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جملـــــة

العدد الرابع والتسعون - تشرين األول 201٥

اجلي�ش والوطن
ترتافق م�سرية اجلي�ش مع م�سرية هذا الوطن، ويتزامن االثنان يف التاريخ يوًما بعد يوم، 
اإىل بالده، بطولها  اللّبناين ينظر  الّثاين. واجلندي  اأن يذكر  االأّول من دون  فيكاد ال يذكر 
وا�ستعداده  بها،  تعلّقه  ويّطرد  عليها،  حر�سه  فيزداد  وقريته،  بيته  اأّنها  على  وعر�سها، 
قائٍل  ال�ّسعور: فمن  وراء هذا  الكامنة  االأ�سباب  تتعّدد  قد  �سبيلها.  والت�سحية يف  خلدمتها 
اإّن االنتقاالت والت�سكيالت الدورية التي تخ�سع لها الوحدات واالأفراد، اإّنا تر�ّسخ انتماوؤه 
لهذه البالد، ومن قائٍل اآخر اإّن العقيدة الوطنية التي ين�ساأ عليها اجلندي، ال بّد اأن ينقلها 
الحًقا اإىل رفاق ال�سالح الذين يلونه يف اخلدمة، كما اإىل اإخوته من مدنيني ب�سبب ال�سلة 
الدائمة ما بني الع�سكري واملدين، ال�رشيكني يف الدفاع عن الوطن من ناحية،  ويف اأعماره 

ورفع رايته احل�سارية من ناحية اأخرى.
ال�سلم االأهلي،  اإّنه واجب م�سرتك يتوىّل فيه اجلي�ش االإم�ساك بزمام االمن واحلفاظ على   
هي  وتلك  االخطار،  ملواجهة  الدائم  اال�ستعداد  �سمان  عملية  يف  �سعبه  مع  متكاتًفا 
لها.  حدود  ال  التي  والت�سحية  امل�ستمر،  والتطوير  الدائم،  التجدد  تتطلب  التي  اجلهوزية 
القيادة تطمئن اجلميع، يف الداخل ويف اخلارج، اإىل اأن تلك اجلهوزية متوافرة، راأ�سمالها 
امل�ستوى  فهي  الوا�سحة،  جتلياتها  اأّما  ال�سعاب،  حتّدي  على  واالإ�رشار  واليقظة،  الوعي 
اأن  التخربية، من دون  لالإرهاب و�سبكاته وخالياه  بلغه اجلي�ش يف ت�سديه  الذي  العايل 

يوؤثر ذلك على ا�ستعداده ملواجهة العدو االإ�رشائيلي ورد اأطماعه وجتاوزاته.
 اإّن التذكري مبا يجري حولنا من اأحداث يف العديد من دول املنطقة، يف حني بقاء لبنان 
مبناأى عنها، ينبع من حقيقة ملمو�سة، فنحن عازمون على �سمان اأمن بالدنا وا�ستقرارها، 
م�ستندين يف ذلك اىل جتاربنا ال�سابقة، واإىل قوتنا واإرادتنا، واىل اإمياننا النهائي بر�سالة 
لبنان، التي تقت�سي قبل كّل �سيء التم�سك بالعي�ش امل�سرتك بني اللبنانيني وبوجود الدولة 

القوية وموؤ�س�ساتها، ك�سمان للحفاظ على وحدة الوطن و�سيادته وا�ستقالله. 

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه



»الدفاع الوطني اللبناين« جملة ف�سلية تعنى باالأبحاث والدرا�سات الفكرية والع�سكرية، و�سائر الن�ساطات الثقافية ذات االخت�سا�ش.  -1

ت�سرتط املجلة يف االأعمال الواردة عليها اأال تكون قد ن�رشت �سابًقا اأو مقدمة للن�رش يف مطبوعات اأخرى.  -2

حاالت والتوثيق  ا ما يتعلق منها باالإ ت�سرتط املجلة يف االأعمال املقدمة اإليها، االأ�سالة واالبتكار ومراعاة االأ�سول العلمية املعهودة، خ�سو�سً  -3
�ش، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ش ملقاله  وذكر امل�سادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان �سرية .c.v )التخ�سّ

املر�سل باالإنكليزية اأو بالفرن�سية.

املجلة حمّكمة وحتيل االأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رشها على جلنة من ذوي االخت�سا�ش تقرر مدى �سالحية هذه االأعمال للن�رش.  -4

اإدراجه يف العدد الذي تراه منا�سًبا. كما حتتفظ  ًرا للن�رش، حمتفظة بخيار  اإذا كان مقرَّ ُتعِلم املجلة الكاتب خالل �سهرين من ت�سلمها عمله ما   -5
املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديالت يف الن�ش تزكيها هيئة التحكيم.

تتوقع املجلة يف الكتابات املر�سلة اأن تكون مطبوعة اأو مكتوبة بوا�سطة Microsoft Word واأن يكون حجم املقال ما بني ٦٠٠٠ و٦5٠٠   -٦
كلمة.

تعترب »الدفاع الوطني اللبناين« جميع ما ُين�رش فيها ناطًقا با�سم اأ�سحابه، وال يعرب بال�رشورة عن راأي املجلة اأو قيادة اجلي�ش.  -٧

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رش والتوزيع، وال يجوز االإقتبا�ش من املواد املن�سورة كلًيا اأو جزئًيا اإاّل باإذن منها.  -٨
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نزار عبد القادر

ارتدادات التحوالت االقليمية على لبنان
وتفعيل قطاع األمن اللبناني

املقّدمة
ال�رشق   منطقة  بدول  تع�سف  التي  االأزمات  تقت�رش  ال 

تتعداها  بل  االقليمية  والنزاعات  ال�رشاعات  على  االأو�سط، 
لت�سمل جمموعة من امل�سائل املعّقدة، والتي ي�سعب ايجاد حلول 
ناجعة لها، ويف طليعتها م�ساألة انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل، 
والتهديد االإرهابي الذي تقف وراءه جماعات اأ�سولية متطرفة، 
مثل "القاعدة" وما �سابهها من تنظيمات. وال يقت�رش التهديد 
االإرهابي على املجتمعات العربية اأو ال�رشق اأو�سطية بل يتعدى 
االإطار االإقليمي ليتحول اإىل تهديد عابر للحدود وللقارات. اإّنه 

تهديد �سامٌل بات يطاول خمتلف مناطق لها))).

 Akbar Ganji "Confronting terrorism and instability in the Middle East The common    -(
national interests of Iran and the United States" HYPERLINK "http://www.huffington.
html" www.huffington.com/akbar-.55(6243-com/akbar-ganji/confronting-terrorism-and-b
.html.55(6243-ganji/confronting-terrorism-and-b

*عميد ركن متقاعد 
وباحث استراتيجي
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اأ�سا�سية،  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  حتوالت  العربية  الدول  ت�سهد 
و�ستوؤدي هذه التحوالت اإىل هيكلة جديدة للدول واملجتمعات، كما �ستوؤدي 
االإقليمي والدويل،  القوى على امل�ستويني  اإىل اختالالت كبرية يف موازين 
واال�ستقرار  االأمن  على  دراماتيكية  وارتدادات  تداعيات  لذلك  يكون  بحيث 

واالإقليمي. الوطني 
وهذه  تاريخياً،  حدثاً  الالحقة  والتحوالت  العربي"  "الربيع  �سّكل 
لعقود  واال�ستمرار  للتفاعل  مر�سحة  هي  اليوم،  ن�سهدها  التي  التحوالت، 
النظام  بها  يتميز  التي  اخل�سائ�ش  باأن  نالحظ  اأّن  من  هنا  بّد  وال  مقبلة. 
ال�سيا�سة  بني  ما  تف�سل  وا�سحة  خطوط  وجود  غياب  يف  تتمثل  العربي 
اأزمة  اأي  لتحويل  الباب  بفتح  كفيل  وهذا  اخلارجية،  وال�سيا�سة  الداخلية 
اأزمة عربية حقيقية، توؤثر على ا�ستقرار عدد  اإىل  داخلية تطراأ يف دولة ما 
بالفعل  ن�سهده  ما  وهذا  برمته.  العربي  النظام  على  اأو  العربية  الدول  من 
منذ بداية اأحداث "الربيع العربي"، وهذا ما دفع باحلكام املعنيني باالأمر 
دول  خمتلف  اإىل  بلدانهم  ت�سهده  الذي  "الزلزال"  امتداد  من  التحذير  اإىل 

املنطقة)2).

١- التطورات والتحولت الإقليمية:

يف ظل التحّوالت الراهنة ميكن اأن ن�سّجل املالحظات االآتية:
اأكرث من ثالث �سنوات ما زال من املبّكر احلكم  الرغم من مرور  اأواًل: على 
نقول  اأن  البدهي  من   .2٠11 العام  بداأ  الذي  العربي  الربيع  نتائج  على 
هناك  كان  اأ�ساًل.  وا�سحة  تكن  مل  ال�سعبية  االنتفا�سات  هذه  اأهداف  باأّن 

نزار عبد القادر، "الربيع العربي والبركان السوري – نحو سايكس-بيكو جديد"، ص ))3-)32، شمص – كانون األول 2)20.  -2
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الدميوقراطي"،  "احلرية والعدالة االجتماعية، واحلكم  �سعارات عامة مثل 
مل تتحّقق ال�سعارات، ولكن فعلها ما زال م�ستمًرا، وهذا ما يرتجم ال�سغوط 

امل�ستمرة يف ال�سارع من اأجل التغيري.
على  �سيطرت  التي  الي�سارية  والقوى  االأحزاب  جميع  �سعفت  اأو  انهارت 
واالأمر  وا�سعة،  �سعبية  حركات  هناك  الع�رشين.  القرن  يف  ال�سعبي  امل�سهد 

مل ينته بعد.
ثانًيا: التيارات االإ�سالمية قائمة يف املجتمعات العربية منذ مطلع القرن 
اأن  ال�سنوات املا�سية  وا�ستطاعت يف  االأر�ش.  دائًما على  الع�رشين وكانت 
وفل�سطني  وم�رش  اجلزائر  يف  دميقراطية  انتخابات  يف  وجودها  تثبت 
القوى  من  تنظيًما  واأكرث  اأعمق  باأّن جذورها هي  بو�سوح  ويبدو  وتون�ش. 
ال�سيا�سية االأخرى كلّها، والتي تفتقد التنظيم والتما�سك والروؤية ال�سيا�سية 

واالجتماعية.
الربيع  بفعل  ن�ساأت  التي  واحلكومات  الدول  باأّن  االآن  املالحظ  ثالًثا: 
الوعود  تقّدم  وهي  املطلوبة،  اال�سالحات  اإجراء  يف  تنجح  مل  العربي 

واالأموال من اأجل احتواء الغ�سب ال�سعبي.
ال يوجد حتى االآن اأي نظام عربي م�ستعد الإجراء اإ�سالحات حقيقية، واذا 
ا�ستمرت االأمور على هذا املنوال، فاإّن ذلك �سيوؤدي حتًما خليارات كارثية 

مثل انهيار الدولة، على غرار ما حدث يف ال�سومال وليبيا)3).
هو  املنطقة  ت�سهده  ما  اأخطر  اإن  اال�سرتاتيجي  امل�ستوى  على  رابًعا: 
اململكة  بني  ال�رشاع  اإىل  باالإ�سافة  وم�رش،  �سوريا  يف  اجلاري  ال�رشاع 

المصدر نفسه ص ))3- )32  -3
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العربية ال�سعودية واإيران على النفوذ وقيادة املنطقة، وهو �رشاع له طابع 
اأًيا منهما ال يقّدم اخلطاب املذهبي ولكّنه قائم فعلًيا  اأّن  مذهبي. �سحيح 
ومعّمم على دول املنطقة كلّها. يف حقيقة االأمر فاإّن الثورات حدثت لدوافع 
م�ستوى  ورفع  الفقر  اأزمة  تفاقم  اال�ستقرار  عدم  حالة  واإّن  والبطالة  الفقر 

البطالة - وال ميكن ك�رش هذه احللقة اجلهنمية.
االأمريكيني  والقرار  االإرادة  غياب  ن�سّجل  الدويل  ال�سعيد  على  خام�ًسا: 
التخفيف من  اأو  اأجل �سبطها  من  اجلارية  التحّوالت  للتدّخل يف جمريات 

تداعياتها على الدول املجاورة للدول التي و�سلها مّد الربيع العربي.
�ساد�ًسا: هناك اأزمة عالقات بني اأمريكا وبني عدد من الدول العربية ومن 
بينها م�رش واململكة العربية ال�سعودية، وهي اأزمة ثقة، ويتطلّب اإ�سالحها 
اإجراء وا�سنطن مراجعة �ساملة ل�سيا�ستها جتاه املنطقة. ويبدو اأّن ذلك غري 
االأمريكي  الرئي�ش  يعتمدها  التي  اليدين"  "نف�ش  �سيا�سة  ظل  يف  ممكن 

باراك اأوباما جتاه خمتلف �سوؤون ال�رشق االأو�سط واأزماته)4).
هو  العربية  الدول  يف  اجلارية  التحوالت  من  الرابح  اأن  يبدو  �سابًعا: 
امل�سلحة  وتقدمي  اإيران،  على  االأمريكي  االنفتاح  بعد  ا  خ�سو�سً ا�رشائيل، 

اال�سـرائيلية على م�سالح اأمريكا كلّها يف املنطقة. 
ثامناً: يف ظل احلرب ال�سورية وما ي�سهده العراق من انق�سامات �سيا�سية 
وطائفية واإثنية برز خطر االإرهاب الذي متار�سه القاعدة ومتفرعاتها، مع 
احتمال اأن يتمدد اإىل خمتلف دول املنطقة، يف ظل ف�سل ال�سلطات ال�سورية 

والعراقية واليمنية يف احتوائه.
 John Duke Anthony, "The Gulf cooperation council: Deepening Rifts and Emerging challenges". National   -4
council on U.S – Arab relations – May 22, 2014. HYPERLINK "http://www.ncuar.org/blog/2014/5/gcc-deepening-
rifts-emergency-challenges" www.ncuar.org/blog/2014/5/gcc-deepening-rifts-emergency-challenges
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املتطرفة،  اجلماعات  على  االإرهابي  التهديد  يقت�رش  يعد  مل  تا�سًعا: 
دولة  واإعالنها  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  وجود  مع  خطرًيا  بعًدا  اتخذ  بل 
االإ�سالمية  الدولة  وت�سّكل  و�سوريا.  العراق  من  وا�سعة  اأجزاء  على  اخلالفة، 
هذه تهديًدا لكيانية الدولة ووجودها يف كل الدول العربية، كما اإّنها ت�سكل 
لهذه  املتتالية  املبايعات  اأظهرته  للحدود، وهذه ما  �ساماًل وعابًرا  تهديًدا 

الدولة)5).
التعاون  جمل�ش  دول  الأمن  حقيقًيا  تهديًدا  اليمن  اأحداث  �سّكلت  عا�رًشا: 
االإيرانية  اال�سرتاتيجية  من  كجزء  اعتبارها  بعد  ا  وخ�سو�سً اخلليجي، 
التي عرّبت  الروؤية  العربية، وذلك وفق  اجلزيرة  �سبه  لتعزيز مكانتها على 
اإعادة  اأجل  من  اأطلقت  التي  احلزم"  "عا�سفة  واأّن  اخلليجية.  الدول  عنها 
اأمن  على  للحفاظ  جديدة  ملرحلة  البداية  نقطة  ت�سّكل  اليمن،  اإىل  التوازن 

اخلليج وللعالقات اخلليجية – االإيرانية)6).
لقد اأظهرت التحّوالت التي ت�سهدها املنطقة وجود فجوة كبرية بني الدولة 
ال�سعبية  النزعة اجلديدة لالنفجارات  ن�سوء هذه  يف�رّش  واملجتمع، وهذا ما 
اإ�سقاط عدد من  قد جنحت يف  ال�سعبية  االنتفا�سات  اأّن  املتتالية. �سحيح 
بديلة،  �سلطات  اإقامة  يف  تنجح  مل  ولكنها  ال�سلطة،  يف  املتجذرة  االأنظمة 
ويبدو باأّن هذا املخا�ش "الثوروي" مر�سح لال�ستمرار ل�سنوات عديدة، يف 
القوى  خمتلف  بني  امل�ستمر  ال�سيا�سي  والتجاذب  اال�ستقطاب  عملّية  ظل 

ال�سيا�سية اجلديدة والقدمية.
Olalekan Adigun, "ISIS: The challenges of Global terrorism in post cold war", March 24, 2015                  -5

HYPERLINK "http://www.olalekanadigun.com/isis-the-challenge-of-global-terrorism-in-post". 
www.olalekanadigun.com/isis-the-challenge-of-global-terrorism-in-post. See also "A new dimension in terrorism", 
October 1, 2014  www.paneynewsphilippines.com>opinion>editorial.
 Gren Dorell, "Iranian support to yemen's houthis goes back years", USA today, April 20, 2015.  -6
"-HYPERLINK "http://www.ustoday.com/story/news world/2015/04/20/iran-support-for-yemen
www.ustoday.com/story/news/world/2015/04/20/iran-support-for-yemen- houthis-goesback-years/26095101.
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االإقليمية  التطورات  هذه  ارتدادات  حول  ال�سوؤال  طرح  من  بّد  ال  وعليه، 
ا يف ظل ا�ستمرار حالة الت�سظي التي ت�سهدها �سوريا،  على لبنان، خ�سو�سً
احلرب  متّدد  ملنع  كلّها  والدولية  واالإقليمية  الداخلية  ال�سوابط  وغياب 
ال�سورية اإىل لبنان. وتبدو احلاجة ملّحة يف ظل الت�ساقطات ال�سامة لالأزمة 
يف  االأمن  قطاع  مو�سوع  البحث  هذا  يف  نتناول  اأن  لبنان  على  ال�سورية 
خمتلف  مواجهة  اأجل  من  وتفعيله،  الإ�سالحه  املمكنة  واخليارات  لبنان، 

الراهنة وامل�ستقبلية. التهديدات واملخاطر 
يف هذا ال�سياق جند اأّننا يف مواجهة حتديات كبرية، وال بّد اأن نعرتف باأّن 
جميع العهود واحلكومات قد واجهت �سعوبات جّمة، منذ اال�ستقالل وحتى 
اأًيا من احلكومات  اأّن  اليوم يف اعتماد �سيا�سة اأمنية وا�سحة وفاعلة. كما 
حداها  ما  وهذا  والدفاعية،  االأمنية  لبنان  حاجات  لتلبية  القدرة  تظهر  مل 
لال�ستمرار يف اإدارة االأزمات املتعاقبة من خالل منطق تغلب عليه اأ�ساليب 
امل�سالح  واأ�سحاب  ال�سيا�سي  االإقطاع  وقوى  الطوائف  بني  املحا�س�سة 
ذهن  عن  الوطني  االأمن  مفاهيم  غابت  لقد  واملال.  االأعمال  رجال  وكبار 
املخاطر  اإدراك  عدم  اأو  اإهمال  اأو  جهل  عن  اللبنانية  ال�سيا�سية  القيادات 
حتميل  من  نف�سه  ال�سياق  يف  بّد  وال  باخلارج.  بع�سها  عالقات  ب�سبب  اأو 
االأحزاب والنخب املثقفة جزًءا اأ�سا�سًيا من امل�سوؤولية وذلك ب�سبب تقاع�سها 
وبالتايل  االإهمال،  هذا  على  املرتتبة  املخاطر  العام عن  الراأي  توعية  يف 
للتعامل مب�سوؤولية  اأجل دفعها  ال�سلطة من  الالزمة على  ال�سغوط  ممار�سة 
�ساموئيل  يقول  خطورة.  واأكرثها  الوطنية  وظائفها  اأهم  مع  وجّدية 
"ال�سيا�سة  "الدفاع العام" الذي �سدر العام 19٧٦  هانتنغتون يف كتابه 
الدولة  تقررها  القومي  االأمن  �سيا�سة  اأو  اخلارجية  ال�سيا�سية  اأو  الوطنية 
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اأوالً، وعلى اأ�سا�سها يجري و�سع ال�سيا�سة العليا للدولة. هذه هي املقاربة 
الواقعية واملنطقية لو�سع ال�سيا�سة االأمنية والع�سكرية"))). وهي من دون 
اإىل  يوؤدي  حولها  انق�سامات  اأي  ح�سول  واإّن  بامتياز،  �سيا�سي  قرار  �سك 

�رشذمة الدولة وزوالها.
االأمني  االأداء  وحت�سني  الوطني  االأمن  �سيا�سة  مو�سوع  يف  اخلو�ش  قبل 
ا�ستعرا�ش  اإجراء  �رشورة  تربز  واالأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  ملختلف 

�رشيع ملختلف ارتدادات االأزمات االإقليمية على لبنان.

٢- تاأثري التحولت الإقليمية على لبنان:

رف�ست االأنظمة العربية القبول مبنطق التطور ال�سيا�سي الذي غزا العامل 
بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي، وكان من الطبيعي اأن ت�ساب هذه االأنظمة 

بعد عقدين، بحالة من الرتهل واجلمود والوهن ال�سيا�سي.
تعدد  ب�سبب  والدويل  االإقليمي  امل�ستويني  على  العربي  الدور  تراجع  مع 
العربي  دورها  من  اأبرزها خروج م�رش  ومن  وتراكمها،  الكبرية  االأخطاء 
اأن  الطبيعي  النا�رش، كان من  الذي كانت توؤدّيه يف عهد عبد  واالإقليمي، 
ح�ساب  على  ونفوذها  دورها  لتو�سيع  الفراغ  هذا  اإقليمية  قوى  ت�ستغل 
الدول العربية. هكذا برزت اإيران كقوة اإقليمية ذات نفوذ يف منطقة اخلليج 
ظل  يف  تركيا  ا�ستطاعت  كما  لبنان))).  جنوبي  اإىل  و�سوالً  ال�سام  وبالد 
اإىل  ثالثة  اإقليمية  كقوة  نف�سها  تطرح  اأن  والعدالة  التنمية  حزب  و�سول 
جانب اإيران وا�رشائيل. هكذا وجد العامل العربي نف�سه مطوًقا بثالث قوى 

Samuel Huntington, "The common defense", Columbia university press, New York, 1961.  -(
Peter Van Buren, "The Iranian ascendancy", Middle east eye, 13 April, 2015. www.middle easteye.net/  -(

essays/Iranian-ascendancy-10415211961
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اإقليمية كبرية )ا�رشائيل وتركيا واإيران(، تتناف�ش على فر�ش نفوذها عليه.
ويف هذا املجال، تراقب كل من اإيران وتركيا وا�رشائيل عن كثب كل ما 
ا ما يجري يف م�رش و�سوريا والعراق.  يجري يف الدول العربية وخ�سو�سً
يف  يجري  وما  امل�رشي  النظام  �سعف  باأّن  وتركيا  اإيران  من  كل  وترى 
�سوريا من اأحداث، باالإ�سافة اإىل الو�سع املتفجر يف العراق فر�سة ميكن 
اال�ستفادة منها ملد نفوذها يف املنطقة العربية. يف املقابل تنظر ا�رشائيل 
على  �سوريا  يف  النظام  �سقوط  اإمكانية  ويف  م�رش،  يف  النظام  تغيري  اإىل 
باأّن  ترى  كما  اأمنها،  على  �سارة  ت�ساقطات  له  تكون  اأن  ميكن  تطور  اأّنه 
القيام  ي�ستدعي  التحّوالت اجلارية على م�ستوى املنطقة هي م�سدر قلق، 

مبراجعة خلططها االأمنية من اأجل احلفاظ على تفوقها.
هذا وانك�سفت من جراء االإن�سحاب االأمريكي من العراق و�سيا�سات اأوباما 
القائمة بني دول اخلليج  االأمنية  اإيران و�سوريا ه�سا�سة االتفاقيات  جتاه 
والواليات املتحدة وبع�ش الدول االأوروبية. وت�سعر الدول اخلليجية باأّنها 
املتحالفة  اجلماعات  بوا�سطة  اإيران  تدّخل  جراء  من  اأمنًيا  معّر�سة  باتت 
والبحرية  ال�ساروخية  القوتني  جراء  من  اأو  الداخلية  �سوؤونها  يف  معها 

االإيرانيتني))).
وع�سكرية  �سيا�سية  حتوالت  �سي�سهد  االأو�سط  ال�رشق  باأّن  يبدو  وعليه 
قائمة  كانت  التي  وطبيعتها  القوى  وموازين  العالقات  نط  على  �ستوؤثر 
قبل غزو العراق. لكّنه ما زال من ال�سابق الأوانه التكهن بطبيعة العالقات 
م�رش  ت�سهده  الذي  والع�سكري  ال�سيا�سي  املخا�ش  انتهاء  قبل  اجلديدة 

)-  نزار عبد القادر، "هالل األزمات والحروب"، ص ))-4). 
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اإيران  بني  اجلارية  املفاو�سات  جناح  اإىل  باالإ�سافة  والعراق،  و�سوريا 
وبني الدول اخلم�ش الدائمة الع�سوية يف جمل�ش االأمن اإ�سافًة اإىل اإملانيا 
اأن  ميكن  الذي  االأبرز  التطور  يبقى  وهكذا  االإيراين.  النووي  امللف  حول 
مرتبًطا  لبنان(  يف  واالأمني  ال�سيا�سي  الو�سع  به  )ويتاأثر  املنطقة  ت�سهده 
اإىل ما  اإمكانية عودتها  االإيرانية، مع   – االأمريكية  العالقات  مبدى تطّور 

كانت عليه يف فرتة احلكم االمرباطوري)0)).
ومن املعلوم باأن اإيران وال�سعودية تقفان على طريف نقي�ش من احلرب 
جميع  يف  اجلارية  التحوالت  من  البحرين  ويف  اليمن  ويف  �سوريا  يف 
على  احلفاظ  يف  اإيران  لنجاح  �سيكون  كما  ولبنان.  العربي  الربيع  دول 
النظام احلايل لفرتة طويلة، تداعيات كبرية على اأمن لبنان واأمن اخلليج 
والدول االأخرى املحيطة ب�سوريا. وت�سعر ال�سعودية باأّن عليها تقدمي دعم 
االإيرانية جتاه  ال�سيا�سة  احتواء  اأجل  من  ال�سورية  للمعار�سة  غري حمدود 
يف  اجلديد  النظام  دعم  اأهمية  ال�سعودية  القيادة  اأدركت  كما  املنطقة. 
م�رش وتقويته ال�ستعادة دور م�رش يف النظام االأمني االإقليمي وبالتايل 

ت�سحيح اخللل احلا�سل يف موازين القوى االقليمية)))).
والنزاعات  ال�رشاعات  على  املنطقة  تهّز  التي  االأزمات  تقت�رش  ال  لذلك 
التقليدية بني الدول بل تتعّدى ذلك لت�سمل جمموعة من امل�سائل املعّقدة، 
والتي ي�سعب اإيجاد حلول �رشيعة وجذرية لها، ويف طليعة هذه امل�سائل: 
املتمثل  االإرهابي  التهديد  وم�ساألة  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة  انت�سار  م�ساألة 

 Andrew Korybko, "US-Iran relations: Towards a polar reorientation in the  Middle East", Global  -(0
.Research, 14 August 2015

 Benedetta Berti, Yoel Guzansky, "The Syrian crisis and the Saudi – Iranian  rivalry", foreign policy  -((
.research Institute, October 2012

www.fpri.org/articles/2012/10/syria-crisis-and-saudi-iranian-rivalry
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بالتنظيمات املتفّرعة عن القاعدة، واإمكانية حتّول هذا التهديد اإىل تهديد 
الناجتة عن  التعقيدات  ذلك  اإىل  ي�ساف  والدولية.  االإقليمية  للحدود  عابر 
ت�سعة ماليني الجئ �سوري موزعني ما بني الداخل ال�سوري ودول اجلوار، 
وتهديدات  مالية وخدماتية،  اأعباء  من  اللجوء  هذا  على  يرتّتب  ما  كل  مع 

لالأمن الوطني لكّل من لبنان واالأردن وتركيا.

٣- تداعيات الأزمة ال�سورية على دول اجلوار:

التي  الداخلية  واحلروب  االأزمات  حول  اأجريت  التي  الدرا�سات  توؤكد 
الدول  نحو  للتمّدد  مر�ّسح  ال�رشاع  باأّن  العامل  يف  عديدة  دول  �سهدتها 
ال�سوري  االنفجار  �سظايا  ت�سيب  اأن  الدرا�سات  هذه  وتتوّقع  املجاورة، 
تركيا  فيها  مبا  املنطقة،  دول  جميع  ي�سمل  بالغة،  اإ�سابات  اجلوار  دول 

وا�رشائيل.
هذا  ويوؤثر  اأو�سطية،  ال�رشق  اجلغرافيا  يف  مركزًيا  موقًعا  �سوريا  حتتل 
املوقع مع الرتكيبة الدميوغرافية واجليو – �سيا�سية على اأمن دول اجلوار 
حول  خماوف  الدويل  واملجتمع  اخلليج  دول  تراود  كما  وا�ستقرارها، 

اإمكانية تو�ّسع ال�رشاع وحتّوله اإىل حرب اإقليمية.
حتّول  االأول،  خطرين:  اإىل  ت�سري  الدولية  والتحذيرات  املوؤ�رشات  اإّن 
يهّدد  ب�سكل  �سوريا  ت�سظي  احتمال  والثاين،  بالوكالة.  حرب  اإىل  ال�رشاع 
لها.  الالحقة  واالتفاقيات  بيكو   – �سايك�ش  اتفاقية  بحدود  النظر  باإعادة 

ويبدو االآن باأّنها باتت معّر�سة للخطرين يف اآن واحد.
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٤- ت�ساقطات احلرب ال�سورية على لبنان:

�شاأ�شتعر�ش بايجاز خماطر هذه الت�شاقطات.

اأ- اأخطار النق�شام الداخلي:

مل تنفع �سيا�سة "الناأي بالنف�ش" يف حماية لبنان من ت�ساقطات االأزمة 
ال�سورية، كما يوؤ�رش م�سل�سل االأحداث املتنقلة بني املناطق بدًءا من ال�سمال 
�رشّية  وخمططات  مبيتة  نوايا  وجود  اإىل  والبقاع  اجلنوب  اإىل  وو�سواًل 
ال�سيا�سية،  والفئات  االجتماعية  ال�رشائح  خمتلف  بني  ال�سغائن  الإثارة 

وذلك يف حماولٍة لت�سدير االأزمة ال�سورية اإىل لبنان.
واالآن ومع اخلطة االأمنية التي اأقّرتها احلكومة احلالية مل تتبّدد الهواج�ش 
كلّها بعد، حيث ما زال البع�ش يرّوج لها على اأّنها هدنة وباأّن الظروف قد 

تتغرّي وت�سقط الهدنة.
للنظام  موؤّيدة  فئات  اللبنانيني بني  احلاد بني  االنق�سام  ي�سّكل  ذلك،  اإىل 
ا�ستثمارها  البيئة املوؤاتية التي ميكن  ال�سوري واأخرى موؤيدة للمعار�سة،  

من قبل الطرفني ال�سوريني من اأجل خدمة اأهدافهما على ح�ساب لبنان.
رّب قائٍل باأّن تداعيات االأزمة ال�سورية ال تقت�رش على لبنان بل �ست�سيب 
الدول املجاورة كلّها، لكن ذلك ال ينفي حقيقة مفادها اأّن تداعياتها على 
التي  ال�سيا�سية،  التجاذبات  �سّدة  ب�سبب  واالأخطر، وذلك  االأقوى  لبنان هي 
النيابي،  انتخاب رئي�ش جديد للجمهورية، كما عّطلت دور املجل�ش  عّطلت 

وتهّدد االآن ب�سّل عمل جمل�ش الوزراء.
املناطق  بع�ش  اتهام  خالل  من  اللبنانية  االأزمة  تداعيات  وبداأت  هذا 
ما  �رشعان  لكن،  ال�سوري.  الداخل  اإىل  واملقاتلني  ال�سالح  بتهريب  والقرى 
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وتتحّدث  فائقة.  ب�رشعٍة  تنامت  والتي  ال�سوريني  الالجئني  مع�سلة  برزت 
االإح�ساءات عّما يزيد على مليون ومئتي األف الجئ �سوري يف لبنان)2)).

ا اإذا ما  ي�سّكل هوؤالء الالجئون عبًئا اأمنًيا واقت�سادًيا على لبنان وخ�سو�سً
بع�سهم مع خمتلف ف�سائل  وتن�سيق  الثورة  تعاطفهم مع  باالعتبار  اأخذنا 

املعار�سة امل�سلحة ال�سورية اأو مع خالياهما ال�رشّية يف لبنان.
ل�سخ�سيات  اغتيال  حماوالت  �سملت  والتي  االأمنية  التهديدات  توالت  وقد 
�سيا�سية واأمنية. لكن تبقى اأخطر هذه املحاوالت املخطط االرهابي املتعدد 
مع  واملناطق،  املدن  خمتلف  �رشب  والذي  االأهداف،  واملتناق�ش  االأذرع 

وجود موؤ�رشات على اإمكانية حدوث اخرتاقات اإرهابية جديدة. 
ب- اأثمان �شيا�شة الناأي بالنف�ش:

توّقعت بع�ش االأطراف منذ اإعالن �سيا�سة "الناأي بالنف�ش" اأن يكون ذلك 
الداخلية حول  مناورة �سيا�سية تعتمدها احلكومة الإخفاء حقيقة اخلالفات 

ما يجري يف �سوريا. 
تلّقت �سيا�سة "الناأي بالنف�ش" جمموعة من ال�رشبات "القاتلة"، كان اأّولها 
االإحتمال بحدوث زلزال اقليمي، وتوالت بعد ذلك التهديدات واالإتهامات من 
عدد من االأطراف ال�سورية �سّد لبنان وموؤ�س�ساته وقياداته ال�سيا�سية واالأمنية.

اأمنًيا، هناك املخططات املتالحقة لتفجري الداخل اللبناين بدًءا من عمليات 
من  �سل�سلة  اإىل  باالإ�سافة  وطنية  �سخ�سيات  لها  تعّر�ست  التي  االغتيال 
العمليات االإرهابية التي �رشبت مناطق عديدة من لبنان، مبا فيها ال�ساحية 

اجلنوبية وبريوت والبقاع وال�سمال.

Hovig Wanis, "Security threat perceptions in Lebanon", International Aler,  November 2014.  -(2
http://data.unher.org/syrianrefagees/download.php?id=8911



17

فادحة  اأ�رشار  اإنزال  اإىل  املتنقلة  االأمنية  االأحداث  اأّدت  اإقت�سادًيا، 
باالإقت�ساد اللبناين، باالإ�سافة اإىل اخل�سائر الناجتة عن منع الدول اخلليجية 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سياحي،  القطاع  وتعطيل  لبنان،  اإىل  ال�سفر  من  رعاياها 
كلّها  واملوا�سالت  ال�سحن  طرق  اإنقطاع  عن  نتجت  التي  البالغة  االأ�رشار 

عرب االأرا�سي ال�سورية.
من  االإقت�سادي  النمو  ن�سبة  تراجع  اإىل  ال�سغوط  هذه  جممل  اأّدت  وقد 
و   2٠12 يف  العامني  يف  املائة  يف  ون�سف  واحد  اإىل  املائة  يف  خم�سة 

2٠13، وزادادت �سوًءا يف العامني 2٠14 و2٠15.
ج- تفاقم اأزمة النازحني وخماطرها:

ارتقاب  مع  كلّها،  التوقعات  لبنان  اإىل  ال�سوريني  النازحني  عدد  فاق 
لبنان  دّق  نازح.  األف  ومئتي  مليون  جتاوزت  التي  االعداد  هذه  اإرتفاع 
ناقو�ش اخلطر مرات عديدة على امل�ستويني العربي والدويل وكان م�ستوى 
التجاوب مع ال�رشخات التي اأطلقها حمدوًدا ومن دون امل�ستوى املطلوب. 
لهوؤالء  الالزمة  وامل�ساعدات  املتطلبات  توفري  عن  عاجًزا  لبنان  ويبدو 
تفاقم  بفعل  ت�ستد  والتي  الراهنة،  االقت�سادية  ال�سغوط  ظل  يف  النازحني 
االأزمة ال�سورية �سواء جلهة وقف التبادالت بني البلدين اأو الإنقطاع خطوط 
"الرتانزيت" عرب �سوريا باجتاه الدول العربية اأو ب�سبب ال�سلل احلا�سل يف 
اإىل  ال�سياحة ب�سبب منع مواطني الدول العربية اخلليجية من ال�سفر  قطاع 

لبنان.
اأو على  اأعدادهم امل�ستمر  اأزمة الالجئني على تزايد  وال تقت�رش تداعيات 
قنبلة  اإىل  لتتحّول  ذلك  تتعّدى  بل  امل�ساعدات،  من  يكفي  ما  و�سول  عدم 
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اأخذنا باالإعتبار الن�ساطات ال�سيا�سية والع�سكرية واالأعمال  اإذا ما  موقوتة 
املعار�سة  الع�سكرية  الف�سائل  بع�ش  بها  تقوم  اأن  ميكن  التي  االإرهابية 
التي تنت�سب اإىل القاعدة على غرار جبهة الن�رشة وتنظيم الدولة االإ�سالمية 
يف العراق وبالد ال�سام. واإّن العمليات االإرهابية التي طاولت عّدة مناطق 
م�رشح  اإىل  لبنان  حتويل  خطر  تعاظم  على  دليل  خلري  لبنانية  ومدن 

للعمليات االرهابية، على غرار ما يجري يف العراق و�سوريا)3)).
د- خماطر انزلق اللبنانيني اإىل امل�شتنقع ال�شوري وتداعياته:

يف  احلرب  يف  للم�ساركة  لبناين  فريق  من  اأكرث  انزالق  باأّن  املوؤكد  من 
�سواء  اللبنانية  امل�سلحة  يخدم  ال  املعار�سة  اأو  النظام  جانب  اإىل  �سوريا 
يف الداخل اأو على ال�سعيدين ال�سوري اأو العربي. اإّن احلجج والدوافع التي 
يقّدمها املتدّخلون يف احلرب داخل �سوريا، �سواء اإىل جانب النظام اأو اإىل 
جانب الف�سائل امل�سلّحة املعار�سة لتربير تدخلهم يف العمليات الع�سكرية 
داخل �سوريا هي غري واقعية وغري مقنعة، وهي ال تخدم االإ�ستقرار اللبناين 
الوطني  االنق�سام  من  ملزيد  توؤ�س�ش  اأّنها  كما  اللبنانية،  الدولة  �سيادة  اأو 

والدفع باإجتاه حدوث املزيد من التجاذبات والت�سنجات ال�سيا�سية)4)).
ه- الإرهاب ومنوذج "العرقنة":

ال�ساحية  طاولت  التي  واالنتحارية  التفجريية  العمليات  تكرار  اإّن 
الفنادق  وبع�ش  االإيرانية  وال�سفارة  الهرمل  بلدة  اإىل  باالإ�سافة  اجلنوبية، 
واملوؤ�س�سات يف بريوت وطرابل�ش، يربز بقوة احتمال حتّول لبنان اإىل ميدان 
عبد  وكتائب  الن�رشة  تبّنت جبهة  لقد  واأخواتها.  القاعدة  لتنظيم  "جهاد" 

Ibid.  -(3
نزار عبد القادر، "الربيع العربي والبركان السوري- نحو سايكس-بيكو جديد"، ص 330.          -(4
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التوّعد بتنفيذ املزيد منها يف امل�ستقبل.  ال�سابقة، مع  العمليات  اللـه عزام 
ال�سام  وبالد  العراق  يف  اال�سالمية  الدولة  تنظيم  تهديد  الغيث  اآخر  وكان 
اأّن لبنان بات مر�سًحا  بتحويل لبنان اإىل م�رشح لعملياته، ومبا يوؤ�رش اإىل 
بني  الداخلية  احلرب  ل�سببني  هدنة  يف  االآن  فاالإرهاب  "للعرقنة")5)). 
املا�سية،  االأ�سهر  خالل  ح�سل  الذي  امليداين  والتبدل  املعار�سة،  ف�سائل 
و�سمال  اإدلب  جبهات  على  ا  وخ�سو�سً �سوريا  داخل  جبهة  من  اأكرث  على 

حلب والقلمون والزبداين.
ال�سوؤال املطروح، اإذا حتّول لبنان اإىل قاعدة وم�رشح للعمليات االرهابية 
ا�رشائيل  رد  هو  فما  اجلهادية،  التنظيمات  �سّد  مفتوحة  حلرب  ميدان  اأو 

ال�سمالية؟ حدودها  على  ال�سائدة  والفلتان  الفو�سى  حالة  على 
�سيوؤدي  واخواتها  القاعدة  �سّد  مواجهة  �ساحة  اإىل  لبنان  حتّول  اإّن 
و�سواًل  عديدة  مناطق  يف  والفو�سى  اخلوف  من  اأجواء  اإ�ساعة  اإىل  حتًما 
 ،1٧٠1 القرار  وتنفيذ  "اليونيفيل"  دور  ذلك  و�سيهّدد  لبنان،  جنوب  اإىل 
خطط  لو�سع  هذه  ال�سك  حالة  ال�ستغالل  ا�رشائيل  اأمام  الباب  يفتح  ومبا 
االآن  مر�ّسح  لبنان  باأّن  يبدو  وهكذا  لبنان.  يف  للتدّخل  طارئة  ع�سكرية 
دول  فيها  ت�سارك  والعراق،  �سوريا  غرار  على  بالوكالة  حرب  ملواجهة 
عربية واإقليمية حلل اخلالفات اجلذرية القائمة بينها على خلفية مذهبية 
اأجل ت�سحيح موازين القوى يف ما بينها. لكن هذا  اأو من  اأو ايديولوجية 
قريًبا،  بات  بالوكالة  كهذه  حرب  ح�سول  اإحتمال  باأّن  اإطالًقا  يعني  ال 
واإّن اإمكانية االإنزالق نحوه تبقى رهًنا بالتطّور الدراماتيكي يف �سوريا؟

Mario Abou Zeid, "The Emerging Jihadist threat in Lebanon", Carnegie Middle East Center  -(5
www.carnegie-mec.org/2015/01/28/emerging-jihadist-threat-in-lebanon 
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اأثمانها من  لبنان  �سوريا جمازفة قد يدفع  اللبنانيني يف  تدّخل  وي�سّكل 
ما  اإذا  ا  خ�سو�سً االأ�سا�سية،  التحتية  وُبناه  واإقت�ساده  وا�ستقراره  اأمنه 
اأمنها  حماية  بحجة  اللبناين  العمليات  م�رشح  يف  التدخل  اإ�رشائيل  قّررت 
اأن  ميكن  ال�سيناريو  وهذا  االأزرق،  اخلط  عرب  العمليات  اإمتداد  خماطر  من 
االأرا�سي  املعار�سة  التكفريية  املنّظمات  بع�ش  اخرتقت  ما  اإذا  يتحقق 
اأو اذا ما ت�سلّلت اإىل منطقة العرقوب من  اللبنانية باإجتاه البقاع االأو�سط، 

اأجل حتويلها اإىل قاعدة لوج�ستية لعمليات يف �سوريا.
 اإّن ال�سوؤال االأهم الذي ال بّد من طرحه هو: ما هي قدرة لبنان للقتال على 
ثالث جبهات على احلدود مع �سوريا، و�سد االإرهاب داخل لبنان ومواجهة 
اإعادة تقومي خمتلف  العدوان اال�رشائيلي؟ واإّن اجلواب على ذلك يكمن يف 
املقبلة مل�ساركته  املرحلة  واالأمنية واحلزبية ملخاطر  ال�سيا�سية  القيادات 
يف احلرب ال�سورية، واإ�ستدراك املخاطر الناجمة عن تعميم حالة الفو�سى 
اإعالن  اإىل  والعودة  بالنف�ش  الناأي  �سيا�سة  وبتطبيق  والعراق  �سوريا  يف 
بعدم  اللبنانية  القوى  جميع  باإلتزام  يق�سي  الذي  االإعالن  وتبّني  بعبدا، 

التدّخل يف النزاع ال�سوري.

٥- اخليارات املحتملة:

االنق�سام  ظل  يف  لبنان  على  ال�سورية  االأزمة  تداعيات  تقومي  ميكن  ال 
انق�ساماتنا  على  نت�سرّت  حيث  مو�سوعي،  ب�سكل  وال�سعبي  ال�سيا�سي 
بخالفاتنا  تغطيتها  خالل  من  ذاك  اأو  الفريق  هذا  مل�ساعدة  وخمططاتنا 
اأول  هو  تداعيات  من  االآن  حتى  �سهدناه  ما  االأحوال  جميع  يف  الداخلية. 
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الغيث، وميكن اأن يكون القادم منها اأعظم واأخطر.
االأزمة  م�سار  �سيتبعه  الذي  ال�سيناريو  على  اال�ستدالل  �سعوبة  متنع  ال 

ال�سورية من و�سع جملة توقعات اأبرزها:
حدوث اهتزازات �سيا�سية تعّطل االنتخابات الرئا�سية ل�سنوات واأن يوؤدي 

ذلك اإىل فراغ يف املوؤ�س�سات الرئي�سة كلّها.
والتجاذب  ال�سيا�سي  اخلالف  من�سوب  اإرتفاع  يوؤدي  اأن  خ�سية  هناك 
ا�ستعداًدا  م�سلحة  خاليا  واإن�ساء  ال�سالح  اإنت�سار  اإىل  ال�سارع  يف  احلا�سل 

للفتنة.
يبقى اخليار االأخطر املتمّثل باإمكانية حدوث حرب جديدة مع ا�رشائيل 
ل�سالح  لبنان  اإىل  �سوريا  من  نوعية  اأ�سلحة  لنقل  الت�سدي  خلفية  على 
بع�ش  قبل  من  �سواريخ  اإطالق  عمليات  تكرار  خلفية  على  اأو  اللـه،  حزب 
حالة  تعميم  خلفية  على  اأو  ا�رشائيل،  �سمايل  على  "املجهولة"  اجلماعات 

الفو�سى وتعطيل القرار 1٧٠1.
درا�سة  موؤخًرا  و�سعت  قد  واإيّن  حقيقي،  خطر  وهو  االإرهاب،  خطر  هناك 
البلد مفتوًحا على تعاظم هذا  عن اخلطر االإرهابي على لبنان، حيث يبدو 

التهديد و تفاقمه. 
ومن وجهة نظري فاإّن تداعيات االأزمة اخلطرية على لبنان م�ستمرة وهي 

– �سيا�سًيا واأمنًيا واإقت�سادًيا. �ساملة 
اإذا طالت االأزمة  ال�سوريني يف لبنان  األوف  ولكن ماذا عن توطني مئات 
ا يف حال تفّكك �سوريا كمجتمع وكدولة، مبا  ال�سورية وتعّقدت؟ وخ�سو�سً
يوؤدي اإىل حتريك حدود �سايك�ش – بيكو وتق�سيم �سوريا اإىل دويالت م�سابهة 
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لتلك التي اأقامها االإ�ستعمار الفرن�سي ما بني عامي 192٠ و1924.
وتعطيل  اجلمهورية  رئا�سة  موقع  فراغ  باأّن  بو�سوح  يبدو  املقابل  يف 
الأكرث  احلالية  احلكومة  داخل  تع�سف  التي  واخلالفات  النواب  جمل�ش 
ال�سيا�سي،  القرار  انهيار  اإىل  املطاف  نهاية  يف  �ستوؤدي  و�سبب  �سبب  من 

اإىل ال�سارع.  واالإنتقال بالتجاذبات واالإنق�سامات ال�سيا�سية 

وت�ساقطات  الإقليمية  التحولت  ارتدادات  على  لبنان  رد   -٦

احلرب ال�سورية:

اأولً- حت�شني الأداء ال�شيا�شي:

واجلهادية  االإرهاب  ظاهرة  وتفاقم  االقليمية،  االأزمات  خطورة  ظل  يف 
التكفريية يف عدد من الدول العربية، يبدو اأّن االأمل يف حدوث اأي انفراجات  
ب�سكل  الراهنة  اللبنانية  االأزمة  ترتبط  حيث  �سعيف،  لبنان  يف  �سيا�سية 

مبا�رش اأو غري مبا�رش مبختلف هذه االأزمات االقليمية.
اأي  بايجاد  اأمل  ال  االبراهيمي  وا�ستقالة  جنيف  موؤمتر  �سقوط  بعد  اإذ 
خمارج للحرب ال�سورية، واإّن على الدولة اللبنانية اأن تدرك باأّنها �ستواجه 
توّرط  يوؤدي  اأن  وميكن  مقبلة.  ل�سنوات  احلرب  لهذه  ال�ساّمة  الت�ساقطات 
لعمليات  م�رشح  اإىل  لبنان  حتويل  اإىل  �سوريا  يف  احلرب  يف  اللبنانيني 
التواجد  ظل  يف  ا  خ�سو�سً واأخواتها،  القاعدة  تنّفذها  متكررة  اإرهابية 
عر�سال  جرود  مناطق  يف  و"الن�رشة"  "داع�ش"  من  ملجموعات  الراهن 

وراأ�ش بعلبك والقاع، و�سفوح جبل ال�سيخ.
وكثافة  ال�سورية  االأزمة  طول  يوؤدي  اأن  من  حقيقية  خ�سية  وهناك 
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واالأمنية  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  ا�ستنزاف  اإىل  لبنان  على  ت�ساقطاتها 
وتفريغ  ال�سيا�سي  القرار  غياب  اإ�ستمرار  ظل  يف  ا  خ�سو�سً واإنهاكها، 
االأمني  الو�سع  حراجة  اأّن  كما  االأخرى.  تلو  الواحدة  الدولة  موؤ�س�سات 
حكومة  ت�سكيل  واإىل  للجمهورية  رئي�ش  اإنتخاب  اإىل  املبادرة  ت�ستدعي 

قادرة على �سنع القرارات االأمنية على اختالفها. 
ال ميكن للبنان اأن يغرّي يف اجلغرافيا ال�سيا�سية اأو التاأثري على ديناميات 
احلرب يف �سوريا وم�سارها، اأو اأزمات املنطقة االأخرى ولكن ذلك ال يعني 
وعلى  للجمهورية  جديد  رئي�ش  انتخاب  على  قدرته  بعدم  الت�سليم  اإطالًقا 
اإمتالك القرار االأمني الالزم لفر�ش اال�ستقرار وحماية ال�سلم االأهلي، ومنع 

حتّول اأرا�سيه اإىل مالذ لالإرهابيني.
ال�سيا�سية  واالأحزاب  القوى  خمتلف  تدرك  اأن  اأهمية  تربز  هنا  من 
اأن  ينبغي  كما  للجمهورية.  جديد  رئي�ش  النتخاب  الوطنية  مل�سوؤولياتها 
اأجل  من  بعبدا  اإعالن  اإىل  العودة  �رشورة  ال�سيا�سية  القوى  خمتلف  تدرك 

حتييد لبنان ومنعه من االإنزالق اإىل اأتون احلرب ال�سورية.
باإعالن  والتم�سك  العودة  اإعالن  يقرتن  باأن  الوطنية  امل�سوؤولية  وتق�سي 
بعبدا مع اإجراء مراجعة عامة ل�سيا�سة االأمن الوطني وحترير جميع املوارد 
الوطنية من اأجل تقوية املوؤ�س�سات الع�سكرية واالأمنية من دون اأي اإعتبار 

الأي من امل�سالح ال�سيا�سية اأو الفئوية اأو الطائفية.
ال�سورية  احلرب  وت�ساقطات  املنطقة،  يف  اجلارية  التحوالت  تق�سي  كما 
اأن تدرك القيادات ال�سيا�سية كلّها خماطر املتغريات االأ�سا�سية  على لبنان 
التي طراأت على البيئة اال�سرتاتيجية الداخلية واالإقليمية، وباأّن التهديدات 
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املقبلة �ستكون م�سريية، وباأّنه ال ميكن مواجهتها وال�سمود يف وجهها اإاّل 
من خالل ح�سول توافق وطني يعيد ملوؤ�س�سات احلكم دورها وهيبتها، ولن 
اإاّل من خالل ترّفع هذه القيادات عن م�ساحلها اخلا�سة  يكون ذلك ممكناً 

وفك اإرتباطها واإرتهانها للقوى اخلارجية.
من  جزء  اإىل  لبنان  حتويل  خماطر  لتدارك  واالأ�سلم  االأق�رش  الطريق  اإّن 
م�رشح العمليات ال�سوري يتمثل بالعودة اإىل اإعالن بعبدا واإحياء موؤ�س�سات 
الدولة كلّها وتفعيلها والعودة اإىل طاولة احلوار الوطني، واإقرار خطة عامة 

لزيادة قدرات لبنان الع�سكرية واالأمنية. 
ثانيًا- و�شع روؤية اأمنية �شاملة:

اخلطة  هذه  وتت�سمن  الوطني،  لالأمن  خطة  لو�سع  ملّحة  احلاجة  تربز 
هذه  يف  لبنان  يواجهها  التي  والتحديات  التهديدات  لكل  معمقة  درا�سة 
ا اإجراء مراجعة عامة  املرحلة الع�سيبة من تاريخه. ويتطلّب و�سعها اأي�سً
وتقومي �سامل لعنا�رش البيئة االإ�سرتاتيجية الداخلية واخلارجية كلّها، مع 
التي  وال�سيا�سات  كلّها  والدولية  االإقليمية  املتغرّيات  االإعتبار  بعني  االأخذ 
من  كل  ا  وخ�سو�سً ودولًيا،  اإقليمًيا  املوؤثرين  الالعبني  من  عدد  يعتمدها 
والواليات  وفرن�سا  واإ�رشائيل  ال�سعودية  العربية  واململكة  واإيران  �سوريا 
جلميع  ال�سيا�سية  ال�سلوكية  ا  واأي�سً املتحدة،  واالأمم  ورو�سيا  املتحدة 
ا جلهة حتديد  القوى والديناميات ال�سيا�سية واحلزبية اللبنانية، وخ�سو�سً

عالقاتها واإرتباطاتها بالقوى اخلارجية.
ويرتكز العنوان الثاين يف الروؤية االأمنية على درا�سة حتليلية للتهديدات 
ا التهديد  واملخاطر كلّها التي يواجهها لبنان حا�رًشا وم�ستقباًل، وخ�سو�سً
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االإرهابي، الذي بات ي�ستدعي دق النفري الوطني على �سوء م�سل�سل االإرهاب 
الذي بات يهّدد اجلميع.

