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The Project to Forecast the Future of the Arab Homeland:
Between Foresight and Ideological Prediction
.عد مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب من أهم املشاريع االسترشافية العربية
ّ  ُي:ملخص
، وهو يتألّف من أربعة أقسام (الطرائق املنهجية واملعرفية املُ تَّبعة،حظي هذا املرشوع
وقد
َ
وخالصات عن الدولة واملجتمع العريب والعرب والعامل والتنمية العربية واآلفاق العاملية
 برعاية مركز،) وحزمة السياسات وآليات التغيري، وسيناريوهات املستقبل العريب،واإلقليمية
 ولعلّ هذه املسألة،2015  وتنتهي توقّ عات املرشوع عام.دراسات الوحدة العربية وإرشافه
ٍ
لتقص الفارق بني استرشاف
محاولة
 وذلك يف،الزمنية هي التي قامت عليها إشكالية الدراسة
ّ
ً
ُامل
تخيل والواقع هو إشكاليتنا
بني
فالفارق
.فعل
 وما أضحوا عليه2015 املرشوع لحال العرب عام
ّ
ٍ
تصورات الفريق البحثي وما آل إليه
محاولة للمقارنة بني
 يف، واألكرث مدعاةً للتأمل،الرئيسة
ّ
. أكان هذا املرشوع استرشاف ًّيا أم أيديولوج ًّيا فحسب: ويظلّ السؤال األبرز هو.الوضع حقًّ ا
 املشاهد، استرشاف املستقبل، مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب:كلامت مفتاحية
املعيارية
Abstract: "The Project to Forecast the Future of the Arab Homeland" was a vast endeavor
in terms of its ambitions and its challenges as well as the wide view it took of the concept
of foresight. With the support and oversight of the Center for Arab Unity Studies, the
project was divided into four distinct sections: the methodology adopted; general
lessons related to Arab state and society, Arabs and the wider world, Arab development
and global and regional prospects; Arab future scenarios; and policy and mechanisms for
change. The predictions made by the project extend to 2015, providing the rationale for
the present project, which investigates the differences between the results of forecasting
the Arab situation in 2015 and present reality. The paper compares the conceptions of the
research team with the actual outcomes, and takes a critical look at the enterprise of
foresight, ultimately asking: was the project genuinely an exercise in foresight or was it
an ideological folly.
Keywords: Future of the Arab Homeland Project, Future Foresight , Normative Scenarios
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مقدمة
ُيع ّد مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب مرشو ًعا ً
ضخم ج ًّدا ،بالنظر إىل اإلطارات البحثية والفكرية
التي ُأع ّدت له ،وضخامة الوظيفة االسترشافية التي تطمح إىل إنجازها ،واملدة الزمنية التي احتاج إليها
الباحثون الستكامله؛ إذ وصلت إىل نحو خمسة أعوام .وقد ّ
تول مسؤولية تنفيذ هذا املرشوع واإلرشاف عليه
مركز دراسات الوحدة العربية برئاسة خري الدين حسيب ،ومشاركة مجموعة من الباحثني املعروفني .وبدأ
العمل الفعيل يف هذا املرشوع االسترشايف منذ منتصف عام  1983بسلسل ٍة من الندوات املصغّرة والحوارات
الواسعة مع مثقفني وباحثني؛ لبلورة وثيقة اإلطار العا ّم لالسترشافُ .وأنجز املرشوع يف صيف عام ،1987
موسع ُعقد يف مدينة تونس خالل الفرتة  20 - 17ترشين األول /أكتوبر .1987
ونُوقش يف
ٍ
اجتامع ّ
وقد ّ
غطت فرتة االسترشاف يف هذا املرشوع ثالثة عقود متت ّد ما بني ُ ،2015 - 1985عمل يف
إطارها للوصول إىل السيناريوهات املمكنة((( .ومتخّ ض هذا الجهد عن التقرير العا ّم لالسترشاف،
إضاف ًة إىل أربعة محاور رئيسة ،هي :املجتمع والدولة ،والعرب والعامل ،والتنمية العربية ،والوثيقة
الفنية /النمذجة .وأرشف خري الدين حسيب عىل مجمل املرشوع ،وعىل الفريق البحثي املك َّون من
(منسق محور التنمية
(منسق محور املجتمع والدولة) ،وإبراهيم سعد الدين ّ
سعد الدين إبراهيم ّ
العربية) ،وعيل نصار (م ّنسق محور النمذجة) ،وع ّ
(منسق محور العرب والعامل) .وقد
يل الدين هالل ّ
صدر املرشوع عام  1988بعنوان مستقبل األمة العربية :التحديات ...والخيارات((( .أ ّما محاوره(((،
1
2
3

محمود عبد الفضيل" ،الجهود العربية يف مجال استرشاف املستقبل :نظرة تقوميية" ،عامل الفكر ،الكويت ،ج  ،18العدد  ،)1988( 4ص .60
خري الدين حسيب وآخرون ،مستقبل األمة العربية :التحدّيات ..والخيارات ،التقرير النهايئ ملرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب،
ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2002 ،ص .30 - 24
هي ثالثة محاور؛ املحور األول هو "دراسة املجتمع والدولة يف الوطن العريب" ،وهذه الدراسة هي نتائج إجاملية ألربع دراسات أساسية
متع ّلقة باألقاليم األربعة الكربى للوطن العريب :املرشق ،والجزيرة العربية ،ووادي النيل ،واملغرب الكبري ،وقد أرشف عليها سعد
الدين إبراهيم ،وغسان سالمة ،وعبد الباقي الهرمايس ،وخلدون حسن النقيب ،وهي تُعنى جميعها بالعالقة بني املجتمع والدولة
يف الوطن العريب .أ ّما املحور الثاين ،فهو "العرب والعامل" ،وهو يتناول دراسة عالقة الوطن العريب بالعامل الخارجي إقليم ًيا وعامل ًيا؛
أي إنه يتناول احتامالت تطور أمناط العالقات املختلفة من تعاونٍ
وتعايش ورصاع بني البالد العربية ،بوصفها أقطا ًرا أو مجموعات
ٍ
إقليمي ًة ،أو دول ًة واحد ًة ،والقوى الكربى التي تتفاعل معها يف إطار النظام العاملي املعارص .ونقطة االنطالق يف الدراسة هي تحديد
يتم يف إطاره التطور العريب ،من النواحي السياسية واإلسرتاتيجية
املعطيات الدولية واإلقليمية التي تتمثّل باإلطار العاملي الذي سوف ّ
والتكنولوجية واالقتصادية والعسكرية واألمنية .وتتمثل املعطيات اإلقليمية العربية بواقع األقطار العربية وقدراتها من ناحية،
وبنوع العالقة بينهام من ناحية أخرى .وقد أرشف عىل هذه الدراسة املحورية ع ّ
يل الدين هالل ،وأحمد صدقي الدجاين ،وأسامة
الغزايل حرب ،وعبد املنعم سعيد ،وناصيف حتى ،وطلعت مسلم .وأ ّما املحور الثالث ،فهو "التنمية العربية" .وقد جرى استهداف
استرشاف مستقبل التنمية االقتصادية العربية خالل الفرتة  .2015 - 1985ومبا أنّ االسترشاف كانت تحكمه عدّة عوامل ،من أهمها
معرفة دقيقة بالواقع االقتصادي العريب الراهن والكشف عن آليات التطور والنمو االقتصادي املعارص ،يف ّ
تغي رسيع ومتسارع
ظل ّ ٍ
يف أوضاع االقتصاد العاملي وىف ميادين العلم والتكنولوجيا ،فقد تط ّلب ذلك البدء بوصف النمو االقتصادي واالجتامعي يف الوطن
ثم
أهم االتجاهات الرئيسية املحتملة للتطور العاملي يف املجال االقتصادي ويف مجال العلم والتكنولوجياّ ،
العريب وتحليله ،وعرض ّ
جرى ع ْرض آفاق التطور االقتصادي العريب يف ّ
ظل مشاهد املستقبل املرتقب .ومتّت دراسة هذا املحور بإرشاف ٍّ
كل من إبراهيم
سعد الدين ،ومحمود عبد الفضيل ،وأسامة الخويل ،وسعد حافظ ،والفونس عزيز ،انظر :أحمد يوسف القرعي" ،ندوة مركز دراسات
الوحدة العربية حول استرشاف مستقبل الوطن العريب ،تونس 20 ،أكتوبر  ،"1987السياسة الدولية ( 1كانون الثاين /يناير .)1988

شمس الدين الكيالين
مرشوع استرشاف "مستقبل األمة العربية"
بني استرشاف املستقبل والتطلّع األيديولوجي

195

ً
ٍ
دراسات مستق ّلة أخذت عناوين :املجتمع والدولة يف املرشق
أعامل ق ّيمة صدرت يف
فقد أفرزت
العريب ،واملجتمع والدولة يف املغرب العريب ،واملجتمع والدولة يف الخليج العريب والجزيرة العربية،
واملجتمع والدولة يف الوطن العريب ،والعرب والعامل ،والتنمية العربية(((.
يتأ ّلف هذا املرشوع /الكتاب من أربعة أقسام ،وقد اشتمل يف قسمه األول عىل الطرائق املنهجية واملعرفية
ٍ
خالصات عن الدولة واملجتمع العريب ،والعرب والعامل،
ا ُمل َّتبعة .وق َّدم قسمه الثاين  -وهو من أربعة فصول -
والتنمية العربية ،وتفحص املايض والحارض واآلفاق العاملية واإلقليمية ومحددات املستقبل العريب .وعالج
قسمه الثالث  -وهو من أربعة فصول أيضً ا  -مشاهد /سيناريوهات املستقبل العريب ،فك َّرس ً
فصل لنظرة
مستقبلية عن حقيقة اإلمكانات العربية ،وآخر ملشهد التجزئة ،وأتبعه مبشهد التنسيق والتعاون العربيني
ثم خامتة املشاهد :الوحدة العربية .ويف قسمه الرابع يتعرض املرشوع لحزم ٍة من السياسات
(تجمعات)ّ ،
وآليات التغيري ،وينتهي بخامتة تحاول طرح سؤال ّ
عم يجب عمله بعد هذا التقرير.
عىل الرغم من أنه باتت تفصلنا عن هذا املرشوع /الكتاب ثالثة عقود ،فإننا إن دققنا األمر نجد أنّ
قراءتنا معارصة للمدة الزمنية التي تنتهي إليها تو ّقعاته ،أو استرشافه ،وهي عام ّ .2015
ولعل هذه
لتقص الفارق بني استرشاف
املسألة الزمنية هي التي قامت عليها إشكالية الدراسة؛ وذلك يف محاول ٍة ّ
املرشوع لحال العرب عام  2015وما أضحوا عليه ً
فعل .فالفارق بني ا ُملتخ ّيل والواقع هو موضوعنا
الرئيس وإشكاليتنا الرئيسة .واألكرث مدعا ًة للتأمل ،هو محاولة املقارنة بني تص ّورات الفريق البحثي
وما آل إليه تفكريه وتص ّوره يف هذه األيام نفسها تجاه تلك املسائل .والسؤال األبرز هو :أكان املرشوع
استرشاف ًّيا أم أيديولوج ًّيا فحسب؟
للبحث عن األسئلة واألجوبة التي تستثريها هذه اإلشكالية ،تص ّفحنا العديد من الدراسات والندوات
وخصوصا ندوة "من أجل الوحدة
التي صدرت عن مركز دراسات الوحدة وعالجت املوضوع نفسه،
ً
العربية :رؤية للمستقبل" التي ُعقدت عام  ،(((2009وانتها ًء بـ "املرشوع النهضوي العريب" عام ،(((2010
ومرو ًرا بندوة "الوحدة العربية :تجاربها وتو ّقعاتها" عام  .(((1988وقد أفدنا من املنهجية التاريخية ،من
4

5
6
7

انظر :غسان سالمة ،املجتمع والدولة يف املرشق العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2008 ،؛ عبد الباقي الهرمايس،
املجتمع والدولة يف املغرب العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1992 ،؛ خلدون حسن النقيب ،املجتمع والدولة يف الخليج
والجزيرة العربية ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2008 ،؛ سعد الدين إبراهيم وآخرون ،املجتمع والدولة يف الوطن
العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2005 ،؛ ع ّ
يل الدين هالل وآخرون ،العرب والعامل (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية)1988 ،؛ إبراهيم سعد الدين وآخرون ،التنمية العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
انظر أعامل الندوة يف :امحمد ماليك وآخرون ،من أجل الوحدة العربية :رؤية للمستقبل (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.)2010 ،
مركز دراسات الوحدة العربية ،املرشوع النهضوي العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2010 ،
انظر أعامل الندوة يف :عبد العزيز الدوري وآخرون ،الوحدة العربية :تجاربها وتوقعاتها (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
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دون جانبها الغايئ ،ومن املنهج التحلييل املقارن؛ للنظر يف املفاهيم والحوادث يف سياقاتها التاريخية
امللموسة ،ويف مسار التب ّدالت التاريخية التي عصفت بالعامل يف العقدين األخريين من القرن العرشين.

