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I – مقدمة : 
في  حداث تغيير  توّخت إال بد لدارس المسار التاريخي الذي مرت به المشاريع الفكرية التي  

واقع المجتمع العربي، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى اآلن، من أن . واقع الحال
يالحظ أن مشاهد وسيناريوهات عديدة شهدها هذا المسار سواء على مستوى التغيير الذي حصل 
في الهياكل والمؤسسات والعمران، أو على مستوى التغيير الذي حصل في العقليات والذهنيات 

 . ومناهج التغيير
 
وفي رأيي، يمكن أن نالحظ بيسر مدى التغيير الذي حصل في المستوى األول، خالل قرن  

. يشالع من التطورات والتحوالت في األنظمة السياسية واألحزاب والدول واالقتصاد وأنماط أو أكثر
ة الميدانية التي تناولت ملة كبيرة من الدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصاديوهذا ما الحظته ج

 . جتمعًا، أو في كل قطرتطورات المجتمع العربي م  
 
مدى التغيير الذي  ،هذا في حين أننا نالحظ بصعوبة، أو نكاد ال نلمس بشكل ملحوظ 

حصل في الذهنيات والعقليات والمناهج، أو في محطات الفكر السياسي العربي الذي حمل مشروع 
ولعل السبب أن التغيير على المستوى المادي والمؤسسي . و دراسةالتغيير أو واكبه كدعوة أ

أما التغيير الذهني في األفكار . والحدثي ممكن للمراقبة والمالحظة على المدى القصير في التاريخ
أّكد عليه المؤرخ  ذا الفارق بين المستويين هو الذيولعل ه. فال يالحظ إال على المدى الطويل

اقترح على المؤرخ الذي يطمح إلى دراسة تطور األفكار والتحوالت  فرناند بروديل عندما
حضاري -في أزمنة حضارة معينة أو منطقة ذات بعد جيو" الفترات الطويلة"الحضارية، دراسة 

في حضاراته وبشره وأفكاره  فبحثمعين، كالمتوسط الذي اتخذه بروديل موضوع دراسة شاملة 
، "الحديث"لعالمية للعصر العالمي زمن التحوالت ا لميالدي،خالل القرن السادس عشر ا وتحوالته

ولعل . جزء  من السابع عشر ويتعدى علىمن الخامس عشر  يفترض جزءاً  قرنًا طويلً حيث اعتبره 
رض جزءًا من القرن التاسع عشر مع القرن العشرين الطويل الذي يقت هذا هو حالنا، نحن العرب

 . ويتعدى على جزء ال بأس به من القرن الواحد والعشرين
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وال شك في أن الحركة التاريخية العربية تفتقر إلى هذا النوع من الدراسات التي تبرز مشاهد  

رب شاملة للمنطقة العربية خالل القرنين الحاسمين األخيرين من تاريخ الع" بانوراما"التغيير في 
ونشدد على هذين القرنين كمدى زمني طويل لدراسة أحوال (. التاسع عشر والعشرين)الحديث 

ومؤسسات جديدة واقتصاد حديث وعمران  (حادثة) التغيير التي أصابت البنى العربية كدول محدثة
يمثالن  –على ما أظن  –جديد وأنماط عيش وأفكار، ألنهما في رأيي ورأي العديد من الدارسين 

لمدى الزمني الذي يمكن مالحظة أوجه التغيير فيه ال على المستوى المادي والمؤسسي ا
واالقتصادي فحسب، بل على مستوى األفكار أيضًا، األفكار كنتاج للتغيير وكدعوات إلحداث 

جدلية هي نتيجة وسبب في وقت واحد، وهي في مجموعها ومسارها فاألفكار في حركتها ال. التغيير
لكن عدم انقطاعها بل معايشتها في التاريخ الراهن . ستمرة، لم تنقطع حتى اليومحركة نهضة م

كعلمانية ودين، وشريعة ومدنية، ومجتمع أهلي ومجتمع مدني، يطرح علينا، : كثنائيات صراعية
وأعني بالتكرار أن األزمنة وأفكارها )هل تتكرر أزمنة هذه األفكار أم تتراكم : سؤااًل أجدى بالبحث

أو أنها  (مصائر الدول وعصبياتها المتشابهةنفسها كدورات، على نمط النموذج الخلدوني لتعيد 
تتراكم كمًا لتوّلد تغيرًا نوعيًا في األنظمة واألفكار وأنماط العيش ومجتمع المواطنية، أي نقلًة من 

راكمًا ال شك أن ت. العصباني إلى شروط االجتماع الوطني المدني –معطيات االجتماع السلطاني 
ل في أمر تحققها، لكن ظاهرًة الفتًة هي ت خالل أزمنة النهضة، ال أحدًا يجادوتغيرات  نوعية حدث

ما بين مراحل النهضة العربية ومشاريعها، وغياب االستيعاب النقدي " النفي السلبي"ظاهرة 
  . اإليجابي للخبرات والتجارب العربية وغير العربية

 
دراسة األفكار ومراجعة الفكر السياسي العربي الذي تناول هذا وعلى هذا المستوى األخير  

الصورة البانورامية  –على عجالة  –الموضوع أو الذي دعا إلى إحداث التغيير، يمكن أن نقّدم 
 : التالية

  
II – األزمنة الثلثة واستشراف الرابع : 
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، والذي نشرته في "وأزماتهاأزمنة النهضة العربية "في مبحث عنونته في مطالع التسعينيات 
أزمة االنتقال من االجتماع السلطاني إلى االجتماعي أو  مشروع النهوض العربي: "كتابي

األزمنة الثالثة . قرأت فيه أزمنة ثالثة من عمر النهضة العربية الحديثة والمعاصرة ،"الوطني
 : عنونتها كالتالي

 
والليبرالية الغربية والمتجسد في مشاريع زمن التوفيق بين اإلصالحية اإلسالمية  -1 

الديمقراطية التمثيلية، وهذه األخيرة تتمثل بدورها في الدساتير األولى والبرلمانيات العربية، وال سيما 
 . في عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين من مصر وسوريا والعراق ولبنان كما ظهرت في كل  

 
سادت شعارات الوحدة وتحرير فلسطين، وأداة ذلك االشتراكية حيث  –زمن القومية  -2 

 . الوحدوي الحزب الثوري ذو التوّجه القومي
 
الموّزع  إسالميات الخطاب الديني ومرجعياتزمن البحث عن هوية لألمة في أصول  -3 

 . على فرق ومذاهب في اإلسالم
 
 غلبةز بينها هو يصعب كرونولوجيًا فصل هذه األزمنة بفواصل سنوات، فالمؤشر في التميي 

 الليبرالية توّجه على مرحلة زمنية بعينها، فكأن أن نفترض أن زمن األفكار النهضوية فكر أو
األولى هو أواخر القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين، وأن زمن األفكار 

الماضي وحتى ن النهضوية القومية ذات المنزع االشتراكي والثوري ساد منذ خمسينيات القر 
والمرجعية اإلسالمية الهوية اإلسالمية  بالتركيز علىن الزمن الثالث المتسم أالسبعينيات منه، و 

