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ختؤّص محئنز

مرص اسرتاتيجيات سلسلة حترير رئيس

البحث ملخص

لدور ونتيجة أوًال، تدهور من اإلسالمية أصاب الدولة ما نشأ نتيجة الراهنة بصورته إن النظام الرسمي العربي
مصلحة لها ، المجتمعات اإلسالمية قيادة على سيطرت متغربة وثقافية نخب اجتماعية بناء استعماري في

االستعمار. مع باالرتباط السيطرة هذه في
وعاونت عشر الثامن القرن خالل االحتالل قبل فيما التفكك فترات المجتمعات خالل النخب هذه وقادت
وسياسيًا فكريًا عشر، التاسع القرن  من الثاني النصف في المباشر االحتالل  مرحلة  خالل االحتالل
عمليات من يجري لما  الرفض حركات ضرب في  االستعمار  مع تعاون منها بعضًا  أن  كما واجتماعيًا،

. اإلسالمية ضد الدولة معه األولى فتعاونت الحرب العالمية جاءت حتى التغريب
هذه طموح خلفية وعلى عالميتين، حربين عقب وفرنسا) (بريطانيا المستعمرة القوى تدهور ولظروف
االرتباط األساسية في مصالحها على قواعد ودون الخروج بشكل أكبر، مصالحها تحقق نظم لبناء النخب
تغير ومع لكنها العشرين. القرن منتصف ،خالل للسلطة من الوصول تمكنت االستعمار مختلفة من بأنواع
قبل األولى، نشأتها إلى أقرب  حالة إلى عادت الراهن، الوقت في االستعمارية، الدول بين اللعبة قواعد
في وباتت الكيانات، تشكيل هذه إلعادة خططًا استعمارية تواجه إذ باتت ، تحكمها «دول» على الحصول
إلى اإلسالمية للمجتمعات التدريجي النقل حالة بإنهاء الغربية االستعمارية القوى من حاسم طلب مواجهة

. بلد كل األمة في جماهير عن معزولة أنظمة جعلها ما وهو صريحة تغريبية حالة
واسعة حركة  فيها اإلسالمية الحركة أصبحت مرحلة في  جاء  الجديد الدولي التوازن في التغيير  أن كما

. وعي أعلى وتتمتع بدرجة
الطرق مفترق وأصبح وخارجي، داخلي ضغطين بين العربي الرسمي النظام في الحكم نظم أصبحت وهنا
في االستراتيجية الفكرة وإنما حكم الشعوب، طريقة أو حول الديمقراطية خالفًا واقع الحال، ليس في الراهن
تجاوزًا يقدم وإنما السياسي بالمعنى بديًال فقط ليس يقدم بات الراهن اإلسالمي البعث أن هي مفترق الطرق

. األزمة هي وتلك النظام؛ من لنمط آخر وتأسيسًا النظام هذا لطبيعة
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ومقتطفات أفكار

واقتصادية ثقافية نخب على باالعتماد تجري كانت ، واحتالل والياتها الدولة اإلسالمية تفكيك خطوات *
بناء في واألخطر األهم األداة هي كانت النخب تلك وإن ووالياتها، مركزها في الدولة داخل واجتماعية

. بعد  فيما الدول من هذه الهياكل

والواليات دولة الخالفة بين الصراع منطق وسيادة التفكك ، حالة من المرحلة هذه تميزت به ما وبسبب *
في تقدمًا األكثر المراكز استخدم كما ، االثنين داخل في لنفاذ االستعمار مواتية الفرصة كانت ، األخرى

. اإلسالمي على طابعها تزال ما كانت ضد التي االختراق حالة

مع الدول ُنَخبها صــراع الــدول األقل في ، هي اســتقلت التي الدول تكــون أولى أن للنظــر الفتــًا وكان *
. المستعِمرة

بدرجة  تقبل أن ، إما طرق مفتــرق أو في ضغطين بين النظام الرســمي العربي الحكم في نظم أصبحــت *
الغــرب بقيادة الجديــد المطلوب من وتغييرها وتطويعهــا بتدويرهــا تقبل أن وإمــا ، بها تغرُّ مــن أعلــى

أمريكا.

من مباشرين ضغطين إلى إذ هو يتعرض المعادلة؛ في األضعف الحلقة هو أصبح العربي الرسمي النظام *
تحديات مواجهة على دولة كل في النظام هذا عدم قدرة إلى بالنظر خطورتهما تزداد والداخل، الخارج

أو مواجهة الضغوط الخارجية. التنمية

المؤسسية  الداخلية وعالقاته وأسســه هياكله العربي من خالل الرســمي النظام دراســة أو فهم يمكن ال *
واإلجراءات واألشكال دراسة الهياكل أن ذلك الحاكمة، النخب أي قضية األصل؛ القضية دراســة دون
هي ما على جعلها الجوهري في الســبب إدراك عليها؛ دون إبداء المالحظات من إال تمّكــن الباحــث ال

عليه.

تعد لم مرحلة وظرف في جاءت الجديدة؛ االســتعمارية والمتطلبات الدولي الجديد التوازن في * التغيير
حركة محصورة في أو ضد، أو حركة متهورة، أو حركة ســاذجة، البلدان هذه اإلســالمية في الحركة فيه

عالية. وعي بدرجة واسعة، وتتمتع حركة بل أصبحت التقليدية، النخب إطار

بدرجة تقبل ان ،إما طــرق مفترق في أو ضغطين بين العربي الرســمي النظام الحكم في نظــم أصبحــت *
الغرب بقيادة أمريكا. من المطلوب الجديد وتغيرها وتطويعها بتدويرها تقبل أن من تغربها وإما أعلى
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قد  األنظمة هذه علــى التي ُشــّنت الغربية الحملة أن تكشــف المجتمعات ألوضاع المدققة القــراءة إن *
في الحكم. اســتمرارها عملية ُيصّعب بما العربية، المجتمعات داخل فــي لها الرؤية وضوح مــن زادت
الصحوة حالة مــع جهوده تضافرت الحركة اإلســالمية قد جديدًا من وجيــًال نمطًا وكذلك تكشــف أن

النطاق. محتملة واسعة لتغييرات أساسًا بما يضع اإلسالمية؛
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: مقدمة
من آخر بنمط اآلن للقيــام هناك ضــرورة أصبحت
(ماضيه العربي الرســمي بالنظام يتعلق فيمــا التقييم؛

وحاضره).
والكتابات التحليــالت على معظــم ســيطرت لقد
الحاكمة العربي بنخبه النظام تشــّكل أن فكرة من قبل
لمنظومــة وفقــًا وقوانينــه،  وتشــريعاته ومؤسســاته 
الُقطرية، الدولة أو األمــة، (أو الدولة القوميــة الدولة
بناء يقــود إلى باإلمكان أن كان الوطنيــة)؛ الدولــة أو
أو عربيــة»، «وحــدة وإلــى «دول مؤسســية مســتقلة»
أحالمهم في توسعوا حســب من - إسالمية» «وحدة
هذا وفي ضوء َثمَّ ومن األقطار. هذه - تضم وأمانيهم
اإلخفاق بمنطق العربية ُظم أداء النُّ قياس الفهم؛ جرى

. لهذه األهداف تحقيقها لمدى والنجاح؛ وفقًا
املرحلة خربة ضوء ويف اآلن، الرضوري من لكن 
ويف قرن- نصف من أكثر - السابقة الطويلة التارخيية
األمر إىل ننظر أن الوضع الراهن، قراءة تظهره ما ضوء
أخرى قراءة تقديم خالل من أخرى، قياس زاوية من
النظام هذا - وحلارض النشأة هلذه - التارخيي للوضع

ومستقبله.
يكن من مل الدول تشكيل «هذه «مرشوع» أن ذلك
يؤدي أن  يمكن النظام  من نمطًا أو مرشوعًا  األصل
نظم بناء عىل وقــادرة  حقيقية، مستقلة دول بناء إىل
فيام الوحدة حتقيق عىل أو فاعلة، داخلية مؤسسية
هو وإنام العربية، حتى أو اإلسالمية الدولة لقيام بينها
كله، ذلك حتقيق  لعدم  «رؤية» عىل ُبني األساس من 
الدول هذه ل تشكُّ لطريقة التارخيية املراجعة حيث 

(املؤسسات، الداخل من النظم هذه ل تشكُّ وألوضاع
وحلالة الدولة)،  بناء وأهداف  القرار،  اختاذ وطريقة
وطريقة - (تكوينها دولــة كل  يف املسيطرة النخب
املعارضة)، والنخب - بينها وفيام  - داخلها التفاعل
حلركة واملؤسسات احلاكمة والنخب «الدولة» ولنظرة
هذه أن ُيظهر آخر رًا تصوُّ يقدم ودورهــا؛ الشعوب
بطريقة ل مل تتشكَّ الداخلية وهياكلها الدول ووظيفتها
توطئة منها جتعل  أو مؤسسية، هياكل بناء من نها متكِّ

تقارهبا. أو لتوحدها أو حقيقي، وطني الستقالل
يف وحكمت لت  تشكَّ التي  النخب أن  إىل يشري كام
ووفق ،- من مصلحتها وليس - هلا يكن مل هذه الدول
باجتاه الذهاب ودورها، تشكيلها أوضاع قياس عوامل
الشعوب دور وُتفّعل ي ُتنمِّ وفق أسس الداخيل البناء
عىل بل - إليه تسعى حقيقي استقالل ومحاية - لبناء
الدولة من نوع بناء مصلحتها من ليس أنه كام الضد،

.- إسالمية أو كانت عربية - املوحدة
مراجعة إىل اآلن  رضورة ثمة أن  يبدو وكذلك
املرحلة خــالل جــرت أو حدثت  التي ات» «التغريُّ
الدول هذه تشكيل سبقت التي الطويلة التارخيية
إىل األمة وصلت  حتى تالها، العرشين وما القرن يف
الساري خالف آخر منظور من اآلن، عليه  هي  ما
الشائع كان  فــإذا والتحليالت. الكتابات معظم يف
األمة أن - هو األكاديميني لدى  املعتمد - واملتداول
جرت ملؤامرة التقسيم التي نتاج هي الراهنة حالتها يف
بريطانيا بني  ١٩١٦م بيكو - سايكس اتفاق وفق
ولنشوء للتقسيم األصلية  الفكرة  ربط أي - وفرنسا 
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فإن التوقيت- وهذا االتفاق بذلك العربية، النظم
التاريخ ناحية من ــرى، أخ ــة رؤي إىل بحاجة  األمــر
أمهية من لذلك  ملا واألدوات، واآلليات والطريقة

يف قراءة الوضع الراهن. خاصة
صورها آخر يف اإلسالمية الدولة لتقسيم فاإلعداد
عىل يزيد ما منذ بدأ قد كان العثامنية؛ اخلالفة خالل

فهذا بيكو، - سايكس  ــان ورسي توقيع سبق قــرن
تأكيدًا هو جاء طويلة ملرحلة تتوجيًا إال يكن االتفاق مل
فالتقسيم الــواقــع. أرض يف حتققت التي لنتائجها
ثقافيًا اخلالفة دولة اخــرتاق منذ  بدأ الــدول وميالد
بمبادئ التمسك عن وإبعادها واجتامعيًا، واقتصاديًا
فاعلة واحدة أمة وجتعلها األمة تؤسس التي  الدين
اإلسالمية الواليات يف ــَواٍز  ُم اخــرتاق وعرب وقوية،

األخرى. تلو واحدة
فكرية نخب تطوير جرى وذاك هذا خالل ومن
تلك وداخل اخلالفة، مركز دولة داخل واقتصادية
لفكرة ومعادية اإلسالم جوهر عن مبتعدة الواليات
البلدان هذه وطاحمة حلكم املوحدة، اإلسالمية الدولة
وبالتعاون االستعامرية- الدول - باألجانب باالرتباط
خالهلا دخلت  عدائية حالة  إىل تطور ما وهو  معها،
الواليات يف اجلديدة والنخب اخلالفة مركز دولة -
وهي الطرفني، بام أهنك بينية رصاعات - يف التابعة هلا
كام االستعامرية، الدول  واستثمرهتا إليها سعت حالة

بعضها ضد الدول بعض نخب من بعضًا استثمرت
واحلرب عيل (حممد االخرتاقات هلذه الرافض اآلخر 
فعلية احتالل بعمليات القيام الوهابية) يف احلركة ضد

تالية. يف مرحلة العسكرية وبالقوة الواليات هلذه
فكريًا، متغربة واجتامعية فكرية نخب بناء كان  لقد
البناء داخــل  الغربية بالدول مصاحلها يف ومرتبطة 
التي األهم األداة هو العربية؛ الدول يف االجتامعي
هذا أتم  أن بعد الذي العسكري، لالحتالل مهدت
اإلسالمية للدولة  االنتامء فكرة أصبحت االحتالل
أصبحت كام العميل، الواقع يف منتهية فكرة الواحدة 
مستبعدة وحضاريًا فكرة عقديًا دول مستقلة بناء فكرة
النخب هذه حكم ظل - يف واملستقبل أيضًا الواقع يف

نفسها-.
الرضبة كانت بيكو - سايكس اتفاقية فإن َثمَّ ومن
األوىل وليست - هلا والتتويج املرحلة، تلك يف األخرية
األوىل العاملية احلرب  قبيل  قطعت  حيث -؛ واألهم
العربية والدول  اخلالفة دولة بني الرسمية العالقات

«الناشئة».
بالفكر مرتبطة متغربة نخب تشكيل كان وكذلك
مراحل خطا قد  االستعامرية واملصالح االستعامري 
إىل متعددة ملعطيات وفقًا تطور ما وهــو أساسية،
خالهلا جرى  احلربني، بني خطواهتا تسارعت مرحلة 
الدولة فكرة إلهناء احلرب الثانية، انتهاء بناء دول، بعد
الدول هذه الرتباط أيضًا، العربية حتى اإلسالمية 

