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ملخص اللغة العربية
يعد بناء التصور العام ملفهوم "الخصوصية التاريخية" وما يتصل بحضورﻩ )ي العقل السيا #$العربي ،وال
تحكمت )ي فعله السيا #$ع?ى مستوى الدولة ،السلطة والفرد ،تطرح كمدخل أسا) #$ي عملية تفكيك منظومة
الدولة والحكم عربيا وفهم مالبسات التحول والتع EFوالثورة .إن تتبع التحوالت أو الانتقاالت الحضارية واملجتعمية
والاجتماعية ،وما لها من أثر مباشر ع?ى العملية السياسية ال من مرتكزها بناء الدولة مؤسساتيا وتكييف املمارسة
وفق هذا البناء ،ع?ى اختالف منظوماته ومستويات القوة والسلطة فيه .يكون منسجما معقوال بفهم تفاصيل
ومفردات هذﻩ الخصوصية وحضورها املستمر والدائم )ي واقع املمارسة اليوم.

ABSTRACT
The study addresses the centralityof historical act and the presence of time continuity in
forming political heritage in the Arab area andIslamic as well. Besides, it analyzes the
manifestation of these principals currently on the multiple forms and transformations, which
have ultimately affected the future scenarios. It should be clear to clarify that the analysis
does not begin or end at the historical detours listed and analyzethem in the light of the Arab
nation’shistory.However, the present research tends to understand the continuing impact of
the many historical facts in the Arabic field. This effect has its impacts clearly on statebuilding and policy- making. Also, it controlsits rational and random political practice
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مقدمة
إن معالجة قضية مركزية الفعل التاريqي وحضور الصEpورة الزمنية )ي تشكل الElاث السيا) #$ي املجال
العربي و"ٕالاسالمي" ع?ى السواء ،وتج?ي هذين املبدئpن )ي اللحظة الراهنة ع?ى تعدد أشكالها وتحوالstا ،وال لها
منتٔ yzالاثر )ي سيناريوهات املستقبل الكالنية أو التجزيئية .وغ Epأن هذﻩ املعالجة ال يجب أن تبدأ وال أن تنت zإ{ى
سرد ٕالانعطافات التاريخية وتحليلها )ي تاريخ "ٔالامة العربية" ،والبحث )ي سالمsا أو نكوصها .إنما يتجه البحث إ{ى فهم
التأث Epاملستمر والالمنت zللكث Epمن أجزاء الكتلة التاريخية )ي املجال العربي ،هذا التأث Epالذي ترك أثرﻩ بصورة جلية
ع?ى بناء الدولة وتشكل سياساstا ومؤسساstا ،وتحكم أيضا )ي عقالنية وعشوائية ممارسsا السياسية.وبالتا{ي ،فبناء
التصور العام لألجزاء الرئيسية ٔالاك EFحضورا )ي العقل السيا #$العربي ،وال تحكمت )ي فعله السيا #$ع?ى
مستوى الدولة ،السلطة والفرد ،تمثل املدخل ٔالاساس )ي عملية تفكيك منظومة الدولة والحكم عربيا ،وفهم
مالبسات التحول والتع EFوالثورة.
إن تتبع التحوالت أو الانتقاالت الحضارية واملجتعمية والاجتماعية وما لها من أثر مباشر ع?ى العملية
السياسية ال من مرتكزها بناء الدولة مؤسساتيا وتكييف املمارسة وفق هذا البناء ،ع?ى اختالف منظوماته
ومستويات القوة والسلطة فيه .ومما يتوجب ٔالاخذ به )ي حيثيات التفكيك ،أن حضور "الخصوصية التاريخية" بقي
يElاوح بpن موقفان يحكمان تسللها )ي عملية البناء الدوالتي ،موقف يوجب الابتعاد )ي الفهم والتحليل عن كل
الانزالقات التاريخية العربية ال شوهت البناء السيا #$وأثرت ع?ى مسارات التنمية والتفوق ،وموقف يلح أن يكون
ٔالاخذ sا مبنيا ع?ى فهم الElاكم الحضاري )ي تشكل املمارسة واملؤسسة ،وتأسيس البناء الكالني للدولة وفق فهم
ُ َ ﱠَ
الخصوصية املشكلة والElاكم املمتد .وهذا ما ستقوم الدراسة ببحثه من خالل مقاربة تفسEpية للموقفpن )ي معالجة