ويتمحور العنوان الثالث على درا�سة القدرات واملوارد الالزمة ملواجهة 
هذه التهديدات الداخلية واخلارجية، مبا فيها اخلطر االإرهابي.

من  جمموعة  اإىل  تنتهي  اأن  يجب  الدرا�سة  هذه  اأّن  به  امل�سلّم  ومن 
اأ�سا�سها  على  يجري  التي  القواعد  ت�سّكل  التي  واملبادئ  االإ�ستنتاجات 

اإ�سالح �سامل لقطاع االأمن الوطني.
ثالثاً- اإ�شالح القطاع الأمني وتفعيله:

اأن تتمكن الدولة من ال�رشوع بو�سع  يقف لبنان اليوم على مفرتق:فاإّما 
خطة لتحقيق �سيادتها بوا�سطة قواتها االأمنية الذاتية، وهذا ي�ستلزم عملية 
اإ�سالحية �ساملة لقطاع االأمن، واإّما اأن تتلكاأ عن االإ�سطالع مب�سوؤولياتها 
االأ�سا�سية جتاه �سعبها وجتاه املجتمع الدويل، وتر�سخ لل�سغوط الداخلية 
ال�ساملة  اال�سالحية  بالور�سة  القيام  عن  فتحجم  اخلارجية  واملعّوقات 
اخلارجية  ال�سمانات  على  واالإعتماد  والت�سويف  االإهمال  �سحية  فتقع 

واالإقليمية والدولية، كما درجت عليه العادة خالل العقود املا�سية)6)).
وال  وا�سعة،  عملية  هي  االأمني  القطاع  اإ�سالح  عملية  اأّن  بالذكر  وجدير 
زيادة  فيها  مبا  واالإدارية،  التنظيمية  التدابري  من  جمموعة  عند  تتوّقف 
عديد القوى واالأجهزة و�رشاء اأ�سلحة ومعدات، بل هي تتعدى ذلك اإىل و�سع 
لتنفيذها  الالزمة  االإ�سرتاتيجيات  من  جمموعة  واإعتماد  اأمنية  �سيا�سة 
الوطني  االأمن  متطلبات  على  العملية  هذه  ترتكز  اأن  بّد  وال  وتفعيلها. 

نزار عبد القادر، "وطن بال سياج"، ص )43.  -(6



26

مب�سمونه الوا�سع اإنطالًقا من التعريف االآتي:
هجمات  �سد  واأرا�سيها  ل�سعبها  الدولة  حماية  يعني  الوطني  »االأمن 
للدفاع.  التقليدي  املفهوم  مع  ال�سيق  تعريفه  يف  يت�ساوى  وهو  مدمرة، 
االأخطار  من  احلماية  تاأمني  من  �سمولية  اأكرث  معاين  الوطني  لالأمن  لكن 
كلّها  املتاحة  والو�سائل  املوارد  اإ�ستعمال  يت�سّمن  فهو  املادية،  واخل�سائر 
اأن  ميكن  والتي  لالأمة،  احليوية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سالح  حلماية 
وجود  وملربرات  الوطنية  للقيم  اأ�سا�سًيا  تهديًدا  خ�سارتها  حال  يف  ت�سكل 

الدولة وحقها يف ال�سيادة والوجود«.
ا من جمموعة اأ�سئلة اأ�سا�سية: ال بّد اأن تنطلق املقاربة اال�سالحية اأي�سً

اأي اأمن نريد ملن؟  اأنريد اأمنًنا ملواجهة اأي نوع من التهديد؟  
ما هي املوارد والو�سائل املتوافرة؟ 

ما هو حجم النظام االأمني الذي نحتاجه؟ 
ما هي الكلفة التي ميكن حتّملها؟ 

ما هي الفرتة الزمنية الالزمة؟ 
- ما هي اأجهزة ال�سيطرة والرقابة الالزمة؟ 

ما هي الت�رشيعات والقوانني الالزمة الإمتام العملية اال�سالحية وتفعيل 
العمل االأمني؟

وهنا ال بّد من االإ�سارة اإىل اأّننا ال نبحث يف اأمر زيادة العديد والو�سائل 
فيها  ت�سارك  �ساملة،  واأفقية  عامودية  اإ�سالحية  عملية  عن  نبحث  ولكّننا 
جميع القوى والديناميات ال�سيا�سية والوطنية. وقد اأقّرت هذه االإ�سالحات 
االإ�سالحية  قراراتها  اتخذت  وطني،  حوار  طاولة  خالل  من  االأمنية 
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باالأكرثية ولي�ش باالإجماع. وهنا تبدو املفارقة الكبرية مع املقاربة التي 
اعتمدت على طاولة احلوار الوطني يف لبنان، والتي دعت اإىل اجماع عام 

حول الق�سايا كلّها، وهو اأمر م�ستحيل، يف ظل االإنق�سامات الراهنة.

٧- ال�ستنتاجات العامة:

عندما نتحدث عن عملية ا�سالحية من اأجل تفعيل عمل القطاع االأمني 
وا�سعة ومعّقدة وطويلة  اإ�سالحية  باأّننا نبحث عن عملية  يعني  ذلك  فاإّن 
اإىل  تتو�سع  وقد  جديدة،  قوانني  اإ�ست�سدار  العملية  هذه  وتت�سّمن  االأمد. 
�رشورة تعديل بع�ش مواد الد�ستور، الإعادة توزيع �سالحيات املوؤ�س�سات 
االأمنية الرئي�سة يف الدولة. من هنا تربز اأهمية التعاون ما بني احلكومة 

النواب. وجمل�ش 
الالزمة  االآليات  و�سع  اأهمية  اإىل  النظر  لفت  من  ال�سياق  هذا  يف  بّد  ال 
لتاأمني ال�سيطرة والرقابة ال�سيا�سية الكاملة على اأداء املوؤ�س�سات االأمنية، 

مبا فيها الرقابة من قبل جمل�ش النواب.
مهمات  يف  �ساملة  نظر  اإعادة  اإجراء  من  بّد  ال  الت�رشيعية  الور�سة  يف 
املوؤ�س�سات االأمنية كلّها وتنظيمها، مبا فيها اجلي�ش وقوى االأمن الداخلي. 
ويف هذا االطار ال بّد اأن تتعدى العملية اال�سالحية االطار التقليدي بحيث 
واالإقت�سادية،  املالية  وبالت�رشيعات  العدلية  ال�سلطات  بدور  النظر  تعيد 
وبقانوين االأحزاب واجلمعيات واالإعالم. كما يفرت�ش اإعادة النظر بقانون 
اجلرائم  مع  التعاطي  جلهة  ا  وخ�سو�سً اجلزائية،  املحاكمات  اأ�سول 
لالأ�سخا�ش  )اإدارية(  توقيفات  باإجراء  ال�سماح  ذلك  يف  مبا  االإرهابية، 

اإرهابية.  امل�ستبه بامكانية م�ساركتهم يف ن�ساطات 
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وهنا تربز احلاجة ملّحة ال�ست�سدار جمموعة قوانني جديدة ت�ساعد على 
حماية املجتمع والدولة، كما ت�ساعد على تفعيل العمل االأمني واأبرزها:

قانون املواطنة، وقانون االإرهاب، وقانون جديد للجمعيات واالأحزاب، 
وقانون ي�سمح مبراقبة التمويل اخلارجي الذي تتلقاه االأحزاب واجلمعيات 

واملوؤ�س�سات االإعالمية ورجال ال�سيا�سة، وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
اإحياء قانون خدمة العلم،  اإعادة  وال بّد هنا من لفت النظر اإىل �رشورة 

حيث ميكن اأن ي�ستفيد من املجندين خمتلف القوى واملوؤ�س�سات االأمنية.
تبداأ العملية االإ�سالحية من فوق، ولذلك تربز �رشورة اعتماد االإ�سالحات 

االآتية:
اأمنية م�سغرة،  اإن�ساء جمل�ش االأمن الوطني يكون عبارة عن حكومة  اأ- 
يحل حمل املجل�ش االأعلى للدفاع ميكن اأن ت�سارك فيه القيادات االأمنية 

الرئي�ش.
ب- تن�ساأ اإىل جانب جمل�ش االأمن الوطني اأمانة عامة ت�سم ممثلني عن 
االأمنية  االأجهزة  روؤ�ساء  ُيدعى  اأن  دائم.  ب�سكل  واالأجهزة  القوى  خمتلف 
واالإقرتاحات  الدرا�سات  اإقرار  اأجل  من  وطارئة،  دورية  اإجتماعات  اإىل 
ذوي  من  واملحللني  االإخت�سا�سيني  من  وا�سعة  جمموعة  اإىل  اإ�سافة 

االخت�سا�ش.
الهاتفية  املكاملات  بر�سد  الإن�ساء مديرية متخ�س�سة  ج- تربز احلاجة 
والال�سلكية واالإنرتنت وو�سائل التوا�سل االجتماعي، والتي باتت ت�سّكل 
م�سدًرا اأ�سا�سًيا للمعلومات من اأجل مكافحة االإرهاب واجلرائم املنظمة. 
وترتبط هذه املديرية مبجل�ش االأمن الوطني، عرب االأمانة العامة اخلا�سة 

بهذا املجل�ش.
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د- اإن�ساء معهد للدرا�سات االأمنية العليا، وذلك من اأجل اإعداد الكادرات 
العليا الالزمة الإدارة ال�ساأن االأمني.

من  مواجهتها  ميكن  ال  كربى،  حتديات  لبنان  يواجه  املجال  هذا  ويف 
خالل اعتماد �سيا�سة الت�سويف اأو الهوان واالإ�ست�سالم.

يعطي  والذي  واحلقيقي،  ال�سادق  الوطني  للوفاق  احلاجة  باأم�ّش  فنحن 
ا�سرتاتيجية  والإعتماد  الدولة،  موؤ�س�سات  بناء  الإعادة  الالزم  الدفع 
كامل  الدولة  فيها  ت�ستعيد  �سنوات  خم�ش  اأو  اأربع  خالل  تنفذ  دفاعية، 

اللبنانيني. �سيادتها وي�سارك فيها جميع 
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"القذائف الحضارية"
فوق الشرق األوسط

بروفسور نسيم اخلوري

*)باحث وأستاذ 
مشرف في المعهد العالي 

للدكتوراه،
الجامعة اللبنانية(

املقدمة
منذ  العاملي  الفكر  يف  "النهايات"  م�سطلح  راج 
القرن  وراح  الثالثة  االألفّية  نحو  تتقّدم  الب�رشية  بداأت  اأن 
من  و�سار  الدين.  قرن  ت�سمية  يّتخذ  والع�رشون  احلادي 
االإنت�سار)))  الوا�سعة  املوؤلفات  من  الكثري  قراءة  املتي�ّسـر 
واإنهيار  التاريخ"  بـ"نهاية  تقول  التي  واالأدبيات  واالأبحاث 
مقابل  القوميات  وزوال  الي�سارية  واالأفكار  االإيديولوجيات 
ا  وخ�سو�سً �سحوتها،  اأو  الدينية  واملذاهب  االأديان  يقظة 

قد يكون مؤلّف فرانسيس فوكوياما، "نهاية التاريخ"، اإلشراف والمراجعة والتقديم د. مطاع صفدي، ترجمة، د. فؤاد   -(
شاهين جميل قاسم ورضا الشايبي، مركز اإلنماء القومي، بيروت، لبنان، 3))) من المؤلفات التي راجت بالمعنى 
السياسي والفكري وترجم لمعظم اللغات. وقد إعتمدت في إقتباساتي من "نهاية التاريخ" ترجمة وتعليق الدكتور حسين 
بداية بزوغ  اعتبر ذلك  التاريخ"،  لبنان، 3))). وعندما كتب فوكوياما "نهاية  بيروت،  العربيّة،  العلوم  الشيخ، دار 
مرحلة "البراغماتية"، وسيادة قانون المنفعة وإعالن موت اإليديولوجيات. وتختصر فكرة فوكوياما بـ"نهاية التاريخ" 
بما يمكن تسميته إنتصار الديمقراطية الغربية الحّرة الذي أوصد باب التاريخ حيث لن يعود أمام الغرب)أوروبا وأميركا( 
ما ينتظره من جديد، وخصوًصا بعد إنهيار الفكر الماركسي والميل العالمي نحو النظام الحر. هناك كتاب آخر: "نهاية 
العالم"، للدكتور عادل خيراللـه، دار ملينيوم للنشر والترجمة، بيروت، من دون تاريخ، اعتبر فيه بأّن اإلنسان يشارف 
السياسي  بالفكر  باألسطورة  العلم  خالًطا  العالم،  تهدد  التي  الهائلة  والتقنيات  الجديدة  األمراض  بسبب مخاطر  النهاية 

الموّجه.
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من  القومي  الفكر  روح  ا�ستلهمت  اأن  لها  �سبق  التي  العربّية  البلدان  يف 
الغرب واعتنقته بفجاجته، اإن مل نقل اإ�ستوردته، وهي مل تكن قد اإنخرطت 
احل�سارية.  ومفاعيلها  والتقنية  ال�سناعية  الثورات  خربت  حّتى  اأو  بعد 
برتاجع  القائل  الفكر  طغى  ال�سامل،  واالإنفتاح  العوملة  ع�رش  حلول  ومع 
بـ  املب�رّشة  املغاالة  حدود  اإىل  التقليدي  مبعناها  الدول  �سيادة  اإنتفاء  اأو 
"نهاية العامل" و�سقوط احلدود والدول وحّتى االإن�سان بانتماءاته ال�سّيقة 
الفكري  املناخ  لهذا  يكون  اأن  الطبيعي  من  كان  الدينية.  اأو  االإيديولوجية 
تاأثرياته  والوقع  والت�سميات  وال�سيغ  املعاين  واملتعّدد  القوي  والعملي 
البلدان  يف  كما  العامل   يف  وال�سيا�سية  الفكرية  التوّجهات  على  الكربى 

العربية واالإ�سالمية. وهنا مفارقتان:
�سيوعه  وم�ستّقاته،  النهايات  مناخ  فر�سها  التي  االأوىل  - املفارقة 
االأو�سط  ال�رشق  الكثري من بلدان  اإنهيار  اإىل حدود  وح�سوله واملغاالة فيه 
يف  واالإ�سالم،  القومية  االأحزاب  اإىل  املرتكزة  واالأنظمة  واملجتمعات 
ثقافاتها ود�ساتريها، لي�ش على امل�ستوى النظري والتحليلي وح�سب، واإّنا 
ب�سفتها جمتمعات بارزة يف مع�سالت من االإختالط املعّقد بني ال�سلطات 
من  اختالط  اإىل  املع�سالت  تلك  دفعت  وقد  واالأ�سطورية.  والعقلية  الدينية 
الف�سل املزمن واالإخفاق، ال  �سيوع ثقافة تربير  اأكرث خطورة هو  اآخر  نوٍع 
اإطالق فكرة املوؤاآمرة واالإ�ستنتاجات القطعية  بل تقّبل االإنهيارات باإعادة 
يف  املزمنة  و�سدقيتها  العربية  ال�سعوب  حاجات  اأ�سقطت  التي  الكثرية 
الربيع  "ثورات  وقائع  مظاهرها  بع�ش  اأفرزت  والتي  والتبديل  التغيري 
العربي" واأحداثها ونتائجها الكارثية على العرب وامل�سلمني. وعلى الرغم 
ال�سيا�سية واملذهبية، �رشعان ما مّت ر�سم  الفظيعة  الداخلية  الت�سّظيات  من 
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اإىل  العراق  من  املمتّد  الدموي  اخلط  جمرى  يف  واحلركات  الرغبات  هذه 
"بالوحو�ش  الزاخر  وغريها  واليمن  ولبنان  و�سوريا  وليبيا  فم�رش  تون�ش 
لتنمو  اخلارج  يف  دّبرت  م�ستجّدات  وكاأّنها  احلمراء")2)  اخلدود  اأ�سحاب 
وتاأخذ مداها املتو�ّسع حتت عنوان ما عرف بالفو�سى اخلالّقة التي اأفرغت 

اإ�ستعماالتها. من معانيها لكرثة 
باملوؤاآمرات  امل�سكون  الفكر  ال  التفكري  هذا  اأّن  الثانية  - املفارقة 
ال  مقوالت  من  و�سعبيته،  تربيره  اأو  دعائمه  ي�ستمّد  قد  واملخّططات، 
بني  واملزمنة  املعّقدة  التاريخية  بالعالقات  ترتبط  مفاعيلها  يف  تنتهي 
الغام�سة  والتحّوالت  "اإ�رشائيل"  نكبة  وبينهما  وامل�سلمني  والعرب  الغرب 
بع�ش  لدى  ذروتها  لتبلغ  اليهودية،"  "الدولة  فكرة  اإطالق  اأحدثتها  التي 
االأ�سبق  االأمريكي  الرئي�ش  ريغن  رونالد  مثاًل،  طليعتهم،  ويف  ال�سيا�سيني 
قادمة  بال�سيطان  املحكوم  العامل  نهاية  "باأّن  قال  العظمى عندما  للدولة 
حتًما")3). اأو قوله خماطًبا جماعًة من اليهود:"حينما اأتطلّع اإىل نبوءاتكم 
�سريى  َمن  نحن  كّنا  اإذا  عّما  مت�سائاًل  نف�سي  اأجد  القدمي  العهد  القدمية يف 
نهاية العامل واقًعا فعاًل". اإنها قطًعا نهاية تنطبق على زماننا احلا�رش)4) 
الثانية  املفارقة  هذه  وطاأة  ت�ستّد  وهنا  املجال.  هذا  يف  متعّددة  واالأمثلة 
التي  بـ"النهايات"  املغّم�سة  الهائلة  امل�سامني  م�ستوى  على  لي�ش 
بل على  اآنية م�سلحّية،  الأغرا�ٍش �سغوطات  غالًبا  ال�سلطة  اأهل  ي�ستخدمها 
نت�سّور  كنا  اأّننا  مع  واأدبياته،  الغرب  بع�ش  حرب  يف  اإنبعاثها  م�ستويات 

فرانسيس فوكوياما، المرجع نفسه، ص: 4))  -2
"الواشنطن بوست" Washington Post، )2 تشرين األول/أكتوبر 4)))، وكان قد صّرح به لمجلة People األميركيّة في 6 كانون األول/  -3

يناير 3))).
ورد هذا التصريح للرئيس األميركي رونالد ريغان في جيروزاليم بوست Jerusalem Post في)2 تشرين األول/أكتوبر، 2)))، مقتبس عن:   -4

"يوسف الحسن: الُبعد الديني في السياسة األميركية"، مركزدراسات الوحدة العربية، بيروت، 0)))، ص 2)).
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عاد  وما  االإن�سان،  اإىل  الدين  من  الغرب  يف  نهائيًّا  هاجر  قد  الفكر  باأّن 
ياألف مثل هذه التف�سريات التي حتمل التنبوؤاآت اأكرث مّما حتمل من الوقائع 

املقبولة.  والتحليالت 
الن�سال املرتبك م�سائل وحماوالت ممكنة  العربّية كما  الكتابة  وظهرت 
اأو  بالتغيري  جديرة  غري  بدت  لكنها  التاريخ،  يف  ت�ستمّر  وقد  و�رشورية 
الربيع  "ثورات  اأحداث  اإيقاعات  على  املتناق�سة  الفعل  بردود  بل  بالفعل 
وكاأّنها  للتغيري  املر�ّسحة  الدول  بني  الفروقات  برزت  وهنا  العربي". 
كائنات �سيا�سية ال متوت. وبانت ال�سعوب وكاأّنها جمتمعات اأخالقية، مع 
اأ�سرية  بقيت  اأّنها  اإالّ  واالأنظمة،  الدول  توجد  اأن  قبل  ك�سعوب  وجدت  اأّنها 
والتباينات  باملعتقدات  وحافلة  البعيدة،  الدول  من  وغريها  الدول  تلك 
يف  ظاهرة  وجندها  واالأعراف،  القيم  ون�سق  وال�رش  واخلري  املقد�ش  حول 
ردود فعل جتمع القبائل والعائالت والدين والرتكيبات الطبقية والطائفية 
ال�رشاع  بدا  املختلفة.  احلياة  واأ�ساليب  اليومية  والعادات  املتكلّ�سة 
ت�ستقّر  وقد  ا  اأي�سً ممكنة  مظاهر  العربية  والثورات  واحلروب  والت�سظيات 
ومف�سحة  جهة،  من  باخلرائب  اجلديرة  ب�سفتها  االأمر،  اإقت�سى  اإذا  قروًنا، 

املجال الوا�سع الإمت�سا�ش الرثوات والثورات من جهة مقابلة.
قد ميكن تف�سري ذلك باأّن "الثورات" قد اآلت باالإجمال اإىل �سيوع التطّرف 
الذي اأنتج جاذبّية ملحوظة باالإ�سالم لي�ش على م�ستوى ردود فعل �رشائح 
جتاه  هوؤالء  فعل  ردود  م�ستوى  على  بل  االإ�سالمية،  البالد  يف  امل�سلمني 
االإ�سالم  اإخرتاق  ممكًنا  بات  بعدما  تخبو،  راحت  التي  العاملية  جاذبية 
راحا  اللذين  والتهديد  وبال�سخط  ناحية،  من  الغربية  واالأفكار  بالقيم 
يقويان يف بع�ش عوا�سم الغرب حيال امل�سلمني من ناحية ثانية. برز هّم 



35

غري  النهايات  مبناخ  حمكوًما  جمّدًدا  والقومية  الوطنية  الذات  عن  البحث 
املح�سومة التي راحت جتّدد االأدبيات واالأفكار البالية املتكّررة بني العرب 
واإجتهاداتهم  ومدار�سهم  مبذاهبهم  اأنف�سهم  امل�سلمني  بني  اأو  وامل�سلمني 
املتنّوعة املختلفة، ويف �سوء حظوتهم بكنوز ال�سماء مبعنى الدين وكنوز 
االأر�ش مبعنى النفط والغاز. لكن الغرابة التاريخية اأو مع�سلة اخلروج مّما 

نحن فيه.
بت�سّددها  املا�سي  يف  املقيمة  االإ�سالمّية  الف�سائل  تلك  ا  وخ�سو�سً
حروبهم  عرب  املثمرة  اخلارجية  حروبه  يف  الغرب  خلدمة  جاهزة  وكاأّنها 
الف�سائل  هذه  كانت  �سواء  الدين،  باإ�سم  بالدنا  بتدمري  املوكولة  الداخلية 
من  ت�سديرها  مّت  اأو  الغرب  رف�ست  غربية  اأو  االإ�سالمية  الثقافة  نتاج  من 
خارج ودفعها نحو اأر�ش العرب وامل�سلمني لت�سغل فكر العامل حتت عنوان 

االإرهاب. وهنا �سوؤال اأّول:

١- ملاذا النقزة من فكرة "النهايات"؟

لثالثة اأ�سباب من بني اأ�سباب اأخرى، اأّولها اأّن "النهايات" يف تف�سرياتها 
االألفية  باحلركات  مبا�رشًة  املتدّينة  وغري  املتدّينة  املجتمعات  ل  تو�سّ
حّققته  ما  يف  التغيري  حماوالت  الزمت  والتي  واأهوالها   Millénarisme
االأديان اأو ما �سبقها وي�ستمّر معها اإذ ت�سع الب�رشية كلّها يدها على قلبها 
فاإّن  وللم�سادفة  �سنة،  األف  اأو  املئة  االأزمنة من حلظة عبور  اإقرتبت  كلّما 
الرتيب،  وت�ساوقها  االأزمنة  ترتيب  االأ�سفار يف  فيها  تقوى  التي  اللحظات 

غالًبا ما تكون م�سحوبة باالأزمات وال�رشاعات واحلروب)5).

5- لمزيٍد من التفاصيل في الشروحات النظرية المعاصرة للحركات األلفية راجع: 
Stephen Jay Gould, "Millenium, Histoire naturelle et artificielle de l'an 2000", éd. duSeuil, 1998, pp.5-18
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ال�سبب الثاين وهو االأهّم، هو اأّن م�سطلح "النهايات" عرف ال�سوء رمّبا 
كنوٍع من االإقرار بف�سل الفكر الفل�سفي يف حل املع�سالت واالأ�سـرار واإيجاد 
املظلم  اجلزء  هذا  ولكن  ال�سعبة،  الفل�سفية  االأ�سئلة  على  مقنعة  اأجوبة 
الطبيعي  االأ�سا�ش  منذ  مرتبًطا  كان  بل  �سالته،  وجد  الكلمة  من  واحلزين 
"نهاية التاريخ" انتظار اخلال�ش الو�سيك  اإذ تعني  بتعاليم االأديان كلّها، 
الذي يعّم االأر�ش، واإ�ستعادة الفل�سفة الرواقية بتجلّياتها ال�سلبية التي قالت 
باأن العامل ينتهي "بنار تلتهمه"، وما يتبّقى من التاريخ ال يتجاوز تدوين 
الهنود  عند  جنده  ما  وهذا  �سفحاته.  طي  بعد  متبقيًّا  اأو  حا�رًشا  كان  ما 
الكربى".  عرب"ال�سنوات  اأدرانه  من  العامل  مطّهًرا  �سيظهر"�سيًفا"  حيث 
وجنده يف فكرة "املخل�ش" يف اإيران و"ميرتا" منّظم الكون ومنقذه الذي 
ناًرا  في�رشم  يوًما  يعود  الذي  القدمية  االإيرانية"  "االف�ستا  �سوى  لي�ش هو 
ا مع بوذا "خمل�ش العامل"، اإذ يّتخذ �سحنة الب�رش  تلتهم الكون. وجنده اأي�سً
القدمي  العهد  يف  ال�ساربة  الفكرية  جذوره  وللم�سطلح  اجلور،  يعّم  عندما 
اأو  التوارة  اليهود يف  حيث االعتقاد مبجيء امل�سيح املخلّ�ش املنتظر عند 
االإمام  ظهور  ومثله  امل�سيحيني.  لدى  قيامته  بعد  االأزمنة  اآخر  يف  عودته 
اإىل  الذين يعتقدون باأّنه �سيعود  ال�سيعة  القيامة عند  املهدي املنتظر قائم 
الذي  "ماين"  ا  اأي�سً ومثله  جوًرا،  ملئت  بعدما  عداًل  االأر�ش  ليمالأ  العامل 

اّدعى اأّنه امل�سيح الثاين احلامل لـ"ديانة اخلال�ش")6).
اأّما ال�سبب الثالث، فرمّبا يكمن يف اأّن ال�سيا�سة واالإ�سرتاتيجيات الدولية 
"فل�سفة" العوملة وم�ستقاتها وو�سائلها االإت�سالية املتفّجرة  التي حملتها 
لتجذب  مفرو�سة  وغري  ولّينة  مغرية  جاءت  االأر�سية،  الكرة  م�ستوى  على 

.Marguerite-Marie Thiollier, "Dictionnaire des religions", 3ème éd.,éd. Sycomore, Paris, 1984  -6
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اإّنها  التغيري.  حتمّية  نحو  ناعٍم  ب�سكٍل  من�ساعًة  وتقودها  االأر�ش  �سعوب 
ظاهرة ثقافية اإن�سانية هائلة، دخلت من الباب احل�ساري التوا�سلي الكبري 
الذي تزاحمت عربه اأن�ساق القيم اجلديدة التي جاءت توؤ�ّس�ش لفكرة القطبية 
ال�سيا�سية الوحيدة وتعميم كّل ما له عالقة بحقوق االإن�سان والدميقراطية 
ال�سمولية مهما كانت جذورها �ساربًة  االأفكار  ون�سف  والعدالة  واحلريات 
املناف�سة  االإيديولوجيا  احلّرة  الدميقراطية  بدت  وباإخت�سار،  االأعماق.  يف 

والقوية الوحيدة يف ال�ساحة العاملية بوجه الفكر واالأنظمة ال�سمولية. 
الطرّية،  ال�سعوب  على  وقعها  كان  ومهما  النهايات،  فكرة  تكون  قد 
بها،  واالإميان  الدينية  العقائد  ر�ّسختها  بل  ح�سمتها  رمّبا  ماألوفة  م�سائل 
ق�سايا  بقيت  واالأوطان  لل�سعوب  التاريخي  امل�ستوى  على  وقعها  لكن 
حملت وحتمل اخلوف الكبري من التحّوالت الكربى التي قد ت�سل اإىل حدود 
بل  املا�سي،  مع  نهائية  قطيعة  ت�سّكل  اأن  لها  ميكن  ال  االإفناء.  اأو  الفناء 
الت�سّبث باملا�سي بعد نب�سه وغ�سله  العك�ش جاءت تفر�ش ردود فعل  على 
واإ�ستعماله اأداة حتديث وحتدٍّ مع االإ�ستمرار يف توليفات �سعبة بني املا�سي 
مكافحة   �سعارات  العرب  جّرب  فبعدما  واحلداثة.  والتجديد  واملعا�رشة 
االإنحياز  عدم  بفكرة  فتنوا  ثم  واأفكاره،  الوطني  واالإ�ستقالل  االإ�ستعمار 
االأفكار  ومعظم  العربية  والوحدة  الباردة  احلرب  اأثناء  االإيجابي  واحلياد 
ال�سعارات  ت�سقط  راحت  اأو  �سقطت  بع�سها،  توطني  جرى  التي  القومية 
واالأحزاب واالأفكار واالإيديولوجيات التي كانت تقّدم نف�سها ركائز را�سخة 

للنهو�ش العربي يف العديد من االأوطان العربّية.
وقد يكون هذا االأمر طبيعًيا الأّن حتويل ال�رشاع اإىل حقول القيم املقّد�سة 
واالأحقيات الدينية، بداأ اأكرث مرارة من ال�رشاعات حول املمتلكات واالآثارات 
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والرثوات العربّية. وبداأ املوؤمن يغ�سب ويقاتل، اإذ تنتهك حرمات مقّد�ساته 
االإعتداء على  اأو يتّم  الوطنية  االآخر، عندما تهان كرامته  الوطني  اأكرث من 

دولته ال اأن تدّمر معاملها. وهنا �سوؤال ثاٍن:

ا نحن يف قرن الدين؟ ٢- هل حقًّ

ميكننا، يف هذا املجال، االإ�سارة اإىل كلمة جابت الكرة االأر�سية ومازالت 
فرن�سا  للثقافة يف  االأ�سبق  الوزير   )19٧٦-19٠1( اأندريه مارلو  تنقل عن 
الذي عنون للقرن احلادي والع�رشين احلايل قبل ن�سف قرٍن من الو�سول اإليه 
)وحتديًدا يف العام 1955(، باأّنه "�سيكون قرن االأديان وال�رشاعات الدينية  
�سيا�سية حلروب م�سالح  اأقنعة  واأق�سد باالأديان )ح�سب قوله هو( ب�سفتها 
و�سي�ستخدم  عليها.  امل�ستحوذة  املناطق  يف  مب�ساحلها  املت�سبثة  الدول 
الغرب الرت�سانة االأيديولوجية كاأم�سى �سالح بني يديه الحًقا بهدف التدمري 
بلد  وكل  والغنية،  منها  الفقرية  االإ�سالمية،  الدول  يف  ا  خ�سو�سً والتغيري، 
بح�سب ظروفه اأو تناق�ساته ال�سو�سيولوجية وتكويناته الدينية واالإتنية"))). 
كان البّد من التدقيق العلمي يف هذه الكلمة القوّية ال�سهرية التي مل يثبتها 
"لوبوان"  جملّة  يف  معه  مقابلة  يف  "مارلو"  امللحد  الفرن�سي  املفّكر  هذا 
الفرن�سية، حيث اأنكر ما نقل عنه لكن م�سّوًبا ال م�سّحًحا اإذ قال: "لقد نقل 
عن ل�ساين باأّن القرن احلادي والع�رشين �سيكون قرن االأديان. اأنا مل اأقل هذا 
اإمكان حدوث يقظة روحّية ال  اأ�ستبعد  لكّنني ال  اأعرف ذلك،  قطًعا الأنني ال 

آذار/ بيروت  العربي"  "الكفاح  مجلة  في  كاماًل  نشره  ثّم  منه  مقاطع  ونشر  العام 5)))،  في  باريس  في  معه  فرحات  أحمد  أجراه  من حوار   -(
مارس5)))بمناسبة 0) سنوات على رحيله. أنظر أيًضا:

h t t p : / / w w w . a l a r a b y . c o . u k / o p i n i o n / 2 0 1 5 / 1 / 1 2 / % D 8 % A 3 % D 9 % 8 6 % D 8 % A F % D 8
% B 1 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 7 - % D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 8 -
%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9-

%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86#sthash.KpBSfaM2.dpuf
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على م�ستوى البالد االإ�سالمية وح�سب، بل على م�ستوى الكرة االأر�سية"))). 
اإجتماعات  يوّلد  الدميوقراطية وال  الديني عائًقا يف وجه  الفكر  قد يكون 
بتنافر  حافاًل  الدين  لهذا  ال�سيا�سي  التاريخ  يكون  عندما  ا  خ�سو�سً حّرة، 
ا  املذاهب واإختالفاتها، وهو ما ينطبق على الديانات التوحيدية وخ�سو�سً
اإىل ال�سيطرة على احلياة االإن�سانية اخلا�سة والعامة  اليهودية حيث ال�سعي 
حيث  املعابد  يف  اإ�سطفافهم  عند  اإالّ  يت�ساوون  ال  املوؤمنني  النا�ش  اأّن  مع 
يتقّد�ش املكان اإىل حدٍّ كبري، باملعنى النظري ال الواقعي. وهنا ميكن التمييز 

اجلذري بني عاملني: 
عامل الغرب "امل�سيحي" الذي ال يتمّثل امل�سيحيون به دينًيا يف ال�رشق، بل 
يتمّثل معظم هوؤالء به يف كّل ما اأفرزه اخلروج من الدين، فيبدون ال غربيني 

وال �رشقيني. 
بـ"اأهدنا ال�رشاط امل�ستقيم  "اال�سالمي" فقائم من�سجم  الثاين  العامل  اأّما 
اإّياك نعبد واإّياك ن�ستعني". ويعني التلّفظ بها بطالن كنوز االأر�ش، وهذا ما 
تتجاوز  التي  "املعا�رشة"  والف�سائل  االأنظمة  و�سلوك  الدول  نوايا  يف�سح 
اأّن" اليهودية واالإ�سالم  بكثري امل�سامني. يعترب فوكوياما، يف هذا املجال 
ملبداأ  اإقامته  يف  امل�سيحية  عن  يقّل  ال  واالإ�سالم   ... للدميقراطية  مالئمان 
الليربايل  املذهب  مع  تكّيفه  ال�سعب  من  ولكن  العامة،  االإن�سانية  امل�ساواة 
فرتكيا  والديانة   الفكر  حرية  راأ�سها  ويف  العاملية  باحلقوق  ي�سمح  الذي 
نّف�ست عن نف�سها اإرثها االإ�سالمي وها هي تعود اإليه بعد اإ�سالحات كمال 

  .http://www.terred’israel.com/infos/andre-malraux-prevoyait-il-un-xxieme-siecle-religieux-par-arnold-lagemi  -(
وأيًضا

 Thompson Brian: "Nul n'est prophète": Malraux et son fameux “XXIe siècle”», Revue André Malraux review,
.vol. 35, 2008 : «Malraux et les valeursspirituelle du XXIe siècle )I(», p. 68-81



40

اأتاتورك موؤ�ّس�ش الدولة الرتكية احلديثة ومثلها احلركات القومية يف م�رش 
و�سوريا ولبنان والعراق"))).

والع�رشين  احلادي  للقرن  عنون  قد  هذه،  بجملته  مارلو،  كان  �سواء 
ماثلة  وقائع  ظهرت  تلك  جملته  اأّن  اإالّ  ال،  اأم  وخماطره  الديني  بال�رشاع 
النخب  اأذهان  العامل، كما يف  اأخرى من  العرب وامل�سلمني ودول  يف ديار 
والثقافية  والدينية  العملّية  اأ�سداءها  ووجدت  منها.  العربّية  ا  وخ�سو�سً
ن�سو�سهم  يف  التجارية  وحّتى  والعلمية  واالإجتماعية  وال�سيا�سية 
"�رشاع  كتاب  �سدور  بعد  واأهمّيتها  امل�ستعادة  الق�سوى  دمغتها  لتّتخذ 

احل�سارات" ل�سموئيل هنتغتون يف العام 1993.
بكتابته  الدولية  ال�سيا�سة  منظري  اأو�ساط  كبرًيا يف  اأثار هنتغتون جداًل 
اآفريز،  فورين  احل�سارات"  جملة  يف  احل�سارات"  "�رشاع  بعنوان  مقالة 
وهي جاءت رًدا مبا�رًشا على اأطروحة تلميذه فران�سي�ش فوكوياما املعنونة 
اأّنه وبنهاية احلرب  بـ"نهاية التاريخ واالإن�سان االأخري" الذي جادل فيها 
حول  االأنظمة  على  الغالب  ال�سكل  الليربالية  الدميقراطية  �ستكون  الباردة، 
باأّن  وجادل  قا�رشة،  نظرة  اعتربها  جانبه  من  هنتغتون  لكّن  العامل، 
�رشاعات ما بعد احلرب الباردة لن تكون بني الدول القومية واإختالفاتها 
ال�سيا�سية واالإقت�سادية، بل �ستكون االختالفات الثقافية املحرك الرئي�سي 
وثقافية  دينية  �ستكون  وهي  القادمة،  ال�سنني  يف  الب�رش  بني  للنزاعات 
كاثوليكية  غربّية  بكونها  عّددها  التي  العامل  يف  الكربى  احل�سارات  بني 
واإ�سالمية  وهندية  و�سينية  ويابانية  التينية  واأمريكية  بروت�ستانية 
اأّن  معترًبا  االإ�سالم  على  هنتغتون  ورّكز  وبوذية.  واأفريقية  واأرثوذك�سية 

فرانسيس فوكوياما، المرجع نفسه، ص: 6-).  -(
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مع  امل�سلمني  �رشاعات  يف  وا�ستغرق  دموية.  الداخلية  ومناطقه  حدوده 
و�سماله،  جنوبه  بني  ال�سودان  يف  ال�رشاع  اأمثلة  مقّدًما  االأخرى  االأديان 
امل�سلمني  بني  نف�سها  الهند  داخل  وال�رشاعات  وباك�ستان  الهند  وبني 
دولة دميقراطية  �ستبقى  الهند  كانت  اإذا  ما  وت�ساءل هنتغتون  والهندو�ش. 
االأغطية  ورفع  �سيا�سي.  على �سعيد  دولة هندو�سية  اإىل  اأوتتحول  علمانية 
اأملانيا  يف  العن�رشية  وتنامي  اأوروبا  يف  االإ�سالمية  الهجرة  م�ساكل  عن 
امل�سلمني  وم�ساكل  وتركيا،  اأفريقيا  �سمال  من  املهاجرين  �سد  واإيطاليا 
الرتكمان يف ال�سني، و�رشاعات امل�سلمني االآزيريني مع االأرمن، و�رشاعات 
يف  االأتراك  امل�سلمني  و�رشاعات  الرو�ش،  مع  الو�سطى  اآ�سيا  يف  امل�سلمني 
بني  حتًما  واقع  باأنه  ال�رشاع  حّدد  لكنه  ال�رشاعات،  من  وغريها  بلغاريا 
بقيمه  االإ�سالمي"  العلمانية من جهة، و"العامل  بقيمه  امل�سيحي"  "العامل 

الدينّية)0)).
وفق  فعله  ردود  يف  االإ�سالمي  الفكر  يّتجه  اأن  اإذن،  الطبيعي،  من  كان 

حماور اأو مواقف ثالثية التوجه: 
اأّواًل، اإعتبار هذا ال�رشاع الديني قائًما اأ�ساًل وميكن اإحياوؤه، بعد مئوية 
وهو  االأمطار،  كما  وهطولها  االأو�سط  ال�رشق  اإىل  الغربّية  القيم  تقاطر  من 
يف  اإيجابياته  اأو  ب�سلبياته  التحّكم  ممكن  وغري  التحّقق  طور  يف  �رشاع 
ال�رشق  يف  ح�سلت  التي  الكربى  االأحداث  معظم  ربطت  اإذ  االإّت�سال،  ع�رش 
االإمام  وعودة  بهلوي  ر�سا  ال�ساه  �سقوط  مثل  بالغرب  اأي  به  االأو�سط 
اخلميني من فرن�سا بالثورة االإ�سالمية اإىل طهران فالعامل )19٧9/2/1( 
من  اأفغان�ستان  اإجتياح  ثّم  وال�سيعة  ال�سنة  بني  ال�رشاع  اأيقظ  الذي 

.Samuel P. Huntington, "Le choc des civilizations", Paris, Odile Jacob, poches, 1996  -(0
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يف  واإنخراطهم  امل�سلمني  حما�سة  اأيقظ  الذي  الرو�ش)19٧9/12/2٧( 
القتال، وكذلك ن�سوب احلرب االإيرانية العراقية)19٨٠/9/22( التي دامت 
عقًدا كاماًل، اأوغزو �سّدام ح�سني للكويت )199٠/2/٨( ثّم عا�سفة ال�سحراء 
)1991/1/1٦(، و�سواًل اإىل ربطها كلّها باحلدث االأ�سخم الذي هّز العامل 
اأحداث جاءت مبوجب  من  تاله  وما  الربجني)2٠٠1/9/11(  �سقوط  اأعني 
القرار الدويل 133٧ القا�سي مبكافحة االإرهاب عنوان القرن. وما اأن تقول 
االإرهاب بعد ذلك، حّتى يدرك ال�سامع باأّن املق�سود هو امل�سلمون واالإ�سالم 
ا. ميكن فهم هذا االإحياء، يف �سوء وعينا املو�سوعي ملدى اجلروح التي  اأي�سً
اأو يف جماراتها  التقليدي  اإلتاآمها  �سواء يف  االإ�سالمية  املجتمعات  اأ�سابت 
للغرب بقيمه ال باإ�سترياد تقنياته وح�سب، وهو يخت�رش تاريًخا طوياًل من 

العبث الع�سكري ال�سيا�سي واالإقت�سادي املزمن بها.
اإىل  الغرب  نظر  بعدما  ورعب  توّج�ش  مبعث  ال�رشاع  هذا  اإعتبار  وثانًيا، 
امل�سلمني بعني حمراء عقب كارثة الربجني، وب�سبب ما �سيخلّفه هذا املناخ 
املقبول  القول  �ساعف  ب�سكٍل  االأو�سط  ال�رشق  بالد  يف  ودماء  كوارث   من 
واملن�سور اأحياًنا باملوؤامرة. الغريب يف هذا التوّجه الثاين، اأّن النظرة القومية 
اإىل هذه ال�رشاعات الدينية واملذهبية مل تاأخذ يف اإعتبارها م�سوؤولية الق�سط 
االأكرب عّما ميكن اأن توّلده تلك االأحداث وما �سيليها من تداعيات مل تكن يف 

احل�سبان. 
وقد يكون االإعتبار الثالث الليربايل امل�ستغرب االأكرث دّقًة واالأدنى وعًيا يف 
النظر اإىل هذه ال�رشاعات ذوات ال�سبغة الدينية واملذهبية بكونها �ست�سّكل 
يف  الراتعة  االأنظمة  عن  الكثرية  االأغطية  ترفع  حمراء  و�سّجادًة  كبرًيا  اأماًل 
يف  جديد  عاملي  نظام  اأو  مناخ  وفق  املنطقة  ت�سكيل  لتعيد  اإ�ستبداديتها، 
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ع�رش االإنفتاح والتوا�سل وخرق احلجب ال�سميكة وذلك كلّه عرب االإنقالبات 
واحلراك احلزبي وال�سعبي.

٣- ال�سّجادة احلمراء نحو التغيري:

اإيقاظ  ملعاين  الكامل  وامل�سلمني  العرب  اإدراك  مبدى  اجلزم  ميكننا  ال 
م�ساعًدا  هائاًل  عاماًل  حّل  الذي  واأبعادها  واملذهبية  الدينية  ال�رشاعات 
كان  واأ�سا�سًيا  اإ�سرتاتيجًيا  عاماًل  اأغفلوا  وكاأّنهم  يبدون  التغيري.  دفع  يف 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  راأ�سه  ويف  الغرب  اإ�سرتاتيجيات  يف  يقوم 
رقعة  يف  لي�ش  ن�سفها،  وحماولة  ال�سمولية  االأنظمة  خلخلة  اإىل  يهدف 
التي  االأزمات  باأّن  االإعرتاف  العامل. وهنا يجب  بل يف  وامل�سلمني،  العرب 
برلني  جدار  �سقوط  منذ  حت�سل  مل  االإ�ستبدادية  االأنظمة  من  بالعديد  حلّت 
�سّكل  ال�سهري  العام  هذا  اأّن  من  الرغم  على  ي�ساع،  كما   )19٨9/1٠/9(
ون�سف  مئوية  مرور  بعد  الي�ساري  للفكر  النهائي  ال�سقوط  بدايات  حمّطة 
العام  يف  يقع  اأن  الظروف  و�ساءت  االأّول.  ال�سيوعي  البيان  على  تقريًبا 
رو�سيا  قامت  العام،  ذلك  يف  الفرن�سية.  للثورة  الثاين  املئوي  العيد  عينه، 
جميع  يف  اأخرى  اإنتخابات  عام  بعد  وتبعتها  ورئي�سها،  نّوابها  باإنتخاب 
اجلمهوريات الـ15 االإ�سرتاكّية، لي�سل فيلق التغيري اإىل ال�سني التي عّمتها 

مظاهرات املطالبني باإقامة نظام دميوقراطي.
باإنهيار  لنذّكر  قرٍن  ربع  بهدوء  نخطو  اأن  ميكننا  الوراء،  اإىل  وبالعودة 
واأمريكا  اأوروبا  جنوبي  يف  امل�ستبدة  واالأنظمة  احلكومات  من  العديد 

اآ�سيا واأفريقيا. الالتينية و�رشقي 
"كايتانو"  العام 19٧4، �سقوط حكومة  اأّواًل، فنتذّكر يف  اأوروبا  لناأخذ 
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مع  الدميقراطي  املناخ  اإىل  دخل  الذي  الربتغال  يف  ع�سكري  باإنقالب 
اإنتخاب عامل االإجتماع "ماريو �سواريز" رئي�ًسا للوزراء يف 19٧٦، و�سقط 
و19٧4   19٦٧ عامي  بني  اليونان  على  قب�سوا  الذين  اجلرناالت  حكم 
العام 19٧5 تويف  "كارامنلي�ش"، ويف  ال�سعبي حلكومة  االإنتخاب  تاريخ 
اجلرنال "فران�سي�سكو فرانكو" يف اإ�سبانيا فاحًتا الطريق نحو الدميوقراطية 
الع�سكري الذي حتّكم برتكيا  العام 19٨3 �سقط االإرهاب  يف 19٧٧، ويف 
االإنتخابات احلّرة وتعددّية  البالد طريقها نحو  خالل ثالث �سنوات لتاأخذ 
الكثري  ون�سف  عقٍد  يف  �سهدنا  الالتينية،  اأمريكا  اإىل  وباالإنتقال  االأحزاب. 
حيث  الدميوقراطية  التجربة  اإىل  االإ�ستبدادية  االأنظمة  من  التحوالت  من 
�سنة  اثنتي ع�رشة  بعد  البريو  الدميوقراطية يف  عادت يف 19٨٠ احلكومة 
من احلكم الع�سكري. و�ساهمت حرب الفوكالند يف 19٨2 يف اإ�سقاط حكم 
اإنتخب  الذي  "الفون�سني"  الرئي�ش  حكومة  وقيام  االأرجنتني  يف  اجلي�ش 
االأورجواي يف19٨3  الع�سكرية يف  �سقطت احلكومات  ال�سعب، ومثلها  من 
والربازيل يف19٨4، وباراغواي وت�سيلي ونيكاراغوا وبريو وكولومبيا. ومع 
االإنتخابات  التي ال ت�سري وفق نظام  الت�سعينيات مل يبق �سوى كوبا  بداية 
ديكتاتورية  �سقطت  حيث  اآ�سيا  �رشقي  يف  عينها  التحّوالت  وجند  احلّرة. 
"ماركو�ش" يف الفيليبني يف 19٨٦ مل�سلحة "كورازون اآكينو" امل�ستمّدة 
قبل  اجلنوبية  كوريا  يف  ال�سلطة  عن  "�سون"  اجلرنال  وتخلّى  ال�سعب،  من 
العام  يف  كو"،  �سنغ  "�سيانغ  رحيل  وبعد  رئي�ًسا،  وو"  تاي  "رو  اإنتخاب 
اإىل  اأو�سلت  التي  ال�رشّية  الدميقراطية  االأفكار  راجت  تايوان،  يف   19٨٨
االإ�ستبدادية  احلكومة  اإ�سقاط  ذلك،  تداعيات  من  وكان  االأهلي،  الربملان 
حكومة  اأعلنت  فقد  اأفريقيا  يف  اأّما  الدميقراطّية.  احلركات  عرب  بورما  يف 
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 " مانديالّ "نيل�سون  �رشاح  اإطالق   199٠ العام  بداية  يف  اأفريقيا،  جنوب 
واالإعرتاف بالكونغر�ش االأفريقي االأهلي)))) .

