعار »احلياة من 
الأعمال  معظم  الذكية  الآلت  توؤدي  فعندما  الهوايات،  وممار�سة  الرتفيه«  اأجل 
والوظائف يف املجتمع، ميكن للمواطنني تكري�س مزيدًا من الوقت للعمل التطوعي، 

وريادة الأعمال، والعي�س مع الأ�سرة، وامل�ساركة املدنية، والن�ساطات الإبداعية.
يالحظ املراقبون اأنه على اأثر الأزمة املالية التي �سربت جنوب اأوروبا يف 
تراوحت ما  ن�سبة  اإىل  لت�سل  ال�سباب  البطالة بني  ارتفعت معدلت  عام 2008، 
خارج  نف�سه  وجد  ال�سباب  جيل  ن�سف  حوايل  اأن  يعني  وهذا   ،%60 و   %50 بني 

)29( Graham Brown-Martin, op.cit.
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�سياق العمل بال اأهداف ومن غري حرية اجتماعية اأو كرامة اإن�سانية اأو قدرة على 
امل�ساركة يف املجتمع، ومثل هذه الو�سعية ترقى اإىل م�ستوى املاأ�ساة. ومع خطورة 
يحتاجه  عمل  هناك  يكن  اأمل  نت�ساءل:  اأن  لنا  يحق  وماأ�ساويتها  الو�سعية  هذه 
معلمني  اإىل  ويحتاجون  مكتظة  مدر�سية  ف�سول  يف  اأطفال  يوجد  األ  املجتمع؟ 
وخدمات تعليمية؟ األ يوجد هناك اأ�سخا�س مري�سون ويحتاجون اإىل عالج؟ اأمل 
يكن هناك مباين مدر�سية حتتاج اإىل ترميم اأو جتديد؟ اأمل تكن هذه املجتمعات 

بحاجة اإىل ت�سكيل البنية التحتية وجتديدها؟
هذه الأ�ســئلة كما متت �سياغتها تاأخذ يف الغـــالب طـــابعًا اأدبيـًا. فاملجتــمع 
يف  هنا  لي�ست  فامل�ساألة  فيها.  لي�سارك  فر�سًا  ول  ليعاجلها  م�سكالت  تنق�سه  ل 
القت�سادية  بالبنية  تتعلق  �سميمية  م�سكلة  اإنها  املتفرقة  الأ�سئلة  هذه  مناحي 
على  ت�سجعنا  الو�سعية  وهذه  الإخفاق.  من  تعاين  والتي  املجتمع  يف  الجتماعية 
ال�سطناعي  الذكاء  يف  تتمثل  التي  اجلديدة  التكنولوجيا  م�ستقبل  يف  التفكري 
والأمتتة الذكية وهذا التفكري يتناول كل القوى الجتماعية التي ميكن اأن ت�سارك 

بطريقة ي�ستطيع معها املجتمع جتاوز هيئته القدمية. 
فالفعالية احلقيقة للدخل الأ�سا�سي يف املجتمع مهمة جدًا، لأنه مع غياب 
الدخل الأ�سا�سي و�سماناته من قبل احلكومات �سيعاين املجتمع من غياب الأمن 
واحلرية الجتماعية، و�سيكون عندها جمتمعًا �سيئًا للغاية. ويف عديد من البلدان: 
الوليات املتحدة، وفنلندا، والهند، واإيطاليا، واأوغندا، وكندا وغريها، التي ت�سهد 
تطبيق برامج جتريبية لختبار فكرة الدخل الأ�سا�سي، يت�سح اأن �سروط احلياة 
وانخف�ست  والقت�سادية  الرتبوية  والن�ساطات  الغذاء  م�ستويات  يف  حت�سنت  قد 

ن�سبة الأمرا�س والديون)30(.

ومن التجارب املهمة يف هذا املجال ي�سار اإىل التجربة الكندية حيث يتلقى 
اأو  اأونتاريو حوايل 17000 دولرًا كنديًا يف ال�سنة دون �سروط  4000 �سخ�س يف 

)30( Universal Basic Income Pilot Schemes, Futurism. url: https://futurism.com/
images/universal-basic-income-ubi-pilot-programs-around-the-world/
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قيود)31(. وعند اإطالق هذا امل�سروع التجريبي، قالت رئي�سة وزراء اأونتاريو كاثلني 
)Kathleen Wynne( اإن مثل اخلطة كانت �سرورية للرد على »التحديات  وين 
باأنها  املرحلة  وين هذه  التطور احلديث. وت�سف كاثلني  التي فر�سها  اجلديدة« 

مرحلة حتمل يف طياتها درجة كبرية من الاليقني والتغيري. 

يف  الإن�سانية  املجتمعات  تواجهها  التي  التحديات  اأن  واأ�سد  اأدهى  هو  وما 
القرن احلادي والع�سرين ل تقف عند احلدود التي يفر�سها التقدم التكنولوجي 
مع  ومتزامنة  خميفة  حتديات  �سيواجه  فالعامل  الرابعة،  ال�سناعية  للثورة 
 changements( التحديات التكنولوجية لهذه الثورة ال�سناعية، مثل: تغري املناخ
�سيخوخة   ،)croissance démographique( ال�سكاين  النمو   ،)climatiques

)le vieillissement de la population(، مقاومة امل�سادات احليوية  ال�سكان 
)résistance aux antibiotiques(، وتزايد عدم امل�ساواة، وهذا كله غي�س من 

في�س قادم. 

ويف مواجهة هذه التحديات كثريًا ما تعتقد بع�س الدول اأنها ميكنها مواجهة 
هذه التحديات ب�سورة منفردة ولكن احلقيقة الدامغة هي اأن اأيًا من هذه الدول 
لن ت�ستطيع مواجهة هذه التحديات مبفردها، ول حتى جمموعات منف�سلة من 
مواجهة  من  الب�سرية  تتمكن  كي  عامليًا  طابعًا  تاأخذ  اأن  يجب  فاملواجهة  الدول، 

امل�سري الإن�ساين ب�سورة عامة.

كيفيات املواجهة: ويب�سر كالو�س �سواب)Klaus Schwab( )32()33( رئي�س 
املنتدى القت�سادي مب�ستقبل متفائل حيث �سي�سبح البتكار التكنولوجي، وكذلك 

)31( Projet pilote portant sur le revenu de base )mai 2017(. URL: https://www.ontario.
ca/fr/page/projet-pilote-portant-sur-le

)32( Professor Klaus Schwab was born in Ravensburg, Germany in 1938. He is Founder 
and Executive Chairman of the World Economic Forum, the International 
Organization for Public-Private Cooperation.

)33( The Fourth Industrial Revolution: url: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/
the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-andhow-to-respond/
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قدرتنا على ا�ستغالله، مركًا قويًا للنمو الجتماعي والقت�سادي. وال�سوؤال الذي 
يطرح نف�سه هنا: كيف �ستواجه هذه امل�ساألة من قبل احلكومات والعمال؟ لي�س اأمرًا 
 Graham( سعبًا تقدمي اإجابة عن هذا ال�سوؤال اجلوهري، كما يرى كراهام مارتن�
اإذ يتوجب على الأفراد ومب�ساعدة احلكومات اتخاذ و�سعية   )Brown-Martin
ا�سرتاتيجية يتجنبون فيها الوظائف التي يحتمل اأن تختفي اأو ت�ستبدل بالأمتتة اأو 
بـ »الروبورات« اأو غريها من الأجهزة. ويتوجب عليهم اللتزام بتجديد وحتديث 
مهاراتهم املهنية والعلمية على مدى احلياة، �سواء من خالل الطالع واحل�سول 
املعاهد  ويف  العلمية  املوؤ�س�سات  يف  التعلم  اأو  الإنرتنت  عرب  اإ�سافية  درو�س  على 
مبا�سرة. ول بد من القول هنا: »باأن مبداأ التعلم مدى احلياة، واملرونة، والتعليم 
مواجهة  يف  الأ�سا�سية  العنا�سر  ت�سكل  الذاتي  والتعلم  التعليم،  واإعادة  امل�ستمر، 
حتديات الأمتتة والإحالل الآيل للوظائف. وهذا يعني يف النهاية ال�سباق الدائم 

مع الذكاء ال�سطناعي والروبوتات ال�سطناعية امل�ستقبلية«)34(. 

ويتوجب على احلكومات من ناحية اأخرى خلق مناخ موات ميكن اأ�سحاب 
اأعمالهم على النحو الذي ميكن املوؤ�س�سات  امل�ساريع ورجال الأعمال من تطوير 
اجلــديـــدة من ابتكار وظــائف جــديدة، وهنا يجــب اأن نعــلم اأن دور احلكـومــات 
ل يكون يف اإبطاء وترية التقدم التكنولوجي وتعطيلها بل يجب اأن يكون يف م�ساعدة 
املوؤ�س�سات ال�سناعية والتجارية و�سوق العمل ورجال الأعمال والعمال على حتقيق 
اأعلى درجة تطور ممكنة، ومتكينهم من توليد ا�سرتاتيجيات جديدة تواكب هذا 
التطور وحتافظ على مكانة الإن�سان فيه يف مواجهة خطر الأمتتة الآلية واحل�سور 

الكبري للذكاء ال�سطناعي.

يف مواجهة هذه املع�سلة الناجمة عن التقدم التكنولوجي، طرح امللياردير 
الأمريكي مارك كوبان )Mark Cuban( اأفكارًا جريئة حول م�ستقبل التوظيف، 

)34( Graham Brown-Martin. Op.cit. https://www.groupemediatfo.org/wp-content/
uploads/2017/12/FINAL-Education-and-the-Fourth-Industrial-Revolution_
FR.pdf
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اإذ يرى اأنه يف العقود املقبلة �ستكون الأمتتة هي القاعدة الأ�سا�سية التي ت�سود يف 
خمتلف القطاعات القت�سادية، ويف مواجهة ذلك �سيزداد الطلب على املفكرين 
واملبدعني واملبتكرين الذي يتفوقون يف جمالت الفنون الليربالية املتنوعة. ويرى 
كوبان اأي�سًا اأن م�ستوى التغيري الذي �سرناه يف جمال الوظائف يف ال�سنوات اخلم�س 
اأو الع�سر القادمة �سيتفوق على ما �سهدناه خالل ال�سنوات الثالثني املا�سية، ويف 
يف  مركزية  و�سعية  الآيل  والتعلم  ال�سطناعي  الذكاء  فيه  �سيحتل  الذي  الوقت 
يف  اخلربة  متطلبات  من  مزيد  هناك  �سيكون  وال�سناعية،  الجتماعية  احلياة 
موا�سيع مثل اللغة الإجنليزية، والفل�سفة، واللغات الأجنبية. ووفقًا لتوقعاته، فاإن 
اليوم، مثل كتابة الربامج احلا�سوبية �ستعتمد  اأكرث املهارات املطلوبة  بع�سًا من 
اأكرث  يف النهاية على الأمتتة، ولكن مهارات التوا�سل والتفكري النقدي �ست�سبح 

اأهمية واأكرث منعة)35(.

خامتة - اأو بارقة اأمل
يحمل لنا امل�ستقبل يف طياته الألفية الثالثة ما يفوق قدرتنا اليوم على الفهم، 
وما يتجاوز اإمكانية الت�سديق، والأخطر اأن حوادثه املحتملة قد تفوق قدرة الب�سر 
يف  ال�سرتاتيجي  توازنه  الإن�سان  تفقد  قد  مذهلة  تغريات  فهناك  التخيل.  على 
مواجهة التغريات التي تع�سف مبختلف مظاهر الكينونة والوجود. ويف تاأثريها على 
�ستغري  ولكنها  به  نقوم  ما  تغري فقط  »لن  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  فاإن  الأفراد، 
بها:  املرتبطة  الق�سايا  وجميع  هويتنا  على  توؤثر  �سوف  اإنها  عليه.  نحن  ما  اأي�سًا 
خ�سو�سيتنا وا�ستقالليتنا واأفكارنا واأمناط ا�ستهالكنا، والوقت الذي نكر�سه للعمل 
والرتفيه، وكيف نطور عملنا، ومهاراتنا وكيف نلتقي بالآخرين ونطور عالقاتنا 

معهم. 

)35( Billionaire Predicts Liberal Arts-Driven Future, Inside Higher Ed, mars 2017. 
url:https://www.insidehighered.com/quicktakes/2017/02/20/billionaire-
predicts-liberal-arts-drivenfuture
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ويف امل�ستوى الوظيفي �دون غريه� كما قدمنا اأعاله، فاإن الوظائف تتجه اإىل 
الختفاء وال�سركات اإىل الندثار، فاجلديد يولد والقدمي ميوت من غري احتواء. 
التغري  جحيم  من  ع�سف  يف  الإن�سان  وكاأن  تتبدل،  والذهنيات  يتغري  والعامل 
والن�سهار  الت�سيوؤ  اإىل حالة من  الإن�سان  فيها  يتحجر  التي  والخرتاع،  والتبدل 
يف عامل مادي حتكمه الآلت املدججة بالذكاء ال�سطناعي. واإذ كان الإن�سان يف 
الع�سور القدمية ينا�سل كي ل يكون عبدًا فعليه اليوم اأن ينـا�سل كي ل يكون اآلة 

كما يقول اأحد احلكماء. 

اجلديدة  الوظائف  تهيمن  اأن  املتوقع  من  اأ�سرنا  كما  اجلديد  العامل  ففي 
جمالت:  يف  ول�سيما  القادمة  القليلة  العقود  يف  الرابعة  للثورة  امل�ستقبلية 
النانو  وتكنولوجيا   ،Robotics الروبوتات  و�سناعة  ال�سطناعي،  الذكاء 
والتكنولوجيا  الوراثة،  وعلم  الأبعاد،  ثالثية  والطباعة   ،Nanotechnology

احليوية. ويتوقع اأ�سحاب العمل وال�سناعات احل�سول على مهارات تربوية تتمثل 
يف القدرة على الإقناع، والذكاء العاطفي، والقدرة على تعليم الآخرين وتاأهيلهم 
الفنون احلرة يف حتفيز  قوة  بالفعل  العمل  اأرباب  اأدرك  لقد  واأخالقيًا.  اإن�سانيًا 
يف  ال�سالمة  ملتطلبات  وال�ستجابة  الفردية«  »املهارات  وتطوير  الأعمال  ريادة 

عملية الإنتاج والتوزيع)36(. 

املجتمعات  فاإن  ال�سطناعي  بالذكاء  املتدفق  العامل  هذا  مواجهة  ويف 
مواجهة  يف  بالأمل  م�سمخة  ا�سرتاتيجيات  بو�سع  اليوم  مطالبة  الإن�سانية 
التحديات ومتكني الفر�س يف اإقامة جمتمعات عادلة خالقة. وهي معنية �سمن 
هذه ال�سرتاتيجيات اجلديدة اأن تقدم جوانب م�سيئة يف جمال احتواء خمتلف 
للذكاء  املكثف  احل�سور  وتنامي  الرقمي  الغرتاب  م�ساألة  ول�سيما  التحديات 
ال�سطناعي وذلك حلماية الإن�سان من الآثار ال�سلبية للثورة ال�سناعية الرابعة. 

)36( George Anders, You Can Do Anything: The Surprising Power of a “Useless” 
Liberal Arts Education )New York: Little, Brown and Company, 2017(.
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العامل  يف  الرتبوية  الأنظمة  على  الواجب  ملن  فاإنه  الرتبوي  املجال  ويف 
اأن تطور ا�سرتاتيجيات جديدة ملواجهة خمتلف التحديات الناجمة عن الثورة 
ول�سيما حتديات اختفاء الوظائف والعمل على تاأهيل النا�سئة تاأهياًل م�ستقبليًا 
اخلربات  من  النا�سئة  ومتكني  ال�سطناعي  الذكاء  احتمالت  على  يعتمد 
واملهارات واملعارف التي ميكنها اأن تواكب حركة التطور التكنولوجي الهائل يف 
الإن�سان  باأن  نقول  اخلتام  ويف  والع�سرين.  احلادي  القرن  من  القادمة  العقود 
ا�ستطاع حتى يومنا هذا اأن يجد لكل مع�سلة خمرجًا عرب تاريخه الطويل وهو 
وكلنا  امل�ستحيل،  يحقق  اأن  على  لقادر  املذهلة  واإمكانياته  الالمدودة  بطاقته 
اأمل اأن جتد الإن�سانية طريقها امل�ستنري يف املحافظة على الكينونة الإن�سانية يف 

معركة البقاء وامل�سري. 

قائمة املراجع 
�سالم اأحمد العبالين، وعود الثورة ال�سناعية الرابعة منعطف هائل يف تاريخ الب�سرية، )الفتتاحية( • 

جملة التقدم العلمي، جملة الكويت، موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، العدد 103، اأكتوبر 2018. 
ممد عبد القادر الفقي، الثورات ال�سناعية الأربع: اإطاللة تاريخية، جملة التقدم العلمي، جملة • 

علمية ف�سلية ت�سدر عن موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، العدد103، اأكتوبر 2018. 
ممد جنيب ال�سعد، الثورة ال�سناعية الرابعة.. هل نحن م�ستعدون؟ جريدة الوطن العمانية، • 

6 فرباير، 2016. 
• George Anders, You Can Do Anything: The Surprising Power of a “Useless” 

Liberal Arts Education )New York: Little, Brown and Company, 2017(.

• Acemoglu D )MIT(, Restrepo P )Université Boston(, The Race Between Man and 
Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares and Employment, 
MIT, mai 2016.url: https://economics.mit.edu/files/13179

• Eric Hobsbawm, Industry and Empire – The Birth of the Industrial Revolution 
)New York: The New Press, 1968(.

• Eric Schmidt & Jared Cohen, The New Digital Age: Reshaping the Future of 
People, Nations and Business )United States: Alfred A. Knopf, 2013(.

• Frey C.B., Osborne M.A., The Future of Employment - How susceptible are jobs 
to computerisation, Université d'Oxford: url: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/
downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf



اال�شتالب الوظيفي يف زمن الثورة ال�شناعية الرابعة  من ال�شدمة اإىل التوازن ومن الياأ�س اإىل االأمل 

- 68 - املنتــــدى  278

• Graham Brown-Martin, L'Éducation et la quatrième révolution industrielle, 
Préparé pourGroupe Média TFO, août 2017.

• Mokyr, Joel, Chris Vickers, et Nicolas L. Ziebarth, The History of Technological 
Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different? Journal of 
Economic Perspectives, 29 )3( 2015. 

• Robert Gordon “The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of 
Living since the Civil War” )Princeton University Press, 2016(.

• Arnold Toynbee, Lectures on the Industrial Revolution )London: Rivingtons, 
1884(.



�شتاء 2020   - 69 -

الهجرة.. مع�شلة االندماج في المجتمعات الجديدة

عــــــال بـيـــا�س* 

اأ�سرتاليا وكندا  واإقليميًا، خا�سة يف  ت�سهد »ق�سية الهجرة« اهتمامًا دوليًا 
والوليات املتحدة واأوروبا، وكذلك يف اإفريقيا واأمريكا الالتينية ومنطقة ال�سرق 
الأو�سط، وقد احتلت هذه الق�سية �سدارة اجتماعات اأممية واإقليمية. واأ�سبحت 
والأحـــزاب  احلكومات  وبــرامــج  النتخابات  يف  هامة  �سيا�سية  ــة  ورق الهجرة 

ال�سيا�سية، وخ�سعت اإىل الكثري من الت�سيي�س.

ويعود تاريخ الهجرة يف عاملنا املعا�سر اإىل عام 1945 حني ت�ساعدت مع 
حاجة العامل الغربي اإىل الأيدي العاملة والتطور ال�سناعي والعمراين. وت�ساعدت 
التقنية من بالدها  واملهارات  املعرفة  التي متتلك  الب�سرية  املوارد  بعدها هجرة 
الأ�سلية النامية اإىل البلدان املتقدمة، ب�سبب ما تواجهه هذه املوارد الب�سرية من 
�سعوبات يف بالدها الأ�سلية مثل احلروب، والنزاعات امل�سلحة، وعدم ال�ستقرار 
ال�سيا�سي، والبطالة، وقلة فر�س التقدم الوظيفي، وندرة جمالت البحث العلمي.

احلياة  لفر�س  وتــوفــريًا  لطموحاتهم  حتقيقًا  الهجرة  يف  ال�سباب  ويــرى 
املرفهة، ولكن امل�سكلة الأخطر لي�ست يف الفئة التي توفرت لها الفر�س وا�ستطاعت 
اإىل احلماية  الهجرة ويحتاجون  يتمكنوا من  الذين مل  اأولئك  واإمنا يف  الهجرة، 

والأمن والأمان.

* رئي�سة تحرير مجلة »عرب اأ�ستراليا«  �سيدني/اأ�ستراليا  .
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لقد بات معروفًا اأن الهجرة يف الغالب تكون من الدول الفقرية اإىل الدول 
اأ�سباب ودوافع اقت�سادية. على �سبيل املثال، هجرة الأفراد  الغنية، وتكون ذات 
املتحدة،  الوليات  اإىل  وفنزويال  واملك�سيك  الالتينية  اأمريكا  من  واجلماعات 
اإيطاليا واإ�سبانيا، ثم بقية  اإىل  اإفريقيا عرب ال�سواحل الليبية  وهجرة دول غرب 

دول اأوروبا.

قوانني تعديل ت�شريعات الهجرة
اأ�شرتاليا

غرّي قانون تعديل ت�سريعات الهجرة وال�سلطات البحرية طريقة اأ�سرتاليا يف 
اإدارة ومعاجلة حالت طالبي اللجوء من خالل تعديل خم�سة قوانني ملية: قانون 
ال�سلطات البحرية لعام 2013، وقانون الهجرة لعام 1958، ولوائح الهجرة لعام 
1994، وقانون الهجرة )الو�ساية على الأطفال( لعام 1946، والقرارات الإدارية 
)املراجعة الق�سائية( لعام 1977. وركز م�سروع القانون على اإزالة كل اإ�سارة اإىل 
القانون الدويل، وهو تكتيك اأ�ساد به وزير الهجرة �سكوت موري�سون عندما قدم 

الت�سريع يف الربملان.

اإيطاليا
وقد  املهاجرين،  من  هائلة  لأعــداد  ِقبلة  اجلنوبية  ال�سواحل  ذات  اإيطاليا 
اأ�سدرت قانونًا خا�سًا للهجرة يف مار�س 1998، و�سعت فيه لأول مرة مواد تخ�س 
اإقامات  وجتديد  الدخول  اإجـــراءات  معاجلة  خالل  من  ال�سرعية  غري  الهجرة 

الأجانب.

بريطانيا
اتخذت احلكومة الربيطانية عددًا من الإجراءات التي تهدف اإىل احلد من 
اأكتوبر 2013  اإ�سدار قانوٍن جديٍد يف 10  اأهمها يف  اإليها، متّثل  عدد املهاجرين 

ي�سع العديد من القيود على املهاجرين والالجئني.
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فرن�شا 
يف فرن�سا �سدر قانون 17 يوليو 1984 لتنظيم وحتديد الإقامات يف فرن�سا، 
ثم �سدرت بعد ذلك �سل�سلة ت�سريعات منها، قانون 24 اأغ�سط�س 1993 ثم قانون 
املهاجرين  اندماج  حديث  ذلك  بعد  وظهر   ،2003 نوفمرب  وقانون   1997 اإبريل 

املقيمني.

مثل  وال�سيا�سية  الجتماعية  امل�ساكل  نتيجة  الهجرة  تكون  اأن  املمكن  من 
ال�سبب  اأن  كما  البيئية.  والــكــوارث  الإن�سان،  حقوق  وانتهاك  امل�سلح،  الــنــزاع 
الرئي�سي للحركة الطوعية لل�سكان بني احلدود الوطنية وداخلها يعود اإىل التفاوت 
الأويل واملتنامي يف التنمية بني الدول. ولأ�سباب هذه التحركات وعواقبها اأبعاد 

اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية ودميوغرافية، وفقًا لراأي عدد من الباحثني.

توؤدي  وهي  الأر�ــس،  اإعمار  يف  �ساهمت  للهجرة  التاريخّية  الظاهرة  هذه 
بالّتالقح  ي�سمح  مّما  الّثقافات،  ب�سرّية  متنّوعة  مهمًا يف تالقي جمموعات  دورًا 
والتفاعل الّثقايف وبناء ح�سارة اإن�سانّية م�سرتكة، الأمر الذي جعل الهجرة اأ�سبه 
بعملية ولدة جديدة، قد تكون مدخاًل اإىل عامل اأف�سل، لكنها بالتاأكيد حتمل معها 
تربز  وهنا  اجلديدة.  والدماء  ال�سابة  ال�سواعد  يعدون  فاملهاجرون  م�ساعبها، 
احلاجة املا�سة التي تقف كتحٍد اأمام املهاجر كي يتاأقلم مع و�سع البلد اجلديد 

نحو الندماج احلقيقي مع املجتمع.

اإجناح عملية الندماج م�سوؤولية م�سرتكة تتحمل الدول امل�سيفة جزءًا  اإن 
اأطر تتيح  كبريًا منها، فيجب عليها احرتام التعددية والطقو�س الدينية، وو�سع 
م�ساركة اجلميع يف �ستى �ُسبل احلياة دون متييز، للو�سول يف النهاية اإىل جمتمع 

دميوقراطي تعددي ومزدهر.

اأمناط تفاعل املهاجر يف بلد الهجرة
اأو م�ستويات للتفاعل والتاأقلم ح�ساريًا  اأمناط  اأربعة  يوؤكد الباحثون وجود 
وثقافيًا واجتماعيًا يف جمتمعات الهجرة والبيئة اجلديدة، وهي العزلة الختيارية، 
املهاجرين  اندماج  ويعّد  والن�سهار.  ال�ستيعاب  واأخريًا  والندماج،  والتهمي�س، 
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هدفًا ت�سعى اإليه الدول امل�ستقِبلة للهجرة. غري اأن هناك جدًل حادًا حول مفهوم 
الندماج ونطاقه. وي�سكل تعلم اللغة واإيجاد مهنة جديدة اأو فر�سة عمل، اللبنة 
الأ�سا�سية لأي عملية اندماج؛ اإذ اإّن املهاجرين  الذين يلجوؤون اإىل الندماج يكون 
لديهم، ب�سورة عاّمة، ثقة كبرية باأنف�سهم، ولديهم �سورة اإيجابّية عن ثقافتهم 
الأم  ويعتّزون بها، ولكّنهم يف الوقت نف�سه يعتربون ثقافة املجتمع املُ�سيف جديرة 

بالحرتام والّثقة. 

ول �سك اأّن  امل�ساألة ترتبط بخ�سائ�س املجتمع املُ�سيف و�سيا�ساته يف تبني 
حاجات الالجئ الأ�سا�سية من رعاية �سحية وتعليم وعمل، اإ�سافة للجن�سية التي 
متنحه كل حقوقه، كت�سوية اأو�ساعه ومنحه امتيازات مرتبطة بالت�ساهل والولوج 
اإىل الإدارات واملنا�سب الكبرية بهدف لت�سهيل عملية الندماج وحتدي  املبا�سر 
الهجرة  ق�سية  ب�سدد  هنا  فنحن  معها.  والتعاي�س  لتخطيها  وال�سعي  املعوقات 
بع�س  الغربية  املجتمعات  يف  ال�سرقيني  اندماج  لعملية  ون�سع  واقعها،  َف  لن�سِ
يحظوا  حتى  بالدهم،  غري  بالد  يف  الكرمية  احلياة  عليهم  ت�سهل  التي  النقاط 

بالتقدير والحرتام والدافع نحو م�ستقبل اآمن.

اأقّلّية ن�سطة، تنادي  اأّولهما تقوده  لقد ظهر يف اجلاليات تياران رئي�سيان، 
برف�س الغرب  الذي تعي�س فيه، وتدعو اإىل مقاومة ثقافته والنعزال عنه. وثانيهما 
ي�سكل اأكرثية ترف�س جوانب من ثقافة الغرب،  ولكّنه م�ستعّد للّتعامل معها والعي�س 

يف ظّلها، �سريطة اأن يحتفظ بثقافته، واأن حترتمها ثقافة الأغلبّية.

عوائق االندماج االجتماعي يف املجتمعات اجلديدة
اأو املهاجر حا�ساًل  اإيجاد عمل: تزداد ال�سعوبة عندما يكون الالجئ  - �شعوبة 
على �سهادة جامعية يف الطب اأو القانون اأو الهند�سة؛ اإذ لي�س من ال�سهل تعديلها، 
لإعادة  �سنوات  لب�سع  اجلامعية  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  العودة  اإىل  ي�سطر  وقد 
التح�سيل العلمي، وتدعيم الطلب ب�سنوات اخلربة والتجربة. وهنا ي�سطر بع�س 

الالجئني للعمل خارج نطاق درا�ستهم من اأجل احل�سول على املال.
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- �شعوبة تعلم اللغة: اإن الكثري من املهاجرين، وبالذات من ذوي الأعمار الكبرية 
ممن جتاوزوا الأربعني، مل يتعلموا لغات البلدان التي هاجروا اإليها اإل مب�ستوى 

�سغري �سحل، بقدر ل يتجاوز احتياجات ت�سيري احلياة اليومية.

التي  الــدول  ومواطني  املهاجرين  بني  العالقات  بع�س  االجتماعي:  التقوقع   -
اأبناء وطنهم فقط للحفاظ  اإليها �سبه معدومة، وبقيت م�سورة مع  هاجروا 
ال�سكن  واأفرزت هذه احلالة حر�سهم على  وتقاليدهم.  وعاداتهم  اإرثهم  على 
واإيجاد   بهم،  تعج  �سغرية  م�ستوطنات  وت�سكيل  البع�س،  بع�سهم  من  بالقرب 

ظروف انعزالية يعي�سون فيها حياتهم اليومية وكاأنهم يف موطنهم.

 - انخفا�س فر�س العمل: جند بع�س املهاجرين غري منخرطني يف �سوق العمل يف 
البلدان التي ا�ستقروا فيها؛ اإذ اإنهم معتمدون بالدرجة الأ�سا�س على امل�ساعدات 

والت�سهيالت التي تقدمها حكومات تلك الدول.

الديني  التع�سب  ظواهر  املهاجرين  بع�س  نفو�س   يف  منت  الديني:  التقوقع   -
والت�سدد، واأ�سبحوا مييلون اإىل النعزال عن بقية مواطني الدول التي يقيمون 
بها لأنهم يدينون بديانات خمتلفة. فيعي�سون كالغرباء يف البلدان التي هاجروا 
اأية  بينهم  تربط  ول  احلا�سنة،  ال�سعوب  وعــادات  بطبائع  عارفني  غري  اإليها، 
املُهاجر  كان  فاإذا  نف�سها.  متقوقعة على  ويعي�سون كجالية  اأو عالقات،  روابط 

غري م�ستعد للدخول يف توافقات فلن يجد طريقه اإىل الندماج.

االندماج يف املجتمعات اجلديدة
كان اندماج املهاجر يف املجتمعات اجلديدة اأكرث �سهولة يف القرون املا�سية، 
اأمريكا، قطعت  قارة  اكت�ساف  الآخر. وحني مت  والنفور من  التع�سب  واأبعد عن 
موجات املهاجرين الأوىل التي و�سلت اإليها والتي تدفقت من خمتلف بلدان اأوروبا 
الأيام.  اأوطانها الأ�سلية يف يوم من  اإىل  بالعودة  تذكرة باجتاه واحد، ومل تفكر 
وكانت اأ�سول تلك املوجات الب�سرية املهاجرة اآتية من بلدان متعددة، وتتكلم بلغات 
خمتلفة، وحتمل ثقافات متباينة، ولديها طبائع غري مت�سابهة. ونذكر اأي�سًا حني 
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اأ�سرتاليا وبنائها  اأبواب الهجرة يف ال�سبعينيات من اأجل نه�سة  اأ�سرتاليا  فتحت 
واللغات  والثقافات  الأ�سول  ذات  اجلاليات  هذه  ان�سهرت  املهاجرين،  ب�سواعد 

والطبائع املختلفة فيما بينها واأ�س�ست املجتمع الأ�سرتايل.

وجرى وقتها تاأ�سي�س امل�ستوطنات ال�سكانية الأوىل يف اأرا�سي العامل اجلديد 
من قبل تلك اجلاليات املهاجرة. ومل تفكر اأي جالية منها باأن تتقوقع على نف�سها 
وتنعزل عن بقية اجلاليات، بل اأخذت تتاجر فيما بينها، وتوؤ�س�س الروابط وتبني 
العالقات مع بع�سها البع�س، وتتبادل املعلومات واخلربات خ�سو�سًا فيما يتعلق 
بالأر�س التي ا�ستوطنتها مبا يعود بالفائدة عليهم جميعًا. ل يعني هذا اأبدًا باأن 
ذلك قد اأزال ال�سفات اخلا�سة التي تتمتع بها كل جالية، بل اإن الكثري من تلك 
اخلوا�س ظلت موجودة، ومُتار�س بفخر واعتزاز وحُترتم من قبل اجلميع. اإن هذا 
الو�سع مل ياأِت من فراغ اأو عبث، بل جاء نتيجة حر�س القادمني اإىل تلك الأر�س 
على جتاوز عوامل الختالف بينهم، وحتويلها اإىل عوامل ربط عو�سًا عن جعلها 

عوامل تفرقة.

بالدرجة  ترجع  واحد  جمتمع  لتكوين  الن�سهار  اأ�سباب  باأن  القول  ميكن 
الأ�سا�س اإىل �سعي املهاجرين لال�ستقرار يف وطنهم الثاين، ورغبتهم وا�ستعدادهم 
للتغري، والتاأقلم وال�سطباغ ب�سبغات الدول التي ي�ستقرون فيها، ودْفع الغرتاب 
لهم والتعاون مع بع�سهم البع�س لدحر ال�سعوبات والتحديات التي تواجههم يف 
ي�سعب  مواطنًا  اأ�سبح  من  منهم  الثاين  اجليل  اأبناء  اإن  حتى  اجلديدة.  بيئتهم 
املهاجرين  اأن  اأبــدًا  يعني  ل  هذا  لكن  الأ�سلي،  البلد  مواطن  وبني  بينه  التمييز 
اأو  وطنيتهم  عن  تخلوا  اأو  الأ�سلية،  ملجتمعاتهم  تنّكروا  الفئات  هذه  من  العرب 
ن�سوا ثقافاتهم، بل جند اأبناء اجليل الأول منهم يعقدون لقاءات جتمعهم، حيث 
يلب�سون مالب�سهم الرتاثية، وميار�سون عاداتهم القدمية، ويتغنون باإرثهم الثقايف 

والفني، ويتبادلون الأحاديث بلغاتهم الأ�سلية.
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اليمني املتطرف ورف�س الهجرة
برز مع ظهور اليمني املتطرف يف اأكرث دول العامل معاداة الأجانب ورف�سهم 
الإ�سالموفوبيا،  بظاهرة  ُعــرف  فيما  وامل�سلمني  لالإ�سالم  والــعــداء  الهجرة، 
والتقاليد  الوطنية  الهوية  عن  الدفاع  اأجل  من  وذلك  القومية.  فكرة  وت�ساعد 
التاريخية ا�ستنادًا اإىل روؤية الدولة اأحادية العرق؛ اإذ اإن مكافحة الهجرة وعدم 
تقبل املهاجر هي الر�سالة الأ�سا�سية لليمني املتطرف باعتقاده اأنها تهديد لهويته 
الجتماعية. ويرى اليمني اأن ما يحدث يف اأوروبا من جرائم و�سرقات هي نتيجة 
زيادة الهجرة، واأن عادات وتقاليد امل�سلمني والأجانب غري ُمرّحب بها يف بالدهم.

باتت الهجرة ال�سغل ال�ساغل لليمني املتطرف الذي ي�سّوق اإ�سكالتها العديدة 
واملعادي  العن�سري  خطابه  على  قابلية  لإ�سفاء  والهوية(  النــدمــاج  )واأولــهــا 
لالأجانب يف حقيقته. وهكذا طّور اليمني املتطرف خطابه �سد الهجرة لإك�سابه 

حجية اأقوى لدى قطاعات اأو�سع من املواطنني الأوروبيني. 

الهوية واالندماج االجتماعي
البلد  ثقافة  يف  املهاجرين  لندماج  حتديًا  ت�سكل  التي  الهوية  مــور  يف 
امل�ستقِبل، ويف �سراعها املتوا�سل اأو تعار�سها الدائم بني تاأثريات النزعة القومية 
والتم�سك باخل�سو�سية الثقافية للمهاجرين من جهة، وقيم التعاي�س والنخراط 
للمجتمع  العامة  وامل�سالح  امل�سرتكة  القوا�سم  لتعزيز  التي تطلق  امل�ساريع  �سمن 
واآثارها على  وتكلفة كل منها  اأخرى،  للجميع من جهة  وامل�ساواة  العدل  وحتقيق 

املهاجرين.

ل �سك اأن بناء الإن�سان هو من اأ�سعب اأنواع البناء، واأكرثه ا�ستهالكًا للوقت 
و�سيلة  اأف�سل  اأن  فيه  �سك  ل  ومما  معينة(.  مرحلة  )يف  اأي�سًا  واملــال  واجلهد، 
املهجر  دول  به  تقوم  الذي  الأ�سا�سي  الدور  هو  وذلك  تعليمه،  هو  الإن�سان  لبناء 
لبناء  طريقة  اأف�سل  هما  والتدريب  فالتعليم  ال�ساعد،  اجليل  من  للمهاجرين 

الإن�سان واملجتمعات املتطورة.



الهجرة.. مع�شلة االندماج يف املجتمعات اجلديدة

- 76 - املنتــــدى  278

الجتماعي،  النــدمــاج  �سيا�سات  تعزيز  هو  امل�ستقِبلة  الــدول  حتتاجه  ما 
يف  امل�سوؤولية  بع�س  الدول  هذه  وتتحمل  الآخــر.  تقبل  ومبداأ  الت�سامح،  و�سيا�سة 
اإىل  الت�ساعد  ذلــك  يعود  ورمبــا  والإ�سالموفوبيا،  اليميني  التطرف  ت�ساعد 
الدعاية التي تعتمدها اجلماعات اليمينية املتطرفة، خا�سة عرب و�سائل التوا�سل 

الجتماعي، وكذلك عرب الحتجاجات.
اليمني  ا�ستغالل  الإنــرتنــت  ومــركــات  احلــكــومــات  تقارير  ك�سفت  كما 
املتطرف للعمليات الإرهابية التي تنفذها اجلماعات املتطرفة، اأو من يتورط فيها 
الأخبار،  وفربكة  الكراهية  �سناعة  اأجل  من  الالجئني،  اأو  املهاجرين  اأبناء  من 
اإىل حد اأ�سبح معه اخلطاب اليميني موؤثرًا يف اأجندات عمل الأحزاب ال�سيا�سية 
ان�سغال احلكومات  ورمبا عمل  املهاجر.  الغالب �سحيتها  وكان يف  والنتخابات، 
يف ماربة التطرف الإ�سالموي على تنامي التيارات اليمينية ال�سعبوية. وتتحمل 

مركات الإنرتنت هي الأخرى امل�سوؤولية عن تنامي اخلطاب املتطرف. 
التو�شيات

بتوفري  الجتماعي،  الندماج  متكاملة يف جمال  �سيا�سات  اعتماد احلكومات   �
فر�س العمل والدرا�سة للمهاجرين واأبنائهم.

خطاب  حلــذف  الإنــرتنــت  مركات  مع  واتفاقات  مواثيق  احلكومات  عقد   �
الكراهية والتطرف.

للهجرة  الإيجابي  الوجه  عن  بالك�سف  املدنية  واملنظمات  احلكومة  م�ساهمة   �
وتاريخها يف النه�سة القت�سادية والعمرانية لبع�س الدول امل�ستقبلة.

تقوم  امل�ستقِبلة،  والـــدول  للهجرة  امل�سّدرة  ــدول  ال بني  ما  �سراكات  اإيــجــاد   �
تنموية  م�ساريع  وتنفيذ  ال�سرعية«  »غري  الهجرة  جذور  معاجلة  اأ�سا�س  على 

واقت�سادية.
النزاعات  مناطق  يف  املدنيني  حماية  �سمان  املتحدة يف  الأمم  م�ساهمة   �

وال�سراعات.
� م�ساهمة املنظمات الأممية مثل Human Rights وغريها من املنظمات الدولية بك�سف 

ممار�سات بع�س الأنظمة ال�سمولية يف دول العامل الثالث، وحفظ كرامة الإن�سان.
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عندما اأ�شبحت اللغة العربية لغة العلم

م�شطفى يعقوب عبد النبي *

ُيجِمعون  قلة معدودة  الغربيين عدا  العلم من  وموؤرخو  الم�ست�سرقون  يكاد 
على اإ�سقاط دور العرب من تاريخ العلم الإن�ساني، واأن العرب لم يتعد دورهم في 
هذا المجال اإل في الحتفاظ بتراث الإغريق عن طريق ترجمة موؤلفات اأعالم 
هذا التراث في الفل�سفة والمنطق والريا�سيات والفلك...اإلخ. وقد كان لهم في 
اأنهم  وهلة  لأول  القارئ  يظن  بحيث  و�سيغ مختلفة،  �ستى  اأ�ساليب  المنحى  هذا 
على حق، غير اأن البحث والمراجعة والتحقيق والتدقيق �سوف يف�سي في نهاية 
المطاف اإلى نتيجة موؤداها اأن تاريخ العلم مدين للعرب اأكثر من اأي �سعب اآخر، 
دون اأن نجحد ف�سل اليونان والفر�س والهنود، وهي ال�سعوب التي عكف العرب على 
اإبان حركة الترجمة في الع�سر العبا�سي. وقد يتعجب  ترجمة موؤلفاتها العلمية 
الكثيرون من هذه النتيجة، ولكن �سرعان ما يزول العجب ويحل محله الإعجاب، 
عندما ن�سوق دلياًل دامغًا لي�ست به ذرة من �سك اأو مجال للظن والتخمين، ومن 
العجيب اأن هذا الدليل ماثل اأمام اأعيننا كلما طالعنا مرجعًا في الريا�سيات اأو 
المختلفة، وهذا  الأجنبية  لغاتها  العلوم في  الفلك وغيرها من  اأو في  الطب  في 
الدليل هو مفردات اللغة العربية ذاتها التي ت�سربت اإلى الالتينية ومنها اإلى باقي 
اللغات الأوروبية اإبان حركة الترجمة التي حدثت في اأوروبا اإبان ع�سر النه�سة 

* كبري باحثني بهيئة امل�ساحة اجليولوجية )�سابقًا(/م�سر. 
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الأوروبية وما قبلها، حيث عكف علماء اأوروبا على ترجمة التراث العلمي العربي 
مما هو معروف وم�سهور في هذا ال�ساأن.

ويمكن لنا �اإن�سافًا للحقيقة� اأن نميز بين نوعين من المفردات، الأول: 
تفر�سها  التي  والحيوانات  النباتات  اأنواع  مثل  والمناخ  بالبيئة  تتعلق  مفردات 
البيئة الجغرافية، فالنباتات اأو الحيوانات في البيئة ال�سحراوية حيث الحرارة 
والجفاف تختلف اختالفًا جوهريًا عن النباتات اأو الحيوانات في اأوروبا مثاًل حيث 
البرودة وكثرة الأمطار، فت�سرب مفردة من مفردات اللغة اإلى لغة اأخرى لي�ست 
بميزة للغة الأولى، لأنها وليدة البيئة فال ف�سل للغة على اأخرى في هذا المجال. 
للحياة  وترجمانًا  تعبيرًا  ياأتي  اأخرى  و  لغة  بين  والتفا�سل  التمايز  اإن  الثاني: 
العقلية والعلمية في الأقطار التي ت�سود فيها تلك اللغة، ونعنى بها الم�سطلحات 
العلمية فهو ال�ساهد العدل على مدى تفوق هذه اللغة على تلك باعتبارها وليدة 
جهد عقلي ولي�ست وليدة ظروف بيئية اأو مناخية، وذلك وفقًا لأدبيات التاريخ من 
�سيطرة الغالب على المغلوب واأن المغلوب مولع باقتداء الغالب. وقبل اأن ن�سوق 

هذا الدليل يجب علينا اأن نذكر عددًا من العتبارات المهمة:

اأواًل: نظرة الم�شت�شرقين اإلى العطاء العلمي العربي
لم يترك الم�ست�سرقون وموؤرخو العلم من الغربيين بابًا من اأبواب التهوين 
والت�سكيك في التراث العلمي العربي الإ�سالمي اإل و�سلكوه، بل اأن بع�سهم اأنكر 
اأّثر في م�سيرة العلم والح�سارة  اأو اأنه قد  اأن يكون للعرب تراثًا علمّيًا ذا �ساأن، 
التاريخ  اأ�ستاذ   Postan بو�ستان  الأ�ستاذ  يقول  الأ�سكال.  من  ب�سكل  الإن�سانية 
الو�ســـطى  الع�ســور  اأن  على  عــاّمة  النا�س  »يّتفق  كمبردج:  بجامعة  القت�سادي 
القدماء ل�ستخدامه  الإ�سالمية� حفظت علم  العربية  الح�سارة  �يق�سد حقبة 
في الأزمنة التالية. كان ذلك عظيمًا ولكن الأمر ل يتجاوز هذا الحد. اإن الذي 
ت�سلمته الع�سور الو�سطى لم تزد عليه اإل قلياًل. والواقع اأن م�ساركة اأهل الع�سور 
الو�سطى �يق�سد الم�سلمين� في تطور العلم بلغت من ال�ساآلة حّدًا جعل موؤرخي 

العلم يميلون اإلى اعتبار الع�سور الو�سطى فترة توقف«)1(. 
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ولقد بلغ الأمر مداه من الجهل � ربما � اأو التع�سب � غالبًا � بموؤرخ اأن ي�سّرح 
للعلم  امتداٌد  اإنما هي  الأوروبية،  النه�سة  في ع�سر  الحديث  العلم  بدايات  باأن 
الإغريقي، واأن العلم قد انقطع فترة تزيد على الألف �سنة. يقول بنيامين فارنتن 
B. Farrangton في كتابه »العلم الإغريقي«: »عندما بداأ العلم الحديث في اإظهار 

دلئل الحياة الزاخرة في القرن ال�ساد�س ع�سر اأح�س كثيٌر من الـرّواد � وكانوا 
في اإح�سا�سهم من ال�سادقين اأنهم اإنما ي�ستاأنفون التراث الإغريقي القديم الذي 
امتداداً   نظرهم،  في  الجديد  عملهم  كان  عام.  الألف  على  تزيد  لفترة  انقطع 
للعلم القديم. وكانت الكتب الإغريقية القديمة التي ي�ّسرها لهم اختراع الطباعة 
وظهور نظام الدرا�سة الحديث، هي خير ما يمكنهم الح�سول عليه؛ اإذ كانت في 

الواقع اآخر ما ُكتب في فروع المعرفة المتباينة«)2(. 

ثانياً: االإ�شادة بدور االإغريق على ح�شاب العرب 
بالإغريق  الإ�سادة  �سبل  من  �سبياًل  العلم  وموؤرخو  الم�ست�سرقون  يترك  لم 
وعلوم الإغريق � بالحق اأو بالباطل � اإل و�سلكوه وذلك خ�سمًا من ر�سيد العرب 
العلمي، واأن العلم العربي � في زعمهم � اإنما هو علم اإغريقي قد كتب بالل�سان 
العربي. وعلى �سبيل المثال يقول مارتن بل�سنر M.Plessner في الف�سل الخا�س 
الم�سلمين  معرفة  »وبرغم  الإ�سالم«:  »تراث  كتاب  ف�سول  �سمن  كتبـه  الذي 
قدر  التي  هي  كانت  الإغريق  علوم  فاإن  الأخرى،  للثقافات  العلميـة  بالمنجزات 
تاأثيرًا حا�سمًا على العلم الإ�سالمي«)3(. وقد ردد هذا المعنى رنيـه  توؤثر  اأن  لها 
تاتون R. Taton الم�سرف على مو�سوعـة »تاريخ العلوم العـام« بقولـه: »اإن النظرة 
العلميـة  للمعارف  تلقيح وتخ�سيب  اأو  ناتج عن خليط  العربي  العلم  باأن  القائلـة 
عند كل الأمم ل يثبت اأمام الفح�س. اإن هيكليـة الفكر العلمي العربي هي يونانيـة 

تمـامًا«)4(. 
عن  يتوانى  فال   Carra de Vaux فو  دو  كارا  الفرن�سي  الم�ست�سرق  اأمـا 
اأن نتوقع اأن نجد لدى العرب  الطعن ال�سريح في العرب حيث يقول: »ل ينبغي 
وذلك  العلميـة،  المخيلـة  في  المتمثلـة  الموهبـة  وتلك  الخارقـة،  العبقرية  تلك 



- 80 - املنتــــدى  278

كل  قبل  فالعرب  الإغريق.  عن  نعرفه  مما  الفكر،  في  البتكار  وذلك  الحما�س، 
التي  اليونان  لعلوم  ا�ستمرار  اإل  وما علومهم  لالإغريق،  كانوا تالميذ  اإنمـا  �سيء 

حافظوا عليها ورعوهـا، وفي بع�س الحالت طوروهـا وح�سنوهـا«)5(.

تلك هي النظرة التي �سادت في اأو�ساط غالبيـة الم�ست�سرقين والموؤرخين، 
وهي نظرة اأبرز ما فيهـا، الجهل الوا�سح، والتع�سب الفا�سح حيال العلم العربي. 
حد  يتجاوز  لم   Smilovitch �سمايلوفت�س  اأحمد  اليوغو�سالفـي  الم�ست�سرق  ولعل 
ال�سواب باإدراكـه الدافع الخفي وراء مثل هذه الدعاءات وذلك في قولـه: »ولعل 
بالمرارة من خ�سوع بالدهـا المطلق لذلك  اأح�ست  الغرب قد  النفو�س في  بع�س 
الطارق الجديد� يق�سد بذلك الح�سارة العربيـة والمد الإ�سالمـي �فاأرادت اإنكار 
ف�سلـه واأ�سادت بح�سارة اليونان والرومــان. وكان من نتائج �سراع ال�سرق والغرب 
�سببهـا  بمذلـة  ي�سعرون  الغربيون  �سار  اأن  اأوروبا،  على  العرب  وتفوق  قرون  منذ 
الخ�سوع للح�سارة الإ�سالميـة فحاولوا اأن ينكروا ف�سل الم�سلمين على اأوروبـا«)6(.

وحول هذا المعنى يقول مونتجمري وات M.Watt: »اإننــا مع�سر الأوروبيين 
ناأبى في عناد اأن نقر بف�سل الإ�سالم الح�ساري علينـا، ونميل اأحيانًا اإلى التهوين 
من قدر واأهميـة التاأثير الإ�سالمي في تراثنـا، بل ونتجاهل هذا التاأثير تجاهاًل 
تـامًا. والواجب علينا اأن نعترف اعترافًا كاماًل بهذا الف�سل. اأمـا اإنكاره اأو اإخفاء 

معالمـه فال يدل اإل على كبرياء زائف«)7(. 

