الغرب في قراءة معدّلة
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 – 1مقدمة
ال بد للباحث لدى معالجته تؤثٌر نموذج حضاري على بٌبة معٌنة  ،أن ٌقوم بدراسة
استعراض تارٌخًٍ تحلٌلًّ
مكونات النموذج المإثر والبٌبة المتؤثرة وذلك من خبلل
ٍ
لكبل الجانبٌن  ،وهو مدخل طبٌعً الزم فً أي بحث جاد وموضوعً .
ولعل الجدٌد فً بحثنا هذا هو أننا نصبو إلى تبٌان خطؤ فً التصور الثقافً
اإلسبلمً المعاصر فً تناوله للنموذج الحضاري الؽربً  ،وذلك من خبلل مناقشة
المنطق الذي قسّم هذا النموذج 1إلى طٌب ٌصلح أن ٌكون نموذجا ً ٌحتذى به لشعوب
المنطقة  ،كنظم اإلقتراع والعدالة فً التوزٌع االقتصادي واالستقرار االجتماعً ،
وظلم قبٌح ٌجب التصدي له ومكافحته بكل الوسابل  ،سوا ًء تجلى ذلك الظلم بؤدوات
ٍ
الحدٌد والنار أو اتخذ شكل الحملة المقنعة الهادفة إلى المحو والهدم واإللؽاء.
لقد أضحى هذا التقسٌم ثابتا ً فً التصور الذي ٌن زع إلى االستقبلل وٌرٌد أن ٌقؾ
بصدق وبوعً أمام تٌارات النموذج الؽربً الذي برزت تحدٌاته فً عقر الدار  ،فً
ٍ
(ٌستؤثر )
الصمٌم  ،والعمق  ،ومسّت الواقع وصارت عنصراً ٌرٌد أن ٌشارك
بصٌاؼة مستقبل الواقع  ،لٌكون فً النهاٌة سلعة مرقمة جاهزة ألن تؤخذ موقعها فً
مدخراته وعنوانها فً سجل إحصابه .
إن ما ٌهمنا هنا هو لٌس محاكمة هذا التصور  ،فلٌست هذه األوراق قراراً اتهامٌا ً أو
ؼفران لهذا المنطق أو ذاك  ،إنها ترٌد أن نعٌد النظر فً كل ما تم ذكره فً
صك
ٍ
قابمة إٌجابٌات الحضارة الؽربٌة  ،والتً تدفع إلى االعتقاد أن التفرّ س فً أسا رٌر
هذا الوجه الحضاري ٌقودنا إلى تبٌن ثناٌا إنسانٌة لٌس لها عبلقة بلؽة التراب ولؽة
الحساب  .مع اإلشارة المثبتة إلى أن ذلك ال ٌلزم بحسب المنطق أن نضع أنفسنا فً
موضع الن ِّد الواهم أو ال ُؽرور األبله  ،فٌتحول إطبلقنا فً تعمٌم السلبٌة إلى تطرؾٍ
واع ٌعبر عن نفسه بضجٌج صاخب وحركة دوران متخبطة ال ٌُتوقع
عملًٍّ ؼٌر ٍ
منها خطو ًة واحد ًة إلى األمام .
هكذا سٌستؤثر ما سلؾ ذكره على معظم بحثنا ثم نخصص فً إشارة منه نبذ ًة نحاول
من خبللها دراسة وتحلٌل البٌبة التً تحٌط بالخلٌج الفارسً  ،وذلك أوالً من خبلل
موجز لتارٌخ زح ؾ النموذج الؽربً إلى هذه المنطقة بالذات  ،العوامل
عرض
ٍ
ٍ
ً
ً
الدافعة "سٌاسٌا واقتصادٌا "  ،العوامل المساعدة  ،الموانع  .إن البلفت فً هذا
بقٌت بشكل أساسً منذ مطالع القرن السادس عشر تابعتٌن
المجال أن ضفتً الخلٌج ا
لسلطتٌن متحاربتٌن هما السلطة الصفوٌة والسلطة العثمانٌة  ،ومن الجدٌر ذكره أن
أكثر الكر والفر بٌن الجانبٌن كان ٌتم فً مدٌنتً بؽداد والموصل اللتٌن كانتا تقعا
على طرق التجارة والتبادل الربٌسٌة بٌن هاتٌن الدولتٌن والؽرب كما ٌرى بعض
 1أٔظش سش١ذ سػب ،إٌّبس ِظ 10عضء ِ ، 4مبٌخ ثؼٕٛاْ ِٕبفغ األٚسٚثِٚ ٓ١١ؼبسَٖ  ،ؽض٠شاْ  1907ص . 284- 283
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المإرخٌن . 1وإذا صح ما قٌل أن كبل الدولتٌن أرادتا أن تستعٌن لصالحها بالنفوذ
الؽربً ا لمتصاعد ضد الدولة األخرى فإن الضحٌة األبرز كانت الهوٌة اإلسبلمٌة
فً هذه المنطقة لصالح النفوذ األوروبً الذي انتقل بعد ذلك بالوراثة إلى النفوذ
األمرٌكً  ،ولذلك فإن الفهم الدقٌق النفعاالت هذه المنطقة بالذات فً جمٌع
اتجاهاتها مع النموذج الحضاري األمرٌكً ٌتوقؾ على هذه المطالعة التارٌخٌة ذات
األبعاد السٌاسٌة واالقتصادٌة .
إذاً  ،ستكون خبلصة هذا البحث هً  :إننا ال ٌمكن أن نتبنى فً رإٌة النموذج
الؽربً ورقة ذات قابمتٌن متجاورتٌن ،واحدة تعدد إٌجابٌات بالمعنى الحضاري
ٌنبؽً االحتذاء بها ،وأخرى تعدد السلبٌات التً ٌجب التصدي لها  ،والبدٌل لن
إطبلق
متهور أحمق ،بل ورقة تحلٌلٌة تمٌل إلى
ٌكون ورقة سوداء ذات لون عدابً
ٍ
ٍ
وتوازن ال توسط فٌه  ،ووعً ال لبس فٌه .
ال تطرؾ فٌه،
ٍ
هذا من جهة  ،أما من الجهة األخرى فإننا نرٌد أن نشٌر بشكل موجز إلى ما ٌمثله
الخلٌج من سجل مضؽوط ومكثؾ لؤل دوار السٌاسٌة الؽربٌة المتناقضة  ,وهً
منطقة ذات انفعاالت وحساسٌات خاصة لم ٌسلط الضوء علٌها كثٌراً.2
 - 2قراءة النموذج الغربي :
لقد انتهى البحث والتؤمل فً فوضى المواقؾ المتعارضة والمتفاوتة من الؽرب إلى
تقسٌم هذه الرإى جمٌعها إلى ثبلثة أقسام: 3
ّ
البات القاطع لكل ما هو ؼربً بدءاً من المشابهة وانتها ًء
القسم األول هو الرفض
طبعا ً بكل أشكال االحتذاء  .أما القسم الثانً فهو النقٌض لؤلول وهو القسم الذي
حصر التقدم والترقً فً محض االقتداء بالؽرب والتشبه به فً كل نواحً الحٌاة
ٌر فً
التقنٌة واإلدارٌة والسٌاسٌة والحضارٌة  .القسم الثالث هو القسم الذي لم َ
أصالته الدٌنٌة مانعا ً من اقتباس المزاٌا وتصٌّد المنجزات اإلٌجابٌة حٌثما وُ جدت
على امتداد رقعة العمل البشري  ،بل جعل من هذه األصالة معٌاراً ٌمٌز من خبلله
الصحٌح من الفاسد فٌتمكن بذلك من اقتباس الحسن بعد تخلٌصه من كل شاببة .
نحن هنا ال نرٌد أن نضٌؾ إلى هذه الخطوط  ،خطا ً رابعا ً  ،ألننا ال نقترح مقاربة
هذا الموضوع من خبلل ثبلثة خطوطٍ متباعد ٍة متنافر ٍة ؼٌر متقاطعة تتنافس فً ما
بٌنها لحٌازة الحق برُمته دون أي شراكة  ،هكذا تكون مهمة الباحث مقتصرة فً
النهاٌة على إعبلن االنتماء الكامل ألحد هذه الخطوط .

ٌ -1ؼً أُ٘ األػّبي اٌزبس٠خ١خ ؽٛي ٘زا اٌغبٔت ِ٘ ٛب لبَ ثٗ فشٔبْ ثشٚد ً٠ف ٟدساعزٗ ٌزبس٠خ االلزظبد ٌؾٛع اٌّزٛعؾ ف ٟاٌمشْ
اٌغبدط ػشش.
 - 2لبسْ ثزٌه ٚع ٗ١وٛصشأ ، ٟاٌفمٚ ٗ١اٌغٍطبْ  ,ص ِٚ 55ب ثؼذ٘ب.
 - 3أظش ِؾّذ خبرِّٛ ُ٠ ، ٟط  ،ؽ ، 1داس اٌغذ٠ذ  ،ص 86
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إننا نرٌد فً هذه الفقرة من دراستنا أن نستبدل هذا المشهد ذا الخطوط الثبلثة
المتباعدة بجملة خطوطٍ تقوم بعضٌ إلى جانب بعض نتبٌن من خبللها جمٌع ما طرأ
على ذهنٌتنا من رإى وأفكار ما بٌن موقؾ المفارقة التامة والتماثل واالقتداء التامٌن
.
إن هذا الطواؾ على تلك الخطوط المتقاربة سٌمكننا من الحصول على تصور دقٌق
متكامل لكٌفٌة قراءة النموذج الؽربً وهذا ما سٌوفر لنا األرضٌة الصالحة لما
سوؾ نعالجه فً فقر ٍة الحقة من هذه الدراسة .
إن المستحدث كان دابما ً ٌُرى برٌبة أو فً حذر فً أحسن األحوال من قِبل الفكر
الدٌنً الذي كان سابداً فً مختلؾ أقطار العالم اإلسبلمً فً القرن الثامن عشر ،
والذي زاد من صعوبة هذا األمر أن المستحدث فً تلك اآلونة سوؾ لن ٌكون محلٌا ً
 ،إنه شًء ؼرٌب مستورد من األقطار البعٌدة الكافرة وؼٌر المقبولة بتاتا ً فً الوعً
الدٌنً .
وإذا كان أهل الحكم والسٌاسة فً أقطار العالم اإلسبلمً ٌستندون فً أعمالهم
وعبلقاتهم إلى نظ ام حسابً مصلحً  ،ال ٌحفل فً ؼالب األحٌان بالدٌن بوصفه
المبدأ الذي ٌجب اعتماده بل بوصفه جزءاً من مكونات معادلته الحسابٌة لما لهذا
الدٌن من قوة تحرٌك وتوجٌه على الساحة  ،فإن من الطبٌعً أن ٌكون التفاوت
الهابل بٌن العالم اإلسبلمً والعالم الؽربً كافٌا ً إلقناع هإالء الحكام فً الشروع
بفتح أبواب الدار أمام هذا الوافد الذي ٌطرق على الباب بٌده الحدٌدٌة التً تحفل من
جه ٍة أخرى بالكثٌر من الحلً المزٌنة ذات البرٌق ّ
 .ولربما كان ضعؾ
األخاذ
هإالء الحكام أصبلً ذرٌعة كافٌة للفعل الؽربً القوي أن ٌقتحم عالمنا فً معقله ،
حامبلً معه كل بهارجه لٌطرحها دفعة واحدة أمام تلك العٌون التً ال تؤلفها وال
تستسٌؽها .
إذاً  ،حسابات السٌاسة ومصالحها من جهة وضعؾ الحكم اإلسبلمً أمام قوة الؽرب
ث أمام تح ٍد ال
من جهة أخرى  ،وضعا الفكر المحلً الحذر بطبعه من كل مستحد ٍ
نوع جدٌد ذات بع ٍد ثقافً وحضاري لم تكن قط من تداعٌات
مفر منه ومعركة من ٍ
ما تعود علٌه تارٌخه النضالً الطوٌل السابق .
" محمد بن عبد
لقد شهد القرن الثامن عشر إعادة إحٌاء للخط السلفً على ٌد
الوهاب " ( 1791-1703م) فً قلب الجزٌرة العربٌة  .وإذا كانت هذه الحركة قد
راحت تعبر عن جمل ٍة من األمور  ،فإنها وببل شك جاءت لتعبر تعبٌراً دقٌقا ً عن
تهمة البدعة
الهاجس العمً ق والقلق المضطرب مما هو مستحدث الذي ٌحمل
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استحضار قوي ألفكار إبن ت ٌمٌة وانتقاداته
المذمومة  ،فكانت هذه الحركة بمثابة
ٍ
1
المعارضة للبدع المستحدثة فً الحٌاة الدٌنٌة واالجتماعٌة الٌومٌة .
إن االعتصام بالسلؾ وجعلهم القناة الحصرٌة للمشروع ٌُ ،عتبر الزمة من لوازم
الشعور بالضعؾ والتقهقر أمام تحدٌات وتهدٌدات الحٌاة المعاصرة  ،كما ٌُعبر هذا
االعتصام عن انفعال نفسً ثابت لدى كل حضارة تعانً من التصدع والخوار وال
تجد لدٌها العزم والقوة الكافٌٌن لحماٌة نفسها من تهدٌد جدٌد وجدي  .إنه الفرار من
الجدٌد الذي ٌرٌد أن ٌبطش ببل هوادة إلى القدٌم الملًء بصور األمجاد والبطوالت .
نتمثل من خبللها ذلك
ومهما كان من أمر هذه الحركة بالذات  ،فإننا نرٌد أن
ت متفاوتة ،
الهاجس الذي كان ٌسود جمٌع أقطار العالم اإلسبلمً  ،وإن بدرجا ٍ
وكان هذا الهاجس شدٌداً فً ممارسة اإلحجام وإدارة الظهر لكل ما هو ؼربً أو قل
ؼٌر محلً  ،وقد وصل فً هذا االتجاه إلى نتابج مإذٌة من قبٌل رفض الكثٌر من
الحقابق العلمٌة التً باتت مسلّمة ككروٌة األرض وؼٌرها. 2
لقد بقً هذا النفوذ قوٌا ً بل حاكما ً فترة من الزمن ٌخشى من مواجهته كبار رجال
اإلصبلح الدٌنً  ،ولعل فً المحاورة التالٌة بٌن "محمد رشٌد رضا" وأستاذه الشٌخ
حسٌن الجسر (فً المدرسة الوطنٌة بطرابلس ) والذي حدث بعد أن أهدى إلٌه
"الشٌخ الجسر" مإلفه "الرسالة الحمٌدٌة"  ،وطلب منه رأٌه حولها " :قلت (رشٌد
رضا )  :إن الحاجة إلٌها شدٌدة  ،ولم ٌسبق موالنا أح ٌد إلى مثلها فً الدفاع عن
اإلسبلم  ،ولكن لً علٌها أنكم توردون المسؤلة القطعٌة فً العلم  ،ككروٌة األرض
بعبار ٍة فرضٌ ٍة تدل علك شككم فٌها ؟ " قال (الشٌخ الجسر )  :أنت تعلم تعصب
الجاهلٌن بهذه العلوم فً ببلدنا  ،فبل نترك لهم مجاالً للقٌل والقال  .قلت  :إذا كان
3
مثلكم فً ثقة األمة بدٌنة وعلمه ال ٌجرإ على التصرٌح بالحقابق فممن نرجو ذلك
؟.
إذاً من الواضح أن هذا الهاجس كان ماثبلً بقوة فً وع ي المسلمٌن حٌن بدأ الم ّد
الؽربً ٌرمً بثقله على الواقع من خبلل عدة أشكال كان أبرزها الحملة التً قادها
نبولٌون على مصر والتً ٌمكن اعتبارها  ،قبل أي شًء  ،استعراضا ً للمعطٌات
"كلٌبر " ٌستعرض أمام
الحضارٌة التً أنتجت هذه القوة الوافدة  ،فبٌنما كان
المقاومة شبة العزالء نظام جنوده المتراص المدجج بؤنواع المدافع الحدٌثة واألسلحة
المتقدمة  ،كان الدستور والقانون وفلسفة الحكم والسٌاسة ومناهج العلم التقنً
والبحثً فً مختلؾ صنوؾ المعرفة تحدث أثراً أعمق وأكثر تروٌعا ً وهً
تستعرض نفسها أمام علماء ومفكري هذه األقطار اإلسبلمٌة .