ال )منذ الثمانينيات وال يزال  دون أن يسود وارتفع صوته وأداة الحزب اإلسالمي والفرقة اإلسالمية
 (. سيما بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران

 
 . ي التمييز الزمني ال ينفي التزامن بين األفكار وبين المشاريع المختلفةعلى أن المؤشر ف 
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 .في خطاب وسلوك ممثلي هذه األزمنة األساسيةفي سياق الدراسة تّم إبراز العناصر  
 
، توقفت الدراسة عند زمن التوفيق ما بين اإلصلحية اإلسلمية والليبرالية الغربية ففي*(  

أو )األولى، األهمية التي أ عطيت للفكر الدستوري : سار النهضة العربيةمسألتْين مهمتْين في م
االنتخاب على مستوى )االقتراع  وصيغةوالثانية، التمثيل البرلماني (. الدستورية لدى النخب العربية

 الوطنية ، هاتان المسألتان مع تداخلهما شّكال إنجازًا تأسيسيًا للدولة العربية(تمثيلية المواطن
 . يثة ذات األفق الديمقراطي المتوّقع أو الموعود بحكم منطق التطّور التاريخيالحد

 
األول داخلي : لم يدم طوياًل، أجهضه عامالن رئيسيان ليغير أن هذا اإلنجاز األوّ  
أو بالعامل الثقافي البنيوي المتعلق " سياسات األعيان"، ويمكن توصيفه بـ (البعض يعتبره بنيوي)

والثاني (. بين المجتمع والسلطة الرعوية السلطوية بنية العالقة)عات العربية بتركيبة المجتم
 . ضغط السياسات الخارجية الكولونيالية واحتالل فلسطين: خارجي

 
إنجازات الزمن  هذه القوى رفضت، فقد أما في زمن القومية االشتراكية وأحزابها ونخبها*(  

جميعًا، وعمالتها أو " رجعيتها"األول المتمثلة بالدستورية والبرلمانية والتعددية الحزبية، بحجة 
القائد  فكرة  ( فكرًا وممارسًة حسب البلدان)للسياسات الغربية، فحّل محل التمثيل البرلماني " تبعيتها"

يمّثل الجماهير ويشّكل واسطة العالقة  الكاريزمي، وفكرة الحزب الواحد أو الحزب الطليعي، الذي
عطيا لهذا النوع من الحكم شرعية تبريرية امبدئيًا، ( محقين)لى أن شعارين ع. بين الحاكم والشعب

 الدولة تدخل حّلت محل شرعية التمثيل أال وهما شعار التنمية والعدالة االجتماعية عن طريق
 . ياسي، وشعار تحرير فلسطين واالستقالل الس"التأميم"
 
هذه المرحلة من زاوية هذين ( تقييم)ال زال الخالف قائمًا بين الباحثين العرب لتقويم  

الشعارين أو التوجهين، ولكن ال خالف على أن الديمقراطية التمثيلية والتعددية كانتا ضحية هذا 
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تضحية بالعدالة تقدمها الورقة ترجح أن التضحية بالديمقراطية أّدت إلى ال لذلك فإن فرضيةً . الزمن
 . وبالتنمية وبفلسطين

 
، فال زال األمر للدولة ومرجعية دينيةأما في زمن البحث عن هوية إسلمية لألمة *(  

في جذره في صحيح أن هذا الزمن يمتد . واإلشكاالت والصراعات يحتمل الكثير من األسئلة
الزمنين األولين، إال أن حراكه  المتزامن بدوره مع" اإلخوان المسلمين"التاريخ المعاصر إلى زمن 

المتنّوع والمتفّجر والمتطّور أيضًا أسفر عن نتائج ومعطيات جديدة منذ الثمانينيات في القرن 
ولعل أهم عنوان لهذه . الماضي وحتى اليوم، وال سيما في سياق انفجار الثورات العربية الراهنة

بما هو حالة تدين، بل بما ليس جتمع الدين هو الصراع على موقع الدين بين الدولة والم: النتائج
 .ايديولوجية سياسية تتذرع بأحكام فقهية تحت عنوان تطبيق الشريعة هو
 
لهذا الحراك، أن فشل الزمنْين ( المعلن منه والمضمر)كان المبرر الذاتي والموضوعي  

صوتها، وطرح نفسها األولْين المجّربين، هو السبب الرئيس في نمو الحركات اإلسالمية وعلو 
وال  أساليب عملهالوجياتها وبلدانها المختلفة و بدياًل، مع فوارق ال بد أن تذكر بين قطاعاتها وايديو 

من الديمقراطية والتحّول الديمقراطي وحقيقة  ة موقفهافي مدى جديتها أو صدقي سيما حول السجال
وبالمقابل ينقلب . تحالفها مع اآلخرين المختلفين معها ايديولوجيًا وال سيما مع العلمانيين والليبراليين

السجال أحيانًا ليطرح بدوره مدى صدقية موقف القوميين والعلمانيين من الديمقراطية التمثيلية بعد 
هل كان القوميون والعلمانيون . عينيات ومصر في هذا الوقت بالذاتفي التستجربتي الجزائر 
 ديمقراطيين فعاًل؟ 

 
ال تزال أسئلة كثيرة عالقة ومصدرها جميعًا أزمة ثقة بين األطراف، وأزمة الثقة هذه ال تنبع  

أيضًا  –موضوعيًا  –تنبع  ربما فقط من اختالف في الخطابات واختالف في االيديولوجيات، بل
والراجح أن أخطر . ة النهضة العربية وتشخيص أزماتهافراغ  في الوعي التاريخي ألزمنمن 
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في ما بينها والتي تتمثل كما يبدو  أزمة التنافياألزمات التي تعيشها قوى النهضة العربية، هي 
 . في نزعة تأبيد السلطة عند الواصلين واستعجالها عند الطامحين

 
ثقافة العالقة الجدلية هل هذه النزعة هي من رواسب  –ط من قبيل التساؤل فق –أتساءل  

 ب والخروج التي سادت في تاريخ اجتماعنا السلطاني حيث يشكل الخروج مشروع تغلببين التغل  
أم أن هذه النزعة هي نوع  ؟باالنقلبوهذا ما أسميناه في لغتنا العربية . إذا ما نجح اً شرعي يصبح

قراطية، كالفاشية من التماهي مع أحزاب شمولية نجحت في الغرب على هامش أزمات الديم
األمم وبناء /لينة؟ أم أن هذه النزعة تنم فقط عن قلة خبرة تاريخية في بناء الدولوالنازية والستا

ر من ذلك غياب وعي أو لسبب أخط؟ وسقفًا بعد سقف األنظمة الديمقراطية حجرًا فوق حجر
 !بالتاريخ يعطل عملية التراكم التطوري التاريخي، فال يساعد على الدفع إلى األمام

 
، وبعد أن وّصفت العناصر الرئيسة في توجهات مشاريع النهضة آنذاك، 1991في مبحث  

ي ، بل واستشرفت هذا الزمن الرابع كاحتمال تاريخي ممكن أو حتمزمن رابعتساءلت عن إمكانية 
أو بفعل العوامل الكامنة في التاريخ وغير المرئية على السطح،  وتراكمه بفعل التطور التاريخي