مركزية الElاث )ي تحقق البناء الفاعل واملتفاعل )ي حركية الدولة واملجتمع ،وانجذابات وتأثEpات التحوالت الكونية.
هذا الاختالف الفكري العربي )ي أثر البعد التاريخاني )ي بناء الدولة ،يضعنا أمام إشكالية بحثية ي :ما مدى
حضور الخصوصية التاريخية املثقلة بElاكمات الElاث السيا #$العربي )ي مسار بناء الدولة عربيا؟ وقد أعطت هذﻩ
ٕالاشكالية فرضية مركزية يحاول البحث مناقشة صحsا من عدمه ،وال تأسس ع?ى:
بناء الدولة العربية أخذ )ي مراحل عديدة منه الكث Epالحضور الElاثي ال م" pخصوصية تاريخية" عربية،
أسهمت )ي مضاعفة مظاهر الصدمة الحضارية والتبعية ٔالانموذجية وغياب وحدوية النموذج الحضاري العربي )ي
ممارسة الحكم واملؤسسات الدولة عربيا.
وللتحقق من سالمة الفرضية وإجابة عن ٕالاشكالية ،تضع الدراسة محاور ثالث ملناقشة كل هذﻩ التداخالت
املعرفية و الانتقاالت التاريخية من خالل:
• املعرفة السياسية واملرجعية التاريخية )ي التحليل :إلزامية الحضور والتجذر
• املرتكزات الElاثية املسهمة )ي بناء الدولة )ي املجال العربي :معادلة املنحول ؤالاصيل
• ثنائية التحييد والElاكم ملفهوم الخصوصية التاريخية عربيا
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 .1املعرفة السياسية واملرجعية التاريخية ي التحليل :إلزامية الحضور والتجذر
تعد معرفة التاريخ وغايته وقوانpن تطورﻩ من املواضيع ال شغلت الفكر البشري وال تزال ،فمثلما أن الفرد
مجبول ع?ى حب معرفة مستقبله الخاص ،فإن البشر لم يفتأوا يحاولون من ناحيsم التعرف ع?ى تاريخ املجتمعات
البشرية ،وما رافق ذلك من تغEpات وتحوالت كEى )ي التاريخ .غ Epأن حب املعرفة و التطلع والبحث املجرد لم يكن
دائما الدافع الوحيد إ{ى استجالء حقيقة التاريخ ومعرفة قوانينه ومسارﻩ ،فالتاريخ )ي بعدﻩ ٕالايديولوي والفلسفي
تعب Epعن الس ي إ{ى التأث Epع?ى الوي البشري من أجل الهيمنة والتحكم فيه وتوجهيه.
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إن التاريخ بما وصفته الدراسات ؤالافكار واملواقف وٓالاراء هو )ي حقيقته وثيق الصلة بالصراعات والرهانات
الاقتصادية والسياسية القائمة )ي الحاضر .إناملوقف من الراهن ال ُي َح ِد ُد فقط النظر إ{ى املستقبل بل إ{ى املا#£
أيضا ،كما يكشف تصور التاريخ عن ذهنية الشعوب ومدى ديناميكيsا وفعاليsا وعن نظرstا إ{ى الوجود والحياة،
وهو إ{ى جانب ذلك تعب Epأيضا عن آمال ٕالانسان بعالم أفضل .وهو ما جعل من قراءة التاريخ ودراسته تأخذ الكثEp
من املناهج واملقاربات ،وتستثمر )ي كث Epمن الاختصاصات العلمية ،وكل هذا لزيادة تطوير وتضخيم ٔالاهمية الكامنة
)ي التاريخ.
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كل هذﻩ ٔالاهمية ال وصفت sا دراسة التاريخ ،وحالة الجذب القائمة بي«sا وبpن رغبة وأمل ٕالانسان )ي
تحقيق مستقبل أرحب وأوسع ،تجعل من فهم توظيف قراءة التاريخ واستنباط قوانينه واستيعاب فلسفته ،من
مستلزمات الانتقال امل«®sي )ي فهم كل حركيات الدولة والفرد .كما أ¯sا مرتكز البد منه )ي تحليل اللحظة الراهنة وفهم
مالبساstا ،ذلك أنه من غ Epفهم وتحليل واستحضار للفعل التاريqي ونتائجها ال يمكن أن يكون للتحليل أية إضافة أو
سالمة )ي بناء التصور املتكامل للقضية النقاشية وأبعادها.
من هنا تكون "منظومة املعرفة")∗( السياسية مبنية بكل ما لدs²ا من مناهج ومواضيع وتخصصات وميادين،
مرتبطة باملعرفة التاريخية وما تحمله من كثافة وحمولة للفعل التاريqي الذي هو كما سبق التوضيح مرتبط بشغف
ورؤية )ي آن واحد ،فالبشر يسعون إ{ى فهم هذﻩ التحوالت )ي املجتمع والدولة من خالل تفكيك التاريخ وإعادة فهمه
