الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

الفوضى في حضارة الشرق
األوسط ،والحلول المحتملة

1

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

2

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

الفوضى في حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
مختارات من مرافعات القائد عبدهللا أوج آالن

منشورات لسم الترجمة العربٌة فً لجنة اإلعبلم والتنوٌر

3

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

مدخل

4

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن
ثمة حمٌمة والعة تشٌر إلى أن منطمة الشرق األوسط تشهد حربا ً عالمٌة ثالثة على
نحو خاص بها .لكن هذه الحرب تتمٌز بخاصٌات مختلفة عن األبعاد العسكرٌة والسٌاسٌة
سِر مضمونها
الكبلسٌكٌة .وإلى جانب صحة تعرٌفها بصراع الحضارات ،إال إنه ال ٌف ّ
بالشكل الصحٌح .حٌث ال ٌكشؾ النماب على نحو كاؾٍ عن أبعادها التارٌخٌة
واالجتماعٌة .كذلن ثمة ؼموض فً تحدٌد األطراؾ المعنٌة فٌها ،وفً أسالٌبها ومآربها.
ورؼم كثرة التطرق إلى المخططات والمشارٌع المتعددة فٌها ،إال إنها الحرب األكثر
عشوابٌة وافتمارا ً للتخطٌط ،وكؤنها تسٌر من تلماء نفسها ،أو كؤنها وجها ً لوجه أمام حرب
تهدؾ إلى خلك الفوضى ،ال ؼٌر.
إن مجتمع الشرق األوسط (ودوله) ٌعبِّر بكل معنى الكلمة عن ركام متكدس من
المشاكل العالمة .فالمشاكل المتنوعة المكبوتة والمتراكمة منذ الماضً الؽابر ،لد تركت
المجتمع ممطوع األنفاس .أما األنظمة المفروضة علٌه من لِ َبل النظام الرأسمالً بؽرض
إٌجاد الحلول لها ،فمد أضحت بحد ذاتها منبعا ً لخلك المشاكل .فبل الدول المعنٌة لادرة على
إٌجاد الحل ،وال هً تفسح المجال للموى الممتلكة للحل – الداخلٌة منها والخارجٌة – بؤن
تموم بدورها .إن تسمٌة المشاكل بؤنها مجرد أزمة إسبلمٌة ،هو تعبٌر خاطا للؽاٌة .حٌث
ثمة ذهنٌات سابدة تتخطى نطاق األدٌان التوحٌدٌة ،وتمتد بجذورها لتصل إلى العهد
النٌولٌتً.
سج واألنظمة االجتماعٌة التً ال ٌمكن تفسٌرها بالظاهرة
تشكلت الكثٌر من ال ُّن ُ
المومٌة .إذ تكاد كل عابلة ،ولٌس كل عشٌرة وحسب ،تتضمن اختبلطا ً وتعمٌدا ً أشبه
الهوة ُ الشاسعة بٌن المرأة والرجل اؼترابا ً حاداً ،بمدر ما تعانٌه الهوة
بمشكلة الدولة .تعانً ّ
ص ُّم والبُكم والعمٌان
الكابنة بٌن المجتمع والدولة .وكؤنه ثمة فوضى ٌعج فٌها حشر من ال ُّ
الذٌن ال ٌتفاهمون فٌما بٌنهم ،ولابعون فً لاع برج بابل ،مثلما تمول األسطورة .وكؤن تلن
األسطورة انتعشت مرة أخرى فً نفس المكان .حٌث ت َبذل ما ٌناهز السبعٌن من الموى
المومٌة جهودها ومساعٌها .لكن الخلل ٌتفالم ٌوما ً بعد ٌوم .فالصراع العربً – الٌهودي
المتبمً من أٌام الفراعنة ،لم ٌفمد من وتٌرته شٌباً .كذلن تسٌر التمشٌطات المرتبة تجاه
الكورتٌٌن (الكرد) بنفس اله ّمة والسرعة منذ أٌام الملون السومرٌٌن.
إذن ،والحال هذه ،من الضروري البحث عن جواب أكثر وضوحا ً للسإال التالً:
كٌؾ تصل المشاكل مثل هذه الحالة فً الشرق األوسط؟
ٌشكل مجتمع الشرق األوسط الخلٌة النواة لجمٌع المجتمعات .وهو ٌستمد لوته من
ماهٌته هذه .نظرٌات الخلٌة النواة دارجة على المجتمعات أٌضاً .لمد أبدى النظام
الرأسمالً لدرته على التوسع واالنتشار من ثمافة المارة األمرٌكٌة إلى أوسترالٌا
الباسٌفٌكٌة ،ومنها إلى الثمافة الهندٌة والصٌنٌة والٌابانٌة؛ ومن أفرٌمٌا إلى الثمافتٌن
الروسٌة والسٌبٌرٌة الجنوبٌة .لمد انتصر فً حرب هً ضرب من ضروب صراع
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الحضارات والثمافات .إال أن نفس النظام لم ٌستطع تحمٌك فتوحاته تلن فً منطمة الشرق
األوسط ،رؼم محاوالته العدٌدة المتعالبة منذ أعوام  .1811ولربما مر فٌها بحاالت أكثر
شحنا ً بالمشاكل من الحروب العالمٌة .حٌث ثمة عناصر تتجاوز حروب الصهر واإلذابة.
ال شن فً أن السبب األساسً لكل المصاعب المتلماة ٌنبع من النسٌج االجتماعً للمنطمة.
إن ال َملَكٌة واإللطاعٌة اللتٌن لضت علٌهما الثورة الفرنسٌة تشبهان الشارلٌة
لوضتهما وأطاحت بهما الثورة الروسٌة .لكن كلتا الثورتٌن
المٌصرٌة واإللطاعٌة التً َّ
انشؽلتا أثناء ذلن ببنى فولٌة ال نسٌج ؼابر لها .مع ذلن ،فتشخٌص تلن البنى وتفكٌكها
تض َّمن مصاعب جلٌلة .بٌد أن هاتٌن الثورتٌن لامتا فً البنى الفولٌة ،ولم تتخلصا من
االلتحام األعظمً بالنظام الرأسمالً.
ض
وناهٌن عن حل مجتمع الشرق األوسط وبنٌته الفولٌة للمشاكل ،بل انتهى فَ ْر ُ
هذه النماذج علٌه بتجذرها أكثر فؤكثر .لذا ،ال ٌتبمى من األمر سوى ضرورة الفهم الحسن
لطبٌعة صراع الحضارات .األصح من ذلن هو التساإل :ما الذي ٌبمً على حضارة
حرز النتابج المرجوة فً كافة
الشرق األوسط عمٌمة ومما ِومة عنٌدة لهذه الدرجة؟ لماذا ت ُ َ
الحضارات الشهٌرة فً العالم لدى المداخلة فٌها ،فً حٌن أن الحلول الشبٌهة تلمى الفشل
الذرٌع فً الحضارة الشرق أوسطٌة؟
ٌكمن الرد على هذه التساإالت فً حمٌمة الحضارة األم .فكٌفما ٌشبه االبنُ أ َّمه
بالضرورة – وال تشبه األ ُّم ابنَها – فالحضارات الولٌدة من الحضارة األم ،ال ٌمكنها أن
شبِّه أمها بنفسها .بل هً مرؼمة على التشبُّه بحضارتها األم من بعض النواحً بؤلل
ت َ
تمدٌر .إذا ما رجعنا ثانٌة إلى مثال الخلٌة النواة ،نجد أنه من الممكن العثور على البنى
الجٌنٌة (الوراثٌة) الموجودة فً جمٌع الخبلٌا المتكاثرة ضمن الخلٌة النواة .فً حٌن أنه
من المحال العثور على كافة جٌنات (مورثات) الخلٌة النواة فً الخلٌة المتكاثرة منها .ال
شن فً أن الممارنة المفرطة للظاهرة االجتماعٌة بالظواهر البٌولوجٌة تتضمن أخطاء
فادحة .لكنها ،مع ذلن ،تزودنا بالسهولة المتوخاة لتَفَ ُّهم االتجاهات الموجودة بشكل صحٌح.
لذا ،جلً للعٌان مدى ضرورة أن تتمرب حضارة النظام الرأسمالً بعمك وخصوصٌة
أكبر إزاء الحضارة الشرق أوسطٌة.
ٌجب النظر أوالً إلى البنٌة الذهنٌة ،لدى البدء بتحلٌل الحضارة الشرق أوسطٌة.
فنشوء وتوطد بنى األدٌان التوحٌدٌة الثبلثة فً هذه المنطمةٌ ،شكل أحد أهم حمابمها .ثمة
العدٌد من المواضٌع األساسٌة التً ٌتوجب على السوسٌولوجٌا الدٌنٌة تحلٌلها فً هذه
المنطمة .هذا ومن البلزم تحدٌد خطوط هذه المحاوالت عبر السلوكٌات األدبٌة والفنٌة
تمٌٌز أو فص ِل لٌم المجتمع
األخرى أٌضاً .عبلوة على أن رسم الخرٌطة الذهنٌة فٌها دون
ِ
النٌولٌتً – الذي ال ٌزال مإثرا ً فً المنطمة – عن ؼٌرها؛ سٌتضمن أخطاء حمٌمٌة .من
جانب آخر ،ال تزال ظواهر المذاهب والمبابل والعابلة ،حمٌمة معاشة فٌها كوحدات سفلى
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لظاهرت ًَ األمة والدٌن الملتحمت ٌَن مع السلطة .أما الموالب الذهنٌة الناجمة عن الرأسمالٌة،
فبل تجد معناها فً المنطمة إال بعد انكسارها وتحطمها.
إن تناول ودراسة جذور الموالب الذهنٌة ضمن بداٌات التارٌخ ،بل وحتى لبلها فً
التعددٌة األلوهٌة ،وفً العالم المٌثولوجً ،وخاصة ضمن نطاق العبللة مع المٌثولوجٌا
السومرٌة؛ سٌساعدنا على الفهم األمثل لخصال الذهنٌة المتداخلة فٌما بٌنها .إن ثنابٌات
المول والعمل ،المصطلح والظاهرة ،الحمٌمة والوهم ،الدٌن والحٌاة ،العلم واألٌدٌولوجٌا،
الفلسفة والدٌن ،وكذلن األخبلق والموانٌن تشهد تخالطا ً وتشابكا ً وخرابا ً وفسادا ً وال تماٌزاً
حادا ً فً راهن منطمة الشرق األوسط .حٌث تكاد جمٌع الشرابح الذهنٌة التً شهدتها
َّ
مخزنة على شكل ركام متكدس من المشاكل العالمة ،مع ما نجم عنها من تلوث.
البشرٌة
وال تتوانى البنى اللؽوٌة أٌضا ً – المدٌمة منها والحدٌثة – عن عكس الحاالت الذهنٌة
المابمة وتصوٌرها بكل ما تحتوٌه من تزمت وتصلّب .هذا وتعانً مصطلحات الممالٌن
واألوطان والمومٌات والدول ال ُم َبٌَّنة حدودها ،والمتؤسسة فً ؼضون المرن األخٌر؛ من
جهالة مر َّكزة وضٌك أفك حاد.
ثمة تزاوج مشحون بالشوابب والعٌوب بٌن عناصر الذهنٌة المعاصرة من جهة،
وعناصر ذهنٌة العصور الوسطى واألولى من الجهة الثانٌة .لذا ،فؤي لصؾ للبنى
الفٌزٌابٌة الطبٌعٌة (على الصعٌد السٌاسً واالجتماعً والمانونً وااللتصادي) ،دون
لصؾ البنى الذهنٌة فً والع الشرق األوسط؛ لن ٌُسفِر فً مضمونه إال عن ممارسات
وحشٌة لصوى للمجازر واإلرهاب والتعذٌب ،الرسمٌة منها وؼٌر الرسمٌة ،مثلما شاهدنا
ذلن فً ٌومنا الراهن.
كذلن تشٌر البنى السلطوٌة فً منطمة الشرق األوسط إلى فرولات هامة تمٌزها
عن ؼٌرها من المٌادٌن فً العالم .كما أن ظاهرت ًَ الحرب والسلطة لٌستا ألل اختبلطا ً
وتعمٌدا ً من الخصال الذهنٌة .فرؼم كونهما من ألدم المإسسات المابمة فً المنطمة ،إال أن
العبللة بٌنهما وبٌن الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة ،تعانً من انمطاع ومفارلات مذهلة.
والعبللات المتبادلة بٌنها ،منفتحة لكل أنواع الدٌماؼوجٌات والممع ،من أدلها إلى أؼلظها.
أما العمبلنٌة (المنطك) ،فهً "الربح" األلل معنى وجدوى .وفٌما ٌخص السوسٌولوجٌا
(علم االجتماع) ،فكؤنها مصمولة داخل الروابط الدٌنٌة واإلثنٌة وااللتصادٌة والطبمٌة
والسٌاسٌة للحرب والسلطة ،كظاهرة بعٌدة كل البعد عن التحلٌل والتفسٌر .من الصعب
الحصول على منظر والعً للشرق األوسط ،دون المٌام بتحلٌبلت صحٌحة للسلطة
والحرب؛ بدءا ً من كونهما مصطلح دٌنً تجرٌدي للؽاٌة ،وحتى كونهما عصا وهراوة
ؼلٌظة مسلَّطة.
تتضمن مإسسات البنى االجتماعٌة ،وبشكل خاص ظاهرة األسرة ،تشابكا ً
وتعمٌداًٌ ،ماثل ما علٌه فً ظاهرة السلطة ،بؤلل تمدٌر .فالرجل والمرأة الشرق أوسطٌٌَّن
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ٌتمٌزان بتشابن ٌستلزم بالضرورة تحلٌبلً خاصا ً بهما .وأي تحلٌل لؤلسرة والمرأة والرجل
الحاكم ،من خبلل الموالب السوسٌولوجٌة العامة ،سٌحتوي نوالص مهمة جداً .فالوالع
السٌاسً واألٌدٌولوجً واألخبللً ٌنعكس على الرجل والمرأة ،بؤكثر جوانبه لساوة
وحِ لكة .والتنالضات المابمة فً مإسسة األسرة ،لٌست ألل مرتبة من تلن التً فً مإسسة
الدولة .فاألسرة هنا أبعد من أن تكون مإسسة اجتماعٌة ،وأدنى إلى أن تكون "الثمب
األسود" للمجتمعات .إذا ما وضعنا المرأة تحت عدسة المجهر ،لربما ت َ َم ّكنّا من لراءة
جمٌع درامٌات اإلنسانٌة فٌها.
تتطلب كل من المجتمعٌة التارٌخٌة والجٌومجتمعٌة (المجتمعٌة الطبٌعٌة أو
الجٌولوجٌة) االلتراب من المنطمة ودراستها ضمن روابط دٌالٌكتٌكٌة كثٌفة للؽاٌة .فبدون
تحلٌل كل فترة (كل جزء) من فترات (أجزاء) األزمنة التارٌخٌة واألمكنة الجؽرافٌة؛ لن
ٌكون بممدورنا اإلدران الكامل لراهننا ،وال لؤلنظمة الحضارٌة برمتها .التاريخ
الالمكتوب أهم بكثير من التاريخ المكتوب .هذا وحكاٌات األمكنة ؼٌر المذكورة ،وؼٌر
والمكتوبة ،أهم بكثٌر أٌضا ً من تلن المذكورة والشهٌرة.
وبدون معالجة التخلؾ االلتصادي ضمن كافة هذه الروابط المجتمعٌة ،فإن
التحلٌل عبر المبادئ الجافة والمجدبة للنظرٌات االلتصادٌة ،لن ٌجدي نفعا ً ٌذكر.
عبلوة على أن تحلٌل الكل بعد تجزٌبه وتشرٌحه إلى ألسام صؽٌرة – والذي ٌعد
مرضا ً عاما ً ٌسود علم االجتماع – سٌن ّم عن أكثر نتابجه تض ُّمنا ً لؤلخطاء والنوالص ،لدى
إسماطه على الفعالٌات الحضارٌة للشرق األوسط ،وفً ممدمتها االلتصاد .فالتحلٌبلت
لتداول ومعالجة "السلطة والحرب" و"الذهنٌة والمجتمعٌة" بشكل
االلتصادٌة المفتمرة
ُ
متداخل ،لن تإدي سوى إلى تجذٌر الجهل واالفتمار للمعلومات أكثر .إذن ،ساطع سطوع
النهار أن البحث والتدلٌك فً منطمة الشرق األوسط ،عبر الموالب التحلٌلٌة للحضارة
الؽربٌةٌ ،حتوي أخطاء وأؼبلطا ً نظرٌة وعملٌة مهمة .والفوضى المابمة حالٌاً ،هً – لحد
ما – ثمرة لمثل هذه التوجهات.
ال ٌمكن ألحد – بعد اآلن – إنكار وجود الفوضى فً الشرق األوسط ،كموضوع
ٌكثر علٌه الجدل فً ولتنا الحالً .لكن المإسؾ فً األمر هو أنه ،ال ال ُمدَّعون بؤنهم
أصحاب المنطمة الحمٌمٌون ،وال دُعاتُها الجددٌ ،تناولونها بتحلٌبلت ذات جدوى .إنهم
ٌخافون .فالتناول الحمٌمً لوالع المنطمة ال ٌعنً فمط فتح فوهة "علبة الباندورا Pandora
 .*"Boxبل وسٌعنً أٌضا ً ضربا ً من ضروب نزول "سفٌنة نوح" على سفوح "جبل
جودي" الجدٌدة .حٌنها لن تزدهر الحٌاة إال بنسل جدٌد (سواء على الصعٌد البشري أو
األٌكولوجً) .فالحٌاة الحالٌة مرتدٌة رداء من الرٌاء واالستبدادٌ ،ؽٌطها من رأسها حتى
أخمصها .ومثلما هً ملٌبة بحٌثٌات ورواسب التمربات االستبدادٌة واالستؽبللٌة المع ِ ّمرة
منذ آالؾ السنٌن ،فإن مساماتها االجتماعٌة محتمنة بكل أنواع الدعارة والفحوش الممتدة
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فً جذورها إلى دولة الرهبان السومرٌٌن المع ِ ّمرة رسمٌا ً خمسة آالؾ عاماً .وتلتمط
أنفاسها بمشمة بالؽة ،بحٌث – وإن لم تكن مٌتة تماما ً – تكون بعٌدة كل البعد عن الحٌاة
الطبٌعٌة.
تُرى ،هل ستسفر اإلمبراطورٌات األمرٌكٌة (اإلسكندراوٌة المعاصرة – نسبة إلى
اإلسكندر الممدونً) عن تطورات تذ ّكرنا بالهٌلٌنٌة ،عبر مشارٌعها الشرق أوسطٌة
األخٌرة؟ وهل ستمدر أمرٌكا عبر تحالفها مع األرستمراطٌٌن الكرد (مدراء اإلللٌم
العرالً) ،أن تخلك مستجدات شبٌهة بتلن التً لام بها اإلسكندر بتعزٌزه للحركة الهٌلٌنٌة،
عبر تحالفاته التً أبرمها مع األرستمراطٌٌن الكرد الذٌن كانوا ٌشكلون بنٌة خاصة بذاتها
داخل اإلمبراطورٌة البرسٌة؟
األهم من ذلن ،هل من الممكن أن ٌتكرر الدور الذي لعبته األصول الكردٌة
اآلرٌة فً كونها مهد الحضارة لدى بزوغ فجر التارٌخ؟ بمعنى آخر ،هل ستلعب دورا ً
شبٌها ً لدورها السابك ،أثناء العبور إلى عصر الحضارة الدٌممراطٌة أٌضا ً فً منطمة
الشرق األوسط؟ حٌث أنها تمثل باألرجح دور األنساب الكردٌة عبر التارٌخ على نحو
"التؤثٌر واالرتكاس" من الخارج ،إزاء الحضارات المجاورة لها .هذا وشهدت تطورات
حضارٌة محدودة العدد فً أراضٌها .إذ انهمكت باألؼلب بالمماومة والصمود وحماٌة
الوجود إزاء االعتداءات والؽزوات الخارجٌة ،وذلن على أساس مماومات اإلثنٌات
(المبابل ،العشابر) ،والدخول فً تحالفات مساعدة على تحمٌك مآربها تلن .وهً ال تزال
تحافظ على ماهٌاتها هذه فً راهننا أٌضاً.
من جانب آخر ،لن ٌكون من السهل المماومة وصون الوجود وإبرام التحالفات
بؤسالٌبها المدٌمة ،تجاه الرأسمالٌة العالمٌة الشارعة فً شن حملة جدٌدة .فحتى لو أرادت
العوابل األرستمراطٌة التملٌدٌة المتواطبة أن تستمر فً هذه السٌاسة ،فالشعب لن ٌكتفً
بتلن األسالٌب المدٌمة ،بعد أن تجاوز نطاق اإلثنٌة وؼدا شعبا ً دٌممراطٌا ً (شعب النصر
 .)serkeftinوبات من الصعب أن تتحكم به هذه الموة أو تلن.
سٌكون من الوالعً أكثر بالنسبة للتحررٌٌن االجتماعٌٌن ،أن ٌروا فً عدم لدرة
الكرد – كشعب – على تؤسٌس دولة كبلسٌكٌة ُحسْنَ طالع وفرصة حسنة؛ عوضا ً عن
تمٌٌمها كخسارة .إذ ،كم هو عدد لٌم الحرٌة االجتماعٌة ،وكم هو عدد التحررٌٌن المادرٌن
على إرضاء شعوبهم بتطلعهم إلى الدولة وتمحورهم حولها؟ كل الشعوب األمرٌكٌة
البلتٌنٌة واإلفرٌمٌة واآلسٌوٌة أصبح لها دولها .فهل تمكنت من حل مشاكلها؟ وخبلفا ً
لذلن ،ألم تتثالل مشاكلها أكثر من السابك؟
المهم هنا من الناحٌة التارٌخٌة ،هو توحٌد هوٌة الشعوب المشاعٌة والدٌممراطٌة
كطراز سلوكً أساسً لها ،مع إمكانٌات وفرص العلم والتمنٌة ،ومؤسستها .إن ما تحتاج
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إلٌه شعوب الشرق األوسط فً راهننا ،هو الدٌممراطٌة ،بمدر حاجتها إلى الماء والهواء
والطعام .وأي خٌار آخر ؼٌر الدٌممراطٌة ،لن ٌمدر على تلبٌة آمال الشعوب وتؤمٌن
سعادتها ورؼدها .ولد ُج ِ ّرب ذلن طٌلة التارٌخ .إذا ما استنفر الكرد ،الذٌن ٌحتلون صدارة
هذه الشعوب ،كل خصابصهم االجتماعٌة وزمانهم التارٌخً وأراضٌهم التً أصبحت
عضوا ً استراتٌجٌا ً مهما ً إلى أبعد الحدود فً منطمة الشرق األوسط ،وإذا ما س ّخروها
لصالح بناء الحضارة الدٌممراطٌة ونجحوا؛ سٌكونون لدّموا أفضل خدمة لجوارهم،

وللبشرٌة جمعاء.

11

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

11

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

12

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

الفصل االول
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آ – إمكانٌة الفهم الصحٌح للشرق األوسط
ما هً المشكلة ،وكٌف تطورت؟
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 – 1من المهم تسلٌط الضوء بما فٌه الكفاٌة على الحلول االصطبلحٌة ،لبل
الحلول المإسساتٌةْ .
فإن لم نمدر على إعطاء تعرٌؾ صحٌح للمصطلحات التً تؽفو
وتصحو المجتمعات علٌها فً تارٌخها وحاضرها؛ فستكون المٌمة التنوٌرٌة للفرضٌات
ي مرحلة تارٌخٌة ،وأي مجتمع
المطروحة بخسة بنسبة ملحوظة .على سبٌل المثال؛ أ ُّ
سنمدر على تعرٌفه ،ما لم نمم بتحلٌل سوسٌولوجً سلٌم لمصطلح "هللا"؟ لم ٌكن عبثا ً أن
دارت أؼلب جداالت األوروبٌٌن حول الثٌولوجٌا (البلهوت  )Theodiceعلى الصعٌد
الذهنً ،لدى خروجهم من إلطاعٌة العصور الوسطى .لمد نالشوا حول الـ"ثٌو = ،"Theo
ٌعنً حول "هللا" ،لدرجة تمكنوا من خبللها اإلمسان برإوس خٌط العلم والفلسفة .لمد
عاشوا أٌضا ً مرحلة ُم َر ّكزة من اإلٌمان بـ"ثٌو" وتمدٌسه .كما لالوا – وهم على حك –
بؤنه" :ما دمنا نإمن به ونمدسه لهذه الدرجة ،فالمولؾ األصح هو أن نعرؾ معناه أٌضاً".
إنهم أبدوا الجرأة والجسارة البلزمة للنماش بؤفكار لادرة على دن دعابم الدوؼمابٌة،
واإلتٌان بما هو جدٌد.
إذن ،كان هنان البلهوت فً أساس الجداالت الفكرٌة الدابرة أثناء الخروج من
العصور الوسطى .كانت األفكار التً تواجدت حٌنها باسم العلم والفلسفة ،مرتبطة عن
كثب بالبلهوت .لكن المهم هنا هو استنباطهم النتابج البلزمة من تلن الجداالت للوصول
إلى العلم المنطمً والفلسفة المنطمٌة .أما ُمن ِ ّ
َظرو اإلسبلم ،فعوضا ً عن استخبلص النتابج
من النماشات ،لاموا بتجمٌد الفكر عبر تمدٌسهم للدوؼمابٌة .فاإلمام ؼزالً دحض الفلسفة
منذ بداٌات المرن الثانً عشر ،وأوصد أبواب االجتهاد وأحكمها ،لٌإدي بذلن إلى الضٌاع
فً ُ
ظلمات المرون الوسطى .وحتى الٌوم أٌضاً ،ما من أحد ٌتجرأ على طرح النماشات فً
هذا االتجاه .أو باألحرى ،ما من أحد لادر على إبداء هذه الكفاءة والمهارة.
بٌد أن العمك الذهنً فً المجتمعات الشرق أوسطٌةٌ ،متد حتى العصر
المٌثولوجً .ذلن أنها استخدمت مؤثورات الرهبان واألدباء السومرٌٌن – أمهر خالمً
المطورة والمعدَّلة فً األدٌان التوحٌدٌة الثبلثة .نحن نعرؾ أن
المٌثولوجٌا – بؤشكالها
َّ
َ
سٌدنا إبراهٌم هو مإسس الدٌن التوحٌدي .ولد ترعرع داخل َملكٌات "نمرود" فً السبللة
البابلٌة .فالكل ٌعرؾ أن أباه الموظؾ – الذي ال تزال ذكراه نابضة فً أورفا وهو والؾ
إلى جانب نمرود – كان حارسا ً فً مج َّمع اآللهة الملون ( ،)Panteonوأنه شهد تحوالً
ذهنٌا ً كمحصلة للفعل وردة الفعل التً مر بها.
إذن ،والحال هذه ،كٌؾ سنستطٌع فهم الدٌن اإلبراهٌمً دون معرفة مج َّمع آلهة
نمرود؟ فحتى أكفؤ األساتذة المختصٌن بعلم البلهوت ٌمولون فً هذا الصدد" :حطم إبراهٌم
األوثان بالفؤس .وؼضب نمرود ،ولال :من الذي حطمها؟ فؤجاب إبراهٌم :الوثن الكبٌر هو
الذي حطمها .فٌمول نمرود :وكٌؾ ٌحطمها وهو وثن جامد ال روح فٌه؟ فٌرد علٌه:
َأولٌس الوثن إلهاً؟" .هكذا ٌُكمِ لون سرد المصة .إن هذا المول ال ٌتضمن أٌة لٌمة أكثر من
كونه سردا ً أسطورٌاً .وبدون المٌام بالتحلٌل السوسٌولوجً للمٌثولوجٌا السومرٌة ،التً
تشكل دعامة مج ّمع آلهة نمرود ،ال ٌمكننا تعرٌؾ الثورٌة الدٌنٌة لسٌدنا إبراهٌم .وبدون
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تعرٌفها ال ٌمكننا إدران الثورات الدٌنٌة لسٌدنا موسى وسٌدنا عٌسى وسٌدنا دمحم .ورؼم
وجود هذا الكم الهابل من الجامعات وكلٌات فلسفة اإللهٌات ،ومدارس اإلمام الخطٌب،
ومإسسات الطرابك والدٌانات فً منطمة الشرق األوسط؛ إال أن أٌا ً منها ال تموم بسلون
سِحْر ٌَ ْب ُ
طل ْ
إن لامت هً بذلن .وحٌنها "ستسمط
فلسفة إلهٌاتٌة سوسٌولوجٌة .ذلن أن ال ّ
المبعة وتنكشؾ الصلعة" .وسٌتبدى أنه تتوارى ظاهرتان فً أساس فكرة اإلله الواحد ،أال
وهما :التعبٌر عن وحدة الموة فً الطبٌعة ،والزعٌم وال َملِن الهرمٌان المتنامٌان فً
المجتمع .بمعنى آخر ،وبالتطوٌر المستمر دون كلل أو ملل ألسمى معانً مفهوم المجتمع
الحاكم ،ومفهوم الطبٌعة الحاكمة المرتبط بالمفهوم األول؛ تم البلوغ إلى "هللا" ذي الصفات
سٌَّس اإلله ،وت َ َعسكر أٌضا ً بشكل
التسع والتسعٌن .لم ٌدُر الجدال فً هذا االتجاه أبداً ،بل وت َ َ
مباشر ،بظهور "حزب هللا" فً الٌوم الحاضر .مع ذلن ،ال ٌزال ٌُب َحث عنه فً كبد السماء
كخداع للوجود.
حول إلى
تُعالَج مإسسة النبوة أٌضا ً بطراز دوؼمابً فً علم البلهوت ،حٌث ت ُ َّ
سرد تجرٌدي ،وكؤنها ال عبللة لها بالتطور االجتماعً .بٌد أن تمالٌد الشامان – الشٌخ من
جانب ،ومإسسة الوزارة كسلطة تنفٌذٌة علٌا تابعة للسلطة ال َملكٌة المتنامٌة من جانب
آخر ،تطؽٌان على هذا الكٌان .تنشؤ النبوة كسبٌل حل للمشاكل المعاشة فً التطور
الحاصل بٌن كل من الدولة والهرمٌة .إنه تطور معنً بالسٌاسة ،وله أرضٌة جماهٌرٌة،
ولاعدة عملٌاتٌة على السواء .وهو ٌلعب دوره أٌضا ً فً التطورات الجارٌة بٌن الحِ كمة
والمٌادة السٌاسٌة .المهم هنا هو البحث عن مكانة النبوة فً الوالع االجتماعً ،رؼم
لدسٌتها.
ُ
ْ
عرؾ بعض الشخصٌات التارٌخٌة على نحو أفضل حماً.
ت
فمد
ذلن،
حصل
وإن
َ
وحٌنها سٌ َُّنور التارٌخ .فالسرد الدوؼمابً ٌترن هذٌن الجانبٌن فً الظلمات الداكنة .ثمة
العدٌد من المصطلحات البلهوتٌة المشابهة تموم بنفس الوظٌفة التعتٌمٌة بمعنى المداسة.
ومصطلحا "الجنة" و"جهنم" أكثر لفتا ً لؤلنظار بهذا المعنى .حٌث تمتد جذورهما حتى
المٌثولوجٌا السومرٌة .كما أن عبللتهما بتنامً المجتمع الطبمً واضحة للعٌان .فبٌنما
ٌذ ّكرنا نظام الطبمات العاملة فً أؼلب األحوال بجهنم (جهنم كلفظ هً مكان ٌسمى "هٌنوم
 "Hinomفً لبنان الٌوم ،ومعناها :المكان السًء والدنس ،مثل وادي الجثث) ،فإن مكان
عٌش الناهبٌن لفابض اإلنتاج ٌؤخذ شكل الجنة طردٌاً .على كل حال ،وبدالً من اإلكثار من
هذه األمثلة ،من المهم تنوٌرها عبر تحلٌبلت علم االجتماع.
ال ٌزال النماش على الفرق بٌن المٌثولوجٌا والدٌن معلما ً على الرؾ فً األفكار
الشرق أوسطٌة .بٌد أن المٌثولوجٌا بذاتها لم تفسَّر بعد .وٌُكت َفى بالمول بؤنها مجرد ألاوٌل
ترن جانباً؛ رؼم أن هذا الطراز التفكٌري احتل – وال ٌزال – ذاكرة
وسفسطابٌات ،لت ُ َ
المجتمعات على مر آالؾ السنٌن ،وؼدا الشكل األساسً للتفكٌر على طولها .بل وأثَّر فً
كافة األشكال الدٌنٌة واألدبٌة البلحمة له ،كسرد شعري للتعبٌر الرمزي عن الحٌاة المادٌة
ترنُ
للمجتمعات .ما من دٌن أو أدب إال واستنهل مصطلحاته من المٌثولوجٌا .أما ْ
المٌثولوجٌا جانبا ً وإهمالها باعتبارها بدعة أسطورٌة أو ملحمٌة ،فبل ٌعنً سوى حرمان
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الذات من أؼنى مصادر الثمافة .ال ٌمكن المٌام بتحلٌل سلٌم للدٌن واألدب والفن ،ما لم تُو َل
المٌمة السامٌة الحمة للمٌثولوجٌا كطراز تفكٌر خاص بمرحلة طفولة البشرٌة .نحن بحاجة
إلنعاش المٌثولوجٌا ،ال لدحضها وإنكارها.
ً
متى ،وبؤٌة أشكال كانت المٌثولوجٌا المنبع العٌن للدٌن؟ هذا أٌضا موضوع جدل
لابم بحد ذاته .فمثلما ٌمال :تتحول المٌثولوجٌا إلى دٌن ،عندما تصبح ُحكما ً عمابدٌا ً مطلماً.
انطبللا ً من ذلن ،فالتدٌن منوط باالعتراؾ بالمٌثولوجٌا كحمٌمة أكٌدة .وٌتضمن التدٌن
لٌمت ٌَن فً اتجاهٌَن :ففً المنطك ٌإدي إلى مصطلح "الفكر المطلك" ،لٌتطور بذلن فكر
المَوننة (التشرٌع) ،وٌلتحم التشرٌع اإللهً بمانون الطبٌعة تصاعدٌاً .ومن الجانب اآلخر،
ٌعٌك بروز فكرة الحركٌة الدٌالٌكتٌكٌة فً الطبٌعة والمجتمع ،حتى لبل والدتها .وهكذا
ٌفتح الطرٌك أمام الفكر المثالً بجانبه هذا.
هكذا ٌنمطع الفكر عن الظواهر أٌََّما انمطاع ،لٌطرأ علٌه بمفرده تطور ال ضابط
الفكر المثالً الوالج فً مجازفة باطنٌة ال تنضب ،الذهنٌةَ االجتماعٌةَ
له وال لاعدةٌُ .بعِد
ُ
لَدرا ً آخر عن عالَم الحمابك .وٌتحول تطور الفكر الدٌنً إلى دوؼمابٌات صلبة فً العدٌد
من المٌادٌن األساسٌة ،كالمانون والسٌاسة وااللتصاد واألخبلق والفن؛ لٌكتسب بذلن ماهٌة
تشرٌعٌة .إنه فً الحمٌمة ٌوفر السهولة الكبرى فً الشإون اإلدارٌة للطبمة الدولتٌة
المتصاعدة .فبإضفاء المٌمة المانونٌة على كل ُحكم فً الدٌن ،تكون مسؤلتا التشرٌع
والمشروعٌة لد ُحلّتا معاً .هذه التسهٌبلت اإلدارٌة التً أ ّمنها الدٌن ،هً األساس وراء
السمو به لهذه الدرجة فً العصور األولى والوسطى.
الدٌن أٌدٌولوجٌة إدارٌة مصوؼة بكل عناٌة .والطبمة الحاكمة متٌمظة دابما ً للمٌزة
التجرٌدٌة للدٌن .فً حٌن أن شرابح المجتمع السفلٌة كانت أُلنِعَت بؤنه حمٌمة والعة .كل
هذا اإلٌداع الخاص بالدٌن ،وتمثٌله بؤماكن التعبد ،والطموس والشعابر؛ منوط عن كثب
ُعرؾ وجهه الباطنً .ففً
بوظٌفة الدولة اإلدارٌة .من هنا كان حظر النماش علٌه ،كً ال ٌ َ
حال النماش علٌه ستظهر نتٌجتان :تصاعد ال َملَكٌة ،والتشرٌع الطبٌعً .وكبلهما مهمتان
ُعرؾ كٌؾ أُعلًِ من شؤن ال َملِن اإلله ،وكذلن السلطان ظل اإلله.
للؽاٌة .فحٌنها سٌ َ
شرع
وبالتالً سٌكون الخبلص من مفهوم اإلله المخٌؾ للمجتمع والمعالِب إٌاه .هذا وست ُ َ
درن المفاهٌم السابدة فً
األبواب أمام العلمٌة فٌما ٌخص الجزء المتعلك بالطبٌعة .وست ُ َ
عالَم الظواهر العلمٌة الممتدة حتى فٌزٌاء كوسموس وكوانتومٌ .كمن التفوق األوروبً فً
لٌام أوروبا بهذه التحلٌبلت البلهوتٌة المر َّكزة للؽاٌة ،لدى خروجها من العصور الوسطى.
ال شن فً أنه ال ٌمكن ربط التطور الفكري بمفرده بالجداالت المتعلمة بالبلهوت .لكن ،ال
ٌمكن ألبواب الفكر العصري أن تُفت َح ،دون ذلن أٌضاً .فلوال جداالات المذهبٌَن
الدومٌنٌكً والفرنسٌسكً الدابرة طٌلة المرون الثانً عشر والثالث عشر والرابع عشر؛
لما كان للنهضة – بطبٌعة الحال – أن تتطور بسهولة.
أَؼلَمت طبمة رجاالت العلم أبوابها أمام النماش فً منطمة الشرق األوسط فً هذه
المرون الثبلثة بالضبط ،وفرضت الدوؼمابٌة الصلبة على المجتمع ،باتهامها تلن النماشات
بالخروج عن الدٌن .ولاد هذا التٌار ،الذي ؼذّته تمالٌد السلطة بكثرة ،إلى انتزاع الؽرب
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للرٌادة من حضارة الشرق األوسط ،ألول مرة فً التارٌخ .إن المرن الخامس عشر هو
لرن االنفكان واالنفصال األكبرٌ .كمن االختبلؾ فً التوجه البلهوتً وراء هذا التماٌز
واالنفصال ،الذي سٌتعمك تدرٌجٌا ً بٌن الشرق والؽرب .فً الحمٌمة ،لمد لطع الفكر
الفلسفً أشواطا ً ملحوظة فً المرون التاسع والعاشر والحادي عشر والثانً عشر فً
منطمة الشرق األوسط .فً حٌن أن الؽرب التصر حٌنذان على ترجمة المؤثورات ونملها.
كان التفوق الفكري ولتبذ فً الشرق األوسط بكل تؤكٌد .فمذهب المعتزلة اتخذ من
العمبلنٌة والمنطك أساسا ً فً صراعه ضد الدوؼمابٌة .فـ"ابن الرشد" هو أعظم فبلسفة
المرن الثانً عشر .كذلن أمثال "منصور الحبلج" و"السحر وردي" البارزٌن فً فلسفة
التصوؾ اإلسبلمً ،كانوا دافعوا عن أفكارهم ،ودفعوا حٌاتهم ثمنا ً لها .لكن الضؽوطات
الممعٌة المتزاٌدة فً نهاٌات المرن الثانً عشر ،ستحدد اللون والطابع الذي سٌطؽى على
الشرق األوسط حتى ٌومنا الحالً.
ال ٌمكن االستخفاؾ بنصٌب الدوؼمابٌة الدٌنٌة فً هزل األدب ووهنه .فبٌنما كان
بممدور األدب إحراز أشواط عظمى من التطور ارتباطا ً بالمصدر المٌثولوجً؛ لام الحظر
حرم اإلنسانٌة من أؼنى مواردها.
ذاته بتجفٌؾ هذا المٌدان أٌضاً .إن "الحرام" والحظر ّ
أما أوروبا ،فمد بدأت بإبراز أولى كبلسٌكٌاتها فً هذه األعوام .وأُس ِم َ
طت اآلداب إلى
مستوى ابتكار المصابد وتنظٌمها بشؤن السبلطٌن وسرد حكاٌاتهم وإؼدالهم بالمدٌح والثناء
المطول .الجانب المإسؾ والمإلم فً األمر ،هو أن الؽربٌٌن وضعوا أٌادٌهم فً راهننا
على مسؤلة تحوٌل الوالع الدٌنً والمٌثولوجً للشرق األوسط إلى آداب ،واستحوذوا
علٌها .فحتى مسؤلة كٌفٌة المٌام باآلداب وتكوٌنها ،هً مشكلة حمٌمٌة بحد ذاتها.

ال ٌمكن تمدٌم شرح علمً لمإسسات البنٌة الفولٌة وفً ممدمتها الهوٌة
اإلٌدٌولوجٌة لجمٌع الحضارات دون تحلٌل مٌثولوجٌا اإلٌدٌولوجٌة السومرٌة،
وهنا ٌكمن سبب عدم إمكانٌة التخلً عنها ،وإذا لم نحلل األصل ال ٌمكن ان نصل
إلى نتٌجة سلٌمة بتحلٌل اللمٌط "المسخ" .فمن خبلل االنطبلق من األصل ٌمكننا
تعرٌؾ نتاجه الذي تعرض للتحول أو الببلدة أو المسخ ،وهكذا ٌصعب إٌجاد
األصل بالسٌر وفك الطرٌك المعاكس ،وطرٌك كهذا ملًء باألفخاخ وٌدفعنا إلى
الخطؤ ،وعالم الفلسفة واآلداب ملًء باألمثلة التً تعرضت للتحول والمسخ بدون
حدود وكؤن األصول ؼٌر موجودة أو ٌجري نسٌانها أو لٌس هنان حتى حاجة إلى
تحلٌلها .إن هذا الوضع وخٌم جدا ً على صعٌد تارٌخ األدٌان ،فكل األدٌان الكبٌرة
تعود بجذورها إلى مصدر المٌثولوجٌا السومرٌة ورؼم ذلن تكٌل الشتابم لهذه
اإلٌدٌولوجٌة وتتنكر لها وبذلن تكون لد ارتكبت تحرٌفا ً إٌدٌولوجٌا ً فظٌعا ً.
لمد تم تمدٌم هذه التحرٌفات والتمدٌسات التارٌخٌة كسلعة إٌدٌولوجٌة تحت
اسم أوامر إلهٌة ،ولد تحممت أرباح ؼٌر مستحمة من خبللها ،وبهذا المعنى ٌمكننا
التحدث عن أكبر استؽبلل إٌدٌولوجً فً التارٌخ.
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ثبت أن السومرٌٌن أخذوا إٌدٌولوجٌتهم واختلسوها من إٌدٌولوجٌة العصر
النٌولٌثً بشكل مجزأ ،والشًء الهام هنا هو تمٌٌم الصراع بٌن اإلٌدٌولوجٌات
بطرٌمة صحٌحة ووالعٌة .إذ ال ٌوجد أي نظام إال ولد أخذ من األنظمة األخرى
وأعطاها .ومهمة المإرخ هً المٌام بإظهار الوالع والحمٌمة ،فمن الذي أخذ م َمن..؟
و ماذا أخذ..؟ وكٌؾ وألي هدؾ..؟ وكٌؾ جرى استخدامه؟ .وأن ٌحاول الوصول
إلى أجوبة صحٌحة لهذه األسبلة األساسٌة ،إذ ٌصعب جدا ً المول بؤن هذا لد حدث
عند تدوٌن التارٌخ بشكل كاؾٍ وأن تارٌخ اإلٌدٌولوجٌات لد وصل إلى التعبٌر
العلمً البلزم ،فالمهمة األساسٌة لعلم التارٌخ هً المٌام بواجبه ضمن هذا اإلطار
ألهمٌته العظٌمة .وحتى نتمكن من تعرٌؾ مٌبلد الحضارة اإللطاعٌة ٌجب إعطاء
األولوٌة لئلطار اإلٌدٌولوجً ،وٌفهم من هذا التمٌٌم المصٌر أن ذلن ٌصبح أمرا ً
صحٌحا ً ،فااللتزام بهذه األولوٌة فً هذا الموضوع المعمد ٌمدنا بتسهٌبلت كبٌرة
فً التطبٌك وااللتزام باألسلوب الصحٌح.
إن صدى أسماء هللا وموسى وعٌسى ودمحم فً آذان الذٌن ٌصؽون لنداء
العصور الوسطى فً التارٌخٌ ،شترط تحلٌل نوعٌة الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة لهذه
المصطلحات ،ما هو هللا ..؟ ما معنى موسى وعٌسى ودمحم الذٌن كانوا من أعظم
األنبٌاء المرسلٌن؟ .وما هً األمور التً واجهوها باإللناع فً المنطك االجتماعً؟
إن شرح التارٌخ دون إدران معانً بعض األسماء والمصطلحات ،كان ومازال
األسلوب المتبع حتى اآلن .فالجنان التً ٌتم العٌش فٌها باسم الدٌن تإكد أن
التحلٌبلت وإن تم إجراإها فهً ما تزال نالصة ،وتعبر عن أن العمل لم ٌجر وفك
متطلباته ،وبدون إجراء ذلن فإننا لن نستطٌع تحمٌك أي تمدم فً موضوع العلمانٌة
التً هً لضٌة كبٌرة فً كثٌر من الدول ،واألحداث الوخٌمة الكثٌرة تإكد صحة
هذا الطرح ،وهذا هو السبب الذي ٌدفعنا إلى التحدث عن مرحلة التنوٌر
 Renaissanceفً الشرق األوسط.
كً ال نمع فً التكرار علٌنا التوضٌح ،إذ كانت اإلٌدٌولوجٌة االجتماعٌة
الموجودة فً التشكٌبلت االجتماعٌة العشابرٌة األولى  Klanتستند إلى لوة ذات
معنى كالروحانٌة والتابوٌة ذات الطابع الممدس على األؼلب ،والتً كان من
الصعب فهمها لكنها تعتمد على لوة ( مانا )  Mana gucuمحسوسة ،وكانت
الموة والطالة التً تظهر عن تحول المجتمع إلى والع ،موجه هام إلٌجاد معنى له،
إال أن العملٌة البدابٌة لم تستطع شرح ذلن إال بتصورات روحانٌة تابوٌة ،والوالع
الذي ظهر كان هاما ً جدا ً ألنه أصبح الشرط المطلك لبلرتباط بالحٌاة و ٌمكن
الشعور بذلن .لكن كان ٌجب أن تمر آالؾ السنٌن لٌتم شرح ذلن بطرٌمة علمٌة.
فؤسهل طرٌمة للتطور فً المرحلة الطفولٌة لئلنسان هً االعتماد بكل كابن وكؤنه
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حً وله عواطؾ وشعور ،تماما ً كما ٌفكر وٌحلم األطفال .وكان المجتمع البدابً
األول ٌملن عملٌة وروحا ً كالطفل حٌث ٌرى علم النفس تشابها ً كبٌرا ً بٌن المجتمع
األول والطفل ،وتمكن علم الوراثة وعلم االجتماع من إٌضاح عدة نماط فً هذا
المجال ،وٌمكننا فهم خلك اإلٌدٌولوجٌة العشابرٌة " " Klanللمفهوم الروحانً
والتابوي وكٌؾ تم تحوٌل الوالع االجتماعً إلى مصطلح وهوٌة مثل الكابنات
الحٌة.
لمد أصبح الطوطم رمزا ً لهوٌة العشٌرة (  ،) Klanوهوٌة الطوطم هً رمز
الشعور المعنوي والعملً للمجتمع الذي ٌحس بموتها ،وهً بمولع مسودة المعبد
واإلله التً ستتطور فٌما بعد ،ألن المبٌلة تجد لوة فً الطوطم وتشعرها بوجودها،
وكما ال ٌمكن للكابن إال أن ٌكون له أسم فإن المبٌلة أٌضا ً ٌجب أن ٌكون لها
تسمٌة ،وهو مصطلح متشابن أكثر من أن ٌكون مجرد تسمٌة ألنه ٌتناسب مع
تعرٌؾ كل شًء .فالطوطم فً األصل هو التعبٌر عن ظاهرة اجتماعٌة ،وهو
كنٌته ،واحترام الطوطم أو االلتزام به ٌعنً احترام أعضاء العشٌرة والتزامهم
ببعضهم وبؤنفسهم ،وبذلن ٌكون الدٌن البدابً هو التعبٌر اإلٌدٌولوجً األساسً
للمجتمع ،وتتم تموٌة المجتمع الذي ٌنتمً إلٌه والسمو به عندما تكتسب األشٌاء
والحٌوانات صفة الحصانة والمدسٌة ،فاإلٌدٌولوجٌة فً هوٌة الطوطم هً الموة
التً تولؾ المجتمع على لدمٌه .والشن أن التجارب و الخبرات المكتسبة للـ Klan
ى كمٌم ضمنٌة تظهر على
)) التً تواصل حٌاتها فً ظروؾ لاسٌة ،تكتسب معن ً
شكل لدسٌة تابوٌة "  " Tabuفآالم وأفراح وصعوبات وجهود الماضً كلها تكمن
فً كٌان الطوطم ،أي أنه ٌعبر عن كل ماضً المجتمع وآماله المستمبلٌة ،وحسب
هذا التعرٌؾ فإن مٌبلد الدٌن كان كتصور معنوي للمبٌلة ،وكتشكل إٌدٌولوجً
أولً ٌمثل التجربة األولى لتشكل الذهنٌة والروحٌة .أي أن الدٌن هو أول شكل
النعكاس الكٌان المادي للمجتمع على الساحة المعنوٌة ،وٌنبع احتبلله فً الصدارة
ألطول مدة فً تارٌخ المجتمعات من الخاصٌة التً ذكرناها سابما ً.
إن مصطلح الدٌن اإللهً هو نمط أكثر تطورا ً من مفهوم الدٌن الطوطمً،
وتتناسب المفزة إلى المصطلح اإللهً مع والع اجتماعً أكثر تطوراً .لمد حول
المجتمع الذي توسع وازداد لوة وثمة بنفسه ،التعبٌر الرمزي والمصطلحً إلى
شكل هوٌة" الرب " ،وع َبر عن كل شًء أكتسبه بمصطلح "الرب" هذا المصطلح
الذي ٌعنً كل ما ناله المجتمع من الطبٌعة ومن تجاربه خبلل تطوره ،ثم أصبح
كابناً ،وتم تحمٌله كل لوة الطبٌعة والمجتمع .بمعنى أنه مصطلح أو تصور
مصطنع .إذا تفحصنا صفات هذا المصطلح أكثر فإننا سنجد فٌه جمٌع أسرار
الطبٌعة ولوانٌنها وشعور المجتمع األولً تجاهها .لمد لامت الفلسفة بشرح الطبٌعة
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فٌما بعد و بشكل منفصل عن الفكر الدٌنً إال أن العبللات المابمة بٌنهما مهمة،
ألن مصطلحات اإلله هً شروحات للطبٌعة والمجتمع .لمد رأت الفلسفة أن نمط
التفكٌر اإللهً هو نمط محدود ؼٌر مستمر ،وال ٌناسب فهما ً مجتمعٌا ً تجاوز
مرحلة الطفولة ،مع العلم أن ذلن التفكٌر اإللهً ٌرتبط بمرحلة الطفولة للمجتمع.
وإن الكٌان العام للطبٌعة الذي تم رده إلى " هللا " سٌحمل معان جدٌدة مع تطور
وتماٌز المجتمع ،كما أن لوة المجتمع العامة والجهات المتنفذة فٌه ستكسب لوة من
خبلل تممصها باإلله والتارٌخ ،فاإلله ٌكبر ألنه لن ٌتم االكتفاء بالتعبٌر العام
للطبٌعة عن طرٌك تعرٌؾ محصلة لواه ،و بالتالً فبلبد من امتبلن هوٌته الجدٌدة
كموة اجتماعٌة علٌا متماٌزة.
إنه انعكاس لجمٌع الموى الطبٌعٌة واالجتماعٌة ،وجمٌع األشٌاء والولابع
كالتراب والنباتات والحٌوانات واألشجار والمٌاه والرٌاح والسحاب والمناخ ،التً
اكتسبت أهمٌة فً مجتمع العصر النٌولٌثً والتً كانت مرتبطة بروابط ال ٌمكن
التخلً عنها فً اإلنتاج والحٌاة ،دخل فً البناء الدٌنً للعصر النٌولٌثً ،حٌث تم
تؤلٌه كل هذه الولابع ألنها ظواهر حاسمة فً حٌاة المجتمع واالجتماعٌة ،فاآللهة
أصبحت ملموسة أكثر وأصبحت رموزا ً وأشٌا ًء تعبر عن الحاجة ،وكؤنه أول علم
كان ٌظهر بنمط هذا التفكٌر ،وبشكل أدق بدأ مٌبلد العلوم اإللهٌة ،ونظراً ألن
مرحلة الطوطم كانت محدودة جدا ً فهً ال تتجاوز شكل عبادة بسٌطة فً
اإلٌدٌولوجٌة فً ولت لم تتطور فٌه المٌثولوجٌا بعد ،حٌث ستتكون العلوم اإللهٌة
فٌما بعد ،لمد كان والع الدٌن اإللهً الصدٌك لئلنسان فً العصر النٌولٌثً ٌعكس
الصفات األساسٌة لذلن المجتمع ،طبٌعة المجتمع ؼٌر المتصارعة واالستفادة من
الطبٌعة جعلت إمكانٌات الجنة متوفرة ممارنة بالوحشٌة المدٌمة ،مما دفع إلى تمثٌل
اآللهة برموز معطاءة وصدٌمة لئلنسان دابماً ،فهً متداخلة مع البشر ألنها متداخلة
مع الظواهر التً تمثل المجتمع .واألهم من ذلن أن كل اآللهة كانت على شكل
نساء ،ألن المرأة كانت الموة األساسٌة التً بدأت بالثورة الزراعٌة فً العصر
النٌولٌثً ،باإلضافة إلى أنها تملن لوة اإلنجاب للنسل البشري ،وكذلن كانت اآللهة
فً عصر السومرٌٌن والمصرٌٌن والهنود تنسب إلى المرأة أٌضاً ،ولم ٌذكر
الجانب الذكوري إال بعد مرحلة بعٌدة .وكانت جمٌع الهٌاكل التً صنعت فً
العصر النٌولٌثً على شكل امرأة ولم ٌكن هنان هٌاكل ذكورٌة إال نادراً ،وكان
اإلله واإلنسان متداخبلً ولم ٌكن لد تطور بعد مفهوم إلهً منمطع عن اإلنسان
ومختلؾ عنه ولذلن لم ٌكن لد تطور والع دٌنً هكذا أٌضاً ،وكانت كل اآللهة
الكبٌرة المعروفة كعشتار وإنانة وإسٌس ودٌمٌتر وكٌببل وإندرا من هذه المرحلة،
فدٌن هذا العصر ٌشكل تعبٌرا ً إٌدٌولوجٌا ً للمبٌلة والوحدات المتطورة فً المجتمع.
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وكان لكل لبٌلة آلهة تزداد حسب العوامل األساسٌة التً تلعب دورا ً فً حٌاتها.
وٌتم فهم اآللهة والتوصل إلٌها حسب درجة الشعور معها بالموة األساسٌة وتولع
ضررها وفابدتها ،وٌتم تسٌٌر نمط التفكٌر ونظام المصطلحات بتعبٌرات اآللهة
وٌصنؾ ذلن حسب درجة اإللهة.
علٌنا أال نستغرب من تألٌه " الموة الساحرة للمصطلحات" ،ألن هذه المراحل هً مراحل
الظهور .وكل مصطلح جدٌد هً إمكانٌة جدٌدة وإله جدٌد بنفس الولت ،التأثٌر الحاسم
لألم فً اإلنتاج ولدرتها على اإلنجاب أدى إلى ان تكتسب أهمٌة خارلة مما فتح الطرٌك
إلى عصر اإللهات (اآللهة اإلناث) ألن المرأة تكتشف وتخترع كثٌراً .واالحتمال الكبٌر
هو أن المرأة هً التً كشفت النباتات المفٌدة واألشجار المثمرة ولامت بتروٌض
الحٌوانات وعملت فً األرض وبنت البٌت وغذت األطفال واخترعت الطاحونة الٌدوٌة
األولى وربما العربة األولى ،إي أن عصر اإللهة األنثى ٌأتً بعد هذه التطورات المذهلة
.لٌرمز إلى الدور العظٌم لها

وأن السومرٌٌن كانوا أول مثال للمجتمع الطبمً الذي ورث هذه الثمافة.
والدور الممٌز للكهنة فً اإلٌدٌولوجٌة السومرٌة كان مذهبلً ،وبتعبٌر آخر؛ إن
سبك المٌبلد اإلٌدٌولوجً واضح ،وٌعتبر الكهنة مركز تكوٌن المجتمع الطبمً
والمٌادة اإلٌدٌولوجٌة له ،وٌعتبر المعبد أول مركز للطبمٌة وإدارتها ،ثم تتطور
وأنماط العبادة المرافمة لها كالهوٌة االجتماعٌة الجدٌدة .حٌث اإلٌدٌولوجٌات
أضحى المجتمع الطبمً مثاالً وتم تحوٌله إلى مصطلح ٌخطو إلى األمام وٌسمو
إلى السماء وٌتحول إلى نظام كالنظام السماوي .فالكاهن عرؾ معنى اإلنتاج الكبٌر
جٌدا ً عند خلمه للمجتمع الطبمً ،وشعر بضرورة تحوٌل النظام الذي خلك إنتاجا
ؼزٌرا ً إلى إٌدٌولوجٌا ووسٌلة للوصول إلى آلهته ،وإن على الهوٌات اإللهٌة
الجدٌدة أن تتحول إلى مصطلح بكل لدسٌتها ،وأن تجلس على عرشها .وٌتم بناء
الزلورات لتستمر اآللهة فً أعلى طوابمها وتفتح أبواب الطوابك الدنٌا لعباده
.

إن النماش حول ما إذا كان االلتصاد هو األول أم اإلٌدٌولوجٌةٌ ،تطلب
مساءلة دلٌمة فً المثال السومري ،فجمٌع المإشرات تثبت أن المعابد كممر للكهنة
هً مركز اإلنتاج المادي واإلبداع المعنوي ولد تشكلت الحضارة والدولة والمدٌنة
على هذا األساس ،وال ٌوجد أي مثال ٌشٌر إلى أن اإلنتاج لد حمك نفسه لبل أن
ٌكون الكاهن مركزا ً للمعبد ،وبهذا ٌتؤكد ما ٌلً  :إن الموة اإلٌدٌولوجٌة للمجتمع
وآلهته ودٌنه هً مإسسات ال ٌمكن لئلنتاج أن ٌتخلى عنها ،وهذا الشًء مإكد فً
مرحلة المٌبلد على األلل .وإن عدم الحاجة للنمط األول ال ٌعنً أن األدوار لد
انتهت ،وإنما تركت مكانها ألشكال جدٌدة ،وشخصٌة آلهة سومر ذات الشخصٌة
األم تعتبر استمرارا ً للنٌولٌثٌة ،ولهذا فهً ال زالت تؤخذ شكل اإلنسان ولرٌبة منه
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تؤكل وتشرب وتتزوج كاإلنسان ،وشكلها كالمرأة أو الرجل وتحمك التوازن بٌنهما
ولكن الصراع والمنافسة تحتدم تدرٌجٌا ً.
ٌتزامن طرد آدم و حواء من الجنة وجعلهم خدما ً مع مرحلة انمسام المجتمع
إلى طبمات ،حٌث ٌجري تماٌز جدي بٌن البشر ،إذ تم خلك العبٌد كخدم من جدٌد
فً الولت الذي تم فٌه جعل اآللهة السومرٌٌن خبلّلٌن .إن التناحر والخلك فً
مثٌولوجٌات أنكً وننهارساغ وإنانة ٌعبران عن تراجع الدور الخبلّق للمرأة إلى
المرتبة الثانٌة بعد أن كان متصدرا ً فً الماضً .هذا من جهة ،ومن جهة ثانٌة فمد
رمزت هذه المثٌولوجٌات إلى تشكل اإلنسان العبد والخادم ،ولد لعب هذا الدور
التصوري للكهنة السومرٌٌن دورا ً فً ثنابٌة الرب ـ العبد التً جاءت فٌما بعد،
ورؼم أن إثبات هذه المسؤلة هام جداً ،فمد تهربت جمٌع الكتب الدٌنٌة من ذلن،
لحاجتها الماسة لعدم الكشؾ عن وجهها الحمٌمً وعن سرٌة مصالحها ،إن
تصورات المجتمع السومري للهوٌات اإللهٌة هً انعكاس جدٌد للموى الطبٌعٌة
واالجتماعٌة وكؤنها تمولع لها ،وإلى جانب البعد الطبٌعً نرى بروزاً للبعد
االجتماعً ،فالثمة بالمرأة بدأ ٌخؾ ،ونرى أن التطور على صعٌد فصل اإلنسان
العبد والخادم ٌؤخذ بالبروز ،والموة السٌاسٌة المتزاٌدة للمجتمع تدفع ببعض اآللهة
إلى مزٌد من الحدة ،وبعض الهوٌات تتعرض للزوال أو تتعرض لتؽٌٌر كبٌر فً
شك لها .لمد أدت لوة المونارشٌة المطلمة فً عصر بابل إلى تصاعد اإلله ماردوخ.
وت ُ ْ
ظ ِهر هذه المرحلة األخٌرة للمٌثولوجٌا السومرٌة الوصول إلى عتبة ظهور
األدٌان التوحٌدٌة.
لمد تصاعدت حروب اآللهة فً المٌثولوجٌا بعد توحد لبابل الصحراء ذات
األصول السامٌة والتً اكتسبت لوة حٌاتها الروتٌنٌة واألبوٌة مع الحضارة
السومرٌة .وتحول اإلرث المبلً األبوي الصحراوي إلى استبداد وملكٌة مطلمة بعد
أن وصل إلى الموة السٌاسٌة ،وتمت إزالة آثار سومر والمرأة لتتجسد مفاهٌم تمالٌد
المبابل الصحراوٌة فً شخص حمورابً وتشكل جذور الملكٌة التً تمول "أنا
المانون" .إن ازدٌاد التنالضات داخل المبابل وفٌما بٌنها ستإدي إلى معارضة على
شكل النبً إبراهٌم ،ضد الموة السٌاسٌة المركزٌة التً شحنت نفسها باهلل ،وستإدي
النبوة إلى انفصال جذري فً والع الدٌن السومري ،لٌتم العبور إلى مفهوم إنسانً
مضاد لمرحلة اإلله ذو المبلمح اإلنسانٌة بحٌث ال ٌمكن فٌه أن ٌصبح اإلنسان
إلها ً.
ً
ً
ٌتطلب مضمون هذا المفهوم تحلٌبل هاما .ففٌه فكرة عدم تؤلٌه اإلنسان
والتمرد واتخاذ المولؾ ضد عبادة الملن ـ الرب وأخرج اإلله من احتمال أن ٌكون
على شكل إنسان من جهة ،وكل ذلن أدى إلى الدخول فً نظام أكثر مرونة على
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شكل وكٌل له مرسل إلى نظام المبٌلة من جهة أخرى .لمد تممصت الهوٌات اإللهٌة
التً كانت على شكل اإلنسان والصدٌك له فً العصر النٌولٌثً ،بنمط التماٌز على
شكل اإلله ـ العبد الخادم فً الحضارة العبودٌة ،وأصبح إلها ً حاكما ً لهاراً شدٌد
العماب ،ونشهد تحوالً مصطلحٌا ً جدٌاً ،وطبعا ً فمد احتلت الموة السٌاسٌة للمجتمع
الطبمً مركزها ،واكتسبت المٌثولوجٌا صفات وتحلٌبلت جدٌدة على هذا األساس.
لمد خطى االنفصال المبلً وأشكال المماومة اإلٌدٌولوجٌة خطوة إلى األمام،
وبرزت الهوٌة اإللهٌة التً توزع الرحمة والمنمذة والسٌما لصالح الطبمة
المضطهدَة والمرٌبة للمستؽلٌن على عكس اإلله ـ الملن .هذا هو إرث النبً إبراهٌم
فً األساس ،أي ال ٌمكن لئلنسان أن ٌكون إلهاً ،لكن ٌمكنه أن ٌكون رسوالً أو
وكٌبلً للرب ،فاآللهة ال تمهر وتعالب فمط بل إنها رحٌمة ومنمذة أٌضاً .لكنها تعالب
عندما ٌكون الذنب كبٌرا ً ،مع العلم أنه بإمكان اإلنسان أن ٌعبد هللا و ٌحصل على
المؽفرة ،هذا هو جوهر األدٌان التوحٌدٌة الذي ٌعبر عن تجرٌد على مستوى
الطبٌعة والموة االجتماعٌة .وٌعتبر هذا انطبللة مضادة لمفهوم الدٌن العبودي الذي
ٌتخذ عبادة اإلله ـ الملن مركزا ً له ،وهو على شكل ؼطاء إٌدٌولوجً لمستوى
النضال الطبمً واالجتماعً لتلن المرحلة ،ومهما كانت هذه االنطبللة لد بدأت من
المٌثولوجٌة العبودٌة السومرٌة ودٌنها ،فان الجانب المضاد بدأ ٌظهر بالتدرٌج،
لٌتضمن مولفا ً جذرٌا ً مضادا ً لحضارة الرق ،ولذلن فإن ظهور األدٌان التوحٌدٌة
التً رفضت إلها ً على شكل إنسان ،تمثل رٌادة إٌدٌولوجٌة ضد العبودٌة.
إن مصطلح التوحٌد منفتح على الكونٌة ،وٌمٌل إلى تمزٌك الخناق المبلً
فً كل لحظة ،ألن المبابل تحتاج إلى االتحاد ،واإلله الواحد سوؾ ٌجمعها ،لذا
ستضطر المبابل ذات الوضع المتشابه إلى تجاوز المبلٌة المدٌمة وطوطمها
وأصنامها التً تحول دون اتحادها ،وإلى مفهوم اإلله المنمذ والرحٌم الذي ٌرمز
إلى وحدة الجمٌع فً مرحلة تطور بعد أن عانى الجمٌع من آالم اإلله الملن ،وأخذ
هذا المفهوم ٌسمو مع ازدٌاد التنالضات والحاجة لبلتحاد ،وتم جعله الوحٌد الواحد
الذي ال مثٌل له بإعطابه صفات جدٌدة .وفً الولت الذي تم فٌه التعبٌر فً
الماضً عن كل خاصٌة بإله ،فإن جمٌع الصفات تمثلت فً اإلله الواحد فً الدٌن
الجدٌد .وإن صفات هللا الـ  99ـ لد وجدت معنى وصدى لها فً تمالٌد ولوانٌن
الحضارة السومرٌة على شكل " " ME
إن التجدٌد الذي أحدثه موسى للدٌن التوحٌدي كان على شكل سلخ المبابل
العبرٌة بشكل رادٌكالً عن مفاهٌم المبٌلة المدٌمة ،وجعل الدٌن لومٌا ً للموم الواحد،
وٌمثل "ٌاهوفا" كإله لومً لمرحلة متمدمة من خبلل بنٌته التً جعلت المبابل
العبرٌة مرتبطة به وملتزمة بالوصاٌا العشرة التً أوحى بها فً البداٌة .كما ٌملن
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صفة تحررٌة ،كتعبٌر عن مناهضة الفراعنة المصرٌٌن ،وكان ٌتم تصور هوٌة
إٌدٌولوجٌة تساعد على توحٌد المبابل المناهضة للملكٌة المطلمة فً بابل ومصر،
وكان التؤثٌر والتؤثٌر المضاد متداخبلن ألن الصراع لابم ضد مركزٌن لوٌٌن
للعبودٌة ،مع وجود الحاجة الدابمة لهما أٌضاً ،ولاموا بدمج الخبرة التً اكتسبوها
من كبل المركزٌن مع مزاٌاهم ،إلعطاء شكل ألٌدٌولوجٌة جدٌدة ،وتكمن هذه
اإلٌدٌولوجٌة فً األساس التارٌخً للوالع العبري أو اإلسرابٌلً ،إن مناهضة الرق
واالفتمار إلى الموة البلزمة للتخلص منه ،لد أجبر العبرانٌٌن على التجدٌد الدابم
عبر تارٌخهم ،وذلن ٌمثل مسارا ً فً التطور الحضاري.
كان عٌسى لطبا ً مضادا ً رؼم خروجه إلى المٌدان من تمالٌد ٌهوذا ،فمثلما
نشؤ إبراهٌم ضد تمالٌد النمرودٌٌن البابلٌٌن ثم توجه إلى دٌن مناهض له ،فإن
عٌسى ٌعبر عن االنفصال عن ٌهودٌة الكهنة الرسمٌة التً ابتعدت عن عالم
الفمراء ،وتكاملت مع روما العبودٌة ،وإن مولعه هذا لد دفعه الختراق نظام األلوام
بنفس الولت .لمد شكل بناء روما ـ التً أسست نظاما ً كونٌا ً ـ أرضٌة مادٌة ولعبت
دورا ً ملموسا ً فً هذا األمر ،مما دفع الطبمات العلٌا لؤللوام والمبابل للتطلع إلى
المتواطا مع روما وتملٌدها ،لتضطر الشرابح الفمٌرة إلى البحث عن حل
لمشاكلها ،أي أن هنان أرضٌة على شكل أممٌة ،حٌث ٌظهر عٌسى على شكل
ضمٌر عالم العبودٌة فً اإلمبراطورٌة ،كما هو حال االشتراكٌٌن الذٌن ظهروا
بنظرٌة تعبر عن مصالح طبمة العمال ضد الرأسمالٌة.
إن عٌسى ٌعبر عن تمرد إٌدٌولوجً واجتماعً ضد النظام العبودي على
األرجح ،فً الولت الذي لم ٌختزل فٌه بعد مفهوم اإلله الثبلثً إلى مستوى إله
واحد ،وٌحمل تؤثٌر السومرٌٌن والمصرٌٌن المدامى وحتى العصر النٌولٌثً ،بهذا
الشكل فمط ٌمكن أن ٌتجاوز "ٌهوا" كإله للموم ،فالكهنة الٌهود كانوا لد أؼلموا هذا
الباب منذ ولت بعٌد .إن دٌن عٌسى هو دٌن إنماذ ،إذ كانت العبودٌة الرومانٌة
تمارس الممع ضد وجدان اإلنسانٌة إلى درجة اكتسب فٌها اإلٌمان بالمسٌح" المنمذ
" المنتظر دوما ً أرضٌة إٌدٌولوجٌة لبل والدته ،وكانت مسؤلة مجٌبه حٌة دابماً .لمد
كانت مصادر وأرضٌة األدٌان الثبلثة فً الشرق األوسط تجتمع فً بوتمة واحدة
فً المدس ،فمد كان اإلرث الٌهودي متجذراً ،كما كان اإلرث الهلٌنً لد خلك
شرٌحة اجتماعٌة لومٌة بٌن الٌهود واإلؼرٌك ،وأما التمالٌد الزرادشتٌة البرسٌة فمد
نثرت بذورها منذ المدٌم فً هذه الساحة ،والمرحلة هً مرحلة الطرق الصوفٌة
تماماً ،وهً حركة وجدانٌة منذ بداٌتها ،أما النظام الكونً لروما فمد شكل ضؽطا ً
على النظام الكونً للمسحولٌن ،فبٌنما لامت روما بتمزٌك النظام المبلً والملكٌات
الصؽٌرة وربطتها بنفسها ،لكنها بمٌت كتبلً إنسانٌة كبٌرة فً عالمها الخاص ،بدأت
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البشرٌة تبحث عن صاحبها الجدٌد وربها الجدٌد ،وهوٌة عٌسى تنحدر من هذا
األساس ،إذ أن مواهبه الشخصٌة ال تشكل أهمٌة كبٌرة فتطلعات المرحلة إلى والدة
المسٌح ترفعه إلى مرتبة المتحدث باسمها ،وهذه االنطبللة اإلٌدٌولوجٌة التً
سمٌت بالمسٌحٌة واكتسبت صفة كونٌة ستضم روما من داخلها لتكون الضمٌر
اإلنسانً الجدٌد ضد البلوجدانٌة الكبٌرة .وربما ٌتطور حزب بشري كونً ألول
مرة ،وهذا الحزب سٌنجح بفتح روما من الداخل بعد  311سنة ،وما جرى كان
ثورة بٌضاء ،وبشكل أصح فمد خلمت الحضارة اإللطاعٌة نتٌجة لمسٌرة التطور،
وتحولت حرب المعتمدات التً استمرت فً البداٌة ،إلى تماٌز اجتماعً ثم إلى لوة
سٌاسٌة بعد ذلن.
كانت روما لد شهدت تؽٌرات هامة بصٌؽتها الحضارٌة بعد إعبلن
المسٌحٌة دٌنا ً رسمٌا ً فً عام  325م .وتم االنسحاب إلى الرٌؾ فً الولت الذي
كانت تنهار فٌه المدن العبودٌة ،وبدأت تتشكل المإسسات التً تتضمن روابط
عبودٌة أكثر مرونة كنمط جدٌد للعبللات اإلنسانٌة ،فالثورة التً شهدتها الزراعة
ال تعنً الرجوع إلى العصر النٌولٌثً ،وحٌاة اإلنسانٌة التً ارتمت على أساس
تمنٌة الحدٌد هً عبارة عن تشكل حضاري جدٌد ٌحمك مزٌداً من ترابط اإلنسان
بالحٌاة ،وكان ملون روما لد تخلوا عن صفة الملن ـ الرب فً المراحل األخٌرة،
وال شن أن الدعاٌة للدٌن التوحٌدي الذي ٌرفض أن ٌكون فٌه اإلنسان إلها ً لد لعبت
دورا ً هاما ً فً ذلن ،وصعد اإلله إلى السماء األبعد تحت ستار من المفاهٌم الدٌنٌة
والفلسفٌة بهدؾ تضٌٌك مكان الحاكم واإلمبراطور المطلك ،ألن اإلنسان ٌكون
حرا ً بمدر ما ٌبتعد اإلله عنه.
كان الصوفٌون واألدرٌون ٌلجإون إلى مصطلح هللا الذي كان صدٌما ً
لئلنسان فً العصر النٌولٌثً .بٌنما كان ٌتم التعامل مع اإلله الرسمً من الجانب
اآلخر .إن مفهوم "أنا الحك" لد توحد مع هللا ،إذاً أنا هللا" هو لجوء الطبمة السفلٌة
المسحولة بشكل ؼٌر رسمً إلى تمالٌدها الدٌنٌة المدٌمة ضد التمثٌل السٌاسً
الرسمً .وبدالً من اإلله الؽرٌب عن اإلنسان الذي ٌحكمه وٌعالبه ،ظهر مفهوم
توحٌد الذات مع هللا الذي ابتدأ بعٌسى الذي جعل من نفسه "ابن هللا" واستمر بعد
ذلن وهذا فً حمٌمته ٌمثل أحد الطرق الصوفٌة ،لكن هذا المفهوم لد تؽٌر تحت
تؤثٌر فلسفة أرسطو وأفبلطون .وٌبمى الشًء المهم هنا هو تحمٌك تحرر محدود
عن طرٌك تمهٌد الطرٌك أمام حضارة ذات مستوى أعلى ،وذلن بنمل كل مٌول
الفمراء إلى بوتمة واحدة بنمط عالمً فً شخص عٌسى.
ً
ومن المإكد أن المسٌحٌة لد لعبت دورا ً تارٌخٌا فً تشكل الحضارة
اإللطاعٌة وفتحت طرٌما ً عمٌما ً فً مصٌر البشرٌة على صعٌد األخبلق والعمابد،
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وأعدت العصور الوسطى عن طرٌك تمدٌم تضحٌات كبٌرة ،لاومت وعانت كثٌراً
فً سبٌل تجاوز العصر العبودي .لمد بمٌت المسٌحٌة بعٌدة عن لؽة السٌاسة
والعنؾ فترة طوٌلة ،وتحركت على أساس تٌار إٌدٌولوجً بريء ،ولعبت حٌاة
الكنٌسة والدٌر التً كانت مستندة إلى الروح الجماعٌة والعذاب نفس دور أنظمة
معابد الكهنة السومرٌٌن التً ولدت العبودٌة .وما لبث أن بدأ المجتمع الجدٌد
بالتشكل فً هذه البنى والمدارس ،وتعد الحٌاة البدٌلة نفسها للسلطة .وكانت
الكنابس واألدٌرة أماكن لتعلٌم إدارة المجتمع أكثر من كونها أماكن للعبادة ،وهً
استمرارٌة للنمط السومري ،كما وأنهم لد تؤثروا ببل شن بروما ألنهم كانوا
ٌعٌشون تحت سٌادتها ،لمد فمدوا براءتهم وحسن نٌتهم التً كانت فً البداٌة وباتوا
ٌتشبهون بروما .فالتؤثٌر والتؤثر جرى بشكل متبادل والناتج كان تركٌبة مختلطة.
ونجد تطور حركة مشابهة لحركة عٌسى فً الممر الشرلً للحضارة
العبودٌة فً شخصٌة "مانً" الذي ٌنتمً إلى مٌزوبوتامٌا ،ومن المعروؾ أنه لد
لطع شوطا ً ال بؤس به ،إذ كان ٌرٌد الوصول إلى تركٌبة متمدمة لثمافات المسٌحٌة
والزرادشتٌة والهلٌنٌة ،ولو استطاعت الحركة اإلٌدٌولوجٌة لمانً التً ظهرت فً
عهد طبمة الكهنة األعٌان الساسانٌة المتخلفة فً عام  216م تجاوز حركة الكهنة
المتخلفٌن ،ربما انعكست اإلمبراطورٌة الساسانٌة بتؤثٌراتها على روما أٌضاً .لمد
كان بإمكان الحركة المانوٌة تشكٌل تٌار مشابه لحركة التنوٌر األوروبٌة بشكل
متمٌز عن العمابد واألدٌان التوحٌدٌة ،وربما فتح ذلن األبواب أمام خطوة حضارٌة
من طراز أوروبا مبكرا ً فً الشرق األوسط ،ولكن المٌبلد المبكر ،وتمالٌد الدولة
العبودٌة الموٌة ،والرجعٌة المتمثلة فً الكهنة الٌهود ،وتعنت الكهنة الزرادشتٌٌن
الرسمٌٌن ،لم تفسح المجال أمامها ،ولضوا على فرصة تحولها إلى سلطة،
ومارسوا ضدها أسالٌب ال ترحم فهذا التصلب اإلٌدٌولوجً فً اإلمبراطورٌة
لضى على إمكانٌات صمودها أمام البٌزنطٌنٌٌن واإلسبلم الذي ظهر فٌما بعد.
فالبنٌة اإلٌدٌولوجٌة المتخلفة لد جعلت ألوى إمبراطورٌة فً حالة ال حول لها وال
لوة ،وتركتها تتفسخ بنفسها لمدر الموت بعد تلمً عدة ضربات موجعة.
نرى أن للهوٌات اإلٌدٌولوجٌة التً تشكلت فً أحضان العبودٌة دوراً
محرضا ً على محاربة النظام ،وٌحمل العصٌان الفكري والوجدانً على النظام
لعب دورا ً رٌادٌاً ،وٌزداد احتمال خلمه للجدٌد كلما توسعت لاعدته الجماهٌرٌة.
فاألنظمة التً واجهت الحروب الرٌادٌة إما أنها لد انهارت أو أنها أجرت تحوالً
فٌها ،لكن اإلسبلم ٌظهر لبل أن تتمكن المسٌحٌة من تنظٌؾ كل ترسبات النظام
العبودي .فربما أن المسٌحٌة وحدها لم تكن كافٌة ،ألن التحوالت الجذرٌة تحتاج
إلى لٌادة إٌدٌولوجٌة وعملٌة جذرٌة .واإلسبلم دٌن توحٌدي مثل المسٌحٌة ولكنه
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جاء بشكل متؤخر ،وبتؤثٌر من الكهنة ذوي الجذور النسطورٌة وتحت تؤثٌر المبابل
الٌهودٌة ،لٌشكل انفجارا ً كبٌرا ً للعرب البدو ،وخلك آخر رسول بشخص دمحم لٌلعب
دور أحد أهم وأكبر عظماء التارٌخ.
إن ت حلٌل اإلٌدٌولوجٌة اإلسبلمٌة ٌملن أهمٌة لٌس فمط من ناحٌة المعنى
التارٌخً ،بل من زاوٌة تحلٌل المجتمعات اإلسبلمٌة فً ٌومنا .ولم ٌتم فهم
الشخصٌة التً خلمها اإلسبلم بعد ،حٌث ٌتم شرحه كدٌن نجح فً الممارسة ذات
الطابع العسكري على األؼلب ،ولكن الجانب اإلٌدٌولوجً والهوٌة االجتماعٌة
الزالت فً الظبلم ،ومهما كانت االدعاءات العكسٌة فإن اإلسبلم الزال لؽزاً من
حٌث الدٌن والسٌاسة ،ولم ٌجر تحلٌل وجهه الداخلً بعد ،فالجوانب المظلمة
والمضٌبة الزالت متداخلة كثٌراً ،وحما ً تؤتً حمٌمة آخر الرسل لتواكب نهاٌة عصر
األدٌان التوحٌدٌة من حٌث المعنى ،وبعكس االدعاءات فإن النوعٌة الدٌنٌة
والتوحٌدٌة له ،تشكل ؼطا ًء إٌدٌولوجٌا ً واهٌاً ،بٌنما الجانب العسكري والسٌاسً
هو الذي ٌؤخذ شكبلً ملموسا ً لوالع اإلسبلم.
فاإلسبلم هو إٌدٌولوجٌة المرحلة الثالثة من تحول المٌثولوجٌا السومرٌة
وٌمتلن خصابص عدة متدرجة .لمد بمٌت محاوالت تممص المٌثولوجٌا المذكورة
ومرحلة الدٌانتٌن اللتٌن أدتا إلى هوٌة مختلفة ،محدودة رؼم الجهود الكبٌرة التً
بذلها سٌدنا دمحم ،ولكن ال ٌمكن إنكار نجاحه فً تحمٌك تحوالت ال ٌمكن
استصؽارها.
إن متابعة الدٌن التوحٌدي كرابد إٌدٌولوجً لعصر اإللطاع ومصطلح هللا
وتحلٌل معناه االجتماعًٌ ،كتسب أهمٌة بممدار المرحلة التً ظهر فٌها .وٌجب
تفكٌن التحجر األسمنتً واستخدام الخامات بطرٌمة صحٌحة من أجل تنوٌر الشرق
األوسط وتحمٌك المٌبلد الجدٌد.

