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بالدين  املتعلقة  االجتامعية-السياسية  الدراسات  من  جمموعة  الكتاب  يضم 
عىل  سواء  اهتامم  مثار  األخرية  السنوات  يف  موضوعاهتا  كانت  والتي  والدولة 
مستوى الرأي العام أو عىل مستوى البحث األكاديمي يف العامل العريب خصوصا، 
لتكون يف  كتاب واحد  وارتأينا مجعها يف  أوقات خمتلفة،  ُكتبت يف  الدراسات  هذه 

متناول الباحثني والدارسني والقراء عموما.
وفئوية  طبقية  مصالح  عن  للدفاع  وتوظيفه  وتسيسه  الدين  ادجلة  موضوع  أثار 
والثقايف،  والسيايس  الفكري  املستوى  عىل  والنقاش  احلوار  من  الكثري  وشخصية 
وذلك بغية حتليل وفهم وتفسري هذه الظاهرة، ومدى انعكاساهتا وجتلياهتا وتأثرياهتا 
واإلسالمية.  العربية  البلدان  يف  السياسية  وبناها  املجتمعات،  تطور  صريورة  يف 
الظاهرة وانعكاساهتا، حتليل اخللفيات  املفيد هنا لفهم سياق تطور هذه  ولعله من 
التارخيية واالجتامعية- السياسية والفكرية التي غذهتا وما زالت تغذهيا، وتأثريات 

ذلك يف بناء الدولة. وهذا ما حاولت دراسة »الفكر الطائفي والدولة« معاجلته. 
واملفكرين  الباحثني  اهتاممات  من  الكثري  الديني  التطرف  موضوعة  شغلت 
مرجعيات  إىل  استنادا  األخرية،  السنوات  يف  واإلنسانية  االجتامعية  العلوم  يف 
ومنهجيات خمتلفة، سواء عىل مستوى العامل أو عىل مستوى املنطقة العربية، نتيجة 
تصاعد موجة التطرف اإلسالمي بشكل غري مسبوق. لذلك تبنت دراسة » التطرف 
الديني ... جذوره الفكرية وأبرز جتلياته« حتليل صريورة اجلذور الفكرية للتطرف 
تطور  أسباب  بعض  فهم  يف  يساعدنا  هذا  لعل  املعارصة،  جتلياته  وأبرز  اإلسالمي 

هذه الظاهرة وتفكيك خطاهبا. 

تمهيد
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يف  ملحوظ،  بشكل  والشيعي،  السني  بشقيها  اإلسالمية  الدينية  احلركات  نمت 
وعىل  األسباب،  من  العديد  نتيجة  األخرية،  العقود  يف  واإلسالمي،  العريب  العامل 
الفكرية  مرجعيتها  يف  مشرتك  هو  ما  هناك  أن  إال  احلركات،  هذه  تعدد  من  الرغم 
الظروف  بحسب  خطاهبا  تغري  هو  املالحظة،  يثري  ما  لكن  السيايس،  خطاهبا  ويف 
الدينية بني  السياسية واالجتامعية واالقتصادية. وهذا ما عاجلته دراسة »احلركات 

اخلطاب األصويل والنهج الرباغاميت«.
يشكل النقد مكونا مهام من مكونات اإلنتاج الفكري واإلبداعي، ودونه يصيب 
كرس  وقد  الديني.  الفكر  ومنها  واملعرفية  الفكرية  املنظومات  واجلمود  الركود 
جلعله  اإلسالمي  ومنه  الديني  الفكر  لنقد  العلمية  جهودهم  وباحثون  مفكرون 
متوافقا مع متطلبات وتطورات احلياة املعارصة وما تشهده من تغريات وحتوالت 
رسيعة يف فرتات قصرية فام بالك عرب فرتات طويلة األمد. ومن هؤالء املفكر حممد 
أركون الذي كرس حياته العلمية املديدة حتى وفاته عام 2010 ملرشوع نقد العقل 
اإلسالمي وجتديده مستخدما املناهج احلديثة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية. ومن 
اليوم؟«،  نفهم اإلسالم  الديني... كيف  العقل  نقد  املهمة »قضايا يف  أركون  كتب 

والذي ارتأينا تقديم قراءة عنه؛ ألنه يف نظرنا كتاب قيم جدير بالقراءة املتمعنة.
العلامنية  مفهوم  لتشويه  قليلة  غري  أحيان  يف  ومقصودة  منظمة  عملية  جتري 
وإحلاق النعوت السلبية به بدوافع سياسية أو أيديولوجية أو دون قصد نتيجة قلة 
اإلطالع عىل جتليات العلامنية يف جتارهبا املطبقة يف الكثري من البلدان. وهذا ما جيعل 
مفهومها يشوبه الكثري من الضبابية يف نظر العموم. ويف حماولة الستجالء جوانب 
»يف  دراستنا  تأيت  والسياسية  واالجتامعية  الفكرية  وأبعادها  العلامنية  صريورة  من 
اجلانب  هذا  يف  مفيد  هو  بام  تسهم  لعلها  الفهم«  يف  حماولة  العلامنية...  صريورة 

اهلام.  
النظري والتجريبي  بعدها  الديمقراطية يف  املدنية  الدولة  بناء  تكتسب موضوعة 
أمهية استثنائية يف واقع العراق احلارض. حيث يدور الرصاع عىل أشده سلاَم وعنفَا 
الطبقية  مصاحلها  وفق  العراقية،  الدولة  بناء  إعادة  أجل  من  السياسية  القوى  بني 
املرشوع  نتبنى  ونحن  بنا  حري  ولذا  والدولية.  واإلقليمية  والقومية  والطائفية 
نتعمق  أن  الدولة،  هذه  أسس  لبناء  الطريق  يمهد  الذي  الديمقراطي  الوطني 
ومقومات  الديمقراطي  التحول  للتعرف عىل سيناريوهات  املوضوعة  ببحث هذه 
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املدنية  »الدولة  موضوعة  درسته  ما  وهذا  ومعوقاهتا.  الديمقراطية  املدنية  الدولة 
مقوماهتا ومعوقاهتا«.  الديمقراطية- 

تسليط  إىل  الفاشلة«  الدولة  بديل  الديمقراطية  املدنية  »الدولة  دراسة  هتدف 
البلدان  يف  باملجتمع  وعالقتها  بالدولة  املتعلقة  النظرية  املفاهيم  بعض  عىل  الضوء 
بعض  وتفحص  واملقررات،  املفهوم  حيث  من  الفاشلة  الدولة  ومعاينة  النامية، 
مقومات الدولة املدنية الديمقراطية إلنتاج نوع من املقارنة بني الدولتني، لتأكيد أن 
أكثر  العراقية من االنحدار  الدولة  املمكن والوحيد إلنقاذ  املدنية هو  الدولة  خيار 

يف صنف الدولة الفاشلة التي تنطبق الكثري من مميزاهتا عليها حاليا.    
حتتل مسألة الفدرالية، حيزًا مهام، من اهتاممات القوى واألحزاب السياسية عىل 
برزت  وقد  العراقي.  العام  الرأي  وكذلك  الفكرية،  ومرجعياهتا  مشارهبا،  شتى 
بقوة، بعد تغيري النظام، عام 2003، والسري يف العملية السياسية، وأصبحت جزءًا 
العراقية، وحتقيق املكاسب هلذا الطرف  الدولة  بناء  الدائر حول إعادة  من الرصاع 
أو ذاك يف هذا البناء اجلديد. ويبدو هناك تشوش وعدم وضوح عىل مستوى املفهوم 
والصالحيات التي تتمتع هبا األقاليم الفيدرالية ال عىل صعيد الرأي العام فقط بل 
عىل صعيد القوى واألحزاب السياسية ونخبها. ومن هنا تأيت أمهية احلاجة للمزيد 
من البحث املعمق يف حماولة لفهم مفهوم الفدرالية ومسرية تطبيقها وتطورها سواء 
بالبحث  تناولته  ما  وهذا  العراق.  أو  النامية  أو  املتقدمة  الدول  جتربة  مستوى  عىل 

دراسة »الفدرالية: املفهوم والتطبيق«. 
احلركة  األوىل:  العراق  مجهورية  أرشيف  »من  كتاب  قراءة  خاصة  أمهية  تكتيس 
1962 دراسة تارخيية سياسية«   - 1958 الشيوعية يف تقارير مديرية األمن العامة 
متوز   14 ثورة  أعقبت  التي  العراق  تاريخ  من  عاصفة  لفرتة  بالوثائق  يؤرخ  ألنه 
1958 والتي ارتبطت بتنامي دور احلزب الشيوعي اجلامهريي وحماولة سلطة عبد 
شباط   8 انقالب  نجاح  يف  بدوره  ساهم  والذي  الدور  هذا  حتجيم  قاسم  الكريم 
األسود عام 1963 ووأد اجلمهورية األوىل. إن هذه التداعيات السياسية وما تالها 
العراق خالل  السيايس املضطرب يف  التطور  سامهت بدرجة كبري يف رسم مالمح 

العقود الالحقة وإىل الوقت احلارض.
تأيت أمهية كتاب »اهنيار الرأساملية... أسباب إخفاق اقتصاد السوق املحررة من 
القيود«، يف تقديرنا من أن مؤلفه يؤمن بالعدالة االجتامعية يف ظل النظام الرأساميل. 
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وبذلك فهو من الناحية األيديولوجية ال يمكن وصفه خصاًم أو متحاماًل عىل هذا 
تصدهيم  يف  املاركسيني  واملفكرين  الكتاب  وصف  عىل  العادة  درجت  كام  النظام 
اختلفت  مهام  أنه  املؤلف  يقر  ذلك  ومع  للرأساملية.  البنيوية  األزمات  لتحليل 
األجوبة حول أسباب االهنيار االقتصادي الذي حدث عام 2008 فإن ثمة حقيقة 
ال اختالف عليها أبدًا: وهي أن العرص الذهبي، الذي متتعت به البلدان الصناعية 
املحرر من  الرأساميل  النظام  التاريخ. وإن  التسعينات، قد صار يف ذمة  الغربية منذ 

القيود يقف اآلن عىل عتبة اهلاوية.
وأبعادها  الفكرية  جذورها  اجلديدة:  »الليربالية  كتاب  قراءة  أمهية  تكمن 
املعمق  التحليل  يف  املؤلف  اتبعه  الذي  األكاديمي  العلمي  املنهج  يف  االقتصادية« 
يمر  التي  العاصفة  وتداعياهتا  واالقتصادية  املالية  األزمة  جاءت  وقد  واالستنتاج. 
الدول يف نفس عام  بقية  إىل  وانتقلت  املتحدة  الواليات  بدأت من  العامل والتي  هبا 
صدور الكتاب )2008( لتؤكد صحة االستنتاجات التي خرج هبا املؤلف بالرغم 
من أنه مل يعاجلها. وهبذا يعد الكتاب مصدرا مهام لألكاديميني والباحثني والدارسني 

وعموم القراء املهتمني هبذا املوضوع. 
من  الكثري  العربية  البلدان  من  العديد  يف  الشعبية  االنتفاضات  اندالع  طرح 
واالقتصادية  واالجتامعية  والسياسية  والفكرية  النظرية  األبعاد  ذات  األسئلة 
بالتحديد.  الوقت  وتزامنها يف هذا  الفاعلة  وقواها  اندالعها  أسباب  والثقافية عن 
وبام أن االنتفاضات تقتيض دراستها بأبعادها املتعددة املركبة واملتبادلة التأثري التي 
خلقت حالة الرتاكم الذي أدى إىل اندالعها وتسهيال للبحث يمكن تناول بعض 
االجتامعية  »القوى  للدراسة  عنوانا  اختياره  تم  الذي  املحور  مثل  اهلامة  حماورها 

الفاعلة يف االنتفاضات الشعبية يف البلدان العربية«.
نجاح  أعقبت  التي  االنتخابات  يف  السيايس،  اإلسالم  قوى  صعود  أثار    
يف  صعودها  أو  العربية  البلدان  يف  األنظمة  رؤوس  بعض  إسقاط  يف  االنتفاضات 
العديد  والسياسية؛  الدستورية  اإلصالحات  بعض  إجراء  تلت  التي  االنتخابات 
من األسئلة، والكثري من النقاشات حول أسباب ونتائج وآفاق تطور هذه الظاهرة، 
والمست هذه النقاشات املرجعية الفكرية لإلسالم السيايس فيام يتعلق بموقفه من 
السيايس  »آفاق وحمددات اإلسالم  ما حاولت دراسة  بنائها. وهذا  الدولة وشكل 

يف بلدان االنتفاضات الشعبية« مناقشته. 
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وتفاعل  باهتامم  العربية  البلدان  من  عدد  يف  اندلعت  التي  االنتفاضات  حظيت 
وردود أفعال إقليمية ودولية واسعة ربام مل حتدث هبذا املستوى ألي من االنتفاضات 
»التفاعالت  دراسة  يف  ارتأينا  لذلك  العريب.  املستوى  عىل  سبقتها  التي  والثورات 
الذي  العامل  هذا  حتليل  العربية«  البلدان  يف  الشعبية  االنتفاضات  إزاء  الدولية 
سيبقى مؤثرا بقوة عىل املدى القريب واملتوسط باألخص عىل الرغم من أن العوامل 

الداخلية تبقى املحرك األساس فيام حدث وحيدث.

د. هاشم نعمة فياض
الهاي آب/ أغسطس 2018 
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وفئوية  طبقية  مصالح  عن  للدفاع  وتوظيفه  وتسيسه  الدين  ادجلة  موضوع  أثار 
والثقايف،  والسيايس  الفكري  املستوى  عىل  والنقاش  احلوار  من  الكثري  وشخصية 
وذلك بغية حتليل وفهم وتفسري هذه الظاهرة، ومدى انعكاساهتا وجتلياهتا وتأثرياهتا 
واإلسالمية.  العربية  البلدان  يف  السياسية  وبناها  املجتمعات،  تطور  صريورة  يف 
وتم ذلك وفق مناهج متباينة، ساهم بعضها عن قصد أو بدونه  يف إخفاء اخللفية 
تارخيها  مراحل  عرب  الطائفية  لربوز  احلقيقة  السياسية  االقتصادية-  االجتامعية- 
الطويل. وقد توسع النقاش والبحث بمديات أوسع، بعد أن وصلت إىل السلطة 
التي شهدت سقوط رؤوس  العربية  البلدان  أحزاب اإلسالم السيايس، يف بعض 
يف  ساهم  اجلديد  املعطى  هذا  فيها.  اندلعت  التي  االنتفاضات  نتيجة  أنظمتها، 
الدولة عىل أساس مدين ديمقراطي، ولعله  بناء  إعادة  إعاقة  النهائية، يف  املحصلة 
من املفيد هنا لفهم سياق تطور هذه الظاهرة وانعكاساهتا، حتليل اخللفيات التارخيية 
واالجتامعية- السياسية والفكرية التي غذهتا وما زالت تغذهيا، وتأثريات ذلك يف 

بناء الدولة.

بدايات اإلسالم السيايس

بدأ التيار األصويل أو السلفي يرتسخ وينترص منذ القرن الثالث عرش امليالدي، 
وهم  املايض.  يف  جذور  هلم  احلاليون  فاألصوليون  اليوم.  اخرتاع  من  ليس  وهو 
منذ زمن طويل.  التمهيد هلا  تم  يرتعرعون داخل أرضية مؤاتية ومناسبة، أرضية 

الفكر الطائفي والدولة 
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التاريخ  من هنا يكمن رس قوهتم وانتشارهم الرسيع. إن االجتاه الذي انترص عرب 
ولكن  أخرى.  جهة  من  الشيعية  واملذاهب  جهة  من  السنية  املذاهب  يف  متثل 
من  بدءا  خطري  فكري  لتقلص  أو  خطري  جلمود  تعرضا  والشيعي  السني  املذهبني 
املذكور، عىل حد تعبري حممد أركون. واستمر ذلك حتى يومنا هذا. وهذا  القرن 

االنغالق التارخيي مل يدرس بشكل علمي من قبل املفكرين املسلمني.
كليات  يف  اليوم  حتى  تدرس  الدين  وأصول  الفقه  أصول  تزال  ال  واملالحظ 
هذه  أن  بل  الوسطى!  القرون  يف  تدرس  كانت  كام  التقليدية  واملعاهد  الرشيعة 
عليه  هي  مما  أفضل  بشكل  األوىل  الوسطى  العصور  يف  تدرس  كانت  األصول 
اليوم. ألنه كانت حتصل آنذاك مناظرات بني املذاهب الشافعي واحلنفي واملالكي، 
سلمي  بشكل  حتصل  املناظرات  وظلت  والشيعي،  السني  املذهبني  بني  وحتى  بل 
احلضارة  عمر  من  املبدعة  التعددية  الفرتة  أثناء  أي  امليالدي،  العارش  القرن  حتى 
عرش  احلادي  القرن  بعد  الشيعي  السني-  احلوار  اختفى  ثم  اإلسالمية.  العربية- 
وانتصار السالجقة األتراك الذين دشنوا العزلة التارخيية بني املذاهب اإلسالمية، 
لعرص  يؤرخ  ولذلك  العقائدية.  التعددية  عىل  وقضوا  االجتهاد  باب  واقفلوا 
باألخص  ويتجىل  احلارض،  وقتنا  إىل  استمر  والذي  عهدهم)1(  ببداية  االنحطاط 
سياسية-  أغراض  لتحقيق  استثامره  فيه  ما  وأخطر  والطائفي  املذهبي  التقوقع  يف 

نفعية.  اجتامعية 
املجتمع،  بنية  يف  آخر  انقسام  هناك  الكاتب،  أمحد  اإلسالمي  الباحث  وحسب 
بني شيعة  الناس  يمزق  الذي  الطائفي  الفكر  بسبب  بل  االستبداد،  بسبب  نتج ال 
وسنة. مصدره ينبع من الفكر القديم املوروث، الذي هو فكر ميت حاليا. يعتمد 
مصلحية،  سياسية  أسبابه  ومهي،  رصاع  إنه  وبائدة.  منقرضة  تارخيية  معارك  عىل 
وبالتأكيد ال دينية. حيث أن اإليامن بنظرية تارخيية، حول أحقية فالن باخلالفة عىل 
أكثر من ألف وأربعامئة سنة، ال يستدعي اخلالف مع اآلخرين. وربام  فالن، منذ 
وسدنة  املذاهب  رجال  أي  اجتامعيا،  عليه  املتعارف  باملعنى  الدين«  »رجال  كان 
الفكر القديم، أبعد الناس عن عملية اإلصالح، خصوصا إذا كانت تلك العملية 
متمرس  باحث  إقرار واضح من  والسياسية.)2( وهذا  االقتصادية  هتدد مصاحلهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - للمزيد راجع محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني... كيف نفهم اإلسالم اليوم؟ ترجمة هاشم صالح، ط 4، بيروت، دار الطليعة، 

2009، ص 327 - 330.
2 - راجع مقابلة مع أحمد الكاتب، مجلة اآلداب البيروتية، العدد 7 - 8 تموز 2009، ص75 - 78.
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بالبعد السيايس واالجتامعي واالقتصادي للطائفية.     
التي  اإلسالمية  بالصحوة  سمى  ما  بعد  السيايس  اإلسالم  إرهاصات  بدأت 
الكواكبي   الرمحن  وعبد  عبده  حممد  مثل  وتالمذته  األفغاين)3(  الدين  مجال  قادها 
وغريمها، غري أن األول مل يكن ينادي بالدولة اإلسالمية أو ما يعرب عنه باإلسالم 
نظام  إىل  يدعو  كان  بل  كإيديولوجية،  اإلسالمية  األحزاب  تتبناه  الذي  السيايس 
الدعوة إىل بعض اإلصالحات. ولكن بعد أن رأى  العثامنية ويؤيدها مع  اخلالفة 
بتأطري املسلمني  إيديولوجية تقوم  رجال اإلصالح أن هذه الصحوة ال بد هلا من 
عنارص  عىل  يتوافر  ال  التقليدي  اإلسالم  أن  جيدا  أدركوا  أن  وبعد  وأفكارهم، 
يف  والبحث  الدين  أدجلة  عىل  عملوا  اإلسالمية،  الدولة  تشكيل  وأمهها  التحرض 

الرتاث عن مقدمات وعنارص تشكيل النظام السيايس اإلسالمي. 
إن أول من طرح هذا املرشوع هو عبد األعىل املودودي الباكستاين الذي عاش 
الرصاع الديني اهلندي الباكستاين املرير وطرح مسألة الدولة اإلسالمية التي تقوم 
الطابع  تبنت  التي  اهلند  يف  العلامنية  احلركات  مقابل  الرشيعة  تطبيق  أساس  عىل 
تبنته  حيث  مرص  إىل  املرشوع  انتقل  ومنه  ودساتريها.  نظامها  صياغة  يف  الغريب 
وحممد  قطب  سيد  أمثال  اإلسالميني  املفكرين  وبعض  املسلمني  األخوان  حركة 

قطب وحممد الغزايل وغريهم من رموز اإلسالم السيايس. 
وبالنسبة إىل الشيعة فقد بدأ اإلسالم السيايس بالتحرك والنمو من خالل كتابات 
حممد باقر الصدر والسيد حسني فضل اهلل وعيل رشيعتي واخلميني الذين دعوا إىل 
التقليدي ال يكفي ملامرسة دور  التشيع  إقامة الدولة اإلسالمية بعد أن وجدوا أن 
التشيع  وكان  والغرب.  الرشق  بني  احلضاري  التنافس  إطار  يف  والقيادة  الريادة 
عىل  والرد  الشيعة  عقائد  ترسيخ  األول  ومهه  السلطة  تويل  عن  عازفا  التقليدي 
خصومهم من الوهابية، و بدأ علامء الدين املشار إليهم بالدعوة إىل تشكيل حكومة 
بعد  اإلسالمي،  والرتاث  الدينية  النصوص  من  مقوماته  يستوحي  سيايس  ونظام 
ورود الثقافات واأليديولوجيات إىل البالد اإلسالمية وتأثر الكثري من املثقفني هبا 
وامتدادها يف الوسط اجلامهريي وخاصة بالنسبة إىل انتشار الفكر الشيوعي، أحس 
هؤالء العلامء برضورة وجود أيديولوجية إسالمية أي أدجلة الدين تصد هذا التيار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - كان األفغاني غير متزمت في عقيدته الدينية وفي سلوكه، والمالحظ أن أصحابه ومريديه كانوا من أديان وطوائف شتى، فكان فيهم المسيحي 
واليهودي والبهائي واألزلي والسني والشيعي والمجوسي والملحد. وكان على الرغم من أصله الشيعي ال يتعصب للتشيع تعصبا أعمى بل هو ينتقد 

السنة مثلما ينتقد الشيعة. راجع علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج 3، قم، كوثر كوير، 2004، ص 350 - 351. 
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ومتأل الفراغ الفكري والعقائدي لدى الشباب.)4( لذلك تأسست أحزاب إسالمية 
شيعية وسنية عىل أساس طائفي مستفيدة من هذه املرجعية الفكرية الدينية كام يف 

العراقية.  احلالة 
األوىل  اخلمسة  العقود  يف  يستطع  مل  العراق  يف  السيايس  اإلسالم  أن  واملالحظ 
انحبست  تأثرياته  أن  بل  مؤثرة،  سياسية  بنية  تشكيل  العراقية  الدولة  عمر  من 
تأثريات  وسامهت  الرشعية.  والفتاوي  الفقهية  واملدارس  الدينية  املناسبات  يف 
عراقية  وطنية  هوية  صياغة  يف  الشعبية  الكتل  عىل  العلامنية  السياسية  األحزاب 

شكلت سدا كبريا أمام نمو وتطور الطائفية السياسية)5( يف تلك الفرتة. 
الطائفية  أن  وبام  وتعميقها،  الطائفية  بإذكاء  اإلسالمية  األحزاب  ظهور  ساهم 
تبدأ  قد  معينة حمددة،  نقطة  عند  فعاليتها  ممارسة  تتوقف عن  فهي ال  تفتيتي،  فعل 
من نقطة ما، لكنها تنفجر ما مل يتم حمارصهتا بأرسع وسيلة. املهم أن الطائفية متارس 
تفتيتها لكل ما هو بناء ونظام حتى تصل إىل اإلنسان ذاته فتشطره إىل نصفني، قوتني 
متقاتلتني تبادال للسيطرة والعنف. واملالحظ يف البداية كان االرتداد إىل األصول 
اهلزيمة،  عراء  من  محاية  البعض  إىل  بالنسبة  يمثل  الذي  »الرتاث«  إىل  واجلذور، 
فعل  تنامي  والتساءل. ومع  والدراسة  للتأمل  األخر موضوعا  البعض  وكان عند 
باخلطاب  يعرتف  ال  مغلق  خطاب  خندق  يف  تيار  كل  ينحرس  الطائفي  التفتيت 
اآلخر وال يدخل معه يف حوار مبارش. يف اخلطاب الطائفي النقيض – الذي حيمل 
شعار اإلسالم- تنعكس كل الصور، وتتضخم األنا تعويضا عن اهلزيمة والتبعية، 
أعداء  باعتبارهم  اآلخرين)6(  اضطهاد  ويتم  »الدين«،  أساس  عىل  اهلوية  وتتحدد 

وأحد أسباب ختلف األمة وإعاقة هنوضها.
يمكن القول أن الطائفية هي نتاج تفاعل عوامل سياسية- اقتصادية- اجتامعية 
ذات مساس مبارش بحياة الفرد اليومية، امتزجت مع هتديدات أمنية للهوية الثقافية 
واإلحباط،  والفشل،  بالضعف،  واإلحساس  العجز  مشاعر  وتراكم  للمجتمع، 
نحو  تعصبية  اجتامعية  توجهات  لتشكل   . باألمن  الشعور  انعدام  أو  واخلوف 
حالة  وهي  الدينية.  املعتقدات  تفسري  يف  الطائفي  معهم  خيتلف  الذين  اآلخرين 
عن  املعرب  الوحيد  التفسري  بوصفه  للدين،  واحدة  فقهية  مدرسة  بتفسري  تتمسك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - للمزيد راجع أحمد القبانجي، اإلسالم المدني، ط 1، بيروت، مؤسسة االنتشار العربي، 2009، ص 215 - 231.

5 - راجع لطفي حاتم، »جذور اإلسالم السياسي في العراق وتياراته«، الثقافة الجديدة، العدد 324، السنة 2008، ص 28.
6 - للمزيد راجع نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف ... قراءة في خطاب المرأة، ط 4، الدار البيضاء| بيروت، المركز الثقافي العربي، 

2007، ص 55 - 73.
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أساسيات الدين. والطائفية كظاهرة اجتامعية وحركة سياسية ال يمكن عزهلا عن 
الدين يف السياسة لتحقيق أغراض دنيوية  التأسلم، أي استخدام  التدين و  موجة 
ال عالقة هلا بالدين، أو حسابات اآلخرة.)7( وهلذا نرى النخب السياسية الطائفية 
عىل  للحصول  وتوظيفها  السياسية،  املكاسب  من  املزيد  حتقيق  اجل  من  تسعى 
املزيد من املكاسب املادية لتقوية نفوذها االجتامعي وموقعها الطبقي، وهذا املسار 

ببساطة يتناىف مع اجلانب الروحي املفرتض املتمثل بطلب دخول اجلنة!   

العراقية الطائفية والدولة 

بعد قيام الدولة العراقية احلديثة عام 1921، ورغم أن العراق نال استقالله من 
ثورة  امللكي حتى  العهد  كانت يف  الداخلية  السياسة  أن  إال   ،1932 بريطانيا عام 
السنة،  السابقني،  العثامنيني  والضباط  الربيطانيني  قبل  من  تدار   1958 متوز   14
والعائلة املالكة )الرشيفيني(. يف حني أن نواحي عديدة من احلياة السياسية العراقية 
الثالث،  املجموعات  هلذه  املختلفة  الدوافع  تعكس  كانت  امللكي،  احلكم  ظل  يف 
املشرتكة يف حماولتها حتجيم موقع اإلسالم  املصلحة  تتشاطر قدرا من  فإهنا كانت 
الشيعي يف العراق. واستمرت حماولة الدولة لتحجيم اإلسالم الشيعي بعد سقوط 
دولة  إقامة  البعث)8(عرب  ظل  يف  ذروهتا  املحاولة  هذه  لتبلغ   ،1958 عام  امللكية 
التحجيم خف  أن هذا  املجتمع. رغم  بوليسية شمولية سيطرت عىل كل مفاصل 
14 متوز، وهذا يعود إىل التغريات التي حدثت يف  كثريا يف السنوات األوىل لثورة 
بنية النظام السيايس، وتوجهات قيادة الثورة غري الطائفية، وإىل تنامي دور اليسار 

الواسع وباألخص احلزب الشيوعي العراقي يف الساحة السياسية.  
وحسب حنا بطاطو من احلقائق املثرية لالهتامم، والنابعة من جتاور املالمح الدينية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 - راجع موسى الحسيني، »الطائفية في الوطن العربي: تعريفها وأسبابها«، المستقبل العربي، العدد 408، شباط| فبراير 2013، ص 

.197 - 195
8 - راجع اسحق النقاش، شيعة العراق، ترجمة عبد اإلله النعيمي، ط 1، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 1996، ص 145-146. 
وبالعودة إلى الوراء، زمن الدولة العثمانية، يذكر على الوردي عندما فتحت المدارس الحديثة في العهد الحميدي لم يدخل الشيعة أبناءهم 
الشيعة من جانبهم  الحكومية، وكان  بالوظائف  لكي ال يطمحوا  المدارس  إلى  الشيعة  تحبذ دخول  الدولة ال  كانت  األول  لسببين  فيها، 
باألخص علماء الدين يحرمون المدارس ويعدونها مفسدة للدين واألخالق، غير أن هذا الموقف قد تغير فيما بعد، حيث أسست في البداية 
مدارس جعفرية خاصة. وفي هذا الصدد يقول كامل الجادرجي في مذكراته »كانت الطائفة الشيعية تعد في زمن السلطان عبد الحميد - 
والحقيقة في زمن الدولة العثمانية- أقلية تنظر إليها الدولة بعين العداء، فلم تفسح لها مجاالت التقدم في أية ناحية من نواحي الحياة. وال 
يقبل منها فرد في وظائف الدولة إال ما ندر وعند الضرورة القصوى. وحتى في مدارس الدولة اإلعدادية القليلة كانت توضع العراقيل 
في طريق دخول أبناء هذه الطائفة فيها فأدى ذلك كله بطبيعة الحال إلى انعزالها وسلوكها األعمال الحرة كالتجارة والصناعة والزراعة 

وما إلى ذلك من أعمال ال عالقة لها بالحكومة...« راجع علي الوردي، مصدر سابق، ص 292 - 295.   
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درجة  كانت  املايض  القرن  من  العرشينات  يف  امللكي  العهد  يف  للعراق  واالجتامعية 
جنوب  من  خمتلفة  أجزاء  يف  االجتامعي  واملوقع  الطائفي  الوالء  بني  القائمة  القربى 
البالد ووسطها. وباختصار فإن ثنائية السنة-الشيعة توافقت إىل درجة غري ضئيلة مع 
االنشقاق االجتامعي االقتصادي العميق اجلذور. وال يمكن تأكيد أو إنكار أن التباينات 
الطبقية هنا كانت هي األصل، وكانت التباينات الدينية هي الفرع. وقد تغريت اجتاهات 
عالقة الطوائف بالطبقات، خالل العقد األخري من العهد امللكي. فبني سنتي 1947 
- 1958 وصل أربعة من الشيعة إىل منصب رئاسة الوزراء. والواقع أن ارتفاع املوقع 
االقتصادي للشيعة هو ما يفرس إىل حد كبري التغري الذي حصل يف منزلتهم االجتامعية، 
وهو ما دفع يف الوقت نفسه باجتاه زيادة حصتهم يف سلطة الدولة. ومع هذا أن التامثل 
بني االنقسامات الطائفية والطبقية مل يكن كامال أبدا، فكان هناك سنة فقراء جدا، وأن 
هؤالء وفقراء الشيعة كانوا إخوة يف الشدة.)9( وهذا يعكسه بجالء التعايش والتامزج 

االجتامعي السلميني جلميع املكونات الدينية يف عموم العراق.
الدولة  تشكيل  العميقة يف  هلا جذورها  الطائفية  املسألة  أن  إنكار  يمكن  إذن ال 
أسسا  يمتلك  مل  متصدع  هش  ككيان  ولدت  حيث   ،1921 عام  احلديثة  العراقية 
عنها  التعبري  تم  طائفية  طبيعة  ذات  ممارسات  يف  انعكس  مما  الوطني،  لالندماج 
الدولة، ونخرت يف نسيجه  انبتت يف جسد  بسبل احلرمان واالحتكار واإلقصاء، 
البداية  هو  بذلك  اإلقرار  إن  واستقراره.  املجتمع  وحدة  من  وأضعفت  الوطني، 
تعتمد  الدولة واملجتمع عىل أسس جديدة  بناء  إعادة  املتمثل يف  للحل  الصحيحة 
العراقيني،  خمتلف  بني  املساواة  بتحقيق  يلتزم  ديمقراطي  حكم  ونظام  املواطنة، 
الوحدة  أساس  عىل  ويقوم  والسيايس،  والقومي  الديني  انتامئهم  عن  النظر  بغض 
الوطنية والعدالة ودولة القانون واملساءلة.)10( هذا التوجه يف بناء الدولة والنظام 
احلزب  طرحه  الذي  الديمقراطي  الوطني  املرشوع  بوضوح  يعكسه  السيايس 
الشيوعي العراقي منذ عام 2007، والذي مل تتعامل معه الكتل السياسية الطائفية 
االستقطاب  تعميق  عىل  القائمة  مصاحلها  من  بالضد  يقف  ألنه  بجدية؛  املتنفذة 

الطائفي واستثامره سياسيا واجتامعيا واقتصاديا.
الدساتري  من  أي  يف  الشيعة  أو  السنة  إىل  إشارة  أو  ذكر  يوجد  ال  احلظ  وحلسن 
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9 - للمزيد راجع حنا بطاطو، العراق: الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية، الكتاب األول، 

ترجمة عفيف الرزاز، ط 1، بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، 1990، ص 65 - 71. 
10 - صالح النصراوي، »المصالحة والوفاق الوطني في العراق ... دروس من تجارب اآلخرين«، السياسة الدولية، العدد 177 يوليو 

2009، ص 249.
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العراقية، بام فيها األخري الذي أقر عرب استفتاء شعبي عام 2005، فهاتان الكلمتان 
بالتحديد مها يف طي الكتامن أو اخلفاء، كام لو كانت اهلوية الطائفية خمجلة ومشينة. 
كل  عن  أيضا  الرشعية  تنزع  العروبة  إىل  املستندة  التوحيدية  التصورات  وكانت 
خطاب طائفي. ساهم اجلميع إذن يف تواري اهلويات الطائفية التي أخذت متيل إىل 
التضامن املحيل والعائيل والعشائري  االضمحالل دونام إقصاء واستهجان. لكن 
سيظل هو املنحى الرئييس لطائفية غري معرتف هبا، حيث  سيسهم ذلك التضامن 
 1921 عام  أنشئ  الذي  السيايس  النظام  يطالب  ومل  وإخفائها.  حجبها  يف  أيضا 
داخل  ففي  وهكذا  الطائفي.  التمييز  أشكال  من  شكل  بأي  رصيح،  نحو  عىل 
بد من  بحيث ال  به،  متييز غري معرتف  قواعد  العراقية كمنت  الدولة  تصور هوية 
الطائفي مل يكن متخفيا  التمييز  آثاره اجللية. والواقع أن  للعثور عىل  النبش عميقا 
وراء نظام سيايس قام بمأسسة التمييز فحسب، بل كان حمظورا عن أنظار أجيال 
إىل  بقوة  لكنه سيظهر  أو من ضحاياه،)11(  منه  املستفيدين  أيضا سواء من  بكاملها 
السطح بعد سقوط النظام عام 2003 نتيجة تفاعل مجلة من العوامل املحفزة له.    
الطائفية  االنقسامات  املتحدة من  الواليات  النظام، عمقت سياسة  بعد سقوط 
واإلثنية، عندما بادرت إىل تشكيل جملس احلكم عىل هذه األسس، وكأن املجتمع 
احلراك  تعرف  ال  وثابتة  متجانسة  وكردية  وشيعية  سنية  كتل  إىل  ينقسم  العراقي 
البنية  حركية  قوانني  خيالف  منطق  وهو  داخلها،  والطبقي  والسيايس  االجتامعي 
طور  يف  يمر  جمتمع  عنك  دع  جمتمع  أي  يف  ورصاعاهتا  االقتصادية  االجتامعية- 
إضعاف  منه  الغرض  وإنام  اعتباطا،  يأت  مل  التقسيم  هذا  إن  احلداثة.  إىل  االنتقال 
طوائف  دولة  إىل  وحتويلها  العراقية،  الدولة  بنية  وتفكيك  االجتامعي،  النسيج 
ضعيفة بحيث تظل هذه الطوائف أو باألحرى قياداهتا حتتاج دائام لدعم الواليات 
اجليواسرتاتيجية يف  ملصاحلها  اللعبة حتقيقا  بكل خيوط  تظل ممسكة  التي  املتحدة، 

العراق واملنطقة.    
واستمرار  اإلسالمية،  األحزاب  قادهتا  التي  العراقية  احلكومات  تعاقب  وبعد 
لعام  الربملانية  االنتخابات  نتائج  ما عكسته  بالسلطة، وهذا  األحزاب ممسكة  هذه 
للمجتمع يف  الفعلية  املشاكل االجتامعية  اهلروب من مواجهة  2014، ومن أجل 
حلظة تطوره امللموسة، تؤسس أيديولوجيا اخلطاب الطائفي نسقا جمردا، وتساهم 
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العراقي حفريات سوسيولوجية في  المجتمع  العراقية«، في مجموعة مؤلفين،  للمسألة  الطائفي  لويزار، »الحد  بيير  11 - راجع جان 

اإلثنيات والطوائف والطبقات، ط 1، بغداد| بيروت، معهد الدراسات االستراتيجية، 2006، ص 210 - 218
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بالتايل يف تعطيل حركية الواقع االجتامعي وفهم تناقضاته الكربى من خالل التأكيد 
اليوم  العراق  مشكلة  أن  عىل  أخرى،  تارة  ومكشوف  تارة  مضمر  بشكل  الدائم، 
– اجتامعية، وأن حلها يعني حال لكل  هي مشكلة طائفية وليس مشكلة سياسية 
املجتمعية  باألزمة  املتعلقة  األسئلة  اختزال  يتم  األخرى. هكذا  العراق  مشكالت 
و»مظلومية  الطائفي«  »التمييز  هو  اجلانب  أحادي  جواب  يف  العميقة  والسياسية 
الطائفة«، و»التوازن الطائفي«، وان إلغاء هذا التمييز وهذه املظلومية كفيل بحل 
مشكالت العراق !.)12( هذا اخلطاب، يف الواقع، يعيد إنتاج الطائفية وال يمكن أن 

يكون أبدا حال هلا. 
تكون  أن  الطائفية  السياسية  النخب  تسعى  بالطوائف،  الدولة  عالقة  وعن 
اجتامعية سوى  تقوم عالقات  بذاهتا، وال  قائمة  منغلقة  كيانات مستقلة  الطوائف 
بني الطوائف، وال يمكن ملثل هذه العالقات أن تتحدد إال كعالقات طائفية. وهي 
يف وجودها الكياين هذا بالذات بحاجة إىل الدولة التي تؤمن هلا ديمومة وجودها. 
والدولة  وكفيلتها.  الطوائف،  شفيعة  تكون  الطائفي،  املنطق  هذا  يف  الدولة  إذن 
بدورها، تكون بحاجة إليها، فلو مل تكن الطوائف، ملا وجدت الدولة)13( الطائفية 

بالطبع. هكذا يعزز كل طرف وجود اآلخر تبادال للمصلحة.  
أمام  تقف  التي  الرئيسية  العقبات  إحدى  العراق  يف  الطائفية  املسألة  تعد 
التجانس االجتامعي واإلمجاع الوطني، والوفاق السيايس، والتي تعرقل التوصل 
الدولة  بناء  إعادة  وإىل  العميقة،  الوطنية  األزمة  تنهي  حقيقية  وطنية  مصاحلة  إىل 
أو  اجتهاد  عن  كتعبري  ذاهتا،  بحد  العقائدية  املذهبية  بمعنى  والطائفية  واملجتمع. 
حدود  يف  إليها  النظر  تم  ما  إذا  املشكلة،  هي  تكون  ال  قد  الدين،  يف  حمددة  رؤية 
التنوع والتعدد املذهبي، لكنها تغدو مشكلة خطرية حني تتحول إىل نظام سيايس 
اعتبار  دون  املحاصصة،  أساس  عىل  ويقوم  الوطنية،  اهلوية  يضعف  أو  يلغي 
ملفهومي املواطنة والرشاكة وحقوقهام وواجباهتام. ولقد أثبتت التجارب أن نظاما 
إىل خلق حالة طائفية بكل  يؤدي ال حمالة  السياسية  الطائفية  املحاصصة  قائام عىل 
أشكاهلا الفردية واملؤسساتية والثقافية واالجتامعية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من 
الفردية،  واخليارات  الشخصية  احلياة  تتجاوز  واصطفافات،  وحتيزات  سلوكيات 
وأحيانا  احتكاكات  شكل  عىل  العمل  وميادين  العام  النشاط  يف  تنعكس  لكي 
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12 - الحزب الشيوعي العراقي، لجنة العمل الفكري المركزية، لنحذر... الطائفية لن تكون أبدا خيارا نصطف معه!، آذار| مارس 2013.

13 - للمزيد راجع مهدي عامل، في الدولة الطائفية، ط 3، بيروت، دار الفارابي، 2003، ص 20 - 22. 
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رصاعات قاتلة)14( وهذا يتمثل بوضوح يف احلالة العراقية الراهنة بكل جتلياهتا. 
إن حل مشكلة هوية الدولة يف العراق تكمن يف تبني املرشوع الوطني الديمقراطي 
الذي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تعددية. ومن املفيد يف هذا الصدد أن نذكر 
لبعض  مزاجية  رغبة  تعبري عن  تكن جمرد  مل  العلامنية  أن  لنا  السابقة  التجارب  من 
األفراد أو املجموعات الفكرية أو السياسية، بقدر ما كانت عبارة عن حل عميل 
والسابع  السادس  القرنني  يف  أوروبا  عموم  شهدهتا  التي  الدينية  احلروب  فرضته 
 )1689 عرش. حيث مرت القارة عىل امتداد مائة وثالثني سنة متتالية )1559 - 
الوسط،  نحو  امتدادها  حماولة  ثم  أوروبا،  شامل  يف  الربوتستانتية  ظهور  منذ  أي 
حروهبا  امتدت  مثال  فرنسا  ففي  مفزعة.  دينية  وحروب  سياسية  باضطرابات 
خملفة  عرش،  السابع  القرن  يف  أخرى  مرة  تتجدد  أن  قبل   1598  1562- بني 
وراءها ركاما هائال من القتل والتدمري واالنتقام املتبادل بني الكاثوليك والطائفة 
الربوتستانتية الكالفينية. لذلك كانت العلامنية يف صورهتا العامة عبارة عن تسويات 
تارخيية فرضتها هذه احلروب.)15( وإىل جانب هذه احلروب، هناك عوامل أخرى 
البنية االجتامعية-االقتصادية، وصعود  التي شهدهتا  البنيوية  متثلت يف التحوالت 
الربجوازية التجارية وثم الصناعية وانتهاء دور اإلقطاع كل هذه العوامل مهدت 

لتبني الدول األوروبية للعلامنية وحتييد الدين عن السياسة. 

مرشوع تقسيم العراق 

أساس  عىل  للعراق  هادئ«  »تقسيم  إىل  دعوات  أمريكية  دوائر  يف  تصاعدت 
طائفي وإثني. وطرح جون بايدن مرشعه املعروف بتقسيم العراق إىل ثالثة أقاليم 
شيعي وسني وكردي. ويثور السؤال التايل: ما هي فرص أن يثبت تقسيم »هادئ« 
تتفاعل  نتائجه  زالت  ما  الذي  1947؟  عام  اهلند  تقسم  من  عنفا  اقل  أنه  للعراق 
الكثري  يرى  إذ  وباكستان،  اهلند  بني  الدائم  العالقات  تأزم  وباألخص  اآلن،  إىل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 - صالح النصراوي، مصدر سابق، ص 248 - 249.

15 - راجع رفيق عبد السالم، في العلمانية والدين والديمقراطية... المفاهيم والسياقات، ط 1، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2008، 
ص 26 - 27. من المفيد أن نذكر هنا أن الفيلسوف الهولندي سبينوزا تصدى في كتابه »رسالة في الالهوت والسياسة« الذي نشر عام 
1670 دون أن يحمل اسم المؤلف، لنقد الفكر الديني من داخله وبنصوصه، وشمل ذلك التوراة واإلنجيل، وعالج تأسيس الشروط الفعلية 
للدولة الحديثة التي تضمن حرية االعتقاد وحرية التفلسف. وقد تعرض لهجمة شديدة من قبل الكنيسة الكاثوليكية واألوساط اليهودية 
والقوى الرجعية، ونعت بالملحد رغم أنه لم يكن كذلك. للمزيد راجع أحمد العلمي، »المسألة الدينية في فلسفة سبينوزا«، مدارات فلسفية، 

العدد 18، السنة 2009، ص 121 - 137. 
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تأجيج  بمثابة اخلطوة األوىل يف  يعد  التقسيم  الدولية أن هذا  العالقات  من خرباء 
العنف عىل نطاق أوسع يشمل العراق والدول املجاورة.

هوية  إىل  مستندة  اليوم  عراق  شملت  التي  اإلدارية  الكيانات  تكن  مل  تارخييا 
حكم  من  عام   1300 خالل  معينة  فرتة  أي  يف  املمكن  غري  ومن  وإثنية.  طائفية 
اإلمرباطورية اإلسالمية احلديث عن كيانات إدارية معرتف هبا بأهنا شيعية أو سنية 
أو كردية خالصة. لذلك مل يكن للواليات الثالث العراقية يف العهد العثامين مظهر 
مما  أكثر  شيعة  بغداد  يف  وكان  فقط!.  عاما  ثالثني  دامت  أهنا  علام  خاص  طائفي 
كانوا يف البرصة، بينام كانت املوصل أساسا والية تضم الكرد والعرب والرتكامن 
احلرب  إبان  قليال  الربيطانيون  فكر  وعندما  وآخرين.  واملسيحيني  واإليزيديني 
بأمهية  يرتبط  تفكريهم  البرصة وبغداد، كان  الفصل بني واليتي  العاملية األوىل يف 
باحلسابات  شأن  أي  له  يكن  ومل  اهلند،  إىل  املدخل  بوصفها  االسرتاتيجية  البرصة 

آنذاك. الطائفية)16( 
إن عدم الفصل بني ما هو طائفي ومذهبي وما هو إسرتاتيجي وسيايس من شأنه 
أن يشعل املنطقة العربية ويقلبها رأسا عىل عقب. فاخللط املتزايد بني االختالفات 
االجتامعي  النسيج  يفتت  أن  شأنه  من  والعقائدية  املذهبية  واخلالفات  السياسية 
بشكل قد يصعب التخلص من آثاره رسيعا كام حيدث يف العراق منذ عام 2003. 
اخلالفات  يعمق  أن  طائفية ومذهبية  السياسية عىل أسس  اهلويات  بناء  ومن شأن 
إراقة  مع  خاصة  الصعوبة  غاية  يف  أمرا  الحقا  جتسريها  سيصبح  التي  اإلقليمية 

الدماء الكثرية.
أمرا  الطائفية  للمسألة  واخلارجي  الداخيل  البعدين  بني  الفصل  يعد  مل  واآلن 
ممكنا بعدما تداخال وتشابكا طيلة الفرتة املاضية. لذا مل يكن غريبا أن يصف بعض 
الساسة والباحثني الغربيني ما حيدث اآلن يف املرشق العريب باعتباره اهنيارا لرتتيبات 
معاهدة سايكس- بيكو التي جرى االتفاق عليها قبل قرن تقريبا وكانت سببا يف 
ظهور النظام العريب بصورته الراهنة)17( وما رافق هذا النظام من رصاعات أبرزها 
ما يتعلق برسم احلدود التي رسمت بشكل اعتباطي يلبي املصالح اجليواسرتاتيجية 

بريطانيا وفرنسا. املستعمرتني  للدولتني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16 - راجع ريدار فيسير، الهوية الطائفية والصراع اإلقليمي في العراق: وجهة نظر تاريخية، في العراق تحت االحتالل... تدمير الدولة 
وتكريس الفوضى، ط 1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ص 181 - 184. 

17 - خليل العناني، »االنقسامات الطائفية والدينية في دول الثورات العربية«، شؤون عربية، العدد 154، صيف 2013، ص 121.
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نموذجان

يعد النموذج اللبناين الذي يتبنى الطائفية السياسية، نموذجا صارخا من حيث 
لألزمات  املستمر  وإنتاجه  واملجتمع،  الدولة  بناء مؤسسات  املدمرة عىل  تداعياته 
العراق من  املتفذة يف  الطائفية  الكتل  السياسية واألمنية واملجتمعية، علام هناك يف 
والنفوذ!  والثروة  السلطة  توزيع  إشكاليات  حل  يف  مثاليا،  النموذج  هذا  يعترب 
سقوط   بعد  العراق  يف  السياسية  العملية  جتربة  فإن  العملية،  الناحية  من  لذلك، 
السياسية  النخب  النموذج خيدم مصالح  لبننته، ألن هذا  باجتاه  باتت تسري  النظام 
هي  فام  واقتصاديا.  واجتامعيا  سياسيا  والقوة  النفوذ  من  املزيد  ويعطيها  الطائفية، 

جذور ومكونات هذا النموذج؟    
من املعروف يف الستينات أخذت اجلامهري يف لبنان تشعر بوطأة الرصاع الطبقي 
الطبقة  إىل  املسلمني  من  الكثري  ينتمي  أنه  علام  وحادة.  ومتبلورة  متزايدة  بصورة 
املسيحيون  يشعر  بينام  احلال،  متوسطي  من  الدنيا  الرشحية  وإىل  والفقرية  الكادحة 
أن النظام االجتامعي القائم هو نظامهم باعتبار أهنم املستفيدون منه أكثر من غريهم 
ماديا  املرتاحة  الفئات اإلسالمية  أن  به  املسلم  يف تسخريه خلدمة مصاحلهم. ومن 
لشعارات  الرتويج  يف  هام  بدور  تقوم  القائم  النظام  من  االستفادة  يف  واملشاركة 
سياسية-اجتامعية  مثل »بناء اجلسور بني الطبقات« و»التفاهم واألخوة واملحبة«. 
احلوار  النتيجة  تكون  والطائفية  الدين  لغة  إىل  الشعارات  هذه  ترتجم  وحني 
تفاهم  حماولة  هو  احلوار  وهذا  الطوائف.  بني  والتوافق  املسيحي،  اإلسالمي- 
إنتاجها  ووسائل  الثروة  متلك  ومسلمة-  –مسيحية  اجتامعية  لرشائح  قيادات  بني 
اجلهود  هذه  كل  من  النهائية  والغاية  ومسيطرة.  متنفذة  بذلك  وهي  البالد  يف 
واالقتصادية  االجتامعية  مضامينه  بكل  القائم  الطائفي  النظام  عىل  املحافظة  هي 
املجتمع  املحتدم يف  الطبقي  الدين، وتغطية للرصاع  الدين وغري  باسم  والسياسية 

اللبناين وحتويال لألنظار عنه،)18( رغم أهنا مل تنجح دوما يف هدفها هذا. 
وقد أخذ اجلميع من إيديولوجي الربجوازية اللبنانية بمقولة، أن لبنان فريد من 
نوعه، يف تركيبه الطائفي. حيث أن الفريد غري قابل للتغيري أو التغري، إنه اجلوهر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18 للمزيد راجع صادق جالل العظم، نقد الفكر الديني، ط 10، بيروت، دار الطليعة، 2009، ص 44.
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أبدا. ال يدخل يف دائرة العام، وال يف دائرة عقله، فله عقله دون غريه. امل يكن بيار 
اجلميل يردد دوما )الصيغة الصيغة، إهنا فريدة حرام أن تتغري(.

لكن بعد سنوات من احلرب األهلية، وبعد أن عجزت القوى الفاشية من فرض 
السيايس  النظام  تغيري  رضورة  احلرب،  هذه  صريورة  يف  تتأكد،  أخذت  نظامها، 
الدفاع  يف  وظيفتها  تفقد  الفرادة،  مقولة  وأخذت  احلرب،  النتهاء  كرشط  القائم، 
عن هذا النظام، ويف اإلسهام يف تأمني ديمومته، من حيث أهنا، يف حقل الدالالت 
ربام  بدأت  وبتطوره،  الطبقية،  األيديولوجية  السياسية  الرصاعات  بحقل  املحددة 
1989 الذي نجح  الطائف عام  اتفاق  التحنط يف صيغة جامدة.)19( غري أن  تعني 
النظام  بنية  يف  والكامنة  احلقيقة  أسباهبا  يعالج  مل  لكنه  األهلية،  احلرب  وقف  يف 
نرى  لذلك  احلكم،  يف  السياسية  الطائفية  هنج  تبني  من  الناجتة  وأزماته،  السيايس 
الوضع اللبناين هشا ومتوترا باستمرار وقابال لالشتعال عىل نطاق أوسع، وما يتم 
التوصل إليه من حلول بني النخب السياسية الطائفية إنام هو حماولة جتميل مؤقت 

الطائفي.  للنظام 
الشاه  نظام  سقوط  بعد  أقيم  الذي  اإليراين  الشيعي  اإلسالم  نموذج  يف  أما 
املذهب  تبني  عىل  اإليراين  الدستور  ينص  حيث  طائفي،  أساس  عىل   1979 عام 
اجلعفري، فقد أصبحت الدولة خادمة املؤسسة الدينية ألن هلا السلطة العليا، وبام 
أن منصب القائد العام أهم من منصب رئيس اجلمهورية ولألول حق عزل الثاين، 
الدينية  املؤسسة  فإن مهمة  الدينية. عىل هذا األساس  املؤسسة  أداة  الدولة  أن  أي 
هي ترويض الدولة أوال خلدمة استمراريتها، والدولة يف حتالف مع املؤسسة تؤمن 
الدولة  جهاز  من  مضاعف،  لرتويض  خيضع  والشعب  األوىل،  استمرارية  كذلك 
واملؤسسة الدينية يف نفس الوقت، وكالمها يربر رشعيته ويؤكدها بطريقته يف حال 

التنابذ. 
تنقلب عليها  السياسة ولكنها  تتحرك يف  أهنا ال  الدينية ألتباعها  املؤسسة  تثبت 
اإليراين  الشعب  وعي  يف  رمزية  أمهية  عىل  حتافظ  فهي  املعنى  وهبذا  ضيموا،  متى 
الزمان،  عىل  تعلو  إهنا  والسياسية،  االجتامعية  التحوالت  يف  اسرتاتيجي  وعمق 
أن خيطئ،  السيايس رضورة  ولكن  الزمان ال خيطئون  فالقائد ومجاعته من خارج 
وال بد من رده عن خطئه. حيث يكون ذلك أكثر املواقع الستمراريتها، إنه موقع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19 - مهدي عامل، مصدر سابق، ص 5 - 6 .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 - راجع تهامي العبدولي، أزمة المعرفة الدينية، ط 2، دمشق، األكاديمية الثقافية العربية اآلسيوية ودار البلد، 2005، ص 112 - 117
21 - راجع سليم عبد األمير حمدان، »اإلسالم- الدين والسياسة: الموقف الشيعي«، الثقافة الجديدة، العدد 29، السنة 2000، ص 82 - 83.

الفاعل الرقيب، يدير املتغريات دون أن يتغري.
امتالك املؤسسة الدينية كل وسائل السلطة ليس عمليا وليس يف صاحلها، فهناك 
قيادة عامة وخاصة، أي قيادة الويل املطلقة وقيادة رئيس اجلمهورية املقيدة. يسعى 
فتتكشف  الثانية  تنتخب  مفضوحة،  مكشوفة  والثانية  مقدسة،  األوىل  جلعل  ذلك 
كل خفاياها وعيوهبا، ومتتنع األوىل عن ذلك ألهنا هبة اهلل!.)20( علام أن اخلميني قد 
عدل من أفكاره عن احلكومة واحلكم نتيجة ملامرسته قيادة الثورة أوال، ثم الدولة 
- طوال عرش سنوات- ثانيا، إال أنه حافظ عىل تصوراته األساسية عنهام: فالقائد 
مجيعا،  العامة  الشؤون  يف  ويتدخل  كلها،  السلطات  يده  يف  تتجمع  مطلق  حاكم 
رغم وجود أجهزة متخصصة هلا. ويف الواقع مل يكن اعرتاض اخلميني عىل إضافة 
»الديمقراطية« إىل اسم اجلمهورية اإلسالمية اعرتاضا شكليا، عندما رصح بأنه ال 
معنى إلضافة هذه الصفة، ألن اإلسالم ديمقراطي بطبعه، بل هو اعرتاض فكري 
تفويضه  عىل  هو  حصل  بينام  الشعب،  تفويض  عىل  تستند  فالديمقراطية  أساسا، 

من اهلل!.)21(     
التعددية  انعدام  أبرزها  ضعفه،  ونقاط  الداخلية  تناقضاته  النموذج  هلذا 
هذا  ويزيد  رشعيته،  بفقد  يبدأ  الوقت  مرور  مع  النظام  أن  يعني  مما  السياسية، 
السنوات  إيران يف  التي شهدهتا  االحتجاجية  احلركات  وما  بالتغيري،  املطالب  من 
القريبة املاضية، والتي قمعت بشدة إال تعبري عن بوادر تفجر هذه التناقضات التي 
إن عادت يمكن أن تكون أكثر جذرية، ويمكن أن ال تطالب بإصالح النظام من 

داخله فقط وإنام بتغيريه ببديل مدين ديمقراطي. 
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يف  واملفكرين  الباحثني  اهتاممات  من  الكثري  الديني  التطرف  موضوعة  شغلت 
العلوم االجتامعية واإلنسانية يف السنوات األخرية، استنادا إىل مرجعيات ومنهجيات 
خمتلفة، سواء عىل مستوى العامل أو عىل مستوى املنطقة العربية، نتيجة تصاعد موجة 
ظاهرة  وغذهتا  هلا  مهدت  التي  املوجة  هذه  مسبوق.  غري  بشكل  اإلسالمي  التطرف 
أشكال  تعدد  ورغم  تقريبا.  العرشين  القرن  سبعينيات  من  بدءا  الدين  إىل  العودة 
منه  املسلح  خصوصا،  اإلرهاب،  خص  عليه  الرتكيز  تم  ما  أن  إال  الديني،  التطرف 
املتمثل بالقتل العمد الذي يطال القوات املسلحة واملدنيني األبرياء عىل نطاق واسع 
عىل يد اجلامعات اإلسالمية املسلحة التي ترفع شعار بناء الدولة اإلسالمية والعودة 
إىل اخلالفة من خالل اجلهاد، وباألخص منظمة القاعدة وتنظيم داعش أو ما يسمى 
حتليل  هنا  ونحاول  نيجرييا.  يف  حرام  وبوكو  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  بالدولة 
هذا  لعل  املعارصة،  جتلياته  وأبرز  اإلسالمي  للتطرف  الفكرية  اجلذور  صريورة 

يساعدنا يف فهم بعض أسباب تطور هذه الظاهرة وتفكيك خطاهبا.

السلفية  جذور 

مفهوم السلفية املتعارف عليه بني أوساط السلفيني، حاليا، يف حقيقته، ضارب يف 
أخذت  متطرفة  أيديولوجية  توليد  يف  وساهم  اإلسالمي،  التاريخ  أعامق  يف  جذوره 
أبعادا سياسية خطرية ازدادت تشددا مع تقدم الزمن إىل أن وصلت ذروهتا يف أقىص 

التطرف الديني ... جذوره الفكرية
وأبرز تجلياته 



32

مظاهر العنف والدموية عىل يد اجلامعات اإلسالمية املسلحة املنادية باجلهاد يف سبيل 
اهلل حتت راية هذا املفهوم. وبالعودة إىل الوراء، فقد كان ألمحد بن حنبل الذي عاش 
يف بغداد يف الفرتة )164 - 241 هـ( الدور البارز يف صناعة هذا الفكر وشحنه بقوى 
التطرف مكنته من احلفاظ عىل بقائه وضامن صريورته للوصول إىل مرحلة حممد بن 

عبد الوهاب ومن ثم إىل عرصنا احلايل.
حنبل  ابن  اعتمد  عندما  أنه  يف  تكمن  هبا  االعرتاف  تارخينا  يرفض  التي  واحلقيقة 
ثانيا)1(  السنة وحيا  النص وجعل  قراءة  يده يف  تتلمذ عىل  الذي  الشافعي  عىل أصول 
العقل.  عىل  احلجر  يف  كبري  بشكل  أسهم  فقد  فقط،  بالنص  التنزيل  بتفسري  ومتسكه 
وتبعه ابن تيمية الذي عاش يف الفرتة )661 - 728 هـ( ضمنها الفرتة العصيبة التي 
تيمية  ابن  أّلف  وقد  العباسية.  اخلالفة  وسقوط  بغداد  وهنب  املغويل،  بالغزو  متثلت 
أكد  األشاعرة،  أو  الشيعة  أو  الصوفية  عىل  للرد  أكثرها  وجاءت  الكتب،  من  الكثري 
إال  العقل  إعامل  وعدم  بالنص،  باالكتفاء  السلف  منهج  عىل  املبنية  عقيدته  عىل  فيها 
سخرها  أخرى  كتابات  هناك  لكن  جتاوزها.  دون  النصوص  به  تسمح  ما  حدود  يف 
اجلهادية  السلفية  للحركات  ملهام  مرجعا  وتعترب  والتكفري،  اجلهاد  عن  للحديث 
والعرشين  الواحد  املجلد  وباألخص  الضخم،)2(  فتاواه  جمموع  بينها  من  املعارصة، 
إصالح  يف  الرشعية  »السياسة  بعنوان  آخر  كتابا  وألف  اجلهاد.  عن  فيه  حتدث  الذي 
الراعي والرعية« والكتاب رغم صغر حجمه إال أن له عظيم األثر عىل الفكر السلفي 
اجلهادي املعارص، ألنه يتناول عالقة األمري برعيته يف ظل الرشيعة، ويشدد عىل تطبيق 

احلدود بشكل حريف، ويويل باملقابل موضوع اجلهاد اهتامما مميزا ويعظم من شأنه.)3(
لذلك، فابن تيمية حسب تعبري عزمي بشارة، ينتمي إىل نمط تفكري فقهي يرى أنه 
ال توجد معايري أخالقية حياسب بموجبها الفعل؛ فثمة دائام مبدأ ما يف الرشيعة الدينية 
يشتق منه ما جيب عمله، وختضع له األخالق. وثمة أنامط أخرى من التدين الشعبي 
عىل  أو  أخالقية،  منطلقات  من  للدين  فهمها  يف  تنطلق  األصويل  وحتى  واملؤسيس 

األقل متنح القرار األخالقي استقاللية أكرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - حول طريقة جمع أكثر من أربعين ألف من األحاديث النبوية التي قام بها أحمد بن حنبل! راجع فالح مهدي، الخضوع السني واإلحباط 
الشيعي... نقد العقل الدائري، ط 1، القاهرة، بيت الياسمين للنشر والتوزيع، 2015، ص 177-181.    

2 - نشرت هذه الفتاوي في السعودية مرات عدة.
3 - راجع محمد شحرور، الدين والسلطة... قراءة معاصرة للحاكمية، ط 1، بيروت، دار الساقي، 2014، ص 70-65، وحول السلفية 
قارن حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية- اإلسالمية، المجلد األول، ط 2، الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر 

واإلشهار، دار الفارابي،  2002، ص 28-37.   
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للفكرة. وُيعّد للساعني  املناقض  الواقع  ينفي  الذي  املتطرف هو  السيايس  واهلدف 
هدف  هو  أو  منه،  تشتق  بحيث  األعىل،  مبدئها  مكانة  ويشغل  لألخالق،  بديال  إليه 
استقاللية  بأي  األخالقي  املعيار  يتمتع  ال  بحيث  كاملة،  بصورة  له  األخالق  خيضع 
طريقة  به  أسهمت  حنبل  ابن  تطرف  أن  يرى  من  وهناك  السيايس.)4(  اهلدف  عن 
بالقوة رغم  املأمون  باألخص  تبنوها  التي  املعتزلة  العباسيني يف فرض عقيدة  اخللفاء 
التاريخ حمنة ابن حنبل ألنه رفض الرضوخ هلذا الفرض  عقالنيتها؛ وهلذا سميت يف 
بأنه  يعزى  ربام  تيمية  ابن  تطرف  أما  الناس.  قبل  من  معه  تعاطفا  خلق  مما  وسجن، 
املغويل،  الغزو  مقاومة  بمتطلبات  متثلت  حمددة  تارخيية  ملرحلة  ونتاجا  فعل  رد  كان 
لذلك يفرتض أن ُيقرأ هبذا اإلطار ال أن تنسحب مقوالته عىل كل العصور كنصوص 

مقدسة جمردة من تارخييتها ومغذية للتطرف.

 الوهابية والقطبية 

تزعم احللقة التالية من تاريخ الفكر التكفريي حممد بن عبد الوهاب، الذي عاش 
السلفي  الوهايب  التيار  بمنطقة نجد. ويعترب مؤسس  م(   1792  -  1703( الفرتة  يف 
الذي تبناه آل سعود فيام بعد. ويعترب كتابه »التوحيد« أهم الكتابات التأسيسية ملذهبه، 
إذ حظي بالشهرة واالنتشار واجلاذبية بني أوساط اجلامعات السلفية، عىل الرغم من 
غياب أي جتديد جذري فيه. والكتاب ميلء باالستشهادات واالقتباسات التي تؤكد 

املتشددة. احلنبلية  مرجعيته 
التوحيد  عىل  جهة  من  يشدد  الذي  الوهايب  املذهب  يف  ظاهرا  التناقض  يبدو 
النفاق ومعاداهتم  واإلخالص هلل وحده، والرباء من كل من حكم عليهم بالكفر أو 
بالقلب واللسان والفعل؛ غري أنه من الناحية السياسية، نراه يرتاخى يف إظهار الرفض 
والتمرد عىل احلكام، بل يويص بالصرب عىل جورهم وإتباع أوامرهم وتقديم فروض 
السيف  راية  مذهبه حتت  تبني  يتم  أن  وافق عىل  أنه  ذلك  ومرد  والطاعة هلم.  الوالء 
وترشيعاهتا،  اململكة  سياسة  كل  تؤسس  كأيديولوجيا  املذهب  هذا  تتخذ  مملكة  لبناء 
باملقابل اشرتط أن تضمن هذه السلطة استمرارية هذا املذهب. لكن تم من جهة أخرى 
رصف كل الطاقات التكفريية ضد كل من هم خارج هذه الدائرة األيديولوجية، مع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - عزمي بشارة، » في ما يسمى التطرف«، سياسات عربية، العدد 14، أيار| مايو 2015، ص 18، وقارن فالح مهدي، مصدر سابق، 

ص 177 - 181.
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أن هذا املد التكفريي مل يتجاوز يف البداية السعودية، ثم اتسع ليصل العامل كله بظهور 
اجلهادية. السلفية 

امتزاج  عن  نتج  جديد  كتيار  اجلهادية  السلفية  بروز  يف  ساهم  الذي  التطور  إن 
عنارص أساسية من املذهب الوهايب السلفي بعنارص أساسية من الفكر األيديولوجي 
احلاكمية  أيديولوجيا  بني  هذين  والتوفيق  املزاوجة  عملية  أدت  وقد  قطب.  لسيد 
لسيد قطب وعقيدة »الوالء والرباء« الوهابية إىل خلق ديناميكية حركية يف اجلامعات 
خارج  يكون  أن  فقط  يكفي  إذ  مسلم،  غري  أم  كان  مسلام  اآلخر  ضد  اإلسالمية، 
مؤسسة  أو  فردا  اآلخر  هذا  كان  سواء  والردة  بالكفر  عليه  حُيكم  كي  اجلامعة  دائرة 
بتكفري  جديدا  تطورا  القطبي  السلفي-  الثنائي  هذا  عرف  وبعدها  حكومية،  هيئة  أو 
املجتمعات والدول املعارصة ممن ال يؤمنون هبذه األيديولوجيا بام يف ذلك املجتمعات 
ما  أفرادها،)5( وهذا  دماء  بجواز سفك  باجلاهلية واإلفتاء  اإلسالمية، واحلكم عليها 
نفذته وتنفذه اجلامعات اإلسالمية املسلحة حاليا. ومن املعروف أن السلفية التقليدية 
ال تسمح باخلروج عىل احلكام حتى لو كانوا ظاملني، يف حني تبنت السلفية اجلهادية 

مبدأ اخلروج عىل احلكام.
وربطا بذلك، وعىل اجلانب الشيعي، كانت ثقافة حزب الدعوة، وهو حزب إسالمي 
قادة  تأليف  املسلمون، وهي من  يتثقف هبا اإلخوان  التي  ذاهتا  الكتب  عقائدي، من 
اإلخوان املسلمني، حيث أن جانبا كبريا من التثقيف احلزيب كان جيري بمطالعة كتب 
سيد قطب: معامل يف الطريق، ويف ظالل القرآن، ومؤلفات أيب األعىل املودودي، وهو 
املنطق السني  من أعالم املسلمني اهلنود املعروفني. وهذا يعني أن احلاكمية، بحسب 

موجودة يف أهداف هذا احلزب.)6( 
كتاباته  شكلت  وقد  املسلمني،  اإلخوان  منظري  من  يعد  قطب  سيد  أن  ومعروف 
حزب  قادة  بعض  ويقر  العنف.  تتبنى  التي  اإلسالمية  للجامعات  الفكري  األساس 
الدعوة أن مفهوم احلاكمية أخذ حيزا مهام من النقاش داخل احلزب. ولكن رغم هذا 
االشرتاك يف املفهوم إال أنه مل خيف فيام بعد التباين واالفرتاق العميقني يف التوجهات 
حدة  زيادة  يف  أسهم  ما  وهذا  والشيعي،  السني  الطرفني  هذين  بني  األيديولوجية 

التطرف الطائفي وانتقاله إىل املجال العام. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 - محمد شحرور، مصدر سابق، ص 71 - 77.
6 - راجع رشيد الخيون، »تاريخ اإلسالميين وتجربة حكمهم في العراق«، في مجموعة مؤلفين، اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي...