باملصالح الغربية باإلمجال.
فكرة لمراجعة أن ثمة ضــرورة أيضًا يبــدو هنا ومن
العربي عالمنا فــي و«النخب» و«الثقافة» «المثقفيــن»
النحــو علــى األمــر بحثنــا إذا ربمــا إذ واإلســالمي؛
األدوات أهــم إحدى أمام فعليًا أننا نكتشــف الســابق
يمكن حيث تلــك الحالة الراهنــة، إلى التــي أوصلتنا
اإلسالمية تفكيك الدولة خطوات باطمئنان: إن القول
نخب على ُتجرى باالعتماد والياتها؛ كانت واحتــالل
مركزها في الدولة داخل واجتماعية واقتصادية ثقافيــة
األهم األداة هــي كانت النخب تلــك وإن ووالياتهــا،

منذ بــدأ الــدول وميالد فالتقسيم
ثقافيًا الــخــالفــة دولــــة اخـــتـــراق
وإبعادها واجتماعيًا، واقتصاديًا
التي الدين بمبادئ التمسك عن
واحدة أمة وتجعلها  األمة  تؤسس
مواز اختراق  وعبر  وقوية،  فاعلة 
تلو واحدة اإلسالمية الواليات في

األخرى.
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بعد؛ الــدول فيما من الهياكل هــذه بناء فــي واألخطر
الدول هذه أهداف معها تحقيــق يســتمر التي بالطريقة
تناقضت أو اختلفت مهمــا ومصالحها، االســتعمارية
المركز (في المســيطرة الجديدة هــذه النخب مصالح
مع تلك المرحلة أو هــذه الواليات) في على هــذه أو
المتغيرة، ومطالبه وجوده وطريقة االســتعمار شــكل
الــدور المحلي مارســت التي النخب هــي هــذه وإن

اإلسالمي. المعاكس لتطوير الوضع األبرز
باألمة حلَّت التي التدهور مشــكالت من وتخليصه
اآلن، فهي التاريخيــة وحتــى المرحلــة تلــك خــالل
فكري إحــداث صراع في األبرز الدور مارســت التي
المجتمعــات العربيــة واإلســالمية وسياســي داخــل
سواء االســتعمارية؛ األجندة وفق فكرية قضايًا وطرح
التجديد ال الغربــي النمط على «التحديــث» بطرحهــا
فــي فكــر األمــة وتراثها هــو أساســي لمــا والتطويــر
في مواجهة «القومية» بطرحها أو الحضــاري الضخم،
«الشــورى».. مواجهة في «الليبرالية» أو «اإلســالمية»
الدور إلــى الحكم، لتواصل تصل أن قبل وذلك إلخ،
ليجري جماهير األمــة، تصــدم ال آليــات نفســه وفق
ال يحدث حتــى وهــدوء تغريــب المجتمعــات ببطء

في الحكم. ألوضاعها اهتزاز
ليس القضية تلك يف الباحث يواجه ما فإن َثمَّ ومن
يكن مل - اآلن بدايتها وحتى منذ املرحلة - تلك أن هو
ملا إعادة  أو إسالمية أو عربية وحدة إىل تؤدي أن هلا
ولكن فقط، موحدة دولة اإلسالمي من كان عليه البناء
مؤسسية دول إىل بناء ليؤدي التشكيل هذا يكن أيضًا مل
عىل قادرة - عىل حدة كل - الداخلية هياكلها يف قوية
فالنظم حقيقي، تدرجيي حتقيق استقالل عىل أو البقاء
أجهزة بناء من تتمكن مل باإلمجال العربية الرسمية
خاضعة للتقلبات غري والتقدم التطور عىل قادرة دول
لبناء خططًا األحوال أفضل يف  لدهيا يكن ومل احلادة،
طاقات تستوعب مؤسسية  رؤى وفق  ــدول ال هذه
كانت ما بقدر حقيقي؛ ومتكن الستقالل األمة مجاهري
الوالء بني موزعة فيها  للحكم وصلت  التي النخب 

الوالء للغرب، أو واخلوف الذاتية للنخب للمصلحة
البعدين عىل بقرصه االستقالل فكرة ملحدودية وأسرية
هذه تطرح فلم بقدر)، (كل واالقتصادي السيايس
-عقديًا لالستقالل حضاريًا مرشوعًا باإلمجال النخب
والقيمية العقدية الطاقات يستنفر  - وقيميًا وثقافيًا
االحتالل، قوات جالء فكرة طرحت وإنام األمة؛ يف
كان وقد  الداخلية، الشؤون يف املحتل تدخل وعدم
ال منها؛ النظم الراديكالية عليه أكثر ركزت الذي الطرح
أهدافها ليست هناية يف هي التي احلدود تلك يتخطى
املسيطرة مصالح هذه النخب حول قدر من رصاعًا إال
أو تزيد - مصاحلها عىل االستعامر ل تغوُّ مواجهة يف

.- تنقص
سوى تطرح مل املطاف هناية يف النخب هــذه إن 
يف وحرصت الغريب، عىل النمط «حتديثية» مرشوعات
أو الثقايف أو السيايس أو الديني النشاط جماالت مجيع
اإلسالمية احلركات وواجهت ذلك، عىل االجتامعي
أدق بتعبري أو «التحديث» ترفض حركات بوصفها
املواجهة هذه يف املأثور شعارها وكان «التغريب»، 
هو الذي الدين» يف سياسة وال يف السياسة دين «ال هو
وفق الدولة عن إال فصل الدين ليس الدقيق يف تفسريه
املجتمعات يف الدولة وإدارة للحكم العلامين النمط
العريب الرسمي النظام أوصلت أمور وهي الغربية،
فال حاليًا، األبعاد متعدد مأزق  إىل املطاف هناية  يف
هو وال واالستمرار،  احلياة عىل قادرة دوًال بنى هو 
احلضاري االستقالل من حقيقي نمط باجتاه طورها
من ن متكَّ النتيجة - هي وتلك - هو وال املحتل، عن
ُرّوج الذي النظري»  أو «التصوري املرشوع  عكس
واحدة، دولة بناء باجتاه الــدول هذه لقيام كأساس

الراهن. املأزق إىل فوصل
باتت االستعامرية القوى أن ملخصه: يف املأزق هذا
احلالة مقتضيات وفق  النخب هلذه «تطويرًا» تطلب
هلذه تسمح تعد ومل ت  تغريَّ والتي  اجلديدة، الدولية
التي الدولية املعادلة أطراف عىل باللعب «النخب»
بشكل هلا مصالح  لتحقيق - هامشها عىل  نشأت
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العامل، وجعله عوملة من الراهنة ووفق املرحلة - أفضل
وقيميًا دينيًا الغربية احلضارة  راية حتت دًا» «موحَّ كله
صادمًا الرسمي العريب النظام جيده ما وهو وسلوكيًا.
لالستقرار املصطنع ومهددًا املواطنني، بجامهري لعالقته

يف احلكم. هلا

األخرى الرؤية لهذہ ضرورة ثمة أن اآلن يبدو
يأتي: فيما نلخصها التي

ما نتيجة نشأ  قد الراهن  العريب  الرسمي النظام إن 
ونتيجة أوًال، تدهور من اإلسالمية الدولة  أصاب 
متغربة وثقافية اجتامعية نخب بناء لدور استعامري يف
وصاحبة اإلسالمية، املجتمعات قيادة  عىل سيطرت
االستعامر، قادت مع باالرتباط السيطرة هذه يف مصلحة
االحتالل قبل فيام التفكك فرتات خالل  املجتمعات
خالل االحتالل  وعاونت عرش، الثامن  القرن  خالل
القرن من الثاين النصف يف املبارش االحتالل مرحلة
بعضًا أن  كام واجتامعيًا، وسياسيًا فكريًا عرش التاسع 
الرفض حركات رضب يف االستعامر مع تعاون منها
عفويًا - عليه الثورة أو تغريب  عمليات من جيري ملا
فتعاونت العاملية األوىل احلرب جاءت حتى وعليها، -
بدورها كانت التي - اإلسالمية الدولة ضد معه
شعارات حتت  متغربة- فكرية نخب فيها باتت قد
(بريطانيا املستعمرة القوى  تدهور  لظروف متعددة،

عامليتني. حربني وفرنسا) عقب
اجلديدة، وعىل الدويل بقواه الرصاع خلفيات وعىل
مصاحلها حتقق نظم لبناء النخب هذه طموح خلفية
مصاحلها قواعد عىل ــروج اخل ودون أكــرب، بشكل
االستعامر من  خمتلفة  بأنواع االرتباط يف األساسية 
متكنت االستعامرية-؛ الدول مع باتفاق وبعضها -
العرشين. القرن منتصف خالل للسلطة الوصول من
االستعامرية الدول بني اللعبة قواعد تغري ومع لكنها
أقرب حالة إىل رويدًا رويدًا عادت الراهن؛ الوقت يف
«دول» حتكمها؛ إذ عىل احلصول قبل األوىل نشأهتا إىل
هذه الكيانات، لتفكيك استعامرية خططًا تواجه باتت

يف وباتت أخرى، مرة الدول  خريطة  تشكيل وإعادة
الغربية االستعامرية القوى  من  حاسم طلب مواجهة 
بإهناء - وبريطانيا  املتحدة الــواليــات  خصوصًا   -
حالة إىل اإلسالمية للمجتمعات التدرجيي النقل حالة

وقاطعة(*). رصحية تغريبية

والسيطرة: النشأة . العربي. النظام أوال:
غريب وفقًا ملفهوم الراهن العريب الرسمي النظام بدأ
الفهم تكن يف والتي مل احلديثة، بالدولة ُسّمي ما لبناء
خالفًا علامنية أسس عىل دولة  بناء  سوى هلا احلقيقي
يسميها التي  - «القديمة» اإلسالمية الدولة  لبناء 
أو االستبدادية-، العثامنية بالدولة  الغربيون الباحثون
«الدولة مفهوم وفق  املفهومي جانبه يف نشأ نظام هو
يف القومية الدولة أساسه عىل ظهرت الذي القومية»
قام يف جانبه كام ،- الوطنية الدولة املقصود أوروبا -
التجربة وفق اْلقْطرية» «الرؤية  أســاس عىل  العميل
ووفق االستقالل، عىل  احلصول  يف بلد لكل اخلاصة
الدول مع وترتيبات ومساومات وموازنات ظروف

العربية. حتتل البلدان كانت التي االستعامرية
استعامرية  قوى مع «رسًا» بالتعاون ربام وكذلك
يف حملها القديمة واحللول الدول نفوذ إزالة  طاحمة يف
ما وهو جديدة. وآليات قواعد وفق والسيطرة النفوذ
يف مجاهري األمة عن معزوًال نظامًا هناية املطاف يف جعله
تلك سيام وال - التغيري لكل حماوالت قامعًا بلد، كل
- األصل اإلسالمية الدولة إىل العودة إىل تسعى التي
عىل املصالح احلفاظ هي أساسية وظيفة ذو أنه باعتبار
مصالح مراعاة مع - اآلن وحتى منذ بدئها االستعامرية
ويعتمد يعيش نظام وأنه ،- عليها املسيطرة النخب
وخاضعة الدولية، األوضاع حمصلة عىل استقراره يف
التفكك بعوامل تبدأ طويلة مسرية لذلك كان وقد هلا.
حول وتتمحور مراحلها، آخر يف الدولة اإلسالمية يف
وارتباط كثري النخب وانعزال والشعوب، األمة غياب

واخلطط االستعامرية. بالدور منها
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المشوهة: النشأة
األورويب االستعامر  أن هو األبــرز  امللمح كان إذا
أوروبا، والتي يف الصناعية النهضة أعقاب يف نشأ قد
إمكانيات وبتطوير للتصدير، الفائضة بالسلع أتت
تلك يف اإلسالمي العامل أن هو األهم فإن األسلحة؛
عىل سواء وتدهور، تراجع حالة  يعاين كان املرحلة 
أو احلكم وأساليب الرشع بمقاصد التمسك مستوى
كان وكذلك والثقافية، الدينية األبعاد عىل مستوى كل
واالهنيار التفكك حاالت بحكم لالستعامر جاهزًا
املرحلة يف  اإلسالمية الدولة عاشتها التي والتجزؤ 

العثامين. احلكم األخرية حتت
اخلالفة مرحلة خالل  اإلسالمية الدولة وكانت
اململوكي» «احلكم دخول بعد متكنت قد العثامنية؛
قاعدة وضمن - الدولة اإلسالمية تدهور من مرحلة
قوة حسب اإلسالمية الدولة يف السيطرة تداول مركز
من الشام هبا أساسه انتقلت عىل الذي املركز احلضاري
جديد، اخلالفة من إعادة تأسيس دولة من - بغداد إىل
عادت متطاولة - مرحلة - عرب لكنها أقوى أسس عىل

والتفكك. الضعف من حالة أخرى إىل مرة
غرب شــامل  يف نشأت قد عثامن بني دولــة كانت
امليالدي، عرش  الــرابــع  القرن ــل أوائ يف األنــاضــول
حساب عىل واألناضول البلقان إىل واتسعت بالتدريج
الرتكية واإلمارات الالتني  وإمارات البيزنطية الدولة
اإلسالمية الدولة  ساحة عىل برزت  بعدها  القديمة.
هذا يف جهودها أول وكانت عرش، اخلامس القرن يف
اإلسالمية الدول مع حتالفات عقد خالل من االجتاه

الربتغال. ضد احلرب اململوكي يف احلكم حتت
تبقى ما إسقاط من العثامنية الدولة  متكنت وقد 
إىل بعد فيام وتوجهت البيزنطية، اإلمرباطورية من
يف ضمها إلعادة العربية؛ يف املنطقة اإلسالمية الواليات
الواحدة. اإلسالمية بناء الدولة من جديدة مرحلة إطار
القرن جرت يف عسكرية عمليات من خالل وكان ذلك
(دخلت قواهتا امليالدي عرش اهلجري/السادس العارش
عرب -؛ ١٥١٧م)  - ١٥١٦م عامي يف  ومرص سوريا