ولً  .موقع املرشوع /الكتاب يف الدراسات املستقبلية العربية
أ ّ
عندما خرج هذا املرشوع إىل النور ،كانت أبحاث املستقبليات يف بداية دخولها إىل املنت العلمي للثقافة
العربية التي استجابت لتح ّدي املتغريات التي أصابت األفكار واأليديولوجيات ،والتي رافقت ثورة
االتصال والثورة التقنية /األمتتة منذ نهاية القرن املايض ،فواجه املفكرون العرب أسئل ًة جدي ًة تتعلق
بآفاق مستقبل املجتمع العريب واإلنساين.
التأثري الغريب

لقد تأثر املفكرون العرب باملستقبالت الغربية التي رشعت يف الربوز بوصفها ً
علم يف ُعقب الحرب
السحر وال ِعرافة والتنجيم ،تح ّول إىل "علم"
العاملية الثانية؛ فام كان شغ ًفا مبعرفة املستقبل ّ
بتوسط ِّ
باملستقبل تحيطه القواعد املعرفية واملناهج ،وحمل سامت نوعي ًة متيزه ّ
مم سبقه من تطلعات معرفية
نحو املستقبل((( .فقد برزت الدراسات املستقبلية العلمية يف أمريكا مع الحرب العاملية الثانية بإنشاء
بعض املعاهد واملراكز البحثية .ورشع الغرب يف الستينيات يف تقديم دراسات وتقارير استرشافية،
بخاصة مع الحاسوب .فع ّزز ذلك انطالق علم املستقبليات
تراكمت معها قاعد ٌة عريضة من املعلوماتّ ،
الذي "يبحث يف اإلمكانات الكامنة التي هي يف حكم املمكن ،لهذا ُع ّدت تو ّقعاته" :نبوء ًة مرشوط ًة"؛
"خطاب احتاميل بالرضورة يتضمن تعيني املسارات الحرجة للمستقبل"((( .ولعل االفرتاض الرئيس
فهو
ٌ
الذي انطلق منه علم املستقبليات هو أنّ املجتمعات متلك احتامالت متع ّدد ًة للمستقبل ميكن الكشف
وسرب أغوارها .وقد ساعدت عىل ذلك كرثة املعارف البرشية التي باتت تتضاعف حال ًّيا عىل نح ٍو
عنها َ
(((1
ّ
مطرد مل يسبق له مثيل يف تاريخ البرشية .
يف املجال العريب

أصبحت الدراسات املستقبلية ميدانًا من ميادين املعرفة العربية التي ازدادت الحاجة إليها واالهتامم
بها يف سباقٍ مع الزمن ،وال سيام أنّ سؤال املستقبل هو ٌ
سؤال حاكم للفكر العريب الحديث منذ مرشوع
ّ
لعل من عالمات هذا التط ّلع العلمي نحو املستقبل تقديرات توماس مالتوس عن السكان يف عالقتهم بالرثوة ،وتأ ّمالت هربرت جورج
8
ويلز التاريخية ،وغري ذلك من التأ ّمالت املستقبلية.
 9عبد الفضيل" ،الجهود العربية ،"..ص .51
 10فؤاد زكريا ،التفكري العلمي (الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،)1978 ،ص .200 - 193
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النهضة .فاندمج املستقبل ،يف ذهن مف ّكر النهضة ،بصورة أوروبا املتقدمة واملدنية ،يف حني التصق املايض
بالرتاث .وتأ ّثرت املشاريع املستقبلية العربية بهذه الوضعية الصعبة من جهة عالقة املستقبل باملايض
واملعارصة بالرتاث .أ ّما يف ما يخص القوميني واليساريني ،فلعل أحد دواعي بحثهم عن املستقبليات هو
ر ّدة فعلهم األولية املضادة والسلبية عىل فكرة العوملة وسياقاتها العملية ،وعىل برنامج الخصخصة يف
مثانينيات القرن العرشين ،فغدا االسترشاف مبنزلة محاولة للتمرد عىل االستسالم للعوملة والخصخصة؛
فمن أجل أن نؤ ّثر يف مستقبلنا  -بوصفنا عر ًبا  -يجيء االهتامم مبا هو ٍ
آت(.((1
ويع ّد بعضهم كتاب قسطنطني زريق نحن واملستقبل ،عام  ،1977أ ّول األعامل الفكرية العربية التي
ُ
ّ
تحض عىل التفكري يف املستقبل ،وقد أضافت بحوث مهدي املنجرة خطو ًة علمي ًة مه ّم ًة يف اتجاه
أبحاث "املستقبالت" ،وال سيام مؤ َّلفه الحرب الحضارية األوىل( ،((1الذي كتبه من وحي حرب الخليج
عام  ،1991وتع ّرف فيه صور َة التخلف العريب ،ليسترشف املستقبليات العربية( .((1وتع ّددت محاوالت
الباحثني العرب يف سعيهم السترشاف بعض الجزئيات املتعلقة بآفاق املستقبل العريب (مع حسن صعب
أو أحمد صدقي الدجاين ً
مثل).
ّ
شجع عىل التفكري يف استرشاف املستقبل .وقد أرست
ولعل دخول فكرة التخطيط يف الفضاء العريب ّ
أبحاث إبراهيم حلمي عبد الرحمن ،يف السبعينيات ،املدماك األول للدراسات يف مجال املستقبليات.
وكان من مثارها املرشوع املس ّمى "املستقبليات العربية البديلة" الذي أع ّده ون ّفذه منتدى العامل
الثالث( .((1وصدرت دراسة مميزة بعنوان "الوطن العريب عام  "2000عن مؤسسة املشاريع واإلمناء
العربية عام  ،1975تحت إرشاف أنطوان زحالن( .((1كام ساهم الباحثون املرصيون  -بتمويل من جامعة
األمم املتحدة( - ((1يف "مرشوع املستقبالت العربية البديلة" خالل الفرتة .1986 – 1981
ولقد تك ّلل جهد الباحثني العرب يف بداية الثامنينيات من القرن العرشين مبرشوعني بحثيني شاملني
للمستقبل العريب .يتع ّلق األول منهام بـ "صور املستقبل العريب" ،أو مرشوع "املستقبليات العربية
11
12
13
14
15
16

نيفني عبد املنعم مسعد" ،فصل متهيدي" ،يف :ندوة الدراسات املستقبلية العربية :نحو إسرتاتيجية مشرتكة (القاهرة :معهد البحوث
والدراسات العربية /املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،)1998 ،ص .12
مهدي املنجرة ،الحرب الحضارية األوىل :مستقبل املايض ومايض املستقبل ،ط ( 7الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.)2001 ،
وليد عبد الحي ،مناهج الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العريب (أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،)2007 ،
ص .121 - 120
نادر فرجاين" ،حول استرشاف املستقبل العريب للوطن العريب :رؤية نقدية للجهود املحلية والخارجية" ،املستقبل العريب،
العدد  ،)1980( 15ص .72
املرجع نفسه ،ص .73
املرجع نفسه ،ص .122
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البديلة" ،وقد قام مبعية "جامعة األمم املتحدة" وأرشف عىل تنفيذه منتدى العامل الثالث (مكتب
الرشق األوسط بالقاهرة) ،وقام بدور املرشف التنفيذي إسامعيل صربي عبد الله وإبراهيم سعد الدين.
أ ّما املرشوع الثاين ،وهو موضوع ورقتنا الحالية ،فاتخذ عنوان "مستقبل األمة العربية :التح ّديات..
والخيارات" ،وقام برعايته واإلرشاف عىل إنجازه مركز دراسات الوحدة العربية ،ون ّفذه العديد من
ثم ش ّكل البحثان
الباحثني من ذوي االتجاه القومي ،برئاسة مدير مركز دراسات الوحدة العربية .ومن ّ
البدايات األوىل ملحاولة استرشاف مستقبل الوطن العريب.
وقد ساعد عىل تق ّدم الدراسات املستقبلية التق ّدم النسبي يف معرفة الواقع العريب ،واملتابعة املستمرة
لتطور العلوم األساسية وتطبيقاتها التكنولوجية ،واالهتداء بالفكر التنموي الحديث وشموله ملجموعة
العلوم االجتامعية ،واستخدام األساليب الك ّمية يف اختيار نتائج املستويات .ولع ّله من املفيد أن نالحظ
أنّ املرشوعني البحثيني أرشف عليهام باحثون قريبون من التيار القومي الذي ميثّله "املؤمتر القومي
العريب" ،والهيئة املوجهة ملركز دراسات الوحدة العربية( ،((1وبينهم من شارك يف البحثني .وصدر َ
كل
الكتابني /املرشوعني عن مركز دراسات الوحدة العربية .ولهذا يبدو من املفيد ،قبل الدخول يف أروقة
موضوع الدراسة "مرشوع مستقبل األمة العربية" ،أن نقوم بـ "إطاللة" عىل مرشوع "صور املستقبل
العريب" الذي دشّ نته جامعة األمم امل ّتحدة عام  ،1981والذي صدر يف كتاب يف بداية عام .((1(1982

ثان ًيا .صور املستقبل العريب بني الواقع وامل ُتخ ّيل
كانت باكورة أعامل "جامعة األمم املتحدة" يف مشاريعها العربية  -اإلقليمية متمثّل ًة مبرشوع "املستقبليات
العربية" الذي قام به العديد من الباحثني العرب املعروفني خالل عام  ،1981وقد صدر عام ،1982
خاصة بالديناميات االجتامعية االقتصادية والحضارية التي يحتمل أن تؤ ِّد َي إىل مسالك
واهتم بصف ٍة ّ
ّ
(((1
تنمية بديلة ميكن أن تحمل يف سياقاتها ُص َو ًرا متنوع ًة بشأن املستقبل العريب  .ولعل عنوان املرشوع
"املستقبالت العربية البديلة" ،يوحي بأنّ فريق الباحثني ينطلق من فكرة أنّ "أمام ّ
مجتمع يف لحظة
كل
ٍ
يتعي الكشف عنها"(.((2
مع ّينة من تاريخه احتامالت متع ّددة َّ
17
18
19
20

ميثّل هذا التيار القومي "املؤمتر القومي العريب" ،والهيئة املرشفة عىل "مركز دراسة الوحدة العربية" ممثّل ًة بخري الدين حسيب .و ُيع ّد
ًّ
مستقل فكر ًّيا بطريقة نسبية ّ
عم يس ّمى "األنظمة القومية التقدمية" ،وال سيام النظام السوري ،من دون أن يش ّكل انقطا ًعا
هذا الت ّيار
يف السياسة أو يف الفكر.
سعد الدين إبراهيم وآخرون ،صور املستقبل العريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
املرجع نفسه ،ص .7
املرجع نفسه ،ص .13 - 12
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يغطي اثني عرش ً
مجال بحث ًيا( ،((2اتجاهات الوضع العريب
وقد رصد املرشوع ،الذي كان من املق ّرر أن
َ
اآلتية ،منهاٌ :
"ميل للرتاجع عن مشاريع التوحيد القومي" ،و"ميل لتدويل الحياة االقتصادية االجتامعية
العربية وفقدانٌ متزايد للهوية" ،و"تزايد مفعول قانون النمو الالمتكافئ" ،و"ازدياد درجة ُّ
التفكك
القومي" ،و"توجهات النم ّو التي غدت محكوم ًة باعتبار ٍ
ات خارجية" ،و"سيولة طبقية مهولة بفعل
هبوط املال النفطي" ،و"صعود قوى 'الصحوة اإلسالمية' و'الحركات التقدمية' حامل ًة مشاريع التغيري"(.((2
انطلق البحث من نقد سيناريو مناهج التنمية التي تحتذي بتجربة الرأساملية الغربية ،والدعوة إىل
ٍ
توجهات جديدة مثل االعتامد عىل النفس ،والوفاء بالحاجات األساسية للجامهري ،ورضورة املشاركة
الشعبية اإليجابية يف التنمية ،وشمول التنمية للجوانب االجتامعية والحضارية( .((2فاختلطت يف منت
البحث مفاهيم مدرسة التبعية التي ينتمي إليها سمري أمني وإمانويل فالرشتاين وجيوفاين أريغي
وأندري غوندر فرانك بوجهات النظر الجديدة لـ "التنمية البرشية" التي أحيت يف قلب عملية التنمية
دور اإلنسان وأهدافه.
وجمع البحث بني مفاهيم التطور الالمتكافئ ،واملركز واملحيط ،واالعتامد عىل الذات من جهة ،وتص ّور ٍ
ات
ترفض أن ُيق ّيد املستقبل بني خياري الرأساملية أو االشرتاكية من جهة أخرى(((2؛ وذلك ألنّ "العامل أمامنا
يشهد تع ّددية مناذج الرأساملية ،ومن هنا كان تع ّدد املسارات" ،كام أنّ األقطار العربية تحظى "بوحدة
تؤهلها إىل مجهود جامعي يف مجال الدراسات املستقبلية"(.((2
نوع من الوحدة ّ
الحضارة والتطلع إىل ٍ
واضحا من البداية.
وإضاف ًة إىل عامل "الحضارة" ،يتطلب "بناء النموذج (املستقبيل) موق ًفا أيديولوج ًّيا
ً
فقد فات أوان االعتقاد بأنّ النامذج ميكن أن تكون أدا ًة غري متح ّيزة"(.((2
نقد اإلسرتاتيجيات العربية الرسمية

ناقش الباحثون سبع وثائق عربية رسمية وغري رسمية الستجالء فحوى التفكري العريب يف املستقبل ،استنا ًدا
إىل معيار "التنمية القومية الشاملة واملطردة املتوجهة نحو الجامهري واملؤكدة للشخصية الحضارية
العربية والقادرة عىل إيقاظ قوى اإلبداع والتجديد يف املجتمع العريب"( .((2فتوجه املرشوع بذلك إىل
21
22
23
24
25
26
27

املرجع نفسه.
عبد الفضيل" ،الجهود العربية ،"..ص .60 - 56
سعد الدين وآخرون ،صور املستقبل العريب ،ص .14
املرجع نفسه ،ص .16
املصدر نفسه ،ص .18 - 17
املرجع نفسه ،ص .51 - 50
املرجع نفسه ،ص .69
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السلطة وال القرارً ،
والسلطة.
بدل من التوجه إىل السلطات الرسمية ذات القرار ُ
الجامهري التي ال متلك ُ
ورأى الباحثون أنّ "معظم الوثائق هي إسرتاتيجيات قطاعية ،بل إنها اقترصت أحيانًا عىل مشكالت
جزئية (مشكلة األمن الغذايئ) .وعندما تؤ ِّكد هذه الوثائق التعاون والتكامل العربيني أحيانًاّ ،
تظل
"الحلقة املفقودة" هي "تحديد نوعية "اآلليات" الالزمة للربط بني "األهداف املنشودة" و"اإلمكانات"
القامئة والكامنة"( .((2غري أنّ هذا النقد ميكن أن يرت ّد عىل فريق البحث نفسه الذي جاوز الواقع واملمكن
إىل "القومي" من دون أن يضع يديه عىل "املركز املوجه فوق  -ال ُقطري" ليطبق تنميته "القومية".
تقدم التنمية يف البالد العربية
وعىل الرغم من املؤرشات اإليجابية التي الحظها الفريق البحثي بشأن ُّ
بعد الحرب العاملية ونيل االستقالل ،فإنه رأى بعض الوجوه السلبية يف "الرثوة النفطية" .فقد نتجت
ٍ
حاالت
من هذه الرثوة ح ّدة الفوارق الداخلية بني البالد العربية ،وأ َّدى االعتامد عىل "الريع النفطي" يف
طري يف أقطار عربية مختلفة ()...
متع ّددة إىل اإلرساف يف استخدام املوارد ( )...وزيادة ح ّدة الشعور ال ُق ّ
وانتشار شعور ببعد احتامل تحقيق الوحدة العربية  -بل حتى جدواها  -وانتشار الرصاع بني الزعامات
العربية حيث أ َّدى التسلط الفردي عىل الحكم إىل اكتساب الرصاعات بني الزعامات ،صورة النزاعات
بني األقطار العربية"(.((2
أي تنمية مستقبلية؟
ّ