من خالل أدوات سياسية وتحليالت تأخذ ُب َ
عدها السيا ،#$ذلك أن ٔالاثر السيا #$للوقعة التاريخية أو التحليالت
السياسية للتاريخ تبقى ٔالاك EFحضورا )ي "فلسفة التاريخ" وقواعدها.
إن املعرفة التاريخية )ع?ى اختالف تسمياstا وقوال¶sا( يمكن أن نوظفها )ي سياقات التحليل السيا #$ع?ى
النحو الذي يجعل من الكيان الاجتماي محورا للذاكرة وٕالادارك وال ي وٕالارادة للنظام السيا ،#$وهو سيؤدي إ{ى
 -1إبراهيم سعدي ،الوطن العربي :نظرات ي الثقافة واملجتمع ،ط.1الجزائر :منشورات الEزخ ،2009 ،ص 52
 -2نفس املرجع ،ص 53-52
∗ -يقصد بمنظومة املعرفة )ي ثالثة أبعاد رئيسية ي :أولها املعلومات ال يمتلكها الفرد عن الذات وٓالاخر والكون .ثاي«sا :شبكة العالئق
الذهنية املنتظمة بpن املعلومات ،أي العالقة والتداي بpن املعلومة وأخرى ،وقد تكون هذﻩ العالئق صحيحة أو خاطئة .ثالsÁا سلم قيم
شكلته الخEة املجتمعية ،ويضع مثالية تسيطر وstدي آلية التفك) Epي الظواهر.
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ربط بpن قدرة النظام ع?ى التفاعل ٕالايجابي مع بيئته ومخلفات اللحظة التاريخية )ماديا معنويا( ،وبpن مدى حيوية
الكيان الاجتماي من خالل قدرته ع?ى التحكم )ي مسار وتحديد ٔالاهداف وتحوالت اللحظة الراهنة.
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إن املحور الرئي #Ãللتاريخ هو نمو الحرية فليس التاريخ سلسلة عمياء من ٔالاحداث ،وإنما هو ٌ
كل ذو مغزى
نمت فيه أفكار البشرية حول طبيعة النظام السيا #$والاجتماي العادي ومs y#Äا ا{ى غايsا ،وان كنا اليوم قد
ً
بلغنا مرحلة ال نستطيع معها أن نتخيل عاملا شديد الاختالف عن عاملنا وطريقة ظاهرة وواضحة يصبح املستقبل sا
ً
أفضل بكث Epمما نحن فيه ،فعلينا أيضا ان نأخذ بعpن الاعتبار احتمال أن يكون التاريخ قد بلغ ¯sايته 4.إن هذﻩ
العبارة ال وردت )ي كتاب "فوكوياما" تظهر أن التحليل السيا #$أعطى ثقال كبEpا لدورة التاريخ وأهميته وتأثEpﻩ ع?ى
حركية املجتمعات ّؤالانظمة .فوصول الحالة ٕالانسانية إ{ى ¯sاية التاريخ ،إنما القصد م«sا تجاوز التاريخ بما ارتبط
ببعد ٔالاحداث املاضية ،والانتقال به إ{ى توظيف راهن وفهم ملالبسات التأث Epفيه ووضعه محل النقد واملعالجة .وغن
كان قد قصد ب«sاية التاريخ هو ¯sاية تطور تاريخ البشرية ،فهذا يعد أيضا توظيفا سياسيا للمفهوم التاريqي الذي
يتأسس ع?ى عدم قدرة ع?ى التصرف )ي ٔالاحداث التاريخية وتطويرها أو تصحيحها.
ومهما كانت الرؤية ال ناقش sا "فرانسيس فوكوياما" التاريخ فإ¯sا تدل ع?ى "املعرفة التاريخية" تبقى حاضرة
ماثلة )ي أبعاد املنظمة املعرفية السياسية ،وتؤطر تفاعلها وقراءstا لألحداث التاريخية بما يعطي املعرفة السياسية
دورا محوريا )ي نقلها للمعرفة التاريخية إ{ى تفاعالت اللحظة الراهنة وإعادة تحيي«sا وربما إحياء شخوصها ووقائعها
بما يتناسب ومؤشرات املستقبل و متطلبات الحاضر.
إن هذﻩ الصلة القائمة ع?ى أساس من الوجودية والتجذر بpن أدوات املعرفة والتحليل السيا ،#$واملعرفة
التاريخية وتحوالت مناقشsا )ي أبعاد منهجية متعددة .يجعل من مناقشة مسألة "الخصوصية التاريخية" ال يمكن
البحث )ي ثناياها )ي العالم العربي وفهمها ،أمرا متاحا للباحث السيا ،#$كون أن هذﻩ الخصوصية ترتبط بأبعاد
حاصرة ومؤشرات مستقبلية ،ف zال تعطي الرسم والوسم للنظام السيا #$العربي القائم ،وي ال تحدد مآالته
)ي مستقبل ٔالامة العربية .وبذلك يكون الانتقال ابتداء إ{ى فهم الElسبات التاريخية ال صنعت هذﻩ الخصوصية )ي
العالم العربي واستيعاب أثرها ،ليأتي تبعا مناقشة استجالب هذا ٔالاثر أو تجاوزﻩ )ي املمارسة السياسية داخل الدول
العربية.

