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“المجتمع المدني” كمفهوم مخترق إمبرياليا ً

المجلــة الثقافيــة لالئحــة القومــي العربــي ...عــدد  1أيلــول
2019

إبراهيم علوش
مقدمة:
هنــاك مــن يعــود بمفهــوم المجتمــع المدنــي إلــى الفالســفة اليونانييــن مثــل ســقراط
وأرســطو أو الرومانــي سيســرو ،أو إلــى فالســفة عصــر التنويــر مثــل تومــاس هوبــز
أو جــون لــوك ،أو إلــى هيغــل أو ماركــس فــي القــرن التاســع عشــر أو غرامشــي فــي
القــرن العشــرين ،فــي محاولــة لإليحــاء أنــه مفهــو ٌم قديـ ٌم قِـدَم الفكــر والحضــارة ذاتهــا،
أو لإليحــاء علــى األقــل أن جــذوره تضــرب عميق ـا ً فــي تاريــخ الفكــر المتنــور ،كأنــه
حقيقــةٌ بديهيــةٌ مــن العبــث نكرانهــا أو المجادلــة بشــأنها ،وربمــا يكــون ذلــك صحيحـا ً أو
خاطئ ـاً ،كمــا أنــه يمكــن أن يكــون صحيح ـا ً بالنســبة ألي مفهــوم سياســي أو اجتماعــي
أو اقتصــادي آخــر أكثــر تجــذرا ً فــي تاريــخ الفكــر ،مثــل “الدولــة” أو “المجتمــع” أو
حتــى “الســوق” ،ســوى أن مثــل ذلــك التأصيــل التاريخــي لفكــرة المجتمــع المدنــي بــات
اليــوم “دليــاً تاريخيــاً” علــى أصالــة “المجتمــع المدنــي” كأحــد أهــم روافــع تفكيــك
الــدول المركزيــة عموم ـاً ،والــدول والحــركات المســتقلة عــن اإلمبرياليــة خصوص ـاً،
فــي ســياق هجمــة العولمــة عليهمــا ،وفــي ســياق الســعي لفــرض مفاهيــم المنظومــة
الليبراليــة وقيمهــا كمنظومــة عالميــة.
ـروج اليــوم عــن المجتمــع المدنــي كتعريــف هــو أنــه “القطــاع الثالــث” ،أي كل مــا
مــا يـ ّ
ليــس دولــة أو ســوق ،وبحســب “البنــك الدولــي” علــى موقعــه علــى الشــبكة العنكبوتيــة،
فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي “تشــير إلــى الجماعــات المجتمعيــة ،والمنظمــات غيــر
الحكوميــة ،والنقابــات العماليــة ،ومجموعــات الســكان األصلييــن ،والجمعيــات الخيريــة،
والمنظمــات الدينيــة ،والنقابــات المهنيــة ،والمؤسســات المدنيــة” (.)1
والحقيقــة أن توصيــف هــذا القطــاع كـ“قطــاعٍ ثالــثٍ” ،غيــر الدولــة ومؤسســاتها
وأجهزتهــا ،وغيــر الســوق ،فيــه الكثيــر مــن التضليــل بالنظــر إلــى أمريــن:
األمــر األول ،أن الممــول الرئيســي لمنظمــات هــذا القطــاع الثالــث حــول العالــم هــو
الــدول اإلمبرياليــة عبــر وكاالت مثــل الـــ USAIDالتابعــة للحكومــة األمريكيــة (وقــد
بلغــت موازنتهــا عــام  2016مثــاً أكثــر مــن  27مليــار دوالر) و  EuropeAidأو
وكالــة التنميــة والتعــاون الدولــي التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة ،وكذلــك الصناديــق
الضخمــة المســتندة إلــى شــركات متعديــة حــدود عمالقــة مثــل Ford Foundation

 “المجتمــع المدنــي” كمفهــوم مختــرق إمبرياليــاً/إبراهيــم علــوش
 عندمــا يُختــزل المشــروع “الوطنــي الديموقراطــي”إلــى مشــروع “مجتمــع مدنــي” :نقــد قومــي للظاهــرة/
عبدالناصــر بدروشــي
 الجيــوش العربيــة والديمقراطيــة :رد علــى دعــاةالمجتمــع المدنــي /بشــار شــخاترة
 تســويق مبكــر للمليارديــر المخــرب “جــورجســوروس” ..علــى طريقــة مصطفــى محمــود /الســيد
شــبل
 صناعــة الماضــي كمعــزز للهويــات المتخيلــة (الجــزءاألول) /فــارس ســعادة
 اإلســام السياســي كوجــه آخــر لمشــروع التفكيــكالمجتمعــي والسياســي /كريمــة الروبــي
 الصفحــة الثقافيــة :نظــرة علــى المســرح السياســيالعربــي /طالــب جميــل
 قصيــدة العــدد“ :ســأظل أفخــر أننــي عربــي” لجوزيــفحــرب
 رسم العدد :التمويل األجنبيلمتابعتنا انظر:
لمتابعتا على فيسبوك ،ابحث عن:
الئحة القومي العربي /الصفحة البديلة
روابط صديقة:
موقع الصوت العربي الحر
www.freearabvoice.org
راسلنا على:

arab.nationalist.moderator@gmail.com
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التابعــة لعائلــة فــورد مالكــة شــركة الســيارات األمريكيــة باالســم
ذاتــه ،أو مثــل  Rockefeller Foundationالتابعــة لعائلــة
روكفلـ�ر ،ومثـ�ل مؤسسـ�ة جـ�ورج سـ�ور س �Open Society Foun
 dationsوهــي أكبــر وأهــم مــن مؤسســتي روكفلــر أو فــورد ،ومثــل
مؤسســة بيــل غيتــس Bill & Melinda Gates Foundation
وهــي األهــم عالميـا ً علــى اإلطــاق ،وتبلــغ قيمــة أصولهــا أكثــر مــن
 51مليــار دوالر.
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أفليــس مــن المســتغرب أن نســمي القطــاع الــذي يعيــش فعلي ـا ً علــى
أنبــوب التغذيــة النابــع مــن خزائــن الــدول الغربيــة والمؤسســات
التابعــة ألكبــر الشــركات الدوليــة “قطاعــا ً ثالثــاً”؟! ولمــاذا تعنــى
الــدول الغربيــة وشــركاتها الكبــرى بدعــم مثل هــذا “القطــاع الثالث”،
أي مــا هــي مصلحتهــا فــي ذلــك؟ فــإذا كان المجتمــع المدنــي قطاعـا ً
ثالثـا ً غيــر الــدول والســوق ،يفتــرض أنــه يعنــي بالدفــاع عــن حقــوق
المواطنيــن إزاءهمــا ،فهــل تدعمــه الــدول الغربيــة واحتــكارات
الســوق الدوليــة ضــد ذاتهــا ،أم ضــد مــن بالضبــط؟
مــن البديهــي أن المنظومــة الرأســمالية الغربيــة القائمــة علــى تحقيــق
أقصــى األربــاح ،والتــي خاضــت حروبـا ً خارجيــة وداخليــة ضاريــة
ودمويــة دمــرت فيهــا شــعوبا ً وبلدانــا ً بأكلمهــا لتثبيــت هيمنتهــا،
ولمراكمــة رأســمالها ،وال تــزال ،لــن تقــوم بتوزيــع عشــرات
المليــارات جزافـا ً حــول العالــم بدوافـ َع خيريــة أو إنســانية نقيــة ،فــا بــد إذن مــن اســتراتيجية أو برنامــجٍ خلــف مثــل هــذا الدعــم
تخــدم المصلحــة االســتراتيجية لــرأس المــال المالــي الدولــي.
المفكــر األلمانــي هيغــل عبّــر أصــدق تعبيـ ٍـر فــي كتابــه “عناصــر فلســفة الحــق” ( )1820عــن مفهــوم المجتمــع المدنــي باعتبــاره
حالــة وســيطة بيــن العائلــة والدولــة ،يشــمل حيــز الســوق ،فالمجتمــع المدنــي عنــده هــو عمليـا ً منتــج رأســمالي ،يقــوم علــى اإلرادة
الحــرة (التــي تكــون مقيــدة فــي ظــل االقطــاع) ،وبالتالــي علــى حقــوق الملكيــة والعقــود والنظــام القانونــي الــذي تصبــح فيــه
الدولــة راعيـا ً للمجتمــع المدنــي ومحكمـا ً للصراعــات األنانيــة التــي ال بــد أن تنشــأ فيــه ال محالــة ( .)2فالمجتمــع المدنــي عنــد
ـان متم ـ ٌم
هيغــل إذن هــو القطــاع الخــاص فعلي ـاً ،المندمــج فــي الدولــة ،فهــو ليــس قطاع ـا ً ثالث ـا ً وال مــن يحزنــون ،بــل قطــا ٌ
ع ثـ ٍ
للدولــة.
رفــض ماركــس مــن جهتــه ،فــي نقــده لفلســفة الحــق عنــد هيغــل ( ،)1843فــي الجــزء الثالــث مــن الكتــاب الــذي يتنــاول فيــه
فكــرة المجتمــع المدنــي ،مثــل هــذا الفصــل الميتافيزيقــي بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي ،بنــاء علــى فرضيــات هيغــل ذاتهــا،
معتبــرا ً أن الطبقــة البرجوازيــة تحكــم المجتمــع المدنــي مــن خــال الدولــة ،وأن الدولــة التــي تحكمهــا الطبقــة البرجوازيــة ال
يمكــن أن تكــون َح َكمـا ً محايــدا ً فــي المجتمــع ،وكان ماركــس فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره آنــذاك ،وقــد تنبــأ بحتميــة زوال
الفــرق بيــن الحيــز العــام (الدولــة) والحيــز الخــاص (المجتمــع المدنــي) فــي المســتقبل البعيــد لالشــتراكية ( .)3ولــم يعــد ماركــس
فــي زمنــه لقضيــة المجتمــع المدنــي بعدهــا وال الماركســيون .لكــن العبــرة هنــا أن المجتمــع المدنــي عنــد ماركــس ليــس قطاعـا ً
ـان امتــدادا ً لــه.
ثالثـا ً أيضـاً ،بــل قطــا ٌ
ع أو ٌل تشــكل الدولــة كقطــاعٍ ثـ ٍ
عــاد مفهــوم المجتمــع المدنــي للتــداول بعــد أنطونيــو غرامشــي فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين ،لكــن حتــى غرامشــي
انطلــق مــن ماركــس ،فاعتبــر المجتمــع المدنــي تعبيــرا ً مباشــرا ً عــن الهيمنــة ،هيمنــة الطبقــة البرجوازيــة علــى السياســة
واالقتصــاد والثقافــة ،لكنــه رأى أن الدولــة تحكــم بالقــوة ،بالعنــف أو بالقانــون ،لمصلحــة الطبقــة البرجوازيــة ،أمــا المجتمــع
المدنــي فينتــج الثقافــة واأليديولوجيــا التــي تتيــح للبرجوازيــة أن تحكــم باإلذعــان ،ومــن هنــا اعتبــر غرامشــي أن المجتمــع المدنــي
هــو ســاحة صــراع ثقافــي وأيديولوجــي ،ال سياســي واجتماعــي فحســب ،بيــن تكتــل تحــرري مناهــض للهيمنــة الرأســمالية،
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وبيــن الرأســمالية وأدواتهــا الفكريــة والثقافيــة ،أي أن المجتمــع المدنــي عنــد غرامشــي لــم يوضــع فــي مواجهــة الدولــة ،بــل
وضــع أوالً فــي انقســام داخلــي ال بــد مــن إحداثــه فــي مواجهــة هيمنــة البرجوازيــة المدنيــة الثقافيــة واأليديولوجيــة عليــه،
أي أن مشــروع غرامشــي كان الحــرب األهليــة الثقافيــة (والسياســية) داخــل المجتمــع المدنــي ،فهــو لــم يكــن يــرى حــدودا ً
فاصلــة كبــرى بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي البرجوازييــن مــا عــدا ذلــك ،تمام ـا ً كماركــس ،بــل ضمــن المجتمــع المدنــي
ذاتــه الــذي لــم يــره كالً واحــدا ً (.)4
كل مــا ســبق علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة مــن ناحيــة تاريخيــة فــي الواقــع ،أكثــر ممــا هــي أيديولوجيــة ،أي بغــض النظــر
عــن موقــف القــارئ مــن هيغــل وماركــس وغرامشــي ،لكــي نــرى كيــف تمــت عمليــة اختطــاف مفهــوم المجتمــع المدنــي
ليلــوى عنقــه ويتــم توظيفــه منهجيـا ً فــي مواجهــة الــدول االشــتراكية والــدول المســتقلة عــن اإلمبرياليــة ،ابتــدا ًء مــن ثمانينيات
القــرن العشــرين .وهــو مــا يقودنــا لألمــر الثانــي الــذي يدعــو للنظــر بعيــن الريبــة الشــديدة لمقولــة المجتمــع المدنــي كـ”قطاع
ثالــث” .ونالحــظ فــي هــذا الســياق علــى موقــع “المنتــدى االقتصــادي العالمــي” ،أي منتــدى “دافــوس” ،وهــو يعــد منظمــة
“مجتمــع مدنــي” تضــم ممثليــن ألكبــر ألــف شــركة متعديــة للحــدود ،مــادة بعنــوان “مــن ومــا هــو المجتمــع المدنــي؟” تقــول
مــا يلــي:
“أصبــح تعبيــر المجتمــع المدنــي شــائعا ً فــي النقاشــات السياســية واالقتصاديــة فــي الثمانينيــات ،عندمــا بــدأت تُعــرف بــه
الحــركات مــن غيــر الــدول التــي كانــت تتحــدى األنظمــة االســتبدادية ،ال ســيما فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية وأمريــكا
الالتينيــة” (.)5
ونتساءل هنا :حركات من غير الدول في الثمانينيات في أوروبا الوسطى والشرقية ،كمن مثالً؟
مثــل نقابــة “تضامــن” فــي بولنــدا ،التــي تأسســت عــام  ،1980ووصــل قائدهــا ليــخ فاليســا للحكــم عــام  ،1990علــى أجنحــة
دعــم البابــا جــون بــول الثانــي ،ووكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكيــة  CIAالتــي قدمــت لنقابــة “تضامــن” المســتقلة
عــن الدولــة البولنديــة ،وغيــر المســتقلة عــن الغــرب 50 ،مليــون دوالر عبــر أطــراف ثالثــة بحســب كاتــب بريطانــي ()6
متخصــص بالتاريــخ األوروبــي تحــول كتابــه “مــا بعــد الحــرب :تاريــخ أوروبــا منــذ العــام  ”1945المنشــور عــام 2005
إلــى أحــد أكثــر الكتــب مبيع ـا ً باإلنكليزيــة ،لينــال عــدة جوائــز دوليــة عليــه ،وهــذا المعلومــة مهمــة فقــط لكــي نُظ ِهــر أن
الكتــاب نــال اعتــراف المؤسســة الحاكمــة وتقديرهــا لمصداقيــة مــا ورد فيــه.
