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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات»

االج ِت َم ِع ا ِإلن َْس ِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ َ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع َل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب َ ِ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب َ ُ
ش ِبأَ ْع َملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث ِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب َ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
َو ْاألَ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد ُأخْ َرىَ .و َه َذا َش ْأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
ان َضُور ٌِّيَ .و ُي َع ِّ ُب ا ْل ُح َك َم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :ا ِإلن َْس ُان
ْ
َ
َّ
ُ
اص ِط َل ِحه ِْم
االج ِت َم ِع ا َّل ِذي ُه َو الَ َد ِن َّية ِف ْ
َم َد ِ ٌّن ِبالط ْب ِع" ،أ ْي َال ُب َّد لَ ُه ِمن ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك َم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت َم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب َ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
َفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ َم ِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى َال َي ِص َل أَ َح ٌد إِ َل َغ ْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف َل ِس َف ُة َع َل َه َذا ا ْل ُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه َال ُب َّد لِ ْل َب َ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه َال ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب َ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ ِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب َ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم ِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ ْ ِي إِ ْن َكا ٍر َو َال َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك َم ِء َغ ْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك َم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب َ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك ِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع َل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع َل َجا َّد ِت ِه.
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Dina Rizk Khoury | دينا رزق خوري

((( *

تاريخ العراق ومجتمعه
بين ح ّنا بطاطو وعلي الوردي
History of Iraq and its Society:
Between Hanna Batatu and Ali al-Wardi
 تركت كتابات حنا بطاطو وعلي الوردي بصماتها على نظرتنا إلى المجتمع والتاريخ:ملخص
 ففهمنا لتاريخ العراق اليوم وسياساته مرتبط بمنهجيات بطاطو والــوردي.في العراق الحديث
، أن يكتب بطاطو عن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي وتصفيته على يد حزب البعث.المتميزة
يعبر عن إيمان بقدرة التعبئة
ّ  فذلك،في أواخــر السبعينيات حين كــان النظام البعثي في ذروتــه
 فقد. إال أن علي الــوردي لم يكن لديه إيمان مماثل.الشعبية على اجتراح تغيير في المجتمع
 الـتــي سـ ّـجـلــت وفـ ًقــا لـلـتــأريــخ الــوطـنــي والدة دولــة1920 رأى أنّ سـيــاســات حــركــة الـتـمـ ّـرد فــي عــام
 وقــد أظ ـهــرت مـقــاربــة ال ــوردي. كــانــت غــارقــة فــي الـ ــوالءات الـطــائـفـيــة والـقـبـلـيــة،ال ـعــراق الـحــديــث
اإلثـنــوغــرافـيــة أنّ شخصية العراقيين الثقافية حــالــت دون استيعابهم لــأشـكــال غير الطائفية في
.التعامل على الصعيد االجتماعي
. السرديات الوطنية، حداثة، قبيلة، طائفة، طبقة:كلمات مفتاحية

Abstract: The writings of Hanna Batatu and Ali al-Wardi have profoundly
shaped our understanding of the society and history of modern Iraq. Batatu’s
and al-Wardi’s distinct methodologies have significant implications on our
understanding of the history and politics of present day Iraq. Writing in the late
1970s at the height of Ba’thist power, Batatu’s history of the Iraqi Communist
Party and its liquidation by the Ba’thists, exhibited a faith in the ability of
popular mobilization to forge a change in society. Ali al-Wardi had no such faith.
He saw the politics of the 1920 rebellion, claimed by nationalist historiography
as the birth of modern Iraqi nationhood, as mired in allegiances to sect and tribe.
Al-Wardi’s ethnographic approach led him to assert that the cultural personality
of Iraqis precluded the assimilation of non-communal forms of sociability.
Keywords: Class, Sect, Tribe, Modernity, National Narratives.

. واشنطن،* أستاذة في التاريخ والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن

Professor of History and International Affairs at George Washington University, Washington, D.C.

8

العدد Issue 6 / 24
ربيع  Spring 2018

مقدمة
كل منهما تجاه فهمنا
تعالج هذه الورقة مقاربتَين مختلفتين لدراسة التاريخ العراقي ،وتبعات ٍّ
كل من حنا بطاطو وعلي الوردي ،على نحو
الحالي لواقع العراق .فقد صاغت أعمال ٍّ
عميق ،دراستنا لتاريخ العراق ومجتمعه المعاصر .أما حنا بطاطو ،فقد اعتمد على التحليل الطبقي
ٍ
والءات قَبَلية وعشائرية ،إلى
الماركسي في تتبُّعه تط ُّو َر المجتمع العراقي من مرحلة تقليدية مبنية على
مجتمع حديث ،طبقي ،تتعايش فيه االنتماءات الطبقية والحزبية مع الوالءات الق َبلية ،وتجاوزها في
بعض األحيان .وأما علي الوردي ،فقد نهل من فكر ابن خلدون االجتماعي ،وأعمال علماء االجتماع
األميركيين ،والفرنسي إميل دوركايم .ولم يفهم الوردي تاريخ العراق بوصفه تقد ًما في اتجاه واحد؛
أي من أشكال تقليدية للتنظيم االجتماعي إلى أخرى حديثة ،بقدر ما فهمه بوصفه صرا ًعا مستم ًّرا بين
الحضارة والبداوة ،بين ثقافة الحياة الحضرية المستقرة والوالءات القديمة للقبيلة والطائفة.

ً
أوال :مالحظات عامه حول أعمال حنا بطاطو وعلي الوردي
التقيت حنا بطاطو أول مرة في عام  ،1985وذلك بعد أشهر من عودتي إلى جامعة جورجتاون
لقد
ُ
من العراق ،حيث بقيت هناك ستة أشهر وأنا أبحث في األراشيف والمكتبات في بغداد والموصل،
تحضي ًرا لرسالتي عن الموصل تحت حكم عائلة الجليلي .لكني التقيتُه قبلَها في كتابه الطبقات
جا لكيفية كتابة
االجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق الذي اعتبرناه ،بوصفنا طالبًا ،نموذ ً
التاريخ المعاصر للعالم العربي((( .ففي أكثر من  1200صفحة ،ق َّدم الكتاب دراسة لتطور الطبقات
االجتماعية الحديثة والحركات السياسية في العراق ،من أواخر القرن التاسع عشر الميالدي حتى عام
 .1976ومع أن الهدف المبدئي منه كان محاول ًة في كتابة تاريخ صعود الحزب الشيوعي العراقي،
وسع بطاطو مداه بعد أن ُسمح له بالوصول إلى مصادر أكثر ،وبعد
أي ثورة  1958وما تالها ،فقد َّ
زيارته للعراق في الستينيات وبداية السبعينيات إلجراء مزيد من البحث واللقاءات .نُشر الكتاب في
عام  ،1978في السنة نفسها التي نشر فيها إدوارد سعيد كتابه االستشراق ،حيث مثل الكتابان م ًعا
منغمسين في لغة
صعو ًدا للتحليل النقدي لدراسة الشرق األوسط الحديث على أيدي أستاذين عرب َّيين
َ
العلوم اإلنسانية واالجتماعية الغربية .وقد كانت النتيجة ،بالنسبة إلينا نحن القادمين من العالم العربي
لدراسة الشرق األوسط في الواليات المتحدة األميركية ،عميقة ج ًّدا ،إذ سمحت لنا بالتفكير والكتابة
ضد السائد في األكاديميا األميركية التي كانت ت ُص ِّور مجتمعات الشرق األوسط كما لو كانت مترددة
بين التراث والحداثة :شرق أوسط يعجز مرا ًرا عن الوصول إلى النموذج الغربي في التط ُّور .كانت
هذه السردية عن تاريخنا المعاصر ،في عق َدي السبعينيات والثمانينيات ،العقدين اللذين شهدا الحرب
وإفالس حكومات ما بعد االستعمار ،هي نفسها التي يح ِّدثنا بها الكثير من المعلقين العرب في الزمن
الحالي .ق َّدم لنا كتاب سعيد ،كما يعلم الكثير ،أداة قويَّة لنقد هذه الرؤية عن الشرق األوسط وغيرها
من الدراسات األكاديمية الغربية عن العالم غير الغربي.
(1) Hanna Batatu, The Old Social Classes and Revolutionary Movements in Iraq (Princeton: Princeton University Press,
1978).

تاساردلا
يدرولا يلعو وطاطب اّنح نيب هعمتجمو قارعلا خيرات

لألسف الشديد ،لم يُ ِ
حدث تاريخ حنا بطاطو للعراق الحديث ذلك التأثير الكبير في الدراسة األكاديمية
ظل بمنزلة اإلنجيل لكل من يريد الكتابة عن تاريخ العراق.
للشرق األوسط ،وذلك على الرغم من أنه َّ
في الحقيقة ،ظ َّن كثير م َّنا ،عندما نُشر أول مرة ،أنه لم يعد هناك ما يُكتب عنه في تاريخ العراق ،وأن
مفصلة وشاملة ،مكتوبة بأسلوب بليغ في بعض
بطاطو قال كل ما يمكن أن يقال .فقد كانت دراسته َّ
أجزائها ،وع َّبرت عن تف ُّهم وتعاطف مع األشخاص الذين شكلوا تاريخ البالد .لقد كان هذا الجانب من
جا لدراسة تاريخ المجتمعات العربية .فعلى عكس أغلب الكتابات عن
كتابه مؤث ًرا ،وما زال يشكِّل نموذ ً
السياسة في الشرق األوسط ،كان كتاب بطاطو تاريخًا للشعب في العراق .وعلى الرغم من أنه درس،
كل من الطبقة والوجاهة والعوامل البنيوية الكبيرة في صناعة السياسة العراقية
على نحو منهجي ،أث َر ّ
الحديثة ،كان كتابه تاريخًا عن سعي شعب – وغال ًبا فشله – في صياغة مستقبله السياسي .فقد كان
هناك القليل من الكتب في عام  ،1978كما هي الحال اليوم ،سواء باللغة اإلنكليزية أم بالعربية ،التي
تُق ِّدم وجهة النظر هذه عن شعب يسعى لكتابة تاريخه على مدى قرن من الزمان .وفي هذا الجانب،
هو أقرب إلى كتابات المؤرخ اليساري البريطاني إدوارد بالمر تومبسون الذي كتب عن تاريخ الطبقة
العاملة في بريطانيا من أعمال علماء السياسة أو المؤرخين في دراستهم لتشكُّل األحزاب السياسية(((.
فقد قابل عد ًدا من العراقيين ،واعتمد على مجموعة متميزة من المصادر ،مثل ملفات الشرطة في الدولة
العراقية ،واعتمد على الشعر ،واألغاني واألمثال الشعبية ،ليبعث الحياة في عوالم الشخصيات الرئيسة
التي مألت صفحات كتابه.
حا فلسطينيًّا بدأ اهتمامه بالعراق عندما بدأ العراق يؤدي دو ًرا
لم يكن حنا بطاطو من العراق ،بل كان ناز ً
مركزيًّا في الدبلوماسية الغربية ،بعد أن انضم إلى حلف بغداد في ذروة الحرب الباردة .أما علي الوردي فقد
كان اب ًنا للعراق ،حيث ولد عام  1913ونشأ في حي الكاظمية في بغداد لعائلة من الطبقة الوسطى ،وتعلَّم
في الجامعة األميركية في بيروت ،وفي جامعة تكساس ،حيث حاز شهادة الدكتوراه في علم االجتماع
عام  .1950شملت حياة علي الوردي غالب التطورات المهمة في التاريخ العراقي الحديث .فعند وفاته
في عام  ،1995كان الوردي قد شهد تشكُّل دولة عراقية ،وثورة ح َّولت ال َملَكية إلى جمهورية ،وعد ًدا من
االنقالبات ،ودكتاتورية ،وثالث حروب ،وحصا ًرا .ولعل العامل األكبر الذي ساعده على البقاء واالستمرار
في البالد هو رفضه اتخاذ موقف معارض علني للدولة ،وإصراره على أنه يجب على العلوم االجتماعية أن
تكون نقدية وبعيدة عن األيديولوجيا والسياسة .ولعل أكثر لحظاته اقترابًا من النقد العلني للدولة كانت في
محاضرته العامة التي شهدت حضو ًرا كبي ًرا ،و ُع ِقدت في بغداد في آذار /مارس  ،1991بُ َع ْيد انتهاء حرب
الخليج وقمع االنتفاضة العراقية .في هذه المحاضرة ،تط َّرق الوردي إلى طرق إعادة بناء المجتمع العراقي
بعد كارثة الحرب والعنف الذي حدث في االنتفاضة ،الئ ًما الحكومة على استهتارها وعنترياتها(((.
(2) E.P. Thompson, The Making of the English Working Class (USA: Vintage Books 1966).

مقتبسة من سالم شماع ،مجالس الوردي :الدكتور علي الوردي ،مجالسه ومعاركه
((( المعلومات عن حياة الوردي في هذا البحث َ
الـفـكــريــة (دمـشــق :مــركــز الـنــاقــد)2010 ،؛ علي حسين الـجــابــري ،عـلــي ال ــوردي :الـسـيــرة واآلراء (بـغــداد :بيت الحكمة)2002 ،؛ إبراهيم
الحيدري ،علي الوردي ،شخصيته وأفكاره االجتماعية (كولون :دار الجمل.)2006 ،
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وعلى الرغم من أنه كان أحد مؤسسي قسم علم االجتماع في جامعة بغداد في الخمسينيات ،فإنه
اختار االستقالة في عام  ،1972وذلك مع بداية سعي الدولة لتطويع العلوم االجتماعية في خدمة
أيديولوجيا البعث ،إال أنه لم يتوقَّف عن الكتابة في الصحف وإعطاء المحاضرات األكاديمية ،على
الرغم من شعوره بالتهميش في السبعينيات مع أبحاث الجيل الجديد من علماء االجتماع الذين كانوا
أكثر انضباطًا منهجيًّا ،فقد كانوا أكثر احترافًا منه في تفادي مخاطر البحث في مساحة ضيِّقة ج ًّدا من
المواضيع التي يمكنهم التطرق إليها تحت حكم «البعث» في العراق.
على عكس بطاطو ،لم يكن الوردي مفك ًرا منهج ًّيا أو باحثًا .كان أسلوبه في السرد انطباع ًّيا ،وكان
ينتقي النظريات االجتماعية الغربية واإلسالمية إلثبات ادعاءاته من دون أن يوضِّ ح بالتفصيل طريقته في
االنتقاء .كانت كتابته سهلة ،تعليمية ،وفي بعض األحيان حادة النقد .ولعل أسلوبه هذا الذي كان محل
انتقاد من علماء االجتماع العراقيين بعد السبعينيات هو الذي يجعلنا نخفق في وضعه ضمن سياق
تاريخي((( .فأعمال علي الوردي األولى ،أي تلك األعمال التي كتبها في الخمسينيات ،كانت قد كُ ِتبت
على طريقة مثقفي النهضة وعلماء االجتماع في المرحلة األولى من القرن العشرين ،إذ كان يختار على
نحو انتقائي ،وسطحي أحيانًا ،من بين علماء االجتماع من أمثال روبرت مكيفر ،وجورج ميد ،وإميل
دوركايم ،ويسعى لتوظيف مناهجهم لقراءة مجتمعه ،معتم ًدا على أعمال ابن خلدون .فمثل الجيل
جهة إلى المتخصصين ،ولكن إلى جمهور القراء المثقفين.
األول من النهضويين ،لم تكن أعماله مو َّ
كان يتساءل :كيف نستطيع أن نستخدم التصنيفات الغربية في العلوم االجتماعية لفهم أنفسنا؟ كيف
يمكن أن نستخدم مناهجهم النقدية و«العلمية» لتحقيق قراءة غير مثالية أو طوباوية لماضينا وحاضرنا؟
وأخي ًرا ،كيف يمكن أن نتفادى االقتباسات غير النقدية منهم ،ونسعى لتَبْيِئة مناهجهم من أجل إعادة
قراءة نصوصنا التاريخية وتراثنا؟
كان أل َّد أعداء علي الوردي طوال فترة حياته ما وصفه بالمثالية والطوباوية في التفكير اللتين كانتا متفشِّ يتَين
في القراءة والكتابة التقليديتين للتاريخ والسياسة في العراق والعالم اإلسالمي((( .ما يح ِّدد هذا النمط
الفكري هو األحكام ،باعتبارها مبنية على تفكير رغبوي ال يأخذ في االعتبار واقع المجتمع العراقي
والعربي .حينما ُد ِعي إلى مصر في عام  1962ليؤدي دو ًرا في تأسيس علم اجتماع عربي ،رفض المشروع
باعتباره مثاليًّا ،ومحاول ًة لفرض وحدة على عالم عربي مليء بالمجتمعات المتنوعة .آخر أعماله المهمة،
وفي الحقيقة أكثرها تعاط ًيا منهج ًّيا مع دراسة مجتمع العراق وتاريخه ،هو تاريخ متع ِّدد األجزاء للعراق،
عنوانه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،ق َّدم فيه مقاربته حول طريقة دراسة المجتمع العراقي.
نُشر الكتاب في الفترة 1975–1968؛ أي تقريبًا في الوقت الذي كان فيه بطاطو ينهي كتابه عن العراق(((.
((( انـظــر على سبيل الـمـثــال سليم علي ال ــوردي ،عـلــم االجـتـمــاع بـيــن الـمــوضــوعـيــة والــوضـعـيــة :مـنــاقـشــه لـمـنـهــاج الــدكـتــور عـلــي الــوردي
لدراسة المجتمع العراقي (بغداد :مطبعة العاني.)1978 ،

وجهه الوردي ابتدا ًء بكتابه وعاظ السالطين :بحث صريح بطبيعة اإلنسان من غير نفاق (بغداد :دار المعارف )1954 ،الذي
((( هذا نقد َّ
تطرق إليه في كثير من كتاباته ومحاضراته ومقابالته على التلفزيون والراديو حتى آخر حياته.
كما
المتحدة.
الواليات
من
نشره بعد عودته
َّ

((( علي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 6 ،أجزاء (بغداد :مطابع عدة.)1978–1969 ،

تاساردلا
يدرولا يلعو وطاطب اّنح نيب هعمتجمو قارعلا خيرات

ثان ًيا :رؤى بطاطو والوردي حول تاريخ العراق ومجتمعه
خصوصا((( .كان اهتمام بطاطو بالثورة نتيجة
كان بطاطو مهت ًّما بالثورة عمو ًما ،وبالثورة العراقية عام 1958
ً
لنوع األسئلة المطروحة في المجتمع األكاديمي في الواليات المتحدة األميركية في فترة الخمسينيات
والستينيات من القرن الماضي ،إذ كان علماء االجتماع يسعون لتفسير نجاح الثورتين الصينية والكوبية،
فسر عالِم االجتماع
وكذلك صعود الحركات المناهضة لالستعمار .في هارفرد ،حيث درس بطاطوَّ ،
بارينجتون مور صعود األنظمة الديمقراطية والديكتاتورية في الغرب وروسيا والصين باعتباره نتيجة
ق َّوة الفالحين والطبقة البرجوازية في هذه المجتمعات والتحالفات الطبقية التي نشأت لتشكيل النظام
السياسي أو ضعفهم .فأشكال الحكم الديمقراطي تنشأ عندما تكون التجمعات الفالحية ضعيفة.
شكل دكتاتوريًّا كما حدث في الصين
ً
وعندما تكون هذه التجمعات قوية ،فإن التحديث السياسي يأخذ
وروسيا((( .إن هذه المقاربة الماركسية الجديدة  Neo-Marxismلدراسة التغيرات االجتماعية والسياسية
هي التي كان لها التأثير األكبر في دراسة بطاطو لصعود الحركات واألحزاب السياسية الحديثة .كما
أنها سمحت له بتفسير سبب فشل الطبقة الوسطى العراقية في تأسيس بديل ديمقراطي اشتراكي بعد
الثورة في العراق.
حاول بطاطو اإلجابة عن ثالثة أسئلة في كتابه :ما هي القوى التي أدت إلى تح ُّول المجتمع العراقي من
مقسم عشائريًّا وطبقيَّا وإثنيًّا
مجتمع زراعي وقَبَلي في غالبه إلى مجتمع حديث؟ وكيف استطاع شعب َّ
أن يُ ِ
يفسر شكل النظام السياسي الخاص الذي أنتجته الثورة؟
حدث تغيي ًرا سياس ًّيا؟ وماذا ِّ
حلل بطاطو المجتمع العراقي مستن ًدا إلى مفهو َمين مركزيَّين :األول هو الطبقة ،والثاني هو المكانة.
فمن خالل اعتماده على أعمال كل من ماركس وفيبر ،اعتبر التمايزات في المجتمع العراقي التقليدي
وخصوصا ملكية األرض ،وعلى المكانة االجتماعية ،والمقصود بها موقع
مبنية على أشكال الملكية،
ً
الشخص في هرمية مجتمع يعتمد على األشكال العشائرية والقبلية للتماسك االجتماعي ،وكذلك
التبعية السياسية .وتتبَّع ،في الجزء األول من كتابه ،تح ُّو َل النظام االجتماعي التقليدي في العراق من
أواخر القرن التاسع عشر إلى نهاية عهد الملكية .فقد تح َّولت الطبقات االجتماعية القديمة في العراق،
كما كان يس ّميها بطاطو ،مع اندماج العراق في اقتصاد السوق العالمية وبداية إدخال اإلصالحات
التحديثية في العهد العثماني .وتتبَّع تح ُّول الشيوخ ال َقبَليِّين إلى ُم َّلك إقطاعيين وحلفاء للملكية،
وكذلك تح ُّول البدو إلى فالحين فقراء أو مهاجرين إلى شرق بغداد .وراقب كيفية صعود طبقة جديدة
خصوصا
من التجار والصناعيين تحت حكم ال َملَكية ،وربط بينهم ،وب َّين تشكُّل األحزاب القومية،
ً
الحزب الوطني التابع لجعفر أبو التمن ،وحزب االستقالل ،وكذلك الحزب الوطني الديمقراطي.
((( هذا ما أقره في مقالة كتبها عند اجتماع باحثين في جامعة تكساس في الذكرى العاشرة لنشر كتابه .انظر:

Robert Fernea and William Roger Louis, The Iraqi Revolution of 1958: The Old Social Classes Revisited (London: I.B.
Tauris, 1991).
(8) Barrington Moore Jr., The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the
Modern World (Boston: Beacon Press, 1993).
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أخي ًرا ،ناقش نظام التبعية السياسية الذي شكلته ال َملَكية وسيطر عليه الضباط الذين قدموا مع الملك
فيصل األول إلى العراق.
ختم بطاطو الجزء األول من كتابه بتأكيد خالصتَ ْين رئيستَ ْين :أما الخالصة األولى فهي أنه مع نهاية عهد
الملكية ،تطورت المجموعات الطبقية والوجاهية بطرق أفسحت المجال لتشكُّل والءات اجتماعية
معتمدة على المصالح ومتجاوزة لالنقسامات ال َق َبلية والمناطقية والعشائرية .وق َّدم مثالين لتدعيم هذه
الخالصة :المثال األول هو الحزب الوطني التابع لجعفر أبو التمن ،وهو الذي جمع التجار بالطبقات
الحضرية المتوسطة ،بالطريقة نفسها التي قامت بها أوائل التنظيمات العمالية التي تكونت في مختلف
مناطق العراق ،وكذلك من مختلف الطوائف في العشرينيات .والمثال الثاني هو الحلف الذي قام بين
كبار المالك القبَليِّين وال َملَكية بعد انقالب رشيد عالي الكيالني عام  ،1941وهو حلف أبدى وعيًا طبقيًّا
(ما يس ّميه ماركس طبقة من أجل نفسها) تجاه التهديد الذي يمثله الجيش.
وأما الخالصة الثانية فمفادها أن نهاية هذه الطبقة الحاكمة كانت محتومة بسبب عجز ال َملَكية عن
التنازل والتسوية مع المطالب السياسية واالجتماعية لألحزاب الممثِّلة للطبقات الوسطى والدنيا.
جل كل من الجزأين الثاني والثالث من كتاب بطاطو مساهمته الرئيسة في دراسة العراق .ففيهما يشرح
س َّ
بالتفصيل والدة األحزاب السياسية الحديثة؛ من بينها الحزب الشيوعي ،الحزب الوحيد الجماهيري،
وحزب البعث .وفي أثناء هذا الشرح يدرس تط ُّور طبقة وسطى جديدة وأخرى عمالية ،ويتت َّبع كيفية
تسيسهما وتحالفاتهما .وهنا تحدي ًدا يتجلى افتتان بطاطو بالثورة والحركات االجتماعية بوصفهما
طريقتين لقدرة العراقيين على تغيير حياتهم االجتماعية والسياسية .فهو يبني السردية في هذا القسم
حول ثالث انتفاضات رئيسة وعنيفة ،وينطلق منها لبناء البنى الرئيسة لتحليله من أجل تفسيرها .ووجد
أن هذه االنتفاضات قد وفرت ما يسميه سامي زبيدة المجال السياسي ،وهو الفضاء الذي تلتئم فيه
الوالءات العراقية المتنوعة حول مشروع وطني.
أولى هذه الحركات اسمها «الوثبة» ،وقد حدثت في عام  ،1948وهي موجة احتجاج كبيرة في بغداد ضد
توقيع معاهدة بورتسموث التي ربطت العراق ببريطانيا في عالقة شبه استعمارية .وأما الثانية فقد كانت
انتفاضة عام  1952التي تميزت بسلسلة من التظاهرات ضد رفض ال َملَكية إصالح القانون االنتخابي من
كل من «الوثبة» و«االنتفاضة» هو قيام
أجل السماح بتمثيلٍ أعدل للمصالح واآلراء السياسية .وما م َّيز ًّ
الصراعات السياسية الحديثة ،أي سياسات الحشد الجماهيري ،ألول مرة بتكوين تحالفات بين أحزاب
طويل ،وتلتهما فترات
ً
مختلفة للنضال من أجل أهداف مشتركة .لم تَ ُدم التحالفات في أي من الحالتين
قمع قاسية ،عادة ما كانت موجهة ضد الحزب الشيوعي .ومع ذلك ،قدمت هاتان اللحظتان ،من وجهة
جا للحركة الثالثة ،وهي الحشد الجماهيري في عام .1958
نظر بطاطو ،نموذ ً
تساءل بطاطو :لماذا بدأت ثورة  1958في صورة انقالب دشَّ نه «الضباط األحرار» ،ولم تبدأ في صورة
كل من «الوثبة» و«االنتفاضة».
ثورة شعبية تعكس التحالفات بين مختلف الطبقات ،كما حدث في ٍّ
وهنا تحدي ًدا سيبدأ بمواجهة سؤال التكوين االجتماعي لضباط القوات المسلحة ،وعالقتهم
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جهات االجتماعية في المجتمع العراقي .هل كانت ثورة  1958ثورة طبق ٍة وسطى ،كما جادل
بالتو ُّ
الحزب الشيوعي نفسه لتبرير دعمه لعبد الكريم قاسم؟ إذا كان الضباط يمثلون الطبقة الوسطى
الجديدة في المجتمع العراقي ،فلماذا تبدو انقساماته على أسس عشائرية وق َبلية وطائفية غير قابلة
للوصل؟ لماذا كان الضباط األحرار يتح َّدرون بوضوح من المناطق الواقعة شمال بغداد وغربها التي
كانت في غالبها مناطق س ِّنية؟
مشكل لبطاطو بالقدر نفسه هو العنف الذي تجلَّى خالل تم ُّرد الش َّواف في الموصل
ً
وما كان
وانتفاضات كركوك عام  1959في قمة ق َّوة الشيوعيين في الشوارع وبعد ذلك .في كلتا الحالتين ،كان
الحزب الشيوعي متورطًا بعمق في العنف ،وكان أعضاؤه يج ِّيشون الناس على أسس عرقية وليس على
أسس طبقية .لقد بدا األمر كما لو أن كامل صرح حجته القائلة بانتقال المجتمع العراقي من األشكال
التقليدية للهوية إلى األشكال الحديثة للتنظيم السياسي كان خاض ًعا الختبار صعب.
كان بطاطو حذ ًرا طوال الوقت ،وقد أبرز الطرق التي أدت بها الشبكات القائمة على القرابة والعشيرة
دو ًرا في توظيف العراقيين في الجيش واألحزاب السياسية ،ومنها الحزب الشيوعي وحزب البعث .ففي
نهاية األمر ،مثلما قال المؤرخ إيريك هوبسباوم ،ال يغير المرء هويته إلى أخرى كما يغير أحدنا حذاءه.
إال أن بطاطو ،كما أشار إلى ذلك عال َما االجتماع العراقيان فالح عبد الجبار وسامي زبيدة ،لم يستطع
البتة تقديم تفسير مقنع للسبب والكيفية اللذين تم بهما تحديث الوالءات العشائرية وتحويلها((( .ويعود
جزء من سبب ذلك إلى إصراره على التعامل معها باعتبارها مخلَّفات لوالءات تقليدية قديمة ،مخلفات
يمكن أن تبقى ،لكنها سوف تختفي أو يجب أن تختفي في نهاية المطاف إذا ما بدأ التكامل الوطني ،أو
ما يسميه التجانس الوطني ،بالتشكُّل .سوف أعود إلى هذه النقطة مرة أخرى في الفقرة األخيرة.
ِمثل حنا بطاطو ،كان علي الوردي مهت ًّما بمسألة تحديث المجتمع العراقي .ومثل عدد من مثقفي النهضة،
صاغ المسألة بمصطلحات واضحة ،باعتبارها صرا ًعا بين القديم والحديث وبين العلم والمثالية .فهذه
هي المصطلحات التي استخدمها في أعماله التي أنتجها في الخمسينيات عن الشخصية العراقية ،وفي
طبيعة المعرفة المنتَجة من طرف النخب الدينية والثقافية العراقية القديمة .وهنا ،سأركز بقدر أكثر على
وخصوصا كتبه التي أنتجها خالل الفترة .1978–1965
تعاطيه األكثر منهجية مع العلوم االجتماعية،
ً
يمكن فهم الخلفية السياسة التي دفعت الوردي إلى إنتاج هذه الكتب بدراسة كل من العنوان واإلهداء
في الجزء األول من كل منها .في عام  ،1965نشر الوردي دراسة في طبيعة المجتمع العراق :هل
يختلف العرب عن غيرهم من األمم؟ وهل يختلف أهل العراق عن غيرهم من العرب؟ وأهدى هذا
بغض النظر عن
الكتاب إلى «الذين يُشغَفون باألفكار ʼالعالية ،ʽفيحاولون تطبيقها في مجتمعهم،
ِّ
(9) Sami Zubaida, «Community, Class and Minorities in Iraqi Politics,» in: Robert Fernea and William Roger Louis,
pp. 197-210.

وانظر ً
أيضا فالح عبد الجبار« ،نظرة في مصادر منهج حنا بطاطو» ،في :سيار الجميل ومازن لطيف ،حنا بطاطو ،في سيرته ومنهجه
وتفسيره لتاريخ العراق المعاصر (بيروت :دار الرافدين)2015 ،؛ وكذلك ماهر الشريف« ،عودة إلى أبرز القضايا والتساؤالت» ،في:
المرجع نفسه.
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طبيعة المجتمع وظروفه .لقد آن لهم أن ينزلوا عن أبراجهم العاجية ،وأن يأخذوا بعين االعتبار مقتضيات
الواقع االجتماعي الذي يعيشون فيه»(.((1
يتناول كل من العنوان واإلهداء مسألتين ح َّركتا دراسته للعراق .أما األولى ،فهي عبارة عن تحذير من
اتجاه التطبيق الذي ال يصاحبه كثير من البحث والتحليل لألفكار المجردة التي أنتجها علماء اجتماع
من أماكن أخرى تجاه المجتمعات التي نعيش فيها .ويبني الوردي ذلك على ما كان يطالب به مبك ًرا؛
إذ يطالب بتب ِّني مناهج العلوم االجتماعية األوروبية (يسميها «عل ًما») ومواءمتها للواقع الخاص بالعالم
العربي والعراق .وهو في هذا الجانب ،ال يختلف عن مجموعة علماء االجتماع في مصر والعراق في
عقدي األربعينيات والخمسينيات ،إال أنه كان يخاطب ،أيضً ا ،النخبة المثقفة الجديدة التي تشكَّلت في
ُعقب ثورة  1952في مصر وثورة  1958في العراق ،وهم الذين كانوا يعيدون كتابة تاريخ العراق والعالم
والعربي ضمن أيديولوجية ،على األقل بحسب وجهة نظر الوردي ،تربط بين االستعمار واألنظمة
القديمة والتخلف .فكان معارضً ا لكل محاولة تسعى لتفسير المجتمع العراقي على أساس طبقي،
أو أي تفسير يمنح آليه لالقتصاد السياسي واالستعمار في ال ُمركَّب االجتماعي للعراق .كما استهدف
الوردي أولئك العراقيين الذين حاولوا دمج تاريخ العراق ضمن تاريخ األمة العربية ،حيث دافع عن نوع
من الخصوصية العراقية يقرب إلى االستثنائية.
ركَّز عمل الوردي على الصراع بين الحضارة والبداوة ،صراع يمتد للشخصية االجتماعية العراقية التي
تتميز بثنائية تشكِّل نو ًعا من النشاز .وعبر توظيفه البن خلدون ،د َّمر الوردي المعنى من عمله نفسه.
فابن خلدون كان مهت ًّما بالصراع بين الحضارة والبداوة باعتبارها أنظمة اقتصادية وسياسية ،فقد رأى
في استيالء البدو على المدن ق َّوة إبداعية ومدمرة في الوقت نفسه .فالبدو يبعثون الحياة في األنظمة
السياسية المتهالكة حتى يصبحوا هم أنفسهم متبيئين فيها .أما الوردي فقد اعتبر البداوة حالة ذهنية وقوة
تدميرية في آن واحد .فالبداوة مجموعة من الممارسات الثقافية واالجتماعية التي استطاعت البقاء في
فضل عن األرياف ،وهي تزرع في المجتمع االنقسام والصراع .يأخذ هذا الصراع بين البداوة
ً
المدن
والحضارة في العصر الحديث شكل صراع بين الحديث والقديم ،بين التراث والحداثة (على الرغم
من أن الوردي ناد ًرا ما يستخدم هاتين الكلمتين) .ال يُعتبَر هذا الصراع عالمة على فترة انتقالية سيتح َّرر
العراقيين بعدها من هذا الصراع الداخلي وينتقلون إلى مجتمع حداثي متكامل .على العكس من ذلك،
هو صراع مستمر ،ويص ِّور جوهر تطور العراق في العصر الحديث.
إن هذا الصراع الثابت بين الحضارة والبداوة هو ما يميز الخصوصية العراقية .فالعراق يعتبر تخ ًما
بين العالم ال َق َبلي للجزيرة العربية والقوة السياسية الشيعية إليران .ففي أغلب تاريخه ،شهد العراق
هجرات قبلية من الجزيرة العربية مثَّلت هزة الستقرار الحياة الحضرية وهددت النعيم االقتصادي
للمدن .آخر الهجرات القبلية التي كان لها أكبر األثر في تاريخ العراق الحديث ،كانت هجرة قبيلتَي
( ((1عـلــي الــوردي ،دراســة فــي طبيعة المجتمع الـعــراقــي :مـحــاولــة تمهيدية لــدراســة المجتمع الـعــربــي األكـبــر فــي ضــوء عـلــم االجـتـمــاع
الحديث (بغداد :مطبعة العاني.)1965 ،
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توسع السلطة الوهابية .لقد
شمر وعنزة في القرن الثامن عشر الهجري ،وكانت في جزء منها نتيجة ُّ
عنى موقع العراق ،بوصفه تخ ًما بين إسالم سني وآخر شيعي ،وبالنظر أيضً ا إلى موقع مدنه المقدسة
كالنجف وكربالء ،أنه ساحة لصراع أيديولوجي يتطور عادة نحو صدام طائفي .فالصراع بين الحضارة
والبداوة وبين المجتمعات الدينية شكَّل مجموعة من الحقائق االجتماعية التي ح َّددت تاريخ تفاعالت
العراقيين االجتماعية ،وكذلك مظاهرهم النفسية واالجتماعية (وهنا يعتمد الوردي على دوركايم كما
فهمه النهضويون) .مثَّلت هذه القيم االجتماعية عائقًا ضد تط ُّور مجتمع وطني عراقي متجانس.
كان الوردي يشك ،بقدر كبير ،في دور الحشد الجماهيري والثورة والتم ُّرد في خلق هوية عراقية متجانسة.
تحليل منهج ًّيا .في
ً
وكان عاج ًزا عن تحليل صعود الحركات الجماهيرية في األربعينيات والخمسينيات
مقدمة تاريخه المتعدد األجزاء للعراق ،المعنون لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،تأ َّمل
الوردي معنى الحشد الجماهيري .فقد ش َّبه فهم العراقيين لمجتمعهم بهرم يمثِّل كل جانب من جوانبه
واجهة من الهوية والشخصية العشائريتين العراقيتين .فبإمكان العراقيين النظر تجاه أحد جوانب الهرم
ورفض االعتراف بوجود الجانب اآلخر .وما إن يقوم أحد األفراد برؤية الجانبين حتى يصبح موضوع ًّيا
فعل ،ويستطيع النظر إلى ما هو أبعد من مجتمعه الخاص .عدا ذلك ،يظل األفراد في حالة التنويم
ً
وخصوصا في فترة ما بعد الحرب العالمية األولى ،اتسم المجتمع
االجتماعي .في العصر الحديث،
ً
العراقي بما دعاه «الحماسة الجماعية» .فعلى الرغم من أن بإمكان هذه الحماسة حشد الناس لقتال
ٍ
معتد أو ظالم ،فإنها تقود أيضً ا إلى قصور النظر واالفتقار إلى الموضوعية.
هذه النظرة إلى الحشد الجماهيري متفشية في تحليل الوردي لثورة العشرين ضد البريطانيين في
العراق .فهذه الثورة ،من وجهة نظر الوردي ،لم تكن انتفاضة وطنية أو منا ِهضة لالحتالل جمعت بين
زعماء القبائل في منطقة وسط الفرات وبين الوطنيين في المدن العراقية .على العكس من ذلك ،كانت
انتفاضة ق َبلية مشحونة بالمصالح الشخصية الضيقة للشيوخ الق َبل ِّيين .تصوير هذه االنتفاضة بوصفها
إشارة إلى أول شعور وطني ،كما ي َّدعي كثير من العراقيين ،هو أمر خاطئ(.((1
ما هو تص ُّور الوردي لثورة 1958؟ لقد شعر الوردي بأن الثورة تجاهلته ،وكان خائفًا ممن كان يسميهم
«الغوغاء» .شعر بالتهميش بصفته أستاذًا ومثقفًا شعبيًّا ،وعبَّر عن هذا الشعور في حاشية ملحقة لكتاب
عن األحالم نشره في عام  1959بعد األحداث الدموية في الموصل وكركوك .فقد ذكر أنه كان منحازًا
إلى اليسار في فترة ال َملَكية .كما اشتكى من أنه ال يقرأ كتبه إال قليل من األشخاص في وقت الثورة،
وذلك ألن أذواق الناس تغ َّيرت .فالعهد الجديد قد جاء معه ب ُكتَّاب جدد يق ِّدمون أعمالهم لألشخاص
الموجودين في السلطة ولألذواق الشعبية ،عوضً ا عن إنتاج أعمال «موضوعية»( .((1إضافة إلى شعوره
بالتهميش من طرف الثورة ،لم يستطع الوردي مواءمة ظهور الشعب بصفته قوة فاعلة في التاريخ ضمن
( ((1خـصــص الــوردي جزأين من كتابه لثورة العشرين ،فكانت دراسته بمنزلة تحدٍّ مباشر للتأريخ الـثــوروي الجديد لثورة العشرين
على أنها ثورة شعبية تقدمية .رد على هذا التحدي ستار جبر ناصر ،هوامش على كتاب علي الــوردي «لمحات اجتماعية من تاريخ
العراق الحديث» ،مج ( 5بغداد :أوفسيت الميناء.)1978 ،

( ((1علي الوردي ،األحالم بين العلم والعقيدة (لندن :دار كوفان.)1994 ،
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إطاره النظري لفهم السياسة والشخصية العراقيتين .ما هي قوى التغيير االجتماعي التي شكَّلت الشعب
التي يمكن العثور عليها في تحليله للمجتمع العراقي باعتباره في صراع ثابت بين الحضارة والبداوة؟
انعكاسا لهذا الصراع؟ ما هو الدور
في أي مجال سياسي تط َّور إذا كانت األحزاب السياسية ليست إال
ً
الذي قامت به التغيرات السياسية واالقتصادية في العراق في تشكُّل الشعب؟ بما أن الوردي كان شديد
االرتباط بفكرة المجتمع باعتباره حالة دائمة من الصراع بين شكلَ ْين اجتماع َّيين ثابتَين ،فإنه كان من
الصعب عليه تفسير صعود السياسات الجماهيرية.
مقتبسا من
وكان يرى أن السياسات الجماهيرية مه َّددة بأن يختطفها الغوغاء الذين كان يساويهم –
ً
ماركس – بالبروليتاريا ال َّرث َّة .فعنف الثورة ،وحماسة الجيل الجديد ،وح َّدة الصراعات الحزبية في
عام  ،1959كانت كلها نتيجة طبيعة المجتمع العراقي .والطريق الوحيدة للعراقيين للخروج من
هذا االستقطاب تكمن في ممارسة السياسة من خالل الحوار ضمن إطار ديمقراطي يأخذ مصالح
األغلبية في االعتبار .إال أن تشاؤمه قاده إلى استنتاج أن المجال السياسي في ال َملَكية كان أكثر مواءمة
للديمقراطية من السياسات الجمهورية التي ظهرت بعد عام  .1958وهي الخالصة التي وجدت لها
أول،
أنصا ًرا داخل العراق وخارجه بعد فشل حرب عام  1991وتدمير العراق الذي تسبب به نظام البعث ً
ثم الواليات المتحدة األميركية الحقًا.

ً
ثالثا :تبعات مقارب َتي بطاطو والوردي تجاه فهمنا العراق
كل من بطاطو والوردي للعراق الحديث في عام  ،2017سيميل إلى أن يجد الكثير
من ينظر إلى تاريخ ٍّ
مما ق َّدمه الوردي ُمعي ًنا على فهمنا للحاضر .فابتدا ًء من التسعينيات الميالدية ،أعيد نشر كتب الوردي
وتوزيعها على نحو واسع .إن إعادة إحياء تراث الوردي تشير إلى مساءلة واسعة للعالم العربي لمشروع
التحديث ،وألنظمة ما بعد االستعمار التي حكمت منذ الخمسينيات الميالدية(.((1
يبدو المجتمع العراقي مثل مجتمع ممزق بين ال َق َبلية والطائفية ،ويبدو أن خطابه السياسي مسيطَر عليه
من طرف من س َّماهم الوردي في كتاب ينتقد فيه الدين عام ( 1954وعاظ السالطين) .بعض المثقفين
العراقيين اليوم يُعيدون االعتبار جديًّا لعمل علي الوردي بوصفه عالم اجتماع ،حيث أوردوا ثالث
سمات في عمله ما زالت مستمرة( .((1وتتمثل هذه السمات بما يلي:
 .1إصراره على االستثنائية العراقية

شكل من
ً
المقصود بإصرار الوردي على االستثنائية العراقية تحليله المجتمع العراقي ،ليس بوصفه
أشكال المجتمع العربي ،أو بوصفه مجتم ًعا في حالة انتقالية قابلة للمقارنة بغيره في العالم ،ولكن
( ((1كثرت الكتب والمؤتمرات عن علي الوردي بعد سقوط نظام البعث ،وفي ظل إخفاق المشاريع السياسية التي أعقبت االحتالل
األميركي .ولكنها نمت ً
أيضا لوجوب صياغة جديدة لسردية تاريخ العراق .على سبيل المثال ،انظر :الحيدري.
ِ
( ((1تم إحياء الذكرى المئوية لوالدة الوردي في مؤتمر ُعقد في الجامعة األميركية في بيروت عام  ،2014وفد إليه الكثير من الباحثين
الذين يحاولون إحياء ما يسميه بعض الدارسين «منهجية» علي الوردي ،شوهد في  ،2017/8/8في:

http://www.aub.edu.lb/Events/Pages/EventDetails.aspx?ItemId=504
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باعتباره مجتم ًعا بجوهر متم ِّيز تشكَّل من خالل ديناميكيته التاريخية الخاصة .منح فهم الوردي للعراق
هؤالء المثقفين نق ًدا لألدبيات حول العراق التي أُن ِتجت في عهد البعث في السبعينيات والثمانينيات،
وشددت على عروبة العراق ورصيده في مقاومة االستعمار بوصفه بل ًدا من العالم الثالث .فقد وجد
أنصار الوردي الجدد فه ًما منعشً ا وغير مؤدلج لتاريخ المجتمع العراقي .أصبح عمله أداة للثورة من
قبل بعض المثقفين ضد أيديولوجيات الماضي الشمولية والتجانسية .كما ساعدت أعماله في تدعيم
سردية قديمة للوطنية العراقية ،قُ ِمعت بعنف في العراق إبان حكم البعث :وطنية تنادي بإدراك التكوين
االجتماعي الفريد للعراق باعتباره بل ًدا متع ِّدد الطوائف واألديان واإلثنيات ،وال ينبغي ألي أيديولوجية
أو سردية تاريخية مهيمنة أن تحكمه.
على الرغم من رؤية الوردي المحافظة تجاه المجتمع العراقي ،نجده يُعاد إحياؤه بوصفه ليبراليًّا
ديمقراط ًّيا .والحق أن مشروع الوردي لم يكن ليبرال ًّيا (بل على عكس ذلك ،كان مناهضً ا لفكرة حركة
التنوير الغربية التي تؤمن بإمكانية التقدم والتكامل في المجتمع اإلنساني) ،ولكنه كان مشرو ًعا نهضويًّا
بإصرار صاحبه على وجوب صنع تاريخ حاضر على ركيزة «علمية» وغير طوباوية أو مثالية.
 .2دمج الشيعة في سردية تاريخ العراق ،والصراع بين البداوة والحضارة

يرجع هذا االهتمام الجديد بعمل الوردي إلى أنه في تاريخه لمجتمع العراق – الذي يجب أن نتذكر أنه
كتبه إبَّان حكم البعث – كان من أول من دمج الشيعة في سردية تاريخ العراق على مدى ثالثة قرون.
فهو كتب ما يمكن أن نصفه بأنه مكافحة لسردية هيمنت منذ العهد الملَكي وحتى حكم البعث على
تاريخ العراق ،وكانت مبنية على تاريخ الطبقات المسيطرة سياس ًّيا وثقاف ًّيا ،ومعظمهم من ُسنة المدن
الوردي نظرتُه إلى الصراع بين البداوة والحضارة ،باعتباره
الثالث الكبرى .وعلى مستوى آخر ،أعانت
َّ
عنص ًرا ثابتًا في الشخصية االجتماعية العراقية ،على فهم صعود نظام البعث التكريتي ،وإعادة قبلنة
 Retribalizationالمجتمع العراقي منذ التسعينيات الميالدية ،وكذلك طبيعة العنف الذي تفشى في
السياسة العراقية منذ بداية العهد الجمهوري ،فه ًما مالئ ًما ومختزلً .
 .3نقد صعود الدين وتوظيفه في السياسة

لم يكن الوردي علمانيًّا؛ فعلى األقل ،لم يتناول أي عمل من أعماله قضية الحكومة العلمانية .على
خصوصا أنه ُولد ونشأ في الكاظمية ،وظل
العكس من ذلك ،كان له فهم عميق للمجتمع الشيعي،
ً
محافظًا على عالقاته بحيِّه بحضور المجالس وزيارة المقاهي .ففي كل أعماله ،نجده يستشهد بالرسول،
وعلي بن أبي طالب ،وبالحديث والقرآن ،بالطريقة التي يستشهد فيها بالشعر واألمثال الشعبية ليوضح
وجهة نظره .لقد كان لديه أسلوب المح ِّدث الذي كان يستطيع تضمين المفاهيم المجردة للعلوم
االجتماعية باقتباسات من النصوص الدينية .بمعنى آخر ،كانت أعماله تتحدث باللغة المتفشية في
الثقافة الشعبية والسياسة في العراق .إال أن الوردي كان ناق ًدا لوجود الدين في السياسة ،وذلك ألنه كان
مقتن ًعا بأنه يجلِب معه عقلية مثالية وغير نقدية .بمعنى آخر ،لم يكن الدين مالئ ًما للسياسة الديمقراطية.
ولهذا السبب استُ ِ
خدمت أعماله لنقد الخطاب الحالي للسياسة في العراق.
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على النقيض من أعمال الوردي ،يبدو أن تحليالت بطاطو الطبقية ،وتفاؤله النسبي بمشروع الحداثة
وبناء األمة العراقية ،غير مالئ َمين لعام  .2017وعلى الرغم من أن كتابه تُرجِم إلى العربية في التسعينيات
موسع ضمن األدبيات السرية خالل العقد األخير من الحكم البعثي ،فإنه لم
الميالدية ون ُِشر على نحو َّ
تحليل من طرف المثقفين العراقيين وعلماء السياسة كما حدث ألعمال الوردي .كان المعلقون
ً
يُن ِتج
العراقيون على بطاطو علماء اجتماع ومثقفين ينتمون إلى اليسار ،أبدوا تقدي ًرا لصرامة تحليالته وضخامة
المواد التي اعتمد عليها ،لكنهم ق َّدموا نقودات منهجية ونظرية أيضً ا .وما زال كتابه يُقرأ لما فيه من
خصوصا ألنه استطاع الوصول إلى مصادر تُعت َبر اليوم إما مفقودة أو ُمتلَفة .ومع
معلومات تاريخية،
ً
ذلك ،فإن تقويمه للمجتمع العراقي ومقاربته المنهجية لدراسته لم يعودا ضمن النقاشات العامة حول
كيفية فهم الحاضر العراقي .ويعود هذا األمر في جانب منه إلى تدمير الدولة العراقية والتجانس الوطني
العراقي ،ثم إنه نتيجة اللحظة الخاصة في التاريخ التي نجد أنفسنا فيها اليوم.
لقد أعيد بعث الهويات الطائفية ،بل اختراعها في بعض الحاالت ،وكذلك الهويات القبَلية .ال يتحرك
الناس ضمن حدود الطبقة والعشيرة ليشكِّلوا تحالفات من أجل خلق مشروع وطني كما وضَّ ح بطاطو.
بدل من العشيرة والطائفة
وفي حقيقة األمر ،تبدو محاوالت تفسير الصراعات السياسية بمفهوم الطبقة ً
غير مفيدة في الج ِّو الحالي للشرق األوسط .فأجهزة الدولة الخدماتية التي اعتادت تقديم الخدمات
االجتماعية والتعليم لمواطنيها ،والتي كانت الركن الرئيس للمطالَبة بالمواطنة الحديثة ،صارت شركات
أبوية توزع األعمال الخيرية ألتابعها المفضَّ لين .وهذا جانب من بناء الدولة لم يتطرق إليه بطاطو.
فبطاطو ،على عكس الوردي ،لم يعتقد أن تنوع المجتمع العراقي يضطره إلى أن يأخذ مسا ًرا استثنائيًّا
في التطور االجتماعي والتاريخي .بكلمة أخرى ،هو لم يؤمن ق ُّ
ط باالستثنائية العراقية ،فقد ولد اهتمامه
المبدئي بالعراق من رغبته في دراسة ثورة  1958في إطا ٍر مقارنٍ بينها وبين الثورات الموجودة في أماكن
أخرى من العالم .وجاء اعتماده على فيبر وماركس وغيرهما ُمطَ َّع ًما بكوزموبوليتانية المثقفين النازحين
في زمانه .فتن ُّوع العراق ،وانقساماته القبلية والعشائرية واإلثنية ،كانا عراقيين ،لكن العراقيين ،كغيرهم
من شعوب العالم ،كانوا منقسمين على أسس متقاربة .قد يبدو تأكيد هذه الخالصة بسيطًا للوهلة
األولى ،إال أنه يحمل معه تبعات عميقة لدراسة العراق ومجتمعات الشرق األوسط عمو ًما.
على المستوى المبدئي ،تسمح هذه الخالصة بفهم مشروع تحديث العراق ،بنجاحاته وإخفاقاته،
باعتباره جز ًءا من عملية عالمية للتغير ،أث َّرت في المجتمعات تأث ًيرا مختلفًا .ومن األمثلة الدالة على
ذلك أن هناك كثي ًرا من األعمال التي كُ ِتبت عن النظام السياسي لحزب البعث العراقي ودكتاتورية صدام
حسين ،وص َّورتها مقاربة لألنظمة الشمولية النازية والسوفياتية ،أو تمظهرات لجوهر قَ َبلي وطائفي ال
يتغيَّر في التكوين االجتماعي العراقي .في كال هذين التصويرين للبعث ،نجد العراق أصبح بل ًدا بعي ًدا،
ال يقا َرن إال بأشد األشكال السياسية تط ُّرفًا ،وأن مجتمعه وتاريخه في حاجة إلى تفسير خاص ،وإلى
أصناف خاصة للفهم .وكما بيَّنت األبحاث األخيرة ،فإن النظام البعثي كان سلطويًّا وليس شموليًّا؛
السنة
عنيفًا لكنه مستعد أيضً ا لتق ُّبل اآلخرين الذين يستع ُّدون للعمل معه ومكافأتهم ،سواء أكانوا من ُّ
أم من الشيعة أم من األكراد .ما كان يهم الدولة البعثية ،مثل كل دولة سلطوية ،هو الطاعة .اعتمد
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نظام البعث «التكريتي» على الشبكات العشائرية للحفاظ على سلطته ،وفضَّ ل توظيف أشخاص من
منطقته نفسها ،ليس لوجود خصائص ثقافية عميقة وغير متغيرة ،ولكن ألسباب إستراتيجية وسياسية(.((1
شكل من أشكال الحكم المنتشرة في
ً
هذا النوع من األنظمة السياسية القائمة على االستتباع ليس إال
العالم من البلدان الشيوعية وبعد الشيوعية إلى بلدان األنظمة السلطوية في أميركا الالتينية(((1؛ أي إنها
ليست ظواهر خاصة ب َق َبلية المجتمع العراقي الثقافية أو الطائفية ،ولكنها تعود إلى عوامل بنيوية محلية
وإقليمية ودولية.
أساسا لفهمنا العراق ،فسيكون من األسهل علينا تفسير السياق الذي ساهم في صعود
إذا قبلنا بهذا
ً
الطائفية والقبلية السياسية بشكلها الحالي في العراق وغير العراق ،باعتباره جز ًءا ال يتجزأ من التح ُّول
العالمي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة في السياسة والرأسمالية العالمية التي كان
تأثيرها في العالم متنو ًعا .ترافق مع هذا التح ُّول صعود للحركة الدينية في أوروبا والواليات المتحدة
األميركية ،ونمو للحركات اليمينية المحلية ،وكذلك – وهذا يحدث اآلن في الواليات المتحدة – إعادة
تشكيل للنظام السياسي العرقي واإلقليمي الذي يمر بمنعطف شديد العنف(.((1
لعل أكثر ما يجعل منهجية بطاطو مه َّمة لنا في الحاضر ليس تحليلها الطبقي ،وإن كان مه ًّما لنا أن
نسترجع قراءته للعراق وعالمنا من منظور طبقي جديد .تكمن أهمية منهجيته في تأريخيته للطبقات
وشروحات المكانة في العراق .ولكن بطاطو لم يؤرخ في موضوع الطائفية؛ ألنه لم يكن مهت ًّما بها.
وظن أن العشائرية التقليدية سائرة إلى االندثار .ولكن ال الطائفة وال العشيرة مندثرة في العراق .لقد
كتب بعض َمن درسوا العراق أن هاتين الظاهرتين هما ظاهرتان جديدتان تمكنتا على نطاق واسع في
ظل حروب خاضها العراق ،من جعل الدولة هشة ،وصاغت والءات جديدة بين شعبها.
ولكن ما ال تفسره هذه الحقائق هو خصوصية إعادة البناء والتفعيل واالستحداث لوالءات كان جيالن
وخصوصا أهل مدنه الكبرى وعلى رأسها بغداد – يظنون أنها غير مهمة
أو ثالثة أجيال من أهل العراق –
ً
لفهمهم المواطَنة .قد يوفِّر حنا بطاطو بعض اإلشارات ،لعل أهمها منهجية دراسة المركَّب االجتماعي
الحالي لمجموعة والءات غير ثابتة (مرحلية) مف َّعلة بمصالح شتى ،ودراسة طبقات ووجهات جديدة
ُولدت في غضون التح ُّول االقتصادي العالمي ،والحرب الدائمة في المنطقة منذ عام  ،1948وعوامل
(15) David Baran, Vivre la Tyranie et lui Survivre, L’Irak en Transition ]Living Tyranny and Surviving It: Iraq
in Transition[, (Paris: Mille Et Une Nuits, 2004); Dina Rizk Khoury, Iraq in Wartime: Soldiering, Martyrdom and
Remembrance (Cambridge: Cambridge University Press, 2013); Joseph Sassoon, Saddam Hussein’s Ba’th Pary: Inside
an Authoritarian Regime (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

( ((1لدراسة تعيد النظر في سياسات االتحاد السوفياتي وشبكات عالقات القربى والتعاضد المناطقي الداعمة لسياساته ،انظر:

Barbara Walker, «(Still) searching for a Soviet Society: Personalized political ties and economic ties in recent Soviet
historiography,» Comparative Studies in Society and History, vol. 43, no. 3 (2001), pp. 631-642.

( ((1لمعالجة نظرية للسياسات العالمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،انظر:

Partha Chaterjee, The Politics of the Governed, Reflections on Popular Politics in Most of the World (New York:
Columbia University Press, 2004); for the US see Wendy Brown, Regulationg Aversion, Tolerance in the Age of Identity
and Empire (Princeton: Princeton Univesrity Press, 2006).
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أخرى .بمعنى آخر ،يمنحنا بطاطو آلية تفسير بطريقة مقنعة ،عملية ،بعيدة النظر ،لفهم ماضي العراق
الحديث وحاضره والخروج من مأزق استثنائيته.
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اإلصالح الديني اليوم في القرى المغربية
«المخزن» و«فقهاء الشرط» في تيزنيت
Religious Reform in Moroccan Villages Today:
The State and Assigned Islamic Jurists in Tiznit
. يتناول هذا البحث أحد أهم الفاعلين في الحقل الديني بالمجتمع القروي المغربي:ملخص
ويتعلق األمر بـ «الفقهاء المشارطين» الذين استهدفهم مشروع إصالح تبنته الدولة منذ عقد من
 ويرمي هذا اإلصالح إلى تأهيل هذه الفئة وتأطيرها؛ من أجل أن تنشر اإلسالم الذي تبنته.الزمن
ً  وقد تفاعل في هذا الحقل كل من الدولة باعتبارها.الدولة في القرى المغربية
مالكا لرأسمال
 و«الـفـقـيــه الـمـشــارط» بــوصـفــه عـنـصـ ًـرا يـمــارس إســامــه الشعبي الــذي تــراهــن،رمــزي وم ــادي قــوي
، والجماعة التقليدية بوصفها مؤسسة تسهر على تدبير أمور القرية وتعيين الفقيه،عليه الدولة
 وقــد تساءلنا عــن اإلسـتــراتـيـجـيــات الـتــي يتبعها كــل عنصر داخــل.والـمـعــارضـيــن للتدين الــرسـمــي
.الحقل الديني المحلي من أجل التحكم في موازين القوى داخل القرية
. اإلسالم السياسي، القيم الدينية، فقهاء الشرط، الجماعة، الحقل الديني:كلمات مفتاحية

Abstract: This study examines the role of Assigned Islamic Jurists**1(9)
in Moroccan village communities in the province of Tiznit. A central part of
these villages’ social fabric, religious leaders were targeted by the reform project
adopted by the Moroccan State a decade ago. The project aimed at training these
scholars in spreading the brand of Islam adopted by the Moroccan state. Within
this context, this study closely examines the roles of four central parties: the
Moroccan State; the Assigned Islamic Jurists who practice the popular Islam
upon which the State relies; the traditional community managing the community’s
affairs and appointing these jurists; and lastly, the forces that are resistant to the
state-supported brand of Islam. The author analyzes the strategies used by each
of these stakeholders to exercise control within the village.
Keywords: Religious sphere, Community, Fuqaha ash-shart, Religious Values,
Political Islam.

 حــاصــل عـلــى شـهــادة الـمــاجـسـتـيــر فــي عـلــم االجـتـمــاع واألنـثــروبــولــوجـيــا مــن مـعـهــد الــدوحــة،* بــاحــث فــي عـلــم االجـتـمــاع مــن الـمـغــرب
.للدراسات العليا
Researcher in Sociology from Morocco. Holder of MA in Socio-Anthropology from the Doha Institute for Graduate
Studies.

**

Fuqaha ash-Shart in Arabic.
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مقدمة
ترعرعت في قرية في جنوب
كانت نقطة انطالق هذه الدراسة تجربتي الحياتية الخاصة؛ فقد
ُ
َّمت فيها
المغرب ت ُدعى «ا ِّميغْرمان» .وعلى الرغم من أنها ليست موطني األصلي ،فقد تعل ُ
أول الحروف األبجدية ونتفًا من القرآن لدى والدي الذي كان ،إضافة إلى إمامته في المسجد« ،فقيه
شرط»((( ،و ُمد ِّر ًسا للقرآن ،و ُمح ِّفظًا لبعض سوره ،جنبًا إلى جنب مع تلقين مبادئ القراءة والكتابة
والحساب وفرائض اإلسالم التي حفظها عن منظومة ابن عاشر .والحقيقة أن والدي لم يكن سوى
واحد من هذه الفئة التي كانت تتمتَّع برمزية خاصة في القرية المغربية؛ ذلك أنها تمثل مرج ًعا فيما
يتعلق بشؤون الدين وقضاياه ،كما تُستشار في تدبير الخالفات والتحكيم بين الناس.
ووالدي الذي كانوا ينادونه في القرية «زّي الحاج مح ّماد» ،لم يَعرف اإلسالم إال من والده وفقهاء
المدرستين العتيقتين «بإكضي وبومروان» ،هذه المعالم والمنارات الدينية والعلمية التيجمعت بين التربية
الروحية وتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية ،دونما كثير اهتمام بتفاصيل العقيدة كما يمارسها أهل
القرية ،ودونما تدخُّل مباشر في التباسات سلوكهم اليومي الذي غال ًبا ما كان يمزج بين االعتقاد في تمائم
«فقيه الشرط» لمرضى القرية ،واعتيادهم اليومي على أداء الصلوات الخمس وراءه بالمسجد.
وبأمازيغيته البسيطة التي كثي ًرا ما يغلب عليها المعجم القرآني العربي عند االستشهاد بآيات من القرآن،
أو بأحاديث نبوية ،أو ببعض محفوظات الشعر ،كان «زّي الحاج» يخاطب عوا َّم القرية و«اجماعة» التي
تتعاقد معه على شروط العقد السنوي لي ْع ُمر بيت الله (المسجد) .وحتى ذلك الحين ،فإن الضامن كان
هو الدعاء ومفتاح ذلك البيت .ولم تكن مهمة «الفقيه ال ُمشارط» مسألة بسيطة خالية من التشابكات
خصوصا شبابها ،يجادلون «زّي الحاج» بتديُّنهم ذي
االجتماعية – السياسية؛ فكثي ًرا ما كان أهل القرية،
ً
المنابع البعيدة عن القرية ،مثلما كان هو نفسه غري ًبا عن تلكم القرية .وفي الحاالت التي يحتدم فيها
النقاش معهم ،كان يتشبث بنهجه القويم ،ذلك المستند إلى «وسطية اإلسالم واعتداله» ،ولسان حاله
يقول« :اختالف العلماء رحمة للمؤمنين».
يمثل «زّي الحاج» نموذج الرجل البسيط المتمثل بشخص «الفقيه المشارط» .لم يعرف الدولة إال
من حيث هي مح ُّ
ط دعاء يومي في المسجد والمناسبات الخاصة ،ولم تعرفه هي أيضً ا حتى ذلك
يخصصون له مبلغًا رمزيًّا،
الحين براتب أو بمستحقات اعتبارية ،فهو مكفول لدى أهل «اجماعة» الذين
ِّ
ومحصول زراعيًّا كل سنة ،مع ما تقتضيه بعض متطلَّبات األعياد.
ً
لكن هذا الوضع سيتغير تدريج ًّيا ،وستحتدم رهاناته مع مشروع «ميثاق العلماء» الذي تب َّنته الدولة

الدينيين يشتغلون في القرى المغربية في إطــار عقد شفوي ،ويربطهم مع أهــل القرية عقد
القيمين
ِّ
((( «فقهاء الشرط» هم فئة من ِّ
ُيــدعــى «الـشــرط» .وبحسب هــذا «الـشــرط» يلتزم السكان إسـكــان «الفقيه» وإطـعــامــه ،على أن يلتزم هــو مهماته الدينية والثقافية داخــل
الـقــريــة ،مــن قبيل :إمــامــة الـنــاس فــي صلواتهم ،وغسل مــوتــاهــم ،ومشاركتهم فــي نشاطاتهم الثقافية .و«الـمـشــارطــة» كانت تقليدً ا عرفه
الـمـغــرب مـنــذ الـبــدايــات األول ــى لــإســام .وكــانــت تنبني عـلــى الـتـطــوع والـتــرحــال .وقــد ُكــتِـبــت مــؤ َّلـفــات كـثـيــرة فــي الـمـشــارطــة ،ومــن ذلــك
كتاب :أبو علي حسين الشوشاوي ،الفوائد الجميلة على اآليــات الجليلة ،تحقيق ودراســة إدريــس عــزوزي (الرباط :منشورات وزارة
نوازليا (مجال القضاء والفتوى) بامتيازُ ،أثير في
موضوعا
األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية .)1989 ،كما كان موضوع المشارطة
ً
ًّ
كل المصنفات النوازلية المغربية.