.2املرتكزات ال! اثية املسهمة ي بناء الدولة ي املجال العربي :معادلة املنحول ؤالاصيل
لقد انطوت املعرفة السياسية العربية ع?ى بعد سيا #$مهم ،تمثل )ي تكريس صورة "السلطة فوق البشرية"
للحاكم من خالل ٔالادب السلطاني و الفقه السيا ،#$وتعززت الصورة ع Eالتاريخ بأنماط حكم نسخت من تجارب

 -3م yÑأبو الفضل ،املدخل املhiاgي لدراسة النظم السياسية العربية ،ط.1القاهرة :دار السالم ،2013 ،ص 109
 -4فرنسيس فوكوياماhm ،اية التاريخ وخاتم البشر) ،تر:حسpن أحمد أمpن( ،ط .1القاهرة :مركز ٔالاهرام للنشر و الElجمة ،1993 ،ص 67
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موازية )ي إضفاء "فوق البشرية" ع?ى السلطة ،مثل النموذج الكسروي من بالد فارس تحديدا 5.إن هذا القول
الصادم للمعرفة السياسية )ي مجالها العربي ،إنما يأتي الغرض من توظيفه لتوضيح أن التحليل السيا #$سيبقى
مرتكزا ع?ى فعل تEيري للسلطة القائمة ،أو )ي أق y#Õحالته سيكون مفسرا لهذﻩ السلطة من غ Epأن يصطدم sا
مؤسسيا او فرديا ،ولذلك فالتحليل وما يأتي وفقه من تEيرات ورؤى ومواقف سيكون منطلقا أساس من فكرة
مرجعية وي أن السلطة عربيا حالة "فوق بشرية" وجب إدراك تمثال¯sا ليفهم امتدادها واستمرارها ،وفهم منطق بناء
الدولة وفق ذلك.
إن مصطلح "الدولة"لم يأخذ مفهومه املعروف ع?ى أنه )الكيان السيا #$وٕالاطار التنظيم الواسع لوحدة
املجتمع والناظم لحياته الجماعية وموضع السيادة فيه( .بل بقي لوقت طويل يتضمن ع?ى مع yÑوحيد وهو "الحكومة"
أو "النظام القائم الحاكم" و" ٔالاسرة والجماعة الحاكمة" أي بمع yÑالسلطة السياسية القائمة )ي زمان ما بمعزل عن
عموم الكيان الجغرا)ي و البشري الذي تحكمه ،زيادة ع?ى انه بتتبع املصطلح )ي تاريخ الدولة ٕالاسالمية نجدﻩ ارتبط أو
نسب للحاكم بدال عن الكيان الجغرا)ي وٕالاقليم ،وهو ما مثل غيابا للمفهوم التجريدي )املجرد( للدولة عند العرب
ولزوم اتصالها بشخص الحاكم.
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إن هذا التشكل الغريب ملفهوم الدولة )ي الذهن العربي )السيا/#$املجتم ي( قد أبقى واقع ٔالامة العربية
متصال برابط قوي sذا التصور ال«sائي )لدينا( ،والذي أوجد خالة من الصدمة )ي تحول مفهوم الدولة الحديث ،بعد
بروز مرحلة ال«sضة العربية وما تبعها من تأط Epنظري وفكري ملفهوم الدولة ،والذي مثل اكتشاف الدولة فيه بالنسبة
لل«sضويpن ع?ى اختالف رؤاهم ،إال أ¯sا اشتملت ع?ى ارتباطها باكتشاف دولة قهرية غالبة مستعمرة ،فيما ارتبط لدى
البعض ٓالاخر باكتشاف الدولة املنظمة العادلة ،فهذﻩ الصدمة ال اعتلت نخب العرب )ي فElة الاستعمار واملشاهدة
العربية لهذﻩ الدول الغازية ،قد اثر وبقي مؤثرا وسيبقى له بالغ الحضور )ي أدبيات فهم الدولة ومستلزمات بناsÚا.
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إن هذﻩ الرؤية ملفهوم الدولة )ي الفكر العربي و)ي املمارسة بصورة ثانية ،يوضح أن الدولة )ي الواقع السيا#$
العربي تتصف بالهالمية والتذبذب والتشكل و التحلل ،وهذا راجع إ{ى ضمور و غياب كيان وبنية الدولة ،ع?ى الرغم
من تضخم بينة الحكومات و ٔالانظمة الحاكمة ،وهو ما يفسر أن مختلف مظاهر الاضطراب و الخلل السيا ،#$إنما
ي نتيجة لغياب مؤسسة الدولة الشاملة والدائمة ،وال يمكن أن لها ان تتعلم كيف تحكم نفسها وتمارس خstEا
السياسية وبناء حالة من الاستقرار والثبات ،وكل هذا نتيجة ما حصل من ارتباط شخ #Õللدولة ،ومن صدمة

 -5وليد عبد الÛي وآخرون ،الانفجار العربي الكب : nي ٔالابعاد الثقافية والسياسية ،ط .1الدوحة :املركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،2012 ،ص 154
 -6محمد جابر ٔالانصاري ،التأزم السيا #$عند العرب وسوسيولوجيا الاسالم :مكونات الحالة املزمنة ،ط .2القاهرة :دار الشروق،1999 ،
ص 28-27
 -7عبد ٕالاله بلقزيز ،رضوان السيد ،أزمة الفــكر الســيا #$العربي ،ط .1دمشق :دار الفكر املعاصر ،2000 ،ص  -50ص 57
5

تاريخية قسمت جهود البناء السيا #$للدولة بpن رافض للنموذج الدوالتي الغربي وبpن مولع به ومنساق لكل
تفاصيله ،وبذلك ضاعت كل معالم الجهد السيا #$املتجه إ{ى تحقيق بناء سيا #$لها.

