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'مراجعة الذات غٌر مستحٌلة فً عالمنا 'سمٌر قصٌر متأمال فً 'الشقاء العربً 'بالفرنسٌة
أنطوان جوكً

صدر للمؤرخ اللبنانً والصحافً سمٌر قصٌر كتاب جدٌد لدى دار 'أكت سود 'الفرنسٌة (سلسلة 'سندباد ')تحت عنوان
'تأمالت فً الشقاء العربً ' ،هو عبارة عن بحث ٌنجح فٌه قصٌر فً تلخٌص ،بأقل من مئة صفحة ،المأزق الخطٌر الذي
ٌتخبط فٌه عالمنا العربً وسرد أسبابه ،قبل أن ٌتناول السبل المتاحة أمامنا للخروج منه .وال تكمن أهمٌة هذا البحث فقط فً
قدرة قصٌر المعهودة على عبور تارٌخنا العربً الحدٌث وبراعته فً استخدام معطٌات هذا التارٌخ السٌاسٌة واالقتصادٌة
والثقافٌة لمعالجة موضوعه ،وإنما فً تشخٌصه الجريء للحال البائسة التً وصلت إلٌها مجتمعاتنا العربٌة وفً تحدٌده
األسباب والمسؤولٌات من دون أي مواربة أو مراعاة لحساسٌات معٌنة .مما ٌمنح تأمالته ،التً تبقى متفائلة ،وحلوله المقترحة
.
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وٌقوم قصٌر فً البداٌة بوصف الوضع العربً وخطورته من خالل مقارنته الٌوم لٌس بالعالم الغربً الذي ٌسبقنا بأشواط عدة
على جمٌع المستوٌات ،وإنما بمناطق كانت ال تزال البارحة مصنفة داخل العالم الثالث وها هً الٌوم تسجل أفضل معدالت
نمو فً اقتصادها وتنافس الغرب على المستوى التقنً ،كما فً معظم دول شرق آسٌا ،أو تدخل فً مرحلة انتقالٌة نحو
الدٌموقراطٌة ال ٌمكن فٌها العودة إلى الوراء ،كما فً أمٌركا الالتٌنٌة وبعض الدول األفرٌقٌة .وأمام نتائج هذه المقارنات
السلبٌة بالنسبة إلى مجتمعاتناٌ ،تملكنا شعور بالعجز ٌتغذى من حداد لم ٌنته على عظمة عالمنا الماضٌة .لكن هذا الشعور لم
ٌنشأ فٌنا منذ دخول الجٌش األمٌركً إلى بغداد ،بل نما وكبر مع كل فصل من فصول الصراع العربً-اإلسرائٌلً الذي أدى
بسرعة إلى هٌمنة الدولة العبرٌة على الشرق األوسط .وما حول هذا الشعور بالعجز إلى نوع من القدر هو شعورنا بأحقٌة
القضٌة الفلسطٌنٌة ووقوف الشرعٌة الدولٌة إلى جانبنا وتحالف الكثٌر من الشعوب والدول معنا ،من دون نتٌجة .وٌذكر قصٌر
.
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وفً معرض وصفه لحالنا البائسة الٌومٌ ،قوم قصٌر برحلة فً عالمنا العربً ٌتوقف فٌها فً كل دولة وٌشٌر بجرأة فً كل
مرة إلى انعدام الدٌموقراطٌة وتحجر األنظمة أو تسلطها على المواطنٌن وتحجج معظمها بالخطر الصهٌونً أو الغربً
إلحالل حال طوارئ دائمة تفرغ الحٌاة السٌاسٌة من محتواها وتمكنها من إحكام قبضتها على األحزاب والجمعٌات واألفراد
.كما ٌبٌن قصٌر كٌف أن اإلسالم المناضل وإن بدا الٌوم موجها ضد الغرب أوال ،لٌس سوى نتٌجة لمأزق الدول العربٌة
الداخلً .لكن ال ٌمكنه أبدا أن ٌكون الحل لهذا المأزق :فشل أنظمتنا فً التحدٌث ونشر العدالة والحقوق الفردٌة وتعمٌم
االزدهار .إذ ٌعتبر قصٌر أن الفكر األصولً هو تراجع بكل ما فً الكلمة من معنى فً حال عدنا إلى التارٌخ العربً ذاته.