تاساردلا
نزيت يف »طرشلا ءاهقف«و »نزخملا« :ةيبرغملا ىرقلا يف مويلا ينيدلا حالصإلا

سنة 2008؛ إذ سيصبح «فقيه الشرط» «ق ِّيما دين ًّيا» وفق العبارة الجديدة ،وسيتقاضى «إعانةً» من الدولة ،كما
جه إليه مطويات خاصة مرتين
سيتلقَّى دورات تكوينية تُشرِف عليها وزارة األوقاف التي تمثل المخزن ،وستُو َّ
في كل شهر ،تُب ِّين له ما هو «اإلسالم المغربي السمح» الذي ينبغي له بثه في القرى وبين أعضاء «اجماعة».

ً
أوال :التعريف بموضوع البحث ومفاهيمه
ومنهجيته ودراساته السابقة
 .1إشكالية البحث

سيكون موضوع بحثنا هذه التجربة االجتماعية – الدينية – السياسية التي يخوضها «فقهاء الشرط»
في قرى تيزنيت؛ كونهم حلقة الوصل الرفيعة بين الدولة المركزية و«اجماعة» المحلية في خوض
التحوالت التي يعرفها الحقل الديني المغربي .وقد وقفنا بالفعل ،من خالل اشتغالنا الميداني مع عدد
مهم من هؤالء الفقهاء بقرية «ا ِّميغْرمان» والقرى المجاورة باإلقليم المذكور (جنوب المغرب) ،على
القيمة المنهجية واإلجرائية لهذا المدخل الذي نعتقد أنه مكَّننا من المشاهدة والتحليل لجوانب أساسية
تتعلق برهانات الدولة والفاعلين في هذا اإلصالح.
أما األسئلة الرئيسة التي ستقودنا في هذا البحث فهي التالية :ما مكونات مشروع هيكلة الحقل الديني
في قرى إقليم تيزنيت في المغرب ورهاناته؟ وكيف تفاعل «فقهاء الشرط» وقراهم مع هذا المشروع؟
وما اإلستراتيجيات التي اتبعها كل طرف في هذه العملية؟
بدأ مشروع اإلصالح الذي استهدف مؤسسة «فقهاء الشرط» في القرى سنة  .2008وفي الظاهر ،يبدو
المشروع كما لو أنه عملية تقنية – بيروقراطية ،تهدف إلى تنظيم سلك األئمة وال ُو َّعاظ ،وتزويد أعضائه
بمؤهالت علمية دينية متقدمة تتجاوز معارفهم «التقليدية» المحلية التي تختلط باإلسالم «الشعبي»،
ممثل عاد ًة في شيوخ الزوايا والطرق الصوفية((( .لكن المشروع لم يكد يأخذ طريقه إلى التنفيذ حتى
ً
ظهرت على السطح كل أبعاده االجتماعية – السياسية والثقافية ،وبدا أن المشروع ليس مجرد عملية
تقنية مهنية ذات بعد بيروقراطي تنظيمي.
من خالل البحث الميداني ،وكذلك من خالل قراءة بعض الدراسات القيِّمة التي تناولت المجال
الديني المغربي((( ،بدا لنا أن الظاهرة أشد كثافة وتعقي ًدا .ومن جملة مظاهر هذا التعقيد أن المشروع
((( كما نعلم ،الصراع بين «اإلســام الشعبي» و«اإلســام الرسمي» قديم في المغرب؛ إذ إن حركة التحرير المغربية ،وعلى رأسها
الشعبي) ،على الرغم من أن الدولة المغربية المستقلة التي انبثقت
«عالل الفاسي» ،كان لها التوجه الرسمي نفسه (مناهضة اإلسالم
ّ
من هذه الحركة لم تضع هذا اإلسالم موضع سؤال ،بل إن المخزن اعتبره من أسس شرعيته الدينية.

((( نــذكــر هنا بكتب :ديــل إف .إيكلمان ،المعرفة والسلطة فــي الـمـغــرب :صــورة مــن حياة مثقف مــن الـبــاديــة فــي الـقــرن العشرين ،ترجمة
محمد أعفيف (الدار البيضاء :مؤسسة عبور /مركز طارق بن زياد للدراسات واألبحاث)2000 ،؛ ديل إف .إيكلمان ،اإلسالم في المغرب،
ترجمة محمد أعفيف (الــدار البيضاء :دار توبقال)1991 ،؛ عبد الله حمودي ،الشيخ والمريد :النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات
العربية الحديثة ،ترجمة عبد المجيد جحفة ،ط ( 4الــدار البيضاء :دار توبقال)2010 ،؛ محمد الطوزي ،الملكية واإلســام السياسي في
الـمـغــرب ،ترجمة محمد حاتمي وخــالــد شـكــراوي (ال ــدار البيضاء :نشر الفنك)1999 ،؛ ريـمــي لــوفــو« ،اإلس ــام والتحكم السياسي في
المغرب» ،المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي ،السنة  ،4العددان )1992–1991( 14–13؛ وغيرها من الدراسات القيمة.
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ال يستهدف البتة اإلسالم الطُّ ُرقي على سبيل المثال ،على الرغم من أنه ،من وجهة النظر البيروقراطية
الوضعية للدولة ،يمكن أن يمثل مجالً غير منظم .فما الذي يستهدفه المشروع تحدي ًدا؟
ال يمكن أن نجيب عن هذا السؤال إال بوضع المشروع في سياقه السياسي ،واعتباره جز ًءا من الصراع
الجاري حال ًّيا في المغرب على إعادة الفاعلين الرئيسين فيه هيكل َة الحقل الديني ،كل من زاوية رهاناته
وأهدافه :الدولة من جهة ممثل ًة في أجهزتها البيروقراطية وخطابها الديني «الرسمي» المتوافق مع
مصلحتها في المراقبة االجتماعية وبسط النفوذ السياسي – األيديولوجي ،ومن الجهة المقابلة تيارات
دينية – سياسية معارِضة لها ،كثَّفت نشاطها في هذا الحقل خالل العقود األخيرة من أجل انتزاعه من
هيمنة الدولة ،مستخدمة في ذلك تأويالت للدين مخالفة للتأويالت «الرسمية» ،والهدف هو كسب
أتباع وأنصار يمكن توجيه مواقفهم السياسية لصالحها عند الحاجة.
ومن ثم ،فإن فرضيتنا العامة في هذا البحث ستكون كالتالي :في سياق انتشار حركات اإلسالم السياسي
المعارِضة (على اختالف أنواعها) ،يهدف مشروع «إصالح» مؤسسة «فقهاء الشرط» في القرى المغربية
إلى فك االرتباط بين أئمة مساجد القرى ،أو «فقهاء الشرط» ،أو «الطْلْبَة» كما يُلَقَّبون محليًّا؛ ومؤسسة
«اجماعة» التي تمثِّل الجماعة القروية ،ويعود إليها تقليديًّا اختيار إمام القرية ،واالتفاق معه على مهمة
القيام بالشأن الديني في المسجد .ومن وجهة النظر هذه ،فإن المشروع يهدف إلى سيطرة الدولة على
اآلليات والمتغيرات المحلية التي تدخل في اختيار اإلمام وفي تحديد مهماته ،ومن ثم التحكم في
رهانات هذه العملية؛ إذ إن اإلمام يمثل الحلقة المفصلية بين «إسالم الدولة» الذي يُطلَق عليه عبارة
«اإلسالم المغربي» ،بشقَّيه« :العالِم» و«الشعبي» ،وبين «اإلسالم المعارض» الذي تتبناه المعارضة
اإلسالمية بأطيافها المعتدلة والمتطرفة .فتؤدي برقرطة شريحة «فقهاء الشرط» إلى زيادة نفوذ المخزن
في الحقل الديني على المستوى المحلي.
 .2مسألة المفاهيم

استعملت مفهوم «الحقل» للسوسيولوجي الفرنسي بيار بورديو.
عند صياغة الفرضية العامة للبحث،
ُ
والحقل ،في منظور بورديو ،فضاء شبه مستقل ،مك َّون من الروابط وعالقات القوة والصراع والهيمنة
داخل مجال محدد من مجاالت النشاط االجتماعي ،سواء أكان اقتصاديًّا أم ثقاف ًّيا أم غيرهما،
ينشط فيه فاعلون اجتماعيون يشتركون في امتالك رأس المال الضروري للنشاط داخل هذا الحقل،
يتجسد في المؤسسات ،وفي
ولكن على نحو غير متكافئ((( .وللحقل وجود موضوعي في الواقع،
َّ
الفاعلين االجتماع ِّيين الذين يعملون على إعادة إنتاج بنية الحقل وإدخال تح ُّوالت فيه ،بحسب
األهداف والمصالح والموارد .ومن ثم ،فإن مشروع اإلصالح الديني في المغرب يمكن أن يُد َرس
على أنه تدخُّل فاعل أساسي ،هو الدولة ،في آليات اشتغال حقل من الحقول االجتماعية المتعددة،
هو ،في هذه الدراسة ،الحقل الديني ،بخصائصه ومميزاته ،ألن هذا الفاعل يَعتبر هذ الحقل حيويًّا
لبناء شرعيته.
(4) Pierre Bourdieu, Les règles de l’art (Paris: Seuil, 1992), p. 353.

تاساردلا
نزيت يف »طرشلا ءاهقف«و »نزخملا« :ةيبرغملا ىرقلا يف مويلا ينيدلا حالصإلا

استعملنا كذلك في هذا البحث مفهوم الرهان ،وتحدي ًدا ،الرهان السياسي .ويُستع َمل مصطلح
شخصا آخر ،يعني
الرهان في اللغة العربية ليعني «المخاطرة» والمسابقة((( .حينما يراهن شخص
ً
هذا أنه يتفق معه على أن يكون أحدهما الفائز واآلخر خاس ًرا .ولذلك ،يفترض الرهان وجود ثالثة
عناصر ،وهي :الرهان األصلي ،ثم المخاطرة ،ثم الربح الممكن .نحن ،إذًا ،في مجال منافَسة،
يسعى فيها كل طرف لتوظيف موارده لصالحه ،وتحييد موارد المنافس ،من أجل الفوز بالرهان،
أي تحقيق هدفه أو جملة أهدافه التي يرى فيها مصلحته ،وهي منافَسة تتضمن المجازَفة ،أي إنها
ال تُقصي احتمال الخسارة.
أما إجرائيًا ،فإننا نقصد جملة االنتظارات والتوقُّعات الكامنة وراء فعل سياسي تنافسي معيَّن .ومن
ناحيتنا ،نقصد إجرائ ًّيا بالرهان جملة األهداف والتوقُّعات التي تنتظرها الدولة وأعوانها ومنافسوها في
خصوصا فيما يتعلق بتأهيل مؤسسة «فقهاء
الحقل الديني موضوع «اإلصالح» ،وتحدي ًدا في تيزنيت،
ً
فكل يخاطر بموارده ومصالحه من أجل منافَسة األطراف األخرى المتصارعة داخل النسق
الشرط»؛ ٌّ
الديني ،إن بقبول «اإلصالح» ،أو بمقاومته ،أو بالتأقلم معه.
بقيت مسائل ذات طابع مصطلحي – تقني ،وجب توضيحها لغير القارئ المغربي ،وهي تتعلق ببعض
التسميات المحلية لبعض الفاعلين في الحقل الديني موضوع اهتمامنا.
في القرى المغربية ،هناك «الق ِّيم الديني»((( الذي م َّيزناه من «الفقيه المشارط» .و«الق ِّيم الديني» مصطلح
عام يُطلَق على كل من يمارس مهمة دينية ،سواء أكانت متعلقة باإلمامة أم بغيرها .أما كلمة «فقيه» فتشير
بوجه خاص إلى فئة من الناس يزاولون مهمة اإلمامة بوصفها مهمة أولى رسمية ،مضافًا إليها مهمات
أخرى بحسب الحاجة .والفقيه المشارط يشتغل عادة في القرية ،ال في المدينة ،وقد يجمع بين اإلمامة
واألذان والوعظ وحتى مهمة التنظيف في بعض األحيان ،بينما تتقيد مهمة «فقيه المدينة» باإلمامة
والخطابة .وقد تتفاوت المهمات بحسب كل مسجد .لذلك ،ما يميز «فقيه المدينة» من نظيره في القرية
هو «االختصاص في المهمات»؛ فناد ًرا ما نجد األول يجمع بين اإلمامة والتنظيف والوعظ واإلرشاد
وما إلى ذلك .كان هذا قبل دخول «اإلصالح» الجديد إلى القرى.
يعالج البحث أيضً ا موضوع «اجماعة» باعتبارها أحد أهم التنظيمات التي تميز القبائل والقرى المغربية
في المجتمع «التقليدي» .وتتكون «اجماعة» من ممثلي ما يُع َرف بالقبيلة ووجهائها ،وتقوم بوظائف
اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة .في غياب الحضور الكثيف للدولة ،تسهر «اجماعة» على
تقسيم الوظائف والمهمات ،كما تسهر على ترميم المسجد ،وإقامة الطرق والسواقي ،والتعاون في
الحرث والحصاد ،وحماية الغرباء وضيافتهم ،وتنظيم المآدب الجماعية ،إضافة إلى تنظيم التويزة(((،
((( مـجــد الــديــن الـفـيــروزآبــادي ،الـقــامــوس المحيط ،تحقيق وتقديم يحيى مــراد (الـقــاهــرة :مؤسسة المختار للنشر والـتــوزيــع،)2010 ،
ص .1149

بيروقراطيا ،القصد منه القائم على الشأن الديني.
طابعا
((( ُي َعد هذا المصطلح من بين المصطلحات التي وضعتها الدولة ،ويكتسي ً
ًّ
((( «التويزة» فعل تضامني أصيل في الثقافة المغربية؛ إذ يتعاون أهل القرية للقيام بعمل خيري لشخص أو أسرة معينة.
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بوصفها ظاهرة جماعية للعمل ،وإقامة المواسم الدينية ،والسهر على تدبيرها وحسن تسييرها((( .إن هذه
جل للعرف والقانون
األعراف التي كانت تصاغ لتدبير أمور «اجماعة» ال تعني الغياب التا َّم للدولة؛ إذ يس َّ
المخزني حضور موازٍ .وكما يرى جاك بيرك ،تنقسم «اجماعة» إلى قس َمين« :اجماعة» الصغرى ،وهي
التي ح َّددنا وظائفها آنفًا ،و«اجماعة» الكبرى التي تختَص بالمهمات السياسية الداخلية والخارجية،
كالعالقات مع الجوار ،وممارسة القضاء داخل القبيلة أو ال ِفرقة .وتتكون «اجماعة» الكبرى من جماعة
األعيان أو رؤساء العائالت القوية الذين يُنتخَبون بطريقة «ديمقراطية» ،ويرأسها المق َّدم ،المنتخَب
أيضً ا ،الذي يعيِّن مساعدين له ،يُ َس َّمون «آيت األربعين»((( .بهذا المعنى ،فإن «اجماعة» تشكِّل تنظي ًما
مك َّونًا من رؤساء العائالت القوية ،يرأسه «أنفلوس»( ((1يُنتخَب لسنة قابلة للتجديد .لكن ،في بعض
المناطق في سوس ،قد ال يوجد على رأس «اجماعة» رئيس؛ ألن «اجماعة» تعمل على أال ينفرد أي
أحد بالسلطة( .((1وقد اعتبر بعض الباحثين ،ومن بينهم روبير مونتاني ،هذا النوع من الممارسات من
تجليات الديمقراطية القبلية.
توسع نفوذ الدولة المغربية في النصف
لكن مؤسسة «اجماعة» عرفت تح ُّوالت ملحوظة تحت تأثير ُّ
الثاني من القرن التاسع عشر ،زادت الحماية الفرنسية بعد االحتالل من أهميتها .وفي هذا المعنى ،يرى
مونتاني أن تدخُّل المخزن ،على مستوى تعيين رئيس «اجماعة» أو قائدها ،أفقد القبيلة استقالليتها
وذلك من خالل محو أعرافها التي تعبّر عن إرادتها الجماعية ،واستبدالها ،في المقابل ،بقوانين السلطة
وخصوصا في شمال المغرب ،قد ُه ِّمشت في
المركزية( .((1أما المختار الهراس فيرى أن «اجماعة»،
ً
ظل الحماية؛ فبعد أن كان أعضاؤها يختارهم السكان المحل ّيون ،أصبحوا ،في ظل الحماية ،يُ َع َّينون
أو يع ّوضُ هم بغيرهم من كان يُع َرف باسم «وصي الجماعات» .وبعد أن كان مجلس «اجماعة» يلتئم
في السابق بفعل اتفاق جماعي ،وعند ظهور ما يستدعي التشاور بشأن ما يستجد من أحداث ،أصبح
حصول هذا االجتماع متوقفًا على تلقِّي أعضائها استدعا ًء من الرئيس ،وموافقة المراقب المحلِّي .وبعد
أن كان أعضاء «اجماعة» هم المسؤولين وحدهم عن تطبيق ما يُتَّفق عليه ،أصبحت نتائج مداوالتهم
فيما بعد غير قابلة للتنفيذ من دون مصادقة مجلس الوصاية( .((1وهذا ال يعني أن «اجماعة» في جنوب
المغرب قد حدث لها الشيء نفسه؛ فقد حاولت سلطات الحماية الفرنسية دعم هذا النظام في تلك
المنطقة ،ولكن ،مؤسسة «اجماعة» ،على الرغم من كل هذه التحوالت ،لم تزل حاضرة في القرى
((( الـهــادي الـهــروي ،القبيلة ،اإلقـطــاع ،والـمـخــزن :مـقــاربــة سوسيولوجية للمجتمع الـمـغــربــي الـحــديــث ( 1934–1844الــدار البيضاء:
أفريقيا الشرق للنشر والتوزيع ،)2010 ،ص .104

((( جاك بيرك« ،البنيات االجتماعية لألطلس الكبير» ،في :الهروي ،ص .119
( ((1تعني كلمة «أنفلوس» في اللغة المحلية مقدم القبيلة.

(11) Robert Montagne, The Berbers: Their Social and Political Organisation, Seddon David (trans. & intro.), preface
by Ernest Gellner (London: Frank Cass, 1973), p. 48.
(12) Robert Montagne, Les berbères et le Makghzen dans le sud du Maroc: Essai sur la transformation politique des
Berbères sédentaires (Paris: Félix Alcan, 1931), p. 323.

( ((1الـمـخـتــار الـهــراس ،الـقـبـيـلــة والـسـلـطــة :تـطــور الـبـنـيــات االجـتـمــاعـيــة فــي شـمــال الـمـغــرب (الــربــاط :الـمــركــز الــوطـنــي لتنسيق وتخطيط
البحث العلمي والتقني ،)1988 ،ص .208
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المغربية ،ولم تزل هي التي تدبِّر بعض أمور أهل القرى ،على الرغم من التحديث الذي طرأ عليها .ومن
المثير في بحثنا هذا أن عملية «المشارطة» مع الفقيه ،الذي هو اإلمام ،لم تزل تتدخل فيها «اجماعة»
التقليدية ،وهو ما سنفصله في هذه الدراسة.
 .3منهجية البحث

لقد أشرنا إلى أننا اشتغلنا بمفهوم «الحقل» كما ص َّممه بورديو ،وتعاملنا مع هذا المفهوم بوصفه
متكامل ،إذ يصعب فهمه بمعزل عن مفاهيم أخرى من قبيل :السلطة ،والرهان ،واللعب،
ً
نسقًا معرفيًّا
واإلستراتيجية .والحقل أداة إجرائية للتفكير في العالقات «الجدلية» التي تربط بين المتنافسين على
حيازة السلطة ،ومن ثم الهيمنة على اآلخرين .وفي الحقل ،يصبح الصراع مالز ًما لكل فعل يروم فرض
الشرعية التي ال يمكن أن تتحقق إال إذا اعترف بها المهي َمن عليهم .وبناء عليه ،فنحن نرى أن الحقل
الديني (موضوع البحث) يجري فيه صراع بين الفاعلين داخله« :فقهاء الشرط» ،والمؤذن ،والمخزن،
و«اجماعة» التقليدية ،وممثلي أشكال التدين الجديد .وكل طرف من هؤالء يعتمد إستراتيجيته
(إستراتيجياته) من أجل الحفاظ على وضعه االعتباري داخل الحقل نفسه ،أو كسب مواقع جديدة،
مستن ًدا إلى هابيتوس الحقل الذي يُنتَج ويُعاد إنتاجه فرديًّا أو جماع ًّيا.

أجريت عشرين مقابلة من هذا
جهة .وبناء عليه ،فقد
ُ
أما ميدان ًّيا ،فقد وظ ُ
َّفت أسلوب المقابلة شبه المو َّ
النوع مع فقهاء القرية .وتجدر اإلشارة إلى أن كل المقابالت التي أجريتُها مع المستجيبين كانت بلغة
أمازيغية محلية؛ لكونهم ينتمون إلى أصول أمازيغية .لذلك ،حاولت في هذا البحث أن أترجم أجوبتهم
إلى العربية ،مع الحفاظ على بعض المفردات المحلية .وقد شملت المقابالت فئة من فقهاء القرية
الذين تخرجوا في المدارس العتيقة قبل إعادة هيكلتها ،واكتسبوا تجربة طويلة في المجال ،وما زالوا
فقهاء شرط .كما شملت فئة الذين تخرجوا في المدارس العتيقة بعدما لحقها «اإلصالح» .وقد ساعدتني
معرفتي الحميمية بأهل تيزنيت على متابعة مسارات الصراع بين األطراف المعنية ،ودراسة أدواته بطريقة
غير بروتوكولية ،عبر لقاءات مختلفة ،بعضها مدبَّر ،ومنها ما جرى مصادفة .أما الطريقة التي اعتمدت ُها
للوصول إلى هذه الفئات فقد ارتكزت باألساس على ما يس َّمى تقنية «كرة الثلج»؛ فالمجتمع الذي نحن
بصدد دراسته مجتمع قروي بسيط ،يجري فيه التواصل وج ًها لوجه بدرجة أولى ،وهو ما س َّهل الوصول
إلى هذه الفئات.
وإضافة إلى تقنية المقابالت ،اعتمدتُ أداة تحليل المضمون؛ فسعينا من خالل هذه األداة لتحليل نصوص
ترسل إلى الفقهاء مرتين في كل
مجموعة من مطويات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية التي َ
شهر ،في إطار تكوينهم وتأهيلهم .ومن خالل ذلك ،حاولنا تت ّبع تط ّور خطاب الدولة منذ سنة  2009إلى
سنة  ،2017والهدف هو محاولة كشف رهانات الدولة (المخزن) من خالل هذه المطويات.

بقي أن أشير هنا إلى أن انتمائي إلى منطقة البحث نفسها جعلني في وضعية إبستيمولوجية معقَّدة،
حاولت قدر اإلمكان تخطّي «مط ّباتها» ،اعتما ًدا على ما يس ِّميه بورديو «علم االجتماع االنعكاسي»(.((1
ُ
(14) Pierre Bourdieu, «L’objectivation participante,» Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 150, no. 1 (2003),
pp. 43-58.
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 .4الدراسات السابقة

خالل القيام بهذا البحث ،تابعنا بالقراءة والتمحيص جملة من الدراسات القيّمة التي اشتغلت بالحقل
الديني في المغرب ،وإن لم يكن موضوعها األساسي «فقهاء الشرط» ،إال في حالة دراسة عبد الهادي
أعراب التي سنعود إليها.
وخصوصا في
ويمكن تصنيف هذه الدراسات إلى صنفين كبيرين ،يتقاطعان في بعض المستويات،
ً
المستوى النظري ،ولكنهما يختلفان بعض الشيء في الكيفية التي يتموقع بها أصحابها حيال المجتمع
المغربي .هذان الصنفان هما الدراسات التي قام بها باحثون غير مغاربة ،وتلك التي قام بها باحثون
محلّيّون .وال يكتمل هذا التصنيف إال إذا فصلنا إجرائيًّا بين الفترة االستعمارية وفترة االستقالل.
من الناحية النظرية ،هناك تقاطعات مهمة ال تخفى على أي باحث .في الفترة االستعمارية ،اشتغل
الباحثون في إطار ذهني استعماري – استشراقي ،واستندت مقارباتهم إلى النظرية الدوركايمية الوظيفية،
وكان الهدف هو التع ّرف ،بالوصف والتصنيف ،إلى أشكال التديُّن في المغرب ،وهي أشكال ثقافية
اعتُبِرت من مظاهر التخلّف أو البدائية .نذكر من هؤالء الباحثين ،على سبيل المثال ،إدموند دوتي(.((1

أما في فترة االستقالل ،فإن المدرستين اللتين سيطرتا على حقل البحث األنثروبولوجي في المغرب،
ومنه الظاهرة الدينية ،هما :االنقسامية ،ورائدها إرنست غيلنر ) ،(Ernest Gellnerوالتأويلية ،ورائدها
كلفورد غيرتز ) .((1((Clifford Geertzوفي الفترة األخيرة ،يعمل باحثون مغاربة على شق طرق بحثية
جديدة ،ومنهم عبد الله حمودي ،ومحمد الطوزي ،وحسن رشيق ،وغيرهم.

إن ما يهمنا من بحوث كل هؤالء هو الظاهرة الدينية ،ويمكننا أن نلحظ أن مقارباتهم لهذه الظاهرة
تقصينا
كانت ،على األغلب ،مقاربات أنثروبولوجية سياسية ،وهو التوجه الذي نسير فيه نحن .وإذا َّ
البحث ،فإننا سنلحظ أن البحث في هذه الظاهرة كان ،على األغلب ،مرتبطًا بأشكال التديّن ،واإلسالم
الرسمي ،والهرمية االجتماعية ،والمخزن – أي الدولة – من دون البحث في التح ّوالت الراهنة (وهي
في الحقيقة جديدة إلى حد بعيد) التي تطرأ على هذا الحقل ،وهي التي استشعر المخزن خطورتها،
وبدأ يعمل من أجل احتوائها.
خصوصا أنها تتناول الظاهرة الدينية في المغرب باستعمال مقاربات
لقد أفدنا كثي ًرا من هذه الدراسات،
ً
منهجية متنوعة ،منها ما يركّز على الجوانب التأويلية والرمزية ،ومنها ما ينتصر لألبعاد الوظيفية
للموضوع .وعلى الرغم من أن دراسة أعراب( ((1ال تتناول موضوع بحثنا الدقيق مباشرة ،فإنها هي التي
سنناقش فيما يلي بعض أفكارها.
(15) Edmond Doutté, Magie et religion dans l’Afrique du Nord (Alger: Adolphe Jourdan, 1909).

( ((1ان ـظ ــر :كـلـيـفــورد كـيــرتــز ،ت ــأوي ــل ال ـث ـقــافــات :م ـق ــاالت م ـخ ـتــارة ،تــرجـمــة مـحـمــد ب ــدوي (ب ـي ــروت :الـمـنـظـمــة الـعــربـيــة لـلـتــرجـمــة)2009 ،؛
أبــو بكر أحمد بــاقــادر« ،الـســوق وعالمه :هل هو المفتاح لفهم العالم اإلســامــي؟ (كليفورد غيرتس)» ،االجـتـهــاد ،مج  ،9العدد 35–34
(.)1997
( ((1عبد الهادي أعــراب ،مؤسسة «فقيه الـشــرط» في البادية المغربية :مالحظات واستنتاجات ميدانية (الرباط :مؤمنون بال حدود،
د.ت ،).ص .2

تاساردلا
نزيت يف »طرشلا ءاهقف«و »نزخملا« :ةيبرغملا ىرقلا يف مويلا ينيدلا حالصإلا

يسلِّط عبد الهادي أعراب الضوء ،في دراسته عن «فقهاء الشرط» وتح ُّوالت الحقل الديني القروي
في المغرب ،على مؤسسة حيوية لم يتم االشتغال بها كثي ًرا ،على الرغم من أن هذه المؤسسة المحلية
تضطلع بدور كبير في المجال الثقافي واالجتماعي والرمزي .وقد أثار الباحث النقاش عن راهن
أدوار «الفقيه» ومكانته ،ومدى تك ّيفه مع التحوالت الجارية ،ومقاومته لتأثيراتها المتواصلة ببادية إقليم
«خريبكة» في المغرب سنة .2007
وإذا كانت هذه الدراسة قد عالجت مؤسسة «فقهاء الشرط» في مرحلة لم تتدخل فيها الدولة على
ِ
تكتف بما عالجه عبد الهادي أعراب ،بقدر ما تجاوزت ذلك إلى
نحو مباشر ،فإن دراستنا هذه لم
بحث الرهانات السياسية والثقافية واالجتماعية وراء تدخُّل الدولة ،كما حاولت دراستنا تفكيك العالقة
التفاعلية التي تربط بين مؤسسة الفقيه ال ُمشارط ،ومؤسسة «اجماعة» التقليدية ،والمخزن .إن هذه
العالقة الثالثية ال يمكن فهمها إال بتفكيك كل عنصر من عناصرها ،ودراسة اإلصالح من منظور الحقل
والرهانات واإلستراتيجيات.

ثان ًيا :المخزن وإعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب
لقد شرحنا في المقدمة أن حركة اإلصالح الديني في المغرب قديمة( ،((1وقد أعطتها حركة التحرير
أبعا ًدا مميزة ،إذ كان أبناء هذه الحركة متشبعين بالفكر السلفي ومرجعيته؛ ولذلك ،كانوا في صراع
دائم مع الطرق الصوفية والزوايا ،مب ّررين ذلك بكونها ت ُنتج البِدع ،وتش ّوه الدين اإلسالمي ،واتهموها
بالتواطؤ مع المستعمر .ومن هذا المنظور ،فإن عالقة الحركة الوطنية بالسلفية المغربية كانت عالقة
تكامل؛ ذلك أن مرجعية الحركة الوطنية هي السلفية .وكان الفكر السلفي يناهض اإلسالم الشعبي
ممث ًَّل فيما ترسب في المجتمع المغربي من ممارسات دينية ،غير أن عالقته بالمخزن إبَّان االستعمار
كانت عالقة انسجام؛ نظ ًرا إلى تطابق األهداف؛ فكالهما كانا يسعيان لطرد االستعمار ،وقد ساندت
السلفية آنذاك السلطان حينما تم نفيه ،وطالبت بعودته إلى البالد التي كانت تتح ّول ،شيئًا فشيئًا ،إلى
وطن .ونتيجة لعالقتها المتميزة بالسلطان ،عملت الحركة الوطنية على «إصالح» مؤسسة العلماء ،وكان
هدفها الحد من سلطة العالِم الدينية والسياسية« ،والعالم المقصود من وراء هذا اإلصالح ،هو ذلك
الذي يخالف في معتقداته اإلسالم السلفي»(.((1
ستكون بداية المأسسة التدريجية واضحة في عهد الملك الحسن الثاني (حكم خالل الفترة ،)1999–1961
خصوصا بعدما لُقّب بـ «أمير المؤمنين»( ((2في دستور سنة  .1962هذه الصفة هي أحد األسباب التي
ً
( ((1ذكــر ابــن خـلــدون أن كــل العصبيات الناجحة كانت تلتف بــدعــوة إلــى اإلصــاح الديني .ولعل أبــرز هــذه الحركات فــي التاريخ
القديم مغامرة كانت البن تومرت.

( ((1نور الدين الزاهي« ،الحركة الوطنية وإعادة هيكلة الحقل الديني السياسي» ،أبحاث ،العدد  ،)1994( 33ص .10
( ((2تجدر اإلشــارة إلى أن الحسن الثاني لم يبتدع هذه التسمية ،ولم يكن أول من ُلقِّب بها؛ إذ كان اللقب مالز ًما للقب السلطان
في الدولة المغربية منذ عهد المرابطين ،وإنما عمل الحسن الثاني على إحيائه بعد أن توارى استعماله ُقبيل الحماية وأثناءها .ويمكن
ميز عالقة القصر بالحركة الوطنية ،على الرغم من التحالف ضد المستعمر.
القول إن استعمال هذا اللقب كان في إطار الصراع الذي ّ
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جعلت شخصية الحسن الثاني تحظى بمكانة استثنائية داخل المجتمع المغربي ،إضافة إلى كون شخصيته
كاريزمية بامتياز ،كما أنه بدأ ،أول مرة ،بالتفكير في وحدة المذهب .ولعل التفكير في وحدة المذهب في
ذلك الوقت تحدي ًدا كان يعود إلى عوامل داخلية ،تعلقت بظهور تيارات وأحزاب قوية معارضة ،كما أنه
جيل جدي ًدا من الشباب الذين تأثروا بأنماط أخرى من التديّن .ونتيجة لذلك ،تم ضبط مجموعة
صادف ً
من مؤسسات الحقل الديني وتحجيمها ،مثل مؤسسة المسجد ،ومؤسسة العلماء .و«قد اتخذ هذا التحجيم
مغزاه
خصوصا بعد إدماج هيئة العلماء في سلك الوظيفة العمومية»(.((2
ً
كل من المجال القانوني التشريعي والمجال الهيكلي
لقد شملت الهيكلة التي قام بها الحسن الثاني ًّ
المؤسساتي؛ إذ كان يراهن ،من خالل كل «اإلصالحات» التي قام بها ،على برقرطة اإلسالم المغربي،
فحاول الهيمنة على الحقل الديني تدريجيًّا ،وسعى لتقليص مهمات العلماء ،وتوجيههم لغاية الحفاظ
على «ثوابت المجتمع المغربي» .إضافة إلى ذلك ،استطاع أن يعيد هيكلة هذا القطاع ،مع «ترشيد»
العالقات بكل المكونات اإلسالمية المعارضة .لذلك ،يمكن القول إن الحسن الثاني خلق «إمارة
المؤمنين» بوصفها منزلة يت ّم توظيفها في سياقات متعددة لمواجهة المعارضين؛ فمنذ الستينيات إلى
حدود الثمانينيات من القرن العشرين ،تم توظيف هذه اآللية لمواجهة اليسار وقوى العلمانية التي كانت
تطالب بتقليص صالحيات الملك .وإثر تنامي المد اإلسالمي وانحسار اليسار بعد الثمانينيات ،بدأ
توظيف «إمارة المؤمنين» لمواجهة التيار اإلسالمي ،وإلضفاء المشروعية على السلطة( .((2وهكذا تم
تسخير هذه اآللية لمحاولة التأثير في العديد من مكوِنات المجتمع.
ن َهج خلَف الحسن الثاني ،محمد السادس ،السياسة نفسها ،إال أنه تب ّنى إستراتيجية أشمل وأكثر ضبطًا،
خصوصا بعد األحداث
فعمل على تأسيس جميع مك ّونات الوظيفة الدينية على أسس حديثة وعصرية،
ً
الدموية التي شهدها المغرب سنة  ،2003فقد أحدث مجموعة من المؤسسات الدينية وقام بهيكلتها؛
من قبيل إنشاء مديرية المساجد ،ومديرية التعليم العتيق ،وتنظيم المجالس العلمية ،وبَ ْعث مؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية ،وإحداث خطة ميثاق العلماء ،وغير ذلك .وسوف
نحاول أن نركّز على خطة ميثاق العلماء باعتبارها محور اشتغالنا في هذا البحث.
يراهن المخزن ،في إطار إحداثه مشروع «ميثاق العلماء» ،على تحقيق التواصل بين المؤسسات الدينية
الرسمية والفقهاء واألئمة ،وذلك من أجل رفع مستواهم العلمي ،وتوحيد خطابهم لينسجم مع مرتكزات
اإلسالم المغربي« :العقيدة األشعرية ،والمذهب المالكي ،وطريقة الجنيد الصوفية ،وإمارة المؤمنين».
خصصت الوزارة لقاءين تكوين َّيين في كل شهر ،يؤطرهما مؤطِّر
ومن أجل تطبيق هذه الركائز وتفعيلهاَّ ،
ينتدبه المندوب اإلقليمي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .وقد ح َّددت الوزارة مضمون البرنامج
التكويني في أربع مواد:
( ((2محمد ضريف ،اإلســام السياسي في المغرب :مقاربة وثائقية (الرباط :منشورات المجلة المغربية للعلوم السياسية،)1992 ،
ص .63

( ((2أزيــن العابدين حـمــزاوي« ،أســس هيمنة المؤسسة الملكية :نموذج إمــارة المؤمنين بالمغرب» ،المجلة العربية العربية للعلوم
السياسية ،العدد  ،)2008( 20ص .19

تاساردلا
نزيت يف »طرشلا ءاهقف«و »نزخملا« :ةيبرغملا ىرقلا يف مويلا ينيدلا حالصإلا

الس ّنة والجماعة،
 الثوابت التي تحكم التزام اإلمام في مساجد المملكة المغربية ،وهي :مذهب أهل ّالس ّنة والجماعة ،واحترام الحياة الروحية للمغاربة في إطار
والعقيدة األشعرية داخل مذهب أهل ّ
الس ّني ،ومضمون البيعة ،وحقوق إمارة المؤمنين ،والضمانة التي تمثلها في حماية الملة
التصوف ّ
والدين.
 ما تصح به اإلمامة في مختلف الصلوات ،وأدلة المذهب المالكي عليها. تعليم القرآن الكريم ،ومتط ّلبات الوعظ واإلرشاد ،وخطبة الجمعة. السلوك المطلوب إلعادة بناء الدور الروحي والتربوي اإلصالحي لإلمام في صيانة المجتمعوتنميته(.((2
إن هذا المشروع يستبطن تص ّور المخزن لوظيفة األئمة والق ِّيمين الدين ّيين عمو ًما ،فهي سياسة تسعى
لحصر هذه الفئة في جانب واحد ،وهو إنتاج المعرفة الفقهية البسيطة الموا ِفقة لإلسالم الرسمي للدولة
الس ّني .كما
المغربية ،من دون التع ّرض لإلسالم الشعبي الذي يُزكي روح اإلسالم المبني على التص ّوف ّ
تسعى هذه الخطة لتقييد هؤالء ،والتزام كل أوامر «اإلمام األعظم» ،أمير المؤمنين ،ملك البالد .وفي
خصصت الوزارة للق ِّيمين الدين ِّيين مكافآت شهرية ،تعتبرها الوزارة محض إعانات
إطار هذا المشروعَّ ،
وليست راتبًا شهريًّا؛ بحجة أن هذه الفئة لم تُد َرج بع ُد في إطار الوظيفة العمومية .كما أن التص ُّور العام
لإلمامة في المغرب ،كما يرى ذلك وزير األوقاف السابق( ،((2قائم على أن «األصل في الوظائف داخل
المسجد هو التط ُّوع ،وأن كل ما تدفعه األوقاف ما هو إال مكافآت ،وهي غير ملزمة بصرف رواتب
مقابل أداء الصالة»(.((2
تدخل خطة ميثاق العلماء ،إذًا ،ضمن سياسة توسيع النفوذ داخل الحقل الديني في عهد الملك
الجديد ،ومن ثم ،ال يمكن فصلها عن باقي الخطط األخرى المتعلقة بهذا الحقل؛ فال يمكن فصل
خطة ميثاق العلماء ،المبنية على تقنين مهمات الق ّيمين الدين ّيين ،عن خطة تأهيل المدارس العتيقة،
باعتبارها مصدر إنتاج هذه الشريحة االجتماعيّة .وهكذا ،تراهن الدولة على بسط هيمنتها على مختلف
المؤسسات الدينية ،باعتبارها مصدر شرعية «أمير المؤمنين» ،حتى ال تُن ِتج أنماطًا من التديّن الخارج
المغربي.
عن إسالم الدولة
ّ
ً
ثالثا« :فقهاء الشرط» قبل «اإلصالح»

لفهم رهانات «اإلصالح» المقصود ،نحتاج إلى التفصيل ،ولو بإيجاز ،في خصائص «فقهاء الشرط» في
القرى المغربية ،وتحدي ًدا في تيزنيت ،قبل برنامج «تأهيل» القطاع .يبدأ «التأهيل الديني» «المؤسساتي»
( ((2وثيقة تأهيل أئمة المساجد في إطار خطة ميثاق العلماء (الرباط :المجلس العلمي األعلى ،)2012 ،ص .4
ِّ
المنظرين إلمارة المؤمنين،
( ((2يتعلق األمر بعبد الكبير العلوي المدغري الذي تولى وزارة األوقاف مدة  19سنة .وكان واحدً ا من
الحسنية.
وتُعرف الدروس التي ألقاها بين يدي الملك بالدروس َ
( ((2عبد الحكيم أبو اللوز« ،الدولة والمساجد وقيموها في المغرب» ،عمران ،العدد ( 6خريف  ،)2012ص .120
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في األوساط القروية المغربية عمو ًما في مرحلة مبكرة نسب ًّيا من حياة الطفل ،بوساطة مؤسسة «الكتاتيب
القرآنية» .ومنها ،يلج الطفل المدرسة ،لتلقينه مبادئ القراءة والكتابة ،وتحفيظه بعض سور القرآن،
أل تكون مرحلة عابرة
وتعليمه فرائض اإلسالم ،والحساب ،وما إلى ذلك .لكن هذه الكتاتيب يمكن ّ
خصوصا تلك التي ترى المدرسة مكانًا «لالنحالل األخالقي»( .((2لذلك،
بالنسبة إلى بعض األسر،
ً
عادة ما يتم توجيه األبناء الذكور إلى الكتاتيب القرآنية ،ألسباب دينية وأخرى عرفية ،فاألولى تتمثل
بكون مجموعة من األسر تفضل المدارس العتيقة من أجل «إشاعة كالم الله ونشره» ،والثانية تستند إلى
وخصوصا حينما يحفظ القرآن(.((2
عرف محلِّي يرى االبن الذكر نعمة ألبيه ،ينفع به المجتمع،
ً
ومن هذا المنطلق ،نجد أن فقيه «الشرط» ال بد أن يمر بمرحلة الكتاتيب القرآنية ،بوصفها محطة مهمة
وأساسية في مساره العلمي والثقافي ،قبل أن ينتقل إلى المدرسة العتيقة ،حيث يتعمق في حفظ القرآن
والمتون الفقهية .يقول الفقيه «س .ح« :».منذ السنوات المبكرة من حياتي ،كنا نذهب إلى الكتاتيب
القرآنية من أجل تعلُّم الحروف ،وبعض السور القصيرة ،وبعد أن ختمت ‘السلكة’( ((2عند أبي ،ذهبت
إلى مدرسة عتيقة عند ‘أوراشي’( ،((2ومنها تلقيت مبادئ العلوم الشرعية واللغة»( .((3ويأتي هذا االنتقال
من الكتاتيب إلى المدرسة العتيقة نتيجة حاجة األسرة إلى تعميق قدرات ابنها المعرفية في مجال العلوم
الشرعية األخرى ،وعادة ما يتم توظيف أسلوب الحفظ طريق ًة تعليمية في كل المستويات؛ ذلك أن
االجتهاد في المدراس القرآنية يُقاس بمدى قدرة الطالب على حفظ السور القرآنية واألبيات الشعرية
في وقت وجيز.
حظ في هذا اإلطار أن لدى «فقهاء الشرط» بعض الخصائص المشتركة؛ فنجد أن معظمهم
وما يُل َ
تتلمذوا على أيدي آبائهم ،وأنهم ينحدرون من أسر امتهنت التدريس الديني( ،((3ونجد أن أغلب «فقهاء
الشرط» من أسر فقيرة ،تعتمد في رزقها كله على «الشرط» ،ونجد أن أغلبهم لهم إخوة ال يشتغلون
بالمهنة نفسها ،ويرجع ذلك إلى أن والدهم (الفقيه) ،يعتقد أن عليه أن يُعلِّم القرآن أحد أبنائه ،وغالبًا ما
يكون أكبرهم س ًّنا؛ حتى ال تنقطع شجرتهم الدينية ،فإذا علَّم القرآن أحد أبنائه ،فكأنه بلَّغ رسالته البنه،
كي يأخذ مكانه في المستقبل بوصفه «فقيه شرط».
يكون العمل في خطة فقيه ُمشارط مع أهل قرية ما بطرق ثالث :األولى أن تطلب «اجماعة» التقليدية
من فقيه المدرسة العتيقة أن يبعث إليها أحد طلبتها ليشترط معها ،وفي هذه الحالة ،تكتفي «اجماعة»
( ((2يرى بعض األسر أن المدرسة هي مكان لالنحالل الخلقي ما دامت تقدِّ م علو ًما غير دينية ،إضافة إلى كونها منفتحة على قيم
دخيلة على المجتمع المحلي.

(27) Mohsine El Ahmadi & El Mustapha kchiridi, L’enseignement traditionnel au Maroc (Rabat: Conseil supérieur de
l’enseignement, 2007), p. 22.

( ((2تعني كلمة «السلكة» أو «س ُلوكت» في اللغة األمازيغية المحلية ختم القرآن في دورة واحدة.
المتخصص فــي تحفيظ الـقــرآن للطلبة فــي الـمــدارس العتيقة برواية
( ((2يـطـ َلــق مصطلح «أوراش ــي» فــي الثقافة المحلية على الفقيه
ّ
ورش.
( ((3الفقيه «س .ح ،».مقابلة شخصية ،مدينة تيزنيت.2017/2/5 ،
( ((3معظم المستجيبين الذين قابلناهم هم أبناء فقهاء شرط.
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بقبوله بال شرط ،ما دام فقيه المنطقة هو الذي يضمنه .والثانية تكون بوساطة األب الذي اكتسب تجربة
كبيرة في المشارطة ،ويعرف أغلب أمناء القرى ووجهائها ،فيبعث إليهم ابنه .والطريقة الثالثة ،وهي
الطالب المدرسة ،ويبحث بنفسه عن المسجد الشاغر .لكن كيف تتم هذه
الشائعة ،تكون عندما يغادر
ُ
الطريقة األخيرة؟
على الفقيه الذي يبحث عن «الشرط» أن يجوب األسواق األسبوعية والمواسم الدينية والثقافية؛ قصد
معرفة أخبار كل قرية .وعندما يسمع عن مسجد شاغر في المنطقة ،يحاول أن يلتقي أحد أفراد هذه
القرية؛ كي يرتب معهم لقا ًء أول ًّيا في استضافة المسجد( .((3يتفق الطرفان على اليوم الذي سيتقابالن
فيه ،وعند قدومه ،يشربون الشاي داخل مقصورة المسجد ،وقبل أن يشرع الطرفان في الحديث عن
العقد ومضمونه ،يبدؤون بطريقة غير مباشرة باختبار الفقيه؛ فيسألونه عن أحواله الشخصية ،والمدرسة
درسا معيّ ًنا حول بعض المسائل الفقهية .وبعد
التي تخ َّرج فيها ،وغالبًا ما يصلّي بهم ،وأحيانًا يق ّدم ً
ذلك ،يتفق الطرفان على عقد الشرط.
يكون عقد الشرط شفويًّا؛ إذ يتفق الطرفان على مجموعة من الشروط التي ينبغي لهما التزامها ،وعادة
ما تشترط «اجماعة» أن يعمر المسجد كل يوم ،باستثناء يو َمي األربعاء والخميس ،ففيهما يحق للفقيه
أن يزور أهله .كما تطلب منه أن يد ِّرس أطفال القرية ،وأن يحضر في المناسبات والمواسم الدينية
الجماعية .أما الفقيه ،فيشارط معهم في المبلغ السنوي الذي سيتقاضاه ،ثم مؤونته اليومية التي تتكون
يخصص له أفراد
من ثالث وجبات (الفطور ،والغداء ،ثم العشاء) ،وهذا ما يسمى «تارتبيت»؛ بحيث
ِّ
القرية هذه الوجبات مناوبة على جميع السكان الحاضرين ،أو يتفقون على وجبة واحدة كل يوم ،فإذا
اتفق الطرفان على الشروط المحددة ،يختمون المجلس بالدعاء.
يقول أحد الفقهاء المستجيبين ،مع ِّرفًا عقد الشرط ،ما يلي« :الشرط ،باختصار ،هو الدعاء ثم
المفاتيح»( ،((3ويقول هذا الكالم بنوع من السخرية من هذا العقد الذي يراه ال ينبني على أساس قانوني
مكتوب ،فهو يرى أن هذا العقد ،على الرغم من أهميته ،ال ينظِّم عمل الفقيه تنظي ًما دقيقًا ،وال يحميه
من أي تعسف قد يتع ّرض له داخل «اجماعة» .ويقصد بالدعاء ذلك الذي يختتم به هؤالء مجلسهم
بعد االتفاق على الشروط ،وقبل أن يسلّموه مفاتيح مسكنه .يقول الفقيه وهو يسرد حال بعض الفقهاء:
«على الفقيه أن ينام في الليل ،وأن ال يع ِّول على أن يستمر مع ‘اجماعة’ في اليوم التالي ،أو أن يصبح
في المسجد فيمسي في المنزل مع أهله [ ]...عليه أن يتوقع كل االحتماالت ما دام العقد ال يحميه»(.((3
إن ما يقصده هذا الفقيه هو أن المشارطة مع أهل القرية تقتضي التزام أوامرهم ،واالستجابة لطلباتهم،
مهما اختلفت توجهاتهم الفكرية والسياسية والثقافية؛ فالفقيه دائ ًما مع ّرض للمشكالت ،على حد تعبيره،
( ((3يقصد استضافته بالمسجد ُم ً
شارطا.

( ((3الفقيه «س .ع ،».مقابلة شخصية ،منطقة «ميرلفت» جنوب المغرب ،2017/2/9 ،بموسم «الــولــي الصالح سيدي محمد بن
عبد الله».
( ((3المرجع نفسه.
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وخصوصا عندما يجالسهم يوم ًّيا .فمن كثرة وقوع الخالفات بين الفقهاء و«اجماعة» ،وهي خالفات تصل
ً
في بعض األحيان إلى حد فسخ عقد الشرط ،تدور بين أوساط الفقهاء بعض الطرائف التي يسخرون فيها
من أهل القرى (العوام) ،يقولون« :الفقيه المشارط في سنته األولى مع ʼاجماعة ،ʽيحبونه كحب الله،
وفي السنة الثانية ،يصدق عليهم قول الله﴿ :فَ ِم ْن ُهم َم ْن آ َم َن و ِم ْن ُه ْم َم ْن كَ َف َر﴾ (البقرة .)253 :أما في
جو ُه ْم ِم ْن قَ ْريَ ِت ُك ْم﴾ (األعراف.((3(»)82 :
السنة الثالثة ،فيصدق عليهم ما جاء في قوله تعالى﴿ :قَالوا أَ ْ
خ ِر ُ
وكثي ًرا ما يسخرون من أهل القرية وعوا ّمها؛ ألن بعض العوا ّم ،في نظرهم ،يغبطون الفقهاء وح َملة كتاب
الله ،لمكانتهم الخاصة في المجتمع .في مقابل ذلك ،نجد أن بعض أهل القرى يستهزئون بالفقيه في
غيابه ،ويصفونه بصفات قدحية ،مثل «الطالْب علي» (وتعني العبارة في اللغة األمازيغية فصيلة من
الثعالب)؛ ألنه يستطيع أن يجيب عن كل أسئلة الناس بنوع من الذكاء ،من دون أن يحرج أح ًدا ،كما أن
حنكته تجعله يصحح كل الممارسات الدينية من كل الشوائب ،وهو في الوقت نفسه مضطر إلى غض
الطرف بما يقتضيه التعامل مع المعطيات المحلية(.((3
إن فسخ العقد مع الفقيه ال يحتاج إلى توقيع أو أي إخبار ،إنما يكتفي الطرفان بجلسة يخصصونها
ٍ
اختالف في تص ّور المهمات والواجبات بين
جا من
للدعاء مع الفقيه .وغالبًا ما يكون سبب الفسخ نات ً
أفراد القرية أنفسهم ،كما يمكن أن يكون من طرف الفقيه نفسه ،حينما يجد «اجماعة» أخرى توفر له
متطلباته المعيشية على نحو أفضل .لكن الشائع هو أن فسخ العقد يأتي نتيجة اختالف أهل القرية
على مهمات الفقيه ،أو مقدار راتبه السنوي ،أو اختالفهم في طريقة التديّن التي يجب على الفقيه
أن يتّبعها؛ إذ تختلف طريقة التديّن باختالف المستوى الثقافي ألبناء القرية ،كما تختلف باختالف
المذهب المتَّبع ،وهكذا تتضمن القرية أطيافًا متعددة من التيارات ،تجعل الفقيه يتَّبع األقوى منهم
قائل« :أنا أصلي
تأثي ًرا .ولقد روى لي أحد «فقهاء الشرط» طريقة تعامله مع هذه األطياف المختلفةً ،
بالقبض [أي وضع اليد اليمنى على اليسرى] عندما يحضر أصحاب اللّحى( ((3في األعياد والمناسبات
الكبرى ،بينما أكتفي بالسدل [أي إرسال اليدين ووضعهما على الجانبين] في األيام العادية األخرى
عندما يحضر العوا ّم الذين يصلّون بالسدل»( .((3وهكذا يتقن الفقيه فن إدارة الخالفات ،والتعامل معها
بنوع من المرونة؛ حتى يضمن االستمرار في أداء وظيفته مع أهل القرية.
يمكن القول إن فسخ العقد ال يقوم على أي سند قانوني ثابت ،بل يكفي فقط أن يبدي شخص ،له
حظوة اجتماعية في القرية ،عدم رضاه عن سلوك الفقيه ،ثم يتوجه مباشرة إلى الفقيه ليخبره بذلك.
وعلى الرغم من أنه ال يمثل «اجماعة» التقليدية ،أو حتى بعض آراء الناس ،فإن رأيه يكون نافذًا،
ويُضطر الفقيه إلى مغادرة المسجد ،ما دام أهل القرية منقسمين بين مؤيد ومعارض لبقائه .وقد ينتج من
( ((3المرجع نفسه.

( ((3عـبــد الـهــادي أعــراب« ،فقهاء الـشــرط وتـحــوالت الحقل الديني الـقــروي بالمغرب» ،إضــافــات ،الـعــددان ( 21–20خــريــف وشتاء
 ،)2013–2012ص .97
( ((3يقصد بأصحاب اللحى تلك الفئة من الناس التي تتبع المذهب المشرقي في التدين.
( ((3الفقيه «ح .م ،».مقابلة شخصية ،مدينة تيزنيت.2017/2/4 ،
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هذا الخالف في بعض األحيان إحداث المعارضين مسج ًدا آخر ،يستقدمون فيه فقي ًها آخر يرونه مالئ ًما
لهم .ولذلك ،على الفقيه أن يُرضي جميع األطراف ،لكي يضمن استمراره مع القرية.
إن «اجماعة» التقليدية ،على الرغم من مكانتها االعتبارية التي اكتسبتها من احتكاكها المباشر بمختلف
«اجماعات» القرى المجاورة ،وكذا من شهرتها في المنطقة ،تستسلم لقرارات الجيل الجديد من أبناء
القرية؛ ألن معظم هؤالء الشباب هم الذين يُع ّول عليهم في ضخ األموال للسكان ،وتمويل المشاريع
وخصوصا في فرنسا (إدبو فرانسا كما يسميهم
العائلية الخاصة؛ كونهم يعملون خارج دائرة القرية،
ً
«فقهاء الشرط») .وهؤالء متشبعون بإسالم المدينة الذي يتعارض في جزء كبير منه مع إسالم القرية؛
ومن ثم ،فهم يحاولون ،أحيانًا ،فرض تديّنهم الجديد على «اجماعة» التقليدية وعلى «فقهاء الشرط».
هكذا نجدهم يسخرون من بعض الممارسات التي تقام في القرية ،كزيارة األولياء ،والذبيحة على
القبور ،وما شابه ذلك من ممارسات يراها «فقهاء الشرط» و«اجماعة» التقليدية جز ًءا ال يتج َّزأ من
إسالمهم «الصحيح» .لذلك ،يعمل «الفقيه المشارط» بطريقته على إقناع الشباب بضرورة تقبُّل هذه
ج ْدنا
الممارسات ،على اعتبارها من إرث األجداد ،ولسان حاله يقول مستشه ًدا بآية من القرآن﴿ :إنَّا َو َ
آباءنا على أُ َّمة وإنَّا على آثا ِر ِهم ُم ْقتَ ُدون﴾ (الزخرف.)22 :
وخصوصا في القرى المغربية ،تقتصر فقط
قد يعتقد البعض أن مهمات «فقهاء الشرط» ووظائفهم،
ً
على أمور دينية ممثلة في إمامة الناس في الصلوات الخمس ،والوعظ واإلرشاد ،وما إلى ذلك ،لكن
مهماتهم تتجاوز ذلك لتشمل أبعا ًدا ثقافية واجتماعية كثيرة؛ فهم يرفعون األذان ،ويُصلّون بالناس،
ويعظونهم في دينهم ،كما يُد ّرسون أطفال القرية ،ويعالجون مرضاها ،ويشاركون الناس مناسباتهم في
األفراح واألتراح.
كان «فقهاء الشرط» في مرحل ٍة ما ،قبل ما يُس َّمى «اإلصالح» ،يتعاملون مع أهل القرية وفق ما هو
متعا َرف عليه في تقاليد المشارطة كما شرحناها .لكن كل هذه الوظائف والممارسات التي تح ِّدد مكانة
«فقيه الشرط» االجتماعية سوف تشهد تغيرات مهمة بعد تطبيق ما يُس ّمى «ميثاق العلماء» .هذا البرنامج
الذي يهدف إلى تقنين مهمات الفقيه في القرية ،وضبط مجال اشتغاله ،هو الذي سيُحاول احتواء
شريحة «فقهاء الشرط» عبر عملية مأسستها لتتحول إلى مؤسسة الق ّيمين الدين ّيين الذين يصبحون نواب
أمير المؤمنين في القرى المغربية.
هل سعى المخزن في تدخله هذا للقطيعة مع هذا الموروث الثقافي المحلي؟ أم هل ،بخالف ذلك،
سعى لتحديثه وعقلنته وتقنينه فحسب؟
ظل على حاله إلى حدود منتصف العشرية األولى من هذا القرن ،على
الواقع أن وضع فقهاء الشرط ّ
الرغم من التحوالت المهمة التي بدأت تعرفها مؤسسة «اجماعة» .ومع ذلك ،في نهاية القرن العشرين،
بدأت تعترض هؤالء صعوبات من نوع جديد ،لم تكن في قاموس الصعوبات المعتادة التي خبروها
في إدارة الحقل الديني المحلي ،وذلك حينما ظهرت في القرى فئة من المتدينين الذين بدؤوا ،على
الس ّني الذي تأقلم
الرغم من قلة عددهم ،يه ّددون نظام المشارطة التقليدي ،والمذهب الديني المالكي ّ
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مع خصائص التص ّوف المغاربي ،وع ّززته في ذلك الدولة المغربية ،ممثلة في أمير المؤمنين .في هذا
السياق ،لم يعد «فقهاء الشرط» يواجهون قادة «اجماعة» وخصوماتهم ومزاج المؤثرين فيهم فقط،
بل هذه الفئة من المتدينين الشباب الجدد أيضً ا ،أو ما يسمى تيار اإلسالم السياسي ذا المرجعيات
المشرقية الوهابية .يقول الفقيه «ح .م« :».لم أزل أتذكر أيام المشارطة األولى مع قرية كان أغلب شبابها
متشبّعين باإلسالم المشرقي ،بينما آباؤهم يرفضون هذا التديّن الدخيل عليهم .ولكونها أول تجربة لي
واتبعت الشيوخ ألنهم على صواب؛ إذ يزورون
في المشارطة ،لم أعرف كيف أتعامل مع هذا الموقف،
ُ
األولياء ،ويعقدون الموسم الديني في الضريح كل سنة ،ويقيمون الدعاء جه ًرا ،وهذا ما وجدنا عليه
آباءنا .وبعد مرور نحو ستة أشهر ،طلب مني أحد الشباب أن أمنعهم من ذلك،
فرفضت ،وغادرتُ
ُ
المسجد»(.((3
لقد جاء اإلصالح الديني في هذا السياق ،وربما كان أحد رهاناته أن يَثبُت «فقهاء الشرط» في مكانهم،
بدلً من الهروب وترك الساحة لخصوم المخزن ،على األقل كما يبدو من تمظهرات نشاطاتهم األولى.

رابعا :تجربة «اإلصالح» والمأسسة الرسمية:
ً
القيم الديني
من الفقيه المشارط إلى
ّ
وفق اإلصالح الجديد ،لم يعد أغلب «فقهاء الشرط» يتخرجون في المدارس العتيقة بصيغتها
حا على مختلف
الكالسيكية( ((4كما كان األمر من قبل ،بل أصبحوا اليوم يتلقّون تكوي ًنا عصريًّا منفت ً
العلوم الحديثة .فبعد تأهيل المدارس العتيقة في إطار سياسة إعادة الهيكلة ،أضيفت مناهج حديثة إلى
مجموعة من المواد المد ّرسة في هذه المدارس ،وأُضيفت برامج أخرى لم تكن موجودة .وهكذا انفتح
خريجو المدارس العتيقة اليوم على لغات أجنبية وبعض العلوم اإلنسانية؛ فإذا كانت البرامج الدراسية
اقتصرت فيما سبق على تحفيظ القرآن وتلقين العربية والفقه بطرق كالسيكية ،فإن السياسة الجديدة
للوزارة تهدف إلى تمكين طلبة التعليم العتيق من اكتساب لغات جديدة ،من أجل ضمان انفتاحهم
على الثقافات األخرى ،وكذا من أجل تثبيتهم على الهوية المغربية ووحدتها المذهبية(.((4
جا واح ًدا في مختلف مناطق المغرب؛ فإذا
تب ّنت المدارس العتيقة ،في إطار السياسة الجديدة ،منه ً
حدة نسب ًّيا؛ إذ أدخلت الوزارة
كانت المضامين اختلفت باختالف المدارس من قبل ،فإنها اليوم مو ّ
حدة في المدارس كافة ،باستثناء ما لم يشمله اإلصالح بعد .يقول الفقيه «س .ح ».البالغ من
برامج مو َّ
حصلت منها على
أتممت مرحلة الكتاتيب عند أبي ،دخلت المدرسة العتيقة التي
العمر  32سنة« :لما
ُ
ُ
وحصلت منها على
توجهت مباشرة إلى الجامعة،
شهادة الثانوي ،بعدما دخلها «النظام» .بعد ذلك،
ُ
ُ
( ((3المرجع نفسه.