أ ّكد الباحثون أنّ الثابت اآلن هو "تع ّدد ُسبل التنمية والتقدم الحضاري"( .((3وع َزوا إخفاق التنمية
الرأساملية إىل أنها أهملت الهوية الحضارية للشعوب النامية ،منتقدين يف اآلن نفسه التجربتني
السوفياتية والصينية ،ليخلصوا إىل "أنّ أ ًّيا من النامذج العاملية للنمو ال تتمتع بالقدسية"( .((3وأمل
هؤالء الباحثون أن تنطلق الدراسات املستقبلية العربية من نظرة تكاملية قومية ،وأن تكون للتنمية
خصوصية حضارية ،فيستند تطلعهم للمستقبل إىل "معرفة وثيقة بالحارض وقضاياه ومشكالته وبالتطور
التاريخي والحضاري للوطن العريب ،ونسق العالقات االقتصادية واالجتامعية السائدة وتأثريها املتبادل
وتفاعلها يف إطار ال ّنسق االجتامعي  -االقتصادي  -الحضاري العريب يف حركته املستمرة وتواصله مع
تتم ّإل يف إطار
العامل الخارجي"( .((3وانطلقوا بذلك من افرت ٍ
اض مفاده أنّ "التنمية العربية الحقيقية لن ّ
تط ّو ٍر حضاري شامل"(.((3
28
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31
32
33

املرجع نفسه ،ص .126
املرجع نفسه ،ص .136
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واضحا بالنسبة إىل بعض الباحثني الطابع املثايل واإلرادوي لهذا املرشوع ،حينام يعتمد مفهو ًما
وقد بدا ً
للتنمية ال تصنعه التطورات االقتصادية وحدها ،بل يحيطه تص ّو ٌر حضاري شامل ،وخوف عىل الهوية
القومية ،يف إطا ٍر من االعتامد عىل النفس ضمن املجموعة العربية ،وانسالخ تدريجي من إسار النظام
العاملي ،وهذا ما جعل محمود عبد الفضيل يقول" :ال شك أنّ هذا السيناريو "االستهدايف" أو "املعياري"
إمنا ميثّل نظر ًة مستهدفة للمستقبل العريب املأمول ال تخلو من املثالية املشوبة مبسح ٍة تبشريية"(.((3
ونتساءل بدورنا أال ميكن إيجاد مرشوعني للمستقبل ،أحدهام ينطلق من الواقع وامليول واإلمكانات
التي يحملها فعل ًّيا ليكون موضو ًعا لصاحب القرار الفعيل يف الدول العربية املعنية ،أو يف ميدان الجامعة
العربية عىل األقل ،واآلخر ينطلق من تطلعات أيديولوجية وتوجهات فكرية مرشوعة ،ويتعلق مبا ميكن
السلطة واإلرادة السياسية الفاعلة ،وبذلك ال يضيع
تسميته "ما بعد اإلسرتاتيجي" ،ويكون مفتق ًرا إىل ُ
الصلب خلف األيديولوجي وال يختفي األمل والتطلع املرشوع أمام صالبة الواقع.
الواقع ُّ

ثالثًا" .مستقبل األمة العربية :التح ّديات ...والخيارات"
تفحصها املرشوع السابق (املستقبل العريب) ،سواء كان ذلك
يعالج هذا الكتاب املشكالت نفسها التي ّ
من جهة املنهج أو التطلعات الكربى .غري أنّ مرشوع "مستقبل األمة العربية" يتميز برغب ٍة جارفة
يف تقديم ّ
بسط صور املستقبل العريب
مخطط شامل متع ّدد الجوانب والدرجات ،وقد حاول أن َي ُ
مبشاهده ك ّلها خالل الثالثني سن ًةّ ،
ويؤطر املستقبل العريب يف ثالثة خيارات ،هي :التجزئة ،أو قيام
تك ّتالت عربية ،أو الوحدةً ،
علم أنّ هذا االسترشاف قد ُأنجز ُقبيل انهيار املعسكر االشرتايك وما أحدثه
من تداعيات عىل مواقع القوى العاملية وعىل التيارات الفكرية اليسارية والقوى األخرى ،وعىل مواقع
األيديولوجيات املختلفة أيضً ا.
املنهج وال ّرؤى

استمرا ًرا للنهج ا ُمل ّتبع يف كتاب صور املستقبل العريب ،يطمح مرشوع "مستقبل األمة العربية" إىل "دراسة
الواقع العريب ّ
بكل جوانبه السياسية واالقتصادية والحضارية ( )...وإىل تبيان أنّ الواقع العريب الحا ّيل
ليس قد ًرا مكتو ًبا ال ميكن الفكاك منه ،وأنّ هناك بدائل مختلفة للمستقبل العريب وهناك خيارات ،وأننا
نستطيع أن نح ّدد مستقبلنا تب ًعا إلرادتنا وقدرتنا"( .((3وال ُيخفي فريق البحث خياراته ف ُيفصح عنها
بحذر من خالل القول" :قد يكون للفريق العريب القائم عىل هذه الدراسة االسترشافية تفضيالت قيمية
 34عبد الفضيل" ،الجهود العربية ،"..ص .60
 35حسيب وآخرون ،ص .18
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مع ّينة ،أهمها أنه مع التوحيد العريب وض ّد التجزئة ،مع االستقالل وض ّد التبعية ،ومع التنمية الشاملة

وض ّد التخلف أو النمو املش ّوه ،ومع العدالة التوزيعية وض ّد االستغالل والفوارق االجتامعية الشاسعة،
ولكن فريق الدراسة مع ذلك ال يطلق الخيال يف اتجاه
ومع الدميقراطية ض ّد االستبداد والديكتاتوريةّ .
واحد نحو هذه التفضيالت القيمية واأليديولوجية"(.((3
ويحاول الفريق "اللجوء إىل مجموعة تنبؤات مرشوطة ،أو "مشاهد مستقبلية" (سيناريوهات) تفرتض
األكرث تو ّق ًعا تار ًة ،واملأمول تار ًة أخرى .ويف ّ
كل من هذه املشاهد يجرى فتح الستار عن فرت ٍة زمنية قصرية

من عمر املجتمع (ال ُقطري ،أو اإلقليمي ،أو العريب) ،وبطريق ٍة ترشيحية ( )...ويكون هدف الخطوة
التالية هو التعبري عن النسق الشامل (الحا ّيل أو البديل) يف صورة أنساق فرعية (اقتصادية واجتامعية

وسياسية) وتتمثّل الخطوة الثالثة بإعامل هذا النسق للوصول إىل التداعيات املستقبلية ّ
لكل مشهد"(.((3
ويؤ ِّكد الفريق البحثي سعيه "للوصول إىل منهجية عربية لالسترشاف تساعد يف توظيفها وتطويرها
ً
مستقبل لدر ٍ
اسات مامثلة .فقد كان ال ب ّد من التقدم ألعامل الدرس العميل ،والفكر املجرد ،والخيال
مبنهج شامل ترتابط داخل نسيجه ّ
كل معطيات
املنضبط ،بشأن تحديات املستقبل العريب واحتامالته
ٍ
املايض والحارض العربيني ،عىل غرار اآلفاق العاملية واإلقليمية التي ميكن أن تحيط بنا طوال ثالثة عقود
مقبلة من الزمان ( )...ويف هذا ك ّله ،فإنّ لديه (أي فريق البحث) حذ ًرا مرشو ًعا من املناهج واألساليب
لص ْوغ تشابكات
الشائعة يف الفكر االقتصادي الغريب ،ح ّرضت فريق العمل عىل اإلبداع يف مناهج بديلة َ

نسق عريب شامل"( .((3وأ ّول سامت هذا املنهج هو الشمول برتابط املايض الحضاري بالحارض املج َّزأ(،((3
ٍ
وميتد االسترشاف إىل سنة  ،2015بالتالزم مع الشمولية مبا أنّ املنهجية "قد استقرت عىل رضورة شمول
أوجه حياة املجتمع :االجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وعىل رضورة الجمع بني التحليلني الك ّمي وغري

الك ّمي يف شكل أنساق فرعية ،وعىل مناقشة بدائل للمستقبل العريب يف شكل مشاهد متباينة"(.((4
36
37
38
39
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املرجع نفسه ،ص .23
املرجع نفسه ،ص .19
ٌ
التمسك بالهوية التي برزت يف الفكر القومي بعد هزمية  ،1967وهي تُذ ّكرنا مبسعى
منسجمة مع نزعة
ملنهج قومي
هذه الدعوة ٍ
ّ
اإلسالميني للقطيعة املعرفية الشاملة عىل املستوى الثقايف ،وقد ُت ِّوجت أواخر السبعينات وأوائل الثامنينات ،من خالل جهد "املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي" ،وهو معهدٌ ّأسسه إسامعيل راجي الفاروقي ورفاقه بأمريكا يف فرجينيا ،وهم الذين حاولوا "أسلمة املعرفة"،
من خالل ما يعدّونه "صوغ فلسفة ومرجعيات وبراديغام إسالمية للعلوم الحديثة يف شتّى أنواعها وفروعها" .ومبا أنّ املعرفة يف ح ّد
ذاتها  -حتى يف العلوم االجتامعية  -ال هوية لها باملعنى الذي قصدوه ،فقد كانوا يحاولون اجرتاح "املستحيل".
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محددات املستقبل العريب وبدائله ومفاعيل املحدّدات الثالثة (املجتمع
والدولة ،والعرب والعامل ،والتنمية)

يف القسم األول من الكتاب /املرشوع ،حاول فريق البحث تت ّبع مسارات املجتمع وضوابط حركته.
ويف القسم الثاين منه ،حاول ترتيب العوامل التي تحيط به والتي تعمل كمح ّددات للمستقبل .وعىل
الرغم ّ
مم يشري إليه الفريق من أنّ موضوع القسم الثاين بفصليه الثاين والثالث هو إعادة قراءة ّ
لكل
من املايض والحارض العربيني ،من منظور مواجهة تحديات املستقبل واسترشاف ُمقبله املحتمل ،فإنّ
هذين الفصلني يحمالن رؤية الفريق لالجتامع العريب يف عالقته بالدولة ،ويف عالقة العرب بالعامل أيضً ا.
وتقترص رؤية الفريق عىل تسجيل بعض الظواهر ورصفها إىل جانب بعضها عىل نح ٍو رسيع ،من دون
تقديم مشه ٍد مركب متح ّرك للدولة والعامل والتنمية .ويتجىل ذلك يف القسم الثاين (معطيات استرشاف
املستقبل :املايض والحارض والعامل املتغري) يف فصوله الثالثة (إرث املايض ودروسه ،والحارض :إيجابياته
وسلبياته ،واآلفاق العاملية والخروج إىل القرن الحادي والعرشين).
وقد حرص الفريق يف دراسته لـ "إرث املايض" عىل منح فكرة الرسالة( ((4للحضارة العربية ،فـ "كانت نقطة
االنطالق يف هذا اإلرث واضح ًة وهي الوسطية والتوازن ،وما بني الروحانيات واملاديات ،واعتبار العالئق
االقتصادية كوجه مك ّمل وليس كوجه أسايس ( )...فامللكية الخاصة للامء والنار والكأل ،اع ُتربت إجحا ًفا ()...
والبرشّ ،
كل البرش ،مستخلفون يف األرض ،مطالبون بعمرانها .وارتبط من ّو وازدهار هذه الرسالة الحضارية
مبقدار ما رفضت الوساطة بني اإلنسان وربه ،مبا يرتتب عىل ذلك من مقام للعقل ( )...ممي ًزا بني ما هو
دين وما هو دنيا"( .((4وارتبط االنحطاط يف املقابل بـ "فرتات االنهيار والتمزق والتجزئة ( )...ولقد كان هذا
الطمس اله ّدام ملعطيات املايض هو عني ما فعله بعض حكام العثامنيني واملامليك وغريهم"(.((4
ور ّكز املرشوع عىل رؤوس أقالم الظواهر االجتامعية :القبيلة يف اجتامع الجزيرة والخليج ،ويف تحديد
السلطة ،ويف طبيعة اإلنتاج .أ ّما املرشق العريب ،فقد انترش اإلسالم فيه يف إطا ٍر واسع من التسامح،
طبيعة ُ
السلطة إىل
وصار قاعدة الخالفة األموية ،إىل أن انتقلت إىل بغداد مع العباسينيّ ،
ثم انتقلت معها ُ
ٍ
قوميات إسالمية أخرى ،مبا فيها العثامنيون ،حيث ساد نظام امللل الذي "جعل الطوائف الدينية وحدة
التنظيم االجتامعي الرئيسة يف املرشق" ،فاخرتقت الدول األوروبية املرشق العريب بـ "استخدام الجامعات
لنوع من الدول" .وإىل جانب
الدينية ،وتقوية نزاعاتها الطائفية"؛ وبذلك "أرسيت البذور املؤسسة األوىل ٍ
فجر "الثورة العربية الكربى"
النزعة الطائفية ورابطة الدولة العثامنية منَا تيار القومية العربية الذي ّ
 41هي ميز ٌة للقومية العربية يف نظر القوميني بد ًءا من قسطنطني زريق ،وقد ح ّولها ميشيل عفلق إىل "رسالة خالدة".
 42حسيب وآخرون ،ص .107
 43املرجع نفسه ،ص .108
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لكن الحلفاء أحبطوا مسعى
بقيادة الرشيف حسني ،ودعا إىل استقالل البالد العربية املرشقية ووحدتهاّ ،
وقسموا بالد املرشق.
هذا التيار ّ
أ ّما مرص فرأى املرشوع /االسترشاف أنّ اإلسالم واجه فيها "تر ً
اكم حضار ًيا كبريا" ،وقد فرض النيل عليها
مقسم ًة إىل وجه قب ّ
يل ووجه بحري" ،وقد أحكم
"مركزي ًة وظيفي ًة" ،واستمر ُحكم "مرص وحد ًة واحد ًة" ّ
الوالة ،أو السالطني ،دامئًا قبضتهم املركزية" ،وشهدت "الصدمة الحضارية التي نتجت من الحملة
ثم أفرز نظام محمد عيل تح ّول املوظفني
الفرنسية ،واقرتن إحياء املشاعر الوطنية ببذر الفكرة الربملانية"ّ ،
إىل مالكني ،وأفرز الصفوة اإلدارية التي استمر وجودها .كام ظ ّلت 'القبيلة' وحدة التنظيم االجتامعي
األساسية يف املغرب الكبري ،وقام اإلسالم بدور الالحم لهذه القبائل ،كإطا ٍر عقيدي وحضاري توحيدي
ّ
لكل القبائل"(.((4
وبعد هذه اإلطاللة عىل التن ّوع الذي اتّسمت به األقاليم العربية يف الجزيرة واملرشق ومرص ،واملغرب
العريب الكبري ،يتجه البحث إىل "الدولة ال ُقطرية" ل ُيح ِّمل مرحلة الغزو االستعامري صعودها بوصفها
ً
يعب عن مرحلة التجزئة العربية .وبالتوازي معها يلحظ التكوينات االجتامعية الحديثة
شكل سياس ًّيا ّ
كنتاج للتفاعل مع الخربة والهيمنة الغربية خالل
فيها .فقد "تبلورت حدود الدولة ال ُقطرية الحالية
ٍ
القرنني األخريين"( .((4كام أشار املرشوع إىل "هول أزمة الدولة ال ُقطرية تجاه مجتمعها" ،وارتباطها
السلطة ،وتك ّلسها" ،وإىل تسلطية الدولة واستبداديتها .ومن املظاهر
بـ "استقرار النُخبة الحاكمة يف ُ
البارزة التي يرصدها االنفجار السكاين "أنّ مستقبل األنظمة السياسية العربية قد يتقرر عىل مرسح
املدن العربية"(.((4
يتساءل الفريق البحثي ،يف معرض رؤيته للعالقة بالعامل" :إىل أين ميكن أن يذهب بنا هذا العامل الذي
ثم "ما هي الفرص املتاحة أمام الوطن العريب وسط الساحة
يقال إنّ هناك حضار ًة واحدة تحكمه؟"ّ ،
واآلليات العاملية يف املستقبل؟"( .((4وأ ّول ما يلفت نظره من عالمات التحول العاملي "ثورة االتصاالت"،
محي" :املعلوماتية بني العاملية والخصوصية" ،لين ّبهنا إىل
وما ارتبط بها من ثور ٍة تقنية يضعها يف عنوان ِّ
املشكالت التي ميكن أن تفتحها هذه الثورة التقنية بالنسبة إىل بالدنا ،عىل الرغم من جوانبها اإليجابية،
بالنظر إىل أنّ "الحديث يف الدول النامية واملنظامت الدولية ،يدور حول اآلثار االجتامعية والثقافية
لثورة املعلومات"( .((4وقد ورد يف التحذير الذي يحمل "الخوف عىل ثقافتنا" القول" :ال ّ
شك يف أنّ
44
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هناك استخدامات إيجابي ًة لهذه الثورة ،لكن ال ّ
شك أيضً ا يف أنّ هذه الثورة مت ّكن بعض الدول الرائدة
[بخاصة] مع االستسالم
فيها – دون سواها – أن ُتيل الثقافة وأمناط االستهالك واللغة عىل اآلخرين ()...
ّ
بأي حال من
ثم نُلفي القول" :إنّ هذه الثورة التكنولوجية ،ال ميكن ّ
ملنجزات املعلوماتية ،واالنبهار بها"ّ ،
األحوال أن تع ّوضنا عن الدور الذي ينبغي أن ينهض به ماضينا الثقايف والفني والقيمي"(.((4
ّ
لعل مر ّد هذا الحذر يعود إىل أنّ القوميني انكفأوا عىل فكرة الهوية مع صدمة هزمية حزيران ،1967
لكن
ومن قبلها نكبة 1948؛ وقد سبقهم اإلسالميون يف ذلك إىل ح ّد الدعوة إىل القطيعة الثقافيةّ .
الفريق البحثي يرى أنّ ر ّدات األفعال الدفاعية ميكن أن تقود العرب إىل تحجيم نظام القيم الغربية؛
ستواجه بضوابطٍ من القيم ،وثورة املعلومات والبيولوجيا ستدفع العلامء ورجال
إذ إنّ قيم اإلهدار
َ
قيم جديدة بشأن مفاهيم وقت الفراغ
الدين واملفكرين لوضع ضوابط حول استخدامها ،وأيضً ا ستتولد ٌ
والعمل ،وتطلعات هذه الحضارة إىل اإلرهاب النووي سيولِّد ً
قيم أخرى ،ومفهوم ق َّوة العمل سيتغري
وبتغي أسايس يف مفهوم الحاجات األساسية ،وهذا يدفع
برجحان العمل الذهني عىل العمل اليدوي،
ّ
(((5
الجامهري يف املراكز الحضارية إىل االعرتاف بالحضارات األخرى  .غري أنّ ر ّدات الفعل النقدية التي
ٌ
يع ّول عليها فريق البحث ،هي مستقا ٌة ً
ونابعة من
أصل من الوجه النقدي للثقافة املعارصة الغربية،
تفاوت يف
يعم العامل بر ّمته ،وإن كان ّمثة
ٌ
فصل الحداثة النقدي؛ كام أنّ هذا التجاذب يف محاور القيم ّ
ً
مستوى الهيمنة؛ ً
تبسيطا شدي ًدا.
فضل عن أنّ عرض الفريق البحثي لقيم املعارصة يعاين
القوى العاملية وموقع العرب