للعناصر اإليجابية في هذه األزمنة  (synthese)توليف نوعي ( في الزمن الرابع)يصير فيه حيث 
 ،يخية العربيةنوعي للتجارب والخبرات التار  الثالثة واستبعاد للعناصر السلبية، أي يصير فيه تراكم  

، تتوالف فيه الديمقراطية الوطنية على اختالف أوجهها االقتصادية تراكم من شأنه أن ي نتج جديداً 
 .تطلقه القوى اإلسالمية المتنّورةوالتنموية والسياسية، مع مشروع إصالح ديني 

 
في الثورات العربية التي ظننتها زمنًا رابعًا وال سيما في  سيتحققا الرهان وشروطهبدا لي أن  

تونس ومصر حيث يتوافر في تاريخهما وقواهما االجتماعية : تين ناجحتينيثورتين نموذج
صل لمثل هذا التوليف و ت قد لخبرات العلمية والثقافية التيوالسياسية عناصر التجربة التاريخية وا

تأصيل الهوية و االستقالل السياسي والتنمية المستقلة، و مقراطي، الحرص على التحّول الدي: الجديد
 . وتجديدها عبر اإلصالح الديني والنقد اإليجابي للماضي
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ال شك أننا نمر اآلن بمخاض وليس بمأزق، ولكننا ونحن في لجة المخاض نخشى من  

عقلياته ومداركه، ومن تكرر النهضة العربية أزمنتها وأزماتها، ذلك أن للتراكم التاريخي شروطه و 
صحيح أن الشعوب ال تتعّلم إاّل من . لخبرات الذاتية والعالميةلداركه الوعي التاريخي للتجارب، و م

الستنساخ ولكن لخبراتها وصناعة تاريخها، إال أن تجارب اآلخرين تبقى تشكل دروسًا مساعدة ال 
 . الستنتاج والتوجيه والمقارنةل
 
  
III- خبرات التاريخ : 

إسالميينا العرب وعلمانيينا ولعل قراءة خبرة تجربتْين تاريخيتين مديدتين تمّدنا وتمّد 
وليبراليينا العرب بمالحظات ذات داللة على عملية التراكم التاريخي حين يتحّول التراكم إلى تجديد 

ستجابة  م واالعلى المستقبل، أي على التطوير الدائ ومنفتحةمعاصرة مرنة تقّدم أي إلى حداثة و 
 . ، وباتجاه إرساء نظام ديمقراطي مرن ومنفتح على المستقبلللحاجات المستجدة

 . التجربة األوروبية بعد الثورة الفرنسية  -
 . الثورة الكمالية والتجربة التركية بعد  -
 
يتعثر تفيدنا التجربة األوروبية أّن الديمقراطية ليست جرعة جاهزة بل إنها مسار طويل  

نما  كيوسأو مونتي وينهض أحيانًا، وليست تطبيقًا لنص جاهز كتبه روسوأحيانًا  أو ده توكفيل، وا 
هي جدلية تاريخية تقوم بين األفكار والممارسة، هي أيضًا استجابة لحاجات تنمو ونضاالت 

وبعد سلسلة من الثورات  ،1781وتحركات تنشأ، فالجمهورية لم تستقر في فرنسا إال في العام 
ن  الالحقة، والتدابير واإلجراءات المتراكمة، بدأت مع نابليون وتّوجتها الحقًا  مدنيةقوانين الالوا 

ن حق المرأة في االقتراع شرع في العام العلمانية 1991قوانين  ن الجدل حول متسع 1911، وا  ، وا 
للجدل واإلثراء واإلغناء في مباحث علماء حتى اليوم مواضيع  الديمقراطية وافق العلمانية ال زاال

 الفرنسية موضوع حجاب المسلمة)السياسة واالجتماع والفالسفة، وكذلك في المواقف االجتماعية 
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ن الليبرالية والديمقراطية لم يكونا شيئًا واحدًا في القرن التاسع عشر، بل كانتا (مثالً  ، بل وا 
تاريخ الثورة الفرنسية في القرن ، Remondكتاب  اناً أحي لوجيتْين مختلفتين، بل متناقضتينايديو 

، هو المدخل (الذي لم ينجز عربياً )، بل أيضًا كان اإلصالح الديني األوروبي التاسع عشر
 . للنهضة األوروبية الحديثة

 
وتفيدنا التجربة التركية منذ الثورة الكمالية العلمانية وحتى انتصار حزب العدالة والتنمية  

اإلسالمي، أن الخبرة التاريخية المتراكمة في الدولة والحكم وممارسة السلطة واإلدارة منذ سالطين 
 لمنةوالع من التنظيمات حوالي قرنينوخالل ( أي خالل ستة قرون من العثمانية)بني عثمان 

في مشروعه إسالمًا تركيًا يستند . مختلفًا عن اإلسالم السياسي العربي تركياً  أنتجت إسالمًا سياسياً 
إلى خبرة تاريخية متراكمة وطويلة األمد، ( التوفيق بين اإلسالمية والديمقراطية والعلمانية)التوليفي 

فلم نشهد في أزمنة النهضة التركية إذا . كما في الوعي التاريخي وهذه الخبرة مستدخلة في الذاكرة
كان الصراع . استثنينا إجراءات أتاتورك الراديكالية األولى تنابذًا حادًا بين المراحل والمشاريع

عهد أوزال في ثمانينيات القرن  عهد ديميريل ثم السياسي منذ الحركة التصحيحية التي قامت في
 . والسلمي يأخذ مجراه الديمقراطي المؤسسيوتسعيناته  الماضي

 
فهل ثمة فائدة ما لإلسالميين العرب وللعلمانيين العرب في قراءة متأنية ومقارنة للتجربتين  

: ومقارنتها بالتجارب العربية؟ كان لألستاذ المرحوم نقوال زياده رأي كتبه وكان يردده في مجالسه
لعله قصد تاريخ األخبار والحكايات؟ أو . يتكلمي تاريخ ، ال أدري عن أ"أن ال عبرة من التاريخ"

 ". هذا يحصل لآلخرين"لعله قصد اإلشارة إلى الموقف النفسي 
 
ومن أوجه تعّلم هذه . نومع ذلك، فإن القراءة التاريخية مفيدة لتعّلم صناعة التاريخ في الراه 

وأن الدرس الذي يمكن . تعّلم بالممارسةكلها ت المدنيةالديمقراطية والعلمانية والسياسة  نّ الصناعة أ
أو بأي شكل  من  بأن ال نقطع عملية التعلم باالنقالب أو الحرب األهلية: أن نستفيد منه يتلخص
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وأن نستفيد من المعرفة المتسارعة للتاريخ وللعوالم وللتجارب، فنختصر زمن التعّلم  أشكال العنف
      .  في هذا الزمن بدل أن نكرر أو ننسى

 
IV- التجربة الفرنسية والتجربة التركية: تاريخيتان تان وخبرتانتجرب: 
 
ا
 :تراكم تاريخي في التجربة الفرنسية بعد الثورة: إشكالية العالقة بين الليبرالية والديموقراطية: أول

ركز على ما هو غير " "ليبرالية-الديمو"عندما حلل مؤرخ ألافكار السياسية جان جاك شفاليه  