( ((4نقصد بالمدارس العتيقة الكالسيكية تلك المدارس القرآنية والعلمية التي تلقن العلوم الشرعية وعلوم اللغة وغيرها قبل وصول
اإلصالح الجديد إليها.
(« ((4برامج التعليم العتيق» ،الموقع الرسمي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية ،2014/4/1 ،شوهد في  ،2018/3/5في:
https://goo.gl/e9oWrR
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اإلجازة في الشريعة اإلسالمية»( .((4وهكذا أصبحت المدارس العتيقة بعد اإلصالح ت ُمكّن الطلبة من
إتمام دراستهم الجامعية بكليات الشريعة ،بخالف ما كان سائ ًدا من قبل .وما يثير االنتباه في كالم هؤالء
الفقهاء هو أنهم يطلقون على هذا «اإلصالح» اسم «النظام» ،وال يقصدون به المخزن أو الدولة ،إنما
يقصدون به تنظيم المدرسة ،فهم يرون أن المدارس العتيقة لم تكن «منظمة» قبل إدخال هذا االصالح،
حد طرق عملها ،ويرتب آفاقها التعليمية والمهنية ،وهكذا يرون هذا
أي لم تكن مشمولة بنظام رسمي يو ّ
شكل من أشكال التحديث والعقلنة.
ً
«النظام»
طويل في هذه المدارس ،كما كان األمر في السابق؛ فنظام
ً
إن طلبة المدارس العتيقة لم يعودوا يمكثون
المدارس العتيقة ،بفعل سياسته «اإلصالحية» ،أصبح اآلن مثل نظام المدارس الحديثة؛ إذ تم تقسيم
الدراسة فيه إلى خمسة أطوار ،تبدأ بطور التعليم األ ّولي ،ثم االبتدائي ،فاإلعدادي ،يليه الثانوي ،ثم
التعليم النهائي العتيق .وهكذا فإن الطالب في إمكانه أن ينتقل من التعليم العتيق إلى التعليم العصري
بعد إجراء اختبار تشرف عليه األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .لذلك ،نجد الطالب يخضعون لنظام
التقييمات واالمتحانات اإلشهادية (التي تُت ّوج بشهادات) ،كما يتلقّون تكوي ًنا من أساتذة متخرجين في
التخصص؛ فالنظام الجديد
مدارس حديثة؛ إذ تخضع طريقة التدريس في المدارس العتيقة اليوم لمبدأ
ُّ
دروسا من أساتذة متخصصين ،بخالف ما كان سائ ًدا حينما كان فقيه المدرسة
يجعل الطالب يتلقى
ً
العتيقة هو الذي يد ِّرس العلوم الشرعية كافة ،إضافة إلى علوم اللغة ،وما إلى ذلك .أما عن لغة التدريس
خصوصا بعد دخول هذا
والتلقين ،فإن غالبية هذه المدارس تنزع إلى استعمال لغة عربية فصيحة،
ً
اإلصالح؛ ألن المد ّرسين يُستق َدمون عادة من خارج هذه المدارس ،ومنهم أساتذة في العلوم اإلنسانية
واللغات.
إن ما ُس ِّمى مشروع «ميثاق العلماء» يهدف ،في الحقيقة ،إلى إعادة النظر في عالقة الفقيه بمك ّونات
وخصوصا «اجماعة» التقليدية؛ فإذا اعتبرنا أن قرى إقليم تيزنيت ،على وجه
المجتمع كافة،
ً
ممثل لإلسالم الشعبي ،والجهات األخرى
ً
الخصوص ،أصبحت مجالً للتنافس بين الفقيه ،بوصفه
الممثلّة لإلسالم المعارِض ،فإن الدولة اليوم تدخل بوصفها طرفًا ثالثًا في الصراع ،برأس مالها
الرمزي والمادي القوي؛ من أجل استبعاد مختلف الفاعلين الدين ّيين المعارضين إلسالم المخزن من
الحقل الديني.
لقد تدخلت الدولة في مؤسسة فقهاء «الشرط» ،ليس من أجل مأسستها فحسب ،بل من أجل محاربة
من تس ّميهم «المتّصفين بصفات التشويش داخل المسجد»( ((4أيضً ا ،ويتعلق األمر بأولئك الذين يَد ُعون
إلى تديّن جديد ،يخالف التديّن الرسمي للدولة ،ويستغلون منابر المسجد لنشر معتقداتهم .وهكذا
أصبح الفقيه ،وفقًا لهذه الشروط المستحدثة ،تحت مراقبة شديدة من مرشدين تابعين لوزارة الداخلية،
عالوة على أن نشرة األئمة ،الصادرة عن وزارة األوقاف ،أصبحت تن ّم عن روح تنزع إلى السيطرة على
( ((4الفقيه «س .ح ،».مقابلة شخصية.

( ((4دليل اإلمام والخطيب والواعظ (الرباط :منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المغربية ،)2012 ،ص .165
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الحقل الديني من موقعها القوي فيه ،وتتجلى في عبارات األمر واإللزام التي تستعملها في مخاطبة
«فقهاء الشرط» الذين هم بصدد التح ّول إلى «قيّمين دينيّين» أو أئمة(.((4
وعلى الرغم من أن الوزارة ،في بداية مشروعها ،لم تنتزع من «اجماعة» التقليدية إجراء تعيين «فقهاء
الشرط» في المساجد ،فإنها عمدت ،في هذه المرحلة األولى من تطبيق المشروع ،إلى المراقبة الصارمة
لمختلف سلوكياتهم؛ فالفقيه الذي ينوي المشارطة ال بد له اآلن ،بعد أن يتعاقد مع «اجماعة» التقليدية
جه إلى المندوبية اإلقليمية لوزارة األوقاف ،ليتم تسجيله في ذلك
أو جمعيات المساجد( ،((4من أن يتو ّ
المسجد رسميًّا ،وهذه هي اإلضافة التي جاء بها «اإلصالح» ،وهي مرحلة أولى في إستراتيجية «تأميم»
المساجد والمؤسسات الدينية.
من الناحية السوسيولوجية ،ما يثير االنتباه هو أن تدخّل الدولة في مؤسسة فقهاء «الشرط» أحدث
جملة من التح ّوالت على مستوى العالقة بين الفقيه و«اجماعة» ،وحتى جمعيات المسجد( ،((4جعل
منها «الع ًبا دين ًّيا» في فريق المخزن الذي يوفر لها الغذاء وبعض شروط االستقاللية .وقد ع َّبر عن
ذلك الفقيه «ح .م ».بقوله« :لقد تغيرت عالقتي كثي ًرا بأهل القرية بعدما بدأت الوزارة تق ِّدم لنا إعانات
شهرية؛ فلم يعودوا يق ِّدمون لي الوجبات الغذائية اليومية؛ فقد نهجوا اآلن سياسة ‘القضيع’( ،((4كما أن
الناس لم يعودوا يق ِّدمون اإلحسان( ،((4كما أن قيمة ‘اإلحضار’( ((4تم تقليصها»( .((5عالوة على ذلك،
وخصوصا أولئك الذين كانوا يتط ّوعون برفع األذان ،أصبحوا اآلن ينافسون الفقيه بعدما
فإن أهل القرية،
ً
أصبحوا يتقاضون منحة شهرية مقابل األذان .وهكذا نشأ صراع خفي بين الفقيه الذي كان يرغب في
أن يجمع بين مهمتَي األذان واإلمامة حتى يتقاضى رات َبين من الدولة ،والمؤذن الذي غال ًبا ما ينتمي إلى
وسط اجتماعي فقير .كما برز صراع بين الفقيه الدخيل على القرية والمؤذن الذي هو عادة أحد أفراد
«اجماعة» ،فأدى في عديد المناطق إلى ترحيل الفقيه.
لم يكن جميع فقهاء الشرط سعداء بهذه التغييرات؛ فبعضهم ليس راض ًيا عن إقحامه في خضم هذا
الصراع بهذه الطريقة .ويرى كثير من الذين قابلناهم أن أهل القرية أصبحوا ينظرون إليهم على أنهم
موظفون .في أحد المواسم الدينية بمنطقة تيزنيت ،وهو موسم يقام كل سنة بإحدى الزوايا ،ويجتمع
( ((4أبو اللوز ،ص .123

(ُ ((4ي َ
ُسيرها الجمعيات الحديثة ،لكن هذا ال يعني زوال دور «اجماعة» التقليدية.
ذكر أن أغلب مساجد القرى اليوم ت ِّ

( ((4دخلت الجمعيات الحديثة القرى ،ويمثلها جيل جديد من أبناء القرى (أبناء «اجماعة» التقليدية) ،وعلى الرغم من كونها هي
التي تتعاقد اآلن مع الفقيه في مجموعة من المناطق ،وتتكلف ببعض المهمات التي كانت تضطلع بها «اجماعة» التقليدية من قبل،
فإن «اجماعة» التقليدية ما زالت حاضرة ،ويتم االستناد إليها في بعض المهمات ،وهكذا تتكامل هاتان المؤسستان في تدبير أمور
القرية.
ِّ
(« ((4القضيع» أو «القطيع» هو مصطلح محلي يعني أن المشارطة مع الفقيه ال تتضمن تقديم الوجبات الغذائية اليومية له.
تطوعا ،كالصدقة أو الزكاة أو ما إلى ذلك.
(« ((4اإلحسان» هو ما يقدِّ مه أهل القرية للفقيه
ً

سنويا ،ويضم
وغالبا ما يكون
( ((4يعني «اإلحضار» الراتب الذي يتقاضاه الفقيه بموجب عقد الشرط الذي يجمعه مع «اجماعة»،
ًّ
ً
ً
قسطا من المحصول الزراعي الذي يعيش به أهل القرية.
( ((5الفقيه «ح .م ،».مقابلة شخصية.
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فيه الفقهاء ،كنت مع ثلة من «فقهاء الشرط» نستدير على مائدة العشاء ،وكان هؤالء يتحدثون عن
أوضاعهم االجتماعية بعد دخول اإلصالح ،وعن عالقتهم بأهل القرية ،فإذا بأحد الحاضرين يخاطب
قائل« :الحمد لله ،فرحنا لكم كثي ًرا ،لقد أكرمكم المخزن» .وبعدما انتهى الرجل من
فقي ًها بجانبي ً
قائل« :أرأيت كيف ينظرون إلينا بعد هذا المس َّمى بـ ‘اإلصالح’؟!»
كالمه ،همس الفقيه في أذني ً
ثم تابع كالمه« :الفقيه اآلن ليس موظفًا تاب ًعا للدولة ،وال إما ًما تاب ًعا للجماعة ،وبالتالي ،يمكن في
حنين»( .((5ويقارن بعض الفقهاء بين حالتهم االجتماعية بعد
أي لحظة أن يغادر المسجد ب ُ
خفّي ُ
«اإلصالح» وحالتهم قبله ،ويفسرونها من منطلق مفهوم «البركة»؛ إذ يرون أن أموال وزارة األوقاف
ليست «حاللً » ،ومن ث ّم تغيب فيها «البركة»« :فلوس األوقاف صعبة ،ما فيهومش البركة ،ألنها أموال
الحبوس [األوقاف]»(.((5
تخصصها لهم الوزارة سيفًا ذا ح ّدين؛ فهي تساهم ،ولو
هكذا يرى «فقهاء الشرط» هذه اإلعانة التي
ّ
قليل ،في تحسين الوضع المادي للقيّمين الدينيّين ،لكنها «تُوهم» الناس بأنهم موظّفون وال يحتاجون
ً
إلى مساعداتهم .إنها محاولة ّ
الرمزي .لقد أجابني الفقيه
فك السحر عن الفقيه بتجريده من رأس ماله
ّ
قائل﴿ :ق ُْل ِفيهِما إث ٌم كَبِي ٌر و َمنا ِف ُع
«سي إبراهيم» بآية قرآنية ،وهو يضحك ساخ ًرا من منحة الدولةً ،
لل َّن ِ
اس وإث ْ ُم ُهما أكْ َب ُر ِم ْن نَ ْف ِعهِما َويَسألون ََك ماذا يُ ْن ِفقو َن قُلِ ال َعفْو﴾(( ((5البقرة .)219 :إن العفو في سياق
نص ديني متعا ٍل ،وإنما هو تعبير ضمني عن رفض الوضع
كالمه هذا ال يمكن فهمه من حيث هو ٌّ
الجديد.
يلزم فقي َه القرية في إطار هذا «اإلصالح» حضو ُر اللقاءات التكوينية التي تنظّمها الوزارة مرتين في كل
شهر (السبت األول والسبت األخير)؛ لتُناقَش مجموعة من المحاور ذات الصلة بموضوع «التديّن
المغربي» ،ويقع التركيز على الطقوس المغربية في كل تفاصيلها ،من دون القطيعة على نحو مطلق
مع األعراف التقليدية التي تنظم عمل الفقيه مع «اجماعة» .ويكفي أن نذكِّر بأن أغلب المهمات التي
يمارسها الفقيه ،وهي التي ذكرناها من قبل ،تم استهدافها؛ فقد تم التركيز على طريقة التديّن التي يتبعها
الفقهاء أنفسهم ،من قراءة الحزب جماعة ،والدعاء جه ًرا بعد كل صالة ،ورفع األذان بطريقة مغربية
خالية من كل تقليد للصيغ األجنبية( ،((5إضافة إلى تقنين سلوكيات الفقيه؛ إذ نجدها تحفظ األئمة
والخطباء وجميع المشتغلين في المهمات الدينية خالل مدة اشتغالهم ،من ممارسة أي نشاط سياسي
أو نقابي ،أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية ،في األماكن المخصصة إلقامة شعائر
الدين اإلسالمي(((5؛ وذلك للحد من استغاللهم سلطتَهم الروحية والدينية في نصرة طرف من األطراف،
( ((5الفقيه «ف .ل ،».مقابلة شخصية ،إقليم تيزنيت 2017/2/3 ،بموسم سيدي وكاك ،جماعة أكلو.
( ((5الفقيه «س .ح ،».مقابلة شخصية.

( ((5الفقيه «إ .ف ،».مقابلة شخصية ،أحد المساجد القروية في إقليم تيزنيت.2017/2/15 ،

التدين السائد في المجتمع المغربي ،سواء في شق العبادات أو في
( ((5تم التركيز في كتاب دليل اإلمام والخطيب والواعظ على ّ
شق مهمات الفقيه ومسؤولياته ،انظر :دليل اإلمام ،ص .176–164

( ((5انظر« :ظهير شريف رقم  1.14.104صادر في  20من رجب  20( 1435أيار /مايو  ،)2014في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين
وتحديد وضعياتهم» ،الجريدة الرسمية المغربية ،العدد  26( 6268حزيران /يونيو  ،)2014ص .5473
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أو جهة مع ّينة ،أو تيار سياسي مع ّين ،لكنها ،في الوقت نفسه ،تترك لهم حرية المشاركة السياسية في
نشاط األحزاب(.((5
أما الجديد الذي جاءت به الوزارة ،وهو الذي أثار انتباهنا ،فهو التركيز على بعض التوجيهات الخاصة
التي تستهدف منافسيها في الحقل الديني؛ لذلك نجد في المطويات التي ت ُق ّدم إلى القيّمين الدينيّين،
وكذا في كتاب دليل اإلمام والخطيب والواعظ ،مجموعة من العبارات التي تدل على أن الدولة تريد
التحكم في تسيير هذا الحقل ،بعي ًدا عن أي جهات أخرى.
خالل العقد األخير ،وحتى قبل ذلك ،اخترقت المجتمع القروي المغربي عامة ،والتيزنيتي
خاصة ،مجموعة من النماذج المع ّبرة عن تديّن جديد مخالف لتديّن «الفقيه المشارط» ،وهذا
ال يجد تعبيره على مستوى الخطاب فقط ،ولكن على مستوى اللباس والتعامل مع الجسد أيضً ا.
خصوصا أن هذه الفئة
وهذا التح ّول أزعج كثي ًرا بعض «فقهاء الشرط» على المستوى القروي(،((5
ً
المعارضة لإلسالم الشعبي اكتسبت خبرة في طريقة اإلقناع والتواصل عبر قراءتها كتيبات مشرقية،
ومتابعتها شيوخًا مع ّينين ،يبثّون برامجهم على قنوات فضائية معروفة ،مثل« :الرسالة» ،و«اقرأ»،
خصوصا حينما يطرح هؤالء عليهم أسئلتهم
و«المجد» .وفي مواجهتهم ،ارتبك «فقهاء الشرط»،
ً
«المحرجة» أمام الناس ،ويطلبون منهم استحضار أدلة شرعية على بعض الطقوس التي يمارسها
أهل القرية.
ولمساندة «فقهاء الشرط» القرويّين ،وللسيطرة على مجريات الصراع داخل هذا الحقل لفائدتها،
دليل توجيه ًّيا لكل أئمة المساجد وخطبائها وو ّعاظها؛ بغية تأهيلهم معرف ًّيا وأيديولوج ًّيا،
وضعت الدولة ً
ليدافعوا عن سياستها .وض ّمنت الدولة في هذا الدليل مجموعة من التعبيرات ،جميعها يشير إلى وجود
أطراف معينة تهدد إسالم الدولة .ويظهر ذلك جل ًّيا في الشق المرتبط بضوابط عمل الق ّيمين الدين ّيين من
التزامات صارمة موجهة إليهم ،منها ما يتعلق بتحديد أوقات فتح المساجد وإغالقها( ،((5حتى ال تكون
مجال لنشر اإلسالم المعارض ،ومنها ،كذلك ،ما يرتبط بمنع التج ّمعات والحشود خارج المسجد،
ً
فضل عن منع استعمال األشرطة السمعية والبصرية في الدروس والمحاضرات في المساجد خارج
ً
البرامج التي توافق عليها الوزارة.

خامسا :رهانات الصراع في الحقل الديني بتيزنيت
ً
في مقابلة مع أحد «فقهاء الشرط» بتيزنيت ،قال لي« :كنت يو ًما أد ّرس منظومة ابن عاشر ألطفال القرية،
ذهبت ألصلّي بالناس صالة الظهر .فلما
فد ّونت منها على السبورة كي يكتبها األطفال على الدفاتر ،ثم
ُ
( ((5عـبــد الــرزاق وورقـيــة« ،إمــارة المؤمنين واستراتيجية األمــن الــروحــي بــالـمـغــرب» ،دعــوة الـحــق ،الـعــدد ( 418تـمــوز /يوليو ،)2016
ص .29
( ((5أعراب« ،فقهاء الشرط» ،ص .105

( ((5تحدد مندوبيات الشؤون اإلسالمية مواعيد فتح المساجد وإغالقها خالل شهر رمضان بما يالئم إقامة شعائر الدين في مختلف
مناطق المغرب ،انظر :دليل اإلمام ،ص .172
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عدتُ  ،وجدت السبورة ممسوحةً ،فاستفسرت األمر ،فأخبرني األطفال بأن السيد ‘إ’ ،وهو شخص من
القرية ذو توجه سلفي ،هو من مسحها»(.((5
تع ّبر هذه الواقعة عن التجاذبات داخل الحقل الديني المغربي .لكن ،حينما نطرح هنا موضوع تدخّل
الدولة المباشر في مؤسسة «فقهاء الشرط» ،فنحن ال نقصد أن الدولة كانت غائبة عن هذا الحقل ،بل
القصد هو أن الترتيب المادي والرمزي لهذا الحقل كان يستجيب ألهداف المخزن المغربي .أما الجديد
الحقل ذاته في القرى المغربية،
َ
فهو أن ميزان القوى في هذا الحقل أصبح مه ّد ًدا بدخول فاعلين جدد
وهم يختلفون عن «أئمة الشرط» ،وعن ممثلي الطرق والزوايا الصوفية التي يعتمدها المخزن في كسب
الشرعية وتثبيت السلطة الرمزية ألمير المؤمنين .لذلك ،استهدف تدخّل الدولة مؤسسة «فقهاء الشرط»،
بوصفها الحلقة األساسية التي تربط أيديولوجيًّا بين «اجماعة» وما تمثله محليًّا (األعيان ورؤساء
العائالت) والمخزن ،وهي الحلقة نفسها التي يستهدفها نظريًّا الفاعلون االجتماعيون الجدد في الحقل
الديني.
الفاعلون في الحقل الديني بالمغرب (إقليم تيزنيت)

المصدر :من إعداد الباحث.

كنا قد وصفنا العالقة التفاعلية التي ربطت ما بين «فقيه الشرط» و«اجماعة» التقليدية المك ّونة من
وجهاء القرية وكبار القوم .وقد أربكت الدول ُة هذه العالقة ،بسياستها اإلصالحية ،وتدخّلت بوصفها
طرفًا ثالثًا يراقب عن كثب سلطة القرار في المؤسسات المحلية التقليدية ،وهذا ما مكّنها من
إدخال تغييرات في المضمون السياسي واأليديولوجي لهذه العالقة ،تخدم مصلحتها في التص ّدي
( ((5الفقيه «س .ع ،».مقابلة شخصية.
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للخصوم؛ فعلى الرغم من أن برنامج «اإلصالح» ال يقول صراحة إن الدولة تريد أن تنتزع دور تعيين
الفقيه في القرية من «اجماعة» التقليدية ،إذ إنها ت ُواصل في الواقع تشجيع الق ّيمين الدين ّيين على

الحفاظ على تقاليد الشرط مع «اجماعة» ،فإن إستراتيجيتها الشاملة تؤ ّدي ،في نظرنا ،إلى تحقيق

هذا الهدف.

ماذا تتوقع الدولة ،إذًا ،من مشروعها اإلصالحي؟ سنحاول فيما يلي قراءة رهانات هذه السياسة ،انطالقًا
من تت ّبع خطابها في مجموعة من المطويات التي تُوزّع على أئمة المساجد ،بهدف تقريب المرامي

الكبرى للدولة وتنزيلها على المستوى المحلي(.((6

جهة إلى أئمة المساجد
تحليل أهم الموضوعات الواردة في المطويات الوزارية المو ّ
البطاقات
(المحاور)

(((6

()61

السنوات

البطاقة األولى

البطاقة الثانية

البطاقة الثالثة

البطاقة الرابعة

من  - 2009/7/11اإلمام في عالقته  -اإلمام مؤهل
 األمة مسؤولة األمة مسؤولةإلى  2009/12/19بجماعة المسجد .لحماية «اجماعة» .عن حماية اإلمام .عن رفد اإلمام.
 العقيدة األشعرية - .هيئة اإلمام عناية المغاربة  -فضل اإلمامة المذهبوالخطيب.
بالقرآن.
ومنزلة اإلمام.
المالكي.
 الخروج من تعليم أحكامالس ّني الصالة بتسليمة
الدين في حدود
ّ
التصوف ّ
على طريقة الجنيد .واحدة.
الوظيفة الموكولة
إلى اإلمام.
 إمارة المؤمنين.من 2010/1/2
إلى  - 2010/12/25الوحدة الترابية
والسيادة الوطنية.
 المذهبالمالكي.
 مبادئ عامة فيالتصوف.
ُّ

 إمامة الصالة في  -علوم القرآناإلسالم.
الكريم.
 اإلمام وفقه تغيير  -شرح بعضالمنكر.
السور القرآنية.
 اإلمام ومظاهرالتشدد.
ُّ

 شرف وظيفةاإلمام.
 اإلمام والنفعالعام.
 اإلمام ورعايةأعراف الجماعة.
يتبع

( ((6حاولت أن أنتقي أهم الموضوعات المتكررة التي تناقشها نحو  167مطوية ،تم توزيعها على األئمة في الفترة .2017–2009
وقد َّ
علي العثور على بعضها .وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المطويات تحاول فقط إتمام موضوعات سابقتها.
تعذر َّ
الدينيين.
القيمين
ِّ
( ((6تعني «البطاقة» هنا المحاور التي توجهها الوزارة إلى ِّ
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تابع

من 2011/1/8
 الحكم العقلي  -الزكاة.إلى  2011/12/17وأقسامه في العقيدة  -الصوم.
األشعرية.
 ّموطأ اإلمام
مالك.
التصوف.
 أركانُّ
 -لوازم المريد.

 الخشوع فيتالوة القرآن
الكريم.
 -ترجمة القرآن.

 حاجة الجماعةإلى الفضيلة.
 اإلماموالخالف.
 اإلمام والثباتعلى المبدأ.

 العقيدة األشعرية - .هيئة اإلمام.من 2012/1/7
إلى  - 2012/12/15اإلمام والثوابت  -الوضوء.
(التالزم بين الدين
واإلمارة).
 الوحدة الترابية. المذهب المالكي.الس ِّني.
 التصوف ُّ -حب الوطن.

 فضل القرآنوح َملته.
َ
 تفسير بعضالسور.

 الوظائفاالجتماعية
لإلمام.
 عالقة اإلمامبالجماعة.
 -الحديث.

 الغُ سل.التصوف.
من 2013/1/5
ُّ
التيمم.
إلى  - 2013/12/21طاعة أولي األمرُّ - .
 -علماء المغرب - .الصالة.

 تفسير بعضالسور.

 مصطلحالحديث.

 حضور علماءمن 2014/1/4
إلى  2014/12/20المغرب في مجرى
تاريخ المذهب.
 -المذهب المالكي.

 -الصالة.

 تفسير بعضالسور.

 -الحديث.

 اإلمام والثوابتمن 2015/1/3
إلى ( 2015/12/19أوليات االهتمام
ّ
الموطأ).
بـ
 -المذهب المالكي.

 الفقه ونصوص  -تفسير بعضالسور.
الحديث.
 -الصالة.

 تفسير بعضاألحاديث.

 من أ َّلفوا حديث  -النوافل.من 2016/1/2
ّ
الموطأ وأسانيده - .صالة الجمعة.
إلى 2016/12/17
ّ
الموطأ.
شراح
ّ -

 تفسير بعضالسور.

 أنواعاألحاديث.
 -تقويم ودعم.

 -المذهب المالكي - .أحكام اإلمامة.

 تفسير بعضالسور.

 تفسير بعضاألحاديث.

من 2017/1/7
إلى 2017/3/18

المصدر :من إعداد الباحث.
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بتحليل هذه المطويّات ،نستطيع تحديد آليات التوجيه األيديولوجي التي توظّفها الدولة في عالقتها
بالفقيه؛ فهذه المطويات تعبّر بدقّة عن رهانات الدولة ،محليًّا ووطنيًّا.
الس ّني ،وأحكام اإلمام،
تؤكد هذه المطويات المذهب المالكي ،والعقيدة واألشعرية ،والتص ّوف ّ
والقراءة المغربية للقرآن ،ومساهمات علماء المغرب في هذا المجال .ولعل كل هذه المضامين تشكّل
دعائم لما تسميه المنشورات إسال ًما وسط ًّيا ومعتدلً  .لكن الوثائق تركّز أيضً ا ،في جزء كبير منها ،على
فاعل في الوسط المحلّي الذي
ً
قضايا تتعلق بالوظائف التي يجب أن يضطلع بها اإلمام ،باعتباره
يتموقع داخله.
خصصت له الدولة عد ًدا
ويمكن أن نلحظ أن اإلمام ،من حيث هو ق ّيم على الشأن الديني محل ًّيا ،قد ّ
من المطويات ،بهدف تكوينه وتأطيره ليشغل الوظيفة الموكولة إليه (شرف وظيفته ،رعايته ألعراف
الجماعة ،ثباته على المبدأ ،تدبيره للخالف ،أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر  ...إلخ) .وقد تم تأكيد
هذا بوضوح في سنة  ،2011بالتزامن مع الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب ،شأنه شأن باقي دول
المنطقة العربية .ومن المهم أن نشير في هذا الباب إلى أن الق ّيمين الدين ّيين عمو ًما قد اغتنموا هذه
الظرفية الخاصة ج ًّدا من تاريخ المغرب المعاصر ،ليع ّبروا عن مطالبهم ،رافعين شعارات تهدف إلى
تحسين أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية ،على الرغم من أن المخزن يمنعهم قانون ًّيا من ممارسة أي
نشاط سياسي أو نقابي أو المساهمة فيه .وهذا وجه آخر من وجوه الصراع والتموقع داخل هذا الحقل،
بحسب الموارد ،واألهداف ،والسياق.
وقد استمرت إستراتيجية التوجيه والتأطير التي يتبناها المخزن بجالء تجاه «فقهاء الشرط» ،آخذة في
االعتبار المستجدات االجتماعية والسياسية؛ فتم التركيز بالتدريج على «حب الوطن» ،والحفاظ على
حت فيما بعد في اتجاه التذكير بمساهمات علماء المغرب في
الوحدة الترابية في سنة  ،2012كما ن َ
وخصوصا شروحات موطّأ اإلمام مالك.
المجال الديني،
ً
وعمو ًما ،فإن ما يمكن االحتفاظ به من تحليلنا لهذه المطويات خالل الفترة  2017–2009هو أنها
ظلّت تُذكّر بعقيدة التديّن ومذهبه وطريقته ،يرى المخزن أنها من «ثوابت» المجتمع المغربي المسلم،
ويعمل على تثبيتها في مواجهة كل تشكيك فيها ،وهي ثوابت تُماثِل ،كما يرى محمد الطوزي ،الثوابت
التي يحملها شعار «الله ،الوطن ،الملك» الذي ظهر غداة االستقالل لتحديد هوية الدولة – األ ّمة
المغربية(.((6

خاتمة
ال شك في أن المسألة الدينية في المغرب مسألة معقدة ،ال يمكن فهمها بمعزل عن النسق السياسي
للسلطة .وأغلب الدراسات القيّمة التي تناولت هذا الحقل في السياق المغربي ركّزت على بنيته
( ((6محمد الطوزي« ،من العلماء المتمردين إلى بيروقراطية اإليمان :حلقات مسلسل معلن إلعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب»،
ترجمة سليم حميمنات ،مجلة رباط الكتب اإللكترونية ،2015/10/30 ،شوهد في  ،2018/3/5فيhttps://goo.gl/U9en6K :
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التقليدية في ارتباطها بالسلطة المركزية .وهكذا تبدو الظاهرة متجذّرة في ثقافة المخزن المغربي؛ إذ
إنه ال يستطيع أن يحكم من دون الرجوع إلى هذا المك ّون التقليدي الذي يمنح سلطته وهيمنته شرعي ًة
على كل المستويات االجتماعية .وعلى الرغم من أن إستراتيجيته «اإلصالحية» في هذا المجال تراهن
وخصوصا مؤسسة «فقهاء الشرط» ،فإنها ال تحيد عما ذهب
على تحديث مختلف المؤسسات الدينية،
ً
إليه محمد الطوزي ،من أن المخزن يلجأ ،كما هو معتاد ،إلى التقليدي ،وإلى ما هو حديث في الوقت
نفسه ،من دون أن يع ّول كثي ًرا على ما هو حديث ،ما دام يشكك في شرعيته(.((6
لقد ب ّين البحث أننا يمكن أن نفهم جان ًبا مه ًما من إستراتيجيات هيمنة المخزن على الحقل الديني
المغربي بدراسة التح ّوالت االجتماعية التي طالت شريحة «فقهاء الشرط» وعالقتها بالشرعية السياسية.
ومن هنا ،يبدو لنا أن الدولة لم تستهدف اإلسالم البسيط الذي يمارسه عوا ّم الناس ،كما لم تستهدف
أساسا ،اإلسالم السياسي الذي يسعى لتقويض إسالم الفقيه المشارط
اإلسالم الطّ ُرقي ،وإنما استهدفت،
ً
(إسالم الدولة) باعتباره ،كما يرى أصحابه ،يخرج عن نسق التدين المعياري الصحيح.
تخصصه من دعم لوجستي قوي
ربما اعتقدت الدولة أنها تتص ّدى لهذه التيارات المعارِضة عبر ما
ّ
لهذا المشروع ،لكن ال يبدو أنها نجحت في السيطرة على بعض شروط والء «الفقيه المشارط» لها؛
فما زالت «اجماعة» هي من «يشارط» «فقهاء الشرط» ،رغم أن االصالح يراهن محل ًيا على انتزاع مهمة
ٍ
واستهداف
تعيين الفقيه بالتدريج من «اجماعة» التقليدية ،نظ ًرا إلى كون «اجماعة» نفسها موضوع تغيّر
من التيارات المعارضة إلسالم الدولة المغربية .والنتيجة أن «فقيه الشرط» أصبح الفاعل الغامض في
الحقل الديني المحلي ،من خالل تف ّننه في مراوغة استفسارات الناس وأسئلتهم المحرجة .إنه بمنزلة
العب التوازن على الحبل؛ فهو يتب ّنى إسال ًما وسط ًّيا ،ليس بين المذاهب الفقهية فحسب ،وإنما بين
معارضيه والدولة ،فيولَد بذلك معنى محلِّي لإلسالم الوسطي والمعتدل .قال لي أحد هؤالء «الفقهاء»
إنه وجد الحل التالي في هذه المعادلة« :يصلي بالقبض عندما يحضر أصحاب اللحى في األعياد
والمناسبات الكبرى ،ويكتفي بالسدل في األيام العادية األخرى عندما يحضر العوام الذين يصلون
بالسدل».
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:الالجئات السوريات في تونس
تجربة الهجرة القسرية وصعوبة االستقرار
Syrian Women Migrants in Tunisia:
The Experience of Forced Migration
and the Difficulty of Settling Down
 على حالة الالمرئية التي، اعتما ًدا على مقاربة سوسيولوجية جندرية، تركز هذه الدراسة:ملخص
تعيشها السوريات بسبب هيمنة منظومة ثقافية ذكورية مشتركة ومهيمنة في المجتمعين الوافد
 وقد بينت الدراسة أن حالة. زادت من حدتها وطأة األصول االجتماعية لالجئين،والمضيف
الالمرئية التي تعيشها الالجئات السوريات تقابلها دينامية تدفع إلى النقيض على مستوى العالقة
 ففي حين ظلت سوق العمل التونسية شبه مغلقة أمام.بين الزوج والزوجة في اإلطار العائلي
 َّأهلت بعض المهارات الحرفية الخاصة الالجئات،الرجال الالجئين ألسباب قانونية واقتصادية
 وساعدتهن قدراتهن على التدبير والتكيف مع،السوريات للعمل بالقطاعات غير المهيكلة
. مقابل هشاشة موقع الرجل، وعلى اكتساب موقع أفضل،الوضعيات القصوى
. التغير واالستمرارية، النوع االجتماعي، الالمرئية، اللجوء، الهجرة القسرية:كلمات مفتاحية

Abstract: Based on a gender approach in sociology, this study focuses on the
state of invisibility experienced by Syrian women due to the hegemonic male
cultural system common to both the host and sending societies, which is further
exacerbated by the social status of the asylum seekers. The current study shows
that the state of invisibility experienced by Syrian women is set off against an
opposite dynamic witnessed in their marital relationships and their role in the
family. While the Tunisian labor market has been quasi-closed to male Syrian
asylum seekers for legal and economic reasons, the craft skills of their female
counterparts have enabled them to work in the informal sector. Equally, their
abilities to manage and adapt to extreme situations have helped them gain a
better position compared to the precarious status of their male counterparts.
Keywords: Forced Migration, Asylum, Invisibility, Gender, Continuity and
Change.
.* أستاذة مساعدة في علم االجتماع واألنثروبولوجيا بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس – جامعة تونس المنار

Assistant Professor in Sociology and Anthropology at the Higher Institute for Humanities, University of Tunis, al-Manar.
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مقدمة
في إثر الصراع المسلح في سورية الذي اندلع منذ سنة  ،2012مثّلت الهجرة القسرية محور
اهتمام السياسيين والرأي العام واإلعالم والمحللين على حد سواء .إال أن هذا االهتمام لم
يمثل منطلقًا إلعادة النظر في ترسانة األدوات واألطر النظرية للتفكير في الهجرة بقدر ما ع ّبر عن تهافت
في مواكبة تدفق المهاجرين والطابع االستعجالي الذي اكتسته األحداث المنبثقة من هذا النوع من
واستيعاب لمالبسات الوضعيات الجديدة
ٍ
الظواهر .بين التروي الذي يقتضيه التفكير من أجل فهمٍ
أي معالجة
للهجرة وتداعياتها ،وبين ضرورة التحرك التي تمليها الخاصية االستعجالية ،مسافة جعلت ّ
للموضوع تواجه عقبات مولدة لالرتباك.
تتجلى أولى مظاهر االرتباك على مستوى المفاهيم والمصطلحات المعتمدة .فعلى سبيل المثال،
لئن تداولت محطات إعالمية تونسية وأجنبية مصطلح المهاجرين غير الشرعيين في الحديث عن
تعديل منذ نشْ ر صورة الطفل السوري
ً
السوريين الوافدين إلى دول أوروبية ،فإن الخطاب ذاته شهد
إيالن وجثته الملقاة على شاطئ اليونان ،فكان الحدث إحدى اللحظات الفارقة في الخطاب اإلعالمي
جح كلمة «الالجئين» للتعبير عن كل الفارين من النزاع
التونسي واألجنبي .لقد أصبح هذا الخطاب ير ّ
المسلح في سورية .وهو ما ال يتوافق مع مفهوم اللجوء وفق اتفاقية جنيف والمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،إذ يقترن اإلقرار بصفة اللجوء بالموافقة الرسمية التي تمنحها المفوضية
لطالب اللجوء نفسه .غير أن االرتباك المفهومي لم يكن حك ًرا على الخطاب اإلعالمي ،وإنما شمل
الخطاب السياسي والمجتمعي واألكاديمي(((.
إزاء واقع هجرة متأزم وطرق تناول متضاربة ومضطربة ،سنعمل على التدقيق في مضامين التجارب
اإلنسانية الكامنة خلف التسميات المغرقة في التعميم ،مركّزين على مسألة العالقات والتفاعالت
التي تثيرها الهجرة؛ وفق مفهومها السوسيولوجي بين المهاجرين والمجتمع «المستقبل» .هكذا يصبح
المهاجر أو الالجئ وسيلة تحليل اجتماعي تمكّن من فهم الخاصيات االجتماعية والثقافية والسياسية
لبلد االنتماء والبلد المضيف .وستكشف هذه المقاربة عن مدى قدرة المجتمعات المستقبلة على أن
رجال ونسا ًء في بوتقة
ً
جرين
تكون مجتمعات حاوية ومد ِمجة  ،Inclusiveوعن إمكانية وقوع المه ّ
اإلقصاء و«الالمرئية» ،مع االنتباه للتفاوت واالختالف الذي يميز وضعيات الجنسين.

النساء والهجرة القسرية من منظور النوع االجتماعي
ال يحيل مفهوم النوع االجتماعي في ذهننا على متغير يضاف إلى مختلف المتغيرات المستخدمة
أساسا وضعية إدراكية تنطلق من الوعي بأن التمايز
في الدراسات حول الهجرة بأنواعها ،بل إنه يعني
ً
االجتماعي بين الجنسين على أساس الفوارق البيولوجية هو نتاج إلنشاءات اجتماعية تحدد تعريفات
النساء والرجال ومميزاتهم ،انطالقًا من تمثالت المجتمع لألنثوي والذكوري التي تؤسس للهيمنة
(1) Andrea Rea & Maryse Tripier, Sociologie de l’immigration (Paris: La Découverte, 2003).
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الذكورية((( .توضح فرانسواز هيريتيه((( ،في هذا الشأن ،أن كل المجتمعات تخلق فروقًا اجتماعية بين
الجنسين على أساس الفروق الفسيولوجية ،ولكنها تخلق في الوقت ذاته آليات لطمس هذا التمايز حتى
تبدو الفروق «طبيعية»((( .إذًا ،يصبح «اإلقصاء األنطولوجي»((( للنساء ،والذي يفتح الطريق إلقصائهن
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إذا ما تراكمت لديهن عوامل أو عناصر هشاشة ،إقصا ًء مستعصيًا بسبب
المرئيته ،وعدم اإلقرار المجتمعي به.
على هذا األساس ،برزت النساء في الدراسات العلمية لظاهرة الهجرة في مرحلة أولى منذ السبعينيات وإلى
بداية الثمانينيات للقطع مع إقصائهن من البحوث حول هذه الظاهرة .ولكن أغلب هذه الدراسات اكتفت
بإضافة العنصر النسائي تما ًما كمتغير الجنس((( ،أو ركزت على الوصف اإلثنوغرافي للنساء في سياقات
متنوعة((( .وفي مرحلة ثانية ،من الثمانينيات إلى بداية التسعينيات ،أصبح النوع االجتماعي متغي ًرا أساسيًا
لفهم مختلف الممارسات االجتماعية التي تشكل المسارات الهجرية وتتشكل وفقها في آنٍ واحد(((.
وابتدا ًء من التسعينيات ،تم ضم المقاربة داخل ثالوث العرق والنوع والطبقة ،مع التركيز على تقسيم العمل
بحسب الجنس وتأثيره في طلب اليد العاملة والهجرة .وفي مرحلة ثالثة تندرج في إطارها البحوث الراهنة،
يعتبر النوع االجتماعي حجر األساس في دراسة الهجرة بأنواعها ،إذ وقع إدماج النوع االجتماعي في
الممارسات اليومية وفي الهياكل السياسية واالقتصادية؛ في إطار دراسة للسياق الشمولي للهجرة((( .ولم
تسجل المراحل الثالث للربط بين الهجرة والنوع االجتماعي انشطا ًرا في االهتمامات بين سياقات بحثية
مختلفة ،فلم تكن حك ًرا على دول أو أقاليم بعينها .ولكن فيما يتعلق بالمغرب العربي وبتونس على وجه
التحديد ،توجد ثغرات تفصل بينها وبين أدبيات الهجرة والنوع االجتماعي على المستوى العالمي.

اعتبارات منهجية
في التقليد الكمي للبحث يكون هاجس الدارس لمثل موضوعنا هو عدد الالجئين وتوزيعهم وخصائصهم،
ثم الربط بين تلك الخصائص عبر فرضيات تهيمن عليها المقوالت السببية ،وهذا يعطي في كثير من
(2) Pierre Bourdieu, «La domination masculine,» Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 84, no. 1 (1990), pp. 2-31.

((( ه ــي أول مــن ق ـ َّـدم فــي األنـثــروبــولــوجـيــا تـحـلـيـ ًـا ألصــل الـتـفــرقــة بـيــن الـجـنـسـيــن ال ـبــارزة مــن خــال دراس ــات الـقــرابــة ،والـتــي الحظها
األنثروبولوجيون من أمثال كلود ليفي ستروس الذي ّبين أن الرجال هم الذين يتبادلون النساء فيما بينهم للزواج ،ولكنه لم يتفطن إلى
يمتلكوهن .من هنا ،استخلصت هيريتيه أن التمايز
أن نظام التبادل نفسه يفترض ،في البداية ،أن تكون للرجال سلطة على النساء وأن
ّ
بين الجنسين يرافقه ترتيب تفاضلي ،وأنّ هذا الترتيب هو ما يميز التفكير في االختالف بين الجنسين.
(4) Françoise Héritier, Masculin/ Féminin: La pensée de La différence (Paris: Odile Jacob, 1996).

(5) Jeanne Bissiliat, «Pauvreté, exclusion et citoyenneté,» in: Jeanne Bissiliat, Femmes du Sud, chefs de famille (Paris:
Karthala, 1996), p. 373.
(6) Mirjana Morokvasic, «Birds of passage are also women...,» The International Migration Review, vol. 18, no. 4
(1984), pp. 886-907.
(7) Pierette Hondagneu-Sotelo, «Overcoming Patriarcal Constraints: The Reconstruction of Gender Relations among
Mexican Immigrant Women and Men,» Gender and Society, vol. 6, no. 3 (1992), pp. 393-415.
(8) Silvia Pedraza, «Women and Migration: The Social Consequence of Gender,» Annual Review of Sociology, vol. 17,
no. 1 (1991), pp. 303-325.
(9) Hondagneu-Sotelo.
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األحيان نتائج ذات فائدة كبيرة؛ خاص ًة في بعدها التعميمي .لكن المقاربة تبقى دائ ًما ،بالنسبة إلى الالجئ،
تجربة الحياة التي يتمثل من خاللها معاني األفعال ودالالت القيم .لذا يقتضي األمر ،انطالقًا من المقاربة
التي اخترناها ،التعمق في فهم مجموعة متنوعة من الحاالت باستعمال منهجية بحث مكثف تتفادى
الخلط الذي قد تفرزه األرقام بين الفئات المختلفة من المهاجرين في تمثلها لتجربتها.
هناك صعوبة منهجية ثانية ذات عالقة باألولى ،ناتجة من التردد اللغوي في التعبير عن وضعيات
متجانسة ومختلفة في آنٍ واحد ،وكذلك من التداخل التصنيفي للظاهرة بين الخطاب اإلعالمي
والسياسي والمجتمعي ،ما يفرض على الباحث في كل مرة أن يحدد السياق الذي يندرج فيه طرحه
والفئة المقصودة بعينها .ينبغي التمييز ،إذًا ،بين المهاجرين والالجئين الحاصلين على شهادة لجوء من
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وطالبي اللجوء والمرفوضين.
«شكل غير اعتيادي من ردة الفعل في الحاالت
ً
بحسب بارجيه ولوكمان( ،((1يمثل االنتقال إلى المهجر
القصوى» ،وهو فعل «يفتح حقل الممكن» أمام أفراد مهددين في بقائهم وسالمتهم وأمنهم .وهكذا يشكل
خاصا من أشكال الهجرة ،يفرزه سياق يتصاعد فيه العنف على نحو يعسر معه إيجاد سبل
المنفى نو ًعا
ً
نجاة ،وتنعدم فيه الخيارات ،ما عدا الهجرة التي تغدو حتمية .فإذا كان الالجئ هو الشخص الذي يثبت أنه
ضحية لالنتهاكات بالفعل أو بالقوة ،ما يجعله يحظى بالحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف ،فإن
التلقي المجتمعي لكلمة «الالجئ» يجعلها قابلة للتعميم على كل الفارين من الحرب كما هو الشأن في
الحالة السورية .ومن ثم يكتسب اللجوء ،في هذا السياق ،حمولة اجتماعية تتجاوز التعريفات الرسمية،
فيعتبر في الخطاب المجتمعي كل السوريين والسوريات الموجودين في تونس الجئين.
ومن ناحية أخرى ،تسيطر على موضوع الهجرة «المؤنثة» ،في مثل الحالة التي ندرسها ،ذهنية ثقافية
مولدة لحالة من الوجود غاية في اإلثارة ،وهي المرئية الظاهرة( .((1وتتجسد هذه الالمرئية في صعوبة
الوصول إلى الالجئات ،ومقابلتهن على نحو فردي معزول ،أو حتى في إطار المشاهدة البؤرية.
والالمرئية( ((1هنا هي إنتاج اجتماعي يتضافر في إنتاجه مجتمع الالجئين ومجتمع االستقبال .فمن
ناحية يعمل الرجال في مجتمع الالجئين على احتكار الظهور والكالم ،وهم بذلك في تما ٍه مع الثقافة
العامة للمجتمع المستقبل .ومن ناحية أخرى ،فإ ّن أغلب النساء الالتي يعملن غير مسجالت على نحو
رسمي ومعلوم من طرف المشغلين ،كما أن العمل في المنزل عن بعد يجعلهن غير مرئيات تما ًما.
(10) Peter Berger & Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge
(New York: Penguin Books, 1966).
(11) Mirjana Morokvasic, «L’invisibilité continue,» Cahiers du Genre, vol. 51, no. 2 (2011), pp. 25-47.

بحضورهن داخــل الهجرةّ .أمــا
ـدديــا ،هــو تغييب النساء فــي الــدراســات العلمية للهجرة وتــأخــر االهتمام
ّ
( ((1الـمـقـصــود بالالمرئية ،عـ ًّ
الــامــرئـيــة ،نــوعـ ًـيــا ،فـهــي متعلقة بخصوصية بـعــض الـمـســارات الـهـجــريــة الـنـســائـيــة .وتـتـســم هــذه الــامــرئـيــة بـتـعــدد مـسـتــويــاتـهــا .فعلى غــرار
ـورا فــي ال ـف ـضــاءات الـعــامــة
الـمـسـتــوى الـبـحـثــي ،يـبــرز عـلــى مـسـتــوى الــواقــع ن ــوع مــن اإلق ـصــاء لـلـنـســاء يـنـتــج مــن ك ــون الــرجــال األك ـثــر ظ ـهـ ً
والمؤسسات والمنظمات وقطاع الشغل المهيكل بالنسبة إلى من لديهم شهادات إقامة .وفي هذا السياق ،يذكر مسؤول بالمفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنــه عندما نظمت المفوضية دورة لتوعية النساء السوريات بحقوقهن أتين برفقة أزواجهن
الذين كانوا ينتظرونهن في الـخــارج ،وأن النساء كـ َّـن على درجــة من االضـطــراب و«مـمـحــوات» ،وفــق تعبيره .فقد اضطرت المدربات
والمدربون إلى إقناع بعض األزواج حتى يسمحوا لزوجاتهم بالدخول والمشاركة في الدورة.
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لهذا السبب يتجه علم اجتماع الهجرة منذ سنوات إلى تسليط الضوء على الفئة األكثر تمي ًزا بالالمرئية(((1؛
أي النساء المهاجرات .وعلى الرغم من تعدد الدراسات في المجال ،وال سيما من بلدان المغرب العربي
نحو أوروبا( ،((1فإن قراءات موجة الهجرة الجماعية عادة ما تغفل خصوصية التجارب النسائية وتأثير
الظاهرة في العالقات واألدوار بين الجنسين وداخل األسرة المهاجرة .وتركز جل الدراسات على الهجرة
من الجنوب إلى الشمال ،وعلى فرصة التحرر وتنمية الذات ،والعبور إلى الحداثة واالندماج االجتماعي
التي تمثلها بحسب هذه الدراسات النساء الالتي يهاجرن بمفردهن ،بخالف النساء الالتي يهاجرن في
إطار تج ّمع عائلي ،وهو ما شكَّل موضوع نقد لما تشتمل عليه هذه الرؤية من مركزية إثنية .وفي األثناء ،لم
تعد الهجرة االقتصادية هي الموضوع الطاغي على االهتمامات البحثية؛ بسبب ظهور أنواع أخرى لم تكن
معروفة قَطّ ،كما هي الحال في بلدان مثل تونس ،خاص ًة بعد اللجوء الجماعي لمئات اآلالف من الليبيين
إثر فرارهم من بلدهم؛ بسبب الحرب التي استمرت أشه ًرا طويلة خالل سنة .((1(2011

جدة الموضوع في تونس
خالل الفترة األولى من اندالع الثورات العربية ،فوجئت الدولة والمجتمع في تونس بظاهرة هجرة
تخرج تما ًما عن الشعار «مواطنونا بالخارج» الذي ظل سنوات يُنمط مفهوم الهجرة وقضاياها .فقد
أصبحت تونس مقص ًدا لمهاجرين من نوع خاص؛ فهم لم يختاروا زمان هجرتهم أو وجهتها ،ولم
يمارسوها فرادى أو حتى في إطار عائلي ضيق وخاص ،بل على نحو جماعي وقسري .وقد ع ّبرت عن
ذلك مديرة التعاون الدولي في مجال الهجرة حينما الحظت أن الظاهرة برزت فجأة ،وأصبحت تحتل
أعلى قائمة أولويات الحكومة وأجهزتها ،من دون سابق إنذار .إ ّن جدة الموضوع في الحالة التونسية
ذات طابع مزدوج؛ ذلك أننا إذا ما أخذنا في االعتبار القطيعة التاريخية التي حدثت مع نوع آخر من
الهجرة القسرية ،ساد في التاريخ المغاربي واألوروبي واألميركي ،أيام تجارة العبيد التي احتلت فيها
النساء مكانة مهمة ،فإن ما يميز «هجرة اللجوء» ،إضافة إلى فجائيتها وكثافتها خالل حيز زمني ضيق،
خاصا.
هو بعدها األنثوي( .((1وهذا أعطى للظاهرة بع ًدا
ً
لذلك بدت لنا مقاربة الموضوع باعتماد مقاربة النوع االجتماعي ذات أرجحية نظرية ومنهجية قوية.
ومن المهم أن نالحظ ،في هذا السياق ،أن الظاهرة موضوع البحث جديدة أيضً ا بالنسبة إلى المهاجرين
ورجال ،ولكن من باب مختلف .فقد توشحت فكرة اللجوء إلى أوروبا،
ً
الالجئين في حد ذاتهم ،نسا ًء
الحديثة والغنية ،باألمل في «التحرر» من الفقر ومن ثقافة ذكورية في غير صالح النساء ،غير أ ّن هذا
(13) Mirjana Morokvasic, «Femmes et genre dans l’étude des migrations: un regard rétrospectif,» Les Cahiers du
CEDREF, vol. 1, no. 16 (2008).
»(14) Camille Schmoll, «Pratiques spatiales transnationales et stratégies de mobilités des commerçantes tunisiennes,
Revue européenne des migrations internationales, vol. 21, no. 1 (2005).
»(15) Hassan Boubakri, «Les migrations en Tunisie après la révolution, gestion de l’asile et enjeux internationaux,
Confluences Méditerranée, no. 87 (2013).
(16) Eleonore Kofman, «The invisibility of skilled female migrants and gender relations in studies of skilled migration
in Europe,» Population, Space and Place, vol. 6, no. 1 (2000), pp. 45-59.
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التمثل للتجربة المنتظرة واجه في الحالة التونسية التي ندرسها (أي في بلد عربي مسلم يشترك مع
الوافدين تقريبًا في الثقافة نفسها) تحديًا وضع موضع سؤال تلك الفكرة .فالعثور على عمل يمكّن من
صعب ،واالستثمار في المستقبل قصد االستقرار
العيش بكرامة في مجتمع يعيش أزمة اقتصادية خانقة
ٌ
مرتبط بالتحدي األول ،وعمل النساء في حال بطالة الرجال ،لدى العديدين ،شيء معيب ثقاف ًيا.
جحت مقاربتنا الجندرية للظاهرة؛ مفادها أننا ال نستند في هذا الطرح
هناك أخي ًرا نقطة مهمة ر ّ
إلى الفكرة النظرية التي شرحناها فحسب ،بل إلى مالحظات إمبريقية لها طرافة خاصة .فقد بيّن
البحث الذي أجريناه بشأن الظاهرة أن حالة سوق العمل التونسية لم تكن تسمح قانون ًيا وال تشغيل ًيا
باستيعاب الرجال السوريين الراغبين في العمل ،وحتى مهاراتهم المهنية لم تسمح لهم بتخطي هذه
العقبة .وفي المقابل ،أعطت مهارات عملٍ من نوع خاص النساء فرص ًة لدخول هذه السوق؛ ما من
شأنه قلب موازين القوة بين الرجل والمرأة داخل كثير من العائالت ،مع طرح أسئلة جديدة على
كليهما.
إجرائيًا ،تخيّرنا دراسة الظاهرة من خالل تتبع المسارات الهجرية للنساء السوريات موضوع المشاهدة،
والهدف هو فهم أثر «التهجير» الذي خضعن له في تجربتهن الفردية والعالئقية والثقافية من المنظور
الجندري ،أي من منظور عالقتهن الثقافية والقيمية بالرجال المرافقين لهن ،وعالقتهن بمجتمع
االستقبال من المنظور نفسه .وسنعتمد في هذه الدراسة ،إضافة إلى نظرية النوع االجتماعي وعلم
اجتماع الهجرة ،على علم اجتماع الذاكرة الذي سيساعدنا على التوقف عند حلقة من مسار الهجرة
تتضمن ما عاشته المستجيبات قبيل مغادرة بلد االنتماء ،والذي يمثل «عامل دفع» بحسب النظرية ما
بعد الكالسيكية( ((1للهجرة ،والتي تفسرها على أنها ما يحدث نتيجة لعوامل دفع وعوامل جذب .وتتركز
مضامين الذاكرة الفردية والجماعية في سرديات النساء حول العنف الذي يبرز اختالف أنواعه تباي ًنا بين
النساء والرجال في سياق النزاعات المسلحة.
لقد عنيت عدة دراسات بتبيان دور الهجرة في تغيير عالقات النوع االجتماعي( .((1ولئن شدد باحثون
على الهجرة بوصفها فرصة للنساء لتحقيق استقالليتهن الذاتية( ،((1في حين رأى فيها آخرون عامل
استمرار لالتكافؤ بين الجنسين( ،((2فإن عد ًدا آخر من الدراسات ينزع إلى عدم الحديث عن عالقة
بين هجرة النساء والتمكين بمختلف أبعاده( ،((2ويعارض في اآلن ذاته اعتبار النساء ضحايا لحراكهن
(17) John Harris & Michael Todaro, «Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis,» The
American Economic Review, vol. 60, no. 1 (1970), pp. 126-142.
(18) Nasima Moujoud, «Effets de la migration sur les femmes et sur les rapports sociaux de sexe: Au-delà des visions
binaires,» Les cahiers du CEDREF, vol. 1, no. 16 (2008), pp. 57-79.
(19) Morokvasic, «Femmes et genre dans l’étude des migrations,» pp. 33-56.
(20) Eléonore Kofman, «Family-Related Migration: A Critical Review of European Studies,» Journal of Ethnic and
Migration Studies, vol. 2, no. 30 (2004), pp. 243-262.
(21) Nadia Chaabane, «Diversité des mouvements des femmes dans l’immigration,» Les Cahiers du CEDREF, vol. 1,
no. 16 (2008), pp 231-250.
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الجغرافي( .((2وفي المقابل ،أهملت البحوث خصوصية تجربة الهجرة القسرية الناتجة من الحروب
والنزاعات ،بوصف ذلك ردة فعل غير اعتيادية إزاء حالة قصوى وما تهيِّئه من سياق مالئم لتقبّل بعض
التغييرات في األدوار االجتماعية المرفوضة ثقاف ًيا.

عبر سبر االختالفات بين مسارات النساء والرجال ضمن تجربة هجرة قسرية مشتركة ،نسعى من خالل
هذه الورقة إلبراز مدى تأثير تجربة اللجوء في عالقات النوع االجتماعي .فهل يؤدي الحراك المجالي
للسوريات وعملهن إلى حراك اجتماعي؛ فيما يتعلق بتوزيع المواقع والوظائف واألدوار بين الجنسين؟
نفترض أن التحوالت على مستوى األدوار بين الجنسين من شأنها إحداث تغيرات عميقة وبعيدة المدى
على مستوى التمثالت االجتماعية لدى المجتمع الوافد؛ حول األنثوي والذكوري ،والتدرج به نحو
االعتراف االجتماعي باألدوار المركزية التي تضطلع بها نساء كثيرات في تجربة اللجوء ،والذي يساهم
في إخراجهن من الالمرئية .إال أن طبيعة األعمال التي تشتغل بها النساء لها تأثير كبير في دفع هذه
التحوالت أو عرقلتها.
للقيام بذلك وظفنا تقنية المقابلة نصف الموجهة ،والمقابلة البيوغرافية ،في إطار بحث كيفي بامتياز.
وتضم عينة البحث  20امرأة تراوح أعمارهن بين  16و 59سنة ،موزعات على جهتين من البلد التونسي؛
هما تونس الكبرى في الشمال ( 10نساء) ،حيث تتركز نسبة عالية من الالجئين ،وقفصة وهي من أهم
مدن الجنوب الغربي حيث استقرت أكبر نسبة من الالجئين ( 10نساء) .وقد ساعدتنا تقنية كرة الثلج
يخل ذلك من مواجهة عدة عقبات – وإخراجهن من المرئيتهن
المتدحرجة على الوصول إليهن – ولم ُ
ولو في لحظة البحث فقط .وتتكون العينة من عدد متسا ٍو بين النساء المتزوجات ( 10نساء) والنساء
الالتي جئن بمفردهن أو بمرافقة أ ّم أو ابنة أو فرد آخر ،إثر وفاة أزواجهن أو آبائهن ،أو اختفائهم (أربع
جيش النظام السوري)( .((2تتبعنا في عينة كرة
ُ
فتيات عازبات ،وأربع أرامل ،وامرأتان اختطف زوجيهما
الثلج شبكة عالقات المستجيبات إلجراء المقابالت؛ نظ ًرا إلى صعوبة الحصول على عناوين ُمح َّينة
(لكثرة تنقلهن وتغييرهن مكان اإلقامة) أو طرق لالتصال بهن .وبما أن مبحثنا ال يخص العالقة بين
الحالة المدنية للنساء وطريقة التعامل مع الواقع الذي تفرضه الهجرة القسرية في البلد المضيف ،فإننا
لم نعتمد على متغير الحالة المدنية أو الفئة العمرية ،فكانت العينة غير متجانسة؛ وفي ذلك محاكاة
لتنوع المجموعات الوافدة من سورية إلى تونس منذ سنة  ،2011والتي تدفقت على نحو كبير نسب ًيا
طوال سنة  ،2012ليتواصل لحاق بقية أفراد العائالت الكبرى واألقارب على مدى السنوات التالية(،((2
إضافة إلى أعداد صغيرة من الوافدين الجدد.
(22) Kofman, «The invisibility of skilled female migrants,» pp. 45-59.

نظرا إلى أن األبناء متحصلون على
( ((2أربع نساء في العينة هن زوجات أو أرامل لرجال تونسيين ،وقد فضلن تونس وجه ًة للهجرة؛ ً
الجنسية التونسية ،والحظنا أن قرار الهجرة كان أسهل في هذه الحالة ،مقارن ًة بالحاالت األخرى.

( ((2بـمـنــاسـبــة ســؤالـنــا عــن المستجدات بخصوص وفــود السوريين فــي الـفـتــرة األخـيــرة مــن سنة  2017وبــدايــة سنة  ،2018يــاحــظ أن
أغـلــب الـقــادمـيــن ال ـجــدد هــم مــن الـغـجــر ،وأن لـهــم صـعــوبــات كـبــرى فــي الـتـعــامــل ،أو ال ـت ـعــاون ،مــع الـســوريـيــن .وهــم يـمـثـلــون فـئــة ذات
خصوصية بالنسبة إلــى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،إذ تنتشر لديها ظاهرة تزويج الـقــاصــرات ،واالمتناع عن
تسجيل األطفال بالمدارس ،على غرار إشكاليات أخرى ال يشملها بحثنا وقد تمثل موضوع دراسة خاصة بها .مسؤول بوحدة الحماية
بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،مقابلة شخصية ،مقر المفوضية بتونس.2017/2/15 ،
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غشاء «األقلية» والتجليات الجديدة
لمسألة الهجرة في تونس
يمثل السوريون في تونس ،نسا ًء ورجالً  ،مجموعة مغمورة لدى العامة ،وحتى لدى بعض المؤسسات
والجمعيات .ويعزى ذلك إلى ضآلة عدد السوريين بتونس ،عمو ًما ،مقارن ًة بتضخم الحالة في دول
أخرى؛ مثل لبنان ،واألردن ،وتركيا ،حيث يلجأ الماليين من السوريين .ويثير وجود السوريين في
تونس تمثالت متناقضة في صفوف العامة ،إذ تتأرجح المواقف إزاء ذلك ،وفق نتائج البحث في
مرحلته االستطالعية ،بين القلق والتعاطف اإلنساني .أما القلق ،فهو يقوم خاصة على حجج أمنية تمتاز
بالخلط بين الهجرة القسرية وتصنيف سورية في الخطاب اإلعالمي على أنها إحدى «بؤر التوتر» التي
يلتحق بها تونسيون وتونسيات للمشاركة في النزاع ،وقد أثير جدل كبير حول عودتهم إلى تونس .وأما
التعاطف ،فهو ما من شأنه الدفع نحو التحرك االجتماعي والتضامن مع المهاجرين ،وقد لمسنا بعض
مظاهره ،خاصة في الجنوب التونسي.
إن غياب فكرة واضحة لدى العامة حول الوجود السوري في تونس ،وعدم القدرة على التمييز بين
ليسا حك ًرا على المستوى المجتمعي؛ إذ
ما يروج من إشاعات حوله وبين ما هو موجود بالفعلَ ،
إن الهجرة في حد ذاتها ،واللجوء بصفة خاصة ،من اإلشكاليات «الحارقة» الجديدة التي انبثقت
من التطورات الحاصلة في دول الجوار والمنطقة العربية في عقب الثورة التونسية .بالنسبة إلى
السلطات والجهات الرسمية ،ظلت الهجرة سنوات عديدة حبيسة نظرة اختزالية وأحادية تحصرها؛
خ وتأخر في مجال
فيما يتعلق بالمواطنين التونسيين في الخارج .وقد نتج من هذا التعاطي ترا ٍ
(((2
حقوق المهاجرين والالجئين الذين يقدر عددهم في بداية سنة  2018بـ  752الجئًا  ،معظمهم
قليل ،فإن اإلشكاليات التي يطرحها وجودهم وضرورة بدء التفكير في
سوريون .ولئن كان العدد ً
الظاهرة وفهمها على قدر كبير من األهمية في سياق انتقالي تتأجج فيه مسألة الحقوق والحريات،
وال سيما تلك التي تتعلق بـ «األقليات» ،وتبرز فيه أنماط جديدة من الهجرة .وتمثل السوريات أكثر
من  40في المئة من مجموع  633الجئًا سوريًا في تونس؛ وفق إحصائيات المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين في  31كانون الثاني /يناير  .((2(2018لكن وفق مسؤول بالمفوضية ،فإن
«عد ًدا ال يستهان به من السوريين ،بين  3000أو  ،4000موجودون في الطبيعة بدون صفة الجئ»(.((2
كما أن عد ًدا من الوافدين يتخذون من تونس نقطة عبور نحو أوروبا .ويعبِّر المسؤولون بالمفوضية
أساسا بمغادرة أفراد أو مجموعات من الوافدين
ع ّما أسموه «سيولة التدفقات الهجرية» التي تتعلق
ً
أساسا بالمفوضية .وال
من طالبي اللجوء ،أو الحاصلين على صفة اللجوء ،أو من الذين لم يتصلوا
ً
( ((2المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:

UNHCR, the UN refugee agency, statistical overview/ Tunisia, 31/1/2018.