يتو ّقع املرشوع استمرار التنافس بني القوتني العظميني :الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيايت.
مع مالحظة الرتاجع يف إمكانات االتحاد السوفيايت ،وبروز محاوالت استدراك الرتاجع السوفيايت وفكرة
اإلصالح عام  1986يف أجواء املؤمتر السابع والعرشين للحزب الشيوعي السوفيايت( .((5ويتو ّقع أن يبقى
التط ّور يف املجتمعات االشرتاكية محكو ًما مبعدل التطور يف الدولتني االشرتاكيتني ،االتحاد السوفيايت
والصني ،وبالعالقة بينهام(.((5
البحثي أنّ إرسائيل كسبت ،يف
أ ّما بشأن توازن القوى بني العرب ودول اإلقليم ،فيالحظ الفريق
ّ
حرب  ،1973العبور يف مضايق تريان ،وأنها عسكر ًّيا ما تزال متفوق ًة وال سيام يف املجال النووي ،ويف هذا
ثم يقول الفريق:
السياق توجد محاذير بشأن صعود دول الجوار اإلقليمي (إيران ،وتركيا ،وإثيوبيا)ّ .
49
50
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52
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"تخ ّيل وط ًنا عرب ًّيا بال مزايا نفطية ،أو تخ ّيل ع ّدة تداعيات بديلة للرصاع العراقي /العريب  -اإليراين"(.((5
متغيا كب ًريا ممك ًنا ،منتظ ًرا ،فإنّ تخ ُّيل غياب
ولنئ كان تو ّقع نهاية الحرب العراقية – اإليرانية ،بوصفها ّ ً
ومترسع.
تأثري النفط غري واقعي
ّ
سيناريوهات ثالثة للمستقبل العريب

التوحد العريب" معيا ًرا يقيس به املستقبل العريب ،وفضّ له عىل املعيارين
اختار فريق البحث "التكامل أو ّ
فالتوحد العريب "يتداخل مع املعيارين السابقني ،تداخلهام معه"(.((5
اآلخرين (التنمية ،والدميقراطية).
ّ
ونظر فريق البحث إىل "العالقات العربية  -العربية" عىل أنها العامل الفصل يف حوادث املتغريات يف
االجتامع العريب يف جميع جوانبه.
منهجا
وقد اتسمت نظرة الفريق
البحثي املستقبلية باشتاملها عىل الدائرة العربية برمتها ،واختيارها ً
ّ
ٍ
تنبؤات مرشوطة .وهكذا،
انصب عىل االحتامالت واملمكنات ،وهذا معناه اللجوء إىل مجموعة
مرك ًبا
ّ
افرتض فريق البحث ثالثة مشاهد مستقبلية بشأن الصيغة املحتملة التي ستأخذها العالقات العربية
خالل الثالثني سن ًة املقبلة؛ أي إىل غاية عام  .2015وينطلق املشهد األول ،وهو املشهد االتجاهي؛ أي
مشهد التجزئة ،من افرتاض استمرار أوضاع التجزئة .وهو ميثّل بالنسبة إىل الفريق أسوأ ما ميكن أن تؤول
مشهد إصالحي
إليه األوضاع العربية ،إىل درجة تح ّلل الهوية العربية القومية .أ ّما املشهد الثاين ،فهو
ٌ
ً
أشكال وسيط ًة من التنسيق والتعاون بني عد ٍد من الدول العربية أو معظمها ،وهو
ترشيدي ،ي ّتخذ
يسمح بقيام تجمعات بني أقطار متجاورة متشابهة يف التوجهات والسياسات عىل غرار التج ّمع الخليجي،
أو املغاريب .ويستطلع املشهد الثالث ،وهو املشهد التحوييل أو الثوري؛ أي مشهد االتحاد /الوحدة،
األشكال املمكنة لنشوء دولة الوحدة العربية ببدائلها االجتامعية والسياسية املختلفة.
تجسد يف ّ
كل مشهد من املشاهد الثالثة انسجام يف وجوهه املختلفة ،وتكشّ فت من خالل هذه
وقد ّ
الصورة خيارات الفريق البحثي تجاه بناء الدولة الوحدوية والتنمية والعالقة بالعامل؛ ذلك أنّ رأيه قد
استق ّر عىل التمييز بني املشاهد /السيناريوهات ،بنا ًء عىل معيار نوع العالقة العربية .ولجأ إىل ما ّ
سمه
"لحظة فتح الستار" من أجل إيضاح هذا االنتقال النوعي من مشه ٍد إىل آخرّ ،
فكل مشه ٍد يرتبط  -تب ًعا
لنموذجه الذهني لدى الفريق  -بشبك ٍة متكاملة من املواصفات ،ونُلفي ذلك يف القول" :يرتبط ذلك
مبا يتسق معه من توجهات اقتصادية وخيارات للعالقة مع العامل الخارجي ،ومبا يتفق مع ذلك من
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ٍ
مامرسات للنخب الحاكمة تجاه جامهري ُقطرها"( .((5فيصبح املشهد /السيناريو مبنزلة جملة بنيوية
متالحمة ومنسجمة يف فاعلياتها ومامرساتها وتع ّدد وجوههاّ ،
كل وجه فيها يحيل عىل اآلخر ويكمله.
ولكن إنْ كان األمر بهذه التكاملية والتالصق ،فكيف ميكن إذن تص ّور عملية االنتقال من مشه ٍد إىل آخر؛
أي من بني ٍة إىل أخرى؟ لقد جمع فريق البحث ،يف مشهد التجزئة ّ
كل ما هو سلبي وألصقه به ،من دون
نفي الحتامالت مزيد من الرتدي والتدهور .أ ّما املشهد الثاين (اإلصالحي والرتشيدي) ،فيمكن القول إنه
ٍ
بيني .وأ ّما املشهد الثالث (االتحادي /الفدرايل) ،فقد جمع الوجوه اإليجابية ك ّلها.
مشهد ٌّ
ول
املشهد األ ّ