وبدال من العودة إلى ماض قدٌم وعظٌم ٌتجمد فٌه العرب داخل صورة غٌر تارٌخٌة قبل أن تحل مرحلة 'االنحطاط 'التً
ٌرفضها قصٌر ٌ ،ذكرنا هذا األخٌر بمدى اإلنجازات والنجاحات ،السٌاسٌة والعسكرٌة والثقافٌة ،طوال تلك المرحلة بالذات
وحتى نهاٌة الستٌنات ،وكٌف أن صورة العالم العربً كانت تدعو إلى التفاؤلٌ ،بدو فٌها كعالم متحرك ومتضامن حدٌثا مع
العالم الثالث وأحٌانا موجه له .ولهذا ٌدعو لٌس إلى رفض عظمة الحضارة العربٌة منذ بداٌتها وحتى األندلس وإنما تسجٌلها
داخل تارٌخ غٌر مرصود دٌنٌا أو موجه قومٌا .األمر الذي ٌغنً هذا العصر الذهبً بدال من إفقاره .
وال ٌتهرب قصٌر من مسألة أن التحدٌث فً عالمنا العربً كان بجزئه األساسً تغربا ،بل ٌؤكدها من دون عقد ،مظهرا بذلك
أنه ال تضارب بٌن اإلسالم والتحدٌث ،من خالل أمثال كثٌرة مستقاة من القرن التاسع عشر ،كاإلصالحات السٌاسٌة واإلدارٌة
التً سٌقوم بها محمد علً فً مصر ثم خٌر الدٌن فً تونس والسلطات العثمانٌة فً كامل األمبرطورٌة ،وفكرة الوطنٌة
بالمعنى الذي أرسته الثورة الفرنسٌة والتً ستؤدي إلى والدة القومٌات الٌونانٌة والصربٌة والتركٌة والعربٌة ،وحركة 'النهضة
'التً ترتكز أساسا على فكرة التقدم واألنوار األوروبٌة والتً ٌرفض قصٌر حصرها بالحقل العربً ،خصوصا أن عطش
التحدٌث والتنوٌر تجلى أوال فً اسطنبول وأدى إلى إصالحات ملموسة أوحت فً ما بعد إلى الدول العربٌة التً تشكلت بعد
تفكٌك األمبراطورٌة ،أنظمتها الدستورٌة والنٌابٌة .وٌبٌن قصٌر كٌف أن الثقافة العربٌة بذاتها ستتكون خالل مرحلة 'النهضة
'انطالقا من اكتشاف اآلخر ،اآلخر األوروبً ،وعلى أساس هذ ه المواجهة ستتبلور اللغة العربٌة الحدٌثة وقواعد كتابتها
.
الجدٌدة

وفً السٌاق ذاتهٌ ،شٌر قصٌر إلى أن الحداثة العربٌة ال تقتصر على بضعة عقود خالل القرن التاسع عشر ،بل تستمر الروح
'النهضوٌة 'بفضل الغلٌان األدبً الذي ستشهده المرحلة الممتدة بٌن الحربٌن العالمٌتٌن والنشاط المتنوع على مستوى النشر
الذي ٌترجم ولع الكتاب والشعراء فً اكتشاف سبل جدٌدة تغنً اللغة العربٌة وتجدد بنٌتها .وبموازاتهمٌ ،ذكر قصٌر أٌضا
انتماء جمٌع المفكرٌن الذٌن شاركوا فً صوغ األٌدٌولوجٌات القومٌة آنذاك إلى المدرسة األوروبٌة .وأكثر من أي وقت
مضىٌ ،عتبر قصٌر أن هذا التحدٌث كان تغربا .وحتى لدى نشوء دولة إسرائٌل على أنقاض فلسطٌن ،لم ٌنقطع العرب عن
التواصل مع الفكر الغربً مفضلٌن طبعا' جناحه 'االشتراكً .وحتى هزٌمة العرب عام  7691لن تضع حدا للغلٌان الثقافً
بل ستسرع تبنٌهم للفكر الرافض الذي كان طاغٌا آنذاك فً العالم .وٌذكر قصٌر هنا بأن الفكر العلمانً هو الذي كان ٌحدد
الحٌاة الثقافٌة ،واستمر هذا األمر حتى نهاٌة السبعٌنات ،أو حتى انطفاء بٌروت بعد الحصار اإلسرائٌلً عام  ،7691تارٌخ
'.