اتجاهات وتجارب، ط 1، الدوحة| بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2013، ص 644. 
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العقل  التقديس واستبعاد 

املعاش  الواقع  يف  مطروحة  اإلسالم  يف  التسامح  مسألة  إن  أركون،  حممد  بحسب 
كتب  توجد  أنه ال  بمعنى  نقدية.  نظر  وجهة  هلا من  منّظر  ولكن غري  بشكل ضمني، 
هذا  ملاذا  والفارسية...الخ.  كالعربية  اإلسالمية  اللغات  يف  عليها  تنّص  قوانني(  )أو 
النقص؟ ألهنا تدخل يف دائرة الال مفكر به بالنسبة للفكر اإلسالمي الذي يظل واقعا 
حتت تأثري املناخ العقيل للقرون الوسطى. وهي ليست املسألة الوحيدة التي يستحيل 
اآلن،  فيها حتى  التفكري  يستحيل  أخرى عديدة جدا  هناك مسائل  وإنام  فيها  التفكري 
ألن ذلك يعترب انتهاكا للمحرمات أو »املقدسات« وما أكثرها!)7( والتي جيري ترديدها 

يوميا عىل مسامع الناس باألخص يف املساجد ووسائل اإلعالم املسموعة واملرئية. 
أو  النقاش،  تقبل  ال  »نصوص«  إىل  واجتهاداهتم  السلف  أقوال  حتويل  جيرى  إذن 
إعادة النظر واالجتهاد. بل يذهب اخلطاب الديني إىل التوحيد بني تلك االجتهادات 
»التوحيد  آلية  باستثامر  الديني  اخلطاب  يقوم  أخرى  وبعبارة  ذاته.  يف  الدين  وبني 
بردها  الظواهر  »تفسري  آللية  بالنسبة  أما  اآللية.  هذه  توظيف  يف  والدين«  الفكر  بني 
إليه  يستند  الذي  الرتاث  من  اجلانب  ذلك  يف  بذاهتا  موجودة  فإهنا  واحد«،  مبدأ  إىل 
اخلطاب الديني املعارص. ومن الواضح أن اخلطاب الديني يتعمد جتاهل جانب آخر 
من الرتاث، يناهض هذه اآللية، وهذا يف حقيقته يمثل »موقفا« نفعيا أيديولوجيا من 
الرتاث، موقفا يستبعد منه »العقيل« واملستنري ليكرس الرجعي »املتخلف«. واحلقيقية 
أن هذا املوقف النفعي من الرتاث يف اخلطاب الديني يساعده يف توظيف آلية »إهدار 

البعد التارخيي« للرتاث.
وقد كان األمويون- ال اخلوارج عىل عكس ما يروج له اخلطاب الديني املعارص- 
هم الذين طرحوا مفهوم »احلاكمية« بكل ما يشتمل عليه من دعوى فعالية النصوص 
إىل  األموي  النظام  احتاج  حيث  املصالح،  وخالفات  السياسية  اخلصومة  جمال  يف 
فكانت  غرسه،  الذي  »احلاكمية«  مبدأ  مع  يتالءم  ديني  أساس  عىل  رشعيته  تثبيت 
مقولة »اجلرب«التي تسند كل ما حيدث يف العامل- بام يف ذلك أفعال اإلنسان- إىل قدرة 
اهلل الشاملة. ثم حتول هذا املبدأ من بعد، وتطور مع تطور الفكر األشعري، يف سياق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 - راجع محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني... كيف نفهم اإلسالم اليوم؟، ترجمة وتعليق هاشم صالح، ط 4، بيروت، دار الطليعة، 

2009، ص 230.   
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الفكر  »السببية«. وإذا كان  قانون  إهدار  إىل  انتهى  الواقع والفكر، حتى  تطور حركة 
األشعري قد حاول يف جمال الفعل اإلنساين أن يقيم نسبة ما بني الفاعل والفعل أطلق 

عليه اسم »الكسب« فإنه يف جمال الطبيعية، جيعل العمل هلل مبارشة.)8(
املبلور  الرتاث  عىل  القدسية  خلع  الذي  هو  األرثوذكيس  اإلسالمي  العقل  إن 
بشكل برشي-تارخيي. ثم يعود هذا الرتاث يف خط الرجعة بدوره لكي خيدم العقل 
وتتم  البدهيية.  املسلامت  الصارمة عىل هذه  املحافظة  األرثوذكيس، وذلك عن طريق 
عقائد  والال  العقائد  لنظام  الطاعة  بتقديم  مؤمن  كل  إلزام  طريق  عن  املحافظة  هذه 

املحددة يف كل عقيدة أرثوذكسية. 
داخل  العقل  سجن  تتيح  التي  هي  النظام  هلذا  املعقدة  الشمولية  الداجمة،  البنية 
األديان  مجيع  يف  ومهيمن  متشكل  السياج  هذا  الواقع  ويف  املنغلق.  العقائدي  السياج 
املقدس.  الرسمي«  »أو  األرثوذكيس  للرتاث  خاضعا  فيه  العقل  ويصبح  التوحيدية. 
ويتحكم فيه هذا الرتاث ويسيطر عليه أكثر فأكثر كلام مر الزمن وزاد من تقديس هذا 
صارمة  جلدلية  البرشي  العقل  خيضع  وعندئذ  عنه.  تارخييه  صبغة  كل  ونزع  الرتاث 

تفصل بني املسموح التفكري به واملستحيل التفكري به.
واحلقيقية بالنسبة هلذا العقل، هي واحدة ال تتجزأ. فهي فريدة من نوعها ومعصومة 
أن  أصحاهبا  منظور  من  تستحق،  فهي  وبالتايل  احلساب.  يوم  إىل  ومصونة  ومقدسة 
يضحى من أجلها بكل التضحيات. ولذا فإهنم يلجأون من أجلها إىل العنف املبارش، 
دون أي تردد أو تعقل. العنف مرتبط بالتقديس والتقديس مرتبط بالعنف، وكالمها 
يسفك  أن  وتستحق  مقدسة  واحلقيقة  احلقيقة.  أنه  يعتقدان  بام  أو  باحلقيقة  مرتبطان 
من اجلها الدم!)9( وهذا ما تستند إليه اجلامعات اإلسالمية املسلحة حاليا يف تربيرها 

اإليغال يف صنوف التعذيب والقتل الرببرية والال إنسانية.
كان العامل أبو بكر الرازي )865 - 923 م( الذي تناول املقدس واألوصياء عليه، 
قبل قرون، قد أصاب كبد احلقيقة عندما حتدث حديثا ينطبق عىل الكثري من أصحاب 
الفتاوي يف وقتنا احلارض الذين يصدرون الفتاوي عن جهل ويسامهون يف سفك دماء 
األبرياء، مربرين ذلك بام ورد بالرتاث اإلسالمي. وهذا يتبنّي من نصه املدهش اآليت: 
عن  والبحث  النظر  ودفعوا  بالتقليد،  رؤسائهم  عن  الدين  أخذوا  الرشائع  أهل  »إن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 - راجع نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ط 3، الدار البيضاء| بيروت، المركز الثقافي العربي، 2007، ص 39 - 41، وللمزيد 
المؤسسة  الجزائر،   ،2 الثاني، ط  المجلد  العربية- اإلسالمية،  الفلسفة  في  المادية  النزعات  الفكر األشعري راجع حسين مروة،  حول 

الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، دار الفارابي، 2002.   
9 - محمد أركون، مصدر سابق ، ص 232 - 234.
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ترك  عليهم  توجب  أخبارا  رؤسائهم  عن  ورووا  عنه،  وهنوا  فيه  وشددوا  األصول، 
التي رووها. من ذلك ما رووه  الكفر عىل من خالف األخبار  ديانة، وتوجب  النظر 
الدين واملراء فيه كفر، ... وإياكم والتعمق فإن من كان  عن أسالفهم أن: اجلدل يف 
دعواهم،  صحة  عىل  الدليل  عن  الدعوى  هذه  أهل  سئل  إن  بالتعمق.  هلك  قبلكم 
عىل  وحرضوا  النظر،  عن  وهنوا  بذلك،  يطالبهم  من  دم  وهدروا  غضبا،  استطاروا 
انكتام... وإنام  اندفان، وانكتم أشد  اندفن احلق أشد  قتل خماليفهم. فمن أجل ذلك 
أتوا من هذا الباب من طول اإللف ملذهبهم، ومر األيام، والعادة واغرتارهم بلحى 
وحدثنا  واخلرافات،  باألكاذيب  حلوقهم  يمزقون  املجالس:  يف  املتصدرين  التيوس 

فالن عن فالن بالزور والبهتان؛ وبرواياهتم األخبار املتناقضة«.)10( 
 

اإلرهاب

يمكن القول إن نقطة البدء يف فهم تصاعد اإلرهاب تتمثل يف فهم مسألة انتشار الكراهية 
يف املنطقة العربية، هذا االصطالح ذاته، تعرض للكثري من التنظري، خاصة من قبل علامء 
النفس، ذلك أنه من املفاهيم التي ترتبط بمكونات فكرية ونفسية. فمن أكثر التعريفات 
الشائعة للكراهية أهنا تعبري عن طبيعة املشاعر اإلنسانية التي قد تنفر من اآلخر أيا كانت 
طبيعته شخصا، مؤسسة، دولة، سياسة معينة، مذهبا، ...الخ. وتتجىل الكراهية يف مظاهر 
متعددة، مثل خطابات االزدراء، والتكفري، والتخوين لآلخر، انطالقا من انتامئه، الديني 
أو العرقي، أو السيايس، أو اجلغرايف، أو الطبقي، أو الثقايف، أو املهني...الخ، وتنتقل يف 
مرحلة أخرى إىل سلوك عدواين جتاه اآلخرين.)11( وما هيمنا هنا الكراهية الناجتة بسبب 
االنتامء الديني أو الطائفي والتي يامرس عىل أساسها اإلرهاب بكل أشكاله والذي يعد 

التجيل األبرز واألخطر للتطرف اإلسالمي يف عرصنا الراهن.
بعلوم  املشتغلني  بني  بائنا  االختالف  وكان  العنف،  أشكال  أحد  اإلرهاب  يمثل 
مدلول  حول  اإلرهايب  بالشأن  املعنيني  وسائر  القانون،  وفقهاء  واالجتامع،  السياسة 
الظاهرة،  تلك  لبزوغ  تؤرخ  التي  التارخيية  واحلقبة  وبواعثه،  وسامته،  اإلرهاب، 
واسترشاء مظاهرها، واستفحال خطرها. إن هذا االختالف حول مدلول اإلرهاب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 - النص مع بعض االختصار نقال عن صادق جالل العظم، ذهنية التحريم..، ط 5، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 2007، ص 

.230 - 229
11 - خالد حنفي علي، »البيئات الحاضنة للكراهية في المنطقة العربية«، السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظرية، العدد 199، يناير 

2015، ص 4.   
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يعود  قد  وإنام  والعنف،  اإلرهاب  مفهومي  بني  اخللط  إىل  فحسب  يعود  ال  وتارخيه، 
القومية  االنتامءات  أو  الدينية،  أو  األيديولوجية،  املرجعيات  اختالف  إىل  كذلك 
بني  السياسية  الرؤى  وتباين  بل  الدول،  بني  املصالح  اختالف  حتى  أو  للباحثني، 
االختالف  ذلك  سيام  وال  الواحد،  للمجتمع  املشكلة  الفرعية  والتنظيامت  اجلامعات 
القائم يف كثري من النظم بني النخبة احلاكمة والفئات املعارضة هلا عىل نحو قد يؤدي 
إىل نعت كل الفرقاء لآلخرين باإلرهاب.)12( فعىل سبيل املثال، نعت ولفرتة غري قليلة 
كفاح حركات التحرر الوطنية من أجل استقالل دوهلا وحترر شعوهبا باإلرهاب من 
االجتامعية- الفئات  قبل  من  وكذلك  التحرر،  هلذا  املعادية  االستعامرية  الدوائر  قبل 

السياسية التي ترتبط مصاحلها هبذه الدوائر.
ومن أبرز األمثلة للتعريف القانوين لإلرهاب القرار رقم 49|60 للجمعية العامة 
لألمم املتحدة عام 1994، حيث قدم توصيفا لإلرهاب، مفاده: إن األعامل اإلرهابية 
العامة، أو مجاعة من األشخاص، أو حتى  التي هتدف إىل إشاعة الرعب يف صفوف 
تكن  مهام  تربيرها،  يمكن  ال  أعامل  هي  سياسية،  ألهداف  حتقيقا  حمددين،  أشخاص 
املربرات التي تتذرع هبا، أو تستند إليها، سياسية أو فلسفية، أو عقائدية، أو عرقية، أو 
دينية، أو غري ذلك من الذرائع.)13( وإىل جانب هذا التعريف، هناك عدد من التعريفات 
األخرى الصادرة عن دول أو منظامت أو باحثني متخصصني تصب يف حماولة إجياد 
لتعدد  التعريف  عملية  طور  يف  املصطلح  هذا  يظل  لذلك  لإلرهاب،  شامل  تعريف 

وتداخل وتعقد العوامل الداخلة فيه كام أرشنا.
يتفق الكثري من املحللني عىل أن االنتقال النوعي من اإلرهاب القديم إىل اإلرهاب 
التجارة  مركز  عىل  باهلجوم  وحتديدا  العرشين  القرن  تسعينيات  خالل  تم  احلديث 
اليابانية  الدينية  شينريكيو  أوم  مجاعة  هجوم  ثم   ،1993 عام  نيويورك  يف  العاملي 
أبرز  ومن   .1995 عام  السام  السارين  غاز  باستخدام  طوكيو  يف  األنفاق  مرتو  عىل 
اإلسالمية  اجلامعات  يف  غالبا  املتجسد  الديني  التعصب  اجلديد  اإلرهاب  خصائص 
املتطرفة.)14( ومن أجىل مظاهره ما تنفذه داعش والقاعدة يف الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا وبوكو حرام يف نيجرييا من قتل مهجي، والذي توسع نطاقه يف األخرية ليشمل 

الدول األفريقية املجاورة يف الفرتة األخرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناير   ،199 العدد  الدولية،  السياسة  والمفاهيمية«،  التاريخية  تحليل ظاهرة اإلرهاب...األصول  أحمد محمد وهبان، »اتجاهات   -  12
2015، ص 22 - 24.   

13 - المصدر نفسه، ص 33.   
14 - المصدر نفسه، ص 22 - 24.   
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جتربة العراق
 

يف اجلانب الشيعي، قيل أن حممد باقر الصدر وضع تسعة أسس يقوم عليها احلزب 
اإلسالمي، وهو حزب الدعوة، ُعرفت باألسس، ووصفت أيضا باملرتكزات النظرية. 
من هذه األسس التسعة ما يتعلق بالدولة اإلسالمية، وهنا يرد بأن كل دولة ال تقوم 
عىل عقيدة أو قاعدة اإلسالم هي دولة كافرة، مثل الدولة الشعبية والرأساملية، واحلكم 
عىل املسلمني هو القضاء عليها بالطرق التبشريية السلمية أو اجلهادية املسلحة. كذلك 
عىل املسلمني هدم الدول الالئي بال عقيدة، قامت عىل أهواء احلكام، فهي دول كافرة 
أهنا  الظن  عىل  ويغلب  اإلسالم.  عقيدة  عىل  القائمة  فهي  املرضية  الدولة  أما  أيضا. 
عىل  تقوم  هي  هل  الدولة،  تلك  نوع  عن  يتحدث  مل  الصدر  لكن  نفسها.  احلاكمية 
الشورى أم والية الفقيّة! وكيف سيكون التجاذب فيها بني املذاهب، فمن دون النظر 

يف هذه األمور تبقى الدولة اإلسالمية غري متحققة)15( من الناحية العملية. 
ويف اجلانب السني، مل يعرف العراقيون السلفية اجلهادية قبل عام 2001، فلم تظهر 
بالتنظريات  املتعلقة  بالتطورات  العراقيني  السلفيني  تأثر  عىل  حقيقية  مؤرشات  أية 
السلفية، وإن كان البعض يشري إىل تأثر عىل املستوى الفردي باهلجرة والتكفري. ولكن 
هذا التأثر الفردي ظل حمدودا ومل يتحول إىل ظاهرة. صحيح أن عقد الثامنينات شهد 
التسجيالت  وبيع  الروحية،  املرشوبات  بيع  حمال  استهدفت  التي  التفجريات  بعض 

املوسيقية، لكن ذلك ظل ال يعرب عن اجتاه منهجي واسع النطاق. 
هو  العراق،  إىل  اإلسالمي،  اجلهاد  مجاعات  جتربة  نقل  الذي  األول  النموذج  كان 
أعلن عن  السليامنية. وقد  فاتح كريكار يف  املال  أنشأه  الذي  »أنصار اإلسالم«  تنظيم 
»جند  هي  جمموعات  ثالث  اندماج  نتيجة   2001 األول| ديسمرب  كانون  يف  تشكيله 
الطويلة  التنظيم من منطقتي  الكردية«. واختذ  التوحيد« و»محاس  اإلسالم« و»حركة 
والبيارة، قرب احلدود العراقية-اإليرانية، مكانا له. وقد قام أربعة من أنصاره بأول 
املرشوبات  تقدم  التي  األندية  أحد  بمهامجة  قاموا  عندما   2001 عام  مسلحة  عملية 
املدعو ظافر  املنفذين  أحد  العملية  ُقتل يف هذه  وقد  بغداد،  باملتفجرات، يف  الروحية 

الدباش، وتم إلقاء القبض عىل الثالثة اآلخرين، وُحكم عليهم باإلعدام.)16(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 - رشيد الخيون، مصدر سابق، ص 664.
التنظيمية  التعددية  السلفية...  الظاهرة  في:  الخارج«،  وتجاذبات  الداخل  تقلبات  العراق:  في  »السلفية  الكبيسي،  يحيى  راجع   -  16

والسياسات، ط 1، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2014، ص 101 - 105.
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متثل  قد  اإلسالمي  التطرف  نمو  يف  أسهمت  التي  الرئيسية  األسباب  من  كان  إذا 
العربية  البلدان  الوطني يف سائر  التي أعقبت نيل االستقالل  الوطنية  الدولة  يف فشل 
حيث قام النظام السيايس للدولة عىل االستبداد وغياب التعددية والعدالة واملساواة 
احلاسم  التحول  فإن  العراق  حالة  ففي  والسيايس،  االجتامعي  واإلقصاء  والتهميش 
العراق  املتطرفة جاء بعد احتالل  يف نشوء وتوسع وتوطد نفوذ اجلامعات اإلسالمية 
2003، حيث تفاعلت مجلة من األسباب يف صنع ونمو التطرف  9 نيسان| أبريل  يف 
من أبرزها االحتالل نفسه الذي مثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة رغم كل التربيرات 
السياسية عىل  العملية  بناء  العسكرية واألمنية،  املؤسسات  لتسويغه، حل  قيلت  التي 
إدارة مؤسسات  رافقها من هنج طائفي يف  اإلثنية، وما  الطائفية-  املحاصصة  أساس 
فيها  يشعر  التي  املدنية  الدولة  لبناء  الديمقراطي  الوطني  املرشوع  غياب  الدولة، 
املواطنون بأهنم متساوون باحلقوق والواجبات، تعمق االستقطاب الطائفي املجتمعي 
الواسعة واستقواء  اإلقليمية  التدخالت  السطح،  إىل  بقوة  الفرعية  اإلنتامءات  وبروز 
أحزاب السلطة بدعم اخلارج، كل ذلك أسهم يف نشوء ردة فعل قوية وخلق حواضن 
اجتامعية واسعة للجامعات اإلسالمية املتطرفة مثل »تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين« 
وسليلته فيام بعد الدولة اإلسالمية )داعش( وغريها من اجلامعات املسلحة. ومل تنفع 
كل اإلجراءات األمنية يف احلد من نفوذ هذه اجلامعات؛ ألهنا كانت قارصة عىل هذا 
ترافقها معاجلات جذرية سياسية واجتامعية  اجلانب، واستندت عىل بعد طائفي، ومل 
داعش  تنظيم  سيطر  الوقت  مرور  مع  بل  املواطنة،  ملبدأ  ضامنة  وثقافية،  واقتصادية 
عىل مساحات شاسعة من العراق ملدة ثالث سنوات إىل أن جرى دحره يف مجيع هذه 

املناطق تقريبا يف أواخر عام 2017. 
تراه  ما  تنفيذ  يف  اجلامعات  هلذه  والوحيدة  األوىل  الوسيلة  هو  العنف  زال  وما  كان 
جهادا وواجبا رشعيا، وقد وجدت يف بعض الفتاوي إباحة للقتل حتى لو كان السبب 
االختالفات الفقهية، وكذلك الفتاوي التي جتيز قتل الكفار األصليني، وهم يف حالة 
العراق القوات األجنبية، أو »الكفار« املرتدين، أي املتعاونني، وأن أدى ذلك إىل قتل 
»الرتس«، أي »معصومي الدم« من املسلمني األبرياء الذين يمكن أن يسقطوا عرضا، 
ابن  إىل  جذورها  يف  تعود  الرتس«  »مسألة  أن  املعروف  ومن  املستخدم.  العنف  نتيجة 
تيمية، والتي قال هبا أثناء غزو املغول)17( وتبنتها اجلامعات اإلسالمية املسلحة احلالية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17 - المصدر نفسه، ص 109.
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بنطاق أوسع وبأبشع أشكاهلا نتيجة استخدامها التكنولوجية املتطورة التي تتيح هلا قتل 
أكرب عدد من الناس، والتي مل تكن متوفرة زمن ابن تيمية!

بوكو حرام

 ،2009 األوىل يف متوز|يوليو  للمرة  نيجرييا  بوكو حرام يف  أعلن عن ظهور حركة 
رغم أن بدايات تأسيسها تعود إىل تاريخ أسبق. وقد ثار جدل واسع حول جذور هذه 
احلركة، ومصادر قوهتا يف جذب أعداد كبرية من الشباب إىل صفوفها يف شامل البالد. 
ويمكن فهم أيديولوجية حركة »بوكو حرام« من تفسري اسمها. فكلمة »بوكو« تعني 
بلغة اهلوسا »الغرب« أو »األجنبي«. أما حرام، فتعني حمضورا أو ممنوعا، وبالتايل فإن 
اسم احلركة يعني أن الوافد األجنبي أو الغريب حمرم. لذلك، جيب استبعاد كل مكونات 
املايض.  كانت عليها يف  التي  هيئتها  الدولة اإلسالمية يف  إىل  والعودة  احلديثة،  الدولة 
حيث ترى احلركة أن القيم اإلسالمية تتعارض مع القيم الغربية، وأن األمة اإلسالمية 
تتعرض ملخاطر كثرية نتيجة التأثريات الغربية التي تعد مصدرا للرش. ولكبح مجاح هذا 
الرش، البد من القضاء عىل مؤسسات الدولة احلديثة، مما يفرس استهداف مراكز الرشطة 
واملؤسسات احلكومية واملنشآت الرسمية أهدافا للتدمري من قبل »بوكو حرام«.)18( أي 
أن احلركة ترفض العلامنية، والديمقراطية، والتعليم الغريب، والغربنة، وتشكل كل هذه 
حماور رئيسية يف فكرها. وهي بذلك تتوافق فكريا مع تنظيم القاعدة املتطرف. والدليل 

عىل ذلك إعالن احلركة أهنا قد التحقت بتنظيم القاعدة.
العمل  الفكرية، أمهها  الفكرية للحركة حول عدد من األصول  املالمح  ترتكز  إذن 
الفوري  التطبيق  إىل  والدعوة  املسلحة،  بالقوة  نيجرييا  يف  إسالمية  دولة  تأسيس  عىل 
الـواليات  الرشيعة يف  تطبيق  النيجريية، وليس  الواليات  للرشيعة اإلسالمية يف مجيع 
يف  واحلكومية  األمنية  األجهزة  يف  العمل  جواز  عدم  وكذلك  الشاملية،  عرشة  االثنتي 
الدولة. وتدعو إىل تغيري نظام التعليم يف نيجرييا. وبشكل عام، فإن فكر بوكو حرام هو 

فكر أقرب إىل التكفري.)19(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 - أميرة عبد الحليم، »الغرب األفريقي: نيجيريا بين الداخل الديني والخارج النفطي«، السياسة الدولية، العدد 188، أبريل، 2012، 
ص 142. وللمزيد حول نشأة وتطور وفكر بو كو حرام راجع

 Marc-Antoine Perouse de Montclos, Boko Haram.. Islamism, politics, security and the state in Nigeria, 
Leiden, African Studies Center, 2014.
19 - للمزيد حول البنية اإلثنية والدينية في نيجيريا راجع كتابنا نيجيريا: دراسة في المكونات االجتماعية-االقتصادية، ط 1، الدوحة| 

بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2016. 
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اإلرهاب  ضد  كبرية  بحملة  النيجريية  احلكومة  رشعت   ،2009 يوليو  متوز|  منذ 
املتمثل يف بوكو حرام يف شامل البالد والعاصمة أبوجا. لكن هذه املحاوالت فشلت 
قبل  من  اإلعالن  تم   ،2010 مايو  أيار|  ويف   )20( كبرية.  بدرجة  لإلرهاب  للتصدي 

والية بورنو بأن بوكو حرام تعد منظمة غري رشعية.)21(
األرايض  »دولة إسالمية« يف  قيام  بكر شيكاو« عن  »أبو  احلركة  أعلن زعيم   وقد 
التي استولت عليها يف شامل رشقي نيجرييا، حيث رصح الرجل يف مقطع فيديو »نحن 
يف دولة خالفة إسالمية، وليست لنا عالقة بنيجرييا، ونحن ال نؤمن هبذا االسم«. ومل 
يذكر شيكاو ما إذا كانت اخلالفة هي جزءا من دولة اخلالفة التي أعلنها تنظيم »الدولة 
 2015 7 آذار|مارس  اإلسالمية« يف أجزاء من العراق وسوريا، أم ال،)22( ولكن يف 

بث تسجيل صويت نسب للرجل يعلن فيه مبايعته لزعيم داعش أبو بكر البغدادي. 
املحلية  املشكالت  من  جمموعة  عن  تعبريا  كان  حرام«  »بوكو  صعود  أن  ويالحظ 
أكثر  البالد،  شامل  يف  والسيايس  واالقتصادي،  واإلثني،  التارخيي،  بالواقع  املرتبطة 
اإلسالمية يف مجيع  الرشيعة  بتطبيق  بوكو حرام  مطالبة  وأن  »دينيا«،  من كونه رصعا 
واليات الشامل كانت حماولة لتأكيد اهلوية الدينية هلذا اإلقليم، إال أن األساليب التي 
اعتمدهتا احلكومة يف التعامل مع الرصاعات الطائفية، ويف مواجهة حركة بوكو حرام، 
عكست حالة الضعف وسوء التخطيط التي تتسم هبا أعامل هذه احلكومة، مما زاد من 
وفتح  والكنائس،  احلكم  مؤسسات  ضد  عملياهتا  مواصلة  عىل  حرام  بوكو  إرصار 
نيجرييا، بل يف  للتدخالت اخلارجية، خاصة األمريكية واألوروبية، يف شؤون  جماال 
 ،2012 فرباير  شباط|  يف  احلركة  هددت  ما  بعد  خاصة  ككل،  أفريقيا  غرب  منطقة 
يف  األمريكي  بالتدخل  وصفته  ما  بسبب  البالد،  يف  األمريكية  املصالح  باستهداف 
توسع  من  احلد  يف  يساعد  قد  اخلارجي  التدخل  أن  واملالحظ  الداخلية.)23(  الشؤون 
نفوذ اجلامعات املتطرفة مرحليا إال أنه يساهم يف انتشار أفكار التطرف عىل اعتبار أن 
هذا الدعم موجه ملساندة حكومات ال متتلك قاعدة اجتامعية واسعة ورشعيتها باتت 

حمل تساؤل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 - Hussein Solomon, “The African state and the failure of US counter-terrorism initiatives in Africa: 
The cases of Nigeria and Mali”, South African Journal of International Affairs, vol. 20, No. 3, 2013, 
pp. 427-428.
21 - Europa Publications, Africa South of the Sahara, London, 2011, p. 937. 

22 - علي بكر، »بوكو حرام والخالفة اإلسالمية.. التأثيرات الداخلية واإلقليمية«، السياسة الدولية، 10-10-2014،
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/4894 

23 - أميرة عبد الحليم، مصدر سابق،  ص 143 - 145. 
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وانتشارها  حرام،  بوكو  حركة  تنامي  يف  دورًا  والعرقي)24(!  الديني  الُبعد  يلعب 
بصورة واضحة، خاصة يف ظل االشتباكات الدينية والعرقية يف البالد، حيث تطرح 
نوعا  خلق  مما  املسيحيني،  ضد  واملسلمني  اإلسالم  عن  كمدافع  نفسها  حرام  بوكو 
حتى  أو  املساعدة،  تقديم  إىل  يرتجم  ما  رسعان  املسلمني،  بسطاء  من  التعاطف  من 
االنخراط يف احلركة،)25( علام يرتكز املسلمون يف شامل البالد واملسيحيون يف جنوهبا 

والذي يعد أكثر تطورا من الشامل.
تكفي  ال  نيجرييا  يف  الدينيني  والعنف  والتطرف  والنزاعات  التوترات  معاجلة  إن 
العميقة  البنيوية  اإلصالحات  من  حزمة  إىل  حتتاج  وإنام  فقط،  األمنية  احللول  معها 
بشكل  االجتامعية،  العدالة  وحتقيق  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  االجتامعية- 
متوازن، يف جمتمع يتسم ببنية إثنية معقدة، وحماربة الفساد املتفيش، وخاصة ما يتعلق 
باملورد األهم وهو النفط، وإعالء قيم املواطنة واملساواة وحقوق اإلنسان، واالبتعاد 
واقتصادية  وانتخابية  سياسية  ألغراض  واإلثنية  الدينية  النزاعات  توظيف  عن  كليا 

وإقليمية كون النظام يف نيجرييا فدراليا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24 - للمزيد راجع كتابنا، نيجيريا: دراسة في المكونات االجتماعية-االقتصادية، مصدر سابق.

25 - علي بكر، »بوكو حرام والخالفة اإلسالمية.. التأثيرات الداخلية واإلقليمية«، مصدر سابق.
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يف  ملحوظ،  بشكل  والشيعي،  السني  بشقيها  اإلسالمية  الدينية  احلركات  نمت 
العامل العريب واإلسالمي، يف العقود األخرية، نتيجة العديد من األسباب التي ال يتسع 
املجال لتحليلها هنا، وعىل الرغم من تعدد هذه احلركات، إال أن هناك ما هو مشرتك 
يثري املالحظة، هو تغري خطاهبا  السيايس، لكن ما  الفكرية ويف خطاهبا  يف مرجعيتها 
خصوصا  خطاهبا  يبتعد  وقد  واالقتصادية.  واالجتامعية  السياسية  الظروف  بحسب 
السيايس منه، قليال أو كثريا عن مرجعيتها الفكرية، بعد أن خيضع للتربير والتسويغ. 
قليلة  غري  حاالت  ففي  احلركات،  هذه  به  تنفرد  ال  االجتاه  هذا  أن  من  الرغم  وعىل 
واحلركات  لألحزاب  السيايس  واخلطاب  الفكرية  املرجعية  بني  مسافة  هناك  تكون 
االسرتاتيجية  باملهام  يوصف  ما  ضمن  ذلك  يندرج  أن  ويمكن  أيضا.  العلامنية، 
ألن  الدينية  احلركات  إىل  بالنسبة  وأشد  أكرب  املفارقة  تكون  لكن  التكتيكية.  واملهام 

مرجعيتها الفكرية تؤمن بالثابت واملطلق وليس باملتحرك والنسبي.

متهيدية مقدمات 
      

مؤسس  هـ(،   241  -  164( حنبل  بن  أمحد  نفعية  تبدو  الوراء،  إىل  ُعدنا  إذا 
فقد سكت عن  السني واضحة يف موقفه من خمالفيه،  املتشدد يف اإلسالم  التيار 
وأجاز  األخرى.  واألديان  املذاهب  أهل  جتاه  املتوكل  جعفر  اخلليفة  انتهاكات 
مسلمني  من  هبدوء،  خصومه  تصفية  وحاول  والفاسق.  الفاجر  خلف  الصالة 

الحركات الدينية بين الخطاب األصولي 
والنهج البراغماتي
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وغري مسلمني. ومع أنه إذا رأى مسيحيا أغمض عينيه، إال أنه كان يقبل التداوي 
من طبيب مسيحي)1(. وسنالحظ أن هذا النهج النفعي سيسم احلركات الدينية 

طيلة القرون الالحقة.
بتفكريه  السني  واملذهب  الشيعي  املذهب  من  كل  احتفظ  العرشين،  القرن  قبل 
 - السني  )اخلالفة(  ومبدأ  الشيعي  )اإلمامة(  مبدأ   - املوروث  التقليدي  السيايس 
بـ  الرشعية  حيرص  الكالسيكي  )اإلمامة(  فمبدأ  التطبيق.  يف  أو  النظرية  يف  سواء 
رشعية  )اخلالفة(  مبدأ  يثبت  وباملقابل،  املنتظر.  املهدي  أي  عرش(،  الثاين  )اإلمام 
املبدأن إال حتديا من جانب  يواجه هذان  احلاكمية يف شخص عريب من قريش. ومل 
تويل  يف  املسلمني  مجيع  حق  إىل  يدعون  كانوا  الذين  باخلوارج  متثلت  صغرية،  أقلية 
منصب )اخلليفة( أو )اإلمام( برصف النظر عام إذا كانوا ينحدرون من قريش أو مل 
قرون،  بعد  و«املجتهدين«،  »العلامء«  قبول  أمثلة شتى عىل  هناك  أن  بيد  يكونوا)2(. 
باحلكام الفعليني الذين مل تتوفر فيهم مثل تلك املعايري، وقد مألت األمثلة صفحات 
التاسع  القرن  أواخر  حتى  الوسطى  القرون  منذ  والشيعي  السني  السيايس  التأريخ 
جتاه  واضحا  براغامتيا  موقفا  بجالء  هذا  ويمثل  العرشين)3(.  القرن  أوائل  أو  عرش 
واملرتكزات  املوقف من اخلطاب  ثم يضعف هذا  السياسية ونفوذها، ومن  السلطة 
خالص  نموذج  وجود  عىل  دائام  يؤكد  الذي  املعارص،  السيايس  لإلسالم  الفكرية 

للحكم يمكن متثله من تاريخ اإلسالم.
املعرفة  عرصية  بني  التالزم  وهم  من  التعارض،  فكرة  تكمن  آخر،  جانب  من 
حني  عمليا،  التالزم،  هبذا  تأخذ  احلديثة  السلفية  وحدها  علام  الرتاث.  و»عرصنة« 
هي تستدرج مفاهيم املايض إىل احلارض عىل أساس الزعم بأن معارف عرصنا كلها 
موجودة هي ذاهتا يف املايض، ومنقولة عنه بلغة احلارض، وأن ليس يشء منها مل يوجد 
يف الرتاث. إن الدعوة إىل »حتديث« الرتاث بمعنى متاثل مفاهيم املايض مع مفاهيم 
احلارض، هي برصف النظر عن ابعادها الطبقية، متعارضة بل متناقضة، من الناحية 
ثم  باملايض،  احلارض  فهم عالقة  كمنهج، يف  التارخيي،  املادي  االجتاه  مع  الفلسفية، 
ينطوي  الدعوة  هذه  تتضمنه  الذي  الفلسفي  االجتاه  عن  الكشف  بالرتاث.  عالقته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - راجع رشيد الخيون، األديان والمذاهب بالعراق، ط 2، كولونيا| بغداد، منشورات الجمل، 2007، ص 447.

2 - واضح إن ظهور الخوارج يعبر عن موقف سياسي واجتماعي وطبقي، إضافة إلى األسباب األخرى، وهو رفض حصر السلطة 
والنفوذ في قريش، والدليل على ذلك، ما ورد في نهج البالغة حيث أن علي بن أبي طالب اشار إليهم بـ »اعراب بكر وتميم«، أي 

ينحدرون من هاتين القبيلتين وليس من قريش.   
3 - راجع فالح عبد الجبار، العمامة واألفندي: سوسيولوجيا خطاب وحركات االحتجاج الديني، ترجمة أمجد حسين، بيروت، بغداد، 

منشورات الجمل، 2010، ص 467 - 468.
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عىل نظرة ميتافيزيقية )سكونية( إىل التاريخ تضعه يف حلقة مفرغة، يف حني أن املنهج 
حلركة  العامة  للقوانني  ختضع  صاعدة  حلزونية  حركة  يف  إليه  ينظر  التارخيي  املادي 
جمتمع  كل  لتطور  الداخلية  القوانني  من  فيها  يتداخل  بام  البرشية  املجتمعات  تطور 
عىل حدة)4(؛ أي ال توجد جمتمعات معينة تشذ عن قوانني التطور االجتامعي العامة 

هذه كوهنا تعتنق دينا أو معتقدا معينني.
ورغم املوقف »النفعي« الواضح من الرتاث – أو ربام بسببه - ال يتورع اخلطاب 
ينحرص  التفاخر  الرتاث. ولكن هذا  يرفضه من  الذي  باجلانب  التفاخر  الديني عن 
يف جمال املقارنة بني أوروبا القرون الوسطى وبني حضارة املسلمني، وكيف تأثرت 
وهذا  الطبيعية.  العلوم  جمال  يف  خاصة  املسلمني  عند  العقيل  التفكري  بمنهج  أوروبا 
املادية«  الثمرات  »استرياد  بـ  للمسلمني  يسمح  الديني  اخلطاب  يطرحه  مربرا  يعد 
نأخذ  ال  لكننا  إلينا«.  ُرّدت  »بضاعتنا  بوصفها  الصناعية  والثورة  األورويب  للتقدم 
عنها سوى ذلك من »كفر«، املقصود هنا العلامنية، ألن أوروبا قطعت ما بني املنهج 
ما  ملثل  األورويب  اإلنجاز  خيضع  وهكذا  اإلسالمية.  أصوله  وبني  اقتبسته  الذي 
خضع له الرتاث من انتقائية ونفعية)5(، تتصور أهنا تستطيع أخذ ما تريد وترك ما ال 
املجتمعات  التي حتكم مسرية  التطور االجتامعي  النظر عن فعل قوانني  تريد بغض 

اإلنسانية سواء كانت إسالمية أم غري إسالمية وإن بدرجات.
نجد تناقضا شبيها، عند املفكر اإلسالمي سيد قطب الذي يرحب بالعلم واملنهج 
واحلضارة  العلم  وبني  اإلسالمي  املنهج  بني  قديم  صلح  بوجود  ويقول  العلمي 
الصناعية. يف الواقع يذهب سيد قطب إىل أبعد من ذلك يف افكاره التوفيقية؛ فريد 
املنهج العلمي التجريبي إىل روح اإلسالم ويعترب اإلسالم األساس الذي قامت عليه 
النظرة التجريبية احلديثة. لكن بعد مفاخرته هذه نراه يرفض رفضا باتا أهم النتائج 
نظرية  يرفض  أنه  الدينية.  العقائد  مع  تتناقض  ألهنا  املنهج  هذا  إليها  توصل  التي 
التطور العضوي مع أهنا توجت البحوث العلمية يف علم احلياة، ونظرية فرويد مع 
أهنا من اهم النتائج التي توصلت إليها البحوث العلمية يف جمال الدراسات النفسية. 
واالقتصادية يف  االجتامعية  العلوم  نظرية شاملة يف  أهم  أهنا  مع  املاركسية  ويرفض 
ُنظم  من  العلمي  املنهج  عن  متخض  ما  كل  عىل  يرد  نراه  لذلك  احلديثة.  العصور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - للمزيد راجع حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية-اإلسالمية، المجلد األول، ط 2، الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال 

والنشر واإلشهار، دار الفارابي، 2002، ص 33 - 34.
5 - راجع نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ط 3، الدار البيضاء| بيروت، المركز الثقافي العربي، 2007، ص 43.
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أن  يقينه  من  الرغم  عىل  ذلك  واجتامعية  واقتصادية  وسياسية  علمية  ونظريات 
سيد  كتابات  أن  علام  اإلسالمي)6(.  املنهج  إىل  متتد  ذلك  لكل  التارخيية  اجلذور 
بالتطرف، تعد مصدرا مهام للتثقيف من قبل احلركات اإلسالمية  التي تتسم  قطب 
السلفية السنية مثل األخوان املسلمني والشيعية مثل حزب الدعوة ومنظمة العمل 

اإلسالمي.
قراءة  هي  والدين  احلداثة  بني  التوفيقية  القراءة  فإن  زيد  أبو  حامد  نرص  بحسب 
الكافية لقطع  الدينية مل يتحلوا باجلرأة  الفكرية  النهضة  تلفيقية، وهو يعترب أن رواد 
التي  هي  للتأويل  الفكرية  األسس  مراجعة  أن  ويرى  والدين.  احلداثة  بني  احلبل 
املؤسسة  أن  واعترب  واخلرافات.  األوهام  عىل  والقضاء  االجتهاد  باب  فتح  ستعيد 
إىل  وتلجأ  به،  املحيطة  املوضوعية  والظروف  النص  سياق  تتجاهل  املهيمنة  الدينية 
الديني.  التناقضات يف خطاهبا  لفضح  أو  للنقد  أي حماولة  لردع  الفكري  اإلرهاب 
فكل يشء يتم تربيره عرب املبدأ األساس، أي »احلاكمية اإلهلية« التي تنفي استعامل 
سيد  وتبناه  الباكستاين،  املودودي  األعىل  أبو  صاغه  مفهوم  وهو  البرشي،  العقل 
قطب جاعال منه ركيزة لفكر األخوان املسلمني)7(، وتبنته احلركات الدينية األخرى، 

أيضا.
وأعراضها  الراهنة  العربية  احلياة  يف  املستحكمة  العامة  األزمة  خصائص  من  إن 
وفلسفيا  فكريا  تتناول  عقالنية  ال  ارتدادية  فكرية  تيارات  وهيمنة  وانتشار  صعود 
مجيع املسائل من مواقع العداء للعقل والتقدم والعلم. ويف الواقع تقوم بعض هذه 
الالعقالنية  من  لنوع  العام  والفكري  الفلسفي  بالتنظري  تام،  وعي  عن  التيارات، 
القروسطية السابقة عىل احلداثة يف حياتنا باستخدام ذكي أحيانا وغري ذكي يف أحيان 
أخرى، آلخر ما أنتجته الالعقالنية األوروبية يف مرحلة ما بعد احلداثة من أدوات 
كثرية  تناقضات  يف  تقع  نراها  لذلك  نظرية)8(،  وتصورات  فلسفية  ومفاهيم  فكرية 

عىل مستوى الفكر واخلطاب.
لقد حدث تغري فيام خيص اإلسالم السيايس املعارص أو احلركات األصولية. فهذا 
اإلسالم مل يعد هيتم بتطوير الفعالية الفكرية والتفسريية للدين كام كان يفعل اإلسالم 
يتغلب  إنه  املعارص،  اإلسالم  إىل  بالنسبة  األهم  هو  السيايس  فالعمل  الكالسيكي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 - راجع صادق جالل العظم، نقد الفكر الديني، ط 10، بيروت، دار الطليعة، 2009، ص 29 - 30.

7 - زياد حافظ، »المفكرون العرب الجدد في اإلسالم«، اآلداب، العدد 8-7 تموز|يوليو-آب| أغسطس، 2009، ص 63.
8 - راجع صادق جالل العظم، ذهنية التحريم، ط 5، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 2007، ص 154



49

عىل كل اعتبار آخر؛ إنه يتغلب عىل رضورة إبداع فكري مرافق للمامرسة الدينية أو 
إن  اهلل.  التواصل مع  إىل  املؤدي  الروحي  الُبعد  أولوية  الشعائرية، كام ويتغلب عىل 
احلركات األصولية احلالية مل تعد تفكر إال بالقوة والسلطة، أو الوصول إىل السلطة 
بأي شكل. وهنا حتصل القطيعة بينها وبني اإلسالم الكالسيكي الذي شهد تعددية 
عقائدية بني خمتلف املذاهب اإلسالمية من سنية وشيعية ومعتزلة وفالسفة... إلخ. 
هذا كله انتهى بالنسبة إىل اإلسالم املعارص)9(، الذي تبنت بعض فصائله املتطرفة)10( 
إقامة الدولة اإلسالمية بالقوة املسلحة وببحور من الدماء والدمار الشامل ملقومات 
يسمى  مما  فكريا  تناسلتا  اللتان  و«القاعدة«  »داعش«  تفعله  ما  وهذا  احلضارة. 

باحلركات اإلسالمية املعتدلة مثل »األخوان املسلمني«.
التاريخ  وبحسب برهان غليون، احلقيقة أن العالقة بني الدين والدولة كانت يف 
انصهارا  تكن  ومل  أيضا  صعبة  عالقة  وكانت  اندماج.  ال  تعايش  عالقة  اإلسالمي 
البداية إىل  للدولة، منذ  الدين  فقد أدى إخضاع  يبدو األمر.  ارتباطا عضويا كام  أو 
إنكفائه عىل املجتمع واجلامعة والتجائه إليهام يف مواجهة الدولة ونقله اجلزء األكرب 
من مهام السياسة وبراجمها وأهدافها إىل اجلامعة واألمة حتى صارت هذه األخرية 

أكثر حتريكا للمشاعر من الدولة، بل فوق الدولة.
وبالعكس من ذلك، كان حتويل الدين إىل دولة، وبالتايل إخفاقه يف تنظيم وتسيري 
فعل  وكرد  املسيحي،  الغرب  يف  أدى  الذي  هو  األخالقية  والفضيلة  اإليامن  منابع 
رصنا  وهكذا  الدولة.  يف  كليا  وتركيزها  الدين،  من  السياسة  انتزاع  إىل  اجتامعي، 
نمّيز بني املجتمع السيايس واملجتمع املدين)11(. طبعا إىل جانب ما ُذكر، هناك أسباب 
أخرى مهمة  قادت إىل هذا التحول منها الصعود االقتصادي للربجوازية يف أوروبا 
وتطلعها إىل احتالل مواقع يف السلطة السياسية تتناسب مع هذا الصعود، وكذلك 
امتدت  والتي  والربوتستانت  الكاثوليك  بني  املدمرة  الدموية  الطائفية  النزاعات 

طويال، وسامهت يف خلق قناعة برضورة حتييد الدين وتبني العلامنية.
إن من أهم التحديات التي تواجه جممعاتنا ذلك االستخدام اإليديولوجي النفعي 
لإلسالم لتحقيق مصالح وغايات ذات طبيعية فئوية أو سياسية أو شخصية. وسواء 
وسلطات  أنظمة  قبل  من  أو  بعينها،  سياسية  مجاعات  قبل  من  االستخدام  هذا  تم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - راجع محمد أرُكون، قضايا في نقد العقل الديني... كيف نفهم اإلسالم اليوم؟، ط 4، بيروت، دار الطليعة، 2009، ص 174.

10 - حول التطرف الديني راجع الدراسة الثانية.
11 - برهان غليون، نقد السياسة: الدين والدولة، ط 5، الدار البيضاء| بيروت، المركز الثقافي العربي، 2011، ص 99 - 100.
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حتويل  واحدة:  فالنتيجة  والقانونية،  والسياسية  االجتامعية  للرشعية  فاقدة  سياسية 
دنيوية  طبيعة  ذات  وغايات  وظائف  يف  واختزاله  األدوات  من  أداة  إىل  اإلسالم 
بأن اإلسالم  الذي يرفع دائام من قبل احلركات اإلسالمية  الشعار  متدنية)12(، حتت 

دين ودولة.
احلركات  خطابات  شهدهتا  التي  التحوالت  بعض  عىل  نظرة  إلقاء  خالل  من 
السلطة،  الرئيس هو  أن هدف هذه احلركات  لنا بجالء  الدينية وممارساهتا، سيتبنّي 
الدين من  به  يتمتع  ما  بإطار ديني الستغالل  تغليفه  يتم  دنيوي، ولكن  وهو هدف 
للمجتمعات  والثقافية  االجتامعية  البنية  يف  قوية  مواقع  من  له  وما  ومكانة،  هيبة 

العربية واإلسالمية.

جتربة العراق

يف اجلانب الشيعي، ُيذكر أن حممد باقر الصدر وضع تسعة أسس يقوم عليها 
أيضا  ووصفت  باألسس،  ُعرفت  الدعوة،  حزب  وهو  اإلسالمي،  احلزب 
اإلسالمية،  بالدولة  يتعلق  ما  التسعة  األسس  هذه  من  النظرية.  باملرتكزات 
وهنا يرد بأن كل دولة ال تقوم عىل عقيدة أو قاعدة اإلسالم هي دولة كافرة، 
عليها  القضاء  هو  املسلمني  عىل  واحلكم  والرأساملية،  الشعبية  الدولة  مثل 
هدم  املسلمني  عىل  كذلك  املسلحة.  اجلهادية  أو  السلمية  التبشريية  بالطرق 
أيضا.  كافرة  دول  فهي  احلكام،  أهواء  عىل  قامت  عقيدة،  بال  الالئي  الدول 
أهنا  الظن  عىل  ويغلب  اإلسالم.  عقيدة  عىل  القائمة  فهي  املرضية  الدولة  أما 
الدولة، هل هي تقوم  احلاكمية نفسها. لكن الصدر مل يتحدث عن نوع تلك 
عىل الشورى أم والية الفقيّة! وكيف سيكون التجاذب فيها بني املذاهب، فمن 
دون النظر يف هذه األمور تبقى الدولة اإلسالمية غري متحققة)13( من الناحية 
ذا  ولسنوات   1959 العام  تأسيسه  بعد  ظل  الدعوة  حزب  أن  علام  العملية. 
العراق.  تركيزه حمليا خيص  بات  بعد  فيام  أهدافه، لكن  فيام خيص  نظرة عاملية 
حزب  ادخل  فقد  الديمقراطية،  تقر  ال  املرجعية،  هذه  أن  من  الرغم  وعىل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 - راجع نصر حامد أبو زيد، التجديد والتحريم والتأويل بين المعرفة العلمية والخوف من التكفير، ط 1، الدار البيضاء| بيروت، 

المركز الثقافي العربي، 2010، ص 27.
13 - راجع رشيد الخيون، تاريخ اإلسالميين وتجربة حكمهم في العراق، في مجموعة مؤلفين، اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي... 

اتجاهات وتجارب، الدوحة| بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2013، ص 664.
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الدعوة تغيريا يف برناجمه بقبول ممارسة آليات الديمقراطية، كام فعلت العديد 
من احلركات اإلسالمية يف العامل العريب يف التسعينات. وبعد تغيري النظام العام 
2003، دخل حزب الدعوة مع األحزاب الشيعية األخرى العملية السياسية 
بقوة، وبسبب من حيازته عىل رئاسة الوزراء ألكثر من ثالث دورات انتخابية 
والنفوذ  والثروة  بالسلطة  يتمتع  بات  لذلك  الدولة،  مفاصل  مجيع  يف  تغلغل 
القوي، وهي أمور تتعارض باألساس مع مرجعيته الفكرية القائمة عىل قيام 

الدولة اإلسالمية.
بداية  يف  كانت  سلفي  تنظيم  لتأسيس  حماولة  أول  فإن  السني،  اجلانب  ويف 
تأسيس  إىل  السلفيني،  من  جمموعة  َعِمد  عندما  املايض،  القرن  من  الستينات 
أنتجت  التي  املسلمني  اإلخوان  بتجربة  متأثرين  السلفية،  املوحدين«  »مجاعة 
احلزب اإلسالمي يف العام 1960. وقد عمد التنظيم يف وقت الحق إىل إنشاء 
عمد  كام  السلفية،  واألمنية  العسكرية  القيادات  بعض  ضم  عسكري  تنظيم 
الكلية  إىل  السلفيني  من  الطلبة  بعض  إدخال  إىل  القيادات  تلك  خالل  من 
الضباط، خصوصا يف احلرس اجلمهوري،  أولئك  بعضا من  العسكرية. وإن 
البعث إىل  الذي جاء بحزب   )14(1968 17 متوز  انقالب  كانوا مشاركني يف 

السلطة.
انتشارها  مدى  يف  ليس  حمدودة  العراق  يف  السلفية  الدعوة  ظلت  لكن 
تأثري  فقد ظل  أيضا.  تعتمده  الذي  النظري  وإنام يف طبيعة اخلطاب  وحسب، 
الرسمي،  اخلط  املختلفة:  باجتاهاته  بقوة،  حارضا  السعودية  يف  الدين  علامء 
واخلط احلركي، والتيار اإلصالحي املتمثل بسلامن العودة وسفر احلوايل)15(.

وبحسب   ،2003 العام  السابق  النظام  تغيري  بعد  ما  مرحلة  مواجهة  ويف 
الدينية  السنية  القوى  أكثر  العراقي  اإلسالمي  احلزب  كان  اخليون،  رشيد 
القوى  ضغط  حتت  املسلحة  املقاومة  شعار  يغوه  مل  حيث  واتزانا؛  هدوءا 
املسلمني  إخوان  مجاعات  من  إليه  األقرب  ومنها  العربية،  والدينية  القومية 
املسلمني« جتاه  علامء  »هيأة  تشدد  مع  خالف  كان عىل  بل  واألردن،  مرص  يف 
الواقع السيايس، واملشاركة فيه. وقد برر احلزب مشاركته يف احلكومة باآليت: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 - راجع يحيى الكبيسي، السلفية في العراق: تقلبات الداخل وتجاذبات الخارج في الظاهرة السلفية ... التعددية التنظيمية والسياسات، 

الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2014، ص 98.
15 - يحيى الكبيسي، ص 108.
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»قررنا املشاركة عىل أساس أن غيابنا هو رضر أكرب، متمثل بغياب دور السنة 
املرحلة احلرجة من  العراق، يف هذه  املشاركة يف تشكيل مستقبل  العرب عن 
التي تريد  التأثري املبارش إلحباط املساعي  جهة، ومن جهة أخرى فإنه يفقدنا 
إبقاء املحتل يف عراقنا احلبيب. وهذا يدفع برضر أصغر  إضفاء الرشعية عىل 
النصيحة  االنتقالية اجلديدة، وسنعمل عىل إسداء  املشاركة هبذه احلكومة  هو 
هلذه احلكومة والتفاعل معها بطريقة ختدم مصالح شعبنا...«، علام أن احلزب 
برئاسة   ،2004 حزيران   1 يف  املؤقتة  احلكومة  عن  اإلعالن  يوم  بيانا  أصدر 
إياد عالوي، شاكيا من أهنا حكومة علامنية)16(. إذن، تغري اخلطاب السيايس 
وتبوء  السياسية،  العملية  يف  بقوة  وانخرط   ،2003 بعد  خصوصا،  للحزب 
قادته مناصب عليا يف احلكومة وجملس النواب ومؤسسات الدولة األخرى،  
فيام  السلطة والنفوذ واملال،  براغامتيا يف اجلمع بني  ومارس هذا احلزب هنجا 
تدعو مرجعيته الفكرية إىل إقامة اخلالفة اإلسالمية التي ال جامع جيمعها مع 
الديمقراطية. إذن تنظر احلركات السلفية إىل الديمقراطية كآلية للوصول إىل 
السلطة وليس كمنظومة فلسفية تؤطر التطور السيايس واالقتصادي والثقايف 

والعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان للمجتمعات اإلنسانية.
األوىل  الشهور  يف  الدينية  األيديولوجيا  ذو  العراقي  السيايس  تعرض  لقد 
القيمية  منظومته  بني  حاد  معريف  تناشز  إىل  للعراق  األمريكي  االحتالل  من 
التقليدية القائمة عىل رفض القيم الغربية الديمقراطية املؤمنة بتداول السلطة 
املتعطش  سلوكه  وبني  وحدها،  اإلسالمية  الرشيعة  بحسب  احلكم  وحتمية 

للسلطة واملضطر ملجاراة الشعارات الديمقراطية.
إن هذا التناشز احلاد ما كان له أن حُيّل أو خيفض من الناحية السيكو - سياسية 
النفعي نخبة  أفراد بمواصفات شخصية حمددة، شكلوا بسلوكهم  يد  إال عىل 
رسيعة النمو خارج اهلوية الوطنية العراقية، سّيست برسعة املوروث املتخلف 
نظام  تبني  خالل  من  والسني  الشيعي  بشقيها)17(  الطائفية  اهلوية  يف  الكامن 
السياسية  بمواقعها  االحتفاظ  النخبة  هلذه  يضمن  الذي  الطائفية  املحاصصة 

واالجتامعية والطبقية يف مجيع مفاصل الدولة واملجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16 - رشيد الخيون، تاريخ اإلسالميين وتجربة حكمهم في العراق، ص 656 - 658.
17 - فارس كمال نظمي، األسلمة السياسية في العراق...رؤية نفسية، ط 1، بغداد، مكتبة عدنان، 2012، ص 19 وما بعدها، وقارن 

دراستنا السابقة »الفكر الطائفي والدولة«.
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ثالثة نامذج إقليمية

يف   1979 العام  الشعبية  الثورة  نجاح  بعد  إسالمية  دولة  قيام  ساهم  إيران،  يف 
التأثري يف موازين القوى يف منطقة الرشق األوسط، وغّذى نمو احلركات اإلسالمية 
احلركات  لبعض  ملهام  الدولة  من  النموذج  هذا  أصبح  بل  سنية،  أم  كانت  شيعية 

اإلسالمية. وهذا يستدعي تقييم التجربة يف جانب الفكر واخلطاب.
الفقيه« نقل صالحيات وسلطات اإلمام  أعلن اإلمام اخلميني يف نظريته »والية 
املهدي املنتظر كلها إىل الويل الفقيه بام يف ذلك حق إقامة احلكومة اإلسالمية مكان 
اإلمام الغائب. وبعد نجاح الثورة، ُأدخلت نظرية والية الفقيه يف الدستور اإليراين 
حيث أسس اخلميني أول مرة يف التاريخ حكومة إسالمية يف دولة مدنية حديثة. ومل 
تكن مسامهة اخلميني تقترص عىل هذا فحسب، إذ أعلن أن الويل الفقيه الذي يرأس 
الفقهاء اآلخرين. وخطوة اخلميني  نافذة عىل سائر  حكومة إسالمية تصبح سلطته 
حمل  تكن  مل  النظرية  هذه  أن  علام  الشيعية)18(.  للمرجعية  قاسية  رضبة  شكلت  هذه 
إمجاع من قبل مراجع الشيعة، وبقيت موضع نقاش عىل اعتبار أهنا ال تتالءم بشكل 

كامل مع أصول عقيدة الشيعة اإلمامية.
ويف حماولة للتكيف مع مستجدات احلياة عىل مستوى الفكر واملامرسة وللتخفيف 
املفكرين  السيايس، يطرح بعض  الفكرية واخلطاب  التناقض بني املرجعية  من حدة 
اإليرانيني أفكارا تتناول هذا اجلانب، منهم حممد جواد الرجياين املختص يف الفلسفة 
الغربية وهو عىل دراية واسعة هبا، ومؤلف كتاب »التدين واحلداثة«، ويمكن إمجال 
احلكومة  مرشوعية  هي:  وفلسفية  سياسية  واجتامعية  دينية  جوانب  ثالثة  يف  آرائه 
تبدل  والواقع؛  والدين  والسياسة  الفلسفة  جدل  من  املستمدة  وفعاليتها  اإلسالمية 
واملعارف؛  العلوم  خمتلف  عرب  مستمرين  وحتيني  الجتهاد  وخضوعها  الدين  علوم 

مستقبل الثورة واحلكومة اإلسالمية ووالية الفقيه.
مفاهيمي  انجاز  عرب  إال  اجلوانب  هلذه  حلول  يف  يفكر  أن  الرجياين  بوسع  يكن  مل 
حداثي من جهة وعرب توظيف وإقحام. فمن وجهة نظره، ال يمكن أن حيدث فعل 
دون إجياد صلة رضورية بني التحوالت املعرفية التي حتدث يف العامل والقضايا العملية 
املطروحة يف إيران، ومن ثم ال بد من توظيف يبدأ بزرع الفلسفة يف علم الكالم أو 
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18 - فرح كوثراني، محمد مهدي شمس الدين ونقد والية الفقيه، في مجموعة مؤلفين، اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي... اتجاهات 

وتجارب، ص 282 - 285.
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يتعلق بتسيري احلياة  الدين عموما. وما دام األمر  املعارف وطلب إقحامها يف  حتويل 
عىل  متاما،  مرشوعة  تصبح  املعارف  بني  بالربط  املتمثلة  األساسية  االيديولوجيا  فإن 
املعارف  بقدر ما يكون توظيف  الناس  الرغم من أن األمر مل يكن هيم تدبري شؤون 
النصوص  فهم  ظل  كلام  تستعيص  التي  أزمته)19(  وحل  الدين  شؤون  لتدبري  احلديثة 

الدينية جامدا وبعيدا عن األخذ بعني االعتبار اإلطار التارخيي الذي أنتجت فيه.
يف مرص، جُيمع السواد األعظم من شيوخ السلفية عىل حتريم املشاركة السياسية عىل 
أرضية الديمقراطية التي ترتاوح نظرهتم إليها من اعتبارها كفرا رصحيا إىل اعتبارها 
أداة ال باس هبا من أجل »حتقيق غايات أخرى«. ولعل أهم هذه الغايات األخرى األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر وتطبيق الرشيعة.  بيد أن ما يبدو حمريا هو قبول السلفيني 
ثولوجيا  التي كانت مرفوضة بل حمرمة  أدواهتا وهي  السياسية واستخدام  باملشاركة 
التحالفات  وعقد  األحزاب  وتكوين  االنتخابات  دخول  من  املوقف  فكان  وفقهيا. 
وهنا  الرشك)20(.  درجة  إىل  بعضهم  عند  وصل  والذي  وحمرما  مرفوضا  السياسية، 

يكمن النهج النفعي بشكل واضح.
النتفاضة  معارضة  اإلسالمية  التيارات  أكثر  السلفية  احلركات  كانت  الواقع،  يف 
يرفض أي خروج  الذي  املعارضة جزءا من فكرها  يناير يف مرص. وكانت هذه   25
عىل احلاكم. حيث رصح يارس برهامي، أحد زعامء الدعوة السلفية قائال: »نرى عدم 
املشايخ  وكالم  يناير.  الثاين/  كانون  من  والعرشين  اخلامس  تظاهرات  يف  املشاركة 
عبد  حممد  قال  كذلك  وتونس«.  مرص  بني  خمتلفة  األوضاع  ألن  وذلك  جدا  واضح 
نحرم  »نحن  االنتفاضة:  اندالع  عقب  يف  السلفي،  التيار  رجال  كبار  أحد  املقصود، 
والنووي  القرطبي  بدأه  اخلروج  وحتريم  لفساد.  ويؤدي  دماء  يسفك  الذي  اخلروج 
وابن حزم وذلك لدرء الفتن«. كام أصدر الداعية السلفي حممد السيوطي بيانا يف 5 
العسف  بلغوا يف  »وإن  احلكام  إىل طاعة  ويدعو  التظاهرات  يعارض  فرباير  شباط/ 
واجلور حد رضب الرعية وأخذ أمواهلم«، وأضاف داعيا إىل قتال املتظاهرين: »جيب 
قتال الفئة الباغية حتى ترجع إىل طاعة اإلمام«)21( واملقصود هنا بكل وضوح طاعة 

حسني مبارك.
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19 - راجع تهامي العبدولي، أزمة المعرفة الدينية، ط 2، دمشق، األكاديمية الثقافية العربية اآلسيوية ودار البلد، 2005، ص 239 - 240.
20 - راجع خليل العناني، التيارات السلفية في مصر: تفاعالت الدين واأليديولوجيا والسياسة في مجموعة مؤلفين، اإلسالميون ونظام الحكم 

الديمقراطي... اتجاهات وتجارب، ص 137 - 138.
21 - راجع محمد السيد سليم، األداء السياسي للتيارات اإلسالمية في مصر منذ ثورة 25 يناير، في مجموعة مؤلفين، اإلسالميون ونظام 

الحكم الديمقراطي... اتجاهات وتجارب، ص 415 - 416.
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بيد أن املوقف قد تغري بشكل جذري يف مرحلة ما بعد االنتفاضة يف مرص، وهو 
وتربهن  تدل  وأفعاهلم  ممارساهتم  أن  إال  السلفي  التيار  قادة  به  ح  يرصِّ مل  وإن  تغيري 
الديمقراطية  الترصيح برفض  الذي ال يمل من  املنعم الشحات  عليه. فالشيخ عبد 
خاض  حني  أدواهتا  استخدم  من  أول  كان  أنه  حني  يف  وكفرا«،  »حراما  باعتبارها 
التحول  هذا  تربير  جاء  برملاين.  مقعد  عىل  احلصول  أجل  من  الربملانية  االنتخابات 
طروادة  بحصان  أشبه  باتت  التي  واملفاسد«  »املصالح  الذهبية  القاعدة  ذريعة  حتت 
العام)22(.  املجال  يف  للحضور  السلفيني  أمام  مرصاعيه  عىل  الباب  يفتح  الذي 
 ،2011 وتتوج ذلك بتشكيل األخوان املسلمني حلزهبم »احلرية والعدالة« يف العام 
وتشكيل التيار السلفي حلزب النور الذي حصد حوايل ربع املقاعد الربملانية يف أول 

انتخابات، وهو الذي مل يؤيد االنتفاضة الشعبية ومل يشارك فيها.
يف تونس، عىل الرغم من سبق حركة النهضة إىل املزاوجة بني اإلسالم ومكتسبات 
احلداثة، وترشيعها قيام دولة مدنية ذات مرجعية إسالمية، وإقرارها برضورة تداول 
تعرب  مل  فإهنا  املواطنة،  حقوق  وتأمني  االجتامعية،  العدالة  إقامة  وبرضورة  السلطة، 
رصاحة عن التخيل عن عدد من املبادئ األساسية التوجيهية التي تضمنتها أدبياهتا 
واملنهج األصويل حلركة  الفكرية  »الرؤية  فوثيقة  الثامنينات،  تأسيسها يف مطلع  عند 
النهضة التونسية« الصادرة يف حزيران/ يونيو 2012، استبقت عىل حمتوى التصور 
الفكري والعقدي واألصويل الذي اعلنه مؤمتر عام 1986 حلركة االجتاه اإلسالمي 
التي  الوثائق  مجلة  من  رسمية  »وثيقة  البيان  هذا  اعُترب  بل  حاليا(،  النهضة  )حركة 
للديني  تلبيس  فيه  الوثيقة  يف  الوارد  التصور  فإن  وبذلك  احلركة«.  هوية  حتدد 
منغلقة،  عقائدية  خلفية  وفق  املختلفة  بتنويعاته  املجتمع  مع  وتعامل  بالدنيوي 
ومقاييس معيارية ميتافيزيقية تبقى حمل خالف، وال تتامشى ومبدأ املواطنة واحلرية 
حركة  عن  متأخرة  النصوص  هذه  تعترب  لذلك  شخصيا،  شأنا  باعتبارها  الفكرية 
الريادة  النهضة  تدعي  الذي  اإلسالمي  التحديث  خط  مع  منسجمة  وغري  املجتمع 
فيه)23(. عىل الرغم مما اعلنته حركة النهضة قبل فرتة عن رغبتها بالتحول إىل حزب 
سيايس، وفصلها بني اجلانب الدعوي والسيايس غري أن اختبار حقيقة هذا التوجه 
السيايس واالجتامعي  والعمل  والرصاع  املامرسة  ميدان  املحك يف خضم  تبقى عىل 
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22 - خليل العناني، ص 137 - 138.

23 - راجع أنور الجمعاوي، اإلسالميون في تونس وتحديات البناء السياسي واالقتصادي للدولة الجديدة: قراءة في تجربة حركة النهضة، 
في مجموعة مؤلفين، اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي... اتجاهات وتجارب، ص 475 - 476.
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املحتدمني.
ويف ما خيص املوقف من حقوق املرأة، فإن زعيم حركة النهضة راشد الغنويش، 
الزوجات،  تعدد  مبدأ  إقرار  عىل  تعمل  لن  حركته  أن  املناسبات  بعض  يف  أعلن 
ُيعد  وال  الزوجات.  لتعدد  املؤيد  األصيل  بموقفه  أخرى  مناسبات  يف  رصح  لكنه 
املجتمع  الصعبة، وهي إرضاء  املعادلة  أنه يسعى إىل أن حيقق  هذا غربيا عنه؛ ذلك 
القرآين  النص  مع  التصادم  وعدم  خاص،  بشكل  املرأة  وتطمني  جهة،  من  التونيس 
الذي جييز التعدد من جهة أخرى. وهذا ما جعل معارضيه يصفون موقفه باالرتباك 
تونس)24(.  خارج  الزوجات  تعدد  عن  الدفاع  جلنة  برئاسته  ويعللونه  وااللتباس، 
وهذا املوقف يف حقيقته مل يكن ارتباكا بقدر ما هو يعكس موقفا براغامتيا لالستفادة 
حلصد  املستبد  عىل  ابن  نظام  وسقوط  الشعبية  االنتفاضة  وفرهتا  التي  األجواء  من 

املزيد من املكاسب السياسية ومن ثم التمتع بالسلطة والنفوذ.
وإن  فهم  النهضة،  ملمثيل حركة  السياسية  املامرسة  آخر، ومن خالل  ومن جانب 
أكتوبر  األول/  ترشين   23 انتخابات  سبقت  التي  اإلنتخابية  احلملة  خالل  دافعوا 
2011 عن مكاسب املرأة وقانون األحوال الشخصية والدولة املدنية؛ فإن نائبات 
احلركة يف املجلس التأسييس فاجأن اجلميع بالتصويت ضد حق املرأة يف أن ترتشح 
برشوط  املتخصصة  اللجنة  مناقشة  سياق  يف  وذلك  اجلمهورية،  رئاسة  ملنصب 
متارسه  الذي  الرباغاميت  بالنهج  إليه  ارشنا  ما  إىل  مؤرش  وهذا  للرئاسة)25(.  الرتشح 

احلركات الدينية ومنها النهضة.
الدينية،  احلركات  عند  الفكرية  واملرجعية  اخلطاب  بني  التباعد  تربير  إن  أخريا، 
وتأويل النصوص ومراجعة املتفق عليه، هبدف ما يسمى بـ »اإلصالح الديني«، فإنه 
يف الواقع يكون أقرب إىل اإلفساد منه إىل اإلصالح: ذلك ألنه جانب الصواب يف 
تشخيص الداء، وهو تغلغل ما يوصف بـ »نظرية احلتمية الدينية« يف وعي املسلمني 
العلم،  التارخيي يف حتصيل  املنهج  إليه ذلك من االبتعاد عن  نها منه، وما أدى  ومتكُّ
الرتاث  دراسة  املطلوب  إذن،  واالجتامعي)26(.  السيايس  التطور  قوانني  واستنباط 
اإلسالمي دراسة شاملة بمنهج تارخيي نقدي، لغربلته ومتييز الصالح منه عام جتاوزه 

الزمن وصار يف عداد الرتاث امليت واملعيق للتطور.
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24 - راجع حمادي ذويب، اإلسالميون في تونس وقضايا المرأة بين مطرقة النص وسندان الواقع، في مجموعة مؤلفين، اإلسالميون 
ونظام الحكم الديمقراطي... اتجاهات وتجارب، ص 530.

25 - المصدر نفسه، ص 535-536.
26 - حازم قنديل »الحتمية الدينية والمنهج التاريخي«، اآلداب، مصدر سابق، ص 88.
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استنتاجات

وغياب  والثقافية،  والسياسية  االقتصادية   - االجتامعية  البنية  ضعف  يساهم   -
التنمية املستدامة يف املجتمعات العربية واإلسالمية، يف ديمومة احلركات اإلسالمية، 

ويعطيها مادة للتوظيف الديني والسيايس.
بتارخيية  األصولية  الدينية  احلركات  إقرار  بعدم  األساسية  اإلشكالية  تتمثل   -
النصوص الدينية، ومناسبة ظهورها، وبحركة وتغرّي الواقع االجتامعي واالقتصادي 

والسيايس والثقايف للمجتمعات العربية واإلسالمية زمانيا ومكانيا.
- إن التربير الذي تلجأ له احلركات الدينية بالنبش بالرتاث من أجل تعليل شقة 
التباعد بني خطاهبا وخصوصا السيايس منه ومرجعيتها الفكرية، ُيضعف مع مرور 
الوقت من مصداقيتها، ويعمل عىل تقليص نفوذها االجتامعي والسيايس والثقايف.