28

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

ب ـ اإلسبلم ـ الموة الثورٌة فً العصر اإللطاعً
اإلسبلم هو أحد المواضٌع األساسٌة للنماشات فً التطورات العملٌة
والنظرٌة على صعٌد التارٌخ والحاضر .وٌعود سبب ذلن إلى عدم تحلٌل الوالع
الذي عبر عنه اإلسبلم وعدم وضع هوٌة إٌدٌولوجٌة بدٌلة كافٌة ،أو عدم لٌامه
بتحوٌله البلزم مع تحول العصر ،وال ٌمكن المول أن اإلسبلم لد وجد المعنى
الكافً عند ظهوره ،إن النبً دمحم أعلن نضاله الذي أحاول فهمه عن لرب "ضد
الجهل" ،والجهل الذي لصده هو إٌدٌولوجٌة المبلٌة األبوٌة وهذه مسؤلة هامة جداً،
ففً الولت الذي طور فٌه موسى الدٌن التوحٌدي لٌوحد المبابل العبرٌة ،حاول
النبً دمحم حلها ،وما هذه إال محاولة لتجاوز المجتمع المبلً ،ألن المبابلٌة كانت
العامل األساسً الذي ٌعٌك التحضر والموة .لمد كانت فً الكعبة هوٌات إٌدٌولوجٌة
مختلفة تتمثل بـ  361صنما ً صؽٌراً ،ومن ثبلثة أو أربعة كبٌرة ،ولم ٌكن من
الممكن إحراز أي تمدم دون تجاوز هذا الوالع الذي رمى بثمله على الذهنٌة .أما
الوالع اآلخر فهو الهام؛ إذ أن مكة كانت مركزاً تجارٌا ً هاما ً وحتى أن وجود
المدٌنة كان مرتبطا ً بالتجارة .وٌمكننا المول أنه كما كانت الحضارة المصرٌة
والسومرٌة مدٌنتٌن لهبة النٌل ودجلة والفرات فإن اإلسبلم كان هبة التجارة التً
كان مركزها مكة فً شبه الجزٌرة العربٌة .واإلرث العبري هو ثمار تجارة
تطورت بٌن المراكز الحضارٌة فً األساس ،وعندما نؤخذ بعٌن االعتبار الهٌمنة
الٌهودٌة على التجارة والتموٌل العالمً ٌمكننا فهم دور التجارة العظٌم فً التطور
الحضاري بشكل أفضل.
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ٌشكل الدور الحضاري للتجارة والتوتر البدابً للتعصب المبلً األرضٌة
االجتماعٌة المادٌة األساسٌة فً انطبللة سٌدنا دمحم ،ففً الولت الذي كان فٌه أحد
األطراؾ ٌضؽط من اجل التحضر والتمدم كان اآلخر ٌلعب دوراً معاكساً ،وٌنحدر
إلى التخلؾ والتعفن عبر الصراع المبلً المستمر .فكان سٌدنا دمحم ٌدرن أهمٌة
المراكز الحضارٌة الكبرى الثبلث :ففً الشمال كانت روما الشرلٌة المزدهرة
حٌث النهضة البٌزنطٌة ،وفً الشرق كان الساسانٌون األلوٌاء ،أما فً أفرٌمٌا
الشرلٌة فكانت ببلد الحبشة التً كانت مصدرا ً ال ٌنضب لئللهام .لمد سافر دمحم
كثٌرا ً مع الموافل التجارٌة بٌن مكة و ببلد الشام والمدس ،وتعلم خبللها أموراً جمة
من الكهنة المسٌحٌٌن وال سٌما اآلشورٌٌن ـ النسطورٌٌن ،وكانت المبابل الٌهودٌة
بجواره ،حٌث تعرؾ على عمٌدة هذا المبابل "ٌهوا" عن كثب ،وكان الصاببون
ذوي الجذور الحنفٌة ٌمومون بالدعاٌة للدٌن التوحٌدي كطرق صوفٌة وأدرٌة حتى
فً مكة ،وكما تؤثر عٌسى بطرابك األسٌنٌٌن ،فإن دمحم تؤثر بالحنفٌٌن .ولم ٌكن
صعبا ً سماعه بمصطلحات الزرادشتٌة فً تمالٌد وأعراؾ الكهنة الساسانٌٌن .إن
المسٌحٌة والٌهودٌة والزرادشتٌة هً بمثابة اإلٌدٌولوجٌة الرسمٌة فً ظهور سٌدنا
دمحم ،فثبلثتها هوٌات إٌدٌولوجٌة وصلت إلى درجة الهٌمنة ،وكانت آلهة الكعبة
الموجودة إلى جانبه تمثل الهوٌات المعنوٌة المشروعة للمبابل .وأدى الحصار
اإلٌدٌولوجً من األطراؾ األربعة إلى الترابه من االتجاه الحنفً الصوفً .وهكذا
فان اتجاهه الذي سٌتشكل هو تٌار ٌعترؾ باهلل "أدرٌاً ،والذي كان له مثٌل فً
جؽرافٌة الشرق األوسط منذ المرن الخامس لبل المٌبلد بشكل واسع .إن األدرٌة
هو اسم كان ٌطلك على الطرٌمة التً تمر بحرٌة الوجدان ،وتعد انفصاالً صؽٌراً
عن الدٌن واإلٌدٌولوجٌة العبودٌة.
كانت المرحلة التارٌخٌة مرحلة انتمالٌة تسارع فٌها تحول العبودٌة إلى
إلطاعٌة بنفس طرٌمة تحول اإللطاعٌة األوروبٌة إلى رأسمالٌة ،وكانت المبابل
العربٌة الصحراوٌة تعٌش على تمالٌد االستٌبلء على الحضارات الزاهرة المجاورة
فً مراحلها الضعٌفة عن طرٌك االختبار والتجربة حٌث كانوا ماهرٌن فً ذلن،
وكانت المبابل السامٌة المادمة من نفس الجذور لد اتجهت بموجات نحو مراكز
الحضارة السومرٌة والمصرٌة بهدؾ النهب أحٌانا ً وللعمل كؤنصاؾ عبٌد فً
أحاٌٌن أخرى ،وكان األكادٌون المثال األول فً سومر ،وتوجهت المبابل العبرٌة
ذات األصول السامٌة إلى مصر ،وكان العرب "بمعنى جمٌل" السامٌون أٌضا ً
على وشن المٌام بحملة تارٌخٌة حٌث كانت هذه هً اللحظة التً لال فٌها التارٌخ
"سر تنتصر".
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إن تحلٌل مصطلح "هللا" الذي لام به سٌدنا دمحم كان أكبر حملة تارٌخٌة
عظٌمة باسمه ،حٌث أن هذه المشكلة كانت بمثابة المفل ،ورؼم أن تحدٌد األرضٌة
المادٌة ٌتمتع بؤهمٌة كبٌرة إال أن األصعب فً ذلن هو تحلٌل المصطلح
اإلٌدٌولوجً األساسً أي "هللا " ،وال توجد لٌمة علمٌة كبٌرة لمحاوالت تعرٌؾ
هللا من لبل التٌارات البلهوتٌة والفلسفٌة ،ولم ٌتم إجراء التحلٌل االجتماعً
للمصطلح بعد.
إن " أل" = الروح هو إله تعود جذوره إلى السامٌة ،وهو مصطلح إله
رؼم المعطٌات المحدودة الموجودة بٌن أٌدٌنا .وأعتمد أنه تصور بمعنى "إله
السماء العالً" ولد طورته المبابل بعد مرحلة الدٌن الطوطمً وتحت تؤثٌر
الحضارة على األؼلب ،وٌلفظ ذلن فً جمٌع أنحاء شبه الجزٌرة العربٌة بشكل
مختلؾ وبلهجات مختلفة ،وٌمكن أن ٌكون لد تم تحوٌله إلى مصطلح كهوٌة
إٌدٌولوجٌة أسا سٌة بشكل ٌوازي "المبٌلة = الشٌخ" و "الطبٌعة = أل" ،وإن التفكٌر
به كمالن شامل للنظام الطبٌعً ٌتزامن مع تطور المبابل ،وكما هو الشٌخ صاحب
المبٌلة فإن صاحب الطبٌعة هو أل "هللا" ،إن الشٌخ هو فً مولع الزعٌم السٌاسً
والمعنوي للمبٌلة فً الولت نفسه ،إذ تكمن لوة المبٌلة وتعاظمها فً مسإولٌات
ولوة الشٌخ ،إنه شكل بدابً من الملكٌة ،والتفكٌر الناجم عن هذا الوضع لدى
الشٌخ أسفر عن تنصٌب نفسه على رأس المبٌلة ،أي أنه صاحبها ،وهكذا ٌكون هللا
فوق الطبٌعة كلها وصاحبها ،لمد تطور كبل المفهومٌن وأولٌا األهمٌة ،وبذلن فمد
تم وضع "أل " ممابل " العالً" ،وفً المرحلة التً تحررت فٌها المبٌلة من الخنوع
واالرتباط الكلً بشروط الطبٌعة ،وحصلت على ممومات العٌش الحر واآلمن،
ومع حدوث التماٌز تشكلت العبللات الفولٌة والتحتٌة ،ومثلما لعب الصاحب العالً
دور المهٌمن فانه فً نفس المرحلة ضعفت العمابد الطوطمٌة ،وبتشابه مماثل
حدث االنفصال فً الطبٌعة إلى أرض وسماء ،مع تصورهم أن "أل" هو حاكم
السموات واألرض "كما ٌحكم شٌخ المبٌلة لبٌلته ورعاٌاه" ،وبذلن تم وضع
مصطلح اإلله ،إن مصطلح هللا ٌعبر عن الملكٌة إلى جانب السمو ،وهذه صفة
مهمة كمالن وحاكم ،إن المالن والملن مشتمة من مصدر "الملن" ،وتتفاعل عبللة
الملكٌة فً جمٌع اللؽات السامٌة وتكتسب معنى عند المبٌلة ٌصل إلى الملن ،وتتمً
الملكٌة والسمو فً المبٌلة ممابلها على شكل حاكم السموات واألرض أي هللا ،فً
عبللة األرض والطبٌعة والسماء.
إن التفكٌر بـ "أل" كإله واحد منذ البداٌة له عبللة مع طبٌعة الصحراء
الرتٌبة بشكل وثٌك .فعبللة هللا السامً باألرض والسماء هً انعكاس لعبللة الشٌخ
بالمبٌلة على األرض ،وٌتصؾ هذا المصطلح المتكافا بصفة توضٌحٌة ،ومن
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المإكد أن هنان عبللة وثٌمة بٌنهما .لمد كان تعدد اآللهة أساسا ً فً التطورات
االجتماعٌة لمصر وسومر واإلؼرٌك والهند والتً تواجد فٌها لوى متعددة تحكم
الحٌاة ،وتم الوصول الى مفهوم اإلله الواحد بعد فترة زمنٌة طوٌلة مع الوصول
إلى مرحلة مركزٌة السلطة السٌاسٌة وإن لهذه المبلحظة لٌمة توضٌحٌة عالٌة.
لمد وجد هللا كتصور لشبه الجزٌرة العربٌة له مكان فً عملٌة جمٌع المبابل
السامٌة ،وكهوٌة إٌدٌولوجٌة منذ األلفٌة الثانٌة لبل المٌبلد تمرٌباً ،إن ارتماء
وانتشار هذه الهوٌة المستندة إلى التماٌز داخل المبٌلة ونظام الطبٌعة الرتٌب ٌعكس
مستوى تطور المبابل .ومن المفٌد جدا ً رإٌة هللا كمصطلح أساسً فً جؽرافٌة
الشرق األوسط وفً جمٌع الدول اإلسبلمٌة عن كثب .وٌجب أن نعرؾ جٌداً لوة
المصطلحات فمد تتضمن المصطلحات الجدٌدة معنى مذهبلً وكؤنها الوالع نفسه فً
المرحلة الطفولٌة اإلنسانٌة ،وٌكون باإلمكان وضع المصطلح مكان الوالع ،حتى
أن فٌلسوفا ً كؤفبلطون ٌضع األولوٌة فً عالم من المثالٌات ،وٌجد العالم المادي
معناه ولٌمته بسٌطة كمٌمة الظل ،وال شن أن السبب األساسً فً ذلن هو تطور
لوة المصطلح والمنطك عند اإلنسان .فموة الفهم بهذا المستوى هً ظاهرة جدٌدة
وخارلة للعادة  ،لمد بدأ عصر المعرفة وبدأ العمل ٌثمر .وأوصل الدٌن التوحٌدي
بتصوراته طراز الفكر الفلسفً إلى الذروة بموة المعنى ،وبذلن تكون البشرٌة لد
دخلت مرحلة الشباب .وٌكون المصطلح المابل للشرح والتوحٌد والتفسٌر أرضٌة
لمعنى إلهً أو لمدرسة فلسفٌة .إن إنتاج المصطلحات وتروٌضها بحٌث تبلبم
الممارسة العملٌة هو أهم عمل ممدس وأساسً للكهنة والفبلسفة الجدد .والمصطلح
الذي ٌإدي إلى توحٌد وتموٌة المجتمع هو أثمن سلعة ووسٌلة تموم بوظٌفة التؽٌٌر.
لمد بدأت اإلنسانٌة تعٌش العصر األكثر ازدهاراً لتحوٌل اللؽة إلى مصطلح
وتطور العمل بتؤثٌر أكثر من التحضر .فالحضارة بإحدى معانٌها هً تماٌز
المصطلحات األساسٌة ،ولدرتها على توضٌح الظواهر ،والوالع الذي تعكسه
وتمركزه فً العمل االجتماعً ،وبشكل عام ٌتحمك التطور االجتماعً بتطور
متواز ،إن الوالع اللحظً بٌن العمل واللسان هو
مستوى اللؽة والمصطلحات بشكل
ٍ
حدث ٌعنً لدرة المجتمع على السمو بنفسه الى اإلدران ،والوعً واإلنتاج من
جدٌد ،فالمجتمع لن ٌكون لادرا ً على اإلنتاج من جدٌد دون عمل وذاكرة ،وال
ٌتجاوز وضع الحٌوان فً مستوى التكاثر بؽرابزه ،إن التطور والتحول إلى
مجتمع ممكن باللؽة والعمل ،والمجتمع الذي ٌفمد لسانه وعمله هو مجتمع منت ٍه أو
أنه شًء آخر ،ولذلن فإن الشًء األساسً للمجتمع هو التطور العملً الذي ٌإدي
إلى الذاكرة االجتماعٌة والتمالٌد والدٌن والفلسفة والعلم ،فبل ٌمكن االستمرار
بالوجود المادي فمط كالحٌوان .وٌعتبر الدٌن والمصطلح الحجر األساسً للتطور
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العملً والذاكرة االجتماعٌة ،وال ٌمكن تحمٌك أي فاعلٌة اجتماعٌة دون امتبلكهما،
وجمٌع المإسسات االلتصادٌة والسٌاسٌة تعتمد فً سٌرها على اللؽة والمصطلح
والموة الفكرٌة المستندة علٌها .والموة الفكرٌة هذه هً المٌم والموانٌن األولى التً
اكتسبت كٌانا ً كمإسسة أساسٌة على شكل تمالٌد وذاكرة اجتماعٌة وأخبلق،
وتكتسب التصورات "الٌوتوبٌا" المتعلمة بالمستمبل لٌمؤ ً على شكل آمال .وهذه تمثل
الٌوتوبٌا األساسٌة كونها تتضمن الذاكرة المدٌمة واألخبلق والتمالٌد والدٌن
االجتماعً ،ولهذا السبب ٌؤخذ مولعه كمإسسة اجتماعٌة أساسٌة منذ البداٌة ،وهكذا
نرى بؤن هنان عبللة دٌالكتٌكٌة وثٌمة ومصٌرٌة بٌن الدٌن والمجتمع.
وعندما نمٌم االصطبلحات الدٌنٌة بهذا المضمون ،سٌظهر أنها تمثل لوة
الفهم للمجتمع ،فإنزال المسؤلة الى مفهوم مادي فظ على شكل "الدٌن سفسطة"،
وال ٌوجد هللا "سٌشكل مسؤلة خطرة سفسطابٌة وؼٌر علمٌة سفسطابٌة مثل المول
"الرب هنان أو أنه هكذا" .والشًء الصحٌح ٌبمى :ما هو الدور الذي ٌموم به الدٌن
فً الوالع االجتماعً وما هً الموة أو المإسسة التً ٌشكلها؟ .أما السإال الذي تم
تطوٌره فٌما بعد والذي ٌمول :من الذي ٌسٌّر الكون؟ .فهو موضوع ٌتعلك بالفلسفة
والفلسفة الدٌنٌة .وعندما نصل إلى المرحلة العلمٌة تكون أجوبة هذه األسبلة
مصاؼة على شكل لوانٌن علم ،وهً مراحل تولد بعضها البعض ،فهذا التطور فً
المفاهٌم سٌستمر إلى ما ال نهاٌة ،أما التخلؾ والتعصب والسفسطابٌة فتعنً لبول
صحة ومستوى المعنى فً هذه المرحلة والتعمٌم المطلك ومحاولة فرضها على
الجمٌع ،ومثلما ظهرت الدوؼمابٌة الدٌنٌة فإن التعمٌم أٌضا ً هو نتٌجة طبٌعٌة لهذه
المفاهٌم ،واإلنكار الفظ لظاهرة الدٌن لدى المجتمع هو الرد الذي ٌؽذّي هذه
النماذج المرحلٌة وٌسفر عن أطراؾ مضادة سلبٌاً ،وال ٌمكن لعلم االجتماع
االرتماء إلى مرتبة العلم دون تناوله الوالع االجتماعً فً هذا اإلطار واإلجابة
على كٌفٌة ظهور المعانً والتمؤسسات ونوع الموة التً تمتلكها.
إن مصطلح هللا هو أحد المإسسات الدٌنٌة االجتماعٌة األساسٌة التً
ظهرت ضمن هذا اإلطار ،تتطور وتتموى بشكل دابم .لمد الترب السومرٌون
والمصرٌون من هذا المصطلح بهذا الشكل كما نرى تطوراً مشابها ً لدى
الزرادشتٌة ،ومع تصاعد التحول المركزي للموى لدى المجتمع فإننا نرى تمدما ً
باتجاه توحٌد اإلله فً المصطلحات الدٌنٌة كنمط تفكٌر أساسً ،ونرى التطور فً
المصطلحات ٌنتهً بنتٌجة اإلله الواحد ،ونصل إلى صٌؽة الملن فً األرض وهللا
فً السماء.
ٌحتوي توحٌد مصطلح هللا فً شبه الجزٌرة العربٌة على عدة تطورات
اجتم اعٌة هامة فً األصل ،مع أن معٌن هذا المصطلح ٌنبع من تمالٌد السومرٌٌن
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والمصرٌٌن إلى حد كبٌر .وإن له جانب مضاد وأصٌل إذ كان فً الثمافة السومرٌة
والمصرٌة تركٌبة اإلنسان ـ الرب ،ولد أعلن النمارٌد والفراعنة أنفسهم ملوكا ً ـ
أربابا ً ؼالباً ،وأداروا المرحلة العبودٌة حتى المرون الوسطى كملون ـ أرباب،
وأثبت من خبلل االكتشافات التً ظهرت فً لبور الفراعنة فً األهرامات ولبور
السومرٌٌن أن عبٌد الملون هم ملحمٌن بهم ،وعندما ٌموت الملن ٌعتبرون أنفسهم
أمواتا ً وٌتم دفنهم مع أسٌادهم وهم أحٌاء ،أنه وضع ٌبعث على الرعب ،وإٌجاد حل
له ذا الوالع هً المهمة األساسٌة للبشرٌة ،وربما تصاعد أطول نضال ممدس عبر
التارٌخ ضد الملون الذٌن كانوا ٌعتبرون أنفسهم آلهة عظٌمة ممدسة فً حرب
إٌدٌولوجٌة طوٌلة ،وفً هذه النمطة بالذات تكمن عظمة سٌدنا إبراهٌم واعتباره
جدا ً لكل الدٌانات الممدسة انطبللا ً من هذه الخصوصٌة ،فمٌام إبراهٌم بتحطٌم
األصنام ٌعنً توجٌه أكبر ضربة لاتلة لمصطلح اإلله ـ الملن ،ولهذا السبب ٌتم
تمدٌسه باستمرار .ألنه وبدون نجاح هذا المولؾ الذي لام به النبً إبراهٌم لما كان
هنان حابل ٌمنع دفن اإلنسان حٌاً ،ومازال المول فً مناطك مدٌنة أورفا إنه إذا لام
الرجل بفعلة ما فإنها تعد نزوة ،أما إذا ما نظرت الفتاة بعٌون راؼبة ،فإن إصدار
فرمان الموت سٌكون بانتظارها ،وٌعتبر ذلن من آخر مخلفات الموانٌن النمرودٌة.
إن العادات والتمالٌد الموجودة منذ خمسة آالؾ سنة مازالت تنفذ والع الملن الرب،
وتعالب على تصرفات اإلنسان األكثر طبٌعٌة بالموت ،وهذا ٌإكد أن النبً إبراهٌم
لم ٌولد فً هذه األرض عبثاً ،وربما أن الوالع السومري والمصري العبودي
األخطر واألسوأ بموانٌنها هً التً خلمته.
إن سمو هللا الذي أكتمل بالنبً إبراهٌم مرتبط بشكل لطعً بإلؽاء هذا
الموانٌن ،والمٌزة األولى هً لاعدة "ال ٌمكن لئلنسان أن ٌكون هللا" ،لمد جرت
محاوالت لتحلٌل العبللة بٌن البنٌة االجتماعٌة المتماٌزة للمبابل فً هذه الجؽرافٌة
التً عاشت فٌها تمالٌد الدٌانة اإلبراهٌمٌة وبٌن مصطلح هللا .لكن معناها الحمٌمً
وجانبها األصٌل ٌكمن فً مناهضتها لمفاهٌم الدٌانة السومرٌة والمصرٌة وآللهتها.
فعندما ٌمول أن اإلنسان ال ٌمكن أن ٌكون إلهاًٌ .عنً ذلن أن فرعون ونمرود ال
ٌمكن أن ٌكونا آلهة .ولهذا لٌمة إٌدٌولوجٌة عالٌة ولٌام النبً إبراهٌم بتحطٌم
األصنام كانت بداٌة ثورته ،تحمل أكبر معنى فً مضمونها ،إنه ٌصرخ بؤن عهد
مساواة نمرود وفرعون باآللهة لد ولى ،إن هللا الذي تعالى فً نزعة إبراهٌم وجه
ضربة لاضٌة للعبودٌة المطلمة ،وهو أمر تمدمً ودافع إلى الحرٌة ،وسٌتطور ذلن
أكثر عند النبً موسى .إذ دكت نداءات هللا التً انتشرت فً كافة األصماع كإله
عام لجمٌع المبابل ،أنظمة الملن ـ اإلله من جهة ،ولمرحلة الطوطمٌة المتعصبة
للمبابل من جهة أخرى .حٌث مزلتها وتجاوزتها ،وهنا ٌكمن جوهرها الثوري،
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ولذلن فإنها تحتل مكانة هامة فً التارٌخ .صحٌح إن الذي ُر ِف َع وسما هو هللا ،لكن
المجتمع أٌضا ً تموى وارتفع مستوى الحرٌة فٌه .إن الحروب والعملٌات التً نفذت
باسم "هللا" على مدى لرون كانت تموم بمهمة وظٌفٌة مع شعار ثوري هام ،إلى أن
تجاوزت مرحلة التخلؾ والتعصب ،فنداءات "ٌاهلل ،هللا أحد" ،فً مرحلة المجتمع
اإللطاعً والعبودي تعبر عن نفس معنى شعارات" ،لتحٌا اللٌبرالٌة ـ لتحٌا
االشتراكٌة" التً كانت شعارات للمرحلة الرأسمالٌة .ونظرة علمٌة اعتٌادٌة تكفً
لبلستدالل على هذه الحمٌمة.
وٌمكننا التمٌٌز بٌن ثبلثة مراحل إلعبلء هللا .المرحلة األولى تؤثرت
بالمثٌولوجٌا السومرٌة والمصرٌة وهً مرحلة التكوٌن التً جاءت بعد طوطم
المبابل ،حٌث أدت العبللات التجارٌة واالستٌطانٌة الكثٌفة بٌن مركزي
الحضارتٌن ،إلى تحول الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة إلى شًء ضروري .وبدأ إله المبابل
(( أل )) ٌكتسب أهمٌة مع مرور الزمن وٌموم بحملة تارٌخٌة مع النبً إبراهٌم،
أما المرحلة الثانٌة فمد بدأت مع ظهور عٌسى .حٌث أن االنفجار األساسً لثورة
إبراهٌم بدأ مع عٌسى رؼم المرور بمرحلة موسى التً أنتجت إلها ً ودٌنا ً للموم
تطور إلى ملكٌة عبرٌة فً الٌهودٌة .وكما وجدت العبودٌة المصرٌة والسومرٌة
جوابا ً مضادا ً لها عند إبراهٌم وموسى ،فإن العبودٌة اإلؼرٌمٌة والرومانٌة لد
وجدت ضدها عند عٌسى ،وفً الولت الذي لام فٌه موسى وإبراهٌم بإعبلن هللا
كحاكم لمومٌتهما ،فإن عٌسى لام بشرح تعالٌمه إلى جمٌع المضطهدٌن الرومان.
إن رب عٌسى هو بمثابة أبٌه ،ومن الواضح أنه لد تؤثر بالتملٌد السومري كثٌرا ً فً
هذا الجانب ،فمد كان إله بابل ماردوخ هو ابن أنكً إله أرٌدو العبلمة والماكر،
ونرى هنا استمرارٌة للتمالٌد .لمد اكتسبت السلطة السومرٌة ما ٌمابلها فً بابل
كهوٌة إٌدٌولوجٌة بشخصٌة ماردوخ ( ،إن عٌسى هو ممثل للمدس وممثل لعالم
المضطهدٌن فً هذا التملٌد ) ،وإذا ما أخذنا اإلرث السومري كؤساس للمرحلة
الثالثة ،فإنه فً عصر تعدد اآللهة كان فٌه جمٌع اآللهة المدماء هم آلهة لمدٌنة أو
لموم أو لمنطم ة .أما العالمٌة التً نتجت عن روما كدولة على مستوى الكرة
األرضٌة فمد أثرت بتؽٌٌر مفهوم اإلله إلى حد كبٌر وبالتالً فمد سمً رب عٌسى
كإله جمٌع البشر ( رب = سٌد) األرض والسموات ،وأدى انعكاس الظروؾ
المادٌة على الساحة المعنوٌة إلى مرحلة تارٌخٌة هامة مرة أخرى.
ٌشكل عٌسى جوابا ً إلرث هللا على الضؽوطات التً كانت تمارسها السٌادة
الرومانٌة على ذهن اإلنسان وروحه .وهذا اإلرث الذي ٌسٌطر علٌه الجانب
الوجدانً واألخبللً ٌمثل مرحلة جدٌدة وٌخاطب جمٌع المسحولٌن ،وٌمثل أٌضا ً
التخلً عن دٌن التعصب واإلله الخاص بموم الٌهود ،وٌرتبط تؤثٌره الموي بهذه
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البنى التً ٌهدفها وٌنبع منها .لمد تحول الوجدان اإلنسانً الذي حاولت روما خنمه
إلى إمكانٌة عصٌان وتحرر وانسبلخ تارٌخً عن طرٌك اتخاذ عٌسى ووالده الرب
مولفا ً رادٌكالٌا ً ضد الكهنة الٌهود ،وسموه إلههم ،واحتل مكانه فً التارٌخ كؤكبر
وأحدث هوٌة إٌدٌولوجٌة للمٌبلد الذي به بدأ تارٌخا ً جدٌداً.
ٌهدؾ رب عٌسى إلى الملكٌة الروحٌة واألخبللٌة ولٌس الملكٌة السٌاسٌة
بسبب الشرابح االجتماعٌة والمرحلة التً ٌستند إلٌها ،ولعدم وجود الموة وال
االستعداد من أجل السلطة السٌاسٌة ،إذ كان الوسط مبلبما ً من أجل الملكٌة
الو جدانٌة وال مفر من التوجه إلى ذلن .وهنان عدة مإشرات تدل على أن عٌسى
كان ٌتطلع إلى ملكٌة المدس .وعندما وجه بالصلب تحولت الحركة إلى حركة
عمابدٌة طوٌلة المدى ،واضطرت إلى التوجه نحو جماعة اجتماعٌة أخبللٌة .وفً
الحمٌمة كان ٌوجد ولتها عصٌان وتمرد ضد الكهنة الٌهود الرسمٌٌن ،فمد أدت
عمالة الكهنة لروما والببلدة السابدة إلى حدوث هذا التمرد ،ففً البداٌة أعتمد
هإالء بؤنهم سٌدافعون عن المدس بمساندة الجماهٌر ،لكن خٌانة ٌهودا االسمرٌوطً
الذي كان أحد الحوارٌٌن األثنً عشر لد أدت إلى المبض علٌه بسهولة ،وفً
الحمٌمة إن الوالً الرومانً كان ٌرؼب فً إطبلق سراحه ،لكن الكهنة أصروا
على صلبه ألنهم رأوا فٌه خطرا ً على مصالحهم .وكؤنهم أصبحوا ملكٌٌن أكثر من
الملن ،بٌنما لو لم ٌتم مثل هذا العماب فإن هذا التمرد كان سٌبمى اعتٌادٌا ً مثله مثل
التمردات األخرى الكثٌرة ،لكن الظروؾ الموضوعٌة الناضجة واالنفعال الناتج
عن الصلب أدٌا إلى ظهور ألوى حركة دٌنٌة فً التارٌخ ،ونرى فً التارٌخ عدة
أوضاع مشابهة تإدي شرارة صؽٌرة فٌها إلى إشعال حرٌك كبٌر فً مولع تتكوم
فٌه األعشاب الٌابسة ،لمد لعب صلب عٌسى هذا الدور بجدارة.
تحولت الحالة البرٌبة للمسٌحٌة فً البداٌة إلى عالم الهوتً تحت تؤثٌر
الفلسفة اإلؼرٌمٌة والسٌما فلسفة أفبلطون ،وسٌإدي مفهوم الثالوث اإللهً إلى عدة
تفسٌرات وتحلٌبلت نجد صداها فً المٌثولوجٌا السومرٌة .إن مشاهدة األب ـ
الرب واألم الربة ـ واالبن ـ الرب األلوى فً مٌثولوجٌا أنكً ماردوخ بابل هً
مسؤلة أساسٌة ذات صلة ،كما ٌكمن وراء ذلن ثالوث ألدم؛ الجد والحفٌد الذي ٌمثل
اإلرث والمرحلة واالبن .لمد طور هٌؽل تفسٌرا ً فلسفٌا ً معاصراً ،أعتمد على مبدأٍ
الطرح والطرح المضاد ـ التركٌبة ٌعبر عن الماعدة الدٌالكتٌكٌة وللمانون األساسً
لنشوء الكون .وفً الحمٌمة فإن هذا المانون ٌجري حكمه فً جمٌع تكوٌنات
الطبٌعة ،أما الثنابٌة الموجودة لدى زرادشت فهً الشكل األدبً لهذه النظرة ،ففً
زرادشت لم تصل ثنابٌة الطرح والطرح المضاد إلى تركٌبة جدٌدة ،وسٌتم تطوٌر
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ذلن فً الفلسفة اإلؼرٌمٌة عن طرٌك هرللٌطس ،وستصل إلى معناها األكثر
عصرٌة مع هٌؽل.
إن الدور الذي منح لمرٌم األم فً المسٌحٌة فٌما بعد ملفت للنظر ،لمد
ابتعدت مرٌم كثٌرا ً عن األم ـ الربة إنانة وستار .ولد لعب تلمً الربة ـ األم تٌامات
الضربة الماتلة فً عهد ماردوخ فً الملحمة البابلٌة ،وسجنها فً البٌت فً عهد
موسى حٌث زالت آثارها بعد ذلن من التارٌخ تماماً ،دوراً مهماً.
ترتبط هذه المرحلة لدرجة كبٌرة بتنالض المواعد الصلبة للمجتمع الذكري
المعتمد على الرجل الذي كان فً اإلرث السامً ،مع المواعد األمومة لثمافة
عشتار التً كانت ربة الزراعة والجبل فً العصر النٌولٌثً "بنفس مرتبة إنانة
وستار" ،وتم تجاوز البماٌا األخٌرة لثمل الربة بالثمافة السومرٌة فً المرحلة
البابلٌة ،وبعد هذه المرحلة فان الربة المدٌمة أصبحت المرأة العفٌفة والمطٌعة فً
بٌتها ،فناهٌن عن مساواتها مع اآللهة أصبحت ال تستطٌع إسماع صوتها وال حتى
الكشؾ عن وجهها .لفت بالعباءة وأصبحت سجٌنة وؼدت الحرم المطلك للرجل
طور موسى ذلن فً إرث إبراهٌم أكثر ،وعمك عبودٌة المرأة فً
الموي ،لمد ّ
الجزٌرة العربٌة ٌرتبط بهذا التطور التارٌخً.
إن مرٌم أم عٌسى هً ربة فً ألدم نمط ،لئلرث..؟ .لكن فمدان المرأة
لمولعها بشكل مستمر وصل فً مرحلة والدة عٌسى إلى أن تكون وسٌلة لئلنجاب
فمط ،وهكذا كانت األوضاع عموماً ،إن تارٌخ المرأة ما بٌن  2111ق.م ـ 2111م.
هو تارٌخ ألدنى طبمة اجتماعٌة وتحول لصالح الرجل إلى سلطة سٌاسٌة باستخدام
االستؽبلل والعنؾ والتحاٌل ،وأصبحت المرأة تحت حكم العبودٌة بسبب الخاصٌة
الجنسٌة ،إلى جانب عبودٌة الرجل ،أي أنها تعرضت لعبودٌة مضاعفة ،فبعد أن
كانت الربة األم تٌامات تحارب ندا ً للند فً مرحلة بابل ،حتى انه فً مرحلة موسى
عاش اشتباكا ً شدٌدا ً مع لرٌبته مارٌام التً لم تخضع لموسى بسهولة.
أما بالنسبة لمرٌم أم عٌسى فبل ٌوجد لها أٌة فاعلٌة .لمد نفخ الرب فٌها،
وهً أنجبت ،وهذا ٌعنً السٌادة المطلمة للرجل ،فالنفخ ٌرمز الى هٌمنة الذكر
والى أن دور المرأة لم ٌتجاوز تنشبة الطفل فً أحضانها .أما المسؤلة األخرى
الهامة فهً انه ما أطلك على النفخ المذكور اسم الروح المدس من أجل تحرٌؾ
الموة اإللهٌة التً ٌجب أن تتمثل بالمرأة ،لمد سرق ذلن النفخ من لبل المرأة
بشخص مرٌم .ونرى نفس األثر عند السومرٌٌن لدى األم الربة ،وفً الحمٌمة توجد
أهمٌة إٌدٌولوجٌة كبٌرة لهذا المولع ،وهذه األهمٌة ذات دور وتحدٌداً فً فمدان
المرأة لفعالٌتها التً ستزول بشكل كبٌر فً المرحلة اإللطاعٌة .ومنذ ذلن الٌوم
بمٌت المرٌمات ممسوخات ٌبكٌن أطفالهن فً صمت مرتبطات بؤزواجهن وكؤنهن
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أسٌرات إلى األبد .ولٌس لهذا الوضع أٌة عبللة بطبٌعة المرأة إطبللا ،مثلما لها
عبللة بالهٌمنة السٌاسٌة الكبٌرة للرجل .فإذا كانت األمهات الربات حاكمات
مهٌمنات فً إحدى المراحل فإن هٌمنة اآللهة الرجال أصبحت مسٌطرة فً الدولة
الطبمٌة فً التارٌخ ،إن هذا الوالع الذي ترن فً ظلمات التارٌخ وتمت تؽطٌته
بمفهوم الشرؾ والكرامة بطرٌمة مزدوجة من لبل الرجل ،ال ٌمكن أن ٌظهر
مواز لمستوى الحرٌة االجتماعٌة العام الذي ٌحممه النضال
للوجود وٌكون له معنى
ٍ
التحرري ،من المإكد أن المسٌحٌة تحولت إلى هوٌة إٌدٌولوجٌة لوٌة للعصر
ى فلسفٌاً .وأنشؤت ثٌولوجٌتها منذ المرن الخامس بعد
اإللطاعً بعد ان اكتسبت معن ً
المٌبلد على ٌد باباوات الكنٌسة ،وٌعبر تحولها إلى إٌدٌولوجٌة دولة منذ تلن
المرحلة عن االعتراؾ بدورها كموة إٌدٌولوجٌة خلمت العصر اإللطاعً من جهة
وعن الوفاق الذي تحمك مع روما العبودٌة اثر مرحلة نضال طوٌلة بعد ابتعادها
عن جوهرها من جهة أخرى ،ولم تبك اإلمبراطورٌة الرومانٌة تلن اإلمبراطورٌة
العبودٌة المدٌمة ولم ٌبك الدٌن المسٌحً ذان الدٌن الذي تتحمك فٌه المساواة والدٌن
الممدس لعٌسى وتبلمٌذه.
لمد بد أ عصر هٌمنة الدوؼمابٌات الدٌنٌة على عالم الفكر مع المسٌحٌة،
فمنذ المرن الخامس المٌبلدي وحتى المرن الخامس عشر أي على مدى ألؾ سنة،
أصبح أسلوب التفكٌر الدٌنً هو المسٌطر ،بٌنما نرى ؼلبة الفلسفة الكبلسٌكٌة فً
األلفٌة الممتدة بٌن المرن الخامس لبل المٌبلد والمرن الخامس بعد المٌبلد ،فمن
الواضح أنه لد حدث التراجع والسبب الربٌسً لذلن هو انحبلل مجتمع المدٌنة
واكتساب التصاد الرٌؾ أهمٌته مرة أخرى ،فالمدٌنة تعبر عن مجتمع كبٌر متداخل
ٌتطلب تمسٌما ً للعمل وإدارة أكثر تطوراً ،وتدفع إلى الفكر الوالعً ،بٌنما المجتمع
الرٌفً هو مجتمع محدود ورتٌب ،وأكثر انفتاحا ً على الدوؼمابٌة ،إذ ان اإلدارة
الفردٌة وااللتصاد ال ٌحتاجان إلى التسام العمل ،وهذه الخصابص البنٌوٌة تجعل
هذا المجتمع منفتحا ً على الدوؼمابٌات الدٌنٌة ،وهذا هو السبب الذي أدى الى تسمٌة
العصور الوسطى بعصر الظلمات ،لمد ترن العصر الكبلسٌكً أثراً ال ٌمحى فً
تارٌخ اإلنسانٌة وهو أساس لظهور العصر الحدٌث وٌمثل أكبر ٌمظة لعمل وإرادة
اإلنسان .أما عصر سٌادة الدوؼمابٌة الدٌنٌة فإنه ذات أهمٌة كونه سبب تراجع
العبودٌة وتمهٌد األرضٌة للعصر الحدٌث .إن االنكسار الذي خلفه التمدم الكبٌر
لمجتمع المدٌنة هو نتٌجة أدت إلى التسرع وعدم المماومة وكان الوضع مختلفا ً
حتى لو كان من حٌث الشكل تراجع نحو العصر النٌولٌثً أحٌاناً ،ألنه لد تم تجاوز
العصر النٌولٌثً الذي خلؾ العبودٌة تماماً ،وكان جوهر المجتمع الجدٌد أكثر
تمدمٌة من المجتمع العبودي حتى لو كان المجتمع الجدٌد رٌفٌا ً ؼالباً .لمد اكتسبت
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اإلنسانٌة مبلمح شخصٌة ال ٌمكن تمٌٌدها بسبلسل العبودٌة ،فمد تحممت بنٌة فكرٌة
ومعنوٌة جدٌدة.
إن اإلنسان الذي دخل المرون الوسطى لم ٌكن هو نفسه فً عهد سومر
ومصر .وال ٌمكن أن ٌكون عبدا ً إال لئلله الذي فً السماء وإن كان تحت سٌطرة
العمابد الدٌنٌة ،واعتبر العبودٌة للملن ـ اإلله أكبر كفر .لمد دربت األدٌان اإلنسان
ضد العبودٌة وأنضجته بما فٌه الكفاٌة ،وكان عٌش التخلؾ ٌتم فً انهٌار المدن
والوهن الفكري السلٌم ،وفً هذه المجاالت ٌعبر وجود مدن متمدمة فً العصر
النٌولٌثً ،وإنشاء المدن الجدٌدة ،ومرحلة كانت فٌها كتب الفكر الصحٌح مخبؤة فً
المكاتب ،وعند النظر عن كثب ٌمكننا أن نفهم أنه ال ٌمكن الدخول إلى العصر
الحدٌث دون المرور بعصر تربٌة المعتمدات.
وبهذا الشكل ٌمكننا التعرؾ إلى المرحلة والعالم الذي تكونت فٌه
اإلٌدٌولوجٌة اإلسبلمٌة باعتبارها لب الموضوع كما تحدثنا سابماً .إن المسٌحٌة
وحتى ولو لدمت تنازالت من جوهرها لد حلت اإلمبراطورٌة الرومانٌة من
الداخل واكتسبت منزلة اجتماعٌة لدى اإلٌدٌولوجٌة الرسمٌة فً روما الشرلٌة
"البٌزنطٌة" ،وحممت تفولا ً على اإلمبراطورٌة البرسٌة ـ الساسانٌة ،ودخل هذا
الدٌن الجدٌد مرحلة انتشار جدٌدة فً أوروبا .واستطاع تحمٌك التمارب الشرلً ـ
الؽربً حتى لو كان على أساس اإلٌمان .فإذا ً ماذا سٌكون دور اإلسبلم؟ .هل هو
تجدٌد للتارٌخ أم تكرار له ؟ .وما هو الفراغ الذي سٌمؤله ..؟ وإلى أٌة موجة
حضارٌة جدٌدة سٌإدي..؟ هل سٌجد لوته من ظهوره الجدٌد أم بإحٌابه بعض
تحول الحضارة المدٌمة..؟
التمالٌد..؟ هل سٌمؤل فراؼا ً جؽرافٌا ً فمط أم سٌمثل لوة ّ
إن اإلجابة على تلن األسبلة المصٌرٌة والحٌوٌة تحمل أهمٌة كبرى من زاوٌة
تعرٌؾ اإلسبلم.
إن انطبللة اإلسبلم فً التارٌخ ٌمكن ربطها بالمٌول الثورٌة المتطرفة
لعصر الحضارة اإللطاعٌة ،وهذا ٌبدو أكثر والعٌة ،وإذا كانت المسٌحٌة هً
المسار التطوري واإلصبلحً لئللطاع فإن اإلسبلم هو المسار الثوري الرادٌكالً
له ،ومن الواضح أنهما لد انبعثا من نفس الجذور اإلٌدٌولوجٌة .إن اإلنجٌل والمرآن
هما الدلٌل األكبر على مصدرهما .فبل ٌمكن التفكٌر بالمرآن واإلنجٌل دون العهد
المدٌم ،وال ٌمكن تصور التوراة والعهد المدٌم بدون المٌثولوجٌا السومرٌة
والمصرٌة أٌضاً .وأعتمد أن تمٌٌماتنا المتعلمة بالحضارة لد أوضحت هذا الوالع
بشكل كاؾ.
من الخطؤ التفكٌر باإلسبلم على أنه مجرد التباس أو تحلٌل بسٌط للكتاب
الممدس "العهد المدٌم والجدٌد" ،وعلٌنا أن نإكد بؤن التعبٌر التحولً لئلسبلم لد
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كون خصوصٌة عصره بممدار تؤثره بالماضً .إن وصؾ النبً دمحم كشخصٌة
ثورٌة تلٌك بالعصور هً مسؤلة ال تمبل النماش .وعند ممارنته باألنبٌاء الثبلثة
الهامٌن إبراهٌم ،موسى ،عٌسى .نرى أنه استطاع عرض منطمه وإرادته بشكل
ألوى وطبمه ونظمه على أرض الوالع ،وهو الشخصٌة التً استطاعت تنظٌم
مسارها بشكل ناجح وتحولت بجهودها الكبٌرة إلى وضع الموة الحاكمة فً
الجزٌرة العربٌة وهً على لٌد الحٌاة ،وعلى هذا الصعٌد ٌمكن ممارنتها
بشخصٌات نادرة فً التارٌخ مثل االسكندر ولٌنٌن .وعند ممارنتنا للمفهوم
التارٌخً واالجتماعً سنرى النبً دمحم علمٌا ً لٌس بالدوؼمابٌة الدٌنٌة وإنما كمعلم
إٌدٌولوجً ورجل سٌاسة وعملٌاتً وال حاجة للنظر إلى النبً دمحم وتمٌٌمه من
خبلل اكساءه درع من المدسٌة .ألن العلم سٌعطٌه حمه ألنه من الشخصٌات التً
تؤتً فً الممدمة تارٌخٌاً ،فالتطور العمابدي لئلسبلم لم ٌسم بدمحم كما ٌعتمد ،بل تم
إظهاره بهوٌة شخص منهمن بالعمٌدة الدٌنٌة وهو ال ٌستحك ذلن.
إن إنشاء دمحم من أٌدي العمابدٌٌن المتسلطٌن بالتارٌخ والحاضر ،هو أحد
أهم األعمال األساسٌة التً ٌجب أن نموم بها فً ثورة الخلك الجدٌد "النهضة"
للشرق األوسط .وإن هذا التارٌخ هو التارٌخ الذي ٌظهر العمابد والممارسات التً
تتنالض مع شخصٌته ،وٌظهر ما جرى مع أهل البٌت ،وبماء جثمان دمحم على
األرض مدة ثبلثة أٌام دون دفنه ،على مدى جرأة وكٌفٌة مسار الخٌانة منذ الٌوم
األول .إن حادثة كرببلء لٌست فمط مؤساة تارٌخٌة ،بل هً أبكر انفجار للخٌانة فً
أحضان اإلسبلم ووالعها الموي .وتمدم هذه الخٌانة التً اعتدت على ألدس المٌم،
مثاالً للتطرؾ والوحشٌة التً ستظهر بها عبر مراحل التارٌخ المادمة ،إن أبسط
ٌمظة علمٌة تشترط تحلٌل والع وتارٌخ اإلسبلم بؤدق تفاصٌله .إذ ال ٌمكن تكوٌن
فرد عصري دون إزالة الرواسب المتكلسة التً تحٌط بذهنٌة الدول اإلسبلمٌة
والشرق األوسط كامبلً .وسٌكتسب العلمانً أو المجدد اإلسبلمً الحمٌمً معنى
مفٌدا ً له عندما ٌدرن دوره وٌموم بما ٌجب المٌام به أمام هذا الوالع .إن االحترام
والفهم الحمٌمً لشخصٌة النبً دمحم ؼٌر ممكن أن ٌكون ممكنا ً إال بتجاوز
االستبدادٌٌن والعمابدٌٌن الذٌن ال ٌمكنهم رإٌة هذه الحمٌمة ،فهم ٌصبون اإلسمنت
على العمل باستمرار وٌكرسون الممع كفراعنة ونمارٌد معاصرٌن.
سنحاول تمدٌم مساهماتنا للجهود التً حاولت تحلٌل اإلسبلم كضرورة
لبللتزام واحترام الذٌن بذلوا جهوداً بهذا االتجاه حتى اآلن:
 1ـ إن التوحٌد ٌعنً وحدة هللا ،وهو المصطلح األساسً الذي ٌجب تسلٌط
الضوء علٌه .إن فهم وجود هللا ووحدته واعتبار النبً دمحم كآخر رسول له بشكل
كلً له أهمٌة كبرى .التوحٌد والوجود ضد من ولماذا..؟ لماذا آخر رسول..؟ لمد
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بمً البلهوتٌون اإلسبلم ٌبحثون عن جواب فً اإلطار الدٌنً ،ولم تستطع
التحلٌبلت العلمٌة التً تم إجراإها تجاوز الشروحات المحدودة ،ألنها لٌست على
دراٌة بالمٌثولوجٌا السومرٌة .ولم تستطع الحضارة األوروبٌة تجاوز مركزٌتها
األنانٌة ولهذا بمٌت تفسٌراتها محدودة ،والشرق األوسط فً تنوره ال ٌستطٌع
التهرب من مسإولٌات المٌام بذلن اعتمادا ً على مواهبه الذاتٌة ،وال ٌمكن أن ٌنجز
مهمته هذه بنجاح إال بعد تمزٌك المحذورات المفروضة على ذلن.
تإكد الوثابك الموجودة بٌن أٌدٌنا أن الحضارة السومرٌة والمصرٌة لد
شهدتا لفزة وتحوالً هاما ً فً مرحلة تطور األدٌان المعتمدة على آلهة متعددة وفً
العصر النٌولٌثً الذي كانت المرأة فٌه ذات ثمل مهم .وعندما أثبتت البنٌة
االجتماعٌة المستندة إلى التماٌز الطبمً والتفرلة الجنسٌة نفسها فً ؼزارة اإلنتاج،
ازدادت الثمة بالمثٌولوجٌا التً طورها الكهنة .وإن لهذا دوراً كبٌراً فً اتخاذ
معابد الكهنة كمراكز إنتاج .لمد أدى ظهور األدٌان السماوٌة فً مرحلتها األولى
إلى تحوالت جذرٌة فً المعتمدات الدٌنٌة ،وتم اتخاذ االستمرار وعدم التؽٌٌر فً
النظام السماوي مثاالً لبلعتماد األساسً .وإن الستمرار النظام السماوي المذكور
تؤثٌر فً تطور التعصب العمابدي فً الشرق األوسط .إن المصطلحات مثل عدم
التؽٌٌر واألبدٌة األزلٌة مرتبطة بهذا التؤثٌر ،وإن أكبر فابدة لفكرة عدم التؽٌٌر
والتً لدمتها للبنٌة العملٌة اإلنسانٌة وتطورها هً تركٌبتها المنفتحة على فكرة
المانون الدابم ،وبذلن ٌتم البحث عن تطبٌك النظام السماوي فً األرض وستبحث
المعتمدات الدٌنٌة الجدٌدة عن ذلن دابماً ،وستحاول جعل ذلن مسٌطراً على العالم
الذهنً ،ورؼم المحافظة على بنٌة تعدد اآللهة فإن عددها ٌتنالص مع مرور الزمن
وتبرز بعض اآللهة الكبٌرة التً تمثل ظواهر األرض والسماء والهواء والماء
والعواصؾ ،ورؼم أنها تواصل فً أن تكون على شكل اإلنسان فهً تحاول المٌام
بمهمة خلك اإلنسانٌة على شكل اإلله السٌد والعبد الخادم كنتٌجة للتماٌز الطبمً .إن
اإلله أنكً العبلمة والماكر هو المعلم الذي أوجد السٌد ـ العبد ،وهو أستاذ اآللهة
اآلخرٌن فً هذا الموضوع وٌمنعهم بمبول الفكرة ،لكن تم خفض دور اإللهة
ننهارساغ "إله الجبال" وشكله األخٌر إنانة إلى أدنى المستوٌات وكؤنه بذلن تم
إنشاء النظام األرضً كترجمة لمجلس اآللهة الذي خلمه بوفاق هادئ والذي رفض
عبده ،والذي كان ذكرا ً على األؼلب .إن طرد آدم وحواء من الجنة والحكم علٌهما
بالخدمة األبدٌة رسم كمدر لئلنسانٌة .لمد وضع الكهنة السومرٌون حجر األساس
للتطور الدٌنً فً الشرق األوسط وحتى فً العالم من خبلل إسناد بنٌة المجتمع
الطبمً المستند إلى تمٌٌز السٌد والعبد إلى المواعد الدٌنٌة والمٌثولوجٌة .وٌجب
على تارٌخ األدٌان أن ٌمبل هذه الحمٌمة ،وال ٌمكن ألي تحلٌل دٌنً أن ٌستند إلى
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أساس تارٌخً صحٌح وشرح والعً دون المبول بذلن ،ولن ٌتخلص من النوالص
وكثرة المعانً الخاطبة .وال ٌمكن إنكار أن األدٌان السماوٌة فً اساسها مدٌنة
لتصورات الكهنة السومرٌٌن .لمد لامت معابد الكهنة بمهمة الرحم األساسٌة لئلنتاج
المادي واإلبداع اإلٌدٌولوجً بنفس الولت .ولعبت الحضارة التً تم خلمها هنا
الدور األساسً فً تطور اإلنسانٌة وبداٌة التارٌخ.
إن أهم مساهمة لام بها الكهنة السومرٌون بالنسبة لمفهوم اإلله هً رفعه
إلى السماء وتحمٌله الموة األساسٌة للطبٌعة وجعل البشر بمولع العبٌد فً الولت
الذي ٌتم فٌه تسامً صفات السٌد ـ المالن فً المجتمع ،وبالتالً فمد تشكلت األسس
اإلٌدٌولوجٌة للسلطة السٌاسٌة .لمد تم تطوٌر اإلله وحاجة المجتمع للعٌش بنفس
السوٌة فً البلهوت السومري ،وبمول آخر إن االنعكاس أو الممابل اإلٌدٌولوجً
للسلطة السٌاسٌة التً كانت والعا ً مادٌا ً هو هللا الذي خلك البشر خدما ً له ،ومن
خبلل ذلن فمد تماثل مصطلح اإلله مع العامل السٌاسً وبذلن أصبح الجواب
اإلٌدٌولوجً للساسة ،وبدون خلك الممابل اإلٌدٌولوجً ال ٌمكن تسٌٌر أي نظام
سٌاسً ،فالممارسة السٌاسٌة تمت دابما ً تحت ظل اآللهة ،وتداخلت السٌاسة ذاتها
مع الدوؼمابٌة اإلٌدٌولوجٌة فً األذهان مثل تبلحم الظفر باللحم ،وبدون تحلٌل
الموة السٌاسٌة التملٌدٌة لن تتحمك العلمانٌة مطلما ً نظرا ً لهذا الوضع.
لمد تطور التوحٌد الذي تم ربطه بجده النبً إبراهٌم بشكل مماثل لحاجة
المبابل للتوحد ورتابة الجؽرافٌا كما شرحنا سابماً ،ونرى هنا أن مفهوم الرب بعد
مرحلة الطوطمٌة لدى أنظمة المبابل فً الجزٌرة العربٌة جاء بعد مفهوم اإلله "أل"
الذي تم تمدٌسه لدى السومرٌٌن الذي عملت المبابل على اتباعه ،ولكن ال زال لكل
لبٌلة "أل" خاص بها ،وهذا الوضع ٌفتح المجال أمام الفوضى مما ٌفرض مزٌداً
من الحاجة إلى االتحاد ،واألصح هو رإٌة مبدأ التوحٌد فً هذه الحاجة الماسة إلى
الوحدة حسب علم االجتماع .فلماذا ال ٌحدث التفكٌر فً توحٌد "أل" فً ولت آخر،
بل عندما تشعر المبابل المرٌبة من بعضها بالحاجة إلى الوحدة والتمارب..؟ ،أن
العهد المدٌم ٌشرح الحاجة الماسة للتوحد ضمن المبابل ذات صلة المربى إلبراهٌم،
وال ٌمكن تحمٌك الوحدة بوجود عدة "أل" مختلفة فً المبابل المتجاورة ،وكان على
إبراهٌم توحٌد "أل" ات المبابل المتبمٌة من مرحلة اآللهة المتعددة حتى ٌموم بتحمٌك
مهمته ،إن تحمٌك ذلن ضمن المبابل المرٌبة منه على األلل وإعبلن نفسه كرسول لـ
"أل " الوحٌد هو العنصر األساسً فً التكوٌن اإلٌدٌولوجً .ولد خصص بهذه
العملٌة إٌدٌولوجٌة "أل" وحمك المفزة المطلوبة من خبلل إعبلن نفسه رسوالً لـ"
أل" ،وٌمكننا تسمٌة ذلن بالتحول واالنعطاؾ الكبٌر الثانً فً تارٌخ األدٌان،
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وبذلن أصبحت الهوٌة اإللهٌة الجدٌدة واحدة من خبلل التوحٌد وأدخلت اإلنسان فً
مرحلة الرسول ألنها أكدت أن اإلنسان ال ٌمكن أن ٌكون إلهاً.
إن المعنى السٌاسً واالجتماعً لذلن هو الوصول إلى مؤسسة الشٌخ فً
األرستمراطٌة المبلٌة ،وال ٌمكن للشٌخ أن ٌكون إلها ً ـ ملكا ً كما كان الحال عند
السومرٌٌن ،ألن المبابل لم تشهد الفرز الطبمً تماماً ،فالشٌخ ال زال ٌنتمً إلى
المبٌلة وٌحٌا حٌاته الٌومٌة بشكل متداخل مع اآلخرٌن ،ولم ٌحدث انفصال بٌنه
وبٌن المجتمع ،ولٌس فً وضع ٌمكنه أن ٌكون إلهاً ،إن التؤلٌه كخاصٌة تعود إلى
الملون فمط وأخذت مكانها فً ثمافة المرحلة ،لمد تم التحمٌك والتنفٌذ اإلٌدٌولوجً
لذلن منذ زمن طوٌل فً المجتمع السومري والمصري .إن الذي كان شٌخا ً ٌرمز
للعصٌان والتمرد ضد اإلله ـ نمرود ،أما جذوره اإلٌدٌولوجٌة فمد اعتمدت على أنه
ال ٌمكن لئلنسان أن ٌكون إلها ً وحاول تحدٌد الهوٌة الجدٌدة لئلله من خبلل
إٌدٌولوجٌته المعتمدة على أساس رفض اإلنسان اإلله ،وحمك مرحلة كبٌرة فً
تارٌخ األدٌان من خبلل نضاله اإلٌدٌولوجً الذي أعتمد على توحٌد اآللهة ،وعلى
الرسول الذي ٌكون األلرب إلى هللا ،وبذلن تم تحمٌك تحول إنسانً مرن بالنسبة
للعبودٌة ،لمد تكون تركٌب جدٌد من خبلل صراع تؤثٌرات المثٌولوجٌا السومرٌة
والمصرٌة مع طوطمٌة المبابل ،أي من خبلل الطرح والطرح المضاد للتوصل
إلى تركٌبة جدٌدة ،هذه هً حمٌمة التوحٌد التً تتزامن مع توحد المبابل واأللوام
ذوي المربى التً اضطرت إلى التوحد من الناحٌة االجتماعٌة ،أما من الناحٌة
السٌاسٌة فتعنً تحدٌدا ً لسلطة الشٌخ ،إن التوحٌد هو الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة الكبٌرة
للمبابل التً توحدت تحت سلطة هللا والشٌخ ،وأصبح هللا كاللمب ومصدر لوة للموم.
فنداءٌ :ا هللا ٌعنً " امنحنً الموة وأنجدنً " ،وأصبح ذلن شعاراً للحٌاة وشكبلً من
الوحدة .وصدى شعار "ٌاهللا" الذي دوى على مدى لرون أصبح مفتاحا ً سحرٌا ً
لمعادلة " :لنتوحد ،ونستمد الموة ،لننتصر".
عندما ننظر إلى التطور التارٌخً ،نرى بوضوح أن عبادة هللا تهدؾ إلى
التوحد والموة .لكن المصطلحات كالتً تفٌد بذهاب العبد المحبوب إلى الجنة هو
الجانب الكمالً األدبً لفنتزة المسؤلة .إن جوهر المسؤلة هو الحاجة لسلطة لوٌة
عن طرٌك التوحد االجتماعً والسٌاسًٌ .جب أن نرى التمٌٌز بٌن المسم األدبً
الذي تلجؤ له اإلٌدٌولوجٌات من أجل أن تكون ممنعة لذهنٌة المرحلة ؼٌر
المتطورة ،وبٌن جوهرها األساسً الذي ٌلبً االحتٌاجات السٌاسٌة واالجتماعٌة،
وإال ال ٌمكن التخلص من الدوؼمابٌة التً ٌتم الولوع فٌها لصداً فً التارٌخ،
وهنان والع سٌاسً واجتماعً تحت كل ؼطاء إٌدٌولوجً ،وتحت هذا الؽطاء
اإلٌدٌولوجً كتحلٌل نهابً ،التماٌز االلتصادي والمصالح .إن عدم التحلٌل بشكل
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شمولً وحصره فً مكان معٌن ٌإدي إلى الولوع فً خطؤ منهجً ممصوداً كان
أو عفوٌا ً فً نشاطات علم االجتماع.
لمد تطور هذا التحول اإلٌدٌولوجً الكبٌر الذي تم اعتبار النبً إبراهٌم جده
فً مرحلة موسى وعٌسى ،وهما لرٌبان لبعضهما من حٌث الجوهر .إضافة إلى
ذلن فمد عاش  124111نبً فً مرحلة ألؾ سنة حتى عٌسى حسب الكتب
الممدس ة ،ونفهم من ذلن أنه كان ٌتم إعطاء لٌمة وصفة نبوٌة إلى كل األشخاص
المثمفٌن والذٌن ٌمتلكون ضمٌرا ً فً كل المجتمعات السابمة ،كانت مهمتهم
األساسٌة هً جعل الماضً واإلرث المرتبط به حٌا ً إضافة إلى أحٌاء آمال ٌوم
التحرر والخبلص والجنة والبلد الذي تم الوعد به .وبرز البعض منهم أي الذٌن
اكتسبوا أهمٌة فً بعض المراحل كموسى وداود وسلٌمان وٌحٌا وعٌسى وٌرمٌا
عزرا ...والذٌن كانوا كالمربٌن وهم من نفس حلمات السلسلة ،إن النبوة كعبادة
األجداد هً تملٌد اجتماعً اكتسبت صفة إلهٌة ولها ممثلون فً كل ولت ،وال
توجد أٌة مرحلة بدون نبً ،وتتم الحاجة إلى النبوة فً مراحل األزمات الكبٌرة منذ
عهد إبراهٌم ،وأطلك على الذٌن ٌحملون الكتاب بالدرجة الثانٌة حاخام فً الٌهودٌة
وبطرٌرن فً المسٌحٌة وشٌخ اإلسبلم فً اإلسبلم وهإالء أؼلبهم كتاب مفسرون
للكتاب وسنة األنبٌاء.
لمد انفجر عصر النبً دمحم اإلسبلمً فً هذه الظروؾ كالبركان ،وأننا لن
نكون والعٌٌن إذا فسرنا تطور اإلسبلم وانتشاره بشكل سرٌع على أنه حدث بمجرد
لوة السٌؾ ،إذ ال ٌمكن ألي لوة أن تإدي إلى تطورات اجتماعٌة دون نضوج
الظروؾ ،وحتى إن تم تطبٌمها فإنها ٌمكن أن تإدي إلى نتابج تخرٌبٌة .إن عنؾ
اإلسبلم ال ٌعنً إال إزالة حواجز هشة شبٌهة بالكثبان الرملٌة المسٌجة لبلنهٌار
والتً تنجرؾ وتنهار بسهولة إثر تلمٌها عدة ضربات فمط ،وٌضاؾ إلى جرٌان
نهر الحضارة اإللطاعٌة الموي عدة روافد نهرٌة وبذلن ٌتحول إلى سٌل ال ٌمكن
الولوؾ أمامه .وستصبح اإلنسانٌة بهذه الحملة الثورٌة الكبٌرة شكبلً ولوة جدٌدة
لتارٌخ الحضارة فً المراكز األساسٌة لها من خبلل التؽٌٌر االلتصادي
واالجتماعً والسٌاسً والثمافً الجدٌد.
نعرؾ هذا التطور التارٌخً الكبٌر بهذا الشكل ،فإن رإٌة
فً الولت الذي ّ
خصابص ومساهمة النبً دمحم عن كثب ٌنطوي على أهمٌة كبٌرة .كما تشٌر
المصادر فإن الظروؾ التً ولد ونشؤ فٌها النبً دمحم هً ظروؾ مثلث مكة
والمدٌنة والطابؾ والتً تعتبر المناطك الداخلٌة لشبه الجزٌرة العربٌة الموجودة
فً نمطة تماطع اإلمبراطورٌات الثبلث التً تشكل الموى األساسٌة لذلن العصر
وهً اإلمبراطورٌات البٌزنطٌة والساسانٌة والحبشٌة .لمد تم إنشاء هذه المدن
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اعتمادا ً على التجارة التً شهدت تطورا ً كبٌرا ً بٌن اإلمبراطورٌات الثبلث .فالتمدن
ٌعنً التطور والؽنى واالزدهار بالنسبة للنظام المبلً الصحرواي ،فالتمدن فً
اللؽة العربٌة ٌعنً التحول إلى المدٌنة وٌعنً التحضر ،واسم المدٌنة مؤخوذ من
ه ذا الفعل ،وهذه المدن التً بناها العرب األثرٌاء السامٌون على الطرق التجارٌة
مكنتهم من التحضر.
ٌشكل اإلرث العبري الذي بدأ بالنبً إبراهٌم الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة للشرق
األوسط ،ومرحلة تارٌخٌة هامة جذبت المبابل الصحراوٌة الواسعة إلى مرحلة
التحضر .لمد تجاوز الحضارة العبرٌة والسومرٌة رؼم اعتماده على تراكماتها،
وإن هذا اإلرث هو الراٌة اإلٌدٌولوجٌة للموجة الحضارٌة الثانٌة والكبرى ،وٌعتبر
الذهنٌة المتطورة للتحرن االجتماعً الكبٌر وتشكلها مجدداً من الناحٌة الروحٌة،
لمد تم تحطٌم األصنام الطوطمٌة التً كانت تمثل تخلؾ المبٌلة البدابٌة من جهة،
ومن جهة أخرى تم التمرد والعصٌان على تعدد اآللهة الشبٌهة باإلنسان وعلى
األنظمة المصرٌة والسومرٌة التً لدمت نفسها مثل الملن اإلله ،إن تحول "أل"
إلى هللا هو السبلح اإلٌدٌولوجً األساسً للتطور التارٌخً ،وٌعتبر شعار " هللا
أكبر ،دمحم رسول هللا" ،لهو أكبر لوة دعابٌة للمإمنٌن الذٌن تجمعوا حوله ،وعندما
تم الوصول إلى عهد النبً دمحم هدأت البنى السٌاسٌة ممابل تطور الظروؾ
االلتصادٌة واالجتماعٌة ،وأصبحت اإلٌدٌولوجٌات الرسمٌة متخلفة وعدوانٌة،
وكان ٌتم تجاوز العبودٌة بسرعة من خبلل التمؤسسات االلتصادٌة واالجتماعٌة،
وكانت أشكال الدول الحاكمة تشهد إصرارا كبٌرا ً على التعصب وباتت متخلفة
أكثر من الملكٌات المطلمة فً سومر ومصر وكانت بعٌدة عن تؤمٌن العبللات
االلتصادٌة واالجتماعٌة التً خلمت مجدداً ،وأصبحت عابما ً أساسٌا ً أمام البنٌة
السٌاسٌة والنمط الجدٌد لئلنتاج وعبللات الموى االجتماعٌة ،وال سٌما
اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة والساسانٌة اللتان كانتا لد زالتا منذ زمن طوٌل وفمدتا
حٌوٌتهما ،وكانتا تشكبلن سدا ً أمام الحملة الحضارٌة الجدٌدة وال بد من تجاوزهما
النهما ال تمثبلن سوى مخلفات أجهزة دولة عبودٌة.
التطلعات المتصاعدة للحٌاة الجدٌدة والخٌاالت اإلنسانٌة تصطدم بهذه
السدود وتمؾ عندها ،وكان التطور الذي شهدته اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة عن
طرٌك المسٌحٌة ٌتحول إلى تعصب أدى إلى ممارسة الممع والظلم مع مرور
الزمن ،وخرجت المسٌحٌة التً هً أمل تحرر المضطهدٌن بشخصٌة عٌسى
البرٌبة عن أن تكون دٌن الوجدان واألخبلق .وتم تحوٌلها إلى أداة ألالعٌب السلطة
وتم تحرٌؾ المسٌحٌة الرسمٌة فً مرحلة سمو النبً دمحم عن جوهرها ،كؤداة توسع
وضؽط ألصحاب السلطة ،وتم استبعادها عن أن تكون أمل الجماهٌر ،واستخدمت
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كوسٌلة لتخدٌر البشر ،والتملٌد العمابدي الذي ٌنتظر المسٌح "المنمذ" بدأ ٌبحث عن
مسٌحه الجدٌد أي نبٌه الذي تحدث عنه العهد الممدس .وبدأت اإلشارات المتعلمة
بزمان ومكان ظهور النبً الجدٌد تزداد ٌوما ً بعد ٌوم .وكانت النماشات تدور حول
هذه المسؤلة والعبلمات.
تم إٌماؾ التصاعد "المانوي" فً اإلمبراطورٌة الساسانٌة على ٌد مجموعة
من الكهنة الذٌن جعلوا الزرادشتٌة متعصبة " 275م" عن طرٌك المجازر .وبمٌت
اإلمبراطورٌة بعدها ببل متنفس أمام التجدٌد ولم ٌبك للزرادشتٌة أي دور سوى أن
تكون وسٌلة للتعصب ،وكانت الحضارتان الصٌنٌة والهندٌة تشهدان صراعات
داخلٌة كبٌرة .وكان تطور اإللطاعٌة فٌهما ٌشهد مرحلة مضطربة .وهكذا فان
اإلنسانٌة كانت تبحث عن الخبلص عبر الجماعات الصوفٌة والطرق السرٌة التً
انتشرت بكثٌرة كما كان الحال فً المرحلة األخٌرة لئلمبراطورٌة اآلشورٌة.
وبمٌت هذه المنوات الصوفٌة التً كانت شبه دٌنٌة وشبه فلسفٌة ،السبٌل الوحٌد
المفتوح للحرٌة اإلنسانٌة ،لكنها لم تستطع أن تكون التٌار األساسً للتحرر ،حٌث
لم ٌتم فتح الطرٌك أمام الجداول والبحٌرات الصؽٌرة لترفد تٌار النهر الربٌسً.
ان وجود تلن المدن بجوار اإلمبراطورٌات الثبلثة ٌعد مٌزة بارزة لها.
ولم تتمكن أٌة إمبراطورٌة ضم المدن المذكورة إلى حدودها بشكل كامل ،وكؤن
الصحراء كانت تلعب دور بحر من الدفاع الطبٌعً .ولم تستطع أي لوة مماومة
المبابل العربٌة التً كانت تمتلن الحدٌد ولوة السٌؾ والخٌول ،وإن الخٌول
والسٌوؾ تلعب دورا ً استراتٌجٌا ً هنا ،ونضجت الظروؾ األساسٌة لمرحلة تارٌخٌة
استراتٌجٌة عند توحد الدور الذي تلعبه الجمال (سفن الصحراء) فً التجارة مع
السٌؾ والخٌول التً توحدت مع لوة الدفاع الطبٌعٌة للصحراء .ولم تتخلص
جٌوش اإلمبراطورٌات الثبلثة من تكبد الخسابر واالنسحاب رؼم لٌامها بعدة
حمبلت على مكة ،إذ لٌس هنان ما تموم به الجٌوش النظامٌة فً هذه الظروؾ ،إن
لصة تشتت الجٌش الحبشً من خبلل الحجارة التً أمطرتها طٌور األبابٌل "أٌة
فً المرآن" هً الشرح الدٌنً لمحاربة الفرق المبلٌة بواسطة السٌؾ والخٌول ،وفً
الولت الذي أدت فٌه التجارة بٌن اإلمبراطورٌات الثبلثة إلى ؼنى ؼٌر طبٌعً
وظهرت لوة الخٌول والسٌؾ فان حرب الكرٌبل حسب ظروؾ الصحراء جلبت
معها إمكانٌات نجاح كبٌرة ،ولكن ٌصعب االعتماد على حرب الكرٌبل الصحراوٌة
فً كل مرحلة تارٌخٌة وكل حرب بما فٌها تلن التً لامت ضد األنظمة فً
الصحراء الؽربٌة والمؽرب والجزابر والسودان ،وهنان لٌام كرٌبل مشابه لكرٌبل
الصحراء من صحاري منؽولٌا وتركمانستان ،أدت إلى ألوى حمبلت توسع فً
التارٌخ .وكذلن كانت طرق الكر والفر عند اآلرٌٌن تعتمد على أنظمة جبال
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زاؼروس ـ طوروس ،بٌنما اعتمد االلمؽان والسبلؾ على ؼابات وسهوب الشمال
ضد المراكز الحضارٌة فً ظروؾ مشابهة ،وبنفس المنطك .ومن المعروؾ أٌضا ً
أنه تشكلت ظروؾ مشابهة فً المراكز الحضارٌة التً تطورت فً ودٌان النٌل
ودجلة والفرات ابتدا ًء من األلفٌة الثالثة لبل المٌبلد فً شبه الجزٌرة العربٌة .لمد
أدى وجود المرى ذات اإلنتاج الؽزٌر فً العصر النٌولٌثً ،والظروؾ التجارٌة
التً ظهرت مبكرا ً بٌن مراكز مدن النٌل والفرات ودجلة إلى تحول للمبابل
السامٌة ،وهذا ما جعلها لوة دفاعٌة وهجومٌة فً آن معاً ،وكانت تموم بالنهب
بشكل متتابع ،وتعٌش حٌاة مستمرة عندما تحصل على الموة ،وتهرب إلى أعماق
الصحراء عندما ال تتمكن من امتبلن الموة.
إن النسب إلى إبراهٌم كجد ،لد رفع هذا اإلرث إلى أعلى المستوٌات
وأكسبه شخصٌة و ّحوله إلى حضارة أصٌلة مع مرور الزمن ،وأصبح هذا التؤثٌر
فعاالً عن طرٌك لوة الجمل وذلن فً المرحلة التً لم ٌمتلن فٌها الخٌول والحدٌد
لط .وازداد التؤثٌر بعد عام ألؾ لبل المٌبلد بعد دخول السبلح الحدٌدي ،وتم
تشكٌل أول ملكٌة عبرٌة فً التارٌخ ،إن اعتداء المصرٌٌن والسومرٌٌن ومن ثم
اآلشورٌٌن والساسانٌٌن والرومانٌٌن على مراكز الحضارة الجدٌدة والبطش بها ببل
رحمة وإزالتها أحٌانا ً لم ٌكن عن عبث ،وكانت االعتداءات المنطلمة من الصحراء
تضؽط على هذه المراكز وكان لها لابلٌة لتشكٌل البدٌل أٌضاً .لمد لعب اإلرث
المبلً دورا ً أساسٌا ً فً انهٌار سومر ومصر وحتى روما المزدهرة ،وٌشكل عهد
النبً دمحم مرحلة الذروة التً أعدت التصاعد المزدهر إلى حضارة جدٌدة انفجرت
كالبركان تحت الظروؾ الجدٌدة لهذا اإلرث والتً مازال تؤثٌرها مستمراً حتى
اآلن أي مرحلة اإللطاعٌة.
ً
ً
 2ـ إن شخصٌة دمحم تظهر تطورا متنالضا للؽاٌة ضمن ظروؾ المرحلة
التً تحدثنا عنها .وكانت الثمافات المنتشرة لئلمبراطورٌات الكبرى الثبلث متمدمة
ممارنة مع ثمافة المبابل العربٌة .وتفصل بٌنها هوة كبٌرة .وكانت طواطم المبابل
المتراكمة فً الكعبة مٌتة ،و لم ٌبك لها أي خاصٌة تلهم بالموة ،حتى لو كان
بعضها كالبلت ومناة والعزة ال تزال تلمى باالحترام ،ورؼم تمثٌلها من لدن الموٌة
ظلت بعٌدة عن إعطاء اإللهام لحضارة جدٌدة ،بل تم منع األفكار الجدٌدة والطرق
الصوفٌة وكانت العملٌة والمإسسات التً تعتمد على التعصب المبلً تحكم البنٌة
الفولٌة ،والكل ٌفتخر بمبٌلته ،وكان ٌتم النظر إلى المرأة بازدراء إلى درجة
وأدهن.
تعتبر الرحبلت التجارٌة بٌن مكة والشام ذات أهمٌة أساسٌة فً النضوج
الفكري للنبً دمحم ،ومن المعروؾ أنه أستمع إلى الكهنة النسطورٌٌن المسٌحٌٌن
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ونالشهم كثٌراً ،وإن الزواج والثمة والحب من خدٌجة له دور كبٌر فً تبلور أفكار
إٌجابٌة بحك النساء ،وٌتضح أنه ما أمكن لدمحم أن ٌكون نبٌا ً دون خدٌجة ،وتؤثٌر
خدٌجة أكثر من مرٌم وحتى لو كان بشكل مبطن ،وتمثل ثمافة المرأة الربةٌ .عود
سبب عدم إببلء التارٌخ اإلسبلمً لخدٌجة الدور الذي تستحمه إلى سٌطرة البنٌة
االجتماعٌة الذكورٌة ،فمن الواضح أن خدٌجة هً أول من أٌدت دمحم فً مجتمع
مكة ،وكانت تكبره سناً ،وكانت ؼنٌة ولوٌة لدرجة ٌمكنها من امتبلن أكبر لافلة
تجارٌة ،ومن الواضح أن خدٌجة تشكل تنالضا ً جدٌا ً فً مجتمع مكة ذي الهٌمنة
الذكورٌة التً تصل إلى درجة ترن الفتٌات للموت وهن على لٌد الحٌاة "وأد
البنات" ،وإلى درجة االزدراء .ولذلن فإن عبللات خدٌجة وزواجها من دمحم تعنً
من ضمن ما تعنً أنها ال تستطٌع مماومة المجتمع المتوحش بمفردها ،وإن عدم
زواج دمحم بامرأة أخرى حتى وفاة خدٌجة مرتبط بالموة المادٌة والمعنوٌة لخدٌجة
أكثر من أن ٌكون احتراما ً لها ،وتظهر تؤٌٌدها لنبوة دمحم كؤول تؤٌٌد نصٌبها فً
التكوٌن ،كان علً أبن عمه وزٌد الذي كان بمولع عبده هما من أوابل الذٌن آمنوا
بنبوته ،وتظهر هذه الصورة الصفة الثورٌة للمجموعة ،لمد حطم الروابط المبلٌة
ً ،وفً شخص زٌد ٌعتك العبودٌة وٌزٌلها بالثورة ،لمد تحممت ثبلث
فً شخص عل َّ
ثورات بهذا الثبلثً األول حتى لو كان بطرٌمة بدابٌة ،إذ لام بثورة نسابٌة بعبللته
مع خدٌجة وبثورة لبلٌة مع علً وبثورة ضد العبودٌة مع زٌد .كان ٌحكم عبللتهم
نمط ثوري ،فمد شكلوا حٌاة جماعٌة ومع توسع المجموعة أضحى ال مفر من
حراء لبل أن ٌصبح نبٌا ً
وضع المانٌفٌستو اإلٌدٌولوجً .إن انزواء دمحم فً ؼار ّ
ٌعد مرحلة التركٌز اإلٌدٌولوجً ولد شهدت جمٌع النبوات مراحل مماثلة لهذه
المرحلة ،وٌشرح العهد المدٌم أن موسى لد عاش مرحلة طوٌلة فً جبل سٌناء.
ٌمثل نزول الوحً على دمحم فً سن األربعٌن إعبلن التركٌز الثوري الجدٌد
والدخول فً مرحلة النضال العلنً ،وهو بٌان واضح ٌعطً الشرعٌة للسٌادة على
مكة ،وخطا خطوة من التركٌز اإلٌدٌولوجً إلى السٌاسٌة .وكان الوعً فً هذه
المرحلة ٌتعلك بؤسس اإلٌمان واألخبلق ،وكان ٌتم األعداد النظري للثورة وتحدٌد
مبادبها .وعندما كبر الخطر تحرن المجتمع الرسمً لمكة ،وكان لتله متولفا ً على
لحظات.
هاجر دمحم الذي لم ٌختر الطابؾ التً أصبحت مزدهرة بالتجارة ،إلى
المدٌنة التً رآها كخٌار وحٌد فً عام  622بعد المٌبلد وهو فً الثانٌة والخمسٌن
من العمرٌ .إكد التارٌخ بؤنه ما كان للمسٌحٌة أن تكون اكثر من مجموعة صوفٌة
بسٌطة لوال صلب المسٌح ،وٌمكن ان ٌمال لول نفس الشًء بالنسبة لهجرة دمحم إلى
المدٌنة ،وكان من الممكن أن ٌبمى اإلسبلم مجموعة أدرٌة لوال اإلجبار على
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الهجرة ولوال إظهار التعصب الشدٌد ،لكن الظروؾ وفاعلٌة لانون الفعل ورد
الفعل ٌإدي إلى حمبلت تارٌخٌة كبٌرة على أٌدت مجموعة صؽٌرة ،وهذا ما أثبته
التارٌخ فً الماضً .كانت مرحلة المدٌنة هً مرحلة التسٌٌس وتشكٌل الجٌوش
وتتمحور آٌات هذه المرحلة على األؼلب فً كٌفٌة تكوٌن النظام السٌاسً ،وكانت
تتشكل فً المدٌنة معاهدات اجتماعٌة جدٌدة لتكوٌن الدولة المدٌنة ،لكن المرحلة لم
تكن مرحلة ظهور حضارة سومرٌة ومصرٌة ،ألنه كان فً الجوار مراكز
إمبراطورٌات مختلفة وتجارة متطورة وكان ال مفر من التحول إلى دولة والتوسع
على حساب الدول األخرى ،وٌعتبر ذلن مرحلة الوجود والبل وجود ،هذا االنفتاح
أثار شهٌة المبابل الصحراوٌة على المراكز الحضارٌة المحٌطة بها ،فوضع المبابل
الفمٌرة جعل من إٌدٌولوجٌة دمحم واتفاق المدٌنة جذابة فوق العادة ،وأدت إلى
سراٌان مفهوم الحكم الذي ٌمول " :أمشً ٌا عبدي دربن ممهد" مرة أخرى.
لبٌل وفاة النبً دمحم كان لد تشكل نظام الدولة ،وإن معرفة الخصابص
اإلٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة بشكل جٌد للتشكٌل الذي تؤسس
خبلل فترة لصٌرة والذي أثر وما ٌزال على التارٌخ ،لها أهمٌة كبٌرة .
أ :ما تم تحمٌمه على مستوى الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة هو الترجمة الكبٌرة الثالثة
للمٌثولوجٌة السومرٌة بالشكل الذي شهد تحوالً .لمد توضح من خبلل تحلٌل
اللوحات األخٌرة أن المصدر هو المٌثولوجٌا السومرٌة .إذ كان التحول األول فً
بابل والثانً عند العبرٌٌن وتم الحصول على نمط أكثر اكتماال بالتحول الثالث بٌد
العرب الجٌل األخٌر لئلرث .لمد لمنا بشروحات كافٌة عن المصدر والتحول األول
والثانً وٌتطلب فهم التحول الثالث بشكل جٌد مع األخذ بعٌن االعتبار المصدر
والتحوالت بشكل دابم ،اننا ال نهدؾ هنا إلى التملٌل من شؤن المرآن أو إظهار
الدوؼمابٌة التً أدت الى تحجر المٌم المعنوٌة والذهنٌة ككابوس على أنه تطور
دٌنً عادي ،بل على العكس نهدؾ الى تناول المرآن ضمن اإلطار الصحٌح لعلم
االجتماع ،وكشؾ النماب عن نوعٌة المصالح الملعونة التً تموم باستخدام اإلسبلم
لناعا ً كبٌرا ً لها ،وهً مهمة علمٌة أساسٌة لنا ،وٌجب أن ال ننسى أنه ال ٌمكن
معرفة الموى الحضارٌة الموجودة بشكل صحٌح أو تنفٌذ متطلبات الدور الذي
ٌمكن لعبه بنجاح من أجل التحضر دون تسلٌط الضوء على الظبلم المخٌم آنذان.
إن البدء بسإال "هل تإمنون بوجود هللا وبوحدته ..؟" ،فً النماش
اإلٌدٌولوجً المتعلك باإلسبلم ،هو مولؾ انتهازي "تحرٌفً"ٌ ،عنً استخدام جمٌع
أسالٌب الكبلسٌكٌٌن والسفسطابٌٌن فً المرون الوسطى ،ومع األسؾ فمد انجرت
الفلسفة والبلهوت إلى هكذا نماش سفسطابً فارغ لمبات السنٌن ،عذب الناس
وزجوا فً السجون ،وفً النهاٌة لم ٌتم الوصول إلى أٌة نتٌجة ،وبٌنما كان الحال
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على هذا المنوال أدرن سمراط فً أولى حواراته مع السفسطابٌٌن بخطورة هذا
النمط من النماش ،وضحى بحٌاته من أجل منع هذه الخطورة ،ولال دابماً" :اعرؾ
الجوهر "!..المهم لٌس النماش الفارغ بل محاولة فهم ما ٌتعلك بالجوهر ،فبدالً من
النماش هل النجار موجود أم ال ..؟ ،أو هل هو جٌد أم سٌا؟ٌ .جب سإال كٌؾ
ٌمكن ممارسة النجارة بشكل مثالً وجٌد..؟ .وإٌجاد الجواب لهذا السإال هو
األهم ،فالطراز األول هو طراز السفسطابٌٌن واالنتهازٌٌن ،بٌنما الطراز الثانً هو
طراز وأسلوب الفبلسفة الحمٌمٌٌن والعارفٌن والعلماء.
إذا ً ما هو الممصود بوجود هللا ووحدانٌته الذي ٌعد العامل األساسً لبروز
اإلسبلم؟ .ما هو التطور االجتماعً والتارٌخً الذي سبب ذلن..؟ وما هً
األهداؾ العملٌة لذلن..؟ هذه هً األسبلة األساسٌة التً ٌجب إٌضاحها وإلماء
الضوء علٌها.
ٌجب أن أإكد لبل تحلٌل وإظهار تطور مصطلح هللا مرة أخرى ،على أن
التعرٌفات التً تتبناها الفلسفة والبلهوت والتً تمول بؤنه السبب األول للكون
ومنشإه وصاحبه ،ال معنى له البتة .وهً ألرب إلى السفسطة .وأرى من مولعنا
ان النماشات واألفكار التً تدور حول وجود هللا ووحدانٌته أم ال ،والتً تفٌد بؤنه
السبب األول للكون وصاحبه ،لٌست مسؤلة مهمة وذات معنى .أرٌد أن أإكد على
مسؤلة أال وهً أن التخلؾ الذي نشهده فً حاضرنا ٌعود إلى استخدام الدٌن ضد
التنوٌر فً سبٌل المصالح السٌاسٌة ،وهذا ما كان علٌه األمر عبر التارٌخ،
والوصول إلى نتٌجة من خبلل األسالٌب السفسطابٌة الماكرة ،ونرى الرجعٌٌن فً
تركٌا والدول اإلسبلمٌة مازالوا ٌستخدمون هذه السبل بكثرة ،وٌحصلون على
مصالح هامة من خبللها .وٌتم استثمار واستؽبلل كبٌر فً هذا اإلطار ،وأإكد هنا
على أنهم سٌستؽلون تمٌٌماتً هذه فً المستمبل ،فمصطلح هللا الذي ٌواصل تطوره
مع المجتمع بشكل دابم سٌواصل وجوده فً مجتمع العلم ،وٌجب أن ٌواصل
وجوده .ولكنه لم ٌكن إال اسما ً للمانون الوحٌد للكون والمجتمع ،وبممدار معرفتنا
الصاببة لهذا المانون سنتعرؾ على اسمه وعلى هللا بتلن الدرجة من الصحة
والفهم ،وفٌما عدا ذلن فإن كل النماشات والتعرٌفات ستظل سفسطابٌة ،وتعنً فً
أساسها الدفاع عن الرجعٌة والتستر على الظبلم وحماٌة نظام االستؽبلل والرعب
وعالم الكسب ؼٌر المشروع.
سنحاول تحلٌل مصطلح هللا على ضوء هذا المولؾ اعتمادا ً على وسابل
علم االجتماع ،ولٌس اعتمادا ً على المدارس الفلسفٌة أو البلهوتٌة ،وسنحاول
تعرٌؾ وشرح ماهٌة الحاجة االجتماعٌة التً أدت إلى ظهور الهوٌة الدٌنٌة.
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تإكد جمٌع الدالبل المتعلمة بحٌاة النبً دمحم ،أنه ركز على مصطلح هللا
أكثر من ؼٌره ،وشرح وجود هللا وهوٌة وحدانٌته والتً هً من أهم المشاكل التً
واجهت النبً دمحم ،ولم تكن هذه المشكلة مصطنعة بل كان جادة من خبلل بحثه
عن الجواب عبر الجهود التً بذلها لوصفه بـ  99صفة ،كمحاولة لتحمٌك لفزة فً
الكم ،وكؤنه ٌمؤل مصطلح هللا بطالة مركزة تحت أشكال جدٌدة ومستمرة .إن
ممارنة ذلن مع المٌم التً تم تضمٌنها لمصطلحات اللٌبرالٌة واالشتراكٌة ،ستساهم
فً فهم هذه الدراسة بشكل أفضل .ففً الولت الذي ٌتم فٌه تطوٌر الهوٌة
اإلٌدٌولوجٌة عن طرٌك التحوالت االجتماعٌة ٌتم إؼناء المصطلحات الربٌسٌة بمٌم
هامة ألجل تموٌتها.
من المعروؾ إن المبابل الموجودة فً شبه الجزٌرة العربٌة كانت تحاول
منذ األلفٌة الثالثة لبل المٌبلد ،لبول" أل" كموة إلهٌة ،تعنً "أل" فً األتمولوجٌا
السامٌة "السمو" كهوٌة إٌدٌولوجٌة لها .لمد ولد وتطور المصطلح من خبلل
تؽٌٌرات البنٌة الداخلٌة للمبابل وعبللاتها مع المجموعات األخرى فً الخارج ،وال
سٌما عبللاتها مع الحضارة السومرٌة والمصرٌة ،لمد تجسد "أل" الذي ٌتجول فً
مجردا ً أكثر من ؼٌره فً العمول ،بعد أن ؼدا الطوطم الذي كان
السماء والذي كان
ّ
ٌشبه وجودا ً إلهٌا ً للعهد الرجعً للمبٌلة فً هذه المرحلة ال ٌستجٌب للتؽٌٌرات
الجدٌدة .وال شن أن مفهوم اإلله العالً والذي ال ٌتؽٌر والمستند للنظام السماوي
للكهنة المصرٌٌن والسومرٌٌن ،لعب دورا ً مصٌرٌا ً فً ذلن .وكانت البنٌة األحادٌة
والمجردة للمبابل ورتابة الجؽرافٌا والعبللة والصراع مع مراكز الحضارة ،لد
أجبرت "أل" على التطور كمصطلح أحادي وموحد ،لمد تمت محاولة شرح ذلن
كخاصٌة أساسٌة إلرث إبراهٌم بشكل كامل.
لمد أحرز التحمٌل الذي لام به موسى للمصطلح خطوة جدٌدة لؤلمام ،وكؤنه
جعل "أل" لوة لومٌة" ،فإسرابٌل" تعنً من حٌث المعنى المبابل العبرٌة التً
تتصارع مع "أل" ،وعند الرؼبة فً تؤسٌس تمارب شدٌد فإن كلمة إسرابٌل لوحدها
تشكل أهم األدلة .وأصبح "أل" أول لوة مركزٌة رسمٌة بعد أن أصبح داوود وابنه
سلٌمان ملكا ً بمساعدة الكاهن صاموبٌل ،وتحول اسم "أل" إلى العبرٌة وأصبح
ألوهٌم " ،" Elohimmومن الواضح أن ألوهٌم هو التعبٌر الجدي لكٌان المجتمع
اإلسرابٌلً الذي تسٌس وتحول إلى ملكٌة .وهو التعبٌر المجرد لعملٌة المجتمع
المتحول وهوٌته اإلٌدٌولوجٌة التً تحولت إلى مصطلح ،ونحن اآلن أمام مثال
الستمداد الموة من المصطلح وخلك تارٌخً مذهل للوصول إلى مصطلحات جدٌدة
من الموة ،وإذا شاهدنا ما أدى إلٌه إله إسرابٌل هذا من حروب واختراعات
وتجدٌدات وأفكار ٌمكننا عندب ٍذ فهم المدى المدهش لهذا التصور.
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لمد ظهر اإلرث المسٌحً الذي تطور مع عٌسى كتعبٌر لبلنسبلخ باسم
الطبمات الفمٌرة عن اإلرث العبري الرسمً ،وٌعبر ذلن عن اكتساب التماٌز
االجتماعً كٌانا ً كهوٌة اجتماعٌة جدٌدة "العهد الجدٌد" واتخاذه دور أمل المرحلة
وإرادة التحرر والعمابد وطراز األخبلق .لمد ؼٌر عٌسى اسم ألوهٌم الذي كان اسما ً
آشورٌا ً وأصبح "الرب" باللؽة اآلرامٌة التً كانت سابدة آنذان ومعناها
المصطلحً هو "السٌد" ،وأصبح معنى مصطلح اإلله "السٌد" بعد السومرٌٌن ومن
جاء بعدهم ،ومن الواضح أنه ٌمثل الطبمة المتصاعدة ،وأطلك على البشر الذٌن تم
وضعهم بمولع الخدم اسم "العبد" ومن الواضح أنه ٌمصد بذلن الطبمة المسحولة.
من المعروؾ أن عٌسى لد ح ّمل مصطلح هللا الرحمة والخبلص واللطؾ
والعناٌة والمحبة واألخوة والسبلم والعدالة واألخبلق باسم المضطهدٌن .لمد تمت
تموٌة الرب بتلن المصطلحات كهوٌة إٌدٌولوجٌة جدٌدة للمجموعات المسحولة،
وكون المسٌحٌون وفً ممدمتهم عٌسى مجتمعا ً تم تمدٌسهم فٌه مجددا ً كؤوالد الرب،
ّ
وكان ربهم سٌحمٌهم فً أصعب الظروؾ ولن ٌبخل علٌهم بالمساعدة ،وسٌكون
الدعاء للرب بعد اآلن ،وسٌكون معهم حتى تحمٌك آمالهم .ونحن مجدداً أمام مثال
تارٌخً مذهل ٌتلخص برفع المجتمعات لراٌة المصطلحات المجردة وتموٌة
وتطوٌر تحوٌل الذات من خبللها .إن ذلن هو أحد األمثلة التً تحدد العصر والتً
تثبت عدم إمكانٌة فصل الموة اإلٌدٌولوجٌة عن التطور االلتصادي واالجتماعً
واستحالة تحمٌك التطور دون أٌدٌولوجٌا وجود اآلخر ،ولٌام اإلٌدٌولوجٌة بدور
رٌادي فً تحدٌد المسار فً بعض األحٌان .وٌمكننا متابعة التارٌخ ومعاٌشة
التطورات والتؽٌرات والتحوالت خطوة خطوة ابتدا ًء من مساهمة "باول" حتى
اإلصبلحات البروتستانتٌة باسم المسٌحٌة ،وابتدا ًء من دورها فً تكوٌن العصر
اإللطاعً حتى تؤثٌرها ورد فعلها على خلك وتطور المجتمع الرأسمالً.
أرٌد التؤكٌد على أهمٌة ما ٌلً :إذا تم االلتزام باآلمال واإلٌمان واألفكار
التً ٌتم تحمٌلها للمصطلحات ،وإذا تم عٌشها بشكل مناسب مع حاجاتها ،وتم
تطبٌك ما تنص علٌها على أرض الوالع ،وإذا لم تتنالض مع العصر والوالع بل
تطورهٌ .إدي كل ذلن إلى تطورات عظٌمة ،وعكس ذلن ال تخدم سوى الجمود
والتخلؾ واالنهٌار ،ولذلن ٌتمتع تحلٌل لؽة المصطلحات الكبٌرة جوهرٌا ً أهمٌة
كبرى بسبب تلن التطورات ،وٌنبع دور وأهمٌة المنظرٌن والمإمنٌن الكبار من
هذا الوالع.
إن المعانً التً حملها النبً دمحم للرب ـ وحتى ال ٌحدث االختبلط فإن كلمة
رب هً مصطلح ذو جذور آشورٌة سرٌانٌة ،أما كلمة هللا فهً مصطلح ذو جذور
عبرٌة أٌضاً ،وٌحمل المصطلحان نفس المعنى ـ تحمل أهمٌة كبرى .تم استٌعاب
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وتجسٌد المصطلحات التً حملها اإلرث العبري والسرٌانً إلى درجة كبٌرة.
وٌجب أال ننسى أن الكٌان السومري والمصري ،واآلري ـ وان بشكل ألل ـ ٌمؾ
وراء تلن المصطلحات .لكن األهم من ذلن لٌام النبً دمحم بإعداد وتطوٌر نفسه
لٌكون جوابا ً على التؽٌر الفكري والروحً الذي نتج عن االلتصاد اإللطاعً
والعبللات االجتماعٌة منذ المرن الخامس لبل المٌبلد ،وٌعبر النبً دمحم عن التركٌز
ؼٌر الطبٌعً والخارق كؤكبر ذهنٌة متطورة للعصر الجدٌد والمتصاعد ،إن
وتعرله عند كل آٌة ٌنطك بهاٌ ،ظهر مدى الجهد الذي كان ٌبذله من أجل
ارتعاشه
ّ
التركٌز .وٌعنً مفهوم النبً دمحم من بداٌته حتى نهاٌته عند الوضع الذي ذكرناه،
اكتسابه شكبلً كهوٌة إٌدٌولوجٌة جدٌدة ،وتكامل السلون األخبللً ككٌان اجتماعً
ملموس .إن اكبر ثورة لام بها هً إدخال المصطلحات الجدٌدة فً البنٌة الذهنٌة
والروحٌة واإلرادة وتحمٌك ذلن فً ذاته ،وٌجب تمٌٌم شرح اآلٌة والسنة بالدرجة
األولى والثانٌة حسب أهمٌتها كخلك اإلنسان والمجتمع الجدٌد.
لام جمٌع األنبٌاء بتنفٌذ أعمالهم المتعلمة باهلل كمصطلح أساسً ،باالستناد
إلٌه وبتلمً الموة منه ممابل تحمٌله المصطلحات األساسٌة .وتكتسب التجارة التً
تعتبر من أهم الخصابص األساسٌة للمجتمع منطما ً إلهٌا ً تماماً ،وتتحول إلى صٌؽة
ولاعدة إلهٌة بممولة" :بمدر ما تعطً هللا ـ وذلن ٌعنً الدعاء والعبادة والمرابٌن ـ
تؤخذ ثمن ذلن كامبلً" ،إنها صٌؽة تحولت إلى لاعدة دٌنٌةٌ .جب أال ننسى أن
األدٌان التوحٌدٌة والتً تستند بشكل عام إلى الجد؛ النبً إبراهٌم ،لها عبللة وثٌمة
مع المجتمع التجاري ،فالتجارة تموم بدفع المجتمع الزراعً إلى مراحل اجتماعٌة
أكثر تمدماً ،وبذلن تإدي إلى مجتمع المدٌنة ومن ثم إلى الدولة .عندما نستطٌع
إلامة عبللة صحٌحة بٌن مٌبلد الدولة وتسامً اآللهةٌ ،مكننا فهم سبب تزامنها مع
الحاالت المتمدمة من المراحل الذهنٌة .إن تبنً هذا اإلرث وال سٌما من لبل
المجموعات العبرٌة التً توحدت مع هذا التملٌد كان ٌزٌد من لوتها بممدار تموٌتها
هلل وبذلن تم إٌجاد صٌؽة مكملة وتامة وهً" :أنت لوي بممدار لوة ربن .إذا
لضٌت على ربن ستنتهً ،حٌّر ربن تصبح محتارا ً " .إن المجتمع السومري وإلهه
الذكر والذكً أنكً لد أخذ من ربة سومر إنانة لٌمها الجوهرٌة وجمٌع المٌم التً
خلمها العصر النٌولٌثً وبذلن ٌكون أنكً لد أخذ كل ما تملكه النساء فً المجتمع،
لن ٌكون صدفة الملحمة التً تتحدث عن رحلة أنكً الناجحة من "أورن" إلى
"أرٌدو" ورجوعه إلى "أورون" مصطحبا ً معه " "114لوانٌن "مً" .إن ذلن هو
شرح مٌثولوجً والهوتً وأدبً لصراع نتج عن العبللة والتنالضات الموجودة
بٌن اآللهة والربات كانعكاس لما ٌعٌشه المجتمع ،وال ٌمكننا إال أن نمؾ مذهولٌن
أمام هذا العمل المٌّم لؤلدباء السومرٌٌن ،وفً الحمٌمة هذا هو جوهر اآلداب.
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لمد أضاؾ النبً دمحم إلى مصطلح هللا مع ظهور اإلسبلم صفات تدل على
الصفات السٌاسٌة والعسكرٌة للثورة على األؼلب .لمد أضاؾ موسى إلى الصفات
ما ٌتعلك بالتربٌة االجتماعٌة والنظام ،وأضاؾ عٌسى إلى مصطلح هللا صفة المنمذ
والحب والعدالة واألخبلق .أما صفة الم ّهار والحاكم والمالن فهً خصابص
عسكرٌة وسٌاسٌة تمت إضافتها مع ظهور اإلسبلم .لكن صفة األزلً والسرمدي،
ولم ٌلد ولم وٌولد ،ولربه إلى اإلنسان أكثر من الورٌد فهً مصطلحات الهوتٌة
تعكس تؤثٌرات الفكر الفلسفً اإلؼرٌمً وال سٌما فلسفة أفبلطون وأرسطو .وٌوجد
تؤثٌر كبٌر للفلسفة على ظهور اإلسبلم ،وٌمكننا ربط انعكاس الفلسفة على اإلسبلم
منذ ظهوره ممارنة مع المسٌحٌة ،بعبللة الكهنة النسطورٌٌن الذٌن حصلوا على
كبلسٌكٌات الفلسفة اإلؼرٌمٌة باكرا ً مع دمحم .إن انتشار الفكر الفلسفً فً الشرق
األوسط كؤساس مادي مع مستوى العبللات االلتصادٌة واالجتماعٌة المتشابكة
لمجتمع تلن المرحلة لد أثر فً تض ّمن المرآن آٌات عدٌدة تؤوي الفكر الفلسفً،
إضافة إلى اآلٌات المتعلمة باإلٌمان واألخبلق ،وتحمل البنٌة الفكرٌة ذات
المضمون الفلسفً للمرآن ممابل مضمون اإلٌمان واألخبلق للعهد المدٌم والجدٌد
على األؼلب بعدا ً هاماً.
إن إعبلن النبً دمحم نفسه آخر رسول هلل مسؤلة ٌجب الولوؾ عندها
باهتمام ،وٌعتبر ذلن أهم صفة إصبلحٌة من ناحٌة الدٌن .فمد لام بنفسه بإنهاء عهد
النبوة ،وٌشبه هذا الوضع حالة إنهاء ماركس لعصر الحضارة ذات الدولة مع
مجًء االشتراكٌة .فمثلما نضجت اإلدارة دون الحاجة للدولة وكما ٌتطلب مستوى
عبللات المجتمعات التً تخلصت من الطبمات البل معنى لها ،تعتبر المجتمعات
البلنبوٌة لد وصلت إلى مستوى نضج وحرٌة مشابهة لذلنٌ ،نص ذلن على عدم
حاجة المجتمعات واإلنسانٌة التً حصلت على لوة نظامها بإرادتها الحرة لؤلنبٌاء،
إن اإلسبلم بمعناه هذا ٌنهً عصر الدٌن ،وفً الحمٌمة ٌكون نمطا ً آلخر دٌن كونً
لمرحلة العبور من الدٌن إلى الفلسفة.
إن التمسن الزابد بفكرة وجود شًء ماٌ ،حمل فً داخله الشن دابماً،
وٌشٌر إلى الجنوح وارتكاب األخطاء .واعتماد اإلٌمان باهلل على الفكر الفلسفً إلى
حد كبٌر عند اإلسبلم ٌإدي إلى الولوع بالشن بنفسه ،ولذلن بذل النبً دمحم جهودا ً
كبٌرة لم ٌسبك لها مثٌل عند أي نبً آخر حول مسؤلة وجود ووحدانٌة هللا ،لمد ر ّكز
على هللا وحاول تعرٌفه ابتدا ًء من تعداد صفاته وإلى نمط عٌشه وعمله وحتى خلمه
لكل شًء ،وهنا البد من أن ٌخطر على بال اإلنسان السإال التالً :لماذا هذا هللا
الذي ٌعرؾ كل شًء والذي خلك الكون وهو حاكم كل شًء..؟! لماذا ال ٌحاول
إلناع عبده بنفسه ،وٌحاول المٌام بذلن عن طرٌك آخر نبً له؟ .الجواب المطلوب
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هو :إن الشًء الذي ٌراد شرحه هو المجتمع الطبمً الجدٌد وعصر الحضارة،
وإن الصعوبة تؤتً من البنٌة المتشابكة للشكل الذي سٌؤخذه المجتمع الجدٌد
والحضارة ،وال سٌما البنٌة السٌاسٌة والمانونٌة ،وهً من المشاكل األساسٌة التً
تنتظر الحل .فمن الواضح أن النبً دمحم كان سٌواجه صعوبات كثٌرة أمام هذه
المإسسة التً من الصعب لثمافة لبابل الصحراء أن تستجٌب لها ،وكان مصطلح
هللا الذي تم تعرٌفه هو الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة أو رمز هذا العصر فً أرفع مستوٌاته.
وكان النبً دمحم ٌعرؾ بؤنه سٌبنً وسٌدٌر المجتمع والدولة والعصر الجدٌد بسهولة
بمدر تحمٌل مصطلح هللا صفات ذات معنى ،وتكوٌنه لواعد ولوانٌن ولوة أمر مع
المصطلح.
اننا نتحدث عن وضع مشابه للمرحلة التً خلك بها الكهنة السومرٌون
مجتمع المدٌنة أو الدولة .فمد أضطر الكهنة أمام اإلنتاج المثمر للمجتمع الذي
أعادوا بناءه والذي كان سببا ً ونتٌجة لهوٌة إٌدٌولوجٌة تتطلب الموة والكمال ،إلى
نتاج مٌثولوجٌا ودٌن فً المعابد ،وكانوا على ثمة بؤن المجتمع الجدٌد سٌحصل
على الثمة بمدر درجة نجاحهم بذلن ،لذا فإن خلك ونشر اإلٌدٌولوجٌة مرتبط
باإل نتاج مثل ارتباط الظفر باللحم .وهنان عبللة بٌن البنٌة اإلٌدٌولوجٌة كوالعة
مجتمعٌة أساسٌة واإلنتاج ،وهذه العبللة ال ٌمكن أن تنمطع فً جمٌع المجتمعات
تارٌخا ً وحاضراً.
إن لٌام النبً دمحم بالتحمٌل الهابل لمصطلح هللا ،نابع من كونه على وعً
بما حممه هذا المصطلح على مدى التارٌخ من جهة ،وٌدرن مدى الموة التً
سٌستمدها المجتمع والعصر من ذلن من جهة أخرى .وبذلن كان تفكٌره اجتماعٌاً،
وأنا أركز على هذا األمر بؤهمٌة ،فمد كان النبً دمحم ٌعٌش حالة تنالض ألنه كان
على معرفة بؤن الدٌن ال ٌكفً للمجتمع الجدٌد عندما تتدخل الفلسفة فً األمر،
وتبرز الذهنٌة الوالعٌة مع مرور الزمن .ألنه ال ٌمكن للدٌن أن ٌتواجد بسهولة فً
المكان الذي تتواجد فٌه الفلسفة ،وال ٌمكن للفلسفة أن تتواجد فً المكان الذي
ٌتواجد فٌه الدٌن ،وال مفر من االشتبان وسٌتؽلب أحد الطرفٌن .ومن المعروؾ أن
الفلسفة لد برزت فً تجربة روما واإلؼرٌك ،وكان الساسانٌون والمانٌون ٌرٌدون
إبراز الفلسفة لكنهم لم ٌتمكنوا من ذلن ،ألن الكهنة المتطرفٌن دٌنٌا ً كانوا ذوي
التؤثٌر النهابً ،وشاهد الدٌن اإلسبلمً هذه الخطورة منذ البداٌة ،وكان تدخل الدٌن
فً الفلسفة السبب األساسً للشخصٌة المتشككة للنبً دمحم ،ومحاولته إثبات وجود
وحدة هللا التً ال نرى لها مثٌل فً أي كتاب دٌنً ،كانت نابعة من تفكٌره بؤسبلة
مثل :هل كان سٌدٌر النظام االجتماعً الذي كان سٌخلك بموانٌن تنسجم مع العمل
أم بموانٌن وأحكام دٌنٌة سهلة التؤثٌر ومنسجمة مع البنٌة الذهنٌة لمجتمع العصر
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المدٌم ،وكان واضحا ً أن التركٌز واالرتباط بمصطلح هللا إلى هذه الدرجة لٌس
ناتجا ً عن إشباع فكري بسٌط وذلن من خبلل تجربته التً عاشها.
ٌمكن فهم ذلن بشكل أفضل من خبلل تحدٌد أمثلة حدٌثة،مثل السإال أٌة
اشتراكٌة؟ رؼم منالشة هذا السإال منذ لرون فإنه ال ٌتم إٌجاد أفضل اشتراكٌة وال
تطبٌمها ،والوضع هو نفسه بالنسبة إلى اللٌبرالٌة.
ً
ً
ٌجب التؤكٌد على أن النبً دمحم كان مإمنا وواثما من صدق ما لام به بالفعل
عند تكوٌنه البنٌة اإلٌدٌولوجٌة "ال ٌمكن التحد ث هنا عن صوفٌة مزٌفة" ،لمد
أسس النظام اإلسبلمً عن معرفة بؤنه كان فً عصر ال ٌمكنه الهروب فٌه من
الشرح المنطمً والفلسفً ،بممدار تمبله لجمٌع المٌم الدٌنٌة التً ٌمكنه الدفاع عنها،
إن التداخل الدٌنً والفلسفً هو تركٌب صعب جدا ً لكنه من الخصابص األساسٌة
للنبً دمحم ،إن شعوره بالعلوم االجتماعٌة ،بمعنى شعوره بالعلم وتصرفه بعلمٌة
حسب المرحلة عند إنشابه نظامه ،هو من الخصابص الملفتة للنظر عند النبً دمحم،
وبذلن ٌمكننا أن نفهم كٌؾ أعلنت الشخصٌة الدٌنٌة والفلسفٌة والعلمٌة عن نهاٌة
النبوة فً شخصه ،إن اإلٌمان بوصول عمل اإلنسان إلى الفكر الفلسفً ومن ثم
العلمً ٌتطلب شخصٌة داهٌة ،لكن مع األسؾ الشدٌد فالتنالض الكبٌر ؼدا بلٌة
أكبر من التخلؾ الدٌنً هددت نظامه باكراً ،والتصمت بالبنٌة العملٌة والروحٌة
ألمته ،لال ماركس عندما شاهد المنالشات التً تدور حول الماركسٌة فً فرنسا
فً عهده" :أنا لست ماركسٌاً" ،وإننً أإمن تماما ً أنه لو نهض النبً دمحم وشهد
التنالضات التً تعٌشها أمته مع العصر لمال "أنا لست مسلماً" وبلؽة أكثر صرامة.
ٌمكن تطوٌر تمٌٌمات أكثر شمولٌة حول تحلٌل الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة
لئلسبلم ،ولكن المهم أن تكون والعٌة ،وهذه مهمة ال مفر منها ،لٌس فمط من أجل
فهم التارٌخ بشكل صحٌح بل من أجل التنوٌر فً الشرق األوسط فً الحاضر ،وما
ٌتم المٌام به باسم دمحم فً ٌومنا هذا ال ٌتصؾ بالعدل ،فكٌؾ نمٌم الشخصٌة
اإلسبلمٌة والمجتمع اإلسبلمً الذي عجز حتى عن تعرٌؾ نفسه بدمحم ،فً الولت
الذي لام فٌه دمحم نفسه بالتركٌز على التطورات الدٌنٌة والفلسفٌة والعلمٌة للمرحلة
وطور بنٌة المجتمع المنتج والدولة ،وخطى خطوات
على أعلى مستوى فً ذاته،
ّ
جبارة فً حٌاته هزت العالم ،من الواضح أنه ٌجب علٌنا المٌام بحركة تحطٌم
أصنام مشابهة للتً لام بها النبً إبراهٌم وموسى وعٌسى ودمحم على صعٌد جمٌع
البنى الذهنٌة والروحٌة فً حاضرنا ،ومن ثم المٌام بذلن فً مإسسات المجتمع
التحتٌة والفولٌة.
ً
ب ــ لمد تطور اإلسبلم متداخبل بهوٌته اإلٌدٌولوجٌة المكثفة وكثورة
عسكرٌة سٌاسٌة منذ البداٌة ،وهجم على من حوله ببنٌته اإلٌدٌولوجٌة كاألسد
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الجابع المتحرر من سبلسله ،إن هجوم اإلسبلم على محٌطه ٌشبه هجوم الؽوتٌٌن
فً مرحلة البربرٌة فً أوروبا والهون" األتران" على مراكز الحضارة الرومانٌة،
ففً الولت الذي كانت تسٌطر فٌه اإلمبراطورٌات البٌزنطٌة والساسانٌة والحبشٌة
ببنٌتها المتخلفة على المناطك ذات االلتصاد المثمر المنتج ،لعب التنالض
واالختبلؾ بٌن الظروؾ الحٌاتٌة للمبابل العربٌة وتزاٌدها السكانً دوراً أساسٌا ً فً
تلن الؽزوات ،وكانت المراكز الحضارٌة جذابة كخٌال الجنة بالنسبة لهم ،وكانت
هذه المبابل تعرؾ نعم الحضارة من خبلل تجارتها وؼزواتها المستمرة منذ
المراحل األولى للسومرٌٌن والمصرٌٌن ،وفً الولت الذي كانت فٌه الصحراء
تذٌمهم عذاب جهنم كانت حٌاة الحضارة مصدراً لمفهوم الجنة .لمد جعل ازدهار
اإلسبلم خٌال الخبلص من جهنم والحصول على الجنة ممنعاً ،إذ أدت الروح
الجدٌدة وخلك الخٌال إلى إٌمان ال مثٌل له حتى تلن المرحلة ،وشجاعة ال حدود
لها أدت إلى تفعٌل التضحٌة والعملٌات ،أي إذا استشهدوا فسٌذهبون إلى الجنة التً
وعد بها المإمنون فً عالم اآلخرة ،وإذا بموا أحٌا ًء سٌحصلون على جنة ألرض،
وهنا تكمن مهارة النبً دمحم ،فمن السهل المٌام بالتنظٌم والتخطٌط بعد خلك هذا
المستوى من اإلٌمان.
إن التواجد فً مرحلة تتوفر فٌها السٌوؾ والخٌول بؽزارة من الناحٌة
التمنٌة ،وخصابص الصحراء المثالٌة من أجل الكر والفر على نمط حرب الكرٌبل،
لد فتح الباب على مصراعٌه أمام الفتوحات اإلسبلمٌة ،وكان التوسع الهابل للجٌش
وانفجاره كالبركان ٌتطور وكؤنه لدر التارٌخ من خبلل لوانٌن الفتح الممدسة فً
الدنٌا واآلخرة ،وألنها تتٌح إمكانٌات مادٌة هابلة لمن ال ٌمتلكون أي شًء ،فمن
الواضح أن التارٌخ كان ٌتعرؾ على حركة ثورٌة منظمة ،وكانت البنٌة
اإلٌدٌولوجٌة والعسكرٌة مستعدة لفتح العالم بؤسرها ،وكانت اإلمبراطورٌات التً
تواجهها تشهد مرحلة جمود هابلة الستنادها إلى عبللات عبودٌة كنظام للدولة ،ولم
ٌعد لها أي دور تمدمً ٌمكن أن تموم به من الناحٌة السٌاسٌة ،فكانت هذه
اإلمبراطورٌات لد تحولت إلى حواجز أمام شعوبها التً كانت تتطور من
مجموعات أثنٌة نحو بنٌة لومٌة إثر مرحلة تطور طوٌلة ،وكانت تلن الشعوب
تؤمل الخبلص من البنى المتعفنة التً تشكل حاجزا ً أمامها ،وذلن عن طرٌك
الذهنٌة الجدٌدة التً تشكلت من خبلل الظروؾ االلتصادٌة واالجتماعٌة التً
تجاوزت العبودٌة ،ولم ٌبك ضبط الشعوب سهبلً كما كان فً الماضً البعٌد،
وكانت حادثة ظهور المسٌح المنتظر تتكرر من جدٌد ولٌس من الصعب خلك إلهام
الخبلص لٌس من أجل لبابل الصحراء فحسب ،بل من أجل جمٌع شعوب
اإلمبر اطورٌات ،إن الملٌل من العدل واحترام ثمافة الشعوب ـ عدا المتخلفة منها ـ
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ٌكفً هذه الشعوب لتتمبل اإلسبلم ،وشخصٌة عمر العادلة تنبع من هذه الضرورة
التارٌخٌة ،وٌإدي التفوق اإلٌدٌولوجً إلى التخلً بسهولة عن الهوٌات
اإلٌدٌولوجٌة المتخلفة وربما ٌلعب دورا ً أساسٌا ً فً نجاح حمبلت الفتح.
رؼم وجود بعض الجوانب الصحٌحة لتمٌٌم اإلسبلم كدٌن السٌؾ لكنه من
الواضح أنه ال ٌمكن المٌام بكل شًء بالسٌؾ دون أخذ التفوق اإلٌدٌولوجً بعٌن
االعتبار ،فبل شن أن السٌوؾ والخٌول كانت موجودة منذ فترة طوٌلة لكنها لم تإد
إلى أٌة خطوة إلى األمام ،فكما تطورت المسٌحٌة فً بداٌاتها كحركة إٌمان وسبلم
وروح اجتماعٌة فمد تطور اإلسبلم كحركة سٌؾ وحركة سٌاسٌة على األؼلب ،لمد
تركز الجانب اإلٌدٌولوجً والعسكري والسٌاسً لئلسبلم بشكل متداخل ،وكان
ٌفتح وٌهٌمن كسلسلة عوامل ثورٌة تجري بسرعة بٌنما كانت المسٌحٌة مسحولة