يفرتض هذا املشهد استمرار األوضاع التي سادت الوطن العريب منذ حرب أكتوبر  ،1973فيكون االنقسام
العريب هو السمة السائدة .ومن ّمثة" ،يحتوي املشهد األول مجمل السلبيات واإليجابيات التي واكبت
حالة التجزئة واستمرار منطقها :منط النم ّو املشوه ،واملامرسات غري الدميقراطية ،وزيادة االخرتاق
الخارجي للمنطقة العربية"( .((5وتتالزم مع املشهد ع ّدة مظاهر ،هي :تك ّرس املؤسسات والنزعات
وتابع ،والسامح مبحاوالت للمشاركة
ال ُقطرية ،واستمرار خطط التنمية وبرامجها عىل أساس ُقطري
ٍ
السياسية املحدودة ،واستمرار اخرتاق القيم الغربية االستهالكية والفردية للمجتمع العريب ،وعالقات
التبعية للعامل الخارجي واندماج األقطار العربية يف النظام الرأساميل العاملي ،واستمرار إدارة الرصاع مع
إرسائيل عىل حالها(.((5
وسلبي أمام سياسة القوى
وبشأن العالقة بالعامل ،يتن ّبأ املرشوع بأنّ "الوطن العريب يف هذا املشهد متأ ّثر
ّ
الفاعلة يف النظام [العاملي] بل
مستسلم لها يف العديد من األحيان"( ،((5وبأنه ال دور ُيذكر للعرب ،يف
ٌ
إطار هذا املشهد ،يف تقوية حركة عدم االنحياز( .((5ومن املتو ّقع يف مجال التنمية "أن تبقى عنارص
الضعف التي تعانيها الصناعة العربية ،والتي تنتج من محدودية حجم السوق ال ُقطرية من ناحية،
ونقص إمكان التمويل وانخفاض مستوى مهارة العاملني واالرتفاع النسبي لألجور من ناحية أخرى"(،((6
ليصل املرشوع إىل القول" :إنّ طبيعة التجزئة الحالية يف الوطن العريب ،ومحتوى خيارات النُخب الحاكمة
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يف التنمية االقتصادية والتقنية ،ومفهوم ّ
ألي ُقطر عريب
كل منها لألمن القومي ،لن ُيتيح يف هذا املشهد ّ
أن يكون قاد ًرا عىل تحقيق نسبة معقولة من االكتفاء الذايت"(.((6
ويف املقابل ،فإنّ "التحديات الداخلية يف ّ
كل ُقطر عريب ستزداد"([" ،((6و] من املحتمل يف أوضاع االهرتاء
واالخرتاق والرتاجع ،أن يستمر تصاعد الحركات الدينية املتطرفة التي تش ّكك بداي ًة يف رشعية الدولة
ال ُقطرية وأح ّقيتها يف البقاء"( ،((6وإنّ "استمرار هذا املشهد ميكن أن ينتهي بتقسيم لبنان إىل أربع
دويالت عىل ّ
األقل (مارونية ،وس ّنية ،وشيعية ،ودرزية) ،وسوريا إىل ثالث دويالت (علوية ،وسنية،
ودرزية) ،والعراق إىل ثالث دويالت (شيعية ،وسنية ،وكردية) ،والسودان إىل ثالث دويالت أيضً ا (يف
الجنوب ،والغرب ،والشامل) ،وإىل انفراط عقد اإلمارات امل ّتحدة ،وفقدان البحرين إليران ،وجيبويت
إلثيوبيا ،وجنوب موريتانيا لدويلة زنجية ( )...وما تب ّقى من دولٍ ُقطرية من دون تجزئة أو تفتيت،
ستكون يف حال ٍة شديدة من الضعف والرصاعات الداخلية والتبعية االقتصادية والسياسية"(.((6
وللباحثني يق ٌني غامض بأنّ الكيانات الصغرية تُفيض يف ح ّد ذاتها إىل التجزئة ،برصف النظر عن عوامل
ثم فإنّ االتجاه إىل الوحدة ُيبعد هذا الخطر .وهذا املشهد يبدو لديهم "أسوأ املشاهد
أخرى .ومن ّ
املمكنة للمستقبل العريب ،فهو مشهد واقع التجزئة"( .((6لذا ،فهم يطلقون علية اسم "املشهد اإلرسائييل"،
تعمق وتك َّرس.
ويبدو للباحثني أنّ الذي حدث يف السبعينيات والثامنينيات هو أنّ "واقع التجزئة قد َّ
ً
مقبول نفس ًّيا ورسم ًيا ،عىل املستويني الحكومي والشعبي .وأخطر
وأخطر من ذلك أنه أصبح إىل ح ّد كبري
(((6
من هذا وذاك أنّ القوى الرافضة لواقع التجزئة قد ضعفت أو ته ّمشت" .
من البديهي القول إنّ الكيانات الكبرية ،هي أكرث مالءم ًة للتنمية من الكيانات الصغرية إنْ كانت الرشوط
تجانس ثقايف قومي يكون األمر أفضل ،وإنّه إن توافر عنرص
األخرى متساوي ًة ،وإنّه يف حال وجود
ٍ
لكن هذه الحقائق ال ينتج منها
الرغبة واإلرادة للوحدة يف الكيان ،ستكون الحال أكرث مالءم ًة للتق ّدمّ .
القول ،كام يذهب أصحاب االسترشاف ،باستحالة تق ّدم "الكيانات الصغرية" حتى مبقاييس صناعة القوة.
فالرتويج لفكرة الوحدة ال يحتاج إىل تلك الوعود السخية .والكيان الكبري ليس ً
رشطا كاف ًيا واف ًيا للتقدم
يف مجاالت التنمية والحرية والقوة ،أو اتساع مجاالت السعادة ،غري أنّه عامل مساعد عىل اإلنجاز.
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ميكن للبلدان الصغرية أن تُنجز املسائل املذكورة بالكثري أو القليل من الصعوبات ويف زمنٍ أطول .لذا،
تبدو هولندا الصغرية مقارن ًة بالهند أكرث تقد ًما ومدن ّي ًة ،عىل أنّ الجامعات املتجانسة ثقاف ًيا وقوم ًيا
ترغب يف االتحاد مع أقرانها ملا يربطها بها من صالت ثقافية  -لغوية تك ّونت يف ثنايا تاريخها املشرتك،
إضاف ًة إىل األرض والجوار .وإذا كان يف هذا االتحاد فائدة ومصلحة زادهم األمر رغب ًة فيه وإراد ًة له،
جامعات مختلفة لغو ًّيا يف العرص الحديث (مثل
وح ّفزهم عىل العمل يف اتجاهه .ويف املقابل ،توجد
ٌ
الجامعات األوروبية) تتجه لالتحاد بدافع املصالح املشرتكة فحسب ،ويساعدهم عىل ذلك انتشار تع ّلم
الشعوب األوروبية أكرث من لغ ٍة وال سيام اإلنكليزية والفرنسية ،وسهولة االتصال بسبب كثافة طرائق
االتصال الربية والجوية والبحريةً ،
فضل عن الفضاء املفتوح من دون تخو ٍم مرئية.
إنّ الدعوة إىل الوحدة والرغبة فيها هي قضية مرشوعة تجد لها سندها يف الرابط الثقايف والشعور
بالهوية املشرتكة ،عالو ًة عىل مصالح الحارض .فالكيان األوسع له ميزاته .وإنّ حقبة العوملة تفرض عىل
الشعوب توسيع دائرة تك ّتالتها االقتصادية ،عىل غرار االتحاد األورويب ،وغريها من الروابط ليكون لهم
رأس يف العامل .غري أنّ القول إنّ الكيانات الصغرية محكوم يف أمرها بأنْ تكون مج ّزأ ًة وأن يكون حكامها
تقص أوسع .إضاف ًة إىل أنّ هذا التص ّور لوجود عالقة ذات
فاسدين واستبداديني باستمرار ،أمر يحتاج إىل ٍّ
طابع حتمي بني الكيانات الصغرية والتخلف والتجزئة م َّر ًة أخرىُ ،يعفي الحكام ،والنُخب الحاكمة،
والشعوب أيضً ا من املسؤولية عن املسار.
وهكذا ،تبدو املشكالت الكربى التي تواجه الدولة ال ُقطرية للباحثني مسأل ًة بنوي ًة تكمن يف "عجز الدولة
ال ُقطرية ومجتمعها" عن ّ
حل العرثات؛ أي "عجز الدولة ال ُقطرية املعارصة يف الوطن العريب عن إدارة
املجتمع واالستجابة ّ
الخلقة يف مواجهة التحديات الخارجية والداخلية .وطب ًقا لهذا املشهد ،فإنّ هذا
العجز سيزداد خالل العقود الثالثة املقبلة .وسيكون لهذا العجز مظاهر ع ّدة تنبع بداي ًة من شللٍ جزيئ،
لتصب م ّر ًة أخرى يف جسم املجتمع والدولة لتصيبهام مبا يشبه الشلل ّ
الكل"( .((6غري أنّ فريق البحث
ّ
يستدرك هذا املسار الحتمي ،عىل الرغم من ّ
كل ما يق ّدمه لالستدالل عليه؛ ذلك أنّه يفتح ثغر ٍ
ات يف هذا
السيناريو ليحيلنا عىل املشهد الثاين.
تتمثّل أ ّول الثغرات بقولهم إنّ "أحد األسباب الرئيسة الكامنة وراء هذه املامرسة يف الدولة ال ُقطرية،
ثم ميكن أن
هو زيادة تركز اتخاذ القرار يف يد مسؤولٍ واحد ،أو حفنة صغرية من املسؤولني"( .((6ومن ّ
نتساءل :أيهام يحظى بأولوية التأثري :الدولة ال ُقطرية أم مركزية الحكم؟ وأيهام ساهم يف نشوء اآلخر:
السلطة وعت ّوها؟ أ ّما الثغرة الثانية يف جدار الحتمية ا ُملتصورة ،فتظهر من
ُقطرية الدولة أم مركزية ُ
 67املرجع نفسه ،ص .328
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التساؤل الذي يطرحه فريق البحث وإجابته عنه ،وهو إن كان ّمثة ما ميكن عمله "يف ّ
ظل معطيات هذا
املشهد ملنع أسوأ االحتامالت التي ينطوي عليها؛ أي التهام مزيد من األرايض العربية ،ومسخ هويتها
البرشية ،أو تفتيت مزيد من أقطارها ( )...واإلجابة هي نعم"( ،((6ومثل هذه السياسات واملامرسات
اإلسعافية – العالجية ،كام يقول املرشوع ،هي "إليقاف ما ميكن من التدهور ،وتحسني ما ميكن
تحسينه"(.((7
وعىل الرغم من ّ
كل االستدالالت التي ذكرها املرشوع ،فإنه يفتح ثغر ًة يف هذا السيناريو ،وهذه الثغرة
تفتح الطريق لالنتقال إىل السيناريو الثاين .فقد تناول فريق البحث املشهد األول بطريق ٍة بنيوية ،جعلت
مفهوم الدولة ال ُقطرية شبك ًة نظري ًة مغلق ًةّ ،
كل جانب من جوانبها يحيل عىل اآلخر ويع ّززه ،وينتهي
يف ختام املشهد ليدخل يف مضامر التاريخية ومنهجيتها ،فريبط زمن الدولة ال ُقطرية بالزمان العا ّم ويف
سيولة التاريخ وتحركه ،ل ُتفيضَ يف تح ّولها التاريخي  -بطريقة توليدية  -إىل أفق املشهد الثاين ،ومن الزمن
الدائري إىل الزمن االنسيايب ،وهو أم ٌر يتط ّلب نو ًعا من الوعي واإلرادة السياسيني لدى النُخبة الحاكمة.
املشهد الثاين

يف هذا املشهد ،تبدأ الحوادث والظواهر يف تح ّولها ،ويف سيولتها "التاريخانية" .وميكن أن نرى أنّ تراكامت
ظواهر املشهد األول تتحول تاريخ ًيا إىل ما يشبه نقيضها؛ إذ يفرتض فريق البحث أنّ النُخب الحاكمة
يف الدولة ال ُقطرية العربية سرتى التحديات واملخاطر الكثرية املحدقة بأنظمتها ودولها و َتعِيها ،فتتجه
إىل اعتامد مجموعة من السياسات واإلجراءات اإلصالحية يف الداخل ويف عالقتها اإلقليمية ملجابهة تلك
املخاطر .فإذا كان "البطل" يف فاتحة املشهد األول هو "الدولة ال ُقطرية" ،وقد هيمنت ببنيتها وقوانينها
ثم تف ّتقت يف نهايته ،فإنّ بطلنا يف املشهد الثاين هو "الح ّكام" الذين أدركوا
الداخلية عىل املشهدّ ،
كرثة املخاطر التي باتت تحيط بهم وبالدولة ال ُقطرية نفسها ،فرشعوا يف إحداث إصالحات يف مجاالت
ش َّتى  -مبا فيها العمل الوحدوي  -واتجهوا إىل بناء جسو ٍر سياسية  -اقتصادية بني دولهم.
يفرتض املشهد أنّ اإلصالح سيتح ّقق يف عد ٍد من األقطار العربية الكبرية برسع ٍة معقولة مؤ ّدية إىل حركات
ويعب هذا املشهد عن أشكال وسيطة من التعاون والتنسيق ،بني
إصالحية يف األقطار العربية األصغرّ .
ّ
كل األقطار العربية أو أغلبها .فيأخذ التنسيق والتعاون صورة أحد أمرين :تجمعات إقليمية متع ّددة
(تج ّمع الخليج ،واملرشق العريب ،ووادي النيل ،واملغاربة) ،أو تنسيق عريب عا ّم يف املجاالت املختلفة.
وتساعد عىل ذلك التحول مراكز األبحاث والدراسات العربية ،واالتحادات املهنية العربية ،وجامعات
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املصالح ال ُقطرية ،واألحزاب والتنظيامت السياسية ،ومنظامت العمل العريب املشرتك؛ وال ُيستبعد العمل
يف إطار الجامعة العربية(.((7
وي ّتسم هذا املشهد بأنّ فكرة الوالء للكيان األكرب ستنمو ،يف ّ
ظل استمرار األشكال الوسيطة من التعاون
والتنسيق ،وستستمر التوجهات التنموية نفسها التي كانت سائد ًة يف املشهد األول ،مع استفادة من
زيادة املوارد ومن ّو السوق ،ويحتمل أن ّ
تقل النزاعات بني األقطار العربية ،وتزداد اإلفادة من بعض
يتم الخروج عىل "نظام التبعية" ،أو عىل نهج إدارة الرصاع
املؤسسات (الجيش واألجهزة األمنية) .ولن ّ
مع إرسائيل ،وس ُيحدث املشهد تداعيات ،إذ سيزداد دور الرأي مطالب ًة بالحقوق االجتامعية والوطنية
والقومية (املساواة واملشاركة)(.((7
ويتو ّقع املرشوع أنه سوف تتعايش ،يف ّ
ظل هذا املشهد ،صناعات موجهة إىل التصدير ،وأخرى إىل
اإلشباع ،وأنّ أهم القطاعات املرشّ حة للتنسيق هي النفط والطاقة .أ ّما توجهات التنمية ،فتبقى مرتبط ًة
بنمط االستهالك ومنط االختيار التقني .ويف ما يتع ّلق بالنتائج ،يتو ّقع أنّ "التكافل املايل عىل مستوى
كل تج ّمع – مع بقاء بق ّية املعطيات عىل حالها ( )...كفيل ّ
ّ
امللحة"( ،((7بيد أنه
بحل بعض املشكالت ّ
حرصا
سيح ّرك القوى املعادية للعرب إقليم ًّيا ودول ًيا ،لخشيتهم استمراره( .((7فتعمل الواليات املتحدةً ،
عىل أمن إرسائيل "عىل منع ذلك وعزل تج ّمع املرشق العريب"( ،((7يف حني "سي ّتجه االتحاد السوفيايت
لتقديم السالح إىل األطراف العربية الصديقة"( .((7ويف الحصيلة ،فإنّ "السياق اإلصالحي لهذا املشهد،
مبا ينطوي عليه من زيادة منظامت املجتمع املدين ،والنمو االقتصادي ،والتبلور الطبقي ،واتساع قنوات
التعبري واملشاركة السياسية ،من شأنه أن يخ ّفف التوتر اإلثني يف األقطار األكرث تنو ًعا (لبنان ،والعراق،
وسوريا ،والسودان ،وأقطار الخليج ،وموريتانا)" .لكن تراكم هذا املشهد "لن يسحب الفتيل متا ًما من
املسألة اإلثنية ،وهو ال يق ّدم إطا ًرا حضار ًيا شمول ًيا لح ّلها"(.((7
أ ّما بشأن مستقبل هذا السيناريو ،فإنه قد يتعرض للجمود ،ومن املمكن أن "تتط ّور عالقات التكامل
والتنسيق بحيث تزداد يف عددها (أي عدد املجاالت واألنشطة التي تشملها) ونوعها (كثافة التفاعالت
وعمقها)" فنكون عىل أبواب "تح ّول نوعي يقودنا إىل مشهد الفدرالية السياسية أو الوحدة العربية
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االتحادية"( .((7ومن املعروف أنّ ظواهر هذا املشهد (التجمعات اإلقليمية) التي يدرسها الفريق البحثي،
ال تالقي يف هذا املشهد رضً ا ً
كامل من فريق البحث؛ ألنّ عينيه عىل املشهد الثالث.
املشهد الثالث