حتت املناطق العربية معظم بإعادة انتهت زمنية مرحلة
العثامنية، أو اخلالفة موحدة حتت إسالمية دولة حكم
اإلسالمية الدولة واليات من بقي ما الدقة وجه  عىل
الدولة اإلسالمية واليات كانت حيث ضمه، يمكن مما
فيها قد تثبت إفريقيا؛ وأطراف آسيا يف أطراف الواقعة
بعد- فيام - واألمريكي الربتغايل واإلسباين االحتالل
حتت األمــور وســارت كثرية. تغيريات فيها وجرت 
العثامنية؛ واخلالفة الواحدة اإلسالمية الدولة رايات

اإلسالمية الدولة داخل يف يدّب االهنيار  بدأ أن إىل
جراء ومن االستعامرية، الرصاعات يف إهناكها بعد
األخرية، مراحلها يف اإلسالمية الواليات يف ممارساهتا
االخــرتاق أمهها  متعددة؛ وعوامل ظــروف وضمن
كان التدهور. إىل هبا أدى الذي لنخبها االستعامري
اخرتاق تم اإلسالمية، كام الدولة مركز قد تم اخرتاق
بعض فعادت لدولة اخلالفة كذلك، املكونة الواليات
الدول من بتشجيع االنفراط مرة أخرى إىل الواليات
املــزدوج هدفها حققت أن ما والتي االستعامرية،
عرش السابع القرن خالل املركز - إضعاف الدولة يف
والــواليــات - عرش الثامن القرن منتصف وحتى
خالل األطراف الدول حتتل انقّضت حتى األطراف؛
اسميًا مع إبقائها عرش؛ الثامن القرن من النصف الثاين

اإلسالمية. الدولة قيادة حتت

داخــل الــتــطــورات تــســارعــت
بــاتــجــاه الــعــربــيــة ـــات ـــوالي ال
على واليــــة كـــل ــالل ــق ــت اس
األمــة»، «الدولة  فكرة  أســاس
خالل بعضها في َج ُتوِّ ما وهو 
العالمية للحرب  التحضيرات 
بعد ــا م ــا ــره ــث وألك ــيــة، ــان ــث ال
النظام أمــام لنصبح الحرب،

الراهن. العربي الرسمي
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األوىل؛ العاملية للحرب التحضريات بدأت وحني 
حتت العربية الــدول لوضع متسارعة عملية بدأت
اخلالفة ــة دول حتالفت حينام االستعامرية، احلامية
فُهزمت خالل احلرب العاملية األوىل أملانيا مع العثامنية
منذ سبقت التي ضعفها حلالة تتوجيًا حليفتها مع 
رسميًا، للواليات االحتالل فصار األقل،  عىل قرن 
اخلالفة؛ لتصبح العالقة الفعلية بدولة بذلك وانتهت
حكم حتت «الدول» ورسميًا يف صورة الواليات هذه

املبارش. االحتالل
اإلسالمية الدولة انتهاء عن أتاتورك وبإعالن كامل
الرتكية الدولة تأسيس  ــادة وإع اخلالفة، وسقوط
تسارعت ١٩٢٤م؛  عام يف غربية علامنية أسس عىل
كل استقالل باجتاه العربية الواليات التطورات داخل
توج ما وهو األمة»، «الدولة فكرة أساس والية عىل
الثانية، العاملية التحضريات للحرب خالل بعضها يف
الرسمي النظام أمام لنصبح احلرب، بعد ما وألكثرها

الراهن. العريب
أوًال بدأنا  القرنني  هذين مدى «عىل فإننا وهكذا
والسياسية واملحارصة االقتصادية الضغوط من نعاين
واملغامرين األعــامل رجال من األورويب والتغلغل 
األقليات محاية باسم والتدخل األجنبية واالمتيازات
ثم العثامنية)، الدولة يف حدث  ما (ذلــك  املسيحية
قطرًا قطرًا لبالدنا  الغريب العسكري االحتالل جاء
الوطنية اإلرادة  وسقوط املحتلة الــدول  هيمنة  مع
الربع من سنة مخسني مدى عىل وذلك  الدول، هلذه
من األول الربع حتى عرش التاسع القرن من األخري
الوطني التحرر حركات  بدأت ثم العرشين،  القرن
األجنبي، العسكري االحتالل إلجالء عودها يشتد 
أوائل حتى التالية سنة اخلمسني مدى عىل  وذلــك

السبعينيات»(١).
الفاعلة هي: معادلتها أطراف متطاولة، وتلك رحلة
التي كان املختلفة اإلسالمية والواليات اخلالفة، دولة
مصاحلها ارتبطت التي النخب فيها القيادة يتصدر
األصيلة القوى حماربة ظل يف - االستعامرية  بالدول

االستعامر وقوى ،- وتشوهيها عليها القضاء وحماولة 
وتغري مصاحلها، واتــفــاق اختالف وعــىل بتعددها

وأخرى. مرحلة بني عوامل قوهتا

الرحلة هــذه في األطراف عالقة مــرت ولقد
: مراحل بعدة

حمــاوالت فيها جــرت التي  وهــي  األوىل: املرحلة
ملرص نابليون ــزو (غ املــبــارش العسكري االحــتــالل
مرص الحتالل فريزر ومحلة ١٨٠١م، ١٧٩٨م-
وقد إال عرش  الثامن القرن يأت «مل حيث ١٨٠٧م)،
كيفية يف جديًا تفكر الكربى األوروبية الدول أخذت
إحياء ويف العثامنية، اإلمرباطورية ممتلكات تقسيم 
هذه لكن  مــرص»(٢)، طريق القديم.. التجارة طريق
طبيعية قيادات وجــود بفضل أخفقت املــحــاوالت 
واحلــضــاري العقدي املــخــزون تفعيل مــن متكنت
مشعل هو كان األزهر - اإلسالمية داخل املجتمعات
فتحولت ،- الفرنيس االحتالل ضد للثورة  املواجهة
احلضاري ـــرتاق االخ عمليات إىل بعدها ـــا أوروب
اإلسالمية؛ للمجتمعات  املبارش غري واالحــتــالل
واالقتصادي الثقايف االحتالل  فيها عمل مرحلة يف
التمسك وإهناء الدينية، بالثوابت التمسك إهناء عىل
يف خمتلف نخب لدى اإلسالمية الدولة بفكرة ونموذج
اخرتاق خالل من أدق أو بوجه الواليات اإلسالمية،

التابعة. والواليات األم للدولة مزدوج
البعثات أمام ــا أوروب أبــواب ُفتحت املرحلة تلك يف
اخلرباء عدد وتكاثر والرحالة، املغامرون وتدفق العلمية،
الدولة اإلسالمية يف جرى تغلغل جتاري كام األجانب،
واملدنية، للتطور رمز هو األجنبي  وصــار  وواليــاهتــا، 
الفرتة جرى خالل هذه رمز للتخلف، وقد هو واملسلم
عملياتفصلبنيالتعليمالدينيوتعليمالعلوم الطبيعية؛
معاإلعالء منشأنداريسالعلومالطبيعية،والتحقريمن
األزهر). وبسبب ما (خرجيي العلوم الدينية داريس شأن
حالة التفكك، وسيادة منطق املرحلة من هذه به متيزت
كانت األخــرى والــواليــات اخلالفة دولــة بني الــرصاع
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كام االثنني، داخــل يف االستعامر  لنفاذ مواتية الفرصة
التي ضد االخرتاق حالة يف تقدمًا األكثر املراكز استخدم

كانتما تزالعىلطابعهااإلسالمي.

حالة الحالة هو لتلك األبرز النموذج ولقد كان
في مصر: محمد علي

القيادات بتصفية عيل  حممد قــام ناحية: فمن -
احلــضــاري للمخزون احلاملة الطبيعية الشعبية

والقيمي. والعقدي
حممد كان ثانية: ناحية ومن -
التحديثي مرشوعه -ضمن  عيل
مــرص- يف الــغــريب الــنــمــط عــىل
بريطانيا؛ وضد فرنسا مع متعاونًا
داخل يدور األمر هناية يف جعله بام

االستعامرية. املصالح دورة
كانت ثــالــثــة:  نــاحــيــة  ومـــن -
فرصة تنتهز ــدورهــا ب بريطانيا
دولة مع ورصاعــه  عيل حممد  قوة
امتيازات عىل احلصول يف اخلالفة
كام الواليات، بقية ويف داخلها يف
شّن يف احلالة هــذه استغالل تم
يف الوهابية احلركة ضد  العدوان
مواجهة حاولت التي  السعودية

واالخرتاق. التغريب طوفان
قوة ذا عيل حممد أصبح رابعة: حينام ناحية - ومن
إيقافه جرى أبواهبا؛  عىل اخلالفة دولة  هتدد حقيقية 
داخل أكرب امتيازات عىل مقابل احلصول يف وهزيمته
كل حتول وهكذا واألطــراف). (املركز اخلالفة دولة
خالل من واإلنجليز الفرنسيون  مارسه  الذي الدور
واخرتاقًا مرص يف لالحتالل ممهد إىل عيل؛ جتربة حممد
احلركات وإضعاف وإضعافها، كلها اخلالفة لدولة 

التغيري. قاومت التي
بعد ــاءت ج التي املرحلة  وهــي الثانية: املرحلة 
مرتبطة واقتصادية واجتامعية ثقافية  نخب بلورة

وبالرشكات الغربية والثقافية االقتصادية باملصادر 
الغربية...إلخ. للمنتجات وموزعني كتجار الغربية
وإن والتي  والواليات،  املركزية الدولة مستوى وعىل
السيطرة ضمن أو الرتكي احلكم حتت رسميًا ظلت
تعاين بالفعل كانت فإهنا اإلسالمية؛ للدولة  الشكلية
واالجتامعي والسيايس الثقايف االحتالل تزايد جوانب

داخلها. واالقتصادي يف
ثقافية املجتمع يف جديدة نخبة وجــدت وهكذا
جعلتها القوة من درجة عىل واجتامعية؛  واقتصادية
املستعمرين مع «للتعاون جاهزة
ملصاحلها تطويرًا  أعىل» صيغة يف
عمليات جرت  خالهلا ومن هي،
والسيايس العسكري  االحتالل 
الكامل، والثقايف واالقتصادي
قبيل حتى امتدت  مرحلة  وهــي
وانتهت األوىل العاملية ــرب احل

بنهايتها.
اجلزائر احتلت قد  فرنسا كانت
حتت مرص وسقطت ١٨٣٠م، يف 
النخبة، وتغريب الــديــون ــأة  وط
عام يف االحتالل حتت فسقطت
هزمت الــتــي  وهــي - ١٨٨٢م
الثورة هزيمة بعد القرن- مطلع يف وفرنسا بريطانيا
بعد أيضًا ١٨٨٢م عام يف السودان ومعها  العرابية، 

املهدية.. إلخ. احلركة هزيمة
اخلالف حركات وفرنسا  بريطانيا استثمرت  وقد
كان والتي الدولة، داخــل من  نشأت التي  والتمرد
بمبادئ لألخذ اإلسالمية الدولة إعادة حماوًال بعضها
الوهابية)، للدعوة بالنسبة احلال هو (كام اإلســالم
هو (كام الدولة أوصــال تقطيع  حياول  بعضها وكان
عىل التحديث اعتمدت عيل التي حممد يف جتربة احلال

الغريب). النمط
االستعامرية االحتالل مارست اإلدارات وبعد وهنا
فعىل معها، املتعاونة النخب تنمية يف مبارشًا دورًا

في ـــدة وجـــــدت نــخــبــة جـــدي
واقتصادية ثقافية المجتمع
من درجـــة على واجتماعية؛
«للتعاون جاهزة جعلتها القوة
صيغة ــي ف المستعمرين ــع  م
هي، لمصالحها تطويرًا  أعلى»
عمليات ــرت ج خاللها ــن وم
والسياسي العسكري االحتالل

الكامل والثقافي واالقتصادي
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لتتوسع البعثات حركة زادت الثقافية املستويات
مستوى وعىل خالهلا، من والثقافية السياسية النخب
الدول إىل هجرة األجانب املبارش تضاعفت االخرتاق
باآلالف، األجانب العامل عدد أصبح حتى العربية،
من القادمة  التبشريية البعثات وقويت تعددت كام
وتضاعفت الكنائس، بناء حركة زادت كام اخلارج، 
النشاط عىل املسيطر هو أصبح حتى هجرة رأس املال
للدول العامة امليزانيات باتت وحتى االقتصادي،
االستعامرية. للدول  املبارشة واإلدارة السيطرة حتت
سلطة استخدام خالل ومن الداخيل املستوى وعىل
فئات وسيطرة وقوة نفوذ تنمية جرى التنفيذي؛ القرار
بعد - الزراعية ُمّالك األرايض من واجتامعية اقتصادية
سلطات مع منهم املتعاونني عىل توزيع أرايض الدولة
املختلفة جرت عملية توسيع لإلدارات  كام االحتالل
جتري كانت أمور وهي هبا. املحليني املعاونني وتنمية
ذلك يف بام البلدان؛  كل يف  متعددة ونظم آليات وفق
مرحلة ضعف إىل وصلت قد كانت التي اخلالفة دولة
اخلطوة االستعامرية ــدول ال بــدأت  أن فكان حــادة،
اخلالفة ودولة الواليات بني العالقة فصم يف التالية

بعد احتالهلا. حتت احلامية الدول هذه بوضع
االجتامعية أوضاعها تطوير تم التي النخب وهذه
داخليًا دورًا من أن تؤدي هلا بد ال واالقتصادية؛ كان
وتغيري املواطنني وعقول إرادة تطويع يف متزايدًا
إىل الطريق وكان الغريب. الفكر نحو أفكارهم باالجتاه
وسياسية فكرية ورصاعات حوارات إشعال هو ذلك
النخب هذه ولتوسيع األمــة، يف املتأصل الفكر  هلز
بذلك وهــي املجتمع،  عىل  السيطرة من ومتكينها
الواليات «فصم» العالقة بني يف األكرب الدور مارست
أمرًا ذلك كان  وقد اخلالفة. مركز ودولة  اإلسالمية،
والدولة اخلالفة بفكرة بالغ الصعوبة لتمسك املواطنني