 - 1أظش "عٌٛذ رغٙ١ش"  ،اٌؼم١ذح ٚاٌشش٠ؼخ ف ٟاإلعالَ  ،داس اٌىزبة اٌّظش ، ٞص( 238ػٓ ف ّٟٙعذػبْ – أعظ اٌزمذَ ػٕذ
ِفىش ٞاإلعالَ ف ٟاٌؼبٌُ اٌؼشث ٟاٌؾذ٠ش) .
ٚ - 2ال ٠ضاي ٘زا اٌشفغ عبس٠بً إٌِٕٛ٠ ٝب ٘زا ػٕذ ثؼغ اٌؾشوبد اإلعالِ١خ ٕ٘ب ٕ٘ٚبن .
 - 3شى١ت إسعالْ  ،اٌغ١ذ سش١ذ سػب ٚإ٠خبء أسثؼ ٓ١عٕخ  ،ؽِٕ، 1طجؼخ اثٓ ص٠ذ ، ْٚص ( 363عذػبْ ِظذس عبثك)
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لم ٌكن بطش الجنود الفرنسٌٌن ودق الثابرٌن على األعواد أكثر فتكا ً من الرسالة
الضمنٌة التً ستحملها مثل هذه الحملة بطبٌعتها  ،من دعوة هذا المجتمع المتداعً
دة من خبلل األخذ بؤسباب تمدنها  ،وهو
إلى محاكاة وتقلٌد هذه الحضارة القوٌة الواؾ
نوع من الوصاٌة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة ٌ ،كون ثمنها
ما سٌعنً بالضرورة  ،قبول ٍ
ثروة هذه األمة وخٌراتها .
مهما ٌكن من أمر  ،لقد أثارت هذه الحملة – وهو األمر الطبٌعً – رجاالً كالشٌخ
"حسن العطار " (1835-1766م) وهو ممن قُدر لهم أن ٌتصلوا بعلماء الحملة
الفرنسٌة وٌطلعوا على كتبهم وآالته م وكتبهم الفلكٌة والهندسٌة وعلى بعض تجاربهم
العلمٌة  ,مما أثار لدٌهم الدهشة واإلعجاب ، 1كما أثارت لدٌهم رؼبة فً تعلم عد ٍد
جدٌ ٍد من العلوم التً ٌحوزها الؽرب وٌفقدها المجتمع اإلسبلمً  ،وقد قال "العطار"
 ( :إن ببلدنا ال بد أن تتؽٌر أحوالها وٌتجدد بها من المع ارؾ ما لٌس فٌها ) . 2لقد
كان هذا النوع من التفكٌر نقطة البداٌة لتارٌخ طوٌل من األسفار المتتالٌة إلى الؽرب
التً ما تزال مستمر ًة إلى الٌوم من أجل نقل علوم وأفكار هذا الؽرب إلى ببلدنا .
لقد كانت هذه األسفار كما سنرى ،سبلحا ً ذا ح ّدٌن  ،جعلت من تقٌٌم هذا األمر
عام من بداٌته  ،أمراً شابكا ً ومعقداً .
برمته بعد مبتً ٍ
لقد عكؾ "رفاعة الطهطاوي " (1873 -1801م) وهو إمام أول بعثة للدراسة فً
 1826إلى فرنسا  ،عكؾ على دراسة
فرنسا  ،بعث بها محمد علً باشا سنة
وتعرٌب العدٌد من الكتب الفرنسٌة ككتاب "تؤمبلت فً أسباب عظمة الرومان
وانحطاطهم " "لمونتسكٌو "  ،كما عرّ ب القوانٌن الفرنسٌة  ،وقد وضع كتابا ً بعد
عودته من فرنسا  ،تحت عنوان " تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز "  ،الذي
ت
وصفه أحد أساتذة الطهطاوي (المسٌو جومار) بؤنه أهدى إلى أهل بلد المإلؾ نبذا ٍ
صحٌحة من فنون فرنسا وعوابدها وأخبلق أهلها وسٌاسة دولتها. 3
وبعٌداً عن التقٌٌمات التً تناولت شخص رفاعة الطهطاوي  ،مثل وصؾ األمٌر
"عمر طوسون" بؤنه أحد أركان النهضة العربٌة أو وصؾ "عبد الرحمن الرافعً "
الذي اعتبره أول من مزج بٌن الثقافتٌن ، 4فإننا نرٌد أن نبلحظ هنا بشكل خاص أننا
أمام بداٌة خطٍ سو ؾ ٌطول وٌتشعب حٌال مسؤلة التعاطً مع الؽرب ألجل إنتاج
نهض ٍة محلٌة  ،وبد ًء من هنا سوؾ نحاول أن نتلمس بدق ٍة حدود أي طرح سوؾ
ندرجه م ع اإلشارة – قدر المستطاع – إلى الخط الخلفً الذي ٌحكم هذا الطرح .
من المإكد أن طرح الطهطاوي ٌشتمل على اإلٌمان بضرورة األخذ عن ا لؽرب فً
سبٌل بناء النهضة  ،ولئلجابة أوالً على استفهام حدود هذا األخذ ،نقول أن كل ما له
٘ - 1زا اٌٛطف ٌف ّٟٙعذػبْ (ِظذس عبثك ) –ؽ  – 1اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ص110
 - 2ػٍِ ٟجبسن  ،اٌخطؾ اٌزٛل١ف١خ  ،ط ، 4ص ( 38عذػبْ ِظذس عبثك) .
 - 3سفبػخ اٌطٙطب ، ٞٚرخٍ١ض اإلثش٠ض ٚرٍخ١ض ثبس٠ض  ،داس اٌزمذَ  ،ص( 155عذػبْ ِظذس عبثك) .
 - 4لبسْ ثزٌه  :سفؼذ ع١ذ أؽّذ  ،لشآْ ٚع١ف ِ ،ىزجخ ِذث ، ٌٟٛص. 15
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عبلقة بالتقدم التقنً والصناعً ومختلؾ صنوؾ المعرفة المادٌة فهو ملحوظ بشكل
واضح فً نصوص الطهطاوي  ،أما ما هو إنسانً  ،فإن الشق اإلداري التقنٌنً منه
ٍ
ً
أمور لدى الؽرب
فً
تضمن
م
أنه
الطهطاوي
ٌعتقد
ما
ضمن
من
ا
أٌض
أنه
ٌبدو
ٍ
جدٌرة باالقتباس والتطبٌق فً العالم اإلسبلمً  ،وذلك ٌتؤكد من خبلل إحالته لكتاب
أقوم المسالك فً معرفة أحوال الممالك " (لخٌر الدٌن التونسً 1890 -1810م)
" َ
ن أشرؾ
وذلك من خبلل قوله بعد الحدٌث عن مخترعات العصر التً عدها م
ثمرات العقول  " :وهو ما بسطه أحسن بسطٍ حكٌم السٌاسة " ،خٌر الدٌن باشا " فً
كتابه أقوم المسالك . "....
ولعل أد ّل نصٍّ على وجهة نظ ر "خٌر الدٌن التونسً " وهو الذي ُعٌّن ربٌسا ً
للوزراء فً عهد "عبد الحمٌد" هو ما ٌلً  " :إن التمدن األوروباوي تدفق سٌله فً
األرض  ،فبل ٌعارضه شًء إال استؤصلته قوة تٌاره المتتابع  ،فٌُخشى على الممالك
وج َروا مجراه فً التنظٌمات
المجاورة ألوروبا من ذلك التٌار  ،إال إذا حذو ا حذوه َ
الدنٌوٌة  ،فٌمكن نجاتهم من الؽرق ". 1
لقد كان فً ربط "خٌر الدٌن " بٌن التقدم العمرانً وبٌن العدل والحرٌة بُعداً جدٌداً
بعٌداً عن منطق اقتصار أخذ المعارؾ على األمور المادٌة  ، 2وهو قد استعان لدعم
منطقه من خبلل االستناد إلى بعض األصول الشرعٌة فً تسوٌػ المشابهة
المشروعة كإحالته إلى حاشٌة "الدر المختار" "البن عابدٌن الحنفً" الذي ٌرى "أن
صورة المشابهة فً ما تع لق به صبلح العباد ال تضر " . 3وتبدو هذه اإلحالة
ضرورٌة  ،خصوصا ً إذا عرفنا أن مفكرٌن آخرٌن كالشٌخ "محمود قبادو" التونسً
"خٌر الدٌن " وهً عصبة
وهو ٌنتمً إلى نفس العصبة التً كان قد تزعمها
المدرسة الحربٌة وجامع الزٌتونة "  ،كانوا ال ٌرٌدون أن ٌتعدى األخذ عن الػ رب
مسؤلة العلوم العسكرٌة تحدٌداً وذلك من أجل التوازن معهم فً الحرب القابمة .
ومع اقتراب القرن التاسع عشر من نهاٌته  ،برزت شخصٌة نهضوٌة  ،وقؾ
عنده ا الكثٌرون وهً شخصٌة "جمال الدٌن األفؽانً "  .لقد كان "األفؽانً " رجبلً
شدٌد العزٌمة  ،نشٌطا ً متحفزاً ٌ ،طوؾ عالمه اإلسبلمً من أقصاه إلى أقصاه ،
دون االكتراث بعوابق القومٌات أو الدول أو المذاهب  .لقد كان ٌحمل هما ً ٌبلزم
جمٌع ما قام به وهو هم النهضة ببٌبته ومجتمعه  .إن أبرز ما ٌمكن التوقؾ عنده فً
فكر "جمال الدٌن" من الؽرب  ،هو تصوره لهذه المدنٌة على أن "لٌس لها من ممٌز
سوى التفنن باختراع المدافع المرٌعة والمدمرات والقذابؾ وباقً المخربات
القاتبلت لئلنسان " ، 4كما صور هذا الرقً بقوله  " :فالرقً والعلم والتمدن على
٘ - 1زٖ اٌىٍّخ أٚسد٘ب خ١ش اٌذ ٓ٠اٌزٔٛغ ٟف ٟوزبثٗ أل َٛاٌّغبٌه ...وّب سُددد ػٍِ ٝغبِؼٗ ِٓ ثؼغ أػ١بْ أٚسٚثب ِ ٛ٘ٚ ،ب ِضً
اٌٙبعظ األعبع ٟفِ ٟششٚػٗ .
 - 2أظش عذػبْ – ِظذس عبثك – ص . 123
 - 3خ١ش اٌذ ٓ٠اٌزٔٛغِ – ٟظذس عبثك – ص. 6
 - 4خبؽشاد اٌؾشة ٚاٌغالَ – ص ( 431عذػبْ – ِظذس عبثك ) .
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ذلك النحو وفً تلك النتٌجة إن هو إال  ...وؼاٌة التوحش " . 1وهو كان قد أكد فً
ؼٌر موضع على عدوانٌة الؽرب للشرق ولئلسبلم على وجه الخصوص وهو لذلك
َش َر َط أن ٌكون التكافإ فً القوى الذاتٌة والمكتسبة  ،هو الحافظ للعبلقات والروابط
السٌاسٌة "فإن فُقِدَ التكافإ لم تكن الرابطة إال وسٌلة القوى البتبلع الضعٌؾ". 2
والذي ٌبدو واضحا ً من خبلل تتبعنا لمواقؾ األفؽانً السٌاسٌة أن مواجهة الؽرب
 ،فلقد وقؾ موقفا ً متشدداً من
كانت بالنسبة إلٌه مٌزان العمل وبوصلة التوجه
السلطان القاجاري "ناصر الدٌن شاه " (1896-1848م) الذي جال سنة ()1890
على بعض المدن األوروبٌة لتوطٌد الحكم القاجاري  ،وذلك من خبلل توزٌع
االمتٌازات االقتصادٌة على دول أوروبا  .ولعل أشهر هذه االمتٌازات هً االتفاقٌة
التً أعطت الشركة البرٌطانٌة "ماجورتالبوت" والتً قضت بؤن تحتكر هذه الشركة
 %20من
 ،لمدة خمسٌن عاما ً محصول التبػ اإلٌرانً  ،الذي كان ٌمثل آنذاك
االقتصاد اإلٌرانً. 3
وقد بعث األفؽانً برسالة إلى المرجع األعلى للشٌعة فً وقته " ،المٌرزا محمد
حسن الشٌرازي " حثه فٌها على القٌام بمواجهة هذه التدابٌر محذراً من مؽبة أن
ٌعبث األجانب بحوزة اإلسبلم  " :وإنك أٌها الحجة إن لم تقم بناصر هذه األمة ولم
تجمع كلمتها ولم تنزعها بقوة الشرع من ٌد هذا األثٌم ألصبحت حوزة اإلسبلم تحت
سلطة األجانب ٌ ،حكمون فٌها بما ٌشاإون وٌفعلون ما ٌروٌدون  . 4...ومن الجدٌر
ذكره أن "األفؽانً" كان قد أصدر مجلتٌن  :األولى تحت عنوان "ضٌاء الخاف َقٌن "
وكانت تعنى بالشإون اإلٌرانٌة وقد أصدرها من لندن بعد نفٌه من إٌران ،والثانٌة :
تحت اسم "العروة الوثقى " أصدرها من بارٌس  ،ويُذكر أٌضا ً أن الحكومة التً
نادى بها األفؽانً هً نتاج انفتاحه على التراث السٌاسً األوروبً وعلى فكر
"روسو" بوجه خاص. 5
لقد أردنا من خبلل إدراجنا لهذه المبلحظات األخٌرة  ،أن نتلمس لدى األفؽانً شٌبا ً
من اإلشارة الدقٌقة إلى أنه ٌمكن الفصل بٌن الؽرب ككٌان سٌاسً عدوانً متوحش
لم تستطع جمٌع أقنعته أن تخفً وجهه الحقٌقً عن نظر "األفؽانً " الثاقب وعن
فكره المستنٌر وبٌن بعض من أسس لفكر هذا الؽرب السٌاسً حٌث ٌمكن أن نجد ما
 .وذلك بالضبط ما
نستعٌن به فً نهضتنا للوقوؾ بثبات أمام هذا الؽرب نفسه
نحاول رصده فً ثناٌا هذه الفقرة من أجل أن نخرج بؤدق تصور ممكن عن قراءتنا
للؽرب خبلل القرنٌن الماضٌٌن .

 - 1خبؽشاد اٌؾشة ٚاٌغالَ – ص ( 431عذػبْ – ِظذس عبثك )
 - 2عّبي اٌذ ٓ٠األفغبٔ ، ٟاٌؼشٚح اٌٛصمٚ ٝأ٘ذافٙب(األػّبي اٌىبٍِخ – ص )533
 - 3فؤاد إثشا٘ ، ُ١اٌفمٚ ٗ١اٌذٌٚخ  ،داس اٌىٕٛص األدث١خ .ص( . ) 210-209
 - 4فؤاد إثشا٘ ، ُ١اٌفمٚ ٗ١اٌذٌٚخ  ،داس اٌىٕٛص األدث١خ .ص( )210-209
 - 5لبسْ ثزٌه اٌّظذس اٌغبثك – ص. 257
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ومع الشٌخ "محمد عبده " وهو من تبلمذة "األفؽانً " الذي شاركه فً إصدار
"العروة الوثقى" ودعا معه إلى العودة إلى الذات ومحاربة "الجمود على الموجود"،
فقد بدا واضحا ً أن الشٌخ "عبده" ٌرى التقدم الؽربً حابزاً على عد ٍد من األصول
اإلنسانٌة الراقٌة وهً التً بررت هذا التقدم  ،معتبراً إٌاها "شعاع سطع علٌهم من
آداب اإلسبلم ومعارؾ المحققٌن من أهله ". 1
وهكذا بدا التصور اإلسبلمً للؽرب فً نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن
العشرٌن مستقراً على ورق ٍة ذات قابمتٌن  ،قابمة اإلٌجابٌات التً ال ضٌر وال حرج
من األخذ بها  ،وقابمة السلبٌات التً ٌجب التصدي لها  ،وهذا ما ٌمكن أن نجده
شدٌد الوضوح فً رسالة "الشٌخ محمد حسٌن النابٌنً" " ،تنبٌه األمة وتنزٌه الملة "
 ،التً فرغ من تصنٌفها عام (1907م) وذلك إبان السجال الفقهً المتصاعد بٌن
فرٌقً المشروطة والمستبدة .
لقد دافع "النابٌنً" فً رسالته عن الدٌموقراطٌة وأثنى فً ؼٌر مكان على الذٌن
كشفوا الصٌؽة المثلى للسلطة  ،إشارة إلى األوروبٌٌن ٌ .قول  " :وال ٌسعنا فً هذ ا
المقام إال االعتراؾ بجودة استنباط أول حكٌم التؾت إلى هذه المعانً وبنى السلطة
العادلة الوالٌتٌة وكونها مسإولة وشوروٌة ومشروطة على أساس األصلٌن األولٌن
 :الحرٌة والمساواة  ...أما الٌوم وقد حصلنا بعد التً واللتٌا على شًء من التنبه
والشعور  ،وكنا نؤخذ مقتضٌات دٌننا من األجانب مع تمام الخجل قابلٌن هذه
بضاعت ردت إلٌنا. 2
نا
أصول راقٌ ٍة كالحرٌة والمساواة ،
إذاً فإن "النابٌنً" ٌتحد مع "محمد عبدو" فً نسبة
ٍ
َّس بها الؽرب فً فكره وفً منظوماته  ،وهذه األصول هً التً مكنته من السمو
تلب َ
واالرتفاع  ،كما أنه ٌتحد معه  ،وهنا بعبارة أوضح ،أن هذه األصول الراقٌة لٌست
سوى أصول إسبلمٌة  ،وأننا بؤخذنا إٌاها عن الؽرب تكون بضاعتنا قد ُر ّدت إلٌنا .
بشكل مفصل فً نفس العام أي سنة (1907م) من قِبل
لقد نوقش هذا الموضوع
ٍ
"الشٌخ محمد رشٌد رضا " وهو من تبلمذة "الشٌخ محمد عبده " فً مقال ٍة حملت
عنوان "منافع األوروبٌٌن ومضارّ هم "  ،فهو ٌتحدث مثبلً عن أثر تؤلٌؾ الجمعٌات
صلُحت العقابد واألخبلق
فٌقول " :هً السبب األول والعلة األولى لكل ارتقا ٍء  ،بها َ
فً أوروبا  ،وبها صلحت الحكومات  ،وبها ارتقت علومها وفنونها  ،وبها ّ
عزت
ُ
وعظمت قوتها  ...وبها سادت على المشرقٌن والمؽربٌن. 3
لقد بات جلٌا ً إذن أن النظرة ذات القابمتٌن كانت قد رسخت وأُحكمت وأضحت هً
الؽالبة على الفكر النهضوي – ذي الدوافع المخلصة – وهذا الفكر كان واضحا ً
ِ - 1ؾّذ ػجذ ٚسعبٌخ اٌزٛؽ١ذ – ص  ( . 155عذػبْ ِظذس عبثك ) .
 - 2فؤاد إثشاِ٘ – ُ١ظذس عبثك – ص . 244
ِ - 3ؾّذ سش١ذ سػب – ِٕبفغ األٚسٚثِٚ ٓ١١ؼبسُ٘ – (إٌّبس  )َ1907 ، 50 /ص  ( – 342عذػبْ – ِظذس عبثك ) .
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وقاطعا ً فً عدابه لقابمة سلبٌات هذا الؽرب وهو ٌحض للثبات فً هذه المواجهة
على ضرورة األخذ من قابمة إٌجابٌات هذا الؽرب بوصفها قٌم راقٌة إ نسانٌة أو
ت من قبٌل "صبلح العقابد واألخبلق " و "شعاعات من
حتى إسبلمٌة  ،فإن عبارا ٍ
آداب اإلسبلم " تجعل ما ُذكر فً ؼاٌة الوضوح  .ولقد برز فً تلك اآلونة جه ٌد
فكريٌ متحمسٌ العتبار أن كل ما نراه من التمدن المعاصر ٌ ،نتمً إلى اإلسبلم ،
ونتمثل ذلك من خبلل كتابٌن  ،ا ألول بعنوان "المدنٌة واإلسبلم " "لمحمد فرٌد
وجدي" وكان قد أصدره سنة (1898م) وكان قد أكد فٌه أن " :كل ما نقرأه من
قواعد المدنٌة العصرٌة  ،لٌس بالنسبة لقواعد الدٌانة اإلسبلمٌة إال كشعاع من شمس
أو قطرة من بحر " 1أما الكتاب الثانً فهو الذي وضعه "الشٌخ مصطفى الؽبلٌٌنً "
سنة (1908م) وهو تحت عنوان "اإلسبلم روح المدنٌة " وقد جاء رداً على ما
وضعه معتمد الدولة البرٌطانٌة فً مصر "اللورد كرومر " الذي دع ا -بحسب
عرض الؽبلٌٌنً – إلى أن ٌنبذ المسلمون دٌنهم حتى ٌمكنهم الترقً فً سلم
الحضارة والتمدن  .وقد ضمن "الؽبلٌٌنً " كتابه رأٌه القاطع فً أن أوروبا تدٌن
برُقٌها وتمدنها لما اكتسبته من تآلٌؾ علماء اإلسبلم ٌ . 2قول "الؽبلٌٌنً"  ...فما من
تمدن ٌشا َهد إال وترى لهما آثاراً فً األصول الدٌنٌة وٌجهلها من
تقدم ٌرى وال من
ٍ
ٍ
ٌجهلها". 3
بعد هذا الوقت وتحدٌداً بعد الحرب العالمٌة األولى التً سقطت فٌها الدولة العثمانٌة
بشكل مباشر  .كان الفكر
ووجد المسلمون أنفسهم تحت االحتبلل الؽربً العسكري
ٍ
والروح هما اللذٌن قد مُنٌا ً أوالً بضربة عنٌفة أدت إلى ظهور نزعة تؽرٌبٌة كاملة
تمثل لدى الفبة المؽرضة  ،الم ٌَبلن الطبٌعً واالرتماء بٌن ٌدي القوي والخضوع
التام له من أجل الفوز بالنجاة والدعة  .كما مثلت بالنسبة لفبة أخرى ضربا ً من
التخبط والهذٌان  ،بعد حالة عدم التوازن و السقوط تحت ضربة الؽازي وخٌبة
األمل فً ما كان ٌنبؽً أن ٌمثل حماٌة ومنعة وقوة  .لقد علت فً هذه الفترة
ٌ
أصوات تحدثت جهاراً عن ضرورة نبذ الدٌن  ، 4وأن نصبح أوروبٌٌن فً كل شًء
5
ت وسٌبات .
قابلٌن ما فً ذلك من حسنا ٍ
لقد برز فً العالم العربً جملة من األسماء تحدثت بهذا اللسان فً تلك الحقبة من
الوقت من أمثال "سبلمة موسى" و "أحمد لطفً السٌد " و "طه حسٌن " و "محمود
عزمً"  .كما برزت فً إٌران عدة أسماء هً األ خرى ُت َن ِّظر لضرورة تقلٌد الؽرب
 .فقد أصدر "مٌرزا مالكوم خان " جرٌدة "قانون " حٌث كان ٌعتبر أن تقدم
األوروبٌٌن ٌكمن فً كلمة "قانون "  ،وكان ٌستهدؾ التوسل بالقوانٌن الؽربٌة فً
ِ - 1ؾّذ فش٠ذ ٚعذ – ٞاٌّذٔ١خ ٚاإلعالَ – ِطجؼخ ٕ٘ذ٠خ ثبٌّٛعى – ٟص ( . 5عذػبْ – ِظذس عبثك )
 - 2ف ّٟٙعذػبْ ِ -ظذس عبثك – ص . 406
ِ - 3ظطف ٝاٌغال – ٟٕ١٠اٌذٚ ٓ٠اٌّذٔ١خ (ِمبٌخ ِٓ ِغٍخ إٌجشاط  )-اٌّغٍذ اٌضبٔ – ٟاٌغضء اٌغبدط ص. 203
ٌ - 4مذ أزمذ "ِؾّٛد ػضِ " ٟاٌذعزٛس اٌّظشٚ ٞأؽٍك اعُ "اٌجٕذ اٌّشؤ "َٚعٌ ٝاٌجٕذ اٌزٕ٠ ٞض ػٍ ٝأْ د ٓ٠اٌذٌٚخ ٘ ٛاإلعالَ.
(عذػبْ – ِظذس عبثك) .
 - 5ػجش ػٓ رٌه " ؽٗ ؽغ " ٓ١ف ٟاٌّشؽٍخ اٌزغش٠ج١خ اٌخبٌظخ ِٓ ؽ١برٗ ٚرٌه ف ٟوزبثٗ"ِغزمجً اٌضمبفخ فِ ٟظش " اٌزٔ ٞششٖ ػبَ
( ( . ) 1938عذػبْ – ِظذس عبثك ) .
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ً
صراحة أن تقلٌد الؽرب
تطور حضاري فً إٌران  ،وكان ٌعلن
سبٌل إحداث
ٍ
1
ضرورة حضارٌة  .وقد تبع "مالكوم خان " عد ٌد من المثقفٌن المتؤثرٌن بالفكر
الؽربً  ،مثل "تقً زادة" وهو أحد تبلمذته  ،أحد محرري جرٌدة "قانون" وقد كتب
فً عددها األول  " :ال بد من تؤٌٌ ٍد تام لرواج الحضارة الؽربٌة ببل قٌ ٍد أو شرط
والتسلٌم المطلق ألوروبا وأخذ اآلداب والعادات . 2"....
بعد ذلك  ،جاءت حقبة الحركات اإلسبلمٌة الكثٌرة والمتنوعة التً ُ
ش ِّكلت على
المدى الواسع اإلسبلمً وقد حملت فً طٌات أفكارها تنوعا ً كبٌراً فً ما ٌتعلق
برإٌة الؽرب ومواجهته .
ً
مواصلة واستمراراً للرإٌة
ولعلنا حالٌا ً نجد فً آراء السٌد محمد خاتمً وتطلعاته
ذات القابمتٌن التً تم الحدٌث عنها آن فا ً  ،فهو ٌضع عنوانا ً لهذا الخط من خبلل
توكٌده على الدعوة إلى العودة إلى الذات وإحٌاء الهوٌة التارٌخٌة لؤلمة والتعامل
اإلٌجابً مع معطٌات التمدن البشري. 3
وإلثبات النظرة ذات القابمتٌن فهو ٌقول  " :الحضارة الحدٌثة هً الحدث المهم فً
العصر الحدٌث من التارٌخ البشري الذي رافقته إنجازات مدهشة لجمٌع بنً اإلنسان
4
نص أكثر تفصٌبلً ٌقول ٌ" :نبؽً أال نؽفل
بٌد أن مساوبها لٌست قلٌلة أٌضا ً  .وفً ٍ
ونحن نتطلع إلى الحضارة الحدٌثة فً مرآة العلم الحدٌث والتكنولوجٌا وآرابها فً
الحرٌة وتشكٌبلته ا وحق سٌادة الشعب وإٌكال السلطة السٌاسٌة إلى إرادة الشعب
وإشرافه ونظابر ذلك التً ُتعد من إنجازات تارٌخ اإلنسانٌة الذي ٌستحق التقدٌر ،
ٌنبؽً أالّ نؽفل الوجه اآلخر لهذه الحضارة أي االستعمار واالضطهاد والقمع
الدموي الذي مورس وٌُمارس بحق ؼٌر الؽربٌٌن". 5
لقد بدا واضحا ً فً هذه المقتطفات أن هذه األفكار لٌست سوى استمرار لخطٍ أو قل
لخطوطٍ بدأت منذ مطالع القرن التاسع عشر  ،وال تزال تتفاعل وتنشعب حسب
األحوال والظروؾ والتبدالت .
ؼٌر أن الذي ٌمٌز هذه األفكار هو الموقع الذي ٌشؽله حاملها فً دول ٍة لم ٌفارق
ً
رتابة تقلٌدٌة فحسب  ،بل وأٌضا ً لم يجد فً مناقشة الفكر السٌاسً
التنظٌر لها
الحدٌث والقٌم الؽربٌة طرٌقا ً حصرٌا ً ال بد من سلوكه ألجل اإلعداد لخط ٍة نظرٌة
للنهضة والحكم واإلدارة  .وقد أورد فإاد إبراهٌم تعلٌقه على هذه النقطة بالذات
بقوله بؤن السٌد الخمٌنً لم ٌُقم مشروعه السٌاسً من خبلل سٌاسة حدٌثة لكونه لم