أمــا أحــد المحــركات الفكريــة لنقابــة “تضامــن” البولنديــة فــكان الكاتــب البولنــدي المنشــق ليزيــك كوالكاوســكي Leszek
 Kołakowskiالــذي اعتُبــر كراســه “فــي بــاد ســتالين :أطروحــات فــي األمــل واليــأس” ( )1971أحــد العوامــل الملهمــة
لتأســيس الحــركات المناهضــة للحكــم فــي الــدول االشــتراكية مــن خــال اســتراتيجية تأســيس مجموعــات اجتماعيــة منظمــة
ذاتيـا ً يمكــن أن تعمــل تدريجيـا ً وســلميا ً علــى توســعة مجــاالت “المجتمــع المدنــي” فــي الــدول الشــمولية (.)7
وحيــث تحــدث غرامشــي عــن المثقــف العضــوي كأداة لخــوض الصــراع الثقافــي فــي المجتمــع ،فــإن الشــخصية الثقافيــة
الالعضويــة التــي تــم تلميعهــا غربيـا ً كأحــد فرســان “المجتمــع المدنــي” فــي أوروبــا الشــرقية كان الكاتــب واألديــب التشــيكي
فــاكالف هافــل  Vaclav Havelالــذي وصــل علــى رأس حركتــه “المنتــدى المدنــي” إلــى الســلطة فــي تشيكســلوفاكيا عــام
 ،1989وبعــد انقســامها “ديموقراطيـاً” بعــد “الثــورة المخمليــة” إلــى دولتيــن همــا تشــيكيا وســلوفاكيا عــام  ،1992أصبــح
فــاكالف هافــل رئيســا ً لتشــيكيا حتــى عــام  ،2003وتوفــي عــام  ،2011وقــد لعــب هــذا األديــب والمســرحي اإلنســاني
الحســاس دورا ً فعــاالً فــي تفكيــك حلــف وارســو ومــد حلــف الناتــو شــرقاً! وأهـاً وســهالً بالمجتمــع المدنــي...
فــي هــذا ،ال شــك فــي أن المجتمــع المدنــي فــي أوروبــا الشــرقية أصبــح ســاحة حــرب ثقافيــة وأيديولوجيــة حقيقيــة تمكنــت
اإلمبرياليــة فــي خضمهــا مــن تحقيــق اختراقــات عميقــة تحــت عنــوان مض ِلــل هــو :المجتمــع المدنــي (المدعــوم مــن الغــرب)
فــي مواجهــة الدولــة (االشــتراكية) ،وهــو النمــوذج الــذي ال تــزال تســتخدمه اإلمبرياليــة اليــوم مــن فنزويــا إلــى ســورية،
كجــزء مــن مشــروع فــرض هيمنتهــا علــى العالــم ،والطريــف فــي هــذا المجتمــع المدنــي أنــه يســتثني األحــزاب السياســية ،ال
ســيما العقائديــة منهــا ،بذريعــة أنهــا تســعى للوصــول للحكــم ،ولكنــه ال يســتثني “منتــدى دافــوس” مثـاً أو مراكــز األبحــاث
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والجمعيــات غيــر الحكوميــة التــي يمولهــا الوقــف الوطنــي
للديموقراطيــة National Endowment for Democracy
التابــع لــإدارة األمريكيــة لزعزعــة اســتقرار الــدول المســتقلة.
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نالحــظ فــي هــذا الســياق أن مشــروع زعزعــة اســتقرار ســورية
عــام  2006الــذي كشــفت عنــه وثائــق ويكيليكــس عــام ،2011
والــذي تضمــن مراســات بيــن الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق
وواشــنطن ،حمــل عنــوان“ :تعزيــز الديموقراطيــة وتقويــة
مؤسســات المجتمــع المدنــي” (.)8
كذلــك ســبق أن تر َجمــتُ وثيقــةً تســربت لوكالــة المخابــرات
المركزيــة األمريكيــة  CIAتحمــل تصنيــف “ســري جــداً”
حــول خطــة عمــل محــددة لتمويــل هيئــات المجتمــع المدنــي
فــي يوغوســافيا الســابقة قبــل تفكيكهــا تحــت عنــوان “دولــة
صربيــة ديموقراطيــة” .وترجمــة هــذه الوثيقــة موجــودة علــى
مواقــع مختلفــة علــى اإلنترنــت تحــت عنــوان “التمويــل األجنبــي
للمنظمــات غيــر الحكوميــة :وثيقــة للســي أي إيــه” ،وقــد حملــت
الوثيقــة ختــم مؤسســة البلقــان /المخابــرات المركزيــة األمريكيــة،
ويبــدو أن الــروس هــم الذيــن ســربوها ،وقــد صــدرت أوالً بتاريــخ
 ،16/12/1998وقــد ســبقت العــدوان الناتــوي علــى يوغوســافيا
عــام .)9( 1999
القصــة ومــا فيهــا ،باإلضافــة إلــى مشــاريع محاربــة الــدول المســتقلة ،أن مشــروع العولمــة كمشــروع لتفكيــك الــدول المركزيــة
عمومـ�اً ،وتقليـ�ص صالحياتهـ�ا ،والحـ�د مـ�ن دورهـ�ا فـ�ي االقتصـ�اد ،والحاجـ�ة للتخلـ�ص مـ�ن دولـ�ة الرعايـ�ة االجتماعيـ�ة �wel
 fare stateلفــرض سياســات نيوليبراليــة علــى العالــم بأســره ،باتــت تتطلــب مؤسســات مــن غيــر الــدول للتصــدي للمهمــات
االجتماعيــة والرعويــة التــي كانــت مــن مســؤوليات الــدول ،ومــن هنــا نشــأت الحاجــة لنشــوء “قطــاع ثالــث” يتولــى مهمــة
الرعايــة وال يتمتــع بصالحيــات الــدول ،أي ال يســتطيع أن يشــكل عائقـا ً أمــام الشــركات متعديــة الحــدود فــي ســعيها لالســتثمار
والتســويق والتوظيــف والحركــة غيــر المقيــدة عبــر الحــدود .لذلــك جــاءت قــروض المؤسســات االقتصاديــة الدوليــة مثــل البنــك
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي للــدول المثقلــة بالديــون مشــروطةً بتقليــص حجــم ودور القطــاع العــام بالترافــق مــع زيــادة
المســاعدات الدوليــة المخصصــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي كبديــل فاقــد للســيادة لمعالجــة المشــاكل المحليــة أو اإلقليميــة أو
الدوليــة موضعيـا ً (إزالــة األلغــام ،مكافحــة تلــوث البيئــة ،محاربــة الفقــر ،التنميــة الريفيــة ،إلــخ ،)...ناهيــك عــن دور منظمــات
المجتمــع المدنــي فــي بلــورة الهويــات الفرعيــة والمتفعلــة فــي مواجهــة الهويــة الوطنيــة والقوميــة الــذي ســنتطرق إليــه بعــد قليــل،
ولــن ندخــل فــي دور تلــك المؤسســات فــي تعميــم التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي عربي ـا ً وهــو مــا تمــت تغطيتــه تفصيلي ـا ً فــي
ورقــة أخــرى جــاء فــي مقدمتهــا:
“وهكــذا بــات تقويــض ســيادة الــدول ومشــروعيتها وصالحياتهــا جوهــر األجنــدة المعلنــة للشــركات متعديــة الحــدود ،وباتــت
المؤسســات االقتصاديــة الدوليــة هــي المعنيــة بتنفيــذ تلــك األجنــدة ،وقــد فــرض موضــوع الخصخصــة ،وموضــوع إنهــاء دولــة
الرعايــة االجتماعيــة ،حتــى فــي الغــرب ،علــى أرضيــة تلــك األجنــدة”.
“لكــن تنفيــذ تلــك األجنــدة تــرك فراغـاً .فانســحاب الدولــة مــن حيــز االقتصــاد ،ومــن حيــز المجتمــع ،بــات يتطلــب جهــة أخــرى،
ال تمثــل حكومــة معينــة ،بمــلء ذلــك الفــراغ مــن أجــل تحقيــق اســتقرار نظــام العولمــة .ألن قــوى العولمــة إذا قامــت بإجــراءات
تفكيــك الدولــة الوطنيــة بــدون صمــام أمــان فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى ثــورات يمكــن أن تتجــه اتجاهــا ٍ
ت ثوري ـةً ،نحــو التنميــة
المســتقلة والتحــرر الوطنــي مث ـاً ،وهــو مــا ســوف يخــرب كل مشــروع العولمــة… ومــن هنــا بــدأ التركيــز علــى دور مــا
يســمى بالمنظمــات غيــر الحكوميــة ،ومنظمــات التمويــل األجنبــي ،فــي ســياق خطــاب مــا يســمى “المجتمــع المدنــي”)10( ”.
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كذلــك جــاء فــي ورقــة أخــرى بعنــوان “دور الجمعيــات الحكوميــة
الممولــة أجنبي ـا ً فــي إضعــاف الهويــة القوميــة” (طلقــة تنويــر عــدد
 ،)51اســتنادا ً إلــى فصــل “المجتمــع المدنــي الكونــي” فــي كتــاب
“االقتصــاد السياســي للعولمــة” الصــادر باإلنكليزيــة عــام ،2000
والمترجــم للعربيــة عــام :2003
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“أمــا مفهــوم “المجتمــع المدنــي الكونــي” فنشــأ فــي تســعينات القــرن
العشــرين مــع بــروز “المنظمات غيــر الحكومية الدولية” و“شــبكات
الدفــاع المتعديــة للقوميــات” و“الحــركات االجتماعيــة الكونيــة”...
وهنــا ينطلــق الكاتــب مــن وضــع تعريــف للعولمــة يركــز فيــه علــى
فكــرة “عــدم االرتبــاط بــاألرض”  ،deterritorializationونشــوء
عالقــات كونيــة وصــات اجتماعيــة “ليــس فيهــا للموقــع اإلقليمــي
والمســافة اإلقليميــة والحــدود اإلقليميــة تأثيــر حاســم” ...وهنــا يركــز
الكاتــب أن هــذا لمــا ينجــز تمام ـا ً بعــد ،وبالتالــي نحــن نعيــش فــي
عالــم يتعولــم وليــس فــي عالــم معولــم بعــد .ومــن هنــا يعتبــر أن
“المجتمــع المدنــي الكونــي” هــو “المجتمــع المدنــي” الــذي :أ –
يعالــج القضايــا العابــرة للحــدود ،ويشــتغل بقضايــا تتجــاوز الجغرافيا
اإلقليميــة ،ب – يشــمل االتصــاالت العابــرة للحــدود ،مثــل وســائل
االتصــال الحديثــة والمؤتمــرات الدوليــة ،ج – لــه تنظيــم كونــي،
ً
ويعطــي “منتــدى دافــوس” وغيــره مثــاالً علــى ذلــك ،ود – يعمــل طبق ـا لفرضيــة التضامــن المتعــدي لألقاليــم ،ممــا ينمــي
إحساسـا ً بهويــة جماعيــة ومصيــر جماعــي يتجــاوز الحــس الوطنــي أو القومــي ،ويكــون ذلــك بربــط النــاس عبــر الحــدود فــي
شــبكات علــى أســاس العمــر مث ـاً ،أو المهنــة ،أو العــرق ،أو الطائفــة ،أو التوجــه الجنســي ،الــخ”...
الخالصــة هــي أن مفهــوم المجتمــع المدنــي هــو مفهــوم مختــرق مقولــب إمبرياليـا ً لتحقيــق أهــداف تفكيكيــة سياســيا ً واجتماعيـاً،
وللحلــول محــل الحــركات الوطنيــة والقوميــة الطابــع التــي كانــت تتبنــى القضايــا االجتماعيــة والمطلبيــة المحليــة الطابــع ضمــن
رؤى كليــة تحافــظ ال علــى وحــدة الوطــن فحســب ،بــل علــى وحــدة حــركات التغييــر ذاتهــا ،فالمجتمــع المدنــي هــو بديــل
الشــعب أو الجماهيــر أو العمــل الوطنــي والقومــي ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي هــي بديــل المنظمــات الشــعبية أو الجماهيريــة
أو الوطنيــة والقوميــة ،وقيــادات المجتمــع المدنــي شــذرات مفككــة مرتبطــة بالخــارج فــي األعــم األغلــب ال حــركات وطنيــة
أو قوميــة مترابطــة ومســتقلة.
ومــن البديهــي أننــا ال نقــول قــط أن كل جمعيــة غيــر حكوميــة أو كل مركــز أبحــاث هــي موضــع اتهــام مــا دام ال يتلقــى تمويـاً
مشــبوها ً وال يرتبــط سياســيا ً وتنظيميـا ً بأجنــدة خارجيــة ،فهنــاك مــن الجمعيــات والمراكــز مــا يعبــر عــن أجنــدات وطنيــة وال
يقبــل إال تمويـاً نظيفـا ً مهمــا كان قليـاً.
كذلــك ربمــا يشــذ بعــض التمويــل الــذي تهبــه األمــم المتحــدة ومؤسســاتها أحيان ـاً ،وبنســبة مــا ،ويجــب أن تؤخــذ كل حالــة
علــى حــدة هنــا ،وذلــك ألن األمــم المتحــدة تســاهم فيهــا كل الــدول ،ولــو بنســب متفاوتــة ،وفيهــا هامــش مــا ألثــر الــدول
المســتقلة ،ولــإرث التحــرري لمرحلــة الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات ،وهــو هامــش يضيــق ويتســع ،بحســب المؤسســة
والمرحلــة الزمنيــة ،ولكــن األمــم المتحــدة ككل تبقــى مشــروعا ً إصالحيـا ً فــي أحســن األحــوال ،يرقّــع عــورات نظــام الهيمنــة
ـض لإلمبرياليــة ،بمعنــى أن المنطقــة الرماديــة شــيء،
اإلمبرياليــة ويســترها ،وليــس بالتأكيــد مشــروع تغييـ ٍـر ثــوري أو مناهـ ٍ
والعمــل الوطنــي والقومــي شــيء آخــر مختلــف تمام ـاً.