ثالثاً: انتقال العلم العربي اإلى اأوروبا
الناه�سة عرفها  الأمم  الترجمة هي حركة من حركات  اأن  المعروف  من 
العرب في الع�سر العبا�سي عندما قاموا بترجمة تراث اليونان والفر�س والهنود، 
كما عرفتها اأوروبا فيما بعد اإبان ما ي�سمى بع�سر النه�سة، والفرق بين الحركتين 
كبير للغاية فقد كانت النقلة في الع�سر العبا�سي من غير بني العرب، ولم يكونوا 
من الكفاءة بحيث كانت ترجماتهم ي�سوبها الكثير من الأخطاء المهنية اأو الد�س 

المتعمد وفقًا لمذاهبهم)8(.
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وعلى الرغم من اأن الم�ست�سرقين قد اأفا�سوا في اأن ترجمة العرب لتراث 
غير  العلمية  النه�سة  تلك  في  الأكبر  الف�سل  لها  كان  والهنود  والفر�س  اليونان 
معظم  في  وق�سدًا  اأحيانًا  �جهاًل  ذلك  في  نا�سين  العلم،  تاريخ  في  الم�سبوقة 
الأحيان� اأن العلماء العرب قد اأجهدوا اأنف�سهم في ت�سحيح تلك الأخطاء وق�سوا 
في ذلك قرنين ون�سف من الزمان)9(. لي�س هذا فح�سب بل اأن العلماء العرب قد 
فاألفوا  وبطليمو�س،  جالينو�س  مثل  اليونان  اأ�ساطين  اأخطاء  من  الكثير  �سححوا 
الكتب في ذلك مثل كتاب اأبي بكر الرازي الذي األف »ال�سكوك للرازي على كالم 
فا�سل الأطباء جالينو�س« كما األف الح�سن بن الهيثم »ال�سكوك على بطليمو�س« 
اأما البيروني فقد كان لأخطاء اليونان من اأطباء وعلماء ريا�سيات بالمر�ساد في 
اأحوال الجواهر« و »ا�ستخراج الأوتار من  معظم موؤلفاته وخا�سة »الجماهر في 

الدائرة«)10(.
ومما يدعو لالأ�سف ال�سديد اأن تاريخ العلم قد اأغفل هذه المكرمة للعلماء 
العرب وتجاهل كلية اأن العرب هم اأول اأمة قد عرفت »النقد العلمي« �اإذا جاز 
اأو التقويم العلمي، فلم ي�سّلموا بكل ما جاء في علوم اليونان بل قاموا  التعبير� 
كله  الإن�ساني  التراث  اأن  هذا  ومعنى  ت�سحيحه،  ثم  ومن  اأخطائه  وبيان  بنقده 
من يونان وفر�س وهنود ف�ساًل عما اأ�سافه العلماء العرب طوال حقبة الح�سارة 
الزمان ما يقرب من ثمانية قرون، قد و�سل  التي ت�سل من  الإ�سالمية  العربية 

�سليمًا من الأخطاء اإلى علماء الغرب، فهل يذكر تاريخ العلم هذا؟

رابعاً: ت�شرب الم�شطلحات العلمية اإلى اأوروبا
موؤلفات  بجلب  اهتموا  قد  العبا�سي  الع�سر  في  الخلفاء  اأن  المعروف  من 
اليونان والفر�س والهنود، ومن ثم ترجمتها اإلى العربية وقد بلغ الماأمون في هذا 
الأمر حدًا ل نظير له فقد كان يعطي زنة ما يترجم من الكتاب من الذهب مثاًل 
بمثل)11( حتى كاد يفل�س بيت المال)12(، و�سارت بغداد عا�سمة الثقافة والعلم في 
العالم كله وقتها، ونف�س ال�سيء فعله الخلفاء والأمراء في الأندل�س وعلى �سبيل 
اأوفد الَعَلم القرطبي  اأن يتولى الإمارة قد  المثال فاإن »عبد الرحمن الثاني قبل 



- 82 - املنتــــدى  278

اليونانية  العلمية  الموؤلفات  عن  له  يبحث  لكي  العراق،  على  نا�سح  بن  عبا�س 
اأن  كما  له«)13(.  بن�سخها  يقوم  واأن  العربية،  اللغة  اإلى  ُترجمت  التي  والفار�سية 
�سليله الحكم الثاني وقبل اأن يعتلي عر�س الخالفة عام 350 هـ/961 م كما يقول 
بروفن�سال Provencal نقاًل عن �ساعد الطليطلي في كتابه »طبقات الأمم«: »هو 
الذي عمل على جلب الموؤلفات الهامة النادرة المتعلقة بالعلوم القديمة والحديثة، 
اأبيه  حكم  اأواخر  في  منها  وجمع  ال�سرق،  في  اأخرى  واأماكن  وم�سر  بغداد  من 
وطيلة حكمه نف�سه، عددًا ي�ساهي تقريبًا العدد الذي جمعه الخلفاء العبا�سيون 
برمتهم، وبهذه الطريقة كّون الحكم الثاني مكتبة هائلة في ق�سره بقرطبة ت�سم 
ما ل يقل عن اأربع مئة األف مجلد، و�سرعان ما اأخذت الطبقة الأر�ستقراطية في 
العا�سمة تقلد العاهل الأموي باإن�ساء مكتبات فنية خا�سة بهم في ق�سورهم«)14(. 
والمكتوب  العلمي منه�  التراث  �سيما  كله �ول  الإن�ساني  التراث  اأن  ومعنى هذا 
بالعربية كان بين اأيدي الأوروبيين وفي القلب من بالدهم اإبان �سقوط الخالفة 
الأموية في الأنــدل�س فلــم يتكــلفوا حــاًل وترحــاًل بحثــًا عن كتــب هنا اأو هنـاك 
في  ترجمة  عملية  اأطول  قامت  وعندها  ماًل،  ول  ذهبًا   � اأي�سًا   � يتكــلفـوا  ولم 
التراث  ا�ستمرت حركة ترجمة  اإلى الالتينية مبا�سرة، فقد  العربية  التاريخ من 
العربي بوجه عام من القرن الثامن حتى نهاية القرن الثالث ع�سر الميالدي)15(. 
ترجمة  بغر�س  العلمية  والمعاهد  الموؤ�س�سات  اأن�سئت  قد  اأنه  ذلك  على  والدليل 
على  عكفوا  الذين  الأفراد  ن�ساط  عن  ف�ساًل  الالتينية،  اإلى  العربية  الموؤلفات 
موؤلفات التراث العربي بحثًا وترجمة اإلى الالتينية، في محاولة منهم لفهم �سر 
تعي�س  كانت  التي  اأوروبا  اإلى  بالقيا�س  الزاهرة  وارتقاء ح�سارتهم  العرب  تقدم 

وقتها في ظالم الع�سور الو�سطى.

اأ.مايرز  يوجين  يحدثنا  الالتينية  اإلى  العربية  الموؤلفات  ترجمة  وعن 
Eugene A. Myers بقوله: »كانت الترجمة في القرن الثاني ع�سر في اأوروبا من 
اإلى الالتينية تفوق المنجزات الأخرى. وكانت هذه الفترة تمتاز بنعمة  العربية 
وجود اأعظم مترجم على مر الع�سور األ وهو جيرار الكرموني، وقد فتح عمله الذي 
ل نظير له في حقل الترجمة للعالم الالتيني كنوز الفل�سفة والريا�سيات والفلك 
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والطبيعة والطب والكيمياء الإغريقية والعربية. و�ساعد نقل المعارف العربية اإلى 
الغرب في تمهيد الطريق لتاأ�سي�س الجامعات. فتاأ�س�ست في نهاية القرن الثاني 
ع�سر جامعتا �ساليرنو وبولوني في اإيطاليا، وجامعتا باري�س ومونبلييه في فرن�سا، 

واأوك�سفورد في اإنجلترا«)16(.

وكان من جراء حركة الترجمة الن�سطة من العربية اإلى الالتينية اأن كثرت 
الألفاظ العربية التي ت�سربت بدورها اإلى �سائر اللغات الأوروبية، وفي هذا يقول 
ول ديورانت W. Durant في موؤلفه ال�سهير »ق�سة الح�سارة«: »وقد اأحدثت هذه 
التراجم كلها في اأوروبا الالتينية ثورة عظيمة الخطر، ذلك اأن تدفق الن�سو�س 
العلمية من بالد الإ�سالم واليونان كان له اأعمق الأثر في ا�ستثارة العلماء الذين 
مفردات  يجدوا  اأن  عن  المترجمين  عجز  وكان  �سباتهم.  من  ي�ستيقظون  بدءوا 
لتينية توؤدي المعاني التي يريدون نقلها اإلى تلك اللغة هو الذي اأدى اإلى دخول 

كثير من الألفاظ العربية في اللغات الأوروبية«)17(.

وبالفعل فقد لفتت كثرة الألفاظ العربية في اللغات الأوروبية اأنظار بع�س 
هذه  في  العربية  الألفاظ  ورود  على  الدالة  الخا�سة  المعاجم  فاألفوا  الباحثين 
اللغة  العربية في  الألفاظ  بع�س  اأوردت  التي  المعاجم  اأ�سهر  تلك، ومن  اأو  اللغة 
 ARABIC WORDS IN والذي عنوانه Walt Taylor الإنجليزية كتاب وولت تايلور
اأورد تاريخ كل لفظة  اأنه قد  ENGLISH وال�سادر في �سنة 1933، ومن الطريف 

عربية دخلت اإلى الإنجليزية)18(. ولعل موؤ�س�سة من الموؤ�س�سات العلمية والثقافية 
اأن تعيد طبع هذا القامو�س، وتوزيعه على  اأكثرها في اأقطار الوطن العربي  وما 
مكتبات الجامعات العربية حتى ي�ستفيد منه األوف الباحثين في التراث العربي 
حددها  التي  المدة  بطول  �سقطت  قد  الملكية  حقوق  اأن  ول�سيما  العلم،  وتاريخ 

قانون حقوق الملكية الفكرية.

اإلى  التواريخ،  تلك  لن�سب  با�ستقرائه  المقد�سي  اأني�س  الأ�ستاذ  وقد خل�س 
ومتو�سط  قديم  اأدوار؛  ثالثة  اإلى  الإنجليزية  اإلى  العربية  الألفاظ  تق�سيم دخول 

ومتاأخر.
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ففي الدور القديم )1050 � 1250 م( كان الداخل 3 بالمائة.
وفي الدور المتو�سط )1250 � 1450 م( كان الداخل 14 بالمائة. 

وفي الدور المتاأخر )1450 وما بعده( كان الداخل 83 بالمائة )19(. 
واإذا قارّنا هذه التواريخ بتواريخ الحروب ال�سليبية التي ا�ستمرت من �سنة 
�سنة  وحتى  الأولى  ال�سليبية  الحرب  فيها  بداأت  التي  ال�سنة  وهي  1059م)20(، 
1204م، وهي ال�سنة التي �سهدت نهاية الحرب ال�سليبية الرابعة)21(، لأدركنا اأننا 
حيال الدور القديم الذي دخل اإلى اللغة الإنجليزية 3 بالمائة من مجموع الألفاظ 
اأن هذه  نعلم  عندما  العجب  يدركنا  ولعلنا  الإنجليزية.  اإلى  دخلت  التي  العربية 
ل�سان ول ديورانت،  األف لفظة عربية، كما جاء على  تمّثل  اإنما  بالمائة،  الثالثة 
وهو ي�ستعر�س نتائج الحروب ال�سليبية، اأنه قد »دخلت األف كلمة وكلمة من اللغة 

العربية اإلى اللغات الأوروبية«)22(. 
اإذًا فقد ق�سي الأمر وا�ستقرت الم�سطلحات العلمية العربية في الالتينية 
ومنها اإلى باقي لغات العالم دلياًل على التفوق العربي في مجال العلوم واأن العالم 
مدين بعلمه اإلى معّلمه الأول �اأي العرب� والذي اأخذ عنه واأ�س�س عليه ما نحن 
فيه من تقدم علمي بدليل تلك الم�سطلحات العلمية التي ت�سيع في مراجع العلوم 

المختلفة.
تاريخ  في  �ستى  لأخطاء  ت�سحيحًا  الحية  ال�سواهد  من  طائفة  يلي  وفيما 
العلم، علمًا باأننا �سوف نتجنب الحديث عن الآراء والأفكار والنظريات العلمية 
المبتكرة وغير الم�سبوقة، فهذا اأمر قد اأفا�س فيه من اأفا�س من الباحثين عربًا 

وغير عرب، ولكننا �سوف نركز على عروبة الم�سطلحات العلمية فقط.

اأواًل: الريا�شيات
من الآراء الم�ستقرة في موؤلفات تاريخ العلم الذي كتبه الموؤرخون الغربيون؛ 
اأن الريا�سيات هي عنوان المعجزة اليونانية على حد و�سفهم واأن العالم مدين 
العالم  اأن  اأو�سحت  قد  ووثائقه  التاريخ  اأن حقائق  ال�ساأن، غير  لليونان في هذا 
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من  عددًا  اأن  ذلك  على  والدليل  لليونان،  ولي�س  الريا�سيات  في  للعرب  مدين 
مفردات اللغة العربية قد �سيطرت على الريا�سيات في اللغات الأجنبية المختلفة 
دلياًل على تفوق العلم العربي منذ ع�سر النه�سة وحتى الآن دون اأن تتغلب عليها 
اأقره لفيف كبير من موؤرخي العلم من ف�سل العرب  لغة اأخرى. فاإ�سافة اإلى ما 
في الريا�سيات، �سواء في ا�ستحداثهم لعدد من العلوم الريا�سية التي ا�ستحدثها 
اأن  نعتقد  فاإننا  الم�سبوقة،  غير  والنظريات  المبتكرة  الآراء  اأو  العرب،  العلماء 
هناك ثالثة اأمور، كلٌّ منها يعد في حد ذاته ثورة علمية عربية الأ�سل حرفًا ولفظًا 
ومعنى وكل منها ذات �ساأن كبير في تاريخ الريا�سيات، والدليل على ذلك الأمور 

التالية:

االأمر االأول: اختراع »ال�شفر« 
وهو الختراع الذي عرفه العالم كله عن طريق العرب. فلم يحدث للعلم 
العلوم  اأدبيات  في  وانت�سر  و�ساع  ذاع  علميًا  م�سطلحًا  اأن  الطويل  تاريخه  في 
والآداب المختلفة، بل وتعدى انت�ساره ليتغلغل في مناحي الحياة مثل »ال�سفر«، 
اأ�سهر  من  واحد  هو  »ال�سفر«  فـ  المختلفة،  اللغات  كل  في  بعروبته  ينطق  الذي 
حرفًا  الإطالق،  على  الأ�سهر  يكن  لم  اإن  الأ�سل  العربية  العلمية  الم�سطلحات 
واأدبياته  العلم  و تداوًل في موؤلفات  الأل�سنة  واأكثرها دورانًا على  ولفظًا ومعنى، 
ف�ساًل عن انت�ساره في كل �سطر مقروء وكل كلمة م�سموعة في كل لغات العالم 
 :Hoper باأ�سره. لذا كان من ال�سروري اأن يقول موؤرخ الريا�سيات الفريد هوبر
Zero نف�سها مخت�سر  Zero من الكلمة العربية �سفر، وكلمة  »لقد جاءت كلمة 
اأ�سلها الكلمة العربية �سفر«)23(. وي�سيف  اأي�سًا  Zepiro وهذه  للكلمة الإيطالية 
جوان فرنيه J.Vernet قائاًل: »والمعروف اأن لفظة �سيفر Cipher، وتعني الرقم 
هيئة  على  ير�سمونه  وكانوا  العربية،  ال�سفر  من  اأ�ساًل  ا�ستق  اإنما  بالإنجليزية، 

حلقة في داخلها فراغ، وهو �سكل اأ�سبح يدل على ال�سفر لدى الغرب«)24(.

ولعل تاريخ الريا�سيات لم يعرف ثورة مثلما اأحدثه »ال�سفر« من ثورة كبرى 
تقدمت  لما  فلوله  اأخ�س،  بوجه  الريا�سيات  وتاريخ  عام  بوجه  العلم  تاريخ  في 
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فروع الريا�سيات تقدمها الم�سهود ولما تقدمت المدنية على النحو الذي ن�سهده 
الل  عبد  الدكتور  يقول  ال�سفر  وعن  )الكمبيوتر(.  الحا�سوب  ع�سر  في  الآن 
الدفاع: »ابتكر الم�سلمون مفهوم ال�سفر الذي �سهل العمليات الح�سابية ت�سهياًل ل 
حدود له، ويعتبره الريا�سيون اأعظم اختراع و�سلت اإليه الب�سرية. والذي يوؤكد اأن 
الم�سلمين هم الذين ابتدعوا ال�سفر هو ا�ستعمالهم له في اأول مرة عام 873 م، 
على حين لم ي�ستعمله الهنود اإل في عام 879 م. والجدير بالذكر اأن اأوروبا ظلت 
تتردد طيلة 250 �سنة قبل اأن تقبل مفهوم ال�سفر رغم فوائده الجمة، وا�ستمرت 
بكل  وحاولت  البالية،  الرومانية  الأعداد  ا�ستعمالها  في  ع�سر  الثاني  القرن  اإلى 
هذه  فر�ست  حتى  ب�سفرها،  العربية  الأرقام  ا�ستخدام  عن  تبتعد  اأن  جهدها 

نف�سها لتفوقها الكبير على كل الأرقام الأخرى«)25(.

الغربيين  الموؤرخين  اأن  الريبة،  اإلى  يدعو  والذي  الأمر  في  الغريب  ومن 
الذين تناولوا في كتاباتهم تطور الأفكار العلمية تجاهلوا تمامًا ال�سفر واأهميته 
في تطور العلم، واأغلب الظن اأن هذا التجاهل مرده اأن الغرب قد ا�ستكثر على 
العرب اأن يكون لهم هذا الإبداع العلمي غير الم�سبوق والخارق للعادة. فلم يذكر 
العلم«  تاريخ  في  حا�سمة  »مواقف  كتابه  في   J. Conant كونانت  جيم�س  مثاًل 
في  العلم  تطور  في  �ساهمت  التي  العلمية  الأفكار  �سمن  عربي  لعالم  فكرة  اأية 
الح�سارة الإن�سانية، كما لم يذكر اأي�سًا توما�س كون Th.Khun في كتابه »بنية 
الثورات العلمية« خبرًا واحدًا عن ال�سفر اأو عن اأي عالم عربي على الرغم من 
اأنه قد اأورد ع�سرات الأ�سماء من العلماء بداية من ع�سر الإغريق وحتى الع�سر 

الحديث.

اإذًا نحن اأمام حالة من التجاهل التام وال�سمت المريب والإنكار المتعمد 
لإبداع عربي تمثل في م�سطلح علمي عربي الحرف واللفظ والمعنى، وهو اأكثر 
واأدبياته  العلم  موؤلفات  في  تداوًل  و  الأل�سنة  على  دورانًا  العلمية  الم�سطلحات 
ف�ساًل عن انت�ساره في كل �سطر مقروء وكل كلمة م�سموعة في كل لغات العالم 
باأ�سره. ولعل جاك ري�سلر J. Ressler قد فطن اإلى هذا التجاهل المتعمد فكتب 
يقول في كتابه »الح�سارة العربية« ناعيًا على اأوروبا ترددها في ا�ستخدام الأرقام 
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اأحدثه الأوروبيون في  اإلى تعليل البطء الغريب الذي  العربية: »واليوم، ل ن�سل 
انتفع  من  اأول  وكان  عام.  جهل  ب�سبب  يكن  لم  اإذ  العربية،  الأعداد  ا�ستخدام 
وكان  م   1202 �سنة  في  ال�سمالية  اأفريقية  من  قدم  اإيطالي  العربية  بالأعداد 
الختراع مع ذلك عبقريًا، وي�ستطيع المرء اأن يقول دون �سخرية؛ اإن ال�سفر كان 

يعد من بين اأهم فتوح الجن�س الب�سري«)26(. 

االأمر الثاني: الجبر واللوغاريتمات
القا�سم  ليكون  ما  لم�سطلح  الحدود  اأق�سى  تعدى  قد  ال�سفر  كان  اإذا 
الم�سترك الأعظم في �ستى مناحي الحياة، فاإن هناك م�سطلحين عربيين اآخرين 
من اأ�سهر الم�سطلحات العربية واأكثرها انت�سارًا في الريا�سيات واإلى حدٍّ ما في 
 ،Logarithm واللوغاريتمات Algebra غير الريا�سيات من العلوم وهما؛ الجبر
وعن الجبر يروي لنا اأحد موؤرخي الريا�سيات ق�سة هذا الم�سطلح قائاًل: »لقد 
كتب الريا�سي العربي الخوارزمي كتابًا في حل المعادلت وجعل له عنوان »الجبر 
الجبر  »مدر�سة  عنوان  تحت  الالتينية  اإلى  الكتاب  هذا  ترجم  ولقد  والمقابلة«. 
والمقابلة«، وبالتدريج اخت�سر هذا العنوان الغريب اإلى الكلمة الدارجة »الجبر« 

.)27(»Arithmetic محل الكلمة اليونانية Algebra وبذلك حلت الكلمة العربية

اأهم الأ�س�س الريا�سية، وهي م�ستقة من ا�سم  اأما اللوغاريتمات فتعد من 
»الخوارزمي  فرنيه:  جوان  العلم  موؤرخ  يقول  الخوارزمي،  الكبير  العربي  العالم 
له بمحاولة و�سع تنظيم منهجي  اأول ريا�سي م�سلم كبير. ونحن مدينون  يعتبر 
ندين  كما  وال�سفر(  ومنازلها  الأعداد  )اأي  الترقيم  يعني  الذي  العربية  باللغة 
له باللفظ Alogarithm، وهو م�ستق من ا�سم الخوارزمي كما ورد في الترجمة 

لم�سنفه المعروف با�سم »كتاب الخوارزمي«)28(. 

االأمر الثالث: الرموز الريا�شية
والريا�سيات  العلوم بوجه عام  يتخيل كيف يكون حال  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ل 
بوجه اأخ�س، لو لم تكن الرموز الريا�سية موجودة، وكم من الزمن �سيتاأخر ركب 
العلوم  �سائر  اإلى  والتي وجدت طريقها  الرموز،  تلك  العلم في حال عدم وجود 
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المتعلقة بالريا�سيات كالفيزياء والفلك، فمما ل�سك فيه اأن ا�ستخدامها يعّد من 
فتوحات العلم الكبرى، فهي من اأهم المالمح الأ�سا�سية في تقدم الريا�سيات، 
وقد نتعجب اأ�سد العجب عندما نعلم اأن ما تنعم به الب�سرية من تقدم علمي عماده 
الألمانيــــة  الم�ست�سرقــة  تقول  اأ�سيل.  عربي  اختراع  هو  اإنما  الريا�سية  الرموز 
ذغريد هونكــه Z.Honke: »اإن علم الجبر ل يزال حتى هذا اليوم يحتفظ بطابع 
عربي يتجلى في الـ ”X “ التي ن�سعها رمزًا للمجهول في معادلة ما. ثم اأن هذا 
الحرف ”X“ الذي يليه حرفا ”Y“ و ”Z“ كرموز للمجهول في المعادلت. لقد 
»ال�سيء«  بـ  المعادلت  في  عنه  البحث  بق�سد  مجهول  �سيء  كل  العرب  �سمى 
الإ�سبانية  في   “X” الـ  حرف  �سوتيًا  يعادل  الذي  »�س«  هو  ال�سيء  ومخت�سر 
القديمة. اإننا ما زلنا حتى هذه الأيام نتلقى، ونحن �سغار في المدر�سة، درو�سًا 

عن كيفية ا�ستعمال« ال�سيء »العربي في الح�سابات«)29(.

ومن اأ�سهر الرموز واأكثرها تداوًل في المعادلت الريا�سية عالمة الجذر√، 
اإنما هي عربية  ويتعجب البع�س عندما يعرف اأن هذه العالمة بمعناها و�سكلها 
الخوارزمي  بعد  العرب  العلماء  »وا�ستعمل  طوقان:  حافظ  قدري  يقول  الأ�سل. 
الرموز في الأعمال الريا�سية، و�سبقوا الغربيين في هذا الم�سمار، ومن يت�سفح 
اإليه، فلقد ا�ستعمل لعالمة الجذر  موؤلفات القل�سادي يتبين له �سحة ما ذهبنا 
الحرف الأول من كلمة جذر )جـ( اأي ما يقابلها √«)30(. ول�سك اأن الحق فيما 
الرموز  العربي قد �سهدت نوعًا من  التراث  الكثير من موؤلفات  قاله طوقان لأن 
التي تمثل الخت�سارات في الألفاظ الدالة على ق�سد الموؤلف، وعلى �سبيل المثال 
فاإن الفيروزابادي قد �سنع �سيئًا من الخت�سارات و�سرحها في معجمه ال�سهير 
و»د«  اأي مو�سع  و»ع«  اأي معروف،  و»م«  اأي جمع،  »ج«  مثل:  المحيط«  »القامو�س 
اأي بلدة...اإلخ)33(. كما �ساع عند القدماء اخت�سار بع�س العبارات، كاخت�سارهم 
ونحو  »ثني«  في:  »حدثني«  و  »اأنا«،  في:  و»اأخبرنا«  »نا«،  اأو  »ثنا«  في:  »حدثنا« 

ذلك)34(.

اإذًا فعالمة الجذر م�ستقة من حرف »جـ« العربية �سكاًل ومعنى. 
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االأمر الرابع: االأرقام اأو االأعداد العربية
اإن العالم كله �سرقه وغربه �عدا دول قليلة للغاية من بينها م�سر وبع�س 
الدول العربية في الم�سرق �ت�ستعمل ما يعرف في العالم كله بـ »الأرقام العربية« 
من  بحال  الأرقام  عن  ت�ستغني  ل  الب�سرية  الح�سارة  ولأن   Arabic Numbers
الأحوال، فاإن الح�سارة هنا مِدينة للعرب بق�سط كبير منها فعلى اأ�س�س من العلم 
العربي قد اأر�ست الح�سارة الب�سرية قوائمها التي ن�سهدها الآن. وعلى الرغم من 
الجدل المثار في تاريخ العلم في اأن العرب قد اقتب�سوا هذه الأرقام من الهنود، اإل 
اأنها قد عرفت في اأرجاء العالم كله با�سم »الأرقام العربية« لأن اأوروبا قد عرفت 
هذه الأرقام عن طريق العرب. ولعل الدكتور قا�سم علي �سعد قد و�سع الأمور في 
اأو�سح في كتابه ال�سائق »الأرقام العربية... تاريخها واأ�سالتها«  ن�سابها عندما 
العلم  وموؤرخي  الباحثين  راأي  كتابه  ف�سول  في  ا�ستعر�س  اأن  بعد  خل�س  فقد 
النجار  »عربية  النواحي  وغيرها من  اأوروبا  في  »الأرقام  باأن:  وغير عرب  عربًا 
المعقدة  الرومانية  الأرقام  ي�ستخدمون  الأوروبيون  كان  وقد  الدثار«)35(  اأوروبية 
والطويلة، فاأي ثورة علمية تلك التي اأدخلها العرب في الريا�سيات، وما اأدراك ما 
الريا�سيات التي دخلت في كل علم. وعلى هذا فلي�س من الغريب على موؤرخ مثل 
هوبر اأن يعترف بف�سل العرب في الريا�سيات ويقول: »�سكرًا للعرب الذين جلبوا 
الحكمة اإلى اأوروبا التي كانت غارقة في الجهل والتخلف. اأدخل العرب الطريقة 
الجديدة الثورية في كتابة الأعداد، هذه الطريقة التي مّهدت ال�سبيل لما يعرفه 

العالم الحديث في الهند�سة والطيران«)36(. 

ثانياً: الطب وال�شيدلة
»الحاوي«  كتاب  عن   A.Mieli مييلي  األدو  مثل  م�ست�سرق  يقول  عندما 
من  �ستكون  له  العميقة  الدرا�سة  واإن  جدًا  �سخمة  معارف  دائرة  »هو  للرازي: 
وات  مونتجومري  يقول  وعندما  العلم«)37(.  تاريخ  في  خطرًا  الدرا�سات  اأعظم 
في  »القانون  الكبير  كتابه  »فاإن   :)1037 عام  )توفي  �سينا  ابن  عن   M.Watt
الطب« يعتبر بحق �على حد تعبير مايرهوف �M. Meyerhof »ذروة الت�سنيف 
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المنهجي العربي ورائعته«. وقد ترجم اإلى الالتينية في القرن الثاني ع�سر، وظل 
ال�ساد�س ع�سر على  القرن  نهاية  اأوروبا حتى  في  الطبية  الدرا�سات  يهيمن على 
القرن الخام�س ع�سر �سدرت منه �ست ع�سرة طبعة، في حين  اأقل تقدير. وفي 
القرن  في  اأخرى  وطبعات  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  في  ع�سرون طبعة  منه  �سدرت 
اأكثر  J. Le Bon: »وترجمت  بون  لو  ال�سابع ع�سر«)38(. وعندما يقول جو�ستاف 
الطب في  الالتينية وطبعت عدة مرات، وظلت جامعات  اللغة  اإلى  الرازي  كتب 
اأوروبا تعتمد على كتبه زمنًا طوياًل. اأما ابن �سينا فقد نقلت كتبه اإلى اأكثر لغات 
العالم وظلت مرجعًا عامًا للطب �ستة قرون، وبقيت اأ�سا�سًا للمباحث الطبية في 

جميع جامعات فرن�سا واإيطاليا، وكان طبعها يعاد حتى القرن الثامن ع�سر«)39(.

تمالأ  العربية  العلمية  الم�سطلحات  تزال  »ول  ديورانت:  ول  يقول  وعندما 
اللغات الأوروبية وظل العلماء العرب يحملون لواء الطب في العالم خم�سمائة عام 
في�سان  لكت�ساح  نتيجة  »اأنه   :Goldstein جولد�ستين  يقول  وعندما  كاملة«)40(. 
العربية  الأ�سوات  تلك  تحويل  في  براعة  الأوروبيون  اأظهر  فقد  العربية  الأ�سماء 
اإلى الالتينية، اأو اإ�سفاء الطابع الغربي عليها ويت�سح ذلك وهم يحولون ا�سم ابن 

�سينا اإلى Avicenna جعلوه يبدو وكاأنه من اأهالي اإيطاليا )41(.

وعندما يقول الفرد جيوم A. Guillaume: »و�سحر لغة العرب تكمن في 
و�سوحها وفي الكالم الم�ستقيم المبا�سر، و�ستجد في اأمكنة اأخرى من هذا الكتاب 
الكلمات  من  عا�س  كم  �ستجد  اأوروبا،  لغات  اإلى  العربي  الل�سان  قّدمه  لما  اأمثلة 
العربية وقتلتها يد الرني�سان�س )يق�سد التحريف في الألفاظ العربية في ع�سر 
النه�سة(، ماذا فعل الأطباء مثاًل بلفظة (soda) التي كانت عنوانًا لأول بحث من 
الكتاب الثالث في قانون ابن �سينا ؟ تلك الر�سالة التي تعتبر ر�سالة عالمية في 
ال�سداع. اإن هذا التحريف البربري لكلمة )�سداع( اأي وجع الراأ�س قد جاء راأ�سًا 

من مادة الفعل )�سدع( اأي �سق وفلق«)42(. 

عندما يقول هوؤلء الم�ست�سرقون وموؤرخو العلم مثل هذا الحديث عن الطب 
موؤلفات  في  الطبية  بم�سطلحاتها  العربية  للغة  �سطوة  فاأي  العرب،  والأطباء 
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اأن  المقام  بالذكر في هذا  الجدير  العالم. ومن  بقية  ثم  اأوروبا ومن  في  الطب 
على  غيرة  المجال،  هذا  في  كتبًا  األف  قد  العرب  الباحثين  من  الف�سالء  بع�س 
اللغة العربية واإن�سافًا للعلم العربي وت�سحيحًا لتاريخ العلم، فقد األف الدكتور 
محمد عبد العزيز اأ�ستاذ طب العيون بجامعة الأزهر كتابًا اأ�سماه »الأ�سل العربي 
بكلية  الأ�ستاذ  الك�سميري  رفعت  اأحمد  الدكتور  األف  كما  العيون«  لمفردات طب 

الطب جامعة الزقازيق كتابًا اأ�سماه »الجذور العربية في الم�سطلحات الطبية«.

اأما ال�سيدلة فال تبعد كثيرًا عن الطب في هذا المجال، كما يقول موؤرخ 
في   � العرب  اأي   � »وتقدموا  يقول:  اإذ   ،H. G. Wells ويلز  ج.  هـ.  مثل  �سهير 
الطب اأ�سواطًا بعيدة على الإغريق، ويكاد علم الأقراباذين )المادة الطيبـة والتي 
نف�س  هو  يكون  اأن  لديهم،   (  Pharmacology الإنجليزية  في  بعرف  ما  تعادل 
اإلى  بين ظهرانينـا  م�ستعماًل  العالج عندهم  كثير من طرق  يبرح  ول  لدينا.  ما 
اأ�سعب  اليوم، وكان جراحوهم يفهمون ا�ستعمال التخدير ويقومون بطائفـة من 
العمليات المعروفة، وفي نف�س الوقت الذي كانت فيه الكني�سـة تحـرم ممار�ســة 
بهـا  يقوم  التي  الدينيـة  المنا�سك  يد  على  ال�سفاء  لإتمام  منهـا  انتظارًا  الطب 
الق�ساو�سـة، كان لدى العرب علم طبي«)43(. وات�ساقًا مع هذا القول، يقول الدكتور 
توفيق الطويل: »وكان للعرب الف�سل في ك�سف الكثير من الأدوية، وفي مقدمتها 
والتمر هندي والحنظل... وغيرها،  والمر  والم�سك  والراوند  وال�سندل  الكافور 
العطرية  والخال�سة  والم�ستحلب  والكحول  ال�سراب  من  �سنوفًا  ابتدعوا  كما 
ونحوها«)44(. وفي كتابه »العرب والعلم في ع�سره الذهبي« يقول الدكتور الطويل: 
»واأهم كتب ابن البيطار )1249 م( »الجامع في الأدوية المفردة« وقد �سم اأكثر 
من األف واأربعمائة �سنف من الأدوية، يقال اأن بينها اأربعمائة لم ي�سبقه �سيدلني 
قد  المعربة  اأو  العربية  الأ�سماء  من  ا�سم  اأربعمائة  اأن  هذا  ومعنى  قبل«)45(  من 
من  ولعل  اأوروبا.  لغات  باقي  ثم  ومن  الالتينية  اإلى  بع�سها�  اأو  �كلها  ت�سربت 
بك  عي�سى  لأحمد  النبات«  اأ�سماء  »معجم  بـ  المعروف  ال�سهير  المعجم  يت�سفح 
يجد اأن الكثير من اأ�سماء تلك النباتات قد عرفت طريقها اإلى الالتينية ومن ثم 
اإلى لغات العالم، ل بو�سفها من النباتات التي تخت�س بها بيئة جغرافية بعينها، 

ولكن بو�سفها من الأدوية والعقاقير الطبية.
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الكيمياء
ا�ستقر  فقد  اللفظ  ناحية  فمن  ومعنى،  لفظًا  اأ�سيل  عربي  علم  الكيمياء؛ 
الراأي على اأن »الكيمياء« Chemistry؛ هي كلمة عربية ب�سهادة موؤرخ الكيمياء 
العربي  ال�سم  بهذا  اللغات  �سائر  في  وعرفت   .)46(  Holmyard هوليميارد 
لفظة  �سنة دخول  الذي مر ذكره  القامو�س  تايلور �ساحب  وولت  الأ�سل. ويحدد 
Alchemy)47(. هذا  ا�سم  تحت  م  ب�سنة 1362  الإنجليزية  اللغة  اإلى  »الكيمياء« 
من ناحية اللفظ، اأما من ناحية المعنى فيقول ديورانت: »يكاد الم�سلمين يكونون 
هم الذين ابتدعوا الكيمياء بو�سفها علمًا من العلوم؛ ذلك اأن الم�سلمين اأدخلوا 
المالحظة الدقيقة والتجارب العملية والعناية بر�سد نتائجها في الميدان الذي 
اخترعوا  فقد  الغام�سة،  والفرو�س  ال�سناعية  الخبرة  على  اليونان  في  اقت�سر 
كيميائيًا  تحلياًل  المواد  من  يح�سى  ل  عددًا  وحللوا  ال�سم  بهذا  و�سمو  الأنبيق 
وركبوا  الطبية،  العقاقير  من  مئات  ودر�سوا  والقلويات  الأحما�س  بين  وميزوا 
مئات منها. وبف�سل الطريقة التي جروا عليها في ا�ستغالهم بهذا العلم وهي اأكثر 
طرق الع�سور الو�سطى انطباقًا على الو�سائل العلمية ال�سحيحة«)48(. ويقف ج. 
برنال G.Bernal على نف�س الم�سافة من هذا الراأي فيقول: »تعتمد الكيمياء على 
الخبرة الوا�سعة النت�سار بالعديد من المواد والعمليات. وهذا هو ما فعله العرب، 

الأمر الذي يعطيهم الحق في اأن نعتبرهم الموؤ�س�سين لعلم الكيمياء«)49(.

ولأن الكيمياء علم عربي مح�س فقد كانت التجربة والمالحظة وال�ستنتاج 
اأدواته الناجعة التي ظلت اإلى الآن هي نف�س الأدوات، ويكفي اأن غالبية العلماء 
العرب فخرًا اأنهم قد رف�سوا رف�سًا باتًا نظرية اأو بالأحرى خرافة من خرافات 
التراث اليوناني كانت لو لم يت�سدى لها العلماء العرب لتاأخر علم الكيمياء وهي 
اأر�سطو اإطارها  اإلى معادن نفي�سة والتي و�سع  خرافة تحويل المعادن الخ�سي�سة 
المنطقي، ونقلها العرب �سمن ما نقلوه من موؤلفات اأر�سطو، غير اأنهم �سرعان 
ما تبين لهم بطالنها وف�ساد منطقها)50(. ولعل الذين ي�سّخمون من قيمة التراث 
اليوناني، وب�سفة خا�سة من قيمة اأر�سطو، ويرمون العرب بكل نقي�سة في مجال 
م�ساهمة  ال�سطور  هذه  لكاتب  كان  وقد  قلياًل.  ولو  اأنف�سهم  يراجعوا  قد  العلم، 



�شتاء 2020   - 93 -

العنا�سر  من  عدد  عن  المعربة  اأو  العربية  الأ�سول  عن  الك�سف  في  متوا�سعة 
والزرنيخ   Sodium وال�سوديوم   Calcium الكال�سيوم  العنا�سر:  والمعادن فمن 
 Boron والبورون   Antimony والأنتيمون   Zirconium والزركونيوم   Arsenic
ف�ساًل عن عدد من المعادن التي بقيت على حالها في لغات العالم المختلفة دالة 

على اأ�سولها العربية)51(.

الفلك 
�سغلت النجوم باأ�سوائهـا وحركاتهـا وموا�سعهـا قدرًا كبيرًا من ديوان ال�سعر 
كانت  النجوم�  �اأي  اأنهـا  ُيظـن  وقــد  الجاهلــي.  ال�سعر  �سّيمــا  ول  القديم  العربي 
م�سدرًا من م�سادر الخيال لدى ال�ساعر العربي القديم، غير اأّن ذاك ال�ساعر قد 
ذكرهـا لكونهـا جزءًا اأ�سا�سيـًا من المعارف العلمية التي ت�سود البيئـة ال�سحراويـة 
ال�سرورة الالزمــة والحاجــة  النجوم بحكم  اأحوال  ت�ستغني عن معرفـة  وهذه ل 
الملّحــة لمثل هذا النوع من المعرفــة. ووجه ال�سرورة والحاجــة هنا هو اتخاذ 
النجوم دلياًل وهاديـًا َو�ْسط تلك ال�سحراء المتراميـة الأطراف حيث تغيب معالم 
اإْذ كانت  التجارة،  لقوافل  الأمور  األزم  اأنهـا كانت من  فيهـا، ف�ساًل عن  الهداية 
مّكــة المكرمـة قاعدة للتجارة مـا بين الفر�س والــروم مما هو معروف وم�سهور. 
ولي�س اأدّل علـى اأّن علـم الفلك القديـم كان عربيـًا في معظمـه ف�ساًل عن اأ�سماء 
النجوم ذاتهـا؛ فمن يت�سّفح مرجعـًا اأو مو�سوعـًة في الفلك في اأية لغــة اأجنبيــة 
ومبناهـا،  معناهـا  اأ�سل عربـي في  النجوم ذات  تلك  اأ�سماء  الكثير من  اأن  يجد 
اأّن  يجد  �سروف  يعقوب  الدكتور  الفلك«  علم  »ب�سائط  لكتاب  القارئ  اأّن  بدليل 
خم�سين في المائـة من اأ�سماء النجوم فيه هي من و�سع العرب وم�ستعملــة بلفظهـا 
في اللغات الأجنبيــة)52(. ومن طريف ما ُيْرَوى للدللـة على تقّدم علـم الفلك لدى 
الملّحــة، ما جاء فى كتاب  ال�سرورة الالزمـة والحاجــة  القدمــاء بحكم  العرب 
»الأنواء فى موا�سم العرب« لبن قتيبـة حيث يقول: »و�سحبني رجل من الأعراب 
في فالة لياًل، فاأقبلت اأ�ساألــه عن محــال قـوٍم من العرب ومياههم، وجعل يدّلنــي 
على كــّل محّلـــــة بنجـــٍم وعلى كّل �سيــاع بنجٍم. فربمــا اأ�سار اإلـى النجم و�سّمــاه 
وربمـا قال لـي: َول وجهك نجم كــذا؛ اأي اجعْل م�سيرك بين نجم كذا حتى تاأتيهم. 
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فراأيُت النجوم تقودهم اإلـى مو�سـع حاجتهـم. ولحاجتهم اإلى التقلب فى البالد 
والت�سّرف اإلـى المعا�س، وعلمهـم اأْن ل تقّلب ول ت�سّرف فى الفلوات اإل بالنجوم 
عنوا بمعرفـة مناظرهـا. ولحاجتهــم اإلـى النتقال عن محا�سرهم اإلـى المياه عنوا 
بمطالعهــا وم�ساقطهــا«)53(. ومن الجدير بالذكر اأن الم�ست�سرقة الألمانية زغريد 
هونكه قد اأفردت في ختام كتابها »�سم�س العرب ت�سطع على الغرب« جدوًل ي�سم 
ع�سرات من اأ�سماء النجوم باأ�سمائها واأ�سولها العربية في كل مرجع من مراجع 
علم الفلك وفي اأي لغة من لغات العالم، دلياًل حيًا على اأن الفلك عربي الهوية 

في جزء غير قليل منه.

خاتمة 
قد يبدو لأول وهلة اأن البحث في اأ�سول الألفاظ، اإنما هو �سرب من الترف 
العقلي الذي برع فيه الأكاديميون والباحثون في اللغات المقارنة، غير اأن الحقيقة 
لها وجهها الآخر غير المنظور، وهذا الوجه هو المجهول في تاريخ العلم، اأعني 
التي انتحلها  واآرائهم المبتكرة  العلماء العرب غير الم�سبوق  اإبداع  التعتيم على 
جمع من علماء ما ي�سمى بع�سر النه�سة )54(. ولعل الأمل يحدونا جميعًا في اأن 
تتبنى موؤ�س�سة ثقافية اأو علمية مما تزخر بها اأقطار الوطن العربي �سرقًا وغربًا، 
جمع الألفاظ العربية اأو المعربة التي عرفت طريقها اإلى لغات العالم في معجم 
الح�سارة  دور  فيه في  الت�سكيك  يقبل  لألفاظ كل علم وفن كدليل حي ل  �سامل 

العربية الإ�سالمية في بناء الح�سارة الب�سرية. 
اإنها دعوة لعلها تلقى مجيبًا.
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ال�شمة الريعّية لالقت�شاد العربي والق�شور التنموي
 الواقع واالإ�شكاليات

اأ.د. حميد الُجميلي* 

مقدمـــة
ت�سكل ال�سمة الريعية لالقت�ساد العربي جوهر اأ�سباب الق�سور التنموي العربي 
وتبعات هذا الق�سور، وارتباطه باختاللت الهيكل القطاعي للناجت املحلي الإجمايل 

للدول العربية، ومدى م�ساهمة كل قطاع يف ذلك الناجت.

العربي  التنموي  الق�سور  بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  املوؤكد  من  بات  وقد 
العربية،  القت�سادات  غالبية  بها  تت�سف  باتت  الذي  الريعي  القت�ساد  وخ�سائ�س 

وخا�سة الدول العربية امل�سّدرة للنفط والغاز.

عن  ال�سادرة  الر�سمية  الإح�ساءات  على  اعتمدنا  العالقة  لهذه  درا�ستنا  ويف 
املوؤ�س�سات العربية والتقارير الدولية وخا�سة التقرير القت�سادي العربي املوحد لعام 
2018، وتقرير اآفاق القت�ساد العربي لعام 2017 ال�سادر عن �سندوق النقد العربي 

وغريها من التقارير الر�سمية.

روؤية  بلورة  عدم  عن  ناجتة  العربي  الريعي  القت�ساد  خ�سائ�س  ا�ستمرار  اإّن 
ا�سرتاتيجية للواقع القت�سادي العربي ول�ُسبل ال�سيطرة على م�ستقبل هذا القت�ساد.

* خبري وم�ست�سار اقت�سادي، وع�سو منتدى الفكر العربي/العراق.
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اختاللت  حتليل  العربي  لالقت�ساد  الريعية  اخل�سائ�س  درا�سة  وت�ستوجب 
الهيكل القطاعي للناجت املحلي الإجمايل للدول العربية، وبالأخ�س الختالل الناجم 
القيمة  يف  الزراعي  والقطاع  العربية  التحويلية  ال�سناعة  قطاع  م�ساهمة  تدين  عن 

امل�سافة للناجت املحلي الإجمايل للدول العربية.

ال�سيا�سات  قدرة  بعدم  العربي  التنموي  الق�سور  يرتبط  اأخرى،  ناحية  ومن 
القت�سادية العربية على ال�ستغالل الكفوؤ للقدرات الإنتاجية العربية الب�سرية واملادية 
ولنمو  الإنتاجي  القت�ساد  لنمو  مّفزة  عنا�سر  وجعلها  والتكنولوجية،  والطبيعية 

القت�ساد العربي ب�سورة عامة.

�سيحول  الريعي  القت�ساد  بخ�سائ�س  املرتبط  التنموي  الق�سور  ا�ستمرار  اإّن 
دون اإمكانية بناء مهام التنمية امل�ستقلة ل�سنوات عديدة قادمة.

ويف حتليلنا لهذا املو�سوع �سوف نتبنى منهجًا بحثيًا حتليليًا نقديًا يربط عملية 
الإخفاق التنموي بالقت�ساد الريعي، كما يربط هذا الق�سور بالعجز العربي عن ر�سم 
القيمة  زيادة  الدخل من خالل  تنويع م�سادر  قادرة على  فّعالة  اقت�سادية  �سيا�سات 
امل�سافة للقطاع الإنتاجي العربي وخا�سة قطاع ال�سناعة التحويلية الإنتاجية وقطاع 

الزراعة.

القت�ساد  تناولت  التي  القت�سادية  الدرا�سات  العديد من  اأّن  له  يوؤ�سف  ومما 
العربي وعاجلت م�ساألة الإمناء والتنمية يف القت�سادات العربية ركّزت على مفاهيم 
وحتليالت اقت�سادية اأنتجها الفكر القت�سادي النظري العربي ب�سكل عام، واأنتجها 
اأي  دون  خا�س  ب�سكل  اجلديدة  القت�سادية  والتحررية  للعوملة  القت�سادي  الفكر 
اعتبار ملتطلبات التنمية العربية، ودون اأي اعتبار لالختاللت التي ُيعاين منها الهيكل 
باتت مزمنة  التي  تلك الختاللت  العربية،  للدول  الإجمايل  املحلي  للناجت  القطاعي 

ومالزمة لبنية القت�سادات العربية.

معظم  فاإّن  الأ�سواق،  اأ�سولية  على  القائم  القت�سادي  واملنهج  الفكر  ونتيجة 
الأدبيات القت�سادية التي تناولت حتليل اأو�ساع القت�سادات العربية خالل ال�سنوات 
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املا�سية مل تركز على خ�سائ�س القت�ساد الريعي ذات الآثار ال�سلبية، ولعّل ال�سبب 
اأدبيات العوملة واأ�سولية الأ�سواق ركزت على �سيا�سات التحررية  اأن  الرئي�س يف ذلك 
القت�سادية اجلديدة، و�سيا�سات العوملة املالية، واخل�سخ�سة، والإنتاج القت�سادي، 
الوقت  اأن الدرا�سات اخلا�سة بتوزيع الدخل يف القت�سادات العربية ظلت حتى  كما 

احلا�سر يف حدود بحثية �سيقة جدًا.

وبالرغم من عالقة بنية القت�سادات العربية بالعن�سر الريعي، مل يتم تناول 
هذا املو�سوع يف العديد من املوؤمترات القت�سادية العربية التي ُعقدت خالل ال�سنوات 

الأخرية اإل يف حدود �سيقة جدًا.

على  تركيزها  وب�سبب  احلديثة  القت�سادية  البحوث  اأن  نالحظ  هنا  ومن 
اأدبيات اقت�ساد العوملة والتحررية القت�سادية اجلديدة قد اأهملت حتليل خ�سائ�س 
القت�ساد الريعي العربي، كما اأهملت حتليل اختاللت الهيكل القطاعي للناجت املحلي 
الإجمايل للدول العربية واأ�سباب هذا الختالل. كما اأهملت من ناحية اأخرى الو�سائل 
والطرق التي توؤدي اإىل تنويع م�سادر الدخل واإطالق الطاقات الإنتاجية والإبداعية 

يف القت�سادات العربية.

وتكمن الإ�سكالية التي تواجه اأداء القت�سادات العربية يف كون هذه القت�سادات 
من  تعاين  وهي  والع�سرين  احلادي  القرن  من  الثالث  العقد  يف  الدخول  و�سك  على 
يف  موقعها  تراجع  عن  ف�ساًل  القت�سادي،  هيكلها  يف  عميقة  واختاللت  ت�سوهات 

القت�ساد العاملي.

اأما عند احلديث عن اجلهود التنموية التي بذلتها الدول العربية طيلة العقود 
اخلم�سة املا�سية، فيمكن التاأكيد على اأن هذه اجلهود اأ�سفرت عن اأداء تنموي مدود 
الوزن والأثر، ل ي�سّكل نقلة نوعية يف حت�سني موقع القت�سادات العربية عامليًا وعربيًا، 
�سوء  ويف  العربي،  القت�سادي  التكامل  مهام  اإجناز  يف  الأداء  هذا  ي�سهم  مل  كما 
تو�سف  العربية  القت�سادية  التنمية  باتت  العربي  القت�سادي  الواقع  هذا  ا�ستمرار 

بالتنمية الع�سيبة.

املحلي  للناجت  القطاعي  الهيكل  يف  الكبري  الختالل  الواقع  هذا  يوؤكد  ومما 
ال�ستخراجية  ال�سناعات  قطاعي  م�ساهمة  تبلغ  حيث  العربية،  للدول  الإجمايل 
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واخلدمات حوايل )77%( من القيمة امل�سافة للناجت املحلي الإجمايل للدول العربية 
يف عام 2017.

اختاللتها  واأعّم  حتدياتها  اأخطر  العربية  القت�سادات  تواجه  واليوم 
لأكرب  تخ�سع  ذاته  الوقت  ويف  القت�سادي،  تكاملها  م�ستويات  واأدنى  القت�سادية، 
املوؤ�س�سات  و�سروط  خليارات  طبقًا  بل  خلياراتها،  طبقًا  ل  اقت�سادية،  هيكلة  اإعادة 

القت�سادية الدولية ومراكز الراأ�سمالية العاملية.

القت�سادي  القرار  ّناع  �سُ بات  القت�سادية،  الهيكلة  اإعادة  عملية  �سوء  ويف 
وهم  العاملية(  )احلكومة  الدويل  القت�سادي  القرار  ّناع  �سُ على  يتفرجون  العربي 
ير�سمون لهم خرائط م�ستقبل اقت�ساداتهم العربية بعيدًا عن خيارات التنمية الوطنية 
واأولوياتها، وعن مهام بناء الأمن القت�سادي العربي، وعن مهام بناء التنمية امل�ستقلة 

املعتمدة على الذات.