 - 1فؤاد إثشاِ٘ – ُ١ظذس عبثك – ص. 266
 - 2اٌّظذس ٔفغٗ – ص266
 : 5ٚ – 4ٚ - 3ع١ذ ِؾّذ خبرِّ – ٟطبٌؼبد ف ٟاٌذٚ ٓ٠اإلعالَ ٚاٌؼظش  ،داس اٌغذ٠ذ  ،ؽ ، 2ص. 60
 - 4اٌّظذس ٔفغٗ – ص 64
 - 5اٌّظذس ٔفغٗ ص 70
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ٌقتؾ أثر معاصرٌه فً التوفٌق بٌن مفاهٌم إسبلمٌة محددة فً الحكم واإلدارة
والمفاهٌم السٌاسٌة الؽربٌة كما هً سٌرة المنظرٌن والحزبٌٌن اإلسبلمٌٌن. 1
وفً الحقٌقة إن ما مٌز اإلمام الخمٌنً  ،نق طتان أساسٌتان فً موضوع النموذج
الؽربً  ،فهو أوالً  ،أخذ بالنظم التمثٌلٌة واالنتخابٌة التً سبق أن مارسها الؽرب
ً
سمة من سماته  ،من دون إدراجها  -أي النظم  -ضمن العناوٌن األصٌلة
حتى باتت
ألطروحته التً ال بد له من تسوٌؽها فقهٌا ً وتبرٌرها شرعٌا ً وتسوٌقها واقعٌا ً  ،وهذا
ما ٌعنً أن هذه النظم لٌست سوى آلٌات منزوعة العنوان السٌاسً والحضاري
تستطٌع أي أطروح ٍة أن تستخدمها كوسابل فحسب  ،تماما ً كما تستخدم األدوات
ً
عرضة لبلستبدال
التقنٌة كعربات النقل أو مكبرات الصوت  ،فهً ٌمكن أن تكون
والتؽٌٌر فً أي لحظة  ،لذلك فهً لٌست سوى أمورً ثانوٌة تخص الشق التط بٌقً
لألطروحة عنده  ،وال ٌمكن أن ترقى بؤي حال إلى مصاؾ القضاٌا الجوهرٌة
واألساسٌة .
والنقطة األخرى وهً األكثر أهمٌة  ،تكمن فً نظرة اإلمام الخمٌنً للنموذج
الؽربً برمته  ،حٌث أن الطرٌقة التً تعامل من خبللها مع موضوع اعتماد ما كان
الؽرب قد أخذ به  ،لم ٌدفع به إلى االعتقاد بالرإٌة ذات القابمتٌن كما نحسب  .إن
المتتبع آلراء اإلمام الخمٌنً حول النموذج الؽربً – و األمٌركً بصورة خاصة –
محل فً بناء األفكار
ٌجد لدى اإلمام تصوراً قاطعا ً أن لٌس للقٌم اإلنسانٌة أي
ٍ
والمنظومات الؽربٌة  .حٌث أننا لن نجد تحت أقنعة الخداع ؼٌر منط ق المصالح
والحسابات األكثر أنانٌة  .لقد أشار فً ؼٌر موضع إلى أن هذا – أي المصلحة
والحساب – هو لباب الؽرب  ،أما ما بقً من مظاهر العدل والمساواة فهً لٌست
سوى القشور ذات األلوان الخادعة  .لكنه رؼم كل ذلك  ،لم ٌُرد أن ٌستبدل الورقة
طرح عدوانً ؼٌر متعقل  ،إنه ٌرٌد
ذات العامودٌن بورق ٍة سوداء لٌس فٌها سوى
ٍ
2
اجتثاث كافة التبعٌات السٌاسٌة والفكرٌة واالقتصادٌة والثقافٌة ألمرٌكا  ...ثم بعد
ذلك ٌمكن أن تكون هناك عبلقات عادٌة مع أمٌركا كؽٌرها من البلدان .
 " :الكلمات هً الكلمات ولكن
ولقد تحدث عن خدٌعة الحضارة الؽربٌة بقوله
المعنى مختلؾ  ،إنها تحمل معنىً آخر " . 3وقد وصل به اإلٌمان بهذه السمة لدى
الؽرب إلى حد القول  " :إننا ال نقبل أمرٌكا حتى بقولها "ال إله إال هللا " فإنها خدعة
لنا ". 4
ولعل فً إجابة اإلمام الخامنبً على تساإل "لماذا ٌنبؽً علٌنا الهروب من الثقافة
الؽربٌة واألوروبٌة واألمرٌكٌة  ،ولماذا ٌجب إؼبلق أذهاننا دونها ؟ " ما يقدم شرحا ً
 - 1فؤاد إثشاِ٘ – ُ١ظذس عبثك – ص . 288
 : - 4ٚ 3ٚ - 2أِ١شوب ف ٟفىش اإلِبَ اٌخُ ، ٟٕ٠داس اٌٛال٠خ ٌٍضمبفخ ٚاإلػالَ  ،ؽ ، 1ص . 178
 - 3اٌّظذس ٔفغٗ – ص18
 - 4اٌّظذس ٔفغٗ – ص353
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وافٌا ً لهذا الخط  ،فهو ٌقول  " :إن الثقافة الؽربٌة هً مشروع إلفساد اإلنسان ،
وإنها ثقافة العداء والبؽض للقٌم واإلشراقات والفضابل اإلنسانٌة  ،ولٌست سوى
وسٌلة بٌد أرباب القوة والثرو ة وأباطرة السلطة الذٌن هم بصدد تجرٌد البشرٌة من
شتى الفضابل اإلنسانٌة  .إن ما ٌسمى بالدٌموقراطٌة فً قاموس العالم وٌفتخر به
(الؽرب) ال وجود له مطلقا ً فً أمرٌكا وإنكلترا وحتى فً فرنسا التً تعتبر نفسها
مهداً للدٌموقراطٌة  ،إال أن الؽربٌٌن دأبوا على تؽلٌؾ أقبح الظواهر وعرضها فً
حسن كشؤن أمرٌكا التً هً نموذج واضح لذلك".1
إطار
ٍ
ٍ
هذه هً جملة الرإى التً أردنا استعراضها بإٌجاز فً هذه الفقرة  ،وهً تضع
أمامنا صٌؽة أكثر تفصٌبلً من صٌؽة الخطوط الثبلثة  ،وهو ما سوؾ ٌعٌننا فً
صوغ بعض اإلستنتاجات فً فقرة الحقة .
 – 3تكون الغرب السياسي والفكري :
لٌس الهدؾ من هذه الفقرة وضع رسمٌن بٌانٌٌن ٌتؤلؾ األول من جملة المحطات
التً مر بها التكوّ ن السٌاسً الؽربً  ،وٌتؤلؾ الثانً من جمل ة المحطات الفكرٌة
(الفكر السٌاسً واالجتماعً) التً تعبر عن نمو الفكر الؽربً  ،إذ أن هذٌن الخطٌن
البٌانًٌن قد رُسما بعناٌ ٍة فً المإلفات التارٌخٌة والفكرٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة
المتخصصة  .لكن الذي ال ٌبدو واضحا ً رؼم وضوح هذٌن الخطٌن  ،هو المشهد
الذي ٌمكن فٌه إبراز هذٌن الخطٌن م عا ً وقراءتهما على إحداثٌة واحدة  .إنه مشهد
نقاش وا ختبلؾٍ حا ٍد  .من السهل علٌنا مثبلً
شدٌد اللبس ٌمثل كل جز ٍء منه موضع
ٍ
التعرؾ على حدث التوسع واالستٌبلء واالستعمار واستٌراد الثروات الهابلة  ،وهو
الحدث الذي ٌستند إلى امتبلك القوة الكبٌرة  ،كما ٌسهل علٌنا أٌضا ً التعرؾ على
األفكار التً طرأت على الذهنٌة الؽربٌة ودعت إلى مناهضة االستبداد واستبد ال
ظم شعبٌة تمثٌلٌة  .لكن الذي ٌبدو صعبا ً وشاقا ً هو تمٌٌز السبب من
أنظمة الحكم  ،ب ُن ٍ
النتٌجة بٌن حدثٌن أحدهما فكري وآخر سٌاسً  .إذ ٌصح من الناحٌة النظرٌة أن
ٌكون اعتماد ال ُنظم التمثٌلٌة الشعبٌة وإلؽاء النظم االستبدادٌة القمعٌة  ،باعثا ً لحال ٍة
من االستقرار االجتماعً وهو الذي سٌإدي بدوره إلى نمو مصادر الطاقة والقوة
دوراً
من خبلل مشاركة جمٌع طاقات المجتمع  ،هذه القوة التً ٌمكن أن تإدي
حاسما ً فً سٌاسة توسعٌة واستٌبلبٌة  .كما ٌصح بالمقابل أن تإدي الثروات المتدفقة
على مجتمع معٌن إلى نشوء طبقة اجتماعٌة جدٌدة  ،هً طبقة األثرٌاء التً سٌوفر
لها المال أسبابا ً تحفزها على مناهضة سٌاسات القمع واالستبداد التً كانت تمارس
علٌها وهً مستسلمة لها من جراء فقد الوسٌلة التً تمكنها من القٌام والمواجهة  .أما
اآلن ومع امتبلك وسابل القوة فهً تجد ما ٌشد عضدها  ،فً وقف ٍة تعٌد من خبللها
النظر فً صبلحٌات الملك وحاشٌته أو فً سلطة الكنٌسة ورجال الدٌن وتعمل على
بنظم تفتح أمامها الطرٌق لبلوغ ؼاٌة بعٌدة فً مسؤلة رفع االستبداد وإلؽاء
استبدالها
ٍ
الفوارق  .إذاً  ،الفكرة السٌاسٌة المتقدمة عن النظم الشعبٌة والتمثٌلٌة ٌ ،مكن
 - 1أِش٠ىب ف ٟفىش اإلِبَ اٌخبِٕئ ، ٟداس اٌٛال٠خ ٌٍضمبفخ ٚاإلػالَ  ،ؽ 1ص . 26 – 25
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اعتبارها سببا ً لتكون قوة المجتمع من نتابجها وٌمكن أٌضا ً أن تكون القوة سببا ً أ ّدى
إلى التوسع وتملّك الثروات الهابلة مما دفع بالذكاء المصلحً إلى اكتشاؾ التدابٌر
السٌاسٌة األمثل للمحافظة على هذه الوضعٌة  ،وعلٌه تكون النتٌجة هً تبنً فكرة
سٌاسٌة متقدمة عن الحكم الشعبً التمثٌلً .
كل منهما بتحدٌد اآلخر  ،ونرٌد فً هذه الفقرة أن
السبب والنتٌجة هنا ٌرتبط تحدٌد ٍ
نعٌد توصٌؾ األسباب والنتابج فً قراءة موجزة ألبرز معالم التكون الؽربً  ،وهً
مهمة تحتاج إلى دراسة مفصلة نظراً لتداخل المإثرات السٌاسٌة  ،باالجتماعٌة ،
باالقتصادٌة  ،باإلنسانٌة  ،بالتارٌخٌة  ،بالنفسٌة وما إلى ذلك .
بعد إخفاق أوروبا فً البقاء فً الشرق اإلسبلمً الذي حاولت االستٌبلء علٌه من
ت
خبلل الحروب الصلٌبٌة  ,بدأت تتخذ مساراً ٌلم شتات اإلقطاعٌات فً وحدا ٍ
مركزٌة أكثر اتساعا ً  .هذا ما فتح فً القارة حروبا ً هابلة ضربت نٌرانها فً كل
المصلحً إلى سلسل ٍة من
اتجا ه وتداخل فٌها الشعار القومً بالشعار الدٌنً
الشعارات التً زحفت تحت لوابها الجٌوش والعساكر الكثٌرة والواسعة .
وبرزت هذه الصراعات أكثر ما ٌكون فً أسبانٌا والبرتؽال من القرن العاشر إلى
القرن الثالث عشر  ,وفً إٌطالٌا من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر ،
وفً برٌطانٌا من القرن الثانً عشر إلى القرن الرابع عشر وكذلك فً فرنسا  ،من
القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر  ،وبقٌت تتجاذبها الصراعات الداخلٌة إلى أن
انفجرت األزمة الكبرى فً القرن الرابع عشر فً مختلؾ مناطق ؼرب القارة .
وشهدت ساحات ألم انٌا وأسبانٌا وبرٌطانٌا  ،وإٌطالٌا وفرنسا وسوٌسرا سلسلة
ب ومعارك  ،اختلطت فٌها الصراعات االجتماعٌة بالصراعات السٌاسٌة ،
حرو ٍ
وتداخلت حروب السٌطرة على السوق الداخلٌة بحروب السٌطرة على أسواق
اإلقطاعٌات والدوٌبلت المجاورة .
كما نشبت فً القرن الرابع عشر الحرب اإلنكلٌزٌة السكوتبلندٌة واستمرت إلى
نهاٌته  ،واندلعت حرب المبة عام بٌن برٌطانٌا وفرنسا عندما حاولت األولى احتبلل
الثانٌة عام 1337م. 1
إذاً  ،كان هذا هو الحال السابد فً أوروبا حتى ذلك الوقت  .وفً القرن الخامس
عشر برزت وحدة أسبانٌة مركزٌة قوٌة من خبلل اتحا د مملكتً قشتالة واألرؼون
التٌن أسقطتا معا ً آخر ممالك المسلمٌن فً ؼرناطة وكان من الطبٌعً أن ٌحتدم
الصراع بٌن القوى الكبرى للسٌطرة على الممالك واإلمارات المجاورة والممتلكات
أو األراضً المحتلة فٌما بعد  .فقد نشب فً أواخر القرن الخامس عشر نزاعا ً بٌن
رنسا على مملكة نابولً أدى إلى حربٌن سنة  1496و 1503م  ،أدت إلى
أسبانٌا وؾ
١ٌٚ - 1ذ ٔٙ٠ٛغ  ،ػظش اٌغٍجخ (اوزشبف أِ١شوب ٚاٌّشوض٠خ األٚسٚث١خ) ِ ،شوض اٌذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌجؾٛس ٚاٌزٛص١ك  ،ؽ، 1
ص. 49
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استٌبلء أسبانٌا على مملكة نابولً  ، 1وقد أضحت أسبانٌا فً عهد "شارلكان"
(1556-1516م) من أعظم ا لممالك فً أوروبا بعد أن ضم شارل كان لحكمه الببلد
الواطبة  :هولندا – اللوكسمبورغ ....... -الخ كما ضمت إلٌه جزر البلٌار وسردٌنٌا
ونابولً وصقلٌة  ،واألهم من كل هذا أن حكمه كان ٌشمل ألمانٌا أٌضا ً. 2
ومن الجدٌر ذكره أن االكتشاؾ الذي ّ
هز العالم وقلب الصورة رأسا ً على عقب هو
اكتشاؾ القارة األمرٌكٌة  ،قد وقع برعاٌة وتموٌل أسبانٌا للقبطان البحري
ً
"كرٌستوفر كولومبوس "  ،فقد حدث ذلك سنة 1492م وكان ذلك مقدمة لتسٌٌر
ت منظمة تهدؾ إلى اجتٌاح واحتبلل وتملّك هذه األراضً الجدٌدة الشاسعة،
حمبل ٍ
المملوءة بالثروات والكنوز التً كانت تح ِّدث عنها أخبار البعثات العجٌبة  ،وقد أقدم
األسبان على اجتٌاح أكثر أماكن أمٌركا الجنوبٌة وبعض منا طق الشمال  ،قبل انتهاء
القرن الخامس عشر وبداٌة القرن السادس عشر  .وكان قد شهد مطلع القرن دوران
األساطٌل البر تؽالٌة حول القارة اإلفرٌقٌة من جهة الؽرب والوصول إلى "رأس
الرجاء الصالح" .
بذلك فقد شهد القرن السادس عشر بالذات  ،تدفقا ً للثروات على المجتمع األور وبً
(كتدفق الفضة من البٌرو على سبٌل المثال ) وهذا المال لم ٌؤخذ طرٌقة إلى الجٌوب
فحسب بل أضحى عامبلً مإثراً جداً فً النفوذ والسٌاسة وترتب على ذلك ظهور
تاجر أو مصرفً كبٌر  ،بز
طبق ٍة وسطى ذات نفوذ وقوى ومصالح مادٌة  ،فكم من
ٍ
بنفوذه كبار النببلء اإلقطاعٌٌن  ،بسٌطرته على الما ل حر التداول وأضحت الدول
تعتمد على البنوك فً مشروعاتها الكبٌرة  ،وعلى العموم فقد نمت التجارة فً كل
األقطار الؽربٌة. 3
ؼٌر أن تدفق الثروات وتحول أسبانٌا إلى قطب أوروبً مركزي كان سببا ً لتفجر
الصراعات فً كل اتجاه وألسباب مختلفة  ،وأكثر ما قد ي عنً دراستنا هذه  ،هً
حروب التنافس والسٌطرة ،أما الحروب التً حملت الطابع الدٌنً  ،فهً  ،وإن كان
الدٌن عامبلً من عوامل تؤجٌجها  ،ؼٌر أنها لم تكن قط  ،بعٌد ًة عن النوازع
واألسباب المادٌة المصلحٌة  ،وقد عادت َكرَّ ة الحروب بٌن أسبانٌا وفرنسا  ،التً
باتت تخاؾ من تمدد النفوذ األسبانً األلمانً فنشبت معركة أولى  ،سنة (1521م)
ثم معركة ثانٌة سنة (1527م)  ،وثالثة عام (1557م). 4
م ً
بكنوز كثٌرة من
حملة
ومن جهة أخرى فقد فتحت القوافل األسبانٌة العابدة
ٍ
األراضً الجدٌدة  ،شهٌة القراصنة اإلنكلٌز  ،الذٌن كانوا ٌعتدون على المرا كب
األسبانٌة وٌخربونها وٌنهبونها. 5
 - 1فؤاد أفشاَ اٌجغزبٔ ، ٟدائشح اٌّؼبسف  ، 11َ ،ص. 249
ٔ - 2فظ اٌّظذس  ،ص. 252
 ، 3ص. 17-16
٘ - 3شثشد ف١شش  ،أطٛي اٌزبس٠خ األٚسٚث ٟاٌؾذ٠ش  ،داس اٌّؼبسف ثّظش  ،ؽ
 - 4فؤاد أفشاَ اٌجغزبٔ ، ٟص. 256-253
 - 5اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 257
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ولعل فً شخصٌة "درٌك" الذي لقب سٌد لصوص العالم المجهول  ،ما دفع أسبانٌا
إلى الدخول فً الحرب مع برٌطانٌا ،وكان "درٌك " قد نال مرتبة عند ملكته التً
قبضت نصٌبها من الؽنابم حٌث كانت تنزل بنفسها إلى المٌناء لكً تنصب المكتشؾ
العظٌم فارسا ً ونقٌبا ً لمهنة القراصنة  . 1لقد كانت المعركة الحاسمة بٌن الفرٌقٌن سنة
(1588م) والتً انتهت بهزٌمة أسبانٌا وانتصار برٌطانٌا  ، 2التً ستبدأ باعتبلء
عرش التفوق األوروبً اعتباراً من بداٌة القرن السابع عشر  . 3كما أن من الجدٌر
ذكره أن ثور ًة انفصالٌة ضد أسبانٌا قد ظهرت فً الببلد الواطبة (هولندا ) معتمدة
على دعم فرنسا وبرٌطانٌا ظلت تحارب حتى انفصلت عن أسبانٌا.
وقد كانت هذه المنطقة قد شهدت نمواً مضطرداً وتؤسست فٌها شركات بحرٌة
4
وتجارٌة أوروبٌة أخذت تقوم برحبلت مستقلة ومباشرة من أوروبا إلى جنوب آسٌا
.
وقد شهد هذا القرن أٌضا ً اندالع شرارة البروتستانتٌة ذات الصلة األكٌدة بالتبدالت
االقتصادٌة التً أنتجت طبقات اجتماعٌة جدٌدة راحت تضٌق ذرعا ً باحتكارات
الكنٌسة الدٌنٌة والمالٌة  .فقد قاد "لوثر" أول حركة تمرّ ٍد وأقدم على ترجمة الكتاب
المقدس إلى اللؽة األلمانٌة لوضعه فً متناول الشعب بعد أن كانت معرفته مقتصرة
على رجال الكنٌسة والنخب المثقفة والمتعلمة  ، 5وهذا اقتراب ملحوظ من قبل
الشعب نحو السلطة الدٌنٌة .
ً
سلسلة من الثورات والحركات أظهرت بوضوح نفوذ
شهد القرن السابع عشر
التكتبلت المالٌة الجدٌدة التً باتت تضٌق ذرعا ً برقابة الكنٌسة واألمراء الكبلسٌكٌة
وقد تبدل مشهد التنافس والصراع األوروبً فً هذا القرن بعد أن قوٌت شوكة
"لوٌس الرابع عشر" ملك فرنسا ،وبات ٌطمع فً التوسع واالستٌبلء  ،فوقفت هولندا
وأسوج وإنكلترا إلى جانب أسبانٌا فً مواجهة هذا الخطر الجدٌد  ،وكان هذا إٌذانا ً
بسلسلة جدٌدة من المعارك فً المدى األوروبً  ، 6بٌنما كان التنافس آخذاً بالتصاعد
بالتصاعد للسٌطرة على خطوط التجارة والمستعمرات  ،فمنذ مطالع القرن السابع
ئا ً وأدى فً نهاٌة المطاؾ إلى تبوّ ئ برٌطانٌا
عشر وحتى نهاٌته  ،كان التنافس قا م
قٌادة أوروبا فً بسط سٌطرتها على التجارة العالمٌة وخطوط المواصبلت البحرٌة
7
والموانا والمضابق الدولٌة ومصادر الثروات الخام فً أمٌركا الشمالٌة وأسترالٌا
.