( ((2المرجع نفسه.

( ((2مـ ـس ــؤول بــوحــدة الـحـمــايــة بــالـمـفــوضـيــة الـســامـيــة لــأمــم الـمـتـحــدة لـشــؤون الــاج ـئ ـيــن ،مـقــابـلــة شـخـصـيــة ،مـقــر الـمـفــوضـيــة بـتــونــس،
.2018/1/6
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تحظى هذه الفئة األخيرة بأي اهتمام من المفوضية ،إذ يُ َع ّد هؤالء األشخاص «غرباء» و«خارجين
عن نطاق تدخلها»( .((2وعلى غرار «المغادرات التلقائية»( ،((2فإن وجود السوريين والسوريات يتميز
في عديد الحاالت بحركية وتنقل بين الجهات التونسية وفق محددات عديدة؛ منها ما يتعلق بالسكن
أو العمل ،ومنها ما يتعلق بالمرافق أو بـ «التضامن االجتماعي»( .((3وفي هذا الخصوص ،تروج
لدى بعض المستجيبات فكرة أن «أهل الجنوب أكثر كر ًما وتضام ًنا من أهل الشمال» ،في حين يع ِّبر
آخرون عن تفضيلهم للعاصمة؛ العتقادهم أن إمكانيات العمل بها أوفر ،أو بسبب قرب الجامعات،
وغيرها من المؤسسات .وقد أدى غياب المعرفة بوضعية السوريات في تونس إلى تناقل ٍ
فيض من
اإلشاعات والمعلومات الخاطئة أو غير ال ُمحيَّنة بشأنهن( ،((3وهو ما يدل في اآلن ذاته على صعوبة
الحديث عن فئة يمكن حصرها في المجال أو عدديًا.
ولئن اشتركت النساء والفتيات في معركة البقاء ،وهي عنوان المعيش اليومي لهن بتونس ،فإن تجاربهن
ومساراتهن مختلفة باختالف وضعياتهن السابقة واآلنية ،وباختالف ذاتيتهن التي ال ينبغي أن تغيب في
غمغمة التسمية الفضفاضة من قبيل «المهاجرين» أو «الالجئين السوريين».

ذاكرة العنف وعنف الذاكرة
من خالل سؤالنا عما عاشته المستجيبات قبيل مغادرتهن سورية ،أتت األجوبة استنكارية على غرار:
«ماذا عشنا هناك؟ كنا نرى الموت ،كنا نرى الحرب ،كنا نرى الناس يُمحقون وتقطع رؤوسهم»( .((3وقد
أطنبت كل المستجيبات ،تقريبًا ،في سرد تفاصيل مالحم إنسانية عشنها ،وفي َسرد ظروف الحصار
فمثل ،روت لنا أم أسماء
ً
على مدى سنة وأكثر ،وفي الحديث عن الحواجز واالعتقاالت والقتل؛
من الغوطة ،بألم كبير ،كيفية قتل ابنيها في اللحظة نفسها أمام ناظ َريها في تفجير أمام بيتها ،وكيفية
موت زوجها بعد أسبوع تحت القصف ،مع وصف دقيق لألمكنة واألزمنة ولألشخاص ،وذك ٍر لسبب
ٍ
ووصف ألشكال جثثهم ،وللدم المراق.
وجودهم بالخارج ،وما قضوه من حاجات قبل وقوع الحادثة،
كل «صور الذكريات» ،أو الوقائع ،ومشاهد الذكريات بما تحمله من «أطر اجتماعية للذاكرة» ،وفق
( ((2المرجع نفسه.
( ((2المرجع نفسه.

( ((3أسماء ( 36سنة ،من حمص ،متزوجة) ،مقابلة شخصية ،قفصة.2017/2/20 ،

ثمة إشاعات تروج
( ((3كانت بداية البحث عن الحاالت بمنزلة مالحقة سراب .فقد تغيرت عدة عناوين ك َّنا حصلنا عليها ،وكانت ّ
حول وجــود مراكز إيــواء لالجئات تحت إشــراف وزارة الشؤون االجتماعية ،وفق ما جاء في حديث ناشطين بجمعيات خيرية ،مثل
صباحا
«جمعية براعم الخير» بقفصة ،إذ أكَّ ــد هــؤالء وجــود مبيت مخصص للسوريات بمنطقة «زروق» ،وأنهن يغادرن هذا المبيت
ً
معينة تحت نوع من الرقابة ،وحتى «مطاردة» الشرطة التي تسعى
للبحث عن عمل ،أو عن إعانات من الجمعياتُ ،
ويعدن في أوقات َّ
واحتراسا من وقوع إشكاليات أخرى مع األهالي .لكن هذه الرواية كانت مجانبة للصحة ،وهي
لمنع تعرضهن لالستغالل الجنسي،
ً
ومجتمعيا على
ا
إعالمي
المضخمة
التخوفات
من
عناصر
فيها
وتتفوق
بالمهاجرين،
تحيط
التي
واإلشاعات
تعبر عن نسيج التصورات
ً
ً
ّ
المعطيات الواقعية .كما يمكن أن تكشف في بعض األحيان عن استغالل سياق وجود «فئة هشة» من ِقبل فئات أخرى؛ كالمتسولين،
وتصيد فرص سانحة للتضامن االجتماعي؛ على نحو ما تمثلها وفود
والمعوزين ،وحتى المتحيلين ،من أجل الحصول على إعانات،
ّ
فارة من الحروب والنزاعات المسلحة.
جماعات َّ
( ((3أميرة ( 38سنة ،متزوجة ،من الغوطة) ،مقابلة شخصية ،قفصة.2017/2/21 ،
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تحليل هالبفاكس( ،((3هي عناصر ذاكرة صادمة  Traumaقد تكون لها تداعيات حينية ،وتداعيات
جرين ببلدهم
على األمد البعيد في حياة األفراد .هذه الذاكرة الجماعية من شأنها تشكيل عالقات المه ّ
األصلي وفكرة العودة إليه ،كما أ ّن من شأنها التأثير في إقامتهم واندماجهم في البلد «المضيف» ،على
غرار تأثيرها في الذاكرة العائلية حيث تندرج وظيفتها حول البعد األركيولوجي بحسب آن موكسال؛
بمعنى أنها تساهم في تشكيل هوية األفراد .فإذا كانت النساء غير قادرات على استيعاب تجربة الهجرة
القسرية ،فإن األبناء سيرثون من عدم الفهم والنكران ما يعزلهم هم وعائالتهم ،جزئ ًيا ،عن مجتمع ال
يهتم بقدر ٍ
كاف بحاضرهم ،ومن ثم يبدو غير مبا ٍل ،إطالقًا ،بماضيهم وذاكرتهم.
إن المرور من سياق الحرب إلى سياق سلمي ينبغي أن ترافقه إعادة هيكلة ذهنية للعنف الفوضوي
والعبثي لتجنب «تضخم الذاكرة»( ،((3وهو ما يحدث عندما تشتمل الذاكرة على زخم من الصور
والمشاهد والذكريات التي يصعب تحملها أو نسيانها ،والتي تتم إعادتها على نحو مكثف عبر فعل
التذكر ،فتكون بمنزلة ٍ
ماض ال يمضي .وفي هذه الحال ،يرى بول ريكور أنه يمكن المرور من فعل تذكّر
مشاهد وأحداث عنيفة إلى أعمال عنف .فالتضخم ،بحسب رأيه ،يستدعي نزعة التكرار التي يتم فيها
تعويض التذكر الفعلي باإلقدام على الفعل المحاكي ،ولو نسب ًيا ،لفحوى الذكرى أو لخاصيتها؛ في
محاولة للتوفيق بين الماضي والحاضر .يقول ريكور في هذا الصدد «كم من أعمال عنف عبر العالم
هي أفعال تصعيدية  Acting outبديلة من الذكرى»(.((3
نفسه ،وإن كان يسلَّط على الجنسين
ومن المالحظ ،انطالقًا من ارتباط الذاكرة بالعنف ،أن هذا العنف َ
مع اختالف أشكاله ،فإن النساء أكثر عرضة للعنف الجنسي واالغتصاب ،خاصة زمن الحروب
واألزمات ،وأنه ّن أيضً ا األكثر تضر ًرا من فقدان األهل ،واألكثر عرضة للوقوع في دائرة الفقر .تقول
علي أن أخفي بناتي وبنات أختي ،ألن الجنود السوريين لما كانوا يأتون
إحدى المستجيبات :كان َّ
ليل
للبحث عن شخص أو التفقد ،كانوا يختارون الفتيات والنساء الالتي يعجبنهم ،ثم يعودون ً
ليل أخبرته أنني أعيش بمفردي ،وأن الفتيات الالتي
الختطافهن أو اغتصابهن .فعندما عاد الجندي ً
رآهن كُ ّن من العائلة وأنهن جئن لزيارتي فقط ،ولكني في الواقع أرسلتهن عند إحدى قريباتي لفترة ما.
تُستهدف النساء في الحروب والنزاعات تعبي ًرا عن المرور إلى الفوضى وحكم األقوى؛ بما أنهن ،في
المجتمعات العربية خاصةً ،مسؤوالت عن الثوابت القيمية واألخالقية والثقافية ،بحسب الدور التربوي
الموكل إليهن
أساسا ونقل القيم بين األجيال  .Transmissionفإذا كُ ّن يرمزن إلى ثقافة المجموعة،
ً
وكُ ّن راعيات للنظام والنمط المجتمعي و«الشرف» ،فإنهن األكثر استهدافًا رمزيًا في زمن النزاع الذي
( ((3ينفرد هالبفاكس بإنشاء المفاهيم المفتاحية في علم اجتماع الذاكرة؛ مثل الذاكرة الفردية والجماعية والمجتمعية .ويمثل عمله
مرجعا للدراسات االجتماعية حول الذاكرة ،انظر:
ً
Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: Albin Michel, 1994).
(34) Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli (Paris: Seuil, 2000), p. 96.
(35) Ibid.
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يمثل أزمة تتغذى من االنقالب على كل ما هو كائن( .((3يصبح التهجم على النساء ،بوصفه ّن بمنزلة
ِّ
الدوال والرموز ،واستهدافهن في أعمال العنف ،ضربًا من التهجم على ثقافة البلد بالمعنى الكانطي
للثقافة بما هي «روح» الشعب و«كنهه» .يُضاف إلى ذلك أ ّن االغتصاب واالعتداء الجنسي يُعدان من
تقنيات الحرب والترويع( .((3وبما أن النساء هن األكثر تعرضً ا للعنف ،فقد يكون ذلك منطلقًا تحسم
من خالله النساء قرار الرحيل ،من دون أن يكون الدافع الوحيد وراء المنعرج البيوغرافي في حياة
جرات ،والذي يبدأ مع بداية التفكير في المغادرة.
جرين والمه ّ
المه ّ
النساء والرجال وقرار الرحيل

اتسمت كل حاالت المقابلة بأ ّن النساء كُ ّن سباقات في حسم الموقف والتفكير في الهروب من النزاع
والحصار والخوف ،ويبررن ذلك بخشيتهن على حياة أبنائهن وعائالتهن وأنفسهن .تقول رويدة من
ريف دمشق :أنا عشت الحرب بلبنان وال أخاف ،لكن أوالدي غير متعودين وال يطيقون الذعر الذي
كانوا يرونه ،قررت أن آخذهم إلى تونس بما أن أباهم تونسي رحمه الله وعندهم الجنسية( .((3ومنذ أخذ
القرار تبدأ رحلة من الكفاح لترتيب الخروج؛ مثل الرحلة التي خاضتها رويدة ،بد ًءا بالحصار الذي
فرض على المدرسة التي كانت تعمل فيها بريف دمشق مدة سبعة أيام ،من دون أي اتصال بأبنائها،
والقذائف التي ألقيت على حيهم ،مرو ًرا بمطاردة التونسيين التي تحدثت عنها ،والتي اضطرتها إلى أن
تحيك جوازات سفرهم التونسية في مالبسهم؛ ألن الجنسية التونسية تحولت إلى شبهة؛ إما أن تؤدي
إلى االعتقال ،وإما إلى قتل حاملها في بلده ،ولكنها كانت تمثل في اآلن ذاته فرصة نجاة؛ إذ تسمح
له بدخول البلد «المضيف» واإلقامة فيه .وبسبب قطع العالقات الدبلوماسية بين تونس وسورية في
فترة رئاسة المنصف المرزوقي في سنة  ،2012اضطرت رويدة ،مثل كثيرين ،إلى تجديد الجوازات في
دولة أخرى(((3؛ من أجل ذلك انتقلت إلى األردن بعد تخطي الحواجز بسورية ذهابًا وإيابًا ،ثم سافرت
مع أبنائها من األردن إلى تونس ،بعد مكابدة سلسلة من الصعوبات والتحقيقات ،خاصة على حدود
األردن ،وعند الحواجز األمنية بدمشق.
إن رجوع قرار الرحيل إلى النساء في مرحلة أولى ال يعود إلى ارتفاع درجة الخوف عنده ّن ،بقدر ما
يعود إلى تفكيرهن في استمرارية العائلة وحياتها .وفي المقابل ،ينزع الرجال إلى التشبث والبقاء؛ ألن
مسا
الرحيل الذي قد يتطابق مع الهروب في أذهان البعض من شأنه أن يمثّل ،وفق التمثالت الجمعيةًّ ،
ٍ
مناف للقيمة االجتماعية التي يمنحها البقاء بوصفه تعبي ًرا عن الصمود والقوة.
بـ «الرجولة» ،وهو بذلك
(36) Cynthia Cockburn, «The Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace,» in: W. Giles & J.
Hyndman (eds.), Sites of Violence: Gender and Conflict Zones (Berkeley, CA: University of California Press, 2004),
pp. 24-44.
(37) Cynthia Enloe, Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women’s Lives (Berkeley, CA: University of
California Press, 2000).

( ((3رويدة ( 52سنة ،أرملة تونسي ،من منطقة دويلعة القريبة من الغوطة) ،مقابلة شخصية ،تونس العاصمة.2017/3/5 ،

( ((3تذكر رويدة ،بشأن قطع العالقات الدبلوماسية ،أن من الحاملين للجنسية التونسية من «استشهدوا» ،على حد تعبيرها ،عندما
كانوا ينتظرون تجديد جوازاتهم التونسية ،أو استخراجها ،من خارج سورية.
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ومع ذلك ،تذكر النساء المتزوجات في العينة أن قرار الرحيل لم يمثّل موضوع خالف مع أزواجهن ،إذ
سرعان ما يوافقون وينخرطون في التحضير واالستعدادات له .وعلى أساس ما سبق ،نتبين دور النساء
في المرحلة التحضيرية للهجرة ،وهي مرحلة تتزامن مع بداية التفكير فيها .ويساهم هذا الدور في
تقويض الصورة المستقرة في األذهان للمهاجر الذكر والمرأة المرافقة.

الوصول إلى المجتمع المضيف والدولة «غير المضيفة»
مثَّل الوصول إلى تونس محطة نجاة من موت مرتقب ،ولكنه في اآلن ذاته يمثّل بداية لسلسلة من
المشكالت والصعوبات التي يتخبط فيها عدد من الوافدين والوافدات ،لعل أبرزها هو الحصول على
صفة «الجئ» ،وهو ما قد يستغرق أشه ًرا عديدة .يودع مطلب اللجوء لدى المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين التي تمارس صالحيتها بترخيص من الدولة التونسية ،وهي الوحيدة المخولة
لدراسة المطالب ومنح شهادة «الجئ» .إال أن هذه الشهادة ال تمنح أكثر من الحق في الوجود على
التراب التونسي ،وهي تعني أن صاحبها (أو صاحبتها) يحظى بحماية المفوضية .وال تعطي صفة
اللجوء الحق في الحصول على شهادة إقامة وال في العمل وال في التغطية االجتماعية .وقد ع َّبرت
المستجيبات عن استنكارهن وسخطهن على ما وصفنه بـ «القانون غير العادل وغير اإلنساني» .فعلى
الرغم من أن تونس من الدول التي وقعت اتفاقية جنيف لسنة  ،1951فإنه ال يوجد حتى اآلن قانون
لتفعيل التزامها بما تنص عليه االتفاقية ،أو مراقبة هذا االلتزام( .((4وبنا ًء عليه ،فإن سياسة اللجوء في
جرين؛ ذلك أنها تحدد فرصهم في إيجاد مكان لهم
البلد المستقبل تؤثر إلى حد بعيد في مسارات المه ّ
في المجتمع .ثم إن غياب سياسة تضمن إدماج الالجئين عبر تمكينهم من الحقوق األساسية يسمح
بالتفكير في إقصاء مبرمج ،وإن لم يكن ذلك هو هدف هذه السياسة.
يجدر ،إذًا ،التمييز بين سياسة القبول  Admissionالتي تسمح بوجود الالجئين وسياسة االستقبال،
الطريق
أو الضيافة المتعلقة بوضعية الالجئين وظروف حياتهم الفعلية .فإذا كانت سياس ُة االستقبال
َ
األنسب إلدماج المهجرين( ،((4فإن غيابها يؤدي إلى التهميش واإلقصاء ،وإلى خلق مجموعة من «غير
العاجزين الذين يتم تعجيزهم» بحسب عبارة جاك دونزلو(.((4
لقد زاد قطع العالقات الدبلوماسية بين تونس وسورية في سنة  2012الوضعيات تعقي ًدا؛ فإلى جانب
مثل ،تسجيل عقود الزواج
صعوبة تجديد وثائق الهوية والسفر ،يتعذر على السوريين والسورياتً ،
شلل
ً
أو الطالق والوالدات ،وهو ما دعا نائب رئيس الجالية السورية بتونس إلى القول« :إ ّن هناك
في الحياة االجتماعية للسوريين بتونس ،ال معامالت بنكية ،ضغط عائلي ،حاالت طالق ال يمكن
تأطيرها ،يتم التنسيق مع سفارات في الخارج لتسجيل الوالدات ،ويتم تغريم من ليس بحوزتهم أوراق
( ((4ت ـس ـت ـك ـمــل تــونــس مـنــذ أش ـهــر صـيــاغــة أول م ـش ــروع ق ــان ــون ل ـجــوء ب ـهــا ،وف ــق م ــا يـنــص عـلـيــه دس ـت ــور  ،2014بـمـســاعــدة الـمـفــوضـيــة
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
(41) Claudio Bolzman, Sociologie de l’exil: Une approche dynamique (Zurich: editions Seismo, 1996).
(42) Jacques Donzelot (dir.), Face à l’exclusion: Le modèle français (Paris: Editions Esprit, 1991).
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أموال بتهمة التهريب ،وسجنهم في بعض الحاالت ،ال أتفهم قرار
ً
والتحقيق مع الذين يجلبون معهم
غلق السفارة السورية بتونس ،السفارة ليست مؤسس َة نظامٍ  ،هي مؤسسة دولة ،إنما هي سياسة تقليص
دبلوماسي ،هناك فارق اجتماعي خطير بين التونسيين والسوريين ،ليس للسوريين إمكانية التواصل مع
الدولة التونسية»(.((4
عززت هذه الوضعية التعامالت مع الجزائر والسفارة السورية بها ،وهو ما سمح ،إضافة إلى تهريب
المهاجرين ،بوجود أشخاص ومجموعات تتاجر بهذه المعامالت في الخارج والداخل .فقد تحدثت
مستجيبات عن إمكانية «شراء» شهادات إقامة بأسعار مجحفة ج ًدا ،عبر مسالك تتجاوز اإلطار
جرين والبلد المضيف .ويبقى إيجاد
القانوني .هذه المعطيات من شأنها خلق عالقة مأزومة بين المه ّ
بعض الحلول لوضعياتهم رهين اعتمادهم على مواردهم الخاصة ،وانصهارهم في عالقات تضامن
وتعاون داخل المحيط االجتماعي ،مع تنامي الشعور بالنقمة والسخط إزاء الدولة وتجاهلها لهم من
ناحية ،وتنامي تبعيتهم للمفوضية واحتياجهم إلى اإلعانات التي تقدمها من ناحية أخرى.

من الحدود الجغرافية وسياسة الالاستقبال
إلى الحدود الثقافية والنزوع إلى االنغالق المجتمعي
عالوة على حالة االحتباس التي عبّرت عنها ،في العينة ،بعض السوريات الالتي صرحن بعدم رغبتهن
في االستقرار في تونس إال كر ًها ،فإن عدم توافر حقوقهن األساسية ،وغلق الحدود لدول تندرج في
الدوائر الهجرية التي اتبعنها (مثل الجزائر) ،أديَا إلى خلق نوع آخر من االنغالق؛ بوصف ذلك ردة
فعل على هذه العوامل ،وهو انغالق ثقافي بامتياز .ترفض النساء في العينة تعلّم اللهجة التونسية أو
استعمالها ،وال يبدين أي رغبة في االنفتاح على الثقافة وأنماط العيش في تونس .وفي هذا الصدد،
تقول دينا؛ وهي طالبة في المعهد األعلى للحضارة اإلسالمية بعد حصولها على الباكالوريا من معهد
أردني بتونس« :عندما نكون في البيت فكأننا بالضبط في سورية ،نتكلم لهجتنا السورية ،ال نطبخ إال
أكالتنا السورية ،نتابع أخبار سورية على القنوات التلفزيونية وال نسمع غير الموسيقى السورية ،فقط
عندما نخرج من البيت نتفطن إلى كوننا لسنا في سورية»(.((4
تعيد السوريات خلق فضاء داخلي خاص وتنظيمه يؤسس لالستمرارية مع ثقافة بلد االنتماء التي
تهددها القطيعة الهجرية .ويصل اإلصرار على إنكار هذه القطيعة إلى حد التقوقع واالنغالق ،وحتى
الخوف من اآلخر في بعض الحاالت وهو ما تعبّر عنه هدى بقولها« :أنا عندما أضطر إلى ركوب سيارة
وأل
مثل ،أو عندما أتواصل مع الناس في الخارج ينتابني خوف شديد ،أحاول أن أخفي هويتيَّ ،
أجرة ً
أساسا إلى ما يفرزه االنغالق من
أتكلم ،أو أن أتكلم بغير اللهجة السورية»( .((4تعود مثل هذه المواقف
ً
تعويل على التمثالت واإلشاعات في التعامل مع اآلخر ،على نحو ال يسمح حتى بتقييم مدى تطابقها
( ((4نائب رئيس الجالية السورية بتونس ،مقابلة شخصية ،تونس.2017/2/29 ،

( ((4دينا ( 24سنة ،غير متزوجة ،من ريف دمشق) ،مقابلة شخصية ،تونس العاصمة (مرناق).2017/2/25 ،
( ((4هدى ( 28سنة ،متزوجة ،منطقة مخيم اليرموك) ،تونس العاصمة (حي النصر).2017/2/25 ،
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مع الواقع .وتزيد حالة االنغالق من عدم معرفة المجتمع المضيف بالسوريات وبوضعياتهن؛ فتع ّمق
الالمرئية المحيطة بهن.
ومن بين أشكال الربط ببلد االنتماء األصلي وثقافته ،تبرز مسألة «الثقافة الطعاميّة» نقط ًة تتركز فيها
الحدود الثقافية بين بلد االنتماء وبلد اإلقامة .كل المستجيبات يأكلن على الطريقة السورية ،ويولين
ذلك من األهمية ما يبعث على التصور أن للمطبخ دو ًرا مركزيًا في تحديد االنتماء والهوية .من ناحية
أنثروبولوجية ،ليس في هذا االعتبار من المبالغة من شيء؛ فما يمكن استهالكه فسيولوجيًا ال يمكن
بالضرورة استهالكه ثقاف ًيا( .((4يصبح الطعام «الهجين» رم ًزا وحاويًا لآلخرية ،ويصبح استهالكه تعرضً ا
لـ «خطر» االنسياب في اآلخر واالختالط به .وفي هذا السياق ،نميز ،من دون الوقوع في التعميم ،بين
مبني على العادات المتعلقة بالمطبخ وسلوك يع ّبر عن موقف رافض لثقافة اآلخر يصل إلى
سلوك
ّ
المغاالة؛ مثلما يتضح ذلك في كالم فداء« :أنا الحمد لله منذ وصلت ال أتناول غير الرغيف الشامي،
لم أذق الخبز التونسي ولن أفعل بإذن الله»( .((4وعلى غرار األهمية التي يحظى بها المطبخ السوري،
فهو يمثّل لعديد السوريات وسيلة لكسب الرزق؛ وذلك من خالل التعامل مع مطاعم تقدم المأكوالت
الشرقية ،أو تحضير األطباق والحلويات في البيت وتوزيعها على نقاط بيع وفق اتفاق غير رسمي مع
أصحابها .وتحيل هذه الحلول على كيفية التعامل مع صعوبة الولوج في سوق الشغل ،والحصول على
فرص عمل في سياق اقتصادي تونسي متخبط في مشكالت البطالة والتشغيل.

معركة البقاء وخصوصية المسارات النسائية
داخل تجربة الهجرة القسرية
إن ضعف الروابط بين المجتمع الوافد والمجتمع المضيف ،بحسب ما يتب ّين من البحث ،يعود في
خ ،أو غياب ،بشأن أشكال التضامن داخل العائالت فيما يتعلق بالزيجات المختلطة
جزء منه إلى ترا ٍ
بين سوريات وتونسيين .ويعود هذا األمر إلى جملة التحوالت في األسر التونسية التي تقترب أكثر من
نموذج األسرة النواة ،مع تنامي النزعة الفردانية ،وتراجع البعد الجمعي الذي ال يبرز إال بصفة مناسباتية.
جا وسيطًا»( ((4بين العائلة الممتدة والعائلة
ويمتاز نموذج األسرة في تونس ،وفقًا لذلك ،بكونه «نموذ ً
بديل من العالقات العائلية فيما
ً
النواة .وبنا ًء على تجارب المستجيبات ،فإن عالقات الجيرة مثلت
يتعلق بالتكافل والتضامن والمساندة ،خاصة في الجنوب التونسي.
إال أن المساندة واإلعانات ،مهما اختلفت مصادرها بين شبكة العالقات والمفوضية أو الهالل األحمر،
حل أمام معضلة تلبية االحتياجات اليومية ،وتغطية تكاليف التنقل والدراسة والعالج .تجد
ال تمثل ً
(46) Jean Pouillon, «Manières de table, manières de lit, manières de langage,» Nouvelle revue de psychanalyse, no. 6
(1972).

( ((4فداء ( 22سنة ،غير متزوجة) ،تونس ،مقابلة شخصية.2017/2/15 ،

(48) Lilia Ben Salem, «Structures familiales et changement social en Tunisie,» Revue tunisiennes des sciences sociales,
vol. 27, no. 100 (1990), p. 165.
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األسر السورية نفسها مضطرة إلى العمل من دون امتالك أهم شروطه؛ شهادة اإلقامة .إزاء هذه الوضعية
حا لعائالتهن باالشتغال
القصوى ،تطور النساء إستراتيجيات للبقاء حتى يلبّين االحتياجات األكثر إلحا ً
في القطاعات غير المهيكلة ،كاإلعانة المنزلية ،كما أنهن يؤسسن جمعيات من دون صبغة رسمية
وصفحات على مواقع التواصل االجتماعي ،إضافة إلى أنهن يحضّ رن الحلويات ويبعنها ،ويجمعن
فضل عن غير المنخرطات في الجمعية؛ وفق منطق أحقية األكثر
ً
التبرعات ،ثم يوزعنها فيما بينهن،
جا .تصبح النساء على هذا النحو معيالت ألسرهن من دون الرجال الذين يضطرون أحيانًا إلى
احتيا ً
البقاء في البيت مع األطفال ،والقيام باألعمال الموكلة اجتماعيًا إلى النساء.
ٍ
مضض
هذه التحوالت من شأنها قلب األدوار ،أو تغييرها ،وهو ما يقبله بعض األزواج ،في العينة ،على
كبير ،إذ يمثل ذلك امتدا ًدا لكل ما هو «قسري»؛ انطالقًا من االضطرار إلى مغادرة البلد األصلي .إن
الطابع القسري للهجرة يخضع سيرورة حياة الرجال والنساء لمنطق اإلذعان االضطراري لما تحتمله
إرادة البقاء ،وكأن تجربة التهجير تفتح باب االستثناءات ،ويضطر الرجال والنساء إلى القبول بكل
ما يقتضيه الواقع من إكراهات من شأنها تقويض نمط العيش داخل األسرة .وتزداد التحوالت عمقًا،
خاصة لدى العائالت األكثر «محافظة» والتزا ًما بالتوزيع االجتماعي التقليدي لألدوار بين الجنسين،
فتسير نحو إكساب النساء قد ًرا من االستقاللية الذاتية ،والقدرة على المبادرة ،أمام حالة من الكبت
يعيشها بعض األزواج الذين قابلناهم مع المستجيبات نتيجة استالبهم للسلطة التي تسمح لهم برفض
عمل المرأة ،أو سفرها بمفردها ،أو تحولها إلى العائل المادي الوحيد لألسرة .كما توجه تجربة الهجرة
القسرية النساء نحو إعادة ترتيب األولويات التي نجد في طليعتها التجمع العائلي والعمل .وأثبتت
النساء من القدرة على التدبير ،والتكيف مع الوضعيات المعقدة ،ما يسمح بالقول بامتالكهن إمكانيات
مثل ،في
خاصة للتصرف والمبادرة تعرج بهن عن موقع السلبية والتبعية .وتتجلى هذه اإلمكانياتً ،
القدرة على مجابهة الحواجز الجغرافية والرقابة األمنية لمرافقة أفراد العائلة العالقين بالمخيمات في
لبنان وغيره ،من أطفال ومس ِّنين ،في انتظار توافر ثمن التذاكر لجلبهم.
استطاعت بعض النساء االستفادة من التمييز بين الجنسين .فعلى الرغم من أنهن متعرضات لالنتهاكات
والعنف ،فإن النساء كن يحظين بحرية في التنقل أكثر من الرجال .وباستثناء األوالد الصغار والمسنين،
كان الرجال من الشباب والكهول في سورية يُكرهون على االنضمام إلى جيش النظام أو يتعرضون
لالعتقال أو الخطف .ونشير ،في هذا السياق ،إلى حالة ريما التي قدمت إلى تونس مع ابنيها رفقة
زوجها ،تاركَين ثالث أبنائهما في مخيم بلبنان إلى حين توافر ثمن التذكرة .قام زوجها بعدة محاوالت
إلحضاره؛ من خالل االتصال بوزارة الخارجية ،والهالل األحمر ،ولكن كل محاوالته باءت بالفشل،
ولم يكن يقدر على العودة إلى سورية خشية أن يُعتقل أو يُقتل .قررت ريما أن تحضر ابنها بنفسها
وكانت في الشهر الرابع من الحمل .وعلمت ،قبل عودتها بابنها وبابنة صديقتها ،بوجوب الحصول
على تأشيرة إلى الجزائر ،بحسب قرار صدر بعد مغادرتها من تونس عن طريق الجزائر .علقت في
لبنان مدة ثالثة أشهر إلى أن وجدت في النهاية ُمه ِّربًا اقترح عليها العودة مع مجموعة أخرى عن طريق
الصحراء الموريتانية .تقول ريما« :قضيت عشرة أيام بلياليها في السيارة في الصحراء الموريتانية ،لم
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حامل في الشهر الثامن وجلبت معي ابنة صديقتي
ً
يكن معي سوى بعض العصير والبسكويت وكنت
الرضيعة ،قال لي الجميع إنها لن تقاوم وستموت في الطريق ،ولكن لم يكن لدي غير اإلصرار ،ال
شيء يوقفني ،ال الظلمة وال الحيوانات المفترسة وال طول الطريق وال الموت»( .((4وبعد وصولها
إلى تبسة بالجزائر ،واصلت ريما طريقها إلى قفصة سي ًرا على األقدام .ليلة وصولها رافقها زوجها
إلى المستشفى حيث وضعت مولودتها ،في الليلة نفسها ،قبل أوانها الطبيعي .ورفض المستشفى
السماح للزوج بأخذ ابنته وزوجته حتى يدفع التكاليف ،فعاد بزوجته وترك ابنته في المستشفى إلى أن
جمع المبلغ من تبرعات الجيران التونسيين على مدى أسبوعين .وكأن الدولة توكل مرافقة الالجئين
جرين وحمايتهم إلى المجتمع والجمعيات.
والمه ّ
إن مثال ريما يبرهن على ضرورة تطوير نظرتنا إلى األدوار االجتماعية التي تفتحها الهجرة القسرية
للنساء .فهذا النوع من الهجرة يؤدي إلى تغيير عميق في النظام االجتماعي؛ على نحو يسمح فيه بتعزيز
موقعها مقابل الرجل .ويمكن في هذا اإلطار التفكير في التحوالت العميقة التي تنجم عن تجربة
التهجير .وتكشف التجارب المدروسة عن نساء يتنقلن في مجال محفوف بالمخاطر ،ويقطعن مسالك
الموت لحماية األسرة والحفاظ على وحدتها واستمرارها ،ونساء يأخذن على عاتقهن إعالة أسرهن
ماديًا ،ويتحملن المسؤولية كاملة ،ويتصرفن في ميزانيات ضئيلة في وضعيات هشة ،يعمقها وجود
أبناء ،أو أولياء ،من ذوي االحتياجات الخاصة .ولكن التعامل مع التحوالت يقتضي البدء بالسؤال :هل
تعبّر هذه التحوالت عن تغيير فعلي لألدوار بين الجنسين؟ أم هل تعد امتدا ًدا وتطوي ًعا لألدوار التقليدية
التي تدور حول التضحية والرعاية؟ ثم إن الالمرئية التي تفرضها الثقافة الذكورية من جهة ،وتعززها
سياسة اللجوء في البلد المضيف ،عبر ما تفضي إليه من تهميش اقتصادي واجتماعي من جهة أخرى،
تمتد إلى العمل عبر اشتغال النساء في القطاعات غير المنظمة .وهكذا ،فإن عمل النساء في غياب
الرجال ،أو مقابل بطالتهم ،ال يمثل بالضرورة فرصة للخروج عن دائرة الالمرئية ،إذ يبقيهن في هامش
سوق الشغل المهيكلة والمقننة ،وما تتصف به من هشاشة وتد ٍّن في األجور إلى جانب تذرر النساء في
ٍ
عامالت في البيوت ،أو العمل في بيوتهن ،وهو ما يقلل من
الفضاء االجتماعي؛ من خالل االشتغال
إمكانية تنظمهن وتجمعهن للمطالبة بحقوقهن بوصفه ّن عامالت والجئات .وبنا ًء عليه ،يضاف التذرر
إلى الهشاشة االجتماعية والالمرئية؛ بوصفها خاصيات بارزة تميز هجرة النساء السوريات إلى تونس،
وتفتح آفاقًا جديدة للبحث بعد تصديق مرتقب على أول قانون وطني تونسي ينظم اللجوء في التغيرات
الممكنة ،والبدائل التي قد يتيحها ،فيما يتعلق بالحقوق ،وفي مقدمتها الحق في العمل.

خاتمة
يقسم حياة الفرد بين «ما قبل» و«ما بعد»
تمثل الهجرة ،والهجرة القسرية على وجه الخصوص ،حدث ًا ّ
هذا الحدث االستثنائي الذي يرتبط بثنائية «القطع واالستمرارية» في الزمن ،وبين بلد االنتماء والبلد
المضيف ،وبين الثقافة األصلية وثقافة اآلخر ،وبين التقليدي والحداثة ،وبين المبدأ واالستثناء في
( ((4ريما ( 36سنة ،متزوجة ،الحتيتة) ،مقابلة شخصية ،قفصة.2017/2/27 ،
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المرجعيات والمحددات للسلوك واألفعال .ومن خالل الحديث عن الهجرة ،بوصفها تجربة فاصلة
جا بيوغرافيًا يأخذ بع ًدا تاريخيًا في سياق التهجير الناتج من النزاع المسلح بسورية ،نُدرج التفكير
ومنعر ً
(((5
مباشرة في إطار «تناقض» يع ّبر عنه عبد المالك صياد بـ «الكذب الجماعي» الذي يرتكز عليه فعل
الهجرة .ذلك أن التغيّب عن البلد األصلي يفترض أن يكون ظرفيًا ،في حين تعتبر اإلقامة في البلد
المضيف محطة تفتح قوسين في حياة األفراد ،وهو ما يمثّل تناقضً ا لدى المهجرين الذين ال ينفكون
يعيدون هيكلة هوياتهم وترتيبها .فهم مجبرون على االستقرار في وضعيات ظرفية ،وهنا تكمن المفارقة؛
إذ إن هذه الوضعيات ذات طابع ظرفي ولكنه ظرفي يدوم .وتصبح األمور أكثر تعقي ًدا عندما تتعلق
بـ «الهجرة الجديدة» أو هجرة النساء ،فقد تمكّن من تفنيد النموذج التحليلي التطوري واالختزالي الذي
يرسم مسارات النساء داخل الهجرة على أنها عبور من التقليدي نحو الحداثة ،وأنها فرصة لتمكينهن
اقتصاديًا وتغيير مكانتهن اجتماعيًا .لقد مكَّن البحث ،على عكس ذلك ،من إبراز أن تجربة التهجير
قد تساهم في دفع ديناميات التغيير بقدر ما قد تساهم في استنباط ديناميات استمرارية؛ فيما يتعلق
باإلقصاء االقتصادي للنساء ،وبالنظم المعيارية المحددة لألدوار االجتماعية وللعالقات بين الجنسين.
ال تنتقل النساء وفق النمط الثاني من الديناميات من الالمرئية نحو المرئية ،وإنما نحو أنواع ومستويات
أخرى منها؛ إذ تخضع القطيعة الهجرية ،وما يترتب عليها من تغييرات لمجابهة الوضعيات الصعبة التي
تفرضها ،لاللتباس نفسه بين القاعدة واالستثناء ،وبين ال َعرضي والجوهري؛ فيما يتعلق بتغيير العالقات
واألدوار بين النساء والرجال .فإذا كان تغير األدوار ،وقلبها أحيانًا ،من التغيرات األولية التي برزت
ضمن مخرجات البحث ،فإن التغيرات الثانوية على مستوى العالقات بين الجنسين ليست مباشرة
تقصيها االستناد إلى دراسة طولية؛ انطالقًا
وآلية ،وإنما تندرج في الزمن العائلي الطويل المدى ويقتضي ِّ
من التهجير بوصفه حدث ًا أوليًا فارقًا .وتساهم هذه القراءة لطبيعة التغييرات الناتجة من الهجرة القسرية
على مستوى التمايز بين الجنسين ،إضافة إلى تصلب الحدود الجغرافية والثقافية التي تنتجها سياسات
الهجرة واللجوء بين الدول والمجتمعات ،في تجديد الرؤى للظواهر المرتبطة بالهجرة وانعكاساتها،
على النقيض من األطروحات التي تعلن «نهاية الجغرافيا» و«موت المسافة»(.((5
المراجع
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المؤلف :راناجيت ُغ َ
ها | Ranajit Guha

* (((5

َز َم ُ
الم َ
اجر
ه ِ
ن ُ

The Migrant’s Time

ترجمة ثائر ديب | Translated by Thaer Deeb

** (((5

ملخص :يعمد راناجيت ُغ َها إلى تقليب الفكر في الهجرة والشتات .كما يمعن التفكير ال في
االبـتـعــاد الـمـكــانــي الــذي تـفــرضــه الـهـجــرة فـحـســب ،بــل فــي مــا تــو ّلــده مــن اخـتــال زمـنـ ّـي وتــاريـخــي
يتر ّتب عليه فقدان الماضي والهوية .لكن ُغها ال يتناول المهاجر في مكان انطالقه فقط ،بل
فورية الحاضر ،إذ
في مكان وصوله ،بين الجماعة المضيفة التي يقف أمامها وليس لديه سوى ّ
ُ
تمتص َّ
ُفهم
ومف َترض عن مستقبله
حقيقة وصوله المطلقة التي ت َ
كل ما هو معروف عن ماضيه ُ
ُّ
يتوسطه مــا كــانــه المهاجر وال مــا ســوف يـكــونــه .وفــي هذه
على أ ّنـهــا شــيء خــارجـ ّـي مـحــض ،ال ّ
الدوامة من ال َق ْطع المفاجئ لالستمرارية وانعدام اليقين واالضطراب في تدفّق الزمن االنسيابي،
العصي على الفهم ،يكون على المهاجر أن
في هذا الحاضر من دون قبل أو بعد ،هذا الحاضر
ّ
يكافح إليجاد مستقبل وهوية أخرى.
كلمات مفتاحية :الهجرة ،الهجرة الدائمة ،الشتات ،الهوية ،المكان ،الزمان.
Abstract: Rethinking the concepts of migration and diaspora, Ranajit Guha
focuses on the loss of one’s past and identity resulting from the temporal and
spatial distortions imposed by migration. In addition to discussing the migrant’s
status at the initial departure, Guha reflects on the migrant’s experience within
the host community in the intensity of the immediate present. Suddenly ruptured
from the continuity of their own roots, disoriented and with no insights in an
incomprehensible present that has no before nor after, migrants are expected to
struggle to build themselves a future and a new identity.
Keywords: Migration, Permanent Migration, Diaspora, Identity, Place, Space.

مؤرخ هنديُ .ي ّعد األب المؤسس لمدرسة دراسات التابع والدراسات ما بعد االستعمارية.
*
ّ

Indian historian, considered to be the founding father of both the Subaltern Studies and the Postcolonial Studies schools.

** مترجم وكاتب سوري.

Syrian Writer and Translator.
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كتبت هذه الكلمات وتوقفت .ذلك أنني لست متيق ًنا من أ َّن المرء
أن تنتمي إلى شتات ...
ُ
يمكن أن ينتمي إلى شتات .االنتماء مس َن ٌد إلى شيء سابق التكوين .فهل يبقى المهاجر
ٍ
أي حال؟ وما الشتات في نهاية
األول إذًا ُمقصى إلى األبد عن
شتات ما؟ من الذي يك ّون شتاتًا على ّ
خ َدم لتشكيل مجازات الحنين
المطاف؟ هل هو مكان؟ أم هل هو منطقة في العقل :تكثيف ذاكري يُستَ ْ
محاص َرة كي تستدعي لمساندتها موارد
من تشتّت شاسع؟ أم هل أنّه ليس سوى مكيدة تكيدها قومية
َ
أي حال.
ُم ْب َعدين منسيين باسم الوطنية؟ ال أَ ْعلم ،ليس بَ ْع ُد على ّ
لذلك ،دعوني بداي ًة أبقَى قريبًا من المعنى الضمني األساس للمصطلح ،بوصفه تف ّرقًا وتبعث ًرا ،وأقول
ٍ
شتات يعني مباشر ًة أن يكون موسو ًما بعالمة ال ُب ْعد ،على نح ٍو شبيه بأن يكون مهاج ًرا
إ َّن كون المرء في
دائ ًما((( ،إنّما مع فارق .فاألخير بعيد عن الجماعة ،الشعب أو األ ّمة أو البلد أو كائ ًنا ما كان اسم
حب به في الغالب .ومنذ اللحظة التي يقرع فيها باب
الجماعة ،إلى حيث يجد نفسه ضيفًا غير ُمر َّ
الشتاتي بوصفه مهاج ًرا فهو ،على العكس ،ذلك الذي
مضيفه ،يكون ذاك الذي أتى من الخارج .أ ّما
ّ
ابتعد ع ّما كان م ّرة وط ًنا؛ عن األرض األم أو أرض اآلباء .وفي هذه الحالة ،بخالف األخرى ،ليست
ٌ
مخلصا له .ولما كانت
مارق ،ألنّه ،بتَ ْرك الوطن ،لم يكن
وظيفة ال ُبعد أن تجعل منه غري ًبا بل مارقًا.
ً
الثقافات كلّها ،ال سيما في جنوب آسيا ،تعتبر الوطن حارس القيم المقترنة باألب ّوة و ُم َع ِّززَها إلى درجة
إسباغ نو ٍع من القداسة القريبة من التديّن على هذه األخيرة ،فإ ّن الر ّدة تبلغ ح ّد ال َبغي .وبهذا يكون
المهاجر ،بما في ذلك المضطر الذي تدفعه بعي ًدا ظروف أقوى منه ،قد نقض العهد وبات عرض ًة
ألحكام عاد ًة ما تُ َّدخَر للمارقين.
ُ
ينهال بها على أولئك الذين رحلوا
أتكلّم عن المروق كي ألقي الضوء على ش ّدة القيود األخالقية التي
أبنا ُء جلدتهم .ويمكن أن يكون هذا االستنكار قومويًا أو عائليًا في بالغته ،فيُدان الجاحد لضعف في
ذلك اإلخالص الذي ّ
يدل على مواطنة وقرابة صالحتين .ومهما يكن المصطلح الذي يُع َّبر به عن
خ ْرق بعض السنن القدسية .وهذه السنن هي سنن التضامن والتبادل،
المروق ،فإ ّن مفعوله ال ّ
يقل عن َ
حب األقربين والخوف من الغرباء ،احترام التراث ومقاومة التغيير؛ وجميعها يساعد
التحالف والعداءّ ،
كل تعامل
شع ًبا ما على تشكيل جماعة من خالل التفاهم المتبادل .وإ ْذ ت ُفتَ َرض هذه السنن مسبقًا في ّ
بين أعضاء هذه الجماعة ،فإنّها في الحقيقة سنن انتماء يع ّرفون أنفسهم من خاللها ويميّز واحدهم
اآلخر .وخرق هذه السنن بالرحيل ،والتحلل من روابط العالم األصلي يجب أن يُنكَر ويستجلب
العقاب الشديد« :لم تعد من هنا؛ لم تَ ُع ْد واح ًدا منا».
الصوت الذي يُلْفَظ به هذا العقاب هو صوت جمع المتكلِّم الذي يتكلّم باسم الجماعة كلّها من موقعٍ
حصين ضمنها .وما هو ضمن هو هنا :مكا ٌن لن يُخ َّول للمهاجر أن يقول إنّه مكانه .وما يجعل الطرد
((( يـسـتـعـمــل ُغـ َـهــا فــي مـحــاضــرتــه هــذه الـمـفــردتـيــن  Migrantو Immigrantالـلـتـيــن وضـعـ ُـت مقابلهما «مـهــاجــر» و«مـهــاجــر دائ ــم» على
التوالي .ذلك أنّ األولى تشير إلى شخص يرتحل عن بلده أو مكانه إلى بلد آخر أو مكان آخر ،للعمل ً
مثل ،في حين تشير الثانية إلى
تركّ
شخص يهاجر إلى بلد آخر ليعيش هناك على الدوام .بعبارة أخرى ،تركّ ز المفردة األولى على «الهجرة من» ،في حين ز الثانية على
«الهجرة إلى» ،والتداخل كبير ومعقّد ،بالطبع ،بين االثنتين (المترجم).
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أي تباعد في الزمن .ذلك أنّه منغرز بثبات في حاض ٍر ُمش َّدد ومباشر،
أش ّد هو مفارقة أنّه ال يترافق مع ّ
منقط ًعا عن ٍ
ماض مشترك بق ّوة العبارة الظرفية الزمانية «لم ت َ ُع ْد» .وهذا ال َّنبْذ الذي هو قَطْ ٌع حا ّد وواضح،
أي شيء ترجع إليه ،ال خلفية تستاء منها ،وال صالت جماعية فعلية تشير إليها .ذلك
ال يترك لضحيته ّ
كل مجتمع من المجتمعات في تعامالته اليومية بعضه مع
أ ّن مثل هذه الصالت يشكّلها الشعب في ّ
بعض ،في حاض ٍر ال يني ،يتمثّل الماضي بوصفه تجربة أو خبرة ،ويتطلّع في الوقت ذاته إلى مستقبل
آمن للجميع .ولذلك ،فإ ّن ضياع ذلك الحاضر يكافئ ضياع العالم الذي صيغت فيه هوية المهاجر.
يظل يتط ّوح ،إذًا ،إلى أن يح ّ
ط في عالمٍ ثانٍ حيث
وهذا الطريد زمان ًيا بقدر ما هو طريد مكان ًيا ،سوف ّ
يسعى مكانه إلى إحداثيات مماثلة من جديد ،ويأمل أن يجدها في زمن يجب أن يكون قاد ًرا على أن
يزعم ،مثل اآلخرين ،أنّه «زمننا».
ليس الماضي الشتاتي ،إذًا ،مسأل ًة تاريخية فحسب أو حتى في المقام األول .إنّه ،بالدرجة األولى،
مسألة فقدان فرد هويتَه الجماعية وكفاحه إليجاد هوية أخرى .فالشروط التي تشكّلت فيها هويته األولى
لم تعد متاحة له .والوالدة والقرابة اللتان منحتا مكانه في الجماعة األولى هيئة الشيء الطبيعي البدهي
تما ًما وأخفتا طابعه اإلنساني الصنع ،لم يعد لهما اآلن ذلك ال َغ َناء بالنسبة إليه كغريب تُفرده اإلثنية
والثقافة .ووحمات االنتماء األصلي هي ،على وجه التحديد ،ما يُ ْع ِس ُر عليه إيجاد موطئ قدم في ذلك
الحي ،حيث الهوية الجماعية تجدد ذاتها على الدوام في التعامالت اليومية بين أبناء الشعب،
الحاضر
ّ
وتتع ّزز على نحو حثيث بس ّن ِة انتما ٍء مشتركة.
الجماعوي ليس سوى
كل ما يتعلّق بمثل هذه الس ّنة مؤطَّرا بالزمن ،فإ ّن االنتماء بهذا المعنى
ل ّما كان ّ
ّ
معمول عليها و ُم َف َّك ًرا بها – ومعيشةً ،عمو ًما – باعتبارها كينونة مع آخرين في زمن مشترك ،حيث
ً
الزمنية
قصد بالتشارك ،في هذا السياق ،ما تُظهِره الجماعة لمك ّوناتها على أنّه زمني .وليس على المرء سوى
يُ َ
كل ما يقوله ذلك
أن يصغي إلى خطاب االنتماء ،كي يدرك كم هو ناف ٌذ هذا اإلضفاء للبعد الزمني في ّ
الشعب بعضه لبعض أو يشيرون إليه حيال األزمنة الجميلة والرديئة ،وحيال العمل والراحة ،وحيال ما
أي شيء آخر حيال تناهي الحياة
كان وما يمكن أن يكون ،وحيال الفتوة والتق ّدم في الس ّن ،وأكثر من ّ
يلح
وانحصارها بين الوالدة والموت .وهذه ليست مسألة ق َْسر لغوي تتطلّب من
ّ
النحوي في لغ ٍة ما أن ّ
ج َمل الفعل ّية في تلف ٍّظ معين .األساسي أكثر هو أ ّن هذا سؤال وجودي عن
على نوع الجهة((( التي لل ُ
الكينونة في الزمن .وما من سبيل ألن يفهم أولئك الذين يعيشون في جماعة بعضهم بعضً ا ،إال بإضفاء
الزمن على تجربة كونهم م ًعا.
تتحابك في إضفاء الزمن على هذا النحو جميع خيوط الماضي والحاضر والمستقبل ذلك التحابك
المعقّد .لكن المهاجر الذي وصل للت ّو يقف أمام الجماعة المضيفة ،وليس لديه سوى فورية الحاضر.
أي شيء معروف أو ُمفترض)
ذلك أ ّن ّ
كل ما هو معروف عن ماضيه و ُمفتَرض عن مستقبله (إن كان ث ّمة ّ
مدته
((( الجهة  Aspectمفهوم
تعبر عنها صيغة الفعل من حيث ّ
ألسني معقّد متعدد التعريفات يشير إلى طبيعة الفعل أو الحدث كما ّ
ّ
وكيفية حصوله .وللجهة أنواع عديدة وتصنيفات مختلفة لدى الباحثين (المترجم).
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تمتصه تما ًما ،من وجهة نظر الجماعة المضيفة ،حقيقة وصوله المطلقة التي ت ُف َهم ،بوصفها حدث ًا في
ّ
يتوسطه ما كانه المهاجر وال ما سوف يكونه .لك ّنه ما من
الزمن ،على أنّها شيء خارجي محض ،ال ّ
شيء مج ّرد في هذا الشأن .ويبدو ،على عكس ذلك تما ًما ،أ ّن له ملموسية قَطْع مفاجئ لالستمرارية ،أو
بصورة ّ
أدق ،وبلغة مجازية ،ملموسية انعطافة تبذر االضطراب في تدفّق الزمن االنسيابي لتخلق د ّوامة
تدور حولها غربة الواصل وتدور مثل لحظة انعدام مطلق لليقين ،أو حاضر من دون «قبل» أو «بعد»،
فال يدركه الفهم .ولن يطول الوقت ،بالطبع ،قبل أن يتعافى هذا الحاضر من صدمة الفجاءة ويمسك
بناصية الحدث بواسطة التأويل؛ أي بواسطة تلك السنن التي تضفي عليه معنى يتعلّق بواحدة أو أكثر
من الغيريّات التي تراوح من العرق إلى الدين .وسوف تُصاغ جميعها ،ثانيةً ،كما صيغت جملة الرفض
«لست من هنا» .أ ّما العبارة الظرفية
جهت إلى المهاجر لحظة الرحيل عن أرضه األصلية:
َ
األخيرة التي ُو ِّ
«ليس بعد اآلن» ،فهي تمنع أكثر مما ترفض .لكنها ،مثل تلك الجملة األخرى ،سوف ت ُنطَق هي أيضً ا
بوضوح ضمن حا ٍل من الج ّدة.
كيف يحصل أن يقوم «اآلن» بحراسة بوابة الجماعة المضيفة أيضً ا؟ إنّه يفعل ذلك أل ّن «لالنتماء إلى
مكان ) (Hinge-hörigkeitعالقة جوهرية باالنخراط» ،كما يقول هيدغر((( .واالنتماء إلى جماعة
ليس استثنا ًء ،إذ ينطوي على كونك مع آخرين في الحياة اليومية لعالم عادي .وأل ّن اآلن هو الطريقة
فصح بها عن هذه اليومية؛ فإنّه يعمل بوصفه العقدة التي تربط م ًعا بقية خيوط الرباط
التي غال ًبا ما يُ َ
ج َمع في تلك العقدة والمستقبل يبرز من هناك أيضً ا .ولذلك ،فإ ّن اآلن
الزمني للجماعة .فالماضي يُ ْ
هو القاعدة التي تُ َع َّبأ منها جميع إستراتيجيات اإلبعاد ضد الغريب ،بوصفه ذاك الذي يقف خارج زمن
الجماعة ،خارج ماضيها المجيد والبائس ،خارج مستقبلها الذي يحبل باإلمكانات واألخطار ،واألهم
كل ذلك خارج حاضرها المشحون بهموم انتما ٍء موثوق.
من ّ
ما من مأزق يمكن أن يكون أش ّد ح ّدة من هذا بالنسبة إلى المهاجر الذي يمثّل في شخصه الجيل
أي شتات .فالمساهمة في اآلن الخاص بالجماعة المضيفة ،أي في لحظة الزمنية التي تجعل
األول من ّ
الحاض َر اليو َم ،هي شرط الزم لقبوله فيها .لكنه ،بوصفه ذاك الذي وصل للت ّو من الخارج ،غير مقبول
على اإلطالق ،بالتعريف .ذلك أنه ليس لديه ما يبديه لحاضره سوى تلك اللحظة من االنقطاع المطلق،
لحظة الوصول ال ُمصغّرة ،التي تبرز على وجه التحديد بفضل إقصائها عن يوم الجماعة التي ح ّ
ط على
عتبتها .غي ُر قليلٍ من تعقيد الشرط الشتاتي وأساه يتعلّق بهذا المأزق بالتحديد.
لعلّه يكفي عند هذا الح ّد أن نشير إلى هذه اللحظة العسيرة المربكة ،ونتيح لسردنا أن يقفز قفز ًة صغيرة،
تكاد ال تُ ْد َرك لدقّتها ،تنقلنا إلى تلك األرضية الراسخة حيث ينتظر المهاجر ،وقد غ ُِس َل وأُطْ ِع َم وقُب َِل في
جماعته الجديدة ،أن يجري استيعابه إ ّما ُم َقلِّ ًدا أو غي َر مطابق ،تب ًعا لدرجة مقاومته تلك العملية المؤلمة
دو ًما وال ُم ِذلَّة غالبًا .لكن ال ت َدعوا هذا الخيار يغوينا .دعونا نواصل بعض الشيء اهتمامنا بالمأزق الذي
يجد فيه نفسه ،حرف ًيا ،محصو ًرا بين عالم تركه خلفه وآخر أبوابه موصدة ،وليس له أين يذهب .هو مش ّر ٌد
(3) Martin Heidegger, Being and Time, John Macquarrie & Edward Robinson (trans.), (Oxford: Basil Blackwell, 1987),
p. 420.
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بكل ما لديه من قدرة
أي شيء سوى فرصة واحدة أخيرة ،بعد أن ذهب القلق ّ
لم يَ ْب َق له كبير أمل في ّ
جه والتصرف.
على التو ّ
مزاج شهي ٌر بأثره ال ُم َز ْعزِع .وهو ينتشله من أخدود الحاضر المباشر الذي ال يُطاق ويه ّيئه الستحضار
هذا ٌ
خبرته لمواجه ٍة مع عدم التحديد الذي يَ ِس ُم ما ينتظره .بعبارة أخرى ،إنّه قَل ٌَق يمكّنه من أن يتطلّع قُ ُد ًما
خ ًرا من الطاقات والموارد المتاحة الستخدامها في
إلى إمكاناته ،ويساعده على حشد الماضي بوصفه ُذ ْ
طريق عسي ٌر يُشَ ُّق
شق طريقه صوب المستقبل بكل ما في أفقه من اإلمكان .وهو
ٌ
مشروعه الرامي إلى ّ
بالفصل المأساوي بين ماضيه وحاضره ،ويتقاطع مع اآلن الذي أُقصي عنه حتى هذه اللحظة ويضعه
هناك بمنطق ذلك التقاطع ذاته.
هكذا ،يتموضع المهاجر أخي ًرا .لكنه ال يزال بعي ًدا عن أن يُتَ َمثَّل .ذلك أ ّن يومية وضعه الجديد ويومية
مجال من
ً
الجماعة المضيفة تتقاطعان ،لكنهما ال تتوافقان .ث ّمة ضرب من عدم التوافق سوف يولّد
االغتراب من اآلن فصاع ًدا مع اختالفات ت ُق َرأ على أسس إثنية وسياسية وثقافية وسواها .وعدم التوافق
هذا يضفي مع ًنى جدي ًدا على مشكلة زمن المهاجر .لماذا يقاو ُم اآلن امتصاصه في آن جماعته ال ُمختارة؟
بأي زمن مهما يكن
أل ّن آنه مك َّون على نحو مختلف عن هذا اآلن األخير .ذلك أ ّن اآلن الخاص ّ
إنّما ينشأ من ارتباط الحاضر بالماضي والمستقبل .وهو يرث ويخطط قُ ُد ًما ،ويض ُّم إليه بهذه الوظيفة
وكل ما سوف يح ّدد نوعيتها وطابعها في ما
كل ما هو خاص بثقاف ٍة كما تشكّلت إلى اآلنّ ،
المزدوجة ّ
يأتي من الزمن .ولذلك ،فإ ّن اآلن الخاص بجماعة ليس سلسلة من سالسل اللحظات المتطابقة المرت ّبة
في تعاقب مطّرد .فالترابط الذي يجمعها وخصوصيات ضروب فرط التحديد التي تل ّونها يجعالن
اللحظة الزمنية التي تختبرها الجماعة ،بوصفها اآلن الخاص بها ،مختلف ًة بالضرورة عن اآلن الخاص
بأي جماعة أخرى.
ّ
ضرب من عدم التوافق الزمني
كل حال فرصة لحصول
هذا هو السبب في أن تبديل الجماعات هو في ّ
ٍ
الذي يلتقطه الفهم الشائع ليس على ما هو عليه ،بل بوصفه فشل ثقافة في أن تتن ّزل بسالسة في ثقافة
الكل .ذلك أ ّن
أخرى .ما من شيء خاطئ على نح ٍو خاص في هذا التفسير ،ما خال أنّه يقيم الجزء مقام ّ
مثال مألوفًا
ما هو ثقافي في شأن هذه الظاهرة إنّما يقتضيه الزمني وينبع منه مباشرةً .هكذا ،وكي نورد ً
تما ًما ،فإ ّن الفارق في المواقف من زمن الساعة ،والذي غال ًبا ما يُعزى بسهولة إلى تمييزات دينية ،ربما
من األفضل كثي ًرا تفسيره من حيث الزمنيات المتباينة التي تربط فهم جماعة ما لماضيها وحاضرها
ومستقبلها بطريقة تختلف عن طريقة سواها.
يخضع المهاجر ،أيضً ا ،لمثل سوء التأويل هذا في الجماعة المضيفة ما إ ْن يُ ْق َبل فيها .ذلك أ ّن ترابط
الزمن الذي يؤلّف نسيج حياة هذه الجماعة ليس ،وال يمكن أن يكون ،الترابط في الجماعة التي تركها
جل كلمة «دائم» (أو
وراءه .ومعنى الزمن الذي يجلبه معه كونه مهاج ًرا دائ ًما  – Immigrantحيث تس ّ
جا – هو ابن زمنية أخرى .والعالقات
السابقة  )Imالتغ ّير في حالته بوصفه
ً
شخصا لم يعد ينتظر خار ً
التي ال تُحصى التي يتخذها هذا المعنى مرج ًعا له ،عالقات المهاجر بشعبه وتقاليده وعوائده ولغته،
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وحتى بيئة أرضه األصلية ،تفصله بوضوح ع ّما يناظر هذه العالقات في الجماعة التي يجد نفسه
فيها .ولذلك تكون محاولته التَّماس مع هذه األخيرة وتوريط نفسه في يومية وجوده مع آخرين مترع ًة
بكل مصاعب الترجمة بين اللكنات ،والتصاريف ،والتراكيب ،والمعاجم؛ بين األطر المفهومية
حتما ّ
وكل ما هو هجين في ثقافة ليس في الحقيقة سوى دليل على تغلّب هذه
(الباراديغمات) ،باختصارّ .
الخلق على مثل هذه الصعوبة.
ّ
الهجنة
ليس من غير الشائع أن يُشخَّص النقص الضروري في مثل هذه الترجمة خطأً على أنّه حنين .وال يكمن
كل شيء في فشل هذا التشخيص في
الخطأ في اإليحاء المرضي الذي يحمله فحسب ،بل يكمن قبل ّ
أن يفهم أو حتى أن يأخذ في الحسبان كيف يرتبط المهاجر بزمنه عند هذا الح ّد .فهذا األخير القلق،
ال يجد في أفقه سوى المستقبل« .ما الذي سيحل بي؟ ما الذي يجب أن أفعله اآلن؟ كيف يجب أن
جهة إلى ما يأتي وليست اجترارات
أكون مع اآلخرين في هذا العالم الغريب؟»ّ .
كل هذه تأ ّمالت مو َّ
لما جرى إلى اآلن.
وإذ يفتقر المهاجر إلى ذلك النوع من الدعم والتف ّهم الذي يلقاه المرء في جماعته األصلية ،فإنّه يجد
نفسه وحي ًدا من دون ظهير يلوذ به ،ما عدا احتمال يواجهه بانفتاحه المهول وعدم تحديده الواعد بقدر
كل ما فيه ،وما يجعله ما هو عليه ،أسير اندفاع ٍة ال تلين قُ ُد ًما .حتى
ما هو مربك .وفي هذه اللحظة يقع ّ
ما كان عليه إلى اآلن يقع أيضً ا أسير تلك االندفاعة ،إنما ليس بوصفه رزمة ميّتة تجرها قوة ليست قوتها.
على العكس ،يكون هو ذاته مك ِّونًا من مك ّونات تلك الحركة العجلى التي تدفع المهاجر قُ ُد ًما .ففي
تلك الحركة ال يعوم الماضي بسلبية ،بوصفه قطعة من الزمن المتج ّمد ،بل يعمل بوصفه خبرة تف ّعلها
أي محاولة يائسة إليجاد ما ضاع ،بل مجرد تيار
قوة اإلسراع وتستثمرها في الوقت ذاته .وليس في هذا ّ
جا ٍر يغدو فيه الماضي جز ًءا ال يتج ّزأ من الحاضر.
ال يجري ارتباط ماضي المهاجر بمأزقه ،لحظ َة اندفاعه صوب المستقبل ،بوصفه سيرورة شفاء بل
وبدل من أن يكون ذلك الماضي ميتًا ،نجد أنه بقي منطم ًرا في زمنه ،ح ًّيا تما ًما مثل بذرة
ً
بوصفه تكرا ًرا.
ْصب
في التراب تنتظر فصل الدفء والنماء كي تُ ْن ِتش .هكذا ،يعود ما كان ليغدو إمكانًا مهيَّأً ألن يُخ َ
ويُحشَ د من جديد .وهو يستبق المستقبل ويتيح نفسه لالستخدام وللتجدد ،عبر هذا االستخدام ،بوصفه
مادة ما سيأتي.
ذلك هو السبب في أ ّن حاضر المهاجر ،لحظة ذلك الم ّد الذي يحمل معه ماضيه المتّجه إلى المستقبل،
أي لحظة
يلفت االنتباه على الدوام بما ينطوي عليه من التباس .ذلك أ َّن المهاجر ال يزال يظهر في ّ
كهذه وهو يتكلّم بصوت الجماعة حيث تلقّن لغته األولى ،حتى وهو يلتقط لغة الجماعة األخرى حيث
كل مناحي سلوكه األخرى أيضً ا – الطريقة
يوشك أن يجد وط ًنا ثان ًيا .وهو يخلط التعابير واللكنات في ّ
التي يلبس بها ويعمل ويأكل ويتكلّم ويتص ّرف عمو ًما في عالقته اليومية باآلخرين – وبذلك يتلبّس دور
من يأبى الترجمة ،ويأبى الفهم تال ًيا.
هكذا يكون مهاجرنا األول واق ًعا في شراك معضلة زمنية .عليه أن يحظى باعتراف أقرانه في الجماعة
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ةمجرت
ملا  َنمَز 
رِجا ُه ُ
َ

كل ما
المضيفة بالمشاركة في اآلن الخاص بحياتهم اليومية .لكن مثل هذه المشاركة تعسرها حقيقة أ ّن ّ
وكل ما هو ٍ
ماض ربما
هو ُمت َرقَّب ومستقبلي في شأنها هو عرضة ألن يجعل المهاجر يبدو بوصفه غريبًاّ ،
خلَط بينه وبين الحنين .عليه أن يتعلّم أن يعيش ارتباطه المزدوج هذا إلى أن يصل الجيل الثاني ،ويبرز
يُ ْ
في المشهد مع زمنه الخاص ،فيفرط في تحديد زمنية هذا المهاجر ،ويعيد تقويمها في جولة جديدة من
الصراعات وضروب التقارب.
المراجع
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مراجعة تقرير «عدم المساواة في عام »2018
Review of the World Inequality Report 2018
مـلـخــص :هــدفــت هــذه الـمــراجـعــة ،إلــى عــرض مــؤشــرات تــوزيــع الــدخــل والـثــروة بـيــن دول العالم
وداخلها ،والتي وردت في تقرير عــدم المساواة الـصــادر عن مختبر الــامـســاواة في العالم عام
 ،2018وتعزز هذه المراجعة ما ورد في التقرير بمصادر خارجية؛ مثل تقرير أوكسفام الدولية،
ال ـمــوســوم ب ـ «كــاف ـئــوا الـعـمــل ولـيــس ال ـث ــروة» ،وت ـقــاريــر ودراسـ ــات عــن بـعــض ال ــدول الـعــربـيــة مثل
المتمثلة فــي أن مـعــدالت عــدم الـمـســاواة فــي توزيع
الـســودان ،وتربطها بأهم خــاصــات التقرير ُ
الدخل والثروة تزايدت على نحو متسارع منذ عام  ،1980وأن تزايد هذه المعدالت ،له عواقبه
الكارثية على المستوى االقتصادي والسياسي واالجتماعي.
كـلـمــات مفتاحية :عــدم الـمـســاواة االقـتـصــاديــة ،الــدخــل القومي اإلجـمــالــي ،الـثــروة الـعــامــة ،الثروة
الخاصة.