- سيخلق التوظيف املستمر للدين بالسياسة، مزيدا من التعقيدات عىل مستوى 
الدين  لتحييد  املطالبات  الفكرية، وسيؤسس ويراكم مزيدا من  اخلطاب واملرجعية 

عن السياسة ومن ثم فصلهام مستقبال.
- تقع عىل عاتق الكتاب والباحثني اليساريني والديمقراطيني مهمة كشف وإبراز 
تعارض خطاهبا  تأويل وتربير  الدينية يف حماولتها  فيه احلركات  تقع  الذي  التناقض 
إىل حماوالت  يعود  التعارض  هذا  أن جذر  وتبيان  الفكرية،  مرجعيتها  مع  السيايس 

هذه احلركات الوصول إىل السلطة بأي ثمن.
- يمثل مصطلح »دولة مدنية ذات مرجعية إسالمية« الذي تتبناه بعض احلركات 
هذا  بدون  ألنه  ديمقراطية،  مدنية  دولة  قيام  هدف  عىل  لاللتفاف  حماولة  الدينية، 
أو  عسكري  أو  ديني  بغطاء  سواء  مستبدة  املدنية  الدولة  تكون  أن  يمكن  التالزم، 

غريه.
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يشكل النقد مكونا مهام من مكونات اإلنتاج الفكري واإلبداعي، ودونه يصيب 
كرس  وقد  الديني.  الفكر  ومنها  واملعرفية  الفكرية  املنظومات  واجلمود  الركود 
جلعله  اإلسالمي  ومنه  الديني  الفكر  لنقد  العلمية  جهودهم  وباحثون  مفكرون 
وحتوالت  تغريات  من  تشهده  وما  املعارصة  احلياة  وتطورات  متطلبات  مع  متوافقا 
رسيعة يف فرتات قصرية فام بالك عرب فرتات طويلة األمد. ومن هؤالء املفكر حممد 
أركون الذي كرس حياته العلمية املديدة حتى وفاته عام 2010 ملرشوع نقد العقل 
واإلنسانية.  االجتامعية  العلوم  يف  احلديثة  املناهج  مستخدما  وجتديده  اإلسالمي 
حامد  ونرص  العظم،  جالل  صادق  املوضوعة  هبذه  بعمق  بحثوا  الذين  من  كذلك 
هتدف  القيمة  أبحاثهم  أن  ورغم  وغريهم.  شحرور  وحممد  فودة،  وفرج  زيد،  أبو 
إىل نفض الغبار عن الرتاث اإلسالمي وغربلته إلبراز ما هو مرشق وصالح وترك 
املحافظة  القوى  نجد  امليت، رغم ذلك  الرتاث  الزمن وبات  يف عداد  ما عفا عليه 

والسلفية تشهر يف وجوههم التكفري لتلجم كل تفكري حر متفتح. 
اإلسالم  نفهم  كيف  الديني..  العقل  نقد  يف  »قضايا  املهمة  أركون  كتب  من 
اليوم؟« ترمجة وتعليق هاشم صالح، والذي ارتأينا تقديم هذه القراءة عنه؛ ألنه يف 
نظرنا كتاب قيم جدير بالقراءة املتمعنة. يضم الكتاب املوضوعات اآلتية: إشارات 
التقليدية،  احلدود  خرق  اليوم؟،  اإلسالم  ندرس  كيف  املرتجم،  مقدمة  متهيدية، 
زحزحتها عن مواقعها، جتاوزها، اإلسالم املعارص أمام تراثه والعوملة، إضاءة املايض 
التسامح والال تسامح يف الرتاث اإلسالمي، املمكن  لفهم احلارض وفهم املستقبل، 
املعارص، تشّكل األصولية،  الفكر اإلسالمي  فيه يف  التفكري  فيه واملستحيل  التفكري 

نقد العقل الديني 
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التفاوت التارخيي، وتوليد فكر نقدي جديد عن الرتاث، املثقفون العرب والغرب: 
الكتاب  وإشكاالهتا.  األصولية  الظاهرة  احلداثة،  بعد  وما  احلداثة،  التنوير،  عرص 

صادر عن دار الطليعة، ببريوت، الطبعة الرابعة، 2009، عدد الصفحات 335. 
بدراستها  واالهتامم  نظري  كموضوع  الدينية  الظاهرة  دراسة  عىل  أركون  يلح 
القضية  وهذه  عربية.  غري  أم  كانت  عربية  اإلسالمية  املجتمعات  يف  شديدا  اهتامما 
العاجلة ال تنطبق عىل املجتمعات الغربية املعارصة كام املجتمعات اإلسالمية. ملاذا؟ 
الدينية للوجود وانتقلت  الغربية جتاوزت احلالة  ألن هذه املجتمعات األوروبية أو 
إىل املرحلة العلامنية احلديثة. فقد حجم الفعل التارخيي للربجوازية من التجاوزات 
عند  وأوقفها  جلمها  قل  أو  الدينية،  للمؤسسات  النفسية-االجتامعية  أو  السياسية 
للدين  األيديولوجية  التجاوزات  حتجيم  يف  وزادت  الربوليتاريا  تلتها  ثم  حدها. 

املسيحي. 
من  طويلة  لفرتة  الالهوت  حتّدت  قد  الفلسفة  أن  نالحظ  التاريخ  إىل  نظرنا  إذا 
الزمن ونافسته من أجل السيطرة العقالنية عىل احلقيقية. لقد مثلت الفلسفة اجلهد 
الكبري الذي بذله العقل من أجل التوصل إىل استقاللية ذاتية كلية يف أعامله النقدية. 
تقريبا،  العمل  العقل عن  قاطع ويشل  يفرض مقوالته بشكل  الديني كان  فالرتاث 
يف  ذلك  وكان  القيود.  ارس  من  العقل  حترر  أن  واستطاعت  الفلسفة  هنضت  حتى 
ظهرت  ثم  وكانت...  وسبينوزا  ديكارت  يد  عىل  األورويب  الكالسيكي  العرص 
حتل  أن  كادت  بل  بعملها،  القيام  عىل  الفلسفة  وساعدت  بعدئذ  اإلنسانية  العلوم 
النقدي  العقل  مقوالت  استخدام  إىل  ذاته  الالهوت  علم  واضطر  مؤخرا.  حملها 
ومنهجياته لكي ال يبدو متخلفا أو منقطعا عن العرص. كل ذلك حتت ضغط العلوم 
الدقيقة والعلوم اإلنسانية. هذا يف حني أن الالهوت اإلسالمي ال يزال غاطسا يف 
مناخ القرون الوسطى. فقد ُأتيح ألوروبا ما مل ُيتح لغريها. ُأتيح هلا االمتياز التارخيي 
يف أن تكون أول مكان يف العامل، بل واملكان الوحيد، الذي جرت فيه مواجهة طويلة 
وحاسمة بني نموذجني، األول الدين بصفته ذروة روحية ختلع الرشعية عىل الدولة 
رشعيتها  عن  تبحث  التي  الدنيوية  السياسة  فهو  الثاين  النموذج  أما  السلطة،  أو 
يدعى  الذي  الثاين  النموذج  لصالح  الرصاع  وانتهى  العام.  التصويت  يف  الكاملة 

بنظام احلداثة. فقد انترص فالسفة التنوير عىل رجال الدين يف أوروبا.
إن املكتسب العلمي الذي حققته احلداثة ال يزال ُيشكل الال مفكر فيه بالنسبة إىل 
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الفكر اإلسالمي املعارص. املقصود بالنسبة إىل الفكر كام يامرسه علامء الدين املسلمون 
يف وقتنا احلارض. كام ويشكل الال مفكر فيه بالنسبة لكل أولئك )من مسلمني وغري 
مسلمني( الذين ال يزالون منغلقني داخل ما كان قد دعاه أركون بالسياج الدغامئي 
املغلق. ويقصد به السياج املشكل من العقائد اإليامنية اخلاصة بكل دين والتي ُأبقيت 
بمنأى عن كل تفحص نقدي أو علمي بسبب استخدام اسرتاتيجية الرفض من قبل 
عىل  والتأكيد  اختزايل،  أنه  بحجة  العلم  رفض  بذلك  املقصود  التقليديني.  املؤمنني 
يف  أي  الديني،  االختالف  يف  احلق  رفض  ثم  للروحانيات،  خُيتزل  ال  الذي  الطابع 

اعتناق دين آخر، ثم تغليب الوحي عىل كل معرفة برشية.. إلخ. 

الزمنية اخلادعة التحقيبات 

ينبغي التخيل عن التحقيبات الزمنية اخلادعة التي تفرضها علينا الكتب املدرسية، 
حتقيب  داخل  تسجننا  فهي  واجلامعية.  األكاديمية  الدراسات  من  الكثري  وحتى  بل 
أيديولوجي لتاريخ الفكر العريب-اإلسالمي. ويعتقد الباحث أنه ينبغي تطبيق علم 
إىل  نتوصل  لكي  اإلسالمي  الفكر  تاريخ  عىل  التارخيية  واألنثربولوجيا  االجتامع 
التاريخ والرتكيبة الفعلية للمجتمعات  حتقيب آخر أكثر مصداقية وقربا من حقائق 
اإلسالمية. هناك استمرارية ابستمولوجية بني أول تبلور لصيغة اإلسالم يف القرون 
السائد  األصويل  اإلسالموي  اخلطاب  يتخذها  التي  الصيغة  وبني  األوىل  اهلجرية 
التدجني  أن  هنا  املقصود  حقا.  االنتباه  وتلفت  جدا  طويلة  استمرارية  وهي  حاليا. 
االجتامعي للفرد اإلسالمي ال يزال مستمرا حتى اليوم كام كان عليه احلال قبل ألف 
ورؤية  والتأويل  املحاججة  وأنامط  والتصور،  اإلدراك  أنامط  وأن  سنة!  وأربعامئة 
يف  مدهشة  أصولية  »ابستميه«  عن  التحدث  يمكننا  بمعنى  هي.  هي  تزال  ال  العامل 
أن  علام  اآلن.  حتى  والتجييش  االنبعاث  عىل  وقدرهتا  أمدها  وطول  استمراريتها 
مصطلح »ابستميه« كان قد بلوره ميشيل فوكو لتحقيب الفكر األورويب منذ عرص 
النهضة وحتى اليوم. وقد ترمجه هاشم صالح بنظام الفكر العميق أو األركيولوجي. 
اللغة  تعرية  عىل  قادرة  التارخيي  االجتامع  علم  ينتجها  التي  واملنهجيات  الدراسات 
حجم  عن  والكشف  الداخلية،  بنيتها  وتفكيك  اإلسالمي  الرتاث  لكتب  القديمة 
األسطرة أو األدجلة التي متارسها حتت عباءة املفردات واملصطلحات الدينية. وهي 
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مفردات تبدو ظاهريا منزهة وال غبار عليها، ولكنها يف الواقع ختفي حتتها كل لعبة 
ينطوي  كان  القديم  الديني  أو  الرتاثي  اخلطاب  أن  عىل  والدليل  والسيطرة.  اهليمنة 
عىل شحنات أيديولوجية أو مضامني سلطوية مقنَّعة وخمفية جيدا حتت رداء املعجم 

الديني، هو أن َخَلفه اخلطاب األصويل احلايل يستخدم الطريقة نفسها.
إن الرتاث ليس إال معنى واحدا من مجلة معان أخرى، وأنه ليس أزليا وال أبديا. 
فإن  وبالتايل  التارخيية.  العوامل  بفعل  والتغرّي  والتجدد،  للتحول،  يتعرض  قد  وإنام 
تطبيق منهجية النقد التارخيي عىل الرتاث العريب-اإلسالمي سوف يثري هزة كبرية. 

وبالتايل فإن التحرير الكبري جلامهري املسلمني لن حيصل إال بعد دفع هذا الثمن. 
النقدية  املناهج  تطبيق  الدقيقة  بالعلوم  املتخصصني  املسلمني  من  الكثري  يرفض 
العلمية  اختصاصاهتم  نطاق  خارج  تطبيقها  يرفضون  إهنم  الرتاث.  عىل  احلديثة 
عدد  تكاثر  هو  لالنتباه  والالفت  املدهش  واليشء  والكيمياء...(.  )كالفيزياء، 
االعتقاد  فكان  والفيزيائيني...إلخ.  واألطباء  املهندسني  أوساط  يف  األصوليني 
تعبري  بحسب  منه،  ُيقّرب  به  فإذا  التعصب  عن  يبعد  العلمي  التخصص  أن  السائد 
أصول  وضع  يرفض  الذي  الشخص  ذلك  هنا  أصويل  بكلمة  واملقصود  أركون. 
»اإليامن« عىل حمك النقد والدراسة التمحيصية. إذا مل يعد املؤرخ إىل املايض البعيد 
من  واحلاسم  الرضوري  العمل  هبذا  القيام  ينبغي  القريب.  احلارض  يفهم  لن  فإنه 
املايض، أي كل  املوروث عن  املفاهيم واملصطلحات  تأويل كل معجم  إعادة  أجل 
الرتاث الديني يف الواقع. ونعلم أن هذا املعجم مستعاد من قبل احلركات الشعبوية 
واإلسالموية احلالية دون أي تأويل أو تفكري أو جتديد، أنه مستعاد كام هو بشعاراته 
لن  فإننا  للاميض  الشامل  التارخيي  املسح  هبذا  نقم  مل  إذا  ونواهيه!  وأوامره  وألفاظه 
نستطيع جتديد النقاشات اجلارية حاليا حول الفصل بني الدائرة الروحية| والدائرة 

الزمنية، بني املقدس| والدنيوي، بني املرشوعية العليا| والسلطة السياسية. 
أشياء  كلها  وورعهم،  النبي  عىل  الشديدة  وغريهتم  األوائل  املسلمني  تقوى 
تقديسية  شخصية  إىل  وحتويلها  الشخصية  هذه  عن  التارخيية  الصفة  حمو  إىل  أدت 
مضخمة ال عالقة هلا بالتاريخ تقريبا. وقد تولدت هذه الشخصية اجلديدة يف زمحة 
الرصاع احلامي الذي دار بني خمتلف الفئات اإلسالمية يف العصور األوىل. وبالتايل 
أن  بمعنى  الصورة األسطورية،  تلك  تركبت  ندرس كيف  أن  األفضل واألهم  من 
خياهلم  وإبداع  األوائل،  املسلمني  بني  السلطة  عىل  الرصاع  اسرتاتيجيات  ندرس 
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املزيَّنة، وحاجات األوساط االجتامعية  التبجيلية  الصورة  الذي ركب تلك  اخلالق 
واملؤسسات اجلديدة التي كانت قد أخذت تظهر يف تلك الفرتة والتي كانت بحاجة 
إىل تركيب هذه الصورة »الفوق تارخيية« للنبي. علام أن القرآن واألحاديث النبوية 

تشري بوضوح إىل الطابع البرشي لشخصية النبي حممد. 

ثورة فكرية

بمجرد  فيها  نكتفي  أن  نستطيع  نعْد  مل  درجة  إىل  التأزم  من  األمور  وصلت  لقد 
نحن  ال.  عرش.  التاسع  القرن  إلصالح  التقليدية  األطر  داخل  يتم  ديني«  »إصالح 
اآلن بحاجة إىل ثورة فكرية حقيقية تذهب إىل أعامق األشياء وتغرّي منظورنا جذريا 
كل  يف  اخللف  إىل  تشدنا  معيقة  كقوة  الرتاث  يستمر  أن  من  بدال  وهكذا  للرتاث. 
هذا  ولكن  احلضاري.  واالنطالق  اإلقالع  عىل  ُتساعدنا  حتريرية  قوة  ُيصبح  مرة، 
لن يتم قبل القيام بمسح تارخيي شامل للرتاث. وهذا ما فعله أركون منذ أكثر من 
أربعني سنة من خالل مرشوعه »نقد العقل اإلسالمي« باملعنى األلسني والتارخيي 

واألنثربولوجي والفلسفي لكلمة نقد.
الوسطى  العصور  لنرش رواسب  املجال  يفسح  اإلسالمي  الرتاث  نقد  تأجيل  إن 
عىل مستوى شعبي واسع وتعميمه يف كل البلدان العربية واإلسالمية. ويساهم يف 
رسوخا  األكثر  املكتسبات  مع  يتعارض  الذي  السائد  التعليمي  النظام  النرش  هذا 
للرتاث.  األيديولوجي  باالستخدام  عليه  أطلق  ما  وهذا  وفلسفته.  التنوير  لعقل 
وإنام  وإمكانياته،  التارخيي  سياقه  ضمن  ومعروضا  لذاته  مدروسا  ليس  فالرتاث 
يعودون إليه لتلبية حاجات احلارض ولتقويله ما ال يستطيع قوله، وهنا تكمن املغالطة 
السلفيني  كالم  تدحض  أن  يمكن  ال  للكلمة.  احلريف  باملعنى  اإلسقاط  أو  التارخيية 
من  الثاين  الشق  بكالم  تدحضه  أن  ُيمكن  الغربية.  الفلسفية  بالنظريات  املعارصين 
الرتاث اإلسالمي ذاته، هذا الشق الذي ُبرت وُحذف منذ أكثر من عرشة قرون بحد 
السيف... وهذا البرت هو الذي أدى إىل اهنيار العقالنية العربية-اإلسالمية يف العرص 

الكالسيكي، بعد أن كانت قد شهدت صعودا رائعا ومدهشا. 
كيف يمكن أن نفرس انبثاق اإلسالم من جديد كنموذج أعىل للعمل التارخيي يف 
عرصنا احلارض، نموذج تتبعه املاليني وتعتقد بصالحيته املطلقة حتى يف هذا القرن 
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محاسه  بكل  »اإلسالم«  هبذا  ُتطالب  الشعبية  اجلامهري  إن  بل  والعرشين.  احلادي 
وعنف، إهنا تطالب به اليوم أكثر من أي وقت مىض، ويف خمتلف البيئات واألوساط 
االجتامعية، وعىل قاعدة التصور األسطوري ال التارخيي للقرآن واحلديث النبوي. 
مقارنة  دراسة  أجرينا  إذا  إال  السؤال  هذا  عن  نجيب  أن  يمكننا  ال  الباحث  يقول 
وباملقارنة  احلالتني.  تيضء  التي  هي  فاملقارنة  املسيحي.  باالستثناء  يدعونه  ما  مع 
الذي  التاريخ  هذا  لألديان،  العام  التاريخ  نواقص  نكتشف  وهنا  األشياء.  تتبني 
يكتفي بالرسد الوصفي املتسلسل لوقائع التجليات اليهودية، والبوذية، واملسيحية، 

واإلسالمية... للعامل الديني.
احلرفية  القراءة  عن  الناجتة  املدمرة  باالنعكاسات  واحدة  للحظة  ولو  نفكر  أن 
املتطرفة.  اإلسالموية  احلركات  اليوم  تفرضها  التي  القراءة  هذه  للقرآن،  ة  الفظَّ
كانت  عربية  اإلسالمية،  املجتمعات  حركة  تشل  أو  التطور  متنع  تفرضها  إذ  وهي 
بالتايل دون  النص يف حلظة معينة وحتول  إهنا جتمد  التطور.  أم غري عربية، عن هذا 
انخراط هذه املجتمعات يف العرص احلارض أو إجياد صيغة توفيقية مناسبة للتصالح 

مع احلداثة العاملية. 
أجل  من  ليس  بالذات؟  الفرتة  تلك  ومن  اإلسالمية  الظاهرة  من  ننطلق  ملاذا 
عن  خيتلف  صحيح،  أصيل،  إسالم  عن  الدفاع  طريق  عن  اجلهاد  قطب  دحض 
التبجيل  دعاة  من  لسنا  فنحن  أركون،  تعبري  وبحسب  اجلهادي.  األصويل  اإلسالم 
أن  يمكن  الذي  األصيل  اإلسالمي  النموذج  هذا  مثل  بوجود  نعتقد  وال  والتربير. 
التمييز بني اإلسالم  أن  يعني  احلداثة. هذا  لنموذج  والوحيد  الفعال  البديل  يشكل 
احلقيقي أو األصيل واإلسالم اجلهادي العنيف ال يصمد أمام االمتحان عىل عكس 
كانت  لإلسالم  اجلهادية  أو  األصولية  فالصيغ  املسلمون.  التبجيليون  يدعي  ما 

نة يف النصوص التأسيسية.  متضمَّ
الديني  الوحي  تعاليم  بني  للتوفيق  واصطناعا  تعقيدا  األكثر  املحاوالت  كانت 
وتعاليم الفلسفة اإلغريقية قد جرت عىل يد ابن رشد بالنسبة إىل املسلمني، وموسى 
الكاثوليك.  املسيحيني  إىل  بالنسبة  األكويني  وتوما  اليهود،  إىل  بالنسبة  ميمون  بن 

)األول تويف عام 1198 م، والثاين عام 1204 م، والثالث عام 1274 م(.
لقد رفض الرتاث السني هذا اخلط الفكري وفّضل الرتكيز عىل صورة اإلسالم 
اإلخائي الودي، والطقيس الشعائري، والشعبي. وأما الرتاث الشيعي فقد اتبع خط 
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ومالذا  ملجأ  هلم  وجدوا  فقد  اليهود  أما  الصوفية-الباطنية.  أو  اإلرشاقية  الفلسفة 
يف الدين احلاخامي والطقيس الشعائري املتأثر قليال أو كثريا بالصوفية الباطنية )أي 
املسيحيون  وحدهم  األقدمون(.  يفعل  كان  كام  ورمزيا  صوفيا  للتوراة  تفسريهم 
املستمرة  مواجهتهم  أو  مقارعتهم  طريق  عن  التقدم  مسرية  واصلوا  األوروبيون 
جتددت  فقد  وبالتايل  العلمية.  واالكتشافات  الفلسفي  للبحث  املتزايد  للنجاح 
للمسيحيني  أو  للمسلمني  أو  لليهود  يتح  مل  ما  املقارعة. وهذا  بسبب هذه  عقيدهتم 
وضع  عندما  املسيحية  داخل  انشقاقا  حيدث  لكي  لوثر  مارتن  ظهر  ثم  الرشقيني. 
الكتابات  تأويل  حق  املسيحي  الفرد  وأعطى  الكاثوليكية  العقائدية  لألستاذية  حدا 
املقدسة بنفسه أي بدون املرور هبرمية الكنيسة أو رجال الدين. ويعترب املؤرخون أن 
املذهب الربوتستانتي ُيشكل املرحلة األوىل من مراحل اخلروج عىل الدين الكهنويت 

التقليدي.
الفرتة الطويلة املمتدة من القرن الثالث عرش وحتى القرن التاسع عرش من حياة 
املجتمعات العربية واإلسالمية كانت قد ُأمهلت دراستها زمنا طويال. وعندما كان 
يتحدث املؤلفون عنها فإهنم كانوا يفعلون ذلك بشكل سطحي يف الكتب املدرسية 
اخلرافات  إىل  عودة  أو  مجود  أو  طويل،  سبات  أو  انحطاط،  عرص  بأهنا  قائلني 
الشعبية. ال ريب يف أهنا احتوت كل ذلك، ولكنها تستحق دراسة معمقة وشاملة. 
ناجتة  الراهنة  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  ألن  االهتامم؟  هذا  كل  تستحق  ملاذا 
ويف  الفرتة.  تلك  ُتفهم  مل  إن  احلالية  املشاكل  فهم  ُيمكن  فال  وبالتايل  مبارشة.  عنها 
احلضارة  أو  الثقافة  إىل  جديدا  شيئا  يضاف  مل  الطويل  العثامنية  اإلمرباطورية  زمن 
ذلك  يف  انطالقتها  ابتدأت  التي  احلداثة  تشكيل  يف  األتراك  يساهم  ومل  الفكر.  أو 
الشعوب اإلسالمية األخرى  التاريخ مكتفني بقمع  الوقت، وإنام ظلوا عىل هامش 

التي تشكل اإلمرباطورية، ومكتفني باستغالهلا وجبي الرضائب الباهظة منها.
لو نجح التنوير اإلسالمي، ملا ظهرت األصولية ومألت الشارع والبيت واملدرسة 
واجلامعة وكل يشء... لو أن احلداثة الفكرية – حتى يف صيغة القرن التاسع عرش- 
املتطرفة  املامرسات  هذه  انتشار  شهدنا  ملا  التقليدي  الفكر  أطر  تفكك  أن  استطاعت 
األوروبية  املسيحية  أن  ذلك  عىل  والدليل  احلارض.  الوقت  يف  العتيقة  واخلطابات 
عقل  ألن  ملاذا؟  والضخامة.  احلجم  هذا  بمثل  أصولية  حركات  توليد  عن  عاجزة 
لتها  التنوير مر من هنا، وألن منهجية النقد التارخيي أصابت املسيحية يف العمق وعزَّ
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النهضويون العرب أو املسلمون أن  القرون. وهذا ما مل يستطع  ونفضت عنها ركام 
يفعلوه بالنسبة إىل الرتاث اإلسالمي. رغم االحرتام جلهودهم وجهود شخصية كربى 
مثل طه حسني. وبالتايل فالتنوير اإلسالمي ال يزال أمامنا وليس خلفنا. ينبغي اإلشارة 
أنه بعد ظهور حركة اإلخوان املسلمني يف الثالثينات من القرن العرشين، فإن املثقفني 
احلداثيني خافوا وتراجعوا. وراحوا يقدمون التنازالت للتيار التبجييل التقليدي الذي 

أخذ يكتسح الشارع. هذا ما جتىل يف كتابات العقاد بل وحتى يف كتابات طه حسني.

اإلسالم السيايس املعارص

لقد حدث تغري فيام خيص اإلسالم السيايس املعارص أو احلركات األصولية. فهذا 
اإلسالم مل يعد هيتم بتطوير الفعالية الفكرية والتفسريية للدين كام كان يفعل اإلسالم 
يتغلب  إنه  املعارص؛  اإلسالم  إىل  بالنسبة  األهم  هو  السيايس  فالعمل  الكالسيكي. 
عىل كل اعتبار آخر؛ إنه يتغلب عىل رضورة إبداع مرافق فكري للمامرسة الدينية أو 
الشعائرية، كام ويتغلب عىل أولوية الُبعد الروحي املؤدي إىل التواصل مع مطلق اهلل. 
إن احلركات األصولية احلالية مل تعد تفكر إال بالقوة والسلطة، أو الوصول إىل السلطة 
بأي شكل. وهنا حتصل القطيعة بينها وبني اإلسالم الكالسيكي الذي شهد تعددية 
عقائدية مدهشة بني خمتلف املذاهب اإلسالمية من سنية وشيعية ومعتزلة وفالسفة... 
وباهتاممه  املستوى،  عايل  وعقيل  فكري  بانفتاح  الكالسيكي  اإلسالم  ومتيز  كام  إلخ. 

الكبري بالتجربة الروحية الصوفية. هذا كله انتهى بالنسبة إىل اإلسالم املعارص. 
اإلسالمية  األصولية  بدراسة  اهتموا  الذين  الغربيون  الباحثون  يرى  أن  ينبغي 
بالغالف  السياسية )سواء كانت مكسوة  أن عنف األصولية  السنوات األخرية،  يف 
أيضا  وإنام  عليها،  ُمسيطر  غري  داخلية  بعوامل  مرتبطا  فقط  ليس  ال(  أو  الديني 
التوسع  اسرتاتيجيات  قبل  من  املفروضة  للعوملة  التفكيكية  القوى  عىل  ردا  ُيمثل 

االقتصادي والتكنولوجي للقوى الكربى. 
ال ينبغي للمؤرخ بعد اآلن أن هيتم فقط بالسلطة املركزية وكتابة تارخيها وتاريخ 
كل  هلم:  تاريخ  ال  من  تاريخ  يكتب  أن  عليه  وإنام  هلا،  التابعة  املدجنة  القطاعات 

الفئات املهمشة والتي كانت حتى أمد قريب خارجة عن نطاق السلطة املركزية.
العربية  للمجتمعات  العام  التاريخ  داخل  املهمشة«  »الفئات  دمج  إعادة  إن 
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واإلسالمية يتيح لنا أن نفهم بشكل أفضل هذه احلركات الشعبوية اإلسالموية. كام 
ويتيح لنا أن نوسع التحليل ونفهم سبب استخدام اإلسالم يف فرتات متقطعة وعىل 

مدار التاريخ كسالح سيايس. 
للمسيحية،  املضاد  املثال  بمثابة  الغربيني  الباحثني  ِقبل  من  ُيعترب  اإلسالم  أن  بام 
من  مفروضة  نظرة  وهي  والسياسية.  الدين  بني  التفريق  إطالقا  يقبل  ال  الذي  أي 
ِقبل األصوليني اإلسالميني واألدبيات االسترشاقية يف آن معا، وبخاصة األدبيات 
عن  وغريها  املتحدة  والواليات  فرنسا  يف  كالفطر  مؤخرا  انترشت  التي  السياسية 
»اإلسالم الراديكايل«. فهي تدعم تلك الفكرة القائلة بأن اإلسالم دين ودنيا بشكل 
أخرى.  ألسباب  يكن  وإن  ذاهتا  األصولية  احلركات  ُتؤكده  ما  وهذا  ينفصم.  ال 
يف  للتطور.  عرقلة  أو  اإلسالم  يف  نقصا  ذلك  تعترب  األوروبية  السياسية  فاألدبيات 
عىل  وتفوقه  اإلسالم  اكتامل  عىل  عالمة  ذلك  تعترب  األصولية  احلركات  أن  حني 
املسيحية. فاإلسالم يف رأي حممد أركون يسمح بالعلمنة واحلرية والتمييز بني الدين 

والسياسة عل عكس ما يتوهم اجلميع.
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في صيرورة العلمانية... محاولة في الفهم
عىل  واخللط  والتشوش  االلتباس  تثري  التي  املفاهيم  أكثر  من  العلامنية  مفهوم  بات 
تبني  ظل  يف  خصوصا  والثقايف،  واالجتامعي  والسيايس  والديني  الفكري  املستوى 
الكثري من القوى واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين فكرة بناء دولة مدنية 
ديمقراطية، سواء عىل مستوى العامل العريب عموما أو العراق خصوصا. وذلك نتيجة 
التي  اإلسالمية  األحزاب  به جتارب  منيت  الذي  الصعد-  كافة  الذريع -عىل  الفشل 
استلمت السلطة أو شاركت فيها يف بعض البلدان العربية واإلسالمية. وجتري عملية 
منظمة ومقصودة يف أحيان غري قليلة لتشويه املفهوم وإحلاق النعوت السلبية به بدوافع 
سياسية أو أيديولوجية أو دون قصد نتيجة قلة اإلطالع عىل جتليات العلامنية يف جتارهبا 
يف  الضبابية  من  الكثري  يشوبه  مفهومها  جيعل  ما  وهذا  البلدان.  من  الكثري  يف  املطبقة 
الفكرية  وأبعادها  العلامنية  صريورة  من  جوانب  الستجالء  حماولة  ويف  العموم.  نظر 
واالجتامعية والسياسية تأيت دراستنا هذه لعلها تسهم بام هو مفيد يف هذا اجلانب اهلام.   

يف أصل مفهوم العلامنية

والدنيوي،  الزمني،  بمعنى  »سيكلوم«  الرومانية  اللغة  يف  علامين  كلمة  استخدمت 
واملتغري والنسبي وما شابه ذلك لإلشارة إىل معنى العامل أو الدنيا. أما يف السياق اليوناين 
فقد استخدمت بمعنى الزمن والدهر أو احلقبة من الزمن. وقد اسُتعمل نعت علامين، 
ومنذ وقت مبكر داخل الكنيسة،)1( للداللة عىل طبقة رجال الدين الذين يقومون عىل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ذكر ذلك أيضا الباحث فالح عبد الجبار في إحدى المقابالت التلفزيونية.
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خدمة الشؤون الدنيوية لعامة املتدينني، وذلك متيزا هلا عن طبقة الرهبان والقساوسة 
بدءا  ولكن  الدنيوية.  الشؤون  عن  وبمعزل  كاملة  بصورة  العبادة  لشؤون  املتفرغني 
من القرن السادس عرش بدأت كلمة علامنية تتخلص تدرجييا من محولتها السلبية منذ 
مرحلة النشأة، فلم يعد إذن نعت علامين حييل عىل ما هو أقل مكانة روحية أو منزلة دينية 
واجتامعية، بل صار يدل عىل ما هو جليل ورفيع: أي املدين، الدنيوي، الزمني، النسبي، 
مقابل ما هو كنيس وديني مما بدأ يفقد شحنته اإلجيابية شيئا فشيئا. ومنذ القرن الثامن 
املشغل  من  انتقال شخص  عىل  ليدل  واتسع  واسع،  نطاق  املصطلح عىل  عرش، شاع 
الديني إىل املدين، ثم اكتسب املصطلح فيام بعد معنى اجتامعيا وسياسيا واضحا.)2( وهذا 
يشري بوضوح إىل أن املفاهيم يمكن أن تتغري دالالهتا وفقا للتغريات التي حتدث يف البنية 

الفكرية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تنشأ فيها وتتفاعل معها.    
إن مفهوم العلامنية ال ينفصل عن مجلة مفاهيم فلسفية أخرى، تتكامل معه وُتتممه، 
وينسج معها خطاب التنوير الليربايل يف أشكاله املختلفة واملتطورة، من قبيل مفاهيم 
امللكية، واملواطنة، والتعاقد االجتامعي، والتسامح، واحلرية، والتقدم. وقد تكاملت هذه 
املفاهيم يف دائرة التاريخ األورويب، وعكست مالمح ال حرص هلا من الرصاع التارخيي 
والنظري يف أوروبا. وقد توج هذا الرصاع بالثورة الفرنسية يف جمال الرصاع السيايس 
التارخيي، كام توج بفلسفة التنوير النقدية يف جمال تاريخ الفلسفة. وكان لكل من فلسفة 
التنوير والثورة الفرنسية نتائجهام املعروفة يف التاريخ الواقعي، وتاريخ األفكار والعلوم 

والفنون يف أوروبا احلديثة واملعارصة. 
أما يف العامل العريب فقد استعمل مفهوم العلامنية ألول مرة يف داللته الفلسفية التنويرية، 
يف هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.)3( ومنذ ذلك احلني ما زال موضوعا 
األصولية  القوى  من  وخصومه  مؤيديه  بني  املتشعب  والفكري  السيايس  للسجال 

واملحافظة. 

العلامنية صريورة 

العلامنية يف املامرسة والفكر مل تولد جاهزة كأي جتربة إنسانية، وإنام مرت بالكثري 
للظروف  تبعا  وذلك  والفكرية  الطبقية  األبعاد  ذات  والرصاعات  املخاضات  من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - راجع رفيق عبد السالم، في العلمانية والدين والديمقراطية: المفاهيم والسياقات، ط 1، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2008، ص 20.
3 - راجع كمال عبد اللطيف، التفكير في العلمانية... إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي، ط 1، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2007، ص 54.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - راجع عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء األول، بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2013، 

ص407 - 408.

االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي نشأت يف ظلها وأثرت وتأثرت فيها. 
كصريورة  الوعي  أنامط  يف  وتغري  بنيوي  اجتامعي  متايز  عملية  نتاج  هي  العلامنية 
تارخيية، وهي صريورة متر هبا املجتمعات كافة. وطبيعة صريورة العلمنة التي مرت 
هبا املجتمعات هي التي حتدد ليس طبيعة العلامنية التي تنتج فيها، وموقعها ومدى 

هيمنتها فحسب، بل طبيعة أنامط التدين أيضا.
غري  »معيارية«  ومعنوية  قيمية  مرجعية  مرجعيتها  جعل  إىل  العلامنية  تنحو 
والسياسة  الفكر  يف  املوقف  هذا  هيمنة  إىل  تقود  التي  الصريورة  وتشمل  دينية. 
واملامرسة  املؤسسات  وكذلك  واألخالق،  القيم  عربها  متر  كام  واالقتصاد،  والعلم 

االجتامعية.
الضيق  باملعنى  »علمنة«  أو  »علامنية«  الصريورة  هذه  سميت  وحدها  احلداثة  يف 
تارخيية  صريورة  إهنا  احلداثة.  تسبق  تارخيية  صريورة  من  جزء  هي،  بينام  للكلمة. 
طويلة متتد إىل ما قبل تسميها عملية علمنة، متاما كام تعود أصول الدولة احلديثة إىل 
نويات الدولة املركزية، والسيام يف القرن السادس عرش إال أن تطور الدولة عملية 
التاميز يف جماالت املعرفة، ويف  تارخيية طويلة. لذلك فالعلامنية صريورة تارخيية من 
شكل  تتخذ  وهي  والسياسية.  والعلمية  االقتصادية  واملامرسة  االجتامعية،  البنى 
العلمية  الثورات  بسبب  وذلك  احلداثة،  نسميه  الذي  العرص  عشية  حاد  انعطاف 
مع  تتفاعل  كانت  والتي  الكربى)4(  واالجتامعية  السياسية  والتحوالت  والصناعية 

التحوالت االقتصادية العاملية الكربى التي شهدهتا تلك الفرتة.
بالنسبة إىل جتربة الغرب، يناقش ستيف بروس بأن تراجع االنتامء الكنيس ومواظبة 
احلديث.  املجتمع  انبثاق  رافقت  التي  بالتغريات  تفسريه  يمكن  الكنيسة  إىل  احلضور 
رئيسية، وهي  الغرب علامنيا بصورة  لتجعل  اجتمعت  وهناك خصوصا ثالثة عوامل 

تتمثل يف: التشظي االجتامعي؛ تفكك العالقات االجتامعية القديمة والعقلنة.
من  بالتحول  بروس  حيدده  االجتامعية،  األوضاع  يف  األول  التحول  إىل  بالنسبة 
اجلامعات املتامسكة املغلقة، والقرى إىل جمتمع جمزأ متنوع، إىل الدولة القومية احلديثة. 
ما قبل احلديثة،  العنارص. ففي اجلامعات اإلقطاعية  يتوافر عىل عدد من  التشظي  هذا 
التعليم،  الرئيسية. فهي مسؤولة عن  النشاطات  الكنيسة مسؤولة عن عدد من  كانت 
االقتصادية.  العمليات  يف  مؤثرة  آراء  وهلا  الصحية،  والرعاية  االجتامعية،  والشؤون 
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املتخصصني.  اختصاص  من  تدرجييا  النشاطات  هذه  أصبحت  التحديث  قدوم  ومع 
لذلك فقدت الكنيسة سيطرهتا الشاملة. وقد توىل املهنيون مثل املعلمني، واملمرضات، 
واألطباء، والعاملني يف املجال االجتامعي مسؤولية العمل يف املجاالت التي كانت يف 
التي يعمل وفقها هؤالء املهنيون  املهنية  السابق من مسؤولية الكنيسة. وباتت املعايري 

العلامين. للتوجه  مطابقة 
إىل جانب تشظي األدوار هذا بدأ الناس ينقسمون إىل جمموعات طبقية أكثر حتديدا. 
من  الرغم  وعىل  هبا.  ومعرتف  ثابتة  املجتمع  تقسيامت  كانت  اإلقطاع،  عرص  يف  بينام 
وجود تفاوت كبري يف نوعية احلياة لكن كان الكل يعيش عىل مقربة من اآلخر. ومع 
ناس  بالتشظي. وسيكون هناك  املجتمع  بدأ  والتصنيع،  املدن(  )توسع  التحرض  قدوم 
ينتمون إىل طبقات خمتلفة ويعملون يف أماكن خمتلفة؛ السيام الطبقة العاملة التي مألت 

املصانع.
وقد أثرت التغريات االجتامعية يف البنية العقلية للسكان. حيث قاد التصنيع إىل اهنيار 
باملساواة والديمقراطية. كذلك فإن اهنيار  النظام اإلقطاعي وبالتايل تقدم شعور أكرب 
املهيمن  الدور  الكنيسة عىل  فيه  تتوفر  الصارمة حيث  الرتاتبية  اإلقطاعي ذي  املجتمع 

والقوي، ولد التشظي االجتامعي الذي سار يدا بيد مع مبدأ الفردية واملساواة.)5(
يناقش بروس أيضا بأن معظم الناس مل يتخلوا عن الدين ألهنم درسوا داروين، أو 
تعاطفوا مع غاليلو أو اقتنعوا باالنتقادات املوجهة للكتاب املقدس. ألنه عندما جرت 
خمتارة.  قلة  هؤالء  كان  والتطور،  التكوين  سفر  بني  العالقة  حول  الفكرية  النقاشات 
لكن هذا ال يعني بأن العلم مل يكن له تأثري عىل الكنيسة. ما حدث يف الواقع أن العقلية 
السبب والتأثري. وتبحث  بعمليات  تتعامل  العقلية  الكنيسة، ألن هذه  العلمية مهشت 
عن األجوبة واحللول التي هي بالكامل تعود إىل عامل الطبيعية، وهتجر العوامل اخلارقة 

للطبيعة.)6(
الدينيون،  الزعامء  يفرتض  إذ  علامنية،  بأهنا  الغربية  املجتمعات  وصف  الشائع  من 
مصلحة  هلم  الذين  الناس  وغالبية  والسياسيون  والسوسيولوجيون  والصحفيون، 
عابرة يف هويتهم الدينية والثقافية، بأن الغرب علامين. طبعا، هناك استثناءات مالحظة 
هلا هويات  بأن  املهاجرة  اجلاليات  األقليات خصوصا  تتحدد  السياق، حيث  عن هذا 
رئيس.  بشكل  علامنيا  ُيعد  الغرب  أن  اعتبار  عىل  استثناءات  تبقى  وهذه  قوية.  دينية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 - Graeme Smith, A Short History of Secularism, London|New York: I. B. Tauirs, 2008, pp. 45-46.
6 - Graeme, p. 49.
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هناك يف الواقع ثالثة أمور ُتقصد عادة عندما يتم وصف الغرب بأنه علامين:
األول، هو استمرار تراجع املؤسسات  املسيحية، حيث أن عدد األشخاص الذين 
هناك  هذا،  العددي  الرتاجع  وبجانب  تراجع.  يف  أحد  يوم  كل  الكنيسة  إىل  يذهبون 
الزعامء  استشارة  يتم  أن  النادر  فمن  املؤسسات.  هلذه  االجتامعي  الوضع  يف  تراجع 

الدينيني كأصوات عامة وبشكل رسمي.
األمر الثاين، هو احلديث بطريقة علامنية يف الفضاء العام. املقصود هنا أن النقاشات 
واجلامعات،  واملدارس  اإلعالم،  يف  علامنية  تصورات  أساس  عىل  الغالب  يف  جتري 
مع  التعامل  يتم  ما  غالبا  لذلك  واملنازل.  العمل  أماكن  ويف  الناس  بني  عام  وبشكل 
الدين كقضية رأي خاص وليس كحقيقة عامة. لقد قاد التمييز بني املعتقدات الدينية 
مثل  القضايا  من  قليل  عدد  باستثناء  الالهوت،  استبعاد  إىل  العامة  واحلقائق  اخلاصة 
التي  التفجريات  الكنيسة. حتى  تتم يف  التي  الزواج وتعميد األطفال ودفن األحباب 
شهدهتا بعض البلدان الغربية جتري مناقشة أسباهبا عىل أساس علامين. تعزى أسباب 
النامجة  احلديثة  العلمية  واملناهج  الليربالية  الفلسفة  شأن  صعود  إىل  غالبا  التطور  هذا 
الليرباليني  التنوير الفلسفية. علام كانت معتقدات املفكرين  عن عرص النهضة وحركة 
القوة  قوضوا  أنفسهم  هم  ولكنهم  مسيحية،  الغالب  يف  البارزين  الغربيني  والعلامء 

الفكرية ملسيحية القرون الوسطى. 
النقدية  املالحظات  يف  يتمثل  علامين،  بأنه  الغرب  فيه  يوصف  الذي  الثالث  األمر 
التي توجه إىل اهليئات الدينية والزعامء الدينيني. فقد جعلت علامنية الغرب منه استثناء 
يف  هو  هنا  الغربية  العلامنية  استدعاء  إن  العامل.  بقية  يف  الدينية  االجتاهات  إىل  بالنسبة 
جزء منه لعقد مقارنة بمناطق أخرى. حيث مازالت املسيحية متثل قوة ثقافية وسياسية 
ذلك  عن  فضال  آسيا.  رشق  وجنوب  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا،  بلدان  من  الكثري  يف 
البلدان، وال ترتاجع، يف تباين ملحوظ مع ما حيدث يف الغرب. ويتمتع  تنمو يف هذه 
اإلسالم  بقوة كبرية يف تشكيل اهلوية الثقافية والسياسية يف البلدان األفريقية واآلسيوية 

األخرى ويف بلدان الرشق األوسط)7( التي هي يف الغالب بلدان عربية. 
ويمكن  أن نستخلص من ذلك، إن العلامنية هي الثمرة الطبيعية لتطور احلضارة، 
امليول  وترسيخ  املعرفة  وتراكم  العقل،  استخدام  مستوى  يف  ارتفاع  من  يرافقها  وما 
املدنية.  نمو  تواكب  وإنام  رسمي  بقرار  تتحقق  ال  فهي  واملادية.  الدنيوية  واملشاعر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 - Graeme, pp. 1-6.
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من  نمط   عن  التعبري  تكون  أن  إىل  احلالتني  يف  تنحو  العلمنة  أن  القول  ويمكن 
العقالنية يعكس حركة احلياة اجلديدة، عقالنية السياسة والتنظيم اجلامعي، وعقالنية 
العقل وامللكات اإلنسانية  التعبري عن تعاظم استخدام  إهنا  الوعي وتنظيم احلياة. 

األخرى)8(. 
هناك  نرى  إذا  الغربية،  الدول  يف  طبقت  واحدة  نسخة  العلامنية  تكن  مل  ذلك  مع 
فمثال  بلد،  كل  يف  واالجتامعية  السياسية  الظروف  بحسب  التطبيق،  هذا  يف  تباينات 
كاثوليكي  توجه  ذات  مدارس  عىل  يتوفر  الرسمي  اهلولندي  التعليم  نظام  يزال  ال 
وبروتستانتي وأخرى ليس هلا توجه ديني، علام حيق جلميع الطالب الدراسة يف مجيع 
علامنيا.  بلدا  هولندا  تظل  هذا  مع  الدينية،  خلفياهتم  عن  النظر  بغض  املدارس  هذه 
البلدان  أكثر  من  البلد  هذا  أن  مع  الكنيسة  ترتأس  بريطانيا  ملكة  زالت  ما  كذلك 
الدين، ولكن  األوروبية علامنية. ونجد يف الدستور اإليطايل واليوناين نصوصا ختص 

يف كل األحوال يظل هذان البلدان علامنيني.

النظري التأطري 

غدت مناقشة انبثاق العلامنية يف الغرب من خالل دراسة التاريخ االجتامعي من 
أكثر الطرق شيوعا. ويكون يف قلب هذا النقاش الكثري أطروحة العلامنية. وقد كان 
القرن  من  والسبعينات  الستينات  خالل  طور  قد  العلامنية  لنظرية  املعارص  الشكل 
يمكن  أنه  من  الرغم  عىل  ولسون،  وبريان  بريغر  بيرت  مثل  علامء  قبل  من  العرشين 
كارل  مثل  مؤثرة  شخصيات  وإىل  عرش  التاسع  القرن  إىل  تعود  النظرية  بأن  القول 
ماركس، ودوركهايم، وكمت. وأكثر حداثة، فإن صاحب الدليل املوثق والواضح 
ألطروحة العلامنية هو ستيف بروس)9( الذي سبق ذكره. وجوهر ما يناقشه هو أن 
األوروبية،  املجتمعات  به  مرت  الذي  االجتامعي  التغيري  إىل  يعود  املسيحية  تراجع 
مرحلة  يف  فقط  تكتمل  لكنها  الرأساملية  يف  ولدت  العلامنية  أن  ماركس  يعتقد  علام 

الشيوعية.
منظروها  يقول  ما  نحو  عىل  تقوم  التي  احلداثة  نظرية  مع  العلامنية  نظرية  تتسق 
فرنكفورت،  بمدرسة  وانتهاء  فيرب،  بامكس  بدءا هبيغل ومرورا  العرص احلديث،  يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 - راجع برهان غليون، نقد السياسة: الدولة والدين، ط 5، الدار البيضاء| بيروت: المركز الثقافي العربي، 2011، ص 332.

9 - Graeme, p. 42. 
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والسلوكيات  املنظورات  عقلنة  عىل  هابرماس،  مع  املتأخر  جيلها  يف  وخصوصا 
الفردية، وما يصاحب ذلك من عقلنة البنى العامة للمجتمع، لصالح نظرة وضعية، 

أي االنتقال نحو العلامنية باعتبارها قرين العقلنة بمعناها الواسع.
وتتأسس النظرية عىل أطر نظرية حتدد بموجبها هوية ومضمونا للديني والعلامين 
عىل السواء، فهي تعيد رسم حدود الدين وتضبط جماالت فعله مثلام ترسم حدود 
العلامين ومواقع اشتغاله، فهي مثال حتدد حضور الدين يف ما يسمى باحلقل اخلاص، 

مقابل جمال عام حمكوم بالقيم العلامنية،)10( كام أرشنا إىل ذلك.
الوعي واملنظورات،  والعلامنية من وجهة نظر فيرب ليست جمرد حتول يف مستوى 
البنى  خمتلف  تربك  وجاحمة  كاسحة  تارخيية  حركة  يشء،  أي  وقبل  أوال  هي،  بل 
االجتامعية واالقتصادية السائدة. فهي ليست جمرد رؤية للكون ذات منحى دهري 
تبناها بعض املفكرين والفالسفة، ولكنها بالدرجة األوىل هي جتسيد حي ومتالحق 
جوهره  يف  احلديث  العرص  أن  فيرب  ويرى  واالقتصادية.  االجتامعية  البنى  لدهرنة 
بالعلامنية،  نادوا  قد  املفكرين  أو  الفالسفة  ثمة جمموعة من  ليس ألن  عرص علامين، 
بل ألن البنى االجتامعية واالقتصادية والسياسية ال تستطيع بطبعها أن تتعايش مع 
مرجعا  وتعد  بأمهيتها  تتمتع  فيرب  طروحات  زالت  ال  علام  الدينية.)11(  املؤسسات 

للكثري من داريس العلامنية. 
بتنظيم  يتعلق  سيايس،  إجرائي  األول  بمعنيني؛  كنظرية،  العلامنية،  طرحت  لقد 
نشاط  عن  القدسية  نزع  احلقيقي  ومضمونه  عموما  والدولة  الدين  بني  العالقة 
واملحاسبة.  واملسؤولية  العقلية  للمناقشة  وإخضاعهام  واحلكام،  الدولة  وممارسة 
نفسه  العقل  داخل  العالقات  وتنظيم  الفكري  الرأسامل  إدارة  يفيد  فلسفي  والثاين 
الروحية  والعلمية،  الدينية  واحلديثة،  القديمة  املختلفة  والرموز  القيم  مصادر  بني 

واملادية.)12(       
ويذكر برهان غليون »إذا كانت العلامنية كواقعة تارخيية تعكس تطور نمط معني 
العلامنية  فإن  السياسية،  االجتامعية  املامرسة  يف  والعملية  املوضوعية  العقلنة  من 
وتبيان  العقلنة  هذه  حقيقة  إلجالء  حماولة  إال  ليست  إجرائي  كمفهوم  أو  كنظرية 

أسباهبا ومآهلا«.)13(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10 - عبد السالم، ص 23 - 26.

11 - عبد السالم، ص 67 - 68.
12 - غليون، ص 332..
13 - غليون، ص 326.
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حتاول  والتي  عليه،  تدلنا  أن  فهم  ووسيلة  كنظرية  العلامنية  تسعى  الذي  الواقع 
هذا  ليس  عليه،  والتغلب  تنظيمه  عىل  تساعدنا  أن  وإصالح،  تغيري  برامج  بوصفها 
والعلوم  والقيم  واملعايري  املفاهيم  بتنظيمه  تقوم  الذي  الديني،  النشاط  هو  الواقع 
ومظهر  منتج  غري  خلط  هم  بام  والسياسة،  الدين  بني  اخللط  واقع  ولكنه  الدينية. 
فسادها  مصادر  من  ومصدر  القرسطوية،  السياسية  االجتامعية  احلياة  مظاهر  من 
وخراب الدولة فيها. ويتجىل هذا اخللط يف إدخال املعايري والقيم الدينية يف املامرسة 
باحلريات  والتضحية  الدولة،  وسلطة  الكنيسة  تداخل سلطة  كام جتىل يف  السياسية، 
الروحية، وما نجم عن كل ذلك من حروب مدمرة  السلطة  املدنية لصالح سيطرة 
البرشي عىل مدى قرون طويلة)14( سواء يف  دينية ودينية- سياسية استنزفت اجلهد 

أوروبا أو يف مناطق أخرى. 
يمكن  ال  الغريب  السياق  يف  وجدت  التي  العلامنية  نظرية  أن  أبدا  يعني  ال  هذا 
والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  البنى  االعتبار  يف  لتأخذ  وتعديلها  تطويرها 
والثقافية والنفسية للمجتمعات املختلفة التي تروم تبني العلامنية ومنها املجتمعات 

العربية واإلسالمية. 
وعن العالقة بني الديمقراطية والعلامنية، مل يرتدد الباحث الربيطاين فراد هليداي 
رولز،  جون  األمريكي  الفيلسوف  أما  علامنية.  دون  ديمقراطية  توجد  ال  القول  يف 
عىل  القائم  الديمقراطي  النظام  روافع  من  رضورية  رافعة  العلامنية  من  جعل  فقد 
ما أسامه »الوفاقات املعقدة«، يف حني شدد زميله رتشارد روريت عىل أمهية العلامنية 
واصفا  الغيبيات  عن  بعيدا  مفتوح،  عام  فضاء  لتأسيس  أساسيا  مرتكزا  باعتبارها 

إياها بالقوة »الكابحة للحوار«.)15( 
ليس  ولكن  علامنيا،  يكون  أن  دون  ديمقراطيا  النظام  يكون  أن  يمكن  ال  إذن، 
ولنا  ديمقراطيا،  يكون  أن  دون  علامنيا  النظام  يكون  أن  فيمكن  صحيحا،  العكس 
كانت  التي  السابقة  االشرتاكية  األنظمة  مثل  نقول،  ما  عىل  دليال  كثرية  جتارب  يف 
العامل  يف  عديدة  ودكتاتوريات  تونس،  يف  بورقيبة  ونظام  احلدود،  أقىص  إىل  علامنية 

العلامنية.     تبنت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 - غليون، ص 328 - 329.

15 - عبد السالم، ص 67 - 68.
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16 - Azzam Tamimi, Islam and Secularism in the Middle East, London: Hurst and Company, 2000, p. 17.

17 - عبد اللطيف، ص 27.

العلامنية والعامل العريب

العلمية،  االكتشافات  سلم  تتسلق  عرش  السادس  القرن  منذ  أوروبا  كانت 
العريب  العامل  أما  االقتصادية،  والتنمية  السياسية،  واملأسسة  الفكرية،  واالبتكارات 
فقد كان يرتاجع. ومنذ أواسط القرن التاسع عرش بدأت أوروبا بامتالك تأثري ثقايف 
النقاش الفكري،  العلامنية  النقطة دخل مفهوم  املنطقة. لذلك عند هذه  ملموس يف 
املتحمسني  قبل  من  تبنيه  تم  حيث  بالدخول  جديد  ثقايف  نموذج  بدأ  هناك  ومن 
واملعجبني بالغرب أو أنه ُفرض بالقوة من قبل السلطات االستعامرية. وعىل الرغم 
من أن القوى األوروبية االستعامرية مثل فرنسا وبريطانيا جاءت إىل العامل اإلسالمي 
تتكون  نخبة  قبل  من  إعجاب  موضع  كانت  لكنها  اإلمربيالية،  طموحاهتا  بدوافع 
العلمي  التقدم  إحراز  تعليم غريب، وذلك يف سبيل  مثقفني ذوي  من  رئيس  بشكل 
العريب بشكل  العامل  العلامنية يف  النقاش األول حول  والثقايف يف نظرهم. وقد تركز 
رئيس حول العالقة بني الدين والدولة، وحول مدى مالءمة النجاحات األوروبية 

يف العلوم والتكنولوجيا وأسلوب احلكم)16( للمنطقة.  
بات فكر التنوير واحدا من األطر النظرية املرجعية املوجهة للفكر العريب املعارص. 
القرن  التاسع عرش ومطلع  القرن  والشوام يف هناية  املرصيون  املصلحون  بلور  وقد 
ومبادئ  مفاهيم  بأمهية  وتسلم  التنوير،  قيم  إىل  تدعو  فكرية  اختيارات  العرشين، 
دورها  من  انطالقا  وذلك  العريب،  والواقع  العريب  الفكر  تطوير  يف  التنوير،  عرص 

العام يف تطور الفكر اإلنساين.
ومن أبرز هؤالء املثقفني املتحمسني لفكر التنوير يمكن أن نذكر عىل سبيل املثال 
ولطفي  موسى،  وسالمة  إسحاق،  وأديب  شمّيل،  وشبيل  أنطون،  فرج  احلرص  ال 
السيد، وعيل عبد الرازق، وطه حسني. وقد ساهم كل هؤالء بدرجات متفاوتة يف 
الرغم  عىل  املعارص)17(  العريب  الفكر  فضاء  داخل  التنوير  لفكر  إجيايب  تأويل  إنجاز 
اللذين شنتهام  والتهديد  اهلجوم  نتيجة  تراجع عن بعض مواقفه  قد  أن بعضهم  من 

القوى األصولية ضدهم مثل طه حسني وعباس حممود العقاد.   
كانت  إذا  بشارة  عزمي  يذكر  العريب  للعامل  العلامنية  مالءمة  بمدى  يتعلق  فيام 
إىل  احلاجة  الدنيا من دون  والتعامل مع  بقوانينها،  الظواهر  فهم  تقوم عىل  العلامنية 
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بموجب  الدولة  مع  التعامل  قضية  حول  يتمحور  جتليها  كان  وإذا  الغيب،  إقحام 
آليات السياسة الدنيوية، حيث ال تسرّيها اعتبارات دينية. وإذا كانت نتاج صريورة 
العلمنة، فإهنا بمعانيها هذه ليست خاصية  متايز يف الوعي، وبني املؤسسات تسمى 
يف  هو  اخلصوص  هبذا  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  بني  والفرق  للغرب.  ثقافية 
واملؤسسات  الوعي  يف  متايز  وجود  عدم  أو  وجود  يف  ال  التاميز،  هذا  حصول  نمط 
والتفكري  واملؤسسات،  االجتامعية  املجاالت  بني  فالتاميز  الديني.  وغري  الديني  بني 
أوروبا  يف  التطور  عالمات  من  ال  عموما،  التطور  عالمات  من  والديني،  العلمي 
وحدها.)18( وهذه نظرة منطقية تتقاطع مع ما تطرحه القوى األصولية بأن العلامنية 

خاصية غربية وال يمكنها أن تتالءم مع العامل العريب.     
ويذهب حممد أركون أبعد من ذلك، إذ يشدد أنه ينبغي أن نتجنب خطأ شائعا جدا 
يف األدبيات االسترشاقية، وعند املسلمني عىل السواء، والذي يقول بأن اإلسالم مل 
نفوس  منغرسة يف  فكرة  والروحي. هذه  الزمني  بني  التفريق  تارخييه  أبدا يف  يعرف 

املسترشقني وعند اجلمهور الغريب ككل. جيب التخلص فورا من هذه النظرية. 
لقد وجدت يف السابق يف املجتمعات املدعوة إسالمية جتارب يمكن أن نصنفها 
بالعلامنية. لكن هذه التجارب مل تصل إىل درجة الوعي الواضح بذاتيتها، ومل تلق يف 

يوم من األيام هلا تنظريا. 
مكة  »جتربة  نموذج  إنتاج  إعادة  مسألة  طرحته  الذي  النظري  اإلشكال  إن 
ثيوجلية.  نظر  املرشوع ومن وجهة  بالشكل  اإلسالم  تاريخ  أبدا يف  حُيل  مل  واملدينة« 
التاريخ اإلسالمي كله كانت سلطة  السلطة عىل مدار  بأن  التأكيد  هذا ما يدعو إىل 
زمنية مضبوطة أو »موجهة« من قبل السيادة الدينية. هذه حقيقة مهمة جدا عكس 
وخصوصا  اإلسالمية،)19(  اجلامعات  أذهان  يف  رسخت  التي  الكربى  التصورات 
أحزاب اإلسالم السيايس ويف مقدمتها األخوان املسلمون الذين يعدون العودة إىل 

اخلالفة اإلسالمية هدفهم األسمى.  
كانت الدولة اإلسالمية يف البداية تبحث عن تسويغ ديني. هذا ال شك فيه، لكن 
الدولة هي يف األساس علامنية بحسب تعبري أركون، أهم هذه  الواقع، أن تلك  يف 
األمثلة تلك الرسالة املتعلقة بإنشاء الدولة وبنياهنا والتي كتبها ابن املقفع عام 750 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السياسات،  العربي لألبحاث ودراسة  1، بيروت: المركز  الثاني، ط  الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء  18 - عزمي بشارة، 

2015، ص 54 - 55.
19 - راجع محمد أركون، تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ترجمة هاشم صالح، ط 3، بيروت: مركز اإلنماء القومي، المركز الثقافي 

العربي، 1998، ص 280 - 281.
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20 - أركون، ص 295 - 296.

21 - سمير أمين وبرهان غليون، حوار الدولة والدين، ط 1، الدار البيضاء| بيروت: المركز الثقافي العربي، 1996، ص 101 - 102.

قبل  وجدت  التي  الساسانية  الدولة  لتنظيم  استلهاما  إال  ليست  هذه  ورسالته  م. 
750 م ليست إال  اإلسالم بزمن بعيد. ويف الواقع، فالدولة العباسية املؤسسة عام 

صورة منسوخة عن بنية الدولة الساسانية. 
حيدد ابن املقفع يف هذه الرسالة بنى الدولة ومؤسساهتا، أي بنى الدولة العباسية 
مثل  متاما  ومادية  حمسوسة  قضايا  الكاتب  يتناول  الدين.  إىل  الرجوع  دون  وذلك 
ذلك  عن  نتج  وقد  إليهام،  األمن  إعادة  وكيفية  والعراق،  سوريا  حكم  أسلوب 
قرارات ختص اجليش والرشطة والقضاء. إن ابن املقفع يرشح ذلك بكلامت وتعابري 
بإزاء  هنا  إننا  اإلسالمي.  للقانون  الومهية  بالفكرة  االستعانة  ودون  متاما  وضعية 
مشاكل  واجهت  التي  اجلديدة  الدولة  نشوء  كيفية  تبني  ُتدحض  ال  تارخيية  وثيقة 
عديدة خاصة بأية دولة جديدة. حدث هذا ضمن منظور علامين بحت)20( بحسب 

الباحث نفسه الذي يرى أن اإلسالم يقبل العلامنية.
والطوبى  العلامنية  »الطوبى  لـ  مناقشته  يف  أمني  سمري  يشري  السياق  هذا  ويف 
اإلسالمية«، إىل أنه قد تبلور يف تاريخ اإلسالم اندماج السلطة والدين، وكذلك تأويل 
جديد لإلسالم جيعله أيديولوجيا دنيوية إىل جانب كونه عقيدة دينية. وعىل ضوء هذا 
الواقع أقيمت مؤسسة دينية شبيهة إىل حد كبري بمؤسسة الكنيسة، مكونة من علامء 
وفقهاء ورجال دين بأشكاهلم املختلفة. إال أن هذه املؤسسة نبعت مبارشة من السلطة 
تاريخ  ما سبقها من  إىل  العصور، ال  إىل هذه  والدولة  الدين  بني  املزج  فيعود  عينها. 
اإلسالم.)21( وهذه الرؤية تنفي ما يروج له الكتاب اإلسالميون بأن تاريخ اإلسالم مل 
يعرف مؤسسة دينية شبيهة بالكنيسة، ولذلك مل تظهر العلامنية يف املجتمعات اإلسالمية 

كام ظهرت يف الغرب ألن هذه املجتمعات ليست بحاجة هلا.
العلامنية  استحضار  من  بد  ال  بأنه  القبانجي  أمحد  املتنور  الدين  رجل  ويذكر 
ومقولة فصل الدين عن السياسة واالعتقاد بأن احلكومة برشية وزمنية، وأن الدين 
ليس من شأنه التدخل فيام هو دنيوي ألن األمور الدنيوية من االقتصاد والسياسة 
تعود للبرش بام هم برش عقالء يتحركون يف دائرة إشباع رغباهتم وحاجاهتم الدنيوية 

بأدوات العقل والعلم بدون احلاجة إىل االستمداد من الدين والوحي.
الدين والرشيعة يف إطار  وليس فقط أن اإلنسان املعارص ال حيتاج إىل تعليامت 
ثابتة  أمورا  يتضمن  الدين  ألن  إطالقا،  ممكن  غري  ذلك  إن  بل  والترشيع،  التقنني 
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يف  واملكان،  الزمان  فوق  ترتفع  والتي  والفطرية  املشرتكة  الناس  بحاجات  وهيتم 
حني أن حاجات اإلنسان الدنيوية وعالقاته االجتامعية واالقتصادية - التي ُتسن 
ال  وهلذا  واملكان.  الزمان  ضمن  وداخلة  باستمرار  متغرية  ضوئها-  عىل  القوانني 
بد من االعتامد عىل أدوات العقل والعلم يف تشخيص هذه احلاجات والعمل عىل 
الواقع  دراسة  من  تنطلق  متحركة  بروح  املتغريات  ومعاجلة  املشكالت  مواجهة 
تتواءم  ومقررات  قوانني  وصياغة  الدنيوية،  واملجتمع  الفرد  وحاجات  املتغري 
دائام  املتجددة  احلياة)22(  حركة  يف  املتغريات  هذه  مع  وتنسجم  احلاجات  هذه  مع 
العاصفة مقارنة بحالة  العلمية والتكنولوجية  التطورات  خصوصا يف ظل تسارع 

الركود التي كانت تعيشها املجتمعات اإلنسانية يف السابق.
نرى اجلامعات اإلسالمية األصولية ترفض العلامنية وتعدها انحرافا وكفرا عن 
صحيح العقيدة اإلسالمية، وأهنا ال يمكن أن تنسجم مع البنية الدينية واالجتامعية 
واإلسالمية،  العربية  للمجتمعات  والنفسية  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية 
األخذ  تعرف  مل  تارخيها  يف  احلضارات  وكأن  غريب،  العلامنية  منشأ  أن  اعتبار  عىل 
املثمر. وهو ما تؤكد عليه هذه اجلامعات ذاهتا وتتفاخر  الثقايف  والعطاء والتالقح 
به باستمرار بأن احلضارة األوروبية أخذت الكثري من احلضارة العربية اإلسالمية. 
أن  افرتضنا  إذا  تأخذ؟  أن  هلا  يمكن  فلامذا ال  قد أعطت  فإذا كانت هذه احلضارة 
هذه  حماججة  إن  الباحثني،  مجيع  حوله  يتفق  ال  ما  وهذا  غربية  خاصية  العلامنية 

اجلامعات ضد العقل واملنطق والتاريخ.
باإلحلاد،  مقرونة  الغرب  يف  العلامنية  أن  اإلسالمية  اجلامعات  إدعاء  خيص  فيام 
نورد هنا مثاال من بريطانيا التي ُيعتقد يف كثري من األحيان أهنا واحدة من البلدان 
أجرته  الذي  السكاين  اإلحصاء  ُيظهر  لكن  الغربية،  أوروبا  يف  علامنية  األكثر 
مسيحيون،  بأهنم  أنفسهم  يصفون  السكان  من   %  72 أن   ،2001 عام  احلكومة 
بل يف بعض املناطق، مثل شامل رشق وشامل غرب انكلرتا، هذه النسبة ترتفع إىل 
80 % و78 % عىل التوايل. عىل العكس من ذلك، يذكر 15.5 % بأن ال دين هلم. 
مستوى  عىل  املعطيات  هلذه  مشاهبة  صورة   2000  -  1999 يف  دراسة  وأظهرت 

أوروبا.)23(
من  موقفهم  السلفيون  فيه  يعلل  الذي  املبارش  التارخيي  التربير  باستثناء  نرى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 - راجع أحمد القبانجي، اإلسالم المدني، ط 1، بيروت: مؤسسة االنتشار العربي، 2009، ص 25 - 26.

23 - Graeme, pp. 1-6.
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24 - عبد اللطيف، ص 31.

25 - أمين وغليون، ص 84 - 85.

الغرب، ال نجد يف نصوصهم أي حماولة يف تأسيس موقف نظري نقدي من فلسفة 
من  أكثر  الفلسفة،  هذه  هجاء  نصوصهم  يف  يتم  كان  ما  وغالبا  أوروبا،  يف  التنوير 
نقدها بأساليب النقد الفلسفي واملناظرة العقلية، وهذه مسألة واضحة يف نصوص 

مجال الدين األفغاين وسيد قطب)24( وغريهم من أقطاب املفكرين اإلسالميني.     
ثابتة عىل  بنية  املجتمع وكأهنا  بنية  تنطلق من نظرة سكونية إىل  إن هذه اجلامعات 
العامل  التي شهدها  التطورات اهلائلة  الرغم من  الدوام، وال يمكن هلا أن تتغري عىل 
يبقى  أن  جمتمع  ألي  يمكن  ال  والتي  والتكنولوجية  والعلمية  الفكرية  املجاالت  يف 

بمنأى عنها.
تفرتض املقاربة التجريبية استمرار سري املجتمع طبقا للقواعد اجلارية من اللحظة 
املدروسة. إال أن التاريخ يثبت عدم ثبات تلك القواعد التي حتكم املجتمع. فام كان 
يبدو »طوباويا« يف عرص، ومتناقضا متاما مع قواعد سري املجتمع وبالتايل مستحيل 
اإلنجاز، يصبح ممكنا يف عرص تال. فمثال: إذا كان أحد قد تقدم باقرتاح العمل طبقا 
ملبدأ احلرية الفردية واالنتخاب من أجل اختيار مؤسسة احلكم يف القرن الثالث عرش 
يف أوروبا أو الرشق اإلسالمي أو الصني لكان هذا االقرتاح قد وسم بطابع طوباوي 
أكيد، وغري واقعي، بل متناقض مع »طبيعة البرش«... الخ. بيد أن العمل حسب هذه 
القواعد قد أصبح اآلن طبيعيا!)25( بل أكثر من ذلك، أن األحزاب اإلسالمية سنية 
إدخاهلا  إىل  اضطرت  حكم  كنظام  الديمقراطية  ترفض  كانت  التي  شيعية  أم  كانت 
السلطة  إىل  بعضها  ووصل  املايض،  القرن  من  التسعينات  منذ  السياسية  براجمها  يف 
البلدان العربية عن طريق آليات ديمقراطية غربيّة خصوصا االنتخابات!  يف بعض 
وترفض  السلطة  إىل  للوصول  فقط  كآليات  الديمقراطية  إىل  تنظر  ظلت  ولكنها 

فلسفتها يف جممل نواحي احلياة.
إال  العريب،  العلم  يف  العلامنية  تراجع  وراء  تقف  كثرية  عوامل  هناك  الواقع،  يف 
أن هناك عامال مهام ساعد عىل إحداث هذا الرتاجع يعود إىل أن الفكر العلامين مل 
يظهر يف سياق أو أعقاب حركة فكرية فلسفية نقدية شاملة، حركة أعملت أدواهتا 
أن  وحاولت  واالجتامع؛  والسياسة  والدين  القيم  يف  املجاالت،  شتى  يف  النقدية 
تستشف  وأن  املجاالت،  هبذه  ترتبط  التي  املختلفة  للقضايا  أعمق  فهم  إىل  تصل 
العنارص املكونة لطبيعة القيم والدين والسياسة. باختصار، إن العلامنية ظهرت يف 



84

ظل رشوط مل تساعد عىل ربط فهمنا هلا بفهم متطور لطبيعة السياسة واالجتامع وما 
يتصل هبام)26( من عالقات متبادلة التأثري.