٘ - 1شثشد ف١شش ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 225
 - 2فؤاد أفشاَ اٌجغزبِٔ ، ٟظذس عبثك  ،ص. 257
١ٌٚ - 3ذ ٔٙ٠ٛغ ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 40
 - 4اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 40
 -5اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 56
 - 6فؤاد أفشاَ اٌجغزبِٔ ، ٟظذس عبثك . 259،
١ٌٚ - 7ذ ٔٙ٠ٛغ ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 40
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أما القرن الثامن عشر  ،فلقد شهد باإلضافة إلى استمرار الصراعات الكبلسٌكٌة بٌن
مهم فً الخارطة
دول أوروبٌة أخرى ثورات أدت إلى
فرنسا وبرٌطانٌا وبٌن ٍ
ٍ
تؽٌٌر ٍ
السٌاسٌة ألوروبا  ،فبعد ثورة إنكلترا (البٌضاء) فً الثلث األخٌر من القرن السابع
عشر وكان لها أث ٌر فً التسامح الدٌنً وحرٌة الصحافة وإقامة الحكم النٌابً  1مما
جعلها محط أنظار محٌطها بما ٌشتمل علٌه من ساس ٍة ومثقفٌن وعمال وؼٌر ذلك ،
لقد كان فً برٌطانً ا مشهد الثراء والرخاء والدعة مقرونا ً بإعطاء جمل ٍة من
الحرٌات للشعب وتحدٌد لصبلحٌات الملكٌة وكل ذلك مقرون أٌضا ً بسٌطرة واسعة
النطاق على أراضً المستعمر ات الشاسعة وطرق التجارة الدولٌة  .ففً الوقت الذي
"كفولتٌر" الذي زار
بدأت تحمل أفكار اإلنكلٌز إلى فرنسا  ،جملة من المفكرٌن
برٌطانٌا سنة (1726م) و "مونتسكٌو" الذي زارها سنة (1729م) وؼٌرهم  ،كانت
قطاعات األثرٌاء الجدد تمثل المتنفس األبرز للضؽط االجتماعً ما بٌن ثروات
المستعمرات الجدٌدة وبٌن أسلوب تقلٌدي للحكم من قبل الملك والكنٌسة لم ٌعد مجدٌا ً
أبداً و ُم َتحمبلً فً ظ ل هذه التؽٌرات الجدٌدة  ،هذا كله فً الوقت الذي لم ٌكن التراث
السٌاسً الفرنسً  ،قد اعتاد على لؽ ٍة دستورٌة فً الحكم واإلدارة  .لقد كان تفوق
بنظم جدٌدة
النموذج البرٌطانً كافٌا ً إلقناع هإالء باحتذابه واستبدال النظام التقلٌدي
ٍ
أكثر إشراكا ً للشعب فً مسؤلة الحكم  ،وأكثر تقلٌداً لصبلحٌات السلطة فكان أن أدى
ذلك إلى اندالع الثورة الفرنسٌة التً أعادت ترتٌب البٌت الفرنسً بطرٌقة مختلفة
عن السابق .
كما شهد هذا القرن بداٌة ثور ٍة صناعٌة كانت الحدث األبرز فً تطور أوروبا بعد
اكتشاؾ أمٌركا  ،هذه الثورة التً قامت بعد اختراع "جٌمس واط " لآللة البخارٌة
عام (1765م) أدت إلى قفزة خرافٌة ألوروبا  ،وعلى رأسها برٌطانٌا  ،فً مٌادٌن
الثروة والسٌطرة بعد أن دخلت اآللة فً تجدٌد الحٌاة فً مختلؾ االتجاهات  :فً
المبلحة والصناعة والزراعة وما إلى ذلك .
وفً هذا القرن أٌضا ً اندلعت الثورة األمٌركٌة بوجه االحتبلل اإلنكلٌزي  ،مما أدى
وصل إلى احتكار
إلى استقبلل الوالٌات المتحدة وبدء تكوّ ن نظام سٌاسً جدٌد
ت الحق .
السلطة على العالم فً وق ٍ
كما تركزت فً هذا القرن عوامل الثورة السكانٌة التً جاءت للتعبٌر عن الحاجة
إلى العنصر البشري األوروبً لتؽطٌة السٌطرة على المساحات الجدٌدة الهابلة ،
خصوصا ً بعد أن كان القرار حاسما ً فً إبادة السكان األصلٌٌن ألكثر هذه المناطق
الجدٌدة المحتلة  ،وتحدٌداً شمال أمٌركا  . 2كما تمٌز هذا القرن بتجارة صٌد البشر
التً كانت قد بدأت فً عام  1526واستمرت إلى العام 1870م  ،حٌث اجتاح
الوحش األوروبً صاحب الشهٌة المفتوحة التً ال تشبع  ،ؼرب أفرٌقٌا وشرقها
اآلمن  ،وراح ٌتصٌد الناس ببل رحمة  ،غ ٌر عابا بالكوارث واآلهات واآلالم
٘ - 1شثشد ف١شش ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 339
 - 2لذس اٌّؤسخ ْٛػذد اٌز ٓ٠لزٍ ُٙاألٚسٚث ِٓ ْٛ١عىبْ اٌمبسح األِش٠ى١خ األطٍِ ٓ١١ب ث ٓ١ػششٚ ْٛ١ٍِ ٓ٠عجؼ ْٛ١ٍِ ٓ١إٔغبْ ،
ٚرشعؼ اٌّظبدس اٌؾذ٠ضخ أْ ٠ى ْٛػؾب٠ب أوجش ِغضسح ف ٟربس٠خ اإلٔغبٔ١خ أوضش َْ  ِٓ ْٛ١ٍِ 75األِش٠ى ٓ١١ثغجت أزشبس األِشاع
ٚاألٚثئخ إٌّمٌٛخ ِٓ أٚسٚثب ٙ٠ٛٔ ( .غ ِ ،ظذس عبثك ) .
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والدموع التً كان ٌخلفها وراءه  ،وكان ٌحتاج إلى قتل تسع ٍة من أجل اإلمساك
بواحد كما ٌقول "ؼارودي"  .وٌُقدر عدد السود (ومعظم هم من المسلمٌن ) الذٌن تم
نقلهم بالقوة من ؼرب إفرٌقٌا وشرقها  ،بعشرة مبلٌٌن  ، 1إذاً لنا أن نتخٌل أن عدد
الذٌن تم تدمٌرهم تحت سطح البناء الؽربً الفوقانً العامر بمختلؾ صنوؾ
المظاهر الحضارٌة  ،فً الصناعة والعمران والفنون واآلداب والتنظٌرات الفلسفٌة
واالجتماعٌة  ،كل هذه تقوم على مساح ٍة سوداء محترقة  ،قضى فٌها مبات المبلٌٌن
من البشر من األجناس المختلفة.
إذاً  ،لقد انتهى هذا القرن على وقع الثورات فً معظم دول أوروبا الؽربٌة وأمرٌكا
 .لقد انفجرت فً فتر ٍة متقاربة انتفاضات وثورات فً إٌرلندا وفرنسا وأسبانٌا
وكورسٌكا وسردٌنٌا وهولندا وبلجٌكا والنمسا وبولندا وهنؽارٌا وصربٌا وجنوب
شرق روسٌا  ،وأمٌركا والمكسٌك وهاٌٌتً وفً مناطق مختلفة من أمٌركا الجنوبٌة
البلتٌنٌة  .ففً العام 1775م قامت االنتفاضة الكبرى فً الوالٌات المتحدة للمطالبة
بسٌاسة مالٌة إصبلحٌة من التاج البرٌطانً  ،وانتهت باالستقبلل التام عام 1783م .
كما قامت الثورة الفرنسٌة عام 1789م ضد الملكٌة  ،مما أدى إلى صدور وثٌقة
حول حقوق اإلنسان عام 1791م  .كما اندلعت الثورة اإلسبانٌة عام 1808م وثورة
أمٌركا اإلسبانٌة (المكسٌك ) عام 1810م  ،مما فتح الطرٌق أمام نمو فكرة الدولة
1642م (األقل دموٌة ) عن
الحدٌثة  .وفً برٌطانٌا أسفرت الحركات منذ عام
صعود جمهورٌة "كروم وٌل" وهبوطها  ،ثم عودة الملكٌة الدستورٌة  ،كما توحدت
ألمانٌا عام 1815م واكتملت نهابٌا ً عام 1871م بعد أن توزعت سابقا ً إلى 234
مقاطعة ووحدة صؽٌرة  ،و  51مدٌنة حرة ٌسٌطر علٌها الفرسان واألمراء. 2
ث داخلٌة (أوروبٌة ) وخارجٌا ً على
إن فهم ما جرى فً هذا القرن بالذات من أحدا ٍ
صعٌد المستعمرات ٌ ،مثل حصرٌا ً الطرٌق المإدي إلى فهم الؽرب بصورته الحالٌة
 ،حٌث كان هذا القرن  ،كما بٌّنا  ،قرن التحول الجوهري العمٌق على صعٌد
المنظومات السٌا سٌة ومجمل األفكار االجتماعٌة  ،إنه هنا  ،أثناء مطالعة أحداث هذا
القرن بالذات تبرز الحاجة لدى الباحث فً التمٌٌز بٌن األسباب والنتابج وذلك من
خبلل فك الخطوط بعضها عن بعض  ،وعدم االكتفاء بمشهد النتٌجة والشروع
بوصفها عوضا ً عن تحلٌل أسبابها  ،إنه ببساطة القرن ا لذي شهد التدفق األغ زر
لثروات العالم على الصعٌد األوروبً  ،كما شهد تنافسا ً وصراعا ً حامٌا ً بٌن دول
هذه القارة  ،هذا باإلضافة إلى الثورات التً أدت إلى تؽٌرات داخلٌة فً كل نظام
سٌاسي على حدة  .لدى الباحث هنا إذاً  ،مهمة تنظٌمٌة  ،ال لفوضى المشهد  ،بل
لفوضى األسباب والنتابج  ،كما أسلفنا .
 :تمثل األول
أما القرن التاسع عشر  ،فٌمكن أن ٌسجل فٌه ثبلثة أحداث ربٌسٌة
بالنزعة التوسعٌة الفرنسٌة بقٌادة ب ونابرت  ،والثانً متمثل بالنزعة التوسعٌة
 - 1اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 35
١ٌٚ - 2ذ ٔٙ٠ٛغ ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 62
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األلمانٌة بقٌادة بسمارك  .فلقد أقدم نابلٌون بعد استبلمه للحكم عام (1795م) على
احتبلل مصر وفلسطٌن ( )1800-1798وخاض محاوالت عدة لفتح طرٌق الهند
 1808-1807-1801وحاول السٌطرة على مناطق ؼنٌة فً القارة الجدٌدة بٌن
 ، 1803-1802ولما كان عام  1812كان نابلٌون قد سٌطر على القسم األعظم من
أوروبا الؽربٌة  ،ؼٌر أنه منً بالنكسة والهزٌمة سرٌعا ً بعد ذلك  . 1وقد تخلل هذه
الحركة التوسعٌة الؾرنسٌة معارك طاحنة فً كل اتجاه فً القار ة األوروبٌة فً
أسبانٌا ومع انكل ترا ومع بروسٌا (ألمانٌا ) وروسٌا وؼٌر هذه من الدول  . 2أما
بسمارك فقد خاض مع جٌرانه ثبلثة حروب كبرى لتحقٌق ما عرؾ الحقا ً بالوحدة
األلمانٌة  .فخاض األولى ضد الدانمارك عام  1864والثانٌة ضد النمسا عام 1866
3
والثالثة ضد فرنسا عام . 1871
كان هذان هما الحدثٌن البارزين على الصعٌد األوروبً  .أما الحدث األبرز فً هذا
القرن  ،فلقد كان على صعٌد األرض الجدٌدة  ،فلقد نمت الدولة الولٌدة  ،الهجٌن ,
الصدفة  ,ؼٌر ذات األصول وال التراث أو التارٌخ  ,بطرٌقة سرٌعة عجٌبة إلى أن
استحالت إلى قوة عظمى تسود العالم وتحكم الكون بطرٌقة انفرادٌة ؼٌر مسبوقة .
لقد كانت أمٌركا قد استقلت عن برٌطانٌا إثر ثورتها عام ( 1775بدعم من فرنسا
وأسبانٌا ) وقد رفعت هذه الدولة الجدٌدة شعارات االس تقبلل والحرٌة والمساواة
والدٌموقراطٌة فً وقت كانت معظم أمٌركا الشمالٌة (كندا والوالٌات األخرى ) ُتعد
مناطق مستقلة للهنود الحمر بٌنما كانت أسبانٌا ال تزال تسٌطر على جنوب الوالٌات
المتحدة وصوالً إلى المكسٌك ومعظم أمٌركا الجنوبٌة  .وسرعان ما تنكرت الدولة
الجديدة لشعاراتها  ،وبدأت حملة إبادة وتوسع فً عمق الوالٌات والمناطق الهندٌة
4
شماالً وجنوبا ً وؼربا ً  ،إلى أن قضت على معظمها قبل نهاٌة القرن التاسع عشر .
 13والٌة تقع حدودها بٌن
كانت الدولة الجدٌدة بعد استقبللها تتؤلؾ فقط من
األطلسً شرقا ً ونهر المسٌسٌبً ؼربا ً وكا ن عدد سكانها حوالً 3مبلٌٌن نسمة  ،ثم
أخذت بالتمدد جنوبا ً وؼربا ً وشماالً  ،ولما كان العام  1820كانت هذه الدولة الجدٌدة
قد أحكمت السٌطرة على مجمل المناطق من الوسط والجنوب والشمال  ،وصوالً
إلى أقصى الؽرب األمٌركً حتى ساحل المحٌط الهادي مع تطهٌر تام لهذا المنا طق
من سكانه ا األصلٌٌن الذٌن ناهزوا عشرات المبلٌٌن فً أقل التقادٌر وهو ما جعل
من جرٌمة اإلبادة هذه شٌبا ً ال ٌمكن أن تتخٌله أؼرب األساطٌر الشٌطانٌة فً
التارٌخ .
هذا وفً أقل من  100عام تحولت الدولة الجدٌدة ذات الثبلثة مبلٌٌن نسمة والقابمة
على حوالً  1300,000كلم مربع من األرض إلى دولة عظمى ٌزٌد عدد سكانها
 - 1اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 63
 - 2فؤاد أفشاَ اٌجغزبِٔ ٟظذس عبثك  ،ص. 262
١ٌٚ - 3ذ ٔٙ٠ٛغ ِ ،ظذس عبثك  ،ص63
١ٌٚ - 4ذ ٔٙ٠ٛغ ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 36
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على عدد سكان أكبر الدول األوروبٌة واتسعت لتشمل مساحة تقدر ب 45000001
كلم مربع  .أي أنها تضاعفت أكثر من ثبلث مرات بمناطق مملوءة بالكنوز
والثروات راحت تستخرجها وتستصلح األراضً الزراعٌة من جهة أخرى معتمدة
على الٌد العاملة المجانٌة التً تم تصٌُدها من المناطق اإلفرٌقٌة  ،وقد كانت فً هذه
الفترة أٌضا ً مرتعا ً تتنافس على احتبللها واستعمارها القوى األوروبٌة الكبرى .
ولقد بقً السود األفارقة ٌخدمون كعبٌد فً المجتمع األمٌركً إلى أن اندلعت
الحرب األهلٌة األمٌركٌة بٌن وحدوٌٌن وانفصالٌٌن  ،وقد انتبه الفرٌقان إلى أهمٌة
استمالة األفارقة لتعدٌل مٌزان القوى  ،وهكذا راح االثنان ٌتنافسان على إعطاء
الوعود للسود بالتحرر والمساواة  ،وقد مال السود فعبلً لمن سبق منهما وهو الجانب
الوحدوي  ،فقد أعلن لنكولن سنة  1873إلؽاء تجارة الرقٌق وحر ٌة السود فانضم
أكثر من  200ألؾ أفرٌقً إلى الجٌش الوحدوي الذي أحرز النصر على خصمه فً
النهاٌة  .وبعد هذا النصر  ،اكتشؾ التٌار الحاكم (الواسب ) الخطؤ الذي ارتكبه
لنكولن  ،ولم ٌجدوا بداً من تجمٌد هذا القرار الذي أضحى بنداً دستورٌا ً  .وتؤخرت
المعالجات الخجولة له ذا الموضوع حتى النصؾ الثانً من القرن العشرٌن .
لكن المشكلة ال زالت ماثلة بوضوح  ،فلقد ذكرت التاٌمز ( )1991على سبٌل المثال
ال الحصر أن  %95من الوظابؾ العلٌا (مدراء دوابر وأصحاب شركات وأعضاء
مجالس إدارة  ....الخ ) ال تزال من نصٌب البٌض فً حٌن تتوزع ال  %5الباقٌة
على األفارقة والهسبانكس (األسبان ) . 2لم ٌكن كافٌا ً أن تبنى المدامٌك األمرٌكٌة
على أجساد هإالء السود الذٌن مُزقت عاببلتهم وشرِّ دوا وقُ ِّتلوا  ،وال محو ذاكرتهم
الدٌنٌة والتارٌخٌة بالكامل كافٌة لكً ٌصبح هإالء السود "مواطنٌن" بالمعنى الؽربً
للكلمة لهم ما لؽٌرهم وعلٌهم ما علٌهم  ،رؼم أنهم كذلك كما خط الحبر على ورق
الدستور األمٌركً  .وفً تلك اإلشارة فابدة فً تناولنا الحقا ً لمفهوم "المواطنة" لدى
الؽرب .
مهما ٌكن من أمر فقد اختل المٌزان العالمً اختبلالً فظٌعا ً لصالح هذه الدولة الجدٌدة
 ،فباتت مثبلً تستهلك لو حدها  ،وهً تمثل فقط  %5من سكان العالم  %20من
إجمالً اإلنتاج العالمً وباتت موازنات بعض مدنها تفوق موازنات شعوب ودول
بؤسرها. 3
وفً القرن الماضً انتهت الحربان العالمٌتان بزوال الدول واألنظمة الدٌكتاتورٌة
األوروبٌة وأدخلت الحرب الباردة الجمود إلى أوصال االتح اد السوفٌاتً (نظام
الدٌكتاتورٌة الحزبٌة) الذي انهار تاركا ً الوالٌات المتحدة (ذات النظام الدٌموقراطً)
 - 1اٌّظذس ٔفغٗ ص. 105 – 104
 - 2اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 117 -115
 - 3المصدر نفسه  ،ص. 127 – 126
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لتسود العالم لوحدها بوصفها النموذج األمثل والحصري لكل من ٌحلم أن تكون له
حٌاة كرٌمة فً عصرنا الحالً هذا .
بعد هذا االستعراض السرٌع  ،سوؾ نحاول أن نستعرض بشكل موجز أٌضا ً ،
كر الؽربً على امتداد هذه الفترة،
الرإى السٌاسٌة والتصورات التً طرأت على الؾ
 :ما هو الشًء وما هً
محاولٌن بشكل أساسً أن نثبت اإلجابة على السإال
صورته  ،أو بتعبٌر سابق  ،ما هو السبب وما هً النتٌجة ؟ وه و ما سٌساعد فً
قرة البلحقة .
رسم بعض التصورات  ،فً الؾ
ً
 :لقد
جملة من المبلحظات
قبل الشروع بذلك  ،ال بد من األخذ بعٌن االعتبار
نضجت الشخصٌة الؽربٌة الحدٌثة على نار الثروة من جهة  ،والنزاعات من جهة
أخرى ن والوصول إلى اختراع اآللة  .إذن  ،الثروة والحرب واآللة هً عوامل
ثبلث ال ٌمكن أن ٌستقٌم فهم الؽرب المعاصر بدون أي واحد منها .
وجدٌر بالذكر أن الثروة التً بدأت بالتدفق على الؽرب اعتباراً من القرن السادس
عشر من خبلل نهب المستعمرات الجدٌدة  ،لم تكن تشبه أبداً الثروة المشرقٌة التً
دؼدؼت أحبلم األوروبٌٌن وحفزتهم للقٌام بالحروب الصلٌبٌة  ،ففً هذه الحر وب
بلدان تفوقه حضار ًة ورقٌا ً وتنظٌما ً  ،فكان علٌه إذن ،
كان الناهب متوجها ً إلى
ٍ
سرقة المنتج جاهزاً وتحلًهل وتعلم أسراره  ،ولذلك كان علٌه أن ٌكون حابزاً على
القوة واالستعداد للتشبه والتعلم (كما كان علٌه أن ٌتعلم فنون التجارة والبٌع
ت مختلف ٍة تماما ً
والشراء)  ،بٌنما اتسمت ؼا راته الكاسحة فً المرحلة البلحقة بسما ٍ
فلقد كانت الشعوب المؽزوة  ،أدنى قوة وكانت ثرواتها خاما ً تحتاج إلى االستصبلح
نوع جدٌد  ،تحتاج أن ٌكون للص خبرة ومهارة
واالستخراج  ،إنها إذن سرقة من ٍ
فً فتح األقفال والوصول إلى الكنوز وإخراجها إلى حٌز االستفادة  ،وفً ذلك مشقة
علمٌة وإدارٌة وتجارٌة وعسكرٌة وبشرٌة  .وهنا بدأت المعرفة والتخصص فً
سابر هذه المجاالت المذكورة الزما ً أكٌداً للوصول إلى الثروة واستخراجها  .وهذا
بالتحدٌد ما دفع بالؽربً إلى االعتقاد بؤن دٌمومة الؽنى والحال هذه ال ٌمكن أن تتم
على قاعدة غنى الدعة واالسترخاء  ،إنه ؼنىً ال بد للوصول إلٌه والمحافظة علٌه
من اعتماد مبدأي المعرفة (فً المجاالت كافة  :التجارة والمال واإلدارة والتقنٌة
والجؽرافٌا  ...ألخ ) 1والعمل (لتطبٌق هذه المعارؾ فً مجال االستؽبلل
واالستثمار) .