Abstract: The review aims to present the indicators for monitoring the
distribution of income and wealth, globally and within countries as listed in
the World Inequality Report 2018 published by the World Inequality Lab. The
review confirms the report’s findings by relying on other sources such as Oxfam
International Report, titled Reward Work, not Wealth and reports and studies
from Arab countries such as Sudan. The review links these sources to the main
report conclusions, noting that since 1980, the inequality in the distribution of
income and wealth has increased rapidly, which «can lead to various sorts of
political, economic, and social catastrophes».
Keywords: Economic Inequality, Gross National Income, Public Wealth, Private
Wealth.

* باحث في مجال اقتصاديات التنمية واالقتصاد السياسي.
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مقدمة
يزداد االهتمام بمسألة عدم المساواة في الثروة والدخل على المستوى العالمي وفي داخل
البلدان .ويتضاعف هذا االهتمام مع ارتفاع مستويات عدم المساواة في العالم منذ ثمانينيات
القرن العشرين وتوسع السياسات الليبرالية في العالم ،ويجري احتساب حصص شرائح ونسب من
تحل هذه المفاهيم محل مفهوم الطبقات
المجتمع من الثروة والدخل ،وتعمل دوائر غربية على أن ّ
والصراع الطبقي القديم؛ منها مختبر عدم المساواة في العالم((( الذي يصدر تقارير عن عدم المساواة
في العالم منذ عام  ،2000وآخرها تقرير عدم المساواة في العالم لعام  (((2018الذي يتكون من
 300صفحة.
يسعى التقرير العالمي ليصبح المرجع األول لعدم المساواة االقتصادية ،ويجتذب االهتمام بمسألة
عدم المساواة التي تتسع ،وإذا لم يجر رصدها ومعالجتها على نحو صحيح ،فقد ينجر عن ذلك أنواع
مختلفة من الكوارث السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
يتألف التقرير من خمسة أقسام ،إضافة إلى المقدمة .يبدأ القسم األول بالمعايير المعتمدة في التقرير
لقياس عدم المساواة .ويعرض القسم الثاني اتجاهات عدم المساواة في الدخل في العالم سواء
بين بلدان العالم أو ضمن البلد الواحد .ويتناول عد ًدا من دول العالم (الواليات المتحدة األميركية،
وفرنسا ،وألمانيا ،والصين ،وروسيا ،والهند ،والشرق األوسط ،والبرازيل ،وجنوب أفريقيا) .ويوضح
القسم الثالث تقلبات رأس المال العام مقابل الخاص ،ومعدالت قياس الثروة عبر العالم ،وتقييم
معدل تراكم الثروة والدخل في البلدان المتقدمة ،ويقدم خبرات من بلدان شيوعية سابقة ويعرج
على انتشار عدم المساواة في الصين والملكية الخاصة في روسيا .أما القسم الرابع فيناقش توجهات
عدم المساواة في الثروة عبر العالم وتوقعاتها المستقبلية ،ويقارن عدم المساواة على صعيد ثروة
األفراد عبر العالم ويقدم الواليات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا أمثلة .ويختم التقرير بمناقشة
مستقبل عدم المساواة في العالم وازديادها في القمة ،أي زيادة دخول وثروات الفئات األكثر
دخل وثروةً ،ودور الضرائب
ً
دخل وثرو ًة من السكان واتساع فجوة عدم المساواة مع الفئات األقل
ً
دخل
ً
التصاعدية في التصدي للظاهرة ،كما يعالج عدم المساواة من تحت ،أي عند الفئات األقل
وثرو ًة من السكان ،وذلك بتوزيع فرص الحصول على التعليم والوظائف المرتفعة األجور بالتساوي
بين السكان.
استخدم التقرير مجموعة من السالسل الزمنية الجديدة المستمدة من قاعدة بيانات الثروة والدخل في
العالم «دبليو أي دي»((( World Income Database, WID؛ وذلك بغرض توثيق عدد من اتجاهات
((( للمزيد عن المختبر ،انظر:

«The World Inequality Lab,» WID. World, accessed on 11/4/2018, at: https://bit.ly/2qhF1wO
(2) World Inequality Lab, World inequality report 2018, https://bit.ly/2oaRFyM

(3) The World Inequality Database (WID.WORLD), accessed on 11/4/2018, at: https://bit.ly/2FyTwlS

تاشقانم
 ماع يف ةاواسملا مدع« ريرقت ةعجارمجارمم

عدم المساواة العالمية المكتشفة حديثًا ،وتع ّد قاعدة بيانات الثروة والدخل في العالم من أوسع قواعد
البيانات شمولية ،إذ تبين التطور التاريخي لتوزيع الدخل والثروة بين البلدان وداخلها ،ويمكن أن تمثل
هذه القاعدة من البيانات الضخمة مصد ًرا للحكومات والمنظمات ،إضافة إلى المواطن البسيط عند
دراسة عدم المساواة االقتصادية.
تُعد عدم المساواة االقتصادية من الظواهر المعقدة التي يمكن قياسها بطرق مختلفة ،وباستخدام
مؤشرات متعددة ،يستند أغلبها إلى طريقة توزيع الدخل أو الثروة بين أفراد المجتمع ،ويناقش التقرير
الشكلين الرئيسين لعدم المساواة ،وهما:
 عدم المساواة في الدخل بشكليه الرئيسين :األجور ،أو األرباح. -عدم المساواة في الثروة؛ أي امتالك أصول مادية أو مالية أو معنوية.

عدم المساواة في الدخل في اتساع
تناول التقرير أهم التغيرات التي طرأت على مؤشرات عدم المساواة االقتصادية التي تشمل عدم المساواة
في اكتساب الدخل وعدم المساواة في امتالك الثروة ،فيوضح أن معدالت عدم المساواة منذ عام 1980
تزايدت في الدخل على نحو متسارع ،في أميركا الشمالية ،وآسيا .بينما تزايدت هذه المعدالت على
نحو معتدل في أوروبا التي ما زالت متمسكة بدرجة من السياسات االجتماعية ،فهي أعدل من غيرها.
وظلت معدالت عدم المساواة في حصص الدخل محافظة على مستويات عالية ومستمرة عقو ًدا في
كل من الشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،والبرازيل .وتتشارك هذه المناطق الثالث
المستوى المتط ّرف والمستمر نفسه من عدم المساواة ،على الرغم من االختالفات العديدة بينها؛ فهي
في واقع األمر ،وألسباب تاريخية مختلفة ،لم تمر بأنظمة مساواتية بعد الحرب؛ وهي أنظمة عملت
على تخفيض حدة عدم المساواة في البلدان التي كانت جز ًءا من الحربين العالميتين األولى والثانية،
ما جعل الدول الثالث في هذا المستوى العالي والمتطرف من معدالت عدم المساواة ،إذ إن حصة
دخل في  2016وبلغت نحو  %55من إجمالي الدخل في البرازيل وأفريقيا
ً
شريحة الـ  %10هي األعلى
دخل تراوح بين
ً
جنوب الصحراء الكبرى .وفي الشرق األوسط ،كانت حصة شريحة الـ  %10األعلى
 %60و %66من الدخل اإلجمالي.
وأفاد التقرير أن نصيب الـ  %50األقل حص ًة من الدخل القومي ،أي أفقر نصف من سكان العالم،
شهد نم ًوا كبي ًرا بفضل معدالت النمو المرتفعة في آسيا ،ولكن استحوذت فئة أعلى %0.1
واحد في األلف) من السكان على جزء كبير من هذا النمو ،يساوي استفادة النصف األفقر من
سكان العالم منه .وذكر التقرير أ ّن نمو دخل السكان الواقعين بين فئة القاع العالمي (أفقر )%50
دخل (أي بين  %50و )%99كان بطيئًا أو شبه معدوم ،ويشمل هذا دول أميركا
ً
وفئة الـ  %1األعلى
دخل في بعض البلدان وتغيرها
ً
الشمالية وأوروبا .ويبين الجدول ( )1حصة شريحة الـ  %10األعلى
في الفترة .2016–1980

85

86

العدد Issue 6 / 24
ربيع  Spring 2018

الجدول ()1
حصة شريحة الـ  %10األعلى ً
دخل في بعض البلدان
أوروبا الصين روسيا الواليات المتحدة الهند
األميركية وكندا

الدولة

حصة شريحة الـ  %10األعلى ً
دخل في عام %33 1980

حصة شريحة الـ  %10األعلى ً
دخل في عام %37 2016

%27

%41

%35

%21

%47

%46

%31

%55

المصدر:
World Inequality Lab, World inequality report 2018, p. 42, accessed on 11/4/2018, at: https://bit.ly/2oaRFyM

وتحدث التقرير عن ضرورة استخدام متغير الدخل القومي بدلً من الناتج المحلي اإلجمالي لمقارنة
التفاوت في توزيع الدخل بين البلدان؛ وذلك ألن األول يأخذ في الحسبان تدفقات الدخل األجنبي،
واستهالك اآلالت القديمة ،وغيرها من األصول الرأسمالية .واستنا ًدا إلى ما سبق يبين الجدول ( )2حصص
قارات العالم مع بعض مناطقها ذات الحصص األكبر من الدخل القومي العالمي وذلك في عام .2016
الجدول ()2
ً
معادل
حصص قارات العالم مع بعض مناطقها ذات الحصص األكبر من الدخل القومي العالمي
بطريقة القوة الشرائية )(PPP
املنطقة
العامل

الحصة نسبة السكان
من الدخل إىل سكان
العامل
القومي
العاملي

املنطقة
شامل أفريقيا

الحصة من نسبة السكان
الدخل القومي إىل سكان
العامل
العاملي

أوروبا

%100
%20

%100

دول االتحاد
األورويب

%17

%7

آسيا

روسيا وأوكرانيا

%4

%3

الصني

%19

الواليات املتحدة
األمريكية وكندا

%17

األمريكتان

أمريكا الالتينية

أفريقيا

المصدر.Ibid., p. 60 :

%10

أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

%2

%3

%49

%60
%19
%2

%3

%25

%13

الهند

اليابان

%4

%8

%8

دول آسيوية أخرى

%18

%5

%5

%16

أسرتاليا

%7

%1

%13

%18
%21

%04

تاشقانم
 ماع يف ةاواسملا مدع« ريرقت ةعجارمجارمم

نالحظ من خالل الجدول ( )2أن قارة آسيا صاحبة أعلى حصة من الدخل القومي العالمي،
دول مثل الصين ،والواليات المتحدة
مقارن ًة بقارة أفريقيا التي تعد صاحبة الحصة األقل ،كما أن ً
األميركية وكندا ،إضافة إلى االتحاد األوروبي ،تعد ذات حصص أعلى من الدخل القومي
حصصا من الدخل القومي العالمي ،حققت تقد ًما في
العالمي ،وهي على عكس الدول األقل
ً
خصوصا في مجال الصناعة .كما أنها دول قادرة على التصنيع
المجال االقتصادي واإلنتاج،
ً
واالبتكار واالختراع على النحو الف ّعال الذي يسمح لها بالتصدير مما تصنع وتنتج .إضافة إلى
أن قارة مثل آسيا كثافتها السكانية عالية ،فانعكس ذلك إيجابيًا على حصصها من الدخل القومي
العالمي.
وال يفوتنا أن نذكر أن حصة الصين أعلى من الواليات المتحدة في هذه الحالة؛ نظ ًرا إلى أن
الطريقة المستخدمة في حساب الدخل القومي اإلجمالي ،تعادل القوة الشرائية ،ولكن باستخدام
منهجية األسعار الجارية في حساب الدخل القومي ،ووفقًا لبيانات البنك الدولي((( ،نجد أن حصة
الواليات المتحدة من الدخل القومي العالمي وفق األسعار الجارية تبلغ  ،%25وهي أعلى من
حصة الصين بحسب هذه األسعار التي تبلغ  ،%15وبناء عليه ،يمكننا القول إن حصة الصين من
الدخل القومي العالمي هي أعلى من حصة الواليات المتحدة حين يقدر الدخل القومي بالقدرة
الشرائية المقارنة ) ،(PPPولكنها أدنى منها حين يقدر الدخل القومي بأسعار السوق الجارية.
وأفاد التقرير بخصوص معدالت عدم المساواة في حصص الدخل داخل البلدان ،أن البلدان األنجلو
سكسونية شهدت ارتفا ًعا حا ًدا في معدالت عدم المساواة منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ تعد عدم
المساواة في الدخل في الواليات المتحدة من أعلى المستويات في الدول الغنية جميعها ،وعلى الرغم
من زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل التي يمكن أن تخفض من معدالت عدم المساواة ،فإن هذه
دخل في الواليات
ً
المشاركة لم تكن فعالة؛ وذلك ألن الرجال يمثلون  %85من أفراد فئة الـ  %1األعلى
المتحدة .ويستخلص التقرير أن تخفيض فجوة األجور بين الجنسين في الواليات المتحدة سيعمل قوة
مضادة لعدم المساواة المرتفعة في حصص الدخل .وتتمثل السياسات التي عملت على تعميق فجوة
عدم المساواة في حصص الدخل في الواليات المتحدة ،في أن جز ًءا كبي ًرا من التحويالت واإلعانات
مهمل أفقر  %50من السكان ،ما يعمل على انهيار دخلهم بعد
ً
جه إلى الطبقة الوسطى،
االجتماعية مو َّ
الضريبة ،ويؤدي إلى زيادة معدالت عدم المساواة.
كانت البلدان األوروبية األنجح في احتواء معدالت عدم المساواة المتزايدة ،وذلك بفضل السياق
السياسي والمؤسسي ،والمحافظة على ٍ
حد من شبكة الضمان االجتماعي ودولة الرفاه وسياسات إعادة
توزيع الدخل .وهي سياسات أشد مالءمة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ ففي فرنسا،
جرى تنفيذ سياسات لمكافحة عدم المساواة في الدخول ،تتمثل في تحديد الحد األدنى من األجر
الحقيقي ،والضرائب التصاعدية ،وزيادة مدفوعات البطالة والضمان االجتماعي التي عملت على
(4) «World Development Indicators,» The World Bank, accessed on 11/4/2018, at: https://bit.ly/2JwZ960
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زيادة حصة أفقر  %50من الدخل القومي وتخفيض حصص الفئات األعلى ،ومن ثم تقليل معدالت
عدم المساواة في الدخل .أما ألمانيا فكانت أشد صرام ًة في تنفيذ سياسات مكافحة عدم المساواة في
دخل من السكان .وفي الصين والهند
ً
الدخل ،فارض ًة ضرائب تصاعدية أكبر على فئة الـ  %1األعلى
وروسيا والدول ذات النظام االقتصادي الشيوعي السابق ،زادت معدالت عدم المساواة ،فقد حدث
أكبر تفاوت في توزيع الدخل في روسيا نتيجة التحول إلى اقتصاد السوق الحر ،واعتماد سياستي
االنفتاح والتحرير االقتصاديين.
واستنا ًدا إلى توضيح طرق توزيع الدخل بين فئات السكان المختلفة ،يبين التقرير أن منطقة الشرق
األوسط تختص بأعلى معدالت عدم مساواة في توزيع الدخل القومي مقارنة بالمناطق األخرى ،إذ
دخل بين  %60و %66من إجمالي دخل المنطقة ،بينما تقل حصة الـ %50
ً
تراوح حصة الـ  %1األعلى
دخل عن الـ  %10من الدخل القومي.
ً
األدنى
ويرجع هذا المستوى المرتفع من تركز الدخل في الفئات األغنى إلى عدم المساواة الهائلة بين
البلدان في المنطقة وداخلها ،وال سيما بين البلدان الغنية بالنفط والبلدان ذات الكثافة السكانية
العالية ،إذ تستولي دول الخليج على ما نسبته  %47من إجمالي دخل المنطقة ،في حين أن نسبة
سكانها إلى سكان المنطقة عمو ًما ال تتجاوز الـ  %15عام  ،2016وفي الحصيلة ،أدت تلك الفجوات
إلى عدم مساواة في توزيع الدخول بين دول المنطقة .وفي هذا السياق الجغرافي ،أشار التقرير،
حا أن أحد مطالبها الرئيسة تمثل في العدالة
على نحو خاطف ،إلى ثورات الربيع العربي ،موض ً
االجتماعية.

الثروة العامة والثروة الخاصة
أوضح التقرير ،عند عرضه مؤشرات عدم المساواة المختلفة ،أن العالقة بين الثروة الوطنية والدخل
القومي يمكن أن تنذرنا بعدد من التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الرئيسة في البلدان،
جل البلدان منذ الثمانينيات ،بينما تزايدت الثروة الخاصة في
حا انخفاض الثروة العامة في ّ
موض ً
هذه البلدان على نح ٍو يفضي إلى زيادة ثروات المعتمدين على الدخل الناتج من رأس المال
(الربح) ،أكثر من المعتمدين على الدخل الناتج من العمل (األجور) ،وفي الحصيلة ،تتسع فجوة
حا منها الديون
عدم المساواة بين الفئتين ،فقد أصبح صافي الثروة العامة (األصول العامة مطرو ً
العامة) سلب ًيا في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،وإيجاب ًيا على نحو طفيف في اليابان
وألمانيا وفرنسا .أما الصين وروسيا ،فقد تضاعفت نسبة الثروة الخاصة من الثروة الوطنية فيهما
أربع مرات وثالث مرات على التوالي ،وذلك بعد االنتقال من نظام االقتصاد الشيوعي إلى النظام
الرأسمالي ،كما أن االستثناء الوحيد الذي يعكس عدم التراجع في الملكية العامة هو الدول الغنية
بالنفط ،مثل النرويج .ويوضح الجدول ( )3نسبة الثروة الخاصة والثروة العامة إلى الدخل القومي
في بعض دول العالم في الفترة .2015–1970
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الجدول ()3
نسبة الثروة الخاصة والثروة العامة إلى الدخل القومي في بعض دول العالم
الدولة
إسبانيا

نسبة الثروة
نسبة الثروة
نسبة الثروة العامة نسبة الثروة العامة
الخاصة إلى
الخاصة إلى
إلى الدخل
إلى الدخل القومي
الدخل القومي في الدخل القومي في
القومي في2015
في1970
2015
1970
%410

%630

%110

%20

%300

%600

%70

%10

المملكة المتحدة

%280

فرنسا

%310

اليابان

الواليات المتحدة
األميركية

ألمانيا

%330
%230

%630

%40

% 580

%40

%350

%110

%550

%35

–%12
%10

–%10
%10

المصدر.Ibid., p. 161 :

نالحظ من خالل الجدول ( )3أ ّن نسب الثروة الخاصة إلى الدخل القومي تزايدت على نحو كبير بين
الفترتين ،بينما انخفضت نسب الثروة العامة .ويُعزى االرتفاع في نسب الثروة الخاصة على نحو رئيس
إلى االرتفاع العام في مستوى أسعار األصول ،وتح ّول الدول االشتراكية نحو خصخصة األسواق ،فقد
أصبح القطاع الخاص ينتج الخدمات التعليمية والصحية ،على نحو يؤدي إلى زيادة ثرواته .ويعكس
انخفاض نسب الثروة العامة مقارنة بالثروة الخاصة ،أسباب اتساع فجوة عدم المساواة ،إذ إن صغر
حجم الثروات العامة في االقتصادات المتقدمة ،ح ّد من قدرة حكومات هذه االقتصادات على إعادة
توزيع هذه الثروات ،ومن ث َ ّم ،اتسعت فجوة عدم المساواة بين المعتمدين على الدخل الناتج من العمل
(األجور) والمعتمدين على الدخل الناتج من رأس المال (الربح).

عدم المساواة في الثروة في اتساع
لم يخض التقرير كثي ًرا في عوامل تشكّل عدم المساواة ،لكنه تطرق إلى السياسات الليبرالية وسياسات
الخصخصة التي ع ّدها من األسباب الرئيسة لتوسع فجوة عدم المساواة بين األفراد في الدخول
والثروات ،خاصة في دول مثل روسيا والصين ،فقد أوضح أن السياسات الليبرالية اقتضت تقليص
سيطرة الدولة على النشاطات االقتصادية ،وكان االعتقاد السائد بأن التفاعل بين قوى العرض والطلب
سيعمل أوتوماتيكيًا لتحقيق كفاءة أكبر وسيؤدي إلى تعافي االقتصاد .كما عملت سياسات الخصخصة
المرتبطة بظاهرة العولمة والتحرير االقتصادي على نقل السيطرة على ملكية الموارد االقتصادية من
القطاع العام إلى القطاع الخاص ،ويفيد التقرير أن هذه السياسات عملت على دفع معدالت عدم
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المساواة نحو االرتفاع على نحو متزايد في العقود األخيرة ،على الرغم من دورها في زيادة معدالت
النمو االقتصادي وزيادة التراكم الرأسمالي.
واستكمال لتوضيح ما آلت إليه األوضاع فيما يخص عدم المساواة االقتصادية ،يعرض التقرير
ً
(ص  )200التباين في امتالك الثروة بين البلدان وداخلها ،وعلى الرغم من أن البيانات حول الثروة
غير متوافرة على نحو ٍ
كاف ،نظ ًرا إلى مشكالت السجل المالي لملكية األصول من طرف أصحاب
الثروات حول العالم ،فإن البيانات المتوافرة تشير إلى التفاوت الحاد في توزيع الثروة ،إذ إن حصة
 %10األعلى ثرو ًة في العالم ،بلغت في عام  %70 ،2017من إجمالي الثروة العالمية الممثلة بأوروبا،
والصين والواليات المتحدة .ويعكس الجدول ( )4النمو في حصص األعلى ثروة في العالم في الفترة
 ،2017–1987في كل من الواليات المتحدة ،والصين ،وأوروبا والعالم.
الجدول ()4
النمو في حصص األعلى ثروة في العالم من إجمالي الثروة العالمية في الفترة 2017–1987
المنطقة

الواليات المتحدة األميركية والصين وأوروبا

العالم

أعلى %0.01

%5.7

%4.7

أعلى %1

%3.5

العام

أعلى %0.1

معدل النمو في الفترة 2017–1987
%4.5

معدل النمو في الفترة 2017–1987
%3.5
%2.6

المصدر:
Ibid., p. 201.

نالحظ من خالل الجدول ( )4أن حصص الفئات األعلى ثرو ًة في العالم قد نمت على نح ٍو ملحوظ،
دليل على ازدياد عدم المساواة في امتالك الثروة بين الفئات العليا
ويمكن أن تمثل هذه المعدالت ً
والفئات الدنيا المكونة للمجتمع في المناطق المذكورة سابقًا .وعلى مستوى الدول ،يشير التقرير
إلى أن فئة الـ  %10األعلى ثرو ًة في الواليات المتحدة تحصل على ما نسبته  %77من إجمالي الثروة
(أي قيمة األصول المملوكة المادية والمالية والمعنوية) ،وفي أوروبا نجد أن إسبانيا تعاني أيضً ا التفاوت
الحاد في امتالك الثروات؛ فقد أظهرت التقديرات في  2013أن الـ  %10األعلى ثرو ًة يحصلون على ما
يقرب من  %57من ثروة إسبانيا الخاصة ،بينما يتحصل الـ  %50األقل ثرو ًة على  %7فحسب.
أما بريطانيا ،فقد أظهرت تقديرات عدم المساواة في الثروة زيادة معتدلة منذ عام 1980؛ فقد ارتفعت
حصة أغنى  %1من  %15في  1984إلى  %22في  ،2013غير أن التفاوت في امتالك ثروات اليوم في
بريطانيا ال يزال أقل من قرن مضى .ففي أعقاب عصر العولمة األول في  ،1914بلغت نسبة الثروة
الخاصة التي تذهب إلى أغنى  %1من أفراد المملكة المتحدة نحو  ،%70لكن ،اتجه هذا التوزيع
نحو االعتدال بعد الحربين العالميتين اللتين أسهمتا في تخفيض أسعار األسهم في المملكة المتحدة
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خالل الفترتين  1918–1914و ،1945–1939على نحو أدى إلى انخفاض األرباح الذي أدى بدوره إلى
انخفاض التراكم الرأسمالي ومن ثم االستثمار ،األمر الذي عمل على الحد من إمكان تراكم األرباح
والثروات .وفي الحصيلة ،انعكست هذه اآلثار إيجاب ًيا على توزيع الثروات في المملكة المتحدة.
وفي فرنسا ،لوحظ انخفاض التفاوت في امتالك الثروة على نح ٍو كبير منذ أوائل القرن العشرين ،كما
شهدت الفترة  1984–1980ازدها ًرا متزاي ًدا ألفراد الطبقة الوسطى ،وزيادات كبيرة في مستويات ثروة
هذه الطبقة .وأدى ارتفاع أسعار المساكن التي كانت تمثل جز ًءا كبي ًرا من ثروة الطبقة الوسطى دو ًرا
حاس ًما في التخفيف من حدة التفاوت في الثروة بعد عام  .1984وورد في تقرير أوكسفام عن عدم
المساواة((( في  2018أن عام  2017شهد أكبر زيادة في عدد أصحاب المليارات في التاريخ ،إذ زادوا
بمعدل ملياردير إضافي كل يومين ،على نح ٍو زاد من حجم التفاوت االقتصادي.

مستقبل عدم المساواة
يتضح مما سبق أن عدم المساواة االقتصادية ممثلة بالتفاوت في الدخل وامتالك الثروات ،قد تزايدت
في العقود األخيرة في عديد من دول العالم كما جرى التفصيل في الجزئيات السابقة ،ولعل التقرير
قد ربط بين الدخل والثروة بوصفهما مكونين لعدم المساواة االقتصادية باعتبار أن المتغيرين تجمعهما
عالقة متداخلة كما ورد في تقرير أوكسفام األخير(((؛ فقد أوضح أن العالقة بين المتغيرين تع ّد أم ًرا
أساس ًيا في مسألة انعدام المساواة ،فالدخل يتحول إلى ثروة إذا لم يجر إنفاقه ،وأن مسألة انعدام
مستقبل.
ً
المساواة في الدخل اليوم قد تولد انعدا ًما للمساواة في الثروة
وبعد أن عرض التقرير االتجاهات المختلفة لعدم المساواة االقتصادية ،مع ّب ًرا عنها بمتغي َري الدخل
ٍ
واقتراحات لمعالجة عدم المساواة العالمية،
والثروة ومدى التفاوت في توزيعهما ،ق ّدم رؤى مستقبلية
فقد أشار إلى أنه إذا استمرت عدم المساواة داخل البلدان في االرتفاع كما كان عليه الوضع منذ عام
 ،1980فإن التفاوت في الدخل العالمي سيرتفع ارتفا ًعا حا ًدا ،حتى في ظل افتراضات متفائلة إلى ٍ
حد
دخل من  %20في
ً
ما بشأن النمو االقتصادي في البلدان النامية .ويمكن أن تزيد حصة الـ  %1األعلى
الوقت الحالي إلى أكثر من  %24في  ،2050في حين ستنخفض حصة الـ  %50األفقر من  %10إلى أقل
من  %9بحلول ذلك العام.
دخل أو ثروةً ،أوضح التقرير ضرورة
ً
ولمعالجة اتساع عدم المساواة في القمة ،أي في الفئات األعلى
استخدام الضرائب التصاعدية بوصفها أدا ًة فعالة لمكافحة اتساع التفاوت في الدخل والثروة .كما
ٍ
توصيات تدعو الحكومات لالستثمار في المستقبل ،استصحب فيها األوضاع التاريخية
ق ّدم التقرير
والعوامل التي أدت إلى هذا الوضع من عدم المساواة االقتصادية؛ بحيث يجري فرض ضرائب تصاعدية
على رأس المال الخاص ،فالتصاعد الضريبي ال يقلل من عدم المساواة بعد الضرائب فحسب ،بل
((( انظر :أوكسفام الدولية ،كافئوا العمل وليس الثروة (كانون الثاني /يناير  ،)2018ص  ،17شوهد في  ،2018/4/11في:

https://bit.ly/2EzxT2Z

((( المرجع نفسه ،ص .19
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يؤثر أيضً ا في عدم المساواة قبل الضرائب ،وذلك من خالل تثبيط كبار الموظفين عن الحصول على
حصص أكبر من الدخول ،إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان السجل المالي الدقيق لملكية
أصول أصحاب الثروات؛ فقد ورد في تقرير أوكسفام((( أن األثرياء يخفون ما يعادل  7.6تريليونات
دخل
ً
دوالر عن السلطات الضريبية .وبناء عليه ،نجد أن عملية تنفيذ هذه اآلليات يمكن أن تحقق
جي ًدا للخزينة العامة تستخدمه لإلنفاق على شبكات الضمان االجتماعي لتقليل حدة عدم المساواة
عند الفئات األفقر من السكان ،واإلنفاق على التعليم والصحة الذي ينعكس إيجابيًا على مستوى
الدخول ،ومن ث َّم ،تضييق فجوة عدم المساواة االقتصادية .كما يمكّن هذا الدخل الحكومة من التدخل
في األسواق ،عن طريق وضع بعض سياسات العمل وسوق العمل وسياسات األجور ،ومن ث َ ّم تعيين
مجموعة من الموظفين لمتابعة تنفيذ هذه السياسات.
دخل أو ثروةً ،فقد أشار التقرير إلى أن
أما عن معالجة عدم المساواة في األسفل ،أي عند الفئات األدنى ً
زيادة فرص الحصول على التعليم والوظائف ذات األجر الجيد ،تعد أم ًرا أساسيًا لمعالجة معدالت نمو
الدخل البطيئة بالنسبة إلى النصف السفلي من السكان .كما أظهرت أدلة جمعت من  150بل ًدا وجرى
عرضها في دراسة وردت في تقرير أوكسفام األخير((( أن االستثمار في مجال التعليم والرعاية الصحية
والحماية االجتماعية يقلل معدالت عدم المساواة ،وش ّدد التقرير على أهمية بعض السياسات الشبيهة
بسياسات الرفاهية االجتماعية في البلدان األوروبية ،مثل الحد األدنى من األجور في معالجة انخفاض
دخول الفئات األفقر من السكان ،فينعكس إيجاب ًيا على عدالة توزيع الدخول في الحاضر والثروات في
المستقبل وفق العالقة بين الدخل والثروة المذكورة سابقًا.
نظرة عامة على التقرير

عرضت األجزاء السابقة من هذه المراجعة ،أهم األفكار التي عرضها تقرير عدم المساواة  2018الصادر
عن مختبر عدم المساواة في العالم .ونجد أن التقرير في كثير من فصولة عمل على إعادة وصف
مخاطر اتساع عدم المساواة على أنها مخاطر كارثية اقتصادية واجتماعية وسياسية .وعلى الرغم من أن
التقرير لم يبرز أسباب هذه المخاطر ،فإن عدم المساواة االقتصادية ،وفقًا لعديد من األدبيات والتجارب
الواقعية ،تساهم في تغذية انعدام األمن االقتصادي واألمن الغذائي واالستقرار السياسي ،بل تغذية
العنف االجتماعي الضاري أحيانًا ،إذ إنها تعد من األسباب األساسية للنزاعات المسلحة .ومن األمثلة
الواقعية في العالم العربي ،نجد أن السودان عانى ويالت الحرب األهلية منذ عام  .1955ولعل جل
جا من اإلحساس بعدم المساواة االقتصادية بمختلف أنواعها ،وال سيما أن أغلب
تلك الحروب كان نات ً
الحركات التي ثارت ضد األنظمة الحاكمة في السودان رفعت شعار المساواة االقتصادية ،والتنمية
المتوازنة المستدامة القائمة على القسمة العادلة للثروة والمشاركة السياسية المتكافئة((( .ونجد أن عدم
((( المرجع نفسه ،ص .9

((( المرجع نفسه ،ص .14

((( مجموعة األزمــات الدولية ،ثــورة دارفــور أزمــة الـســودان الجديدة ،تقرير مجموعة األزمــات الدولية رقــم  76عن أفريقيا (نيروبي/
بروكسل 25 :آذار /مارس  ،)2004شوهد في  ،2018/4/11فيhttps://bit.ly/2v1wUcb :
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المساواة االقتصادية أدت إلى حروب أهلية نتج منها انفصال جنوب السودان في  .2011وفي إقليم
دارفور يوضح حامد علي ( )2011أن الحرب األهلية المستعرة عام  2003التي تمثل أحد أسبابها في
عدم المساواة االقتصادية ،كان لها تكلفة عالية على المستويين االقتصادي واإلنساني؛ فقد أظهرت
التقديرات التي حوتها دراسته حول تكلفة الحرب في دارفور أن حكومة السودان أنفقت عليها 24.07
مليار دوالر ،وهو مبلغ يعادل  %162من الناتج المحلي اإلجمالي خالل سنوات الحرب .ويشتمل هذا
على  10.08باليين دوالر في صورة نفقات عسكرية مباشرة ،و 7.2مليارات دوالر في صورة خسائر
في اإلنتاجية ،فقدها النازحون عن أراضيهم داخل دارفور ،و 2.6مليار دوالر في صورة خسائر في
المدخرات الحياتية ،فقدها القتلى في الحرب ،و 4.1مليارات دوالر خسائر نتجت من اإلضرار بالبنى
التحتية( .((1وبالنظر إلى هذا المثال الواقعي ،يمكننا أن ندرك الكوارث السياسية واالقتصادية واالجتماعية
التي يمكن أن تسببها عدم المساواة االقتصادية ،ونفهم حرص التقرير األخير لعدم المساواة على إعادة
التنبيه إلى احتمالية حدوث هذه الكوارث.
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فوكو  ...عودة مـختلفة
لكل
ّ
كانت فواتح سنة  2018ح ّمالة
ما هو مفاجئ على الصعيد الفلسفي.
وأهم ذلك ظهور عمل جديد مثير ومستف ّز
جا في األوساط
لفيلسوف ال ّ
يقل عنه إثارة وحر ً
الفكرية ما بعد الحداثية .نتح ّدث هنا عن مبادرة
دار غاليمار الفرنسية برفع الستار عن مجلد جديد
يُض ّم إلى سلسلة «تاريخ الجنسانية» الشهيرة التي
عكف ميشال فوكو ( )1984–1926على تأليفها
قُبيل وفاته بفترة وجيزة .ليست هذه المرة األولى
التي يحدث فيها ذلك ،إذ تع ّودنا على تقليد داخل
الوسط الفكري الفرنسي؛ فقد نتفاجأ بصدور
مؤلّفات فكرية مه ّمة بعد سنوات من رحيل
مثل).
أصحابها (دريدا أو ريكور ً

مثل دراساته حول المعرفة االقتصادية والسلطة
وتصوراته عن التفكير االقتصادي الليبرالي
الجديد والتكنولوجيات الحكومية ومختلف البنى
التحتية للمؤسسات التي تسوس طبيعة الفردانيات
تنكيل (الـمراقبة والـمعاقبة).
ً
قسو ًة أو قه ًرا أو

جاء هذا العمل بعنوان اعترافات البدن ،وهذا
ما يثير حماس المهتمين بأفكار روحية لها صلة
بفكرة االعتراف في التقاليد الدينية أو من خالل
اعترافات القديسين والمتص ّوفين ،مرو ًرا بنهم
الجسد والبدن البشري .لكن لماذا ظل هذا
المخطوط حبيس األدراج أو األرشيفات؟ لماذا
كان القلق هو سيد الموقف من ورثة فوكو،
وجعلهم يتر ّددون طوال أربع وثالثين سنة من
نشره؟ هل ستتجلى سمات المعة لفكر فوكو في
ثنايا هذا العمل الجديد الذي تع ّرض للتصحيح
ظل فوكو واح ًدا من ألمع
في حياته أو بعد مماتهّ ،
والضبط والترقيع ّ
وفك مخطوطاته وتنضيد المواد
العقول وأدهاها ،فقد خرجت أفكاره وتص ّوراته
ورتقها؟
لتطل
ّ
بنعومة من دوائر الـمستهلَك والـمفكَّر فيه،
على ذلك الشيء الـملتبس والـمبهم والالمعقول .األمر هنا شبيه بفكرة الغسيل ،فكيف سيكون حال
يختص به الفيلسوف الكتاب بعد كل ذلك الك ّم من عمليات التشذيب
ظل س ًّرا
نعم الالمعقول الذي ّ
ّ
حتى بعد رحيله منذ أكثر من ثالثين سنة ،فهو ال والتهذيب؟ تعود فكرة الكتاب بنا إلى أعمال فوكو
الصادمة في السبعينيات مع ميالد تاريخ الجنسانية
ّ
يزال يُـمارس حركية تأثيرية بـما يُنشر له من حين
إلى آخر من مقابالت أو مقاالت متناثرة هنا أو في إرادة المعرفة ،فقد كان الجانب األهم في
هناك ،أو إعادة طبع محاضراته في الكوليج دو هذا المجلد هو التعرض لفكرة القمع التي تميز
فرانس منذ سنة  1970إلى غاية وفاته سنة  .1984بها الفكر البرجوازي الفكتوري بقمعه للرغبات
هو بمنزلة الطيف  ،Le Spectreكما نجده مفهوما الجنسية والنزوات ،وهو ما يُخلّف أنوا ًعا من
ً
لزجا ومتعذّر القبض عليه مع زميله جاك دريدا ،العصاب ،وبفضل الطّفرة التي أحدثها التحليل
ً
النفسي ،وهي شكل من أشكال الثورة الجنسية،
الذي يُمارس هوايته المفضلة بالتسلّل إلى
بدأت تتعالى خطابات تحرير تلك الرغبات
الـمستقبل دو ًما .وتأتي هذه العودة التي تختلف في
الجنسية المكبوتة.
كل مص َّنف أو مقال عن سابقاتها ،لتغ ّير جزئيات
من فكر فوكو ،ولتميط اللثام عن سجاالت فكرية لكن لم ي َر فوكو في تلك النفحات الماركسية أو
على قدر كبير من األهمية (متر ّددة بين الجنسانية اللمسات النفسية المتصلة بالثورة الجنسية تحري ًرا
السلطة
أو السياسة أو األخالقيات الطبية) أو تضيف إليها بقدر ما هي شكل جديد من أشكال ّ
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التي تفرض نماذج وقوالب معيارية تخضع لها
الذوات أو النفوس اإلنسانية ،وهي حاالت
ترسبت
طبيعية خاضعة لتأسيسات معرفية خفية ّ
ينصب اهتمام
في طبقات سحيقة من الالوعي.
ّ
فوكو بالرغبة الجنسية على األنساق التي تح ّددها
والسلطة ،بعي ًدا عن كون تلك الرغبة
المعرفة
ّ
ذات حقيقة بيولوجية ،وفي الحصيلة ،يعود بق ّوة
إلى التحليل النفسي الحديث على أنه تجسيد
بالسلطة
معاصر للطـقوس الـمسيحية لالعتراف ّ
ال ّرعوية وتأثيرها في الفرد ماديًا وروح ًيا بـما يـمليه
من انعكاسات على طقوس االنتماء الجنسي،
وهو وثيق الصلة بالسياسات الحيوية وأشكال
السلطة المختلفة التي تمت ّد امتدا ًدا إستراتيج ًيا إلى
حياة األفراد ،وذلك بالفعل ما مثّله مشروع فوكو
حول ال ّدولة العنصرية ،وحاول في أجزاء الحقة
من مشروعه حول السياسات الحيوية ،أن يتع ّرض
للجسم والبدن والحياة الجنسية الطفولية ،والحياة
الجنسية لدى المرأة ،وأشكال االنحرافات والعرق
وغيرها.

وفي كيفية تجلي رغباتها وفي كيفية جعلها
موضو ًعا للممارسة الجنسية ،ومن ث ّم ،اختيا ًرا
لدراسة التفكير في المتعة الجنسية في العصور
الوثنية .وقد أعطاها أولوية ومنحها كثي ًرا من
وقته ،وكان ذلك على حساب مجلد اعترافات
البدن ،الذي أرجأ نشره إلى حين من الزمن وهو
على فراش الموت سنة  .1984تلقّى فوكو نسخة
من (استعمال الرغبات) وكان ذلك قبل شهر من
رحيله ،وفي تلك المدة الحساسة والخاطفة ،بدأ
فوكو بمراجعة اعترافات البدن في ضوء الجزأين
السابقين حول استعمال الرغبات ،ويمكن اإلشارة
إلى أن فوكو لم يحدث تقد ًما يُذكر في تصويب
ظل الـمخطوط
اعترافات البدن وتنقيحها ،فقد ّ
مشوشً ا أو مبتو ًرا ،وأحيانًا نقع في تكرارات
صريحة وعلى نحو مفرط هنا وهناك ،أو تناقضات
مع األجزاء السابقة .ولكن وفقًا لمقدم النص
فريديريك غرو  Frédéric Grosلم ين ِو فوكو نشر
الكتاب من األساس.

لكن تب ّدد حلم ظهور هذه الموسوعة ،إذ لم يصدر
أي مجلّد ،على الرغم من أن فوكو كتب في
منها ّ
ذلك أجزا ًء ع ّدة .وخالل تلك الموسوعة تجلّت
السلطة ال ّرعوية ،ووفقًا له ،كان ذلك
لديه أصول ّ
في فترة ازدهار الفكر المسيحي في القرن الثاني
عشر ،فقد تبلورت فكرة الراعي المسيحي (من
الرعاية األبوية واإللهية) ومسألة االعتراف .وهو
ما قاده أكثر ،وفي وقت مبكّر ،إلى دراسة حفرية
آلباء الكنيسة والعودة إلى الوراء إلى ما هو أقدم
منها مثل :العصور اإلغريقية وال ّرومانية والوثنية.

وعندما جرى إعادة إحياء هذا الرفات ولـملمة
هذا الشتات ليخرج إلى ق ّراء فوكو بعد غياب دام
أكثر من ثالثة عقود ،خرج باهتًا مكتفيًا بدروس
هادئة ،وأحيانًا رتيبة مك ّررة ،ذات جوانب مملة إذا
قارنّاها بالتصورات المبتكرة في نصوصه المبكّرة،
سواء عبر حفريات الـمعرفة أو اإلستراتيجيات
اللسانية والـمهارات اللفظية والثّراء المفاهيمي في
الكلمات واألشياء .فمن خالل تصفّح اعترافات
البدن ال يعثر القارئ على تص ّورات نظرية جديدة
متميزة من غيرها من األطروحات .فتع ّرض
للـمرض وناقش ،بنو ٍع من التفصيل ،العهود
الـمبكرة آلباء الكنيسة مثل :ترتوليان أمبروزيوس
وأوغسطين.

وفي المقام األول ،يمكن مالحظة أنه لم يكن
خ لألعراف والممارسات الجنسية،
مهت ًما بتاري ٍ
بقدر ما كان منهمكًا في تقديمٍ للذات الغربية،
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ما الجديد في هذا الـمجلد؟
يتجاوز الكتاب أربعمئة صفحة يسبقها استفتاح
لفريديريك غرو يُقدم فيه العمل ويبحث عن صلته
بالمجلدات السابقة لتاريخ الجنسانية ،ويسرد لنا
تفاصيل كتابته وجمعه وإيداعه في أرشيف دار
غاليمار .يتوزع الكتاب على ثالثة فصول ،جاءت
كالتالي:
أول :تشكّل تـجربة جديدة ،ويض ّم .1 :إبداع،
ً
والدة .2 .التعميد العسير .3 .التوبة الثانية .4 .فن
الفنون.
ثان ًيا :الذات العذراء أو أن تكون ذاتًا عذراء،
ويضم .1 :العذرية والتعفف .2 .فنون العذرية.3 .
العذرية ومعرفة الذات.
ثالثًا :الذات الـمتزوجة ،ويضم .1 :واجب
األزواج .2 .محاسن الزواج .3 .شهوانية الجنس
الليبدبية.
ويختم الكتاب بـمالحق.
حا ،إذ يندر
عبر فصول الكتاب نجد أسلوبه واض ً
حا أو مفهو ًما مبتك ًرا ،فمحاضراته
أن تجد مصطل ً
كانت تدور حول الحكومة أو أنساق الحقيقة.
ونالحظ أنه يُظهر تح ّو ًل تدريج ًيا يبتعد عن
والسلطة إلى
االهتمام النسبي ّ
للصلة بين المعرفة ّ
التركيز على الحكومة والحقيقة ،ومن ممارسة
السلطة على اآلخرين إلى مفاعيل السيطرة على
الذات ،كما يتع ّمق نو ًعا ما في فكرته المثيرة عن
استخدام المتعة ،ويغوص بعي ًدا في التاريخ،
وتحدي ًدا ،عند اإلغريق القدامى الذين لم يفهموا
الـممارسات الجنسية من حيث الرغبة ،بل من
باب الـمتعة .كما لم يعرفوا قوانين شمولية تحظر
بعض األفعال الجنسية من سواها ،ولكن سعت

تحصن الذّات وتسيطر على النفس،
لمعايير
ّ
ومن ث ّم ،تهدف إلى تشكيل فرد صامد ،مقاوم،
تشكيل
ً
ح ّر وشريف ،وبالمعنى الفلسفي تشكيله
مستقل .لكن عبر هذه النقطة حصر فوكو تأويالته
ًّ
وحفرياته حول جنسانية الذات في ذكور أثينا
من المواطنين وال يعترف أو يلتفت إلى تجارب
النساء والعبيد المختلفة.
بحث فوكو في القيم األخالقية الجنسية الغربية
في العصور الوثنية القديمة والمسيحية في وقت
مبكّر ،مثل تركيزهم على نمط واحد من الزواج
بين الذكر واألنثى وتقديرهم له ورفضهم للمثلية
الجنسية .وفي هذه الفترة المبكّرة من العصور
المسيحية (القرن الرابع) لم يعد فوكو ينظر إلى
الحياة الجنسية من حيث الـمتعة واالعتدال،
ولكن من حيث الرغبة والحقيقة ،وبنا ًء عليه،
تشكّلت في تلك الحقبة تجربة جديدة من
الحياة الجنسية خلقت لنا حلقة مختلفة داخل
السابقة من تاريخ
اعترافات البدن تتّصل باألجزاء ّ
الجنسانية ،فيتتبع فوكو ما هو جديد بدقة ،وما
بُني على الماضي الـمسيحي واألفكار الوثنية،
وبهذا األسلوب يـميز بين شكلين من الخطاب في
الحقيقة الـمسيحية في وقت مبكّر :االعتراف العام
(إكسومولوجيسيس) والفحص الذاتي الـمستمر
(اإلكساغوريوسيس).
الصعبة الوحيدة
وقد تكون هذه الكلمات اليونانية ّ
الـمستخدمة في أنحاء الكتاب جميعها ،ففكرة
مراجعة الذّات وتـهذيبها وفحصها كانت موجودة
بالفعل لدى فالسفة وثنيين مثل سينيكا ،لكنها
وصول
ً
أصبحت ممارسة مركزية في القرن الرابع
إلى القرن الثاني عشر قبل أن يصبح االعتراف
مؤسساتية مع الكنيسة الكاثوليكية .وعن
ممارسة ّ
الصالت والروابط الزوجية ،يكتب فوكو عن
ّ
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تنظيم الجنس داخل ال ّزواج ،إذ يجري تشكيل
ف ّن وأخالقيات عن الحياة الزوجية من خالل
السلطة الرعوية ،وهو ما يسمح باستثمار
أنساق ّ
العالقات الروحية بين الذوات (أي الزوجين) من
خالل عالقة األنا باآلخر.
واألشد إثارة لإلعجاب في الكتاب جميعه
هو الفصالن األخيران ،فقد ك ّرسهما للقديس
أوغسطين (430‑354م) ،وأضفى أهمية كبيرة على
تنظيم الجنس في إطار الزواج وإضفاء الشرعية
عليه ،وإعادة تعريفه لإلنسان كونه موضوع رغبة
(الرغبة الجنسية) (ص  .)86 ،58ويرى فوكو أ ّن
هائل في
ً
موضو َعي الرغبة والمتعة أث ّرا تأثي ًرا
المسيحية الغربية ،ويمثّالن عمو ًدا قويًا لتشييد
الهوية الجنسية الغربية .وعلى الرغم من أنه ال
يفصل كثي ًرا ،فإن قراءته آلباء الكنيسة تتطابق
ّ
تطابقًا وثيقًا وانتقاداته للتحليل النفسي ،فالرغبة
أو المتعة الجنسيتان ليستا بدافع طبيعي ،ولكنهما
نتاج تاريخ مسيحي معين ،وأنساق معينة من
الهيمنة المسيحية على وجه التحديد .يكتب
فوكو عن أوغسطين أن الرجل ال ّدنيوي غير قادر
السيطرة الكاملة على الطّاقة البدنّية للشّ هوة،
على ّ
أو ال ّرغبة الجنسية (ص  .)144–138والجنس
يحدث أيضً ا في الجنة Sexe Paradisiaque
(ص  ،)225ولكن يتم ّيز بعدم وجود شهوة،
السقوط يصبح الجنس
وتقديم كامل لإلرادة .بعد ّ
خطيئة؛ ألن اإلرادة البشرية تهيمن عليها الرغبة
الجنسية .فالرجل أو المرأة اآلن يشعران بالعار
حسان بعري بعضهما البعض للم ّرة
حولهما ويُ ّ
األولى.

اإللهي .وهل يحدث الحفر في فكرة الجماع
الجنسي بهدف التكاثر البشري فحسب ،أم خدم ًة
للمتعة؟ وبنا ًء عليه ،يُ ِ
دخل فوكو تغيي ًرا مه ًّما ،مع
أنّه لم يكن راديكاليًا أو تفكيكيًّا على نحو كامل.
وهنا يخلص فوكو إلى أ ّن الجديد عند أوغسطين
ليس فكرة انفالت الرغبة الجنسية من اإلرادة.
بل هي «شكل اإلرادة نفسها ،أو الذي يجعل من
النفس موضو ًعا» .ويذكر فوكو ذك ًرا عاب ًرا التقنيات
المسيحية للحياة الزوجية في وقت مبكّر ،في
ٍ
رئيس عرضً ا معرف ًيا
مقابل ذلك يق ّدم على نحو
ألي شكل من أشكال ال ّنشاط الجنسي الذي
ّ
يبدو سيئًا في إطار حياة الزواج .كما أن فوكو لم
يتع ّمق في المعجم الجنسي المانوي الذي كانت
له أهمية كبيرة في تطوير فكر أوغسطين.

فحص الجنس باستمرار

كان فوكو قارئًا ممتازًا لنيتشه ومواظ ًبا على ذلك،
ولهذا استعار منه مصطلح الجينيالوجيا ،الذي
وظّفه في صوغ تأويالته للحياة الجنسية ،وتجديد
عميق لتص ّوراته حول الجسد والرغبة وبناء الفرد.
وهذا الحفر الهوياتي جعله يكشف عن القوى
الصغرى التي تـمارس سلطة على مجال الممارسة
ّ
الجنسية أو الحكم األخالقي عليها (ص ،269
 .)277هنا يواصل فوكو أسئلته عن الهوية الجنسية
لإلنسان (ص  :)301فما معنى أن يكون المرء
نفسه؟ ما السبيل إلى معرفة ميوله الجنسية؟ هل
هذه المعايير صادقة دائ ًما في تقسيم الخريطة
الجندرية؟ وما فائدة األحكام األخالقية تجاه
بعض الـممارسات البدنية مع اآلخر المختلف أو
الـمثيل؟ هل نعت ّد بتلك المشاعر بالذنب أو ال ّرضا
ما يُط َرح عبر اعترافات فوكو هو مكافحة هذه عن النفس بعد ممارسة العالقات الحميمية بعي ًدا
الصمود في وجه الخطيئة من عن هوية الشريك؟ يرى فوكو أن مواقفنا اليوم هي
ال ّرغبة ،ومن ث ّمّ ،
باب االعتراف ،وفي الحصيلة ،من خالل التفكير قياس على الروابط المعقدة القديمة بين مفهو َمي
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المتعة وسلطة القانون (الـمدني واالجتماعي
والديني) أي وضعية الـمتعة البدنية أمام مجموعة
اإلمالءات واإلكراهات التي يخلقها المجتمع
السياسي أو الديني ،ولهذا ،يتتبع فوكو النشاطات
الجنسية المسموح بها قانون ًيا والمحظورة ،وكيف
ابتكرت المجتمعات الغربية (خالل العصور
الوثنية والمسيحية القديمة في أوروبا) المعارف
المؤسسات
وص ّنعتها تحت إستراتيجيات
ّ
والهيئات الشرعية التي أصبحت تملك فيما
بعد سلطة متعالية ال يمكن المساس بها ،وكأنها
أصبحت كائ ًنا يجلس في السحاب يف ّوض
سلطته إلى ملك أو إمبراطور أو دولة جمهورية.
وفي الحصيلة ،تطور القمع البابوي الكنسي إلى
انعكاسات مدنية وقانونية تمارس سطوتها على
الذات ،لهذا ،يتعرض فوكو للشبكات النصية
المتصلة بالجنس عند الغرب (العذرية والزواج
والزنا واإلنجاب واالستمناء والمثلية الجنسية)
فيخوض في تجربة الـملذّات ورهاناتـها األخالقية
وأحكامها التشريعية وتجلياتـها الحضارية ونقد
السائدة حولها .ومن هنا كانت اعترافات
األفكار ّ
البدن مراقبة للجنس في صمته واختناقه ،وفي
«قمعه البرجوازي» للعقل االجتماعي كما يسميه،
فيُقابله بوابل من اللّوم والشتائم فيكتمه ويحرم
الذات من اإلعالن عن رغبتها ومتعها الدفينة
والمتل ّونة.
هل الجنس صامت؟ هل ينافي األخالق القديمة
أم يتعارض مع الديانات والنصوص الـمقدسة
(اليهودية والمسيحية واإلسالم)؟ هل جرى
السلطات العليا للبشر المتمثلة
توجيهه من طرف ّ
بأرباب العمل البرجوازيين واإلقطاعيين أو آباء
الكنيسة المتغطرسين فحسب؛ إلبقاء الجماهير
تكابد الجهد والعمل وال تلتفت إلى ما يُشكل
ذاتها؟ وتواصل ذلك مع بزوغ فجر الحداثة

والتنوير ،ثم ما تالهما من ثورات ما بعد الحداثة
التح ّررية .فهل جرى تحرير الجنس أخي ًرا وإعادته
إلى طبعه التخريبي عن طريق ما يُس ّمى الثورات
الجنسية (مع جورج باطاي وميشال فوكو أو
جوليا كريستيفا) في الثقافة الغربية الحالية؟ ولج
فوكو في هذه المواطن الـممنوعة وغير الالئقة
ليستجوبها استجوابًا النهائيًا ،ويتابع فوكو عبر هذا
المجلد مسيرته الفكرية في الجنسانية بدقة ،متاب ًعا
كل ما هو مراقب ومقموع في هذا البدن ،مكتشفًا
بحيوية تلك النشاطات من خالل اعترافاتها
السرية وفحص دقيق لطرقها المتعددة التي تمت ّد
من اإلغريق والرومان إلى يومنا هذا .جعل فوكو
من البدن واعترافاته وصمة مجنونة بعض الشيء
في رسم جغرافيا الجنسانيات ،وبطبيعة الحال،
هو مجال ضخم ومعقد ونصوصه ال تعد وال
تُحصى (ص .)395

البدن واإلشارات الـمسيحية
ك ّرس مجلد اعترافات البدن بحثه لآلباء
المسيحيين في القرون األولى ،من جاستن إلى
القديس أوغسطين ،وهو يظهر اهتمام فوكو
توسعه وإبحاره فيها مع مرور
بالـمسيحية ومدى ّ
الوقت ،ليس فقط من جانب الجنسانية ،ولكن
من جوانب ترتبط بتجلّي الذات وممارساتها
الحيوية في مختلف أشكال الحياة ،كما يقول
فيليب شوفالييه ،الذي كان من أوائل المهتمين
بسؤال الذات المسيحية واالعتراف عند ميشال
فوكو .لهذا ،أثمرت مـجلّدات تاريخ الجنسانية
فكرة العودة إلى الفلسفات القديـمة؛ إذ يجب
على المرء أن يفهم أ ّن اعترافات البدن ،كما يرى
فريديريك غرو ،مك ّرسة لنصوص المسيحيين،
وهي قراءات حاسمة وعلى قدر من األهمية .وهذا
ما يشفع لنا بطرح سؤال حول علّة هذا الجذب
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صوب النصوص المسيحية .لم تصب اعترافات
فوكو خالل نصياته اهتما ًما الهوتيًا وال عقائديًا
بقضية البدن ،بل نقّبت عن إستراتيجيات بتطبيق
مجموعة من األساليب والممارسات والتمارين
لتطوير عالقة معينة للذات بنفسها.

«أنماط حياة إيجابية» تفترض استقاللية النفس
عن ملذات البدن وبهيميته ،حيث أفرزت السلطة
الدينية المسيحية خطابًا روح ًيا للبدن مثل العذرية
أو العزوف عن ملذات الجنس .هنا ستختلف
رؤى النقاد والمفكرين لفوكو ،فهل حدث تحول
براديغمي لفكره؟

في اعترافات البدن ،يذهب اهتمام فوكو إلى
الفحص الذاتي واالتجاه ال ّروحي في التجربة
الرهبانية ،وإلى العذرية أو «الزواج» والتعميد
من ناحية ثانية .وهي فرصة يوضّ ح لنا فيها فوكو
عزوف اآلباء وتقشّ فهم فيما يتعلق بالجنس،
آخذًا من تركة الفالسفة األفالطونيين والرواقيين.
فـهذه المبادئ قد هاجرت إلى الفكر المسيحي
من ممارسة الدوائر الوثنية التي كان من المقرر
أن يجري نزع سالحها من خالل إظهار أشكال
السلوك المعترف بها من طرفهم لقيمتها
من ّ
الحقيقية .وهو ما يمثّل لديه ما يُس ّمى أخالقيات
الذّات عن طريق االهتمام بإشكاالت الجسد،
كل
وهو ما يتّصل باألفكار الحميمية للذات ،أي ّ
ما يع ّبر عنها – مشاعرها ورغباتها وانفعاالتـها –
يجب أن يُضاعف ويُنظّم من خالل خطاب
يجب أن يُقال آلخر .هذا هو التفسير اللفظي،
الذي يُمثّل معرفة عن الذات ،والذي اهت ّم به
فوكو (ص .)217–213

لطالما التصق في أذهاننا ،ونحن نقرأ له ،انتماؤه
إلى جيل من المناضلين الذين كانت لهم رؤية
حات العقلية والطب
مختلفة ّ
للسجون والمص ّ
النفسي والعدالة ،أو أنه غلب على تصوراته
نزعة يسارية وانحياز لحقوق المثليين .ألم تحن
الفرصة إلعادة قراءة فوكو قراءة مختلفة من خالل
هذا المجلد األخير؟ أهي إعادة إحياء ال ّدوائر
المسيحية في أعمال فوكو ومناقشتها النقدية
بحزم ،وكسر تلك الصورة الهائجة والـثائرة التي
أخذناها عنه؟ ما علينا هنا إال تصفّح هذه األوراق
غير المنشورة له التي واصلت مسيرة االنتقال من
العادات الوثنية إلى العالم المسيحي بخصوص
البدن والرغبة وإثباتها بطريقة مدهشة وجديدة
وغريبة ونادرة ،عندما تترابط كثافة هذا النص
بأفكار آباء الكنيسة (كليمان في اإلسكندرية،
كاسيان ،أوغسطين) وعالقتها بالفالسفة الوثنيين
(أرسطو ،بلوتارخ ،موسونيوس ،روفوس).