تعقل  يف  رغبة  وتشكل  النقد،  مبدأ  تعتمد  التي  العلمنة  إىل  بحاجة  نحن  إذن 
معريف  كمجال  السيايس  املجال  تأسيس  يتوخى  عام  توجه  مع  السلطة،  رشوط 
بالنسبة  ملحا  تارخييا  تعترب مطلبا سياسيا  الغيبية،  اإليامنية  االفرتاضات  مستقل عن 
إىل واقع رصاعات السلطة يف العامل العريب. أما الوعي بداللتها الفلسفية والتارخيية 
فإنه يدعم املسعى للديمقراطية، ويساهم يف تأصيل معاين الديمقراطية بالتفكري يف 
طبيعة الدولة، أسسها ومقوماهتا، من أجل أن نتمكن من بناء فلسفة سياسية تفهم 
وتعقل املجال السيايس يف واقعنا، وهو ما يعني نفي املفارقات التي يكرسها الفكر 
السيايس العريب بإغفاله مبدأ مقاربة القضايا السياسية يف جذورها وضمن رشوطها 

اخلاصة والعامة.)27(
الوطني  مرشوعنا  أن  بام  نعم  للعلامنية؟  بحاجة  العراق  يف  نحن  هل  أخريا 
املواطنة  قيم  من  تعيل  التي  الدولة  ديمقراطية،  مدنية  دولة  ببناء  يتمثل  الديمقراطي 
بأدران  التلوث  عن  وتبعده  مكانته  للدين  وحتفظ  االجتامعية  والعدالة  واملساواة 
تقوم  أن  هلا  يمكن  ال  الدولة  هذه  الضيقة.  والشخصية  والفئوية  احلزبية  املصالح 
بمهامها هذه بفعالية إذا مل تتبن العلامنية التي هي جتربة إنسانية قابلة للتطور والتكيف 

واإلغناء.
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26 - عادل ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية، ط 2، بيروت: دار الساقي، 1998، ص 6.

27 - عبد اللطيف، ص 93 - 94.
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مقدمة

النظري والتجريبي  بعدها  الديمقراطية يف  املدنية  الدولة  بناء   تكتسب موضوعة 
أمهية  استثنائية يف واقع العراق احلارض. حيث يدور الرصاع عىل أشده سلاَم وعنفَا 
الطبقية  مصاحلها  وفق  العراقية،  الدولة  بناء  إعادة  أجل  من  السياسية  القوى  بني 
والطائفية والقومية واإلقليمية والدولية. ولذا حري بنا ونحن نتبنى املرشوع الوطني 
هذه  ببحث  نتعمق  أن  الدولة،  هذه  أسس  لبناء  الطريق  يمهد  الذي  الديمقراطي 
ومعوقات  ومقومات  الديمقراطي  التحول  سيناريوهات  عىل  للتعرف  املوضوعة 
الدولة املدنية الديمقراطية، وأن نعمل عىل التثقيف هبا عىل أوسع نطاق ممكن مقابل 
نقيضتها دولة املحاصصة الطائفية-اإلثنية، يف ظل بنية اجتامعية -اقتصادية متخلفة، 
وغياب يكاد يكون تامًا لثقافة البناء الديمقراطي، نتيجة العزلة التي عاشها العراق 

وهيمنة فكر احلزب الواحد.
تارخييا مل جيرب العراق مرشوعا ديمقراطيا باملعنى الدقيق للكلمة. لقد عانى من 
اجله طويال، وحتول من حيث كونه قيمة وغاية إىل جزء جوهري يف وعيه السيايس، 
لكنه مل يتغلغل يف وعي احلركات االجتامعية واألحزاب السياسية إىل ما يمكنه أن يكون 
مرجعية فكرية وسياسية واجتامعية وأخالقية. أي أن الديمقراطية من حيث كوهنا مبدأ 

الدولة المدنية الديمقراطية- مقوماتها 
ومعوقاتها
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مل تتحول إىل جزء من تاريخ الدولة. عىل العكس كانت الدولة يف رصاع عنيف مع 
مبدأ الديمقراطية. مما جعل منها حمل ختوين وجتريم افقدها القدرة عىل النمو الطبيعي، 
كام افقد القوى السياسية قدرة استيعاب مضمون الديمقراطية بالشكل الذي جيعلها 
التارخيية والسياسية واأليديولوجية  معقولة ومقبولة. ويف هذا يكمن أحد األسباب 
الكربى هلزيمة املرشوع الديمقراطي يف العراق، كام تكمن فيه أيضا مقدمات التعقيد 

اهلائل لالنتقال إليها)1( بعد سقوط النظام بواسطة العامل اخلارجي.

الديمقراطية تعريف 

تعرب الديمقراطية عن مفهوم تارخيي اختذ أشكااَل وتطبيقات متعددة يف سياق تطور 
املجتمعات والثقافات. وتقوم فكرهتا األساسية عىل حكم الشعب وممارسته الرقابة 
عىل احلكومة. ويتمثل جوهر الديمقراطية يف توفري وسيلة منهجية وحضارية إلدارة 
املجتمع السيايس بغية تقدم املجتمعات. وظهرت يف شكلها املبكر مع ازدهار احلضارة 
املدينة. ومورست بشكل مبارش واقترصت عىل األقلية من  اإلغريقية ونشوء دولة 
وظهرت  السلطات.  بني  الفصل  عدم  ظروف  ويف  والنساء  العبيد  دون  األحرار 
ومل  األوروبية.  النهضة  فرتة  عن  انبثقت  التي  األفكار  نتيجة  احلديثة  الديمقراطية 
تظهر باملعنى الليربايل إال يف القرن الثامن عرش عندما برش املفكرون الغربيون بفكرة 
املساواة.)2( وكان روبرت دال من أهم داريس الديمقراطية املعارصة يف الغرب قد 
أعاد تعريفها بأهنا نظام حكم األكثرية. ويرى أن هذا النظام يتميز بخاصيتني أوهلام 
أتساع حقوق املواطنة لتشمل كافة املكونات السكانية وثانيهام يتضمن حق املواطن 
يف تنحية أعىل مسؤول يف الدولة من منصبه من خالل التصويت يف االنتخابات.)3( 
النظر  إىل  يقود  أال  ينبغي  للديمقراطية  تارخيي  مفهوم  تبلور  عن  احلديث  إن 
تزال  ال  حيث  مكان.  أي  يف  تطبيقه  يمكن  جاهز  نظري  كنموذج  الديمقراطية  إىل 
الديمقراطية ختضع للظروف التارخيية وتتكيف مع معطياهتا. لذلك فهي مفهوم حي 
املجتمعات  يف  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  األوضاع  يعكس  ومتبدل  متغري 

ويربز مطالبها. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - ميثم الجنابي، فلسفة الهوية الوطنية )العراقية(، بغداد، دار ميزوبوتاميا، 2012، ص 94 - 95.
2 - عبد الوهاب حميد رشيد، العراق المعاصر، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 2002، ص 31 - 32.

3 - علي خليفة الكواري، »مفهوم الديمقراطية المعاصرة«، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة 
العربية، 2000، ص 16.
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والديمقراطية مسرية طويلة ومستمرة وليست نظامَا يولد منذ البداية كاماَل وأن 
املفيد جدَا  الديمقراطي. ومن  التطور  هناك خطوات ومراحل يمكن مالحظتها يف 
للبحث العلمي أال يتجاهلها وال ينكر أي عنرص مهام كان بسيطَا وجزئيَا يف مسرية 
الديمقراطية فرتة نضوج مناسبة وصربَا ونفسَا أطول يف حالة  التحول.)4( وتتطلب 

املجتمعات األقل تطورَا مثل العراق. 

الديمقراطي  التحول  سيناريوهات 

يف  السياسية  فالتجارب  الديمقراطي،  التحول  إلنجاز  واحد  طريق  يوجد  ال 
جنوب ورشق أوروبا، وجنوب رشق آسيا، وأمريكا الالتينية، وأفريقيا، يف العقود 
األكاديمية  الدراسات  أن  كام  خمتلفة.  ومداخل  طرق  إىل  تشري  املاضية،  القليلة 
الديمقراطية يف  التي تفرس االنتقال إىل  انتهت إىل تقديم قائمة طويلة من األسباب 
آثارها  وتفاوت  االنتقال،  عمليات  يف  املؤثرة  العوامل  تعدد  ولعل  التجارب.  تلك 
للتغيري  سيناريو  من  أكثر  ظهور  كبري  حد  إىل  يفرسان  والزمان  املكان  باختالف 

واالنتقال إىل الديمقراطية. 
حدث  كام  مبارشة،  الديمقراطي  احلكم  إىل  االستعامر  من  اخلروج  مدخل  فهناك 
دوري.  بشكل  العنف  أعامل  بعض  احلاالت  هذه  شهدت  وقد  وماليزيا.  اهلند  يف 
انفجار  منع  استطاع  واختياراهتم  االستقالل  وقادة  السياسية  العملية  نجاح  أن  إال 
االوضاع وفشل االنتقال. أما املدخل الثاين، فهو االنتقال التدرجيي من نظام حكم 
عنف  أعامل  احلاالت  هذه  معظم  شهدت  وقد  ديمقراطي.  نظام  إىل  القلة  أو  الفرد 
بدرجات متفاوتة. إال أن توافق قادة االنتقال، ونجاح التحول الديمقراطي، وبناء 
مؤسسات احلكم الديمقراطي، أسهمت يف استقرار األمور. ويتمثل املدخل الثالث، 
يف اهنيار نظم حكم الفرد أو القلة، وإقامة نظام ديمقراطي. وعادة ما يصحب هذا 
التظاهرات  خالل  من  يتم  ما  عادة  القديمة  احلكم  أنظمة  فاهنيار  العنف.  من  قدر 
واالحتجاجات التي قد تتطور يف بعض احلاالت إىل أعامل عنف، وثورات مسلحة 
التونسية واملرصية والليبية  النظام يف احلالة  وانقالبات عسكرية.)5( ويندرج سقوط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - برهان غليون، »منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية«، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، بيروت، مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2000، ص 240.
5 - عبد الفتاح ماضي، »مقاومة التهميش: كيف تتعامل حكومات الربيع العربي مع ظاهرة العنف؟«،  السياسة الدولية، ملحق اتجاهات 

نظرية، العدد 193، تموز| يوليو 2013، ص 31 - 32.
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يتضمن  الذي  اخلارجي  التدخل  وهو  الرابع،  املدخل  وهناك  املدخل.  هذا  ضمن 
صورا متعددة، منها الضغوط الدبلوماسية واالستخباراتية، واألدوات االقتصادية 
عىل  يرتتب  ما  وغالبا  احلكم.  نظام  لتغيري  املبارش  العسكري  والتدخل  املرشوطة، 
استخدام هذا األسلوب الكثري من أعامل العنف)6( كام حدث وحيدث يف أفغانستان 

والعراق، وهو دليل عىل صعوبة نجاح هذا املدخل وخاصة يف الدول النامية.  
لذلك فإن بناء الدولة املدنية الديمقراطية يف العراق البد أن يعكس سامت البنية 
القوى  وتوازن  للمجتمع  والنفسية  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 
يعاد  والتي  البنية،  هذه  مع  تتناغم  معني  بقدر  خصوصية  له  وتكون  السياسية، 

تشكيلها كلام تعمقت مسرية البناء الديمقراطي.    

املقومات 

عندما نتحدث عن املقومات السياسية- االجتامعية لبناء الدولة الديمقراطية فهذا 
الذاتية واملوضوعية. األوىل تعني  العوامل  العوامل:  يعني بشكل عام جمموعتني من 
املوضوعي  الواقع  وتغيري  حتقيقها  أجل  من  تناضل  التي  وقيمها  أهدافها  للحركة 
للوصول إليها. أما الثانية التي ال تقوم أي حركة متميزة ومنظمة من دوهنا أي البنى 
تطورها  وتشرتط   احلركة  ختلق  التي  والسياسية  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 
وتعني آفاق عملها. ويكمل هذان العامالن بعضهام بعضَا كام يتوقف أثر كل واحد 
اجلبهة.  تقدم حقيقي عىل هذه  أي  إحداث  يمكن  معا ال  مل جيتمعا  وإذا  اآلخر.  عىل 
تساهم  رسيعة  ديمقراطية  تغيريات  بإحداث  والسيايس  النظري  النضج  يسمح  فقد 
الفوارق الطبقية أي  يف إعادة تنظيم العالقات االقتصادية واالجتامعية والتقليل من 
يف تغيري الرشوط املوضوعية ملامرسة الديمقراطية. وعىل العكس قد تساهم الظروف 
املوضوعية املفاجئة أو الناشئة من تراكامت بطيئة يف إحداث طفرة فكرية. وهذا يعني 
الديمقراطية ال يمكن أن تتحقق دون حمتوى اجتامعي واقتصادي وثقايف خاص  أن 
هبا.)7( وهبذا الصدد يذكر الدكتور عامر حسن فياض بأن ضعف الطبقة الوسطى يف 
العراق جيعل مقومات وجود واستمرار البناء الديمقراطي ضعيفة وهو ما يضع أمام 
استيطان الديمقراطية الليربالية يف البالد رشطني مها )الوعي( الذي يضطلع به املثقفون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 - المصدر نفسه، ص 31 - 32.

7 - برهان غليون، مصدر سابق، ص 243.
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ورشط احلكم ومؤسساته الديمقراطية املصاغة وفق الصيغة الدستورية الربملانية.
وهناك مقومات عامة مشرتكة أخرى بني أنظمة احلكم الديمقراطية. وهذه قادرة 
حكم.  ونظام  منهجا  الديمقراطية  من  تتخذ  التي  املجتمعات  ثوابت  استيعاب  عىل 

وتتمثل هذه يف أربعة:
تكون  وأن ال  الواقع،  أرض  نصا وروحا وعىل  السلطات  الشعب مصدر  أوهلا، 
هناك بشكل ظاهر أو مبطن وصاية لفرد أو لقلة عىل الشعب أو احتكار للسلطة أو 

الثروة أو النفوذ. 
ومناط  احلقوق  مصدر  واعتبارها  الفاعلة،  املتساوية  الكاملة  املواطنة  ثانيها، 
العرقي أو اجلنيس أو  الديني أو املذهبي أو  الواجبات من دون متييز بسبب االنتامء 
أي اعتبار سيايس أو اجتامعي آخر. ويذكر ماكيفر هبذا الصدد أن مبدأ املواطنة هو 
أهم اكتشاف حتقق يف أوروبا، وبفضله حتولت الرصاعات املدمرة واحلروب األهلية 
بني الشيع الدينية إىل رصاع سلمي.)8( علام إن ميالد مبدأ املواطنة يف الغرب تم بشكل 
امتدت  التي  املتتالية  واالجتامعية  والثقافية  السياسية  الثورات  خالل  من  تدرجيي 
القوى  خمتلف  بني  بالرصاعات  هذه  البناء  عملية  ومتيزت  األقل.  عىل  قرون  ثالثة 
وغريهم.  الدين  ورجال  التجار  مثل  األوروبية،  للمجتمعات  املكونة  املتعارضة 
مشاركة  مساحة  توسيع  إىل  باستمرار  هتدف  تارخيية  حركة  هي  حيث  من  فاملواطنة 
املواطن يف احلياة العامة.)9( وتؤكد جتربة العراق »استحالة نجاح أي هنج يقوم عىل 
االستئثار واإلقصاء والتهميش. كذلك عدم إمكان اقامة دولة القانون واملؤسسات 

من دون اعتامد املواطنة املربأة من أدران التخندق الطائفي«.)10( 
يتم جتسيده يف دستور ديمقراطي ملزم لكل  الذي  املتجدد  التعاقد املجتمعي  ثالثها، 
مواطن، بام فيهم احلاكمون. ويتجىل ذلك املبدأ يف املشاركة الفاعلة للمواطنني يف وضع 
الدستور وتعديله وفقا الحتياجات األجيال املتعاقبة. ويف العادة يوضع الدستور من قبل 
مجعية تأسيسية منتخبة.)11( إن الدستور الديمقراطي ليس مثاليَا وال هو نموذج موحد 
ومراعاته  الديمقراطية  املبادئ  عىل  اعتامده  من  الرغم  عىل  الديمقراطية  الدول  مجيع  يف 
الواقع  يراعي  واجتامعيا  سياسيَا  عقدَا  يكون  أن  جيب  بل  الدستوري  الفقه  لتطورات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 - على خليفة الكواري، »نحو مفهوم جامع للديمقراطية في البلدان العربية«، في الدولة الوطنية المعاصرة وأزمة االندماج والتفكيك، 

ط 1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ص 110 - 113.
9 - مصباح الشيباني، »الثورة العربية الراهنة وتحديات البناء الديمقراطي« شؤون عربية، العدد 147، خريف 2011، ص 149.

10 - الحزب الشيوعي العراقي، وثائق المؤتمر الوطني التاسع، بغداد، 2012، ص 56.
11 - على خليفة الكواري، »نحو مفهوم جامع للديمقراطية في البلدان العربية«، مصدر سابق، ، ص 110 - 113.
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ويأخذ يف االعتبار رضورات التوافق السيايس. فلكل جمتمع ظروفه اخلاصة ومرجعياته 
الثقافية. كام أن لكل مرحلة من مراحل املامرسة الديمقراطية ظروفها اخلاصة ومتطلباهتا. 
والدستور جيب أن يكون حمصلة توافق عىل قواسم مشرتكة من خالل عملية التفاوض 
إدارة  إىل  والساعية  العنف  مصادر  عىل  السيطرة  برضورة  املقتنعة  القوى  بني  السيايس 

أوجه االختالف سلميَا وفق رشعية دستورية حتتكم مجيع األطراف هلا.)12(  
رابعها، الفصل بني السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية وحتقيق التوازن بينها. 
والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  السيام  األخرى.  توقف  أن  سلطة  كل  تستطيع  بحيث 
عند حدودها إذا ما جتاوزت حدود سلطتها القانونية. أما السلطة القضائية فيمكن أن 
يكون دورها أوسع وأقوى يف وجه السلطتني الترشيعية والتنفيذية بالنسبة إىل األوىل عن 
طريق الرقابة عىل دستورية القوانني والثانية عن طريق مراقبة مرشوعية األعامل اإلدارية 
وعندها يتحقق قول مونتسكيو » السلطة توقف السلطة« وهو القائل أيضَا » إذا اجتمعت 
سلطتان أو أكثر يف يد واحدة انعدمت احلرية ولو كانت يف يد الشعب ذاته«. ومل تأخذ 
تتناسب مع  بأنامط   إذ جرى األخذ  السلطات  توزيع  بنمط واحد يف  احلديثة  الدساتري 
الفكر الدستوري السائد يف كل دولة حسب ظروفها السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
وقد حل حمل الفصل التام بني السلطات أشكال أخرى حديثة تقوم عىل فكرة التعاون 
بني السلطات وهي تتفاوت يف أظهار القوة أو التوازن فيام بينها. لكن هذا ال يعني أن 

للجهة القوية سلطة رئاسية عىل السلطات األخرى.)13( 
املدين  املجتمع  ومنظامت  السياسية  األحزاب  داخل  الديمقراطية  ممارسة  خامسها، 
للديمقراطية.  السلطة،  إىل  املحتمل وصوهلا  األحزاب  ملامرسة  بينها. وهي ضامن  وفيام 
يف  واستيعاهبا  املجتمع  يف  الديمقراطية  املامرسة  جتذر  إمكانية  عىل  مؤرش  كذلك  وهي 
الثقافة السياسية قيمة ومعيارا أخالقيا. نظرا ملا توجده هذه األحزاب ومنظامت املجتمع 
إىل  واالحتكام  اآلخر  وقبول  التسامح  قيم  من  تشيعه  وما  مستنري  عام  رأي  من  املدين 
الرقابة عىل  بمامرسة  االنتخابات)14(. وقيام األخرية  الديمقراطية ومنها  املامرسة  نتائج 

السلطات الثالث.
قد ال يكون هناك خالف يف أن وجود األحزاب ومنظامت املجتمع املدين، ليس جمرد 
السيايس  والنضج  الوعي  بمستوى  أوال،  ترتبط  إذ  نوعية.  مسألة  وإنام  عددية،  مسألة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 - علي خليفة الكواري، »مفهوم الديمقراطية المعاصرة«، مصدر سابق، ص 37 - 38.

13 - بشرى العبيدي، »مبدأ الفصل بين السلطات«، الثقافة الجديدة، العدد 321، السنة 2007، ص 54.
14 - على خليفة الكواري، »نحو مفهوم جامع للديمقراطية في البلدان العربية«، مصدر سابق، ص 110 - 113.
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املرحلة  طبيعية  فهم  بمدى  ثانيا،  واملنظامت.  األحزاب  هلذه  والتنظيمي  والفكري 
أي  واخلارجية.  الداخلية  التحديات  خمتلف  إىل  استجابتها  ومدى  للمجتمع  التارخيية 
مدى قدرة هذه القوى عىل إعادة تشكيل بنى املجتمع ومؤسساته السياسية واالجتامعية 
والثقافية التي تضمن تفعيل األسلوب الديمقراطي وفق املعايري الدولية. وثالثا، إعادة 
تأسيس منظومة قيمية وسلوكية حول آليات املشاركة يف السلطة السياسة. كام تنتج عنها 
شبكة من التوازنات والتحالفات اجلديدة بني القوى السياسية حسب تنوع مرجعياهتا 
الفكرية واأليديولوجية)15(. وإذا حتقق ذلك فإنه يضمن نجاح بناء أسس الدولة املدنية 

الديمقراطية.
ويف حالة العراق، وكام حيدد املرشوع الوطني الديمقراطي للحزب الشيوعي العراقي، 
والكتل،  واألحزاب  القوى  بني  سيايس  حتالف  أوسع  لبناء  اجلاد  العمل  األمر  يتطلب 
التي تتوافق عىل املفردات األساسية هلذا املرشوع إلقامة الدولة الديمقراطية الفيدرالية. 
املرتكزات  من  بتخليصها  وتطويرها،  السياسية  العملية  إصالح  يتطلب  وكذلك 
والتوجهات واملامرسات الطائفية، وتوسيع قاعدهتا االجتامعية عرب االنطالق بثبات عىل 
طريق املصاحلة الوطنية، ومعاجلة امللفات وإصدار القوانني األساسية واختاذ اإلجراءات 

ذات العالقة بروح احلرص عىل املصالح العليا للشعب والوطن. 
بعيدًا  األطراف،  مجيع  قبل  من  املتبادلة  والتنازالت  واملرونة  احلوار  أسلوب  واعتامد 
عن لغة التشدد ونزعة التفرد والتحسس املفرط إزاء النقد، وصواًل إىل إعادة بناء وتعزيز 
الوحدة الوطنية وحتقيق التوافقات الوطنية التي تقتضيها ظروف بالدنا الدقيقة. فخالف 
واحلزبية  الطائفية  واالحتقانات  االستقطابات  من  مزيد  إىل  سوى  يقود  ال  النهج  هذا 

الضيقة)16(، التي تنسف أسس بناء الدولة املدنية الديمقراطية.

املعوقات 

بعد سقوط النظام عام 2003، عززت سياسة الواليات املتحدة من االنقسامات 
احلكم عىل هذا األسس، وكأن  تشكيل جملس  إىل  بادرت  عندما  واإلثنية،  الطائفية 
تعرف  ال  وثابتة  متجانسة  وكردية  وشيعية  سنية  كتل  إىل  ينقسم  العراقي  املجتمع 
حركية  قوانني  خيالف  منطق  وهو  داخلها،  والطبقي  والسيايس  االجتامعي  احلراك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15 - مصباح الشيباني، مصدر سابق، ص 148

16 - الحزب الشيوعي العراقي، المشروع الوطني الديمقراطي، بغداد، 2007.
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البنية االجتامعية- االقتصادية ورصاعاهتا يف أي جمتمع دع عنك جمتمع يمر يف طور 
االنتقال إىل احلداثة. 

أثبتت التجارب أن نظاما قائام عىل املحاصصة الطائفية السياسية يؤدي ال حمالة إىل 
ما  والثقافية واالجتامعية، بكل  الفردية واملؤسساتية  خلق حالة طائفية بكل أشكاهلا 
الشخصية  احلياة  تتجاوز  واصطفافات،  وحتيزات  سلوكيات  من  ذلك  عليه  ينطوي 
واخليارات الفردية، لكي تنعكس يف النشاط العام وميادين العمل عىل شكل احتكاكات 

وأحيانا رصاعات قاتلة)17(، وهذا يتجىل بوضوح يف حالة التجربة العراقية.
مطالب  توليد  إىل  يفيض  االجتامعي  التغيري  مستوى  ارتفاع  فإن  آخر،  جانب  من 
يف  يتسبب  مما  اجلديدة،  النظم  إمكانيات  مع  تتناسب  ال  ما  غالبا  جديدة  ومهام 
إحداث مشاكل االندماج التي تكون شديدة احلدة قد تصل إىل املواجهات املسلحة. 
للعودة  خصبة  تربة  يشكل  الذي  األمر  الدولة،  مؤسسات  ضعف  ظل  يف  والسيام 
لصالح  التعددي  الطابع  وتاليش  االستقطاب،  وتبلور  األضيق،  االنتامءات  إىل 
األحادية، ومن ثم حتفيز العنف)18(. لذلك يمكن أن تواجه تلك املجتمعات خرائط 

إثنية ودينية وطائفية جديدة كام يف العراق.         
من  الديمقراطي  الوطني  املرشوع  تبني  يف  للحل  الصحيحة  البداية  تتمثل  إذا 
الديمقراطية  املدنية  الدولة  لبناء  يؤسس  الذي  السياسية،  واألحزاب  القوى  قبل 
خمتلف  بني  االجتامعية  والعدالة  املساواة  بتحقيق  وتلتزم  املواطنة،  تعتمد  التي 
إال  والسياسية.  والقومية  واملذهبية  الدينية  انتامءاهتم  عن  النظر  بغض  العراقيني، 
يمكن  ال  أنه  البعث،  نظام  سقوط  من  سنة  عرشة  اإلحدى  طيلة  تؤكد  التجربة  أن 
الوطني  للمؤمتر  السيايس  التقرير  ذلك  حدد  كام  ديمقراطية-  مدنية  دولة  تبنى  أن 
2012 - يف ظل »ممارسات، تعكس منحى  التاسع للحزب الشيوعي العراقي عام 
والشخصية،  العامة  احلريات  مصادرة  إىل  ويسعى  املختلف،  باآلخر  يضيق  خطريا 
يف انتهاك جيل للدستور ومبادئ حقوق اإلنسان واألعراف واملواثيق الدولية ذات 
املدنية  والقانون  املؤسسات  دولة  إقامة  إىل  الدعوات  مع  يستقيم  ال  وهذا  العالقة. 
الديمقراطية«)19(. كذلك من معوقات بناء هذه الدولة اجلدية كام جاء بنفس التقرير 
»السعي لفرض الرأي الواحد، وتنميط املجتمع وتأطريه وفق طروحات »اإلسالم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17 - صالح النصراوي، »المصالحة والوفاق الوطني في العراق »، السياسة الدولية، العدد 177، تموز| يوليو 2009، ص -248 249.

18 - مي مجيب، »االستبعاد البنيوي: االنتماءات األولية كمدخل للعنف بين الدولة والمجتمع«، السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظرية، 
العدد 193، تموز| يوليو، 2013، ص 9.

19 - الحزب الشيوعي العراقي، وثائق المؤتمر الوطني التاسع، مصدر سابق، ص 33.
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اآلخر،  الرأي  ومصادرة  املختلفة،  باشكاله  الفكري  االرهاب  ومارسة  السيايس«، 
وتشجيع وادامة النزعات الطائفية واملناطقية والعشائرية، عىل حساب مبدأ املواطنة 
بكافة  الديمقراطية  الوطنية  القوى  عاتق  عىل  يضع  وهذا  الوطنية«)20(.  والرشاكة 
مقنعا  وثقافيا  واجتامعيا  بديال سياسيا  تكون  هبا كي  للنهوض  كبرية  مهامًا  مشارهبا 
مستقبله  هتدد  جدية  خماطر  من  العراق  إلنقاذ  الطائفية-اإلثنية،  املحاصصة  لنظام 

ككيان سيايس وكوجود اجتامعي.
ومن جانب آخر، وفيام يتعلق باإلشكاالت التي تواجه النظام الفدرايل وباألخص 
التباين حول الصالحيات بني احلكومة املركزية واألقاليم. فمن اجلدير باإلشارة إىل 
أن هذه اإلشكاالت تكاد تكون سمة النظام الفدرايل حتى يف الدول املتقدمة حيث 
من الصعوبة منع تداخل الصالحيات بشكل تام ولكن يكمن الفرق يف آليات حل 
هذه اإلشكاالت. وهبذا الصدد يذكر محيد جميد موسى، أنه من الرضوري » االنتباه إىل 
أن الفدرالية ال تبنى دفعة واحدة وبقرار فوقي بعيدا عن واقع الظروف املوضوعية. 
ووترية  واحد  بمستوى  لألقاليم  الصالحيات  حتويل  يكون  أن  بالرضورة  وليس 
القدرة االستيعابية للصالحيات )من  املطلوب مراعاة  واحدة وبوقت واحد، وإنام 
حيث توفري البنى التحتية/ الكادر/ وغريها من املستلزمات اللوجستية والبرشية(. 
وهلذا فإن التدرج التصاعدي يف حتويل السلطات والصالحيات رضورة موضوعية 
واألقاليم  االحتادية  السلطات  لصالحيات  املنظمة  العالقات  ملنظومة  السليم  للبناء 
وما بينهام«)21(. وهذا يعني أن بناء النظام الديمقراطي الفدرايل عملية تراكم مستمرة 

وأن أي إشكاالت تربز يف مسرية هذا البناء ال سبيل حللها إال باحلوار فقط.
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20 - المصدر نفسه، ص 33.

21 - حميد مجيد موسى، الثقافة الجديدة، العدد 329 - 330، السنة 2009، ص 145.
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والكتل  والقوى  األحزاب  بني  العراق  أشده سلام وعنفا يف  الرصاع عىل  حيتدم 
املفاهيم  وختلط  الدولة،  بناء  شكل  عىل   2003 عام  النظام  سقوط  منذ  املتنفذة 
واملسميات عن هذا الشكل عن قصد أو بدونه، وقد سامهت يف ذلك طريقة تغيري 
النظام بواسطة االحتالل، حيث افتقد هذا التغيري للمرشوع الوطني الديمقراطي، 
التي  والثغرات   ،2005 عام  أقر  الذي  الدستور  مواد  بعض  ضبابية  وكذلك 
بناًء  األساسية  القضية  هذه  جتاه  مواقفها  تفسري  جهة  كل  حتاول  لذلك  تضمنها، 
عىل مرجعياهتا الفكرية والسياسية ومنحدراهتا الطبقية واالجتامعية. هذه الدراسة 
وعالقتها  بالدولة  املتعلقة  النظرية  املفاهيم  بعض  عىل  الضوء  لتسليط  مسامهة 
باملجتمع يف البلدان النامية، ومعاينة الدولة الفاشلة من حيث املفهوم واملقررات، 
بني  املقارنة  من  نوع  إلنتاج  الديمقراطية  املدنية  الدولة  مقومات  بعض  وتفحص 
الدولتني، لتأكيد أن خيار الدولة املدنية هو املمكن والوحيد إلنقاذ الدولة العراقية 
عليها  مميزاهتا  من  الكثري  تنطبق  التي  الفاشلة  الدولة  صنف  يف  أكثر  االنحدار  من 

حاليا. 
       

نظرية مفاهيم 

تساؤل  من  كتاباته  يف  واملجتمع  الدولة  مقاربة  عند  مغدال  جويل  انطلق 
فتوصل  االستقالل،  بعد  شعوهبا  تطلعات  حتقيق  عن  النامية  الدول  عجز  عن 

الدولة المدنية الديمقراطية
بديل الدولة الفاشلة
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القيادات  عىل  السياسات  وفرض  االجتامعي،  الضبط  عىل  الدولة  قدرة  أن  إىل 
واقع  يفرضه  ما  مقابل  املجتمع،  مواجهة  يف  قوهتا  تدعم  التقليدية  املجتمعية 
الراهن.  الوضع  البقاء واحلفاظ عىل  اعتامد سياسات هدفها  الدولة من  ضعف 
وأكد يف مراجعته للنظرية أن الدولة ليست ذلك الكيان اهلرياركي املوحد، وإنام 
التقليدية  االجتامعية  القوى  يف  التحكم  هبدف  تتكامل  للقوة  عنارص  تتضمن 
التي تتحدى سلطتها. وبالتايل، تتبع الدولة سياسات إدماجية أو إقصائية هبدف 
االستقرار  عدم  ويرتبط  حركتها.  وضبط  االجتامعية،  التكوينات  هذه  مواجهة 
لدى مغدال باختالل عالقات القوة بني الدولة والتكوينات األولية يف املجتمع، 
يف إطار الدولة الضعيفة واملجتمع القوي، حيث ختفق الدولة يف حتقيق الضبط 
االجتامعي، وتقع يف عالقات رصاعية مع املجتمع الذي يبدأ يف تشكيل مؤسسات 
الدولة، فتحاول هذه  النامجة عن ضعف  الفراغ  للدولة، مللء مساحات  موازية 

تعويض ضعفها بمامرسات تعسفية.
هناك نموذج الدولة الفاشلة يف الدول النامية، وتعزى التسمية إىل خصائص 
التي  الطبقية  االنقسامات  هبا  ويقصد  املالك|العامل،  ومنها:  الدول،  هذه 
هذه  أن  إال  واالشرتاكية.  العاملية  األحزاب  بتأسيس  عنها  سياسيا  التعبري  تم 
الفقر  بانتشار  الباردة  احلرب  هناية  عقب  متصاعدا  زمخا  اكتسبت  االنقسامات 
بانقسامات  تتسم  النامية  الدول  يف  املجتمعات  أن  ذلك  عىل  ويرتتب  عامليا. 
األبعاد  ذات  املعقدة  بالتعددية  تتصف  ألهنا  ومتداخلة،  متقاطعة  اجتامعية 
سياسات  إخفاق  إىل  أدى  الذي  األمر  واللغوية،  والدينية،  والطائفية،  اإلثنية، 
وإىل  التعددية،  آثار  لتحييد  االستقالل  بعد  احلاكمة،  النظم  اتبعتها  التي  الصهر 
البلدان  بعض  بوضوح يف  ويتجىل هذا  االجتامعي)1(.   االندماج  إخفاق وظيفة 

العربية التي تشهد نزاعات إثنية ودينية وطائفية مدمرة. 
الواحد؛  النظام  نقل الرصاع يف داخل  التفكيك  الساعية إىل  القوى  تستهدف 
فإحياء اهلويات العرقية يعجل يف زوال الدولة الوطنية لتغليب الكيانات اإلثنية 
املتعددة، وال يدور الرصاع غالبا بني القوى اإلثنية يف شأن خالفات حضارية أو 
يبدو نقل الرصاع  الدولة. وربام  رؤى حداثية، بقدر ما يكون لالستئثار بسلطة 
إىل داخل الدول بعد تفكيكها أمرا ممكنا، وأداته إذكاء العوامل الكامنة إلحداث 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - راجع محمد عبد هللا يونس، »إشكالية االختزال: االتجاهات الجديدة لظاهرة عدم االستقرار داخليا وخارجيا«، السياسة الدولية، ملحق 

اتجاهات نظرية، العدد 197، يوليو 2014، ص 8 - 9.
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وجمتمعاهتا  البلدان  هذه  بعض  نشوء  أن  باعتبار  املحلية،  املجتمعية  التناقضات 
األمر  وجمتمعاهتا،  الدول  بناء  يف  الراسخة  التقليدية  األسس  عىل  قائام  يكن  مل 
بعض  يف  ونقع  املجتمعية،  وتوازناهتا  االجتامعي  نسيجها  ترابط  أضعف  الذي 
سيادة  وعند  طائفية.  أو  دينية  أو  عرقية  أو  قومية  تباينات  عىل  البلدان  هذه 
السياسات  هذه  ُتعد  ال  اآلخر،  إقصاء  يرافقه  ربام  الذي  اإلثنية،  األغلبية  حكم 
هذه  أحد  سيطرة  تنامي  بفعل  تعقيدا  املشكلة  تزيد  ما  بقدر  احلكم،  لنظام  حال 
إىل  السيطرة  هذه  تقود  ما  وغالبا  املدين،  واملجتمع  احلكم  نظام  عىل  التكوينات 
ومنها  النامية  البلدان  من  الكثري  يف  سادت  والتي  االستبداد)2(  حاالت  إحدى 

العربية. البلدان 
االقتصادية.  للبنية  املميزة  املالمح  أقل،  أو  أكثر  االجتامعية،  البنية  تعكس 
وألن االقتصاد يف الدول النامية يتميز بالطابع الثنائي، أي التعايش الغريب أو 
الرأساميل، تكون  اإلنتاج  الرأساميل وأسلوب  قبل  ما  اإلنتاج  الشاذ بني أسلوب 
بنية املجتمع غري متجانسة بشدة. فالقطاعان االقتصاديان املتناقضان مع مميزاهتام 
الرأساميل، يمثالن  الرأساميل والقطاع  ما قبل  القطاع  املختلفة بدرجة كبرية مها، 
إىل  هذا  فيؤدي  بينهام،  فيام  والطرد  اجلذب  قوة  ممارستهام  مع  متعارضني  قطبني 

وجود أصناف ال حتىص من التكوينات االجتامعية.
يف  الوضوح  قلة  مع  يتوافق  الواقع  يف  لكن  يبدو،  ما  عىل  كله  ذلك  يتناقض 
من  سيكون  الواقع،  يف  أيضا.  الطبقي  الوعي  ختلف  وبالتايل  الطبقية،  احلدود 
اخلطأ االستنتاج أن بقاء عدد كبري من مكونات املجتمع ما قبل الرأساميل، أو حتى 
املجتمعات  من  صنف  أمام  جيعلنا  ككل،  املجتمع  يف  نسبيا  الكبرية  حصتها  من 
غري املتاميزة، وبأهنا أكثر جتانسا من املجتمعات املتقدمة. فتعايش القطاعني يشري 
األوروبية،  املجتمعات  بتاريخ  مقارنة  التجانس  عدم  من  تضاهى  ال  درجة  إىل 
متكن  التخلف  من  قرون  يف  جتسد  الذي  الرأساميل  قبل  ما  القطاع  أن  بمعنى 
املتقدمة  الغربية  املجتمعات  يف  بينام  املجتمع،  من  كبرية  قطاعات  يف  البقاء  من 
ظهرت املكونات احلديثة أو باألحرى اجلديدة واألكثر تقدما إىل حيز الوجود، 
بشكل معتاد من داخل املجتمع، من خالل التحول التدرجيي للمجتمع، حيث 
اصطدمت أوال باملكونات القديمة كلها التي ما زالت مسيطرة )ليس متفوقة يف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - سالم توفيق النجفي، أزمة الدولة القومية المعاصرة.. التفكيك واالندماج، في الدولة الوطنية المعاصرة: أزمة االندماج والتفكيك، 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ص 13.
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السلطة.  إىل  الوصول  تتمكن من  أن  قبل  السلطة كذلك(  العدد فحسب بل يف 
من  املزيد  تعمق  نتيجة  اجلديدة،  القوى  نمت  بعدما  ثباهتا  تأكد  السلطة  هذه 
التحوالت يف بنية املجتمع. فكان نشوء »القطاع االجتامعي احلديث« ووصوله 
ثم  أصبح  »التقليدي«، ومن  القطاع  بتحول  ارتباطا وثيقا  السلطة مرتبطني  إىل 
عن  نجمت  العملية  هذه  أن  أي  الطوىل)3(،  اليد  وله  مهيمنا  »احلديث«  القطاع 

تراكامت موضوعية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي والسيايس.
إذن، ظهرت يف الدول النامية عنارص املجتمع احلديث إىل حيز الوجود، كقاعدة 
التدرجيي عن  الذايت الداخيل للمجتمع بواسطة االنفصال  التطور  عامة، ال من 
من  فرضت  لالقتصاد،  اجلديدة  الرأساملية  األشكال  مثل  بل  القديم،  املجتمع 
اخلارج، من دون أن تكون هلا أي عالقة عضوية سابقة، نشأت يف مفاصل بنية 
املجتمع القديم بعيدا عن تدخل البيئة اخلارجية. إن اخرتاق الرأساملية األجنبية، 
الذي أخذ طريقه عموما من خالل أوضاع العدوان االستعامري، عوق التطور 
الطبيعي والتحول للمجتمعات األصلية، جاعال من املتعذر قطعا أن تأخذ هذه 
وهذا  وتطورها)4(،  الداخلية  القوانني  تقررها  بوترية  وتتطور  جمراها  العملية 

ينطبق بدرجة غري قليلة عىل موضوع بحثنا.
هناك فرضية مضموهنا أن يف االقتصاد الريعي لن يكون يف اإلمكان بناء أي 
الديمقراطية  بني  فالتناقضات  عامليا،  عليه  املتعارف  باملعنى  ديمقراطية  جتربة 
واالقتصاد الريعي تناقضات بنيوية وليست عابرة ألهنا تتعلق ببنية الدولة الريعية 
وطبيعتها التي ال تولد املقومات لبناء الديمقراطية. فقد بينت التجربة التارخيية 
الزراعي  اإلنتاجي  لالقتصاد  تدرجيي  تراجع  إىل  يؤدي  الريعي  االقتصاد  أن 
يفيض  الذي  األمر  والصناعيني  الزراعيني  العامل  أمهية  تدين  وإىل  والصناعي، 
والتقدم  التنمية  السرتاتيجية  املساندة  االجتامعية  القوى  ضعف  إىل  موضوعيا 

االجتامعي)5(، ومن ثم ضعف القوى املساندة لبناء دولة مدنية ديمقراطية.     
ارتفاع  فإن  السيايس  النظام  تغري  عنها  ينجم  التي  السياسية  املنعطفات  بعد 
ال  ما  غالبا  جديدة،  ومهام  مطالب  توليد  إىل  يفيض  االجتامعي  التغيري  مستوى 
االندماج  إحداث مشاكل  يتسبب يف  مما  اجلديدة،  النظم  إمكانيات  مع  تتناسب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - Jozsef Nyilas )ed.(,Theory and Practice of Development in The Third World, translated from Hun-
garian )Budapest: 1977(, p. 125.
4 - Nyilas, pp. 125-126.
5 - صالح ياسر، »الريوع النفطية وبناء الديمقراطية - الثنائية المستحيلة«، الثقافة الجديدة، العدد 363، كانون الثاني 2014، ص 39 - 42.
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التي تكون شديدة احلدة قد تصل إىل درجة املواجهات املسلحة. يبقي مثل هذا 
السياسية،  العملية  يف  حقيقي  بشكل  تشارك  ال  رعايا  جمرد  املجتمعات  الوضع 
ال سيام يف ظل ضعف مؤسسات الدولة، األمر الذي يشكل تربة خصبة للعودة 
الطابع  العزلة، وتبلور االستقطاب، وتاليش  إىل االنتامءات األضيق، وتكريس 
تلك  تواجه  قد  لذلك  العنف)6(،  حتفيز  ثم  ومن  األحادية،  لصالح  التعددي 
إثنية، ودينية، وقبلية جديدة. وهذا ينطبق بدرجة غري قليلة  املجتمعات خرائط 
الدولة  لبناء  الديمقراطي  الوطني  املرشوع  غياب  نتيجة  العراق  يف  الوضع  عىل 

بعد تغيري النظام االستبدادي.       
   

مفهوم الدولة الفاشلة

بدأ استخدام مصطلح الدولة الفاشلة أكاديميا يف التسعينيات من القرن املايض، 
الدولة،  فشل  عن  للتعبري   1993 عام  و)رانرت(  )هيلامن(  قدمه  الذي  بالتعريف 
التعريف،  هلذا  ووفقا  خمتلفة.  مستويات  عىل  بوظائفها  القيام  عن  بعجزها  وذلك 
اهنارت  دوال  األوىل  تضم  جمموعات؛  ثالث  إىل  الفاشلة  الدولة  الباحثان  صنف 
فيها املؤسسات احلكومية بالفعل )مثل الصومال(. وجمموعة ثانية تشهد حالة من 
ثالثة تفتقر إىل القدرة عىل اإلدارة  إثيوبيا(. وجمموعة  الرصاع الداخيل احلاد )مثل 
السوفيتي  اإلحتاد  تفكك  عن  الناجتة  اجلمهوريات  وحتديدا  للدولة،  الكفوءة 
املفهوم،  حول  األكاديمي  اجلدل  من  حالة  التعريف  هذا  أثار  وقد  ويوغسالفيا. 
تصنيف  إطار  يف  مجيعا  وضعها  تتيح  الثالث  املجموعات  تلك  بني  الفروق  وهل 
واحد، أم أنه يمكن تصنيفها بأهنا دول ضعيفة أو هشة، أو فاشلة أو غري ذلك من 

االجتهادات التي جعلت املفهوم أكثر غموضا عند أول ظهور له؟
هنا،  لذكرها مجيعا  يتسع ملجال  الفاشلة ال  للدولة  التعريفات  العديد من  هناك 
يمكن من خالهلا استخالص اخلصائص األساسية للدولة التي يمكن أن توصف 
بالفشل وهي: وجود حتديات داخلية حادة هتدد بقاء الدولة ذاهتا، أو بقاء نظامها 
تتمكن  ال  مسلح  رصاع  أو  الشامل،  السيايس  العنف  من  حالة  وجود  السيايس؛ 
احلكم،  بوظائف  للقيام  الدولة  مؤسسات  يف  عجز  وجود  احتوائه؛  من  احلكومة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 -   مي مجيب، »االستبعاد البنيوي: االنتماءات األولية كمدخل للعنف بين الدولة والمجتمع«، السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظرية، 

العدد 193، يوليو 2013، ص 9.
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أو عجزها عن تأمني احلد األدنى من اخلدمات األساسية للمواطنني، مثل النظام، 
احلاكم  النظام  قدرة  يف  تشكك  وجود  إلخ؛  واالستقرار...  والسالم،  واألمن، 
املفهوم من  يعني خلو هذا  اخلارجية. ولكن هذا ال  الدولة يف عالقاهتا  متثيل  عىل 
اإلشكاليات)7(. مع مالحظة أن معظم هذه اخلصائص إن مل تكن مجيعها عىل الرغم 

من اإلشكاليات املثارة بصددها تنطبق عىل حالة الدولة العراقية حاليا.

مقررات فشل الدولة 

إن تعدد وتقاطع اهلويات الفرعية يف املجتمع، وإخفاق الدولة يف أداء وظائفها 
ثقة  لفقدان  يؤديان  االجتامعي،  الصهر  نامذج  فشل  مع  سيام  ال  التعددية،  بإدارة 
املواطن يف الدولة، وارتكانه هلوية مجاعته الفرعية العرقية، أو املذهبية، أو الدينية، 
بام يؤدي لشيوع التعارض يف املصالح املولد للعنف. وتتصاعد حدة هذه املعضلة مع 
تاليش الوالء للدولة واملواطنة، وتصاعد الوالءات القومية، والدينية، واملذهبية، 
والقبلية كتعويض عن الوالء للوطن، وكإطار للحفاظ عىل وجود املواطن وأمنه، 
النفوذ،  مناطق  تقسيم  عىل  تتقاتل  متناحرة  لوحدات  املجتمع  لتفكيك  يؤدي  بام 

والسلطة والثروة.
الدولة،  ضعف  يف  اهلويايت  العنف  معادلة  يف  خطورة  األكثر  البعد  ويتمثل 
وتصاعد أوجه اخللل اهليكيل يف أدائها لوظائفها، أو انحيازها لصالح أحد الفرقاء 
يفقدها  بام  أطرافه،  كأحد  اهلويايت  العنف  دوامة  يف  تتورط  بحيث  املتصارعني، 

رأسامهلا السيايس القائم عىل احلياد املفرتض يف إدارة الرصاعات املجتمعية. 
ويرى )أمارتيا صن( أن اهلوية اجلامعية تقود إىل العنف فقط عندما تقرتن برؤية 
منفردة بامتالك احلقيقية املطلقة، والرؤية املتعالية للذات مقابل األخر، بينام تتوارى 
االنتامءات اإلنسانية املتعددة عىل اتساعها يف خضم تلك الرؤية األحادية. كام أن 
لتهيئة  يؤدي  الذات  عىل  االنغالق  عىل  القائم  العقائدي  البعد  يف  اهلوية  اختزال 
املجال لتأجيج العنف عل أساس اهلوية)8(، كأن تكون قومية أو دينية أو طائفية أو 

مناطقية، وهذا ما نالحظه يف العراق خصوصا بعد سقوط النظام السابق.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 - دالل محمود السيد، متالزمة التدهور: بحثا عن مقاربة نظرية لفشل الدولة في الشرق األوسط، السياسة الدولية، ملحق تحوالت 
إستراتيجية، العدد 208، أبريل 2017، ص 7.

8 - أمارتيا صن، الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي، ترجمة سحر توفيق، عالم المعرفة، الكويت، يونيو 2008، نقال عن مجيب، ص 12.
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إن تفكيك الدولة سيواجه بحالة هالمية الدولة، حيث يصعب معها بناء نظام 
سيايس، وال سيام يف حالة غياب البنى املؤسسية، وتزداد هذه احلالة تعقيدا عندما 
يكون بناء ذلك النظام من خارج الدولة وليس من داخلها. بمعنى آخر، أن دخول 
إحدى  يف  الدولة  تفكيكك  يف  باملسامهة  اجلديدة(  )الرأساملية  خارجية  متغريات 
مراحل تاريخ بنائها كام يف العراق، ليس بالرضورة أن يكون بمقدور تلك القوى 
هذه  تعطي  إذ  املعلنة؛  خطاباهتا  تشري  كام  حداثية،  رأساملية  لغايات  وفقا  إعادهتا 
والديمقراطية  احلرية  مسألة  حول  )مضللة(  خاطئة  دالالت  أحيانا  اخلطابات 
الدولة  مفهوم  غياب  حالة  يف  احتامال  األكثر  إنام  احلديثة،  الدولة  مفاهيم  وسيادة 
الدولة يف  الرئيسة ملكون  املتضمنات  التوازن يف  ومؤسساهتا هو سيادة حالة عدم 
الكتل  افتقاد  نتيجة  العراقية  الدولة  به  أقل تقدير)9(. وهذا ما متر  املنظور يف  املدى 
بكل  احلقة  املواطنة  دولة  املؤسسات  دولة  لبناء  حداثية  رؤية  املتنفذة  السياسية 

والقانونية.       الدستورية  متضمناهتا 
أدت حماوالت فرض الديمقراطية عن طريق االحتالل يف العراق إىل تعقيدات 
التي  الداخلية  ورشوطها  معطياهتا  هلا  الديمقراطي  التحول  فعملية  هلا.  هناية  ال 
يتعني توفريها وإنضاجها، وهو ما يستغرق فرتة زمنية طويلة نسبيا، خاصة يف دولة 
فرتة  وطول  ناحية،  من  والطائفية  والدينية  العرقية  بنيتها  بتنوع  تتسم  العراق  مثل 
بنظام متسلط يف  ناحية أخرى. كام أن جمرد اإلطاحة  فيها من  التسلط واالستبداد 
أحد  إن  الديمقراطي، حيث  التحول  التلقائي يف إحداث  النجاح  يعني  املنطقة ال 
العوامل احلاسمة يف هذا السياق هو مدى نجاح قوة التدخل يف إعادة بناء وهيكلة 
أمر حتكمه  الديمقراطي، وهو  للتحول  األساسية  البنية  الدولة ووضع  مؤسسات 
اعتبارات عديدة، يف مقدمتها األوضاع الداخلية يف العراق)10( وأهداف وغايات 

املحتل األساسية وهنا ينطبق األمر خصوصا عىل الواليات املتحدة األمريكية.
العراق، إال أن ما حتقق عىل  الرغم من كثرة احلديث عن إعادة األعامر يف  عىل 
أرض الواقع حمدود ومتواضع بكل املقاييس. وإذا كان هذا األمر يمكن تفسريه يف 
ضوء األوضاع األمنية، إال أنه ال ينفي حقيقة أن هناك مشكالت ارتبطت بعملية 
متويلها  وعمليات  األعامر،  إعادة  بخطط  يتعلق  ما  وبخاصة  ذاهتا،  األعامر  إعادة 
األوضاع خلفت  العملية. وهذه  املرتبط هبذه  الفساد  ناهيك عن حجم  وإدارهتا، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - النجفي، ص 19 - 20.

10 - عالء عبد الحفيظ، »التحول الديمقراطي في الدول النامية والسالم الدولي«، السياسة الدولية، العدد 18، يوليو 2010، ص 16.
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بناء مؤسسات ديمقراطية)11(  تأكيد عملية  مشكالت وحتديات جديدة تعقد بكل 
املجتمع  وأماين  وطموحات  توجهات  عن  تعبري  أصدق  رشعيا  ومعربة  فاعلة 

العراقي الذي عانى لعقود من تسلط األنظمة املستبدة.
فقد  غليون،  برهان  بحسب  للخالفة  السيايس  اإلسالم  قوى  حنني  خيص  فيام 
هلذه  كان  فام  االستقرار،  وعدم  واخلوف  بالتبعية  العربية  الدولة  ارتباط  ساهم 
الدولة، كام جتسدت بالفعل، أي كدولة القهر واحلزب الواحد واإلحباط، أي دولة 
نفي احلرية وجتديد مفاهيم التمييز واالستعباد، أن تقيض عىل ذكرى اإلمرباطورية 
طابع  وإضفاء  إحيائها  عىل  بالعكس  عملت  ولكنها  القديمة.  اإلسالمية  العربية 
املزدوج عن رشوط  العجز  الوطنية تظهر  الدولة  بقدر ما كانت  مثالية عليها  أكثر 
وثقافيا  واجتامعيا  سياسيا  واحلداثة  اإلنسانية  احلضارة)12(  يف  احلقيقي  االندماج 

وحل مشاكل األمن الداخيل واخلارجي والرد عىل العدوان بأشكاله املختلفة. 
السيايس  املجال  يضع  الدين،  عىل  السلطة  رشعية  بناء  إن  القول  نافلة  ومن 
ويقيض  احلديثة،  الدولة  قوام  عليه  يقوم  الذي  التعاقد  أنواع  من  نوع  أي  خارج 
-حكام- بإخضاعه إىل فئة تستأثر به دون غريها بحجة إنفرادها هبذا احلق الديني. 
كبري من  بفريق  أيضا  يتعلق  فهو  بنظم سياسية معدودة  هنا  يتعلق  األمر  كان  وإذا 
وتطبيق  اإلسالمية  الدولة  بناء  شعار  يف  خُيترص  برناجمه  يكاد  السياسية  املعارضة 
انتقال  أي  الثيوقراطية تصنع عوائق يف وجه  السلطة  كانت  إذا  الرشيعة. وهكذا، 
العوائق  املعارضة يساعدها يف تغذية تلك  الدين، فإن بعضا من  ديمقراطي باسم 
إنتاجها للسبب نفسه! ويف احلالتني، فإن اخلارس األكرب هو إمكانية حتقيق  وإعادة 
انتقال ديمقراطي سلمي يكون حمط توافق)13(عىل املستوى السيايس واالقتصادي 

االجتامعي من قبل مجيع القوى واألحزاب ومنظامت املجتمع املدين.
تثري إشكالية القطيعة والتواصل بني الدولة احلديثة يف العراق والبنية العشائرية 
العراق  العشرية يف  استمرت روح  فقد  اجتامعيا.  بحثا  يكون  أن  قبل  جدال فكريا 
الرئيسة،  املدن  حدود  خارج  هو  بام  االجتامعية  العالقات  يف  نسبيا  التحكم  يف 
التي شهدها  وصمدت باعتبارها رابطة تضامنية، وتعززت يف الظروف السياسية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 - حسنين توفيق إبراهيم، »العوامل الخارجية وتأثيرها في التطور الديمقراطي في الوطن العربي«، في الدولة الوطنية المعاصرة: 

أزمة االندماج والتفكيك، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ص 155. 
12 - راجع برهان غليون، نقد السياسة: الدولة والدين، ط 5، الدار البيضاء| بيروت: المركز الثقافي العربي، 2011، ص 206.

13 - عبد اإلله بلقزيز، »االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي: العوائق والممكنات«، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000، ص 143.
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العراق بعد عام 1980 باندالع احلرب العراقية-اإليرانية، وبشكل خاص حرب 
1991 التي نتجت عن غزو الكويت، حيث تداعى األمن وتقلصت سيطرة  عام 
الدولة لتنكفئ يف بغداد وبعض مراكز املدن، فعادت الدولة لرتعى شيوخ العشائر 
اجتامعية  وظيفة  هلا  رابطة  باعتبارها  القبيلة  تضامن  ولتبعث  البارزة  ووجوهها 
أعيد   ،1991 عام  وبعد  والداخلية.  اخلارجية  املخاطر  عن  الدفاع  يف  وقيمية 
أدوار  وإعطاء  واألنساب،  األصول  عن  والبحث  القبيل  االنتساب  ثقافة  تشكيل 
املنازعات  بفض  تتعلق  قضايا  يف  العشائرية  البنية  داخل  القبائل،  لرؤساء  حمددة 
واخلالفات املحلية، وتشجيع قيادات شابة جديدة يف أن تأخذ دورها داخل النسق 
االجتامعي)14(. وهذا ينطبق عىل ما أطلق عليه الباحث العراقي كريم محزة بـ »ختادم 
الدولة واملشيخة«)15(. وقد تعزز هذا االجتاه أكثر بعد تغيري النظام عام 2003 وما 
أعقبه من اهنيار مؤسسات الدولة أو تراجع دورها وضعف األمن واالستقرار مما 
السياسية  الكتل  عززت  وقد  الوجود.  عىل  للمحافظة  بالعشرية  االحتامء  إىل  أدى 
سياسيا  وتوظيفها  العشائرية  العالقات  استثامر  خالل  من  التوجه  هذا  املتنفذة 
يكاد  بشكل  األصوات  رشاء  خالل  من  والربملانية  املحلية  االنتخابات  يف  للفوز 

يكون علنيا.   
تواجه  أو  الشباب،  مثل  العامة  احلياة  يف  املشاركة  عن  جمتمعية  فئات  حتجم  قد 
إفراز  املرأة. ويف كلتا احلالتني يصبح من الصعوبة  عقبات حتد من مشاركتها مثل 
لتحمل  تأهيلهم  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  واملرأة  الشباب  فمشاركة  قيادية،  كوادر 
الشباب  دور  ضعف  العربية  البلدان  يف  املالحظ  ومن  جمتمعاهتم.  قيادة  مسؤولية 
وعزوفه عن املشاركة، حيث أدى املرياث السيايس إىل غياب االندفاع للمشاركة، 
وهي مشكلة ال تقترص عىل تويل املناصب الرسمية أو املشاركة يف احلياة السياسية 
بأن  منهم  إيامنا  التطوعي،  العمل  ممارسة  عن  البعد  إىل  ذلك  تتعدى  بل  فحسب، 
النهاية  معايري الوالء تسمو عىل معايري الكفاءة واألداء، وهو األمر الذي أدى يف 
فكر  تسطيح  أو  واملجتمعية،  السياسية  املؤسسات  عن  الشابة  النخب  غياب  إىل 
هذه النخب يف حالة انضاممها إىل أي إطار مؤسيس. وينطبق املنطق ذاته عىل املرأة 
التي ال تزال تناضل من أجل احلصول عىل حقوقها، حيث ال تزال الثقافة العربية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 - صباح ياسين، »صحوة العشائر العراقية... خلفيات المشهد: اغتيال الدولة وتغريب المجتمع«، في العراق تحت االحتالل تدمير 

الدولة وتكريس الفوضى،  بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ص 198، 202 - 203. 
15 - للمزيد راجع كريم حمزة، »تاريخ االستخدام السياسي للهوية المحلية العشائرية في العراق: تخادم الدولة والمشيخة«، ُعمران 

للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 19، 2017، ص 89 - 118. 
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حتتوي يف أجزاء منها عىل مثبطات لإلبداع)16( مرتكنة إىل مرجعيات دينية وتقليدية 
ومناطقية والتي تقلص يف النهاية من مساحة مشاركة املرأة بشكل فاعل اجتامعيا 
الدولة،  مؤسسات  يف  وتنفيذية  ترشيعية  عليا  مناصَب  اعتلت  لو  حتى  وسياسيا 
املتنفذة  السياسية  الكتل  يتعامل معظم  العراق واضح يف هذا املجال حيث  ومثال 

وخصوصا اإلسالمية منها مع دور املرأة مللء املناصب املتولدة عن نظام الكوتا.

يف مقومات الدولة املدنية 

)لوك،  عرش  السابع  القرن  من  ابتداء  الغريب  للفكر  األساسية  التوجهات  لعل 
هوبز، كانت، سبينوزا، روسو، فيخته، ... إلخ( كانت تصب يف التفكري يف كيفية 
نزع الطابع املطلق عن السياسة وفصل الالهويت عن السيايس حتى ال يتدثر ويتعلل 
بمبدأ االستلهام  التعاقد )ال  بمبدأ  املجتمع  السياسة وقضايا  به، ثم يف كيفية ربط 
من  االنتقال  أو  والقانون  الترشيع  نطاق  يف  السياسية  القضايا  وإدراج  العلوي( 
املنظور الالهويت السيايس إىل املنظور الترشيعي القانوين، وبالتايل حتويل املرشوعية 
احلي  التاريخ  إىل  أي  األرض،  إىل  السامء  ومن  األسفل  إىل  األعىل  من  الثقافية 
ساهم  وقد  الشعب)17(.  وسيادة  واملواطنة  والقانونية  التمثيلية  بالرشعية  وربطها 
املادية  إىل  استند  التحليل  يف  منهجه  لكن  امليدان،  هذا  يف  كربى  مسامهة  ماركس 
التارخيية وليس إىل التصورات املثالية. ومل متر هذه األفكار من دون مقاومة شديدة 
النهاية انترصت هذه األفكار بعد  من قبل الكنيسة والرشائح املحافظة، ولكن يف 
أن جرت غربلة الرتاث الديني ونقده بمنهج تارخيي، أي نزع الطابع املقدس عنه 
يف  سامهت  كربى  نوعية  نقلة  هذا  مثل  وقد  السياسة.  عن  الدين  حتييد  ثم  ومن 
البنية  يف  ترتسخ  كي  طويل  وقت  إىل  احتاجت  والتي  املدنية  الدولة  أسس  إرساء 

والثقافية.   السياسية واالجتامعية 
والدليل عىل ذلك فقد استغرق ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحلرية يف بريطانيا 
والواليات املتحدة فرتة طويلة قبل إنشاء املؤسسات الديمقراطية. وتوضح دراسة 
ديمقراطية  ملؤسسات  البطيء  البناء  من  عاما  مائة ومخسون  أن  األمريكي  التاريخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16 - داليا رشدي، »اختالل الهياكل: متى تنشأ أزمة القيادة في النظام السياسي؟« السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظرية، العدد 196، 

أبريل 2014، ص 11.
17 - محمد سبيال، »في األسس الفكرية لليبرالية«، قضايا معاصرة، العدد الثاني، ربيع 2017، ص 15.
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ديمقراطي.  شبه  دستور  صياغة  سبقت  قد  عرشة  الثالث  املستعمرات  يف  حملية 
ومر قرن وربع قرن أخرى قبل أن يتم حتقيق ما يمكن أن يطلق عليه »ديمقراطية 
الذين  الذكور  البيض  من  لألقلية  الديمقراطية  كانت  الفرتة  هذه  وطوال  كاملة«. 
كانوا يتمتعون بحق املواطنة)18(، أي كان هناك متييز مؤسسايت جنيس عىل مستوى 

البيض وعنرصي ضد املواطنني السود وامللونني. 
إن ما نشاهده من مرجعية ليربالية عقائدية، ومنها احلريات الفردية، االجتامعية 
منها واالقتصادية يف ممارسة الغرب وامتداداته احلضارية للديمقراطية أحيانا، هي 
جمتمعات  يف  احلديث  العرص  يف  تطورت  الديمقراطية  أن  إىل  تعود  تارخيية  مسألة 
ذات مرجعية ليربالية، األمر الذي جعل املامرسة الديمقراطية يف هذه الدول تتأثر 
باختيارات وعقائد املجتمعات التي نشأت فيها، ولذلك فإنه من الطبيعي أيضا أن 
التي  األخرى  املجتمعات  وعقائد  باختيارات  الديمقراطية  املامرسة  مرجعية  تتأثر 

تنتقل اليوم إىل نظم حكم ديمقراطي.
وإذا كانت للمجتمعات تفضيالهتا، فإن نظام احلكم الديمقراطي له بالرضورة 
يقوم  أن  االستبداد  تفكيك  يريد  شعب  لكل  بد  ال  فإنه  ولذلك  أيضا،  مقوماته 
مفكروه وقادته السياسيون بإجراء مقاربات جوهرية تزيل التعارض بني ما يسمى 
بالرتكيز عىل جوهر  الديمقراطي، وذلك  احلكم  نظام  ثوابت جمتمعهم ومقومات 
املرتاكمة  التارخيية)19(  املامرسة  شوائب  من  منهام  بكل  علق  ما  إزالة  بعد  منهام  كل 
نتيجة قرون من هيمنة الثقافة الدينية الرتاثية النصية املحافظة دون أن ختضع للنقد 
املنهجي التارخيي لرتك ما بات يف عداد الرتاث امليت الذي ال يواكب تطور احلياة 

ومستجداهتا. 
من املقومات الرئيسة لبناء الدولة املدنية الديمقراطية وجود املجتمع املدين الذي 
ديمقراطية  توجد  وال  واملجتمعي.  السيايس  النظام  أعمدة  أحد  بمؤسساته  يعد 
خدمة  عىل  يقترص  ال  الدور  وهذا  املؤسسات،  هلذه  فعال  دور  بدون  حقيقية 
املجتمع فحسب، بل يتعدى ذلك إىل إفراز الكوادر القيادية وتدريبها عىل القيادة، 
ليصبح املجتمع املدين املخزن الذي ال ينضب للقيادات اجلديدة، واملصدر املتجدد 
إلمداد املجتمع هبم. إال أن هذا الدور، بالرغم من أمهيته، مل يتم االهتامم به بالقدر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18 - عبد الحفيظ، ص 16.

19 - علي خليفة الكواري، »نحو مفهوم جامع للديمقراطية في البلدان العربية«، في الدولة الوطنية المعاصرة: أزمة االندماج والتفكيك، 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ص 103 - 104. 
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االنتفاضات  قبل مرحلة  كان سائدا  الذي  السلبي  السيايس  املناخ  الكايف، يف ظل 
عرقلت  التي  القانونية  القيود  ذلك  عىل  ساعد  وقد  العربية.  البلدان  يف  الشعبية 
حركة هذه املؤسسات، ما جعل بعضها يدخل يف معركة مع النظم احلاكمة إلثبات 
تركز  إىل   األمر  هناية  أدى هذا يف  وقد  اخلنوع.  إىل  اآلخر  البعض  واجته  رشعيته، 
الذي  األمر  وهو  واحلقوقي،  اخلريي  اجلانب  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات  مهام 
هبا  املنوط  املهام  عىل  أخرى  أو  بصورة  انعكست  اهلشاشة  من  نوعا  عليها  أضفى 
اسُتغلت عىل نطاق واسع من قبل احلركات  املؤسسات  أن هذه  تنفيذها)20(، علام 
وسط  خصوصا  االجتامعية  قاعدهتا  لتوسيع  إليها  املشار  النشاطات  يف  اإلسالمية 

الفقرية. الفئات 
بحسباهنا  ومؤرشاهتا،  االجتامعية  العدالة  عن  احلديث  املفكرين  من  كثري  تبنى 
من  عدد  وثمة  املجتمع.  داخل  حتقيقه  الديمقراطي  النظام  يتوخى  أسمى،  هدفا 
املؤرشات املهمة الدالة عىل مدى حتقق العدالة االجتامعية منها: املساواة يف توزيع 
والنوع.  واملهنة،  واالقتصادي،  االجتامعي  كالوضع  تصنيفات  عىل  بناء  الدخل، 
والنامية، عىل حد سواء،  املتقدمة  الدول  ففي  العمل؛  توزيع فرص  واملساواة  يف 
صار توزيع فرص العمل هو املحدد األسايس لتوزيع الدخل، وهو املؤرش الرئيس 
للعدالة االجتامعية. واملساواة يف حق وإمكانية احلصول عىل املعرفة، وهي ما يتعلق 
املؤسسات  يف  التعليم  بجودة  يتعلق  وما  واجلامعات،  املدارس  دخول  بمعدالت 
عىل  ومؤرش  العمل  عىل  احلصول  مصدر  التعليم  بحسبان  املختلفة،  واملناطق 
االجتامعي،  واألمن  الصحية،  اخلدمات  توزيع  يف  واملساواة  االجتامعي.  احلراك 
املدنية  املشاركة  فرص  يف  واملساواة  اخلدمات.  هذه  وجودة  اآلمنة،  البيئة  وتوفري 
والسياسية، فطريقة تنظيم السلطة وتوزيعها بني مؤسسات املجتمع املختلفة تؤثر 
يف كيفية رؤية املواطنني، وإجياد مكاهنم يف السلم االجتامعي، ومؤرش عىل العدالة 

االجتامعية وجودا وعدما.
غري أنه من املهم اإلشارة إىل أن العدالة االجتامعية ال تعني املساواة املطلقة، أي 
أهنا ال تعني املساواة احلسابية يف حصص أفراد املجتمع من الدخل أو الثروة. فمن 
والقدرات  الفروق  مع  بالتوافق  احلصص،  هذه  يف  فروق  هناك  تكون  أن  الوارد 
الدخل  يف  الناس  بني  مساواة  الال  تكون  أن  املهم  من  أنه  بيد  الناس.  بني  الفردية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 - رشدي، ص 10.
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االستغالل  عن  بعيدة  معايري  وفق  تتحدد  أهنا  بمعنى  اجتامعيا،  مقبولة  الثروة  أو 
ال  ما  وهذا  معينة.  مرحلة  يف  األقل  عىل  اجتامعيا)21(،  عليها  ومتوافق  والظلم، 
نالحظه مثال يف العراق، حيث اتسعت الفجوة بني الثراء والفقر لذلك انعكست 
يف اتساع نطاق االستياء الشعبي، وترسخ الفساد املايل واإلداري يف مجيع مفاصل 
الدولة، ويف هذه احلالة ال يمكن احلديث عن العدالة االجتامعية مع ارتفاع معدل 

الفقر وتفيش وباء الفساد بمختلف تالوينه.               
فيام يتعلق باجلدل الدائر يف األوساط السياسية واألكاديمية حول طبيعية التغيري 
الديمقراطي يف العامل العريب، وحدود دور كل من العوامل الداخلية واخلارجية يف 
هذه العملية. وبالرغم من أن هذه اإلشكالية ليست جديدة، إال أهنا اكتسب زمخا 
األوساط  يف  عريض  تيار  فربز   ،2001 سبتمرب  أيلول|   11 هجامت  عقب  كبريا 
السياسية واألكاديمية األمريكية راح يؤكد أن سياسات وممارسات النظم التسلطية 
لتفريخ  مالئمة  بيئات  خلق  عن  املسؤولة  هي  األوسط  الرشق  يف  االستبدادية 
والغرب  املتحدة،  الواليات  يناصبون  الذين  اإلسالميني  واإلرهابيني  املتطرفني 
مدخال  يمثل  املنطقة  هذه  يف  الديمقراطية  حتقيق  فإن  ثم  ومن  العداء،  عموما، 
أساسيا ملحارصة مجاعات التطرف والعنف واإلرهاب وجتفيف منابعها)22(. طبعا 
الدول  يمثل احلقيقية كاملة، فكام هو معروف فقد رعت ودعمت  الطرح ال  هذا 
الغربية خصوصا الواليات املتحدة األنظمة املستبدة، واستثمرت التطرف الديني 
احلرب  فرتة  يف  خصوصا  الشيوعية«  »احتواء  بـ  املسامة  سياستها  ضمن  لتوظفه 
الباردة وما دعم التطرف الديني يف أفغانستان وغض النظر عنه يف عدد من الدول 

إال أحد أبرز األمثلة عىل هذه السياسة.       
الرئيس )جورج  املتشددين يف عهد  القوميني  أن  هو  االجتاه،  هذا  آخر يف  دليل 
ليس إلقامة جنة عدن  العراق  املتحدة يف  الواليات  انشغال  إن  رأوا  دبليو بوش( 
املتمردين اإلرهابيني. ونموذجهم يف ذلك أفغانستان.  للديمقراطية ولكن هلزيمة 
لوضع  مرؤوسيه  لدفع  األويل  والفشل  بلد  بناء  لفكرة  الطويل  بوش  ازدراء  لكن 
خطة إلعادة بناء العراق كل ذلك جعله يقع يف خانة القوميني املتشددين)23(، أي مل 

يعد بناء نظام ديمقراطي يف العراق من أولوياته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتجاهات  ملحق  الدولية،  السياسة  االنتقالي«،  والعنف  االجتماعية  العدالة  غياب  بين  االرتباط  البديلة:  »السيطرة  - حسن سالمة،   21
نظرية، العدد 193، يوليو 2013، ص 16.