8

وهكذا كانت النتيجة الطبيعية لورود مفهوم الدولة الوطنية ونظامها ،حيث لم يستطع الفكر العربي الحديث
التعرف ع?ى الدولة كجهاز قائم ع?ى نظرية متكاملة وإنما كعناصر متفرقة)∗(.وهو ما أعطى لحظة والدة هذﻩ الدولة
العربية قائمة كرد فعل دفاي ضد التدخل ٔالاجن ،Þمن منطلق أن سر تفوقه يعود بشكل أسا #$إ{ى نظام الدولة
فيه 9.غ Epأن هذا الشكل الجديد من النظام غدت من خالله "السلطة السياسية" )وليس مفهوم الدولة( مجرد شكل
عصري للحكم القهري ،الذي يحكم قبضته ع?ى ٔالافراد )ي إقليمه أك EFمما كانت عليه الدولة القديمة ،وهذا نتيجة ما
تتوفر لدs²ا من سلطة قمعية وقهرية واختاللها بصورة كلية للمجال العام .وهذا )ي ذاته يبقي ع?ى مفهوم "السلطة
وليس الدولة" )ي املجال العربي.
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إن كل هذا التطور الذي حصل )ي العالم العربي بخصوص الدولة ومفهومه ،كان يحمل )ي ثناياﻩ الكث Epمن
املظاهر ال بقيت مالزمة ملفهوم الدولة ،وال جملsا معها من خالل ما يعرف من مدونات وخEات "الElاث السيا#$
العربي".
"الElاث" هذا املفهوم املتداول بصورة واسعة ،والذي يحمل من القيم واملدلوالت املجال الكب Epوالواسع.
وبالعودة إ{ى أهميsا )ي املنظور العربي ،نجد أ¯sا تتج?ى )ي كونه وسيلة من الوسائل ال تساعد )ي ٕالاسهام )ي الElاث
العالم بداية ،كما أنه ps²ن ع?ى بلورة نظرية فكرية وتيار فكري عربي عام(∗).فبغ EpالElاث ودروسه لن يستطيع العرب
فهم معطيات الحاضر ،وال التقدم نحو مجاالت املستقبل .فالElاث العربي يعد منجما يستطيع العرب من خالل موادﻩ
وتشكالته أن يحقق تمpا وخصوصية توجد النموذج الحضاري العربي ،وال يكون من الجديد القول أن الElاث هو
ارتكاز ٔالامم والحضارات القائمة ٓالان ع?ى اختالف نماذجها وتحوالstا.
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 -8محمد جابر ٔالانصاري ،املرجع السابق الذكر ،ص 48-47
∗ -هنا يتوجب التنويه إ{ى أن املقصود بالدولة الوطنية ما بعد حالة الاستقالل )ي أغلب الدول العربية ،وهو ما جعل الكث Epم«sا متجهة
إ{ى تطبيق أنظمة ونماذج حكم كما كان عند الدول ٔالاوروبية املستعمرة.
 -9حسن حنفي وآخرون ،الفكر السيا stuالعربي :قراءة ي أعمال عvي أومليل ،ط.1الدار البيضاء :املركز الثقا)ي العربي ،2005 ،ص 79
 -10نفس املرجع  ،ص 83
∗ -تعددت القراءات املهتمة بالElاث العربي :فم«sا املدرسة املاركسية )ي قراءة الElاث ،ونذكر من روادها الطيب تynي sxوحسnن مروة،
والقراءة الحداثية للElاث ومثلها محمد أركون ،واملدرسة املشتغلة باألدوات والابستمولوجيا )ي الElاث ومثلها محمد عابد الجابري،
واملدرسة التداولية )ي تحليل مضامpن الElاث ومثلها طه عبد الرحمن ،وكلها اختلف )ي رؤيsا ملوضوع الدين )ي الElاث ،واعتبار أن الدين
لدى املدرستpن ٔالاوليتpن طرح )ي سياق البحث الElاثي ع?ى أنه تطرف وتج Ñع?ى الحقائق التاريخية ،أم املدرستpن ٔالاخEpيlن فElبطنا بي«sما
ولكن كل من زاوية تختلف )ي املنهجية عن ٔالاخرى.
 -11ابراهيم محمود عبد الباáي ،الخطاب العربي املعاصر :عوامل البناء الحضاري )ي الكتابات العربية ،ط.1هرندن :املعهد العالم للفكر
ٕالاسالمي ،2008 ،ص 65-64
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إن فهم الElاث وتوظيفه وأخذ التعقيدات ؤالاصول منه ،يعد رواق وجب الس Epفيه لتحقيق فهم واستعاب