وبنا ًء عليه ،يُـمكن القول إن فوكو لم ينظر إلى
المسيحية على أنها عدو للجسد وحظر للتحيز
الجنسي أو ازدراؤه وكراهيته ،بل رأى عكس
ذلك عندما وهب للفكر الـمسيحي دو ًرا مركزيًا
وحاسـ ًما .وبخصوص عالقة التجربة الـمسيحية
بالسلطة ،يكشف فوكو من خالل
الجسدية
ّ
مجال
ً
الفصل المخصص للذات العذرية أن هناك
مستقل فيما يتعلّق بالسلطة والـمعرفة (ص ،218
ً
 .)230ويكمن في قدرة آباء الكنيسة على ابتكار

تلك الصحائف هي مناقشات القرون المسيحية
األولى حول العذرية والزواج والمعايير
الجنسية المقبولة أو الـمرفوضة وتلك المحفوفة
بـمخاطر متعلّقة باالغتصاب والتواضع والعفة،
وهذه المظاهر من الـممارسات التي تطفح بها
مجتمعاتنا اإلنسانية سواء في دول متقدمة أو
خ ًرا من موجات
متخلفة ،تذكّرنا بما ظهر مؤ ّ
االعترافات عبر الوسائط اإلعالمية ،أو سرديات
ضحايا وشهاداتهم عن االغتصاب أو التحرش
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الجنسي .ألم يكن إصدار عمل فوكو األخير في
أوانه؟ أال يمكن القول إن فوكو هو ذلك «الـمفكر
الشيطان» الذي ال مثيل له ،الذي استطاع أن يبصر
حاضرنا ويسلك له مسلكًا آخر أشد تجذ ًرا في
ماضي اإلنسانية؟
يتجسد على أنه مثقف
ما يمكن قوله إن فوكو
ّ
جديد ومختلف عمن تأثر بهم (سارتر أو كامو)
في أنه أكثر قراءة ودراسة ونظ ًرا ،فهو فيلسوف
خبير في تفجير الثوابت وإعادة تركيبها بصور
مختلفة ،مفكّر قادر على القفز فوق األسوار،
السلطة .وهذا
يحلم بإتاحة آليات تعطّل أجهزة ّ
المفهوم «الف ّعال» في عمله الفكري هو مفتاح
حاسم لفهم تحقيقاته .وهو ما يتجلّى في كونه
مؤ ّرخًا بطريقة غير عادية ج ًدا ،فيلسوف يستعصي
على التصنيف ،هدفه الوحيد :المساهمة ،من
خالل كتبه ،في تعطيل أنظمة السلطة التي تبيّن
كيف يجري تعيين هذه األنظمة في كلماتنا
وعقولنا وأجسادنا.

مفاجآت اعترافات البدن

بالعودة إلى آباء الكنيسة الذين يك ّررون غال ًبا
جمل لفالسفة العصور القديمة من أفالطون إلى
ً
الصارمة للحياة
ماركوس أوريليوس في مراقبتهم ّ
الجنسية ،نجد أنهم يحافظون على قوالب لسانية
تدين الزنا أو الفواحش بين الزوجين ،لكن أولئك
اآلباء تح ّدثوا ببصيرة عن نوع آخر من الخبرة،
فتوقفوا عن النظر في عالقات الـملذات واألخالق
وبدل من التركيز على
ً
المشغولة بالجسد والشهوة،
طبيعة الحكم على تلك السلوكيات بصوابها من
غلطها ،كثّفوا االنتباه إلى موضوعها الباطني في
جوهر الذات ،وشكل الصلة بين الذات ورغبتها
الخاصة ،في تفاعل وتجاذب بين الهوية ومواقفها
الحميمية.
يعيد فوكو إحياء تلك النصوص عبر تأويلها بفيض
ثري من الدالالت والتناقضات التي تجعل من
نصا أقرب إلى مناظراتنا الحالية،
اعترافات البدن ً
مولّ ًدا العديد من األفكار الجدلية غير الـمتوقعة
(السياسة الحيوية ،الذات ال ّراغبة المتحدثة ،ثقافة
مثل؛ مسألة
االعتراف ،الـمثلية الجنسية) ،منها ً
الموافقة على إقامة عالقة حميمية أو الزواج الذي
يندرج تحته ما يُس ّمى رضا النفس ،وفي صميم
هذا التحقيق الفلسفي ،يتحدث فوكو عن موافقة
الذات ورغبتها في اآلخر ،وهذا له صلة بمسألة
االعتراف في ح ّد ذاتها ،والحديث عن مسائل
االختالف الجنسي كما رآها فوكو عند األقدمين،
يجعلنا نعيد التأمل في التقاطعات المعرفية بين
توجهات ما بعد الحداثة الفلسفية والسوسيولوجية
والثقافية وإرهاصاتها الممتدة في القدم مع أهل
العرفان في العصور المسيحية واإلسالمية ،وهذا
يفتح بابًا إضاف ًيا لقراءة أركيولوجيا فوكو.

كشف لسرديات غير
جالت هذا المجلّد
ٌ
عبر س ّ
معروفة ،حفر متأنٍ ومدهش داخل التاريخ العريق
وكل ما يتّصل
ّ
للملذّات والشّ هوات الجسدية
باللحم البشري (البدن) .فقد تابع فوكو بصب ٍر وأناة
حيثيات هذه الكشوفات وج ّند ع ّدته المنهجية
والفكرية بغية إدراكها .تُبرز لنا أركيولوجيات فوكو
مدى غلط كثير من الـمفاهيم بخصوص تصوراتنا
التاريخية لتط ّور ال ّرغبة واللذّة الجنسيتين؛
فمخطئ من يعتقد أن حرية الوثنيات العظيمة قد
كل مظاهر
خنقها التقشف الـمسيحي الذي يُدين ّ
الحياة الجنسية ،ويمثل عزوفًا عنها في اللباس أو لماذا انتظر كتاب اعترافات البدن أكثر من ثالثة
عقود من رحيل فوكو لنشره؟ هل كانت إرادته؟
ال ّنكاح أو العالقات االجتماعية.
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أم إرادة أصحاب الحقوق؟ يرى فريديريك غرو
أنها كانت إرادة فوكو الخالصة في نشر اعترافات
البدن ،ودليل ذلك أنه كان قد أودع مخطوطات
مكتوبة بخط يده لنص كامل سنة  1982في
منشورات غاليمار التي قامت بتصحيحه جزئيًا.
ولم يرد نشر العمل ،ببساطة ألنه ق ّرر أن يسبق
ذلك المخطوط بكتاب عن التجربة الجنسية
للقُدامى ،وهو كتابة ما يُعرف باستعمال الملذّات
والرعاية الذاتية ،وهو ما كلّفه سنتين من الكتابة
والحفر والتحقيق ،لكن المنية باغتته قبل أن تُتاح
له فرصة إتمام كتابة ما اختلج في قلبه أو اختمر
في ذهنه عن التجربة المسيحية للبدن .لكن
أصحاب الحقوق احتفظوا بالفرصة السانحة لنشر
هذا المخطوط ال ّنادر واألصيل لطبعه وإصداره
إلى قراء فوكو لتكون استمرارية لتاريخ الجنسانية
الشهير.
لكن لماذا ظهر المجلد الجديد من تاريخ
الجنسانية بعد كل هذه السنين؟ وما الذي تغير
في صفحاته؟ في الحقيقة وبعد رحيل فوكو،
انتشر عبر المجالت المتخصصة أو الدوريات
الثقافية الفرنسية والعالمية إعادة نشر مقاالت
ومقابالت ومحاضرات لفوكو ،وهذا أمر يدل
على استئناف عقل فوكو وإحيائه ،وفي كثير
من األحايين يُعاد نشر تلك األعمال في كتب،
ومن بينها كتاب اعترافات البدن وهو عبارة عن
محاضراته في الكوليج دو فرانس .وعلى الرغم
مما سبق نشره ،فهل ما زال هناك كثير مـ ّما يمكن
اكتشافه في األرشيفات الشخصية لفوكو؟ يبدو أن
إحصاءها أو تب ّينها صعب المنال؛ ألن هناك كثي ًرا

من النشرات والمحاضرات التي ألقاها فوكو في
دورات تدريبية في سنواته األولى من التدريس
(ليل ،كليرمون فيران  ...إلخ) ،أو الحقًا في
الجامعات األجنبية (تونس ،ساو باولو  ...إلخ)،
وأيضً ا أجزاء أخرى ،غير منشورة حول نيتشه.

على سبيل الـختام
في ختام عرضنا الـمقتضب ،هل اعترافات البدن
دراسات حفرية جديدة لفوكو؟ في الحقيقة هذا
اال ّدعاء مبالغ فيه ،لكن قبل نشر هذا العمل جرى
ترويجه على أنه يـمثّل حلقة مفقودة ومه ّمة من
تاريخ الجنسانية ،لكن بعد اطّالعنا عليه يخبو هذا
البريق بسرعة ،فال نُلفي تغيي ًرا جذريًا في وجهات
تأسيسا لشبكة مفاهيمية جديدة كما
النظر أو
ً
تع ّودنا في السبعينيات.
أقل إثارة لل ّدهشة من
بعبارات أخرى ،هذا الكتاب ّ
أساسا في
السابقة ،ويكمن ذلك
ً
جنسانيات فوكو ّ
أن العديد من أفكاره معروفة بالفعل في محاضراته
المنشورة خالل الفترة نفسها .فوكو من المفكرين
الذين ينتابك إحساس باالختالف وأنت تقرأ لهم
في الفترات األخيرة من مسيرتهم ،وكأنها عبارة عن
تـمفصل ِ
خطر .ولل ّراغبين في البحث عن شيء
جديد داخل هذه االعترافات ،عليهم التعمق أكثر
في ثنايا اإلشارات الخاطفة والشذرات الـمبثوثة
داخلها ومحاولة تأويلها وتركيبها عن طريق
تص ّورات عرفانية تبحث عن الصفاء الداخلي
لإلنسان أو أنثروبولوجيا الجسد وتاريخانيته عبر
مختلف الحضارات واألديان.
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«ما من شيء نعرفه من ظواهر الحياة
ً
أوال« :إصالثورات»:
يُقارع ظاهرة الثورة في قدرتها على الهجنة الملتبسة

استدعاء األمل ،وإلهامه ،وخيانته!» .بهذا القول
يلخّص عالم السياسة األميركي ذو األصول
اإليرانية آصف ب ّيات األطروحة التي أجملها
كتابه ثورة بال ث ّوار :مس ًعى لفهم الربيع العربي.
النص الثري الذي يحوي مجموع ًة من
في هذا
ّ
المداخالت ،يضعنا بيّات أمام قراءة محفوفة
بالدهشة والحسرة والتساؤل ،تسير فوق خريطة
معقّدة ،ترتسم على خطوطها رحلة صنعت
فيها الجماهير الفاصل األهم في تاريخ الشرق
األوسط المعاصر ،وراوحت فيها بين أمل ويأس.
يج ّدد هذا الكتاب العهد بأعمال ب ّيات التي تُع ّد
مرج ًعا مه ًّما لدراسة الحركات االحتجاجية في
الشرق األوسط ،بما فيها من نزوع نقدي يدفع
إلى إعادة النظر في عديد المفاهيم والتص ّورات
حول االجتماع والسياسة ال ُم ِ
عاص َرين في هذه
النص الخبرة
المنطقة .ويزيد من عمق هذا
ّ
العريضة لصاحبه واتصاله المباشر بحركات
التغيير الجماهيرية في الشرق األوسط الذي يمت ّد
أربعة عقود؛ بد ًءا بمعاينته الثورة اإليرانية من موقع
الناشط اليساري ،ث ّم انخراطه باحثًا وأكاديم ًّيا في
تفسير تطوراتها ومآالتها .أمضى بيّات سنوات
عديدة في البلدان العربية ،يُقلّب ظواهر الفعل
االحتجاجي ،ويفحص مح ّددات الغضب التي
ل ّونت عالقة السلطة بالجماهير .وقد َد َمج في
هذا النص مداخالت سبق له نشرها في مقاالت
متخصصة ،والقت اهتما ًما أكاديم ًّيا واس ًعا.
ّ
وصنع منها أطروحة مركّبة لفهم الربيع العربي،
حفلت بمفاهيم جديدة ،أضافها ب ّيات إلى قاموسه
السوسيولوجي ،منها «اإلصالثورات» ،بعدما أنشأ
في كتبه السابقة مصطلحات ومفاهيم؛ أبرزها
«سياسات الشارع» ،و«الالحركات االجتماعية».

يدلف ب ّيات مباشرة إلى أطروحته في الفصل
األول ،زاع ًما أ ّن الربيع العربي كان ُهجنة بين ثورة
حاج في ذلك بأ ّن ما شهدته مصر
وإصالح .ويُ ُّ
وتونس وغيرهما من ثورات اختلف عن خبرة القرن
خصوصا ثورات كوبا ،ونيكاراغوا،
العشرين؛
ً
وإيران ،حيث عصفت الجماهير الثائرة بالنظام،
واجتثته وأبدلته؛ وهو مختلف بالقطع عن نموذج
اإلصالح من أعلى ،فلم يجئ الربيع العربي
بمبادرة من الحاكم والطبقة المهيمنة ،ولم يحدث
على نحو تدريجي ووفق صيغ محكومة تسير
وفقًا لديناميات عمل النظام ،وبحسب تراتب
هياكله .لقد جاء الربيع العربي حالة هجينة ونمطًا
اشتق له ب ّيات
مستح َدث ًا غير مسبوق من الثورات،
ّ
نحتًا لفظيًّا جدي ًدا هو «اإلصالثورات»(((.
في الفصل الثاني يضع ب ّيات عدسات المقارنة أمام
عي َني القارئ ،مستعرضً ا بنية ثورات السبعينيات،
خصوصا الثورة اإليرانية ،في افتراقها وتمايزها
ً
جا
عن ثورات الربيع العربي .األولى حازت نموذ ً
حافل بالرؤى االشتراكية خالطته تص ّورات
ً
فكريًّا
خالصية إسالمية ذات منحى حداثي .لقد شكّلت
جا لثورات القرن العشرين
الثورة اإليرانية نموذ ً
استلهم عبرها ث ّوار تلك المرحلة تاريخ حركاتها
اإلسالمية والماركسية النضالي ومثقفيها مثل علي
شريعتي ،وقياداتها الحركية مثل اإلمام الخميني
(ص  ،)47–29لينتقل المؤلّف في الفصل
الثالث إلى تحليل البرامج واإلستراتيجيات
الحركية التي عرفتها المرحلة المبكّرة من الثورة
ـت اب ـت ــدع ــه ب ـي ــات ب ـي ــن ك ـل ـم ـت ـيــن ه ـم ــا الـ ـثـ ــورة Revolution
((( ن ـ ـحـ ـ ٌ
واإلصالح  ،Reformحيث صنع الحرف  Fمصادفة االختالف .وليس
لها مقابل ممكن فــي العربية مــن وجـهــة نظرنا إال عبر نحت مشابه،
اقترحناه هنا؛ وهو «إصالثورات» ( Refolutionsص .)18–17
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اإليرانية واستعراضها ،كالحركات الشورية التي
أنتجت لونًا من الديمقراطية الجماهيرية طُبِّق في
األحياء السكنية ،والكلّيات الجامعية ،والمزارع
والمصانع ،وفق تص ّور قوامه «احتالل» الجماهير
هذه المساحات وإدارتها ذاتيًّا .لك ْن ،مع تفتّت
حركات الع ّمال وانتهاء النموذج االشتراكي
أخذت هذه األفكار الراديكالية في الخفوت
(ص .)67–49

وما يشكّل المجال العام في المدن العربية،
عشية الثورة إلى ساحات تنازعية حضرية ملتهبة،
حافلة بالغضب والرفض الجماهيريَين ،قام
السكّان من خاللهما باحتالل الحيّز العام ر ًّدا
على السياسات النيوليبرالية الحكومية .ولتوضيح
تحليل لهيكل حركة المجتمع الحضري
ً
ذلك ق ّدم
الغاضب ودينامياتها ،ووجد جهده في تخليق
مجال تعبيري استثنائي حاضنته في الميادين.
وتتبع المسار المتنامي والمتسارع لهذا الغضب،
ومفاجأته الجميع؛ مراقبين ونخ ًبا معارضة قبل
الحكومات (ص  ،)112–93مب ّي ًنا كيفية تقاطع
صيرورة انحسار الراديكالية مع اآلليات القسرية
للنيوليبرالية ،وظهور نموذج بديل للمقاومة من
طيّات ذلك.

ويعزو ب ّيات في الفصل الرابع انحسار الراديكالية
 Deradicalizationبعامل التطبّع مع النظام
الرأسمالي ،واستهالك النظام الجديد في إيران
للحمولة النضالية المقا ِو َمة لإلمبريالية ،واإلخفاق
الواضح في تحقيق التطلّعات إلى العدالة
االجتماعية ،وكيف انتقلت الحركة اإلسالمية
في شقَّيها الشيعي والسني من مربع المقاومة
المفتوحة مع اإلمبريالية ،إلى مستوى للفعل
السياسي تحكمه سقوف أدنى ،ويسود فيه خطاب
اإلصالح ،على مقاومة اإلمبريالية ،ويجري فيه
القبول باالقتصاد النيوليبرالي دونما تح ٍّد حقيقي
على مستوى الفعل ،وإ ْن بقي خطاب التح ّدي
يحتل المساحة .عندما اندلع الربيع العربي
ّ
الثقافي
كانت الحركات اإلسالمية الراديكالية والحركات
العلمانية اليسارية جميعها قد تك ّيفت – ابتدا ًء –
مع الشروط النيوليبرالية .وعلى الرغم من انحسار
ظل يكبر
الفكر الثوري ،فالغضب الجماهيري ّ
في المساحات الحضرية ،متح ّديًا السياسات
النيوليبرالية في االقتصادات العربية ،عبر ردود
شعبية غير منظّمة وغير مخطّط لها (ص .)92–69

في تفسير هذا النموذج ،يستحضر بيّات أطروحته
السابقة عن «الالحركات» في الفصل السابع،
محاولً تفسير زحف القواعد الجماهيرية الغاضبة
في بلدان الربيع من أجل اقتناص مساحات
تعبيرها من قلب أفعال الحياة اليومية العادية،
ظل أنظمة سلطوية وسياسات
وكيفية تح ّركها في ّ
نيوليبرالية ذات طابع إقصائي ،للمطالبة بحظوظ
أكثر عدلً في الموارد العا ّمة .خلَق هؤالء
بديل من ناشطيتهم ووجودهم السياسي
ً
مجالً
واالجتماعي خارج «رادار» الدولة واألكاديميا
م ًعا؛ بطريقة حجبتهم عن أ ْن تصل إليهم يد السلطة
القمعية ،وعن أ ْن تراهم عين االعتناء البحثي،
لتولّد في النهاية هذه المفاجأة التي سميناها الربيع
العربي (ص .)152–135

يقرأ ب ّيات إرهاصات االنتفاضات العربية من
اإلرث التاريخي الذي خلفته الثورة اإلسالمية في
متوس ًعا في الفصلَين الخامس والسادس
إيران،
ّ
في تحليل انقالب األحياء والجيرات السكنية،

ثم ينتقل المؤلّف في الفصل الثامن إلى وصف
الحراكات التي شهدتها الدول العربية من دون
سقف الثورة ،أو ما وصفه بحالة هجينة ،بين ثورة
وإصالح؛ فهي وإ ْن بدت كثورة في مدخالتها،

110

العدد Issue 6 / 24
ربيع  Spring 2018

فإنها نَكَصت في مخرجاتها وانحسرت قدرتها ثان ًيا :مأزق الفاعل الثوري

على التغيير؛ بحيث لم تجاوِز اإلصالح ،بسقفه
المنخفض وال ُم َرشّ د (ص  .)178–153لك ّنه ال
يتو ّرط في هذا التص ّور الضيّق لما جرى ووصفه
بأنّه ثورات مهزومة ،أو لم تكتمل ،فينتقل في
الفصل التاسع ليستعرض مالمح نضالية ميّزت
الربيع العربي؛ منها النضال من أجل المساواة
واالندماج االجتماعي الذي صعد خطابه في
خصوصا من
الميادين وعبر مبادرات واسعة،
ً
لدن شباب الطبقات االجتماعية الدنيا ،والنساء،
والفقراء ،واألقليات االجتماعية والدينية .وهي
النضاالت التي أم ّدت الثورة بفيض جماهيري
عريض (ص .)203–179

ويستم ّر في الفصل العاشر في شرح دينامية
تهميش هذه الطاقات النضالية ،مبيّ ًنا أ ّن عناصر
الثورة المضا ّدة كانت قادرة على ابتالع الحالة
الغاضبة والتح ّركات التنازعية التي قامت بها
الجماهير ،وما انتهت إليه من تحطيم حلم التغيير
عدل وتح ّر ًرا ،واالنحدار إلى حال
ً
لمجتمع أكثر
من اليأس والنفور من فكرة الثورة وخبرتها التي
م ّروا بها (ص  .)218–205ومع ذلك ال ينتهي
ب ّيات في الفصل األخير من كتابه إلى خالصة
بديل من ذلك أطروحة
ً
تشاؤمية ،بل يستدعي
الثورة الممت ّدة ،ويدمج االشتباكات النظرية
والمقاربات والمقارنات في نقاش ختامي يفكّك
جدلية اليأس واألمل؛ يبدأ ب ّيات بتوكيد أ ّن هذا
الشعور الذي سيطر على الثوريّين الشبّان بعدما
آلت أحالمهم إلى انكسار ،وأ ّن إحساسهم بأنّهم
يعيشون تِي ًها سياسيًّا أش ّد وطأة وتدهو ًرا م ّما ثاروا
إل بعض طبائع الثورات .في حين
عليه ،ليس ّ
ال يمنع أ ْن تتم ّدد مساحات أمل حقيقية لم تزل
موجودة ،ويمكن لها أ ْن ت ُج ّدد الروح الثورية
(ص .)228–219

يثير النقاش في هذا الكتاب طرح ب ّيات للثورة
بوصفها عملية مركّبة تمضي على مسارات ع ّدة،
فاصل
ً
وبديناميات فعل متباينة ،ال يراها ب ّيات
تاريخيًّا تختصره لحظة الميادين ،وال يتوقف كثي ًرا
عند البدايات ال ُمد ِهشة ،أو يتو ّرط في تص ّورها
حدث ًا كليًّا ،يجعل من الميدان ُجماع الثورة
ومنتهاها .نأى ب ّيات عن هذه النظرة االختزالية،
م ْؤثِ ًرا فهم الثورات بوصفها صيرورة ممت ّدة
 ،Protractedوصرا ًعا أوسع ،تدور معركتها
متع ّددة األطراف متنوعة القضايا ،على صعد
خمسة (ص  :)215أولها صعيد الدولة؛ حيث وقع
مؤسسات
الصدام ضمن بيروقراطيتها ،وداخل
ّ
المواالة التي تتركّز فيها سلطة القرار وفيما بينها،
خصوصا ما يضّ طلع من بينها بمهمات حماية
ً
النظام ،كمؤسسة الرئاسة ،وقطاع الدفاع واألمن
والمخابرات ،وكذا اإلعالم .وثانيها على صعيد
المجتمع السياسي ،إذ جرت تنازعات ضمن
قنوات التمثيل والتعبير عن المصالح السياسية،
والتي تمثّلها األحزاب والبرلمانات ،وحتى
القطاعات المحلية ومؤسسات الحكم المحلي.
وثالثها على صعيد المجتمع المدني ،حيث
عالم االنتظام االجتماعي األوسع الذي يض ّم
المنظمات غير الحكومية والروابط األهلية ،وكذا
النقابات والروابط الحرفية وغيرها من أشكال
التنظيم في بيئات العمل ،وجرى فيها االشتباك
مع دوائر الق ّوة فيها ،وال سيما أصحاب األعمال.
ورابعها الذي مثّل بؤرة االهتمام لدى ب ّيات ،هو
صعيد الشارع حيث التنافس في الهيمنة على
المجال العام ،والنظام العام ،والرأي العام،
وتملك أدوات التعبير عنها القولية والفعلية.
الخاصة للفرد واألسرة ،حيث
وأخي ًرا صعيد الحياة
ّ
تندلع اشتباكات حول القيم والذوق ونمط العيش
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في الفصل األول بجهل الث ّوار بالدولة وهياكل
الحكم وديناميات عملها الداخلي ،بعكس قدرة
الدولة الكبيرة على معرفة الث ّوار ،فتفاوتت قدرات
الطرفين في التح ّرك ض ّد اآلخر (ص .)19

أي
وأسلوب الحياة .لم ينفصل ،بحسب ب ّياتّ ،
من تلك االشتباكات والصراعات عن بعضها ،بل
تداخل كبي ًرا ،وتقاطعت عند محكّات
ً
تداخلت
بارزة ،كالطبقة والنوع االجتماعي .وتولّد من
أتون هذه الصراعات نمط مغاير لعالقة الدولة
حه بيّات لهذا
أ ّما الجانب الحركي الذي يَل َم ُ
بالمجتمع ،ما أعاد تشكيل حدود هذه الصراعات
المأزق ،فأبرز مالمحه هو وقوع النخب الثائرة
ذاتها.
في تناقض ،حين أوكلت إلى الدولة ،بهيكل
دخل فاعلو الثورة أتون هذا الحدث التاريخي حكمها القائم ،مه ّمة تغيير نفسها! الدولة ذاتها؛
الذي حكمته جملة من المح ّددات ،بعضها بهياكلها وأجهزتها ونظامها ،التي ثارت في وجهها
بحسب بيّات سوسيو–اقتصادي ،كامن في مالمح الجماهير! والمثير أكثر لالستغراب سرعة فقدان
النظام النيوليبرالي ،وديناميات عمله؛ وبعضها النخبة الثورية مواقع حازتها بنضال وتضحية
فلسفي ،نابع من تص ّورات ما بعد الحداثة بنظرتها ضخمين ،لتصير فريسة سهلة في أيدي من
التفكيكية إلى الوجود والعالم؛ وبعضها سياسي ،سماهم ب ّيات «ركّابًا مجان ّيين» (ص  ،)215وهم
جهاتها وتص ّوراتها تنظيمات ال تعمل توجهاتها الحركية أبعد من
يتعلّق باألساس بالنخب وتو ّ
السقف اإلصالحي .لقد تراءت لهؤالء فرصة
بشأن المأمول المستقبلي.
استثنائية المتطاء صهوة الثورة ،ودفع الشباب
نجح الث ّوار بوضوح في استعادة الجماهير بوصفها
ص ّناعها جانبًا .ووظّفوا في هذا ما امتلكوه عبر
رق ًما في معادالت الحكم والسلطة ،ورافعة
عقود من ق ّوة تنظيمية ،وقدرات تعبوية تناسب
للتغيير .لكن الفاعل الثوري في طرح ب ّيات قد
لحظة االنتقال .كان هذا عند بيّات إحدى الخطايا
حين؛ أحدهما فكري ،واآلخر
عانى مأزقَين واض َ
الكبرى التي ع ّززت قدرة فصائل الثورة المضا ّدة
حركي .يتلخّص المأزق الفكري في االفتقار إلى
على العودة روي ًدا روي ًدا ،واستعادة تف ّوقها ،ومن
أطروحة ثورية قائدة ،ومفكّر ملهم؛ إذ حفلت
ث ّم ضرب الثورة من األساس ،على نحو ما رأينا
مصادر اإللهام باألفكار والرؤى التي ملكت
في الحالة المصرية.
وعي ث ّوار الربيع بالتناقض مع المأمول الثوري؛
وخفّض سقوفها حال التط ّبع مع النيوليبرالية ،لذا يرى ب ّيات أ ّن الطاقة المهولة التي امتلكها
جهات ما بعد حداثية ،الث ّوار ،والتي كان في إمكانها إحداث التغيير ،لم
وتمثُّل أصحابها تو ّ
والكثير من الميول األناركية [الفوضوية] الكارهة تترجم إلى مخرجات مكافئة على صعيد الدولة.
لالنتظام الحركي الصلب ،والنافرة من التعامل يبني بيّات كثي ًرا من نقده لهذا العجز على مقولة
مع
مؤسسات الحكم ،مؤشّ رات لحال السيولة غياب األيديولوجيا والنماذج اليوتوبية .لم يملك
ّ
األيديولوجية لدى الفاعل الثوري .يستحضر ب ّيات الثوار في رأي ب ّيات نظرية ثورية تلهم الممارسة
األيديولوجيا لجهة قدرتها على رسم نموذج واضح وتصف أمام الحركيين المستقبل بوضوح .صحيح
للتغيير المنشود ،يقي من اضطراب الحركة وضياع أ ّن غياب تلك التصورات لم يمنع تدفق وعي
بوصلتها ،ويربط هذا الضعف أيضً ا بحال يصفها ثوري إلى الميادين ،لك ّن الفقر األيديولوجي قد
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ً
وصم حركة عديد من الفرقاء ،على نحو أفضى
مسببة
ثالثا :النيوليبرالية:
ّ
مروضة له؟
إلى تعطّل إمكانية التوافق في إجابات عن أسئلة للغضب أم
ّ

عالم ما بعد إسقاط الديكتاتور .وقد عكس
تضارب التص ّورات وتناقض الحوافز الحركية
لرفقاء الميادين وسيولة التنظيمات التي تجمعهم،
والنفور من االنتظام ،سواء خلف مد ّونة فكرية
أو تحت إمرة زعامة كاريزمية لديها القدرة على
توحيد الحركة في وجه قوى الثورة المضا ّدة
والنظام القديم ،يعكس استحالة الجماعية
الثورية.
يربط بيّات بين حالة غياب مرتكز فكري مشترك
وتعامل النخب الهامشي مع قضايا العدالة
التوزيعية والحقوق االجتماعية والسياسات
الطبقية ،لمصلحة االعتناء المبالغ فيه بأطر
فكرية شائعة رسمت أولويتها بحدود المجتمع
المدني والمنظمات غير الحكومية والحقوق
الفردية والديمقراطية وسياسات الهوية (ص ،19
 .)220 ،73وفي فصول الكتاب ينتقد بيّات الث ّوار
لتجاهلهم قضايا التوظيف واألرض والسكن
والنمط الحضري واالستهالك الجمعي ،وغيرها
أساسا أ ّول لغضبة الجماهير العريضة.
م ّما رآه
ً
فغاب التعبير الواضح عن إرادة الجماهير،
ما أخلى ساحة الغضب ،لمصلحة من رأوا
في هذه الثورة تهدي ًدا لمواقعهم ومزاياهم،
سواء من قوى داخلية لملمت شتاتها لتصنع
ثورة مضادة ،أو قوى إقليمية خشيت رياح
الديمقراطية الجذرية ،فتح ّركت في وجهها،
أو قوى الرأسمالية الدولية التي خشيت تشكّل
نمط اقتصادي ينقض أساس النيوليبرالية ويدفع
موجات جماهيرية للمطالبة بإنهاء مظالمها،
فكان أ ْن أيّدت تحجيم التغيير وفرض سياسات
تستعيد األنماط التابعة للحكم.

كامل
ً
فصل
ً
يخصص ب ّيات ،في مناقشته،
إلبراز أثر النمط العمراني الحضري واحتكامه
لنظام السوق بمالمحه النيوليبرالية في الصراع
حا مقارنًا بين مدن الثورة
االجتماعي .ويرسم ملم ً
العربية والثورة في إيران .وكان المشترك أ ّن الشارع
برز بوصفه ساحة إلعادة اإلنتاج االجتماعي
واالقتصادي ولصور التضامن بين قطاعات واسعة
سماها بيّات في كتاب سابق له «الالحركات
االجتماعية»((( .الشارع هنا هو صيغة متكاملة
للفكاك من سطوة السلطة ،وساحة انتظام وحركة
تحمل روح التحدي ،تق ّدم أساليب ووسائل
مدهشة للفعل الجمعي؛ حالة تب ّين إيثار الناس
للفعل على األيديولوجيا ،وانتهاجهم سياسة
للتغيير قوامها القيام المباشر به في محيط الفرد
والمجموعة الذي هو ذاته محيط الشارع.
ويعود ب ّيات ،في مواضع ع ّدة ،إلى الفكرة نفسها،
مؤك ًدا أ ّن الالمساواة ومعاداة الديمقراطية وتجاهل
تظل سمات جوهرية لصيقة
ّ
حقوق اإلنسان
بالسياسات النيوليبرالية على اختالف ألوانها (ص
 ،)18ونتائجها ال تقف عند مصادرة المكاسب
االجتماعية للمواطنين فحسب ،بل زاد األمر
بإفقارهم السياسة الوحيدة المعتمدة ضمن وصفة
العالج النيوليبرالي والمس ّماة بسياسة العالج
بالصدمات االقتصادية ،ومعها توالت الضربات
جا دون
على الشرائح االجتماعية األكثر احتيا ً
هوادة .يطرح بيّات أنّه ال مجال للنظر إلى
النيوليبرالية باعتبارها وصفة اقتصادية فحسب،
(2) Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People
Change the Middle East (Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2010).
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بل إنها ،كما يؤكد ب ّيات ،صارت نمطًا للحكومة
(ص  ،)23يحمل قي ًما سياسية واجتماعية غايتها
تنميط المحكومين وضبطهم على مح ّددات
كل قدرة
السوق ،ليصير التطبّع مع القهر وإلغاء ّ
على المقاومة مرادفًا لنجاح العالج بالصدمات.
ويجري التعامل معها كأنها أمر معتاد ال مجال
الستبداله أو الخروج عن نواميسه .ت ُع ّد القدرة
على تطبيع الناس مع هذا النمط الوحشي من
السياسات مصدر ق ّوة المنظومة النيوليبرالية.
وهي قدرة تجعل من تتجيرها الخدمات العامة،
وتحويلها الثقافة والتعليم من مشروعين
اجتماعيّين إلى مشروعين تجاريّين – تحكمهما
حال «طبيع ًّيا» ،وتجعل تح ّول
ً
لغة «البيزنس» –
الجامعات والمدارس ومراكز الفنون وغيرها
شركات ،أم ًرا مرغوبًا ،وال يستغرب معه تعامل
قطاع واسع من نخب الحكم مع الدولة كأنّها هي
ذاتها شركة .لقد أصبح ذلك التطبيع مع القمع
حا مالز ًما لتطبيق النيوليبرالية في
االقتصادي ملم ً
بلدان العالم الثالث ،وبالخصوص الشرق أوسطية
منها .بلدان ال تعرف سوقًا متوازنة أو كفؤةً ،تمرح
فيها النخب االحتكارية والمحاسيب بغير ضابط،
الحل السياسي
ّ
وظل
ّ
في غياب حكم القانون.
لحماية دورة الصدمات من غضبة الناس يعتمد
دو ًما منظومة واسعة للقمع المباشر ترفع تكلفة
إبداء االعتراض والغضب إلى مستوى هدر
الحياة ذاتها ،كما رأينا في الحالة المصرية خالل
السنوات الماضية.

وجعلتها تنفر من التطلّع إلى نماذج إنسانية بديلة،
وصعد خطاب النفور من اليوتوبيا ،حتى بات
الخيال أسير عالم تنعدم فيه القدرة اإلنسانية على
إنتاج أفكار كبرى ،والخشية المرضية من انهيار
يوتوبيات على نحو ما جرى للشيوعية ،وتراجع
تص ّورات المجتمع اإلسالمي ،ونكوص دولة
التح ّرر الوطني .رأى ب ّيات أ ّن ما بعد الحداثة،
وطروحات فالسفة مثل ميشيل فوكو ،عملت
معول للتفتيت األيديولوجي ونشر للغموض
ً
الفكري ،واالقتناع بالنسبية المفرطة (ص ،19
 .)232كان هذا المزاج الفلسفي مسبّبًا لتهميش
ألي صراع تاريخي
استقطابات فكرية ضرورية ّ
على القيمة وعلى معنى الحياة .هذا الرفض
لكل رؤية مسبقة
ّ
المتس ّيد للعقل األكاديمي
يظل مدفو ًعا بالخشية الفوكوية
للتح ّول السياسيّ ،
من االرتهان إلى سلطة الضبط .وانتقد بش ّدة هذا
التوجه الذي يدفع الفكر إلى حالة انسحابية .ع ّزز
هذا التطبيع مع السياسات النيوليبرالية والخشية
من تح ّدي نموذجها ،وتمريرها بوصفها أم ًرا طبيعيًا
وحل أخي ًرا ال فكاك منه .وال ينفصل عنه أيضً ا
ًّ
غلبة اتجاهات األناركية الجديدة في أوساط الث ّوار
المعاصرين ،ولم ت َر مداخل لالشتباك على أرضية
تحويل نموذج الحكم وإدارة الدولة وتعديل
هياكل السلطة .ظل هذا اإليثار لحالة من األفقية
تبحث عن حلول تطورية  Evolutionalال حلول
ثورية  Revolutionaryيعمل قوة دفع عكسية.

التجدد الثوري
رابعا:
ً
ّ
يرفق ب ّيات نقده للنيوليبرالية التي عملت مكابح
للتغيير ،بهيمنة تص ّورات «ما بعد حداثية» على ومسارات ممكنة للخروج

العقل الثوري ،وشيوع قناعات ضمن االتجاهات
الفكرية المنادية بالتغيير ال تتطلّع إلى حلول كبرى
لمشكالت كبرى .يرى ب ّيات أ ّن فلسفة ما بعد
الحداثة قد جعلت الرؤى األكاديمية أكثر ضبابية،

يوجب تفادي مآلَين خط َرين للثورات؛ مآل
الخضوع التكيّفي ،ومآل الت ّورط في العنف ،ما
طرحه ب ّيات بمسمى «المواطنة الفاعلة» ،فهي
الباب الذي يراه م ِعي ًنا للقوى الثائرة على تص ّور أ ّن
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اليأس قد بات عنوانًا لحال الربيع العربي .وين ّبه
إلى أ ّن اليأس ليس غريبًا على مفردة الثورة ،أو كما
تقول روزا لكسمبورغ «الثورة هي نوع الحروب
الوحيد الذي يستحيل النصر فيه بغير المرور عبر
سلسلة من الهزائم»((( .ما نراه من تم ّزقات هو
بعض من صيرورة «الثورة» كما ينبّهنا بيّات (ص
 ،)222–221وفي معرض تفسيره لتقهقر الجماهير
من الميادين ونفض ما تص ّوره بعض اليائسين أنّه
عودة إلى حال «البالدة اليومية القاسية» ،يستدعي
بيّات الفيلسوف الفرنسي آالن باديو ،وتوكيده أ ّن
ما يُرى من ظاهر مسلك الناس كأنّه وفاق وتك ّيف
منهم مع الحال الجديدة ليس مؤشّ ًرا على الرضا
والرضوخ الشعبي كما يتو ّهم البعض ،إنّما هو أمر
«نابع من الق ّوة الداخلية للحياة» ،مدفوع بحاجة
إلى ضبط النفس (ص  .)223وهو ليس إال آلية
لتخطّي األوقات العصيبة ،لك ّنه ال يعني أ ّن هؤالء
المغبونين ينسون مرورهم بتلك اللحظة النادرة من
الحرية ،وأنّهم سيمحون من ذاكرتهم انخراطهم
يو ًما في ساحة مألها الوعي بالذات ،والبحث
الجماعي عن مستقبل بديل.

فاصل ضمن
ً
حتى اللحظة في الربيع العربي كان
مسار طويل لهذه الثورة الممتدة التي تختلف
عن الثورات السريعة التي استطاعت إحراز تغيير
ّ
محك النجاح هنا ليس في الزمن الذي
جذري.
يستغرقه التغيير ،وإنّما في نوعيته وعمق آثاره،
بالوصول إلى منظومة تكفل الخروج من ربقة
النظم األوليغاركية والسلطويات ،وتقود المجتمع
نحو تح ّول مبدئي ،مساواتي في جوهره ،ويتج ّنب
مساره الحركي تنكّب سبل العنف والقهر
واإلخضاع.
يش ّدد ب ّيات في خاتمة كتابه (ص )228–219
على أ ّن ما يبدو لنا عودة إلى النظام القديم هو
في واقعه ورطة تاريخية لهذه النظم؛ فاستدعاء
األساليب القمعية القديمة إنّما يجيء في عصر
جديد وبوجه فواعل جدد .تواجه النظم القديمة
كتل اجتماعية راكمت موارد أخالقية تلهم السعي
ً
لبناء اجتماعي جديد .وبما أ ّن هذه النظم عاجزة
عن أ ْن تفارق دوغما النيوليبرالية ،فستتع ّمق أزمتها
أمام المجتمع .وإزاء هذا يضع ب ّيات رهانه على
إمكانية للتجدد الثوري ،عبر بعث ما يس ّميه
«المواطنة الفاعلة» .وهو أقرب إلى إستراتيجية
إلنهاك النظام ،تنجز من خالل خلق مساحات
لالنتظام االجتماعي (أو الال–انتظام في الحقيقة)
بيد الالحركات االجتماعية .ونهجها هو العودة
إلى تكتيكات تثوير العاديين ،والسياسات
التحتانية  ،Subalternعلى نح ٍو يعيد رسم ماهية
تؤسس لمجتمع
العادي ،ويفتح مساحات جديدة ّ
قوامه االستقالل.

كما يستدعي ب ّيات سري ًعا مفهوم ريموند ويليامز
عن الثورة الممتدة  ،Long Revolutionويؤكد
ضرورة فهم صيرورة الثورة بوصفها صيرورة
«صعبة» ،في تكوين فواعلها وتعددهم ،وفي تن ّوع
مواضع اشتباكها مع سؤال التغيير ،و«شاملة»،
من جهة أنّها ال تقتصر على التنازع في جانبي
السلطة والثورة ،وإنّما تمت ّد إلى ساحات الثقافة
واالجتماع؛ وهي أيضً ا «إنسانية» بشمولها األبنية
األعمق للوجود اإلنساني بما فيها من مشاعر
وتصورات .ووفق هذا االستدعاء ،يرى أ ّن ما ت ّم تقوم ديناميات الساحة الجديدة على تح ّدي
آليات السيطرة المعتادة التي تفرضها الدولة (قيم،
((( آصف بيات« ،الثورة واليأس» ،ترجمة أميرة المصري ،مدى
ومؤسسات ،وروابط ،وعالقات) ،بتكتيكات
مصر ،2015/1/25 ،شوهد في  ،2018/3/15في:
 https://goo.gl/TGWcAcوأدوات وتكوينات للفعل الجمعي مبتكرة .من

115

بتكلا تاعجارم
برعلا عيبرل ا مهفل ىًعسم :راّوث الب ةروث

شأن هذا أن يجعل عودة النظام القديم مستحيلة،
يشل قدرة النظام القمعي
ويع ّمق مأزقها ،وربّما ّ
ال ُمستعاد على الحكم (ص  .)226ويسكن
بيات هذه المساحات الجديدة بين المجال
العام بالمعنى الهابرماسي والمجال الخاص.
ويصفها بمساحة ح ّرة تسمع فيها أصوات الناس
المنخرطين فيها ،وتتشكّل فيها ق ّوة للجماهير ،بما
ال تالحظه اعتياديات القهر والتسلّط ،وبما يجري
تحت ظالل السلطوية ،لك ْن بمنأى عن نطاق
تحكّمها وقدرتها على السيطرة.
ما يميّز الفاعلين في هذه المساحة هو القدرة على
اإلدارة الذاتية ،والدمج وعدم اإلقصاء ،وتخطّي
حواجز القهر والتحكّم السلطوي بجرأة وإبداع.
المراجع

وفق هذا ،سيكون على النظم القهرية ال ُمستعادة
أ ْن تتعامل مع فواعل لم تألفها ،وأساليب ال
تملك مهارة استيعابها .يراهن بيّات على مخزون
رمزيات الثورة الهائل ،وأثر تمثّل الناس للحظة
الحرية .وفي مواجهة هذا الزخم ،لن تملك النظم
السلطوية مجالً إلنكار أ ّن ما جرى في عام 2011
كان حدث ًا اجتماعيًّا استثنائيًّا ،وطاقة للتغيير ممتدة
األثر ولم تنضب بعد .سيجعل هذا من المستقبل
ساحة مفتوحة لمختلف االحتماالت ،بما فيها
تج ّدد الثورة واكتشاف مساحات جديدة لخوضها.
باختصار ،لم ينت ِه األمر بعد؛ فالثورة الممت ّدة تبدأ،
تحدي ًدا ،من لحظة اإلخفاق ومن حيث تعثّرت
الثورة القصيرة.
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لم يتوقف سيل الكتابة عن ظاهرة «الدولة نقد التصورات النمطية
اإلسالمية» أو «داعش» ،منذ ظهورها حول داعش

قبل أربعة أعوام .وقد هيمنت النظرة السطحية
للظاهرة على كثير من القراءات والمعالجات
التي تناولتها ،سواء في مراكز البحث الغربية
أو في اإلعالم والصحافة التي اهتمت بمتابعة
تنظيم داعش بنوع من الهوس من أجل تصوير
كل ما يصدر عنه من أفعال وسلوكيات غرائبية
كالقتل والذبح والحرق والتفجير ،وتوثيقه .وإن
لم يمنع هذا ظهور بعض الكتابات والدراسات
الجادة والرصينة حول ظاهرة داعش كما هي
الحال مع دراسة تشارلز ليستر التي تعرض فيها
للبنية الداخلية لـداعش وتطورها في العراق
وسورية(((؛ أو دراسة وليام مكانتس ،الباحث في
معهد بروكينغز لألبحاث في العاصمة األميركية
واشنطن بعنوان «داعش :نهاية العالم»((( التي
يفكك فيها أيديولوجيا داعش من خالل تتبع
أفكار مؤسسيها بد ًءا من أفكار أحمد الخاليلة
المك ّنى بأبي مصعب الزرقاوي ،مرو ًرا بأبي
عمر البغدادي ،وانتهاء بقادة داعش ومنظريه
وأهمهم أبو بكر البغدادي؛ أو دراسة ستاثيس
كااليفس التي يناقش فيها أوجه الشبه بين داعش
والحركات التمردية الشيوعية في أميركا الالتينية
والتي تهتم بالسياقات السياسية والمحلية
والدولية التي تساهم في تجنيد المقاتلين في
صفوف داعش خاصة في سورية(((.
»(1) Charles Lister, «Profiling the Islamic State,
Brookings Institute (November 2014).
(2) William McCants, The ISIS Apocalypse: The History,
Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State (New
York: St. Martin’s Press, 2015).
»(3) Stathis N. Kalyvas, «Jihadi Rebels in Civil War,
Daedalus, vol. 147, no. 1 (Winter 2018), pp. 36-47.

على الرغم من أهمية الكتابات السابقة عن داعش،
فالكتابات التي تقوم بعملية تفكيك سوسيولوجي
وحفر جينيولوجي لظاهرة داعش وتبيئتها في
سياقاتها المحلية والتاريخية والثقافية قليلة .وهو
ما يقوم به الباحث العراقي الراحل فالح عبد
الجبار في كتابه دولة الخالفة التقدم إلى الماضي
(«داعش» والمجتمع المحلي في العراق) الصادر
عن المركز العربي ( ،)2017والذي يتناول فيه
ظاهرة داعش في العراق عبر قراءة مع ّمقة وجادة
تعتمد على طرائق بحث منهجية ورصينة.
ال يعطي عبد الجبار القارئ فرصة ليكتشف ك ْنه
كتابه وجملة األفكار التي يدور حولها .فهو يدلف
مباشرة إلى االشتباك المعرفي مع األطروحات
الرائجة حول نشأة ظاهرة داعش وصعودها خالل
انعكاسا لحالة
السنوات الماضية ،والتي يراها
ً
«استرخاء براغماتي» في التعامل مع الظاهرة،
وذلك بحسب تعبيره .لذا فهو ال يكتفي في كتابه
األخير بتفكيك التصورات والكليشيهات الجاهزة
حول داعش ،وإنما يقدم أيضً ا إطا ًرا تفسيريًا لفهم
سياقات صعوده ،انطالقًا من ثالث ركائز أساسية؛
هي :معضلة الدولة الفاشلة ،والخالفة «بوصفها
تيا ًرا أيديولوج ًيا» ،وديناميات المجتمع المحلي
في العراق .من خالل تفكيك العالقة بين هذه
األبعاد ،يقدم عبد الجبار صورة مركبة لصعود
داعش خالل األعوام القليلة الماضية.
على عكس مكانتس وليستر ،يرفض عبد الجبار
التصورات الرائجة حول داعش ،وأهمها أطروحة
«الحاضنة االجتماعية» أو ما يسميه «المجتمع
قبول
المحلي لـداعش» التي تشير كما لو أن هناك ً
ورضً ا من المناطق التي سيطر عليها داعش في

بتكلا تاعجارم
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العراق وأهمها مدينة «الموصل» .وهو يفند هذه
األطروحة من خالل استحضار ما حدث عام 2007
من تمرد المجتمع المحلي ضد «تنظيم القاعدة»،
ومن بعده تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق»،
من خالل ما ُعرف وقتها بتجربة «الصحوات».
وإذا كان داعش قد استفاد من أخطاء التنظيمين
المذكورين اللذَين انخرطا في صراع دامٍ مع
المجتمع المحلي ،فقد حاول كسب و ّد الحاضنة
االجتماعية أو على األقل تحييدها بحسب عبد
طويل وذلك في
ً
الجبار .ولكن هذا لم يستمر
إطار محاولة داعش فرض سيطرته الكاملة على
المنطقة الغربية في العراق التي تشمل مدنًا
كبرى ،كالموصل ونينوى واألنبار .بل أكثر من
ذلك ،يشير عبد الجبار إلى أن مظالم الحكومة
المركزية في بغداد تجاه المناطق السنية ال تعني
ارتماء هذه المناطق في أحضان «الدواعش» أو
االنضمام إليهم .بل العكس ،فكثير من أبناء هذه
المناطق ،بحسب عبد الجبار ،من العاملين في
مؤسسات الدولة اإلدارية واألمنية والعسكرية،
ولو جزئ ًيا ،كما أن بعض عوائلها وقبائلها له
ثأر مع التنظيمات الراديكالية التي تورطت في
قتل أبنائها ،وهو ما ينسف مقولة «الحاضنة
االجتماعية» بحسب عبد الجبار .وعلى الرغم من
ذلك ،ال ينفي عبد الجبار وجود بعض المعجبين
بـداعش من السكان المحليين ،ليس قناعة بأفكاره
أو أيديولوجيته ،بقدر ما هو تعبير عن الغضب
والشماتة بالحكومة المركزية خاصة أثناء تولي
نوري المالكي الحكومة.

من المحافظات والمدن التي كان داعش يسيطر
عليها ،كاألنبار وصالح الدين والموصل .وقد
حاول خالل هذه المقابالت تفكيك ما يسميه
بـ «المخيال المحلي» وتمثالته المختلفة .كما قام
عبد الجبار ،وفريق بحثه ،بقراءة تحليلية لوثائق
«الدولة اإلسالمية» في محافظات نينوى وصالح
الدين واألنبار ،لتفكيك عالمها الداخلي واكتشافه.
وفي حين يركز ليستر على دور تراجع «الصحوات»
في العراق ،والذي أدى بحسب رأيه إلى تمدد
تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق»((( ،يرفض عبد
الجبار مثل هذه التصورات المسبقة حول الحاضنة
الشعبية لـداعش ،وذلك من خالل تفكيك العالقة
المعقدة التي تربط هذا التنظيم بالمحيط السني في
العراق .وهو قد بدأ من الظاهرة نفسها باعتبارها
محل الدراسة ،وقام بعملية تفكيك أليديولوجياتها،
ورموزها ،وخطابها ،وإستراتيجيتها.
واعتمد عبد الجبار على منهجية رصينة في
دراسته ،على عكس ليستر ومكانتس وكااليفس،
وذلك من خالل مقابالت مكثفة مع كثير من
العراقيين الذين هربوا من داعش ووصفوا حياته
وممارساته اليومية .واستخدم أكثر من منهج
بحثي ،من المقابالت غير المهيكلة وتحليل
الخطاب وتحليل المضمون من خالل فريق بحثي
عمل مدة شهور على تفكيك البنية األيديولوجية
والخطابية لداعش.

أزمة «الدولة  -األمة» مدخل
لم يستند نقد عبد الجبار التصورات السطحية حول لفهم ظهور داعش

داعش إلى تفنيد أسسها من خالل محاكاتها بالواقع
يكمن أحد الفوارق الرئيسة بين دراسة عبد الجبار
فحسب ،وإنما من خالل عمل بحثي ميداني
وغيرها من الدراسات حول داعش ،خاصة الغربية
اعتمد فيه على عشرات المقابالت والحوارات
(4) Lister, p. 10.
الفردية والجماعية مع شرائح اجتماعية مختلفة
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منها ،في الربط التحليلي بين العوامل البنيوية
مثل أزمة الدولة العراقية والعوامل األيديولوجية
والفكرية التي ساهمت في ظهور داعش .ففي
حين ال يولي مكانتس األزمة السياسية الممتدة
في العراق منذ الغزو األميركي عام  2003ودورها
في ظهور داعش أهمية ،فإن عبد الجبار يربط بين
إخفاقات الدولة الوطنية الحديثة وصعود التيارات
الراديكالية العنيفة مثل داعش .واإلخفاق األبرز
هنا ،بحسب عبد الجبار ،هو الفشل في «بناء نظام
سياسي منفتح يقر بتعدد الهويات في مجتمعات
مبرقَشة ،ال تجانس ثقاف ًيا بينها من حيث الدين
أو المذهب أو اإلثنية» .وهو اإلخفاق الذي نفذ
بديل من
ً
من خالله داعش من أجل طرح نفسه
الدولة – األ ّمة التي من المفترض أن تكون دولة
لكل مواطنيها .ويعود عبد الجبار بهذا اإلخفاق
إلى مرحلة تأسيس الدولة العراقية الحديثة أوائل
القرن العشرين ،والذي قام المحتل البريطاني
بدور مركزي في ترسيخه عبر سياسة التفرقة
والتقسيم التي أججت االختالفات واالنقسامات
المذهبية واإلثنية .وهو ما برز أيضً ا مع أزمة نظام
صدام حسين بعد غزوه الكويت وخروجه منها
وحصاره منذ أوائل التسعينيات وحتى إطاحته
بعد الغزو األميركي للعراق عام 2003؛ إذ نمت
طوال العقد السابق على الغزو سياسات الهوية
التي حلت محل األيديولوجيات الكبرى ،والتي
بات اللجوء إليها أشبه بارتداد عن الدولة الوطنية
وارتكاس عن االلتزام بهويتها بوصفه إطا ًرا ال
يتجاوز االنقسامات المذهبية واإلثنية فحسب،
وإنما يعيد ترتيبها أيضً ا ضمن هوية أخرى جامعة.
ومن بين الهويات التي ظهرت كانت الهوية السنية
مقابل الهوية الشيعية والهوية الكردية .بل أكثر من
ذلك ما يشير إليه عبد الجبار من حالة التشظي
الهوياتي التي تبلورت بعد الغزو األميركي للعراق

عام  ،2003وانتقل من الفضاء السياسي إلى
حا سياسيًا
العسكرة؛ إذ تم استخدام الهوية سال ً
ليس للتعبئة والحشد فحسب ،وإنما لتشكيل
جماعات وميليشيات مسلحة أيضً ا.
وعلى مدار الكتاب ،يكشف عبد الجبار التالزم
بين أزمة الدولة العراقية وفشلها في دمج مكوناتها
المختلفة ،خاصة المك ّون السني ،وصعود داعش
واختراقه البنية المحلية في المجتمع السني .ويلقي
عبد الجبار بالالئمة على حكومة نوري المالكي،
خاصة في فترتها الثانية  ،2014–2010ويح ّمله
مسؤولية الفشل في بناء دولة لكل مواطنيها .وهنا
يشير عبد الجبار إلى أن المالكي اخترق أربعة
أسس للدولة – األ ّمة؛ أولها ،مبدأ المشاركة في
الموارد السياسية واالقتصادية واإلدارية والثقافية.
وثانيها ،مبدأ الحكومة االئتالفية؛ إذ احتكر رسم
السياسات واتخاذ القرارات من دون تشاور مع
شركائه في الحكومة .وثالثها مبدأ النظام البرلماني
الذي تم إقراره في الدستور ،وذلك من خالل عدم
الحضور في جلسات االستجواب في البرلمان
سوى مرة واحدة .ورابعها ،مبدأ حل النزاعات
وإشراك المجتمع المحلي في مكافحة التمرد.
وبالنسبة إلى عبد الجبار ،فإن إقصاء السنة من
العملية السياسية ليس العامل الوحيد في ظهور
دولة «الخالفة» ،بل هو النزوع التسلطي للمالكي
الذي كان موج ًها ضد جميع القوى األخرى بما
فيها بعض الفصائل الشيعية (كتلة الصدر والحكيم
مثال) واألكراد.
ً

تفكيك البنية األيديولوجية
والرمزية لـداعش
يركز كثير من الدراسات على دور الزرقاوي في
وضع اللبنات األولى لـداعش أيديولوجيًا وفكريًا
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وتنظيم ًيا ،سواء في دراستي ليستر أو مكانتس أو
دراسة مايكل ويس وحسن حسن((( أو دراسة فواز
جرجس((( ،أما دراسة عبد الجبار فتقوم بتفكيك
خطاب داعش من خالل المفاهيم الحركية التي
ينطلق منها التنظيم؛ وذلك عبر تفكيك أربعة
مفاهيم رئيسة :الحاكمية ،والجاهلية ،والتكفير،
والجهاد .وهو هنا يتتبع األصول النظرية
والتاريخية المؤسسة لهذه المفاهيم ،بد ًءا من
كتابات أبي األعلى المودودي (،)1979–1903
وسيد قطب ( ،)1966–1906مرو ًرا بصالح سرية
( ،)1976–1936وجهيمان العتيبي (–1936
 ،)1980ومحمد عبد السالم فرج (،)1982–1954
وصولً إلى كتابات أبي بكر ناجي (محمد خليل
الحكايمة الذي توفي عام  ،)2008وأبي عبد الله
المهاجر .وقد ركز على كتابَي األخيرين إدارة
التوحش ،وفقه الدماء .ويفرد عبد الجبار جز ًءا
مه ًما في تحليل البنية األيديولوجية لداعش
انطالقًا من هذين الكتابين باعتبارهما «دستو ًرا»
أو مانيفستو لـ داعش ،ليصل إلى كيفية تحويل
هذه السرديات األيديولوجية إلى رموز بصرية
ولغوية قامت بدور في رسم هوية داعش وتأطيرها
وتفرده عن غيره من التنظيمات الراديكالية العنيفة
خاصة تنظيم «القاعدة» .وهنا يقوم عبد الجبار
بتفكيك بعض الشعارات والرموز الداعشية بد ًءا
فضل
ً
من رايته السوداء والط َّرة الفضية والعمائم،
عن شعاراته الشهيرة أو ما راج عنه مثل «باقية
وتتمدد» واألناشيد ومنها «صليل الصوارم»،
وغيرها .ثم ينطلق ليشرح تمثالت هذه الرموز في
الواقع ودالالتها ،من خالل رصد بعض مظاهر
(5) Michael Weiss & Hassan Hassan, ISIS: Inside the
Army of Terror (New York: Regan Arts, 2016).
(6) Fawaz A. Gerges, ISIS: A History (New Jersey:
Princeton University Press, 2017).

الحياة اليومية تحت حكم داعش؛ فيشير إلى قرار
داعش رفع علَمه على المباني وتغيير لون طالء
أرصفة الشوارع من األصفر واألبيض إلى األسود
فضل عن تسيير فرق «الحسبة» في
ً
واألبيض.
األسواق والشوارع لمراقبة سلوك الناس للتأكد
من مدى التزامهم التعاليم اإلسالمية بحسب
تفسيرهم لها .ويستعرض الكتاب األسماء والكنى
التي أطلقها داعش على قياداته وأعضائه ،ولجو َءه
إلى أسماء تراثية مثل «أبو بكر» و«أبو عمر» و«أبو
قتادة» ،وغيرها.

«مستعمرة العقاب» أو الحياة
تحت خالفة داعش
ربما ال توجد دراسة جادة تتناول الممارسات
اليومية لـداعش مثل دراسة عبد الجبار التي
تقدم وصفًا تفصيليًا لطبيعة الحياة اليومية تحت
حكم دولة «الخالفة» أو داعش ،خاصة في مدينة
الموصل التي تمت السيطرة عليها في أوائل
حزيران /يونيو  .2014فمعظم الدراسات التي
تناولت هذه الظاهرة تفتقد المعلومات والتحليل
اللذين يقدمهما عبد الجبار في دراسته .انطلق
عبد الجبار في تحليل الحياة اليومية لـداعش من
«وثيقة المدينة» التي وزعتها عناصر داعش على
أهالي «والية نينوى» .وهي الوثيقة التي تضمنت
 16بن ًدا ،وكانت بمنزلة الئحة القوانين والتعليمات
التي على أهالي الوالية اتباعها والتزامها في
حياتهم وتعامالتهم اليومية .وبعد عملية تفكيك
لكل بند على حدة ،يقوم عبد الجبار بتفكيك
تفاعل أهالي الموصل معها .وهنا يشير عبد الجبار
إلى أن األهالي استقبلوا داعش بالترحاب والفرح
ليس إيمانًا به وبرسالته ،ولكن ،شماتة بالحكومة
المركزية .واألكثر من ذلك ما يشير إليه عبد الجبار
من حدوث رواج وانتعاش اقتصاديين خالل
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األسابيع والشهور األولى من حكم داعش ،وذلك
قبل أن تتبدل األوضاع ويبدأ داعش في تثبيت
أقدامه وممارسة سلطته بطريقة أكثر بطشً ا وقم ًعا
ونقل عن شهادات بعض األهالي،
ً
لألهالي.
يشير الكتاب إلى قيام داعش بحل نظام القضاء
القديم في الموصل وإلغاء المحاكم التقليدية
لتحل المحاكم الشرعية محلها .وهو ما أدى إلى
فقدان اآلالف من القضاة والمحامين المدنيين
وظائفهم ،بل يشير عبد الجبار إلى تشويه القضاء
ومؤسساته باعتباره «طاغوتًا» وهو ما وضعهم،
بحسب عبد الجبار ،بين خيارين إما الموت
وإما الهرب .ويستعرض عبد الجبار عد ًدا من
شهادات المحامين الذين تركوا الموصل عندما
دخلها داعش وكيف تأثرت أوضاعهم بعد إلغاء
فضل عن عمليات قتل بعض القضاة
ً
القضاء،
على أيدي داعش .بيد أن أبرز ما يلفت األنظار،
بحسب عبد الجبار ،هو أن التركيز على القضاة لم
يكن لدوا ٍع فقهية بقدر ما كان يعود إلى نزعات
ثأرية وانتقامية تجاههم ،وذلك بسبب دورهم في
محاكم اإلرهاب التي كانت تتولى قضايا بعض
قادة داعش وأعضائه.