اإلسالمية.
العالقات من قرون أربعة عىل ما يزيد أنه وبعد ذلك
كل متعددة متيز بأطوار مرت والتي والرتكية، العربية
يف املسلمني فإن اخلاصة؛ وسامته بظروفه منها طور

ظلم من معاناهتم من الرغم -وعىل العربية الواليات
دولة يف رشكاء أنفسهم ون يعدُّ العثامنيني- كانوا الوالة
باعتبارها العثامنية الدولة وهي حكامهم.. مع واحدة

إسالمية»(٣). دولة
فكري ومتهيد فكرية رصاعات حيتاج إىل األمر كان
النخبة هذه وسط  احلــوارات فظهرت املجتمع، يف
احلكم إدارات من وبمساندة واملجتمع، وبني النخب
اإلسالمية حول الرابطة الواليات، داخل االستعامرية
شبيه أمر وهو - الليربالية وحول العربية، والرابطة 
األفكار لتعميق وذلك ،- املرحلة تلك يف تعيشه بام
أفكار وهي النخب، من أوسع قطاعات داخل الغربية
املوارنة املفكرون كان التي الشام من البدء انطلقت يف
األفكار، هذه منها انطلقت التي البؤرة هم فيها الشوام
أهنم يرون متغربون أو علامنيون كتاب يزال ما  والتي

العريب(٤). الفكر عىل «حتديث» عملوا
بين العروبة الفصام مشــكلة المشــكلة، بدأت وقد
أتوا الشوام، حيث الموارنة بمدرســة أوًال واإلسالم،
مفهومات فتبنــوا للعروبة، وعرقي عنصــري بمفهــوم
يتم لم وهذا القومية، لفكرة عنصرية أبعاد ذات غربيــة
المدرسة هذه أن من الرغم على دينية، ألســباب فقط
اســتعمارية ألهــداف وإنمــا التبشــير، مــن مــدارس
الفرنســيين القناصل على وثائق ِلــع فعندما َتطَّ أيضــًا،
اإلســالم والتعددية عن يتكلمون الذيــن - في الشــام
الموارنة أن مــدارس نجد عشــر؛ التاســع القرن في -
ويعمل فرنســا، خدمة فــي متفانيًا جيشــًا تخلق هــذه
إلى ســوريا لتحويل الســبيل هو هذا وأن لمصلحتها،
العربية البربرية لجعل السبيل وهو مستعمرة، من أكثر
خريجو المســيحية. إذن الغربية الحضارة أمام تنحني
بين هناك فصامًا أن ابتــدع أول َمْن هم المدارس هــذه

واإلسالم(٥). العروبة
مواجهة يف الليربالية حول ــوارات احل نشطت كام
الفرتة- تلك خالل مرص يف حدث كام - الشورى
أن «غري  أيضًا، الــرصاع من مشحونة أجــواء وسط
األمة حــزب  بإنشاء تم مؤسسيًا الليربالية جتسيد



والفكر النظرية

١٠٢

رميح طلعت النظام الرسمي العربي -

١٠٣

لقيام به يؤرخ الذي  العام  نفسه  وهو  ١٩٠٧م، عام
وكان العموم. وجه عىل مرص يف  السياسية األحزاب
التي «اجلريدة» صحيفة  إلنشاء تاليًا احلزب هذا قيام
وتوجهات مصالح عن لتعربِّ  احلني ذلك يف بــرزت
التي الزراعية، األرايض ُمّالك وكبار األعيان  طبقة
واالجتامعية االقتصادية بالتطورات ظهورها ارتبط
عرش. التاسع القرن أول عرفتها مرص يف التي الشاملة
القرن، هذا من األول  العقد يف هــؤالء نشط ولقد
للتعبري مرص، احلقيقية» يف املصالح «أصحاب بصفتهم
من كانوا هؤالء وألن اخلالصة؛  املرصية الوطنية  عن
مع التعامل يف واإلصالحي املعتدل املنهج أنصار
كرومر اللورد شّجعهم فقد اإلنجليزي؛ االحتالل
التيار تقليل أو موازنة إىل  سعيًا جريدهتم إنشاء عىل
ُنعت الذي كامل مصطفى قاده الذي اجلارف، الوطني
يقرتن أن الغريب من يكن ومل والتعصب، بالتطرف 
العثامنية للسيادة الرافضة املرصية الوطنية نحو التوجه

والليربالية(٦). العلامنية نحو بالتوجه
كانت األوىل  العاملية ــرب  احل وبحلول وهــكــذا
دولة أوصــال لتقطيع جاهزة أصبحت قد اخلريطة 
من اإلسالمية الواليات داخــل من رسميًا اخلالفة
الدول قرارات بفعل ال املتغربة؛ النخب هذه خالل 

فقط. االستعامرية من اخلارج
اإلمرباطورية مصري تقرر ١٩١٤م نوفمرب  ويف
يف العربية الرقعة عن الكبري بعد االنحسار هنائية بصفة
تونس عن بالتخيل بدأت والتي احلرب، قبل ما فرتة
بشكله العثامين الوجود انتهى وبعدها ١٨٨١م، عام
عام القانوين يف وبشكله ١٩١٢م، عام ليبيا يف الفعيل
قد للحرب السابقة الظروف وكانت إلخ. ١٩١٤م..
دولة وألفول بل العسكرية، للهزيمة فقط مهدت ليس

العثامنية(٧). اخلالفة
االستعامر أن ذلك هو احلقيقي لكل املعنى كان وقد
األفكار من جمموعة  غرس يف  بالفعل نجح قد كان
والقومية، الوطنية حول ملصاحله اخلادمة املشوهة 
اإلسالمية املرجعية مواجهة يف أخرى وجعلها مرجعية

قوى مساندة يف نجح وأنه جديدة، متغربة لدى نخب
لتكون ومصلحيًا؛ فكريًا  به  مرتبطة  وثقافية  اجتامعية
األمة» «الدولة من نمط أو قطرية» «دول لبناء جاهزة
من اإلسالمية الدولة تفكك القومية» «الدولة أو
االستعامرية اخلطة تفسري  مفتاح هو وهذا داخلها.
تزال ما والتي فيام بعد، نتائجها تبلورت بكاملها التي

معقدة. تكرارية دورة يف فعلها متارس
العاملية احلرب  هناية تبدأ من وهي  الثالثة: واملرحلة

الثانية. العاملية احلرب هناية وحتى األوىل،
النخب بعض كانت األوىل  احلــرب أثــنــاء  ففي 
الــدول ِقَبل  من تربت التي املستحدثة النخب أو
الدولة مركز ضد  الــرصاع وخاضت االستعامرية،
من أفضل نمط إىل تتطلع ــدأت ب قــد  اإلســالمــيــة؛
بدونه، أو االحتالل، حتت اخلاصة مصاحلها حتقيق 
مواجهة يف دورهـــا انتهاء بعد - مواجهته يف أو
الدول انشغال  ظروف مستثمرة -؛ اإلسالمية الدولة
فيام العسكري بالرصاع األوىل احلرب يف االستعامرية
االستعامرية الدول حاجة زيادة وبسبب وكذلك بينها،
شعرت لقد وسياسيًا. اقتصاديًا النخب هذه دور إىل
عىل فلعبت  تطلعاهتا،  وزادت بالقوة النخب هذه
قادهتا مترد يف العفوي  الشعبي الغليان حالة  استثامر
االستعامرية الدول فواجهتها ومهادنة، حمدودة برؤية
وبالفتات جانب، من بالقمع ــرب احل انتهاء  بعد
الشعبية الــقــوى لقمع ــر؛ آخ جانب مــن السيايس
ودور ١٩١٩م ــورة ث جتربة  هنا (تــراجــع وحركتها
نفسها االستعامرية ــدول ال لكن هبــا). الوفد حزب
مع مرة أخرى النخب هذه عون ما احتاجت رسعان

لتقوية االستعمارية الخطط جاءت
المحلية، والجيوش القمع أجندة
بناء نخب إلى بناء التحول من أو
من قيادتها تحت محلية مؤسسات

االستعمارية. الرؤية داخل
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جاءت والتي الثانية،  العاملية للحرب التحضري بدء 
التأثري الشديد عليها وزاد نفسه، األوىل اجتاه يف نتائجها
بريطانيا االستعامريتني للدولتني الدولية واملكانة القوة
دفع إىل حتديدًا  الدولتني  هاتني دفع ما وهو وفرنسا،
الداخيل القمع أجهزة وخصوصًا الدول بناء حركة
لبناء الطريق فتحت والتي العربية، الدول يف واجليوش
الرصاع اشتد املرحلة تلك ويف الــدول. هذه أجهزة
خصوصًا النخب هذه تيارات بني والسيايس الفكري
الدول مصالح تضارب بفعل السيايس؛ املستوى  عىل

. االستعامرية نفسها وتناقضهام
القمع أجندة لتقوية االســتعامرية اخلطط جاءت لقد
إىل نخــب مــن بنــاء التحــول أو املحليــة، واجليــوش

الرؤية داخــل قيادهتا من حملية حتــت مؤسســات بنــاء
الدول املســتعِمرة هذه االســتعامرية، واخلطط إلنشــاء
قد نفســها املســتعِمرة الدول كانــت حيث وإقامتهــا،
املســتعمرة، الدول مع التعامل يف آخــر منحى أخذت
إلقامة رعتها؛ التــي النخب وجــود اســتثامر عىل يقوم
وتدفق مصاحلها لتضمن استمرار لدوهلا شــكيل حكم
نمو وإلضعاف االحتجاجات؛ ولتقليل األولية؛ املواد
إلعانة وبعده وقبــل هذا املعادية لالحتالل، احلــركات
خربة جتارهبا ضوء يف القادمة الثانية احلرب يف جيوشها

األوىل. احلرب يف
السامي املندوب كوكس  بريس  السري عاد فحني 

هذا كان ١٩٢٠م؛ أكتوبر  ١١ يف  بغداد إىل الربيطاين
واجهة ذات حملية عراقية إدارة إنشاء يف بالبدء  إيذانًا
العام وهو املبارش(٨). الربيطاين الوجود من عربية بدًال

أنشئ فيه اجليش العراقي. الذي نفسه
آليات وفق العربية  الــدول خمتلف يف تم  أمر وهو
العراق، حال هو هذا  كان فــإذا ومتنوعة، متعددة
٢٨ بترصيح  سواء شبيهًا، مرص يف الوضع كان  فقد
قوى مع مؤسيس بشكل بالتعاون أو فرباير ١٩٢٢م،
حمدود) بشكل  ومتصارعة - (متعاونة حملية سياسية
احلاملة الشعبية التيارات مواجهة يف - االحتالل مع
١٩١٩م-، ثورة أشعلت والتي احلضاري للمخزون 
ووزارات الوفد وزارات شكلت الفرتة تلك يف
االحتالل، مع أشد تعاونًا التي كانت األقلية حكومات
أشعلت ومتنوعة، متعددة  فكرية تيارات  نشطت كام
غربية بأجندة فكرية قضايًا حول املجتمع يف حوارات
سواء األوىل، احلرب قبل مطروحًا كان مما تغربًا أشد

الرازق. عبد عيل طه حسني أو من
حواراهتا يف النخب هذه ختطت  املرحلة  تلك ويف
إلخ، .. اإلسالمية مواجهة يف والقومية العروبة فكرة
كام بدأ نشاط اإلسالم. عىل اهلجوم صلب إىل ودخلت
الثالثينيات أول يف (نشأت مرص  يف املاركسية احلركة
أمر وهو  اليهود، أنشأها ماركسية، منظامت ثالث
وعىل يد نفسها يف الفرتة العربية البالد خمتلف يف جرى
دافعًا كان ما وهو  أيضًا)، الصهيونية واحلركة  اليهود 
األهم ظهورها  مؤرش كان إسالمية،  حركات لظهور
للدفاع إىل مجاعات هو الشعور بأن اإلسالم بات حيتاج

األمة. برشيًا دافقًا يف فيضًا قبل من كان ما عنه، وهو
يف مصلحة جاء الثانية احلرب لكن ما حدث خالل
دول إىل وفرنسا بريطانيا  حتولت حيث النخب، هذه
ساحة عىل ظهرت كام الثانية، الدرجة من  استعامرية
مصاحلها صلب يف كان أخرى، دول الدويل الوضع 
ضد اجلاهزة النخب هذه مع التعاون االستعامرية
بعد املتهاوية املحتلة القديمة االستعامرية ــدول ال
دولية أطراف  بني النخب هذه دارت وهنا  احلرب.