تعٌش تحت سٌادة اآلخرٌن رؼم تطورها فً الساحة االجتماعٌة.
كانت الحمبلت العسكرٌة لئلسبلم على شكل حرب كَرٌبل ضد الجٌش
النظامً ،وكانت تنسحب فً حال عدم النجاح وٌعاد التنظٌم من جدٌد ،بحٌث لم
ٌكن شن هجوم جدٌد صعباً ،إذ كان من السهل الهجوم على جٌش نظامً من أربعة
أطراؾ وتشتٌته ،وكان ال ٌتم الدخول فً حرب اعتماداً على مواجهة واحدة فمط،
إنما كانت هنان استراتٌجٌة طوٌلة األمد ،ممابل ذلن كانت كلفة الجٌوش النظامٌة
كبٌرة ،وتتحرن ببطا وخمول وتنتشر حسب نظام حرب المواجهة الواحدة وال
تستطٌع لم شملها فً حال تشتتها ،وكانت فً مولع لم ٌبك لها أٌة مٌزة متفولة أمام
الفن العسكري اإلسبلمً ،وكانت الجٌوش اإلسبلمٌة تتفوق على الجٌش النظامً
من الناحٌة النفسٌة ،وعندما نضجت ظروؾ الموى الجدٌدة والموى التً ترٌد
المحافظة على إرثها المدٌم شهدت هذه المرحلة التارٌخٌة أمجادا ً كبٌرة باسم الموى
الجدٌدة.
كان إنشاء النظام السٌاسً لئلسبلم ٌتم بعد تحمٌك األمجاد العسكرٌة ،وكان
ٌتم أحٌاء نظام الوالٌات الذي بمً من البرسٌٌن كهوٌة إٌدٌولوجٌة جدٌدة ،لمد
استخدم اإلسبلم عرب الصحراء الذٌن لم ٌشاركوا بالحضارة والشعوب األخرى
المشابهة لهم كدم طازج لحضارة لدٌمة ،وجددها تحت هوٌته اإلٌدٌولوجٌة أكثر
من أن ٌفتح ساحات حضارٌة جدٌدة ،إن أهم خاصٌة لهذا التجدٌد هو تحوٌل البنى
الذهنٌة والمإسساتٌة للدولة المستندة إلى النظام العبودي وفك نظام العبللات
اإللطاعٌة ،وٌعتبر ذلن خطوة تمدمٌة فً مرحلتها ،التجدٌد فً ربط عبللة وذهنٌة
النظام العبودي الذي تمتد جذوره إلى آالؾ السنٌن الماضٌة إلى كٌان مجرد كعبادة
هللا فمط ،أدى إلى ارتٌاح معنوي كبٌر ،ولٌم معنوٌة مناسبة عند ممارنة ذلن بؤنهم
كانوا عبٌدا ً للملن اإلله وأصبحوا عباد هللا المحبوبٌن،وٌملكون الثمة والمعنوٌات
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المرتفعة والشرؾ الكبٌر .إن أساس التفوق النفسً هنا ٌكمن فً تحطٌم الذهنٌة
العبودٌة وبنٌتها المعنوٌة التً تملل من احترام ولٌمة اإلنسان ،ووضع هوٌة جدٌدة
تحمك لئلنسان الشرؾ واالحترام والعدل كبدٌل لها.
فً الولت الذي لامت المسٌحٌة فٌه بنشاطات على مستوى الماعدة وحاولت
فتح البنٌة السٌاسٌة من خبلل خ لك ساحات اجتماعٌة لها مع البماء بعٌدة عن البناء
العسكري والسٌاسً ،لام اإلسبلم بتطوٌر البنٌة السٌاسٌة من الممة عن طرٌك
الفتوحات العسكرٌة وأعطاها شكبلً حسب هوٌته اإلٌدٌولوجٌة ،أي كان أحدهما
ٌتجه إلى الثورة االجتماعٌة من خبلل الثورة السٌاسٌة والعسكرٌة بٌنما ٌموم اآلخر
باالتجاه إلى الثورة السٌاسٌة من خبلل الثورة االجتماعٌة.
وكؤن ذلن ٌشبه العبللة الموجودة فً التجربة البلشفٌة التً اتبعت أسلوب
النزول من الممة إلى األسفل ،ومع النهج الدٌممراطً االجتماعً الذي ٌنطلك من
الماعدة ،وٌذكرنا ذلن بالسإال الذي ٌمول :أٌهما افضل الوصول إلى الهدؾ بطرٌك
التطور أم عن طرٌك الثورة ؟.
ال شن أن اإلسبلم هو الذي بدأ بالمهام العسكرٌة والسٌاسٌة المذهلة للثورة
اإللطاعٌة ،وأن دور اإلسبلم واضح فً لٌام المسٌحٌة بفتح أوروبا ،وٌجب أن
نإكد على أن المسٌحٌة هً جزء من ثمافة الشرق األوسط ،وإذا كنا نتحدث عن
المساهمة ،فؤننا نمول إن الشرق األوسط مازال ٌؽذّي أوروبا حضارٌاً ،ولد بدأت
هذه التؽذٌة منذ عشرة آالؾ عام لبل المٌبلد واستمرت حتى أصبحت المسٌحٌة
ثانوٌة أمام حركة التنوٌر األوروبٌة ،وإذا تناولنا تارٌخ الحضارة نرى أن
التطورات االجتماعٌة ذات الجذور الشرق أوسطٌة تؽذي أوروبا منذ  8111سنة،
بما فً ذلن العصر النٌولٌثً الذي استمر أربعة آالؾ سنة ،وكانت تمدم بعض المٌم
الحضارٌة المحدودة لكنها لم تنج من التٌبس حتى النخاع باستمرار ،وسنحاول
ممارنة حضارة الشرق والؽرب بشكل شامل عندما ٌتطلب بحثنا ذلن.
إن نظرٌة السٌاسة فً الفكر اإلسبلمً تمدم موضوعا ً متمٌزاً ،إذ ٌنشر
مصطلح هللا الموجود فً الهوٌة اإلسبلمٌة كل ظله كما هو عندما طرح التمؤسس
السٌاسً ،إن وصؾ السبلطٌن وأصحاب الحكم انهم ظل هللا ٌشٌر إلى مصطلح
آخر هام جداً ،والصفات التً تم تحمٌلها لمصطلح هللا كالمهار والحكٌم والجبار
والستار والعادل والمادر هً صفات ذات طبٌعة سٌاسٌة ستظهر أمامنا فٌما بعد
كصفات ألصحاب السلطةٌ ،جب أن ال نبسط ذلن بالمول أنها عبارة عن لعبة
إٌدٌولوجٌة ،فهنان عدة مصطلحات تم تضمٌنها لبلشتراكٌة كؤٌدٌولوجٌة علمٌة وتم
عرضها كنظام سٌاسً فٌما بعد ،وتشهد جمٌع التمؤسسات اإلٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة
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نظام عبللات مشابهة لذلن ،وهذا الوضع ال ٌخص اإلسبلم فمط ،وكنا لد حاولنا
شرح كٌؾ لام الكهنة السومرٌٌن بنفس النمط من النظام سابماً.
سٌلعب إضافة صفات سٌاسٌة إلى مصطلح هللا دوراً كبٌراً كؤساس
إٌدٌولوجً للحكم المطلك ،ولذلن البد من أن ٌإدي إلى مفهوم نظام أكثر تصلبا ً من
المسٌحٌة ،وٌتمٌز عن النظام العبودي بفارق واحد هو طرح صٌؽة الرب وظله
الملن بدالً من صٌؽة اإلله الملنٌ ،تحول الملن إلى إله فً أحد الصٌػ لكنه ٌمترب
فً النظام اإلسبلمً إلى صبلحٌات هللا من خبلل ظل هللا ،وامتبلكه جمٌع صفات
هللا بشكل مبطن وال سٌما المتعلمة بالسٌاسٌة منها .تنبع خطورة النظرٌة السٌاسٌة
لئلسبلم من بنٌته اإلٌدٌولوجٌة ،وعدم المٌام بالتمٌٌز الكامل بٌن الفلسفة والدٌن هو
تمصٌر ٌولد نتابج هامة ،ولن تتردد السلطة بالمٌام بؤعمال ؼادرة اكثر من النظام
العبودي كلما تردت أوضاعها ،ولم ٌكن الملن والرب متطورٌن ألن آلهة المجتمع
العبودي لم تكن متطورة ،ولكن تم تطوٌر رب اإلسبلم إلى درجة كبٌرة بتعدد
صفاته السٌاسٌة بشكل خاص من حٌث التنوع والموة ،وعندما ٌتماسم أصحاب
السلطة الذٌن هم ظبلل هللا صفاته عندها تحل الكارثة .لمد محا هذا الجانب عدة
خصابص إٌجابٌة فً اإلسبلم ،ولم تظهر هذه الحمٌمة فً البنى السٌاسٌة المفتوحة
لبلجتهاد فً المرحلة التمدمٌة لئلسبلم حتى المرن العاشر بعد المٌبلد .لكن النظام
السٌاسً شهد صبلبة جامدة بعد أن تم لطع الطرٌك أمام االجتهاد والنماش عن
طرٌك فتاوى شٌخ اإلسبلم بطرٌمة عمٌاء ،وحسب التمالٌد واإلرث .وبعد دخول
النظام اإلسبلمً مرحلة التخلؾ والتعصب ،لم ٌستطع أن ٌكون جوابا ً للوالع ال من
الخارج وال من الداخل .ففً الولت الذي ؼٌّرت الحضارة األوروبٌة جوهرها
وشكلها عبر حركة التنوٌر منذ المرن الخامس عشر بعد المٌبلد ،وتصاعدت على
أساس الرأسمالٌة ،كانت المإسسات السٌاسٌة المتسلطة لئلسبلم ستترن بصمتها
على المرحلة األكثر تخلفا ً فً تارٌخ الشرق األوسط ،وكان المجتمع والتارٌخ الذي
تطور بشكل تصاعدي منذ  15ألؾ سنة ،سٌتدحرج بعد اآلن فً مرحلة الظلمة
التً ال تلٌك به والتً ال ٌستحمها ،ولم ٌستطع العثور على طرٌك للخروج من هذه
الظلمة حتى ٌومنا هذا.
ج ـ لمد لعبت المرحلة المزدهرة للتجارة دورا ً مصٌرٌا ً فً المضمون
االلتصادي واالجتماعً النطبللة اإلسبلم .إن التؽٌر هو الذي شكل األساس المادي
للتجارة فً انطبللة األدٌان ذات الجذور العبرٌة ،والتطوٌر الذي جرى مع البحث
عن الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة الجدٌدة هو تطور مهم .وٌجب أخذ هذا اإلثبات بعٌن
االعتبار بشكل دابم ومهم من زاوٌة المٌام بتمٌٌمات علمٌة لتارٌخ األدٌان .فكما
ترن الفبلح الحر ،والمروي ،والتطور الذهنً والروحً المستند إلٌها والمرتبط
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بالثورة الزراعٌة بصمته على العصر النٌولٌثً ،فإن ثورة المدٌنة والحرؾ شكلت
أساس البنٌة الذهنٌة للمجتمع العبودي .ورؼم ظهور التجارة بهاتٌن المرحلٌتٌن
التارٌخٌٌن الهامتٌن ،فإنها لم تستطع أن تكون لوة طبمٌة مستملة ،إذ كان المصر
ٌبذل جهودا ً كتابعٍ للمعبد والمرٌة ،وكان تطور فابض اإلنتاج وتؽٌٌره سٌلعب دوراً
فً أن تكون التجارة هً العامل األساسً فً التارٌخ مع مرور الزمن .فً الولت
الذي أدت فٌه الحٌاة المروٌة والمدٌنة الروتٌنٌة إلى مٌثولوجٌا متجمدة وبنٌة آلهة
كسولة ،كان التؽٌر والتحول الدابم للتجارة سٌساهم فً تؽٌّر المصطلحات فً
المجال الذهنً من حٌث مضمونها وت ّجردها ،وكانت االتجاهات الدٌنٌة الجدٌدة فً
مإسسات البنٌة الفولٌة ستظهر باالستناد إلى ذلن ،وستإدي إلى تصور آلهة ذات
صفات متطورة وأكثر تحركاً .وهنان تجرد فً جوهر التجارة نابع من تؽٌر
جوهرها .تعتبر لابلٌة التجرد فً التطور الذهنً والمنطمً مرحلة مهمة وتمتلن
م ساهمة أساسٌة فً ؼنى اللؽة والفكر .بدأت مرحلة تطور مرتبطة بهذا التؽٌر
ابتدا ًء من المٌثولوجٌا المستندة إلى آلهة جامدة ؼٌر وظٌفٌة حتى تطور األدٌان
ذات اإلله المنطمً والفاعل على األؼلب ،وكانت التجارة تحتاج إلى آلهة مرتبطة
بالموانٌن وعاللة ،وتبعث على الثمة ،وجاهزة وموجودة فً كل مكان ولٌست آللهة
تتحرن حسب مزاجها.
وعند المٌام بتحلٌل مصطلح هللا عند النبً دمحم ،فإن بناء العبللة مع التجار
الذٌن تحولوا إلى طبمة ال ٌمكن االستؽناء عنها وإرسابها لجذورها فً المجتمع
ٌحظى بؤهمٌة بالؽة .إن النبً دمحم هو نتاج الوحدة بٌن حٌاة مضت فً الطرق
التجارٌة مع امرأة تاجرة .حٌث كان األمن مشكلة أساسٌة للتجارة فً تلن المرحلة،
وكان إٌماؾ ّ
لطاع الطرق من لبابل الصحراء مشكلة منذ آالؾ السنٌن .وكان
ً
إبراهٌم أٌضا ً ربٌسا لمبٌلة تجار ،وكان أمن الطرق الذي بدأ ظهوره فً عام 1711
ق.م تمرٌبا ً ٌتطلب لوة .وٌظهر الكٌان االجتماعً فً شبه الجزٌرة العربٌة تطورا ً
ٌرتبط بشدة مع التطور الحضاري فً األناضول ومٌزوبوتامٌا فً الشمال ومصر
والحبشة فً الؽرب وإٌران فً الشرق ولد ارتبطوا بالمجتمعات الزراعٌة
الموجودة فً هذه الساحات سابماً ،وكان دورهم المٌام بالتجارة والمواصبلت بٌن
هذه المراكز ،وكان المطاع األرستمراطً لمبابل الصحراء هو الذي ٌدٌر تؽٌٌر
جمٌع المٌم المادٌة والمعنوٌة والتجارة التً أظهرتها المراكز الحضارٌة األولى.
وكان الجمل هو الوسٌلة األساسٌة للمواصبلت كسفٌنة صحراء ،وإن وجود أكثر
من مابة اسم للجمل ٌعود إلى عدم إمكانٌة التخلً عنه كوسٌلة نمل.
لم تكن التجارة تعتمد على السلع وحسب ،بل أن المٌثولوجٌا واألدٌان
والمسابل الفكرٌة األخرى أٌضا ً كانت من مواضٌعها ،وهنان عدة دالبل على بٌع
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هٌاكل اآللهة فً األسواق مثلما تباع سلعة .وطورت الحضارة اإلؼرٌمٌة ذلن فً
ظروؾ البحر ،ألنها شؽلت مكان الصحراء ،وأخذت السفن الشراعٌة مكان
الجمل ،وكان ٌتم اإلبحار باآللهة واألدٌان مع تجارة السلع عبر الصحراء والبحر،
وكان سبب تحول مهنة بناء الهٌاكل إلى مهنة مهمة ٌرجع إلى الحاجة للمنتجات
اإللهٌة ولٌمتها العالٌة .لمد تطور الفكر الفلسفً بواسطة الطرق التجارٌة بممدار ما
حصل تؽٌٌر فً الدٌن ،وتحممت مرحلة النهضة البابلٌة واآلشورٌة وبناء
إمبراطورٌتهما بفضل تطور أهمٌة التجارة وكٌانها ،إن التجار السومرٌٌن
والبابلٌٌن واآلشورٌٌن هم أول من أضاء شرارات بدء الحضارة فً الهند والصٌن
وآسٌا الوسطى وإٌران ،وان عملٌات المرصنة على الطرق تطلبت إنشاء مخافر
لوٌة للدولة ،ومن المعروؾ أنه تم إنشاء مستوطنات تجارٌة حول المخافر ومن ثم
مراكز حضارٌة وعدة دول مستندة إلى ذلن.
ومن المعروؾ أٌضا ً أن مكة هً إحدى أهم الحلمات لهذه المرحلة
التارٌخٌة ،وكما كانت سومر ومصر هً نتاج للفرات ودجلة والنٌل فؤن مكة
وأطرافها هً نتاج للتجارة ،ومن الواضح أنه ال ٌمكن بناء خٌمة واحدة فً مكان
مكة لوال وجود التجارة ،كما كانت الكعبة سوق أصنام والنبً دمحم أكد ذلن فً
أحادٌثه وهً موثمة أٌضا ً فً اآلٌات المرآنٌة.
إن هذا التمٌٌم المصٌر ٌظهر عبللة اإلسبلم بمفهوم التجارة من ناحٌة
الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة والتمؤسس العسكري والسٌاسً أٌضاً ،فظهور اإلسبلم
وصعوده ٌمثل لوة وهٌبة التاجر وذكاءه والتزامه بالمواعد وتعتبر أول عملٌة
لؤلسرة التجارٌة تخلك لوة ضاربة كبٌرة ودولة وحضارة جدٌدة بهوٌة إٌدٌولوجٌة
مستملة ،وهً انفجار كالبركان لتراكم تجاري تحمك عبر آالؾ السنٌن فً شبه
الجزٌرة العربٌة وأدى إلى التؤثٌر على جمٌع أنحاء العالم بعد التجربة الملكٌة
للمبابل العبرٌة فً المدس ،وذلن ٌمثل حملة دٌنٌة وعسكرٌة وسٌاسٌة والتصادٌة
كبٌرة مستندة إلى تجارة المبابل العربٌة لتحولها إلى دولة أساسٌة ولوة حضارٌة،
وتظهر سنة دمحم وعدة آٌات لرآنٌة المدٌح للتجارة وتمدسها كمٌمة إلهٌة ،بٌنما نرى
أن الؽذاء النباتً والفواكه والحٌوانات األلٌفة كانت ممدسة فً العصر النٌولٌثً
وفً المجتمع السومري الذي كان ٌعتمد على الزراعة ،والمصري الذي كان ٌعتمد
على العبودٌة ،إن كلمة ممدس "كاووتا" بالسومرٌة تعنً الؽذاء ،وإن طبمة التجار
هً الموة االجتماعٌة الكبٌرة الثانٌة التً اعتمدت علٌها الحضارة بعد الطبمة
الزراعٌة المروٌة ،وانتشرت العبودٌة بٌن تلن الطبمتٌن ،وٌؤتً الحرفٌون
المرتبطون بالتجارة بعد التجار على األؼلب ،وٌطلك على هذه الطبمة اسم طبمة
التجار المرابٌن فً الشرق األوسط ،وهإالء رواد تطور الفابدة والربا كمإسسة
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تتصدر التجارة الدور األول فً تطور النمد والعملٌات الحسابٌة والرٌاضٌات،
وٌظهر التفكٌر المجرد وحمل الكلمات لمعانً مختلفة تطوراً ٌعبر عن انعكاس
لتؽٌٌر الحٌاة االلتصادٌة والتجارة.
كانت التجارة محدودة التطور والتجار طبمة ؼٌر مستملة فً االلتصاد
الزراعً فً المرحلة النٌولٌثٌة وفً العصر العبودي ،لكن ظهر وضع مختلؾ فً
عصر اإللطاع ،فمد لامت المدن كمراكز تجارٌة مستملة وحممت تبعٌة الزراعة
لها ،والدولة اإلسبلمٌة فً مكة والمدٌنة هً من األمثلة األولى لهذا التحول
التارٌخً.
كانت البنٌة االجتماعٌة للحضارة تشهد تؽٌٌرا ً هاماً ،وهذا كان ٌتطلب تنظٌم
االلتصاد مجددا ً حول التجارة ،وازداد االهتمام بالمنتجات التجارٌة أكثر من
ؼٌرها ،ودخل النمد لٌد االستخدام كوحدة تبادل التصادي ،وكؤن اإلسبلم لد ظهر
كموة تجار للعالم الحضاري ،وذلن شبٌه بالعولمة فً ٌومنا هذا ،فكما تلعب لوة
أمرٌكا دورا ً بارزا ً فً تخلص السوق الحر من جمٌع الحواجز ،لعبت الدولة
اإلسبلمٌة أٌضا ً كموة فً تلن المرحلة دورا ً مشابها ً فً تطور التجارة بطرٌمة حرة
وآمنة ،لمد تركزت الدولة ذات الثمة بٌن مراكز اإلنتاج الكبٌرة ووصلت إلى مولع
ال ٌمكنها التخلً عنه فً التطور الحضاري ابتدا ًء من المحٌط األطلسً وحتى
المحٌط الهادي مرورا ً بالمحٌط الهندي حتى سٌبٌرٌا.
د ـ إن تمٌٌم تؤثٌر اإلسبلم على الحركة اإلنسانٌة والفرد مسؤلة مهمة ،ومن
المإكد أن المسٌحٌة لد تجاوزت التعصب المومً والطبمً ،وهً أهم خطوة فً
خلك دٌن إنسانً "حركة إنسانٌة" من جمٌع الشعوب والشرابح االجتماعٌة ،وهكذا
تجد اإلنسانٌة معنى لها كمصطلح ألول مرة ،وإذا كنا من لبابل وأثنٌات وطبمات
اجتماعٌة مختلفة فإن ذلن ال ٌشكل عابما ً أمام األخوة ،وٌمكننا رإٌة بدء اإلسبلم
كحركة كونٌة عند ممارنته مع المجتمع والدٌن الٌهودي ،ومازالت المسٌحٌة
تواصل المولع الرٌادي لها حتى ٌومنا هذا ،كدٌن متمدم على هذا الصعٌد ،لكن
الٌهودٌة هً عكس ذلن وهً تؤتً على رأس األدٌان التً تحافظ على خصابصها
المومٌة المتطرفة منذ ظهورها وحتى اآلن ،كما بمٌت عدة ظواهر دٌنٌة فً إطار
الحدود المومٌة واإلللٌمٌة ،وٌمؾ اإلسبلم ما بٌن هذا وذان على هذا الصعٌد،
وٌجب أن نإكد على أن اإلسبلم لم ٌتجاوز الصفة المومٌة كثٌرا ً حتى لال النبً دمحم
" ال فرق بٌن عربً وعجمً إال بالتموى".
لمد جعلت شخصٌة الطبمة الفولٌة للٌهود من المومٌة العرلٌة المتطرفة أمراً
ضرورٌاً ،وإن مواصلتها لمولعها الممٌز مرتبط بمحافظتها على خاصٌتها هذه،
كما جعلت الٌهودٌة من المومٌة شٌبا ً ضرورٌا ً ألجل أن تكون طبمة فولٌة وٌبمى
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الشعب المختار فً السلطة ،إن لول الرب ٌهوا" :أنت لومً الممٌز ،لمد زوجتن
مع نفسً" ٌظهر الصفة الشوفٌنٌة للؽٌرة ،إن لعب الٌهود دوراً هاما ً عبر التارٌخ
وتعرضهم لمآسً ألٌمة ال تحصى له عبللة وثٌمة بالتزمت اإلٌدٌولوجً ،فمفهوم
شعب هللا المختار ٌرؼمهم على التفكٌر بؤمور كبٌرة ،والمٌام بؤهم األعمال من
خبلل عدم المساواة والحسد والحمد والعدوانٌة التً ٌبثونها فً الجوار ،إن الفاشٌة
الهتلرٌة هً آخر حلمة فً سلسلة هذا المسار ،وتؤخذ المؤساة الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة
جذورها من هذه المخلفات التارٌخٌة.
لمد ساهم طرح المسٌحٌة لمفاهٌم معاكسة ،مساهمة مهمة فً أخوة البشر
والسبلم .وٌعتبر تناولها لجمٌع الجذور العرلٌة والمومٌة واألفكار المختلفة بمساواة
وسبلم ،وعٌشها ألولى الممارسات الجدٌدة لبلشتراكٌة البدابٌة ،خطوة كبٌرة فً
الوعً اإلنسانً لدى البشرٌة ،وعدم تفرٌمها بٌن الجنسٌن جعل لٌمتها تسمو أكثر.
ومن الصواب أن نمول أنها أول حركة كونٌة كبٌرة لبلشتراكٌة البدابٌة .إن تردي
المسٌحٌة الذي جاء فٌما بعد ال ٌمثل تطورها الجوهري الذي حدث فً المراحل
األولى .ومن المإكد أن المسٌحٌة تحتاج إلى تجدد على أساس العودة إلى الجوهر.
ٌمؾ اإلسبلم فً الوسط بهذا الصدد ،وٌعود ذلن إلى شخصٌته الطبمٌة ،فهو
لم ٌكن لومٌا ً بممدار الٌهودٌة ،ولم ٌكن اممٌا ً بممدار المسٌحٌة ألن طبمة التجار
تشكل الموة االجتماعٌة األساسٌة للبناء االجتماعً السٌاسً لهوٌته اإلٌدٌولوجٌة،
وال شن انه لعب دورا ً كبٌرا ً فً تطوٌر المومٌة العربٌة بسبب اضطراره لتوحٌد
لبابل الصحراء.
لم ٌمم اإلسبلم بعمل لومً عن معرفة ،فاهلل هو إله جمٌع البشرٌ ،تصرؾ
بمساواة أ كثر مع جمٌع المومٌات والجذور العرلٌة بالممارنة مع اإلله ٌاهوفا ،لم ٌمم
بالتفرلة العرلٌة ،وبالتؤكٌد لم ٌكن اشتراكٌا ً أٌضاً ،ولكننا نرى فً المرآن والسنة أنه
ٌموم بالتفرلة الطبمٌة والجنسٌة بشكل مرن فً البداٌة ،ونرى أن رب اإلسبلم مرن
إلى درجة كبٌرة ممارنة بالبراهما" "brahmaالهندي ،وتم الوصول إلى المفهوم
اإلنسانً للبشرٌة .كما أن اإلسبلم ٌرى األدٌان التوحٌدٌة األخرى مشروعة،
وٌمكن ألي شخص منهم أن ٌؤخذ مكانه ضمن النظام بعد أن ٌدفع الجزٌة ،وٌتم
اإلعبلن عن أن الذٌن ٌعتدون على اإلسبلم هم كفرة ،وإن محاربتهم حتى النهاٌة
عبادة كبٌرة ،وٌوضع ذلن أمام األمة كمهمة جهادٌة ،إن األمة هً األمة اإلسبلمٌة
بالذات .وتمابل فً ٌومنا هذا مولع الطبمة اللٌبرالٌة .وبذلن تكون الٌهودٌة دٌن
الطبمة العلٌا والمسٌحٌة دٌن الطبمة الدنٌا واإلسبلم دٌن الطبمة الوسطى ،ومحافظة
األدٌان الثبلثة على كٌانها حتى ٌومنا هذا له عبللة بموالعها االجتماعٌة واإلنسانٌة.
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ٌكون دور اإلسبلم إٌجابٌا ً فً التحول المومً للعصور الوسطى إلى حٌن
توحٌده للمبابل ،لمد لعب اإلسبلم دورا ً هاما ً فً تكوٌن األمة والموم مثلما أدت
الرأسمالٌة إلى تشكل المومٌة واألمة .لمد لعب األشخاص الموجودٌن فً السلطة
والذٌن كانوا من ألوام مختلفة دورا ً ناجحا ً فً تطوٌر ألوامهم .وإن أكثر الذٌن بموا
فً السلطة هم من المومٌة العربٌة والفارسٌة والتركٌة ،ولهذا حصة كبٌرة فً أن
ٌكون العرب والفرس واألتران هم المومٌات اإلسبلمٌة البارزة فً ٌومنا هذا ،حتى
لو لم ٌتم ذلن عن معرفة ،ومن الواضح أن مصٌرها كان سٌصبح مختلفا ً لوال
وجود اإلسبلم .ومن المفٌد تحلٌل العبللة الموجودة بٌن الوطنٌة والطبمٌة بعمك ،إذا
لم ٌجر التركٌز على هذه المسؤلة كما ٌجب .إن الوصول إلى األممٌة واإلسبلمٌة
المنفتحة على األخوة والسبلم وتجاوز الشوفٌنٌة المومٌة والدٌنٌة بهذا الصدد،
سٌلعب دورا ً بنا ًء فً تجاوز كثٌر من المضاٌا .إن فً جوهر اإلسبلم كما المسٌحٌة
مفاهٌما ً إنسانٌة تتٌح إمكانٌة كبٌرة للعدالة والسبلم  ،وهنان وظابؾ هامة ٌجب أن
ٌموم بها كالتوجه لؤلممٌة.
ٌرى اإلسبلم أن اإلنسان بمفهومه الفردي أشرؾ المخلولات .وال ٌمكننا
إنكار وجود مفهوم إنسانً فً عمك ذلن ،وٌمكننا أن نمول أن اإلسبلم لد سما بهذا
المصطلح ضد العبودٌة .وٌرٌد اإلسبلم أن ٌسمو باإلنسان الذي حطت العبودٌة من
شؤنه إلى الشرؾ .ومن المإكد أنه ٌمتلن مفهوما ً فردٌا ً تمدمٌاًٌ .جب أن نرى سمو
اإلنسان الذي بمً فً لٌد العبودٌة منذ آالؾ السنٌن فً الشرق األوسط كؤكبر
تطور للعصر .وربما ٌتم االلتراب إلى حرٌة فردٌة متمدمة أكثر من مستوى حرٌة
المجتمعٌ .جب أن نفهم تحطٌم البنٌة الذهنٌة والروحٌة للعبودٌة ،واإلعبلن بؤنه ال
ٌمكن لئلنسان أن ٌكون عبدا ً إال لرب مجرد كثورة لحرٌة الفرد التً لم تدرن
لٌمتها حتى اآلن .إن عودة اإلنسان الذي أصبح ؼرٌبا ً عن جوهره عن طرٌك البنى
الذهنٌة والروحٌة وعبر عبللات العبودٌة الصارمة فً الشرق األوسط والتً بمٌت
من السومرٌٌن والمصرٌٌن إلى جوهره ،حتى لو كان ذلن بشكل محدود هو من
أهم مكاسب اإلسبلم ،وسنكون والعٌٌن إذا وجدنا هنا أحد األسباب الربٌسٌة لتؤثٌره.
لمد فهمت إنسانٌة المرحلة هذا الجانب من اإلسبلم بعمك ،وأظهرت
التزامها به دون تردد ،وذلن ٌظهر لابلٌة اإلدران الصحٌح لخطوات التارٌخ .هذه
أكبر نتٌجة لثورة اإلسبلم على مستوى الفرد ،إنه لم ٌمض على العبودٌة بشكل
كامل ،ولم ٌحمك الجو المناسب للحرٌة الفردٌة التً حممتها الرأسمالٌة ،لكن اإلسبلم
لعب دورا ً هاما ً ومصٌرٌا ً فً إلؽاء العبودٌة تماماً ،وفً المساهمة التً لامت بها
الرأسمالٌة على مستوى الحرٌة الفردٌة .وإننا لن نكون موضوعٌٌن إذا فكرنا
بإلؽاء العبودٌة بعٌدا ً عن اإلسبلم .لمد استطاع اإلسبلم تجاوز العبودٌة بخطوات
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رادٌكالٌة أكثر من المسٌحٌة ،ونمل عملٌته الرادٌكالٌة إلى جمٌع ساحات الحضارة
بسرعة ،ونمل عدة لبابل وبنى عرلٌة إلى موالع متمدمة عن طرٌك لفزها طبمٌا ً
دون الولوع فً العبودٌة .وإن المول أن اإلسبلم بجانبه هذا هو النظام الحضاري
الذي أعد العالم أكثر من ؼٌره لؤلممٌة الرأسمالٌة سٌكون تمٌٌما ً أكثر موضوعٌة.
ال تزال الثورة واالنفتاحات الذهنٌة ،التً شهدتها أوروبا عبر النهضة واإلصبلح
والتنوٌر ،بعٌدة كل البعد حتى عن مجال الطرح والنماش فً المجتمع الشرق أوسطً.
فااللتباسات المتمفصلة ال تعنً النهضة واإلصبلح والتنوٌر .بل وٌمكن الحدٌث فٌها عن
انتما ٍل فً االتجاه المعاكس أٌضاً .فاإلسبلم الرادٌكالً ال ٌعبر أصبلً عن التحدٌث ،بل عن
إنعاش التز ّمت والتصلب .ومصطلح "اإلسبلم السٌاسً" ال معنى له سوى كونه استخدام
دٌنً تملٌدي للسلطة .من ؼٌر الوارد أن تسلن منطمة الشرق األوسط درب التطور الذهنً
بالوثوب على مراحل الذهنٌة التً شهدها الؽرب .فالتشبث الدٌن ،بل وحتى بالعلمٌة
المحضة ،أو التوجهات الفلسفٌة اإلٌجابٌة؛ ال ٌمكنها بمفردها تؤمٌن التحول الذهنً.
لبلتجاهات المذهبٌة "االشتراكٌة المشٌدة" ،وؼٌر المعتمدة على مراحل الفكر الؽربً؛
تؤثٌر مصٌري فً أساس التخلؾ المابم فً روسٌا والصٌن حالٌاً.
الثورة الذهنٌة شرط أولً من أجل تخطً مإسسات المجتمع المتحولة إلى عمد
كؤداء ،وإعادة بنابها من جدٌد .ال تمتصر الثورة الذهنٌة على هضم الفكر الؽربً والتباسه
وحسب .فحتى التطورات المحدودة فً هذا المٌدان ال تذهب أبعد من كونها رلع مهتربة،
بسبب نوعٌتها المتمفصلة .فحفظ الفكر الؽربً عن ظهر للب ،ال ٌن ّم عن اإلبداع .بل ٌمود
إلى العمم والسمم ،مثلما ٌعٌك ظهور الثورات الفكرٌة المحتملة .ورؼم كثرة أعداد
االستظهارٌٌن الحفظٌٌن فً األوساط الموجودة ،إال إنه ال ٌوجد عالِم اجتماع حمٌمً .حٌث
أن الموجودٌن منهم لٌسوا فً الحمٌمة سوى َ
طلَبَة دٌن معاصرٌن متزمتٌن إلى آخر درجة.
ومتفش على نحو أكثر رجعٌة حتى من صوفًٌ العصور
ذلن أنه ثمة تصوؾ دارج
ٍ
الكبلسٌكٌة .ولو بحثنا عن الفبلسفة والعلماء والمثمفٌن المتنورٌن الحمٌمٌٌن بالمجهر
ست لوازم الؽرب
والمصباح ،لما وجدناهم .وال ٌإمن أحد بوجود ضرورة كهذه .ولد التُبِ َ
األٌدٌولوجٌة بؤسوأ األشكال .فسواء كانت النزعة الموموٌة ،أو اللٌبرالٌة واالشتراكٌة من
الصٌاؼات األٌدٌولوجٌة المعاصرة؛ فهً ال تذهب فً أدوارها أبعد من نطاق الرجعٌة
والتخلؾ فً ذهنٌة المتنورٌن الشرق أوسطٌٌن .الكل ٌدرن انطبللا ً من الممارسات
والتطبٌمات الجارٌة ،استحالة إٌضاح الوالع الشرق أوسطً عبر مثل تلن الموالب
وتعرضه أكثر للدنس والتلوث من خبللها.
الشعاراتٌة .بل
ُّ
ٌجب على الثورة الذهنٌة أن تمؤل فحواها بوالعها الذاتً الخاص بها ،إلى جانب
استخدامها الصٌاؼات واألشكال الؽربٌة .فبدون تخطً أرضٌة المعانً التً ترتكز إلٌها
كافة البنى االجتماعٌة التارٌخٌة األولٌة ،عبر لصؾ ذهنً – إن صح التعبٌر – ال ٌمكن
تكوٌن لوة المعانً التً ستشكل دعامة البنى الجدٌدة .أما البنى الخاوٌة من المعانً ،فبل
مكانة اجتماعٌة لها وال لٌمة .هذا ومن الصعب تنوٌر المإسسات االجتماعٌة وااللتصادٌة
تنور
بالسٌاسة ،ما لم تُحلَّل الحمٌمة والوالع االجتماعً الذاتً باألفكار الخاصة به ،وما لم َّ
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الظواهر الوطنٌة والمومٌة واإلثنٌة والدٌنٌة عبر تلن األفكار .تطلبت المستجداتُ المعنٌة
بالتٌارات البارزة فً الفكر الؽربً – من لبٌل الدٌن ،المومٌة ،والعرلٌة – بذ َل الجهود
المضنٌة .وأصبح باإلمكان سٌادة برادٌؽما الحٌاة الجدٌدة ،عبر إٌجابٌة مثل تلن الجهود
الدإوبة.
أما المتنور (والسٌاسً) الشرق أوسطً ،فٌسلن موالؾ ،وكؤنه سٌبلػ هذه المرحلة
عبر االلتباسات االستظهارٌة الحفظٌة والتكنٌكٌة؛ دون أن ٌرى داعٌا ً لبذل جهود عظمى
توازي تلن المبذولة فً الؽرب ،ولكن حسب والعه المربً .ومحصلة ذلن كانت عدم
المدرة على إبداء الجرأة فً إحداث الثورة الذهنٌة الذاتٌة ،بل التخبط فً التبعٌة الذهنٌة
والعمم والوهن إزاء الرأسمالٌة العالمٌة .ال ٌمكن تجاوز فوضى الشرق األوسط لصالح
الشعوب ،ما لم تعش المنطمة مراحلها الخاصة بها من النهضة واإلصبلح والتنوٌر .وإن
المموهة والمصمولة
لم ٌحصل ذلن ،فلن تنجو المنطمة آنبذ من استبدادٌة آالؾ السنٌن
َّ
بمكٌاجات الؽرب خبلل المرنٌن األخٌرٌن.
– 2الهرمٌة وتمؤسس الدولة هما الظاهرتان االجتماعٌتان األصعب تحلٌبلً .كذلن
فالمدرة على الؽوص فً ثمافة الشرق األوسط ،منوطة بتحلٌل لؽة ثمافته السٌاسٌة .فالحِ بكة
والخصال المنسوجة فً العبللات الكابنة بٌن التماٌز الطبمً والمٌول الدٌنٌة والسبلالتٌة،
خرج النظام االجتماعً
والعابلة والعشٌرة ،والمتزامنة مع تصاعد الهرمٌة والدولة؛ تكاد ت ُ ِ
المابم خارج دابرة الزمان والمكان .كما تُزٌد األلفاظ المٌثولوجٌة والدٌنٌة والطبمٌة
واإلثنٌة ،من ضبابٌة الماهٌة الحمٌمٌة للظواهر.
تعٌش المنطمة ،التً شكلت المركز النواة للطور النٌولٌتً للمجتمع المشاعً
البدابً ،ثمافة تلن المرحلة كذاكرة اجتماعٌة هً األعمك على اإلطبلق .وال تزال البنٌة
النٌولٌتٌة متفشٌة فٌها على الصعٌد المادي أٌضاً .ولم تكن المروٌة – حتى الماضً المرٌب
– مختلفة كثٌرا ً عن المراكز النٌولٌتٌة .هذا وٌعد نظاما المجتمعٌن العبودي واإللطاعً
أٌضا ً لٌمت ٌَن ثمافٌتٌن جذرٌتٌن فً المنطمة .لذا ،فالثمافة الؽربٌة المضافة إلى هذا المج ّمع
الثمافً ،ال تعنً أكثر من كونها لناعا ً صالبلً إٌاه .بالتالً ،فالنظر إلى هذا المناع الصمٌل،
واالنطبلق منه فً التحلٌبلت االجتماعٌةٌ ،عد مؽالطة كبرى.
ُ
عرؾ أٌضا ً باسم
ت
التً
الهرمٌة
تكاد لم تبكَ أي ثؽرة أو مسام ،إال وتسربت إلٌها
َ
نظام السلطة األبوٌة .ولربما لامت تمالٌد هذا النظام على إدارة شإون المجتمع لبل مإسسة
مطولة للشرق األوسط
الدولة بآالؾ من السنٌن .وربما تكون لوة نظام السلطة األبوٌة
ِّ
وخانمة إٌاه بدرجة ال مثٌل لها فً أي بمعة من العالم .حٌث ال تزال هذه الموة بارزة
للعٌان ،وبنسبة ال ٌستهان بها ،فً تؤثٌرها على مفاهٌم شخصٌة المرأة والرجل ،والثمافة
اإلثنٌة ،والعابلة والشرؾ؛ التً تُعت َ َبر لِ ٌَما ً ال تزال حٌة تنبض فً المنطمة .أما المدن التً
تطور الثمافة المضادة لها ،فهً مشحونة باآلثار العمٌمة للثمافة الرٌفٌة،
كان ٌجب أن
ِّ
وبالتالً لموة نظام السلطة األبوٌة؛ بحٌث تبمى كؤشباه جزر ضبٌلة تسبح فً المحٌط
الرٌفً.
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عبلوة على أن الدولة تنامت على األرضٌة الثمافٌة لذان النظام على مر آالؾ
السنٌن .حٌث لعبت المجموعات األبوٌة السلطوٌة الوطٌدة دورها فً تؤسسها بشكل
أساسً ،أكثر مما لعبته العناصر الطبمٌة فٌه .والعنصر األبرز داخل تلن المجموعات هو
الحكٌم المسن .ولربما كان هذا الحكٌم ألدم سلطة عرفتها المبٌلة ،باعتباره المسن الخبٌر
ذو التجارب الوفٌرة .هذا ومن المحتمل أٌضا ً أنه ،ومن بعد األم الحكٌمة التً لعبت دورها
فً الثورة الزراعٌة ،ت َ َ
ط َّور الحكٌ ُم العجوز الخبٌر خطوة خطوة ،لتتعزز مكانته
االجتماعٌة تدرٌجٌا ً على شكل شامان – شٌخ – نبً .ولدى تطور التماٌز الطبمً فً
المجتمع وتوجهه من مإسسة السلطة األبوٌة نحو الدولة؛ ٌبلػ الحكٌم وحلفاإه منزلة
السبللة ،ومنها ٌصل إلى ال َملَكٌة.
هذا ومن الوارد أٌضا ً أن ٌكون الراهب انبثك من الشامان ،وتشكلت الكتابب
العسكرٌة من الشبان الماهرٌن فً إصابة الهدؾ ،باالرتماء إلى منزلة أعلى .وبٌنما ٌعمل
الراهب على تطوٌر التصورات األٌدٌولوجٌة الجدٌدة ،تتجه الكتابب العسكرٌة نحو
التدول أكثر والعٌة على أرضٌة المنطمة .ما من
التجٌش تدرٌجٌاً .ومثل هذا النمط من
ّ
معطٌات تشٌر إلى وجود جٌش العبٌد مسبماً .فاالستعباد لم ٌتطور إال بعد تعزز مإسسة
الدولة .حٌث نشاهد الموة البارزة للرهبان والمبابل لبل مدة طوٌلة ،من خبلل المثالٌن
السومري والمصري .لكن االستعباد لم ٌحصل بسهولة .بل جرى فً خضم صراعات
عتٌدة وضارٌة متشابكة.
لربما كان موضوع تعوٌد المجتمع على العبودٌة من أكثر الفترات التً تستلزم
تحلٌلها والتفاء أثرها فً ثمافة الشرق األوسط .تتؤتى األهمٌة الكبرى للمٌثولوجٌا،
كؤٌدٌولوجٌة خاصة بالرهبان السومرٌٌن والمصرٌٌن ،من دورها فً ظاهرة التدول.
فمثلما أسفر الصراع الذي خاضته الرأسمالٌة فً سبٌل بعض األٌدٌولوجٌات – كالموموٌة
واللٌبرالٌة – عن ظهور شكل الدولة الرأسمالٌة؛ فموة األلفاظ المٌثولوجٌة أٌضا ً ن ّمت عن
ظهور شكل العبودٌة فً العصور األولى .ولوال لوة مشروعٌة األلفاظ المٌثولوجٌة فً
تؤثٌرها على المجتمع ،لما كانت تؤسست – على ما ٌُعتَمَد – سبلالت الملون اآللهة
المذهلة .وحتى لو كانت تؤسست ،لما تجذرت ودامت بهذه الدرجة البارزة.
تُع ِبّر ألوال فرعون ونمرود عن ألوال الملون اآللهة فً ثمافة الشرق األوسط،
بكل ما للكلمة من معنى .ومصطلح ال َملن اإلله هو من مبتكرات منطمة الشرق األوسط.
وهو أبعد من كونه مجرد شخص ،بل إنه ٌمثل ثمافة ومإسسة .ومكانة كافة أعضاء
المجتمع تجاه شخصٌة ال َملن اإلله ،أشبه بمثال النمل الح ّمال .لمد بولِػ فً الفرق الكامن
بٌن ال َملن اإلله من جهة ،والمجتمع "اآلخر" من جهة ثانٌة .ولُ ِلبَت موازٌنه بدرجة برز
المكر
سبان فً نهاٌة المطاؾ :الملون اآللهة الخالدون ،والناس الفانون .أَََ ولى
ُ
فٌها نَ َ
المٌثولوجً (أو الكفاءة المٌثولوجٌة) عناٌةً فابمة لعدم اعتبار الشرٌحة المتدولة من نسل
"اإلنسان العادي" .والدٌمومة التً تطلبتها الدولة (كمإسسة) من أجل حٌاة الحكام ،هً
التً لعبت الدور البارز – حسب اعتمادي – فً تشكل صفة "الخالدون" تلن .فاألواصر
الكابنة بٌن مصطلح "الخلود" فً فكرة اإلله ،وبٌن الدٌمومة والسٌرورة فً مإسسة
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الدولة ،جلٌة جبلء النهار .حٌث كان ٌُعت َ َمد بوجود الموت ألجل اآللهة أٌضا ً لبل ظهور
التدول .وكانت ثمة أٌام خاصة من العامٌ ،موت فٌها اإلله وٌحٌا ،لدى آلهة الحمبة النٌولٌتٌة
والتعابٌر الرامزة إلٌها .وكانت تُمام مراسٌم الحداد أو االحتفاء المنتشرة آنذان عبر
الطموس والشعابر الدٌنٌة .لكن ،ومع اكتساب مإسسة الدولة صفة الدٌمومة (األشخاص
مإلتون ،ولكن الدولة دابمة) ،أصبح الملون أٌضا ً خالدٌن أبدٌٌن.
هنا ٌبرز الدور المهم االمتٌازات التً حظٌت بها أنساب الملون اآللهة وسبلالتهم.
ٌزودهم بعظمة خارلة وتماٌز واضح.
فخلودهم وعدم تصنٌفهم ضمن الناس العادٌٌنِ ّ ،
سب خالد؛ لم
ن
َ
إلى
وتحوٌلها
النحو،
ولدى تؤلٌه طبمة الدولتٌٌن (أصحاب الدولة) على هذا
َ
َّ
ٌبتك أمام الناس "اآلخرٌن" (كافة أناس المجتمع اآلخر) سوى تعبدها.
ٌختلؾ هذا التعبد أشد اختبلؾ عن أشكال التبعٌة البلحمة فً العبودٌة اإلؼرٌمٌة
والرومانٌة ،تماما ً كالفرق بٌن التبعٌة للسٌد والتبعٌة لئلله .حٌث هنان تكامل وطٌد للعبادة
والعمٌدة فً التبعٌة اإللهٌة .ولد ُرتِ ّبَت التبعٌة للدولة ك َملِن إله فً تمالٌد الرهبان ،بدهاء
حاذق ومكر خارق ،لدرجة أن جٌش العبٌد والرلٌك لد تَنَ َّمل (تحول إلى نمل) لٌؽدو خادما ً
لزما ً وح ّماالً للعبء.
ٌُشار فً المٌثولوجٌا السومرٌة إلى أن اإلنسان ُخلِك من براز اآللهة ،أو – فً
مرحلة متمدمة – من التراب (الطٌن) .وزادت دلة خلك اآللهة لئلنسان بؤكثر األسالٌب
دناءة وخفٌة ،لتستمر حتى ٌومنا هذا .فالمرأة هنا منسٌة لدرج ٍة ال ٌمكن أن تُخلَك من اإلله.
بل إنها مخلولة من ضلع الرجل ،وهذا هو نصٌبها.
إن هذه السرود مهمة من حٌث اإلشادة بالنظام األٌدٌولوجً العظٌم الذي ساد أثناء
بداٌة نشوء شرٌحة الدولة .فتمسٌم الناس معمول به لدرجة ال تمتصر فٌه األؼلبٌة الساحمة
من المجتمع على المصادلة على ألوهٌة شرٌحة الدولة على مر األجٌال ،بل وتعبدها
أٌضاً .وترى فً العمل من أجلها أمرا ً إلهٌا ً ممدساً .هكذا ٌتوطد العمك األٌدٌولوجً فً هذا
الخصوص .وما جرى هنا فً الحمٌمة ،لٌس سوى تحوٌل خاصٌة مإسساتٌة معتمدة على
االستبداد والكذب والرٌاء ،إلى مٌتافٌزٌمٌا أو إلى فَت َشٌة تجرٌدٌة تستحك العبادة والمٌام
بكل شًء من أجلها.
وفٌما بعد ،تنتشر هذه السمات األساسٌة لبلنطبللة الحضارٌة ذات المصدر الشرق
أوسطً ،فً كافة أرجاء العالم على موجات متتالٌة ،عبر لمعها للخصابص النٌولٌتٌة
المٌِّمة والشدٌدة الؽنى فً ثمافة المنطمة على وجه الخصوص ،وخلمها للمٌثولوجٌا التً
شكلت األرضٌة الخصبة ألشد األفكار والعمابد رجعٌة وتخلفاً .وانطلمت من ذات المنوات
َؤثٌر
لتنتشر فً أؼلب المجتمعات المتمدمة ،وعلى رأسها المجتمع الشرق أوسطً .إنه لَت ٌ
شدٌد الرسوخ لدرجة إنها استمرت حتى لدى هٌؽل ،الممثل األعظم واألخٌر للفلسفة
المثالٌة ،والذي لال "الدولة إله مجسَّم" (أي مربً) .ال تزال األلفاظ الحالٌة بشؤن أبدٌة
الدولة وسموها ولدسٌتها تستمد مصدرها من هذا النظام التعبدي العتٌك.
ثمة تؽٌر ملحوظ ومهم حاصل أثناء العبور من أٌدٌولوجٌة الدولة ذات الجذور
المٌثولوجٌة ،إلى مصطلح الدولة المعتمدة على أٌدٌولوجٌة الدٌن التوحٌدي .حٌث ٌتجسد
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التنالض الربٌسً ذو النوعٌة الرمزٌة بٌن المسٌحٌة واإلمبراطورٌة الرومانٌة ،فً
استحالة أن ٌكون اإلمبراطور إلهاً ،وفً المبول واالعتراؾ بسٌدنا عٌسى المسٌح بؤنه ابن
اإلله .وهذه الممولة دارجة فً كافة األدٌان التوحٌدٌةٌ .كمن سبب وجود تمالٌد النبوة ،فً
سل اإلله .إنه انمطاع جذري عن
كر ُ
رفض وجود الملون اآللهة ،واالعتراؾ باألنبٌاء ُ
أٌدٌولوجٌة ال َملن اإلله.
إذا ما وضعنا نصب العٌن الرأي اإللهً العالمً السابد فً الذهنٌة االجتماعٌة
للعصور األولى والوسطى ،سنجد أن ثورة عملٌة اجتماعٌة لد تحممتٌ .تمثل التعبٌر
الملموس لهذه الظاهرة فً الهرب من لوة (وبالتالً من دولة) الفرعون ونمرود .نشاهد
االتجاه ذاته فً الممارسة العملٌة للنبوة ،وفً ممدمتها لدى سٌدنا إبراهٌم ،موسى ،عٌسى،
وسٌدنا دمحمٌ .جب النظر إلى هذه العملٌات ،التً ٌبرز فٌها الجانب السٌاسً بمدر جانبها
االجتماعً ،كثورات حمٌمٌة تحممت فً تلن األزمان .أما شعارها األٌدٌولوجً األولً،
سل اإلله" .إذا ما أسمطناه على نحو
فمفاده" :البشر لٌسوا آلهة ،وال ٌمكن أن ٌكونوا إال ُر ُ
مربً أكثر ،فإنهم بذلن ٌفرضون تمرٌن وتطوٌع ال َملن اإلله ،وتحمٌك وفاله مع شرٌحة
ضع الحدود للتصرفات البلمحدودة للمستبد ،الذي ٌدّعً
من مجتمعه بؤلل تمدٌر .أي ،تُو َ
بؤنه ال َملن اإلله الذي ٌفعل ما ٌحلو له.
والمستبد الذي ٌنادي بإصرار "أنا ال َملن اإلله" ،دعن من لٌامه بالوفاق ،ال ٌرؼب
وال ٌطٌك حتى سماع أصوات عبٌده وعبّاده .ولصة سٌدنا أٌوب ؼرٌبة حما ً ومفعمة
بالدروس إلى ألصاها فً هذا المضمار .إذا ما لمنا بتفسٌر عمٌك لبند سٌدنا أٌوب فً
الكتاب الممدس ،سٌكون فحواه على الشكل التالً :كما هو معلومٌ ،فمد سٌدنا أٌوب كل
شًء لدٌه ،وٌبن وجعا ً فً زاوٌة مظلمة (أو فً ؼٌاهب السجون) ،بعد أن عشعش الدود
فً جسده فاحتمن .وال َملن اإلله هنا (أي نمرود الموجود فً أورفا) ،ال ٌولً أي معنى لتؤلُّم
وتوجُّع عبٌده .فالعبد بالنسبة للملون اآللهة ،هو ذان األخرس األبكم الذي ال ٌتؤلم،
والمكلَّؾ بخدمتهم .بل حتى أن التؤلم ذنب وجرٌمة .تتمثل العملٌة الكبرى لسٌدنا أٌوب فً
هذه الحالة فً فرضه على ال َملن اإلله (أي الدولة) المبول بؤنه ٌتؤلم .أي أنها المرة األولى
التً "ٌفهم" فٌها ال َملن اإلله أن العبد ٌتؤلم .هذا "الفهم" هو ثورة بحد ذاتها .ما ٌُر َمز إلٌه
ع َوزه.
فً شخص أٌوب هنا ،هو تؤلم الشعب وفالته و َ
عثِر على ما ٌمارب اآلالؾ من جثث الموتى فً بعض لبور الملون اآللهة
لمد ُ
ُ
َ
السومرٌٌن والمصرٌٌن .وأؼلبهم كانوا نساء .نخلص هنا إلى أن كل حاشٌة ال َملن تدفن
معه لدى وفاته .فالحاشٌة ال تملن روحا ً أخرى ؼٌر روح ال َملن ،حسب مفهوم ال َملكٌة فً
عٌن والسالٌَن تموتان بوفاة ال َملن ،فالحاشٌة أٌضا ً تُعتَبَر
تلن األولات .وكٌفما أن الذرا َ
ذراعه أو ساله المٌتة .بشكل عامٌُ ،عتَبَر ال َملن ورعاٌاه فً األنظمة المطلمة والتوتالٌتارٌة
المشابهة كٌانا ً وجسدا ً واحدا ً متراصا ً كما اللحم والظفر (أو باألحرى كشَعر البدن) .إذ ال
حٌاة أخرى خاصة بالرعاٌا .إنها "الماعدة الذهبٌة" التً تؤمل كل الدول من رعاٌاها
االمتثال لهاْ ،
وإن بشكل أكثر مرونة ولطفاً .أي أن مفهوم "ال َملن اإلله – العبد" لد وصل
ٌومنا هذا ،دون أن ٌفمد من مضمونه أو ٌعدّله ،سوى بشكل محدود فً الحضارة الؽربٌة.
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لمد ؼدت ثورة أٌوب تع ِبّر عن الفترة التً بات فٌها الناس ٌعربون عن أوجاعهم،
لٌباشروا بتمرد من أوهن أشكاله .من هنا تنبع لدسٌة تلن الثورة التً ٌجب أال نستخؾ بها
أبداً .فلربما كانت الثورة األولى فً التارٌخ ،والتً أعرب فٌها الناس عن اعتراضاتهم
إزاء الدولة .ورؼم عدم إلمامنا الكامل بمدى مرونة الدولة تجاه ذلن آنذان ،إال أن لوة
سِس فً أعوام 1111ق.م أولى دولها الشهٌرة
النبوة المتعاظمة كالسٌل الجارؾ ،تإ ّ
بزعامة سٌدنا داوود وسٌدنا سلٌمان .إن تؤسٌس داوود للدولة ؼرٌب األطوار حماً .تكمن
الؽرابة فً أن داوود لعب دورا ً ٌماثل ما ٌإدٌه الفلسطٌنٌون الٌوم ،لدى تؤسٌسه دولته.
حٌث أسس إمارته فً خضم صراعه تجاه اإلمارات المحلٌة المابمة ولتذان .هكذا انفصل
اإلله عن ال َملن فً مرحلة شدٌدة الشبه براهننا .وؼدا كل منهما كٌانٌَن مختلفٌَن .ورؼم
مناداة ال َملن ونعته بِظِ ل اإلله ،إال أن اإلله فً الحمٌمة أضحى تعبٌرا ً اصطبلحٌا ً وعنصرا ً
تجرٌدٌا ً لل َملكٌة.
من المهم استٌعاب مسؤلة "ظل هللا" فً األدٌان التوحٌدٌة .فالتؽٌر الحاصل فً لوة
الدولة مهم هنا .لكنٌ ،جب االنتباه جٌدا ً إلى أن المضمون لم ٌتؽٌر .فال َملكٌة ال ُمعبلة إلى
السماء ،تستطٌع إنزال أوامرها الخطٌرة من هنان أٌضاً .بل وتستطٌع دفع العبٌد للمٌام بما
تشاء بمكر ودهاء أكبر وأدق ،باعتبارها عنصر ال ٌُرى ،عنصر مخفً تماما ً عن أبصار
العبٌد  .بل وبإمكانها الؽرق فً البلمباالة والببلدة أكثر فؤكثر ،عبر "ظلها" السلطان ،الذي
ٌمول على الدوام "نحن مسإولون فمط أمام اإلله" .النمطة الواجب االلتفات إلٌها هً زٌادة
متانة األواصر بٌن إعبلء اإلله ورفعه إلى السماء ،وبٌن تمؤسس الدولة التجرٌدي .فكلما
تحولت الدولة إلى كٌان مإسساتً تجرٌدي (مستمل عن األشخاص) ،كلما اكتسب مفهوم
اإلله أٌضا ً الصفة التجرٌدٌة ،باعتباره انعكاس أٌدٌولوجً لها.
ٌكاد هذا المفهوم ،الذي ٌتحول إلى تمالٌد وأعراؾ راسخة مع سٌدنا إبراهٌم
وموسىٌ ،ؽدو الفرضٌة النظرٌة األساسٌة السابدة فً المرآن مع سٌدنا دمحم .تتجسد
المساهمة العظمى لسٌدنا دمحم هنا فً تسلٌح اإلله بتسع وتسعٌن صفة لٌضفً علٌه صفة
الكمال .فهو الواحد األحد ،الذي ال ٌُرى ولكنه ٌرى ما فً الملوب ،ما من مكان إال وٌبلؽه،
هو الرحمن الرحٌم ،وهو المعالِب المحاسِب ،ال شرٌن له… ،الخ .ما ٌنتصب أمامنا هنا
أٌضاً ،هو مدى تؽلؽل التجرٌدٌة لمإسسة الدولة .فكلما تصاعدت المإسساتٌة ،كلما تطلبت
معها ألوهٌة مجردة توازٌها وتحاكٌها .ورؼم أن األنبٌاء السابمٌن لسٌدنا عٌسى وسٌدنا
دمحم ،كانوا أبدوا معارضتهم وسٌَّروها ضمن شروط المجتمع العبودي باألؼلب ،ورؼم أنهم
أسسوا أنظمتهم السٌاسٌة (التً هً ضرب من إدارة المبٌلة أو الدوٌبلت المصٌرة العمر)
األخٌرٌن لد ج ّهزا األرضٌة المناسبة النطبللة الدولة
بشكل محدود للؽاٌة؛ إال أن النبٌٌَّن
َ
اإللطاعٌة .أو بشكل أصح ،ورؼم عدم تواإم صراعاتهم العظٌمة مع أهدافهم بشكل تام،
إال إنها ترسخت فً أرضٌة مإسسة الدولة اإللطاعٌة كوفاق ذي أبعاد أوسع .تتزامن
األدٌان التوحٌدٌة مع والع الطبمة الوسطى اآلخذة فً النمو واالتساع .وبٌنما تتزامن أدٌان
ال َملكٌة اإللهٌة مع فترات نشوء الدولة األبوٌة والعبودٌة المهٌمنة ،فإن األلوهٌة الشخصٌة
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والمتعددة تتزامن مع الشروط النٌولٌتٌة البارزة على شكل لبابل ،ومع شروط تواجد
الطبمات السفلى أٌضاً.
بممدورنا استٌعاب العبللة الكامنة بٌن اإللهٌات (البلهوت) من جهة ،وبٌن
المجتمع والسٌاسة من جهة أخرى ،بشرط أال ننسى إطبللا ً أن المدسٌة هً التعبٌر
الجماعً المجرد للهوٌة واإلرادة االجتماعٌة المتطورة .وبٌنما تشمل دولة الشرق األوسط
الطبمةَ الوسطى أٌضا ً فً العصور الوسطى ،فإننا ممابل ذلن ال نجد أي تؽٌٌر حمٌمً فً
سماتها االستبدادٌة .فالعنوان الجدٌد لل َملن هو السلطنة .أي تمثٌل السلطة بالشخص .وما
من إرادة ٌمتثل إلٌها السلطان ،سوى إرادة اإلله .وطبمة رجاالت العلم المابمة على تفسٌر
أوامر اإلله ،لٌست سوى فبة أو نوع من أنواع الجٌوش العثمانٌة المدٌمة .وهً ال تمثل
سوى إرادة السلطان .كما بسط المجتمع الفولً للدولة نفوذَه بشكل ساحك على المجتمع،
مفهوما ً وأخبللاً .وبسطت الدولة المتوطدة فً المدٌنة نفوذها فً الضواحً الرٌفٌة أٌضاً.
لمد شهدت دولة العصور الوسطى أوج ازدهارها وانتعاشها مع اإلسبلم والمسٌحٌة على
السواء.
أما فً اإلمبراطورٌتٌن الساسانٌة والبٌزنطٌة ،اللتٌن تُعت َبران الشكل المتردي
األخٌر لعبودٌة العصور الوسطى ،فمد لوحظ حدوث مرحلة عبور نحو اإللطاعٌة فً
المرنٌن المٌبلدٌٌن السادس والسابع .ولربما تصدَّرتا لابمة الدول اإلسبلمٌة المابمة بانطبللة
رادٌكالٌة لاسٌة نحو اإللطاعٌةٌ .مكن اعتبارهما صفحة جدٌدة فً الثمافة الشرق أوسطٌة.
أما الدول العربٌة اإلسبلمٌة التً شهدت أوجها فً عهد األموٌٌن والعباسٌٌن والسبلجمة
األتران؛ فمد خارت لواها بنسبة ملحوظة مع تعرضها للؽزو المؽولً من الشرق،
والصلٌبً من الؽرب .ودخلت مرحلة السبات والجمود مع تبعثر السبللة األٌوبٌة فً
أعوام .1251
إن النظر إلى العثمانٌٌن كدولة نصؾ بٌزنطٌة – نصؾ إسبلمٌة ،هو أكثر
والعٌة .حٌث التحمت الخصابص اإللطاعٌة للدولتٌن لدى العثمانٌٌن .وبذلت هاتان
الدولتان المطبِّمتان ألعتى أشكال االستبدادٌة ،جهودا ً حثٌثة للحد من انهٌار المجتمع
اإللطاعً .فً حٌن أن العثمانٌٌن ،الذٌن كانوا ٌشكلون لوة طرٌة حدٌثة العهد ،أكملوا تلن
الجهود والمساعً عبر الوفالات والتحالفات الواسعة ،فكانوا آخر دولة إلطاعٌة أطالت
عمرها لهذا الحد الملحوظ فً الشرق األوسط.
كانت الدولة اإللطاعٌة التً نشهد مرورها بمراحل شبٌهة فً كل من الصٌن
والهند وأوروبا ،ال تعرؾ الدٌممراطٌة .فالشعار الذي هتفت به الشعوب فً تلن األزمان
كان مفاده" :أكبر سعادة فً هذه الدنٌا هً العٌش بعٌدا ً عن الدولة" .لمد استمر االؼتراب
بٌن الدولة والمجتمع ،رؼم كل مساعً الدٌن التوفٌمٌة .واستمرت اإلثنٌات والمذاهب
المنشمة (ؼٌر الرسمٌة) فً الحفاظ على سلوكٌاتها وموالفها المشاعٌة والدٌممراطٌة،
بإٌواء نفسها فً نهاٌة المطاؾ فً الجبال والبراري وأدٌرة الراهبات والدراوٌش ،وصون
وجودها فٌها ممابل مشمات عصٌبة ولاسٌة .لمد بات التمرد على الدولة خاصا ً بهذه
المجتمعات ،لتتحول المماومة والتصدي إلى طراز حٌاتها.
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ؼرضنا من تعرٌؾ الدولة فً الحضارة الشرق أوسطٌة هو إلماء الضوء على
ٌومنا الحاضر .وممابل نشوء الدولة وتكونها فً الحضارة الؽربٌة باالرتباط بمنطمة
الشرق األوسط من حٌث الجذور ،إال إنها فصلت نفسها عنها وتماٌزت مع الزمن .انتمل
هذا التماٌز المبتدئ مع الدولة فً عهد أثٌنا وإسبارطة ،إلى روما أٌضا ً عبر الهٌلٌنٌة.
واستمر معتمد ال َملن اإلله فٌها مع افتماده لواه وتؤثٌره بنسبة ملحوظة ،لٌكتمل التماٌز
واالنفكان مع لبول لسطنطٌن الدٌانةَ المسٌحٌة واعترافه بها .إن معتمد "دولة اإلله" المع ّمِر
ألؾ سنة ،لٌس إال امتدادا ً لكلمة "ٌوم الحشر" المدٌمة فً منطمة الشرق األوسط .لكنها
أكثر دنٌوٌة لٌاسا ً بشكلها الشرق أوسطً ،حٌث لم ٌتحمك توطد لدسٌة الدولة تماماً .فعندما
انهارت اإلمبراطورٌة الرومانٌة تحت الضربات الماضٌة لؤللوام البدوٌة ،فمدت ُحرمتها
ومكانتها أٌضاً .كذلن لعبت األنساب الجرمانٌة أدوارا ً مهمة فً كشؾ النماب عن الوجه
الدنٌوي للدولة ،باعتبار أن هذه األنساب لم تشهد الدولة كثٌراً .ورؼم مساعٌهم فً إحٌاء
وإنعاش الدولة ،التً ورثوها عن اإلمبراطورٌة الرومانٌة ،تحت اسم اإلمبراطورٌة
الجرمانٌة الرومانٌة الممدسة؛ إال أن الدوٌبلت المدٌنٌة وال َملَكٌات المونارشٌة لد ُج ِ ّردت
من حصانتها اإللهٌة جٌداً .وبرزت الكٌانات السٌاسٌة الدٌممراطٌة والوطنٌة للشعوب
واألوطان إلى المٌدان ،لدى الشروع فً إدران ماهٌة الدولة .ولطعت الثورات اإلنكلٌزٌة
واألمرٌكٌة والفرنسٌة أشواطا ً بارزة فً سٌادة النوعٌة العلمانٌة على الدولة .كما أدى
وضع الحدود والضوابط عبر الدساتٌر إلى دفن الدولة االستبدادٌة بٌن طٌات التارٌخ.
أما فً منطمة الشرق األوسط ،وكما أن مثل هذه التؽٌرات لم تحصل فً تمالٌد
الدولة ،فمد ولجت مرحلة أكثر تزمتا ً وتخلفاً .وما لامت به الدولتان العثمانٌة واإلٌرانٌة ،لم
ٌكن سوى إدامة وجودهما مدة أطول عبر اآللٌات الدفاعٌة األخٌرة التً بحوزتهما ،تجاه
الدول الؽربٌة المتصاعدة .وبٌنما كانت الدولة الشرق أوسطٌة تتشتت وتتبعثر ،لم تكن
استعمارٌة الدولة الؽربٌة لد ترسخت بعدٌُ .عبِّر المرنان التاسع عشر والعشرون عن
مرحلة األزمة بالنسبة للشرق األوسط .حٌث برزت خبللهما كٌانات سٌاسٌة ٌمكن وصفها
بشبه االستعمار الحدٌث ،حٌث اتصفت ببعض الجوانب التً تمٌزها عن ؼٌرها من
الساحات فً العالم .والتعرٌؾ التارٌخً الوجٌز كاؾٍ لتسلٌط الضوء على هذه الفرولات.
نخص بالذكر هنا المماومة المصوى للعبللة الكامنة بٌن الدولة والمجتمع ،إزاء
التؽٌٌر والتجدٌد ،والتً لم تسمح بظهور انطبللات لصٌرة المدى للنفاذ من األزمة .من
جانب آخر ،فبل الشروط المساعدة على الهضم السرٌع ألشكال الدولة الرأسمالٌة موجودة،
وال إمكانٌة التفكٌن السرٌع لتمالٌد المنطمة موجودة .فالتمالٌد االجتماعٌة ال تحتوي
الدٌنامٌكٌات الخبللة المتجاوبة مع كبل التطورٌن المحتملٌن .أو باألحرى ،تس َّمرت لوة
التمالٌد واألعراؾ فً األرضٌة االجتماعٌة منذ العهد النٌولٌتً ،لدرجة ال ٌمكنها أن
َّ
تتخط إطار
تصحو أو تلملم أشبلءها بهذه السهولة .أما مساعً الشرٌحة العلٌا ،والتً لم
التواطإ ،فهً بعٌدة كل البعد عن جعل تلن المساعً ُملكا ً للمجتمع ،وعن المدرة على
حلها .هذا وال ٌمكن تطبٌك الشكل األمرٌكً ،وال الشكل الٌابانً الباسٌفٌكً على هذه
األرضٌة ،بؽرض ولوج درب التطور والتمدم على الطراز الؽربً.
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لٌست الموالب اإلسبلمٌة فمط هً العابك هنا .بل إن المٌم الحضارٌة برمتها تماوم
وتتحدى .حٌث ثمة تعمٌد وتشابن كثٌؾ فٌها ،بدءا ً من لٌم المجتمع النٌولٌتً وحتى المٌم
العبودٌة السومرٌة والمصرٌة ،ومن المٌم اإلسبلمٌة إلى المٌم اإلثنٌة الوافرة الؽنى .ال تمبل
الحضارة الشرق أوسطٌة اللماح الؽرٌب بسهولة من أجل التحول .وهً بذلن أشبه
بالشجرة العجوز التً ال تحتمل التطعٌم .وألجل التجدٌد ،إما أن تموم بملب الشجرة المدٌمة
والتبلعها من جذورها ،أو أن تعثر على نوع جدٌد من اللماح .لكن الخٌارٌن ؼٌر ممكنٌن.
لمد حاولَت الجونتا التركٌة وتركٌا الكمالٌة تجرٌب التلمٌح األول فً أعوام  .1911لكنه
كان مثل لماح االشتراكٌة المشٌدة الفاشل .إذ لم ٌفلح اللماح الؽربً ال ُمنَمَّع جٌدا ً بماء
النعرات الموموٌة فً إعطاء النتٌجة ،رؼم مرور ثمانٌن عاما ً علٌه .أما الشاهنشاهٌة
(ال َملَكٌة) اإلٌرانٌة واألفؽانٌة ،فلم تن ُج من االنهٌار السرٌع عندما برزت بسٌماء الحداثة.
فً حٌن أن الموموٌة العربٌة تحتضر .والحالة التً شهدتها فً العراق تبرهن على مدى
الصعوبة المبللاة ،حتى فً رفع جثتها .تشهد النزعة الموموٌة الصهٌونٌة اإلسرابٌلٌة أٌضا ً
حولت المشكلة اإلسرابٌلٌة – الفلسطٌنٌة إلى وحشٌة بكل معنى الكلمة.
حالة مشابهة .حٌث َّ
أما التشبث باإلسبلم الرادٌكالً والحدٌث ،فبل معنى له سوى كونه تهٌُّجات ومٌول
انتحارٌة ناجمة عن الخٌبة والٌؤس تجاه الحملة العالمٌة الكبرى للرأسمالٌة .ومن المحال
أن تسفر عن إبراز لوة أو حلول أخرى مؽاٌرة.
إن سردا ً تارٌخٌا ً مختصرا ً للمصطلحات األساسٌة ٌكفً لئلشارة إلى أن ظاهرة
الدولة تتخفى فً أساس كافة المشاكل المابمة فً الشرق األوسط .لمد خاضت الحضارة
الؽربٌة صراعات مرٌرة فً سبٌل فن لؽز الدولة ذات األصول الشرق أوسطٌة .ولد
أسدلت النهضة بجانب من جوانبها الستار األٌدٌولوجً عن الدولة .ومزلت الدروع
المٌثولوجٌة الدٌنٌة عبر الثورة الذهنٌة؛ فحممت بالتالً إمكانٌة تعرٌة الحمٌمة وإبرازها
للعٌان .أما اإلصبلح ،فمد حطم حصانة وتكامل أٌدٌولوجٌة الدولة اإللهٌة ذاتها
وبٌرولراطٌتها ،التً كانت الكنٌسة تحمٌها وتدافع عنها .وأزال من الوجود سلطنة الخوؾ
المسلَّطة على المجتمع ،فم َّهد السبٌل بذلن لٌعبر كل واحد عن معتمداته بحرٌة .أما فً
منطمة الشرق األوسط ،فخبللا ً لذلن ،تم تهمٌش المعتزلة وأصحاب المفاهٌم المشابهة،
والمضاء علٌهم.
ساعد انهٌار السلطنة الدٌنٌة فً الؽرب على تسرٌع ظهور حرٌة الفكر والعمٌدة.
ووسَّعت مرحلة التنوٌر آفاقَ التطورات ،ونملتها بٌن صفوؾ الجماهٌر .وبٌنما عملت
االتجاهات الثبلثة على تحطٌم وتمزٌك دروع الحصانة المحٌطة بالدولة موضوعٌاً ،فمد
فتحت الطرٌك أمام بروز الموة الدٌممراطٌة للمجتمع .هكذا لامت الثورات اإلنكلٌزٌة
واألمرٌكٌة والفرنسٌة بدن دعابم الدولة الكبلسٌكٌة ،لتمود إلى تحدٌثها على الصعٌدٌن
س ِ ّرع من
األٌدٌولوجً والبٌرولراطً .و َحدَّت من نطالها بالدساتٌر وحموق اإلنسان ،لت ُ َ
بروز مبادرة الموى االجتماعٌة .هكذا حصلت التطورات الحضارٌة العظمى فً المرنٌن
التاسع عشر والعشرٌن.
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أما فً منطمة الشرق األوسط ،فاتجهت المرحلة فً اتجاه معاكس فً هذٌن
مروعة ومرٌرة ،لتنهب
المرنٌن .حٌث ساد نفوذ كلً لموى جناح السلطة المتالٌة بعد جهود ّ ِ
وتسلب المجتمع منذ البداٌة ،وبؤسوأ األشكال ،تحت ذرٌعة ضرورة وجود الدولة من أجل
منفعة "المجتمع" العامة واألمنٌة .والتصمت الدولة المستبدة كلٌا ً بظهر المجتمع ،كما
تلتصك حشرة المُ ّرادة بظهر الشاة .وما الفترة البلحمة للمرن الخامس عشر ،سوى تعبٌر
عن المصة المؤساوٌة لهذه المرحلة.
وبٌنما تصاعد الؽرب من "المانكا كارتا  *"Manga Chartaنحو الدساتٌر
العصرٌة الحدٌثة ،لامت منطمة الشرق األوسط واالستبدادٌة الشرلٌة برمتها بتطوٌر
مختلؾ أشكالها .والممولة الشعبٌة المابلة بؤنه "كثٌرة هً أالعٌب العثمانٌٌن" هً من بماٌا
هذه الفترة .والممولة األخرى أٌضا ً "أكبر سعادة فً هذه الدنٌا ،هً العٌش بعٌدا ً عن
الدولة"؛ إنما تشٌر إلى هذه الحمٌمة .إن المجتمع الشرق أوسطً أشبه بمادة ممٌَّدة بمتانة
بٌن ٌدي الدولة الشرق أوسطٌة .وأي أمارة تدل على اإلشعار أو النمو البسٌط فٌها ،تإدي
إلى استبصالها وانتزاعها .ال ٌمكن تحجٌم الدولة دستورٌا ً هنا ،ألنها تتضخم كالدٌناصور.
صة فً تزمتها تجاه
تممصت الدولة الشرق أوسطٌة المنكمشة على ذاتها والؽا ّ
المجتمع داخلٌا ً والؽرب خارجٌاً ،الؽطاء الموموي فً المرن العشرٌن لتمود إلى تفالم
المشاكل وتثاللها أكثر فؤكثر .وبٌنما استحدثت نفسها بالنزعة الموموٌة ،وببعض
اإلصبلحات المحدودة ،مع حظٌها بدعم حفنة ضبٌلة من الدول األخرى؛ فمد أسفر
التعصب والتحجر السابد فً المجتمع إلى ظهور ذهنٌة مؽفلة وشاحبة متخلفة ،ومرٌضة،
وكؤنها تحٌا خارج دابرة الزمان والمكان .وبٌنما افتمدت التمالٌد واألعراؾ لدسٌتها كلٌاً ،لم
تَمُم العصرٌة سوى بتكوٌن شرٌحة عمٌلة ملتفة حول الدولة .لم تتحطم الدولة الشرق
أوسطٌة كلٌاً ،بل تجاوبت مع مإسسة العمالة المنت َ َ
ظر انبثالها من سماتها الموجودة.
والؽرب بدوره لم ٌشؤ أن تنهار تماماً ،لِما فً ذلن من منفعة كافٌة له على المدى المصٌر.
هكذا ساعد على إطالة عمر المونارشٌتٌن العثمانٌة واإلٌرانٌة لرنٌن من الزمن ،عبر
التوازنات الخاصة؛ رؼم أنه لو تركهما وشؤنهما ،النهارتا تلمابٌا ً آنذان .هذا وكانت
"الرأسمالٌة الكومبرادورٌة" التً طورها النظام الرأسمالً (المهٌمن فً الؽرب) على
الصعٌد العالمً ،تش ّكِل األرضٌة االلتصادٌة المثلى لهذه العمالة .لكن ،دعن من حل
مشاكل المجتمع ،لم تكن ثمة رؼبة آنذان حتى فً رإٌة أي مشكلة منها .وكؤنه ساد شكل
عصري لدولة ال َملن اإلله .فالموة العسكرٌة التمنٌة المؤخوذة من الؽرب ،كانت ك َ
طوق
النجاة بالنسبة للدولة الشرق أوسطٌة ،حٌث كان بممدورها الصمود تجاه مجتمعها بسهولة
أكبر عبرها .وبحظٌها بمإازرة أسٌادها من الخلؾ ،لم ٌكن صعبا ً على جناح السلطة
المتالٌة أن ٌُطٌل من عمره .بل وبصملها نفسها بؤدوات النظام الرأسمالً االحتٌاطٌة
(مذاهب االشتراكٌة المشٌدة ،الدٌممراطٌة االجتماعٌة ،والتحرر الوطنً) ،كانت ت َعت َ ِبر
نفسها فً ضمان أكبر.
بدأت هذه المرحلة ،التً ُزعم أنها مرحلة اإلصبلح ،بالتسالط شَعرة شعرة تجاه
األزمة والفوضى العامة للعولمة الرأسمالٌة اإلمبرٌالٌة ،والمتسارعة فً وتٌرتها مع انهٌار
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االشتراكٌة المشٌدة فً أعوام التسعٌنات .وبات من الصعب على إمبراطورٌة الفوضى
األمرٌكٌة السٌر مع هذه البنى .فهذا ٌخالؾ منطك نظامها المابم .وبٌنما أخذت من ربح
النظام وأمنه أساسا ً لها ،راحت الدولة الشرق أوسطٌة تُمحِ م اآللٌت ٌَن معا ً فً مرحلة
دٌنامٌتٌة فً ضوء األوضاع المستجدة .فالدولة الشرق أوسطٌة تعنً االضطراب
واالنفبلت األمنً ،والهدر الذي ال جدوى منه .عبلوة على أن انمطاعها عن الحشود
الؽفٌرة من الشعب أدى إلى تفالم االنفبلت األمنً والهدر ،لٌصل أبعادا ً ال تطاق .من
العصٌب حما ً على االستبدادٌة المابمة بحدٌمتها المرلَّعة وبشكلها المطلً هذا ،أن تشكل
الجواب المرتمب لمطالٌب الشعوب المتخبطة فً مشاكلها المتكدسة منذ أٌام العهد
النٌولٌتً .تضؽط هذه الشعوب على تلن االستبدادٌة من األسفل ،فً حٌن تضؽط
الرأسمالٌة العالمٌة علٌها من األعلى .ومن الصعب علٌها الرد على كلٌهما.
ش ّكِل الذهنٌة والسلوكٌات االجتماعٌة المتشكلة حول المرأة واألسرة ،مشكلة
 – 3تُ َ
تساوي فً ثملها ما علٌه مشكلة الدولة بؤلل تمدٌر .الدولة فً األعلى واألسرة فً األسفل.
كبلهما ٌشكبلن تكامبلً جدلٌا ً أشبه بثنابٌة الجنة والسعٌر .فبٌنما تطبِّك الدولة نموذجها
المصؽر فً األسرة ،تكون الدولة نموذجا ً مكبَّرا ً لمتطلبات األسرة المتعاظمة .كل عابلة
تجد الحل األمثل فً التدول .وانعكاس استبداد الدولة على األسرة هو الرجل "رب
األسرة" ،الذي ٌظهر كـ"مستبِد صؽٌر" .وبمدر ما ٌسعى المستبد الكبٌر فً الدولة إلضفاء
نظام معٌن على العالم عبر صبلحٌاته وموالفه المإثرة والمزاجٌةٌ ،موم الربٌس الصؽٌر
باالنهمان فً أعمال نظامٌة مطلمة مماثلة ،لٌطبمها على حفنة من النساء واألطفال.
لدٌر شدٌدَ النمصان ،بدون تحلٌل األسرة فً الحضارة
سٌبمى أي تحلٌل اجتماعً ٍ
الشرق أوسطٌة على أنها نموذج مصؽر للدولة .وإن كانت مشكلة المرأة متفالمة بمدر
مشكلة الدولة – على األلل – فً مجتمعنا الشرق أوسطً الراهن ،فالسبب فً ذلن ٌكمن
فً تارٌخ عبودٌتها الطوٌل والمعمد بمدر تارٌخ الدولة .لذا ،وبدون وضع البنان على مثلث
مار
برمودا "المرأة – األسرة – الرجل" فً الخرٌطة ،لن تنجو سفٌنة أي حل اجتماعً ٍ ّ
بجانبه من الؽوص فً أؼواره .إذاً ،فاألسرة (كدولة مصؽرة) فً الشرق األوسط هً
مثلث برموذا السابح فً المحٌط االجتماعً .ولدى تصاعد الدولة والهرمٌة ،محال أال
تتركا آثارهما على مإسسة األسرة بشكل مطلك .وأي هرمٌة أو دولة ال تعكس صداها
على األسرة ،لن تعزز من فرص حٌاتها ،ولن تإ ِ ّمن سٌرورتهاٌ .تم تلمس هذه الثنابٌة
الجدلٌة وتناولها بعناٌة فابمة ،ودون أي إهمال ،داخل الحضارة الشرق أوسطٌة.
من المهم بمكان وضع مشروع تخطٌطً ٌتناول تارٌخ عبودٌة المرأة وتحلٌلها من
سب والطبمة األلدم فً
الناحٌة السوسٌولوجٌة – ولو بشكل محدود – باعتبارها الجنس والنَّ َ
تعرضها لؤلَسْر واالستعباد؛ وإال فمن الصعب تفهم األسرة والرجل ،وبالتالً الدولة
والمجتمع من الجوانب األخرى .وسٌتضمن فهمنا لها عندبذ نوالص حمٌمٌة ال تُؽتَفَر.
لن أكرر تعرٌؾ المرأة ،كونً سعٌتُ لصٌاؼته فً الفصل السابك .مع ذلن ٌجب،
وبكل تؤكٌد ،أال نهمل أو نؽفل عن وصؾ التمٌٌمات التً تنظر إلى المرأة كجنس بٌولوجً
نالص ولاصر أثناء ولوجها فً المجتمعٌة ،بؤنها توجهات أٌدٌولوجٌة .بل وهً من
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تصوٌر وتخطٌط وبُدَع الذهنٌة الذكورٌة المهٌمنة .والعكس صحٌح ،أي ٌجب أال نؽض
الطرؾ عن الحمٌمة التً برهن علٌها العلم فً كون المرأة كٌانا ً اجتماعٌا ً وبٌولوجٌا ً أكثر
كفاءة ولدرة.
منطمة الشرق األوسط هً مركز ثمافة األم األهلٌة .تشٌد المعطٌات التً بحوزتنا
بؤن هذه الثمافة تشهد حالة من التطور المتواصل منذ أعوام 1511ق.م .فوجود النباتات
والحٌوانات على الحواؾ الداخلٌة لسلسلة جبال طوروس وزاؼروس ،لد زَ َّودها
باإلمكانٌات األولٌة البلزمة من أجل التؤهٌل .ولعب المناخ والبنٌة األرضٌة المبلبمٌن
لزراعة الحبوب وتربٌة المواشً دورا ً ربٌسٌا ً فً ذلن.
ال ٌمكن أن تتحمك احتٌاجات المرأة البلزمة إلنجاب األطفال وتنشبتهم ورعاٌتهم
بسهولة ،إال فً الظروؾ االستٌطانٌة المستمرة .ولدى التحام هذه االحتٌاجات مع الظروؾ
المناخٌة المناسبة ووجود الحٌوانات والمواشً؛ تولَّدت الشروط األولٌة للتؤهٌل
واالستبناس .وفن جمع الثمار والعدٌد من الفواكه واألعشابٌ ،لبً االحتٌاجات البلزمة من
أجل الموت .باإلضافة إلى أن تدجٌن الماعز والمواشً البرٌة زاد من وفرة المحاصٌل
لتلبٌة االحتٌاج البلزم من الصوؾ والحلٌب .ومع التجربة ،شوهد أن زراعة النباتات
واألشجار المفٌدة والمثمرة فً الحمول ٌزٌد من وفرة اإلنتاج أضعافا ً مضاعفة .وعوضا ً
عن لتل الحٌوانات مباشرة ،سٌكون من الناجع أكثر تدجٌنها ورعاٌتها واإلفادة من حلٌبها
وصوفها ،ولتل الجوع بها فً أولات العَ َوز والفالة .كانت المرأة األم صاحبة خبرة واسعة
فً كبل المسؤلتٌن لتطوٌر النظام األهلً من حولها مع أطفالها الذٌن ترعاهم وتربٌهم .لد
ٌكون الخروج من المؽاور والكهوؾ من أجل زراعة المحاصٌل وتربٌة الحٌوانات فً
األماكن المناسبة ،وبناء البٌوت؛ أمرا ً بسٌطا ً آنذان .ولكنه سٌلعب فٌما بعد دورا ً تارٌخٌا ً
عمبللاً ،مثلما لعبه الصعود إلى الممر فً أٌامنا.
تحول األكواخ الصؽٌرة إلى لرٌةٌ .مكننا العثور على بماٌا
لن ٌكون من الصعب ُّ
اآلثار الموٌة لهذه الثمافة المستمرة حتى أعوام 11111ق.م ،فً العدٌد من مناطك
كردستان الٌوم ،مثل "أرؼانً جاٌونو" فً دٌار بكر ،و"جمه خاالن" فً باطمان ،و"نواال
جولٌه" و"كوبه كلً تبه" فً أورفا ،ومنطمة برادوست ،و"ماغ" فً هكاري .لم ٌُعثَر بعد
على مواطن استٌطانٌة ألدم من هذه فً أي بمعة أخرى من العالم .تؤتً فً ممدمة البراهٌن
المإكدة على كثافة ثمافة المرأة األهلٌة فً هذه المناطك ،كون التماثٌل المنحوتة هً تماثٌل
نساء .كما أن البادبات األنثوٌة فً البنٌة اللؽوٌة لتلن المناطك أٌضا ً مثال ٌُحت َذى به .هذا
وكون المرأة ماهرة فً نفس المجال من تلن الثمافةٌ ،إكد صحة هذه الحمٌمة.
تشٌر المصادر السومرٌة أٌضا ً إلى مدى نفوذ تؤثٌر هذه الثمافة لدى تؤسٌس المدن
األولى ،وإلى استمرار وجودها بشكل وطٌد .والحِ بكة المٌثولوجٌة المحبوكة حول اإللهة
إٌنانا (إلهة أورون) تلمننا دروسا ً كبرى .نخص بالذكر هنا مماومتها العنٌدة تجاه تصاعد
الهٌمنة الرجولٌة ،بحٌث تضاهً فً حِ دّة مماومتها الحركات الفامٌنٌة األكثر وثولا ً بنفسها
فً راهننا .فإٌنانا هنا تدافع عن معتمداتها بؤن المرأة صاحبة الحضارة ،وتتحدى بكل لوتها
اإلله أنكً (العنصر الممثل لنظام السلطة األبوٌة المتصاعدة لدى السومرٌٌن) .وتسرد
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إٌنانا بلؽة شعرٌة بارعة كٌؾ أنها تملن الـ"ما"ءات المابة واألربع (وهً االكتشافات
والمخترعات والمصطلحات الحضارٌة لتلن الحمبة) ،وأن أنكً سرلها منها بالحٌلة
والمكر ،وأنه علٌه ردها إلٌهاٌ .شٌر هذا السرد المٌثولوجً الممتد حتى أعوام 3111ق.م،
بشكل ملفت للنظر ،إلى دور المرأة فٌما بعد الحضارة السومرٌة .هذا وتعود إٌنانا فً
جذورها إلى نٌنهورساغ ،إلهة الجبل المدٌمة .وكلمة "نٌنهورساغ" من ناحٌة علم الصرؾ
واالشتماق تكون كما ٌلً" :نٌن =  = Ninإلهة"" ،هور =  = hur = kurالجبل" ،و"ساغ
=  = sagمنطمة" .أي أن كلمة نٌنهورساغ تعنً "إلهة منطمة الجبل" .وبما َّ
أن سلسلة
جبال زاؼروس وحوافها تؤتً على البال بمجرد لفظ كلمة "الجبل" فً منطمة مٌزوبوتامٌا
السفلى ،فهذا ٌشٌر إلى أن ثمافة اإللهة األنثى لد نزلت من المنطمة الجبلٌة نحو السهول
المنخفضة.
ال تزال ثمافة المرأة األم مإثرة كمركز حضاري فً الفترة المتراوحة ما بٌن
2111 – 4111ق.م لدى السومرٌٌن .وتتمتع بثمل ٌوازي ثمل الرجل .ولد انعكس ثملها
هذا على جمٌع الوثابك المٌثولوجٌة المتعلمة بتلن الحمبة .فمعابد اإللهات اإلناث منتشرة فً
سرد ممارسة
كل مكان .ولم تتطور بعد لوة التوبٌخ والتعٌٌب المحٌطة بالمرأة .بل وت ُ َ
الجنس بشكل خاص كعملٌة ممدسة .دعن من التوبٌخ والتعٌٌب ،بل ثمة سرد أدبً ال ٌمكن
مصادفته حتى فً أروع المصص الجنسٌة وال َّ
ش َبمٌّة .كل تصرؾ أو عملٌة معنٌة بممارسة
الجنس ،تجد معناها كجمالٌات الحٌاة ولٌمها الثمٌنة .وجنسٌة المرأة تلمى جاذبٌة عظمى
وتبجٌبلً خارلاً .لم ٌكن آنذان ثمة أي تلوٌم أو تعٌٌب خاص بالمرأة على نحو طراز الحٌاة
التً شكلت الثورة المضادة الكبرى لها فٌما بعد .كان جسد المرأة موضع مدح وتمدٌر على
الدوام .ومراسٌم الزواج الممدس الحالٌة تعود إلى تلن الحمبةْ ،
وإن كانت أصبحت بشكل
تصور العدٌد من النماط المعنٌة بالشكل
ومشوه (عملٌة تمبٌح الرجل لها).
محرؾ
َّ
َّ
ِّ
والمضمون فً مبلحم "ممه آالن" و"مم وزٌن" و"دروٌش عبدي" – التً ال تزال تُذكَر
الٌوم فً كردستان – المنزلة الرفٌعة والمرمولة للمرأة .وباإلمكان المول أنه ٌمكن العودة
بؤصل هذه المبلحم إلى فترة أعوام 4111ق.م.
تصور إٌنانا فً حِ بكتها المٌثولوجٌة الرج َل الراعً والرج َل المزارع كمساعدٌَن
ِّ
لها .فالراعً "دوموزي" (هذا االصطبلح هو األصل األول لكل ظواهر تصاعد الرجل)
والمزارع "أنكومدي" ٌتبارزان على اإلعراب عن ارتباطهما وتمدٌرهما إلٌنانا .ولم ٌبكَ
عمل إال وهرعا إلٌه كً ٌكونا مساعدٌَن أولٌٌَّن لها .وإٌنانا ال تزال تتمتع بالرٌادة البارزة،
فً حٌن أن الرجل – مزارعا ً كان أم راعٌا ً – ال ٌزال بعٌدا ً عن الهٌمنة .نرى أن الوضع
ٌنملب رأسا ً على عمب فً الملحمة الشهٌرة األخرى للسومرٌٌن ،أال وهً الملحمة البابلٌة
"أنوما ألٌش" .فثنابٌة اإلله "ماردوخ" ،ممثل الرجل المكتسب للموة الخارلة ،واإللهة
"تٌامات" ،ممثلة األم الخابرة الموى؛ تلمننا دروسا ً كبرى .حٌث ثمة ثمافة تعٌٌب وتعتٌم
مروعة بحك المرأة األم واإللهة األم .وتُم َحم الموالب األٌدٌولوجٌة فً مصاعب حمٌمٌة
ِّ
بهدؾ إبراز المرأة ككٌان عدٌم الفضابل ،عدٌم الفابدة ،كثٌر الضرر ومخٌؾ.
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نرى أن هذه الثمافة تبدأ باالنتشار اعتبارا ً من أعوام 2111ق.م .حٌث ثمة تؽٌر
ملحوظ على حساب المرأة فً المكانة االجتماعٌة .وٌمتلن مجتمع السلطة األبوٌة الموة
التً تإهله لتحوٌل هٌمنته ونفوذه إلى مبلحم بطولٌة .كل شًء معنً بالرجل ٌُعلى من
صلة ٌُ َحط من شؤنه
شؤنه ،وٌُنعَت بالبطولة والبسالة؛ فً حٌن أن كل ما ٌَ ُمتُّ للمرأة بِ ِ
ُجرد من لٌمته.
وٌُعاب وٌ َّ
هكذا حصل انكسار جنسً من النوع الذي ربما سٌمهد الطرٌك ألكبر التؽٌٌرات
فً حٌاة المجتمع على مر التارٌخٌ .مكننا تسمٌة هذا التؽٌٌر األول المعنً بالمرأة
والجاري فً الثمافة الشرق أوسطٌة بـ"ثورة االنكسار الجنسً المضادة الكبرى األولى".
إننا نمول بؤنها ثورة مضادة .بالتالً ،فهً ال تساهم فً حصول التؽٌٌرات اإلٌجابٌة فً
المجتمع .بل ،وعلى النمٌض ،إنها تجلب النفوذ والهٌمنة المجحفة للسلطة األبوٌة على
خرج المرأة من دابرة المجتمع وت ُ َه ِ ّمشها؛ لتمهد السبٌل بالتالً لسٌادة حٌاة
المجتمع ،وت ُ ِ
مجدبة ولاحلة .إنها تمود إلى المجتمع الرجولً األحادي الصوت ،بدالً من المجتمع الثنابً
الصوت .ولربما كان هذا االنكسار الحاصل فً الحضارة الشرق أوسطٌة ،الخطوة األولى
للسموط والتهاوي .فنتابجه تزداد دِكنة وحِ لكة مع تمدم المراحل .لمد تم العبور إلى ثمافة
المجتمع الذكوري المفرط األحادي البُعد .وبٌنما ٌضٌع وٌخبو ذكاء المرأة العاطفً ،صانع
المعجزات والحٌوي واإلنسانً إلى أبعد حدوده؛ ٌتولد الذكاء التحلٌلً اللعٌن (أصحابه
ٌصفونه بعكس ذلن) لثمافة ظالمة مستسلمة للدوؼمابٌة ،منمطعة عن الطبٌعة ،ت َعتَبِر
الحرب فضٌلة نبلى ،وتتلذذ من سفن دماء البشر حتى الركب ،وترى فً ذاتها الحك
بمعاملة المرأة والرجل المستع َبدٌن كٌفما تشاء وتهوى .وهذا الذكاء (أو نوع التفكٌر) ٌتمٌز
ببنٌة منالضة كلٌا ً لذكاء المرأة العادل والمتمحور حول الطبٌعة الحٌة واإلنتاج اإلنسانً.
ٌُبل َحظ بروز جمود وسبات حمٌمً فً الخبللٌة واإلبداع ،بعد تصاعد البنٌة
الذكورٌة المهٌمنة فً المجتمع .فبٌنما حصلت اآلالؾ من االكتشافات واالختراعات فً
الحمبة ما بٌن 4111 – 6111ق.م (عهد المرأة األم) ،لوحظ أنه ثمة عدد ضبٌل جدا ً من
االكتشافات المؤخوذة على محمل الجد بعد أعوام 2111ق.م .إلى جانب ذلن فمد شهدت
هذه الحمبة بروز ثمافة السلطة المتالٌة ببنٌتها التً عمت األرجاء ،واعتَبَرت الفتوحات
أسمى مهنة (مهنة الملون) ،وهدفت فٌها الدول أساسا ً إلى الفتح .باختصار ،تزا َمنَ وتشابَنَ
تهمٌش المرأة مع إٌبلء المٌمة الكبرى للسلطات ذات البنٌة الرجولٌة المتالٌة والفاتحة.
سب مإسسة الدولة كبُدعة من بُدع الرجل بكل معنى الكلمة ،ؼدت الحروب
وبٌنما تُكت َ َ
الهادفة إلى النهب والسلب وجمع الؽنابم ،ضربا ً من ضروب اإلنتاج .و َح َّل النفوذ
االجتماعً للرجل ،والمعتمد على الحروب والؽنابم ،محل نفوذ المرأة االجتماعً المستند
إلى اإلنتاج .ثمة أواصر كثٌبة بٌن أسْر المرأة وبروز ثمافة المجتمع المتالً (المحارب).
لكن الحرب ال تنتج ،بل تستولً وتنهب وتسلب.
ؼالبا ً ما ٌكون دور العنؾ سلبٌا ً ومد ِ ّمراً ،فٌما عدا بعض الظروؾ الخاصة التً
ٌكون فٌها محدِّدا ً لوجهة التطورات االجتماعٌة ،مثل شك الطرٌك إلى الحرٌة ،والتصدي
لبلحتبلل أو الؽزو أو االستعمار .تتؽذى ثمافة العنؾ المهضومة فً المجتمع على
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الحروب .و"سٌؾ" الحرب المسلَّط بٌن الدول ،هو تمثال الهٌمنة والنفوذ فً "لبضة"
الرجلٌ ،سلِّطه داخل العابلةٌ .تواجد المجتمعان الفولً والتحتً فً مكبس "السٌؾ ولبضة
الٌد" .حٌث ٌُؽدِق المدٌح الدابم لثمافة الهٌمنة والتسلط .وت َعت َ ِبر أشهر الشخصٌات أن َمدحها
بسفكها الباطل للدماء ،وافتخارها بذلن؛ هو أسمى فضٌلة لدٌها .نخص بالذكر هنا الملون
البابلٌٌن واآلشورٌٌن الذٌن ٌَعت َبرون جمع جثث البشر كمحصول لهم ،وبناءهم المبلع
واألسوار بها؛ مدعاة للفخر األعظم والشرؾ األكبر .وظاهرتا ثمافة العنؾ االجتماعٌة
وإرهاب الدولة ،اللتان ال تزاالن متفشٌتان فً ٌومنا الحالً ،تستمدان منبعهما من هذه
الثمافة.
تمطع "ثورة االنكسار الجنسً المضادة الكبرى الثانٌة" أشواطا ً ملحوظة حول
المرأة فً عهد األدٌان التوحٌدٌة .وفً هذه المرة ،تؽدو الثمافة البارزة فً االنكسار
الحاصل فً العهد المٌثولوجً لانونا ً إلهٌاً .وتُر َجع الممارسات المطبمة بحك المرأة إلى
كونها أمر إلهً ممدس .فمحور العبللة الكامنة بٌن سٌدنا إبراهٌم وزوجتٌه سارة وهاجر،
ٌشٌد بالمصادلة على تفوق الرجل .أي أن السلطة األبوٌة مترسخة تماماً .كما وتشكلت
حٌنها مإسسة الجواري ،وٌُصادَق على تعدد الزوجات بؤعداد كبٌرة .أما العبللة الماسٌة
بٌن سٌدنا موسى وأخته مارٌام ،فتفٌد بؤن المرأة لم ٌعد لها نصٌب من المٌراث .أي أن
مجتمع سٌدنا موسى مجتمع ذكوري بكل معنى الكلمة .حٌث ال تُناط النساء بؤٌة مهمة أو
وظٌفة .هذا هو السبب األصلً للصراع مع مارٌام .وممولة "على المرأة أال تحشر نفسها
فً أمور الرجل ،وٌدها ملوثة بالعجٌن" تعود إلى هذه الحمبة.
نبلحظ العبور إلى ثمافة ال َح َرم النسابً مع عهد داوود وسلٌمان فً ال َملكٌة العبرٌة
المتصاعدة فً أواخر أعوام 1111ق.م وما لبلها .وكانت النساء تُهدى آنذان .إنها بداٌة
مرحلة جدٌدة تُكبَت فٌها أنفاس المرأة أكثر .إذ ال فرق على اإلطبلق بٌن التصرؾ بالمرأة
أو بؤي ُملن آخر .ستجد هذه الحالة المعاشة فً الدولة الدٌنٌة الجدٌدة انعكاساتها على
األسرة أٌضاً .بات من المحال الحدٌث عن أي دور للمرأة المابعة تحت الهٌمنة الثنابٌة
لثمافة السلطة األبوٌة من جهة ،وثمافة الدولة الدٌنٌة من الجهة الثانٌة .المرأة المثلى هً
األكثر تؤللما ً مع َر ُجلها ،ومع نظام السلطة األبوٌة .لمد أصبح الدٌن أداة للتعتٌم على المرأة
وتسوٌدها .فهً (حواء) المرأة األولى المذنبة ،التً سلبت عمل آدم وتسببت فً طرده من
الجنة .و"لٌلٌت" التً لم تخنع إلله آدم (رمز نظام السلطة األبوٌة) ،تعمل بؤلوال الشٌطان
(رمز اإلنسان الذي لم ٌسجد آلدم ورفض تَعَبُّده) ،وهً صدٌمة له .أي إنه أُخِ ذ بالتعتٌم
المٌثولوجً كمدوة ،و ُح ّ ِول إلى تعتٌم دٌنً .بل واحتل الزعم الذي كان سابدا ً فً أٌام
السومرٌٌن ،والمابل بخلك المرأة من ضلع الرجل؛ مكانه فً الكتاب الممدس أٌضاً .هذا وال
ٌوجد نبً واحد "أنثى" من بٌن ما ٌمارب اآلالؾ من األنبٌاء الذكور .كما ٌُن َ
ظر إلى جنسٌة
المرأة كؤكبر حرام ،لتُعاب وتُعتَّم باستمرار .بل واحت ُ ِمرت ،حتى ؼدا ذلن مبدأ تملٌدٌا ً
وعرفٌاً .هكذا ؼدت المرأة ذات المنزلة المرمولة فً المجتمعات السومرٌة والمصرٌة،
مادة َ معابة وحرام وسالبة للعمول.
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ٌنتصب رمز مرٌم أمامنا لدى وصولنا إلى عهد سٌدنا عٌسى ،بحٌث ال تكون لها
أٌة عبللة باأللوهٌة ،رؼم أنها أم "ابن اإلله" .أي أن عنوان اإللهة األنثى لئللهة األم لد
ترن محله لؤلم الصامتة الدامعة العٌنٌن .هكذا ٌستمر السموط والتهاوي .فال َحمل بنفخ اإلله
فٌها (الرجل المهٌمن على المرأة) مصطلح مشحون بالتنالضاتٌ .عبِّر ثالوث "األب –
االبن – الروح المدس" فً المسٌحٌة ،فً حمٌمته عن تركٌبة جدٌدة من األدٌان المتعددة
اآللهة والدٌن التوحٌدي .تشهد هذه المرحلة صراعات ضارٌة ومتوالٌة بٌن األلوهٌة
التوحٌدٌة كعمٌدة عِبرٌة صلبة ومتحجرة من جهة ،وبٌن العمٌدتٌن الؽنوسطٌة (مذهب
العرفان واالعتراؾ باإلله) والوثنٌة – اللتٌن كانتا شدٌدتا االنتشار ،ولهما عبللات وطٌدة
مع المسٌحٌة فً تلن األثناء – من الجهة األخرى .المحصلة كانت أن انتهى وفاق هذه
االتجاهات الثبلثة بتشكٌل دٌن ثبلثً اآللهة (ٌُبل َحظ انخفاض بارز فً عدد اآللهة .حٌث
كان ثمة مثل هذه الثبلثٌة فً عهد سٌدنا دمحم أٌضاً) .الؽرٌب فً األمر هو أنه ،وبٌنما كان
من الواجب أن تكون مرٌم أٌضا ً إلهة بؤلل تمدٌر ،نُظِ ر إلٌها كآلة تنفخ فٌها الروح المدس.
تشٌر هذه الظاهرة إلى "تذكٌر" األلوهٌة بكل ما للكلمة من معنى .فً حٌن كانت اآللهة
واإللهات اإلناث متكافبة تمرٌبا ً فً عهد السومرٌٌن والمصرٌٌن .بل وحتى فً العهد
البابلً ،كان ال ٌزال صوت اإللهة األم جهوراً.
ْ
ما ولع على كاهل المرأة مع سٌدنا عٌسى ومرٌم ،هو أن تكون تلن المرأة واألم
الدامعة العٌنٌن ،الهادبة والصامتة .وهً ال ٌمكن أن تتحدث عن األلوهٌة عبثا ً فً أي
ولت من األولات .بل ستعتنً أشد االعتناء بؤطفالها الذكور (أوالد اإلله) ذوي المٌمة
الخاصة فً بٌتها .إذ ما من دور ُمناط بها ،سوى أن تكون امرأة منعكفة فً منزلها .أما
صدة تماما ً فً وجهها .أما ممارسة المدٌِّسات (العزٌزات ،النساء
الساحة العامة ،فهً مو َ
العذراوات) فً المسٌحٌة ،فهً حالة المرأة المنزوٌة على نفسها للتخلص من ذنوبها
الكبرى .لكن ،باإلمكان المول أنها أسفرت عن تطور إٌجابً لدٌهاْ ،
وإن ضمن حدود
ضٌمة .فالمدٌسات تعنً – على األلل – الخبلص من المصطلحات والتعٌٌبات والتوبٌخات
الجنسٌة .ودوافع تفضٌلها إٌاها على الحٌاة المستعرة فً البٌت ،لوٌة مادٌا ً ومعنوٌاً .ما من
شن فً أنها ممارسة عملٌ ة تارٌخٌة .بل وٌمكن نعتها بؤنها ضرب من ضروب أول حزب
للنساء الفمٌرات .بل وتع ِبّر عن إحٌاء ثمافة معابد اإللهات اإلناث ،داخل ثمافة دٌر
الراهباتْ ،
وإن بشكل باهت.
لممارسة المدٌسات مكانة مهمة فً تارٌخ الحضارة األوروبٌة .فمد است َلهم الزواج
من زوجة واحدة فمط (الزواج الثنابً) فكرته من ممارسة المدٌسات بنسبة كبرى .ورؼم
عٌش المرأة فٌها ضمن شروط شدٌدة المساوة ،فمد ساهمت بعذرٌتها الجنسٌة فً إعبلء
شؤن المرأةْ ،
وإن كانت ت َعتَبِر جنسٌتها مصدر أخطار ومهالن .أما الجانب السلبً لهذه
الممارسة ،فهو تمٌٌم المرأة كسلعة جنسٌة ،ك ََردّة فعل متطورة تجاه الزواج الكاثولٌكً فً
الحضارة األوروبٌة (حٌث الطبلق محظور) .بالطبع ،فمد برز هذا بفضل الرأسمالٌة
المتنامٌة.
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أما المرتبة الجدٌدة التً اكتسبتها المرأة مع سٌدنا دمحم والدٌن اإلسبلمً ،فتتخذ
الثمافة العبرٌة أساسا ً لها فً مضمونها ،رؼم تحلٌها بنسبة معٌنة من اإلٌجابٌات ،نسبةً إلى
عامل نظام السلطة األبوٌة المترسخ فً ثمافة المبابل الصحراوٌة .فمولع المرأة هذا،
والمتخذ شكله تماماً ،هو لدى سٌدنا دمحم مثلما كان علٌه لدى داوود وسلٌمان .إلى جانب
ذلن ،ال ٌزال تعدد الزوجات ألؼراض سٌاسٌة ،وحٌاة الجواري المتزاحمة ،أمرا ً
مشروعاً .فرؼم تحدٌد الزواج بؤربع نساء ،إال إنه ال ٌؽٌر من المضمون شٌباً .حٌث ٌنظر
المفهوم المابل" :المرأة حملكم ،فاحرثوه كما شبتم" ،إلى المرأة ال ُملن كمعطاة هِبة ،ال ؼٌر.
مفهوم سٌدنا دمحم فً العشك أٌضا ً ؼرٌب األطوار .إذ ٌشٌر هٌامه بعابشة رضً
هللا عنها ،التً تبلػ التاسعة من العمر – رؼم أنه فً عمده الخامس – إلى رفعة اهتمامه
بالمرأة .كما ٌن ّم مدحه الدابم لزوجته األولى خدٌجة ،عن المٌمة التً ٌولٌها إٌاها .إنه
حساس وٌمظ عموما ً إزاء المرأة .إال أن تركه مإسسة ال َح َرم النسابً والجواري وشؤنها،
وعدم مسه إٌاها ،سٌُستخدَم بؤسوأ األشكال من بعده ،داخل شرابح الدولة.
عندما تدخلت السٌدة عابشة فً أمور السلطة والصراع علٌها مع الخلفاء
الراشدٌن ،بعد وفاة سٌدنا دمحم ،خسرت المعركة .وأدركت بؤلم شدٌد لٌمة المرأة ومنزلتها،
فتذمرت لابلةٌ" :ا رب ،لٌتن صنعتنً لطعة حجر ،على أن تخلمنً امرأة!" .لمد ُحدِّد
حظر السلطة على المرأة منذ أٌام العبللة المابمة بٌن موسى ومارٌام .لم تحصل أٌة
تطورات إٌجابٌة فً مولع المرأة داخل الشرق األوسط فً العصور الوسطى اإللطاعٌة.
فالموالب التارٌخٌة ال تزال دارجة .وحتى فً عبللة العشك المرموز إلٌها فً العبللة بٌن
لٌلى ومجنون ،لٌس هنان نتٌجة تن ّم عن الخٌر والبشرى .أي ،ال مكان للعشك فً
اإللطاعٌة.
شهدت المرأة أكثر مراحلها تجردا ً من الشخصٌة داخل األسرة المابعة تحت وطؤة
السباق المابم بٌن الدولة ونظام السلطة األبوٌة .إنها أسٌرة مطلمة لنزوات وشهوات
أصحاب السلطة .وهً آلة مك َّملة لتعزٌز سلطاتهم .لمد تجردت من المجتمع عموماً .هكذا
باتت امرأة المدٌنة تتخبط فً أؼوار العبودٌة الؽابرة .فً حٌن أن المرأة ضمن الجماعات
التً تعٌش فً شروط البداوة والترحال ،والحاملة بٌن طٌاتها اآلثار المتبمٌة لدٌها من
النظام المشاعً البدابً؛ ال تزال تلمى االحترام والتمدٌر.
وبالتدرٌج ٌصعب تعرٌؾ مكانة المرأة تحت وطؤة نظام التسلط وال ُملكٌة .فالمرأة
فً راهننا تعٌش حالة أنماض وأطبلل ،كمعطاة من معطٌات ممارس ٍة دامت آالؾ السنٌن.
فحتى التؤثٌر ال ُمؽوي والمفسِد للنظام الرأسمالً ،بعٌد كل البعد عن االنعكاس والظهور
على حمٌمته .إنها – المرأة – العضو األصلً المابع فً نواة التخلؾ السابد فً المجتمع
الشرق أوسطً .والرجل الشرق أوسطً الفاشل فً كل المٌادٌنٌ ،فجر سخطه بفشله هذا
على رأس المرأة .فبمدر تعرضه لئلهانة واالزدراء فً الخارجٌُ ،فرغ جام ؼضبه على
المرأة ،سواء بوعً أو بشكل تلمابً .والرجل المؽتاظ والمشحون بالنممة لعجزه عن حماٌة
مجتمعه ،وعن إٌجاد منفذ له؛ ٌصب جام حنمته على المرأة واألطفال كالمجنون داخل
وٌفرغ عنفه الصارم علٌهم .وما ظاهرة "جناٌات الشرؾ" فً حمٌمتها سوى
األسرة،
ِّ
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ُفرغ
عملٌة ٌموم بها الرجل الذي ٌطؤ شرفه وكرامته فً كافة المٌادٌن االجتماعٌة ،فٌ ِ
نممته ،وبشكل معكوس ،على رأس المرأة .وهو ٌعتمد بذلن أنه حل لضٌة الشرؾ بتظاهر
ْ
وفان .إنه ٌطبك نوعا ً من العبلج النفسً* .ما ٌتوارى تحت
ت
ولكن باه ٍ
بسٌط ورمزي،
ٍ
ٌ
المعضلة أصبلً هو تارٌ ٌخ ولضٌة اجتماعٌة مفمودان .من أهم المشاكل التً تواجهنا هً
إفهام هذا "الرجل" وإلناعه باستحالة خبلصه من تلطخ شرفه ،ما لم ٌواجه تلن المضٌة
التارٌخٌة االجتماعٌة ،وما لم ٌمم بواجباته تجاههاٌ .جب ،وبكل تؤكٌد ،تعلٌمه أن الشرؾ
الحمٌمً ال ٌمر من عذرٌة عضو المرأة الجنسً ،بل من تؤمٌن العذرٌة التارٌخٌة
واالجتماعٌة؛ وأن نحثه على تطبٌك هذا المبدأ.
إنً على لناعة تامة بؤنه ،وعبر هذا السرد التارٌخً الموجز ،ظهر لدٌنا بشكل
أوضح ،أن المشاكل المعاشة فً األسرة الشرق أوسطٌة فً راهننا ،لها من األهمٌة ما
للمشاكل المعاشة فً الدولة منها .فالكبت والممع والمشاكل الثنابٌة االتجاه ،تزداد فً حدّتها
فٌها .أما انعكاسات مجتمع الدولة ونظام السلطة األبوٌة علٌها على مر التارٌخ من جهة،
وانعكاسات الموالب الحدٌثة للحضارة الؽربٌة علٌها من الجهة الثانٌة؛ فبل تشكل تركٌبة
جدٌدة ،بل تخلك معها عمدة كؤداء .فاالنسداد المخلوق فً الدولة ٌزداد تعمٌدا ً داخل األسرة.
عجز الشبان الٌافعٌن عن إٌجاد عمل لهم ،األسرة َ فً شلل حمٌمً .باتت األسرة ُ
ُ
وٌُمحِ م
ً
المضبوطة حسب الدولة وااللتصاد ،عالمة فً درب مسدود ال ٌمكن السٌر فٌه ،عبر هاتٌن
الرابطتٌن المدٌمتٌن .فبل طراز العابلة الؽربٌة متوطد ،وال طراز العابلة الشرلٌة .هكذا
ٌتحمك التآكل والنخر فً جسد األسرة ضمن هذه الشروط.
لوتها لٌاسا ً باألواصر االجتماعٌة المنهارة والمتفككة
ٌتؤتى حفاظ األسرة على َّ
بسرعة أكبر ،من كونها المؤوى االجتماعً الوحٌد .علٌنا بالتؤكٌد أال نستخؾ بالعابلة أو
نستصؽرها .واالنتمادات التً طرحناها ال تستوجب رفض العابلة أو دحضها جذرٌاً ،بل
تطرح ضرورة إكسابها معناها وإعادة بنابها.
من المهم طرح مشكلة الرجل أٌضاً ،والتً هً أكثر وطؤة من مشكلة المرأة.
فتحلٌل مصطلح الهٌمنة والسلطة فً الرجل ،ال ٌمل أهمٌة عن تحلٌل عبودٌة المرأة .بل
ولد ٌكون أكثر صعوبة .فالذي ال ٌنحاز إلى التحول باألؼلب هو الرجل ،ال المرأة .ولو
تركنا رمز الرجل المهٌمن وشؤنه ،سٌشعر بذاته كالحاكم المفتمد لدولته ،فٌتخبط فً
عواطؾ الفشل والهزٌمة .فً الحمٌمة ،علٌنا أن نُظ ِهر له بؤن هذا الشكل األجوؾ للهٌمنة
والتسلط هو الذي أفمده حرٌته ،وجعله متزمتا ً بشكل كلً.
إن المول بتناول مشكلة الدولة أوالً ،ومن ثم مشكلة األسرة؛ هو مولؾ خاطا.
ٌجب دراسة هاتٌن الظاهرتٌن المرتبطتٌن ببعضهما بروابط جدلٌة ،ومعالجتهما بشكل
متداخل معاً .والنتابج التً أسفر عنها االعتماد السابد فً االشتراكٌة المشٌدة بحل مشكلة
الدولة أوالً ومن ثم معالجة المجتمع ،إنما هً ظاهرة للعٌان .ال ٌمكن حل المشاكل
االجتماعٌة بإٌبلء األهمٌة لواحدة منها دون األخرٌات .بل إن األسلوب األصح واألسلم هو
النظر إلى المشاكل االجتماعٌة ككل متكامل ،وإٌبلء المعانً لكل واحدة منها ضمن
روابطها مع األخرٌات ،واتباع األسلوب عٌنه لدى العمل على حلها .فبمدر ما ٌبرز النمص
83