أك Eللحظة الراهنة .وهو ما تستوجبه أدبيات الدراسة )ي مناقشة ٔالاثر الElاثي ع?ى بناء الدولة الحديثة .ولكن قد
يسبق هذا التفصيل ،تحديد امل«sاجية ال وجب ٔالاخذ sا )ي معالجة هذا ٔالاخ Epوفهم مالبساته .ونقف )ي دراستنا
ع?ى الوظيفة السياسية لقراءة الElاث ،و ال تنقلنا إ{ى نطاق يتصف باالتساع ،فهذﻩ الوظيفة تلâي عنصر الزمان ،إذ
ُيفرض ع?ى املحلل أن يس ى إلدراج الElاث )ي إطار أك EFاتساعا،إطار الحركة الجماعية وٕالانسانية ،حيث يص Epالنص
التقاء بpن املا #£والحاضر واملستقبل ،وحيث يستطيع املحلل من خالل إدخال مفهوم املقارنة امل«sاجية وال ترتبط
بالنص وما يتبعه .لينتقل إ{ى املناهجية الجدلية وال stدف إ{ى بلورة مجموعة من العناصر واملتغEpات تص Epي
وحدها مظاهر التعب Epعن حقيقة الوي الجماي وصالحة للتنبؤ بإمكانات املستقبل.
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وح yنجاوز الجانب التنظEpي ونحافظ ع?ى سالمة التحليل امل«®sي للدراسة ،نقف )ي هذا الجزء ع?ى أهم
املرتكزات الElاثية ال مثلت حالة عربية ،كان لها ٔالاثر )ي مختلف ٔالاطوار ال عرفsا بناء الدولة )ي العالم العربي،
وال يمكن أن نلخصها )ي النقاط التالية:
 .1استمرار القلبية السياسية )ي الدولة العربية :تحول الرباط القرابي القب?ي إ{ى كيان حصري متكامل ويدمج )ي وحدته العضوية العالقات
الاجتماعية بالسياسية باالقتصادية بالقيمية صمن نسيج واحد .وهو ما مثل قوة رسوخ الكيانات القبلية وامتداد عصبياstا وانتماءاstا الذاتية إ{ى ما
بعد انضمامها للكيان العام )ي الدولة العربي ،بل وتحولها من رابطة ن #Ãحقيقي إ{ى رابطة حكم وممارسة سلطة .وع?ى طول التاريخ السيا #$العربي،
ظل الفكر العربي يعاني من جراء تحول )ي مقاربة الشأن السيا #$من املوضوي )الحكم وكيفياته ونظمه( إ{ى ذاتي ) ذاتية الحاكمpن من يكونون ،ومن
13
أي قبيلة و فصيل وطائفة( ،أو إ{ى ذاتية الحاكم نفسه عندما يكون بطال ثوريا.
 .2هندسة الاستبداد السيا :#$ويأتي هذا العنوان ليقدم مجموعة من النقاط الElاثية ال أسهمت أك) EFي بناء الدولة ،وقيدstا إ{ى اللحظة العربية
الراهنة .ويمكن تحديد هذﻩ الصور )ي التا{ي:
أ .تكثيف املقدس )ي مرحلة اجتماع السلطتpن السياسية والدينية )ي شخص واحد ،ويمكن تفس Epذلك من خالل أن )ي الElاث العربي ليس هناك
نظرية دولة أو حكومة بل نظرية سياسية )ي الحاكم فقط.
ب .الحاكم وذهنية الانفراد والتفرد :وال كانت تع) Ñوال تزال تع) Ñي معان كثEpا م«sا( أنه مصدر ٔالاصول كلها ،وصاحب موقع الامتياز والتموقع
فوق كل املواقع واملراتب ،وقد وصلت الكث Epمن نصوص الElاث ال بقي أثرها العم?ي قائما بأشكال مختلفة ،أن ذهبت إ{ى مبدأ التماثل ين ٕالاله
14
وامللك ،وذلك بربط أسطوري "امللك ظل ﷲ )ي ٔالارض".
ت .ال تستمد السلطة شرعيsا من ميثاق ما ،امليثاف الفع?ي هو فعل التغلب  ،والذي يمكن للحاكم من امللك )ي كل زمان ومكان ،وهو ما أوجد
15
فلسفة عربية للقهر لها رصيد أك Eمعاينة مالمح السياسة الفعلية الناشئة )ي التاريخ.
ث .غياب آلية فض الçاعات السياسية الداخلية وعالج البâي السيا) #$ي الElاث السيا ،#$فقد بقي الElاث الفكري السيا #$عاجزا عن إيجاد آلية
لتسوية الçاعات )ي الحاالت ال تكون فsèا السلطة العليا طرفا فsèا ،وبقي ٔالامر ح yإ{ى هذﻩ الللحظة ،وهو ما نالحظه )ي تعدد الفتاوي وتضارsا عند
16
حدوث نزاع بpن دولتpن من داخل النسق ٕالاسالمي.