ومشاهدة كرة القدم والتلفزيون ،واإلنصات
إلى الموسيقى ،وبيع الخمور والسجائر .ومن
العقوبات التي يذكرها بعض المستجيبين فيما
مثل هي أن يبدأ األمر بالمناصحة،
يتعلق بالتدخين ً
ولكنه قد ينتهي ببتر أصابع المدخن وإعدام باعة
السجائر.

«الخالفة الريعية» بين
المقدس والمد َّنس
َّ

ينسب عبد الجبار مقولة «الخالفة الريعية» إلى
األكاديمي البريطاني تشارلز تريب الذي أطلق
هذا الوصف على داعش في إحدى محاضراته.
وهو ما يتفق فيه عبد الجبار مع تريب؛ إذ يعتبر أن
دولة الخالفة أو داعش تتميز بكونها دولة ريعية
تعتمد في جزء كبير من مواردها على النفط،
كما أنها دولة مخصصات؛ فهي تتلقى معونات
من أطراف خارجية .ويضيف عبد الجبار ثالث
سمات أخرى للدولة اإلسالمية أو داعش :أوالها
أنها دولة ضرائب ،وثانيتها ،أنها دولة «غنائم»،
وثالثتها ،أنها دولة إنتاج «تمتلك عناصر عقالنية
لتنظيم اإلنتاج في مجال الزراعة والثروة الحيوانية
وتستعرض الدراسة أيضً ا كيفية تطبيق داعش والتجارة».
مسألة الحسبة ومبدأ «األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر»؛ وذلك من خالل نشاط دوريات يستعرض عبد الجبار ،بكثير من التفاصيل
الحسبة من حيث الشكل أو المضمون ،وطريقة واألرقام ،ما يمكن أن نسميه «اقتصاد داعش» من
تطبيق هذا المبدأ التي لم تَخْل من غل ٍّو وتضييق حيث الموارد ،والصادرات ،ومجاالت اإلنفاق،
على األهالي؛ فعلى سبيل المثال يذكر الكتاب وكأننا أمام دولة حديثة تقوم بوظائفها األساسية
اتساع دائرة المحرمات التي على األهالي االبتعاد وليست حركة ميليشيات مسلحة أو تنظي ًما
عنها ،والتي تشمل عدة دوائر شخصية وأسرية قروسط ًيا .فعلى سبيل المثال ،يشير الكتاب إلى
وطقوسية واقتصادية وأمنية وفكرية ،والعقوبات أن جز ًءا أساس ًيا من الموارد المالية لداعش تشكَّل
التي يتم فرضها على كل دائرة .ولعل أبرز القضايا في المرحلة األولى لقيام «الدولة اإلسالمية في
التي كان يتم تطبيق مسألة الحسبة عليها التدخين ،العراق» أثناء االحتالل األميركي للعراق ،وكان
وحلق اللحية ،وحالقة الرأس على طريقة الكفار ،يأتي عبر فرض الضرائب واإلتاوات على المجتمع
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حا في الحالة السورية .وبحسب
المحلي .وبحسب بعض الشهادات التي يوثقها وهو ما كان واض ً
الكتاب فقد وصلت نسبة الضرائب أو اإلتاوات بعض الشهادات ،فقد كانت هناك لجان تشرف
إلى نحو  25في المئة من عقود المقاوالت على على عمليات البيع والتجارة.
سبيل المثال .وشهد اقتصاد «الغنيمة» تحولً كبي ًرا
وتظل الضرائب هي المصدر األهم واألشد فاعلية
بعد إعالن الخالفة أوائل حزيران /يونيو ،2014
ألموال الدواعش؛ فقد اهتم بها التنظيم اهتما ًما
وذلك بعد السيطرة على المصافي النفطية في
بالغًا؛ إذ كان على كل صاحب مهنة ،حتى إن
مناطق األنبار وصالح الدين ،وخاصة مصفاة
كان بائ ًعا متجولً  ،أن يدفع ضرائب شهرية يتم
بيجي وحقول نفط كركوك .كما يشرح عبد الجبار
تحديدها لتنظيم داعش .وبحسب عبد الجبار
بالتفصيل القدرات اإلنتاجية لحقول النفط التي
فقد كان هناك نوعان من الضرائب :األول ضرائب
استولى عليها داعش ،سواء في العراق أو سورية،
نقدية وهي متعددة مثل ضريبة الدخل على
والتي ساهمت في إمداده بماليين الدوالرات
الموظفين ،والضرائب على األعمال المصرفية
التي ساعدته في البقاء والتمدد وتسيير أموره
كالعمالت وضرائب على األسواق .أما النوع
في األقاليم التي كان يسيطر عليها .فعلى سبيل
الثاني فهو الضرائب العينية خاصة في المناطق
المثال ،تشير إحدى إحصائيات الكتاب إلى
الزراعية ومناطق الرعي .ويتم تحديد الضرائب
أن مجموع ما حصل عليه داعش من إيرادات
بدقة وتسجيلها في كشوف رسمية صادرة عن
نفطية قد بلغ ما مقداره  834مليون دوالر ،من
«ديوان بيت المال» .وهناك ضريبة المكوس على
نيسان /أبريل  2013إلى آذار /مارس .2014
األعمال التجارية وضريبة المقاوالت ونسبتها
أما المصدر المهم اآلخر لميزانية داعش ،فهو  25في المئة ،وضريبة على المصانع؛ كمصانع
الغنائم من خالل مصادرة الودائع النقدية في اإلسمنت في الموصل.
المصارف الرسمية وشبه الرسمية مثل مصرف
الرافدين ومصرف الرشيد ،وتقدر بنحو نصف «دولة الخالفة»:
مليار دوالر ،ومن مصادرة الممتلكات والعقارات ،مالحظات نقدية
فضل عن االستيالء على مستودعات األسلحة
ً
يعد كتاب فالح عبد الجبار محاولة جادة ورصينة
والذخيرة من معسكرات الموصل وصالح الدين
لفهم ظاهرة داعش وتفكيك سياقاتها المحلية
التي يقدر بعض الخبراء العسكريين قيمتها بـ  3أو
وبنيتها األيديولوجية والرمزية .وهو ،مقارن ًة بغيره
 4مليارات دوالر.
من الكتابات عن الظاهرة نفسها ،يعد مرج ًعا توثيق ًيا
وفيما يتعلق باإلنتاج الزراعي والتجاري ،يشير مه ًما .لكن ،ال يخلو الكتاب من بعض المسائل
عبد الجبار إلى أن داعش اهتم بصوامع الحبوب والقضايا اإلشكالية التي ال يمكن إغفالها .ولعل
ومخزونات القطن التي تركتها اإلدارات الرسمية أولى هذه القضايا ما يتعلق بالتناقض المنهجي
في المدن التي تم االستيالء عليها وقام بإدارتها في إحدى أطروحات الكتاب الرئيسة وهي
على أسس تجارية؛ بحيث يتم الربط بين المتعلقة بسردية المجتمع المحلي أو «الحاضنة
المزارعين والتجار وخلق سوق رائجة بين الطرفين االجتماعية» لـداعش؛ ففي حين سعى عبد الجبار
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لنفي هذه السردية أو الفرضية ودحضها ،فقد
أثبتها من خالل شهادات بعض المستجيبين ،ومن
خالل التحليل نفسه أيضً ا؛ إذ يعترف عبد الجبار
بأن ثمة مظالم سياسية واجتماعية وطائفية قد
تبلورت لدى ما يمكن أن نسميه المجتمع السني
في العراق منذ غزوه عام  ،2003وهي المظالم
التي ه ّيأت األجواء لتنظيم داعش كي يتوطن
في المناطق السنية ثم يسيطر عليها بعد ذلك.
صحيح أن ذلك كان بدافع انتقامي من الحكومة
المركزية في بغداد ،وليس عن قناعة أيديولوجية
أو دينية ،لكنه يظل في النهاية من العوامل الرئيسة
التي ساعدت داعش على البقاء والتمدد ولو
فترة وجيزة؛ أي ثمة نوع من «زواج المصلحة»
قد حدث بين بعض األهالي في مناطق األنبار
وصالح الدين ونينوى ،وداعش.
ومن جهة ثانية ،يخلط عبد الجبار ،بين داعش
وغيره من الحركات اإلسالمية ،كجماعة «اإلخوان
المسلمين» و«تنظيم القاعدة» وبقية الحركات
الجهادية العنيفة ويعتبر أهدافها جمي ًعا واحدة.
وفي هذا السياق ،ربما طغى البعد األيديولوجي
على تحليل عبد الجبار؛ وذلك بوصفه مثقفًا
علمان ًيا .فمن المعروف أن هذه التنظيمات
المختلفة يكفّر بعضها بعضً ا ،وأنها ليست على
وئام ،وإن اشتركت في بعض األهداف الكبرى
المراجع

مثل أسلمة المجتمع .وغني عن الذكر ما تصف
به هذه التنظيمات بعضها بعضً ا ،بل إنها تقاتلت
وتناحرت ،كما هي الحال في العراق وسورية،
وفي مناطق أخرى.
ومن جهة ثالثة ،فإن عبد الجبار ال يعتبر داعش
ظاهرة مؤقتة ،ستزول بزوال أسبابها وأهمها
المظالم السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
وذلك على نحو ما يؤكد هو في نفيه مقولة
«الحاضنة االجتماعية» ،وإنما ستظل معنا؛
كونها تعبّر عن تيار أيديولوجي يمكن أن نسميه
«تيار الخالفة» .والمقصود هو وجود جماعات
وحركات وتنظيمات تتخذ من مسألة الخالفة
بع ًدا أيديولوجيًا ترتكز عليه .وهذه نظرة جوهرانية
محضة تعتبر «الخالفة» مسألة ساكنة في مخيال
اإلسالميين وال يمكنها أن تتغير؛ فهناك كثير من
الحركات والتنظيمات واألحزاب اإلسالمية التي
تخلت فكريًا وعمليًا عن مسألة الخالفة بمعنيَيها
التاريخي والديني ،ليست فقط بوصفها أم ًرا
تكتيك ًيا وإنما عن قناعة وتفكير .وعلى الرغم
من هذه المالحظات ،فإن كتاب عبد الجبار يعد
إسها ًما معرفيًا وجه ًدا بحثيًا ممي ًزا في مجال تفسير
البنية الفكرية واأليديولوجية والسوسيولوجية
لتنظيم داعش وتفكيكها ،ال يمكن االستغناء عنه.
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الكتاب بإطاره العام
يستعرض الكتاب ،كما يُستدل من
عنوانه الرئيس ،الحيثيات السياسية
واالجتماعية النسالخ الدول العربية عن النهج
االشتراكي واقترابها يو ًما بعد يوم من النهج
الليبرالي ،وتبعات هذا التحول في كل من
سورية ومصر والعراق ،وعلى نحو مقتضب في
اليمن وليبيا .يستهل المؤلف كتابه بمقدمة وافية
تلخص قتامة الواقع العربي ،من اختالل واضح
في توزيع الثروة والمداخيل ،داخل القطر العربي
الواحد وبين األقطار العربية ،ولنا في هذه أمثلة
كثيرة .فكما تتضمن المجموعة العربية البلدان
األكثر ثراء في العالم ،مجلس التعاون لدول
الخليج العربية على وجه الخصوص ،فإنها
تتضمن مجموعة أخرى من البلدان األشد فق ًرا،
مثل السودان والصومال واليمن .ويتناول المؤلف
الهزائم العسكرية المتتالية التي تع ّرض لها العالم
العربي وحالة الحرب المستمرة التي يعيشها،
والتي لم تسهم في تفكيك القاعدة اإلنتاجية
والعصف بالمقومات االقتصادية فحسب ،بل
أغرقتها في دوامة اإلنفاق العسكري الذي كان من
دون أدنى شك ،على حساب برامج ومجاالت
حا.
تنموية أش ّد إلحا ً
تقدم األجزاء الالحقة من هذه المراجعة خالصة
للمحاور والمسائل التي تطرق إليها الكتاب
بفصوله الستة الرئيسة.

البرجوازية االشتراكية
والبرجوازية الرأسمالية:
هنا يكمن الفرق
في الفصل األول من الكتاب ،يحلل المؤلف
ويقارن بين النهج التنموي االقتصادي

واالجتماعي ومخرجاته إبان الحقبة االشتراكية
في سورية ومصر ،وبين تلك التي ترافقت مع
شروعها في التحول وتطبيق النهج الليبرالي.
وهنا يركز المؤلف على المحرك الرئيس لهذين
النهجين ،ويتمثل ببرجوازية الدولة وتحولها
من برجوازية وطنية إبان الحقبة االشتراكية إلى
برجوازية تجارية اندمجت مع النظام المالي
العالمي ،على نحو ألحق الضرر بنطاق واسع من
فئات المجتمع ،وال سيما الطبقات العاملة.
ويرى المؤلف أن العوائد التنموية التي تعكسها
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي عاصرتها
البلدان العربية ذات النهج االشتراكي لم تتخط
مخرجاتها في البلدان العربية األخرى فحسب،
بل تفوقت أيضً ا على مجموعة واسعة من دول
العالم ،إال أن هذه العوائد سرعان ما أخذت
تتالشى تدريج ًّيا مع تبني النهج الليبرالي.
نشأت البرجوازية التشاركية التي تارة يطلق عليها
المؤلف برجوازية الدولة أو البرجوازية الوطنية،
بفعل التحالف الضمني بين العسكريين والطبقة
االجتماعية الوسطى ،ممثلة بالنخبة التكنوقراطية
المهنية في المجتمع ،من متعلمين ومهنيين
ومالكي الحيازات الصغرى من األراضي ،وأ ّدت
هذه جميعها على نحو فاعل دور الوكيل التنموي
إبان الحقبة االشتراكية ،لكن في إطار منظومة
سلطوية كان للعسكريين كلمة الفصل فيها .كان
هذا النمط من التحالف البرجوازي يحظى برعاية
ودعم من الدولة ،مكّناه من السيطرة على مقومات
اإلنتاج ،وفي الوقت نفسه ساهم في ضبط إيقاع
إعادة توزيع الدخل والثروة ،من خالل الحد من
وفضل عن ذلك ساهم
ً
وتيرة التراكم الرأسمالي.
هذا التحالف أيضً ا في الحد من نفوذ الطبقات
اإلقطاعية التقليدية (مالكو األراضي والطبقة
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البرجوازية التي كانت تحظى برعاية المستعمر)
لصالح الطبقات الوسيطة التي أخذت في االتساع
والتنامي بفعل سياسة التعليم المجاني الشامل،
وسياسة دعم السلع والخدمات األساسية ،ومن
بينها السكن والصحة.

األراضي والموارد الوطنية على النحو الذي كان
متب ًعا في االتحاد السوفياتي والصين .إال أن هذا
اإليقاع المنضبط لتوسع القطاع الخاص سرعان ما
تالشى؛ بفعل إزالة السقوف السعرية خالل حقبة
النيوليبرالية.

في مقابل ذلك ،عملت البرجوازية الرأسمالية ،بعد

الطبقة الوسطى :الحلقة
تفكيك المقومات الداعمة لبرجوازية الدولة ،على
األضعف في عملية التحول

إيجاد تحالفات برغماتية خاصة ،جمعت النخب
العسكرية بطبقة النخب المالية ،قطاع التجار على
وجه الخصوص ،التي تفاعلت على نحو مستبد
مع رأس المال األجنبي .وقد انصب جل اهتمام
هذه التحالفات على توليد المال الخاص ال
أكثر ،وهو ما جعلها تركز على الريع التجاري من
التبادالت التجارية والمعامالت المالية من دون
أن تولي الجانب اإلنتاجي االهتمام المطلوب.
فتمخض عن عمليات التحول هذه تغيرات في
طبيعة مداخيل الطبقات الوسطى المتحالفة مع
السلطة ومصادرها ،من االعتماد على الريع الذي
أساسا
يتولد بفعل نمو اإلنتاجية الوطنية المدفوعة
ً
باالستثمار في الصناعات الثقيلة ،إلى الريع
المالي والجيوسياسي المبني على الهوامش
الربحية غير اإلنتاجية .يُلقي المؤلف جانبًا من
اللوم على نمط المشاركة السياسية الذي اتسم
بإقصاء الشريحة الوسطى من عملية صنع القرار
والدفاع بصفة مباشرة عن حقوقها ومصالحها،
وهو ما سهل على البرجوازية الرأسمالية تجاوز
مصالحها إبان عملية التحول إلى الليبرالية.
ويرى المؤلف أن ما ميز األنظمة االشتراكية العربية
أنها تركت هامشً ا ولكنه كان منضبطًا لتوسع القطاع
الخاص ،تمثل بفرض هوامش ربحية مسقوفة
على التجارة فيما بين الصناعات ،على الرغم من
شروعها في إضفاء الطابع االجتماعي على ملكية

في الفصل الثاني ،يركز المؤلف على مرحلة ما
بعد الحربين ومن ثم السالم مع إسرائيل (كامب
ديفيد) التي يصفها ضمن ًيا بمرحلة سوداوية.
فبعد أن أبرمت مصر اتفاقية السالم مع إسرائيل،
أخذت في تطبيق سلسلة من التغيرات االقتصادية
الهيكلية تلخصت في تبني النهج الليبرالي
الذي أضعف االقتصاد المصري وأدخل الدولة
المصرية في الفضاء اإلمبريالي األميركي .ولوال
هذه التغيرات ،لكانت الطبقة العاملة في مصر
أحسن حالً مما هي عليه اليوم؛ فهي ال تكاد
تحصل على حد كفافها ،وتتراجع مقوماتها
يو ًما بعد يوم .وفي هذا السياق ،يتغزل المؤلف
بالحقبة الناصرية واإلصالحات التي شهدتها ،من
إصالحات اجتماعية ،وإصالح قطاع األراضي،
والمظلة الصحية الشاملة والتعليم المجاني.
لقد ردمت هذه اإلصالحات وغيرها ،بحسب
المؤلف ،جان ًبا من الفجوة التنموية العميقة التي
تعرضت لها مصر إبان حكم الملك فاروق.
فخالل الخمس عشرة سنة األولى من الثورة
الناصرية ،تراجعت معدالت األمية تراج ًعا نوع ًيا،
وشهدت معدالت النمو االقتصادي قفزات نوعية
وكذلك معدالت توقع الحياة ،على نح ٍو أدخل
مصر في العالم المعاصر .كما يستشهد المؤلف
بعدد من الدراسات التي تعكس الوجه التنموي
المشرق للحقبة الناصرية ،من تنامي معدالت
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اإلنفاق االستهالكي الخاص في الوقت الذي كان في تنافسية االقتصاد المصري وتوسع القاعدة
فيه اإلنفاق العسكري ينمو بوتيرة متسارعة ،والنمو الصناعية تب ًعا لذلك.
في إنتاجية األراضي الزراعية ،ونجاح سياسات
كما أ ّن تنامي تدفق البترودوالر ،في ظل سياسة
العمل التي جاءت مدعومة بزخم االستثمارات
تثبيت سعر صرف الجنيه ،أوجد بدوره أسواقًا
الحكومية والتوسع في سياسات التعليم.
سوداء للصرف ،ووضعت الجنيه أمام ضغوطات
ومع الدخول في عصر االنفتاح الذي تنامت كبيرة حتى إن سعر الدوالر األميركي وصل نحو
أركانه بعد كامب ديفيد ،بدأت مصر في التدحرج  5أضعاف سعره الرسمي .لقد تعرض نظام سعر
تدريج ًيا على سلم التنمية .فسياسات تحرير الصرف المزدوج هذا لضغوطات كبيرة؛ بفعل
التجارة الخارجية والميزان التجاري ،وما ترتب االرتفاع الكبير في حجم البترودوالرات المتداولة
عليها من تراجع في أسعار الصرف وما صاحب في االقتصاد الوطني؛ ما دفع إلى ضخ كميات
ذلك من نمو مطرد في األسعار ال سيما السلع كبيرة من العملة المحلية .فأصبح هذا الفائض
األساسية ،جميعها عوامل أسهمت في تقويض النقدي يالحق كميات محدودة من السلع التي
مقومات الطبقة العاملة التي لم تستطع أجورها كان معروضها محدو ًدا بفعل تنامي اإلنفاق
جا على الجهود الحربية وإهمال القاعدة اإلنتاجية
مجاراة نمو األسعار .يرى دعاة الليبرالية ذلك نتا ً
لسياسات االكتفاء الذاتي والحروب التي تورطت الوطنية .وبنا ًء على ذلك ،تضخمت األسعار
فيها مصر إبان الحقبة الناصرية وأثقلتها بالديون .وأصبحت برامج الدعم االجتماعي من المساكن
إال أن الباحث يحاول دحض هذه االدعاءات من االجتماعية ،والنقل المدعوم ،واألغذية األساسية،
خالل االستشهاد ببعض المؤشرات التي تشير إلى متعطشة للمزيد من الموارد التمويلية؛ ما أفضى
اعتدال االعتماد على المدخرات األجنبية وخدمة في المحصلة إلى تقليص نطاق هذه البرامج،
وكل ذلك على حساب الفئات المستفيدة ،ومنها
الدين الخارجي قبل الثمانينيات.
الطبقة العاملة.
وكما يرى المؤلف ،فقد فشلت الدولة في التعامل
مع متالزمات االنفتاح االقتصادي ومتناقضاته ،وحتى عوائد السالم التي ترتبت على إبرام اتفاقية
وتغليب مصلحة الغالبية العظمى من السكان كامب ديفيد لم تكن لتعمل أيضً ا لصالح الطبقات
«الطبقة العاملة» .فعلى سبيل المثال ،يستشهد الوسطى العاملة .فتأثير اإلمبريالية األميركية
حا على ترتيبات تقاسم
الباحث بتنامي انسياب المواد المستوردة وأيديولوجيتها بدا واض ً
الرخيصة الثمن وتدفق البترودوالر (الحواالت هذه العوائد ،فالمساعدات كانت تهدف إلى
والمساعدات من دول الخليج العربي) التي إعطاء دور أكبر لوكالئهم في الداخل المصري،
عملت م ًعا على تخفيض سعر صرف الجنيه كما كان للتوزيع غير العادل للمنافع ،وسياسات
المصري .إذ تراجعت مساهمة القطاع الصناعي الخصخصة وسياسات االستمالك ،دور واضح
في المحصلة من نحو  22في المئة في عام  1970في إضعاف االقتصاد المصري .وعلى الرغم من
إلى  16في المئة في عام  ،2013على الرغم من تحقيق االقتصاد المصري معدالت نمو مرتفعة
التأثير اإليجابي المفترض لتراجع سعر الصرف بلغت في المتوسط نحو  5في المئة خالل الفترة

129

بتكلا تاعجارم
يبرعلا ةيكارتشالا كيكفت

 ،2010–1980فإن ثمار هذا النمو تركزت في
فئات محدودة من المجتمع المصري ،ممثلة في
طبقة الوكالء وأصحاب رؤوس األموال المرتبطين
بالواليات المتحدة األميركية ،وذلك على حساب
الطبقة العاملة التي شهدت مداخيلها انخفاضً ا
متزام ًنا.
وفي تشخيصه للحقبة النيوليبرالية ،يرى المؤلف
أنها كرست في نموذجها التنموي حالة من النمو
غير العادل ،وانفكاكًا عن التصنيع وسياسات
جردت الفقراء وصغار المالكين من أراضيهم،
من دون إيجاد فرص عمل كافية وقادرة على
استيعابهم.
وعلى النحو نفسه ،يعرج المؤلف على التجربة
السورية في إدارة عملية التحول من النهج
االشتراكي إلى النهج النيوليبرالي .فبعدما كانت
فاعل في الحفاظ على مصلحة
ً
الدولة تؤدي دو ًرا
الطبقة العاملة من خالل الموازنة بين األهداف
التنموية والمسألة األمنية ،أضحت في ظل
النهج الليبرالي وسيلة وأداة لتكريس اإلمبريالية
االستغاللية واإلقصائية .فجملة اإلصالحات
الليبرالية التي تبناها النظام السوري ابتداء من
تولي الرئيس السابق حافظ األسد مقاليد الحكم
وإطالقه الحركة التصحيحية في عام ،1971
عملت على إعطاء القطاع الخاص دو ًرا أكبر،
وإن كان ذلك تدريجيًّا في ظل معارضة الطبقات
البرجوازية التقليدية ومقاومتها ،والتي كان عليها
التحالف فيما بعد مع طبقة النخب العسكرية.
كما عملت السياسات الليبرالية أيضً ا على تحرير
األسواق وتخفيف القيود التنظيمية؛ وهو ما نتج
منه طبقة برجوازية تجارية تحالفت براغماتيًا مع
النظام والطبقة العسكرية الحاكمة .وتختلف هذه
الطبقات والتحالفات في جوهرها وإفرازاتها عن

برجوازية الدولة التي كانت ،نسب ًيا ،أش ّد تحي ًزا إلى
الطبقات العاملة وأكثر حماية لها .إن التحوالت
الليبرالية التي انطلقت في عهد الرئيس السابق
حافظ األسد ،وتحدي ًدا بعد انطالق الحركة
التصحيحية في عام  ،1971أخذت تدريج ًيا تعطي
دو ًرا أكبر لرأس المال الخاص في ظل معارضة
الطبقات البرجوازية التقليدية وطبقة التجار
الدمشقيين الذين كان عليهم التحالف فيما بعد
مع العسكريين .في حين بدأت فئات المهنيين
والطبقة الوسطى تفقد المكاسب التي كانت
تحظى بها ،إبان تطبيق السياسات االشتراكية في
ستينيات القرن العشرين؛ إذ كان القطاع العام
المشغل الرئيس لها.
فعلى سبيل المثال ،ساهم قرار سعر الصرف
الذي تم اعتماده ،في  22نيسان /أبريل ،1980
في تمكين طبقة التجار العسكريين على نحو غير
عادل ،وساهم في تنامي األسواق السوداء وتفاقم
معدالت التضخم .وعلى الرغم من شروع الدولة
في زيادة األجور ،فإنها لم تكن قادرة على اللحاق
باألسعار؛ ما ترتب عليه تراجع كبير في األجور
الحقيقية ،ال سيما للطبقات العاملة في الصناعة
فضل عن التأثيرات المترتبة على
ً
والزراعة ،هذا
تراجع أعداد العاملين في القطاع العام.
كما كان لعملية التهريب المنظمة من لبنان،
وبرعاية رسمية من النظام ،دور فاعل في تفتيت
البرجوازية الصناعية وتقويض تنافسيتها أمام
الطبقات البرجوازية .وبطبيعة الحال ،فقد
عملت هذه التغيرات وغيرها على تكريس األزمة
االجتماعية ،ووضعت الطبقة العاملة أمام جملة
من التحديات التي كان من الصعب مواجهتها.
كما أن الحزم الواسعة لإلصالحات الليبرالية،
كتحرير األسواق ،وتخفيف القيود على التجارة
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الخارجية واالستثمار األجنبي ال سيما في
الجهاز المصرفي ،لم تكن لتستند إلى قواعد
وأسس تنافسية ،وإنما جاءت جميعها لتخدم فئة
البرجوازيين الجدد.
وفي هذا المجال ،يؤكد المؤلف أن هذه التحوالت
وغيرها هي تطبيق عملي للنظرية اإلمبريالية ،وهي
باألساس نظرية حربية ،يقوض فيها رأس المال
السلطة ويدمر القيم المجتمعية.

التبعات التي ترتبت على هذه الظاهرة سلبية في
معظم البلدان التي عرفتها ،باستثناء عدد قليل
من الدول ،ومن بينها الصين التي عملت على
حماية حقوق القوى العاملة ومكاسبها إبان عملية
التحول .وقد تمثل أبرز هذه السلبيات بإضعاف
القوى العاملة؛ فالعمالة الجديدة أصبحت عاطلة
عن العمل ،أو أصبحت تعمل في القطاع غير
الرسمي ،في نشاطات متدنية اإلنتاجية واألجور،
تما ًما كما هي الحال في البلدان العربية.

فخالل الفترة  ،2010–1980تراجعت نسبة سكان
االنقضاض على الطبقة
العاملة :الحروب والنيوليبرالية ،الريف في البلدان العربية من  60في المئة إلى نحو
 40في المئة ،وهو ما يعادل باألرقام المطلقة نحو
وجهان لعملة واحدة
 100–70مليون نسمة .وتزام ًنا مع هذه التغيرات،
في الفصول األخيرة من الكتاب ،يستشهد المؤلف عرفت مستويات التشغيل تراج ًعا ،وانخفضت تب ًعا
بسلسلة من األحداث واألدبيات والنظريات التي لذلك حصة األجور من الدخل القومي بنحو 25
جاءت في بعض الحاالت مدعومة بالمؤشرات في المئة.
الرقمية ،ليؤكد عاملين أساسين شكّال البيئة الحاضنة
لالنقضاض على الطبقة العاملة في البلدان العربية تمخض عن تبعات هذه التحوالت الديموغرافية -
بمجملها ،وال سيما االشتراكية منها في السابق؛ االقتصادية تراجع كبير في حجم القطاع الزراعي؛
أولهما الحروب وظروفها وثانيهما النهج الليبرالي .ما ترتب عليه ارتفاع في حجم المواد الغذائية
المستوردة إلى الحد الذي أدت فيه أزمة أسعار
انطلق اإلطار العام للتحليل الذي تناول من المواد الغذائية في األسواق العالمية إلى اندراج
خالله المؤلف عالقة النيوليبرالية بالطبقة العاملة ،أفواج جديدة من السكان تحت خط الفقر.
أساسا من ظاهرة التكديح ،Proletarianisation
ً
ويعتقد المؤلف أن النيوليبرالية لم تكن قادرة،
وهي ظاهرة اجتماعية تتمثل بتحول أصحاب
أو باألحرى لم تكن لديها رغبة حقيقية في تنمية
العمل والعاملين لحسابهم الخاص إلى عاملين
االقتصاد والمجتمع ،على النحو الذي يمكنه من
ومستخدمين بأجر.
استيعاب األفواج المتزايدة من المهاجرين في
وت ُعتبر هذه الظاهرة ،بحسب المؤلف ،ظاهرة وظائف نوعية ذات قيمة مضافة وأجور مرتفعة.
عالمية تركزت في البلدان النامية ،وأخذت تتنامى بل يذهب المؤلف إلى أبعد من ذلك ،فيرى أن
بوتيرة متسارعة منذ منتصف القرن العشرين .فبعد النيوليبرالية قد عمدت وسخّرت إمكانياتها ونفوذها
أن كانت الدول النامية تمثّل نحو  30في المئة من لتكريس ظاهرة التكديح في العالم العربي.
القوى العاملة العالمية في عام  ،1950أصبحت فالطبقة المركزية المتحكمة التي كانت تمتلك
في عام  2010تمثّل نحو  80في المئة منها .كانت قواعد اللعبة اختارت أن تختزل وتستنزف الموارد
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بدل
الوطنية وتوظفها خدمة لمصالحها الخاصةً ،
من قيامها بإعادة تدوير الثروة واستثمارها في
مصالح المجتمع كله .إن ما قامت به باألحرى،
تمثل بتحييد المنتجين األصالء وإبعادهم ،ال سيما
المزارعين ،عن أراضيهم ومقوماتهم اإلنتاجية؛ ما
وضعهم أمام خيارات صعبة دفعتهم في المحصلة
إلى الهجرة إلى المناطق الحضرية واالندماج في
وظائف وأعمال متدنية األجر.
كما يستعرض الكتاب حيثيات السياسات
النيوليبرالية التي جعلت الدول النامية ،والبلدان
العربية من بينها ،تعتمد على نحو متنامٍ على
الواردات الغذائية ،هذا إضافة إلى خفض
أسعار مواردها وموجوداتها باألسعار المحلية
قبل تحويلها إلى الدوالر؛ ما أفضى إلى مزيد
من التباين بين الطبقة العاملة والطبقة المركزية
المتنفذة ممثلة بالرأسماليين والتجار وحلفائهم.
تمثل حالة الحرب التي عاصرتها البلدان العربية
حالة أساسية ومركزية أخرى من الحاالت التي
عصفت بالمقومات المعيشية للمواطن العربي،
والطبقة العاملة على وجه الخصوص .فحالة
الحرب المستمرة التي مر بها عديد من البلدان
العربية كما كانت الحال في العراق ،وحالة
االستعداد للحرب كما هو في عدد آخر منها،
جميعها استوجبت زيادة اإلنفاق العسكري الذي
كان يمول على حساب الطبقات العاملة والوسيطة،
من خالل زيادة العبء الضريبي ،أو من خالل
تقنين حجم اإلنفاق على البرامج االجتماعية
وخفضه .كما تمخض عن ذلك متسع أقل لإلنفاق
على البرامج التنموية االجتماعية ،وفي المحصلة،
الطبقة العاملة والوسيطة هي الخاسر األكبر.

االستثمارية وتوجد حالة مستمرة من عدم اليقين،
وهذا بدوره يثبط الحافز على االستثمار .وفي
البلدان التي تعاني مخاطر مستقبلية لالنهيار،
فإن قلة من أصحاب الرساميل الوطنية لديهم
االستعداد لالستثمار في مثل هذه الظروف،
وهي بالتحديد رأس المال الحكومي ،والرساميل
المحلية الخاصة التي يصعب استثمارها في
الخارج ،ورأس المال الخاص الذي يتحول
وكيل للقوى اإلمبريالية بهدف االنتفاع
ً
ليصبح
وتحقيق العوائد من اقتصاديات الحرب نفسها،
وتنطبق هذه األخيرة على الحالة العربية.
وفي هذا المجال ،يؤكد المؤلف أن إقحام
البلدان العربية في هذه الحروب ما هو إال جزء
خصوصا
من األيديولوجيا اإلمبريالية الرأسمالية،
ً
بعدما أدركت أن المنافسة الرأسمالية كانت عاجزة
في حد ذاتها عن تحقيق االنحدار المطلوب.
فاإلنفاق العسكري في العالم العربي كان
بمختلف المعايير يتجاوز قدراتها ،وهو ما مكن
بدوره اإلمبرياليين من السيطرة على السلع األولية
والمقدرات الوطنية وتوظيفها خدمة لرأس المال
العسكري الذي ت ُح َّول فوائض عوائده إلى الطبقة
المركزية المتنفذة.
كانت الحالة العراقية حاضرة بقوة في سياق تحليل
الحروب وعالقتها باإلمبريالية وتأثيراتها التنموية.
فالكتاب يسهب في البحث في الحالة العراقية
وظروفها السياسية ،وتطورها منذ بداية الحقبة
االشتراكية في عام  1958وصولً إلى الحقبة التي
تبعت العدوان األميركي على العراق واحتالله في
عام .2003

يرى المؤلف أن العراق قد شهد قفزات تنموية
إن حالة الحرب المستمرة التي تعيشها البلدان ملحوظة خالل السنوات األولى من الحقبة
العربية ،كما يرى المؤلف ،تفاقم المخاطر االشتراكية؛ فبعدما كان يُع ّد من بين أكثر دول العالم
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تفاوتًا في الدخول ومعدالت األمية ،استطاع خالل والطبقة العاملة على وجه الخصوص ،مرشحة
عقدين من الزمن تحقيق معدالت نمو قياسية في لالستمرار أيضً ا.
التنمية البشرية واالجتماعية بما شمل ذلك فجوة
التباين في الدخل .إال أن محاولة إقحام العراق في الكتاب في مراجعة سريعة
الحروب الداخلية منذ استقالله ،ومن ثم استدراجه بال أدنى شك ،يُع ّد الكتاب بالمواضيع التي
عمل متمي ًزا بمختلف المقاييس؛
إلى حروب إقليمية ،وضعته في حالة مستمرة من تناولها وهيكليته ً
الحرب وأخضعته لقواعد اقتصاديات الحرب ،فهو يبحث بإسهاب وعمق في المسيرة التنموية
وهي في تأثيراتها وتبعاتها أش ّد فتكًا من اإلمبريالية ألبرز اقتصادات الدول العربية .ويشرح ،في إطار
الرأسمالية .فخالل الحصار الذي فرض على نظريات االقتصاد السياسي ،الظروف والحيثيات
العراق بعد حرب الخليج األولى في عام  ،1990التي ترافقت مع تحول البلدان االشتراكية العربية
تراجعت المؤشرات التنموية واالجتماعية تراج ًعا إلى تطبيق النهج النيوليبرالي.
حا ًدا؛ فعلى سبيل المثال تراجع الناتج المحلي
بعد الحرب مباشرة بنحو الثلثين ،وانخفض متوسط يؤخذ على هذا الكتاب مستوى التعقيد في لغته،
نصيب الفرد من نحو  2200دوالر أميركي في وتشعب مواضيعه على النحو الذي قد يفقد القارئ
نهاية الثمانينيات إلى نحو  488دوال ًرا في نهاية التركيز وتكوين أفكار متسلسلة ومنسجمة .وقد ال
التسعينيات ،وتفاقمت معدالت البطالة وكذلك يخفى على القارئ ،في كل جزء من الكتاب ،مدى
التضخم الذي سجل معدالت قياسية وانحسر التحيز الذي يبديه الكاتب إلى النهج االشتراكي،
المعروض من المواد الغذائية ،وغيرها كثير ،وألحق وهي بالطبع معتقدات وتوجهات خاصة ال
ذلك ضر ًرا كبي ًرا باالستقرار المعيشي واالجتماعي تعيب الكتاب ومؤلفه ،إال أنها وكما هي الحال
لشريحة واسعة من السكان ،وال سيما القوى في هذا الكتاب ،قد تفضي إلى االنتقائية والبعد
العاملة .وبطبيعة الحال ،لم يصبح العراق أحسن عن الحيادية في طرح المعطيات واالستشهاد
حال بعد العدوان األميركي من العراق واحتالله بالنظريات والمؤشرات واألحداث التاريخية
ً
في عام  .2003فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط وغيرها من الحيثيات التي تخدم توجهات المؤلف.
ارتفا ًعا ملحوظًا خالل الحقبة التي تلت العدوان،
وعلى الرغم من ذلك ،فإن الكتاب يطرح
فإن هيمنة المحتل وتقسيم العراق وإذكاء الطائفية
أمام القارئ نظريات وتصورات جديدة حول
والعرقية وإقحامه في نزاعات وحروب داخلية
ديناميكيات التحوالت االقتصادية في البلدان
وغيرها من العوامل ،جميعها كبدت المواطن
العربية التي شملها الكتاب في إطار معطيات
العراقي خسائر فادحة على الصعد كافة ،وأبقت
االقتصاد السياسي ونظرياته .إن أبرز ما يمكن
العراق في سياق الحرب المستمرة واقتصادياتها.
استنتاجه في هذا السياق وبحياد هو أهمية
كان العالم العربي على وجه العموم ،وسيظل في أطر الحاكمية الوطنية ،والمشاركة السياسية،
حالة مستمرة من الحرب ،ومن ث ّم فإن ديناميكية والمشاركة الواسعة في عمليات رسم السياسات
توزيع الثروة وإهدار الموارد الوطنية وفقًا لترتيبات وصنع القرار ،في تحديد المخرجات التنموية
اقتصاديات الحروب ،بعي ًدا عن المصلحة العامة لعمليات التحول االقتصادي وأينما كان اتجاهها.
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حلّت الجزائر في المرتبة  112من أصل فهم طبيعة الحكم في الجزائر ،والدور الذي يؤديه
 180بل ًدا شملها تقرير مؤشر الشفافية الفساد في الدولة التي يس ّميها «االستبدادية».
العالمية سنة  2017الصادر عن منظمة الشفافية
عني الكتاب باعتماد مقاربتين :تنظر األولى إلى
الدولية((( ،الذي يص ّنف الدول على أساس مدى
الفساد على أنه سبب ونتيجة في آن واحد؛ بسبب
انتشار الفساد في القطاع العام .ومنذ سنة ،2003
ضعف المؤسسات التي تضبط المشاركة في
تاريخ نشر أول تقرير عن الفساد في الجزائر ،لم
السلطة وفي الثروة وتنظّمها .أما المقاربة الثانية،
تتحصل على مرتبة جيدة على مدى السنوات
فهي تحلّل الفساد بوصفه مؤسسة قائمة في صلب
الخمس عشرة الماضية .وهذا على عكس بعض
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي استطاعت مجتمعات يكون الفساد فيها معيا ًرا جبريًّا ،يفرض
أن تتحصل على مراتب متقدمة ج ًّدا في هذا نفسه على الجميع ،لتفترض الدراسة أن هنالك
دل هذا على الجهد المبذول في عالقة ارتباطية بين الفساد النسقي واستدامة
المؤشر ،وربما ّ
هذه الدول لتعزيز الشفافية فيما يتعلق بتسيير المال السلطوية ،كفرض عام .وفي الحالة الجزائرية،
العام .والكتاب الذي نحن بصدد عرضه يحاول اعتبر أن هنالك عالقة ارتباطية بين اإلرث
دراسة ظاهرة الفساد من منظور االقتصاد السياسي ،الكولونيالي والفساد البنيوي من جهة ،وعالقة
ويناقش العالقة بين ظاهرت َي الفساد والسلطوية في ارتباطية تالزمية بين الفساد البنيوي والزبائنية
الجزائر منذ اإلعالن عن االستقالل ،أي منذ مرور الجديدة والريعية والقبلية من جهة أخرى .عمد
أكثر من نصف قرن على تأسيس الدولة الجزائرية .الكاتب إلى تبني منهج تحليلي متعدد ،وهو منهج
تحليلي تاريخي وصفي مقارن .ومن أجل إدراك
انطلق الكاتب من تعريف مفاده أ ّن الفساد إساءة
العالقة بين السلطوية والفساد في الجزائر ،تم
استخدام األدوار والموارد العمومية ،وهو من
التطرق إلى تاريخية الدولة االستبدادية ،ومحاولة
ث ّم مشكلة سياسية .وتكمن أهمية هذه الدراسة،
تت ّبع مسار الدولة قبل االستقالل وبعده ،وتمفصلها
بحسب الكاتب ،في كونها محاولة مقاربة
مع النظام السياسي ومع المجتمع.
الموضوع بكيفية تتجاوب مع واقع جزائري من
أبرز سماته سيطرة الفساد وانكشاف قضاياه ،بنى الكاتب تحليله على مجموعة من المفاهيم
وتحاول أن تق ّدم تفسي ًرا له .كما يمثّل تحليل مثل الفساد النسقي((( والدولة البريتورية((( والريع
الظاهرة ،باالعتماد على المقاربات الجديدة
وضع تتداخل فيه عناصر السلطة السياسية
((( الفساد النسقي،
ٌ
في حقل علم السياسة وفي السوسيولوجيا مع عناصر الثروة ،وتُف َتقد فيه الحدود بين العام والخاص ،بحيث
واألنثروبولوجيا السياسية ،إضافة مهمة في مجال يصير الفساد يتغذى من الفساد.
((( تـ ـص ــدر مـنـظـمــة ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــدول ـي ــة م ــؤش ــر م ــدرك ــات ال ـف ـســاد
الـعــالـمــي لـلـسـنــة  17عـلــى ال ـتــوالــي ،ويـقـيــس مــؤشــر  2012تــرتـيــب
 176دول ـ ـ ــة؛ وذلـ ـ ــك بـ ـن ــاء ع ـل ــى مـ ــدركـ ــات ال ـف ـس ــاد ل ـ ــدى ال ـق ـط ــاع
الـحـكــومــي .ومــؤشــر مــدركــات الـفـســاد مــؤشــر مــركــب ،وه ــو عـبــارة
عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد ،والتي
تجمعها مجموعة متنوعة من المؤسسات البحثية ذات السمعة
ويعد مؤشر مدركات الفساد من أوســع مؤشرات الفساد
الطيبة.
ّ
ّ
استخدا ًما في العالم.

((( طـ ـ ــور ن ـظــريــة ال ــدول ــة «ال ـب ــري ـت ــوري ــة» آم ـ ــوس بــرل ـمــوتــر Amos
 Perlmutterومصطلح «بريتورية» مشتق من ممارسات الحرس
ينصب األباطرة
اإلمبراطوري في الدولة الرومانية ،عندما أصبح ّ
ويعزلهم بحسب مشيئته .أما «البريتوريانية»  Praetorianismفهي
نزعة الجيش للتدخل وفرض نفسه من أجل السيطرة على النظام
دورا مهيم ًنا
الـسـيــاســي .وفــي الــدولــة «الـبــريـتــوريــة» يــؤدي العسكر ً
عـلــى الـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة وفــي عـمـلـيــات صـنــع الـسـيــاســة ،إنها
الوضعية التي تسعى فيها الطبقة العسكرية إلى ممارسة السلطة
باستقاللية ،عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
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يحوي الكتاب خمسة فصول ومقدمة وخاتمة
وقائمة بالمراجع .وهو في األصل أطروحة دكتوراه
تق ّدم بها الكاتب للحصول على هذه الدرجة
العلمية في جامعة الجزائر .يضع الفصل األول
«الفساد النسقي :حكم الفساد» إطا ًرا نظريًّا عا ًّما
لموضوع الفساد النسقي ،وذلك في ثالثة مباحث.
تناول المبحث األول «مضمون الفساد النسقي»،
وهو الجانب المفهومي .يحاول في البداية
تحديد الفرق بين الفساد بوصفه مشكلة تعترض
أداء الحكم وسيره ونمط الفساد ال ُممأسس ،على
اعتبار أن الفساد ذو بعد دينامي /حركي ،يتفاعل مع
آليات ممارسة السلطة ،ويكون نو ًعا من «الفساد
المألوف» في غياب أنظمة قائمة على المساءلة.
وفي النهاية ،يقدم الباحث تعريفًا إجرائيًّا ينظر إلى
الفساد النسقي بوصفه وض ًعا يسيطر فيه الفساد
بشتى أشكاله ،وفي جميع مجاالت الحياة .وناقش
المبحث الثاني« ،فهم الفساد النسقي» ،مختلف
األطروحات التي قاربت ظاهرة الفساد ،والحالة
مؤسسا ومنظ ًما ،وتسمح بممارسته
التي يصبح فيها
ً
مجموعة من القيم تُعلي قيمة السلوك غير المشروع،
وتستهجن السلوك النزيه .وتط ّرق المبحث الثالث
إلى مسألة الفساد النسقي من منظور مقارن ،وهو
مواصلة لتفسير نمو الفساد في األنظمة السياسية
الديمقراطية وغير الديمقراطية.

كقاعدة ،وهذا لتبيان أن الفساد في الجزائر ليس
عرضً ا فقط ،بل هو متأصل في مفاصل الدولة
الجزائرية ،ليتمثل في أقصى معانيه عندما عالج
قضية كهذه ،بكونها انتقالً من الدولة الفاسدة إلى
الدولة ال ُمفسدة .إن محاولة وسم الدولة الجزائرية
بأنها دولة بريتورية (ص  )124تعوزها بعض األدلة،
بالنظر إلى أن ما ينطبق على الدول األفريقية التي
كانت األولى التي وصفت بها ليس بالضرورة
حا للجزائر .وفي الحقيقة اعتبر الكاتب الدولة
صال ً
الجزائرية موسومة بهذا الطابع (البريتورية) من دون
مناقشة مستفيضة لهذا المفهوم((( .كما أن ضعف
استعمال بعض الطرق المستعملة في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،كالمقابلة مع مسؤولين
سابقين وتقنيات تحليل المضمون والخطاب،
أث ّرا في متانة طرح الكاتب لتبرير استعماله هذا
المصطلح .فالكاتب ال ينفك يؤكد أن العمل
السياسي منذ االستقالل مراقَب ،ويخضع لمنطق
رئيسا أشبه
السرية ،وتحتل فيه البنى التقليدية دو ًرا ً
بما يمكن اعتباره سوقًا موازية (ص  .)160في
حين أن الموضوع الموسوم بالسرية ال نستطيع
الوصول إليه تعريفًا ،لكن يمكن استجالء كنهه
باستعمال المناهج العلمية المتاحة لدراسة مثل هذه
المواضيع .وحتى بالنسبة إلى الجيش الجزائري
المعروف عنه تحفظه الشديد ،بدأت بعض
الكتابات تظهر من قبل بعض ضباطه السابقين وقد عالج الفصل الثاني اإلرث التاريخي للدولة
شملت مذكرات شخصية
أساسا(((.
ً
الجزائرية المعاصرة من خالل محاولة كشف
((( ف ــي الـحـقـيـقــة اعـتــرف الـكــاتــب ب ــأن هــذا الـطــرح حــديــث ،وأن جذور االستبداد والفساد فيه ،وهذا عن طريق
تصنيف النظام السياسي الـجــزائــري ضمن األنظمة «البريتورية» استحضار الماضي ومحاولة ال ّنبش في التاريخ.
اعتمده ً
أول كليمنت مــور هنري مع روبــرت سبرينغبورغ ،وتب ّناه
على لقد كانت الغاية من سرد تاريخ تكوين الدولة
محمد حـشـمــاوي ورشـيــد تلمساني ،لتأكيد هيمنة العسكر
الترسبات التي أث ّرت وستؤث ّر في
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ومـخـ ّلـفــات ذلــك عـلــى الـبـنــاء الــوطـنــي وعملية الجزائرية بيان
ّ
االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي (ص  ،)124وه ــذا ربـمــا مــا يـفـســر صـعــوبــة مجرى األحداث منذ مجيء العثمانيين ،ثم بعد
استعمال هذا المفهوم وتبريره في الحالة الجزائرية.
 (5) Khaled Nezzar, Mémoires du général khaled Nezzarالغزو االستعماري الفرنسي حتى االستقالل
 (Alger: Chihab éditions, 2000).والشروع في بناء الدولة .وقد عولج تاريخ الدولة
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أول
الجزائرية قبل االحتالل الفرنسي بالتعرف ً
إلى موضوع الدولة والقبائل في المغرب العربي.
كما بحث هذا الفصل تطور الدولة أثناء الوجود
العثماني ،وتركة الحكم القائم في تلك الحقبة
التاريخية .وتم التط ّرق إلى الفترة الكولونيالية
ومحاولة إلقاء الضوء على السياسات التسلطية
االستعمارية.
تع ّرض الفصل الثالث لمسألة الخبرة الكولونيالية
وتوطين الفساد واالستبداد في مستقبل الدولة
الجزائرية المستقلة ،وكيفية مساهمتها في خلق
شروط االستبداد والفساد .ويندرج تحت هذا
العنوان رد المقاومة المسلحة والسياسية على
وحشية االستعمار ،والثورة السترجاع حرية
الجزائريين ،ورواسب المرحلة االستعمارية.
ويعلل الكاتب هذا التفصيل في التاريخ بضرورة
فهم مدى امتداد الماضي في الحاضر ،عبر ما
يصطلح عليه علماء االجتماع واألنثروبولوجيا
بالمخيال التاريخي .وفي هذا السياق يورد الكاتب
أن الحداثة التي جلبها المستعمر كانت حداثة من
مست عملية التحديث هياكل
دون تحديث؛ فقد ّ
اإلدارة الكولونيالية وآلياتها من أجل مصلحة
المستعمر .في المقابل ،جرت العودة بالمجتمع
وفئاته ليستقر في أوائل تاريخه ويستقر في بداوته.
(((
وبنا ًء عليه ،ال يُستبعد أن تشيع الباتريمونيالية
((( «الـنـيــوبــاتــريـمــونـيــالـيــة» بـمـفـهــوم اإلرث ـيــة أو الــرعــويــة الـجــديــدة،
قدمه ماكس فيبر ،والذي
تحديث لمفهوم «الباتريمونيالية» الذي ّ
ج ــاء بــه عــالــم االج ـت ـمــاع صـمــويــل اي ـش ـتــادت ،وه ــي حــالــة الـسـلـطــة
الـمـطـلـقــة ال ـتــي يـمـ ِّثـلـهــا الـسـلـطــان بــوصـفــه ام ـت ــدا ًدا ل ــأب وسـلـطـتــه
األب ــوي ــة ،مــن خ ــال ال ـتــداخــل بـيــن ال ـعــام وال ـخ ــاص فــي إط ــار من
الشرعية التقليدية .في «النيوباتريمونيالية» يبدو من حيث الشكل
فعليا يتم الدمج
ً
تمايزا للدولة من شخص السلطان ،في حين أنه ًّ
بينهما في شخص الحاكم ،راجع في هذا الصدد:
Jean-François Médard, «L’’État sous-développé en Afrique
»noire: clientélisme politique ou néo-patrimonialisme,
Travaux et documents du CEAN, no. 1, Bordeaux, 1983.

لدى النخب ،ويجري تحديثها ،بحيث ستصبح
الدولة إطا ًرا لتشكّل نخب سياسية منظَّمة وإعادة
إنتاجها في ُعصب (مجموعات) ،تتولّى عملية
استقطاب الفئات الناشئة إلى دواليب الحكم
أو في الدوائر المحيطة به في سياق وظروف
اجتماعية مالئمة لنمو «دولة زبونية».
واعتبر الكاتب في الفصل الرابع من هذه الدراسة،
«تكوين الدولة الفاسدة وبنيتها» ،أن االنطالقة
المتعثرة لمشروع بناء دولة وطنية حديثة غداة
االستقالل رهنت كل الحظوظ لتشييد دولة
عصرية تستجيب لمتطلّبات الفرد الجزائري،
في جميع مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية .لقد فرض واقع ما بعد
حة لتجاوز حالة الدمار
الحرب ضرورات مل َّ
المادي والنفسي التي تركها االستعمار .ولتعزيز
طرحه شرح الكاتب عملية السياسة واالقتصاد
والمجتمع من قبل نظام الحكم مستن ًدا إلى
ومتمسكًا بتقاليد
خطاب دعائي شعبوي قديم،
ّ
قديمة أحياها االستعمار وأعاد النظام تجديدها.
إن الدولة «الفاسدة» ،كما يس ّميها الكاتب ،عنوان
الدولة التي قامت على أنقاض الدولة الكولونيالية
االستبدادية التي استخدم فيها المستعمر كل
الطرق والوسائل إلخضاع الجزائريين وإبقائهم
تحت السيطرة؛ بغية استغاللهم وتسخيرهم
لخدمة مصالحه.
وفي الفصل الخامس« ،من الدولة الفاسدة إلى
الدولة ال ُمفسدة» ،درس الكاتب تط ّور ظاهرة
الفساد ،أي التع ّرف إلى دورات الفساد والظروف
التي ساهمت في خلقها ،إذ اعتبر الفساد ظاهرة
حركية تتط ّور من ظاهرة عرضية إلى ظاهرة نسقية.
يكتسب الفساد الذي عرفته كل مرحلة من مراحل
الحكم صفة كل مرحلة من مراحل نشأة الدولة
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الجزائرية وتكوينها منذ االستقالل ،ويتخذ سمة ألن النهب يمارس على أوسع نطاق .وفي عقد
الظروف المحلية والدولية التي يعمل فيها النظام التسعينيات ،ساهم الفساد في اإلبقاء على الوضع
السياسي ،كما يتسم بنمط اآلليات التي يس ّير بها القائم ،من خالل إطاحة اإلصالحيين الذين
الحكم.
كانوا يمثّلون تهدي ًدا لمصالح العصبة الحاكمة
وامتيازاتها.
كاستنتاج عام لهذه الدراسة ،يعترف الكاتب أن
ج ّل دارسي النظام السياسي الجزائري يجدون أما فترة حكم الرئيس بوتفليقة ،فقد عرفت فيها
ُ
صعوبات عندما يحاولون فهم آليات الحكم الجزائر إعادة هيكلة الدولة االستبدادية ،وذلك
واتخاذ القرار ،لذا يعترفون منذ الوهلة األولى بواسطة تحالف السلطة والعصبية والمال .تتماشى
باستعصائه على التحليل .فباحث مهتم بتطور صناعة ملوك المال مع فكرة صناعة السياسة
الدولة الجزائرية منذ والدتها ،مثل هيو روبرتس ،وصناعة الفساد من طرف القادة االستبداديين،
يق ّر بأن من أعظم خصائص النظام سريته؛ إذ إن وتعكس أن غريزة البقاء في الحكم ال تق ّدر بثمن.
الصراع بين األجنحة والصفقات التي تُبرم أثناء
من ضمن إسهامات الكتاب إشارته إلى أن التجربة
أي قرار مهم تجري خارج أعين الشعب،
اتخاذ ّ
الكولونيالية فعلت فعلها فيما يخص موضوع
وليس في المؤسسات السياسية الشكلية ،أي في
الفساد ،ولم يستطع المقاومون والسياسيون
الخفاء .وتَبيّن من سرد خصائص النظام السياسي
اإلفالت من تبعاتها .فتسلطية جيش جبهة التحرير
الجزائري أنه نظام ال يختلف عن األنظمة المسماة
أعيدت هيكلتها وتجديدها من طرف ولمصلحة
«بريتورية» ،يعد فيها العسكر الممسك الوحيد
بالسلطة ،لكن ما يميزه من أنظمة «بريتورية» العصب المتخاصمة على السلطة عشية
ّ
أخرى أنه عصبوي ،تتنافس داخله عصب مختلفة االستقالل .وأشار الكتاب من جهة أخرى إلى
تكوينها يمتد إلى زمن حرب التحرير .وبناء عليه ،الدور الذي تحتله القبلية ،وتأكيد حضور المعطى
المحل القبلي بقوة في العملية السياسية.
ّ
جة التي تقول إن
تتفق الدراسة مع المحا ّ
الحقيقي للمعارضة موجود في داخل السلطة
التنفيذية بين العصب المتصارعة ،وهو المكان مالحظات نقاشية
األمثل للتمثيل السياسي من طرف شبكات خفية .بعد هذا العرض ،يجب االعتراف بأن في الدراسة
غل ًّوا في طرح الموضوع بقضاياه المختلفة ،وهو
عامل أساسيًّا في بنية الدولة
ً
وتمثّل الريعية
أمر لم ين ِفه الكاتب (ص  ،)211فهو نوع من تقديم
االستبدادية .لهذا تستنتج الدراسة أن الفورة
صورة سوداوية قاتمة عن األوضاع السياسية
التي عرفتها الجزائر في السبعينيات قد عززت
واالقتصادية واالجتماعية للبالد .ولم يقتصر غل ّوه
السلطوية ،وساهمت في توطيد دولة القوة .وهو
على الطرح ،بل أيضً ا على استعماله المفرط
وضع استمر في العقد األخير ،إذ بالغت الدولة
لنظريات االقتصاد السياسي الغربية المنشأ.
الريعية في عرض عضالتها من خالل المجازفة
ُصص الفصل الثاني للحديث عن تاريخية
بتحقيق أكبر قدر من المنجزات ،وهذا ما أدخلها وقد خ ّ
في أزمة ،ليس ألنها غير قادرة على اإلنجاز ،بل الدولة من دون أن تكون له عالقة وثيقة بموضوع
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الفساد النسقي ،حتى ،وإن كانت الخطوة هي
إيجاد جذور هذا االستبداد وهذا الفساد ،غير أنه
لم يفلح في ذلك .كما وصف ممارسات الجبهة
وجيش التحرير الوطني بـ «العنيفة وغير اإلنسانية»
(ص  ،)103وهذا يحتاج إلى تحليل وتبرير من
دون أن نطلق األحكام جزافًا.
يخلص الكاتب إلى أن ما يع ّزز فرضية الدراسة
األساسية ،وهي أ ّن النظام التسلطي ال يشتغل
من دون توظيف الفساد ،أن تط ّور األحداث في
ظل ظروف الحرب وقهر االستعمار ساهما في
تشكيل نواة الدولة االستبدادية المعتمدة على
تأسس على شبكات زبونية
نظام فساد ،وهو نظام ّ
تعتمد على الجهوية قاعدةً .ومن ث ّم يساير ،في
كثير من األحيان ،أطروحات محمد حربي في
هذا السياق((( .لقد تاه الكاتب في تفاصيل من
فصل
ً
دون أن تكون له القدرة على الفصل فيها
علميًا بيّ ًنا ،وهذه العملية موكلة إلى المؤرخين
الذين لم يتفقوا حتى اآلن حول سبب اتخاذ قادة
جبهة التحرير الوطني هذا المنحى .ولم يمنح
الكاتب األصوات المعارضة فرصة الظهور في
((( س ـي ـش ـه ــد م ـس ــار الـ ـث ــورة االنـ ـحـ ــراف الـ ـت ــام ع ــن م ـب ــدأ ال ـق ـي ــادة
ال ـج ـمــاع ـيــة ،وتــوط ـيــد م ـج ـمــوعــات ال ـ ُّـزم ــر ف ــي غ ـمــرة ال ـص ــراع بـيـنـهــا
لـلـ ّـظـفــر بالسلطة وتـعــزيــز مــواقـعـهــا .مــن ال ـخــارج ،كــان يـبــدو «نـظــام
جبهة التحرير الوطني» أنه يحوز مركز قرار ويعمل وفق مركز قرار
تأسست الجبهة على الشخصنة،
واحــد .لكن فــي حقيقة األمــرّ ،
وارتبط النضال وااللتحاق بصفوف الثورة باألشخاص ،وبالنواة
ال ـتــي يـنـتـمــون إل ـي ـهــا ،ن ــواة شـبـكــات والء م ـع ـ ّقــدة ت ـتــداخــل ضمنها
القبلية مع الزبونية السياسية (ص ً ،)105
نقل عن:

Mohammed Harbi, L’Algérie et Son Destin: Croyants ou
Citoyens (Paris: Arcantère, 1992), pp. 113-114; Lahouari
Addi, L’Impasse du Populisme: l’Algérie Collectivité
Politique et État en Construction (Alger: ENAL, 1990),
p. 69; Mahfoud Bennoune & Ali El-Kenz, Le Hasard et
l’Histoire: Entretiens avec Belaïd Abdesselam (Alger:
ENAG, 1990), pp. 136-137; Gilbert Meynier, Histoire
Intérieure du FLN 1954-1962 (Paris: Fayard, 2002), pp.
350-353.