متعددة فكرية تيارات نشطت
في حوارات أشعلت ومتنوعة،
فكرية قضايا حول المجتمع
مما تغربًا أشد غربية بأجندة
الحرب قبل مــطــروحــًا ــان ك
حسين طه من األولــى، ســواء

الرازق. عبد علي أو
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عمليات «االستقالل» مصلحتها دفع كان من جديدة،
حمله. واحللول القديم عن االحتالل

احلرب هناية منذ استمرت التي الرابعة: واملرحلة
الستينيات. الثانية وحتى هناية العاملية

الدول من اجلديد الشكل ظهر األثناء هذه «ويف 
ضامنات من ــدول ال هــذه الستفادة  نظرًا مستقرًا؛
يف التدخل جــواز عــدم حيث  من  الــدويل؛ القانون 
الدولية، وكذلك احلامية حيث ومن الداخلية، شؤوهنا
يناسب ما إال الوظائف من تؤدي ال النهاية يف ألهنا
سواء وأطامعها؛  الكربى االستعامرية الدول  أهداف
ملصلحة املحلية الطبيعية الثروات الستنفاد بالنسبة
قواعد لتكوينها بالنسبة أو الــكــربى، ــدول  ال هــذه
الشعوب عىل السياسية اهليمنة من متكن عسكرية
هذه أداء ضامن وجيري منها، القريبة أو هبا املحيطة
طريق عن  غريها دون املهام هلذه املصطنعة الــدول
يف ومستقرة وقديمة ثابتة شعوب بغري دوًال تكون أهنا
من إليها بتهجري  ذلك ويكون  األقاليم،  هذه من أي
أو املواطنني، من أكثر هبا األجانب فيصري  اخلــارج،
األصليني، السكان أضعاف فيها  العهد حديثو يصري
سكاهنا من بــدًال إليها للمهاجرين موطئًا تصري  أو
أو وباإلبادة املسلحة بالقوة إزاحتهم جتري الذين

يف (إرسائيل)»(٩). حيدث ما مثل الرتحيل
احلصول من متنوعة حاالت تلك املرحلة جرت ويف
الــدويل الــتــوازن مــعــادالت وفــق «االستقالل» عىل
هناك كانت وفيها الثانية،  احلرب بعد فيام اجلديدة
ضد العسكرية  االنقالبات طريق عن استقلت  دول
القديم -؛ - الربيطاين املرتبطة باالحتالل احلكم نظم
يف مرص كام هو احلال االحتالل قوات مواجهة مع دون
لالنقالبيني-، االحتالل قوات تتصد مل - حيث وليبيا
وفق االحــتــالل عنها  ــع  ُرف بــالد هناك كانت وفيها 
دول بعض يف احلال هو كام النخب؛ هذه مع تسويات
لالستقالل وصل من وتونس، وهناك واملغرب اخلليج

حال اجلزائر. هو كام شعبية مسلحة ثورة عرب
(وانسحبت ١٩٥٢م عام استقلت يف مرص قد كانت

عام يف  واجلزائر ١٩٥٦م)، عام يف االحتالل  قوات
قبلها ومن  ١٩٦٢م، نفسه العام  يف واليمن ١٩٦٢م،
معاهدة خــالل من الــعــراق  ــة دول للوجود ظهرت
العراق واستقلت وبريطانيا، العراق بني ١٩٢٢م
ولبنان يف وسوريا األردن استقلت كام ١٩٣٢م، عام يف

ذلك. تواتر بعد ما ١٩٤٦م وهو عام
استقلت؛ التي الدول أوىل تكون أن للنظر الفتًا وكان
املستعمرة، الدول مع نخبها رصاع األقل يف الدول هي
ربطت االستعامرية ــدول ال أن للنظر الفتًا كــان أو
ضمن - بلد كل يف النخبة حلالة وفقًا الــدول  إنشاء
مبكر وقت يف وقد استقلت العراق - أخرى موازنات
ولبنان وسوريا التايل بعدها األردن وكان (١٩٣٢م)،
وتبعتهام الثانية، العاملية احلرب انتهاء فور ١٩٤٦م؛ أي
وتأخرت ١٩٥٦م، وتونس ١٩٥٢م، عام يف مرص
، حمتلة تكن مل التي السعودية باستثناء اخلليج - دول
الستينيات مرحلة إىل - م ١٩٣٢ تأسيسها يف واكتمل
ولبناء االسرتاتيجية أمهيتها إىل بالنظر والسبعينيات،
واإلمارات وقطر ١٩٦١م، (الكويت متمرسة نخب

والبحرين ١٩٧١م).
االستقالل هذه عمليات أن أيضًا الالفت من ولعل
املستعمر، مع العالقة مفتوحة كانت معظمها - يف -
اجلزائر التي أن إىل - كنموذج - هنا اإلشارة ويمكن
كان شهيد،  املليون ونصف مليون من أكثر  دفعت
املستعمرين بقاء بينها برشوط؛ من استقالهلا منقوصًا
باجلزائر، مزارعهم  امتالك يف وحقهم  الفرنسيني
أرض عىل نووية جتارب إجراء حق فرنسا يف واستمرار
استقالهلا الصادرة مذكرة فكانت تونس يف أما اجلزائر.
احلامية حق عىل ت نصَّ قد االستقالل؛ إعــالن قبيل
مرص ويف واخلارجية، الدفاع جمال لتونس يف الفرنسية
أربع بعد إال منها املحتلة القوات الربيطانية مل تنسحب

١٩٥٦م. عام يف أي إعالن االستقالل من سنوات
هو مرص يف واحلكم  املرصي االستقالل كان وإذا
فيام االستعامر ضد املعركة خوض يف تشددًا  األكثر
مل يكن بعد «الثورة» احلاكمة املرصية النخبة فإن بعد؛
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الدولة كان ضد بل الغرب؛ عىل منسحبًا موقفها هذا
املرصية النخبة حاولت ولذلك باألساس، املحتلة

مثًال. الواليات املتحدة مع العالقات توثيق احلاكمة
بني حكومة من الوفاق نوع كان هناك األمر أول يف
سنوات ثالث  استمر املتحدة الواليات وبني الثورة

والثقافية(١٠). املالية االتفاقيات من كثري خالهلا ُعقد
الواليات من  السالح تطلب  مرص ظلت ولقد
١٩٥٢م، عام  يوليو ثورة  قيام منذ األمريكية  املتحدة
ضغوط إىل تتعرض كانت املتحدة الواليات أن  إال
بالسالح مرص تزويد ملنع ترششل جانب من  شديدة
لكن السويس، قناة يف  جنودها ضد ُيستخدم ال لكي
مرص ١٩٥٥م؛ جعلت فرباير ٢٨ يف الشهرية غزة غارة
املتحدة، الواليات من األخرية للمرة  السالح تطلب 
إمكان عدم من لتأكدها نقدًا؛ الدفع مرص فطلبت من
هبا متر  كانت التي االقتصادية  الضائقة بسبب ذلك

.(١١) مرص
الداخلية املؤسسات مستوى عىل أيضًا واملالحظ
تلك أن ــذا؛ ه استقالهلا بعد نشأت التي لــلــدول
ارتبطت التي الدول بأنظمة متأثرة جاءت املؤسسات
يف االستعامري التوازن خالل االستعامرية الدول من هبا
أخذت دول بني العريب الرسمي النظام العامل، فانقسم
عىل مؤسساهتا االشرتاكية وتبني شعارات ترفع بُنظم
وسوريا، مرص وليبيا يف احلال السوفييتي كام كان النمط
«أفكار وفق الواحد» احلزب «جتربة فيها والتي نشأت
بنمط االقتصادي بنائها يف  أخذت والتي اشرتاكية»،
أنامط عىل العام.. إلخ. ودول أخرى حافظت القطاع
يف كام - الغربية امللكية النظم يف كام الغرب إىل أقرب
النمط هذا كل من امللكية -؛ مع حفاظ الدول العربية

سمتني: عىل غالبًا وذاك
احلكم اإلسالمي. من أنامط تطبيق عن البعد األوىل:
واملشاركة الديمقراطية  أنامط عن البعد والثانية:

دستورية. أو مجاهريية بطريقة الشعبية،
الوضع فيها انتهى التي وهــي اخلامسة: املرحلة 
وتبدله هامشه، عىل نشأت أنظمة احلكم الذي الدويل

حلالة بديًال فقط ليس املتحدة الواليات  سيطرة  إىل
العامل داخل  رئيسة كقوة أيضًا ولكن القطبية، ثنائية 
التي العربية الدول  مجيع جعل ما وهو أيضًا. الغريب
أو األوروبية الدول أو السوفييتي باالحتاد ارتبطت
يف حادة إىل ضغوط تتعرض املتحدة؛  الواليات حتى
املبارش، العسكري الغزو حد إىل وصلت املرحلة هذه
وباالعتامد - ٢٠٠٣م عام يف للعراق بالنسبة حدث كام
العاملة من  أسس عىل تربيتها  متت  جديدة نخب عىل
أجهزة بوابة من معها العمل خــالل من املــبــارشة
االرتباط بوابة من باالنتقال أو رصاحة،  املخابرات
هو كام املبارشة، العاملة بوابة إىل واملصلحي الثقايف

العراقية. املعارضة حال
وخطورهتا الضغوط هذه تأثري من  زاد ما  وكــان
عىل واستمراره نشوئه يف اعتمد الرسمي النظام أن 
مأزق إىل الدول هذه دخلت وهنا اخلارجي. املعطى
عدم عىل باستمرار حرصها مقابل ففي األبعاد، متعدد
االحتالل؛ مع دول رصاعاته يف حتى الشعوب إرشاك
احلكم أنامط وفق هبا هلا قبل ال معارك  تدخل باتت
دومًا حترص  كانت إذ ومؤسساهتا؛ الــدول وأجهزة 
مطلوبًا بات هبا فإذا عىل عدم صدم مجاهري املسلمني،
واحلكم تغريب املجتمعات من إىل نمط التحول منها 
هم َمْن ونّصبت اجليوش غزهتا وإال شاملة، بطريقة
والبديل يأيت ذلك وكل الدور. هذا ملامرسة جاهزون
األقوى هو اإلسالمية - احلركات - هلا االسرتاتيجي
اخلارجي.. والعدوان الضغط ملواجهة جاهزية واألكثر

إلخ.
والغرب خاصة، املتحدة بصفة الواليات كانت وإذا
هلم، شاملة  مصلحة  ذلك يف أن يرون  عامة، بصفة
اإلسالمي العامل مع الــرصاع طبيعة بحكم ــواء س
ختشى باتت الغربية الدول أن بحكم أو (احلضارية)،
للنظم كبديل اإلسالمية احلركات قوة تصاعد استمرار
العودة فكرة تصاعد بعد إقامتها،  يف سامهت التي
ساهم أن وبعد العربية،  املجتمعات يف األصول إىل
احلكم يف األنظمة هذه بقاء يف الزمنية الفرتات طول
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االستعمار بنظم العربية القوى عالقة مراحل
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موّسعة ارتبطت لفئات قوية خاصة وجود مصالح يف
األعصاب بعض وجود ويف احلكم، من النمط هبذا
العريب الرسمي النظام فإن األنظمة؛ هذه احلية داخل
يتعرض هو إذ يف املعادلة؛ األضعف احللقة هو أصبح
تزداد والــداخــل، اخلــارج من  مبارشين ضغطني إىل 
كل يف النظام هذا قــدرة عدم  إىل بالنظر خطورهتام
الضغوط مواجهة أو التنمية حتديات مواجهة عىل دولة

اخلارجية.
العربية ـــدول ال يف النظم أمــام يعد مل  َثــمَّ ــن وم
الغربيني- املحللني من الكثري رأي  -يف واإلسالمية
التحول تعميق  تدفع أن إمــا خيارين؛  أحــد ســوى
تصبح بحيث ــا؛  هل ــدى م ــىص أق إىل  الديمقراطي
العنف «الستيعاب ــد األوح السبيل الديمقراطية
أمام الفرصة وإتاحة ،- يصفونه  كام  - اإلسالمي»
جانب إىل نفسها إلثــبــات السياسية الــقــوى مجيع
«بأسلمة» النظم تلك تقوم أن  وإما اإلسالمي، التيار
من هذا نوعًا بحيث يكون املامرسات السياسية للدولة؛
وسائل إلجياد وسبيًال ، «األجنبي» اآلخر ضد التمييز

السياسية(١٢). ملامرسة املشاركة حملية

والبناء النخب العربي.. الرسمي النظام ثانيا:
المؤسسي:

الرسمي النظام قيام يف األســـايس، املفهوم كــان
الدولة عليه  قامت الــذي نفسه املفهوم هو العريب،
فكرة عىل قائًام جوهره يف كان أي  الغربية؛ القومية
فمفهوم الدولة،  عن  الدين وفصل الدولة،  علامنية 
إحدى ظهوره وكان مفهوم أورويب حديث، «القومية»
الديني املايض مع قطيعة  حلدوث  املهمة العالمات
نجاح وكان أوروبا، وامللكية يف والرموز األرستقراطية
ما جديدة، «مطلقة» لفكرة نجاح هو القومية الفكرة
األوروبية نفسها، القارة حدود  وراء امتدت أن لبثت
هو االستعامرية صورته يف الرأساميل  التوسع وكان
املستعمرة، البالد إىل القومية الفكرة  محل  ــذي ال
السيايس نموذجه يفرض أن  املستعمر  أراد وهناك

بسط يف أفلح أن بعد الدولة؛ عن اخلاص ومفهومه
هذه عىل والعسكرية واالقتصادية السياسية سيطرته 

املستعمرات(١٣).
التي النخب ــإن ف النظري؛ اإلطـــار ــذا ه ووفــق
تسويات وفق العربية الرسمية النظم عىل سيطرت
وفق أو - االستعامرية  الــدول مع معينة واتفاقيات 
منظومة تطرح أن يكن هلا -؛ مل حمدد أو حمدود رصاع
يف النظام نشأ الذي األساس تتعارض مع أخرى فكرية
استقالًال تطرح مل فهي َثمَّ عىل أساسه، ومن دولة كل
السيايس االستقالل بمفهومات  واكتفت  حضاريًا،
االستقالل، من مزيف نمط هو الذي واالقتصادي
دون يتحقق أن  يمكن ال  احلقيقي فاالستقالل
فعلته ما فعل  تستطع مل فهي احلضاري،  االستقالل
احتالهلا رغم عىل - حافظت  التي اليابانية  النخبة 
نمطها عىل - الثانية  العاملية احلرب بعد العسكري 
ل ُتَفعِّ دولة مؤسسات تبن  مل كام احلضاري. وتراثها
تغيري إمكانية من  خوفًا شعوهبا وبني بينها العالقة
عملت بل احلكم، يف مرشوعها واستبدال النخب هذه
تغييب عىل  القمع أساليب كل وباستخدام بــإرصار
حاالت أخطر يف وهي حتى الشعوب وطاقاهتا، حركة
لتحقيق حماوالهتا ضمن الغربية، الدول مع رصاعها