 آخر لألفكار هو رينه ". لقسمة بين الفلسفة الليبرالية والفلسفة الديموقراطيةقابل ل
ً
إال أن مؤرخا

ق على هذه الرؤية الدمجية بين الفلسفتين، فاعتبر أنها رؤية أقرب إلى القرن  (R. Remond) دريمون
ّ
عل

نهاية القرن  في ولعل هذه إلاضافة تكتسب أهميتها اليوم". العشرين منها إلى القرن التاسع عشر

وال سيما بعد أن تجدد مفهوم املجتمع  الزمنفي غضون هذا . ومطلع القرن الواحد والعشرين العشرين

املدني، أثر وعي مساوئ ألانظمة التوتاليتارية بعد الحرب الثانية ثم الانتفاضات الشعبية في 

 إلى انهيار الاتحاد السوفياتي
ً
، بتنا نقر الكثير بالثورات العربية وانتهاءً  تشيكوسولفاكيا واملجر، وصوال

لكن وفي الوقت نفسه، . من ألادبيات السياسية التي تؤكد على تالزم الفكرتين الليبرالية والديموقراطية

 حول " العوملة"ومع تعاظم ظاهرة 
ً
 نقرأ كالما

ً
مبجال لها، أو " ليبرالية-النيو"وثورة املعلوماتية، بتنا أيضا

 للديموقراطية بالذاتمنبها ملخاطرها، باعتبا
ً
 .  رها تهديدا

 

ديموقراطية في مسار منشئهما ما أوجه الفرق والتمييز بين الليبرالية وال: أسئلة عديدة تطرح 

القرن ) دوكمحاولة إجابة سنعتمد وجهة نظر رينه ريمون .رهما في غضون القرن التاسع عشروتطو 

 (. 8181 – 8181التاسع عشر 

 

التمييز وما استجد من إشكاليات في غضون القرن العشرين وال سيما  هل ثمة عالقة بين هذا 

 في أواخره؟ 

 

 

 :الليبرالية والديموقراطية في مسار املنشأ

". قرن الثورات"يجمع املؤرخون الفرنسيون على وصف القرن التاسع عشر ألاوروبي أنه كان  

 موجهة ضد النظام الق"وهذه الثورات تشترك 
ً
نظام سياس ي، نظام اجتماعي، )ائم بأنها كانت جميعا
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ً
وكلها قامت من أجل الحرية ومن أجل الديموقراطية السياسية والاجتماعية أو (. سيطرة أجنبية أحيانا

 . من أجل الاستقالل والوحدة الوطنيين

 

لكن وتيرة الانتفاضات وأهدافها ومضامينها، بل محركاتها الاجتماعية والفكرية، لم تكن تتم  

 ملو 
ً
بل كان املسار يحمل موجات من (. 8811)جة واحدة وبدافع ميراث الثورة الفرنسية وحده وفقا

 املتمايزة
ً
 على دراسة . الوتائر املتداخلة ولكن ايضا

ً
 – 8181القرن التاسع عشر  – دريمون)وتأسيسا

 : يمكن التمييز بين أربع موجات كبرى ( 8181

 

حدثت باسم الحرية ضد بقايا النظام القديم ورداته " حركات ليبرالية"املوجة ألاولى وتتألف من  -8

 . في أوروبا الغربية 8181و  8181ومثل ذلك انتفاضات . الهجومية

 ". الثورات الديموقراطية الخالصة"املوجة الثانية، تألفت من  -8

، مرجعية "وهي ذات استلهام مختلفة"املوجة الثالثة من الحركات هي الحركات الاجتماعية  -8

وقد كانت في أواخر القرن التاسع عشر ذات دفع قليل لن يلبث . استلهامها املدارس الاشتراكية الجديدة

 . أن يتصاعد ويمتد مع مطالع القرن العشرين

وجرت طيلة القرن التاسع عشر وتداخلت مع املوجات الثالث، هي حركة القوميات، : املوجة الرابعة -1

 ". كخصم تارة وكحليف تارة"

 

ألاولى والثانية، : ما يهمنا في هذه الورقة التوقف عند أوجه التوافق والتمايز بين املوجتين 

 . الليبرالية والديموقراطية

 

 ملدخلين متداخلين وتأ: بالنسبة لليبرالية 
ً
مدخل من زاوية : ويلين متكاملينيمكن تعريفها وفقا

 (. حركة املجتمع)ومدخل من زاوية اجتماعية ( حركة ألافكار)ايديولوجية 

 

، هي فلسفة سياسية تقوم على فكرة "فلسفة شاملة"الليبرالية من زاوية املدخل ألاول،  

 إنها أ. الحرية، الحرية الطبيعية، والتي على أساسها يجب أن يتأسس املجتمع السياس ي
ً
فلسفة "يضا

بمقدار ما تفضل الفرد على مصلحة الدولة وعلى مصالح املجموعة وعلى مطالب "فردانية " اجتماعية

 ". الجماعة
ً
ألافراد هم الذين يصنعون التاريخ وليس املجموعات أو القوى "، "فلسفة للتاريخ"وهي أيضا
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عقل الفرد املتحرر من كل قيد أو تقوم على " فلسفة معرفة"، وعليه تكون في نهاية التحليل "املجتمعة

وهذه ال . أما على مستوى ضمان هذه الحرية وأبعادها، فال بد من عالقات حقوقية وسياسية... إكراه

املثال ألاعلى عند الليبرالية املعلن أو الخفي، هو "تتحقق إال بتطبيق مبدأ فصل السلطات، بل أن 

أن أفضل حكومة هي الحكومة التي ال يشعر بها والبعض ال يخفي القول ب. الحكم الضعيف ما أمكن

 ". أحد

 

  
ً
أما املقاربة السوسيولوجية لليبرالية فتوصل إلى الكشف عن أن هذه الفلسفة هي أيضا

فالفئة الاجتماعية التي تستمد منها الليبرالية منظريها واملدافعين . "الطبقة البرجوازية. ايديولوجية طبقة

 ". إنها الطبقة ألاكثر ثقافة وألاكثر غنى)...( فئة املهن الحرة والبرجوازية املتاجرة عنها واملنتسبين إليها هي 

 

وهي إذ قامت بالثورة، استلمت الحكم واحتفظت به في مواجهة عودة أرستقراطية النظام  

لصعود الطبقات الشعبية وكان أهم دروع املواجهة . القديم، ومواجهة صعود الطبقات الشعبية

فهي من زاوية . ، ومراقبة الدخول إلى الوظائف العامة وإلادارية(Le Ceus)" الي لالنتخابالشرط امل"

 , اجتماعية ذات نزوع محافظ

 

لكن من جهة أخرى، وألن الليبرالية حررت إلانسان من قيود الوالدة وامتيازاتها، وقيود ألارض  

مه وسيلتان، ، فإنها فسحت في املجال أمام صعود (نظام القنانة)وإكراهاتها 
ّ
املال اجتماعي قوامه وسل

 في لغة ذلك العصريكان ترد كث" كفاءات"، ويالحظ مؤرخو القرن التاسع عشر أن عبارة والعلم
ً
 . را

 

وجه تحرري على صعيد املقاربة الفكرية ومن زاوية التعامل معها . ولذا فإن لليبرالية وجهين 