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن
لدى تحلٌل الدولة دون تحلٌل الذهنٌة ،أو تحلٌل األسرة دون الدولة ،أو تحلٌل الرجل دون
المرأة؛ فسٌبرز النمصان عٌنه لدى الهرع نحو الحل دون المٌام بخبلؾ ذلن.
 4االثنٌة,االمة ,الوطن ,الطبمة ,الملكٌة ,االلتصاد  ,الدٌكتاتورٌة و الشدة.
 .فظواهر اإلثنٌة ،األ َّمة ،الوطن ،العنؾ ،الطبمة ،ال ُملكٌة ،وااللتصاد وؼٌرها؛ ال
تزال بعٌدة عن التعرٌؾ على الصعٌد االصطبلحً .فاصطبلح الظواهر بمستواها
طرح بعد
التعرٌفً ال ٌزال ؼٌر منمى من شوابب الدروع األٌدٌولوجٌة الشوفٌنٌة .ولم ت ُ َ
المٌمة العلمٌة الحمٌمٌة لهذه الظواهر فً الثمافة الشرق أوسطٌة .حٌث ٌُن َ
ظر إلٌها بمنظار
األٌدٌولوجٌة الدٌنٌة ،أو بمنظار الموموٌة الشوفٌنٌة؛ لٌسفر ذلن عن نتابج مشحونة بالعمم
طرح فً المٌدان بعض التساإالت ،من لبٌل :ما هً
واالنسداد ،حسبما ٌُرتؤى لها .وال ت ُ َ
ع َّم تعبِّر
لٌمة ومكانة وثمل ظواهر اإلثنٌة ،األمة ،الوطن ،العنؾ ،ال ُملكٌة وااللتصاد؟ َ
العبللة فٌما بٌنها؟ بل وٌُجعَل من الحمٌمة ضحٌة لئلرشادات األٌدٌولوجٌة السابدة .أما
السٌاسة ،فتمترب منها بتهكم وتهجم أنانً عبر إرشادات أشد سوءاً .وال تُولى أٌة فرصة
إلبداء الموالؾ العمبلنٌة المنطمٌة ،أو العادلة الدٌممراطٌة .وكؤنه ثمة إحساس سابد ٌفٌد بؤن
تنوٌر الظواهر بسلوكٌات علمٌة خارج النطاق األٌدٌولوجً والسٌاسً ،سٌُفسِد كل
األالعٌب المحاكة .وإبماء الحمابك متوارٌة فً الظلمات الداكنة فً منطمة الشرق األوسط،
هو وظٌفة هامة أُنٌطت بها السٌاسة والمجال التعلٌمً .وبدون النجاح فٌهاٌ ،ستحٌل المٌام
بإجراءات فن السلطةٌ .مر إبطال السحر من الشفافٌة والنماوة.
 .ال تزال اإلثنٌة والعا ً ٌحافظ على وزنه فً الشرق األوسطْ ،
وإن لٌس بالمدر
الذي كانت علٌه لدٌماً .وهً أكثر توطدا ً فً المناطك الجبلٌة والرٌفٌة ،فً حٌن أنها تركت
محلها فً المدن للطرابك الدٌنٌة والجماعات المشابهة .وبما أن الموا َ
طنة والدٌممراطٌة لم
ً
تترسخا بشكل كامل ،فلك ٍل إثنٌته وجماعته التً ٌنتمً إلٌها .والدول أٌضا ترالب األشكال
األخرى للوجود اإلثنً ،بمدر مرالبتها لؤلسرة .ذلن أنه من الصعب الفبلح فً السٌاسة،
دون أخذ لوة العشابر الموجودة بعٌن الحسبان .وٌزداد التعمٌد االجتماعً أكثر لكونها لم
تنصهر تماما ً فً بوتمة التماٌز الطبمً وال النزعات المومٌة .لكن هذا مهم من ناحٌة حملها
سب كعضو مما ِوم تارٌخٌاً .إن الرفض الجاؾ والمحض لها ،لٌس بمولؾ والعً
لثمافة النَّ َ
وال ناجع .بل من المهم تناول األواصر اإلثنٌة ودراستها بعناٌة ،وتحلٌلها بصحة؛ بؽرض
الفصل بٌن اإلثنٌة وبٌن المٌول المنزلمة فً الموموٌة المصؽرة والسٌاسة الضٌمة كساحة
أساسٌة .فبمدر ما ٌإدي االتجاه األول إلى نتابج صاببة ،لد ٌن ُّم الثانً عن لدر مماثل من
النتابج الخاطبة والوخٌمة.
ٌشكل مصطل َحا "األمة" و"المومٌة" مشكلة لابمة فً المجتمع الشرق أوسطً،
أكثر مما ٌشكبلن الحل .لمد ابتُكِر مصطلح "األمة" ومن ثم "المومٌة" ،وبُذ َِِلت المساعً
لتحلٌلهما فً فترة ال َم ْركَنت َلٌة (الرأسمالٌة التجارٌة) كفترة والد ٍة ونشوء للرأسمالٌة؛ لبل
تحدٌد احتٌاجات السوق الوطنٌة ،أو رسم حدود اللؽة المدٌمةٌُ .عبِّر مصطلح "األمة" عن
مفهوم األمة الجماعة المعتنمة لدٌن ما بمعناه المحدود بإطار اللؽة .وهو فً مضمونه
مصطلح سٌاسً أكثر منه سوسٌولوجً .حٌث ٌتم التوجه إلٌه بمآرب سٌاسٌة .وهو ٌلبً
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احتٌاجات المطالبة بتكوٌن الدولة ضمن حدود أكثر استمرارا ً وسبلمة .لهذا المصطلح
أهمٌته بالنسبة للدول ،والتً تنبع من أرضٌته السٌاسٌة ،أكثر مما تنبع من أرضٌته اإلثنٌة.
فحتى فً مفهوم "األمة النمٌة" تبرز الحمابك السٌاسٌة للعٌان بكل وضوح .وبالطبع ،تبرز
من خلؾ هذه السٌاسة أٌضا ً مشكلة السوق .فالسوق والسٌاسة هما َرحِ م الشعب.
ال ٌتمتع مصطلح األمة بالمٌمة التً تتمتع بها اإلثنٌة من الناحٌة السوسٌولوجٌة.
فاإلثنٌة هً إحدى الظواهر السوسٌولوجٌة الوطٌدة .واإلثنٌة كموم تشبه األمة .و"الموم"
ٌختلؾ فً مضمونه عن األمة ،حٌث ٌعتمد على خلفٌة لم تتطور فٌها بعد لٌم السوق
والسٌاسة .وفً منطمة الشرق األوسط ٌتم االلتفاؾ حول المومٌة أكثر منها حول األمة.
والمومٌة – أو الموموٌة – تحل محل العبللات الدٌنٌة المتراخٌة والواهنة .وهً ضرب من
الدٌن الدنٌوي .كما أنها آلة أولٌة لمشروعٌة الدولة .إذ من الصعب تسٌٌر شإون الدولة
دون االرتكاز إلى الدٌن والموموٌة .فالدٌن باألصل هو جٌنة الدولة .والموموٌة هً شكلها
الحدٌث.
ال ٌتحلى مصطلح األمة والمومٌة بؤٌة لٌمة للحل االجتماعً فً راهننا .بل،
ص ّعِب الحلول وٌعمدها بمواراته إٌاها تحت ؼطاء األمة والموموٌة .من
وخبلفا ً لذلن ،فهو ٌُ َ
المهم تعرٌؾ هذه الظاهرة والمصطلحات – التً ال ٌمتد ماضٌها حتى لرن واحد فمط –
ضمن والعها هً .لد تفضً السلوكٌات والموالؾ السٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة المستندة إلى
المومٌة أو األمة بشكل بحت ،إلى العدٌد من األخطاء .فاألدوار التً لعبتها المومٌات البالؽة
إلى المرتبة الشوفٌنٌة ،واضحة للعٌان فً الحروب المندلعة خبلل المرنٌن التاسع عشر
والعشرٌن .هذا ومنشور أمام العٌان النتابج التً تمود إلٌها كافة الموموٌات عموما ً فً
الشرق األوسط ،والموموٌة العربٌة – اإلسرابٌلٌة على وجه التخصٌص؛ وما تتسبب فٌه
من عمم وعملٌات دموٌة وآالم جسٌمة ،بسبب استثمارها فً مآرب سٌاسٌة .من المهم
بمكان عدم اللجوء إطبللا ً إلى الموموٌة فً السٌاسة واألنشطة األٌدٌولوجٌة ،واستخدام
ظاهرة "األمة" كمادة أو عنصر أولً فً حال مساهمتها فً الحلول االجتماعٌة ،ال ؼٌر.
وإال ،ففً حالة العكس ،لن ٌن ّم األمر عن نتابج ،سوى تجذٌر الفوضى بسبب االشتراطات
األٌدٌولوجٌة (مثلما هً الحال فً أوروبا) التً تتمٌز أصبلً بؤرضٌة متٌنة فً منطمة
الشرق األوسط.
إلى جانب امتداد مصطلح "الوطن" إلى المدٌم الؽابر كمكان لبلستٌطان
واالستمرار ،إال إنه حدٌث باعتباره الجؽرافٌا التً تستند إلٌها الدولة المومٌة ،حٌث تعمل
بالحدود السٌاسٌة أساسا ً بدالً من الحدود اإلثنٌة .والفارق الكامن بٌن الشرق األوسط
وأوروبا ،هو أن الحدود التً تستند إلٌها الدولة ،ال الحدود اللؽوٌة ،هً التً تحدد التخوم
المومٌة فً منطمة الشرق األوسط .وفً هذه الحالة ٌؽدو الوطن ظاهرة سٌاسٌة .فكل دولة
تشكل وطنا ً بمعناه العصري .ال ٌمكننا صٌاؼة تعرٌؾ صحٌح للوطن عبر االتجاهات
األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة .هذا وال تكفً الحدود اللؽوٌة أٌضا ً لتشكٌل الوطن .لذا ،فتمٌٌمنا له
سٌمربنا من الحمٌمة أكثرٌ .مكن إطبلق تسمٌة الوطن على المساحات
كمصطلح ثمافً
ِّ
الجؽرافٌة التً تتجاوز نطاق المومٌة السٌاسٌة وتمتلن تارٌخا ً ألدم منها بكثٌر ،حٌث
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استمرت فٌها الشعوب المدٌمة على مر التارٌخ الطوٌل .ومثلما ٌمال أنه لكل شعب وطن،
فثمة أوطان مشتركة للشعوب المتعاٌشة بشكل متداخل أٌضاً.
إذا ما تناولنا الشرق األوسط ككل متكامل ،فإن تمسٌمه ضمن حدود على الطراز
األوروبً ٌخلك معه مصاعب شتى .ذلن أن التكامل والخاصٌات متوطدان للؽاٌة.
فالروابط االلتصادٌة واالجتماعٌة هً التً تحدد تسمٌة مكان ما باالسم البلزم .أما
التمسٌمات السٌاسٌة اإلرؼامٌة ،فلٌست وطٌدة بمدر المٌم المخلولة عبر التارٌخ .أدت
الحدود السٌاسٌة المرسومة فً نهاٌات الحرب العالمٌة األولى ،إلى تحرٌؾ مصطلح
الوطن؛ أو باألحرى إلى والدة المشاكل المعنٌة بالوطن الحمٌمً .إن الوالع السٌاسً
المتكامل لمنطمة الشرق األوسط ٌشل من والعٌة الخرٌطة السٌاسٌة المعروفة الٌوم .كما
تستلزم دٌنامٌكٌة السٌاسة تكا ُم َل الساحات الجؽرافٌة على نحو مؽاٌر لما هً علٌه.
والوضع المابم ٌتطلب صراعا ً دولٌا ً عالمٌاً ،وٌإجج النعرات الموموٌة ،كما هً الحال فً
المشكلة الفلسطٌنٌة – اإلسرابٌلٌة ،أو فً مشكلة كردستان العراق.
تمالٌد اإلمبراطورٌة الشرق أوسطٌة ألرب إلى الفٌدرالٌة .فالبنٌة اإلدارٌة
والسٌاسٌة وااللتصادٌة التً شهدتها المنطمة كانت فٌدرالٌة ،منذ أولى اإلمبراطورٌات
وحتى اإلمبراطورٌة العثمانٌة األخٌرة .إنها فٌدرالٌة مرتكزة إلى المناطك الواسعة
الخاصة ،وأشبه بحال الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً راهننا .تنبع المشكلة االساسٌة
للشرق األوسط فٌما ٌخص موضوع الوطن ،من عدم العودة ثانٌة إلى الوضعٌة الفٌدرالٌة
التملٌدٌة المؤلوفة ،وإلى التجزبات والتمسٌمات ؼٌر الوالعٌة ،وؼٌر البلزمة ،وؼٌر
المجدٌة ،فٌما بٌن العدٌد من الدول المومٌة .ومن دون تخطً هذا الوضع ،سٌكون من
الصعب بلوغ مفهوم أكثر والعٌة بشؤن الوطن والموا َ
طنة.
َصور لها فً أنظمة
ت
ٌ
مما
ألل
سوسٌولوجٌة
تتمٌز ظاهرة "الطبمة" بمعانً
ُ َّ
المجتمعات .فالروابط األكثر تؤثٌرا ً فً المجتمع هً الروابط األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة
واإلثنٌة ،وؼٌرها من المجموعات واألصناؾ .فً حٌن أن الحركٌة ذات الوعً الطبمً
تكون محدودةٌ .كون التماٌز الطبمً ضرورة ال بد منها فً المجتمعات الهرمٌة والدولتٌة.
ذلن أنه ال ٌمكن للهرمٌة أو الدولة أن تتطور ،دون تَشَكل ظاهرة الطبمة .لكن ،ومن
الجانب اآلخر ،ال ٌمكن المضاء على أٌة بنٌة للدولة أو الهرمٌة من لِبَل الطبمة االجتماعٌة
السفلى التً تشكل دعامة أساسٌة لها .التماٌز الطبمً والتدول ظاهرتان تشترطان وجود
ضار بٌنهما .لكن
بعضهما البعض ،ومنوطتان ببعضهما البعض .لد ٌكون ثمة صراع
ٍ
ش ّكِل الطبمة الحاكمة على الدولة ،والطبمة
وفالهما أمر ال مفر منه فً منتهى المآل .ت ُ َ
المحكومة من لِبَلها لرٌنا ً (ثنابٌة) جدلٌاً .وتكون الدولة هً الوالع المابم والسلون المتبع
عنصرٌها.
فٌما بٌن هذه الثنابٌة ،بحٌث ال ٌمكنها الصمود أو الثبات فً حال ؼٌاب أحد
َ
فبؽٌاب الطبمة ال تتشكل الدولة .فً حٌن أن اإلصرار على تشكٌل الطبمة ٌعنً تماما ً
اإلصرار على الدولة .أما مدٌح الطبمة المسحولة ،فٌتحول فً آخر المطاؾ إلى مدٌح
للدولة المهضومة والممبولة ،بشكل أو بآخر.
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إن المول بـ"دولة الطبمةالعمالٌة" خاطا كمصطلح .فهذا المول ال ٌعنً سوى "إنً
أخلك بورجوازٌتً بٌدي" .والتجربة السوفٌٌتٌة برهان ضارب للنظر فً هذا المضمار.
أما الشكل األصح فً موضوع الصراع الطبمً ،فٌتمثل فً عدم عٌش التماٌز الطبمً على
الصعٌدٌن األٌدٌولوجً والعملً .وهذا ما مفاده العٌش على شكل "فرد حر" أو "مجموعة
إثنٌة" أو أي ضرب من ضروب الجماعات .حٌنها ال ٌتبمى من الدولة سوى جهاز
تنسٌمً ،أو منظومة تسمى "األمن العام والمصلحة العامة المشتركة" ،والتً تحدَّد وفك
إرادة المجتمع المشتركة.
ٌُعاش التماٌز الطبمً بؤنمى أشكاله وأكثرها أصالة فً الحضارة الشرق أوسطٌة،
فً عهد نشوء الحضارة السومرٌة والمصرٌة .حٌث ٌجد معناه فً المٌثولوجٌا على شكل
مخلولات إلهٌة ،وأخري طٌنٌة .إنه تماٌز جذري .ولد تحول هذا التماٌز فً األدٌان
التوحٌدٌ ة ،لٌتخذ شكل "أهالً األنبٌاء" (أهل البٌت) و"األمة" .فً حٌن ٌمنح سٌدنا موسى
صبلحٌة "الكهانة" للمبٌلة األلرب إلٌه من بٌن المبابل العبرٌة؛ لٌباشر بذلن بإبراز تماٌز
طبمً خاص به .أما سٌدنا عٌسى ،فتتبٌن منزلته بالبدء بتمرد الفمراء تجاه طبمة الكهنة
باألرجح .وشهدت المسٌحٌة أٌضا ً تماٌزا ً طبمٌا ً فٌما بعد ،بحذوها حذو اإلمبراطورٌة
الرومانٌة .فبٌنما أسَّست الطبمة العلٌا للكنٌسة دولتها الدٌنٌة ،تمكنت من تطوٌر تماٌز طبمً
خاص فً األسفل بٌن صفوؾ الشعب ،تحت ؼطاء دٌنً.
أما فً الدٌانة اإلسبلمٌة ،فٌُعاش التماٌز الطبمً على نحو مختلؾ .فبٌنما تتؤسس
الدولة اإلسبلمٌة على ٌد الخلفاء الراشدٌن المفتمرٌن إلى العمك األٌدٌولوجً ،وعلى
أرضٌة تتكون باألرجح من بماٌا الدولتٌن البٌزنطٌة والساسانٌة؛ تحولت األمة ،كمجموعة
واسعة من المإمنٌن ،إلى دعامة أساسٌة لهذه الدولة .و"األمة" هنا ،تع ِبّر عن شرٌحة
المجتمع المإمنة كلٌا ً بالدولة اإلسبلمٌة ،والمعتادة على الطاعة المطلمة لها .إن ؼطاء
األمة ٌدثر وجه التماٌز الطبمً الحمٌمً ،وٌجذبه نحو الوفاق.
وهنا تظهر أمامنا الهوٌة االجتماعٌة الدٌممراطٌة لؤلدٌان التوحٌدٌة :إنها الوفاق
الوطنًٌ .مثل سٌدنا عٌسى فً حمٌمته ثورٌة الطبمة الرادٌكالٌة .فـ"اآلرٌوسٌة"
( )Ariusçulukفً الدٌانة المسٌحٌة ،وخاصة فً فترة التدول ،تمثل المماومة الطبمٌة
الضارٌة والعتٌدة للفمراء .وٌُشاهَد االتجاه عٌنه فً ظاهرة تمثٌل المذهب العلوي للفمراء
ولمجموعات الشعب المسحولة فً الدٌانة اإلسبلمٌة ،فً نفس الولت الذي ٌتدول فٌه
المذهب السنًّ .أي أن الطبمات ال تظهر ببناها العارٌة المكشوفة فً منطمة الشرق
األوسط .بل تنتصب أمامنا على الدوام متممصة أؼطٌة إثنٌة ودٌنٌة ومذهبٌة .بمعنى آخر،
ٌجب العثور على التماٌز الطبمً فً أعماق األؼطٌة األٌدٌولوجٌة واإلثنٌة والمذهبٌة
الؽابرة .والصراعات الحاصلة إنما تُشٌِد بالخصابص نفسهاٌ .تواجد على الدوام مضمون
طبمً فً كل صراع إثنً أو دٌنً أو مذهبً أو فكري أو …الخٌ .جب وضع هذه الحمٌمة
نصب العٌن دابما ً لدى المٌام بتحلٌل أي ظاهرة اجتماعٌة كانت.
لدى تصارع الطبمات فً الشرق األوسط الراهن على الدولة (كما فً العراق
مثبلً)ٌ ،برز ذلن فً العبللات المابمة بٌن المذاهب العربٌة ،العلوٌة الشٌعٌة منها والسنٌة
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من جهة ،وبٌن اإلثنٌة الكردٌة وجماعات األللٌات األخرى من الجهة الثانٌة .أي أن
الظاهرة الطبمٌة تعاش فً أؼوار البنى األٌدٌولوجٌة والدٌنٌة واإلثنٌة للدولة وللشعب
كرعٌّة تابعة ،على السواء .لهذا السبب ،ال تتسم األحزاب الطبمٌة العلنٌة ذات الطراز
الؽربً بمعنى حمٌمً فٌها .لذا ،سٌكون من األنجع أال نهمل مسؤلة التماٌز الطبمً أو نؽفل
عنها إطبللاً ،ولكن أن نرالب شكلها المربً الخاص بها بعٌن والعٌة .وبالتالً ،أن نعمل
على تحلٌلها دون الولوع فً مفهوم اإلسماط الزابد أو االنزالق فً المفهوم الطبمً الفظ
(كالمول بالطبمة العمالٌة أو المروٌة مثبلً)؛ وأن نطور الممارسات العملٌة ونطبمها بموجب
ذلن .وإال ،ففً حالة العكس ،ستؽدو ظاهرة الطبمٌة آلة أو وسٌلة تمبع فً أعماق العمم
والبلحل ،مثلما هو علٌه األمر فً ٌومنا الحاضر.
لم تن ُج األحزاب الشٌوعٌة الكبلسٌكٌة ،والدٌممراطٌة االجتماعٌة ،والتحررٌة
الوطنٌة من مبللاة الفشل والهزٌمة ،بسبب توجهاتها الطبمٌة الحدٌثة الفظة ،والتً لها دور
بارز فً عدم فبلح األحزاب الشٌوعٌة والدٌممراطٌة االجتماعٌة والمومٌة الرادٌكالٌة ،بؤي
شكل من األشكال ،فً كل من إٌران ،العراق ،تركٌا ،مصر ،وسورٌا .بل ،وخبلفا ً لذلن،
أدت – ورؼم مساعٌها المهمة – إلى هزٌمتها النكراء تجاه التٌارات التً عرفت كٌؾ
تستخدم الؽطاء الدٌنً بمهارة فً الصراع على السلطة (كالشٌعة ،اإلخوان المسلمٌن،
حركة حماس ،حزب هللا ،وؼٌرها).
تتشكل ظاهرة "ال ُملكٌة" أٌضا ً فً أؼوار عواطؾ االنتساب االجتماعً والهوٌة
االجتماعٌة ،إلى جانب بروزها إلى الوسط فً فترة التماٌز الطبمً من سٌاق التطور
االجتماعً .لد ٌكون من الناجع الفصل بٌن شكلٌن من أشكال ال ُملكٌة .حٌث بالممدور
تعرٌؾ ال ُملكٌة الجماعٌة أساسا ً بؤنها إرادة التصرؾ بؤي شًء تستدعٌه الضرورة
المشتركة من أجل مجموعة منظمة معٌنة .فكل فرد من الجماعة له نفس الحك فً
التصرؾ (االنتفاع من إرادة االستخدام واالستهبلن) بالشًء المعنً .فً الحمٌمة ،ال ٌمكن
المول بؤنها ُملكٌة بكل معنى الكلمة ،انطبللا ً من ماهٌتها هذه .فالجماعٌة تعنً إنكار ال ُملكٌة
الخاصة.
أما ال ُملكٌة الخاصة ،فتعنً إرادة التصرؾ واالستهبلن المتزاٌدة من لِبَل الفرد أو
مجموعة األفراد ،على حساب ال ُملكٌة الجماعٌة العامة .تمثل الحضارة ُ الشرق أوسطٌة
المجتم َع األلدم الذي شهد ال ُملكٌة ،انطبللا ً من نوعٌتها األلدم فً معاٌشتها التماٌز الطبمً.
التدول بتؤسٌس ُملكٌة فً أطرافه ،بحٌث تشهد النوعٌن الجماعً والخاص من
ش َّكل
ولد ت َ َ
ُّ
ال ُملكٌة بشكل متداخل .بمعنى آخر ،فمد تشكل نظام ُملكً جماعً وخاص متداخل مع
التدول ،ولٌس على الشاكلة التً تمول بتؤسس أصحاب ال ُملكٌة الخاصة أوالً ،ومن ثم بناء
نموذج االستٌبلء على الدولة .وبمدر تدول الشرٌحة العلٌا ،تكون صاحبة لل ُملكٌة .فالدولة
بحد ذاتها تعنً اإلعبلن عن الحدود التً تهمٌن علٌها ك ُملن لها .والدولة ذاتها هً أكبر
شراكة ُملكٌة .وهً وحدة لل ُملكٌة الخاصة .كما أنها تسمح بوجود محدود لل ُملكٌة الخاصة
فً الشرابح السفلٌة والوسطى ،والتً بدورها ال تتخلص أبدا ً من مصادرتها على التوالً.
لهذا السبب ال تتطور ال ُملكٌة الخاصة فٌما بٌنها كثٌراً .ذلن أنه ما من ضمان جدي لل ُملكٌة
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الخاصة خارج إطار الدولةٌ .وضح هذا الوضع – بما فٌه الكفاٌة – أسباب عدم تطور
تكون الدولة عامل مإثر أولً فً
ال ُملكٌة الخاصة بمدر ما تطورت فً الؽرب .فطراز ُّ
تحدٌد كٌفٌة تطوٌر التملن.
إن تحجٌم الدولة الؽربٌة منذ بداٌتها من لِبَل الشرابح البورجوازٌة األرستمراطٌة
المتمٌزة بمكانتها الراسخة من حٌث ال ُملكٌة الخاصة ،أفسح المجال لتكوٌن مإسسة ال ُملكٌة
الخاصة بشكل ألوى وأكثر تعزٌزاً .ولد برهنت تجربة الحضارة الؽربٌة على أن ال ُملكٌة
الخاصة أكثر إبداعا ً وخبللٌة من ُملكٌة الدولة.
أما ال ُملكٌة الجماعٌة الكامنة فً أؼوار المجتمع ،فؽالبا ً ما استمرت فً تواجدها
ضمن العابلة والمبٌلة والمذهب وؼٌرها من المجموعات والجماعات .ثمة أهمٌة لصوى
ٌتمٌز بها موضوع عدم الخلط بٌن هذه ال ُملكٌة الجماعٌة ،وبٌن ال ُملكٌة الجماعٌة –
الخاصة الموجودة فً الدولة .فشك ُل ال ُملكٌة األكثر رجعٌة وطفٌلٌة وافتمارا ً لئلبداع هو
ذان الموجود فً الدولةٌ .جب رإٌة اإلفراط فً ال ُملكٌة داخل الدولة كؤهم عامل للتخلؾ
االلتصادي السابد فً منطمة الشرق األوسط .تُكبَتُ
أنفاس المجتمع على ٌد الدولة ونظامها
ُ
ال ُملكً المتعاظم كورم اجتماعً خبٌث .وؼالبا ً ما تتطابك معانً ال ُملكٌة والدولة معاً.
ُبرزها .وإذا ما لمنا
وتدا ُخل معانً "ال ُملن – ال َملِن – التملن" ٌشٌر إلى هذه الظاهرة وٌ ِ
بتعمٌم تصنٌفً ،فسنحصل على النتابج التالٌة" :اإلله = صاحب كل شًء"" ،دولة ال َملن
اإلله = ال َملن اإلله صاحب كل شًء"" ،ال َملن اإلله = مإسسة الدولة"" ،مإسسة الدولة =
الدولة صاحبة كل شًء" .سٌكون من الصعب جدا ً تحمٌك التطور االجتماعً ،ما لم تحلَّل
هذه العبللة الكابنة بٌن الدولة وال ُملكٌة بالمستوى األمثل .إن الكل المتكامل للدولة الممٌِّدة
صدة التً استولت علٌها؛
للعبللة السلٌمة الكابنة بٌن الفرد والمجتمع ،وكذلن لؤلموال الممت َ
إنما هو ُملكٌة.
االلتصاد مصطلح كونً .وٌمكن تعرٌفه بؤعم األشكال بؤنه إجراءات البٌع
والشراء وتبادل السلع ،كما فً حادثة األٌض (التؽٌرات الكٌماوٌة) الحاصلة فً عالم
األحٌاء .فالحصول على مادة حٌة من المادة الجامدة ،واستهبلكها وتحوٌلها ثانٌة إلى مادة
جامدة؛ إنما ٌشكل مضمون األنشطة االلتصادٌة .جلً بسطوع تام استحالة افتمار المجتمع
لهذه األنشطة فً تكونه ودٌمومة وجوده .لكن الحمٌمة األخرى المتعلمة بهذا الشؤن هً أنه
ض ُع الثمل
ال التصاد ببل حٌوٌة (ٌمكن تعرٌؾ هذه الحٌوٌة بالذهنٌة أو الروح) .بالتالً ،فو ْ
على عنصر واحد فمط لدى تحلٌل هذه الظاهرةٌ ،فضً إلى نتابج خاطبة .إذن ،فاألسلوب
األصح واألسلم هو تحلٌل الذهنٌة وااللتصاد بشكل متداخل (المجموعات االجتماعٌة
البٌنٌة ،الدولة والعابلة ،وبشكل أعم الظواهر السٌاسٌة واالجتماعٌة معاً) .أما التحلٌبلت
المعنٌة بااللتصاد لوحده ،أو بالذهنٌة بشكل منفرد؛ فتإدي إلى أخطاء تماثل ما لتعرٌؾ
الفٌل بشَعره .بمدر ما تكون الذهنٌة خبللة ومنتجةٌ ،كون التؤثٌر االلتصادي معطاء
ومثمراًٌ .تضح من األمثلة التارٌخٌة أن الفترة ما بٌن 4111 – 6111ق.م التً شهدت
الثورة النٌولٌتٌة ،هً إحدى الحمب التً كانت عملٌة اإلنسان فٌها فً ذروة عطابها (ولد
حصل هذا فً الحواؾ الداخلٌة لسلسلة جبال أمانوس وطوروس وزاؼروس ،والمعروفة
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باسم الهبلل الخصٌب) .هذا ولد أسفر العطاء االلتصادي على ضفاؾ بحر إٌجة عن والدة
الحضارات الكرٌتٌة واإلؼرٌمٌة والرومانٌة .وارتباطا ً بذلن ،حدثت الثورات الفكرٌة
والفلسفٌة والعلمٌة .عبلوة على أن ذهنٌة النهضة أدت إلى والدة أعظم التصاد أوروبً.
التؤثٌرات إذاًََ متبادلة ومؽذٌة لبعضها البعض.
إن العصور االلتصادٌة الناجمة عن التطور الذهنً بارزة فً الحضارة الشرق
أوسطٌة .ممابل ذلن ،فما حصل فً هذه الذهنٌة من انمطاع عن عالَم الظواهر ،واالنمطاع
المتتالً عن الفٌزٌاء فً عالم المٌتافٌزٌمٌا ،والؽوص فً عالم الخٌال واألوهام
والتصورات المبهمة والضبابٌة؛ كان مإثرا ً أساسٌا ً فً انخفاض مستوى العطاء
االلتصادي .فبمدر انفصال مٌتافٌزٌمٌة الشرق األوسط عن عالَم الظواهر (المٌثولوجٌة
منها والدٌنٌة والفلسفٌة) وانهماكها بالمصطلحات المجردة؛ م َّهدت السبٌل لبلنحسار
والتدهور االلتصادي .إن التركٌز على اإللهٌات ،وسلون اتجاه العداوة تجاه الفلسفة
المإدٌة إلى صٌاؼة التعرٌؾ الصحٌح للعالَم الطبٌعً على وجه الخصوص ،وعدم تطوٌر
الفكر الفلسفً والعلمً؛ لاد فً المجال االلتصادي أٌضا ً إلى التخبط فً عمم أشد وأعمك،
وعدم التطور ،بل والتسمر فً األسالٌب النٌولٌتٌة التً كانت شابعة لبل اآلن بآالؾ
السنٌن.
من المحال حدوث ازدهار ونمو التصادي راسخ ودابمً ومإسساتً فً الشرق
األوسط ،ما لم تمر المنطمة بتطورات ذهنٌة على شاكلة النهضة واإلصبلح والتنوٌر .هذه
هً الحمٌمة المتوارٌة خلؾ دوافع العجز عن المٌام باإلنماء ،سواء على ٌد الدولة ،أو عن
طرٌك األفراد بشكل خاص؛ وخلؾ أسباب السفالة والبطالة المتفالمة التً تجترها
الجماهٌر .ال ٌمكن أن تفلح هذه المنطمة األؼنى بمواردها ،فً ثورتها االلتصادٌة ،ما لم
تمر بالثورة الذهنٌة الجذرٌة .حٌنها بالتالً ،لن تمدر على النوء عن عبء المشاكل
المتفالمة كالبطالة والفالة والعَ َوز .لن ٌسفر البحث عن الحل عن أٌة نتابج فً الشرق
األوسط ،ما لم توضع الثورة الذهنٌة والدٌممراطٌة فً نواة الحل االلتصادي .وحتى إن
حدثت التطورات ،فلن تذهب أبعد من لعب دور الضمادات .إذاً ،فاألسلوب األصح هو
اتخاذ العبللة الموجودة بٌن االلتصاد والذهنٌة والدٌممراطٌة أساساً ،والتوجه نحو الحل
بنا ًء على هذه الخلفٌة.
من المهم تسلٌط الضوء على ظاهرت ًَ السبللة والطرابمٌة ارتباطا ً بالدولة والدٌن،
أثناء توضٌحنا لبعض المصطلحات .حٌث أن إكمال التعرٌؾ سٌبمى مح َّمبلً بالنوالصْ ،
إن
ك الضوء على دور السبللة والطرابمٌة فً الحضارة الشرق أوسطٌة.
لم نُل ِ
السبلالتٌة ظاهرة ملفتة للنظر ،متصاعدة داخل العابلة والدولة ،ومشحونة
بالعناصر اإلثنٌة والمٌثولوجٌة الدٌنٌة .وفً كل األزمان لعبت سبللة محددة دورها البالػ
األهمٌة فً كل تصاعد أو انهٌار للعوابل والدول .وٌندر التفكٌر بدولة ببل سبللة .تسري
هذه الماعدة ،حتى فً ٌومنا الحالً بنسبة كبٌرة .باإلمكان اإلشارة إلى لوة ومتانة بنٌة
العابلة البطرٌاركٌة كسبب لذلن .إنها جٌنة الدولة البطرٌاركٌة .بالتالً ،بممدور ألوى
العاببلت البطرٌاركٌة التسامً إلى طابك دولة السبللة .هكذا تصبح السبللة دولة بذاتها.
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السبلالتٌة مإسسة ٌمكن إرجاع أصولها إلى ما لبل آالؾ السنٌن .ولها آثارها العرٌضة
جدا ً فً الدولة والمجتمع على السواء .إنها أشبه بمجمع للطبمة الحاكمة والمجموعة اإلثنٌة
سب
والعمٌدة الدٌنٌة .وٌكمن ُحسْن طالعها – من جانب آخر – فً تؤثٌرها عبر سبلالت النَّ َ
أزمانا ً طوٌلة .هذا وتُعَد ُمساعِدة أٌضا ً من أجل التوسع المكانً عبر الزٌجات الحاصلة بٌن
السبلالت .هذه المزاٌا توضح بجبلء دوافع تؤسٌس الدولة داخل السبلالت أوالً.
من المهم عدم ؼض الطرؾ عن المإسسة السبلالتٌة ،باعتبارها تشكل بإرة متٌنة
فً التطور الدولتً بمدر التطور االجتماعً .والحضارة الشرق أوسطٌة ،بمعنى من
معانٌها ،تُح َمل وتُنمَل عبر السبلالت .نخص بالذكر هنا سبلالت الدولة كؤمثلة تركت
بصماتها على التارٌخ أكثر من ؼٌرها .فبٌنما تتمٌز السبلالت الخارجة عن نطاق الدولة
بثملها الراجح فً الحضارة الؽربٌة ،تبرز نجومٌة وشهرة السبلالت المرتبطة بالدولة أكثر
فً الشرق .السبلالتٌة فً الولت نفسه مدرسة ،ونموذج اجتماعً .فبعد حدوث التطورات
المهمة فً مدرسة أو أنموذج السبللةٌ ،تم نملها إلى المجتمع .وحتى المجموعات اإلثنٌة
عرؾ بؤسماء السبلالت .والحوادث التً تلعب فٌها األدوار الربٌسٌة،
والشعوب ،كثٌرا ً ما ت ُ َ
لٌست بملٌلة العدد .فؤلوى اإلثنٌات والشعوب ٌتم ذكرها بذكر اسم أو لوة السبلالت التً
أبرزوها من ضمنهم .فاألموٌون ،العباسٌون ،األٌوبٌون ،السبلجمة والعثمانٌون والبرامكة؛
إنما ٌعنون فً الولت نفسه الشعب العربً أو التركً أو الكردي أو الفارسً.
من الجوهري عدم إنكار والع السبللة ،وال إعبلء شؤنها ،باعتبارها ال تزال تحافظ
على وجودها فً األوساط الذهنٌة والمادٌة فً راهننا .والسبٌل األكثر والعٌة هو تناولها
كظاهرة اجتماعٌة ،وجذبها إلى األرضٌة الدٌممراطٌة االعتٌادٌة .فبمدر عدم الولوع فً
الشؽؾ بالسبلالتٌة ،من المهم تناولها بشكل تحلٌلً ،مع اإلدران التام بؤنها والعة
اجتماعٌة .وإال ،فمد ٌمود االلتراب المعاكس إلى إفراز نتابج سٌاسٌة واجتماعٌة وخٌمة
درن أهمٌة الموضوع بجبلء أكبر ،إذا ما أشرنا إلى
بحك ،وإلى تجذٌر األزمات أكثر .ست ُ َ
صدَّامٌة فً العراق مإخراً.
النتابج المؤساوٌة
المروعة التً أفرزها مرض السبللة ال َّ
ِّ
الطرابمٌة أٌضا ً كالسبلالتٌة .لكنها تنتشر باألرجح فً المٌدان الدٌنً والمذهبً.
وهً تعتمد أساسا ً على تطبٌك المبادئ الدٌنٌة العامة حسب المراحل الزمنٌة والمكانٌة
الملموسةٌ .تم تعببة الثؽرات الناجمة عن ضعؾ التنظٌم الدٌنً العام ،عبر التنظٌمات
الطرابمٌة .ؼالبا ً ما تتحول األدٌان إلى لوة تنظٌمٌة ملموسة عبر الطرابك والمذاهب .لذا،
من الطبٌعً أن تتواجد الطرابك والمذاهب فً كل أماكن تواجد األدٌان .والطرابمٌة حادثة
معاٌشة الدٌن بحالة أكثر كثافة وتنظٌماً .وما دامت كذلن ،فإن شخصٌات وزعماء الطرابك
ِّ
والمنظمٌن لها تلعب دورا ً مهماً .فؤٌنما ٌتواجد فراغ أو ثؽرة ما ،تكون الطرٌمة الدٌنٌة
هنان .نخص بالذكر هنا الجماهٌر التً ال تروي الدولة ظمؤها ،فتهرع إلى تنظٌمات على
شاكلة الطرٌمة الدٌنٌة .وفً الظروؾ التً تكون فٌها العابلة ضٌمة النطاق ،والدولة مكانا ً
صعب المنال؛ ٌكون احتمال وجود التنظٌمات الطرابمٌة لوٌاً ،فً حال ؼابت فٌها
التنظٌمات االجتماعٌة األلوى.
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أما التنظٌم المذهبً ،فهو الحالة األكثر تملٌدٌة واألوسع نطالا ً للطرابمٌة .ثمة
العدٌد من الطرابك التً ترى حاجة فً أن تكون نصؾ علنٌة بهدؾ الحماٌة من الدولة،
وتخطً حدود العابلة الضٌمة اآلفاق .وبٌنما تكون بعضها تابعة للدولةٌ ،كون البعض
اآلخر منها مناهضا ً حادا ً لها .عادة ما ٌكون الشرق األوسط أشبه بمجتمع من الطرابك
الدٌنٌة .ولد لعبت الطرابك الدٌنٌة أدوارا ً مهمة لدى بروزها فً الفترات التارٌخٌة التً
عجزت فٌها اإلثنٌة عن تلبٌة متطلباتها بشكل تام (وخاصة فً المدن) ،وبمٌت فٌها العابلة
ضٌمة اآلفاق ،واعتَبَ َرت الدولة نفسها أنها تشكل الكل بالكل بمفردها .فً الحمٌمة،
فالطرابك الباطنٌة السرٌة البارزة فً العصور الوسطى ،لٌست سوى أحزاب لطبمة
الفمراء .ومن أشهرها الطرٌمة الباطنٌة لـ"حسن الصبّاح" (1251 – 1111م) ،حٌث
لَضَّت مضاجع السبلطنة والوزراء السبلجمة ،الذٌن كانوا ٌمثلون السبللة الحاكمة
والمذهب الحاكم ،وأد َمت أفبدتهم وعمولهم .والفاطمٌون ،والخوارج ،والعلوٌون أٌضا ً
ٌمثلون تمالٌد مشابهة .إن الطرابك الدٌنٌة والجماعات الشبٌهة بها فً الحمٌمة ضرب من
ضروب مإسسات المجتمع المدنً فً المجتمع الشرق أوسطً.
بما أن ظاهرة الطرٌمة الدٌنٌة تنبع من الفراغ االجتماعً ،فهً تستدعً دراسة
موضوعٌة .وبما أنها مإسسات شبه سٌاسٌة وشبه اجتماعٌة ،فإن أدوارها تتمٌز بؤهمٌة
ملحوظة ،سواء بالنسبة للسلطة أو المعارضة .إذ ال مفر من تواجد مثل هذه التنظٌمات فً
األماكن والفترات التً تكون التطورات العلمٌة فٌها محدودة ،والمفاهٌم الدٌممراطٌة ؼاببة.
ٌكمن السبٌل لتجاوز كل ذلن ،فً تطوٌر علم االجتماع والنضال والصراع الدٌممراطً.
أي أن الطرٌك الصحٌح لبلنشؽال بالطرابك المتردٌة بنسبة ملحوظة ،والتً تلعب دورا ً
أشبه بدور الشركات ذات العبللات المنفعٌة المتعددة فً ٌومنا الراهن؛ تتمثل فً تعببة
الشعب بالعلم والدٌممراطٌة ،وتحمٌمهما له .هذا بدوره ٌتطلب اإلٌمان بالعلم بمدر عمك
إٌمان أصحاب الطرابك كؤلل تمدٌر ،وإٌبلبه لٌمته ،وسلون الموالؾ العازمة والعنٌدة
الدابمة فً سبٌل الدٌممراطٌة .واألسلوب األكثر تؤثٌرا ً فً حل التز ُّمت وتفكٌكه هو ،عدم
إنكار المجموعات الجماعاتٌة الممتدة فً جذورها إلى ما لبل مبات السنٌن .بل اإلدران
بوجود مكان لها أٌضا ً ضمن الدٌممراطٌة ،وإبداء المولؾ الدٌممراطً منها بموجب ذلن.
بالممدور إبداء موالؾ مشابهة من أجل بعض التنظٌمات الحزبٌة السٌاسٌة وبعض
منظمات المجتمع المدنً ،التً ٌمكننا تسمٌتها بالطرابك الحدٌثة بالمعنى األوسع نطالاً.
ٌتحلى النظر من آفاق أوسع إلى ظاهرة المجتمع المدنً بؤهمٌة كبرى فً حاضرنا ،فً
الشروط التً تتشابن فٌها األواصر العابلٌة والمَبَلٌة والعمابدٌة مع األواصر األٌدٌولوجٌة
األكثر عمومٌة .هذا ولد ٌسفر توحٌد العناصر الكبلسٌكٌة للمجتمع المدنً مع العناصر
العصرٌة ،عن نتابج أكثر عطاء وإثماراً .ذلن أن مإسسات المجتمع المدنً التً ال ترتكز
إلى الماضً والتمالٌد ،لد تمر بمشكلة األصول والجذور .بالتالً ،ثمة خطر جفافها السرٌع
أٌضاً .بمعنى آخر ،فؤي حركة أٌدٌولوجٌة أو سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو فنٌة تعجز عن عمد
عبللتها مع التمالٌد ،لن تكون فرصتها فً النجاح دابمة ،ولن تنجو من كونها ولتٌة ومإلتة
كالموضة .نخص بالذكر هنا ضرورة استنباط الدروس من فشل الٌسار الذي استخؾ
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بالتمالٌد وازدراها ،لدى تؤسٌس مإسسات المجتمع المدنً والحركات السٌاسٌة الدٌممراطٌة
ذات اآلفاق الشاسعة ،والعالدة أواصرها مجددا ً مع التمالٌد .حٌنها ستكون لادرة على
صٌاؼة الحل فً النفاذ من األزمة ،وبالتالً تكون ناجحة وموفمة.
ً
 – 5رؼم العمل بالدٌكتاتورٌة والعنؾ وتفعٌلهما ارتباطا بالدولة فً الحضارة
الشرق أوسطٌة ،إال إنه من الضروري تحلٌل السلطة بشؤن الشكل والعنؾ عبر تعارٌؾ
أعمك .وبشكل عامٌ ،كون مضمون الدولة ذاته فً كل مكان .حٌث ٌمثل التمالٌد المتؤسسة
على خلفٌة فابض اإلنتاج والمٌمة الزابدة .أما عندما ٌكون الموضوع متعلما ً بشكلها ،فتبرز
أمامنا متؽٌرات كبرى .تلعب الشروط الزمانٌة والمكانٌة دورها فً ذلن .حٌث تتولد
أشكال مختلفة للعدٌد من الدول على اختبلؾ الفترات والظروؾ .مع ذلنٌ ،لفت نظرنا
وجود اتجاهٌن عامٌن فً ثنابٌة (لرٌن) الشرق – الؽرب .فبٌنما نصادؾ األشكال
الجمهورٌاتٌة والدٌممراطٌة فً الؽرب بشكل أكثر ،تكون االستبدادٌة هً الشكل الربٌسً
فً الشرق.
تشاهَد الجمهورٌة فً النظام العبودي الكبلسٌكً ،وبعض الدول المدٌنٌة فً
العصور الوسطى ،إلى جانب وجودها فً أوروبا العصر الحدٌثٌ .كمن الفرق األولً بٌن
الجمهورٌة واالستبدادٌة فً المٌدان المانونً .ورؼم أن شرابح األسٌاد المهٌمنة هً التً
تلعب دورها فً كبل الشكلٌن ،إال إن المواعد المحدَّدة عبر صراع اجتماعً كثٌؾ ومتوا ٍل
هً الدارجة والفعالة فً الشكل الجمهورٌاتً .وتكون هنان بنٌة اجتماعٌة دٌنامٌكٌة ،تموم
بتحدٌد حمولها .بل وتدافع عنها بالعنؾ أٌضا ً إن دعت الحاجة .إذاًََ  ،فالجمهورٌة تمثل
المجتمع الدٌنامٌكً (الحركً) .أما فً االستبدادٌة ،فالعكس هو الصحٌح .فشخص واحد
هو الذي ٌفرض عملٌاته الكٌفٌة على المجتمع كماعدة أو ُحكم صارم ،وبشكل أحادي
الجانب .فً الحمٌمة ،ال فرق جدي بٌنها وبٌن المونارشٌةٌ .كمن الفرق – فمط – فً أن
ضحة بتعبٌر أكثر تملٌدٌة عن
المونارشٌة تعتمد على السبللة المحدَّدة سلفاً ،وتكون مو ِ ّ
تحدٌد المونارشً (ال َملن) الذي سٌُختار للعرش ،عبر لواعد محدَّدة .أي أن المواعد
اإلدارٌة تملٌدٌة .وتظهر األحوال الطاربة فً أولات المآزق والفوضى بٌن الفٌنة والفٌنة.
حٌنها ،إما أن تعتلً العرش سبللة جدٌدة ،أو أن تبمى السابمة مع تؽٌٌر ال َملن ،لٌبدأ الجدٌد
بإجراء حكمه ونفوذه .أما فً االستبدادٌة ،فمواعدها لابلة للتؽٌٌر من المستبد ذاته .وكثٌرا ً
ما ٌسن المواعد الكٌفٌة أو ٌؽٌرها .المونارشٌة الموجودة فً الشرق األوسط أدنى إلى
االستبدادٌة .وما "الفرمان" (أوامر السلطة) فً مضمونه سوى أحكام استبدادٌة رسمٌة.
ورؼم التعامل معه على أنه لانون رسمً ،إال أنه ال عبللة له بالمانون كثمرة من ثمار
الصراع االجتماعً.
أما الدٌكتاتورٌة ،فهً شكل مؽاٌر .وهً تفٌد بالشروط التمهٌدٌة لظهور األباطرة،
أو هً نموذج مصؽر عنهم .وٌتم إجراإها من ِلبَل شخص سٌاسً (أو عدة أشخاص) بعد
تسلحه (تسلحهم) بالصبلحٌات الخارلة .الفرق بٌنه وبٌن المستبد هو زٌادة ثمل الموة
المرالِبة والمتربصة من حوله .حٌث أن الوسط الذي ٌحاسِب الدٌكتاتور وٌسابله متواجد
على الدوام .ورؼم أن اإلمبراطورٌة نظام دابمً راسخ ،إال أن الدٌكتاتورٌة ولتٌة مإلتة.
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حٌث ٌُلجؤ إلٌها فً األحوال الطاربة .ورؼم دنو تشكٌلة الدولة فً الشرق األوسط من
االستبدادٌة أكثر ،إال إنها لرٌبة أٌضا ً من المونارشٌة واإلمبراطورٌة .بالممدور المول أن
االستبدادٌة والمونارشٌة واإلمبراطورٌة لد التحمت فً شخصٌة ربٌس الدولة فً الشرق
سه مع الدولة فً كفة
األوسط .تشٌر هذه الحمٌمة إلى مدى تؤثٌر الربٌس ونفوذه بوضعه نف َ
واحدة .ولربما كانت أكثر أشكال اإلرادة كثافة وتؤثٌرا ً تتجسد فً رباسة الدولة فً الشرق
األوسط .لهذا عبللته بمضمون الدولة ذاتها .حٌث تتحد تمالٌد السلطة األبوٌة والمشٌخة
والبٌكاوٌة (اآلؼاوٌة) والسٌادٌة الموٌة والوطٌدة فً رباسة الدولة ،لتتكون مجددا ً كموة
عظمى .ألجل ذلن ،من الصعب جدا ً البحث عن األشكال الجمهورٌاتٌة أو الدٌممراطٌة فً
الدولة الشرق أوسطٌة ،ولو من لبٌل االستثناء .وكؤن الدولة تتحرن وفك محتواها ذان
كلٌاً ،وتسعى إلثبات لوتها ولدرتها لٌكون شكلها وحٌداً .عبلوة على أن الدولة الثابتة التً
ال تتؽٌر ،ت َعتَبِر أن الحفاظ على صورتها راسخة دون المساس بشكلها ،مهارة وفضٌلة
سٌاسٌة بالنسبة لها.
باإلضافة إلى أن نمش مفهوم "ال َملن اإلله والدولة" فً ذاكرة المجتمع على مر
لرون مدٌدة ،له دور بارز فً عدم تطور الجمهورٌاتٌة .فتَدَ ُّخل البشر العبٌد فً شإون
الدولة اإلله مناؾٍ للتمالٌد .والتدخل فً شإون اإلله (الدولة) أكبر ذنب ٌمكن أن ٌمترفه
المرء .وما الممولة المكرر ذكرها بكثرة فً الكتب الممدسة ،والتً مفادها "ال تتدخلوا فً
سب ،ال تفكروا فً شراكة اإلله الذي ال شرٌن له"؛ إنما تعنً
شإون اإلله ،اإلله ال ٌحا َ
سب ،ال تشاركوه
مضمونا ً ما ٌلً" :ال تتدخلوا فً شإون ربٌس الدولة ،الربٌس ال ٌحا َ
السلطة والصبلحٌات" .ولكنها تمال بتعبٌر دٌنً .لد ٌدّعً البعض أن هذه الممولة ذُك َِرت
فً الكتاب الممدس خصٌصا ً إلبراز حاكم ٌحكم المبٌلة العبرٌة .وهو رأي له نصٌبه من
الصحة .بل وحتى ٌمال بؤن سٌدنا موسى ٌؤتً من اإلمارة المصرٌة .وإعبلنه حكمه
ومخططه بشؤنه عبر التوراة ،أمر مفهوم .إضافة إلى أن سٌدنا عٌسى لُبِض علٌه واعتُمِل
أثناء محاوالته لبلستحواذ على ُحكم المدس التً أسماها "بنت الصهٌون" .والسرد األكثر
فصاحة وعبلنٌة موجود فً المرآن .كما أن ألوال سٌدنا دمحم التً طالما ذكرها ،سواء كآٌة
لرآنٌة أو على شك ل أحادٌث نبوٌة ،والتً تمول ما معناه" :ال شرٌن لئلله ،ال تتدخلوا فً
شإون اإلله ،اإلله ٌحاسبنا جمٌعا ً وال ٌحاسبه أحد"؛ لد مهدت الطرٌك لظهور رباسة
الدولة فً العصور الوسطى ،سواء على شكل سلطنة باشوٌة أو إمارة .ولد حصل ذلن
سواء كان سٌدنا دمحم لصده عن وعً أو بدونه .والمرآن بجانبه هذا ألرب إلى ببلغ الدولة
أو وثٌمة لها .بل وٌحدِّد ببصٌرته المستمبلٌة الثالبة مخطط اإلدارة ،وٌُبلِػ بها وكؤنها ستحكم
على مدى المرون البلحمة أٌضاً .سٌكون من الناجع حما ً تحلٌل المرآن وفك وجهة نظر
النظرٌة السٌاسٌة .بالطبع ،فمولعه الكابن بٌن تبعٌة األمة هلل ،وتبعٌتها للدولة ،أكثر عبلنٌة
وتلمٌنا ً للدروس والعظات .كل الوثابك الدٌنٌة البارزة فً العصور الوسطى ،سواء فً
اإلسبلم أو المسٌحٌة ،أو فً أدٌان الشرق األلصى كما فً الصٌن والهند؛ أشبه بإعبلنات
أو تصرٌحات تمهٌدٌة تُبلِػ عن شكل الدولة التً ستلد بعدها .إنها عبارة عن حكاٌة نشوء
وتطور دولة العصور الوسطى ال ُمبَلَّػ والمب َّ
شر بها.
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إن تعرٌة الدولة من سماتها االستبدادٌة وتطهٌرها منها فً شرلنا األوسط الراهن،
من أصعب المهام الواجب النجاح فٌها .ورؼم وجود بعض الدول المسماة بـ"الجمهورٌة"
فً المٌدان ،إال إنه من الصعب المول بؤنها تخطت نوعٌاتها االستبدادٌة .فالجمهورٌة
تستدعً االتفاق الجماعً والرضابً بٌن الطبمات .وال توجد أي دولة دستورٌة أو
جمهورٌة فً أي بلد من بلدان الشرق األوسط على مر التارٌخ ،تم تحدٌدها باإلجماع
واالتفاق الرضابً االجتماعً .فهً ال تتناؼم مع الجمهورٌة ،باعتبارها أنظمة معتمدة
على إرادة شخص واحد؛ أٌا ً كانت مكانتها ،تمدمٌة كانت أم رجعٌةٌ .كون تواإم أو وفاق
إرادة عدة أشخاص متكافبٌن فً الموة والمدرات ال شخص واحد ،هو األساس فً
الجمهورٌة .إن هزل ووهن الطبمات االجتماعٌة ،عجزها عن تطوٌر اإلرادة السٌاسٌة،
التعبُّد التملٌدي للدولة ،وؼٌاب التمالٌد الجمهورٌاتٌة؛ ٌلعب دورا ً بارزا ً فً ترسٌخه .أٌا ً
كانت أسماء الدول فً الشرق األوسط ،وأٌا ً كانت الفوارق بٌنها؛ فمن المهم المول
ّ
تتخط ماهٌة الدولة االستبدادٌة .هذا مهم من أجل النضال فً سبٌل
واإلدران بؤنها لم
السٌاسة الدٌممراطٌة والجمهورٌاتٌة والصراع من أجلهما.
األهم من ذلن هو تحلٌل ثمافة العنؾ فً الحضارة الشرق أوسطٌة .باإلمكان المول
أنه تكاد ال توجد أي مإسسة أو ثؽرة (مسام) ،إال ودخلها العنؾ وحدَّد إطارها فً مجتمع
الشرق األوسط .بشكل عامٌُ ،ج َمع على الرأي المابل بؤن العنؾ لعب دورا ً مصٌرٌا ً فً
البنى السٌاسٌة واالجتماعٌة ،بل وحتى االلتصادٌة .كما ٌُج َمع على أن السلطة والعنؾ
توأم حمٌمً .لكنه لم ٌكن مصٌرٌا ً فً دوره بمدر ما كان علٌه فً البنٌة الفولٌة والتحتٌة
على السواء فً المجتمع الشرق أوسطً ،بحٌث من الصعب مصادفة مإسسة متشكلة دون
أن تمبع تحت تؤثٌر العنؾ.
ال أرى جدوى فً اللجوء إلى األطروحات البٌولوجٌة ،بل وحتى الطبٌعٌة ،لدى
تعرٌؾ العنؾ .فجذور العنؾ االجتماعٌة علنٌة وعارٌة .كما أن أواصرها مع التماٌز
الطبمً المرتكز إلى فابض اإلنتاج والمٌمة الزابدة ،ومع سلطة الدولة أٌضا ً واضحة
للعٌانٌ .تم تشاطر هذه الخواص كآراء مج َمع علٌها عموما ً فً علم االجتماع.
ما ٌهم هنا وٌلفت النظر بشؤن العنؾ ،هو ندرة التحلٌبلت المحدَّدة بحمه .حٌث
ٌُن َ
ظر إلٌه كظاهرة استثنابٌة ال أهمٌة لها ،فً المجتمعات المتعرفة على السلطة؛ رؼم أن
للعنؾ فٌها دوره المصٌري البارز .ال ٌمكن االدعاء بؽٌاب الحروب والصراعات
الوحشٌة فً مجتمع الحٌوانات .الحرب هً التعبٌر ال ُم َر َّكز للعنؾ .بل وتُذكر الذرابع
المتتالٌة لتبرٌر ضرورتهاٌ .تم تبٌان الذرٌعة الوحٌدة للحرب – عدا الدفاع االضطراري
عن النفس ،وحماٌة الوجود وصون الحرٌة – ألجل االستفراد بزخم المٌم االجتماعٌة
المتراكمة ونهبها وسلبها ،التحكم والهٌمنة ،بسط النفوذ على المجتمع باالستناد دابما ً إلى
سلطة الدولة ،وإعطابه شكبلً ٌوافك تلن المصالح المنفعٌة .رؼم أن هذا الجواب شفاؾ
ومفهوم إلى ألصى الحدود ،إال إنه – مع ذلن – تُبذَل المحاوالت لمواراة هذه الحمٌمة بؤلؾ
حٌلة وحٌلة (كمن ٌجلب الماء من ألؾ نهر لتطهٌرها) ،عبر صٌاؼة التعارٌؾ النالصة
وحرفها الدٌن والمٌثولوجٌا والفلسفة ،وأخٌرا ً ما
والخاطبة .أما الظاهرة التً طالما ضلَّلها
َّ
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عم بؤنه علم االجتماع؛ فهً كون العنؾ العملٌة األكثر خروجا ً عن نطاق اإلنسانٌة،
ٌُز َ
واألكثر وحشٌة بٌد الطفٌلٌٌن االجتماعٌٌن المهٌمنٌن المتسلطٌن واالستعمارٌٌن.
هذا التعرٌؾ الصحٌح عموماً ،تبرز صحته من أجل الوالع االجتماعً للشرق
األوسط بشكل خاص .تُبٌَِّن األمثلةُ الشعبٌة من لبٌل "العصا من الجنة" (من ؼرفة
دره بكل جبلء .للعنؾ دوره المعٌِّن فً بماء
الحكام) ،و"العنؾ أحلى من العسل" مص َ
المجتمع مكتوم األنفاس وضاالًّ تابهاً .لمد تشكلت الموالع وحُمِ ٌَت المإسسات بدروع
الحصانة فً كل أنظمة المجتمعات الهرمٌة والدولتٌة ،باالعتماد على العنؾ .وأي مإسسة
ٌطولها العنؾ ،لن تجد فرصتها فً الحٌاة أبداً.
لم ّ ِ
جلً جبلء النهار استحالة تطور المجتمع الحر أو التمدن فً ظل هذه الشروط .بل
وحتى األفكار ال ٌمكن أن تُمبَل ،إال بعد تمرٌرها من مصفاة العنؾ .لذا ،ال ٌتشكل الفكر
الخبلق فً مثل هذه األوساط ،بل تُسٌَّر أمور العالم وفالا ً لؤللفاظ المسبوكة بموالب جاهزة
ومج َمع علٌها .وٌكون ربٌس الدولة أو ربٌس المنزل على حد سواء ،مدركٌن تمام اإلدران
أن لوتهما منوطة بسلطتهما وعنفهما .وعندما ٌموالن "لنمنح العالَم النظام" ،إنما ٌشٌران
إلى العنؾ وٌمصدانه .فالعنؾ الذي لد سلَّل كل تؤثٌراته إلى كافة مسامات المجمع ،ال
ٌترن حٌزا ً مهما ً لموة المعنى والمعرفة .بالتالً ،تتواجد المإسسات االجتماعٌة من الناحٌة
الشكلٌة فمط .من الساطع بما ال جدال فٌه أنه ال ٌمكن انتظار حصول التطور الحر فً
مجتمع مإلَّؾ من مإسسات بعٌدة عن الخبللٌة واإلبداع تنشط بنخزها وإثارتها من
الخارج؛ بسبب سلب حٌز المعانً منها وتجرٌدها منه.
أما فً العابلة ،فتُكت َم األنفاس أكثر فؤكثر ،باعتبارها خلٌة سفلى لابعة تحت وطؤة
ش ّكِل حالةً من الحرب الخفٌة والمستترة
التمالٌد الممتاتة على العنؾ فً المجتمع .بل وت ُ َ
على المرأة بشكل خاص .وكؤنه ال تبمى خلٌة فً وجود المرأة إال وترتعش من وطؤة
العنؾ .وحال األطفال مثٌلة لها .فاألسلوب التعلٌمً األساسً الملمَّن لهم هو العنؾ .بٌِّ ٌن
المروض والمربَّى على العنؾ ،سٌُنت َ َ
ظر منه السلون ذاته عندما ٌكبر،
تماما ً أن الطفل
َّ
حٌث ٌتفاخر بهٌمنته المعتمدة على العنؾ وٌتباهى وٌتلذذ بها .وبٌنما ٌتوجب النظر إلى
عاطفة الموة المعتمدة على السلطة والعنؾ كؤخطر مرض اجتماعًٌُ ،علَن عنها بؤنها
أسمى العواطؾ وأكثرها بعثا ً على الؽبطة .هكذا تُمدَّم الظاهرة التً تتوجب لعنتها ،على
أنها الفضٌلة األسمى.
ً
وفً ٌومنا الراهن أٌضا ،ال ٌمكن التفكٌر فً مإسسات المجتمع الشرق أوسطً
– دون استثناء – ببل عنؾ .حٌث ٌمدَّم العنؾ وٌفعَّل كوسٌلة لحل كل أنواع المشاكل
األساسٌة؛ بدءا ً من عنؾ الدولة وحتى العنؾ داخل األسرة ،ومن عنؾ التنظٌم الثوري إلى
العنؾ الفاشً والدٌنً والموموي .بٌد أن ما حمك تفوق الحضارة الؽربٌة هو الحالة
المنالضة لذلن تماماً .حٌث أنهم أحرزوا نجاحات مظفرة وعظمى ألنهم أولَوا األهمٌة أوالً
للمول والحوار المفعم بالمعانً إلى ألصى الحدود .ولدى انسداد الحل لجإوا إلى العنؾ
كؤسلوب .والؽرب نسبةً إلى الشرق لد حل مسؤلة العنؾ لدٌه واستنبط الدروس منهاٌ .مدم
االتحاد األوروبً نمده الذاتً بكل شمولٌة ،وٌتوخى الحساسٌة الفابمة فً هذا الموضوع.
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وأمرٌكا أٌضا ً تكون حبلّلة للمشاكل لدى استخدامها العنؾ .أي أنها ال تستخدمه عبثاً .وهً
تدرن ٌمٌنا ً أنها مدٌنة فً نجاحاتها إلى لدرة الحل الفابمة لدٌها ،وأن فشلها ٌنبع من
التحلٌبلت الخاطبة .لمد استخلصت درسها بشكل حسن.
ٌشكل تطهٌر مجتمع الشرق األوسط من العنؾ مشكلة منوطة ،وعن كثب،
بالتعلٌم الشمولً أللصاه .فالشرط األولً إلحراز النجاح هو الثمة بموة المعنى ،وتطبٌك
العنؾ – فمط وفمط – فً الظروؾ االضطرارٌة ،وبشرط الحصول على النتابج
المرجوة .إن التمٌٌم الصحٌح ألبعاد وآفاق العنؾ المتعلك بكل المٌادٌن – ولٌس ذان
المنحصر فً مواضٌع الحرب والثورة والثورة المضادة وحسب – وإعداد العنؾ المضاد
لدى مناهضة العنؾ ،وتطبٌمه بشكل سلٌم وصابب ومثمر؛ إنما ٌستلزم التحلً بمهارات
فابمة .أما إٌبلء الحٌز األوسع لموة الحوار والتنظٌم والمعنى ،وعدم الثمة بالعنؾ فٌما عدا
دوره االضطراري كحاضنة لدى إعادة "بعث" المجتمع المملً والمطهً فً بوتمة تمالٌد
العنؾ على مر آالؾ السنٌن؛ فٌجب النظر إلٌه بؤنه األسلوب الحبلّل للنفاذ من األزمة،
وبالتالً تطبٌمه على أرض الوالع.
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ب – الوضع الراهن فً الشرق األوسط ،والمستجدات
المحتملة
ال تزال صٌاؼة التعرٌؾ الصحٌح للعبللة بٌن التمالٌد االجتماعٌة والحاضر،
تشكل مشكلة فً العلوم االجتماعٌة .كم بممدورنا معرفة الظواهر واألحداث والمراحل
المعاشة فً الحاضر ،إن لم نربطها بالتمالٌد؟ كم هو تؤثٌر التمالٌد على الحاضر؟ كٌؾ
ٌعٌش المجتمع بذاته التمالٌد والحاضر فً آن معاً ،وضمن أٌة مماٌٌس؟ من الصعب المٌام
بتحلٌبلت ودراسات والعٌة بشؤن الوضع الراهن والمستجدات المحتملة ،ما لم نرد على
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هذه التساإالت .حتى إن لمنا بذلن ،فستكون ملٌبة بالنوالص واألخطاء .لهذا الؽرض نلجؤ
إلى األسلوب الذي نربط فٌه بٌن التارٌخ والحاضر على الدوام .ولو ذكرتُ لناعتً مرة
شفَّر.
أخرى ،فسؤلول بؤن التمالٌد مدفونة بٌن ثناٌا الحاضر بنسبة كبرى ،وإن كانت بشكل م َ
فالظروؾ واللحظات الحالٌة ال تُطرئ التؽٌٌرات على المعطاة التملٌدٌة ،إال بنسبة تمل
كثٌرا ً عما ٌتم تصوره .لكن ،ومن أجل فهم ذلن فً عالم الظواهرٌ ،تحتم فن رموز بعض
الشٌفرات (األلؽاز)ٌ .كمن وراء لٌامً بصٌاؼة التعارٌؾ التارٌخٌة الكثٌفة ،هدؾ فن
الرموز الحاضرة المستترة.
ً
الشنُّ
ي أح ٍد
أ
–
ا
أحد
ٌساور
ال
ذلن.
على
مثال
بإعطاء
أكثر
بإمكانً اإلٌضاح
َّ
معنً بالمرن العشرٌن على الصعٌدٌن األٌدلولوجً والسٌاسً – فً صدق وأمانة لٌنٌن
الثورٌة .ال أعتمد بؤن لٌنٌن فن رموز السلطة أثناء انشؽاله بها ،على الصعٌدٌن النظري
والعملً على حد سواء .وألنه لم ٌستطع فكها ،فمد أدى إلى تصفٌة أهدافه والمضاء علٌها
بوساطة النظام الذي أسسه باألرجح .هنا تكمن أهمٌة العجز عن فن رموز الشٌفرة .ثمة
ك ٌّم ال ٌعد وال ٌحصى من الحكماء الذٌن لاموا بصٌاؼة تعرٌفات بشؤن السلطة ،أصح
بؤضعاؾ مضاعفة من تلن التً صاؼها ثوارنا الحالٌون .ربما لم ٌهدموا السلطة ،ولكنهم
لم ٌدنسوا أنفسهم بها أٌضاً .فهل نستطٌع االستخفاؾ بؤهمٌتهم؟ لم تستطع االشتراكٌة
المشٌدة الصمودَ سوى سبعٌن عاما ً فمط بموالب السلطة المتبمٌة من عهد روسٌا المٌصرٌة،
صدَّام الذي
والتً استخدمها لٌنٌن فً صراعه .بل وانهارت دون أي مماومة – ولو بمدر َ
كان منافسا ً اعتٌادٌا ً على السلطة – وبعد أن لدَّمت أ َج ّل الخدمات التارٌخٌة للنظام الذي
ضته وحاربته .بل وفعلت ذلن بخٌانتها للعالَم الذي تواجدت من أجله ،واتحدت
طالما ناه َ
فً ألوالها وأهدافها فً سبٌله؛ وذلن بعدم إخطارها إٌاه بالحمابك .حسب رأًٌ ،وبدالً من
إؼراق النظام اللٌنٌنً باالنتمادات المبهمة والضبابٌة ،سٌكون من األصح االكتفاء بالمول
بؤنه عجز عن "فن الرموز الكثٌرة لشٌفرات السلطة".
سنؽالط أنفسنا ونخدعها بنسبة ملحوظة باالعتماد بإمكانٌة خلك التطورات
الصحٌحة المرتجاة ،والمناسبة لؤلهداؾ والمآرب المرجوة؛ ما لم نحلل ونفكن الشٌفرات
المتصلبة النابعة من التمالٌد ،والمتعلمة بالظواهر واألحداث والمراحل الثورٌة كافة ،والتً
عرؾ عادة ً بمراحل االنطبللة والوثبة النوعٌة فً حاضرنا الذي ندرسه على وجه
ت ُ َّ
الخصوص .تنبع كل َرٌبتً وللمً من العجز عن التعرٌؾ الصحٌح لحاضرنا ،من دون
ْ
وإن بشكل ملًء
صٌاؼة التعرٌفات التارٌخٌة االجتماعٌة ،والتً لمتُ بطرحها هنا،
باألخطاء والنوالص .وما ٌشٌر إلى األهمٌة البالؽة لهذا الموضوع هو حٌاة الشرق األوسط
الملٌبة بالفواجع والكوارث المدهشة فً ماضٌه عموماً ،وفً حاضرنا على وجه
الخصوص .وٌُج َمع بشكل عام على الحمٌمة المابلة باستحالة تحلٌل هذه الحٌاة بشتى أنواع
وأسالٌب العنؾ المتبعة ،مهما استُخ ِد َمت آخر التمنٌات فٌها .كما من المحال خبلصها من
وضعها ،الذي هو أسوأ بكثٌر وأنكى من الوحشٌة ،عبر المحاوالت االلتصادٌة والمالٌة
والسٌاسٌة والتعلٌمٌة .لكن ،ومن جانب آخر ،جلً بما ال شاببة فٌه ،ضرورة اتباع بعض
المحاوالت والمساعً الحبلّلة بكل تؤكٌد ،وبسرعة لصوى .لهذا السبب ،تتمتع محاوالتً
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التحلٌلٌة بشؤن التمالٌد بؤهمٌة بارزة ،رؼم انتمادها ضمن إطار المصطلحات األولٌة .ولدي
لناعات متوؼلة فً العمك ،تفٌد باستحالة وجود أي معنى ألٌة مساعٍ حاضرة من دونها،
أو تمخضها عن نتابج مثمرة.
انطبللا ً من هذه النمطة بالذات ،لطالما تجول بخاطري لعنة البابلٌٌن المذكورة فً
"العهد المدٌم" ،أثناء مرور الشرق األوسط وكافة عواصمه أمام ناظري .هذا وتذ ّكِرنً
أٌضا ً بلعنة المسٌحٌة على روما ،ولعنة الشعراء السومرٌٌن على "آؼاد  ."Agadفهل
هنان من ٌزعم أن بؽداد ،المدس ،مكة ،أنمرة ،اسطنبول ،لابٌل ،طهران ،الماهرة ،وإسبلم
ي من الشعوب بممدوره العٌش فً هذا الوضع المتردي
أباد لٌست بمدن بابلٌة معاصرة؟ أ ٌّ
والسافل والعمٌم والذلٌل لهذه الدرجة ،رؼم الثمافة العظٌمة الموجودة فٌما بٌنها؟ كٌؾ ٌمكن
إٌماع الشعوب فً هذه الحالة باألسالٌب والمفاهٌم التً ال مكان لها فً أي كتاب من كتب
فن الحرب والسلطة؟ لد ٌكون ممكنا ً العثور على معنى ما فً آكلً لحوم البشر (الٌام ٌام)
األفارلة .لكن من المستحٌل أن نعثر علٌه لدى الوحوش المستبدٌن فً الشرق األوسط
الذي تتعرض شعوبه لئلبادة والمجازر المعنوٌة والجسدٌة .بل من الصعب أٌضا ً العثور
مورس فٌها المتل بهذا النحو الدنًء والخٌانً والعشوابً الهمجً (إنه
على جؽرافٌا أخرى ِ
حسب ظنهم لت ٌل ماهر وحاذق) ،مثلما هً الحال فً الشرق األوسط.
ً التطرق إلى مشكلة أخرى خاصة باألسلوبٌ .موم الرهبان الؽربٌون
عل َّ
العصرٌون (المعنٌون باآلداب والفلسفة والعلم ومختلؾ فروع الفن) بتمسٌم تكا ُمل ظاهرةٍ
ث أو مرحلة ما ،أثناء دراستهم إٌاها .وٌإمنون باستحالة البحث والتدلٌك دون
أو حد ٍ
إسماطها إلى حالة جثة التشرٌح .هذا ما ٌذ ّكِرنً دابما ً بؤسلوب الرهبان السومرٌٌن فً
معرفة مصٌر اإلنسان من حركة النجوم فً السماء .حسب رأًٌ ،فالنتٌجة هً عٌنها،
مهما كان أحد هذٌن األسلوبٌن علمٌا ً واآلخر مٌثولوجٌاً .بل وإنً على لناعة تامة بؤن
رهباننا العصرٌٌن فً منزلة أدنى .فما دمتَ لادرا ً على تمسٌم ال َّ
شعرة أربعٌن لسماً ،لماذا
إذن ال تولً المعنى الصحٌح لئلبادة الجسدٌة والمعنوٌة الحاصلة فً المرن العشرٌن،
والتً تضاهً فً حِ دّتها كل المرون األخرى أضعافا ً مضاعفة؟ لماذا ال تتمدم بحل مثمر؟
من المستحٌل تعرٌؾ أي ظاهرة أو حدث أو مرحلة ما ،دون النظر إلٌها ضمن تكاملها.
فالتحلٌل بالتمسٌم إلى أجزاء ال حصر لهاٌ ،ضٌع الحمابك وٌخفٌها عن األبصار بنسبة
كبرى ،وال ٌجدي نفعا ً من الناحٌة التعلٌمٌة .بل وٌعٌك التعلم السلٌم أٌضاً .فطراز تك َُّون
اإلنسانٌة مستمر دون أن ٌؽٌر من مضمونه شٌباً.
لمد أفسد النظام الؽربً الرأسمالً طراز التكون ذان بؤسلوبه فً التمسٌم والتؽٌٌر
الزابد عن حده .لهذا السبب بات مجتمعا ً متؤزماًٌ .حدد الفن والفلسفة والعلم حالة ذهنٌة
اإلنسان .والذهنٌة ،أو الروحانٌة ،ال تمسَّم .ذلن أن التمسٌم ٌمٌتها .وإماتة اإلنسان فً
الؽرب على هذه الشاكلة مهٌمنة ومتفشٌة ،بل وٌتم نشرها فً كل أرجاء العالم أٌضاً.
الجانب األهم فً حكمة اإلنسان هو كونه ك ٌّل متكامل .النبوة هً الحكمة المكتسِبة مرتبة
المداسة العظمى .وتتؤتى مصاعبها من لدرتها على تناول األمور بشكل متكامل .كل
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مإسسة اجتماعٌة (أو ممثلٌتها) ال تهضم العلم والفلسفة والفن ،تعمل بذلن على إبطال
حمٌمة التكون وإفسادها.
كخبلصة؛ ٌؤتً كل انحراؾ وضبلل من عدم التحلً بالمفهوم الكلً المتكامل.
وتكمن الجهالة األخطر فً النظر إلى الظواهر والحوادث والمراحل بذهنٌة أحادٌة الجانب
َّ
وممزلة) .ذلن أنها تمتل الحمٌمة .هذا هو مرض العصر
(أو باألصح ،بذهنٌة ممسَّمة
والنظام السابد .على سبٌل المثالٌ ،جب رإٌة وجهة النظر المنطلمة من الماهٌات األكثر
علمٌة ،بؤنها أكثر أشكال الجهالة مكرا ً وخفاء .ت ُعتَبَر كل علمٌة تفتمر إلى الروح ،وفنى
ذكاإها العاطفً ،مفتوحة أمام كافة أشكال المخاطر والمهالن (العلمٌة أصبلً ،وفً الولت
عٌنه ،تعنً الذكاء التحلٌلً ؼٌر المضبوط) .إنها ضرب من ضروب سرطان الكبلم.
المشكلة لٌست أن نتعلم كثٌراً ،بل أن نحٌا حسب ما نتعلمهٌ .تمثل مضمون
التواجد المجتمعً فً إدامة التعلم كحالة ذهنٌة للمجتمع ،وضمن تكامل شامل وبجمٌع
األبعاد (أي الفلسفة ،العلم ،والفن) .هذه هً الحمٌمة التً دمرها عصرنا .لهذا الؽرض
أصبح العلم مد ِ ّمرا ً هاببلً .وما الدمار النووي – على سبٌل المثال ال الحصر – سوى
الذرٌة تجاه نفسه وأبناء جنسه،
تعبٌرا ً رمزٌا ً عن حمٌمة معٌنة .فتصنٌع اإلنسان للمنبلة
ّ
لٌس ألل وحشٌة من عملٌات آكلً لحوم البشر (الٌام ٌام) .وعلم االجتماع ،الذي ٌتوجب
علٌه هو بالذات أن ٌكون مكلفا ً بإعالة هذا التمسٌم والتمزٌك ،وتؤمٌن التكامل الكلً؛ إنما
ٌتمزق بنفسه ،لٌصبح المنبع األس للخطر المحدق .والنتٌجة كانت اندالع عدد ال حصر له
من الحروب المحلٌة واإلللٌمٌة والعالمٌة ،وتؤجج النعرات الموموٌة ،وظهور الفاشٌة
وكافة أشكال العنؾ.
لهذا السبب بالذات اتخذتُ الذهنٌة الدٌنٌة والمٌثولوجٌة والفلسفٌة والعلمٌة واألدبٌة
بشكل متداخل فً مرافعتً .ال ٌمكن تطوٌر مرافعة معنٌة بالشعوب وبجوهر اإلنسان ،إال
على هذه األرضٌة .فموة مرافع ٍة ما منوطة بالمدرة على التحلٌل والصمود تجاه البرادٌؽما
الحضارٌة التً تتحامل على ذاتها.
 – 1ثمة حمٌمة والعة تفٌد بامتداد جذور حالة الفوضى المتفشٌة فً الشرق
األوسط إلى الماضً المدٌم .فالثنابٌة الكابنة بٌن الجذور الحضارٌة المتوؼلة إلى آالؾ
السنٌن ،وبٌن النظام الذي طبمته الحضارة األوروبٌة خبلل المرنٌن األخٌرٌن ،ال تثمر
طور الحضارة األوروبٌة أنظمة لابلة للتنفٌذ واإلحٌاء فً
الحلول ،بل العمد الكؤداء .فبٌنما ت ُ ّ ِ
كافة الثمافات الطبٌعٌة ،تبمى لاصرة عن النجاح فً ذلن فً الثمافة الطبٌعٌة لمنطمة الشرق
األوسط .المشكلة لٌست إللٌمٌة هنا .ورؼم االنتمادات الموجهة إلى أحادٌث "هون تٌنػ تون
 "Huntingtonبشؤن صراع الحضارات ،إال إنها والعة ماثلة ببعض نواحٌها .أي ،هنان
صراع بٌن الحضارات .لكنه لٌس صراعا ً بٌن الحضارتٌن اإلسبلمٌة والؽربٌة .إن الحدث
أعمك من ذلن وأشمل .فلو أطٌح باإلسبلم كلٌاً ،سٌبمى الصراع مستمرا ً فً أساسه .نخص
بالذكر هنا أن انفتاح علبة الباندورا فً العراق ،وخروج كل السٌبات منها؛ إنما ٌشٌر إلى
تواري أشٌاء كثٌرة فً األعماق .وأي محلِّل نبٌه وحاذق لن ٌرى صعوبة فً اإلدران بؤن
ما برز إلى المٌدان فً مستنمع العراق ٌفضً إلى نتابج كثٌرة؛ بدءا ً من المول بخروج
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الحل التارٌخً ،أو عدم خروج أي شًء منه ،وحتى بروز ضروب من العناصر
والعوامل العصرٌة واالجتماعٌة التارٌخٌة باسم الحل .واألطراؾ المتصارعة هنا ،لٌست
صدّام وبوش .بل هً أعداد ؼفٌرة من األنظمة المتداخلة فٌما
كما ٌتم تصوٌرها بؤنها َ
بٌنها .فاألنظمة المتكونة منذ العصور النٌولٌتٌة تسعى جمٌعها ،وبكافة ألوانها اإلثنٌة
والدٌنٌة والجنسوٌة ،إلى احتبلل مكانها ،أو البحث عن منفذ لها فً إمبراطورٌة الفوضى
التً تتزعمها أمرٌكا.
إن تحمٌك التوازنات وإلامتها فً الحروب العسكرٌة أمر مفهوم .أما فً الحروب
الحضارٌة ،فمجرد تحدٌد تلن التوازنات أمر عسٌر .فمضمون الصراع هنا معمد
ومتشابن .ونصٌب األسلحة العسكرٌة فً االستخدام محدود .أما المإثرات المصٌرٌة
أساساً ،فهً تحٌا فً النسج الذهنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة .ولد تمر لرون بحالها حتى
تبرز النتٌجة المتوخاة .ولد تكون الحلول متعددة المستوٌات ،بدءا ً من الترمٌمات وحتى
أكثر التؽٌٌرات رادٌكالٌةٌ .جب االنتباه إلى عامل الزمان أٌضا ً فً تواجه النظامٌن .رؼم
أن منطمة الشرق األوسط تماوم عبر حضارتها اإلسبلموٌة األخٌرة ،إال أن هذا لٌس سوى
مجرد تعبٌر رمزي .فاإلسبلم لد منح عطاءه ونتاجه األعظمً فً الفترة ما بٌن المرنٌن
الثامن والثانً عشر .وما تبمى منه لٌس سوى مجرد لشرة .لذا ،لن ٌإثر أبعد من لٌمة
اسمه الماضٌة .فهو خارج دابرة الزمان بدرجة ٌستحٌل فٌها إصبلحه .أما انبعاثه الحاصل
فً العمود الثبلثة األخٌرة ،فهو مصطنع .فهذا االنبعاث بحد ذاته ضمن أوساط الحضارة
الؽربٌة ،إنما ٌحصل بفضل الؽرب ،وال ٌتسم بخاصٌاته العابدة له .لذا ،فالمناوءة باسم
اإلسبلم تعنً لبول الهزٌمة مسبماً .هذا عبلوة على أن المٌم واإلبداعات الذاتٌة للحضارة
األوروبٌة ،هً أٌضا ً مصطنعة .فالسٌاسة والمساهمات االجتماعٌة وااللتصادٌة تسبب
العمم أكثر من الحل .وطراز إسرابٌل ٌفتمر لوجود مكان ٌنفذ منه المرء .كذلن فالطراز
األفرٌمً ؼٌر ممكن .لد تتنازع الثمافات األفرٌمٌة فٌما بٌنها .لكنها لن تمدر سوى على
السعً لتَمَبُّل أوروبا .بالتالً فإن فرص نجاحها أو اكتسابها المعنى فً صراعها محدودة
للؽاٌة .أما البلدان الباسٌفٌكٌة كالصٌن والهند والٌابان ،فمد تنمل النظام وتمتبسه بكل مهارة
لتستنبط الدروس منه .فثمافاتها تجعل من الوفاق والوبام أكثر معنى ونجاحاً ،بدالً من
المماومة والتصدي .فً حٌن لد تفلح البنٌة الثمافٌة ألمرٌكا البلتٌنٌة فً تؤمٌن حٌاة لابلة
لبلستمرار – وإن بصعوبة – بخبللٌتها وإبداعها ،باعتبارها عاشت مع النظام خمسة
لرون بحالها .أما ثمافة الشرق األوسط ،فبل تشبه أٌا ً منها .فالفوضى والعمم ٌفرضان
ذاتهما ،بدءا ً من أنظمتها حتى فردٌاتها ،ومن ذهنٌاتها حتى بناها االلتصادٌة.
تشهد ذهنٌة الشرق األوسط اعتبلالً تاما ً فً نظامها .وهً على مسافة بعٌدة من
الثورة الذهنٌة بالطراز الؽربً .حٌث ال ترى داعٌا ً حتى للمرور بالنهضة واإلصبلح
والتنوٌر حسب شروطها الخاصة .لكنها بالممابل ال تتوانى عن استهبلن آخر الموضات
الناجمة عن ممارسات تلن المراحل على الصعٌد العملً .حتى الذهنٌة التً تظن أنها
عابدة لها ،ال تعً كثٌرا ً جذورها التارٌخٌة أو سٌاق تطورها .وتفسٌر التارٌخ بالنسبة لكل
مجموعة ،ال ٌعنً أكثر من المدٌح الجاؾ المجدب .أي أن التارٌخ بالنسبة للجماعات
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الذهنٌة عبارة عن مدٌح وثناء للذات ،وتصنٌؾ المناوبٌن لهم فً البحة الخصم اللدود .وال
ٌوجد طرؾ "آخر" ثالث .ال ٌخطر ببالهم لط التساإل عن مدى موضوعٌة أو ذاتٌة هذه
التفاسٌر .ومثلما ال مكان للتركٌبة الجدٌدة بٌن الموالب الذهنٌة ،فإن عادة التفكٌر حسب
ثنابٌة "األطروحة – األطروحة المضادة" أٌضا ً لم تتطور بعد .لذا ،فبرادٌؽمابٌتها ألرب
إلى األبٌض واألسود .ثمة وجهة نظر إلى الطبٌعة ٌؽلب علٌها الرأي الداكن السوداوي
والٌابس الفانً ،عوضا ً عن التفكٌر فً النهضة أو حتى فً الطبٌعة الحٌوٌة والحركٌة
السابدة فً العصور النٌولٌتٌة .وتؽٌب الٌوتوبٌا فً وجهة نظرها إلى المجتمع أٌضاً ،بمدر
ما تفنى عناصر الحِ كمة المٌثولوجٌة والدٌنٌة الرابعة للتمالٌد .أي أنها ال تسلن موالؾ آملة
وؼبطة ،ال ألجل مستمبلها ،وال ألجل ماضٌها .ولدى ؼٌاب ذلنٌ ،نعدم اإلبداع والخبللٌة.
لمد جفت الثمار العلمٌة والفلسفٌة والفنٌة للذهنٌة فً الشرق األوسط .ولم ٌبكَ لدٌها
عزم واضح .من جانب آخر ،ال ٌتنالص فٌها الوسط الروحً األنكى من الطٌش والجنون.
فمد زال وانمحى االعتزاز بالماضً واألمل بالمستمبل منذ أمد بعٌد .وابتعدت الذهنٌة عن
إعطاء المعنى للحٌاة ،فلم تعد ذات عزم فً أي نشاط من أنشطة الحٌاة .حٌث َخبَت جذوة
تصرؾ كل طالاتها فٌها ،فهً إدارة ٌومها فمط
حب التعلم والفهم فٌها .أما النمطة التً
ِ
وإنماذه .لم تتطور أٌة كفاءة أبعد من النطاق المحلً (األحباب جاوٌشٌة) البسٌط ،حتى فً
أكثر المٌادٌن االجتماعٌة شمولٌة .وترتكز كل األشكال التنظٌمٌة والحزبٌة إلى المركزٌة
األنانٌة المفرطة والؽابرة .ألجل ذلن فهً ماكرة خبٌثة للؽاٌة ،وتموم بمجازر المٌم .أما
المؤوى األخٌر لها ،فهو العابلٌة الرمزٌة التً ربما تتصدر البحة المٌادٌن األكثر رجعٌة
فً الحٌاة ،الفتمادها معناها منذ أمد ؼابر .وٌؽٌب فٌها حب اإلنسان واإلنسانٌة المثالٌة
بؤعماله العمٌمة .إذ ال ٌوجد تعرٌؾ لئلنسان أصبلً حتى تمدر على حبه ووده .حتى أعظم
َّ
ٌتبك من
الوطنٌٌن لدٌها ٌتحلون بمنفعٌة منسوجة بنسٌج كثٌؾ من المصالح .باختصار ،لم
عوالم الذهنٌة التارٌخٌة للشرق األوسط سوى نسٌان كبٌر ،وتَبَ ٍّن جاهل ،وافتمار تام
لئلبداع ،وأخادٌع مضلِّلة ال ٌمكن حتى تخٌلها .وال تتنازل أو حتى تلٌك بنفسها التفكٌر أو
العمل على اكتساب الذهنٌة األوروبٌة أو ذهنٌة الشرق األلصى .بل وال تفً لدرتها لذلن.
تنور
لن ٌكون بممدور هذه التعارٌؾ الذهنٌة ،التً بإمكاننا التوسع فٌها أكثر ،أن ّ ِ
أٌة ظاهرة أو حدث أو مرحلة ،أو أن تحلها أو تسفر عن نتابج معٌنة ،مهما انعكست
علٌها .فاالنسداد ٌكمن فً الذهنٌة ذاتها .وبالتحام بعض الموالب الذهنٌة ،من لبٌل الدٌن
والموموٌة واالشتراكٌة ،مع هذه الذهنٌة؛ تفمد نوعٌتها ومزاٌاها الحمٌمٌة ،لتتحول إلى
وسابل عمٌمة .هذا الوضع المابم فً الذهنٌة لاصر عن تحمٌك الحل بشؤن أٌة مشكلة كانت.
وانطبللا ً من طبٌعتها المإدٌة إلى افتمارها لمابلٌة تكوٌن تركٌبة جدٌدة مع الذهنٌات
طرح للنماش .فهً ال
األخرى ،تفمد جمٌع أطروحات ومشارٌع الحل معناها لبل أن ت ُ َ
تستطٌع استٌعابها من حٌث المعنى ،وال حتى إعطاءها .بل وال ٌُعثَر حتى على ذهنٌة لد
تُش ّكِل موضوعا ً فً "الثناء واإلطراء للجنون" الذي كان شابعا ً فً أوروبا فً ولت من
األولات.
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على األلل كان هنان عشك أعمى فً ذهنٌة لٌلى ومجنون .أما اآلن ،فبل أثر ألي
عشك ،حتى لو كان أعمى .والنتٌجة هً ،النهلٌستٌة* واالنتحار .إنها المحطة األخٌرة
الفتمار الوجود اإلنسانً معناه .وما بعد ذلن تؤتً كل أنواع الطٌش والتهور .وهً تحصل
فعبلً .ففً أي بمعة من العالم ٌمكننا رإٌة التهورات الحاصلة فً الجؽرافٌا الممتدة من
أفؽانستان وحتى فاس؟ ْ
وإن ُو ِجدت ،فكم تدوم؟ سٌكون من النمصان تعلٌل الوضع المابم
بالمصطلحات االلتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة الضٌمة اآلفاقٌ .توارى المرض فً
الذهنٌة .وال مفر من خوض صراع مرٌر من أجل مزٌة إضفاء المعنى على األمور .ثمة
حاجة ماسة التجاهات من لبٌل "الموالناوٌة" ،و"المانوٌة" ،و"النورانٌة" العصرٌة؛ والتً
طالما نصادؾ أمثلة لها فً تارٌخ الشرق األوسط .فحتى الطرابمٌة المزٌفة مرٌضة فً
ذهنٌتها لدرجةْ ،
إن لم ٌتم تخطٌها ،فلن ٌكون بمستطاع أٌة لٌمة مبجَّلة للتارٌخ إبداء
لدراتها .أما بالنسبة للذهنٌات األخرى الموجودة فً هذا العصر ،فك ْم سٌكون بإمكانها تمدٌم
المساهمات ،وهً بنفسها تمر من مآزق وأزمات مهمة؟ لهذه األسباب بالذات ،ثمة
ضرورة ُم ِلحّة إلدران معنى وأهمٌة الصراع الذهنً ،والنضال فً سبٌله ،كإحدى
الوظابؾ المرحلٌة األولٌة.
ً بما ال ٌمبل الجدل أن التنوٌر الذهنً الموفك ٌتطلب بالضرورة شروطا ً
جل ٌّ
تمهٌدٌة تتمثل فً اإللمام الشامل والجوهري بالتارٌخ ،بمدر بلوغ آفاق العلم والفلسفة
العصرٌة .لٌس هنان إمكانٌة لتكوٌن تركٌبة جدٌدة ملتحمة بالتارٌخ ،ما لم ٌتم هضم العلم
والفلسفة الؽربٌٌن .هذا العمل لٌس من النوع الذي ٌمكن المٌام به بضروب من اإلسبلموٌة
أو البوذاوٌة.
ٌتواجد فً مرافعتً أٌضا ً صراع – لٌس بؤعمى – مع الذهنٌة الؽربٌةْ ،
وإن كان
على شكل مخطوطة .إننً أسعى بكل وسعً ألكون صادلا ً وأمٌنا ً وجوهرٌاً .من المستحٌل
بالنسبة لً أن تروي الذهنٌة الؽربٌة ظمؤي أو أكتفً بها .حٌث تتواجد فٌها نماط ضعؾ
معنوٌاتٌة كبرى .لكنها بالممابل تتسم بتعمك خارق فً أؼوار المعلوماتٌة العلمٌة .والجانب
الذي طالما حسدته فٌها هو الكفاءة فً النجاح فً ذلن .لهذا السبب فؤنا أُلَدّ ُِرها .باإلضافة
إلى ذلن ،فإنً واثك كل الثمة بؤن مرضا ً أو نمصانا ً كبٌرا ً ال ٌستهان بهٌ ،نبع من هذا
المٌدان .أنا ممتنع بؤنه ال لٌمة لها أبعد من كونها كالراهب العصري على الصعٌد المعنوي
واألخبللً .وال أظن أنهم لادرون على تمٌٌم ودراسة نماط ضعفهم هذه .فالتوجه ببل هوادة
أو رحمة لدرجة ٌكادون ٌمضمون فٌها الطبٌعة والمجتمع وٌبلعونهما ،إنما ٌُرعِش األبدان
هلعاً .كان علٌهم خلك المٌم األخبللٌة أٌضا ً بمدر معارفهم .كٌؾ تمبلت ضمابرهم وذهنٌاتهم
المتنورة تعرٌة النظام من األخبلق؟ َمن ،أو ما الذي شل تؤثٌرهم؟ لربما اشترت السلطة
ذممهم منذ زمن بعٌد .فطبمة رجاالت العلم صار لها أرباب أسوأ مما هم علٌه أرباب
العمال .إنها تابعة .وهذا ما ٌسبب خٌبتً فٌهم وٌؤسً منهم .بٌد أنهم كانوا مما ِومٌن أشاوس
أٌام النهضة .كم سٌكون بممدورنا حضرنة "جٌوردنو برونو"؟ وهل نستطٌع مناداة
"سمراط" ومحاكاته؟ ال ٌمكن ألحد االدعاء بزوال هذه الذهنٌات العظمى.
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ٌجب عدم االدعاء بذلن ،بل إحٌاإها .هذا ومن الضروري إحٌاء وإنعاش أمثال
موالنا ،منصور الحبلّج ،مانً ،والسحر وردي .وٌجب عصرنة روح وجوهر كل من
ٌتسم بالنبوة .عبلوة على أنه ٌجب العٌش باإلدران بؤنهم – بمعنى من المعانً – لم
ٌموتوا ،والعمل بالتالً على تجسٌدهم .بممدور هذه الحلمات الذهنٌة أن تُدنٌنا أكثر إلى
الذهنٌة الحاضرة البلزمة لنا .وهنا بإمكانً فصل المٌم النبٌلة لعصرنا عن ذلن .لكن
إنعاش المهزومة منها شر هزٌمة ،لن ٌترن آثاره الخبللة بالشكل المطلوب.
إنً منتبه كلٌاً ،لدى ت ََولُّد الضرورة الحتمٌة للدفاع عن شعب ،عن الشعب
الكردي ،وبالتالً عن كافة شعوب الشرق األوسط؛ بؤنه ٌمثل لوة جدٌدة ،أو باألحرى لوة
درن ٌمٌنا ً بؤنه سٌستمر فً اللجوء إلى هذه الموة السٌاسٌة أو تلن ،رؼم
محولة ومؽ ٌِّرة .وأ ُ ِ
ِّ
ً
أن ذلن ال ٌعنً سوى العمم والبلحل .بالتالً ،فإنً متٌمظ تماما إلى أن كل مساندة على
هذه الشاكلة ستؽذي الضعؾ ،ولن تسفر عن الموة .إذ ،لد ٌكون بإمكاننَ تطوٌر الذهن
عندما ال تلجؤ إلى أي مبلن منمذ .وإذا كان بممدورنَ تح ُّمل الوحدة والعزلة ،فمد تإدي بن
ً فً أرضٌة الشرق
إلى الذهنٌة التً ٌحتاج إلٌها العصر .لمد تحامل كل نظام العالم عل َّ
األوسط .وال أهمٌة هنا ْ
ً
عل
كان
الذي
السبٌل
إن كان حصل عن وعً أو تلمابٌاً .لكن
ّ
سلوكه هو خوض أعظم صراع ذهنً ،والتسلح بؤشد المعنوٌات رسوخا ً فً الذهن؛ ما دام
نظام الناتو ممابلً ٌشكل أكبر لوة عسكرٌة ،وما دامت أمرٌكا وإنكلترا وإسرابٌل والٌونان
الم ّكارة شاركت بالذات ،وعن وعً تام ،فً إلحامً فً عزلة عظمى تتمٌز بالعدٌد من
المروعة .إن هذا الصراع الذهنً
الدوافع التً تستوجب أن تكون بهذه العظمة والدرجة
ِّ
والمعنوي هو المادر على لم شملهم هم أٌضاً ،وإنهاء الحروب المبتدبة فً الشرق األوسط
بنجاح وتفوق لصالحه.