قدر من مصاحلها. أكرب
عليها التي ركزت األبرز القضية أن وهكذا وبرغم
لالحتالل قدومها قبل االستعامري، االحتالل  قوة 
داخل املؤثرة النخب من فئة بناء هي أثنائه، ويف
للحكم وصلت النخب التي هذه وبرغم أن جمتمعاتنا،
األمر وآخره كانت - هي يف أول البدء يف األقل عىل -
التي وللمؤسسات والتعليمي الثقايف للنظام نتاجًا
النخب هذه أن وبرغم االحتالل، فرتة خالل نشأت
احلكم إىل  الوصول ظــروف عرب والءاهتــا توزعت 
أشكال أو  اتفاقات، خــالل من  االحــتــالل، ــاء وإهن
هذه النخب أشكال املقاومة، فإن من ومتنوعة متعددة
تتمتع حتكمها ال دولة يف كل نظًام تقيم أن حرصت عىل

املؤسسية. أو ما من احلرية بدرجة
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مستقرة مؤسسات بناء ــدم ع عــىل أّرصت لقد
رصاعاهتا خالل الشعوب  تعبئة عدم وعىل  للحكم،
أرادت، فيام إال املستعمرين مع اتفاقاهتا أو  وخالفاهتا
هامش عــىل لشعوهبا حكمها يف تعيش ظلت كــام
االستعامرية الدول رصاعات أو الدولية التوازنات 
دورها خترج عن دون أن اآلخر، وبعضها بعضها بني
دون فظلت الرصاع، حاالت أشد يف حتى الوظيفي
االسرتاتيجية الثروات مقدرات عىل السيطرة عىل قدرة

بلداهنا. يف

المؤسسية: والنظم . العربية. النخب -١
من العريب الرسمي النظام دراسة أو فهم ال يمكن
املؤسسية دون وعالقاته الداخلية هياكله وأسسه خالل
احلاكمة، النخب قضية أي  األصــل؛  القضية دراســة
ال ــراءات واإلج واألشكال اهلياكل دراســة  أن ذلك 
دون عليها؛ املالحظات إبداء  من  إال الباحث متّكن

عليه. هي ما عىل جعلها يف اجلوهري السبب إدراك
أن عىل  النخبوية الدراسات ُجتمع الصدد هذا ويف
عن فضًال - تقتيض جمتمع يف  احلاكمة النخبة  دراسة
السياسية، لثقافتها التعرض - النخبة تكوين دراسة
بأعضاء حدت التي الدوافع  دراســة  ذلك ويتضمن
للسلطة، الوصول سبيل يف  السعي إىل  النخبة تلك
اتساقها ومدى وقيمهم، وتصوراهتم اجتاهاهتم ودراسة
رضورة وكذلك املجتمع،  يف  املطبقة السياسات مع 
ذلك ويتضمن واجلامهري، النخبة بني التعرض للعالقة
خالل من اآلخر يف منهام  كل تأثري كيفية يف البحث
التعرض ينبغي وأخريًا العنيفة. أو السلمية األساليب
النخبة؛ هذه تركيب يف التحول إمكانيات لدراسة
أو االنتخابات أو العام االقرتاع آليات خالل سواء

اخلارجية(١٤). التدخالت أو العنيفة الثورات عرب
تراوحت العربية الـــدول يف احلاكمة والنخب
للحكم وصوهلا ودوافع ثقافتها َثمَّ ومن تكوينها،  يف
واإلقليم القبيلة أبناء من جتميع بني عنه،  ومفاهيمها
أسس ــي وه واملــتــبــوع، التابع ونــظــام  و«الــدفــعــة»

مستقر نظام بناء من النخب هذه ن ُمتكِّ ال جمملها يف 
يف التناقض جعل وهو ما بينها، فيام السلطة حتى لتداول
حيث وشديدًا، ظاهرًا تناقضًا العربية السياسية النظم
حيث التناقض، حد إىل بدرجة تصل النخبة فيها تتعدد
مع والعرقية االقتصادية مع السياسية العوامل تتعاقب
عىل النخبة تقوم فأحيانًا إلخ،   . . الدينية. مع الثقافية
معينة تعليمية مؤسسات إىل االنتامء  عوامل  تفاعل
مع معني حزب إىل واالنتامء العسكرية  إىل واالنتامء
تأسيس يف مجيعًا وتسهم والدينية، العرقية اخللفية 

السياسية(١٥). النخبة
اخلليج دول ففي متعددة، التشكيل هلذا والنامذج
أو للقبيلة االنــتــامء يكون وســوريــا واليمن العريب 
وتكوين بناء يف أساسيًا ــددًا حم اإلقليم أو املذهب 
أبناء من تكون النخبة ما عادة النخبة، حيث واستمرار
إىل مزيد حتتاج ال أمثلة قبيلة معينة أو أبناء مذهب معني

تفصيل(١٦). من
العامل بني الدمج عىل أساس النخبة سوريا تقوم ويف
عالقات يف  املتمثل واالجتامعي والديني العرقي
الثروة، امتالك إىل باإلضافة واملصاهرة؛  النسب
واملصاهرة النسب دوائر باتساع استقرارها ويتحقق

األساسية(١٧). االجتامعية القوى مع
االنــتــامء أســـاس عــىل النخبة  تنهض تــونــس ويف
أو تونس  يف ســواء  احلديث، التعليم مؤسسات إىل 
احلاكم الدستوري احلــزب إىل واالنــتــامء فرنسا، يف

السيايس(١٨). القائد بشخص واالرتباط
باإلضافة والشّلة، والدفعة األرسة تتفاعل مرص ويف
فتكون النخبة، تأسيس يف واملتبوع، التابع عالقة إىل 
يف مغلق سياسيًا، حمايد متسق غري خليط من مكونة 
تدوير املناصب أساس عىل يقوم املجتمع، مع عالقاته

عىل استمرارها(١٩). للمحافظة النخبة أعضاء بني
وفق احلاكمة للنخب البناء هذا أن احلال؛ وواقع
يكن مل واملفهومات والنشأة الرتكيب من األنامط هذه
باملعنى العام والشامل-، - خارجي لتدخل نتاجًا إال
إىل تأت مل ألهنا وعزلتها؛ ضعفها استمرار ولضامن
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السائد وفكره للمجتمع ومتثيل فرز عوامل وفق احلكم
قد بنائها أسس لكانت وإال أبنائه، وتطلعات وثقافته
هذه يف تصورات ظهر ما وهو خمتلف، نحو عىل جرت

داخلها. التفاعل وأساليب احلكم ملؤسسات النخب

العربي: الرسمي النظام مؤسسات -٢
هذه وبفعل العربية، للنخب التشكيل هذا وبحكم
سبق ما االعتبار  يف الوضع ومع النتامءاهتا، النامذج
النظام أسست التي العربية النخب تربية من إيضاحه
االستعامرية الدول ورعاية أحضان يف العريب الرسمي
أن الطبيعي من كان فقد ،- للكلمة الشامل باملعنى -
مؤسسات العريب الرسمي النظام مؤسسات تكون
يف ومطلقة فردية أساليب تسودها وأن هة، مشوَّ
داريس خمتلف بني عامًا اتفاقًا ثمة فإن ولذلك احلكم.
بني مشرتكًا قاسًام هناك أن عىل العربية السياسية النظم
سمة تشخيص من النظم هذه به تتمتع ما النظم؛ مؤداه
هبذه يقصدون حيث السلطة، شخصانية أو السلطة
ملختلف تركيزًا تشهد السياسية النظم تلك أن السمة
يد يف - والقضائية  والتنفيذية الترشيعية - السلطات

سلطان، (ملك، مسامه عن النظر الدولة بغضِّ رئيس
يف تغريات حــدوث وأن   ،(.  . . رئيس  شيخ،  أمــري،
واالقتصادية واخلارجية الداخلية السياسية األوضاع
األول املقام يف  ترتبط النظم هــذه يف واالجتامعية 
الظاهرة هذه جتيل يصل بحيث احلاكم؛ هذا بمشيئة
النظم بني الفروق معها تتالشى التي  الدرجة إىل

والوراثية(٢٠). اجلمهورية
ووضوحًا، رصاحــة األكثر العريب النظام ولعل
الرسمي العريب، للنظام العام للخط واحلالة النموذجية
تشخيص درجة فقد بلغت ليبيا، يف الرسمي النظام هو
درجاهتا؛ أقىص القذايف - يف عهد - مثًال يف ليبيا السلطة
مفهوم يف ليبيا هي إن النخبة معها: القول يمكن بحيث
ويكفي وحده(٢١). القذايف معمر الليبي للقائد مساٍو 
املؤمتر عىل نفوذ من  القذايف به يتمتع ما عىل للداللة 
موقف إىل اإلشارة الترشيعية)؛ (اهليئة الليبي  الشعبي
الشعبي املؤمتر  يف  عامًا توجهًا الحظ عندما القذايف
بعض إجراء ١٩٩٠م إىل عام مستهل يف املنعقد العام
الدمغة، ورضيبة التصاعدية الرضائب يف التخفيضات
الشعب قرارات ليست هذه «أن معلنًا املؤمتر إىل فذهب
عن تلك الرتاجع الفور تم وعىل ، جيدًا» أعرفه الذي
عىل مطالب شعبه يعرف الزعيم بأن اعرتافًا التوجهات

أنفسهم(٢٢). ممثليه من أفضل نحو
حماولة يف باحلرية الباحث  تصيب  ــاع أوض وهــي
لعدم نظرًا  وأسسها؛  القرار صناعة طريقة  معرفة 
السياسية للعملية ومعَلنة واضحة قواعد وجــود
بعدم تتعلق إشكالية دائــًام فهناك العربية، النظم يف
من كل عهد هناية فبعد واحلقيقة، الظاهر التطابق بني
من العديد السياسية وقدوم عهد جديد؛ تظهر العهود
وُيعتقد أنه حقيقة يظهر كان ما أن تبني التي املفارقات
حدثت التي احلقيقة وأن كذلك، يكن مل حقيقة فيه أنه
والسابقون مثقلة،  دائــًام فالرتكة آخــر، يشء بالفعل
صانعو أهنم عنهم ُعرف ومن خمطئني، يكونون عادة

إلخ!(٢٣) . . كذلك. ليسوا احلقيقيني السياسة
أو السلطة  تشخيص من احلالة  هذه جــاءت وقد

دارسي مختلف بين عام اتفاق ثمة
أن على العربية السياسية النظم
بين مشتركًا  قاسمًا هناك هناك 
هذه بــه تتمتع مــا  ـــؤداه م الــنــظــم؛
أو السلطة تشخيص سمة من النظم
حيث يقصدون شخصانية السلطة،
أو السلطة تشخيص  السمة  بهذه
حيث يقصدون شخصانية السلطة،
السياسية النظم تلك أن السمة بهذه
السلطات لمختلف تركيزًا تشهد

الدولة. رئيس يد في
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عن االغرتاب من األول جانبها يف نامجة شخصنتها،
واخلوف عنها واالنعزال حتكمها، التي املجتمعات 
نامجة هي  كام بــازدراء.  إليها  النظر  بسبب وربام منها، 
نفسه؛ الوقت يف  منه واخلوف باخلارج االستقواء  من 
أو أرضها عىل  العسكرية القواعد ــود وج بحكم 
النخُب هذه حتكم أن  الطبيعي  من  وكان  اجلــوار.  يف
تدوير يتم  ال حتى مؤسسية؛ غــري بطرق شعوهبا 
الباب نفسها، ولكي جتعل حركة احلكم داخل النخب
بشكل تواجه وأن حقيقية، حريات  أمام أبدًا مغلقًا
فقط ليس  ضاٍر، وبشكل اإلسالمية احلركات  حاسم
عىل هذه الدول تأسيس تعيد التي احلركات باعتبارها
أيضًا بل الدول؛ هذه عكسها قامت عىل األسس التي

اجلامهري. يف أعني مرشوعيتها النظم ُتفقد ألهنا
شخصنة ظل يف  القرار، صناعة طريقة كانت وإذا
الضيقة اجلامعة أو الفرد يف  النخبة وتوحد  السلطة
من كان ّرسيًا؛ فقد غامضًا أصبحت عمًال قد املقفلة،
الرسمي النظام  وأجهزة السلطات ترتكز أن الطبيعي
بصفة االهتامم يرتكز وأن أفراد قالئل، أيدي يف العريب
وأن القمع، أجهزة الدولة عىل أجهزة  بناء يف أساسية
املجتمعات إدارة يف اجليوش بــدور االهتامم يسود
أو األمة، قضايا خدمة يف بدورها االهتامم من أكثر
حاالت تضمنه الذي  - اخلارجي الدفاع جماالت يف 
الداخلية-، واملقدرات املعطيات ال الدويل التوازن 
للحكام؛ والقتل  والتقلبات االنقالبات تسود وأن
الختاذ األضيق الدائرة  داخل  املواقع  لتبديل كطرق

القرار.
الــدول هــذه اهتمت القمع؛ أجهزة جانب وإىل 
جرى املطلقة، سيطرهتا حتت  إعالمية أجهزة ببناء
لترصفات تسويغية مــادة إنتاج عىل اهتاممها تركيز
األبرز الدور مارست كام وقراراهتم، احلاكمة النخب
الغربية والسلوكيات املفهومات نرش عمليات يف
النظم اهتمت هذه جمتمع - ، كام كل ظروف حسب -
النمط عىل والثقافة والرتفيه وسائل اللهو خمتلف ببناء
حسب كل ذلك - وغري وأندية ومرسح سينام الغريب من