كتابه ،بل كان غرضه ،بحسب ما هو موثق في
متن الكتاب ،هو تبيان أن االستبداد لصيق بالدولة
مهما كان شكلها ،سواء أكانت قبلية أم مدينية أم
تحت حكم خارجي (عثماني) ،أم تحت حكم
كولونيالي (المستعمر الفرنسي) .وحتى حين
كان الجزائريون يقومون بثورتهم فهم مستبدون
ويستندون إلى إرث كولونيالي أم ّدهم ببعض
الحداثة ،من دون أن يستأصل جذور االستبداد
الضارب عمقه في تكوينهم الشخصي.
جزم الكاتب بأن الحل العسكري التسلطي الذي
انتهجته القيادة السياسية ،منذ حكم الرئيس
وصول إلى حكم الرئيس الشاذلي
ً
أحمد بن بلة
سيؤسس نظا ًما سياسيًّا بريتوريًّا،
بن جديد،
ِّ
يسيطر فيه العسكر ويديرون شؤون الدولة بعي ًدا
عن أي مساءلة؛ ما سيفضي في النهاية إلى دولة
مستبدة فاسدة ،من دون أن يكلف نفسه عناء
دراسة بعض المحاوالت التي قامت بها هذه
الدولة االستبدادية لمحاربة الفساد .وعلى هذا
لم تتم اإلشارة إطالقًا إلى كيفية معالجة الفساد
على المستوى القانوني على األقل ،على الرغم
من ترسانة قانونية ومؤسسية كبيرة وضعت لهذا
الغرض((( .ويمكن فهم هذا التغييب من الكاتب
((( ت ـت ـم ـثــل ه ــذه ال ـج ـه ــود ف ــي أرب ـع ــة م ـي ــادي ــن رئ ـي ـس ــة؛ أول ـه ــا فــي
االنضمام إلــى االتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد ،والمتمثلة
فــي اتـفــاقـيــة األم ــم الـمـتـحــدة لـمـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،واتـفــاقـيــة االتـحــاد
األفــريـقــي لـمـنــع الـفـســاد ومـكــافـحـتــه ،واالتـفــاقـيــة الـعــربـيــة لمكافحة
الـفـســاد ،ويتمثل ثانيها فــي إصــدار تشريعات للوقاية مــن الفساد
وم ـك ــاف ـح ـت ــه ،وت ـش ـم ــل ع ـل ــى ال ـخ ـص ــوص الـ ـق ــان ــون رقـ ــم 01–06
المتعلق بالوقاية من الفساد ،ويتمثل ثالثها في اإلطار التشريعي
والـتـنـظـيـمــي لـمـكــافـحــة تـبـيـيــض األمـ ــوال وت ـمــويــل اإلره ـ ــاب ،وهــو
أساسا في القانون رقم  01–05المتعلق بالوقاية من تبييض
يتضح
ً
األم ــوال وتـمــويــل اإلره ــاب ومكافحتهما ،الـمـعــدل والـمـتـمــم .أمــا
الـمـيــدان الــرابــع ،فـيـتـمـثــل فــي الـهـيـئــات الـمـخـتـصــة فــي مـنــع الـفـســاد
ومكافحته وتبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،ويأتي على رأسها
الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،والــديــوان المركزي
لقمع الفساد ،وخلية معالجة االستعالم المالي.
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باعتبار أن ماهية هذه القوانين وهدفها هما ذر
الرماد في العيون ،ومحاولة تجميل صورة الجزائر
في المحافل الدولية على أنها دولة قانون ،تحاول
جهدها في محاربة هذه الظواهر المشينة والمعيبة
في المؤسسات الجزائرية.
يعرض الكاتب تسلطية جبهة التحرير ،خاصة في
الفصل الرابع ،وتحتاج هذه النقطة إلى كثير من
الدرس والتمحيص .فعند عرضه مشكلة انتقال
السلطة عشية االستقالل وما صاحبه من عنف
جزم بأن «ذلك الصراع يثبت حقيقة مفادها أ ّن
النزعة السلطوية لدى المتسابقين على السلطة
لم تكن تهدف إلى بناء دولة – أمة ،بل أرادت
أن توطّد دولة االستبداد» (ص  .)121وكان
بإمكان الكاتب الرجوع إلى النصوص الدستورية
المؤسسة للدولة الجزائرية التي ساهمت أيضً ا في
تحديد شكل نظام الحكم وخصوصيته((( .وفي
الواقع ،إ َّن القراءة األحادية في موضو ٍع شائك
من هذا النوع قد تؤدي إلى المبالغة في التبسيط،
حتى إن كان هدف البحث هو تبيان استبداد
ٍ
تأريخي؛ وذلك
عرض
الدولة وليس الخوض في
ّ
على الرغم من أ َّن الباحث يق ّر بأن التعقيد الذي
يصاحب دراسة النظام الجزائري ،مقارن ًة بأنظمة
((( من المفروض أن الشروع في دراسة موضوع يتعلق بالسلطة
السياسية وكيفية تمفصلها وتأثير العوامل الداخلية أو الخارجية
في سيرها يبدأ بالنصوص المؤسسة للدولة ،لمعرفة ماهية الدولة
واألسس التي اعتمدت عليها إلقرار نظام الحكمً .
فمثل ،كانت
االشتراكية من ضمن المسلمات والثوابت التي ال يمكن الحياد
عنها في الجزائر تحت الشعار الشهير «االشتراكية خيار ال رجعة
فيه» .وال يمكن معرفة مغزى التحوالت والتغيرات الطارئة على
الـنـظــام الـسـيــاســي مــن دون الــرجــوع إلــى هــذه الـنـصــوص .بالنسبة
إلى الجزائر يمكن الرجوع إلى :بيان أول تشرين الثاني /نوفمبر
 ،1954وميثاق طرابلس سنة  ،1962ودستور سنة  ،1963وميثاق
ال ـج ــزائ ــر س ـنــة  ،1964ودس ــات ـي ــر س ـن ــوات ،1996 ،1989 ،1976
وأخيرا دستور ( 2016وإن كان هذا الدستور قد صدر بعد
،2008
ً
صــدور الـكـتــاب) ،إضــافــة إلــى الميثاقين الوطنيين لسن َتي ،1976
و.1986

عربية أخرى ،يعود إلى «عدم استقرار النظام
السياسي على شكل واحد؛ فالقيادة في أحيان
عسكرية ،وفي أحيان أخرى مدنية ،جماعية في
أوقات ،ومشخصنة في أوقات أخرى .وهذا
يجعل أسلوب الحكم هو اآلخر عصيًّا على
نماذج التحليل المطروحة ،ويبقى بمنزلة لغز
يصعب حلّه»( .((1كما أن مقولة إن الجيش أسس
الدولة وليس العكس ،وصار يمثل أساس النظام
السياسي ،كانت منطلقًا وجي ًها أحسن من وصم
كل الدولة باالستبداد دفعة واحدة من دون محاولة
الخوض في التفاصيل وعرض اآلراء المختلفة.
ومنذ اللحظة التي انقلب فيها جيش الحدود
وقيادة األركان العامة على الحكومة المؤقتة
صارت «مجموعة البريتوريين» ،كما يس ّميهم
الكاتب ،هي من يتولى مقاليد الحكم في البالد،
من خالل «اصطفاء» رؤساء الجمهورية تبا ًعا،
بداية من أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية .ولم
ِ
يأت الكاتب على ذكر كتاب مهم لرئيس الحكومة
المؤقتة المنقلب عليه يوسف بن خدة الذي يصف
بدقة ما وقع في صائفة سنة ( 1962ص .((1()127
إن قراءة متأنية لألدبيات التي استعملها الكاتب فيما
يتعلق بالشق التاريخي للثورة الجزائرية ،وكذلك
دور جبهة التحرير الوطني خالل الثورة والحزب
بعد االستقالل ،على أساس أنها تحمل جذور
التسلطية المتفشية اآلن ،يُستشف منها نزعته إلى
تغليب تيار واحد وإغفال آخر .لقد ركز الكاتب
( ((1اق ـت ـب ــس م ــن :ع ـلــي بــوع ـنــاقــة ودب ـل ــة ع ـبــد ال ـع ــال ــي« ،ال ــدول ــة
وطـبـيـعــة الـحـكــم فــي ال ـجــزائــر» ،فــي :سـلـيـمــان الــريــاشــي وآخ ــرون،
األزمــة الـجــزائــريــة :الخلفيات السياسية واالجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة
والثقافية ،سلسلة كتب المستقبل العربي  ،11ط  2مزيدة ومنقحة
(بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1999 ،ص ،210–209
كما ورد في الكتاب (ص .)124
(11) Benyoucef Benkhedda, L’Algérie à l’indépendance:
La crise de 1962 (Alger: Dahlab éditions, 1997).
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على كتابات محمد حربي( ،((1والهواري عدي( ،((1االستقالل ،بد ًءا من علي كافي (رئيس الدولة)(،((1
(((1
(((1
ومحمد حشماوي  ،ورشيد تلمساني  ،وبن يوسف بن خدة (رئيس الحكومة المؤقتة)(،((1
المتسمة بنقد شديد للمؤسسات الجزائرية في وفرحات عباس (أول رئيس للحكومة المؤقتة)(،((1
أغلبها (خاصة الجيش) ،في حين أغفل آراء
إلى بعض القياديين في حزب جبهة التحرير
أخرى تقلّد أصحابها مناصب عليا في دواليب
(((1
الوطني؛ على غرار محمد العربي ولد خليفة
السلطة ،ومن ثم فإن نظرتهم لن تكون متوافقة مع
ما كان يروم الكاتب إثباته ،المتمثلة أساسا في أن (رئيس برلمان سابق) ،وعلي بن محمد (وزير
ً
األخطاء التي وقعت فيها القيادة (بالنسبة إلى فترة سابق)( .((2وأهمل الكاتب إيراد كتابات بعض
الثورة) والسلطة فيما بعد االستقالل ،ما هي إال المؤرخين الجزائريين الذين بحثوا في تاريخ
عثرات تن ّم عن عدم تجربة وتس ّرع واختالف في الثورة الجزائرية والمؤسسات الجزائرية ،ولكن
اآلراء أكثر منها نظرة سلطوية استبدادية .إن المبدأ من وجهة نظر مختلفة ،كالبخاري حمانة(،((2
الجوهري للدولة الجزائرية هو طابعها االجتماعي ويحيى بوعزيز( ،((2وأزغيدي محمد لحسن(،((2
(بيان أول تشرين الثاني /نوفمبر  ،)1954وهو
ومحمد العربي الزبيري( .((2وحتى كتابات بعض
الطابع المعمول به حتى اآلن ،في حين يبقى
الثوريين الذين لم يتقلدوا مناصب كبرى بعد
الفساد واالستبداد والتسلط من األمور النسبية
غير المسلّم بها كمثل الجزم الذي في الكتاب ((1( .ع ـلــي كــافــي ،م ــذك ــرات الــرئـيــس عـلــي كــافــي :مــن الـمـنــاضــل
وفي الفترة األخيرة حفلت المكتبات بإصدارات السياسي إلى القائد العسكري  ،1962–1946ط ( 2الجزائر :دار
القصبة للنشر.)2011 ،
عديدة لكتاب أسهموا في الثورة أو في التسيير بعد
( ((1محمد حربي ،جبهة التحرير الوطني :األسطورة والواقع،
ترجمة كميل قيصر داغــر (بـيــروت :المؤسسة العربية لألبحاث/
دار الكلمة للنشر)1983 ،؛ الـثــورة الجزائرية :سنوات المخاض،
تــرجـمــة نـجـيــب ع ـيــاد وصــالــح الـمـثـلــوثــي (ال ـجــزائــر :مــوفــم لـلـنـشــر،
.)2007

(13) Lahouari Addi; L’Algérie et la Démocratie: Pouvoir
et Crise du Politique dans l’Algérie Contemporaine
(Paris: Édition la Découverte, 1994); Algérie: Chroniques
d’une Expérience Postcoloniale de Modernisation (Alger:
Éditions Barzakh, 2012).
(14) Mohammed Hachemaoui, «Le Service de
Renseignement Détient tous les Leviers du Pouvoir en
Algérie,» La Croix, 1/10/2013; «La Corruption Politique
en Algérie: L’Envers de l’Autoritarisme,» ESPRIT
(juin 2011); Clientélisme et Patronage dans l’Algérie
Contemporaine (Paris: Karthala, 2013).

( ((1رشيد تلمساني« ،الجزائر في عهد بوتفليقة :الفتنة األهلية
والمصالحة الوطنية» ،أوراق كارنيغي ،مؤسسة كارنيغي للسالم
الدولي ،العدد ( 7كانون الثاني /يناير  ،)2008في:
https://goo.gl/CXZtTL

( ((1بـ ــن يــوســف بــن خ ــدة ،ج ــذور أول نــوفـمـبــر  ،1954تــرجـمــة
م ـس ـع ــود حـ ــاج م ـس ـع ــود ،ط ( 2الـ ـجـ ــزائـ ــر :دار ال ـش ــاط ـب ـي ــة لـلـنـشــر
والتوزيع.)2012 ،

( ((1فـ ـ ــرحـ ـ ــات عـ ـبـ ــاس ،ت ـش ــري ــح ح ـ ـ ــرب ،ت ــرج ـم ــة أحـ ـم ــد م ـن ــور
(الـجــزائــر :مـنـشــورات الـمـســك ،طـبـعــة خــاصــة وزارة الـمـجــاهــديــن،
.)2010

( ((1محمد العربي ولد خليفة ،التنمية والديمقراطية في الجزائر
والمنطقة العربية (الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.)1991 ،
( ((2ع ـ ـلـ ــي ب ــن م ـح ـم ــد ،ج ـب ـه ــة ال ـت ـح ــري ــر ال ــوط ـن ــي ب ـع ــد ه ـ ــواري
بومدين :حقائق ووثائق (الجزائر :دار األمة.)1998 ،

( ((2ال ـب ـخ ــاري ح ـمــانــة ،فـلـسـفــة ال ـث ــورة ال ـج ــزائ ــري ــة (وه ـ ــران :دار
الغرب للتوزيع والنشر.)2005 ،

( ((2ي ـح ـي ــى ب ــوع ــزي ــز ،س ـي ــاس ــة ال ـت ـس ـل ــط االس ـت ـع ـم ــاري وال ـح ــرك ــة
الــوطـنـيــة ال ـجــزائــريــة ( 1954–1830ال ـجــزائــر :دي ــوان الـمـطـبــوعــات
الجامعية.)2007 ،

( ((2أزغ ـ ـي ـ ــدي م ـح ـمــد ل ـح ـســن ،م ــؤت ـم ــر ال ـص ــوم ــام وت ـط ــور ث ــورة
ال ـت ـحــريــر الــوط ـنــي ال ـجــزائــريــة ( 1962–1956ال ـج ــزائ ــر :الـمــؤسـســة
الوطنية للكتاب.)1989 ،
( ((2مـحـمــد العربي الــزبـيــري ،الـثــورة الـجــزائــريــة فــي عــامـهــا األول
(قسنطينة :دار البعث للطباعة والنشر.)1984 ،
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بتكلا تاعجارم
،رئازجلا ةلاح :ةيدادبتسالا ةلودلاو يقسنلا داسفلاسفلااسفلا

االستقالل كأحمد مهساس( ،((2وجامعيين من لم يتوسع فيها توس ًعا يسمح بتقييم أثر هذا الريع
اختصاصات أخرى مثل سعيد بوالشعير (رئيس في سير المؤسسات الجزائرية .وعلى الرغم
المجلس الدستوري السابق)(.((2
من النظرة التشاؤمية والسوداوية التي ق ّدمها

وتبقى مسألة الريع أو الريعية ،كما يسميها الكاتب عن الوضع في الجزائر ،فإنه سمح لنفسه
ّ
الكاتب ،من ضمن المساهمات المهمة للدراسة بالتساؤل عن اإلصالح في ظل أوضاع تش ّعب
لفهم ظاهرة الفساد التي خاض فيها كثير من فيها الفساد ،حيث تطرح مسألة من أين نبدأ؟ ومن
علماء السياسة واالقتصاد م ًعا .غير أن الكتاب ث ّم ،تبرز إشكاليات كثيرة؛ من أهمها :إذا كانت
الدولة مفسدة ،فكيف يتسنى لها متابعة المفسدين

( ((2أحـمــد مـهـســاس ،الـحــركــة الـثــوريــة فــي الـجــزائــر :مــن الـحــرب
ال ـعــال ـم ـيــة األول ـ ــى إل ــى ال ـث ــورة ال ـم ـس ـل ـحــة ،تــرج ـمــة ال ـح ــاج مـسـعــود
مسعود ومحمد عباس (الجزائر :دار القصبة للنشر.)2003 ،

( ((2سعيد بوالشعير ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحليلية
لـطـبـيـعــة ن ـظ ــام ال ـح ـكــم (ال ـج ــزائ ــر :ديـ ــوان الـمـط ـبــوعــات الـجــامـعـيــة،
.)2013

ومعاقبتهم؟ وكيف تحمي المال العام حكومة
فاسدة؟ وبقدر ما أجابت هذه الدراسة عن أسئلة،

فقد طرحت إشكاليات كثيرة أخرى تستدعي
إنجاز دراسات علمية أخرى.
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:الفردية واإلسالموية والديمقراطية
قراءة سوسيولوجية للتحوالت
في العالم العربي
Individualism, Islamism and Democracy:
A Sociological Reading of the Transformations
in the Arab World
 يـعــرض هــذا الـتـقــريــر خــاصــات الـمــوضــوعــات والـقـضــايــا واإلشـكــالـيــات الـتــي تضمنتها:مـلـخــص
 قدمت الـمــداخــات في.»مــداخــات بحثية حــول «سوسيولوجيا الـتـحــوالت فــي العالم الـعــربــي
، فــي الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراسـ ــة الـسـيــاســات،2018  م ــارس/ آذار21 ن ــدوة ُع ـقــدت فــي
 وتناولت صعود الفردية المرنة مــن خــال استعراض الحركة النسائية والنصوص.فــرع بـيــروت
 وتحوالت الحركة اإلسالمية عبر استعراض االتجاهات التجديدية في المجالت،ذات الصلة
 ونظرت الندوة في مستقبل الديمقراطية في العالم العربي من خالل التركيز على.ودور النشر
.صعوبات رصد االتجاهات المستقبلية
. ديمقراطية، إسالمية، حرية، فردية:كلمات مفتاحية
Abstract: This report presents a summary of the subjects, issues, and problematics
within research interventions around «the sociology of transformations in the
Arab World.» These were contributed at a seminar held on March 21, 2018 at the
Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) in Beirut. The seminar
addressed the rise of flexible individualism through a review of the feminist
movement and related texts. It considered the transformations in the Islamist
movement through a review of trends for renewal in magazines and publishing
houses and examined the future of democracy in the Arab world by focusing on
difficulties inherent in observing future trends.
Keywords: Individualism, Freedom, Islamism, Democracy.

. حاصل على دبلوم دراسات عليا في علم االجتماع الثقافي.* محرر في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

Editor at the ACRPS with a graduate diploma in cultural sociology.
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نظّم المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات سلسل ًة من الندوات بعنوان «قراءة
سوسيولوجية للتحوالت في العالم العربي» ،في فرعه في بيروت بتاريخ  21آذار /مارس
 .2018وتوزعت الندوات على ثالثة محاور :صعود الفردية المرنة ،وتحوالت الحركات اإلسالمية،
ومستقبل الديمقراطية العربية .وشارك فيها باحثون وأكاديميون ق ّدموا مداخالت أساسية ،كما حضرها
عدد من الباحثين والمثقفين والمدرسين الجامعيين والكتاب والصحافيين ،عقّبوا على المداخالت
وناقشوها ،انطالقًا من األوضاع العربية الراهنة في همومها وشواغلها المعرفية الثقافية.
يعيش العالم العربي اليوم مخاضً ا غير مسبوق في تاريخه الحديث ،تجلّى في انتفاضات وثورات
وانهيار أنظمة دكتاتورية مزمنة (تونس ،ومصر) ثم مراحل انتقالية و«ثورات مضادة» سرعان ما تحولت
إلى حروب أهلية (ليبيا ،وسورية ،واليمن) .ربما كان الجديد في هذا المخاض العسير بروز األجيال
الشابة بقوة على مسرح الحياة السياسية – االجتماعية العربية .انطالقًا من هذه المعطيات ،كانت محاور
الندوات التي عقدها المركز.
تع ّد الفردية المرنة سمة من سمات األجيال العربية الشابة التي أطلقت االنتفاضات والثورات في
بداياتها ،وساهمت فيها بقوة الفتة .أما الحركات اإلسالمية ،فكان لها حضورها الكبير وتأثيرها الراسخ
في مصائر «الربيع العربي» ومراحله االنتقالية ،وفي الحروب األهلية .ولعل مسألة الديمقراطية
ومستقبلها في البلدان العربية هي المسألة المركزية في ما حدث ويحدث اليوم ،وفي التاريخ السياسي
واالجتماعي العربي الحديث.
بدأت الجلسات بكلمة افتتاحية ق ّدمها خالد زيادة ،مدير فرع المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
حب فيها بالمشاركين والحاضرين للمساهمة في قراءة الواقع العربي بعد سبع سنوات من
في بيروت ،ر ّ
خصوصا
المخاضات الصعبة ،وذهب إلى أن «الدافع إلى هذه القراءات هو انخراط أوسع للباحثين،
ً
في ميدان العلوم االجتماعية ،في الواقع المعيش والتفكير واستخدام األدوات المنهجية في النظر إلى
الحوادث».

ً
أوال :صعود الفردية المرنة
 .1صعود الفردية المرنة

أدار الباحث اللبناني أكرم سكرية الحلقة األولى من الندوات ،واستهلها بالتركيز على التناقض بين
الفردانية واالنتماءات االجتماعية األولية :العائلة والطائفة واإلثنية .فاستعاد البيان األول للثورة السياسية
الفرنسية في عام  1789بعنوان «المواطن» « ،Le Citoyenعالم ًة على بدايات نشوء الفرد في أوروبا،
والتي أكدتها الثورة الطالبية الفرنسية في عام  1968وع ّمت العالم المتقدم كله».
وفي إشارة إلى بحث اجتماعي عن المملكة المغربية في عام  ،1959فكّك فيه كلود ليفي ستروس
المثل القائل «أنا وأخي على ابن عمي ،وأنا وابن عمي على الغريب» ،رأى سكرية أن حال التضامن
والصراع التي يتضمنها هذا المثل ترتكز على األسرة الممتدة بوصفها الناظم للداخل والخارج والحالل
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والحرام في اإلسالم .وأضاف سكرية« :بنا ًء على ظواهر اجتماعية واقتصادية وسياسية تشملها العولمة،
بدل من مفهوم ‘السياسة’ في إثر
نحن اليوم أمام صعود مفهوم ‘الدولة المرنة’ ،وحلول مفهوم ‘الحوكمة’ ً
سقوط جدار برلين في عام  ،1989وهيمنة اقتصاد السوق .ثم ظهر مصطلح التنوع الثقافي الذي تعتمده
بدل من مصطلح التعددية الثقافية» .كما قال« :أما التظاهرات التي
حال ًيا منظمة اليونسكو العالمية ً
أي سلطة قمعية
شهدتها الساحات والميادين في دول الربيع العربي ،فهي حقائق موضوعية ال يمكن ّ
حا لها .فهي أتت في مواجهة السلطات
أن تنكرها .أبرز هذه التظاهرات تلك التي كانت المدينة مسر ً
السياسية القائمة على العصبيات الريفية – العسكرية التي حملتها االنقالبات العسكرية العربية إلى
السلطة في خمسينيات القرن الماضي وستينياته ،ففشلت في مشروع بناء الدولة الوطنية .لذلك ،عودة
السلطة السياسية إلى المدينة هي الشرط الذي ال ب ّد منه من أجل عودة المعنى إلى الدولة ومؤسساتها».
وختم سكرية مداخلته بالقول« :إذا كان النقاش في اإلسالم قد اقتصر في عصر النهضة العربية األولى
على النخب الثقافية ،فإن هذا النقاش اليوم موجود في كل بيت بفعل الربيع العربي ،هذا ما بنى عليه
هنري لورانس استنتاجه أن مآل الربيع العربي هو علمنة اإلسالم ،بينما رأى إيمانويل تود أن مآل الربيع
العربي هو الديمقراطية».
 .2نخبوية نسوية لبنانية

ِ
المحاضرة في الفلسفة وعلم االجتماع في الجامعة اللبنانية ،مداخلة تناولت فيها
ق ّدمت بتول يحفوفي،
تاريخ الحركة النسوية في لبنان ،مسلّط ًة الضوء على تطورها الفكري واالجتماعي .وبحسبها« ،انتظمت
رائدات الحركة النسوية اللبنانية في منظمتين رئيستين عكستا التقسيم الطائفي للمجتمع .وبعد عدد من
التحركات ضد القانون االنتخابي األول في عام  ،1951والذي صنع مشاركة المرأة في الحياة السياسية،
قررت المنظمتان االندماج تحت راية المجلس النسائي اللبناني ،ب ْيد أن نهج المجلس الجديد ،لم
يهدف إلى زعزعة الوضع الراهن آنذاك .وكان أن تلقّى عمل المرأة السياسي مباركة القيادات السياسية
الطائفية التي كان النشاط النسوي يجري تحت إشرافها .وباختصار يمكن أن نسمي تلك الحركة ‘نسوية
الذكور’ ،ألنها أرضت الطوائف المسيطرة ،وانفصلت نسب ًيا عن القواعد الشعبية».
ظهرت الموجة النسوية الثانية ،بحسب يحفوفي ،بعد تفكك الحركة القومية ومشروعاتها اإلنمائية
في البلدان العربية ،وانعكس ذلك انتقالً من حركة نسائية قومية /وطنية إلى نسوية يسارية .فقالت:
«ظهرت هذه الموجة الثانية داخل األحزاب السياسية بالتحديد ،فلم تكن المنظمات النسائية سوى أذرع
للمنظمات الحزبية ،مثل المنظمات الشبابية .وكانت قضايا المرأة ثانوية ،واحتجبت وراء قضية التحرر
الوطني .وتع ّرضت نسويات ذلك الجيل لمراقبة رفاقهن الرجال على رأس األحزاب .وبعد هزيمة
عام  ،1967تع ّرضت األيديولوجيات المهيمنة (القومية العربية والناصرية والبعث  ...إلخ) للمساءلة،
فاستفادت النسويات من أدبيات الحركات النسوية في أوروبا والواليات المتحدة ،ما أدى إلى ترسيخ
بعض النخبوية الفكرية واألكاديمية ،وإلى االنقطاع عن هموم المرأة المحلية ،في مقابل االنصراف إلى
الجهود اإلنسانية ،من دون مقارعة حقيقية ألمراء الحرب».
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وأضافت« :أبصرت الموجة النسوية الثالثة النور في أوائل تسعينيات القرن العشرين ،قبيل بدء
التحضيرات لمؤتمر بكين ،وتميزت باندفاع المجموعات النسوية نحو نمط المنظمات غير الحكومية.
ح ّدد المانحون األولويات ،وأدى التنافس إلى انشقاقات كثيرة .وبقيت النخبوية التي طغت دائ ًما على
النشاط النسوي اللبناني ظاهر ًة في الجيل الثالث الذي تشكل من محترِفات وخبيرات اكتسبن المعرفة
المتعلقة بمصطلحات معينة».
أما بداية الموجة النسوية الرابعة ،وفقًا ليحفوفي ،فتمحورت حول حركة مناهضة اإلمبريالية ،وأدت
إلى تأسيس جمعية «حلم» (وحركة ال ِمثليين وال ِمثليات) انطالقًا من النظرة إلى المرأة بوصفها تركي ًبا
اجتماع ًيا ينتج من اضطهاد النظام األبوي والديني لها .غلبت على هذه الموجة نساء من الطبقات
الوسطى والعليا متمتعات بفرص التعليم الخاص في بيروت (هن خريجات الجامعات الكبرى:
الجامعة األميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية األميركية) ،فأفضت إلى خلق
جمعية نسوية ،لكن نسويات هذا الجيل فشلن كأسالفهن في الخروج على الدوائر النخبوية».
 .3فرديات ممزقة بال لغة

ورأى محمد أبي سمرا في مداخلته أن الفردية وتجاربها في الحياة االجتماعية والثقافية العربية الحديثة
والمعاصرة ،ربما تكون وليدة تص ّدع وانقطاع وقطيعة أصابت بنى الجماعات والمنظمات األهلية
والحرفية والمهنية والبلدانية واإلثنية واألنساب والمراتب االجتماعية التقليدية ،منذ أواسط القرن التاسع
عشر ،وتزام ًنا مع االحتكاك بالحضارة والثقافة الغربيتين« ،وكان العسر والتسلُّخ واإلحباط والمراوحة
والقصور والصعلكة من السمات األساسية لتلك الوالدة التي افتقرت إلى تجارب وأطر ومؤسسات
فضل عن افتقارها إلى لغة وأشكال تعبير
ً
وممارسات اجتماعية وثقافية ،تمكّنها من النمو واالستقالل،
حية لتعبر بها عن تجاربها العسيرة».
تناول
ً
وأكد أبي سمرا أن الدراسات والبحوث العربية التي تناولت والدة الشخصية والفرد والفردانية
استقصائ ًيا ميدان ًيا أو حقل ًيا ،قليلة ج ًدا ،منها كتاب األحزان :فصول في التاريخ النفسي والوجداني
واالجتماعي للفئات المتوسطة العربية للباحث المصري الراحل ناجي نجيب الذي رأى فيه أن «األحزان
طبعت والدة التعبير الشخصي عن الذات والذاتية» في كثرة من الكتابات األدبية العربية الحديثة أو
النهضوية :مصطفى لطفي المنفلوطي ( ،)1924–1876وجبران خليل جبران ( ،)1931–1883وعلي
محمود طه ( ،)1949–1902ومحمد عبد الحليم عبد الله ( ،)1970–1913وصالح عبد الصبور (–1931
.)1981
أضاف أبي سمرا« :في تتبعه ظاهرة األحزان األدبية وشيوعها وتأثيرها البالغ في وجدان قراء العربية
منذ نهايات القرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين ،يعتبر نجيب أن ما ترجمه المنفلوطي
جا لهذه الظاهرة األسبق في مصر،
من روايات عن الفرنسية بتصرف كبير ،وما كتبه بالعربية ،يمثل نموذ ً
بينما يمثل جبران نموذجها المماثل في األدب المهجري وفي بالد الشام .فالذاتية والشخصانية تطبعان
لغة المنفلوطي وجبران وعبارتهما اللتين تلهجان بالعواطف وإثارة المشاعر والشجون .كما تقوم
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المنفلوطية والجبرانية على ‘الشجن والتشاجي والتدفق والترفق العاطفيين ،والحنو الذائب المتأنق
في وصف الحزن والحرمان’ .وتكمن أهمية هذا المذهب في الكتابة في ربطه األدب والتأدب بالذات
والذاتية والمشاعر والرغبات والصدق في التعبير الشخصي .وهذه كلها يطبعها حزن طروب وسعيد،
يعكس مطل ًبا عا ًما اجتماع ًيا ونفس ًيا وتعبيريًا ،أال وهو رغبة الكاتب وقرائه في الشعور بذاتهم الشخصية
وحريتهم واستقاللهم التي كانت تحاصرها وتلجمها وتكبتها الحياة االجتماعية العربية التقليدية».
وبحسب أبي سمرا ،امتزج النزوع إلى الذاتية والفردية والرغبات الشخصية بالحزن الشجي الطروب
والسعيد في الثقافة األدبية العربية المعاصرة« ،فأمست األحزان واألشجان والتعبير عنها أدب ًيا إدمانًا
مطلوبًا في ذاته ولِذاته ،لتسكين استحاالت والدة الذات والشخصية الذاتية وتوليدهما في عالم الواقع
والتجارب االجتماعية الحية» ،تم تت ّبع تلك الفردية المتعثرة في تجربة جيل طالبي وشبابي في انقطاعه
عن االجتماع األهلي وثقافته ومراتبه الريفية والمدينية ،وفي انضوائه إلى حلقات كانت تديرها منظمات
حزبية يسارية عشية حروب لبنان البادئة في عام .1975

ثان ًيا :تحوالت الحركات اإلسالمية
 .1تجديد إسالمي من الداخل

أما في الحلقة الثانية من الندوات ،والتي تناولت تحوالت الحركات اإلسالمية ،فق ّدم فيها ساري حنفي،
أستاذ علم االجتماع في الجامعة األميركية في بيروت ،مداخل ًة استهلها بمالحظة بروز جيل جديد من
اإلسالميين في العقد الماضي في العالم العربي« ،يق ّدم أفراده مبادرات جديدة في مؤسسات مرنة
مثل مراكز تفكير ودراسات ،وشبكات بحوث ،ودور نشر ،ق ّدمت لهم االنتفاضات العربية المزيد من
الوضوح ،كما زادت عدد جمهورهم».
ورسم حنفي خريطة التكوينات الجديدة المساهمة في التجديد اإلسالمي في حقبة ما بعد االنتفاضات
العربية ،فوجد ستة منطلقات تمكّن من فهم النزوع التجديدي لدى النخب اإلسالمية« :المنطلق
األول ،استقاللية نسبية للحقل الديني عن حقل السلطة السياسية ،مع اختالف هذه النسبية من بلد
إلى آخر ،والمنطلق الثاني ،رفض استخدام مصطلح ‘اإلسالم السياسي’؛ فثمة فكر إسالمي – سياسي
حا في مجموعات حركية معينة ،والمنطلق
وسطي ،يستخدم تصنيف اإلسالم السياسي باعتباره قد ً
الثالث ،ال تُفهم الحركات التجديدية الحالية القائمة على التجسير بين العلوم االجتماعية والشرعية من
دون استحضار دور أساس أ ّداه بعض منتجات مشروع التأصيل اإلسالمي للمعرفة الذي قاده المعهد
العالمي للفكر اإلسالمي والمساهمات المهمة ألساتذة العلوم السياسية في مشروع ‘العالقات الدولية
في اإلسالم’ ( .»)1996–1986وتابع حنفي« :المنطلق الرابع ،هناك اختالف على ما يمكن تجديده بين
ما هو نصي ال يُمس ،وغير نصي متغير وقديم منذ موجة اإلصالح الديني في عصر النهضة .حديثًا،
تتبنى المدرسة المغربية الرؤية المقاصدية التي تفرق بين الكليات وغيرها ،وتعتبر أن الكليات تتمثل
بشكل أساس في العناصر العقدية األساسية والعبادات ،وتترك الباقي لالجتهاد ،بينما يفرق األزهر
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بين الثوابت الخالدة والمتغيرات المتحركة .والمنطلق الخامس ،على الرغم من أن العلوم االجتماعية
والفلسفة من األدوات الرئيسة المستخدمة في اإلصالح الديني في العالم ،فإن الحال ليست كذلك في
العالم العربي .والمنطلق السادس ،على الرغم من االنطباع العام عن قطيعة عقدية وفكرية بين السنة
حا بين فضاءات االجتهاد عند الطائفتين .فكتاب اقتصادنا لمحمد
ً
والشيعة ،فإن هناك
تفاعل مه ًما وواض ً
باقر الصدر كُتب تلبي ًة لطلب وزير األوقاف الكويتي ،وهناك دالئل مهمة على التأثر المتبادل بين الشيخ
محمد مهدي شمس الدين والسيد مح ّمد حسين فضل الله ،وراشد الغنوشي وحسن الترابي».
كما تناول حنفي ثالثة اتجاهات للتجديد اإلسالمي من داخل الحركات اإلسالمية :األول ،شبابي
تجديدي يتكون من قيادات ما بعد إخوانية وما بعد سلفية وما بعد حركة الصحوة (السعودية) .فقال:
«يبدو أن الجديد في الموضوع هو قيام بعض دول الخليج بالمبادرة في إنشاء مؤسسات لتأطير التجديد
اإلسالمي ،لكن دائ ًما باستخدام أدمغة من مصر والمغرب وتونس ،وبشكل أقل من الجزائر وسورية
ولبنان .واالتجاه الثاني هو اتجاه تجددي ،اجتماعيًا وسياسيًا ،بدأ باستخدام التجديد لخلق منظومة
وسطية جديدة .أما االتجاه الثالث فتجديدي اجتماع ًيا ،ومحافظ سياس ًيا ،فثمة كثير من المؤسسات
الدينية التي تؤدي دو ًرا رائ ًدا في تجديد الفكر اإلسالمي اجتماعيًا ،لكن ضعف استقاللها عن السلطة
السياسية يسبغ عليها طبيعة محافظة سياس ًيا ،والمثل مؤسسة األزهر».
 .2اإلسالم بين اإلصالح واالستخدام السياسي

خصوصا مع
في مداخلته ،قال خالد زيادة إن اتجا ًها إصالحيًا برز في نهاية القرن التاسع عشر،
ً
اإلصالحي البارز محمد عبده« ،لكن في تلك الفترة ،نشأ اتجاه آخر داخل اإلسالم ،أراد أن يكون
خصوصا ،مثّله السلطان عبد الحميد الثاني بدعوته إلى الجامعة
اإلسالم قوة سياسية في مواجهة الغرب
ً
اإلسالمية ،واإلمام جمال الدين األفغاني الذي أراد حشد المسلمين في مواجهة السياسة البريطانية،
فاستدعى مفردات الصليبية وفناء العالم اإلسالمي».
أضاف زيادة« :كان اإلصالحيون والتجديديون يقدمون تسويغًا لتحرر المرأة والخيارات الليبرالية
واالشتراكية والمعامالت المصرفية .وتُظهر التجربة التاريخية كيف كان اإلسالم – بمؤسساته الدينية
ومعتنقيه – قد تق ّبل هذه النزعة التحررية التي جعلت منه مرج ًعا أخالق ًيا وإيمان ًيا على المستوى الفردي.
ج ّربت النظريات
وتش ّعب االتجاه اإلصالحي بتأثير العلوم اإلنسانية واالجتماعية األنثروبولوجية ،ف ُ
والمنهجيات التي تريد أن يكون اإلسالم مساي ًرا للعصر .وفعل ذلك من كانوا يريدون أن يروا في
اإلسالم قوة تحريرية ،أو متوافقًا مع االشتراكية في ستينيات القرن الماضي ،ومن كانوا يريدون جعله
دعو ًة إلى التسامح والليبرالية».
في المقابل ،أشار زيادة إلى أن اتجا ًها أراد أن يكون اإلسالم قوة سياسية ،وإخضاع المجتمع اإلسالمي
لما افتُرض أنه التعاليم اإلسالمية األولى« ،وتمثل ذلك باالتجاه السلفي الذي عبّر عنه اإلمام رشيد
رضا في سنواته األخيرة ،كما تمثل بحركة اإلخوان المسلمين التي ع ّبرت عن الخيبة من جراء إلغاء
وخصوصا رواج
الخالفة اإلسالمية ،وعن رفض التغريب الذي كانت تشهده المجتمعات اإلسالمية،
ً

يملعلا رمتؤملا ريرقت
علا ملاعلا يف تالوحتلل ةيجولويسوس ةءارق :ةيطارقميدلاو ةيومالسإلاو ةيدرفلا

األفكار والنظريات الحديثة» .وأضاف« :في نهاية سبعينيات القرن الماضي ،شهدنا حدثين بارزين:
األول ،نشوب الصراع األفغاني واستخدام اإلسالم في محاربة الشيوعية ،والثاني ،وصول رجال الدين
إلى السلطة في إيران .وهذا أوحى في حينه بإمكان إقامة دولة خاضعة للدين أو المذهب .ومنذ ذلك
الحين ،أصبح اإلسالم أداة في أيدي قوى سياسية تستخدمه ألغراض تعزيز النفوذ».
بحسب استنتاج زيادة« ،نشهد منذ ما يزيد على القرن من الزمن اتجاهين عريضين :األول ،اتجاه
إصالحي يريد بطرائق ومناهج مختلفة أن يق ّدم للمسلمين إسال ًما متوافقًا مع العصر؛ والثاني ،يريد أن
يجعل من اإلسالم أدا ًة لبلوغ السلطة ،أو أدا ًة في الصراعات السياسية .لقد انتهى عصر اإلصالح والحقبة
اإلصالحية إلى غير رجعة ،بعدما استمد حضوره وقوته من انتشار األفكار التحريرية في النصف األول
من القرن العشرين؛ الحقبة التي انحسر فيها تأثير الدين على المستوى العالمي .وينبغي أن نق ّر بأن
اإلصالحية في زمنها استطاعت أن تق ّدم إسال ًما فرديًا متوافقًا مع نزعات الحداثة والتحرر ،أما الحركات
اإلسالمية فجعلت اإلسالم والمسلمين عرض ًة لتالعب قوى محلية وإقليمية ودولية».

ً
ثالثا :مستقبل الديمقراطية العربية
 .1عبودية مختارة

كان محور الحلقة الثالثة واألخيرة من الندوات بعنوان «مستقبل الديمقراطية العربية» ،ق ّدم فيه عفيف
عثمان ،أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية ،مداخلة استهلها بقو ٍل لعمر بن الخطاب« :متى استعبدتم
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرا ًرا؟» ،بتساؤل طرحه جبران« :كيف يستطيع طاغية أن يحكم األحرار
أساسا لحريتهم والعار قاعدة لفخرهم؟».
الفخورين ،ما لم يكن الطغيان
ً
وقال« :أما الفرنسي إتيان دو البويسي ،في رسالته المعنونة في العبودية المختارة التي كتبها بين عامي
 1553و ،1555وترجمها عالم النفس المصري مصطفى صفوان في عام  ،1990فتوصل إلى خالصة
اعتقد فيها أنه قبض على أساس الطغيان وعماده :فالطاغية ال يحميه الحراس وأبراج المراقبة ،بل ما
هو صعب على التصديق ،ولكنه الحق عينه ،وأربعة أو خمسة أو ستة هم من يُبقون الطاغية في مكانه.
وهؤالء ينتفع تحت كنفهم ستمئة ،يفسدهم الستة مثلما أفسدوا الطاغية .ثم أن هؤالء الستمئة يذيلهم
ستة آالف تابع .وتطول سلسلة األتباع بعد ذلك .فالماليين مرتبطة بالطاغية بهذا الحبل».
أضاف عثمان« :خالصة القول وفقًا لالبويسي إن الطغاة ت ُجنى من ورائهم حظوات ومغانم ومكاسب،
فإذا ما ربحوا من الطغيان ،أو هكذا هيِّئ لهم ،يعدلون في النهاية من يؤثرون الحرية» .وختم عثمان
مداخلته بالقول إن المصلح السوري الحلبي عبد الرحمن الكواكبي ق ّدم في كتابه طبائع االستبداد
قبل لقبول الحرية،
ومصارع االستعباد رأيه الحكيم في كيفية رفع االستبداد ،فق ّدر أنه يجب االستعداد ً
«وفي زمننا ،رأى حسن حنفي في مقدمة كتابه جذور التسلط وآفاق الحرية أن قضية االستبداد هي قضية
العرب األولى ،وتأتي حتى قبل موضوع الحرية .فحرية الفرد شرط ديمقراطية الحكم .وذهاب المستبد
لم يؤشر دائ ًما إلى ذهاب االستبداد».
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 .2الديمقراطية والزلزال العربي

ق ّدم الباحث واألكاديمي أحمد خواجة مداخل ًة بدأها مذكّ ًرا برأي الري دايموند وزميله مارك بالتنر،
مفاده أن مستقبل الديمقراطية في العالم في نمو واطّراد« :فالبالد الحرة تضاعف عددها من  40دولة
في عام  1975إلى  86دولة في نهاية القرن العشرين .وإذا كان صامويل هنتنغتون قد تنبأ بموجة معاكسة
حت بعض آرائه :تح ّول عدد من النظم الديمقراطية في اتجاه االستبداد أكثر مما
للديمقراطية ،فقد ص ّ
في االتجاه المعاكس .ولألسف ،أثبت بعض األدلة القليلة أن شرعية الديمقراطية في انحدار ،وأن هيبة
الديمقراطية بدأت تتأكّل .برز ذلك في خضم صعوبة التأسيس للديمقراطية في العراق وأفغانستان،
قياسا على أزمات
ور ّوج بعضهم أن الديمقراطية ال تناسب بعض الدول والثقافات نظا ًما للحكمً ،
العراق وليبيا وسورية ،وربما إضافة إلى تركيا وإيران ،وحتى روسيا التي سجلت حاالت مؤكدة من
التراجع نحو الدكتاتورية».
وأضاف خواجة« :اختلفت أساليب القضاء على الدكتاتوريات تمهي ًدا لفترة انتقالية تسود فيها ممارسات
ديمقراطية :طابع سلمي في تونس ومصر ،وثورة مسلحة في ليبيا ،واشتباك أهلي مسلح في سورية،
تبعته تدخالت إقليمية ودولية أدت إلى دمار البلد وتهجير ثلث سكانه ،وفشل المحاوالت العربية
النتقال سلمي في اليمن».
ولفت خواجة إلى أن األنظمة التسلطية سقطت ،وصورة الديمقراطية ما زالت غير زاهية« ،فعادت
مصر إلى أحضان العسكر بتمويهات مختلفة ،وما زالت عقبات التسلط في وجه المطالب اإلصالحية
الديمقراطية قائمة في عدد من البلدان .وعلى الرغم من مآسي سورية والعراق واليمن ،ما زالت المنطقة
العربية تتلمس خطواتها نحو مرحلة انتقالية طويلة ومعقدة ومحفوفة بمخاطر العودة إلى أساليب ال
حصر لها من الطغيان واالستبداد .لذا ،ال بد من توفير مقومات االنتقال الديمقراطي عبر تعزيز قيام
أحزاب علمانية وتحررية الطابع ،يرفدها مجتمع مدني سليم التوجهات واألهداف ،وإجراء انتخابات
حرة ونزيهة لقيام سلطات بديلة تحظى بمشروعية تمثيلية ،وبعد ذلك االنتقال إلى مرحلة ترسيخ
األعراف الديمقراطية وقوانينها» .وتابع« :كشفت دروس انتفاضات الربيع العربي أننا تخطينا مرحلة
الزعماء والقادة األفذاذ :رجل العدالة ،ورجل القانون ،ورجل المهمات الصعبة ،والرجل الطاغية،
والمستبد الطاغي أو المستنير ،ال فرق ،والمرشد األعلى ،واألمين العام الذي ال يمكن زحزحته عن
مكانه .ربما أصبحنا في حاجة إلى عملية تثقيف أفقية في أوساط الناس .والتثقيف هنا في المعنى
السياسي ال السوسيولوجي أو المهني ،أي إننا في حاجة إلى المثقف الذي يعرف استخدام معرفته
وكفاءته وعالقته بالحقيقة في نطاق الصراعات السياسية الدائرة في المجتمع .وذلك للوصول إلى
مرحلة تسيّس شاملة للمثقفين».
قائل« :ه ّم المثقف وأهميته يكمنان في معرفته إمكان تأسيس سياسة جديدة
وختم خواجة مداخلته ً
للحقيقة ،ودفن األوهام االستبدادية التي تغذت من لحمها األنظمة الدكتاتورية البائدة .ولن تنفع بعد
اليوم عمليات الترقيع التي مارستها المؤتمرات القومية واإلسالمية واإلصالحية والليبرالية».

يملعلا رمتؤملا ريرقت
علا ملاعلا يف تالوحتلل ةيجولويسوس ةءارق :ةيطارقميدلاو ةيومالسإلاو ةيدرفلا

 .3طريق الديمقراطية العربية الطويل

ق ّدم طارق متري ،مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والعالقات الدولية في الجامعة األميركية
في بيروت ،مداخلة أكد فيها صعوبة الحديث عن مستقبل الديمقراطية من دون الحديث عن الماضي،
«ليس ألننا نحسب المستقبل من الذكرى كما قال المستعرب جاك بيرك ،بل لحاجتنا إلى التفكّر في
التغييرات التي أحدثها تسارع الزمن خالل الثورات العربية وما بعدها ،في ضوء ما سبق من محاوالت
وإخفاقات وخيبات تعاقبت في سياق زمني طويل ،هو القرن العشرون الذي افتُتح بوعود كثيرة واختُتم
بإخفاقات وخيبات عديدة».
وقال متري« :لم تتع َّد دعوة حركات التحرر التي قامت ضد االستعمار والصهيونية إلى الديمقراطية
اعتبارها وسيلة للوصول إلى السلطة ،فغلب هاجس الوحدة والتصدي المفترض ألعدائها ،وبات
الدفاع عن النظام أهم من وضع السياسات التي تؤدي إلى تحقيق األهداف الكبرى وتنفيذها .وهكذا
بدت الديمقراطية لكثيرين بمنزلة ٍ
حة أو رغبة مؤجلة حتى االنتهاء من
ترف ال تحتمله االحتياجات المل ّ
المواجهات الكبرى».
وأشار متري في مداخلته إلى أسباب متنوعة لعسر التحول الديمقراطي ،منها الداخلي ومنها الخارجي،
«يكشف بعضها عن معضلة اإلقالع عن الممارسات التي شهدتها عهود التسلط ،وعن ضعف الخبرة في
السياسة الحديثة العهد ،أو ما يتعلق بانحسار تأثير الطبقة الوسطى وتراجع قدرتها ،وتفكّك مؤسسات
الدولة ،بعد سقوط نخب الحكم ،الذي كان مستح ِوذًا عليها إلدامة طغيانه عن طريق أجهزته األمنية،
مشد ًدا على حاجتنا إلى معرفة أدق بالقوى االجتماعية التي تحسب نفسها صاحبة مصلحة في الثورات،
رئيسا لها وتعرف شروط الحياة الديمقراطية ،ومؤك ًدا ضرورة
وع ّما إذا كانت ترى في الديمقراطية هدفًا ً
السعي إلى بناء وفاق وطني حول مستلزمات بناء الدولة وصنع اإلرادة الوطنية الجامعة ،وهو أمر ال بد
من أن يكون سابقًا على االنتخابات التي ربما تس ّبب المزيد من االنقسام في مجتمعات غير متدامجة،
بل ازدادت تفسخًا وشهدت قواها الحية تشرذ ًما بعد سقوط األنظمة القمعية».
ولفت متري إلى قواعد عامة ضرورية لتنظيم الوفاق الوطني« ،بينها إشراك الجميع في المناقشات
العامة حول صوغ الدساتير ،ووضع دور الجيش في نصابه ،والحؤول دون سيطرته على مؤسسات
الدولة وحصر مهمته في حفظ األمن وحماية العملية السياسية ،والعمل على إشراك الجميع في حماية
العملية السياسية ،ال باإلقناع فحسب ،بل بمراعاة مصالح فئات محددة ،إذا ما تم إقصاؤها تستطيع
إجهاض التوافق وإيقاف المسار االنتقالي برمته .ولغياب هذه القواعد يصعب الجزم في أمر االنتقال
خصوصا لوجود شرائح واسعة تختزل الديمقراطية في صندوق
الديمقراطي وتحديد مداه الزمني،
ً
االقتراع وال تقيم وزنًا كاف ًيا للمؤسسات والستقالل القضاء والحريات العامة».
 .4مشكالت ال تحلها الديمقراطية

في مداخلة بعيدة عن التفاسير والتنبؤات ،رأى الباحث واألكاديمي بشار حيدر أن مشكالت كبرى
تواجه الديمقراطية العربية حتى في حال نجاحها« ،لكن الحديث عن مشكالت الديمقراطية ال يبرر
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الدكتاتورية وال مقولة المستبد العادل أو المستنير .فاالستبداد هو الذي أدى بالبالد إلى ما هي عليه،
بديل سواها.
ً
أقله في سورية والعراق ومصر .والحديث عن مشكالت الديمقراطية ال يعني أن لدينا
فالديمقراطية آلية الختيار السلطة باألغلبية المنتخبة ،لكن هذه العملية تنتج ثالثة أنواع من المشكالت
ال تعالجها الديمقراطية :النوع األول ،االنتخاب الهوياتي المرتبط بعملية تنافس انتخابي يكون الناخب
فيها منقا ًدا إلى االنتخاب وفقًا لهويته اإلثنية أو المذهبية أو الجهوية أو القبلية».
فبحسب حيدر ،تطبيق النظام الديمقراطي على جمهور ينتخب ويمارس خياراته السياسية وفق مبدأ
هوياتي ثابت يفاقم أزمة الديمقراطية التي ليست لديها أدوات لحل هذه المشكلة« ،ففي النموذج
اللبناني ،تتمثل إحدى المعالجات بتخفيف القلق الهوياتي من خالل تثبيت الهويات داخل المؤسسات
السياسية .وفي العراق كان الخيار مختلفًا لغياب القيد الطائفي في القانون االنتخابي العراقي الذي
يعتمد النسبية على مستوى المحافظات ،باستثناء ذكر الهوية الكردية بسبب الحكم الذاتي الكردي».
والنوع الثاني ،بحسب حيدر ،هو الحدود ،فاالنتخابات ال تستطيع ترسيم الحدود الجغرافية
والديموغرافية للجماعات .المسألة الكردية ماثلة في العراق .فلو شمل االستفتاء أهل العراق كلهم،
لص ّوت العراقيون ضد استقالل كردستان .ومن ينتخب ،إذًا ،هو من يحدد الحدود التي ليس من
عملية ديمقراطية لرسمها ،كما دلّت على ذلك التجربة الكتالونية اإلسبانية .وأضاف« :يل ّمح التصور
حق الجماعة في البقاء في مجتمعها الكبير أو االنفصال عنه من خالل
الديمقراطي لرسم الحدود إلى ِّ
تنظيم االستفتاءات .وعلى الرغم من أن العديدين يدافعون عن هذا التصور ،فإنه ربما يؤدي إلى
ح شهيات ال تحصى في استقالل مناطق غنية نفطية ،أو في استقال ٍل على غرار استقالل كتالونيا
فت ِ
المبني على مبدأ أننا أغنى من باقي مناطق إسبانيا ،ولنا مصلحة في االنفصال .أما النوع الثالث فهو
استبداد األكثرية إن اقتصرت الديمقراطية على صناديق االقتراع ،فالفيلسوف واالقتصادي البريطاني
مثل ،حيث ال
تجانسا ثقاف ًيا واس ًعا ،كمصر ً
تمس مجتمعات تعرف
ً
جون ستيوارت ميل يرى فيه مسألة ّ
تستدعي الديمقراطية بالضرورة حرية فردية ،بل حرية سياسية .في هذه الحال تصبح النظم االجتماعية
غير المساواتية أو الذكورية قادرة على ترجمة نفسها سلط ًة عبر صناديق االقتراع .وهنا يبدو أحيانًا
أن النظام الهوياتي غير الديمقراطي قادر على تأمين المساواة والحريات الفردية أكثر من األنظمة
الديمقراطية التي تتجانس فيها األكثرية».
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العربية في مرحلة ّ
ّ
ّ
دوري ــات الـعـلــوم االجتماعية واإلنـســانـيــة فــي الــوطــن الـعــربـ ّـي والـعــالــم ،وتعمل على بـلــورة هــويــة أساسية
ـروعــا ،مستعيد ًة تقاليد المجالت والــدوريــات التي أنتجت اتـجــاهــات وحركات
لها بوصفها مـجـ ّلـ ًة/مـشـ ً
وم ــدارس عـلـمـيــة وفـكــريــة .وهــي تـطـمــح فــي ذلــك إلــى أن تـمـ ّثــل نـقـلـ ًة نــوعـيــة فــي مـجــاالت هــذه الـعـلــوم،
تـقــوم على مقاربة اختصاصات العلوم االجتماعية ومناهجها بوصفها وحــدة متكاملة فيما هــو قريب
من «المنهج التكاملي» العابر االختصاصات في إطار الغاية العليا للعلوم االجتماعية وهي «الحرية»
بصفتها جوهر التفكير الذي هو جوهر اإلنسان.
تعتمد مجلة عمران في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:

ً -خصيصا للمجلةّ ،
كليا أو نشر ما
وأل يـكــون قــد نشر
أول :أن يـكــون البحث أصـيـ ًـا مـعـ ًّـدا
ً
جزئيا أو ً
ً
قدم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات
أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية ،أو ّ
يشبهه في ّ
أي جهة أخرى.
التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو إلى ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
ً -- -ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

1 .1عـنــوان الـبـحــث باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وتـعــريــف مــوجــز بــالـبــاحــث والـمــؤسـســة العلمية التي
ينتمي إليها.
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الملخص التنفيذي باللغتين العربية واإلنكليزية في نحو  125 - 100كلمة ،والكلمات المفتاحية
2 .2
ّ
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرائق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ

3 .3تـحــديــد مـشـكـلــة الـبـحــث ،وأهـ ــداف ال ــدراس ــة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق ُ
وك ـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث ّ
أحال إليها الباحث ،أو التي يشير إليها في المتن .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية
(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

4 .4أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).
ُ
ً
يعدها
5 .5ال تنشر المجلة مستالت أو
قرت ّإل بشكل استثنائي ،وبعد أن ّ
فصول من رسائل جامعية أ ّ
ويقدم
الباحث مــن جديد للنشر فــي المجلة ،وفــي هــذه الحالة على الباحث أن يشير إلــى ذلــك،
ّ
بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.

6 .6أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية بالمعنى الواسع للعلوم االجتماعية
ً
شامل الدراسات االقتصادية والسكانية والبيئية ،وما شاكل ذلك.

7 .7تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها
بأي لغة من اللغات ،شرط ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز
ّ

عــدد كلماتها  3000 - 2800كلمة .ويـجــب أن يقع هــذا الـكـتــاب فــي مـجــال اخـتـصــاص الـبــاحــث أو
في مجال اهتماماته البحثية األساسية ،وتخضع المراجعات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد
التحكيم.

خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال العلوم االجتماعية ال
8 .8تفرد المجلة با ًبا ً
يتجاوز عدد كلمات المناقشة  3000 - 2800كلمة ،وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث
من قواعد التحكيم.

9 .9يــراوح عــدد كلمات البحث ،بما فــي ذلــك المراجع فــي اإلحــاالت المرجعية والـهــوامــش اإليضاحية،
وق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ــع وك ـل ـم ــات الـ ـجـ ــداول ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــات ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،بـيــن
 8000 - 6000كلمة ،وللمجلة أن تنشر ،بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات
منضدً ا على برنامج وورد ( ،)Wordعلى
التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
أن يـكــون الـنــص العربي بـنــوع حــرف واحــد ولـيــس أكـثــر مــن نــوع ،وأن يـكــون الـنــص اإلنكليزي بحرف
( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحد مختلف تما ًما عن نوع حرف
النص اإلنكليزي الموحد.
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1010فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ ــداول ،ينبغي
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصل بحسب
برنامجي اكسل( )Excelأو وورد (،)Word
َ
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.

 -رابـ ًـعــا :يخضع كـ ّـل بـحــث إلــى تحكيم ســري تــام ،يـقــوم بــه قــارئــان (مـحـ ّـكـمــان) مــن الـقــراء المختصيناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
ـرجــح ثالث.
فــي قائمة الـقـ ّـراء فــي الـمــركــز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يـحــال البحث إلــى قــارئ مـ ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن
عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.

أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
-ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
العلمية وعــدم إفـصــاح
المحررين والمراجعين وأعـضــاء هيئة التحرير عــن ّ
ّ
ٍ
أي
شخص آخر غير المؤ ّلف والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
البحث المحال إليهم إلى ّ
1 .1يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن الـمــواد  -مــن البحوث والــدراســات والـمـقــاالت  -التي تنشرها؛
2 .2ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 -1الكتب

المحرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة.
رقم ّ
 نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطنيللثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227

 كـيــت ن ــاش ،الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة ال ـم ـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،تــرجـمــة حـيــدر حــاجإسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .117

مختصرا:
أما إن ُوجــد أكثر من مرجع واحــد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118

ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

 نــاش ،كـيــت .الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة .تــرجـمــة حـيــدر حــاجإسماعيل .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،

220

العدد Issue 6 / 24
ربيع  Spring 2018

وبالنسبة إلــى الكتاب الــذي اشـتــرك فــي تأليفه أكثر مــن ثالثة مؤلفينُ ،فيكتب اســم المؤلف الرئيس أو
المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة «وآخرون» .مثال:

العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراســات الوحدة
القومي
 السيد ياسين وآخــرون ،تحليل مضمون الفكرّ
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109

ّأما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
 ياسينّ ،ّ
ّ
العربية.1991 ،
 -2الدوريات

اســم المؤ ّلف« ،عنوان الـ ّـدراســة أو المقالة» ،اســم المج ّلة ،المج ّلد و/أو رقــم العدد (سنة ال ّنشر) ،رقم
الصفحة .مثال:
ّ
العربي» ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
 محمد حسن« ،األمنّ
ّ
ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

القومي العربي» .إستراتيجيات .المجلد  .15العدد .)2009( 1
 حسن ،محمد« .األمنّ

 -3مقاالت الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:

يحث الواليات المتحدة إلعــادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق» ،الغارديان،
 إيــان بــاك« ،األســدّ
.2009/2/17
 -4المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية ،يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد« ،عنوان المقال أو التقرير» ،اسم السلسلة (إن ُوجد)،
اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد) ،شوهد في  ،2016/8/9فيhttp://www...... :

مختصرا باالعتماد على ُم ِ
ً
ختصر الروابط ) (Bitlyأو (Google
كامل ،أو يكتب
ويتعين ذكر الرابط
ً
) .Shortnerمثل:
 «ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى  ،»4.5%الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :
 «معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية» ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاثودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
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أخالقيات النشر في مجلة عمران

1 .1تعتمد مجلة عمران قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم ،بالنسبة إلى الباحث والقراء
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
التقييم بين القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
2 .2تعتمد مجلة عمران ُقراء
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير
تنظيما
3 .3تعتمد مجلة عمران
ً
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4 .4ال يجوز
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
متميزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
5 .5تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقــراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومـعـلــومــاتــي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6 .6تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7 .7ت ـل ـت ــزم م ـج ـلــة عـ ـم ــران بـ ـج ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــدق ـي ـق ـيــة وال ـت ـح ــري ــري ــة وال ـط ـب ــاع ـي ــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .8احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل مــن أشـكــال التمييز األخ ــرى ،عــدا االلـتــزام بـقــواعــد ومـنــاهــج ولغة
التفكير العلمي في عرض وتقديم األفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.
9 .9احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة
1010تتقيد مجلة عمران بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
التي يتضمنها البحث ُ
1111حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية
ّ
جزئيا أو ك ّل ًيا،
بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في مجالته العلمية
المحكمة ،وال يجوز إعادة نشرها ًّ
ٍ
سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون إذن خطي صريح من المركز العربي.
ٌ
ً
تقيدً ا كامل بالحصول على إذن الدورية األجنبية
1212تتقيد مجلة عمران في نشرها لمقاالت مترجمة ّ
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
1313المجانية :تلتزم مجلة عمران ّ
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السياسات هو
العربي لألبحاث ودراســـة
المركز
ّ
ّ
مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
ّ
.وبخاصة في جوانبها التطبيقية
واإلنسانيّة
ّ
العلمي البحثي إلى
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
والمتخصصين العرب في
المثقفين
خلق تواصل بين
ّ
 وبينهم،عام
العلوم االجتماعية واإلنسانيّة بشكل
ّ
 وبينهم وبين،وأمتهم
وبين قضايا مجتمعاتهم
ّ
المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في
عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
 كما يسعى.والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي
المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
 وإلى التأثير،تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات
.العام
في الحيّز
ّ
ً
مؤسسة
أيضا
 وهــو.مؤسسة علميّة
المركز هو
ّ
ّ
األمـــة العربيّة وبالعمل لرقيّها
ملتزمة بقضايا
ّ
 وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض.وتطوّ رها
ّ
، ليس هــذا فحسب.والثقافة والــهــو ّيــة العربية
ً
ّ أيضا من
أن التطوّ ر غير ممكن
بل ينطلق المركز
 وكتطوّ ر لجميع فئات،كرقي مجتمع بعينه
إال
ّ
 في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته،المجتمع
ّ  ومن خالل تفاعله مع،وبلغته
.الثقافات األخرى
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
السياسات
 وبتحليل، دو ًلا ومجتمعات،ـي
ّ
ّ الــعــربـ
 وبالتحليل،االجتماعيّة واالقــتــصــاد ّيــة والثقافيّة
ً
التحديات
 ويطرح،أيضا
السياسي بالمعنى المألوف
ّ
،األمة على مستوى المواطنة والهويّة
التي تواجه
ّ
ـســيــادة والتبعيّة والركود
ّ  والـ،وال ّتجزئة والــوحــدة
 وتنمية المجتمعات والدول،العلمي والتكنولوجي
العربي بشكل
 وقضايا الوطن،العربيّة وال ّتعاون بينها
ّ
.عام من زاوية نظر عربيّة
ّ
ً
العربي
أيضا بدراسة عالقات العالم
ويُعنى المركز
ّ
،ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا
ومــع السياسات األميركيّة واألوروبــيــة واآلسيوية
ّ
 بجميع أوجهها السياسيّة واالقتصاديّة،المؤثرة فيه
.واإلعالميّة
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية
ال
 مثل علم االجتماع واالقتصاد،للعلوم االجتماعية
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
ّ
 فهو يُعنى،االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة
السياسي عناية
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة على
،تحليليّة ونقديّة
ّ
للدراسات
وجه
والسياسي
األكاديمي
الخطاب
ّ
ِّ الم
ُ
ّ
ّ
.المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها
ّ
ً
عدة برامج
ينتج المركز
ّ  ويدير،َأبحاثا ودراسات وتقارير

 ويعقد مــؤتــمــرات وورش عمل وتدريب،مختصة
ّ
العام العربي
 وللرّ أي،للمختصين
موجهة
ونــدوات
ّ
ّ
ّ
ً
 وينشر إصداراته بال ّلغتين العربيّة واإلنكليزية،أيضا
ّ
.االطالع عليها
ليتس ّنى للباحثين من غير العرب

دعوة للكتابة

يعقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

مؤتمر العلوم اإلنسانية واالجتماعية
في دورته السابعة
(آذار /مارس )2019
حول  :إشكالية مناهج البحث
في العلوم االجتماعية واإلنسانية
ً
ومعمق بين أكبر عدد ممكن من أصحاب
مستهدفا فتح حوار علمي نقدي
ّ
االختصاص العرب المشتغلين في العلوم االجتماعية واإلنسانية من أجل
تدارس القضايا المهمة في مجاالت اختصاصاتهم الدقيقة
أو التي تجمع بين عدة اختصاصات
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