باختصــار ،المجتمــع المدنــي عبـ ّـوة مفاهيميــة مفخخــة يقصــد منهــا أن تكــون صمــام أمــان للعولمــة الســاعية لتفكيــك الــدول
المركزيــة والحــركات الوطنيــة والقوميــة ،ودورهــا الرئيســي هــو محاربــة الخــط الوطنــي والقومــي واالشــتراكي وأن تكــون
بديـاً عنــه ،وبمقــدار مــا تزعــم أنهــا بعيــدة عــن األيديولوجيــا ،فإنهــا تســوق فــي الواقــع لمنظومــة الفكــر الليبرالــي المتغــرب،
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ولمــن يســأل :مــا العمــل إذن؟ نجيــب :العــودة المربــع األول وهــو بنــاء حــركات وطنيــة وقوميــة كليــة الــرؤى ،ولكــن بــأدوات
جديــدة تأخــذ بعيــن االعتبــار تطــورات القــرن الحــادي والعشــرين ،ألن تطويــر أدوات العمــل الوطنــي والقومــي شــيء ،والتخلــي
عــن أهدافــه شــيء آخــر مختلــف تمامـاً.
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عندما يُختزل المشروع “الوطني الديموقراطي” إلى مشروع “مجتمع مدني” :نقد قومي للظاهرة

عبدالناصر بدروشي
ال يخفــى علــى أحــد أن األحــزاب القوميــة واليســارية العربيــة أصبحــت تتبنــى مــا يســمى بالمشــروع “الوطنــي الديموقراطــي”،
وهــي تقــدم نفســها علــى أنهــا أحــزاب ذات مرجعيــة قوميــة إال أنهــا معنيــة بالشــأن القُطري ،وتقــوم برامجهــا السياســية واالنتخابية
علــى أســاس النهــوض بالقطــر ومحاولــة إيجــاد موطــئ قــدم داخــل منظومــة التجزئــة بدعــوى الواقعيــة ونبــذ الوهــم وبدعــوى
أن زمــن الخطــاب الثــوري قــد انقضــى ،ومــن هنــا نتســاءل :لمــاذا ال تــزال األحــزاب الحاملــة للعنــوان القومــي تــردد بعــض
الشــعارات الوحدويــة بعــد أن تخلــت تمامـا ً عــن جوهــر المشــروع الوحــدوي وهــي عاجــزة اليــوم علــى طــرح تصــور إلنجــاز
الوحــدة؟
إن غيــاب تصــور عملــي وعلمــي إلنجــاز الوحــدة لــدى القومييــن العــرب يولــد إحساس ـا ً بالضيــاع يدخلــون بعــده فــي مرحلــة
التيــه ،ويدفعهــم الحنيــن للشــعارات التــي تربــوا عليهــا إلــى اتّبــاع كل مــن يرددهــا حتــى وإن لــم يقــدم تصــورا ً عمليـا ً إلنجازهــا
وتحويلهــا إلــى واقــعٍ ملمــوس ،إنهــا لوضعيــة محيــرة ،أحــزابٌ يفتــرض أنهــا تؤمــن بعــدم مشــروعية الدولــة القطريــة وتتبنــى
شــعارات تتناقــض مــع منظومــة التجزئــة ،وفــي الوقــت ذاتــه تتماهــى مــع هــذه المنظومــة وتســعى ألن تُمثــل داخلهــا وتعطــي
مشــروعية لقيامهــا.
ي وخطــوة هامــة علــى درب الوحــدة ،فــإذا مــا كان القوميــون
ـرور
ـ
ض
ـري
ـ
القط
ـي
ـ
السياس
ـأن
ـ
الش
ـي
ـ
ف
ـراط
ـ
االنخ
يقــول البعــض أن
ٌ
ً
ً
أقويــاء فــي تونــس مثـا وتمكنــوا مــن حكمهــا فســيدفعون حتمـا باتجــاه الوحــدة .لكــن بغــض النظــر عــن مــدى صحــة هــذا التوجــه
وتقييمنــا لــه مــن حيــث الجــدوى والفعاليــة ،إذ يمكــن أن نصــدق بــه ونأخــذه علــى محمــل الجــد فــي حــال ســعت األحــزاب القوميــة
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إلــى إيجــاد بنيــة تنظيميــة قوميــة عابــرة لحــدود ســايكس -بيكــو
تشــكل قاعــدة ً ورديف ـا ً لمــا يقــوم بــه الحــزب داخــل القطــر ،فــإن
هــذه األحــزاب تعمــل منغلقــة ومتقوقعــة داخــل القطــر الــذي
تتواجــد فيــه وتــردد شــعارات سياســية “وطنيــة ديموقراطيــة” ال
منطقيــة ال بــل وتتناقــض مــع جوهــر مرجعيتهــا ،أي أن اإليمــان
بالقوميــة العربيــة يقتضــى بالضــرورة إقرارنــا بعجــز منظومــة
التجزئــة عــن إنتــاج تنميــة حقيقيــة واســتقالل حقيقــي وهــذا مــا
تقولــه قوانيــن الجغرافيــا السياســية وعلــم االقتصــاد السياســي،
فهــل أصبحــت األحــزاب العربيــة تشــارك فــي تضليــل الــرأي
العــام العربــي بــدل توعيتــه ودفعــه للســير فــي طريــق النضــال
القومــي باعتبــاره الحــل الحقيقــي لــكل مشــكالت الواقــع العربــي،
هــل باتــت األحــزاب القوميــة تتاجــر بالشــعارات القوميــة لتحصــد
أصــوات القومييــن حتــى تحقــق بعــض المكاســب البلديــة أو
البرلمانيــة التــي ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع مــن منظــور قومــي
عروبــي؟ وهــل أصبحــت لدينــا طبقــة سياســية تتاجــر بالقوميــة
علــى غــرار المتاجريــن بالديــن؟
عنــد كل عمليــة نقــد نوجههــا لممارســة أغلــب األحــزاب القوميــة
العربيــة نُتهــم بالمزايــدة ويواجهوننــا بالســؤال التالــي :مــا الحــل
الــذي تقترحونــه؟
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فــي الحقيقــة قدمــت الئحــة القومــي العربــي رؤيتهــا للحــل فــي
عــدة مؤلفــات ونشــرات أهمهــا كتــاب “مشــروعنا” الــذي يطــرح
مقاربــة قوميــة جذريــة ورؤيــة لمشــروع النهــوض العربــي
تتناســب مــع القــرن الحــادي والعشــرين ،وكذلــك مجلــة “طلقــة
تنويــر” الشــهرية التــي اســتخرجنا منهــا مجموعــة مــن المقــاالت التــي تعالــج قضيــة الــردة عــن المشــروع القومــي العربــي،
باإلضافــة إلــى عشــرات المقــاالت والكتــب األخــرى ،ولمــن لــم يتسـ َّ
ـن لــه اإلطــاع علــى أدبياتنــا نقــدم هــذا المقــال آمليــن أن يدفعه
لالطــاع علــى مقاربتنــا القوميــة الجذريــة.
فــي السياســة يتــم تحديــد الهــدف االســتراتيجي ارتــكازا ً علــى العقيــدة السياســية التــي يتبناهــا جمــع مــن المناضليــن ،ومــن ثــم يتــم
رســم مالمــح األداة المناســبة والقــادرة علــى تحقيــق الهــدف ،أي أن طبيعــة الهــدف تحــدد طبيعــة األداة ،ومــن ثــم تأتــي الممارســة
التــي ستســير بــاألداة وتحركهــا صــوب الهــدف ،أي أن االســتراتيجية والممارســة ينبغــي أن تكــون منســجمة مــع الهــدف ومــع
طبيعــة األداة.
فــإذا مــا انطلقنــا مــن أســاس عقائــدي قومــي عربــي فهــذا يقتضــي بالضــرورة أن نؤمــن بــأن العــرب أمــة مكتملــة التكويــن
وتختلــف عــن غيرهــا مــن أمــم األرض اليــوم بأنهــا مقســمة ومتخلفــة ومســلوبة الســيادة (ومــن ذلــك التبعيــة واالحتــاالت
المختلفــة).
علــى أســاس هــذا الطــرح يتــم اشــتقاق الهــدف االســتراتيجي اشــتقاقا ً منطقيـاً ،أال وهــو الوحــدة والتحريــر والنهضــة ،أي توحيــد
األراضــي العربيــة المقســمة وتحريــر كل شــبر محتــل وتحريــر األقطــار الخاضعــة للهيمنــة األجنبيــة وإطــاق مشــروع نهضــة
عربيــة شــامل (ثقافــي ،اجتماعــي ،اقتصــادي ،صناعــي ،تكنولوجــي).
فــإذا حددنــا الهــدف االســتراتيجي ال بــد بعدهــا مــن أن نحــدد مالمــح األداة التــي ســتعمل علــى تحقيقــه ،وبمــا أن هــدف تحريــر
الشــعب العربــي وتوحيــده تحــت رايــة دولــة واحــدة والنهــوض بــه يعتبــر هدف ـا ً قومي ـاً ،فمــن البديهــي أن تكــون األداة التــي
ســتعمل علــى تحقيقــه أداة ً قوميــة ،و“قوميــة” األداة ال تتحقــق عبــر رفــع الشــعارات وإنمــا بقدرتهــا علــى الفعــل فــي كل
جــزء مــن الجغرافيــا العربيــة الممزقــة .فينبغــي أن تكــون هــذه األداة قــادرة علــى حشــد طاقــات أبنــاء األمــة مــن أقصــى
المشــرق إلــى أقصــى المغــرب ومــن أقصــى الشــمال إلــى أقصــى الجنــوب وتنظيمهــا وتوجيههــا صــوب تحقيــق الهــدف.
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األداة هــي مربــط الفــرس ،وعجــز حملــة المشــروع
الوحــدوي عــن تحقيــق أهدافهــم يعــود فــي األســاس إلــى
عجزهــم عــن إيجــاد األداة القــادرة علــى الســير باألهــداف
حتــى تحقيقهــا ،فليــس المطلــوب إعــادة اكتشــاف القوميــة
العربيــة ولكــن تفتقــر مكتبتنــا القوميــة إلــى تأصيــل نظــري
للمســألة التنظيميــة كمــا تفتقــر إلــى برنامــج عملــي وعلمــي
لمشــروع النهــوض القومــي يســتجيب لمتطلبــات المرحلــة.
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ليــس المطلــوب بالطبــع إعــادة استنســاخ تجــارب فشــلت
ق مســدودة،
فــي تحقيــق أهدافنــا ،أو وصلــت إلــى طــر ٍ
مــع عميــق محبتنــا وشــديد احترامنــا لمؤسســيها ،وليــس
المطلــوب التخلــي عــن خطابنــا وثوابتنــا كمــا تفعــل أغلــب
األحــزاب القوميــة زاعمــة أن التعثــر مــن قبلنــا هــو بســبب
جوهــر خطابنــا القومــي ال بســبب خلــل فــي الممارســة ،بــل
المطلــوب هــو تجديــد اآلليــات واالســتراتيجيات وتصويــب
الممارســة وتطويــر النظريــة بمــا يتــاءم مــع القــرن
الحــادي والعشــرين.
كل مــا ســبق يعطينــا المالمــح العامــة لهــذه األداة وال يحــدد نوعهــا بدقــة ،فهــل هــي حــزب أو تنظيــم بالمعنــى التقليــدي للمصطلح؟
إن األداة التــي ســتحمل علــى عاتقهــا إنجــاز أهــداف العمــل القومــي هــي أداة مركبــة ،فمــا المقصــود بذلك؟
إن أهــداف العمــل القومــي هــي أهــداف أمــة بأســرها ،ويجــب األخــذ بعيــن االعتبــار التنــوع األيديولوجــي لمختلــف أبنــاء األمــة
المناضليــن داخــل كل قطــر ،إذ ال يمكــن ألي فصيــل منفــردا ً أن يضطلــع بتحقيــق تلــك األهــداف العظيمــة ومواجهــة التحديــات
والعراقيــل الكبــرى ،وحتــى نتمكــن مــن حشــد كل المناضليــن الشــرفاء بمختلــف انتماءاتهــم داخــل أداة تنظيميــة واحــدة ينبغــي أن
تكــون األداة عبــارة عــن تيــار عريــض وليــس حزبـا ً يتمتــرس خلــف أيديولوجيــة جامــدة وإنمــا جبهــة عربيــة عريضــة تتمســك
بمســطرة مصلحــة األمــة العربيــة وبأهــداف النضــال القومــي فقــط مــع احتــرام خصوصيــة كل فصيــل ،إلــى هنــا ربمــا يشــعر
قــارئ هــذه الســطور بــأن هــذا الطــرح الجميــل عبــارة علــى حلــم وردي يفتقــر إلــى العقالنيــة وال يضــع أقدامــه علــى أرض
الواقــع ،فكيــف يمكــن توحيــد األحــزاب والقــوى التــي تنطلــق مــن طــرح قطــري «وطنــي» ضيــق ،ناهيــك عــن األحــزاب
القوميــة واليســارية المتناثــرة فــي كل أرجــاء الوطــن العربــي ضمــن جبهــة عربيــة متحــدة؟
ال يكفــي أن نرفــع عقيرتنــا وأن نهتــف بالوحــدة حتــى تتحقــق ،وال يكفــي أن ننشــد األشــعار حــول أهميــة توحيــد القــوى الوطنيــة
حتــى تتوحــد ،فشــرط تحقــق الوحــدة النضاليــة لألحــزاب والقــوى الوطنيــة العربيــة هــو تأســيس بنيــة تحتيــة صلبــة ومتينــة تكــون
قــادرة علــى تحمــل البنيــان ،وهــي بمثابــة العمــاد الــذي ســيرفع مشــروع النهــوض العربــي ،وبلغــة أكثــر وضوح ـا ً نقــول بــأن
الشــرط األساســي لتوفــر الظــروف المالئمــة لميــاد الحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة هــو بنــاء نواتهــا التنظيميــة والتــي ينبغــي
أن تكــون قوميــة عربيــة شــكالً ومضمون ـاً ،تمتــد فــي كل ربــوع الوطــن العربــي وتتخــذ شــكالً تنظيمي ـا ً متين ـا ً يمتــاز بالصالبــة
فــي العقيــدة والصرامــة التنظيميــة والمرونــة فــي الممارســة السياســية ،الصالبــة العقديــة مطلوبــة حتــى تتمكــن مــن ضبــط إيقــاع
الحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة وحتــى تكــون ضامنــة لعــدم انحرافهــا ،والصرامــة التنظيميــة ضروريــة كــي ال تترهــل
وتتشــظى وحتــى تتمكــن مــن الســير فــي الطريــق الطويــل الوعــر والملغــوم حتــى نهاياتــه ،والمرونــة فــي الممارســة السياســية
مهمــة حتــى تتمكــن مــن اســتيعاب الخليــط المتنــوع غيــر المتجانــس مــن القــوى السياســية المنضويــة فــي صفوفهــا وحتــى تتمكــن
مــن الســير بــه والحــول دون تفجيــر الصراعــات األيديولوجيــة والخالفــات الثانويــة فــي صفــوف الجبهــة .هــذا مــا نقصــده بــاألداة
ى وشــخصيا ٍ
المركبــة ،أي حركــة شــعبية عربيــة منظمــة تضــم فــي صفوفهــا أحزاب ـا ً وتجمعــا ٍ
ت مــن مختلــف التيــارات
ت وقــو ً
السياســية (شــريطة أن ال تكــون بينهــا أحــزاب أو قــوى تعمــل وفــق أجنــدات أجنبيــة) ،يؤسســها ويقودهــا تنظيــم (أو تنظيمــات
متآلفــة) قومــي عربــي جــذري قــادر علــى تجميــع مختلــف ألــوان الطيــف السياســي الوطنــي فــي كل قطــر عربــي علــى حــدة
عبــر حــدود التجزئــة.