مة الحرية التي 
ّ
تدفعه بها إلى أقص ى مداها وأبعادها، ووجه محافظ كفلسفة تحررية منطلقة من مسل

لكن هذه املصفاة . الترقي الاجتماعي" مصفاة"عندما يستلم أنصارها السلطة، ويصبح املال والتعليم 

حاجز "نتائج متعارضة، إنهما  هإن اعتمادهما قد ينتج عن. قابلة للتضييق كما أنها قابلة للتوسيع

 إلى مجتمع غير مساواتيالليبرا. في الوقت نفسه" وحافز
ً
ومن . لية تؤدي إلى مجتمع منفتح ولكن أيضا

( كفكرة، وكآلية، وكثقافة سياسية)خالل هذا التجاذب بين الانفتاح والحصر تبرز الديموقراطية 

وي 
ّ
 . لتؤمن عملية الانفتاح الدائم، وتمنع وقوع الليبرالية في عملية الحصر الالمساواتي أو الحصر ألاقل
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الليبرالية، وتستعيد كل تراث الحريات العامة التي دونتها  –كفكرة  –الديموقراطية  تستدخل 

ترفض كل العوائق التي يصطنعها الليبراليون من . هذه ألاخيرة في نصوص، تثبتها وتعطيها مجاالت أوسع

والدعوة  إلغاء شرط املال: كالثروة والعلم وتدفع بمبدأ املساواة إلى حقل أوسع فأوسع: خالل سلطتهم

كل تدخل "إلى حق التصويت للجميع، وعلى مستوى حرية التعبير والصحافة تستبعد الديمقراطية 

 كل تضييق مالي. مسبق أو قمعي من قبل السلطة
ً
، وعلى مستوى التعليم، تدعو إلى شمولية "وايضا

ق املساواة في ومصفاة، كما تحرص على تحقي ومجانيته، لكي ال يستخدم كحاجز  التعليم، أي إلزاميته

 . ألاعباء العسكرية، كما في ألاعباء املالية والضريبية

 

أن القرن التاسع عشر كان قرن الصراع بين ليبراليي الثورة الذين تشبثوا  ديرى رينه ريمون 

وبين القوى الديموقراطية الجديدة التي ناضلت من أجل توسيع مضامين النصوص " بالنصوص"

 . لق مؤسسات لهاومفاعيلها في املجتمع وخ

 

 في  
ً
والالفت أن كل توسيع في مجال من مجاالت الحرية والحقوق كان يستتبع ويستدعي توسيعا

 . مجال آخر

 

 للتعليم 
ً
 –كان الليبراليون قد فهموا التعليم . إن حق الاقتراع الشامل كان يستدعي تعميما

 للنخب وسيلة حصول على الخب –التعليم الثانوي والجامعي بصورة خاصة 
ً
رة والكفاءة إعدادا

 –وال سيما التعليم الابتدائي  –السياسية وإلادارية، بينما فهم الديموقراطيون أن مهمة التعليم 

" 
ً
 واعيا

ً
 ". إعطاء كل إنسان املعلومات ألاولية الضرورية التي تجعل منه مواطنا

 

 فك. "وحرية التعبير والصحافة والنشر، كانت بدورها ترتبط بالتعليم 
ً
لما أصبح التعليم إلزاميا

 قد مروا ". كلما وجد قراء جدد في حالة الكمون 
ً
في اواخر القرن التاسع عشر كان الفرنسيون جميعا

 باملدرسة، وكانت قد تحققت إلزامية التعليم ومجانيته في معلظم بلدان أوروبا الغربية
ً
والقراءة . تقريبا

خفض أسعار الصحف بفضل التقدم التقني، كان يسير لذا فإن . بدورها ترتبط بمدى القدرة املالية

 منذ منتصف القرن التاسع عشر باتجاه التوافق بين أعداد النسخ املسحوبة من الصحف 
ً
تدريجيا

إذا كان سحب مجموع الصحف اليومية "... إلى تطور هذا الخط فيقول  ديشير ريمون. وأعداد الناخبين

، فإن السحب في فرنسا 8111د وذلك عشية ثورة شباط يغطي كل البل –ألف عدد  811إلى  811من 
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ثم ". يقابلها اكثر من عشرة ماليين ناخب بقليل –، ثمانية أو تسعة ماليين عدد 8181بلغ عشية سنة 

". الخطان بين الحربين العامليتين ى يقترب من عدد الناخبين حتى تساو  أخذ خط سحب الصحف"

لت من الديموقراطية حقيقة واقعية وليس فقط مبدأ كل هذه التجديدات جع: "دويستنتج ريمون

 ".  مدونا على جبين النظام

 
األمةًوالتحوّلً/تراكمًتاريخيًلخبراتًفيًبناءًالدولة:ًالتجربةًالتركية:ًثانيا ً

ً:الديمقراطيًلدىًاإلسالميينًاألتراك

األسباب التي تميز اسالمية  إلى بعض منبعض الباحثين العرب النابهين، أشار 

فأشار الى الخلفية العلمانية التأسيسية  .حزب العدالة عن اسالمية األحزاب العربية

والحق ان . للجمهورية التركية والى اندماج حزب العدالة وبرامجه في قلب هذه الثقافة

ل ب. ليس القول بأن حزب العدالة هو حزب علماني" االندماج الثقافي"المقصود بـ 

. المقصود هو احترام الحزب االسالمي التركي لمرحلة التأسيس العلماني لتركيا

ل بالميثاق القومي التركي تأسيس الدولة األمة، أي احترام االجماع الوطني المتمث  

 .المؤسس للدولة

سياسي -بل إن الحزب االسالمي التركي هو لون من ألوان هذا الميثاق، وجزء ثقافي

ليس انتقاصاً منه وليس تجاوزاً عليه، انه أشبه باألحزاب  ،عليهمنه، وليس رد اً 

 . أوروبادول المسيحية الديمقراطية في 

هذه السمة، طالما افتقدتها األحزاب العربية، القومية واالسالمية، والسيما األخيرة 

دءاً ب: )التي ورثت األولى، والتي غالباً ما كانت تغل ب المشروع الذاتي والبرامج الذاتية

ر على زوال الخالفة الى المطالبة بها في او ل األمر، الى المطالبة بتطبيق  من التحسُّ

الى تأسيس نوع من الحزبية االسالمية  ،الشريعة واقامة الدول االسالمية بعد ذلك

 .العالمية المتجاوزة لقطرياتها أي دولها الوطنية ومواثيقها التأسيسية

عالمة التمايز التركية الوحيدة عن الحزبية  هذا على أن هذه السمة ليست هي

وقد تكون أيضاً، من وجهة نظر أخرى، قابلة للنقاش بحجة أن بعض . االسالمية العربية

 . الحركات االسالمية العربية قد طو ر أفكاره باتجاه التأقلم والتكيف مع الوطنيات القائمة
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ًتما ًلعناصر ًمالكة ًالتركية ًالسمة ًتبقى ًذلك، ًمع ًوأغلب،ًولكن، ًأقوى يز