 تحلٌل الدولة فً فوضة الشرق االوسط
تش ّكِل سلطة الدولة فً الشرق األوسط حجر عثرة حمٌمً على درب الذهنٌة أٌضاً،
لِما تتسم به من دحضها للمبادرة المدنٌة المإدٌة إلى انفتاح المجتمعٌ .سلِّط تعرٌفها
التارٌخً الضوء على حاضرنا أٌضاً .كما أن مٌزتها االستبدادٌة لم تتؽٌر كثٌرا ً رؼم
مساعٌها فً استتارها تحت ألنعة عصرٌة كالموموٌة والجمهورٌة واالشتراكٌة .هذا وال
ٌنبع سلوكها المتبع فً ؼضون المرنٌن األخٌرٌن ،من لوتها الذاتٌة .بل ٌلعب النزاع
والخبلؾ الموجود داخل لؽرب دورا ً ربٌسٌا ً فً ذلن .أما فً المرن العشرٌن ،فمد واصلت
وجودها عبر حسابات توازناتها التً لعبت بها فً التجربتٌن السوفٌٌتٌة والفاشٌة .مع أنها
فً الحمٌمة تعٌش أكثر التوازنات هشاشة وتعرضا ً لبلنكسار مع أحبلؾ السلطة األساسٌة
الموجودة فً العالم .من هنا ٌنبع التعبٌر المطلك علٌها فً نعتها بالدولة العاصٌة (العالّة).
وبعد انهٌار السوفٌٌت تركت الهشاشة مكانها ألحبلؾ سلطات وحكومات السلطنة األشبه
باألحبلؾ الجلٌدٌة السابحة فً المحٌط .إنها تشكل خطر حمٌمٌا ً بحالتها هذه .فمد تتمكن
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األطراؾ الؽالبة أو المؽلوبة فً الحروب ،من إٌجاد حل فً خضم التوازنات الجدٌدة .أما
سلطة الشرق األوسط ،فت َعت َبر االنؽبلق تجاه الحل بؤنه فن السلطة األولً .لربما تموم بذلن
تحت ذرٌعة المنافع األكثر استبداداً .لكنها تطبمه بتموٌهه جٌدا ً بتسمٌته بـ"المصلحة الوطنٌة
العلٌا" ،و"وحدة وتكامل الدولة والوطن" ،و"سبلمة المجتمع" .فً حٌن أن شعبها ٌتخبط
فً العمم السمٌم ،وت َ َح َّول الوطن إلى خراب وأطبلل ،وابتعد المجتمع واألمة عن السبلمة
واألمن .لكنها – مع ذلن – ال تبالً إطبللاً .فالدٌماؼوجٌة هً السبلح السٌاسً الفتّان
لدٌها .حٌث طُ ّ ِورت أكثر األسالٌب الشعبٌة دلة وخفٌة تحت اسم الدٌممراطٌة .واعتُمِد بؤن
مهارة الفن السٌاسً تكمن فً مواراة األمور الحمٌمٌة التً تنشؽل بها الدولة وتنهمن ،عبر
أفظع األكاذٌب والمخادعات .وع ُِرؾ تبدٌد الشعب ونثره بٌن هذا المرمى وذان ككرة
المدم ،بؤنه أسلوب اإلدارة الكفإ.
لمد تحولت السٌاسة فً والع الشرق األوسط الحالً إلى حمٌمة سد الدروب بؤمهر
األشكال ،رؼم أنها فً حمٌمتها تعنً فن حل مشاكل المجتمع الحٌوٌة والحٌاتٌة .وؼدت ال
تماثل فً لٌمتها حتى لٌمة السٌاسة المتزمتة .فالفاشٌة مثبلً تؤتً كحل ضمن ظروفها .أما
فً الشرق األوسط ،فثمة أشكال ألرب إلى أن تكون بدبٌة وبدابٌة ،من أن تكون فاشٌة.
ٌكمن سوء الطالع فً أنها أطالت عمرها لرنٌن آخرٌن من الزمن ببل أي داعٍ ،على خلفٌة
حسابات التوازنات ،فً النمطة التً وصلت فٌها إلى االنهٌار ،والتً كان ٌجب فٌها أن
تنهار وتتحطم فعبلً .ولدى تعببتها باألسالٌب العسكرٌة والتكنولوجٌة المعاصرة ،تحولت
إلى لوٌاثان حمٌمً.
تكمن الثٌولراطٌة فً أساس الدولة* .ولم تتخ َّل الدولة عنها فً أي مرحلة من
مراحلهاٌ .جب رإٌة الدولة الثٌولراطٌة فً المضمون ،ال الشكل .أي ،من المهم رإٌة
المضمون األٌدٌولوجً الموجود فً خمٌرة هذه الدولة المتنامٌة فً أطراؾ معبد الراهب
فً منطمة الشرق األوسط .حٌث من الصعوبة بمكان حث اآلالؾ من األشخاص أو
تسخٌرهم فً خدمة المعبد على المدى الطوٌل بالعنؾ المحض ،ومن دون أواصر اإللناع
فً الذهنٌة .من هنا تتؤتى ضرورة المزٌة المدسٌة واإللهٌة للدولة .أي أن بناء الدولة
وكٌانها ال ٌمكن أن ٌكون متراصا ً ومتٌنا ً وطوٌل العمر ،ما لم ٌعتمد على الذهنٌة الحاكمة
وٌكتسب مشروعٌتها ،سواء كانت مرتكزة إلى العمٌدة المٌثولوجٌة أم الدٌنٌة .كانت
المخاوؾ األساسٌة التً ساورت "العهد المدٌم" (الكتاب الممدس) ،تتمثل فً تؤسٌس دولة
مؽاٌرة للدولتٌن المصرٌة والسومرٌة ،اللتٌن تمفان بكل هٌبتهما وعظمتهما على طرفًَ
االتجاه النازع إلى االستحواذ على السلطة لدى المبابل العبرٌة ،التً لعبت دورا ً عظٌما ً فً
تكوٌن الدٌن التوحٌدي .إنها نوع من أنواع الدعامة األٌدٌولوجٌة لل َملَكٌة العبرٌة .نخص
بالذكر هنا الفصلٌَن المتعلمٌَن بـ"صاموبٌل "1و"صاموبٌل  ،"2اللذٌن هما أشبه بمانٌفستو
تؤسٌس دولة ٌهوذا (دولة اإلله) .فً حٌن أن الدٌن الزرادشتً هو المإثر الدٌنً المع ٌِّن
والمصٌري فً أساس اإلمبراطورٌة البرسٌة ـ المٌدٌة .هذا وتُش ّكِل المسٌحٌة المورثةَ
المشتركة لكافة الدول األوروبٌة بعد عهد روما .أما الدولة اإلسبلمٌة ،فهً الدٌن بعٌنه منذ
لحظة والدتها ونشوبها .كل دول العصور الوسطى اإلسبلمٌة ت َعتِبر نفسها دولة دٌن،
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كشرط أولً ال ؼنى عنه .من جانب آخر ،ال تزال الشٌعٌة اإلسبلمٌة ،التً حلت محل
الزرادشتٌة هنا ،تشكل األٌدٌولوجٌة الرسمٌة للدولة .واإلسبلم هو األٌدولوجٌة الرسمٌة
ودٌن الدولة فً كافة البلدان العربٌة .حتى جمهورٌة تركٌا ،التً تعلن عن ذاتها بؤنها
سنًّ الرسمٌة) .أي
علمانٌة ،تمتلن أوسع لطاع من الكوادر الدٌنٌة (أٌدٌولوجٌة اإلسبلم ال ُّ
أن اإلسبلم هو دٌن الدولة الرسمً .باكستان وأفؽانستان هما دولتان إسبلمٌتان رسمٌاً.
كذلن إسرابٌل هً دولة دٌن.
ٌظل إدعاء "الدولة العلمانٌة" زعما ً طوباوٌاً ،ما لم ٌمر من ثورة جذرٌة .حٌنها ال
ٌمكن الحدٌث سوى عن دولة دٌنٌة ،سواء كانت علنٌة أم مستترة .وال ٌمكن للدولة أن تبلػ
سمتها العلمانٌة الحمٌمٌة ،إال عندما تتحول إلى مإسسة معنٌة باألمن العام والمصلحة
العامة الضرورٌة ،وتتطهر بالتالً وتتملص من حباكها وخصالها الدٌنٌة.
ثمة تدوٌل للمجتمع على نحو ال نظٌر له فً أي نظام معاصر .فبمدر ما تُعَ َّ
ظم
ضََ َّخم على حساب المجتمع ،تظن نفسها لوٌة بذان المدر .حٌث ٌُرى األمن
الدولة وت ُ َ
والموة فً الدولة التوتالٌتارٌة ،التً ال تنمص فٌها أبدا ً صفات الدولة التملٌدٌة الممدسة،
الدولة األم ،والدولة األب (أي ،دولة األسبلؾ) .هكذا تحولت ممولة "اإلطعام من الدولة"
إلى تعبٌر كبلسٌكً راسخ .تنهب الدولة من األمة أوالً .ومن ثم تُظ ِهر نفسها كال ُمحسن
صدلة على الشحاذ؛ لتؽدو بذلن أخطر من أخطر الن ّهابٌن المختلسٌن .ما من
الذي ٌوزع ال َ
سٌبة ٌصعب المٌام بها باالعتماد على الدولة .لذا ،فدوافعنا كثٌرة فً لولنا بؤن الدولة
الراهنة هً لوٌاثان حمٌمً .لكن المإلم فً األمر أن هذه الدولة تُعتَبَر باب الرزق والعمل
األساسً بالنسبة للشعب .أيٌ ،تم انتظار كل الخدمات الحٌوٌة والمصٌرٌة الخالمة لكل
شًء ،من الدولة التً تجفؾ كل شًء وتنضبه.
من المستحٌل التؽلب على أٌة مشكلة التصادٌة أو اجتماعٌة ،دون تحلٌل الدولة
الشرق أوسطٌة .هذه الدولة بحالتها الراهنة ،التً ال تشبه الدولة العلٌا للحضارة
الدٌممراطٌة التً ََتوجَّه الؽرب صوبها ،وال تشبه أٌضا ً الدولة الفاشٌة العلنٌة وؼٌر
المستترة؛ إنما تشكل منبع كافة المشاكل .وإعادة بنابها مجددا ً شرط مصٌري .ال تكمن
طرح فً المٌدان؛ من لبٌل "الدولة األحادٌة المركزٌة،
المشكلة فً التصنٌفات التً طالما ت ُ َ
المحلٌة ،الفٌدرالٌة" .بل ٌتطلب األمر وجود الدولة الٌمظة تجاه الحل .أو بؤلل نسبةٌ ،جب
إخراج الدولة من كونها حجر عثرة على درب تحرٌر الفرد ودممرطة المجتمع .أيٌ ،جب
تنشٌطها أٌضا ً إلى جانب تحجٌمها.
عبلوة على أنه ٌجب أن تتخلى عن كافة مإسساتها ولواعدها وأحكامها الزابدة،
فٌما عدا األمن العام والمصلحة العامة الحمٌمٌة والعمبلنٌة .وبدون تطوٌر إصبلح الدولة
على خلفٌة هذه األسس ،فإن أٌة مشكلة سٌتم تناولها ومعالجتها ،لن تتخلص من دفعها نحو
العمم والبلحل ،بسبب وجود الدولة الفظة والثمٌلة والكسولة.
إننا اآلن وجها ً لوجه أمام مشكلة سلطة دولة تفرض ذاتها بشكل أشد حدة من كل
ولت مضى .تتمثل المهمة األساسٌة فً خلك إمكانٌة الحل أو الوفاق الدٌممراطً المبدبً
بصدد الدولة ،دون الولوع فً مرض الدولة الدٌممراطٌة االجتماعٌة ،أو التحررٌة
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الوطنٌة ،أو االشتراكٌة المشٌدة ،الذي كان شابعا ً فً الماضً المرٌب ،ودون الولوع أٌضا ً
فً مخادعات ومؽالطات من لبٌل االستٌبلء على الدولة ذاتها بالتساوم والوفاق معها ،أو
على الجدٌدة منها بهدم المدٌمة .من الضروري إدراج هذه المهمة فً البحة أهداؾ كافة
العملٌات السٌاسٌة .تُش ّكِل النسج االجتماعٌة فً الشرق األوسط الساحات التً تشهد األزمة
بؤشد درجاتها وطؤة وكثافة .كذلن تمر المإسسات اإلجتماعٌة ،وعلى رأسها مإسسة
العابلة ،العشٌرة ،المدٌنة ،المرٌة ،البطالة ،الجماعة الدٌنٌة ،المتنورون ،الصحة ،تدرٌب
الجماهٌر وتعببتها؛ بؤكثر مراحلها تؤزما ً وعدمٌة (النهلٌستٌة) .وٌذ ّكِرنا البدن اإلجتماعً
صر بالضؽط االلتصادي الذي
َّ
المطوق من األعلى باألٌدٌولوجٌة والسلطة الحاكمة ،والمحا َ
المتورم البدٌن والهزٌل
بالمرٌض
ال ٌروي الظمؤ وال ٌلبً الحاجات من األسفل؛ ٌذ ّكِرنا
ِّ
الواهن فً نفس الولت .بالطبع ،فهذا الهزل ال ٌشبه ذان الهزل الحمٌمً الموجود فً
أمرٌكا أو األتحاد األوروبً .بل هو أشبه بهزل الطفل األفرٌمً المتورم البطن .حٌث افتمر
المكونة للنسٌج اإلجتماعً .لم
الناس لفعالٌتهم ونشاطهم بنسبة كبٌرة فً هذه المإسسات
ِّ
ٌعد لهذه المإسسات أي دور ذي معنى .والمماهً المتفشٌة فً األرجاء كافٌة لوحدها
إلفهامنا بماهٌة الحمٌمة .حٌث ت َ َح َّول الوالع المإ سساتً ،الذي ٌجب أن ٌكون وسٌلة لتحول
الفرد االجتماعً وتطوٌر عبللاته االجتماعٌة ،إلى حالة أشبه بالفخ المنصوب الصطٌاد
اإلنسانٌ .مود االفتمار إلى الصحة والعبللات االجتماعٌة ،إلى مستوى أعلى من التردي
واالنحطاط واألزمات .وما "العربٌسن" سوى فن مرٌض ٌعكس هذه الحمٌمة .أي أنه لٌس
ت من الخارج .باإلضافة إلى أنه لم تتطور أٌة آلٌة دفاعٌة تجاه الهجمات
بنسٌج اجتماعً آ ٍ
المحتملة.
ألجل هذا تؽٌب التعببة الذهٌنة والمعنوٌاتٌة البلزمة من األوساط .هذا ولد
ضمرت ردود فعل الثورة االجتماعٌة بنسبة ال ٌستهان بها ،بسبب تحدٌد الكٌان االجتماعً
من لِبَل الكٌان السٌاسًٌ .ندر وجود نشاط اجتماعً تلمابً ال ٌنبع من الدولة أو السٌاسة
الدٌماؼوجٌة .أما العبللات االجتماعٌة ،فٌصعب علٌها أن تنشط خارج نطاق التسٌس
والعزؾ على بوق الدولة .هكذا تم تعوٌدها .حٌث ٌتم تفعٌل المبدأ على النحو التالً:
"االلتصاد ٌضٌِّك الخناق ،والدولة تحث على الكبلم" .أما بحث المجتمع عن الحل
ومساعٌه بشؤن المجتمع المدنً على أساس مصالحه هو ،فهً محدودة النطاق

 المراة هً الموة من اجل العملة الدٌمراطٌة
بالممدور مرالبة المؤساة االجتماعٌة التً ٌحددها العمم والظلم السٌاسٌٌَّن ،ضمن
والع المرأة باألكثر .حٌث ٌصعب التفكٌر فً نمط حٌاة للمرأة خارج إطار كونها أسٌرة
التمالٌد الدولتٌة والهرمٌة ،الممتدة على طول خمس آالؾ سنة .ال تنبع الصعوبة هنا من
التمالٌد وحسب .بل إن المٌم األنثوٌة التً أفرزتها الحضارة األوروبٌة أٌضا َ مدِّمرة فً
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تؤثٌراتها ،بمدر التمالٌد الدوؼمابٌة كؤلل تمدٌر .حٌث تدخل المرأة فً أعمد حاالت الحٌرة
واالرتبان حماً ،من ذهولها إزاء ثمافة تصل حدود اإلباحٌة من جهة ،وثمافة تُل ِبسها البرلع
األسود الداكن من جهة أخرى.
ُ
ً
ً
تُش ّكِل المرأة الشرق أوسطٌة عامبل مزٌفا ألدم من الدولة ذاتها .حٌث ل ِلبَت كل
ض ِ ّمنَت كل ما تمتلكه من مزاٌا تبعث على
فضابل األنوثة وجنس المرأة رأسا ً على عمب .و ُ
الفخر واالعتزاز والمشاطرة ،ضمن هٌمنة المانون األخبللً .وؼدا النشاط األولً والوحٌد
بالنسبة للمرأة المتحولة إلى أثمن ُملن للرجل الذي خرج من ذاته بسبب التمالٌد الدٌنٌة،
ٌتمثل فً الطاعة المطلمة لرؼبات َر ُجلها .ما ٌمثله اإلمبراطور بالنسبة للدولةٌ ،مثله
الرجل عموماً ،والزوج خصوصا ً بالنسبة للمرأة .أما المرار المشترن والوفاق مع المرأة،
فهما عٌب وعار فً لؽة الرجولة .فً حٌن تجد التبعٌة العمٌاء ؼٌر المضبوطة بؤي مبدأ
تعبٌرها فً األخبلق بؤنها فضٌلة مثلى .إن المرأة على مسافة شاسعة من أن
تجاه الزوج،
َ
س ِلبَت
تكون لادرة على الدفاع عن ذاتها بحرٌة بؤنها هً أٌضا ً جسد وروح .كما و ُه ِ ّمشَت و ُ
منها لواها من لِبَل النسج السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة ،لدرجة باتت تبحث فٌها عن
رجل تتبعه بعبودٌة عمٌاء بكل مافً وسعها .لمد أُلحِ َمت فً حالة أنكى من الموت ذاته.
وبما أن شمٌماتها من بنات جنسها ٌمبعن فً الحالة نفسها ،تكاد تنعدم النساء المادرات على
المطوق للمرأة ٌفرض علٌها
فهمهن ووعدهن بحٌاة إنسانٌة حمة .هذا الوالع الثمافً
ِّ
الرضوخ الدابم ،بحٌث ٌصبح تحطمها وانكسارها أمرا ً أكٌدا ً مهما لاو َمت؛ اللهم إال إذا
فكرت فً االنتحار! ومن بعدها تُسلَن جمٌع األسالٌب األنثوٌة الدنٌبة الرزٌلة ،وتُدخَل تلن
األسالٌب فً كل طرؾ فٌها كإشارة تدل علٌها.
إن األنوثة حما ً أصعب مهنة .فبٌنما تمر فترة العزوبة والعذرٌة كما الطعام الشهً
الممدود على مابدة الذباب الجابعة ،تنتهً فترة األمومة باآلالم األلٌمة التً ال تنضب،
نتٌجة عملٌات الوالدة المتكررة .وتتحول تنشبة كل طفل إلى عذاب جسٌم بحك .عبلوة
على أن آمالها تخٌب وتخبو فً حٌاة ال تَعِد بؤي أمل من أجل ذان الطفل .هكذا تضاؾ
آالم جدٌدة إلى آالمها المتكدسة .لذا ،تتصدر حالة المرأة ومولعها االجتماعً البحة
الممارسات المجحفة وعدٌمة الرحمة فً منطمة الشرق األوسط.
تتحمك عبودٌة الشعوب أوالً فً المرأة .إن المول بؤن والع المرأة ٌحدِّد الوالع
االجتماعً بنسبة كبرى ،هو التراح صابب .تُش ّكِل الذكورة المفرطة واألنوثة المفرطة
ثنابٌة (لرٌناً) جدلٌة فً المجتمع الشرق أوسطً .وما ٌرجع إلى الرجل من هذا النمط من
العبللات ،لٌس سوى خصابص مضادة تتمثل فً الرجولة المهٌمنة الجوفاء .حٌث ٌعكس
الرجل الهٌمنة التً تطبمها السلطة علٌه ،على المرأة ،لتعكسها هً بدورها على األطفال.
بالتالً ،تكتمل فاعلٌة الهٌمنة من األعلى نحو األسفلٌ .سفر مستوى عبودٌة المرأة فً هذه
اآللٌة عن أكثر الظروؾ سلبٌة وسوءاً .أي أنه ِ ّ
ٌطور على الدوام من مستوى عبودٌة
المجتمع .هكذا ٌصبح بإمكان حزام السلطة األعلى توجٌه المجتمع األنثوي المتولد ،بكل
سهولة .أما المرأة ،ورؼم الظلم الماسً المفروض علٌها رؼما ً عن إرادتها؛ فمد تحولت
إلى وسٌلة لتطبٌك الظلم األكبر على المجتمع أٌضاً .جلً كل الجبلء مدى الصعوبة التً
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ٌبللٌها الشرق األوسط من الداخل ،بسبب العبللات المفروضة على المرأة ،بمدر
الصعوبات الناجمة عن العبللات الخارجٌة المفروضة علٌه ،والممحِ مة إٌاه فً االستسبلم
والخنوع.
ً
انطبللا من هذه البواعث ،فإن فرصة أي حركة فً بلوغ المجتمع الجوهري
والحر الراسخ ،تكون محدودة ما لم تعتمد على عملٌة حرٌة المرأة .وعجز التوجهات
المنادٌة ببلوغ السلطة واالشتراكٌة والتحرر الوطنً وؼٌرها أوالً ،عن الوفاء بوعودها
صلة بهذه الحمٌمةٌ .شكل نضال حرٌة المرأة مضمون المساواة
وتحمٌك المراد؛ إنما ٌَ ُمتّ بِ ِ
االجتماعٌة والدٌممراطٌة وحموق اإلنسان العامة ،والتً تتجاوز إلى حد كبٌر إطار
المساواة الجنسٌة.
تتمثل الخطوة األولى الواجب خطوها على درب حرٌة المرأة فً إٌصالها إلى
حالة لوة عملٌاتٌة جوهرٌة ،واالبتعاد عن الموالؾ التملكٌة المفروضة علٌها .فموالؾ
العشك الدارجة كالموضة ،والمشحونة بعواطؾ ال ُملكٌة ،تحمل بٌن ثناٌاها العدٌد من
المخاطر والمهالن .العشك فً المجتمع الذي تشٌع فٌه التمالٌد الهرمٌة والدولتٌة ،هو عبارة
عن أفظع المؽالطات والمخادعات .وهو العامل المإثر فً مواراة الذنوب الممت َرفةٌ .مر
تمدٌر المرأة واحترامها ،ومإازرة حرٌتها أوالً من االعتراؾ بالوالع المعاش ،ومن إبداء
الصدق واألمانة الحمٌمٌٌن فً تجاوزه لصالح الحرٌة .حٌث ال ٌمكن لرجل أن ٌتمتع بمٌم
الحرٌة السلٌمة ،ما دام ٌُ ُحًٌ رجولته المهٌمنة ـ أٌا ً كان اسمها ـ فً المرأة .ولربما كان
تؤمٌن تعزٌز المرأة وتموٌتها من الناحٌة الجسدٌة والروحٌة والذهنٌة ،هو أثمن المحاوالت
والمساعً الثورٌة .أما إٌصال المرأة إلى لوة إعطاء المرار وتحدٌد االختٌار باستمبللٌة
وحرٌة على خلفٌة المٌم االجتماعٌة المتطورة ،ومساهمتها فً ذلن؛ فٌتطلب بسالة حمٌمٌة
فً الحرٌة ،ضمن ثمافة الشرق األوسط التً كانت نواة لوة اإللهة األم فً ولت من
األولات.

 االلتصاد
تتسم مرتبة الظاهرة االلتصادٌة ضمن الوالع الذهنً والسلطوي واالجتماعً العام
السابد بإكمالها للتكامل اإلجتماعً .أما االلتصاد اللٌبرالً ،فبل مكان له بٌن التمالٌد
سٌِّر االلتصاد تماشٌا ً
والحاضر .حٌث ٌمنح إمكانٌة تحول الدولة إلى أكبر دولة احتكارٌة ت ُ َ
مع السلطة السٌاسٌة .وبٌنما ٌُحدِّد االلتصادُ السلطة نسبٌا ً فً الحضارة الؽربٌة ،نرى أن
السلطة هً المحدِّد األصلً فً التصاد الشرق االوسط .أما الموانٌن التً تُعَتبَر خاصة
بااللتصاد ،فتتفعَّل كثٌرا ً فً الثمافة الطبٌعٌة (الجٌوثمافة) للمنطمة .فهنان التصاد العابلة
المنزلً المتبمً من العهد النٌولٌتً من جهة ،والتصاد الدولة من الجهة الثانٌة .أما فٌما
بٌنهما ،فٌتواجد الحِ َرفٌون والتجار التابعون للدولة .ال تجد الطبمة الوسطى فرصتها فً
التؤثٌر على الدولة والسٌاسة إال بحدود ،إعتمادا ً على لوتها االلتصادٌة .ال ٌمكن إدارة
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وتسٌٌر شإون الدولة دون االلتصاد ،باعتباره المنبع الذي ال ؼنى عنه إدارٌاً .لن ٌمل
تؤثٌر الدولة الشرق أوسطٌة على االلتصاد ،إال بإعادة بنابه كلٌا ً حسب النموذج الؽربً.
توضح هذه الحمٌمة الشابعة فً المجال االلتصادي معنى مصطلح "الدولة التجارٌة"
الدارج على مر التارٌخ .أما اندالع العدٌد من الحروب اعتمادا ً على الطرق التجارٌة،
وانهزام العدٌد اآلخر منها بمجرد انمطاع تلن الطرق عنها؛ فهو منوط بالسمات
االلتصادٌة .فبٌنما حممت الدولة الؽربٌة تطورها األصلً باالعتماد على تكدٌس رأس
المال وعلى التصنٌع؛ لامت الدولة الشرلٌة بتحمٌمه عن طرٌك التجارة وعملٌات االستٌبلء
والسمسرة .حٌث تُس ِ ّخر المٌم التً جمعتها فً شإون إدارة الدولة ،عوضا ً عن االعتماد فً
ذلن على التراكم والصناعة .بل حتى إنها ترى كل شًء عابد للمجتمع والوطن ،وكل
الموارد الباطنٌة والظاهرٌة ،واإلنسان ذاته؛ بؤنه ُملن لها ،فتموم ببٌعه سالكة بذلن ألدم
دروب المكر السٌاسً .إنه أشبه بؤسلوب توزٌع الناهب المختلس للصدلات.
بناء على هذه التعارٌؾ؛ الٌمكن تحمٌك التطور االلتصادي فً منطمة الشرق
األوسط ،إال بانهٌار الوضع المابم فً المجتمع .أما اتحاده مع االلتصاد العالمً ،فهو
صعب المنال فً ظل بنٌة الدولة الحالٌة .هذا ومن العسٌر على البنٌة االلتصادٌة للنظام
الوالج فً حالة تامة من األزمة والفوضى ،أن ت َ ُحول دون انهٌار المجتمع المتسارع،
بحالتها الموجودة .تنبع والدة الحاجة لسلون األسالٌب االستبدادٌة األكثر لساوة ،من
ضرورة إٌماؾ هذا االنهٌار الحاصل.
لهذه األسباب بالذات ساند النظام الؽربً االستبدادَ لمدة طوٌلة .نخص بالذكرهنا
مآربه فً أخذ حصة األسد من الؽنى النفطً الموجود ،وفً إعالة الحركات التً
بممدورها مضاٌمة النظام المابم .لكن هذا األسلوب ٌَد ُُّر بالضرر أكثر من الربح فً راهننا.
فبٌنما تإدي فالة الجماهٌر المفرطة إلى انخفاض مستوى الطلب ،تصل بوجود هذا النظام
إلى حالة ٌفمد فٌها معناه .تُوضَّح هذه اآللٌة بكل جبلء من خبلل المجرٌات الحاصلة فً
أطراؾ النظام العرالً .فبٌنما ٌصبح ضبط ومرالبة الجماهٌر التً انخفضت لدرة الطلب
لدٌها أمرا ً صعباً ،تدخل بنٌة الدولة المستبدة فً حال ٍة تشكل فٌها عابما ً جدٌا ً أمام النظام
العالمً .وٌشكل االنحصار من كبل الطرفٌن األرضٌة المادٌة لمشروع الشرق األوسط
الكبٌر المطروح إلى المٌدان.
باختصار ،وصل الوضع الراهن فً الشرق األوسط إلى حالة ال ٌمكنه االستمرار
فٌها .لمد تمكن من إطالة عمره لرنا ً من الزمن ،باالعتماد على سٌاسة التوازنات التً
خلمتها ألمانٌا الفاشٌة وروسٌا السوفٌٌتٌة .أما انهٌار كبل هذٌن النظامٌن ،فمد َحدَّ من نطاق
سٌاسة التوازنات الجدٌدة بدرجة علٌا .أما الثنابٌات من لبٌل أمرٌكا ـ االتحاد األوروبً،
وأمرٌكا ـ الصٌن؛ فهً لن تسمح بؤلعوبة جدٌدة من التوازنات .ولنفس األسباب ال تتسم
مساعً التعاضد األخٌرة التً تتزعمها تركٌا ،بإمكانٌات التطور .حمٌمةُ ،تُش ّكِل أحبلؾ
السلطة التً لم تلتحك بالنظام السابد ضمن مماٌٌس ممبولة ،أخطر ساحات عالمنا الراهن،
بمدر تمٌزها بالحٌوٌة والدٌنامٌكٌة .حٌث وصلت أحبلؾ السلطة ،التً ال تسمح أبدا ً بتحرر
الفرد أو دممرطة المجتمع؛ حدودا ً ال ٌمكن للنظام العالمً الحاكم أن ٌمبلها.
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فرضت أمرٌكا ـ التً تتزعم إمبراطورٌة وحلؾ الفوضى ـ ضربا ً من الحرب
العالمٌة الثالثة ،باحتبللها للعراق وأفؽانستان ،وعلى نحو ٌطابك دخولها فً الحربٌن
العالمٌتٌن .وبٌنما ٌُ َح ّ
ث الناتو على التوجه نحو المنطمة ،ت ُ ْبذَل المساعً من الجهة الممابلة
لتحٌٌد وشل تؤثٌر الموى المهمة كالصٌن والهند وروسٌا ،ولتؤمٌن الحل والخروج من
الفوضى عبر مشروع الشرق األوسط الكبٌر .لكن ـ وبالممابل ـ ثمة حلول دٌممراطٌة حرة
متساوٌة بارزة ٌمكن أن تشكل الخٌارات التً تفضلها الشعوب.
ساطع كلٌا ً أننا نمر بمرحلة فوضى .ولد شهدنا مراحل مشابهة فً الحربٌن
العالمٌتٌن أٌضاً .ولد أدت االتحادات السوفٌٌتٌة فً األولى منها ،وألمانٌا الفاشٌة فً الثانٌة
منها ،إلى تكوٌن أحبلؾ السلطة المختلة أثناء خروجهما من مرحلة الفوضى .أما الدول
المتمخضة من بماٌا اإلمبراطورٌتٌن العظٌمتٌن ـ العثمانٌة واإلٌرانٌة ـ برمتها؛ فكانت
عاجزة عن الجزم بالنظام السوفٌٌتً والنظام الؽربً الكبلسٌكً على السواء .بل تمكنت
من الوصول بوجودها حتى أعوام التسعٌنات باالستفادة ـ فمط ـ من توازنات الموى بٌن
األنظمة الموجودة .ومع اختبلل التوازنات بانهٌار السوفٌٌتات ،زادت أجزاء السلطة من
مهذارٌتها وطٌشها .كان من المحال علٌها االلتراب بهذا النحو من النظام العالمً الجدٌد
الحاكم .لهذا السبب لجؤت أمرٌكا إلى دخول المنطمة باالبتبلؾ .فحالة األزمة والتجزبة
داخل النظام تتسم بكونها فوضى متفشٌة بكل معنى الكلمة فً عموم المنطمة .لذلن ،ال
ٌمكن إهمال أو إؼفال تشبٌهها بالحرب العالمٌة الثالثة ضمن شروطها الخاصة بها .فً
الحمٌمة ،ثمة ابتبلؾ معنً بالحسابات المتبمٌة والعالمة منذ بُعٌَد الحربٌن العالمٌتٌن األولى
والثانٌة .فطر ُح االنظمة االستبدادٌة الجدٌدة إلى المٌدان ،ال ٌتناؼم وال ٌنسجم مع منطك
العولمة .والنظام ُمج َبر على االنفتاح أمام حشود الشعب الؽفٌرة وطلباتها ،ال أمام أحبلؾ
الدول .هذا ما ٌتطلب بدوره أخذ النصٌب الوافً من التعددٌة والتنوع ،ومن الدٌممراطٌة.
هل ٌمكن أن ٌتواجد َ
طور جدٌد فً طور اإلمبرٌالٌة؟ كم هً مدى والعٌة شعار
"اإلمبرٌالٌة الدٌممراطٌة" ( ضمن مماٌٌس النظام السابد)؟ هل ثمة خٌارات أخرى؟ ماذا
علٌنا أن نفهم من مصطل َحً"اإلسبلم المعتدل" و"أنموذج تركٌا"؟ كم باإلمكان أللمة
ومبلءمة النماذج الؽربٌة الدٌممراطٌة؟
ممابل ذلن؛ ماذا تعنً العولمة االجتماعٌة الدٌممراطٌة بالنسبة للمنطمة ،بعد أن
باشرت بإصدار صوتها والجهر به ـ ولو بشكل هزٌل ـ مع اجتماعات بروتو آلبلؼرا؟ هل
ٌمكن التخطٌط لفٌدرالٌة الشرق األوسط الدٌممراطً على شكل ٌوتوبٌا والعٌة؟ أبممدور
الفٌدرالٌة العرالٌة الدٌممراطٌة أن تكون أنموذجا ً مصؽرا ً لهذا االتجاه؟ من هنا ،ثمة الكثٌر
من األعمال التً تمع على كاهل علم االجتماع واألخبلق فً هذه المراحل من التارٌخ.
حٌث ٌتمٌز علم االجتماع الخارج عن دابرة احتكار "السلطة ـ المعرفة" ،والمتجاسر على
تكوٌن علمه الذاتً الخاص به؛ بؤهمٌة مصٌرٌة من أجل صٌاؼة الحلول المثمرة فً
الخروج من الفوضى .أي ثمة حاجة ماسة لتكوٌن وبناء علم اجتماع جدٌد أوالً ،بؽرض
بناء مجتمع أٌكولوجً ،أكثر دٌممراطٌة ،وٌتمٌز بسٌادة الحرٌة الجنسٌة فٌه .ما نسعى
للمٌام به هنا هو رسم مخطط لهذا العمل النبٌل والباعث على الحماس والنشوة.
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 – 2إذا كنا سن َم ٌِّم تارٌخ  11أٌلول  2111بؤنه حما ً نمطة انعطاؾ مهمة ،فعلٌنا
س ِ ّمها بحرب ما
إذن أن نراها كمرحلة استراتٌجٌة للحرب المبتدبة بعد الحرب الباردة (لنُ َ
بعد الحداثة) ،ال أن نراها كبداٌة للحرب العالمٌة الثالثة .كم لعبت المإامرة دورها فً
ذلن؟ هل كانت استفزازا ً أو إثارة من لِبَل النظام العالمً؟ٌ .بمى الجواب عن كافة هذه
التساإالت المطروحة مجرد تفصٌل ،إزاء المستجدات الموضوعٌة .فمد َو َجد العدٌد العدٌد
من المفكرٌن والموى البٌبٌة والسٌاسٌة ،أن االنطبللة األمرٌكٌة ال معنى لها ،وأنها منافٌة
للمانون الدولً واألخبلق .وأعربوا عن ردود فعلهم وسخطهم .ورؼم كل العرالٌل
المزروعة ،إال إن الموة اآلمرة للنظام لامت بحملتها على الصعٌد االستراتٌجً.
كل التحلٌبلت التارٌخٌة واالجتماعٌة التً لدمناها حتى اآلن ،تنظر بعٌن والعٌة
إلى التحرن األمرٌكً كإمبراطورٌة فً خضم الفوضى .ورإٌتها بؤنها منافٌةً لؤلخبلق
والمانون ال تعٌك كونها والعٌة .تساور الرٌبة والمخاوؾ العمٌمة العدٌد من الدول المومٌة
فً هذه المرحلة ،وعلى رأسها الدول المومٌة الدٌممراطٌة الجمهورٌاتٌة فً االتحاد
األوروبً .لد تكون ُمحِ مَّة فً مخاوفها تلن ،ولكنها لٌست والعٌة ،حٌث تستمر عولمة
األنظمة وتحولها إلى إمبراطورٌات منذ أٌام الدولة األكادٌة فً عهد سارؼون .هل ٌمكن
االستؽراب من استمرار وجود اإلمبراطورٌات العالمٌة المتواصلة منذ ذان الولت بإضافة
المبات من الحلمات الجدٌدة إلٌها ،والممدَّمة أخٌرا ً من لِبَل إنكلترا والسوفٌٌتات إلى أمرٌكا ـ
دون أي صراع ٌذكر – لتستفرد بها لوحدها؟ بالممدور النماش حول مدى عمك األزمة
التً تمر بها الحملة العالمٌة الثالثة الكبرى للرأسمالٌة .وباإلمكان سرد مزاٌا الفوضى
السابدة فٌها .تإكد كل هذه الولابع مدى صحة احتٌاج الطراز اإلمبراطوري المرحلً
إلدارة معٌنة .حٌث ٌُن ََّوه بكل إصرار إلى أن الدول ال تعرؾ الفراغ ،وأن السٌاسة ال
تستسٌػ الفراغ فً كل مكان تسود فٌه الحضرنة (التحول إلى حضارة) .إذن ،والحال هذه،
ال مناص من مواصلة أمرٌكا للتوسع واالنتشار ،انطبللا ً من دواعً النظام المابم ،بعد أن
استحوذت على الثورة العلمٌة والتمنٌة مإخراً ،وفرضت رٌادتها فً هذا المجال ،وبعد أن
كونت لدٌها لوة عسكرٌة والتصادٌة عمبللة .األمر كذلن كضرورة من ضرورات طبٌعة
َّ
السٌاسة والدولة .ولول ذلن ال ٌعنً المول بؤحمٌتها.
كما أن المول بؤن عهد الدولة المومٌة لد مضى ،ال ٌفٌد بالمصادلة على اإلمبرٌالٌة
العالمٌة .فؽالبا ً ما نظر االلتصاد العالمً إلى هذا النمط من الوالع العسكري والسٌاسً بؤنه
عمٌم ومكبِّل لؤلرجل .والدولة المومٌة لٌست بدولة مستملة كلٌاً ،على حد الزعم الموموي.
بٌد أنه ال وجود لمصطلح "االستمبلل التام" فً أي ظاهرة من عالم الظواهر .فالبماء ضمن
الروابط تصنٌؾ كونً .وال وجود ألي مادة أو ذات ال تكون ضمن تبعٌة متبادلة .أما
فَت َشٌة استمبللٌة الدولة المومٌة ،فهً من ٌوتوبٌات البورجوازٌة الصؽٌرة .فبل استمبلل
الدول ،وال استمبلل الشعوب ظاهرة متحممة .بل ثمة تبعٌة كل واحد لآلخر ضمن خواص
متؽاٌرة .وما االتجاه اإلمبراطوري الذي تفرضه أمرٌكا سوى ضرب من التبعٌة بؤكثر
أشكلها مرونة ورخاوة .حٌث ال ٌعمل أساسا ً باألسالٌب العتٌمة التً عفا علٌها الزمن،
كاالستعمار الفظ والمسح اإلثنً والتعصب الدٌنً .بل وحتى إنه ٌجرب أشكال تبعٌ ِة ما
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بعد الحداثة فً استعماره الحدٌث .بٌد أن عددا ً ؼفٌرا ً من الدول المومٌة ترى فً التبعٌة
إلى أمرٌكا بمثابة جابزة لها ،انطبللا ً من بناها اإلدارٌة.
ال تتم إزالة الدولة المومٌة من المٌدان .ولكن ال ٌُس َمح لها أٌضا ً بحركاتها
المهذارة ،مثلما كانت علٌه فً السابك .أي ال مهرب من إعادة َمولَعَة الدول المومٌة فً
مرحلة العولمة الجدٌدة .تستمر هذه المرحلة بدءا ً من االتحاد األوروبً إلى الصٌن ،ال
بؽرض شن حرب جدٌدة ،بل بهدؾ إنهاء الحرب المندلعة والمستمرة ،أو إسماطها إلى
مستوى معجزات رابحة ومفٌدة للنظام المابمٌ .موم النظام بتوجٌه إدارة الفوضى عبر
األسالٌب االلتصادٌة أو السبل العسكرٌة ،حسبما تتطلبه الحاجة .وذلن إما بالحفاظ على
وضعها الموجود وإعالة تمهمرها ،أو بتوجهه نحو إعادة بنابها بشكل أكثر إثماراً .كما
ٌسعى إلى تحمٌك مخططاته البدٌلة عبر صٌاؼة حلول وطٌدة خارج نطاق الفوضى.
إذن ،كٌؾ ٌمكننا التنبإ مسبما ً بالمستجدات المحتملة ضمن هذا اإلطار ،لدى تمربنا
من والع الشرق األوسط؟
ٌجب اإلدران ٌمٌنا ً أن أمرٌكا تُسنِدُ وجهة نظرها إلى العالَم الظاهراتً إلى الثورة
العلمٌة وطرازها التفسٌري للوالع الدٌنً والفلسفً .كما أنها ِ ّ
تطور من نماذجها ومشارٌعها
على الدوام ،بإدراجها اآلالؾ من اآلراء واألفكار ( *)thing _thangحٌز التنفٌذ،
وبمرالبتها الدابمة للمعطٌات ،ولٌامها بالترتٌبات واإلجراءات ،دون الولوع فً الدوؼمابٌة
كثٌراً .هذا وتسعى إلضفاء المعانً علٌها بالعثور على الممومات التارٌخٌة لنماذجها ،دون
ؼض الطرؾ عن سٌاق التطور التارٌخً .كل ذلن ٌزودها بفرصة بلوغ مفهوم مرن
ومتعدد الخٌارات فً مشارٌعها تلن.
عبلوة على أنها تعمل أساسا ً بمشروع الشرق األوسط الكبٌر ـ حسب التعبٌر
الراهن ـ منذ بُعٌَد عام 1991وفك مضمون ٌموم بتحلٌل الماضً المرٌب ،وٌسعى إلى
تحلٌل المشاكل الحالٌة .حٌث ترى أن النظام الذي أنشؤته فرنسا وإنكلترا بعد الحرب
العالمٌة األولى ،خاطا ونالص .كما ترى أخطاءها فً ممارساتها التً طبمتها بعد الحرب
العالمٌة الثانٌة ،والتً عززت من االستبدادٌة بذرٌعة ترسٌخ األمن واالستمرار؛ فتمترب
منها بانتماد للذات .وهً مدركة أٌضا ً ألضرار ومخاطر ال َع َوز والفالة المفرطة لشعوب
المنطمة ،بالنسبة لنظامها .لهذا الؽرض فهً تود تؤمٌن التطور االلتصادي والحرٌات
الفردٌة والدممرطة واألمن ،بشكل متداخل .بالتالً ،فهً ترؼب – عبر هذا األنموذج –
فً حل المشاكل المزمنة لكل من العرب – فلسطٌن ،والكرد – العرب ،والترن – إٌران
من ناحٌة ،وفً حل وتفكٌن النسٌج االجتماعً المنبثك من االستبدادٌة من الناحٌة
األ خرى؛ لتعٌك بذلن حدوث انفجارات جدٌدة .أي ،ثمة فً المٌدان ضرب من ضروب
مخطط مارشال األوروبً والٌابانً الجدٌد ،والمإللَم حسب شروط المنطمة .إذا كانت
المنطمة مهمة بالنسبة للنظام المابم – وهً كذلن فعبلً – وإذا كانت تمر بمرحلة مشابهة
للفوضى؛ فإن فكرة صٌاؼة مخطط معتمد على هذه األهداؾ ،ضرورٌة ووالعٌة فً آن
معاً .بل ولد بمٌت متؤخرة فً ذلن .كل الخطوات المخطوة من لِبَل النظام تتحول تدرٌجٌا ً
إلى محور للمخطط .هكذا تتكاثؾ محاوالت ومساعً المشروع.
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لكن المشمة الكبرى المنتصبة أمام ذان المشروع هً حالة الشرق األوسط
المختلفة كثٌرا ً عن كونها ٌابان أو أوروبا منهارة ومتحطمة .حٌث لم ٌشهد الشرق األوسط
طرح الدممرطة بعد فً جدول أعماله .لذا ،ال
مرحلة التنوٌر ،وال الثورة الصناعٌة .ولم ت ُ َ
ٌمكن المٌام بتحدٌث من الطراز األوروبً أو الٌابانً ،دون دن دعابم النظم السٌاسٌة
االستبدادٌة ذات النسٌج المذهبً واإلثنً المشحون بالموموٌة والدٌانوٌة التً تذهب أبعد
من إطار الفاشٌة .فالنظم الدارجة حالٌا ً ال تسفر سوى عن األزمات الدابمة .وأحبلؾ الدول
المحلٌة الم ّكارة الخبٌثة ،إنما هً ماهرة وخبٌرة بشؤن صون وجودها ،أٌا ً كان الثمن .أما
البارزون تحت اسم "معارضة النظام" ،فلٌسوا سوى ّ
مطاطا ً احتٌاطٌا ً لبلستبدادٌة عٌنها.
وهدفهم األولً هو الدفاع عن الدولة وحماٌتها .إذن ،فحٌثٌات مفهوم الدولة اإلله ألوى مما
ٌُ َ
ظن فً رسوخها .إن الدولة الحالٌة فارؼة الفحوى ،وال تمتلن أٌة فاعلٌة تارٌخٌة .إنها
األلوى بٌن الجماعات الموجودة .وهً تتمخض عن األفراد ،مثلما ٌتمخض األفراد عنها.
وأكثر المعارضات ادعا ًء للثورٌة ،ال ت َسوق إلى هدؾ أبعد من التفكٌر فً كٌفٌة بلوؼها
إلى إدارة حسنة للدولة.
من جانب آخر ،تكشؾ المنطمة عن سمات فٌدرالٌة على الصعٌد التارٌخً.
بالتالً ،فهً ال تطٌك تحمل العشرات من الدول المومٌة .فحتى العدد الحالً للدول
الموجودة ال ٌفرز سوى العمم .هكذا تدخل المذاهب والبنى اإلثنٌة والطرابك الدٌنٌة
وؼٌرها من الجماعات وأشكال المجموعات ،فً مرحلة تؽذٌة متبادلة لبعضها البعض،
بربطها الدولة بذاتها .والعمم ٌكمن فً هذا الكٌان بالذات .وهو عٌنه الكٌان الذي طالما
ؼذته الدول الؽربٌة .إذا كان المشروع ٌرمً إلى الحظً بالنتابج المرتمبة سلفاً ،فمن
الضروري وضع هذه األنظمة جانبا ً لبل كل شًء.
تواجه أمرٌكا ورطة ومؤزلا ً حمٌمٌاً ،بكل ما للكلمة من معنى .فمد خطت خطوة بعد
حادثة 11أٌلول ،بحٌث لد تعزز نتابج أشد وطؤة مما أسفر عنه دخولها للحربٌن العالمٌتٌن.
لم تكن النتابج المتمخضة عن الحرب العالمٌة األولى عمٌمة كثٌراً ،ولم تبلػ أبعادا ً تإثر
فً مصٌر النظام .بل كانت كشفت النماب عن أهمٌة أمرٌكا .حٌث ،وحتى لو كانت ه ُِزمت
فً الحرب ،لكان بممدورها حٌنبذ االنسحاب إلى لارتها ومواصلة وجودها فٌها بكل
سهولة .كما استطاعت تطوٌك النظام السوفٌٌتً بُ َعٌد الحرب العالمٌة الثانٌة ،وحافظت
على لوتها وعززتها أكثر ،رؼم خسرانها لبعض الموالع والخنادق الحربٌة .فً كلتا
الحالتٌن أٌضا ً كانت تنشؽل ببنى الدولة األكثر حداثة ،والتً كانت تتشاطر نفس الثمافة
المسٌحٌة .بالتالً ،فمد كانت المإثرات المع ِ ّممة لصراع الحضارات محدودة .ولو أن
مإثرات الفوضى بدأت بالظهور فً تلن األولات ،إال إنها لم تكن بؤبعاد مهدِّدة للنظام.
أما فً الشرق األوسط ،فبل ٌمكننا العثور على عوامل محاكٌة أو متماشٌة مع هذه
النتابج .فإما أن تضع نصب عٌنٌها محاربة نظام مستبد ومتزمت منذ أعوام  ،1251وإال،
فعلٌها االنسحاب .فالحروب من لبٌل ما حدث فً أفؽانستان والعراق ؼٌر كافٌة .وكل
خطوة ستُخطى ،لن تعنً سوى الفشل الذرٌع ،إن لم تتحطم أحبلؾ السلطة فً المنطمة.
أما تكتٌكات االستناد إلى دولة مستبدة فً حل وتفكٌن دولة أخرى ،فهً بعٌدة كلٌا ً عن
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اإلثمار .فثمافة الشرق األوسط خبٌرة فً إفراز االستبدادٌة فً مثل هذه الحاالت .وفً
حال هدفت أمرٌكا إلى تحطٌمها جمٌعاً ،ستتولد عندبذ مشكلة مرالبة حشود الشعب
وضبطها .فً الحمٌمة ،فالورطة والمؤزق العرالً ملًء بالدروس والعظات ،من ناحٌة ما
سٌجري الحماً ،بمدر المجرٌات الحاصلة حالٌاً .لمد لمً النظام المسانَدة والدعم مدة طوٌلة.
والمحصلة كانت مشاكل أشد وطؤة .لمد دُ ًّكت دعابمه .لكن ،ثمة أحبلؾ سلطة وأوساط
َّ
المحطمة .أما تخطً هذه األوساط الثمافٌة عبر
ثمافٌة لادرة على تؽذٌة بنى مشابهة للسابمة
الفردٌة الؽربٌة ،فهو احتمال عسٌر .فً حٌن أن تشتٌت وتجزبة أحبلؾ السلطةٌ ،عنً
المٌام بحملة ثورٌة حمٌمٌة .هكذا هو دٌالٌكتٌن المؤزق.
بالتالً ،فتَدَ ُّخل هٌبة األمم المتحدة وحلؾ الناتو فً األمر ضرورة ال بد منها .لكن
هذا التدخل ال ٌمكن أن ٌكون سطحٌاً ،كما حصل فً أفؽانستان والصومال .بل إن
الظروؾ تستدعً كونه دابمٌا ً وشمولٌاً .حٌث تنكشؾ أهمٌة حل مشكلة الشرق األوسط
انهٌار ،تتضمن مشمات ومصاعب تضاهً ما كانت علٌه فً
حدٌثاً .وستتم مواجهة مشاكل
ٍ
النظام السوفٌٌتً أضعافا ً مضاعفة .ال تشبه النتابج التً ستتولد من تحطٌم بنى الذهنٌة
والسلطة المتزمنة دابما ً على مر ثمانٌة لرون بحالها ،ما حدث فً أي بمعة أو منطمة من
العالم .وستستمر العبللات التً ستتحرر على مستوى الفرد والمبٌلة والجماعة ،لتنتصب
فً الوسط بحالة أشبه باللؽم المولوت .بؤي ثورة ذهنٌة والتصادٌة ستتمزق هذه األحبلؾ
االستبدادٌة الصؽٌرة ،لتنشؤ البنى الذهنٌة وااللتصادٌة الجدٌدة عوضا ً عنها؟ كٌؾ ،وبماذا
سٌتم تخطً الفوارق الجذرٌة بٌن ك ٍل من الفرد األوروبً المستند إلى تمالٌد جذرٌة فً
المعرؾ سابماً؟ رؼم عدم وجود بُعد
النهضة واإلصبلح والتنوٌر ،والفرد الشرق أوسطً
َّ
كبٌر بٌن ثمافة أوروبا الشرلٌة والبنٌة الثمافٌة العامة ألوروبا ،فإن األولى فلحت حدٌثا َ فً
ولوج العبور من نظام تحدٌثً للؽاٌة – من لبٌل االشتراكٌة المشٌدة – إلى النظام
اللٌبرالً ،وذلن بعد مرورها بمتؽٌرات دامت ربع لرن بحاله .ثمة حل كامن داخل النظام
ذاته .أما بلوغ االنهٌار الحاصل فً الشرق األوسط للحلول المرتمبة من داخل النظام ذاته،
فهو ادعاء لابل للنماش والجدل بكثرة .جلً جبلء النهار أنه ٌنتظره مستمبل ملًء
بالمشاكل.
أما فشل االبتبلؾ بزعامة أمرٌكا ،فسٌفضً إلى مشاكل أكثر استراتٌجٌة ،بحٌث
س ِ ّرع من مرحلة تمهمر واندحار اإلمبراطورٌة.
تكون ضربة عالمٌة بالنسبة ألمرٌكا ،ت ُ َ
وأمرٌكا التً ستخسر فً الشرق األوسط ،ستدخل مرحلة الخسران الكبٌر فً كافة
المارات اآلسٌوٌة واألوروبٌة واألفرٌمٌة أٌضاً .ولن تستطٌع ولتبذ ضبط كل من أمرٌكا
الجنوبٌة والمكسٌن وكندا ،مثلما كانت تفعل سابماً؛ لتمع فً حالة أشبه بكونها روسٌا
عها فً هذه الحالة ضمن توازنات الموى الموجودة ،أمر
الثانٌة .لكن لبول أمرٌكا ولو َ
مناؾٍ لوالع السلطة .بالتالً ،ال بد من سلونٍ استراتٌجً تتبعه .فهً مرؼمة على البماء
والحظً ببعض النتابج الحبلَّلة ،مهما كلَّفها ذلن ،ومهما واجهت فً سبٌله اعتراضات
على الصعٌد العالمً.
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إذا ما لمنا بترتٌب المشاكل المصٌرة والمتوسطة والطوٌلة األمد التً نُ َخ ّمِن
ظهورها أمام النظام الرأسمالً الؽربً الذي سٌُج َبر على حلها؛ فسنجد أنه هنان مشكلتا
ُ
عم بتؤسٌس الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة ،وٌُفَ َّكر
أفؽانستان والعراق على المدى المصٌر.
حٌث ٌز َ
ُ
فٌهما كبلدٌَن لؤلنموذج الجدٌد فً المنطمة .ت َمت َِرح مخططات الدستور المعَدّ لها على الورق
النظام الفٌدرالً الدٌممراطً .جلً أنه ت ََوجُّه عازم ٌحتوي على التحدٌث .والكل ٌنتظر
َ
بكل فضول تحدٌد المسار الذي سٌسلكه التنفٌذ العملً .فتَعَ ُّرؾ الثمافات المحتوٌة فً
طٌاتها أعدادا ً كثٌرة من المجموعات اإلثنٌة والدٌنٌة على الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة؛ ٌُ َعد
تحوالً حضارٌا ً عظٌماً .سٌخلك الشرق األوسط بذلن تؤثٌرات أشبه بتلن التً تمخضت من
الثورتٌن الفرنسٌة والروسٌة .فترمٌم األنظمة االستبدادٌة المدٌمة احتمال ضعٌؾ جداً .فً
حٌن أن الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة كٌان ٌصعب تسٌٌره حما ً ضمن شروط إمبراطورٌة
ستُروده؟ فالموى المنادٌة بالسلطة ،والمتسمة
الفوضى .أٌن ٌمكن العثور على الموى التً َ
باالستبدادٌة بمدر األنظمة الماضٌة كؤلل تمدٌر؛ بعٌدة كل البعد عن الصٌاؼات الذهنٌة
والسٌاسٌة التً تخولها للسمو بمٌزاتها اإلثنٌة والمذهبٌة إلى مستوى تركٌبة جدٌدة إٌجابٌة.
أما الفرد الحر واللٌبرالً ،فلم ٌمطع سوى مسافة محدودة على مسار التطور .والمثالٌون
الدٌممراطٌون واالشتراكٌون نادرون لدرجة العدم .والمدماء منهم من الضحالة والجدب
بدرج ٍة ٌعجزون فٌها حتى على حمل أنفسهم .تتوجه الثمة باألؼلب نحو هٌبة األمم المتحدة،
الناتو ،االتحاد األوروبً ،ونحو لوى االبتبلؾ .فً حٌن أن الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة لبنٌة
تابعة للخارج على الدوام ،ستكون موضوع جدل دابم.
وعلى المدى الطوٌل ،تبرز أمامنا أهم المشاكل متجسدة فً العبللات المابمة بٌن
كل من العرب ـ إسرابٌل ،والكرد ـ العرب ،والكرد ـ إٌران ،والكرد ـ تركٌا .ال شن فً أن
المساعً الخاصة الجدٌدة لكل من هٌبة األمم المتحدة والناتو ولوى االبتبلؾ واالتحاد
األوروبً ،ستكون ذات تؤثٌر فً التسرٌع من وتٌرة حل هذه المشاكل المتطورة على
أساس تارٌخً .لكنهما مشكلتان مستعصٌتان وعسٌرتان .وبمدر سباتهما فً أؼوار
الحضارة ،فهما مشحونتان بالتنالضات واالضطرابات والحزازٌات فً عبللاتهما مع
الحداثة.
ٌرتبط حل المشكلة العربٌة ـ اإلسرابٌلٌة بنسبة كبٌرة بتعزٌز واستتباب األمن
والسبلم والدممرطة فً المنطمة .والمول بحل المضٌة الفلسطٌنٌة ـ اإلسرابٌلٌة أوالًٌ ،حمل
بٌن طٌاته ـ وعلى عكس ما ٌُ َ
ظن ـ مخاطر تؤجٌلها خمسٌن عاما ً أُخَر .حٌث تتوارى الدول
ستسرع دممرطتها من إعداد
العربٌة ومجتمعاتها التً لم تتدممرط بعد فً أرضٌة المشكلة.
ِّ
شروط السبلم للمضٌة الفلسطٌنٌة ـ اإلسرابٌلٌة .وفً حالة العكس ،فسٌُزٌد الصراعُ
الفلسطٌنً ـ اإلسرابٌلً من تعزٌز الذهنٌةَ والبنى المتزمتة ـ البعٌدة عن التطور
الدٌممراطً والحر والمتساوي ـ فً كل من المجتمع العربً والدول العربٌة؛ تماما ً مثلما
َّ
عززها حتى ٌومنا الراهن.
ً
ً
أما المضٌة الكردٌة ،فهً أكثر تعمٌدا وتنوعا فً اتجاهاتها .حٌث لها مشاكل
ؼابرة مع بنى المجتمعات والدول العربٌة واإلٌرانٌة والتركٌة ،ألنه ال ٌُس َمح لها حتى
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باالنتفاع من أبسط الحموق المدنٌة .أما الحموق السٌاسٌة وااللتصادٌة ،فبل ت ً َ
طرح أصبلً فً
جدول األعمال .من جهة أخرى ،ثمة مجزرة ثمافٌة ُمعاشة .لد تسفر الفروضات األمرٌكٌة
األخٌرة عن بعض التحركات والتملمبلت البسٌطة ،أو تولِّد بضعة انفتاحات محدودة
للؽاٌة .نخص بالذكر هنا فٌدرالٌة كردستان العراق ،المنفتحة للتحرٌض واإلثارة .إذ ٌُنت َ َ
ظر
استثارات أكثر بتؤثٌر من هٌبة األمم المتحدة والناتو ولوى االبتبلؾ .فالوضع الكردي
الراهن ٌكافا التحرٌض إلثارة تمردات جدٌدة .وإذا لم ت ُ ْبدَ الموالؾ المتبعة بطراز حل
لابل للدٌمومة ،دٌممراطً وذي معنى؛ فمن الوارد ت َح ُّول المنطمة إلى جؽرافٌا دموٌة،
تترن فً حِ دّتها الصراع اإلسرابٌلً ـ الفلسطٌنً فً الوراء ،لتضاهٌه بؤضعاؾ مضاعفة.
ستُزٌد االشتباكاتُ التً ستندلع فً الجؽرافٌا الوعرة والشاهمة ،مع الجماهٌر الكردٌة التً
تتراوح بٌن أربعٌن وخمسٌن ملٌون نسمة؛ من ثمل المشاكل فً المنطمة أكثر فؤكثر،
وستُمحِ م المنطمة فً حال منفتحة لجمٌع أنواع المستجدات المحتملة.
ال ٌمكن ترسٌخ الحلول الجذرٌة الطوٌلة األمد ،إال بتعزٌز وتحمٌك حموق اإلنسان
والدممرطة والتنمٌة االلتصادٌة داخل المجتمعات والدول اإلٌرانٌة والعربٌة والباكستانٌة
والجمهورٌات التركٌة .لكن التز ُّمت الموجود فً بنى تلن المجتمعات والدول ،وكذلن
األحبلؾ المنفعٌة الوطٌدة؛ سوؾ تماوم إلى ألصى حدْ .
وإن أمكن الوصول إلى الشعب
وطرح البدابل الحبلّلة ،ولم ٌُنمِص النظام المهٌمن من همته الممعٌة رؼم ذلن؛ فلن ٌتحمك
التحول داخل النظام إال بحدود ضٌمة.
من البلزم وجود الموة العسكرٌة وااللتصادٌة بممدار هابل ضمن المراحل الثبلث.
فإمكانٌة تنفٌذ مشروع الشرق األوسط ستستلزم على الدوام حصول التمشٌطات العسكرٌة
وااللتصادٌة .إلى جانب ذلن ،تتمٌز تنشبة األفراد اللٌبرالٌٌن وحرٌة المرأة – التً طالما
ٌتم التنوٌه إلٌها – بؤهمٌة حٌاتٌة ال ؼنى عنهاْ .
فإن لم تستٌمظ المرأة ،ولم تشهد حرٌتها
ولو بالحدود األصؽرٌة؛ َّ
فإن كل المساعً األخرى محكوم علٌها بالعمم الوخٌم .هذا ومن
المحال تحمٌك تحرر كافة الشرابح االجتماعٌة – وفً ممدمتها المرأة – ما لم تترسخ
الحرٌة الفردٌة فً العموم ،دون التمٌٌز بٌن كبل الجنسٌن.
خبلصةً ،باإلمكان رسم ثبلثة سٌنارٌوهات فً موضوع النفاذ من فوضى الشرق
األوسط:
أولها :ستسعى بلدان المنطمة المتكونة فٌما بعد الحربٌن العالمٌتٌن ،وكذلن
العاملون على حماٌة الوضع المدٌم المابم؛ لئلصرار على أنموذج الدولة المومٌة ،على
الصعٌدٌن السٌاسً وااللتصادي .لكن هذا األنموذج سٌَعسُر علٌه – حما ً – السٌر وفك
حالته المدٌمة ،بسبب بطبلن مفعول التوازن السوفٌٌتً – األمرٌكً وخلله ،وبسبب
التحامل األمرٌكً على المنطمة بطرازه اإلمبراطوري .إذاً ،ال مفر من التحول االلتصادي
والسٌاسً والثمافً .فالبنى الدولتٌة والموموٌة والدٌنٌة ،االلتصادٌة منها والسٌاسٌة،
والمتبمٌة جمٌعها من الماضً العتٌك؛ تشكل حجر عثرة من جمٌع النواحً ،إزاء حملة
العولمة الجدٌدة .من المنت َ َ
ظر التحاق الرأسمالٌة المللٌة بالنظام مجدداً ،بسبب مرور
عصرها علٌها منذ أمد بعٌد من جهة ،وبسبب ضٌك الخناق بدرجة ملحوظة على
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إمكانٌاتها فً تسٌٌر سٌاساتها التوازنٌة المتبعة فً المرن العشرٌن من الجهة األخرى .ما
ستسعى للمٌام به هو مجرد االلتحاق بالنظام بزٌادة أسعارها للٌبلً .وستعمل على تؤمٌن ذلن
عبر أسالٌب الدعاٌات اإلعبلمٌة التً ٌمكن استساؼتها بٌن صفوؾ الماعدة الجماهٌرٌة؛
وذلن بتممص المظاهر الموموٌة والمحافظٌة واالجتماعٌة .أما هذه المحاوالت – التً
ٌصعب علٌنا نعتها بالتطور – الضحلة والسطحٌة والعمٌمة المعاشة حالٌا ً بكثافة بارزة؛
ًِ لتصوٌرها بؤنها
فهً مجرد أسلوب دٌماؼوجً مخادع بكل معنى الكلمة ،مهما ُ
سع َ
سٌاسة .ما تسعى هذه المجموعات المنفعٌة التملٌدٌة الدولتٌة (سواء كانت جمهورٌاتٌة أم
َملَكٌة ،فهذا لٌس مهماً) والدٌنٌة والمذهبٌة إلى إنماذه؛ إنما هو السمسرة االلتصادٌة
والسٌاسٌة.
من ؼٌر الوارد أن تسٌر البإر الرأسمالٌة (أمرٌكا ،االتحاد األوروبً ،الٌابان،
وحتى الصٌن أٌضاً) التً تتزعم الدعاٌة والعزم على إعادة بناء النظام وفك معاٌٌر عصر
المعرفة والمعلوماتٌة؛ مع هذه البنى السمسارٌة االلتصادٌة والسٌاسٌة .بل علٌها اإلدران
ٌمٌنا ً أن الرأسمالٌة الكومبرادورٌة الكبلسٌكٌة لد عفا علٌها الزمن .نخص بالذكر هنا مدى
المشمات التً ستزداد أمام كل من تركٌا ،مصر ،باكستان ،وإٌران ،والتً تسعى جمٌعها
للحفاظ على الوضع الراهن؛ ومدى صعوبة صمودها تجاه تحامبلت النظام المتكاثفة على
المنطمة .حٌث أن شروط وظروؾ إمكانٌة استمرارها فً وجودها بالتحالفات الجدٌدة،
سواء فٌما بٌنها أو مع الخارج؛ لٌست كما كانت علٌه سابماً .ولن ٌكون منطمٌا ً تخمٌن
وجود خٌارات أمامها ،عدا االلتحاق مجددا ً بالنظام تحت ظل الزعامة األمرٌكٌة ،وضمن
إطار المشروع الكبٌر؛ ولو بدالل وؼنج.
السٌنارٌو الثانً هو عملٌة إعادة البناء فً ظل الوزن األمرٌكً .حٌث ٌ َّ
ُخطط
لممارسة أشبه بما لامت به كل من إنكلترا وفرنسا بُ َعٌد الحرب العالمٌة األولىٌ .مكن
التفكٌر به كوضع وسطً كابن بٌن الدولة المومٌة واالستعمار الحدٌث .سٌرجح احتمال
تحمٌك هذا السٌنارٌو الثانً عملٌاً ،فً حال استمرت أمرٌكا فً إصرارها على المنطمة،
وأبرزت الوضع الراهن فً المنطمة كهدؾ للناتو المتسع نطالا ً والتابع لها بشكل أكبر؛
وفً حال إدراج هٌبة األمم المتحدة أٌضا ً فً ذلن .وإذا ما حاولنا إعطاء مثال شبٌه؛
فٌمكننا اإلشارة إلى إعادة بناء أوروبا والٌابان ضمن إطار مشروع مارشال ،بعد الحرب
العالمٌة الثانٌة .بممدورنا إضافة بلدان الجوار أٌضا ً إلٌها ،كالمكسٌن وكندا .لكن ،ساطع
سطوع الشمس أن البنٌة الموجودة فً الشرق األوسط تستدعً تطوٌرها بشكل مؽاٌر
تماما ً لتلن األمثلة الماضٌة .بالتالً ،بات ضرورٌا ً جدا ً على كافة الدول التً نسمٌها
بالعربٌة (وفً ممدمتها مصر) باإلضافة إلى الدول التركٌة (بما فٌها تركٌا) وإٌران
وأفؽانستان وباكستان أٌضاً؛ أن تعً دروسها جٌدا ً فً عملٌة إعادة البناء ،باعتبار أنه من
المحال استمرارها بطرازها المدٌم.
ٌتمثل المنطك األولً لعملٌة إعادة البناء تلن فً التوجه نحو اللٌبرالٌة فً المٌدان
االلتصادي ،والتحرر (خاصة لدى المرأة) فً المٌدان االجتماعً ،والدممرطة
(الدٌممراطٌة البورجوازٌة) فً المٌدان السٌاسً ضمن إطار النظام المابم .سوؾ تصر
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أمرٌكا على تحمٌك هذه البلدان تحوالتها المصٌرة والمتوسطة والطوٌلة المدى ،بكسبها
مإازرة أوروبا والٌابان ،وبتؤمٌن مشروعٌتها عبر هٌبة األمم المتحدة ،وبإشهارها عصا
الناتو الجدٌدة إن تطلب األمر .وستجذب كل من ٌزرع العرالٌل أمامها إلى النمطة
المطلوبة ،بلجوبها إلى كافة الخٌارات التً بحوزتها ،العسكرٌة منها والسٌاسٌة
والدٌبلوماسٌة وااللتصادٌة (صندوق النمد الدولً  ،IMFوالبنن الدولً) .وإلى جانب عدم
إطراء تعدٌبلت جدٌة على الحدود السٌاسٌة الراهنة فً هذا السٌنارٌو ،إال إنه سٌتم تفضٌل
بنٌة سٌاسٌة أكثر مرونة ودٌممراطٌة من البنٌة المركزٌة البٌرولراطٌة (مثلما شوهد فً
كل من أفؽانستان والعراق ،بل وحتى جورجٌا ودول البلمان)؛ بحٌث تترسخ فٌها اإلدارات
المحلٌة ،وتبلػ مستوى الفٌدرالٌة.
ومن الناحٌة االلتصادٌة ،ستولى األولوٌة لبنٌة التصادٌة معتمدة على المطاع
الخاص والشركات الخارجٌة ،باإلضافة إلى الشركات المتعددة الجنسٌات؛ بعد تفكٌن
وتفتٌت االلتصاد الدولتً .وبٌنما ٌتم اإلٌداع البلزم من أجل المساعً الثمافٌة والفنٌة
المعتمدة على حرٌة المرأة والفردانٌة ،فسوؾ ٌعاد بناء الموة اإلعبلمٌة أٌضا ً على نحو
ٌس ِ ّخرها لخدمة عملٌة إعادة البناء هذه .وٌمكن أن ٌكون العراق وأفؽانستان نموذجا ً
مصؽرا ً لهذا السٌنارٌو.
لكن الجانب األضعؾ فً هذا السٌنارٌو ٌكمن فً المشمة البالؽة لتنفٌذه بإرادة
ُكره على تمدٌم التنازالت أمام الدول المومٌة المدٌمة الثابتة
النظام األحادٌة الجانب .حٌث سٌ َ
ُ
عجز
من جهة ،وأمام المطالٌب المتزاٌدة للمعارضة االجتماعٌة من الجهة الثانٌة .سٌمود
النظام عن تحمٌك االلتحاق به بإرادته األحادٌة الجانب ،إلى بمابه منفتحا ً للبنى األكثر
تعمٌداً.
أما السٌنارٌو الثالث ،فسٌتطور على خلفٌة الرد على هذه االحتٌاجات المفروضة.
التساوم والوفاق على كبل الطرفٌن ،بشرط أن ٌكون هو الموة
حٌث سٌفرض النظا ُم
َ
الربٌسٌة المهٌمنة .وسٌتحول ما كنا نسمٌه سابما ً بالخنوع واإلخضاع إلى وفاق ٌتماشى
وشروطنا الحاضرة .عبلوة على أنه لن تُعطى الفرصة للحركات التحررٌة الوطنٌة أو
ط الفرصة سابما ً
االنتفاضات الشعبٌة الشاملة والطوٌلة األمد والواسعة اآلفاق ،مثلما لم تُع َ
ألشكال االلتصاد العمٌمة وؼٌر المثمرة والمسرفة ،وال للدول المومٌة المنفردة بذاتها .بل
ُفرض خٌاران :إما الوفاق السرٌع أو االنسحاقٌ .مكن أن ٌكون التعبٌر الملموس لهذا
سٌ َ
السٌنارٌو شبٌها ً بضرب من ضروب الوضع الحالً ،الذي تمر به بلدان أوروبا الشرلٌة
وبلدان أوروبا الؽربٌة المدٌمة .بمعنى آخر ،لن ٌكون الوضع مثلما كان فً المكسٌن
وكندا ،ولكنه لن ٌبمى مثلما فً تركٌا ومصر وباكستان .بل سٌتم تخطٌه بالتوجه لُدُما ً نحو
الدٌممراطٌة البورجوازٌة األكثر تطوراً .من المنت َ َ
ش ّل
ظر أن ٌزداد تؤثٌر الموى الشعبٌة ،وٌُ َ
تؤثٌر لوى الدولة المومٌة الثابتة تدرٌجٌاً .ولد نشهد تجربة ؼرٌبة األطوار بٌن كل من
الدٌممراطٌة ذات األرضٌة الشعبٌة ،والدٌممراطٌة ذات أرضٌة الدولة البورجوازٌة .كما
عدم إؼفال
تتطلب حا ُل التوازن بٌن الموى أثناء الخروج من الفوضى – بالضرورة –
َ
مثل هذه الخٌارات .النمطة األساسٌة الواجب االنتباه إلٌها هً ،عدم الدخول فً مماومة
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عمٌاء ،وال فً وفاق ال مبدبً تجاه كافة عملٌات النظام فً إعادة البناء .كذلن عدم تكبد
الخسابر الكلٌة فً حال التطلع إلى الربح الكلً ،مثلما شوهد فً الكثٌر من التجارب.
من المحتمل ظهور مساعٍ للخروج من فوضى الشرق األوسط وتطوٌر الحلول فً
ؼضون ربع المرن الممبل ،عبر تطبٌك هذه السٌنارٌوهات الثبلثة بشكل متداخل،
وبخٌارات لد تزداد أكثر فؤكثر .لكن النمطة األهم تكمن فً كٌفٌة تطوٌر ٌوتوبٌات
برز نفسها عن
وسٌنارٌوهات الموى الشعبٌة الكادحة ذات األرضٌة االجتماعٌة ،والتً ت ُ ِ
طرٌك اجتماعات بروتو آلبلؼرا .لم ٌُحدَّد التارٌخ حسب اإلرادة األحادٌة للموى التسلطٌة،
فً أي ولت من األولات .بل إن التحدٌد الراسخ والدابم لام به السلون الدٌممراطً
المشاعً للمجتمعات.
 – 3بممدورنا تشبٌه الشرق األوسط الراهن بحال اإلمبراطورٌة الرومانٌة فً
لرنها الرابع .فالمنطمة تماثل حال والٌات روما ،فٌما عدا شرلً نهر دجلة .فبٌنما فتحتها
المسٌحٌة بتوسعها السرٌع من الداخل ،لامت التدفمات البربرٌة – الحركات الوطنٌة فً
راهننا – بفتحها من الخارج .أما رد النظام اإلمبراطوري ،فكان صهر كلتا الحركتٌن فً
بوتمة بنٌته .لمد ألحمت روما الشرٌحة العلٌا للحركات اإلثنٌة واالجتماعٌة بالنظام عبر
سٌاسة التنازالت ،بعد محاولتها سحمها باألسفار المجحفة ،التً شنتها مدة طوٌلة شملت
المرنٌن الثانً والثالث .لكن هذا اللماح لم ٌكن ُمجدٌِا ً كثٌراً ،بل أدى باألؼلب إلى التردي
واالنحطاط وإبراز أمارات التبعثر .حٌث انتهت أحبلم الٌمظة لئلمبراطور "جولٌان
 "Jullianبالخسارة الكبرى فً حملته اإلسكندراوٌة (نسبة إلى اإلسكندر) على ضفاؾ
دجلة ،وذلن بصدد إنعاش اإلشران والكفر باهلل ،الذي كان سابدا ً لدٌماً ،وفً أن ٌكون هو
اإلسكندر الثانً.
ٌجب أال ٌساورنا الشن فً أن الربٌس األمرٌكً "بوش  "G.W.Bushباشر
بحم لة إسكندراوٌة ثالثة ضمن نفس المعاٌٌر العمابدٌة التارٌخٌة .فالحمٌمة المعلومة علم
ْ
(وإن لم ٌكن إشراكا ً باهلل) كمذهب مختلط
الٌمٌن ،هً مساعٌه فً نشر التبشٌر باإلنجٌل
(ٌشمل الموسوٌة والمسٌحٌة ،بل وحتى اإلسبلمٌة فً بعض نواحٌه) .حٌث تلعب اإلنجٌلٌة
(التبشٌر باإلنجٌل  )Evangelismدورا ً ٌشبه دور اإلشران باهلل ( )Paganismتجاه
العلمٌة الراهنة التً هً أشبه بضرب من ضروب الدٌنٌ .كمن التشابه فً مناهضتها لما
هو حاكم وسابد فً الماضً .لمد تمهمرت اإلمبراطورٌة الرومانٌة بسرعة بعد عهد
جولٌان .وبعد فترة وجٌزة انمسمت إلى لسمٌن .لمد توفً اإلمبراطور جولٌان حوالً عام
365م ،فً حٌن حصل انمسام روما فً عام 395م.
التشابه ملفت للنظر فً المعاٌٌر األخرى أٌضاً .فمد كان الدٌن المسٌحً فً تلن
األثناء حركة للفمراء ،أكثر بؤضعاؾ مضاعفة مما كانت علٌه االشتراكٌة المشٌدة .حٌث
رسخ نظاما ً مشاعٌا ً بحساسٌة فابمة .وكانت أدٌرة الراهبات كٌانات شٌوعٌة حمة ،حٌث
تحدَّت روما طٌلة ثبلثة لرون .لكنها أُلحِ مَت بالنظام فً عهد لسطنطٌن األكبر ،بعد تردٌّها
من الداخل فً عام 312م .فً حٌن استمرت الماعدة الفمٌرة فً المماومة ،وعلى رأسها
اآلرٌوسٌة .أما المماومات والهجومات المستمرة مدة ً شملت لرونا ً عدٌدة ،والتً شنتها
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المبابل البدوٌة البربرٌة المشابهة للحركات التحررٌة الوطنٌة الراهنة ،وباألخص تلن التً
شنتها اإلثنٌات ذات األصول الجرمانٌة والخونٌة؛ فمد تسارع التحالها بالنظام بعد تروٌم
شرٌحتها العلٌا (تطعٌمها بالصبؽة الرومانٌة) .هكذا ،وبٌنما تبدو اإلمبراطورٌة الرومانٌة
وكؤنها تتعاظم وتتموى بحلفابها الجدد من جانب ،فهً من الجانب اآلخر تتمزم وتتشتت
(فً مضمونها) .وكانت المستجدات البلحمة كشفت النماب عن حمٌمة هذه المرحلة .حٌث
اندحرت وتمهمرت وتجزأت وانهارت ،ألنها فمدت لٌمها التً جعلت منها "روما"،
ولعجزها عن االستجابة لمطالٌب الشعوب.
تُش ِبه إمبراطورٌة أمرٌكا الراهنة روما فً الكثٌر من األبعاد .فمد بلؽت هً أٌضا ً
مستوى اإلمبراطورٌة العالمٌة ،ووصلت ذروتها .حٌث أن حملتها الكبرى الثالثة فً
العولمة ،تعنً بلوغ منزلة اإلمبراطورٌة العالمٌة .لمد كانت روما دخلت مرحلة االهتراء
والتشتت والتجزإ ،عندما كانت فً أوجها .وأمرٌكا أٌضا ً تشٌر إلى الكثٌر من أمارات
التبعثر بٌنما تواصل وجودها كإمبراطورٌة فوضى .فتوزٌعها المفرط لموتها ٌجلب معه
تشتتها أٌضاً .أما حالة التجزإ ،فتعٌشها بشكل مثالً مع االتحاد األوروبً .والتشبٌه
األعمك هو إذابتها لبلشتراكٌة المشٌدة (مسٌحٌة تلن المرحلة) ضمن بوتمة النظام
الرأسمالً .إن الشبه الكامن بٌن عام  1991وعام  312ملفت لؤلنظار حماً .فالمسٌحٌة
الحدٌثة بزعامة االشتراكٌة المشٌدة السوفٌٌتٌة نكثت عهدها مع فمرابها ،وخانتهم بوفالها
(وفاق الشرٌحة العلٌا البٌرولراطٌة) مع النظام األساسً ،بعد مماومات دامت فترة طوٌلة.
الشبه اآلخر الملفت لؤلنظار هو وفاق األنظمة التحررٌة الوطنٌة األوسع نطالا ً مع
تحول الزعماء التحررٌون الوطنٌون (كؤمثال الجرمان
اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة .حٌث َّ
والخونٌون فً الماضً المرٌب) إلى ُوالة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
لدى وصولنا أعوام األلفٌن ،نجد أن كل هذه المراحل من االنصهار والتجزإ ،لد
بلؽت ذروتها .وأٌا ً كانت الزاوٌة التً ننظر منها ،فالحملة الحاصلة عُمب حادثة  11أٌلول،
هً حملة عرللة التبعثر والتجزإ والتمهمر ،ال حملة توسُّع النظامٌ .جب رإٌة الفارق
الكامن بٌن كلتٌهما جٌداً .بالطبع ،فهذا ال ٌعنً أن نفس أشكال التطورات ستحدث بعد هذا
التشابه الموجود .فؤمرٌكا ذرابعٌة* إلى ألصى الحدود .حٌث بإمكانها إطراء التحوٌبلت
سة ،عبر سٌاسة التنازالت الواسعة اآلفاق؛ عوضا ً عن
س ِل َ
على النظام على شكل انتماالت َ
المضً بالنظام نحو االنهٌار فً نهاٌة المآل ،مثلما شوهد فً اإلمبراطورٌات على مر
التارٌخٌ .جب وضع هذا االحتمال نصب العٌن ،وأخذه على محمل الجد .وباألصل،
فتعاظمها المستمر حتى اآلن منوط عن كثب بتمرباتها البراؼمابٌة (الذرابعٌة) والتوفٌمٌة.
ولد أسفر سلون النظام العسكري لؤلسالٌب العسكرٌة واالستخباراتٌة وااللتصادٌة والثمافٌة
واإلعبلمٌة والفنٌة والدعابٌة ،مع الموة العلمٌة والتمنٌة ،ومع الممع والوفاق بشكل متزامن؛
عن نتابج مثمرة وموفمة .ال ٌمكن للشعوب والكادحٌن أن ٌتخلصوا من االنصهار فً بوتمة
ثان ،إال بتوحٌدهم للموة الذهنٌة مع المولؾ
النظام الحاكم بعمد وفاق مسٌحً وبربري ٍ
الدٌممراطً أوالً ،وبتجدٌدهم الحملة الحضارٌة الدٌممراطٌة ،وفرضهم إٌاها على النظام،
مع عدم إهمال الوفالات المبدبٌة بالطبع.
125

