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العصبيات :آكلة الحريات السياسية
The Assabiyyat: Predators of Political Freedoms
مـلـخــص :تـعـيــش الـحــريــات الـسـيــاسـيــة فــي الـعــالــم الـعــربــي الـمـعــاصــر أزم ــة بـنـيــويــة مــر ّدهــا إلــى عــدم
بالعصبيات التي ورثتها عن األجيال السابقة ،حيث
تصفية المجتمعات العربية حساب عالقتها
ّ
صيغ التجانس التي تؤدي إليها عمليات التقريب السياسي تعجز عن بلوغ مستويات التكامل
إن َ
الـحـقـيـقــي ،فنبقى فــي صـ َـيــغ مــا نـسـ ّـمـيــه االنــدمــاج الـتــي هــي دو ًم ــا دون مـسـتــوى الـحــريــة السياسية
المنجزة .وتسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب هذا االخفاق ونتائجه في الحياة العامة.
الكلمات المفتاحية :عصبية ،ذهنية ،تكامل ،تنشئة اجتماعية
Abstract: Political freedoms in the contemporary arab world are in the midst of
a structural crisis. In the core of this crisis we find an unfullfilled assesment of
the inherited assabiyyas of the past. According to that all the present models of
homogeneity do not reach the level of a real social and political integration. Thus
the present approach will try to uncover the reasons and the price of this failure
in the public life of every day.
Keywords: Assabiyya, Mentality, Integration, Socialisation

مقدمة

عندما نشبت حرب العصبيات المذهبية ،منذ أقل من خمس سنوات ،في العراق وسورية واليمن،
بدا أن الناس متفاجئون بما يحصل .غير أن هذا التفاجؤ لم يترافق مع استنكا ٍر لما يحصل ورفض
مطلق لــه ،بــل تــزامــن مــع انـخــراط (مـفــاجــئ هــو أيـ ًـضــا) ألبـنــاء وبـنــات المجتمعات الـعــربـيــة فــي هــذا االنـقـســام
البنيوي ،والتحاقهم بأحد معسكري مجمل هــذه الحروب األهلية المحلية التي غــدت اليوم بمنزلة حرب
البنى المعرفية العربية إلى درجة أنه
أهلية إقليمية كبرى ،األمر الذي يعني أن االنقسام العصباني عميق في ُ
قادر على هضم أي فعل أو ردة فعل يحصالن على مستوى الحياة االجتماعية – السياسية العامة.

لــذلــك ،يـغــدو تـفــاجــؤ الـمـتـفــاجـئـيــن مـجــرد ردة فـعــل سطحية وأول ـيــة فــي وجــه َمـشـ ِ
ـاهــد وحـشـيــة ســرعــان ما
عمقت عند المجتمعات العربية كلها التزامها بعصبياتها – األم.
ّ
* عميد سابق لمعهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية.
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لــم ت ـغــادر الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة يــو ًمــا عـصـبـيــاتـهــا الـتــأسـيـسـيــة ،بــل اسـتـخــدمـتـهــا فــي االلـتـفــاف عـلــى صــدمــة
الـحــداثــة حـيــن دقــت أبــوابـهــا غــداة الـحــرب العالمية األول ــى ،فـكــانــت مهمة العصبية الــديـنـيــة إذ ذاك َمـ ْنــع
َ
المواطنة ،إلى داخل دساتير الدول الناشئة الجديدة.
تسلل الدولة الغربية الحديثة ،القائمة على مفهوم
فـعــارض أعـيــان الـشــام أي تركيبة لـلــدسـتــور ال يــدخــل فيها عنصر العصبية الــديـنـيــة ،وس ــدوا الـطــريــق أمــام
َ
المواطنة العلمانية((( .وكذلك فعل آباء الميثاق الوطني اللبناني سنة  ،1943وهو الميثاق الذي لم يعدُ
كــونــه مـيـثــا ًقــا طــائـفـ ًـيــا ،وتـقــوقـعــت ال ــدول األخ ــرى كلها عـلــى عصبياتها الــديـنـيــة – الـسـيــاسـيــة ،حـيــث غــدت
جميع الدساتير العربية (أو األنظمة التأسيسية حيث ال دساتير) دساتير هجينة ،طائفية ومدنية ،أو دينية
ومدنية ،أو ملكية وجمهورية على حد سواء.
نجحت هذه العمليات الجراحية السياسية في قيام ربط ثابت ودائم بعد ذاك بين المدني والمواطني،
والجمهوري والديني ،والطائفي والملكي ،حيث ُو ِضـ َـع حد للمشروع النهضوي المنادي باستنهاض
الحكم العثماني وقبله ،إلى
المجتمعات العربية ،فانتقلنا من دول العصبية الخلدونية المعالِم ،إبــان ُ
دول نيو  -عصبية ،عربية وأصيلة.
ّأمــا اليوم ،فنحن أمــام طــور جديد من حياة العصبية ،حيث جــرى االستفادة من هــذا النسيج العصباني
الـقــائــم مـنــذ ع ـقــود ،بـشـكــل دف ـيــن ،فــي عـمــق الـ ُـبـنــى الـمـعــرفـيــة الـعــربـيــة الـمـعــاصــرة ،لـتــدمـيــرهــا مــن الــداخــل.
ودينيا كانت تحمل في أحشائها بذور
سياسيا
فالعصبيات الدينية التي تصدت لالستعمار بشكل موحد
ً
ً
العصبيات المذهبية .وعند االنتهاء من تفعيل األولى ،ان ُتقل إلى تفعيل الثانية ،بشكل طبيعي ،فنجحت
العملية الثانية ً
أيضا.
لـكــن ،بــات هــدف العصبية السياسية فــي صيغتها الثانية ،الـيــوم ،تدمير المجتمعات العربية مــن خالل
شرذمتها وتقطيع أوصالها وأوصال دول العصبية التي قامت عليها ،ال مناهضة االستعمار ،األمر الذي
أعاد هذا األخير إلينا من النافذة ،بعدما ُأخرج من الباب.
هنا ال بد من التساؤل :على َمن تقع مسؤولية الطور الثاني من حياة العصبية عندنا؟
إن ـهــا ت ـقــع ع ـلــى عــاتــق َم ــن ك ــان ف ــي أسـ ــاس ظ ـهــور ط ــوره ــا ال ـس ـيــاســي األول ،أي الـمـجـتـمـعــات الـعــربـيــة
ـاحــا .والعصبيات السياسية الثانية ،آكلة المجتمعات
نفسها التي منعت التغيير النوعي عندما كــان مـتـ ً
العربية الـمـعــاصــرة ،هــي ولـيــدة العصبيات السياسية األولــى ،آكـلــة الـحــريــات العربية .وال يفيد البتة هنا
إلـقــاء المسؤولية على الـخــارج الــذي ال ينجح فــي عمليات التأجيج العصباني إن لــم تـتــوافــر لــه كوكبة
مــائـمــة مــن الـتـنــاقـضــات الـمـحـلـيــة الـقــائـمــة عـلــى بـنـيــة وعــي عـصـبــانـيــة ثــابـتــة ،وكـمــا يـقــول الـ َـمـ َثــل الـفــرنـســي:
علما أن أول ضحايا العصبيات كــان ولـ ّـمــا يــزل التكامل مــع اآلخــر،
َمــن يــز َرع الــريــح يحصد العاصفة! ً
كما سنرى.
((( ان ـ ـظـ ــر :ص ـقــر أب ــو ف ـخ ــر ،أع ـي ــان ال ـش ــام وإع ــاق ــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة ف ــي س ــوري ــة ،ت ــاري ــخ س ـيــاســة (بـ ـي ــروت :ال ـمــؤس ـســة ال ـعــرب ـيــة ل ـل ــدراس ــات
والنشر.)2013 ،