22 - إبراهيم، ص 145. 
23 - مجموعة من الباحثين، دراسات اجتماعية-اقتصادية معاصرة، ترجمة هاشم نعمة فياض، ط 1، بغداد: دار الرواد، 2015، ص 52.
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استنتاجات

- قادت التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي أعقبت تغيري النظام 
املرشوع  افتقدت  والتي  والثروة  السلطة  عىل  املتنفذة  الكتل  ورصاع   ،2003 عام 
باألدبيات  عليه  ُيطلق  ما  إنتاج  إىل  العراقية  الدولة  لبناء  الديمقراطي  الوطني 

الفاشلة. بالدولة  السياسية 
- ال سبيل لوقف انحدار الدولة العراقية أكثر يف هذا الصنف من الدولة دون 
تكون  املواطنة،  تعتمد  إحتادية  ديمقراطية  مدنية  دولة  أسس  لبناء  واضحة  رؤية 
بدايتها القطيعة التامة مع نظام املحاصصة الطائفية-اإلثنية املنتج املستمر لألزمات 

والفشل.
األحادي  الريعي  االقتصاد  من  حتول  الديمقراطي  التحول  يرافق  أن  بد  ال   -
التحول  إنتاجي متنوع زراعي صناعي، ألن ذلك سيعزز هذا  اقتصاد  اجلانب إىل 

وسياسيا. اجتامعيا 
املدنية،  الدولة  لبناء  تتوق  املنظمة  غري  اجلامهري  من  واسعة  قطاعات  هناك   -
لكن خلط املفاهيم واملسميات بصددها عن قصد والذي تتبناه القوى اإلسالمية 
تقبل  لذلك هناك رضورة موضوعية ال  الضبابية حول  مفهومها،  نوعا من  خيلق 
التوجهات  ذات  والشخصيات  واألحزاب  القوى  مجيع  ينسق  أن  وهي  التأجيل 
املدنية الديمقراطية جهودها يف سبيل خلق حتالف واسع لتغيري موازين القوى يف 

االنتخابات القادمة ولو نسبيا. 



111

املراجع

1 - العربية
- أمارتيا صن، اهلوية والعنف: وهم املصري احلتمي، ترمجة سحر توفيق، عامل املعرفة، الكويت، يونيو 2008، 

نقال عن جميب.
- برهان غليون، نقد السياسة: الدولة والدين، ط 5، الدار البيضاء| بريوت: املركز الثقايف العريب، 2011.

- حسن سالمة، »السيطرة البديلة: االرتباط بني غياب العدالة االجتامعية والعنف االنتقايل«، السياسة الدولية، 
ملحق اجتاهات نظرية، العدد 193، يوليو 2013.

- حسنني توفيق إبراهيم، »العوامل اخلارجية وتأثريها يف التطور الديمقراطي يف الوطن العريب«، يف الدولة 
الوطنية املعارصة: أزمة االندماج والتفكيك، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008.

- داليا رشدي، »اختالل اهلياكل: متى تنشأ أزمة القيادة يف النظام السيايس؟« السياسة الدولية، ملحق اجتاهات 
نظرية، العدد 196، أبريل 2014.

- دالل حممود السيد، ))متالزمة التدهور: بحثا عن مقاربة نظرية لفشل الدولة يف الرشق األوسط(( ، السياسة 
الدولية، ملحق حتوالت إسرتاتيجية، العدد 208، أبريل 2017.

- سامل توفيق النجفي، أزمة الدولة القومية املعارصة.. التفكيك واالندماج، يف الدولة الوطنية املعارصة: أزمة 
االندماج والتفكيك، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008.

- صالح يارس، »الريوع النفطية وبناء الديمقراطية - الثنائية املستحيلة«، الثقافة اجلديدة، العدد 363، كانون 
الثاين 2014.

- صباح ياسني، »صحوة العشائر العراقية... خلفيات املشهد: اغتيال الدولة وتغريب املجتمع«، يف العراق 
حتت االحتالل تدمري الدولة وتكريس الفوىض، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008.

- عبد اإلله بلقزيز، »االنتقال الديمقراطي يف الوطن العريب: العوائق واملمكنات«، يف املسألة الديمقراطية يف 
الوطن العريب، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000.

- عالء عبد احلفيظ، »التحول الديمقراطي يف الدول النامية والسالم الدويل«، السياسة الدولية، العدد 181، 
يوليو 2010.

- عيل خليفة الكواري، »نحو مفهوم جامع للديمقراطية يف البلدان العربية«، يف الدولة الوطنية املعارصة: أزمة 
االندماج والتفكيك، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008.

واملشيخة«،  الدولة  ختادم  العراق:  يف  العشائرية  املحلية  للهوية  السيايس  االستخدام  »تاريخ  محزة،  كريم   -
ُعمران للعلوم االجتامعية واإلنسانية، العدد 19، 2017.

- جمموعة من الباحثني، دراسات اجتامعية-اقتصادية معارصة، ترمجة هاشم نعمة فياض، ط 1، بغداد: دار 
الرواد، 2015.

- حممد سبيال، »يف األسس الفكرية لليربالية«، قضايا معارصة، العدد الثاين، ربيع 2017.
- حممد عبد اهلل يونس، »إشكالية االختزال: االجتاهات اجلديدة لظاهرة عدم االستقرار داخليا وخارجيا«، 

السياسة الدولية، ملحق اجتاهات نظرية، العدد 197، يوليو 2014.
- مي جميب، »االستبعاد البنيوي: االنتامءات األولية كمدخل للعنف بني الدولة واملجتمع«، السياسة الدولية، 

ملحق اجتاهات نظرية، العدد 193، يوليو 2013.



112

2 - األجنبية

- Jozsef Nyilas )ed.(,Theory and Practice of Development in The Third World, 
translated from Hungarian, Budapest: Akademiai Kiado, 1977.    

2017، وجرت مراجعتها  الثاين| نوفمرب  394، ترشين  العدد  »الثقافة اجلديدة«،  الدراسة يف جملة  • نرشت 
وإضافة املراجع اخلتامية هلا.



113

السياسية  واألحزاب  القوى  اهتاممات  من  مهام،  حيزًا  الفدرالية،  مسألة  حتتل 
برزت  وقد  العراقي.  العام  الرأي  وكذلك  الفكرية،  ومرجعياهتا  مشارهبا،  شتى  عىل 
جزءًا  وأصبحت  السياسية،  العملية  يف  والسري   ،2003 عام  النظام،  تغيري  بعد  بقوة، 
أو  الطرف  املكاسب هلذا  العراقية، وحتقيق  الدولة  بناء  إعادة  الدائر حول  من الرصاع 
املفهوم  مستوى  عىل  وضوح  وعدم  تشوش  هناك  ويبدو  اجلديد.  البناء  هذا  يف  ذاك 
 - فقط  العام  الرأي  صعيد  عىل  ال  الفيدرالية  األقاليم  هبا  تتمتع  التي  والصالحيات 
الثقافة السياسية يف العامل بفعل سياسات النظام السابق- بل  والذي كان معزوال عن 
عىل صعيد القوى واألحزاب السياسية ونخبها. ومن هنا تأيت أمهية احلاجة للمزيد من 
عىل  وتطورها سواء  تطبيقها  ومسرية  الفدرالية  مفهوم  لفهم  حماولة  يف  املعمق  البحث 
أشكال  أحد  الفدرالية  تعد  حيث  العراق  أو  النامية  أو  املتقدمة  الدول  جتربة  مستوى 

حل القضية القومية يف ظروفه الراهنة. 

املفهوم

يرد العديد من التعريفات للفدرالية رغم أهنا متشابكة إىل حد ما لكل من الكتاب: 
الفدرالية  تتضمن  زيبالت  إىل   بالنسبة  كيليمن  و  كايروس  دياز-  ويبلس،  زيبالت، 
رسمية  غري  أو  رسمية  مشاركة   )1( تتجزأ:  ال  مؤسساتية  دستورية  ميزات  ثالث   «
للحكومات املحلية يف عملية صنع القرار عىل مستوى احلكومات الوطنية: )2( حرية 
الترصف باملالية العامة عىل املستوى املحيل و: )3( اإلدارة الذاتية للحكومات املحلية«. 

الفدرالية : المفهوم والتطبيق
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عىل العكس من هذا التعريف ذي األجزاء الثالثة يركز ويبلس  ودياز- كايروس عىل 
كانت  إذا  فدراليا  البلد  يكون  ويبلس  إىل  بالنسبة  فقط.  وكافيني  رضوريني  رشطيني  
هبا.  خاصًا  ترشيعيًا  جملسًا  متلك   )2( و:  وطني  ترشيعي  جملس  يف  ممثلة   )1( مناطقه: 
ويركز دياز- كايروس عىل رشطني خمتلفني متاما: )1( جيب أن تنبثق السلطة التنفيذية 
لإلقليم من خالل االنتخابات التي جترى بشكل مستقل عن السلطة الوطنية و: )2( 
جيب أن تتمتع األقاليم بسلطة مالية أصيلة. ونظرًا لرتكيزه عىل الفاعل غري التابع لدولة، 
الواقع  ففي  ؛  احتادية  الدولة  الذي جيعل  ما  كيليمن  يعرف  األورويب، ال  اإلحتاد  وهو 
مبدأ  »دمج  عدم  علينا  جيب  بأنه  تشري  دراسته  انطالق  يف  الرئيسية  النقاط  من  واحدة 
عمودي  »توزيع  جمرد  تتطلب  الفدرالية  بأن  بالقول  الفدرالية«.  الدولة  مع  الفدرالية 
أقل  تعريفا  كيليمن  يقدم  لذا  املحلية«،  واحلكومات  املركزية  احلكومات  بني  للسلطة 

حتديدا بالنسبة إىل الكتاب األربعة.)1( 
»الدولة  مصطلح  أدخل  من  أول   1977 عام  كوكبرين  كانت  آخر  جانب  ومن 
السياسية يف  املامرسات  الفكر، وذلك من خالل بحث أجرته عىل  ميدان  إىل  املحلية« 
حقيقة  عىل  لتؤكد  املصطلح  هذا  استخدمت  ولقد  لندن.  مدينة  ضواحي  من  واحدة 
مؤداها أن احلكم املحيل الذي تصدت لدراسته يمثل جزءًا مكماًل للدولة الرأساملية. 
املحلية  الدولة  تربز  حيث  الدولة،  عن  املاركسية  النظرية  التحليل  يف  استخدمت  وقد 
من خالل ما تؤديه من مهام وأنشطة، خاصة يف تواصل »اإلنتاج االجتامعي« بمعنى 
أن الدولة املحلية هي األداة التي تتمكن الطبقة احلاكمة من خالهلا من اإلرشاف عىل 
رأس  عىل  بالفائدة  األمر  هناية  يف  يعود  بام  والبيوت،  لألرس  االجتامعية  االحتياجات 
من  »متدرج  ألنه  التنظري  هذا  ينتقدان  وجودوين  دنكان  من  كال  أن  عىل  نفسه.  املال 
أعىل إىل أسفل« يف رؤية أحادية. ولذا يتساءالن: إذا كان األمر كذلك، فلم إذن نجد 
هي  املحلية  الدولة  دامت  ما  املحلية،  والوحدات  املركز  بني  التوتر  من  طوياًل  تارخيًا 

بالدرجة األوىل جمرد وكيل للسلطة املركزية؟
أما سوندرز فقد طور رؤية كوكبرين ليبلور نظرية عن »ثنائية الدولة« حيث تعمل 
متاميزين:  سياقني  يف  اآلخر  املستوى  عىل  املحلية  والدولة  العام،  املستوى  عىل  الدولة 
ففي املركز نجد سياسية الطبقة احلاكمة وقوامها قضايا اإلنتاج، أما يف الدولة املحلية 
التوتر  قيام  من  إذن  مفر  فال  الطبقية.  الفوارق  االستهالك عرب  احلد من  فنجد سياسة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Kent Eaton. »Federalism in Europe and Latin America, Conceptualization, Causes and Conse-
quences«, World Politics. 60.July 2008. p.671.
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الشديد: فمن  بالنقد  أيضًا  الرأي قد قوبل  املركزي واملحيل. ولكن هذا  بني املستويني 
نجد  املستويني  من  كل  ففي  القسمة،  هذه  يعزز  ما  نجد  أن  يصعب  العملية  الناحية 
غري  »الثنائية«  النظرية  هذه  تصبح  هنا  ومن  متالزمة.  واالستهالك  اإلنتاج  قضايا 

تارخيية، والبد من البحث عن رؤية أكثر رحابة للدولة املحلية.)2( 
الظروف  تباين  إىل  يعود  أن  يمكن  التعاريف  يف  التباين  هذا  أن  نالحظ  هنا  ومن 
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والتارخيية والثقافية حلاالت الدول املدروسة، ويف 
الصيغ  أفضل  عن  والتجريبي  النظري  البحث  جمال  يف  غنى  يشكل  فإنه  األحول  كل 
لبناء األنظمة الفدرالية أو إعادة النظر يف تشكيالهتا ومؤسساهتا التي ال تالئم الواقع 

امللموس هبدف تطويرها.
ومن ناحية القانون الدويل هناك فرق مهم بني الدولة الكونفدرالية والدولة الفدرالية 
ففي حني حتتفظ الدولة الداخلة يف الكونفدرالية  بشخصيتها الدولية مع قيامها بإنشاء 
هيئة تقوم بتنسيق بعض مظاهر سياستها العامة والدفاع عن مصاحلها املشرتكة، نجد 
أعضاء  عىل  العليا  السلطة  تبارش  حكومة  هلا  واحدة  دولة  تعترب  الفدرالية  الدولة  أن 
إال  هلا  املنشئ  الدويل  العهد  تعديل  جيوز  ال  حيث  األوىل  الدولة  وخالف  اإلحتاد. 
املخالف حق االنسحاب  العضو  أو عىل األقل يعطي  الدول األعضاء،  بموافقة مجيع 
منه، نجد يف الدولة الفدرالية أنه جيوز تعديل وثيقة اإلحتاد ) وهي أصاًل تأخذ شكاًل 
دستوريًا( باألغلبية العادية ألصوات األقاليم أو بأغلبية خاصة دون أن يكون لإلقليم 
انتشارًا عىل مستوى  أكثر  الفدرالية  األنظمة  نرى  لذلك  االنسحاب.)3(  املخالف حق 

العامل  بام ال يقاس مقارنة باألنظمة الكونفدرالية.

مسرية األنظمة الفدرالية

نحاول إلقاء نظرة فاحصة عىل األنظمة الفدرالية يف العامل للتوقف عىل صريورة 
التطور الذي رافقها ال هبدف استنساخ ما طبق ولكن للتعرف عىل تعقد مساراهتا 
وألهنا عملية سياسية، اجتامعية، اقتصادية، قانونية، ونفسية، فهي خاضعة للتطور، 
عرب الزمن، ويندر أن نجد نظاما فدراليا مل تواجهه الصعوبات يف التطبيق حتى يف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - بيتر تيلور وكولن فلنت، الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر، الجزء الثاني، ترجمة عبد السالم رضوان وإسحاق عبيد، عالم المعرفة 

283، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 2002، ص 171 - 172.
3 - محمد عزيز شكري، مدخل إلى القانون الدولي العام، دمشق، جامعة دمشق، 1981 - 1982، ص 94.
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األنظمة التي قطعت شوطا كبريا يف إرساء دعائم املؤسسات الديمقراطية، فكيف 
ببلدان ال عهد هلا بالديمقراطية مثل العراق. أقول هذا بقصد اإلشارة إىل رضورة 
الصرب يف التعامل والتعاطي مع هكذا موضوع وينبغي عدم التطري واختاذ مواقف 
قطعية بعدم صالحية الفدرالية أو عدم صالحية هذا النموذج أو ذاك من الفدرالية 

يف واقع العراق.    
من الناحية التارخيية، يف عرص دويالت املدن اإلغريقية أسس عدد من االحتادات 
أو التحالفات. بعض املؤرخني يصفها بأهنا كانت متثل فدراليات. وذهب برياستد 
الواقع  الصغرية جدَا. لكن يف  املتحدة  الواليات  نوعا من  أبعد من ذلك بوصفها 
نحن نعرف القليل جدًا عن بنيتها الدستورية ليمكن بالتايل متييزها عن التحالفات 
األخرى. ويف أوروبا يف العصور الوسطى ظهر نوع آخر من االحتادات كاحتادات 
أكثر. هذه  املعروفة  السويرسية  أملانيا والكانتونات  املدن مثل هانسياتيك يف شامل 
أن  ساوير  يقول  احلديث؟  الفدرايل  للنظام  أساسية  مالمح  اعتبارها  يمكن  هل 
أن  حيث  األمريكية.  املتحدة  الواليات  كانت  حديثة  حقيقية  فدرالية  دولة  أول 
يف  متحمسة  كلها  تكن  مل  بريطانيا  من  استقالهلا  عىل  توا  حصلت  التي  الواليات 
النظام  البداية للتخيل عن سيادهتا إىل سلطة أخرى. ولرشح كيف جيب أن يعمل 
ونرش  كتب  اجلديد  الدستور  بقبول  نيويورك  احلاسمة  الوالية  وإقناع  الفدرايل 
ثالثة من اآلباء املؤسسني هم الكسندر هاملتون وجيمس ماديسون وجون جاي 
جمموعة من املقاالت التي أصبحت تعرف بالفدرايل. ومن ذلك الوقت، أعتربها 
األمريكيون كنوع من اإلنجيل الفدرايل. لكن تبقى احلقيقة بأن النظرية السياسية 
للفدرالية بدأت مع هذه املقاالت. حيث لعب هؤالء الثالثة دورًا رئيسيًا يف تطور 
األفكار الفدرالية.)4( وهكذا نرى أن تبني الكونفدرالية يف البداية ومن ثم التحول 
الوقوف  عىل  قادرة  قوة  ببناء  متثل  موضوعي  لواقع  استجابة  كان  الفدرالية  نحو 
أمام القوى األوروبية االستعامرية ورغبة هذه الواليات بانتزاع استقالهلا السيايس 

من هذه القوى.        
أعدادها  كانت  لكن  العامل  الفدرالية عرب  األنظمة  من  العديد  ذلك  بعد  قامت  لقد 
القرن  هناية  يف  املركزي  النظام  إىل  الفدرايل  النظام  من  حتولت  كولومبيا،  فمثاًل  قليلة 
العرشين. وكان  القرن  الفدرايل يف هناية  النظام  إىل  التاسع عرش، وبعد ذلك، عادت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - McMinn W.G., National and Federalism in Australia, Oxford University Press, 1994, pp. 44-45.
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1922 قد مثل واحدة من التجارب اهلامة يف هذا املضامر  قيام اإلحتاد السوفيتي عام 
رغم فشلها فيام بعد ولكن هذه التجربة مل تدرس يف حينها بعمق يف الغرب عىل اعتبار 
مشغوال   الغريب  الفكر  كان  ذلك  إىل  إضافة  البلد  هذا  يف  األهم  التجربة  متثل  ال  أهنا 
عدم  وإلثبات  عيوبه  وتضخيم  إلبراز  وممارسة  كفكر  االشرتاكي  للنظام  للتصدي 

صالحيته. 
كان اإلحتاد السوفيتي يستطيع أن ينجو من خسارة بعض اجلمهوريات الصغرية مثل 
مجهوريات البلطيق والقفقاس ومولدافيا. لكن غياب التعامل احلاذق معها سوية مع 
تفاقم األزمة االقتصادية، شجع مجهوريات أخرى أكرب مثل أوكرانيا عىل االبتعاد عن 
بني  كثريًا يف صياغة عالقة دستورية جديدة  تأخر  أن غورباتشوف  ريب  املركز. وال 
فبدت  جتاوزها  قد  الوضع  كان  تنازالت،  لتقديم  مستعدًا  كان  وحني  اجلمهوريات. 
أيضًا  نفسه  الرويس  اإلحتاد  إعالن  كان  كذلك  ومرفوضة.  متأخرة  التنازالت  تلك 
مجهورية ذات سيادة عاماًل حاساًم يف اهنيار اإلحتاد. فعندما أعلن إقليم هبذه املساحة 
أوكرنيا  فسارت  اإلحتاد،  يف  األخرى  األقاليم  بقاء  من  جدوى  هناك  تكن  مل  سيادته 
مصاحلها  ضد  كان  ذلك  أن  من  الرغم  عىل  أعقابه  يف  السوفيتية  وآسيا  وبيلوروسيا 

بالكامل.)5(
وتزايدت األنظمة الفدرالية بعد احلرب العاملية الثانية وأهم نظام فدرايل ظهر بعد 
هذه الفرتة هو أملانيا االحتادية حيث كانت هناك رغبة قوية من قبل احللفاء يف أن ال 

تبقى أملانيا دولة مركزية موحدة خشية ظهورها من جديد كقوة هتدد السلم. 
النزاعات  الباردة، فإن زيادة حدوث وقسوة  التي تلت هناية احلرب  يف السنوات، 
كإسرتاتيجية  الفدرالية،  يف  املصلحة  عمقت  األهلية،  واحلروب  املسلحة،  الداخلية 
عىل  الداخيل  النزاع  يتفوق  وعندما  واإلثنية.  اإلقليمية  اخلالفات  لتسوية  مؤسساتية 
النزاع بني الدول، كمصدر أكثر شيوعا للعنف السيايس، تصبح الفدرالية خيارًا مهاًم 
تستطيع  التي  املؤسسات  هندسة  عن  يبحثون  الذين  ألولئك  بالنسبة  اليوم  عامل  يف 
توفري األمن يف بيئات ما بعد النزاع. حتى النزاعات األخرية بني الدول تشمل حروب 
الواليات املتحدة األمريكية يف أفغانستان والعراق ورصبيا أطلقت نقاشا جديا حول 

كيف يمكن أن تعزز الفدرالية واحلكم الذايت االستقرار يف فرتة ما بعد النزاع.)6( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 - سوزان فوسبر »من الثورة إلى الدولة« في فالح عبد الجبار )إعداد(، ما بعد الماركسية، ط 1، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 

1998، ص25-26.
6 - Kent Eaton, op.cit., p. 667.
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وكندا،  أوروبا  يف  القومية،  احلركات  أغلب  أن  إىل  كيتنج  مايكل  ويشري 
أعادت تعريف أهدافها وتوجهاهتا وإسرتاتيجياهتا يف ضوء التغريات الدولية 
منذ أواخر الثامنينات بصفة عامة والعوملة بصفة خاصة، ومن ثم حدث تغري 
أسايس يف خطاهبا السيايس. فقد بات معظم هذه احلركات مدركًا حلدود هنج 
األمم  إىل  بالنسبة  جديدة(  دولة  تكوين  التقليدي)أي  باملفهوم  االستقالل 
أجل حتقيق غري  من  تناضل  فهي  ثم  تواجهه. ومن  التي  واملعوقات  الصغرية 
االستقالل  ومستوى  نطاق  تعظيم  أو  السيادة،  يف  املشاركة  مثل  اهلدف،  هذا 
متميزة  دولة(  بال  كانت  )وإن  أمة  متثل  بأهنا  لالعرتاف  السعي  أو  اإلقليمي، 
عن غريها، سيام األمة التي متثلها الدولة التي هي جزء منها. ويضيف أن هذه 
احلركات القومية أصبحت أقل إثنية وغدت تتبنى معايري إقليمية )موضوعية( 
للمواطنة أو للعضوية يف جمتمعاهتا )التوجه املدين(، وأن املواطنني يف األقاليم 
وربام  املزدوجة  باهلوية  يعرف  ما  يطبقون  باتوا  الدول  داخل  قوميًا  املتميزة 
املتعددة؛ مثال اسكتلندي وبريطاين أو اسكتلندي وبريطاين وأورويب يف الوقت 
نفسه.)7( ونجد صدى هلذا التوجه يف نظرية تعدد اهلوية التي نالت قدرا مهام 

من البحث عىل املستوى األكاديمي. 
الدينية،  أو  اللغوية،  االختالفات  تعلو  عندما  وضوحًا  أكثر  النزاع  يصبح 
أو اإلثنية عىل االختالفات األخرى بني والية ووالية أخرى. ففي كندا مثاًل، 
الفدرالية يكون أكثر  التوتر بني احلكومة اإلقليمية ملقاطعة كيوبك واحلكومة 
وهناك  كندا.)8(  ببقية  مقارنة  لكيوبك  الدينية  واهلوية  اللغة  بسبب  وضوحًا 
سكان  لكن  دين،  مسألة  وليست  لغة  مسألة  كندا  يف  املسألة  أن  يذهب  من 
كيوبك يعلمون أهنم يعيشون يف الشامل األمريكي الذي يتحدث االنكليزية، 
حيث ال يستطيعون جتنب تعلم هذه اللغة إذا أرادوا أن يضمنوا مستقباًل من 
الدرجة األوىل حتى وإن مل يكونوا جزءًا من كندا.)9( وكام هو معروف جرى 
تنظيم استفتاء أو أكثر لتقرير بقاء كيوبك ضمن كندا أو انفصاهلا لكن الغالبية 
اختارت بنسبة بسيطة البقاء ضمن كندا لكن هذا ال يعني أن املسألة قد سويت 

فهي ال تزال تتفاعل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 - أيمن إبراهيم الدسوقي، »هل القومية الكردية انفصالية؟« شؤون عربية، العدد 138، القاهرة، 2009، ص 219.
8 - John R. Short, An Introduction to Political Geography, Second Edition, London and New York, 
Routledge, 1993, p.101.

9 - لستر ثورو، مستقبل الرأسمالية، ترجمة عزيز سباهي، ط 1، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 1998، ص 270.
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السيطرة عىل األرايض، هددت  فيام خيص  مبارش حلكومة كيوبك  ففي حتد 
اإلقليم  قرر  إذا  كيوبك  أرايض  بتقسيم  مونرتيال  يف  االنفصالية  احلركة 
االنفصال عن كندا. وحياجج االنفصاليون الذين يمثلون السكان املنحدرين 
من أصول انكليزية، بأن الشعب يف كيوبك له احلق يف اختيار استمرار العيش 
االنفصال.  حالة  يف  لكيوبك  احلقيقية  األرايض  مغادرة  وبدون  كندا  ضمن 
وهذا يعني تقسيم أرايض كيوبك طبقًا الختيارات السكان. هذه األفكار قد 
تم تداوهلا يف أربعينات القرن التاسع عرش، لكن احلركات االنفصالية فجرت 
واقرتحت   .1995 عام  كيوبك  سيادة  تقرير  استفتاء  عقب  عنها  اإلعالن 
السكان  أصول  عىل  ذلك  يف  معتمدة  كبري،  بشكل  ختتلف  لكيوبك  خرائط 
يف  الواقعة  األرايض  بأن  كيوبك  خارج  من  الكنديون  وحياجج  ومصاحلهم.  
اجلزء الرشقي من البالد جيب االحتفاظ هبا إذا انفصلت كيوبك، وبأن سيادة 
الدوائر  أساس  عىل  القائم  االستفتاء  لنتائج  طبقا  تقرر  أن  جيب  اإلقليم  هذا 
االنتخابية، أو حتصل كيوبك عىل سيادهتا استنادا إىل تفسريات تارخيية معينة 
تتعلق بتطور أرايض اإلقليم. وكانت نتيجة استفتاء عام 1995، أن 47 بلدية 
الطروحات  تبنت  السكان،  من   800.000 حوايل  متثل  كيوبك  بلديات  من 
كيوبك.  انفصال  حالة  يف  كندا  من  جزءًا  البقاء  تريد  بأهنا  معلنة  االنفصالية 
الطروحات  هذه  فإن  مونرتيال،  يف  السكان  لدمج  املقرتحة  الالئحة  ومع 
سوف تصبح عديمة النفع واجلدوى إذ ستفقد البلديات االنكليزية استقالهلا 
االجتامعية  البنية  يف  سلبًا  يؤثر  مل   املواقف  يف  التباين  هذا  ولكن  الذايت.)10( 
يتحول  مل  وبالتايل  كندا  مثل  متقدم  لبلد  والدستورية  والسياسية  واالقتصادية 

إىل رصاع مسلح.     
واللغوي  العرقي  استجابة لالنشطار  الفدرالية  تكن  مل  الربازيل  إىل  بالنسبة 
التي  العوامل  لكن  الفدرالية.  األنظمة  من  للعديد  خالفًا  وذلك  والديني، 
النظام  إمكانية  من  وأضعفت  واالجتامعي  السيايس   التوتر  بقاء  يف  سامهت 
تتعلق  مشاكل  باألساس  هي  البلد  يواجهها  التي  املشاكل  حل  يف  الفدرايل 
غياب  أو  ضعف  يغذهيا  التي  املتوازنة  غري  واالقتصادية  االجتامعية  بالبنية 

االجتامعية.  العدالة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 - Julie-Anne Boudreau, Strategic Territorialisation: the Politics of Anglo-Montrealers, Journal of 
Economic and Social Geography. vol. 92. n. 4. 2001. p. 414.
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السلطات توزيع 

توزيع السلطات من املسائل اهلامة واحلساسة جدا والتي أثري الكثري من النقاش 
يف  الفدرالية  األنظمة  بناء  مسرية  يف  واألكاديمي  السيايس  املستوى  عىل  حوهلا 
العامل. وهي ال تزال حمط حوار ونقاش عميق وال نستطيع القول حتى يف األنظمة 
وتدقيق  مراجعة  حمل  فهي  حسمت  بأهنا  الفدرايل  للبناء  قوية  دعائم  أرست  التي 

مستمرين مع الوقت.
ومن هنا تشغل هذه املسألة مكانا هامًا يف النقاش خاصة إذا ما عرفنا إن العوامل 
والديمغرافية  والثقافية  واللغوية  واألمنية  واالقتصادية  والتارخيية  اجلغرافية 
والدولية كانت مجيعا وراء ما يدفع باجتاه االحتاد، ويف ذات الوقت وراء ما يدفع 
السلطات  ازدادت  التنوع  درجة  زادت  كلام  العموم  عىل  اإلقليمية.  اهلوية  باجتاه 
عىل  يتعذر  الوقائع  تشري  وكام  املحلية.  للحكومات  املكونة  للوحدات  املمنوحة 
األنظمة الفدرالية أن تتجنب التداخل يف املسؤوليات. ومن املألوف أن يوجد قدر 
الترشيعية  السلطة  توزيع  بني  ما  العالقات  مسألة  وتكتسب  املتبادل.  التعاون  من 
والتنفيذية، أمهية خاصة. لقد بينت التجربة أن ال مفر من تداخل االختصاصات 
الفدرالية وحكومة اإلقليم قبل  التشاور ما بني احلكومة  السيادية. ومن هنا جيب 

إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية. )11( 
هي  القوية،  الفدرالية  فالبنية  ضعيفة.  وأخرى  قوية  فدراليات  حتديد  نستطيع 
التي تكون فيها الواليات املكونة للدولة قوية ألهنا حتتفظ بدرجة كبرية من السلطة 
وتكون احلكومة الفدرالية ضعيفة. أما يف النظام الفدرايل الضعيف متتلك الواليات 
نمط  وهناك  قوية.)12(  الفدرالية  احلكومة  وتكون  السلطة  من  حمدودة  درجة  فقط 
ثالث من الفدراليات تكون السلطة فيه قوية لكل من احلكومة املركزية والواليات 
أي يكون هناك توازن يف السلطة، وهذا ما يفرتض أن يكون عليه واقع الفدرالية 

يف العراق.
املختلفة  املراكز  بني  والنزاع  التوتر  من  درجة  هناك  والثاين  األول  النمط  ففي 
درجة  عىل  واإلبقاء  بسلطتها  االحتفاظ  عىل  حريصة  تكون  فالواليات  للسلطة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 - رونالد ل. واتس، »األنظمة الفدرالية« عرض عزيز سباهي، الثقافة الجديدة، العدد 322 - 323، السنة 2007، ص 129 - 130.

12 - John R. Short, op. cit., p.100.
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معينة من االستقالل. أما احلكومة الفدرالية فتكون دائاًم حريصة عىل مد سلطتها 
بينام  وطنية  سياسات  إنتاج  عىل  األخرية  وتبحث  البالد.  أجزاء  عىل  وتأثريها 
وجود  حالة  يف  النزاع  ويتفاقم  الذايت.  االستقالل  من  قدر  عن  تبحث  الواليات 

اختالفات يف القناعات أو املعتقدات السياسية بني مستويي السلطة. 
الوحدات  جتانس  جاء  وقد  الالمركزية.  يف  ممعن  نظام  إىل  ختضع  مثال  سويرسا 
كافة  اجلامعات، ووضع  إقليمي ممكن ملختلف  أقىص فصل  للفدرالية عرب  املكونة 
الرتبوية،  كالشؤون  حساسة،  مسألة  فيها  اللغة  تصبح  أن  يمكن  التي  الوظائف 

والفكرية، والفنية ضمن أرشاف السلطة الكانتونية.)13(
بني  التوتر  ملشكلة  خمرجا  بلجيكا،  يف  واملعقدة  املزدوجة  الفدرالية  ووفرت 
املتحدثني باللغة اهلولندية والفرنسية. فقد قامت يف البالد ثالثة أقاليم هي والونيا 
للمتحدثني بالفرنسية وفالندرز للمتحدثني باهلولندية وإقليم بروكسل الذي أعترب 
ثنائي اللغة. ويمكن لكل جمموعة سكانية ممارسة سلطتها يف إقليمها ويف بروكسل. 
بالتأكيد، إن هذه الرتتيبات أكثر تعقيدًا من غريها يف الدول الفدرالية األخرى. إال 
أن لدهيا ميزة كربى وهي تقديم احلل لوجهتي نظر خمتلفتني ومتعارضتني إىل حد 
البلجيكي  الفدرايل  الدستور  فإن  وهكذا  الفعلية.  الدولة  بطبيعة  يتعلق  فيام  بعيد، 

يقبل وحيدد رؤيتني للدولة.)14(
ويف اهلند تم تبني البنية الفدرالية املعقدة مبارشة بعد االستقالل 1949-1950. 
الذي  الدستور  من  سلطتها  املحلية،  احلكومات  جانب  إىل  احلكم  هياكل  وتستمد 
يوزع السلطات بتناسق بني احلكومة الفدرالية وحكومات الواليات أو بدون تناسق 
القبلية،  اجلامعات  إىل  حرصًا  تتوجه  التي  تلك  مثل  دستورية  مواد  عدة  خالل  من 
الفرعية  واألقاليم  األقاليم  بعض  لشعوب  الوقائية  والتنمية  اإلثنية،  واألقليات 
املختارة. وتتمتع السلطة املركزية بصالحيات تنظيمية متارسها عىل عدد كبري نسبيًا 
وحدة  بكل  املنوطة  القانونية  الصالحيات  بسيادة  الدستور  ويعرتف  القضايا.  من 
الوحدات  بعض  عىل  يرتتب  حيث  تفاضلية«-  »أعباء  أيضًا  تتوافر  لكن  فدرالية. 
مسؤولية مهامت أكثر من البعض اآلخر- ضمن ميادين متشاهبة أو خمتلفة. وهكذا 
فيام تبسط الواليات سلطتها عىل التعليم االبتدائي عمومًا ال تنطبق احلالة نفسها عىل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13 - شاكر األنباري )إعداد(، الديمقراطية التوافقية، مفهومها ونماذجها، ط 1، بغداد| أربيل| بيروت، معهد الدراسات االستراتيجية، 

2007، ص 36.
14 - راؤول وأبيغيل، حوارات حول األصول الدستورية، 2007، ص 10 - 12. 
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التعليم العايل، حيث جيب أن تشارك يف صالحياهتا القانونية احلكومة املركزية.)15( 
الفدرايل  النظام  تواجه  التي  باإلشكاالت  يتعلق  وفيام  العراق  إىل  وبالنسبة 
من  واألقاليم  املركزية  احلكومة  بني  الصالحيات  حول  التباين  خصوصا 
بعيدا  فوقي  وبقرار  واحدة  دفعة  تبنى  ال  الفدرالية  أن  إىل  االنتباه   « الرضوري 
الصالحيات  حتويل  يكون  أن  بالرضورة  وليس  املوضوعية.  الظروف  واقع  عن 
مراعاة  املطلوب  وإنام  واحد،  وبوقت  واحدة  ووترية  واحد  بمستوى  لألقاليم 
القدرة االستيعابية للصالحيات )من حيث توفري البنى التحتية/ الكادر/ وغريها 
حتويل  يف  التصاعدي  التدرج  فإن  وهلذا  والبرشية(.  اللوجستية  املستلزمات  من 
العالقات  ملنظومة  السليم  للبناء  موضوعية  رضورة  والصالحيات  السلطات 
أن  يعني  وهذا  بينهام«.)16(  وما  واألقاليم  االحتادية  السلطات  لصالحيات  املنظمة 
تربز يف مسرية هذا  إشكاالت  أي  وأن  تراكم مستمرة  الفدرايل عملية  النظام  بناء 

البناء ال سبيل حللها إال باحلوار فقط.

املسألة القومية الكردية والفدرالية يف العراق

الفدرالية يف العراق مل تربز فجأة بل مرت بمراحل انتقالية وارتبطت باألساس 
بحل املسألة القومية الكردية حيث مل تستطع األنظمة املتعاقبة منذ تأسيس الدولة 
الشوفينية  رؤيتها  بسبب  حلها  من  املسألة-  هلذه  رؤيتها  تفاوت  رغم   - العراقية 
عموما  العراقي  الشعب  دفع  لذلك  ونتيجة  احلقيقية  وأسباهبا  جلذورها  الضيقة 

والشعب الكردي خصوصًا ثمنا باهظا بسبب استمرارها طيلة عقود.
فالقائلون بالفدرالية، وعىل اختالف مذاهبهم، جيعلوهنا رشطًا للتقدم االجتامعي 
خماطر  وجتاوز  القومية  املسألة  حلل  وسبيال  للديمقراطية،  وضامنة  واالقتصادي، 
إىل  تؤدي  الفدرالية  بأن  القول،  إىل  الرافضون  يذهب  بينام  االنفصالية.  النزعات 
الترشذم والتبعثر، ومن ثم، تقود إىل عرقلة تطور البالد، وتكرس الال جتانس الطائفي 
والقومي، لتشكل يف النهاية، مقدمة لتقسيم العراق إىل دويالت.)17( وتنطلق النظرة 

األخرية يف الغالب من مفهوم حيكمه التعصب وضيق األفق القومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 - جورج ماثيو، »الهند: االستمرارية والتغيير في االتحاد الفدرالي«، في مجموعة باحثين، حوارات في الفدرالية، بيروت، دراسات 
عراقية، بدون تاريخ، ص 37 - 38.

16 - حميد مجيد موسى، الثقافة الجديدة، العدد 329 - 330، السنة 2009، ص 145.
17 - ياسر المندالوي، »الفدرالية والمسألة القومية في العراق«، الثقافة الجديدة، العدد 315، السنة 2005، ص 103.
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ويذهب البعض إن املسألة مرتبطة بالفضاء الذي خلقته احلركة القومية العربية لنفسها، 
األعداء  هؤالء  أحد  وكان  الومهيني،  باألعداء  مليئة  أسطورة  يشبه  الذي  الفضاء  ذلك 
بداية  منذ  العروبية يف معركة طاحنة معهم  احلركة  الذين دخلت  األكراد  احلظ  ولسوء 
القرن العرشين حيث شكلت صورة األكراد يف ذهنية تلك احلركة صورة الباغي الذي 
هيدد باستمرار- عىل الصعيد الداخيل- وحدة صفوف الشعب ووحدة أرايض الوطن 

وخارطته السياسية، ويتحالف- عىل الصعيد اخلارجي- مع أعداء األمن القومي.)18(
إذن نحن إزاء تعارض يف فهم طبيعة املسألة القومية الكردية وإجياد احللول هلا، وهذا 
التعارض ينبع من مواقف سياسية وفكرية تغذهيا البنية االجتامعية واالقتصادية والثقافية 
االجتامعية- التنمية  مشاريع  يسمى  ما  من  عقود  رغم  كفاية  تتطور  مل  التي  املتخلفة 

االقتصادية.
 

موقف احلزب الشيوعي العراقي 

املاركيس-اللينيني  الفهم  إىل  الكردية  القومية  املسألة   يستند موقف احلزب من 
واضح  موقف  احلزب  مؤسس  فهد  للرفيق  لذلك  مصريها.  تقرير  يف  األمم  حلق 
منها. ومعروف أن جريدة كفاح الشعب، أول جديدة حتمل أسم احلزب الشيوعي 
والصادرة يف هناية متوز 1935 رفعت شعار: استقالل كردستان. وورد يف التقرير 
املقدم إىل املؤمتر الوطني األول للحزب »...فاألمريكان يريدون اآلن أن يوجدوا 
هلم قاعدة اجتامعية يف العراق، ويريدون أن يستغلوا وضع األكراد وجيعلوا منهم 
مرتبطة  الوطنية  قضيتهم  أن  إىل  األكراد  إخواننا  ننبه  إننا  هلم...  اجتامعية  قاعدة 
بقضية العراق التحررية وأن حرية األكراد يف العراق ال تأتيهم عن طريق الوعود 
االستعامرية... بل بالنضال املشرتك مع العرب من أجل استكامل استقالل العراق. 
إن  حزبنا يدعو إىل الصداقة العربية الكردية، إىل النضال املشرتك من أجل قضية 
زالت  فال  املفعول  ساري  زال  ال  التنبيه  هذا  السواء«.)19(  عىل  واألكراد  العرب 
بعده  أو  النظام  سقوط  قبل  سواء  الدعم  هذا  عىل  تعول  الرئيسية  الكردية  القوى 
املهيمنة  الرئيسية  العراقية  ثقتها بتوجهات األحزاب  وجانب من ذلك يعود لعدم 
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18 - صورة الكورد أمام القراءات األستشراقية، العروبية، الدينية، ندوة مجلة »ره هه ند«، ترجمة وتلخيص شاهو سعيد، مجلة النهج، 

العدد، 22، ربيع 2000، ص 203. 
19 - حمدان يوسف، »فهد والقضية القومية«، الثقافة الجديدة، العدد، 302، السنة 2001، ص 12 - 13. 
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عىل السلطة يف العراق جتاه حقوق الشعب الكردي.
ويف احلقبة التي تلت ثورة 14 متوز| يوليو 1958 شغلت القضية الكردية حيزا 
التي  البالد،  يف  الثانية  الكبرية  بالقومية  تتعلق  ألهنا  نظرًا  احلزب،  اهتامم  من  كبريًا 
ظلت تتطلع، طوال العقود املاضية، إىل املساواة وإىل حتقيق حقوقها القومية، وُتتاح 
هلا، ألول مرة، فرصة حقيقية لكي متارس بعضًا من حقوقها القومية، بعد الثورة. 
آذار|  ففي  الكردية،  املسألة  إىل  انتباهه  تركيز  يف  احلزب  رشع   ،1962 ربيع  ومنذ 
مطالبة  بتأكيد  قرارًا  واختذت  املسألة،  للحزب  املركزية  اللجنة  تدارست  مارس 
سياسة  يعالج  تقريرًا  أقرت  وكذلك  العراق.  لكردستان  الذايت  باحلكم  احلزب 

احلزب حلل املسألة القومية الكردية يف العراق حاًل ديمقراطيًا عاداًل.)20(
ويف أعقاب انتفاضة آذار| مارس 1991، طورت القوى الديمقراطية العراقية، 
واحلكم  للعراق  »الديمقراطية  شعار  العراقي،  الشيوعي  احلزب  مقدمتها  ويف 
كردستان،  إلقليم  الفيدرالية  شعار  وتبنت  كردستان«،  إلقليم  احلقيقي  الذايت 
ديمقراطيًا  حال  باعتباره  وذلك  موحد،  )فيدرايل(  إحتادي  ديمقراطي  عراق  يف 
للمسألة القومية الكردية. وتكرس هذا قانونًا بالقرار الذي أختذه املجلس الوطني 
الكردستاين املنتخب، يف الرابع من ترشين األول| أكتوبر 1992. وهو القرار الذي 
حظي باحرتام قوى املعارضة العراقية، وجرى النص عليه يف مواثيقها وبياناهتا منذ 
امللموسة  للظروف  استجابة  الشعار  إذن كان تطوير  التاريخ وحتى اآلن)21(  ذلك 
واملتمثل  تأثري  اخلارجي  للبعد  يكون  أن  ويمكن  الداخيل،  الصعيد  عىل  املستجدة 
كام  الباردة  احلرب  هناية  بعد  العاملي  املستوى  عىل  الفدرالية  بتبني  املطالبة  بتوسع 

ذكر أعاله. 
»إن   2001 عام  السابع  املؤمتر  يف  املقر  للحزب  السيايس  التقرير  يف  وورد 
وأن  والويالت.  املحن  سوى  الكردي  للشعب  جتلب  أن  يمكن  ال  الدكتاتورية 
إال  تتوفر  لن  عمومًا،  الكردية  القضية  وحل  مطاحمه  لتحقيق  املناسبة  الظروف 
والقوميات  الكردي  للشعب  القومية  احلقوق  يضمن  ديمقراطي  عراق  إطار  يف 
الذي  امللموس  الشكل  وهي  الفيدرالية،  وضع  يمكن  لن  ذلك  وبدون  األخرى. 
موضع  املوحد،  العراق  إطار  يف  القومية  بحقوقه  للتمتع  الكردي  الشعب  أختاره 
إلقليم  الفدرالية  صيغة  إقرار   « نفسه  املؤمتر  يف  احلزب  برنامج  يف  وجاء  التنفيذ«. 
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20 - عزيز سباهي، عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، الجزء الثاني، دمشق،  منشورات الثقافة الجديدة ، 2003، ص 497 و512.
21 - عبد الرزاق الصافي، »حول عالقة الدين بالدولة وقضية الفدرالية في الدستور«، الثقافة الجديدة، العدد 315، السنة 2005، ص 65 - 66.
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فرغم  التشخيص  هذا  الكردية  املسألة  مسرية  زكت  وقد  دستوريًا«.)22(  كردستان 
يف  السابق  والنظام  الكردية  احلركة  قادة  بني  جرت  التي  واالتفاقات  املفاوضات 
مراحل خمتلفة فإهنا مل حترز أي تقدم، وهذا ناتج من طبيعة البنية الفكرية والسياسية 
الضيقة وبالتايل مل يكن مؤهاًل موضوعيًا  القومية  البعث، ونظرته  لنظام  الشمولية 

حلل هذه املسألة حاًل عاداًل.
كذلك جاء يف برنامج احلزب املقر يف املؤمتر الثامن عام 2007 ما ييل:

أواًل: إقرار حق تقرير املصري لألمة الكردية يف أجزاء كردستان كافة، وحقها يف 
الوطنية. الوحدة 

ثانيًا: تعزيز النضال املشرتك واألخوة العربية- الكردية بام يمكن من بناء عراق 
ديمقراطي احتادي »فيدرايل« موحد.

 – والكلدان  للرتكامن  والثقافية  واإلدارية  القومية  احلقوق  ضامن  ثالثًا: 
اآلشوريني- الرسيان واألرمن وتطويرها وتوسيعها، واحرتام املعتقدات والشعائر 
واالضطهاد  التمييز  مظاهر  مجيع  وإلغاء  املندائيني،  والصابئة  لاليزيديني  الدينية 

ضدهم. )23( 
وهذا تطوير واضح ملوقف احلزب وله داللته الفكرية والسياسية الدقيقة وباتت 
نظرته للمسألة القومية أكثر شموال حيث حددت وبشكل واضح حقوق املكونات 

القومية والدينية األخرى.
  

موقف األحزاب العراقية األخرى 

املجزأة  الكردية  »األمة  حق  ضامن  إىل  الكردستاين  الديمقراطي  احلزب  هيدف 
يف تقرير مصريها أسوة بجميع أمم العامل«. كام يدعو إىل »حكم ديمقراطي برملاين 
فدرايل يف العراق قائم عىل دستور إحتادي يضمن احرتام حقوق اإلنسان والتعددية 
تقرير  العراق يف  الكردية يف  القومية  أبناء  .. وحق  القانون  أمام  واملساواة  احلزبية 
مصريهم« والذي حدده برملان كردستان يف هذه املرحلة بصيغة الفدرالية... العمل 
عىل ضم مناطق مثل »كركوك وخانقني ومنديل وسنجار وشيخان وتلعفر وزمار 
وغريها إىل إقليم كردستان«. وبالنسبة إىل اإلحتاد الوطني الكردستاين ينص برناجمه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 - الحزب الشيوعي العراقي، وثائق المؤتمر الوطني السابع، 28-25 آب، 2001، ص57 و94.

23 - الحزب الشيوعي العراقي، وثائق المؤتمر الوطني الثامن، بغداد، دار الرواد، 2007. ص 141.
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الوطن  بتحرير  ذلك  ويتمثل  الكردية...  القومية  ألبناء  املصري  تقرير  »حق  عىل 
الديمقراطية  القوى  والثوري مع  النضايل  »التعاون واالحتاد  الكردستاين« وتقوية 
والتقدمية العربية واألقليات القومية يف كردستان وباألخص اآلشوريني والرتكامن 
واالشرتاكية  والديمقراطية  التحررية  القوى  مع  العالقات  أوارص  تقوية  وكذلك 

يف العامل من أجل التحرر والسالم والديمقراطية«)24(
رؤية  لتبني  بحاجة  األخرى  العراقية  والقوى  األحزاب  من  العديد  زالت  وما 
اإلشكاالت  أحدى  وهذه  الفدرالية.  جتاه  حديثة  مدنية  ومضامني  ديمقراطية 
السياسية  االئتالفات  نجاح  يف  أو  العراق،  يف  الفدرايل  النظام  تطبيق  يف  الرئيسية 
التي مل تقم إال عىل أساس املعاناة املشرتكة من النظام السابق، رغم التباين الكبري 

يف مواقفها السياسية. 
يؤكد دستور كردستان يف ديباجته عىل اهلوية العراقية لإلقليم، وأن األخري إقليم 
احتادي ضمن العراق)م1(، وأن شعب كردستان اختار االحتاد احلر بالعراق، وأن 
االحتادي  بالدستور  االلتزام  معقولني–  برشطني  مرهون  الرابطة  هذه  استمرار 
الواقع  وتغيري  العرقي  التمييز  سياسية  انتهاج  وعدم  الربملاين،  الفدرايل  والنظام 
كردستان  شعب  حق  عىل  تأكيدا  ثمة  أن  صحيح  )م8(  كردستان.  يف  الديمغرايف 
أكثر من واضحة   )67  ،66  ،42  ،38  ،37  ،18 تقرير مصريه، واملواد )14،  يف 
التوجه املدين )غري اإلثني( للقومية الكردية. كام أن االستقالل ال  يف الداللة عىل 
اإلقليم كهدف رسمي. وقد فرس  الرئيسيني يف  احلزبني  أي من  برنامج  يندرج يف 
مسعود البارزاين، مبكرًا يف 1992، هذا املوقف للحركة الكردية، حيث أشار إىل 
أن »الوضع يف عامل اليوم ال يسمح بأية تغريات يف احلدود اإلقليمية، أو يقبل أي 
جتزئة. ومن ثم عىل األكراد أال يسبحوا ضد التيار يف العامل«. وهذه املواد ال تضع 
اللغة أو الثقافة الكردية فوق غريها )العربية والرتكامنية وحتى الرسيانية واألرمنية( 
بل تعرتف هبا مجيعا كمكونات قومية لشعب كردستان، وحتظر الفكر العنرصي أو 
التطهري العرقي أو الطائفي أو التمييز العنرصي أو القومي أو الديني أو املذهبي أو 
السيايس. )25( كذلك فإن توازنات القوى اإلقليمية والعاملية ومصالح تركيا حليفة 
تدرك  الكردية  القيادات  أن  إىل  إضافة  الفدرالية  بغري  تسمح  املنطقة ال  الغرب يف 

اآلن أن الوضع اجليوبوليتيكي لكردستان العراق ال يسمح بإقامة دولة كردية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 - عبد الوهاب حميد رشيد، العراق المعاصر، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، 2002، ص 360 - 363. 
25 - أيمن إبراهيم الدسوقي، مصدر سابق، ص 229 - 232.
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بوصفها  النظام  سقوط  بعد  السياسية  العملية  يف  الكردية  القوى  دخلت  لقد 
1991 وهي تشيد  أقوى األطراف الفاعلة حمليا من الناحية العسكرية. ومنذ عام 
كفاءة  ذات  مؤسسات  إطار  يف  الدولة  أجهزة  أرسيت  حيث  ذاتيًا  مستقلة  منطقة 
وبالرغم  وإداري.  قضائي  وجهاز  )الربملان(  ترشيعية  مؤسسة  يف  تتمثل  متزايدة، 
أهنا  إال  الديمقراطية  مع  املجاالت  بعض  يف  وتقاطعها  التجربة  هذه  نواقص  من 
باالحتفاظ  واملتمثلة  الكردية  للقيادات  األساسية  املطالب  لتحقيق  قاعدة  تشكل 
وامتالك  كركوك.  بضم  وتوسيعه  أدنى   كحد  احلايل،  الذايت  االستقالل  بمستوى 
شاماًل. العراقية  العسكرية  القوات  انتشار  منع  بصالحية  والتمتع  عسكرية،  قوة 

)26( لكن اعتبار اللحظة الراهنة هي اللحظة التارخيية األهم، والرتكيز عىل املسألة 

الكردية دون أن يرافق ذلك نفس القدر من االهتامم بقضايا بقية العراق وإطالق 
خصوم  أعطى  قد  السيايس  الضغط  أجل  من  أحيانًا  املدروسة  غري  الترصحيات 
الفدرالية سالحا إضافيًا ضدها وقلص قاعدة مؤيدهيا والتي هي باألساس حمدودة 

عىل األقل وسط الرأي العام.
املصالح  هذه  احرتام  يراعي  الذي  القانون  قوة  عىل  تعتمد  القومية  املصالح  إن 
املزدهر  اآلمن  املجتمع  هلم  ويؤمن  املواطنني  بني  االجتامعية  العدالة  أسس  ويوفر 
املدنية.  واحلريات  احلقوق  يف  املساواة  ويضمن  برخاء  بالعيش  هلم  يسمح  الذي 
2003 وسن دستور جديد واملصادقة عليه يف االستفتاء  وبعد سقوط النظام عام 
الدستور  من   )116( املادة  فحسب  فدرالية،  دولة  العراق  بان  أقر  والذي  العام 
ال  وحمافظاٍت  وأقاليم  عاصمٍة  من  العراق  مجهورية  يف  االحتادي  النظام  »يتكون 
مركزيٍة وإداراٍت حملية.« كام تنص املادة )117( عىل »يقر هذا الدستور، عند نفاذه، 
عىل   )118( املادة  تنص  بينام  احتاديًا«.  إقلياًم  القائمة،  وسلطاته  كردستان  إقليم 
»يسن جملس النواب يف مدٍة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسٍة له، قانونًا 
لألعضاء  البسيطة  باألغلبية  األقاليم،  بتكوين  اخلاصة  التنفيذية  اإلجراءات  حيدد 
احلارضين« )27(. حسم الدستور هذه املسألة وال جمال للرتاجع عن الفدرالية ألهنا 

احلل األنسب للمسألة الكردية يف الوضع الراهن.
أخريا هناك تباينات واضحة عىل مستوى املفهوم والنظرية والتطبيق فيام خيص 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26 - جاريث ستانسفيلد، »االنتقال إلى الديمقراطية«، في المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية في اإلثنيات والطوائف والطبقات، ط 1، 

بغداد| بيروت، معهد الدراسات االستراتيجية، 2006، ص 364 - 365.
27 - دستور جمهورية العراق، 2005.
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فدرايل  نموذج  يوجد  ال  وأنه  التنوع،  شديدة  أنامطًا  تطبيقها  اختذ  لذلك  الفدرالية 
الفدرايل  النموذج  أن خيتار  يسعه  املرء ال  وأن  مكان.  تطبيقه يف كل  يمكن  صاف 
للعمل  قد تؤدي هبا  املختلفة  الظروف  فإن  املتامثلة  املؤسسات  إذ حتى  كام هيوى، 
العراق  حالة  يف  هبا  والتدقيق  التمعن  ينبغي  مهمة  أمور  وهذه  خمتلفة.)28(  بصورة 
األزمات  جمموعة  مقرتح  إىل  أميل  وهنا  له.  تصلح  أن  يمكن  فدرالية  أي  لتقرير 
العاملية التي درست الوضع يف العراق ورأت أن العراق يصلح له النظام الفدرايل 
اخلاص أي أن يتمتع إقليم كردستان بالفدرالية دون بقية البالد بسبب خصائصه 

التارخيية واللغوية والثقافية واإلثنية واجلغرافية.
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 28 - رونالد ل. واتس، مصدر سابق، ص 128.
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يف  الشيوعية  احلركة  األوىل:  العراق  مجهورية  أرشيف  »من  بعنوان  كتاب  صدر 
1962 دراسة تارخيية سياسية« للدكتور عبد   - 1958 العامة  تقارير مديرية األمن 
عبد  متهيد،  املقدمة،  من  بدال  حمتوياته:  وتضمنت   .2010 عام  البوتاين  عيل  الفتاح 
عبد  اغتيال  حماولة  العراقي،  الشيوعي  احلزب  عىل  )احلرب(  وإعالن  قاسم  الكريم 
الكريم قاسم وتداعياهتا، عبد املجيد جليل مدير األمن العام، تقارير مديرية األمن 
 73 املواضيع  هلذه  الكاتب  خصص  وقد  العراق،  يف  الشيوعية  احلركة  عن  العامة 
صفحة، وبعدها ترد نصوص تقارير مديرية األمن العامة واملالحق التي خصص هلا 

أكثر من 200 صفحة. النارش األكاديمية الكردية يف أربيل.
العراق  تاريخ  لفرتة عاصفة من  بالوثائق  يؤرخ  أنه  الكتاب من  أمهية هذا  تكتيس 
الشيوعي   احلزب  دور  بتنامي  ارتبطت  والتي   1958 متوز   14 ثورة  أعقبت  التي 
اجلامهريي وحماولة سلطة عبد الكريم قاسم حتجيم هذا الدور والذي ساهم بدوره يف 
نجاح انقالب 8 شباط األسود ووأد اجلمهورية األوىل. إن هذه التداعيات السياسية 
وما تالها سامهت بدرجة كبري يف رسم مالمح التطور السيايس املضطرب يف  العراق 

خالل العقود الالحقة وإىل الوقت احلارض.

تقارير مديرية األمن العامة عن الحركة 
الشيوعية في العراق 1958 - 1962
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شعبية احلزب الشيوعي العراقي

مجاهرييًا  شعبيًا  حزبًا  كان  الشيوعي  احلزب  بأن  املقدمة  من  بدال  يف  الكاتب  يذكر 
14 متوز، لثقافة أعضائه  يف العراق، وكان مقدرًا له أن يلعب دورًا أساسيًا بعد ثورة 
العالية، ورفده املجتمع العراقي بالكفاءات ويف خمتلف التخصصات العلمية واألدبية، 
ويقول ما زلت مقتنعًا بأهنم وبسبب عشقهم للنضال والعمل احلزيب من أجل مبادئهم، 
ونكرانًا  وإخالصًا  وطنية  الناس  أكثر  فإهنم  الظاملة،  للحكومات  تردد  بال  وتصدهيم 
القومية  الكردي  الشعب  حقوق  جانب  إىل  دائاًم  العراقيون  الشيوعيون  كان  للذات. 
ومل يبخلوا أبدًا يف التعريف بالقضية الكردية عىل مستوى العراق والعامل، وكان احلزب 

الشيوعي يف تثقيف أعضائه، يركز دائاًم عىل شعار حق تقرير املصري للشعب الكردي.
ويشري الكاتب »مع إين مل انتم للحزب الشيوعي بل كنت صديقًا هلم، فقد دمغت 
بختم الشيوعية ونلت حصتي املتواضعة من االضطهاد والتمييز... وال أجد رضورة 

للحديث عن نفيس أكثر من هذا ... وما زلت ممتنا لصحبتهم وأترشف بصداقتهم.« 
إىل  الطويل  نضاله  عرب  الشيوعي  احلزب  أبدامها  اللذين  واجللد  الصالبة  أدت 
كسب عطف قطاعات واسعة من املؤيدين، فقد كان مؤيدوه واملتعاطفون معه أكثر 
 ،1958 متوز   14 ثورة  قيام  بعد  جليًا  ذلك  وظهر  تنظيميًا،  إليه  املنتمني  من  بكثري 
وهذا يفرس اعتامد عبد الكريم قاسم اضطرارًا، وبدون أدنى شك، عليه وعىل مؤيديه 
وإجياد  لتوفري غطاء شعبي  به وبجامهريه  واستعان  عليه  اتكأ  فقد  الغفرية،  ومجاهريه 
املرصي،  النفوذ  عىل  املرتكز  العريب  القومي  التيار  أخذ  عندما  السيام  حيميه،  سند 
اليسار  فصائل  كل  هنج  وعىل  هنجه،  عىل  يعرتضان  اإلسالمية  الدينية  واالجتاهات 

بالفكر والسلوك والعمل اليومي.
كان احلزب يتمتع فعاًل بشعبية حقيقة، بدليل فوزه بعد ثورة 14 متوز يف قيادة معظم 
انعكاسًا  هذا  وكان  واملهنية،  الشعبية  واملنظامت  واجلمعيات  واالحتادات  النقابات 
نحو  املساندة  إىل منظامته وتنظيامته  املنتمني  أعداد  بلغت  فقد  البالد،  العام يف  للتوجه 

مليون شخص علام أن عدد سكان العراق يف ذلك الوقت كان سبعة مالين نسمة. 
تقرير  يف   ورد   ما  اجلامهري  بني  الشيوعي  احلزب  أفكار  وانتشار  تغلغل   يؤكد  ما 
بعنوان »استعراض وضع الشيوعية يف العراق« صادر عن مديرية التحقيقات اجلنائية 
هذا  حرص  حتت  يقع  ما  أو  الشيوعية  »إن  فيه  جاء   1946 مارس  آذار|   12 بتاريخ 
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االسم يف العراق قد انترشت يف السنوات األخرية انتشارا شمل كافة الطبقات تقريبًا 
50 % من عنارص الشباب يف املدن يعتنقون  بحيث صار يف اإلمكان القول اآلن بأن 
هذا املبدأ بدرجات خمتلفة ويكثر معتنقوه بصورة خاصة يف األماكن املزدمحة بالطبقة 
العاملة مثال ذلك معامل السكك احلديدية وميناء البرصة ورشكات النفط وطالب 
ومل  وأفراده  اجليش  املبدأ بني ضباط  انتشار هذا  إىل  يشري  ما  بعضًا، وهناك  املدارس 

يتضح إىل اآلن ما ينم عن رسيانه إىل قوات الرشطة.« املالحق ص 221. 
وما يثبت دور احلزب يف الدفاع عن مصالح اجلامهري يرد يف تقرير رسي للغاية يف 5 
1954 ُمعد من قبل هبجت العطية مدير التحقيقات اجلنائية »أصبح  أيلول| سبتمرب 
مهام  تأيت  حكومة  أية  من  يرجتى  خري  أو  إصالح  هناك  ليس  أن  الناس  لدى  مفهوما 
كان رجاهلا ما مل يكونوا من الشيوعيني الذين أطلقوا عىل أنفسهم اسم الديمقراطيني 
اخلبز  الرتفيه ويف مقدمتها مرشوع  به احلكومات من مشاريع  قامت  الوطنيني ومهام 
فإهنم ال يعزوه إىل جهود احلكومة وإنام إىل مساعي الشيوعيني وضغطهم وتأثريهم 

عىل احلكومة وأن اخلري كل اخلري يف الشيوعية دون غريها...« ص 79.