كانت متنع الذي يف الوقت هذا ،- أيضًا جمتمعه ظروف
إعالمية أجهزة  المتالك داخلية قوة كل حمــاوالت
اخرتاق حماولة متشددة متنع بترشيعات قانونية مستقلة؛
كل بمنع النظم هذه اهتمت كام التفرد اإلعالمي. حالة
الشعبية، والتجمعات السياسية القوى تنظيم أشكال
إال وأخذت طريقة ترتك مل حيث مًا، جمرَّ أمرًا وجعلها
املجتمعات داخل املستقل للتنظيم حماولة كل ملنع هبا
النظم هذه تركيبة ظل يف الطبيعي من  وكان العربية.
العرقية النزعات  تنمو وأن  اجلهل،  إنتاج يستمر أن
اخلطط إنجاز يف الــدول  أجهزة ختفق وأن والقبلية،
بسبب الطبيعية؛ الثروات استثامر خالل من التنموية
االستعامرية األساسية املصالح محاية يف األصيل دورها
اقتصادياهتا التي طبيعة تغيري من تتمكن مل هي حيث -
فأفسد أساء بعضها  إن بل ،- االستعامر عليها تركها
واملدخرات الثروات هذه بتبديد وقام أكثر، األوضاع

به تقارير التنمية سنويًا. أمر تعج القومية، وهو

النظامالرسمي: مفترقطرقاستراتيجي: ثالثا:

عقب - بدئه منذ اعتمد قد الرسمي النظام كان
عىل - الثانية  العاملية  للحرب النهائية النتائج اتضاح
محاية بمثابة كان الدولية، احلالة يف التوازن  من نمط 
عىل تعتمد ظاهرة  النظام هذا باعتبار - الستقراره 
- سواء شعوهبا عىل اعتامدها من أكثر الدويل الوضع

مع الدولي التوازن انهيار رافق
التوازن أطــراف  أحد صعود
التوازن داخــل حتى  الدولي
-الــواليــات نفسه الــغــربــي
وضــع ليصبح ــمــتــحــدة- ال
غارقًا العربي الرسمي النظام
أحد ــات ــوازن ت داخــل أيــضــًا

نفسه الغربي التوازن أطراف
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املتحدة الواليات  مع  التعاون خالل  من ذلك كان
اإلمرباطورية أو الغربية، اإلمــرباطــوريــات ــة وارث

غريها. أو روسيا، اجلديدة
للنظم استقرار مرحلة هي  املرحلة تلك وكانت 
من إال  - هلا ذاك أو الطرف، هذا مساندة بفعل  -
يف التوتر تأثريات من أو الدويل، الوضع يف التوترات

استقرارها. عىل الدويل الوضع
التوازن طريف أحد بسقوط انتهت املرحلة هذه لكن
من يدفع لكي  ال -؛ السوفييتي االحتاد أي - الدويل
السوفييتي القطب إىل مرتكنًا أو متعاونًا أو مواليًا كان
من - عىل  الدائرة لتدور أيضًا ولكن فقط، الثمن
مع الدويل التوازن اهنيار ترافق إذ أيضًا؛ الغرب واىل-
داخل التوازن حتى الدويل التوازن أطراف أحد صعود
وضع ليصبح -؛ املتحدة  الواليات - نفسه  الغريب
أحد توازنات داخل أيضًا غارقًا العريب الرسمي النظام

ورصاعاته. نفسه التوازن الغريب أطراف
اخلارجية احلالة هــذه مع  ــاع األوض تطورت لقد
احلركة فيه ممكنًا يعد مل وضع  إىل الــدول  إنشاء من
الضغوط تكثفت أن فكان الدولية، األطراف وسط
من متكنت الذي القدر السابقة النخب هذه إلفقاد
الدول باتت  حيث ببلداهنا، االستقالل من حتقيقه
ونمطًا آخر دورًا  منها تطلب ومصاحلها االستعامرية
فيها اصطبغت التي العوملة مرحلة ظــل يف  ــر آخ
وواضحة، رصحية دينية بأهداف االستعامرية األهداف
عىل التحديث من واسعة حركة إجراء مطلوبًا وبات
واالجتامعي والقيمي املفهومي األمريكي النمط
هتديد من الغربية الدول خوف وبسبب واالقتصادي،
السابق؛ النمط وفق الدول اإلسالمية ملرشوع احلركة
أسس عىل احلاكمة النخبة تأسيس  إعادة يتطلب بام
املجتمعات عىل ذلك لينعكس تشددًا؛ أكثر غربية

اإلسالمية العربية.
كبري زخم عىل حصل قد النظام الرسمي العريب كان
وجود من هلا باعتباره خملِّصًا الشعوب؛  وسط مجاهري
بدء ومع أنه كام أرضها. عىل األجنبية البزة العسكرية

حياة يف اجتامعية نقلة حدثت بلد كل يف نخبة كل حكم
جاءت اجتامعية إصالحات عرب ســواء املواطنني؛
لتتوسع أو احلاكمة، النخب داخل الرصاعات نتيجة 
أو االقتصادي، النشاط لتطوير الداخلية األســواق
حياة تغيري يف يسري منها نذر يكفي كان لثروات نتاجًا
بطء - وعىل خلفية النظام هذا متكن ومن َثمَّ املواطنني،
النخبوية من اإلسالمية نشاط احلركة يف التحول حالة
احلركات دون جهد كبري يف مواجهة - اجلامهريية إىل
عىل ــدول ال تأسيس لتعيد قامت التي اإلسالمية؛
نمط عىل الدول تأسيس فكرة تتجاوز إسالمية أسس
الشكيل، واالقتصادي  السيايس  االستقالل من شكيل
ومفهومي) وقيمي (عقدي حضاري مضمون بإعطاء
اجلديد الــدويل التوازن  يف  التغيري لكن لالستقالل.
مرحلة يف جاءت اجلديدة؛ االستعامرية واملتطلبات 
البلدان هذه يف اإلسالمية احلركة  فيه تعد  مل وظرف
حركة أو ضد، حركة أو متهورة، أو ساذجة، حركة
حركة أصبحت التقليدية، بل إطار النخب يف حمصورة
يف بدأت جتذب كام عالية، وعي بدرجة وتتمتع واسعة،
تنظريًا مون يقدِّ بدؤوا الذين  املثقفني  طاقات صفوفها

واسرتاتيجيًا. سياسيًا
العريب الرسمي يف النظام احلكم نظم وهنا أصبحت
بدرجة تقبل أن إما طرق؛ مفرتق يف أو  ضغطني  بني 
وتطويعها بتدويرها تقبل أن وإما التغريب، من أعىل
أمريكا، بقيادة الغرب من املطلوب اجلديد  وتغريها
استقرارها مع ويتعارض شعوهبا، يصدم ما وهــو
احلركة بضغوط تقبل أن وإما  ومصاحلها،  وتوازناهتا
وحالة اسرتاتيجيًا، بديًال أصبحت التي اإلسالمية
بإعادة ــدول؛ ال هذه لنشأة  التارخيي  للوضع جتــاوز

أصوهلا. األمور إىل
واقع الراهن يف الطرق يف مفرتق األساسية والفكرة
حكم طريقة أو الديمقراطية حول خالفًا ليست احلال؛
بتحيزاته، السياسة عامل إىل دخول ذلك ففي الشعوب،
لوسائل امتالكها أو عدمها، عن النظم إىل مؤسسية أو
حتيزاهتا يف املختلفة النخب مجاعات بني تدوير احلكم
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الطرق مفرتق يف االسرتاتيجية الفكرة وإنام اخلارجية،
البعث أن هي - جيدًا  االستعامر يدركها والتي  -
ال صار وتعرجات، وبعد مراحل الراهن، اإلسالمي
االختالف يقوم وال ، فقط السيايس باملعنى بديًال يقدم
احلكم أسس عىل احلاكمة  النظم وبني بينه والرصاع
لطبيعة جتاوزًا يقدم هو  وإنام عدمه، من  الديمقراطي
وتلك النظام، من آخر لنمط وتأسيسًا النظم، هذه
طوال العربية األنظمة حرصت لقد األزمـــة. هي
الدول مع واالختالف  الرصاع يظل  أن عىل الوقت 
واختالفًا سياسيًا رصاعًا األخرى؛ العامل ودول الغربية
هلذه الراهن التجاوز يأيت وهنا  واملصالح،  الرؤى يف 

الرصاع. الرؤية يف
كسلسلة األصيلة وثقافتنا تارخينا أن تطرح «فهي
الــروافــد خمتلف مــن ومــتــطــورة ومستمرة متصلة
الضاربة استمراريتها تعرضت وقــد والــعــنــارص،
الدولة بتكوين  النقطاع القرون أعامق يف بجذورها
تأثري وحتت (nation-state)، احلديثة القومية املركزية
«الصحوةاإلسالميةالعريضة»يف االستعامر،وماظاهرة
حضاري شامل، أو ثقايف إحياء إال العرشين القرن آخر
الراهنة التارخيية يف هذه اللحظة كأهنا تعبري آخر بمعنى
الثقافة وهو أال مسلوب، ضائع حق استعادة عن
املوقف هذا تستأصل وهي هنا ال للشعوب. األصيلة
جمتمعات يف العامة التارخيية األنامط عن  تستثنيه أو
الطبيعي من وكان مشاهبة،  لظروف تعرضت  أخرى
احلضاري» الثقايف «باالندماج سمته ما  إىل تسعى أن
والتهميش لالستبعاد تعرضت التي للفئات االجتامعية
ومرشوعية حق نزع وإىل التحديث، دعــاوي حتت
آخذة الظاهرة وهذه .(...) الساحة. عىل التواجد
املجتمع وفئات طبقات بني اهلائلة الفجوة تقليل يف
لالستعامر مصاِحبة احلداثة قدوم منذ ختلقت التي
تشكيل إعادة ويف املجتمع، هذا مسرية يف وتدخالته 

ورشائحه»(٢٤). شخصيته
العريب النظام مصري يف األصل القضية هي وتلك
تبعدها أن  املتحدة الواليات حتاول والتي الراهن، 

النخب جتديد إعادة حيث تطرح والرصاع، احلوار عن
احلكم أساليب وتطوير تغريبها يف وتتشدد احلاكمة،
مهامها أداء يف كفاية  أكثر  لتكون  السلطة؛  وتــداول 
رؤيته يف - طرح وهو ديمقراطية. آليات خالل من
الرصاع نمط تغيري عىل فقط يقوم  ال - االسرتاتيجية
احلركة إبعاد  يستهدف أيضًا ولكنه ووجهته، الراهن 
التجاوزي احلضاري  مرشوعها  طرح عن اإلسالمية
النخب من قطاع استيعاب أيضًا للوضع الراهن، وربام
الراهن احلكم وأسس ضوابط إطار داخل اإلسالمية

متعددة. وأسس مسّوغات حتت
ما حول أن بأفكار الراهن، الطرق مفرتق إن طرح
العريب الرسمي النظام عىل متزايد ضغط من جيري
«إرهابيني»، إنتاج سبب هو الديمقراطية؛ إلحالل
غري حكم نظم إنتاج حتاول املتحدة الواليات  بأن أو
من زاوية الراهن الطرق مفرتق حتليل وكذلك فاسدة،
الواليات انفراد من ناجم باألساس هو جيري ما أن
أنه كام لألزمة،  كليًا تفسريًا يقدم ال  بالعامل؛ املتحدة
الراهن الطرق ومفرتق واملأزق الرصاع يقدم  حتليل
األخــرى الــدول  أو املتحدة الــواليــات منظور من
ألمتنا االسرتاتيجية النظرة بينام علينا معها املتصارعة
حماولة بني رصاع هو الراهن الطرق مفرتق أن هي
تأسيس مفهومات جتاوز عىل قادرة دول تأسيس إعادة
لتعيده قرنني، منذ  الراهن العريب الرسمي النظام
هي والتي ــذور، واجل األصــول إىل واملجتمعات هو
وأمة مستقل، حضاري نمط بناء عىل القادرة الوحيدة
حضاري كقطب  الربوز عىل قادرة حضاريًا، مستقلة
عىل ــادرة وق الدولية، التوازنات مستوى عىل دويل 
حماولة وبني مزيفة؛  هنضة  ال حقيقية هنضة إحــداث
والنخب العريب، الرسمي بالنظام للدفع جديدة غربية
العربية، تغريبًا للمجتمعات حالة أكثر إلنتاج احلاكمة
احلضارية، العوملة  مرحلة مقتضيات مع تتناسب
لألمم واحلضاري العقدي االستقالل إهناء ومعيارها
جماالت جلميع مفتوحة أسواق وحتويلها إىل األخرى،

الغربية. والسلعية الثقافية املنتجات

رميح طلعت النظام الرسمي العربي -
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يف متيل العربية األنظمة أن اآلن حتى والظاهر
نخبًا لتصبح  الداخل، من تغيريها  خيار إىل معظمها
خالل من اجلــديــدة؛ الغربية املقاييس وفــق  حاكمة
النخب من تغربًا األشد بالعنارص مؤسساهتا  تطعيم
بمنظامت ى ُيسمَّ ما خالل من الغرب؛ جيَّشها التي 
وإعالمي مايل  دعم عىل حصلت التي املدين  املجتمع
ومن واهلــجــرة،  البعثات خــالل ومــن مبارش، غــريب
من كثري عىل تدفقت التي واملنح القروض خــالل
بعض يف صنعًا صنع خــاص لقطاع دعــًام  البلدان؛

البلدان.
تكشف أن املجتمعات ألوضاع املدققة القراءة أن إال
زادت قد األنظمة عىل هذه ُشّنت احلملة الغربية التي
العربية، املجتمعات داخل  يف هلا الرؤية وضوح من
وكذلك احلكم. يف استمرارها عملية ُيصّعب بام
اإلسالمية احلركة من جديدًا نمطًا وجيًال أن تكشف
بام اإلسالمية؛ الصحوة حالة مع جهوده تضافرت قد

النطاق. واسعة حمتملة لتغيريات أساسًا يضع

: واملراجع اهلوامش
«كيان إنــشــاء  حمــاولــة  بشأن  جيــري مــا مراجعة إن (*)
إنشاء لفكرة كاشف نمط هي حاليًا اجلارية فلسطيني»
نشوء حالتي بني فوارق وجود ورغم العربية. «الدول»
حاليًا فلسطينية دولة بناء حالة قديًام وبني الدول العربية
القادة، اغتيال جيري كيف تكشف الراهنة أن احلالة إال
وتشكيل نخب الرصاع، األصيلة يف احلركات ورضب
الصفوف. ملقدمة ودفعها تلك، أو الدرجة هبذه متعاونة
االحتالل هو حتت العراقية الدولة أجهزة تشكيل أن كام
أجهزة تشكيل لكيفية  واضحة رؤية يقدم  آخر نمط
الفوارق مراعاة مع - سيناريو وهو والنخب. الدول
جيري فيام جمسدًا  أرسع صــورة  يف ــراه ن - احلضارية
السابق، السوفييتي  لالحتاد انتامؤها  السابق  الدول يف
االحتاد لتفكيك عونًا كانت داخلها نخب تربية تم والتي
مرحلة أعقبها مستقلة، دول  وتكوين السوفييتي،
االرتباط يف أصالة  أكثر نخب طريق عن  تغيريات 
األمريكية أو مرتبطة بأجهزة املخابرات الغريب باملرشوع

السابقة. لتتجاوز احلالة مبارشة،
وجهات العمق - يف األمان فلسطني - البرشي طارق (١)
يونيو - الرابعة السنة ٤١ العدد - القاهرة نظر،

٢٠٠٢م.