اخلربات  ب�سبب  ب�سعوبها  نت  وحت�سّ الدميقراطية  التجارب  تلك  نت 
االأنظمة  ممار�سات  عرب  ال�سعوب  تلك  راكمتها  التي  القا�سية  ال�سابقة 
اأخرى.  ناحية  من  عام،  ب�سكٍل  الدينية،  وتقاليدها  ناحية  من  االإ�ستبدادية 
اأ�ّس�ست  التي  الوا�سعة  احلمراء  ال�سجادة  التجارب  تلك  اإعتبار  ميكننا  ولهذا 
و�سائل  اإىل  وفّعال،  ملحوظ  ب�سكٍل  م�ستندة  وهي  �ساعت،  كونية  لثقافة 
اإعتقاًدا  باأّن  اإخت�سارها  االإجتماعي، وميكن  والتوا�سل  واالإت�سال  االإعالم 
امل�سكونة  ال�سلطة  اأهل  عقول  لكون  تدريجيًّا،  ي�سقط  هو  اأو  �سقط  خاطًئا 
باحلّكام  يل�سق  اأن  ميكن  ما  وهو  اإنتهى،  بالقّوة  احلكم  على  بالقدرة 
لكاتب  عنوان  وهو  يحكموننا"  الذين  املر�سى  "هوؤالء  فقط،  امل�ستبّدين 
االأقارب وامل�ست�سارين  فرن�سي)2)). وغالًبا ما ترت�ّسخ �سلطات هوؤالء بفعل 
واملر�ّسخني  امل�سرتخني  واملحا�سيب  وال�سيا�سة  االأعمال  ورجال  واالأتباع 
فيفرز  اأحياًنا  يفاجيء  قد  الواقع  اأّن  مع  زعمائهم،  �سلطات  �رشعية  لفكرة 
عك�ش ذلك، فت�سيبهم الده�سة واملفاجاأة عند حراك التغيري وهم يف غمرة 
النتائج كارثية دموية  ن�سوتهم يف �سلطات احلكم واأ�رّشته. غالًبا ما تاأتي 
اأولئك احلّكام الذين يعملون الإكت�ساب  ا  ب�سبب الت�سّبث مبر�سهم، وخ�سو�سً
االإنتخابات  اإىل  اللجوء  طريق  عن  الدميقراطية  ال�رشعية  من  ب�سيط  قدٍر 
اإظهار  اأو  التحّدي  من  وبدافٍع  وال�سحايا،  الدماء  وهج  حتت  املخطوفة 
توليف  يف  االإخفاق  �سحايا  تقع  غالبيتهم  لكّن  التغيري،  لقوى  التنازالت 

فرانسيس فوكوياما، المرجع نفسه، ص: 30-)3، وأيًضا ص:66-55 .  -((
.Pierre accoce, "Ces malades qui nous gouvernent", Paris,Stock, 1996  -(2
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تركيبة جديدة �رشعّية ل�سلطاتهم الدائمة اأو للحفاظ املوؤّقت عليها.  
االإ�ستبداد  و�سيغ  القوة  فل�سفة  بني  التعار�ش  مناخات  اأّن  القول،  ميكن 
واالأحزاب  االأنظمة  من  الكثري  ت�سقط  مل  اأّنها  مع  كبري،  حّد  اإىل  قويت 
الديكتاتورية املعا�رشة التي ما عادت حتظى بتاأييد قطاعات ال�سعب. وكان 
واالإ�سالمية  العربية  املنطقة  العاّمة  املناخات  تلك  تلفح  اأن  الطبيعي  من 
�سعبي  لرف�ش  اإجها�سها  مّت  التي  العربي"  الربيع  "ثورات  اأفرزت  التي 
متاأ�سل للغرب واأمريكا حتديًدا ولربوز الدين واملذاهب، مّما يجعلنا ال يف 
قرن ال�رشاعات الدينية وح�سب، بل يف مذابح ال�رشاع املذهبي وحمارقه 
وفنونه يف القتل واالإلغاء، ومبا يعيدنا اإىل اأدبيات العهد القدمي واأ�ساطريه 

احلافلة ال بت�سويه �سور االأديان بل بت�سويه �سورة منبعها االأ�سلي.
ل�ست منغم�ًسا يف الرتكيز على جمموعة من م�ساريع املتغرّيات والتحّوالت 
بحكم  حتلم  التي  الدولّية  اخلارقة  الطبقات  عقول  ت�سكن  التي  الكربى 
وذلك  الفو�سى،  يتجاوز  ما  نحو  حتلّلها  بعد  دفعها  اأو  وقيادتها  الب�رشّية 
بهدف تبيان اإ�سكاليات االإعياء يف احلكم الذي و�سلنا اإليه والذي قد يذهب 

نحو ما يتجاوز احلروب وال�رشاعات يف وقائعها واأحداثها ال�سخمة.
فما هو موقع امل�سيحية واالإ�سالم بعد يف ذهن هذا الغرب؟ ومن ي�ستطع 
حتديد الغرب وال�رشق وكيف �ستتّم، اإًذا، �سيانة اأو تنقية املذاهب والهويات 
وكيف  واخلالفات؟  واالإجتهادات  بالغمو�ش  املحكومة  امل�ستقبل  ومالمح 
بني  ما  يف  الت�سابك  تخلي�ش  نحو  وعربها  املرتاكمات  هذه  فوق  نعرب 
االأديان الد�سمة مثل اليهودية واالإ�سالم واالأديان الفاقدة الد�سم كامل�سيحية 
والقوميات املرتاجعة؟ واأين هي دروب الغرب والعرب و"اإ�رشائيل" يف ما 
من  يكون  وقد  الأطروحات،  حتتاج  م�رشوعة  اأ�سئلة  متغرّيات؟  من  يح�سل 
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املبكر اخلو�ش اأو التنبوؤ باأجوبتها، لكّن مع�سلة جتديد القراءة يف العروبة 
واالإ�سالم تبدو ماثلة جمدًدا يف النظرة العربّية اإىل االأمام.

 ٤- مع�سلة التجديد يف العروبة والإ�سالم

من  وخلّ�سهم  العرب  حمى  قد  االإ�سالم  اأّن  هي  مب�سلّمة،  االإقرار  ميكن 
خمتلطة،  اأو  م�ستوردة  اأو  اأ�سيلة  العروبة  لكّن  وتقاليدها،  اجلاهلية  براثن 
ناه�ست امل�سلمني و�سايرتهم عرب حماوالت تخلي�سها من حكم امل�سلمني. 
اليوم، باتت غري قادرة، يف  "امل�ستحيلة"  اأو  "املنقر�سة"  العروبة  وهذه 
ت�ساعد  هل  امل�سلمني.  حماية  اأو  نف�سها  حماية  يف  امل�ساهمة  على  راأينا، 

هذه التو�سيفات على القراءة املتجّددة يف العروبة واالإ�سالم؟
واالإ�سالمية  الدينية  الن�سو�ش  باأّن  اأجزم  اأكاد  لكّنني  القراءة،  �ساأحاول 
حتديًدا هي هي، مل ولن تتغرّي مهما تقاتل العرب وامل�سلمون ودّمروا فيها 
االإ�سالمية  الدول  اأو  اإيران  اأو  تركيا  مّطت  ومهما  وح�ساراتهم،  بالدهم 
عن"اإ�سالم  للبحث  كلّه  العامل  اأمامها  اأو  خلفها  ومن  االأعناق  االأخرى 
الدينية  الن�سو�ٍش  حتديث  يف  البحث  اأو  معتدل"  غري  "اإ�سالم  اأو  معتدل" 
من  وغريها  التنوير"  فكر   " مللمة  اأو  ع�رشنتها  بهدف  تعديلها  اأو 
اإّنهم  اآخرى.  اأ�سياء  يبدون  وامل�سلمون  �سيء  االإ�سالم  الرائجة.  امل�سّميات 
اأي فرق وف�سائل كثرية   Puzzle "بازيليني" من  وكاأنهم رقع من الب�رش 
االإقتتال  و�سهلة  واجلمع  الرتكيب  �سعبة  واالإجتهادات،  واالألوان  التنّوع 
ا يف زمٍن �سهلت فيه الف�سائيات اإجتهادات  والتفتيت والتفرقة، وخ�سو�سً
والتحليل  واملواقف  الدين  تف�سري  يف  واإ�ست�سهالهم  الكرث  والعلماء  الفقهاء 
جتارب  من  االأخرى  االأديان  معتنقي  اأ�ساب  ما  دينهم  ي�سيب  والتحرمي. 
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ا امل�سيحيني الذين اأخرجوا الّدين  مريرة وت�سّظيات عرب التاريخ، وخ�سو�سً
اأو  ا  غام�سً اأو  ن�سفيًّا  اأو  نهائًيا  خروًجا  الغرب  يف  وت�سّظياتهم  بحروبهم 
هم مل يخرجوا نهائًيا بعد كونهم عادوا حمكومني بال�سلطات واأطماعها.

الغرب  يف  واالأنظمة  ال�سلطات  و�رشاع  الدينية  الثورات  اأورثت  لقد 
النهائي  اليبا�ش  تبلغ  ومل  �سفكت  كيلها،  ي�سعب  دماء  معانيها  مبختلف 
ال  امل�سلمون  هم  اإًذا،  بالدنا،  يف  يتغرّي  ما  كامٍل.  قرن  مرور  من  بالرغم 
الغنّية  تواريخهم  يف  النب�ش  اإىل  دفًعا  يدفعون  اأو  ينب�سون  اإذ  االإ�سالم 
و�رشاعاتهم املذهبية القدمية والكثرية يف الن�سو�ش والنفو�ش يف الوقت 

الذي ينب�ش فيه العامل كلّه عّما يف اأر�سهم)3)). 
اأن  يف  األّح  واالإف�ساح،  القراءة  يف  متعرّثًا  اأو  متدثًرا  بداأ  الذي  فالل�سان 
يف  تنت�رش  ثم  والهداأة  العتمة  يف  الكلمات  تنبثق  كي  يغّطوه  اأي  يزملوه 
مع  الحًقا  املحّركة  اأو  املنّقطة  غري  والن�سو�ش  االأل�سنة  وفوق  الذاكرات 
نهائيًّا  وتطبيًقا  ومقروًئا  مكتوًبا  عمليًّا  حتقيًقا  عّفان  بن  عثمان  اخلليفة 
والدنيا.  الدين  �سوؤون  يف  واالأخرية  الثالثة  كلمته  يف  اخلالق  لوحدانّية 
الذين  الب�رش  وجه  يف  ال�سماء  لباب  النهائي  االإقفال  حيث  نعم،  االأخرية 
واأدوارها  وطقو�سها  االأديان  غنى  يف  يتقاتلون  اأو  ي�سطّفون  عادوا  ما 
اأ�ساب  بعدما  الغيب  حتديد  يف  كما  احل�سارات  بناء  يف  ومفا�سلتها 
االإغريقي  الفكر  قبل  ما  منذ  قطعّية  اأجوبة  اإيجاد  الف�سل يف  نكبة  الفل�سفة 
و�سم�سها وجنومها يف  امل�سيئة  بحلّتها  ال�سماء  �سالت  وبعده.  معه  وحّتى 
الب�رش  ومال  والقدمي،  اجلديد  بالعهدين  املو�سول  النهائي  القراآين  الن�ش 

Nassim elKhoury, "Introduction à la modernité Arabe", éd. dar al-Hadatha, beyrouth, 1986. P.22  -(3



49

اأو  نقدّية  معرفٍة  اأو  درا�سٍة  دون  من  واحلكم  واملعرفة  الكون  حتديد  اإىل 
الغرب. التي خربتها امل�سيحية يف  اإ�ستفهام كتلك  عالمات 

العقول  معظم  تلتهم  اإعجازّية،  مهّمة  بل  حماولة،  اأّمي  واأنت  تقراأ  اأن 
تبعثه  اأو  الباهت  امل�سيحي  الديني  الفكر  تلتهم  ا  اأي�سً واأراها  واالأعمار، 
بحًثا  جديًدا  اأو  جمّدًدا  تقراأ  اأن  االإ�سالمي.  العامل  يف  تت�سّظى  كما  جمّدًدا 
عن العروبة يف مدى االإ�سالم الفائر يف الكرة االأر�سية، يعني اأن تقراأ تلك 
تعليق  علينا  ي�ستحيل  اإذ  وامل�سلمني،  العروبة  امل�ستقّرة بني  العالقات غري 
مالمح امل�ستقبل العربي اأو االإ�سالمي مب�سماٍر مماثل ملعبد دلفي يف اأثينا 
العروبة. هل  ذوت  لقد  العامل".  تعرف  نف�سك  "اأعرف  االأبرز:  اجلملة  حيث 
والنبوية  ال�سماوية  الرغم من مكوناتهم  العرب على  واأخفق  اإنتهت؟  نقول 
وال�سيا�سية  الفكرية  مقّوماتهم  ا من  اأي�سً الرغم  والقول، وعلى  الكتابة  يف 
العرب  بوابة  فوق  نثّبتها  وا�سحة  لوحة  لنا  يرتكوا  اأن  يف  والدينية، 
فاأكرث  اأكرث  تغو�ش  التي  املنطقة  م�ساحات  اإىل  الدخول  قبل  وامل�سلمني 

يف الرمال والدماء.
قد تتكّرر ظاهرة الروؤو�ش يف قراءة الن�سو�ش، بعدما يخ�سعها الباحث 
باأر�ش  حمكومة  التغيري  يف  النوايا  كون  والتمزيق  والتغيري  للحذف 
هو  كما  املتنوعة،  واالإ�سالمية  العربية  واجلماعات  االأنظمة  من  �سا�سعة 
حمكوم مبخزون من الالوعي الغام�ش يف زمن تطغى عليه ظاهرة تقطيع 
الدين وبا�سمه  الربّية حتت رايات  االأج�ساد فوق اجلذوع  الروؤو�ش وتعليق 
الن�سو�ش  بني  اإًذا،  التوفيق،  اإىل  كيف  "املتجّددة".  اخلالفة  دولة  يف 

الروؤو�ش؟ وبينها وبني 
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٥- اأزمنة الن�سو�س والروؤو�س:

بالدنا  يف  له  الالحقة  والن�سو�ش  االإ�سالمي  للن�ش  الن�ش:  مميزات  اأ- 
تنفتح  وال  مقّد�سة  هي  العربي.  الذهن  يف  ة  خا�سّ ورهبة  اأّواًل،  �سلطات، 
حربه  ميّد  اأو  االأ�رشار  يك�سف  عّمن  بحًثا  وعينا  ال  يف  اأو  ال�سماء  على  اإالّ 
اأبًدا،  املتتالية  الذاكرات  يف  حمفورة  قائمة  هي  ال�سيف.  حّد  حتت  وعنقه 
وال�سبب اأّن رحمها االأّول هو الذاكرة التي ال تلحن وال جتّف وال تتغرّي. كلّها 
يف  لرتقد  الالمتناهية  ال�سفاه  اأو  ال�سفاهية  من  خرجت  االأبدية  الن�سو�ش 
الذاكرة  ال�سلوك مقام  اأو  الل�سان  اأحياًنا كثرية يتخّطى  رحم ذاكرة اخلالق. 
التي  الذاكرة  يف  ما  الل�سان  ويكّرر  ال�سلوك  يرتاجع  واأحياًنا  طبيعي،  وهذا 
عقل  الذاكرة  تقتحم  وهنا  املثال،  الن�ش  عن  االأ�سل  طبق  �سورة  تبقى 
االأعلى.  املثال  مقت�سيات  وفق  �ساكنيه  �سلوك  تقومي  عرب  لتقوميه  العامل 
خملوق،  لكّل  والب�سمات  واخل�سو�سيات  االإعتبارات  معظم  ت�سقط  هكذا 
اأو  تلفظ  فريدة  توحيدية  ظاهرة  وهذه  واأخرى،  ذاكرة  بني  تفريق  ال  اإذ 
جترف يف طرائقها ومناهجها واأ�ساليبها يف احلكم معظم االأفكار املقيمة 
اآن�ستاين فوق  التي فل�سها  الن�سبّية ب�سفتها املظلّة  وامل�ستوردة حّتى فكرة 
والفردانية  النظر  ووجهات  والن�سبية  التنّوع  على  حفاًظا  املعرفة  راأ�ش 
املعا�رشة.  ال�سيا�سية  وجتلياتها  واأبعادها  مبعانيها   Individualisme

وال نن�سى اأّن التنّوع يقودنا علميًّا حّتى اإىل تفكيك اأع�ساء اجل�سد االإن�ساين 
االأر�ش  وجه  على  خملوق  بكل  ة  خا�سّ ودمغات  ب�سمات  اإىل  وخالياه 

حا�رًشا وم�ستقباًل وحّتى حتت الرتاب.
قد  العقالء  عاقل  "اأّن  كويلو  باولو  الربازيلي  املبدع  الروائي  كتب 
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التاأّمل  يف  قائمة  الب�رشية  ال�سعادة  �رّش  باأّن  ترى  التي  بالن�سيحة  اأ�سدى 
بعجائب هذا العامل من حولنا، من دون اأن نن�سى نقطتني من الزيت كرمٍز 
التي نحملها")4))، واأ�سيف  لالإميان يجب االإحتفاظ بهما يف قعر امللعقة 
العقل  م�ساألتي  تليني  اإىل  تهدف  ثالثة  اإ�سالمية  زيت  نقطة  النقطتني،  اإىل 
وتقريبهم  املتطرفني  ف�سائل  من  �ساغليها  عند  واالإبداع  والتاآلف  والنطق 
كي يح�سنوا اخلروج من اأثواب الكائنات االإ�سالمّية املفرت�سة اأو من حجارة 
جّدهم قايني نحو الكائن االأعلى واالأرقى واالأوحد حّتى اآخر االأزمنة. ملاذا؟ 
الأّن منطق التغيري والتطّور يكون اإىل االأمام ال اإىل الوراء، وهو لي�ش يف 
ي�ستخدمون احلا�رش  الذين  الف�سائل  الذي نعي�سه مع هذه  الرتيب  الدوران 
باإبداعاته التقنّية كلّها في�سطبونه يف اأ�ساليب حكمهم ليعيدونا اإىل ما قبل 
بها  وو�سّ حيوانيتها  من  االإ�سالم  نّقاها  التي  اجلاهلية  اإىل  اأعني  االإ�سالم، 
االإطمئنان  �سبيل  على  ميكننا،  االإن�سان.  اإىل  اأقرب  ب�سيغٍة  اإليه  و�سّمها 
االأل�سنة  فوق  �سائعة  فر�سّية  اإىل  االإ�سارة  العا�سف،  املناخ  وترطيب 
دموية  اإ�سالمية  مظاهر  اأمام  باأّننا  ترى  القومية،  مواقفها  يف  املتجّذرة 

عابرة يف زمٍن �سيا�سي واإقت�سادي دموي عابر.
اأو  اأفرغ  ولو  حّتى  واحدة،  �سلطة  ال  �سلطات  للن�ش  الن�ّش:  �سلطات  ب- 
العرب حافلة  الكثري من  فكتابات  االإن�ساين،  الن�ش عن حمتواه  هذا  اأخرج 
بتماهياتها مع االإ�سالم ولها منزلة لدى املوؤمنني تطمح اإىل زرقة ال�سماء 
دوالب  دار  عندما  اأّنه حّتى  واحًدا،  مثاًل  ولنتذّكر،  االأحكام.  على  وتنعك�ش 
خوًفا  امل�سلمني  مفا�سل  اإهتّزت  وم�رش،  لبنان  يف  "غوتنربغّية"  مطبعة 
على احلرف العربي اإذ يجوز ن�سخ الن�ش وال يجوز فيه الطبع وال الطباعة 

(Paulo Coelho, "l’Alchimiste", trad. Du portugais )Brésil( par jean Orecchioni, J’ai lu, p. 53  -(4
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يف  الكتابية  وح�سارته  الع�سكرية  وحملته  بونابرت  بنابليون  تذّكر  التي 
ال�رشق العربي من الباب امل�رشي. وعلى الرغم من متّكن نابليون مبباركة 
االأزهر، من اإدخال امل�رشيني اإىل ال�سيا�سة التي حرموا منها يف اأثناء احلكم 
اململوكي، عمد حكم اخلالفة االإ�سالمية يف ا�سطمبول فاأ�سدر الباب العايل 
فرمان عدم طباعة احلروف العربية والرتكية ل�سالمتهما من دن�ش الغرب 
اإن�ساًنا عربًيا يقطع راأ�سه  اأو  اإن نحن راأينا كاتًبا  وتقنياته)5)). فال نعجب 
اأو يده اأو ل�سانه اأو ي�سلب اأو يغمر باملياه خنًقا اأو يحرق اإن خرج عن الن�ش 
اأو جتا�رش للتمّكن من اإ�سقاط همزٍة يف الن�ش بحًثا عن ال�سيغ الدميقراطية 
ا اإن كان من منابع دينية غري اإ�سالمية  اأو املعتدلة يف االإ�سالم، وخ�سو�سً
لدولة  اجلزية  دفع  اأو  االإ�سالم  اإعتناق  بني  خمرّي  الطبيعي  بالو�سع  فاإّنه 
اأورثت قتلى ومذابح  اإن دارت حروب  ا  اأي�سً القتل. وال نعجب  اخلالفة واإالّ 
حتى  اأو  االإ�سالم  ن�سو�ش  طباعة  عند  جماعية  ومدافن  وتهجرًيا  وماآ�سي 

د�ساتريهم وخطبهم وت�رشيحاتهم ومناق�ستها واملجادلة فيها.
كانت امل�سكلة الكربى �سيا�سّية وما زالت تتلّطى يف القراءات والتف�سريات 
والتقاتل  التزاحم  الأّن  للن�سو�ش،  املحدثة  اأو  واحلديثة  القدمية  اخلالفية 
وحكًما.  قواًل  االأّول  الن�ش  نقاء  على  باحلفاظ  الزعم  ف�سائل  يف  ثابت 
الف�سائل على املكتبات  الن�رشة وغريهما من  األي�ش هجوم داع�ش وجبهة 
حتت  وقعت  واأينما  وم�رش  وتون�ش  وليبيا  والعراق  �سوريا  يف  واإحراقها 
متحو  اإذ  ير�سيها،  الذي  املعلن  االإمياين  ال�سلوك  من  نوع  هو  اأيديها، 
التاريخ وتت�سّور اأّنها تقفز مبمار�ساتها اإىل الوراء اأي اإىل بدايات االإ�سالم 
اأ�سحاب الدين قد  اإذا كان امل�سلمون  اإجابته:  وما قبله. وهنا �سوؤال يحمل 

كمال الصليبي، "تاريخ لبنان الحديث"، دار النهار للنشر، بيروت، لبنان، )6))، ص: )6).  -(5
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واالأحّقيات  الن�سو�ش  تف�سريات  يف  والتجزئة  والعداوة  التفرقة  اأ�سابتهم 
الغرب  مفكرو  يت�سّور  فهل  واالأحكام،  االأنظمة  م�ستوى  على  تطبيقها  يف 
مدى االأوهام يف الطروحات عند تو�سيف االإ�سالم معتداًل اأو غري معتدل اأو 

مدى تداعياتها على الغرب وعلى امل�سلمني؟
للجواب عن هذا ال�سوؤال، يرتافق الكالم عن النهايات م�سطلحات جديدة 
و"املجتمعات  ال�سناعي"  بعد  و"ما  ال�سناعي"،  "املجتمع  مثل  وغنّية 
العامل  الذكّية واملعلومات"، وكلّها تطحن  التكنولوجيا  الرقمية" و"ع�رش 
اأو متهره بالدور املتزايد للمعلومات والك�سوفات التقنّية واخلدمات العابرة 

للقاّرات التي ت�سّب يف م�سلحة ال�سناعات الثقيلة والبحث عن االأ�سواق.
ولو  للتغيري.  امل�رّشع  الباب  يربز  الذي  العلم  �سلطات  تقدي�ش  اأمام  نحن 
فّتاكة  اأدوات  باأّنها  وال�رشاعات  احلروب  اإىل  ونظرنا  للعلم  الظهر  اأدرنا 
�ستجد  الدول  هذه  باأّن  نغفل  ال  فاإّننا  والدول،  االأنظمة  بع�ش  اإنهيار  يف 
التقنّية وقبول  نف�سها وتلّقف احل�سارت  اإعمار  اإعادة  اإىل  نف�سها من�ساعة 
اأّن االإ�سترياد  املتغريات االإجتماعية التي تنتج عنها. ذلك ل�سبب ب�سيط هو 
لن يكون بدياًل لالإنتاج واالإنخراط االإجتماعي يف الع�رش. وكذلك التطبيق 
واالإ�ستهالك املكّثف للتكنولوجيا ال قيمة له اإن مل يحمل عربه رياح التغيري 

وقيمه واآلياته يف م�سائل احلكم والتنظيمات االإجتماعية.
مبتعة  كارثية  مظاهر  من  حتمله  مبا  "النهايات"  تت�ساوى  هكذا 
علق  مّما  تخلي�سها  التقليدية،  قناعتهم  يف  فيها،  ما  واأعظم  "البدايات"  
فكر  جريان  من  لي�ست  اأّنها  اإعتبار  على  التاريخ،  عرب  الغرب  من  بها 
امل�سلمني واأقالمهم وحمابرهم بل هي من �سناعة العامل الغربي احلديث. 
الدينية  التجّمعات  اإحياء  اإىل  اخلطرية  مبكت�سفاته  العلم  يوؤّدي  قد  اأحياًنا 
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حّتى  و�رشورهما،  والتكنولوجيا  املعا�رشة  بلفظ  تطالب  التي  واالإن�سانّية 
اأمام طاحونة  اأرقى املجتمعات الغربّية، لكّن تاأثرياتها تبقى هام�سية  يف 

العاملية. التكنولوجيا 
اإىل  قادتنا  العروبة  يف  احلا�سمة  الن�سو�ش  اإليه:  امل�ساف  ج-الن�ش 
بعط�ش  تتلّقف  التي  الرطبة  واالأرا�سي  الغزيرة  والدماء  الكثرية  ال�سدود 
ملحوظ حبوب الت�سّظيات الدينية واملذهبية النائمة. مل تر�سدنا يف جراأتها 
امل�ستمّدة من جتارب الغرب اإىل جتارب عربّية حا�سمة واثقة من م�سامينها 
ومل توّلد واقًعا جديًدا بل جمموعات هائلة من املفّكرين والقّراء اجلدد الذين 
يف  اجلديد  اعتربنا  اإذا  كثرًيا،  القدمي  قراءة  اإىل  ي�سف  ومل  جديدهم  تيّب�ش 
الفكري، ح�رش  اإىل ما هو قدمي. كان املح�سول  االإ�سافة  هويته نوًعا من 
باخلوف  اإالّ  االإدراك  اأ�سلب، طودي، غيبي �سعب  قدمي  اإىل  بن�سبه  التجديد 
والتوارد واجلمود. بقي امل�ساف يف لغتنا العربّية، مثاًل، على ثباته واأر�سخ 
جتارب  يخت�رش  امل�ساف  اأي  االأّول  االإ�سم  كان  ولو  اإليه  امل�ساف  من 
ناق�سة  اأفعااًل  "اأ�سبح"  اأخوات  من  "كان"  وبقيت  املتطورة،  الب�رشية 
كثرية  اللغوية  واالأمثلة  املا�سي،  اأفعال  امل�ستقبل  اأفعال  �سبقت  ولو  حّتى 
يرفدان  بل  باملا�سي  وامل�ستقبل  احلا�رش  فيه  يت�ساوى  الذي  املجال  يف 

منه يف االأزمات باإعتباره خمزن احل�سارة يف الدين والدنيا.
 اأّما املتغرّيات التي نزهو بها ون�ستوردها بكونها ع�رشيًة فهي خارجية 
�سكلّية ال يجوز اأن مت�ّش امل�سمون وال ت�سّوه الثقافة. ي�ستمّر الداخل االأبدي 
هوّية املراوحة والقفز القائم فوق حتّوالت االأزمنة واالأمكنة. األي�ش ثمرات 
يلت�سق  ال  الذي  ال�سجر  للحاء  م�سابه   �سكلي  االآخر  مع  والتالقي  التالقح 
بزيت  جبلت  اأج�سادنا  اأّن  هزيلة  قاعدة  على  اجلذور،  يطاول  وال  باجلذوع 
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ال  التحديث  عالمة  امل�ستعارة  اخلارجية  الق�سور  ت�ستهلك  وهي  ال�سماء 
االأّول  احلكم  زمن  اإىل  نرج�سّية  عودة  تلفظها يف  اأو  بعدها  ما  وال  احلداثة 

يف االإ�سالم.
بني  املتحلّلة  العروبة  بقايا  مللمة  يف  يخو�ش  اإذ  ن�ش  اأّي  الن�ّش  يربك 
لكن  جديدة،  قراءات  يف  والع�رشين  احلادي  القرن  بدايات  منذ  اأ�سابعنا 
حمّمد  رماد  من  "اجلديد"  ثياب  تلب�ش  عادت  قدمية  قراءات  هي  مهاًل! 
�ساحات  من  �ساحٍة  يف  ا  ن�سو�سً ال  اإحرتاًقا  ج�سده  كتب  الذي  عزيزي  بو 
تون�ش، ليعلن "ثورة" ربيعها االأخ�رش �سااًل يغّطي عوا�سم العرب واالإ�سالم 
تتفّتت  االأخرى  العوا�سم  اإىل  "الثورات"  اأ�ساًل، ولتتواإىل  املع�سوق  ب�سواده 
بال�سواد  تّت�سح  التي  اليا�سمني  زهور  مثل  مثلها  وال�سبابة،  االإبهام  بني 
وليبيا.  واليمن  ولبنان  والعراق  و�سوريا  تون�ش  جروح  بني  امل�سفوف 
هذا  قرب  من  ينبعث  زال  ما  الذي  الدخان  ينتهي  اأن  قبل  االإنتظار  �سيطول 
اأوّلدها  ال�سهيد التون�سي على مقربة من متثاٍل الإبن خلدون. هذه ن�سو�ش 
يف  اأعناقها،  متّط  الن�سو�ش  تلك  اأّن  من  الرغم  على  الأّنه  موّحدة  بثياٍب 
العرب  اأر�ش  يف  والفرادة  والتوّحد  الوحدة  تلّم�ش  اإىل  تطمح  فاإّنها  غفلٍة، 

وامل�سلمني وهو ما ي�سقط جمّدًدا يف ال�سعوبة اأو يف دوائر امل�ستحيالت.

٦- مقارعة امل�ستحيالت ؟

اأ�سئلة احلفر بني العروبة واالإ�سالم: ماذا يعني بعد اأّننا عرب؟ ما االإثبات 
القيم يف نقاط  والن�ساأة واملواطنة ون�سق  اأم املولد  والدم  اجلديد؟ اجلن�ش 
للهموم  الوعي  مع  هم  ومن  نحن  من  التوحيدية؟  لالأديان  الثالث  الزيت 
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اأم  واحد  عربي  �سعب  بعد  هناك  هل  والهم؟  النحن  بني  الكربى  القومية 
ماأرب؟  �سّد  اإنهيار  خلدها  ويف  وتتناحر  بالعربّية  تنطق  وقبائل  �سعوب 
وهل بقي من العروبة والوحدة العربّية والقومية اأكرث من كلماٍت حم�سّوًة 
هي  العربية  اللغة  األي�ست  ب�سيط،  وا�سح  وكمثال  امل�ستحيلة؟  باالأحالم 
الوحيدة يف الدنيا، التي اإن نقل اأي ن�ّش اإليها اإنكليزي اأو فرن�سي اأو �سيني 
االأمم على  بـ"التعريب" ال بالرتجمة كما �سائر  فهو واقع حتت ما ي�سّمى 
للج�سد  لغة  العربّية  �ستقوى  نقله؟ هل  العروبة بعد  يّتخذ �سفة  اأّنه  اإعتبار 

العربي الفريد باأبعاده الع�سوية والنف�سية واالإجتماعية واحل�سارية؟
العربي،  الداخل  على  جمّدًدا  ونطرحها  �ساخت،  واأ�سئلة  اأو�سح  وبعربّية 
ومعظم  �سعادة  الأنطون  والعلمانية  عفلق  ملي�سال  البعث  فكرتي  بعد 
واالإ�سالم  العروبة  بني  تدور  كانت  التي  التاأجيلية  والتجارب  الن�سو�ش 
وفيهما وحولهما: ملاذا ال يزال بع�ش امل�سلمني ينتظرون من عرب االأقلّيات 
ي�ستووا  حّتى  اأحلفتهم  عن  التخلّي  واالإقتالع،  والهجرة  باخلوف  امللفوفة 
عرًبا، كما يطالب يف املقابل الغرب ومعظم االأقليات اأن يتخلّى امل�سلمون 
اأو االأّمة مبعانيها القومية  اإ�سالمهم حّتى يتمّكنوا من الفكرة القومية  عن 
واالأحالف  والروابط  املنّظمات  ثمار  هي  ما  احل�سارة؟  من  يتمّكنون  اأو 
االإ�سالمية وماذا اأ�سافت اإىل ثقافة جمع الدول العربّية؟ اأمل نبلغ مًعا بعد 
الغري  العروبة واالإ�سالم؟ وما هو دور  اأو بني  الفكاك  اأو  الدمج  اإ�ستحاالت 
اأي الغرب يف هذا امليدان التاريخي الطويل من ت�سابك املذاهب واالأديان 
الغرب  اأهو  نق�سد؟  غرب  فاأّي  بالغرب،  نتلّفظ  وعندما  له؟  حدود  ال  الذي 
الغرب  اأم هو  اأ�رشنا،  كما  الغرب،  قد ذوت يف  امل�سيحية  اأّن  مع  امل�سيحي 
ل�سلطات  واملتجاوزة  للقاّرات  العابرة  و�رشكاته  وم�سانعه  بروؤ�سائه 
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الدول عند قيا�ش ال�سلطة، واإمرباطوريات االإعالم، وامل�ستثمرون واأ�سحاب 
و�سناديق  النفط،  واأباطرة  التكنولوجية،  وال�سلطات  العاملية،  االأ�سهم 
املال، ونخبة القادة الع�سكريني وحّتى كبار رجاالت املافيا واالإرهابيني 
حت�رش  التي  التجمعات  تلك  كّل  يف  الغرب  م�سيحية  تظهر  اأين  الدوليني؟ 
ينح�رش  وكالهما  االإن�سانية،  االإ�ستهالك  وحمن  االإنتاج  ماآزق  بني  العامل 
يف البحث عن االأ�سواق مهما كانت هوّيات �سعوبها م�سلمًة اأم م�سيحية اأم 

بوذّية؟
والتحديث،  احلداثة  االإ�سالم بني حّدي  اإىل  ننظر  اأن  العامل  يريدنا  كيف 
ت�سغل  التي  املعا�رشة  العاملية  اخلارطة  هذه  يف  االإرهاب  يقع  واأين 
اأو غري امل�سلمني يف  الكثريين يف البحث املرجتل عّمن يحمي امل�سيحيني 
ال�رشق وهم ال يجدون ع�سا توؤّمن حمايتهم، يف زمن التف�ّسخات املذهبّية 
مهّماتهم  ت�سلّم  اإعادة  �سوى  قومية  اأو  وطنّيًة  لهم  مهمات  وال   ، والدينية 

اجلوهرية هذه يف تطيني ال�سقوق بني املذاهب يف ال�رشق والغرب؟
مل تعد حتمل �سفة عربي معنى موحًدا اإذا كان الفل�سطينيون مييلون اإىل 
ليتمايزوا  اأو  االإحتالل  حتت  "االإ�رشائيلي"  عن  بها  ليتمّيزوا  اإ�ستعمالها 
اإ�سالمية  ب�سفة  اخلليجيون  ي�ستعملها  والغرب.  اأوروبا  دول  عن  بها 
وحتديًدا  الغرب  ملناه�سة  مالًذا  اجلزائريون  ي�ستعملها  بينما  طاغية، 
بالعربّية.  النطق  �رشايني  األ�سنتهم  من  �سحبت  التي  االإ�ستعمارية  لفرن�سا 
وي�ستعملها امل�رشيون رمًزا خجواًل وحنيًنا متجّدًدا لكنوز االإرث الفرعوين 
ا لعروبة جمال عبد النا�رش املتجّددة يرهبها االإخوان امل�سلمون، اأو  واأي�سً
ت�ستعملها بع�ش دول العرب يف القارة االإفريقية كال�سومال بحًثا عن فّك 
عزلة هذا البلد امل�سلم غري العربي و�سط عامل اأفريقي معاد له، وي�ستعملها 
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ل بعد اإىل االإّتفاق  اللبناين ليحّدد بها اأكرث من معنى ومعنى وهو مل يتو�سّ
على ح�رشها بعروبة الوجه اأو العقل اأو الل�سان اأو املوقف)6)).

ال�سعبة،  البحثّية  االأجوبة  �رشامة  اأحياًنا  املتجددة  االأ�سئلة  تتجاوز 
وما  املتالحقة.  العرب  جروح  يف  ومواكبته  النقا�ش  لتجديد  و�سائل  الأّنها 
حماوالت مقاربة اأجوبتها ال�سـريعة �سوى مالمح ملا ميكن ت�سميته بعروبة 
االإ�ستحالة. "هناك يف التاريخ م�سكالت كربى مزمنة تقوم حلولها يف اأن 
تبقى م�سكالت اأبدية وخارج دوائر احللول النهائية اجلذرّية. واأف�سح مثاٍل 
قبلها،  وما   194٨ العام  يف  اأّولها  املزدوجة  فل�سطني  نكبة  هو  ذلك  على 
ومواقفهم  الدائرية  وامل�سلمني  العرب  ن�سو�ش  يف  وقعت  عندما  وثانيها 
واالإ�سالميون  العروبيون  اأّلفه  م�ستحيل  جدل  يف  املتجددة  امللتب�سة 

وامل�سيحيون وامل�سلمون منذ اأكرث من األف عام")))).
قدمي  ظهور  اإىل  امل�ستحيلة  العروبة  عن  بالبحث  املحاولة  هذه  اإ�ستندت 
متجّدد اأو اإ�ستغراق يف " فكرة اإنتفاء وجود العربي اإن مل يكن م�سلًما، وقد 
اأحياًنا  م�سلًما  كان  ولو  حّتى  االأ�سيل  العربي  القومي  وجود  كذلك  ينتفي 
اجلدلية  الفكرية  العالقة  طبيعة  اإىل  البدهية  امل�سائل  هذه  وتعود  اأخرى. 
االألفية  الإ�ستقبال  جهوزيتنا  مع  ا  وخ�سو�سً باالإ�سالم،  العروبة  تربط  التي 
بالدميقراطية  القائلة  امل�ستوردة  امل�سطلحات  هطول  نتوّقع  حيث  الثالثة 
العرب")))). لفكر  كربى  وحتدّيات  كوقائع  بل  كم�سطلحات،  ال  واأخواتها 

وهذا ما ن�سهده مع اإفرازات واآليات العوملة واأدواتها االإّت�سالية ونه�ستها 

غّسان سالمة، "الجامعة والتكّتالت العربّية"، ندوة حول جامعة الدول العربية: الواقع والطموح، مركز دراسات الوحدة العربيّة، )2 نيسان/  -(6
إبريل- 2 أيّار/مايو 2)))، تونس.

رياض نجيب الريّس، "المسيحيون والعروبة"، دار رياض الريّس للكتب والنشر، بيروت، لبنان، ))))، ص:)).  -((
نسيم الخوري، "تفجير الحبر"، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، )200، ص: 346 . نص بعنوان:  "الديمقراطية المستوردة"  -((
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البالد  بعنف  �سادم  جديد  وح�ساري  وثقايف  توحيدي  "دين  وكاأّنها 
املوحلة يف املا�سي الديني والتاريخي ال�سحيق". 

واإذا كان االإعتقاد امل�ستمر واملتزايد باأّن الدميقراطية هي املنبع ال�رشعي 
نفهم م�ستقبل  اأو  نقراأ  اأن  العامل احلديث، فكيف ميكننا  لل�سلطة يف  الوحيد 
لتنظيم  الثاين  الرجل  الظواهري  اأمين  اأدمنه  الذي  النداء  االإ�سالم مثاًل، من 
االإخوان امل�سلمني اال�سالميني  اأو  القاعدة يف كّل منا�سبة خماطًبا حما�ش 
اأو زعماء االأحزاب ال�سيا�سية يف م�رش واأّيدوا اجلي�ش امل�رشي يف االطاحة 
بالرئي�ش امل�رشي ال�سابق حممد مر�سي: "اإ�رشائيل تق�سفكم يف �سدوركم، 
الدميقراطية  فارت�سيتم  وتنازلتم  ظهوركم  يف  تطعنكم  الداخل  وخناجر 
اأن  يجب  الدميقراطية...  من  بداًل  احلكومة  ارت�سيتم  ثّم  ال�رشيعة،  من  بداًل 
ال�رشعية هي  لي�ست فى االنتخابات والدميقراطية ولكن  ال�رشعية  باأّن  نقر 
النداءات  يح�سي  اأن  ميكنه  من   .(((( العامل"  يف  �سنعّممها  التي  ال�رشيعة 

املماثلة التي تغرق و�سائط التوا�سل االإجتماعي بحرفّية عالية؟

٧- "ثقافة" العنف يف بالد العرب:

 تتجاوز "ثقافة" العنف كّل ما ميكن اأن حتمله م�ساهد العنف. وعندما 
فاأمر ال  بالدين،  التكفريي وي�ستقوي  القاطع  وال�سلوك  ال�سمويل  الفكر  يلوذ 
التايل  امل�سهد  ياأكل  العنف وامل�سهد  العنف يجّر  الأّن  ميكن قيا�سه وتعليله 
امل�سابه اأو االأعنف اإىل درجة االإعتياد، ورمّبا االإدمان اأو اإدارة الب�رش كليًّا 
يدور من  االأعمى عّما  اأو  االإجتماعي  الف�سام  اأو  التام  الغياب  اإىل م�ستوى 

األنباء، الثالثاء 3) آب، 3)20، وأيًضا الصحف والوكاالت، ويعثر القارىء على الكثير من التصريحات والدراسات المشابهة التي تدور حول   -((
التناقض بين  الديمقراطية والشريعة.
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حولنا. قد ي�سيب التحليل �سيوع فكرة رمي امل�سوؤوليات على الغري مبعنى 
االإ�سالم  يف  ت�ستغرق  الغرب  يف  االأبحاث  ومراكز  واجلامعات  االأنظمة، 
وتلهث فيها الدبلوما�سية على ظاهرة التمّكن من ال�رشق االأو�سط بحًثا عن 
معاينة ال�سقوق لتو�سيعها بهدف حفر اخلنادق يف اأر�ش العرب، مبا ي�سهل 
بكثري  تتجاوز  االإرهاب  على  احلروب  لكن  واالإ�ستباقية.  التقليدية  احلروب 
القدرات والغارات اجلوّية والبحرية والربّية الع�سكرية للدول مهما عظمت، 
بالدنا  يف  مقيًما  يكون  قد  الت�سّوه  الأّن  ا  اأي�سً الع�سابات  حروب  وتتجاوز 
الر�سمي والديني  التعليم  االأغطية عن مناهج  االأ�سل ويّت�سح عند رفع  يف 

يف اأرجاء الوطن العربي. 
ل وتقّد�ش عرب مناهج  العقيدة و"تتجّدد" و"تتقّدم" وتتاأ�سّ واإذ حت�رش 
والتكفري،  االإرهاب  نحو  ودفعها  النا�سئة  االأجيال  وقولبة  االأدمغة  غ�سل 
تعقيًدا  اأ�سّد  كربى  م�سوؤولية  واالإ�سالمي  العربي  امل�ستقبل  مع�سالت  تبدو 
من التلّهي فقط بع�رش طغيان املرتزقة واجليو�ش اجلاهزة لالإ�سترياد اأو ما 
تتداخل  بحيث   ،Delivery الـ  طريقة  على  القتالية  باملجموعات  يعرف 
التما�ش فت�سبح مبهمة  الداخل واخلارج وت�سيع خطوط  القتل بني  اأدوات 
االإ�سالمي  املكان  يف  العنفي  االإختالط  هذا  والغرب.  ال�رشق  بني  املعامل 
اإنتاج  اأ�ساليب  الذي يفقد قيمته بالن�سبة للمقاتلني، ي�سّجع على املزيد من 
التطّرف والتكفري الذي قد يتجاوز االأجيال القادمة. لي�ش البحث يف نتائج 
وتداعياتها  عابرة  احلروب  الأّن  ومناهجه  مكامنه  يف  التفكري  بل  التكفري 

ثقيلة يف احل�سارة.
الدكتور  الديني يف م�رش، طرح  التجديد  اإطار  املثال، ويف  �سبيل  وعلى 
عدنان االأمني اخلبري يف �سوؤون املناهج الرتبوية، م�ساألة تتجاوز االإرهاب 
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العنفّية عندما تناول متابًعا  االآنية احلا�سلة ب�سورها  ومفاعيله اخلطرية 
واحد،  معلٍّم  خالل  من  العربّية  واللّغة  الدين  تعليم  تدمج  عربّية  "ظاهرة 
دينية  واإجتهادات  نبوية  واأحاديث  ديني  بن�شٍّ  املادتني  وهي م�سبعة يف 
الرئي�ش امل�رشي عبد  نفهم، دعوة  �سبه تكفريي هكذا  باإطار  املتعلّم  تزّود 
التعليم  عن  مقاالت  بعد �سدور  االأزهر  ما يف  اإ�سالح  اإىل  ال�سي�سي  الفتاح 
م�سامني  وتظهر  امل�رشية  اجلديدة  الثقافة  جملة  يف  املن�سورة  االأزهري 
وكان  وو�سعت،  كتبت  وقيًما  اأفكاًرا  يتعلمون  التالمذة  اأّن  املقاالت  هذه 
األف  قبل  اأي  الهجريني،  والرابع  الثالث  القرنني  يف  االإ�سالم  يف  نفوذ  لها 
وعذابه،  القرب  �سوؤال  مثاًل  تقارب  اأفكار  وهي  هذا  يومنا  من  هجري  عام 
القيامة، حكم املرتد، حكم تارك ال�سالة، ت�سبيه املراأة بالعبد،  اأهوال يوم 
على  ليحكموا  املدار�ش  هذه  يتخّرجون من  التالمذة  امل�سلم  لغري  وبالعداء 
ومييل  الكتب  يف  تعلّموها  التي  املتطرفة  الفكرية  اخللفية  وفق  النا�ش 
م�سبعني  �سيوًخا  لي�سبحوا  االأزهر  يف  درا�ستهم  اإكمال  اإىل  االأخر  البع�ش 

بهذا الفكر")20).
يف  واأفكار  ور�ش  عرب  امل�ستقبل  اإىل  تتطلّع  التي  امل�سائل  هذه  تندرج 
على  حكًرا  �سنوات  منذ  يرتّدد  الذي  امل�سطلح  الديني"،  اخلطاب  "جتديد 
ا بعدما األّح  القيادات الدينية االإ�سالمية واملرتبط اأ�سا�ًسا باالأزهر، خ�سو�سً
اعتماد  على  الطّيب  اأحمد  االأزهر  �سيخ  على  ال�سي�سي  الفّتاح  عبد  الرئي�ش 
عزل  عقب  املت�سّددة  االأفكار  ومواجهة  االإرهاب  مكافحة  اإ�سرتاتيجية 

لقاء متعدد الصوت عن  الهيئة في بيروت،  التربوية، في ) تّموز 5)20، في مركز  للعلوم  اللبنانية  الدكتور عدنان األمين رئيس "الهيئة  نّظم   -20
"تعليم التكفير" تخلله قراءة لمجموعة من المقاالت المنشورة في مجلّة الثقافة الجديدة المصرية، التي تصدر عن وزارة الثقافة المصرية، عدد 
آذار 5)20، شارك فيها مجموعة من األساتذة من خبرات متنوعة في موضوع الدين والمجتمع وما رصدوه عن تعليم التكفير في الكتب المدرسية 
في مدارس األزهر والتي ينتسب إليها عدد كبير من أبناء مصر. ثّم تطّرق الدكتور األمين لتلك الظاهرة في مقابلٍة له في صحيفة النهار،بيروت، 

أجرتها معه روزيت فاضل، 5) تموز، 5)20.
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كن�سّية  قيادات  اأّن  ا،  اأي�سً والالفت  مر�سي.  ال�سابق حممد  االإخواين  الرئي�ش 
بعدما  امل�سيحي،  الديني  اخلطاب  جتديد  �رشورة  اإىل  بدورها  تدعو  راحت 
التي  االأ�سبوعية  العظة  الثاين  توا�رشو�ش  البابا  االأقباط  بطريرك  اأوقف 
كان بداأها �سلفه البابا الراحل �سنودة الثالث منذ �ستينيات القرن املا�سي، 
ا  وخ�سو�سً جتديد  اإىل  ا  اأي�سً يحتاج  امل�سيحي،  الديني  اخلطاب  اأّن  معترًبا 
تت�سّدد  م�سيحية  جماعات  ر�سد  وميكن  م�سيحًيا،  ملحوًظا  ت�سّدًدا  هناك  اأّن 
التعليم  يف  وي�ستفي�سون  الطقو�ش  على  الكهنة  يرّكز  احلياتية.  االأمور  يف 
الوعظي الذي يتطلّب تنقية وهدوًءا ين�سحب على اخلطاب  كما على مدار�ش 
فكر  عرب  واالإنغالق  التع�سب  من  والبعيد  املنفتح  الكن�سي  والتعليم  االأحد 
وطني م�ستنري، الأّن ال�سباب الذين يتبعون كني�سة ما ال ميتلكون بال�رشورة 

كلها))2). احلقيقة 
اأو  واإختالطه  العنف  خلفيات  ت�ساعف  عند  امل�سوؤوليات  تت�سافر 
اآخر  غمو�سه بني الداخل واخلارج، االأمر الذي يبدو جليًّا، عند �سوق مثال 
 .2٠٠3 العام  يف  العراق  نكبة  بعد  وذلك  الغربي  اخلارجي  امل�ستوى  على 
حتقيًقا  ب�سدقيتها  املعروفة  االإملانية  "الدير�سبيغل"  �سحيفة  ن�رشت  فقد 
يفيد "اأّن عملية خمابراتية دّبرت بعناية بني املو�ساد االإ�رشائيلي وال�سي.
اآي.اإي وبع�ش اخلرباء العرب والغربيني باالإ�سالم وبالد امل�سلمني. اإّتخذت 
العملية اإ�سم Le nid des Frelons اأي "ع�ش الزنابري"، الأّن "الفريلون" 
جًدا.  موؤملة  اأنثاها  ول�سعات   Guepe ت�سّمى  جدًّا  دقيقة  اإملانية  ح�رشة 
والتوّرم  القيح  تورث  الأّنها  خماطرها  اإحتمال  من  املل�سوع  يتمكن  ال  وقد 
تطبيق  املل�سوعة....بداأ  االأع�ساء  برت  الل�سع  بعد  تقت�سي  التي  االأج�ساد  يف 

)2-  للمزيد من التفاصيل راجع: أحمد رحيم، "قيادات كنسية تدعو إلى تجديد الخطاب الديني"، صحيفة الحياة، األحد، 2 آب، 5)20، ص:4
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اأع�سا�ش الفريلون يف �سجون اأمريكا ال�رشّية والعلنية واأهّمها "اأبو غريب" 
هناك،  تاأهيلهم  مّت  داع�ش،  قادة  من   ٧ من   ٦ هناك  بغداد  يف  و"بوكا" 
 ،"2٠٠9 اإىل   2٠٠4 من  فيه  اأقام  بعدما  البغدادي  بكر  اأبو  تخرج  ومنها 
اأّن احلّل الوحيد للحفاظ على الدولة اليهودية هو خلق عدو متطرف  حيث 
كما  معه  �ستتقاتل  التي  االإ�سالمية  الدول  �سد  وتوجيهه  حدودها  على 

�ستتقاتل يف ما بينها على وجوده")22). 
لالإ�سالم  اأو  الغرب  الإرادات  التجّند  يف  امل�سلمني  من  الكثري  يتنّكب  قد 
عرب  العنف  يف  الفو�سى  اإ�ساعة  يف  ي�ساهم  ما  وهو  االأوىل،  ع�سوره  نحو 
االأوىل  االإ�سالمّية  االأ�سول  تطّبق  �سيًغا  يلتم�ش  الذي  احلكم  اإىل  الدعوات 
�سورة  عن  البحث  ويقوى  ومدنها،  العربّية"  "الثورات  عرب  عوا�سم  يف 
م�ستقبل امل�سلمني على اأطيافهم فكلّهم مهّددون بالدم واخلرائب، ويغريهم 
ال�سكلي  احل�ساري  بالتغيري  يفرت�ش  كان  التي  وال�سغائن  االأحقاد  تفجري 
اأن ي�ساهم يف الق�ساء عليها. وتقوى املبالغات الهائلة التي تتوخى الربط 
التي  االإرهاب  وبني ظاهرة  بينهم  نقل  مل  اإن  امل�سلمني  بع�ش  الوثيق بني 
على  نتائجها  يف  حتمل  التي  االأخرى  اخلطرية  املظاهر  كّل  على  تتقّدم 
من  ثالث  ب�سيٍغ  اإالّ  يح�سم  ال  اإثنني  �رشاع  من  اإ�ستلهامه  ميكن  ما  الدول 
النتائج: قتل اأحد املتناف�سني اأو قتل كليهما اأو اإمتثال اأحدهما جمّدًدا بداًل 

من االإ�ستمرار يف مواجهة املوت العنيف.
الذي  االإ�سالمي  االإرهاب  بهموم  م�سكون  وكاأّنه  اإًذا،  كلّه،  العامل  يظهر 
يّتخذ عنوان القرن، م�ستثمًرا فيه اإىل درجة تلطيخ االإ�سالم وال�رشق العربي. 

