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  اآلن ؟...'عربٌا 'ماذا ٌعنً ان ٌكون المرء .' الكٌنونة العربٌة'فاروق مردم بك والٌاس صنبر فً 

  انطوان جوكً

 
 
 
 

الفائتة، قبل بضعة أشهر من اغتٌاله، فً سلسلة  ، الذي صدر السنة'تأمالت فً الشقاء العربً ' ،قصٌر سمٌر بعد كتاب
 وٌتألف من سلسلة مقابالت أجراها'أن تكون عربٌا 'السلسلة بكتاب جدٌد ٌحمل عنوان  ، تطل هذه'أكت سود 'لدى دار 'سندباد '

الكاتبٌن العربٌٌن الناشطٌن فً فرنسا فاروق  ،قصٌر الفرنسٌة كرٌستوف كانتشٌف مع صدٌقً'بولٌتٌس 'رئٌس تحرٌر مجلة 
 .عشر وحتى الٌوم  ألحداث التً عصفت بعالمنا العربً منذ نهاٌة القرن الثامنوالٌاس صنبر، تتناول أبرز ا مردم بك

 
فالمقصود .ولكن الحقٌقة هً عكس ذلك تماما .عربً محدد  وقد ٌظن البعض أن خلف هذا العنوان ثمة محاولة لتثبٌت جوهر

التً  د من المالمح المشتركة والممٌزةفً العالم بتجاربه الفردٌة والجماعٌة واستخالص عد هو تحدٌد طبٌعة الحضور العربً
ألن سبل عٌش هذه الهوٌة تتحول وتتجدد  فكما سنالحظ طوال الكتاب، ثمة أشكال عدة للكٌنونة العربٌة.تتكون منها العروبة 

زمت الكتاب هو كتاب تارٌخ قبل أي شًء، ٌتجنب المفكران فٌه البحث بمجهر الت ومع أن هذا.وفقا للمكان وللحقبة المعبورة 
باالنتماء إلى شعب واحد  أصول ما، وإن ركزا فً شكل خاص على منطقة من عالمنا العربً ظهر فٌها الشعور عن آثار

 .المشرق بما فٌه مصر :بشكل نشٌط 
 

اصر ثم تعبر تارٌخنا المع(عشر  نهاٌة القرن الثامن)المقابالت مع الحقبة الكبٌرة األخٌرة من األمبرطورٌة العثمانٌة  وتبدأ هذه
الفترة التارٌخٌة وفقا لتسلسلها الزمنً، ٌقارب مردم بك وصنبر  وبدال من سرد أحداث هذه.والحدٌث حتى الفترة الراهنة 

التاسع  كانتشٌف، مثل حركة اإلصالحات الكبٌرة فً األمبراطورٌة العثمانٌة فً منتصف القرن موضوعات محددة سلفا من
عبدالناصر والتٌار الناصري، نتائج  ،1948 ة الصهٌونٌة ووالدة دولة إسرائٌل عامعشر، والدة الشعور القومً العربً، هجم

 ونتائجه، األصولٌة واالستبداد، فرنسا(سبتمبر )أٌلول  77اتفاق أوسلو، معانً  ، المقاومة الفلسطٌنٌة، التباسات7691حرب 
مفصلة أحٌانا، بهدف توضٌح رأٌهما  حداث، بطرٌقةلكن ذلك لم ٌمنع الكاتبٌن من التوقف عند عدد من األ.واالنحراف الطائفً 

 .فً شكل دقٌق 
 

  ظاهرة الركود
 

اللذٌن ال ٌترددان فً مهاجمة أفكار طاغٌة أو  وبالفعل، أهم ما فً هذا الكتاب هو من دون شك رأي كل من هذٌن الكاتبٌن
 مٌة أو كتاب ٌنتسبون إلى لٌبرالٌة حازمة أوالعربٌة أو التارٌخانٌة اإلسرائٌلٌة الرس توافقٌة مصدرها التٌارات القومٌة

العربً ونقد التحلٌالت التً تنتحل  شخصٌات فكرٌة متقوقعة داخل طائفٌتها، وفً فضح أسباب الركود الذي ٌتخبط فٌه عالمنا
ز عملٌة وترتك.المتعمد واإلدانات المرٌحة نظرا إلى طابعها الجازم  صفة الموضوعٌة واألكاذٌب التً ترتكز على اإلهمال

مقاربة علمٌة  لألحداث التارٌخٌة الرئٌسة التً ٌضطلع بها كل من مردم بك وصنبر على قناعات ناتجة من التوضٌح الشاملة
األمر الذي ٌمنح تحلٌالتهما  ،( d terminismes) لألحداث وفحص دقٌق للمعطٌات التارٌخٌة ومسافة نقدٌة من الحتمٌات