صٍضبد
 - 1فمذ رجِٕ ٓ١ز اٌمشْ اٌغبثغ ػشش أْ ِٕٙذط اٌزؼذ ٓ٠اٌّضمف ٕ٠ ،جغ ٟأْ ٠ؼشف ػٍُ رمغ ُ١األسع ثٛاعطخ ػٍُ ِغبؽخ اٌُ
ٕ٘ٚذعخ ألٍ١ذط ٚاعزؼّبي اٌجٛطٍخ ٚطٕبػخ أعٙضح اٌزٛٙئخ ٚأعٙضح ٔضػ اٌّبء  ،وّب فشػذ ِشبوً ِزٕٛػخ ٔفغٙب ػٍ ٟ٘ٚ ، ٗ١رزؼٍك
ثؼٍُ رٛاصْ اٌٛٙاء ٚاٌغٛائً اٌّشٔخ ِٚ ،شبوً ػٍُ اٌغٛائً اٌّزؾشوخ ٚ ،اٌّشبوً اٌّ١ىبٔ١ى١خ ٚ ،ثبٌّضً وبٔذ عالِخ اٌّؼذْ ٔٚزبط
إٌّغُ ٠زٛلفب ْ ػٍ ٝلٛأ ٓ١اٌؼٍ َٛاٌطج١ؼ١خ  ،وّب أصبس ػٍُ ؽشوخ اٌّمزٚفبد أػٛص اٌّشبوً ف ٟػٍُ اٌطج١ؼخ ثؤعشٖ  ،فٍمذ وبْ ف ٟافززبػ
"غبٌ "ٛ١ٍ١ثشا٘ ٕٗ١اٌش٠بػ١خ ثزٛع ٗ١وٍّخ شىش إٌ ٝداس األعٍؾخ ثفٍٛسٔغب أِشاً ٌٗ دالٌزٗ.
(ػٓ ٘شثشد ف١شش ِ ،ظذس عبثك  ،ص. ) 336
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موجز نوضح من خبلله تطور ونمو األفكار السٌاسٌة منذ
نعود اآلن إلدراج عرض
ٍ
القرن الخامس عشر (نهضة المدن اإلٌطالٌة ) وانتها ًء بعصرنا الحالً (العصر
األمرٌكً)  .ربم ا ٌكون من المفٌد احتواء هذه الفترة الطوٌلة بٌن حدث ظهور كتاب
األمٌر "لم كيافٌللً"  ،فً نهاٌة القرن الخامس عشر كعبلم ٍة فارقة فً النظ رٌات
قرون ثبلثة موضع اإلهم ال ال بل التهمة حتى أصبح
السٌاسٌة لٌكون بعد ذلك خبلل
ٍ
1
اسم "م كيافًللً" ردٌفا ً للخداع والمراوؼة أو قل ردٌفا ً للشٌطان نفسه  ،وبٌن حدث
عودته وسٌطرته على التٌارات الحدٌثة فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن. 2
ك أْ إ٠طبٌ١ب فٙٔ ٟب٠خ اٌمشْ اٌخبِظ ػشش وبٔذ ػذ ٍح ِٓ
ٌمذ سإٔ٠ب فٚ ٟل ٍ
ذ عبث ٍ
اٌٛؽذاد اٌّزٕبصػخ فّ١ب ثٕٙ١ب ٚ ،اٌّزٕبصع ػٍٙ١ب ِٓ لجً اٌذٚي األل ، ٜٛفشٔغب
اٌّزؼبوغخ ٚاٌّظبٌؼ
ٚأعجبٔ١ب ٚ ،ف٘ ٟزا اٌغ ٛاٌّؾّ ِٓ َٛإٌّبصػبد ٚاٌمٜٛ
اٌّزؼبسثخ  ،ا ٌز ٟال رزٛسع ػٓ فزؼ اٌّؼبسن اٌؼش٠ؼخ ٚ ،ؽشق اٌجشش ٚاٌؾغش
ٌزؾم١ك اٌّآسة  ،ف٘ ٟزا اٌغ ٛاٌخبص ٌٚ ،ذ وزبة "األِ١ش " يَ نٞافٚ . "ٍٍٟ١أثشص ِب
١ّ٠ض ٘زا اٌىزبة ٘ ٛفظٍٗ اٌزبَ ِب ث ٓ١اٌزفى١ش اٌغ١بعٚ ٟاٌم ُ١األخالل١خ ٌ .مذ اػزجش
"َ نٞاف "ٍٍٟ١أْ غب٠خ اٌغ١بعخ ٘ ٟاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌذٌٚخ ٚ .اٌٛعبئً ٌٙزٖ اٌّؾبفظخ
وٍٙب ِششٚػخ ِظٚغخ ٚ ،رٌه ثمطغ إٌظش ػٓ رمّٙ١١ب ػٍ ٝدسعبد أ ٞعٍُ أخالل. ٟ
ٌمذ ثٕ١ذ ٘زٖ األفىبس ػٍِ ٝجذأ عٛء ؽ٠ٛخ اٌجشش اٌّزٍجغخ ثبألٔبٔ١خ ٚؽت اٌزاد .
وبذلك ال ٌمكن وصم هذا الكتاب بؤنه تنظٌر لبلستبداد أو تروٌج الدٌموقراطٌة وحكم
الشعب  ،إنه كتاب ّ
ٌنظ ر لتقدٌس الحسابات الم صلحٌة وهو ٌمٌل معها تارة إلى تؤٌٌد
االستبداد وأخرى إلى تؤٌٌد الدٌموقراطٌة .
بعد ذلك ؼٌبت هذا األفكار وحُظِ ر نشرها وصارت عبارة المكٌافٌللٌة ردٌفا ً فً
المناقشات السٌاسٌة لمعانً الخبث والدهاء والؽدر والفساد فً السلوك واألخبلق.
ابتدا ًء من القرن الثامن عشر أعٌد االعتبار لمكٌافٌللً فترجمت آثاره إلى العدٌد من
اللؽات  ،وأثنى علٌه روسو  ،وشهد له هٌجل بالعبقرٌة واعتبر من قِبل آخرٌن
مإسس المنهج التارٌخً الحدٌث وأحد مإسسً التحلٌل التارٌخً الحدٌث. 3
فً القرنٌن السادس عشر والسابع عشر كانت السلطات المطلقة قد تقاسمت الق ارة
على شكل وحدات متنافسة ومتنازعة وكان الخارج الذي انفتحت أبوابه من خبلل
التوسع واالستٌبلء قد أضحى شرٌكا ً أساسٌا ً فً صوغ النظم والتصورات الداخلٌة .
لقد كان بارزاً فً تلك الحقبة الرأي المإٌد للسلطة المطلقة  ،نذكر على سبٌل المثال
كتاب المحامً جان بودان "عن الجمهورٌة " الذي نشره سنة  ، 1576وأظهر فٌه
قناعته بصٌؽة الحكم الملكً المطلق مبرراً ذلك بؤن الدولة التً تتبنى النظام
الدٌموقراطً هً دابما ً عرضة للثورات. 4
 - 1فبسٚق عؼذ  ،رشاس اٌفىش اٌغ١بعغ ٟلجً األِ١ش ٚثؼذٖ  ،داس ا٢فبق اٌغذ٠ذح– ث١شٚد  ،ؽ ، 18ص. 26
 . ٚ - 2ػ  .دإٔ١غ  ،ربس٠خ إٌظش٠بد اٌغ١بع١خ ٔ ،مالص ػٓ اٌّظذس اٌغبثك.
 - 3فبسٚق عؼذ ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 251
 - 4اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 253
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لقد كان القرن السابع عشر قرن احتدام الصراع على الؽنابم وانتشار الثروة فً
أوصال المجتمعات األوروبٌة التي أخذت تنتفخ روٌداً روٌداً  .فً كتابه "اللوٌاثان"
استعار توماس هوبز هذا العنوان وهو ٌعنً تمساح هابل متسلط على جمٌع
الوحوش البحرٌة  ،وقد ذكر العهد القدٌم أن بعض الوحوش البحرٌة قد طمع فً
 .لقد لخص
اؼتصاب سلطته  ،لكنها قابلت مناعة منه حالت دون تحقٌق ؼاٌتها
دارسو فكر هوبز أنه ٌرى المجتمع قابما ً على أساس الشراكة والمنفعة المتا بدلة وأن
للسلطة دوران  :األول داخلً تقوم السلطة من خبلله بكبح جماح مواطنٌها والدور
الثانً خارجً ٌتلخص فً جعل الدولة مرهوبة الجانب بالنسبة لجٌرانها  .1إننا نجد
فً آراء هوبر بد ًء من العنوان تص وٌراً دقٌقا ً لما كان ٌحدث فً تلك اآلونة  ،لقد
كان الصراع على الؽنابم على أشده بٌن الدول األوروبٌة المتجاورة  ،وكانت هذه
النزاعات تحمل تهدٌداً جلٌا ً بمحق أي ضعٌؾ  ،من هنا ظهرت الحاجة فً كل
اكة فً تقاسم
وحدة لعقد اجتماعً ٌربط الناس بعضهم ببعض على قاعدة الشر
ا لثروة المجلوبة من الخارج وتجمٌع القوى لمواجهة أخطار الجٌران  .لقد صاغ
هوبز أفكاره بعٌداً عن القٌم األخبلقٌة  .ؼٌر أن أفكاراً أخرى ظهرت فً تلك الفترة
وحاولت أن تعكس إرهاصات اقتراب السلطة من الشعب وهً التً ستكون العنوان
األبرز فً القرن المقبل  .القرن الثامن عشر .
،