22-  صحيفة الديرشبيغل، 6 آب/أغسطس 4)20.
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�سيا�سًيا  تكتيًكا  هذا  العنفي  دورانه  يف  االإرهاب  يبدو  رمّبا  مهاًل.  لكن 
ا فعلًيا للغرب على اإعتبار  واإ�سرتاتيجية متجّددة تخدم الغرب اأكرث منه عدوًّ
عني  بني  املعلومات،  تدّفق  ع�رش  يف  قائمة،  زالت  ما  غام�سة  فروًقا  اأّن 
ال�رشق وعني الغرب يف النظرة اإىل هذا العنف املتمادي. واإالّ، كيف ميكننا 
بالد  املتجّدد يف  العنف  هذا  وترّدده حيال  وميوعته  الغرب  برودة  تف�سري 

العرب واالإ�سالم؟
عدد  فاإّن  املّتحدة،  االأمم  اإح�سائيات  مثاًل،  اإ�سبع،  بنقرة  قراأنا  لو 
االأ�سخا�ش الذين ميوتون �سنوًيا يف العامل، ب�سبب مر�ش االإيدز �سارف الـ3 
اأّن الذين ميوتون يف الـ24 �ساعة ب�سبب االأعمال االإرهابية  ماليني بحيث 
ميوتون  الذين  اأ�سفنا  ولو  عام.  خالل  باالإيدز  ميوتون  الذين  عدد  ي�ساوي 
الغرف  ويف  القطارات  وحتت  الغرب  اأر�سفة  على  اليومية  باالإنتحارات 
اأو  ال�سري  بحوادث  ميوتون  الذين  اأعداد  اأ�سفنا  اأو  ال�سطوح،  فوق  املنعزلة 
املعا�رشة  باالأمرا�ش  اأو  والتلّوث  والطبابة  الغذاء  لنق�ش  اأو  بالتدخني 
لذوى املوت اأو اأفرغ العنف من وقعه على الغرب. لكن ما يعرف باالإرهاب 
كلّه  املوت  �سدمات  التقدير،  يف  فيتجاوز،  االإرهابيني  يد  على  املوت  اأو 
احلا�سل فوق الكرة االأر�سية. هذا موت يّتخذ �سفة االإ�سالم و"اللـه اأكرب"، 
لكّنه يفّرغ االأديان واالإن�سانية من معانيها عن طريق القتل الذي متار�سه 
ومتفرعاتها،  القاعدة  راأ�سها  وعلى  العامل  يف  اإرهابية  منّظمة   4٧ اأخطر 
وبرعاية  والعامل  اآ�سيا  قارة  االإرهابية يف  االأعمال  باملئة من   ٧5 تتحّمل 

الكثري من الدول يف العامل)23).
اإظهار  نحاول  ما  بقدر  االإرهاب،  وقائع  من  التخفيف  ب�سدد  ل�سنا 

www.peyamner.com/Arabic/PNAnews.aspx?ID  -23
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املع�سالت التاريخية املتكّررة واجلديدة لتو�سيف اإنهيار العروبة وت�سويه 
والفكر  الدين  ع�رشنة  اإىل  الدفع  بهدف  والتكفري،  االإرهاب  عرب  االإ�سالم 
ودفع العالقات يف ما بينهما، بني اأن تكون عالقة دمج اأو ف�سل اأو توفيق 
قومّية  املنبع  قبلية  العروبة �سفًة  ترى يف  قناعة متوت  ذوبان. هناك  اأو 
دينه  كان  مهما  العربي  تخ�ّش  معه  وت�ستمّر  االإ�سالم،  قبل  وجدت  ال�سكل 
يف  مالحظته  ميكن  خطري  واإ�سالمي  عربي  �سعبي  مزاج  وهناك  ومذهبه. 
اإلتما�ش  اإىل  فاأكرث  اأكرث  العنفيون  مييل  فعندما  عربّية.  عا�سمة  من  اأكرث 
واأب�سط  الكفر،  اإىل  ا  اأي�سً رمّبا  الكثريون  مييل  االإرهاب،  تربير  يف  الدين 
وجوهه العملّية امليل امل�سكوت عنه واملعلن اأحياًنا اإىل فّك عقدة ال�رشاع 
نعرف  ال  وقد  واالإ�ستقرار.  لل�سالم  ن�سداًنا  التاريخية  االإ�رشائيلي  العربي 
العالقات  اأّن  اإعتبار  على  امل�ستقبل  باهر يف  للعروبة ح�سور  كان  اإن  بعد 
الغام�سة املبهمة التي اإ�ستيقظ فيها التاريخ املذهبي من كبته، جتعل من 
العالقة بعيدًة من اختالط املاء بالزيت وال كاختالط اخلمرة  طبيعة هذه 
االأفكار  ال�سطح  على  تظهر  املنعطف  هذا  وعند  مًعا.  كليهما  بل  باملاء 
االإ�ستقرار والتفاهم والتعاي�ش والعي�ش امل�سرتك  اإ�ستحاالت  املرجتلة حول 
بني �سّكان رقعة ال�سعوب االإ�سالمية، وهو ما بات يظهر يف اخلطاب العربي 
والدويل تق�سيًما ودويالت وم�ساريع فدرالية م�ستعادة بعدما كان هم�ًسا اأو 

جهًرا م�سنوًدا اإىل م�ستوردات الغرب ال�سيا�سية واالإعالمية. 

8- التمايز والإندماج:

تظهر ال�سورة الذهنية العامة حّتى االآن، وكاأّنه يتّم تنظيف االأذهان من 
ركام العروبة املتال�سية لت�ستبدل بت�سظيات اإ�سالمية وتنّوعات اإرهابية اإىل 
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اأمد طويل، واالأوطان اأ�سواق لبيع االأ�سلحة، ومعها ت�ستّد التعقيدات التقليدية 
بني العروبة واالإ�سالم. وحتّفز الت�سّوهات احلا�سلة واالإنق�سامات املتفاقمة 
على جتلي�ش التاريخ "الثوري" الربيعي يف مكاٍن ما من االأدمغة نحو يقظات 
التجربة  اإىل  باالإ�ستناد  مثاًل،  م�رش،  يف  ت�سكيلها  يعاد  قومّية/اإ�سالمية 
يف  االإ�سالمية  الثورة  منطق  اإىل  باالإ�ستناد  و�سوريا  العراق  ويف  النا�رشية 
اإيران املت�ساحلة اأو املتفاهمة نوويًّا جمّدًدا مع الواليات املّتحدة االأمريكية. 
هي عودة �ساّقة اإىل زمن القوميات التقليدية بقدر ما هي حنني يقوى وي�ستّد 
اأو ي�سعف ويرتاخى على اإيقاعات القتل املتنّقل. ويفرز هذا املناخ �رشورة 
حت�رش  والتي  املا�سي  القرن  بها  حفل  التي  املعروفة  باملقوالت  التذكري 

عالقات العرب وامل�سلمني يف اأربع وحدات جغرافّية ويف توجهني فكريني:
النمط التمايزي النظري: اأو�سل هذا النمط اأحياًنا العروبة واالإ�سالم اإىل  اأ- 
درجة االإنف�سال التام. كّبل النمط اإ�سكاليات املو�سوع بجدليات ونظريات مل 
تف�ش اإىل نتائج حا�سمة. وبقي التمايز �سارًخا يف القول كما يف الن�سو�ش 
اأورثها هذا التمايز، وهي مل تخلّ�ش الفكر من  على الرغم من احلروب التي 

اإرث هذه اجلدلّية املرتاكمة. 
اأي  اخل�سيب"  بـ"الهالل  التي عرفت  البقعة  النمط يف  هذا  ينح�رش  يكاد 
لبنان و�سوريا والعراق وفل�سطني. وقد اأّدت كرثة املذاهب واالأفكار اإىل دفع 
الفكرة القومّية اإىل حدود العلمنة وحّتى االإحلاد، واحتلّت العروبة العلمانية 
حّيًزا كبرًيا من احل�سور الفكري واحلزبي ال�سيا�سي واالإجتماعي. وقد ارتكز 
امل�سيحيون يف هذا االأمر على قاعدة النزاع مع الع�سبّية االإ�سالمية/ الرتكّية 

يف االأ�سا�ش يلجاأون اإليها الأدنى االأ�سباب يف تر�سيخ فكرتهم امل�ستحيلة. 
ب- النمط االإندماجي: وين�سحب على منظومة اخلليج العربي حيث كادت 
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الثقافة  الأّن  كبري  حد  اإىل  واالإ�سالم  العروبة  بني  االإلتبا�ش  مظاهر  تنتفي 
واالأ�سا�ش وهما من  ال�سند  االإجتماع واجلهر هي  االإ�سالمية على م�ستويات 
الدين  يف  وتالحًما  ت�سّدًدا  اإزداد  بل  النمط  هذا  يتغرّي  مل  واحد.  ديني  منبع 
ا بعدما اأعلنت اإيران الثورة نف�سها دولة اإقليمية عظمى قبل زمن  وخ�سو�سً
"ثورات الربيع" العربي، وجهدت الأن تربز وكاأّنها حتت�سن، نيابًة عن العرب 
الغربي  االإيراين واحل�سور  امل�ستجد  اأجمعني، نكبة فل�سطني. هذا  وامل�سلمني 
واالأمريكي الذي تبلور يف التفاهم النووي مع اإيران بعد دزينٍة من ال�سنوات 
واالأقاليم  اخلليج  بني  لي�ش  ال�رشوخ  يف  زاد  رمّبا  ال�ساّقة،  املفاو�سات  يف 
االأخرى، بل بني دول اخلليج التي �سبق واأن مّدت اأيديها غرًبا نحو املغرب 

العربي و�رشًقا نحو االأردن بهدف تو�سيع الرقعة اخلليجية وحت�سينها. 
غري  العربي  مفهوم  غياب  بقاء  حدود  اإىل  االإندماجي  النمط  هذا  يقوى 
امل�سلم يف بلدان املغرب العربي والربط بني الل�سان العربي واالإ�سالم، على 
الرغم مّما اأجنزته و�سائل االإعالم واالإّت�سال والتلفزيونات و�سبكات التوا�سل 
االإجتماعي من ت�سهيل التقارب بني اأبناء العرب، االأمر الذي رمّبا عجزت عنه 
جامعة الدول العربية عرب تاريخها واأن�سطتها وموؤمتراتها الكثرية، فاإّننا ما 
زلنا جند اليوم نخًبا تعتمرهم الده�سة اإذ يدركون اأّن عربيًّا غري م�سلم يتكلّم 
العربّية. قد ميكن فهم هذا االإلتبا�ش امل�ستمر يف بلدان املغرب العربي الذي 
يرى العروبة يف االإ�سالم واالإ�سالم يف العروبة والتي نعزوها اإىل التجان�ش 
العقل  ال�رشقي  العربي  االإ�ستقاللية املتقاربة. قد يفهم  اجلغرايف والتجارب 
احلّدة  ا  اأي�سً يفهم  وقد  ومنطقه،  الغرب  عقل  لب�ش  الذي  العربي  املغربي 
القائمة يف طبعه ومعانيها، ولكّنه لن يفهم قطًعا تلك االإندماجية الفكرية 
م�ستعمًرا  ب�سفته  الغرب  اإىل  نظر  اإذا  اإالّ  االإ�سالمية،  الدول  مع  املعا�رشة 
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وال�سليبية  البيزنطية  التاريخية  الفعل  ردود  من  بق�سط  م�سكون  وكالهما 
حقبة  هي  خطورتها  يف  الكّل  تتجاوز  رابعة  حقبة  وت�سدمها  واالأوروبية 

بعث اليهودية وتركيزها يف دولة "اإ�رشائيل" ويرعاها الغرب.
عرب  حت�سم  مل  التي  م�رش  يف  الرابعة  اجلغرافّية  الوحدة  ح�رش  ميكن 
تاريخها الطويل امل�ساحلة اأو التوفيق يف اإ�سكاليات العالقة بني قوميتها 
اإىل  الفرعونّية  جذور  من  املمتّدة  والتحوالت  وال�سيغ  االأ�سكال  املتعددة 
�سيغ احلكم الع�سكري، وفق احلّكام اأّواًل ولعروبتها واإ�سالميتها ويف قلبها 
ال�سودان الذي  اأّما  اأو متغربهم.  االأزهر ثانًيا ومل�رشقية االأقباط وعروبتهم 
كان اأّول الداخلني ال اإىل التمييز بني العروبة واالإ�سالم فح�سب، بل اإىل تق�سيم 
جنوبه عن �سماله، فقد يذّكرنا كيف كان اأع�ساء احلزب ال�سيوعي ال�سوداين 
اإىل  االإن�رشاف  ثم  وال�سالة  الفاحتة  بقراءة  جل�ساتهم  يفتتحون  املرموق 

مناق�سة �سوؤون االأمة العربّية.
يطالب  الذي  اليوم  العربي  النقدي  الفكر  نفهم  اأن  املعنى،  بهذا  ميكننا، 
بثورة  وربطه  الديني  الفكر  جتديد  قبل  النقدي  العقل  بـ"تاأ�سي�ش  مثاًل، 
املعلومات الذي هي بحاجٍة اإىل الفكر النقدي وذلك بالرتكيز على املقا�سد 
العليا يف االإ�سالم والقيام بثورة معرفّية ترّكز على مناهج التعليم العتيقة 
الديني  الفكر  �ست يف تعليم  التي تخ�سّ االأزهرية  البالية �سواء يف املعاهد 
فيها  حمّل  ال  والتي  العلم  بق�سور  الزاخرة  املدين  التعليم  موؤ�ّس�سات  يف  اأو 

لفكٍر ديني م�ستنري")24). 
بهدف  النقدي  الفكر  لتاأ�سي�ش  طرائق  اإبتكار  املتع�رّش  من  لي�ش  طبًعا 

أتصّور أن الكاتب المصري السيّد يسين قد نشر مقالته بعنوان "تأسيس العقل النقدي قبل تجديد الفكر الديني" في صحيفة النهار، بيروت، 23   -24
تّموز، 5)20، بعدما إّطلع على ما ورد في حلقة "تعليم التكفير" التي سبقت اإلشارة إليها في الحاشية رقم ))، من دون أن يشير اليها.
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بالد  بني  ال�سيا�سي  والتطاحن  والتمايز  االإندماج  مع�سالت  من  التخفيف 
العرب وامل�سلمني، و�سواًل اإىل جتديد الدين وربطه بتجديد ثورة املعلومات 
اإالّ عرب الوقوع دائًما وجمّدًدا، باملعنى الفكري، بتقليد ثورات الغرب وهذا 
اإن  كبري،  حّد  اإىل  امل�ستحيالت  يف  الوقوع  اأو  بـ"اليوتوبيا"  حمكوم  نوع 
حملتها  التي  التغيريية  العوا�سف  تكون  فقد  ون�ش.  كديٍن  الدين  تناولنا 
اإقت�سادية  اآثاًرا كربى وهي حتفر حتّوالت كبرية  قد تركت  العوملة،  رياح 
وطفيفة ثقافية ومعرفية، لكّن مفهوم احلدود والهويات باملعاين ال�سيا�سية 
و�سيغ احلكم والتعاون واالإنفتاح تبقى جامدة حراكها ع�سكري، وتع�سى 

على التغيري اجلذري التي حتملها تلك الرياح.
ال�سحوة  مقابل  فكرية  �سحوة  مالمح  املعنى،  بهذا  اأحياًنا،  تتقّدم 
التنوير،  اأ�سئلة  تطرح  التي  اجلريئة  االأفكار  اإ�ساعة  على  ترّكز  االإ�سالمية 
التوظيف  من  الدين  وحترير  االإ�سالمي،  والفكر  الديني  اخلطاب  وجتديد 
الإ�ستقراء  كقاعدة  اخلالفة  ونقد  وال�سلطان،  الدين  بني  والتمييز  ال�سيا�سي، 
االإجتماع الب�رشي، وتعميم احلوار، وتنقية املناهج الدينية بهدف تخلي�ش 
"ثوراتهم" الغام�سة واملتحرّية  الدين واأهله واإنقاذهم مّما يلحق بهم من 
الهويات يف ال�رشق والغرب قبل رمي كوارثنا باملطلق على الغرب واإنتظار 
العربّية  النه�سة  زمن  يف  وكاأّننا  احلدود،  خلف  من  ال�سحرية  احللول 

الثانية)25). 
يف  واإنخراط  تنوير  �سريورة  واأفكاره  بقيمه  الغرب  يراه  ما  اأّن  الغريب 
ال  دهرًيا  عدواًنا  بو�سفه  بالدنا  يف  الكثريون  يراه  مازال  التغيري،  فعل 

هناك ظاهرة ثقافية مصرية ملحوظة وناشطة في نقد الفكر الديني يأخذ فيها أساتذة الجامعات المصرية حيًّزا ملحوًظا وتفتح لمقاالتهم الصحف   -25
المصرية صفحاتها . وقد يكون أستاذ الفلسفة الدكتور علي مبروك الكاتب في جريدة األهرام  مثااًل الفتًا في محاضراته ومنشوراته الجريئة جداَ 

في هذا المجال.
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اأن تتعّزز وترت�ّسخ،  "ال بّد للثورات، مهما كانت كا�سحة، من  ينقطع، لكن، 
و�سواًل، يف اآخر املطاف، اإىل التحّول من حلظة ن�سوٍة دينية مفرطة اإىل زمن 
املّتحدة، كما يرى هرني  فالواليات  لالإ�ستدامة")26).  قابل  واإنفتاح  تعقل 
اأفغان�ستان"  من  اإن�سحابها  بعد  ا  وخ�سو�سً املثال،  �سبيل  على  كي�سنجر، 
كّفت عن التعامل مع التوازن الداخلي املعا�رش يف ال�رشق االأو�سط بو�سفه 
مل�ساعفة  م�سطّرة  نف�سها  جتد  اأن  تلبث  لن  اأّنه  غري  ع�سكرية   م�سكلة 
ن�ساطها الدبلوما�سي )وهو ما حا�سل االآن بعد التفاهم النووي مع اإيران( 
التي،  الفراغات،  الإ�ست�رشاء  منًعا  االإقليمي  النظام  من  نوٍع  اإقامة  اأجل  من 
من �ساأنها، بال�رشورة، اأن جتّر جميع البلدان هناك اإىل نوٍع من املجابهة 

االإقليمية"))2).
لقد تغرّيت الدنيا كثرًيا بعد 1424 �سنة من الر�سالة، وما زالت الف�سائل 
الن�سو�ش  راية  حتت  جتاهد  اأو  وتقاتل  تتقاتل  املتنوعة  االإ�سالمية 
�رشًقا  كله  للعامل  مالعب  العربية  بالدنا  وتفتح  الكثرية،  واالإجتهادات 
تقّدم  الدول وهي مل  تتزاحم فوقها  تذابح ومدارج م�سالح  وغرًبا، مالعب 
�سوى تفريغ املنطقة من الفكرة القومية وحماوالت م�سح احلداثة وما بعدها 
الفكر  وت�سمني  واالإ�سالمية  العربية  املجتمعات  على  مفرو�سة  باإعتبارها 
واملمار�سات الطائفية التي تريد عربها اإلتهام الطوائف االأخرى. ويتمادى 
عن  بحًثا  الدول  وتفكيك  املجتمعات  متزيق  يف  االإ�سالميون  اجلهاديون 
يتنا�سون  اأو  يدركون  هم  دينهم.  اأ�سولية  على  قائمة  عاملية  ثورة  روؤى 
اإىل  التي تعود  التوحيدية  الفكرة  اأو ق�رشة  اإ�سالمهم  وهم ال يعرفون ق�رشة 

هنري كيسنجر، "النظام العالمي"، تأّمالت حول طالئع األمم ومسار التاريخ، ترجمة فاضل جكتر، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 5)20،   -26
ص 222.
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اأّن من يريد اأن يتبع اللـه، ال يتبعه حاماًل  الكنعانيني، وقبل ذلك بع�سور، 
اجلماعة،  يتبعه يف  بل  االآخرين وموتهم يف خطاه،  وموته وحياة  حياته 
مبعنى البحث عن االإن�سان، ال اجلماعة مبعنى جماعاتهم التي لن ت�سل اإىل 
املا�سي  كهوف  اإىل  وتعود  جماعة  تقوى  لن  املفرد.  احلّر  االإن�سان  �سيغة 
ب�سيوفها  ثّم تخرج  الن�سو�ش  ال�سماء طافح يف  ال�رشق حيث د�سم  يف هذا 

على الب�رش لتقول: اأنا اجلماعة. 
اإنت�رش االإ�سالم بقّوٍة هائلة عرب اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا منذ القرن ال�سابع، 
مقوًدا بحما�سة دينية هائلة حملت �سيغة للنظام الكوين. وتغرّيت الظروف 
االإ�سالمية  املجتمعات  والعداء بني  التفاعالت  تاريخ طويل من  بعد  كثرًيا 
والع�رشين  لكنها تعود يف احلادي  امل�سلمة،  املجتمعات غري  وبينها وبني 
كتو�سيف  احلرب"  مثل"دار  قدمية  م�سّميات  اأمام  جمدًدا  نف�سها  لتقّدم 
نظاًما  كلّه  العامل  ي�سبح  اأن  اإىل  تطلًّعا  امل�سلمني  بغري  املاأهولة  لالأقاليم 

اأحادًيا يتناغم مع الر�سالة.
الغزو  واإعتمدت  ال�سليبية املريرة  باملقابل، عا�ست امل�سيحية تواريخها 
والهداية الق�رشية دائبًة على رفع �ساأن ر�سالتها الكونية وجعلت فتح العامل 
�سفاٍت  مّتخذًة  الغرب  يف  ذوت  ال�سليبية  الروح  تلك  لكّن  نهائًيا،  هدًفا 
ا  اأي�سً وتبدو  للّـه"،  "وما  لقي�رش"  "ما  بني  التمييز  فيها  تبّنت  علمانية 
امل�سيحية  و�سارت  الدينية.  الفرائ�ش  من  نهائيًة  اأو  دواًما  اأقّل  �سفات 

مفهوًما فل�سفًيا وتاريخًيا بعيًدا من اأن يكون نظاًما دولًيا"))2) .

اإىل اأين من هنا؟

المرجع نفسه، ص، )) –))  -2(
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اإىل اأمرين:
- االأّول اإّنني حاولت اأن اأظهر ما هي البنى الفكرية القمعية يف ال�سجن 
يتنّباأ  اأن  الباحث  على  لي�ش  ال�سجن.  ينّظم  اأن  يجب  كيف  اأقول  ال  ولكنني 
وي�رّشع وي�سّن القوانني. اإّن دوره هو اإظهار اأّنه باإمكاننا دائًما اأن نثور لنغرّي 
االأو�ساع املفرو�سة علينا، واأّن اأ�سباًبا تدعونا دائًما واأبًدا اإىل االإنتفا�ش 
اأق�سى منه  اإىل �سجن عاملي، رمّبا هو  الكبري  العربي  ال�سجن  واخلروج من 
عامل  عن  البحث  اإىل  اًل  تو�سّ وبحرّيته  باالإن�سان  التحفيز  اإّنه  اأو�سع.  لكّنه 
هو بحاجة دائمة اإىل البحث على حّد ما كتب ال�ساعر الفرن�سي رينيه �سار. 
بقدر  والنظريات،  واملذاهب  اجلامعات  معايري  يف  النجاح  طالًبا  ل�ست 
متقنة،  مبو�سوعية  والفعل  والقول  الفكر  حرّية  على  للرتكيز  اإ�ستعمالها 

دونا التهّور نحو اأذّيٍة ج�سدية اأو حذف من الوجود.
بالفعل،  بل  ال  والتاأمل  بالتفكري  جديرة  فر�سية  وهو  الثاين  االأمر   -
ما  مرمى  حتت  العوملة،  ع�رش  يف  واقعون،  وامل�سلمني  العرب  باأّن  ترى 

بـ"القذائف احل�سارية". اإ�سطالًحا  ميكن ت�سميته 

9- "القذائف احل�سارية" فوق اأر�س العرب:

عام،  ب�سكٍل   ، االأو�سط  ال�رشق  يف  ال�سعوب  بني  االإندماج  مع�سلة  تبقى 
جّبارة  جهوًدا  وتتطلّب  ت�ستقطب  ال�رشقي،  وجنوبها  اآ�سيا  جنوب  يف  كما 
التجديد  عند  كثرًيا  متمايزة  ح�سارات  لها  بالًدا  تالم�ش  لكونها  تنجح  مل 
من�سبًّا  واالأمريكي  الغربّي  االإنتباه  بقي  ولهذا  التطبيق.  يف  التحديث  اأو 
يف ا�سرتاتيجياته املتنوعة على تلك املناطق ب�سكل حثيث. فهل تقع بالد 
احل�سارية"  "القذيفة  مرمى  يف  االأو�سط  ال�سـرق  يف  وامل�سلمني  العرب 
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الثالثة اأم اأنها ما زالت بالًدا تتحّمل تداعيات القذائف الثالث؟ وما معنى 
لقذائف  خمازن  واحلروب  املدافع  تكون  كيف  بل  احل�سارية،  القذيفة 

"ح�سارية" تتجاوز احلروب واخلرائب وكوارثها االإن�سانّية؟
لي�ست االأ�سلحة الفّتاكة وال املدافع امليدانية اأو الطائرات هي التي تطلق 
وال  املذابح  وال  اأوطاًنا.  وتهّدم  خراًبا  فتحدث  فقط  و�سواريخها  قذائفها 
يف  كبري  حدٍّ  اإىل  واأحزانه  واآالمه  معانيه  من  يفّرغ  الذي  املوت  اأو  القتل 
القا�سي والنتيجة  الفعل  الذي ي�ستح�رش امل�ستقبل. احلرب هي  احلروب هو 
هي االأق�سى. هناك املدافع الفكرية اأو احل�سارية التي ت�سبق احلروب املقّررة 
وترافقها. لها اأمكنتها واأزمنتها واأ�سبابها وثمارها، لكّن نتائجها حمكومة 
املدافع  تاألف  بالتغيري.  حكًما  م�سحوبة  وتداعياتها  املوت  مب�سارات 
ت�ساحبها  اأو  لتعقبها  التاريخ  عرب  تتعقبها  واالأوطان  ال�سعوب  الع�سكرية 
املدافع احل�سارية. وتظهر املتغريات اإجمااًل، بعدما ت�سع احلروب اأوزارها 
تقلب  وعرًبا  وتاأّمالٍت  اأفكاًرا  املدافع  تلك  تطلق  والنفو�ش.  الدماء  وت�ستقّر 
اأن  بعد  وت�سكيًكا  واإقناًعا  اإغراًءاأ  احل�سارات  وتّغري  والنا�ش،  العامل  وجه 
كانت حمًوا وتغيرًيا وهدًما واإعادة بناء. هي قذائف غالًبا ما تاأخذ وقتها 
ت�سبح  قد  ودولها.  وموؤ�س�سوها  وفال�سفتها  مفكروها  ولها  واأزمنة  عقوًدا 
والتجديد  للتعديل  قابلة  نتوءاآت  واالأنظمة  والدول  وال�سيا�سيون  ال�سيا�سة 
الفكري  االإدراك  مدى  النوع  هذا  من  قذائف  يف  االأهّم  لكّن  للموت،  ورمّبا 
والوطني والقومي ملا قد تظهره تلك عرب االأجيال واالأزمنة، وهذا مو�سوع 
الدموي  االإن�ساين  بحٍث منف�سل ال على امل�ستوى املادي بل على امل�ستوى 

يف ال�رشق والغرب على ال�سواء. 
التاريخ  عرب  عرف،  قد  العامل  اأّن  االإفرتا�ش  ميكن  تقّدم،  ما  �سوء  يف 
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"ح�سارية" بني قو�سني بالطبع، لعدم  اأو  الب�رشي احلديث، قذائف فكرية 
االآخر  الوجه  حتمل  والأّنها  احل�سارة،  ملفهوم  وتاريخي  نهائي  اإ�ستقرار 
بالتحوالت  املادّية  والتاأثريات  املحارق  فيها  تختلط  التي  للحروب 
طويلة  م�سابهة  اأزمنة  ن�سهد  رمّبا  ونحن  والثقافية.   الفكرية  والتفاعالت 
ت�ستغرق  وقد  واالإ�سالم،  العرب  بالد  يف  واقعة  االآنّية  وويالتها  م�ستقّرة، 
لن  لكّننا  الهويات،  خمتلفة  و�سغرية  كبرية  بحروب  متقّطًعا  طوياًل  زمًنا 

جنازف قطًعا مبدى ما �سترتكه تلك القذائف �سلًبا اأو اإيجاًبا.
يف  كتب  الذي  لوثر))2)  مارتن  يّد  على  االأوىل  الثوروية  القذيفة  كانت 
يف  الكني�سة  باب  على  اأطروحة   95 والع�رشين،  التا�سعة  يف  وهو   151٧
ويتن�سربغ يف اإملانيا موؤّكًدا عالقة الفرد املبا�رشة بالرب موّلًدا مناًخا من 
التنّوع ال�سيا�سي والديني يف اأوروبا. ويف خالل 55 �سنة اأي بدًءا من العام 
والرنوج  واأ�سوج  اإملانيا،  يف  الديني  االإ�سالح  حركة  معه  عّمت   ،15٠9
و�سوي�رشا  فرن�سا  اإىل  كالفينو�ش  يوحنا  حملها  ثّم  و�سكوتلندا  والدانرك 
ت�سّظيات  اإىل  احلركة  وت�سّعبت  ال�سمالية  فاأمريكا  اإنكلرتا  اإىل  انتقلت  ثّم 
من الكنائ�ش التي تختلف عن بع�سها البع�ش يف عقائدها وطقو�سها. لقد 
مكانه  لتحّل  البابوي  االإمرباطوري  النظام  مفهوم  "القذيفة"  تلك  ن�سفت 
زماننا  يف  املندلع  اأو�سطي  ال�رشق  احلريق  ي�سبه  ومبا  وال�ساللة.  الدولة 
والربوت�ستانت.  الكاثوليك  بني  مماثل  �رشاع  وجرى  حرائق  ح�سلت  هذا، 
كاأدوات  اإ�ستح�سارها  يجري  كان  طائفية  بتحالفات  الدول  وغرقت 
للت�سامن والتحري�ش والقتال. ما من فريٍق اإالّ جرى التخلّي عنه عند اأحد 

مارتن لوثر)1483-1546( هو زعيم اإلصالح الديني. بدأ من إلمانيا من رهبانيّة القّديس اإلوغسطيني. إنفصل عن الكنيسة في شوؤن الغفران   -2(
وسلطات البابا والتبتّل وإكرام القّديسين والنذور الرهبانيّة والمطهر والمقّدس. نقل التوراة إلى اإللمانية بأسلوٍب رائع وغدت ترجمته من آيات النثر 

Dominique et Michele Fremy, Quid 2013, Robert Laffont, Paris :اإللماني البديع. راجع
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هذه  باأّن  االإقرتاح  ميكن  الطبيعيني.  حلفائه  قبل  من  احلروب  منعطفات 
"القذيفة" االأوىل كانت يف اأ�سا�ش مرحلة التب�سري وحركة االإ�سالح الديني 
بقيام ثورتني اجتماعيتني، اأ�سهمتا يف تغري خريطة الب�رشية، هما الثورة 
االإجنليزية والثورة الفرن�سية التي ميكن اإعتبارهما قذيفًة ح�سارية ثانية، 

وكانتا ثورتي اأفكار بالدرجة االأوىل.
كي�سنجر  هرني  يطرح  اجلديد،  العاملي  النظام  عن   الطويل  بحثه  يف 
من   )1٦4٨  -1٦1٨( �سنة  ثالثون  اأبدعتها  كطبعة  "الو�ستفايل"  النظام 
وثمانون  اليوم(  )اإملانيا  املقّد�سة  الرومانية  االإمرباطورية  يف  احلروب 
الواطئة  ال�سبع  االأرا�سي  وجمهورية  اإ�سبانيا  بني  احلروب  من  عاًما 
املّتحدة التي تزاوجت فيها النزاعات ال�سيا�سية والدينية وق�سى فيها ربع 
�سّكان اأوروبا ب�سبب القتال واملر�ش واجلوع. وم�ست اأمريكا بهذه الطبعة 
ال�سحّية  الكني�سة  �سارت  بعدما  دويل،  لنظام  املنا�سب  االإطار  بو�سفها 
اخلفّية لتلك املحارق، اإذ منعت الكني�سة عن قرار اإعادة اأمالكها، ومّكنتها 
معاهدة  اإىل  كلّها  اأف�ست  الهائلة.  الربوت�ستانتية  االإ�سالحات  اإخراج  من 
 .1٦4٨ العام  يف  عليها  التوقيع  مّت  والتي  الفرن�سية  باللغة  و�ستفاليا 
يف  جديًدا  نظاًما  اأر�سى  احلديث  الع�رش  يف  دبلوما�سي  اإتفاق  اأّول  وعّدت 
ال�سيا�سي  وعنوانه  املّر،  الدموي  الواقع  اإ�ستيعاب  املبا�رش  عنوانه  اأوروبا 
باإختيار  طرف  كل  بحّق  واالإقرار  اأرا�سيها،  على  الدول  �سيادة  مبداأ  حق 
بنيته الداخلية وعقيدته الدينية بعيًدا من اأّي تدّخٍل، وترك حرّية االأقلّيات 

مبمار�سة طقو�سها ب�سالٍم ومن دون اأّي اإكراه)30).
االأبرز  االإنكليزية  الريادية  بالوثيقة  املجال،  هذا  يف  التذكري،  ميكننا 

للمزيد من التفاصيل راجع: المرجع نفسه وأيًضا هنري كيسنجر،المرجع نفسه، ص، 4) و 5)و )2- 35 و 06)-5)).  -30
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يف جمال حقوق االإن�سان واحلريات وتقييد ال�سلطات املطلقة، التي �سبقت 
كارتا  املاجنا  اأو   Magna Carta Libertatum بالـ  وعرفت  لوثر، 
والتي حّدت   ،1215 العام  ال�سادرة يف  للحرّيات  االأعظم  امليثاق  مبعنى 
اأّنها  العلم،  مع  احلكم،  يف  املطلقة  و�سلطاتهم  االإنكليز  ملوك  حرّيات  من 
وثيقة اإ�ستلهمت روح امليثاق الذي �سبقها، وكان قد اأ�سدره ملك بريطانيا 
�سلطات  بالقوانني  قّيد   ،11٠٠ العام  يف  العر�ش  ت�سلّمه  بعد  االأّول  هرني 

امل�سوؤولني �سواء اأكانوا من رجال الدين اأو من النبالء.))3)
�ساع مبداأ التعّددية و�سيادة احلرّية وامل�ساواة مفهوًما ومنطلًقا ح�سارًيا، 
اإجنذب اإليه الكثري من املجتمعات يف �سائر القاّرات بو�سفه دعامة مل�ستقبل 
النظام الدويل. وح�رشت ال�سلطات الدينية يف اإطار الوظائف الكن�سّية ليطلق 
"القذيفة"   1٧٨9 العام  من  مّتوز   14 يف  فرن�سا  من  بونابرت  نابليون 
فرن�سا،  يف  القدمية  االأنظمة  زعزعت  التي  الثانية  احل�سارية  اأو  الفكرية 
واألغت الفكرة امللكية من جذورها. ويف جتويفتها عّباأ هذا القائد الع�سكري 
التي  واالأفكار  االإن�سان  حقوق  واإعالن  الدميقراطي  التغيريي  الفكر  معظم 
بذلك  "وهدم  ومنطقها  وق�سائدها  واأحالمها  التنوير  فل�سفات  راكمتها 
لت�سعه  االإن�سان  عن  التافهة  الغبار  كومة  وبعرثت  والوحل  الطني  �رشح 

على الطريق ال�سحيح")32)على حّد قول ديديرو.
لكّن  وم�ساحلها،  �سلطاتها  خلدمة  الدولة  وّظفت  قد  امللكيات  كانت 

إعتمدت هذه الوثيقة قانونًا عام 1225م، وما تزال النسخة التي صدرت عام 1297م،  ضمن كتب لوائح األنظمة الداخلية لـ إنكلترا حتى اآلن. كان   -3(
هذا الميثاق جزاء مهًما من عملية تاريخية ممتدة أدت إلى حكم القانون الدستوري في الدول الناطقة باإلنكليزية وألهمت وثائق دستورية أتت بعدها 

من ضمنها دستور الواليات المتحدة.للمزيد من التفاصيل راجع: الوثيقة العظمى: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D

9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89

مقتبس عن: هنري كيسنجر، المرجع نفسه، ص، )4.  -32
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نابليون  هّز  لقد  ثورتها.  لتنفيذ  وقادته  ال�سعب  وّظفت  الفرن�سّية  الثورة 
االإطالق  على  دينية  غري  مرجعّية  وفق  العامل  تنظيم  اإعادة  بفكرة  العامل 
"وهي املرجعّية امل�سيحّية التي تّوجته اإمرباطوًرا يف 1٨٠4، حيث رف�ش 
ا عندما تناول  تناول امل�رشوعّية من �سلطة البابا راأ�ش الكني�سة، وخ�سو�سً
متّوًجا  راأ�سه  فوق  ينف�سه  هو  لي�سعه  البابا  يدي  من  االإمرباطوري  التاج 
نف�سه اإمرباطوًرا")33). اأ�سابت تلك "القذيفة" امل�سيحية يف ال�سميم، وهي 
بعدها  من  تراجع  الدين  �ساأن  لكّن  وطقو�سها،  م�سامينها  من  تفرغها  مل 
اأوروبا. ومل تعد البابوية قوة �سيا�سية عظمى، بل تقّدم االأمراء وبرزوا  يف 

واإ�ستقرارهم.  اأ�سياًدا لعقائد رعاياهم وم�ستقبلهم 
اأعقبتها  التي  والتحوالت  والثورات  القذيفتني  هاتني  نتائج  من  كان 
االإنتخاب  حق  وال�سّيما  االأفراد  بحقوق  اأقّرت  التي  اجلديدة  الد�ساتري 
واإ�سعاف احلكم الفردي وتوطيد النظم الدميقراطية، اأن �ساعت روحهما يف 

�سائر بالد اأوروبا والعامل.
م�رش  من  بالدنا  اإىل  بحملته  جاء  قد  نابليون  اأّن  اأنن�سى  ن�ساأل:  جمّدًدا 
واأّننا منذ ذلك التاريخ نعلّم اأجيالنا ونقراأ يف الكثري من كتبنا وكراري�سنا 
حتديد  مّت  قد  العربي  االإنحطاط  ع�سور  اأعقبت  التي  العربية  النه�سة  باأّن 

تاريخها منذ العام 1٧٨9 تاريح حملة بونابرت اإىل ال�رشق؟
هل ميكن اإعتبار الثورة البول�سفية قنبلة "ح�سارية" ثالثة؟ نعم وال.

اإىل  الفرن�سّية دفعت  للثورة  كانت دوافع وظروف دولية وحملّية مماثلة 
اإطالق ما نرتّدد يف ت�سميته بـ"القذيفة" الثالثة اأي "الثورة البول�سيفية"، 

المرجع نفسه، ص،52.  -33
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بعد قرنني تقريًبا )191٧(، اإذ و�سعت م�ساحات �سا�سعة من اآ�سيا واأوروبا 
اأعني االإحتاد ال�سوفياتي وبلدان اأوروبا ال�رشقية يف عدائّية ق�رشية مطلقة 
اإىل ت�سمية هذا التحّول من  مع الدين دامت عقوًدا �سبعة. ال ميكن الركون 
الأ�سباب  مو�سوعًيا،  بالثالثة"  بـ"القذيفة  ال�سيوعية  اإىل  االأرتوذك�سّية 
بني  وامل�سرتخية  اأوروبا  يف  الواقعة  رو�سيا  اأّن  اأّولها  تاريخية،  متعددة 
الدينية  قبلتها  اأ�ساعت  متاًما،  وفيهما  منهما  تكون  اأن  دون  من  قاّرتني 
الرومانية  االإمرباطورية  �سقطت  وبعدها  الق�سطنطينية  اأعني  اخلا�سة 
ورمز  مطلق  حاكم  اإىل  القي�رش  حتّول  حيث   ،1453 يف  امل�سلمني  باأيدي 
بيزنطية،  باإ�ستعادة  اآملني  العامل  يف  امل�سيحيون  اإليه  يتطلّع  عاملي 
حاملني بكني�سة كونية عظمى تب�سط عظمتها على كوكب االأر�ش. �سحيح 
اأّن رو�سيا جذبت طموح نابليون بفعل و�سعها وغمو�سها القاّري، و�سحيح 
اأن قي�رشها األك�سندر قد �سّب جيو�سه يف قوالب حديدية �ساعدت يف دمار 
ديني  جديد  لعامٍل  التمهيد  اأّن  االأ�سح،  اأّن  اإالّ  ال�سواء،  على  وهتلر  نابليون 
طامٍح للتعجيل مبجيء امل�سيح دفع تلك القّوة املارك�سّية اإىل اإلغاء الكني�سة 
وتفريغها، ثّم ما لبثت اأن وقعت، بعد �سبعة عقود، جمدًدا يف ما ي�سبه الدين 
بعد اإنهيار املنظومة االإ�سرتاكية يف العامل عرب ما �سّمي بـ"الربي�سرتويكا" 
التي تعني اإعادة البناء عرب برنامج االإ�سالحات االقت�سادية، الذي اأطلقه 
و�ساحبت   )1991( ال�سوفياتي  االإحتاد  رئي�ش  غوربات�سوف  ميخائيل 

الف�ساد.  ال�سفافية وحماربة  فكرته �سيا�سة 
"القذيفة  تلك  اإعتبار  اإىل  الدين والالدين، تدفع  التحّول بني عقائد  هذا 
احلكم،  فل�سفة  يف  الإ�ستبداديتها  التاريخ  يف  ت�ستغرق  مل  باأّنها  الثالثة"، 
العاملية  احلرب  نهاية  مع  وعاملًيا  اأمريكًيا  بداأ  بتجهيزها  التفكري  والأّن 
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كلّه  العامل  الثالثة"  "القذيفة  تلك  و�سعت  الباردة.  احلرب  وطيلة  الثانية 
يعي�ش  وكاأّنه  العامل  وبداأ  جديد،  مناخ  يف  وح�سب  ال�سوفياتي  االإحتاد  ال 
بني  فيها  تتاأرجح  وغام�سة  خا�سة  مع�سالت  فيه  يواجه  اإنتقالًيا  طوًرا 
بطبعاٍت  لكن  اجلديدة  العاملية  احلروب  وهواج�ش  والتقّدم  االإ�ستقرار 

مت�سّظية.
هذه املع�سالت احل�سارية تنعك�ش اليوم اأكرث تعقيًدا يف البلدان العربية 
يّت�سح  ال  درجٍة  اإىل  واأطماع  وم�سالح  قوى  من  خلفهم  وما  واالإ�سالمية 
فيها اإن كانت بالًدا واقعة حتت املدفع اأو القذيفة الرابعة، اأم اأّن قاطنيها 
التي  الثالثة  احل�سارية  القذيفة  اأو  املدفع  تداعيات  من  يعانون  زالوا  ما 
�ساهم امل�سلمون يف اإطالقها و�سّكلوا اأدواتها البارزة يف ق�سم ظهر النظام 

ال�سيوعي الإحلاده. 

اخلامتة

يف �سوء ما تقّدم، يتيه الباحث فوق الدروب الكثرية الوعرة ومتفّرعاتها. 
تخّمرت  التي  واالأ�سئلة  واالأفكار  النظريات  نخل  اإىل  بالعودة  اأّولها  يربز 
بدمائه،  ب  املخ�سّ اخل�سيب  الهالل  بلدان  مثل  غنّية  وا�سعة  جغرافية  يف 
�سورية  نحو  الإجتيازه  اأو  لبنان  نحو  ال�سّيقة  املمّرات  يف  ثانًيا  ي�سلك  اأو 
"الربيع  اأو ركام  والبعثي  العلماين  الفكر  والعراق بحًثا عن معاينة ركام 
اأو يقظة  االأو�سط،  ال�رشق  العربي وثوراته"، مطالًبا ب�سحوة امل�سلمني يف 

االأقلّيات واإمكانات اإقتالعهم من معظم االأقاليم.
االأدرينالني  تخفيف  اإىل  ال  االإ�سالم  اإىل  العودة  يف  احلالة  هذه  دفعت 
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يف دماء االأطراف املت�سارعة، بل اإىل يقظة التاريخ الدموي وال�رشاعات 
ال  اإجتهادات  يف  قائمة  وخفية  معلنة  اإ�سالمية  يقظات  تغّذيها  املطمورة 
اأ�سول احلكم واأحقياته يف بالد امل�سلمني االأخرى من املغرب  تنتهي يف 
ال  اخلليج  وبلدان  ال�سعودية  العربّية  باململكة  مروًرا  اآ�سية  اأقا�سي  اإىل 
االأنظمة  االإ�سالمي، بقدر ما لها عالقة بت�سابكات  الدين  عالقة لها بروح 

ا. وامل�سالح ال�سيا�سية والبحث عن نظام عاملي جديد ما زال غام�سً
تتقاطع الدروب املت�سّعبة يف التغيري يف ع�رش العوملة، وميحو معاملها 
واالإيديولوجي  الفكري  باملعنى  وال�سوك  الياب�ش  الرّبي  الع�سب  من  الكثري 
اإحيائه  اأو  الدين  بتجّدد  ت�سميته  ميكن  ما  يف  تزاحمت  كثرية  اأ�سئلة  يف 
قراءات  يف  اأو  والغرب،  ال�رشق  دروب  يف  زالزل  العابر  اجلديد  التدّين  اأو 
بني  نهائًيا  اجلوهرية  الفكرية  الفروقات  حمو  اإىل  اأطمح  ا  اأي�سً متجّددة 
ال�رشق والغرب اإىل درجة حمو مالمح حدود العظمة الدولية، بعدما �سقط 
واملنظومات  التوفيقي  الفكر  معه  و�سقط  نهائًيا،  الثالث  العامل  م�سطلح 
التي تتوّخى عدم االإنحياز، كما راحت ت�سقط معه مفاهيم العظمة الدولية 

التقليدية.  االأحادية 
احل�سارية"،  "القذائف  ت�سرتخي  وقد  بالبدايات.  النهايات  تتداخل 
النظر  ب�رشف  االأو�سط،  وال�رشق  العرب  اأر�ش  فوق  حقولها  وتتمّدد 
التي  الزالزل  خّط  بروز  حّتى  امللتهبة،  البقع  يف  الدموية  مفاعيلها  عن 
اأمام  وكاأّننا  العامل،  ويف  حولنا  ومن  اأر�سنا  يف  اليوم  وقعها  ن�سمع 
الدين  هذا  اأهل  ي�رشب  فيما  اخللف،  من  االإ�سالم  اأخذ  اإىل  يتطلّع  م�رشوع 
الكثلكة  اإىل  رو�سّيا  �سّم  اإىل   توخًيا  املتو�ّسط،  �سواطيء  على  ويت�سّظون 
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لي�سالح  القد�ش  اإىل  البابا  االأكرب بنقل  اآ�سيا، ويتحّقق احللم  بهدف تب�سري 
طويلة  دموية  اأزمنة  متّر  اإبراهيم.  دين  اآنئٍذ  االإ�سالمي  وي�سالح  ال�رشق 
املزمن من م�ساحلة  الغربّية  الكني�سة  ياأ�ش  باأّن   نتذّكر عربها،  متقّطعة، 
ال�رشق االأرثوذك�سي حدا، رمّبا، بالعمل احلثيث على تفتيت ال�رشق االأو�سط  

وامل�سلمني يف �سّتى االأمم")34).

نسيم الخوري، "عروبة الممكن وعروبة اإلستحالة"، محاضرة ألقيت في نادي اللقاء الثقافي في 4) كانون األّول/ديسمبر 0))) ، دار الفن   -34
واألدب بإدارة المرحومة جانين ربيز ضمن سلسلة" العرب قراءات جديدة" وحاضر فيها غّسان تويني والمطران جورج خضر، بيروت، ونشرت 
على حلقتين في جريدة السفير، بيروت 23-24 كانون الثاني/يناير ))))، ثّم جمعت المحاضرات ونشرت في كتاب بعنوان: المسيحيون العرب، 

مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، )))).