8

العدد رقم (  )64صدر في  1آيلول عام  2019للميالد

علمتنــا التجربــة أن وصــول أي قــوة أو شــخصية سياســية قوميــة إلــى أعلــى هــرم الســلطة ال يعنــي تحقيــق الوحــدة ،كمــا أثبتــت
التجربــة أن القطــر الــذي يحكمــه قوميــون ســيدخل فــي مواجهــة كبــرى تفــوق إمكانياتــه القُطريــة ،وإذا لــم يكــن التنظيــم الحاكــم
قــادرا ً علــى إدارة الصــراع فــي عــدة جبهــات عربيــة تشــتت تركيــز العــدو وتســتنزفه ،بــدالً مــن أن يتعــرض هــو للتشــتت
واالســتنزاف ،فإنــه لــن يقــدر علــى مواجهــة العــدوان ،وإن تمكــن مــن مواجهــة العــدوان كمــا فعلــت الجمهوريــة العربيــة
الســورية فــإن القطــر ســيبقى فــي حيــز المقاومــة والدفــاع ولــن يقــدر علــى المبــادرة واالنتقــال إلــى الوضــع الهجومــي إال إذا
كانــت لــه قواعــد تنظيميــة عقائديــة متماســكة منتشــرة فــي كل أو أغلــب الجغرافيــا العربيــة.
إن العالــم اليــوم ال يفهــم إال لغــة القــوة ،والحــزب الــذي ينــوي الدخــول فــي معــارك سياســية لتأميــم الثــروات وإلنهــاء الهيمنــة
األجنبيــة والمضــي فــي مشــروع التنميــة المســتقلة يجــب أن يكــون واعي ـا ً بــأن ذلــك ســيفرض مواجهــة شرســة ودمويــة مــع
اإلمبرياليــة وأدواتهــا ،وال يكفــي أن تكــون األحــزاب القوميــة منتخبــة ديموقراطيـا ً حتــى تقــدر علــى تحقيــق أهدافهــا حتــى علــى
المســتوى القطــري ،فبنــاء تنظيــم شــعبي عقائــدي عابــر لألقطــار هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق أهــداف كبــرى مثــل أهــداف
المشــروع القومــي العربــي وليــس المشــروع “الوطنــي الديموقراطــي المدنــي” المنســجم مــع طروحــات “المجتمــع المدنــي”
الليبراليــة الراميــة إلــى تفكيــك الحــركات الوطنيــة والقوميــة ،ال الــدول المركزيــة فحســب.
لقــد غيّــر بعــض القومييــن واليســاريين خطابهــم وطوعــوه وفــق أجنــدات خاصــة تتمحــور حــول تحســين مواقعهــم داخــل
ـرع لبيــع مــا تبقــى مــن الســيادة الوطنيــة ،وقــد أثقلهــم
منظومــة التجزئــة وتحصيــل بضعــة مقاعــد تحــت قبــة مجالــس برلمانيــة تشـ ّ
حمــل األمانــة وقالــوا بــأن ال قبــل لهــم بتحمــل مشــقتها ،ولســان حالهــم ينشــد مــا أنشــده الشــاعر الكبيــر أمــل دنقــل:
سيقولون ها أنت تطلب ثأرا ً يطول..
فخذ اآلن ما تستطيع ..قليالً من الحق في هذه السنوات القليلة..
ثأر جي ٍل فجيل..
إنه ليس ثأرك وحدك ..لكنه ُ
إذا لــم يؤمــن المناضــل بحتميــة النصــر فهــو لــن يصمــد طوي ـاً ولــن يصبــر علــى وعــورة الطريــق وسيســقط حتم ـاً ،وســيجد
لنفســه ألــف مبــرر حتــى يفلــت مــن مواجهــة تخاذلــه وانحرافــه ،ولــن يعجــب هــذا الطــرح جمــوع الطامحيــن والســاعين لتحقيــق
مكاســب آنيــة حتــى علــى حســاب األهــداف االســتراتيجية.
ّ
إن التالعــب بالجماهيــر وتضليلهــا وتخريــب وعيهــا ليــس حكــرا ً علــى النخــب التابعــة لقــوى الهيمنــة الخارجيــة ..فالكثيــر مــن
ّ
ـرف وعيهــا وتقنعهــا بالتخلّــي عــن الطريــق
ـ
وتح
ـم
ـ
له
وتضل
ـا
ـ
بقواعده
ـب
ـ
تتالع
ـة
ـ
لإلمبريالي
ـة
ـ
مناهض
ـن
ـ
لعناوي
ـة
ـ
الحامل
ـزاب
ـ
األح
ّ
الصعــب الــذي يكلّــف جهــدا ً وتضحيــا ٍ
ت كبيــرة دون مقابــل آنـي ٍ ملمــوس ،فتراهــم يســتهدفون وعــي القواعــد ألنــه ســيحول دون
تســخيرها لخدمــة األهــداف االنتهازيــة لمــن يقودهــا ..ومــن يقودهــا يحلــم بــأن يصبــح نائبـا ً أو وزيــرا ً أو رئيــس بلديــة وأن يحظــى
ـأن .إن مثــل هــذا النــوع ال تعنيــة الثوريــة وال التضحيــات وهــو
بمقبوليــة تتيــح لــه الظهــور اإلعالمــي المتكــرر وأن يصبــح ذا شـ ٍ
ال يقبــل أن يُحــرم مــن األضــواء والمناصــب ،وهــو مــا يجعلــه يســتميت فــي ســبيل ضــرب الوعــي الثــوري الــذي يعيقــه.
وهــل توجــد حماقــة أكبــر مــن اإليمــان بمشــروع وطنــي ديموقراطــي يقتســم فتــات الســلطة مــع أحــزاب عميلــة يفتــرض أننــا
نهــدف الجتثاثهــا سياســيا ً ال التعايــش والتنافــس معهــا وإعطائهــا مشــروعية معنويــة وأن نمنحهــا اعتراف ـا ً بحقهــا فــي ممارســة
سياســتها العفنــة ؟!
ال يســتطيع أحــد إنــكار حقيقــة ســاطعة كالشــمس فــي رابعــة النهــار وهــي أن أغلــب األقطــار العربيــة خاضعــة للهيمنــة األجنبيــة
ومحتلــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر ،وهــذا الواقــع يفتــرض أن يواجــه بمشــروع مقاومــة وليــس بمشــروع انتخابــي قاصــر
وفاشــل..
وإنهــا لطامــةٌ كبــرى حيــن يتغيــر الهــدف مــن الســعي إلســقاط منظومــة التجزئــة إلــى تحصيــل مقاعــد بلديــة وبرلمانيــة ووزاريــة
داخــل المنظومــة ذاتهــا.
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بشار شخاترة
يتطــرق موضــوع هــذا المقــال إلــى عالقــة الجيــوش مــع
موضــوع الديموقراطيــة فــي ســياق التجربــة العربيــة ،وننــوه
إلــى أن هــذا المقــال اســتكما ٌل لمقــا ٍل ســابق بعنــوان (العــرب
والجيــش عالقــة تــازم) تــم نشــره فــي عــدد طلقــة تنويــر رقــم
 ،62وهــو موجــود علــى هــذا الرابــط:
�http://www.freearabvoice.org/wp-content/up
. loads/2019/06/TT62.pdf
يحلــو (للمثقفيــن) الليبرالييــن العــرب تحميــل عــبء الكــوارث
العربيــة علــى غيــاب الديموقراطيــة ،ويحملــون الجيــوش
العربيــة وزر غيــاب الفــردوس الديموقراطــي الــذي يتغنــون
بــه ،حيــث تمــأ كتبهــم ومقاالتهــم الفضــاء اإلعالمــي لتهاجــم
المؤسســة العســكرية العربيــة وتتهمهــا بالوقــوف فــي مواجهــة
الجماهيــر العربيــة التــي تناضــل مــن أجــل الديمقراطيــة
ب أجــوف يحــاول فيــه الليبراليــون تصويــر الواقــع
بخطــا ٍ
العربــي كأنــه ينتظــر ســاعة الصفــر الديمقراطيــة فــي مقابــل
ســاعة الصفــر العســكرية التــي تــؤذن باالنقالبــات العســكرية.
إن التهمــة المفضلــة لــدى عرابــي الديمقراطيــة هــي أن الجيــوش العربيــة ال تتقــن إال االنقالبــات العســكرية ،وأنهــا أداة بيــد قــوى
خارجيــة لمنــع التحــول الديمقراطــي فــي ســبيل الوقــوف حائـاً فــي طريــق النهضــة والرقــي ،وأن الجيــوش تســتأثر بحجـ ٍـم كبيـ ٍـر
مــن اإلنفــاق العــام مقابــل ال شــيء ،لذلــك ليــس غريبـا ً أن يكــون هــؤالء رأس حربــة فــي مشــروع إدمــاج (إســرائيل) فــي الواقــع
العربــي وهــم عرابــو االنفتــاح علــى الســوق العالميــة والرأســمالية الدوليــة ومؤسســاتها االقتصاديــة والثقافيــة.
إن مســألة الديمقراطيــة المشــروخة لــم تكــن يومـا ً هــي المعضلــة التــي أوصلــت الواقــع العربــي إلــى مــا هــو عليــه ،وكذلــك نقــول
إنهــا لــن تكــون هــي التريــاق الــذي ينهــي تلــك المعضلــة ،فمــن الظلــم القفــز عــن كل تفاصيــل الحالــة العربيــة  -مــن انتشــار
الجهــل والتخلــف والفقــر والتجزئــة واغتصــاب األرض العربيــة والتبعيــة لألجنبــي  -للقــول أن كل هــذه المصائــب ناشــئة عــن
اســتبداد العســكر وتغييبهــم للديمقراطيــة وشــرعيتها االنتخابيــة.
وعلــى هامــش هجــوم هــؤالء علــى الجيــوش ،فقــد هاجمــوا كل مــن يحــاول أن ينصــف المؤسســة العســكرية بغــض النظــر عــن
الدافــع ،تحــت مقولــة خيانــة المثقفيــن للديمقراطيــة ،مــن بــاب إســقاط أي دفــاع عــن مؤسســة الجيــش التــي نعتقــد أنهــا شــكلت
وال تــزال ضمانــة لوحــدة النســيج الوطنــي فــي األقطــار العربيــة ،ففــي واقــع عــدم االندمــاج االجتماعــي الحاصــل فــي المجتمــع
العربــي فيمــا بيــن الدولــة القطريــة ومــا بيــن مجتمعهــا بســبب الخلــل البنيــوي للدولــة القطريــة العربيــة ،فاألمــة العربيــة تــم
تقســيمها إلــى  22دولــة ،ك ٌل منهــا لهــا منظــرون ينــادون بهويــة فرعيــة علــى حســاب الهويــة األصليــة ،ولغيــاب األصيــل وهــي
الهويــة العربيــة يبــدأ النــاس فــي التمــزق شــيعا ً ومذاهــب ،فالعروبــة بمثابــة األم التــي تجمــع.
نقــول أن مــا يدعيــه بعــض المارقيــن (مــن أمثــال عزمــي بشــارة فــي كتابــه “الجيــش والسياســة”) مــن أن الجيــوش
“يعيبهــا” أنهــا تحقــق حالــة اندمــاج النســيج االجتماعــي فيهــا ،خــارج إطــار المجتمــع ذاتــه ومؤسســات الدولــة،
أمــر ال يعيــب الجيــش علــى اإلطــاق وال ينــال منــه ،وإنمــا ينــال مــن واقــع التجزئــة وغيــاب الهويــة الجامعــة عــن
هــو
ٌ
الســاحة لصالــح هويــات مختلقــة ال أســاس لهــا .حالــة التجســد هــذه مــن الطبيعــي أن تظهــر فــي الجيــش لســببين ،األول
يعــود إلــى حالــة الضيــاع الهوياتــي الناشــئ عــن وجــود هويــات دنيــا مختلقــة علــى حســاب الهويــة العربيــة األم،
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والثانــي ألن الجيــش بفعــل خطابــه التعبــوي ألفــراده وضباطــه وارتبــاط هــذا الخطــاب بالوطــن واألمــة بطريقــة صارمــة
ومنضبطــة يصهــر الجميــع فــي بوتقــة ســامية ويجســد فعليــا ً حالــة االندمــاج المفقــودة فــي الواقــع المؤسســاتي واالجتماعــي
المتناقــض أساســاً ،فهــذه ميــزة للجيــش فــي إطــار هــذا التمــزق بالمحافظــة علــى الوحــدة الوطنيــة فــي اإلقليــم أو القُطــر.
ومــن أشــكال تهــم “خيانــة الديمقراطيــة” التــي يُرمــى بهــا كل مــن يدافــع عــن وحــدة النســيج الوطنــي ،أن هــؤالء يروجــون لــدور
الجيــوش كبديــل لــدور الطبقــة الوســطى أو البرجوازيــة فــي أوروبــا وذلــك لتبريــر اســتيالء العســكر علــى الســلطة ،وهــذا القــول
ال يخلــو مــن جــدل ،فقــد تطرقنــا فــي مقالنــا (العــرب والجيــش عالقــة تــازم) إلــى دور الجيــش فــي عهــد محمــد علــي فــي نهضــة
مصــر وتصنيعهــا ،فاألمــر ليــس خيانـةً أو كفــرا ً بالديمقراطيــة وليــس ترويجـا ً لســلطة الجيــوش ،ولكــن الجيــوش تمتلــك وســائل
وأدوات وتنظيمـا ً وانضباطـا ً مثاليـا ً بمقاييــس العالــم الثالــث ،إذا أعــدت خطــة عمــل يمكنهــا أن تعقلــن وتنظــم الســلوك االجتماعــي
مــع األخــذ باالعتبــار أن تطبيــق التنظيــم العســكري علــى المجتمــع ليــس بالتركيــز المطبــق علــى أفــراد القــوات المســلحة للفــارق
بيــن هدفــي التطبيــق ،وهــذا ليــس مــن نظــرة فوقيــة إلــى المجتمــع ولكــن مــن لــدن االســتفادة مــن إمكانــات الوطــن للنهــوض بــه.