امل�شكـــلة البحثيــة 
يف �سوء طبيعة املو�سوع ميكن �سياغة امل�سكلة البحثية من خالل الأ�سئلة التالية:

�1 ما هي اأ�سباب الق�سور والعجز التنموي العربي؟ وما عالقة هذا الق�سور والعجز 
من  العربية  للدول  الإجمايل  املحلي  للناجت  القطاعي  الهيكل  باختالل  التنموي 

ناحية، وبالقت�ساد الريعي من ناحية اأخرى؟
�2 ملاذا تبّنت القت�سادات العربية �سيا�سات اقت�سادية ذات خ�سائ�س ريعية؟

�3 ملاذا اأخفقت ال�سيا�سات القت�سادية العربية يف الهتمام بدور قطاعي ال�سناعة 
التحويلية والزراعة يف توليد القيمة امل�سافة للناجت املحلي الإجمايل للدول العربية؟
�4 كيف ميكن لالقت�سادات العربية توفري متطلبات التنمية امل�ستدامة واإزالة الروؤية 

التنموية ال�سبابية لالنتقال من القت�ساد الريعي اإىل الإنتاجي؟
�5 ما هـي الآثار القت�سادية بعيدة املدى لتبعات ا�ستمرار ال�سفة الريعية لالقت�ساد 

العربي؟ 
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فر�شيــات البــــحث
ي�ستــند البحث اإىل الفر�سيات التالية:

القت�سادية  املوؤ�س�سات  ل�سيا�سات  خا�سعة  معينة  اقت�سادية  �سيا�سات  انتهاج  اإّن   �1
الدولية مثل �سندوق النقــد الــدويل، والبنــك الــدويل، ومنظمـة التجارة العامليــة، 

ل ميكن اأن ي�سهم يف معاجلة الق�سور والعجز التنموي العربي.
�2 اإّن الربط املتزايد بني قواعد ال�سلوك القت�سادي للموؤ�س�سات القت�سادية الدولية 
وقواعد ال�سلوك القت�سادي لالقت�سادات العربية �سيوؤدي اإىل انتقال عنا�سر عدة 

من مقومات ال�سيادة القت�سادية الوطنية اإىل �ُسلطة القرار القت�سادي الدويل.
�3 ل ميكن معاجلة خ�سائ�س القت�ساد الريعي يف القت�سادات العربية وبناء مهام 
املحلي  للناجت  القطاعي  الهيكل  اختاللت  ت�سحيح  يتم  مل  ما  امل�ستقلة  التنمية 

الإجمايل للدول العربية.
اأ�سولية  اأيديولوجية  اإىل  امل�ستندة  القت�سادية  ال�سيا�سات  تطبيق  ا�ستمرار  اإّن   �4
الأ�سواق واأيديولوجية العوملة �سوف ي�سهم يف تعميق خ�سائ�س القت�ساد الريعي 

والعجز التنموي يف القت�سادات العربية.

اأهميـــة الدرا�شــة 
التنموي  العجز  العربي وخ�سائ�س  الريعية لالقت�ساد  اإن درا�سة اخل�سائ�س 
العربي ت�ستوجبها �سرورات عديدة، ياأتي يف مقدمتها الوقوف على الأ�سباب التي جعلت 
التحديات  الوقوف على حجم  الع�سّية، وكذلك  بالتنمية  العربية تو�سف  التنمية  من 
التي تواجه عملية بناء عنا�سر التنمية امل�ستقلة ومهام بناء الأمن القت�سادي العربي.

ال�سيا�سات  اإخفاق  اأ�سباب  على  التعّرف  اإىل  البحث  هذا  اأهمية  تن�سرف  كما 
على  املرتتبة  والنتائج  العربي  التنموي  الفكر  �سبابية  اإزالة  يف  العربية  القت�سادية 
هذا الإخفاق، خا�سة تلك النتائج املرتتبة على اختالل الهيكل القطاعي للناجت املحلي 
اخلدمات  وقطاع  ال�ستخراجي  القطاع  ب�سيطرة  واملتمثل  العربية،  للدول  الإجمايل 
على القيمة امل�سافة للناجت املحلي الإجمايل للدول العربية، يف مقابل تدين م�ساهمة 

القطاعات الإنتاجية )غري ال�ستخراجية( يف تلك القيمة.
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القت�سادية  ال�سيا�سات  ارتباط  خالل  من  املو�سوع  هذا  بحث  اأهمية  وتزداد 
القت�سادية  التحررية  �سيا�سات  خا�سة  القت�سادي،  النفتاح  ب�سيا�سات  العربية 
تتجلى  كما  الدولية.  القت�سادية  املوؤ�س�سات  ومناهج  و�سروط  و�سيا�سات  اجلديدة، 
الوقوف على واقع  العربي يف  القرار القت�سادي  البحث يف متكني �سانع  اأهمية هذا 
وحجم التحديات التي تهّدد م�ستقبل القت�سادات العربية يف �سوء اأ�سولية الأ�سواق، 
دور  وحتجيم  اخل�سخ�سة،  وخطايا  اجلديدة،  القت�سادية  التحررية  واأيديولوجية 

الدولة الإمنائي.

ولعّل الأهمية الكبرية لدرا�سة هذا املو�سوع تتجّلى يف عملية التفكيك التي تخ�سع 
ولأيديولوجية  القت�سادي  النفتاح  ل�سيا�سات  تبعّيتها  بعد  العربية  القت�سادات  لها 

اأ�سولية الأ�سواق.

فاإّن  الريعي،  القت�ساد  عن  جوانبه  اأحد  يف  ناجت  التنموي  الق�سور  كان  واإذا 
�سبابية متطلبات التنمية العربية، وغياب نظرية التكامل الإنتاجي العربي، وع�سوائية 
ال�سيا�سات القت�سادية العربية هي الأخرى قد اأ�سهمت بعمق يف ت�سويه بنية القت�ساد 
العربي، ورخاوة هياكل الإنتاج العربية، واحتبا�س امل�ساريع الإنتاجية التكاملية العربية.

اأهــــداف البحـــــث
يهـــدف البحث اإىل ما يلي:

ت�سّكل مور حركة هذه  التي  العربية  الريعية لالقت�سادات  �1 حتليل اخل�سائ�س 
القت�سادات.

اأهمية  وحتليل  العربية،  للدول  الإجمايل  املحلي  للناجت  القطاعي  الهيكل  حتليل   �2
القطاعات الإنتاجية يف هذا الهيكل.

�3 حتليل متطلبات التنمية امل�ستدامة، واإيجاد �سبل جتاوز خا�سية التنمية الع�سّية 
والق�سور والعجز التنموي العربي.

خ�سائ�سها  تعميق  يف  اأ�سهمت  التي  العربية  القت�سادية  ال�سيا�سات  حتليل   �4
الريعية، ويف زيادة درجة الق�سور والعجز التنموي العربي.
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�5 ا�ست�سراف خيارات ال�سيطرة على م�ستقبل القت�ساد والأمن القت�سادي العربي 
يف �سوء واقع القت�سادات العربية، ويف �سوء واقع اإخ�ساعها لأكرب عملية اإعادة 

هيكلة اقت�سادية ل طبقًا خلياراتها القت�سادية.

منهجية البحث العلمي
تبّنى هذا البحث منهجـًا حتليليًا نقديًا تكامليًا مدّعمـًا بالإح�ساءات الر�سمية 
ا�ستنتاجات  اإىل  و�سوًل  ال�ست�سرايف  واملنهج  التحليلي  املنهج  بني  ويجمع  املعتمدة، 

وتو�سيات مددة.

اأواًل: اخل�شائ�س الريعية لالقت�شادات العربية

لالقت�ساد  الريعية  باخل�سائ�س  وثيقًا  ربطـًا  العربي  التنموي  العجز  يرتبط 
العربي، فكلما تعّمقت هذه اخل�سائ�س زاد الق�سور والعجز التنموي العربي )ُيراد 
يف  م�ساهمتها  زيادة  على  الإنتاجية  القطاعات  قدرة  عدم  العربي  التنموي  بالعجز 
القيمة املُ�سافة للناجت املحلي الإجمايل للدول العربية، مّما يعك�س الختالل الكبري يف 

الهيكل القطاعي للناجت املحلي الإجمايل للدول العربية(.

اإّن اخل�سائ�س الريعيـة لالقت�ساد العربي وما ُيرافقها من عجز وق�سور تنموي 
التنموي  امل�سار  العربية على حتويل  القت�سادية  ال�سيا�سات  قدرة  تعك�س عدم  عربي 
لالقت�ساد العربي من م�سار التكاثر املايل اإىل م�سار التكامل الإنتاجي، وعدم القدرة 
على التحّول من العتماد على امل�سدر املايل الرئي�سي الريعي اإىل تنويع م�سادر الدخل 

القومي لتغذية الأن�سطة ال�ستثمارية والت�سغيلية.

ولعّل اأهم الأ�سباب التي عّمقت من اخل�سائ�س الريعية لالقت�ساد العربي، تبّني 
الدول العربية �سيا�سات اقت�سادية انفتاحية ت�ستند اإىل اأيديولوجية �سيا�سات اأ�سولية 
الدويل،  والبنك  الدويل،  النقد  �سندوق  �سيا�سات  اأيديولوجية  عن  ف�ساًل  الأ�سواق، 

وال�سركات متعدية اجلن�سية، وبرامج الإ�سالح البنيوي لتوافق وا�سنطن.
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البطالة يف  اإىل ظهور زيادة معدلت  ال�سيا�سات  النوع من  تبّني هذا  اأّدى  لقـد 
الوطن العربي اإىل ما يزيد عن )25%( يف عام )2017(، ف�ساًل عن ال�سرر الذي حلق 

باأ�سحاب الدخول املتدنية والطبقة املتو�سطة مدودة الدخل.

اأما برامج اخل�سخ�سة التي ُفر�ست ب�سرعة على الدول العربية، فقد اأدت اإىل 
تدبري وظائف دون اإيجاد وظائف جديدة، كما اأدت اإىل نهب اأ�سول الدول، واإىل ن�سر 
ثقافة ال�سيا�سات يف ترّكز الأموال والرثوات يف اأياٍد قليلة من رجال الأعمال املرتبطني 
برجال ال�ُسلطة واحلكم يف بع�س الدول العربية، ويف اأيدي املتالعبني بالعقود احلكومية 

والفا�سدين واملف�سدين.

اإّن ال�سيا�سات القت�سادية التي طبقتها الدول العربية عّمقت العن�سر الريعي 
يف القت�سادات العربية، بحيث اأ�سبح القطاع ال�ستخراجي وقطاع اخلدمات امل�سدر 
واأ�سبحت  العربية،  للدول  الإجمايل  املحلي  للناجت  امل�سافة  القيمة  لتوليد  الرئي�س 

الواردات من �سادرات النفط امل�سدر الرئي�س لتمويل امليزانية العامة.

اأدى هذا التوّجه اإىل تناق�س الأهمية الن�سبية لقطاع ال�سناعة التحويلية وقطاع 
الزراعة يف توليد القيمة امل�سافة للناجت املحلي الإجمايل للدول العربية اإىل اأقل من 
فقد  واخلدمات  ال�ستخراجية  ال�سناعة  قطاعي  م�ساهمة  اأما   ،2016 عام  يف   %18
 .2016 عام  يف   %70 العربية  للدول  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها  جتاوزت 
اإّن تقوية العن�سر الريعي لالقت�سادات العربية اأدى اإىل تعميق ت�سوهات وانحرافات 

البنية الهيكلية لالقت�سادات العربية.

القرار  عجز  يف  فتكمن  الريعي  العن�سر  لتقوية  الرئي�سية  الأ�سباب  اأمــا 
القت�سادي العربي عن تطوير وتبّني �سيا�سات اقت�سادية ر�سيدة ت�سهم يف بناء الأمن 
امل�سافة  القيمة  زيادة  خالل  من  امل�ستقلة  التنمية  مهام  وبناء  العربي،  القت�سادي 

للقطاعات الإنتاجية العربية.
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العربية جعل من القت�سادات  الريعية لالقت�سادات  ا�ستمرار اخل�سائ�س  اإن 
العربية رهينة التطورات القت�سادية العاملية، خا�سة اعتمادها املتزايد على م�سادر 
ريوع خمتلفة ل تتطلب عماًل اإنتاجيًا. لذلك بقيت القيمة امل�سافة للقطاعات الإنتاجية 

متدنية ل تزيد عن 26% ))با�ستثناء قطاع ال�سناعات ال�ستخراجية((.

جمال  يف  �سواء  متعددة،  �سلبية  مفاعيل  الريعي  القت�سادي  الفكر  وّلد  لقـد 
البطالة، اأو الفقر، اأو الف�ساد، اأو يف جمال ن�سر ثقافة تقلي�س دور الدولة الإمنائي.

كما اأن تنامي الفكر القت�سادي الريعي اأفقد العديد من القت�سادات العربية 
بع�س عنا�سر �سيادتها القت�سادية وثوابتها القت�سادية القومية، وذلك ب�سبب هيمنة 
وب�سبب  ال�ستخراجية،  ال�سناعات  الأجنبية على قطاع  النفطية  ال�سركات  امتيازات 

�سيا�سات التحررية القت�سادية اجلديدة.

وبع�س اأبرز العوامل التي اأدت اإىل تقوية اخل�شائ�س الريعية لالقت�شاد العربي ما يلي:
م�سلحة يف احلفاظ  لها  تكون  ما  غالبًا  اخلا�س  للقطاع  القت�سادية  الفعاليات   •

على مقومات القت�ساد الريعي.
واإهمال  ال�ستثمارية،  املخاطر  حتّمل  دون  الريعية  املجالت  يف  ال�ستثمار  تزايد   •

ال�ستثمار يف القطاعات الإنتاجية الأخرى.
يف القت�ساد الريعي، بحيث حت�سل هذه  م�سلحة  لها  التي  الدولة  اإدارة  اأنظمة   •

الأنظمة على م�سادر الريوع دون جهد تنموي ودون ا�ستثمار اإنتاجي.
الأعمال امل�ستفيدين من تنامي الف�ساد يف القت�ساد الريعي عرب  رجال  فئة  • تنامي 
اإىل  اأّدت  التي  �سيا�سات العقود مقابل الر�سوة، ومن خالل �سيا�سات اخل�سخ�سة 
نهب اأ�سول الدولة، وتدمري �سركات وم�سانع وموؤ�س�سات القطاع العام الناجحة يف 
الإنتاج املحلي، وا�ستيعاب اأعداد كبرية من الباحثني عن العمل يف خمتلف الأن�سطة 

القت�سادية.
ثقافة جديدة معادية لأي نظرة اجتماعية الطابع يف ال�سيا�سات القت�سادية  • ظهور 

واملالية التي تطبقها القت�سادت العربية.
القت�سادية  خلياراتها  طبقًا  القت�سادية  ال�سوؤون  اإدارة  يف  الدولة  دور  اإبعاد   •

الوطنية.
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• ربط قواعد ال�سلوك القت�سادي لالقت�سادات العربية بقواعد ال�سلوك القت�سادي 
للموؤ�س�سات القت�سادية الدولية.

تبّني اأ�سولية الأ�سواق و�سيا�سات التحررية القت�سادية  باأن  القائلة  للفكرة  • الرتويج 
اجلديدة ُيعد طريقًا ل مفّر منه حل�سول القت�سادات العربية على حياة الزدهار 

القت�سادي العالية والدخول يف الفردو�س القت�سادي، والتمّتع بثمار التنمية.
مراقبة الأ�سعار يف الأ�سواق، وتبّني �سيا�سات رفع الأ�سعار، واإزالة دعم  عن  • التخلي 

ال�سلع الأ�سا�سية، وزيادة ال�سرائب.

ثــانيــاً: الق�شور التنموي وال�شيا�شات االقت�شادية العربية
القت�سادية  ال�سيا�سات  بخ�سائ�س  العربي  التنموي  والق�سور  العجز  يرتبط 

املفرو�سة على الدول العربية، ومن اأبرز هذه اخل�سائ�س ما يلي:
• �سيا�سات النفتاح القت�سادي املطّبقة يف معظم القت�سادات العربية، وما رافقتها 
اأ�سولية  و�سيا�سات  اجلديدة،  القت�سادية  التحررية  و�سيا�سات  برامج  تطبيق  من 

الأ�سواق احلرة بال قيود.
النقد  جانب �سندوق  من  املفرو�سة  البنيوي  الإ�سالح  و�سيا�سات  برامج  تطبيق   •
لتنامي  الفر�سة  اأعطت  والتي  النكما�سية،  الطبيعة  ذات  الدويل  والبنك  الدويل 
قليلة من رجال  اأياٍد  والرثوات يف  الأموال  ترّكز  والإف�ساد، وزيادة  الف�ساد  ظاهرة 
املتو�سطة  الفئة  اإىل  الإ�سالحات  كلفة  ال�ُسلطة احلاكمة، وحتميل  ورجال  الأعمال 

مدودة الدخل والفقراء واملهّم�سني.
نظرة اجتماعية واإن�سانية الطابع يف ال�سيا�سات  لأي  ُمعادية  جديدة  ثقافة  ظهور   •

القت�سادية واملالية املطّبقة حاليًا.
اأ�سولية الأ�سواق احلّرة بال قيود على الفكر وال�سيا�سات القت�سادية  • هيمنة ثقافة 
العربية، والتي وّلدت ثقافة معادية لتدخل الدولة يف القت�ساد، كما وّلدت اأفكارًا 
للدخل، كما  توزيع عادل  تاأمني  الإمنائي ودورها يف  الدولة  اإىل حتجيم دور  تدعو 

وّلدت ثقافة معادية لأي ُبعد اجتماعي يف تلك ال�سيا�سات.



اأ.د. حميد اجُلميلي

�شتاء 2020   - 109 -

• التطبيق ال�سريع ل�سيا�سة اخل�سخ�سة والتي اأّدت اإىل تدمري ونهب اأ�سول الدولة، 
وخ�سخ�سة موؤ�س�سات الدولة يف املجالت الناجحة واملربحة، مما اأدى اإىل تدمري 

الوظائف دون اإيجاد وظائف جديدة وزيادة معدلت البطالة.
العربية  التنمية  التنمية، فاأ�سبحت  اإنتاج  التنمية بدًل من  ا�سترياد  • تبّني �سيا�سات 
واإمنا  بالإنابة  تتم  ل  التنمية  اأن  حني  يف  العاملية،  الإنتاج  مراكز  ل�سالح  بالإنابة 

بالأ�سالة.
العربي  القت�سادي  التكامل  �سيا�سات  تطبيق  عن  العربية  القت�سادات  تخّلي   •
وم�ساريع العمل القت�سادي العربي امل�سرتك، خا�سة امل�ساريع العربية امل�سرتكة يف 

املجالت ال�ستثمارية الإنتاجية.
وثقافة اقت�سادية معادية ل�سيا�سة تدخل الدولة يف ال�سوؤون القت�سادية،  • ظهور فكر 
مما اأدى اإىل حتجيم دور الدولة الإمنائي، وترك اإدارة ال�سوؤون القت�سادية للقطاع 

وال�ستثمار الأجنبي املبا�سر.
القطاعات  نحو  ال�ستثمارات  توجيه  يف  العربية  القت�سادية  ال�سيا�سات  ق�سور   •
عن  والعاطلني  العمل،  اأ�سواق  اإىل  اجلدد  للقادمني  عمل  لفر�س  املوّلدة  الإنتاجية 

العمل.
القت�سادي العربي ومتطلبات التنمية العربية  التكامل  بق�سية  اللفظي  الهتمام   •

دون اأي تنفيذ فعلي.
م�سرتكة  روؤية  تكوين  عن  والتعليمية  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سات  ق�سور   •

لتوطني العلم والتكنولوجيا وانت�سارهما.
العربي. ال�ستثماري  الفكر  من  الإنتاجي  القومي  الطابع  • غياب 

• عدم القدرة على حتييد العمل القت�سادي العربي امل�سرتك واإبعاده عن اخلالفات 
ال�سيا�سية العربية الطارئة.

القت�سادي العربي التي ركزت على مدخل التبادل التجاري  التكامل  نظرية  • ف�سل 
مبعزل عن املدخل الإنتاجي.

م�سادر الدخل من جانب،  تنويع  عملية  اأهملت  ومالية  اقت�سادية  �سيا�سات  • تبّني 
واأّدت اإىل تقوية العن�سر الريعي يف القت�سادات العربية من جانب اآخر.
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• �سبابية الفكر التنموي وال�ستثماري العربي، مما اأّدى اإىل عدم قدرة القت�سادات 
بيئة  اإيجاد  على  القدرة  وعدم  العربية،  التنمية  متطلبات  توفري  على  العربية 

ا�ستثمارية.
لعملية  املا�سية  العقود اخلم�س  العربية على مدى  القت�سادية  ال�سيا�سات  اإهمال   •
تلك  العربية،  للدول  الإجمايل  املحلي  للناجت  القطاعي  الهيكل  اختاللت  ت�سحيح 
الختاللت املختلفة اأّدت اإىل تديّن م�ساهمة قطاعي ال�سناعة التحويلية والزراعة 
يف الناجت العربي وهيمنة قطاعي اخلدمات وال�سناعات ال�ستخراجية على القيمة 

امل�سافة للناجت العربي.
ثقافة التحررية القت�سادية اجلديدة على الفكر وال�سيا�سات القت�سادية  هيمنة   •

العربية و�سيا�سات تقلي�س دور الدولة الإمنائي.
• ظهور �سيا�سات اقت�سادية تعمل على تعطيل م�سرية التكامل القت�سادي بني الدول 
العربية، وعجز هذه ال�سيا�سات عن ا�ستغالل القدرات الإنتاجية الب�سرية واملادية 

والطبيعية لأغرا�س التكامل القت�سادي.

ثــالثــاً: موؤ�شرات اخل�شائ�س الريعية لالقت�شادات العربية
اأ� اختالل الهيكل القطاعي للناجت املحلي االإجمايل للدول العربية

القت�ساد  اأداء  على  تاأثريًا  الأكرث  ال�ستخراجية  ال�سناعات  قطاع  يزال  ما 
العربي خالل ن�سف القرن املن�سرم، حيث �سّكلت �سلعتا النفط والغاز املكون الأكرب 
من مكونات الناجت العربي املحلي الإجمايل واملحدد الرئي�سي لعدد من موؤ�سرات الأداء 
والهجرة  والت�سغيل  والت�سخم  والإنفاق  وال�ستثمار  الدخل  كموؤ�سرات  القت�سادي، 

وموازين التجارة واملدفوعات،يف �سوء متغريات ال�سيا�سات القت�سادية.

�سلبًا  تاأثرت  التي  ال�سنوات  من  كان   2016 عام  فاإن  الإ�سارة،  �سبقت  وكما 
حوايل  بن�سبة  اأ�سعاره  انخف�ست  حيث  العاملية،  الأ�سواق  يف  النفط  اأ�سعار  بانخفا�س 
17.8% بعد انخفا�س كبري يف عام 2015 بلغ حوايل 48.6%، وهو ما اأّثر كثريًا على 
للدول  الإجمايل  املحلي  للناجت  القطاعية  امل�ساهمة  هيكل  وعلى  القت�سادي،  الأداء 
العربية، مما دفع بالكثري من الدول العربية اإىل الأخذ بربامج اإ�سالحات اقت�سادية 
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واأ�سعار  العامة  امليزانيات  على  النفط  اأ�سعار  تراجع  اآثار  معاجلة  الأ�سا�سي  هدفها 
ال�سرف وبرامج التنمية.

املحلي  الناجت  من   %45.4 حوايل  ال�سلعي  الإنتاج  قطاعات  م�ساهمة  �سّكلت 
الإجمايل للدول العربية يف عام 2016، توّزعت بني م�ساهمة ال�سناعة ال�ستخراجية 
بنحو 18.8%، وال�سناعات التحويلية بحوايل 11.1%، والزراعة بنحو 6.1%، وبقية 

القطاعات الإنتاجية %9.5.

من   %25.4 حوايل  ن�سبته  ما  الإنتاجية  اخلدمات  قطاعات  م�ساهمة  و�سّكلت 
بلغت  الجتماعية  م�ساهمة اخلدمات  ون�سبة  العربية،  للدول  الإجمايل  املحلي  الناجت 
حوايل 28.1%، ومنها 15.5% م�ساهمة اخلدمات احلكومية، والبقية �سايف ال�سرائب 

غري املبا�سرة.

للدول  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  القت�سادية  القطاعات  م�ساهمة  �سهدت 
ال�سابق،  العام  يف  م�ستوياتها  عن   2016 عام  يف  التغريات  بع�س  كمجموعة  العربية 
حيث تراجعت م�ساهمات قطاع الإنتاج ال�سلعي بن�سبة بلغت 8.4%، نتيجة ل�ستمرار 
النخفا�س يف اأ�سعار النفط، الذي قاد اإىل تراجع م�ساهمة ال�سناعات ال�ستخراجية 
ال�سناعات  ناجت  وانكما�س   ،2016 عام  يف   %18.8 اإىل   2015 عام  يف   %21.9 من 
ال�ستخراجية مبعدل بلغ حوايل 17.4%. ويف املقابل ارتفعت ب�سورة طفيفة م�ساهمة 

ال�سناعات التحويلية يف الناجت خالل عام 2016، لتبلغ حوايل %11.1.

و�ساهمت الزراعة بن�سبة 6.1% يف الناجت املحلي الإجمايل للعام 2016 مقارنًة 
بــ 5.9% يف عام 2015، رغم تراجع الناجت الزراعي مبعدل %1.4.

الناجت املحلي  ال�سلعي بن�سبة حوايل 9.5% من  الإنتاج  �ساهمت بقية قطاعات 
بلغ  منو  معدل  وحققت   ،2015 عام  يف   %8.9 بحوايل  مقارنة   2016 لعام  الإجمايل 

حوايل %2.5.
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ارتفعت م�ساهمة قطاعات اخلدمات يف الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2016 
اإىل حوايل 53.5% مقارنة بنحو 51.7% يف عام 2015.

جـــــدول رقم )1(: الهيكل القطـاعـي للناجت املحــلي االإجمالـــي للدول العربيــة
2005-2016 )ن�شبة مئوية(

هيــكل الناجت املجلي االإجمايل 
2005201020152016

قطاعات االإنتاج ال�شلعي منها:
الزراعة

ال�سناعات ال�ستخراجية
ال�سناعات التحويلية
باقي قطاعات الإنتاج

اإجمايل قطاعات اخلدمات منها:
اخلدمـات احلكومية

�سايف ال�سرائب غري املبا�سرة

60.0
6.0

37.6
9.6
6.7

39.1
10.3
1.1

57.8
6.2

34.3
9.7
7.7

41.5
11.3
0.8

47.8
5.9

21.9
11.0
8.9

51.7
14.9
0.9

45.4
6.1

18.8
11.1
9.5

53.5
15.5
1.4

100.0100.0100.0100.0الناجت املحلي االإجمايل 

امل�شدر: قاعدة بيانات التقرير االقت�شادي العربي املوحد

ومن خالل حتليل اجلدول رقم )1( يت�شح ما يلي بخ�شو�س اخل�شائ�س الريعية 
لالقت�شادات العربية:

� هيمنة قطاعي ال�سناعة ال�ستخراجية واخلدمات على القيمة املُ�سافة للناجت املحلي 
الإجمــــايل للـدول العربية، حيــث بلغــت م�ساهمـــة هذين القطاعني يف النـــاجت الــعـــربي 
ما ن�سبته 72.3% يف عام 2016، )م�ساهمة ال�سناعة ال�ستخراجية 8.8%، وم�ساهمة 
هو  كما  العربي  القت�ساد  لبنية  الريعية  ال�سفة  ُيوؤكد  مما   ،)%53.5 اخلدمات  قطاع 
مو�سح يف اجلدول رقم )1(. وبلغت م�ساهمة هذين القطاعني %76.7، %75.8، %73.6، 

يف ال�سنوات )2015،2010،2005( على التوايل كما هو مبنّي يف اجلدول رقم )2(.
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جدول رقم )2( : م�شاهمة قطاعي ال�شناعات اال�شتخراجية واخلدمات
يف الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية 2005-2016 )ن�شبــة مئوية(

 م�شاهمة قطاع ال�شناعة ال�شنة
 م�شاهمة قطاعي ال�شناعات م�شاهمة قطاع اخلدمات ككل اال�شتخراجية

اال�شتخراجية واخلدمات
200537.639.176.7
201034.341.575.8
201521.951.773.6
201618.853.572.3

امل�شدر: قاعدة بيانات التقرير االقت�شادي العربي املوّحد لعام 2017، �س29
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  والزراعة  التحويلية  ال�سناعة  قطاعي  م�ساهمة  بلغت   �
للدول العربية 17.2% يف عام 2016، وما ن�سبته )15.6% و 15.9% و 16.9%( يف 

ال�سنوات )2005 ، 2010، 2015( على التوالـي، كما هو مبنّي يف اجلدول رقم )3(:
جـــدول رقم )3(: م�شاهمة قطاعي ال�شناعة التحويلية والزراعة

يف الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية 2005-2016 )ن�شبـة مئوية(

 م�شاهمة قطاع ال�شنة
 ال�شناعة التحويلية

 م�شاهمة قطاع ال�شناعةم�شاهمة قطاع الزراعة
التحويلية والزراعة

20059.66.015.6
20109.76.215.9
201511.05.916.9
201611.16.117.2

امل�شدر: قاعدة بيانات التقرير االقت�شادي العربي املوّحد لعام 2017، �س29

الريعية  ال�سفة  بخ�سو�س  حقائق  جملة  على   )3( رقــم  اجلـــدول  ويــوؤكــد 
لالقت�سادات العربية، منها:

العربية  للدول  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التحويلية  ال�سناعة  قطاع  م�ساهمة   �1
بحدود )11%( يف عام 2016، وم�ساهمة هذا القطاع ظلت ترتاوح بني )%11�9( 

طيلة اخلم�سني �سنة املا�سية، مما ُيوؤكد جمود هذا القطاع.
�2 �سيطرة فرع ال�سناعة ال�ستهالكية والو�سيطة على القيمة املُ�سافة لهذا القطاع يف 

مقابل تديّن م�ساهمة قطاع ال�سناعة التحويلية الإنتاجية.
القت�سادات  يف  التحويلية  ال�سناعة  اأّن  �سك  اأدنى  دون  توؤّكد  املوؤ�سرات  هذه  اإّن   �3
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العربية مل ت�سل بعد اإىل درجة عالية من التقنية واجلودة التي متّكنها من املناف�سة 
يف الأ�سواق العاملية، كما ف�سل هذا القطاع يف اإيجاد فر�س عمل جديدة للعاطلني 

عن العمل وللقادمني اجلدد اإىل اأ�سواق العمل.
للدول  الإجمايل  املحلي  للناجت  املُ�سافة  القيمة  يف  الزراعي  القطاع  م�ساهمة  بلغت   �4
العربية )6.1%( يف عام 2016، وكان من نتيجة تديّن هذه امل�ساهمة اأن بلغت قيمة 
الفجوة الغذائية يف عام 2016 حوايل )34( مليار دولر. كما اأّن تديّن م�ساهمة قطاع 
الزراعة يف التاريخ العربي ُيربز التحديات التي تواجه ق�سية الأمن الغذائي العربي.

يف  ال�ستخراجية  ال�سناعة  قطاع  با�ستثناء  الإنتاجية  القطاعات  م�ساهمة  تديّن   �5
الذي  الكبري  التدهور  يوؤكد  مما  الإجمايل،  املحلي  للناجت  املُ�سافة  القيمة  توليد 
ُتعاين منه القطاعات الإنتاجية، خا�سة بعد تبّني القت�سادات العربية �سيا�سات 
ات ال�سناعية الإنتاجية رغم قلتها،  اخل�سخ�سة التي دمرت ما تبقى من املن�سّ

كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )4(.

جدول رقم )4(: م�شاهمة القطاعات االإنتاجية يف الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية 
با�شتثناء قطاع ال�شناعات اال�شتخراجية )ن�شبة مئوية(

م�شاهمة القطاعات االإنتاجية با�شتثناء ال�شنة
قطاع ال�شناعة اال�شتخراجية

م�شاهمة قطاع ال�شناعات 
اال�شتخراجية

200522.537.6
201023.634.3
201528.821.9

201626.721.9
18.8

امل�شدر: ا�شتخراج الباحث باالعتماد على اإح�شاءات التقرير االقت�شادي العربي املوّحد

اإن موؤ�سر كل من ن�سبة الإيرادات البرتولية والإيرادات ال�سريبية من الإيرادات 
العامة يوؤكد ال�سعة الريعية لالقت�ساد العربي؛ اإذ اإن الإيرادات البرتولية ت�سّكل ن�سبة 
)51.6%( من الإيرادات العامة واملنح، يف حني ت�سّكل الإيرادات ال�سريبية ما ن�سبته 
)24.7%( من الإيرادات العامة واملنح يف عام 2015، وعليه تتجّلى ال�سفة الريعية 
لالقت�ساد العربي يف امل�ساهمة العالية لالإيرادات البرتولية كم�سدر رئي�س لالإيرادات 

العامة، كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )5(.
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جدول رقم )5(: ال�شمة الريعية لالقت�شاد العراقي
ن�شبة االإيرادات البرتولية واالإيرادات ال�شريبية من االإيرادات العامة لعام 2015

الن�شبة من االإيرادات العامة واملنحنوع االإيرادات 
20142015

51.6%77%االإيرادات البرتولية 
24.7%22%االإيرادات ال�شريبية

امل�شدر: التقرير االقت�شادي العربي املوّحد لعام 2016، �س8

ح هذا املوؤ�ّشر مايلي: ويو�شّ
ت�سّكل  ل  بينما  العامة،  الإيرادات  من   )%77( حوايل  النفطية  الإيرادات  ت�سّكل   •

الإيرادات ال�سريبية �سوى اأقل من )%22(.
املحلي  الناجت  يف  واخلدمية  ال�ستخراجية  ال�سناعات  قطاع  م�ساهمة  بلغت   •

الإجمايل )77%( يف عام 2014، و)74%( يف عام 2015.
املحلي  للناجت  املُ�سافة  القيمة  يف  والزراعة  التحويلية  ال�سناعة  م�ساهمة  تراجع   •

الإجمايل للدول العربية.
ال�سناعات ال�ستخراجية )النفط والغاز واملعادن( ي�سهم بـ )%33.5(  قطاع  • اإنَّ 

من قيمة الناجت املحلي الإجمايل، اأي ما يعادل )943( مليار دولر يف عام 2015.
من  ن�سبته )%62(  ما  واملعادن(  والغاز  )النفط  ال�ستخراجية  ال�سناعات  • �سّكلت 

اإنتاج القطاعات الإنتاجية يف عام 2011، و )60%( يف عام 2014.
واملعادن. والغاز  النفط  عائدات  على  باأنواعه  احلكومي  الإنفاق  • اعتماد 

• الناجت املحلي الإجمايل العربي، البالغ )2728( مليار دولر، ياأتي منه )70%( من 
الدول العربية النفطية الثمانية املنتجة للنفط ذات القت�ساد الريعي يف عام 2014.

ب- موؤ�شر درجة انك�شاف االقت�شاد العربي
القت�ساد  انك�ساف  درجة  زيادة  اإىل  العربي  لالقت�ساد  الريعية  ال�سمة  اأدت 
العربي، وُتقا�س درجة انك�ساف اأي اقت�ساد بن�سبة التجارة اخلارجية لذلك القت�ساد 

اإىل ناجته املحلي الإجمايل م�سروبًا يف مئة.
زادت من 53% عام  اأنها  ُيالحظ  العربي  القت�ساد  انك�ساف  لدرجة  وبالن�سبة 
1995 اإىل 81% عام 2006، واإىل 77.8% يف عام 2014، واإىل 69% يف عام 2015، كما 

هو مو�سح يف اجلدول رقم )6(.



- 116 - املنتــــدى  278

ال�شمة الريعّية لالقت�شاد العربي والق�شور التنموي: الواقع واالإ�شكاليات

جدول رقم )6(: موؤ�شر درجة االنك�شاف يف االقت�شاد العربي

ال�شنوات
199520002006200720142015

2784131.0331.29321211664اإجمايل التجارة اخلارجية العربية
5317091.2761.47227282429الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية

69%78%88%81%58%53%موؤ�شر درجة االنك�شاف

ا�شتخراج الباحث باالعتماد على اإح�شاءات �شندوق النقد العربي لعام 2008، �س142 ولعام 2016

وتوؤّكد درجة االنك�شاف العالية لالقت�شاد العربي على احلقائق التالية:

على  العربية  لالقت�سادات  العالية  النفتاح  درجة  توؤكد  العالية  الن�سب  هذه  اأن   •
القت�ساد العاملي.

العربي من اأعلى الدرجات يف العامل، ولذلك  القت�ساد  يف  النك�ساف  درجة  • تعّد 
ُيعترب القت�ساد العربي من اأكرث دول العامل انك�سافًا.

القت�ساد العربي يف  النك�ساف  درجة  • زادت 
1995عام53%من
2000عام57%اإىل
2004عام75%اإىل
2007عام88%اإىل
2014عام78%اإىل

لنقليات التجارة اخلارجية  الكبري  الأثر  تك�سف  النك�ساف  الزيادة يف درجة  • وهذه 
بال�سدمات  العربي  القت�ساد  تاأثر  مقدار  وتك�سف  الإجمايل،  املحلي  الناجت  على 

اخلارجية والتطورات القت�سادية العاملية.

ج- موؤ�شر درجة م�شاهمة الدولة يف اإدارة االقت�شاد

كمحّرك  الإنفاقي  الدولة  دور  هو  العربي  القت�ساد  لريعية  الرابع  املوؤ�سر 
اإنفاق الدولة ي�ساهم باجلزء  اإن  لالقت�ساد الوطني يف خمتلف الدول العربية، حيث 
ياأتي  الدول  من  العديد  يف  الإنفاق  هذا  وم�سدر  القت�سادية،  العملية  من  الأكرب 
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من   %75 عن  يزيد  ما  ت�سّكل  التي  النفطية  الإيرادات  خا�سة  الريعية،  امل�سادر  من 
الإيرادات العامة يف الدول العربية، يف حني اأن الإيرادات ال�سريبية ل تزيد عن %22.

ومن املوؤكد اأن تديّن م�ستويات الإيرادات ال�سريبية يبنّي �سعف الن�ساط الإنتاجي 
الذي ُتبنى عليه �سرائب الدخل.

املحلي  للناجت  املُ�شافة  القيمة  توليد  يف  الزراعي  القطاع  دور  تدهور  موؤ�شر  د- 
االإجمايل للدول العربية

نتيجة للخ�سائ�س الريعية لالقت�ساد العربي مت اإهمال القطاع الزراعي وعدم 
توجيه ال�ستثمارات الالزمة لتطويره، مما اأدى اإىل :

الغذائية. الفجوة  قيمة  • تزايد 
• تديّن ن�سب الكتفاء الذاتي من ال�سلع الأ�سا�سية.

امليزان التجاري الزراعي. يف  العجز  • تزايد 

وذلك كما هو مو�شح يف اجلداول التاليــة:
جدول رقم )7(: تطّور الفجوة الغذائية العربية للمجموعات ال�شلعية الرئي�شية

2020 -2005
قيمة الفجوة الغذائيةال�سنـة
18.1 مليار دوالر2005

28.4 مليار دوالر2010

36.7 مليار دوالر2012

34.4 مليار دوالر2013

34.2 مليار دوالر2014

58 مليار دوالر )توقع(2020

امل�شدر: التقرير االقت�شادي العربي املوّحد لعام 2016، �س446
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جدول رقم )8(: تطور قيمة الفجوة الغذائية العربية
2014-2000

قيمة الفجوة الغذائية من ال�سلع الغذائية الرئي�سيةال�سنة
200013.9
200518.1
200618.1
200725
200840.6
200935.5
201334.4
201434.2

العربي،  الزراعة والرثوة احليوانية وال�شمكية يف الوطن  الزراعية، قطاع  العربية للتنمية  املنظمة  امل�شدر: 
2011 كذلك التقرير االقت�شادي العربي املوّحد، االإح�شاءات الزراعية لعامي 2011 و 2016

جدول رقم )9(: ال�شادرات والواردات من ال�شلع الغذائية الرئي�شية

 قيمة ال�سادرات من ال�سلع ال�سنة
الغذائية الرئي�سية

 قيمة الواردات من ال�سلع
الغذائية الرئي�سية

العجز الغذائي

20003.718.514.8

20057.427.720.3

20069.428.518.7

200710.336.125.8

200812.453.541.1

200912.848.535.7

امل�شدر: التقرير االقت�شادي العربي املوّحد لعام 2010، �س337، ولعام 2011، �س62

وقد �ساهمت جمموعة احلبوب بحوايل )58.3%( من قيمة الفجوة الكلّية لل�سلع 
والزيوت  وال�سكر حوايل )%8.6(،  القمح وحده )%27(،  الرئي�سية، و�سّكل  الغذائية 

حوايل )12.8%(، والألبان )10.2%(، واللحوم )%13.7(.
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جدول )10(: ن�شبة م�شاهمة ال�شلع الغذائية الرئي�شية يف قيمة الفجوة الغذائية لعام 2009
امل�ساهمةال�سلعة 

58.3%احلبوب والدقيق
27%القمح
13.7%اللحوم

12.8%الزيوت النباتية
8.6%ال�سكر

10.2%الألبان وم�ستقاتها 
امل�شدر: التقرير االقت�شادي العربي املوّحد لعام 2011، �س61

للتفاوت  نظرًا  الرئي�سية  الغذائية  ال�سلع  الذاتي من  الكتفاء  ن�سب  تديّن  وجاء 
منو  معدل  وبني   ،2011 عام  يف   )%2( البالغ  الزراعي  الناجت  منو  معدل  بني  الكبري 
ون�سب  م�ستويات  انخف�ست  فقد   .)%5.5( البالغ  الزراعية  املنتجات  على  الطلب 
الكتفاء الذاتي من اأهم ال�سلع الغذائية، مما ت�سبب بدوره اإىل زيادة ال�ستريادات من 
اأهم ال�سلع الغذائية الرئي�سية، وزيادة قيمة الفجوة الغذائية، وتفاقم العجز يف امليزان 

التجاري الزراعي.

جدول رقم )11(: ن�شبة االكتفاء الذاتي من اأهم ال�شلع الغذائية كاالآتي لعام 2010
2010201220132014

52.6%51.2%46.0%44.6%جمموعة احلبوب والدقيق
65.1%65.5%59.6%55.5%جمموعة البقوليات

35.1%35.4%33.8%36.8%الزيوت النباتية
35.7%32.7%37.4%33.4%ال�سكر
75.6%83.0%79.8%77.7%الألبان
77.5%82.2%72.3%75.5%اللحوم

امل�شدر: التقرير االقت�شادي العربي املوّحد لعام 2016

وبذلك ت�ستورد الدول العربية ن�سف احتياجاتها من احلبوب والدقيق، و)%43( 
من البقوليات، و)69%( من الزيوت، و)74%( من ال�سكر، و)30%( من البي�س، وقد 

�سّكلت هذه ال�سلع )76%( من قيمة ال�سلع الغذائية الرئي�سية يف عام 2010.
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وُي�سار هنا اأن تديّن ن�سب الكتفاء الذاتي ُيظهر مدى خطورة النك�ساف الغذائي 
العربي، متمثاًل بحجم الواردات العربية من ال�سلع الغذائية الرئي�سية، وهو ما يوؤ�سر 
تبعّية غذائية متنامية، خا�سة بعد اأن اأ�سبحت الدول العربية ت�ستورد ُثمن الواردات 
العربية  الدول  اأن  اإىل  العربي  الزراعي  التجاري  امليزان  اإح�ساءات  وت�سري  العاملية. 
ا�ستوردت ُثمن الواردات العاملية من ال�سلع الغذائية، وا�ستوردت ُخم�س واردات العامل 

من احلبوب.

جدول رقم )12(: العجز يف امليزان التجاري الزراعي العربي ل�شنة )2000-2014(/ مليار دوالر

العجز يف امليزان التجاريالواردات الزراعيةال�سادرات الزراعيةال�سنة

20006.929.522.6
20016.726.319.5
20027.528.721.2
2003829.921.9
200410.334.223.9
200511.038.327.3
200611.640.128.5
200713.851.437.6
200816.460.234.6
200919.16546
201019.667.347.7
201220.693.072.3
201324.693.268.5
2014259166

امل�شدر: التقرير االقت�شادي العربي املوّحد لعام 2011، �س59، ولعام 2016

رابعــــــاً: تداعيات اخل�شائ�س الريعية لالقت�شاد العربي
يف �سوء املوؤ�سرات القت�سادية العربية ال�سابقة ُتهيمن ظاهرة القت�ساد الريعي 
الهيمنة، خَلت  وبالرغم من هذه  العربية،  الدول  القت�سادية يف  نواحي احلياة  على 

الأدبيات القت�سادية العربية من حتليل معّمق للنتائج املرتتبة على هذه الهيمنة.
وفيما يلي اأبرز تلك النتائج:
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الدولة  خزينة  لتغذية  الريعية  والإيرادات  املداخيل  على  الكّلي  �سبه  العتماد   •
العتماد  هذا  وَجَعَل  القت�سادية،  القطاعات  على  املداخيل  هذه  وتوزيع  املركزية، 

م�ساهمة ال�سريبة والإيرادات الأخرى يف ميزانية الدولة مدودة جدًا.
خا�سة  الأخرى،  الدخل  م�سادر  بتطوير  القت�سادية  ال�سيا�سات  اهتمام  عدم   •

املداخيل املتاأّتية من ال�سريبة.
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الإنتاجية  القطاعات  م�ساهمة  بزيادة  الهتمام  عدم   •

للدول العربية.
القطاع اخلا�س يف عملية التنمية القت�سادية لرتباط م�ساحله  م�ساهمة  • تقلي�س 
التي  باحلفاظ على مقومات وخ�سائ�س القت�ساد الريعي، وتديّن ن�سبة ال�سريبة 

ي�ساهم بها.
اهتمام ال�سيا�سات القت�سادية العربية بالأنظمة ال�سريبية وبكفاءة الأجهزة  • عدم 
الإدارية، وعدم توجيه هذه الأنظمة والأجهزة نحو الأن�سطة الإنتاجية، مما اأّدى اإىل 
التهرب ال�سريبي وانت�سار الف�ساد يف العديد من الدوائر ال�سريبية، وُتعّد مثُل هذه 

الظواهر نوعًا من قر�سنة موارد الدولة.
خ�سائ�س  تعميق  عن  الناجتة  العربية  لالقت�سادات  ال�سلبية  اخل�سائ�س  اإنَّ   •
القت�ساد الريعي اأ�سبحت بنيوية الطابع، الأمر الذي جعل عملية ت�سحيح اختاللت 

هيكل قطاع الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية مهّمة بالغة ال�سعوبة.
• اأّدت هيمنة القت�ساد الريعي اإىل عدم اهتمام القت�سادات العربية بو�سع الآليات 
للبحوث  كافية  مالية  موارد  تخ�سي�س  وعدم  والتكنولوجيا،  العلم  بتوطني  الكفيلة 

ال�سناعية والزراعية واملعلوماتية والتكنولوجية والهند�سية.
• عّمق اجلمود البحثي الذي تفر�سه هيمنة القت�ساد الريعي الفجوة التكنولوجية بني 

القت�سادات العربية وبني العديد من مناطق العامل.
توّجه هذه ال�ستثمارات يف  مقابل  يف  الإنتاجية  القطاعات  يف  ال�ستثمارات  • تناق�س 
املجالت الريعية، والتي تت�سم بغياب اجلهد الإمنائي مع �سمان املردود العاملي ال�سريع.
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• اأّدت هيمنة خ�سائ�س القت�ساد الريعي على القت�سادات العربية اإىل تباطوؤ عملية 
الإ�سالح القت�سادي، واإىل اإبقاء القت�سادات العربية خارج دائرة التقدم التقني 

والتكنولوجي.
• تنامي ثقافة التقّبل يف احلياة القت�سادية ويف املجالت كافة.

الفكر القت�سادي العربي رهينة التطورات القت�سادية العاملية، وجعل هذا  • اإبقاء 
الفكر خا�سعًا ملنهج تغريب التنمية ل�سالح ال�سركات متعدية اجلن�سية.

• اإّن عملية التنمية التي تعتمد على القت�ساد الريعي ل ميكن اأن تكون تنمية حقيقية، 
فالريوع الناجتة عن القطاع النفطي ل تذهب اإىل القطاعات الإنتاجية، بل تذهب 

اإىل جمالت تبذيرية وجمالت غري اإنتاجية تعيد اإنتاج التخلف بكل اأنواعه.
• تزايد درجة انك�ساف القت�سادات العربية.

العربية  القت�سادات  جعل  التنموي  والق�سور  العجز  موؤ�سرات  تزايد  ا�ستمرار  • اإّن 
واجبات  اأداء  موقع  من  ولكن  العاملي،  القت�ساد  يف  مندجمة  طرفية  اقت�سادات 
اقت�سادية مددة طبقًا مل�سالح املراكز الراأ�سمالية العاملية. ويف ذات الوقت يزيد 
من تداعيات القت�ساد الريعي تدهور دور القطاع الزراعي، والتهديدات التي تواجه 
الأمن الغذائي العربي، وزيادة قيمة الفجوة الغذائية اإىل حوايل 34 مليار دولر من 

عام 2016، اإ�سافة اإىل تديّن ن�سب الكتفاء الذاتي من ال�سلع الغذائية الرئي�سية.

خام�شاً - اال�شتنتاجات
1.  بالرغم من جهود الدول العربية يف التنمية و�سعيها لتوفري متطلباتها، فاإن معدل 
اإّن التنمية العربية  اأداء القت�سادات العربية ي�سّنف بالق�سور والعجز التنموي. 
التي حتققت طيلة العقود اخلم�س املا�سية ظلت مدودة الوزن والأثر، ومل جت�ّسد 
اقت�ساديًا  متنافرة  ظلت  حيث  العربية،  القت�سادات  بني  القت�سادي  الرتباط 
مل  تنموية  منجزات  من  حتّقق  ومما  اخلارجي،  العامل  مع  ومتكاملة  بينها  فيما 
ي�سّكل اإجنازًا تكامليًا ك�سياج لالأمن القت�سادي العربي، ولعل الأهم اأن املنجزات 
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التنموية املتحققة مل ُت�سهم يف تخلي�س القت�ساد العربي من ال�سمة الريعية، بل 
اأ�سهمت يف تقوية العن�سر الريعي يف عملية توليد الدخل.

املحلي  للناجت  القطاعي  الهيكل  اختاللت  ت�سحيح  من  املنجزات  كل  تتمّكن  مل   .2
التحويلية  ال�سناعة  قطاعي  م�ساهمة  بقيت  حيث  العربية،  للدول  الإجمايل 
قطاعي  هيمنة  مقابل  يف  متدنية  العربي  للناجت  املُ�سافة  القيمة  يف  والزراعة 

ال�سناعة ال�ستخراجية واخلدمات.
3. لقد اأ�سبحت القت�سادات العربية بفعل اعتمادها على م�سادر القت�ساد الريعي 
اقت�سادات رهينة للتطورات القت�سادية العاملية، خا�سة يف جمال العتماد املُفرط 
على م�سادر ريع متنوعة ويف مقدمتها الريع النفطي، الذي وّلد منطًا جديدًا يقوم 
على نهب الرثوات، واإيجاد طبقة من ال�سيا�سيني ومن رجال الأعمال وامل�ستثمرين، 
تف�ّسي  اإىل  النمط  هذا  واأدى  اأياديهم.  يف  النفطي  الريع  مداخيل  ترّكزت  الذين 
امل�ساحب  النمط  هذا  اإن  بل  العربية،  القت�سادات  يف  والإف�ساد  الف�ساد  ظاهرة 
يف  الريعي  العن�سر  وتقوية  الرثوة،  مركزية  اإىل  اأّدى  الريعي  القت�ساد  ل�سيا�سة 
احلياة القت�سادية العربية، وحرمان الفئة املتو�سطة مدودة الدخل والفقراء من 

الرثاء.
4. اإنَّ تبّني اأ�سولية الأ�سواق مل ميّكن القت�سادات العربية من تنّوع م�سادر الدخل، 
الفردو�س  دخول  من  ول  العاملية،  الزدهار  مياه  على  احل�سول  من  ميّكنها  ومل 
النك�ساف  درجة  عّمقت من  الأ�سواق  اأ�سولية  �سيا�سات  تبّني  اإن  بل  القت�سادي، 

القت�سادي ومن خ�سائ�س القت�ساد الريعي.
5. القت�ســادات العربية لن تتمكن من بناء اأمنها وم�ستقبلها القت�سـادي، كمــا اأنهــا 
العاملية  امل�ستويات  ومن  لتنميتها،  املتدنية  امل�ستويات  من  التخل�س  من  تتمكن  ل 
ملعدلت الفقر والبطالة و�سوء توزيع الدخل يف ظل ال�سيا�سات القت�سادية العربية 

الراهنة.
6. ترويج البع�س مل�ساريع و�سيا�سات التحررية القت�سادية اجلديدة على اأمل حتقيق 

مكا�سب م�ستقبلية.
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�سياغة  خاللها  من  يتم  اقت�سادية  هند�سة  اإىل  بحاجة  العربية  القت�سادات  اإن   .7
العربية، و�سياغة مهام  القت�سادية  للم�سالح  اقت�سادية جديدة طبقًا  �سيا�سات 

بناء التنمية على اأ�س�س بعيدة كل البعد عن خ�سائ�س القت�ساد الريعي.