لقد اشتهرت وذاعت أفكار جان لوك الذي عاش حتى بداٌة القرن الثامن عشر
وهً أفكار اتسم ت أٌضا ً كتفكٌر هوبز بروح الفردٌة  ،وهو ٌرى أن المجتمع لم
ٌنشأ إال لحماٌة الحقوق الطبٌعٌة للفرد والمصالح الشخصٌة التً بررت وجود
المجتمع  .فً القانون تتكرس بنظره مصلحة الفرد  ،وهو قسّم السلطة إلى هٌبات
تشرٌعٌة وتنفٌذٌة  ،و اعتبر كافة هٌباتها  :الملك  ،البرلمان ....الخ  ،مسإولة تجاه
الشعب  .ولعل شهرة لوك تعود إلى كونه جاء لٌعبر بشكل نظري عن مشاعر الناس
بوجوب لجم السلطة المطلقة  ، 2وهذا ما رآه أٌضا ً "هربرت فٌشر " حٌنما رأى ؾي
"لوك " صاحب وحً الثورة اإلنكلٌزٌة إذ اعتبر أن أفكاره وفلسفته جاءت نتٌجة
ألحداث ذلك الوقت. 3
لقد كان الدستور اإلنكلٌزي فً القرن الثامن عشر ٌفوق سابر النظم فً القارة
األوروبٌة  ،لكنه مع هذا لم ٌكن فً ذلك األنموذج المثالً المستنٌر الذي تصوره
فبلسفة الفرنسًٌن فً حماستهم المتقدة  . 4لكن حالة الضؽط وعدم االستقرار التً
وصل إلٌها المجتمع الفرنسً فً تلك اآلونة كما الحظنا سابقا ً  ،قد دفع بالمفكرٌن
الفرنسٌٌن إلى األخذ عن النموذج اإلنكلٌزي باعتباره النموذج الخبلص فٌما ٌتعلق
بالحرٌة والمشاركة والعقد السٌاسً واالجتماعً  .أما قضٌة الحرٌة  ،فقد حازت
 - 1اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 256
ِٛ - 2س٠ظ وشارغ ، ْٛأػالَ اٌفىش اٌغ١بع ، ٟداس إٌٙبس ٌٍٕشش  ،ص( 58عؼذ ِ -ظذس عبثك) .
٘ - 3شثشد ف١شش ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 339
 - 4اٌّظذس ٔفغٗ ص. 345
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بشكل خاص  ،فهو  ،وإن لم ٌكن دٌموقراطًّ النزعة  ، 1ؼٌر أنه
على اهتمام فولتٌر
ٍ
كان ٌرم ي إلى حٌازة الحرٌات التً اعتقد بوجودها فً النظام اإلنكلٌزي وهً حرٌة
الفكر  ،والقول  ،والنشر ....... ،الخ .
وقد رأى "مونتسكٌو" بعٌن اإلعجاب مسألة تقٌٌد سلطة الملك وكذلك مسؤلة فصل
السلطات الثبلث القضابٌة والتنفٌذٌة والتشرٌعٌة  .مع "جان جاك روسو " بلؽت
ً
أن صبلح المجتمع
ؼاٌة بعٌد ًة  ،حٌث اعتبر
نظرٌة العقد االجتماعً والسٌاسً
محصور فً رعاٌة أفراده للفضابل  ،كل امرئ ٌعامل اآلخر بما ٌجب أن ٌُعامل به
 ،وٌخضع مختاراً لكل ما ٌُسنّ من القوانٌن العامة  ،التً ٌإمن بؤنها وُ ضعت لخدمة
الصالح العام دون الصالح الخاص  ،ذلك هو أساس العقٌدة السٌاسٌة عند "روسو" .
فالدولة الصالحة لدٌه  ،ال تقوم على أساس القوة أو الطمع  ،إنما تقوم على اإلدارة
الخٌرة عند جمٌع أفرادها  . 2أما المساواة فهً قاعدة دعم النظام السٌاسً ،
آن واحد  . 3لقد كان لكتاب "روسو " "العقد
وبالمساواة تحمى الحرٌة والعدالة فً ٍ
االجتماعً" الذي أخرجه عام 1762م فعل السحر لدى الفرنسٌٌن  ،وكان لهم بمثابة
إنجٌل جدٌد  ، 4وهو ما يعكس بوضوح حالة الؽلٌان التً كانت تعٌشها قطاعات
واسعة (جدٌدة) من الشعب الفرنسً  ،ضاقت ذرعا ً بؤشكال االستبداد التقلٌدٌة التً
لم تكترث بالتؽٌرات الجدٌدة الناشبة عن حالة الؽنى  ،ولم تقتنع بوجوب أن تتؽٌر
سلمٌا ً لتتبلءم مع المعطٌات الجدٌدة  ،كما فعلت السلطة فً إنكلترا  ،ووصل األمر
بذلك إلى نقطة االنفجار  ،نقطة الثورة الفرنسٌة .
فً هذا القرن بدأت معالم تداخل التفكٌر االقتصادي بالتفكٌر السٌاسً  ،مما أدى إلى
وأفكار ُتعرِّ ؾ العمل والثروة واإلنتاج والتوزٌع بطرٌق ٍة خاصة  ، 5كما
نشوء آرا ٍء
ٍ
بدت بعض النزاعات القومٌة كما فً فكر "هٌؽل " (1738 -1770م) الذي مجّ د
القومٌة األلمانٌة  ،ورسالة الشعب األلمانً تجاه العالم  .وقد كان ذلك نوعا ً من ردة
الفعل الفكرٌة تجاه األجانب الذٌن كانوا ٌسحقون جز ًء من وطنه  ،وكان ال بد من
ظهور السٌد المستبد العادل الذي ٌحقق للشعب والدولة وحدتهما  ،بل وجودهما. 6
ث فً
وكما رأٌنا فً االستعراض السابق  ،فإن ما تبل القرن الثامن عشر من أحدا ٍ
القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن  ،فإننا هنا نرٌد ان نسجل أٌضا ً أنه وعلى مستوى
األفكار  ،فقد أعٌدت صٌاؼة األفكار وتطوٌرها على قدر االنبساط والتنوع السابق .
بصٌػ معلنة أحٌانا ً
ومنظر لها ومخبوءة فً
ؼٌر أن الذي تمٌزت السٌاسة الؽربٌة
ٍ
ٍ
أحٌان أخرى  ،كانت عودة "قوٌة" على المنطق المصلحً الذي انطلق "م كيافٌللً"
ٍ
ً
ً
منه بانٌا علٌه جمٌع حساباته  .لقد اصبح فهم الؽرب ٌقوم دابما على ارتباط كل
متوهم عن
ث
إهمال لهذا الجانب  ،أو بح ٍ
شًء لدٌه بالحساب المصلحً  ،و إن أي
ٍ
ٍ
ٔ - 1فظ اٌّظذس  ،ص. 342
ٔ - 2فظ اٌّظذس  ،ص. 345
 - 3فبسٚق عؼذ ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 265
٘ - 4شثشح ف١شش ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 345 – 344
 - 5أٔظش  ،فبسٚق عؼذ ِ ،ظذس عبثك  ،ص ، 274ف ٟؽذ٠ضٗ ػٓ فىش "آدَ عّ١ش" .
 - 6اٌّظذس ٔفغٗ  ،ص. 282

25

أسباب ودوافع أخر ى  ،كالقٌم األخبلقٌة أو الدٌنٌة  ،أو ما إلى ذلك  ،سٌإدي إلى
وفشل فً أخذ التصور الدقٌق عن هذا الؽرب .
قصور فً الفهم ،
ٍ
ٍ
إلى هنا ٌكون العرض قد اقترب على إٌجازه من تهٌبة وترتٌب الحدثٌن السٌاسً
والفكري للؽرب من أجل قراءتهما على إحداثٌة واحدة وهو ما سنحاول القٌام به فً
الفقرة البلحقة .