إن خطــة العمــل التــي نتحــدث عنهــا هنــا تنــدرج ضمــن مشــروع نهضــوي يهــدف إلــى معالجــة الســلوك الفوضــوي فــي
المجتمــع ،وفــرض تعليــم أكثــر صرامــة يقــوم علــى منهــج عقلــي تحليلــي فشــل التعليــم العــام فــي البــاد العربيــة فــي تعميمــه
وبقــي تعليمـا ً يعتمــد التلقيــن دون ارتبــاط التلقيــن بتحفيــز النقــد والتحليــل ،لذلــك فــإن مشــروعا ً مــن قبيــل عقلنــة المجتمــع وضبــط
ســلوكه بنظــام يحتــرم القواعــد التنظيميــة فــي جميــع شــؤون الحيــاة يحتــاج قــدرا ً أكبــر مــن الصرامــة ألن الــدور التاريخــي الــذي
صهــر المجتمــع الصناعــي الغربــي ضمــن بوتقــة النظــام الرأســمالي الجشــعة وبقســوة أربــاب العمــل خلقــت مــن مجتمعاتهــا
مجتمعــات تســتتند إلــى العقــل واحتــرام النظــام ،وهــذه تجربــة ال يمكــن تكرارهــا وتطبيقهــا علــى الحاضــر ،مــن هــذا الفهــم
نســتطيع االســتفادة مــن النظــام العســكري إلعــادة بنــاء المجتمــع مــع التأكيــد أننــا ال نقصــد عســكرة المجتمــع ،فليــس الهــدف تنظيم
المجتمــع ضمــن التراتبيــة العســكرية وخضــوع أفــراد المجتمــع للطاعــة المتبعــة فــي الجيــوش بيــن الرتــب األدنــى واألعلــى ،بــل
المطلــوب المحافظــة علــى مدنيــة المجتمــع ولكــن أن تســير عمليــة إعــادة البنــاء لــدى الناشــئة ضمــن المســار العســكري.
حتــى تكتمــل حلقــة البنــاء ال بــد مــن تحصيــن الجيــش وتدعيــم منظومــة القيــم والمعتقــدات لــدى عناصــره ضباطـا ً وأفــراداً ،حتــى
ال يكــون ســير العمــل فــي مشــروع إعــادة بنــاء المجتمــع منفصـاً عــن منظومــة القيــم التــي يتوخاهــا المشــروع الــذي يضطلــع بــه
الجيــش ،ومــن أهــم ركائــز هــذه القيــم والمعتقــدات ركيــزة أن الجيــش مــوكل لــه عمليــة تنهيــض المجتمــع والدولــة وأنــه شــريكٌ
وص علــى المجتمــع والدولــة ،باإلضافــة إلــى هــدف حمايــة الوطــن والدفــاع عنــه.
فــي هــذا المشــروع ال ٍ
وعــودة إلــى الديمقراطيــة التــي تتهــم الجيــوش بدمهــا ،مــن العــدل أن نســأل أولئــك :أيــن هــي الديمقراطيــة فــي بــاد لــم تشــهد
أي انقــاب عســكري أو حكــم للعســكر فيهــا بالمفهــوم الــذي يروجــون لــه؟ ففــي األردن ودول الخليــج العربــي كان الحكــم منــذ
نشــأت تلــك الــدول يقــوم علــى عائــات تحالفــت تاريخيـا ً مــع بريطانيــا ووريثتهــا الواليــات المتحــدة  -معاقــل الديمقراطيــة فــي
يحكمهــا الجيــش ،ومــع هــذا فــان الديمقراطيــة لــم تتحقــق ،وفــي دول الخليــج فــإن مصطلــح الديمقراطيــة
العالــم الغربــي  -ولــم
ْ
لــم يدخــل قواميســها بعــد .هــذا المثــال يفضــح زيــف الهجمــة علــى الجيــوش بحجــة الديمقراطيــة ،ومــن المالحــظ أن عرابــي
ديمقراطيــة التمثيــل وشــرعية صنــدوق االنتخــاب ال يعنيهــم مــن الموضــوع إال الشــكل أمــا الجوهــر حتــى لــو كان مجوفـا ً فليــس
مهمـاً ،علــى ســند مــن القــول أن الديمقراطيــة تتطــور وتنمــو كالكائــن الحــي ،وأن العجلــة حيــن تبــدأ بالــدوران لــن تتوقــف حاملــة
معهــا الغــث والســمين.
ومــن الذرائــع الرائجــة فــي تســويغ إبعــاد الجيــوش عــن السياســة ذريعــة االحتــراف ،والتفــرغ لألهــداف المنوطــة بالجيــوش
واالنكفــاء إلــى الثكنــات ،وهــذا حــق يــراد بــه باطــل لتســويغ وقــوف الجيــش علــى الحيــاد فــي أي مواجهــة مــع القــوى الملونــة فــي
إطــار حــروب الجيــل الرابــع ،بحيــث يُطلــب مــن الجيــش أن يقــف موقــف المتفــرج علــى عمليــات هــدم الدولــة وإشــاعة الفوضــى
باســم المطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة وبعناويــن ثوريــة ،علــى قاعــدة أنتــم ال عالقــة لكــم بالسياســة والصــراع السياســي.
ونتذكــر أن الحملــة الشرســة التــي تعــرض لهــا الجيــش العربــي الســوري وال يــزال بحجــة وقوفــه ضــد “أمانــي الشــعب
الســوري بالديمقراطيــة والحريــة” ،وأن يلتــزم ثكناتــه وال ينخــرط فــي السياســة .فاالحتــراف العســكري ينصــرف إلــى التدريــب
والجهوزيــة والخضــوع للقيــادة السياســية والبقــاء علــى الحيــاد فــي السياســة ،وتتغافــل الدعايــة المضــادة أن هــذا الجيــش منــذ
الحركــة التصحيحيــة أعيــد بنــاؤه علــى أســس مهنيــة وتــرك السياســة فعليـا ً وانتقــل إلــى احتــراف العمــل العســكري وقــد تجلــى
ذلــك فــي حــرب تشــرين ،ولكنــه وإن تــرك السياســة فــإن ذلــك ال يعنــي أنــه لــم يعــد جيشـا ً عقائديـا ً مسيسـاً ، ،وهــذه الســمات تثيــر
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ـر مســمو ٌم ،وطعنــةٌ فــي ظهــر الوطــن مــن أجــل أن يعتلــي
الدعايــة الراميــة لعــزل الجيــش عــن واقعــه الوطنــي والقومــي خنجـ ٌ
الســلطة شــذاذ اآلفــاق ومرتزقــة الواليــات المتحــدة أو إغــراق الوطــن فــي دوامــة العنــف العبثيــة ،ويطلــب منــا أن نصــدق أن
الديمقراطيــة تبنــى فــي ســياق الفوضــى وتخنيــث الجيــوش.
نحــن مــع أن يهتــم الجيــش بــدوره المحــدد لــه فــي الدســاتير وضمــن قاعــدة احتــكار القــوة ،وأن يخضــع للقيــادة السياســية،
وشــرطنا عليــه لالبتعــاد عــن السياســة يتــم فــي ســياق اكتمــال بنــاء المشــروع القومــي ،عندمــا يصبــح الثمــن للتدخــل فــي شــوؤننا
العربيــة باهظـا ً بحيــث ينشــأ الــردع تلقائيـاً ،حينهــا نطمئــن إلــى ســامة انكفــاء الجيــش إلــى ثكناتــه ،ويصبــح الصــراع السياســي
تحــت ســقف الوطــن وفــي حضــن األمــة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تســويق مبكــر للمليادريــر المخــرب “جــورج ســوروس” ..علــى طريقــة مصطفــى محمــود

السيد شبل
لعلــه لــم يعــد يخفــى علــى أحــد الــدور التخريبــي الــذي مارســه رجــل المــال ســليل العائلــة اليهوديــة “جــورج ســوروس” فــي
ســياق الهجمــة الربيعيــة علــى الوطــن العربــي التــي تبلــورت مــع  ،2011وذلــك عبــر عــدد مــن المنظمــات والجمعيــات التــي
تتمـ ّـول منــه ،ويأتــي علــى رأســها منظمــة المجتمــع المفتــوح  ،Open Society Foundationsكمــا مجموعــة األزمــات الدوليــة
(التــي يشــغل مديــر الجزيــرة الســابق“وضاح خنفــر” كرســيا ً فــي لجنتهــا التنفيذيــة يزاملــه عــدد مــن قــادة الكيــان الصهيونــي،
ومــن قبــل خنفــر كان “محمــد البرادعــي” عضــوا ً بهــا).
وقــد أدّت منظومــة الهيئــات المرتبطــة بســورس وأشــباهها (كمؤسســات فــورد وروكفلــر ..إلــخ) دورا ً مــن أبشــع مــا يكــون بدايـةً
مــن تغييــر أجنــدة العمــل السياســي (المعــارض!) ،وتحويلهــا ألجنــدة متصالحــة مــع اإلمبرياليــة ثــم خادمــة لهــا ،وتلويــث مفهــوم
العمــل السياســي ،أو باألحــرى الثــوري ،وتهميــش قضايــا التحــرر الوطنــي واالجتماعــي والتســخيف مــن المســاعي الوحدويــة،
واالســتعاضة عــن المطالــب النضاليــة الحقيقيــة بمطالــب غائمــة متميّعــة تتخفــى حــول مشــروعات تعنــى بالســلبيات الجزئيــة
ليــس إلصالحهــا ،وإنمــا التخاذهــا وســيلة لتهميــش الكلّيــات ،أي القضايــا القوميــة والمعيشــية الجــادة ،ثــم تمــد تلــك المؤسســات
الخيــط ،وكمــا هــو ُمبيّــت مــن البدايــة ،للعمــل علــى تحقيــق أهــداف برامــج العولمــة (والتــي ليســت فــي حقيقتهــا ســوى غربنــة
وانتصــار للرجــل الغربــي عبــر تمكينــه مــن حكــم العالــم).
كمــا تتمركــز برامــج عمــل تلــك المؤسســات حــول معــادة النــواة الصلبــة للــدول أي الجيــوش الوطنيــة ،وال تجــد غضاضــة فــي
 تقديــم المبــررات الحقوقيــة لـــ -التحالــف مــع القــوى المتطرفــة الوهابيــة القطبيــة ،وتدعــم كل مــا مــن شــأنه تســهيل التفــككالوطنــي علــى المســتويين السياســي أو االجتماعــي ،كمــا ليــس مجهــوالً الــدور الــذي مارســه ســوروس فــي وق ـ ٍ
ت ســابق فــي
إجهــاض تجــارب اقتصاديــة لــدول آســيوية عبــر التالعــب فــي البورصــات العالميــة (وقــد اســتفاض كثيــرون فــي اإلشــارة إلــى
هــذا الــدور).
أمــا الشــيء العجيــب الــذي تــم القفــز عليــه فــي ســيرة هــذا الرجــل ،هــو الــدور الــذي لعبــه كتــرس فــي ماكينــة عمــل غربيــة
اســتهدفت تفكيــك يوغوســافيا ســابقاً ،وشــملت معــه أســما ًء عــدة نذكــر منهــا ،الصهيونــي الفرنســي /برنــار هنــري ليفــي (نعــم،
هــو نفســه صاحــب الــدور التخريبــي فــي ليبيــا وســورية) واألمريكــي صاحــب الــدور الالحــق فــي تخريــب العــراق /ريتشــارد
بيــرل .وقــد تمــت مهمــة التفكيــك أوالً عبــر دعــم انفصــال كرواتيــا وســلوفينيا ثــم ثانيــا ً مــن خــال مســاندة “علــي عــزت
بيجوفيتــش” (ابــن مدرســة اإلخــوان الفكريــة بــل والتنظيميــة) ،ثــم تتالــت فصــول المؤامــرة.
وقــد تالقــى الدعــم السوروســي ،الــذي شــمل المــال وعلــى مــا يبــدو الســاح ،فــي الفصــل البوســني مــن روايــة التفكيــك
مــع أعضــاء تنظيمــات ســلفية ممولــة خليجيــا ً
ومحرضــة أمريكيــا ً توجهــت إلــى هنــاك لدعــم الحــرب ،ورفــع رايــة
ّ
الديــن ،بينمــا هــي لــم تكــن ترفــع ســواء الرايــة األمريكيــة ،بالضبــط كمــا حــدث فــي أفغانســتان خــال الثمانينيــات.
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وكانــت عواصــم غــرب أوروبــا قــد حرضــت “بيجوفيتــش”
علــى االنفصــال ،الــذي تــم بنــا ًء علــى اســتفتاء فــي آذار /مــارس
 1992شــارك فيــه البوشــناق والكــروات (وكان بيــل كلينتــون
حمامــة الســام للتوفيــق بيــن الطرفيــن!) وقاطعــه الصــرب مــن
أبنــاء البوســنة ،وكانــت النتيجــة المعروفــة لهــذا التوجــه هــو
انــدالع شــرارة الحــرب التــي يخســر فيهــا الجميــع ،ويمــوت
فيهــا الــكل ..وهــذا مــا كان إلــى أن انتهــى الوضــع بتدخــل حلــف
الناتــو فــي  1995ضــد جيــش صــرب البوســنة المدعــوم مــن
الجيــش االتحــادي ،وفــرض االنفصــال مــع تســويات.
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أمــا األعجــب (وربمــا المنطقــي؟) أن دور جــورج ســوروس قــد
ورد بالتفصيــل ،وطبع ـا ً مــع إشــادة وتهليــل وتصفيــق ،وصــل
إلــى حــد اعتبــاره “رجــل بمليــون رجــل” ،وذلــك فــي كتــاب
أحــد رمــوز عصــر أنــور الســادات باقتــدار ،وهــو “مصطفــى
محمــود” .والكتــاب هــو “اإلســام فــي خنــدق”.
وفــي الفقــرات المخصصــة لســوروس فــي الكتــاب يجتهــد
“محمــود” لكيــل المــدح لــه ،بســبب دعمــه وتمويلــه للطــرف
البوســني فــي الحــرب ،بــل ويعقــد مقارنــة عجيبــة إلظهــار
مــدى “إنســانية الرجــل ورحمتــه” فــي مقابــل الــدول ذات
ً
األغلبيــة المســلمة والتــي ال تدعــم بمــا يكفــي المشــروع األمريكــي التفكيكــي ،والــذي بــدأ أساس ـا بتحريــض “الكاثوليــك” فــي
ســلوفينيا وكرواتيــا ضــد “األرثوذوكــس” الصــرب ،وبرعايــة مــن البابــا يوحنــا بولــس (جــون بــول) الثانــي!