82



*

83

د. منصف الڤابسي

النقابات في الوطن العربي بين مقاومة 
الفقر والّثورة قراءة تحليلية وتقويمّية 
لتجربة االّتحاد العام التونسي للشغل

املقّدمة
لي�ش باإمكان اأحد اليوم اأن ينكر اأّن ما وقع يف تون�ش 
خالل انتفا�سة 1٧ كانون االأّول 2٠1٠/ 14 كانون الثاين 
2٠11 كان نوًعا من الّرّد االجتماعي على اإيديولوجيا الّنمو 
البنوك  الليربالية وخرباء  منّظري  كبار  لها  رّوج  التي طاملا 
فقد  الّدويل.  الّنقد  �سندوق  خرباء  راأ�سهم  وعلى  العاملّية، 
الب�رشية  الّتنمية  االأيديولوجيا طيلة عقود م�ساألة  اأهملت تلك 
بعني  تاأخذ  والتي  وامل�ستدامة،  ال�ّساملة  م�ستوياتها  يف 
العديد من املوؤ�رّشات واالأبعاد وامل�ستويات املهملة  االعتبار 

قي الغالب �سمن مقاربات الّنمّو املتعّددة.
لذلك مل يكن من املفاجئ البّتة انطالق موجات ما ا�سطلح 
التي  تون�ش،  من  العربي"  الّربيع  بـ"ثورات  ت�سميته  على 

* دكتور في علم 
االجتماع جامعة 
صفاقس- تونس
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العقود  خالل  حتّققه  كانت  ملا  االقت�سادية"،  "املعجزة  بلد  تعّد  كانت 
�سلب  يف  حّتى  توجد  مل  اقت�سادي،  نّو  م�ستويات  من  االأخرية  الّثالثة 
على  البع�ش  يراه  ما  لكّن  الّنامية.   الّدول  اأغلب  يف  اأو  املتقّدمة،  البلدان 
اأّنه من املفارقات الكربى لهذا الع�رش، اأن يكون بلد "املعجزة" هو نف�سه 
كان  عّما  ك�سف  احلقيقة  يف  هو  الكربى،  العربّية  االنتفا�سات  منطلق 
عديدة  اأ�سكال  بالفعل  انك�سفت  فقد  املعجزة".  "وهم  �ستار  وراء  خمفيًّا 
املعتمد وامل�سادق عليه من  التنمية  والالم�ساواة يف منوال  التفاوت  من 
ة من خالل اعتماد برامج الّتعديل  خالل توجيهات البنوك الّدولية، وخا�سّ
والّتهمي�ش  والبطالة  الفقر  ن�سب  يف  الكبري  االإرتفاع  ذلك  من  الهيكلي، 
واال�ستبعاد االجتماعي التي م�ّست فئات وا�سعة من ال�ّسّكان، وعلى راأ�سها 
ال�ّسباب، ف�ساًل عن تهمي�ش/ا�ستبعاد مناطق كاملة يف دواخل البالد  فئة 
على  كبري  تركيز  مقابل  جنوبه(،  اإىل  �سماله  من  الّتون�سي  الغرب  )مناطق 
قبل  من  ة  خا�سّ بعناية  اأ�ساًل  يحظى  كان  )الذي  ال�ّساحلي  يط  ال�رشَّ اإناء 
للرّثوات  املنّظم  الّنهب  عملّية  ا  خ�سو�سً لت�سهيله  اال�ستعمارّية  احلكومات 
ال�رّشيط(،  هذا  طول  على  املمتّدة  املوانئ  �سبكة  عرب  باأنواعها  الوطنّية 
بحيث مل ت�سهد ال�سيا�سة االقت�سادية تغيرًيا كبرًيا على ما كانت عليه زمن 

اال�ستعمار الفرن�سي املبا�رش للبالد والذي ا�ستمّر اإىل �سنة 195٦.
الّتنمية  خمّططات  خالل  من  للّدولة،  الّر�سمّية  ال�سيا�سات  كانت  واإذا 
والتفاوت  الالّم�ساواة  اأ�سكال  من  العديد  ذكر  عن  تتوانى  ال  اخلم�سّية، 
واخلطط  الّت�سّورات  وا�سعة  البالد،  جهات  وبني  االإجتماعّية  الفئات  بني 
ملقاومتها، فاإّن ما حتّقق مل يكن يف م�ستوى املاأمول، لذلك �سهدت البالد 
على  االحتجاج  من  ومتنّوعة  عديدة  اأ�سكااًل  املنا�سبات  من  العديد  يف 
الرّثوة على خمتلف  توزيع  العدالة يف  االأو�ساع، ومطالبة مبزيد من  تلك 
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الفئات ال�سعبية، وتوزيع ثمار الّنمو على خمتلف مناطق البالد، يف م�سعى 
ا  لتقلي�ش الّتفاوت بينها. واإذا كان جزء من هذه االحتجاجات يبدو عفويًّ
االحتاد  العّمالّية،  الّنقابّية  املنّظمة  وكانت  ذلك،  غري  كانت  احلقيقة  فاإّن 
يف  تبدو  والقاعدّية  الو�سطى  هياكلها  ٍة  وبخا�سّ لل�ّسغل،  التون�سي  العام 
ا وتاأطرًيا، مثلما وقع منذ انطالق اأحداث  الغالب وراء تلك االأحداث، حتري�سً
انتفا�سة 1٧ كانون االأّول 2٠1٠ يف مدينة �سيدي بوزيد، وما تبعها من 
اأحداث يف بقّية املدن اإىل غاية 14 كانون الثاين 2٠11 وما بعدها. ويعّد 
االحتاد العام التون�سي لل�سغل من املنّظمات النقابية الكربى، ال يف تون�ش 
من  االحتاد  هذا  كان  وقد  العربي،  والوطن  اأفريقيا  وكذلك يف  بل  فح�سب 
بني املنظمات الوطنية التي جعلت من �سمن اإ�سرتاتيجياتها معار�سة كل 
اأ�سكال الفقر والتفاوت والّتهمي�ش ومقاومتها، فانعك�ش ذلك يف العديد من 
املنا�سبات من خالل الّتحّركات التي يقودها االحّتاد اأو اللّوائح والبيانات 
بها  القيام  على  درج  التي  الّدرا�سات  اأو  ونقاباته  هياكله  ت�سدرها  التي 

ني. اأق�سامه وبوا�سطة خربائه املخت�سّ �سمن 
العّمالّية  الّنقابات  اأّن  الّزاوية،  هذه  من  انطالًقا  نوؤّكد،  واأن  بّد  ال  لكّننا 
القرن  املتوّلد عنه خالل  االإنتاج  الّراأ�سمايل ونط  الّنظام  تعّد وليدة  التي 
ولتنظيم  العّمال  م�سالح  عن  الّدفاع  بغاية  تاأ�ّس�ست  قد  ع�رش،  الّتا�سع 
والعمل  الّنقابات  اعتربت  لذلك  مكا�سبهم،  و�سيانة  وحتّركاتهم  مطالبهم 
وتعّديه  املال  راأ�ش  غلواء  من  تعديلّية  كقّوة  االأدبّيات  اأغلب  يف  الّنقابي 
على  املكا�سب  من  املزيد  الّدائمة يف حتقيق  ورغبته  العاملة  الّطبقة  على 
ح�ساب تلك الّطبقة، واأحياًنا اأخرى كاإطار تنظيمّي اأّويل للمزيد من بلورة 
الّتاريخي  الّتحّول  العاملة وتطويره باجّتاه حتقيق  للّطبقة  الّطبقي  الوعي 

نحو اال�سرتاكّية فال�ّسيوعّية عرب الّثورة على الّراأ�سمالّية ونظامها.
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وقد �سهد تاريخ الّنقابات جتارب عديدة، متنّوعة وخمتلفة، يف ال�ّسمال 
واملتخلّف  امل�ستعمر  �سبه  اأو  امل�ستعمر  اجلنوب  املتقّدم كما يف  ناعي  ال�سّ
ا. وتعّد الّتجربة الّنقابّية يف تون�ش جتربة متمّيزة ال يف املنطقة  اقت�ساديًّ
مراحلها  يف  �سواء  بعاّمة،  اجلنوب  دول  يف  وكذلك  بل  فح�سب  العربّية 
ما  خالل  من  بعد  ما  يف  اأو  الفرن�سي  االإ�ستعمار  زمن  االأوىل  الّتاأ�سي�سّية 
الّتون�سي  العاّم  االحّتاد  ة  وبخا�سّ الّتون�سّية،  الّنقابّية  احلركة  خا�سته 
وال�ّسيا�سي  االجتماعي  الّتاريخ  من  م�سار طويل  "ا.ع.ت.�ش"، عرب  لل�ّسغل 
يف تون�ش و�سوال اإىل انتفا�سة 1٧ كانون االأّول 2٠1٠-14 كانون الثاين 
2٠11 وكّل ما انبثق عنها من جتارب ي�سّنفها الباحثون واملحلّلون �سمن 
ف�سوله  تزال  ال  الذي  الّدميقراطي"،  بـ"االنتقال  ت�سميته  على  اّتفقوا  ما 

متوا�سلة اإىل اليوم.
اأّننا نوا�سل متابعة اأهّم املحّطات ال�سيا�سّية بعد 14 كانون الثاين  كما 
2٠11 )العقد االجتماعي، ت�سكيل حكومة الكفاءات، االنتخابات الّرئا�سّية 
اإ�سالح  وحول  الرّتبوّية  املنظومة  حول  املجتمعي  احلوار  واالجتماعّية، 
"ا.ع.ت.�ش"  فيها  كان  والتي  العلمي(،  والبحث  العايل  الّتعليم  منظومة 
هذه  بني  والعالقات  االرتباطات  جملة  حتليل  موؤّكدين  فاعاًل،  طرًفا 

املنّظمة الّنقابّية وواقع احلال بتون�ش وم�ستقبله.   
ال�رّشقّية  اأوروّبا  يف  ح�سل  ما  بني  مبقارنة  القيام  كذلك  كثرًيا  يهّمنا 
زمن االنتفا�سات الكربى على االأنظمة املنت�سبة اإىل املنظومة اال�سرتاكّية، 
 Solidarność "ت�سامن  نقابة  خالل  من  البولونّية  الّتجربة  ا  وخ�سو�سً
ال�ّسبه مع ما ح�سل ويح�سل يف تون�ش  اأوجه  البع�ش من  التي يرى فيها 
اليوم.  لكّننا ننّبه اإىل اأّن املقارنة مع الّتجربة البولونّية �سوف تكون بحذر 
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�سديد نظًرا خل�سو�سّية ما وقع خالل ما ا�سطلح على ت�سميته بـ"الّثورات 
اإختالفات  ووجود  ال�رّشقّية،  اأوروّبا  يف  الع�رشين  القرن  اأواخر  امللّونة" 

ذات بال بني ال�سياقني العربي واالأوروبي.
اإىل  وكذلك  الّتاريخي  املنهج  اإىل  م�ستندة  مقاربتنا  اإًذا  تكون  �سوف 
االإجتماعي  الّثورة  لعلم  الّنظرّية  االأ�س�ش  من  م�ستلهمني  املقارن  املنهج 
واقع  حتليل  على  ي�ساعدنا  ما  ومفاهيمهما،  الّنقابات  اجتماع  وعلم 
ال�ّسوؤال  عن  االإجابة  عرب  ذلك  كّل  م�ساراتها،  وتفّهم  الّتون�سّية  الّتجربة 
يف  لل�ّسغل  الّتون�سي  العاّم  االحّتاد  م�ساهمة  تبدو  كيف  الّتايل:  االإ�سكايل 

احلراك الّثوروي يف تون�ش ويف حتقيق اأهداف الّثورة بها؟  

النقابات وق�سايا الفقر وال�ستبعاد الجتماعي:  -١

والّتفاوت،  بالفقر  العّمالّية  النقابات  اإهتمام  اإِنكار  بداية  ميكننا  ال 
فانبعاث هذه النقابات اأ�ساًل، جاء كرّد ال فقط على ظروف العمل البائ�سة 
وعلى اال�ستغالل الفاح�ش الذي تتعّر�ش له الّطبقة العاملة بل وعلى ظروف 
املال.  راأ�ش  باأ�سحاب  مقارنة  العّمال  يعي�سها  كان  التي  الع�سرية  احلياة 
ون�سو�ش  اأدبّيات  من  خلفه  وما  العاملي  النقابي  الرتاث  يف  واملتمّعن 
القرن  اأوا�سط  ومنذ  اأّننا  عن  ف�ساًل  هذا  اأخرى،  �سواهد  اأّي  عن  ي�ستغني 
االحتجاجّية،  االجتماعّية  احلركات  ح�سور  تعاظم  ن�سهد  بداأنا  الع�رشين 
احلياة  تهّم  مطالب  ترفع  كثرية  وهيئات  وجمعّيات  منّظمات  يف  متمّثلة 
الّن�ساء  كحقوق  اخل�سو�ش،  وجه  على  الغربّية  املجتمعات  يف  الع�رشّية 
التمييز  ومناه�سة  �سليمة  بيئة  يف  العي�ش  يف  واحلّق  العرقّية  واالأقلّيات 
احلركات  لهذه  القوّي  احل�سور  كان  لقد  الّنووي  واالنت�سار  العن�رشي 
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االإجتماعّية يف املجتمعات الغربّية اإيذاًنا بح�سول حتّوالت يف "جمتمعات 
العمل" احلديثة.  

اأ�سكال الّن�سال  ويف هذا املقال فاإّننا لن نتمّكن من ا�ستعرا�ش جميع 
النقابي، يف العامل اأو يف اأي قطر من االأقطار، يف �سبيل حت�سني ظروف 
حياة العّمال اأو كذلك دفاع تلك النقابات عن حميط حياتّي اأف�سل الأفراد 
باملقابل  لكّننا  والبائ�سة.  الفقرية  طبقاته  ة  وبخا�سّ كاّفة  املجتمع 
التي  املفاهيم  تعريف  يف  علمّية  اإفادة  ي�سّكل  اأن  ميكن  ما  �سن�ستعر�ش 
اأردنا  كمفهومني  والتفاوت  الفقر  تعريف  هنا  ونق�سد  عليها،  نعمل 
مدى  متابعة  ثّم  اأّول،  جانب  من  بالنقابات  عالقة  يف  عليهما  العمل 
الّذاتّية  العوامل  عن  ف�ساًل  املو�سوعّية  العوامل  هذه  خمتلف  م�ساهمة 
اأ�سكال  يف  النقابات  لهذه  والفعلي  العملي  االنخراط  يف  �ساهمت  التي 

احلديثة. والّثورات  االنتفا�سات  ا  وخ�سو�سً االحتجاجّية  احلراك 
الهيئات  ت�سدره  الذي  الّر�سمي  الّتعريف  اإىل  بداية  نتوّجه  لهذا 
العاملية  الكونفدرالّية  هنا  ونق�سد  عاملًيا،  ب�رشعيتها  املعرتف  النقابّية 

.(((  CSI للنقابات 
ففي ال�سنة نف�سها من انبعاثها، بعد اأقل من ن�سف �سهر من عقد موؤمترها 
املنّظمة  هذه  رئي�سة  توّجهت   ،2٠٠٦ الثاين  ت�رشين   1٧ يوم  الّتاأ�سي�سي، 
"G20" واملنعقد  اقت�سادًيا  االأقوى  الع�رشين  الدول  اإىل اجتماع  بر�سالة 
يف مالبورن باأ�سرتاليا، مبنا�سبة منتدى جمعهم حتت عنوان "لنق�ش على 
اال�ستغالل  من  اخلايل  الالّئق  العمل  باخل�سو�ش:"اإّن  فيها  قالت  الفقر"، 
تعّد الكنفديراليّة العالميّة للنّقابات CSI التي وقع بعثها في ) تشرين الثاني 2006 أكبر تجّمع نقابي عالمي فهي تمثّل )6) مليون عامال منخرطين   -(
ضمن )30 منّظمة نقابية وطنية من 54) دولة عبر العالم. وقد نجحت ، بعد عقود من التشتت والتفرقة وبعد فشل بعض المحاوالت السابقة، كل 
من "الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة)CISL(" و"الكونفدرالية الدولية للشغل )CMT(" في عقد المؤتمر التأسيسي واالندماجي أيام )، 2 و 3 
تشرين الثاني 2006 بالعاصمة النمساوية "فيينا" بحضور 500) مندوب يمثلون 50) بلدا من أجل اإلعالن عن ميالد تنظيم نقابي عالمي موحد.
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هو وحده احلّل الّدائم للفقر، واإّن م�سوؤولية حكوماتنا تكمن يف الّتوّجه منذ 
احل�سول  من  املواطنني  لتمكني  للت�سغيل  جديدة  مبادرات  خلق  اإىل  االآن 

على �سغل منتج".
يف  العمالية  النقابية  املنظمات  اأكرب  رئي�سة  تلّخ�ش  اإًذا  الر�سالة  بهذه 

العامل تعريفها للفقر، فهي تراه نتاًجا لثالثة عوامل كربى هي:
- غياب العمل الالّئق

- وجود اال�ستغالل 
- غياب املبادرات العمومّية اخلا�سة خللق العمل املنتج للمواطنني

العديد  للنقابات مع  العاملية  الكونفدرالية  االإجرائية جند  الناحية  ومن 
من منظمات املجتمع املدين تنخرط بفعالية يف احلركة العاملية �سد الفقر 
يف  العامل  عرب  املدنية  املنظمات  من  العديد  مع  ت�سرتك  حيث   ،)AMCP(

اعتبار اأّن هناك م�سالح متعّددة تعيق احللول مل�ساكل الفقر وتدعم غياب 
التقديرات،  من  العديد  ح�سب  ت�ساعد  يف  الفقر  اأّن  معتربة  الالّئق،  العمل 
واأّنه اإذا وا�سلت الدول الكربى التم�سك ب�سيا�سة التق�سف فاإّن اجلميع اأمام 

حتمية االنتحار نتيجة ذلك. 
وتعترب الكونفدرالّية يف اأدبّياتها اأّن عدد املواطنني الذين يح�سلون على 
دخل اأقل من اأورو واحد يف اليوم قد ارتفع يف العامل لي�سل اإىل حدود 1،3 
مليار �سخ�ش. وتوؤكد املنظمة النقابية العاملية �رشورة االعرتاف باأن الفقر 
اأ�سكال  لكّل  مانع  وهو  العاّمة،  االإن�سانّية  احلقوق  على  خطرًيا  تعّدًيا  يعّد 

الّتطّور واأناطه. 
وح�سب  قلّة،  اأيدي  بني  ترتاكم  التي  الرّثوة  جند  ال�سائد،  الفقر  ومقابل 
الرثوات  يتحكمون يف ٨2،4٪ من  العامل  �سكان  فاإّن ٨،1٪ من  الّتقديرات 
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االنخفا�ش  يف   19٧٠ منذ  توا�سل  العامل  يف  االأجور  كتلة  واأّن  العاملية، 
املداخيل  �سمن  وذلك  املال،  راأ�ش  عليها  يح�سل  التي  باملداخيل  مقارنة 
العامة املنتجة يف جميع البلدان. وبالّتايل فاإّن االأزمة العاملية احلالية قد 
�سبقها حّط يف االأجور ويف ظروف العمل، وترافقت ب�سورة عامة مع توزيع 
الن�سبة  يف�رّش  هذا  كّل  ولالإنتاجية.  التكنولوجي  التطور  لثمار  عادل  غري 

عيفة من ال�سكان التي ال تزال توا�سل متلّك الرّثوات. املئوية ال�سّ
ة االأزمة املالّية  ويت�سارع هذا التوّجه مع اأزمة ال�سنوات االأخرية، وبخا�سّ
التي ال تزال نتائجها الوخيمة تقع على عاتقنا جميًعا، رغم اأّن املت�سببني 

فيها هم وحدهم الذين يوا�سلون ا�ستثمار نتائجها ل�ساحلهم.
يوا�سل  الوطني،  الّدخل  من  االأجور  ة  ح�سّ انخفا�ش  ومقابل  اأّنه،  كما 
اأ�سحاب راأ�ش املال الّتمّتع بتخفي�سات وباإعفاءات �رشيبية على مداخيلهم، 
ويعود ذلك باالأ�سا�ش اإىل حرب خا�سها راأ�ش املال العاملي من اأجل املزيد 
من حترير تنّقله على امل�ستوى العاملي واإىل امل�ساربات املعوملة على راأ�ش 
املال، وكذلك اإىل خلق مناطق "جّنات التهّرب ال�رشيبي". ومن هنا تطالب 
الكونفدرالية العاملية للنقابات واملنّظمات املتحالفة معها بفر�ش �رشيبة 
عادلة وبدميقراطية اجلباية اإ�سافة اإىل العمل الالئق مع االأجر املالئم، وهي 
فيقت�سي  الالئق  العمل  اأّما  الفقر.  ملقاومة  االأ�سا�سية  املقدمات  من  تعترب 
واجتماعًيا  اقت�سادًيا  وحميًطا  اجتماعية  وحماية  عاداًل  اأجًرا  اأ�سا�ًسا 

م�ستدمًيا)2).
ويلّخ�ش كتاب توجيهي للّتكوين النقابي اأ�سكال الفقر يف االأنواع االآتية)3):

 Santiago González Vallejo, économiste affilié à l’USO et à SOTERMUN:  -2
http://www.ituc-csi.org        

  Le Fonds Social Européen 2007-2013:"Manuel à l’attention des syndicats : Les syndicats et la lutte contre,  -3
  la pauvreté et l’exclusion sociale
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• الفقر املايل املتمّيز بعدم كفاية الدخل
اال�ستهالك  مواد  اأو  العادية  الو�سائل  بغياب  املتميز  املعي�سي  • الفقر 

االأ�سا�سّية
نف�سها  العائالت  متّثالت  مع  يتوافق  اأن  ميكن  ما  اأو  الّذاتي  • الفقر 

للرفاهية التي تعي�ش عليها 
احلا�سلني  االأ�سخا�ش   عدد  احت�ساب  على  يرتكز  الذي  االإداري  • الفقر 

على م�ساعدات اجتماعية
ال�سياقات،  هذه  جملة  يف  امل�سّمن  الّتعريف  نحّدد  اأن  ميكننا  اإًذا،  هكذا 
وح�سب الكونفدرالية العاملّية للنقابات، باأّن الفقر هو الو�سع الذي يجد فيه 
املواطن نف�سه حمروًما من دخل عادل لقاء عمل الئق يقوم به، واأّنه حالة 
املجتمعات  م�ستوى  على  الرثوات  توزيع  نظام  يف  االختالل  حاالت  من 
املحلية ويف العامل، ونتيجة لتفّرد قلّة قليلة باملداخيل املنتجة ومتّتعها 
بها وباالإعفاءات ال�رّشيبّية، مع حرمانها املتوا�سل لالآخرين- الفقراء- 
واإثقال كاهلهم بال�رّشائب.  القوانني متنحهم هذا احلق،  اأّن كّل  ذلك، رغم 
العي�ش وما  اأنواع خمتلفة، فيها ما كان مرتبًطا بالدخل وباأناط  والفقر 

يرتبط حّتى بالتمّثالت الذاتية للذين يعي�سونه وغريها.
ارتفع  كلّما  اإذ  بالتفاوت،  الفقر  يرتبط  له،  النقابي  املفهوم  وح�سب  اإًذا 
فارق التفاوت بني النا�ش وبني الطبقات كلّما ازدادت ن�سب الفقر. وبالتايل 
فاإن املنظمة النقابية العمالية ترى اأّن معاجلة الفقر والتفاوت بني الب�رش 
املدافعني عن احلق  اأمًرا �رشورًيا ومهّمة ملّحة ملقاة على عاتق  اأ�سحت 
وعن �سيادة القانون الدويل، ومن املهّمات االأوىل العاجلة اإّنا هو العمل 
العدالة يف  املواطنني، وتطبيق  لكّل  وباأجر عادل  الالئق  العمل  على خلق 
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بامتيازات  االنتفاع  اأ�سكال  كّل  اأو  ال�رّشيبي  التهّرب  ومقاومة  اجلباية 
�رشيبية على ح�ساب االآخرين.

الحتاد العام التون�سي لل�سغل وق�سايا الفقر  وال�ستبعاد   -٢
الجتماعي يف تون�س:

الفقر  �سّد  الّن�سال  يف  الّتون�سّية  العّمالّية  النقابية  احلركة  تنخرط  اأن 
و�سّد كّل اأ�سكال الّتفاوت ال يعّد اأمًرا مفاجًئا. وبالّن�سبة لهذه الفقرة �سوف 
اأ�سكال  فيه  ن�ستعر�ش  اأن  نحاول  اأّول  ق�سم  ق�سمني،  اإىل  حتليلنا  نق�ّسم 
الكربى يف 1٧ كانون  الق�سايا قبل االنتفا�سة  الّنقابي مع هذه  الّتعامل 
ال�ّسلطة  راأ�ش  ثّم ق�سم ثان يتعامل مع و�سع ما بعد هروب  االأّول 2٠1٠، 
"زين العابدين بن علي". طبًعا، نحن نعترب اأن هذا الّتق�سيم يفر�سه اجلانب 
التون�سي  العام  االحّتاد  تعامل  اأ�ساليب  اأّن  كذلك  نعتقد  ولكّننا  املنهجي، 
لل�ّسغل مع ق�سايا الفقر والتهمي�ش والتفاوت االجتماعي واجلهوي اختلفت 

يف مرحلة ما بعد االنتفا�سة الكربى عّما كانت عليه قبلها.
اأوًل- ا�شرتاتيجيًا ما قبل النتفا�شة:

اإّن ما �سبق انتفا�سة كانون االأّول 2٠1٠ يف تون�ش وثورة ال�سعب �سّد 
والّتفاوت  والدكتاتورّية  ال�سيا�سي  الّت�سلّط  من  كامل  �سياق  هو  النظام، 
االجتماعّيني،  والقهر  والّظلم  واجلهوي  واالقت�سادي  االجتماعي 
والالم�ساواة يف احلظوظ بني املواطنني، ومن تكري�ش الّزبائنية وماأ�س�سة 
منه  ت�سلم  �سياق مل  نف�ش معار�ش حتّرري وطني،  كّل  الّر�سوة وحما�رشة 
خياراته  يف  نف�سه  الّنظام  مع  لها  تناق�ش  ال  الفئات  اأو  العنا�رش  حّتى 
اجلوهرّية، ولي�سدق معه قول ابن خلدون "الّظلم موؤذن بخراب العمران"، 
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ونرجو  العربّية  االأقطار  من  العديد  يف  املجّردة  بالعني  نلحظه  نحن  وها 
اأالّ يلحق تون�ش ما حلق البع�ش من تلك االأقطار من خراب يف امل�ستويات 

كلّها.  
املنّظمات  اأعرق  من  يعّد  الذي  لل�سغل،  التون�سي  العام  االحّتاد  لكّن 
الثاين  تاأ�سي�سه يف 2٠ كانون  العربي، ومنذ  اأفريقيا والوطن  النقابية يف 
الفرن�سي،  اال�ستعمار  �سّد  الّتحريري  الوطني  الّن�سال  خ�سّم  يف   ،194٦
قاعدة  على  اأ�سال  تاأ�سي�سه  كان  وقد  الّتفاوت،  م�ساألة  طرح  عن  يتوان  مل 
الذي  فال�ّسهيد فرحات ح�ّساد  العمال.  والّتمييز بني  التفاوت  الن�سال �سد 
كان العن�رش الّرئي�ش يف تاأ�سي�سه، انطلق من الفكرة نف�سها العائدة ملحّمد 
الّتون�سّية"،  العملة  عموم  "جامعة   1924 �سنة  اأ�ّس�ش  الذي  احلامي  علي 
الفرن�سّية،  العمالية  النقابية  املنّظمات  عن  االنف�سال  اإىل  الّدعوة  وهي 

تون�سّية.   نقابات  وتاأ�سي�ش 
االحتجاج  قاعدة  الّتون�سيني على  العّمال  ا�ستمالة  ولقد جنح ح�ّساد يف 
منها  وبخا�سة  الفرن�سية  النقابات  �سلب  يعانيه  كان  الذي  التمييز  على 
التون�سيني  العمال  هوؤالء  جعل  الذي  الّتمييز  ذلك   ،CGT تي  جي  ال�سي 

متقّدمني يف الن�ساالت ومتاأّخرين يف رواتبهم وامتيازاتهم. 
التي  ال�سحفّية  املقاالت  من  العديد  يف  وكذلك  العديدة  خطاباته  ويف 
ة)4)، كان ح�ساد يوؤّكد ثالثة م�ستويات: كان يكتبها يف جريدة الّزهرة خا�سّ

انظر خاّصة:  -4
- المكني، عبد الواحد: "فرحات حّشاد، المؤسس الّشاهد...القائد الّشهيد"، دار صامد للنّشر والتّوزيع، صفاقس-تونس، ديسمبر 2)20

- الواعر، األسعد )جمع وتحقيق وتعليق وترجمة(: فرحات حّشاد، المقاالت ))3))-)4))(، مطبعة الثقافة للنشر والتوزيع، المنستير، تونس، 
فيفري 4)20

- الفهري، عبد الحميد: "قرقنة من سرسينا إلى حّشاد"، مركز سرسينا للبحوث في الجزر المتوّسطيّة، سلسلة ضفاف متوّسطيّة، الكتاب الثالث، 
قرقنة-تونس، سبتمبر 2003
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العمال  الذي يعانيه  والفقر  العي�ش  القهر االجتماعي و�سنك  - م�ستوى 
التون�سيون وطبقات ال�سعب التون�سي كافًة وال يجدون من يدافع عنهم.

التون�سيني ومطالبهم، وعدم  العمال  الّتعامل مع  الّتمييز يف  - م�ستوى 
حت�سني  على  فقط  عملها  مقابل  الأو�ساعهم  الفرن�سّية  النقابات  اهتمام 

اأو�ساع العمال االأوروبيني وجالياتهم.
�رشورة  اإىل  الدعوة  خالله  ومن  وال�سيا�سي  الوطني  القهر  م�ستوى   -
تكوين نقابات تون�سّية تهتّم بالق�سايا االجتماعية للعمال ولعاّمة ال�سعب 

وبالق�سايا الوطنية ومنها ق�سّية ال�سيادة واال�ستقالل عن فرن�سا. 
العاملة  الّطبقة  من  االأعظم  اجلزء  ح�سد  من  ورفاقه  ح�ّساد  متّكن  لقد 
التون�سّية، وتكوين نقابة كبرية زاحمت فعليا النقابات الفرن�سّية وغريها، 
االجتماعية  الق�سايا  عن  الدفاع  يف  الفعلي  االنخراط  يف  معها  وبداأ 
النقابي  الن�سال  يف  مهّمني  بعدين  بني  فربط  وال�سيا�سّية،  واالقت�سادية 
ففي  الوطني)5).  والبعد  االجتماعي  البعد  هما  واأ�سباهها،  للم�ستعمرات 
"الربنامج املنبثق عن املوؤمتر الثالث لالحتاد املنعقد اأيام 15-1٦ و1٧ 

ني�سان 1949 مّتت الّدعوة اإىل ما يلي:
- تاأميم املوؤ�ّس�سات الكربى ذات امل�سلحة العاّمة

- املقاومة الفعلّية والّناجعة للبطالة
- االإعرتاف بحق ال�سغل للجميع

كتبت في هذا الموضوع العديد من األدبيات الهاّمة، وال يزال الموضوع يثير اهتمام الباحثين والنقابيين والسياسيين، ومن بين الكتابات الهامة في   -5
هذا السياق يمكن ذكر:

- بن حميدة، عبد السالم/كريّم، مصطفى/ عمامي، "منجي: جدلّية العالقة بين الّنضالين الوطني واالجتماعي في تاريخ االّتحاد العام الّتونسي 
للّشغل، سلسلة رؤى عّمالّية"، منشورات قسم الّدراسات والتّوثيق، اإلتحاد العام التنسي للشغل، تونس 2004

- التّميمي، عبد الجليل )إشراف وتقديم(: فرحات حّشاد، "الحركة العّمالّية والّنضال الوطني )أعمال المؤتمر العالمي("، منشورات مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان-تونس، جانفي/كانون الثاني 2002 
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الّتعليم  اإقرار  عرب  لل�سعب  والفكري  االجتماعي  امل�ستوى  من  الرفع   -
االإلزامي")6)

اإًذا ميكن اأن ن�سّمي هذه الفرتة من تاريخ االحتاد يف مرحلته الّتاأ�سي�سّية 
وكان  باالجتماعي،  الوطني  فيها  تداخل  التي  املرحلة  كانت  باأّنها 
االجتماعي على قدر كبري من الّتطّور احلذر، فللّن�سال الوطني ا�ستحقاقاته 
واإرغاماتها،  اال�ستحقاقات  لهذه  واعني  النقابيون  كان  وقد  و�رشوطه، 
ومنها ال�ّسعي اإىل تعبئة طبقات ال�سعب وفئاته كاّفة، الأّن الّرئي�سي يف تلك 
املرحلة ح�سب قراءة النقابيني وخطاباتهم ون�سو�سهم كان البعد الوطني. 
تكون  وقد  ا�ستثنائّية  تبدو  حالة  اإىل  االنتباه  من  بّد  ال  ال�ّسياق  هذا  ويف 
فريدة من نوعها يف تاريخ احلركة النقابية، ال يف امل�ستعمرات واأ�سباهها 
العمالية  النقابات  م�ساعدة  وهو  العامل،  اأرجاء  كامل  يف  وكذلك  بل  فقط 
العمل  الأ�سحاب  نقابات  تاأ�سي�ش  على  واإ�رشافهم  التاريخية  وقياداتها 
وللفالحني. اإّن جتربة االحتاد العام التون�سي لل�سغل يف هذا اخل�سو�ش تعّد 
لالأعراف  نقابية  جامعات  بعث  على  �ساعدت  فقد  نوعها،  من  فريدة  فعاًل 
و�سغار  ال�سنايعية  "جامعة  تاأ�سي�ش  خالل  من  وذلك  العمل  اأ�سحاب 
التجار بالقطر التون�سي" يف 1٦ و1٧ كانون الثاين 194٧ )))، وبطبيعة 
اأجندة  التي كانت مو�سوعة على  االأولويات  االأمر يعك�ش  فاإّن هذا  احلال، 
الّتحّررية  باأبعادها  الوطنّية  امل�ساألة  باالأ�سا�ش  اأال وهي  النقابية،  احلركة 
الوطني  الّنهو�ش  تهّم  التي  واالجتماعّية  واالقت�سادية  اال�ستعمار  من 

واالإرتقاء مب�ستوى عي�ش التون�سيني مهما اختلفت انتماءاتهم الطبقية.
بن حميدة، عبد السالم/كريّم، مصطفى/ عمامي، "منجي: جدلّية العالقة بين الّنضالين الوطني واالجتماعي في تاريخ االّتحاد العام الّتونسي   -6

للّشغل"، المرجع السابق، ص. )3
)-   لمزيد التّفاصل انظر: التيمومي، الهادي: نقابات األعراف التونسيين )1932-1955(، دار محّمد علي الحاّمي، صفاقس-تونس 3)))، ص. 

(((
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�ساهم االحتاد  التي  الهاّمة  لالأحداث  التاريخي  اال�ستعرا�ش  وبعيًدا من 
التون�سّية،  والعّمالية  النقابية  احلركة  ورائه  ومن  لل�سغل،  التون�سي  العام 
اأّن  نوؤّكد  اأن  نوّد   ،2٠1٠ االأّول  كانون   1٧ انتفا�سة  وحّتى  انبعاثه  منذ 
هذه املنّظمة النقابّية التي وجدت نف�سها امل�سوؤولة االأكرث متثياًل للعاملني 
وجود  رغم  اليوم  اإىل  ال�سورة  بهذه  ت�ستاأثر  تقريًبا  وبقيت  بتون�ش، 
اأوا�سط  يف  انبعاثها  عاي�ست  التي  تلك  منها  �سواء  معها،  اأخرى  جتارب 
الّتفاوت  م�ساألة  تطرح  كانت  بعد،  ما  يف  انبعثت  التي  اأو  املا�سي  القرن 
والق�ساء  التون�سي  ال�سعب  عي�ش  بظروف  االرتقاء  و�رشورة  االجتماعي 
على مظاهر التخلّف االقت�سادي واالجتماعي واجلهل، يف الفرتات الكربى 

من م�سريته تلك، والتي ميكن اأن جنملها يف الفرتات االآتية:

فرتة بناء"الدولة الوطنيّة": اأ- 
ماندي�ش  الفرن�سّية  الّدولة  رئي�ش  قبل  من  االإعالن  من  متتّد  فرتة  وهي 
فران�ش على "اأحقّية ال�سعب التون�سي يف نيل ا�ستقالله الداخلي")))، مروًرا 
بربوتوكول اال�ستقالل يف 2٠ اآذار 195٦ وحّتى اأوا�سط �سبعينيات القرن 
الع�رشين. فقد كان االحتاد يف هذه الفرتة �رشيًكا مبا�رًشا يف ت�سّور البناء 
الوطني بعد خروج امل�ستعمر الفرن�سي من تون�ش، وذلك من خالل برناجمه 
االقت�سادي واالجتماعي االأول ل�سنة 195٦، والذي تبّنته حكومة الّرئي�ش 
اأّن احلزب  اأهّمها  اأ�سباب عّدة لعّل  اإىل  الّتبّني  احلبيب بورقيبة، ويعود هذا 
مكتبه  يف   1955 ل�سنة  �سفاق�ش  موؤمتر  منذ  ي�سّم  اجلديد  الّد�ستوري 
التليلي  اأحمد  وهما  العمالية  النقابية  القيادات  من  قياديني  ال�سيا�سي 
لل�سغل  التون�سي  العام  االحتاد  م�ساعدة  عن  ف�ساًل  فرحات،  اللـه  وعبد 

خطابه في تونس في )3 جويلية 54))  -(
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للحزب  العام  االأمني  مع  �رشاعه  يف  ذلك،  يف  وجناحه  البورقيبي،  لل�ّسق 
الد�ستوري  احلزب  اأّن  كما  وجماعته.  يو�سف  بن  �سالح  اجلديد  الد�ستوري 
وجدت  ال�سيا�سي،  ال�رشاع  بهذا  اأكرث  من�سغلة  كوادره  كانت  الذي  اجلديد، 
الوحيد اجلاهز، وهو الربنامج االقت�سادي واالجتماعي  اأمامها الربنامج 

لالحتاد العام التون�سي لل�سغل.
الّدولة،  "االحتاد" برناجًما وكوادر يف  قّدم فيها  التي  الفرتة  اإّن هذه 
ن�سّنفها  اأن  ميكن  اأجهزتها،  يف  الكبار  امل�سوؤولون  ومنهم  الوزراء  منهم 
هر  ال�سّ مبنطق  �سوليو"،  "�سان  عليه  يطلق  ما  قادها  فرتة  بكونها 
بح�سب  التاريخي،  الفعل  ن�سق  كان  فقد   ،(((

 Logique de Fusion

املركزيني،  الفاعلني  بني  العالقة  هذه  مثل  يقت�سي  "التوراين"،  التعبري 
متاًما.  يعّطله  اأّنه  اأو  الّنظام  ا�ستغال  على  ي�ساعد  اأّنه  اإّما  القوى  فتوازن 
ولكّن  واملتفاوت،  الن�سبي  الّتوافق  من  قاعدة  على  الّنظام  اعتمد  لذلك 
اّلّدولة  بناء  معركة  واحدة،  كانت  املركزيني  للفاعلني  بالن�سبة  املعركة 

ال�سعب. باأو�ساع  النهو�ش  دعائم  وتركيز 
االأمر  فهذا  التجربة،  تقومي  يف  بالّتو�ّسع  لنا  ي�سمح  ال  هنا  املجال  اإّن 
بالّتحليل  له  تعّر�سنا  اأّننا  رغم  اآخر،  �سياًقا  ورمّبا  اأو�سع  جمااًل  يقت�سي 
مرحلة  كانت  واإن  املرحلة،  هذه  اأّن  الّتاأكيد  من  بّد  ال  ولكن  �سابًقا)0)). 
هذا  اأّن  اإالّ  احلاكم،  واحلزب  النقابية  املنظمة  بني  ت�ساهري"  "حتالف 
نتيجة  وتوّترات  �سدامات  �سهد  بل  يرام،  ما  على  دائًما  يكن  مل  الّتوا�سل 
إدماجيّا  فعال  هكذا  ويكون  شبيها،  أو  صنوا  باعتباره  للّشغل(  التّونسي  العام  االتّحاد  )وهنا  اآلخر  إلى  خالله  من  ينظر  الذي  المنطق  هذا   -(

"d’intégration" وإجماعيّا Unanimiste". انظر في هذا المجال كتاب:
 Blaise Ollivier: "L'acteur et le sujet, vers un nouvel acteur économique", postface de Renaud Sainsaulieu,-

Desclée de Brouwer, Paris 1995

القابسي، منصف: "مجال الّتشغيل في ضوء الّتحّوالت"، دراسة حالة مدينة صفاقس، شهادة دكتوراه نوقشت بكلّية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية   -(0
بتونس، جامعة تونس في 2006/6/6، غير منشورة.
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العديد من احل�سابات التي كان يغلب عليها الطابع ال�سيا�سي، اإىل اأن وقع 
دام االأكرب يف 2٦ كانون الثاين 19٧٨ )))). ويف احلقيقة فاإّن اأو�ساع  ال�سّ
التون�سيني قد حت�ّسنت بدرجة كبرية، ويظهر ذلك جلًيا من خالل ن�سب الفقر 

التي تناق�ست على مّر ال�سنوات، مثلما يظهره اجلدول الالآتي:
الوحدة : باملائة ٪

19٧519٨٠19٨5199٠19952٠٠٠2٠٠5ال�شنة
22.٠12.9٧.٧٦.٧٦.24.23.٨ن�شبة الفقر

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

اأن نالحظ بي�رش االنخفا�ش الهاّم  اإًذا مثلما يظهره اجلدول اأعاله ميكن 
فرتة  مّيز  ما  اإىل  ذلك  ويعود  و19٨5،   19٧5 بني  ة  وبخا�سّ الفقر  لن�سب 
على  مبني  االجتماعي  للتفاو�ش  مناخ  من  الع�رشين  القرن  �سبعينيات 
اخلا�ّش  القطاعني  يف  امل�سرتكة  واالتفاقات  امل�سرتكة"  "العقود  قاعدة 

والعام بني احلكومة التون�سية و"االحتاد". 
مرحلة الليربالية املعوملة والنفتاح القت�شادي: ب- 

بعد  ما  مرحلة  العامل  يف  بداأت  الع�رشين،  القرن  �سبعينيات  نهاية  مع 
واأزمة  "بعد-فوردّية"،  باملرحلة  عليه  ي�سطلح  ما  اأو  الّذهبّية،  الثالثني 
قواعد  ح�سب  �سائًدا  كان  الذي  واملنطق  الليربايل،  الّراأ�سمايل  االقت�ساد 
الّداخل  ويف  ال�ّسائدة.  االجتماعّية  وللعالقات  للعمل  الفوري  الّتنظيم 
ا  وخ�سو�سً ملمو�ًسا،  العاملية  االقت�سادية  االأزمة  انعكا�ش  كان  التون�سي، 
التي  النفطية،  الرثوة  ة  وبخا�سّ الباطنية  الرثوات  مداخيل  تقلّ�ش  بداية 
�ساعدت كثرًيا يف متويل م�ساريع التنمية االإقت�سادية والرفع من م�ستوى 

للتعّرف على هذه األحداث وأسبابها ونتائجها، انظر:  -((
- الكحالوي، محّمد: "معركة 26 جانفي 1978، األسباب-الوقائع- المخلفات والنتائج"، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، تونس، جانفي ))20 
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دخل املواطن التون�سي وحت�سني ظروف عي�سه. اأّما االحتاد العام التون�سي 
حركّيته  م�ستوى  يف  كربى  حتّوالت  يعي�ش  ا  اأي�سً هو  بداأ  الذي  لل�سغل 
قراره  اإ�ستقالل  �رشورة  اإىل  تدعو  داخله  من  املطالب  بداأت  اإذ  وتنظيمه، 
وهياكله امل�سرّية وقياداته عن احلزب احلاكم، وقد وجد هذا املطلب �سدى 
 2٦ اأحداث  الوطني  امل�ستوى  على  نتيجتها  كانت  داخلية،  �رشاعات  بعد 
اإثر  الثمانينيات  ا�ستثنائًيا يف فرتة  19٧٨، والحًقا و�سًعا  الثاين  كانون 

اأغلب قياداته و�سجنها. حماكمة 
ولكّن هذه الفرتة التي امتّدت من اأوا�سط ثمانينيات القرن الع�رشين واإىل 
الّن�سال  من  فرتة  كانت   ،2٠1٠ اأول  كانون   1٧ انتفا�سة  اندالع  حدود 
خا�سها  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االإقت�سادية  واملطالب  االإجتماعي 
نف�سه  هو  و�سهد  ال�سلطة،  مع  التعامل  يف  جتربته  اأن�سج  الذي  "االحتاد" 
يتعلّق  ما  ة  وبخا�سّ عمله،  وطرق  مواقفه  يف  كربى  هيكلّية  حتّوالت 

باملفاو�سات مع احلكومة. 
2٠1٠ ميكنه  انتفا�سة  قبل  تون�ش  االجتماعي يف  الو�سع  املتاأّمل يف  اإّن 
مل  رمّبا  الو�سع كان ميّهد النفجار كبري،  اأّن هذا  ب�سهولة كيف  اأن يالحظ 

ي�ستطع اأحد حتديد زمنه، لكّن املوؤ�رّشات كلّها كانت حتيل اإىل ذلك.  
فاإّن  الكمية)2))،  والدرا�سات  التناف�سية  للقدرة  التون�سي  املعهد  فبح�سب 
بني  االنت�سار  قليلة  النامية  البلدان  اأغلب  يف  عادة  تكون  التي  البطالة 
ا  اأي�سً الغالب  يف  يعك�ش  ما  �سهادات،  على  احلا�سل  اأو  املتعلّم  ال�سباب 
باعتبارهما  عليهما  حمفًزا  ويكون  والتكوين  للتعليم  االإيجابية  ال�سورة 

التابع لوزارة التنمية الجهوية  والتخطيط والحقا وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  -(2
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ال�ساب من مزيد من الفر�ش يف احل�سول على �سغل يالئم تكوينه  ميّكنان 
وتعليمه، فاإن العك�ش هو الذي ح�سل يف تون�ش، مبا يناق�ش هذه ال�سورة 
�سعف  يعادل  مبا  ال�سباب  �سفوف  يف  البطالة  انت�رشت  حيث  العاّمة، 
الّن�سبة العاّمة، كما بّينت الدرا�سة اأن �سوق الّت�سغيل يف تون�ش تتمّيز بالعدد 
لقد  الن�سائي.  للعن�رش  املتمّيز  باحل�سور  ا  وخ�سو�سً ال�سباب  من  املرتفع 
حدود  يف  م�ستقًرا   2٠1٠-2٠٠5 �سنوات  بني  للبطالة  العام  املعّدل  كان 
ال�سهادات  اأ�سحاب  من  ال�سباب  بني   ٪23 قرابة  اإىل  ارتفع  لكّنه   ،٪13

اجلامعية �سنة 2٠1٠.

تطّور ال�سكان الن�سيطني يف حالة بطالة )اأكرث من 15 �سنة( ح�سب امل�ستوى 
)اآالف( التعليمي 

امل�ستوى 

لتعليمي ا
ن�سبة النمو ال�سنوي2٠٠52٠٠٦2٠٠٧2٠٠٨2٠٠92٠1٠2٠11

1.23٪2٦.٨2٧.٧1٨.21٦.323.٧21.929.2اأّمي

-٠.45٪1٨1.٦1٦4.114٧.513٦.٠132.٠11٨.51٧5.9ابتدائي

9.23٪1٦1.٦155.11٧3.٦1٧9.٦194.5193.٦299.٨ثانوي

19.5٨٪٦2.3٨2.٦9٧.٠11٦.1139.415٧.321٧.٨عايل

٠.5٠.2 ٠.1٠.2٠.1٠.4٠.٧مل ي�رّشح

٧.23٪432.4429.٧43٦.444٨.449٠.3491.٨٧٠4.9املجموع

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

هكذا اإًذا تطّورت ن�سبة العاطلني عن العمل بني حاملي ال�سهادات اجلامعية 
اأي بزيادة 1٦.5 نقطة  اإىل 3٠.9٪ �سنة 2٠11،  من 14.4٪ �سنة 2٠٠5 
بـ  الثانوي  التعليم  م�ستوى  من  العاطلني  بني  تطّور  مقابل  �سنوات،   ٧ يف 
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2.٧ نقطة يف الفرتة نف�سها، وهذا يبعث ر�سائل �سلبية بخ�سو�ش التكوين 
من  العاطلني  ن�سب  باملقابل  وتناق�ست  العمل،  ب�سوق  وعالقته  اجلامعي 
الفرتة نف�سها  االبتدائي يف  التعليم  الذين كان م�ستواهم حم�سوًرا يف  بني 
بـ 1٦ نقطة، لتمر الن�سبة من 4٨.2٪ �سنة 2٠٠5 اإىل 2٨.4٪ �سنة 2٠11. 
املتاأّزمة  للو�سعيات  بالن�سبة  دائًما  االأمر  كان  ومثلما  احلال  وبطبيعة 
يكون  احلظوظ  يف  والتفاوت  اله�سا�سة  و�سع  فاإّن  واجتماعًيا،  اقت�سادًيا 
من  املراأة  جند  ولذلك  اأ�ساًل،  اله�ّسة  والفئات  القطاعات  على  اأثقل  وقعه 
بني الفئات االجتماعية التي م�ّستها البطالة اأكرث من الرجل، وهي ظاهرة 

تزداد قتامة مع فئة اأ�سحاب ال�سهادات اجلامعية.
تطّور ن�سب البطالة ح�سب النوع االإجتماعي

2٠٠52٠٠٦2٠٠٧2٠٠٨2٠٠92٠1٠2٠11النوع
12.111.511.311.211.31٠.915رجال
15.215.115.315.91٨.٨1٨.92٧.4ن�ساء

12.912.512.412.413.313.٠1٨.3املجموع
المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

ال�سهادات  اأ�سحاب  من   ٪٦٠ ميّثلن  الن�ساء  اأّن  العلم  مع   ،2٠11 �سنة 
اجلامعّية، ولكّنهن ال ميّثلن �سوى 2٦٪ من اليد العاملة الن�سيطة.