اأ�سبحت القت�سادات العربية تعاين من �سبابية الفكر واملنهج التنموي، وفقدت   .8
قدرتها على توفري متطلبات التنمية امل�ستقلة ب�سبب تنميتها �سيا�سات اقت�سادية 

عّمقت اخل�سائ�س الريعية لالقت�سادات العربية.

9. باتت القت�سادات العربية خا�سعة لعملية التفكيك القت�سادي واإعادة الرتكيب.

ب�سبب  القت�سادية  �سيادتها  مقومات  من  العديد  العربية  القت�سادات  فقدان   .10
خ�سوعها ل�سيا�سات التحررية القت�سادية اجلديدة ول�سيا�سات اأ�سولية الأ�سواق 

احلرة بال قيود.

11. باتت القت�سادات العربية تعاين من غياب دور الدولة الإمنائي، بعد اأن دمرت 
اخل�سخ�سة اأ�سول الدولة والوظائف دون اإيجاد وظائف جديدة، وبعد اأن حّلت 
الدولة  دور  ملَّ  اجلديدة  القت�سادية  التحررية  و�سيا�سات  الأ�سواق  اأ�سولية 

الإمنائي، وهذا التوّجه يعرقل التنمية وَيُحول دون تطوير مناذج وطنية بديلة.

12. تعي�س القت�سادات العربية يف حالة تعتيم بالن�سبة مل�ستقبلها القت�سادي، حيث 
بات هذا امل�ستقبل ُير�سم من ِقَبل الغري؛ اإذ مل تعد عملية �سنع القرار القت�سادي 

العربي خا�سعة لثوابت وخيارات اقت�سادية عربية.

13. اأ�سبحث الأبحاث القت�سادية العربية موّجهة لن�سر اأدبيات ومبادئ واأيديولوجية 
اأ�سولية الأ�سواق، ونظرتها اإىل اقت�ساد ال�سوق كاأداة �سحرية لتحقيق التنمية دون 
العن�سر  تخلو من حتليل  الأبحاث  اأّن هذه  كما  الإنتاجي.  القت�ساد  اإىل  النظر 
لبع�س  املتوارث  ترّكز  اإىل  واملوؤدي  العربية،  القت�سادات  على  املهيمن  الريعي 

الأ�سر احلاكمة اأو املقربة من اأهل احُلكم. 
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�شاد�شاً- التو�شيات
ومن املوؤكد اأّن غياب الفكر التنموي وال�ستثماري العربي اأدى اإىل ف�سل التجارب 
التنموية العربية، حيث ظلَّ الأداء التنموي العربي متدنيًا اإىل حد كبري، وهذا ما اأ�سهم 
تنمية  يف  واأ�سهم  العربية،  الدول  يف  الريعي  القت�ساد  تقوية  اإىل  �سك  اأدنى  وبدون 

م�سّوهة وناق�سة، اأ�سرية املداخيل الريعية وتطورات القت�ساد العاملي.

وعليه فاإّن معاجلة الق�شور التنموي العربي يكمن يف االآتي:
زيادة  يتطّلب  وهذا  وال�ستدامة،  لال�ستمرار  القابلة  التنمية  متطلبات  توفري   .1
ال�ستثمارية  ال�سيا�سات  وربط  الإنتاجية،  للقطاعات  ال�ستثمارية  التخ�س�سات 

ب�سيا�سات التنمية.
للقطاعات  املُ�سافة  القيمة  زيادة  نحو  والتنموية  ال�ستثمارية  ال�سيا�سات  توجيه   .2

الإنتاجية، خا�سة قطاع ال�سناعة التحويلية وقطاع الزراعة.
لالإ�سهام يف  القطاع اخلا�س  دور  وتن�سيط  الإمنائي،  الدولة  لدور  العتبار  اإعادة   .3

عملية التنمية.
4. احلذر من تبّني �سيا�سات الإنتاج القت�سادي طبقًا ل�سروط املوؤ�س�سات القت�سادية 

الدولية.
الأمثل  وال�ستغالل  الب�سرية،  القرارات  تنمية  نحو  القت�سادية  ال�سيا�سات  توجيه   .5

للموارد القت�سادية العربية املتاحة.
6. اإ�سالح الأنظمة والت�سريعات ال�سريبية يف القت�سادات العربية، وزيادة م�ساهمة 

الواردات ال�سريبية يف امليزانية العامة لكل دولة عربية.
ال�ستثمار  اتفاقية  وتفعيل  �سياغة  واإعادة  العربية،  ال�ستثمارات  اأنظمة  توحيد   .7

املوّحد التي اأُقرت يف قمة عّمان القت�سادية عام 1980.
العمل  ثوابت  اإهمال  ال�ستمرار يف  مع  العربي  التنموي  الق�سور  معاجلة  ل ميكن   .8
العمل  ميثاق  ثوابت  اإهمال  خا�سة  امل�سرتك،  العربي  القت�سادي  والتكامل 
امل�سرتك،  العربي  القت�سادي  العمل  وا�سرتاتيجية  امل�سرتك  العربي  القت�سادي 
التي اأُقّرت يف قمة عّمان القت�سادية عام 1980، وعليه نو�سي بتفعيل هذه املواثيق.
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9. ل ميكن معاجلة الق�سور التنموي مع ا�ستمرار �سبابية الفكر التنموي وال�ستثماري 
وع�سوائية �سيا�ساته، وعليه ل بد من اإزالة هذه ال�سبابية من خالل بناء وتبّني فكر 
تنموي قائم على التنمية املعتمدة على الذات كركيزة لبناء الأمن التنموي العربي 

بعيدًا عن القت�ساد الريعي.
على  املدمرة  اآثارها  وتو�سيح  الريعي  القت�ساد  اآليات  لنقد  البحوث  توجيه   .10

القت�ساد.
ّناع القرار القت�سادي عن ال�سيا�سات القت�سادية الع�سوائية والقرارات  11. تخّلي �سُ
القت�سادية غري الر�سيدة، و�سيا�سات اأ�سولية الأ�سواق احلرة و�سيا�سات التحررية 
القت�سادية اجلديدة، و�سيا�سات الإنتاج القت�سادي، واإبعاد دور الدولة الإمنائي، 
ال�سمة  من  العربية  القت�سادات  تخلي�س  يف  ُت�سهم  ل  ال�سيا�سات  هذه  مثل  لأن 

الريعية، ول يف بناء مهام التنمية امل�ستقلة.
12. حماية ال�سرائح مدودة الدخل من خالل �سيا�سة اإعادة توزيع الدخل.

13. العمل على تغيري الثقافة القت�سادية املتاأثرة باأدبيات الليربالية اجلديدة، واإغناء 
الأدب القت�سادي العربي ببحوث توؤكد على التنمية املعتمدة على الذات بعيدًا عن 

اأيديولوجية اأ�سولية الأ�سواق.
النقد  �سندوق  وم�سروطيات  و�سفات  عن  بعيدًا  احلقيقي  القت�ساد  اإىل  النظر   .14

الدويل، وربط القت�ساد احلقيقي بخيارات التنمية الوطنية.
ات ال�سناعية احلديثة وفق  15. التوّجه نحو احلركة الت�سنيفية، وبناء القواعد واملن�سّ

التطورات التكنولوجية.
16. اإّن الأدبيات التي تعالج اأو�ساع القت�سادات العربية ب�سكل عام ترّكز على مفاهيم 
التنمية  متطلبات  على  الرتكيز  دون  الغربي  النظري  القت�سادي  الفكر  اأنتجها 
العربية؛ اإذ اإّن هذه الأدبيات يغيب عنها الفكر القت�سادي والجتمـاعي العربي، 
التحديات  تعالج  ل  كما  العربية،  القت�سادية  النه�سة  معامل  تت�سمن حتديد  ول 

التي تواجه عملية بناء م�ستقبل الأمة القت�سادي.
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17. تركيز الأدبيات ومناهج التنمية على بنية القت�سادات الُقطرية مع غياب التكامل 
القت�سادي والرتابط بني القت�سادات العربية.

بنية  اإن  حيث  العربي،  لالقت�ساد  الرئي�سية  ال�سمة  هي  للرثوة  الريعي  امل�سدر   .18
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القت�ساد،  الريع يف  دور  واف  ب�سكل  تعالج  العربية مل  القت�سادية  الأدبيات  اإّن   .19
الريعية لالقت�سادات  ال�سفة  الناجتة عن  والتداعيات القت�سادية والجتماعية 

العربية.
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منتدى الفكر العربي

نـــــداء عّمــــــان
يف اأجواٍء ُمفعمٍة بالثقِة والأمل، وعلى الرغم من التداعيات التي فر�سها انت�سار وباء 
كورونا )كوفيد – 19( على بلداننا العربية والعامل اأجمع، فقد التاأم موؤمتر »املواطنة 
املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  واحلل«  الإ�سكالية  العربي:  املجال  يف  للتنّوع  احلا�سنة 
(Zoom) بدعوة من منتدى الفكر العربي، وبرعاية وم�ساركة موؤ�ّس�سه وراعيه �ساحب 

باحثني وخرباء  وا�سعة من  وم�ساركة  املعظم،  بن طالل  الأمري احل�سن  امللكي  ال�سمّو 
و�سخ�سيات فكرية و�سيا�سية واقت�سادية وثقافية واإعالمية عربية.

واألقى �سمّوه كلمة افتتاحية جامعة، تعّد مبثابة مر�سد ودليل عمل لتحقيق الأهداف التي 
�سعى اإليها املوؤمتر، مبا ت�سمنته من طروحات اأثارت املزيد من النقا�سات واحلوارات 
والإ�ساءات على مدى جل�سات املوؤمتر خالل يومي 10 و11 اآب/ اأغ�سط�س 2020، والتي 
�سّبت جميعها يف تعميق وتعزيز مفهوم املواطنة احلا�سنة للتنّوع من زواياه املختلفة، 
القانونية وال�سيا�سية والجتماعية والثقافية، ويف اإطار منظومة حقوق الإن�سان والدولة 
املدنية املتعّددة الثقافات، ومبا يحقق امل�ساحلة الوطنية يف مددات واقعنا العربي 
الإن�ساين، مبا فيه  والأمن  والإعالمية  الراهن، وذلك بربطها باجلوانب القت�سادية 
الأمن الغذائي وال�سحي، ودور التعليم والرتبية ومتكني املراأة، يف نطاق حزمة متكاملة 

ومتداخلة لرفد مفهوم املواطنة احليوية.
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ويف اإطار نقا�س وحوار حول الآفاق امل�ستقبلية ودور النخب الثقافية والفكرية العربية، 
اإىل امللوك والروؤ�ساء  اإ�سدار هذا النداء بعنوان »نداء عّمان« وهو موجه  ر املوؤمتر  قرَّ
والقادة العرب، وذلك انطالقًا من ر�سالة املنتدى التي وا�سل ن�سرها على مدى حوايل 
40 عامًا، حيث حتّل ذكرى تاأ�سي�سه بعد فرتة ق�سرية، واأ�سا�سها »جت�سري الفجوة بني 
املدين«  املجتمع  خالل  من  واملواطنة  الفكر  بني  والربط  واملفكرين،  القرار  �ساحب 
التنمية  حتقيق  اإىل  وتهدف  املتبادل،  الحرتام  على  تقوم  ت�ساحلية  عالقة  اإطار  يف 
امل�ستدامة للحاق بالعامل املتقدم، وفقًا ملبادئ املواطنة املنفتحة والفاعلة التي ترتكز 
على قيم احلرية وامل�ساواة وال�سراكة وامل�ساركة والعدالة، ول �سّيما العدالة الجتماعية.

والن�ساط  بالعمل  الزمان  من  عقود  اأربعة  بعد  واغتنت  تعّززت  الر�سالة  تلك  ولعّل 
الت�سامح  قيم  اإعالء  اإىل  والدعوة  والتجديد،  والثقافية  الفكرية  والتعددية  واحليوية 
والتفاعل  التوا�سل  يعّزز  مبا  الإن�ساين،  وامل�سرتك  والت�سامن  والاّلعنف  وال�سالم 
الوحدة،  اإطار  الآخر واحلق يف الختالف يف  والراأي  الراأي  وقبول  من خالل احلوار 
بحيث يوؤدي ذلك اإىل »تعظيم اجلوامع وتقلي�س الفوارق«، مبعنى الدعوة اإىل ت�سحيح 
العالقة بني الدولة واملواطن، وبني الدولة واملجتمع، وعلى نحو تكون فيه هذه العالقة 
ت�ساحلية ولي�ست ت�سادمية، وتكاملية ولي�ست تدافعية، وهي روؤية تقوم على فهم عميق 
للعامل املعا�سر وما ح�سل فيه من متغرّيات وم�ستجدات وما تف�سي اإليه من تطورات 
واآفاق، على الرغم من التحديات التي تواجهها والتي عرّب عنها �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري احل�سن بن طالل منذ تاأ�سي�س املنتدى. 

ويف اإطار هذه املعطيات اأ�سدر املوؤمتر »نداء عّمان« مت�سمنًا الآتي:

 � املحنة  مواجهة  و�سعبه يف  لبنان  مع  الت�سامن  املوؤمتر عن  امل�ساركون يف  اأعرب   .1
دعا  وقد  اآب/اأغ�سط�س 2020،   4 يوم  انفجار مرفاأ بريوت  اإثر  به  التي حّلت  الكارثة 
اأن »ل نرتك بريوت )بوابَة ال�سرق ومنارة  �سمو الأمري احل�سن يف افتتاح املوؤمتر اإىل 
العرب( يف نكبتها. ومثل هذا النداء هو اإحياء وجتديد ودعوة لإعالء قيمة الت�سامن 
بيننا نحن العرب، وامل�سرقيني خا�سة، ول �سّيما يف الظروف ال�ستثنائية التي متّر بها 

الأمة العربية«.
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2. اعتبار املواطنة الركيزة الأ�سا�سية يف الدولة الع�سرية التي تقوم على حكم القانون، 
والتي ل غنى عنها لإحداث الإ�سالح والتطور املن�سود، ول�سّيما بتعزيز الهوّية اجلامعة 
واملوّحدة واملتنّوعة واملتعددة يف اآن، وتاأكيد احرتام حقوق املجاميع الثقافية، وخ�سو�سًا 

يف املجتمعات املتعددة الثقافات والديانات.

3. تعزيز تكافوؤ الفر�س يف اإطار املواطنة املت�ساوية واإلغاء مظاهر التمييز وال�ستعالء 
لأ�سباب دينية اأو طائفية اأو اإثنية اأو �ساللية اأو لغوية اأو لأي اعتبار، انطالقًا من امل�ساواة 
يف الكرامة الإن�سانية، وهو ما تب�سر به الأديان، ومبا يت�ساوق مع منظومة حقوق الإن�سان.

4. العمل على حتقيق امل�ساواة الفعلية وامل�ساركة الفاعلة وال�سراكة احلقيقية يف اإطار 
من  النتقا�س  اأو  التهمي�س  اأو  الإلغاء  اأو  الإق�ساء  مظاهر  كل  واإلغاء  القانون،  حكم 

امل�ساواة بني الب�سر، الذين ولدوا اأحرارًا ومت�ساوين يف الكرامة.

5. النطالق من قيمنا الإن�سانية وتراثنا الغني لالن�سجام مع التطور الكوين الد�ستوري 
والقيم  والعقالنية  احلداثة  يف  العربي  عاملنا  اندماج  حتقيق  اإىل  املتطلع  والقانوين 
الإن�سانية امل�سرتكة لبني الب�سر جميعًا، وبقدر احرتامنا للتقدم العاملي واإننا جزء من 

احل�سارة الكونية، فعلينا يف الوقت نف�سه التم�سك بخ�سو�سيتنا، دون انغالق.

6. التوّجه على م�ستوى كل بلد عربي وعلى امل�ستوى العربي القومي واجلماعي لالحتفال 
مبنا�سبة مرور 75 عامًا على تاأ�سي�س الأمم املتحدة ومطالبتها باتخاذ مواقف اإيجابية 
م�سريه  تقرير  يف  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  حقوق  ول�سّيما  العربية،  احلقوق  من 
الكرامة  �سمان  وكذلك  ال�سريف،  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الوطنية  دولته  واإقامة 

واحلقوق الإن�سانية ل�سعوب اليمن و�سوريا والعراق وليبيا.

7. العمل على اإقامة عالقات متوازنة بني البلدان العربية واحرتام �سيادتها وم�ساحلها 
روؤية  من  انطالقًا  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  التدخل  وعدم  املتبادلة  ومنافعها  امل�سرتكة 
معاهدة  اأن  اإىل  بالإ�سارة  عربية«،  »وي�ستفاليا  اأ�سا�سها  املدى  بعيدة  ا�سرتاتيجية 
راح  التي  اأوروبا  يف  والدينية  الطائفية  احلروب  اأوقفت  قد   1648 �سنة  وي�ستفاليا 
جت  �سحيتها ماليني الب�سر. وهي دعوة لوقف الحرتابات املذهبية والطائفية التي تاأجَّ
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ب وكانت وليدة التطّرف، واأنتجت عنفًا  يف منطقتنا، والتي قامت على اأ�سا�س التع�سّ
واإرهابًا ل مثيل لهما، خا�سة مع ات�ساع دائرة العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيما 
القاعدة وداع�س فيما بعد، والتي ارتكزت على تكفري وجترمي كل راأي خمالف. وكذلك 

الدعوة اإىل تعزيز مبداأ حرية الدين واملعتقد يف بلداننا.

8. يف الوقت نف�سه، العمل على حتقيق فكرة »وي�ستفاليا م�سرقية«، نظرًا اإىل اأن اأربعة 
من  بّد  ول  والكورد،  والفر�س  والرتك  العرب  هم:  املنطقة  يف  تعي�س  اأ�سا�سية  �سعوب 
اإقامة عالقات متوازنة بينهم اأ�سا�سها الت�سامح واحرتام مبادئ ال�سيادة وحق تقرير 
امل�سري، وحّل امل�ساكل يف ما بينها بروح الإخاء وامل�سرتك الإن�ساين، وعلى اأ�سا�س قواعد 
القانون الدويل، ووفقًا ملبادئ ال�سلم والأمن الدوليني، ونبذ ا�ستخدام القوة اأو التهديد 
بها حلّل املنازعات اأو اخلالفات. وكان منتدى الفكر العربي مببادرة وتوجيه من رئي�سه 
“الأعمدة الأربعة”، مب�ساركة نخبة  وراعيه قد عقد موؤمترًا يف 2018/7/22 بعنوان 

من املثقفني ميثلون الأطراف الأربعة امل�سار اإليها. 

9.العمل على تاأكيد حق ممار�سة ال�سعائر الدينية بحرّية ودون اإكراه اأو متييز، ووفقًا 
جلميع  واللغوي  الثقايف  الرتاث  اإحياء  حق  ي�سمن  مبا  املت�ساوية،  املواطنة  ملبادئ 

املجموعات الثقافية التي تعي�س يف البلدان العربية.

من  ز  ويعزِّ املواطنة،  مبادئ  على  يعتمد  جديد  اجتماعي  عقد  اإبرام  اإىل  ال�سعي   .10
�سرعية احلكم، ويبني قواعد م�سرتكة للعي�س معًا ويف اإطار حكم القانون و�سيادته.

�شدر عن:
موؤمتر »املواطنة احلا�شنة للتنوع يف املجال العربي: االإ�شكالّية واحلّل«

)2020/8/12-10(
منتدى الفكر العربي، عّمان، االأربعاء 12 اآب )اأغ�شط�س( 2020.



ملف العدد

حتــوالت الواقــع العــربي
يف جتارب املبدعني واملثقفني



- 136 - املنتــــدى  278

ناق�ـــس عدد من املبدعـــات واملبدعني العرب يف جمـــال الروايـــة والأدب والثقافة، 
حتـــولت الواقع العربي وانعكا�ســـاتها يف جتاربهـــم واأعمالهم الإبداعيـــة وروؤاهم، 
يف لقـــاء عـــرب تقنية الت�ســـال املرئـــي، نظمه منتدى الفكـــر العربي يـــوم الأربعاء 
2020/10/14. و�ســـارك يف اللقاء، الـــذي اأداره الأمني العام ملنتدى الفكر العربي 
د.ممد اأبوحمور، كل من : �ســـميحة خري�س )الأردن(، وهالة البدري )م�ســـر(، 
ويحيى يخلف )فل�ســـطني(، واآمال خمتار )تون�ـــس(، ورزان نعيم املغربي )ليبيا(، 

ود.طارق الطيب )ال�سودان(، والإعالمية �سريين نبيل )م�سر( .

اأكد امل�ساركون دور الثقافة واملثقفني واملبدعني يف التنمية ال�ساملة وكاأ�سا�س للوعي 
يف مواجهة التحديات، وكذلك توا�سل نتاجهم الإبداعي والفكري بو�سفهم �سهودًا 
على املرحلة التاريخية التي يعا�سرونها، واأ�سار بع�سهم اإىل اأن التاريخ عرب الأعمال 
الروائية والأدبية يعرب عن �ســـوت ال�سعب، والكتابة عن الهوية هي جزء من الدفاع 
عنهـــا، وحتدث البع�س عن مناذج من هذا الدور ومنها منوذج املبدع الفل�ســـطيني 
الذي يقوم بتعزيز ثقافة احلرية والتوا�ســـل مع ميطه القومي من خالل اأعماله، 
واعتـــرب م�ســـاركون اأن العمـــق الإن�ســـاين �ســـرورة لتقلي�ـــس الفجوة بـــني الأجيال 
ومعاجلة التغرّيات يف املفاهيم، ول �ســـيما مع ا�ســـتهداف الهويـــة ومداهمة العوملة 
والثورة التكنولوجية للمجتمعات العربية التي �سلبت املثقف دوره، وحق الإن�سان يف 
اختيار ثقافته الذهنية امل�ســـتقلة دون الإ�سرار باملجتمع، مع تاأكيد اأهمية خماطبة 
ال�ســـباب من قبل املثقفني واملبدعني لبناء اأجيال قادرة على مواجهة التحديات يف 

الراهن وامل�ستقبل.
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االأدب واالإ�شــالح الثقــــايف

د. طارق الطيب*

اأظن اأنه من المفيد العتراف باأننا في عالمنا العربي نخ�سع لحدود ثقافية 
مرئية وغير مرئية، والأخيرة هي الأ�سعب بمراحل حتى من الحدود الجغرافية 
المعروفة، واأن نتفق اإلى حد ما على اأن الم�سار الثقافي في كل بلد عربي يخ�سع 
للهيمنة ال�سيا�سية اإيجابًا و�سلبًا، واأن الإ�سكالية الثقافية تبداأ من التقدير ال�سيا�سي 
به  والرتقاء  �سيا�سيًا  توجيهه  يمكن  بالثقافة  مقارنة  فالتعليم  للثقافة،  الخاطئ 
ُمَرّكب ح�سا�س  الثقافة فهي  اأما  اإجراءات وا�سحة وقوانين �سريحة،  من خالل 
على  الثقافة  تحزبت  ما  واإذا  اأخرى.  قوانين  وفق  يتعامل  فّعال  ح�ساري  وو�سع 
�سورة »الميكانزم« ال�سيا�سي، فهذا يعني اإق�ساء جزء مهم من الثقافة، ما بين 
موؤيد ومعار�س وتجميد الثقافة في قوالب م�سرة، مع خلق جزر ثقافية ل نهائية 

غير موؤثرة في حراك وتطور المجتمع.

في  نربط  اأن  يجوز  وهل  ثقافية؟  اأزمة  من  العربي  العالم  في  نعاني  فهل 
في  م�سكلة  هناك  وهل  القت�سادية؟  بالأزمة  الثقافية  الأزمة  العربي  عالمنا 
الم�سكلة ودوره في  الفنان في هذه  اأو  الروائي  التحديث والحداثة؟ وما هو دور 
واأثرها  العولمة  العربية؟ وكيف نرى م�ساألة  الحياِة  الثقافي في  الإ�سالح  ق�سية 
ــــم  نَّ ثقافيًا على العالم العربي؟ وهل فقدنا هويتنا بت�ساهر الثقافات؟ هل ُي�سَ

*  روائي وقا�س و�ساعر/ال�سودان، ُما�سر يف جامعة جرات�س وجامعة العلوم الإدارية يف النم�سا.
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ثقافية«  »معار�سة  م�سطلح  وهل  الراحلون؟  القدماء  الُكّتاب  العربي  العالم  في 
انعزل  اأي مدى  واإلى  والم�سادرة؟  للمنع  بالفعل  العربية  الكتب  اأتخ�سع  جديد؟ 
الأدب العربي عن نظيره العالمي؟ هل ثمة دور لالنفتاح على العالم وال�ستفادة 

منه ب�سكل اأف�سل؟

هذه مجرد حزمة مخت�سرة من ع�سف هائل من الأ�سئلة المتعلقة بمو�سوع 
يتعلق  فيما  نظري  وجهة  اإبداء  �ساأحاول  العربي.  والمبدع  المثقف  ودور  الثقافة 
باأزمتنا الثقافية الحالية في العالم العربي، من خالل طرح هذه الأ�سئلة في م�ساٍع 

لإلقاء ال�سوء على مالمح الإجابة عليها من وجهة نظري.

•هل نعاين يف العامل العربي من اأزمة ثقافية؟

نعم، بكل تاأكيد. نحن نعاني �في عالمنا العربي من محيطه اإلى خليجه� 
من اأزمة ثقافية كبرى، نظن دومًا اأن وحدة اللغة والدين هي رابط اأ�سا�سي اأزلي 
وكاٍف. على الم�ستوى النظري يمكن الموافقة على هذا الظن، واعتماده كاأ�سا�س 
لوحدة �ساملة متينة، لكن واقع الحال ينفي ذلك. تتدفق الأزمة من اأكثر من منبع، 
لكن العمود الفقري لهذه الأزمة من وجهة نظري هو المعاناة في التوا�سل الثقافي 
الحقيقي الداخلي )داخل الدولة الواحدة( والبيني )بين الدول وبع�سها البع�س( 

وتبادل الخبرات والن�سح والوعي.

على غرار الأزمة القت�سادية نعاني من اأزمة ثقافية م�سابهة. حتى الدول 
العربية التي تعي�س في م�ستوى رفاهية اأعلى من الأخرى، تعاني اأي�سًا من مع�سالت 
العالي على  المادي  بالم�ستوى  يرتبط  تتمكن من حلها؛ فالأمر ل  لم  اقت�سادية 
حدة، اإذ هناك تبعات لم تجد حاًل ُمر�سيًا لل�سكل الجتماعي لهذه الدول الغنية 
ومدى الن�سجام الداخلي، خا�سة واأن هناك عددًا هائاًل من الطاقات الخدمية 
اأجنبية الجن�سية تنتمي اإلى »الهوية القت�سادية العالمية«، ولي�س اإلى ثقافة البالد 

ول اإلى ن�سيجها ال�سيا�سي.
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عانت بع�س الدول العربية قبل ن�سف قرن من �سيا�سات النفتاح القت�سادي 
الع�سوائية التي لم تكن مقننة بما يحفظ ثروات البالد وتراثها، فتركت ال�ستثمار 
ج�سع  والتهام  وهمية  ائتمانية  بم�ساندات  �ساء  كيفما  ويجول  ي�سول  الأجنبي 
اأوتادها من خالل  الأجنبية ور�سخت  ال�سركات  المحلي. فربحت كل  لال�ستثمار 
تقديم �سهادة ح�سن �سيرها و�سلوكها عبر ميزانياتها واأرباحها التي لم تكن تفيد 
نة )الدولة العربية(، واإنما ال�سركات الأم �ساحبة الحق في تملك  الدولة المحت�سِ
الأرباح والتي كانت في معظمها اأجنبية وتوجد مقراتها في خارج البالد )بالد 
والعتماد فقط من  اإليها،  الأغنام  بالطبع تحويل هذه  ويتم  الأجنبية(،  المن�ساأ 
التي  الم�ستويات  والوظيفية في  الخدمية  العمالة  العربية على  الدول  تلك  داخل 
هذه  و�سيانتها.  ال�سركات  تلك  لخدمة  الفاعلة  القرارات  اتخاذ  من  تتمكن  ل 
كمالية  ا�ستهالكية  منتجات  طرح  على  الأغلب  في  اعتمدت  الأجنبية  ال�سركات 
ب�سكل وا�سع ي�سل لأ�سغر قرية في البالد؛ �سلعة اأجنبية الأ�سل ُكِتَب عليها: )تم 

انتاجها في داخل البلد العربي(!

• هل يجوز اأن نربط يف عاملنا العربي االأزمة الثقافية باالأزمة االقت�شادية؟

نعم، بكل تاأكيد. فالخ�سائ�س القت�سادية للتخلف لها اإ�سعاعاتها الَمر�سية 
على الج�سم الجتماعي وعلى الجانب الثقافي بالطبع. البلد الذي يمتلك موارد 
انخفا�س  ب�سبب  للمواطن  يتمكن من تحقيق م�ستوى معي�سي معتدل  لن  �سعيفة 
الطبيعي  التطور  التعليم كفرع من فروع  لتدني  �سيوؤدي  تدني القت�ساد  الدخل. 
لكل اأمة، وتدني التعليم �سيوؤدي لإهمال الجذر الثقافي واإهمال القراءة واإهمال 

الفن برمته.

الأموال  روؤو�س  تقل�س  من  لالأدنى  هبوطًا  المفرغة  الحلقة  تلك  �ستخلق 
وتف�سي البطالة، وكما يحدث في المجال القت�سادي اأن تتوجه ال�ستثمارات نحو 
ن�ساطات غير منتجة مثل الم�ساربة في العقارات والعتماد على تزايد القطاع 
الخدمي على ح�ساب القطاعات الإنتاجية، يحدث ما ي�سابه في المجال الثقافي، 
بال�ستثمار في جناح واحد بالظن اأنه الوطني الوحيد واإغفال اأهمية الجناح الآخر 
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المختلف، حيث يكون في الغالب توجيه الثقافة من خالل ال�سيا�سة؛ اأي تحجيم 
الفكر عن اأن يذهب لحدوده الق�سوى في الحوار الفعال.

الثقافة  المخ�س�سة في ميزانيات  المبالغ  نرى وهم  الآخر  الجانب  وعلى 
والتي تبدو اأنها معقولة اإلى حد ما، لكن من خالل تحليل الموازنة العامة للدولة، 
من  التكلفة  في  الأكبر  الق�سم  ت�سكل  الحكومية  الإدارية  النفقات  اأن  �سنكت�سف 
المنتج النهائي؛ بمعنى وجود �سروح ثقافية كبيرة تهتم بالثقافة لكن منتجها اأو 
مخرجاتها الثقافية في النهاية ل تتنا�سب اأبدًا مع قيمة المال والجهد المبذول 
اأن  من  اأكثر  العمل  تعطل  مقنعة  بطالة  �سكل  في  فيها  العمالة  تكد�س  ومع  فيها 

تدفعه لالأمام.

اإ�سافة اإلى ذلك، ففي كثير من دولنا العربية يعمل موظفون ل عالقة لهم 
بمجال عملهم في المجالت كافة؛ اإذ لم يدر�سوا في تخ�س�سات اأعمالهم، ولم 

يحدث لهم اأي تاأهيل علمي اأو عملي مع الزمن. 

الغارق في  الثقافي  التخلف هو المجال  الأمور ح�سا�سية ومعاناة من  اأكثر 
ل ل يعرف قيمة الثقافة ول قيمة العلم ول الخبرة ول التطوير،  روتين وظيفي معطِّ
ول الفروق المهمة في فهم كثير من الم�سطلحات مثل الحداثة والتحديث على 

�سبيل المثال.

واحلداثة؟ التحديث  يف  م�شكلة  هناك  • وهل 
نعم، بكل تاأكيد. في عالمنا العربي اعتمدنا على التحديث فح�سب. الدول 
العربية ذات القدرات المالية العالية وم�ستوى المعي�سة المرتفع ت�ستطيع تحديث 
كل ما تريد. تك�سل تمامًا عن اأمر الحداثة؛ عن تطوير مجالت البحوث العلمية 
الحديثة ناهيك عن اأن الأ�سا�س الموجود والمتراكم من الخريجين في الجامعات 

غير موؤهل للتطوير اأي�سًا ويحتاج لطفرة جبارة في دفعه نحو الحداثة.

فماذا يحدث؟ يتم ا�ستيراد وا�ستجالب كل �سلعة مادية اأجنبية مهما غال 
�سعرها لمن يرغب فيها وهو القادر ماديًا، بل هناك �سركات وموؤ�س�سات اأجنبية 
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تعتمد على تطوير موؤ�س�ساتها وتر�ساناتها الوطنية باأموال عربية كاملة ب�سكل غير 
مبا�سر كي تقدم كل احتياجات العرب من منتجات نهائية ل ي�سترك العرب في 
�سناعتها اأو تحديثها. حتى الأموال العربية الباهظة التي تقبع في بنوك الغرب، 
هي لتاأمين احتياجات الغرب ال�سلمية اأوًل؛ مقابل تقديم اأكبر الخدمات الع�سكرية 
وا�سعة  تعليمية  ن�سمع عن خدمات  لم  العربية.  للدول  الأول  المقام  في  والأمنية 

للنا�س ول طبية ول ثقافية!

يجلب  اأن  ي�ستطيع  �سيارته  تحديث  في  العربية  دولنا  من  والراغب  القادر 
لي�س  لكن  )ا�ستهالك(،  المادية  باإمكانياته  العالم  في  ال�سيارات  واأرقى  اأف�سل 
دراجة  اإطارات  اإنتاج  حتى  ول  الأم  البلد  داخل  لل�سيارات  �سناعة  اأي  هناك 
)اإنتاج(، وق�س على ذلك، فاأحدث الأجهزة المنتجة في الغرب توجد في الدول 

العربية الغنية وفي اأيدي النخبة ال�سئيلة العدد والمميزة في الدول الأقل نموًا.

اأما م�ساألة الحداثة التي تعني الم�ساركة الفعلية في ابتكار واإنتاج وتطوير 
المنتجات فهي ل توجد في بالدنا العربية اإل في حدود �سيقة، تكاد تكفي قطاعات 
الت�سدير  على  ول  المناف�سة  على  ل  قادرة  وغير  المجتمع  داخل  قليلة  و�سرائح 

للخارج. 

مجال  في  الما�سي  القرن  ثمانينيات  في  م�سر  في  حدث  ما  نن�سى  ل 
ال�ستثمارات المالية والبنكية تحديدًا �ككيان مواٍز لموؤ�س�سات الدولة القت�سادية� 
واأبرزها �سركة »الريان« لتوظيف الأموال و�سركة »ال�سعد« و»الهدى م�سر« و»بدر« 
الأموال  على  البنوك  فوائد  باأن  للنا�س  اأوعزت  التي  ال�سركات  تلك  و»الهالل«؛ 
خالل  من  الحالل؛  الحل  لديها  هم  �سركاتهم  واأن  بالربا،  تتعامل  لأنها  حرام 
البنكية  للفائدة  وهمي  )ا�سم  الأرباح«  في  »الم�ساركة  الألمعية:  الفكرة  تقديم 
العادية(، بلغت تلك الم�ساركة ن�سبة ع�سرين في المائة للعامة وخم�سة وع�سرين 
في المائة للنخبة المميزة، تلك النخبة التي كان اأبرزها �سيا�سيون ورجال دين 

واأ�سحاب �سلطة م�سهورون.
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ماذا حدث من جراء �سركات توظيف الأموال: اأن النا�س وقعوا في براثن 
ال�سغيرة  ودكاكينهم  الب�سيطة  اليدوية  اأعمالهم  تخلوا عن  باأن  ال�سلبي  الدخار 
وخبراتهم عبر قرون، ليبيعوا كل ما يمتلكون وي�سعوا اأموالهم في �سركات الربح 
الحالل، لينتهي الأمر بكارثة مالية للعامة اأكثر منها للنخبة، تلك الأخيرة التي 
�سحبت اأموالها وحاللها على الفور، بينما �ساعت اأ�سول الأموال خارج البالد في 
م�ساربات في البور�سات الأجنبية وفي ح�سابات بنوك خارجية، قبل اأن تتعقد من 
قبلها الأمور في م�سكالت خفية �سد الدولة مع �سبابية الحقيقة وبقاء الكارثة باأن 

الأموال هربت ولن تعود.

في تلك الفترة اأي�سًا، َمْن لم يملك المال لجاأ لدخار �سلبي مواز، ب�سحب 
قرو�س موؤمنة باأ�سول ثابتة اأخيرة يمتلكها، لي�ستري �سلعًا غير معمرة تندثر فيها 

اأمواله بعد �سنوات قليلة ليبقى عر�سة للفاقة والديون.

المتين  اليدوي  الإنتاج  اندثر  حين  الأخيرة  العقود  في  علينا  حّل  والأ�سواأ 
وال�سناعات اليدوية الأ�سيلة مقابل هجوم �سر�س للمنتجات ال�سينية الرخي�سة، 
وهي منتجات متعددة في نوعياتها لتنا�سب كل م�ستويات الدخل. وتقابل كل ما 
اأمامك بكل الأ�سعار التي  اأدوات ا�ستعمال يومية متاحة  تحتاجه من ملب�س ومن 
اأهل  وتراجع  الوطني  الإنتاج  اندثر  بهذا  لل�ساروخ(.  الإبرة  )من  قدراتك  في 
داخل  من  كبار  محتكرين  عبر  ال�ستيراد  على  العتياد  وبقي  القدماء  الخبرة 
الدول العربية يتحكمون في ذراع هامة من اأذرع القت�ساد الوطني. اإ�سافة اإلى 
الوقوع تحت براثن الإعالنات المحلية )ذات الثوب الأجنبي المدغدغ للم�ساعر 
اقتناء  ب�سرورة  المتلقي  على  تلح  التي  الأجنبي(  الترخي�س  �ساحبة  وال�سلعة 

ال�سلعة والو�سول اإلى ركب نخبة وهمية تمتلك تلك ال�سلع.

االإ�شالح  ق�شية  يف  ودوره  امل�شكلة  هذه  يف  الفنان  اأو  الروائي  دور  هو  وما   •
الثقايف يف احلياِة العربية؟

اأنه يقوم  اأو اأي فنان  اأ�سحاب القرار ال�سيا�سي يعتبرون الروائي  كثير من 
بدور ت�سلية للجمهور اأو اأي دور ترفيهي كمالي ل اأهمية له. ال�سفحات الأولى من 



د. طارق الطيب

�شتاء 2020   - 143 -

يت�سدرها  والمرئية  الم�سموعة  الأخبار  ن�سرات  ال�سيا�سي،  يت�سدرها  ال�سحف 
ال�سيا�سي، حتى تكريم الأديب والفنان ب�سبب اإنجازه العظيم يتقدمها ال�سيا�سي.

لم ن�سل حتى الآن في عالمنا العربي لفكرة اعتبار اأن دور الكاتب والفنان هو 
من �سميم الفكر والفل�سفة في المقام الأول. فهو يختلف اأي�سًا عن دور ال�سيا�سي 
الذي قد يكون له برنامج انتخابي اأو ل يكون، ال�سيا�سي الذي ل يمكن اأن تحا�سبه 
عن اأخطائه او تجاوزاته لح�سانته ال�سيا�سية. دور الكاتب والفنان يختلف كذلك 
�سراحة  ويفتي  يوعز  قد  بل  ويندد  يحذر  الذي  الدين  ورجل  الواعظ  دور  عن 
بالت�سفية، ول يمكن اأي�سًا اأن تحا�سبه على اأخطائه لح�سانته الجتماعية دينيًا.

فهل يمكن اأن يكون للكاتب يومًا ما ح�سانة ثقافية اأو فنية؟ حقًا ل اأطالب 
بهذا اإل مجازًا؛ واإنما اأطالب بحقه في حرية راأيه كتابة وتعبيرًا ومحا�سبته عبر 

الو�سيط المالئم بالحوار.

اأظن اأن دور الكاتب والفنان هو دور لتدريب النا�س على روؤية الأمور بعين 
مختلفة فيها درجة اأعلى من الوعي في الخالف وفي قبول الراأي الآخر ومناق�سته. 
تدريب الوعي واإعالئه هي مهمة لي�ست �سهلة، فال مالمح تعليمية لها على غرار 
اأو على تخّرج في  �سهادة  الح�سول على  تعتمد على  ول  المدر�سة  ما يحدث في 
لأق�ساه  التفكير  الإن�سان  فيها  بل هي م�ساألة ذهنية، يجرب  اأو جامعة،  مدر�سة 
ويتعلم فيها الم�ساركة ولو بال�سوؤال الحر وباإيجاد البدائل وفح�سها وح�ساب كل 
مزايا وعيوب الفر�س البديلة. الأمر لي�س �سهاًل كما يبدو، لكن بالمتابعة والجهد 
الخال�س والندماج في القراءة الواعية والتب�سير بدور الأدب والفن تتغير كثير 

من الأمور.

اأن  واعتبار  لمجتمعه  الحيوية  القرارات  في  الم�ساركة  عن  المثقف  اإق�ساء 
دوره كماليًا، نابع من اأن ال�سخ�س الموجود في اأعلى الهرم �سيا�سيًا ل يهتم حقًا 
بالثقافة ول الفن، اأو اأنه يعتبرها �سلعة »َتَرِفّية« )من َتَرف( للمجتمع. دون اأن يعلم 

اأنها »قوة ناعمة« لها قيمتها المادية المجزية اإلى جانب قيمتها المعنوية العالية.
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الروائي اأو الفنان لي�س نبيًا ولي�س معٍط فقط، بل هو اأي�سًا م�ستقِبل للثقافة 
وللفن ولهموم المجتمع، وله طريقته في تقديم ن�سائح اأو اأفكار اأو حلول �سلمية 

مفيدة.

• وكيف نرى م�شاألة العوملة واأثرها ثقافياً على العامل العربي؟

العولمة لي�ست نمطية بال�سكل الذي يراه الكثيرون ومقولة )اأن العالم كله 
قد اأ�سبح قرية واحدة( لي�ست �سحيحة ول بريئة تمامًا، فالعولمة قدمت منتجها 
حقيقي.  ان�سجام  فيها  ولي�س  ومت�سظية  متعددة  واأ�سناف  باأ�سكال  »العولمي« 
والتطبيق«  »ال�ستعمال  في  لي�س  لكن  الناقلة  والتقنية  الو�سيلة  في  هو  الن�سجام 
»ال�ستاليت  تكنولوجيا  تقنيات  لدينا  المثال:  �سبيل  على  والمختلف.  المتعدد 
القنوات  مئات  �سمنها  من  نهائية  ل  تلفزيونية  قنوات  لنا  تقدم  العظيمة«، 
الإعالنية التي تلح على العميل المرتقب اأن يقتني �سلعًا معينة لإيهامه برفع �ساأنه 
الجتماعي، اإلى اأن يجد تلك ال�سلعة اأمامه في متجر ما، فيقتنيها بالفعل لي�سعر 

بعدها بنوع من التباهي اأو التفوق اأو الن�سمام للنخبة.

يكن  لم   ،1984 عام  في  فيينا  اإلى  و�سلت  حين  ال�سخ�سية،  تجربتي  في 
الأفالم  لم�ساهدة  وكنت م�سطرًا  النم�ساوي،  للتلفزيون  قناتين  �سوى  هنا  لدينا 
باللغة الألمانية ون�سرات الأخبار وكل ما ُيَبّث، ولم يكن هذا �سيئًا كما كنت اأت�سور 
ني ال�سريع في فهم  اأي�سا في تح�سُّ اآنذاك، بل كان الف�سل لهذه القنوات  واأ�سعر 

اللغة الألمانية وفي توا�سلي الأف�سل مع اأهل البالد. 

اأي  في  �سخ�س  كل  واأ�سبح  »ال�ستاليت«  تقنية  دخَلْت  �سنوات  ب�سع  بعد 
مو�سع حول العالم يجد قنوات بالده الخا�سة ت�سله حتى غرفة معي�سته، واأ�سبح 
وداخل  بالده  داخل  عائ�سًا  بلد غريب  في  القاطن  البالد  الغريب عن  ال�سخ�س 
اإل في  اأمر حيوي  اأي  لغته، وا�ستغنى عن اأي حوار مع الجار وعن الم�ساركة في 

اأ�سيق الحدود وفي كثير من الأحيان يثم التوا�سل ب�سوء تفاهم.
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العولمة خلقت هيمنة ولم تخلق الحد الأدنى من العدالة العالمية المنتظرة؛ 
فاأن ت�ستهلك دون اأن تنتج يعني اأنك تدفع من عمرك لآخر يعي�س من دمك، وما 
ف�ستظل  العالم،  وحداثة  ال�سخ�سية  حداثتك  في  اآنفًا�  ذكرنا  �كما  ت�سارك  لم 

م�ستهِلكًا وم�ستهَلكًا اإلى الأبد!

ق�سدت من كالمي اأن نوعًا خطيًا من العولمة جعل الثقافة تتقزم مرارًا، 
لغة  يعتمد على ممار�سة  الذي  الثقافي  الجتماعي  التوا�سل  ناحية  وتتراجع من 
البالد وفهم ثقافتها وعلى المعاي�سة الفعالة مع الحفاظ على الهوية وتطويرها، 
اأو تغييب الدين، وهذه الق�سية تطرح ال�سوؤال  دون الخ�سية من غياب اللغة الأم 

التالي.

الثقافات؟ بت�شاهر  هويتنا  فقدنا  • هل 
الهوية  وا�سحين:  اأمرين  من  نابعًا  طويلة  ل�سنوات  �سغلنا  الهوية  مو�سوع 

الوطنية والهوية الدينية، دون اأن نتعامل مع الهوية الثقافية.

�شنبداأ اأواًل من مو�شوع اللغة الذي يوؤرق اجلميع

ثقافات  على  نتعرف  ومنها  عديدة  اأجنبية  لغات  نتعلم  العربية  بالدنا  في 
اأن معظم دول  جديدة. هذا يحدث في معظم دول العالم. الختالف يكمن في 
العالم تحترم لغاتها احترامًا كبيرًا وتعتبر اللغة الأجنبية ثقافة اإ�سافية لالأ�سل 
ومعرفة مكملة، وقدرة على التوا�سل الإن�ساني. اأما نحن في عالمنا العربي فقد 
اأن اللغة الأجنبية ت�سويهًا للغتنا العربية  وقعنا في ازدواج م�سين: البع�س اعتبر 
وفقدًا للغة لها قدا�سة مميزة؛ لغة عربية ل يجوز مقارنتها بلغة اأخرى في العالم 
ح�سب اآراء المت�سددين، ونخبة اأخرى تعي�س في اللغة الأجنبية بالكامل وتخ�سع 

لها بكل �سروطها، بل تجهل التحدث بب�ساطة في لغتها العربية الأم.

لم يتمكن اإل القليلين من ا�ستيعاب فكرة اأن اللغة الأجنبية الم�سافة ما هي 
اإل ك�سبًا لفتح معارف عبرها على عالم اآخر وا�سع، مع اإمكان ال�ستفادة من تلك 

اللغة الأجنبية لتطوير اللغة الأم والإ�سافة اإليها.
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في هذه الألفية ما زلنا حبي�سي فكرة اأن اللغة الأجنبية �ستلتهم اللغة الأم 
الهوية  اأن  اأحد  يت�سور  ول  لم  فقط.  لغة  الهوية  وكاأن  الهوية،  �ستف�سد  وبالتالي 
كائن حي يتطور على الدوام با�ستيعاب لغات جديدة ومعارف جديدة وت�سورات 
واإنما  لأ�سلها،  الجديد  باإ�سافة  اأبدًا  تت�سوه  ل  الهوية  واأن  م�ساف،  وا�سع  وعالم 
تت�سوه بال�ستغناء عن كل اإ�سافة ثقافية مفيدة، واأن ا�ستعمال لغة اأجنبية اأخرى 

لن ي�سير اللغة الأم اأبدًا.

وبال�سورة نف�سها فاإن ا�ستيعاب الثقافات الأخرى وه�سمها وتحليلها واأخذ 
ما يفيد وينا�سب لن ي�سر اأبدًا بالأ�سل، واأن العالم منذ بدء الخليقة يعتمد على 
واأن  وال�ستيعاب،  والترجمة  والنقل  المعرفي  والتوا�سل  الثقافي  الت�ساهر  هذا 
يخلق  مما  متراكمة،  متنوعة  ثقافات  بمجمل  وتعلو  لتتكامل  تتوا�سل  الح�سارات 

بنية اأ�سا�سية لكل تقدم.

ــــم الُكّتاب يف العامل العربي القدماء الراحلون؟  • هل ُي�َشنَّ
الراحلون في  القدماء  الُكّتاب  ــــم  نَّ ُي�سَ اأ�سف، حيث  نعم، يحدث هذا من 
العالم العربي بجدارة، وهذا يوؤدي لآثار �سيئة على مجال التطور الطبيعي لالأدب، 
ولو اأخذنا مجال الكتابة كمثال، �سنجد اأن بع�س الدول تمجد كاتبًا ما، خ�سو�سًا 
بعد وفاته وتخلع عليه الهيبة وال�سطوة والفرادة، وهذا لي�س بالأمر ال�سيئ، فمن 
الجميل اأن يبقى التقدير لأهله حتى بعد رحيلهم؛ اإل اأن الأمر ُيبالغ فيه بالقول 
وتثبيت المقولة؛ اأنه لن ياأتي بعد هذا الكاتب الفذ كاتبًا مثله، فيغلقون باب التفوق 

على اأي كاتب جديد قادم.

للتطور،  وداعية  وعادلة  مختلفة  بطريقة  الغربي  العالم  في  الأمر  يحدث 
فهم يقّدرون ويمجدون الكاتب الراحل الفذ ويفردون له وعنه الكتابات المطولة 
والهامة عن فرادته وعن تميزه، دون اأن ي�سيفوا جملتنا العربية ال�سهيرة: بـ )اأن 
العجلة  يوقف  الت�سنيم  هذا  اأبدًا(.  مثله  البالد  تخلق  لن  العربي  الكاتب  هذا 
غير مق�سود  يكون  ربما  ت�ساوؤمي  ولفعل  الحياة،  في  �سيء  كل  لطبيعة  الطبيعية 
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اتفق  فقد  الالحق  الكاتب  فعل  فمهما  قادم؛  مبدع  لكل  ل  ومعطِّ محِبط  ولكنه 
الجميع على اأنه لن يعبر خط الكاتب ال�سابق مهما فعل.

لعل هذا الأمر يعود اإلى اأن دورة التجديد �سبابيًا في عالمنا العربي بطيئة 
اإلى حد كبير، فال ُي�سمح للقدرات ال�سابة بتولي زمام الأمور رغم قدراتهم العالية 
وتفوقهم. التراث والتقاليد العربية تر�سخت على تمجيد الأب وتقدم الأكبر �سنًا، 

وعلى تاأجيل دفع الإبن اأو ال�ساب اإلى مجالت القيادة بكل تنوعاتها.

• »معار�شة ثقافية« هل هذا م�شطلح جديد؟
د بها ذاك الوعي الثقافي الذي يتخذ مواقف معينة  المعار�سة الثقافية ُيق�سَ
فالحراك  للثقافة،  ال�سليم  الم�سار  توؤثر على  اأمور  اإجمالي �سد  ثقافي  اإطار  في 
اأمور الفن والثقافة ل غبار عليها، وغياب  الثقافي وتلك المعار�سة ال�سلمية في 
الوعي بقيمة تلك المعار�سة الثقافية وبكونها تختلف عن المعار�سة ال�سيا�سية، 
الأفكار  من  حزمة  اأو  فكرة  خلف  واإنما  وجماعة  حزب  خلف  تتمتر�س  ل  واأنها 
المحترم  الحقيقي  الحوار  الأفكار هو  للتعامل مع  اأف�سل طريقة  واأن  الم�سالمة، 

الذي ل ي�سعى لإق�ساء الآخر اأو تهمي�س الأقلية. 