 - 4الئحة المزايا من خالل قراءة جديدة :
إذا كان البت فً مسؤلة مشروعٌة األخذ عن الؽرب وعالمه قد أخذت سجاالً واسعا ً
ممتداً ومُعقداً  ،فإن البت فً مسؤلة الفصل بٌن اإلٌجاب والقٌمة اإلنسانٌة سٌكون
أمراً أكثر تعقٌداً نظراً لدقة المسؤلة  .إننا نرٌد هنا أن نمٌز بٌن األخذ المصحوب
بالتقدٌر أو االنبهار بالقٌمة اإلنسانٌة الراقٌة التً نعتقد أنها تقؾ وراء إنتاجه
محاولٌن أحٌانا ً أن ننسب هذه القٌم إلى اإلسبلم لنصل إلى االعتقاد أن الؽرب فً
بعض شإونه  ،ذو ممارسة إسبلمٌة من دون إسبلم  ،وبٌن قبو ل األخذ عن الؽرب
ما هو نافع من دون أن ٌدفعنا ذلك إلى نسبة مجموع ٍة من القٌم اإلنسانٌة السامٌة
والفضابل المجردة للؽرب  .بل على العكس من ذلك  ،فإن المشهد ٌستقر وٌستقٌم
من خبلل تفسٌر ذلك تفسٌراً حسابٌا ً مصلحٌا ً  .إن صعوبة التفكٌر وفق هذه الطرٌقة
تكمن فً أنها ط رٌقة ترٌد أن تستقل عن جمٌع ما ذكر من الخطوط السابقة  ،لكنها
ترٌد فً الوقت عٌنه أن تتقاطع مع كل منها فً نقطة معٌنة  ،فهً فً الوقت الذي
ال تنسب للؽرب أٌة قٌمة إنسانٌة بل وتتهمه بالخداع والنفاق ال تمنع من التعامل معه
ال بل والتفاعل معه وفق شروط التعامل والتفاعل التً تضمن الحقوق وتمنع من أي
اعتداء  .إنها إذن عقٌدة الرفض ال عقدة النفور  ،الرفض الذي ال ٌمكن أن ٌستبدل
ت طبٌعٌة  ،هذه الشروط التً نتلمسها من فقه
إال بقبول مشروط ٌلتزم بإقامة عبلقا ٍ
المعاملة وأحكامه الً ال من لؽة التحرٌض والشحن التً تستند إلى عذوبة فً
ا النفعال النفسً الذي ٌتجه اإلنسان من خبلله إلى االنطواء على الذات واالستؽراق
فً استحضار رموزه التراثٌة  ,كما ٌحمل عاد ًة ضٌقا ً عم ٌقا ً ونفوراً متركزاً من كل
ما هو أجنبً.
لن تكون مهمة الباحث سهلة إذا حاول نزع األقنعة وإثبات الخداع والزٌؾ  ،وذلك
ث  ،فإن الؽرب من
أنه ناهٌك عن العثرة الذهنٌة التً تتربص – طبٌعٌا ً -بؤي باح ٍ
جهة ثانٌة  ،لم ٌدخر وسعا ً فً إحكام وتثبٌت خطوطه وخٌوطه من أجل أن ٌُرى
بالضبط من خبلل الصورة التً ٌرٌدها هو .
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بعض من البحة المزاٌا كما ٌقدمها الؽرب
نرٌد فً هذه الفقرة أن نعٌد قراءة
ٍ
ويص َّدق بها الكثٌر من أرباب اإلصبلح منذ ما ٌربو على القرنٌن من الزمن
مستعٌدٌن بذلك الجملة التً قالها اإلمام الخمٌنً والتً تحمل داللة عمٌقة جدٌرة بؤن
 " :الكلمات هً الكلمات ولكن المعنى
ٌحاول الباحثون سبر ؼورها حٌن قال
ت كالحرٌة والمساواة والدٌموقراطٌة والقانون
مختلؾ "  .فما هو المعنى اآلخر لكلما ٍ
والمواطنة وؼٌرها وؼٌرها من العناوٌن والكلمات التً تحفل بها الورقة الؽربٌة .
هل هً ألوان فحسب أراد الؽرب من خبللها بؤن تبدو ورقته األكثر برٌقا ً لٌسهل
تناولها واعتمادها  ،أن أنها أقنعة جمٌلة أراد أن ٌخبا من ورابها جملة المنظومات
التً أوصل إلٌها الحساب المصلحً فً أذكى مراحله وأكثرها احترافا ً .
سوؾ نحاول إذ اً  ،أن ندرج فً هذه الفقرة جملة من العناوٌن التً سنحاول إعادة
قراءتها بطرٌقة مختلفة وذلك باالستعانة بما ُذكر فً الفقرتٌن السابقتٌن .
أ  0الديموقراطية:
إن نزول السلطة فً الؽر ب من السماء واقترابه ا من األرض مروراً بكافة أشكالها :
نمو للفكر
المقدسة  ،المستبدة  ،الوراثٌة  ،الدستورٌة  ،والشعبٌة  ،لم تكن ُتعبر عن ٍ
بشكل طبٌعً عما ٌإول
اإلنسانً المتصل بقٌم األخبلق والفضابل  ،بل جاءت لتعبر
ٍ
1
إلٌه رأس الزاوٌة بعد شد نقطتً االرتكاز بعٌداً عن بعضها البعض  ،إن أول ما
ٌحدث فً عملٌة الش ّد تلك هً أن ٌُستبدل الرأس المفرد بقم ٍة هً عبارة عن بقعة
صؽٌرة أشبه ما تكون بالمسطحة  ،وهكذا تزداد هذه البقعة اتساعا ً كلما ازداد بُعد
نقطتً االرتكاز بعضهما عن بعض .
لقد أردنا أن نتمثل بالرأس سلطة الحكم وبالمسا حة ما بٌن نقاط االرتكاز  ،نطاق
نفوذ هذه السلطة  .فكلما كان هذا النطاق ضٌقا ً محصوراً كلما كان مجال االستبداد
واالنفراد أرحب  ،وٌكفً فً هذه الحالة أن ٌقترب رأس السلطة من أقلٌة لٌمارس
معها لونا ً من العقد السٌاسً واالجتماعً الذي ٌشبه فً مظهره لو لوحظ معزوالً ،
أشكال العبلقات العادلة والمنصفة.
فإذا اتسعت رقعة النفوذ  ،لن ٌجد الذكاء السلطوي القابم على حساب المصلحة
البحتة  ،بداً من استبدال السلطة الرأس بسلطة البقعة وذلك من أجل ضمان ممارسة
بشكل قوي ومتوازن .
النفوذ على الرقعة الواسعة
ٍ
لقد تبدل المشهد إذاً  ،بل أضحى معكوسا ً تماما ً  ،فبعد أن كان نزول السلطة من
السماء إلى األرض دافعا ً للكثٌرٌن إلى االعتقاد بضرورة أن ٌكون هذا النزول
A parabola with maximum 1
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تعبٌراً عن تقدم ورُقً هذه الجماعة المعنٌة  ،فإن صعود الجماعة إلى قمة التسلط
وهو التفسٌر ( المعاكس القتراب السلطة ) وممارسة هذه الجماعة نفس أسالٌب
ٌوم من
القمع واالضطاد واالستبداد التً مارستها السلطة المنفردة فً ساحتهم فً ٍ
األٌام سوؾ ٌإدي إلى معنى معكوس تماما ً  .سوؾ نستطٌع أن نعقد مقارنة إلى ح ٍد
ٌوم من األٌام محصوراً فً نطاق عابلً ثم
بعٌد بٌن عق ٍد اجتماعً أقلّوي كان فً ٍ
خرج إلى طبقة الحاشٌة وبٌن عق ٍد اجتماعً جدٌد بٌن أكثرٌة فٌما لو قورن بنطاق
العقد الماضً بٌنما هو ال ٌزال أقل ٌّا ً كسابقه بالضبط بالنظر إلى المساحة التً
تحكمها هذه األكثرٌة  ،وهً مساحة مهولة لٌس فقط فً اتساعها  ،وال فً عدد
الشعوب التً تشملهم وإنما هً مهولة نظراً لتنوع ما فٌها من األعراق والثقافات
مما تتطلب فعبلً استبداداً حاسما ً فاق بوحشٌته كل ما عرفته أنماط االستبداد الفردي
فً العصور الػابرة وهو أم ٌر طبٌعً كما نتصور .
لنعد اآلن إلى ما وضح لدٌنا من خبلل الفقرة الثانٌة حٌث أط ّل القرن العشرون
والعالم بؤكثرٌته ٌخضع للسلطة الؽربًة  .فعلى سبٌل المثال  ،لم ٌكن عدد سكان
برٌطانٌا العظمى ٌتجاوز الثبلثٌن ملٌون نسمة  ،فً الوقت الذي اتسعت حدودها
لتشمل أكثر من ثبلثٌن ملٌون كلم مربع عبر القارات والمحٌطات (وقد بدأ تشكل ما
بات ٌعرؾ ببرٌطانٌا العظمى فً وقت مبكر من القرن السابع عشر ) وكان تعداد
سكان الشعوب الداخلة تحت النفوذ البرٌطانً تعد بمبات المبلٌٌن  ،هذا كله فضبلً
عن أمكنة النفوذ ؼٌر المباشر .
إن علٌنا أن نتخٌل حجم المعضلة التً تضعها رقعة النفوذ الممتدة هذه  ،على الذكاء
السلطوي القابم على حساب المصلحة البحتة  ،وهذا الذكاء  ،لم ٌتؤخر فً التنبه –
بعد االكتواء بتارٌخ طوٌل من المعارك الداخلٌة أو مع الدول القوٌة المجاورة – إلى
ووهن
ما ٌإدي إلٌه أي احتقان داخل الوطن األم – السلطة المركزٌة -من ضعؾ
ٍ
ٌصٌب ٌد السٌطرة واالستعمار التً ٌراد لها أن تكون طوٌلة جداً تستطٌع أن تبطش
بقبضة حدٌدٌة حاسمة فً عوالم ما وراء البحار  ،هذه الٌد التً ٌتوقؾ على قوته ا
تدفق الثروات على هذه البقعة الصؽٌرة من كافة تلك األقطار  ،البعٌدة المحتلة .
المعادلة هً نفسها فً أي حكم استبدادي  ،قدٌم أو معاصر نتمثله ونتؤمل فً دراسته
 ،فالحاكم المستبد لن ٌكون مستعداً لتوسعة حاشٌة حكمه خطوة واحدة إذا كان مقتنعا ً
بكفاٌة الرقعة الضٌقة لبسط نفوذه وتؤمٌن استقرار حكمه  ،إنه لن ٌتعدى أفراد عابلته
إذا كان ذلك كافٌا ً وربما جازهم إلى عشٌرته أو أهل جهته أو طابفته إذا احتاج لبسط
حكمه إلٌهم  ،وفً كل هذه األحول سوؾ ٌكون بٌن أعضاء الجماعة التً ٌحكم م ن
خبللها لونٌ من ألوان العقد االجتماعً المتعادل إلى ح ٍد ما .فهم إلى ح ٍد بعٌد متآخون
بعض ٌجتمعون على سرقة أموال الشعب من خبلل
متحدون ٌصون بعضهم حق ٍ
الدوس علٌه  ,لٌتم توزٌع هذه األموال علٌهم على قاعد ٍة تبدو معقولة إذا ُنظر إلٌها
مقطوع معزول وبصرؾ النظر عن مصدر هذا المال وكٌفٌة الحصول علٌه .
بشكل
ٍ
ٍ
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إن النظرة إلى البٌت الداخلً ألكثر الطؽاة بعٌداً عمّا ٌحدث خارج نطاق هذا البٌت
أشكال من التعاطً "الراقً "  ،فهو
سوؾ ٌإدي فً كثٌر من األحٌان إلى مبلحظة
ٍ
ٌإمن ألفراد العابلة أجود أنواع األطعمة  ،وهم محل عناٌة صحٌة ؼاية فً اإلتقان
(النظام الصحً)  ،وهم أٌضا ً محاطون بالخدم والحشم الذٌن ٌكفونهم سابر األعمال
والخدمات التحتٌة التً ٌحتاجون إلٌها  ،ثم إنهم من وراء كل ذلك – أي إفراد العابلة
– أصحاب حظوظ خٌالٌة فً الحصول على أعمال تد ُر علٌهم الثروات الطابلة ،
فهم أرباب التجارات الكبرى وأصحاب االحتكارات التامة ورإوس ألنشطة المجتمع
المتنوعة من فنٌة وإعبلمٌة وتقنٌة ورٌاضٌة .
إن المقارنة بٌن هذٌن النموذجٌن المتناقضٌن فً العنوان – النموذج الدٌموقراطً
والنموذج االستبدادي – والمتحدٌن فً الجوهر  ،ؼاٌة ما فً األمر أن الدولة التً
تمثل رقعة وامتداد النفوذ راحت تتمدد بعد حقبة االستعمار لتصل إلى مرحل ٍة قٌاسٌة
كم هابل من البشر لم ٌعد ٌمكن حكمه من خبلل سلطة االنفراد
وأضحت تشتمل على ٍ
الشخصً أو العابلً  ،بل صار ضرورٌا ً استبدال السلطة "النقطة" بالسلطة "البقعة
المسطحة" وهو ما سٌعنً ببساطة توسعة نظ ام تطبٌق األنظمة الؽذابٌة التنظٌمٌة ،
الصحٌة والخدماتٌة  ،وإخراجها من إطار القصر الملكً إلى نطاق القصر
الجماهٌري .
قصر ممتد ٌعٌش فً داخله إفراد عابلة
هكذا تحولت الجزٌرة البرٌطانٌة (كمثل) إلى
ٍ
واحدة  ،فهم ٌتقاسمون طعامهم وٌعتنً بعضهم بحقوق البعض اآلخر  ،ل كن هذه
العابلة لٌست عابلة الدم والنسب  1بل إن أواصر القربى بٌن هإالء األفراد هو ما
ٌتحدون علٌه معا ً وٌشتركون فٌه فً السٌطرة و فً نهب ثروات عالم مترامً
األطراؾ .
إن الرقً الدٌموقراطً المزعوم لم ٌخرج من قصر الحكم بل أدخل الجمٌع إلى
الداخل بعد أن استبدل هإالء المحكومٌن المنهوبٌن المضطهدٌن القلة  ،بمضطهدٌن
جُدد أكثر عدداً وببلدهم أكثر سعة وأكثر ثروة .
وٌنبؽً التنبه لدى معالجة هذا الموضوع – الدقٌق للؽاٌة – إلى مسؤلتٌن  :األولى
هً أننا بحاجة إلى إنتاج رإٌة للكون تقسمه إلى قسمٌن بعٌداً عن القسمة القومٌة أو
العرقٌة أو الجهوٌة التً ٌمكن أن تضع أمامنا عشرات األقسام التً ال ُتفٌد فً فهم
المسؤلة السٌاسٌة المعاصرة  ،بل على العكس من ذلك فهً ٌمكن أن تشتت الذهن
وتقود إلى نتابج مجتزأة  .ؾالكون ٌبدو على شكل أقلٌة ترٌد أن تحكم  ،أو تحكم
بوضوح أن نفسر
بالفعل  ،األكثرٌة الباقٌة  ،ومن خبلل ه ذا التقسٌم فقط ٌمكننا
ٍ
امتداد الرقعة الدٌموقراطٌة االنتخابٌة ألطروحة السلطة فً الؽرب  ،فإن وجود
الدٌموقراطٌة فً بعض الدول اإلسكند نافٌة  ،ال ٌجب أن تعنً بالضرورة  ،وفقا ً
1
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ً
مملكة عرٌضة  ،بل ٌكفً أن تكون هذه
للتصور السابق أنها تضع تحت سلطتها ،
الدول جاراً للدول االستعمارٌة من إثنٌة مختلفة لكنه مع ذلك صار منتمٌا ً إلى
مستوى جنس هذه الدول  ،بل صار امتداداً له بعد أن تعاقدا  -من خبلل تسلسل
ث طوٌل  -على حمل المعاٌٌر نفسها فٌما ٌتعلق بالشعوب المحكومة أو
أحدا ٍ
المستعمرة  ،وهو ما ٌمثل أٌضا ً حاجة حسابٌة مصل حٌة للدول المستعمرة  ،وقد
وصلت عناٌة هذه الدول فً بعض األحٌان إلى حد اإلنفاق المباشر على بعض دول
الجوار التً تحمل ذهنٌة – دٌنٌة وتارٌخٌة – مهٌبة لقبول منطق الدول المستعمِرة ،
من أجل أن ترفع هذه الدول من مستواها المادي لتكون المجاور والمجاري لها فبل
ٌتوقع أن تكون منبتا ً
ت مزعجة ومقلقة تساهم فً تعزٌزها وتقوٌتها
ألفكار وطروحا ٍ
ٍ
حالة احتقان أو فقر أو ظلم أو ما إلى ذلك .
المسؤلة الثانٌة أن شقا ً كبٌراً من مسؤلتً العلم و العمل ٌمكن إدراجه فً هذا السٌاق ،
دٌد فً
فهو عنص ٌر ضروري لتحقٌق معادلة الثبات فً هذا المشهد الكونً الج
تفصٌل لٌس هنا محل بحثه. 1
ٍ
نرٌد فً النهاٌة أن ننبّه إلى أن ما ذكر ٌخص حصرٌا ً اقتراب السلطة من الشعب فً
الؽرب المعاصر دون ؼٌره من التجارب القدٌمة والحدٌثة  ،فنحن لم نرد قطعا ً
القول أن اآللٌات الدٌموقراطٌة ال ٌمكن أن تنشؤ عن معاٌٌر فكرٌة وأصول فلسفً ة
وهً دابما ً وسٌلة إلحكام السٌطرة فً إطار حكم واسع ممتد  ،هذا من جهة  ،ومن
جهة أخرى لم نرد أٌضا ً القول أن جمٌع من اتسعت ُر ْقعة حكمه لم ٌجد بداً من
التوسل باآللٌات الدٌموقراطٌة  .إذ ربما ٌكون الفكر الفلسفً واحداً من مكوّ نات
الدٌموقراطٌة اإلثينٌة البارزة  ،وربما كان اتساع اإلمبراطورٌة الرومانٌة عامبلً
مساهما ً فً تبنً حٌا ٍة دستورٌة قانونٌة ولو جزبٌا ً  ،بٌنما نجد أن اتساع النفوذ
بالنسبة للدولة اإلسبلمٌة ٌمكن أن ٌُفهم أٌضا ً من خبلل ما ٌمثله اإلسبلم من جملة
عرض الدخول فً اإلسبلم كان ٌعنً دابما ً
القوانٌن والشرابع  ،خصوصا ً أن َ
من فرصة
بالنسبة للشعوب المحتلة عرضا ً مؽرٌا ً بسبب ما ٌعطٌه هذا الدخول
التساوي مع السواد األعظم من المسلمًن فً الحقوق المدنٌة  ،كما أنهم سٌجدون فً
هذا الدخول انعطاقا ً من جملة القوانٌن التً كان الرومان والفرس ٌضطهدونهم بها ،
كحقوق العمل والملكٌة والضرابب والحروب وؼٌر ذلك .
ب – الحرية – األخالق – القانون :
لقد ولىّ بالنسبة للػرب عصر الحاجة إلى المبدأ األخبلقً والقٌمة اإلنسانٌة  ،هذا فً
الوقت الذي نجد فٌه أن عقد "روسو" االجتماعً كان حافبلً بمفردات القٌم والمبادئ
اإلنسانٌة واالجتماعٌة – كما رأٌنا فً الفقرة الثانٌة  . -لقد ّ
مثل هذا النوع من
ً
حاجة تبلبم هذه الطبقة
الشعارات المبنً على قواعد أخبلقٌة كالمإاخاة والمساواة
1
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التً نشؤت حدٌثا ً واتسعت تدرٌجٌا ً فتبدلت انفعاالتها وثقافتها وآراإها  ،إذ أصبحت
وهذا ما حسّن
من جهة أكثر ٌسراً بعد تدفق الثروات من المستعمرات الشاسعة
أحوالها أوالً وفتح أعٌنها التً كانت مؽمضة  ،ثانٌا ً  .ومن جه ٍة أخرى فلقد أصبحت
السلطة الملكٌة المنفردة أكثر عجزاً بعد أن وقع على كاهلها عبء بسط النفوذ على
المساحة الخرافٌة الجدٌدة .
لكل هذا  ،لم تعد االنفعاالت الجدٌدة لهذه الطبقة قادرة على تحمل ٌومٌات السلطة
واحتكار للثروة وؼٌر ذلك،
وأحكام بالحرق
قطع للرإوس
ٍ
ٍ
التقلٌدٌة  ،بما تشمله من ٍ
كما أن العٌون المفتحة بات ال ٌنطلً علٌها خرافة بٌع األذرع فً الجنة وحلول
قداس ٍة إلهٌة فً شخص هذا الملك أو ذاك .
إذاً  ،لقد كانت القٌم األخبلقٌة محركا ً ومح ِّفز اً ضرورٌا ً لحركة اقتراب الشعب من
السلطة ولٌس السلطة من الشعب كما أسلفنا  ،وذلك ٌُرى واضحا ً حٌنما نجد أن
حدود تطبٌق مبادئ الثورة الفرنسٌة أو األمٌركٌة كان حدود الدولة فقط  ،دون
ؼٌرها من المستعمرات  ،فاإلنسان الذي ٌجب أن ٌكون حراً وأن ُتصان حقوقه لم
ٌكن إال الفرنسً أو األمٌركً فً نظر هذه الثورات  ،ال إنسان المستعمرات الذي لم
تبادر إلٌه هذه الثورات وما تبلها من الجمهورٌات إال بالمقاصل والمشانق وأعواد
التعذٌب  ،وعندما تسنى لهذه الحركة الوصول بالشعب إلى مستوى السلطة – ذلك
حٌن أضحى الؽرب دٌموقراطٌا ً  -لم ٌعد للقًمة اإلنسانٌة المجردة أي حاجة  ،بل
صارت عببا ً على الطرٌقة الجدٌدة لتعرٌؾ الرفاهٌة فً الؽرب القابمة على اللذة
األنانٌة البحتة  ،وهً التً تعنً ببساطة القبول بمبدأ نهب الثروات واعتبار كافة
الوسابل التً تإمن ذلك  ،وسابل شرعٌة ثم ُتعطً هذه األنشطة طابع االستثمار
المشروع مع أنها حملت من الدسابس والمإامرات والمكابد  ،ما أنزل الوٌبلت فً
الكثٌر من الشعوب  ،بد ًء من دعم األنظمة االستبدادٌة فٌما ٌعرؾ بالعالم الثالث –
أو قل تصنٌع وابتكار هذه األنظمة كؤدوات جدٌدة بالسٌطرة  ، -ومروراً بالحروب
مكان إلى آخر  .وكانت
العرقٌة والدٌنٌة والمذهبٌة والقبلٌة التً كانت تحركها من
ٍ
بعد كل هذا المشهد الدموي التعٌس الذي لؾَّ مساحات هابلة من العالم الثالث  ،كانت
تطل لتتحدث ببراءة وهدو ٍء عن ضرورة االلتزام بالدٌموقراطٌة وحقوق اإلنسان
وما إلى ذلك .
لقد عادت لؽة "م كٌافٌللً" الشٌطانٌة لتصبح حصراٌا ً لؽة العصر التً تتمحور جمٌع
سٌاسات الدول الؽربٌة حولها. 1
منً بنكس ٍة كبرى بعد أن
من جهة أخرى ومن ناحٌ ٍة داخلٌة فإن التنظٌر األخبلقً َ
استخدم ضده بفاعلٌة سبلح الحرٌة  ،حٌث أصبح فً اعتناق المبدأ األخبلقً لونا ً
من ألوان االستبداد والمصادرة اللذٌن ٌتعارضان رأسٌا ً مع مبدأ الحرٌة الفردٌة لذلك
 - 1فبسٚق عؼذ ِ ،ظذس عبثك  ،ص26
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اإلنسان العابث البلهً الذي ال ٌرٌد أن ٌرى حدوداً لشهواته ّ
ولذاته  .وقد ابتدع هذا
الؽرب ما لم ٌكن ٌدور فً خلد الشٌطان نفسه من فنون العبث مثل تشرٌعه للزواج
المثلً  ،رج ٌل من رجل أو امرأ ٍة من امرأة وقد صار هإالء الشاذون ع ن الطبٌعة
ت ونقابات ٌُ ،حسب لها حساب فً منطق الحساب التمثٌلً
البشرٌة  ،أصحاب هٌبا ٍ
واالنتخابً  ،وقد استخدمت تقنٌات العصر الحدٌث كاألفبلم واإلنترنت لتروٌج ما
ٌحرك أكثر ؼرابز اإلنسان بهٌمٌة كممارسة الجنس الجماعً أو ممارسته من قب ل
نسا ٍء مع كبلب وقرو ٍد وؼٌر ذلك. 1
لقد أضحى السإال المحٌر بالفعل للمتخصصٌن التربوٌٌن فً الؽرب  :ما هً القٌم
األخبلقٌة التً علٌنا أن نعلمها فً المدارس 2؟ هل نعلمهم أن الزنا أم ٌر شابنٌ معٌب
 ،ثم ٌكتشفون بعد حٌن أن التً تمتهن ذلك تإدي الضرٌبة إلى الدولة تماما ً كمهنة
ً
مهنة ٌعرفها النظام المدنً على صفحاته
الطب واإلرشاد االجتماعً  .لقد أضحت
بدون أي استحٌاء  ،تماما ً كما ٌُعرؾ رباسة الجمهورٌة  .هل نعلمهم من جه ٍة أخرى
أن نهب الثروات وانتهاك األعراض وقتل األبرٌاء والدوس على الحقوق والكرامات
المإلؾ لنسج الحابل (من التزوٌر
ة
ث ننفق بعد ذلك اآلالؾ
 ،كلها أمو ٌر منكرةٌ فظٌعة م
السٌاسً واإلعبلم ي وحتى العلمً) حتى ال ٌروا ما تقوم به السٌاسة الخارجٌة من
البطش والتنكٌل واالضطهاد والسلب والتمزٌق والتروٌع والتجوٌع .
لقد صارت القٌمة األخبلقٌة  ،إذأً  ،مبرراً لبلستبداد من جهة (فً مقابل حرٌة
عبثٌة) وعببا ً على ا لسٌاسة الخارجٌة من جه ٍة أخرى  ،وهذا ما ٌكفً ألن ٌتم التنكر
لها وطرحها عملٌا ً بصرؾ النظر عن الوظٌفة التزٌٌنٌة لها فً بعض أوراق
المجتمع الطوباوٌة .
وبشكل تدرٌجً  ،تستبدل لؽة الصح
لقد شرعت التربٌة المدنٌة الؽربٌة منذ زمن
ٍ
والخطؤ األخبلقً بلؽة المسموح والممن وع القانونً  ،وهذا استبدا ٌل ال عودة عنه
على حد قول بعضهم  .وبذلك نجد أنفسنا أمام تفسٌر آخر الزدهار اللؽة القانونٌة فً
الؽرب ؼٌر التفسٌر القابم على قواعد الفضٌلة والقٌم اإلنسانٌة  .فلقد رأٌنا أن الذكاء
فً المجتمع
المصلحً عمد إ لى تنفٌس واختزال كل مسببات االحتقان والخلل
الصؽٌر (قٌاسا ً لممتلكاته ومستعمراته ) الذي ٌُراد له أن ٌكون متماسكا ً جداً لٌكون
نطاق واسع
قادراً على المضً قدما ً فً مشارٌعه الهادفة إلى السٌطرة وا لنهب على
ٍ
قانون ٌإمن عقداً اجتماعٌا ً مستقراً وهو ما
 .لقد أضحى ذ لك دافعا ً قوٌا ً نحو اعتماد
ٍ
رسم بٌانً تمثٌلً شكبلً أفقٌا ً ٌحتل موقع القمة فً الهندسة الكونٌة  ،مما
ٌعنً فً
ٍ
ٌجعله قادراً بموجب استقراره – على توجٌه همته وجهده وطاقته بالكامل فً
نطاق محدو ٍد ٌمارس فً داخله وال ٌعنٌه البتة ما
مشارٌعه الخارجٌة – إنه قانونٌ ذو
ٍ
ٌحدث خارج هذا النطاق  ،ولهذا فإن قانونا ً كهذا ال ٌمكن أن ٌكون مستنداً فً أساسه
1
2
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إلى قواعد الفضٌلة واإلنسانٌة  ،ألن القٌم والفضائل ال تتؤثر بفواصل المكان والجهة
والعرق وؼٌر ذلك  ،بل إن تقسٌم الممارسة وتجزٌبها ٌإدي رأسا ً إلى تبدٌد هذه
وقناع مخادع  .فقتل ا لنفس المحترمة ٌجب
براق
شعار
القٌمة وتحوٌلها إلى مجرد
ٍ
ٍ
ٍ
أن ٌكون منكراً فً كل مكان وزمان  ،كما وأن إؼاثة الملهوؾ أم ٌر حمٌد بصرؾ
النظر عن تفاصٌل المكان والهوٌة وؼٌر ذلك  ،أما الدافع الثانً الزدهار القانون ،
فهو ٌكمن فً حلول القانون محل القٌم والضوابط األخبلقٌة مما جعل بنوده تتسع
وتتشعب أكثر وأكثر حتى تشمل مساحات جدٌدة وعناوٌن جدٌدة .
ومن الجدٌر ذكره أننا لم نرد قط فً هذه الدراسة أن نثبت أن مفكري الؽرب ممن
ً
نفحة أخبلقٌة وإنسانٌة من أمثال "فولتٌر" و "روسو" و "مونتسكٌو"،
حملت أقبلمهم
كانوا تحدٌداً أناسا ً مخادعٌن ٌحملون هذه األفكار كشعارات فقط  ،فإن ه ذا البحث ال
طابل من تحته وال أثر له سواء حكمنا بالنفً أو اإلٌجاب فً هذا الموضوع  .إن ما
ٌعنٌنا بالضبط  ،هو دراسة وتحلٌل ما هو مستقر فً ضمٌر وذهن الفعل الؽربً
ت حقٌقٌة ولٌس فً ما تبناه هذا المفكر أو ذاك  .نحن ال
والسٌاسة الؽربٌة من متبنٌا ٍ
ٌعنٌنا فً دراسة كهذه السإال عن الخلفٌة الذهنٌة وال سٌكولوجٌة للمفكر حٌن كتب
نصا ً معٌنا ً  ،إن ما ٌعنٌنا هو دراسة الدوافع والخلفٌات التً دفعت بدوابر الفعل
السٌاسً للتوقٌع والمصادقة على هذا النص وبالتالً اعتماده فً صٌؽة تطبٌقٌة
خاصة .
خبلصة هذه الفقرة هً أن الحرٌة ال تعنً غ اً
ربً سوى حرٌة القوي لٌفعل ما ٌشاء ،
كما تعنً أٌضا ً التحلل من كل قٌو ٍد أخبلقٌة مجردة تمهٌداً لبلنخراط فً عالم التمتع
باللذات المادٌة من كل نوع  ،إنها الحرٌة التً تضٌق حدود الكون لٌصبح فٌه وحٌداً
ن قٌد
حال من األحوال أن ٌتحرر اإلنسان م
ٌفعل ما ٌشاء وهً ال تعنً فً ٍ
االستعباد ووالٌة الجور وأسر اإلستٌبلء .