 . كل األفكار الجدٌدة التً ٌقدمها لنا هذان الكاتبان، نتوقف عند عدد منها قاربةوإذ ال ٌسعنا هنا م.أهمٌة بالغة 
 

ٌتكون من دول وقومٌات وطوائف ولغات  ففً ما ٌتعلق بطبٌعة النسٌج االجتماعً المعقد لألمبرطورٌة العثمانٌة والذي
الطرح األول الذي ٌقدم الحكم :لى حد الٌوم الكاتبان طرحٌن متداولٌن إ مختلفة، وكٌفٌة تماسك هذا النسٌج وإدارته، ٌهاجم

انطالقا من نظام الملل  ، والطرح اآلخر الذي ٌتمٌز بنظرة مثالٌة للمجتمع العثمانً'للطغٌان الشرقً 'كخالصة  العثمانً
السلطة والحقٌقة هً أن العالقة بٌن مركز .الدٌنٌة والقومٌة  الحكٌم الذي كان ٌؤمن تعاٌشا متناغما بٌن مختلف الطوائف

احترمت السلطة  فطالما كانت األقالٌم خاضعة للنظام اإلمبرٌالً.التبعٌة :على فكرة بسٌطة وجوهرٌة  واألقالٌم كانت ترتكز
وأي محاولة لالبتعاد عن هذا النظام كانت تؤدي إلى تعلٌق . المركزٌة العثمانٌة التنظٌمات الداخلٌة للطوائف الدٌنٌة والقومٌة

تركٌا الفتاة ' وسٌبقى العرب أوفٌاء للسلطة العثمانٌة إلى حٌن محاولة حركة.الطوائف ومعاقبتها  ة لهذهاالستقاللٌة النسبٌ
األمر الذي أدى إلى قطٌعة سرٌعة وإلى بروز القومٌة . فرض اللغة التركٌة على المقاطعات العربٌة عند بداٌة القرن العشرٌن'



 . العربٌة بمعناها الحدٌث
 

وهذه األمة .أمة أو قوم غٌر جدٌد عند العرب  مٌة العربٌة، ٌتفق صنبر ومردم بك على أن الشعور بتكوٌنوفً ما ٌتعلق بالقو
 فالهوٌة األحادٌة االنتماء.وٌنطبق هذا األمر على أمم العالم .تتنافى فً ما بٌنها  هً كصرح مكون من عناصر هوٌة متعددة ال

قالب دولً جدٌد، واحد وغٌر قابل  سٌتطلب االنصهار فً'الدولة األم 'ر لكن بروز القومٌات الحدٌثة تحت شعا.غٌر موجودة 
االنحالل لالنبثاق من جدٌد على أساس مرجع واحد هو الدولة  وهذا ٌعنً.للتجزيء، والتخلص من االنتماءات السابقة 

كنموذج وحٌد  ولكن أٌضاالذي فرض قواعده داخل الفضاءات التً ظهرت فٌها أوروبا 'الدولة األم ' إنه نظام.المركزٌة 
ٌنتمون إلى هذا النموذج، كالعرب مثال الذٌن  وأولئك الذٌن ال'الدولة األم 'سٌستخدمها دعاة 'قومً 'لكن صفة .وعالمً 

 وعلى عكس األوروبٌٌن الذٌن تطلب االنتماء القومً منهم التخلص من االنتماءات. ٌعتبرون أنفسهم كأمة ذات هوٌة متماسكة
كانت تعٌش فً مجتمعات تسبق مجًء  ار انتماء واحد للدولة األم، ارتكزت هوٌة العرب، كسائر الشعوب التًالسابقة واختٌ

إنها هوٌة مكونة من دوائر متحدة المركز، ال .وتراكمها فً شكل متناغم  الدولة، على المحافظة على االنتماءات األخرى
مرورا باالنتماء العائلً  ائرة األوسع، أي من مكان الوالدة إلى األمةبٌنها وتنطلق من الدائرة األصغر إلى الد تتنافى فً ما

حجبوا حالة مجتمعاتهم قبل بروز القومٌات الدولٌة 'الدولة األم ' وألن دعاة...والطائفً والمحلً واإلقلٌمً والدٌنً واللغوي 
الهوٌة القومٌة لدى  ٌنها، رفضوا بالتالً مبدأورفضوا واقع الهوٌات المتحدة المركز والمتكاملة فً ما ب فً القرن التاسع عشر