البحوث وزارة  مرص- عىل الثالثي العدوان  حرب (٢)
.٩ ص األول، اجلزء ١٩٥٦م- - خريف العسكرية

وتأثريها مفهوم الرشق أوسطية حوات - عيل حممد د. (٣)
القاهرة، مدبويل،  مكتبة  - العريب القومي األمن عىل

.١٨٧ ص
ملراجعة رضورة  ثمة النخبة، دور مراجعة ضمن (٤)
دورهــا حــول مستقرة  شبه تكون التي  التوصيفات
الراهن دورهــا عىل ينسحب وبام - املرحلة تلك  يف
وأن إجيابيًا، كان دورها أن ترى كتابات تسود حيث ،-
ينطوي ال أمر وهو هنضة،  مرحلة كانت املرحلة  تلك 
حلالة استمرار ولكنه  حقيقي، غري تقييم عىل فقط 
من النهضة املثقفون هؤالء يرى حيث الوعي، تزييف
عملية األمر حقيقة  يف  كانت هي بينام غريب، منظور
العالقة وإهناء واملجتمعات،  العقول الخرتاق واسعة
تغريبه، جيري كان الذي اإلسالمي واحلارض املايض بني
حيث املحافظة»، «عيل مثًال كتبه ما لذلك  وكنموذج
بعض لعبه الذي الدور «وبدأ املرحلة: تلك عن كتب 
والصحافة األدب يف  الشام من قدموا الذين املفكرين
إحداث يف  وسامهوا  ،١٩ الـ القرن هناية  يف والفكر
بمدى يتعلق فيام خاصة فيها وسياسية فكرية (!) نقلة 
من ومنهم اإلسالمية، الرابطة عىل العربية الرابطة أحقية
ملؤلف التعجب - (!) اإلسالم تسييس إعادة محل لواء
الرمحن عبد مثل عريب، قومي منطلق من  - الدراسة
والشيخ رضــا، رشيد حممد  جانب: إىل  الكواكبي،
الدين وحميي احلريديني، وسامي اجلــزائــري، طاهر
وفكريًا سياسيًا نشطوا الذين من وغريهم اخلطيب، 
القرن ومطلع  ١٩ الـ القرن هناية يف املجال  ذلك يف
عام مرص يف علنيًا حزبًا شكل من ومنهم العرشين،
رفيق برئاسة العثامين الالمركزية حزب وهو ١٩١٢م،
العرب عند الفكرية االجتاهات املحافظة، عيل العظم».
الدينية االجتاهات ١٩١٤م: - ١٧٩٨م عرص النهضة يف
األهلية (بــريوت: والعلمية واالجتامعية والسياسية
طالب أبو  حسن د. يف ورد ١٩٧٥م. والتوزيع للنرش
األرسة مكتبة  - والسياسة التاريخ بني مرص عروبة -

٢٠٠٤م. الفكرية األعامل -
والتيار اإلسالمي التيار بني العالقة - عامرة حممد د. (٥)
الدويل املركز  يف حمــارضة  - القادمة  مرص يف القومي

١٩٩٨/٥/١٧م. القاهرة - للدراسات
مرص يف  الليربالية القوى  - حــرب  الغزايل  أسامة (٦)
أعامل العريب- الوطن يف الديمقراطية التحوالت -
والدراسات البحوث مركز - الفرنسية املرصية الندوة
جامعة السياسية - والعلوم االقتصاد كلية - السياسية



والفكر النظرية

١١٤

رميح طلعت النظام الرسمي العربي -

١١٥

أكتوبر ١٩٩٠م. ١ - سبتمرب ٢٩ القاهرة
وتأثريها مفهوم الرشق أوسطية حوات - عيل حممد د. (٧)
القاهرة، مدبويل،  مكتبة  - العريب القومي األمن عىل

.١٨٨ ص
والديمقراطية ــعــراق ال  - ــزار ــوي ل ــون ج بيري د. (٨)
التحوالت - القومية الدولة  :مصيدة  املمكنة غري
املرصية الندوة أعامل - العريب  الوطن يف الديمقراطية

.١٨١ ص القاهرة، الثالثة، الفرنسية -
وجهات العمق - يف األمان فلسطني - البرشي طارق (٩)
يونيو - الرابعة السنة ٤١ العدد - القاهرة نظر،

٢٠٠٢م.
البحوث وزارة مرص- عىل الثالثي العدوان (١٠) حرب

.١٩ ص األول، اجلزء ١٩٥٦م- خريف - العسكرية
البحوث وزارة - مرص عىل العدوان الثالثي (١١) حرب

.١١ ص األول، اجلزء ١٩٥٦م- خريف - العسكرية
الشمولية مشكلة - فرج إيامن روسيون. ا. د. أالن (١٢)
العريب الديمقراطية يف العامل التحوالت - والديمقراطية

ص٤٢٢. سابق، مرجع -
والديمقراطية الــعــراق - لــويــزار جــون بيري د. (١٣)
التحوالت - القومية الدولة  مصيدة  املمكنة: غري
املرصية الندوة أعامل - العريب  الوطن يف الديمقراطية

.١٨٠ ص القاهرة، الثالثة، الفرنسية -
(١٤)أ.نجالءحممدنجيب-نخبةاملجتمعاهليدروكربوينيف
للباحثني الثالث املؤمتر الليبية - أعامل العربية اجلامهريية
السياسية جامعة والدراسات البحوث مركز الشباب -

(١٩٩٥/١٣/١١م)-١٩٩٦م. القاهرة
يف: العراق، يف السياسية  الصفوة مار، ا.  فيليب  (١٥)

.١٨٥ - ١٣٨ ص سابق، مرجع لينشوفسكي،
السياسية النظم ودراسة النخبة نظرية - عارف نرص د.
يف السياسية النخبة - واإلشكاالت اإلمكانات العربية
الشباب للباحثني الثالث  املؤمتر أعامل - العريب العامل
القاهرة جامعة السياسية، والدراسات البحوث مركز -

ص٢٥ . ١٩٩٥م، نوفمرب ١١-١٣ -
Philip S.KHOURY,ANDJOSEPHKOSTER(١٦)
,TRIBESAND STATE FORMATION IN THE
MEDDLE EAST ,(BERKELY:UNIVERSTY

IF CALIFRNIA PRESS,1990
النظم ودراسة النخبة نظرية - عارف د. نرص نقًال عن:
النخبة - واإلشكاالت اإلمكانات العربية:  السياسية
الثالث للباحثني املؤمتر أعامل - العريب العامل يف السياسية
السياسية، جامعة والدراسات البحوث مركز الشباب -

. ٢٥ ص ١٩٩٥م، نوفمرب ١١-١٣ - القاهرة
حتليل يف اإلثنية استخدام مفهوم بيكار، نقد إليزابيث (١٧)
مسعد نيفني د. يف العريب، الوطن يف السياسية العمليات

٥ - ٣ الثانية،  الفرنسية  واخلصوصية العاملية (حمرر)
والدراسات البحوث مركز القاهرة، ١٩٨٩م، يوليو
٢١١ ص ١٩٩١م، الــقــاهــرة، بجامعة السياسية

.٢٢٤ -
تونس يف السياسية النخبة متكيس، حافظ هدى  (١٨)
منشورة، كلية غري ماجستري رسالة ١٩٧٠م، - ١٩٥٦م
١٩٨١م، القاهرة جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد

.٦٧ - ٦٦ ص
املستقبل مرص، يف السياسية النخبة اجلمل، مايسة  (١٩)

.٣٥ - ص٥٠ ١٩٩٢م ديسمرب ،١٦٦ العدد العريب،
- مرجع سابق، ص ٣٩. حممد نجيب نجالء أ. (٢٠)

ص٣٩. السابق، (٢١) املرجع
٣-١٩٩٠م، - ٣١ يف  الــقــاهــرة، ســاعــة،  ــر آخ (٢٢)

.١٥ ص
اهليدروكربوين...، املجتمع نخبة - نجيب حممد نجالء أ.

ص ٤٥. مرجع سابق،
النظم ودراســة النخبة نظرية - عــارف نرص د. (٢٣)

.٢٤ ص سابق، مرجع العربية...، السياسية
وجهات - السائد تتحدى كتب - بكر أبو أميمة (٢٤)

٢٠٠٤م. نوفمرب - السبعون العدد نظر،



والفكر النظرية

١١٦

رميح طلعت النظام الرسمي العربي -

١١٧

معلومات إضافية

١٩١٥م: نوفمبر - ١٣٣٤هـ المحرم في بيكو سايكس

ساميًا مندوبًا في بيروت الســابق العام قنصلها بيكو» «جورج المســيو الفرنســية الحكومة عينت
ولم العربية، البــالد مســتقبل في البريطانية الحكومة ومفاوضة األدنى، الشــرق شــؤون لمتابعة
البريطاني الســامي المندوب ســايكس» «مــارك بالســير القاهرة، واجتمع إلــى ســافر أن يلبــث
القاهرة «اتفاقية باسم ُعرفت اتفاقية روسيا، أسفرت عن مندوب بإشراف األدنى، الشرق لشئون
ثالثية اتفاقية عن المفاوضات هذه وأســفرت الروسية، مدينة بطرسبرغ انتقلوا إلى الســرية"، ثم

التالي: النحو دولة على نفوذ كل مناطق لتحديد
أطنة. ووالية ولبنان سوريا غرب على فرنسا استيالء

عكا ميناء بغــداد، وكذلك فيها مدينة بما وأواســط العــراق جنوب منطقة بريطانيا على اســتيالء
فلسطين. في وحيفا

تركيا وشمال كردستان. في األرمنية على الواليات روسيا استيالء
المقدسة األماكن في األرثوذكس مصالح عن الدفاع في روسيا بحق كذلك المعاهدة واعترفت

فلسطين. في

بريطانيا عليها تحصــل التي وتلك فرنســا، عليها األقاليم التي تحصل بين المحصورة المنطقــة
نفوذ مناطق إلى تقســم الدولة فإن هذه ذلك ومع عربية موحدة، دول أو عربية دول اتحاد تكون
البريطاني الموصل، بينما النفوذ ووالية سوريا شرق النفوذ الفرنسي ويشمل وفرنســية، بريطانية
الجزء اإليرانية. ويخضع الحدود بغداد وحتى والية من الشمالي والجزء األردن شرق إلى يمتد
المنطقة تم تقســيم وهكذا حرًا. اإلســكندرونة ميناء ويصبح دولية. فلســطين إلدارة من الباقــي
المؤرخين بعض وصفها التي االتفاقيــة هذه بمقتضى الكبرى، االســتعمارية بين الدول العربيــة
على عملت إذ للمخادعة»؛ مرعبة صورة بل فحســب، للجشع صورة بأنها «ليســت األوروبيين
مختلف المعاهدات بين متناقضات على حوت أنها كما وتقسيمها، العربية رقعة المنطقة تفتيت
بريطانيا تعهدت الذي مكماهون» - فمثًال اتفاق «الحسين الوقت، ذلك في ُأبرمت التي الســرية
«سايكس بمقتضى وأصبحت فلسطين وُأغفل، ُأهمل العربية الدول جزءًا من فلسطين بجعل فيه
في لليهود قومي وطن بإقامة بريطانيــا وعدت التناقض في وإمعانًا دوليــة، إدارة بيكــو» تحت -
ُتقدم لم فهي الوعود، بهذه التقيد في جادة تكن لم البريطانية الحكومة أن يؤكد وهذا فلســطين،
فرض هو الحقيقي هدفهــا ولكن العثمانية، الدولة ضد مجهودها الحربــي من كجزء إال عليهــا

المنطقة. على التامة سيطرتها
. أون الين إسالم ، نفسه يعيد التاريخ بيكو».. «سايكس- مصطفى عاشور



والفكر النظرية

١١٦

رميح طلعت النظام الرسمي العربي -

١١٧

بين األولى العالمية الحــرب أثناء ،١٩١٦ ُأبــرم في عام ســرّيًا تفاهمًا بيكو اتفاقية ســايكس تعد
العثمانية. تفكيك اإلمبراطورية على روسيا وفرنسا، بموافقة العظمى بريطانيا

والعراق سورية وهي العثمانية؛ للسيطرة كانت خاضعة التي المناطق تقسيم إلى أدى االتفاق وقد
وقد البريطانية. وأخرى تخضع للسيطرة الفرنسية مناطق تخضع للسيطرة إلى ولبنان وفلســطين
وجورج البريطاني سايكس مارك سير وهما أبرماها اللذين المفاوضين باسمي االتفاقية سميت

الفرنسي. بيكو
. باخلرائط الرصاع - وإرسائيل الفلسطينيون BBCArabic