إذا كان املشهد الثاين يعتمد عىل مساهمة النُخب الحاكمة فيه إنقا ًذا ملصلحتها ،وبسبب ضغط الرأي
ً
وتجسيم ملا تريده الشعوب ،من خالل تنظيامتها وأحزابها(.((7
العا ّم ،فإنّ املشهد الثالث يأيت استجاب ًة
وعندما تُفتح الستارة ،ي ّتضح أنّ هذا املشهد /السيناريو أقرب إىل منوذج "الجمهورية العربية املتحدة"
التي جمعت مرص وسوريا من ُ
قبل؛ إذ يفرتض مشهد "الدولة العربية االتحادية" (الفدرالية) "قيام
يتم
تضم معظم األقطار العربية الرئيسة ،ومعها بعض األقطار األخرى أو ك ّلها ،وأن ّ
وحدة اتحادية عربية ّ
ذلك ( )...مع بدء التسعينات"( ،((8فتكون الدولة االتحادية ذات "سياسة خارجية واحدة ،وجيش واحد،
وعملة واحدة ،ونظام تعليمي واحد الفدرالية ،كح ٍّد أدىن"( ،((8ويسود هذه الدولة "مبدأ التع ّددية ()...
يتم يف إطار
بحيث ُيحرتم التن ّوع يف إطار الوحدة .كام يفرتض أنّ قيام الكيان العريب ّ
املوحد ال ميكن أن ّ
التبعية ،أويف إطار غياب املشاركة الشعبية"(.((8
نالحظ أنّ ّ
كل أحالم العرب قد تج ّمعت دفع ًة واحد ًة يف هذا الكيان الوحدوي ،من دون أن يتعارض
حلم أو ٌ
هدف بآخر أو يسبقه .فالوصول إىل هذا السيناريو يحتاج "إىل عد ٍد من الخطوات
أو يصطدم ٌ
املتق ّدمة عىل طريق االستقالل والتنمية والدميقراطية .من هنا فقد ربط [املرشوع] بينه وبني الدميقراطية
واملشاركة الشعبية ،وبينه وبني االستقالل ورفض التبعية ،وبينه وبني احرتام األصالة الحضارية والثقافية
إحساسا باالنتامء إىل الجامعة
لألمة وبينه وبني قد ٍر رضوري من العدالة االجتامعية"( ،((8وهو يوجِ د
ً
العربية ،ومزيد من التبلور االجتامعي للتكوينات االجتامعية الحديثة مع آليات نشطة للحراك
االجتامعي األفقي والرأيس ،ومزيد من الرشعية للتع ّددية "الثقافية  -اإلثنية" ،واملواءمة بني االتجاه
القيمي العا ّم ومنع الهيمنة الحضارية األجنبية ،ومزيد من التوجه للتخطيط ،وغلبة قيم اإلنتاج والعمل
وتحسن وضع املرأة واملعرفة العلمية ،كام أنّ النُخبة الحاكمة يف هذه الدولة ستفرزها العملية
واإلنجازّ ،
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الدميقراطية( .((8وتزداد يف هذه الدولة "فرص االحتواء والتصفية التدريجية إلرسائيل ( )...وستنحو الدولة
االتحادية يف توجهاتها إىل اعتامد سياسة التعايش السلمي وحسن الجوار"(.((8
أ ّما النُخب الحاكمة ،فهي تتش ّكل من اتجاهني رئيسني يف توجهاتها االجتامعية .فاالتجاه األول هو توجهه
يعب عن مصالح الطبقات الشعبية التي ت ّتجه نحو
التنموي صوب النمط الغريب .أ ّما االتجاه الثاين ،فهو ّ
التنمية املستق ّلة املعتمدة عىل الذات( .((8واألمر ّ
اللفت للنظر يف هذه الدولة عظمة قادتها ومؤسساتها،
فـ "االستجابة الخالقة املبدعة للتحديات الكربى هي الكفيلة بوالدة مرشوعات املدنيات العظيمة يف
التاريخ اإلنساين ( )...مشهدنا الحايل هو ٌ
نقلة كيفية يف وجه التحديات .وفيه ّ
كل النقالت الكيفية،
ينطوي األمر عىل رؤي ٍة مبدعة ومبهرة ،وعىل قيادات عمالقة قادرة عىل إلهام الجامهري وتعبئتها"(.((8
ويتو ّقع املرشوع نشوء عالقة نوعية بني الدولة واملجتمع "تؤ ِّدي إىل التطابق بينهام"( .((8فيق ّربنا هذا من
النموذج /الحلم :الجمهورية العربية املتحدة ،ومن قائدها جامل عبد النارص.
أ ّما بشأن األقليات اإلثنية ،فـ "يف بداية الوحدة ،قد تعارض التكوينات اإلثنية الكبرية انضامم أقطارها
أو تجمعاتها اإلقليمية إىل دولة اتحادية ،حيث تُصبح نسبتها فيها أكرث ضآل ًة ،وتال ًيا تصبح ّ
أقل نفو ًذا
وتأث ًريا ( )...ولكن يف املعارضة لن تأخذ شكل املقاومة املسلحة يف وجه دول ٍة اتحادية ،فهذه الدولة
( )...أقوى من الدولة ال ُقطرية األصلية"( .((8وتذهب التو ّقعات إىل ح ّد أبعد من الناحيتني االقتصادية
والسياسية ،إذ تتمخض الدولة االتحادية عن إبداع عريب "يف مجال املفاهيم والقيم واملعايري وأمناط
السلوك أيضً ا ( )...ستكون قواها الحية قد أبدعت صيغًا جديدة للتعامل ّ
الخلق مع الثنائيات أو
الجدليات الحاكمة يف التاريخ العريب"(.((9
افرتض فريق البحث ،بشأن عالقة هذه الدولة بالعامل ،أنّ قيامها لن يكون أم ًرا مرغو ًبا فيه بالنسبة إىل
الدول العظمى ،ودول الجوار ،وإرسائيل ،ولذلك فإنّه ال ب ّد أن يرتبط بتوازن عاملي من شأنه أن يدعم
ٍ
ومبوقف دويل ي ّتسم بعدم هيمنة ق َّوة دولية واحدة عىل النظام
هذا القيام واستمرار هذه الدولة،
(((9
العاملي ،أو عدم اتساع الهوة بينها وبني القوى األخرى .
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وقد ح ّدد االسترشاف ،يف هذا املشهد ،ثالث طرائق للوحدة ،تبدو أوالها مفاجئ ًة للقارئ .فبعد الحديث
املط ّول عن الدميقراطية بوصفها ً
ً
وعامل ُيه ّيئ البيئة السياسية لهذه الوحدة ،يجري تأكيد
رشطا للوحدة
لوجود طريق ثوري مستند إىل دور "اإلقليم القاعدة" وقائده امللهم يف التوحيد ،عىل نح ٍو ُيذ ّكرنا مبرص
أيام عبد النارص ،وهو ما يوحي بالحنني إىل هذه الحقبة من التاريخ .فهذه الطريقة تعتمد عىل "قيام
ق َّوة إقليمية تغيريية جذرية (ثورية) ،تتك ّون من ُقطر عريب كبري أو أكرث ( )...وتكون ذات توجهات
ثم "ال ب ّد أن يتم ّتع ( )...اإلقليم
ومامرسات وحدوية واستقاللية يف مجال التنمية والعالقات الدولية"ّ .
ٍ
السامت :قاعد ٌة سكانية كبرية نسب ًيا ،قاعد ٌة اقتصادية كبرية
القاعدة
بسامت مع ّينة (ّ )...
وأهم هذه ّ
ومتنوعة يف هيكلها ،موقع مركزي يف الوطن ،متميز جغراف ًيا وسياس ًيا ،ح ّد أدىن من االستقرار السيايس
ات عسكرية كامنة أو متح ّققة بالفعل ،إضاف ًة إىل تبلور املرشوع الحضاري العريب
واالجتامعي ،قدر ٌ
الوحدوي الذي يتبناه هذا اإلقليم"(.((9
أ ّما الطريقة الثانية التي يفرتضها هذا املرشوع ،فتتمثّل باستمرار "مسرية املشهد الثاين لألشكال الوسيطة
للوحدة ( )...متد ّر ًجا إىل تكامل وتنسيق يف أنشطة التخطيط واتخاذ القرار وخلق مؤسسات وظيفية
ثم تأيت اللحظة التي تُطرح فيها مشكلة املواطنة والسيادة ( )...يكون
ميتد قرارها املبارش عرب األقطارّ ،
ً
الطريق ممه ًدا
وصول إىل قيام دولة اتحادية عربية"(.((9
وأ ّما يف الطريقة الثالثة ،فـ " ُيراهن عىل حدوث تح ّول دميقراطي كامل يف معظم الكيانات اإلقليمية
وال ُقطرية ( )...وتنطلق الفكرة هنا من أنّ أغلب ّية شعوب األمة العربية ترغب يف الوحدة ،وأنّ ّ
كل تح ّول
دميقراطي سيق ّرب هذه الشعوب من رغبتها"(.((9

ال ينىس فريق البحث أن ُيذ ّكر ،يف الختام ،مبا يسميه "قوى الوحدة" التي ُيع ِّول عليها؛ وذلك ألنّ "هذا
املسار يتطلب قوى تغيري مع ّينة ،ت ّتسع بتأثريها ووجودها عىل امتداد الساحة العربية ،ويكون لها
مرشوع حضاري عريب للوحدة والنهضة"( .((9ومن بني الحركات السياسية املعارصة يف الوطن العريب ،فإنّ
ترشيحا للقيام بالدور املطلوب يف خلق 'الدولة – النموذج' يف ُقطر
"حركة قومية جديدة ،هي األكرث
ً
مركزي بعينه أو يف تج ّم ٍع إقليمي ( )...كام ال ب ّد للحركة القومية الجديدة أن تتفاعل وتتحاور مع القوى
الثورية اإلسالمية ،كق ًوى اجتامعية وكحقيقة موجودة ،رشط أن يكون إطارها املرجعي عرب ًّيا ،وأن تكون
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دميقراطي ًة"( ،((9وأن تعتمد هذه الحركة "املرشوع الحضاري العريب" ،وهو "املخرج الوحيد من حالة
الرتدّي العريب التي عجزت الدولة ال ُقطرية العربية عن الخروج منها"(.((9
منوذجا
واضحا من خالل هذه االقرتاحات ميل أصحاب املرشوع إىل السيناريو الثالث الذي يعتمد
ً
يبدو ً
شبي ًها بذلك السيناريو الذي كان قد َّبش به نديم البيطار يف مرحلة الحقبة التقدمية وصعود التجربة
النارصية ،إضاف ًة إىل ميله إىل إبراز دور الحزب الطليعي حامل قضية الوحدة وأنه يقع عليه عبء تحقيقها.
و ُيختم االسترشاف بالتبشري باملرشوع الحضاري النهضوي الذي أصبح منذ ذلك الحني العنوان
األيديولوجي لـهذا التيار القومي .ويتمحور هذا املرشوع حول ستة مطالب ،هي" :الوحدة العربية"،
و"الدميقراطية" ،و"التنمية املستق ّلة" ،و"العدالة االجتامعية" ،و"االستقالل الوطني والقومي" ،و"التج ّدد
الحضاري يف مواجهة التجمد الرتايث من الداخل واملسخ الثقايف من الخارج"( .((9وهذا هو طريق العرب
إلجامع عريب جديد فحسب ،بل إنّه أيضً ا "املخرج الوحيد
أساسا،
ٍ
الوحيد للتقدم أو الهالك ،وهو ال يصلحً ،
من حالة الرتدد العريب التي عجزت ّ
املهم أن تؤخذ
كل الدول ال ُقطرية العربية عن الخروج منها .ومن ّ
(((9
مق ّومات هذا املرشوع الحضاري القومي العريب ّ
ككل ،ومن دون مقايض ٍة زائفة" .

عا .نقد وتقييم
راب ً
ميثّل الجهد العلمي املبذول يف كال املرشوعني ،مرشوع املستقبالت العربية البديلة ومرشوع استرشاف
مستقبل األمة العربية /مستقبل الوطن العريب ،بدايات مهم ًة لجهد يجب أن يتواصل ويستفيد من
األخطاء والدروس التي متخّ ضت عنه .وقد عانت منهجية بناء السيناريوهات واملشاهد املستقبلية ،يف
َ
كل املرشوعني ،بعض نواحي القصور ،وال سيام يف مجال تحديد رشوط اإلمكان ،ورشوط االستمرارية.
فليس الشأن برفع الستارة عن املشهد بعد أن اكتمل ونضج ،بل إنّ تداعي املشاهد الفرعية وتتابعها
ال ب ّد أن يستند إىل رشوط تضمن استمرارية املشهد ،وتحول دون ارتداده وتحوله.
ثم إنّ السيناريوهات "مل تخرج عن كونها مشاهد ستاتيكية" تطرح قضايا وإمكانات مستقبلية أكرث من
ّ
كونها تطرح آليات ومسارات دينامي ًة؛ للوصول إىل الهدف املطلوب من نقطة األساس واالنطالق .ويرتبط
بهذه النقطة غموض "آليات االنتقال" من مشه ٍد أو سيناريو إىل آخر ،فجاءت املشاهد املستقبلية كأنها
96
97
98
99