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ولفهم تطور العالم العربً ال بد من عدم إهمال جغرافٌته .إذ ٌعتبر قصٌر أن موقع منطقتنا فً قلب العالم القدٌم وفً وجه
أوروبا كان العامل األكثر تأثٌرا فً عملٌة تطورنا .وال حاجة بنا الٌوم الى إعادة سرد التارٌخ الطوٌل بٌن ضفتً المتوسط منذ
فتح األندلس ونتائجه التً ٌصعب إحصاؤها على مختلف المستوٌات .لكن النقطة المهمة التً ٌشٌر إلٌها قصٌر فً هذا الفصل
هً أن العالم العربً لٌس بالتأكٌد المنطقة الوحٌدة التً تأخرت فً تطورها النشغالها بمسألة تحررها ،وهً أولوٌة ال ٌمكن
مناقشتها ،ولكن من بٌن جمٌع المناطق المستعمرة ،العرب هم الوحٌدون طوال القرن العشرٌن الذٌن فرضت علٌهم باستمرار
استراتٌجٌات القوى العظمى بسبب موقعهم الجغرافً .وسٌضاف إلى هذا المعطى الجغرافً معطى آخر جٌولوجً ٌتمثل فً
.
االقتصادٌة
وأهمٌته
البترول
اكتشاف
وٌقول قصٌر فً معرض ختمه لهذا البحث ان نكبة العرب الكبرى هً فً رفضهم الٌوم الخروج من منطق النكبة ،بٌنما ال
سبٌل الى ذلك إال بقٌامنا بهذا الجهد بذاتنا .كفكر منظم ،األصولٌة الجهادٌة المبرزة غالبا فً اإلعالم الغربً ال تمثل ،وفقا
لقصٌر ،سوى أقلٌة فً العالم العربً .وإن ملكت قدرة دفع مهمة فألنها من دون شك التٌار الوحٌد الذي ٌمنح الٌوم باب خروج
من حال الضحٌة التً ٌلذ للعرب وضع نفسهم فٌها .لكن إلى أٌن؟ أكثر من نتٌجة لموازٌن القوى' ،حال الضحٌة 'هذه هً ثمن
انكفاء الخطاب الشمولً أمام الخطاب الدٌنً المتزمت .معظم الوسائل اإلعالمٌة العربٌة ،وعلى رأسهم 'الجزٌرة  '،ضالعة فً
تروٌج صورتنا كضحٌة لعلمها أن األٌدٌولوجٌة الطاغٌة حالٌا تغالً برفضها لكل ما هو شمولً .
وٌدعو قصٌر إلى رفض نظرٌة هنتٌنغتون حول هذه المسألة مذكرا إٌانا بموقف المفكر الكبٌر كلود لٌفً شتراوس' :الحضارة
لٌست رتبة ،وال إمكانا لوضع تراتبٌة طبٌعٌة (بٌن الحضارات ).البشرٌة واحدة الرتكازها على أساس أنتروبولوجً مشترك
'.ضرورة مراجعة الذات ٌجب أال تقتصر إذا على الغربً .فعلى المستوى العربً ال بد من جهد كبٌر لوضع حد لاللتباس
الذي ٌشجع منطق المواجهة الثقافٌة ،ولذلك ٌجب التخلص من حال الضحٌة التً تعودت علٌها المجتمعات العربٌة وقبول فكرة
أن القرن العشرٌن ،على رغم الهزائم ،أعطى العرب مكتسبات مهمة ٌمكنهم بفضلها المشاركة فً سٌر العالم ،وعدم خلط
.
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وٌعتبر قصٌر فً النهاٌة أن مراجعة الذات هذه غٌر مستحٌلة فً عالمنا العربً ،لكن صعوبتها تكمن فً موقع النخبة القادرة
على التروٌج لها ،بٌن سلطات غٌر دٌموقراطٌة ،وتٌارات إسالمٌة رادٌكالٌة .
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