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن
مثلما ٌتسم سٌاق التطور التارٌخً للموى التسلطٌة بالتكامل كحلمات السلسلة ،فإن
لوى الحرٌة وحركاتها أٌضا ً تسٌر ضمن سٌاق تطوري دٌالٌكتٌكً مشابه .حٌث تضٌؾ
نفس التَّوق إلى الحرٌة إلى الحلمات الموجودة على مر العصورْ ،
وإن كان شكل كل حلمة
مضافة مؽاٌرا ً لآلخر .هنا ٌبرز مرة أخرى أن دور الشكل منحصر فً الصون والحمل.
فً حٌن ٌتسم المضمون بمٌزته فً التعددٌة والؽنى والعمك والكسب .وتُحمِّك الحلمات
َحملها للؽنى وت َ َحلٌّها به ،للٌبلً كان أم كثٌراً ،ارتباطا ً بطرازات الشكل الموجودٌ .مال لهذه
الحلمات فً لؽة المجتمع "بناء ،أو انتظام".
الحاجة إلى الحرٌة عامة ،بسبب وجود التسلط .وترتبط هذه الحاجة (أو الطراز)
إلى الحرٌة لدى كل شعب ،بوضع التسلط المسلَّط علٌه .وكلما استمرت التسلطٌة فً
نفوذها وحكمها ،سواء كانت فردٌة أو مجتمعٌة فً أبعادها؛ فإن الحاجة إلى الحرٌة
والنضال فً سبٌلها سٌستمران اٌضاً .الحاجة إلى الحرٌة شرط ال ؼنى عنه من أجل
التمدم .وال ٌمكن أن ٌحدث العَدَم إال بمجزرة الحرٌة .وما دام لم ٌتحمك العَدَم ،فمن المحال
مطوق إٌاها إن
صدّ إرادة تدفك الحرٌة ضمن مؽامراتها ،بثمبها لكل جدار لمعً
إٌماؾ أو َ
ِّ
دعت الحاجة ،تماما ً كاألعشاب والنباتات التً تمزق الصخور وتفلمها.
من المهم بمكان تناول ومعالجة مشكلة الحرٌة للشعوب الشرق أوسطٌة باالرتباط
مع التمالٌد التارٌخٌة ،من حٌث تؤمٌن التكامل والتسلسل الحلماتً .لنضال الحرٌة تارٌخ
مستمر فً كل زمان .المهم هنا هو تحدٌد هذا الزمان التارٌخً ضمن مضمار حرٌته.
الفاعلٌة األخرى المهمة التً فلحت فٌها الموى التسلطٌة ،هً دحض وإنكار مشكلة
المجتمعات والشعوب فً الحرٌة .وكذلن إلناعها للشعوب واألفراد بؤنه ال مشكلة لهم من
هذا المبٌل ،وأن الحمٌمة الوحٌدة الدارجة هً تارٌخها الكونً المطلك ،األلوهً والجلٌل
والبطولً ،والمفعم بالمدسٌة .إنها مهارتها فً دحض تارٌخ المجتمعات الوافر الؽنى بنسبة
خارلة ،وذلن عبر المٌم العنصرٌة التجرٌدٌة والمفتمرة للمعنى؛ وبالتالً تمدٌمها تارٌخَها –
ؼٌر الموجود أصبلً ،أو باألحرى الدموي للؽاٌة ،بل واالستؽبللً لدرجة تفوق الوحشٌة –
على أنه مسٌرات إلهٌة.
ٌكمن أحد أهم أسباب خسارة التحررٌٌن االجتماعٌٌن فً فشلهم الذرٌع أمام مثل
هذه المزاعم للتارٌخ التسلطًٌ .كمن األمر الضروري واألولً البلزم لتفولهم ونجاحهم،
فً تحلٌهم بالمهارة فً إبداء لدرتهم على عٌش تارٌخهم هم .وذلن من دواعً اتباع
السلون األخبللً إزاء تارٌخهم فً الحرٌة ،وإزاء تمالٌدهم (حتى ولو لم تكن موجودة).
حٌث ال ٌمكن أن تكون هنان عدم رؼبة أو ت َوق إلى الحرٌة ،ما دام هنان لمع وكبت.
إننا نموم بهذه الدراسات التجرٌدٌة فً سبٌل إضفاء المعنى على حمٌمة المجتمع
الشرق أوسطً ،الذي ٌبدو ظاهرٌا ً وكؤنه جامد وبلٌد .ثمة تارٌخ للحرٌة االجتماعٌة فً
منطمة الشرق األوسط .بل وهو كثٌؾ جدا ً وؼابر األعماق .تتمثل المهمة األولٌة لمناضلً
الحرٌة فً تمٌٌزه وحسمه عبر التارٌخ ،وتسلٌط الضوء علٌه .فالعُشب ال ٌنمو إال بجذره.
كذلن هً حال نضال الحرٌة الراهن ،الذي ال ٌمكن أن ٌنمو وٌزدهر إال بجذوره وتمالٌده
فً الحرٌة .لن ندخل فً تكرار ذلن ،ألننا طرحناه فً بداٌة كتابتنا على شكل مخطوطة.
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حصار
إننا نعٌش ضمن حدود اإلمبراطورٌة الرومانٌة العصرٌة ،وتحت ظل
ٍ
مختلَؾ لوى األلالٌم والمماطعات .عادة ً ما ٌكون ُوالة المماطعات (أي دول المنطمة فً
راهننا) ظالمٌن ،مثلما شوهد ذلن بكثرة فً التارٌخ .فوالً مماطعة ٌهودا "بٌبلتوس
صلَب سٌدنا عٌسى .وسٌدنا عٌسى فً الحمٌمة هو مجرد رمز .وما
 "Pilatusهو الذي َ
المسٌحٌة سوى انفجار جارؾ لآلالؾ من سٌول الظواهر المشابهة .هذا وكثٌرا ً ما ٌُشاهَد
فً التارٌخ بؤن ُوالة المماطعات ثابرون متمردون .ولد ٌنتصرون فً بعض األحٌان،
لٌصبحوا أباطرة بعد فترة معٌَّنة ،أو ٌتم إصبلحهم فٌهتدون ،أو ٌؽرلون فً خضم
تمرداتهم.
ما هذا سوى حدث ٌحصل ضمن النظام ذاته ،وال لٌمة له بالنسبة للحرٌة بمعناها
االجتماعً .وحتى إن ُو ِجدَت تكون ؼٌر مباشرة .لذا ،من الضروري عدم الخلط بٌن مثل
هذه المماومات اإلللٌمٌة ،وبٌن حركات الحرٌة االجتماعٌة .وبدون تجاوز حمٌمة
اإلمبراطورٌة العصرٌة على مستوى الفهم واإلدران ،فكل صراع تجاهها ،إما أن تكون
صدؾ ،وحٌنها ال تكون ذات لٌمة
فرصته فً النجاح معدومة ،أو أن تحصل نتٌجة ال ُّ
تذكر .تنبع الحاجة إلى إعادة بناء مماطعات المنطمة ،من ماهٌة الفوضى المعاشة.
لطالما نتحدث عن الوالع الخاص بحالة الفوضى .ذلن أن الفوضى هً مساحة
زمنٌة وجٌزة ومشحونة بفرص الحرٌة والخلك واإلبداع .والحاجة الماسة األهم (بالنسبة
لجبهة الحرٌة) فً هذه المسافة الزمنٌة البٌنٌة ،هً لوة المعنى البلزمة .أي المعرفة،
معرفة تارٌخها وعصرها .إن انفجار النظام فً مساحة الفوضى البٌنٌة بعد مراحل الهٌمنة
التً ٌبلػ عمرها خمسة آالؾ عاما ً عموماً ،ومن مابتً عاما ً حتى ستٌن عاما ً فً الماضً
المرٌب (مرحلة الهٌمنة الرأسمالٌة)؛ هو عبارة عن ظاهرة تستوجب المعالجة ال ُم َر َّكزة .لمد
أظهرنا إجابات اإلمبراطورٌة العصرٌة بالزعامة األمرٌكٌة على الفوضى ،على شكل
سٌنارٌوهات أساسٌة .ولمنا بذلن بؽرض رسم سٌنارٌوهات الشعوب ولوى الحرٌة
االجتماعٌة ،بعٌن موضوعٌة .إذ لن ٌكون جواب الموى االجتماعٌة على شاكلة ردود
المسٌحٌة من الداخل تجاه روما المدٌمة ،وال كما فعل البرابرة إزاءها من الخارج.
بالممدور استنباط الدروس من هذه األمثلة ،ولكن من المحال تملٌدها .هذا وال ٌمكننا أن
نرد فً راهننا بنمط االشتراكٌة المشٌدة أو التحرر الوطنً .ذلن أن هذه الردود ،ورؼم
نجاحاتها وتفولها ،لم تن ُج من اللحاق بالنظام المابم ،أو لم تتوانَ عن فعل ذلن ،انطبللا ً من
أخطابها الربٌسٌة .أما جوابنا ،فهو نمط مرافعتنا.
صد بالثورة الذهنٌة هو وعً المجتمع الحر وعمٌدته .والوعً لٌس مجرد
ما ٌُم َ
معرفة المجرٌات والحوادث .بل هو أٌضا ً معرفة كٌفٌة العمل إزاءها .فً حٌن أن العمٌدة
تعنً إٌمان المرء بما ٌعرفه ،ولٌامه بمتطلباتها .إنها تع ِبّر عن لدرته وعزمه فً التنفٌذ .ال
ٌمكن خوض صراع أٌدٌولوجً صابب ولدٌر ،دون اإلدران الحسن للذهنٌة المسلَّطة على
مجتمع الشرق األوسط ،ودون التمٌٌز والفصل بٌن جوانبها الواجب تخطٌها ،وجوانبها
الواجب أخذها كمٌراث؛ باإلضافة إلى معرفة الموالب الذهنٌة الواجب خوض الصراع
تجاهها .وكسب الذهنٌة ٌعنً كسب الوعً والعمٌدة االجتماعٌٌن اللذٌن ٌجب تعببة أنفسنا
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كدح عظٌم ودإوبَ .من ال ٌُ َع ِ ّ
ظم من
وإعدادها بهما ،عبر سلونِ مولؾٍ أخبللً ،وبذ ِل
ٍ
عالَمه الذهنً ،لن ٌستطٌع خوض صراعه من أجل الحرٌة على المدى الطوٌل .اللحظة
والمكان اللذان ٌبدأ فٌهما التردي واالنحطاط بالظهور ،هما نفس اللحظة والمكان اللذٌن
تتجوؾ فٌهما الذهنٌة وتزول .كل ما لام به جمٌع الحكماء واألنبٌاء فً الشرق األوسط،
هو صراع ذهنً فً مضمونه.
ال لٌمة للذهنٌة ما لم ترتبط باألخبلق .واألخبلق بدورها هً لوة السٌر فً الوجهة
ٌنورها الوعً ،رؼم كل المبللل واألخطاء .وتعنً أٌضا ً اإلصرار على المٌم
التً ّ ِ
الوجدانٌة للمجتمع كشرط ال استؽناء عنه .أما انمطاع األواصر بٌن الوعً واألخبلق،
فٌعنً تفشً الثرثرة والهذر والبطالة واالنسٌاب مع التٌار .على ذهنٌتنا أن تبلػ ذهنٌة
الطرؾ الممابل أٌضاً ،وأن تمتات منها بالمدر المطلوب .لمد ن َّ
َظ َمت ذهنٌةُ لوةِ الدولة ذاتها
بشكل راسخ فً كل زمان .ال ٌمكن استصؽار ذلن أو االستخفاؾ به .حٌث ال ٌمكن تحمٌك
أي انطبللة أو حل ،دون تطوٌك هذه الذهنٌة .أما السٌاسة والعملٌة (بما فٌها المجال
العسكري أٌضاً) المنمطعتان عن الذهنٌة واألخبلق ،فمد تنفجران بنا فً أٌة لحظة كلؽم
مولوت .لذاٌ ،جب ممارسة سٌاساتنا وعملٌاتنا على الدوام على ضوء ذهنٌتنا وبموجب
مولفنا األخبللً .وإال ،فبل خبلص لنا من أن نصبح آلة أو أداة للحمبلت السٌاسٌة
للذهنٌات المضادة .إننا ننوه على الدوام إلى مهالن البدء بالحمبلت السٌاسٌة دون النجاح
فً خوض الصراعات الذهنٌة فً ظل هذه البنود األساسٌة .ألجل هذا ٌنزوي الزاهدون
والمتنسكون العظماء فً التارٌخ على أنفسهم الكتساب المدرات الذهنٌة ،بؽرض تلمٌن
البشرٌة دروسا ً وعظات ،ولعرللة تكرار هذه المهالن واألخطار.
ال تعمل أمرٌكا عبثا ً على تؤسٌس المبات من الذهنٌات واألفكار واآلراء ،رؼم
كونها لوة إمبراطورٌة .إنها تدرن ٌمٌناً ،انطبللا ً من التجارب التارٌخٌة ،أنه بمدر امتبلكها
معلومات واسعة بحك المناطك التً تتوجه صوبها ،ستموم بما هو صحٌح حسب ما ترتؤٌه
هً .أما اإلسبلم والطرابك المنتعشة مجددا ً فً المنطمة ،فمد تولَّدت أصبلً انطبللا ً من
رؼبة بعض الشرابح االجتماعٌة فً كسب الذهنٌة البلزمة لها.
ال ٌمكن خوض صراع ذهنً صابب ،دون تحلٌل الطرابك الدٌنٌة ،وبشكل عام
دون البحث والتدلٌك فً تؤثٌر اإلسبلموٌة المنتعشة مجدداً ،على المجتمع .األمر صحٌح
بالنسبة للموموٌات أٌضاً .إذ ال ٌمكن خوض صراع أٌدٌولوجً وعملً لدٌر و ُكؾء فً
منطمة الشرق األوسط ،بدون فهم شٌوعة وسرٌان مفعول الذهنٌة الموموٌة فً المجتمع،
والتً هً ضرب من ضروب اإلثنٌة المعاصرة ،وكذلن بدون فهم كٌفٌة نشوبها وتنظٌمها
ذاتها .هذا وٌجب استٌعاب ذهنٌة الموة اإلثنٌة المتبدٌة على شكل مٌول عابلٌة ولبلٌة،
والمستمرة فً وجودها حتى اآلن؛ والرد علٌها بشكل صابب .كما ٌتوجب رإٌة أن إدران
وتطوٌك كل هذه الذهنٌات ،وإمداد المعنٌٌن بها بالمٌم الذهنٌة الحمٌمٌة البلزمة لهم؛ إنما
هً واجبات أولٌة الزمة وضرورٌة ،ولكنها أصعب من الصراعات العملٌة بؤمثال
مضاعفة.
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ٌتوجب علٌنا لدى الشروع بالصراع الذهنً فً الشرق األوسط ،أن نفعل تماما ً
مثلما فعل سٌدنا موسى فً إدارته لمبٌلته العبرٌة ،ومثلما تصارع سٌدنا داوود مع "جولٌاد
عدَّ سٌدنا عٌسى حوارٌٌه وأ َ َّهبَهم ،ومثلما حث سٌدنا دمحم المإمنٌن به
 ،"Golyatومثلما أ َ َ
على العمل .هذا وٌجب علٌنا معرفة لول "اعرؾ نفسن" بحماس سمراط ،ولول "أعطِ
الدٌممراطٌة لٌمتها" بنشوة وؼبطة بركلٌس ( ،)Periklesولول "افتح الطرٌك لئلسكندر"
بع ِْلم أرسطو .إن اكتساب الذهنٌة فً الشرق األوسط ٌعنً الهرع نحو الطبٌعة ،وحب
اإلنسان ،والتعطش إلى العلم بحماس النهضة؛ وٌعنً ثمب الدوؼمابٌات الدٌنٌة واخترالها،
والتحلً بالعمٌدة البلزمة فً الذات عبر اإلصبلح؛ وٌعنً نمل العلم والفلسفة والفن إلى
الشعب ،وتؤهٌب حركة المتنورٌن وإعدادها على مجموعات متتالٌة فً سبٌل الحرٌة عن
طرٌك التنوٌر.
ال ٌمكن أن تُضفى المعانً على عملٌة التفكٌر لدى المسٌر ،والسٌر لدى التفكٌر
سب
فً الشرق األوسط؛ إال إذا تزامن مع ذهنٌة َّ
معرفة على هذا الشكل .حٌنها فمط ستُكت َ َ
حٌوٌة العصور النٌولٌتٌة الطبٌعٌة ،ولوة االلتراب الحماسً والممدس من كل شًء.
وحٌنها ستُفت َح أمامنا صفحات الفكر المٌثولوجً للعصور الحضارٌة الملٌبة بالعظات،
وصفحات ُكتُب الحكمة واحدة تلو األخرى .وسنمرأ ولتبذ تارٌخ األنسنة والحضرنة
المروع والممدس ،المج ِ ّمد للعمول والمح ِ ّمس إٌاها ،المتسامً بالحٌاة والهاوي بها إلى
ِّ
األسفل فً آن معاً .وستزدهر المعانً الحمة لتجارب أولبن األنبٌاء العظام فً الكتب
الممدسة .وستتدفك أنهر الحضارة ،التً كانت نضبت ،واحدة تلو األخرى؛ وتتمدن
األطبلل .وستبرز المروٌة الشفافة مزدهرة فوق ُجثوات التراب المتكدسة فوق الممابر.
وستنهمر كل المٌم ،البٌضاء منها والسوداء ،إلى المٌدان؛ بدءا ً من أظلم الظالمٌن حتى
أؼنى األؼنٌاء ،ومن نمرود إلى لارون ،من أٌوب إلى مظلوم وفرهاد وكمال .وما
الصراع الذهنً سوى تعبٌر صرٌح عن كافة هذه المٌم ،ونمشها فً عمولنا وأفبدتنا .حٌنها
لن ٌكون باإلمكان التذرع بؤي لوة ،أو بؤي احتٌاج بسٌط فً الحٌاة ،أو بؤي إهمال أو
إمهال .سنحللها جمٌعها ونتخطاها بوعٌنا الذي بمدر البحر ،وبإرادتنا الحماسٌة والؽبطة
بمدر السٌل الجارؾ .وآنبذ ،سنر ّكِز بكل دهاء على كل ما ٌسمى بالسٌاسة والعسكرتارٌة،
لنرد علٌها بؤجوبتنا الملحمٌة.
من المحال الوصول إلى أي منزلة بالموالؾ الدٌنٌة والموموٌة الكبلسٌكٌة،
الٌسارٌة منها والٌمٌنٌة ،فً األرضٌة والزمان الحالٌٌن لمنطمة الشرق األوسط .بل ومن
الصعب النجاة من "الكفر" عبرها ،على حد لول األنبٌاء .هذا ومن العسٌر بلوغ أي مرتبة
عبر الٌسار الجدٌد ،أو المجتمع المدنً الهوابً ؼٌر المتجذر ،أو حركة المرأة الجاهلة
بالتارٌخ والؽرٌبة عن الكدح .أما السٌر عبر البورجوازٌة الصؽٌرة المدٌنٌة المفلسة
والمنحصرة فً خناق ضٌك ،وعبر مثل تلن المسٌرات المفتمرة إلى الذهنٌة واإلٌمان؛
فٌمكن الوصول به إلى مكان للتنزه واالستجمام ،ال ؼٌر .أما باألعجوبات الؽارلة فً
والمنجرة وراء هٌام المنصب؛ فبل ٌمكن الدفاع عن أٌة فكرة أو عمٌدة .بهذه
السمسرة،
ّ
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الشاكلة ،من المحال تلبٌة احتٌاجات وآمال إنسان الشرق األوسط وشعوبه التً طالما رأت
الشمس واألٌام المزدهرة ،وطالما تلمت الضرب المبرح فً العدٌد من أماكنها.
ستإول بنا تعببة أنفسنا بذهنٌة ٌمكن تعرٌفها بهذا النحو ،والسٌر بموجبها لدى
الشروع بالتحرن فوق الوالع االجتماعً للشرق األوسط؛ إلى التارٌخ المخفً فً
األؼوار ،وإلى فإاده المتحول إلى رماد .وستبلػ بنا إلى حمٌمته التً طالما بحثت عن
النور .حٌنها فمط سنكون بدأنا بالصراع النبٌل البلبك بتارٌخه الحمٌمً وبالهابمٌن بالحرٌة.
وآنبذ ال ٌمكن إٌماؾ هذا الصراع .وحتى ْ
إن ُح ِ ّرؾ عن مساره ،أو تعرض للخٌانة؛ فإنه
سٌهدأ وٌهتدي فً بعض األماكن ،لٌتجه نحو هدفه .حٌنبذ ،سٌكون التارٌخ لنا ،وسٌنبض
الملب معنا على الدوام .وستتحول حمٌمتنا االجتماعٌة إلى ألوهٌتها التً أوجدتها .وستتمتع
شعوبنا بحرٌاتها التً طالما تالت إلٌها واستحمتها على مر آالؾ السنٌن.
ٌجب أن ٌتضمن الخٌار السٌاسً المزاٌا التً تخوله لٌكون الجواب المرتمب
لمشاكل الحرٌة العالمة ،أثناء خروج المجتمع الشرق أوسطً من الفوضى ،لٌس على
الصعٌد اإلللٌمً فحسب ،بل وفً المستوٌّة الكونٌة أٌضاً .إن مصٌر الحملة العالمٌة هو
سم فً المنطمة .األمر كذلن ألن نجاح النظام المابم بالزعامة األمرٌكٌة سٌحدد
الذي ٌُر َ
مستمبل العالم برمته .وبما أن استمرار وجود أحبلؾ السلطة (المإلفة من مختلؾ الموى
اإللطاعٌة فً المرن العشرٌن) كما هو علٌهٌُ ،عتَبَر االحتمال األصعب؛ فستُض َ
طر الماعدة
الواسعة للمجتمع ،والتً تعانً من عبء التسلط تملٌدٌا ً؛ للدخول فً جدول األعمال،
والبروز إلى المٌدان .األمر هكذا ألنه ٌلبً حاجة الموى الرأسمالٌة العالمٌة الساعٌة إلعادة
البناء أٌضاً .لكن إمكانٌة تحدٌد نطاق الحشود الؽفٌرة ،التً ستستٌمظ وتنتفض من سباتها،
وفك هذه الرؼبات فمط؛ أمر محفوؾ بالشكون .ذلن أنه مجهول ما سٌخرج من داخل علبة
الباندورا .وما سٌبدد هذا الؽموض هو الجهود الخبللة والتحرٌرٌة بالذات ،والتً ستُبذَل
فً مساحة الفوضى البٌنٌة.
سنشهد مرحلة تؽٌرات سٌاسٌة كثٌفة بما ال ٌماس بؤي مرحلة أخرى من التارٌخ.
فإعادة بناء المجتمع دخلت جدول أعمال التارٌخ ،تماما ً كما ت ُبنى المدن الحدٌثة .تتوارى
هذه الحمٌمة فً خلفٌة كل المصاعب المعاشة فً الشرق األوسط .ستُخاض الصراعات فً
أوساط مشحونة بالعبللات والتنالضات المحتدمة ،من أجل إعادة بناء النظام الحاكم من
جهة ،وإعادة بناء لوى الحرٌة للشعوب والمجتمعات من الجهة الثانٌة.
علٌنا أوالً إعادة تعرٌؾ السٌاسة حسب خصوصٌات المنطمة ،لبل الولوج فً
تعارٌؾ حالٌة أو دابمٌة ،باعتبارها
مسؤلة إعادة بناء األحبلؾ فٌها .فمد تشمل السٌاسة
َ
اإلدارة العملٌة للمجتمعات .وٌمكن تسمٌتها بسٌاسة المراوحة فً المكان ،إن كانت السٌاسة
المتزمتة هً المهٌمنة على المجتمع .أو تعرٌفها بسٌاسة المفزة ،إن كانت سترتمً
بالمجتمع .أما التعرٌؾ الثالث ،فٌمكن أن ٌُعنى بالمضمون .حٌث ٌمكن تعرٌفها بالسٌاسة
الدولتٌة إن كانت معنٌة بحلؾ الدولة ،أو تعرٌفها بالسٌاسة الدٌممراطٌة إن كانت معنٌة
بالحشود الموجودة خارج نطاق الدولة .هذا وٌمكن الوصول إلى صٌاؼة تعرٌؾ لها فً
مٌادٌن أخرى من لبٌل االلتصاد ،السٌاسة ،الثمافة ،علم االجتماع ،والفن .حٌث ٌمكن
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تعرٌفها بالسٌاسة العلٌا فٌما ٌخص المتؽٌرات العلٌا المعنٌة بالمجتمع؛ أو تعرٌفها بالسٌاسة
الماعدٌة أو السطحٌة فٌما ٌخص المتؽٌرات العلٌا المعنٌة بالساحات األدنى أو األضٌك
نطالاً .تتمثل النمطة المشتركة لكل هذه التعارٌؾ فً إطبلق تسمٌة السٌاسة على فنون
اإلدراة والتنفٌذ والتؽٌر والتحول االجتماعًٌُ .عنى النشاط السٌاسً بؤعمال بناء المجتمع.
وفً حٌن ٌكون النشاط الذهنً معنٌا ً بصٌاعة الٌوتوبٌات والمشارٌع والمخططات ،سٌكون
النشاط السٌاسً معنٌا ً بالتدرٌب والتعلٌم والتنظٌم والعملٌةٌ .تمٌز عدم الخلط بٌن األنشطة
الذهنٌة واألخرى السٌاسٌة بؤهمٌة لصوى ،تماثل أهمٌة عدم الخلط المعاكس أٌضاً .أما
والمحترؾ؛ فبالممدور تعرٌفها بالفن (الفن السٌاسً) الذي ٌتطلب
مسؤلة اإلعمار ،والعامل
ِ
عناٌة فابمة للؽاٌة فً المجال االجتماعً .إذن ،فممارسة السٌاسة تستلزم إعداد الن ْفس فً
المٌدان الذهنً ،وتعببة الذات بالموة البلزمة من أجل إدارة شإون المجتمع وإحداث تؽٌره
وتحوله فً المٌدان العملً .أي أنها تتطلب مهارة التدرٌب والتعلٌم والتنظٌم والعملٌة .إذ لم
تُطلَك تسمٌة "الفن الممدس" على السٌاسة عبثاً .فً الحمٌمةٌ ،تم التنوٌه إلى الفن اإللهً
لدى المول بال َملن اإلله ،أوبالسلطان ظل اإلله ،أو بالدولة فً حالة اإلله المجسَّم .لذاٌ ،جب
لراءة السوسٌولوجٌا (علم االجتماع) بوجهة نظر لدٌرة ،لدى تحلٌل الدٌن والمٌثولوجٌا.
تتم إعادة اإلعمار العسكري والسٌاسً بكثافة ملحوظة فً الشرق األوسط ،من
أجل أمرٌكا وشركابها النخبة .لكنٌ ،جب الفصل بٌن السٌاسة والممارسة العسكرٌة
العملٌة .فاسم السٌاسة ٌؽدو "الحرب" أو "العسكرتارٌة" فً الوسط المشحون بالصراع
المسلح المحتدم .والمتالٌة فً مثل هذه األوساط ،هً المعٌِّن األصلً .فً حٌن تظهر
السٌاسة أمامنا كامتداد لؤلنشطة المرتبطة بالجٌش ،فً الوسط الذي تصمت فٌه البنادق
(األسلحة) .أي أن الدارج هو عكس صٌاؼة" كلوزاوٌتز ."Clausewitzبمعنى آخر،
فالحرب هً التً تحدِّد السٌاسة ،ال السٌاسة تحدِّد الحرب .وهذه الحمٌمة عارٌة ومنكشفة
تماما ً فً العراق .فالحرب التكنولوجٌة األمرٌكٌة األخٌرة هً التً تشك طرٌك السٌاسة
(السٌاسة الجدٌدة) فً العراق .هذا ولطالما كانت الحرب منتصبة فً بداٌة درب السٌاسة
طٌلة تارٌخ مٌزوتوتامٌا .تعكس الحرب األخٌرة هذه الحمٌمة التارٌخٌة بكل صدق وأمانة.
تتسارع وتٌرة األنشطة السٌاسٌة كامتداد للحرب ،لدى انخفاض مستوى حِ دّة الحرب ،أو
تولفها كلٌاً .إذن ،فالسٌاسة هً المسم ؼٌر المسلح من الحرب .أو هً المسم المعنً
بالتدرٌب والتعلٌم والتنظٌم والعملٌاتٌة ،دون اللجوء إلى السبلح ،ولكن المسٌَّر اعتمادا ً
على الذهنٌة الكامنة وراءه .بهذا المعنى ،تموم أمرٌكا وشركاإها على تسٌٌر عملٌة إعادة
البناء السٌاسً ،وإطراء التحوالت والتؽٌرات فٌه ،كدعامة أساسٌة لذهنٌة "مشروع الشرق
األوسط الكبٌر" فً عموم منطمة الشرق األوسط ،وفً العراق وأفؽانستان فً الصدارة؛
تحت ؼطاء المساندة العسكرٌة الكثٌفة .ولد اختصرنا هذه األنشطة على شكل ثبلثة
سٌنارٌوهات فً المسم السابك.
ممابل ذلن ،تبرز األهمٌة المصوى لتسلٌط الضوء على أنواع وأشكال الصراع
السٌاسً المكلَّفة ُ به لوى الحرٌة المناهِضة لؤلنشطة اآلنفة الذكر ،على خلفٌة الدفاع عن
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الشعب والمجتمع .لهذا الؽرض لمنا أوالً بصٌاؼة تعارٌفنا البلزمة بصدد الذهنٌة،
باإلضافة إلى التعارٌؾ السٌاسٌة.
تتجسد المهمة األولى فً المخطط المرسوم ،لدى لملمة السٌاسة المربٌة أشبلءها،
فً تؤمٌن نهوض الشعوب انطبللا ً من مولفها الدٌممراطً ،ومن المجتمع المشاعً ؼٌر
المتمحور حول الدولة؛ وفً تسٌٌر عملٌة الدممرطة بناء علٌه ،وتطوٌرها وإضفاء النوعٌة
علٌهاٌ .جب تناول مسؤلة عدم التمحور حول الدولة ،من الناحٌة المبدبٌة .فالحرٌة
االجتماعٌة تتنافى واألنشطة المتمحورة حول الدولة .ذلن أن النشاط المتمحور حول الدولة
ال ٌمكن تسٌٌره إال باسم الموى التسلطٌة .وبما أن المهمة األولٌة للموى االجتماعٌة المتخِ ذة
من الحرٌة أساساً ،تتمثل فً مناهضة التسلط ،ال إلامة العبللات معه؛ فمن المفهوم تماما ً
أن تتمحور حول الدٌممراطٌة ،باعتبارها سٌاسة خارجة عن نطاق الدولة.
صل هنا تعرٌفنا للدٌممراطٌة عن تلن الدٌممراطٌة التً تكون ؼطا ًء
إننا نَف ُ
بورجوازٌا ً للدولة .بل وٌجب التمٌٌز والفصل بكل عناٌة ودلة ،بٌن الدٌممراطٌات الحمة ـ
منذ دٌممراطٌة أثٌنا ،بل وحتى منذ دٌممراطٌات أُولى المدن السومرٌة ـ وبٌن الدولة .حٌث
من المستحٌل أن تكون إحداهما امتدادا ً لؤلخرى .بل إن تكاثر إحداهما ٌعنً تنالص
األخرى ،مثلما أن زوال إحداهما ٌعنً االنتصار التام للثانٌة .أما الدٌممراطٌة التً
تفرضها أمرٌكا وشركاإها ،فهً دٌممراطٌة نصؾ بورجوازٌة ـ نصؾ إلطاعٌة ،معنٌة
بوسط محدود للؽاٌة ،ومعتمدة على الجهاز العسكري والسلطوي المكثؾ .فً حٌن أن لوى
الحرٌة االجتماعٌة تَعَتبر السٌاسة الدٌممراطٌة نشاطا ً أولٌا ً لها ،حتى ولو ارتكزت إلى لوة
أصؽرٌة للدفاع عن المجتمع .أما السٌاسة الدٌممراطٌة ،فتشمل بدورها أنشطة تدرٌب كافة
األفراد والمجموعات االجتماعٌة المابعة فً ظل التحكم؛ وتنظٌمها وخرطها فً العملٌات
(التظاهرات ،االحتجاجات ،االنتفاضات ،والحرب – لدى فرض الظروؾ ذلن – ألهداؾ
سٌاسٌة ولانونٌة والتصادٌة).
إما أن تكون هذه األنشطة ممارسات ٌومٌة ،أو فعالٌات معنٌة باإلصبلح والتؽٌٌر
العادٌٌَّن .أما ْ
إن كانت تشمل تؽٌٌرا ً أرفع نوعٌة ،فهً إذن نشاطات ثورٌة .وبمدر ما
تتكاثؾ نشاطات السلطة والدٌممراطٌة للنظام الحاكمٌ ،تم تكثٌؾ نشاطات الدٌممراطٌة
لموى الحرٌة بنفس المدر وبشكل متداخل ،وتسٌَّر أحٌانا ً وجها ً لوجه مع األولى.
مهم للؽاٌة عدم الولوع فً األخطاء التً دخلتها الثورات اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة
والروسٌة فً التارٌخ .وهذا بدوره ٌتطلب توخً الدلة الفابمة فً عدم الولوع فً خطؤ
تارٌخً فادح (ٌمكن تسمٌته أٌضا ً بالحمٌمة اإلرؼامٌة) وفاجعة وخٌمة من لبٌل إنكار
النشاطات الدٌممراطٌة بعضها بعضا ً لدى كبل الطرفٌن المعنٌٌن ،أو لضابها على بعضها
البعض ،أو انصهار إحداها فً بوتمة الثانٌة .فباإلمكان أن تتواجد العبللات والتنالضات
على السواء بٌن كلتا الدٌممراطٌتٌن .وكٌفما ٌمكن أن تكونا متداخلتٌن ،فمد تكونان وجها ً
لوجه أمام بعضهما .األمر األساسً هنا هو عدم الولوع فً خطر االنفراد بالذات بصهر
إحداهما لؤلخرى ،عبر الجنوح إلى إنكار األخرى أو المضاء علٌها .هذا وٌجب التحلً
باالستٌعاب التام لمواعد وشروط ومبادئ وأسس أن تكونا متداخلتٌن معاً ،أو متواجهتٌن.
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أما االنفراد بالذات ،فهو اتجاه خطٌر دابما ً فً الدٌممراطٌات ،حٌث ٌإدي فٌما بعد إلى
اإلنكار الدٌممراطً.
ٌتمثل الجانب المتفوق للدهاء الدٌممراطً فً إبداء الحساسٌة الفابمة إزاء الخٌار
الدٌممراطً الخاص بكل مجموعة فً الداخل والخارج .أما العكس ،فهو سٌاسة ال َملن
الفٌلسوؾ األفبلطونً ،وسٌاسة ال َملن اإلله المٌثولوجً .كما أنه سٌاسة الفاشٌة
والتوتالٌتارٌة والهرمٌة واالستبدادٌة وكافة أنواع الدٌكتاتورٌة .وفً المحصلة ٌكون ممثبلً
للدٌممراطٌة المناوبة الخاصة بجمٌع النظم التسلطٌة.
ثمة احتمال كبٌر بؤن تتسم الدٌممراطٌة ،التً ستتطور فً الشرق األوسط ،بماهٌة
مختلطة .حٌث من المحتمل أن تشتمل على مطالٌب الطبمتٌن البورجوازٌة واإللطاعٌة،
ومطالٌب الطبمات والمجموعات الكادحة معا ً بشكل متداخل .فعهد الدٌممراطٌة
البورجوازٌة لوحدها لد عفا علٌه الزمان .وباألصل ،هً لم تُطبَّك بشكلها النمً أبداً ،تماما ً
مثلما لم تطبَّك دٌممراطٌة الموى الشعبٌة االجتماعٌة لوحدها ،وبشكل منفرد .بالطبع ،ال
تعنً هذه التعارٌؾ بؤن الدٌممراطٌات االجتماعٌة الشعبٌة ،والدٌممراطٌات البورجوازٌة،
لن تكون منفصلة عن بعضها بتاتاً .ذلن أن كل مجموعة شعبٌة تعٌش دٌممراطٌتها بكثافة،
وٌجب أن تعٌشها هكذا .فبمدر ما تهضم دٌممراطٌتها الذاتٌة ،سٌكون بإمكانها تسٌٌر
دٌممراطٌة مشتركة مع المجموعات والطبمات األخرى ،وبنحو أكثر مبدبٌة وخبرة .كذلن
ستمدر حٌنها على تؽٌٌرها وتحوٌلها.
ِلن ََر العبللة الكامنة بٌن الظواهر المجتمعٌة والدٌممراطٌة عن كثب أكبر فً منطمة
الشرق األوسط ،فً ضوء هذه التحلٌبلت .لمد وجدنا أن مصطلح "دممرطة الدولة" لٌس
بمصطلح صابب .أما الصواب فهو "حساسٌة الدولة تجاه الدٌممراطٌة" .والحساسٌة تعنً
المبول واالعتراؾ بالذهنٌة الدٌممراطٌة ،وبالبناء والممارسات الدٌممراطٌة .بالمستطاع
المول أن لوة الدولة وضخامتها ت َ ُحدُّ من هذا الوضع .هذا صحٌح .ووجود الدٌممراطٌة
أصبلً ٌعنً الحد من نطاق الدولة ،وتحجٌمهاٌ .جب إعادة تعرٌؾ الدولة بؤنها شكل التنظٌم
والتمؤسس الضروري واالضطراري ،لتلبٌة االحتٌاجات فً مٌدان "األمن العام" و"الساحة
العامة المشتركة" ذات الماهٌة نفسها؛ وذلن فً البلدان التً تنشط فٌها الدٌممراطٌة وتتفعل
بكفاءة .ال وجود للدولة التسلطٌة الكبلسٌكٌة فً الدٌممراطٌات.
ضمن هذا اإلطار فمطٌ ،مكن أن تتواجد الدولة والدٌممراطٌة معاً .وفً شروط
عصرنا الحالً ،لٌس هنان إمكانٌة للوجود الكلً للدولة الكبلسٌكٌة ،وال للوجود الكلً
لئلدارة الدٌممراطٌة .بهذا المعنى ،فإننا نسمً عصرنا بعصر االنتمال من الدولة إلى
الدٌممراطٌة .حٌث تتواجد المإسسات األولٌة – المدٌمة منها والحدٌثة المعنٌة بالمستمبل –
معا ً بشكل عام فً العصور االنتمالٌة .تماما ً مثل المراحل التً شهدت اإللطاعٌة
والرأسمالٌة معاً.
ٌتصؾ تطور الدٌممراطٌة فً والع الشرق األوسط الملموس بالمحدودٌة الكبرى.
حٌث لم تستٌمظ أفكاره وردود فعله بع ْد بشكل كلً .فإلى جانب حنٌن المجموعات الؽابر
إلٌها ،إال أن جبروت الدولة المهٌمن منذ آالؾ السنٌن لد أدخلها فً السُّبات بممارساته
133

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن
الممعٌة الصارمة والمجحفة .ورؼم حدوث االنفجارات والعصٌانات بٌن الفٌنة والفٌنة ،إال
أن السمة االستبدادٌة الظالمة للدولة دفنت تلن األشواق والحنٌن فً جوؾ األرض تكرارا ً
ومراراً .لكن ،وبالممابل ،فبروز التنالض الجذري بٌن حمٌمة العصر تلن ،وبٌن بنٌة الدولة
هذه؛ لد أٌمظ تلن األشواق وذان الحنٌن إلى الدٌممراطٌة والحرٌة والمساواة.
مر المرن العشرون وهو ملًء بالدالبل المشٌرة إلى حصول تطورات فً هذا
االتجاه .أما فً المرن الحادي والعشرٌن ،فٌبرز االحتمال األكبر بتحول الشوق إلى حمٌمة
متحممة .والبلدان العربٌة هً الجؽرافٌا التً تترلب هذه األمور من أبعد المسافات تخلفاً.
ذلن أن إتباع البنٌة الدٌنٌة واإلثنٌة بالدولة ،وتمٌٌد السمات الدولتٌة لشرٌحتها العلٌا بروابط
ص ّعِب من استٌماظ ردود الفعل الدٌممراطٌة ومباشرتها
متٌنة على أساس المنفعة؛ إنما ٌُ َ
بالحركة .لذا تتولد الحاجة للمداخلة الخارجٌة.
رؼم أن تطور إسرابٌل فً أحضان العرب لد أسفر حتى اآلن عن تعزٌز النعرات
الموموٌة والدٌنٌة ،إال أنه شارؾ على عتبة إفراز تؤثٌرات منالضة لذلن من اآلن فصاعداً.
لمد أدرن العالم أٌضاً ،وبكل ٌمٌن ،استحالة حل الصراع العربً – اإلسرابٌلً المزمن
عبر النعرات الموموٌة والدٌنٌة .ال ٌمكن اختراق هذا االنؽبلق إال بتخطً المٌادة الموموٌة
والدٌنٌة ،وبروز مجموعة المواد الدٌممراطٌٌن .فالشروط الداخلٌة والخارجٌة على السواء
تمنح الفرص الواسعة للمٌول المتجهة صوب الحل الدٌممراطً ،مثلما شوهد فً مثال
لبرص .ألجل ذلن ،سٌدخل مشروع الشرق األوسط الكبٌر حٌز التنفٌذ بمخططات ملموسة
وموضَّحة أكثر .نخص بالذكر هنا األهمٌة ال ُمبداة لدممرطة كل من المملكة العربٌة
السعودٌة ومصر .فً حٌن أن الدول العربٌة األخرى الصؽٌرة بمٌت مرؼمة على االهتمام
بالدٌممراطٌة ،وكؤنها تلمنت دروسها البلزمة من العراق .أما الرأي العام العالمً فً
الخارجً ،وأشواق المولؾ والسلون الدٌممراطً والمجتمع المشاعً – التً طالما
تعرضت للممع والتحرٌؾ على مر آالؾ السنٌن – فً الداخل؛ فهً على وشن االستٌماظ
والنهوض .لذا ،من ؼٌر الوارد أن تماوم الدول العربٌة االستبدادٌة تجاه كلتا هاتٌن
ع ْن َونَتُها
الظاهرتٌن مدة طوٌلة ،أو أن ال تعترؾ بإفساح الساحة البلزمة للدٌممراطٌة .أما َ
بال َملَكٌة أو الجمهورٌة ،فبل أهمٌة زابدة لها بالنسبة للدممرطة .فكبل الشكلٌن ٌجنحان إلى
االستبدادٌة .المهم هنا هو حساسٌتها تجاه الدٌممراطٌة ،وانفتاحها أمام تحجٌم الدولة.
لمد تعزز وجود هذه الدول التابعة ألنظمة التوازنات التملٌدٌة ،فٌما بعد عام
 .1991سٌفرض الوجود األمرٌكً المهٌمن فً المنطمة ،على تلن الدول أن تتوجه صوب
شكل المماطعات واأللالٌم .فً حٌن ٌبرز االحتمال األكبر بتوجهها نحو الدٌممراطٌة ضمن
معاٌٌر أمرٌكا ،لتحافظ على وجودها كدول .سٌصعب علٌها مع مرور األٌام أن تستمر فً
المرحلة الممبلة فً اتفالاتها التحالفٌة المعتمدة على أمرٌكا ،بل والممتدة حتى فرنسا
وإنكلترا ،وحتى العثمانٌٌن من لبلهمٌ .نبع مشروع الشرق األوسط الكبٌر أصبلً من هذه
الصعوبات .ورؼم أشكال االختبلؾ البارزة فً البنى الدٌممراطٌة لكل بلد على حدة ،إال
أنها ستتم بالتشابه فٌما بٌنها .أما حموق اإلنسان ،منظمات المجتمع المدنً ،االنتخابات،
التعددٌة الحزبٌة ،التنوع فً المٌدان اإلعبلمً ،تعزٌز البرلمانات والمجالس ،وتطور
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الفردانٌة؛ فستحتل جدول األعمال كتطورات مشتركة .وٌُنت َ َ
ظر حدوث التطورات فً
األنشطة المانونٌة والدستورٌة أٌضاً .فً حٌن لن تكون الدٌممراطٌة التً ستتطور،
دٌممراطٌة نصؾ إلطاعٌة – نصؾ بورجوازٌة محضة ،وال دٌممراطٌة شعبٌة محضة.
بل لد تُبدي وتُحدِث انفتاحات محدودة تجاه الدولة ،لكنها ستتبدى كنشاطات تشمل المجتمع
تدرٌجٌاً.
إن ظاهرة الدٌن واإلثنٌة مرؼمة على إطراء التؽٌٌر فً َ
طور الدممرطة .حٌث
ٌمكن تمثٌل كل من الدٌن واإلثنٌة على شكل منظمات المجتمع المدنً والمنظمات
السٌاسٌة الحدٌثة .لد تتخلى العشابر والدٌن ،بمعناها الكبلسٌكً ،عن مكانها للبنى
الدٌممراطٌة والسٌاسٌة .أما الدولة والدٌممراطٌة المعتمدتان على الدٌن واإلثنٌة ،وكذلن
الكٌانات الناكرة تماما ً لهاتٌن الظاهرتٌن؛ فجمٌعها لن تجد فرصتها فً الحٌاة ،ولن ترى
النور .نخص بالذكر هنا عجز االتجاهات اللٌبرالٌة والٌسارٌة ذات النمط األوروبً عن
تؤمٌن لاعدة لها ،ألسباب عدٌدة أهمها لصورها فً التحلٌل الصابب للدٌن واإلثنٌة،
وعجزها عن عمد األواصر معهما .مع أن الحبكة االجتماعٌة تعتمد على هاتٌن الظاهرتٌن
بنسبة كبرى .سٌكون احتمال النجاح فً السٌاسة عموماً ،وفً السٌاسة الدٌممراطٌة
خصٌصاً ،ذا نسبة منخفضة جداً ،من دون تطوٌر الموالؾ والبنى الجذرٌة بشؤن الدٌن
واإلثنٌة .وال ٌمكن تحمٌك ذلن إال بالمٌام بثورة (أو ثورة مضادة) دٌكتاتورٌة شدٌدة
الضراوة ،من األعلى .لكن دٌمومتها حٌنبذ ستكون محفوفة بالظنون والشكون الكبرى .هذا
وٌجب سلون المولؾ ذاته بالنسبة للطرابك والمذاهب أٌضاً .حٌث بممدورنا مشاهدة
ضرب من نظام أدٌرة العصور الوسطى فً كلتا الظاهرتٌن ،مثلما هً حال أشكال
المجتمع المدنً فً العصور الوسطىٌ .ستلزم األمر بذل جهود ومساعً خاصة لتؽٌٌر
وجهة هذه المإسسات ،التً ال تزال تستمر فً وجودها فً ٌومنا الحالً أٌضاً ،وتوجٌهها
نحو الدٌممراطٌةٌ .تجسد األسلوب األصح هنا فً رإٌتها كظاهرة سوسٌولوجٌة ،وربطها
بمنحى الحرٌة؛ عوضا ً عن إنكارها ولمعها .هذا وستلعب حموق المرأة وحرٌتها أٌضا ً
دورا ً مهما ً فً المرحلة الدٌممراطٌة ،كتطور ال ؼنى عنه .وسنتناول هذا الموضوع على
حدة.
تتمٌز كل من إسرابٌل وسورٌا بؤهمٌة كبرى بالنسبة لعملٌة الدممرطة ،باعتبارهما
عضوان استراتٌجٌان فً الساحة العربٌة .ثمة دٌممراطٌة متعززة تماما ً فً إسرابٌل .هذا
ما ٌشكل عامبلً مهما ً فً لوتها ،ال ضعفها .أما لول الشًء عٌنه بالنسبة لسورٌا ،فهو أمر
س ِ ّرع من خطواتها فً
عسٌر .تتواجد سورٌا اآلن على مشارؾ مفترق حمٌمً .فإذا لم ت ُ َ
الدممرطة عبر اإلصبلحات ،ولم تحل مشاكلها وإسرابٌل؛ فمد تمع فً حالة تكون فٌها
عرالا ً ثانٌاً .بإمكان الدممرطة والسبلم مع إسرابٌل أن ٌحمك تحوالت النظام الموجود فً
سورٌا ،دون اللجوء إلى العنؾ .حٌث بممدور المتنورٌن األكفاء ،والبنى اإلثنٌة والمذهبٌة
المختلفة ،والطبمات الوسطى والفمٌرة ،أن تحمك مرحلة من التطور أكثر عطاء وإثماراً،
فً ظل دٌممراطٌة مشتركة .أما دور كرد سورٌا ،فهو لابل لتؤمٌن فرص التحول
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الدٌممراطً اللٌبرالً ،أكثر من لربه إلى كرد العراق .والتمرب الحساس للدولة السورٌة
هو الذي سٌحدِّد ذلن .بممدور البرابرة فً أفرٌمٌا الشمالٌة أن ٌلعبوا دورا ً مشابهاً.
أما العراق ،فهو المرشح أكثر من ؼٌره لٌكون مختبرا ً للدٌممراطٌة بٌن العرب،
بل وحتى فً عموم الشرق األوسط .ما ٌُزٌد من إنضاج مٌزته هذه فً أن ٌكون المختبر،
هو احتضانه بٌن طٌاته لكافة الظواهر اإلثنٌة والدٌنٌة والمذهبٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة
الموجودة فً المنطمة ،على وجه التمرٌب .سٌبلػ هذا البلد منزلة استراتٌجٌة بالنسبة
للدٌممراطٌة ،حصٌلة مبادرات الدممرطة المتزاٌدة لدى مختلؾ المجموعات السفلٌة اإلثنٌة
والمذهبٌة واالجتماعٌة ،عبر مساعً أمرٌكا وشركابها ،والتً ستتجذر مع الزمنْ .
فإن
استُخدِم الؽنى التارٌخً والنفطً بشكل صابب ،سٌكون فرصة ثمٌنة ألجل الدٌممراطٌة
أٌضاً .هذا وسٌتمخض إصرار الكرد على الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة عن نتابج مهمة تتخطى
وجودهم ،لتشمل المنطمة برمتها .بممدور الفٌدرالٌة العرالٌة الدٌممراطٌة أن تكون نموذجا ً
مصؽرا ً لفٌدرالٌة الشرق األوسط الدٌممراطً ،التً ستجهر بصوتها ،وسٌتردد صداها
مستمببلً على نحو أفضل .لهذا السبب تتمٌز التطورات الجارٌة بؤهمٌة لصوى .فمد تتعمم
الحلول المطبمة فً العراق ،لتشمل منطمة الشرق األوسط جمعاء.
وفٌما ٌتعلك بالدممرطة فً إٌران ،فستفرض نفسها أكثر .حٌث تزداد مشمات تمالٌد
الدولة الكبلسٌكٌة الراسخة فً مواصلة تواإمها وتناؼمها مع العصر .كما تتكاثؾ
األشواق والحماس الدٌممراطً بٌن صفوؾ الشعب اإلٌرانً .وإٌران أدنى إلى الفٌدرالٌة
منها إلى االنمسام .حٌث تهٌمن العناصر والعوامل المشابهة للدٌممراطٌة فً عموم الدولة
المع ِ ّمرة  2511عاماً .فإذا ما التحم حنٌن الشعب ال ُم َر َّكز مع كٌان الفٌدرالٌة العصرٌة ،فمد
تؽدو إٌران فٌدرالٌة دٌممراطٌة هً األلوى فً المنطمة .وستصبح ولتبذ ضربا ً من روسٌا
الثانٌة .أما الخٌار الحمٌمً والراسخ بالنسبة إلٌران ،تجاه الممارسات الممعٌة األمرٌكٌة
صدَّامٌّة.
المتزاٌدة ،فهو التوجه لُدُما ً نحو الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة ،عوضا ً عن سلون مماومة َ
ٌإثر التسٌُّس المفرط للدٌن سلبا ً على عملٌة الدممرطة.
لد تنملب لدرات األٌدٌولوجٌة الدٌنٌة وهٌمنتها رأسا ً على عمب تدرٌجٌا ً .فالثمافة
اإلٌرانٌة ألرب إلى الدممرطة .حٌث تُش ّكِل تمالٌد المماومة التارٌخٌة ،والعدٌد من
الشخصٌات التارٌخٌة ،بدءا ً من زرادشت حتى مازدن ،ومن بابن إلى حسن الصبّاح؛
أرضٌة تحتٌة لثمافة الدٌممراطٌة .هذا وبممدورها تطهٌر ذاتها من أمراض تجربة
س ِ ّرع
المعارضة المتعددة الطوابع فً المستمبل المرٌب،
لتطور دٌممراطٌة مبدبٌة .كما لد ٌُ َ
ِّ
التواصل التكنولوجً من وتٌرة المرحلة .فإذا ما أبدت اإلدارة ُ المرونةَ البلزمة ،فمد تتحمك
دممرطة مشابهة لما فً إسبانٌا ،داخل الوالع اإلٌرانً.
ٌتمٌز الدور الدٌنً فً باكستان بسلبٌة أكبر .وكؤن النعرات الدٌنٌة المؽذٌة
للعشابرٌة ولمناهضة المٌول الهندٌة ،تؤسِر الدولة والمجتمع معاً .إال أن تولؾ أمرٌكا عن
وٌطور
مساندة الدٌن ،وخوضها تجربة أفؽانستان ،لد ٌُضعِؾ من تراص الحبكة الدٌنٌة،
ِّ
من الدٌممراطٌة المدنٌة (ؼٌر الدٌنٌة) .حٌث ال ٌمكنها التؽلب على كل من الهند وإٌران
وأفؽانستان بؤي شكل آخر .أما األنموذج الباكستانً ،فٌجب أن ٌشهد التحول بسرعة
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لصوى .فً حٌن لد تصبح التجربة األفؽانٌة نموذجا ً مصؽرا ً للعراق بالنسبة لعموم آسٌا
الوسطى .حٌث ستصبح تجربة الدممرطة فً أفؽانستان العام َل األكثر تؤثٌرا ً فً فرض
التؽٌٌرات فً آسٌا الوسطى .أما دممرطة الجمهورٌات التركٌة ،فهً ألرب إلى روسٌا.
لكن ،لد ٌن ُّم جوارها عن مستجدات أكثر خصوصٌة.
رؼم عدم لابلٌة البنٌة الذهنٌة للشرق األوسط للتوجه بسهولة صوب تحمٌك تطور
من نوع االتحاد األوروبً ،بسبب وجود الذهنٌات والدول المتجزبة؛ إال أن األرضٌة
التارٌخٌة تجعل من المشاطرة والمشاركة أمرا ً أكثر عمبلنٌة .أما الممة اإلسبلمٌة ،فهً
ص ُّور فٌدرالٌة الشرق األوسط الدٌممراطً كؽاٌة مثلى .ت ُ ِزٌد
لٌست فعالة كثٌراًٌ .مكن ت َ َ
أمرٌكا وشركاإها من فرض التطورات فً هذا المنحى ،لِما تجد فً الدممرطة مبلءمة
أفضل لمنافعها .وبٌنما كانت الموى االستبدادٌة المناهضة للدٌممراطٌة تحظى بمساندتها
ومإازرتها أساسا ً لبل عام  ،1991إال أن المرحلة الجدٌدة تشهد نمٌض ذلن .ال ٌمكن أن
ٌتحمل صعودُ العصر نحو الدٌممراطٌة أن تُدار المنطمة لمدة طوٌلة ببنى الدولة المتخلفة
عن ركب العصر ،والبالٌة خارجه .فظواهر الدول المومٌة المعتمدة على التوازن
السوفٌٌتً – األمرٌكً خبلل العمود الخمسة أو الستة األخٌرة ( 61 – 51عاماً) ،باتت
تشكل نماذج مجدبة وعمٌمة ،لدرجة لن تمدر العولمة تحملها .لذا ،فاالحتمال األكبر هو
بروز نموذج دولة لادرة على اإلصؽاء لمجموعات الشعب السفلى ،وتكون بنا ًء على ذلن
ومموضة ومحجَّمة .انطبللا ً من هذه العوامل ،فمد ٌمدم انتمال
حساسة إزاء الدٌممراطٌة،
َّ
الشرق األوسط إلى عصر الحضارة الدٌممراطٌة مساهمات مهمة إلطراء التحوالت على
عموم العالم أٌضاً.
ً
جلً تماما أن هذه الرإى المستمبلٌة المبٌَّنة كوضع ملموس للمستمبل المرٌب
لمنطمة الشرق األوسط ،ال تعكس الؽاٌات المثلى بالنسبة لنظام الشعب الدٌممراطً
والمشاعً .بل تبمى ؼاٌات مثلى ألرب إلى الٌوتوبٌا االشتراكٌة التً سادت فً ولت من
األولات .لكنها من جانب آخر أكثر والعٌة .المهم هنا أال ٌَج َعل المعنٌون بمضٌة الحرٌة
االجتماعٌة والمساواة ،من موالفهم المبدبٌة لربانا ً أو ضحٌة للحلول (هً فً الحمٌمة
البلحلول) المتمحورة حول الدولة؛ وأال ٌتخلوا عن موالفهم المبدبٌة تلن ممابل تنازالت
معٌنة ،مثلما فعلت االشتراكٌة المشٌدة ،ومثلما فعل التحررٌون الوطنٌون والدٌممراطٌون
االجتماعٌون .إن السبٌل األسلم بالنسبة للعمك والحرٌة والمساواة ،هو اإلصرار على
الدٌممراطٌة .ال ٌمكن أن ٌتحمك ذلن إال بهذا السلون ،أي بالدممرطة األشمل وذات النفَس
األطول؛ ْ
وإن كان الولت متؤخراً ،على حد تعبٌر لٌنٌن.
تش ّكِل ظاهرة المرأة البإرة األساسٌة لحل كافة المشاكل االجتماعٌة فً الحضارة
الشرق أوسطٌة .وبدون الدخول فً تكرار تطورها التارٌخً الوجٌز؛ ٌجب أن ٌكون
شعارنا األولً للمرحلة الممبلة هو "تحمٌك االنكسار الجنسً الثالث األكبر على حساب
الرجل" .ال ٌمكن ألي طلب فً الحرٌة والمساواة أن ٌكتسب معناه أو ٌتحمك ،ما لم تتحمك
المساواة الجنسٌة االجتماعٌة .مرة أخرى تبرز حرٌة المرأة كعنصر أكثر رسوخا ً
وشمولٌة فً عملٌة الدممرطة .ذلن أن مشكلة المرأة تشكل الجانب األضعؾ للنظام الذي
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ضعها بكل ما فٌها فً ٌومنا الراهن .على جنس المرأة أن ٌموم
بَضَّع المرأة سابماً ،لٌب ِ ّ
بؤفضل األشكال إٌجابٌة للدور الذي لامت به الظاهرة التً كانت تسمى بطبمة العمال ،فً
سبها لبل الظاهرة الطبمٌة ،لٌصبح
ولت من األولات .علٌنا تحلٌل وحل جنس المرأة ونَ َ
باإلمكان بعدها فهم وحل وتحلٌل الطبمٌة والمومٌة على نحو أفضل.
ال ٌمكن تحمٌك الحرٌة الحمٌمٌة للمرأة ،إال بإزالتها للمشاعر واإلرادات
االستعبادٌة المسلَّطة علٌها من لِبَل الزوج أو األب أو العاشك أو األخ أو الصدٌك .فؤفضل
عشك هو أخطر ُملكٌة .من المحال كشؾ النماب عن هوٌة المرأة الحرة دون تمرٌر كافة
الموالب الفكرٌة والدٌنٌة والعلمٌة والفنٌة ،التً خلمها عالَم الرجل المهٌمن تجاه المرأة ،من
مصفاة االنتمادات المكثفة .على المرأة أن تكون ُملن ذاتها أوالً ،كً ال تصبح ُملكا ً ألحد.
والمرأة المتحولة إلى ُملن وسلعة ،تعٌك ظهور الرجل الفاضل أٌضاً .تُش ّكِل معاشرة امرأة
كهذه حجر عثرة أمام الرجل الحر .بمعنى آخر ،المرأة ال ُم َح ّ
ط لدرها هكذا ،تعنً – ولو
بالمملوب – رجبلً منحطاً.
إن المول بارتباط مستوى حرٌة المجتمعات بمستوى حرٌة المرأة ،إنما هو تحدٌد
صابب .وإذا ما نظرنا من الزاوٌة األستتٌكٌة للموضوع ،سٌتضح بكل جبلء أنه من ال
ي حٌاة تؽٌب فٌها الجمالٌات ،إال
ٌكون حراً ،لن ٌكون جمالٌاً .بالتالً ،ال ٌمكن أن تتحمك أ ُّ
فً حدود فصٌلة الثدٌٌات البدابٌة .سٌكون أكثر والعٌة ومصٌرٌة أن ننظر إلى ظاهرة
المرأة كظاهرة فنٌة ،ال ك ُملن أو سلعة ،وال كنظرة العامل أو المروي إلٌها.
تتمٌز رإٌة المرأة كجزء أكثر فاعلٌة وحساسٌة وٌمظة فً الطبٌعة ،واالنتباه إلى
أنها تحمل بٌن ثناٌاها لدسٌة بارزة ،وعدم مخاطبتها بلؽة الرجل المهٌمنة ،واستٌعاب لؽتها
المفعمة باأللؽاز؛ تتمٌز بؤهمٌة بالؽة بالنسبة للحٌاة الجمالٌة واألستتٌكٌة .أسوأ الممارسات
العملٌة االجتماعٌة ،هً هٌمنة الرجل وأنانٌته المفروضتان على المرأة .ما من شًء ٌتسم
بالمَدَرٌة بمدر ما ٌتسم بها مولؾ الرجل الجلؾ والفظ ،المفروض على المرأة المتروكة
تتخبط فً حالة عمٌمة .بنا ًء علٌه ،ال ٌمكن أن ٌتحمك وجود الرجل الحر – وبالتالً
المجتمع الحر – المتسم بمدراته العلٌا ،الناضج ،الحساس والنبٌه ،المتساوي والعادل،
عرفناها إزاء المرأة،
المستوعب للحرٌة ،وبالتالً الدٌممراطً؛ إال باالمتثال للمماٌٌس التً َّ
وبمعرفة كٌفٌة تلبٌة متطلباتها .فالمجتمع األكثر ؼوصا ً فً بحر العبودٌة ،هو ذان األكثر
ازدرا ًء للمرأة واستخفافا ً بها .كذلن ،فالمجتمع الجاهل بكٌفٌة العٌش ،هو ذان الذي لَ ِبل
العٌش العشوابً مع المرأة .كما أن أكثر أنواع الحٌاة سوءا ً وببلدة وال مباالة وبُعدا ً عن
الحماس والنشوة والفهم ،هً تلن الحٌاة المتحممة مع المرأة العبدة.
لو نظرنا إلى المجتمع الشرق أوسطً بنا ًء على كل هذه التعارٌؾ ،سندرن على
نحو أفضل دوافع سٌادة حٌاة متخلفة ،خاوٌة من المعنى ،ظالمة ،لبٌحة ومفتمرة للفهم
واإلدران فً هذا المجتمع .جلً بما ال شاببة فٌه أنه من المستحٌل أن ٌفلح مجتمع ذكوري
(رجولً) ٌُبدي هذا الكم الهابل من الموالؾ البسٌطة ،المفتمرة لؤلستتٌن ،وعدٌمة المٌمة
إزاء المرأة ،بل وحتى ٌنظر إلٌها كسلعة و ُملن وببلء ٌجب الخبلص منه؛ أو أن ٌتخلص
من الحٌاة المبٌحة المفتمرة لؤلمن والسبلم .ومجتمعات رجولٌة كهذه لن تمدر على إبراز
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لدسٌة الحٌاة ،أو سمو الوطن األم ،أو الفضٌلة الحمة؛ وال على سلون مولؾ معنً
بالطبٌعة الحٌوٌة المفعمة بالمعانً .ولدى عجزها عن فعل ذلن ،تلجؤ على الدوام إلى
التذرع بـ"المرأة الشٌطان".
فً الحمٌمة ،فالمرأة الشٌطان والنالصة ،لٌست سوى أكثر أخدوعات وأكاذٌب
المجتمع الرجولً الفاشل دناءة وسفالة .لذا ،ال ٌمكن كسب الحٌاة الحرة دون خوض
ضار وضروس تجاه أٌدٌولوجٌة الرجل المهٌمنة ،وتجاه أخبللها ولواها
صراع
ٍ
االجتماعٌة وأفرادها .كذلن األمر بالنسبة لخلك المجتمع الدٌممرطً الحك .بالتالً ،سٌكون
من المحال ولتبذ تحمٌك االشتراكٌة بجانب المساواة منها .ال ٌتجسد الخٌار السٌاسً
للشعوب فً المجتمع الدٌممراطً وحسب ،بل فً المجتمع الدٌممراطً التحرري
الجنسوي.
وبشكل ملموس أكثرٌ ،جب تسٌٌر نضال حرٌة المرأة بشكل متداخل ،بدءا ً من
تؤسٌس حزبها الذاتً الخاص بها ،مرورا ً بتكوٌن حركة المرأة الجماهٌرٌة ،ووصوالً إلى
تؤسٌس كافة منظمات المجتمع المدنً والبنى السٌاسٌة الدٌممراطٌة .سوؾ تكتسب المرأة
شخصٌتها وهوٌتها الحرة ،بمدر ما تتخلص من لبضة هٌمنة الرجل ومجتمعه ،وتتحرن
بمبادرتها المستملة ،وتكتسب لوتها .إن وضع الحجاب فً سن مبكرة هو أظلم أشكال
العبودٌة .فً حٌن أن عدم حجب رأس المرأة (عملها) هو أنبل سلون .ما من سوء طبمً
أو لومً ٌضاهً فً سفالته دناءة الممارسات المفروضة على المرأة بٌد الرجل ،بدءا ً من
إلباسها المبلءة والبرلع ،وحتى اإلباحٌة .بالتالً ،تُعتَبَر مإازرة ومساندة نممة المرأة
وسخطها ووعٌها فً الحرٌة وحركتها ،من أسمى لٌَِم الصدالة واإلنسانٌةٌ .شكل الشرق
األوسط المنطمة التً شهدت ألوى ثمافات اإللهة الربة ،بمدر ما تعرفت على حضارة
عبودٌة المرأة الؽابرة فً األعماق .لذا ،من الضروري أن تفسح هذه المنطمة حٌزا ً لمسٌرة
عظٌمة لصالح المرأة ،بتحمٌمها االنكسار الجنسً الثالث األكبر ،بما ٌلٌك بتارٌخها العرٌك.
فالسموط الكبٌر ٌنُ ُّم عن نهوض عظٌم .بناء علٌه ,لو عشنا كما المإمنٌن بدٌن اإللهة األنثى
الجدٌد ،فسنبلػ األمومة الممدسة وأنوثة العشك المستحمة.
ال أولً معانً كثٌرة لمسؤلة :كٌؾ ٌجب أن ٌكون االلتصاد والطبمة والمعامبلت
االجتماعٌة فً المجتمع البدٌل للشرق األوسط .فالمواضٌع التً ٌجب تحلٌلها باألرجح هً
تلن التً تناولناها .تكمن الثورٌة الحمة فً تعرٌؾ كل من العمالٌة والبطالة والمروٌة ،ال
التعرؾ علٌها .والتفكٌر فً هذه التماٌزات الطبمٌة على شكل عبٌد لآلؼا ولرب العمل،
سٌمربنا من الحمٌمة أكثر .كلما تجاوزت الحرٌة مسؤلة العمالٌة والمروٌة من ناحٌة الذهنٌة
والسٌاسة الدٌممراطٌة ،حتى وإن لم ٌكن من الناحٌة االلتصادٌة؛ فسوؾ تتحمك على أرض
الوالع .حٌث ال ٌكون العامل والمروي متواجدٌَن إال بالضرورة االضطرارٌة .إذا كانت
الحرٌة تعنً تجاوز تلن الضرورة االضطرارٌة ،إذنٌ ،جب تجاوز وجود العامل
والمروي .وإذا ما تم خوض الصراع الطبمً الحمٌمً بهذه الذهنٌة وبالطراز الدٌممراطً،
حٌنها ستجد االشتراكٌة أٌضا ً معناها الحمٌمً ،باعتبارها تعبر عن المساواة .والبطالة هً
ثمرة ؼٌاب الدٌممراطٌة .ال ٌمكن للمجتمع الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌكون دٌممراطٌاً ،أن ٌفرز
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العاطلٌن عن العمل .وأٌنما تواجدت البطالة وازدادت ،تكون الدٌممراطٌة ؼاببة هنان،
وبنفس المدر .ظاهرة البطالة على العموم هً علة من علل الحضارة الطبمٌة ،ومرض من
أمراضها .واإلنسان (أو الجماعات) الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌحارب هذه الظاهرة وٌناهضها ،لن
ٌبمى عاطبلً عن العمل فً أي ولت من األولات .وحتى إن لم ٌتواجد أي عمل ولتبذ ،فبما
أن المٌام باألعمال الدٌممراطٌة هو أسمى األعمال ،فهذا ٌعنً أن لكل واحد أسمى عمل
موجود .فلتكن دٌممراطٌا ً حسناً ،ولتحارب فً سبٌل الحرٌة .حٌنها ستجد أنن لن تبمى
عاطبلً عن العمل طٌلة حٌاتن ،ولو لساعة واحدة .أما الشعوب والجماعات العاجزة عن
الصراع فً سبٌل الدٌممراطٌة ،فستبمى فً كل األزمان عاطلة عن العمل أو أجٌرة لدى
أرباب العمل .إذن ،والحال هذه ،بمدر ما نموم بتعلٌم وتعببة مجتمع ما ،أو فرد ما ،من أجل
خوض صراع الدٌممراطٌة ،وبمدر ما ننظمه ونخرطه فً العملٌة؛ سنكسب حٌنها الصراع
تجاه البطالة واإلدمان على المخدرات والكسل.
لن تنجو الشعوب الشرق أوسطٌة من التخبط فً الببلء والكسل والبطالة دهرا ً من
الزمن ،ما لم تنتفض فً سبٌل الدٌممراطٌة .والمجتمعات التً تعرؾ كٌؾ تكون
دٌممراطٌة ،ستتبنى آنذان أوطانَها ،ومختلؾ أنواع مواردها ،وشتى أشكال كدحها
وثمافاتها .حٌنذان ،لن ٌبمى فً الوسط سوى كدح اإلنسان المثمر والمعطاء .ولدى اتحاد
هذا الكدح بعصر العلم والتمنٌة ،أظن أنه لن ٌبمى ثمة أثر للمجاعة والبطالة .أنوه مرة
ثانٌة؛ البطالة والكسل هما ثمرة من ثمار ؼٌاب الدٌممراطٌة ،والتعود على العبودٌة .وإذا
كانت ثمة رؼبة حمٌمٌة فً المضاء علٌهما ،فلن ٌستطٌع المرء إحراز النتابج المرجوة ،إال
بفرض التنظٌم الدٌممراطً والعملٌة الدٌممراطٌة على الدولة ورب العمل (كبلهما ٌشكبلن
المنبع األصلً لكافة أنواع البطالة واالنحطاط والسفالة) ،ال بارتجابهما .الصراع
االلتصادي الحك منوط بمثل هذه العملٌة الدٌممراطٌة .أما السبل األخرى ،فهً ألعوبة من
أالعٌب النمابة العمالٌة الصفراء ،والعمالة لرب العمل .وال تعنً سوى البماء طٌلة الحٌاة
فً دابرة عبودٌة العامل والمروي بالتنازالت البخسة .والمجتمعات (أو البلدان) التً
عرفت كٌؾ تكون دٌممراطٌة فً التارٌخ (مثال أثٌنا) وفً حاضرنا (سوٌسرا وإنكلترا)،
هً المجتمعات األكثر ؼنى وتفولاً.
التارٌخ فً الشرق األوسط ،هو التارٌخ الذي لضت فٌه األٌكولوجٌا (علم التبٌإ)
ط َّور دمار البٌبة الدابم ٌوما ً
نحبها .ولدى اؼتراب حضارة المجتمع الطبمً عن الطبٌعة ،ت َ َ
بعد ٌوم ،شهرا ً بعد شهر ،سنة بعد سنة ،لرنا ً بعد لرن ،وألفٌة بعد ألفٌة؛ لتتحول كل
ؼاباتها وأراضٌها إلى صحراء لاحلة ،رؼم أن تلن الؽابات واألراضً هً التً شكلت
ت أولٌة شمت الطرٌك نحو الحضارة،
شراٌٌن اإلنسانٌة األكثر عطا ًء .لمد كانت مساحا ٍ
َّ
بؤعشابها ونباتاتها وحٌواناتها .لكن ،وعندما فرض اإلنسانُ
الرق على أخٌه اإلنسان ،سلَّط
فؤسه الظالمة ،وتخرٌباته على الطبٌعة .هكذا تحولت األراضً األشبه بجنات النعٌم إلى
صحراء مجدبة .ولدى ؼٌاب الؽابات ،ؼابت األراضً المثمرة .وبؽٌاب األراضً
المثمرة ،ؼاب العشب والحٌوان ،ومعهما ؼاب اإلنسان .لمد جاع وعطش ،فلم ٌستطع
البماء .المحصلة ،كانت ْ
أن تحولت أؼنى األراضً إلى أفمرها ،وإلى أراضً مهجورة.
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تلن األراضً التً كانت تشهد النزوحات والتدفمات إلٌها من أربع جهات العالم ،ؼدت
أراض ٌهرب منها اإلنسان إلى جهات العالم األربع؛ لتتحول إلى براري موحشة وسهوب
ٍ
ممفرة.
لم ٌُكت َب تارٌخ األٌكولوجٌا فً الشرق األوسط ،مثلما لم ٌُدَ َّون بعد تارٌخ المرأة
أٌضاً .كٌفما أنه ضروري معرفة تارٌخ المرأة من أجل بلوغ المرأة الحرة ،فمن
الضروري أٌضا ً معرفة تارٌخ األٌكولوجٌا فً سبٌل بناء المجتمع األٌكولوجً .وأي
دٌممراطٌة أو مجتمع ٌنادٌان بالحرٌة الجنسٌة ،وال ٌستندان إلى وعً البٌبة وعلمها
وعملٌاتها؛ ال ٌمكن أن ٌكونا الخٌار الحك للشعوب.
بشكل أعم ،لن ٌكون هنان أي فارق بٌن الدٌممراطٌة والحركة التحررٌة
الجنسوٌة ،وبٌن العوالم الرجولٌة التسلطٌة األخرى؛ ما لم تعتمدا على حركة إعادة
إخصاب األراضً ونشر الؽابات تجاه عملٌة التآكل والتعرٌة الجارٌة .الحركة
األٌكولوجٌة شرط ال استؽناء لنا عنه من أجل المجتمع الجدٌد الذي نرمً إلى بنابه.
األٌكولوجٌا لٌست التصادا ً فحسب .بل هً ذهنٌة .وهً تعنً العودة مجددا ً إلى المفهوم
المفمود للطبٌعة الحٌوٌة والممدسة .فبدون تحلٌنا بوعً خاص إزاء الطبٌعة النابضة
وجدة إٌانا؛ فالحٌاة مع طبٌعة جامدة مفتمرة
بالحٌاة ،المتحدثة إلٌنا ،الموجودة معنا ،وال ُم ِ
أراض سوداء داكنة كالموت المظلم ،لٌست سوى حٌاة ؼابت فٌها المٌم
لمدسٌتها ،ومع
ٍ
بنسبة كبرى .ال ٌمكن أن ٌشمل وعً الطبٌعة مسؤلة تلوث المٌاه والهواء فحسب .بل إنه
ٌعنً االلتحام الكلً بالطبٌعة ،والتحول من الطبٌعة الممسوحة والممسَّمة إلى أجزاء
وفتاتات ،إلى الطبٌعة المتكاملة .هذا ما ٌعنً بدوره بلوغ المجتمع الدٌممراطً
واالشتراكً.
ثمة تداخل عظٌم هنا ،وتبجٌل لسلسلة سٌاق التطور الطبٌعً الخالك لئلنسان.
بممدورنا خلك المجتمع الطبٌعً ،الذي حممه المجتمع المشاعً البدابً تلمابٌاً ،بوعً أفضل
فً راهننا ،عبر العلم والتكنولوجٌا .لد تبدو المشاكل األٌكولوجٌة مجرد خٌاالت وفانتازٌا،
ممابل المشاكل الدموٌة التً ٌعانٌها الشرق األوسط .لكن ،لن ننسى أنه بخٌانة األٌكولوجٌا
تم بلوغ هذه المشاكل الدموٌة والمجاعٌة والبطالٌة .وإذا لم نعتمد الحكمة هنا ،فلن ٌمكننا
الحدٌث عن مجتمع سلٌم دون االعتماد على األٌكولوجٌا .تماما ً مثلما ال ٌمكن الحدٌث عن
العبلج والشفاء السلٌم دون مراجعة الطبٌب .بالتالً ،لن ٌكون بالممدور حٌنها تؤسٌس
مجتمع دٌممراطً وجنسوي حر.
لمد بلؽت مجتمعات الشرق األوسط بكافة شعوبها مفترق الطرٌك .فاتجاهات
ومٌول اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة كموة مهٌمنة بعٌدة كلٌا ً عن إٌجاد الحل .بالممابل ،فسلون
نماذج جدٌدة شبٌهة بفٌٌتنام ،أمر ؼٌر منطمً .هذا ومن المستحٌل تكرار تجربة تركٌا
المعاشة فً العشرٌنات من المرن الماضً .بمعنى آخر ،ال ٌمكن تكرار تجربة تركٌا
التحررٌة الوطنٌة ،أو فٌٌتنام التحررٌة مثلما كانت فً الماضً؛ ألسباب عدٌدة َّأولُها ؼٌاب
لوى التوازنات السوفٌٌتٌة .واألهم من ذلن عدم بماء اإلمبرٌالٌة على حالتها الماضٌة.
بالتالً ،فشروط المرحلة التارٌخٌة وأهدافها ،وحروبها وصراعاتها التنظٌمٌة ،ستكون
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مختلفةٌ .تمثل األسلوب األكثر معنى تجاه أمرٌكا الراهنة وشركابها ،فً تحمٌك التحام
جمٌع لوى الحرٌة للشعب والمجتمع بمنهاج أٌكولوجً ودٌممراطً وتحرري مبدبً لابل
للتنفٌذ ،وبؤجهزة تنظٌمٌة واسعة اآلفاق؛ والعمل على تفعٌلها بموجب ذلن .لد تكون مثل
هذه الحرب ألل دموٌة ،لكنها األكثر وعٌا ً ورسوخا ً فً نتابجها.
ٌمكننا تطبٌمها بالوفالات المبدبٌة إن تطلب األمر .وإال ،فباالعتماد على لواتنا
الدفاعٌة الذاتٌة ،لتحمٌك دٌممراطٌاتنا فً المرٌة والمدٌنة والجبال والصحارى .ال فرصة
للنجاح من أجل الشعوب العاجزة عن دممرطة ذاتها .فً حٌن لو تحركت الشعوب عبر
مإتمراتها الممثلة إلراداتها بالشكل االعم ،وعبر مختلؾ أنواع المنظمات المعنٌة بالمجتمع
المدنً والتعاونٌات ومجموعات النشاطات المشاعٌة؛ فستجد أنه ما من لضٌة معنٌة
بالمجتمع إال وستكسبها .وإذا ما حصل نهوض الشعوب بناء على هذه الخلفٌة فً المرحلة
التارٌخٌة الجدٌدة للشرق األوسط ،فلن تكتفً حٌنبذ بإفراغ الممارسات اإلمبرٌالٌة الماضٌة
وما شابهها ،بل وستموم بالرٌادة للدممرطات األكثر سلما ً وأمناً ،عبر الوفالات المبدبٌة
والمفعمة بالمعانً .بهذه الشاكلة ٌمكنها تحمٌك نهوض ٌلٌك بحضاراتها التارٌخٌة العرٌمة.
ْ
إن لٌل :أٌن بمً دور الثوار؟ ،فسنمول أنه علٌهم ،لبل كل شًء ،معرفة الوصول
إلى حمابك علم االجتماع ذان ،الذي سعٌنا لرسم إطاره .ذلن أن الثورٌة المفتمرة إلى علم
االجتماع ـ أو التحول االجتماعً المفتمر إلٌه ـ لد تمتزج أحٌانا ً بالجناٌات والخٌانات ،دون
أن تنتبه لذلن .والسبٌل الوحٌد والفرٌد إلعالة ذلن ،هو إنماذ علم االجتماع الذي رسمناه
من لبضة لوى "السلطة ـ المعرفة" ،وإعادة بنابه ،وتؤسٌس مدارسنا وأكادٌمٌاتنا الخاصة
بعلم االجتماع الذي نرمً إلٌه .كذلن ٌتجسد فً العمل بذهنٌتنا المعتمدة على علم االجتماع
أساساً ،فً سٌاستنا .لد ٌكون األهم من كل ذلن ،هو سٌادة األخبلق االجتماعٌة ،وإبداء
الصبر واإلٌمان والعزم البلمتناهً للسٌر فً السبٌل الصحٌح المرسوم فً السٌاسة
األخبللٌة .هذا باإلضافة إلى عدم الرجوع إلى الوراء ،عدم الولوع فً الخٌانة ،وبالتالً
عدم التذرع بؤي شًء من أجل ذلن .وكذلن تنا ُ
ؼم وت َوافُك األخبلق لحظة بلحظة مع عالمنا
الذهنً المعجون بالعلم؛ والعٌش الدابم مع الوعً .فً هذه الحالة ،عندما ٌتكاتؾ العلم
والسٌاسة واألخبلق ،سنرى بؤم أعٌننا أنه ما من لضٌة اجتماعٌة (أو مجتمعٌة) إال
وسنتؽلب علٌها ،وسنفلح فً تسخٌرها فً خدمة البشرٌة عموماً ،وفً خدمة شعوب
منطمتنا ،التً هً جزء ال ٌتجزأ من البشرٌة ،على وجه الخصوص .فؤخبللنا التً تمثل
وجدان وضمٌر التارٌخ والمجتمع ،إنما تؤمرنا بممارسة سٌاسة مفعمة بالوعً كهذه،
وبتؤمٌن التؽٌر والتحول االجتماعً المراد والمرتؤى عبرها؛ وتحثنا على المٌام بذلن أكثر
من أي ولت مضى.
باختصار؛ ثمة ثبلثة خٌارات أولٌة أمام شعوب الشرق األوسط ،فً عصر
االنتمال إلى الحضارة الدٌممراطٌة:
أولها :استمرار الوضع الراهن (النظام المابم) كما هو .لمد انتهى عمر النظام
المحافظ على وجوده باالنتفاع من نظام التوازنات الذي ساد المرن العشرٌن .تُبذَل
المحاوالت لتخطً حالة األزمة الحالٌة المتسارعة مع انهٌار االشتراكٌة المشٌدة ،والمإدٌة
142