املرجع نفسه ،ص .506 - 505
املرجع نفسه ،ص .510
املرجع نفسه ،ص .510 - 509
املرجع نفسه ،ص .510
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"مع ّلقة يف الهواء"( .((10وعندما كشف الفريق البحثي عن املشهد املستقبيل (فتح الستارة) ،مل ُيق ّدم ّأي
ٍ
معلومات عن الفرتة الالزمة لـ "االستعداد للتغيري" قبل أن يحدث التح ّول النوعي الذي ُيفيض إىل نشوء
املشهد وتح ّققه يف "الزمن املستقبيل" املفرتض.
وقد صيغت السيناريوهات بدرجة كبرية من االتساق واملنطقية عىل املستوى "النظري"؛ ذلك أنّ ّ
كل
منوذجا م ّتس ًقا مع مفهومه ،وال سيام املشهد األول .فالسيناريو السلبي (التجزئة)
مشه ٍد منها يطرح
ً
ومتغياته سلبي ًة ك ّلها ،وال سبيل إىل اإليجابيات داخله ،والسيناريو "التكاميل" ينطوي عىل
تكون فواعله
ّ
ما هو بني املنزلتني .أ ّما السيناريو (الوحدوي) ،فك ّله إيجابيات .يف حني أنّه كان عىل االسترشاف أن يرسم
سيناريوهات دينامي ًة عىل أساس واقعي ،ينطوي فيه ّ
كل مشه ٍد عىل السلبي واإليجايب يف آن واحد،
ويكون يف حالة رص ٍاع وجدل مستمرين .وعىل الرغم من أنّ استرشاف مستقبل األمة العربية أشار إىل
ٍ
"سقوف منهجية عىل بحثهم سيناريوهات
إعطاء فرصة للتو ّقعات الحدسية ،فإنه ق َّيد حركة الباحثني بـ
ثالث مح ّددة (بداي ًة) ،ومثل هذا املوقف أشاع
إحساسا بالنمطية يف تلك املامرسة البحثية"(.((10
ً
بل إنّ استرشاف "مستقبل األمة العربية" يطرح علينا مفاهيم ُمتخيل ًة جوهراني ًة .فحينام يتح ّدث عن
"حرك ٍة قومية جديدة" تختلف عن القومية القدمية (السابقة) ،فإنّنا ال نعرف بداياتها ومآالتها وكأنها
خارج الزمن .كام يفرتض السيناريو الثالث "نخب ًة حاكم ًة مثالي ًة" تجمع ّ
كل شأن مرغوب فيه؛ فهي ذات
جذو ٍر وتوجهات قومية ،ومحتوى ديني إسالمي حضاري ،ويف الوقت نفسه نجدها دميقراطي ًة ،وواعي ًة
بالتحوالت العاملية وقادر ًة عىل التعامل املبدع معها .إنها حركة قام املؤلف بتفصيلها عىل مقاس "الحلم
املرغوب" من دون م ّربر ٍ
ات كافية لوجودها الواقعي .إىل جانب ذلك ،ع َّول عىل أنّ "التخطيط أهمية
قصوى ،مبا يتضمنه من مركزية ،وينتقد التوجه لالقتباس من الغرب"( .((10فهو يعيدنا إىل سيناريو التنمية
الذي طبقته الكتلة الشيوعية واألنظمة "التقدمية" العربية ،والذي أثبت إخفاقه ،يف ٍ
وقت يفرض العزلة
عىل بلداننا ،باسم الخصوصية والهوية ،وينصح هذه البلدان بعدم االقتباس من الغرب.
من الواضح أنّ مرشوع "مستقبل األمة العربية" قد امتزجت به رغبة يف َص ْوغ جدول أعامل أيديولوجي
قومي بشأن مستقبل العمل القومي ،يكون مدما ًكا يف َص ْوغ أيديولوجية قومية راهنةً ،
بديل من الخطاب
القومي القديم ،وقد لخّ صتها شعاراته الثالثة (الحرية ،االشرتاكية ،الوحدة) ،يف حالة ذهنية أضحت فيها
ملحا للقوميني بعد إخفاق مرشوع االتحاد الثاليث (مرص ،وسوريا ،والعراق)
النظرية الشمولية مطل ًبا ًّ
 100عبد الفضيل" ،الجهود العربية ،"..ص .70 - 69
 101محمد عبد املنعم شلبي" ،الدراسات املستقبلية العربية" ،يف :ندوة الدراسات املستقبلية العربية ،ص .75 - 74
 102املرجع نفسه ،ص .82
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عام  ،1963وزادت األيام هذه الحاجة واإللحاح( .((10ورمبا يأيت ذلك لتعليل اإلخفاق بالقصور النظري
أو بعدم اكتامله ،يف ّ
ظل
تنافس شديد مع املاركسية السوفياتية الرائجة( .((10ولهذا تل َّبس االسترشاف من
ٍ
ّ
كل جانب من جوانب البحث بنظرية شمولية يف القومية والوحدة ،وهذا ما ُيق ّربها من صيغة الدعوة
األيديولوجية ،أو النبوءة غري املرشوطة ،إىل مستوى الرغبة التي هي مرشوعة يف حال كونها توج ًها فكر ًّيا
موضع منوذج االسترشاف ،تخفق يف تلبية رشوط العلم ،وتضع
يف مجالها النظري .ولكنها عندما توضع
َ
نفسها يف موقع األيديولوجيا ،فتتع ّرض للنقد بسبب خروجها عن منطق االسترشاف ورشوطه املوضوعية.
إنّ ما ق ّدمه االسترشاف من متط ّل ٍ
بات أيديولوجية لنجاح السيناريو الثالث ،هو مبنزلة مداميك أولية
لص ْوغ األيديولوجية الجديدة (املرشع النهضوي العريب) .فرسم مرشوع "مستقبل األمة العربية" الخطوط
َ
األوىل لهذا املرشوع األيديولوجي ،وخالل ذلك كان يجري العمل عىل استكامله ،وهو ما يؤ ِّكد أنّ
"مرشوع مستقبل األمة العربية" هو
مرشوع أيديولوجي قبل أن يكون استرشا ًفا للمستقبل( .((10ويتضح
ٌ
بوضوح من ترصيحات الفريق البحثي .فعندما عقد مركز دراسات الوحدة ندوة "الوحدة العربية
ذلك
ٍ
تجاربها وتو ّقعاتها" ،كانت الندوة مبنزلة تت ّمة لفصول االسترشاف "مستقبل األمة العربية" ،وتح ّدث فيها
خري الدين حسيب ،املرشف عىل الندوة وعىل املرشوع ،برصاح ٍة ووضوح ،فقال عن "مرشوع استرشاف
مستقبل األمة العربية" إنه "ال ب ّد من وجود حركة قومية جديدة تعتمد مرشو ًعا حضار ًيا جدي ًدا .وهذه
الحركة القومية الجديدة ال ب ّد من أن تتحاور وتتفاهم مع التيار اإلسالمي حني يكون مرجعه عرب ًّيا
ويؤمن بالدميقراطية ،وأن تتحاور كذلك مع الفصائل األخرى يف الحركة التقدمية العربية"(.((10
بعد اقرتاب نهاية فرتة االسترشاف التي ح ّددها املرشوع بثالثني عا ًما ،عقد مركز الوحدة العربية،
عام  ،2009ندو ًة بعنوان "من أجل الوحدة العربية رؤية للمستقبل"( ،((10يف فرتة امت ّدت إىل نحو ربع
103

104
105
106
107

الخاصة التي تحكم تحقيق الوحدة أو األسس والرشوط التي
"اتّسع نطاق البحث النظري يف هذه الفرتة ( )...إىل اكتشاف القوانني
ّ
ُيفيض تو ّفرها إىل توليد االتجاه املثابر نحو الوحدة أو الوصول إليها" ،انظر :يوسف شويري ،القومية العربية .األمة والدولة يف الوطن
العريب :نظرة تاريخية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2002 ،ص  .311 - 310وقارن ذلك بانتقاد قسطنطني زريق ،منذ
الثالثينات ،القوى الوطنية الليربالية التي اكتفت باملطالب السياسية من دون أن ترتبط بأيديولوجية شاملة؛ وذلك من خالل قوله:
"أكرث الدعوات الوطنية والقومية انرصفت إىل التخ ّلص من الحكم األجنبي أكرث مام اهتمت بالبناء الداخيل ،ومل تكن يف الواقع ترتكز
عىل نظريات شاملة أو عقائدية شاملة ،بل كانت تكتفي بطلب االستقالل املقرتن أحيانًا بالوحدة ( )...مل تبدأ الدعوات القومية إ ّال
يف الثالثينيات من هذا القرن بتناول شؤون االقتصاد واالجتامع والثقافة ضمن مفاهيمها ودساتريها" ،انظر :األعامل الفكرية العامة
للدكتور قسطنطني زريق ،املجلد األول ،ط ( 3بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)2001 ،ص .29
تضم
حركة القوميني العرب األش ّد قومي ًة ووال ًء لعبد النارص ،وقد دفعها اإلخفاق والهزمية إىل أحضان املاركسية النظرية الشاملة التي ّ
يف جنباتها التفسري املالئم ّ
لكل يش ٍء من الذ ّرة إىل املج ّرة ،كام ين ّوه بذلك إنجلز.
إنّ نقد أيديولوجية عفلق ،أو األرسوزي ،أو زريق ،أو حسيب ،ال ينال من الوحدة أو التط ّلع إليها .فمن جانبّ ،مثة موضوع الوحدة.
ومن جانب آخر ّمثة زاوية النظر إليها ،وهو ما ميثّل موضوع النقد.
خري الدين حسيب" ،مناقشة مداخلة معن بشور ورضوان السيد" ،يف :ندوة الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1989 ،ص .679
ماليك وآخرون.
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قرن حتى كادت الثالثون سن ًة ،وهي م ّدة االسترشاف ،تنقيض .وقد كانت هذه امل ّدة كافي ًة ليتع ّرف فيها
تغي
املرء الفارق بني الوقائع الجديدة التي عرفها العرب يف تط ّورهم ويف عالقتهم ببعضهم وبالعامل .فقد ّ
فيها املشهد العاملي بعد انهيار االتحاد السوفيايت ُّ
وتفككه ،وبروز األحادية القطبية ،ومفاعيل العوملة
لكن العرب ً
بدل من
وثورة االتصاالت ،واندفاع املوجة الدميقراطية الجديدة باكتساحها أوروبا الرشقيةّ .
أن يستفيدوا من انتهاء الحرب الباردة لالنخراط يف مناخ هذه املوجة ،أصبحوا أكرث الخارسين ،وم ّرت
متغيات كبرية ج ًّدا معروفة.
عليهم ّ
هذه الصورة التي وصلت إليها حال العرب كانت جدير ًة بتأ ّمل أصحاب ندوة "من أجل الوحدة العربية
رؤية للمستقبل" ومقارنتها باملشاهد الثالثة ،وال سيام باملشهد الثالث الذي كان استرشاف مستقبل األمة
يرجح ك ّفته يف معادالت املستقبلّ ،
ويدل ما ذكره خري الدين حسيب يف الندوة عىل أنّ هذا
العربية ّ
منوذج عقائدي للقوميني أكرث منه استرشا ًفا فعل ًيا .فقد قال يف افتتاح الندوة
"االسترشاف" مل يكن سوى
ٍ
ألي توحي ٍد عريب مستقبيل ،وهو ما انتهى إليه
"إنّ صيغة "الوحدة االتحادية" هي الصيغة األكرث مالءم ًة ّ
'مرشوع استرشاف الوطن العريب' الذي قام به مركز دراسات الوحدة العربية ( )...ونرش تقريره بعنوان
مستقبل األمة العربية :التحديات ...والخيارات ،حيث جرى اعتامد املشهد (السيناريو) الثالث ،وهو
خيار الوحدة االتحادية"(.((10
عب عنه يف استرشاف مستقبل
أعاد حسيب تأكيد فكرة الدور الكبري للطليعة القومية يف الوحدة ،وهو ما ّ
األمة العربية أو يف ندوة "من أجل الوحدة العربية" واملؤلفات األخرى ،الصادرة عن مركز دراسات
الوحدة وخامتتها "املرشوع النهضوي العريب" .وقد ع ّلق برهان غليون عىل ذلك بقوله" :أخىش أننا
إذا ثابرنا عىل ربط مرشوع الوحدة أو االتحاد العريب بتطور نفوذ التيار القومي أو انتصار أطروحاته،
أو حتى ببناء الكتلة التاريخية التي تجمع التيارات القومية واإلسالمية واليسارية وغريها ،أن يكون
طريقنا ً
طويل ج ًدا ،ورمبا ال نصل إىل ّأي هدف ( )...ينبغي أن نف ّكر يف الوحدة كهدف راهن ( )...مهمتنا
موجود بالفعل .فال تكاد تجد
ليست خلق الرأي العا ّم الوحدوي ،وال بناء الوعي العرويب .أعتقد أنّ هذا
ٌ
يحتج عىل االنقسام السيايس العريب والتمزق العريب ( )...ومثل هذا املرشوع يتجاوز مسألة
عرب ًّيا ال ّ
التناقض بني الوحدة والدميقراطية .ميكن البدء بإجر ٍ
اءات وحدوية اقتصادية واجتامعية وعلمية وتقنية،
(((10
ثم يف مرحل ٍة ثانية وضع رشوط التح ّوالت الدميقراطية" .
ّ
ولكن قياسا عىل األوضاع الراهنة التي آلت إليها ثورات الربيع العريب ،يف بعض البالد العربية ،ال ب ّد
نسجل لالسترشاف اقرتاب بعض ّ
مؤشاته من مالمح األوضاع الراهنة .فقد انطلق مرشوع
لنا من أن ّ
 108حسيب وآخرون ،املرجع نفسه ،ص .30 - 29
 109برهان غليون" ،مناقشات" ،يف :من أجل الوحدة العربية رؤية للمستقبل ،ص .882 - 881
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االسترشاف ،ملعاينة هذا املشهد ودوامه واستمراره ،من فرضية أنّ معامل "األزمة" ستصيب الحالة العربية،
و"أنّ هذه األزمة ( )...ستتفاقم يف املستقبل ،سواء بسبب عوامل داخلية أو عوامل خارجية ،وسيش ّكل
ٍ
تحديات مهولة للدولة ال ُقطرية"(.((11
ذلك
وترتسم معامل هذا املشهد بـ "استمرار منط النمو املش ّوه ،واملامرسات غري الدميقراطية" و"تدهور
األوضاع يف الوطن العريب ،مبا يسمح لبعض دول الجوار (إرسائيل ،وإيران ،وتركيا ،وإثيوبيا) [إحداث]
مزيد من بلقنة الوطن العريب مع أواسط م ّدة االسترشاف ونهايتها (أي بد ًءا من عام .((11(")1995
كام يرتبط ذلك بتنامي النزاعات ال ُقطرية عىل مستوى النُخبة ،واستمرار خطط التنمية عىل أساس
ُقطري وتابع ،فيقود إىل "مزيد من االستقطاب االجتامعي ( )...محاوالت مشاركة سياسية محدودة ()...
اخرتاق ال ِق َيم الغربية ،وبخاصة االستهالكية والفردية منها ،للمجتمع العريب وأمناط املعيشة فيه ()...
ستزداد ردّات الفعل الساخطة شعبيا ،وذلك يف شكل تيارات إسالمية أو غريها ،أو محاوالت انقالبات
أسس إثنية
عسكرية ،أو انتفاضات حرضية ( )...ستزداد احتامالت البلقنة والنزعات االنفصالية عىل ٍ
(لغوية أو دينية ،أو عرقية ،أو قومية) ستزداد عالقات التبعية بني أقطار الوطن العريب والعامل الخارجي
( )...ستفرض البيئة العاملية ( )...نفسها عىل ّ
كل ُقطر من دون مقاومة محسوسة ( )...ستزداد النزاعات
العربية  -العربية ح ّد ًة"(.((11
وس ّلط مرشوع االسترشاف الضوء عىل ما يسميه "التح ّدي الديني"؛ أي زيادة الحركات األصولية
الدينية "املتط ّرفة" وانتشارها ،وهي حركات "تش ّكك يف أساس الدولة ال ُقطرية القامئة ورشعيتها ،ومه َّيأة
الستخدام العنف يف مواجهتها مع الدولة ،إ ّما دفا ًعا عن نفسها وإ ّما سع ًيا إلقامة 'الدولة اإلسالمية'"(.((11
وهذا التحدي " ُينذر بأن يخلق رصاعات متع ّدد ًة ،بعضها مع الدولة ،وبعضها مع أبناء األديان والطوائف
نسجل
األخرى ،وبعضها مع التيارات العلامنية عىل مختلف أيديولوجياتها"( .((11وعىل املنوال نفسهِّ ،
لالسترشاف إطاللته الصائبة ،يف املشهد األول ،عىل بعض جوانب التح ّوالت الجيوسياسية" :منح قواعد
وتسهيالت عسكرية ( )...الهيمنة السياسية من خالل االبتزاز بالنسبة إىل األقطار العربية الغنية
والضعيفة؛ أي البلدان النفطية ( )...استخدام الق ّوة السافرة مبارش ًة أو بالوساطة"(.((11
110
111
112
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ني أغفل املرشوع جوانب أخرى من التحديات .فإن كان التحدي اإلقليمي اإليراين قد ّ
تجل يف
يف ح ٍ
هيمنة سياسية  -أيديولوجية عىل العراق والبحرين (مل تج ِر اإلشارة إىل اليمن) ،وقد تح ّقق ً
فعل يف
ُعقب الغزو األمرييك للعراق ،وتسهيل إيران لهذا الغزو ،فإنّ التح ّدي اإلرسائييل قد تبلور يف أشكال مغايرة
ّ
عم ورد يف املرشوع (استخدام القوة العسكرية ملزيد من اقتطاع أراض عربية من األقطار املجاورة،
أو إجبارها عىل توقيع اتفاقيات سالم وفتح أسواقها للصناعات اإلرسائيلية ،أو إلثارة القالئل ..إلخ) ،كام
أنّ صعود الدور الرتيك اإلقليمي يفرض تحديات من نوع آخر ،إضاف ًة إىل التح ّدي اإلقليمي اإلثيويب الذي
أساسا ،إىل اآلن ،يف مساعدة حركات التم ّرد ،وإشاعة القالئل الداخلية ،والتلويح بالضغوط يف
ينحرص ً
مجال اقتسام مياه حوض النيل.
يخص التح ّدي التكنولوجي  -االتصايل ،فيجري توصيفه عىل نح ٍو ج ّيد من منظور تأثري خارجي
أ ّما يف ما ّ
فحسب؛ وذلك من خالل القول" :ونقصد بذلك شبكات االتصال واإلرسال الفضائية األجنبية القادرة عىل
اخرتاق الحدود السياسية مبادتها اإلعالمية والثقافية ،ومنها إىل اخرتاق الجدران والعقول يف ّ
كل عائلة
عربية .وم ّر ًة أخرى ،يف غياب حرية اإلبداع والتعبري والتنظيم ،فإنّ املواطن العريب سيكون مه ّيأً الستقبال
ما يتساقط عليه من مواد إعالمية وثقافية خارجية ،بخاصة إذا كانت ج ّيدة اإلنتاج واإلخراج"( .((11ومن
األكيد أنّ هذا التوصيف ما كان لينطبق عىل واقع الحال لوال أنّ اإلرسال الفضايئ الذي كان له تأثري قوي
يف الشارع العريب واملواطن العريب قد كان عر َّيب املنشأ وأ َّدى دو ًرا ًّ
مهم يف بلورة رشوط نضوج االنتفاض
العريب يف الفرتة .2011 - 2010
َغب عن هذا املشهد اإلشارة إىل العديد من النقاط املركزية األخرى التي طرأت ،أو استمرت،
ومل ت ْ
أو تفاقمت ،خالل العقود الثالثة األخرية؛ من قبيل املخاطر التي ته ّدد هوية الخليج "عروبية الخليج
برش ًّيا وثقاف ًّيا"( ،((11و"هروب رؤوس األموال والكفاءات البرشية العالية"( ،((11و"تفاقم الفساد وانهيار
(((12
نسق القيم"( ،((11و"انهيار القانون والنظام العا ّم وهيبة الدولة"( ،((12و"الرصاعات األهلية املمت ّدة"
املسلحة"( .((12كام تجدر
أهم مصدر للرصاعات األهلية
ّ
مع الرتكيز ضمنها يف العامل اإلثني الذي ش ّكل ّ
116
117
118
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اإلشارة إىل رصد املرشوع للدور اإليراين يف تلك الرصاعات البينية التفتيتية إىل ح ّد أنّ إيران غدت "طر ًفا
يف الرصاعات األهلية املمت ّدة يف منطقة الخليج"(.((12
ويف اآلن نفسه ،تع ّذر عىل ّ
يحوي تراكم الحراك
يعب عنه املرشوع أن َ
مؤش "االنتفاضات الحرضية" الذي ّ
العريب الذي أخذ الح ًقا أبعا ًدا تع ّذر تص ُّور امتداداتها اإلقليمية والدولية ،ويتضح ذلك يف القول" :سيأخذ
هذا الرصاع شكل االضطرابات واالعتصامات املتوالية ،أو شكل االنتفاضات الحرضية الشعبية التي
تؤ ِّدي إىل تدمري مرافق الدولة أو املحالت التجارية الكربى والفنادق الفخمة واألحياء السكنية للطبقة
العليا"( .((12ومن املالحظ أيضً ا أنّ مرشوع استرشاف مستقبل الوطن العريب قد حرص هذه السنوات
ني نجده ُيالمس الواقع العريب مع نهايات املشهد
الخمس األوىل من مداه الزمني ( ،)1990 - 1985يف ح ٍ
األول (يف الفرتة .)2015 - 2010
خالصة القول ،إنّ املشهد األول (املشهد االتجاهي) من مرشوع استرشاف مستقبل األ ّمة العربية قد
مت ّكن من تحديد بعض مح ّددات الوضع العريب يف أفق عام  ،2015وهو ينعته بـ "مشهد االنحطاط"(.((12
لكن هذا مل يكن أم ًرا حتم ًيا ال را َّد له بالنسبة إىل مسار الربيع العريب ،وال سيام أنّ الثورات ال تقاس يف
ّ
أهدافها وإنجازاتها َّإل برشوط األزمنة املديدة أو املمتدة ،كام أنّه ال ميكن قراءة معطياتها وحصيلتها
قياسا عىل نتائجها املبارشة لها ،وذلك بقراءة تعتمد منهج "القراءة البعدية للتاريخ" ،وهو
ورشعيتها ً
منهج يجعل النتائج املبارشة ً
حكم يف الحدث التاريخي ومعناه ومقاصده ورشعيته.
ال ّ
شك يف أنّ الثورات الدميقراطية عندما تتعرض لالنتكاس يصبح الوضع العمراين واإلنساين فيها
أكرث إيال ًما ،سواء كانت هذه االنتكاسة نتيج ًة لتقاعس القوى الدميقراطية عن املشاركة الفاعلة يف
الحوادث بطريقة تجعلها قادر ًة عىل توجيه املسار ،أو نتيج ًة لقدرة النظام عىل التحكم يف أجهزة
الدولة ومؤسساتها؛ بسبب أوضاع االستبداد التي سمحت للنخب الحاكمة بالتح ّكم يف مؤسسات الدولة
ٍ
النقسامات ج ّدية ته ّدد املستوى السيايس ،أو
وأهلتها الستخدام القوة ض ّد الشعب ،من دون أن تتع ّرض
ّ
الفتقادها الدعم اإلقليمي والدويل الفعل ّيني.
لقد كشف الربيع العريب ،ضمن ما تكشّ ف عنه ،الصعوبات واملع ّوقات الكبرية التي تعرتض عملية
التحول الدميقراطي يف بالدنا ،مقارن ًة باملوجة الدميقراطية الثالثة التي عصفت بأوروبا الرشقية .فإذا كان
الطرفان (العريب واألورويب الرشقي) قد تساوت لديهام العوامل الداخلية يف االستبداد ،فإنهام قد اختلفا
يف طبيعة تأثري العاملني اإلقليمي والدويل؛ إذ قام هذان العامالن بدو ٍر إيجايب ج ًّدا يف الفضاء األورويب
 123املرجع نفسه.
 124املرجع نفسه ،ص .356
 125املرجع نفسه ،ص .375
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الرشقي ع َّوضا فيه مبساندة العامل الخارجي الصعوبات الداخلية (تركة االستبداد وتح ّول مؤسسات
للسلطة)؛ أي إنّ ذلك قد كان بدعم الغرب غري املحدود،
الدولة إىل ما يشبه أجهزة قمعية تابعة ُ
إضاف ًة إىل دعم قادة االتحاد السوفيايت اإلصالحية ُممثل ًة بغورباتشوف ،يف حني أ ّدت العوامل اإلقليمية
والدولية ،دو ًرا مع ّو ًقا ومخ ِّر ًبا يف املجال العريب ،فتضافرت العوامل الخارجية املع ّوقة للتحول الدميقراطي
(السلطة االستبدادية باندماجها يف مؤسسات الدولة ،وسيطرة الهيئة الحاكمة
مع العوامل الداخلية ُ
عىل مؤسسات الدولة من خالل أذرعها األخطبوطية التي غرزتها يف قمة هذه املؤسسات ويف قلبها)،
وترك ذلك آثاره الصعبة يف مشهد هذا التحول ،وال سيام مع بروز الخراب االجتامعي واالنقسامات التي
منت وترعرعت ،بسبب بروز االستبداد و َمن وراءه عىل السطح عندما زال الغطاء السلطوي االستبدادي
للنظام القديم ،وساهم يف ذلك ضعف فاعلية القوى الدميقراطية والقومية يف امليدان وتر ّددها ،وهو ما
ترتّب عليه فراغ س ّهل للقوى األخرى احتالل واجهة املشهد.