وتستمدًقوتهاًوغلبتهاًمنًخبرةًتاريخيةًأعمقًوأشمل،ًتضربًبجذورهاًالىً

ًكأسًسيفرً ًوتجنيبها ًقبلًعلمانيةًمصطفىًكمالًوتحريرهًتركيا ً(Sèvre)ما

لسايكس ً.ًبيكو-المرادفةًعربياً 

 

هل يحتاج العرب الى )ئلة التي يطرحها بعض الباحثين العرب بصيغة سن األلذلك فإ

ئلة سهي في حقيقة األمر أ( هل العلمانية ضرورة للعرب؟ : ى كمال؟ أو بصيغةمصطف

لماذا ظهر مصطفى كمال . لكن سؤاالً أوجب وأولى، ينبغي أن يطرح قبل هذا. مشروعة

في تركيا ولم يظهر عند العرب؟ وكيف يحصل أن حزباً اسالمياً تركياً يعلن احترامه 

ميون العرب في هجاء العلمانية، وال يتور ع للنظام العلماني، في حين يمعن االسال

طلح من القاموس العربي صحذف الم االسالميين مفكر قومي عربي أن يقترح مسايراً 

 كما هو حال محمد عابد الجابري؟ 

 

ان التجربة العثمانية الطويلة األمد في التاريخ االسالمي، والتي غالباً ما  ،في تقديري

هي تجربة غنية ومليئة بالخبرات التاريخية والدروس  أساء فهمها المؤرخون العرب،

والمعاني والدالالت، بل لعل ها التجربة األغنى في حقل معرفة أسس الدولة وثقافتها 

وادارتها وسياستها في تاريخ االسالم والمسلمين، وعلى الرغم من كل السلبيات 

في ( سنة 066)نة التي قد ترافق عهود دولة سلطانية كبرى استمر ت نحو ستمائة س

والتعدد االثني  مجتمعات تقوم بناها االقتصادية واالجتماعية على معطى العصبيات

 . والديني

 

األهم في دالالت هذه التجربة، والتي قادتني اليها دراساتي السابقة للمرحلة 

استخلصه من احتماالت وممكنات التأثير  نالعثمانية في التاريخ العربي هو ما يمكن أ

سياسية التركية المعاصرة، أي في تكوينها التاريخي، كما في صيرورتها للثقافة افي ا

 .المستقبلية
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 .أكتفي في هذه المقالة بالتذكير بمحطتين أساسييتين من التاريخ العثماني

ً:األولى

أن نظام الحكم واالدارة العثماني، لم يكن قائماً أو مستمداً من الشريعة االسالمية 

 .كو نت أسس ذاك النظام( أو مرجعيات)أربعة مصادر فثمة . وحدها

ذلك أن تفاعل الهيئة الحاكمة . معطيات األعراف التي توفرها المجتمعات القائمة: أو الً 

الوضعية التي سميت بـ  مع هذه المجتمعات أد ى الى استصدار جملة من القوانين

هذا المجال التأسيسي الذي ولعل  أبرز السالطين الذين تركوا أثراً في ". هقانون نام"

، هما السلطان محمد الفاتح والسلطان (مجال القانون المدني)يمكن أن نعتبره 

 . سليمان القانوني

 .المعطيات البيزنطية التي هي مزيج من تأثيرات يونانية ورومانية: ثانياً 

س مصادر االدارة الفارسية التي ورثها بنو عثمان عن أسالفهم سالجقة فار: ثالثاً 

 .وسالجقة الروم

ريعة االسالمية، وكان حقلها األساسي في التطبيق مجال االفتاء مصدر الش: رابعاً 

 ...والقضاء والتعليم

 

ً:الثانية

 .مرحلة االصالح والتنظيمات العثمانية

لعل  أكثر المراحل تأثيراً في النخبة التركية التي ساهمت في تكوين تركيا الحديثة 

وذلك لما تركته هذه األخيرة لدى أجيال . هي مرحلة التنظيمات( العلمانية الحقاً )

ادر من آثار ارتبطت بمفاهيم التحديث ومتعاقبة من السياسيين والمثقفين والقادة والك

وثقافته في كل المجاالت العسكرية واالقتصادية والتربوية والدستورية والقانونية، 

 (. القانونيالمجال الدستوري و)والسيما في المجال األخير 

ع عشر والنصف األول من القرن اسأواخر القرن الت)ال شك أن  قسماً من النخبة العربية 

إال أن هذا القسم العربي . واكب أو شارك أو تأث ر بفلسفة التنظيمات وثقافتها( العشرين

ما لبث أن تقل ص حضوره وتراجع أمام هجوم " ل الدستورييالج"الذي يجوز تسميته بـ

في مهمة ( موضوعياً )ولكن كانا متكافلين . اغيين، كانا متنافسين ومتصارعينمدي ن ط
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القضاء على الجيل العربي الدستوري المحسوب على جيل التنظيمات العثمانية أو 

د القومي العربي والمد المد ان المقصودان كانا الم. المكم ل له لناحية المنهج والنظرية

 . االسالمي العربي

 

ن نخب التنظيمات في تركيا وجيلها الالحق لم تالقِ هذا المصير هذا في حين أ

ل ورفاقه ومؤيديه ومريديه، كانوا اذلك أن بطل القومية التركية، مصطفى كم. المشؤوم

كل شيء الى اعتبار  قبلسفتها المرتكزة لجزءاً مكم الً لجيل التنظيمات، جزءاً من ف

ن حد اً فاصالً ال بد أن يقوم صراحة أو ضمناً بين الحكم حكماً مدنياً دستورياً والى اعتبار أ

ة، وبين سلطة الشريعة وسلطة المذهب من نالدين والسياسة، وبين الخالفة والسلط

 .جهة وسلطة الحكم المدني من جهة أخرى

 

وعليه، يمكن أن نقول أن وثيقة أنقره التي أقرها المجلس الوطني التركي في العام 

والتي بر رت وشرعنت قيام الدولة " ين الخالفة والسلطنةالتفريق ب"بعنوان  2211

اال التعبير المكم ِل لمسار التنظيمات معطوفاً ( األمة/ الدولة)القومية التركية الحديثة 

 .على تراكم بطىء ولكن عميق، من انجازات القوانين الوضعية العثمانية

 

الدين، بل شك لت قطيعة  هذا ولنتذك ر ان هذه الوثيقة المذكورة لم تشكل قطيعة مع

وهو استقواء السياسة بالدين، واستقواء : مع التقليد السائد في التاريخ االسالمي

 ."الخروج والتغل ب"ـ ، أي ما عرف بالسلطنة بالخالفة

 

قام منهج المعالجة في الوثيقة على نقد تاريخي وفقهي صارم وموث ق، يستهدف 

 ةية االستيالء والتغل ب في سياسبشكل أساسي كشف الُخطاب الذي يحجب عمل

قبل أن يصدر مصطفى كمال  وكان ذلك. الخالفة أو السلطنة التي تحو لت الى ملك

 . (1)ثم قراراته العلمانية المتالحقة بعد ذلك 2211لغاء الخالفة في العام قراره بإ

                                                        
1
 :راجع نص الوثيقة والخطابات والمواقف المتعلقة بها في - 

 . بيروت، دار الطليعة. وجيه كوثراني، الدولة والخالفة في الخطاب العربي، إّبان الثورة الكمالية في تركيا