عقود،  عبر  والمريرة  الطويلة  العربية  التجربة  هذه  بعد  العتراف  علينا 
ف�سلها  اأثبتت  قد  المتع�سفة،  و»الرقابات«  والت�سييق  الثقافي  المنع  تكاليف  باأن 
والبيانات  المعلومات  معظم  على  الح�سول  واإمكانية  الحديث  التوا�سل  اأمام 
كل  متابعة  في  الحرية  منح  في  التاأخر  واأن  زر،  ب�سربة  افترا�سيًا  والمطبوعات 
الختيار،  حقه  ومن  الر�سد  �سن  اإلى  و�سل  قد  المجتمع  اأن  وتجاهل  الثقافات 
�سيجعل هوؤلء المحرومون من حرية الثقافة ي�ستقطبون منابع م�سوهة في قيمتها 

الثقافية، فقط لأنها ممنوعة وغير متاحة.

نحن اأي�سًا اأمام خطر يت�سلل بنعومة ومكر ويتر�سد البنى الثقافية في العالم 
العربي، والأخطار والأخطاء من �سنيعتنا نحن في المقام الأول، قبل اإزاحتها بكل 
ب�ساطة على اأنها موؤامرات خارجية واأجندات وتمويالت اأجنبية، وقبل ابتكار كل 

الم�سطلحات الغليظة والبائ�سة دون اأن ن�سع يدنا على اأ�سل الداء بو�سوح.



االأدب واالإ�شــالح الثقــــايف

- 148 - املنتــــدى  278

وامل�شادرة؟ للمنع  بالفعل  العربية  الكتب  • اأتخ�شع 
منع الكتب بل حرقها له في التراث الأوروبي تاريخ مظلم وموؤلم من المعاناة 

الطويلة، ومعظم حالت حرق الكتب باءت بف�سل هدفها اإن اآجاًل اأو لحقًا.

في عالمنا العربي مازلنا راب�سين عند المحرمات الثالثة: الدين وال�سيا�سة 
اأن ممار�سة الحق في نقا�س  والجن�س في الأدب والفن. تظن ال�سلطة ال�سيا�سية 
الأمور الأيديولوجية ومعها الأخالقية هو خطر عليها، فت�سعى لل�سيطرة على الأمر 
مبكرًا باإيقاف اأو منع اأو م�سادرة كل ما �سيثير الزعازع. في المجال الديني ت�سيطر 
الديني ومعا�سرته.  الفكر  لتجديد  اأي محاولت  باحتكار وتوقيف  نف�سها  الحالة 
اأقرب  ومعا�سرة  اأكبر  لفهم  لتت�سع  الدينية  الهوية  تطوير  بين  كبير  فارق  هناك 
وبين التهديد بكون هذا التطوير هو مجرد ت�سويه اأو تدمير اأو تغييب، فال يفرقون 
بين الن�س الديني الثابت والممار�سة الإن�سانية للدين والمعامالت التي لبد اأن 

تتغير بتغير الزمان.

والحديث  القديم  التاريخ  عبر  عربيًا  المخجلة  الحالت  من  كثيرًا  راأينا 
اأي�سًا، ولعل قتل المفكر فرج فودة )1992�1945( في م�سر، هو حالة �سريحة 
عن  ولي�س  ال�سيا�سة  عن  الدين  ف�سل  عن  بفكرته  الديني  حواره  تتحمل  لم 
المجتمع، فعادته ال�سلطات الدينية، لي�سبح عر�سة للت�سفية. كذلك لم تتحمل 
اأبو زيد )2010�1943( و�سيقت عليه �سبل  اآراء ن�سر حامد  ال�سلطات الدينية 
يعا�سر  اأن  له  يجوز  ول  بالفعل  كافر  بكونه  بل  بالتكفير،  واتهمه  والحياة  العمل 
حين  محفوظ  نجيب  نن�سى  ول  المنفى.  اإلى  للذهاب  فا�سطر  الم�سلمة،  زوجته 
حاول �سخ�س جاهل بالأدب والكتابة والفن اأن يجز رقبته في ال�سارع، لأنه �سمع 
اإمام الم�سجد يخطب ويوعز بـ »ُكفرانية« هذا الكاتب؛ فترب�س له ليقتله دفاعًا 
لأ�سماء عديدة  والقائمة طويلة  وغيره  قبل عانى طه ح�سين  الإ�سالم، ومن  عن 

على مر التاريخ الحديث.

مو�سوع الكتابة عن الجن�س في العالم العربي اأ�سبح مع الوقت ل يثير قلقًا 
م�سابهًا لل�سيا�سة والدين، فهو م�ساألة تتعلق بالأخالق ول تهدد ال�سيا�سة اأو الدين 
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ب�سكل مبا�سر، وهو مو�سوع يمكن اإخ�ساعه لمراقبة الم�سنفات الفنية التي قد 
تجيز العمل اأو ل تجيزه، ليتعر�س العمل لرقابة اأخرى )بينية( بين الدول العربية.

الغريب في الأمر اأن منع الكتب قد �سار ب�سبب العنوان مثاًل اأو ب�سبب �سورة 
غالف الكتاب، من دون النظر في محتواه الذي ربما يخاطب وعيًا عاليًا وي�سعى 
لمناق�سة فكرة هي بعيدة تمامًا عن الإ�سفاف الجن�سي الجاهل باأمر الفن؛ بينما 
ت�سمح الرقابة ب�سهولة تداول الكتاب الب�سيط ال�سطحي الذي لن يثير اأي تفكير 
اأن كل �سيء متاح عبر الإنترنت في ملفات �سهلة  اأو نقا�س. وين�سون في النهاية 

التحميل والقراءة.
مدى انعزل االأدب العربي عن نظريه العاملي؟ اأي  • اإىل 

العربي  الأدب  باأن  �سوؤال  �سكل  في  المطروحة  المقولة  هذه  تاأكيد  يمكن 
انعزل عن نظيره العالمي بالفعل.

موقع الأدب العربي عالميًا في مكانة غير لئقة بنظيره مثاًل من دول اأميركا 
الالتينية، والحالت الفردية في الترجمة ل يمكن القيا�س عليها ب�سكل �سحيح. 
فرُحنا الكبير مثاًل بانت�سار »األف ليلة وليلة« في الغرب، ناأخذه ب�سرعة �سطحية 
كمن �سجل هدفًا في فريق مناف�س دون اأن ينتبه اأنهم �سجلوا في مرماه ع�سرات 

الأهداف.
وليلة«    ليلة  »األف  في  العربي  التراث  من  ا�ستفادا  البعيد  والعالم  الغرب 
تحديدًا عبر نهجين، الأول اإيجابي ويتمثل في ه�سمها من ِقَبل بع�س المبدعين 
غير  اأعمالهم  في  ظهرت  مبتكرة  فنية  عوالم  لخلق  منها  وال�ستفادة  الغربيين 
»الإكزوتيكية«  ال�سحرية  المتعة  خالل  من  �سلبية  �سورة  في  والثاني  العربية، 
التي ثّبتوها على الِكتاب وتوقفت عند التلذذ بعوالم الحريم والتهكم من �سلوك 

ال�سالطين.
على مدار اأكثر من ن�سف قرن، لم تنتبه لالأ�سف ال�سيا�سات العربية للدفع 
دعاوى  تِفّل  �سلمية  ناعمة  كقوة  الغرب  في  وا�ستخدامه  الهائل  الثقافي  بالدفق 
التفوق؛ فقد ركزت النظم العربية ال�سيا�سية الم�ستقلة وغير الم�ستقلة على ق�سور 
وقد  العقائدي،  ال�سعيد  على  خ�سو�سًا  الخ�سم،  اأر�س  في  مكا�سب  اأنها  ظنوا 
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ع�ست بنف�سي هذه التجربة هنا في الغرب قبل اأربعة عقود، حين جهزُت ملفات 
ثقافية على م�ستوى عاٍل من المنبع الثقافي النم�ساوي العريق، لأنقل �سورة قّيمة 
اأفت�س  اأن  المرموقة،  العربية  الدوريات  اإحدى  حديثة، فطلب مني رئي�س تحرير 

عن اأ�سخا�س نم�ساويين اعتنقوا الإ�سالم واأن اأ�سورهم واأجري معهم حوارات!

وقبل حوالي ربع قرن حاولُت الم�ساركة بتجهيز قائمة لترجمة اأهم روائع 
الأدب النم�ساوي اإلى العربية، اأر�سلت بالبريد الجوي لأكثر من ع�سرين دار ن�سر 
عربية على امتداد الوطن العربي، وكنت وقتها م�ستعدًا للعمل مجانًا بعد التاأكد 
ولو  وحيد  رد  اأي  ي�سلني  لم  لكن  منها،  عمل  بترجمة  للقيام  الن�سر  قبول  من 

بالرف�س اأو ال�سكر!

الأدب العربي لم ي�ستطع اتباع �سيا�سة ذكية حكيمة لي�ستفيد من تلك القوة 
الخارقة والناعمة لالأدب والفن وت�سويقها ب�سكل محترف، فكثير من ال�سيا�سات ل 
تريد اأ�ساًل ن�سر هذا الوعي في بلدانها، فكيف لها باأن ت�سوقه في الخارج. انعزل 
الأدب العربي عن الم�ساركة الحقيقية عالميًا، ليلقى الالمبالة ولت�ستغل كثير من 
دور الن�سر الغربية المو�سوعات التي ذكرتها اأعاله )الحريم وال�سالطين(؛ اأي 
الأ�سطوري وخ�سو�سًا  تاأتي من عالمنا  التي  الن�سوية  المو�سوعات  التركيز على 
تلك المليئة ببهارات ال�سالحية الغربية و�سور ا�سطهاد المراأة ومعها ال�سورة 
الأخرى للت�سلط ال�سيا�سي، لت�سدير ال�سورتين في الم�سهد الأدبي والجتماعي 

الغربي ومن قبلها ال�سيا�سي بالطبع.

العربية  الثقافية  الملحقيات  هذه  لكل  محرجة  اأخرى  �سورة  اأي�سًا  هناك 
عن  القا�سرة  الملحقيات  الغرب؛  دول  كل  في  توجد  التي  ال�سخمة  بميزانياتها 
الو�سل، فال  اأهم حلقات  باعتبارها  الواعية عن قرب  الم�سادة  ال�سورة  تقديم 
نجد الأ�سماء الأدبية والقامات الرفيعة حا�سرة في الملتقيات المهمة، بل هناك 
قوائم معظمها اأ�سماء واهنة لي�س لديها اأدنى قوة للتمثيل ول مكان لل�سباب الناب�س 
وتمثيلهم ال�سروري، وتلعب ال�سداقات ال�سيقة والمعارف اأدوار التمثيل الوا�سعة 
عليها، فتقدم واجهة بائ�سة للثقافة العربية. حتى اختيارات التمثيل المعاك�س من 
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لها،  حقيقية  قيمة  ل  الغربيين�  والأدباء  الفنانين  من  �اأي  البلدان  هذه  داخل 
للتملق  الفوتوغرافية  وال�سور  المديح  ومبالغات  م  ُتقدَّ التي  ال�سياحية  فال�سور 
والثقافي  الفني  التبادل  اإطار  في  عميقًا  حقيقيًا  توا�ساًل  تخلق  لن  التاريخي، 

ال�سامي.

الهتمام  بدور  الأ�سا�س  في  تقوم  الثقافية  الملحقيات  هذه  من  كثير 
اأما عن  اأمورهم،  لهم  وترتب  الغربية  الجامعات  اإلى  المبعوثين  بالدار�سين من 

ث ول حرج. الثقافة والأدب والفن فحدِّ

ع�ست في النم�سا �سبعة وثالثين عامًا ومررت بتجارب كثيرة معظمها موؤلم 
ومحرج ثقافيًا وفنيًا؛ فالم�سوؤولون الكبار المنوطون برعاية هذه الفنون الثقافية 
في الدول الغربية ل يقّدرون دور الأدب اأو الفن حقًا، ول يحيدون عن اتباع مناهج 

عتيقة تجهل مفاتيح التوا�سل الحقيقية.

في ال�سنوات القادمة �سينعزل الأدب العربي اأكثر، فال�سور النمطية الآتية 
على  فيه  مبالغ  بتركيز  �سديد  بخبث  الغرب  ي�ستغلها  العربية،  المنبع  بالد  من 
ال�سورة الإ�سالمية التي لم يتمكن اأحد من تقديمها اإلى الغرب بال�سكل ال�سلمي 
ال�سليم المنا�سب، باعتبارها ثقافة دينية في المقام الأول ل ثقافة دعوية، ثقافة 

دينية ل يحتاجها الغرب الذي تجاوزها ب�سنين �سوئية.

�سورة  الكثيرين  عند  �سوهت  الدين  با�سم  الطائ�سة  الرعناء  والحركات 
الدين ونقلته ليكون مرادفًا للعنف، و�ساعدت بذلك عن جهل وطي�س من مجابهتها 
بالحركات اليمينة المتطرفة التي ت�ساد لها في التجاه و�سبت الزيت على النار.

منه ب�شكل اأف�شل؟ واال�شتفادة  العامل  على  لالنفتاح  دور  ثمة  •هل 
العالم  من  اإليه  اأتت  التي  الخبرات  كل  وا�ستوعب  ا�ستفاد  الغربي  العالم 

ومنها ما اأتى من العالم العربي اأي�سًا.

اللغز الغريب هو اأن العالم العربي لم ي�ستطع لالآن اأن ي�ستفيد من كل هذه 
الخبرات التي تناثرت حول العالم والتي تريد اأن تقدم وتعيد بع�س الخبرات اإلى 
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البلد الأم، غالبًا ما يت�سم التعامل معه اإما بالمظهرية ال�سطحية والحتفاء المجاني 
اأذانًا  اأبدًا  يجد  ل  والتطبيق  الجد  وعند  بالدنا(،  من  )ابن  اأنه  باعتبار  بال�سكل 
المادية  اللتزامات  وتوفير  ما  تجربة  ل�ستقالل  المتاح  الحرية  فمقدار  �ساغية، 
لها يلقى �سعوبات كثيرة، لذلك كثيرًا ما تلجاأ تلك الدول العربية للتعامل مع ما 
ي�سمونهم الخبراء الأجانب ومعاملتهم معاملة محترمة ماديًا ومعنويًا، مقابل ابن 
ببلده وتاريخه وعاداته وتقاليده وكل ثقافته،  الدقيقة  البلد، رغم معرفة الأخير 

مما يطرد هذه الكفاءات طردًا ثانيًا، فال يتم ال�ستعانة ل بخبرة ول بتجربة.

لذلك في كثير من الأحيان ما ي�سطر هوؤلء الخبراء والعلماء والمثقفين 
اأن جهدهم  واعتبار  فيها  يعي�سون  التي  المجتمعات  واإفادة  البقاء حيث هم  اإلى 

يخدم الإن�سانية ب�سكل عام!

اأعي�س في اأوروبا منذ 37 �سنة واأعرف كيف يتعاملون هنا مع مو�سوع الثقافة 
منذ مولد الطفل الذي يدركون اأنه يعي ويتعلم وي�ستوعب، واأن له ثقافته التي تقدم 
المدر�سة وما بعدها. كل �سخ�س  الأمر في  واللعب، وي�ستمر  اللهو  له من خالل 
يقدم فكرة ُيثاب عليها وعلى اأقل تقدير بالحوار الجاد. هنا خلف »اللهو« ثقافة، 
والتعليم يعتمد على التفكير والنقا�س والحوار، ل مجال للحفظ الأعمى، لأن كل 

�سيء متاح في الكتب وفي اأجهزة الكمبيوتر يمكن مراجعته بكل ي�سر ودقة.

نحن في عالمنا العربي في حاجة لمجتمع قارئ، ل يخاف من اأي كتاب، 
فللمواطن الحق في اختيار ثقافته الذهنية الم�ستقلة في اإطار الحرية ال�سخ�سية 

وعدم الإ�سرار بالمجتمع.

عالمنا العربي في حاجة لفتح الحدود الثقافية الداخلية والبينية لحوارات 
اأو  غ�سب  دون  بالحجة  والحجة  بالفكرة  الفكرة  ومجابهة  خوف،  دون  م�ستمرة 
لحوارات  مجالت  يفتح  العربية  للدول  البيني  الحوار  لعل  اإق�ساء.  محاولت 

داخلية ثرية واثقة ومحترمة.

فهل يمكننا اأن نتوا�سل ثقافيًا في عالمنا العربي الوا�سع بالحوار ون�سارك 
في الح�سارة؟
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تحوالت الواقع العربي في تجربتي

�شميحة خري�س*
امتداد  وعلى  �سعيد  من  اأكرث  على  العربي  والتقهقر  التداعي  مرحلة  جيلي  �سهد 
التنمية  تراجع  راقبنا  لقد  احلياة.  على  وعينا  منذ  الأزمات  وتوالت  العربية،  اجلغرافيا 
ر  حت�سّ من  ق�سرة  ذات  ورق،  من  وكاأنها  مدننا  وكانت  العربي،  عاملنا  يف  اأ�سكالها  بكافة 
اجتماعيًا،  التنوير  ا�ساءات  انح�سرت  فكري.  وفراغ  وجتهيل  جهل  وراءه  يرزح  وهمي 
ِربت جتربتنا يف مقتل، فلم نفلح يف حتقيق دميقراطية حقيقية، ورهنا اإرادتنا  و�سيا�سيًا �سُ
ال�سيا�سية جلهات خارجية يف الأغلب الأعم، ومل نك�سب معركتنا مع الحتالل لقلب العروبة 
فل�سطني، كما خ�سرنا املعركة الفكرية ل�سالح جمود عمق اأزماتنا، ثم فتحنا الباب على 
م�سراعيه للخالفات حّد الحرتاب، بل وقمنا بتدمري ما اأجنزناه من بناء املدن باأ�سلحتنا.
تبدو ال�سورة قامتة باعثة على الياأ�س، ولكننا كُكّتاب ل منلك ترف ال�ست�سالم، ول 
يحق لنا رفع اأيدينا معلنني انتهاء املعركة. ففي كل الأحوال املعركة ع�سرية، لأن ال�سيا�سيني 
بل و�سنعوا وهمًا ي�سّورهم  املثقفني،  اإق�ساء  به متكنوا من  ي�ستهان  وعلى مدى زمني ل 
الت�سور،  هذا  والعامة  اجلماهري  وتبّنت  احلياة.  جممل  يف  �سيئًا  تغرّي  ل  اإ�سافة  وكاأنهم 
وعّززه املثقفون اأنف�سهم، لأن البع�س تخلوا عن اأدوارهم، واآخرون غرّيوا خنادقهم ملنافع 

�سخ�سية، والبقية �سمتوا يف اأبراج معزولة.
اأوًل، فجبهته  نف�سه  على عدة جبهات؛  اإنها  هّينة،  لي�ست  املثقف  معركة  فاإن  لهذا 
حتاول  التي  والقمعية  ال�سيا�سية  ال�سلطات  هناك  ثم  ترتيب.  اإعادة  اإىل  حتتاج  الداخلية 
حتييده، فعلى مدى �سنوات مل تتم ال�ستعانة باملثقف حلّل الأزمات، ويف حالت نادرة حدث 
ذلك ب�سروط ال�سلطة ووفق مقايي�سها، ل وفق روؤية املثقف واقرتاحاته. ثم اإن اجلماهري 
فقدت ثقتها بقدراته بل وت�سّكك مبقا�سده، ول ت�سلم نف�سها ب�سهولة ل�سماعه بينما تن�ساع 

لأفكار مدمرة جتتاحها بي�سر.

*  كاتبة روائية واإعالمية/الأردن.
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اجلانب الأكرث خطورة هو ان�سالخ املثقفني عن واقعهم وتخليهم طوعًا وكرهًا عن 
اأدوارهم، كاأنهم ا�ست�سعروا اخللل الذي حدث يف البنية الثقافية، واأ�سيبوا بالآفات التي 
نق�س  يعرتيها  والتي  الدقيقة  وا�سح من خالل حتليالتهم غري  وهذا  نالت جمتمعاتهم. 
فادح، وعجزهم عن اعتناق قيم احلوار وقبول الختالف، وتخندقهم وراء متاري�س فكرية 
جامدة، واأحيانًا ا�سطفافهم اإىل جانب الظلم والقهر، وان�سياعهم ملختلف اجلهات فاإذا 
الإمالءات  تلك  من  خالية  للمثقف  اأجندة خا�سة  توجد  ول  الي�سار،  فاإنه  اليمني  يكن  مل 

وقادرة على ت�سكيل العقل العربي بامتياز. 
اأقل  على  اإنتاجهم،  يوا�سلون  املبدعني  فاإن  القامتة،  الرمادية  ال�سورة  هذه  رغم 
الأزمنة،  لتبدل  الرا�سد  وقفة  الرواية  ولعل  تاريخية ع�سيبة،  تقدير ك�سهود على مرحلة 
فهي اأكرث اأ�سناف الإبداع قدرة على التقاط كل هذه املتغريات وت�سويرها كاأدلة جنائية، 

ميكن للجيل القادم اأن يحا�سب من خاللها مرحلتنا وتاريخنا.
حظيت �سخ�سيًا ككاتبة رواية ب�سيء ي�سري من تلك املنحة عرب تنقلي يف الأماكن، 
كتبت روايات مل تلتزم مبكان جغرايف واحد، بل اإنها �سافرت بي اأحيانًا اإىل اأماكن جديدة 
مل اأزرها، فاأعاجلها م�ستعينة بالبحث والدرا�سة، توقًا اإىل تو�سيع اآفاق الفكرة، يف ماولة 
جعل النت�ساب العربي اإىل الإن�سانية ا�ستحقاقًا حقيقيًا، فنحن ل�سنا يف معزل عن كل ما 
ي�سيب العامل، بل اإن ترابط الأ�سباب وامل�سببات يت�سح اأكرث كلما و�ّسعنا دائرة التق�سي 

والروؤيا.
 لعلنا بهذا نخطو خطوة خجلى نحو النفتاح والتخل�س من جمود الإرث، فال ندين 
الرتاث ولكن ل نغرق فيه، بل نتمكن من معاجلته بقراءته جيدًا وتقييمه بعيون معا�سرة. 
دقيق  نقدي  تفح�س  هناك  يكن  مل  الآن  وحتى  الن�س،  على  و�سمها  الأماكن  تركت  لقد 
لهذا التاأثر والتاأثري، مل يتم اللتفات ملدى العمق الذي متنحه لنا اجلغرافيا والحتكاك 
دون  الغرب  من  القرتاب  م�ساألة  معاجلة  من  الن�سو�س  عرب  متكنا  فهل  بالثقافات، 
ت�سوراتنا امل�سبقة؟ واإىل اأي حد توؤثر تلك التجربة يف فهم الآخر؟ بل واإىل اأي حد ميكننا 

تقدمي اأنف�سنا على الوجه ال�سحيح واإي�سال �سوتنا والتعبري عن هويتنا؟
اأن العامل كله منتظم يف حبل واحد، ولن نتمكن من معاجلة خ�سائرنا دون  اآمنت 
فهم ال�سورة كاملة، وهذا اأ�سعف الإميان للمثقف الذي يعاين يف اإيجاد طريقة كي ي�ساهم 
عن  باحثني  بالكتابة  ننحت  نحن  وها  وموقعه.  مكانه  يف  كل  العربي،  امل�سار  ت�سحيح  يف 

ب�سي�س من الأمل.
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هالة البدري*

محظوظة بالميالد بعد ثورة يوليو 1952 ب�سنوات قليلة،  و�سط مناخ ثوري 
وال�سحة  التعليم  نوعية على �سعيد  نقلة  المجتمع  تنقل  بتغيرات  كبيرة  واأحالم 
وخروج المراأة للعمل وتحقيق انت�سارات في قوانين الأ�سرة وبناء الم�سانع وفتح 
فر�س جديدة للعمل، لكننا فوجئنا بالنك�سة التي األقت بظلها على كل �سيء حتى 
على حياتي ك�سبية يافعة. بعد �سنوات كثيرة ومنذ لحظة دخولي العمل ال�سحفي 
وا�ستغالي بالكتابة في الأدب اأدركت م�سوؤوليتي عن ن�سر الوعي بين النا�س، في 
وقت عانى فيه المجتمع من احتالل اأر�سه ونق�س موارده القت�سادية وتحويلها 
من  الديمقراطية  عن  الدفاع  واأ�سبح  التنمية،  اإلى  ولي�س  الحربي  المجهود  اإلى 

وجهة نظر ال�سلطات طرفًا ل يجب اأن نن�سغل به.
نظرت ال�سلطات المتعاقبة اإلى حرية المثقف في نقل الوعي للنا�س نظرة 
لتفادي  الرمز  اإلى  المبدع  ولجاأ  والنفتاح،  القمع  بين  وتراوحت  وت�سكك  ريبة 
الم�سادرة اأو ال�سجن، وبالفعل �سجن عدد كبير من المثقفين في م�سر ودافعوا 
مو�سوعًا  كانت  للنا�س  اإنتاجهم  و�سول  فكرة  لكن  الوقت  ذات  في  التجربة  عن 
اآخر. في �سنوات �سابقة اأدى المثقف دورًا كبيرًا في بناء المجتمع وتحول اإلى رمز 
ويو�سف  ح�سين  طه  نذكر  زلنا  وما  ال�سباب،  بين  التنوير  حول  اأفكاره  وانت�سرت 
وغيرهم  والعقاد  العالم  اأمين  ومحمود  عو�س  ولوي�س  الحكيم  وتوفيق  اإدري�س 
من الرموز، ثم اختفت الرموز الجديدة عن عمد في اأجيال تالية واأ�سبح اإنتاج 

المثقف للنخبة وحدها ول ي�سل اإلى ال�سارع.

*  كاتبة روائية واإعالمية/م�سر.
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ربما اأبرز مثال هو تحويل الكاتب الكبير نجيب محفوظ بعد ح�سوله على 
جائزة نوبل اإلى رمز جامد؛ تمثال نعبده ول نتفاعل معه. لم ي�ساأله اأحد عن اأزمة 
التعليم اأو اأزمة الهوية اأو حتى راأيه في اأزمة الموا�سالت. بنينا التمثال واكتفينا 
بهذا. عزلناه. وربما يكون من ح�سن حظ نجيب محفوظ اأن معظم اأعماله قد تحولت 

اإلى اأفالم �سينمائية فو�سلت اأفكاره اأو بع�سها اإلى قاعدة عري�سة من الب�سر.

اإلى الدفاع عن الهوية  انتقل المثقف من مرحلة الدفاع عن الديمقراطية 
ولكل  جماعة  لكل  المميزة  العنا�سر  لطم�س  وا�ستهدافها  العولمة  �سد ظاهرة 
�سعب، وتغييب الروح الوطنية بغر�س تحويل الب�سر اإلى قوالب وقطيع ي�سهل اقتياده 
نحو م�سالح ال�سركات متعددة الجن�سيات والدول ال�ستعمارية. وعاد ال�ستعمار 
ب�سورة مغايرة ل تحتاج اإلى وجود ع�سكري اإل اإذا لزم الأمر، وراأينا كيف ُتدمر 

الآثار وُتمحى لغات من الوجود لتتم الهيمنة الكاملة على مقدرات ال�سعوب.

وق�سة  واحدة  المالب�س  �سنجد  ال�سن  نف�س  �سباب من  اأخذنا ع�سرة  )اإذا 
ال�سعر واحدة وطريقة الحديث والحركة واحدة وكذلك ال�سلوك، و�سوف يتعالى 
كل منهم على اللغة العربية ويتحدث معظم الوقت بالإنجليزية اأو الفرن�سية ربما 
ب�سورة اأقل( انعك�ست العولمة على فهمه واإدراكه لهويته وتم�سكه بها وراأينا �سورًا 

عديدة لعدم النتماء.

وظهرت  الأعمال  معظم  في  الهوية  عن  بالدفاع  العربي  المبدع  ان�سغل 
موجات من الرواية التاريخية لتكون بدياًل للتاأريخ الذي تكتبه ال�سلطات ويكتبه 
المنت�سر، ودائمًا ما اأ�سرب المثل بم�سهد دخول الجنود الفرن�سيين اإلى �ساحة 
راأى  ل�سرخة طفل  يلتفت  لم  لكنه  ببراعة،  الجبرتي  كتبه  الذي  الأزهر  الجامع 
والده يقتل. راآها المبدع وراأى ع�سرات الم�ساهد التي اأهملها الموؤرخ وكان �سوت 

النا�س و�سوت ال�سعب. 
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وحين ثارت ال�سعوب العربية عام 2011 بحثًا عن العي�س والحرية والعدالة 
الجتماعية فوجئ المثقف بالوعي الجماهيري بحركة التاريخ وقدرة النا�س على 
الظلم  �سد  لالنتفا�س  النا�س  حاجة  ا�ستغالل  عن  النظر  وب�سرف  المواجهة، 
و�سرقة الثورة واإحداث الفو�سى فقد اكت�سف المثقف حقيقة اأن مجهوده لم ي�سع 
هباًء واأن النا�س في ال�سارع يعرفون عن اإنتاجه اأكثر كثيرًا مما يعرفه عن مدى 

و�سوله للنا�س ب�سبب عدم وجود اإح�سائيات علمية تر�سد هذا.

العالم  في  الوعي  م�ستوى  لرفع  دورهم  �سياأخذون  اأنهم  المثقفون  وت�سور 
العربي لكن ما حدث هو اأكبر عملية تهمي�س حدثت على مدار العقود الما�سية، فال 
اأحد يريد اإيقاظ الوعي. اختفى المثقفون تمامًا من ال�سا�سات وتمت محا�سرتهم 

بممنوعات ورقابة اأعلى واتهموا باإثارة الفتنة وتم الت�سكيك في وطنيتهم اأي�سًا. 

مع الأ�سف ل تدرك ال�سلطات نتائج تغييب دور المثقف عن ال�ساحة وتف�سل 
الحلول الأمنية. ولنا في التجربة الم�سرية بعد ثورة يوليو 1952 مثال حي على 
هذا. فقد بنيت الدولة باقتدار هيئة ق�سور الثقافة التي اأن�ساأت بدورها ق�سورًا 
الجغرافية  الرقعة  على  والكبيرة  ال�سغيرة  والمدن  القرى  مختلف  في  ثقافية 
الت�سكيلي  الفن  ومعار�س  والمكتبات  المو�سيقى  فيها  وقدمت  كلها،  الم�سرية 
روادها  وقابل  وال�سعرية،  الروائية  والأعمال  الكتب  وناق�ست  والغناء  والم�سرح 
الق�سور  هذه  وكانت  والمفكرين،  والُكتاب  الت�سكيليين  والفنانين  المو�سيقيين 
المتطرف  الفكر  بالتنوير  يواجه  الذي  للدولة  ال�سيا�سي  الثقافي  الذراع  بمثابة 
بل  المجتمع،  �سد  �سالحًا  يم�سك  لن  ير�سم  اأو  يعزف  من  نظرية  على  اعتمادًا 

يم�سكه �سد اأعداء الوطن ول يتحول بالتالي اإلى اإرهابي. 

لكن ما حدث بعد ذلك اأن اأهملت هذه الق�سور ل�سالح المهرجانات ولم 
تعد تر�سد لها الميزانيات الكافية لأداء دورها. وامتد الأمر اأي�سًا بالت�سييق على 
الحرية لأن الثقافة ل تنتع�س بدون حرية، وكانت النتيجة اأن ان�سرف النا�س عنها 

ولم تعد الخدمة مقدمة اإليهم كما ينبغي.
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ماذا عن تجربتي؟
ع�ست بالميالد في مناخ ثوري قومي واأ�سرة مثقفة ريا�سية �ساهمت ب�سكل 
اأ�سا�سي في وعيي بحركة المجتمع، وانخراطي في فريق �سباحة، وبم�ساعدة اأب 
اأ�سرة محافظة، مما  اأ�سرة متح�سرة متحررة واأم ريفية من  قا�سي قاهري من 
مكنني ب�سرعة من فهم تناق�سات الأن�ساق الثقافية التي تحكم حركة المجتمع. 

والتعرف على الخ�سو�سية في كل ن�سق وتنوعها. 

القومية  اإلى  فانحزت  الكبرى  الق�سايا  اإدراك  على  الوعي  هذا  �ساعدني 
الجتماعية  التحديات  اأن  بب�ساطة  واكت�سفت  الجتماعي،  والعدل  العربية 
ك�سف  في  للمبدع  حادًا  اإغراًء  تمثل  العربي  الواقع  في  والثقافية  وال�سيا�سية 
الم�ستور والم�سكوت عنه في هذا الواقع، بتحولته التي تبدو طبيعية في مظهرها 
�سديدة الت�سوه في العمق، وهو ما يحاول المجتمع باأطيافه المتعددة الت�ستر عليها 

كل ح�سب ثقافته وبيئته و�سجاعته في مواجهة هذه المتغيرات. 

ك�سفت ثورة يوليو تطلع البرجوازية ال�سغيرة لل�سعود اإلى الطبقات العليا 
ب�سرعة وانتهازية لتحل محل الأر�ستقراطية، التي تم الإطاحة بها دون امتالك 
الخبرات اأو الأدوات الالزمة لهذا التحول وهو ما اأدى اإلى كوارث مجتمعية بعد 

ذلك.

مبدئيًا ل بد من التنويه اأن الإبداع ل ياأتي من الكتابة في مو�سوع بعينه، 
الإبداع ياأتي من فنية الكتابة، و�سواء اأكانت الكتابة عن الحب اأو الحرب فالأمر 
من  اأو  المريخ  من  ياأت  لم  الكاتب  ولأن  الكاتب،  تعبير  كيفية  هو  المهم  �سيان: 
على  المطروحة  الإن�سانية  الق�سايا  عن  معزول  غير  بال�سرورة  فهو  اآخر  كوكب 
كل الم�ستويات الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية، يقوم بتفكيكها واإعادة اإنتاجها 
ويعبر عنها مثل قطعة مو�سيقية عظيمة ناعمة تعزف في قاعة مكتظة بالنا�س، 
واإل تحولت كتابته اإلى من�سور ولي�س اإلى عمل فني. ولهذا كثيرًا ما تعجبني اأعمال 

مكتوبة في اإطار الفن للفن رغم اأني اأوؤمن اأن الفن ر�سالة. 
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�شباحون في بحر البراءة 
بين  البطولة  معنى  عن  ت�ساءلت  قمقم«  في  »ال�سباحة  الأولى  روايتي  في 
فريق ريا�سي يقوده مدرب ديكتاتور اإلى الفوز بعد اأن �سرق روح اأفراده الإن�سانية 
وعودهم الطاعة الكاملة، ثم يفاجئ الجميع بهزيمة 1967 مما يدفعهم لمحا�سبة 
الجيل ال�سابق عن النتائج التي و�سلوا اإليها على كل الأ�سعدة. كتبت هذه الرواية 
لأني اأعرف عالم الفرق الريا�سية جيدًا كبطلة �سباحة، وعبرت من خالل كابتن 
بع�س  و�سكك  ع�سقوه،  الذين  والنا�س  النا�سر  عبد  جمال  بين  جرى  عما  فكري 
النقاد في خفة قلم ابنة الع�سرين في التعبير بهدوء عما تفعله الديكتاتورية وقالوا 
اإن ال�سدفة ربما لعبت دورًا في هذا، لكنها لم تكن ال�سدفة بل ما ع�سته كالعبة 
للمرة  اكت�سف  اأكتوبر  حرب  قامت  فلما  ليفوز،  الطاعة  عليه  ُفر�سْت  فريق  في 
الثامنة  في  �ساب  فيه  يعطي  الذي  النادي  اأ�سوار  العالم خارج  الأولى في حياته 

ع�سرة من عمره حياته للوطن.

م�شر الحبيبة
الذي  الم�سري  الإن�سان  روح  »منتهى« عن  الثانية  روايتي  اأبحث في  رحت 
يغني ويبدع رغم الهزائم المتتالية ورغم ما مر به من تاريخ الظلم وال�ستعباد، 
روحه التي تنبع من ثقافة خا�سة وح�سارة خا�سة ممتدة رغم اأنها تغيم اأحيانًا. 
اخترت قرية متخيلة في ريف الدلتا وكتبت عن تحولت المجتمع منذ مطلع القرن 
اأزمة مار�س 1954، والتي  الع�سرين في الفترة من الحرب العالمية الأولى حتى 
كان من نتائجها منع كل من ال�سيوعيين والإخوان الم�سلمين من ممار�سة دورهم 

ال�سيا�سي واإق�سائهم من م�سهد العمل العام. 

�ساعدني م�سرح الأحداث على و�سع يدي على الكثير من الجراح واأي�سًا على 
الأ�سيل في تركيب هذا الإن�سان. تبداأ الرواية بم�سهد في دوار عمدة المنتهى يعود 
فيه البن ر�سدي جريحًا من حرب 1948 اأثناء الهدنة، وحين ي�سحو اأهل البيت 
البيت في  اإلى  اأن هناك مت�سلاًل دخل  العمدة  على دخوله المفاجئ يكت�سف طه 
غفلة ليواقع الخادمة روايح وتنمو الرواية متتبعة طبقة اأثرياء الريف والفالحين 
حظر  يفر�سون  الذين  الهجانة  و�سلطة  ناحية،  من  الإنجليز  �سلطة  ومواجهة 
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التجوال في القرية من ناحية اأخرى. وقد مكنني امتداد زمن الرواية من الو�سول 
الجتماعي  الواقع  وبين  بينهم  الربط  ومن  لأبطالها  المجردة  الإن�سانية  للروح 
وال�سيا�سي. واأنا اأر�سد محاولت محو الذاكرة التي تتم بداأب لالإن�سان الم�سري 
الذي قدم اآلف ال�سهداء حتى خارج اأر�سه، وتخيلت اأن هوؤلء ال�سهداء يزورون 
المنتهى في �سكل �سرب ع�سافير خ�سراء كل منها له عينا اأحد �سهداء القرية 

ليذكروهم بت�سحياتهم ويطالبوهم بالثورة.

مت�سلة  ب�سورة  »منتهى«  لرواية  المكملة  الآن«  »لي�س  روايتي  في  تتبعت 
ورف�سه  المجتمع  على  وتاأثيره  الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  اآن  في  ومنف�سلة 
للتطبيع مع العدو رغم ال�سغوط الهائلة لتطويع الإرادة ال�سعبية. وتك�سف الرواية 
عالقة اأهالي قرية المنتهى بال�سلطة وردود اأفعالهم عما يدور من تزوير للتاريخ 
و�سورة الواقع اأي�سًا. اخترت بطاًل رف�س الر�ساع من اأمه وا�سترط المالك الذي 
جاء لها في الحلم حتى يعي�س الطفل اأن تر�سعه كل يوم امراأة مختلفة من ن�ساء 

القرية، فاأ�سبح ابن الجميع.

تحرك اأبطالي على الم�ستوى المكاني بين �سيناء التي يجري بها ال�سراع 
لتحرير الأر�س، والقرية التي يحتدم فيها ال�سراع حول عالم ال�ستهالك الذي 
عمدة  ابن  الم�سيلحي  محمود  اللواء  بطلي  ويلجاأ  القت�سادي.  النفتاح  اأوجده 
التطبيع،  اعترا�سه على  ب�سبب  الذاكرة  اأفقده  العائد من حادث مدّبر  المنتهى 
ومن خاللها نتعرف على موقفه وموقف القرية من الكثير من الق�سايا المطروحة 
على الم�ستوى الجتماعي والثقافي. ويمثل محمود بحالته هذه محاولة ل�ستعادة 

الأمة لذاكرتها وتاريخها وبطلها الذي باإ�سابته ل ي�ستطيع قيادتها الآن. 

بالد االأ�شرار 

 في روايتي »امراأة ما« اأردت اأن اأكتب عن احتراق الداخل من فزع المعرفة 
بحقيقة الخواء من عدم التحقق الإن�ساني والكتمال، وراأيت اأن في الحب وحده 
حب  ق�سة  فكرتي  عن  للتعبير  اخترت  لهذا  نا�سعة.  الحقيقة  تظهر  الموت  كما 
يعرفان  اأنهما  خاللها  من  يكت�سفان  متزوجة  وامراأة  متزوج  رجل  بين  محرمة 
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ال�سهوة العارمة للحياة للمرة الأولى، وي�سران على الو�سول اإلى التحقق الإن�ساني 
يلتقيا؟  اأن  قبل  �سنعاها  التي  م�سوؤولياتهما  عن  يتخليان  كيف  لكن  الم�ستحيل، 
يخيرهما المجتمع بين اأمرين: اإما الإذعان لقوانينه ال�سارمة اأو التمرد والنبذ 
وبالتالي عدم تحقق الهوية. لتظهر لنا حالة النف�سام التي يعاني منها المثقف 

العربي بين رغباته الحقيقية غير المعلنة واإمكانيات تحقيقها.  
على  المجتمع  يتواطاأ  التي  ال�سائكة  الأ�سئلة  وعمر  ناهد  البطالن  يطرح 
وال�سري  الجتماعي  العلني  بين  الإن�سان  ازدواجية  فتنك�سف  عنها،  ال�سكوت 
الم�سكالت  هذه  جذور  اإلى  بالعودة  حتى  بينهما،  التوحيد  عن  والعجز  الذاتي، 
يفر�سه  الذي  الوجود  قانون  هو  الذات  على  النق�سام  لي�سبح  حلها،  ومحاولة 
المجتمع على اأفراده في �سعيهم الدائب لجعل الحياة ذات معنى، ب�سرط وحيد 

الإبقاء على �سرية ال�سري، والمحافظة ال�سكلية على العلني الجتماعي. 

فهل تبقى االزدواجية في الخا�س وحده؟ 
ليمتد الخا�س جدًا اإلى العام حين ت�سرب العراق باليورانيوم المن�سب ول 
ي�ستطيع بطل الرواية ال�سحفي عمر ماأمون اأن يكتب مقاًل ي�ستخدم فيه ما و�سل 
روبرت  الإنجليزي  لل�سحفي  مقال  ترجمة  اإلى  فيلجاأ  كاملة،  معلومات  من  اإليه 
في�سك وين�سر راأيه متخفيًا وراء الآخر حتى ل يتعر�س للم�سادرة. ونتعرف من 
خالل الرواية على الم�سكوت عنه الذي يحكم حياتنا وي�سيبنا بالعجز لأننا غير 

قادرين على مواجهته.
وعيًا  واأكثر  تمردًا  واأكثر  حرية  اأكثر  تكون  اأن  ت�ستطيع  �سخ�سيات  اخترت 
في التعامل مع ذواتها ومع مجتمعها، لكنها في ذات الوقت لها قيمها التي تتفق 
عازفة  ماجي  وروائي،  �سحفي  وعمر  اآثار  عالمة  ناهد  المجتمع:  قيم  مع  كثيرًا 
كل  ما�سي  تعدين.  مهند�س  م�سطفى  م�سر،  في  مولودة  اإيطالية  يونانية  بيانو 
التغيير والتاأمل  واإلى القدرة على  اإلى ال�ستقالل بدرجات مختلفة،  منهم ي�سير 
الكثير من عدم  اأثبتت  بها  التي مروا  التجربة  لكن  المنا�سبة،  المواقف  واتخاذ 
و�سوح الروؤيا واللتبا�س، وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار الذي يم�س حياة كل 
اأفرادها  يحاول  التي  الزواج  موؤ�س�سة  في  الموجود  الخراب  عن  وك�سفت  منهم، 
الحفاظ على الموؤ�س�سة القت�سادية الجتماعية حتى بالت�سحية بالعالقة الخا�سة 
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عالقتهم  على  ينعك�س  ما  وهو  بينهم،  الطبيعي  والتما�سك  وبالحب  لأفرادها 
بالمجتمع الخارجي والعالم المحيط.

واجهت في كتابة هذه الرواية ما ي�سبه تجربة اأبطالها، الكثير من الأ�سئلة 
حول ما تعر�ست له من تابوهات مقيمة في عقلي ول تغادره اإل بوعي و�سعوبة: 
لغة  اأت�سيد  واأنا  مظلمة  مياه  في  وخ�ست  وال�سيا�سة،  والدين  الجن�س  تابوهات 
ترددت  اأني  اأنكر  ول  ابتذال.  دون  عميقًا  والرجل  المراأة  م�ساعر  بك�سف  ت�سمح 
اأحيانًا ولجاأت للرمز في اأحيان اأخرى ولل�سعر اأي�سًا للهروب من العيون والأقالم 
المتر�سدة، لكني كنت اطمئن نف�سي كما فعل عمر بروايته واأجيب على اأ�سئلتي 
بروح مرحة تتفاءل بالم�ستقبل قائلة: حتى لو لم اأجد في م�سر �ساأجد في بيروت 
اأو في المغرب، �ستقبع في الأدراج اإلى اأن يحين ن�سرها، ولن اأغير منهجي لأخ�سع 

للظالم، اإذا لم اأ�ستطع ن�سرها هنا �ساأن�سرها في اأماكن اأخرى. 
ن�سرْت رواية »امراأة.. ما« اأول دار ن�سر عر�ستها عليها وهي دار الهالل، بعد 
اأن ن�سحت اللجنة الأولى بعدم ن�سرها حتى ل تواجه الدار م�ساكل الم�سادرة، 

فاأر�سلها الم�سوؤول اإلى لجنة اأخرى اأو�ست بن�سرها على الفور. 
من  العادي  القارئ  موقف  بين  ال�سا�سع  الفارق  هو  حقيقة  فاجاأني  ما 
اإذ اأخبرني عدد كبير من المثقفين، والُكتاب  الرواية، وموقف القارئ المثقف. 
ب�سفة خا�سة، بخ�سيتهم من خلط الأوراق بيني وبين بطلة الرواية وقال لي كل 
منهم على حدة اإنه يفهم دوافعي لكتابتها، لكنه يخ�سى من مواقف الآخرين، في 
حين لم ي�ساأل القارئ العادي اأي اأ�سئلة من هذا النوع، ولم ين�سغل اإل بما اأردت 
قوله بالفعل، وما م�ّس حياته، فاحتفى بها احتفاء خا�سًا وما زال يده�سني حتى 
الآن، ذلك اأنني فتحت جرحًا كان يبدو لي متقيحًا؛ فاإذا به يك�سف عن خلل يكاد 

يودي بالحياة نف�سها. لكن لم يتركني النقاد.
يواجها  التي  ال�سغوط  على  تزيد  �سغوط  الكاتبة  المراأة  على  تقع  هكذا 
الكاتب في معركته مع الحرية، وبالتالي الرقابة الداخلية التي قلما ننجو منها. 
في  تع�س�س  التي  وال�سيا�سية  الأخالقية  الزدواجية  ف�سحت  النهاية  في  لكني 

المجتمع المعا�سر. 
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اإلى بغداد
ع�ست في مدينة بغداد ما يقرب من �ست �سنوات، جبت فيها العراق �سماًل 
الذي  الإن�سان  من  واقتربت  وتقاليدهم،  اأهله  وعادات  تاريخه  ودر�ست  وجنوبًا 
عا�س على هذه الأر�س ولم�ست اأفراحه وانك�ساراته فاأحببته، وظلت روحي معلقة 
التي  الفترة  في  واجه  وما  المجتمع  لهذا  جرى  ما  على  مغلق  و�سدري  بالمكان 
ع�ست فيها هناك، واأثبت لي الزمن اأن اأحداث هذه الفترة هي جذور لكل ما حدث 
في المنطقة العربية كلها في ت�سعينات القرن الما�سي وع�سرية وع�سرينية  القرن 
الحالي، التي ل يمكن فهمها اإل بالعودة للواقع العراقي ال�سامي الم�سري وعالقته 
بالغرب وبالوليات المتحدة الأمريكية واإ�سرائيل، فعدت اإليها اأكتب تفا�سيل ما 
راأيته هناك ونزلت التفا�سيل من ذاكرتي منهمرة كالمطر الذي بداأ به ال�سياب 

ق�سيدته ال�سهيرة اأن�سودة المطر. »مطر مطر مطر �سيع�سب العراق بالمطر«.
العراقية  بالحرب:  مرتبطًا  اإل  ذكرها  ياأتي  ل  بغداد  اأن  لحظت  اأن  بعد 
الإيرانية، العراقية الكويتية، العراقية الأمريكية، قررت الكتابة عن هذا الإن�سان 
الذي �سنع بغداد الح�سارة المتراكمة على مر الأزمان �سومرية واأكدية وبابلية 
واآ�سورية وعربية. رحت اأكتب عن النا�س ورائحة نهر دجلة و�سواء ال�سمك البني 
تمتد  التي  الأهوار  وعن  الفرات،  �سفتي  بطول  ال�سافانا  وح�سائ�س  �سفتيه  على 
في الحو�س الجنوبي للنهرين، والتي �سيدت بيوتها من اأعواد الق�سب فتبدو من 
اأبحث عن مرجانة وعلي  بعيد كاأنها ع�س طائر خرافي فوق �سطح الماء. رحت 
بابا وق�سر هارون الر�سيد وزبيدة وزرت العتبات المقد�سة وغرقت في تمردات 
�سقائق  وعرفت  الخلود  ونبتة  وجلجام�س  واأنكيدو  اأنليل  وعرفت  ونزقها  ع�ستار 
النعمان فوق جبال المو�سل، واأحببت الأكراد وتعاطفت مع ماأ�ساتهم التي بال حل 
اإل التم�سك بالدولة المتعددة الأعراق، و�سربت الروائح العراقية كلها حتى باتت 

تن�سح من جلدي.
التاريخ  هموم  يحمل  الذي  العميق  العراقي  الحزن  وعن  الغناء  عن  كتبت 
وذنوبه، والم�سرح الماأ�ساوي الذي يقام كل عام لتخليد جلد الذات اعترافًا بما 
اقترف في حق �سيدنا الح�سين وبيت اأهل النبي محمد عليه ال�سالم، وقلبي معلق 
باأم وحبيبة تنتظر عودة ابنها وحبيبها اإلى البيت، ثم عجنت هذا كله في رواية 
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بغداد« قدمت فيها �سخ�سيات م�سرية وعراقية وفل�سطينية  بعنوان »مطر على 
ومنا�سلين منفيين عرب من كل البالد، هاربين من قمع ال�سلطات التي تت�سدق 
بالحرية والديمقراطية في بالدهم اإلى منفى ت�سوروا اأنه اأكثر حرية وديمقراطية 
اأكثر فترات بغداد الحديثة ازدهارًا وتقلبًا، مجتمع يتغير م�ستعينًا  في فترة من 
العمال  �سواعد  بم�ساعدة  نه�سته  وتقوم  اأخرى،  وعنا�سر  البترول  قوامها  بثروة 
والفالحين الم�سريين حتى و�سل عدد العاملين الم�سريين بعد عام 1975 اإلى 
خم�سة ماليين عامل في وقت كان تعدد العراق ل يزيد على �ستة ع�سرة مليون 
الزهرة  تعمالن في مكتب مجلة  واأخرى عراقية  مواطن. اخترت بطلة م�سرية 

الم�سرية الذي يديره �سحفي م�سري مخ�سرم.

�سحفية  هي   اأنهار  ولماذا؟  خيون  اأنهار  اختفت  اأين  ب�سوؤال  الرواية  تبداأ 
اختفائها  مغزى  وراء  القارئ  ويلهث  ال�سيوعي،  الحزب  ع�سوة  �سيعية  عراقية 
وكذلك زمالوؤها في وكالة الأنباء وحلمي اأمين مدير المكتب، وتحاول زميلتها نورا 
�سليمان اأن تفهم كيف خدعت بما راأته حين و�سولها اإلى بغداد لأول مرة، كيف 
خطف عينيها بريق الحكم لجبهة من خم�سة اأحزاب وفائ�س ميزان المدفوعات 
لتتابع  اندفعت  وكيف  مكان،  كل  في  تبنى  التي  والمدار�س  والمزارع  والم�سانع 
انت�سارات هذا المجتمع حتى تك�سفت لها الحقيقة ذات نهار في م�سهد اإعدام، 
اإذ يقوم اأع�ساء كل م�ستوى تنظيمي بقتل المتهم من نف�س الم�ستوى الحزبي بعد 
اإلقائه من �سيارة نقلت الخونة بتعبيرهم اإلى ال�ستاد الريا�سي، الذي يجري فيه 

تنفيذ الإعدام بعد اأن و�سع كل منهم في جوال من اللون الأحمر. 