حماوالت حتجيم دور احلزب الشيوعي العراقي

قاسم  الكريم  عبد  مىض  الشيوعي  احلزب  دور  حتجيم  أجل  من  الكتاب  يف  يرد 
من  العديد  نقل  فتم  معهم،  وتشاور  العسكرية  الوحدات  أمراء  فاستدعى  خطته  يف 
عمته  ابن  مثل  التقاعد  عىل  بعضهم  وأحال  ثانوية  مناصب  إىل  الشيوعيني  الضباط 
الثانية داود اجلنايب وجمموعة من ضباط فرقته،  الفرقة  قائد  هاشم عبد اجلبار وأقال 
وأحال عىل أمرة اإلدارة 120 ضابطًا ديمقراطيَا وأمر باعتقال جمموعة من الضباط يف 
سجن رقم )1( وشمل االعتقال داود اجلنايب وخزعل السعدي، وتم ترسيح معظم 
1800 ضابط  أمر بترسيح  الثانية، واألهم من هذا  الفرقة  الكرد من  ضباط الصف 
باملقابل بإطالق  الشيوعيني والبارتيني واملتعاطفني معهام وقام  احتياط معظمهم من 
باحلضور  بعضهم  وأمر  تآمرية  حركات  يف  شاركوا  الذين  القوميني  الضباط  رساح 
 14 إىل منصة التحية يف الباب الرشقي أثناء العرض االحتفايل بمرور عام عىل ثورة 

متوز.
ويتطرق الكتاب إىل حماولة اغتيال عبد الكريم قاسم عام 1959 من قبل البعثيني، 
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بعد  فيام  املعارف  قائد قوات محاية بغداد ووزير  العميد إسامعيل عارف  حيث يذكر 
وهو من املقربني إىل قاسم، أن قاسم كان عىل علم بمؤامرة البعثيني الغتياله، وأمر 
مدير األمن العام العقيد عبد املجيد جليل بأن يضع يده عىل مجيع خيوطها ويقبض 
عىل مجيع املشرتكني فيها عندما تنضج لديه املعلومات. ويبدو عىل حد قول الكاتب 
أن مدير األمن العام مل ينفذ تلك األوامر، ألنه مل يكن خملصُا لقاسم وكان عىل صلة 
بالبعثيني الذين بصقوا يف وجهه وقتلوه صباح 8 شباط| فرباير 1963 قبل أن يكشف 

أرسارهم.  
نشاطات  رصد  يف   1959 أيار| مايس  بعد  انحرصت  األمن  نشاطات  معظم  إن 
إسامعيل  قاله  ما  هذا  ويؤيد  ومطاردهتم،  قاسم  ومع  معهم  واملتعاطفني  الشيوعيني 
حزب  أعضاء  وعىل  عام  بشكل  القوميني  نشاط  عىل  خفت  املراقبة  بأن  عارف 
األمن  أجهزة  نشاطات  معظم  النرصاف   ،1961 سنة  بعد  اخلصوص  عىل  البعث 
العام  األمن  مدير  أن  حتى  معه،   واملتعاطفني  الشيوعي  احلزب  أعضاء  مطاردة  إىل 
14 متوز وحمبي عبد الكريم قاسم يف صف الشيوعيني وصارت  وضع مؤيدي ثورة 
إن  منذ  للشيوعيني  الذي كان يضمره  الكره  إىل ذلك  دافعه  أجهزته تطاردهم وكان 

كان ضابط استخبارات يف العهد امللكي.
له اإلطالع عليها مل  التي تيرس  العامة  تقارير مديرية األمن  أن  إىل  الكاتب  ويشري 
تكن تعرض الصورة احلقيقية ملا كان جيري آنذاك يف العراق، ألهنا تفتقد إىل املقومات 
العام  طابعها  يف  كانت  فقد  متمرس،  أمني  جهاز  يعدها  أن  يفرتض  التي  األساسية 
وبالعبارات التي تستخدمها حتاول حماباة احلاكم األول عبد الكريم قاسم، بل كانت 
يف احلقيقة تضلله وال توقفه عىل حقيقة ما كان جيري، وذلك بتفنيدها )اإلدعاءات( 
تتزلف  وكانت  له،  واملعادية  املوالية  اجلهات  ومنشورات  بيانات  يف  ترد  كانت  التي 
له.  باملدح  يبدأها  إليه  تقاريره  يرفع  عندما  العام  األمن  مدير  أن  منه، حتى  وتتقرب 
حيث يعرج يف تقاريره إىل مهامجة بيانات األحزاب والرد عليها بعبارات غري سياسية 
وأعداء  االستعامر  وبأذناب  والفوضويني  وباملخربني  واملروق  باخليانة  فيتهمها 
الشعب، معتقدا بأنه يقدم لزعيمه خدمة أمنية سيشكر عليها، بينام كان يضيع يف ذلك 
ما ينبغي اعتامده يف مثل هذه التقارير عندما تعكس بدقة الواقع السيايس أو النفيس 
املشاكل،  معاجلة  يف  احلكومة  رئيس  هبا  يسرتشد  التي  املعاجلات  واقرتاح  للجامهري، 
السيام الداخلية منها، فبدال من ذلك، نرى عبد املجيد جليل وأقطاب أمنه ال هم هلم 
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يف تقاريرهم سوى تأليب السلطة عىل الناس، السيام عىل الشيوعيني واعتامد الشدة 
تصفية  يف  العالج  هو  ذلك  وكأن  احلكومة،  سيطرة  فرض  يف  سوامها  وال  والعنف 
أواسط  ومن   ،1960 سنة  ألفا   22 السياسيني  املعتقلني  عدد  بلغ  فقد  املعارضة. 
112 حكام باإلعدام و  1961، أصدرت املحاكم العرفية  1959 لغاية أيار| مايس 
املئات معظمهم من الشيوعيني والبارتني،  770 حكام بالسجن ملدد خمتلفة، واغتيل 
تتعمق  وال  االغتياالت  جرائم  يف  التحقيق  هتمل  واألمن  الرشطة  أجهزة  وكانت 
بقوهلا:  واملعتقلني  باملحكومني  املعتقالت  ضيق  العامة  األمن  مديرية  وبررت  فيها، 
إن احلكومة حمقة يف أن تسلك هذا االجتاه يف سبيل االستقرار وانرصاف اجلميع إىل 

مصاحلهم.  
الكريم وحتريضه عىل  الكتاب مجيعها حتاول استعداء عبد  التي يعرضها  التقارير 
الديمقراطي  واحلزب  الديمقراطي  الوطني  احلزب  وعىل  أواًل  الشيوعي  احلزب 
البعثيني  السيام  القوميني  من  موقفه  تغيري  باستحياء  وحتاول  ثانيًا،  الكردستاين 
يف  اغتياله  وحماولة   ،1959 مارس  آذار|   8 يف  املوصل  يف  عليه  تآمرهم  بعد  منهم 
ما  أما   ،1963 8 شباط| فرباير  والتهيئة النقالب   1959 الثاين| نوفمرب  7 ترشين 
بالعاملة  الشيوعي  احلزب  اهتام  هو  السخرية  إىل  يدعو  وبشكل  فيها  االنتباه  يلفت 
لربيطانيا والواليات املتحدة، فضاًل عن التقليل من شأنه والتحريض عليه ووصف 
قاسم  إقناع  يف  األمن  مديرية  ونجاح  واملخربني  وبالفوضويني  بالزمرة  الشيوعيني 
تآمروا  الذين  وحلفائهم  القوميني  إزاء  سياسته  تغيري  وحماولة  احلزب،  إجازة  بعدم 
عليه، وأدى وقوعه حتت تأثري تلك التقارير إىل سقوطه، وقد دفع الشعب العراقي 
من جراء ذلك ثمنا فادحا بعد استالم حزب البعث للسلطة، وعليه ال يمكن تربئته 
من كل ما حدث فقد كان هو قائد الثورة والكل بالكل عىل حد قول وزير داخليته 
أمحد حممد حييى. رغم إقرار الكاتب بأن عبد الكريم قاسم كان رجاًل عفيفًا وطنيًا 
يصلح  ال  كان  إنه  إال  وألرسته  له  احلكم  مباهج  يستغل  ومل  واللسان،  اليد  نظيف 
وزير  بقول  ويستشهد  حكياًم.  سياسيًا  ال  ممتازًا  عسكريًا  كان  ألنه  العراق  لقيادة 
الداخلية بأن قاسام كان يقف حائرا عاجزا ال يعرف ماذا يفعل أمام عظم املسؤولية 
التي أخذها عىل عاتقه وانفرد هبا وكان يقول أن الظروف جاءت بنا ودفعتنا وسط 
التيارات واألمواج، أن اهلل أتى يب، وأنا أعرف أن هذا ليس شغيل ولكن هذا  هذه 

قدري، وجيب أن نكمل املشوار.  
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مزاعم مضللة 

الكريم قاسم ما ورد يف تقرير عن  التي قصدت تضليل عبد  التقارير املضللة  من 
من  وحرماهنم  الشيوعيني  شأن  من  التقليل  منه  اهلدف  البرصة،  يف  األحزاب  نشاط 
حيث   ،1960 الثاين| يناير  كانون   2 يف  صدر  قد  اجلمعيات  قانون  وكان  اإلجازة، 
وأعضاؤه  التاليش  طريق  يف  ونشاطه  العراقي  الشيوعي  احلزب  إن  التقرير  يف  جاء 
الشعب وكام »قلت فإن مؤيدي هذا احلزب سيندثرون إىل  أبناء  معزولون متاما عن 
األبد«، وال ينسى عبد املجيد جليل من اإلشادة بالقوميني، فكتب بصددهم يقول: 
أما أفكار األحزاب القومية فمنترشة يف السواد األعظم من الناس، وهم يبحثون عن 
االستقرار وحماربة الفوضويني )يقصد الشيوعيني( ويؤيدون كل تقارب عريب، وقد 
بينهم،  املحبة  أوارص  وشد  العرب،  مجع شمل  املوفقة يف  الزعيم  خطوات  أعجبتهم 
ويدعون له بالقوة والنرص، ويف تقرير آخر أكد أن البعثيني لدهيم رغبة قوية للتخلص 

الشيوعيني. من 
تقرير  يف  يرد  البعث  وحزب  القوميني  نحو  قاسم  موقف  الستاملة  حماولة  ويف 
»ثبت  ييل:  ما   1960 يناير  الثاين|  كانون   22 يف  مؤرخ  نفسها  املديرية  من  خاص 
فئة أخرى وال  فئة عىل  تتغلب  أن  الزعيم ال يرغب  أن سيادة  القوميني(  لدهيم )أي 
بالعكس بل كل ما يريده هو  القوميني أو  الشيوعيني ضد  هو يريد أن يقف بجانب 
أن يسود العقل واحلكمة...« ص 261. ويف تقرير خاص آخر مؤرخ يف 27  شباط| 
1961 يرد »قيل هبذا الصدد بأن وجهة نظر حزب البعث العريب االشرتاكي  فرباير 
قاسم  الكريم  عبد  املنقذ  الزعيم  وسياسة  العراقية  اجلمهورية  سياسة  حول  اجلديدة 
قد تغريت أو تبدلت وذلك ألن احلزب قد وجد أن الزعيم األمني عبد الكريم قاسم 
واضح كل الوضوح يف سياسته العربية، وإنه حيمل أهدافا سامية وعالية جدًا يف هذا 
املعلمني  نقابة  مؤمتر  يف  الزعيم  سيادة  بخطاب  إعجابه  احلزب  أبدى  بحيث  السبيل 
وإعجابه بام اتصف به سيادته من ديمقراطية عالية فاقت حدود الديمقراطية العربية 

واإلسالمية يف التاريخ.« !! ص 186. 
وأجراء  االنتقالية  الفرتة  إهناء  عدم  إىل  قاسم  الكريم  عبد  لدفع  حماولة  ويف 
االنتخابات واالنتقال إىل احلياة الربملانية الدستورية يرد يف تقرير خاص يف 20 أيار| 
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1961 »إن سيادة الزعيم يتبع بسياسته الداخلية واخلارجية سياسة عادلة...  مايس 
املشاريع  تتعرض  سوف  وأنه  كام  املزيفني،  هؤالء  رقابة  إىل  حاجة  يف  ليست  وهي 
واالنجازات الكربى التي تقوم هبا اجلمهورية العراقية حاليًا إذا ما تركت بالتصويت 
أتينا ولربام  التعطيل والضياع والتأخري، وسنعود مرة أخرى من حيث  واملناقشة إىل 
يف  اجلمهورية  تتجه  أن  من  بداًل  جديد  من  والسيايس  الداخيل  الرصاع  يبدأ  سوف 

تركيز وتشييد رصح املدنية احلديثة ما يمكن.« ص 194. 
يف حماولة لتبيض صفحة رجال العهد امللكي املباد يرد يف تقرير رسي للغاية مؤرخ 
الباقني من رجال  ملاذا مل يطلق رساح  الناس:  1961 » وتساءل  أيار| مايس   29 يف 
العهد املباد؟ وعلقوا عىل ذلك. البد أن الزعيم يريدها مفاجأة يف أعياد الثورة ألهنم 
مل يعودوا قوة تستحق املكافحة، وقال الناس: ومن يدري فقد يبادروا إىل تأييد الزعيم 
أكثر من تأييدهم لنوري السعيد لو طلب منهم ذلك وعىل هذا األساس مل تبق ثمة 

حاجة إىل بقائهم معتقلني...« ص 197.
ومع كل هذا التضليل تعكس التقارير ما يؤكد موقف احلزب الشيوعي يف دعم كل 
الثورة للدفاع عن مصالح العراق واملطالبة باالنتقال  اخلطوات التي تتبناها حكومة 
إىل احلياة الربملانية، حيث يرد يف تقرير رسي للغاية مؤرخ يف 2 آب| أغسطس 1960 
مرفوع من مديرية األمن العامة »قيادة هذا احلزب تعمل جهدها من أجل استثامر أية 
احلكومة  دفع  ملحاولة  كانوا،  أيا  أعدائها،  مع  الثورة  حكومة  ختوضها  وطنية  معركة 
الوطنية ألن تسري يف هذه املعركة إىل آخر الشوط، كأن تقوم مثاًل بتأميم النفط خالل 
ملنارصة  استعداده  كامل  عن  احلزب  ليعلن  وذلك  البرصة،  نفط  رشكة  مع  معركتها 
»ويف  حمتملة...«  تطورات  من  عنها  تتمخض  وما  املعركة  هذه  يف  احلكومة  وإسناد 
هذه النقطة يثبت احلزب أقدامه ليستمر يف املطالبة األساسية حول إهناء فرتة االنتقال 

وتثبيت دعائم حياة دستورية نيابية.« ص 166-168.
وبروح  وموضوعية  بدقة  الكتاب  وثائق  دراسة  رضورة  الكاتب  يؤكد  أخريا، 
وترتبط  سنة،  مخسني  حوايل  إىل  تعود  كوهنا  رغم  واضحة،  سليمة  ورؤية  علمية 
معني  قدر  وعىل  أيضًا  صلة  هلا  لكن  العراقي،  الشيوعي   باحلزب  األوىل  بالدرجة 
االستفادة  يمكن  ألنه  الديمقراطي،  والوطني  الكردستاين  الديمقراطي  باحلزبني 
الوطنية  القوى  تأخذ  مل  إن  نفسه«  التاريخ  »يعيد  احلايل، وقد  واقعنا  منها عىل أرض 

والديمقراطية الدروس والعرب من جتارب املايض.
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العاصفة  املالية  األزمة  تعالج موضوع  الغربية  الدول  الكتب يف  العديد من  صدر 
التي يمر هبا العامل، ومن هذه الكتب صدر كتاب بعنوان »اهنيار الرأساملية... أسباب 
لالقتصادي   2009 عام  األملانية  باللغة  القيود«  من  املحررة  السوق  اقتصاد  إخفاق 
الدكتور عدنان عباس عيل، وصدر  العراقي  أولريش شيفر وقام برتمجته األكاديمي 
ضمن سلسلة عامل املعرفة الكويتية عام 2010، وينقسم الكتاب إىل اثني  عرش فصاًل 

ويقع يف 472 صفحة.
بالعدالة االجتامعية يف ظل  الكتاب يف تقديرنا من أن مؤلفه يؤمن  تأيت أمهية هذا 
أو  خصاًم  وصفه  يمكن  ال  األيديولوجية  الناحية  من  فهو  وبذلك  الرأساميل.  النظام 
متحاماًل عىل هذا النظام كام درجت العادة عىل وصف الكتاب واملفكرين املاركسيني 

يف تصدهيم لتحليل األزمات البنيوية للرأساملية. 
خريف  يف  اهنار  اآلن،  حتى  عرفناه  الذي  االقتصاد،  بأن  التأكيد  الكاتب  يستهل 
عاملي  نظام  السطح  عىل  سيطفو  املستقبل،  يف  خمتلفًا  شكاًل  العامل  وسيتخذ   ،2008
العدالة االجتامعية. ومهام اختلفت  جديد، وسيتبلور اقتصاد سوق قائم عىل مبادئ 
األجوبة حول أسباب االهنيار فإن ثمة حقيقة ال اختالف عليها أبدًا: وهي أن العرص 
ذمة  قد صار يف  التسعينات،  منذ  الغربية  الصناعية  البلدان  به  متتعت  الذي  الذهبي، 
من  املحرر  الرأساميل  النظام  إن  مستديم.  بازدهار  احللم  الريح  مع  وذهب  التاريخ. 
القيود يقف اآلن عىل عتبة اهلاوية. لقد رصنا شهود عيان عىل حدث متعدد األبعاد، 
بعد  الواحد  اآلخر، وتؤمم  تلو  تنقذ مرصفًا  فالدولة  تارخيي كبري.  شهود عىل حتول 

المؤسسات المالية وعالقتها بالدولة
في البلدان الرأسمالية
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اآلخر، إهنا تضخ يف االقتصاد مبالغ ال قدرة لنا عىل تصور ضخامتها، ورغم ذلك، 
فإن نجاحها يف وقف االهنيار يظل يف علم الغيب.

القيود والتوجيه تدمر أكثر فأكثر. وهلذه األسباب  الرأساملية املحررة من  صارت 
التي وعدهتم هبا فئات معينة من  ما عاد كثري من املواطنني يصدقون حتقيق الرفاهية 
األول هو  التي مهها  الضغط  األعامل وجمموعات  والسياسيني ورجال  االقتصاديني 
اإلشادة  عن  قط  يكفوا  مل  مجيعا  فهؤالء  )اللويب(،  معينة  فئات  مصالح  عن  الدفاع 
املنافسة يف األسواق  بأن  يثقون  املواطنون  يعد  فلم  املعومل.  السوق  اقتصاد  بمحاسن 
املواطنني  عدد  لذلك  عليهم.  النفع  تسبغ  البورصات  يف  الضارية  واملباراة  العاملية 
اإلطار  عىل  يتحفظون  هؤالء  وصار  مستمر.  تزايد  يف  السوق  اقتصاد  من  النافرين 
يشيحون  وأهنم  أيضًا؛  الديمقراطية  وعن  السوق،  القتصاد  املناسب  السيايس 
االنتخابات،  يف  املشاركة  عن  ويتخلفون  السياسية،  األحزاب  عن  بوجوههم 
بأن  باتوا يشعرون  باتوا بال عون وال سند،  بأهنم  املجتمع. فهم يشعرون  ويعتزلون 
أن  فيها  ُيفرتض  التي  السوق،  وبأن  هلم،  وليس  فقط  لآلخرين  اهتاممًا  تعري  الدولة 
حتقق هلم الرفاهية، أخذت تترصف، يف كثري من األحيان، بوحشية ال تعرف الرمحة. 
جديد  بنموذج  االجتامعية  بالرعاية  املتكلف  السوق  اقتصاد  عن  اسُتعيض  لقد 
متليها  بل  الدولة،  حتددها  ال  النموذج  هذا  فقواعد  واألنانية.  بالوحشية  يتصف 
ومعها  الدولة  كفت  املنرصمة  عامًا  الثالثني  ففي  املال.  وأسواق  العمالقة  املشاريع 
السياسيون املنتخبون وفق قواعد الديمقراطية عن التدخل يف اقتصاد السوق تاركة 
الوطني  االقتصاد  تركوا  أي  هلا،  يطيب  الذي  بالنحو  وجتول  تصول  السوق  قوى 
توجهه حفنة رجال هتيمن عىل الرشكات العمالقة واملصارف وال تتمتع بأي رشعية 
املعظمة  اجلاحمة،  لطاقاهتا  العنان  الرأساملية  أطلقت  احلني،  ذلك  ومن  ديمقراطية. 

للرفاهية من ناحية، واملدمرة لوحدة املجتمع من ناحية ثانية.
يف  األوضاع  عىل  الكتاب  يركز  الثروات  توزيع  يف  الصارخ  بالتفاوت  يتعلق  وفيام 
الواليات املتحدة حيث بات التفاوت أكثر تطرفًا. وكذلك يف االقتصاديات الناشئة، 
العليا وباقي املجتمع. لذلك،  الطبقة  الفاصلة بني  حيث تزداد، عمقًا، وبرسعة اهلوة 
الدخول  تقريبًا جممل  العامل متلك ثروة تساوي  فئة أغنى األغنياء يف  أن  القول  يمكن 
عليها جممل  التي حيصل  أي  مواطن،  مليار   3 نحو   واحد  عام  عليها يف  التي حيصل 
القارة  ودول  والفلبني  وفيتنام  وماليزيا  وتايالند  وبنغالديش  وباكستان  اهلند  سكان 
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يف  الكبري  التفاوت  هذا  عن  يدافعون  سياسيون  هناك  واليزال  مجيعها.  األفريقية 
يف  حدة  يزداد  أخذ  اجلدل  أن  غري  املحافظني.  إىل  هؤالء  أغلب  وينتمي  الدخول. 
الواليات املتحدة، اليوم، حول مدى التفاوت الذي يمكن للمجتمع أن يرىض عنه.  
تتكون، يف االقتصاديات الناشئة، طبقة فقرية حمرومة من ثامر االزدهار االقتصادي. 
وحيصل هؤالء األفراد، املوجودون يف أدنى السلم االجتامعي، عىل قوهتم من األعامل 
وجيمع  الرقيق.  من  كأهنم  يستغلوهنم  الذين  املرفهني  خدمة  خالل  من  املتواضعة، 

البعض منهم قوته من القاممة. 

النظرية اخللفية 

انترشت، منذ منصف السبعينات، أفكار فريدمان وهايك يف كثري من بلدان العامل. 
وطبقت تاترش نظرياهتام عندما أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا. كام تبنى ريغان أفكار 
ما يسمى »صبيان شيكاغو« حينام أصبح رئيسًا للواليات املتحدة عام 1981. وطبق 
ثورهتم  وتعاليم  املحدثة  الليربالية  منظري  أفكار  الناشئة  االقتصاديات  من  كثري 
الصورة  والتسعينات  الثامنينات  يف  شيكاغو  مدرسة  ممثلو  جسد  وهكذا  املضادة. 
فهم ال  للضعفاء.  العطف  يكن  الرمحة وال  يعرف  الذي ال  املحدث  لليربايل  الدقيقة 
يرفضون وجود الدولة القوية فقط، بل يطالبون برضورة أن تصبح الدولة بال أمهية 
أصاًل. وبداًل من هذا، تراهم يعودون إىل الليربالية التقليدية الكالسيكية، التي صاغ 
والتي  عرش  الثامن  القرن  يف  االقتصاد  علم  أسس  وضع  الذي  سميث  آدم  أسسها 

ظلت هتيمن عىل الساحة حتى القرن التاسع عرش. 
السوق  دور  من  ُتعيل  التي  الليربالية  نظرية  أن  هو  جتاهله  يمكن  ال  الذي  األمر 
ما  الضعيفة  فالدولة  فعاًل.  عظيمة  كارثة  إىل  املاضية،  الزمن  عقود  يف  قادت،  قد 
الرشكات  باتت  التي  الضخمة  القوة  ملواجهة  الرضورية  الوسائل  هلا  تتوفر  كانت 
جمموعات  أيادي  تتلقفها  فريسة  إىل  السياسة  حتولت  وقد  هبا،  تتمتع  والصناعات 
تدافع عن مصاحلها اخلاصة بام متتلك من نفوذ وجربوت عظيمني، كانت قد حتولت 
»دعه  نظرية  فإن  املعنى،  هبذا  هلا.  يروق  الذي  النحو  عىل  السوق  حتركها  دمية  إىل 
قد  احلكومي،  التدخل  من  املحرر  االقتصادي  النشاط  نظرية  أي  يمر«،  دعه  يعمل، 

بان بطالهنا عىل نحو ال جمال فيه لالختالف.
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االقتصاد  وإفالس  االشرتاكية  بنهاية  متثل  تارخيي،  حتول  مع  التحول  هذا  تزامن 
فيها  ورأوا  التحوالت  هلذه  هللوا  قد  احلرة  السوق  اقتصاد  أنصار  وكان  املخطط. 
الرأساملية خالية من  يترصفون وكأن  القاطع عىل صواب عقيدهتم، وراحوا  الدليل 
ما  ميض  وبعد  اجلديد.  العرص  روح  مع  متامًا  تتفق  سليمة  قواعدها  وكأن  العيوب، 
يقرب من العامني عىل اهنيار جدار برلني راح الكاتب األمريكي فوكوياما يعلن، يف 
كتابه له واسع الشهرة، »هناية التاريخ«. وقد تنبأ، »بنهاية تطور اإلنسانية أيديولوجيا، 
احلكم  صيغة  ستكون  الغريب  العامل  يف  عليها  املتعارف  الليربالية  الديمقراطية  وأن 

النهائية عىل مستوى العامل أمجع«. 
الذين  فقط  بلدان خمتلفة، هم  اجلامعات، يف  أساتذة  من  يكن ساكس، وغريه  ومل 
تنقلوا بني البلدان بغية التبشري بالرأساملية، فاالقتصاديون العاملون يف صندوق النقد 
الدويل صاروا، أيضًا، مبرشين جيوبون دول املعسكر الرشقي، سابقًا، وآسيا وأفريقيا 
السبعينات  يف  حتول  الدويل،  النقد  فصندوق  الرأساملية.  لنرش  الالتينية  وأمريكا 
والثامنينات، إىل داعية من دعاة اقتصاد السوق املحررة من القيود. وكان الصندوق 
مساعدهتا.  يف  حبًا  األموال  هذه  يمنح  أنه  زاعاًم  امليرسة،  بالقروض  الدول  يغري 
صارمة،  لرشوط  انصياعها  حال  يف  فقط،  املليارات،  عىل  حتصل  املدينة  فالدول 
تلزمها بتحقيق التوازن يف موازنتها احلكومية وخصخصة مرشوعاهتا وحترير جتارهتا 
اخلارجية وخفض املعدالت الرضيبية. ويرسي األمر عىل أولئك االقتصاديني الذين 
السياسة  تلك  عن  املؤسستني  منتقدو  ويتحدث  أيضًا.  العاملي  البنك  لدى  يعملون 
التي متيل عىل الدول تنفيذ إصالحات غاية يف التطرف، وال تعري أي اهتامم ملا يعانيه 

املواطنون من أعباء ترتبط هبذه اإلصالحات.
تايالند  آسيا-  رشقي  جنوب  يف  النمور  دول  راحت  احلقيقة،  هذه  خلفية  وعىل 
وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وهونغ كونغ- وبلدان أمريكا الالتينية مثل املكسيك 

تفتح أسواقها للامفيا العاملية. 
مل يبذل أحد جهدًا لرتويض الرأساملية املطلقة العنان؛ مل جيرؤ أحد عىل التشكيك 
بصواب املبادئ السائدة. إن عدم املباالة، التي سيطرت عىل السياسيني وقادة االقتصاد 
يف البلدان الصناعية، كانت وخيمة حقًا. وهكذا، سار العامل، يف هناية األلفية الثانية 
ومطلع األلفية الثالثة، بخطى حثيثة صوب األزمة التالية. فجميع النظريات اجلميلة 

عن السوق التامة الكامل، أمست بني ليلة وضحاها، زيفًا ال طائل منه. 
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تفاعالت األزمة 

يتهدد  خطر  إىل  حتولت  التي  املال  أسواق  عمل  آلية  حتليل  يف  الكاتب  يتعمق 
االقتصاد اإلنتاجي. حتولت إىل كازينو للقامر. وإن الالعبني يف هذا الكازينو يمكن 
أن يقوضوا أركان رشكات عمالقة ومتوسطة، إذا خرسوا الرهان. ال بل قد يتسببون 
ختلق  باتت  املال  أسواق  وكأن  األمر  بدا  بأكملها.   دول  يف  االستقرار  زعزعة  يف 
مليارات ومليارات، من اليورو أو الدوالر من ال يشء. واغتنمت الرشكات العمالقة 
سياقها  يف  الرشكات  تشرتي  ضخمة  عمليات  متول  فراحت  الفرصة  واملصارف 
رشكات أخرى. عىل صعيد آخر، عاش العامل- بتشجيع من املصارف االستثامرية- 
محيا عمليات اندماج مل يشهد العامل هلا مثياًل منذ عرشات السنني. وراحت صناديق 
والتعقيد.  الشمولية  يف  غاية  مالية  أدوات  خالل  من  املستقبل  عىل  تراهن  املخاطر 
الحقًا  وبيعها  وتفكيكها،  أواًل،  رشائها  بغية  املشاريع  »اجلراد«  مؤسسات  وتقتنص 
بأسعار حتقق ربحًا وفريًا. وبعبارة واحدة، يمكن القول إن العرص اجلديد كان عرص 

جشع ال يعرف احلدود. 
نظرية  أي  اإلنسانية،  للمشاعر  االحتقار  كل  تكن  لنظرية  عنوانًا  ويلش  وكان 
رؤساء  عمل  تقيم  النظرية  فهذه  التسعينات،  يف  انترشت  التي  األسهم،  تعظيم 
بأرسع  ترتفع  أن  جيب  الرشكة  أسهم  قيمة  أن  يف  يتمثل  واحد  منظور  من  الرشكات 
معدل ممكن. ومعنى هذا هو أن رئيس الرشكة املهتم بتعظيم األسهم ال جيوز له أن 
الفرحة  العاملني. وتعم  الناجتة عن ترسحيه آالف  الرزايا اإلنسانية  يأخذ يف االعتبار 
البورصات، خصوصًا، حينام يتناهى إىل سمعها أن رؤساء الرشكات قد رسحوا قساًم 

من العاملني لدهيم. وتنعكس هذه الغبطة يف ارتفاع قيمة أسهم الرشكات. 
متن  كانت  والتي  بالسياسيني،  جدًا  الوثيقة  املصارف  عالقات  الكتاب  ويكشف 
يف  اجلمهوريني  أو  بالديمقراطيني  األمر  تعلق  سواء  جدًا.  سخية  بتربعات  عليهم 
الواليات املتحدة، فلم يصل اجلميع إىل البيت األبيض إال بفضل الدعم املايل الذي 
والكونغرس،  احلكومة  تركت  شكرها  عن  وللتعبري  سرتيت«.  »وول  هلم  يقدمه 
مصارف االستثامر تعمل بال منغصات وبال قيود ذات بال. ويف املقابل دأب »وول 
سرتيت«، طواعية، وعن طيب خاطر، عىل إعارة واشنطن أفضل ما لديه من رجال 

أعامل للعمل يف مؤسسات الدولة احلساسة كوزراء مثاًل .         
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يف منتصف التسعينات، ترنحت، الرأساملية. وكانت رياح األزمة قد هبت، أواًل، 
ثالثة  وبعد  املكسيك،  يف  الوضع  اهنار   1994 عام  ويف  الناشئة.  االقتصاديات  من 
أيضًا. وكان وكيل وزير  النمور  بلدان  آسيا،  ترتنح يف جنوب رشقي  أعوام أخذت 
املالية الياباين آيزوكه قد أكد عام 1998 عىل »أن األزمة ليست أزمة آسيوية، بل هي 

أزمة النظام الرأساميل العاملي«.
السبب  األرباح يف أرسع وقت ممكن. وهلذا  املغامرة حتقيق أقىص  الصناديق  تريد 
تراها تستدين من املصارف أموااًل تصل أضعاف األموال التي جتمعها من املستثمرين 
املسامهني فيها. فبهذا النحو تستطيع رفع قيمة األموال التي تغامر هبا يف كازينو املال 
املعني. ويف  الصندوق  املشاركة يف  العاملية إىل عرشين ضعفًا مقارنة بحجم األموال 
هناية الثامنينات، كان عدد نوادي القامر هذه ال يتجاوز املائة وارتفع إىل عرشة آالف، 

عام 2008.
الفائدة  بمعدالت  املقامرة  حجم  أي  التقليدية،  باملشتقات  املتاجرة  حجم  أرتفع 
مليار   614 من  ضعفًا  ثامنني  بنحو   ،2004  -  1986 بني  البورصات،  ومؤرشات 
دوالر إىل 46.6 تريليون دوالر أي إن تطور أسواق املال ما عادت له عالقة بتطور 
من  إليه  حتتاج  بام  الصناعة  تزود  املال  أسواق  كانت  فسابقًا  اإلنتاجي:  االقتصاد 
قروض؛ أما يف الوقت احلارض، فإهنا هتيمن عىل االقتصاد العاملي وجترب املشاريع عىل 

تنفيذ التغريات التي تفرضها عليها. 
قد  اجلديد،  االقتصاد  حقبة  يف  املستثمرون،  فكان  حتميًا.  أمرًا  االهنيار  كان  لقد 
جتاهلوا كل املقاييس واملعايري. فهم اشرتوا رشكات ما كان هلا مستقبل قط. ووثقوا 
يف  نصابني.  بل  خرباء،  يكونوا  مل  أهنم  تبني  األسهم،  شؤون  يف  خرباء  بإرشادات 
الذي  العامل  هو  اجلشع  وكان  فقط.  للجشع،  املستثمرون  هؤالء  استسلم  النهاية، 
مكن بعض الرشكات الصغرية من أن تسجل، يف البورصات، قيمة تفوق بكثري قيمة 
رشكات مملوكة من قبل الدول وتشغل مئات اآلالف من العاملني. إن هذا اجلشع هو 
الذي تسبب يف جعل قيمة أسهم الرشكات تنمو بمعدالت تفوق، بكثري، معدالت 

نمو إمجايل الناتج القومي. 
للطاقة،  إنرون  رشكة  أتقنته  الذي  بالنحو  واالحتيال  النصب  هذا  أحد  يتقن  ومل 
قوة  األمريكيني  صدم  وقد  األمريكي.   بالرئيس  العالقات  أمتن  متتلك  كانت  التي 
التشابك بني إنرون واجلهاز احلكومي. فالعالقات التي نسجت خيوطها هذه الرشكة 
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1990، كانت الرشكة قد  ما كان بإمكاهنا أن تكون أقوى مما كانت عليه قط. فمنذ 
أعضاء  نصف  حصل  فقد  دوالر.  مليون   6 بنحو  السياسيني،  من  ملجموعة  تربعت 
جملس النواب وثالثة أرباع جملس الشيوخ عىل دعم مايل منها. ومن هنا، ال غرو أن 
بالطاقة  املتاجرة  املفروضة عىل  القواعد  التسعينات، من شدة  الكونغرس، يف  خيفف 
يف  العمل  هلم  سبق  مجهوريون،  سياسيون  احتل  بوش،  انتخاب  وعقب  الكهربائية. 

إنرون زمنًا طوياًل، مناصب غاية يف األمهية يف اإلدارة احلكومية. 
ومثلام ظلت االرتباطات السياسية، التي أقامتها إنرون، خفية عن األنظار، ظلت 
أيضا خفية تلك الشبكة الواسعة، التي كانت إمرباطورية إنرون قد نسجت خيوطها. 
فخرباؤها املتخصصون بالتحايل املايل أسسوا أكثر من 4000 »رشكة« ومهية ما كان 
الوضع  عىل  التسرت  الرشكات  هذه  من  واملراد  اخلتامية.  احلسابات  يف  وجود  أي  هلا 
إنرون  فضيحة  إن  الرضيبة.  ومكاتب  واملسامهني  املصارف  مقابل  للرشكة  احلقيقي 
وتزوير  املرشوعة  غري  فالصفقات  فريدًا.  حدثًا  تكن  مل  مريعًا،  إفالسًا  أفلست  التي 

احلسابات اخلتامية وامليزانيات كانت أمورًا شائعة يف االقتصاد اجلديد. 
تعني عىل ماليني العائالت األمريكية إخالء منازهلا، وبيعها باملزاد العلني، وذلك 
ألهنا ما عادت قادرة عىل خدمة ما بذمتها من قروض. والبعض منهم هُيجرون من 
منازهلم بكل معنى الكلمة، ال ليشء إال ألن املصارف تتطلع إىل املال. إن هذا التهجري 
يف  املتحدة  الواليات  عىل  خيم  الذي  الكبري  الكساد  حقبة  يف  حتى  مثيل  له  كان  ما 

الثالثينات.  
يف البداية، تصور املرء أننا إزاء أزمة حملية، إزاء مشكلة يعاين منها بضعة عرشات 
ما  رسعان  األزمة  هذه  أن  غري  املتحدة.  الواليات  يف  املنازل  أصحاب  من  اآلالف 
انتقلت من سوق العقارات إىل سوق التمويل واملصارف، ومن ثم إىل جممل االقتصاد 
األمريكي أواًل، واالقتصاد األورويب فيام بعد. إن هذه األزمة هي أوخم أزمة تعصف 

يف أسواق املال منذ حقبة الكساد الكبري. 
دفع العامل ثمنًا باهظًا بسبب هذه األخطاء. ففي األسابيع التالية اهنار جممل النظام 
متامًا،  توقف  املصارف  بني  فاإلقراض  بالكامل.  تبددت  املصارف  بني  فالثقة  املايل. 
املتاجرة  بالكامل  اهنارت  التطور،  هذا  خلفية  وعىل  باإلفالس.  اجلميع  هيدد  وصار 
حيث  احلضيض  إىل  العاملية  البورصات  يف  األسهم  أسواق  ووصلت  باملشتقات 

شهدت، يف خريف 2008، عمليات بيع لألسهم مل تشهد هلا مثياًل منذ 1929. 
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املستثمر  وصفها  اخللفيات،  غامضة  مالية،  بأوراق  قامرت  قد  املصارف  وكانت 
مبادالت  بام يسمى  قامرت  الشامل«  الدمار  مالية من أسلحة  بأهنا »أسلحة  بوفيت، 
وكانت   .CDS اختصارًا  واملسامة  تلك  أو  الرشكة  هذه  إفالس  خماطر  ضد  التأمني 
2008، أي زادت  تريلون دوالر يف مطلع   62 بلغت  قد  املالية  قيمة هذه األدوات 

قيمتها عىل إمجايل الناتج الذي حيققه العامل سنويًا. 
انترشت أخبار مفزعة، حقًا، أنذرت بأن وول سرتيت لن  وخالل بضع ساعات 
أيام  ثالثة  فخالل  اآلن.  حتى  العامل  عرفه  كام  نفسه  هو  فصاعدًا،  اآلن  من  يكون، 
اختفت ثالثة من كربى بيوت االستثامر: ليامن براذرز أعلن اإلفالس ومرييل لينش 
متواضعني.  قابضني  مرصفني  إىل  حتوال  ستانيل  ومورغان  ساكس  وغولدمان  بيعت 
حتى  كان  الذي  املايل  املركز  هذا  استسلم  للمكتوب.  الرأساملية  مركز  استسلم  لقد 
اللعبة،  رشوط  العاملي  لالقتصاد  حيدد  الذي  واملكان  أمريكا،  مفخرة  الوقت  ذلك 
عقود  مدى  عىل  درت،  االستثامر  فمصارف  والغطرسة.  العجرفة  رمز  كان  والذي 
شتاينربوك  وكان  اآلن.  العمل  عن  توقفت  أهنا  غري  أمريكا  عىل  وفريًا  مااًل  كثرية، 
وزير املالية األملاين  قد أكد أن »الواليات املتحدة مل تعد القوة العظمى يف النظام املايل 
العاملي«. وشعر العامل برمته بآثار الصدمات التي نشأت عن هذه األزمة: فقد اهنارت 
البورصة  أبواب  تغلق  أن  روسيا  عىل  وتعني  املعمورة.  بقاع  كل  يف  األسهم  أسواق 
املصارف.  من  العديد  ولوكسمبورغ  وبلجيكا  وهولندا  وأملانيا  بريطانيا  يف  وترنح 
وكيفام اتفق، فقد تضعضعت ثقة األمة األمريكية بنفسها. فأمريكا غدت كام تنبأ عامل 
صندوق  إىل  تتوسل  أيسلندا  وراحت  االنحطاط«.  طور  يف  »بلدًا  سينيت،  االجتامع 
النقد الدويل راجية منه منحها قرضًا يساعدها عىل مواجهة األزمة. لقد أفلس إفالسًا 

مروعًا هذا البلد، وجرف تيار األزمة بلدانا بأكملها، مثل ايرلندا واملجر.   
الرسعة،  جناح  عىل  املالية،  املؤسسات  صفت  أن  قط،  يسبق  مل  التاريخ،  مر  فعىل 
املالية. فاالهنيار كان قد خلق سلسلة ردود  اهلائل من متاجرهتا باألوراق  الكم  هذا 
املركزية.  السيطرة عليها، ال احلكومات وال املصارف  قادرًا عىل  أفعال ما كان أحد 
فقد تراجع مؤرش داو جونز إىل أقل من 10 آالف نقطة يف يوم واحد وهو حدث ما 

كان له مثيل يف تاريخ هذا املؤرش البالغ من العمر 112 عامَا. 
الثقة،  يتمتع بيشء من  منقذ اليزال، وحده،  إىل  احلاجة  أمس  االقتصاد يف  أمسى 
وهو احلكومة. إذ هي الطرف القادر عىل الوقوف يف وجه االهنيار، وتأمني االستقرار. 
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التدبري هيدد بنشأة سلسلة ردود أفعال شبيهة  وهي تعلم جيدًا أن العزوف عن هذا 
عليها،  سيتعني  إذ  العرشينات،  هناية  يف  العاملي  االقتصاد  هلا  تعرض  التي  باألزمة 

متويل املاليني من العاطلني عن العمل.
الصناعية  فالدول  جذري.  انقالب  يعيش  أمسى  بعامل  الرأساملية  أزمة  تعصف 
خترس أكثر فأكثر هيمنتها، يف حني تبذل دول االقتصاديات الناشئة اجلهود الحتالل 
جانبًا.  التنحي  عىل  القدماء  العاملقة  إجبار  عىل  العزم  عقدت  إهنا  املتقدمة.  املراتب 
تفوقت،  أهنا  السيام  ومصاحلها،  نظرها  وجهات  مراعاة  رضورة  عىل  ترص  وأمست 

عىل الدول الصناعية من حيث مسامهتها يف النمو االقتصادي العاملي. 
أن  والواضح،  يذكر.  دور  له  يعد  ومل  جانبًا  نحي  قد  املحدثة  الليربالية  تراث  إن 
حل  قد  جديدًا  عرصًا  وأن  وانقىض،  وىلَّ  قد  االقتصادي  التحرير  يف  التطرف  عرص 

حمله: عرص الدولة األكثر قوة وفاعلية.    
التغيري  مدى  عىل  يتوقف  الرأساملية  مستقبل  إن  الكتاب،  هناية  يف  املؤلف  يؤكد 
الذي سيطرأ عىل األخالقية السائدة وعىل إدراك اجلميع أن مبدأ املسؤولية االجتامعية 
اقتصاد  فإن  احلقيقة،  هذه  جتاهل  تم  إذا  أما  احلرة.  السوق  مبدأ  عن  أمهية  يقل  ال 
السوق معرض للمصري نفسه الذي تعرضت له االشرتاكية: االهنيار واالختفاء من 

الوجود. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• نشرت القراءة في مجلة »الثقافة الجديدة«، العدد 342، السنة 2011.
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الفكرية وأبعادها االقتصادية«  الليربالية اجلديدة: جذورها  صدر كتاب بعنوان » 
غطت  فصول  وسبعة  مقدمة  من  ويتكون   ،2008 عام  منصور  أرشف  للدكتور 
االقتصادية،  والليربالية  سميث  وآدم  واالقتصاد،  الفلسفة  بني  الليربالية  العناوين: 
والنقد  هايك،  ليربالية  يف  الشك  ونزعة  النيوكالسيكي،  السيايس  واالقتصاد 
االقتصادية،  لليربالية  االقتصادي  والنقد  االقتصادية،  لليربالية  السوسيولوجي 
وخرافة السوق ذايت التنظيم. ويقع الكتاب يف 359 صفحة. النارش دار رؤية للنرش 

والتوزيع يف القاهرة. 
يف تقديرنا تكمن أمهية هذا الكتاب يف املنهج العلمي األكاديمي الذي اتبعه املؤلف 
وتداعياهتا  واالقتصادية  املالية  األزمة  جاءت  وقد  واالستنتاج.  املعمق  التحليل  يف 
بقية  إىل  وانتقلت  املتحدة  الواليات  من  بدأت  والتي  العامل  هبا  يمر  التي  العاصفة 
الدول يف نفس عام صدور الكتاب لتؤكد صحة االستنتاجات التي خرج هبا املؤلف 
والباحثني  لألكاديميني  مهام  مصدرا  الكتاب  يعد  وهبذا  يعاجلها.  مل  أنه  من  بالرغم 

والدارسني وعموم املثقفني املهتمني هبذا املوضوع. 
جيمعها  التي  الرأساملية  لتطور  اجلديدة  األوضاع  أن  إىل  املقدمة  يف  املؤلف  يشري 
مصطلح »العوملة« تدفعنا إلعادة قراءة تراث الفكر الليربايل. ويرجع السبب يف ذلك 
إىل أن األيديولوجية الليربالية التي ظهرت يف أوروبا منذ القرن السابع عرش يف شكل 
السيايس  االقتصاد  إىل  وانتقلت  لوك  وجون  هوبز  توماس  يد  عىل  سياسية  نظريات 
يسمى  ما  شكل  قي  اآلن  جديد  من  ظهورها  يعاد  سميث  آدم  يد  عىل  الكالسيكي 

الليبرالية الجديدة
والوظيفة األيديولوجية للدولة 
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بالليربالية اجلديدة. تكشف هذه الظواهر اجلديدة أن هناك عودة قوية لتربير التوسع 
لليربالية  إحياء  هي  التي  اجلديدة  الليربالية  طريق  عن  الدولة  دور  وإلغاء  الرأساميل 
مثل  االجتامعي  الفكر  رواد  من  وغريه  ماركس  نقدها  والتي  عرش  التاسع  القرن 
املعارصة  الدالالت  توضيح  هو  الدراسة  هلذه  األسايس  واهلدف  وفبلن.  دوركايم 
النقد يف فهم  تارخيها، وصالحية هذا  الليربالية عرب  الذي وجه لأليديولوجية  للنقد 

ودراسة الليربالية اجلديدة وتوظيف العوملة االقتصادية هلا.
سوى  تكن  مل  أهنا  واحلقيقة  والعدالة،  واحلرية  للفرد  تعريفات  الليربالية  قدمت 
انعكاسا القتصاد السوق الرأساميل. وقد ذهب ماركس إىل أن مجيع احلقوق الليربالية 
يف  األفراد  تساوي  هي  واملساواة  التملك،  حرية  هي  فاحلرية  امللكية.  حق  يف  ختتزل 
سعيهم نحو التملك، واألمن هو املناخ الذي يضمن للفرد محايته مللكيته واحلصول 

عىل املزيد منها. 
والديمقراطية  الدولة  رأساملية  عرص  انتهى  املايض  القرن  من  السبعينات  منذ 
يعرف  ما  صورة  يف  التقليدية  الليربالية  األفكار  إحياء  بإعادة  وذلك  االشرتاكية 
العامل  إىل  وانتقلت  العقد  هذا  يف  الغرب  يف  ظهورها  بدأ  التي  اجلديدة  بالليربالية 
الثالث منذ أواسط الثامنينات، وكانت بداية لشكل جديد من األيديولوجية املدعمة 

واملربرة للتوسع العاملي للرأساملية وهي العوملة. فام أسباب هذا التحول؟ 
عديدة  أزمات  يف  تتمثل  التحول  هذا  أسباب  أن  عىل  املفكرين  من  كثري  جيمع 
االشرتاكية.  الديمقراطية  وبرامج  الغرب  يف  االجتامعية  الرفاهية  دولة  هلا  تعرضت 
فرصا  املال  رأس  جيد  ومل  الكساد  وزاد  البطالة  مشكلة  تفاقمت  السبعينات  فمنذ 
البريوقراطية حتى  الدولة  آلة  وتعقد  زاد حجم  آخر  جديدة لالستثامر. ومن جانب 
األسباب  ختدمه.  أن  املفرتض  من  كان  الذي  نفسه  املال  رأس  عىل  عبئا  أصبحت 
السابقة ليست أسبابا رئيسية بل ثانوية مبارشة. أما السبب الرئيس وغري املبارش فهو 
القانون الذي استنتجه ماركس وصاغه بدقة وهو ميل معدل الربح نحو اهلبوط كلام 

تقدمت وسائل اإلنتاج والتكنولوجيا وكلام زاد توسع االستثامر العاملي.
مل تكن النيات الطيبة واألهداف اإلنسانية وراء ظهور الليربالية، بل كان ظهورها 
مرشوطا بالتغريات االجتامعية التي بدأت يف أوروبا القرن اخلامس عرش والتي أدت 
إىل صعود طبقة الربجوازية. فعىل الرغم من اعتامد الليربالية عىل أسس فلسفية، إال 

أن هلذه األسس قاعدهتا االجتامعية التي انطلقت منها.
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دحض التربير األيديولوجي لليربالية اجلديدة 

يف  النظام  فكرة  ووضعت  الطبيعي  احلق  مفهوم  يف  احلرية  الليربالية  وضعت 
الليربايل  مفهوم العقد االجتامعي. واملالحظ كيف أن خطا واحدا يربط بني املفهوم 
املال  واختزال  املال،  إىل  احلاجيات  هذه  واختزال  وحاجاهتا،  اإلنسانية  الطبيعة  عن 
للمجتمع كله إىل أفراد؛ وهذا يدل عىل الصلة القوية بني األساس الفلسفي لليربالية 

واجلانب االقتصادي منها.
كذلك فإن النظرة الليربالية جتاه الطبيعة اإلنسانية باعتبارها رغبة ال متناهية، والتي 
ترمجت إىل الرغبة الال متناهية يف االمتالك واالستحواذ الالهنائي يف عرص الليربالية 
القرن  يف  أخرى  مرة  ترمجت  عرش،  والتاسع  عرش  السابع  القرنني  بني  ما  التقليدية 
ال  رغبة  من  بذلك  الرغبة  وحتولت  الرغبة؛  عن  االستهالكي  التصور  إىل  العرشين 
متناهية يف االمتالك إىل رغبة ال متناهية يف االستهالك. لقد كان التعليم الليربايل حول 
احلاجات والرغبات خادما أليديولوجية امللكية اخلاصة يف عرص صعود الرأساملية، 
أبدل  وبذلك  املوسع.  الكمي  السلعي  اإلنتاج  عرص  يف  االستهالك  وأليديولوجية 
إىل  والسيايس  االجتامعي  املجال  من  ونقلها  املساواة  قضية  االستهالكي  املجتمع 

املجال املادي االستهالكي. 
يتعمق الكاتب يف حتليل االنتقادات العديدة التي تعرضت هلا نظرية احلق الطبيعي 
القرن  أوائل  يف  هيغل  ونقد  عرش،  الثامن  القرن  أواخر  يف  بريك  إدموند  نقد  أمهها 
العرشين.  القرن  من  األول  النصف  يف  هالويل  القانوين  املفكر  ونقد  عرش،  التاسع 
جتمد  أدى  كام  ميتافيزيقيا.  مفهوما  باعتباره  الطبيعي  احلق  مفهوم  بريك  ينتقد  حيث 
املبادئ الليربالية يف صيغ قانونية شكلية وحتوهلا إىل أيديولوجية تربيرية أن أصبحت 
الذي  واالستغالل  الرأساميل  للنظام  مربرا  اخلاص  التملك  يف  الطبيعي  احلق  فكرة 
يامرسه. إن مبدأ امللكية الذي تكلم عنه لوك يف القرن السابع عرش خيتلف متاما عن 
مفهوم امللكية يف القرنني التاسع عرش والعرشين. لقد كان لوك يقصد املكية الصغرية 
التي متكن املرء من تلبية احتياجاته، وختتلف هذه متاما عن مفهوم امللكية االحتكارية 

لعمل الغري ولوسائل اإلنتاج يف االقتصاد املعارص.
عن  صادقا  تعبريا  بالفعل  كانت  الطبيعي  احلق  مفاهيم  أن  إىل  ماركس  ويذهب 
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تغيري  يف  ومرشوعها  الطبقي  وضعها  وعن  وللمجتمع،  للعامل  ورؤيتها  الربجوازية 
جمرد  املفاهيم  هذه  تكن  مل  إذ  القديم،  اإلقطاعي  والنظام  االجتامعية  العالقات 
صادقة  هي  بل  مطلقة  ليست  ومرشوعيتها  مصداقيتها  لكن  أوهام.  أو  أكاذيب 
ومرشوعة طاملا كانت تعبريا عن فكر الطبقة التي تتبناها وعن أوضاعها االجتامعية 
الواقعية ومرشوعها السيايس، إال أهنا حتولت إىل مفاهيم أيديولوجية عندما حاولت 
وكبت  سيطرهتا  لفرض  واستخدامها  املجتمع  طبقات  باقي  عىل  فرضها  الربجوازية 
قوة  من  الطبيعي  احلق  فكرة  حتولت  وبذلك  عليها.  والتعتيم  الطبقية  التناقضات 
حترر إىل قوة هيمنة، والسبب أهنا استخدمت لتربير حق التملك اخلاص لعمل الغري 
ولوسائل اإلنتاج، وحتول احلق الطبيعي للفرد يف حياة ومأوى وعمل ومحاية إىل حق 

طبيعي يف االستحواذ الالهنائي عىل امللكية والثروة، وبالتايل عىل عمل اآلخرين.
كانت  والعرشين  عرش  التاسع  القرنني  يف  االجتامعية  النضاالت  مجيع  أن  احلقيقة 
نضاالت باسم احلقوق االجتامعية، مثل حقوق العامل والفالحني والزنوج وسكان 
اجتامعية  فئة  حتصل  فعندما  مكان.  كل  يف  واألقليات  والنساء  والطلبة  املستعمرات 
عىل حقوقها باعتبارها فئة حيصل أفرادها بالتايل عىل حقوقهم الفردية؛ لكن العكس 
ليس صحيحا، ألن حصول األفراد عىل حقوق فردية لن ينهي التمييز والتحيز ضد 
إليها أبدا. واحلقيقة أن االلتفاف حول احلقوق االجتامعية بإتاحة  التي ينتمون  الفئة 
حدث  وقد  احلاكمة،  للنظم  املفضل  األسلوب  كانت  لألفراد  االمتيازات  من  يشء 
للعامل،  تأمينية  وامتيازات  مادية  مكاسب  إعطاء  من  الغربية  الرأسامليات  يف  ذلك 
ورفع احلد األدنى ألجور النساء التي كانت أقل من أجور الرجال، وإتاحة الفرصة 
ضدهم  العنرصي  التمييز  انتهاء  عدم  مع  االجتامعي  الصعود  يف  كأفراد  للزنوج 

بالكامل وبقاء أوجه الالمساواة عىل حاهلا.
شكلية  الطبيعي  احلق  نظريات  جيعل  فردي  حق  أنه  عىل  الطبيعي  احلق  فهم  إن 
وال  فقط.  الفرد  عىل  تركز  ألهنا  حقيقي،  عيني  مضمون  وبدون  وجمردة  وصورية 

يتحقق املضمون العيني للحق الطبيعي إال عندما ُيفهم عىل أنه حق اجتامعي. 
وجتعلهم  الدينية  االعتقادات  ترضيهم  هؤالء  أن  بقوله  العامة  عن  هوبز  يتحدث 
يقبلون بأوضاعهم، ولذلك سوف يكون من األسهل جعلهم يقبلون السلطة بالعقل، 
أي من منطلق كوهنا تعبريا عن العقالنية، وتكون السلطة كذلك عندما تكون ضامنة 
جزء  حترير  هو  العامة  إزاء  تفعله  أن  السلطة  عىل  ما  وكل  اخلاصة.  امللكية  حلقوق 
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السلطة  تربير  مهمة  يتولون  الذين  هؤالء  من  التوجيهات  ليتلقوا  عملهم  وقت  من 
األيديولوجية  املهمة  مبكرا وبسيطا عن  إعالنا  نظر هوبز هذه  أمامهم. وتعد وجهة 
نظرية  يف  نجد  إذ  للدولة،  األيديولوجية  الوظيفة  وعن  الرأساملية  ظل  يف  للسلطة 
هوبز الشكل األويل اجلنيني ملا سيتطور بعد ذلك يف صورة وسائل اإلعالم احلديثة 

ومهمتها األيديولوجية يف اهليمنة. 
مع  التبادل،  عملية  يف  املساواة  حقيقة  هي  التي  التسوية  هذه  بأن  ماركس  يقول 
اجتامعية  عالقة  كل  تقطع  أن  إىل  تنتهي  املادي،  الشكيل  وطابعها  للمعايري  تنحيتها 
باعتبارهم أجسادا.  بينهم هي عالقتهم  الوحيدة  العالقة  األفراد وجتعل  حقيقية بني 
هكذا خيتزل التبادل السلعي األفراد إىل أجسادهم بعد أن يلغي وجودهم االجتامعي 
بالكامل، وهنا تتحقق نظرية هوبز عمليا، والذاهبة إىل أن حركة املجتمع هي احلركة 

املادية ألجساد األفراد املكونني له. 
املختلفة  الطبقات  املصالح بني  لتعارض  الكالسيكيني  االقتصاديني  اكتشاف  كان 
وتبقى  ماركس؛  قبل  الذي سيتطور من  الطبقي  الرصاع  ملفهوم  األوىل  البدايات  هو 
الطبقات؛  بني  املصالح  لتعارض  األول  اكتشافهم  مأثرة  الكالسيكيني  لالقتصاديني 
تناقضا اجتامعيا  اقتصادهم السيايس علميا، ألهنم عندما الحظوا  وهلذا السبب كان 
مل يتجاهلوه أو يعتموا عليه كام سيفعل االقتصاديون بعد هام 1830 واالقتصاديون 

النيوكالسيك ابتداء من 1871 وحتى اآلن.
يلمح آدم سميث إىل أن حرية التجارة واحلرية االقتصادية بوجه عام هي السبيل 
يف  الرئييس  السبب  هي  التجارية  االحتكارات  ألن  ذلك  عاملي،  سالم  إقامة  نحو 
الرصاعات املسلحة بني القوى األوروبية يف املستعمرات، وإن إتاحة احلرية املطلقة 
للتجارة أمام اجلميع سوف حتل التنافس الرشيف حمل الرصاع االستعامري. وكانت 
للسالم  »مرشوع  كتابه  عليها  وأسس  كانت  التقطها  التي  هي  هذه  سميث  فكرة 
بني  الربط  هذا  نفس  عىل  الرتكيز  يف  اآلن  العوملة  عن  املدافعون  ويستمر  الدائم«. 
الرصاعات  عىل  للقضاء  السبيل  هي  االقتصادية  احلرية  أن  عىل  مركزين  األفكار، 
التي  االقتصادية  احلرية  بأن  املؤملة  احلقيقة  عىل  يعتمدون  لكنهم  العامل،  وتوحيد 
وكيفام  شاءت  أينام  العمل  يف  القوميات  عابرة  االحتكارات  حرية  هي  يقصدوهنا 
شاءت دون قيود، وأن السالم العاملي الذي يقصدونه هو يف حقيقته أمنا عامليا لرأس 

املال، وأن توحيد العامل الذي يقصدونه هو توحيده حتت راية رأس املال العاملي.
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القوى  كل  بني  مشرتكا  سوقا  املستعمرات  تصبح  بأن  سميث  أوىص  وقد 
عىل  اآلن  هلا  الدعوة  يتم  التي  العوملة  لفكرة  احلقيقي  املعنى  هو  وهذا  االستعامرية 
واألقدر  األكفأ  أي  األكرب،  االستعامرية  القوة  تكون  بحيث  عاملية.  حرة  سوق  أهنا 
عىل املنافسة بتعبري سميث، هي األنجح يف املستعمرات. وال شك أن هذه السياسة 
كانت مفيدة لربيطانيا يف عرص سميث، ألن بريطانيا كانت قادرة بالفعل آنذاك عىل 
منافسة القوى االستعامرية األخرى يف مستعمراهتا. وبذلك نرى كيف أن السياسات 
الليربالية االقتصادية تصدر دائام من القوي اقتصاديا هبدف منحه حرية احلركة. وهذا 
األقوياء  األقوياء، ال بني  ليربالية بني  إهنا  اآلن؛  االقتصادية  لليربالية  احلقيقي  املعنى 

والضعفاء.
إن السوق العاملي هو السوق الذي تتحكم به الرشكات العابرة للقوميات والقارات 
املالية الذي تسيطر عليه املؤسسات  العاملية، السوق العاملي لألوراق  واالحتكارات 
املالية لرأس املال الدويل: البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. هذا السوق ال ينتهي 
بالسلع االستهالكية، بل يبدأ باملال وينتهي باملال، املال الزائد بالطبع؛ وتتمثل وظيفته 
األساسية يف إنتاج املزيد من النقود عن طريق النقود برصف النظر عن الطريقة التي 

تزداد هبا.
القرن  من  الثاين  النصف  منذ  االقتصاد  علم  بأن  املؤلف  يشري  الثالث  الفصل  يف 
النيو كالسيكي، وهو اجتاه خيتزل  العرشين بات يسيطر عليه اجتاه يسمى باالقتصاد 
أنه  السوق عىل  السوق من عرض وطلب، وينظر إىل  آليات  العملية االقتصادية إىل 
بنائه  أو  املجتمع  من  تأثري  أي  بذلك  عازال  بذاته،  ذاته  ومسريا  بذاته  مستقل  جمال 
للسوق،  ملحقا  إال  ليس  أنه  عىل  ذاته  املجتمع  إىل  االجتاه  هذا  ينظر  كام  السيايس؛ 
استقالل  تضمن  بكيفية  املجتمع  تنظيم  يتم  بحيث  توصياته  االقتصاد  هذا  ويقدم 
السوق وسريه وفق قوانينه اخلاصة التي يعتقد يف انفصاهلا عن البناء االجتامعي. وقد 
حتول االجتاه الكالسيكي اجلديد يف االقتصاد إىل عقيدة ورؤية للعامل تبنتها املنظامت 
املالية والسياسية الدولية من األمم املتحدة إىل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، 
واخلصخصة  االقتصادي  التحرير  برنامج  حتت  يكمن  ما  هي  العقيدة  هذه  وكانت 
العامل  عىل  الدولية  املنظامت  تلك  فرضتها  والتي  احلرة  السوق  اقتصاد  إىل  والتحول 

النامي والدول االشرتاكية سابقا. 
املشكلة األساسية التي تعاملت معها الليربالية اجلديدة، والتي ورثتها من االقتصاد 
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الرأساميل عىل  استحواذ  تربر  الزائدة: كيف  القيمة  اجلديد، هي مشكلة  الكالسيكي 
تربير  إن  الرأساملية؟  أرباح  تربر  كيف  ربحا؟  تسميها  التي  الزائدة  القيمة  تلك 
أيديولوجية  ألي  بالنسبة  احلساسة  القضايا  أهم  من  الربح  عىل  الرأساميل  حصول 
مربرة للرأساملية، وذلك نظرا ألن قضية القيمة الزائدة كانت حمل نقد ماركس حيث 
أعلن منذ أربعينات القرن التاسع عرش أن القيمة الزائدة نتاج للعمل البرشي وحده، 
اإلنتاجية،  العملية  يف  واملسيطر  احلاكم  موقعه  بفضل  عليها  الرأساميل  يستحوذ  لكن 
وبفضل عالقة الرتاتب الطبقي بني رأس املال والعمل املأجور، وبالتايل نظر ماركس 

إىل القيمة الزائدة عىل أهنا نتاج عمل غري مدفوع األجر. 
املدرسة  إبداع  من  يكن  مل  السيايس  االقتصاد  يف  الليربايل  االجتاه  أن  احلقيقة 
بعض  لدى  جذوره  االجتاه  هلذا  إن  بل  النيوكالسيكي،  االقتصاد  أو  النمساوية 
املفكرين االقتصاديني من القرن التاسع عرش، الواقعني بني ريكاردو من جهة ومنجر 
إىل ستينات  املمتدة من عرشينات  الفرتة  وجيفونز ووالراس من جهة أخرى، وهي 
القرن التاسع عرش. ومن بني هؤالء صمويل باييل ورامزاي ومكالوش رورش. وقد 

تناول ماركس أعامهلم بالنقد وأسامهم »االقتصاديون املبتذلون«.
تفاصيل  بكل  والكلية  الشاملة  املعرفة  عىل  يعتمد  التخطيط  أن  إىل  هايك  يذهب 
املوضوع املراد ختطيطه، وبام أنه ال يمكن الوصول إىل مثل هذه املعرفة نظرا ألهنا ال 
الطبيعي  واجلهل  البرشية  املعرفة  ملحدودية  ونظرا  واجلزئيات،  التفاصيل  يف  متناهية 
عىل  األحوال  املرء  يرتك  أن  واألفضل  ختطيط،  هناك  يكون  أن  يمكن  فال  لألفراد، 
الكفيلة  التلقائية ألهنا وحدها  آلياته  وفق  احلرة  السوق  نظام  يرتك  أي  عليه،  ما هي 
ختتلط  كيف  الواضح  ومن  الناس  بني  التوازن  وإدخال  للجميع  الرفاهية  بأحداث 
القتصاد  احلتمية  بالقوانني  تسلم  قدرية  بنزعة  هايك  عند  السفسطائية  النزعة 
املصالح  عن  مستقلة  اجتامعية  أهداف  وجود  إمكان  تنكر  أدرية  ال  ونزعة  السوق، 

الشخصية. 
االحتكارية  للمؤسسة  احلقيقية  السيادة  ألن  خرافة،  املستهلك  سيادة  فكرة  إن 
التسويقية للرشكات من  املامرسات  نتاج  املستهلك سوى  تنتجه من سلع. ليس  وما 
عندما  التسويق.  وعلم  النفس  علم  يف  دراسات  من  يصاحبها  وما  وإعالن  دعاية 
النقطة  ويتخذونه  املستهلك  سيادة  عن  اجلدد  الكالسيكيون  االقتصاديون  يتحدث 
األساسية يف التحليل االقتصادي فهم بذلك يسريون يف نفس الطريق األيديولوجي 
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الذي رسمه النظام الرأساميل، إذ يتم نفاق املستهلك وإهيامه بأنه هو السيد. إن اختاذ 
اجلدد  الكالسيكيني  االقتصاديني  أن  يعني  التحليل  يف  أساسيا  عنرصا  املستهلك 
صحيح  التحليل.  يف  كمبدأ  الرأساميل  للنظام  زائفة  أيديولوجية  صنيعة  أخذوا  قد 
أنه  إال  وحيلل،  يقاس  ألن  قابل  سلوكه  أن  وصحيح  بالفعل،  موجود  املستهلك  أن 
ال  قبل،  من  ماركس  ذهب  كام  الرأساميل  للمجتمع  األيديولوجي  الظاهري  السطح 

الباطنة. حقيقته 

فبلن  حتليل 

السبب الرئييس الذي يكمن خلفه هجوم فبلن عىل مبدأ امللكية اخلاصة هو حتوهلا 
عنرص  أي  ملكية  بأهنا:  يعرفها  حيث  غيابية  ملكية  إىل  الكبرية  الصناعة  عرص  يف 
وحسب  تشغيله.  يف  مبارشة  يعملون  ال  أشخاص  عدة  أو  شخص  قبل  من  إنتاجي 
املشاريع  املستثمر يف  السائل  واملال  واألنصبة  والسندات  األسهم  فإن  التعريف  هذا 
كلها وسائل للحصول عىل ملكية غيابية؛ وأي مرشوع مملوك ألناس ال يعملون يف 
تشغيله وإدارته مبارشة هو ملكية غيابية. ووفق هذا التعريف فإن اجلانب األكرب من 

االقتصاد املعارص يعد ملكية غيابية.
عن  اإلنتاج  عنارص  عىل  السيطرة  هي  ُبعد  عن  خاصة  ملكية  هي  الغيابية  امللكية 
أن حيجب  املالك يف  اإلنتاج حق  أي عنرص من عنارص  ملكية  وينتج عن حق  ُبعد. 
هذا العنرص عن توظيفه وإبقائه بعيدا عن استفادة املجتمع منه، ويؤدي ذلك بالتايل 
امللكية اخلاصة عىل عنارص  التحليل ناجتة عن سيطرة  فالبطالة وفق هذا  البطالة.  إىل 
امللكية اخلاصة هو حق يف  العملية اإلنتاجية، ويكون احلق يف استبعاد اآلخرين عن 
اخلاصة.  للملكية  اخلاضعة  اإلنتاج  عنارص  من  االستفادة  عن  كله  املجتمع  استبعاد 
يف  احلق  هو  لالستثامر  الطبيعي  احلق  إن  فبلن  يقول  وساخر  هتكمي  أسلوب  ويف 

فرض البطالة عىل املجتمع.
عىل  للمحافظة  العامل  طرد  يف  احلق  هو  أصبح  اخلاصة  امللكية  يف  الطبيعي  احلق 
والعلمية:  الوجاهة  غاية  يف  باسم  العامل  طرد  يف  املنظمة  السياسة  وتسمى  الربح، 
يسمح  الذي  النظام  مصري  هو  وهذا  للمؤسسة«.  الوظيفي  البناء  يف  هيكلية  »مرونة 
للملكية اخلاصة بالسيطرة عىل عنارص اإلنتاج التي هي ملك للمجتمع كله. تستويل 
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االحتكارات عىل ثروة املجتمع وقواه اإلنتاجية ثم تدعي أهنا ملكية خاصة وتدافع 
عن نفسها وفق هذا املبدأ. إن امللكية اخلاصة التي قصدها مرشعو القرن الثامن عرش 
والتي جتسدت كمبدأ يف دساتري وقوانني الغرب هي امللكية الصغرية بام فيها امللكية 

العينية. 
أسم  فبلن  عليها  أطلق  املجتمع  يف  فئة  هم  الغيابية؟  امللكية  أصحاب  هم  من 
هبا  تستطيع  التي  الضخمة  املالية  اإلمكانات  صاحبة  الطبقة  وهي  املرتفة«،  »الطبقة 
رشاء ممتلكات وعنارص إنتاج ال تنشغل مبارشة بالعمل فيها أو إدارهتا بل توظف من 
يعمل فيها ويديرها عنها. وهي حتصل من ممتلكاهتا الواسعة التي ال تعرف عنها شيئا 
عىل دخل حر أي دخل مل تكن منشغلة مبارشة يف إجياده بل يصنع هلا وهي غائبة. وال 

يمكن أن ينفق مثل هذا الدخل الذي أتى هبذه الطريقة إال عىل االستهالك الرتيف. 
القوة  يف  وزيادة  فقط،  النقدية  الثروة  يف  زيادة  واالئتامن  االستثامرات  عن  ينتج 
املستقبل  بل يف  مبارشة  يأيت  الذي ال  اإلنتاج  زيادة يف  واحلالية، ال  املبارشة  الرشائية 
القريب أو البعيد. يشري فبلن بذلك إىل تناقض بني االستثامر واإلنتاج، حيث يكون 
نقدية  وعوائده  نقدي  طابع  ذو  فاالستثامر  خمتلفة؛  وحركة  خمتلف  منطق  منهام  لكل 
نقد  عىل  ينطوي  أن  فيه  رشطا  فليس  اإلنتاج  أما  احلال،  يف  الرشائية  القوة  وتزيد 
مستثمر فيه، فاملهم يف اإلنتاج املوارد الطبيعية والبرشية املوظفة فيه مع املهارة التقنية 

التي تديره.
ال يستطيع النظام الرأساميل جتنب األزمة عندما يكون معدل التطور التكنولوجي 
الرأساملية  الدول  أن  يف  السبب  هو  وهذا  األموال،  رؤوس  زيادة  معدل  من  أبطأ 
الرأساميل متعلق بإجياد طرق  النظام  العلمية، ألن مصري  تويل اهتامما كبري باألبحاث 
تكنولوجية جديدة متكنه من توظيف رؤوس أموال جديدة وزيادة اإلنتاجية وبالتايل 

تفادي األزمة.
لكن  الصناعية،  الثورة  بداية  يف  بالفعل  موجودة  ظاهرة  كان  الصناعة  رائد  إن 
يف  كاد  أو  انتهى  دوره  ألن  ذلك  األمهية،  تلك  مثل  له  تعد  مل  االقتصاد  تطور  مع 
اجلنتلامن  أو  الغريب  السيايس  النظام  يف  امللك  دور  انتهى  مثلام  ككل  االقتصاد  جمال 
عرب  واملتوارثة  املستقرة  العادة  أن  فبلن  ويذهب  املسيحي.  الكهنوت  أو  اإلنكليزي 
الفاعل  انه  عىل  الصناعة  رجل  إىل  النظر  استمرار  وراء  السبب  هي  عديدة  أجيال 
األول يف االقتصاد. فدائام ما تعيش املؤسسة أو الفكرة أو االعتقاد االجتامعي فرتة 
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أطول من قاعدهتا املادية وحواملها االجتامعية؛ هذا باإلضافة إىل أن اخلطاب السيايس 
واإلعالمي السائد ال يزال يعطي اإلحياء للناس بأمهية ما يسمى رائد الصناعة، فهو 

يعمل عىل استمرار مؤسسة رائد الصناعة عىل املستوى األيديولوجي.
للبالد  احلديثة  التكنولوجيا  إدخال  تطور  أمام  عائقا  الربحية  االعتبارات  تشكل 
النامية. فإذا رأى املستثمر يف الدول النامية أن إدخاله التكنولوجيا احلديثة لن حيقق 
له ربحا ماليا يظل يستخدم اهليكل الصناعي القديم مبقيا عىل تكنولوجيا اإلنتاج يف 
مستوى متخلف. هذا باإلضافة إىل أن ما يسمى هبجرة رؤوس األموال من الغرب 
فبلن  أطروحة  يثبت  الدول  هذه  يف  العايل  الربحي  للمردود  نظرا  النامية  الدول  إىل 
حول إعاقة االعتبارات الربحية لتطور تكنولوجيا اإلنتاج، ذلك ألن رؤوس األموال 
متيل إىل االنتقال إىل املناطق التي تشهد تركيبا عضويا بسيطا لرأس املال الثابت، أي 
املردود  جتعل  هبا  اإلنتاجية  العملية  بساطة  ألن  األدنى،  التكنولوجيا  ذات  املناطق 
يعمل  وبالتايل  هبا.  التكنولوجية  التكاليف  النعدام  نظرا  أعىل،  املال  لرأس  الربحي 
رأس املال املهاجر عىل احلفاظ عىل الوضع املتأخر ألساليب اإلنتاج يف هذه املناطق، 
ألن تأخرها هذا هو مصدر ربحه األعىل الذي ال يستطيع حتقيقه يف بلده ذات الرتكيبة 
التكنولوجية العالية. إذن االعتبارات الربحية تعيق تطور أساليب اإلنتاج، إذ تشكل 
القائلة أن عالقات  قيدا عليها. وبذلك يضفي فبلن بعدا جديدا عىل نظرية ماركس 

اإلنتاج، ومن بينها أسلوب توزيع الثروة، يعيق تقدم قوى اإلنتاج. 
لقد اختفى الطابع الفردي للمرشوع الرأساميل وحتول إىل مرشوع خمطط؛ صحيح 
املسألة  أن هذه  إال  الربح،  احتكارية هبدف  يتم يف ظل مؤسسات  التخطيط  أن هذا 
أن  اقتصاده والتي جيب  املجتمع عىل  انتباهنا عن رضورة سيطرة  جيب أن ال تشتت 
تأخذ شكل إدارة خمططة ديمقراطية لالقتصاد. ويكشف حتليل فبلن هذا عن صدق 
حتليالت ماركس املشاهبة الذاهبة إىل تزايد الطابع االجتامعي لعملية اإلنتاج يف ظل 

الرأساملية مما يضغط عىل اإلطار القانوين للملكية اخلاصة.
رأسامليا  مرشوعا  ألن  وذلك  األعامل،  لرجال  الدولة  لدعم  متزايدة  حاجة  هناك 
رجال  يدفع  ما  وهذا  األخالقية،  وقيمه  املجتمع  تقاليد  من  به  حييط  بام  مقيدا  يظل 
األعامل ألن يطلبوا دعام من الدولة، أي ترصحيا بأن يعملوا حتت مظلتها وباسمها. 
والقيم  مرشوعاهتم  بني  التعارض  ويتفادون  رشعية  يكتسبون  احلالة  هذه  ويف 
يف  والدولة  الرأساملية  بني  حتالف  من  حيدث  سوف  بام  يتنبأ  فبلن  وكأن  االجتامعية. 
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عرص رأساملية الدولة الذي بدأ يف الظهور بعد تطبيق السياسات الكنزية. 
اهلدف  األعامل، ويصبح  مع مصالح رجال  القومية  الدولة  تتفق مصالح  وبالتايل 
األسايس لرجل السياسة اإلمربيايل توسيع وتعظيم فرص رجال األعامل يف اخلارج، 
طفيف  »وبتوجيه  فبلن:  يقول  عاملي.  نطاق  عىل  الغيابية  ملكيتهم  نطاق  توسيع  أي 
اخلارجية  املكاسب  هذه  بأن  مقتنعني  األوفياء  املواطنون  يصبح  القومي  للشعور 

لرجال األعامل سوف تفيد وبطريقة ما املجتمع ككل«.