تقطٌع المنطقة العربٌة إلى دول سجٌنة لحدود استعمارٌة ال  وهذا ما ٌشرح طرٌقة.العرب ونظروا إلٌهم كمجرد مذاهب دٌنٌة 
فضل مثل على وأ. المبنٌة على القسمة وحسن الجوار، األمر الذي سٌنشط التوق إلى الوحدة بٌن العرب تحترم الخطوط السابقة

 .'طوائف غٌر ٌهودٌة ' هذه النظرة الجائرة هو وعد بلفور الذي قلص الشعب الفلسطٌنً إلى مجرد
 

دولة إسرائٌل وإلى العقٌدة الصهٌونٌة ومشروعها لٌس االحتالل أو  أما القضٌة الفلسطٌنٌة، فٌرجع الكاتبان إلى ظروف والدة
وهذا ما .األصلٌٌن  ٌة بأرض ٌهودٌة، مما ٌعنً أٌضا طرد سكان هذه األرضأرض عرب'استبدال 'الكالسٌكٌٌن بل  االستعمار

وٌتوقف صنبر عند خطأ . 7691عن الخرٌطة عام ' فلسطٌن'ٌشرح الوسائل المستخدمة من القادة الصهٌونٌٌن وزوال كلمة 
 ، ونتائجها'كسورٌة الجنوبٌة 'ضا، وجود فلسطٌن بذاتها واعتبار الفلسطٌنٌٌن، شعبا وأر التٌار القومً العربً آنذاك فً نكران

الظروف، فً طرٌقة دفاعهم عن قضٌتهم،  وٌتوقف أٌضا عند خطأ الفلسطٌنٌٌن الفادح آنذاك، ولكن المفهوم فً تلك.المأسوٌة 
كطوائف وتحدثوا باسم المسلمٌن والمسٌحٌٌن فً فلسطٌن، متناسٌن أن الهوٌة  باعتمادهم منطق العدو حٌن طالبوا بحقوقهم

 .العرٌقة فً القدم تجمع فً بوتقة واحدة المسلمٌن والمسٌحٌٌن والٌهود  لسطٌنٌةالف
 

الجمٌع التٌار القومً العربً،  وجسد فً نظر 7699ٌتعلق بعبدالناصر الذي تمتع بهٌبة كبٌرة بعد حرب السوٌس عام  وفً ما
إنجازاته التً ٌمكن وصفها بال مبالغة كثورة الدٌموقراطً، من دون إهمال  ٌبٌن مردم بك حدود نظامه، بخاصة على المستوى

اإلنجازات، عملٌة علمنة  ومن هذه.المستوٌات االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة بلغت نتائجها كل العالم العربً  حقٌقٌة على
هزة تارٌخٌة 'شأن التدخل األمٌركً فً العراق الذي أدى إلى  وفً.المجتمع التً أصبحت مٌزة ثابتة للتٌار القومً العربً 

تتنافس  مردم بك وصنبر نتائجه الخطٌرة على مستوى الهوٌة العراقٌة التً أصبحت نسٌجا ممزقا فً العالم العربً، ٌحلل'
الحكومة األمٌركٌة التً جهدت فً إعادة تأسٌس  هدف طوائفه المختلفة اشالءه، وٌبٌنان كٌف أن هذا االنحراف الطائفً كان

 كما تشهد علٌه االنتخابات األخٌرة التً جاءت بعٌدة كل البعد من التقدم الدٌموقراطً لنموذج طائفً،الحكم فً هذا البلد وفقا 
 .المعلن 

 
والرجعٌة، ٌرى الكاتبان أن األمور فً حالة تطور إٌجابً  وعلى رغم بعض األنظمة العربٌة المهترئة واألصولٌات الدموٌة

كمنحرفٌن  م معظم رصٌدهم داخل المجتمع العربً الذي أصبح ٌنظر إلٌهماإلرهاب األعمى أفقده فإمعان اإلسالمٌٌن فً.
فمع أنها .وطغٌانها وفسادها كما فً السابق  واألنظمة العربٌة لم تعد حرة فً تصرفاتها.ومجرمٌن ولٌس كمناضلٌن سٌاسٌٌن 

منحرفة 'خل فً شؤون أي دولة لكن تصلب المجتمع الدولً فً هذا الخصوص والتد ال تزال تملك قدرة كبٌرة على اإلضرار،
وذلك فً الوقت .فً الماضً  الٌوم حقا دولٌا، ٌدفعان هذه األنظمة إلى اعتماد وسائل وتدابٌر لم ٌكن ممكنا تخٌلها الذي أصبح'

 .التنظٌم وٌستفٌدون بذكاء من وسائل االتصال الحدٌثة  الذي بدأ المعارضون لهذه األنظمة ٌبتكرون أشكاال فرٌدة من

  عام:ضوع المو

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