ر�سمت �سخ�سية اأنهار خيون ال�سحفية العراقية، القادمة من الجنوب مع 
اأ�سرتها هربًا من جحيم تعامل العائلة مع اأمها الف�سلية، والف�سلية هي المراأة 
التي تتزوج من عائلة قتيل قام اأخوها اأو ابن عمها اأو واحد من ع�سيرتها بقتله 
حتى تنجب �سبيًا بدياًل للقتيل ثم تعود اإلى اأهلها بعد اأن اأدت ما عليها من واجب. 
ورغم نبل الغاية لحل الم�سكلة بدًل من �سل�سلة الثاأر الأعمى، ي�سرب المثل بالمراأة 
الف�سلية في التعر�س لالإهانة والظلم حتى تقول المراأة دفاعًا عن نف�سها: لي�س 

اأني ف�سلية؟
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حتى  العذاب  ي�سومونها  القتيل  اأهل  بيت  في  نف�سها  اأنهار  اأم  تجد  هكذا 
اإلى بغداد،  اأن ينتقل بها وباأولده  تنجب الولد، لكنها حين تنجبه يختار زوجها 
حريتها  عن  ب�سرا�سة  وتدافع  الظالمة  وتقاليده  المجتمع  متحدية  اأنهار  فتن�ساأ 
وحرية اأفراد المجتمع كلهم، وتن�سم اإلى المعار�سة فتختفي في فترة قرر فيها 
العراق  داخل  البع�س  واختفى  العراقي،  ال�سيوعي  الحزب  �سرب  �سدام ح�سين 

وهرب البع�س اإلى المنافي.

تطرح الرواية كثيرًا من النماذج التي تنهار بالغربة والمنفى، فتتملق ال�سلطة 
التي تعي�س تحت كنفها وت�سيع الق�سية في�سبح الفل�سطيني الذي يعي�س في �سوريا 
له اأجندة مختلفة عن اأجندة الفل�سطيني الذي يعي�س في العراق اأو ليبيا، وتت�سرب 
الأ�سرار في المكتب الذي تحول اإلى واحة في هجير التفكك والغربة. ونتابع في 
الرواية حياة المنفيين واإدراكهم لحقيقة الأو�ساع التي ل تختلف كثيرًا عما تركوه 
في بالدهم فيبداأ البع�س البحث عن مكان في الهجير الأوروبي والأمريكي لمن 

ا�ستطاع.

حياة  على  نف�سه  الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  فر�س  الكتابة  نمو  ومع 
ال�سخ�سيات بزيارة ال�سادات للقد�س، وفر�ست الحرب العراقية الإيرانية نف�سها 
ور�سدت  الفار�سي.  العربي  ال�سراع  جذور  عن  القارئ  مع  اأت�ساءل  لتجعلني 
اأرجاء  بين  التطابق  حد  مت�سابهة  لي  بدت  التي  الأحداث  هذه  انعكا�س  الرواية 
العالم العربي على حياتنا، والتي امتدت لتف�سر ما يحدث ب�سرب المفاعل النووي 
العراقي وبداية ع�سر جديد للفجور ال�ستعماري واختالط الحق بالباطل  وو�سع 
يجبر  ما  وهو  الأمريكي،  ال�ستعمار  و�سندان  الديكتاتور  مطرقة  بين  المواطن 
الإن�سان الب�سيط على الدفاع عن الديكتاتور باعتباره دفاعًا عن الوطن، ورحت 
اأغني مع النا�س اأغنية حب للحياة وللمقاومة. العجيب اأني قابلت من اأق�سم لي اأنه 
يعرف اأنهار خيون �سخ�سيًا ويعرف عائلتها وع�سيرتها، ويعرف اإلى اأين هربت. 
على الرغم من اأن ال�سخ�سية من ن�سج خيالي ومعرفتي بالمجتمع وما يمور به من 

اأحداث واأ�سرار. 
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واإخفاء  الآخر  قبول  عدم  نتائج  ذلك  بعد  الروائية  اأعمالي  خالل   تابعت 
قدراته ومميزاته وتحويل كل ما يخ�سه اإلى �سر مطلق، وهو ما اأدى اإلى انق�سام 
المجتمعات اإلى مع اأو �سد، وعدم قدرة النا�س في كل المجالت على تعلم التعامل 
مع الآخر المختلف، وينطبق هذا بالتالي على الختالف الجتماعي والقت�سادي. 

والثاني  ال�سور«  »مدن  هو  الأول  عملين،  قدمت  العربي  الربيع  اأزمة  بعد 
في  �سيحدث  ماذا  القادم؟  هو  ما  يوم:  ذات  نف�سي  �ساألت  بيتي«.  في  »ن�ساء 
الم�ستبدة  القوى  هذه  �ستبقى  وهل  ال�سراع؟  �سكل  �سيكون  وكيف  الم�ستقبل؟ 
واأنا  الأ�سئلة  هذه  طرحت  ال�سعوب؟  مقدرات  في  تتحكم  طغيانها  في  م�ستمرة 
اإلى  اأحالمنا  و�سلت  وكيف  العربي،  الربيع  لثورات  حدث  ما  نتائج  من  غا�سبة 
�سقف ال�سماء ال�سابعة، ثم طردتنا كل ال�سماوات ب�سحكات �سيطانية ت�سخر من 
رغبتنا في المقاومة ومن اأوهامنا عن التغيير. توقفت ل�سنوات عن كتابة الأدب، 
وان�سغلت بمتابعة العمل ال�سحفي وبم�سوؤولياته وتر�سد التغييرات التي تتم على 
ال�ساحة الم�سرية والعربية والدولية، واأنا اأحاول اأن اأفهم ما جرى، ورحت اأدون 
فيها  قررت  لحظة  جاءت  ثم  اأحدها،  تنفيذ  على  اأجروؤ  لم  روائية  م�ساريع  عدة 
التخلي عن العمل ال�سحفي برمته والتفرغ لكتابة رواية اأ�سميتها بيني وبين نف�سي 
»رواية الغ�سب« بعد اأن تمكنت من ال�سيطرة عليه، حتى ل ت�سبح الرواية من�سورًا 
القارئ،  اأن ي�سيب  اأوًل قبل  �سيا�سيًا يقذف بالحمم في وجه الجميع وي�سيبني 

الذي لم يدافع بما يكفي عن ثورته وخدع ب�سورة هزلية.

رواية الغ�شب
طرحت ال�سوؤال عن القادم في الم�ستقبل البعيـد، وت�ســاءلت كيــف �ســيرون 
كله،  العالم  ي�سمل  زمانه  اأو  اأحدد مكانه  لم  عالمًا  وبنيت  زماننا؟  في  ما حدث 
تقف  المنت�سف  وفي  والبدائيين،  الفوقيين  طبقتين:  اإلى  المجتمع  فيه  ينق�سم 
الب�سر  هم  الفوقيون  البزرميط.  اأ�سميتها  بها  معترف  غير  حائرة  ثالثة  طبقة 
الذين تطوروا بالهند�سة الوراثية، وامتلكوا مميزات اأعلى للذكاء والقدرة البدنية، 
وال�ستمرار في الحياة لمدة اأطول تزيد على ثالثمائة وخم�سين �سنة. بالطبع لن 
يخفى على اأحد اأنهم هم من كانوا يمتلكون المال والنفوذ في فترة التحول. اأما 
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البدائيون فهم الب�سر الذين لم ي�ستطيعوا دفع نفقات الهند�سة الوراثية والتطور 
الجيني واكت�ساب مهارات اأعلى فبقوا على حالهم، ثم اأدركوا ميزة النقاء الطبيعي 
للعن�سر الب�سري وانحازوا لها، وتحولوا مع الوقت اإلى كائنات �سعيفة بالمقارنة 
بالفوقيين الذين تمكنوا من ال�سيطرة عليهم. وكلما مر الوقت ازدادت الهوة بين 
الجيني  التغير  ب�سبب  لي�س  الفجوة،  هذه  �سد  الم�ستحيل  من  واأ�سبح  الطبقتين 
البدائيون  ي�ستطيع  ل  العلوم  من  اأنواع  تطوير  على  قدرتهم  ب�سبب  ولكن  وحده، 
الو�سول اإليها من ناحية، وغير متاحة لهم نتائجها من ناحية ثانية. اإ�سافة اإلى 
عجز قدرتهم المالية عن تطوير مثل هذه العلوم ووقوف ال�سلطات حائاًل دونها 

من ناحية اأخرى، حتى تتزايد الهيمنة بمناهج اأكثر فاعلية.

اإلى المجتمعات ب�سيغة مختلفة هذه المرة اإل فيما يتعلق  عادت العبودية 
بالفن والحب، فلم ي�ستطع الفوقيون اإل اإنتاج قوالبًا واأنماطًا ت�سبه بع�سها، جامدة 
بال حياة ل يوجد بها طفرات الجنون و�سطحاته المالزمة للفن الراقي، واكتفوا 

بترك هذا المجال للبدائيين. 

عرف الفوقيون الحب ب�سيغة عملية طوروا فيها م�ساعر الو�سول لالنت�ساء، 
مدركين اأنهم لي�سوا في حاجة له ل�ستمرار النوع الذي يتم في المعامل لختيار 
نوع التفوق الجيني لأبنائهم، في حين تم�سك البدائيون بالم�ساعر الطبيعية التي 

لم تنقر�س.

كلمة  وهي  المجتمعات،  هذه  عرفته  الب�سر  من  ثالث  م�ستوى  البزرميط 
هم  هوؤلء  الأ�سول.  المختلطة  الحمامة  ومعناها  الحمام  مربي  من  ا�ستعرتها 
الب�سر الذين حاولوا التحول اإلى فوقيين وف�سلوا، ولم يعودوا اأنقياء وتم قهرهم 

ورف�س العتراف بهم من الطرفين.

تتبعت في هذا المجتمع رحلة المقاومة من خالل ق�سة حب تدور بين �سابين 
من العلماء البدائيين هما ميرا واآدم وزمالئهما في مبنى الحياة، الذي ي�سم في 
باطنه تحت الأر�س مركز جماعة القبو ال�سرية الثورية المعار�سة لحكم الفوقيين 
عبر الأزمان، وهو ما اأتاح للقارئ التعرف على الأبحاث الجديدة التي تعيد قراءة 
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تاريخ ال�ستعباد، وت�سع يدها على اأ�سباب ف�سل الثورات و�سوًل اإلى الربيع العربي، 
م�ستخدمين في هذا التطور العلمي الطبيعي الذي و�سلت اإليه المجتمعات كلها 
فوقيين وبدائيين، والذي يو�سلهم اإلى ثغرات عرفوا منها كيف ا�ستطاع الفوقيون 
ا�ستخدام العلم لخدمة اأغرا�سهم وا�ستعباد البدائيين. واكت�سفوا اأن الفوقيين قد 
و�سعوا معادلة تحدد عدد البدائيين الم�سموح لهم بال�ستمرار في الحياة، لهذا 
حددوا لهم �سنًا يقدمون فيه ق�سة حياتهم ثم يموتون حتى ل يختل التوازن على 
الكوكب. وهو ما يدفع  المتاحة على  الغذائية  والموارد  الب�سر  بين عدد  الكوكب 
البدائيين في لحظة ما اإلى النتحار الجماعي فيما ي�سمونه م�سيرة التطهر، من 
اأجل اإعطاء الأجيال الجديدة فر�سة الحياة ب�سورة اأف�سل، وت�ستخدم ال�سلطات 

الإعالم لبث اأفكار ت�سجع النتحار والت�سحية وتلح عليها اأثناء النوم.

يواجه علماء القبو هذه الأ�ساليب بالتدريب على حماية العقول من النفاذ 
اأنها  بحجة  برامجًا  تنتج  التي  ال�سركات  ومقاومة  النوم،  اأثناء  وغزوها  اإليها 
من  �سندوق  اإلى  تحول  الذي  الإن�سان،  عقل  على  كاملة  �سيطرة  لعمل  تعليمية 
تفكير، وحين  به من عمليات  يمور  تغيير ما  والتدخل في  الزجاج يمكن قراءته 
اأن  اأي�سًا  يكت�سفون  النتحار، فهم  المتحكم في  الجين  الباحثين  �سباب  يكت�سف 
بع�س قادتهم كانوا على علم به منذ البداية.  وتزداد الخطورة على حياتهم بفك 
�سفرة معلومات تثبت اأن قرار النتحار الجماعي هذا لم يكن الأول بل تم اإخفاء 
حدوثه تاريخيًا عدة مرات من قبل، واأنه لي�س قرارًا باإرادة البدائيين الحرة بل 
هو نتاج التحكم في جين يدفع الب�سر لهذا النتحار، للتخل�س من الأعداد الزائدة 
من البدائيين وحدهم. في الوقت الذي يت�سور فيه البدائي وهو يثور على ال�سلطة 
وعلى الهيمنة اأنه ينفذ م�سيئته، في حين هو ينفذ الجدول المو�سوع له باإحكام 
من الفوقيين، م�ستخدمين اأ�ساليب القمع والرقابة والتفتي�س في العقول وقراءة 

الأفكار ومحا�سبة النا�س عليها قبل اأن ينفذوها.

م�ستقبل  هو  الذي  فالحا�سر  اأزمنة،  عدة  �سعيد  على  الرواية   تتحرك 
تراقبه عيون  زمنًا  لتراقب  العيون  تت�سع  اآخر،  لم�ستقبل  ي�سبح ما�سيًا  الما�سي 
عدة  اأو  نهايات  عدة  اخترت  نهاية.  بال  اأبعد  زمن  في  فعيون  لحق،  زمن  في 
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�سيناريوهات للنهاية، لأنه ل يمكن التنبوؤ بالنتائج في الم�ستقبل ب�سكل قطعي. في 
اإحدى هذه النهايات اأمل اأن تنت�سر المقاومة، وفي نهاية اأخرى اأمل اأن يحتفظ 
الم�ساعر، تجعله  الوراثية بدرجة ما من  بالهند�سة  تفوق  الذي  الب�سري  الجن�س 
يحا�سب نف�سه عما اقتِرف في حق نف�سه، يظهر هذا وُهم يحللون دوافع الإن�سان 
البدائي. وتبقى النهايات مفتوحة على قدرة الب�سر على المقاومة وال�ستفادة من 
تجاربه عبر التاريخ، وقدرته على التطور بما ي�سمح للب�سر اأجمعين بالنتقال اإلى 

عالم اآخر اأكثر عدًل معًا. 

دعوة حارة
 في روايتي »ن�ساء في بيتي« وجهت دعوة لزيارتي اإلى ثالثة من المبدعات 
من بالد مختلفة وبيئات ثقافية مختلفة واأزمنة مختلفة لنلتقي معًا حول فنجان 
من ال�ساي وكيك. لي مع كل واحدة منهن ق�سة طويلة: على الحائط لوحة �سخمة 
اأم الحداثة الأمريكية التي حا�سرها حبيبها بخياناته،  اأوكيف  ر�سمتها جورجيا 
فهربت اإلى ال�سحراء لتر�سم حتى رحلت عام 1986. في مكتبي ر�سالة ماج�ستير 
تجمعني بال�ساعرة والروائية النم�ساوية انجيورج باخمن التي ماتت محترقة عام 
اأي�سًا روايات  1972 عن عمر يناهز 47 عامًا في كوخها باإيطاليا، وفي المكتبة 
اإلى  اأميرة  من  انقلبت حياتها  التي  الدمردا�سية  القلوب  قوت  الم�سرية  للكاتبة 
امراأة مطاردة ب�سبب تحدي حبيبها لعبد النا�سر، وماتت مقتولة على يد ابنها في 
روما عام 1986. ياأتين م�سمخات برغبة قوية في الحكي. ياأتي معهن ع�ساقهن، 
واأ�سدقاوؤهن، واأزواجهن فتختلط حياتهن بحياتي وي�سبحون من اأقرب اأ�سدقائي.

ذات ليلة فاجاأتني ناهد بطلة ق�ستي »امراأة ما« بتوجيه الدعوة اإلى »اأّنا« 
قوت  للكاتبة  الحريم«  »ابنة  رواية  بطلة  ورمزة  لباخمان،  »مالينا«  رواية  بطلة 
فجئن  �سهراتنا  في  اإلينا  لالن�سمام  دعوتهن  ثم  منفردات،  لزيارتها  القلوب 
�سعيدات وتجراأن وحاكمننا اأي�سًا، وكوّنا عالمًا واحدًا فريدًا لي�سبح ال�سوؤال فيه 

ذا معنى عما جمعنا معًا. 
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تاأتي جورجيا اأوكيف مع حبيبها وزوجها الم�سور الأمريكي الفريد �ستيجلتز، 
الذي حول مهنة الت�سوير اإلى فن وفتح جاليري لتقديم الفنانين الحداثيين اإلى 
فيه  رف�سهم  وقت  في  وغيرهم،  اأوكيف  اإلى  رودان  اإلى  بيكا�سو  من  كله،  العالم 
الجمهور. تحكي لنا ق�سة طويلة عن محاولت تقزيمها وو�سعها في خانة الأنثى 
ثمانينات  في  وهي  الأيام  بمرور  لتثبت  الأنثى،  بيكا�سو  اإنها  يقول  كان  اأنه  رغم 
الم�سا�س  ومن  العاطفي  قهره  من  تعاني  الأمريكية،  الحداثة  اأم  اأنها  عمرها 

ب�سمعتها بعد وفاته، لكنها ل تبالي وت�سر على الو�سول لهدفها. 

قدم  الذي  فري�س  ماك�س  ال�سهير  ال�سوي�سري  الكاتب  ياأتي  باخمن  مع 
لالإن�سان الألماني الأمل في تغييرات حياته بعد هزيمة النازية، يحكيان حكايتهما 
التي انتهت بتردد باخمان ال�ساعرة الكبيرة على الم�ست�سفيات الع�سبية ل�سنوات 
ال�سوارع حتى ال�سباح.  الليل وت�سهر في  انتحارها. كانت تحب  اأو  انتهت بقتلها 
تحيا الحالة قبل اأن تكتبها وكان يحب النظام ي�ستيقظ وقت عودتها. تركها لفتاة 
�سغيرة فدمرها ولم يعرف اأن قلقها هو قلق الروح التي تحمل ذنوب الب�سر تنوء 

بها وتهرب اإلى الليل والخمر لتن�سى ما فعله الإن�سان باأخيه. 

واأتى معها اأي�سًا ال�ساعر المجري ال�سهير باول �سيالن حب حياتها المتاأجج 
بالنار. نار داخلية تلتهم روح �سيالن ب�سبب �سجنه في مع�سكرات التعذيب وقتل 
والديه. نار دمرت قدرة هذا الحب على ال�سمود فقد كانا يحمالن ذنوب ال�سنوات 

الأكلح في التاريخ. انف�سال ولم ي�ستطع اأحدهما الن�سيان.

الم�سري،  جريدة  �ساحب  الفتح  اأبو  محمود  ب�سحبة  القلوب  قوت  تاأتي 
واإلغاء  البرلمان  غياب  على  اعتر�س  حين  ماأ�ساوية  �سبغة  حياتها  �سبغ  الذي 
الأحزاب وحكم عليه عبد النا�سر بالنفي وجرده من جن�سيته ودفعت هي الثمن. 
تحكي حياتها التي عا�ستها تحت مئذنة في بيت ال�سيخ عبد الرحيم الدمردا�س 
و�سط عالم الحريم، وتمتعت بثقافة اأ�سولية �سوفية وفق ميراث عائلي مع مربية 
رفيعة،  ثقافة  واأك�سبتها  العالم  اإلى  والخروج  الحرية  عدوى  لها  نقلت  فرن�سية 
اأن يترك  والأب ال�سيخ الذي لم ينجب غير بنتين عاملها كابن لكنه لم ي�ستطع 
لها حرية الزواج، فتزوجت وتمردت وتركت الزواج اإلى الأبد، حتى قابلت رجاًل 
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اأحبته ورف�س الزواج منها وظلت معه حتى مات وكفنته بنف�سها ودفنته في تون�س، 
ثم اختفت بقدرة قادر من خريطة الأدب العربي رغم اأن �سالونها هو الذي اأعطى 

الجائزة الأولى لنجيب محفوظ وتم تهمي�سها عن عمد.

هالة  فيهم  بما  العالم  من  ومواقفهم  حيواتهم  كلها  المجموعة  ت�ستعر�س 
اأن  ونكت�سف  بالم�ستقبل.  بالحا�سر  الما�سي  فيختلط  الدعوة  �ساحبة  البدري 
اأزمة الإن�سان في كل زمان ومكان هي واحدة: ال�سعي الدائب نحو الحرية والحب 

والبحث عن ال�سعادة.  

ومع تطور التقارب تعرف المبدعات الأربع اأنهن عانين جميعهن من نف�س 
الم�سكالت مع مجتمعاتهن، اأي اأن الأزمة واحدة على عك�س ما نعرفه من تعامل 
من  كل  حياة  اأو�سحت  كما  ظاهريًا  نعرفه  والذي  المراأة.  مع  الغربي  المجتمع 

اأولئك الن�سوة ونرف�سه ونحاكمه اأخالقيًا لأننا ل نعرف بالفعل ظروفهن. 

في الق�ش�س الق�شيرة

�ساخنة  بلحظة  يمرون  اختيار،  حالة  في  اأبطالي  الق�سيرة  ق�س�سي  في 
ال�سلطة هو  العالقة مع  اأن مو�سوع  والحديث عنهم يطول، لكن الالفت لنظري 
في  الب�سر  اأعماق  اكت�ساف  تحاول  كانت  والتي  ق�س�سي  في  جوهري  مو�سوع 
لحظات التحول. وت�سورت اأن هذه العالقة ت�سبه العالقة بين القاتل وال�سحية، 
واأن هناك م�سافة يقطعها كل منهما نحو لحظة القتل، ولحظت اأنني اأ�سور القتيل 
في عدة ق�س�س وهو يقطع اأكثر من خم�سين بالمائة من هذه الم�سافة نحو حتفه. 
لأن  اأظن،  ل  ال�سيا�سي؟  المحظور  تاريخ  ب�سبب  للرمز  ال�ستخدام  كان هذا  هل 
ال�سلطة لم تكن  الفكرة، لكن العالقة مع  ما كان ي�سغلني وقتها هو فنية تقديم 
الأربع:  مجموعاتي  في  بقوة  حا�سرة  بالآخر  العالقة  كانت  المهيمنة،  وحدها 

رق�سة ال�سم�س والغيم، اأجنحة الح�سان، ق�سر النملة، ومدارات البراءة.

تختلط اأحالم اأبطالي �سواء في الرواية اأو الق�سة الق�سيرة بالواقع المعا�س 
وتتاأثر حياتهم بكل ما يمر بهم من تغيرات على م�ستوى الأ�سعدة جميعًا، لي�س في 

بالدهم وحدها واإنما بالعالم اأجمع.
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خا�س جداً

�ساعدني عملي ال�سحفي على الو�سول للنا�س في القرى والنجوع والقتراب 
من م�ساكلهم والحتكاك بالعديد من المجتمعات في اأنحاء متفرقة من العالم، 
وذهبت  ثقافتها،  مع  التعامل  لأتمكن من  در�ستها  دولة جديدة  زرت  كلما  وكنت 
وقيمهم  وتاريخهم  المتنوعة  ال�سعوب  فل�سفات  لمعرفة  حقيقي  �سوق  في  اإليها 
الجتماعية. زادني هذا النفتاح ا�ستمتاعًا بالتنوع الهائل للطبيعة وللب�سر، اأدين 
ابنة  اأنا  لالآخرين.  نقلها  في  الحقيقية  والرغبة  بالحياة  بال�سغف؛  التنوع  لهذا 
الطبقات  مختلف  من  النا�س  مع  العميقة  وال�سداقات  وال�سفر  الوا�سعة  الحركة 

الجتماعية والثقافية في �ستى اأنحاء الأر�س.  

بداية اأت�سور اأن قيمة اأي اإن�سان )كاتب( هي في اإيمانه الحقيقي بحريته، 
ومن ح�سن الحظ اأن ال�سغط على الكاتب يمثل تحديًا يجعله يبتكر اأ�سكاًل تعبيرية 
غير مبا�سرة لتو�سيل اأفكاره للنا�س، ومن الطبيعي اأنني حين �سدقت اأن الكتابة 
الكّتاب  بين  العالقة  تاريخ  ا�ستوعبت  اأنني كنت قد  للحياة،  الوحيد  هي طريقي 
والمفكرين وال�سلطة، اأي �سلطة من حرق اأعمال ابن ر�سد اإلى محاكم التفتي�س، 
ومن مدام بوفاري اإلى د. زيفاجو، ومن قانون محاربة ال�سيوعية اإلى هروب ُكّتاب 
الكتلة ال�سرقية اإلى الغرب. وكنت قد بداأت حياتي ال�سحفية والأدبية في موؤ�س�سة 
عبدالنا�سر،  �سجون  في  طويلة  �سنوات  ُكتابها  معظم  ق�سى  التي  اليو�سف  روز 
وكان الرقيب يعي�س معنا في ال�سحيفة ويوقع على كل ورقة قبل الطبع، في حين 
تمتعت الكتابة الأدبية والأعمال الفنية بحرية كبيرة وبجراأة لمناق�سة العالقة مع 

ال�سلطة، وكان من النادر اأن ن�سمع اآنذاك عن م�سادرة رواية اأو فيلم في م�سر.

لهذا كله اأدين للعالم الوا�سع الذي تعلمت منه قبول الختالف والدفاع عن 
المختلف عني بكل ما كتبت وما اأحاول اأن اأنجزه.
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�شـــهادات وروؤى

الروائي الفل�شطيني يحيى يخلف*
دون  الراهن  والم�سهد  العربي  الواقع  في  التحولت  عن  نتحدث  اأن  ن�ستطيع  ل 
ال�سرق  والتقاء  نابليون  العربية، الذي انطلق منذ غزوة  النه�سة  اأن ن�ستح�سر م�سروع 
بالغرب، وانطالق م�سروع النه�سة من خالل مفكرين ومبدعين واإ�سالحيين من م�سر 
وبالد ال�سام وبع�س دول المغرب العربي، �سمل الدعوة اإلى الحكم الر�سيد، والإ�سالح 
مواجهة  في  الديموقراطية  اإلى  والدعوة  والتحرر،  ال�ستعمار  ومواجهة  الديني، 
ال�ستبداد، والتعددية في مواجهة الأحادية، و�سائر الق�سايا التي تعّمق الفكر التنويري.

اأن يثمر هذا الم�سروع  اأكثر من قرن من الزمن دون  �سيرورة تاريخية امتدت 
عن تحقيق اأهدافه، بل اإّن كثيرًا من المتابعين و�سلوا الى ا�ستنتاج اأن م�سروع النه�سة 
انتهى بهزيمة حزيران، وانتهى بوفاة عبد النا�سر، وكذلك النتائج التي اأ�سفرت عما 

اأ�سميناه الربيع العربي.

لكن ثقافة النه�سة وم�ساهمات اأجيال واأجيال من المفكرين والمبدعين الذين 
وعن  �سروطها  عن  تتنازل  لم  العربية  الثقافة  تهزم،  لم  القيم  بطولة  عاليًا  رفعوا 
محتواها، فلقد كانت وما زالت �سوًء في نهاية النفق، وخارطة طريق للجماهير العربية 
زالت  ما  العربية  الثقافة  والتنوير.  والعدالة  الحرية  دروب  على  ال�سير  موا�سلة  في 
الأحالم.  ب�ساتين  وتحر�س  الفكرة،  حدائق  تحر�س  زالت  وما  العربية،  الهوية  تحمي 
وهناك قول للكاتب والناقد الراحل رجاء النّقا�س يقول فيه اإن الجامعة العربية لي�ست 
هي المبنى الكائن على ال�سفة ال�سرقية لنهر النيل، واإنما الثقافة العربية هي جامعة 

الدول العربية. 

*  وزير الثقافة الفل�سطيني )�سابقًا(.
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والإبداع العربي ما زال يوا�سل م�سيرته التنويرية والجمالية في مواجهة الو�سع 
العربي المتردي بعناد دون اأن ي�ست�سلم. واأ�ستطيع اأن اأوؤكد في هذا ال�سياق اأن الإبداع 
الثقافي الفل�سطيني ينمو ويتطّور وينجز في اأجواء التحدي وال�سمود على الرغم من 
�سرا�سة الحتالل والتطبيع من ذوي القربى. والمتحدث اإليكم روائي فل�سطيني يوا�سل 
م�سروعه الروائي من مواقع ال�سمود ومن اإيمانه بعدالة ق�سيته ودوره في حماية الهوية 
وتعميق المجرى الكفاحي لل�سعب الفل�سطيني، وتوطيد روايتنا العربية الفل�سطينية في 
مواجهة الرواية ال�سهيونية التوراتية الخرافية وذلك باأعمال روائية تتوفر بها عنا�سر 

فنية عالية.

الق�سية  بمداد  ري�سته  والفنون  الآداب  مجالت  في  الفل�سطيني  المبدع  غم�س 
اأدب  العربي هي ظاهرة  الأدب  واأوجد ظاهرة في  الحرية،  ثقافة  الفل�سطينية وعّزز 
المقاومة، وتوا�سل مع محيطه القومي، وكان له ح�سور في الم�سهد الثقافي العربي، 
واأّكد التزامه بق�سايا اأّمته، ومازال ي�سهم في الحوار وي�سارك في الندوات التي تعقد 
المثقفين  باأن  يوؤمن   � الفل�سطيني  المثقف  اأي  وهو�  الرقمية.  التوا�سل  و�سائل  عبر 
العرب على امتداد الوطن العربي هم جامعة الدول العربية ولي�س ذلك المبنى الكائن 

على �سفة نهر النيل.

الروائية الليبية رزان نعيم املغربي
اأّدت ثورات الربيع العربي وما تبعها من اأحداث وتحّولت خالل العقد الما�سي 
اإلى خلخلة الواقع العربي، ودفعتنا لإعادة النظر في موقف المثقفين العرب ونظرتهم 
واإنتاجهم. حيث لم يكن المثقفون العرب كتلة واحدة ولم يتخذوا موقفًا واحدًا اأثناء 
هذه الثورات، بل كانت روؤاهم متباينة كما انعك�س في نتاجهم واإ�سداراتهم. مثال ذلك 
الأعمال الإبداعية ال�سادرة بعد انهيار النظام ال�سابق في ليبيا، التي نق�ست التوقعات 
بالكتابة عن النظام ال�سابق ورئي�سه، حيث توّجهت هذه الأعمال اإلى فترة عائمة في 
التاريخ، لم تكن المواقف تجاهها وا�سحة، مبتعدة بذلك عن الوذع الراهن وما نتج 
عنه من عنف في ليبيا، والتي ل تزال اإلى اليوم تعاني منه ومن الحروب الناجمة عنه.

�شـــهادات وروؤى
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واأنا اأجد اأّن نتاج الُكّتاب الليبيين اليوم بات اأقرب لواقعهم وروؤيتهم الحقيقية. 
الأولى  العالمية  الحرب  فترتي  في  الغربيين  الُكّتاب  اأعمال  على  الطالع  فعندما 
اأن معظم كتاباتهم ابتعدت عن الت�سجيل الفّج المبا�سر للواقع، عك�س  والثانية، نجد 
اأعمال  بع�س الُكّتاب العرب اليوم، الذين �سجلوا الواقع الحالي بعنف وقتل ودمار كاأن 
الن�سرة الإخبارية ترّكزت في رواية. اإن ت�سجيل الواقع غير مطلوب من المبدعين، فما 

اأبحث عنه في الرواية هو تاأّثر الإن�سان وجدانيًا بواقعه الأليم القا�سي. 

لم اأجد خالل الع�سر �سنوات الما�سية روؤى وا�سحة للمثقف العربي، وبالذات 
في العمق الإن�ساني. وذلك يحّد من دوره المتمثل في التاأثير، ول يتمّكن المثقف من 
التاأثير اإل عبر تناول العمق الإن�ساني في اأعماله وروؤيته، في مقاله وتقديمه، في الر�سم 
الت�سكيلي والفنون الأخرى، وحتى في ال�سورة التي تطغى اليوم على كل �سيء. فاإذا لم 
يكن دور المثقف فاعاًل عن طريق التاأثير، فاإنه ي�سبح نخبويًا، يخاطب النخبة فقط. 

للمتلقي،  تقديمه  وكيفية  الواقع  �سياغة  كيفية  عن  م�سوؤولون  العرب  المثقفون 
خا�سة من بعد الربيع العربي الذي اأعاد �سياغة العديد من المفاهيم المحورية. اإذ 
الوطن  العربي في �سياغة مفاهيم  المبدع  التي و�سعها  الأطر  اليوم عن  تخّلى جيل 
اإلى  وت�ستيتها  الأطر  هذه  بتك�سير  وقام  بل  الما�سي،  القرن  خالل  والنتماء  والهوية 
مفاهيم اأخرى، كما يت�سح في نتاج ال�سباب وروؤيتهم الجديدة. تناول الروائيون العرب 
والحتالل  الفل�سطينية  كالق�سية  الوطنية  الق�سايا  من  العديد  �سابقًا  كتاباتهم  في 
نظرة  تغير  مع  اليوم؟  ال�سباب  اهتمامًا من  الق�سايا  تنال هذه  لكن هل  ال�سهيوني، 
الجيل الحالي حتى تجاه وطنه، خا�سة في ظل العولمة، بات من الالزم على المثقف 
العادي،  واأن يواكب المواطن القارئ  اأعماله الإبداعية،  التغيرات في  اأن يواجه هذه 
مراعيًا الفروقات بين نتاج ُكّتاب الأجيال ال�سابقة وُكّتاب اليوم التي ُت�سِبع الفروقات 
عبر  والتاأثير  الإنتاج  علينا  ينبغي  الحالي.  الجيل  وفكر  ال�سابقة  الأجيال  فكر  بين 
التقنيات التي نمتلكها في هذا الع�سر، من اأجل األ ُنهَزم في المعركة الفكرية، التي 
الراهنة  الأحداث  مواكبة  وعدم  ال�سعارات  عند  الوقوف  في حال  بتاأكيد  �سنخ�سرها 

ب�سكل واقعي وبفهم جديد.
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الروائية التون�شية اآمال خمتار
اأعتقد اأن بداية الثورة التون�سية لم تكن عام 2011 ، والتي كانت اأ�سبه بالهّزة، بل 
اإن الثورة الحقيقية هي التي قام بها الرئي�س التون�سي الحبيب بورقيبة بعد ال�ستقالل. 
فمع قيامه ببناء دولة ال�ستقالل �سهدنا منها الأ�س�س الرئي�سية وال�سرورية لبناء اأية 
ديمقراطية وهي: التعليم، وحقوق المراأة، وال�سحة. وقد نجحت التجربة التوني�سية 
في هذه الأ�س�س، وتوا�سل نجاحها مع الرئي�س زين العابدين بن علي الذي وا�سل بناء 
اأما نقطة  دولة ال�ستقالل، وبذلك كان النموذج التون�سي مميزًا بين الدول العربية. 
اأعتقد باأنها  التحول الحا�سمة فهي الأحداث التي تبعت ثورات الربيع العربي، والتي 
– اأي الثورات – جزء من موؤامرة كبيرة على الأوطان العربية، مخطط لها من قبل 

الكيان ال�سهيوني مع التعاون الأمريكي من اأجل اأهداف تخدم م�سالحهم.

وكان المثقف التون�سي على الرغم من الظروف ال�سيا�سية في بع�س المراحل 
يقّدم الأن�سطة الثقافية وينتج  نتاجًا ثقافيًا  اإبداعيًا ي�سهد له التاريخ التون�سي. لكن 
على الرغم من ذلك، اأفقدتنا العولمة والثورة التكنولوجية هويتنا، وح�سرت ال�سعوب 
الأمثال  تحترم  التي  الثقافة  اأ�سكال  كل  وك�سرت  بل  واحد،  و�سكل  اإطار  في  العربية 
والأخالق التي اعتدنا عليها. فانعدم دور المثقف العربي في ظل الثورة التكنولوجية 
العارمة، واأ�سبح من ال�سعب اأن يكون اأحد المثقفين العرب رمزًا لهم، وا�سمًا ونموذجًا 
يحتذي به ال�سباب ويقّدرونه، كما كان الحال قبل الثورة التكنولوجية. وانح�سر دور 
مع  م�ستقبليًا،  مرجعًا  التاريخ  بكتابة  كورونا  فيرو�س  جائحة  خالل  حاليًا  المثقف 

ا�ستبعاد اأن يكون فاعاًل في الوقت الراهن.

كل  واأ�سبح  �سحفيًا،  هاتفًا  يمتلك  َمن  كل  اأ�سبح  التكنولوجية  الثورة  ع�سر  في 
المواد عن طريق  فتنت�سر هذه  كاتبًا.  التوا�سل الجتماعي  يكتب ن�سًا على مواقع  من 
الإنترنت بدون اأية رقابة اأو تحكم بمحتواها، فبات بع�سها موّجهًا ل�سالح الوعي العربي 
وخدمة الوطن، وبع�سه الآخر موّجهًا لهدمه. وما هذه الثورة اإل جزء اآخر من مخطط 
ال�سيطرة على العالم العربي للثروات الموجودة فيه، ولتدمير الق�سية الفل�سطينية، التي 
يحملها العالم العربي باعتبارها ق�سية �سرف وكرامة وانتماء، ولت�سيير العرب كالقطيع 

بزّر من اأزرار العالم الغربي، لغيًا بذلك هوية العرب ومهّم�سًا لدور المثقفين منهم.

�شـــهادات وروؤى
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تعقيب
لالإعالمّية امل�شرية �شريين نبيل*

وحتى  العربية  الثورات  منذ  الأخيرة  �سنوات  الع�سر  خالل  كثيرًا  العالم  تغير 
ال�سيا�سية   الأحداث  بكل  ومرورًا  العربي،  الربيع  بثورات  ت�سميتها  اأحّبذ  ل  والتي  الآن، 
كورونا  بجائحة  وانتهاًء  العربية،  المجتمعات  التي حدثت في  والجتماعية  والقت�سادية 
التي اأ�سابت العالم باأ�سره والتي ما زلنا نعاني من اآثارها حتى الآن. نجد اأن دور المثقفين 
التي تحدث ببلده  خا�سة وبوطنه  ال�سيا�سية  المتغيرات  العرب يحكمه في المقام الأول 

العربي بوجه عام وفي محيطه الإقليمي. 

والإعالم ما هو اإل انعكا�س �سيا�سات وتوجهات الحكومات والدول، فالمثقف العربي 
ل ي�ستطيع التعبير عن راأيه في حرية كاملة وحيادية تامة في ظل الظروف الراهنة التي 
ت�سود المجتمعات العربية، بالتالي المثقف محكوم باتجاهات و�سيا�سات حكومته ودولته، 
الظروف  ب�سبب هذه  واقعه ومجتمعه  موؤثرًا في  يكون  اأن  العربي  المثقف  ا�ستطاع  وقّلما 

التي تمر بها بلداننا العربية.

اأما بالن�سبة لل�سباب، ومع كل هذا النفتاح الإعالمي وو�سائل التوا�سل الجتماعي 
وما ُي�سّمى بالإعالم الجديد، اإل اأن هناك فرقًا كبيرًا جدًا بين ما يطلبه ال�سباب وبين ما 
م لهم على ال�ساحات والمنابر الإعالمية المتعددة، ولذلك يلجاأ في معظم الأحيان  ُيقدَّ
اإلى الإعالم الجديد عو�سًا عن الإعالم التقليدي )�سحافة – اإذاعة – تيليفزيون( بكل 

ما به من اإيجابيات و�سلبيات. 

ومجتمعاٍت  �سبابًا  يبني  ل  فيما  الإنترنت  من  ال�سباب  معظم  احتياجات  تنح�سر 
العربي  يعاني من فقدان  ال�سباب  المعالم، لذا فاإن  مثقفة ذات هوية محددة ووا�سحة 
التحولت  الك�ساد القت�سادي والبطالة ، خا�سة مع  بالغرب، ناهيك عن  تاأثره  و  الهوية 
التي �سهدناها في الع�سر �سنوات الما�سية. ثم جاءت جائحة كورونا فزادت الطين بّلة، 
فقّلت فر�س العمل واأ�سبح التعليم عن ُبعد في المدار�س  والجامعات، بما في ذلك من 

عيوب ومزايا.

* كبري مقّدمي الربامج يف �سبكة اإذاعة »�سوت العرب« القاهرة.



اإن ال�سباب العربي  يواجه التحديات والم�ساكل على مختلف الم�ستويات القت�سادية 
ه لل�سباب. اقتراحي  وال�سيا�سية والثقافية، اإ�سافة لعدم وجود خطاب ثقافي م�ستنير موجَّ
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  طريق  عن  ال�سباب  مع  المجتمع  مثقفي  توا�سل  في  يكمن 
واإبداعيًا  ثقافيًا  ال�سباب  من  مجموعات  وتبّنيهم  والمحا�سرات،  المبا�سرة  واللقاءات 
ي�سهم  مما  لديهم،  المغلوطة  الأفكار  بع�س  تغيير  ومحاولة  �سحيحًا،  توجيهًا  وتوجيههم 
في حماية ال�سباب من التطرف والإرهاب. ومن الأف�سل اأن يكون دور المثقف مع ال�سباب 
بعيدًا عن و�سائل الإعالم، لأنها ل تكون �سوتًا للمثقف دومًا. يجب على المثقفين العرب 
لخلق  الإبداع  مجالت  كل  في  ال�سباب  من  مجموعات  يتبنى  اأن  مجاله،  في  كلٌّ  الرواد، 
اأجيال جديدة واعية تعتز بهويتها وعروبتها، قادرة على مواجهة تحديات الع�سر وتمثيل 
والإبداع  الفنون  اإلى �سقل مواهبهم في مجالت  اإ�سافة  الدولية،  المحافل  اأوطانهم في 

المختلفة.
اأن هذا  الثقافة وتعزيز الهوية العربية، فنجد  واإذا ُعدنا  لدور الإعالم  في ن�سر 
قد يتحقق في بع�س القنوات والإذاعات الحكومية، اأما الإعالم الخا�س فهو موّجه حاليًا 
بدرجة كبيرة، لكننا كاإذاعة حكومية هادفة ر�سينة نحاول تقديم الثقافة العربية ب�سكل 
ومحاولة  المختلفة،  العربية  الروؤى  كل  تقديم  محاولة  مع  اأََحد،  اإق�ساء  وبدون  مب�ّسط 
الو�سول اإلى المثقف العربي في كل مكان داخل  الوطن وخارجه، كما اأننا نعمل على اإبراز 

جوانب الإبداع المتعددة لل�سباب في الدول العربية. 
التوا�سل  و�سبكات  الجديد  الإعالم  اإلى  يّتجه  قبل  من  ذكرنا  كما  ال�سباب  لكن 
هيمنة  ظل  في  العربي  المثقف  دور  ياأتي  وهنا  منها.  ثقافته  ي�ستمد  والتي  الجتماعي 
اأن ي�ساهم في  و�سائل التوا�سل الجتماعي والمواقع المتعددة والف�سائيات، حيث يمكن 
توعية ال�سباب و�سقل مواهبهم و تنميتها، كما اأنه عامل مهم لدعم ال�سباب وتوجيههم في 
الم�سار ال�سحيح، ليكّون جياًل مثقفًا واعيًا قادرًا على التعاطي مع التغيرات المتالحقة 

في العالم من حوله وفهم ق�سايا اأمته والتحديات التي تواجهها. 

�شـــهادات وروؤى



كتب ومراجعات ونقد
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اأزمــــة المثقفيـــن العــــرب 
تاأليف: د. ه�شام �شرابي

قراءة وتعليق
يو�شف عبداهلل محمود* 

بني يدي كتاب متميز ُطبع اأكرث من طبعة، كانت الأوىل مطبوعة 
يف بريوت عام 2002. اأما موؤلف الكتاب فهو الأكادميي واملفكر 
الكبري الراحل د. ه�سام �سرابي. ا�سم الكتاب »اأزمة املثقفني 
واملحا�سرات  املقالت  وهو عبارة عن جمموعة من  العرب«، 
املوؤلف.  و�سعها  التي  الن�سو�س  ع�سرات  بني  من  املنتقاة 
تدور ن�سو�س هذا الكتاب حول »الأزمة الذاتية احلادة« التي 
واخلارجية  الداخلية  العقبات  حيث  العرب  املثقفون  يعي�سها 
عقبات  وهي  والإ�سالمية.  العربية  املجتمعات  تعي�سها  التي 
ظروف  ظل  يف  ومتخياًل«  »�سعبًا  اأحيانًا  عليها  التغلب  »يبدو 
قا�سية حتيط املرء »في�ست�سلم مل�ساعر الغ�سب والياأ�س واأحيانًا 

للعدمية«. )�س 10(

واإن بدت م�ستع�سية  الأزمات  اأن هذه  ومع ذلك فاملوؤلف يرى 
النقد  يتم »من خالل  بل  واحدة،  ُدفعة  لكنه ل يحدث  التاريخ،  �ُسّنة  التغيري  لأن  �ستزول،  فاإنها 
الجتماعي واملمار�سات الجتماعية وال�سيا�سية« )�س11(. ويف حديثه عن املثقفني يق�سمهم اإىل 
فئتني اأ�سا�سيتني: »ال�سلفيون« و»العلمانيون« وهناك – كما يرى – فئة ثالثة تتاأرجح بني »ال�سلفية« 
يف  اأن�سارها  اأن  »ال�سلفية«  على  ماآخذه  ومن  القوميني«.  »جماعة  عليها  اأطلق  وقد  و»العلمانية« 
واإثر  »العلمانيني«.  من  اأن�سارها  مغايرة  نظر  لوجهة  احليوي  التاأثري  ي�ستوعبوا  مل  طروحاتهم 
احلرب العاملية الأوىل برزت الدولة احلديثة ُمدثة حتوًل تدريجيًا من مفهوم القومية الدينية 
املبهم اإىل مفهوم علمي اأكرث و�سوحًا. وقد حاول هذا الفكر القومي اأن يوّفق بني عدائه امل�ستمر 

* كاتب وناقد/الأردن.
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الع�سكري  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  للغرب 
وقبوله ال�سمني بواقع التاأثري الغربي الإداري 
والتنظيمي العام. غري اأن هذا التوفيق الذي 
من  تفيد  جديدة«  »جتربة  يربز  اأن  حاول 
من  يتحرر  اأن  ي�ستطع  مل  املكت�سب«  »الفكر 
يف  »منغر�سًا  الفكر  هذا  فظّل  »ال�سلفية«، 

ثنايا العقلية العربية ال�سلفية« )�س16( 

املعا�سر  العرب  املثقفني  لدور  انتقاده  ويف 
يتخذوا  »مل  منهم  الكثريين  اأن  املوؤلف  يرى 
النحو  على  الجتماعي«  التحول  اإزاء  موقفًا 
يتعاملوا  مل  لآخر  اأو  ل�سبب  هم  املطلوب. 
مع  التالوؤم  على  القادر  النقدي«  »الفكر  مع 
غياب  فاإن  اأرى  وكما  الجتماعي.  التحول 
الظروف  اإىل  يعزى  الفكر  من  النوع  هذا 
ال�سيا�سية العربية غري املواتية. وهنا يوؤكد د. 
�سرابي »اأنه لو توفرت احلرية الأو�سع ونيلت 
المربيالية  متكنت  ملا  املنا�سب  الوقت  يف 
الهيمنة  من  ال�سهيونية  احلركة  ول  العاملية 
الآن  حتى  لها  يتوفر  ل  جمتمعات  على 
والجتماع«  التعبري  حرية  من  الأدنى  احلد 

)�س23( 

املوؤلف  يتحدث  الكتاب  من  اآخر  مو�سع  ويف 
بني  يقارن  هنا  وهو  احلداثة«،  »مفهوم  عن 
العربي  مفهومنا  وبني  لها  الغرب  مفهوم 
والإ�سالمي. »فاحلداثة بالن�سبة للمجتمعات 
يتوقع  م�ستقباًل  لي�ست  املتطورة  الغربية 
اأما  جتاوزه«.  يتم  اأو  مت  ما�ٍس  بل  قدومه، 
مفهوم  »فتحّول  العربية  نحن يف جمتمعاتنا 
عقالنية احلداثة وفكرها التحليلي اإىل لعبة 
دللة  ننفي  اأننا  اأي  لغوية،  ون�سو�س  كالم 
العقل التنويري ومنهجيته«. )�س26(. وكما 

الوعي  »تغيري  من  هنا  بد  ل  الكاتب  ي�سري 
يقم  لن  وهذا  عربيًا  ال�سائد  الجتماعي 
التوجيه  يف  العرب  املثقفني  دور  بتفعيل  اإل 

الفكري وال�سيا�سي«. )�س29( 

»التقليدية«  �ستظل  الدور  هذا  تفعيل  دون 
مقاربة  دون  يحول  مما  عربيًا  ال�سائدة  هي 
تفلح  لن  الإن�ساين.  مبفهومها  »احلداثة« 
دون  اأهدافها  حتقيق  يف  التغيري  حركات 
اأبرز  من  ولعل  »التقليدية«.  من  التحرر 
»بالنظام  �سرابي  د.  و�سفه  ما  مظاهرها 
احل�سارية  الأزمة  يفاقم  الذي  البطركي« 
التي تعي�سها جمتمعاتنا. اإن �سيطرة مثل هذا 
واحدة  يد  يف  »ال�سلطة«  يركز  الذي  النظام 
يخفق يف جمابهة حتديات الع�سر ومعاجلة 
»يجعل  اأنه  كما  عقالنية،  معاجلة  الواقع 
الإدارات  رهن  فعاًل  العربي  املجتمع  م�سري 

اخلارجية والأجنبية« )�س54( 

وحتى نتغلب على هذه »التقليدية« وظواهرها 
»الدميقراطية«  تر�سيح  من  بد  ل  ال�سلبية 
بناء  واإعادة  الإن�سانية  احلقوق  وتاأمني 
»احلقوق  اإىل  اإ�سارته  ويف  املدين.  املجتمع 
الالاإن�سانية« يف ظل »النظام البطركي« ي�سري 
التي  ال�سعف« يف احللقة  »نقطة  اإىل  املوؤلف 
تكون قاعدة هذا النظام واملتمثلة يف حرمان 
على  فهي  الإن�سانية،  حقوقها  من  املراأة 
مبعنى  »ل«  قول  على  قادرة  »غري  قوله  حد 
لو  »فحتى  وعليه  وم�سطهدة.  مقموعة  اأنها 
النظام  فاإن  ما،  بطريقة  احلكم  نظام  تغري 
البطركي يبقى يف عالقاته وممار�ساته، على 
ما هو عليه اليوم« )�س21(. اأي اأن التغيري ل 

يكون نوعيًا يحرتم القيم الإن�سانية. 
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ويف نقــد مــرير للواقع العربي الراهــن يقــول 
العامل  تغري  »لقد  با�ستغراب:  �سرابي  د. 
اأ�سلوب  يف  نتغرّي  مل  نحن؛  نتغرّي  ومل  كثريًا 
الجتماعية  عالقاتنا  نظام  يف  ول  تفكرينا، 
التي  ممار�ساتنا  طريقة  يف  ول  وال�سيا�سية، 
ما زالت مرتبطة بالقيم الع�سائرية والعائلية 
اأما  وبالأهداف الدينية والغيبية« )�س67(. 
القت�سادي  تخّلفنا  ا�ستمرار  فهي  املح�سلة 
وال�سيا�سي والثقايف، وهذا ما نعي�سه اليوم يف 

كثري من اأقطارنا.

مييز  العرب«  »املثقفني  عن  حديثه  ويف 
لهرم  املنحاز  له،  مبداأ  ل  الذي  املثقف  بني 
املثقف  وبني  م�ستبدة،  كانت  واإن  ال�سلطة 
التحرر  حركة  يف  ي�ساهم  الذي  امللتزم 
القرار  اتخاذ  يف  حقه  وميار�س  الجتماعي 
العربي حقه  لالإن�سان  يوؤّمن  الذي  ال�سيا�سي 
تقوم  دميقراطية  اأنظمة  ظل  يف  وكرامته، 
وعلى  والفكرية  ال�سيا�سية  التعددية  على 

�سيادة القانون واإرادة الأكرثية. 