 

 

 تتكرر هل: وأزماتها العربية النهضة أزمنة :محكمة دراسات
  ترتاكم؟ أم

18 

عربياً، كان للوثيقة صداها في القاهرة، حيث نشرت األهرام والهالل ترجمتها العربية 

، وحيث ال ف علي عبدالرازق من وحيها ومن منطلقها كتابه الشهير 2211في العام 

 . 2211الذي صدر في العام " االسالم وأصول الحكم"

 

قبال التركي للوثيقة من هذا على أن الفارق كان كبيراً بين الصوت والصدى، بين االست

الرازق الذي يحمل الموقف نفسه من مسألة  جهة، وبين االستقبال العربي لكتاب عبد

في )وثمة رفض هنا . وان أثار ذلك بعض االلتباس( في تركيا)ثمة قبول هناك . الخالفة

 ماءمن االحتجاجات، وحيث أكثر عل( ومسلمو الهند آنذاك)حيث أكثر العرب ( بالد العرب

الرازق ومن إقامة مؤتمرات الخالفة، ولكن ال  عبد يمن إدانة عل اهوصر وسياسيم

 .عادت الخالفة وال استقام أمر قيام الدولة العربية الحديثة

 
 
V – معيقة للوعي التاريخي وللتراكم المعرفي خلصة ومثاالن من ذاكرة تاريخية عربية : 

معّوقة للوعي التاريخي والتراكم أحداث تحّول خبرها في التاريخ العربي المعاصر إلى أساطير 
  :المعرفي

حدثان تحّول خبرهما إلى خطاب أسطوري سحري معيق لعملية التراكم المعرفي في الوعي  
 .التاريخي العربي، حيث يصبح الخبر المكرر في الخطاب جزءًا من ذاكرة تاريخية مشّوهه

شّكل حدث إلغاء الخالفة على يد أتاتورك في حينه حدثًا مصيريًا كبيرًا : إلغاء الخلفة (1
لقطاع  وتأسيسيًا على طريق إنشاء الجمهورية التركية الحديثة، ولكنه بالمقابل شّكل نوعًا من فاجعة

المسلمة  لم تصب الجماهير "الفاجعة بمصابها" الواسعة، لكن المفارقة أنسالمية الجماهير اإل من
به مباشرًة وأعني األتراك والعرب، بل الجماهير المسلمة في  المعنيةأو  جغرافيًا من الحدث القريبة
 . الهند

 
 لمخلصفي اإلسالم الهندي، ثمة حنين من ب عد وتوق . طبعًا للمفارقة أسبابها هنا وهناك 

يأتي من اسطورة إمبراطورية إسالمية تمثلت في فتوحات ومواجهات كبرى مع الغرب، في حين أن 
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ي معاهدة سيفر القاضية خليفة للغرب يقبل بمعاهدة مذلة ه اإلسالم التركي يشهد على استسالم
بتقسيم تركيا، كما يشهد على نهوض قائد جديد يرفض سيفر ويجمع فلول الجيش التركي ليحّوله 

  .  هو مصطفى كمال وظافرةى نواة حركة تحرر وطني فاعلة إل
 
، إعجاب بالغازي الجديد أي المنزلتينأما اإلسالم العربي فكان بين بين، أو في منزلة بين  

عند عبد  مثالً  صورته)ند القوميين، قائدًا قوميًا ع :بمصطفى كمال، ونزوع للتمثل به في صورتين
مرشحًا ( كرشيد رضا مثالً )وعند بعض اإلسالميين ( السورية آنذاك الرحمن الشهبندر، قائد الثورة
 . نحو العلمانية" انحرافه"لخالفة إسالمية جديدة لوال 

 
الملك فؤاد في )لدى بعض الحكام  ، ثمة سعيالملتبسإلى جانب هذا اإلعجاب العربي 

والرمزي الذي تركه الستثمار الفراغ السياسي ( مصر والملك عبد العزيز آل سعود في السعودية
أما علماء األزهر فيؤجلون القضية، أي تنصيب خليفة ألن شروطها التاريخية غير . إلغاء الخالفة

 (.1921)ف رشيد رضا في مؤتمر الخالفة وكان هذا أيضًا موق –متوفرة 
 
حدث آخر له عالقة بإلغاء الخالفة أو التمهيد لهذا اإللغاء، وأعني إنتاج خطابْين عربي  

 : كي حول هذا اإللغاءوتر 
، وهي المعروفة بوثيقة أنقرة "التفريق بين السلطنة والخالفة"الخطاب التركي وتمثل بوثيقة  :األول

لإللغاء ويؤسس له معرفيًا، ومن زاوية علم أصول الفقه  يمّهد ، وهو الخطاب الذي(1922)
 . والتاريخ اإلسالمي

، وهو (1921) اإلسلم وأصول الحكم: الخطاب العربي والمتمثل بكتاب علي عبد الرازق :الثاني
، يبرر عبرها 1921أشبه باستعادة لمفاهيم الوثيقة التركية التي كانت قد ترجمت إلى العربية عام 

 . دعوته العتماد علم السياسة مرجعًا الستنباط أنظمة حكم بدل فقه الخالفة وأحكامه (عبد الرازق)
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م ترسيخ الجمهورية والعلمانية في تركيا، ت تركياً . يعرف المؤرخون ما جرى بعد ذلك 
 . واستدخال وثيقة أنقرة ومفاعيلها في الثقافة الدستورية التركية الحديثة

 
، ي زدرى كالم عبد الرازق ويهان الرجل، سواء من األزهر أو من الملك بل وحتى من عربياً 

 . وفدسعد زغلول رئيس حزب ال
 

، مسار النجاح التركي في تأسيس المسارينمن المهم أن ي تابع المؤرخ العربي دراسة 
وفي هذا السياق من . ، ومسار التعّثر العربي في تأسيس هذه الدولة(دولة مدنية)جمهورية مدنية 

 سبةمنازمة الخالفة في كل ي كرر الخطاب العربي اإلسالمي ال لماذا: المجدي طرح السؤال التالي
يدور الحديث فيها عن السلطنة العثمانية ونهايتها أو في كل مناسبة يجري فيها الحديث عن 
االستعمار الغربي ومشاريع االقتسام والتجزئة؟ ولماذا ال نالحظ الظاهرة نفسها في الخطاب التركي 

 اإلسالمي؟ 
 

 نمع تغلب البويهييالعثمانية لم تكن خالفة، وأن أمر الخالفة انتهى الجواب، أّن السلطنة 
ثم تغلب السالجقة في الشرق، وأن أمر السلطنة أو الدولة السلطانية وتعددها في العالم اإلسالمي 

آخر خليفة عباسي عاش في كنف المماليك للسلطان سليم، أضحى أقوى وأمكن، وأن أمر تنازل 
ت شوكتها اخترعت في القرن الثامن عشر، بعد أن بان ضعف السلطنة وانكسر  مقحمةقصة 

بعد أن كانت ألقاب سلطان السالطين وملك الملوك  التجأ السالطين إلى اللقب الديني،وهيبتها، ف
وبعد لماذا ال زال . البروتوكي ولها األولوية في التعداد" خليفة"وشاه الشاهات، أكبر من لقب 