إن هذﻩ ٔالافكار ال حمل«sا من تراثنا السيا #$العربي ،بقيت وال تزال محل خالف ونقاش عربيs² ،دف إ{ى التأكيد
ع?ى حقيقة استمرارها أو تجدد آليات العمل بغEpها ،وقد كانت هذﻩ النخبة من املرتكزات مبينة ع?ى ما تحمله

 -12حامد ربيع ،مدخل )ي دراسـة الElاث السـيإ #$الاسـالمي ،ج ،2ط.1الـقـاهرة :مكـتـبة الشـروق الدولية ،2008 ،ص 244
 -13محمد جابر ٔالانصاري ،العرب والسياسة أين الخلل :جذر العطل العميق ،ط.1بEpوت :دار الساáي ،1998 ،ص 181
 -14كمال عبد اللطيف ،ي الاستبداد بحث ي ال! اث ٕالاسالمي ،ط.1بEpوت :منتدى املعارف ،2011 ،ص 160 -158
 -15نفس املرجع ،ص 170
 -16وليد عبد الÛي وآخرون ،املرجع السابق الذكر ،ص 159-158
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نقاشات العرب حول انعكاسات اللحظة التاريخية ع?ى واقع اللحظة الراهنة ،وهو ما سنحاول فهمه )ي املحور ٔالاخEp
بpن حقيقة الاستمرارية أو القطيعة.

.3ثنائية التحييد وال! اكم ملفهوم الخصوصية التاريخية عربيا
إن ما يم pالتاريخ هو طابع التغ Epوالتطور الذي يكشف عنه تبدل ٔالاحوال ع Eالزمان )ي مختلف املجاالت،
كما يمكن أن نلمس ذلك )ي التاريخ العام للحضارات و ٔالامم .لكن تصور التاريخ بوصفه مسEpة دائمة إ{ى ٔالامام هو
تصور للتاريخ عند الغرب ،أما )ي املجال العربي فإن حالة الثبات لهذا التاريخ  ،أعطت بنيات املا #êال كانت )ي
لحظsا التاريخية الخاصة sا والفعالة واملنتجة لها  ،ال تزال متمكنة من حاضرﻩ ،وهذا ما يع Ñمعاودة وتكرارا لنفس
املشهد واملمارسة .وهذا ما يكون فتح النقاش املستمر حول حضور الElاث أو التاريخ )ي ممارسة بناء الدولة )ي العصور
املتقدمة.

17

ولرصد هذا التفاعل بpن حال الاستمرارية و القطيعة مع املوروث السيا #$العربي )ي بناء الدولة ،وقدرة
الخصوصية التاريخية ع?ى التمكن )ي تصرفات اللحظة الراهنة وقراراstا .يمكن القول أن مسألة الاستمرارية تجد لها
حضورا واسعا )ي واقع املمارسة ،وح) yي بعض التنظEpات واملحاججة العربية )ي تطوير العملية السياسية ،وإن
كانت تس ى إ{ى إغفال الجوانب السلبية واملظاهر الاستبدادية إال أ¯sا تحاول إبقاء الحضور التاريqي والخصوصية
التاريخية )ي الشكل الحضاري لألمة العربية قائما.
)ي سياق البحث عن اقوال )ي الاستمرارية ال تب Ñممارسة بنائية للدولة والسياسة ،نأخذ قوال واضحا وجليا
لحامد ربيع والذي يلخص فيه الكث Epمن النقاط ال تتصل ببعد الاستمراية ،فيقول:

18

"نظام القيم الذي رسبته تقاليدنا السياسية ،ال يزال )ي حاجة إ{ى كشف وتنظيف من تلك الرواسب ال
علقت به ،إن قصة تاريخينا الحقيقية ي قصة دفاعنا عن القيم واملثاليات وتارة عن نجاحنا وتارة عن فشلنا ،ولكن
املحور الرئي #Ãلجميع صفحات الصراعات الحقيقية غلفsا قيم املثالية ومثالية القيم .هذا التاريخ الذي أضÛى
يقدمه أعداؤنا وخصومنا ع?ى أنه أحاديث ألف ليلة وليلة ،عامر بالنماذج ال تعلن ليس فقط عن إرادة التحدي،
بل وعن الاستعداد للمغامرة بالذات )ي سبيل القيم العليا ال سادت ذلك املجتمع وتقاليدﻩ".
ومما يضيفه حامد ربيع مجموعة من القيم الElاثية ال يرى أ¯sا تبقى ع?ى استمرارية تامة ومتصلة وبElاثنا
السيا #$العربي ،فثمة محاور خمسة )ي رأيه يجب من حصيلsا رؤية ذلك النسيج الذي هو منطق التفوق الحضاري.
هذﻩ املحاور ي:
 .1نظام القيم و املثاليات الذي هو محور الوجود واملمارسة.