دور املؤسسات املالية الرأساملية الدولية

آخر فصول الكتاب وهو السابع حيمل عنوانا ذا داللة هامة وهو »خرافة السوق 
ذايت التنظيم«. حيث يذكر الكاتب إىل أنه بعد عقود من االعتقاد يف أن نجاح السوق 
احلرة ونجاح عمليات التحول إىل اقتصاد السوق يعتمد عىل إخراج الدولة من كل 
فجأة  رشده  إىل  الدويل  البنك  يعود  سيطرهتا،  من  حرا  وتركه  االقتصادي  املجال 
وهيتدي إىل حقيقة ويقول: »يف غياب مؤسسات متنح سندات ملكية األرايض ضامنا 
حلقوق امللكية ال يستطيع الفقراء استخدام أصول قيمة من أجل االستثامر والنمو«، 
الحظ أن الفقراء سيقومون باالستثامر ال بالعمل مستخدمني سندات ملكية األرايض 
وكأهنم مضاربني يف سوق العقارات؛ كثريا ما نجد يف تقارير البنك الدويل تعبريات 
تنفذ  قوية  القول: »ويف غياب مؤسسات قضائية  البنك يف  مثل هذه. ويستمر  بلهاء 
العقود جيد منظمو املرشوعات أن كثريا من أنشطة األعامل حمفوفة بمخاطر مفرطة. 
الرشكات  تبدد  قد  املديرين،  تكبح مجاح  اإلدارة  لتنظيم  فعالة  ويف غياب مؤسسات 
عىل  يركز  بذلك  والبنك  الدولة،  مؤسسات  هي  املؤسسات  هذه  املسامهني«.  موارد 
رضورة ضامن الدولة للسوق احلرة، ويطلب منها ترشيعات وقرارات وإدارة تسهل 
من  مفروضا  يكون  سوف  بل  حرا  بذلك  يعد  لن  السوق  هذا  أن  واملالحظ  آلياهتا؛ 

الدولة مثله مثل األنظمة الشمولية متاما.
يريد البنك الدويل من الدولة أن تقوم بوظائف الدولة الليربالية يف القرن التاسع 
عرش، وعىل األخص النموذج اإلنكليزي. واملالحظ أن هذا النموذج تعرض للنقد 
تكوين  لعملية  النقد  ماركس حيث وجه  اليساريني وأوهلم  املفكرين  قبل معظم  من 
مؤلفاته  إىل  وباإلضافة  يوميا،  لوقائعها  ومتابعا  هلا  معارصا  كان  إذ  احلرة،  السوق 
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املهمة، كانت تعليقاته تنرش عىل القوانني والترشيعات املوضوعة خلدمة السوق احلرة 
يف الصحف التي كان يكتب هبا. وكذلك املفكر اإلنكليزي هارولد السكي وكارل 

بوالين وآخر نقاد هذا النموذج هو جون جراي.
مثل  مالية  مؤسسات  صورة  يف  اآلن  نفسها  تقدم  العاملية  الرأساملية  أن  احلقيقة 
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وإن دل هذا عىل يشء فإنام يدل عىل أن تغريا 
جذريا قد حدث هلا. فبعد أن كانت الدول االستعامرية هي التي تبارش عملية التوسع 
الرأساميل العاملي منذ القرن السابع عرش وذلك عن طريق التدخل املبارش باجليوش، 
منه  بدال  وظهرت  االنتشار  يف  كأسلوب  االستعامر  عن  اآلن  الرأساملية  استغنت 
املالية العاملية. واملهمة األساسية هلذه املؤسسات هي نقل رأس املال من  املؤسسات 
هذه  وجعل  مبارش  استثامر  أو  قروض  بشكل  إما  أطرافه  إىل  الرأساميل  النظام  مركز 
جعل  ما  وهذا  املركز.  يف  كلها  تصب  التي  األرباح  لتحقيق  خصبا  جماال  األطراف 
عدد من االقتصاديني مثل سمري أمني وإرنست ماندل وديفيد هاريف يصفون األرباح 
الطائلة لالستثامر املبارش وخدمة الدين بأهنا شكل جديد من أشكال اخلراج تدفعها 

األطراف التابعة للمراكز املسيطرة.
مبارشا  هلا  التابعة  األطراف  مع  العاملية  الرأساملية  املالية  املؤسسات  تعامل  أصبح 
العاملي،  املال  لرأس  ممثلة  بذلك  فهي  معينة،  رأساملية  دولة  أي  من  وسيط  دون 
واألطراف  الغنية  الرأساملية  املراكز  بني  الربط  عملية  تبارش  التي  هي  وأصبحت 
الفقرية. وأدواهتا األساسية يف التحكم هي السياسة النقدية التي تفرضها عىل الدول 
أو  القامر،  نادي  أي  »الكازينو«  كلمة  استخدام  األخرية  اآلونة  املدينة. وقد شاع يف 
العاملي من املضاربات الشبيهة بلعبة  املال  »رأساملية الكازينو« لوصف أنشطة رأس 
خاصة  بسياسات  بعضها  مع  وترتبط  بينها  فيام  تنسق  هذه  املؤسسات  وألن  القامر. 
فهي يف احلقيقة تشكل ساحة عاملية للمضاربات، إهنا ليست سوى ناديا للقامر الدويل 

حياول إعادة بناء الدولة كي يضمن عمل اقتصاد السوق.
به  خاصة  لقوانني  وفقا  التسيري  ذايت  يكون  ال  السوق  اقتصاد  أن  إىل  بوالين  يشري 
أنه جمتمع سوق. لكن ماذا حيدث عندما  املجتمع كله عىل أساس  إال بفضل تشكل 
املجتمعات يف  تنظم مجيع  أن  تظهر رضورة  إىل سوق عاملي؟ سوف  السوق  يتحول 

العامل نفسها وفق هذا السوق العاملي، وهذا ما يريده البنك الدويل يف تقريره. 
ورفاهي  تكنولوجي  طابع  ذات  سلعا  هو  العاملي  السوق  حيتاجه  ما  أن  احلقيقة 
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الحتكار  نظرا  الفقرية،  الدول  منتجات  يف  موجودة  ليست  مواصفات  وهي  عايل، 
امللكية  قوانني  ادعاء  حتت  الكربى  الدول  قبل  من  الصناعية  واألرسار  التكنولوجيا 
الفكرية. إذا مل يتمكن الفقراء من إنتاج سلع عالية التكنولوجيا واجلودة لن يتمكنوا 
القائلة  األخرى  بالنظريات  يعصف  إذن  الدويل  البنك  العاملي.  السوق  دخول  من 
بمصادر  والتنمية  النسبي  الذايت  االكتفاء  حتقيق  يف  يتمثل  التنمية  نحو  الطريق  إن 

وإمكانيات حملية وبناء عالقات اقتصادية متوازنة. 
باملثل  يتطلب  املال  لرأس  العاملي  احلراك  أن  الرأساملية  املؤسسات  اكتشفت  لقد 
الدويل  البنك  يتحدث  حيث  ذهب؛  أينام  توظيفها  يستطيع  كي  للعاملة  عامليا  حراكا 
عن الفقراء ويقول أن حل مشاكلهم هو الدخول يف السوق العاملي - بعد أن كانت 
أنه  حني  يف  وحتديثه-  املجتمع  تصنيع  يف  الفقر  مشكلة  عالج  تضع  التنمية  نظريات 
يف  مثيل  عاملي  حراك  بخلق  املال  لرأس  العاملي  احلراك  مساعدة  احلقيقية  يف  هيدف 
صورة عاملة دولية رخيصة سهلة التحرك من مكان آلخر يستطيع رأس املال جلبها 
معه أينام ذهب. إذا حدث ما يأمل فيه البنك الدويل من أن يكون فقراء العامل متاحني 
قد ساعد  بذلك  يكون  فإنه  دولية رخيصة،  باعتبارهم عاملة  الدويل  املال  رأس  أمام 

عىل تكوين بروليتاريا عاملية.
يف خامتة الكتاب خيرج املؤلف بخالصة هامة تقول: جيب أن يكون املجتمع نفسه 
واالستثامرات  األعامل  لرجال  الربحية  للمصالح  يرتكه  وال  مصريه  يف  املتحكم  هو 
فلامذا  والسلع،  الوظائف  توفر  يف  املصلحة  صاحب  هو  املجتمع  كان  إذا  اخلاصة. 
يفرض عىل هذه املصلحة أن حتقق عرضا ودائام بتوسط فئة قليلة من رجال األعامل 
تسعى لتنمية أرباحها الشخصية؟ إن توفر الوظائف والسلع هدف اجتامعي، فلامذا 
دائام  االجتامعية  األهداف  تتحقق  أن  أجيب  اجتامعي؟  هو  فيام  يتحكم  اخلاص  نرتك 

بتوسط املصلحة اخلاصة؟ إن ما هو اجتامعي جيب حتقيقه وإدارته اجتامعيا.
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طرح اندالع االنتفاضات الشعبية يف العديد من البلدان العربية الكثري من األسئلة 
عن  والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية  والسياسية  والفكرية  النظرية  األبعاد  ذات 
أسباب اندالعها وقواها الفاعلة وتزامنها يف هذا الوقت بالتحديد. وبام أن االنتفاضات 
حتى التي نجحت يف إسقاط قيادات األنظمة االستبدادية ال تزال يف طور احلدث غري 
املكتمل املتمثل يف بناء أسس دولة مدنية ديمقراطية. إذن تبقى اإلجابة عن هذه األسئلة 
السياسية  التحوالت  مسرية  بتعمق  إال  حلظتها  تكتمل  وال  ومفتوحة  مستمرة  عملية 
االنتفاضات  أن  وبام  اهلدف.  ذات  يف  تصب  التي  والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية 
الرتاكم  حالة  خلقت  التي  التأثري  واملتبادلة  املركبة  املتعددة  بأبعادها  دراستها  يقتيض 
الذي أدى إىل اندالعها وتسهيال للبحث يمكن تناول بعض حماورها اهلامة مثل املحور 

الذي تم اختياره عنوانا. 

نظرية مفاهيم 

من بني النقاشات الفكرية والسياسية الدائرة اآلن حول االنتفاضات تلك التي ترى 
بأن املفاهيم النظرية احلديثة واملعارصة ال تسعفنا كثريا يف تفسري وحتليل أسباهبا وتوقع 
حدوثها والقوى الفاعلة فيها ومالمح املرحلة االنتقالية التي تعقب نجاحها. وهذه يف 
تقديرنا ال تأخذ يف االعتبار كثريا السامت العامة للبنية االجتامعية-االقتصادية الطبقية 
الفئات والطبقات االجتامعية. وهذا  العربية حيث هناك متاٍه يف احلدود بني  البلدان  يف 

القوى االجتماعية الفاعلة في االنتفاضات 
الشعبية في البلدان العربية
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يف  تساهم  عميقة  واقتصادية  اجتامعية  حتوالت  تشهد  مل  املجتمعات  هذه  أن  إىل  عائد 
السياسية  األدوار  عىل  بالتأكيد  ينعكس  وهذا  والطبقات.  الفئات  هذه  مالمح  تشكيل 

التي تضطلع هبا سواء يف زمن األنظمة االستبدادية أو بعد سقوطها. 
تتعلق  مسألة  الثورة  أثناء  العنفية  أو  السلمية  األساليب  استخدام  ماركس  اعترب 
باإلسرتاتيجية والتكتيك التي تسعى لتحقيق أهداف الثورة. إذ حتدد الرشوط  االجتامعية 
والتارخيية يف مكان وزمان معينني األساليب التي يتعني استخدامها، وإن مل يسقط إمكانية 
األطروحات  من  الكثري  ظهر  األيديولوجي،  الرصاع  محأة  ويف  العنف.)1(  استخدام 
هتمة  عنها  مزيلة  للتاريخ  الفعيل  املحرك  االجتامعية  احلركات  من  جتعل  التي  املاركسية 
لبناء املجتمع االشرتاكي. فهذه روزا  إياها يف الرشوط املوضوعية  »اجلريمة« ومدرجة 
الرصاع  يف  منبعها  جتد  طبيعية  قوة  عن  نامجة  الشعبية  »احلركات  إن  تقول  لوكسمبورغ 
موضوعي  بنتاج  بل  جمرمة،  بجامهري  يتعلق  ال  فاألمر  العرصي«،  للمجتمع  الطبقي 
لفصول من االستغالل والتوزيع غري العادل للثروات.)2( إن الرتاكم املعريف الذي نتج 
فاحلركات  األيديولوجيا؛  كثريا من  يسلم  مل  االحتجاجية  االجتامعية  احلركات  يف جمال 
املعسكرين  بني  سابقا  الدائر  الرصاع  برهانات  مصطبغة  بعيد  لزمن  ظلت  االجتامعية 
االجتامعية،  للحركات  انتصارا  أكثر  ماركسية  قراءات  أنتج  مما  والرأساميل،  االشرتاكي 
إال »عدوا  فيها  ترى  التغيري، وأخرى رأساملية ال  نحو  باعتبارها رصاعا طبقيا وجرسا 
إن حتليل  بل  التاريخ.  تتيحها رشوط  أقرب فرصة  منه يف  التخلص  يتوجب  احتياطيا« 
املايض  القرن  سبعينات  حدود  إىل  ظل  الفرانكفونية  األدبيات  يف  االجتامعية  احلركات 
مرتبطا باملقاربة املاركسية)3( التي ترسبت إىل العلوم االجتامعية واالقتصادية والسياسية 

باألخص وال تزال تستخدم كمنهج للتحليل حتى بعد اهنيار املنظومة االشرتاكية.
ونجد )زجيمونت( يف مراجعته لنظريات الثورة، بعد هبوب رياح التغيري عىل أنظمة 
احلكم يف أوروبا الرشقية، يفرق بني الثورة السياسية التي تتعلق بتغيري طريقة إدارة احلكم 
البنية االقتصادية  بتغيري  تتعلق  التي  النظامية  الثورة  النظام االجتامعي، وبني  وتأثريه يف 
تقع  مثاليني  نمطني  النوعني  هذين  جعل  وقد  النظام.  عليها  يقوم  التي  واالجتامعية 

احلاالت الواقعية للثورات عىل اخلط الواصل بينهام.)4( 
1995، بدأ بوردو ينظر للحركة االجتامعية اجلديدة، ويناضل يف أطرها  منذ عام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - للمزيد راجع محمد صفار، "إدارة مرحلة ما بعد الثورة... حالة مصر"، السياسة الدولية، العدد 184، أبريل 2011، ص 19.

2 - للمزيد راجع عبد الرحيم العطري، "سوسيولوجيا الحركات االجتماعية"، إضافات، العدد 13، شتاء 2011، ص 20.
3 - المصدر نفسه، ص 18 - 19.

4 - محمد صفار،مصدر سابق، ص 19.
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الغراميش،  باملفهوم  العضوي  للمثقف  الناصع  النموذج  بذلك  مقدما  املختلفة. 
مقاربات  من  إليه  انتهى  ما  املعركة  هذه  يف  ودليله  كليا،  اجلديدة  الليربالية  رافضا 
تأسيس  عىل  عمل  السنة،  ذات  ففي  سيايس.  التزام  من  به  يؤمن  وما  سوسيولوجية 
احلركة االجتامعية األوروبية بعيدا عن األحزاب التقليدية، بام فيها األحزاب القادمة 
من اليسار. فام ألفه من الكتب العميقة، جعله ينترص للحركات االجتامعية اجلديدة، 

حمتجا عىل العوملة والرأساملية املتوحشة.)5(
غائبا  يكن  مل  االحتجاجية  باالنتفاضات واحلركات  النظري  االهتامم  أن  يؤكد  هذا 
متاما كام يدعي البعض وبأن حدوثها ال يشكل »صدمة نظرية« بسبب عدم توقعها يف 
الفكر  »ليس من مهامت  بأنه  العظم  يرى صادق جالل  بالتحديد. حيث  الوقت  هذا 
السيايس أن يتنبأ أو يصدر أحكاما قاطعة. فهو يمكنه أن يكون دقيقًا ومنظاًم وعلميًا 
بعض  ويقدم  وخلفياهتا،  واحلوادث  الظواهر  عوامل  يرصد  أن  ويمكنه  نسبي.  بقدر 
نحن  هل  ولكن  باملصادفة.«)6(  إال  صحيحا،  يكون  ما  فنادرًا  التنبؤ  أما  التوقعات. 
النظرية استنادا ملا يستخلص من دروس االنتفاضات؟ نعم  بحاجة لتطوير مفاهيمنا 
ألن املفاهيم النظرية تتطور وتغري أو تعدل من مضموهنا ومن أشكال تطبيقها تارخييا 
تبدل  مع  تتطور  كام  أنتجها  الذي  واالقتصادي  واالجتامعي  الثقايف  الواقع  تطور  مع 

املكونات التي تدخل فيها واحلاجات اجلديدة التي ترد عليها حسب برهان غليون.
أهنا تستدعي جمموعة من  العربية، نجد  املنطقة  التي تشهدها  التطورات  إىل  بالنظر 
اعتقاد  ساد  والتي  الثورية،  واحلروب  والعدوى  الثورة  مفهوم  مثل  النظرية،  املفاهيم 
بني املتخصصني بأن نجمها قد أفل. حيث كان هناك تيار من األكاديميني قبل اندالع 
االنتفاضات يفضل تصنيف النظم السياسية العربية عىل أهنا من النظم املستقرة. ولكن 
حالة الثورة تفيد بأن حالة االستقرار تلك، والتي استمرت يف بعض احلاالت ما يزيد 
عىل 40 سنة، مل تعرب عن استقرار حقيقي، بقدر ما عربت عن حالة من الركود، وأن 
تغيري احلكومة أو النظام ليس بالرضورة مؤرشا عىل عدم االستقرار، بل قد يعرب عن 
حالة من االستقرار السيايس احلقيقي يف النظام، كام هو حال النظم الديمقراطية، فعدم 
فيها)7(  حقيقي  سيايس  استقرار  غياب  عن  عرب  العربية  الدول  من  العديد  يف  التغيري 

وليس العكس.     
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5 - عبد الرحيم العطري، مصدر سابق، ص 28.
www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid  6 - للمزيد راجع

7 - إيمان أحمد رجب، "تقديم"، السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظرية، العدد 184، أبريل 2011، ص 4 - 5.
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يف  التحليل  متادى  أن  بعد  االنتفاضات.  انفجار  توقع  دون  املفاهيم  بعض  سامهت 
تركيب ترسانة من املفاهيم التي ال يقارب جمتمعا عربيا دون االستعانة هبا. وهكذا تم 
مثال  ترويج مفهوم »التجانس املجتمعي| الثقايف« بصفته رشطا مسبقا كي حيدث التغيري. 
كام تم البناء عىل »املقولة« التي ترى أن القرب اجليوإسرتاتيجي من مركز الرصاع العريب-
اإلرسائييل حيفظ لألنظمة سالمتها ويقيها من السقوط حتت ضغط  شعوهبا. استندت 
نظرية التجانس »الثقايف« إىل معطى مفرتض يتمثل يف أن التجانس املجتمعي هو رشط  
ال بد منه كي تتوافر إمكانات التغيري السيايس يف املجتمعات العربية. وباالستناد إىل هذا 
املنطق، مل يكن تغيري السلطة مدرجا من حتت ما دامت الغالبية الساحقة من املجتمعات 
العربية »مركبة« من مكونات »موروثة«، مثل القبيلة واإلثنية والطائفة. وهذه التكوينات، 
بحسب املنطق نفسه، كابحة للتغيري ألن ديناميتها األساسية انقسامية عمودية من جهة 

أوىل، وتتمثل من جهة ثانية، يف إعادة إنتاج بسيطة لرشوط استمرارها عىل حاهلا. 
هذا املفهوم يتم إسقاطه عىل الدينامية االجتامعية وعىل مكوناهتا دونام اعتبار للتحول 
املجتمعات  والذهنية يف  والثقافية  والسياسية  االجتامعية-االقتصادية  البنية  احلاصل يف 
العربية. واملفهوم يف هذا املعنى ال تارخيي ألنه يتعامل مع املكون »الثقايف« بصفته ثابتا 
وحمددا هلذه املجتمعات؛ كيف يمكن هلذه املكونات أن تبقى ثابتة عىل الرغم من انتشار 
آليات السوق والتعليم احلديث ووسائل التواصل واهلجرة من الريف إىل املدن واالندماج 
يف بنية السلطة؟ وملاذا يبقى املكون »الثقايف« منطلقا للتحليل فيام آليات التمييز والعزل 
والتهميش االجتامعي والسيايس هي التي تكون موضع الشكوى؟)8( إذن هذا املفهوم 
ينظر للبنية االجتامعية ككتلة جامدة بعيدة عن التطور والتحول وهبذا املعنى خيرجها من 

سياق التحليل املادي العلمي بمجاالته االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.
   

القوى االجتامعية الفاعلة يف االنتفاضات الشعبية

عند بحث االنتفاضات ال ينبغي تنايس عامل تراكم النضاالت من أجل اإلصالح 
ومرص  تونس  يف  سنوات  منذ  بدأت  والتي  واالجتامعي،  واالقتصادي  السيايس 
واإلرضابات  االحتجاجية  التحركات  من  سلسلة  خالل  من  أخرى  عربية  وبلدان 
واالعتصامات  التي قادهتا األحزاب السياسية والنقابات العاملية واملهنية وإن كانت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 - للمزيد راجع جاك أ. قبانجي، "لماذا )فاجأتنا( انتفاضتا تونس ومصر؟ مقاربة سوسيولوجية"، إضافات، العدد 14، ربيع 2011، 

ص 18 - 19.
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بادوار خمتلفة والتي سامهت يف صنع احلدث فحدث كهذا ال يمكن أن يكون مقطوع 
اجلذور عن مقدمات هذا الرتاكم.

النظر  من  البد  االنتفاضات  يف   بفعالية  سامهت  التي  االجتامعية  القوى  لتحليل 
فئتان  فهناك  آخر.  دون  بمكون  الدور  اختزال  دون  االجتامعية  اللوحة  جممل  إىل 
سامهتا بفعالية أوال الشباب املتعلم، غري املنظم حزبيا، ولكن الذي تفاعل رسيعا مع 
نشاطات األحزاب والنقابات التي لعبت دورا كغطاء هلذه احلركة، وأعطاها الزخم 
الالزم لالستمرار والتعبئة والتأطري. وثانيا رشائح العامل، املنتمية للنقابات  أو غري 
املنتمية، والتي أغلفها الكثري من املحللني يف حماولة واعية أو غري واعية لطمس بعدها 
فيهام  بروعة  اندمج  اجتامعيتان  حركتان  ومرص  تونس  يف  حدث  ما  إذن،  الطبقي. 
البعد الطبقي الكالسيكي مع البعد املدين اجلديد.)9( وكانت الشعارات التي رفعت 
يف البداية ذات طابع اجتامعي ولكن مع استخدام العنف ضد املتظاهرين رسعان ما 
تطورت إىل شعارات سياسية حيث تم الرتكيز عىل العالقة بني الديمقراطية والعدالة 

االجتامعية.
دخلت النقابات بقوة عىل خط األحداث يف تونس، عندما أعلنت نقابة املحامني 
هذا  ونجح  واحد.  ليوم   2011 يناير  الثاين/  كانون   9 اخلميس  يوم  إرضاب  عن 
اإلرضاب يف إقحام احلركة النقابية يف األحداث، وصدر البيان األول لالحتاد العام 
التونيس للشغل يوم 11 /01 /2011، والذي يقر فيه بمرشوعية املطالب املرفوعة، 
ويطالب السلطات الرسمية باالستجابة هلذه املطالب.)10( صحيح أن الشباب انتفض 
بشكل غري منظم، ولكن ما لبثت النقابات العاملية أن قامت بتنظيم االنتفاضة ونقلها 
مع  التعامل  يف  بارعا  للشغل  التونيس  العام  االحتاد  كان  لقد  أخرى.  إىل  مدينة  من 
النظام: ففي شامل تونس، وخاصة يف العاصمة، كان قياديوه يتفاوضون مع النظام، 
من  خليط  وهو  تونس،  لطلبة  العام  اإلحتاد  يعارضونه.أما  كانوا  اجلنوب  يف  بينام 
طالب  تعبئة  يف  أساسيا  دورا  لعب  فقد  معارضة،  وإسالمية  يسارية  جمموعات 
اجلامعة ضد النظام. وكان دور نقابة املحامني، مهام ورائدا يف توسيع التظاهرات من 

تظاهرات شابة إىل تظاهرات تشمل كافة األعامر وباألخص يف العاصمة.)11(
لعبت  تونس  يف  االنتفاضة  يف  بارزا  دورا  لعب  الذي  الشباب  عنرص  إىل  وإضافة 
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9 - ساري الحنفي، "ثورتا الياسمين والميدان: قراءة سوسيولوجية"، إضافات، العدد 13، شتاء 2011، ص 6.

10 - للمزيد راجع العربي صديقي، تونس: ثورة المواطنة... "ثورة بال رأس"، الدوحة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
www.dohainstitute.org

11 - ساري الحنفي، مصدر سابق، ص 6-7.
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يف  واملحتجني،  املتظاهرين  إىل  مبكرا  انضمت  والتي  مهام  دورا  السياسية  األحزاب 
التجديد.  وحزب  التقدمي  الديمقراطي  احلزب  مثل  العاصمة  يف  ثم  البالد،  مناطق 
كام لعب التيار اإلسالمي دورا مميزا يف مناطق القرصين وجندوبة والكاف وسيدي 
بوزيد، وبعض املجموعات اليسارية، مثل حزب العامل الشيوعي، والتكتل الوطني 
الديمقراطي.  وأسهمت قيادات األحزاب القانونية وغري القانونية يف دعم التحركات 
الفيسبوك دورا حاسام يف توفري  املواقع االجتامعية مثل  إعالميا وسياسيا، فيام لعبت 

املادة اإلعالمية للفضائيات ووسائل اإلعالم.
للنقابات  مساعدا  دورا  احلكومية  غري  واألهلية  احلقوقية  اجلمعيات  لعبت  لقد 
واألحزاب املعارضة وجتىل ذلك بقيام منظامت حقوق اإلنسان يف تونس ويف اخلارج 
وبتحفيز  البرشية،  اخلسائر  حجم  عن  موثقة  معلومات  ونرش  االنتفاضة  بمواكبة 
القوى العاملية األهلية والسياسية الرسمية عىل اختاذ مواقف حازمة من النظام. ومن 
مع  واألحزاب  النقابات  تعاضد  احلي  املدين  املجتمع  مواصفات  أهم  من  فإن  هنا 

األهلية.)12( اجلمعيات 
ويف مرص عندما بدأ دور حركات التغيري، التي يطلق عليها احلركات االحتجاجية، 
عندما  ذلك  كان  واملراقبني هبا.  السياسيني  من  كثري  استهان   ،2005 عام  منذ  يزداد 
أخذت  حركة  وأسسوا   ،2006 )أبريل(  نيسان   6 يف  عام  إرضاب  إىل  بعضهم  دعا 
من ذلك اليوم اسام هلا.  وقد أسهمت يف توفري األجواء التي خلقت نموذجا جديدا 

للتغيري يف مرص، بعد أقل من مخسة أعوام.
عىل  معظمها  يعتمد  شتى  احتجاجية  حركات  تنامي  الفرتة  تلك  شهدت  وقد 
الشباب، بالرغم من أن بدايتها كانت تقليدية عىل أيدي سياسيني كانت هلم جتارهبم 
التغيري  أجل  من  املرصية  احلركة  يف  مدنية  ومنظامت  سياسية  وحركات  أحزاب  يف 
2004، وكانت بداية لنمط جديد يف العمل العام  »كفاية« التي أعلنت يف هناية عام 
املدين يف شكله وطابعه  املجتمع  السياسية ومنظامت  يف مرص، خيتلف عن األحزاب 

واجتاهه. 
بتفاعلها  التي نشأت  أبريل(  بتحرك جمموعة شبابية )6  بدأت االنتفاضة يف مرص 
الشبكات  طريق  عن  وحتولت  الكربى.  املحلة  يف  العاملية  اإلرضاب  حركة  مع 
االجتامعية )الفيسبوك وتويرت( إىل جمموعات متعاضدة، استطاعت باستخدام العامل 
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12 - المصدر نفسه، ص  7.
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ومن   ،2011 يناير  الثاين|  كانون   25 يوم  من  املتظاهرين  آالف  تعبئة  االفرتايض 
عن  التحدث  حد  إىل  التعبئة  مستوى  برفع  املرصية  والنقابات  األحزاب  قامت  ثم 
حالة  وهنا  وغريها.  والسويس،  واإلسكندرية  القاهرة  من  كل  يف  مليونية  مسريات 
يتعاظم فيها السيايس واحلقوقي املدين عىل حساب األيديولوجي. لقد ظن الكثري من 
األنظمة وبعض املفكرين العرب والغربيني أن الشارع ال يعبئه إال اإلسالم السيايس. 
ليست  ولكن  مهمة،  قوى  اإلسالميني  أن  واملرصية  التونسية  احلالتان  أظهرت  لكن 
الوحيدة، وأن قوهتا جتاوزت تبسيطية شعار »اإلسالم هو احلل« لتطرح قضايا احلرية 

والديمقراطية كمثيالهتا من األحزاب املعارضة.)13(   
ومل يتخلف عن تأييد االنتفاضة سوى قيادة املؤسسات الدينية الرسمية، وإن كانت 
قيادات  التظاهرات  انخرط يف  إليها. حيث  املنتمني  تأييدا من جانب  تلق  مل  دعوهتم 
اجلامعات  موقف  وتراوح  االنتفاضة،  من  قيادهتا  مواقف  رغم  وكنسية،  أزهرية 

السلفية بني تأييد النظام والتزام الصمت.
وعىل مستوى النقابات واالحتادات املهنية والعاملية وغريها من التنظيامت، فرغم 
بدايتها، فقد عارض  املهنية لالنتفاضة منذ  النقابات  النطاق ألعضاء  الواسع  التأييد 
والصحفيني  املحاميني  نقابات  وأبرزها  النقابات،  بعض  جمالس  رؤساء  االنتفاضة 
جاء  حيث  وقاعدهتا،  النقابية  القيادات  موقف  بني  املفارقة  وتوضح  والفنانني. 
العامل  من  عريضة  قطاعات  اندماج  من  بالرغم  وكذلك  النظام،  من  بدعم  بعضها 
يف االنتفاضة، فقد ظل االحتاد العام للعامل- بطابعه احلكومي- كام هو متوقع مؤيدا 
بسقوط  عجل  الذي  املدين  العصيان  يف  متثل  بارزا  إسهاما  العامل  قدم  لكن  للنظام، 
النظام، وغابت عن تأييد االنتفاضة، االحتادات الصناعية والغرف التجارية، وانخرط 
معظم رجال األعامل يف تأييد النظام، وشارك بعضهم يف اجلرائم التي ارتكبها احلزب 

الوطني ضد املنتفضني.)14( وهذا يعكس البعد الطبقي هلذه املواقف من االنتفاضة.
لقد سامهت تلك السامت يف نجاح االنتفاضتني حيث هبت العاصفة من داخل 
العامل االفرتايض عىل النظام السيايس املتجمد الذي مل يتوقعها. غري أهنا رسعان ما 
حتولت إىل عبء عليها تبدى يف بطء حركتها أو عدم جذريتها، ذلك أن األفكار، 
مهام كانت جاذبيتها، ال تستطيع سوى أن تلهم وحتفز ولكنها ال تستطيع أن حتكم 
وأن بناء  نظام جديد يظل بحاجة إىل قيادة مبارشة يف عامل واقعي وليس افرتاضيا، 
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13 - المصدر نفسه، ص  7.

14 - محمد عوض وآخرون، "االنتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي"، المستقبل العربي، العدد 388، حزيران| يونيو 2011، ص 65.
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25 يناير بالذات  وهي القيادة غري القائمة. ومن ثم كانت مفارقات ما حدث يوم 
دفعت البعض للقول بأن ما حدث نصف ثورة ألهنا مل تتسلم احلكم والقيادة.)15(

األخرى  العربية  البلدان  شهدهتا  التي  االحتجاجية  واحلركات  االنتفاضات  أما 
تسلط  حيث  من  العربية  البلدان  كل  مع  هبا  تشرتك  التي  العامة  دوافعها  فرغم 
املوارد  وهنب  للسلطة  السلمي  والتداول  احلريات  وغياب  االستبدادية  األنظمة 
امتلكت  لكنها  والتهميش  واإلقصاء  والسيايس  واملايل  اإلداري  والفساد  العامة 
قويا  حضورا  للقبيلة  يكون  حيث  املجتمع  بنية  وبسبب  اليمن  ففي  خاصة.  سامت 
العوامل  إىل  إضافة  اجليش  بنية  إىل  وامتداده  والسيايس  االجتامعي  املستوى  عىل 
النظام  سقوط  لتجنب  هتدف  التي  اخلليجية  باملبادرة  املتمثلة  واإلقليمية  الدولية 
عىل الطريقة التونسية واملرصية خوفا من انتشار ذلك النموذج يف دول اجلوار أي 
اخلليجية بالتحديد سلكت االنتفاضة مسلكا آخر.  ويف البحرين فإن االحتجاجات 
طائفيا  طابعا  لبست  فقد  والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي  جذرها  من  بالرغم 
متزق  بخطر  للتلويح  ذلك  استثمر  حيث  احلاكم  النظام  مصلحة  يف  صب  ما  وهذا 
يف  األخرى  املكونات  من  الكثري  مشاركة  رغم  الطائفي  الرصاع  نتيجة  املجتمع 
وال  سنية  »ال  املتظاهرين  وهتاف  السنة  من  ومكونات  اليسار  منها  التظاهرات 

شيعية فقط  بحرينية«. 
املنادية  السياسية  القوى  أغلب  العاصمة  قلب  يف  املسريات  ضمت  األردن  يف 
الشعبية،  الوحدة  حزب  مثل  األحزاب  من  سواء  بالشارع،  والفاعلة  باإلصالح 
يف  الكربى  املعارضة  حركة  من  أو  االشرتاكي،  والبعث  الشيوعي،  واحلزب 
املعلمني  املعارضة اجلديدة، مثل حركة  القوى  أو  املسلمني،  البالد مجاعة اإلخوان 
األردنية  )احلملة  »جايني«  وحركة  التقدمي،  والقومي  العسكريني،  واملتقاعدين 
إىل  الربملان  وحل  احلكومة  إسقاط  من  املطالب  سقف  ارتفع  وقد  للتغيري(.)16(  
النظام  بنية  رفع شعارات تطالب بملكية دستورية وأحداث تغيريات  جوهرية يف 

السيايس وليس شكلية تتمثل بتغيري احلكومات كام حصل يف فرتات سابقة.
عىل  ناشطني  من  تكونت  التي  فرباير،   20 حركة  عرفت  فقد  املغرب  ويف 
والتنظيامت  األحزاب  عن  مستقلة  سلمية  حركة  بأهنا  نفسها  ومدونني،  الفيسبوك 
تلقائيا  معربا  نفسها  واعتربت  واخلارج،  الداخل  يف  والنقابية  والدينية  السياسية 
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15 - صالح سالم، "مسارات وآفاق موجة التحرر العربي!"، شؤون عربية، العدد 146، صيف 2011، ص 36 

16 - محمد أبو مازن، "الصفقة المزدوجة: التغيير في األردن"، السياسة الدولية، العدد 184، أبريل 2011، ص 81.
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عن تطلعات فئات واسعة من املجتمع. وإذا كان اإلعالن عن تأسيس احلركة قد 
قوبل بدعم بعض النخب واألحزاب السياسية واهليئات النقابية واملدنية، مثلام هو 
الشأن بالنسبة ألحزاب اليسار الديمقراطي وتنظيامهتا ومجعياهتا املوازية، وفصائل 
الكونفدرالية  ونقابة  والتنمية  والعدالة  االشرتاكي  اإلحتاد  أحزاب  شبيبة  من 
فقد  اإلسالمي،  التوجه  ذات  وإلحسان  العدل  ومجاعة  للشغل،  الديمقراطية 
السياسية، سواء  والتحفظ مواقف غالبية األحزاب  ساد طابع من احلذر والشك 
يف  حيدث  ملا  التقليد  من  شكال  اعتربهتا  حيث  املعارضة،  أو  احلكومة  يف  املشاركة 

مناطق أخرى.
من  سبقها  وما  املغرب،  يف  فرباير   20 احتجاجات  أعقبت  التي  النقاشات  إن 
حتوالت يف مناطق عربية أخرى، تنطوي عىل أمهية كربى، بالنظر إىل كوهنا أعادت 
موضوع اإلصالح والتغيري بقوة إىل الواجهة، وسمحت بربوز أصوات وتصورات 
نخب كثريا ما ظلت مغيبة عن النقاش العام، نتيجة التهميش واإلقصاء الذي عانته. 
كام سمحت أيضا بتجاوز طرح النقاشات داخل جمالس النخب السياسية واحلزبية 

أو املثقفة إىل حديث يومي ملختلف فئات ومكونات املجتمع املغريب.)17( 
التدرجيي   السيايس  اإلصالح  نموذج  نحو  يتجه  املغرب  يف  التغيري  أن  يبدو 
اإلصالحات  وتطبيق  قبول  عىل  بعيد  حد  إىل  النموذج  هذا  نجاح  ويتوقف 
الدستورية والسياسية التي استهلت باالستفتاء الشعبي عىل الدستور اجلديد الذي 
أقر بغالبية ساحقة يف1 متوز| يوليو 2011 والذي قاطعته حركة 20 فرباير وبذلك 
مل يكن باإلمكان معرفة وزهنا اجلامهريي. وطبقا للدستور اجلديد يتم اختيار رئيس 
الوزراء من احلزب الفائز يف االنتخابات ويتمتع بصالحيات أوسع من السابق بعد 
أن رحلت بعض من صالحيات امللك له رغم أن األخري ظل يتمتع بصالحيات 
مهمة. كذلك توسعت صالحيات الربملان يف الترشيع واملراقبة. ويف تقديرنا يعود 
التعبري  يتمتع هبامش مهم من احلريات منها حرية  املغرب كان  هذا االجتاه إىل أن 
حتالف  سيطر  التسعينات  بداية  يف  السياسة  اإلصالحات  وبعد  الصحافة.  وحرية 
للقوات  االشرتاكي  واالحتاد  االستقالل  حزب  من  تشكل  الذي  اليسارية  القوى 
الربملان  عىل  املغريب(  الشيوعي  )احلزب  واالشرتاكية  التقدم  وحزب  الشعبية 

وشكلوا احلكومة يف وقته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 - للمزيد راجع إدريس لكريني، "محاسبة الديمقراطية: التداعيات المحتملة الحتجاجات حركة 20 فبراير في المغرب"، السياسة 
الدولية، العدد 184، أبريل 2011، ص 91 - 92.
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دور اجليش

العربية،  البلدان  يف  االنتفاضات  نجاح  يف  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  بني  من 
أو  االنتفاضة  مسرية  حسم  عىل  األقدر  املنظمة  القوى  ألنه  ليس  اجليش،  دور  يربز 
الثورة، وضبط إيقاع األحداث والتطورات املتالحقة كحامية الثوار من بطش القوى 
االنتفاضة  حلامية  جاهزية  األكثر  كذلك  لكونه  ولكن  فحسب،  لالنتفاضة  املناهضة 
أو  العنارص  قبل  من  رسقتها  ملحاوالت  والتصدي  مضادة،  ثورات  أي  من  ذاهتا 

الدوائر املوالية للنظام. 
يف انتفاضة تونس، لعب اجليش دورا مفصليا يف إنجاحها، حيث التزم احلياد إبان 
حتول احلالة الثورية إىل فعل ثوري، ومل يتدخل إال حلفظ األمن واحليلولة دون اهنيار 
الدولة. وأستند هذا املوقف من جانب اجليش عىل ركائز شتى، أمهها: استياء اجليش 
األجهزة  ملصلحة  عيل  بن  قبل  من  له  املتعمدين  والتهميش  اإلضعاف  سياسة  من 
األمنية األخرى، التي كان حيتمي هبا. ويف اللحظات األخرية من عمر النظام، حتول 
موقف اجليش إىل االنحياز لالنتفاضة، خاصة مع موقف قائد اجليش الربي اجلنرال 
املخلوع عىل  الرئيس  دباباته قرص قرطاج، مما أجرب  الذي حارصت  بن عامر،  رشيد 
الفرار.)18( إذن لعب اجليش دورا حاسام يف منع سقوط مزيدا من الشهداء واجلرحى. 
رغم أن اجليش التونيس مل يامرس أدوارا سياسية مبارشة منذ استقالل البالد يف عام 

1956 خالفا ملا عليه احلال يف العديد من البلدان العربية. 
طبيعة  كثريا  اختلفت  وإن  كبري،  حد  إىل  مشاهبا  مسلكا  األمور  سلكت  مرص،  يف 
مرص  عسكر  اتصال  ظل  يف  خصوصا  بالسياسة،  وعالقته  وتكوينه  املرصي  اجليش 
االنتفاضة،  اندالع  منذ  للعيان  واضحا  وكان   .1952 ثورة  منذ  السياسية  بالسلطة 
وعقب استدعاء اجليش ملأل  الفراغ الذي خلفه انسحاب الرشطة، أن اجليش وضع 
األزمة  احتدام  حلظة  يف  يتدخل  أن  عىل  وحرص  السياسية،  القيادة  وبني  بينه  مسافة 
موقفه  كان  عام،  وبشكل  األوضاع.  تدهور  لوقف  بالتنحي  مبارك  الرئيس  إلقناع 

متوازنا طيلة الوقت، وإن مال يف بعض األحيان إىل الشارع ومطالبه.)19(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحوالت  ملحق  الدولية،  السياسة  العربية"،  الثورات  مرحلة  في  للجيوش  المتغيرة  "األدوار  الفتاح،  عبد  بشير  راجع  للمزيد   -  18
استراتيجية، العدد 184، أبريل 2011، ص 7 - 8.

19 - المصدر نفسه، ص 7 - 8.
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أخذ  دون  االنتفاضة  من  وتونس  مرص  يف  اجليش  موقف  فهم  يمكن  هل  ولكن 
أن  فمعروف  اجليوش.  هذه  وطنية  من  التقليل  دون  االعتبار  بعني  الدويل  البعد 
الواليات  يف  والعسكري  السيايس  القرار  مراكز  مع  قوية  عالقات  املرصي  للجيش 
املتحدة خصوصا بحكم املساعدات العسكرية السنوية التي يتلقاها من هذه الدولة. 
والدورات العسكرية التي يذهب هلا ضباط اجليش وباألخص كباره إىل هذا البلد. 
فرنسا.  مع  عالقاته  يف  باألخص  التونيس  اجليش  عىل  تنطبق  أن  يمكن  احلالة  وهذه 
لذلك من األرجح أن موقف اجليش احليادي أرادته الدول الغربية أيضا كي تكون 
يده نظيفة من قمع االنتفاضة ومن ثم يمكن أن يعول عليه كقوة منظمة للسيطرة عىل 
األوضاع خوفا من اهنيارها باألخص يف مرص وما تتمتع به من موقع إسرتاتيجي يف 
جماورهتا إلرسائيل واخلوف عىل أمنها. يف حني أن هذا احلياد مل حيدث يف انتفاضات 
الوحدات  بعض  مالت  حيث  اجليش  صفوف  يف  انقسام  حدث  بل  وليبيا  اليمن 
العسكرية لالنتفاضة وأخرى للنظام ويف حالة سوريا كانت مؤرشات االنشقاق يف 
صفوف اجليش حمدودة. وإضافة إىل العوامل القبلية يف حالة اليمن وليبيا والطائفية 
غياب  يكون  أن  فيمكن  االنتفاضة  من  اجليش  موقف  حكمت  التي  سوريا  حالة  يف 
أو ضعف عالقة اجليش باملؤسسات الغربية عامال ساهم يف هذا املوقف الذي آخر 

انتصار االنتفاضات يف هذه البلدان.

استنتاجات

- حيتدم الكثري من النقاش اآلن حول ما ستفرزه االنتفاضات من نتائج عىل صعيد 
التحول السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف ورغم انه من املبكر جدا اخلروج 
باستنتاجات حمددة حيث أن االنتفاضات ال تزال يف طور احلدث غري املكتمل لكن من 
البلدان العربية قد بدأت مرحلة جديدة من احلراك السيايس واالجتامعي  املؤكد إن 
والتغيري وسوف ال تعود إىل أوضاعها السابقة وأن قطار التغيري قد انطلق بالرغم من 

اختالف رسعته من بلد إىل آخر. 
الرتاكم  عن  نتجت  تارخيية  موضوعية  عملية  العربية  البلدان  يف  االنتفاضات   -
الكمي الذي ال بد أن ينتج عنه حتول نوعي . وهذا يؤكد بأن ال توجد شعوب تعيش 
خارج التاريخ وثبت بطالن مقولة »االستثناء العريب« القائلة أن املجتمعات العربية 
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عصية عىل التغيري لالنتقال إىل جمتمعات مدنية ديمقراطية نتيجة عوامل موروثة دينية 
وتارخيية واجتامعية وثقافية. هذه املقولة التي تبنتها بعض األوساط الفكرية الغربية 

وتأثرت هبا بعض األوساط العربية.
الثورة  بفعل  تأثرا  املستويات  أول  االجتامعية  البنية  السيايس يف  املستوى  يكون   -
من  عادة  يتوقعه  مما  أبعد  زمنيا  مدى  فيه  التغيري  تطلب  وأن  حتى  للتغيري.  وقابلية 
يصنعون الثورة. ومن املفهوم أن اجلانب االقتصادي يشهد التغيري نفسه بعد السيايس 
وإن بإيقاع أبطأ من األول، ألن الديناميات االقتصادية موضوعية جدا وحيز التدخل 
يف قوانينها ممكن لكنه أقل بكثري مما هو يف السياسة حيث مساحة اإلرادة أوسع. لكن 
أو جيلني  يستغرق جيال  قد  أطول  زمنا  تأخذ  والثقايف  املجال االجتامعي  نظريهتا يف 

قبل أن تبدأ اإلفصاح عن نتائجها.)20( 
الكامنة  احلقيقة  األسباب  أن  لتبيان  عندها  التوقف  جيب  حقيقة  هناك   -
لالنتفاضات مل تكن تتمثل بوسائل اإلعالم االجتامعية حيث شهد التاريخ اإلنساين 
الكثري من االنتفاضات والثورات رغم غياب هذه الوسائل يف وقتها. نعم استخدمت 
وحتشيدها  وسطها  النقاش  وتوسيع  اجلامهري  أوسع  إىل  للوصول  الوسائل  هذه 
لالنتفاضة والتغلب عىل رقيب السلطة. ويؤكد قويل هذا أن هناك العديد من األمثلة 
كام  فشلت،  نشاطاهتم  لكن  بمهارة  االجتامعية  اإلعالم  وسائل  استخدموا  لناشطني 
جرى يف بيالروسيا يف آذار) مارس( 2006. ويف انتفاضة احلركة اخلرضاء يف إيران، 
تايالند عام  القمصان احلمر يف  2009. وانتفاضة أصحاب  خالل حزيران )يونيو( 

)21(.2010
- كانت سعة املشاركة الشعبية يف االنتفاضات حيث ضمت كل طبقات ورشائح 
املجتمع والتنظيامت السياسية والنقابية واملهنية عنرص قوة عجل  بسقوط رأس النظام 
يف تونس ومرص. لكن هذه السعة حتمل يف أحشائها خماطر االنقسام فيام خيص مسار 
التوجه إلعادة بناء الدولة عىل أسس ديمقراطية حيث الكثري من املنتفضني كان هدفه 
غياب  التباسا  املسألة  ويزيد  البديل،  النظام  التفكري يف  دون  النظام  األساس سقوط 

قيادة موحدة لالنتفاضة متتلك برناجما حمددا للمرحلة االنتقالية عىل األقل.
اجلامهري  فهم  عن  ينم  وإرسائيل  الغربية  الدول  إىل  معادية  شعارات  رفع  عدم   -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 - للمزيد راجع عبد اإلله بلقزيز، "السياسي واالجتماعي والثقافي في الثورة"، شؤون عربية، العدد 146، صيف2011، ص 23 - 24. 
21 - للمزيد راجع كالي شيركي، "القوة السياسية لوسائل اإلعالم االجتماعية: التكنولوجيا، مجال النشاط العام والتغيير السياسي"، في 
مجموعة من الباحثين، دراسات اجتماعية- اقتصادية، ترجمة هاشم نعمة فياض، بغداد، دار الرواد للطباعة والنشر، 2015، ص 99-114. 
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ولتربير  اإلعالمي  لالستهالك  االستبدادية  األنظمة  تستخدمها  الشعارات  هذه  بأن 
مع  التكيف  حتاول  الدول  هذه  سياسة  أن  إغفاهلا  دون  التغيري  نحو  توجه  أي  قمع 
شعارات  كانت  ثم  ومن  الالحقة.  املرحلة  يف  مصاحلها  لضامن  االنتفاضات  مرحلة 
أساسيا  عامال  بنائه  إعادة  يشكل  الذي  الداخيل  للوضع  األولوية  تعطي  املنتفضني 

إلقامة عالقات دولية تتسم بالندية واملصالح املتبادلة. 
- ال يزال خطر الثورة املضادة قائام يف ظل بطء التحوالت وإعاقتها وجلوء املحتجني 
للتظاهر بني احلني واآلخر للضغط  من أجل اإلرساع يف انجاز التحوالت. وتراهن 
الدولة واملجتمع  السابق والتي ال تزال حتتل مواقع قوية يف مؤسسات  النظام  فلول 

عىل عنرص الوقت لرتاجع املد الثوري ومزاج اجلامهري نحو التغيري. 
ابتعد بدرجة كبرية عن رفع شعاراته  السيايس،  - ما حدث يشري إىل أن اإلسالم 
والديمقراطية  الوطنية  القوى  رفعتها  التي  للشعارات  مسايرته  وإىل  مبارش  بشكل 
أمال  يف استثامر فرص العمل السيايس التي تتيحها له أوضاع ما بعد سقوط األنظمة 
القاعدة فقد وضع يف مأزق  الفكر اإلسالمي املتطرف مثل تنظيم  أو إصالحها. أما 
حقيقي. فرغم أعامله العنيفة املعتمدة عىل اإلرهاب والقتل مل يستطع التأثري يف سياسة 

أي بلد بينام مظاهرات سليمة أسقطت أنظمة قمعية بوليسية.
من  العربية  البلدان  يف  االنتفاضات  حتققه  بام  أكثر  العراق  يف  الوضع  سيتأثر   -
البنية  يف  التحوالت  تتعمق  حيث  ثورات  إىل  تتحول  عندما  خصوصا  نجاحات 
العريب«  »الربيع  مقولة  فإن  ولذلك  والثقافية،  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
حدث بالعراق أوال وال يمكن أن يتكرر هي مقولة مردودة عىل أصحاهبا من وجهة 
العراق  والتغيري يف  املوضوعية لإلصالح  األسباب  والتارخيية ألن  املوضوعية  النظر 

ناضجة وربام أكثر من بعض البلدان العربية. 
- ربام لن يتكرر نموذج التغيري عىل الطريقة التونسية واملرصية يف البلدان العربية 
واقتصادية  واجتامعية  سياسية  عوامل  نتيجة  املنظور  املدى  يف  األقل  عىل  األخرى 

وإقليمية ودولية جتعل هلذه البلدان خصوصيتها يف التغيري.
الذي  التغيري  نجاح  يف  ودوره  والدويل  اإلقليمي  للعامل  االجيايب  الطابع  رغم   -
ساهم يف عزلة النظام السابق لكن عندما يكون دوره عسكريا كام حدث يف ليبيا فهذا 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية ملرحلة  التوجهات  املبارش يف  التأثري  حيمل خماطر 

ما بعد سقوط النظام وبناء دولة مدنية ديمقراطية مستقلة. 
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- هناك دول تتجه لإلصالح السيايس التدرجيي مثل املغرب، وإىل حد ما األردن 
الدول  تكون  أن  ويمكن  املحتجني،  قبل  من  اآلن  إىل  يطرح  مل  النظام  تغيري  حيث 
العاصفة  التغريات  من  خوفا  العريب  اخلليج  لدول  النموذج  هبذا  فكرت  قد  الغربية 

التي يمكن أن هتدد إمدادات النفط هلا من هذه املنطقة احليوية. 
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مقدمة   

طرح صعود قوى اإلسالم السيايس، يف االنتخابات التي أعقبت نجاح االنتفاضات 
التي  االنتخابات  يف  صعودها  أو  العربية  البلدان  يف  األنظمة  رؤوس  بعض  إسقاط  يف 
العديد  املغرب؛  حالة  يف  كام  والسياسية،  الدستورية  اإلصالحات  بعض  إجراء  تلت 
من األسئلة، وأثار الكثري من النقاشات وسط  املفكرين والباحثني واألكاديميني حول 
الفكرية  املرجعية  النقاشات  هذه  والمست  الظاهرة،  هذه  تطور  وآفاق  ونتائج  أسباب 

لإلسالم السيايس فيام يتعلق بموقفه من الدولة وشكل بنائها.
يف الواقع، مل يكن هذا الصعود مفاجئا، بل كان متوقعا قبل اندالع االنتفاضات، يف 
منذ  واإلسالمية،  العربية  البلدان  جمتمعات  شهدهتا  التي  الدين  إىل  العودة   موجة  ظل 
هناية السبعينات، وأوائل الثامنيات من القرن املايض. هذه الظاهرة تالحظ عىل مستوى 
جمموعة  صعودها  وراء  من  تقف  اجتامعية  ظاهرة  وكأي  الدينيني؛  واملامرسة  اخلطاب 
متشابكة ومتداخلة من العوامل السياسية واالجتامعية-االقتصادية والتارخيية والثقافية، 
وهذه ال بد أن تكون حارضة يف سياق التحليل املعمق واالستنتاج. ورغم إننا يف هذه 
أن  يمكن  لكن  لالنتفاضات؛  السابق  الصعود  هذا  عوامل  حتليل  بصدد  ليس  الدراسة 
نشري إىل بعض عوامله األساسية املتمثلة بطول حكم األنظمة املستبدة التي سدت كل 

آفاق ومحددات اإلسالم السياسي
في بلدان االنتفاضات الشعبية
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إمكانيات التغيري السلمية، وفشل املرشوع القومي العريب بتالوينه املختلفة، وباألخص 
الذي وصل إىل السلطة، وتراجع نفوذ اليسار العريب، وغياب تنمية اجتامعية –اقتصادية، 
هلذه  الواضح  دعمها  يف  للديمقراطية  املنايف  الغربية  الدول  وسلوك  حقيقية،  ثقافية 
األنظمة، رغم رفعها شعارات احلرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان، واهنيار منظومة 
البلدان االشرتاكية نتيجة تفاعل أسباهبا الداخلية باألساس، وما خلفه هذا االهنيار من 
خيبة أمل واسعة وسط الشعوب، وتراجع نفوذ اليسار عامليا، إضافة إىل عوامل أخرى.

منظومة  ذلك  والمس  العربية،  املجتمعات  يف  اجلمعي  الوعي  تدين  ظاهرة  تزايدت 
ازدياد خمزون  املعايري والسلوكيات والعالقات االجتامعية، وهو ما ال يعني بالرضورة 
السياسية  الظواهر  تفسري  يف  للهريومنطقيا  اللجوء  باألساس  وإنام  األخالقية  القيم 
واالجتامعية بحيث يصبح كل ما هو اجتامعي سيايس، قابعا حتت سلطة التفسري الديني 
وحتت هيمنة شيوخه ودعاته وفتاواهم، ناهيك عن االنفصام امللحوظ بني الدين والتدين، 
والقيم والسلوك. وتم توظيف املفاهيم واملصطلحات الدينية عىل املستوى السيايس إىل 
أبعد احلدود. وعادت شعارات »دولة اإليامن« تتعامل بمسميات قيمية ملصالح دنيوية 
رشط أن يكون »رجال الدولة من رجال اإليامن«)1(. ويمكن أن نجد تفسريا هلذه العودة 
يف مقولة ماركس بأن الدين هو زفرة املضطهدين وعزاء ملشكلة احلرمان االجتامعي الذي 
اجتامعي يف عامل »ال قلب  يلحق هبا من ضيم  تعويضا عام  املسحوقة  الطبقات  له  تلجأ 

له«.
واملالحظ أن معظم احلركات اإلسالمية احلالية يف الرشق األوسط، هي فروع أو هي 
سليلة حركة األخوان املسلمني يف مرص، بدأت كأحزاب مشغولة بقضية واحدة تتمثل 
باالهتداء بالرشيعة اإلسالمية وتطبيقها. ويف بداية التسعينات، وألسباب خمتلفة يف كل 
حالة، بدأت تركز بشكل متزايد عىل اإلصالح الديمقراطي، وألزمت نفسها عالنية بأهنا 
ستكون بديال للسلطة القائمة، وطالبت بسيادة الشعب واستقالل القضاء. وقالت بأن 
عىل  تعتمد  األحزاب  هذه  وبقت  ليرباليني.  يكونوا  لن  وسوف  يكونوا  مل  اإلسالميني 
األمريكيني  معظم  يعتربها  أفكارا  تتبنى  ثابت  بشكل  وهي  اجتامعيا،  املحافظة  الفئات 
بأهنا ممقوتة ضمنها موقفها من حقوق املرأة وبأهنا ينبغي أن تكون حمدودة والفصل بني 

اجلنسني)2(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - راجع مصطفى مرسي، »هل اإلسالم السياسي قادر على التعامل مع مشكالت الحكم المعاصر؟«، شؤون عربية، العدد 150، صيف 
2012، ص 27 - 28.

 Shadi Hamid, “The Rise of the Islamists… How Islamists Will Change Politics, and Vice راجع - 2
Versa«,  Foreign Affairs, vol. 90, no. 3, May| June 2011, pp. 40-47.
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أنفسها  وتقديم  للمعارضة  األمامية  الصفوف  تبوؤ  يف  اإلسالمية  احلركات  نجاح 
األنظمة.  تلك  سياسات  أيضا  فيه  سامهت  العاجزة  لألنظمة  وحيد  حيوي  كبديل 
حكومات،  عدة  ودعمت  شجعت  الباردة  احلرب  إبان  الفرتات  من  العديد  فخالل 
يف  كنقيض  اإلسالميني  وإرسائيل،  وتركيا،  ومرص،  واألردن،  اجلزائر،  فيها  بام 
مواجهة احلركات الشيوعية والوطنية. وعىل األقل حتى اندالع حرب اخلليج، كانت 
أخرى  إسالمية  وحركات  املسلمني  اإلخوان  متد  أخرى  خليجية  ودول  السعودية 
املعارضة  التقدم عىل  إن قدرة اجلامعات اإلسالمية يف  بأموال طائلة.  يف دول عديدة 
حتسنت أيضا نتيجة قمع احلكومات للمعارضة العلامنية التي ليس هلا غطاء مثل الذي 
تتمتع به احلركات اإلسالمية، ومن ثم فإن قوة األصوليني ترتبط بعالقة عكسية مع 

قوة األحزاب العلامنية والديمقراطية الوطنية)3(.   
يف حالة انتفاضة البحرين التي بالرغم من جذرها االجتامعي واالقتصادي الناجم 
عن البطالة والفقر والتهميش وتردي األوضاع املعيشية وسط الشيعة خصوصا، فإهنا 
تأكيد هذا  النظام عىل  العديد من األسباب منها حرص  نتيجة  لبوسا طائفيا،  ألبست 
البداية،  يف  علام،  البحريني،  املجتمع  وحدة  هتدد  االنتفاضة  هذه  بأن  للقول  اجلانب 
رفع املتظاهرون شعارات تطالب بإصالحات دستورية، ولكن عندما تدخلت قوات 

درع اجلزيرة لقمع االنتفاضة، صعد املتظاهرون من مطالبهم بإسقاط امللكية.
أدت ثالثة عقود من التمييز يف عهد االستقالل إضافة إىل الرتكة االستعامرية، إىل 
بأهنم  الشيعة  لدى  ترسخ  شعور  مع  والشيعة،  السنة  بني  الطائفي  االنقسام  تكريس 
السبعينات  طوال  لليسار  السلطة  قمع  إىل  باإلضافة  التمييز،  وضحية  مهمشون 
وقيادات  سياسية  قوى  الوضعية  هذه  أفرزت  لقد  تراجعه.  إىل  أدى  مما  والثامنينات، 
هنا  ومن  نفسها.  الطائفة  يف  الفكرية  املدرسة  إىل  حتى  بل  الطائفة،  إىل  تستند  دينية 
1999، تشكلت  عندما دشنت املرحلة  اجلديدة، بعد تويل امللك احلايل للسلطة عام 
حيث  الطائفة،  يف  الفكري  اخلط  أو  الطائفة  إىل  استنادا  الرئيسية  السياسية  التنظيامت 
تشكلت  فيام  الفقيه،  والية  إىل  مستندة  سيايس  تنظيم  كأقوى  الوفاق  مجعية  تشكلت 
املرشوطة(،  )الوالية  الشريازي  اهلل  آية  مرجعية  إىل  استنادا  اإلسالمية،  العمل  مجعية 
تشكلت  السني،  اجلانب  وعىل  املهدي.  سفارة  خط  إىل  استنادا  التجديد  ومجعية 
السلفيني،  لتمثل  األصالة  ومجعية  املسلمني،  األخوان  لتمثل  اإلسالمي  املنرب  مجعية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 - راجع صموئيل هنتنغتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ترجمة مالك شهيوة ومحمود خلف، بنغازي، 1999، ص 

.224 - 223
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مجعية  يف  ممثال  الديمقراطي  الوطني  التيار  أما  الوسط،  خط  لتمثل  الوسط  ومجعية 
استقطبت  فقد  الوسط،  ومجعية  القومي  والتجمع  التقدمي  املنرب  ومجعية  العمل 
سلبا  الطائفي  االستقطاب  حدة  انعكست  وقد  الوسطى)4(.  الطبقة  أوساط  يف  القلة 
وطني  مرشوع  تبني  يف  املعارضة،  حركة  جممل  وعىل  اجلامهريية،  احلركة  جممل  عىل 
ديمقراطي عابر للطوائف، هيدف إىل بناء دولة مدنية ديمقراطية، وهذه احلالة شبيهة 
بالعراق بعد سقوط النظام عام 2003! حيث أعاق االستقطاب الطائفي وتبني نظام 
املحاصصة الطائفية- اإلثنية، إعادة بناء الدولة العراقية عىل أساس املرشوع الوطني 

الديمقراطي. 

ما بعد االنتفاضات    

بل  االنتفاضات  هذه  تفجري  يف  السيايس  اإلسالم  تيار  يشارك  مل  معروف،  هو  كام 
التحق هبا متأخرا، بعد أن ظهرت مؤرشات أولية عىل نجاحها. وقد تبنت االنتفاضات 
من  الرغم  وعىل  دينية.  مرجعيتها  تكن  ومل  واقتصادية  واجتامعية  سياسية  منطلقات 
حضور  بربوز  خمتلفا،  اجتاها  بعد  فيام  اختذ  مسارها  ان  إال  الغالب،  الليربايل  طابعها 

واضح عىل املستوى السيايس للتيار اإلسالمي بكل فصائله.
ففي مرص استحوذ اإلخوان املسلمون والسلفيون عىل ثلثي مقاعد جملس الشعب 
حركة  حزب  حصل  تونس  ويف  الباقي.  الثلث  القوى  باقي  وتقاسمت  والشورى، 
أي  التأسييس  الوطني  املجلس  يف  مقعدا   90 عىل  اإلسالمية،  املرجعية  ذو  النهضة، 
بنسبة 41.4%)5(. وتعود أهم أسباب هذا التحول إىل أن معظم اجلامهري التي شاركت 
مسيسة،  تكن  مل  عرضية  اجتامعية  وفئات  طبقات  إىل  تنتمي  والتي  االنتفاضات،  يف 
منضبطة ومتتلك  تنظيمية  أطر  ذات  تنظيامت حزبية  منخرطة يف  تكن  مل  أدق  وبمعنى 
وهلذا  انضباطا،  التنظيامت  أكثر  املسلمني  اإلخوان  أن  نجد  حني  يف  حمددة،  برامج 
الذي  احلزيب،  التنظيم  دور  يؤكد  وهذا  االنتخابات.  يف  مجاهريهم  تعبئة  استطاعوا 
جرى التقليل من أمهيته يف جمرى االنتفاضات ونشوة انتصارها، وحتدث البعض عن 
عريضة  مجاهري  وهناك  للتغيري،  مهيأ  الوضع  يكون  أن  يكفي  ال  إذ  جتاوزه،  رضورة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - راجع عبد النبي العكري، »الحركة الجماهيرية في البحرين: اآلفاق والمحددات«، في مجموعة مؤلفين، الديمقراطية والتحركات 

الراهنة للشارع العربي، ط 1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2007، ص 141 - 143.
5 - مصطفى مرسي، مصدر سابق، ص 25. 
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تسند هذا التغيري بدون أن تكون هناك أدوات تنظيمية فاعلة.  
وقد أثارت ترصحيات بعض قيادات التيار اإلسالمي يف مرص، قضايا خالفية ويف 
مقدمتها مسألة الدولة املدنية والدولة الدينية. وبعض هؤالء القادة انتقدوا األوىل عىل 
أعضاء  بعض  كان  وإذا  دين ودولة.  اإلسالم  أن  بالقول  اإلسالم  أهنا ختالف  أساس 
حزب  فإن  واإلسالم،  املدنية  الدولة  مصالح  بني  التوفيق  حياول  املسلمني  اإلخوان 
النور السلفي قد أعلن رصاحة أنه ال يقبل مصطلح الدولة املدنية من األساس؛ ألهنا 

تساوى يف رأي قادته الدولة العلامنية التي تفصل بني الدين والدولة.
واخللط  االلتباس  لفك  حماولة  يف  الديني،  بثقلها  األزهر  مؤسسة  تدخلت  وقد 
الصادر  التوافق  بيان  فأعلنت يف  والدين؛  الدولة  والدين وبني  السياسة  بني  احلاصل 
يسمى  ما  يعرف  مل  اإلسالم  »أن  ومثقفني  ومفكرين  دين  علامء  من  املجتمعني  عن 
بالدولة الدينية«. وأكدت هذه الوثيقة عىل وجوب التفريق بني الدين والسياسة، وأن 
املؤسسات الدينية، ال ينبغي هلا أن تتحول إىل أداة يف الرصاعات واملصالح السياسية. 
األزهر  سلطة  بتحدي  املطالبة  إىل  اإلسالمية  التيارات  بعض  املوقف  هذا  دفع  وقد 
أتباعها يف  تغلغل  قرارها من خالل  للسيطرة عىل  الوطنية)6(، والسعي  الدينية وحتى 

هذه املؤسسة التي تتسم بالوسطية يف فهمها اإلسالم. 
يف هذا الصدد يذكر املفكر حممد عابد اجلابري أن )ليس يف القرآن قط، وهو املرجع 
سياسيا  مرشوعا  حتمل  دعوة  املحمدية  الدعوة  بأن  يفيد  ما  وأخريا،  أوال  املعتمد 
املحمدية كانت ذات  الدعوة  بأن  تفيد  التي  الروايات  يتحفظ عىل  لذلك هو  معينا(. 
مرشوع سيايس واضح يتمثل يف إنشاء دولة عربية رافقها منذ منطلقها وبقيت حمتفظة 
الدعوة  قراءة  من  نظره  وجهة  من  يمنع  ال  وهذا  حققته.  أن  إىل  أجله  من  تعمل  به 
من  املأل  وهم  الدعوة،  هذه  خصوم  ألن  ذلك  ما.  نوع  من  سياسية  قراءة  املحمدية 
قريش، قد قرؤوها منذ البداية قراءة سياسة فامرسوا السياسة ضدها. إهنم رأوا فيها 
دعوة تستهدف اإلطاحة بام كان يشكل أساس كياهنم االقتصادي، وبالتايل سلطتهم 
ممارسة  أمام  »سلبية«  املحمدية  الدعوة  تبقى  أن  املمكن  من  يكن  مل  لذلك  السياسية. 
قريش السياسة ضدها، بل ال بد أن حتارهبا بنفس سالحها، أو عىل األقل كان ال بد 
هلا من أن جتعل السالح السيايس من مجلة أسلحتها)7(. إذن اختيار الدعوة اإلسالمية 
السياسة مل يكن مقررا سلفا وإنام فرض عليها، وبتقديرنا، أن حتفظ اجلابري  لسالح 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 - المصدر نفسه، ص 29 - 30.

7 - راجع محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي »محدداته وتجلياته«، ط 5، الدار البيضاء، دار النشر المغربية، 2000، ص 23.
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يمكن  ال  الذي  القرآن  إىل  أحالنا  ألنه  نفيها،  إىل  أقرب  هو  الروايات  هذه  عىل  هنا 
مقارنة مرجعيته بروايات دونت يف فرتات متأخرة، هذا احلذر عند اجلابري مرده عدم 
الرغبة باالصطدام املبارش مع األوساط الدينية، وكذلك، ألن املوروث الديني يشغل 
مساحة مهمة يف بنية ثقافة املجتمع، ونجد احلذر  أيضا عند مفكرين ومثقفني آخرين 

يف املغرب العريب عندما تالمس نقاشاهتم املقدس الديني.
األحاديث  يف  ال  للدولة  شكل  هناك  »ليس  أن  زيد  أبو  حامد  نرص  املفكر  ويذكر 
يف  السائدة  الدولة  شكل  هو  كان  العرب  أقامه  الذي  الدولة  شكل  القرآن،  يف  وال 
ذلك العرص وهي اإلمرباطورية« وإىل أي حد كانت هذه اإلمرباطورية حمكومة طبقا 
إىل  ويشري  باإلسالم.  حمكومة  تكن  مل  أي  بالنفي  جييب  باإلسالم،  البعض  يتصور  ملا 
الفقهاء  من  كثري  حيث  اخللفاء  وبني  الفقهاء  بني  رصاع  هناك  كان  الوقت  طوال  أنه 

األوائل رفضوا أن يشتغلوا عند السالطني)8(. 
يتعلق  فيام  »أكدت  النهضة  حركة  أن  أوضح  قد  الغنويش  راشد  نجد  تونس،  يف 
سند  ال  التي  الديمقراطية  املدنية  الدولة  بمقومات  التزامها  بالدين  الدولة  بعالقة 
لرشعيتها، غري ما تستمده من قبول شعبي تفصح عنه صناديق االقرتاع... كام أكدت 
لتأكيدها  والواجبات،  احلقوق  لتوزيع  أساسا  اجلنسني  بني  واملساواة  املواطنة  قاعدة 
النهضة  حركة  موقف  يعد  وهبذا  اإلنسان«)9(.  وحقوق  والديمقراطية  احلرية  ملبادئ 
يمنع  مل  هذا  لكن  اإلسالمية،  األحزاب  ببقية  مقارنة  متقدما  اخلطاب  مستوى  عىل 
من اهتام القوى املدنية واليسارية حركة النهضة بأهنا تسعى للهيمنة عىل كل مفاصل 

الدولة من خالل تعيني أتباعها يف املواقع احلساسة. 
للدستور  الثانية  املسودة  عىل  املصادقة  تعيق  خالف  نقاط  هناك  كانت  لذلك، 
التونيس منها ما تعرتض عليه  قوى من املعارضة ضمنها اليسارية مثل »تأسيسا عىل 
حيث  من  وليس  الفلسفة،  حيث  من  »موجود  تشابه  هناك  وبأن  اإلسالم«  ثوابت 

تطابق املصطلحات« مع الدستور اإليراين)10(. 
آذار  يف  وميثاقا«  »عهدا  أصدروا  قد  املسلمون  اإلخوان  كان  سوريا  إىل  وبالنسبة 
منبثق  مدين  دستور  عىل  تقوم  حديثة  مدنية  دولة  إقامة  األساسية:  بنوده  من   ،2012
تأسيسية  مجعية  تضعه  وطنية،  توافقية  عىل  قائم  السوري،  الشعب  أبناء  إرادة  عن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 - راجع نصر حامد أبو زيد، »مشكالت الفكر اإلسالمي المعاصر«، الثقافة الجديدة، العدد 338، السنة 2010، ص 101 - 123.  

9 - مصطفى مرسي، مصدر سابق، ص 29.
10 - الشرق األوسط، 30|3| 2013.
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أو  تعسف  أي  من  واجلامعات  لألفراد  األساسية  احلقوق  حيمي  نزهيا  انتخابا  منتخبة 
جتاوز، ويضمن التمثيل العادل لكل مكونات املجتمع)11(. لكن ما كان يثري املخاوف 
بطريقة  هيتو  غسان  املؤقتة  احلكومة  لرئاسة  مرشحهم  فرض  عىل  اإلخوان  إرصار 
فرض األمر الواقع، مثلام عمل اإلخوان يف مرص، الذين قالوا يف البداية أهنم ال ينون 

تقديم مرشح لرئاسة اجلمهورية.  