النوع  ح�سب  اجلامعية  ال�سهادات  اأ�سحاب  من  ال�سباب  بطالة  ن�سبة  تطّور 
االجتماعي

2٠٠52٠٠٦2٠٠٧2٠٠٨2٠٠92٠1٠2٠11اجلن�ش

1٠.311.312.913.914.٦15.٨23.٧رجال
21.٦2٦2٧.43٠34.932.943.٨ن�ساء

14.٦1٧1٨.٧2٠.٦23.423.333.٦املجموع
المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
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تفوق  ال  الذين  ال�سباب  من  العمل  عن  العاطلني  ن�سبة  متّثل   2٠11 �سنة 
مل  الذين  ال�سباب  وميّثل  العاطلني،  جملة  من   ٪٨٨ �سنة   35 اأعمارهم 

تتجاوز اأعمارهم 25 �سنة 3٧٪ من جملة العاطلني.
اأو  الطرد  اإىل  منها  اأكرث  االدماج  ع�رش  اإىل  اأ�سا�ًسا  ال�سباب  بطالة  وتعود 
تلك  ا  وخ�سو�سً االأ�سئلة،  من  العديد  يطرح  وهذا  الت�سغيل،  من  اال�ستبعاد 
وال�سهادات اجلامعية ف�ساًل عن  والتعليمية  التكوينية  املتعلقة باملنظومة 
ت�ساوي  وال  فيها  توازن  ال  التي  باالتفاقات  وارتباًطا  الت�سغيل  �سيا�سات 
باتفاقات  معها  ترتبط  التي  والبلدان  ناحية  من  تون�ش  بني  احلظوظ  يف 

�رشاكة، على غرار ما وقع مع االإحتاد االأوروبي.
ن�سب البطالة ح�سب الفئات العمرّية

           ال�سنة
 العمر

2٠٠52٠٠٦2٠٠٧2٠٠٨2٠٠92٠1٠2٠11

152٧.٧2٧.929.329.٦33.٦2٨.٧43.٦-19 �سنة

2٠24.٦23.924.125.٠2٧.42٦.43٧.5-29 �سنة

3٠9.19.٠٨.9٨.٧٨.٧9.914.5-39 �سنة
4٠4.44.33.53.14.13.53.٦-49 �سنة

5٠2.٦3.12.42.42.٨2.92.3 �سنة فاأكرث

12.912.512.412.413.313.٠1٨.3املجموع

 المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
البالد  �سهدته  ما  هو  البطالة  اأزمة  انعكا�سات  تعميق  يف  زاد  ما  اأّن  كما 
الّت�سغيل على خمتلف اجلهات، مثلما  من تفاوت يف م�ستوى توزيع فر�ش 
�سبقت  التي  اخلم�ش  ال�ّسنوات  حول  االآتيني  اجلدولني  يف  االأرقام  توؤّكده 

اإنتفا�سة 2٠1٠:
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تطّور طلبات ال�سغل ح�سب املناطق الكربى
               ال�سنة

املنطقة
2٠٠52٠٠٦2٠٠٧2٠٠٨2٠٠9

٦٦٦111٦٦٨211٦٦٦11٦٦٦21٨1٦٦1٦1٦تون�ش الكربى
٨3٧2٨٨19٦1٨12٦٦٨59٦٧٨3٠٨1ال�سمال ال�رشقي
5٦25٨٦4٨2٦٦٦3٧4٧٨٠13٧5٠25ال�سمال الغربي
4٦٧٧٨49٨45591٧45٨٠2٦594٦3الو�سط ال�رشقي
1٠411٨1٠٧33911٠9٦211٧٠53114353الو�سط الغربي

43٦٧943٨5943٨495495352٧3٠اجلنوب ال�رشقي
42٧3٨4٦3٦44٨٦٨٧534٧553٠5٦اجلنوب الغربي

122٨111111٨11٨12٨111٨1111121٨املجموع
المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

تطّور عرو�ش الت�سغيل ح�سب املناطق الكربى
             ال�سنة

املنطقة
2٠٠52٠٠٦2٠٠٧2٠٠٨2٠٠9

2٨٠392٨٨25291353٠11٠395٦9تون�ش الكربى
31٧153٠4٠931٧٦3324٠331٨٠٨ال�سمال ال�رشقي
11٧29113٨91114312٦9214٦٦٨ال�سمال الغربي
1٠43٠٨155٨5٧4٨95211٧٨3الو�سط ال�رشقي
453٦٠4٦3٨94٨5314٧٨1٦4٧591الو�سط الغربي

٦٨39٦٠٧5٦5٦5٨24٠٧315اجلنوب ال�رشقي
٦5٦1٦935٧3٨1٧253٧159اجلنوب الغربي

14٠٦٧313٨٦٧٧142٠4214٧4٦٦159٨93املجموع
المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

الثمانينيات  اأواخر  منذ  التون�سية  للدولة  الليربالية  االختيارات  تطبيق  اإّن 
اإىل اليوم كان يف �سالح اأ�سحاب روؤو�ش االأموال الذين ارتفعت مداخيلهم 
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من  ن�سيبهم  فاإن  لالأجراء  بالن�سبة  اأما  و1999.   19٨3 بني   ٪5 بحوايل 
الظروف  ظل  يف  املنتظر  ومن   ،٪4 بحوايل  تراجع  اخلام  الداخلي  الناجت 
للكثري  التقليدية  للنظرة  نتيجة  وكذلك  االنفتاح  عن  الناجتة  االقت�سادية 
من اأ�سحاب روؤو�ش االأموال للعمل وعالقات االإنتاج يف النظام الراأ�سمايل، 
فاّن ن�سيب االأجراء من املتوقع اأن يرتاجع �سنة 2٠٠5/2٠٠4 نظًرا لتلكوؤ 
رجال االأعمال من الزيادة املعقولة على م�ستوى االأجور، والتي تتنا�سب مع 
الزيادة يف الت�سخم واالأ�سعار الأن ذلك ي�ساهم يف تطّور احلركة االقت�سادية 
ا ن�سيب  اأي�سً تراجع  اال�ستثمار، وقد  الداخلي وبالتايل  اال�ستهالك  وي�سجع 

الدولة بن�سبة طفيفة نتيجة للحوافز املقدمة  الأ�سحاب روؤو�ش االأموال. 
على  اأ�سا�ًسا  قائمة  لل�سغل  التون�سي  العام  االحتاد  ا�سرتاتيجية  كانت  لقد 
والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  الإمالءات  ال�سلبية  االآثار  من  احلد  مبداأ 
العاملي، والآثار العوملة النيوليربالية على الطبقة العاملة يف تون�ش، وعلى 
التحّركات  من  بالعديد  قام  االإ�رشابات،  جانب  واإىل  فاإّنه  االأ�سا�ش  هذا 
لقد  اإ�رشاب.   4٠٠ من  اأكرث  مثاًل   2٠٠3 �سنة  �سهدت  حيث  واالإ�رشابات، 
كبرية،  العمال  على  االقت�سادية  التحّوالت  جلملة  ال�سلبية  االآثار  كانت 

ا من خالل ارتفاع ال�سغط اجلبائي عليهم. وبرزت خ�سو�سً
االآليات  من  العديد  عرب  وحتليلها  ت�رشيحها  مّت  قد  كلّها  االأو�ساع  هذه  اإّن 
باال�ستعانة  لل�سغل  التون�سي  العام  االحّتاد  اأق�سام  قامت  وقد  والو�سائل، 
بالعديد من اخلرباء واأجنزت درا�سات وندوات وحلقات تكوينّية يف العديد 
من امل�سائل التي تهّم الطبقة العاملة وتهتّم كذلك بظروف ال�سعب املادية 
اأهّم  ولعّل  االإجتماعي.  االإنفجار  جتّنب  اإىل  ترمي  التي  امل�سائل  وباأهّم 
الّدرا�سات التي قام بها "االإحتاد" يف هذه الفرتة ميكن اأن نذكر من بينها:
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االجتماعية،  احلماية  نظام  على  وانعكا�ساتها  االقت�سادية  الّتحوالت   ●
مّتوز 199٨

الت�سغيل يف اقت�ساد متحّول ت�رشين الثاين 199٨  ●
اتفاق ال�رشاكة بني تون�ش واالإحتاد االأوربي، التاأثريات االإقت�سادية-  ●

الّتاأثريات االإجتماعية، 2٠٠1/2٠٠٠
العوملة، اخللفيات واالإنعكا�سات على العاملني، كانون الثاين 2٠٠1  ●

اإ�سكالية التخ�سي�ش والتنمية، التجربة التون�سية نوذجا، 2٠٠1  ●
اإ�سكالّية الّتاأمني على البطالة، كانون الثاين 2٠٠3  ●

املنظومة الرتبوية يف تون�ش، قراءة يف الربنامج الّتوجيهي لالإ�سالح   ●
الرتبوي، 2٠٠3

الّتون�سي)الثغرات  القانون  يف  اقت�سادّية  الأ�سباب  العمال  ت�رشيح   ●
واملقرتحات(، ني�سان 2٠٠5

�سندوق الّتاأمني على ت�رشيح العمال الأ�سباب الاإرادّية، ماي 2٠٠5  ●
 Le secteur textile et habillement en Tunisie et le pari de  ●

la réinsertion professionnelle des travailleurs, juin 2005

 La fiscalité en Tunisie et la question de la cohésion  ●
sociale, novembre 2006

ت�رشين  واالآفاق،  الواقع  تون�ش،  يف  االجتماعي  مان  ال�سّ �سناديق   ●
الثاين 2٠٠٦

مقاربة نقدّية لالإجابة عن اإ�سكاليات التنمية بوالية الكاف، مقرتحات   ●
للتجاوز، ت�رشين الثاين 2٠٠٦

الدميقراطية والتنمية واحلوار االجتماعي، ت�رشين الثاين 2٠٠٦  ●
تطويرها،  واآفاق  اخلا�ش  القطاع  يف  اجلماعّية  املفاو�سات  نتائج   ●

ني�سان 2٠٠٨
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الت�سغيل اله�ش يف تون�ش وتداعياته على العمال، ني�سان 2٠٠9  ●
نزاعات ال�سغل اجلماعية يف تون�ش ما بني 199٨ و2٠٠9، اآذار 2٠1٠  ●
واالإمكانات  املكّبل  الواقع  بني  بوزيد،  �سيدي  بوالية  اجلهوية  التنمية   ●

الواعدة، اآب 2٠1٠
الت�سغيل والتنمية بوالية قف�سة، الواقع واالآفاق، ت�رشين الثاين 2٠1٠  ●

داخل  القرار  ل�سلطات  الكبري  املعني  كانت  الدرا�سات  هذه  فاإّن  وبالّطبع 
ا ما  االإحتاد لبناء املواقف من م�سائل التنمية باأبعادها ال�ساملة وخ�سو�سً
يتعلّق بالفقر والتفاوت االجتماعي وبني جهات البالد. وكانت املوؤمترات 
العاّمة لالحتاد اأو للقطاعات املنطوية حتته واملجال�ش الوطنية والقطاعية 
ينجزها  التي  الدرا�سات  اإىل  ا  اأي�سً ت�ستند  املختلفة،  االإدارية  والهيئات 
خمتلف اأق�سام االحتاد قبل املفاو�سات العامة اأو يف لوائح املطالب التي 

توّجه اإىل احلكومة اأو الوزارات املعنّية.
واإذا وقفنا قلياًل عند املنطق الذي كان يقود املنّظمة العّمالّية الّتون�سّية يف 
هذه املرحلة ال بّد واأن نوؤّكد تاأّثر هذه االأخرية ب�سيا�سات املناورة واإرادة 
ال�سبعينيات  ال�ّسلطة احلاكمة طيلة ع�رشّيات  التي كانت تنتهجها  االحتواء 
من القرن املا�سي واإىل نهاية الع�رشّية االأوىل من القرن احلادي والع�رشين. 
ومثلما اأ�سارت اإىل ذلك بع�ش الّدرا�سات اأو كذلك االأحداث التي عاي�سناها، 
ال�ّسيا�سّية  ال�ّسلطة  بطبيعة  تاأّثر  اأمّيا  تاأّثر  قد  نف�سه  الّنقابي  الّتنظيم  فاإّن 
الّدميقراطّية  وغياب  الّدكتاتورّية  الّرئي�سة  �سمتها  كانت  والتي  القائمة 

وال�ّسفافّية يف املعامالت.
على  اإم�سائها  بعد  االحّتاد  قيادة  اأّن  اإىل  ي�سري  مثاًل  احلمزاوي  ف�سالح 
امليثاق الوطني بعد موؤمتر احّتاد ال�ّسغل ل�سنة 19٨9 كان عليها اأن تعمل 
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على امل�ساعدة على اإعادة اإنتاج الّنظام القائم ال القطيعة معه)3)).
ولو اأجملنا الّتحليل، فاإّنه ميكننا اأن نوؤّكد اأّن االحتاد العام التون�سي لل�سغل 
الثاين 2٠1٠،  يف هذه املرحلة ما قبل االنتفا�سة الكربى يف 1٧ كانون 
حمورها  الغالب  يف  كان  �رشاعات  من  داخله  يف  يعي�سه  كان  ما  ورغم 
�رشاع  وهو  القائمة،  ال�سيا�سية  ال�ّسلطة  عن  العّمالّية  املنّظمة  ا�ستقاللّية 
القيادات  مع  الّنقابّية  للمركزّية  العليا  القيادات  االأحيان  اأغلب  يف  ي�سع 
اإىل  نّبه  فقد  للمنخرطني،  الوا�سعة  القواعد  حّتى  اأو  والقاعدّية  الو�سطى 
ا اإىل ما ميكن اأن يحدث  خطورة ال�سيا�سات املعتمدة من الّدولة، وخ�سو�سً
احلو�ش  اأحداث  مع  ة  وبخا�سّ خمتلفة  بوؤر  يف  تربز  بداأت  انفجارات  من 

املنجمي بقف�سة �سنة 2٠٠٨.
وبع�ش  والكاف  والق�رشين  بوزيد  �سيدي  يف  االنتفا�سة  بداأت  حني  لكن 
ة امل�ساعدة على اإيجاد حلول  املدن االأخرى حاولت القيادات العليا بخا�سّ
العام  االأمني  الّدولة، حني ذهب  راأ�ش  اآخر وقت قبل هروب  اإىل  لها، وذلك 
قلّة  2٠11، ورغم  الثاين  13 كانون  يوم  بق�رش قرطاج  لالحتاد ملقابلته 
املعلومات عن حمتوى هذه الّزيارة اإالّ اأّن ما يتّم تداوله هو اأّن "بن علي" 
من  بالعديد  االإ�رشابات  قرارات  عن  تو�سيحات  املقابلة  تلك  يف  طلب 
العام  االأمني  ودعا  �سفاق�ش،  جهة  اإ�رشاب  جناح  بعد  ا  خ�سو�سً اجلهات، 
االأمني  جراد  ال�ّسالم  عبد  حينها  رف�سه  الذي  ال�ّسيء  اإيقافها،  اإىل  لالإحتاد 
واإّنا  قراره  لي�ش  القرار  باأّن  متعلاّل  لل�ّسغل  الّتون�سي  العام  لالحّتاد  العاّم 

هو قرار الهيئة االإدارّية املمّثلة للقطاعات العّمالّية وللجهات)4)).  
 Hamzaoui, Salah : "Champ politique et syndicalisme en Tunisie", Annuaire de l'Afrique du Nord, tome  -(3

XXXVIII, 1999, CNRS ÉDITIONS ; pp. 369-380
العلمي  للبحث  التّميمي  بمؤّسسة  والّديمقراطّية"  الكرامة  "ثورة  منتدى  في  الشغل   اتّحاد  باسم  الّرسمي  الناطق  البريكي"،  انظر شهادة "عبيد   -(4

والمعلومات، والمنشورة منه بعض المقتطفات في جريدة الّصباح التونسيّة يوم )2 مارس ))20
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ثانيًا- ا�شرتاتيجيًا ما بعد 14 كانون الثاين:
اإّن ت�رّشف قيادة "االحّتاد" كان خمتلًفا عن ت�رّشفات القواعد املنخرطة 
الّداخلّية،  اجلهات  يف  ة  وبخا�سّ والو�سطى،  القاعدية  الهياكل  وعن  فيه 
واألهمها  اجلماهريّية  الّتحّركات  اأّطر  من  هي  القيادات  هذه  كانت  حيث 
مقّرات  اأمام  من  تنطلق  املظاهرات  كانت  فقد  رفعتها،  التي  ال�سعارات 
اإجتماعية  اأبعاد  ذات  تقريًبا  كلّها  ال�سعارات  وكانت  باجلهات،  االإحّتاد 
وانت�سار  التنمية  وانعدام  اجلهوي  وبالتفاوت  بالّت�سغيل،  تتعلّق  و�سيا�سية 

والبطالة)5)).  الفقر 
موقًفا  ال�سغل  احّتاد  يّتخذ  اأن  من  بّد  ال  كان  االحتجاج  رقعة  اّت�ساع  فمع 
لذلك  و�سبطت  اجلهات،  يف  عاّمة  اإ�رشابات  اإعالن  قرار  فكان  حا�سًما، 
روزنامة، اختري لها اأن تبداأ مع جهات الق�رشين و�سفاق�ش وقاب�ش، ولكّن 
يف  الثانية  املدينة  �سفاق�ش،  يف  يحدث  اأن  ميكن  ما  ينتظر  كان  اجلميع 
تون�ش من حيث الثقل االقت�سادي والدميغرايف، وذات الثقل النقابي الكبري 
ال�رشارة  هو   2٠11 الثاين  كانون   12 ليوم  املعلن  االإ�رشاب  فكان  ا،  اأي�سً
هذه  �سّخت  حيث  تون�ش،  يف  علي  بن  حلكم  التنازيل  العّد  لبداية  القادحة 
الكبري  النجاح  فكان  العّمال  لدى  احلما�سة  من  �سحنة  الكربى  امل�سرية 

مل�سرية تون�ش العا�سمة التي تّوجت بفرار راأ�ش الّدولة.
اإ�سقاط منظومة  اإًذا وبفعالية يف  التون�سي لل�سغل  العام  لقد �ساهم االحتاد 
املاآ�سي  من  العديد  اأنتجت  خيارات  على  احتجاًجا  تون�ش،  يف  احلكم 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سّية، فقد كانت "املعجزة التون�سّية" التي 
البعض من هذه الّشعارات كانت: التّشغيل استحقاق يا عصابة الّسّراق، ال رجوع ال حّرية للعصابة الّدستوريّة، ال منابر ال خطب .. الّشوارع   -(5
والغـضب، نعم سنموت ولكنّنا .. سنقتلع القـمع من أرضنا،  أوفياء أوفياء لدماء الشهداء،  اعتصام اعتصام .. حتى يسقط النّظام، يسقط حزب 

الدستور .. يسقط جالد الـشعب، dégage.. dégage.. dégage، الخ...
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املزعومة،  الكربى  والنجاحات  علي،  بن  حكم  زمن  لها  الرّتويج  مّت  طاملا 
عن  ليك�سف  واحدة  مّرة  انفجر  خميًفا،  واقًعا  وراءها  تخفي  التي  االأكمة 
الدولية،  الهيئات  تون�ش وعن  املواطن يف  اإخفاوؤها عن  مّت  حقائق لطاملا 

وذلك بف�سل اآلة دعائّية متقنة وفّعالة.
التي  املحّطات  كّل  يف  ال�ّسغل  احّتاد  �ساهم   2٠11 الثاين  كانون   14 بعد 
ثّم  املدين،  الّدفاع  جلان  ببعث  املبادرة  من  انطالًقا  علي،  بن  هروب  تلت 
�سباط   11 يوم  الّثورة  حلماية  الوطني  املجل�ش  تاأ�سي�ش  يف  بامل�ساهمة 
ال�سيا�سي  واالإ�سالح  الثورة  اأهداف  حلماية  الوطنية  فالهيئة   ،2٠11
واالنتقال الدميقراطي التي التحق بها يف ني�سان 2٠11. ومل يغب االحتاد 
عن اأّي حمّطة �سيا�سية انطالًقا من انتخابات املجل�ش التاأ�سي�سي يف 2٠11 

اإىل االإنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية نهاية 2٠14. 
تتطلّب  اأخرى  اأحياًنا  واملحتقنة  اأحياًنا  املتفّجرة  االأو�ساع  كانت  وقد 
قامت  اأجلها  من  التي  االأهداف  واأّن  ة  خا�سّ ومفاو�سات،  عاجلة  تدّخالت 
انتظار  يف  منها  الكثري  يزال  ال   2٠1٠ االأّول  كانون  يف  ال�سعب  ثورة 
 2٠1٠-2٠٠5 �سنوات  بني  كان  الذي  للبطالة  العام  فاملعّدل  الّتحّقق. 
كانون   14 بعد   ٪1٨ من  اأكرث  اإىل  �سعد   ٪13 حدود  يف  ن�سبًيا  م�ستقًرا 
الثاين 2٠11. كما اأّن هذا املعّدل بعد اأن ارتفع اإىل قرابة 23٪ بني ال�سباب 
 ٪29 من  اأكرث  اإىل  و�سل   ،2٠1٠ �سنة  اجلامعية  ال�سهادات  اأ�سحاب  من 
اأولئك الذين ال تفوق اأعمارهم 35 �سنة ٨٨٪ من  �سنة 2٠11، وبلغت بني 
 ٪3٧ �سنة   25 اأعمارهم  تتجاوز  الذين مل  ال�سباب  العاطلني، وميّثل  جملة 

من جملة العاطلني.
الطرد  اإىل  منها  اأكرث  االدماج  ع�رش  اإىل  اأ�سا�ًسا  ال�سباب  بطالة  وتعود 
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تلك  ة  وبخا�سّ االأ�سئلة،  من  العديد  يطرح  وهذا  الت�سغيل،  من  االإق�ساء  اأو 
وال�سهادات اجلامعية ف�ساًل عن  والتعليمية  التكوينية  املتعلقة باملنظومة 
�سيا�سات الت�سغيل ارتباًطا باالتفاقات التي ال توازن فيها وال ت�ساوي يف 
احلظوظ بني تون�ش من ناحية والبلدان التي ترتبط معها باتفاقات �رشاكة 

على غرار ما وقع مع االإحتاد االأوروبي. 
فالو�سط  اجلهات،  ا  اأي�سً متفاوت  وب�سكل  اآخر،  البطالة مت�ّش من جانب  اإّن 
اإىل  ت�سل  قد  ن�سب  على  حتوز  الغربي  واجلنوب  ال�رشقي  واجلنوب  الغربي 

�سعف املعدل الوطني للبطالة، مثلما يربزه اجلدول الالآتي: 
ن�سبة البطالة )٪(عدد العاطلني )اآالف(املنطقة

1٦٨.11٧.٨تون�ش الكربى

1٠3.٨1٧.3ال�سمال ال�رشقي

٧5.41٧.3ال�سمال الغربي

1٠2.٠11.1الو�سط ال�رشقي

132.22٨.٦الو�سط الغربي

٧4.124.٨اجلنوب ال�رشقي

49.32٦.9اجلنوب الغربي

٧٠4.91٨.3املجموع

المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

عن  العاطلني  من   ٪41 من  اأكرث   2٠11 �سنة  املزمنة  البطالة  م�ست  وقد 
�سنة 2٠1٠، وهذا يعّد من �سمات  الن�سبة ٪35  العمل يف حني كانت هذه 
االأخطر  اأّما  االإق�ساء والتهمي�ش داخله.  والنزوع نحو  ال�سغل  �سوق  ه�سا�سة 
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يف هذه املعطيات فهو اأّن البطالة املزمنة اأم�ست اأقوى ن�سبيًّا لدى حاملي 
اجلامعّية. ال�سهادات 

اإّن مقالتنا هذه ال ميكنها اأن تتناول املعطيات االإح�سائية التف�سيلّية كلّها 
املتعلّقة بالتفاوت باأ�سكاله وبجيوب الفقر امل�ستمّرة بعد 14 كانون الثاين 
2٠11 واإىل اليوم، وتوا�سل و�سائل االإعالم املكتوبة واملرئية وامل�سموعة 
الرقابية  والهيئات  االإح�ساء  ومعهد  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وكذلك 
ور والوقائع التي تربز  من مكّونات املجتمع املدين يف ن�رش العديد من ال�سّ
اأّن اأو�ساع الفقر واالإحتياج والتفاوت االإجتماعي واجلهوي ال تزال حاّدة 

ون�سبها مرتفعة يف كامل اأرجاء البالد. 
تاأدية  على  االإ�رشار  لل�سغل  التون�سي  العام  االحتاد  يوا�سل  ذلك  ومقابل 
االأدوار امللقاة على عاتقه يف حماولة االإرتقاء بهذه االأو�ساع وذلك رغم 
لها  يتعّر�ش  التي  العديدة  والهجومات  الداخلية  التنظيمية  اأو�ساعه  دّقة 
على  ي�رّش  يزال  ال  ولكّنه  ال�ساحة  من  تزيحه  اأن  تريد  عديدة،  اأطراف  من 

البقاء وموا�سلة م�سواره الذي بداأه املوؤ�س�سون االأوائل.
الق�ساء  يف  للم�ساهمة  �سعيه  يف  كثرية  االحتاد  طّورها  التي  الو�سائل  اإّن 
على الفقر والتقلي�ش من الفوارق ب�سكل عام، وقد اأ�سيف اإىل هذه الو�سائل 
ت�سكيله، اإىل جانب هيئة املحامني وهيئة حقوق االإن�سان واحّتاد اأ�سحاب 
ومنها  البالد،  بها  متّر  التي  االنتقالية  املراحل  على  لالإ�رشاف  العمل، 
للعقد  واإم�ساوؤه  والّت�ساورّية  الّرقابّية  الهيئات  من  العديد  يف  م�ساركته 
يف  هياكله  وم�ساركة  االأعمال  اأ�سحاب  واحّتاد  احلكومة  مع  االجتماعي 
منظومات  اإ�سالح  اإىل  ترمي  التي  والربامج  الوطنّية  امل�ساريع  من  العديد 
اإىل العايل والبحث  الّثانوي  اإىل  الرتبية والتعليم مب�ستوياته من االبتدائي 
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العلمي، وتدّخالته العديدة للم�ساهمة يف حّل االأزمات التي متّر بها البالد 
ال  لذلك  وال�ّسيا�سّية.  واالجتماعية  واالقت�سادية  املالية  امل�ستويات  يف 
حقل  يف  االأكرب  املركزي  الفاعل  يعّد  لل�ّسغل  الّتون�سي  العاّم  االحّتاد  يزال 
ال�ّسوؤال  يجد  املنطلق  هذا  ومن  هذا،  يومنا  اإىل  بتون�ش  الّتاريخي  الفعل 
من  الّدرجة  هذه  على  الّنقابّية  املنّظمة  هذه  كانت  اإذا  م�رشوعّيته:  االآتي 
القّوة ومن القدرة على الّتحّكم يف ال�ّسيا�سة الّداخلّية والّتاأثري يف جمريات 
االأحداث بالبالد، هل ننتظر يف تون�ش �سيناريو �سبيًها بال�ّسيناريو البولوين 

مع نقابة ت�سامن يف ت�سعينيات القرن الع�رشين؟

الحّتاد العاّم التّون�سي لل�ّسغل وال�ّسيناريو البولوين:  -٣

حماولة  �سيء  كّل  وقبل  اأّواًل  يقت�سي  ال�ّسابق  ال�ّسوؤال  عن  االإجابة  اإّن 
نقاط  اإبراز  ذلك  بعد  ثّم  املا�سي،  القرن  اأواخر  بولونيا  يف  حدث  ما  فهم 
االإجابة  اإثبات  اإىل  ذلك  بعد  لنخل�ش  الّتجربتني،  الّت�سابه واالختالف بني 

عن �سوؤالنا اأو نفيها.
اأوًل اأهّمية الفاعل النّقابي يف التّجربة البولونيّة:

اإذا انطلقنا من اعتبار �رشورة اأن يكون علم االجتماع على عالقة مبا�رشة 
الباحثون يف علم  اأن نفهم ملاذا يعّد  الواقع املتغرّي با�ستمرار، ميكننا  مع 
تفكيك  ال�ّسهل  من  لي�ش  نوذًجا  البولونّية  الّتجربة  ال�ّسيا�سي  االجتماع 

مفرداته لفهمها وتفّهم ماآالتها)6)).
6)-   يمكن االستفادة من بعض الكتابات في هذه المجال، من ذلك:

- Heurtaux, Jacques : Sciences sociales et postcommunisme. La sociologie polonaise des élites politiques )1990-
2000(, Revue d'études comparatives Est-Ouest. Volume 31, 2000, N°2. pp. 49-100.
- Koleva, Svetla : La sociologie et la reconstruction des sociétés : le cas des pays de l’Est, Cahiers du CRISES, 
Collection Études théoriques, no ET0017, novembre 2000
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يف  خمتلف  لنموذج  د�ّسنت  قد  الع�رشين  القرن  يف  البولونّية  فالّتجربة 
"الّتحّول الّدميقراطي"، مل يعتمد على "العنف الّثوروي" بقدر اعتماده على 
"الّثورات الهادئة"، "ثورات" مو�ّسحة باألوان زاهية "الّثورات الربتقالّية". 
يف  دوره  الّديني  البعد  اأّدى  احلداثة،  بعد  ما  جمتمعات  �سمات  من  وك�سمة 
بقّوة يف جمتمع  الّثقايف حا�رًشا  العامل  واإجناحها، وليكون هذا  تاأطريها 
غربي يفرت�ش اأّنه قد قطع مع البعد الّروحي منذ عقود، بعدما اأثبت هذا البعد 
جناعته يف �سياق جمتمع �رشقي )املجتمع االإيراين( خالل الّثورة على نظام 
ال�ّساه. لكّن الّزعيم املعلن للّثورة هذه املّرة مل يكن زعيًما روحيًّا )البابا جون 
البولندي مثاًل(، بل هو زعيم نقابي عّمايل عميق  االأ�سل  الّثاين ذي  بول�ش 
الّتدّين )لي�ش فالي�سا(، من خالل تاأ�سي�سه وجمموعة من رفاقه لنقابة عّمالّية 
)نقابة ت�سامن Solidarność(. اإّن هذا الّنموذج البولوين يف قيادة الّتغيري 
�سّد نظام ت�سلّطي بريوقراطي قمعي، يّدعي خدمة العّمال والّطبقات الكادحة، 
اإعادة  باجّتاه  فل�سفّية وتدفع  اأبعاد  لها  �ستكون  تاريخّية  �سيوؤ�ّس�ش ملفارقة 
الّنظر يف العديد من امل�سلّمات االأيديولوجّية والرباديغمات ال�ّسو�سيولوجّية. 

اأحداث  وال  البولونّية  الت�سامن  نقابة  ن�ساأة  ظروف  هنا  ن�ستعر�ش  لن 
لكّننا نرى  ناأتي فيه باجلديد،  البولونّية"، الأّن ذلك متوافر وقد ال  "الّثورة 
الّتجربة،  التي مّيزت هذه  قلياًل عند بع�ش املظاهر  نتوّقف  اأن  لزاًما علينا 
حّتى نتمّكن من ربط العالقة مع ما يوجد اأو قد يوجد يف الّتجربة الّتون�سّية.

االأمريكّي  الّرئي�ش  َدْيًنا �سخ�سيًّا جتاه  له  باأّن  فالي�سا"  "لي�ش  يقّر  فحني 
االأ�سبق "رونالد ريغن"، الذي كان براأيه "�سبًبا يف حتّرر ال�ّسعب البولوين"، 
اإىل جانب كّل من قدا�سة البابا "يوحنا بول�ش الّثاين" و"مارغاريت تات�رش" 
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اأ�سئلة كثرية حول  اأن نطرح  اإالّ  و"ميخائيل غوربات�سوف"))))،  ال ميكننا 
وحول  الّنيوليربالّية"،  "العوملة  اأعالم  من  امل�سندة  الّثورات  هذه  طبيعة 
اإىل تغيري  التي كانت تطمح  ال�ّسعوب  لها، ال من قبل  �سّطرت  التي  املاآالت 
الّت�سلط  من  خال  عادل  دميقراطي  ملجتمع  تاأ�سي�ش  اجّتاه  يف  حقيقي 
الّتزييفّية،  طبيعتها  كانت  مهما  م�سّميات  اأّي  حتت  واال�ستغالل،  والقهر 
اأ�سئلة جتد م�رشوعّيتها حني توؤّكد العديد من املعطيات امليدانّية اأّن و�سع 
بقّية  و�سع  ا  اأي�سً وال  "ثورته"،  بعد  كثرًيا  يتح�ّسن  مل  البولوين  ال�ّسعب 
اأّن  تثبت  الوقائع  كّل  اإّن  بل  امللّونة.  بالّثورات  معنّية  كانت  التي  ال�ّسعوب 
الواليات املّتحدة االأمريكّية التي وّظفت ميزانّيات �سخمة من اأجل تفكيك 
اآالًفا من االأعوان من خمابراتها لالإعداد لتلك  ال�ّسوفياتي وجّندت  االحّتاد 
"الّثورات"، كانت هي الّرابح االأكرب ومن ورائها الّدول الغربّية املن�سوية 
حتت لواء "حلف �سمال االأطل�سي"، بل لعّل االإعداد اإىل اإعادة تق�سيم العامل 
كقطب  الّراأ�سمايل  الليربايل  للمع�سكر  املطلقة  الهيمنة  وفر�ش  واأمركته 
"�سمري  اأ�سماه  ما  بداأ يف تعميم  لقد  اللّحظة.  بداأت منذ هذه  قد  اأوحد عليه 
اأمني" بـ"الفريو�ش الليربايل"))))، واأم�سى الّنموذج االأوربي ال�رّشقي قابال 
اأو  تزال متمّردة وغري من�ساعة،  ال  العامل  اأخرى من  اأ�سقاع  للّتعميم على 
اأن اأو�ساعها تهّدد باالنفجار واالإفالت من قابلّية الّتحّكم، مثلما كان حال 

العديد من اأقطار اأمريكا اجلنوبّية.   
اإّن اخل�سائ�ش التي نراها ممّيزة للّنموذج البولوين القابل للّت�سدير هي:

 Source : « En solidarité », par Lech Walesa, Wall Street Journal )États-Unis(, Réseau Voltaire, 14 juin 2004,  -((
   www.voltairenet.org/article14192.html

))-  أمين، سمير: "الفيروس الليبرالي - الحرب الدائمة وأمركة العالم"، ترجمة وتحقيق سعد الّطويل، دار الفارابي 2004
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1- نظام احلزب الواحد الت�سلّطي والقمعي والفا�سد
2- �سلطة دينّية روحّية اأو زعامات دينّية لها ارتباطات باأو�سع طبقات 

ال�ّسعب وتكت�سب �سدقّيتها من تاريخ طويل من القمع امل�سلّط عليها
3- قّوة اجتماعّية منّظمة، لها نفوذ بني الّطبقات العاملة، تكون نقابة 
قوّية مبنخرطيها الذين يلّبون دعواتها لالإ�رشاب واالحتجاج والع�سيان 

عند اللّزوم
4- زعيم نقابي - �سيا�سي يخرج من رحم ال�رّشاع �سّد الّنظام القائم،

5- و�سائل دعاية م�ساّدة فّعالة ملواجهة االإعالم املظلّل للّنظام القائم
املّتحدة  الواليات  راأ�سه  وعلى  للغرب  مواٍل  ليربايل  نظام  تركيز   -٦
"االنتقال  �سعار  حتت  وثقافيًّا  و�سيا�سيًّا  اقت�ساديًّا  االأمريكّية 

الّدميقراطي".
اإّن ما يهّمنا يف ا�ستدعاء هذا الّنموذج هو ما يبدو لنا من احتمال وجود 
ال�ّسياق  الّنقابي يف  الّتون�سّية. فهل ميكن للفاعل  الّتجربة  اأوجه �سبيًها مع 
"التجربة  النقابي يف  للفاعل  الذي كان  نف�سه  الّدور  يتقّم�ش  اأن  الّتون�سي 
قد  دور  الّتون�سّية"  "احلالة  �سياق  يف  يتخّفى  اأن  ميكن  وهل  البولونّية"؟ 
اإ�ستثنائي  اأّداه ب�سكل  ))))م�ستقباًل �سبيٌه بالّدور الذي  لـ"عابر خفي"  ي�سند 

على الّرقح البولوين "لي�ش فالي�سا"؟ 
ثانيًا- هل التّجربة التّون�شيّة على طريق النّموذج البولوين؟

ال�ّسبه مع  اأوجه  الكثري من  �سوف جند فيها  الّتون�سّية  الّتجربة  نتاأّمل  حني 
ا نقف عند العديد من مواطن االختالف. الّتجربة البولونّية، ولكّننا اأي�سً

الّتون�سي  الّنظام  فاإّن  ال�ّسيا�سي،  الّنظام  الّت�سابه يف طبيعة  ففي خ�سو�ش 
Le " Passager clandestin " de Raymond Boudon  -((
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ا نظام بولي�سي ت�سلّطي ا�ستبدادي وقمعي، نظام واإن اأقّر بالّتعّددّية  هو اأي�سً
احلزبّية يف ثمانينيات القرن الع�رشين فاإّنه مل ي�سمح بقيام حياة �سيا�سّية 
تعّددّية وال بتداول �سلمي على ال�ّسلطة وال بحرية التعبري والّتنظيم واالإعالم، 
ال�سيا�سّيني  الّن�سطاء  و�سجن  والعاّمة  الفردية  احلريات  انتهاك  ووا�سل 
الّزبائنية  حتكمه  فا�سًدا  نظاًما  كان  لقد  وتهجريهم.  عليهم  والّت�سييق 
تدريجيًّا  يعتمد  نظاًما  واجلهوّية،  العائلّية  القرابّية  والعالقات  ال�ّسيا�سّية 
ال�ّسعبّية  الّطبقات  مكا�سب  على  ويزحف  املتوّح�سة  االقت�سادّية  الليربالّية 
التي حتّققت عرب �سنوات من الّن�سال النقابي واالإجتماعي. لقد كانت اأغلب 
الّدرا�سات تنّبه على اأّن ما يبدو كونه معجزة اقت�سادّية هو جمّرد م�ساحيق 
تخفي وراءها اأكمة من امل�ساكل وتهديًدا وا�سًحا بانفجار اإجتماعّي عاّم. 
اإ�سناًدا  يجد  ال�سابق،  البولوين  الّنظام  عك�ش  وعلى  الّنظام  هذا  كان  لقد 
االأمريكّية واالحّتاد  الواليات املّتحدة  ا  الغربّية وخ�سو�سً الّدول  كبرًيا من 
اأن  بعد  املمّيز"،  "ال�رّشيك  �سفة  من  لتمكينه  ي�ستعّد  كان  الذي  االأوروبي 

اأم�سى معه يف ت�سعينيات القرن املنق�سي اّتفاق �رشاكة متعّددة االأوجه.
البولوين  الّنموذج  يف  حا�رشة  كانت  التي  الّروحّية  الّدينّية  ال�ّسلطة  اأّما 
من خالل الفاتيكان، فاإّن احلركات الّدينّية التي كانت مقموعة زمن حكم 
"بن علي" وقياداتها مالحقة ق�سائيًّا، واأغلبها قد فّر منذ اأكرث من ع�رشين 
اإىل العديد من الّدول الغربّية، كانت مبثابة االحتياطي الذي ا�ستكمل  �سنة 
امل�سهد بعد اأن فاجاأت انتفا�سة 2٠1٠ كّل املتابعني، مبن فيهم الواليات 
املّتحدة االأمريكّية واأوروبا واالأحزاب االإ�سالمّية نف�سها. لقد كانت املفاجاأة 
متاأّخر،  ب�سكل  اإالّ  ما يحدث  ت�ستوعب  التي مل  االإ�سالمّية  لالأحزاب  حقيقّية 
ا. لقد  ولذلك بداأ انخراطها يف االنتفا�سة ب�سكل منّظم ب�سورة متاأّخرة اأي�سً
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اإّن  كان وجودها العن�رش ال�رّشوري ال�ستكمال عنا�رش الّنموذج البولوين. 
الغربّية  الّدول  لدى  قويًّا  كان  البولوين  الّنموذج  من  جزء  ا�ستن�ساخ  اإرادة 
اأّن  العربي"، حيث  الّربيع  "ثورات  تدارك املفاجاأة باندالع  يف حماولتها 
الّت�سمية ذاتها مّت ا�ستيحاوؤها من "الّثورات الناعمة". واإذا كانت "ثورات" 
الثورة  و�ّسح  الذي  ال�ّسواد  األوان  طلّقت  زاهية  األوان  ذات  ال�رّشقّية  اأوروبا 
االإيرانّية واحلمرة التي و�ّسحت الّثورات ال�سعبّية ذات الّتوّجه ال�ّسيوعي، فاإّن 
الّثورة الّتون�سّية رمّبا اأرادوا لها اأن تالم�ش بعًدا ح�ّسًيا خمتلًفا، بعًدا ذوقيًّا 
الب�رشي، هو ذاك املتعلّق بال�ّسّم والّرائحة، فكانت  اإىل احل�ّش  اآخر م�ساًفا 
ت�سمية "ثورة اليا�سمني"، العزيز على الّتون�سّيني بجمال زهرته ورائحتها 
الفّواحة. وبذلك فاإّن هذه الّثورات لي�ست ثورات احلاجات االأ�سا�سّية بقدر ما 
اإ�سباع البطون  اأكرث من  اأتت الإ�سباع الّذوق  هي ثورات احلوا�ّش االأ�سا�سّية، 
جاءت  ثورات  اأّنها  املهّم  االإن�سان،  اإن�سانّية  حتقيق  اإىل  واحلاجة  اخلاوية 
الّتقليدّية للّثورات يف تاريخ االإن�سانّية والتي خلّدها الكثري  الّنماذج  لهدم 

من الكتابات.
واإذا كانت و�سائل الّدعاية امل�ساّدة للّنظام "ال�ّسيوعي" يف بولونيا عديدة 
ثورة  اأمام  تقليدّية  تبقى  اأّنها  اإالّ  ميزانّيات خيالّية،  لها  ووّظفت  ومتنّوعة 
�سبكات الّتوا�سل االجتماعي يف االإنرتنت التي مل تكن مكلفة بل يف متناول 
ا منهم ال�ّسباب، فكانت الو�سيلة  الغالبية العظمى من امل�ستعملني، وخ�سو�سً
الفّعالة والّناجعة التي مل يتمّكن الّنظام من مراقبتها اأو احلّد من جناعتها.

ومنغر�سة  متوافرة  كانت  فلقد  املنّظمة،  االجتماعّية  القّوة  بخ�سو�ش  اأّما 
مرحلة  منذ  تطّوره  مراحل  من  العديد  واكبت  الّتون�سي،  املجتمع  ن�سيج  يف 
اال�ستعمار الفرن�سي املبا�رش وتوا�سل اإىل اليوم ح�سورها يف امل�سهد اجلديد 
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الّطارئ على البالد بعد 14 كانون الثاين 2٠11. فعلى خالف بولونيا اأّدى 
اإ�سالح  على  هاّما  دوًرا  اليوم  واإىل   194٦ منذ  تاريخه  مّر  على  االحّتاد 
االأحداث ال�ّسيا�سّية واالجتماعّية، بل يعّد يف الكثري من الّتحاليل والّدرا�سات 
الفاعل املركزي يف حقل الفعل الّتاريخي بتون�ش، فلم يكن تاأ�سي�سه ا�ستجابة 
املجتمع  ن�سيج  يف  متّدده  اإّن  بل  بالّنظام،  لالإطاحة  خارجي  لتخطيط 
واإعالنه متثيل طبقات ال�ّسعب الكادح وافتخاره مب�ساهمة منا�سليه الفّعالة 
املراحل  خالل  الّتنمية  جمهود  ويف  اال�ستعمار  �سّد  الوطني  الكفاح  يف 
قادته  فاإّن  ذلك  من  واأكرث  املبا�رش،  الفرن�سي  اال�ستعمار  خروج  تلت  التي 
اإ�سقاط  برناجمهم  يف  يكن  مل  اأّنه  علي"  "ابن  �سقوط  بعد  حّتى  اأعلنوا 
االحتجاجّية)20).  الّتحّركات  من  العديد  �سّد  اأحياًنا  كانوا  واأّنهم  الّنظام، 
غريها  اأو  الّدينّية  بالّتيارات  لل�ّسغل  الّتون�سي  العاّم  االإحّتاد  عالقة  اإّن  ثّم 
مع  ت�سامن  نقابة  عالقة  عن  خمتلفة  كانت  االأيديولوجية  الّتيارات  من 
وببع�ش  بالفاتيكان  ا�ستقوت  البولونّية  الّنقابة  اأّن  حيث  الّتيارات،  تلك 
الّتّيارات واالأطراف املعار�سة للّنظام من داخل البالد وخارجها لالإطاحة 
الّنقابّيون يف بولونيا يعلنون ذلك ويفتخرون به، وهذا  بالّنظام، والقادة 
بعك�ش الّتجربة الّتون�سّية، اإذ اأّن االإحّتاد العاّم الّتون�سي لل�ّسغل يفتخر كثرًيا 
والعن�رشّية  اال�ستعمار  ومعاداة  القومّية  للق�سايا  ومب�ساندته  بوطنّيته 
العامل،  عرب  الّدول  يف  اأ�سكاله  كانت  مهما  االأجنبي  والّتدّخل  هيونّية  وال�سّ
لل�ّسغل  الّتون�سي  العاّم  االحّتاد  اأّن  كما  وبياناته.  لوائحه  يف  مثبت  وهذا 
مهما  وال�ّسيا�سّية  االأيديولوجّية  الّتيارات  جميع  تظّل  التي  اخليمة  يعترب 

20-  شهادة عبيد البريكي، مرجع سابق.
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اختلفت األوانها وتوّجهاتها، ولكّن قوانينها كلّها وقواعد ا�ستغالها ترف�ش 
التنظيمية  اال�ستقاللية  مبداأ  دائًما  توؤّكد  بل  بعينه  توّجه  وراء  االن�سياق 
والفكرّية. وعموًما كان انخراط الّنقابيني يف انتفا�سة كانون االأّول 2٠1٠ 
ال�ّسعبّية قد غلبت عليه العفوّية يف بداياته ومل يكن  وتاأطريهم للتحّركات 
موؤّطًرا �سيا�سيًّا من قبل اأّي تنظيمات على ال�ّساحة الّتون�سّية. لهذا ميكننا اأن 
للّنموذج، ليمكن احلديث  ة  العن�رش يعطي �سمة خا�سّ اأّن ح�سور هذا  نقول 
اأكرث هنا عن نوذج تون�سي خال�ش. نوذج يجعل االحّتاد العاّم الّتون�سي 
لل�ّسغل احلا�رش االأبرز يف مراحل االنتفا�سة وما تالها مّما يعرف مبرحلة 
رغبة  رغم  ميوت،  اأو  الّدور  هذا  يتف�ّسخ  اأن  دون  الّدميوقراطي"  "االنتقال 

الكثريين يف اإنهائه.
للّزعيم  الوا�سح  الغياب  الّتون�سي هو هذا  الّنموذج  يزيد يف متّيز  لكّن ما 
حيازة  من  متّكنه  التي  الكاريزمّية  واخل�سائ�ش  ال�سفات  ذي  الّنقابي 
اأّي حاكم  اإجماع على قيادة البالد، لكّن هذا مل مينع من �رشورة ح�سول 
ليتالفى  االأكرب  الّنقابّية  املنّظمة  م�ساندة  على  منتخًبا،  كان  ولو  لتون�ش، 

االحتجاجات التي كانت كثرية ومتنّوعة منذ 14 كانون الثاين 2٠11.
فاإّن  الغربّية،  للم�سالح  بالكامل  موال  ليربايل  نظام  تركيز  م�ساألة  تبقى 
و�سيا�سي  اجتماعي  �رشاع  حمّل  يبقى  لكّنه  بتون�ش،  متوا�سلة  م�سريته 

متوا�سل، ويبدو اأّنه يجد �سعوبات كثرية ليتحّقق.
غري اأّننا وبخ�سو�ش الّزعيم ذي اخل�سائ�ش الكاريزمّية الذي يكون وليد 
كان  مثلما  االحتجاجّية،  االجتماعّية  واحلركة  االإجتماعي  ال�رّشاع  رحم 
فاإّن احتماالته قائمة وقد يكون  للي�ش فالي�سا يف بولونيا،  بالن�سبة  االأمر 
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الّنموذج  ا�ستن�ساخ  اإرادة  كانت  اإذا  ب�رشعة  يكرب  وقد  جنينّية،  حالة  يف 
ذلك  جناح  فر�ش  عن  اأّما  قائمة،  تزال  ما  الغالبة  بخ�سائ�سه  البولوين 
ا واأّن الو�سع االجتماعي  فلي�ش هناك �سمانات كافية يف الواقع خ�سو�سً

وال�ّسيا�سي يف تون�ش مل ي�ستقّر بعد. 

اخلامتة 

التي  اإ�سكالّيتنا  ا�ستعر�سناه يجيب ب�سكل كامل على  اأّن ما  اإّننا ال نّدعي 
لل�سغل  التون�سي  العام  االحتاد  اأّن  من  متاأّكدون  لكّننا  البداية،  يف  طرحنا 
احلرب  يف  جتاوزه  ميكن  ال  الذي  املركزي  الفاعل  منظور  اأمد  اإىل  �سيبقى 
ال�سهداء  لدماء  للوفاء  تون�ش  يف  اليوم  تخا�ش  اأن  يجب  التي  احلقيقية 
وعلى  والفقر  البطالة  على  الق�ساء  حرب  ال�سعبّية،  الثورة  اأهداف  وحتقيق 

اأ�سكال الّتفاوت والالّم�ساواة كلّها بني اأبناء ال�سعب وطبقاته وجهاته. 
اأّن  على  �سهود  نحن  تون�ش  تعي�سها  التي  االنتقالية  املرحلة  هذه  ويف 
الثالث، وب�سدد  العامل  النقابية تعي�ش جتربة فريدة من نوعها يف  احلركة 
ر�سم معامل نوذج خا�ّش بها، فهي واإن كانت مدعّوة للدفاع عن م�سالح 
منظوريها من ال�سغالني، املادية واملعنوية، فهي جتد نف�سها كذلك جمربة 
على االنخراط يف �سبكة منظمات املجتمع املدين، بل وتتزّعم اأحياًنا هذه 
ال�رّشورية  امل�ساّدة  ال�سلطة  اأو  الرقابية  ال�سلطة  دور  توؤدي  املنّظمات 

الدميقراطية. التجارب  لنجاح 
ورغم اإ�رشار الواليات املّتحدة االأمريكّية على ا�ستن�ساخ الّنموذج البولوين، 
اإ�رشار يتجاوز الّنوايا اإىل االإقرار، حيث اأّن الّرئي�ش اأوباما اأّكد خالل زيارته 
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البولونيني  لـ"الّن�سطاء  ا�ستقباله  اأثناء  يف  فر�سوفيا،  البولونية  للعا�سمة 
من اأجل الّدميقراطّية"، الذين كانوا يف تون�ش يف 2٧-2٨ ني�سان 2٠11، 
بقيادة الّرئي�ش ال�ّسابق لي�ش فالي�سا، على �رشورة اإعانة احلكومة الّتون�سّية 
اإرث  ة  وبخا�سّ الوطني  البعد  ح�سور  فاإّن  الّدميقراطي))2)،  االنتقال  على 
كبري من الّن�سال ال�ّسيا�سي الوطني والّدميقراطي لدى الّنقابّيني التون�سّيني 
ا�ستيعاب  التي تق�سد  اأمام امل�ساريع كلّها  اأمان  اأن ميّثل �سّمام  �ساأنه  من 
واكبها  الذي  ال�ّسعبي  احلراك  اال�ستفادة من  وتقلي�ش  الّتون�سّية  االنتفا�سة 

والفاعلني املركزّيني فيها وعلى راأ�سهم االحّتاد العاّم الّتون�سي لل�ّسغل.

 Dinucci, Manlio : "Démocratie polonaise en Afrique", http://www.voltairenet.org/article170179.html  -2(
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جتمع ما بني االأمن القومي و التكليف ال�رشيبي عالقة جوهرية. يف الواقع، 
ال�رشائب هي املمّول للم�ساريف العامة، و على قدر ما يكون البلد غنًيا تتوافر 

لديه عوامل تتيح وجود اأمن قومي ثابت.
ي�سمح  اأمر  القرو�ش  من  لي�ش  و  ال�رشائب  من  العامة  امل�ساريف  متويل  اإّن 
كذلك باحلفاظ على االإ�ستقالل الوطني. يف الواقع، �سّكلت احلروب ون�سب الديون 
لذلك  البلدان.  اإ�سقاط  اأهمية من حيث  االأكرث  العن�رشين  التاريخ  املرتفعة عرب 
ال�رشيبي  النظام  و  القومي  االأمن  ما بني  العالقات  على  ال�سوء  املقالة  ت�سلّط 

يف فرن�سا والواليات املتحدة االأمريكية.
البلدين  هذين  على  العامة،  االإيرادات  م�ستوى  تديّن  مواجهة  ويف  اأّنه،  بيد   
ذات  مراتب  من  يحتالنه  ما  على  احلفاظ  اأرادا  ما  اإذا  �سعبة  بخيارات  القيام 
�سلطة جبارة يف العامل. يجب القول باأّنه يف وقت تهيمن فيه مكافحة االإرهاب 
يف  الع�سكرية  امل�ساريف  اأّن  جند  باأ�رشه،  الكوكب  تهّدد  اأم�ست  التي  واملخاطر 
تزايد م�ستمّر وب�سورة �رشيعة. وحدها التنمية ت�سمح بتمويل �سيا�سة اأمن قومي 

فّعال.          

التكليف ال�رضيبي والأمن القومي

الدكتور جورج لبكي
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تتعلق  التي  الهوية  م�سكالت  االإجتماعيون  النف�سانيون  املعاجلون  يدر�ش 
بهذا  املتعلقة  البحوث  جممل  اأّن  اإال  واملتعددة.  املتناحرة  باملجتمعات  غالًبا 
املو�سوع مل ترّكز على الرتابط بني الطابع النف�ساين والهوية الفردية واالإرتباط 
الهوية  فكرة  تتمّتع  ن�سبًيا  واملبهم  املعّقد  الطابع  من  الرغم  وعلى  ال�سيا�سي. 
بني  العالقات  بدرا�سة  اإ�ستبدالها  ميكن  ال  مهّمة  تف�سريية  بقيمة  ال�سيا�سية 

املجموعات والنزاعات االإجتماعية وال�سيا�سية كما ماآزق االأنظمة ال�سيا�سية.
اإحدى االأفكار تف�رش كيف اأّن القمع واالأنظمة االإ�ستبدادية �ساعدت على تغذية 
البلدان  من  للعديد  الداخلي  التما�سك  هذه  اأيامنا  يف  تهّدد  التي  االإنق�سامات 
هذه  االأخرى  االأفكار  من  عدد  وي�رشح  االإقليمي.  االإ�ستقرار  عن  ناهيك  العربية 

الظاهرة بوجهات نظر خمتلفة.
توؤكد اإحدى وجهات النظر اأّن القلق واالإحباط اللذين اأحاطا بـ"الربيع العربي" 
نتج عنهما خالف مهم اأ�رش ويوا�سل اإحداث اأ�رشار تطال الهوية الوطنية )يف 
االإ�ستبدادية، كانت هذه  االأنظمة  اأنه حتى يف ظل  الواقع هو  العربية(.  البلدان 
تقوم  التي  االأعمدة  واأحد  الوطنية  الوحدة  اأركان  من  اأ�سا�سًيا  ركًنا  )الهويات( 
من  خمتلفة  فئات  بني  االإختالفات  بع�ش  وجود  من  الرغم  على  الدولة  عليها 
ال�سعب. هذا االأمر اأدى اإىل بروز هويات دينية واإتنية وطائفية وقبائلية وغريها 
العام  منذ  انطلقت  التي  املتوا�سلة  الثورات  اأدت  اأخرى،  بعبارة  الهويات.  من 
املا�سي  يف  مهم�سة  كانت  التي  املجتمعات  بني  مواجهة  ح�سول  اإىل    2٠11

وبني الدولة يف بلدان ال�رشق االأو�سط.
�سعود  اأحبطهم  والذين  ال�سابقة  لالأنظمة  كموؤيدين  امل�سّنفون  املحافظون 
اإ�سالمية  اأ�سبحت  قد  الوطنية  الهوية  باأّن  ي�سعرون  قد  ال�سيا�سي"  "االإ�سالم 
�رشف و�سينتج عن ذلك حالة من التفكك واالإنحالل. ويطرح املحافظون مثاالً 
على ذلك �سعود جنم احلركات االإ�سالمية وبروز النظام القبلي يف تون�ش وهو 

ال�ستقرار العربي وعلم نف�س الهوية ال�سيا�سية

البروفسور ميشال نعمة
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بلد مل ي�سبق له اأن �سهد ظواهر من هذا النوع ي�ساف اإىل ذلك اإ�ستفحال النزاع 
بني االأقباط واالإ�سالميني يف م�رش وتعمق امل�سكلة التي ازدادت تعقيًدا موؤخًرا 
يف جنوب اليمن. اإ�سافة اإىل هذه امل�سكالت، تربز امل�سكالت الطائفية املتعمقة 
نزاع  الإثارة  حماوالت  ثمة  اأّن  كما  والعلويني  ال�سّنة  بني  وبخا�سٍة  �سوريا  يف 
الذين  �سوريا  اأكراد  بني  الوطني  احل�ش  اإحياء  واإعادة  اإ�سالمي   – م�سيحي 
املواطنة  يف  حّقهم  اإىل  اإ�سافة  ووطنية  وثقافية  �سيا�سية  بحقوق  يطالبون 
باالإ�سافة  اجلن�سية.  التمييز وحق احل�سول على  املعاناة من  وامل�ساواة وعدم 
من  كل  يف  والقبلية  واملناطقية  الع�سائرية  النزاعات  ت�ساعدت  �سبق،  ما  اإىل 
االأمازيغ  م�سكلة  ت�ستمر  حني  يف  اأخرى،  وبلدان  واالأردن  وموريتانيا  ليبيا 
التوترات  ا�ست�سعار  باالإمكان  زال  وما  واجلزائر،  املغرب  من  كل  يف  )الرببر( 
هذه  مثل  بروز  اإّن  ال�سعودية.  العربية  واململكة  البحرين  من  كل  يف  الطائفية 
النف�ساين  باجلانب  مرتبطة  لعملية  طبيعية  كنتيجة  ياأتي  قد  ال�سائكة  امل�سائل 

ال�سيا�سية. الفردية وباالإرتباطات  للهوية 





















No 94 - October 2015

The Army and the Country
The Army’s journey stretches in parallel with this country’s journey and both 

concur day after day in history to the extent that none can be mentioned without the 
other. The Lebanese soldier considers his country as his home and hometown and 
thus his devotion increases, his attachment grows stronger and his readiness to serve 
and give sacrifices intensifies. The reasons behind this feeling might be numerous. 
Some say that periodic transfers and appointments that troops and units undergo 
bolster the affiliation to this country. Others say that the patriotic doctrine used to 
bring up the soldier must be transferred later to his comrades in arms who will be 
holding the banner after him and to his civilian brethren thanks to the permanent 
links between civilians and the troops who work as partners in defending the country 
from one hand and raising its cultural banner on the other hand.