 -17إبراهيم سعدي ،املرجع السابق الذكر ،ص 67
 -18حامد ربيع ،خطابات إى ٔالامة والقيادة :دور املفكر السيا stuومسؤوليته املجتمعية ،ط .1القاهرة :مكتبة الشروق الدولية،2007 ،
ص 64
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.2
.3
.4
.5

عاملية الوظيفة الحضارية
القدرة و املقدرة ع?ى تطويع الذات الجماعية
الاستمرارية ال تعلن عن الصالبة والثبات
19
إدارة الصراع

والذي يرى أن ٔالامة العربية ي الوحيدة ال كانت لها القدرة ع?ى أن ترتفع sا إ{ى مرتبة التكامل ،وأوجدت
لدs²ا إطارا منسجما للتعامل مع التاريخ.
إن ما أبرزته رؤية الاستمرارية )ي فهم الElاث واحElام الخصوصية التاريخية )ٕالايجابية( ،ليس نفسه املنطق
الذي تعمتدﻩ ٔالاراء املناهضة أو ال تدعو إ{ى اتخاذ قطيعة معرفية وممارساتية مع معاني التاريخ والElاث ،ذلك أن
هذﻩ ٔالاخEpة لم تكن قادرة ع?ى تحقيق بناء الدولة الحديثة ،ولك«sا ضاعفت من مشاكل الدولة والنخب ،وأسهمت )ي
زيادة رصيد التخلف العربي ،وهو ما يجعل من الخEة الElاثية و الخصوصية التاريخية ال أوجدstا ظروف معينة )ي
لحظاتا تاريخية معينة ،غ Epقادرة ع?ى مواكبة التحوالت وال يمكن استدعاؤها إ{ى مسارات التطور و التحديث
السيا #$الواجب القيام به ،وإن ما علق )ي ذهن الحاكم و)ي ممارسات السلطة السياسية العربية ،وجب أن يطاله
التحديث و التطوير.
وإن كانت هذﻩ املطالبات ال تحفظ للElاث و الخصوصية التاريخية أية ممكاتنة أو موقع )ي واقع اليوم ،فإ¯sا
تنطلق )ي ذلك من مجموعة تساؤالت تراها ٔالاهم )ي فهم وجوب القطيعة والبحث عن بدائل أنفع لألمة ،من هذﻩ
ٔالاسئلة :
.1
.2
.3
.4

هل بقيت السمات املركزية للفكر السيا #$العربي من دون تحوالت جذرية؟
ألم يElك التالقح مع ٕالارث الثقا)ي )ي املناطق ال امتدت إلsèا الامEاطورية ٕالاسالمية ع Eمختلف مراحل تطورها أي آثار؟
هل خلت املرحلة الاستعمارية من أي تأث) Epي ٕالارث الثقا)ي السيا #$العربي؟
20
ألم تElك ٕالايديولوجيات الحديثة و املعاصرة بصماstا ع?ى منظومة الفكر السيا #$العربي املسهم )ي بناء الدولة؟

إن هذﻩ ٔالاسئلة وما تحمله من مفارقة )ٕالادانة والرضا( ،توìي إ{ى أن النظرة السليمة للElاث وملفهوم الخصوصية
التاريخية )ي مسار بناء الدولة عربيا ،يجب أن يكون ممتدا إ{ى منطق التعامل الحذر والعقالني والواق ي مع تراكمات
الElاث السيا #$عربيا ،واحElام معاي Epالخصوصية التاريخية العربية )ي جان¶sا أو بعدها املؤس #Ãوالتشاركي
والديمقراطي والتداو{ي ،وهو ما يمكنه أن يحقق تمازجا بpن الرأيpن  ،ينتقل من ثنائية التحييد والElاكم إ{ى وحدوية
التوجه واملستقبل.

الخاتمة
)ي ختام هذﻩ الدراسة نصل إ{ى فكرة جوهرية وأساسية )ي معالجة قضايا بناء الدولة )ي العالم العربي ،وي
أن املسار الذي عرفته هذﻩ الدولة )ي سياق من الاستمراريات والقطائع ،وتشعب )ي القضايا واملناقشات ،ال يزال
الفصل فيه غ Epممكن وال يقبل الثبات والركود ،إ¯sا حالة متالحقة من البناء والتطوير وٕالاصالح ،وال يليق أن تكون
 -19نفس املرجع  ،نفس الصفحة
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ٔالاحكام ¯sائية وال مرتبطة بنمطية النموذج الغربي ،وال محتكمة )ي أنموذج تراثي ال يتجاوب ومتطلبات اللحظة
الراهنة.
لكن الذي تفرضه معاينة الواقع اليومي للدولة العربية أ¯sا لم تنجح )ي قطاع أو اهتمام أو وظيفة سياسية،
كما كان نجاحها )ي تطوير هندسة الاستبداد أك EFمن نجاح )ي تطوير منظومة الحكم وترشيد مؤسساته وآلياته .وهذا
الواقع يفرض أيضا معالجة ممتدة )ي التاريخ و الحاضر و متوجهة نحو املستقبل ،تحاول فيه الدولة العربي أن تحقق
مظاهر أع?ى وأك EFتكامال )ي التطور الديمقراطي.
ع?ى أن نرى البعد الدي) Ñي بناء الدولة العربية ،وال يمكن بأي حال الفصل بpن متغٕ Epالاسالم واملنطقة
العربية ،وأي تجاوز لدور وأهمية هذا املتغ Epسيكون الجهد منافيا للفطرة املجتمع وتوجهاته الروحية و الدنيوية ع?ى
السواء.
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