الأزمة  �سرابي  د.  يوجز  له  اآخر  مقال  ويف 
ثالث  يف  الطالع  العربي  للجيل  الفكرية 
و�سياع  النف�سي،  »القتالع  اأ�سا�سية:  �سمات 
وت�سّيب  والفل�سفية،  الأخالقية  الثوابت 
اأن  هي  القول  �سفوة  )�س85(.  القيم« 
نف�سه  يجد  اليوم  الطالع  العربي  املثقف 
»و�سط خرائب عامل ممزق غري اآبه ملواجهة 
التحديات لإعادة بناء هذا العامل. وين�سحب 
هذا الو�سف على اجلو الثقايف للعامل العربي 
املعا�سر، اإذ اإنه يفتقر اإىل الذاتية احلقيقية 
اأي  على  الذاتي  النقد  على  املقدرة  واإىل 

م�ستوى عميق« )�س 86( 

اإن اجلو الثقايف الذي نعي�سه نحن العرب يف 
املطلقة«  »املرجعية  نف�سها  تعترب  �سلطة  ظل 
اأي مدلول كبري حني  للحقائق  يعود  ل  حيث 
اإىل  يوؤدي  الأخالقية،  املبادئ  على  تهيمن 
مكان  الكبت  حلول  نتيجته  �سيا�سي«  »عقم 
الإبداع والقناعة بدل الرف�س. كما تطرق د. 
ه�سام ال�سرابي اإىل مهمة املثقف العربي يف 
اإحداث تغيري نوعي يف العالقات الجتماعية 
وتلك التي ينبغي اأن تن�ساأ بني املواطن العربي 
املتبادلة. دون  الثقة  والقائمة على  وال�سلطة 
الفكر  ربط  من  نتمكن  لن  الثقة  هذه  توفر 
املجتمع  ومفهوم  احلداثة  مبفهوم  التغيريي 
العلماين القائم على القانون واإجماع ال�سعب 
ومبفــردات  الدميقراطيــــــــة.  واملوؤ�س�ســـات 
املجتمع طاملا  نغري  اأن  »ل ميكن  �سرابي:  د. 
وتقاليد  وقيم  وقوانني  باأنظمة  مرتبطًا  كان 
مل يعد لها اأي معنى �سيا�سي اأو اجتماعي يف 

الع�سر احلا�سر« )�س 158(. 

عربي  ح�ساري  تغيري  اأي  اإن  اأقول  وب�سدق 
كما  احل�سارية  الغرب  �سيطرة  خلع  يتطلب 
هــذا  ويف  ال�ســيـا�سية.  �ســيطرتــه  خلعنا 
ال�ستعمار  »اإن  �سرابي:  د.  يقـول  ال�سيـاق 
املكان  يف  نف�سي  ا�ستعمار  هو  احل�ساري 
الذي  ال�سيا�سي  كال�ستعمار  ولي�س  الأول، 
اإىل  ينفذ  ول  واملح�سو�س  الظاهر  ي�ستهدف 
نحن   نفلح  لن  )�س163(.  النف�س«  اأعماق 
املن�سود،  الذاتي  التغيري  مقاربة  يف  العرب 
م�ستقلة"،  علمانية  عربية  »روؤية  توفر  دون 
اأن  بل علينا  الرعّية  نبقى يف و�سع  األ  يجب 
اأحرارًا  مواطنني  نغدو  اأن  اأجل  من  ننا�سل 

قادرين على تفعيل قوى التغيري والتطور. 
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قراءة في كتاب
»اإيقـــاع المــدى: �شــيرة ذاتيــة«

للدكتور محمود ال�شمرة

قراءة وتعليق
�شمير اأحمد ال�شريف* 

م�ست�سهدًا مبقولة »احلياة لي�ست ما يعي�سه اأحدنا، 
املرحوم  ينطلق  لــريويــه«  يتذكره  وكيف  يتذكره،  ما  بل 
ميتح  طفولته  لبئر  الــعــودة  يف  ال�سمرة  ممود  الدكتور 
الروح  العذب منها؛ مبتدئًا بقريته الطنطورة، مهد  املاء 
املرتبطة  الطنطورة  يف  ولدتــه  كانت  البحر.  وعا�سقة 
ترابي،  ويافا بطريق  الوا�سل بني حيفا  ال�ساحلي  باخلط 
تعي�س حياة ب�سيطة، والنا�س فيها ل يعلمون مبرور القطار 

اإل اإذا و�سعوا اآذانهم على خط �سكة احلديد.

تقع الطنطورة على ال�ساحل الفل�سطيني على مبعدة 
�سبعة وع�سرين كيلو مرتًا جنوبي حيفا، وكان املوج عندما 

يهيج بحر يافا ي�سرب جدران منازلها املحاذية للبحر، توجد فيها طيور البط والفر، وينمو 
يف م�ستنقعاتها نبات ال�سمار الذي ُينقع وُي�سبغ وُت�سنع منه الأطباق وال�سحون اجلميلة. 

متيزت الطنطورة بتكافلها الجتماعي، اإذ مل يكن النا�س يدفعون ثمن ما ياأخذون، 
ومل يعرفوا فيها موعدًا ثابتًا للطعام. ومما ُي�سجل عن ب�ساطة احلياة اآنذاك اأن النا�س كانوا 

يرون يف مدير املدر�سة، الذي يتقا�سى ب�سع جنيهات فل�سطينية راتبًا �سهريًا، من الأغنياء.

قلقه  زاد  ومما  الكالب،  وُنباح  الليل  من  خوفه  ال�سرية  موؤلف  املرحوم  ُي�سجله  مما 

* أديب وناقد اأردين.
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مــثــارًا  في�سري  خــائــفــًا  اأتـــرابـــه  ـــراه  ي اأن 
ل�سخريتهم.

ق�سى ال�سمرة يف حيفا �ست �سنوات 
طالبًا، اأطلق عليها »�سنوات ال�سرب املّر«، 
الأ�ستاذ،  لقب  قريته  اأهل  عليه  اأطلق  وقد 
وح�سوله  املدر�سية  النتائج  خــروج  وبعد 
املعلمني  نظرة  تغريت  الأول  الرتتيب  على 
الذي  الطبيعة  معلم  خا�سة  له،  والطالب 
كان ل ي�ستلطف ال�سمرة ويرى فيه جمرد 
فالح قادم من القرية، �سار عنده الطالب 
ماطًا  املدر�سية  اأمــوره  و�سارت  املف�سل 

باملعلمني والطلبة.

اأقام ال�سمرة يف غرفة على ال�سطح 
مع زميل درا�سته عبد الوهاب، عند عائلة 
يف حي جميل جماور ل�سريح البهاء عبا�س 

الفخم وحديقته الغّناء.

ال�سمرة  عند  املطالعة  هواية  َبــَدْت 
ــع البــتــدائــي،  ــراب مــذ كـــان يف الــ�ــســف ال
فكان يقراأ اآنئذ جملة »الر�سالة« امل�سرية، 
ـــات  ـــرواي ـــــدان، وال ــــــات جــرجــي زي ورواي
الإجنليزية بلغتها كرواية »الأر�س الطيبة« 
ورواية »ريح ال�سرق وريح الغرب« و»ق�سة 

مدينتني« وغريها.

ثــورة  الكاتب  ذاكـــرة  يف  علق  ممــا 
عــّم  ــــذي  ال الــكــبــري  ــــراب  والإ�ــــس  1936
ــر  اأّث ممــا  تــام،  ب�سلل  واأ�سابها  فل�سطني 
واإغــالق  القت�سادية  احلالة  تراجع  على 
حيفا  نتيجتها  ال�سمرة  وغــادر  املــدار�ــس. 
وعاد للطنطورة، ودخلت البالد يف اأجواء 

احلرب العاملية الثانية و�سار منظر انت�سار 
اجلنود الربيطانيني والأ�سرتاليني والهنود 
فرقة  لهم  اليهود  كّون  وقد  ماألوفًا،  �سيئًا 
على  تــتــدرب  الــربيــطــاين  اجلي�س  �سمن 
القتال، حتى قال ت�سرت�سل يف ذلك مقولة 
)�س  ــك  ذل على  الــعــربــي  ال�سمت  تتهم 
تق�سف  الــنــازي  طــائــرات  وبـــداأت   .)33
يف  ت�سّبب  مما  حيفا  يف  البرتول  م�سفاة 
القرى  اإىل  ورحيلهم  الــقــادريــن  هــجــرة 
بالهاربني  الطنطورة  فامتالأت  املجاورة، 

من الق�سف.

من  �سنتني  وبــعــد   ،1941 عــام  يف 
بالكلية  ال�سمرة  التحق  احلـــرب  ن�سوب 
ت�ستقبل  كانت  التي  القد�س  يف  العربية 
طموح  كــان  األويتهم.  يف  الثانوية  ـــل  اأوائ
العلمي  الفرع  لدرا�سة  يتجه  اأن  ال�سمرة 
مواتية  تكن  مل  الــريــح  لكن  فيه،  لتميزه 
معلم  ب�سبب  متنى  كما  الأمـــور  ت�سر  ومل 
يف  الطالب  به  فوجئ  الذي  الريا�سيات، 
و�سخريته  لهم  لتوبيخه  الأوىل  ح�سته 
منهم وقوله بذيء اللفظ. فكان ذلك �سببًا 

يف تغيري توجهات ال�سمرة كليًا.

يف  وفريدة  متميزة  العربية  الكلية 
معلميها،  وبكفاءة  فيها  التعليم  م�ستوى 
كانت جميلة يف كل �سيء بدءًا من موقعها 
على جبل املكرب و�سوًل جلّدية امتحاناتها 
ــــا احلـــازمـــة، كــان  ــــه ور�ــســانــتــهــا واإدارت
اجلامعات  خريجي  من  غالبًا  اأ�ساتذتها 
الربيطانية وكان تعليم املواد العلمية فيها 
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اأن  باللغة الإجنليزية. ومما يلفت النتباه 
المتحانات فيها مل تكن تخ�سع للمراقبة 
بغية غر�س الثقة يف �سمائر الطلبة. ومما 
يذكره ال�سمرة اأنه ذهب اإىل م�سر ملتابعة 
القاهرة   / الأول  فوؤاد  جامعة  يف  درا�سته 
املطلوب  مــن  وكـــان   ،1947 عـــام  حــالــيــًا 
درا�سة اللغة الالتينية، والتي كان يدّر�سها 
نف�س  يف  الــقــدميــة  الــلــغــات  ق�سم  خــريــج 
اجلامعة، وقد كان م�ستوى ال�سمرة يف هذه 
اللغة اأف�سل من م�ستوى اأ�ستاذه الذي اأ�سّر 
له يومًا األ �سرورة حل�سوره الدرو�س بعد 

اأن بداأ الأ�ستاذ ي�سعر باحلرج. 

قائاًل:  القد�س  الل  رحمه  ي�ستذكر 
حلويات  على  يقف  اأن  بد  ل  يغادرها  من 
زلطــيــمــو املــ�ــســهــورة بــرفــقــة زمــــالءه من 
نا�سر  الــدكــتــور  املــرحــوم  الأردن:  �ــســرق 
الدين الأ�سد، واملرحوم ذوقان الهنداوي، 
واملرحوم نوري �سفيق، واملرحوم م�سطفى 

وهبي التل.

القد�س رحل مع  �سنتيه يف  اآخر  يف 
من  قريبًا  اأ�سبح  وبهذا  يافا،  اإىل  العائلة 
واملن�سية  العجمي  وحــي  الكبرية  املدينة 
واملنارة و�سوق اإ�سكندر عو�س و�سارع جمال 
با�سا، و�سار قريبًا من احلراك الثقايف يف 
فقد  ن�ساطاته،  ومتابعة  العربي«  »البيت 
اأتيح لل�سمرة فيه اأن ي�ستمع للعقاد واملازين 
ال�سهرية  ق�سيدته  يلقي  وهو  واجلواهري 
النجفي  ال�سايف  لأحمد  وي�ستمع  »يافا«، 

معتمرًا لبا�سه البدوي.

يف نهاية درا�سته يف الكلية العربية 
لربيطانيا  مبعوثًا  ُير�سل  اأن  لتفوقه  تقرر 
وزارة  عــلــى حــ�ــســاب  ــخ  ــاري ــت ال ــة  ــس ــدرا� ل
املعارف، لكن هواه كان مييل اإىل الدرا�سة 
وال�سحافة  والأدب  العلم  بلد  م�سر،  يف 
الغول  ممود  اأ�سدقائه  من  واأن  والفكر، 
للقاهرة.  �سبقاه  قــد  عــبــا�ــس  ــان  ــس واإحــ�
الوقت  بعثته عامني، وخالل ذلك  تاأخرت 
نظمت املدر�سة التي عمل معلمًا فيها رحلة 
ا�ستقلوا  ومعلمني.  طالبًا  القاهرة،  اإىل 
العري�س  اإىل  طولكرم  مطة  من  القطار 
ومن هناك اإىل قاهرة املعز، مدينة الألف 
و�سفها  كما  احلــزن  تعرف  ل  التي  مئذنة 

نابليون عندما دخلها فاحتًا.

ب�سهور  للقاهرة  ال�سمرة  و�سول  بعد 
وبعد ذلك  التق�سيم عام 1947،  قرار  �سدر 
اأعلن اليهود قيام دولتهم. ومما ي�ستذكره اأّن 
رفقته للدكتور اإح�سان عبا�س مل تنقطع، كان 
ال�سديق واملوؤن�س والنجي يف الغربة، كانا يف 
كازينو  مقهى  يف  الوقت  يق�سيان  ال�سيف 

ال�سيفي على النيل برفقة �سوت اأم كلثوم.

الــقــاهــرة  يف  يعي�س  الــ�ــســمــرة  ظــل 
يف  يقراأ  كان  اأنــه  ويذكر  القروي،  بعقلية 
بجانبه،  وجل�ست  زميلته  فجاءت  املكتبة 
اأبي  »اأخــبــار  كتاب  معها  يقراأ  اأن  طالبًة 
نوا�س« وهو من الأدب املك�سوف، فما كان 

من ال�سمرة اإل اأن ارتبك وت�سّبب عرقًا.

ق�سى   1948 عـــام  يف  اأنـــه  يـــروي 
يذهب  بحلوان،  ال�سيف  �سهور  من  �سهرًا 
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كتاب  برفقة  اليابانية  للحديقة  �سباح  كل 
ياأتي  اأحدهم  راأى  اأن  و�سدف  فيه،  يقراأ 
الرجل  واقرتب  التوقيت،  بنف�س  للحديقة 
اكت�سف  حديث  بينهما  ودار  ال�سمرة  من 
مثقف،  مطلع  الــرجــل  اأن  فــيــه  الــ�ــســمــرة 
الــذي مل  �سيد قطب  املرحوم  اأنــه  وعــرف 
بل  اآنـــذاك،  الدينية  مبيوله  معروفًا  يكن 

كان يهتم بالنقد والأدب.

ال�سمرة  مطة  كانت  الكويت  يف 
اأر�س  على  الطائرة  عندما حطت  املهمة. 
خاليةً،  اأر�ساً  بل  مطاراً  يكن  مل  الكويت 
بغرفة من اللنب وموظف خلتم اجلوازات. 
الذي  زايد  ممود  من  ال�سمرة  علم  وقد 
معلمًا  تعيينه  مت  قــد  اأنـــه  بانتظاره  كــان 
الوحيدة،  الثانوية  املباركية  مدر�سة  يف 
يطاق،  ل  احلــر  كــان  لياًل  �ــســارا  وعندما 
دامــ�ــس.  ظـــالم  يف  ت�سبح  املــديــنــة  وراأى 
مالمح  على  ليتعرف  خــرج  ال�سباح  ويف 
البلدة ببيوتها املتوا�سعة و�سارعها الوحيد 
الطعام  اأما  فهد.  ال�سيخ  �سارع  امل�سفلت، 
فــلــم تــعــرف الــكــويــت اآنــــذاك �ــســوى الــرز 
وال�سمك واللحم وبع�س اخل�سار والفواكه 
الفقري  اأمــا  ماليًا،  للمقتدر  وذلــك  املعلبة 
اأن  الطريف  ومن  وال�ساي.  اخلبز  فقوته 
اأهل الكويت ل ياأكلون اأح�ساء الذبيحة ول 
اأطرافها. وكان الطوز هو ما مييز املناخ يف 
ذاك الزمان، اأما املاء فكان ُينقل للكويت 

بال�سفن من الب�سرة، ويدور الباعة به على 
كل  تغري  ثم  �ُسط«،  »�ُسط  منادين  البيوت 
�سيء بعد اأن زاد دخل الكويت من النفط.

املجل�س  اأن  ال�سدف  ما�سن  من 
الثقايف الربيطاين يف الكويت قد اأعلن عن 
بعثة للدرا�سة يف بريطانيا فح�سل ال�سمرة 
اأخرى كانت  عليها، و�سجل بذلك مغامرة 
وا�ــســتــفــاد من  ــه خــري مــعــني،  فيها زوجــت
اأ�سيفت  التي  والفكرية  الأدبــيــة  احلــالــة 

لر�سيده وجتربته يف لندن. 

ــنــدن مت  بــعــد عــــودة الــ�ــســمــرة مـــن ل
تعيينه يف دائرة الإر�ساد والأنباء، وتعاون مع 
الدكتور اأحمد زكي يف اإ�سدار جملة »العربي« 
ثقافيًا،  وفتحًا  ثقافية  اإ�سافة  كانت  التي 
لل�سعب  الــكــويــت  قــّدمــتــهــا حــكــومــة  ــة  وهــدي
اأن  العربي. من مفارقات عمله يف »العربي« 
ال�ساعر بدر �ساكر ال�سياب قد اأر�سل للمجلة 
مكافاأة  فيها  يطلب  ر�سالة  ومعها  ق�سيدة 
له،  الدواء، ومت حتويل مبلغ  لي�سرتي  الن�سر 
لكن الر�سالة عادت وقد ُكتب عليها »مل يتم 

الت�سليم لوفاة �ساحب العالقة«.

كـــان طــلــب نــا�ــســر الــديــن الأ�ــســد 
احل�سور  ب�سرورة  ُملحٌّ  ال�سمرة  ملحمود 
الأردنــيــة،  اجلامعة  تاأ�سي�س  على  للعمل 
وغــادر  »العربي«  معه  تــرك  الــذي  ال�سبب 

الكويت، تلبية للواجب الوطني.
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)1(

ذاكرة االأيام
عمر من التعّلم والتعليم والعطاء الفكري

النا�سر: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر
مكان الن�سر:بريوت، عّمان

اأ.د. علي محافظة* عام الن�سر: 2020
�سخ�سية  مــذكــرات  عــن  عــبــارة  هــو  الكتاب  هــذا 
اأولهما  ق�سمني،  على  يحتوي  مافظة.  علي  للدكتور 
بعنوان  »ذكريات واأحداث )1971�1938(«. ي�سمل هذا 
الق�سم معلومات عن م�سقط راأ�سه قرية كفر جايز �سمال 
الأردن، التي متثل يف حياتها الريف الأردين يف الأربعينات 
احلياة  ذلك  يف  مبا  الع�سرين،  القرن  من  واخلم�سينات 
القت�سادية والجتماعية والثقافية. رّكز هذا الق�سم على 
لها،  الكرمي  العي�س  توفري  يف  فيها  فرد  كل  ودور  الأ�سرة 
والكتابة  القراءة  الأطفال  يعّلم  الذي  ال�سيخ  كّتاب  وعلى 
وحفظ القراآن الكرمي واإتقان العمليات احل�سابية )اجلمع 
والطرح وال�سرب والق�سمة(، واملدر�سة البدائية ومعلميها.

على  واأثرها  فل�سطني  ونكبة  اإربــد،  مدينة  يف  الثانوية  الدرا�سة  الق�سم  هذا  وي�سمل 
الأحزاب  انت�سار  ي�سمل  كما  ال�سباب.  بني  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  وعلى  الأردين،  املجتمع 

ال�سيا�سية يف خم�سينات القرن املا�سي وتاأثريها يف طلبة املدار�س.

عن كتبهم بأقالمهم
)اإعداد وحترير: كايد ها�سم(

* اأ�ستاذ �سرف للتاريخ احلديث واملعا�سر يف اجلامعة الأردنية.
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ــوي هــــذا الــقــ�ــســم على  ــحــت كــمــا ي
جامعة  يف  اجلامعية  الدرا�سة  مــذكــرات 
دم�سق بني �سنتي 1955 و1960 على نفقة 
ووزارة  الأردنــيــة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
�سهادة  ونيل  ال�سورية،  والتعليم  الرتبية 
التاريخ  بتخ�س�س  الآداب  يف  الإجــــازة 
اأي�سًا  يحتوي  الرتبية.  يف  العام  والدبلوم 
الأردن  اإىل  الــعــودة  عــن  احلــديــث  عــلــى 
رغـــدان  مــدر�ــســة  يف  التعليم  وممــار�ــســة 
الثانوية يف عّمان بني �سنتي 1960 و1962، 
ثم التعيني يف وزارة اخلارجية الأردنية بني 
�سنتي 1962 و1971، والعمل يف ال�سفارات 
الأردنية يف بون وتون�س واجلزائر وباري�س 
�سهادة  عــلــى  ــم احلــ�ــســول  ث والــقــاهــرة، 
واملعا�سر  احلديث  التاريخ  يف  الدكتوراه 
�سنة  بــاريــ�ــس  يف  الــ�ــســوربــون  جامعة  مــن 
1971. وينتهي هذا الق�سم بعر�س الدوافع 
ي�ستقيل  مافظة  الــدكــتــور  جعلت  الــتــي 
باجلامعة  ويلتحق  اخلارجية  وزارة  مــن 
اأ�ستاذًا م�ساعدًا يف ق�سم التاريخ  الأردنية 

يف كلية الآداب �سنة 1971.

هذا  مــن  الــثــاين  الق�سم  ويت�سمن 
الكتاب وعنوانه »خم�سون عامًا يف التعليم 
اجلامعي )�1971 2020(« معلومات عن 
ممار�سة التعليم يف اجلامعة الأردنية ملدة 
على  املوؤلِّف  خاللها  ح�سل  �سنوات  ع�سر 
جلامعة  رئي�سًا  عنّي  ثم  الأ�ستاذية.  رتبة 
موؤتة وموؤ�س�سًا لها بني �سنتي 1981 و1989، 
بني  الريموك  جلامعة  رئي�سًا  منها  وانتقل 
رئا�سته  اأثــنــاء  يف  و1993.   1989 �سنتي 
احل�سن   الأمــري  �سمو  �سعى  موؤتة  جلامعة 
بن طالل، ويل العهد اآنذاك، اإىل اإ�سالح 

الرتبية والتعليم يف مرحلتيها التعليم العام 
العايل بني �سنتي 1985 و1987،  والتعليم 
التي  اللجنة  برئا�سة  وت�سّرف د. مافظة 
عينها رئي�س الوزراء لهذه الغاية، وقدمت 
وانتهى   1987 �سنة  الــنــهــائــي  تــقــريــرهــا 
يف  عقد  الــذي  الــرتبــوي  التطوير  مبوؤمتر 
�سوء  يف  واأجـــريـــت  الــعــام.  ذلـــك  �سيف 
املناهج  اإ�ــســالحــات يف  املــوؤمتــر  ـــرارات  ق
وو�سع خطط  املعلمني،  واإعداد  املدر�سية، 
الر�سمية.  اجلامعات  يف  جديدة  درا�سية 
الأمــري احل�سن دور مميز يف  ل�سمو  وكــان 
حتقيق الإ�سالح املن�سود الذي مت الرتاجع 

عنه فيما بعد.

الن�ساط  على  الق�سم  هذا  واحتوى 
امل�ساركة يف  للدكتور مافظة من  العلمي 
العلمية  والــنــدوات  املــوؤمتــرات  من  العديد 
 )34( وتاأليف  والدولية،  والعربية  املحلية 
كتابًا كموؤلف منفرد و)33( كتابًا كموؤلف 
م�سارك مع اآخرين، ون�سر ما يربو على مئة 

وخم�سني بحثًا يف جمالت علمية مكمة.

الإداري  التعليمي  ال�سعيد  وعلى 
الــدكــتــور مــافــظــة رئــيــ�ــســًا لق�سم  عــمــل 
الآداب،  كلية  لعميد  وم�ساعدًا  التاريخ 
بداية  يف  ال�سرطية  العلوم  لكلية  وعميدًا 
تاأ�سي�س جامعة موؤتة، ورئي�سًا جلامعة موؤتة 
العديد  يف  و�ــســارك  الــريمــوك.  وجلامعة 
الرامية  والرتبوية  اجلامعية  اللجان  من 
الــعــايل.  والتعليم  الــرتبــيــة  اإ�ــســالح  اإىل 
واأ�سرف على ع�سرات الر�سائل اجلامعية: 
املاج�ستري والدكتوراه، وناق�س ما يربو على 

مئة ر�سالة جامعية. 
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)2(
المتاحف وال�شراع الفل�شطيني-االإ�شرائيلي

على هوية القد�س الثقافية

النا�سر: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر
مكان الن�سر: بريوت، عّمان

عام الن�سر: 2020
د.ن�شب اأديب ح�شين* 

بداأ ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ب�سكل بارز يف 
القرن املا�سي، ومع الحتالل الإ�سرائيلي ملدينة القد�س، 
تطّور ال�سراع لي�سمل جمالت عديدة من الأر�س وال�ّسكان 

والقت�ساد والهوية الثقافية. 

توّلد الهتمام باإجراء هذه الدرا�سة �سعيًا لت�سليط 
ملدينة  الثقافّية  الهوّية  على  ال�سراع  اأهمّية  على  ال�سوء 
عرب  خمتلفة  تهويدية  مـــاولت  تلقى  والــتــي  الــقــد�ــس، 
جمالت ثقافّية عديدة، حتاول من خاللها تغيري الرواية 
والأ�سماء، وال�ّسيطرة على املواقع، يف �سبيل اختالق اأحقّية 

الثقافّية،  الهوّية  تغيري  على  العاملة  ال�سهيونّية  الرواية  مواجهة  فاإّن  الإ�سرائيلي.  الوجود 
حتتاج اإىل مواجهة واعية من قبل جانبنا الفل�سطيني والعربي، بالطاّلع والإدراك والفهم 
ملا يعر�سه الآخر، وما هي القدرات املتاحة يف �سبيل تطوير عملنا الثقايف. هذا العمل القادر 
على  قادرين  هوّيتهم،  على  مافظني  ليبقوا  �سعبنا  اأبناء  لدى  والإدراك  الوعي  بناء  على 

مود اأمام ال�ّسيطرة الإ�سرائيلّية. ال�سّ

* كاتبة وباحثة/فل�سطني.
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الأول  ف�سله  يف  الــكــتــاب  يــو�ــســح 
مفهوم املتحف كمركز ثقايف وتربوي قادر 
النتماء،  روح  وتنمية  الــرتاث  حفظ  على 
ت�سميمه،  يف  مــعــّيــنــة  مــعــايــري  وتـــدخـــل 
لت�ساعده يف تقدمي ر�سالته، ودوره يف البيئة 
ياأتي  ثّم  راع.  ال�سّ ويف  فيها،  ُين�ساأ  التي 
ا�ستعرا�س �سريع ملكانة املتاحف يف الغرب 

وعند العرب، ويف اإ�سرائيل وفل�سطني.

ــل الـــثـــاين  ــفــ�ــس ــــعــــّرف ال ــمــا ُي ــي ف
راع  ال�سّ وتاأثري  والثقافة  الهوّية  مفاهيم 
بع�س  جتــارب  با�ستعرا�س  الهوّية،  على 
والفكر  لالحتالل،  تعّر�ست  التي  ال�ّسعوب 
ال�ستعماري الذي وّظفه الغرب يف الّنظرة 
�سوب ال�سرق، مع تف�سيل ملكّونات الهوّية 
الذاكرة  تلعب  التي  الفل�سطينّية  الثقافّية 
الفل�سطينية املمّيزة، دورًا مهمًا  والتجربة 

يف ت�سكيلها. 

والهوّية  الثقافة  بني  العالقة  تظهر 
كعالقة تبادلية، فالثقافة جزء ومرّكب من 
ت�سيغ  اأداة  كذلك  وهي  الهوّية،  مرّكبات 
الهوّية وتعرّب عنها، وحني توجد الهوّية يف 
معّينة  بخ�سائ�س  تت�سبث  فاإّنها  �سراع، 
متّيزها، وحتاول اأن تزيد من اإيجابياتها، 
فمن  ثقافيًا،  جانبًا  ال�سراع  يحمل  وحني 
الثقافّية،  املجالت  تطوير  يتم  اأن  املهم 
ت�سيغ  مــوّحــدة  اأ�سا�سية  روايـــة  و�سياغة 

الهوية الثقافية. 

وعـــرب بــحــث الــعــالقــة بــني الــهــوّيــة 
الثقافة  اأّدته  الذي  الدور  ن�سهد  والثقافة، 
ــة  ـــاع عـــن الــهــوّي ـــّدف الــفــلــ�ــســطــيــنــّيــة يف ال
العتماد  مّت  الق�سم  هذا  يف  الفل�سطينّية. 
على مقالت واأبحاث العديد من املفكرين 
وفي�سل  �سعيد  اإدوارد  اأهمهم  والباحثني، 
الّذاكرة  اأهمّية  اإىل  اأ�سارا  اللذان  دّراج، 
املــقــاومــة،  مــن  كــجــزء  عليها  واحلـــفـــاظ 
على  قــــادرة  مــقــاومــة،  ثــقــافــة  ل�سياغة 
الت�سدي للن�سيان وملحاولت تغيري الهوّية. 

نبذة  يقدم  ف�ساًل  الكتاب  يطرح 
الظروف  لفهم  �سعيًا  وقانونّية  تاريخّية 
الــثــقــايف،  الــ�ــســاأن  يف  بــالــقــد�ــس  املحيطة 
وت�سكيل خلفّية معرفّية للقارئ يف اجلانبني 
الــتــاريــخــي والـــقـــانـــوين. يــقــّدم اجلــانــب 
للم�سهد  خمت�سرا  ا�ستعرا�سا  التاريخي 
حّتى   1840 عام  منذ  والثقايف  احل�ساري 
العثمانيني  ا�ستعادة  من  انطالقًا  اليوم، 
با�سا،  اإبراهيم  من  فل�سطني  يف  للحكم 
يف  اأدخلت  التي  والّتطورات  والإ�سالحات 
القد�س حّتى الحتالل الربيطاين. ثّم تتم 
الإ�سارة اإىل اأهّم التغيريات الثقافّية يف كل 
فرتة من فرتات تغرّي القّوة احلاكمة، حتى 
امل�سهد  يف  التغيري  حــول  التف�سيل  ياأتي 

الثقايف يف القد�س يف العقد الأخري. 
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طرح  يتم  الــقــانــوين،  اجلــانــب  يف 
التي  الثقافّية  املمتلكات  على  العتداءات 
قام بها الحتالل الإ�سرائيلي، والتي ت�سمل 
�سرقة 30.000 كتاب من القد�س الغربية 
وال�سيطرة   ،1948 عــام  احتاللها  بعد 
وهــدم  ومــ�ــســادرة  الثقافية  املــبــاين  على 
بع�سها. اإ�سافة للحفرّيات، ومنع الأن�سطة 
املوؤ�س�سات  من  العديد  واإغــالق  الثقافّية 
القوانني  تبيني  ثم   .2001 عــام  الثقافّية 
احلقوق  حتمي  التي  الدولّية  واملعاهدات 
بارتكابه  الحــتــالل  وينق�سها  الثقافّية، 

لهذه العتداءات.

ــاحــف يف  ــت ويــ�ــســتــعــر�ــس فــ�ــســل امل
املعلومات   2017 عام  راأيتها  كما  القد�س 
الــتــي جــمــعــتــهــا الــبــاحــثــة عـــن املــتــاحــف 
الإ�سرائيلّية والفل�سطينّية يف القد�س والتي 
ور  ال�سّ معها  مرفقة  الدرا�سة،  يف  تدخل 
اأّما  الباحثة.  بعد�سة  التقط معظمها  التي 

املتاحف التي يتناولها البحث فهي: 

املتاحف الإ�سرائيلّية: متحف البيت 
القدمي،  احلــّي  �ساحة  متحف  املــحــروق، 
الكتاب  بلدان  متحف  داوود،  برج  متحف 
املقد�س، متحف على خط الّتما�س، متحف 

اإ�سرائيل، متحف روكفلر.

املتحف  الفل�سطينية:  املــتــاحــف 
الطفل  دار  موؤ�س�سة  متحف  الإ�ــســالمــي، 
العربي للرتاث الفل�سطيني، متحف وجود.

ُجمعت  التي  البيانات  طرح  يعتمد 
اأ�سلوب  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  املتاحف  عن 
الباحثة،  اتبعته  الذي  واملراقبة  املالحظة 
تقدمه  الــذي  الورقي  الّدليل  اإىل  اإ�سافة 
ــهــا على  ومــواقــع مــدخــلــهــا  ــاحــف يف  ــت امل
و�سفي  ب�سكل  البيانات  ُتطرح  الإنرتنت. 
املتحف،  مبنى  حول  معايري  خلم�سة  وفقًا 
اجلمهور،  مع  الّتوا�سل  العر�س،  اأ�ساليب 
اإمكانّيات الإر�ساد، ورواية املتحف، يتبعها 
مّت  ملا  الباحثة  راأي  عن  يعرّب  نقدي  فــرع 

جمعه من معلومات. 

ا�ستعرا�س  اإىل  الو�سول  اأجــل  من 
مقارن، والو�سول اإىل اأجوبة اأ�سئلة ظهرت 
خالل البحث امليداين، ياأتي الف�سل التايل 
بني  مقاِرنة  ب�سورة  مــعــرّبًا  )اخلام�س( 
عن  املختلفة،  املتاحف  يف  مطروح  هو  ما 
اآراء  م�ستعر�سًا  اخلم�سة،  املعايري  طريق 
املوظفني واملّطلعني على العمل املتحفي يف 
وجاء  والإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  اجلانبني 
الباحثة  اأجرتها  هذا عن طريق مقابالت 
ونتائج  اآراء  اإىل  الو�سول  بهدف  معهم 

مو�سوعية.

ياأتي  والـــذي  الأخـــري  الف�سل  اأّمـــا 
حتت عنوان »هويتنا الثقافية الفل�سطينية 
لتبيني  في�سعى  ــــن؟«  اأي اإىل  الــقــد�ــس  يف 
التي  والّتو�سيات  ال�ستنتاجات  اإجمايل 
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تو�سلت اإليها الدرا�سة. ليعرّب عن مركبات 
تتطرق  التي  الفل�سطينّية  الثقافّية  الهوّية 
التي  واملعيقات  الفل�سطينّية،  املتاحف  لها 
التي  والأ�ساليب  املتاحف،  هذه  تواجهها 
الثقافّية  القد�س  هوّية  تغيري  عربها  يتّم 

من ِقبل املتاحف الإ�سرائيلّية. 

ت�سورات  اإىل  ن�سل  هــنــاك  ومــن 
مُتّكن من تطوير عمل املتاحف الفل�سطينّية 
يف القد�س على املدى البعيد، والتي حتتاج 
واإىل  ــوفــرًا  ت اأكـــرث  ــة  مــادّي اإمــكــانــات  اإىل 
ـــروف اأفــ�ــســل، مــثــل تــطــويــر الــعــر�ــس،  ظ
واملــبــاين واملــ�ــســار الــ�ــســيــاحــي، واجلــانــب 
عملية  اأكـــرث  تو�سيات  وثــّمــة  الإعــالمــي. 
من  القريب،  املــدى  على  تنفيذها  وميكن 
العر�س  يف  تكلفة  واأقــل  متاحة  تطويرات 

والإر�ساد والن�ساطات والإعالم املحلي. 

اأهمية  اإىل  الــبــحــث  هـــذا  يــقــودنــا 
ــادرة  ق قــويــة،  فل�سطينية  ـــة  رواي �سياغة 
عــلــى الــــّرد عــلــى الـــروايـــة الــتــي تــقــف يف 
باأنف�سنا  واإميانًا  قوة  لتزيدنا  مواجهتنا، 
يقف  الفكري  توجهنا  وجتعل  وبق�سيتنا، 
على  ال�سهيونية  الــروايــة  تقدر  ل  ثابتًا، 
ــه. كــمــا وميــكــن مــن خـــالل هــذا  زعــزعــت
البحث مالحظة عمل الّطرف الإ�سرائيلي 
مهم  كمنرب  املتاحف  ل�ستخدام  املنّظم، 
ــدعــم احلــجــج  ــة ت ــهــودي لــتــقــدمي روايـــــة ي

فل�سطني،  ال�سهيونّية، لختالق حقهم يف 
وميزانيات  وبرامج  وهي مدعومة بخطط 
توّفر  مالحظة  ميكن  اإذ  منا�سبة.  ومواقع 
اإ�سرائيل،  ملتحف  ال�ّسا�سعة  امل�ساحات 
وتوفري موقف لل�سيارات لزائريه ولزائري 
و�سل  وقد  املقد�س،  الكتاب  بلدان  متحف 
التي  الإ�ــســرائــيــلــيــة  املــتــاحــف  زوار  عـــدد 
يتناولها البحث اإىل ما يقارب 1.250.00 
ي�سل  بالّكاد  بينما   ،2016 عــام  يف  زائــر 
املقد�سّية  الفل�سطينّية  املتاحف  زّوار  عدد 
واأمــام  الــعــام.  ــذات  ل ــر  زائ اإىل 88.000 
 22 وجــود  نغفل  اأن  ميكن  ل  املقارنة  هذه 
جديد  متحف  وجتهيز  اإ�سرائيليًا،  متحفًا 
ماأمن  اأر�ــس  على  الّت�سامح«  »متحف  هو 
الل، مقابل ثالثة متاحف فل�سطينّية، مّما 
على  و�سعبًا  متكافئًا  غري  التحدي  يجعل 
الدعم  حتتاج  التي  الفل�سطينية،  املتاحف 
وزيادة  التطّور،  �سبيل  يف  والعلمي  املــادي 

قاعدة زوارها. 

املتاحف  تطوير  على  العمل  ي�سّكل 
خطّوة  القد�س  يف  املوجودة  الفل�سطينّية 
املتحف  ا�ستغالل  ميكن  اإذ  مهّمة،  ثقافية 
التطّور  اإطــار  يف  وتربوي  ترفيهي  كموقع 
الهوّية  عن  لُيعرّب  التكنولوجي،  الع�سري 
الثقافّية مبركباتها املختلفة، وُيقدم ر�سالة 
باأ�ساليب  الزائر  ذهــن  يف  ورا�سخة  قوّية 

جذابة. 
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من حوران اإلى حيفا

النا�سر: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر 
مكان الن�سر: بريوت وعّمان

عام الن�سر: 2020
 د. زياد محمد الزعبي*

فيه  ي�سرد  تاريخي،  روائي  عمل  حيفا«  اإىل  حوران  »من 
الراوي الدكتور زياد الزعبي جتربة حياة اأبيه يف النتقال 
من قريته �سمال الأردن اإىل مدينة حيفا يف فل�سطني يف عمر 
النكبة  ب�سبب  قريته  اإىل  عودته جمربًا  ثم  ع�سرة،  الثانية 
ال�سخ�سية  ذي  والده  �سورة  الراوي  يج�ّسد  الفل�سطينية. 
املتمردة املغاِمرة، الذي ُحرم من التعليم و�سارع مع واقعه 
الوظيفة عند  اإىل عامل  الفالحة، حتى خرج منه  يف عامل 
انتقاله اإىل حيفا، هاربًا من بيته، حاماًل معه قرو�سًا قليلة. 
ب�سيطة،  اأعمال  الزعبي يف  زياد  والد  الرواية عمل  ت�سّور 
لتعّر�س  تباعًا  ويخ�سره  عمله  يف  يكرب  تاجرًا  اأ�سبح  حتى 

فل�سطني لل�سلب والنهب ال�سهيوين عام 1948. 

* طبيب ا�ست�ساري/الأردن.
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الكتب  �سهادات  على  الراوي  اعتمد 
حقبة  يف  والأ�سخا�س  واملو�سوعات 
الأردن  يف  والأربعينات  الثالثينات 
التاريخية  اجلوانب  فاأحيا  وفل�سطني، 
اأحداث  يف  بحّق  وال�سيا�سية  والجتماعية 
مدينة  بتفا�سيل  الراوي  واأمّل  �سرديته. 
حيفا عن طريق اأحاديث والده واأ�سدقائه 
واأزقتها  املدينة  اأحياء  فو�سف  عنها، 
وحر�س  وتقاليدها،  وعاداتها  واأ�سواقها 
اللغة  كما  والأهازيج  الأمثال  اإيراد  على 
عن  وكتب  الزمان،  ذلك  يف  املحكية 
الثوار  خا�سة  و�سخ�سياتها  عائالتها 
�سخ�سيات  اإىل  اإ�سافة  منهم.  املنا�سلني 
خاللها  من  رّوج  الراوي،  خيال  وحي  من 

ال�سعبني  بني  والوحدة  القومية  لالأفكار 
ورف�س  مواجهة  يف  والفل�سطيني  الأردين 

امل�سروع ال�سهيوين و�سايك�س بيكو. 

باملكان،  الإن�سان  عالقة  الراوي  تناول 
اإليه  الإن�سان  حركة  عرب  املكان  و�سَرَد 
اأثناء هذه احلركة  وفيه ومنه، �ساهدًا يف 
على املتغريات الطارئة عليه، فتكون هذه 
ال�سهادة تاريخية ثابتة رغم تغري الزمان. 
كانت هذه ال�سهادات التي جمعها الراوي 
املا�سي  حتكي  ل�سردية  و�سفة  عمله  يف 
امل�ستقبل،  وتطلعات  احلا�سر  بروح 
والتاريخي  اجلغرايف  المتداد  لتوثيقها 
بني  وال�ساحل،  الداخل  بني  واحل�ساري 

فل�سطني والأردن. 
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الكتابات االآرامية من غور ال�شافي

النا�سر: وزارة الثقافة 
مكان الن�سر: عّمان
عام الن�سر: 2019

نداء عايد الخزعلي*
وقفت يف كتاب »الكتابات الآرامية من غور ال�سايف« 
على �سوؤال: كيف ميكن ل�ساهد قرب اأن يعك�س معلومات عن 
وال�سيا�سية  والدينية  اليومية  احلياة  من  معينة  جوانب 
والجتماعية ل�سكان ُزغر يف الفرتة البيزنطية؟ خ�سو�سًا 
ُتكت�سف  مل  الكتاب  يف  ُدر�ست  التي  ال�سواهد  جميع  واأن 
غري  حفر  لأعمال  نتيجة  اإمنا  وا�سح،  اأثري  �سياق  �سمن 

قانونية قام بها �سكان املنطقة منذ 1980.

القبور الآرامية من منطقة  الكتاب �سواهد  يتناول 
غور ال�سايف "ُزغر" وعددها واحد و�سبعون �ساهدًا، ُكتبت 
باللغة الآرامية الفل�سطينية بخٍط مربع وامتدت من القرن 

تت�سمن  التي  القبور  �سواهد  اأبكر  من  وُتعد  امليالدي،  ال�ساد�س  القرن  اإىل  امليالدي  الرابع 
جمموعة من العنا�سر التي مل تظهر يف املنطقة قبل القرن الثالث امليالدي، وقد �ساهمت 

هذه ال�سواهد بت�سكيل ت�سور عن �ُسّكان ُزغر خالل حكم الدولة البيزنطية.

ويعد كتاب »الكتابات الآرامية من غور ال�سايف« الدرا�سة الأوىل التي ُتقدم على يد 
باحث عربي، اإذ اإن جميع العاملني يف هذا املجال هم من الباحثني الغربيني ويف مقدمتهم 

* باحثة يف التاأريخ ال�سفهي والكتابات القدمية/الأردن.
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)الإ�سرائيليون(، حيث بداأ العمل على هذه 
كاويل،  يد  على   1925 عام  منذ  ال�سواهد 
الغربيني كان  الباحثني  تاله جمموعة من 
يعّد  والذي   ،2016 عام  ميمار�س  اآخرهم 
ل�سموله  الكتاب  يف  اأ�سا�سيًا  مرجعًا  كتابه 
جاءت  وقد  ُزغــر.  من  املن�سورة  ال�سواهد 
ال�سواهد  لهذه  ال�سابقة  الدرا�سات  جميع 
خالية من التحليل اللغوي للنق�س والتعليق 
على امل�سائل اللغوية ب�سكل مو�سع، اأو حتى 
درا�سة املحيط اجلغرايف واللغوي والديني 
الــرمــوز  تــتــنــاول  مل  اأنــهــا  كما  لل�سواهد، 
وبيان دللتها  ال�سواهد  ورت على  �سُ التي 

الدينية.

من  َيــعــد  مل  ال�سواهد  مــوقــع  ولأن 
نتيجة  فــيــه  التنقيب  اأو  املــ�ــســح  املــمــكــن 
ــُت على  ــف ــمــراين، فــقــد وق ــع المـــتـــداد ال
اإمكانية اإجابة هذه ال�سواهد على ت�ساوؤلت 
مثل  ــة،  ــري الأث مل جتــب عنها احلــفــريــات 
احلياة الدينية والجتماعية والقت�سادية 
الكتابي  ال�ساهد  ــاأن  ب ذلــك  املنطقة،  يف 
وثيقة مادية مهمة حتمل اأفكار ومعتقدات 
�سمن  ال�سواهد  در�ــســت  لــذلــك  كاتبيه، 
واللغوي  واجلــغــرايف  التاريخي  اإطــارهــا 
تف�سريها  والديني واحل�ساري يف ماولة 

ب�سورة �سحيحة.

ُزغــر  مــوقــع  بــدرا�ــســة  اأوًل  وبــــداأت 
بناًء على جمموعة من امل�سادر  وحتديده 
جنوب  جــاءت  حيث  والتاريخية،  الدينية 
�سرق البحر امليت، جنوب دير عني عباطة؛ 

اخلم�س  ال�سهل  مـــدن  مــن  واحــــدة  وهـــي 
ــدوم، ُزغــر(  )�ــســدوم، عمورة، اأدامـــه، زي
وامل�سادر  القدمي  العهد  الوارد ذكرها يف 

التاريخية واجلغرافية املتعددة. 

وتتبعت ا�سمها نظرًا لوروده يف كثري 
من امل�سادر الدينية والتاريخية وارتباطها 
بوثائق واأحداث مهمة، اإذ ُذكرت بت�سميات 
خمتلفة مثل »بالع« و»مدينة النخيل«، كما 
وردت ب�سيغ متعددة اأخرى جاءت اأغلبها 
اجلغرافيني  من  كثري  عند  لُزغر  م�سابهًة 
بريكهارت  وذكــرهــا  ــقــدمــاء،  وال الــعــرب 
با�سم ال�سايف بناًء على معلومات من اأهل 

مدينة الكرك �سنة 1822.

يف  ال�ستيطان  فــرتات  تــداخــل  اإن 
املدينة يعطي انطباعًا جليًا باأن ال�ستقرار 
الــربونــزي  الع�سر  منذ  ينقطع  مل  فيها 
واأنــهــا  الإ�ــســالمــيــة،  الع�سور  اإىل  املبكر 
لعبت دورًا مهمًا خالل الفرتات التاريخية 
عدد  على  حتتوي  جندها  لذلك  املختلفة، 
كــبــري مــن املــواقــع الأثـــريـــة. وعــلــيــه فقد 
ذكرت يف الكتاب املواقع التي ا�ستخرجت 
الكتابية فقط، مثل مقربة  ال�سواهد  منها 
قد  ال�سواهد  اأغلب  باأن  يعتقد  التي  النقع 
الطوبة،  ق�سر  وموقع  منها،  ا�ستخرجت 
عي�سى  ال�سيخ  وخربة  ال�سكر،  وطواحني 
التي �سهدت ا�ستيطانًا كثيفًا خالل الفرتة 

التي ُكتبت بها هذه ال�سواهد. 

نظام  ذات  ُزغر  �سواهد  كانت  وملا 
كاماًل  ف�ساًل  فقد خ�س�سُت  فريد  كتابي 
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وافيًا  و�سفًا  و�سفتها  اإذ  عنها،  للحديث 
الكتابة،  وطريقة  ال�ساهد  �سكل  حيث  من 
ال�سيغ  الــ�ــســتــة:  عــنــا�ــســرهــا  وعــر�ــســت 
والألــفــاظ  الأعـــالم،  اأ�سماء  الفتتاحية، 
الدالة على املوت، وتاأريخ الوفاة، وال�سيغ 
اخلــتــامــيــة، والـــرمـــوز الــتــي �ــســورت على 
بالعتماد  بتف�سريها  وقــمــت  الــ�ــســواهــد. 
وبع�س  �سابقًا  درا�ــســات  من  ورد  ما  على 
اأ�سفار العهد القدمي، كما وعر�ست الفرتة 
اأهميته  الزمنية لظهور كل عن�سر، وبيان 

التاريخية والدينية واأ�سباب ا�ستخدامه.

ولتكون درا�سة ال�سواهد الآرامية يف 
والديني  اللغوي  مت�سلة مبحيطها  الكتاب 
واحل�ساري قمت مبقارنتها مع خمطوطات 
البحر امليت، من خالل ا�ستنباط املعلومات 
مبخطوطات  ومــقــارنــتــهــا  الــ�ــســواهــد  مــن 
للكتابات  م�سدر  اأكــرب  ُتعد  والتي  قمران 
الدينية يف ميط البحر امليت، اإذ احتوت 
األف جذاذة �سكلت ما  على اثنني وثالثني 
وقد  منف�سلة.  وثيقة  ت�سعمئة  عن  يزيد 
جمموعة  على  اجلــــذاذات  هــذه  احــتــوت 
اأ�سفار العهد القدمي الذي ُيعد ركيزة  من 
نقاط  بع�س  وفــر  مما  اليهودية،  الديانة 

واملخطوطات،  ُزغــر  �سواهد  بني  اللتقاء 
القبور  �سواهد  نعد  ما  غالبًا  لأننا  وذلــك 
لنا  تك�سف  اأن  ميــكــن  ديــنــيــة  نــ�ــســو�ــســًا 
جمموعة من الدللت الدينية والجتماعية 
الثالث  الف�سل  ت�سمن  لذلك  وال�سيا�سية. 
من الكتاب جمموعة من اأوجه املقارنة مثل 
اأ�سماء الأعالم، والألقاب واملهن الدينية، 
والتقومي  والأعمار،  الأ�سرية،  والعالقات 
وطرق التاأريخ، والأيام والأ�سهر، والأعياد، 
ومفهوما البعث واحلياة الآخرة يف الديانة 

اليهودية.

وملا كان هذا الكتاب ل ي�سمل �سوى 
جزء مدد من املكت�سفات الأثرية بُزغر، 
من  فاإنه  الآرامــيــة،  القبور  �سواهد  وهــي 
اأبحاث  اإجـــراء  يف  ال�ستمرار  ال�سروري 
ــاريــخ احلــ�ــســاري  ــت تــ�ــســاعــد عــلــى فــهــم ال
يف  الأردن  وجــنــوب  امليت  البحر  ملنطقة 
الفرتة ال�سابقة لالإ�سالم، وذلك من خالل 
درا�سة الن�سو�س التي تظهر باملنطقة من 
�سياقها  ليبينوا  الأردنــيــني  الباحثني  قبل 
على  والعمل  ال�سحيح،  الأردين  التاريخي 
الأردن،  خارج  الأثرية  اللقى  تهريب  منع 
كونها جزءًا من الهوية الثقافية للمجتمع.



�شتاء 2020   - 199 -

)5(
االإرهاب وا�شتراتيجية التعامل 

النا�سر: دار النه�سة العربية
مكان الن�سر: القاهرة

عام الن�سر: 2019
اأ.د. عماد عواد* 

ر�سم  بعملية  حتيط  التي  ال�سعوبات  من  بالرغم 
الإرهـــاب،  مــع  التعامل  ل�سرتاتيجية  الرئي�سية  املــالمــح 
لكافة  الدقيق  التنفيذ  كيفية  يتمثل يف  الأكرب  التحدي  فاإن 
امل�ستويات  على  عمل  خطط  خــالل  من  املقرتحة  املحاور 
املختلفة: الوطنية والإقليمية والدولية. فمن الأهمية مبكان 
الذي  للخ�سم  دقيق  حتديد  من  ال�سرتاتيجية  تنطلق  اأن 
ال�سماح  دون  حتقيقه،  املــراد  والهدف  معه،  التعامل  يلزم 
اإىل معارك  اأو الن�سياق  امل�سار  لأية ظروف طارئة بتحويل 
مثمرة  تبدو  قد  ثانوية،  اأو  فرعية  اأهــداف  لتحقيق  جانبية 

على املدى الق�سري واإن كانت اآثارها مدمرة على املدى املتو�سط والبعيد.