It is a double edge duty which the Army undertakes to preserve security and 
civil peace joining forces with the Lebanese people in the process of guaranteeing 
the permanent preparedness to confront dangers; a preparedness which requires 
permanent updating, continuous development and limitless sacrifices.

The Army Command reassures all the sides in Lebanon and abroad that this 
preparedness is available and it is boosted with awareness and vigilance as well as 
the determination to challenge difficulties. It is evidently showcased through the high 
level of competence that the Army has achieved in the efforts to confront terrorism and 
its networks of sabotage without affecting the readiness to confront the Israeli enemy 
and to thwart off its avidities and transgressions.

Reminding all the sides of the several incidents ravaging many countries in the 
region while Lebanon has stayed secluded from these dangers emanates from the 
fact that we are determined to guarantee our country’s security and stability based 
on our previous experience, our strength and will as well as our belief in the eternal 
message of Lebanon which demands a link to the formula of coexistence between the 
Lebanese communities and to the presence of a strong State and potent institutions as 
a guarantee to preserve the country’s unity, sovereignty and independence.

Brigadier General Ali Kanso
Director of the Directorate of Orientation
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Introduction
In order to verify, classify and document the 

diverse characteristics of individual and group 
identity (physical, cultural, psychological, and 
spiritual) evidenced by members of the human race, 
one has to link the present with the care-for history. 
The concept of identity at present more than ever 
is increasingly one of crucial interest and concern 
for scholars interested in political stability, change 
and development. By way of making things simple, 
the Oxford Universal Dictionary emphasizes 
personality and individuality and stresses the 
quality of inseparable association between the two 
as a central element in the definition of identity. 
However, to indulge in the utility of identity 
for better understanding of politics, political 
psychologists assert that identity, most often, is a 
reaction to inner and outer-self forces and an array 
of insecurities.

Professor Michel Nehme

Arab Stability and the Political 
Psychology of Identity

*Researcher
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Aspects of identity are attended by social psychologists dealing 
mostly with plural and conflicting societies(1).However; the overall 
research on this subject did not highlight the linkage between 
the psychosocial aspect of individual identity and that of political 
affiliation. It is well known that the concept of political identity 
is hard to define and difficult to assess and measure. It has been 
claimed that this concept is as indispensable in political and social 
analysis as it is in its enormity unclear. Despite its complexity 
and relative ambiguity, the concept of political identity has a 
significant explanatory value that could not be substituted in 
the study of inter-group relations, social and political conflict, 
stability, and predicament of political systems.

Abd Al-Hussayn Shaaban has published an article entitled 
Competing identities and the Arab spring (translated by Sami-Joe 
Abboud and published by Al-Monitor) in which he explains how 
repression and authoritarianism helped nurture the divisions now 
threatening the internal cohesion of numerous Arab states - not 
to mention regional stability. A number of similar articles were 
written to explicate this phenomenon with different perspectives.

One of the perspectives assert that the mood of concern and 
frustration over the Arab Spring has resulted in an important 
argument that it has already and may continue to damage 
national identities (in Arab countries). The fact is that even 
under authoritarian regimes, (these identities), were the basis 
of national unity and one of the pillars of the state, despite the 
existence of some difference between different segments of the 
population. This has led to the rise of religious, ethnic, sectarian, 
tribal and other identities. In other words: The on-going up-
rising and upheavals of 2011 have brought once-marginalized 

1- Brown, “States of Injury”, Butler, “Gender Trouble. Bodies That Matter”, Calhoun, “Social Theory”, 
Cooper, “Power in Struggle”, Dahl, “A Preface to Democratic Theory”, Danielson and Engle, “A 
Reader in Law and Culture”
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communities into conflict with the state and with one another in 
countries across the Middle East.

The conservatives labeled as supporters of the former regimes, 
frustrated by the rise of political Islam, may feel that national 
identity has become purely Islamic and that it will result in a 
state of fragmentation and disintegration. They take as evidence 
the rise of the Islamic movements and the emergence of a tribal 
system in Tunisia, a country with no recent precedent for such a 
phenomenon. Add to this the exacerbation of the conflict between 
Copts and Islamists in Egypt, and the worsening Southern 
problem in Yemen, which has become more complicated in 
recent years, as well as the pre-existing problem of the Houthis. 
Alongside these are the deepening sectarian problems in Syria, 
especially between Sunnis and Alawites; but there are also attempts 
to ignite the Christian-Islamic conflict and revive the sense of 
nationalism among Syria’s Kurds, who are claiming political, 
cultural and national rights as well as their rights to citizenship, 
equality, non-discrimination and nationality. Moreover, clan, 
tribal and territorial conflicts have escalated in Libya, Mauritania, 
Jordan and other countries, while the Amazigh [Berber] problem 
persists in both Morocco and Algeria, and sectarian tensions are 
still being felt in both Bahrain and Saudi Arabia.

Even if the existence of all these conflicts is strictly factual, it is 
also true that they are the result of objective reasons which made 
it inevitable that these problems would emerge at some point. 
The fire was already kindled, as they say; for most of the Arab 
regimes had deepened religious, sectarian, tribal, regional, ethnic 
or other kinds of division in order to maintain their rule at any 
price.

The emergence of such issues may be a natural consequence 
of any process of change. In fact, the former Iraqi regime, which 
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ruled the country through violence, helped ignite the fire of 
sectarianism, resulting in the displacement of hundreds of 
thousands of Iraqis to Iran, under the pretext of Iranian dependence. 
Sectarian conflict in Iraq also resulted in the persecution of the 
Kurds and the use of the most brutal methods against them - 
including chemical weapons, which are internationally banned 
- as occurred in Halabja and elsewhere. Add to this the so-called 
Anfal operations, which killed tens of thousands of Kurds. As soon 
as the USA occupation began, and especially under the Interim 
Governing Council established by USA civil administrator in 
Iraq Paul Bremer, sub-national identities began to emerge, in 
place of the unified national Iraqi identity, which was the basis of 
Iraqi nationalism and of its distinct ethno-sectarian components.

It may be that the reasons for persecution and discrimination 
have prompted both extremists and non-extremists to deepen 
the conflict, search for gains and even cling to their sub-
identities as a way to protect themselves from injustices, whether 
related to employment, sect, ethnic group, religion or other 
classifications at the expense of the inclusive Iraqi identity 
especially considering that these communities have suffered 
from injustice and marginalization for many years. As soon as 
the opression ended, the true nature of society was revealed. 
In fact, revolutions give rise to the noblest and most beautiful 
ideals. But at the same time, they develop the most humiliating, 
contemptible and hideous ideologies. This has been experienced 
by the people experiencing transitions following the overthrow 
of authoritarian and dictatorial regimes, acknowledging that the 
new situation relies on a balance of power and the role of religious 
and civil leaders in proving their skills and demonstrating that 
they deserve to be elected.

While the period of military coups had brought Arabist and 
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leftist parties to the fore, the role of these parties has greatly 
diminished for both general and specific reasons. Moreover, 
it does not seem that the near future will be bright for them, 
given their long record of failure, their rigid methodologies, and 
international and regional imbalances.

Following the establishment of the contemporary Arab state, 
especially post-World War I, had the ruling authorities respected 
sub-national identities within the context of equal citizenship, 
the most fanatical movements [would have embraced a national 
identity rather than] clinging to their peculiarities and sub-
national identities. The situation can indeed get this bad; it has 
gotten even worse in South Sudan, following the referendum 
that revealed Southern secession and independence to have won 
more than 98% of the vote. Similarly, any referendum in Iraqi 
Kurdistan held under normal and peaceful conditions, would 
reveal that a large proportion of the people favor the establishment 
of an independent state.

Sami Mahroum in an article entitled “the Impact of Crowd 
Dynamics on Arab Spring” states that the persistence, intensity, 
and frequency of protests – exemplified in September, when 
a local militia in Benghazi killed US Ambassador to Libya J. 
Christopher Stevens – demonstrate the role that the culture 
and psychology of crowds are playing in determining the Arab 
world’s trajectory. After decades of authoritarian rule, citizens, 
frustrated with discredited institutions and paralyzed political 
parties, have begun to employ social media to organize civil 
resistance. As a result, countries affected by the Arab Spring now 
face political spheres that are shaped by crowd dynamics, rather 
than by genuine political or ideological movements. Indeed, 
much of what is happening in the Arab world today can be best 
understood through the study of crowds.
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Fawaz Gerges in an article entitled “The Arab Spring popular 
uprisings – myth and reality” stated that: “The challenge for 
students of the Arab world is not to be blinded by the dust 
generated by political turmoil and bickering. Political contestation 
and mobilization will be a dominant feature of Arab political life 
for many years to come. The return of contentious politics signals 
the end of an era and the beginning of another, one fuelled by a 
new collective psychology of empowerment and engagement.”

If psychology as a study deals mainly with the individual, 
then, in identifying themselves as Arabs, most individuals in 
the Arab regions take pride in highlighting their unique self 
and the immediate group they feel they belong or affiliated 
to. Ironically, identity among Arabs is not exclusively a self-
definition. Reasonably, it is a feedback to external imposition. 
Identity, accordingly, is a reproduce or label utilized by one Arab 
unto another in order to perceive, categorize, treat, cooperate 
or mistreat one-another. While no comprehensive study has 
emerged to bridge this duality between the adherents of self-
perceived as contrasted with externally-imposed identity, it has 
become clear from recent events in the Arab world, domestic 
and regional, that regardless of the identity's true substance, an 
individual or a group are witty of sudden and drastic renovation 
of their political identities(2).

One of the central problems of current political analysis in 
the Arab world is the challenge that the individual and group 
identities pose to conceptions of citizenship and attempts at state 
and/or nation building. The role of the newly emerging social, 
ideological and religious groups in politics is at once a question 

2- Khashan, “Arabs at the Crossroads”, Najjar, “The Debates on Islam”, Hudson, “Arab Politics”, 
Hopwood, “Egypt: Politics and Society”, Alrawi, “Goodbye to the Enlightenment”.
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about political identity and about instability. Although it is 
fashionable for the Arab nationalists, communists, and Islamists 
to implicate support to their political tendencies through the 
harmony of identity politics, some of their recent writings have 
focused on the lack of homogeneous identity among Arabs. 
This approach is derived from political thinkers who formulated 
understandings of identity that stress its multifaceted, flowing, 
and romantic character in opposition to a notion of identity as 
reducible to separable sociological and cultural categories(3).
However, the writers who articulate this more complex 
understanding of identity in the Arab world have not translated 
this into clear explicatory implications of the recent political 
transformation.

During most of the second half of the twentieth century, others 
viewed Arabs regardless of their locality, as belonging to one Arab 
nation. They were secondly identified in terms of their religion, 
ethnicity, or their State. The repeated regional conflicts that led 
to population dislocation, devastation and distrust in the Arab 
political systems, made Arabs less certain of their proclaimed 
political identity. Several are no longer clear as to whether they 
constitute more than a mere minority, and/or exploited and 
abused ethnic or religious groups. In this sense, all Arabs now 
are experiencing crisis of political identity.

By crisis of political identity we mean a potential threat of 
drastic change in the panorama of Arab entities, that is to say, a 
structural disruption of the equilibrium required for all national, 
communal and individual's well-being. The turbulence created 

3- Dryzek, “Political Inclusion”, Eisenberg, “Reconstructing Political Pluralism”, Guinier, “The 
Tyranny of the Majority”, Hirst, “Associative Democracy”, Kymlicka, “Liberalism, Community, and 
Culture”.
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by such dilemma could produce severe repercussions for the 
socio-economical environment, for the psychological console 
of both domestic and regional Arab communities, as well as for 
regional unity.

 The consequences, adversely affect the political firmness of 
practically all of the standing socio-political institutions, be they 
parties, clan, tribe, religious, state or the nation.

The Arab world is currently witnessing a unique and dramatic 
confusion in the meaning and role of personal and political 
identity. Traditional institutions that have played major roles in 
the shaping of their previous identity are on the decline. They are 
frequently being replaced by less tolerant, less benevolent and 
more militant modalities. Major criteria, symbols and classes 
of identity are in a process of change. Both individuals and 
communities are undergoing painful changes with regard to the 
definition and consistency of their identities. The results have 
consisted of increased distress, anxiety and instability within 
most customary social institutions and their memberships.

The escalating tensions rising from this crisis of identity 
feeds the flames of the ongoing fear from authority (familial, 
religious and political). They account also for the widespread 
violence and strife, unproductiveness and chaos, the decline of 
politeness and the emergence of spontaneous alarm throughout. 
Among the important tasks facing the Arab world that we must 
investigate, is the exploration and testing of the mounting fear 
in as much as it explains the rise and decline of the cohesive 
role of identity. From these assessments we must seek to 
determine whether the changes that are taking place are thwart, 
detested or adaptable. Again whether the diverse group-will and 
determined social and political policies are capable of having a 
significant impact upon additional new developments that are 
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the products of activist socio-economic and religious forces.

Traditionally, studies of Arab identity were accompanied by an 
elaborate derivation detailing the major assemblage of human 
identity. These consisted of families, languages, territories, and 
cultural heritage. These four categories of identity have long 
remained the core of Arab identity studies. Before the Iraqi-
Kuwaiti crisis, Arab nationalism was a subject of strong elitist 
as well as popular interest. With modern Arab mass migrations, 
population dislocations, and concentration in urban areas, 
established studies on the Arabs barely satisfy simple curiosities 
of bridging the new reality to social, economic and psychological 
roots. In the same token, the study of linguistics has similarly 
lacked not only to unravel the historical mysteries of Arab 
peoples and civilizations but also to aid with the still deficient 
aptitude of Arab communications. A new awareness by Arabs of 
geography, and of how peoples live in Western societies manifests 
an aspect of the new reality in the Arab world. Increasing 
overseas travel among Arabs have made the meaning of lands 
more understandable, yet produced also a growing awareness of 
how brutally Arab authorities treat Arab visitors and how harsh 
the divisions of the Arab world through politically or militarily 
imposed boundaries can be.

The studies of the family, language, country and nationality, 
as accepted components of human identity, are significant to 
supply a rich background from which one could seek a broader 
understanding of the composition of identity. However, it is 
with political psychology that we understand Arab dramas of 
alienation, multiple identities, and the identity crisis of being 
non-entity. It is trough political psychology that scholarship 
could determine whether predicament's impact on identity is 
likely to be productive mostly of conflict and strife, or whether 
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it may contribute, instead, to a resentful societal mosaic. Most 
importantly, projected social and political studies if associated 
with psychology could formulate an insight that could help 
understand the peculiarity of the diverse communities and 
individuals of the Arab world.

From a psychological perspective, identity originates from fear. 
Neurobiologists' findings lead to the assumption that people are 
born with no sense of identity. Claiming an identity is one way to 
avoid many inceptions of fears among which; is the fear of being 
nonentity. It is fear of being nonentity that drives people to desire 
an identity. Neurobiologists have asserted in their histological 
and embryological studies, that human beings are born with a 
very undeveloped brain, and with undeveloped neurons lacking 
the most important mental functions. The baby is unable to 
perform organized movements, to talk, or to understand language 
and other sensory inputs. In the absence of sensory inputs, the 
neurons will not develop and remain in the infantile stage(4).

Children first develop by learning how to overcome their fears. 
Fear is intrinsic but not evident nor clear to the child. Children 
negate their fear by association, and normally with their parents. 
They generate confidence by imitating those that are closer 
to them, thus identifying with their actions, their speech and 
responses to various situations. This means that the pattern of 
growing does not reflect an act of the child's individual logic, but 
is an imprinting of complex rational-free behavior in the brain 
through habituation. Thus, the human self and human identity, 
in the first few stages of development are both intrinsically a 
product of fear than of genetic makeup.

4- Casey, “Remembering”, Dennett, “Consciousness Explained”, Erxleben, & Cates, “Systemic 
Treatment”, Gillett, “Multiple Personality”, Glover, “The Philosophy”, Hacking, “Two Souls in One 
Body. Rewriting the Soul”.
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It is well asserted that the infant brain lacks, not only the essential 
mechanisms for survival, moreover it lacks the capacity to choose 
sensory information that shapes its own development. Then, it is 
logical to assume that the impact on personal growth rests on the 
memory and experience collected from the surrounding group 
in how to overcome fear and generate security(5).

In most stable societies, success is determined by the ability of 
the group in relaxing the conditions that causes the duress of 
fear. In traditional psychoanalytic theory, fear is as basic as the 
life promoting drives and does not presuppose an environmental 
contextual cause(6).

On the other hand, it is an artifact of the mysteries of life and 
survival that fear, in normal individual behavior, is presumed 
to be a reaction elicited by the hardship of the environment. 
Dynamically speaking, there is a direct causal linkage between 
being hurt and the outgrowth of fear. Thus, we are being 
accustomed to react with fear when threatened. Threats drive us 
to develop defense mechanism through identifying with groups.

In Arab culture, it is socially expected that an individual 
distressed with fear should become aggressive towards the 
causes of his fear. When this individual does not respond with 
hostility, it is speculated by his group that lack of courage is 
brought to stand against the natural response that is expected 
from this individual. In other words, the individual is a coward 
and deserves to be inferior. Being rejected as a non-aggressive, 
some individuals react with absurd violence. Such formulation 
is consistent with the psychological orientation of drive 
theory(7), which sees fear as a natural phenomenon and not one 

5- Parfit, “Personal Identity. Reasons and Persons”, Schechtman, “Personhood. The Same and the 
Same”.

6- Fenichel, “Critique of Death Instinct. Neurotic Acting Out”.
7- Cooper, “The Empirical Study”, Barron, and Wolitzky, “Interface of Psychoanalysis”, 327
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that must necessarily be provoked by threats from without. 
In the case of provocation, surely, threats can be expected as a 
driving force. Dynamically, however, threats merely facilitate 
natural preexisting tendencies of fear, rather than representing 
the cause of the fear reaction, and socially it becomes a criterion 
for individual refinement and stratification.

Cooper(8) outlines the major controversy in fear-response 
theory concerning the coming together of the fear and response. 
Originally presented as an intra-psychic phenomenon oriented at 
impulse (or drive) derivatives, the construct has been elaborated 
by object's relation theory to include defenses against fears 
derived from object loss, environmental failure, and poor self-
concept. Brenner(9), moreover, postulates that any process may 
be classified as fear-response if it diminishes anxiety. In drive 
theory, however, fear-responses are oriented primarily at avoiding 
recognition of anxiety and psychic pain. Self-restraint against the 
open expression of fear is positively valued in most societies, 
especially in the Middle East, and precludes negative personal 
repercussions. The anticipation of negative consequences is 
often cited popularly as eliciting self-control for the sake of self-
protection. Such a formulation does not meet the definitive criteria 
of fear-reaction within drive theory. It does, however, meet the 
broader object's relation criteria where defense mechanisms may 
serve to maintain or preserve a view of the self or the object that, 
without it, would signify overriding anxiety(10).

In Orientalism(11), Edward Said refers to the fear of being 
inferior and elaborates on the alternatives of counter-identity, 
exodus or escape from identity, and of national or local 

8- Ibid.
9- Brenner, “The Mind in Conflict”, Breznitz, “The Denial of Stress”.
10- Cooper, 330.
11- Said, Orientalism.
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particularism. In fact, Arab societies have reacted with kinds of 
departures in eloquent and nearly passionate language, to the 
point of almost abandoning the aspect of political counterattack.

What is it that motivates these trends, at least in part, is the 
depressing political performance of almost all Arab countries, 
and especially the rise of opinionated type of cultural and 
religious fundamentalism in many parts of the Middle East 
and elsewhere. Said is selective in denouncing this depressing 
record. Almost everywhere in the non-Western world, he writes, 
the effort to homogenize and isolate populations in the name 
of nationalism (not liberation) has led to colossal sacrifices and 
failures. The rise of nationalism and fundamentalism has led 
to the upsurge of identity politics of a narrow and intolerant 
kind. In the Middle East, as some assert, more energy is spent 
bolstering the idea that to be Syrian, Iraqi, Egyptian, or Saudi is a 
sufficient end, rather than in thinking critically, even fearlessly, 
about the Arab national program itself. Hence, Identity, always 
identity has been over and above a process of coming to know 
about others. In the broader setting, the insistence on local 
identity or counter-identity is only the reverse side of the other 
identity; both are expressions of essentialization, to be an entity, 
and thus two sides of the same coin.

From their identity platform, and from within their own 
threatened localities, Islamists and Arab nationalists (mainly the 
progressive), attack the West, or Americanization, or imperialism, 
with little more attention to detail. They provide no critical 
differentiation, discrimination, and distinction to what has been 
bountiful on them by the West. Edward Said finds that this is 
a short sight, that the process of de-colonization and national 
liberation, has widely given way to petty provincialism. Plainly 
speaking, Said is explaining that counter-identity that is based 
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on fear-reaction in the Arab world, appeals to pure or authentic 
Islam, or Arabism. And he continue to say that, all had a strong 
response, without sufficient consciousness that those ethnicities 
and spiritual essences would come back to demanding a very 
high price from their successful adherents.

Yet again, and without negating the identity derived from a grand 
socio-political movement like decolonization, the problem lies 
in a national consciousness emanating from all kinds of fear and 
anxieties, much the same, could be said about the insecurities of 
a rising religious consciousness. The price is the destabilization 
of national security and a rise in separatist identities.

It is a well-known fact, especially to psychologists, that 
individuals respond to stimulus in their environment as they 
construe it and not to intellectually assumed reality as such. In 
fact, there exists no absolute reality. They respond to the images 
in their minds that they have drawn to typify reality. It should 
be noted, however, that the social actor is an individual who 
understands political reality is his/her point of view. Logically, 
it is in the actor's own mind that lays the decision on what to do 
and how to empathize the nature and sources of his/her action.

People live in social constraints that condition their image of 
themselves and the ways they think and act, without determining 
them in any complete sense. Recent development in the on-going 
revolution of technologies especially in the different domains of 
communications, transportation and education facilitate greater 
individuation of selves leading to more self-psychic fears and 
anxieties. The impact of that is evident in urban Arab areas 
more than in rural ones. The Arab world, though thus far is 
downgrading the institutionalization of the individual, is at the 
same time making individualism optional.

Individualism has a multiple impact on political identity. 
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One of which is the possible encouragement for personality 
and character formation ranging from radicalism, to deliberate 
subordination, and to strong collective orientations. Somewhat 
paradoxically, this context of identity and value pluralism makes 
all positions appear more or less as individual and thus somewhat 
arbitrary choices, even when they are in fact presented as, for 
example, natural, traditional, or beyond human disposition.

Although driven by personal fears, it is safe to assert that what 
human beings are, what they see and judge themselves to be, 
and what they do are in contemplative measures shaped by the 
influences of their living conditions. However the socio-cultural 
context is not, of course, the only factor; though it does condition 
and it is a prime conjuncture for the possibility of human 
consciousness, orientations, and behavior. The other factor, as 
a result of individualism, that could be proclaimed and with 
considerable evidence, is that the human psyche is embedded in a 
cognitive structure, commonly known as individual's perspective 
or mental ability to perceive. If the individual is individualistic, 
then this tendency sets the parameters of identity and personality 
and which is defied with difficulty. Individuals are not merely 
the toil of their surroundings, but if they alienate themselves 
from the mandates of their surroundings, they risk being negated 
as human being.

In this context modern Arab characters are different from 
those of 50 years ago. They are changing now under the impact 
of affluence and new technologies. While I stress the role of 
individualism as a factor, the anticipated changes and impacts are 
the result of a confluence of factors, no one of which is fully 
determinative. Ensuing Freud, it can be comparatively argued 
that the essential differences between the traditional (old) and 
the new individualistic psyche stem from the development 
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of a powerful superego (conscience)(12).To a group oriented 
individual, power lies outside the self, although the boundaries 
of self and non-self are not clear. One seeks power by following 
rules set by the gods, through the charismatic leader or tightly 
knit community structures. The problem is that, unless the gods 
continually speak, their message dims. Social organization of 
any kind, therefore, requires rigid and continuous community 
controls. Communities adapt to their environment, and they 
rarely attempt to master it beyond that which is necessary for 
survival. The stranger and the different are suspect. Forbidden 
impulses are projected upon them. The superego of a group-
oriented Arab is largely located outside himself, in the form of 
spiritualists or gods whom he tries to please. He has little sense 
of himself as an individualist who can exercise power over his 
environment in a consistent manner so as to serve his needs.

The individualistic Arab has proven to be different. While 
psychoanalysis tends to emphasize the punitive qualities of the 
superego, it is not without positive aspects(13).

However, by providing an inner mechanism of control; the 
superego permits the individualistic Arab to develop a stronger 
sense of self. The group-oriented Arab believes that God helps 
individuals who obey God's command. Individualistic Arabs 
attempt to overcome obstacles by living up to their inner ideals. 
The source of power is within and not external. Furthermore, 
the sublimated energy derived from the individualistic Arab's 
internal control, of both erotic and aggressive drives foster the 
development of the ego. This enables him/her to examine and 
to manipulate nature, to adapt to new circumstances, and to 
bring creative energies to bear upon them. It also enables the 

12- Freud, S., “Group Psychology and the Analysis of the Ego”.
13- Schafer, “The Mechanisms of Defense”.
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individualistic Arab to recognize fear of the unknown, and fear 
of other groups, as he develops rational ideals for understanding 
nature. In these ways the development of superego and ego 
strength permit the emergence of the flexible Arab individual to 
become at liberty to decide on an identity.

Max Weber demonstrates that the unintended consequences of 
Christianity, and more specifically Calvinist doctrines, included 
the emergence of the modern world in the form of liberal 
capitalism(14), i.e. a capitalist economic system associated with 
individualism and gradual, if imperfect, political identification. 
Weber emphasizes the capitalist side of the equation, but the 
contribution of this cultural complex to political identification, 
although is well documented(15) yet it does not provide a 
comprehensive assessment fit for all societies.

Perceptibly, none of the assessments drawn is complete in the 
evaluation of Arabs. Some individualization occurs in all societies. 
It is also clear that every great historical civilization has been 
accompanied by a heightening of superego development, usually 
based on the emergence of a new, more universalistic religious 
system. It is possible, moreover, that in some of Arab civilizations 
superego development was comparable to that of the West. In line 
with Weber's argument, however, cultural developments in the 
Arab world were unusual from the outset. First, the emergence 
of a prophetic religion gave a peculiar intensity to the superego. 
Second, the emphasis in Islam rather than in Arab societies was 
on an individual rather than a communal relationship with God. 
Third, religious-cultural imperatives stressed general, universal, 
and moral rules. Finally, great emphasis was placed upon limiting 

14- Weber, “The Protestant Ethic”.
15- Taylor, “The Politics of Recognition”, Rorty, “The Hidden Politics”, Woolf, “A Room of One. 

Holmes, Passions & Constraint”, Kukathas, “Are There Any Cultural Rights?”



22

the unresponsiveness in the service of worldly harshness, i.e., 
fulfilling one's obligations through contribution to his religious 
society. Islamic identity, whatever its limitations, historically has 
encouraged rationality, emotional complexity, growth, and the 
capacity for a unique political identity.

Historically and comparatively, it is undoubtedly true that 
Islam as it absorbed and merged with many civilizations, strongly 
emphasized control of the passions, producing a similar end 
result in the Arab world via a fear-shame culture. Indeed Arabs 
created great and long lasting pre-modern empire. The Islamic 
Empire was Europe's superior in wealth and practical technical 
achievement until the 17th century. However, the Ottoman 
Islamic view of nature did not encourage a breakthrough to a 
modern scientific world-view. They exercised the element of 
fear to contain the Arabs. This practice surrounded Arabs with a 
network of kin and other social obligations inhibiting the growth 
of that individualism which played so important a role in the 
break with tradition in Europe. It also encouraged, or at least did 
not discourage, magical solutions to problems among the general 
populace.

Again, in demonstrating a reallocation in the general approach 
of Weber, individualism as a concept has become sufficiently 
pervasive today that using it carries a certain risk of being 
misunderstood. The most everyday meaning refers, but not in a 
precise way, to recent developments in urban finance, individual 
accounts in banks, individual trade, and the actions of business 
corporations in reshaping society along an individual division of 
labor. Other senses focus on the spread and influence of civil 
and criminal law that essentially deals with the individual as its 
basic party. In dealing with political identity in the so-called 
modernizing Arab states, my use of the term individualism seeks 
to include these meanings while not restricting itself to them.
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Systemically, Arab individualism is developing by the creation 
and spread of several differentiated but interdependent societal 
structures, the main organizing principles of these structures 
center on function, technique, or instrumentality. Important 
examples of these structures are a capitalist individualistic 
economic structure, individualistically state-centered political 
structure, an individualistic scientific-technological structure, a 
structure for mass information media directed to individuals, a 
medicinal health structure, a school centered education structure 
that deals with the individual as its basic component, and, I 
would even argue, an individually-centered religious structure. 
Each of these individualisms has its typical cultural dimension 
on political identity.

The development of service structures in the Arab world, 
are not easy to be summarized. The question of how Arabs 
have responded to and fitted the spread of the initially Western 
technical structures, could be answered, is that there has been 
a great deal of variation, much of it centered on precisely the 
identity and character issues under discussion here. Essentially, 
as the Western powers spread their influence during the early 
modern and modern centuries, their greatest success was in 
extending the reach of the service structures, in particular the 
capitalist economic, the scientific-technological, the academic-
educational, and the political in the form of the territorially 
bordered and sovereign states. The development is most striking 
in the case of the political system where various nationalist 
movements have eventuated in the formation of an array of 
nationally identified states, comparable to those forming and 
already formed in the West. As a transporter of these developing 
individualistic service structures, the West is still in the process 
of perpetuating the spread all around the Arab world, not in any 
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sense evenly, but certainly for the most part effectively(16).
The capitalist economic system that essentially promotes 

individualism is now and has for some time been an accepted 
tendency in the Arab world even in the proclaimed socialist Arab 
states. It is these service structures associated with the capitalist 
system, I would argue that actually promoted change in the political 
identity tracks in the Arab world. In a capitalist system anything 
could, in principle, become an individual economic commodity 
even people could become commodities. The personal or group 
identities of the producers and consumers become secondary 
in the sense that what is important is the economic capacity to 
offer for sale or to buy, not as such one's family, one's level of 
education, one's religious behavior, and so forth. In this sense it 
has become in principle accepted, not necessarily practiced, that 
political qualification generally does not depend on ascribed or 
achieved statuses. Though wealthy individuals have advantage, 
nonetheless, educational attainment is in principle, and very 
often in fact, open to all willing individuals. Laws are developed 
on the assumption that all individuals are equal, and scientific 
or artistic achievement depend on the quality of the individual 
producing the science and art, not on the social background and 
group affiliation of the artist or scientist. This means that the 
prospects of sublimation of intrinsic fears are assuming new 
individualistic dimensions.

It is worth asserting, for the sake of prospects in political identity 
deviation that some individuals are more capitalist oriented in 
the Arab world than others, thus, have more of the characteristics 
of individualism. Rich Arabs can send their children to urban 
and highly qualified schools and in many cases these children 
develop economic independence from their parents. Educated 

16- Lecher, “Social Structure”, Anderson, “Liberalism, Islam, and the Arab State”, Perthes, “The Private 
Sector”.
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Arabs can manage for better access to the legal system and have 
greater influence over what gets produced in the media. We can 
make similar observations about specific Arab sub-groups within 
regions where most people lack good access to the systems; and 
about regions where the majority is relatively well off. There are 
privileged Arab individuals; and there are privileged Arab groups 
in underprivileged regions as well as privileged ones. Yet these 
advantages accrue because these people and groups have given 
leverage to participate significantly in their systems, not because 
they are better people(17).

In looking at the power centers in the Arab world we realize 
a strong strive for individual independence, and the service 
structures are concerned only with those aspects of a person which 
are functionally relevant: ability to pay, academic learning capacity, 
state of health, willingness to be an audience, and so forth. Service 
structures, therefore, undermines the strong tendency in a fair 
number of personally and socially relevant matters, including the 
formation of personal and group identities, and thus much about 
the reaction of personal and group fear. Moreover, and what 
amounts to the same, the total effect on identity and character of 
all the service structures does not exhaust such determinations, 
although it obviously, in most cases, will play a significant role. 
Arabs in urban areas have become predominantly occupied 
with a lower-scale identify reflecting themselves as professional 
identities such as manager, professor, doctor, politician, artist, 
and many others. In all these cases, the service structures elude 
Arabs from their time-honored political identity to spend more 
energy on their professional identity.

Individualism is not completely a new innovation in the 
Arab world; it has had its origin in Islamic religion. Just like in 

17- Barakat, “The Arab World”.
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Christianity, Islam preached that the individual believer was 
fundamentally on his/her own in a direct relation to God. The 
ultimate judgment of God is going to be on the individual and not 
his/her group. Again here, if we are to focus on the development 
of individualism in children, at least in principle, what is so called 
modern schools in their mere system of education develop the 
individualistic aspects in the personality of the student all the 
way to the university level. Students get their individual grades 
and are held solely responsible for their conducts, that is, the 
social location of that child is irrelevant. All these developments, 
although from one perspective constituting not only the rise of 
the individual but of individualism, were also manifestations of 
the exceedingly complex process of the increasing dominance of 
the newly introduced service structures in the Arab world.

The shaping up of Western individuation in the Arab world as 
a consequence of the rise to dominance of service structures in 
urban areas did not just bring individualist and rationalist attitudes 
in its wake; it has marginalized the old structures. Counter-
structural tendencies were always also part of the picture, not 
simply as deviance and thus with moral condemnation, but 
as positively valued and integral aspects of the overall Arab 
development. Thus, alongside or perhaps in vibration with the 
emphasis of many Arab thinkers on individualism, we see the 
search for the more rooted and communal but still from an 
individualistic perspective. In an attempt to rationalize their 
standards, individuals who claim Arab identity or any other 
regional identities in the Arab world referred to tradition, but 
in a highly selective way, taking only those stories, traits, heroes, 
territories, and other elements suitable for their ideals; leaving 
other possibilities out and adding new innovative characteristics 
where necessary. These were imaginary traditions, not in the 
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sense of pure fabrications, but in the sense of discoveries that 
responded to the requirements of the day(18).

Arab identity and concomitantly Arab nationalism, however, 
would not have had a great impact if they had not echoed the 
development of the modern system of sovereign state that 
is based on the equality among all individuals. In terms of 
identity and character, the Arab culture has certainly been an 
important source of both. The promoters of Arab identity and 
Arab nationalism typically include in their self-descriptions ideal 
national individual identities, above all, the patriot. Nonetheless, 
the other systemic sources of identity and character remain, as 
does the incompleteness of such determinations.

We might therefore talk of at least three competing sources 
of personal identity and character in the present Arab societies. 
There is the imagined community, most notably the nation, but 
not just the nation, because different ethnic identities without 
nationalist aspirations also fall under this heading. There are 
the technical structures, including the political, the economic, 
the mass media, sports, education, and the religious. And there 
are the fears and idiosyncrasy of self itself. Identity questions 
in the Arab world have played a significant role in the overall 
spread of the modern Arab state systems, and thus contributed 
to the formation of individualistic societies at least in the urban 
areas. I focus again on the idea of nation. Without doubt, the 
greatest impetus for the formation of Arab nationalist identity 
over the last century has been the spread of the service structures 
themselves. When we examine such movements within the Arab 
world; the prime motive force has been anti-colonial. That is, the 
different urban individuals, not necessarily by origin, most often 
led by newly arisen elites in local major cities, have sought to 

18- Gelvin, “Popular Mobilization”, Swedenburg, “The Role of the Palestinian Peasantry”, Johnson, 
“Islam and the Politics”, Hurewitz, “The Middle East and North Africa”, Fromkin, “A Peace to End 
All Peace”, Yapp, “The Near East”.
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take local control of the levers of modern power as derived from 
economic, political, educational, artistic, media, and so forth 
from its imperial carriers. Or alternatively, they have sought 
to increase local power and influence to match that of the local 
colonizer. In doing so Arab nationalism was undermined to give 
rise to regional and state nationalism(19).

Regional and state identities were promoted in the name of the 
Arab nation at large, and for the supposed benefit of the people 
deemed indigenous to the region. In other words, the collectivity 
of the nation or its equivalent served as the justification for the 
efforts to appropriate the techniques of service structure power. 
Identity, far from being a game of idle introspection, was and is 
today still a strategy for control and for power competition.

Then again, from the perspective of group-oriented individuals, 
the Arab world is not simply a capitalist economic system from 
which we would conclude that it favors the individualistic and

rationalistic entrepreneur as the paragon of virtue and character. 
Nonetheless, the Arab world is by no way fundamentally Western 
in a broad cultural sense unless one insists that anyone who 
masters the levers of service structures is thereby already Western. 
Individualism and what we deem to be Western cultural styles 
are indeed possible in the Arab world. But the rugged individual 
who depends on his/her own resources is not the only such 
possibility. What are sometimes called Arab values, referring 
somewhat imprecisely to a more group centered orientation with 
a greater tinge of community is also possible and just as modern. 
Individualism does not necessarily mean isolationism; rather it 
means a plurality of different and justifiable conduct of liability 
both in identity and integrity.

19- Salem, “Bitter Legacy”, Heelas, Paul, Lash, and Morris, “Detraditionalization”, Hobsbawm and Ranger, 
“The Invention of Tradition”, Parsons, “The System of Modern Societies”, Smith, “The Ethnic 
Origin of Nations”, Thomas, Meyer, Ramirez, and Boli., “Institutional Structure”, Wallerstein, “The 
Capitalist Economy”, Weber, “Economy and Society”, Kittrie, “The War Against Authority”, Kaldor, 
“Cosmopolitanism Versus Nationalism”, Gellner, “Nations and Nationalism”.
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Arab societies depend on a balance between communitarian 
and individualistic orientations(20). Current trends of analysis 
assert that Arab values, seems to have at its root the assumption 
that Arabs are more collective whereas Westerners are more 
individualistic. Although the comparison is undoubtedly to some 
extent acknowledgeable, it does point indirectly to the possibility 
of conceiving difference in terms of individual's and group's 
memory of perceptive identity and its corresponding influences 
on the political reality of Arabs. The assumption here is that, one 
basic dimension of identity is derived from anxiety. Some fears 
are derived from individual's memory that plays a primary role in 
psychological continuity accounts of personal identity.

However, in claiming that memory is constitutive of personal 
identity, one faces the objection that since the concept of 
memory presupposes personal identity, it ought not to be used 
in the analysis of that concept. Parfit(21) responded to this obstacle 
by devising a new criterion of personal identity. He considered 
that memory connections are replaced with quasi-memory 
connections. The phenomenon of quasi-memory is best explained 
by the following: When an older member of a group speaks in a 
family-like gathering about a stressful experience and tells a story 
of significance in his life, the younger listeners register the events 
of the talk in their minds and it becomes part of their memories. 
Subsequently, the minds of these young listeners alter the actors 
in the story by substituting the older member by their self. Later 
on in their lives what they seem to remember, it turns out, are 
not their own experiences, but experiences that were part of the 
life of some other person. Involuntarily, they have been subject 
of an exposition in which memory traces from an older member 
of their group have been copied into their brains.

20- Zamir, “The Formation of Modern Lebanon”, Batatu, “The Egyptian, Syrian, and Iraqi Revolutions”, 
Anderson, “Imagined Communities”.

21- Parfit, “Personal Identity. Reasons and Persons”.
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When it comes to the psychology of memory continuity 
accounts, in claiming that an Arab individual remembers a past 
episode does not mean that he/she has experienced this episode; 
though someone must have experienced it. Thus, the question 
of personal identity is related to the question of what makes 
part of a person's memory the same as others' part memories. 
Imprinted memories at an early age are mechanical in the sense 
that the brain acquires them unreservedly and they do not need 
to be fed through indoctrination or conscious personal effort. 
For example, we imitate our parents' practices to the best of our 
ability without even knowing that different other practices exist. 
In doing this we are adopting a mixture of other individuals, our 
parents experiences and memories to become our own(22).

Pursuing other practices and adopting a new system of action 
in life at a later age, though it is plausible, nonetheless, requires a 
great deal of will and strain.

The rational processes of abstraction usually begin to develop 
after age seven. Normally, this process is characterized by 
appreciation and conformity to the existing patterns of one's 
culture. At this stage of mind-development one begins to 
demarcate one's own self-identity and one's culture. The 
assertion here is that, it is the time framework of specific social 
environment and not personal preference that determines 
the ideological framework of the individual mind. We are not 
born free: we must learn freedom, replacing automatisms and 
instinctive responses with intelligent choice based on learning 
rational behavior. 

Cultural conditioning, ideological indoctrination, and education 
in general are transformed into differential characteristics. To 
put it in pure scientific terms, these differential characteristics 
modify the anatomy, physiology, and biochemistry of neurons; 

22- Schechtman, “The Truth About Memory”, Shoemaker, “Persons and their Pasts”.
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thus, the experience of each individual leaves material traces 
stored in intracerebral memory(23).

Psychologists assert with no doubt that memory criterion 
is adjoined to personal identity. People project their personal 
identities through the reflections generated from experiences 
of doing things, witnessing certain events, and so on. People do 
seem to remember doing things that they did not do. As a friend 
once expressed to me that he seems to remember being involved 
in an armed clash against a militia trying to liquidate his family, 
even though he did no such thing, and someone else, his uncle 
did, he seems to be deluded to remember doing something that 
was done by someone else.

In this regard attention should be given to examining the 
possible relationship between personal identification, i.e., the 
extent to which he/she retains the memory generated within 
his/her ethnic or social group with all its manifestation of 
attitudes, values, beliefs, and behaviors as his or her own, and 
the level of psychological distress, fear and anxiety experienced 
as a consequence of that. The possible impact of psychological 
distress on personal identity, here I must state, have had little 
attention in the available literature.

However, there exists parallel literature to this dimension of 
identity, the Social Identity Theory and the Self-Categorization 
Theory(24). Literature that sprang out from these theories, have 
emphasized that personal identity is only possible when it stems 
out of social identity. The relevance is suitable for studying Arab 
individuals. It is observable that Arabs realize their personal 
identities in identifying with particular social group. It is through 
interaction of the Arab individual with others in a group that this 

23- Hughes, “Personal Identity”, Kluft, “The Postunification Treatment”. Korsgaard, “Personal Identity”,  
Locke, “An Essay Concerning Human Understanding”.

24- . Hattie, “Self-Concept”, Hofstede, “Culture's Consequences”, Kuhn, & McPartland, “An Empirical 
Investigation of Self-Attitudes”, Markus, & Kitayama, “Culture and the Self”.
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individual comes to realize his personal identity. The significance 
of this is apparent in generating stress and anxiety when an Arab 
changes the group through which he/she has developed his/
her personal identity. The individual's inputs in the new group 
and reflections on him/her become confusing. This urges the 
individual to reshape his personal identity and produce a different 
one. It is common among Arabs that changing personal identity 
will show the way to a change in political identity

Changing political identity for Arabs is a very stressful and 
painful experience. In most cases, individuals would lose proper 
levels of self-esteem and respect among both their old and new 
group. The impact of this is negative on their inter-group and 
intra-group cognitions, attitudes, and behavior(25). Social scientists 
articulate the phenomenon of changing one's personal identity 
as acculturation processes. The central idea here is that when 
Arabs realize that their political identity is not appropriate to a 
changing reality, they painfully face the following alternatives: 
(a) stubbornly maintain or (b) disqualifying their current political 
identity, and (c) adopt or (d) reject the new reality. The nature 
of the individual's psychical mentality plays a major role in the 
pursuing of strategy to adopt. The specific Arab factors of fear 
and anxiety are strong influences in all cases. The degree of fear 
is always a variable. It is this variable that concludes the level 
of conformity and admiration derived from belonging to one's 
exclusive group through a make-belief in proclaimed group 
protection accomplishments. This may carry over to feelings of 
efficacy, contentment, and good standing to face new dangers 
and threats in society and environment. On the other hand if the 
degree of fear is high, then, that ultimately becomes compelling 
on the individual to adopt a new political socialization strategy. 

25- McClure, “On the Subject of Rights”, McGowan, “Postmodernism and Its Critics”, Minow, “Justice 
Engendered”,  Phillips, “Democracy and Difference. The Politics of Presence”, Skocpol, “Bringing 
the State Back”,  In. Evans, Rueschemeyer, and Skocpol. “Young, Justice and the Politics of Difference”.
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Options are integration, assimilation, separation, segregation, or 
marginalization.

In mapping social and political groups in the Arab world, on 
realizes that within the same Arab society groups have managed 
to establish socio-cultural and ideological islands for themselves 
refusing to carry-on with the rapid changes and development 
around them. They maintained their old social and political 
identity. Yet, for practical purposes they cannot detach themselves 
completely from their wider environment. In this respect the 
importance of social and political identity is that it provides 
isolated people with strength and inner resources that enable 
them to cope with the stresses and demands of a new political 
atmosphere around them and hence minimizes psychological 
distress.

However, although social and political identity has been shown 
to be positively associated with self-esteem, recent research 
suggests that self-esteem might provide a crucially important 
linkage between social-political identity and psychological 
distress. In short, researchers have demonstrated a causal effect of 
a change in the political environment with special concomitants 
on the self-perception of individuals who are secondary to these 
changes(26).

In the same token, conceptual analyses of responses to self-
esteem items suggest that at least two semiautonomous processes 
operate in judgments about the self; that is, despite some overlap, 
the individual facing new political reality pushes himself through 
a process of self-evaluation of worth and efficacy at the same 
time his other side of mental process reflect self-derogation and 
negative feelings about oneself.

26- Sampson, “The Debate on Individualism”, Shweder, & Bourne, “Does the Concept of the Person 
Vary Cross-Culturally?”, Shweder & LeVine, “Culture Theory”, 158. Triandis, Bontempo, & Villareal, 
“Individualism and Collectivism”, Berry, Kim, Minde, & Mok, “Comparative Studies of Acculturative 
Stress”, Berry, Kim, Power, Young, & Bujaki, “Acculturation Attitudes in Plural Societies”.
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Such prevailing situation in the Arab world is producing 
multiple personality disorder (multiples) and a dilemma of moral 
personhood. This is better known as problems of personality and 
identity coherence. Indirectly it reflects political socialization 
incoherence. Stability in society is linked to the coherence 
condition in the political identity of its individuals(27). The reason 
is that citizen is a term not restricted to the metaphysical; it is a 
moral or normative and political term, as well, in the modern 
state systems. Persons are not only self-conscious intelligent 
beings; they are supposed to be moral and political agents whose 
actions influence society and polity, which in turn accords with 
certain rights. So, what I am interested in is what the lack of 
psychological coherence, lack of political coherence and lack of 
identity coherence could tell us about stability in the different 
states of the Arab world.

Multiple Personality Disorder among Arabs is very much 
associated with the phenomenon of quasi-memory. It is 
common among Arab individuals in societies in the Arab world 
witnessing rapid environmental and political change. Socially 
it is understood as a dissociative disorder in which a person 
appears to possess, as the name suggests, more than one distinct 
personality, and sometimes very many(28). Typically there will be 
a core personality and a number of co-personalities called alter 
personalities, or just alters.

It is important to indicate, and before I proceed further with 
this analysis that multiple personality disorder is a condition 
that varies drastically from being extremely mild condition 
to extremely sever condition. It is only those who suffer from 
extreme condition of multiple personality disorder are labeled 

27- Swanton, “Freedom”, Thagard, “Explanatory Coherence. Conceptual Revolutions. Mind: 
Introduction to Cognitive Science”, Thagard, Eliasmith, Rusnock, & Shelly, “Knowledge and 
Coherence”, Euo, “Common Sense”.

28- Erxleben, & Cates, “Systemic Treatment”, Gillett, “Multiple Personality and Irrationality”, Glover, 
“The Philosophy and Psychology of Personal Identity”, Hacking, “Two Souls in One Body. 
Rewriting the Soul”, Hughes, “Personal Identity”, Kluft, “The Postunification Treatment”.
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as sick. In the latter case when a switch occurs, a personality 
other than the one previously in control will manifest itself. It is 
mild personality disorder that I am bringing into play where the 
core personality is always aware of the alter personalities in the 
individual. The personalities of a multiple may differ from one 
another in their behavioral characteristics and even in their social 
and political responses.

In the same token, it is asserted that most individuals do suffer 
from multiple identity incoherence. Socially and politically it is 
understood as a dissolute derangement in which a person appears 
to possess, as the name suggests, more than one particular 
identity, and sometimes very many. Commonly there will be a 
center identity and a number of other identities called convenient 
convert identities. It is consequential in the context of this analysis 
to restate that multiple identity disorder is similar to multiple 
personality disorder and very much associated together. When a 
switch occurs, an identity other than the central one will manifest 
itself socially and politically. The central identity conceals in a 
dormant stage but will stay very much alive.

As already expressed, in mild multiple identity disorder (the 
use of the term disorder is questionable), the different identities 
of a multiple are aware of one another existence. Yet they cannot 
exclude one another because the individual's center identity 
needs the other identities to protect it in difficult situations, or to 
meet certain needs. In a society of multi-cultural groups bound 
to exist together and in societies witnessing rapid socio-political 
changes, the tendency is high for most individuals to develop 
multiple identity disorder(29).

Multiple identities have become a common place among 
Arab individuals and are obviously an important phenomenon 
to explore. What is relevant for this study is how the notion of 

29- Ibid. Hacking.
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coherence informs a moral, or normative concept of the person. 
An orderly way of exploring this phenomenon is to consider what 
happens during unification therapy for multiples, and compares 
that to the role of governments and the media in trying to unify 
personality and identity disorder in individuals or in citizens.