ج – المواطنة :
لم ٌعد المواطن ٌُعرّ ؾ فً المنظومة الؽربٌة  ،وبحسب تربٌتها المد نٌة الحدٌثة  ،من
ت شكلٌة كاللون والعرق والعنصر وؼٌر ذلك ،بل أضحت المواطنة
خبلل مواصفا ٍ
ُتعبِّر عن مبلبمة ضمن ٌة لذلك المواطن مع ما هو معلن أو مضمر من القوانٌن
والسٌاسات الداخلٌة والخارجٌة  .وقد تتجلى هذه المبلءمة فً شكلٌن اثنٌن:
فً الحالة األولى ٌ :كون المواطن مهٌؤ ً لبللتزام بكافة بنود النظام السٌاسً
واالجتماعً  ،وهذا التهٌإ ال ٌجب أن ٌعنً فقط الحالة التً هو علٌها المواطن حالٌا ً
 ،بل ٌجب أن ٌعنً ذلك أٌضا ً أن هذا المواطن ال ٌجب أن ٌحمل بذوراً كامنة ٌُمكن
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صٌػ سلمٌة أو
رفض وعداء ٌعمل من خبللهما فً
ٌوم من األٌام إلى
ٍ
أن تتحول فً ٍ
ٍ
عنٌفة على ح ٍد سواء من أجل التبدٌل والتؽٌٌر  ،المواطنة هنا تعنً القبول والتسلٌم
خطر
المطلق النهابً وؼٌر المشروط والذي ال ٌحمل فً طٌاته أي
ٍ
كامن ٌُمكن أن ٌتحول إلى تهدٌد فً المستقبل لتعارٌؾ المنظومة الؽربٌة للحرٌة
ٍ
مجتمع
والسلطة والمال والسوق والدٌن  ....الخ  .هكذا ٌستحٌل المجتمع إلى
ٍ
لون فكري واحد .
متجانس ذي ٍ
ٍ
إن الدٌموقراطٌة الؽربٌة ال تحب أن تكون إطاراً ٌتصارع فٌه متناقضان فً العمق
من خبلل نظر ٍة متباٌنة إلى حرٌة الشعوب مثبلً أو القٌم األخبلقٌة أو الدٌن  ،إنها
تحب أن تكون صراعا ً صاخبا ً – بدون عنؾ – بٌن متناقضٌن جداً – ولكن فً
الراٌات واألعبلم فقط – لتبدو  ،أي الدٌموقراطٌة  ،فً النهاٌة (وهو شكل مخادع
كاذب) صدراً رحبا ً ٌتسع لؤلفكار المتناقضة والمتعارضة  ،مما ٌدل  -وهما ً -على
اعتماد الحرٌة على أوسع نطاق .
إن الذي ٌستقر ئ وٌستطلع آراء األفراد فً هذا الؽرب المترامً األطراؾ  ،لٌجد
تجانسا ً عجٌبا ً وتطابقا ً ٌكاد ٌكون تاما ً حول العناوٌن التً ٌمثل الموقؾ منها المعالم
األساسٌة للشخصٌة الؽربٌة  ،كالمال والدٌن واللذة وتقسٌم الشعوب  ....الخ .
ث ال ٌكترث بالطٌؾ واللون والراٌة وما إلى
إن هذا التجانس ٌبدو واضحا ً ألي باح ٍ
ذلك  ،وهذا ما ٌإكد من جه ٍة أخرى  ،الشروط الضمنٌة الصعبة والقاسٌة لقبول
إنسان على قاعدة أنه مواطن .
الؽرب أي
ٍ
أما الحالة الثانٌة  ،فهً المواطنة السطحٌة التً تتمثل بالجنسٌة التً تمنحها هذه
الدول ألفراد ٌتحدرون من أصول ال تعجبهم وٌحملون رإوسا ً مملوءة ب أفكار ال
تروق لهم  .فهإالء ٌُعطون الجنسٌة دون المواطنة  ،والتفاوت بٌن المصطلحٌن
ٌشتمل على فراغ ٌخبا الؽرب فٌه ا لكثٌر من أسراره  ،فهو هنا ٌمارس خداعا ً ؼٌر
عادي  ،فهو ٌمنح حق المواطنة المتمثل بالجنسٌة  ،وهو ما ٌعنً نظرٌا ً أنه أضحى
على قدم المساواة مع ج مٌع المواطنٌن اآلخرٌن فً الحقوق  ،ؼٌر أنه ٌضع أمام
هإالء عراقٌل وحواجز وموانع ؼٌر مربٌة فً مجاالت الرعاٌة والعمل والسًاسة ،
هكذا ٌنتقل الحكم فً الؽرب من ٌمٌن إلى ٌسار ومن محافظٌن إلى عمال ومن
جمهوري إلى دٌموقراطً وما إلى ذلك من العناوٌن  ،ؼٌر أن السٌاسة الداخلٌة تبقى
ثابتة بدءاً بالعناٌة المدنٌة والتنموٌة ألحٌاء هإالء الذٌن منحوا الجنسٌة من ق بل أن
ٌصبحوا مإهلٌن للدخول فً دابرة المواطنٌة الخاصة والضٌقة  ،وهم لذلك ال بد لهم
من المرور فً مرحلة تعقٌم عنصري لٌتخلصوا خبللها من موروثاتهم الفكرٌة
والذهنٌة  ،تخلصا ً تاما ً ٌُمهد إلعطابهم إذن الدخول الحقٌقً إلى البلد والمشاركة فً
كل شًء فٌه  ,حٌنها فقط تشرع أبواب الفرص لحٌازة المواقع ا لمهمة العلمٌة
والسٌاسٌة وؼٌر ذلك  .إنه قبلهم كخدم  ،لحاجة و ضرورة برزت من خبلل حساباته
الدقٌقة المبنٌة على معطٌات الخدمات ومعطٌات دٌموؼرافٌة وما إلى ذلك  ،فٌكون
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تدبٌر إعطاء الجنسٌة بمثابة إؼراء ٌجتذب الؽرب من خبلله إلى رحابه نخبة ما فً
دول العالم الثالث من األدمؽة والحرفٌٌن والعمال من ذوي الطاقات الخام  ،وجمٌع
هإالء وافدون من أرض الضٌاع والبلإنتهاء .
والذي ٌبدو أن هذا النظام الذي ٌعمل على استٌراد الطاقات من كل أنحاء الدنٌا ،
ٌثق بنفسه إلى درج ٍة تجعله ٌستورد حتى أولبك الذٌن ٌحملون أفكاراً معادٌة له ،
لٌعملو ا فً إطاره فً بناء البنى التحتٌة  ،أو فً شق الطرقات والسكك الحدٌدٌة أو
كباحثٌن علمٌٌن محترفٌن فً ماكٌنته العلمٌة الكبرى  ،وهو واثق من قدرته على
وأفكار جدٌدة تتطابق
بصور
استبدال ما ٌشتمل علٌه رأس هذا الوافد من األفكار ،
ٍ
ٍ
وتتبلءم بشكل تام مع ما ٌرؼب به  ،وذ لك على مستوى الجٌل الثانً أو حتى الثالث
أو الرابع  ،وهو سٌكون المنتصر حتما ً فً النهاٌة  ،وهكذا ٌكون استطاع توفٌر
الطاقات البلزمة لتصرٌؾ أعماله وكما ً من البشر ونوعا ً مبلبما ً لبلنخراط فً عداد
مواطنٌه بعد أن ٌكون قد فرغ من عملٌة تعقٌمهم بالكامل  ،فٌنقذ بذلك ه رمه السكانً
المتهالك المتآكل فً المستقبل القرٌب والبعٌد .
الخبلصة هً أن مصطلح المواطنة فً اللؽة السٌاسٌة الؽربٌة هو مجرد شعار
مخادع ٌنطوي على دعو ٍة مؽرٌة لجمٌع الناس من مختلؾ األقطار واأللوان
واألعراق للمجًء إلى هذه الدول والعمل فٌها (وأحٌانا ً الموت ألجلها ) لقاء منحهم
جنسٌة هذا البلد  1أو ذاك  ،وهً تعنً طبعا ً وهم التساوي مع كافة المواطنٌن
اآلخرٌن فً الحقوق والواجبات والفرص وؼٌر ذلك  .هكذا ٌتم للؽرب المشهد الذي
ٌعزز دعواه أن مفهوم المواطنة لدٌه ال ٌستدعً سوى االلتزام بجملة القوانٌن
والدساتٌر المعمول بها  ،بصرؾ النظر عن اللون والعرق والدٌن والجهة  ،بٌنما ال
ٌكون المواطن فً الواقع سوى أولبك الحفنة ممن قد تعلموا كلمة السر وحفظوها
وعلموها لمن خلفهم .

د – العائلة :
العابلة هً الوحدة االجتماعٌة األساسٌة التً توفر مناخا ً مثالٌا ً لتربٌة األفراد ونمو
قابلٌاتهم النفسٌة والذهنٌة والجسمانٌة  .ففٌها ٌتلقى األبناء من آبابهم وأمهاتهم تعالٌم
مشوب بلؽة الحنان الدافبة التً تكفً بمفردها لنبذ األنانٌة بالمقدار
ة
التربٌة والتعلٌم
الذي ٌفً عموما ً بمهمة التربٌة والذ ي ٌخلص من جه ٍة آخرى هذه العملٌة  ،من كل
شوابب الؽش والخداع والظ لم  ،وما إلى ذلك  .إنه المكان الذي نسٌر فٌه جمٌعا ً من
خبلل ضوابط داعمة مرنة على الطرٌق الذي ٌفتح لنا الفرص الكتساب اللٌاقات
والمهارات والمعارؾ الضرورٌة لحٌاتنا  ،وتنظٌم انفعاالتنا بما ٌتناسب مع مواجهة
1
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تحدٌات الحٌاة ومصاعبها  .كما أن الهالة المبالػ فٌها الت ي تحٌط باألب واألم فً
مرحلة من مراحل العمر تإدي دوراً كبٌراً وخطٌراً فٌما نتبناه من قواعد فكرٌة
ت فلسفٌة كتصور الخٌر والشر والمعرفة واإلٌمان وؼٌر ذلك
ركنٌة تإدي إلى متبنٌا ٍ
.
تؤمل دقٌق ونظر ٍة ثاقبة  ،فالؽرب ٌقبل
إن موقؾ الؽرب من العابلة ٌحتاج إلى
ٍ
العابلة وٌجعل منها عنوانا ً أساسٌا ً فً أوراقه االجتماعٌة وٌتعهدها برعاٌ ٍة قانونٌة
خاصة  ،كما ٌحاول تحفٌز المواطنٌن على بنابها من خبلل وسابل عدة  ،وهو ما
ٌفرض على المراقب أن ٌقتنع بما ٌولٌه هذا الؽرب للعابلة من القٌمة الكبٌرة .
ؼٌر أن الذي ال ٌُرى هو أن الؽرب ٌرى فً العابلة – من خبلل خطته الواعٌة أو
البلواعٌة – خصما ً مزعجا ً للتربٌة المدنٌة التً تعمل على إٌجاد أفرا ٍد متجانسٌن ال
بل مستنسخٌن ال ّ
ٌشذون ولو بمقدار شعرة عن جمل ٍة من التعارٌؾ األساسٌة للمال
والحرٌة واللذة والسلطة وؼٌر ذلك مما تحمله هذه التربٌة المدنٌة وتعمل على طبعه
ت
بشكل تام ؼٌر منقوص  ،ولذلك فهً ال تسترٌح لوجود بٌبا ٍ
فً األذهان وتكراره
ٍ
مؽلق ٍة معزول ٍة ٌمكن أن تولد وٌترعرع فٌها أفكار وعقابد قد تضع أمام التربٌة
المدنٌة مفاجآت مزعجة ٌضٌق عنها صدر الدٌموقراطٌة الرحب كما رأٌنا.
إنها إذأً  ،ترٌد من العابلة أن تكون بٌتا ً لئلنجاب فحسب وللرعاٌة الجسمٌة والصحٌة
والتربٌة بما تعنٌه من تدرٌب المواطنٌن الجدد على االلتزام بقٌم المجتمع
وخصابصه  .فهً تربٌة مقٌدة جداً  ،ولٌست حرة كما ٌمكن أن نتوهم  ،وذلك ألن
القٌود المفروضة على العابلة  ،هً قٌود ؼٌر مربٌة وال ٌمكن اإلحس اس بها  ،إال
إذا حاولت العابلة الخروج على ما هو معتمد من قٌم المجتمع  ،حٌن ذلك فقط سٌبدو
هذا القٌد قاسٌا ً ومإلما ً وضٌقا ً وربما كان خانقا ً  .لقد وصل الؽرب إلى هذه الوضعٌة
(وعن الكبار
من خبلل سلسلة من التدابٌر والتعالٌم  ،فهو أوالً نزع عن األهلٌن
عموما ً) صفة الوقار وهالة الجبلل ومنحها بالكامل للدولة  ،لقد صار باإلمكان القٌام
بالخصام مع األب فً داخل البٌت والتؽلب علٌه من خبلل ما ٌفتحه القانون لؤلوالد
من فرص طلب النجدة من الدولة وذلك من خبلل هاتؾٍ بسٌط ٌتم على أثره ،التدخل
من قِبل الدولة لصالح األوالد  ،وهو ما ٌضع األب أو األم فً أحسن األحوال فً
وضع قانونً معقد وقد ٌنتهً األمر بالدولة إذا طال األخذ والرد  ،أن تحرم األهلٌن
ٍ
من أوالدهم بحجة عدم األهلٌة  ،وتشرع بتربٌتهم هً فً مراكز قد أعدت لذلك .
لقد صار باإلمكان أٌضا ً االستؽناء عن العابلة وما تمثله من قٌو ٍد وضوا بط وواجبات
خصوصا ً بعد أن بردت العبلقات العاطفٌة من جراء التربٌة الحسابٌة والتعالٌم
سن مبكر ٍة بعد أن وضعت
الفلسفٌة المادٌة  ،التً تسود فً المجتمع  ،وذلك فً ٍ
الدولة جملة من التؤمٌنات المالٌة لهإالء بحٌث ال تعود العابلة المعٌل الوحٌد
ً
مكفولة حرة نعمل فٌها ما نشاء  ،بعٌداً عن
والحصري لؤلوالد  ،وٌكون ا لبدٌل حٌاة
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ضرورة االلتزام بقٌو ٍد وواجبات  ،وفً هذا السٌاق سوؾ ٌتضح لنا معنى تعرٌؾ
"المبروزو" للعابلة حٌن قال  " :إن العابلة هً مجموعة من األفراد المضطرٌن
للحٌاة تحت سقؾٍ واحد " .
لكل ما ُذكر فإن المعركة والصِ دام لو نشؤ بٌن العابلة والدولة فإن الحسم سٌكون
لصالح الدولة بالطبع  ،حٌث أنها معركة ؼٌر متكافبة على اإلطبلق ٌ ،تنافس فٌها
على تربٌة األوالد  ،األب الذي ال ٌحمل خبرة تربوٌة عالٌة والؽابب عن أوالده
أكثر الوقت بسبب عمله الذي ٌستؽرق نهاره بالكامل  ،بٌنما ٌعتمد الم نافس اآلخر
وهو الدولة على تمرٌر خطته التربوٌة الهادفة إلى طبع جملة من التصورات
األساسٌة فً األذهان من خبلل برامج ٌقوم بإعدادها أكبر الخبراء التربوٌٌن
وأعرقهم وأكثرهم احترافا ً لمعرفة عوامل الجذب والتؤثٌر فً التربٌة  ،أما من جهة
الوقت فإن الدولة تحظى بفرصة ح ٌازة الولد فترة طوٌلة من خبلل مدارسها
مبالػ فٌه على ذلك المنافس المجرد من
سبق
الرسمٌة  ،وهً فترة كافٌة إلحراز
ٍ
ٍ
االمتٌازات األخبلقٌة والقانونٌة وؼٌر ذلك .
فً الخبلصة  ،نرى أن التقلٌل من شؤن األبوٌن  ،فً المنظومة األخبلقٌة أوالً ،
واعتماد جمل ٍة من القوانًن التً ُتجرِّ ئ األوالد على التمرد على أهلهم باكراً وتدفع
تدرٌجٌا ً باألهالً إلى التعاطً معهم من خبلل نفس مٌزان القوى بعٌداً عن الروابط
العاطفٌة وبعٌداً أٌضا ً عن مٌزان نفوذ التربٌة الذي لم ٌعد ماببلً لصالحهم  ,واالكتفاء
بما ٌتلقاه األوالد من التعالٌم فً داخل مدرستهم وهو ما ٌُقنع األهل بلؽة مستورة
وؼٌر معلنة عن خطورة القٌام بؤي مواجهة مع منظومة التعالٌم الرسمٌة التً ال
طابل من تحتها  ،وال تإدي سوى للمزٌد من الخسران والضٌاع  .كذلك فقد رأى
األوالد فً التؤمٌنات المالٌة ما ٌكفً من اإلؼراء لبلرتماء فً أحضان الدولة حٌث
التحلل من كافة القٌود والواجبات العابلٌة التً باتت عببا ً ال ٌطاق ٌجب التخلص منه
.
إن مشهد العابلة مقط وعة الرأس  ،مسلوبة الصبلحٌة  ،ال ٌحق لها سوى القٌام
بمهمة اإلنجاب والرعاٌة المادٌة والصحٌة ال ٌبدو واضحا ً فً ثناٌا الوجه الؽربً بل
ٌبدو عكسه وخبلفه  ،وهو ما نجد فٌه خداعا ً مستوراً ٌقع ضحٌته الكثٌر من دارسً
ما بات ٌعرؾ "بالنموذج الحضاري الؽربً " .
نعود فنكرر فً نهاٌة هذ ه الفقرة ما قاله اإلمام الخمٌنً بؤن الكلمات هً الكلمات
ولكن المعانً تختلؾ  ،ونحب هنا أن نزٌد بالقول أن البحث عن المعانً المختلفة
ٌ
ٌ
بعض
بحث
لتلك الكلمات،
دقٌق  ،طوٌ ٌل  ،وواسع  .وإذا كنا قد اقتصرنا هنا على ٍ
من العناوٌن بؽٌة االختصار  ،فإن طابفة كبٌر ًة ومتنوعة من الكلمات ال تزال تحتاج
أن تعاد قراءتها من خبلل الوسابل والمعاٌٌر العلمٌة المرهفة إلماطة اللثام عن
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معانٌها "الؽربٌة" بقطع النظر عن معانٌها "األصلٌة " من أجل أن ٌتسنى لنا إعادة
تشكٌل رإٌ ٍة للؽرب  ،واضح ٍة متماسكة وحقٌقٌة ال توهم فٌها وال سراب !

 – 4الخليج إبان الحدث االستعماري :
إن هذه الفقرة هً إشارة موجزة – مستقلة – تخطر على بال المتحدث المسلم عن
النموذج الؽربً  ،فلقد كان الخلٌج مه بط الؽزاة الؽربٌٌن (البرتؽالٌٌن ) سنة 1522
(مركز
حٌث استوطنت مضٌق جبل هرمز ثم توسعت وجاءت إلى مٌناء جلفار
تجاري ومنطقة مهمة فً صٌد اللإلإ واألسماك) عام  ، 1612وسٌطر البرتؽالٌون
من هناك على العبلقات التجارٌة مع الصٌن والهند الصٌنٌة وببلد فارس  ،وبقً
البرتؽالٌون ٌسٌطرون على خطوط المواصبلت إلى أن جاء اإلنكلٌز وطردوهم
 1633واستمر "المستعمرون الجدد" فً تلك المنطقة حتى عام 1970م .
ً
لقد أقام البرتؽالٌون أوالً
سلسلة من القبلع والحصون على شواطا الخلٌج من
"مسقط" إلى "قرٌن" فً الكوٌت  ،وبعد وصول البرٌطانٌٌن  ،قاموا بإنشاء مصانع
1643م  ،ثم أسسوا شركة الهند
وشركان  ،كان أولها مصنعا ً فً البصرة عام
الشرقٌة  ،وأقاموا سلسلة مخافر على شواطا إٌران المقابلة للشواطا العربٌة ،ثم
مصنع لهم فً مٌناء "بندر عباس " عام 1624م ومصنع آخر فً
أقدموا على بناء
ٍ
مٌناء "بو شهر " عام 1763م  ،وخبل ل هذه الفترة نشب الصراع البرٌطانً
البرتؽالً الهولندي للسٌطرة على الخلٌج انتهت بتفرد برٌطانٌا بالمنطقة حٌث بقٌت
حتى عام 1970م كما أسلفنا  . 1وفً وقت سابق كانت المنطقة قد بدأت تجر
لئلنحناء أمام المسٌطر الجدٌد أمٌركا .
إن هذا البقاء المستمر والطوٌل لبلستعمار الؽربً فً هذه المنطقة بالذات تحمل
ً
داللة خاصة ٌجب أن تؤخذ قسطها من البحث والتدقٌق  ،وذلك لفهم انفعاالت هذه
المنطقة وتسلسل األحداث فٌها  .هنالك طالت المدة وجد المستعمر نفسه  ،بنا ًء على
التجدد فً معطٌات السٌاسة واالقتصاد ،فإن وجود القبلع والمخافر جنبا ً إلى جنب
مع وجود المصانع  ،وكافة أشكال االستعمار تظهر بجبل ٍء األهمٌة التً ثبتت
معالمها فً الفكر التوسعً الؽربً رؼم تعاقب ممارسٌه .
إن ما نستطٌع لحظه هنا  ،أن حرص أمٌركا الذي كان شدٌداً على أن تكون إٌران
قاعدة "عسكرٌة" لها ما قبل الثورة وأن ٌكون حضورها حاسما ً قاطعا ً فً الدول
العربٌة المحٌطة من المقلب اآلخر ٌ ،جب أن ٌوضع جمٌع ذلك فً السٌاق التارٌخً
لتعاطً الؽرب مع هذه المنطقة .
١ٌٚ - 1ذ ٔٙ٠ٛغ ِ ،ظذس عبثك  ،ص. 89 – 88
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إن السٌاسات الؽربٌة (األمرٌكٌة هنا) ال تتؽٌر  ،بل تتجدد  ،فهً ٌمكن أن تستبدل
متوار والعكس بالعكس  ،وذلك كما تم لٌه المصلحة اآلنٌة
وجودها المباشر  ،بوجود
ٍ
 .النفوذ أم ٌر من الثوابت فً المنطقة  ،ال تنازل عنه منذ تثبٌت األقدام فً ذلك الوقت
القدٌم  .وقد لعب هذا النفوذ على تناقضات المنطقة  ،منذ أٌام السجاالت بٌن
الصفوٌٌن والعثمانٌٌن  ،وال ٌزال ٌ ،ستفٌد من هذه التناقضات مهما كانت ضبً ةل ،
وقع من مواقع المنطقة .
فً أي م ٍ
بشكل مضؽوطٍ ومكثؾ  ،كٌؾ ٌمكن أن ُتنتج الفكرة
بكلم ٍة  ،إنها منطقة ٌُسجل فٌها
ٍ
األمٌركٌة الواحدة  ،عشرات األنماط واألشكال المختلفة أشد االختبلؾ  ،فهً هنا
ترٌد تطبٌقا ً لحقوق اإلنسان  ،وهنا ك ترعى وتحفظ وتحامً عن سلطة ملكٌة عابلٌة
 ،وه نالك تدعم نظاما ً حزبٌا ً دٌكتاتورٌا ً  ،وفً أماكن أخرى  ،تتدخل عسكرٌا ً  ،وكل
هذه األنماط المتعاكسة  ،المتناقضة ٌ ،جب علٌنا أن نصدق أنها تعبٌر عن حقٌق ٍة
واحدة  ،فقط ال ؼٌر  ،وهً تصدٌر القٌم الحضارٌة األمٌركٌة عن الدٌموقراطٌة
وحقوق اإلنسان إلى شعوب المنطقة القاصرة والمتخلفة .

د .أمٌن الساحلً
كلٌة العلوم  -الجامعة اللبنانٌة

39