يركز الكتاب على املحاور الرئي�سية التالية:

* دبلوما�سي �سابق واأ�ستاذ جامعي يف العلوم ال�سيا�سية/م�سر.
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املــقــوالت  بع�س  تو�شيح  االأول:  املــحــور 
واملفاهيم اخلاطئة:

• مقولة اأن »الإرهاب ل دين له« 
وجرائم  الإرهاب  وجهان:  له  • التطرف 

الكراهية
»الإ�سالموفوبيا«. مقولة  • خطاأ 
العرقي«. »التفوق  مقولة  • خطاأ 

الكامنة  الــدوافــع  حتليل  الــثــاين:  املــحــور 
وجناحه  والإرهــاب  التطرف  انت�سار  وراء 
يف ا�ستقطاب اأعداد كبرية خا�سة من بني 
على  نركز  اخل�سو�س  هذا  ويف  ال�سباب. 
يف  اجلــذب  وعوامل  الدفع  عوامل  من  كل 
الغربي،  والعامل  الإ�سالمي  العامل  من  كل 
ــة  ــي والــتــي متــكــنــت الــتــنــظــيــمــات الإرهــاب
التوا�سل  و�ــســائــل  عــرب  ا�ستثمارها  مــن 
ا�سرتاتيجية  فــاإن  ثــم  ومــن  الجتماعي. 
التعامل مع الإرهاب تتطلب التعامل مع كل 
واحد،  اآن  يف  والطرد  اجلذب  عوامل  من 
والتي جنحت هذه التنظيمات يف توظيفها 
متثل  كــاأنــهــا  ولــتــبــدو  �سفوفها  لت�سخيم 
عليه  نطلق  اأن  ميكن  فيما  اأجمع.  العامل 
يف  �سواء  القائمة  الأو�ــســاع  تقييم  اإعــادة 
العامل العربي والإ�سالمي اأو يف املجتمعات 
نحو  ال�سباب  يــدفــع  مــا  لتجنب  الغربية 
اإىل  انتمائهم  وتقوية  الأمام،  اإىل  الهروب 

اأوطانهم ومت�سكهم بتعليمات دينهم الذي 
يدعو اإىل احرتام الآخر والتعاي�س معه.

الــثــالــث: عــر�ــس الأبـــــرز عنا�شر  املـــحـــور 
اال�شرتاتيجية املقرتحة:

• فيما يخ�س الإرهاب، ل ميكن الكتفاء 
الأمنية،  واحللول  الع�سكرية  باملواجهات 
يتم  عندما  فقط  متاحة  تــكــون  فـــالأوىل 
التعامل  ثــم  ومــن  اخل�سم  موقع  حتديد 
الإرهابية  بالتنظيمات  يت�سل  وفيما  معه، 
فاإنه يكون عادة من ال�سعب حتديد مكان 
اأنها  كما  التحديد،  وجــه  على  وجــودهــا 
درجة  تتحدد  وخاليا  قيادات  اإىل  تنق�سم 
حد  يف  التنظيم  انت�سار  بدرجة  انت�سارها 
�ساأنها  فمن  الأمــنــيــة  احلــلــول  اأمــا  ذاتـــه. 
التعامل مع مظاهر الإرهاب مبعنى القب�س 
على خلية اإرهابية اأو اإجها�س عمل اإرهابي 
القب�س  اأو  ا�ستخباراتية،  ملعلومات  نتيجة 
اإرهابي.  بهجوم  بالقيام  فيه  م�ستبه  على 
اأن  يف هذا اخل�سو�س، ذهب البع�س اإىل 
الع�سكرية  املــواجــهــات  عجز  يف  »ال�سبب 
ــول الأمــنــيــة وحــدهــا عــن عــالج ما  واحلــل
ُي�سمى بالإرهاب الإ�سالمي هو اأن الإرهاب 
املــر�ــس. وطــاملــا كان  ولي�س  الــَعــَر�ــس  هــو 
املر�س  اأعرا�س  مبعاجلة  فقط  الهتمام 
من دون مواجهة فعلية له، فال ميكن عالج 

امل�سكلة اأو اقتالعها من جذورها«.
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وتنفيذ  و�ــســع  فــكــرة  الــبــاحــث  يتبنى   •
اأولهما  ا�سرتاتيجية ذات بعدين رئي�سيني: 

وقائي وثانيهما عالجي. 

بالوقاية جمموع  ُيق�سد  الوقائي:  • ال�سق 
لوقوع  حت�سبًا  اتخاذها  يتم  التي  التدابري 
اأو  بعينها  م�ساعفات  لن�سوء  اأو  م�سكلة، 
التدابري  ويكون هدف هذه  قائمة،  مل�سكلة 
على  اجلزئي  الق�ساء  اأو  الكامل  الق�ساء 
اأو  امل�ساعفات،  اأو  امل�سكلة،  وقــوع  اإمكان 
ويندرج  جميعًا.  وم�ساعفاتها  امل�سكلة 
العديد  جهود  ت�سافر  الوقاية  هذه  حتت 
من  للوقاية  املجتمعية  املــوؤ�ــســ�ــســات  مــن 
التح�سني،  وامل�ساهمة يف عملية  الظاهرة 
الأ�سرة،  ال�ساأن:  هذا  يف  بالذكر  ونخ�س 
املوؤ�س�سة التعليمية، والإعالم بكافة �سوره 
تكري�س  على  والعمل  واحلديثة،  التقليدية 
الآخر  وقبول  والعتدال  الو�سطي  الجتاه 
العالقة  تطوير  الإ�ــســالم،  ت�سمنها  التي 
بني املنظومة الأمنية واملواطن مما ي�سهل 
منبعه،  يف  الإرهــــاب  مــع  التعامل  عملية 
ال�سرطة  ملفهوم  �سليم  تطبيق  تر�سيخ 

املجتمعية.

تعدد  مــن  بالرغم  الــعــالجــي:  ال�سق   •
تت�سمنها  اأن  يلزم  التي  العالجية  الأدوات 
تركيز  اأّن  اإل  املــقــرتحــة،  ال�سرتاتيجية 
التي  الأدوات  هذه  اأبــرز  على  يقع  ال�سوء 
الناجعة  ال�سرتاتيجية  تت�سمنها  اأن  يجب 
ا�ستئ�سال  وهــي:  الإرهــــاب،  مــع  للتعامل 
ـــن مــفــهــوم  ــــا يــرافــقــهــا م الــنــمــطــيــة وم
والت�سدي  والكراهية،  »الإ�سالموفوبيا« 
خلطر الذئاب املنفردة، والتعامل اجلدي 
نــقــاط ال�سعف يف  مــع مــا مت ر�ــســده مــن 
اأ�ساليب التعامل والإرهاب يف العامل اأجمع. 

اإليهما  امل�سار  ال�سقني  تطبيق  اأثناء  • يف 
عدم  على  احلر�س  ال�سروري  من  يكون 
الن�سياق اإىل معارك ثانوية ُتبعد العامل عن 
مواجهة امل�سكلة الرئي�سية، والذي يلزم اأن 
يوّحد جهوده للتعامل معها. فمن امل�سلَّم به 
اأن مثل هذه التنظيمات ت�سعى اإىل تطبيق 
�سكل من اأ�سكال �سدام احل�سارات وهو ما 

يلزم جتنبه بكافة الو�سائل.
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)6(
الربيع العربي واأثره على اال�شتقرار ال�شيا�شي في اليمن

د. محمد عبداهلل الحور�س* 

بع�س  �سد  �سعبية  وانتفا�سات  احتجاجات   2010 العام  اأواخــر  منذ  العربي  الوطن  �سهد 
اأنظمة احلكم العربية، حتولت هذه الحتجاجات اإىل ثورات عارمة وعا�سفة اجتاحت عددًا 
من الدول العربية، بداأت �سرارتها من تون�س وامتدت لت�سمل م�سر، اليمن، ليبيا، و�سوريا، 

اأُطلق على هذه الثورات م�سطلح »الربيع العربي«.

لذلك فاإن درا�سة مو�سوع الربيع العربي واأثره على ال�ستقرار والتنمية يف اليمن اأمر مهم 
وبحث  وحتليل  وا�ستعرا�س  وتف�سري  لفهم  املداخل  اأو  املفاتيح  اأحد  توفر  لأنها  ومطلوب، 
اليمن  يف   )2011( فرباير  وثورة  العربي  الربيع  يكون  فقد  ولذلك  املو�سوع،  هذا  حقائق 

عاماًل م�ساعدًا على ال�ستقرار والتنمية فيه اأو معوقًا له.

مع بداية اندلع الثورة يف اليمن 2011 عانى القت�ساد اليمني من و�سع اقت�سادي ُو�سف 
بالركود التام والذي و�سل اإىل مرحلة الف�سل وفقًا للموؤ�سرات الدولية، ما جعل هذا الو�سع 
العقود  من  الكثري  وتوقف  القطاعات،  معظم  يف  القت�سادي  ال�سلل  مرحلة  اإىل  ينتقل 
وال�سفقات التي راحت تنتظر ما �ست�سفر عنه الأحداث املوجودة، وذلك نتيجة العت�سامات 
اأ�سف  البالد.  فيها  دخلت  التي  ال�سيا�سية  والأزمة  النظام  باإ�سقاط  املطالبة  واملظاهرات 

* اأ�ستاذ جامعي، وملل �سيا�سي، ع�سو  نقابة ال�سحفيني اليمنيني واحتادال�سحفيني العرب/اليمن.
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اإىل ذلك اأن قطاع البناء والت�سييد وقطاع 
ال�سياحة توقف ب�سكل كامل، ما اأدى ذلك 
بالإقرا�س  القيام  البنوك من  امتناع  اإىل 
تختفي  )الــدولر(  الأجنبية  العملة  وجعل 
اأ�سعار  بــذلــك  وانخف�ست  الــ�ــســوق،  مــن 
الــدولر  �سعر  و�سل  حيث  املحلية  العملة 
الواحد اإىل ما يعادل )312( ريال ميني، 
بعد اأن كان يعادل )200( ريال ميني قبل 

اندلع الثورة.

ومــنــذ ذلــك الــوقــت والــيــمــن ميــر بــاأزمــة 
اليمني  ال�سعب  يزال  ل  خانقة  اقت�سادية 
ال�سيا�سية  الأزمـــــة  هـــذه  مــنــهــا.  يــعــاين 
اليمني  لالقت�ساد  كبرية  نك�سة  اأحدثت 
ن�سب  اإىل  الت�سخم  معدلت  فيها  و�سلت 
وتوقف  البطالة،  ن�سبة  فازدادت  قيا�سية، 
العمل،  فــر�ــس  وانخف�ست  ال�ــســتــثــمــار، 
اليمني،  الفقر يف املجتمع  ن�سبة  وارتفعت 
ا�ستخدام  اإىل  اليمني  ال�سعب  اأبناء  فلجاأ 
املـــواد  ــاد  ــج اإي يف  ال�سئيلة  مــدخــراتــهــم 
والتي  احلياة،  حتتاجها  التي  الأ�سا�سية 
وانعدام  الت�سخم  نتيجة  اأعباوؤها  زادت 
الكهرباء،  وانقطاع  النفطية  امل�ستقات 
اخلدمات  على  �سلبًا  انعك�س  الذي  الأمــر 
ذلك  اإىل  اأ�ــســف  وال�سحية،  التعليمية 
النزوح  اإىل  اليمنيني  من  الآلف  �سروع 
هاجر  حــني  يف  الــريــف،  اإىل  املدينة  مــن 
ب�سفة  ولو  اأخرى  دول  اإىل  منهم  البع�س 

غري �سرعية.

اليمنيون  تنف�س   2012 العام  بداية  ومع   
حكومة  بت�سكيل  كثريًا  وتفاءلوا  ال�سعداء 
الوفاق الوطني، غري اأن ا�ستمرار النفالت 
ــي غــري املــ�ــســبــوق، وال�ــســتــمــرار يف  الأمــن
خطوط  وقــطــع  الــنــفــط،  اأنــابــيــب  تفجري 
فر�س  عن  الدولة  وعجز  الكهرباء،  نقل 
القانون، كل هذه العوامل اأدت اإىل �سعف 
عن  احلكومة  وعجز  القت�سادي  الأداء 

حتقيق معدلت النمو املاأمولة.

والنفالت  ال�سيا�سية  لالأو�ساع  ونتيجة 
التي  والفو�سى  العنف  واأعــمــال  الأمــنــي 
اليمن  عائدات  قلت  فقد  اليمن  بها  مير 
من �سادرات النفط اإىل م�ستويات كبرية، 
وذلك ب�سبب تراجع الإنتاج خالل الن�سف 
اإىل  و�سل  والــذي   2013 العام  من  الأول 
كــان  اأن  بــعــد  بــرمــيــل  مــلــيــون   )14.4(
الأول  الن�سف  برميل يف  مليون   )18.2(
ا�سطرت  الــذي  الأمــر   ،2012 العام  من 
م�ستقات  ا�ــســتــرياد  اإىل  فــيــه  احلــكــومــة 
دولر  مــلــيــار   )1.594( مببلغ  نفطية 
 2014 العام  من  الأول  الن�سف  لتغطية 
وذلك لتغطية عجز ال�ستهالك املحلي يف 

اليمن.

ــــاع  ـــى الـــرغـــم مـــن تـــــردي الأو�ــــس وعـــل
اأن  اإل   ،2011 الــعــام  منذ  القت�سادية  
اأعــــوام حتى  ــاله مــن  الــعــام 2015 ومــا ت
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القت�سادية  الأو�ساع  فيها  تدهورت  الآن 
جــدًا،  كبري  ب�سكل  فاأكرث  اأكــرث  اليمن  يف 
اأدى اإىل �سراع دموي وحرب  الأمر الذي 
مــن مافظة  اأكــــرث  انــدلــعــت يف  اأهــلــيــة 
اقت�سادية  اأو�ساع  اإيجاد  عنها  نتج  مينية 
ماأ�ساوية اأدت اإىل تدهور احلياة املعي�سية 
زالت  ول  مظلم،  نفق  يف  اليمن  واإدخـــال 
هذه  كتابة  حتى  م�ستمرة  احلـــرب  هــذه 
ال�سطور، حيث اأُ�سيب الن�سيج القت�سادي 
وانكم�س  بال�سلل،  اليمن  يف  والجتماعي 
انكما�سًا  والبناء  والتنمية  القت�ساد  فيه 
اأن هــــذه احلـــرب  نــاهــيــك عـــن  حــــــادًا، 
مار�س/ منذ  املت�ساعد  ال�سراع  وهــذا 
الأن�سطة  ل  تعطُّ اإىل  اأدى  قد   2015 اآذار 
على  التحتية  البنية  وتدمري  القت�سادية 
النفط  �ــســادرات  وتوقفت  وا�ــســع،  نطاق 
 ،2015 عام  من  الثاين  الربع  منذ  والغاز 
اليمن من  ونتج عن ذلك تراجع عائدات 
ذلك  كل  كبري،  ب�سكل  الأجنبية  العمالت 
القت�سادي  النتعا�س  تــراجــع  اإىل  اأدى 
الف�ساد  وتفاقم  اليمنية  اجلمهورية  يف 
اجلوع  معدلت  وارتفاع  البطالة  وانت�سار 
بعد  خ�سو�سًا  الأ�سعار،  وارتفاع  والفقر 
توقف رواتب املوظفني منذ �سبتمرب 2016 
املواطن  بحياة  اأ�سر  ــذي  وال الآن  وحتى 

اليمني القت�سادية واملعي�سية.

فــاملــتــتــبــع لــلــواقــع الــيــمــنــي الــيــوم يــدرك 
والتنموي  القت�سادي  الو�سع  اأن  متامًا 
الأزمــات  ظل  يف  خا�سة  كامل،  انهيار  يف 
ال�ستقرار  وغــيــاب  امل�ستمرة  واحلـــروب 
اأمام  الأمني، وهو ما �سّكل عائقًا حقيقيًا 
والتنموية.  القت�سادية  للحركة  تقدم  اأي 
يف  القت�سادية  البيئة  اأن  اإىل  اإ�ــســافــة 
�سّكلت عاماًل طاردًا لال�ستثمارات  اليمن 
وانقطاع  بل  وانخفا�س  واملحلية  الأجنبية 
عدد ال�سياح الوافدين اإىل اليمن، ناهيك 
عن اأن هذه الأزمة واحلرب الدائرة اأدت 
اإىل تراجع املانحني عن تقدمي امل�ساعدات 
والإيفاء بالتعهدات يف ظل �سبابية الو�سع 
ما  ومنها  البالد،  يف  وال�سيا�سي  الأمني 
ــعــام 2015  الــــدويل يف ال اأعــلــنــه الــبــنــك 
والبالغة  البالد  يف  عملياته  جتميد  عن 
اأدى  كله  هذا  دولر.  مليون   900 قيمتها 
للدولة  الــقــومــي  ــاجت  ــن ال انــخــفــا�ــس  اإىل 
تراجع  يف  كبري  ب�سكل  و�ساهم  اليمنية 
وتوقف  اليمن  يف  القــتــ�ــســاديــة  احلــيــاة 
العديد من  توقفت  والتنمية، حيث  البناء 
واملدار�س  كاجلامعات  التنموية  امل�ساريع 
واملــطــارات  ــطــرقــات  وال وامل�ست�سفيات 
واملوانئ، ناهيك عن تدمري ما كان م�سّيدًا 

نتيجة احلرب.
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هناك  يكن  مل  اإذا  اإنه  القول  ميكننا  هنا 
نية �سادقة لوقف العمليات القتالية ورفع 
اليمني،  ال�سعب  على  املطبق  احل�سار 
ــة  يف عـــدد من  ــي ووقـــف احلــــروب الأهــل
النية  واإخـــال�ـــس  اليمنية،  املــحــافــظــات 
يف الــدعــوة اجلـــادة لإقــامــة حـــوار ميني 
وقف  على  والعمل  ال�سراع  اأطــراف  بني 
احلرب واإحالل ال�سالم وتطبيع الأو�ساع، 
على  �سي�ستمر  القت�سادي  الو�سع  فــاإن 
مــا هــو عليه، بــل اإنـــه �ــســيــزداد تــدهــورًا، 
الأطـــراف  بع�س  �سيطرة  مــع  خ�سو�سًا 
ــــار الــنــفــط وتــوقــف  املــتــ�ــســارعــة عــلــى اآب
الإنتاج النفطي، وما�سرة بع�س املوانئ 
الآخر  البع�س  واإغالق  اليمنية  واملطارات 
وارتفاع  �سنعاء،  ومطار  احلديدة  كميناء 
ـــاد  وازدي م�سبوق،  غــري  ب�سكل  البطالة 

وتوقف  جـــدًا،  كبري  ب�سكل  الفقر  ن�سبة 
الأ�سعار،  وغالء  املوظفني،  رواتب  �سرف 
اأمام الريال اليمني  وارتفاع �سعر الدولر 
اليوم  و�سل  حتى  يــوم  بعد  يومًا  املتزايد 
ثورات  اندلع  قبل  مبا  مقارنة   %300 اإىل 
ال�سوق  وانت�سار   ،2011 العربي  الربيع 
وا�ستمرار  الكهرباء،  وانعدام  ال�سوداء، 
املياه  م�سروع  وانقطاع  امل�سانع،  تعطل 
اأن  دون  مــن  يــوم  بعد  يــومــًا  ينعدم  ــذي  ال
اأي خطوات جادة حلل هذه  يكون هنالك 
املعقدة  امل�ساكل  من  ذلك  وغري  امل�سكلة، 
اليمني  القت�سادي  الو�سع  تزيد  التي 
مواجهة  و�سعبه يف  اليمن  وت�سع  تدهورًا، 
املجاعة  نتيجة  ينتظره  الذي  امل�سري  مع 
الكربى التي حّلت به والكارثة القت�سادية 

التي مل يعهدها من قبل.
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* كبير المذيعين في �سبكة اإذاعة »�سوت العرب«/م�سر.

حوار مع موؤلِّف

ال�شاعر الطبيب الدكتور عبد الحميد محمود

اأجرت الحوار: �شيرين نبيل*

للتغذية  عيادة  اأول  �شاحب  والطب،  بال�شعر  حافلة  م�شيرة  محمود  الحميد  عبد  د. 
العالجية باالإ�شكندرية، وله اأربعة ع�شر ديواناً �شعرياً، باالإ�شافة اإلى االأوبريتات الغنائية 

واالأعمال الدرامية وع�شرات البرامج باالإذاعة والتلفزيون الم�شري.

عا�شر نجوم الثقافة واالإعالم في م�شر في فترة ال�شبعينيات والثمانينيات مثل توفيق 
محمد  والملحن  المو�شيقار  مع  وعمل  وغيرهم.  جودت  �شالح  اأباظة،  ثروت  الحكيم، 

الموجي  في العديد من االأعمال الفنية.

ومعه كان هذا الحوار:
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ال�شاعر الطبيب اأم الطبيب ال�شاعر؟ محمود  الحميد  عبد  • د. 
** الميالد ميالد �ساعر، نطقت ال�سعر واأنا في المرحلة الإعدادية وبداأت اأن�سر 
واأنا طالب في كلية الطب. وفي �سبعينيات القرن الما�سي كان اأول من ن�سر لي 
ال�سعر ال�ساعر والأديب الكبير �سالح جودت في مجلة »الهالل«، ولم تكن »الهالل« 

تن�سر اإل لكبار ال�سعراء.

التكوين ال�شعرى لل�شاعر عبد الحميد محمود؟ مرحلة  كانت  • كيف 
بالأ�سياء  اأحا�سي�س  عندي  فّجرت  اأمي،  حواديت  من  بال�سعر  عالقتي  بداأت   **
من حولي، وكان اأي �سيء يقع تحت يدي اأقراأه بتمعن. قراأت لمعظم ال�سعراء من 
نهاية المرحلة البتدائية، وفي نهاية المرحلة الإعدادية دخل اأ�ستاذ اللغة العربية 
في اأول ح�سة وقال لكل طالب اأن يكتب ما ي�ساء في مو�سوع اإن�ساء حر، فكتبت 
ق�سيدة عن الموت، وعندما راجع الأ�ستاذ الأوراق ا�ستوقفته هذه الق�سيدة وقال 

لي: �ستكون �ساعرًا عربيًا كبيرًا.
وفي المرحلة الثانوية وفي وقت الف�سحة، عندما كان الطلبة يلعبون كنت اأنا مع 

اأ�ساتذة اللغة العربية يناق�سون �سعري ويبدون اآراءهم فيما اأكتب.
اأباظة في  اأيام توفيق الحكيم وثروت  واأن�سر �سعري في »الأهرام«  وتدور الأيام  

نهاية ال�سبعينيات من القرن الما�سي.

اأن ميولك كلها اأدبية؟ مع  الطب  كلية  تدخل  اأن  ف�شلت  • لماذا 
الدرا�سة  لأن  �ساعرًا،  كنت  ما  العلوم  دار  اأو  الآداب  بكلية  التحقت  كنت  لو   **
الأكاديمية قد تقتل الموهبة، اأو كنت �ساأ�سبح ناقدًا.  اأما الطب فهو حياة حقيقية، 
كل ما تتخيله في الحياة في الطب، الفنون الجميلة في الطب لأن الجراحة فنون 

جميلة، البناء والهند�سة في الطب، الموت والحياة والميالد في الطب.
كان من طموحاتي اأن اأكون �سابطًا بحريًا، وقد كنت ريا�سيًا و�سباحًا ماهرًا ولكن 
اإ�سرار اأبي على دخول كلية الطب دفعني اإلى ذلك، وقد كان اختيارًا موفقًا من 
اأبي، فكان يرى ما ل اأراه حينئذ، حيث فجر الطب في ال�سعر ما لم يفجر بدونه.
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اإلى الن�شر في جريدة »االأهرام« ومجلة »الهالل« واأنت ما تزال  • كيف و�شلت 
طالباً بكلية الطب؟

** كان ال�ساعر العربي الكبير �سالح جودت اأ�ستاذ نزار قباني وكان يكتب ال�سعر 
واإبراهيم  �سادي  اأبو  زكي  اأحمد  مع  اأبوللو  مدر�سة  اأع�ساء  من  وكان  العمودي 
اأحد الحفالت بجامعة  التقيت ب�سالح جودت في  ناجي وعلي محمود طه، وقد 
»الهالل«  اإلى  تعال  لي:  فقال  األقي ق�سيدتي من خالل عينيها  واأنا  الإ�سكندرية 
اأ�سهر من  اأربعة  اأو  بعد حوالي ثالثة  الهالل  اإليه في  وفعاًل ذهبت  �ساأن�سر لك، 
لقائي به في الجامعة. وعندما و�سلت اإلى مكتبه �ساألني مدير مكتبه عن ا�سمي 
ونظر في ورقة اأمامه، وقال لي: نعم هو ينتظرك.  بالرغم من اأنه مر على لقائي 
من  جياًل  حقًا  كان  لقد  لي.  كلمته  يتذكر  زال  ما  لكنه  اأ�سهر  ثالثة  حوالي  به 
العظماء، فعندما دخلت اإليه كان ا�ستقباله عظيمًا و�ساألني: جايب �سعر معاك؟ 
قلت له: طبعًا، والم�سادفة اأن ال�سعر الذي معي كان على بحور عربية هو لم يكتب 
عليها مثل المقت�سب والمديد والمن�سرح، وقد اأعجب بها جدًا، واختار ق�سيدتين 

اأو ثالثة وغيَّر بع�س الكلمات ون�سرها في الهالل والزهور.
الق�سائد  بع�س  بالبريد  اأر�سلت  قد  كنت  فقد  »الأهرام«،  لجريدة  بالن�سبة  اأما 
اإلى »الأهرام« وكانت �سفحة الأدب في ذلك الوقت تحت اإ�سراف ثروت اأباظة، 
الطابق  اأن  بالذكر  والجدير  الحكيم.  توفيق  الكبير  والأديب  العمالق  وبقيادة 
ال�ساد�س بمبنى الأهرام كان يجل�س به عمالقة ال�سحافة والأدب: توفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ وح�سين موؤن�س واإح�سان عبد القدو�س وغيرهم من عمالقة الزمن 
الجميل. وكان الكثيرون ل ي�ستطيعون الدخول اإلى هذا المكان، كان ال�سحفيون 
والمبدعون يقفون خارجًا ويلقون بالتحية على توفيق الحكيم من بعيد. وعندما 
لم ين�سر لي ثروت اأباظة ذهبت بنف�سي اإليه لأعرف لماذا، وكنت وقتها في اآخر 
�سنة في كلية الطب بجامعة الإ�سكندرية، وطلبت من ال�سكرتيرة الدخول وهو ل 

يعرفني من قبل، ولكنه قال لي: تف�سل، فدخلت.
وكــان ثـــروت اأباظـــة �سخــمًا طويــاًل جال�سًا وراء مكتبــه في عظمة، فقلـــت لـــه: 
يا  بكبرياء:  لي  فقال  تن�سرها.  ولم  ق�سائدي  بع�س  لك  بعثت  ثروت،  اأ�ستاذ  يا 
دكتور، »الأهرام« ي�سّرف اأي �ساعر عربي اأن ين�سر فيه، ونحن ل نن�سر في ال�سنة 
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ياأتي عليك  اإلينا، وعندما  اأر�سلت  واأنت  لأي �ساعر عربي �سوى ق�سيدة واحدة، 
الدور اأن�سر لك. قلت له: اأنا جاي ع�سان اأقول لح�سرتك اني ن�سرتهم عند �سالح 
ميالد  معي ق�سيدة  له:  قلت  ف�ساألني: هل معك ق�سيدة؟  »الهالل«.  في  جودت 

جديد، وتقول هذه الق�سيدة: 
اليــــوم تــــــــورق في كـفــــيك اآمـــالي 

وترتوي بال�سنا من وجهك الغالي
يا من م�سيت معي في م�سوار غربتي

لم ت�سجـري مرة من طول ترحالي

وعندما قراأ ثروت اأباظة الق�سيدة وقف، فراأيت اأمامي عمالقًا، ثم قال لي: هذه 
المرة يا اأ�ستاذ ولي�س يا دكتور اأنا اآ�سف، اأنا لم اأقراأ، اأنا فوجئت من هذا العمالق 
لها:  وقال  اكتملت،  قد  الأدبية  ال�سفحة  وكانت  لل�سكرتيرة  نادى  الذي  العظيم 
با�سا  يا  له:  قلت  الحميد محمود، هنا  لعبد  الق�سيدة  و�سعي هذه  كلمتي  �سيلي 
ل، طبعًا نن�سرها الأ�سبوع القادم، اأنا ل اأق�سد كدة.... قال لي: ده حقك وقد تم 
بالفعل. وهذا كان حدثًا فريدًا لكي تن�سري و�سط هوؤلء القامات وكبار ال�سعراء، 
اإليها الأديب العظيم  وبعد �سهر ن�سر لي ق�سيدة اأخرى وكانت متميزة، فالتفت 

توفيق الحكيم، ف�ساأل ثروت اأباظة: فين ال�ساعر ده؟
فذهبت اإلى توفيق الحكيم في مكتبه وطلب لي فنجانًا من القهوة ومعروف عنه 
اأنه ل يطلب مطلقًا القهوة لأحد، لي�س بخاًل ولكن هو يعطي نف�سه هذا المظهر 
اأ�سبوع  الحكيم كل  توفيق  اإلى  اأذهب  اأن  اعتدت  المرة  بعد هذه  الفخامة.  وهذه 

واأن�سر كل �سهر ق�سيدة »بالأهرام«.
وذات مرة كنت عند توفيق الحكيم ومعي ق�سيدة بعنوان »اأمطرني حبًا« وهي من 
اأباظة، فقال له توفيق الحكيم: ما هذا الغثاء  �سعر التفعيلة، ودخل علينا ثروت 
الذي تن�سره في ال�سفحة الأدبية يا ثروت؟ فقال له: ليه يا با�سا؟ فاأعطاه ق�سيدة 
لي وقال له: عبد الحميد محمود اأنا ل�سه نا�سر له ق�سيدة الأ�سبوع الما�سي، فقال 
له: ودي كمان تتن�سر. وعندما خرجنا من عند توفيق الحكيم داعبني ثروت اأباظة 

قائاًل: لو عملتها مرة تانية هموتك.
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اأنني راأيت مع توفيق الحكيم نوتة في حجم ن�سف  ومن المواقف التي ل تن�سى 
كف اليد، وكان يكتب بها يومياته ومذكراته ومذكرات م�سر كلها في هذه النوتة، 
وراأيه ال�سيا�سي والثقافي والجتماعي فيما يحدث يوميًا، ولكنها فقدت اأو �سرقت 

من ابنته بعد وفاته.

القادر القط؟ عبد  د.  والناقد  واالأديب  ال�شاعر  مع  حكايتك  • ما 
»اأربعة  واأعطيته ق�سيدة  الجديدة زمان،  اأحد مقاهي م�سر  اإليه في  ** ذهبت 
اأنه  فاعتقدت  وجهه،  ق�سمات  تبدلت  الق�سيدة  قراأ  وعندما  عربي«  لوجه  اأقنعة 
ت�سايق، فقلت له: لم اأق�سد اأن تن�سرها لي، اأنا فقط اأ�ساألك راأيك فيها. قال لي: 
يا بني انتظر ما لكم مندفعين؟ كدة الق�سيدة دي تجديد في ال�سعر العربي، وهي 
مفتتح العدد القادم في مجلة »اإبداع«. وا�ستمريت في الن�سر في هذه المجلة فترة 

طويلة.
واأ�سبحت �سداقة بيني وبين د. عبد القادر القط، وكان ين�سر لي كل �سهر ق�سيدة، 
وكانت معظمها من �سعر التفعيلة. وجمعت هذه الق�سائد في ديوان »غ�سون الحب 

مبتلة بقو�س قزح« الذي ح�سل على جائزة الدولة الت�سجيعية عام 1998.

الدولة  جائزة  على  اأحدها  ح�شل  وقد  �شعرياً،  ديواناً  ع�شر  اأربعة  لك   •
الت�شجيعة، ولكن كانت له حكاية، فما هي؟

** اأول ديوان لي كان باب ال�سم�س �سدر عن المجل�س الأعلي للثقافة عام 1977.
اإ�سابات وموت واأ�سياء اأخرى  اإنني مررت بتجربة حياتية ماأ�ساوية كان فيها  ثم 
اأنتجت ديوانًا ا�سمه »لن اأنفيك من زمني« عام 1988، وكنت في اأواخر الثالثينيات 
من عمري، وفي هذا التوقيت لم تكن تعطى جائزة الدولة الت�سجيعية اإل لمن هم 
فوق الخم�سين، ول توؤخذ التقديرية اإل في اأواخر العمر اأو بعد الوفاة، اإل اأن هذا 
النظام تغّير. المهم تقدمت بهذا الديوان لجائزة الدولة الت�سجيعية، وذات يوم 
كنت بمبنى الإذاعة والتليفزيون الم�سري بما�سبيرو، وكان معي بع�س الأ�سدقاء، 
فدخل علينا الناقد الكبير د. �سالح ف�سل وقال لي: اأهنئك تهنئة ناق�سة، الآن كان 
هناك اجتماع المجل�س الأعلي للثقافة واأنت كنت فائزًا بجائزة الدولة الت�سجيعية 
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عن ديوان »لن اأنفيك من زمني«، وهذه الجائزة تعطى لعمل محدد، ولكنها ذهبت 
لآخر، وما قيل اإنه ما زال �سابًا ول اأحد ياأخذ الت�سجيعية قبل الخم�سين، وما يزال 

اأمامه فر�س فلنعطها لغيره هذه المرة. 

ذلك؟ بعد  فعلت  • وماذا 
للثقافة في لك الوقت هو ال�ساعر  ** كان رئي�س لجنة ال�سعر بالمجل�س الأعلي 
والناقد والديب الدكتور عبد القادر القط، وكان ين�سر لي ق�سيدة �سهريًا ولكنه 

لم ياأخذ موقفًا في لك الوقت.
ثم ذهبت بعد ذلك اإلى مكتب الكاتب الكبير ثروت اأباظة، وقد كان رئي�س المجل�س 
الأعلى للثقافة، وقد كان �سديقًا لي، وعنما ذهبت اإليه بادرني قائاًل: قدم الديوان 
ال�سنة القادمة و�ستاأخذه بالأمر ولي�س باللجنة، فقلت له: ل لن اأقدمه. ف�ساألني: 
اأقولك انك م�س با�سا. وكنت مندفعًا  طيب انت جاي ليه؟ قلت له: جاي ع�سان 
اندفاع ال�سباب ... و�سمع مدير مكتبه، ولكن ثروت اأباظة قال له: �سيبه يقول اللي 
هو عايزه. ف�سكت ثروت اأباظة بعظمة الكبار كاأن ابنه اأمامه ويعاتبه. وقلت له: 
لو كنت با�سا ما كان ده ح�سل. وذهبت ولم اأقدم الديوان كما طلب مني مع اأنه 

وعدني بهذه الجائزة العام المقبل، لأنه كان قد علم باأنها اأخذت مني.
وتدور الأيام وبعد ع�سر �سنوات اأقدم ديوان »غ�سون الحب مبتلة بقو�س قزح« عام 
1998 لجائزة الدولة الت�سجيعية. ومن ال�سدف الغريبة اأنني عندما كنت خارجًا 
من معر�س القاهرة الدولي للكتاب ي�ستوقفني الناقد الكبير د. �سالح ف�سل مرة 
�سنوات.  ع�سر  تاأخرت  لأنها  اأبت�سم  فلم  موؤجلة،  تهنئة  اأهنئك  لي:  ويقول  اأخرى 
كان  اأنه  لي  بالإجماع، وحكي  توؤخذ  الجائزة  تاريخ هذه  في  مرة  لأول  لي:  وقال 
هناك ال�ساعر د. اأحمد كمال زكي وكان اأ�ستاذًا للغة العربية بجامعة عين �سم�س، 
ورئي�سًا للجنة ال�سعر مدة وجيزة وكان ع�سوًا بلجنة ال�سعر في ذلك الوقت، ودخل 
اأعرفه �سخ�سيا ا�سمه عبد الحميد محمود  اإلى اللجنة وقال لهم: فيه �ساعر ل 
وديوانه ا�سمه »غ�سون الحب مبتلة...« هو الذي ياأخذ الجائزة لي�س غيره. فوافق 

الح�سور جميعًا وكان من بينهم د. عبد القادر القط.
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من  العديد  في  الموجي  محمد  الكبير  والملحن  المو�شيقار  مع  عملت   •
المنا�شبات، وقدمتما معاً ق�شائد ملحنة ومغناه للعديد من الفنانين، نتعرف 

على بداية تعاونك مع الموجي؟
** كنا مجموعة من ال�سعراء والأدباء والإعالميين نجل�س في اأحد فنادق القاهرة 
على النيل و حوالي ال�ساعة الواحدة بعد منت�سف الليل دخل محمد الموجي ولم 
حاول  بالنف�س.  الثقة  �سديد  هادئًا  وكان  معنا  جل�س  قبل،  من  به  التقيت  اأكن 
اأنا  اإنما  لهم،  ليلحن  �سعره  بع�سًا من  ي�سمعوه  اأن  بالجل�سة  الموجودون  ال�سعراء 
�سعرت باأنه �سمع باأذن ويخرج الكالم من الأذن الأخرى، وبعد �ساعة قال: اأنتم 
عرفتموني بـ د. عبد الحميد لكن لم اأ�سمع منه �سعرًا. فقلت له: اأنا لم اأكتب �سعرًا 
ليغني اإطالقًا اأنا كل �سعري �سيا�سي اأو اجتماعي اأو فل�سفي، فقال لي: من قال لك 
اإني اأريد اأن اأ�سمع �سعرًا غنائيًا، اأنا اأريد اأن اأ�سمع �سعرًا فقط. عندها ان�سرف 
�سيا�سية،  ق�سيدة  وهي  عربي«  لوجه  اأقنعة  »اأربعة  ق�سيدة  واأ�سمعته  الجال�سون 
في  اأيام  ع�سرة  بعد  المغرب  م�سافر  اأنا  قال:  ثم  �سديد،  باهتمام  من�ستًا  وكان 
ومعي  اإل  المغرب  اإلى  اأذهب  ولن   1985 عام  تقريبًا  كان  هذا  العر�س،  اأعياد 
الق�سيدة التي �ساأغنيها هناك، واأنت اللي كاتبها. وقد اأ�سقط في يدي وترددت، 

وحاول اأن ي�ستفز فيَّ ال�سعر والإلهام فكتبت: 
النور مو�سول وال�سعد ماأمول
ال�سوق يدعونا لرو�سة يثرب

فالنور نور الحب من عند النبي
وكل هذا وكنا ما زلنا جال�سين في نف�س المكان، وقد قربت ال�ساعة ِمن الثانية 
الحقيقي  ال�ساعر  جدًا  يحترم  الموجي  كان  وقد  الليل.  منت�سف  بعد  والن�سف 

ويفهم جيدًا في اللغة العربية.
�سكت الموجي حوالي �ساعة ون�سف، وقال لي: لي�س هكذا الغناء. فقلت له: لن 
اأغير �سيئًا. فقال: ا�سمع كدة، وقال البيت الأول كما كتبته، ثم كرره مرة اأخرى 

بالتنوين.
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في البالد العربية؟ ال�شعر  مع  ذكرياتك  • ماهي 
كانت  اأيام  الالذقية  المحبة في  �سوريا عام 1998 في مهرجان  اإلى  ** ذهبت 
وكان  الإنجليزي،  لالأدب  اأ�ستاذة  وكانت  العطار،  نجاح  ال�سورية  الثقافة  وزيرة 
معظم �سعراء الوطن العربي في هذا المهرجان، وكان يعطي لكل �ساعر حوالي 
ال�ساعر  الح�سور  �سمن  من  وكان  �سعره،  من  له  يروق  ما  فيها  يتلو  �ساعة  ثلث 
فاروق �سو�سة وال�ساعر اأحمد عبد المعطي حجازي وال�ساعر عفيفي مطر. وبداأت 
الكوبليه  وفي  جدًا.  الجمهور  معي  وتفاعل  عربي«  لوجه  اأقنعة  »اأربعة  بق�سيدة 
طلبت  المحدد  الوقت  انتهى  اأن  وبعد  الحاد.  بالت�سفيق  القاعة  ارتجت  الثاني 
مني وزيرة الثقافة ال�سورية اأن اأكمل وكنت قد تلوت �سعري حفظًا، فعندما فتحت 
ديواني لأقراأ خرجت من الحالة ال�سعورية التي كنت فيها، فاعتذرت ونزلت من 

على الم�سرح.
�سوريا  �سيف  واأنت  الحفل  هذا  مفاجاأة  اأنت  العطار:  نجاح  الوزيرة  لي  وقالت 

الدائم ما دمت اأنا وزيرة الثقافة في �سوريا.

وهي من الق�شائد  كثيراً  ذكرها  تكرر  عربي«  لوجه  اأقنعة  »اأربعة  • ق�شيدة 
المهمة في ال�شعر العربي، لماذا؟

** هذه الق�سيدة تدور في تاريخ العرب كله، قناع قديم وقناع غريب وقناع رديء 
وفي  اإيغال.  دون  العربي  واقعنا  الإ�سقاطات على  ا�ستخدام  وقناع م�ستقبلي، مع 
هذه الق�سيدة نبوءة، واإذا لم يكن ال�ساعر بداخله هذه النبوءة اأو لم يكن يرى ما 
ل يراه الآخرون �سيكون هذا ال�ساعر محدودًا في روؤيته وق�سائده. وقد اأ�ساد وزير 

الثقافة اأحمد هيكل بهذه الق�سيدة عندما �سمعها في معر�س القاهرة للكتاب. 

الق�شيدة  في  تجديد  من  �شعره  في  محمود  الحميد  عبد  د.  قدم  ماذا   •
العربية؟

اأنفيك من زمني« لأنه كان تجربة حقيقية  اأول التجديد كان في ديوان »لن   **
اإذا لم يمر  وال�ساعر  اأحد �سواي،  بها  ي�سعر  لم  اأحا�سي�س خا�سة  اأثارت بداخلي 



حوار مع موؤلِّف: ال�شاعر الطبيب الدكتور عبد احلميد حممود

- 214 - املنتــــدى  278

بمحنة في حياته لن يقول �سعرًا مثل المتنبي ونزار و�سوقي وغيرهم كلهم تعر�سوا 
لتجارب مريرة في حياتهم اأنتجت اأعظم الأ�سعار.

اأنني حولت الق�سيدة من مجرد ق�سيدة عمودية تعبر عن لوحة  والتجديد هنا 
واحدة اإلى ق�سيدة فيها �سينما اأو ت�سوير كما في »اأربعة اأقنعة لوجه عربي« اأي�سًا.
�سعر  من  ديوان  وهو  الجن«  »قالت  ديوان  خالل  من  الثاني  التجديد  جاء  ثم 
تكمل  الديوان  هذا  في  ق�سيدة  فكل  �سعرية.  رواية  كاأنها  تجربة  وهي  التفعيلة، 

الق�سيدة التي تليها، وكل الديوان يدور في فكرة واحدة.

• ما هي التجربة ال�شعرية الحالية التي يعي�س فيها د. عبد الحميد محمود؟
حاليًا وجدت بع�س الق�سائد، واأنا اأكتبها لي�ست على مو�سيقي الخليل بن اأحمد، 
فا�ستمريت في الكتابة، فجاء معي خالل الكتابة عدة من البحور غير الخليلية، 

لكنها بما اأوحى لي به جن الق�سيدة.

وقد تابعه بالنقد والتحليل اأ. د. بهاء عبد الل رئي�س ق�سم الأدب العربي جامعة 
وقد  الإ�سكندرية،  بجامعة  العربي  الأدب  ق�سم  رئي�س  عي�سى  فوزي  واأ.د.  حلوان 
نقدوا هذه الق�سائد بقولهم اإنها على مو�سيقى لم ي�ستمعوا اإليها من قبل. وهذه 

ق�سيدة عهد على بحر غير خليلي:
عاهدتها ولم اأيـــــاأ�س 

ولم اأخف من المحب�س 
من الغمام �ســـــــردنا 

والليل اإن بنا ع�سع�س
اأن اأرجع ال�سباح لها

واأجعل المدى ي�سم�س
�سرخت في روابيـــها 

وال�سوت لم يعد اأخر�س
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كان  وهل  الطب  مجال  في  عمله  اإلى  محمود  الحميد  عبد  د.  مع  ننتقل   •
بالتوازي مع ال�شعر واالأعمال الفنية؟

اأربع �سنوات عندما كنت ما زلت من�سغاًل بال�سعر  اأنا لم اأمار�س الطب مدة   **
في الفترة من عام 1984 اإلى عام  1988 وكنت م�ساحبًا للموجي وكل من يغنون 
ويكتبون في ذلك الوقت. وبعد تلك ال�سنوات تركت القاهرة وا�سطررت اأن اأرجع 
في  بالتغذية  تعالج  عيادة  اأول  وقتها  وفتحت  عائلية،  لظروف  الإ�سكندرية  اإلى 
م�سر عام 1988. وكنت قد ح�سلت على دبلوم التغذية من المعهد العالي لل�سحة 

العامة بالإ�سكندرية مما اأتاح لي فر�سة افتتاح عيادة للتغذية.

اأو زيادة الوزن،  اإنقا�س  اأن العالج بالتغذية لي�س معناه  اإلى  وهنا تجدر الإ�سارة 
منها  يعاني  التي  الأمرا�س  لكل  متوازن  �سحي  غذائي  نظام  اتباع  يعني  لكن  و 
الإن�سان، حيث ل يوجد مر�س لي�س له نظام خا�س بالتغذية – كورونا – �سكر – 
�سغط – نزلت برد � �سرطان – طاعون اإلى  اآخره. بع�س المرا�س ل اأعطي 
المري�س بها دواء، اإنما اأعطي نظامًا غذائيًا فقط، واأمرا�س اأخرى يكون الدواء 

مع نظام غذائي.

التغذية العالجية؟ مجال  في  كتب  لك  • هل 
فوبيا«  و»ريجيمو  ال�سليمة«  التغذية  واأ�سول  »ال�سمنة  هما  كتابان  لي  نعم   **
بالإ�سافة اإلى العديد من برامج التغذية في التليفزيون والإذاعة الم�سرية، مثل 

»طبيبك على الهوا« و»كل ول تاأكل«.
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دعوة للم�شاركة بالدرا�شات والبحوث الُمحكمة
في مجّلة »المنتدى«

محور العدد القادم:
• مئوية تاأ�شي�س الدولة االأردنّية )1921 - 2021(

ـــاب فـــي الجامعـــات والمعاهـــد العلمّيـــة ومراكز  تدعـــو المجّلـــة الباحثيـــن والُكتَّ
الدرا�ســـات والبحوث والمعنيين للم�ساركة في الكتابة في المحور الم�سار اإليه وما يتفّرع 

عنه من ق�سايا، وفقًا لل�سروط الآتية:
� اأن ل تكـــون الدرا�ســـة اأو البحث من�ســـورة/ من�ســـورًا من قبل في اأي من المن�ســـورات 
د الكاتب بعدم ن�سره قبل ت�سلُّم رد هيئة  الورقّية اأو عبر الو�سائل الإلكترونّية، واأن يتعهَّ

تحرير مجلة »المنتدى« بقبول الن�سر اأو العتذار. 
� اأن تت�ســـم الدرا�ســـة/ البحث بالمنهجّية العلمّية والمو�ســـوعّية، والجـــّدة في الأفكار 

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

ًا.  بلغات اأجنبية �سمن الدرا�سة/ البحث ترجمتها ن�سّ
� اأن ل تزيــــد عدد �ســــفحات الدرا�ســــة/ البحث عن )30( �ســــفحة مطبوعة على 
الكمبيوتر بحرف Simplified Arabic 16، وُتدرج الهوام�س وقائمة الم�سادر 

 .Simplified Arabic 14 والمراجع في نهاية الدرا�سة/ البحث بحرف
� ُيـــدَرج التوثيق في الهام�س وُيعطى اأرقامًا مت�سل�ســـلة حتى نهاية الدرا�ســـة/ البحث، 
ويكون توثيق الم�سادر والمراجع بال�سكل الآتي: )الموؤلِّف/ الكاتب، عنوان الكتاب/ 
عنـــوان الدرا�ســـة اأو المقالة، النا�ســـر/ ا�ســـم الدورية ورقم العـــدد وتاريخه، مكان 
الن�سر/ الطبع، ال�ســـنة )للكتب(، رقم ال�سفحة. وعند تكرار ا�ستعمال الم�سدر اأو 
المرجع يكتب: ا�ســـم الموؤلف، الكتاب/ عنوان الدرا�ســـة اأو المقالة، ا�ســـم الدورية 

)وُي�سار اإليه بعبارة الم�سدر ال�سابق نف�سه، اأو م�سدر �سبقت الإ�سارة اإليه(. 
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� ُتر�َســـل الدرا�ســـة/ البحـــث اإلـــى البريـــد الإلكترونـــي لمدير تحريـــر المجّلة 
)kayed@atf. org. jo(، اأو ُت�سّلم على CD لمدير التحرير في مقّر المنتدى، في 

ن المحور المتعلق بمو�سوع  موعٍد اأق�ســـاه �سهر واحد قبل �ســـدور العدد الذي يت�سمَّ
الدرا�سة/ البحث، مع ال�سيرة الذاتية للكاتب و�سورة �سخ�سّية حديثة. 

ل الدرا�ســـات والبحوث الواردة وفق الإجراءات التحكيمية المتبعة اإلى اأ�ســـتاذين  � تحوَّ
متخ�س�ســـين في مو�سوعها، وتوؤخذ النتيجة من حا�سل مجموع العالمتين مق�سومة 

على اثنين، وُيبلَّغ الكاتب بالقبول اأو العتذار. 
� ل تن�ســـر المجّلـــة اإلَّ الدرا�ســـات والبحوث التـــي تنجح بالتحكيم، وهيئـــة التحرير غير 

ملزمة باإعادة ما لم يقبل ن�سره اأو اإبداء اأ�سباب عدم القبول. 
� لهيئـــة التحرير اأن ت�ســـتكتَب اأو تكلِّف باحثين وُكتَّابًا للكتابة في مو�ســـوعات معّينة، وُتعامل 

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

املجلة + الكتباملجلة
لالأفـــــــــــراد: )20( ع�شرون ديناراً اأردنياً
للموؤ�ش�شات: )40( اأربعون ديناراً اأردنياً

لالأفـــــــــــراد: )50( خم�شون ديناراً اأردنياً
للموؤ�ش�شات: )100( مئة دينار اأردين

لالأفـــــــــــراد: )50( خم�شون دوالراً اأمريكياًخارج االأردن
للموؤ�ش�شات: )100( مئة دوالر اأمريكي

لالأفـــــــــــراد: )150( مئة وخم�شني دوالراً اأمريكياً
للموؤ�ش�شات: )300( ثالثمائة دوالر اأمريكي

* متالأ هذه الق�سيمة وُتر�سل مع قيمة ال�سرتاك اإىل العنوان الآتي: 
منتدى الفكر العربي: �س. ب 1541 عّمان 11941 الأردّن

اأرجو قبول ا�شرتاكي في: جملة املنتدى
جملة املنتدى: االإ�شدارات ال�ّشنوية )الكتب(

اال�شــــــم: 
العنوان: 

قيمة اال�شرتاك*: طريقة الدفع: نقدًا

حوالة بنكية )�شافي القيمة(: بنك االحتاد/اجلبيهة

رقم احل�شاب/ بالدينار: 
رقم احل�شاب/ بالدوالر: 

�شويفت كود: 

التوقيع: 
التاريخ: 

ق�شيمة ا�شرتاك
في املجلة وفي كتب املنتدى

IBAN JO 46UBSI1090000160101556615101

IBAN JO 05UBSI1090000160201556620102

UBSIJOAXXXXSWIFT: 