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن
بالتالً إلى زٌادة وزن التمطب األحادي؛ عبر إمبراطورٌة الفوضى ،فً ظل الهٌمنة
األمرٌكٌة .تتزامن حملة العولمة الكبرى الثالثة مع هذه المرحلة .كما تمؾ الجماهٌر
الفمٌرة حجر عثرة على درب زٌادة الطلب المتعاظمة كالسٌل الجارؾ مع الثورة العلمٌة
والتكنولوجٌة .من ؼٌر الممكن أن تبلػ العولمة مآربها ،دون حلها لهذا التنالض .وٌُرى فً
البنٌة الثابتة الراهنة للدولة المومٌة عابما ً أساسٌاً .من هناٌ ،زداد احتمال إعادة بناء هذه
البنى وتخطٌها ،بموجب سٌادة الفردانٌة والتحول اللٌبرالً ،والدممرطة.
بالممدور رإٌة هذا التطور ذي الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة معا ً بالنسبة للحشود
الشعبٌة ،بؤنه مإثر موضوعً فً التسرٌع من الٌمظة والفاعلٌة والحركٌة الدٌممراطٌة.
بالتالً ،تإدي الموة المهٌمنة للنظام المابم من جهة ،والٌمظة والحركٌة المتزاٌدة للشعوب
فً األسفل من الجهة الثانٌة؛ إلى شل تؤثٌر استمرارٌة الوضع الراهن تصاعدٌاً .هكذا
تزداد عزلة هذا الوضع المابم الساعً لتحوٌل العمم إلى طراز حٌاة راسخ ،ولتموٌه وجهه
بالمكٌاج لدى مبللاته المشمات ،وإلطالة عمره بالممارسات االستفزازٌة بٌن الفٌنة والفٌنة.
ٌسعى النظام المابم المزداد تهٌجا ً وؼضبا ً وفظاظة ،إلى التملص وهدر الولت ،لعجزه عن
كسب دعم األنظمة المعتمدة على أمرٌكا وروسٌا ،مثلما كان فً الماضً.
هذا ومن ؼٌر الممكن حصوله على النتابج المرتجاة باستخدام الدٌماؼوجٌات
الٌمٌنٌة والٌسارٌة المزٌفة المدٌمة .ومن المحال الحظً بالدعم من أجل ضبط المجتمع
والدولة والتحكم بهما عن طرٌك الفاشٌة أو التوتالٌتارٌة .فازدٌاد انهٌار الدولة المومٌة
المابمة المفتمرة لمإازرة الشعوب مع مرور األٌام ،والتحام شرٌحتها العلٌا بالبنٌة المهٌمنة
العلٌا ،وازدٌاد بحوثات الحشود الشعبٌة الؽفٌرة فً األسفل عن النظام الدٌممراطً؛ كل
ذلن سٌشل من فاعلٌة هذا الخٌار اإلرؼامً ،لٌتركه مه َّمشا ً تماماً .لد ٌكون بممدور هذه
خرج المشاكل المتفالمة باستمرار
المرحلة الحالٌة المتكاثفة طردا ً فً الشرق األوسط ،أن ت ُ ِ
من كونها عابما ً وحجر عثرةْ ،
وإن لم تإ ِدّ إلى حلها بشكل تام.
تتخبط كل الدول العربٌة ،وعلى رأسها مصر بشكل خاص ،وباكستان وتركٌا
وإٌران ،بٌن كل من الوضع الراهن والتؽٌٌر .لذا ،فهً عاجزة عن حسم لراراتها بشؤن
المرحلة الممبلة .لكن االحتمال األكبر الوارد هو ولوجها فً مرحلة التؽٌر فً ظل التؤثٌر
المتكاثؾ لمشروع الشرق األوسط الكبٌر ،الذي تفرضه أمرٌكا من األعلى من جهة؛
ولمشروع المجتمع الدٌممراطً والتحرري الجنسوي واألٌكولوجً ،الذي تفرضه الشعوب
من األسفل من الجهة الثانٌة.
الخٌار الثانً هو خٌار النظام المختلط الدٌممراطً المحدود ،والذي ٌؽلب علٌه
الجانب العملً .حٌث مر الزمن على عهد تؤسٌس النظام الذي بنته اإلمبرٌالٌة ماضٌا ً
بإرادتها األحادٌة .من العسٌر أن تستطٌع أمرٌكا ،الموة المهٌمنة الجدٌدة ،تؤسٌس نظام
مشابه بإرادتها األحادٌة .وممابل ذلن ،باتت الجماعات المومٌة المختلفة ،التً أسست
أنظمة الدولة المومٌة فً الماضً المرٌب ،مفتمرة إلى مهاراتها فً حل المشاكل ،لتتحول
بذلن إلى مصدر للمشاكل فً الداخل والخارج على حد سواء .أما الموالؾ المستملة كلٌاً،
والتً برزت فً فترة معٌنة من مرحلة التوازنات بٌن األنظمة ،فتزداد مشماتها تصاعدٌاً.
143

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن
س ِ ّرع حملة العولمة الكبرى الثالثة
ُبرز
ُ
العصر التبعٌةَ المتبادلة إلى األمام .كما ت ُ َ
ٌ ِ
من وتٌرة هذه المرحلة .وٌتخلى زمن العبللات الدولٌة (العبللات بٌن الدول) عن مكانه
لزمن العبللات بٌن الشركات ،بحٌث تتحول الدولة المومٌة إلى دولة شركاتٌة .كما ٌترن
رأس المال الوطنً مكانه لرأس المال بٌن الشركات .من جانب آخر ،تبدي الثمافات
المحلٌة حٌوٌة عظمى ،بحٌث تصبح المحلٌة لٌمة بحد ذاتها .أصبح باإلمكان تعرٌؾ هذه
المرحلة بالعصر الذي تبرز فٌه العولمة والمحلٌة فً الصدارة فً ظل هذه المإثرات.
أما النظام السٌاسً المتزامن مع هذه الظاهرة ،فمن المحال أن ٌكون على شاكلة
الفاشٌة أو الدٌممراطٌات البورجوازٌة المومٌة الماضٌة ،وال بشكل توتالٌتارٌات التحرر
الوطنً واالشتراكٌة المشٌدة للمومٌات المتخلفة .بل ٌمكن أن ٌصبح دٌممراطٌات مختلطة
مرتكزة إلى عٌش كبل النظامٌن معاً .أما األسلوب األكثر شٌوعاً ،فهو التحالفات
الدٌممراطٌة للمجموعات االجتماعٌة ذات المكٌال المومً والمحلً .فً حٌن أن زمن
إدارات الدولة واإلدارات الداخلٌة للٌمٌن والٌسار ذي الحزب الواحد المدٌمٌ ،تخلى عن
مكانه لئلدارات المتعددة األحزاب ،وذات التؤثٌر الدٌممراطً .هكذا ٌؽدو بمستطاع كل
تماس لرٌب مع النظام العالمً ،لٌزداد التآلؾ
مجموعة لابلة لتمثٌل ذاتها ،بؤن تكون على
ٍ
معه ،ولٌتم امتصاص زٌادة العرض الموجودة.
ٌزداد احتمال سٌادة هذه المرحلة المعاشة فً عموم العالم ،داخل بلدان الشرق
األوسط أٌضاً .فضرورة اجتٌاز البنى المابمة األلدم ،تجعل من هذا الخٌار أمرا ً راهناً .من
هذه الحاجة المهمة تنبع أهمٌة مشروع الشرق األوسط الكبٌر ألمرٌكا .أما بالنسبة لشعوب
الشرق األوسط ،فؽٌاب الوعً والتنظٌم اللذٌن ٌخوالنها لتطوٌر دٌممراطٌاتها الذاتٌة
بمفردها ،وكون إراداتها ممزلة أشد تمزٌك ،وت َ ٌَمُّ ُ
ظها وحركٌتها الحدٌثة العهد؛ كل ذلن
ص ّعِب من احتمال تكوٌنها لخٌار دٌممراطً بإرادة أحادٌة ،وٌتركه مجرد ٌوتوبٌا معلمة
ٌُ َ
حتى إشعار آخر .رؼم ذلن ،فهذا ما ٌفرض علٌها تطوٌر دٌممراطٌاتها الداخلٌة بكل عناٌة
ودلة وكفاءة ،عبر عمد الوفاق المبدبً؛ كوظٌفة ال ؼنى عنها ،وال ٌمكن إمهالها أكثر.
تُزٌد الخاصٌات الحرة والخبللة لمساحة الفوضى البٌنٌة ،من أهمٌة عصر االنتمال ،وتفسح
المجال أمام الشعوب لتحتل الصدارة فً الدٌممراطٌات المختلطة.
خٌارنا الثالث هو الٌوتوبٌا المعنٌة بالمستمبل .وهو بناء المجتمع الدٌممراطً
والتحرري الجنسوي واألٌكولوجً للشعوب ،بحٌث ال ٌهدؾ إلى الدولة ،وٌولً األولوٌة
لؤلخبلق .إن ؼلبة الجانب الطوباوي (الٌوتوبٌاوي) علٌه ،ال تعنً أنه لن ٌُعاش إطبللا ً فً
حاضرنا .بل ،وعلى النمٌض من ذلن ،فهذه المهمة راهنة ومرحلٌة فً كل زمان ومكان،
لتسٌٌر هذه المضٌة النبٌلة بخطى متواضعة وسدٌدة .لد تُعاش بكثافة منخفضة أو علٌا فً
بعض األزمان واألماكنَّ .
إن ت َ َعلُّم الشعوب ومختلؾ المجموعات الحرة كٌفٌة عٌشها
بتطوٌرها دٌممراطٌاتها الداخلٌة ،وبتحمٌمها حرٌتها الجنسوٌة االجتماعٌة ،وبتلبٌتها
احتٌاجات المجتمع األٌكولوجً؛ سٌمربنا أكثر فؤكثر ،ومع مرور كل ٌوم ،من هذا المجتمع
ودٌممراطٌته .أما الجماعات الشعبٌة العاجزة عن إدارة ذاتها دون االعتماد على الدولة،
فمن المحال أن تحمك الحرٌة والمساواة التً ترمً إلٌها .إن الدٌممراطٌة واالشتراكٌة
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المنت َ َ
ظرت ٌَن من الدولة ،هما فً الحمٌمة إنكار للدٌممراطٌة واالشتراكٌة .حٌث أسفر هذا
المجرب مبات المرات فً التارٌخ ،عن تعزز الموى التسلطٌة واالستؽبللٌة فً
األسلوب
َّ
كل مرة .أما فً الدٌممراطٌات ؼٌر الهادفة إلى الدولة ،فالجماعات الشعبٌة مضطرة لتؤمٌن
دفاعها الذاتً بذاتها .على المٌلٌشٌات الدفاعٌة الشعبٌة أن تعرؾ كٌؾ تصون كل المٌم
الواجب صونها ،وعلى رأسها دٌممراطٌة الشعب ،فً كل مكان ٌستدعً وجودها (فً
المرٌة ،المدٌنة ،الجبل ،البادٌة والضواحً)؛ وذلن تجاه الن ّهابٌن والسبلّبٌن والمختلسٌن
والطؽاة المستبدٌن.
وفً المجال االلتصادي ،بالممدور تطوٌر التصاد ال ٌعتمد على التبضّعٌ ،بلبم
سبلمة الشعب ،وال ٌضر بالبٌبة .وذلن عن طرٌك المشاعات والتعاونٌات ومختلؾ
مجموعات األنشطة األخرى .ال ٌمكن للبطالة ،التً تُعَد خاصٌة بنٌوٌة فً النظم
االستعمارٌة ،أن تشكل معضلة فً مجتمع الشعب الدٌممراطً واألٌكولوجًٌ .مر السبٌل
األصح للعبور إلى االشتراكٌة المفعمة بالمساواة ،من هذا المجتمع ،الذي تلعب فٌه
األخبلق دورا ً أساسٌا ً عوضا ً عن المانون ،وٌتمٌز برفعة الشؽؾ بالحٌاة عبر التدرٌب
والتعببة الخبللة ،وال ٌعترؾ فً داخله بالحرب ،بل تسوده العبللات األخوٌة والودٌة
والصدالات .إذا ما عملنا على تحمٌك االلتحام بٌن المجتمع المشاعً واألنظمة اإلثنٌة
األلرب إلى المساواة ،والتً طالما شهدتها شعوب الشرق األوسط دهرا ً طوٌبلً من التارٌخ
من جهة ،وبٌن اإلمكانٌات العلمٌة والتكنولوجٌة الراهنة من جهة ثانٌة؛ فإن العٌش فً
المجتمع الدٌممراطً والتحرري الجنسوي واألٌكولوجً األكثر اتساعا ً فً آفاله ،سٌجد
معناه كمٌمة مثلى ونبلى.
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هل سٌصبح التراث الثمافً فً الشرق األوسط
تركٌبا ً للحضارة الجدٌدة ..؟
إن التحدث عن الدور التارٌخً للشرق األوسط كؤرضٌة لظروؾ جؽرافٌة
خلمت الحضارة فً المرحلة الممبلة لن ٌكون والعٌاً .بل على العكس فمن المتولع
أن تصل إلى وضع ؼٌر مبلبم بسبب زٌادة التصحر وارتفاع الحرارة وشحة
المٌاه ،ولد لعبت ثروة النفط دورا ً سلبٌا ً فً اآلونة األخٌرة بسبب الحروب
واالنمسامات التً نجمت عنها ،هذه الثروة التً ال تمتلن أٌة لٌمة سوى إشباع
الرؼبات االستهبلكٌة لحفنة من األؼنٌاء البعٌدٌن عن الخبللٌة واإلبداع ،ناهٌن عن
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أن نفاذ عروق النفط فً ولت الحك أمر ال مفر منه.أما األنهار التً خلمت
الحضارة كالفرات ودجلة والنٌل ،فإنها على األؼلب ستإدي إلى اضطرابات،
وٌمكن أن تتطور الزراعة المستندة إلى الري على أساس التمنٌة الجدٌدة .و لكن ال
ٌمكن للموارد الطبٌعٌة المشابهة أن تلعب دور العنصر األساسً من أجل المهمة
التارٌخٌة للمنطمة .من هذا المنطلك فان أؼلب مناطك العالم محظوظة أكثر من
الشرق األوسط .وباختصار فإن تركٌبة المرحلة التارٌخٌة الممبلة لئلنسانٌة ،لن
تحمل فٌها الظروؾ الجؽرافٌة تؤثٌرات مصٌرٌة .فالحضارة الرأسمالٌة األوروبٌة
هً الحضارة األخٌرة التً لعبت فٌها الجؽرافٌا دورا ً مصٌرٌاً .لمد تحولت عوامل
التحدٌد إلى عوامل أخرى بعد هذه المرحلة.
كما ال ٌمكن للتمنٌة العلمٌة أن تحدد تركٌب الحضارة األساسً لوحدها،
فإن لوة الوصول الى التمنٌة والعلم لد تخطت أن تكون امتٌازاً  .ولن تشكل سوى
األرضٌة المادٌة المإهلة للوالدات الجدٌدة ،حٌث انها فً وضع ٌمكنها من لعب
هذا الدور ،وبإمكان كل مجتمع الوصول إلٌها وال ٌمكن إبعاد منطمة أو مجتمع
عنها؛ إذ ان تمنٌة االتصال والمعلوماتٌة بحد ذاتها ال تسمح بذلن .وكل ما تستطٌع
عمله هو نمل الخلك واإلبداع الجدٌد الى أبعاد العولمة بشكل سرٌع ومتوازن.
لمد تم شرح طابع الحضارة الدٌممراطٌة ودورها األساسً ،حٌث
ستواصل هذه الحضارة انتشارها عرضا ً وعمما ً فً العالم فً المرن الواحد
والعشرٌن ،وال مفر من معاٌشة اإلنسانٌة هذه الحضارة بشمولٌة ،وٌمكن أن
ٌتوخى منها ان تظهر تمدما ً من األشكال االدارٌة والحٌاتٌة إلى أشكال أؼنى واكثر
نضجاً ،لكنها ال تشكل تركبٌة لوحدها ،بل هً الشكل واإلطار الذي ٌخلك
التركٌب ،وال شن أنه ٌوجد تكامل دٌالكتٌكً بٌن الشكل والجوهر ،ورإٌتهما كؤمر
واحد ٌعنً الجنوح إلى المٌتافٌزٌمٌا ،لذلن ٌجب البحث عن تراكٌب دابمة لئلنسانٌة
فً ظواهر أخرى .لمد تم التؤكٌد على المرحلة التً نعٌشها بؤنها مرحلة البحث
الشامل والجذري ،فالحزم ومنذ اآلن فً النتٌجة فً هذه المرحلة لن ٌكون ابعد من
مولؾ كهنوتً ،وإن المٌام بذلن ٌعنً الولوع فً الدوؼمابٌة والٌوتوبٌا التً ال
أساس لها ،لكن ال ٌمكن أن تبمى استمصاءاتنا بدون نتٌجة ،وال مفر من مواصلة
الدٌالكتٌن لحكمه طالما تتواصل الحٌاة .إن الشًء المهم هو التولع حول ماهٌة
التراكمات التً سٌستند علٌها المٌبلد الجدٌد.
لمد رأٌنا عند تمٌٌمنا للمراكز األكثر أهمٌة فً العالم ،أنها رسمت مسارها
للمرن الواحد والعشرٌن على األلل ،حٌث ال ٌمكن أن تبتعد عن ذلن إال إذا تشكلت
ظروؾ ؼٌر طبٌعٌة ،ومن المحتمل أن تعٌش من خبلل توسٌع األنظمة
الدٌممراطٌة وتعمٌمها فً االتجاه المنتظر والمتولع وبانحرافات طفٌفة.
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ٌحتل الشرق األوسط وضعا ً ممٌزا ً فً ظل هذا العالم ووفك منظور
العصر ،وإذا كنا لد أكدنا أن ذلن ال ٌمكن أن ٌتحمك ارتباطا ً بالجؽرافٌا .فإذاً ما
هً العوامل األساسٌة التً تحدد هذا التمٌٌز..؟ ،من الصواب البحث عن الجواب
فً التراث الثمافً ،حٌث إن التؤثٌر المحتمل للجؽرافٌا لن ٌكون ذو معنى ،إال إذا
وجد انعكاسه فً الثمافة ،حٌنها تصبح أهمٌة ظروؾ المحٌط الخارجً فً الدرجة
الثانٌة بعد تشكل الثمافة ،وٌدخل عاملها المصٌري إلى الدٌنامٌكٌات الجوهرٌة،
وهنان إجماع على أن تارٌخ الحضارة هو تارٌخ التراكمات والتطورات الثمافٌة،
فتعرٌؾ الثمافة ومولعها الخاص فً التطور الحضاري ٌنطوي على أهمٌة ،وٌتم
تسلٌط الضوء على مكانة الشرق األوسط فً تارٌخ الحضارة ٌوما ً بعد ٌوم من
خبلل األبحاث التً تجري بهذا الصدد ،حٌث منح العصر النٌولٌثً دور الوالدة
لهذه الجؽرافٌة لما ٌمارب العشرة آالؾ سنة ،واألمر الذي ال ٌمبل النماش هو أن
جمٌع الحضارات مدٌنة للعصر النٌولٌثً ،وتستند الحضارتان السومرٌة
والمصرٌة واللتان تعتبران أولى الحضارات على االختراعات النٌولٌثٌة فً
المنطمة التً نسمٌها بالهبلل الخصٌب.
حاولنا إظهار كٌفٌة تؤثٌر ذلن إلى ٌومنا هذا من خبلل تفاعل تسلسلً فً
كافة فصول تمٌٌماتنا هذه ،كما حاولنا أن نبٌن بؤن منطمة الشرق األوسط لد
دخلت فً أزمة عمٌمة بٌن المرنٌن العاشر والخامس عشر بعد المٌبلد ،واستمرت
األزمة وتعممت منذ تلن المرحلة .إن االنحبلل فً الشرق األوسط لن ٌشبه
االنحبلل فً أٌة منطمة أخرى من العالم نظرا ً لخصوصٌة المنطمة ،هذه المنطمة
التً لعبت دورا ً منجبا ً فً تطور اإلنسانٌة على مدى ما ٌمارب الـ  15ألؾ سنة،
فإنها ومع مرحلة التفسخ تستمد خصابصها المختلفة عن كافة بماع العالم من هذه
النوعٌة التارٌخٌة الطوٌلة والمصٌرٌة ،بهذا المعنى فإن الشرق األوسط ٌمثل
شخصٌة متمٌزة ،وإذا حاولنا تعرٌؾ ذلن بشمولٌة فؤنها شخصٌة جعلت تطورها
التارٌخً ملكا ً لكل البشرٌة ،وال ٌمكن لول نفس الشًء عن المناطك األخرى فً
العالم.
ً
فمثبل إن الصٌن والهند وروسٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة وحتى أوروبا وأتباعها،
ٌمكن أن تبدّل أنظمة مختلفة لتحاول تطبٌمها على هوٌتها كما ٌؽٌر الشخص
مبلبسه ،فذلن ٌعنً أن األنظمة الحضارٌة بالنسبة لهم كالمبلبس ٌجب تؽٌٌرها بٌن
الحٌن واآلخر ،ولن ٌشكل تؽٌٌرها أٌة مشكلة عندما تصبح بالٌة أو ٌظهر ما هو
أفضل منها ،ألنها لم ترسخ تلن األنظمة الحضارٌة فً أعمالها .اما بالنسبة
لشخصٌة الشرق األوسط فالحضارة ال تشكل رداءاً وإنما بل هً الحٌاة ذاتها ،ولد
تبلحمت مع الحضارة التً عاٌشتها كتبلحم الظفر باللحم ،وجسدتها حتى دخلت
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ضمن جٌناتها الوراثٌة ،لذا ال ٌمكن أن ترمً ما عاشته جانبا ً مثل األلبسة ،إذ لم
تشهد أٌة منطمة من العالم الوضع المذكور ولم ترسخه فً ذاتها كما رسخها
الشرق األوسط .لمد خلمت الثمافة والتارٌخ والحضارة والحٌاة فً الشرق األوسط،
مجتمعات وشخصٌات ممٌزة ال تشبه أي مكان آخر ،فخلمت ثمافتها الزراعٌة التً
ٌبلػ عمرها آالؾ السنٌن مورثاتها االجتماعٌة الخاصة بها ،وعاشت أشكال الفكر
المٌثولوجً والدٌنً آالؾ السنٌن فً الذاكرة االجتماعٌة ،كما أصبحت الدوؼمابٌة
والمدرٌة جزءا ً ال ٌتجزأ من حٌاتها ،ونام الفكر األصٌل الخبلّق فترة طوٌلة .وما
وصل إلٌه البلهوت هو فمط من أجل اإلٌمان دون شن كمحرمات ممدسة ،وٌعتبر
الخروج عما تموله الكتب الممدسة أكبر ذنب ،حتى تحولت المصص التً كانت
تروى كاأللاوٌل فً عصر المٌثولوجٌات وأصبحت لواعد عمابدٌة صلبة؛ إلى دٌن
وإله أسر تصورات الذٌن خلموا الحضارة وأحبلمهم وذكرٌاتهم.
لم ٌفهم البشر كٌؾ ولعوا فً أول أكبر حالة اؼتراب فً التارٌخ ،عندما
أصبحوا أسرى لما خلموه ،حٌث تكونت ثمافة وصلت إلى درجة جعلت من الخالك
مخلولا ً والمخلوق خالماً ،وتم جعل ذلن موضوعا ً أساسٌا ً للفكر واإلٌمان ،وحتى
أنهم جعلوا العبودٌة لهذا النظام وعبادته أفضل هوٌة لئلنسان ،واعتبروا الشن
بالمعبودات أكبر أثم ٌمكن أن ٌمترؾ ،من جهة أخرى تم وألول مرة تحوٌل
المٌثولوجٌات الشعبٌة والعمابد إلى صفة إلهٌة لصالح الحكام وذلن بالموة النابعة
عن تشكل الدولة ،لتصبح سبلحا ً فً ٌد الحكام .فً الوالع ٌكون مجتمع الشرق
األوسط بذلن لد ضحى بنفسه باسم اإلنسانٌة جمعاء عندما جعل نفسه أسٌراً ،وبعد
تحوٌل ما خلمه إلى أضداد فً كبل الساحتٌن المادٌة والمعنوٌة ،إذ خلمت هذه
الحضارة التً نشؤت على االؼتراب المذكور تؤثٌرا ً بالؽا ً فً العصور األولى
والوسطى إلى درجة ال ٌمكن ألي منطمة من العالم أن تنجو منه ،هذه هً الظاهرة
التً نسمٌها بـ الشخصٌة التارٌخٌة ،وٌمكن فهم ما جرى بشكل أفضل من عدة
ممارنات ،تتحمك شخصٌة وموت األم عن طرٌك ما تلده .وتكبر الشجرة وتموت
بعد أن ترمً بذورها فً محٌطها لتمؤله بؤشجار مماثلة ،فالموت هو ضرورة
للتكاثر .وإن شجرة ثمافة الشرق األوسط ظاهرة من هذا النوع ،إنها شجرة
متجذرة؛ نشرت بذورها فً أطراؾ العالم األربعة ،هذه الشجرة تشبه شجرة
السندٌان التً ترٌد أن تعٌش بالتبرعم الزابد فوق جذورها كلما انمطع جذعها
وأؼصانها ،حٌث تعتبر من أولى أشجار الثمافة فً الشرق األوسط.
لمد فمدت ثمافة الشرق األوسط أصالتها بعد دخولها فً مرحلة االنهٌار بٌن
أعوام  1111ـ  1511م .والصواب أنها تشبه شجرة السندٌان التً تم تدرٌجٌا ً
لص أؼصانها وسالها حتى الجذور .وبمعنى آخر كؤنها تحولت إلى ممبرة لدٌمة
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لئلنسانٌة التً خلمتها ،ممبرة كبٌرة تماما ً مثل األهرامات والزٌكورات !..إن ما
ٌح دث منذ ما ٌمارب األلؾ سنة ال ٌعنً سوى صمت األموات ،فلٌس لهذه الثمافة
المدرة على خطو خطوة خبلّلة بسبب الترهل الكبٌر الذي نجم من كثرة الوالدة،
وعصر الحكم العثمانً هو عبارة عن حراسة الممبرة ،وكان دوره الربٌسً هو
تحمٌك موت جدٌد بشكل دابم والعٌش على صدالاتها ،أما الدٌن واآلذان والصلوات
الملٌبة بالحزن ،فلٌس لها أي هدؾ سوى انها رسابل النداء من أجل الموت،
فاصبح التخوٌؾ بالموت واإلعداد له برسابل الجنة والجحٌم ،الشكل الحضاري
للعصر األخٌر ،وتم ترن العلم والتمنٌة منذ زمن بعٌد ،وٌتكرر المجتمع والسٌاسة
كالموالب الجامدة منذ األزل ،وكان ٌعتبر مثال الثور الذي ٌدٌر دوالب الماء لدرا ً
وتعجز العمول عن التفكٌر بؤي شكل آخر من المسٌر ،إن تربع هذا الكم من
الدوؼمابٌة وشبكة المدرٌة المترسخة على حضارة كبٌرة ومبدعة سٌإدي الى
األزمة واالنهٌار .هذه اللوحة تعبر عن والع تشرح لصة الشرق األوسط،
واحتراق كل لصة حب فً الشرق األوسط وتحولها إلى رماد له عبللة بهذا
الوالع.
منذ خمسة عشرة ألؾ سنة تموم بدور األم وتخلك كل شًء لئلنسانٌة ،ومن
ثم تمع فً وضع عبد ال حول له وال لوة !..وتكون الوطن الذي خلمت فٌه أولى
اإللهات ،وتخلك كل ما ٌلزم اإلنسانٌة ثم ٌتم رمٌن فً زاوٌة كمطعة لماش
مستعملة !..تخلك جمٌع اآللهة والعظماء ،ثم تصبح عبداً ال حول وال لوة لن تجاه
هذه اآللهة !..وتخلك جمٌع المهن التً تشبع العالم ،وتبمى جابعا ً فٌما بعد !..وتبنً
البٌوت فً كل مكان ،وتبمى بدون مؤوى فٌما بعد !..تكون شمعة تنٌر درب
الجمٌع ،وال تنجو من الظلمة فٌما بعد !..تكون صوتا ً من أجل كل الناس وتإلؾ
الشعر والموسٌمى ،ثم تصبح صم بكم !..تخلك العلم والتمنٌة واالحترام من أجل
الجمٌع وتبمى جاهبلً فٌما بعد !..تبنى المصور والخانات للجمٌع وتحتاج إلى شبر
من األرض فٌما بعد !..فحضارة الشرق األوسط هً اسم لهذا التنالض المؤساوي
والكبٌر ،وٌكمن سر احتراق الحب وتحوٌله إلى رماد فً هذه التنالضات .تنمو
على هذه المٌم ومن ثم تتحول إلى لزم !..ال ٌمكن تطهٌر ذلن إال باالحتراق .تخلك
لماء اإلله ـ اآللهة ألول مرة ومن ثم تصبح أحط رجل وامرأة ً بمولع المتسولٌن،
وال ٌمكن أن ٌطهر ذلن إال االحتراق.
تبكً شعوب الشرق األوسط كثٌراً ،ببل رٌب البد ان تبكً بعد فمدانها
جمٌع المٌم التً خلمتها .ففً األلفٌة األخٌرة بشكل خاص والشرق األوسط ٌبكً
على صمت األموات ،فإن اآلذان واألؼانً واآلالت الموسٌمٌة مفعمة بالحزن
وتنادي بالموت ،وكل ذلن لٌس صدفة؛ ألنه ٌعبر عما جرى ،ولو تم المٌام بعكس
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ذلن لكانت ستعتبر بدون معنى .وبات مفهوما ً بشكل أفضل لماذا لم ٌإثر ما جرى
فً العالم على هذه المنطمة ،فالذٌن تكون أسسهم ولبورهم كبٌرة وعمٌمة لهذه
الدرجة ،ال ٌمكنهم أن ٌفهموا اآلخرٌن .هم دابما ً سكارى بدون شراب أو كالموتى
عند والدتهم .وال ٌمكن العفو عن هكذا ماض ،وسبب ذلن واضح ،إذ ال ٌمكن ترن
هذه الحضارة على هذا الشكل فً أي مكان .فالذٌن ٌتركونها ٌرتكبون خٌانة
كبٌرة ،وال ٌمكن العفو عن الذٌن ٌرتكبون هذه الخٌانة،ان خٌانة الحضارة شًء
كبٌر وهنان الكثٌر ممن خانوها .لذلن فإن حركات االنتمام كثٌرة وكبٌرة ،لكن ماذا
بوسعها ان تنمذ..؟ متَ وأَمت لن ٌإدي ذلن سوى إلى توسٌع الممابر؟! ٌتم سفن
الدماء فً الشرق األوسط نتٌجة الصراعات الدٌنٌة واألسرٌة و لضاٌا الشرؾ
والممتلكات ألتفه األسباب .فكل ذلن صحٌح؛ بٌنما تكمن الخسارات والخٌانات فً
أساس سفن الدماء ،إذ إن المٌراث االنتمامً لٌس سهبلً ،ألنه ٌمتد إلى ماض كهذا،
ٌستمد منه أساسه .فكانت تسود الجرابم الناجمة عن العادات والتمالٌد بكثرة .إن
أساسها اٌضا ً هو التارٌخ الملعون .لمد تم االستٌبلء على جمٌع لٌم الحضارة
وهتكت أعراضها كما هً فً الكثٌر من األمور ،فهذه الحمٌمة تجد تعبٌرها فً
الفتاة والمرأة كرمز .أي إذا ما أصاب الرمز شًء ما حٌنها تعتبر المدسٌة الكبٌرة
لد تلطخت ،وتكون عموبتها لاسٌة جداً ،ومن هذا التارٌخ تستمد المؤساة جذورها.
لبر داخل لبر ،وعمدة فوق عمدة ،هذا هو الشرق األوسط ،ال ٌتؽٌر رؼم
تؽٌر العالم ،مجبر على ان ٌبمى كما هو .إنه شجرة سندٌان ٌتضخم جذعها بشكل
دابم ،حتى وإن للمت أؼصانها ٌبمى جذعها وال ٌنمطع األمل من اخضرارها
مجدداً .الشرق األوسط هو دٌار األمل ،حٌث لم ٌبكَ فً حوزته سواه .ففً الولت
الذي ٌكون التراث ساحما ً وعدٌم الرحمة ٌؽدو األمل كشجرة سندٌان تنتظر التبرعم
واالخضرار ،وهكذا ظلت الحٌاة أمبلً كبٌراً ،فعدم انسبلخه عن التراث نابع من
لوته ،لكن عدم تحدٌد نفسه ٌزٌد من تفسخه .ففً الولت الذي تحدد جمٌع مناطك
العالم مسار تطورها فإن محافظة الشرق األوسط على خصابصه وأصالته ٌعود
إلى التؤثٌر العمٌك لماضٌه الحضاري ،وهذا الوضع ناتج عن عدم التجسٌد الناجح
للتطورات المعاصرة ،حٌث تدخل آثار الحضارة المدٌمة التً ال تزال موجودة فً
صراع مع الحضارة الحدٌثة أو بمعنى آخر تظهر ضرورة التركٌبة الجدٌدة .أما
بالنسبة للهند وإفرٌمٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة ناهٌن عن تكوٌنها لتركٌبة جدٌدة فإنها
تتطور على أساس البنٌة الرأسمالٌة .إن مرحلة التجسٌد سارٌة المفعول أكثر من
المماومة ،كما إن الوضع فً المناطك األخرى من العالم أٌضا ً مشابه لهذا الوضع،
وال توجد أرضٌة ثمافٌة لوٌة تمتضً صراعا ً أو تركٌبا ً جدٌداً ،وحتى لو كانت
موجودة فانه ٌتم تذوٌبها أو تحوٌلها من لبل الثمافة المهٌمنة الجدٌدة بسهولة ،اما
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فً الشرق األوسط فبل ٌتم التحول أو االنصهار بسهولة ،حٌث تتخلى الطالة
الكامنة لئلبداع بؤهمٌة اكبر عوضا ً عن لوة التراث الثمافً والتحول واالنصهار
السهل .ورؼم بلوغ المشاكل األثنٌة والدٌنٌة والمومٌة المتشابهة الى حل فً كافة
بماع العالم بؤي بوسابل مختلفة ،اال ان الشرق األوسط ٌظهر تماٌزه فً هذا األمر
أٌضاً،فالمماومة العنٌدة للتمٌٌز الثمافً العمٌك هً الحمٌمة التً تكمن وراء عدم حل
المشاكل بسب ٍل حضارٌة حدٌثة.
ٌجب أال نمٌم هذا الوالع بشكل سلبً ،بل من األصح أن نمٌمه كإمكانٌة من
أجل الخروج من األزمة الرأسمالٌة التً أصبحت شاملة ودابمة ،التنالض هنا
ٌكمن فً عدم تحدٌث التراث الثمافً فً الشرق األوسط عبر تحلٌل نفسه؛ إذ تحول
بعض العوامل الداخلٌة والخارجٌة دون تفعٌل الموة الكامنة ،لكن الجذور الموٌة
تمنع االحتواء الخارجً ،وتكون النتٌجة تعمك المشكلة وتشابكها ودخولها فً
مؤزق.
لمد تعممت واستمرت هذه المرحلة بٌن عامً  1511ـ  2111م .وكان
التوازن والتفوق حتى عام  1511لصالح ثمافة الشرق األوسط التً كان عمرها
خمسة عشر ألؾ سنة ،وأدى التفوق المادي والمعنوي فً كافة مإسسات البنٌة
التحتٌة والفولٌ ة للمجتمع إلى الثمة الزابدة بنفسها ،حتى أعتمد أنه مركز العالم ،ولم
ٌكن ٌعتمد بإمكانٌة تطور عالم حضاري ٌتفوق علٌه ،إذ ٌعتبر نفسه العالم كله
واآلخرٌن ؼرباء وكفار .ولم تكؾ الخمسمابة سنة الماضٌة لتحطٌم هذه
الدوؼمابٌة ،إنه ٌرى تفوق الحضارة الؽربٌة وٌشعر بموتها المادٌة والمعنوٌة لكنه
ال ٌعترؾ بذلن بصدق وال ٌحاول تجسٌدها ،وأصبح الفرز الطبمً الجدٌد الذي
تشكل حول رأس المال مإثراً هنا؛ حٌث تم إدران هذه التكوٌنات على أنها
مصطنعة ،فبل هو لادر على التعمك ومحاسبة أسسه التارٌخٌة أو حتى رفضها،
وال على تحلٌلها لٌجعل منها خامات لتركٌب جدٌد ألنه ٌشكل امتدادا ً بسٌطا ً
للخارج ،بل حتى ٌمنع مثل هذه التكوٌنات من التحول إلى لوة محلٌة.
مازالت الحداثة الرأسمالٌة فً الشرق األوسط بعٌدة عن أجراء حوار مع
الثمافة المحلٌة ،حٌث تبمى كوكالة أجنبٌة .فالمجتمع ٌعٌش لوالب العصر النٌولٌثً
التً مضت علٌها عشرة آالؾ عام من ناحٌة ،ولٌس بعٌداً عن لوالب العبودٌة
واإللطاعٌة بؤوجه كثٌرة .وعندما جاءت الرأسمالٌة واالشتراكٌة المشٌدة وتراكمت
فوق ذلن ،تكونت مراحل أصبح من الصعب الخروج منها .وظهر وضع
مضطرب ومتداخل ،فلم تعد تٌارات أو مإسسات مإثرة ،وبات كل شًء على
وشن السموط ,وهذه المرحلة هً من اكثر المراحل التً ٌتم الهرب منها ،وبات
من ؼٌر الممكن التمٌٌز بٌن الموالؾ المترددة والخٌانٌة وبٌن الموالؾ األصٌلة.
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ٌجب إعطاء أهمٌة ألزمة وانهٌار الشرق األوسط ،وأكبر خطؤ الترفته
الحضارة الؽربٌة هو عدم تمٌٌمها لموة هذه المنطمة والتً كانت أساسا ً لها بطرٌمة
صحٌحة ووالعٌة ،فهً ؼالبا تمد بجذورها إلى الحضارة اإلؼرٌمٌة الرومانٌة فمط،
إال أن الحضارة اإلؼرٌمٌة الرومانٌة تشكل مرحلة من مراحل الشرق األوسط ،إنها
ال تعط العصر النٌولٌثً الذي ؼذاها حمه و تتصرؾ بؤنانٌة .هذا الخطؤ ٌضع
حاجزاً أمام لٌام روابط دٌالكتٌكٌة ذات معنى مع الوالع الراهن ،ألنه لم تمنح
إمكانٌة المٌام بحوار صحٌح مع الماضً .وٌبدو لٌام رابط دٌالكتٌكً من أجل
تحدٌد تركٌب المستمبل ضرورٌا ً بممدار معرفة الماضً بشكل صحٌح ،فعندما نمبل
أوروبا كؤطروحة ال ٌمكن أن تكون ثمافة أمرٌكا أو روسٌا أو الصٌن أو منطمة
أخرى األطروحة المضادة ،فاألطروحة المضادة تنبع من نفس ساحة األطروحة
كما هو األمر فً الطبٌعة ،وٌمكن أن تكون جمٌع مناطك العالم عدا الشرق األوسط
امتدادا ً ألطروحة أوروبا ،ولكن ال ٌمكنها أن تكون أطروحتها المضادة؛ فإما أنها
ال تمتلن الفرولات والتشابه فً الموة الكامنة الضرورٌة من أجل ذلن ،أو أنها
بعٌدة عن أن تكون أطروحة مضادة ،وبالنتٌجة تكون امتدادا ً أو إضافة .فمن أجل
ان تكون أطروحة وأطروحة مضادة لبعضها البعضٌ ،تطلب األمر وحدة المصدر
البدابً وهذا ٌتوفر فً الشرق األوسط.
التمٌٌم المختصر الذي أجرٌناه ٌطرح هذا السإال المإلم :كٌؾ ٌمكن أن
نوصل الشرق األوسط إلى حالة أطروحة مضادة..؟ لم تعط محاوالت التملٌد التً
جربت عبر المرن العشرٌن بكامله نتابج ناجحة .ولم ٌتخلص المفهوم المومً
واالشتراكٌة المشٌدة كؤطروحة للحضارة الؽربٌة من مولعها فً المنطمة كظواهر
مصطنعة ،حتى اإلسبلم الذي انهار منذ أمد وفمد شروحاته ٌ ُ
شبه هذه األطروحة
بتحمٌل الحمار كتبا ً وتجوله فً سٌارة ،فهو ٌفتمر الى الموة التً تخلك األطروحة
المضادة ،كذلن فمإسسات الحضارة الدٌممراطٌة بعٌدة عن امتبلن الشروط التً
ٌمكن تكٌفها بسهولة بسبب وجود تمالٌد المجتمع والدولة،حٌث تتطلب مإسسات
الحضارة الدٌممراطٌة حركة نهضة وثورة تنوٌرٌة وإصبلحات دٌنٌة على األلل.
هذه المراحل التارٌخٌة الربٌسٌة الثبلث لم تظهر فً ثمافة الشرق األوسط ،لذلن
فإن المول بؤن المإسسات الدٌممراطٌة ستتطور بسهولة سٌمودنا إلى الخطؤ .إذ ال
تستطٌع هذه المإسسات أن تلعب أي دور ٌختلؾ عن المإسسات التً تم تركٌبها
من الخارج .كما إن والع إسرابٌل هو إضافً لم ٌتم احتوابه بعد ،كذلن األحزاب
اللٌبرالٌة والشٌوعٌة المابمة ما هً إال عبارة عن أجزاء مضافة ،تعٌش االؼتراب
فً العمك مع الكٌان التارٌخً والثمافً .أما إحٌاء اإلسبلم من جدٌد فبل ٌإدي إلى
أي سبٌل خبلّق سوى التذكٌر بالتارٌخ ،وٌعتبر ذلن أفضل من النسٌان.
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ٌمكن تشبٌه التدخبلت المتعددة فً الشرق األوسط بمعالجة مرٌض فً
الؽٌبوبة باألسبرٌن .ابتداءا ً من التٌارات اإلسبلمٌة إلى األحزاب الشٌوعٌة ،ومن
المومٌة إلى اللٌبرالٌة ومن االتجاهات المماومة المختلفة وحتى جمٌع أشكال الضؽط
على طراز إسرابٌل ،تم اإلثبات بشكل واؾ أن كل هذه التٌارات لم تستطع لعب
دور أكثر من تؤجٌج ابسط المشاكل ،وتبٌن هذه الحمٌمة أن التشخٌص والمعالجة
بعٌدة عن والع البنٌة .فمد تم تكوٌن كٌان مصطنع بمصطلحات مصطنعة ،ومن ثم
ٌعتمد أنه سٌتم المٌام بالعمل من خبلل التشخٌص والمعالجة .إن كل ما ٌوجد فً
الشرق األوسط باسم الحداثة ال ٌتعدى كونه نموذجا ً استعراضٌاً ،فحتى المنطمة ال
تعرؾ نفسها وتعٌش جهالة سوداء وتؽربا ً عمٌما ً عن مسابل التارٌخ ،وؼدا المجتمع
كالخرسانة ،وأصبحت مإسسات السٌاسة والدولة تشكل ورما ً سرطانٌاً ،وكؤن
الروح المظلمة لكبرٌات المراحل تتجول ،إذ ٌتم معاٌشة وضع تخرٌبً أكثر عمما ً
وتفسخا ً مما أحدثه المؽول واآلشورٌون بؤضعاؾ مضاعفة؛ وهكذا فالشرق
األوسط ٌشبه لؽزا ً ؼامضا ً ومعادلة تضم مجاهٌل كثٌرة لم ٌتم حلها حتى اآلن.
إن إمكانٌة تحلٌل الشرق األوسط مرتبطة بإمكانٌة إلامة روابطه الصحٌحة
مع الحضارة األوروبٌة ،وتعطً هذه المسؤلة معناها الصحٌح عند تناولها بتكامل
دٌالكتٌكً ،كما نرى من الضروري ألوروبا أن تبحث عن أسسها الحضارٌة فً
حضارة الشرق األوسط وتحدٌدها بشكل صحٌح ،كذلن ٌجب على الشرق األوسط
الذي أصبحت لٌمه الحضارٌة عبارة عن حطام ثمافً ،ان ٌموم بتعرٌؾ الحضارة
األوروبٌة بشكل صحٌح ألجل تكوٌن أطروحته المضادة حسب هذه المرحلة .كما
ٌجب التؤكٌد على أن التعرٌؾ ال ٌكفً أن ٌكون على شكل تجسٌد أو تملٌد ،فما تم
المٌام به فً المرنٌٌن الماضٌٌن لم ٌكن سوى تملٌدا ً بسٌطاً ،ومع أنه ال مفر من
مرحلة التملٌد إال أنها تشكل منهجا ً تعلٌمٌا ً مختلفا ً وبدابٌا ً على طراز المردة ،وال
ٌوجد أي معنى لتكرار هذه المرحلة فً ٌومنا هذا ،وهكذا فإن تجاوز مرحلة التملٌد
بسرعة هو الشرط األساسً الحترام الذات وإعادة االعتبار.
الزالت مرحلة تجسٌد أوروبا مستمرة ،إذ ال ٌمكن المول بان هنان مرحلة
تجسٌد سلٌمة ،وٌبدو أنها بتلن المدرة التً تمكنها من نجاحها وسٌتجه الى التحول
إلى أطروحة مضادة وتجسٌدها بشكل متواز .فالنظر إلى التجسٌد كمرحلة ٌمكن أن
تعاش حتى النهاٌةٌ ،عنً عدم االعتراؾ بالمٌراث والموة الكبٌرة لحضارة الشرق
األوسط .ولم تن ُج أٌة لوة إٌدٌولوجٌة وسٌاسٌة وأخبللٌة وفنٌة لامت بتجربة ذلن
من الفشل ،وال ٌعود سببه إلى عدم المدرة أو للة الجهود ،بل إنه نابع من عدم
معرفة المٌراث الحضاري الموجود فً أساسه والموة التً شكلته ،وعدم تمٌٌم هذه
الموة على أنها تتحلى بسمة لبول التملٌد والتجسٌد حتى النهاٌة.
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هنان مسؤلة ٌجب أال ننساها وهً أنه ال ٌمكن لعب دور ٌلٌك بالتارٌخ دون
اخذ التحول الشامل أساسا ً فً األعمال االستراتٌجٌة بعٌن االعتبار ،كما ٌجب على
الحركات التارٌخٌة التً تتطلع إلى لعب دور فً الشرق األوسط  ،أن تعمل على
تكوٌن أطروحتها المضادة مجتازة بذلن التملٌد والتمثٌل .ولن تنجو أٌة حركة من
تخطٌها ما لم تنجح فً هذا األمر ،وباإلمكان تخطً ذلن من خبلل المضاء على
لوة المماومة المتخلفة مع مرور الزمن ،أو برفض التملٌد من لبل التراث الثمافً،
حٌث أثبتت العبللات مع أوروبا وال سٌما فً المرنٌٌن الماضٌٌن صحة ذلن .فان
مساعً التحدٌث السطحً خبلل المرنٌن الماضٌٌن تتعرض الى هزٌمة تامة فً
ٌومنا الراهن ،وفً النتٌجة كان ٌجب استخبلص الدروس من ذلن ،لكن من
المعروؾ أنه ال ٌوجد لدى السفلة وللٌلً الشرؾ لضٌة استنباط الدروس ،أما
البالون فٌعتبرون التمسن بالعشابرٌة التً كانت شكبلً من أشكال المماومة لبل ألؾ
عام وعٌا ً وشرفاً ،ولندع مسؤلة انهم ال ٌخجلون جانبا ً فهم ٌشعرون بالفخر بوضع
أنفسهم فً مولع األبطال من خبلل الدولة المومٌة التً تعتبر الشكل الحدٌث
للعشابرٌة بدون خجل.
إال أن العشابرٌة ،والمومٌة كشكل حدٌث لها ،تبمى بسٌطة أمام لوة وتراث
حضارة الشرق األوسط الكبٌرة وهً مرؼمة على ذلن ولربما ٌوجد معنى تارٌخً
لمماومة المبابل الصحراوٌة العمورٌة والهورٌة الجبلٌة ضد الحضارة السومرٌة،
حٌث أدت الى ظهور المبلحم العشابرٌة .وكذلن هنالن معنى أٌضا ً لمماومة المبابل
العبرٌة باسم الدٌن التوحٌدي الجدٌد ضد نمرود وفرعون ،حٌث استطاعوا وضع
الكتب الممدسة ،وأظهروا المدرة على مساهمتهم فً تكوٌن األطروحة المضادة
والتركٌبة فً التارٌخ .لكن ال ٌوجد لمماومة الحضارة األوروبٌة استناداً على
العشابرٌة والدٌنٌة والمومٌة أٌة خاصٌة لتكون أطروحة مضادة و تركٌبة .وما
ٌهدفون إلٌه هو التملٌد الناجح كنمط متطور للتملٌد والتحول إلى المحلٌة .وٌمكن أن
ٌجعلوا اآلخرٌن ٌشعرون بها كؤطروحة مضادة من خبلل اطبلق اللحٌة ووضع
الكوفٌة كالتزام بذكرٌات الماضً ،لكن ذلن ال ٌعبر سوى عن تحوٌل التملٌد إلى
تهرٌج .إن التجسٌد الذي ٌكون ناجحا ً فً تحوله إلى محلٌة ،ال ٌملن خاصٌة تخلك
لوة جوهرٌة وأطروحة مضادة ،لكن ٌمكن أن ٌدعً بؤنه لد تعمك بااللتباس والمٌام
بحمن المٌم المحلٌة.
مازالت الملكٌة المطلمة واألنظمة الجمهورٌة بعٌدة عن هذا النوع من
التجسٌد فً هذا الجانب ،وال ٌمكن المول أنها أصبحت ملكٌة مطلمة أو أنظمة
جمهورٌة بالمعنى األوروبً ،حٌث لم تتخط الجمهورٌة الدٌممراطٌة والعلمانٌة
مستوى الكبلم والدٌماؼوجٌة .أما الحضارة الدٌممراطٌة فمازالت بعٌدة عن بلوغ
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معناها االصطبلحً؛ فبتعمٌمهم للظواهر العشابرٌة والعابلٌة والمومٌة البدابٌة
والشوفٌنٌة أخفوا مصالحهم الشخصٌة وجعلوا الشعب ٌتمبل ذلن عن طرٌك مناهج
ال أخبللٌة وال ٌمكننا المول أن البنٌة الفولٌة الحاكمة للمجتمع تموم بمحاوالت أو
أعمال أصٌلة فٌما عدا ذلن ،وٌجب علٌنا التؤكٌد بؤنهم مازالوا متخلفٌن ومتؤخرٌن
عن األصالة العشابرٌة التً كانت سارٌة لبل أربعة آالؾ سنة .أما السٌاسة
الرسمٌة فً الشرق األوسط وبمإسساتها الفولٌة والتحتٌة فهً تمارس أشد أشكال
الممع الرهٌب لفرض التملٌد واالنحبلل على الجماهٌر باسم الحداثة والتمدمٌة ،بٌنما
تجمع المزٌد من الثروات بوسابل النهب األكثر بدابٌة .وال ٌمكننا المول أن الحكام
لم ٌتلموا الدروس من ماضٌهم الحضاري ،فعند الضرورة ٌرسلون بلحاهم
وٌرتدون أزٌاء تذكر بالماضً ،وإلضفاء صبؽة التحدٌث على األنظمة المستبدة
المتبمٌة من العصور العبودٌة واألنظمة الملكٌة من مفهوم السلطنات ،لجإوا الى
صبؽها بؤلوان أوربٌة .هنان من ٌسمً ذلن بإصبلحات وهنان من ٌسمٌه بالثورة.
وفً الحمٌمة لٌس هنان ثورة أو اصبلح ،بل هو ترسٌخ للوضع المعاش .إن المٌام
باستٌراد المطع والمسامٌر من أوروبا ال ٌمكن أن نسمٌه بثورة ثمافٌة ،لنترن
الثورة الثمافٌة جانباً ،فإن الشرق األوسط لم ٌتعرؾ حتى على اإلصبلحات
واإلضافات التً تفرض من الخارج ال تسمى باإلصبلحات ،بل ٌمال عنها احتبلل
وتحول إلى مستعمرات .ربما هنان تطور ما لكننا ال ٌمكن أن نسمٌه بثورة أو
إصبلحات .ولم ٌتم تجاوز االستعمار الجدٌد حتى فً الدول التً عاشت تعمما ً
كبٌراً ،لكن هنان التناع به كهدؾ.
ما ٌمكن لوله عن لٌم حضارة الشرق األوسط ،مستخلص من أعمال
التنمٌب والبحث عن اآلثار ،وٌمكن اعتبار ذلن نجاحا ً للمستشرلٌن المعتمدٌن على
الحضارة األوروبٌة ،ولكنهم كانوا ٌنفذون وٌفسرون بشكل خاطا ومحدود.
ومازال العلم والتمنٌة بعٌدٌن عن تجاوز مثال الكتب المحمولة على ظهر حمار.
لمد بات جلٌا ً انه بتمدٌم الموارد المادٌة و هدرها ال ٌمكن وضع بنٌان التصادي
بالمعنى الرأسمالً ،لكن كما أكدنا سابما ً أن مواصلة استبدادٌة المإسسات السٌاسٌة
والسلطنة عبر األالعٌب وبؤسالٌب حدٌثة هو األساس ،إذ تم جعل التؤثٌر الخرسانً
لوالع المثٌولوجٌا المدٌمة والدٌن مسٌطرا ً على العمول إٌدٌولوجٌاً ،ومثلما لم
ٌتعرض هذا التؤثٌر للتحطٌم ،فإنه أخذ شكبلً أكثر خطورة بمزجه مع الفلسفة والعلم
المعاصر .باختصار ،فالتؤثر من الحضارة األوربٌة الذي ساد منذ المرنٌن
الماضٌٌن لم ٌنج من ان ٌكون افشل مثال شهده العالم .وٌدل ذلن على عمك الجهل
والفساد رؼم توفر المصادر المادٌة والحضارة الؽنٌة .مرة أخرى تتؤكد الرإٌة
التالٌة :طالما لم ٌتحمك نمط العبللات المستندة إلى األطروحة المضادة والتركٌب
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مع الحضارة األوروبٌة .والذي ٌمكن أن ٌعطً طرٌما ً لحضارة الشرق األوسط
كضرورة دٌالكتٌكٌة للعصر ،فإن الماضً العرٌك لن ٌتسامح مع اإلللٌمٌة والمومٌة
الفاسدة.
ً
ً
ٌعتبر هذا الوضع أمرا متعلما بجوهر الحضارات ،وٌمكن للذٌن ٌستطٌعون
بناء روابط دٌالكتٌكٌة مستندة إلى تكوٌن األطروحة المضادة والتركٌبة فً الشرق
األوسط عن طرٌك لٌم الحضارة األوروبٌة ،أن ٌكتسبوا حك تشكٌل لوة لحملة
االنطبللة التارٌخٌة ،لٌس ألجل المنطمة فحسب ،بل ألجل العالم برمته .هكذا كانت
األنطبللات الكبٌرة عبر التارٌخ .إن كلكامش وسارؼون وإبراهٌم وموسى
وزرادشت وسمراط وعٌسى ودمحم وأنصار النهضة هم األمثلة األولى التً ترد إلى
العمل .إذ تتضمن ثمافة الشرق األوسط ثمافة عاشت هذا النوع من األنطبللات
التارٌخٌة والبداٌات الحضارٌة أكثر من ؼٌرها .فالتصاعد والتعاظم التارٌخٌان فً
هذه الثمافة حدثا على شكل حلمات متتالٌة ،لكنها شهدت انمطاعا منذ أكثر من ألؾ
سنة ،وفاصل طوٌل كهذا أدى إلى حدوث التصدإ والتفسخ.
السإال األساسً الذي ٌجب طرحه أٌضا ً هو :هل ٌمكن لكٌان الشرق
األوسط التارٌخً والثمافً المبنً على األنطبللات الكبٌرة أن ٌنتمل إلى المستمبل
بإضافة حلمة حدٌثة وإحٌاء نفسه..؟ واألهم من ذلن هل ٌمكن أن ٌضٌؾ حلمة
جدٌدة للمٌراث المثٌولوجً الذي أصبح األمل المنمذ لئلنسانٌة..؟ هل ٌستطٌع أن
ٌتوصل إلى لوة تمكنه من تكوٌن أطروحته المضادة وتركٌبها دون االكتفاء بتجسٌد
أوروبا..؟ فإما أن ٌموم الشرق األوسط بإضافة حلمة جدٌدة لبلنطبللات التارٌخٌة
كً تشكل لوة لهذه المهمة ،أو أنه لن ٌتخلص من اللعنة من األعماق ولن ٌمنح
التارٌخ خٌارا ً ثالثاً .فالتارٌخ ٌمول " لن تكون كـ روسٌا ،الصٌن ،الهند ،وأمرٌكا
الجدٌدة ،باعتبارهم ٌشكلون محٌط المركزٌ ،نتظرون دابما ً انطبللة تارٌخٌة جدٌدة،
وهكذا رسم التارٌخ لدرهم ،أما لدرن فهو مسٌرة حضارٌة كبٌرة مبنٌة بانطبللة
لوٌة مثل تدفك النهرٌن العظٌمٌن النٌل والفرات ،فٌا أٌها الولد اللعٌن والعدٌم
األصل ،ان لم تصبح مثلهم لن اؼفر لن" .وٌمول الشرق األوسط الذي كان مرتعا ً
لآللهةٌ ":ا أٌها الزوج الخرؾ والعاجز ،لن أكون معن سؤحترق وأصبح رماداً
لكننً لن ألاسمن خٌانة الحٌاة " كموطن لآللهة ٌمول" :أٌها األلزام لن ألبلكم حتى
عبادا ً لً ،فؤنتم ملعونون وال تلٌمون إال باالحتراق فً نار جهنم" .وٌمول الفنانون
الكبار ":إننا لن نؽنً ولن نعزؾ الموسٌمى ولن نكتب المبلحم والشعر ألنكم
لضٌتم على جمال الروح لؤلدب والفن وخنتموه" .وٌمؾ جمٌع الفنانٌن الكبار أمام
التارٌخ وٌمولون ":لن نؽفر لكم".
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تمول حضارة الشرق األوسط ذلن بصمت وتمدم جوابا ً للضؽوطات
الخارجٌة بهزةٍ من كتفٌها ،ترٌد أن تشرح ذلن بعدم التحول واعتبار البماء
كالحجر شرفا ً لها ،وتنتمم بتعرٌض أوالدها لجمٌع أنواع الهزابم وتركهم أمام
موالؾ سافلة أللؾ عام .هكذا ٌكون جوابها ،لد توجد لها أجوبة أخرى مذهلة،
فهً تخببها للمستمبل ،وتستعد لتمدٌم أجوبة ال تنتهً من جعبتها ،وتمولٌ ":ا أٌها
الجزء الملعون من التارٌخ والحاضر المتمزم ماذا سٌكون جوابن حٌال هذه
الموالؾ..؟ فان كنت شجاعا ً و شرٌفا" فؤنهض واستجب لها".
ٌمكن تطوٌر تمٌٌمات شاملة حول مماومة حضارة الشرق األوسط وولفتها
الصامدة .باعتمادي سٌكون ذلن كافٌا ً من أجل لفت االنتباه .لنحاول االلتراب إلى
المسؤلة التً تحمل األهمٌة ،كٌؾ ستدخل فً عبللة األطروحة المضادة والتركٌب
مع الحضارة األوروبٌة..؟ لمد أجرٌنا تمٌٌما ً حول والدة وتطور وانتشار الحضارة
األوروبٌة فً العالم ،وبخطوطها العرٌضة رأٌنا نتابج موالفها االستعمارٌة
والصهر حٌال الشرق األوسط .إذا كانت الحٌاة فً الشرق األوسط ستستمر بمعنى
وكبرٌاء فً الجؽرافٌا التً خلمت الحضارة ورعتها ،فإنها ستكتسب الصبلحٌة من
خبلل اإلجابة على سإال "كٌؾ نعٌش" ،إذ ال ٌمكن تمدٌم إجابات صحٌحة دون
التعمل والتخلص من األرواح المتصلبة التً أضحت عمدة مستعصٌة منذ مبات
السنٌن.
علٌنا أن نوضح ما نمصده من لٌام الشرق األوسط بلعب دوره كطرؾ فً
األطروحة المضادة والتركٌب ،فمد وصلت الحضارة األوروبٌة مند زمن إلى
وضع تشكل فٌه أطروحة لوٌة على كافة المستوٌات فً كل مكان من العالم ،وتمؾ
لوٌة واثمة من أسسها العلمٌة وأطروحتها التجرٌبٌة ابتداءاً من االلتصاد إلى
اإلٌدٌولوجٌا ومن الفن إلى السٌاسة ومن التمنٌة إلى التارٌخ ،ومازال االنتشار
الكونً والمتمركز بعمك فً العالم ٌتم عن طرٌك االستٌعاب؛ اما بالنسبة للشرق
األوسط فلم ٌتم تحمٌك انتشار مشابه لهذا بؤي شكل كان .وهنا توجد مماومة ،وال
ٌرٌد التارٌخ الذي خلك أوروبا أن ٌستسلم للتملٌد والتجسٌد من طرؾ واحد ،وٌرٌد
المٌراث التارٌخً الكبٌر أن ٌجعل نفسه طرحا ً مضادا ً وتركٌبا ً لٌتحول إلى لوة
لبداٌة جدٌدة تلٌك بتارٌخه .إن التحول إلى أطروحة مضادة فً مواجهة أطروحة
أوروبا ال ٌعنً الرفض الفظ ،فمثبلً لٌس لبلنطبللة اإلسبلمٌة أٌة لٌمة كؤطروحة
مضادة ،وحتى لو كانت تطمح بذلن فإنها ال تمتلن الموة البلزمة ،ناهٌن عن ان
تصبح الموالؾ من لبٌل المومٌة أو الشٌوعٌة المابمة أطروحة مضادة ،فؤنها لم
تلعب دوراً أكثر من المٌام بتملٌد بسٌط؛ إذ لم تبد مساهمة فً خلك حركة تنوٌرٌة
ولو بمدر المستشرلٌن .اما الذٌن ٌتعاون مع أوربا مباشرة ،فبل ٌتعدون كونهم
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موظفٌن بسطاء وعمبلء لها ،لذا فإن مهمة التحول إلى أطروحة مضادة تنتظر
التبنً.
ما ٌجب تعرٌفه باألطروحة المضادة هو كٌؾ ٌمكن أن نحول الوجود
الحضاري للشرق األوسط مع مكونات الحضارة األوروبٌة إلى أطروحة مضادة،
بحٌث تإدي إلى انطبللة جدٌدة..؟ وما هً الظاهرة المضادة أو المٌزة التً ٌمكن
استخبلصها من إلامة عبللة بٌن الحضارتٌن….؟ بإمكاننا تكوٌن األطروحة
المضادة لؤلطروحة الدٌالكتٌكٌة التً تفتش عنها اإلنسانٌة ،دون االنحبلل فٌها أو
رفضها بطرٌمة فجة ،بل بالمساهمة من جانبنا بممدار ما هو مطلوب .إن الدور هو
لٌس تكوٌن التركٌب ،بل ٌتضمن معنى الوصول إلى لوة تستطٌع إنماذ العالم من
التصحر العام والمحافظة على مولعه الذي ٌمكن العٌش فٌه .وهنان خطر من أن
ٌإدي االنتشار من طرؾ واحد ،أي العولمة والكونٌة المستندة إلى األطروحة
المضادة حتى ولو كانت على شكل دٌممراطً ،إلى فاشٌة من نوع "إما األسود أو
األبٌض" .وتنهض جمٌع مناطك العالم عدا الشرق األوسط متفمة بما ٌجب المٌام به
فً عملٌة التجسٌد من أجل االستسبلم لهذه األطروحة .وستكون نتٌجة ذلن فاشٌة
على الطراز الدٌممراطً ،أو تطورا ً مشابها ً لذلن ،وهذا أخطر شًء بالنسبة
لئلنسانٌة ،فإذا حدث ما ٌمال فإن ذلن سٌكون "نهاٌة التارٌخ" ،وعدم حدوث ذلن
مرتبط باألطروحة المضادة .إذ أن عدم تحول االشتراكٌة المشٌدة التً تمت
تجربتها بمٌادة الروس إلى أطروحة مضادة ،أدى إلى استسبلمها بانهٌار سٌا ألحك
الضرر بالبشرٌة .وكان ٌجب أال تنتهً كل هذه المماومات الرابعة والممدسة
والدماء المرالة ،واآلالم واآلمال إلى هذه النتٌجة ،وٌعود سبب ذلن إلى التحدث
عن الٌوتوبٌا الشٌوعٌة زٌفا ً دون النجاح فً التحول إلى أطروحة مضادة .وهكذا
نجد بؤن كل خطؤ ٌإدي إلى الخٌانة واالستسبلم.
أكدنا مرارا ً أن الوالع التارٌخً للشرق األوسط ال ٌسمح بعملٌة تجسٌد
عادٌة ،ألنه ال ٌمكن حتى لمٌم أطبلل حضارة الشرق األوسط أن تعً نفسها دون
أطروحة مضادة ،وبذلن فإنه ٌمكن وضمن ظروؾ جدٌدة أن تتحول الروح
اإلنسانٌة الموجودة فً طابع هذه الحضارة إلى أمل مجدداً ،وأن المبول بؤلل من
ذلن هو بمثابة إنكار للذات ،حٌث هنان الكثٌر ممن جرب ذلن ،وبات واضحا ً بماذا
فاد وجودهم .فالشرق األوسط ال ٌمبل أٌضا ً بهذه الكٌانات المصطنعة والثانوٌة ،إذ
أن معدته الثمافٌة ال تكتفً ولو أكل كل العالم فهو ال ٌؤكل ألنه ٌرٌد أن ٌصبح
لٌمة ،وهذا ما ٌمتضٌه جوهره وطابعه .إذا ً كٌؾ له أن ٌصبح أطروحة مضادة..؟
نمدم بعض أفكارنا بخطوطها العامة بعمك ودون تحرٌؾ وبشكل جوهري كمهمة
تمع على عاتمنا.
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ٌعد تجدٌد الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة مهمة تارٌخٌة أولى ،إذ ٌجب توحٌد حركة
النهضة واإلصبلح والتنوٌر التً لم تتحمك بعد فً ثمافة الشرق األوسط وتحمٌمها
كحركة واحدة .وستحدد التحوالت التً ستجري فً هذه المجاالت الثبلثة الهوٌة
اإلٌدٌولوجٌة الجدٌدة .وهذا ٌعنً التحول األساسً فً المجال الذهنً والروحً.
لم تستطع الحضارة األوروبٌة التمؤسس إال بالثورات الذهنٌة التً استمرت
من المرن الخامس عشر إلى المرن الثامن عشر ،وآخر مرحلة وصلت إلٌها هً
الحضارة المستندة إلى المإسسات الدٌممراطٌة ،بٌنما لم ٌجرإ الشرق األوسط بعد
حتى للتعرؾ على تلن المصطلحات .لكننا ٌجب أن نتجاوز بعض األخطاء فً هذه
المسؤلة ،فالتباس العلم والتمنٌة وإنشاء المصانع وامتبلن بعض المإسسات
الدٌممراطٌة ال ٌعنً تحمٌك النهضة أو اإلصبلحات أو التنوٌر ،ألنها تطورات
منفصلة ال تمس الجوهر ،وال تعبر عن شًء سوى الجسم الذي ٌحمل الذهنٌة
المعروفة التً تكونت حول االستعمار والصهر ،وال نرى أي تطور جوهري عدا
ذان المستوى الذي وصلت إلٌه مرحلة االؼتراب فً المرنٌن الماضٌٌن ،وال تمتلن
التٌارات اإلسبلمٌة التً تطورت كرد فعل أي معنى سوى المومٌة التً ؼٌرت
لونها.
ٌمكن تحمٌك األصالة من خبلل تحمٌك الثورة الذهنٌة الذاتٌة الثبلثٌة .وسٌتم
فهم عدم وجود أي حل سوى تحمٌك هذه الثورة فً والع الشرق األوسط حتى وان
كان متؤخراً .بعد التؤكد من عدم وجود أي سبٌل آخرٌ ،جب أوالً توجٌه ضربة إلى
المٌدان الدٌنً ألجل المٌام بثورة أخبللٌة وذهنٌة فً الشرق األوسط ،ونإكد هنا
بؤنه ال عبللة لهذا المولؾ بالعلمانٌة الرخٌصة ،فالمفهوم الذي ٌمتضً توجٌه
الضربة إلٌه هو العلمانٌة المزٌفة ،وهذا لٌس مرتبطا ً بالشرابح المتدٌنة فحسب ،بل
بتلن الكٌانات المٌمة التً لم تنصهر بعد فً ثمافة الشرق األوسط .وال عبللة لذلن
بإنكار الرب أو شتم الجوامع ،بل تنص على أجراء تحلٌبلت علمٌة كاملة
للتكوٌنات التارٌخٌة لتلن الهوٌات ،وما ٌجب المٌام به هو التحلٌل الصابب للكٌانات
المٌثولوجٌة التً كانت تمثل هوٌة الكهنة السومرٌٌن؛ التفكٌر بالبلهوت الذي
اكتسب طابعا ً مثٌولوجٌا ً أوالً ودٌنٌا ً فٌما بعد والذي كان نتاجا ً لمرحلة الفرز الطبمً
البدابً تحولت لدسٌته إلى خامة لؤلدب التارٌخً.
عمل السومرٌون على تؽٌٌر مٌثولوجٌتهم وأدٌانهم باستمرار ،ولم ٌخشوا
من تملٌل عدد آلهتهم وتؽٌٌر نوعٌتها وأسمابها؛ فتراث النبً إبراهٌم الذي بدا وكؤنه
ٌتصارع مع آلهته توصل فً النهاٌة إلى لرار هو " ( إل ) أي هللا " (إسرابٌل =
وحول موسى ذلن إلى رب الموم .ورجع عٌسى إلى مصطلح
المتصارع مع هللا) ،
ّ
"اإلله الثبلثً" من جدٌد ،ووصل النبً دمحم إلى مصطلح هللا المدعم بـ 99صفة
163

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

سلطوٌة بسبب حاجته إلى سلطة موحدةٌ .ظهر هذا التكرار المصٌر أن الدٌن
واآللهة كانا فً تؽٌٌر مستمر دوماً ،فالظروؾ الملموسة للمرحلة التً خلمت
اإلسبلم تعبر عن وحدة الفكر الدٌنً الموجود ،أما أشكال العبادة فهً ال تحمل
سوى معنى تدعٌم الشخصٌة الجدٌدة ،ولد تعرضت إلى تؽٌٌرات كبٌرة فٌما بعد،
وشهدت المسٌحٌة والٌهودٌة ذات الجذور الواحدة تؽٌٌرات بشكل مستمر ،وٌنظر
إلٌهما فً ٌومنا كمصدر أدبً وكمٌم أخبللٌة على األؼلب .إن إصبلحاتهما فً
الدٌن مستمرة وتتطور برٌادة العلم ،حتى بات جلٌا ً مدى المكاسب التً حممتها من
ذلن.
مازال تؽٌٌر كلمة واحدة فً اإلسبلم واإلرث المشابه له ٌعتبر ذنبا ً كبٌراً.
وٌعتبر هذه مإامرة من أجل أسر البنٌة الذهنٌة بشكل رهٌب ،ولم ٌكن الدٌن أداة
تردي إلى هذه الدرجة فً التارٌخ حتى فً عصر األنبٌاء .فمد تم وضع الدٌن
بشكله هذا فً مولع متخلؾ وملعون بالنسبة إلى التارٌخ تحت اسم المداسة ،فبل
حك ألٌة سلطة سٌاسٌة أو معنوٌة الحط من مستوى الدٌن إلى هذه الدرجة ،كما ال
ٌمكن التفكٌر بممارسة أخطر من ذلن من أجل تسمٌم وشل ذاكرة مجتمعاتهم .لمد
عاشت مجتمعات الشرق األوسط تؤثٌر استمرار زٌادة هذا الخطر وال سٌما فً
األلفٌة األخٌرة ،وٌؤتً هذا التشكل اإلٌدٌولوجً الخطر الذي ٌؤسر الذهن وٌجمد
التطور الروحً فً ممدمة مصادر التخلؾ التً ال نشعر بها ،ولم ٌتم التؤكٌد على
تجر دراسات بهذا الصدد ،وألن جمٌع السلطات
مدى وكٌفٌة شلها للمجتمع ألنه لم ِ
المركزٌة والمحلٌة بما فٌها األكثر علمانٌة تستخدم هذا األمر كوسٌلة سهلة
لبلستؽبلل.
تعرض اإلسبلم فً مرحلة الظهور واالنتشار إلى اإلصبلحات الضرورٌة؛
فشٌعة إٌران وعلوٌة الكرد وبكداشٌة ومولوٌة األتران وعدة طرق ومذاهب دٌنٌة
أخرى هً إصبلحات طرأت على الدٌن اإلسبلمً ،فمد تم تجمٌد هذه المرحلة فً
أعوام  1111م ،ووصلت إلى ٌومنا هذا بشكل أكثر صبلبة على أساس التماثل مع
الوضع الراهن ،فبل تنبع خطورتها من درجة صحتها أو خطؤها ،بل من إٌمافها
للتفكٌر الحر وإلؽابها للفردٌة ،إذ ال ٌمكن لئلنسان الذي ال ٌتصور العٌش الفردي
وال ٌفكر بشكل حر أن ٌخلك أي شًء ،و هكذا تعتبر مصادر حٌاة المجتمعات
المتشكلة من هذا الفرد مٌتة .إن أكبر فاجعة بالنسبة لمجتمعات الشرق األوسط هً
وجود هذا الوضع واستمراره بشكل لوي جدا ً وٌمكن أن ٌستفٌد من هذا الوضع
جمٌع االستبدا دٌٌن فً الداخل والخارج ،ولن ٌتخلص المجتمع والدولة من الفمر
المستمر والمحط ألنه فمد لٌمه الخبلّلة.
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لذلن ومن أجل الوصول إلى نتٌجة حول اإلصبلحات الدٌنٌة التً تم
تؤخٌرها ولفتح الطرٌك أمام الفرد الحرٌ ،جب تحمٌك الحملة التً تحل الدوؼمابٌة
الدٌنٌة ،وذلن عبر تمٌٌم جمٌع الكتب الممدسة كمصادر أدبٌة وعبر التحول إلى
أخبلق حرة عن طرٌك تحلٌبلت اجتماعٌة وأخبللٌة .حٌث ٌجب إخراجها من
كونها عمٌدة مفروضة على الفرد ،كما ٌجب تطوٌر حلول عمٌمة على أساس
عبللتها بالمسابل التارٌخٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة واالستؽبلل والعلم
والحرٌة والتمدم والرجعٌة والمادٌة الدٌالكتٌكٌة والمثالٌة المٌتافٌزٌمٌة واألخبللٌة
وما شابه ذلن ،بحٌث ٌتمكن الشعب من فهم الكتب الممدسة ومبلحمها بدالً من
أشكال العبادة المتعلمة بها ،وٌجب تطوٌر تفاسٌر اآلٌات والسنة على هذا األساس.
إننا ال نمصد بذلن الدور الذي تموم به األنظمة التً تروج الدعاٌة الجافة
للنظام ،بل إننا نمصد إصبلحات جذرٌة تستطٌع الجوامع والمراكز المشابهة لها أن
تلعب دور مراكز العلم والفن للمنطمة الموجودة فٌها ،وٌمكن إجراء تمثٌلٌات
مسرحٌة أصٌلة ،كما ٌجب أال ٌؽٌب عن بالنا أن الصبلة بحد ذاتها تعتبر من أولى
التمثٌلٌات الدرامٌة التً تكون فٌما بعد ،كما أنها بالمعنى العام تعتبر مسرحٌة.
وعدم تحرٌؾ ألوالنا هذه بطرٌمة سفسطابٌة ٌتحلى بؤهمٌة بالؽة .أعٌد وأكرر بؤنه
ٌجب البحث عن مصادر الصوم والصبلة واألعٌاد واألضاحً ،وسنرى عند ذلن
أن جذورها ترجع إلى العروض التً تموم بها الشعوب فً بعض الفصول الهامة؛
فالعبادات هً الشكل المتطور عن األشكال البدابٌة للعروض والمسرحٌات ((
الدراماـ الكومٌدٌاـ التراجٌدٌا)) وذلن حسب الحاجة .وٌجب تحوٌلها إلى أشكال
تترن الذهن حرا ً وتجعل فهم التارٌخ عمٌما ً وتوصلنا إلى تذوق الفن وتجعل
األخبلق ا لمفٌدة ممكنة ،وذلن مع أخذ احتٌاجات عصرنا بعٌن االعتبار .فٌجب
تحوٌل الصبلة والصوم واألضاحً ومراسٌم الدعاء والتً تعتبر من تدابٌر
التحول االجتماعً ربما ٌبلبم المرحلة ،حٌنها تكون لد تحممت وبشكل أفضل
المعانً الموجودة فً مصادر األدٌان منذ والدتها ،وأفضل طرٌمة لذلن هً جعل
األماكن الممدسة وفً ممدمتها الجوامع أكادٌمٌات ومسارح للفنون ٌتعلم فٌها
والعرافون دروسا ً فً هذه المراكز كً
الشعب .وٌجب أن ٌعطً العلماء والفنانون
ّ
ال ٌتركوا الشعب جاهبلً.
ٌجب اتخاذ إجراءات مشابهة من أجل أشكال العبادات األخرى .فمن المفٌد
إنشاء صندوق لمساعدة الفمراء بدالً من األضاحً التً اتخذت شكبلً وحشٌاً ،كما
ٌجب ممارسة الصوم بشكل محدود من أجل تربٌة النفس ،وبالنتٌجة ٌجب تعدٌل
جمٌع أشكال العبادات حسب متطلبات العصر .لد ٌتساءل البعض "أٌن بمً هللا؟"
ألول لهم منذ البداٌة :لمد تطور باستمرار مع التطور االجتماعً كـ هوٌات فكرٌة
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لتصورات الكهنة السومرٌٌن .إن "أل" إبراهٌم هو لبٌلته التً ٌجب أن تموى،
و"ٌهوا" موسى هو الموم الٌهودي اإلسرابٌلً الذي ٌجب أن ٌتوحد .أما رب
عٌسى فهو تركٌب الدٌن والوجدان البدابً للمضطهدٌن فً ذلن العصر ،وٌعبر
رب دمحم "هللا" عن الحاجة الى الموة من خبلل توحٌد المبابل الربٌسٌة ،وهو تصور
مشترن للمبابل البدوٌة ولوة المبابل العربٌة الموحدة .ولم تتردد أٌا ً من المجتمعات
عن تصور إلهها الجدٌد كلما لوٌت ،هذا هو الوالع التارٌخً واالجتماعً؛ أما إله
ٌومنا هذا فهو جوهر العلم حٌث ؼدا هللا ٌمثل كل شًء فٌوظؾ نفسه بنفسه على
أساس الدٌالكتٌن الكونًٌ ،تعرض وٌعرض للتؽٌٌر إلى ما النهاٌة ،هل ٌمكن
التفكٌر بفكر إلهً أسمى من ذلن..؟
ٌجب تحطٌم الٌوتوبٌا التً ال أساس لها والمتسلطة على البنٌة الذهنٌة
للشرق األوسط  ،كما ٌجب التخلً عن التصورات الٌوتوبٌة على شاكلة األبٌض
واألسود ،الجنة والجحٌم والصراط المستمٌم وٌوم الحشر وانتظار المهدي والشعب
المختار ،فكل هذه تعتبر من خلك كهنة سومر ومصر .إن تحوٌل األنانٌة إلى مثالٌة
لهذه الدرجة تإدي إلى أشكال استؽبللٌة ولمعٌة ال مثٌل لها ،وتصبح لوة الٌوتوبٌا
وسٌلة بٌد األلوٌاء كالموة الدوؼمابٌة .إن الٌوتوبٌا المتعلمة باألبدٌة والتً ال ٌوجد
لها أي احتمال للتحمٌك علمٌا ً تجعل الذهن أسٌراً وخامبلً ،وإذا كانت تستند إلى
أساس دٌنً فإن تؤثٌرها ٌصبح أكثر جموداً ،وبمدر ضرورة المشارٌع واألفكار
المستندة الى أرضٌة علمٌة تمنٌة ،فإن المشارٌع واألفكار التً ال تستند إلى أسس
علمٌة هً خطٌرة وؼٌر ضرورٌة ،وال ٌمكن تحمٌك ثورة النهضة دون تحطٌم
التخلؾ الدوؼمابً والٌوتوبً الموي فً ثمافة الشرق األوسط .إن جعل التصورات
المتطورة على أساس الظروؾ التً تجعل عدم المساواة فً المجتمع لسرٌة ،والتً
هً فً األصل نتاج التخلؾ العلمً والتمنً منذ آالؾ السنٌن ،موضوع عبادة
وشٌبا ً ممدسا ً ال ٌفهم معناه هو أخطر مرض مجتمعً وفردي.
لبل كل شًء ٌجب أال ننتظر عودة المعرفة والوجدان الروح إلى رشدها
دون تجاوز هذا المرض .فثمافة مجتمع تمتل فٌه فتاة عمرها خمس عشرة سنة
لكونها أحبت شابا ً هً ثمافة مرٌضة بشكل رهٌب ،وٌجب أال ننسى أنه ٌتم لتل
جمٌع ساحات الحٌاة بهذه الطرٌمة .إن عجز هذه الثمافة والتربة التً كونت
تصورات اآللهة والربات فٌما مضى بشكل دابم عن تحمٌك التحول الخبلق البلزم،
أدى إلى ظهور بلد مسكٌن متصحر جاؾ واجرد ،ولٌس بإمكانه خلك تصورات
جدٌدة؛ ال ٌمدم إلهاما ً وال ٌخلك شعرا ً وال ٌطور عشما ً ألنه أصبح مستحاثة منذ
أراض
زمن بعٌد ،وجؾ على ٌد الدوؼمابٌات والٌوتوبٌا ،وتم تجمٌده لٌتحول إلى
ٍ
جرداء؛ فثورة النهضة تعنً استنبات هذه األرض من جدٌد وجعلها مصدر إلهام
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للعشك الكبٌر وللمبلحم الجدٌدة وإٌماظها بؤحبلم الجنة الجدٌدة والوالعٌة ،وتعنً
أٌضا ً فتح الطرٌك أمام الذهنٌة التً تجمدت والروح التً جفت ،والوجدان الذي
تصلب وانحرؾ ،وإعادة عواطؾ العدالة المفمودة ،وخلك ذاته من جدٌد كل ٌوم.
كما إن األرضٌة مبلبمة من أجل الذهنٌة العلمٌة ،وٌمكن أخذ أشٌاء كثٌرة من
المكتسبات األوروبٌة ،فالتمنٌة جاهزة أٌضا ً وٌمكن تؤمٌنها بسهولة ،حٌث تحدد هذه
الولابع لوة ومدى فرص النهضة الشرق أوسطٌة .وفً حال تحلٌل الدوؼمابٌات
المدٌمة وتصورات المستمبل على أسس علمٌة ،سٌصبح التارٌخ شبلالً من جدٌد
وسٌتدفك بؽزارة نحو المستمبل ،وسٌتحول األمل عند ذلن إلى لوة جارفة كالسٌل.
لمد تشكلت تراكمات لوٌة من خبلل التنوٌر العلمً ،وما ٌنمصها هو
توجٌهها نحو التارٌخ والوالع ،حٌنها ستحصل الذهنٌة العلمٌة والتارٌخ على شرح
ؼنً ،سٌإدي إلى تحلٌل حاضرنا وإحٌابه لحظة بلحظة ،وٌكفً تحلٌل إنسان واحد
لفهم وتحلٌل العالم .ان إمكانٌة ارتماء مكان ما مرهونة بدرجة االنحطاط الموجود
فٌه .وبمدر ما ٌكون الظبلم حالكا ً ٌكون النور لرٌباً .وٌجب أن نكون منتمدٌن لكل
شًء لكن دون أن نفمد األمل بالوصول الى الحمٌمة ،وٌجب أن نتخلى عن األنانٌة
المتفسخة وعشابرٌتها وأسرٌتها وزوجها وزوجتها ولومٌتها ودٌنها ،وأن نرجع
إلى المفهوم اإلنسانً الكبٌر والؽنى الذي ٌرى الفرد فً الجماعة والجماعة فً
الفرد،فبل داعً ألخذ المفهوم اإلنسانً من الخارج ،إن أعظم ؼنى موجود فً هذه
التربة هو إنسانٌتها ،حٌث ٌجب أن ندفع هذه اإلنسانٌة للنهوض ،وان نمهد طرٌك
العشك الكبٌر من جدٌد ،ونتوب ألؾ مرة عن نظرٌاتها اإللهٌة و ممارساتها
الممدسة ،وإن نسعى إلى أحٌابها من خبلل معرفة درجة ارتباطها بالمٌم الحضارٌة
واإلنسانٌة واألرض ومعرفة معنى الصدق الكبٌر ،كما ٌجب علٌنا بعث أمثال لٌلى
ومجنون ،وكرم وأصلً ،وفرهاد وشٌرٌن من لبورهم ،لنرى وصولهم إلى لوة
الحٌاة من حٌث تخلوا فٌه عن عشمهم.
لنعد إلى األلدمٌن إلى كلكامش لٌستٌمظ وٌرى أن حضارته لم تمت وان
أنكٌدو لم ٌمت ومازال حٌاً ،وأن نبٌن له أن عشك إنانا لم ٌنته .ولٌستٌمظ جمٌع
األنبٌاء لنبد لهم لدرة إبداع أدٌانهم ومدى رفع شؤن اإلنسانٌة.
لٌستٌمظ ابن رشد وابن سٌنا والكندي ورفالهم ،لٌروا مساهماتهم التً
لدموها بجهو ٍد كبٌرة للعلم ،حٌنها ستشبع أذهانهم برإٌتهم لمدى تطور العلم،
وٌجب أن ٌستٌمظ كاوا الحداد ومنصور الحبلج والسهر وردي والبابكً
والمزدكً ورفالهم لٌروا أن المماومات والبطوالت والمآسً الكبرى لم تذهب
هدراً ،وأن هنان أناسا ً ٌحكمون بما ٌلٌك بهم.
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إن ذلن لٌس عبارة عن خٌال رخٌص بل ع َ
ظمةً تارٌخٌة كبٌرة ،كان علٌنا
استنهاضها مع حركة نهضتنا منذ زمن طوٌل .كما ٌجب إعادة إحٌاء تارٌخنا منذ
بداٌته باألدب الحدٌث ،واألهم من ذلن ال بد من بحث ودراسة آداب العصر
النٌولٌثً وال سٌما المجتمع األمومً الذي ٌعتبر الموة الخبللة لكل شًء ،واألم
الربة وروحها وذهنٌتها وخٌاالتها وآمالها ،فما الذي ٌمكننا المٌام به بدونها ،فبدونها
لسنا سوى العدم .إن إحٌاء وتسلٌط الضوء بلؽة أدبٌة حدٌثة فً الشرق األوسط
على المصطلحات المٌثولوجٌة والدٌن والمذاهب والطرابك والسبلالت والعشابر
واألمراء والؽلمان والعبٌد واإلله والربة ،والشٌخ والربٌس والسٌد واألم واألب
والطفل والحداد والفرس والسٌؾ والمحراث والفؤس والمعدن ،والنهب والحرب
والعشك والنبوة والكاهن والمتصوؾ والعبلّمة والخابن والسافل والشرؾ
والناموس والمدسٌة والمدر واألمل والعٌد والموت والربٌع والشتاء والصٌؾ
والجبل والنهر والصحراء ،والطرٌك والجمل والكلب والحمار والثور والعنزة
والخروؾ والبمرة والمطٌع والراعً والفبلح ،والكاتب والسلطان واألمٌر والجندي
والمابد والعالم ،والجمال والمبح…الخ ،هً من المهام الفنٌة والعلمٌة لثورة
النهضة .إن ذهنٌة العلم واألدب الموجودة منسلخة عن الوالع التارٌخً
واالجتماعً للشرق األوسط؛ وتعبر عن اآلراء االختٌارٌة والفنتازٌا ؼٌر المنظمة
التً ال أساس لها ،ولها عبللة باألشخاص والمجموعات المحتواة من لبل
االستعمار .والبنٌة الذهنٌة للمجتمع الزالت مشلولة ،كما إن اآلداب ذات البنٌة
الدوؼمابٌة التً أدت إلى ذلن ما هً اال مدٌح ال معنى له .فحركة النهضة فً
اآلداب هً أساس مٌبلد الشخصٌة الحرة ،ألنه ال ٌكفً التخلص من الحلم
الدوؼمابً الذي ال أساس له وحسب ،بل ٌجب إكمال ذلن عن طرٌك إحٌاء اآلداب
وتؤثٌراتها.
ما ٌنتج من الخبلصة لٌس دٌنا ً جدٌداً ،بل إٌصال الدٌن إلى المولع الذي
ٌلٌك به ،عن طرٌك اختزاله إلى األخبلق ،وسٌخلك بذلن الوجدان العادل الحر.
ولن ٌهتم بمجاالت العلم كثٌراً ،وسٌترن ذلن للفلسفة .فالمشكلة بالنسبة للفلسفة
والعلم لٌست تكوٌنهما من جدٌد ،بل سٌظهران الموة التنوٌرٌة البلزمة من أجل أن
ٌحكما الذهنٌة الخبللة والحرة ،وذلن بتوحٌدهما مع المعرفة التارٌخٌة .وسٌصل
تارٌخ العالم العام والذهنٌة اإلنسانٌة إلى تنور أكثر تطوراً عند تكامل المكتسبات
العلمٌة والفلسفٌة األوروبٌة مع الوالع التارٌخً للشرق األوسط ،وهذا ما ٌعنٌه
تطور األطروحة المضادة .إذا ً فشرق أوسط ٌفكر بذاته هو عبارة عن أطروحة
مضادة ،وال ٌمكنه إظهار هذه الموة إال عن طرٌك نشر ثورة النهضة والتنوٌر ،إذ
ال تكفً محاوالت بعض األشخاص أو المجموعات ألجل ذلن ،فظهور مبدعٌن من
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كل مجموعة ثمافٌة ولومٌة وتؤثٌرهم على مجتمعاتهمٌ ،عنً النهضة والتنوٌر
للمنطمة.
أـ الخاصٌة الواضحة لهذه المرحلة هً بروز الفرد والمتنور الحمٌمً،
ومازال مٌبلد هذه الظواهر بعٌد عن الشرق األوسط ،فالتحول إلى فرد ومتنور
أصعب من التحول إلى حزب أو حزب معارض ،وتطور الشخصانٌة ٌعنً ظهور
المجتمع الحر؛ حٌث ٌمكن لفرد مثمؾ أن ٌمثل مجتمعا ً أو أمة فً بعض األحٌان،
بٌنما ال تمنح ثمافة الجماعة والعشٌرة والعبد فرصة لتطور كهذا بسهولة .وعندما
ٌعطى الفرد والمثمؾ حك مسٌرته ،حٌنها ٌحمك االتجاه الذي ستتابعه المجتمعات
لمبات السنٌن؛ وٌكون بذلن لد لام بعمل ال ٌمكن أن تحممه عدة حروب وأحزاب.
ٌجب أن نذكر دابما ً أن الفنانٌن واألنبٌاء والفبلسفة والعبلّمون هم مسٌرة نهضة
وثمافة المرحلة التً عاشوا فٌها ،والمجتمع الذي ال ٌمتلن مثمفٌن ٌشبه المافلة التً
ال مرشد لها ،ولد تبتعد عن الهدؾ لمبات السنٌن عندما تضل السبٌل ،وهكذا
تكتسب الثورة النهضوٌة والتنوٌرٌة أهمٌة ال ٌمكن التخلً عنها بالنسبة
للمجتمعات ،ألنها تخلك األشخاص المتنورٌن من جهة وٌخلمها المتنورون من جهة
أخرى .وٌحتاج كل من ٌدخل الطرٌك حدٌثا ً إلى دلٌل ورابد وال سٌما المجتمعات
والثمافات التً تستٌمظ حدٌثاً ،وتحتاج المراحل التً تعاش الى هذه األمثلة
الشخصانٌة أكثر مما ٌعتمد.
الشخصانٌة تعنً الفرد الذي ٌصل إلى لوة ٌحمك بها ذاته فً المجتمع،
وٌحمك المجتمع فً ذاته أكثر من أن ٌكون محصوراً بالتفكٌر بنفسه .وال ٌمكن
تسمٌة المؽرم بنفسه والذي ٌلهث وراء مصالحه بالفرد .كما ال ٌمكن لذوي
المصالح األنانٌة والبسٌطة أن ٌمثلوا األفراد فً أي ولت من األولات ،كذلن
تتطور مختلؾ الفنون وتحصل على مٌبلدها عند تكوٌن الفرد؛ فالفرد والفن
متبلزمان وعندما ٌكون أحدهما موجودا ً ٌلحك به اآلخر .الفن ٌعنً إنشاء أجنحة
للذهن والروح ،وٌتحمك التحلٌك بدالً من المشً .إذا ً فالتحلٌك بالنسبة للمجتمع أو
للحضارة ٌعنً الحصول على الموة الجوهرٌة والسٌر نحو المجد.
ٌمكن أجراء تمٌٌمات شاملة من أجل النهضة واإلصبلحات والتنوٌر فً
الشرق األوسط .لكنها كافٌة للفهم كً ندخل فً الموضوع .إن التفكٌر بجذور
الذات بشكل والعً واتخاذ لرار حر حول األسبلة "كٌؾ نكون ،وكٌؾ نعٌش..؟"،
وعن كٌفٌة إظهار الموة البلزمة من أجل ذلن العٌش تشكل أساسا ً من أجل الذٌن
ٌطمحون بؤن ٌكونوا أطروحة وأطروحة مضادة .والنجاح فً ذلن ٌعنً السٌر
بنجاح فً طرٌك النهضة وتنوٌر اإلنسانٌة ،وال ٌمكن للحضارة األوروبٌة أن
تإدي إلى تركٌب جدٌد ،بمعنى حضارة جدٌدة بمفردها ،دون خلك األطروحة
169