؟ لحاضر متوتر الخطاب العربي اإلسالمي مصرًا على تكرار مصطلح الخليفة والخالفة حتى اليوم
ولمستقبل متخيل، ولماض  مفترض؟ أعتقد أن تكرارًا للمفردة مريح للعقل ومغن عن تعب البحث، 

التخطيط ومغذ لمشروع سلطوي الوة السلطة والسلطان، ومعوض  عن عناء النفس بح ومعز  
، فحملها لقد اخترعت الحزبية اإلسالمية المعاصرة هذه الدعوة. يستقوي بالدين والعاطفة الدينية

الحقائق "الخطاب تكرارًا وتردادًا جياًل بعد جيل، ونصًا بعد نص وحاشية بعد حاشية، فكأنها 
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، لكنها حقائق تغلق باب التاريخ، باب اكتشاف الماضي وباب تغيير الحاضر نحو "األبدية
 . المستقبل

 
بريطانيا بين مندوب  1911هي عبارة عن محادثات جرت في العام : بيكو –سايكس ( 2

سايكس، ومندوب فرنسا بيكو، ومندوب روسيا سازانوف، للتباحث في مصير بعض أراضي الدولة 
 –لروسيا منطقة نفوذ في اسطنبول  حيث يكون ،"مناطق نفوذ"العثمانية وطريقة اقتسامها بصيغة 

لبريطانيا نفوذ في القسم الجنوبي من سورية، و البوسفور وبعض أقسام من األناضول،  –الدردنيل 
 . لفرنسا نفوذ في القسم الشمالي والساحلي، وفلسطين إدارة دوليةو 
 
بعد انسحاب روسيا من الحرب، بقيت سيناريو  بيكو –الخالصة أن محادثات سايكس  

اريو لم مشاريع مناطق النفوذ، إال أن هذا السين كأحدبريطاني من سيناريوهات الحرب  –فرنسي 
 ى العسكري بين الدولتين وجغرافيايجر تطبيقه بعد الحرب، بقي أرشيفًا، ذلك أن موازين القو 

االحتالالت العسكرية هي التي أوجدت واقعًا جديدًا حدد معالم التقسيم الذي جرى في مؤتمر سان 
تقسيم الحقًا ّرس هذا الحيث تّم توزيع االنتدابات على دول ناشئة وحيث ك   1929ريمو في العام 

وعلى الرغم من أن خريطة . 1923بصيغة تأسيس هويات وطنية أي جنسيات في معاهدة لوزان 
ميثولوجيا  في استدخل كحدث تاريخي مصيري" كمؤامرة"بيكو لم تطبق، إال أن خبرها  - سايكس

فشال لحظة هزيتجزئة وتفتيت و  ولحظةالذاكرة التاريخية العربية لألمة، كلحظة انكسار لألمة،  مة وا 
ذ ال تزال اللمشرو  بيكو، تتكرر في الخطاب القومي العربي  –زمة سايكس ع الوحدة العربية، وا 

تفاصيل التاريخ ومراحله وتحوالته وانعطافاته وما  الالزمةوكأنها لعنة أبدية نزلت باألمة، تلغي هذه 
أمم في  – استجد وما استحدث خالل قرن من الزمن من تأسيس دول وكيانات وطنية ودول

العالمْين العربي واإلسالمي، ومن مسارات داخلية في اإلدارات واالقتصاديات ونشوء النخب 
 . واألجيال وتجددها
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التي هي محّطة من محّطات تشكل النظام العالمي الجديد الذي " لوزان"ننسى أواًل معاهدة  
مشرق العربي الناشئة على مبدأ ، والتي هي أيضًا المحطة التأسيسية لدولة ال"عصبة األمم"دشنته 

 . principle des nationalitésأي  –" الهويات الوطنية"
 
 ا، وي ستعاض عنه(العوامل والمحددات الفعليةأي )صنع التاريخ الفعلي  "الذي"بكلمة ي نسى  

حاضرًا كمواطنين  نعيشهبيكو الدور المحدد لتاريخ   -ورة سايكس بذاكرة وهمية، تلعب فيها أسط
كلما مّر مجتمع  إذ بمزيد  من التجزئة والتقسيم، اً مهّدد ونعيشه ماضيًا كمأساة ونترقب له مستقبالً 

يلوح شبح التدخل األجنبي، عنصرًا أو بصراع داخلي، أو حرب  أهلية، عربي ما بأزمة  سياسية 
عادة تقسيم  –مهددًا بالعودة إلى سايكس    !!!بيكو كمرجعية تقسيم وا 

 
هذا ما الحظناه ونالحظه في الكثير من األدبيات المشرقية التاريخية والسياسية، في  

الخطاب التاريخي، وفي الخطاب السياسي وفي الخطاب اإلعالمي، وحتى في اللغة المحكية في 
 . المجالس

 
في الوعي التاريخي العربي المشرقي سؤال المقارنة بين مصير سيفر لكن أبرز ما ينسى  

وهي مجّرد محادثات  –بيكو  –المعاهدة القاضية باستسالم تركيا وتقسيمها، ومصير سايكس 
 . بريطاني لم يحظ بالتطبيق –وسيناريو فرنسي 

 
الجواب يكمن في ضرورة إعادة النظر في تاريخ هذه المرحلة، والبحث عن فرضية تاريخية  

تقول أن مقاومًة تركية بقيادة مصطفى كمال نجحت في إسقاط سيفر، وأن مقاومًة عربية منقوصة 
أو متعثرة بسبب نوعية قياداتها، فشلت في إسقاط قرارات التقسيم سواء نّصت عليها محادثات 

 . بيكو أو قرارات سان ريمو في مؤتمر الصلح بين الحلفاء –سايكس 
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لجنسية  اً فعلي ، انتماءً القطريةهكذا يعيش القومي العربي في الواقع مفاعيل لوزان في دولته  
(nationalité)  دستور وعالقات دولية، وقانون دولي، في حين يظل ينعي في ذاكرته وفي ظل

  .بيكو –حدثًا أرشيفيًا اسمه سايكس 
 
الخالفة في الذاكرة اإلسالمية العربية وهنا تجوز المقارنة والتشبيه بين صورة حدث إلغاء  

أرجح أن ما يجمع بينهما . بيكو في الذاكرة القومية العربية المعاصرة –المعاصرة، وصورة سايكس 
 هو ذاكرة تاريخية أسطورية خالطة لألزمنة، مجمدة ومكررة لحدث يأبى أن يتحرك في سياق

أمة، وفي العالم العربي في بناء دول /في تركيا حصل التجاوز في دولة. تاريخي، تجاوزته األزمنة
ن كان مطلب الوحدة العربية في دولة أمة أو في اتحاد /وطنية، قطعت أشواطًا في تطورها، وا 

، إمكانات (أي شروط تحققه)فدرالي أو كونفدرالي مشروعًا، فهو مشروع مستقبلي تحدد شروطه 
بيكو أو لذكرى  –الحاضر والواقع ومخططات المستقبل، وليس الذاكرة التاريخية لجغرافية سايكس 

       . خالفة وهمية لم تكن موجودة في الواقع
 