In rationalizing for what caused the identity fragmentation one 
has to look at the total and the particular of the environment 
within which the individual lives. How does an individual deal 
with bizarre and extreme political and social oppression? And 
how does an individual carry on social relations outside his own 
immediate group, attune to the norms and social life of others? 
Fragmentation of identity may be an unconscious survival 
mechanism in response to fear. A system of multiple identities 
may develop to deal with an environment changing from one 
of extreme hostility and terror, to one that is apparently normal, 
familiar and unthreatening. Equilibrium in the manifestations 
of different identities is essential for psychological sanity. Such 
equilibrium does involve the trauma of internal revelation 
through side by side, but the equilibrium sought aims at some 
form of coherence between the individual and his/her alter 
personalities. It is in this way that Schechtman's(30) coherence 
condition may be viewed. The latter explicate that it is a necessary 
part of psychological continuity, which accounts for personal and 
political identity.

On the state level the government through its institutions and 
media propaganda ought to convince all citizens-individuals that 
they have no reason to fear one another because the state protects 
all, by and that eliminating motivation for one to hide behind 
different personality for protection. If the state accomplishes 
that, rarely the case in Arab countries, a comfort march towards 
unification of personalities and political-social identities become 

30- Schechtman, “Personhood and Personal Identity. The Same and the Same. The Truth About 
Memory”.
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easier. In retrospect, the institutions of the state in the Arab world 
are by themselves a source of threat, fear and oppression on the 
Arabs. In theory and reality it is very difficult to see governments 
in the Arab world capable of reconciling fears because of the 
political and ideological structures that they sustain to protect 
continuity of the political status – quo.

It should be noted here because of its significance for the present 
research that positive self-esteem partly reflects self-worth, and 
this is directly related to political identity i.e., pride in cultural 
group membership or state membership. What is notable here is 
that negative self-esteem, being partly driven by self-derogation 
and negative feelings about the self, might be directly related to 
psychological distress and violence. That is, feeling positive in 
a group membership identity and negative in self-esteem in a 
political system and social environment leads to violence. Group 
or collective individuals rebellion and violence is usually the result 
of the group's sense of self-mastery or self-efficacy in relation to 
its sense of trust in other groups and the general community.

Conclusion
Complementing individuals, in the form of coping their 

resources with trust in the others in a social setting is an extension 
to calming fears. This starts in the inner circle of individuals' 
social settings. The more that individuals identify with their 
distinguished group, the more they would believe that they have 
recourse to external sources of coping(31). These external coping 
resources might include, for example, the belief that others 
are bound to respect him/her because of the power that he/
she derives from belonging to a solid group. Reliance of the 

31- Greenfield, “Independence and Interdependence”, Greenfield & Cocking, “Cross-Cultural Roots”, 
1 Guisinger, & Blatt, “Individuality and Relatedness”, Hallowell, “Culture and Experience”, Heider, 
“The Psychology of Interpersonal Relationships”, Heine, & Lehman, “Cultural Variation”.
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individual on his own group allows him/her to solicit advice 
or counsel, i.e., appraisal support. In being able to fit in his/ 
her own group the individual generates confidence that he/she 
will be successful in fitting in society. If all of these feelings 
go well, the result on the individual has an effect of increased 
personal and external coping resources and thus a decrease in 
the likelihood of psychological distress and potential violence(32).

Identification of individuals with their own cultural group 
is significantly related to individual's sense of positive self-
esteem. This means that the primary motive for identifying 
with a particular social group is the enhancement of self-esteem. 
Indeed, unless the individual's social self-esteem is enhanced, 
then he/she will not continue to identify with a particular social 
group, thus embracing a defense mechanism of identification.

Anna Freud(33) conceptualized the defense mechanism of 
identification with the aggressor to elucidate the phenomenon 
where one joins with his/her persecutors in attacking him/
herself. An example is the typical resolution of the Oedipal 
conflict, where the boy identifies with father in an attempt to 
counter his own instinctual expression. While intro-ejection is 
the mechanism of the identification process, this style utilizes 
intra-punitiveness as dynamic. Moreover, the process of 
attacking oneself also brings relief from threat utilizing dynamics 
that are congruent with those of acting out, since the activity of 
self-attack precludes the emotional experience of persecution. 
Some theoreticians have therefore classified identification with 
the aggressor as a subset of acting out(34).

Tracing the defensive evolution of identification with the 
aggressor in the Arab world elucidates further its differential 
classification. Given that experiencing aggression from an 

32- Ibid.
33- Freud, S., “The Ego and the Mechanisms of Defense”.
34- Ihilevich, and Gleser, “Defenses in Psychotherapy”.
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oppressive source that cannot be dealt with functionally 
precipitates the response, the question nevertheless remains: 
What is the affect that is being defended against here? Assuming 
that it is the anxiety resulting from the aggression, which is 
the primary object of defense, then identification with the 
aggressor can be conceptualized as combining the dynamics of 
fear, anxiety and protection.

Researchers that deal with responses of persecuted ethnic 
minorities, however, stress that the most threatening feeling in 
such circumstances, which precipitates defense is the hostility 
toward the oppressor, rather than the aggression coming from 
him/her(35). This is most clearly evident in the strife encompassing 
throughout not the Arab World alone but the Middle East at 
large when most of the minority groups under severe stress 
manifested a violent act of turning against themselves, since the 
victim defensively becomes the object of one's own hostility 
as a substitution for the oppressor against whom aggression is 
impossible.

35- Juni, Katz, and Hamburger, “Identification with Aggression”.
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*

Introduction 
La notion de Sécurité nationale a pour objectif 
de parer aux risques susceptibles de porter 

atteinte à  un pays.  Cette notion de sécurité nationale 
remplace l’ancienne notion de défense nationale 
beaucoup plus restrictive. Désormais, la Défense 
n'est plus le cadre général de l'action de l'État en 
matière de protection des intérêts nationaux, mais 
seulement l'une des fonctions de l’Etat qui participe, 
avec d'autres politiques publiques, à la Sécurité 
nationale. Ces missions constituent le fondement 
du rôle de l’Etat.  La Sécurité nationale  ne concerne 
pas seulement la défense militaire mais également 
toutes les catégories de fonctions ou de ressources 
essentielles à la survie du pays. Elles incluent parmi 
d’autres, l’ordre public, la diplomatie, les finances 
publiques, l’énergie, l’alimentation, la santé publique, 
les transports, les communications. Quant à l’impôt,  
il est un versement obligatoire et sans contrepartie 
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Dr. Georges Labaki

Professeur à 
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aux administrations publiques. Il sert essentiellement à financer 
les dépenses publiques, et constitue également un moyen de 
régulation de l’activité économique. La disponibilité des recettes 
publiques conditionne la politique de sécurité nationale: plus les 
moyens financiers sont disponibles, plus les choix de défense 
sont étendus, l’inverse étant vrai.

I - La remise en question de l’Etat Providence
Le développement de l’État et des services publics depuis la crise 

de 1929  était le reflet de la croyance en “l’infaillibilité de l’État” qui 
loge, transporte, régule les marchés agricoles, organise les activités 
industrielles et les professions libérales, éclaire, protège des aléas 
financiers, de la maladie, du chômage, éduque, soigne, préserve le 
patrimoine culturel puis l’environnement et se fait, à l’occasion, 
lui-même industriel ou commerçant. Les pouvoirs publics 
fixaient les prix. La croissance était au rendez-vous et permettait 
le financement des politiques sociales et des dépenses militaires. 
L’inefficacité de l’État qui n’arrivait plus à assurer un service public 
de qualité, alimenta les courants néo-libéralismes qui déferlèrent 
sur les États-Unis puis l’Europe à leur tête l’école néo-libérale de 
Chicago avec Milton Friedman qui considérait  que la régulation 
était contre-productive et faussait  les règles du marché. L’arrivée 
de Reagan au pouvoir fit le reste car il affirma que la dérégulation 
représentait la seconde révolution américaine: celle de la liberté. 
Cette tendance a été renforcée par la mondialisation, la création 
de l’Organisation Mondiale du Commerce, la libéralisation du 
commerce international, la levée des subventions, l’ouverture 
des marchés, la dérégulation et par suite la privatisation. Les 
domaines touchés par la dérégulation sont: le secteur bancaire 
et financier, l’énergie, le transport aérien, les chemins de fer, 
les transports routiers, les télécommunications, l’électricité, 
les services d’eau. Les politiques de démantèlement du service 
public sont conduites aux États-Unis par Reagan et en Grande 
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Bretagne par Margaret Thatcher puis en Nouvelle –Zélande, 
en Australie au Canada… L’État devait selon ce qui précède se 
cantonner aux activités dites souveraines ou régaliennes à savoir: 
légiférer, rendre la justice, la défense nationale et les relations 
extérieures, l’émission de la monnaie et la garantie de sa valeur 
ainsi que l’adoption de politiques générales (regulatoryfunctions) 
et organisationnelles (Organizationalfunction). Les impôts 
devaient être réduits pour stimuler la croissance et les dépenses 
publiques réduites au minimum. L'interventionnisme de l’Etat 
providence  a laissé la place à une économie capitaliste qui semble 
axée sur le maintien de la sécurité et de la justice tout en laissant 
le reste  à une  économie de marché.  

II- La fiscalité instrument des politiques publiques
Les impôts sont des prélèvements obligatoires sans contreparties 

directes. Ils servent à financer les dépenses publiques telles que 
définies par l’Etat. Les impôts sont imposés par le pouvoir législatif 
le plus souvent sur proposition du pouvoir exécutif. L’instrument 
principal des finances publiques est le budget qui est approuvé 
annuellement par le Parlement et qui repartit les dépenses 
publiques entre les différentes administrations publiques et 
ministères. Les impôts se distinguent  des cotisations sociales qui 
donnent droit à une prestation, des versements obligatoires à des 
agents économiques autres que des administrations publiques et  
des versements, obligatoires effectués au profit d’administrations 
publiques en contrepartie de services comme  les timbres fiscaux 
acquittés pour l’établissement d’un service.

D’autre part, les impôts répondent à quatre principes :
a- Le principe de légalité qui signifie que les règles concernant 

l’assiette, le taux, et les modalités de recouvrement des impositions 
de toutes natures sont fixées par la loi, donc votés par le pouvoir 
législatif.  Par conséquent, tout impôt non voté par le pouvoir 
législatif est illégal. 
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b- Le principe d’annualité, selon lequel le Parlement doit 
donner chaque année l’autorisation de percevoir l’impôt.

c- Le principe de sincérité dans les comptes publics.
d- Le principe d’égalité  selon l’article 13 de la Déclaration 

des droits de l’Homme de 1789,  qui stipule "la contribution 
commune doit être également répartie entre tous les citoyens en 
raison de leurs facultés". Il s’agit de la justice dans la répartition 
des impôts. Le système fiscal devrait, autant que possible, être 
équitable dans ses effets sur les contribuables comme la capacité 
de payer et les prestations reçues. En outre, les effets de la 
fiscalité devraient être compatibles avec les objectifs sociaux et 
économiques du pays. En effet, la fiscalité est de plus en plus 
liée à l’économie et à des objectifs comme l’augmentation du 
revenu national, la stabilisation de l'économie, le maintien des 
emplois, l'encouragement des investissements et l'augmentation 
des flux d'achat des consommateurs. Le pouvoir d'imposition 
donne les moyens de gouverner car il fournit à l’État les moyens 
de mettre en œuvre ses politiques publiques. Pour ces raisons, 
les gouvernements ont été le plus souvent concernés par la 
productivité des impôts avant toute autre considération afin de 
pouvoir financer les dépenses publiques. La fiscalité est utilisée 
non seulement pour financer des dépenses qui sont destinées 
à promouvoir des objectifs tels que la stabilité économique et 
l'expansion économique mais aussi pour financer la défense 
nationale et d'autres services comme le maintien de la justice, 
l'éducation des jeunes, les soins assurés aux personnes âgées et 
d'autres services publics dans le cadre d’une politique budgétaire 
et fiscale bien définie. 

La politique budgétaire emploie la fiscalité dans la promotion de 
la politique économique et sociale d’un pays. Dans la formulation 
de la politique budgétaire, il est donc d'abord nécessaire de 
déterminer les objectifs sociaux et économiques qui doivent 
être accomplis. La diversité des modèles d'imposition et la 
mobilisation des ressources auprès des citoyens est clairement 
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un produit de l'histoire. Un rapide  coup d'œil sur l'histoire des 
pays développés démontre que la politique fiscale doit intégrer 
une compréhension des processus de conflit et de négociation. 
En effet, la capacité institutionnelle des États à mobiliser des 
ressources doit être négociée avec les groupes d’intérêts comme 
les commerçants, les propriétaires, les marchands d’armes et 
parfois les paysans. La guerre jouait un rôle particulier dans ce 
processus, notamment parce qu'elle a créé un contexte dans 
lequel les plus nantis de la société se sentaient suffisamment 
menacés pour accepter de donner aux Etats les moyens financiers 
pour les défendre. En effet, l’histoire de la formation des États 
européens souligne la contribution essentielle de la menace 
externe et la guerre à création du système fiscal. En effet, la 
guerre amène –par nécessité- les États à être plus efficaces dans la 
collecte des recettes fiscales en améliorant considérablement les 
capacités administratives dans le prélèvement des impôts comme 
l’a affirmé Héraclite: "la guerre est la mère de toutes choses". 
Cette perspective historique nous permet aussi de démontrer 
que cette capacité d’imposer n'est pas simplement un héritage 
de l'histoire mais a été également créés par des acteurs qui ont 
façonné l'histoire au cours des siècles. La formation de l'Etat et 
sa capacité de se développer et de survivre étaient intimement 
liées à sa capacité d'imposition et de collecte des impôts. De nos 
jours, il faut ajouter à la guerre les menaces qui peuvent dériver 
des mouvements sociaux internes, des crises budgétaires ou 
de l’économie mondiale plutôt que des perspectives de guerre 
imminente. D’où le rôle joué par les  institutions publiques 
pour résoudre les conflits entre les différents groupes d'intérêts. 
Somme toute, la politique budgétaire cherche à augmenter les 
recettes fiscales en stimulant la croissance et en subventionnant 
les secteurs économiques les plus prometteurs. Ces politiques 
peuvent être productives ou au contraire contre productives 
si elles n’arrivent à atteindre les buts recherchés c'est-à-dire 
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principalement la croissance qui est le seul moyen de création 
des richesses.  

Les pays développés attachent une grande importance à leurs 
politiques fiscales car elles constituent le moyen principal 
de promouvoir leur sécurité nationale. La fraude fiscale est 
sévèrement sanctionnée car elle constitue un manquement grave 
aux devoirs des citoyens. L’obligation de payer l’impôt passe 
dans ces pays avant les valeurs morales traditionnelles comme la 
famille qui sont repoussées dans la sphère de la vie personnelle.  

III- Sécurité nationale aux Etats-Unis
La nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis vise 

à protéger les  intérêts nationaux grâce à un leadership solide et 
durable. Elle définit les principes et les priorités dans l'utilisation 
de la puissance américaine et maintenir son influence dans le 
monde. La sécurité nationale en Amérique se concentre autour 
des objectifs suivants: le renforcement de la défense nationale, 
le renforcement de la sécurité intérieure, la lutte contre le 
terrorisme, le renforcement de la capacité de prévention des 
conflits, la prévention de la dissémination et l'utilisation d'armes 
de destruction massive, faire face aux changements climatiques, 
assurer la libre circulation dans les mers, accroître la sécurité 
sanitaire mondiale, la prospérité, redémarrer l’ économie, accroitre 
la sécurité énergétique, avoir la première place dans les sciences, la 
technologie et l'innovation, façonner l'ordre économique mondial, 
mettre fin à l'extrême pauvreté, la défense des valeurs américaines, 
faire progresser l’égalité, l’aide aux démocraties émergentes, le 
renforcement de la société civile, la prévention des atrocités et 
des massacres, le rééquilibrage de la balance stratégique en Asie 
et dans le Pacifique, le renforcement de l’alliance avec l'Europe, la 
recherche de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, l’investissement en Afrique, et l’approfondissement de 
la coopération économique et de  la sécurité dans les Amériques.
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2013/14               2014/15 %

R million Budget Outcome Deviation Budget Revised Deviation Change

Taxes on 
income and 
profits

505 475 507 759 2 284 556 951 556 700 -251 9.6 %

Persons and 
individuals

308 930 309 834 905 335 944 350 000 14 056 13.0 %

Companies 176 965 177 324 359 198 935 183 000 -15 935 3.2%

Dividends 
tax

17 000 17 309 309 19 250 21 400 2 150 23.6%

Other taxes 
on income 
and profits

2 580 3 292 712 2 822 2 300 -522 -30.1%

Taxes on 
payroll and 
workforce

12 300 12 476 176 13 440 13 200 -240 5.8%

Taxes on 
property

10 375 10 478 112 11 477 12 603 1 126 20.2%

Domestic 
taxes on 
goods and 
services

326 044 324 584 -1 496 361 320 355 718 -5 602 9.6%

Value-added 
tax

239 286 237 667 -1 620 267 160 260 600 -6560 9.6%

Specific 
excise duties

28 943 29 039 97 31 080 32 000 920 10.2%

Ad valorem 
excise duties

2 402 2 363 -38 2 623 3 232 609 36,7%

General fuel 
levy

43 000 43 685 385 47 517 48 200 683 10.3%

Other 
domestic 
taxes on 
goods and 
services

12 114 11 794 - 320 12 941 11 686 -1 254 -0.9%
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Une Amérique puissante est le fondement de la  sécurité 
nationale des Etats-Unis. Depuis la grande récession, l’Amérique 
a créé près de 11 millions de nouveaux emplois dans le secteur 
privé. Le taux de chômage a chuté à son plus bas niveau en 18 
ans(1). 

Les Etats-Unis sont devenus le leader mondial dans la production 
de pétrole et de gaz. Ils continuent d’occuper la  première place 
dans la technologie et l'innovation dans l'économie mondiale. 
Leur système d'enseignement supérieur est le meilleur dans le 

1- 2015 National Security Strategy - The White Househttps://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
docs/2015_national_security_strategy.pdf.

Taxes on international 
trade and transactions

44 775 44 732 -42 50 463 40 779 - 9 684 - 8,8%

Customs duties 44 500 44 179 - 321 50 300 39 900 -10 400 -9.7%

Diamond export levy 68 93 25 81 87 7 -6.4%

Miscellaneous customs and 
excise receipts

206 460 254 82 792 710 72.1%

Total tax revenue 899 000 900 013 1 013 993 650 979 000 -14 650 8.8%

Non-tax revenue of which : 30 541 30 626 85 20 869 27 006 6 137 -11.8%

 Mineral royalties 6 500  6 439 -61 7 167 5 636 -1 531 -12.5%

less: SSACU payments -43 374 -43 374 - -51 738 -51 738 - 19.3%

Main budget revenue 886 167 887 265 1 099 962 782 954 269 -8 513 7.6%

Provinces, social security 
funds and selected public 
entitles

124 322 120 838 -3 484 136 466 136 722 256 13.1%

Consolidated budget 
revenue

1 010 489 1 008 103 -2 386 1 099 248 1 090 991 -8 257 8.2%

1. Percentage change between outcome in 2013/14 and revised estimate in 2014/15

2. Includes interest on overdue income tax, and small business tax amnesty levy.

3. Includes tumover tax for small businesses, air departure tax, plastic bags levy, electricity 
levy. co2 tax on motor vehicle emissions, incandescent light bulb levy and Universal Service 
Fund 

4. Includes mineral royalties, missing leases, department revenue and sales of capital assets

5. Southern African customs Union. Amounts made up of  payments and other adjustments 

Source: National treasury
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monde et attire les meilleurs étudiants du monde entier chaque 
année. L’Amérique continue d'attirer des immigrants de tous 
les coins du monde qui renouvelle le pays avec leur énergie et 
leurs talents d'entrepreneurs. Elle possède une force militaire 
sans égale dans l'histoire de l'humanité. Les Etats-Unis sont en 
train d'élaborer des normes mondiales pour la cyber sécurité 
et de renforcer les capacités internationales pour perturber 
les cyber-menaces et enquêter sur elles. Ils cherchent à saisir 
les occasions stratégiques pour façonner l'ordre économique 
mondial et cultiver de nouvelles relations avec les nouvelles 
puissances économiques et les pays récemment engagée dans le 
processus de changement démocratique pacifique sans compter 
une force militaire sans rivale.

IV- L’autosuffisance énergétique
Le marché mondial de l'énergie a changé de façon spectaculaire. 

Les États-Unis sont aujourd'hui le plus grand producteur de gaz 
naturel et de pétrole au monde. La dépendance sur le pétrole 
étranger est à son taux le plus bas depuis 20 ans et diminue 
de plus en plus. Alors que la production au Moyen-Orient 
et ailleurs demeure d'une importance vitale pour le marché 
mondial, la hausse de la production aux États-Unis contribue à 
maintenir les marchés bien approvisionnés et les prix propices 
à la croissance économique. 

Si l'Amérique jouit de beaucoup de point de force sur la 
scène internationale, ils doivent faire face à de sérieux défis 
quant à leur sécurité nationale dans un monde complexe où de 
nombreux problèmes de sécurité ne se prêtent pas aux solutions 
rapides et faciles. Les  menaces terroristes constituent un risque 
persistant d'attaques contre l'Amérique et ses alliés. Les défis 
croissants à la cyber sécurité, la montée en puissance de la 
Russie, l'accélération des impacts du changement climatique et 
de l'éclosion de maladies infectieuses, tous donnent lieu à des 
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craintes quant à la sécurité mondiale. La question n'est jamais si 
l'Amérique devrait conduire, mais comment conduire. 

Le déficit des finances publiques sont de nature à conduire les 
États-Unis vers plus de sélectivité dans sa politique de défense et 
dans ses engagements extérieurs. L’avantage militaire des États-
Unis durera encore longtemps en raison du volume de leur 
budget de défense qui s’élevaient à 41 % des dépenses mondiales 
de défense en 2012 et des  énormes dépenses de recherche et de 
développement qui ont creusé l’avance technologique américaine 
avec le reste du monde. L’économie américaine, qui commence 
à se relever de la crise de 2008, dispose d’atouts considérables.
Malgré le début de la relance économique aux États-Unis et le 
large soutien politique dont jouissent les dépenses militaires, 
l’importance de la dette publique américaine entrainera une 
réduction des dépenses militaires afin de préserver l’équilibre des 
finances publiques.

Source:Stockholm International Peace Research Institute
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Pour promouvoir leurs  intérêts stratégiques plus efficacement, 
les États-Unis doivent allouer les ressources en conséquence 
afin de préserver leur sécurité nationale. En dépit de ce fait, les 
ressources ne seront jamais illimitées. Des compromis stratégiques 
et des choix difficiles doivent être pris. Dans de tels cas, il faut 
établir des priorités d'action qui abordent les risques stratégiques 
les plus importants de manière à ce que l’Amérique demeure dans 
une position stratégique dominante malgré des moyens financiers 
plus réduits. Ces priorités visent à introduire des réformes 
cruciales pour construire une force polyvalente et de réaction 
rapide pour répondre à une série plus diversifiée d'éventualités, 
le renforcement des capacités de dissuasion nucléaire, de 
renseignement, de surveillance, de reconnaissance, dans l’espace, 
la recherche scientifique et l'innovation technologique et ce afin 
de donner au leadership américain un avantage concurrentiel qui 
assure l’avantage militaire et fait  progresser l’ économie.

Toutes ces mesures exigent de solides investissements dans la 
recherche fondamentale et la recherche appliquée, les sciences, 
la technologie, l’ingénierie, les mathématiques, l’éducation pour  
former les inventeurs, les entrepreneurs et une haute main-
d’œuvre qualifiée du futur.

La défense a pour objet d’assurer l’intégrité du territoire et la 
protection de la population contre les agressions armées. Elle 
contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de 
mettre en cause la Sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des 
alliances, des traités et des accords internationaux et participe, 
dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique 
européenne de sécurité et de défense commune. »La première 
mission des forces armées en France consiste à assurer la sécurité 
de l'État, la défense de ses intérêts et la protection des citoyens 
d'une menace extérieure. La sécurité peut concerner également 
l'ordre public, les menaces intérieures et les menaces plus globales 
comme l’énergie et l’approvisionnement en matière première.
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Le Livre blanc défense et sécurité met l’accent sur les points 
suivants: la France dans le nouveau paysage stratégique ; la France, 
puissance européenne au rayonnement global; la France engagée 
dans des constructions institutionnelles qui augmentent sa sécurité 
mais aussi ses responsabilités; les fondements de la stratégie de 
défense et de sécurité nationale; la sauvegarde de l’ indépendance 
et de la souveraineté de la France; assurer la légitimité des actions 
de la France nationalement et internationalement; les menaces 
de la force, les risques de la faiblesse, les risques amplifiés de 
la mondialisation, les priorités stratégiques; la protection du 
territoire national et des ressortissants français, et garantir la 
continuité des fonctions essentielles de la Nation; garantir la 
sécurité de l’Europe et de l’espace nord-atlantique; stabiliser 
ensemble le voisinage de l’Europe; participer à la stabilité du 
Proche-Orient et du Golfe arabo-persique; contribuer à la paix 
dans la mondialisation, l’engagement de la France dans l’Alliance 
Atlantique et dans l’Union européenne; la mise en œuvre de 
la stratégie; la connaissance et l’anticipation; la dissuasion; 
la protection; la prévention; l’intervention; les moyens de la 
stratégie; l’approche globale dans la gestion des crises extérieures; 
les moyens de la prévention et de la gestion des crises sur le 
territoire national, l’analyse du risque; la lutte contre le terrorisme; 
assurer la continuité des fonctions essentielles ; la lutte contre la 
cybermenace ; la protection du potentiel scientifique et technique 
de la France ; la lutte contre la prolifération et les trafics d’armes; 
la lutte contre les trafics de drogue et les trafics d’êtres humains; 
améliorer la capacité de l’État à répondre aux crises; les outre-mer; 
les objectifs de capacités pour le territoire national; la dimension 
européenne de la sécurité nationale et l’industrie de défense et de 
sécurité.

Le Livre blanc de défense conçoit une défense nationale qui 
s’articule autour de quatre principes directeurs qui dessinent une 
stratégie militaire renouvelée: le maintien de notre autonomie 
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stratégique, qui impose de disposer des capacités critiques 
nous permettant de prendre l’initiative des opérations les plus 
probables;  la cohérence du modèle d’armée avec les scénarios 
prévisibles d’engagement de nos forces dans les conflits et dans 
les crises, c’est-à-dire la capacité à faire face aussi bien à des 
opérations de coercition et d’entrée sur un théâtre de guerre, 
qu’à des opérations de gestion de crise dans toute la diversité 
qu’elles peuvent revêtir ; la différenciation des forces en fonction 
des missions de dissuasion, de protection, de coercition ou de 
gestion de crise. Ce principe nouveau de spécialisation relative, 
qui vise ainsi à une plus grande efficience des forces dans 
chaque type de mission, obéit aussi à une logique d’économie et 
consiste à n’équiper avec les capacités les plus onéreuses que les 
forces prévues pour affronter des acteurs de niveau étatique; la 
mutualisation qui conduit à utiliser les capacités rares et critiques 
au bénéfice de plusieurs missions (protection des approches, 
dissuasion, intervention extérieure) ou à rechercher auprès de 
nos partenaires européens une mise en commun des capacités 
indispensables à l’action. 

Concernant le défi financier, la crise de 2008 qui a frappé 
l’économie mondiale  rompt avec le contexte décrit dans le 
précédent Livre blanc de 2008. Elle oblige de nombreux États 
à ajuster leur politique de défense et de sécurité car elle  a mis 
en évidence la dimension économique de la sécurité nationale: 
la sécurité nationale  est menacée si le déséquilibre des comptes 
publics n’arrive plus à financer les actions nécessaires consolider 
pour la défense du pays. Les décisions concernant les ressources 
publiques consacrées à la défense et à la sécurité doivent prendre 
en compte les risques qui pèsent sur l’indépendance économique 
de la Nation. Un juste équilibre doit être trouvé entre l’effort 
consacré à la défense et à la sécurité, l’assainissement des finances 
publiques et l’évolution de notre environnement stratégique.

La crise de 2008 a eu des répercussions importantes sur les 
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finances publiques françaises et dans toute l’Europe. L’obligation 
de contrôler la dette publique et le déficit budgétaire européen 
dans le cadre du Pacte de Croissance et de Stabilité exige des 
réductions drastiques des dépenses publiques.En effet, dans le 
but de préserver un Euro stable, la dette publique de chaque pays 
membre de l’Euro ne doit pas dépasser 60% du PIB et le déficit 
budgétaire ne doit pas dépasser les 3 %(2).

Or, ces chiffres ont été constatés par beaucoup de pays 
européens dont la France. Par conséquent, les pays européens 
doivent appliquer une sévère politique d’austérité budgétaire 
et de réduction des dépenses publiques à commencer par les 
dépenses militaires. Dans le domaine de la défense, la contrainte 
budgétaire s’est d’abord traduite par une baisse constante des 
budgets de défense. Ces  réductions se produisent alors que les 
défis  se multiplient comme le printemps arabe, la révolution 
libyenne, l’intervention  de la France en Afghanistan, en Côte 
d’Ivoire, en Libye et au Mali,  la croissance rapide des budgets 
de défense dans nombre de pays asiatiques, le retour en force de 
la Russie sur la scène internationale, les risques d’attentats sur 
le territoire national français, le terrorisme, la cybermenace, le 
crime organisé, la dissémination des armes conventionnelles, 
la prolifération des armes de destruction massive, les risques de 
pandémies, les risques technologiques et naturels qui peuvent 
affecter gravement la sécurité de la Nation.

Devant la dégradation de la situation des finances publiques 
en Europe, l’évolution du contexte géopolitique, économique et 
budgétaire; la France s’est tournée vers l’Europe et l’OTAN pour 
faire face aux différents risques. 

2- Budget et contrainteseuropéennes - Vie publique
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/budget-contraintes-

europeennes.html
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Le Livre blanc prévoit la diminution des effectifs de près de 34000 
postes et la fermeture d’un certain nombre de bases militaires sur 
le territoire national français. Les forces terrestres qui offriront une 
capacité opérationnelle de l’ordre de 66 000 hommes projetables 
comprenant notamment 7 brigades interarmées, dont 2 seront 
aptes à l’entrée en premier et au combat de coercition face à un 
adversaire équipé de moyens lourds. Ces forces disposeront 
notamment d’environ 200 chars lourds, 250 chars médians, 2 
700 véhicules blindés multi rôles et de combat, 140 hélicoptères 
de reconnaissance et d’attaque, 115 hélicoptères de manœuvre et 
d’une trentaine de drones tactiques(3).

Les forces navales disposeront de 4 sous-marins lanceurs 
d’engins, de 6 sous-marins d’attaque, d’1 porte-avions, de 15 

3- "Livre Blanc de DéfenseetSécurité", Paris, La Documentation française, 2013.
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frégates de premier rang, d’une quinzaine de patrouilleurs, de 
6 frégates de surveillance, de 3 bâtiments de projection et de 
commandement, d’avions de patrouille maritime, ainsi que 
d’une capacité de guerre des mines aptes à la protection de nos 
approches et à la projection en opération extérieure.

S’appuyant sur un centre de commandement et de conduite 
permanent et interopérable avec nos alliés, les forces aériennes 
comprendront notamment 225 avions de combat (air et marine), 
ainsi qu’une cinquantaine d’avions de transport tactique, 7 avions 
de détection et de surveillance aérienne, 12 avions ravitailleurs 
multi rôles, 12 drones de surveillance de théâtre, des avions 
légers de surveillance et de reconnaissance et 8 systèmes sol-air 
de moyenne portée(4). 

 V- Fiscalité et défense nationale
La France est un Etat providence qui peine à assurer à ses 

citoyens un système fort généreux mais couteux de couverture 
sociale.  Après plusieurs décennies pendant lesquelles la croissance 
dans la majorité des pays européens fut largement fondée sur 
l’endettement pour financer notamment la couverture sociale, 
on assiste de nos jours à un changement de stratégie qui entraine 
des compromis douloureux entre plusieurs impératifs: le soutien 
de l’activité économique, la préservation du système de sécurité 
sociale dans le cadre d’une mondialisation sans âme basée 
seulement sur la compétitivité et la productivité , la prévention de 
crises systémiques, le besoin d’équilibrer les comptes publics sous 
peine d’effondrement de l’Etat et de provoquer  des contestations 
qui menacent l’ordre public. 

4- Ibid.
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L’augmentation des impôts pour financer les dépenses de la 
défense ne constituent pas également une solution idéale. En 
effet, le niveau des prélèvements publics en France dépasse 
les 6o%(5) et avoisine la moitié du Produit Intérieur Brut. En 
outre, toute imposition a des effets économiques  qui peuvent  
produire des effets inverses à ceux escomptés. Dans la pratique, 
les effets économiques des dépenses, des impôts, et des 
programmes d'emprunt d'un gouvernement peuvent également 
créer des répercussions économiques contradictoires.  Ainsi, 
un gouvernement qui cherche à accroître les investissements 
et  à engager plus de dépenses pour les travaux publics, le 
développement des ressources naturelles, la défense, le logement 
et les services publics  doit imposer de lourds impôts sur le 
revenu des particuliers et des entreprises  ce qui peut limiter 

5- Gilles CARREZ,Rapporteur général,Député.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2689.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3631.asp
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considérablement les fonds disponibles pour l'investissement 
privé et réduire le rendement des impôts selon le principe selon 
lequel  « l’impôt tue l’impôt » . En d’autres termes, trop d’impôts 
tarissent la base imposable car l’excès de taxation rend les produits 
plus couteux et par conséquent moins compétitifs sur le marché 
international. D’autre part, le recours à l’endettement –déjà trop 
excessif creuse les déficits et menace la sécurité des Nations. 
En outre, le service de la dette publique risque de consumer la 
majorité des revenus des Etats.

La crise économique a néanmoins bouleversé les prévisions 
sur lesquelles reposait la programmation des dépenses militaires. 
Dès 2010, la loi de programmation pluriannuelle des finances 
publiques pour 2011-2014 prévoyait une évolution des dépenses 
inférieure à  celles consacrées pour les crédits de la mission 
«Défense». Ces baisses hypothèquent largement la réalisation des 
objectifs du Livre blanc de 2008 et du programme d’investissement 
de la loi de programmation militaire de 2009. Par ailleurs, les 
réformes engagées ne produisaient qu’une part des économies de 
fonctionnement escomptées, malgré un rythme de réduction des 
effectifs de l’ordre de 34000 postes.

Cette situation financière nouvelle  a poussé à la revue en baisse 
de la programmation des dépenses militaires. Les ajustements 
apportés en 2010 n’ont pas été suffisants pour combler le déficit 
entre les engagements contractuels et les ressources disponibles.
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L’effort de défense de la France s’établira à 364 Md€2013 sur la 
période 2014-2025, dont 179 Md€2013 pour les années 2014 à 
2019, période de la prochaine loi de programmation militaire(6).  
Ce financement exige une rationalisation de  l’emploi des 
ressources de l’État et le concours des différentes administrations 
étatiques, mais aussi les collectivités territoriales, les entreprises 
et les établissements relevant des secteurs stratégiques comme 
l’énergie, la communication, la santé, l’ alimentation…

Cependant, il existe des secteurs prioritaires comme le 
renouvellement du matériel militaire, le maintien de l’activité 
opérationnelle des forces armées, la préservation pour des raisons 
stratégiques d’un certain nombre de capacités technologiques 
clefs indispensables, le  soutien à la formation scientifique, à la 
recherche et au développement, le maintien de la compétitivité 

6- Ibid
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technologique, une veille technologique permanente doit 
couvrir l’ensemble des pays à haute capacité et le développement  
de nouvelles technologies et de nouveaux types d’armement 
qui permettent de développer les exportations d’équipements 
militaires. L’industrie de défense fournit une contribution 
importante à l’économie française a travers l’exportation et la 
garantie de l’autonomie stratégique de la France. 

Les réductions budgétaires en France auront un impact majeur 
sur l’industrie de défense française qui souffre d’une surcapacité 
de production qui oblige souvent les pouvoirs publics à lui 
passer des commandes pour la maintenir en activité. L’État 
détient aujourd’hui des participations directes importantes dans 
plusieurs entreprises de défense de premier rang, publiques et 
privées ce qui n’est pas en contradiction avec les règlements 
européens qui interdisent toute subvention publique aux 
entreprises privées ou publiques car le secteur de l’armement 
échappe à l’Europe et demeure sous la souveraineté des Etats. 
Dans ce cas, l’état peut  intervenir  dans le capital des PME pour 
en favoriser le développement. Cependant, toute politique de 
restructuration est couteuse financièrement et socialement.

Dans ce contexte, le maintien d’un volume significatif de crédits 
publics destinés au financement d’études et de développements 
revêt un caractère stratégique. Toute rupture entraînera des 
pertes de compétences irréversibles. Ces objectifs doivent 
attendre la restauration de l’équilibre des comptes publics en 
2017, afin d’engager la réduction de l’endettement du pays et 
ainsi de préserver sa souveraineté et son autonomie stratégique. 
En attendant, cet objectif nécessite une diminution importante 
de la progression des dépenses publiques. Le rééquilibrage des 
comptes publics exige une forte croissance économique qui 
appelle à son tour à une restructuration couteuse de l’économie 
du pays et la relance des investissements publics à un moment 
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ou la politique d’austérité prônée par l’Union Européenne exige 
une réduction des dépenses budgétaires et des déficits publics : 
d’où le paradoxe.

La crise économique qui secoue les pays européens (25 
millions de chômeurs) à l’exception de l’Allemagne et la forte 
contraction  budgétaire pour  la majorité des pays européens  
ne laisse d’autre choix qu’à une plus grande coopération 
et interdépendance européennes dans le domaine de la 
défense. Pour cela, la France s’est engagée dans l’initiative de 
mutualisation et de partage capacitaire (pooling and sharing) 
adoptée en 2010 par les ministres de la Défense de l’Union 
européenne et coopère activement avec l’Agence européenne 
de défense (AED) et l’Organisation conjointe de coopération 
en matière d’armement (OCCAR).

Au niveau des Etats-Unis, les premières manifestations des 
évolutions que pourraient connaître les États-Unis commencent 
à apparaître. Une hiérarchisation plus forte des priorités 
géopolitiques est ainsi à l’œuvre. Hormis le cas de légitime 
défense d’un allié, les États-Unis pourraient se montrer plus 
sélectifs dans leurs engagements extérieurs du fait de la contrainte 
financière, mais aussi du doute que les conflits irakien et afghan 
ont fait naître quant à l’efficacité d’interventions extérieures de 
longue durée et à forte empreinte au sol. La croissance continue 
de la dette publique qui a dépassé les 19000 milliards de dollars, 
le déficit budgétaire a poussé les États-Unis à entreprendre une 
politique de réduction des dépenses militaires. Cette politique 
de réduction des dépenses a été soumise à rude épreuve. En 
effet, la lutte contre le terrorisme et la montée en puissance 
de la Chine et de la Russie et des pays émergents poussent les 
États-Unis à fournir des efforts plus couteux pour conserver 
leur avance technologique. 
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Conclusion :
Le Général De Gaule disait qu’on avait la politique de ses 

moyens. Les taxes constituent le prix de la civilisation. Ils 
permettent de garantir l’indépendance nationale, la protection 
du pays, son développement et l’élévation de son niveau de vie. 
Payer ses taxes fait partie des principes moraux essentiels alors 
que les autre valeurs sont repoussées dans la sphère personnelle. 
Un bon système fiscal est le garant de l’indépendance et de 
l’avancement d’une Nation.
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The Arab countries are witnessing principal political, economic 
and social transformations which will lead to the formation of 
a new structure for countries and communities as well as to 
major dysfunctions in the “power balance” at the regional and 
international levels.

The “Arab spring” and the following transformations have 
formed a historical event. These transformations which we 
are witnessing nowadays have the potential to be active and 
continuous for the coming decades. Here, we have to take note 
of the fact that the characteristics of the Arab regime exist in 
the lack of clear lines that separate the internal and external 
policies. This in itself is enough to turn any internal crisis that 
might face a country into a real Arab crisis.

Terrorist threat is no longer limited to extremist groups only. It 
has taken a dangerous dimension with the establishment of the 
Islamic State which proclaimed itself as the state of the caliphate 
over vast parts of Iraq and Syria. This Islamic State is a threat to 
the very existence of the State in all Arab States and even more, 
it is a widespread threat that crosses all borders. The series of 
events that keep moving from one region to another, starting 
from the North to the South and the Beqaa, indicate the existence 

The repercussions of the regional 
transformations over Lebanon and boosting 
the efficiency of the Lebanese Security sector

Brigadier General Nizar Abdel-Kader
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of secret intentions and plans aimed at stirring hatred between 

different social communities and political categories, and that in 

an attempt to export the Syrian crisis to Lebanon.

When we talk about a reform process in order to boost the 

efficiency of the Lebanese Security sector, this means that we are 

searching for a vast, complicated long-term reform process. This 

process would include promulgating new laws and might expand 

to the necessity to amend some articles of the constitution in 

order to redistribute the jurisdiction of main institutions in the 

country. Therefore, it is very important to establish a framework 

of cooperation between the cabinet and the parliament.

We are in urgent need for a truthful honest national consensus 

and for a defensive strategy to be executed during 4 to 5 years in 

an effort to allow the country to retrieve its full sovereignty and 

in which all the Lebanese citizens could participate. 
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“The cultural missiles” above the Middle East

Professor Nassim el Khoury

The term “endings” in the world mentality has been popular 
ever since Humanity began to move forward towards the 3rd 
Millennium and the 21st century took the name of the century of 
religion. 

We cannot confirm the extent of the full awareness of the Arabs 
and Muslims with regard to the significance and dimensions of 
awakening the religious and confessional conflicts, which formed 
a massive agent that assisted in pushing forward the change. 
They seem as if they have overlooked a basic strategic factor that 
resided in the strategies of the west, on top of it are the United 
Stated of America and which aims to convulse  and dismantle 
comprehensive regimes, not only in the region of Arabs and 
Muslims, but in the whole world. 

It is safe to say that the aspects of contradiction between the 
philosophy of power and the formulas of tyranny have gained 
strength to a large extent, although it has not succeeded in 
bringing down many modern dictatorships and parties that no 
longer enjoy the support of the people’s sectors. Moreover, it 
was normal for these general climates to affect the Arab and 
Islamic region that has produced the “revolutions of the Arab 
Spring”  that were rejected by a popular refusal enrooted in the 
west, notably in the USA and by the emanation of religion and 
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confessions, which outs us not only in the century of religious 
conflicts, but in the massacres of confessional conflict. 

The interlacing paths of change intersect in the era of globalization 
with seismic action in both the East and the West with milestones 
being wiped off as a result of many thorns and weeds in the 
intellectual and ideological meaning of the word while many 
questions jostled in what can be named as the renovation or revival 
of religion, or the short-lived new trend toward religiousness. 
These paths intersect once again in renewed readings that 
aspire to eradicate major intellectual differences in a permanent 
manner between the East and the West to the extent of wiping off 
the boundaries of International mightiness after the term of “the 
third world” ceased to be valid permanently and brought down 
with it the conciliatory notion and non alignment organizations 
while bringing down the concepts of the traditional international 
unipolar mightiness.   
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Syndicates in the Arab World between 
fighting poverty and revolution Analytical and 

evaluative reading to the Tunisian General 
Labor Union experience

Dr. Mounsef el-Vabsi

No one can ignore that what took place in Tunisia during the 
rebellion that stretched from the 17th of December until the 14 of 
January 2011 was a social response to the Ideology of development 
which has long been promoted by the theorists of Liberalism 
and International banks’ experts most notably the International 
Monetary Fund experts. That Ideology has neglected for decades 
the issue of human development at the comprehensive and 
inclusive levels which takes into consideration many indications, 
dimensions and levels that are neglected most within the different 
development approaches.
Therefore, it did not come as a surprise a bit that the beginning 
of what was later known as the “revolutions of the Arab Spring” 
started from Tunisia which was considered as the country of “the 
economic miracle” due to the high economic development levels 
reached during the last three decades in a phenomena that even 
the most developed countries or most of the developing countries 
haven’t witnessed.
Here we find it inevitable to confirm, based on this angle that labor 
syndicates which came as the offspring of the capitalist regime 
and the resulting production pattern during the 19th century 
were initially established to preserve the laborers interests 
and to organize their demands and movements in addition to 
maintaining their achievements.
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Anyone who might contemplate the social situation in Tunisia 
before the uprising in 2010 can easily take note that this situation 
was paving the way to the big explosion which no one was able to 
determine its timing. However, all the indications were pointing 
toward this explosion.
During this transitional period that Tunisia is undergoing, we 
are bearing witness that the syndical movement is living a unique 
experience in third world countries and are about to draw their 
own model. Despite the United States’ insistence on duplicating 
the Polish model to the point of acknowledging this intent 
when President Obama has confirmed in his visit to the Polish 
capital Warsaw during his meeting with “the Polish Activists 
for Democracy” who visited Tunisia in 27 and 28 April 2011 
headed by the former President Lech Walesa the need to assist the 
Tunisian government in achieving the transition to democracy, 
the presence of the patriotic dimension and especially the great 
legacy of a national political struggle among Tunisian Syndicate 
members. This legacy can constitute a barrier blocking all attempts 
to absorb the Tunisian uprising and to minimize the importance 
of the popular movement which supported this uprising and the 
principal actors and mainly the Tunisian General Labor Union.
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Les pays arabes témoignent des changements politiques, économiques 
et sociaux essentiels qui changeront l’hiérarchie actuelle des pays et 
des gouvernements, et déstabiliseront à grand titre la situation des 
autorités aux niveaux régional et international.

«Le Printemps Arabe» et ses répercussions ont en fait formé un incident 
historique, et leurs répercussions que nous témoignons à présent, 
toujours en amplification, ne prendront point fin avant de nombreuses 
années. D’ici, nous remarquons que les caractéristiques formant le 
régime arabe marquent nettement l’absence de traits définis séparant la 
politique interne de celle externe, chose qui est capable de transformer 
toute crise interne frappant le pays en une crise véritablement arabe. 
Une crise qui affecte la stabilité de certains pays arabes ou même le 
régime arabe tout entier.

Le danger terroriste ne menace pas uniquement les groupes terroristes, 
mais s’est étendu, occupant un espace dangereux, surtout avec 
l’existence de l’État Islamique, déclarée état de califat dans de larges 
parties de l’Irak et de la Syrie. En effet, cet état islamique forme une 
menace de l’entité et de l’existence de l’état en tant que telle dans chaque 
pays arabe, tout comme elle forme une menace intégrale qui s’étend 
au delà de toute frontière. La série d’incidents successifs se balançant 
entre les diverses régions, allant du nord et jusqu’au sud et la Békaa 
font bonne preuve des mauvaises intentions et des complots secrets qui 
cherchent à provoquer les haines entre les différentes classes sociales 
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et les catégories politiques d’une part et à exporter la crise syrienne au 
Liban d’autre part. 

cependant, lorsque nous parlons d’une opération réformiste visant 
à activer le secteur sécuritaire, cela signifie que nous cherchons à 
effectuer une opération réformiste large, compliquée, et à long terme. 
cette opération inclut la promulgation de nouvelles lois et peut même 
s’étendre à la nécessité de réviser certains articles de la constitution, 
et ce en vue de redistribuer les pouvoirs des instituions essentielles de 
l’état. D’ici, émane la nécessité de la coopération entre le gouvernement 
et la chambre des députés.

En effet, nous sommes en plein besoin d’accéder à un consensus national 
honnête  et vrai et d’adopter une stratégie défensive à exécuter pendant 
quatre à cinq années, à laquelle participeront tous les Libanais et grâce 
à laquelle l’état pourra reprendre sa souveraineté à titre complet.



77

On ne peut affirmer complètement que les Arabes et les musulmans 
sont tout-à-fait conscients des significations et des répercussions de la 
réanimation des conflits religieux et doctrinaux qui forment aujourd’hui 
un facteur énorme servant d’aide à causer un changement. En effet, il 
parait qu’un facteur stratégique a échappé aux Arabes à ce niveau, un 
facteur basique au niveau des stratégies des pays de l’ouest et à leur tête 
les États- Unis. Il s’agit d’un facteur ayant pour but la déstabilisation 
des régimes intégraux, cherchant à les détruire, non seulement dans les 
pays arabes, mais aussi à un niveau mondial.

on peut donc dire que l’opposition présente entre la philosophie de 
la force et les formes de despotisme se sont renforcées à grand titre, 
malgré le fait qu’elles n’ont pas réussi à renverser un grand nombre de 
régimes et de partis dictatoriaux modernes qui ne font pas l’objet d’un 
consensus des diverses classes du peuple. Il fut donc normal que ces 
climats généraux frappent les régions arabe et islamique qui ont été les 
concepteurs des « révolutions du Printemps arabe» qui furent avortées 
à cause d’un refus populaire enraciné de la part des pays de l’ouest, 
notamment de l’Amérique et à cause de l’apparition des religions et 
des doctrines, chose qui nous rend non seulement au sein d’un siècle 
de conflits religieux mais aussi au sein des massacres et du brasier du 
conflit doctrinal. 

cependant, le trajet du changement, surtout à l’ère de la mondialisation, 
n’est point facile. Il s’agit d’un trajet rempli de porches et de 
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ramifications. Un trajet dont les traits sont camouflés par des épines, 
au sens intellectuel et idéologique du terme, et ce à travers diverses 
questions encombrées au sein de ce qu’on appelle le renouvellement 
et la réanimation de la religion. De nouvelles lectures aspirent à 
supprimer d’une manière définitive, les différences intellectuelles de 
fond existant entre l’Est et l’ouest au point d’effacer les aspects de la 
limite de la grande majesté internationale, après que le terme du tiers 
monde fut complètement annulé.     



79

Personne ne peut nier aujourd’hui que ce qui s’est passé en Tunisie 
lors du soulèvement du 17 Décembre 2010 / 14 Janvier 2011, était une 
sorte de réponse sociale à l’idéologie de développement tant promue 
par les théoriciens les plus importants du Libéralisme et les experts des 
banques mondiales, avec à leur tête les experts de la caisse monétaire 
mondiale. cette idéologie a négligé pendant des décennies la question 
du développement humanitaire sous ses niveaux global et continu et 
qui prend en considération de nombreux indices, aspects et niveaux 
négligés la plupart du temps dans le cadre des diverses approches de 
développement.

c’est alors qu’il n’était pas surprenant de témoigner des vagues de ce 
qui fut nommé par «les révolutions du printemps arabe» en Tunisie, 
ce pays qui fut considéré le pays du «miracle économique», vu ses 
niveaux de développement économiques réalisés lors des trois derniers 
décennies, et qui ne figuraient même pas au sein des pays développés, 
ou dans la plupart des pays en développement.

or, allant de cet angle, il est indispensable d’assurer que les syndicats 
des ouvriers considérés le produit du système du capitalisme et de 
la méthode de production y résultant lors du 19ème siècle, se sont 
fondés dans le but de défendre les intérêts des ouvriers, organiser leurs 
demandes et leurs mouvements et préserver leurs acquis. 

La personne observant la situation sociale en Tunisie avant le 
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soulèvement de l’année 2010, pourra aisément remarquer que cette 
situation était le préambule menant à  la grande explosion, que personne 
ne pouvait peut-être définir sa date, mais tous les facteurs indiquaient 
sa production. 

Lors de cette phase transitoire que connait la Tunisie, nous sommes les 
témoins du fait que le mouvement syndical connait actuellement une 
expérience unique en son genre dans le tiers monde, tout en s’apprêtant 
à dresser les traits de son propre exemple.

Malgré l’insistance des Etats Unis à copier l’exemple polonais, une 
insistance qui dépasse les intentions vers le fait de les admettre, le 
Président obama a assuré lors de sa visite à la capitale polonaise 
Varsovie, en recevait «les activistes polonais pour la démocratie» qui 
étaient en Tunisie les 27 et 28 Avril 2011, qu’il est nécessaire d’aider 
le gouvernement tunisien lors du transfert démocratique. L’aspect 
national, surtout le patrimoine important de la lutte politique nationale 
et démocratique des syndicalistes tunisiens, représente la soupape de 
sécurité de tous les projets visant à contenir le soulèvement tunisien 
et rétrécir le bénéfice du mouvement populaire et les acteurs efficaces 
avec à leur tête l’Union Générale Tunisienne du Travail.        
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