خامتة
لقد استق ّر رأي ذلك التيار القومي ،أخ ًريا ،عىل رفع أهداف الحزب القومي من املستوى السيايس :وحدة
 حرية  -اشرتاكية ،كام كانت عليه قد ًميا ،إىل املستوى الثقايف باملعنى األنرثوبولوجي ،عىل نح ٍو يتع ّلقبالخصوصية الحضارية وما يستتبعها من خصوصية تنموية ،تطبي ًقا لنظرية التنمية املتكورة عىل الذات
املعتمدة عىل فكرة مركزية الدولة وتخطيطها .فتح ّول املرشوع السيايس بذلك إىل مرشوع ثقايف حضاري،
ً
علم أنّ الثقايف والحضاري ال يتع ّلق صنعهام بقرار سابق؛ كأنْ يوض َعا يف حياة الجامعة وسلوكها وذهنها،
بل إنّهام ُيصنعان يف الحياة اليومية للجامعة ،قطر ًة فوق قطرة ،وهام موضع إجامع لدى الجامعة إىل ح ّد
ثم إنّهام لن يكونَا موضو ًعا حزب ًيا يفرضه فريق اجتامعي عىل فريق آخر ،بل هام موضوعان يف ّكر
ماّ .
تفحص ما أنتجته الجامعة /األمة يف مامرساتها من ثقاف ٍة وحضارة
فيهام العلامء والباحثون ،من خالل ّ
(بعد ًّيا أي بعد أن يحصل التحول واالستقرار للثقافة مبا هي صناعة للمعنى واإلطار الرمزي واملفهومي
الجامع للجامعة).
أساسا ،وهي تدخل يف حلبة املجال السيايس املائر بالحركة،
أ ّما الحزب السيايس فموضوعاته سياسية ً
وهي موضوعات خالفية تتع ّلق بوجهة نظر فريق من املجتمع أو األمة .فال ميكن الوصول إىل املعرفة
مسب ًقا لـ "النموذج الذهني" للموسيقى ،أو الرواية ،أو القصيدة ،أو العامرة ،أو املأكل ،وامللبس ،وأساليب
ثم يأيت العلامء والباحثون
الزواج ،وطقوس الزيارة والتحية ،والعامرة .فهذه مسائل ُتارسها الجامعةّ ،
ليفكروا فيها ،يف ما بعد .فهي مسألة تُدرس (بعد ًيا) يف مجال األنرثوبولوجيا ،وليست منضوي ًة قبل ًّيا إىل
اإلسرتاتيجية السياسية والحزبية.
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مل يكن هذا االسترشاف /الكتاب سوى لبن ٍة أوىل يف رصح أيديولوجي اكتملت فصوله بـ "املرشوع
النهضوي العريب" ،ل ُيك ّرس القوميون بذلك أيديولوجي ًة قومي ًة مكتملة األطر موسوم ًة بالشمول ،تهدي
تطلعاتهم يف تح ّركهم يف اتجاه الوحدة .وكان مركز دراسات الوحدة العربية قد ّ
نظم ندو ًة بعنوان "نحو
مرشوع حضاري نهضوي عريب"ُ ،عقدِت مبدينة فاس باملغرب ،يف الفرتة  26 - 23نيسان /أبريل 2001؛
ٍ
وقد وضع املجتمعون يف تلك الندوة الخطوط الرئيسة لـ "املرشوع النهضوي العريب" ،وأ ّكدوا املبادئ
الستة السالفة الذكر ،بعد أن أفاضوا يف الرشح والتعليل ،ومل يكتمل هذا املرشوع أو ُيعلن عنه ّإل عام
((12(2010؛ وذلك من خالل كتاب ُطبعت منه ع ّدة طبعات ،ميكن أن يحمله املناضل القومي يف تنقالته.
فاكتملت بذلك التوصيات الفكرية التي أتَت يف صيغة استرشاف "مستقبل األمة العربية".
يخص الجانب النظري من تفكري قوم ّيي هذا
ٌّ
وحري بنا أن نُن ّوه بأنّ تحليل الدراسة ،يف هذا السياقّ ،
ٌ
فمسألة أخرى تحتاج إىل وقف ٍة خاصة( .((12فبعد سن ٍة من هذا
"التيار" .أ ّما املامرسة الفعلية لهذا التيار
التاريخ خرج الشعب العريب من قمقمه يف العديد من أقطاره ،وافتتح فصول الربيع العريب الكبري،
لكن أصحاب املرشوع تر ّددوا كث ًريا أمام الحدث الجلل ،وتش ّككوا يف دوافعه ومآالته ومل يقفوا يف
ّ
"طليعة" الجمهور!

 126املرشوع النهضوي العريب.
 127شهدت ندوة "من أجل الوحدة العربية رؤية للمستقبل" بعض الوقائع التي تثري االنتباه واالستغراب ،والتي ال توائم تأكيدات منظمي
وتوجههم الدميقراطي الوحدوي .فقد دعا مركز دراسات الوحدة العربية
الندوة من "التيار القومي الرئييس" ،التزامهم الدميقراطي َة ّ
ليلقي بحثه يف الجلسة األوىل االفتتاحية ،وهو املعروف بتصدّره لحملة النظام السوري
عامد فوزي شعيبي ،األستاذ يف جامعة دمشقَ ،
لزج الناشطني واملثقفني السوريني يف املعتقالت
الالزمة
غات
و
املس
إيجاد
عىل
الرسمي
عىل ما ُسمي بـ "ربيع دمشق" ،وثابر يف اإلعالم
ّ
ّ
والسجون .وإضاف ًة إىل ذلك ،فإنّ خري الدين حسيب ،رأى ما بني سطور ورقة شعيبي التي ُقرئت بالنيابة عنه ،بسبب اعتذاره عن
عدم الحضور ،ما ُينبئ بدور إيجايب مقبل للنظام السوري يف العراق ،بنا ًء عىل ما يبدو من قناعة حسيب بصدق مواقف نظام األسد
يتول ّ
القومية؛ إذ كان يتو ّقع أنّ انسحاب أمريكا من العراق سيفتح الطريق للنظام السوري ألن ّ
مهمت كبري ًة فيه ،ألنّ الواليات
املتحدة "تحتاج إىل سوريا ( )...وهناك أطراف كثرية تطمنئ إىل سوريا ،ومن املمكن أن تؤ ّد َي سوريا دو ًرا يف املصالحة بني التكوينات
قوات سوريا يف املحافظة عىل األمن بعد االنسحاب األمرييك من العراق ،متهيدًا إلجراء مصالحة وطنية
املختلفة يف العراق ،وأن تشارك ٌ
وانتخابات عامة" ،انظر :حسيب" ،تعقيب عىل ورقة الدكتور الشعيبي" ،يف :ماليك وآخرون ،ص .74 - 73
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