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

المضادة فً الشرق األوسط حتى لو كان ذلن متؤخراً .حٌث كانت الحضارة
الرومانٌة اإلؼرٌمٌة األطروحة المضادة للشرق األوسط ،وكانت تركٌبة الحضارة
األوروبٌة نتاجا ً لؤلطروحة واألطروحة المضادة لبلثنتٌن .أما األطروحة الحالٌة
فهً الحضارة األوروبٌة ،وستتكون األطروحة المضادة فً الشرق األوسط من
خبلل ثورة النهضة ،وستكون الوحدة الدٌالكتٌكٌة لكلتٌهما هً التركٌبة الجدٌدة
للعالم .هكذا كان الدٌالكتٌن التارٌخً دابماً ،وٌمكن أن تإدي ترجمة أؼانٌه على
أساس الوحدة الدٌالكتٌكٌة إلى بدء انطبللة تارٌخٌة.
ب ـ الظاهرة األساسٌة األخرى التً ٌجب معاٌشتها بشكل متداخل مع
التنوٌر والمٌبلد الجدٌد فً الشرق األوسط أو طرح الحضارة األوروبٌة ،هو
مشروع الحضارة الدٌممراطٌة ،ولن نخوض فً تفاصٌل موضوع الحضارة
الدٌممراطٌة ألنه تم الولوؾ عندها بشكل شامل ،لكن ضبطها فً الشرق األوسط
وتكوٌنها ألطروحتها المضادة تشكل مشكلة شاملة أكبر ،ومع أن التجدد الذهنً
والروحً أساس لذلن ،إال أن هنان مسافة بٌنها وبٌن المجتمع والدولة ،وٌتم تحمٌك
ذلن خارج نطالهما ،وتؤخذ فً شمولٌتها الفرد والنوعً .بشكل للٌل ،أما أطروحة
الحضارة الدٌممراطٌة فتتخذ الدولة والمجتمع أساسا ً لها وهً مضطرة للمحاسبة
مع كلٌهما.
لم ٌدرج الجواب الذي سٌمدمه الشرق األوسط بصدد األطروحة األوروبٌة
على جدول األعمال حتى ولو على مستوى النماش.
إن فشل جواب االشتراكٌة المشٌدة لد أزم الوضع من جهة ،وأعاق سبل
الخٌارات من جهة أخرى .فً الوالع ان الرافد األوروبً للحضارة الدٌممراطٌة
ٌمثل الٌمٌن ،بمول أصح إن الحضارة األوروبٌة تشكل الجناح الٌمٌنً للحضارة
الدٌممراطٌة التً تجاوزتها ،وهذا ناجم عن لوة الرأسمالٌة إذ ال تنسلخ أوروبا عن
الٌمٌن كؤكبر مركز كبلسٌكً للرأسمالٌة فً ٌومنا الراهن ولن تستطٌع التمدم أكثر
من ذلن ،فهً إن تراجعت ستتجه نحو الفاشٌة ،وإن تمدمت فستتجه نحو
االشتراكٌة ،ومن هذا المنطلك فإن الٌمٌن هو أكثرها عمبلنٌة ،ومن ؼٌر المحتمل
أن تمؤل الدول المسماة بالنامٌة هذا الفراغ ،وإذا استطاعت أن تكون امتداداً لها،
فإن ذلن ٌعتبر نجاحا ً بالنسبة لها ،وال توجد مشكلة بالنسبة للصٌن والدول المشابهة
لها بهذا الصدد.
ال ٌمكن للشرق األوسط أن ٌصبح أطروحة مضادة إال بعد ترسٌخ المرحلة
الدٌممراطٌة فً المجالٌن االجتماعً والسٌاسً ،والمٌام بذلن عن طرٌك اإلصبلح
أو الثورةٌ ،جب أال ٌؽٌر الجوهر .كما ان دممرطة المجتمع هً مسؤلة عاجلة جداً،
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حٌث تلعب المرأة والشبٌبة دورا ً طلٌعٌا ً فً ذلن ،كما شوهد فً كل الحركات
الجماهٌرٌة الثورٌة ،فهاتٌن الموتٌن هما فً مولع ألوى العناصر الدٌممراطٌة.
للمرأة دور خاص فً النهضة الدٌممراطٌة للشرق األوسط ،فهً ال تلٌك
بنفسها وبؤي شكل كان االنتماص من شؤنها من لبل المجتمع الطبمً باعتبارها الموة
الخالمة للعصر النٌولٌثً ،ونظرت بشن دابم لسٌادة الرجل .وأدركت تماما ً بؤنها
مسلوبة الحموق وعجزها ٌسبب لها آالما ً عمٌمة ،وبان الوضع الذي آلت إلٌه ال
ٌلٌك بها ،وفً الوالع انها تإٌد ثمافة الربات فً الخفاء ،ولم تإمن باآللهة الذكور
بشكل جاد ،وهً تعً اٌضا ً بؤنها موجودة فً فراغ دابم ،وتشعر باأللم والؽضب
ألنها لم تتلك الحب واالحترام الذي تستحمه ،ولم تعؾ مطلما ً عن إٌماعها فً وضع
تحتاج فٌه للرجل إلى هذه الدرجة ،بل واألكثر من ذلن هً إنها لم تعؾ عن
نفسها ،وتعً بؤن الرجل بعٌد عن المحبة وتدرن بؤنه خشن وال أخبللً و ٌفتمر
لموة العشك .إن ولوع المرأة كضحٌة للتنالضات إلى هذه الدرجة لم ٌتركها جاهلة
كما ٌعتمد ،بل لربها إلى أن تكون عبلّمة ،وعندما تإمن بشًء فبل توجد لوة أخرى
تعلو على لوة التزامها ،وتعتبر جمٌع النساء بشكل عام ونساء الشرق األوسط
بشكل خاص ،الموة العملٌة والحٌة للمجتمع الدٌممراطً بسبب خصابصهن
المذكورة.
ٌمكن أن ٌتحمك النصر النهابً للمجتمع الدٌممراطً بالمرأة ،وإن الشعوب
والنساء التً تم إذاللها أمام المجتمع الطبمً منذ العصر النٌولٌثً تنتمم من التارٌخ
كؤصحاب حك حمٌمٌٌن فً الحملة الدٌممراطٌة ،وكذلن تشكل األطروحة المضادة
البلزمة من خبلل ولوفها فً ٌسار الحضارة الدٌممراطٌة المتصاعدة ،وتشكل
السند االجتماعً المتٌن فً طرٌك الوصول إلى مجتمع المساواة والحرٌة ،إن
تحول دممرطة المجتمع إلى أطروحة مضادة فً الشرق األوسط سٌتحمك بفضل
المرأة والشبٌبة على األؼلب ،حٌث تعتبر ٌمظة المرأة واتخاذها مكانة فً الساحة
التارٌخٌة كموة طلٌعٌة للمجتمع ،بمثابة األطروحة المضادة ،فعالم المرأة ووعٌها
ووجدانها وحبها وحماٌتها لكل ذلن مرشح لخلك لٌم حضارٌة ممٌزة ،كما ان
تطور الحضارة تحت سٌادة الرجل كمطلب لطابعه الطبمً جعلها بمولع األطروحة
المضادة الموٌة بهذا االتجاه ،إن تجاوز التماٌزات الطبمٌة للمجتمع والمضاء على
فولٌة الرجل هً بمثابة تركٌبة أكثر من كونها أطروحة مضادة ،لذلن ٌحمل
المولع الطلٌعً للمرأة فً تحول مجتمع الشرق األوسط إلى مجتمع دٌممراطً،
خصابص تارٌخٌة لمولع األطروحة المضادة (وهً ناتجة من شرق اوسطٌتها) فً
العالم والتركٌبة أٌضاً.
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ٌشبه دور الشبٌبة دور المرأة إلى حد ما ،فهً تدرن العالم الحدٌث بسرعة
وتشعر بؽضب كبٌر تجاه الوالع الذي أسمطت فٌه نتٌجة والع الشرق االوسط،
وتدفع تمنٌة المعلوماتٌة واالتصال بالشبٌبة إلى التوعٌة السرٌعة ،وحتى األطفال
ٌؤخذون مولع الموة الدٌممراطٌة السرٌعة ألنهم شبٌبة الشبٌبة ،وبسبب الملل الذي
أصاب مجتمع الشرق األوسط من العشابرٌة والمومٌة واألزمات التً أدت إلٌها،
ونظرا ً لؤلثر الثمافً التارٌخً المشترن ،جعلت هذا المجتمع ألرب إلى الدٌممراطٌة
فً جوهر والعه ،حٌث ٌعتبر الشرق األوسط الدٌممراطً هو األنسب لتارٌخ
شعوبه ووالعها االجتماعً ،وإن التداخل الجؽرافً والثمافً ،والحاجات
االلتصادٌة والمواصبلت ،والموارد المابٌة ٌجعل الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة المشتركة
أفضل بدٌل فً المنطمة ،علما ً بؤن الماضً التارٌخً للشرق األوسط ٌتحلى بصفة
فٌدرالٌة للشعوب والمبابلٌ .ستخلص من هذه األلوال بؤن الفٌدرالٌة تشكل النظام
األنسب للنسٌج االجتماعً فً الشرق األوسط ،وٌعتبر المجتمع الدٌممراطً هو
النظام الذي ٌنسجم أكثر من ؼٌره مع آمال وتطلعات شعوب الشرق األوسط
التارٌخٌة.
تشكل الشعوب لوة دٌممراطٌة رادٌكالٌة مع جمٌع ضروراتها التارٌخٌة
وتكون بموالعها هذه الحمٌمة الدنٌوٌة األلرب لتكوٌن أطروحة
واالجتماعٌة،
ّ
مضادة فً الجناح الٌساري للحضارة الدٌممراطٌة ،تحتل الشعوب مع نسابها
المولع األكثر طموحا ً للخٌار الدٌممراطً فً الشرق األوسط لتشكٌل األطروحة
المضادة التً تحتاجها الحضارة األوربٌة كثٌراً ،فطبٌعة حمابمها هً التً تخلك
هذه األطروحة المضادة ،فهذه الوحدة الدٌالكتٌكٌة التً تشكل الجانب الٌساري
والٌمٌنً واألطروحة واألطروحة المضادة لمركزي الحضارة الموٌتٌن ،أمام مهمة
تارٌخٌة للبدء بالعمل لصالح االنطبللة من أجل تركٌبة إنسانٌة جدٌدة مرة أخرى
كما كان فً الماضً.
تارٌخ شعوب الشرق األوسط ٌشبه تارٌخ المرأة نوعا ً ما ،وكما للنا سابما ً
فإن المرأة لد سحمت وأخرجت عن المسار منذ العصر النٌولٌثً.
العابك الوحٌد هو الدول االستبدادٌة التً تتربع على مراكز المإسسات
السٌاسٌة ،ولكن اتخاذ الحضارة الرأسمالٌة للعولمة أساسا ً هو لصالح الحضارة
الدٌممراطٌة ،وٌملل من احتمال مواصلة المدٌم ،وعلى ما ٌبدو فإن معارضة
الشعوب فً الداخل التً ازدادت عن طرٌك تمنٌة االتصال والمعلوماتٌة والعولمة
فً الخارج ستحل تلن األداة االستبدادٌة ،وألول مرة ٌعمل التارٌخ لصالح تفتٌت
الكتلة السرطانٌة الموجودة فً جسم المجتمع ،ولذلن نرى أنه ال ٌوجد احتمال
مماومة طوٌلة األمد للسٌاسة والدولة أمام التحول الدٌممراطً ،وال مفر من
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تصفٌتها فً مرحلة زمنٌة لصٌرةٌ ،بدو إن إمكانٌات وضرورات التحول
الدٌممراطً فً المجتمع والدولة بشكل متداخل سٌإدي باتجاهه هذا إلى النضوج
السرٌع لخٌار الحضارة الدٌممراطٌة فً الشرق األوسط ،وٌعتبر ذلن تطوراً ٌساند
ظاهرة التحول إلى أطروحة مضادة .لذلن فإننا نمول :أن الثورة الذهنٌة
والدٌممراطٌة تمدمان حظا ً وفرصة كبٌرة لحضارة الشرق األوسط من أجل أن
تكون أطروحة مضادة ،وهذه الحمابك مصٌرٌة.
ج ـ ٌرتبط تطور الحضارة الدٌممراطٌة فً الشرق األوسط بنظرٌة الساحة
الثالثة وتطبٌماتها عن كثب .وتلعب بنٌة المجتمع والدولة التملٌدٌة دورا ً أساسٌا ً فً
هذا األمر.
أدت ممارسة الضؽط الشدٌد على المجتمع التملٌدي وتعرضه لبلؼتراب
عن نفسه إلى فمدان الدٌنامٌكٌة الذاتٌة لدٌه إلى درجة كبٌرة .وكما ان التحدٌث
السطحً المستند إلى الرأسمالٌة زاد من سلبٌة هذا الوضع ،فالدولة التملٌدٌة التً ال
تعكس الدور التمدمً للرأسمالٌة أبدا ،وال سٌما أنها ال تنمل أٌضا ً ثمافة المرحلة
النهضوٌة والتنوٌرٌة إلى المجتمع ،بل أنها توحد المفاهٌم المومٌة والسلطوٌة
المتطرفة مع بنى استبدادٌة تملٌدٌة وتفرضها عن طرٌك صبؽة مإسساتٌة بعد
تلمٌعها ،كل ذلن جعل التفسخ والتعمٌد الموجودان فً البنٌة االجتماعٌة للشرق
األوسط ٌتفالمان ،ووضع الدولة التملٌدٌة ٌكون اكثر تعصبا ً ورجعٌةُ ،وٌإثر هذان
العنصران سلبا ً على تطور المجتمع المدنً والحضارة الدٌممراطٌة ،وبمعنى أصح
من الصعب أن ٌظهر المجتمع والدولة التملٌدٌة المدرة على التحول الدٌممراطً
لوحدهما ،إذ ٌكتسب المجتمع المدنً والتحول الدٌممراطً كساحة ثالثة أهمٌة
كبرى .إذ ال ٌمكن ظهور فرصة للتحول إال إذا تم تطوٌر الدٌممراطٌة والمجتمع
المدنً كعنصر ثالث بٌن العنصرٌن ،ربما هنان حاجة كبٌرة الى تطوٌر نظرٌة
الساحة الثالثة وتطبٌمها ،لحل الوضع الذي وصل إلى طرٌك مسدود فً الشرق
األوسط ،إن البنٌة الذهنٌة والمإسساتٌة التً وصلت إلى طرٌك مسدود فً مجتمع
الشرق األوسط ،تجعل من وجود التحول الدٌممراطً المستند إلى المجتمع المدنً
كساحة ثالثة أهم خطوة وعنصر للحل ،وبدون المٌام بهذه الخطوة بنجاح سنكون
ؼٌر والعٌٌن إذا انتظرنا حدوث انحبلل فً الدولة والمجتمع من تلماء نفسه أو
بالمداخلة ،وسٌإدي هذا الوضع إلى ترسٌخ التعمٌد والتفسخ ،وتإدي المنظمات
والعملٌات المعتمدة على العنؾ والتً ترؼب فً أن تكون بدٌبلً لذلن إلى تعمٌد
الوضع أكثر مما هو معمد ،فً حٌن تلجؤ الدولة إلى تموٌة نفسها عن طرٌك العنؾ،
فإن الشعب ٌمتلا حنما ً والتشكٌبلت التً تطرفت نحو الٌسار والٌمٌن رسخت اكثر
تراث العنؾ السٌا فً تارٌخ المنطمة ،ولم تستطع الموالؾ المشابهة التً تعتمد
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على العنؾ النجاح فً المرون الماضٌةٌ ،ظهر هذا الوضع أهمٌة نمط المماومة
ولٌس عدم جدواها.
لم ٌكن عبثا ً استناد الحضارة الدٌممراطٌة التً حممت نجاحا ً فً العالم ،على
المجتمع المدنً دون سواه ،بل ٌرجع ذلن إلى إثباتها بؤنه ال ٌمكن تجاوز التعصب
المإثر للدولة والمجتمع اال بهذه الطرٌمة ،وٌحتاج الشرق األوسط بشدة إلى تكامل
نظري ومنهجً واستراتٌجً وتكتٌكً شامل للمجتمع المدنً ،وٌجب تكوٌن مجتمع
بدٌل منظم ومنتشر ،ابتداءا ً من االلتصاد إلى التمنٌة والبٌبة ومن الساحة
االجتماعٌة إلى المانون والثمافة والعلم ،ومن الرٌاضة إلى جمٌع الفروع الفنٌة،
ومن اإلٌدٌولوجٌا إلى السٌاسة ،فالمجتمع المدنً البدٌل الذي ال ٌكون امتداداً للدولة
والمجتمع التملٌدي والذي ٌمتلن رإٌة عالمٌة مستملة ،والمإهل للمٌام بؤشكال
عملٌات مبلبمة من أجل الوصول إلى الهدؾ ،وله برنامج مفصل وتنظٌمات
وظٌفٌة وفما ً للحاجة ،سٌلعب دورا ً مصٌرٌا ً فً تجاوز االنسداد وتحدٌد الطرٌك
الذي ٌجب السٌر فٌه.
الخاصٌة الهامة لنظرٌة الساحة الثالثة هً اتخاذها التوجه إلى النتٌجة بدون
اللجوء الى هدم بنى الدولة والمجتمع الذي ٌإدي إلى تعمٌد الوضع وال ٌمدم الحلول
له ،ودون مواجهة النظام الحمولً المعمول به ،بل رإٌة أؼبلط هذه البنى
والفجوات والمٌام بانتمادها وإعادة بنابها على شكل اتخاذ نفسها مثاالً لذلن ،وكؤن
ذلن ٌعتمد على مفهوم "أنت ؼٌر لادر على العمل ،أنا سؤلوم به" ،أما نظرٌات
الثورة والثورة المضادة للمراحل الماضٌة ،فهً تتخذ من هدم المجتمع والدولة
الموجودة أساسا ً لها من أجل الوصول إلى النتٌجة ،ولد رأٌنا كثٌراً أنها لم تنج من
أوضاعها الدامٌة ونجاحاتها مشكون فٌها ،إن طرق التحول إن كانت بالرجوع إلى
الماضً أو التمدم إلى األمام والمستندة على التخلؾ العلمً والتمنً والتسٌٌر
المسري للتماٌز الطبمً والتً تعتبر نتاجا ً لمرحلة ماضٌة ،لد اضطرت مرة أخرى
الى فمدان أهمٌتها استنادا ً إلى الثورة العلمٌة والتمنٌة فً نهاٌة المرن العشرٌن،
وتعتمد نظرٌة المجتمع المدنً وتطبٌمها على تطور الثورة العلمٌة والتمنٌة فً
النصؾ الثانً من المرن العشرٌن ،وتزداد فرص نجاح المجتمع المدنً من خبلل
ظهور األساس المادي له من خبلل هذه الثورات .وهكذا فان المإسسات التً كانت
استثنابٌة وداجنة ؼدت مإسسات أساسٌة ،حٌث تم معاٌشة انفجار ثوري لمجتمع
مدنً ،وهكذا توجد فً ٌومنا الراهن أسباب تارٌخٌة وعلمٌة وتمنٌة واجتماعٌة
ودولٌة الكتساب منظمات المجتمع المدنً أهمٌة كبرى ،كما ٌجب اعتبار كل
التجمعات الدٌنٌة والفلسفٌة والمهنٌة والتً بمٌت مدجنة عبر التارٌخ ضمن المجتمع
المدنً ،لكن ضعؾ إمكاناتها كان عابما ً أمام تحولها إلى بدٌل ،ناهٌن عن أن الكثٌر
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من األشخاص الذٌن نشبوا فً المإسسات المذكورة لعبوا أهم دور فً تطوٌر
إدارة المجتمع والدولة ،وأهم فرق فً ٌومنا هذا هو وصول المجتمع المدنً إلى
مركز لوة تإهله لٌصبح مجتمعا ً بدٌبلً ،كما ان الباب مفتوح على مصراعٌه أمام
تحوالت اجتماعٌة وسٌاسٌة مستندة إلى المجتمع المدنً.
إن تجسٌد هذا المودٌل فً الشرق األوسط مع األخذ بعٌن االعتبار الولابع
التارٌخٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ٌتمتع بؤهمٌة بالؽة ،فهذه الفعالٌات التً ٌتم
تسٌٌرها عبر التارٌخ كالطرق الدٌنٌة واتحادات صؽار الكسب ومنظمات لاطعً
الطرق؛ هً فً وضع متخلؾ أكثر من كونه تمدمٌاً ،من خبلل اتخاذها طابع
وشكل الطرق الدٌنٌة واالتحاد ات المذكورة ،ولهذا حصة كبٌرة فً عدم تجسٌدها
للحضارة الدٌممراطٌة .وٌظهر تحوٌل هذه البنى الداجنة المتبمٌة من الماضً إلى
شكل دٌممراطً وظٌفة هامة جداً .لكن األهم من ذلن هو خلك مإسسات المجتمع
المدنً الحدٌثة كسند أساسً للحضارة الدٌممراطٌة.
إذا حاولنا تحدٌد الخطوط العامة ٌمكننا المول أنه سٌظهر تنظٌم جماعات
المجتمع أو المجموعة الشعبٌة المعنٌة بالمجال االلتصادي والسٌما المجال
االستهبلكً لوة تحولٌة هامة ،وتإدي التنظٌمات االستهبلكٌة إلى تؤثٌر هام حتى
فً المجتمعات المتطورة .إذا ما تم إنشاء شركات المواصبلت والجمعٌات
االستهبلكٌة وشركات السٌاحة والسفر واتحادات اإلنتاج والجمعٌات ،واالتحادات
التجارٌة والمالٌة باالستناد إلى الحجج االلتصادٌة المبلبمة مع األسس المانونٌة،
فمن الواضح أنها ستشكل لوة هامة؛ عندها ٌمكن أن ٌصبح المجتمع التملٌدي
والدولة فً الدرجة الثانٌة ،وبالتالً تنتج أهم الوسابل من أجل تطبٌك الدٌممراطٌة؛
حٌث ان الدولة وكل المجتمع مضطران للنظر الى ذلن بشكل جاد ،وتحمٌك الوفاق
مع المجموعة أو المطاع الشعبً الذي ٌمتلن جمعٌات تعاونٌة إنتاجٌة واستهبلكٌة
والذي نظم مإسسات كالفنادق والمصارؾ والؽرؾ والجمعٌات والباصات
وصنادٌك التعاون.
أضحت المجموعات التً انتظمت بموتها الذاتٌة فً المجال االجتماعً
السٌما التعلٌم والصحة ،من الموة األساسٌة فً المكان الذي تتواجد فٌه ،وٌكون
المجتمع المدنً الذي ٌنظم مإسساته الثمافٌة الجوهرٌة وأنشطته من النوع
المسرحً والسٌنمابً واألدبً والموسٌمً والرسم واألفبلم والبرامج الوثابمٌة
مإثرا ً وجذاباً ،وٌكتسب إنشاء صاالت وساحات رٌاضٌة وأماكن للسٌر فً الجبال
والرٌؾ وأماكن للجري ،السٌما المتعلمة بالجماهٌر والمرأة والشبٌبة ،أهمٌة من
أجل الصحة والذهن السلٌم ،وبات فتح الطرٌك أمام الرٌاضة الجماهٌرٌة والسٌما
فً ظروؾ المدٌنة النامٌة حاجة تزداد ٌوما ً بعد ٌوم ،وهكذا فالرٌاضة المستندة إلى
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المشاركة الفعالة للمجتمع المدنً بدالً عن الرٌاضة الرسمٌة التً تعمل على تخدٌر
المجتمع ،مإهلة الن تصبح إحدى المإسسات المدنٌة األكثر عصرٌة.
ٌعتبر التنظٌم الجوهري للمجتمع المدنً فً المجال المانونً إحدى
المإسسات التً ال ٌمكن التخلً عنها بسبب تطور الوالع البللانونً وضعؾ
المعرفة المانونٌة بشكل عام ،وٌتمتع حصول جمٌع الوحدات والمجموعات الشعبٌة
للمجتمع المدنً على مكاتب حمولٌة بؤهمٌة حٌوٌة ،وتعتبر مكاتب الحموق بمثابة
مإسسات المجتمع المدنً التً ال ٌمكن التخلً عنها وذلن لترسٌخ نظام الحموق
الكونً على اعتباره مإسسات أساسٌة فً النضال ضد البلحموق ،كذلن بشد
الجماهٌر إلى طرٌك السٌاسة الدٌممراطٌة الصحٌحة عن طرٌك تمدٌم المعرفة
المانونٌة .إن تناول مإسسة نمابة المحامٌن وحموق اإلنسان بشكل شامل وحتى
توظٌؾ ممثل مك تب فً كل لرٌة وحً ،وعدم ترن أي مكان دون أن ٌدخله
المانون والحمولٌونٌ ،تمتع بؤهمٌة حٌوٌة من أجل نجاح المجتمع المدنً.
ٌجب تناول المإسسات السٌاسٌة ال سٌما األحزاب كوسابل للوصول إلى
السلطة بشكل مباشر ألهمٌتها المصوى بالنسبة للمجتمع المدنً .إن تبنً األحزاب
السٌاسٌة المنظمة بشكل جٌد والتً تفجر الموة الجوهرٌة للمجتمع ،وتتخذ االتجاه
الدستوري أساسا ً لها ،وتمتلن المعرفة بدالً من األحزاب السٌاسٌة المعتمدة على
ؼبلل المجتمع التملٌدي والدولة ،هو شرط أساسً للمجتمع المدنً .فنظام الحزب
السٌاسً الذي ٌوجد له فروع فً جمٌع أنحاء المجتمع المدنً بما فٌها المرى
والبلدات والذي ٌمتلن كوادر مدربة وٌنفذ سٌاسة وفالٌة مع المجتمع والدولة
المدٌمتٌنٌ ،لعب دورا ً حٌوٌا ً عن طرٌك الضؽط من أجل التحول الدٌممراطً فً
الدولة والمجتمع بالطرٌمة السلمٌة كوسٌلة أساسٌة للتحول الدٌممراطً.
تتولد حاجة كبٌرة للوحدات والتنظٌمات المسالمة من أجل تجاوز مجتمع
العنؾ والدخول إلى مجتمع السلم الذي ٌكتسب أهمٌة كبرى فً بعض المناطك
والمجتمعات ،إذ البد من إلامة حركات سبلم تإدي إلى تفعٌل معنى السبلم وأهمٌته
وطرله ومناهجه .إن السبلم وأدواته وعملٌاته هو من أهم المإسسات المدنٌة التً
ٌجب إبرازها فً المجتمعات المشابهة لمجتمعات الشرق األوسط والتً ٌعشش
العنؾ فً أعمالها حتى النخاع ،وٌلعب أحد األدوار الحٌوٌة فً تطور المجتمع
الدٌممراطً والدولة عن طرٌك اإلٌمان به ومواصلته بموة.
تعتبر اتحادات المرأة والشبٌبة ذات االتجاهات المتعددة إحدى المإسسات
األساسٌة للمجتمع المدنً من أجل النساء والشباب اللذٌن هما بحاجة إلى السبلم
والحرٌة أكثر من ؼٌرهما ،وٌجب على التنظٌمات التً تكون جوابا ً سلٌما ً لؤلهداؾ
السٌاسٌة والموالع الملموسة والتارٌخٌة للنساء والشبٌبة ،ان تتجاوز المجتمع
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المتعصب وحواجز الدولة االستبدادٌة من جهة ،وتلعب دور الوسابل األساسٌة
لوضع المجتمع فً مساره الصحٌح من جهة أخرى ،وتعد االتحادات النسابٌة
والشبٌبة الضمانة األساسٌة النتصار المجتمع المدنً من خبلل تنظٌماتها التً
تستهدؾ الكمٌة والنوعٌة بشكل جٌد وتإمن بها.
سٌتم إتمام النظام من خبلل تنظٌمات السمؾ التً تتصؾ بالفٌدرالٌة
الدٌممراطٌة والتً تشمل مإسسات المجتمع المدنً ضمن حدود البلد والدولة ،ومن
خبلل التضامن الذي ٌمام مع التنظٌمات المشابهة فً البلدان والدول األخرى على
شكل تنظٌمات دٌممراطٌة متضامنة ،وبذلن ٌتمم النظام.
ٌشكل الدفاع المشروع أحد المواضٌع األساسٌة التً ٌجب فهمها وتطبٌمها
بشكل صحٌح كمضٌة عامة للمجتمع المدنً ،وال ٌستبعد احتمال تعرض المجتمع
المدنً العتداءات دابمة من لبل الدولة والمجتمع التملٌدي ،وستستخدم الموى التً
ترٌد إفشال المجتمع المدنً واستفزازه هذا األسلوب بشكل علنً أو سري ،ألنه لد
أؼلك باب الؽبلل الذي كان ٌإمن لها مصالح كبٌرة ،ولذلن ال ٌمكن أن تمبل باألمر
بسهولة .وكون الكثٌر من مإسسات الدولة والمجتمع المدٌم ستبمى دون وظٌفة
وؼٌر فعالة وذات مكانة مهزوزة ،فإن ظهور خرولات لانونٌة أو إدراج العنؾ
وارد فً كل آنٌ .درج هذا الوضع الدفاع المشروع على جدول األعمال كحك ال
ٌمكن التخلً عنه فً المانون ،وٌجب فهم مضمون وشكل الدفاع المشروع بشكل
جٌد ،وعندما ٌكون األفراد والجماعات أصحاب الحك فً وضع دفاع جوهري عن
حمولهم المنصوص علٌها فً الدستور والمعاهدات والموانٌن الدولٌة ،فبإمكانهم أن
ٌستخدموا حك المماومة حتى ٌحصلوا على حمولهم بكافة السبل ابتدا ًء من
االنتفاضة إلى المظاهرات ،ومن تمدٌم عرابض جماعٌة حتى اللجوء إلى المحاكم
بشكل عام أو جزبً وبشكل فردي أو جماعً ،حٌث ٌمكن لشعب هضمت حموله
ولؽته وثمافته أن ٌلجؤ إلى مماومة طوٌلة أو لصٌرة األمد حسب الحاجة ،إذا كانت
طرق الحل المانونٌة والسٌاسٌة مؽلمة .إن ذلن لٌس عصٌانا ً بل هو حك لانونً
مشروع ،وعدم المٌام به ٌعتبر انتهاكا ً للمانون.
ٌعتبر عدم المطالبة بالحموق أو عدم استخدامها أكبر انتهان للمانون،
وتكون لوانٌن الؽابة سارٌة المفعول فً المكان الذي ٌتواجد فٌه ذلن .لذا ٌكون
األفراد والمجموعات والشعوب صاحبة الحك منتهكة للمانون فً حال سكوتها على
هضم حمولها ،وٌعتبر طلب الحك وإذا التضت الضرورة المٌام بانتفاضة عند
اؼتصاب الحموق حك مماومة ممدس ،وهذا هو جوهر المانون والعدالة ،ولٌس ألي
شخص أو شعب الحك فً السكوت أو الرضوخ أمام انتهان حمها ،فانتهان المانون
وتسمٌم المجتمع والدولة ناتج عن ذلن الرضوخ ،كما إن الدفاع المشروع هو
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الولفة المانونٌة األساسٌة التً ال ٌمكن التخلً عنها ابداً فً والدة الحموق
واستخدامها ،إذ ال ٌحك للشعوب والجماعات واألفراد التً ال تلبً ممتضٌات ذلن
ان تعتبر نفسها من البشر أو أن تشكو .إن حموق الفرد المدنٌة وااللتصادٌة
واالجتماعٌة وحموق الشعوب فً الثمافة وحك تمرٌر المصٌر التً تعتبر حموق
الجٌل األول والثانً والثالث والتً جعلها المانون الدولً حمولا ً ال ٌمكن التخلً
عنها وإعطابها طابعا ً رسمٌا ً تمثل المٌم المتصاعدة للعصر ،وتشكل إحدى الركابز
األساسٌة التً تعتمد علٌها الحضارة الدٌممراطٌة.
ٌشكل موضوع المٌادة والكوادر أحد المضاٌا الهامة بالنسبة للمجتمع
المدنً ،إذ هنان حاجة ماسة لمإسسات تعلٌمٌة هامة من أجل مشارٌع المجتمع
المدنً الشاملة ،حٌث ال ٌمكن إنشاء هذا النمط االجتماعً من خبلل أشخاص
عادٌٌن ال على التعٌٌن ،لذلن ٌجب إنشاء المإسسات التعلٌمٌة التً تخلك الكوادر
األساسٌة وفك الحاجة وهو أمر ال ٌمكن التخلً عنه ،وٌجب أن تكون هذه
المإسسات شاملة وؼنٌة ابتدءا ً من المضمون اإلٌدٌولوجً حتى المسابل التمنٌة.
كما ٌجب إنشاء أكادٌمٌات ومعاهد كافٌة ممتدرة ال سٌما فً مجال الفلسفة
والبلهوت والتارٌخ والحموق واللؽة والفن والعلم والمٌادة وااللتصاد والسٌاسة
والصحافة والطبع والنشر والرٌاضة واالتصال؛ ألن نظام التعلٌم العام لدى الدولة
والمجتمع ال ٌستطٌع تخرٌج الكوادر البلزمة لهذا الؽرض ،إنما ٌمكن إعداد هذه
الكوادر بطرٌمة تنسجم مع أهدافها فً مدارسها التً تتناسب مع جوهرها وتوطد
ذلن عن طرٌك التجربة.
ٌجب تناول نمط المجتمع المدنً باهتمام من أجل حل البنٌة التً وصلت
إلى طرٌك مسدود على مستوى الدولة والمجتمع فً الشرق األوسط ،والحد من
التخرٌب الذي نجم عن مناهج العنؾ التملٌدٌة .وسٌكتسب األهمٌة بالموالؾ العملٌة
والنظرٌة مع مرور الزمن .وعلى الجمٌع وفً ممدمتهم العرب وإسرابٌل ،وإٌران
والعراق والكرد أن ٌعترفوا بؤن جمٌع مناهج العنؾ التً تمت تجربتها والمفاهٌم
التً تمؾ وراءها لم تنجح فً حل التنالضات فً هذا العصر .وأصبح ال مفر من
مشروع اجتماعً مدنً شامل ٌدرج على جدول أعماله فً كل آن حك الدفاع
المشروع ،فبل ٌمكن حل مسؤلة المدس بمفهوم لومً ،أما حل المسؤلة الكردٌة بهذا
الشكل فمد ٌستؽرق لرنا ً كامبلً ،ولن تنتهً الحروب المذهبٌة والعشابرٌة .فالمجتمع
الذي ٌتبنى العنؾ ٌكون فً حالة تمرد دابم ،كما لن تتخلى الدولة عن العصا ،الن
كل تلن الطرق تعمك المؤزق وتبمى بعٌدة عن العصر.
بالممابل ال ٌمكن التخلً عن شكل حلول المجتمع المدنً كسند أساسً
للحضارة الدٌممراطٌة باعتباره سبٌل حل عام واكثر توازناً ،من خبلل مناهجه
178

الفوضى فً حضارة الشرق األوسط ،والحلول المحتملة
عبد هللا اةج آالن

الحلولٌة وتطوٌر السبلم خطوة بخطوة حسب مماٌٌس الدٌممراطٌة حتى وان كان
بطٌبا ً أو لم ٌكن كما ٌرٌده الجمٌعٌ .مكن لحضارة الشرق األوسط التً تعتبر
فٌدرالٌة طبٌعٌة فً التارٌخ ،أن تصل إلى مولع األطروحة المضادة عند تطوٌرها
للمجتمع المدنً بمماٌٌس دٌممراطٌة حدٌثة ،بتشكٌل األطروحة المضادة الٌسارٌة
لحضارة الشرق األوسطٌ ،مكن خلك حملة باتجاه التركٌبة البلزمة لكل اإلنسانٌة
مرة أخرى كما كان فً التارٌخ عن طرٌك إلامة اتحاد دٌالكتٌكً مع األطروحة
الٌمٌنٌة للحضارة األوربٌة ،،وٌمكن أن ٌإدي دوران التارٌخ لعجلته بهذا االتجاه
إلى خطوات عملٌة ناجحة وآمال متصاعدة.
إن آخر موضوع ٌجب تمٌٌمه فً تكوٌن الشرق األوسط ألطروحته
المضادة ٌتعلك بدور الشعوب كموى فاعلة أساسٌة .إذاً ،عن ماذا ٌعبر حاملً هذه
الثمافة كونهم من ألدم الشعوب فً التارٌخ بتداخلهم الحضاري فً ٌومنا هذا،
وكٌؾ ٌتطور دورهم فً المستمبل..؟ إن اإلجابة على هذا السإال ٌمكن أن ٌسلط
الضوء على التطورات المحتملة وسنتطرق إلٌها على مستوى التعرٌؾ وبشكل
مختصر
أ ـ ٌؤتً الوالع العربً اإلسرابٌلً ذو الجذور السامٌة على رأس الظواهر
التً شؽلت وستشؽل المنطمة كثٌراً ،إذ ترجع جذور المشكلة إلى أربعة آالؾ سنة
لبل المٌبلد ،وكانت الثمافة السامٌة فً مرحلة التكون بٌن األلؾ التاسع واأللؾ
السادس لبل المٌبلد ،ومن ثم انتشرت باتجاه الشرق والؽرب والشمال والجنوب،
وكانت المناطك الداخلٌة لشبه الجزٌرة العربٌة التً ولدت فٌها تمتلن مناخا ً مبلبما ً
منذ األلؾ التاسع وحتى األلؾ الثالث لبل المٌبلد ،حٌث لعب المناخ المبلبم دوراً
أساسٌا ً فً تكوٌن المبابل السامٌة التً أظهرت تؤثٌرها فً جمٌع أنحاء شبه
الجزٌرة العربٌة وأفرٌمٌا الشمالٌة وشرق البحر المتوسط وحتى ضاؾ نهر الفرات
وجبال طوروس ،وتشكلت عدة لهجات سامٌة مختلفة فً هذه المرحلة .لمد أسرع
الجفاؾ الذي حدث فً األلؾ الثالث لبل المٌبلد فً نزوح المبابل نحو المناطك
المبلبمة للعٌش وكانت بمولع الموة العاملة األساسٌة فً تكوٌن الحضارة المصرٌة
والسومرٌة .وكانت من أولى المبابل التً عملت بالتجارة بٌن تلن الحضارتٌن
وفٌما بٌنها .لمد أطلك السومرٌون على هذه المبابل التً توجهت إلٌهم اسم
العمو رٌٌن"الؽربٌٌن" ،أما المصرٌون فمد أطلموا علٌها اسم أبٌرو ( وتعنً المبابل
الصحراوٌة ومن هنا ٌؤتً أساس كلمة عبري ) .حكم العمورٌون السومرٌٌن تماما ً
فً عصر األكادٌٌن والبابلٌٌن واآلشورٌٌن ،أما العبرٌون فمد تراوحوا صعوداً
وهبوطا ً بٌن االثنٌن .وفً الولت الذي كان فٌه إبراهٌم ٌنزل من أور و"معناها
المدٌنة ذات التبلل" أورفاٌ ،خرج موسى من مصر حٌث كانت حرب تحرٌر ضد
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الحضارة العبودٌة إلى حد ما ،وانتهت هذه المرحلة بظهور األدٌان التوحٌدٌة نتٌجة
التؤثٌر المكثؾ من الحضارتٌن.
ٌكتسب الدٌن التوحٌدي أهمٌة من ناحٌة الحٌاة الروتٌنٌة للمبابل وحاجتها
للتوحٌد أمام تعدد اآللهة عند المصرٌٌن والسومرٌٌن .إذ ال ٌمكن توحٌد وتسٌٌر
المبابل إال عن طرٌك اإلٌمان بإله واحد وصارم .لمد لعبت تؤثٌرات ظروؾ شبه
الجزٌرة العربٌة دورا ً مصٌرٌا ً فً هذا الظهور الدٌنً ،ونفهم أنه تم الوصول إلى
هذه المرحلة بعد األدٌان المتعددة اآللهة والطوطمٌة من خبلل حرب تكوٌن األدٌان
التوحٌدٌة .إن المرحلة التً بدأها إبراهٌم لد أصبحت دٌن الموم مع موسى ،ودٌنا ً
كونٌا ً مع عٌسى وأصبح دٌن العرب مع دمحم ،ودٌن اإلنسانٌة آلخر مرة ،إن ما لام
به عٌسى باسم الفمراء لد لام به دمحم باسم التجار ،أي باسم الطبمة الوسطى .ونسبة
لكونٌة هذه الطبمات ٌظهر االثنان لوة تطور كدٌن كونً.
أدى إصرار الٌهود على دٌن الموم ألن ٌصبحوا أحد العناصر الكبرى فً
التؽٌٌر التارٌخً .فالٌهودٌة بجانبها هذا هً فً مولع الموة األساسٌة للتحول
واإلرؼام والتحرٌض فً صدر اإلنسانٌة ،وتواصل دورها هذا منذ ظهورها وحتى
اآلن .
لمد ظهر العرب كآخر جٌل للمبابل الصحراوٌة على ساحة التارٌخ بعد أن
لاموا بانفجار كبٌر مع لٌام النبً دمحم بتجدٌد دٌن النبً إبراهٌم ،وٌشكل اإلسبلم
وهللا والمومٌة العربٌة هوٌة و نسٌجا ً إٌدٌولوجٌا ً مترابطا ً بإحكام ،وفً الوالع وكما
ٌتضح من الناحٌتٌن العرلٌة والدٌنٌة ،فإنهم ألرباء للٌهود ،وٌؤتً ازدٌاد التنالض
فٌما بٌنهم من التماٌز الطبمً .وتمدم الصراع خطوة إلى األمام بٌن الٌهود الذٌن
أصبحوا أثرٌاء من التجارة ،والعرب الذٌن ٌعبرون عن آخر اتحاد للمبابل
الصحراوٌة مع ظهور اإلسبلم .فً الحمٌمة لمد بدأت هذه المرحلة مع إبراهٌم الذي
لام بإنطبللات ضد ملون المدن السومرٌة األؼنى من العبرٌٌن ،كما وجه موسى
نفس المبابل العبرٌة الفمٌرة ضد الملكٌة المصرٌة .وٌتواصل هذا النوع من
الصراعات فً إسرابٌل الحالٌة ،ولم ٌكن هذا الصراع ألل من صراع الهلٌنٌٌن مع
الرومانٌٌن ،والبابلٌٌن مع اآلشورٌٌن .إذ تعود الخبرة الٌهودٌة الكبٌرة فً التارٌخ
إلى الدروس التً تلموها من هذا الصراع و لوة التجارة .لمد تعرض الٌهود إلى
أكبر تهجٌر من لبل الرومانٌٌن بعد الذي تعرضوا له على ٌد البابلٌٌن ،وانتشروا
فً جمٌع أنحاء العالم بعد عام  71م.
ً
إن امتبلن الٌهود للذهن التجاري األكثر مكرا فً العالم ،حرض
المجتمعات التً ألاموا فٌها وهذا ما أدى إلى تعرضهم لئلبادة بشكل متكرر.
وأصبح ظهور الدولة اإلسرابٌلٌة أمر البد منه مع الفاشٌة األلمانٌة الهتلرٌة ،إن
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إسرابٌل هً تسدٌد األوساط المحٌطة وفً ممدمتها العرب فاتورة اإلبادة التً
مارستها الفاشٌة األلمانٌة بحك الٌهود .وٌؤتً الٌهود فً ممدمة لابمة المجموعات
المإثرة فً تطور وانتشار الرأسمالٌة وال سٌما فً الحضارة األوروبٌة وأمرٌكا.
ولهم تؤثٌر فً التجارة والمال والعلم والفن وحتى فً األماكن الحساسة فً السٌاسة
فً جمٌع أنحاء العالم ،تمؾ وراءهم الحضارة الرأسمالٌة .لمد ازدادت تنالضاتهم
مع العرب حول موضوع األرض ،وال ٌمكن إزالة إسرابٌل لكن تحول شكلها
الموجود ٌمكن أن ٌنتج وساببلً للحل ،كما إن تحول المومٌة العربٌة أٌضا ً شرط.
وفً حال العكس فإن وجود لومٌتٌن لد ٌإدي حتى الى استخدام لنبلة ذرٌة جدٌدة.
وإلسرابٌل تفوق استراتٌجً فً هذا النمط من الحرب ،لكن ذلن لن ٌفٌد المجرٌات
العملٌة.
وفً المدس تم تعمٌد المشكلة لتتحول الى ظلم كبٌر ،والذي أدى الى ذلن هو
التشبث بالمومٌة التً وصلت إلى طرٌك مسدود فً جمٌع أنحاء العالم ،وكؤن هذه
المدٌنة الممدسة تحمل لعنة المومٌة والمبابلٌة السابمة ،إال أن اسمها ٌعنً المدسٌة
ودٌار السبلم .فكما لعب الٌهود دورا ً فً ظهور أبوٌة األدٌان التوحٌدٌة ،كذلن
لعبوا نفس الدور فً ظهور المومٌة ،وٌعتبرون من اكثر الذٌن تضرروا وأصبحوا
ضحٌة لهذٌن المفهومٌن .باإلضافة الى ذلن أدت التجارب التً عاشها الٌهود بٌن
الحضارات إلى نشؤتهم على لٌم لوٌة فً مجاالت العلم والفن وااللتصاد ،وابتدا ًء
من كتابة الكتب الممدسة وكثٌر من المإلفات لرجال العلم والفنون ،فمد وصلوا إلى
لوة كبٌرة من الناحٌة المادٌة والمعنوٌة ،حتى كؤنهم ٌحركون كل اإلٌدٌولوجٌات
والمإسسات األساسٌة على أصابعهم.
اما بالنسبة للعرب ،فمد ظلوا متخلفٌن باعتبارهم آخر المجموعات
الصحراوٌة السامٌة .لكن انتشارهم فً جمٌع أنحاء شبه الجزٌرة العربٌة وأفرٌمٌا
الشمالٌة ،أدى إلى وصولهم لثروة ولوة نوعٌة من الناحٌة الجؽرافٌة على األلل،
بذ لن ولعت مجموعتان سامٌتان فً وضع المواجهة على الصعٌد العالمً ،فؽدوا
ضحاٌا ما خلموه من دٌن ولومٌة ،وبدأت تبتلعهم الوحوش التً خلموها بؤٌدٌهم،
ولذلن فإن تجاوز موالفهما المعتمدة على الدٌن والمومٌة هو الحل الوحٌد .إذ ٌجب
على هاتٌن المجموعتٌن اللتٌن ٌمكن أن تلعبا دورا ً هاما ً فً الشرق األوسط أن تتفما
فً إطار مماٌٌس الحضارة الدٌممراطٌة ،وهكذا فان المخرج الوحٌد هو الفٌدرالٌة
المرنة بدالً من االنمسام المومً والدٌنً ،وٌجب برمجة فٌدرالٌة عربٌة إسرابٌلٌة
تحت نظام التصاد السوق الحر مع حرٌة الكٌانات الثمافٌة وألمد طوٌل ،علما ً بؤن
الفٌدرالٌة ضرورٌة اٌضا ً من أجل العرب المنمسمٌن إلى ثبلثة وعشرٌن دوٌلة.
فلٌس لبلتحاد العربً الموجود "الجامعة العربٌة" دوراً وظٌفٌا ً كما ٌجب ،بل إن
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فٌدرالٌة دٌممراطٌة عربٌة ـ إسرابٌلٌة ترؼم العرب على التوحد تحت سمؾ واحد،
ومن الواضح أن الشرق األوسط برمته سٌستفٌد من هذه الفٌدرالٌة عدا بعض
األطراؾ الرجعٌة ،وٌظهر أنه ال مفر من سٌر العبللات العربٌة اإلسرابٌلٌة نحو
الحل تحت ظل فٌدرالٌة فً المرن الواحد والعشرٌن ،وٌمكن للتجربة الدٌممراطٌة
إلسرابٌل فً العالم أن تلعب دوراً تارٌخٌا ً فً دممرطة العرب.
ال مفر من ممارسة العلمانٌة بعمك كجزء ال ٌتجزأ من هذا التحول
الدٌممراطً ،حٌث بات من الضروري تجاوز التخرٌب والتخلؾ الذي ٌجري باسم
الدٌن منذ آالؾ السنٌن ،من خبلل إصبلحات دٌنٌة شاملة ،باإلضافة إلى
اإلصبلحات الدٌنٌة فان نجاح العلمانٌة سٌعطً دفعا ً للتحول الدٌممراطً ،كما
ٌستمد منه الموة أٌضاً ،وٌجب تجاوز اإلٌدٌولوجٌة المومٌة أٌضاً ،فعندما ٌتم تجاوز
اإلٌدٌولوجٌات التً تحرض على الصراع فً هاتٌن الساحتٌن ،حٌنها فان فلسفة
الحرٌة والوحدة العادلة المعتمدة على الدٌن والحرٌة ستكتسب الصبلحٌة ،وستجلب
هذه المفاهٌم الفلسفٌة الموجودة فً أساس الحضارة الدٌممراطٌة السبلم والتسامح،
فً هذه الحالة سٌتحمك الوفاق العربً ـ اإلسرابٌلً والوحدة الدٌممراطٌة بدالً من
الصراع ،وسٌإثر هذا التطور على الشرق األوسط والعالم بؤكمله.
سٌكون الوفاق العربً ـ اإلسرابٌلً خطوة كبٌرة على طرٌك السبلم
والوحدة الدٌممراطٌة فً الشرق األوسط ،وستكتسب األطروحة المضادة ألطروحة
الحضارة الدٌممراطٌة األوروبٌة التً تستمد ؼذابها من الشرق األوسط ،لوة كبٌرة
من خبلل الوفاق المذكور ،وسٌكون لها تؤثٌر تسلسلً فً العالم اجمع ،كما ستساهم
المرحلة الجدٌدة التً تبنى على أساس الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة فً أن ٌسٌر الشرق
األوسط نحو تركٌب الحضارة الدٌممراطٌة وإلى مرحلة حضارٌة تلٌك بتارٌخه.
حما ً إن النتابج التارٌخٌة لبلتفاق العربً ـ اإلسرابٌلً مهمة جداً ،ألن ذلن سٌسرع
من حل التنالضات األخرى فً المنطمة وسٌضؽط من أجل الحل الدٌممراطً،
فالتطور فً هذا االتجاه والذي نرى تؤثٌره منذ اآلن سٌكتسب طابعا ً سابداً ،وال
ٌمكن انتظار استمرار مرحلة الصراع فً جو من عدم الوفاق مطوالً ،ألن
الظروؾ المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة لن تتحمل هذا الوضع طوٌبلً ،وسنرى أنه ال
مفر من السبلم المستند إلى التحول الدٌممراطً بٌن العرب أنفسهم ،وبٌن العرب
وإسرابٌل وكل المنطمة فً المرن الواحد والعشرٌن وتصاعده عبر حملة التصادٌة
وفنٌة متطورة ،هكذا سٌكون للشرق األوسط الذي سٌكتسب لوة على هذا األساس،
إمكانٌة خلك تطورات تلٌك بتارٌخه فً كل العالم وتطوٌر الحضارة الدٌممراطٌة
نحو تركٌبات جدٌدة.
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ب ـ تماوم الساح ة الحضارٌة اإلٌرانٌة فً الشرق األوسط بؤصالتها المتبمٌة
عبر التارٌخ ،وترٌد مواصلة الدور الذي تلعبه على مفترق خطوط الحضارة
الشرلٌة والؽربٌة فً تجربة دممرطة الثمافة اإلسبلمٌة ،حٌث ٌمتد هذا الطابع
اإلصبلحً فً الساحة اإلٌرانٌة إلى ألدم مراحل التارٌخ .فالحضارة اإلٌرانٌة هً
التً جعلت العبودٌة الماسٌة للسومرٌٌن مرنة ،كما وٌعتبر اإلرث الزرادشتً
واالزدهار البارثً نصرا ً لئلصبلح فً العبودٌة وتحولها الدٌممراطً النسبً وفك
تلن المرحلة .إن إلٌران دور هام فً تحضر آسٌا ،إذ أنها عرضت الحضارة
اإللطاعٌة اإلسبلمٌة إلصبلحات منذ استمبالها فً اللحظة األولى ،وتمثل الشٌعة
اإلٌرانٌة أول إصبلح إٌجابً فً اإلسبلم ،ولبلهم أٌضا ً أراد مانً ومزدن إجراء
إصبلحات فً النظام العبودي الساسانً ،كذلن كان بابن بمولع لابد شعب ضد
سنٌة العباسٌٌن ،وٌرجع سبب انهٌار األموٌٌن إلى التؤثٌر اإلٌرانً ،كما أن مرونة
العباسٌٌن كانت بتؤثٌر من إٌران .لمد كانت الحضارة اإلٌرانٌة الصفوٌة ألرب إلى
الشعب من السنٌة المتصلبة للعثمانٌٌن وتخلفها اإللطاعً المركزي ،كما ساندت
العلوٌٌن أٌضا ً واستمر الدور اإلٌرانً فً إصبلحات المرن التاسع عشر.
كانت آخر ثورة كبٌرة للمرن العشرٌن من نصٌب إٌران ،وإن الشًء
الؽرٌب هو أن هذه الثورة لن تنطفا بسهولة كونها ثورة الشرق األوسط ،وٌظهر
أنه ال مفر من انحبلل التعصب اإلسبلمً تحت اسم الثورة اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة،
وذلن عند توحد تؤثٌر الحضارة الدٌممراطٌة من الخارج مع الطابع اإلصبلحً
الذي ٌؤتً من التارٌخ ،وهكذا فإن الثورة اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة إما أن تمضً على
نفسها أو أنها ستواجه تعصب الشرق األوسط تحت اسم اإلسبلم ،وستضؽط من
أجل حل جذري للمشكلة ،لذا لن تزول نتابج الثورة اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة عن الساحة
بسهولة ،والسابد اآلن هو انها تعٌش مرحلة انتمالٌة؛ فإما أنها ستتعصب فً داخلها
ولن تتحمل الجماهٌر ذلن ،أو ستجد نفسها مضطرة للدخول فً مرحلة النتٌجة
النهابٌة لئلصبلحات ،عندها ال مفر من إحداثها موجة إسبلمٌة دٌممراطٌة فً
الشرق األوسط ،كما تضؽط الدٌممراطٌة الرأسمالٌة اإلسرابٌلٌة من الؽرب على
المومٌة واإللطاعٌة العربٌة لتشدها نحو التحول الدٌممراطً فإن إٌران بالذات
تحاول المٌام بنفس المهمة من خبلل التحول الدٌممراطً داخل اإلسبلم من الشرق.
وكؤن اإللطاعٌة اإلسبلمٌة ذات الثمل العربً مؤخوذة بٌن فكً كماشة ،ال
ٌنتظر استمرار اإلسبلم اإللطاعً والبلدٌممراطً طوٌبلً ،كما أن الوضع االنتمالً
اإلٌرانً لن ٌستمر طوٌبلً ،بل سٌتم تحطٌمها من لبل المومٌٌن واإلصبلحٌٌن فً
الداخل فً حال توجهها نحو التعصب ،أما إذا نجحت فً التحول نحو الدٌممراطٌة،
فإن االتحاد الفٌدرالً اإلٌرانً الدٌممراطً سٌصبح من ألوى المودٌبلت التً
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ستإثر فً الشرق األوسط ،وستكون الجمهورٌة اإلسبلمٌة الدٌممراطٌة اإلٌرانٌة
الدعامة الموٌة للتحول الدٌممراطً فً الشرق األوسط ،وبما ان هذه الحضارة
البدٌلة لادرة على إنشاء روابط لوٌة مع أساسها التارٌخً ،فإنها لادرة أٌضا ً على
حل المشكلة عن طرٌك الوفاق والسلم من خبلل الحضارة الدٌممراطٌة الحدٌثة،
وٌمك ن أن تكتسب لوة تطوٌر أطروحة مضادة فً والع إٌران فً كبل الحالتٌن ،إن
إٌران مضطرة للمٌام بدور مشابه ألنها تعرفت على الدور الحضاري سابماً ،وال
ٌمكن إلٌران أن تبمى دون تؤثٌر على آسٌا الوسطى أو المولاز أو كامل الشرق
األوسط ،وسترؼب فً تحمٌك ذلن عن طرٌك خلك حل إسبلمً دٌممراطً بشكل
جذري .كما ان نجاحها أو عدم نجاحها موضع نماش ،وسٌظهر نظام أكثر تعصبا ً
فً حال فشلها وسٌكون التشتت نتٌجة ذلن .ولكن ال ٌمكن انتظار تحطم المومٌة
بشكل جذري ،إذ سٌظهر اتحاد دٌممراطً فٌدرالً معاصر فً والع إٌران كبدٌل
آخر على األؼلب ،وفً حال عدم تحمٌك الدٌممراطٌة فً إٌران فإن فٌدرالٌة إٌران
الدٌممراطٌة العصرٌة ستتحمك على المدى البعٌد دون الحاجة إلى ستار دٌنً،
وهكذا فإن االحتمال لوي لتحمٌك هذا الخٌار فً المستمبل البعٌد ،لمد كانت إٌران
ذات صفة فٌدرالٌة عبر التارٌخ ومازالت ممسمة إلى أربع مماطعات ،لذا فإن
فٌدرالٌة إٌران الدٌممراطٌة لن تكون مرحلة صعبة ،وٌمكن أن تكون من إحدى
أولى الدول التً ستنضم إلى فٌدرالٌة الشرق األوسط ،كما ٌمكن أن تصبح
الفٌدرالٌة الجزبٌة التً تشهدها إٌران أكثر وضوحاً ،وأن تؤخذ طابعا ً دستورٌاً.
ٌمكننا المول بارتٌاح أن التطورات التً تحدث فً إٌران ستكون من إحدى
الموى األساسٌة المتحكمة بالتطورات التً ستجري فً الشرق األوسط فً المرن
الواحد والعشرٌن ،وتعتبر إٌران حجر الزاوٌة الكبٌرة الثالثة فً األطروحة
المضادة التً سٌشكلها الشرق األوسط فً مواجهة الحضارة األوروبٌة ،إذا كانت
إسرابٌل تؤتً فً المرتبة األولى والعرب فً المرتبة الثانٌة فبل مفر من أن تكون
إٌران الثالثة من الناحٌة التارٌخٌة والجؽرافٌة والتطورات التً تحدث فٌها ٌومٌاً،
وستشكل األطروحة المضادة للشرق األوسط لوة كبٌرة من خبلل الثمل الذي
ستكتسبه من إٌران .فبٌنما تمثل إسرابٌل هذه األطروحة المضادة فً الحضارة
الؽربٌة ،سٌمثلها العرب فً شبه الجزٌرة العربٌة والمارة اإلفرٌمٌة ،أما إٌران
فسوؾ تمثلها فً المارة اآلسٌوٌة .إن األطروحة المضادة التً ستتمركز فً ٌسار
الحضارة الدٌممراطٌة فً الشرق األوسط فً المرن الواحد والعشرٌن ستكتسب لوة
متعددة األلوان وخبللة فً الوالع اإلٌرانً لخلك تركٌبها الجدٌد للحضارة البلبمة
بالتارٌخ ،وستإدي إلى خطوات عملٌة ناجحة من خبلل لٌامها بالمساهمة التارٌخٌة
آلمال الحضارة الجدٌدة لئلنسانٌة.
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ج ـ كما لعبت األناضول ،تركٌا أبرز دور فً ألصى شمال الشرق االوسط
فً كل مرحلة ،فإنها كذلن تواصل طموحها فً مرحلة الحضارة العصرٌة ،إذ
تشكل األناضول معبر وخط تحول األنظمة فً التارٌخ ،ولد نملت المٌم الحضارٌة
الشرق أوسطٌة والتً استمرت خمس عشرة ألؾ سنة إلى أوروبا عبر منطمة
البلمان والمولاز ،وتموم بنمل لٌم الحضارة األوروبٌة إلى الشرق األوسط فً
المرنٌن األخٌرٌن .إذ كان الحثٌون ذووا األصل اآلري ،بمثابة الشعب الذي ٌمثل
الدور األول فً األلفٌة الثانٌة لبل المٌبلد ،وبشكل أصح كانت عدة شعوب تبدو
كشعب واحد تحت اسم الحثٌٌن ،وكانت فً مرحلة الدخول إلى العبودٌة حدٌثا ً مع
العصر النٌولٌثً .لمد ولعت األناضول تحت التؤثٌر اإلؼرٌمً بعد سموط لبلع
طروادة ومن ثم فرٌؽٌا ولٌكٌا من " 1211ـ  "611ق.م وعاشت المرحلة الهلٌنٌة،
واستمر ذلن حتى عام  1111م .حٌث استمر األرمن فً الخط الشمالً الؽربً
والكرد فً الخط الجنوبً الشرلً من األناضول ،انفتح األناضول للعشابر التركٌة
منذ عام  1111م ،واستمر هذا االستٌطان حتى المرن الرابع عشر ،حٌث تعرضت
مع الحضارة السلجولٌة والعثمانٌة الى تماٌز طبمً عمٌك ،وهكذا فمد تم التمسٌم
الطبمً الجذري لؤلتران فً هذا المرحلة ،ففً الولت الذي أحٌا فٌه التركمان
الموجودٌن فً الجبل خصابصهم التركٌة بشكل مباشر وحً ،فإن تركٌة المدن
شهدت تذوٌبا ً لاسٌاً ،واتخذ السبلجمة والعثمانٌون المذهب السنً اإلسبلمً أساسا ً
لهم ،واكتسب التعصب اإللطاعً لوة فً مواجهة اإلصبلحات اإلٌرانٌة ،ان
اإلمبراطورٌة العثمانٌة التً وصلت إلى التوازن الحساس بٌن الرأسمالٌة
واإللطاعٌة ،لد انتشرت وعاشت بطرٌمة مرٌحة لؽاٌة تطور الحضارة الرأسمالٌة،
لكنها لم تصمد كثٌرا ً أمام مرحلة انتشار الرأسمالٌة وسمطت فً بداٌة المرن
العشرٌن .وحمك األتران بمٌادة مصطفى كمال أتاتورن نجاحا ً فً حرب االستمبلل
التً خاضوها ضد االستعمار الؽربً ومحٌط السلطنة العثمانٌة التً أصبحت فً
وضع العمٌل للؽرب ،باإلٌدٌولوجٌة المومٌة الؽربٌة بدالً من اإلٌدٌولوجٌة
اإلسبلمٌة من خبلل االتفالٌات التً طوروها مع الببلشفة فً الخارج ومع الكرد
فً الداخل ضد الكومبرادورٌٌن الروم واألرمن ،وبذلن لاموا بانتمال تارٌخً إلى
المرحلة الجمهورٌة لتلعب أناضول المرن العشرٌن دورا ً باسم الجمهورٌة التركٌة.
عندما ألدمت الجمهورٌة التركٌة على لمع الكرد الذٌن كانوا عنصرا ً
مإسسا ً فً هذه المرحلة بسبب التمرد ،فمدت تركٌا فرصة التطور التارٌخً لعدم
لٌامها بالتحول الدٌممراطً ،وتحول مولعها الذي كان ٌسمح لها أن تصبح
كالٌابان ،إلى مؤزق بسبب المشكلة المذكورة ،ومازال هذا المؤزق لابماً ،فهً فً
ألر ب مولع إلى أوروبا من حٌث جؽرافٌة الشرق األوسط ومستوى التطور
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الحضاري .وتشهد نماشا ً دٌممراطٌا ً مكثفاً ،كما لم تستطع التمدم فً عضوٌتها إلى
االتحاد األوروبً بسبب عدم تحمٌمها التحول الدٌممراطً ،وٌرجع سبب ذلن إلى
الوجود الكردي ،حتى وصلت هذه المشكلة األساسٌة المابمة أمام تركٌا إلى مستوى
تمرٌر مصٌرها ،وتشهد ازدواجٌة إما الحل الدٌممراطً فً إطار الجمهورٌة أو أن
تنكمش وتصبح هامشٌة ،لم ٌتم تحدٌد طرٌمة حل المشكلة بعد ،مع أن الظروؾ
الداخلٌة والخارجٌة ترؼمها على إجراء حل دٌممراطً.
تمتلن تركٌا ظروؾ اجتماعٌة لرٌبة للتحول الدٌممراطً ،أكثر من أي دولة
فً الشرق األوسط .ولد خطت خطوات بهذا الصدد وستصل إلى وضع االنضمام
إلى عضوٌة االتحاد األوروبً إذا لامت بإلماء الخطوات المتبمٌة وبذلن فإنها تكون
لد أضافت لوة للخٌار الدٌممراطً للحضارة األوروبٌة الدٌممراطٌة وستإثر على
تركٌة آسٌا الوسطى كثٌراً .من المحتمل أن تتطور تركٌا بهذا االتجاه فً المرن
الواحد والعشرٌن وتصبح بهذه الحالة حجر الزاوٌة الكبٌر الرابع للتحول
الدٌممراطً فً الشرق األوسط ،وهكذا فان إسرابٌل والعرب وإٌران وتركٌا
ستدخل كموى أساسٌة فً مرحلة تكوٌن وتطوٌر األطروحة المضادة ،وذلن لحل
معادلة الشرق األوسط نحو الدٌممراطٌة ،عندها ال مفر من دخول المرن الواحد
والعشرٌن مرحلة حملة متصاعدة بالنسبة لكل المنطمة فً حال حدوث حل
للصراع العربً ـ اإلسرابٌلً ،ومشكلة التحول الدٌممراطً والوحدة بٌن العرب
ولٌام إٌران ببناء فٌدرالٌة دٌممراطٌة دابمة "تحت الستار اإلسبلمً أو الحدٌث"،
والمشكلة الدٌممراطٌة فً تركٌا التً ٌجب إكمالها ،وبعد إٌجاد الحلول للمضاٌا
المذكورة ستخطو فٌدرالٌة الشرق األوسط الدٌممراطٌة التً تتصاعد فوق الموابم
األربعة األساسٌة المذكورة خطوة لوٌة ناجحة باتجاه تكوٌن التركٌب التارٌخً
الجدٌد فً روابط دٌالكتٌكٌة تبنٌها فٌما بٌنها كموة أطروحة مضادة حمٌمٌة
للحضارة األوروبٌة.
د ـ ٌدرن بشكل أفضل وجود المولع األصٌل للكرد وكردستان فً تارٌخ
حضارة الشرق األوسط ،وضرورة تعرٌؾ دور الشعب من أجل الفهم الصحٌح
لل مراحل بشكل أفضل إن كان من زاوٌة التطورات فً الحاضر أو عند نبش
التارٌخ.
ً
من المإكد أن كردستان كانت مهدا للعصر النٌولٌثً ألول مرة فً العالم
بسبب جؽرافٌتها وثمافتها النباتٌة والحٌوانٌة ،وهً الساحة التً تحممت فٌها الثورة
الزراعٌة والمروٌة ،ومن خبلل التنمٌبات األثرٌة تؤكد بؤنها تمتلن ثمافة مستمرة تمتد
جذورها إلى األلؾ الحادي عشر لبل المٌبلد ،بحٌث ال ٌوجد تارٌخ ألدم منه فً
العالم ،فنحن مدٌنون للسومرٌٌن ـ من أجل المصادر التً دونها ـ فً تسمٌة
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الشعوب التً خلمت العصر النٌولٌثً ،إذ تسمى هذه الساحة وشعبها بمنطمة الجبل
وشعب الجبال ،ومازالت هذه المصطلحات سارٌة حتى ٌومنا ،إن كلمة " " Kur
تعنً الجبل بالسومرٌة ،و" "tiتعنً التابعٌة أو االنتماء ،ولذلن تعنً كلمة كردي "
 " Kurdiشعب الجبل أو الجبلٌٌن وكما توجد تسمٌات أخرى للسومرٌٌن ،وكلمة
"  " Urartiتعنً البلد العالً ،و"  " Gutiتعنً الشعب الذي ٌمتلن الثٌران ،ألنهم
كانوا ٌحرثون األرض بواسطة الثٌران ،وتحولت هذه الحمٌمة إلى مصطلحات
وتسمٌات عدة( ،فما زال اسم  Gutiأي الثور موجود باللؽة الكردٌة) و Aryen
بمعنى الشعب الذي ٌحرث األرض بالمحراث ،وأطلك اآلشورٌون اسم المٌدٌٌن
" "Mataؼالبا ً على اسم الشعب الموجود فً موطن المعادن ،وأطلك اللوٌون
والمٌدٌون اسم " "Gondwanaعلى البلد العالً ،وأطلك علٌه اإلؼرٌك اسم
" "Komagene -Kurdianaعلى شعب الرعاة والخٌام ،وعندما تم بناء عبللات مع
العرب تم تسمٌتهم بالكرد ( جمع لكلمة كردي ) ،لمد أثبت التارٌخ أن السلطان
السلجولً الكبٌر سنجار لد سمى المنطمة باسم كردستان وتم استخدام مصطلح
كردستان والكرد على الوالٌة والحكومات المحلٌة فً عصر العثمانٌٌن بكثرة
وتحدث مصطفى كمال أتاتورن بانً الجمهورٌة التركٌة عن الكرد وكردستان
كعنصر مإسس أساسً عشرات المرات ،وتم استخدام هذه التسمٌات كثٌراً فً
األدب العالمً بسبب التمردات فً المرن التاسع عشر والعشرٌن.
ٌؤتً الدور التارٌخً للكرد من كونهم الشعب الربٌسً الذي خلك العصر
النٌولٌثً .لمد اثبت بشكل لطعً بان هذه الساحة الشبه سهلٌة والجبلٌة التً تروٌها
نهري دجلة والفرات تتؽذٌان من سبلسل جبال زاؼروس وطوروس ،كانت مهداً
للحضارٌة النٌولٌثٌة .ومن المإكد أن السومرٌٌن والمصرٌٌن والحثٌٌن والبارسٌٌن
لد تؽذوا من المجتمع النٌولٌثً المابم هنا ،ان وجود الموارد المعدنٌة هنا واكتسابها
ألهمٌة كبٌرة أدى إلى تعرض المنطمة لؽزوات واحتبلالت كثٌرة ،وأدت
الضؽوطات من األطراؾ األربعة إلى بماء هذا الشعب الكبٌر الذي خلك العصر
النٌولٌثً فً وضع دفاعً باستمرار ،وهكذا فإن المصدر األساسً الذي خلك
الحضارة لد أصبح أسٌرا ً لها ،هذا ٌفسر بشكل افضل سبب بمابه على شكل عشابر
متصلبة ،ألنه ال ٌمكن الدفاع عن النفس فً الظروؾ الجبلٌة إال على شكل وحدات
عشابرٌة ،وٌمكن الوصول إلى النظام الكونفدرالً كؤلصى حد للتطور ،وهكذا لم
تكن الظروؾ مواتٌة إلنشاء مراكز حضارة مدن لوٌة ،إذ أدت جؽرافٌتها التً
كانت فً وضع للعة متنامٌة فً الشرق األوسط إلى لعبها دور مولع الدفاع
الطبٌعً ،إن تلن الظروؾ تشرح كٌفٌة وصول األصالة الثمافٌة منذ عشرة آالؾ
سنة حتى ٌومنا هذا.
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لمد تعرض الكرد وببلدهم لجمٌع ؼزوات العصر العبودي ،وإذا بدأنا من
كلكامش السومري نرى أن البابلٌٌن واآلشورٌٌن والبارسٌٌن والهلٌنٌٌن والرومان
والساسانٌٌن والبٌزنطٌٌن والعرب واألتران والمؽول لد لاموا باحتبلل المنطمة
تسلسلٌاً ،لكن النظام األساسً هو النظام العشابري ،وواصلوا هذا المٌراث حتى
ٌومنا هذا بالصراع فٌما بٌنهم والتوحد فً بعض األحٌان.
أظهرت اإلمارات الكردٌة تطورا ً متمٌزا ً فً عصر اإللطاعٌة ،ولعبت
أؼلبٌتها دورا ً على شكل دول وحكومات محلٌة ،وعاشت حالة اتفاق لمدة أربعمابة
سنة مع العثمانٌٌن ،وكان دورهم لوٌا ً فً اإلسبلم والحضارة اإلٌرانٌة ما لبل
اإلسبلم على مستوى شخصٌات وسبلالت بارزة ولوٌة ،وتعرضت الطبمة الكردٌة
العلٌا لصهر كبٌر بٌنما حافظ الوجود العشابري على ثمافته ،فلعبت اإللطاعٌة
ألكثر األدوار رجعٌة ،مهدت السبٌل امام النتابج العكسٌة التً نجمت عن التمردات
فً المرحلة الرأسمالٌة ،وعند دخول األتران إلى األناضول لعب الكرد دور لوة
داعمة أساسٌة فً انفتاح اإلمبراطورٌة العثمانٌة نحو الشرق فً عهد السلطان
ٌاووز وفً فتح شبه الجزٌرة العربٌة ،ممابل الحرٌة العشابرٌة وبماءهم على
مستوى حكومات محلٌة ،وكان تمزلهم بعد الحرب العالمٌة األولى فً ؼٌر
صالحهم ،كذلن شاركوا فً حرب التحرٌر وإنشاء الجمهورٌة بمٌادة مصطفى
كمال أتاتورن ،كعنصر أصٌل وشعب منمذ ومإسس ،ثم دخلوا مرحلة التمرد مرة
أخرى بعد أن لام النظام الجمهوري بتخرٌب نظام اإلمارة والعشابر وأدى ذلن إلى
وضع تخرٌبً كبٌر بالنسبة لهم .فً الولت ذاته واجه الكرد وضعا ً لمعٌا ً كبٌراً
نتٌجة للتمردات التً لاموا بها ،من لبل العرب فً العراق ،والفرس فً إٌران من
خبلل المفاهٌم المومٌة والدولة المركزٌة ،وتعرض الكرد فٌما بعد إلى مرحلة
تذوٌب كبٌرة.
تبذل المساعً فً ٌومنا الراهن إلبماء الشعب الكردي فً مولعه المسحوق
فً الشرق األوسط ،وٌعتبر تمزلهم ووجود النظام اإللطاعً والعشابري أكبر
سبب لبمابهم متخلفٌن ،ولم ٌستطٌعوا التخلص من كماشة الضؽط الداخلً
والخارجً ،ولم تلعب اإلٌدٌولوجٌة الدٌنٌة والمومٌة دوراً إٌجابٌا ً فً تطورهم
السٌاسً كما حدث عند الشعوب المجاورة ،ففً الولت الذي حول الدٌن ومفهوم
المومٌة كل من العرب والفرس واألتران الى دول بتموٌتهم كمومٌة ووطن ،أما
بالنسبة للكرد ،فإنها لعبت دورا ً أساسٌا ً فً اضطهادهم وتذوٌبهم ،ولم ٌستطع الكرد
جعل الدٌن اإلسبلمً اإللطاعً أو اإلٌدٌولوجٌة المومٌة الرأسمالٌة دلٌبلً لومٌا ً لهم،
كما لم تسفر محاوالتهم سوى عن تروٌضهم .وٌعٌش الكرد كشعب فمٌر تعرض
لخٌانة الحضارات أكثر من ؼٌره ،وتتم تؽذٌة الضعؾ المومً واالجتماعً بالمٌم
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اإللطاعٌة والعشابرٌة دابماً ،حٌث لم ٌستطٌعوا االرتماء إلى موالع لومٌة
واجتماعٌة أكثر سمواً.
تظهر هذه التعرٌفات المصٌرة أن التحول الدٌممراطً هو المخرج الوحٌد
للكرد من حٌث الماضً والحاضر ،حٌث ٌعتبر التجاوز العام للدٌن والمومٌة
وانهٌار العشابرٌة واإللطاعٌة بسرعة ،الظواهر األساسٌة التً تزٌد إمكانٌة
التحول الدٌممراطً للكرد ،وتإثر مماٌٌس الحضارة الدٌممراطٌة المتصاعدة فً كل
العالم على هذه المرحلة بشكل أكثر ،كما إن إرؼام العراق على التحول
الدٌممراطً من لبل العالم ،وإسبلمٌة إٌران الدٌممراطٌة ،والتحول الدٌممراطً
المعاصر فً تركٌاٌ ،شكل تحوالً إٌجابٌا ً فً اإلطار الذي ٌحٌط بهم ،كافة هذه
التحوالت الخارجٌة والداخلٌة الهامة تتٌح إمكانٌة إٌجاد حل بالمماٌٌس الدٌممراطٌة
للكرد ألول مرة ،بنفس الشكل وصولهم إلى وضع ضمانة لوحدة متٌنة على أساس
التحول الدٌممراطً بالنسبة لجٌرانهم ولٌس كعنصر تمرد وتمسٌم ،وال مفر من
دخول المضٌة الكردٌة فً طرٌك الحل كلما تسارعت المرحلة الدٌالكتٌكٌة نحو
التحول الدٌممراطً بالنسبة لكبل الطرفٌن ،وهذا السبٌل هو سبٌل السبلم والوفاق
الدٌممراطً ،ولٌس طرٌك التمرد أو التمسٌم .ألول مرة ٌحصل التارٌخ على
إمكانٌة السٌر والنجاح فً خطوات التحول الدٌممراطً مع جمٌع الشعوب التً
تحٌا مع بعضها.
حمل التارٌخ الشعب الكردي دورا ً ال مثٌل له فً هذه المرحلة ،وأصبح
البماء فً إطار حدود ممسمة عامبلً مساعدا ً لهذا الدور ،كما ان عدم التحول إلى
شعب التً سممته المومٌة زاد من فرص النجاح ،فالشعب الكردي الذي حول نفسه
إلى شعب دٌممراطً سٌرؼم البلد والشعب الذي ٌحٌا معه على الحل الدٌممراطً،
فمد كانت الحركة الكردٌة تبدو كؤداة للتمسٌم واألالعٌب الخارجٌة ،بٌنما اآلن
أصبحت الضمانة للسبلم والحرٌة واألخوة ،وأصبح العامل الوحدوي األكثر لوة
للبلد ،أساسا ً للوحدة الدابمة للدولة ،وسٌتم ذكر تطور تكون فٌه المماٌٌس
الدٌممراطٌة الفعالة مستندة إلى الحرٌة المشرفة فً كل مكان أو أي دولة ٌتواجد
فٌها الكرد .فالجهل والتمرد والممع واإلبادة الجماعٌة لٌست لدراً مكتوبا ً على جبٌن
الكرد ،بل سٌكون الوعً الدٌممراطً والمجتمع المدنً المتطور والوحدة الحرة هو
المدر.
سٌكون الكرد من خبلل مهمتهم التارٌخٌة أصحاب خطوات التحول
الدٌممراطً المتٌن فً إٌران تحت لواء الجمهورٌة اإلسبلمٌة الدٌممراطٌة أو
الفٌدرالٌة اإلٌرانٌة الدٌممراطٌة األكثر عصرٌة .وسٌكونون فً العراق الضمانة
األساسٌة لعراق دٌممراطً أو للفٌدرالٌة العرالٌة الدٌممراطٌة من خبلل مولعهم
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الفٌدرالً الدٌممراطً ،وسٌلعبون أحد األدوار األساسٌة فً ترسٌخ الجمهورٌة
الدٌممراطٌة والعلمانٌة فً تركٌا كؤصحاب خطوات منسجمة ومصممة على طرٌك
االلتزام والدٌممراطٌة ،وال ٌمكن التملٌل من دورهم فً خلك سورٌة دٌممراطٌة،
جلً بؤن الكرد سٌمومون بهذه األدوار بنجاح ،أي أن الكرد الدٌممراطٌٌن سٌكونون
ضمانة على طرٌك فٌدرالٌة الشرق األوسط ،وسٌكونون الموة الشعبٌة األساسٌة فً
التحول الدٌممراطً والسبلم .إن المٌام بهذا الدور الذي اوكله التارٌخ للكرد سٌسٌر
فً طرٌك النجاح من خبلل لٌامهم بمهمة التحول الدٌممراطً بوعً وتنظٌم،
والتحرن بشكل البك بالمٌادة االستراتٌجٌة الحمٌمٌة
بالتضاب ،فمشروع الحل الدٌممراطً للشعب الكردستانً إنما ٌبعث على النشوة
والحماس .ومثلما لدم الكرد مساهماتهم النفٌسة فً التارٌخ ولعبوا دورهم كمنبع أ ُ ّم
والمتدول السومري األول؛
(النٌولٌتٌة) ال ٌنضب فً تطوٌر حضارة المجتمع الطبمً
ّ
فإنهم ٌسعون الٌوم أٌضاً ،وفً نفس المكان ،لتطوٌر وتصعٌد تجاربهم وخبراتهم فً
الدٌممراطٌة الذاتٌة ،ضمن أجواء تسودها العاللات والتنالضات معا ً مع لوى "الحضارة
الوحشٌة األمرٌكٌة" األخٌرة.
إنهم ٌنسجون هوٌة الشرق األوسط ضمن جمٌعة (تركٌبة جدٌدة) هٌلٌنٌة جدٌدة.
سٌدور "المغزل" الكردي وٌلف لٌصل بالمنطمة إلى عصر الحضارة الدٌممراطٌة.
وما ٌمع على كاهلنا هو أال نكون عبٌدا ً جددا ً ألمثال "كلكامش واإلسكندر" ،بل أ،
نصبح مِ ْعمَدَ أمل الشعوب لتأمٌن انضمامها إلى الحضارة بدون أسٌاد فً هذه المرة ،وأن
نطلك الشرارة األولى فً هذه المرة للشعاع التنوٌري األول لدى بزوغ فجر "حضارة
الشعوب الدٌممراطٌة واألٌكولوجٌة" التً تحمل بٌن طٌاتها المزاٌا الكونٌة.
إنً على لناعة تامة بأننً لمت بتفعٌل وتنشٌط تأثٌرات مرحلة إمرالً على
ي شخصٌا ً بشكل ملفت للنظر فً هذه المرافعة .ومثلما تعد مرافعتً هذه
إحداث التحول لد ّ
مح َّملة بالدروس والعظات الفرٌدة بالنسبة للشعب الكردي والرفاق أوالً ولألصدلاء أٌضاً،
فهً كذلن بالنسبة للمناهضٌن لً ثانٌاً .لذا فعلٌهم بالتأكٌد استنباط العبر الالزمة وتف ُّهمها
كدعم هام لمن له حاجة باستخالص الدروس .وكلً إٌمان بأننً برهنتُ على كونً لرٌبٌ
وأه ٌل كف ٌؤ ألٌوب الذي اجتر اآلالم المرٌرة فً سبٌل اإلنسانٌة ،ولسٌدنا إبراهٌم الذي
وصل بهذه العواطف السامٌة إلى مرتبة اإلدران اإلنسانً .فحكاٌة الثمافة الخالمة لإلنسانٌة
فً ٌومنا الحاضر ،مخفٌة فً لصص األنبٌاء تلن .وما فعلتُه لٌس سوى العمل على
تكٌٌفها مع لغة العصر لتسهٌل لراءتها .وسٌستمر التارٌخ فً لول كلمته الفصل ألجل
إحراز النصر.
كونتْ
لد
الثمافة،
هذه
فً
األصلً
التطور
منبع
وجدت
التً
الهٌلٌنٌة
الثمافة
إن
ّ
جمٌعة (تركٌبة جدٌدة) فً هذه األراضً على ٌد اإلسكندر ،بسحمها الناس كالنمل والدوس
علٌهم .وما كان من حصتً فً هذه الثمافة لم ٌكن إال مؤامرة أثٌنا .والجواب الذي أعطٌته
تجاهها إنما هو "مناهضة نهج إسكندر" تجاه كل الثمافات الغربٌة والهٌلٌنٌة على الصعٌد
اإلدراكً والوجدانً ،ال الجغرافً .وكلً أمل بأن ٌصبح اسمً "المناهض إلسكندر".
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ٌوجد فً الشرق األوسط األرمن واآلشورٌون وشعوب ذات جذور لولازٌة
ودور هذه الشعوب ٌشبه دور الكرد .وكافة الظروؾ تؤمر لٌام هذه الشعوب بالعمل
فً طرٌك التحول الدٌممراطً مع الموى الموجودة باعتبارها المنمذ الوحٌد ،وتزداد
إمكانٌات تطوٌر كٌانها الثمافً والحرٌة بشكل ٌوازي تطور التحول الدٌممراطً
فً الدول التً ٌتواجدون فٌها والشرق األوسط عامة ،فهذه الشعوب التً تمتلن
لٌمة كبٌرة على صعٌد نمل الثمافة رؼم للة عددها ،تمثل لوة وؼنى وموزاٌٌن
التحول الدٌممراطً.
عندما ننظر إلى الشرق األوسط كوحدة متكاملة على أساس هذه التحلٌبلت
نبلحظ بؤنه ٌعتبر اكثر تخلفا ً من الكثٌر من دول العالم ،وهو ٌسٌر فً طرٌك بعٌد
عن ماضٌه التارٌخً العظٌم ،وال ٌدرن تارٌخه بعد ،ولم ٌمدم على أي عمل ٌلٌك
به ،حٌث تحكمه مجموعات هامشٌة نظمت مصالحها بخطوط االستمبلل المزورة
وبتجسٌد ألرب إلى االستسبلم ،فبل تعتمد على لٌم الحضارة األوروبٌة تماما ً وال
على جذور الشرق األوسط ،فحتى إن كان لد ظهر بعض المادة البلبمٌن بالتارٌخ
كاستثناء ،إال انها ستبمى بعٌدة عن الضؽط على البنٌة العامة ،وٌصعب على
الشرق األوسط الذي لم ٌحمك الثورة النهضوٌة والتنوٌرٌة بشكل متكامل أن ٌؽٌر
هذه الصورة ،ففً الولت الذي تتوجه فٌه معظم دول العالم نحو اتحادات إللٌمٌة
وعالمٌة ،فإن بماء الشرق األوسط بعٌدا ً عن استراتٌجٌة مشتركة وخطوات التوحد
فً داخله إلى هذه الدرجة لٌست لصالح شعوبها ،ولن ٌتحمل تارٌخ الشرق األوسط
المرٌب والشبٌه بالفٌدرالٌة هذا التشتت ،فالظروؾ اإلللٌمٌة والداخلٌة للبلدان
التارٌخٌة تضؽط تدرٌجٌا ً من أجل التحول الدٌممراطً فً الشرق األوسط.
إن توجهً إلى أوروبا بنواٌا الوفاق مع اإلمبرٌالٌة التً ضؽطت فً الولت
الذي كنت أبحث عن الحك وأنا فً الشرق األوسط هً حمٌمة .إن بذل الجهود من
أجل إٌجاد إمكانٌة حل معمول ضمن مماٌٌسهم الدٌممراطٌة ،لد جاء فً األولوٌات
بدالً من التوجه إلى الجبال الذي ٌفتن باألرواح ،مع أن الجبال كانت الرونك
الحمٌمً ألحبلمً دابماً ،لمد صبرت أربعٌن عاما ً من أجل الصعود إلٌها ،لكن كان
من المستحٌل ان ألوم بترجٌح أو خٌار فردي ٌإدي إلى مزٌد من اآلالم فً
صفوؾ أصدلابً وشعبً ،ألن أخبللً المسإولة ومفاهٌمً ال تسمح بذلن ،صحٌح
إننً لم أتولع أن دخولً إلى أوروبا بهذه األفكار سٌإدي إلى هذه النتٌجة
المؤساوٌة ،ومن الصحٌح أٌضا ً أننً لم أضع فً الحسبان أن الخٌانة والمصلحة
ستنتفض وستفمد حساسٌتها أمام هذا الوضع إلى هذه الدرجة ،لمد اجروا حساباتهم
وكٌلهم ثم الموا بً إلى موطن آكلً لحوم البشر فً أفرٌمٌا بخٌانة ودناءة ،وٌدعون
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بؤنهم خدعونً وعلبونً بمهارة لٌضعونً فً تابوت فً إٌمرالً ،وبذلن ضمنوا
مصالحهم المتزعزعة .
إذا كان هذا الوضع موجوداً ،فإنه ٌتنالض مع المانون األوروبً.
ومشاهدتً لمولؾ المحكمة كممٌاس للحضارة أمر هام بالنسبة لً ،لكن واألكثر
من ذلن ،هو انه إذا تم الذهاب إلى أوروبا كشخص مستسلم ألمكن إٌجاد مكان لً
فٌها ،ونظرا ً ألن ذلن لم ٌتحمك لً ،فإن إٌجادي لطرح مضاد كان ٌمكننً من
إلامة العبللة مع أوروبا ،وكان ذلن مرتبطا ً بإبراز الطرح المضاد لحضارة الشرق
األوسط على األساس التارٌخً فً مواجهة الحضارة األوروبٌة ،ولد حاولت
تحلٌل وإظهار هذا األمر ،وأعتمد إننً نجحت ولو بشكل محدود فً ذلن كما وإننً
مإمن بؤننً استطعت اإلجابة بشكل عام على اآلراء والنمد الذي لم ٌستطع الكثٌر
ً لعدم توفر اإلمكانٌات ،ولد كان ذلن ضرورٌاً،
من األصدلاء والرفاق إٌصاله إل ّ
ومهما كانت النوالص فإننً ممتنع بؤننً لمت بمسإولٌاتً.
ما لدمته من آراء وانتمادات هو بمثابة دفاع حاولت إعداده تحت تؤثٌر
مإامرة ثمٌلة وفً نظام الحجرة المنفردة،
ٌمكن مؽالطة وتحرٌؾ بعض تمٌٌماتً حول الدٌن والرب فمط ،لكن ألإكد
منذ اآلن أننً أمتلن لوة بهذا الموضوع أكثر من أي شًء آخر ومصمم على
تعمٌك الثورة اإلٌدٌولوجٌة ،كما ان الثورة الذهنٌة تحظى بؤهمٌة كبٌرة بالنسبة لً،
وٌجب أن أإكد أٌضا ً على إٌمانً بتطوٌر الوجدان الحر ،الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌسمع،
فبدون المٌام بثورة ذهنٌة ووجدانٌة ال ٌمكن أن ٌكون اإلنسان حساسا ً وأخبللٌا ً هذا
ناهٌن عن ان ٌصبح ثورٌاً.
ٌجب أن أإكد بؤن نفسً لد اطمؤنت ألننً لدمت جوابا ً للجمٌع ولشعبنا
وذلن بالمستوى المتعلك به ،ألدم تمٌٌماتً هذه باسم ضحاٌا المآسً والسٌما شهداء
السجون .مع التؤكٌد أننً لدمت جوابا ً جزبٌا ً إلى الملتزمٌن بشخصً من أعمالهم
وأصالتهم ،ولم ٌبك لً أي جانب عابد لً سوى أن أكون ملكهم أكثر من أي ولت
مضى ،وألدم محبتً الكبٌرة وتحٌاتً للجمٌع.

والمجد لئلنسانٌة…!
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