وهــذا يعنــي أن المتأســلمين فيمــا بعــد احتــال العــراق والذيــن قبلــوا التعــاون مــع مؤسســات ســوروس الحقوقيــة المزعومــة كانــوا
جاهزيــن لهــذا الــدور مــن وقــت ســابق ،ويعرفــون مــن هــو “ســوروس” عبــر كتابــات مصطفــى محمــود الــذي يحظــى باالهتمــام
الشــديد مــن جانبهــم ،بــل ســوروس عندهــم ،وبحســب مــا أوحــى لهــم مصطفــى محمــود ،حمامــة تبيــض ســاما ً ومحبــة علــى
البشــر ،ومثــل يُســتخدم إلحــراج الــدول المســلمة المتقاعســة عــن دعــم الجهــاد (كــذا!).
بــل واألدهــى أن مصطفــى محمــود أشــاد بتشــبيه ســوروس للمســلمين فــي البوســنة باليهــود الذيــن تعرضــوا لهجمــة نازيــة ،مؤكدا ً
وداعم ـا ً الروايــة الصهيونيــة فــي توظيــف “جرائــم النازيــة” لصالحهــم ،عبــر االدعــاء أو اإليهــام بــأن النازيــة كانــت موجهــة
ضدهــم هــم فقــط أو باألســاس ،أو أن لموتهــم فــرادة (!) ،أو أنهــم قضــوا فــي “غــرف غــاز” مزعومــة ،أو أنهــم تعرضــوا لحملــة
إبــادة ،ومضخمــة إلــى حــد الكــذب الصريــح فــي أعــداد قتالهــم فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ،ومســتخدمة كل مــا ســبق لجلــب
الدعــم لـ“إســرائيل” .بينمــا تــم تهميــش ذكــر عشــرات المالييــن مــن الــروس والصينييــن الذيــن ماتــوا خــال الحــرب العالميــة
الثانيــة علــى يــد دول المحــور.
علــى أيــة حــال ليــس فيمــا كتبــه مصطفــى محمــود مفاجــأة ،وهــو ربيــب عصــر الســادات بامتيــاز ،وقــد ركــز فــي كل كتبــه
علــى مهاجمــة كل المكاســب االجتماعيــة التــي حــاز عليهــا الشــعب فــي الخمســينيات والســتينيات ،وعــارض القطــاع العــام وذ ّم
مجانيــة التعليــم ،وأدان الصداقــة مــع الكتلــة الشــرقية ،وعــارض القوميــة العربيــة ،وحشــد كل “خرافــة” مــن أجــل اإلســاءة
لالتحــاد الســوفيتي واالشــتراكية ،وكان محمــود قــد بــدأ برنامجــه الشــهير “العلــم واإليمــان” والــذي اســتمر لمــدة  28عا ًمــا فــي
التلفزيــون الرســمي (تصـ ّـور هنــاك مــن يعتبــره معارضـاً!) ،فــي عــام االنقــاب علــى رجــال جمــال عبــد الناصــر ،أي فــي عــام
 ،1971وكان أن التقطــه الســادات للعــب هــذا الــدور ،بالتنســيق مــع عبــد المنعــم الصــاوي وزيــر إعالمــه ،بعــد أن مدحــه مدحـا ً
صريحـا ً فــي مقالــة بمجلــة روز اليوســف ،قــال فيهــا محمــود موجهـا ً كالمــه للســادات “ :أنــت زعيــم وليــس بعــدك زعيــم ،فأنــت
رجــل العلــم واإليمــان” ،وهــذا المقــال موجــود باألرشــيف ،ومؤكــد بشــهادة إبراهيــم عكاشــة ،وهــو مخــرج البرنامــج وصديــق
مصطفــى محمــود .وقــد اعتمــد البرنامــج الحقـا ً علــى تمويــل مــن أحــد رجــال األعمــال والمنتجيــن المرتبطيــن بــدول خليجيــة.
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هــذا الســرد ال يســتهدف الفضــح ،بقــدر مــا يســتهدف ،أوالً ،تعويــم معلومــة قــد تكــون غابــت أو هُمشــت ،رغــم الحيزالضخــم الذي
احتلتــه المقــاالت التــي تناولــت “ســوروس” وأدواره منــذ  ،2011ثانيـاً ،التأكيــد أن مــا يجــري اليــوم مــن لبرلــة اإلســاماويين،
إن جــاز التعبيــر ،ومبادرتهــم للتنســيق والتمـ ّـول مــن منظمــات وهيئــات غربيــة ،ليــس مفاجــأة بــل هــو أمــر مهنــدس مــن زمــن،
بــل ويحمــل بنيتــه التحتيــة الدعائيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صناعة الماضي وتخيله كمعزز ثقافي تاريخي للهويات المتخيلة (الجزء األول)

فارس سعادة
قــدم أندرســون بنديكــت ( ،)Benedict Andersonفــي كتابــه الجماعــات المتخيلــة ( ،)Imagined Communitiesاألمــم
والقوميــات علــى أنهــا جماعــات متخيلــة وإن كانــت هــذه الجماعــات تمتلــك كيان ـا ً سياســيا ً ولغ ـةً وتاريخ ـا ً مشــتركا ً أو كانــت
ـرف األمــة بأنهــا“ :جماعــة سياســية متخيلــة ،حيــث يشــمل التخيــل
ضليعـةً بالممارســة السياســية واإلنتــاج الثقافــي والتاريخــي فعـ ّ
أنهــا محــددة وســيدة أصــاً” (أندرســن  .)52 :2009إذ يُنتــج الخيــال بالمعنــى اإليجابــي شــيئّا ً ماديــا ً ملموســا ً علــى ســطح
األرض ،علــى اعتبــار أن الخيــال يقصــد بــه فكــرة مــا فــي عقــل اإلنســان أو مجموعــة مــن األفــكار التــي ال توجــد علــى أرض
الواقــع فــي البدايــة وإنمــا تتجلــى وتصبــح واقع ـا ً بعــد الممارســة العمليــة والعمــل اإلنســاني لتصبــح واقع ـا ً ملموس ـاً.
لــم يكــن أندرســون وحــده مــن كبــار منظــري القوميــة فــي الغــرب ممــن يرفضــون فكــرة تاريخانيــة القوميــة فــي التاريــخ البشــري
بــل إن غالبيــة هــؤالء المفكريــن الحداثييــن ومــا بعــد الحداثييــن رفضــوا فكــرة القوميــة كأســاس تاريخــي وثقافــي واقتصــادي
سياســي ومــن أشــهرهم كان إرنســت غيلنــر ( )Ernest Gellnerوإريــك هوبزبــاوم ( ،)Eric Hobsbawmوجميعهــم رفضــوا
فكــرة أن القوميــة هــي حقيقــة إجتماعيــة تاريخيــة أي موجــودة منــذ القــدم.
يشــترك إذا ً الكثيــر مــن منظــري القوميــة الحداثييــن فــي أن األمــم تشــكلت حديثـاً ،وبالتالــي أن فكــرة القوميــة لــم تكــن موجــودة
بالشــكل السياســي الواضــح المتجــذر سياســيا ً وثقافي ـاً ،وهــم بذلــك يصــرون علــى ربــط األمــم بالحداثــة وهــي فتــرة تاريخيــة
معينــة ارتبطــت مــع التوســع اإلمبريالــي أي أنهــا أصبحــت تحمــل خصوصيــة تاريخيــة حداثيــة محــددة (ســميث ،)36 :2012
رغــم أن التاريــخ القديــم للكثيــر مــن الشــعوب واألمــم يعكــس حقائــق أخــرى تثبــت أن الوجــود السياســي ألمــة مــا كان حاضــرا ُ
علــى كافــة المســتويات وتحديــدا ً السياســي منهــا ،فالدولــة العربيــة اإلســامية كانــت تحمــل صفــة عربيــة فــي تاريخهــا األول وقــد
ذكــر الجاحــظ فــي كتابــه “البيــان والتبييــن” أن “دولــة بنــي العبــاس أعجميــة خراســانية ،ودولــة بنــي مــروان أمويــة عربيــة”
(الجاحــظ  ،)206 :1932وبالرغــم مــن أن هنــاك مبالغــة فــي القــول بــأن قيــادة العــرب ســقطت مــع ذهــاب حكــم بنــي أميــة إال
ـر فــي تلــك الفتــرة بشــكل واضــح ،إن لــم يكــن األســاس فــي الصــراع القائــم علــى كثيــر مــن المســتويات
أن المعنــى القومــي ظاهـ ٌ
فــي تلــك الفتــرة (الــدوري .)51 :2006
إن مثــل هــذا التصــور الحداثــي لألمــم ربمــا ال يخــرج عــن المركزيــة األوروبيــة التــي ظهــرت بشــك ٍل واضــحٍ فــي الممارســات
السياســية الكولونياليــة لالســتعمار األوروبــي فــي “الشــرق” عبــر توظيفــه للمعرفــة لرســم هويــات متعــددة لــكل أرض يســيطر
عليهــا أو حتــى يتــم تغيرهــا بحســب مصلحتــه الكولونياليــة فهــو يوظــف العلــوم ألهــداف كولونياليــة كعلــم رســم الخرائــط (Abu
 ،)El- Haj 2001: 23التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بصنــع الــدول وترســيم حدودهــا وهــي تحــت الســيطرة الكولونياليــة.
ارتكــز بنــاء الــدول وترســيم حدودهــا فــي جــزء منــه علــى الســرديات التاريخيــة فــي حــاالت كثيــرة كمــا فــي فلســطين فــي فتــرة
االحتــال البريطانــي ،كمــا أوضحــت ناديــا أبــو الحــاج أن هــذا الترســيم للحــدود ورســم الخرائــط كان قائمـا ً علــى علــوم مرتبطــة
بالمؤسســة الكولونياليــة بشــكل واضــح مــن خــال عمليــة مســح فلســطين التــي اســتخدمت ســرديات معينــة وربطتهــا فيمــا بعــد
بجغرافيــا “فلســطين الجديــدة” (.)Abu El- Haj 2001: 23-26

14

إطــاق صفــة أمــة أو قوميــة علــى أي جماعــة مــن قِبــل اآلخــر أي األجنبــي أو المســتعمر ،ووضعُهــا ضمــن حــدود جغرافيــة
وسياســية مرســومة ومحــددة مــن قبــل الكولونياليــة يعطــل الكثيــر مــن الحقائــق والعوامــل التاريخية والسياســية لصالــح كولونيالي
يفــكك البنــى القائمــة والمســتقرة غالب ـا ً قبــل الفتــرة الكولونياليــة والســيطرة االســتعمارية ،التــي أعــادت إنتــاج أو أنتجــت أمم ـا ً
وقوميــات وبالتالــي دوالً جديــدة ،بحســب رؤيتهــا هــي التــي ترتبــط بمصالحهــا المفترضــة.

إذن تتطابــق الرؤيــة الغربيــة لألمــة والقوميــات مــع الممارســات
العمليــة والعلميــة أي المعرفيــة التــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل المؤسســات
الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة وعلــى رأس هــذه المؤسســات كانــت
معاهــد وكليــات علــم اآلثــار والتاريــخ فــي لنــدن وباريــس إلــى كليــات
ومعاهــد اآلثــار فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،فمــا كان منهــا إال أن
طبقــت فرضياتهــا وأســقطت رؤيتهــا المركزيــة للتاريــخ علــى أرضنــا
وبالتالــي علــى الماضــي العربــي والشــرقي مــن الصيــن إلــى الهنــد ومــن
المغــرب إلــى الخليــج العربــي وبــاد الشــام ،فتحــول ماضــي هــذه األمــم
إلــى ســرديات وروايــات متخيلــة مــن قبــل علمــاء ومغامــري أوروبــا
والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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لقــد ســيطرت الروايــات التوراتيــة علــى مخيلــة الغــرب منــذ فجــر
العصــور الوســطى وأصبحــت ســرديات مركزيــة فــي تاريــخ العالــم
وتحديــدا ً «الشــرق» لــدى األفــراد الغربييــن وفــي عقولهــم ،ومــن ثــم
أصبــح مــا يعــرف «باالستشــراق» أداة الغــرب لوصف «األخــر» أي كل
مــا هــو غيــر أوروبــي ،وأصبحــت شــعوب األراضــي الجديــدة «فئــران
تجــارب» تطبــق عليهــم نظريــات علــم اإلنســان أو «األنثروبولوجيــا»
وأصبــح تاريــخ هــذه الشــعوب ومــن بينهــا الشــعب العربــي حبــرا ً علــى
ورق علمــاء الغــرب ومنظريهــم داخــل أروقــة المعاهــد التوراتيــة
واالستشــراقية.
وتطــور
فعلــم اآلثــار كأحــد أهــم العلــوم اإلنســانية والــذي يســتمد معارفــه مــن أغلــب العلــوم اإلنســانية واإلجتماعيــة وجــد
ّ
غربيـا ً فــي القــارة األوروبيــة ،ومــن ثــم ُ
طبــق خــارج القــارة مــن قبــل الغــرب ،أي أن المنهجيــات العلميــة الخاصــة بعلــم اآلثــار
ُ
أراض بعيــدة عــن القــارة
طبقــت علــى اآلثــار الماديــة وغيــر الماديــة والتــراث المــادي وغيــر المــادي لشــعوب أخــرى وعلــى
ٍ
األوروبيــة ،وبالتالــي فقــد كانــت النتائــج تتطابــق مــع المخيلــة والمصــادر التاريخيــة للغــرب بالضــرورة ،ومثــال ذلــك هــو كمــا
ذكــر أعــاه عمليــة المســح التــي قــام بهــا مركــز صنــدوق استكشــاف فلســطين الصهيونــي وموقعــه مدينــة لنــدن ،هــذا المســح الذي
شــمل كل أرض فلســطين المحتلــة والكثيــر مــن مناطــق تقــع حاليـا ً فــي لبنــان واألردن ،وقــد أمتــد العمــل منــذ العــام  1871إلــى
غايــة  ،1877وقــد بــدأ نشــر نتائــج المســح والمعلومــات والخرائــط عــام .1881
أعتمــدت عمليــة المســح علــى معرفــة تاريخيــة مســبقة لــدى الغــرب ،أغلــب هــذه المعرفــة دينيــة الطابــع ،مأخــوذة مــن كتــاب
التــوراة وبعــض الكتابــات العبريــة القديمــة لــدى كهنــة اليهــود فــي أوروبــا ،وبعــض التأريــخ المســيحي لديهــم ،وكتــب وقصــص
الرحالــة األوروبييــن والحجــاج المســيحيين الذيــن قدمــوا إلــى “الشــرق” عمومـاً ،ولذلــك كانــت عمليــة المســح تعمــد إلــى إطــاق
أســماء علــى األشــكال الجغرافيــة والتضاريــس واآلثــار القديمــة بحســب تطابقهــا مــع الروايــات التوراتيــة شــكالً ،فبحســب شــكل
الجبــل وموقعــه وتطابقــه مــع الوصــف التوراتــي يتــم إطــاق اإلســم وهكذا...وهــذا مــا أدى إلــى ظهــور أســماء توراتيــة كثيــرة
داخــل فلســطين لــم يكــن لهــا أســاس حقيقــي قبــل عمليــة المســح.