اخلالفة اإلسالمية

ال يزال حكم اخلالفة اإلسالمية هدفا رئيسيا ملعظم تيارات اإلسالم السيايس يف املنطقة 
العربية، وقد جاء أوضح تعبري عن هذا اهلدف بعد انتفاضة 25 يناير يف مرص عىل لسان 
حممد بديع املرشد العام لإلخوان املسلمني، الذي عرب يف آخر رسائله األسبوعية عام 
2011، عن أن إعادة إحياء اخلالفة اإلسالمية هي اهلدف األعظم لإلخوان املسلمني، 
التي تؤهل املسلمني لـ »أستاذية العامل«. وأعرب بديع عن اعتقاده يف أن ثورات الربيع 
العريب قد جعلت هذه الغاية أقرب إىل التحقيق. وحتدث بطريقة مشاهبة محادي اجلبايل 
النهضة يف تونس عن اخلالفة اإلسالمية،  العام حلركة  السابق واألمني  الوزراء  رئيس 
أنصار حزبه يف  2011، جمموعة من  الثاين| نوفمرب  حني خاطب، يف منتصف ترشين 
مدينة سوسة التونسية، قائال: »أنتم اآلن أمام حلظة تارخيية، أمام حلظة ربانية، يف دورة 

حضارية جديدة إن شاء اهلل، يف اخلالفة الراشدة السادسة إن شاء اهلل(.
ونتيجة لالعرتاضات احلادة من قبل القوى اليسارية والليربالية يف البلدين، حدث 
النهضة عن موضوع اخلالفة، وحاوال وضعه يف  تراجع عن موقف اإلخوان وحركة 
إطار السعي للتقارب بني الدول العربية واإلسالمية. ويف الواقع إن احلديث عن إحياء 
الداخلية  قضاياها  عن  للشعوب  إشغال  وفيه  املوتى،  إحياء  عن  كاحلديث  اخلالفة، 
الصعيد  عىل  ملموسة  انجازات  حتقيق  عدم  أسباب  لرتحيل  حماولة  وهو  امللحة)12(. 
االجتامعي واالقتصادي، إىل متزق قوة األمة اإلسالمية، وعدم توحدها عىل املستوى 

السيايس.
ولعل من املفيد هنا أن نطرح السؤال اآليت: وفق أي منهج أو مذهب إسالمي ستقام 
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11 - الشرق األوسط، 28|3| 2013.

12 - مصطفى مرسي، مصدر سابق، ص 32 - 33.
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واحد  إسالمي  نموذج  يوجد  ال  زيد  أبو  حامد  نرص  حسب  هذه؟  اإلسالمية  اخلالفة 
بل نامذج إسالمية خمتلفة، يف اندونيسيا، وأفريقيا، واهلند، والرشق األوسط، وأمريكا، 
يف  وال  الراهن  الواقع  يف  ال  واحد  إسالم  عن  نتكلم  أن  نستطيع  ال  وهلذا  وأوروبا، 

التاريخ.     
املتزايد  االنخراط  هي  الباحثني  قبل  من  باملتابعة  اجلديرة  الظاهرة  لعل  هذا  ومع 
لدهيا،  الرباغامتية  النزعات  تزايد  عن  فضال  املحلية،  األجندة  يف  اإلسالمية  للتيارات 
وهي نزعة تغلب مصلحة احلزب أو الدولة عىل أي اعتبار آخر. ففي احلالة التي عمل 
يف  يتحركون  كانوا  واقعا،  أو  قانونا  هبا  معرتف  سياسية  كأحزاب  اإلسالميون  فيها 
الغالب عىل خلفية ترسيخ مكاسبهم السياسية داخل حدود دوهلم أو يف احلد األدنى 
احلفاظ عليها أوال وقبل كل يشء، ويف احلاالت التي وصلوا فيها إىل احلكم رجحت 
يبدي  املغرب  يف  مثال  والعقيدة.  األيديولوجيا  اعتبارات  عىل  املحلية  الشؤون  عندهم 
حزب العدالة والتنمية اإلسالمي ميال متزايدا نحو األجندة الوطنية املحلية، مع سعي 
حثيث نحو االندراج اهلادئ ضمن النظام امللكي عىل أمل أن يسمح له بتسلم »إدارة 
احلكم«)13(، وهو أكثر من ذلك حريص جدا عىل تأكيد طابعه املغريب اخلالص،)14( وهذا 
يرتاجع  أن  نتوقع  لذلك  احلكم.  إىل  وصل  أن  بعد  اليومي  السيايس  خطابه  يؤكده  ما 
هدف اخلالفة اإلسالمية أكثر، كلام غاصت التيارات اإلسالمية أكثر يف وحول السلطة 
بقى سيكون جمرد حلم رومانيس يدغدغ خميلة بعض  املتحركة. وإن  والثروة  والدولة 

قادة اإلسالميني.   

نامذج احلكم املحتملة

نموذج الدولة الدينية: يتمثل هذا النموذج بالدولة الكهنوتية أو الثيوقراطية، حيث 
سلطتها  احلاكمة  الفئة  تستمد  وحمكومة.  حاكمة  متاميزتني:  فئتني  إىل  املجتمع  ينقسم 
من أساس إهلي، مما جيعل إرادهتا تسمو عىل إرادة املحكومني. إن صعود التيار الديني 
جعل  مثال،  مرص  حالة  يف  املتشدد  السلفي  التيار  صعود  وباألخص  االنتخابات  يف 
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13 - فاز الحزب المذكور باألغلبية في االنتخابات التي جرت بعد أن تم إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد في 1 تموز| يوليو 2011 
والذي أقر بغالبية كبيرة، ونص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في االنتخابات ويتمتع بصالحيات أوسع من السابق بعد أن 
رحلت بعض من صالحيات الملك له رغم أن األخير ظل يتمتع بصالحيات هامة، وتشكلت حكومة ائتالفية برئاسة حزب العدالة والتنمية 

وأحزاب أخرى غير إسالمية منها حزب التقدم واالشتراكية )الحزب الشيوعي المغربي( الذي شارك في الحكومة بأربعة وزراء.   
14 - رفيق عبد السالم، في العلمانية والدين والديمقراطية... المفاهيم والسياقات، ط 1، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2008، 

ص 128.
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بعض الباحثني يطرح احتاملية هذا السيناريو، بحيث تفيض هذه احلقائق إىل قيام دولة 
دينية تأخذ بنموذج يمكن وصفه بـ »اإليراين- الوهايب«، يأخذ من النموذج اإليراين 
الشيعي سمة وجود مرجعية عليا، يمكن أن متثلها مجاعة اإلخوان املسلمني وهيكلها 
التنظيمي، وعىل قمته املرشد العام، ويأخذ من النموذج الوهايب السني فكرة »تطبيق 
احلدود« يف اإلسالم. وقد ازدادت املخاوف من هذا السيناريو مع الشكوك املصاحبة 

لتوجهات اإلخوان والسلفيني يف املجال العام.
يبدو هذا السيناريو بعيدا عن الواقع يف األمد املنظور، حيث سيظهر اإلخوان مرونة 
والدولية،  اإلقليمية  السياسية  املعطيات  مع  واقعي  تعامل  إىل  تفيض  كبرية  سياسية 
من  السيايس  الشارع  كسب  عىل  واحلرص  االقتصادية،  األوضاع  تراجع  مع  خاصة 
خالل حماولة االستجابة ملتطلباته اليومية، وإنعاش االقتصاد أكثر من امليل إىل الصدام 
يف  التعنت  أو  احلجاب،  كفرض  الشعبي،  رصيده  من  تسحب  وكأهنا  تبدو  أمور  يف 
االلتزامات الرشعية عىل غري املسلمني والتضييق عىل احلريات مثال. باإلضافة إىل دور 
مبارشا  تأثريا  السيناريو  هذا  يف  ترى  التي  املتحدة،  الواليات  خاصة  الدولية،  القوى 
بمعارضة  يصدم  السيناريو  هذا  أن  ثم  إرسائيل)15(.  حليفتها  ومصالح  مصاحلها  يف 
أصدمت  والتي  بقوهتا،  يستهان  ال  التي  الديمقراطية  املدنية  القوى  قبل  من  شديدة 
مع التيار اإلسالمي يف أكثر من جمال و عربت بوضوح عن خماوفها من أخونة الدولة 
 30 يف  الشارع  إىل  للنزول  »مترد«  حركة  اسم  حتت  قواها  حشدت  وقد  واملجتمع. 

2013 للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.  حزيران| يونيو 
العلمنة  من  مرحلة  بعد  أتى  فقد  خصوصيته،  النموذج  هلذا  الرتكي:  النموذج 
تقوية  يف  فعل  وكرد  ما،  بدرجة  ساهم  ما  وبقدر  وخلفائه.  أتاتورك  يد  عىل  املتشددة 
اهلوية اإلسالمية لدى القطاعات املهمشة وأبناء الطبقة الوسطى، بقدر ما زرع ثقافة 
ومن  املجتمع  من  به  بأس  ال  قطاع  يتبناها  الدولة،  مع  الدين  تطابق  بخطورة  تؤمن 
االنتخابات  يف  اإلسالمي  التيار  فيها  فاز  التي  العربية  الدول  من  ألي  يمكن  ال  ثمة 
أن تقرتب من النموذج الرتكي إال بحساب. نجد أردوغان عىل مستوى اخلطاب قد 
حتدث عن دولة علامنية ومواطنني مسلمني، أو حكم مدين ال حيتقر اهلوية اإلسالمية، 

وال يطبق الرشيعة كام هي.
تقدم  استمر  لو  ما  يف  الرتكي  النموذج  القتفاء  األقرب  هي  حتديدا  تونس  تبدو 
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15 - راجع حسن سالمة، »السياسة: ثالثة سيناريوهات لمستقبل الدولة في مصر«، السياسة الدولية، ملحق تحوالت استراتيجية، 187، 

يناير 2012، ص 8 - 9.
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تونس يف ظل خطاب علامين  فقد عاشت  االنتخابات وهذا مستبعد.  اإلسالميني يف 
منذ االستقالل ولدهيا نسبة كبرية من السكان ارتبطت بالثقافة الغربية واحلداثة، رغم 

أن حركة النهضة تعلن بوضوح تبنيها هلذا النموذج.
أما اإلخوان املسلمون يف مرص، فقد رفضوا تصورات أردوغان عن نموذج احلكم 
هي  تلك  ألن  سواء  الرشيعة  بتطبيق  متسكهم  بوضوح  وأعلنوا  املطلوب،  اإلسالمي 
يف  يرد  أنه  رغم  والعدالة،-  احلرية  وحزهبا  اجلامعة  داخل  املحافظ  اجلناح  قناعات 
يفرضه  الذي  التحدي  من  خلوفهم  أو  كهدف-  املدنية  الدولة  ذكر  احلزب  برنامج 
السلفيون الذين حصلوا عىل 27% من مقاعد الربملان واألكثر متسكا بالتطبيق احلريف 

ألحكام الرشيعة)16(.
يبدو أن النموذج الرتكي الذي مل يرتسخ بعد بحكم قرص فرتة تواجده يف السلطة، 
واجه حتديا كبريا يتمثل يف االحتجاجات الشعبية الواسعة وغري املسبوقة التي اندلعت 
2013 والتي ضمت مكونات اجتامعية وسياسية خمتلفة، من بينها  27 أيار| مايو  يف 
يساريني وماركسيني، ورفعت شعارا كثريا ما تردد هو )معا ضد الفاشية(، وهي تنم 
الدستور  تعديل  جتاه  يف  تسري  التي  احلكومة  سياسة  من  العلامنية  القوى  استياء  عن 
يمثل  بات  اردوغان  التسلط والتضييق عىل احلريات، وبأن  نظام رئايس، وضد  نحو 
البناء  مرشوع  احلقيقية  يف  يكن  ومل  الصاعدة.  اإلسالمية  الربجوازية  الفئات  مصالح 
عىل متنزه تقسيم يف اسطنبول إال جمرد حمفز أطلق املشاعر املكبوتة، ولو نجحت هذه 
االحتجاجات يف حتقيق مطالبها أو جزء مهم منها فإن ذلك سيساهم بدرجة مهمة يف 
خفوت ملعان هذا النموذج الذي سوق له البعض ليكون بديال لبعض أنظمة ما بعد 
االنتفاضات، عىل األقل من الناحية النظرية، وسيشكل خيبة أمل كبرية ملعظم التيارات 

اإلسالمية يف املنطقة العربية التي تفاخرت به، وسيؤثر عىل مستقبلها السيايس. 
اهتزت،  قد  النموذج  هذا  صورة  أن  عليه  املتفق  اليشء  أن  إال  النتائج،  تكن  مهام 
حيث  املحتجني  مع  أردوغان  هبا  تعامل  التي  والغرور  والعنجهية  القسوة  نتيجة 
وصفهم بأهنم »خونة ومتآمرون معهم يف اخلارج« وأن »هذه املؤامرة أحبطت وهذا 
الواقع،  يف  اخلطاب  هذا  بتطبيقه«،  البدء  قبل  املهمالت  سلة  يف  أصبح  السيناريو 
يواجهون  عندما  األوسط  الرشق  يف  املستبدة  األنظمة  قادة  خطاب  عن  خيتلف  ال 

شعبية.  احتجاجات 
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16 - سعيد عكاشة، »حقبة الاليقين: معضالت بناء )نموذج إسالمي( بعد الثورات العربية«، السياسة الدولية، ملحق تحوالت استراتيجية، 
العدد 188، أبريل 2012، ص 38.  
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فيه  يسقط  أن  يمكن  مما  قربا  األكثر  هو  النموذج  هذا  يبدو  الباكستاين:  النموذج 
اإلخوان املسلمون يف مرص، وتشري السوابق إىل أن هذا التحالف يكون ممكنا دائام مع 
الطرفني.  الثقة بني  انعدام  يتم تقويضه بسبب  العسكر، ولكن من املحتمل أيضا أن 
فقد كانت جتربة حركة الضباط األحرار ومجال عبد النارص، بالتحالف مع اإلخوان 
دليال  املدنية،  السياسية  القوى  مواجهة  أجل  من   1954  1952- بني  قصرية  لفرتة 
عىل انتفاء العقبات التي حتول دون حتالفهام. ولوال حماولة اإلخوان املبكرة اهليمنة عىل 
املؤسسة  تعرضت  وقد  أطول.  فرتة  التحالف  هذا  لدام  العسكريني  احلكم وهتميش 
العسكرية واملجلس األعىل للقوات املسلحة الذي تسلم إدارة البالد بعد 11 شباط| 
2011، هلجوم قاس وعنيف من القوى الليربالية. فيام نجد أن تيار اإلخوان  فرباير 
يبدو أكثر مهادنة معها، ومستعد أكثر من غريه إلبرام صفقة تضمن مصالح املؤسسة 

العسكرية)17(.
النموذج الوهايب )السعودي(: هذا النموذج خاص جدا وال يشكل إغراًء حقيقيا 
البلدان العربية، وهناك من يرى أن ليبيا يمكن أن يالئمها  ألي من االنتفاضات يف 
يسود  حيث  املذهبية؛  البنية  تباين  منها  ألسباب  ذلك  نستبعد  ونحن  النموذج،  هذا 
تستند  التي  الوهابية  أن  علام  العريب،  املغرب  دول  وبقية  ليبيا  يف  املالكي  املذهب 
للمذهب احلنبيل، مل تنجح منذ نشأهتا يف اجلزيرة العربية يف التمدد خارجها، ألسباب 
منها التشدد الذي تتسم به قراءهتا للرشيعة اإلسالمية. كذلك هناك سبب آخر مهم 
يتمثل بحصول القوى واألحزاب املدنية يف أول انتخابات جرت يف ليبيا عىل حوايل 

نصف مقاعد الربملان.
تبقى كل االحتامالت قائمة  الديمقراطية: يف كل األحوال،  املدنية  الدولة  نموذج 
املتساوية،  املواطنة  العريب، نحو تطور ديمقراطي يستند باألساس إىل دولة  العامل  يف 
النموذج، علام  إرساء أسس هذا  انتظارمها، يسامهان يف  اجتامعية طال زمن  وعدالة 
تقديم حلول  الدينية يف  التيارات واألحزاب  تفشل  أن  نطاق واسع  املتوقع عىل  من 
وهذا  والسيايس،  االجتامعي  و  االقتصادي  املستوى  عىل  الشعوب  ملشاكل  حقيقية 
أداء هذه  أمل قطاعات واسعة من اجلامهري من  بدأت مؤرشاته واضحة يف خيبة  ما 

األحزاب. 
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17 - المصدر نفسه، ص 39 - 40.
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آفاق اإلسالم السيايس 

للرشيعة  رؤيته  حتليل  من  بد  ال  السيايس  اإلسالم  آفاق  معرفة  من  أكثر  لالقرتاب 
املايض، دون  السلفيون، اإلرصار عىل رؤية احلارض من خالل  والرتاث. حني يظهر 
العكس، أي نقل أفكار املايض ذات األبعاد االجتامعية املاضوية التي جتاوزها التطور 
هم  إنام  احلارض،  تطور  بمنجزات  املتصلة  اجلديدة  األبعاد  حمل  ليحلوها  التارخيي، 
طبقة  احلارضة،  االجتامعية  البنية  هرمية  يف  حتتله  الذي  املوقع  من  حقيقة،  ينطلقون، 
معينة يعربون هم عن أيديولوجيتها، إما ألهنم يف موقعها الطبقي نفسه أو لسبب آخر 
بذلك  املقصود  عندهم.  والطبقي  السيايس  الوعي  ونوعية  الفكري  بتكوينهم  يتعلق 
املايض  إسقاط  إىل  دعوهتم  أي  الرتاث،  إىل  الفلسفية  لرؤيتهم  احلقيقي  املضمون  أن 
عىل احلارض، هو مضمون ترتبط جذوره برتبة احلارض، وهو صيغة من صيغ الرصاع 
موقع  لتثبيت  »املايض«  متحف  يف  املحنطة  باألفكار  استنجادا  ويمثل  األيديولوجي، 
طبقي متزعزع يف بنية اجتامعية تتصدع حتت مطرقة احلارض)18(. وتأكيدا لذلك كشفت 
التقارير األخرية أن بعض قادة اإلخوان املسلمني يف مرص هم من رشحية املستثمرين 

الكبار يف عهد مبارك وال زالوا كذلك.
يذكرنا ذلك، بقناعة )ماكس فيرب( الراسخة مفادها عجز الدين- مهام كانت درجة 
عقلنته ومتاسكه الداخيل- عن مقاومة ضغوطات الواقع احلديث ومغرياته، بل إنه يرى 
توترا، ومن ثم  بالعامل اخلارجي  ازدادت عالقته  العقلنة،  أكثر نحو  نزع  الدين كلام  أن 
تتسع اهلوة بينه وبني عامل مادي مغموس بروح الرصاع واملنافسة ال يقيم وزنا للمشاعر 
يف  والعقلنة  الرتشيد  مظاهر  اتسعت  فكلام  ذلك،  مع  وبالتوازي  واألخالقية.  الدينية 
البنى االقتصادية واالجتامعية، انفكت هذه األخرية عن املوجهات الدينية. ويشدد فيرب 
عىل أنه يتعذر التعايش بني املسلامت الدينية والنظام الرأساميل احلديث القائم عىل روح 

الرصاع واالستئثار)19(.   
لذلك، ما زالت احلركات اإلسالمية يف نظر قطاع واسع من النخب العلامنية متهمة 
القضية  إىل توضيح موقفها جتاه هذه  دفعها  ما  الديمقراطية، وهو  نيتها جتاه  يف صدق 
من خالل جمموعة من األعامل والتنظريات، يصب أغلبها يف االحتفاء بالبعد األدائي 
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18 - راجع حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية- اإلسالمية، المجلد األول، ط 2، الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال 
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والتقني للديمقراطية، ويقيص بعدها الفلسفي. ومن بني األسامء الفكرية، التي سامهت 
وغازي  الغنويش،  وراشد  الريسوين،  وأمحد  الرتايب،  حسن  احلراك:  هذا  يف  نوعيا 
من  اإلسالميني   من  الفئة  هذه  تطلبه  ما  وأقىص  ياسني،  السالم  وعبد  الدين،  صالح 
الديمقراطية، مع وجود قناعة بالشورى- التي بقت تارخييا يف إطار املبادئ العامة ومل 
تتعداه إىل النظم واإلجراءات- مجلة من األدوات واإلجراءات، حيث يتقلص مفهومها 

إىل صيغ وأشكال تنفيذية.  
بمعناها  الديمقراطية  جتاه  اإلسالمية  احلركات  أبدهتام  اللذين  والرتدد  التحفظ  إن 
احلرية،  بمبادئ:  يتعلق  ما  الفلسفية، وخاصة  إىل رشوطها  يرجعان يف األساس  العام 
التحديات  املبادئ، وال تزال كثريا من  أثارت هذه  القوانني، واملساواة. وقد  ووضعية 
للحركات اإلسالمية، خاصة بعد التطورات القيمية والسياسية والثقافية التي شهدها 
العامل العريب يف النصف الثاين من القرن العرشين، بحكم االحتكاك بالغرب، واالنفتاح 
الثقايف والتعطش للحداثة)20(، والذي تعجز احلركات اإلسالمية عن تلبيته أو جماراته 

بحكم انشدادها جلمود النصوص.   
إن ما نشهده حاليا ليس بالفعل »حقبة إسالمية« شكال ومضمونا. فمن حيث الشكل، 
فإن ما نشهده فعليا هو ما يمكن تسميته »حالة صعود إسالمية«. ويطرح يف هذا السياق 
عدد من األسئلة؛ هل يمكن هلذا الصعود أن يستقر يف بنية السياسة العربية، سواء عىل 
يتيح احلديث عن »حقبة إسالمية«  الدول أو اإلقليم، ليصبح ذا حضور ممتد  مستوى 
فعلية عىل األقل من ناحية االمتداد الزمني لوجود األحزاب الدينية يف احلكم؟ ما هي 
العوامل التي قد تعزز من هذا احلضور أو حتول دونه، سواء داخل بنية األحزاب املعربة 
عنه، أو يف البيئة املحيطة هبا؟ وهل يمكن أن يطور هذا الصعود آليات للتوافق مع بيئته 
الداخلية واخلارجية؟ أم ستكون العالقة بينه وبني هاتني البيئتني أو إحدامها عىل األقل 

رصاعية؟)21( 
تتطلب اإلجابة عن هذه األسئلة بعمق، املزيد من اجلهد البحثي، ولكن يمكن القول 
يف  نتائج  من  أفرزته  وما  اجلارية،  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  التفاعالت  أن 
البلدان التي  حقق فيها اإلسالميون األغلبية يف االنتخابات، وتوازن القوى السياسية 
احلالة  أظهرته  ما  وهذا  اإلسالميني؛  نفوذ  يف  تراجع  حدوث  إىل  تشري  واالجتامعية، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 - امحمد جبرون، اإلسالميون في طور تحول: من الديمقراطية األداتية إلى الديمقراطية الفلسفية، الدوحة، المركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات، 2013، ص 3 - 6.
تحوالت  ملحق  الدولية،  السياسة  ومآالته«،  اإلسالمي  الصعود  أبعاد  من  لالقتراب  محاولة  اإلشكالية:  »األسئلة  عوني،  مالك   -  21

استراتيجية، العدد 188، يناير 2012 ، ص 3 - 4.
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املرصية برتاجع كبري لإلخوان يف انتخابات طالب اجلامعات والصحفيني والصيادلة. 
 2011 وبرتاجع شعبية حزب أردوغان إىل %35 مقارنة بنحو %50 خالل انتخابات 
احلكومة)22(.  من  القريبة  زمان«  »توداي  صحيفة  نرشته  استطالع  بحسب  الترشيعية، 
وبرتاجع شعبية حزب العدالة والتنمية املغريب. لذلك ستضطر القوى اإلسالمية أمام 
شعاراهتا  عىل  التعديالت  بعض  إلجراء  الديمقراطية  املدنية  والقوى  الشارع  ضغط 
وبراجمها، بعد أن ختفق يف حتقيق يشء ملموس عىل الصعيد االقتصادي واالجتامعي، 
أشكال  من  شكل  ألي  اإلذعان  اآلن  بعد  اجلامهري  تقبل  أن  جدا  املستبعد  من  وأنه 
االستبداد السيايس أو الديني، وبعد بضع سنوات من اآلن من املرجح أن تبدأ الكفة 
متيل تدرجييا لصالح القوى املدنية الديمقراطية، مع إمكانية وجود تباين هبذا القدر أو 
البيئة  التعامل مع  أما عىل مستوى  السهلة.  املسرية غري  البلدان يف تطور هذه  ذاك بني 
اخلارجية، فقد سلكت القوى اإلسالمية منحى براغامتيا واضحا يف مد جسور تعاوهنا 
تنطبق  احلالة  وهذه  الكفر،  بقوى  قريب  لوقت  تسميها  كانت  التي  الغربية  الدول  مع 

بوضوح عىل مرص وتونس.
من جانب آخر، وعىل املدى األبعد نسبيا، يفرض واقع احلياة املتغري صعوبات كبرية 
واملتغري،  النسبي  ميداهنا  فالسياسة  الدين.  مع  السياسة  مصاحلة  يف  جتاوزها  يمكن  ال 
وتستخدم وسائل املساومة واحللول الوسط، أما الدين أي دين فميدانه املطلق والثابت. 
لذلك دفعت البرشية خسائر فادحة خالل قرون عندما تعاملت مع حل املشاكل السياسية 
واالقتصادية االجتامعية من منظور النص الديني، وخري مثال عىل ذلك، احلروب الدينية 
الدموية التي دارت رحاها يف أوروبا، وباألخص بني الكاثوليك والربوتستانت، بدءا 
من القرن السادس عرش، إىل أن وصلت األطراف املتصارعة إىل قناعة برضورة حتييد 
الدين عن السياسة، وكان هذا الرصاع املرير أحد العوامل املهمة التي سامهت يف فصل 

الدين عن الدولة رسميا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 - الشرق األوسط، 21|6|2013.



191

املراجع

1 - العربية
- احممد جربون، اإلسالميون يف طور حتول: من الديمقراطية األداتية إىل الديمقراطية الفلسفية، الدوحة، املركز 

العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2013.
حتوالت  ملحق  الدولية،  السياسة  مرص«،  يف  الدولة  ملستقبل  سيناريوهات  ثالثة  »السياسة:  سالمة،  حسن   -

اسرتاتيجية، 187، يناير 2012.
- حسني مروة، النزعات املادية يف الفلسفة العربية- اإلسالمية، املجلد األول، ط 2، اجلزائر، املؤسسة الوطنية 

لالتصال والنرش واإلشهار، دار الفارايب، 2002.
1، الدوحة، مركز اجلزيرة  العلامنية والدين والديمقراطية... املفاهيم والسياقات، ط  - رفيق عبد السالم، يف 

للدراسات، 2008. 
- سعيد عكاشة، »حقبة الاليقني: معضالت بناء )نموذج إسالمي( بعد الثورات العربية«، السياسة الدولية، 

ملحق حتوالت اسرتاتيجية، العدد 188، أبريل 2012.
- الرشق األوسط، 28|3| 2013.
- الرشق األوسط، 30|3| 2013.
- الرشق األوسط، 21|6|2013. 

- صموئيل هنتنغتون، صدام احلضارات وإعادة بناء النظام العاملي، ترمجة مالك شهيوة وحممود خلف، بنغازي، 
.1999

- عبد النبي العكري، »احلركة اجلامهريية يف البحرين: اآلفاق واملحددات«، يف جمموعة مؤلفني، الديمقراطية 
والتحركات الراهنة للشارع العريب، ط 1، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2007.

- مالك عوين، »األسئلة اإلشكالية: حماولة لالقرتاب من أبعاد الصعود اإلسالمي ومآالته«، السياسة الدولية، 
ملحق حتوالت اسرتاتيجية، العدد 188، يناير 2012.

املغربية،  النرش  دار  البيضاء،  الدار   ،5 ط  وجتلياته«،  »حمدداته  العريب  السيايس  العقل  اجلابري،  عابد  حممد   -
.2000

- مصطفى مريس، »هل اإلسالم السيايس قادر عىل التعامل مع مشكالت احلكم املعارص؟«، شؤون عربية، العدد 
150، صيف 2012.

- نرص حامد أبو زيد، »مشكالت الفكر اإلسالمي املعارص«، الثقافة اجلديدة، العدد 338، السنة 2010.

2 - األجنبية

- Shadi Hamid, “The Rise of the Islamists… How Islamists Will Change Pol-
itics, and Vice Versa«,  Foreign Affairs, vol. 90, no. 3, May| June 2011.

2013، وجرت مراجعتها وإضافة  360، أيلول| سبتمرب  العدد  • نرشت الدراسة يف جملة »الثقافة اجلديدة«، 
املراجع اخلتامية هلا. 





193

مقدمة عامة

وتفاعل  باهتامم  العربية  البلدان  من  عدد  يف  اندلعت  التي  االنتفاضات  حظيت 
وردود أفعال إقليمية ودولية واسعة ربام مل حتدث هبذا املستوى ألي من االنتفاضات 
والثورات التي سبقتها عىل املستوى العريب. رغم أن هذا حدث بدرجات متفاوتة 
البلدان. وهذا  التغيري يف هذه  وبصفة تدرجيية متاشى مع تطور ونضوج مقدمات 
الدويل.  املحيط  أو  العربية  وباألخص  اإلقليمي  املحيط  يف  الدول  عىل  ينطبق 
ويف  االنتفاضات  جمرى  يف  الـتأثري  يف  ودوره  والدويل  اإلقليمي  العامل  وألمهية 
سيبقى  الذي  العامل  هذا  حتليل  ارتأينا  وسلبا،  إجيابا  واملستقبلية  اآلنية  نتائجها 
مؤثرا بقوة عىل املدى القريب واملتوسط باألخص رغم أن العوامل الداخلية تبقى 

املحرك األساس فيام حدث وحيدث.  
للخارج  يكن  مل  احتجاجية،  حركات  شكل  عىل  االنتفاضات  انفجار  بداية  عند 
تصور واضح دقيق ومتكامل عن إمكانيات تطور تلك احلركات، لذلك ظل املوقف 
أن  للجميع  بدا  حينام  إال  املواقف  تلك  حتسم  ومل  حاسم.  وغري  متذبذبا  اخلارجي 
أصبحت  عندئذ  القمة.  إىل  تصاعدت  املطالب  وأن  انتفاضة،  إىل  حتولت  احلركة 
مواقف اخلارج أوضح يف الوقوف يف األغلب مع املنتفضني. ونجد املوقف أوضح 

التفاعالت الدولية إزاء االنتفاضات الشعبية 
في البلدان العربية
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النفط  بأمهية  ذلك  تفسري  يمكن  وربام  ليبيا.  حالة  يف  عنه  ومرص  تونس  حالتي  يف 
الليبي، وبخاصة للدول األوروبية واملتوسطية. وعندما تطلب األمر استخدام القوة 
هذا  عىل  لتضفي  العربية)1(  الدول  جامعة  موافقة  الدولية  القوى  طلبت  العسكرية، 
التدخل طابعا رشعيا، وهذا يمكن اعتباره أحد دروس احتالل العراق وما واجهه 
من رفض عىل مستوى الرأي العام العريب باألخص، حيث أن االنتفاضات بحد ذاهتا 

دشنت عهد قوة الرأي العام وتأثريه يف مسار األحداث وصناعة القرار السيايس. 
التدخل األمريكي يف  العريب، بشدة ضد  العام  الرأي  فيه  الذي وقف  الوقت  ويف 
العراق. ساهم التعاطف الشعبي مع االنتفاضة الليبية يف تعديل املواقف من التدخل 
اخلارجي، وحتى تأييده. وهذا دليل واضح عىل أن  موقف الرأي العام ال يبقى ثابتا 

ويمكن أن يتغري طبقا للتغريات السياسية واالجتامعية واالقتصادية. 
عىل  الغالب  يف  تعول  ومل  اخلارجية،  القوى  بحسابات  كثريا  االنتفاضات  تعبأ  مل 
قد كشفت  العكس  بل عىل  انطالقها،  بداية  باألخص يف  ذاك،  أو  الطرف  هذا  دعم 
املنتفضني،  الغربية متثل عقبة يف وجه  القوى  التونسية واملرصية والليبية أن  احلاالت 
يف  جرائم  من  تقرتفه  ما  عىل  لصمتها  نتيجة  أو  املستبدة  لألنظمة  دعمها  بسبب  إما 
الزيف واالزدواجية األخالقية  أقنعة  حق مواطنيها. وقد أسقطت االنتفاضات كل 
والقيمية الغربية بعد أن وصل األمر أحيانا إىل حد التواطؤ الرصيح يف دعم بقاء هذه 
األنظمة عىل حساب قيم ومبادئ احلرية والديمقراطية كام كان احلال يف تونس حني 
عرضت وزيرة اخلارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري تدريب الرشطة التونسية لقمع 
موقفها  من  وعدلت  عادة  االنتفاضة،  نجاح  فرنسا  أيقنت  أن  وبعد  املتظاهرين.)2( 
للتدخل  تأييدا  الغربية  القوى  أشد  كانت  حيث  ليبيا  يف  الدرس  هذا  من  وأفادت 

بالقذايف.  لإلطاحة 
حتول  يف  الليبية  االنتفاضة  أحدثتها  التي  اجليوسرتاتيجية  التغريات  انحرصت 
أهنا كانت  الناتو، وذلك بحكم  التي شاركت يف مهمة حلف  الغربية  الدول  موقف 
عىل عالقات سياسية، واقتصادية، وثيقة بنظام القذايف؛ إذ منحها االستثامرات النفطية 
االمتيازات،  هذه  محاية  من  جزءا  الناتو  عمليات  كانت   فقد  وعليه؛  واالقتصادية. 
وتعزيزا لنفوذ فرنسا التقليدي يف أفريقيا بعد أن شكل القذايف عائقا أمام توجهاهتا)3( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - راجع مصطفى علوي، »كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية؟«، السياسة الدولية، العدد 184، أبريل 2011، ص 36 - 41.
2 - راجع خليل العناني، »الثورة المصرية...التداعيات اإلقليمية والدولية«، شؤون عربية، العدد 145، ربيع 2011، ص 79 - 81

3 - المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، التوازنات والتفاعالت الجيوستراتيجية والثورات العربية، الدوحة، 2012، ص 9 - 10.
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من خالل توطيد عالقاته مع الدول األفريقية ودعم بعضها ماديا ومع شعور فرنسا 
مع  والثقايف  السيايس  اجلانب  يف  خصوصا  السابقة  مستعمرهتا  يف  نفوذها  برتاجع 

توسع وانتشار استخدام اللغة االنكليزية.
ونتائجها  االنتفاضات  التأثري يف جمرى  الدوليني ودورهم يف  الالعبني  إىل  بالنسبة 

نورد هنا أبرزهم:

الواليات املتحدة األمريكية

مصاحلها  كذلك  وستبقى  االنتفاضات  إزاء  املتحدة  الواليات  موقف  حكمت 
اإلسرتاتيجية يف املنطقة والتنافس الدائر بينها وبني القوى الكربى األخرى وباألخص 
روسيا والصني؛ وأن ما يبدو تغيريا يف سياستها هو نابع من قناعة أن الوقوف بوجه 
برتاجع  املجازفة   يعني  نجاحها  مقدمات  نضجت  التي  وباألخص  االنتفاضات 
أخرى  قناعة  ومن  األنظمة.  هذه  سقوط  ستعقب  التي  املرحلة  يف  ونفوذها  تأثريها 
قياداهتا  للتطور وأدت مهمتها واستهلكت  قابلة  باتت غري  تشري إىل أن هذه األنظمة 
وهذه  املتحدة.  الواليات  إىل  والعداء  الديني  التطرف  ظاهرة  نمو  يف  تساهم  وهي 
السياسة اتسمت باملرونة مقارنة بروسيا وليس باملبادئ وهي تعبري أمني عن مصالح 

الرشكات االحتكارية الكربى واملتعددة اجلنسية.
يعرب  والذي  الروكو  جايمس  األمريكي  الدبلومايس  قول  هنا  نودر  لقولنا  ودعام 
عن وجهة النظر األمريكية الرسمية »سواء كنا نتحدث عن تونس أو مرص أو غريها 
من دول املتوسط العربية وحتى فيام وراء ذلك. فإن الواليات املتحدة غالبا ما كانت 
يمكن  هذا  أن  إال  كامل.  شكل  يف  بذلك  أقّر  إين  القيم.  حساب  عىل  املصالح  ختتار 
لكي  املتحدة  للواليات  فرصة  املنطقة  شعوب  وفرت  لقد  اآلن...  يتغري  أن  وجيب 
تكون رشيكة كاملة، يف الرشق الوسط اجلديد، وسيتطلب ذلك  تعديال يف سياستنا، 
وأنا متأكد من أننا سنقوم بذلك«.)4( من هذا النص يتبنّي أن الواليات املتحدة كانت 
يف حالة ترقب إزاء االنتفاضات ليتضح هلا ميزان القوى الداخيل كي تعدل سياستها 
بام يتوافق بشكل كامل مع مصاحلها. وهي يف الواقع تفضل التعامل مع أنظمة مستبدة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - جايمس الروكو، »الواليات المتحدة والثورات العربية«، شؤون األوسط، العدد 138، 2011، ص 54 - 59. جايمس الروكو 
مدير مركز الشرق األدنى وجنوب آسيا للدراسات اإلستراتيجية، جامعة الدفاع الوطني في الواليات المتحدة األمريكية، وسفير سابق في 

الكويت، كما عمل في السفارة األمريكية في تل أبيب. 
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تتسم بمركزية القرار بدل التعامل مع أنظمة ديمقراطية يملك فيها الرأي العام دورا 
القيم فهو  القرار السيايس واالقتصادي. أما احلديث عن  مؤثرا يف توجهات صانعي 
النفاق بعينه، ألن تاريخ السياسة اخلارجية األمريكية يشري إىل أهنا  مل ترسم أبدا يف أي 

مرحلة من مرحلها عىل أساس قيم احلرية والديمقراطية التي تتحدث عنها.
إذن بعد أن بدأت الواليات املتحدة تستوعب صدمة االنتفاضات عكفت دوائرها 
البحثية والسياسية واالستخباراتية عىل بلورة إسرتاتيجية جديدة متكاملة للتعاطي مع 
الواقع اجلديد، تكفل هلا محاية مصاحلها وحتسني صورهتا يف الشارع العريب، كام تتضمن 
الناجتة عنها عرب التحرك يف ثالثة اجتاهات: اجتاه  برناجما لدعم االنتفاضات واألنظمة 

اقتصادي وسيايس وثقايف.
يف االجتاه االقتصادي، عمدت اإلدارة األمريكية إىل مساندة الديمقراطيات الوليدة يف 
مرص وتونس عىل جتاوز التداعيات االقتصادية السلبية لالنتفاضات، فأعلن الرئيس أوباما 
إسقاط بالده ملياري دوالر من ديون مرص وتونس مناصفة كام حث املؤسسات االقتصادية 
قمة  ويف  هلام.  االستثامرات  وضخ  للبلدين  التجارية  والرشاكة  الدعم  تقديم  عىل  الدولية 
الثامين يف فرنسا يف آذار| مايس 2011، ُدعي رئيسا احلكومتني االنتقاليتني يف تونس ومرص 
وأمني اجلامعة العربية للمشاركة يف بحث خطة دول الثامين لدعم الدول العربية الطاحمة 

للديمقراطية، وتعهد البيان اخلتامي للقمة بتقديم 20 مليار دوالر لدعم مرص وتونس.
مستقل  هنج  تبني  نحو  اجلديدة،  املرصية  السياسة  نزوع  ومع  السيايس  اجلانب  ويف 
الكفيلة  اخلطط  لصياغة  األمريكية  اإلدارة  هرعت  الفلسطينية،  والقضية  إيران  حيال 
الثقة مع األنظمة  بكبح مجاح تلك السياسة. وبالتوازي حرص أوباما عىل مد جسور 
بتحريك  بالده  التزام  جدد  كام  لالنتفاضات،  الواضح  دعمه  وإظهار  اجلديدة  العربية 

عملية السالم يف الرشق األوسط استنادا ملبدأ الدولتني. 
من  العرب  مع  التعاطي  برضورة  أمريكية  مقرتحات  ظهرت  الثقايف،  اجلانب  ويف 
بأن  لفكرة  روجت  طاملا  والتي  الغرب،  يف  السائدة  النمطية  للصورة  مغاير  منظور 
طروحات  ظهرت  كام  والتغيري،  للديمقراطية  تتوق  ال  ثورية  غري  العربية  الشعوب 
الفاعلة يف  السياسية  للقوى  التقليدية  التصنيفات األمريكية  أمريكية برضورة مراجعة 
البلدان العربية ما بني »معتدلة« و »غري معتدلة« وتبني معيار جديد يصنفها إىل »قوى 
رشعية« وأخرى »غري رشعية«.)5( ولو تم اعتامد هذا التصنيف حقيقة فإنه سيمثل تغريا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 - راجع بشير عبد الفتاح، »أمريكا والربيع العربي«، شؤون عربية، العدد 146، صيف 2011، ص 66 - 67.
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مهام جتاه األنظمة املستبدة التي ما زالت الواليات املتحدة تدعمها.
ومثلت االنتفاضة الليبية اختبارا لإلسرتاتيجية األمريكية. فقد كان الصمت أوال. 
ثم مع تصدع النظام  بدأت البيانات تصدر عىل استيحاء، تعرب عن اهتامم، ثم قلق، ثم 
استنكار ملا حيدث يف ليبيا من قمع املتظاهرين، ثم مناشدات لضبط النفس، ولوقف 
املنتفضني  السكان  أن  إىل  تشري  كانت  ليبيا  يف  األوضاع  تطورات  أن  ومع  العنف. 
متأخرا  األمريكي  املوقف  كان  النظام،  بإسقاط  إال  تنتهي  ولن  ملذبحة  سيتعرضون 

وضعيفا.   
فيام  املشهد  تصدر  عدم  سياسة  املتحدة  الواليات  تبنت  املوقف،  هلذا  واستمرارا 
التي  للناتو  العسكرية  احلملة  يف  فعلت  مثلام  ليبيا،  يف  اإلعامر  إعادة  بعملية  يتعلق 
ونصف  مليار  عن  باإلفراج  األمريكية  اإلدارة  قامت  كام  القذايف.  لسقوط  مهدت 
البنوك األمريكية دون تقديم مساعدات  الليبية املجمدة يف  مليار دوالر من األموال 
الليبيني،  للثوار  مساعدات  قدمت  التي  األخرى  احلليفة  بالدول  أسوة  أخرى،  مالية 
يف ظل رفض الرأي العام األمريكي متويل إعادة إعامر جديدة يف الرشق األوسط بعد 
جتربتي العراق وأفغانستان، وهو ما وضع قيودا عىل طبيعة الدور األمريكي وقدراته 

يف التأثري يف مسار الوضع يف ليبيا.)6(
من  ناتج  االنتفاضات  بعد  ما  بمتطلبات  الوفاء  عىل  املتحدة  الواليات  قدرة  عدم 
أكدته وزيرة اخلارجية، هيالري كلينتون، حيث  ما  املالية واالقتصادية. وهم  األزمة 
قالت يف 16 آب| أغسطس 2011 إن الواليات املتحدة قد خترس فرصتها يف إعادة رسم 
السياسات يف الرشق األوسط، إذا تسببت ضغوط امليزانية يف تقييد الدعم األمريكي 
»الواليات  وأضافت:  وتونس.  مرص  مثل  دول،  يف  الناشئة  الديمقراطية  للقوى 
املتحدة أمامها فرصة يف الوقت الراهن يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ولكنها غري 
واثقة من أهنا ستتمكن من انتهازها، ألهنا ال متلك املوارد لذلك«.)7( وينبغي أن ينظر 
للترصيح هذا بأنه موجه أيضا للرأي العام األمريكي والقوى السياسية الداخلية التي 

تعارض تقديم املساعدات.   
األوضاع  ترتيب  يف  املتحدة  الواليات  به  ستتمتع  الذي  والنفوذ  التأثري  حجم  إن 
االنتقالية  املرحلة  طبيعة  عىل  كبرية  بدرجة  سيتوقف  بأنظمتها  أطيح  التي  البلدان  يف 
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6 - راجع عصام عبد الشافي، »العامل الدولي: تراجع الدور األمريكي في البيئة اإلستراتيجية الجديدة«، السياسة الدولية، العدد 186، 

أكتوبر 2011، ص 91.
7 - المصدر نفسه، ص 92.



198

املنظومة  وعىل  ديمقراطية،  مدنية  دولة  لبناء  السياسية-االجتامعية  وتفاعالهتا 
السياسية التي تدير احلكم ومتانة النسج االجتامعي وبعده عن النزاع الديني والطائفي 
خالل شعور  الداخلية من  الشؤون  للتدخل يف  يشكل مدخال سهال  الذي  والعرقي 
لتقوية  اخلارجي  للدعم  بحاجة  بأهنم  املتنازعة  والسياسية  السكانية  املكونات  قادة 

مواقعهم يف أرض النزاع، وهذه ما عكسته جتربة العراق املريرة.    

روسيا

مستقرة.  العربية  األنظمة  مع  عالقاهتا  تكون  أن  تفضل  زالت  وما  روسيا  كانت 
تأييدا  روسيا  تعلن  مل  لذلك  منها.  اجلنوبية  املناطق  يف  االستقرار  يعزز  فاستقرارها 
واضحا لالنتفاضة يف أي بلد عريب، فقد التزمت الصمت إزاء األحداث حلني نضجها 
وإزاحة السلطة احلاكمة، كام يف تونس ومرص. يف حني نجد أهنا وقفت موقف احلياد 
أو املتابع من احلالة البحرينية واليمنية. واملؤيد بوضوح للنظام يف ليبيا وسوريا، مع 
قنوات  بقاء  عىل  ذاته  الوقت  يف  احلرص  مع  ولكن  التأييد.  ودرجة  نمط  اختالف 
اتصاهلا مفتوحة مع املعارضة الليبية والسورية. وفيام بعد إذا كان التوازن هو السمة 
الغالبة عىل موقف روسيا من االنتفاضة الليبية، فإن دعمها للنظام السوري أوضح 
لالحتجاجات  مواجهته  يف  له  وعسكريا  دبلوماسيا  دعام  أبدت  حيث  يكون،  ما 

الشعبية)8(.   
لطبيعة  العام  السياق  مع  منسجم  بأنه  السوري  للنظام  الرويس  للدعم  وينظر 
يف  ونفوذها  مصاحلها  لروسيا  تضمن  فسوريا   ،1970 عام  منذ  التحالفية  عالقاهتام 
مواجهة التنافس الغريب عىل منطقة الرشق األوسط.  ومن بني دوافع موقف روسيا 
من  ينطلق  دور  عن  البحث  ذكر:  يمكن  السورية  احلالة  خصوصا  االنتفاضات  من 
حسابات املصالح القومية، ودروس احلالة الليبية حيث أن اهنيار حكم القذايف أرش 
إىل انتهاء النفوذ الرويس يف ليبيا، ومل يعد عليها بفائدة حيث تم كل يشء باسم حلف 
يسيطر  أمني واسرتاتيجي  نسق  بأس هبا ضمن  ملدة ال  ليبيا  قد يضع  ما  الناتو. وهو 
املسلمني يف روسيا. ومن  وتأثريه عىل  السيايس  الغرب. واخلوف من اإلسالم  عليه 
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8 - هكذا كان ينظر إلى النتفاضة في سوريا التي كسبت الدعم والتعاطف الشعبي والرسمي على المستوى اإلقليمي والعالمي قبل أن تبرز 
القوى اإلسالمية المتطرفة على الساحة وتسيطر علن مناطق واسعة من سوريا ومنها جبهة النصرة المتحالفة مع منظمة القاعدة وداعش وهي 

منظمات إرهابية بكل المعايير، وهذا ما جعل المواقف تتغير وال تشترط تغيير النظام إليجاد تسوية إلنهاء الحرب األهلية المدمرة.   
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التي تعد منطقة إسرتاتيجية  التغيري إىل إيران والقوقاز وآسيا الوسطى  وصول قطار 
حيوية لروسيا يف رصاعها عىل النفوذ مع الواليات املتحدة واإلحتاد األورويب.  لذلك 

يعد العامل العريب بمثابة خط الدفاع عن آسيا الوسطى والقوقاز.)9( 
إن املوقف الرويس من االنتفاضات خصوصا االنتفاضة السورية كان قد اثر سلبا 
استمرار  أن  حيث  والشعبي.  الرسمي  املستوى  عىل  العريب  العامل  مع  عالقتها  عىل 
ضد  املمنهج  القمع  هبذا  السوري  النظام  واستمرار  احلجم  هبذا  البرشية  اخلسائر 
املطالبني بالتغيري كان ينظر له بأنه ناتج عن الدعم الرويس للنظام وتعطيل حماوالت 
جملس األمن لتبني قرارات تساهم يف إضعافه ومن ثم تغيريه. و سيساهم هذا املوقف 
بعد نجاح االنتفاضات برتاجع نفوذ روسيا يف املنطقة ومن ثم  يكون دورها ضعيفا 
يف التأثري يف جمرى التحوالت السياسية واالقتصادية التي تعقب هذا النجاح. وهذا 
التضييق عىل  يتم  الداخلية يف روسيا حيث  السياسة  منه توجهات  يعكس يف جانب 
نظام  بناء  تريد  حركات  أو  تيارات  أي  روسيا  تؤيد  مل  لذلك  الديمقراطية،  فسحة 
مرونة  وقلة  االسرتاتيجية  حساباهتا  ضعف  أيضا  ويعكس  بلد.  أي  يف  ديمقراطي 

سياستها اخلارجية مقارنة بسياسة الدول الغربية التي تتسم بالرباغامتية.  

دول اخلليج العريب

االنتفاضات رغم  العريب من  اخلليج  تشابه واختالف يف موقف دول  نقاط  هناك 
التطابق الكبري يف بنية نظمها السياسية القائمة عىل الوراثة التقليدية. ورغم انضوائها 
حتت مضلة جملس التعاون اخلليجي إال أن املراقب يرصد اختالف يف وجهات النظر 
لكل  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  للحسابات  طبقا  معينة  قضايا  إزاء  املواقف  ويف 
بلد ومنها مثال املوقف من هذه االنتفاضات. لذا فإن املواقف وحجم التدخل تباين 
باستثناء  انتفاضة  أي  تؤيد  مل  املجلس  دول  أكرب  السعودية  فنرى  ألخرى.  دولة  من 
هتدف  جيوسرتاتيجية  حسابات  إىل  األساس  يف  راجع  وهذا  السورية  االنتفاضة 
أقوى  السوري  النظام  يعد  املنطقة وعزهلا حيث  هلا يف  املنافسة  إيران  دور  إلضعاف 
ضعف  عىل  مبارش  بشكل  الضوء  االنتفاضات  سلطت  أخرى  جهة  ومن  حلفائها. 
البنية السياسية هلذه الدول وعكست احلاجة إىل إجراء إصالحات سياسية ودستورية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 - للمزيد راجع معمر فيصل سليم خولي، »تأثير االنتفاضة الشعبية في سورية على العالقات التركية الروسية«، شؤون عربية، العدد 

150، صيف 2012، ص 168 - 176. 
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بناء موقفها جتاه ما حيدث المتصاص جزء من ردة  ديمقراطية. وربام ساهم هذا يف 
فعل الشارع اخلليجي والظهور باملساند للمطالب الشعبية يف البلدان العربية.

ورغم ادعاء دول اخلليج العريب يف البداية أهنا غري معنية برياح التغيري، وأن لدهيا 
حصانة خاصة ضد حركة اإلصالح الديمقراطي، إال أن احلقيقة عكس ذلك متاما. 
2011 بجدية تامة خاصة  فرياح التغيري طرقت أبواهبا، وتعاملت مع ما حدث عام 
بعد أن رأت ما حيدث يف البحرين.)10( لذلك بعد اندالع االنتفاضة يف تونس ثم مرص 
اليمن، أدركت مجيع دول اخلليج أهنا ليست بعيدة عن »الربيع  وليبيا وامتدادها إىل 
مع  داخلية،  املشكلة  اعتبار  يف  متمثال  متحفظا  موقفا  اختذت  وهلة  وألول  العريب«. 
بعض  املتحدة-وفق  الواليات  وحث  سلميا،  األزمة  حل  يف  األمل  عن  اإلعراب 
تعويض  اقرتاح  إىل  األمر  ووصل  مبارك.  الرئيس  عن  التخيل  عدم  عىل  التقارير- 

مرص عن املعونة األمريكية إذا لزم األمر.)11(      
وكانت انتفاضتا تونس ومرص ملهمتني لقطاعات شعبية واسعة يف اخلليج خاصة 
العامل  يف  عديدة  حماوالت  وجرت  االجتامعي،  التواصل  مواقع  وعىل  الشباب  فئة 
االفرتايض، وعىل ارض الواقع لنقل هذه التجارب والدعوات ملسريات شعبية ورفع 
البقاء واالستمرار  باحلالة اخلليجية، حيث قوى  مطالب إصالحية،  أصدمت مجيعا 
مواردها  احلكومات  وظفت  وحيث  والتغيري،  اإلصالح  قوى  من  بكثري  أقوى 
وإمكانياهتا الضخمة، بام يف ذلك خلق 130 ألف وظيفة جديدة معنية باألمن وحدها 
من أجل منع انتقال عدوى التغيري إىل املنطقة)12( واختاذ قرارات رسيعة لدعم القدرة 

الرشائية للمواطنني متثلت بزيادة الرواتب واملنح واالمتيازات. 
يف  اإلسالمية  التيارات  دعم  عىل  بالنفط،  الغنية  العريب،  اخلليج  دول  وحرصت 
املنطقة. وهذا الدعم يساهم يف إضعاف دور القوى واألحزاب الديمقراطية ومن ثم 
يقلل من إمكانية وصوهلا إىل السلطة. فأنظمة اخلليج جتد من السهل عليها أن تتعامل 
ولو بحذر مع حكومات تقودها أحزاب دينية معتدلة مثل األخوان املسلمني والتي 
حكومات  مع  التعامل  بدل  احلاكمة  األنظمة  برشعية  للقبول  مواقفها  تعديل  يمكن 
ودستورية  سياسية  إصالحات  تنفيذ  إىل  هتدف  ديمقراطية  وطنية  أحزاب  تقودها 
لذا  الوراثية.  األنظمة  رشعية  من  تضعف  ديمقراطية  مدنية  دولة  بناء  باجتاه  جذرية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10 - للمزيد راجع عبد الخالق عبد هللا، انعكاسات الربيع العربي على دول مجلس التعاون الخليجي، الدوحة، المركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات، 2012، ص 7. 
11 - عزمي خليفة، »التأرجح: موقف دول الخليج من ثورة 25 يناير في مصر«، السياسة الدولية، العدد 187، يناير 2012، ص 50 - 51.

12 - عبد الخالق عبد هللا، مصدر سابق، ص 7. 
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رأينا أول زيارة يقوم هبا الرئيس املرصي حممد مريس إىل اخلارج كانت إىل السعودية 
واإلدالء بترصحيات ذات توجه طائفي هتدف إىل تعزيز رشعية النظام السعودي.

أكثر الدول اخلليجية التي تفاعلت بقوة مع االنتفاضات هي قطر وقد جاء قرارها 
التي  سياستها  يف  حتول  بمثابة  ليبيا  يف  الناتو  خالل  من  الدويل  التدخل  يف  باملشاركة 
املحايد.  الوسيط  بمظهر  الظهور  وحماولة  الوساطة  دبلوماسية  اعتمدت  ما  كثريا 
وقدمت قطر للمنتفضني دعام ماليا ومعنويا كبريا، وتغطية قناة اجلزيرة التي سلطت 
التي  الدول  أوىل  من  قطر  وكانت  القذايف.  لنظام  الوحشية  املامرسات  عىل  الضوء 
ليبيا  إعامر  إلعادة  دويل  مؤمتر  أول  واستضافت  الليبي،  االنتقايل  باملجلس  اعرتفت 

بعد مقتل القذايف. 
تتعرضان  االنتفاضات،  دعم  يف  اجلزيرة  وقناة  قطر  لعبته  الذي  الدور  ونتيجة 
عىل  االهتامات  تلك  تقترص  ومل  الدول.  هذه  شؤون  يف  بالتدخل  علنية  الهتامات 
املستوى الرسمي فقط، بل الشعبي أيضا. احتجاجا عىل ما يوصف بالتدخل القطري 
يف الشؤون الداخلية، وحماولة فرض أجندة سياسية خاصة. كام انتقد بعض املسؤولني 
الليبيني دور قطر يف مرحلة ما بعد القذايف. كام تثار يف مرص اهتامات حول متويل قطر 

للجامعات السلفية، ومن ثم حماولة التأثري يف شكل النظام السيايس اجلديد.  
يتمثل يف رغبة قطر يف  القطرية  اخلارجية  للسياسة  إىل حمدد مهم  ويمكن اإلشارة 
حتقيق املكانة اإلقليمية والدولية، من خالل اخلروج من دائرة اهليمنة السعودية عىل 
دول اخلليج العريب. وقد انتهجت قطر واحدة من أكثر السياسات اخلارجية ابتكارا 
يف  غاية  حتالفات  شبكة  عىل  واملحافظة  متناقضات  بني  اجلمع  خالل  من  املنطقة  يف 

التعقيد والتضارب يف الوقت نفسه.)13(
اجتاهها  العربية عن  السعودية وقطر واإلمارات  أعلنت  االنتفاضات  وبعد نجاح 
لتقديم ودائع يف البنوك املركزية، ودعم املرشوعات الصغرية، وذلك للمساعدة عىل 
املتوسط،  يف   %20 جتاوزت  كبرية،  بنسب  معدالهتا  ارتفعت  التي  البطالة  مواجهة 
نتيجة ما صاحب االنتفاضات من آثار سلبية عىل مصادر الدخل القومي، مما تسبب 
حتى  مرص  يف   %4.3 بلغت  سالبة  أرقام  إىل  االقتصادي  النمو  معدالت  تراجع  يف 
املركزي  البنك  لدى  النقدي  االحتياطي  تراجع  عن  فضال   ،2011 حزيران|يونيو 
الثاين|يناير  كانون   25 قي  االنتفاضة  بداية  منذ  دوالر  مليار   11 بنحو  املرصي 
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13 - مروة فكري، »ما بعد القوة الناعمة: السياسة القطرية تجاه الثورات العربية«، السياسة الدولية، العدد 187، يناير 2012، ص 

 .163 - 162
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 )14(.2011
اخلليج  دول  مع  هلا  املبارش  اجلغرايف  اجلوار  ونتيجة  اليمن  انتفاضة  إىل  وبالنسبة 
تداعيات  هلا  ستكون  الفوىض  من  حالة  ستعقبه  النظام  اهنيار  أن  من  وخشية  العريب 
مبارشة  أمنية وسياسية وإنسانية عىل هذه الدول أقلها تدفق الالجئني بأعداد كبرية 
جوارها  لـتأمني  السياسية  البنية  تشكيل  إعادة  يف  املسامهة  يف   منها  ورغبة  إليها. 
االسرتاتيجي لذلك حرصت دول اخلليج أن يكون التحول يف اليمن سلميا وتدرجييا 
مع خروج رأس النظام من السلطة دون أي متابعات قانونية؛ لذلك طرحت مبادرهتا 
التي القت القبول من اغلب أطراف املعارضة ومن النظام، يف حني رفضتها قطاعات 
واسعة من املنتفضني ألهنا أبقت كامل النظام السابق عدا رأسه. ومع أن هذا مل يكن 
مطلب املنتفضني لكن ال يمكن التقليل منه ألن اضطرار الرئيس عيل صالح للتنحي 

جاء انصياعا لقوة  ضغط االنتفاضة.

تركيا

واألرضار  اخلسائر  بأقل  ومرص  تونس  انتفاضتي  من  الرتكية  احلكومة  خرجت 
واملرصي  التونيس  الرئيسني  بقاء  رفض  يف  البداية  منذ  موقفها  عن  كشفت  بعدما 
القذايف  مطالبتها  بعد  إال  الليبية  االنتفاضة  من  موقفها  حتسم  مل  لكنها  السلطة،  يف 
بالرحيل. أما يف احلالة السورية فإهنا فوجئت باالنتفاضة بعدما كان الرئيس بشار 
األسد يطمئنها أن سوريا حمصنة ووضعها يف مأزق بسبب تصاعد االحتجاجات 
مع تعنت االستجابة للمطالب الشعبية.)15( وعىل عكس تعاملها مع احلالة التونسية 
معطيات  من  هلا  بام  أنقرة،  تعتقد  قليال،  الليبية  احلالة  من  يقرتب  وبام  واملرصية، 
قد  أهنا  سوريا،)16(  مع  عالقات  ومن  ثقل  من  هلا  وبام  وجيوسياسية،  موضوعية 
تكون قادرة عىل إقناع األسد باستخدام النصيحة أو بالضغط كي يقود عملية حتول 
سياسية حتى ال تدخل سوريا واملنطقة، يف حالة من الفوىض فتتكبد تركيا خسائر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 - حمدي عبد العظيم، »المال والسياسة: التمويل الخارجي للتفاعالت االنتقالية داخل الدول العربية«، السياسة الدولية، العدد 186، 

أكتوبر 2011، ص 76.
15 - معمر فيصل سليم خولي، مصدر سابق،  ص -161 163.

16 - العالقة المميزة بين تركيا وسوريا من أبرز إنجازات حزب العدالة والتنمية الخارجية. حيث تحولت العالقة بين الدولتين إلى عالقة 
إستراتيجية، وتم حل العديد من المشكالت العالقة بينهما. وتم عام 2009 إنشاء مجلس تعاون إستراتيجي يضم 16 وزيرا من البلدين. وبلغ 
عدد االتفاقات التي وقعتها  سوريا مع تركيا في الجلسة األولى للمجلس اإلستراتيجي  قرابة 56 اتفاقية في مختلف المجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واالستثمار والمياه والمصارف، وغيرها. وتم تنفيذ كل هذه االتفاقيات في الوقت المحدد لها تماما، 
وهو ما يلفت لمدى أهمية االلتزام بين الدولتين وجدية العالقة بينهما. راجع معمر فيصل سليم خولي، مصدر سابق، ص 159 - 161.
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كبرية ملا هلذا السيناريو من انعكاسات سلبية عليها، ولذلك فإن موقفها من األزمة 
السورية أتسم بالتدرج.)17( حيث بدأ من مرحلة النصح واإلرشاد والتي كانت من 
السياسية  والتيارات  األحزاب  تضم  جديدة  حكومة  بتشكيل  املطالبة  سامهتا  أبرز 
واالجتامعية الفاعلة كافة، ووقف العنف ضد املدنيني والرتاجع عن خيار احلسم 
األمني والعسكري، كذلك العمل عىل ترسيع اإلصالحات الدستورية والسياسية 

واالجتامعية والتعامل بجدية مع مطالب األكراد.     
سلسلة  وأبرز سامهتا  الوضع،  تقييم  إعادة  مرحلة  كانت  فقد  الثانية  املرحلة  أما 
وإجراءات  بعواقب  والتهديد  األمني  احلل  من  حتذر  السياسية  الترصحيات  من 
دمشق  إقناع  يف  أنقرة  فشل  جتسد  التي  والضغط،  التحول  بمرحلة  انتهاء  ضدها، 
بأخذ نصائحها وتوصياهتا، واختيار أنقره دعم املعارضة بفصائلها وأطيافها كافة 
يف  أعلن  السورية  السلطة  عىل  الضغط  من  وملزيد  تركيا.  يف  هلا  اجتامعات  لعقد 
2011، تأسيس املجلس الوطني السوري.  2 ترشين األول| أكتوبر  اسطنبول يف 
ودعا  رئيس الوزراء الرتكي أردوغان يف نفس الشهر األسد للتنحي عن السلطة، 
تركيا ستواصل  أن  وأعلن  ومالية عىل سوريا.  اقتصادية  تركيا عقوبات  وفرضت 

فرض العقوبات وتزيدها تدرجييا.)18(  
يمكن تلخيص دوافع املوقف الرتكي بام ييل: احلفاظ عىل الصيغة التوافقية بني 
والتنمية  العدالة  حلزب  الشعبي  الرصيد  عىل  واملحافظة  املصالح  وحتقيق  املبادئ 
النصائح  مع  السوري  الرئيس  جتاوب  وعدم  السورية.  االنتفاضة  بقوة  أيد  الذي 
الرتكية. وخماوف اهنيار السلطة وما يعقبه من فوىض وتداعيات ذلك عىل الصعيد 
اإلقليمي من الناحية األمنية والسياسية واالقتصادية. وخشية تعزيز وجود حزب 
سوريا  تقسيم  من  واخلوف  سوريا.  من  انطالقا  وعملياته  الكردستاين  العامل 
وانفصال األكراد.  وتدفق الالجئني السوريني إىل تركيا وما يشكله من تداعيات 
اقتصادية واجتامعية وأمنية.)19( ثم أن موقف تركيا هذا يسري يف جتاه موقف الدول 
الغربية وال يتقاطع معه. وهي غري مستعدة للتضحية بمصاحلها االسرتاتيجية مع 
الدول الغربية التي هي أكثر أمهية وديمومة مقارنة بمصاحلها مع نظام مستبد البد 
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17 - علي حسين باكير، محددات الموقف التركي من األزمة السورية األبعاد اآلنية واالنعكاسات المستقبلية، الدوحة، المركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات، 2011، ص 7. 
18 - راجع معمر فيصل سليم خولي، مصدر سابق، ص 161 - 163.

19 - راجع خالد عبد العظيم، »العثمانية الجديدة: تحوالت السياسة الخارجية التركية في الشرق األوسط«، السياسة الدولية، العدد 187، 
يناير 2012، ص 23 - 26.  
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أن يتغري. وهي تسعى جاهدة منذ سنوات للدخول يف اإلحتاد األورويب. وما زالت 
البقاء  عىل  حريصة  زالت  وما   .1952 عام  دخلته  الذي  الناتو  حلف  يف  عضوا 
الذي  للحكم  اإلسالمية  املرجعية  ذي  والتنمية  العدالة  حزب  صعود  رغم  فيه 
اعتمد سياسة يمكنه أن  خيتلف مع الغرب يف أمور معينة دون املساس بالتحالف 

االسرتاتيجي.  
وكان وزير خارجية تركيا أمحد أغلو قد صاغ خطوط فكر احلكومة االسرتاتيجي، 
مستندا عىل موقع تركيا االسرتاتيجي  ودورها يف السياسة الدولية، والذي يعتمد 
مقاربة جيوبوليتيكية ترى أن السياسية اخلارجية للدولة هي حمصلة لتفاعل ثالثة 
واإلسرتاتيجية  السياسية  اجلغرافية  الثقافية،  اهلوية  السيايس،  التاريخ  هي:  أبعاد 

للدولة واإلقليم املجاور.  
معه  العالقات  كانت  إذ  الليبي،  الرئيس  من  تركيا  موقف  يف  تردد  هناك  وكان 
سوق  يف  دوالر  مليار  ثالثني  بلغت  ليبيا  يف  تركية  باستثامرات  سمح  ألنه  طيبة، 
تدعو  أنقرة  بدأت  األوضاع،  تدهور  إزاء  ولكن  والعقارات.  والبناء  التشييد 
يف  سفارهتا   تركيا  أغلقت  مايو،  أيار|  شهر  ويف  احلكم.  عن  للتنحي  القذايف 
تأخر  الذي  االعرتاف  هذا  وكان  ليبيا.  يف  االنتقايل  باملجلس  واعرتفت  طرابلس، 
األوسط. وقد سارع وزير  الرشق  تركيا يف  لسياسة  الوقت رضورة حيوية  بعض 
لتوفري  الفوري  املايل  الدعم  وتقديم  بنغازي  بزيارة  املوقف  بحسم  تركيا  خارجية 

السيولة النقدية لدفع رواتب وأجور العاملني.)20(
إقليميا ودوليا  منها العبا  تركيا جعلت  تبنتها  التي  السياسة  أن  لنا  يتبن  من هنا 
رئيسيا ال يمكن جتاوزه يف املنطقة بخالف الدور الذي كان تلعبه قبل جميء حزب 
العدالة والتنمية للحكم، حيث كانت القرارات اإلسرتاتيجية يتم البت هبا من قبل 
العسكر الذي تم إضعاف دوره وباتت القرارات املهمة يبت فيها جملس الوزراء.          

إيران

أسهمت االنتفاضات يف زيادة االشتباك بني دول اخلليج العريب وإيران، وانتقل 
السوري،  للنظام  إيران  دعم  نتيجة  توتر عريب-إيراين  إىل  السورية  االنتفاضة  بعد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 - المصدر نفسه، ص 23-26.
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بشكل افقدها جزءا كبريا من شعبية متتعت هبا سابقا ضمن اجتاهات الرأي العام 
عن  الدفاع  مرحلة  إىل  االسرتاتيجي  اهلجوم  من  إيران  انتقلت  حيث  العريب. 
مواقعها، ليس ضد أمريكا وإرسائيل، بل ضد انتفاضة هتدد مواقعها ونفوذها.    

الالعبون  إذ يكسب  يستهدفها جيوسرتاتيجيا  التغيري يف سوريا  أن  إيران  تشعر 
هذا  جتيري  عن  نظامها-  طبيعة  –بسبب  هي  تعجز  حني  يف  قوة،  نقاط  اآلخرون 

التغيري لصاحلها أو عىل األقل احلد من اخلسائر.
وسيعتاش  املنطقة،  يف  سيتقوقع  اإليراين  الدور  أن  إىل  تؤرش  املعطيات  وكانت 
عىل حكومات قريبة منه مذهبيا، دون أن يعني استدامة هذا الدور، خاصة يف ظل 
عىل  اخلارجي  انحسارها  وتأثري  داخليا،  إيران  تعيشها  التي  البنيوية  االختالالت 
نتيجة  تتعزز  سوف  أهنا  يفرتض  التي  الداخلية  املعارضة  مواجهة  يف  النظام  قوة 

لتأثري االنتفاضات العربية وفشل السياسة اخلارجية اإليرانية.)21(   
املصالح  اعتبارات  متليها  السورية  االنتفاضة  من  اإليراين  املوقف  حمددات  إن 
املنطقة  النفوذ يف  اإلقليمي عىل  والتنافس والرصاع  القومي  اإلسرتاتيجية واألمن 
مع  وباألخص  الغربية  الدول  مع  الرصاع  واعتبارات  السعودية  مع  باألخص 
االعتبارات  لصالح  توظيفها  ومقدار  املذهبية  واملرجعية  املتحدة)22(  الواليات 
الشعوب  نرصة  يف  اإلسالمية  باملبادئ  يسمى  بام  عالقة  أي  هلا  وليست  أعاله، 
يضطهد  الذي  السوري  النظام  من  موقفها  دليل  وأوضح  واملظلومة؛  املستضعفة 

شعبه يف الوقت الذي أيدت فيه االنتفاضات يف البلدان العربية األخرى. 

أهم االستنتاجات

- مل يكن املحيط اإلقليمي والدويل مهيئا لتبني موقفا واضحا من االنتفاضات التي 
فاجأته لذلك اتسم رد فعله يف البداية باالرتباك والرتدد واالنتظار.

النهاية موقف اخلارج وتدخله أملتهام مصالح الدول وخشيتها من أن خترج  - يف 
تطور  مسرية  موقفها  جارى  وقد  هبا.  التحكم  يصعب  مسارات  عن  االنتفاضات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 - المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، مصدر سابق، ص 20 - 31. 

22 - قال محسن رضائي أمين سر مصلحة تشخيص النظام في إيران إن »سوريا والعراق وإيران وأفغانستان يشكلون حزاما من الذهب 
في الشرق األوسط، والواليات المتحدة تسعى بجميع الوسائل إلى امتالك القرار في دول هذا الحزام«، أنظر جريدة الشرق األوسط، 

العدد 19 - 8 - 2012.
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االنتفاضات وأثر يف جمراها ونتائجها بدرجات متفاوتة.
- تعتمد درجة تأثري اخلارج يف تشكيل النظم السياسية التي تعقب نجاح االنتفاضات 
عىل طبيعة املرحلة االنتقالية وتفاعالهتا وتوازن القوى السياسية واالجتامعية ودرجة 

متاسك النسيج االجتامعي الداخيل.
التي  الدول  بني  جديدة  إقليمية  تكتالت  ظهور  عن  احلديث  ألوانه  السابق  من   -

نجحت فيها االنتفاضات قبل اكتامل حتوالت املرحلة االنتقالية.
فيها  نجحت  التي  للدول  اخلارجية  السياسة  يف  مهمة  انعطافات  حتدث  مل   -

االنتفاضات ويف معظمها تسري عىل نفس وترية السياسة السابقة.
جمرى  يف  األوروبية  والدول  املتحدة  الواليات  سياسة  تأثري  درجة  كانت  مهام   -
أن  بعد  املنطقة  السابق يف  النفوذ  بنفس  أن حتتفظ  فإهنا ال يمكن  االنتفاضات  ونتائج 

أصبح الرأي العام قوة مؤثرة يف معادلة صنع القرار السيايس.   
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