الهيمنــة الغربيــة علــى المنطقــة العربيــة وتحديــدا ً فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر وصــوالً إلــى القــرن العشــرين وتفوقهــم
التكنولوجــي وســيطرتهم علــى المعرفــة بشــكل كبيــر فــي تلــك الفتــرة ســمح لهــم بالســيطرة علــى الماضــي ،وذلــك لتنفيــذ
مصالحهــم المســتقبلية فــي الوطــن العربــي ،ولكــن كيــف ســيطروا علــى الماضــي؟
إن صناعــة الماضــي عبــر إعــادة دراســته ممكنــة وواقعيــة ،وهــي خالف ـا ً إلعــادة إنتاجــه أو محاولــة إعــادة اإلنتــاج بحســب
المعلومــات المتوفــرة والتــي يوفرهــا علــم اآلثــار والوثائــق التاريخيــة وغيرهــا مــن علــوم مســاعدة ،إذ أن إعــادة اإلنتــاج بشــك ٍل
علمـي ٍ رصيــن تنتــج تكهنــات ونظريــات أو فرضيــات علميــة وتوقعــات حــول ماهيــة الماضــي وشــكله والكيفيــة التــي عــاش فيهــا
اإلنســان والمجتمع....إلــخ ،وقــد يتوصــل بعــض العلمــاء والباحثيــن إلــى “حقيقــة” الماضــي بشــكل دقيــق عبــر المــادة األثريــة
والوثائــق التاريخيــة ،أمــا صناعــة الماضــي بحســب مــا نقصــده هنــا فهــي صناعــة تاريــخ جديــد متخيــل مختلــق مــن خــال تحليــل
ووصــف المعلومــات األثريــة والتاريخيــة وانتقائهــا بحســب وجهــة نظــر وأيديولوجيــا معينــة ومحــددة وذلــك ألهــداف مســتقبلية
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محــددة أيض ـا ً لضمــان المصلحــة الكولونياليــة فــي منطقتنــا العربيــة فــي المســتقبل ،ولذلــك يتــم تحــدد ماهيــة الماضــي بحســب
المناهــج األثريــة والتاريخيــة المنتقــاة لكــي يتــم تحديــد شــكله -أي الماضــي -فــي المســتقبل بحيــث يتناســب هــذا الشــكل مــن
الماضــي والتاريــخ مــع المصالــح الكولونياليــة.
هــذا اإلنتــاج المعرفــي الــذي تــم إنتاجــه فــي ظــل غيــاب ســلطة الشــعوب علــى أرضهــا ونفســها ،وفــي ظــل غيــاب دور ألي
مؤسســات وطنيــة وقوميــة غالب ـا ً فــي الوطــن العربــي وغيــره مــن البلــدان التــي تعرضــت للســيطرة الكولونياليــة أي االحتــال
الغربــي عليهــا ،يضــع هــذا اإلنتــاج تحــت مجهــر النقــد والتحليــل ،خصوصـا ً أن القائميــن علــى هــذه الدراســات التاريخيــة والتــي
أصابــت كل مناحــي الحيــاة الماضيــة للشــعوب مــن حيــاة إجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة وتــراث وغيــره ،هــم فــي غالبيتهــم موظفــون
لــدى مؤسســات االحتــال األوروبــي أو أنهــم ممولــون مــن قبــل جمعيــات ومؤسســات ومعاهــد مرتبطــة بالمصالــح الكولونياليــة
وعلــى رأســها المعاهــد التوراتيــة فــي الغــرب والتــي أرســلت مئــات إن لــم يكــن آالف البعثــات البحثيــة واالستكشــافية إلــى
المشــرق العربــي تحديــداً.
أمــا عــن الكيفيــة التــي تــم فيهــا إســتخدام هــذا اإلنتــاج الكبيــر جــدا ً فــي مجــاالت اآلثــار والتاريــخ واألنثروبولوجيــا فقــد و ّجــه
نحــو تثبيــت ســرديات تاريخيــة مختلفــة بشــكل “علمــي” وخلــط الكثيــر مــن المســميات “التاريخيــة” بطابــع زمانــي ومكانــي أي
أعطاهــا “مصداقيــة” علميــة وتاريخيــة عــن طريــق ربطهــا بشــكل إعتباطــي غالبـا ً بالتضاريــس التــي كان مطلوبـا ً لهــا أن تحمــل
مســميات معينــة ،لكــي تبــرر ســردية مــا ســيتم مســتقبالً تبنيهــا كتاريــخ حقيقــي.
وللحديث بقية في الجزء الثاني...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كريمة الروبي
من يتخيل أن تنظيمات اإلســام السياســي ســوف تنتهي أو أن هناك
نيــة إلنهــاء وجودهــا فهــو واهــم بالتأكيــد ،فهــي تنظيمــات تحمــل كل
المميــزات التــي يتمناهــا الغــرب بــل ودعمهــا ومــازال يدعمهــا مــن
أجــل ذلــك ،فهــي صاحبــة أفــكار رجعيــة تعيــد المجتمعــات قرون ـا ً
وتدخــل األمــة
للــوراء ،وال تعطــي أيــة فرصــة للتقــدم والنهــوض،
ِ
فــي حــروب وصراعــات وجــدال حــول موضوعــات وقضايــا
فرعيــة لتشــغلها وتعطلهــا عــن االهتمــام بقضاياهــا األساســية فــي
االســتقالل والتحــرر والتقــدم ،كمــا أن تلــك التنظيمــات هــي –
منــذ نشــأتها  -مجــرد تابــع لالســتعمار حتــى باتــت جيشــه الــذي
يحــارب نيابــة عنــه ،لــذا فوجــود تلــك التنظيمــات ولــو بمســميات
مختلفــة – وعلــى رأســهم جماعــة األخــوان -هــو قــرار غربــي فــي
المقــام األول ،حتــى وإن عانــى الغــرب مــن بعــض ضربــات هــذه
التنظيمــات إال أنــه يســتطيع أن يســتغل نتائجهــا فــي صالحــه إن
لــم يكــن مخطط ـا ً لهــا مــن األســاس ،كمــا أن الفائــدة مــن وجودهــا
بالنســبة لــه أكبــر بكثيــر مــن مجــرد عــدة هجمــات تقــع علــى فتــرات
متباعــدة هنــا أو هنــاك.
ال شــك فــي أن وجــود داعــش ومثيالتهــا لــم يكــن بهــدف هــدم الــدول
العربيــة التــي ال ترضــى الواليــات المتحــدة عــن قادتهــا وتوجهاتهــا
وتفتيــت األمــة العربيــة فحســب ،بــل يتســع دورهــا ويصبــح أهــم
فــي اســتهداف القــوى الصاعــدة التــي تناطــح اإلمبرياليــة األمريكيــة
كروســيا والصيــن للقيــام بــذات الــدور التخريبــي وإشــغالهم وتعطيــل مشــاريعهم الراميــة إليقــاف غطرســة الغــرب الســاعي
للهيمنــة علــى العالــم.
قــد تســعى بعــض األنظمــة العربيــة إلنهــاء أي وجــود لتنظيمــات دينيــة سياســية علــى أرضهــا ،إال أنهــا تصطــدم بالقــرار الغربــي
الــذي يعطــل هــذه الجهــود ،فتلــك األنظمــة تابعــة للغــرب بصــورة أو بأخــرى وبنســب متفاوتــة أو أنهــا تخشــى المواجهــة فتخضــع
لتهديــدات ورغبــات خارجيــة بعــدم التعامــل مــع هــذه التيــارات بالشــدة والحــزم الــذي مــن شــأنه القضــاء نهائيـا ً علــى تواجدهــا،
فهــي فــي النهايــة تشــكل ورقــة ضغــط غربيــة كلمــا أرادت دولــة االنفــات مــن الهيمنــة تلقّــت ضربــة مــن هــذه التنظيمــات ســواء
بإشــعال الفتــن وإثــارة الجماهيــر أو بعمليــات إرهابيــة تضعــف ســيطرة الدولــة وتظهــر عجزهــا ،وهــو مــا ينســجم فــي النهايــة
مــع مشــروع العولمــة فــي تفكيــك الــدول المركزيــة حتــى تلــك التابعــة لإلمبرياليــة.
فــإذا كانــت منظمــات “المجتمــع المدنــي” الممولــة أجنبيـا ً هي القــوة الناعمة التي تســتعملها اإلمبرياليــة لتفكيك الــدول والمجتمعات
والحــركات الوطنيــة ،فــإن الحــركات الدينيــة ،ال ســيما العنيفــة والتكفيريــة منهــا ،هــي الجنــاح الخشــن مــن تلــك القــوة الناعمــة،
ألنهــا تعمــل علــى تقويــض الــدول ومحاربــة الجيــوش الوطنيــة ،وشــق المجتمعــات ،وإثــارة بــذور الفتــن والحــروب األهليــة
فيهــا ،واألهــم تغييــب الوعــي الجماهيــري بعيــدا ً عــن أي حــراك وطنــي أو قومــي حقيقــي.
إن قــوى االســتعمار لــن تجــد أفضــل مــن تلــك التنظيمــات لتنفيــذ أجنداتهــا وأهدافهــا ،فليــس هنــاك مــا هــو أخطــر علــى أمــة مــن
عقليــات ال تســعى للتطــور والنهــوض بــل تقــف عائقـا ً أمامهمــا ممــا يســهل الســيطرة عليهــا.
إن أكبــر دليــل علــى الرضــا الغربــي عنهــم هــو امتــاء الفضــاء اإللكترونــي بصفحاتهــم التــي تحــض علــى الكراهيــة والعنــف
مــن دون أن يتــم حظرهــا بــل تراهــا تنتشــر بشــكل كبيــر لتظهــر أفكارهــم ومواقعهــم علــى محــركات البحــث كاقتراحــات أولــى،
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بينمــا األفــكار المناهضــة للغــرب والداعيــة للعروبــة واالســتقالل والمقاومــة يتــم محاربتهــا وال يُســمح بانتشــارها وال تظهــر علــى
محــركات البحــث ويتــم حظــر صفحــات وحســابات أصحابهــا ،أليــس هــذا دعم ـا ً واضح ـا ً ال شــك فيــه لتلــك األفــكار المتطرفــة
مــن قبــل الغــرب؟
لســنا هنــا فــي حاجــة للتأكيــد علــى تبعيــة تلــك التنظيمــات للغــرب ،فالتاريــخ والحاضــر يرصــدان ويؤكــدان علــى هــذه الحقيقــة،
ولكننــا فــي حاجــة لمواجهتهــا وهــو ليــس باألمــر الهيّــن ،فهــم يمتلكــون مــن اإلمكانيــات والدعــم والمســاندة الخارجيــة مــا يجعــل
مواجهتهــم أمــرا ً صعب ـا ً ولكنــه ليــس بمســتحيل إذا أخذنــا فــي االعتبــار أننــا أصحــاب قضيــة عادلــة وفــي صالــح األغلبيــة مــن
الشــعوب المقهــورة وأن حربنــا علــى تنظيمــات اإلســام السياســي هــي جــزء مــن مواجهــة اإلمبرياليــة وأنهــا معركــة واحــدة ال
تتجــزأ .فالســعي لبنــاء مجتمــع حــر يحيــا أفــراده بأمــان ويتمتعــون بكامــل حقوقهــم ســيصطدم بالضــرورة بالغــرب وتابعيــه مــن
تنظيمــات تكفيريــة معاديــة للحيــاة.
إن قضيــة االســتقالل الوطنــي ال تنفصــل عــن الســعي لبنــاء مجتمــع يتمتــع فيــه أفــراده بحيــاة مســتقرة وســعيدة ،بــل إن هــذا هــو
صلــب وهــدف االســتقالل ،والفدائــي الحقيقــي هــو مــن يضحــي بالحيــاة التــي يحبهــا ويتمنــى أن يحياهــا ال مــن يكــره الحيــاة
ويتمنــى التخلــص منهــا ،فهــو يحــب الحيــاة ولكــن وطنــه وقضيتــه أهــم وأغلــى ،فالتضحيــة ال يمكــن أن تكــون كذلــك إن لــم تكــن
بــكل مــا هــو غــا ٍل مــن أجــل مــا هــو أغلــى ،فــإن لــم يكــن للحيــاة قيمــة فــا معنــى للتضحيــة بهــا.
أمــا مــن يتمنــون المــوت ويقبلــون عليــه حب ـا ً فيــه وهرب ـا ً مــن الحيــاة ظن ـا ً منهــم أن المــوت فــي حــد ذاتــه غايــة ،فهــم مجــرد
مرضــى ال يعرفــون معنــى الفــداء ألنهــم ال يدركــون وال يشــعرون بمعنــى الحيــاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الصفحة الثقافية :نظرة على المسرح السياسي العربي

طالب جميل
منــذ أن عــرف اإلنســان المســرح كان الهــم السياســي هاجســا ً
لــدى جميــع المســرحيين كونــه يالمــس همــوم النــاس ومشــاكلهم
وحياتهــم ،ولــم يغــب الحديــث فــي الشــأن السياســي عــن خشــبة
المســرح مطلق ـا ً علــى الرغــم مــن اختــاف مســاحة الموضــوع
وطريقــة تناولــه والرســائل المطلــوب إيصالهــا وطــرق التعبيــر
عنهــا .وعلــى مســارح اإلغريــق كان يتــم تــداول أزمــات أثينــا
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وتُطــرح مواضيــع تنتقــد
الحــرب واالســتغالل والفســاد وتدعــو إلــى الثــورة علــى ظلــم
اآللهــة والبشــر.
فــي العصــر الحديــث بــرز المســرح السياســي فــي مرحلــة
مــا بعــد الحــرب العالميــة األولــى التــي جــاءت بالتزامــن مــع
انهيــار النظــم الدينيــة والعســكرية االســتعمارية ودخــول
عصــر الصناعــة والتكنولوجيــا ،وأصبــح هــذا المســرح فنــا ً
لــه خصوصيــة ورؤيــة إخراجيــة ومــادة مغايــرة ،وأخــذ شــكالً
فنيــا ً جديــدا ً بــدأ يدخــل ميــدان التأليــف المســرحي مــن خــال
انتقــاد الشــخصيات الحاكمــة وبرامــج الحكومــات والدعــوة إلــى
نصــرة قطاعــات الشــعب الفقيــرة وبــدأ الحديــث عــن االســتعمار
والحــروب واالنتصــار لقــوى الثــورة والتغييــر ،ودعــم حــركات
التحــرر فــي بلــدان أخــرى وتعزيــز فلســفة الحريــة الرافضــة
للحــرب كــرد فعــل مباشــر ضــد الرأســمالية واالســتعمار.
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ورغــم الجــدل الكبيــر بيــن كثيـ ٍـر مــن النقــاد حــول تعريــف وفلســفة المســرح السياســي إال أنــه يمكــن اعتبــاره ببســاطة مســرحا ً
يحمــل مضمونـا ً سياســيا ً يمكــن التعبيــر عنــه بعــدة وســائل ويســعى إلــى التأثيــر اإليجابــي فــي الجماهيــر ،ويهتــم ويعايــن ويحرض
وينتقــد القضايــا اليوميــة واألحــداث السياســية بطــرق وأدوات وتعابيــر مختلفــة ،وليــس بالضــرورة أن يطــرح قضيــة سياســية
مجــردة بــل يمكــن تســييس األحــداث العاديــة واليوميــة مــن خاللــه ويمكــن أن يقــدم بشــكل تراجيــدي أو كوميــدي.
يُعــد المخــرج األلمانــي (بســكاتور) أحــد مؤسســي المســرح السياســي الحديــث فــي العالــم ورواده خــال القــرن العشــرين
وقــد ســاهم فــي تطويــر أشــكال جديــدة للمســرح المعاصــر ،وال يمكــن الحديــث عــن المســرح السياســي دون المــرور علــى
تجربتــه وآرائــه وفلســفته فــي هــذا المجــال ،والــذي أكــد أهميــة ارتبــاط المســرح السياســي بحركــة وتحــركات طبقــة العمــال
والكادحيــن والمواطنيــن العادييــن مــن أجــل إتاحــة حيــاة كريمــة تضمــن لهــم حقوقهــم المهنيــة والسياســية واالقتصاديــة ،وقــد
ركــز اهتمامــه نحــو الشــكل الفنــي للعــرض المســرحي الــذي اتســم بالمباشــرة فــي اســتعراض الظــروف التاريخيــة واالجتماعيــة
وجعــل األحــداث علــى خشــبة المســرح حقيقــة منطقيــة مرتبطــة باألحــداث التاريخيــة الماضيــة كمــا بــرع فــي اســتخدامه للتقنيــة
الحديثــة فــي المســرح حيــث كانــت وســيلة لتوســيع مجــال الحــدث وربطــه بالظــروف التاريخيــة .
عربيـا ً يمكــن الحديــث عــن المنجــز المســرحي فــي مجــال األعمــال السياســية فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ،وكان
للحــرب واحتــال فلســطين عــام  1948ولحــرب عــام  1967الــدور األكبــر فــي تحريــك قريحــة كثيــر مــن المبدعيــن والمتشــغلين
بالمســرح لتقديــم أعمــال تناقــش قضايــا سياســية تــارةً ،مــن خــال االتــكاء علــى التــراث العربــي والحكايات الشــعبية واألســاطير،
ومــن خــال ترجمــة بعــض النصــوص العالميــة المشــهورة ومحاولــة إســقاطها علــى الواقــع العربــي تــارة ً أخــرى ،أو مــن خــال
معاينــة التحــوالت السياســية واألحــداث الراهنــة وقضايــا مثــل الصــراع الطبقــي والحريــة والديمقراطيــة ،لكــن قضيــة احتــال
فلســطين وصراعنــا كعــرب مــع الصهاينــة ظلــت تحتــل المســاحة األكبــر فــي األعمــال المســرحية السياســية.
ولعــل تجربــة الكاتــب المســرحي الســوري (ســعد هللا ونــوس) تعتبــر مــن أكثــر التجــارب الالفتــة وأفضلهــا ،حيــث حــاول صناعــة
مســرح ذي هويــة عربيــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون ،وقــد اســتند فــي كثيــر مــن تجاربــه علــى التــراث والتاريــخ العربــي
وعكــس ذلــك فــي كثيــر مــن أعمالــه مثــل (الملــك هــو الملــك ،الفيــل يــا ملــك الزمــان ،مغامــرة رأس المملــوك جابــر ،حفلــة ســمر
مــن أجــل  5حزيــران).
أمــا تجربــة (مســرح الشــوك) الــذي أسســه (عمــر حجــو) فــي ســورية فكانــت تجربــة فريــدة علــى المســتوى السياســي وســاهمت
فــي إضافــة لمســة مهمــة علــى المســرح السياســي العربــي مــن خــال تقديــم أعمــال تتنــاول الهــم الوطنــي والقومــي بشــكل
كوميــدي بســيط ،رغــم اعتمادهــا فــي كثيــر مــن األحيــان علــى نجوميــة (دريــد لحــام) وقدرتــه علــى تقديــم األدوار الكوميديــة ذات
الطابــع السياســي .وبعدهــا ظهــرت (فرقــة تشــرين) الــذي أسســها (دريــد لحــام ونهــاد قلعــي) وقدمــت أعمــاالً كبيــرة بمضاميــن
سياســي ٍة مهم ـ ٍة ذاع صيتهــا مثــل (ضيعــة تشــرين ،غربــة ،كاســك يــا وطــن) كانــت تتنــاول الواقــع العربــي وهمــوم ومشــاكل
المواطــن العربــي ،وهنــا ال بــد مــن التذكيــر بــدور الشــاعر والكاتــب (محمــد الماغــوط) فــي كتابــة كثيــر مــن األعمــال السياســية
المســرحية التــي قدمــت مــن خــال (مســرح الشــوك) أو (فرقــة تشــرين).
كمــا شــكلت تجربــة (فرقــة بالليــن) للمخــرج الفلســطيني (فرانســوا أبــو ســالم) ظاهــرة متميــزة فــي عالــم المســرح السياســي
الفلســطيني مــن خــال تقديــم همــوم المواطــن الفلســطيني ومعاناتــه تحــت االحتــال الصهيونــي ،وكانــت لــه محاولــة فــي تقديــم
مســرح فلســطيني مقــاوم مــن خــال (فرقــة مســرح الحكواتــي) التــي أسســها الحق ـاً ،وفــي الجزائــر شــهدت مرحلــة مــا بعــد
االســتقالل والدة مســرحيين مرموقيــن وكتّــاب مهميــن مثــل (كاتــب ياســين) قدمــوا أعمــاالً مســرحية عبــرت عــن القضايــا
المرتبطــة بالواقــع السياســي واالجتماعــي وقضيــة التحــرر الوطنــي.
كمــا شــكلت بعــض التجــارب المســرحية فــي بعــض الــدول العربيــة عالمــة فارقــة فــي المســرح السياســي حيــث قُــدم مــن خاللهــا
ي بطابــعٍ كوميــدي ٍ تــرك أثــرا ً كبيــرا ً فــي نفــوس الجماهيــر ،ومــن هــذه التجــارب مســرح (محمــد صبحــي) فــي
مســر ٌح سياس ـ ٌ
مصــر ،ومســرح (زيــاد الرحبانــي) فــي لبنــان ،ومســرح (عبــد الحســين عبــد الرضــا) فــي الكويــت ،ومســرح (موســى حجازيــن)
فــي األردن.
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ورغــم التجــارب المســرحية الجيــدة فــي هــذا المجــال إال أن بعضهــا ذهــب باتجــاه آخــر أدى إلــى التقليــل مــن قيمــة وأهميــة المنجز
المســرحي السياســي مــن خــال تقديــم أعمــال تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى الســخرية مــن بعــض الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة
العربيــة ،والتقليــل مــن قيمــة إنجازاتهــا علــى المســتويين المحلــي والعربــي ومــن دورهــا فــي محاربــة اإلمبرياليــة والتصــدي
للمشــروع الصهيونــي ،وتضخيــم بعــض عيــوب وإخفاقــات بعــض األنظمــة العربيــة الوطنيــة والتركيــز عليهــا بشــكل ســطحي
ســاذج ،إضافــة إلــى انخــراط بعــض المســرحيين فــي تقديــم أعمــال تســخر مــن تاريخنــا وحضارتنــا كعــرب وتشــوه فكــرة الوحــدة
العربيــة وتســيء لقوميتنــا العربيــة بشــكل يســيء للثوابــت الوطنيــة وبطريقــة هدفهــا التهريــج والســخرية واإلضحــاك ،كمــا كانــت
تصــور الغــرب بصــورة مثاليــة وجميلــة تفــوق الواقــع ،ممــا أدى بشــكل او بآخــر إلــى ظهــور فئــة مــن المســرحيين العــرب الذيــن
انخرطــوا بعمليــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي مــن خــال قيامهــم بزيــارة الكيــان الصهيونــي أو (األراضــي المحتلــة) لتقديــم
أعمالهــم أو للترويــج لمشــاريعهم المســرحية مثــل هشــام يانــس ونبيــل صوالحــة مــن األردن ،والكاتــب المســرحي علــي ســالم
مــن مصــر.
لقــد تراجــع المســرح السياســي فــي الوطــن العربــي فــي الســنوات األخيــرة بشــكل ملحــوظ ،ولعــل أبــرز األســباب التــي أدت إلــى
تراجعــه هــو الرقابــة علــى النصــوص وعــدم منــح المســرحيين المســاحة الكافيــة مــن الحريــة لتقديــم أفكارهــم بحريــة ووضــوح،
والتدخــل بالنــص المســرحي بشــكل يقلــص مــن جــودة العمــل ويــؤدي إلــى تســطيحه ،ألن نجــاح العمــل المســرحي السياســي
يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى حريــة التعبيــر بطــرح القضايــا السياســية.
وألن المســرح كان دائمـا ً مدافعـا ً عــن قيــم الحــب والخيــر والكرامــة والحريــة ،وألنــه يشــكل دافعـا ً مــن دوافــع التقــدم والنهضــة
والرقــي ،فــا بــد أن يحمــل فــي طياتــه دائمـا ً رســالة االنتمــاء والتضحيــة والمقاومــة وحــب الوطــن ،وال بــد أن يكــون مناصــرا ً
لقضايــا األمــة ومدافعـا ً عــن قوميتنــا ،ومعبــرا ً عــن حالــة الرفــض لكافــة أشــكال التواطــؤ والتخــاذل مــع أعــداء األمــة.
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قصيدة العدد“ :سأظل أفخر أنني عربي” لجوزيف حرب
سأظل أفخر أنني عربي
وأخوض معركتي القديمةَ من جدي ٍد
ذر ،رفيقا ً من رفاق الزنج
قاهرا ً هُبال ،قريبا ً من أبي ٍ ّ
منتصرا ً
الغرمي والقرمطي
لسيفي
َ
َ
سهم د ُم
ومقاوما ً في األرض حكاما ً مالب ُ
ي شرطتِهم د ُم ودواة ُ قاضيهم د ُم
تاري ُخ أيديهم د ٌم وعص ُّ
ُ
أسواق باعتهم د ُم
ود ُم وسائدِهم د ُم،
ق في مجالسِهم د ُم
ق ،ك ُّل ز ٍ
مألى به ك ُّل المالع ِ
شعبي العربي أفكلما حريةٌ
دمنا تزوجها خصي
صارت
يا
بعمر الور ِد من ِ
َ
ِ
َ
_____________________
لو لم يبقَ من شعبي سوى وا ٍد
يظل ُل ناقت َي بدوي
أفخر أنني عربي
سأظ ُّل
ُ
والله لو لم يبقَ إال الوأد
إالّ
ت قا َل َّ
ٌ
ليس نبي
كاهن لال ِ
أن عبدالله َ
سأظ ُّل أفخر أنني عربي
عفان
ابن
لوكان ميراثي
َ
ٍ
خناجر قاتلي عمر وعثمان ِ
وحمزة واإلمام علي
سأظل أفخر أنني عربي
ي مسبيا
ولو أن سفيان ابنَ حر ٍ
ب ساقَ عام الهجرة المك َّ
شهره القمري
وش َّكت بنتُ عتبةَ سيفها في ِ
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سأظل أفخر أنني عربي
ق
ال ليبيا أغلى لدي من العرا ِ
ُ
العراق أعز
وال
عندي من دمشقَ
َ
ُ
ي
دمشق أحب من
وال
َ
مصر إل َّ
وأنني ولد الجزائر وابن شطآن الخليج وأسودٌ ح َجري بمكة
أبيض ح َجري على قبر المسيح
أحمر ح َجري بغزة َ،
ٌ
ٌ
متحدر منها
شاعر
غير أني
وليس
ٌ
ٌ
تونس ُ
ٌ
ُ
وأني مغربي
أرض أجدادي
السودان إال
وما
ُ
َ
لم ْ
نصير فيه
يزل رمحي الذي استقبلتُ موسى ابنَ
ٍ
محفورا ً عليه بخط كف امرأةٍ تدعى ردينةَ ،أصلي اليمني
عدوكم عنقي
والله ما لبنان إال قامتي لو حز
ُ
سيف ّ ِ
لما رس َم ْ
عالم
ت دمائي في التراب سوى خريط ِة ٍ
المحيط األطلسي
يمتد من بحر الخليجِ إلى
ِ
جوزيف حرب ()1944-2014
ابــن الجنــوب اللبنانــي ،تعلــم فــي المدرســة األنطونيــة ،درس
األدب العربــي والحقــوق فــي الجامعــة اللبنانيــة ،مــارس
التعليــم ،وعمــل فــي اإلذاعــة اللبنانيــة ،يعــد مــن أبرز الشــعراء
العــرب فــي العصــر الحديــث ،غنــت لــه فيــروز العديــد مــن
قصائــده ،حائــزا ً خــال مســيرة حياتــه جوائــز وأوســمة ،حيــث
نــال وســام االســتحقاق الســوري مــن الدرجــة الممتــازة تقديــرا ً
إلبداعاتــه والتزامــه بالخــط القومــي ،ونــال الجائــزة األولــى
لــأدب اللبنانــي مــن مجلــس العمــل اللبنانــي فــي اإلمــارات.
صدر عام  1960كتابه األول “عذارى الهياكل”.
له العديد من الدواوين الشعرية ،منها:
• شجرة األكاسيا
• مملكة الخبز والورد
• الخصر والمزمار
• السيدة البيضاء في شهوتها الكحلية
• زرتك قصب فليت ناي
• أجمل ما في األرض أن أبقى عليها
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رسم العدد

انتهى العدد
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