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
 ةيسايسلا تايرحلا ةلكآ :تايبصعلا
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الم تقوم العصبية؟
َع َ

حتى يومنا هــذا ،ال يــزال ابــن خلدون أفضل َمــن فهم العصبية َ
وشـ َـر َحـهــا؛ هــذا المفهوم العربي األصيل
الـمـسـتـعـصــي عـلــى ال ـتــرج ـمــة .فــالـعـصـبـيــة شـكــل مــن أش ـكــال الـمـعــرفــة اإلن ـســان ـيــة ي ـقــوم عـلــى رب ــط األف ــراد
اجتماعيا بوحدات اجتماعية كبرى و ُمغ َل َقة ،مثل القبيلة والعائلة السياسية والحزب السياسي
نفس –
ً
العصباني التقليدي .ويشير صاحب المقدمة إلى أن سماتها األساسية هي «النعرة والتذامر واستماتة
كل واحــد»((( ،األمــر الــذي يعني أن الرابط العصباني قابل لالستنفار الفوري (النعرة) والتعبئة الشاملة
(التذامر) والتضحية بالدم (االستماتة).
على هذا المثلث المعرفيَ ،ب َنت المجتمعات العربية نفسها منذ ِ
ولما تزل تأتمر بإيعازاته األحادية
القدمّ ،
رأسيا ،ومن فوق إلى تحت ،حيث
االتجاه حتى اليوم؛ إذ تربط العصبية األفراد بوحدات تفاعلٍ كبرىً ،
تصدر اإلشارة الحمراء من القيم إلى البنية وتنتشر بسرعة البرق بين األفراد المنضوين تحت لواء هذه
العصبية ،فيستميتون في الدفاع عنها.
النعرة موجودة بشكل كامن ،على نحو دائم ،في وعي األفراد ،غير أن أمر تحريكها ال يعود إلى األفراد،
بل إلى رئاسة القبيلة أو العائلة السياسية أو الطائفة أو الحزب السياسي التقليدي الذي يدعو الجميع
إلى التذامر ،من خالل االلتفاف حول قضية مطلبية واحدة تخص العصبية والقيمين عليها ،فتطفو على
سطح المواقف دعوات مباشرة لالستماتة ،خدم ًة للقضايا العصبانية المطروحة التي يدافع عنها األفراد
بالدفاع ،لمصلحة أربابها ،لكن بدمهم هم.
هكذا ينشأ المجتمع العصباني على استنفار دائم ضد الخارج وضد اآلخر ،حيث يتألف هذا المجتمع
من أناس معزولين عن محيطهم السياسي العام ،يتفاعلون مع ذوي القُربى العصبية فحسب .لذلك،
ال يصح اعتبار العصبية أيديولوجيا؛ فهي ليست زائـفــة ،بل حقيقية ومــن صلب البنيان المعرفي العام
ألصحابها ،كما أنها ليست من طبيعة سياسية محضة ،بل وجدانية ومعيشية التكوين.
المجتمع العصباني مجتمع يذوب فيه الفردي في الجماعي ،األمر الذي ال يسمح بظهور أي نوع من
أنواع الفردانية السياسية أو االجتماعية؛ فالشخصي متاح في إطار هذا المجتمع ،شرط أال يستقل في
فردانية ( )Individualismتتعارض مع ن ََسق العالقات والوالءات العامة القائم في المجتمع العصباني.
نسبيا ،بيد أنه يملك جميع عناصر المجتمع األكبر ،ويعيش على
والمجتمع العصباني مجتمع صغير ً
وقع هذه العناصر في دائرة مغلقة تُذ ّكرنا بما كتبه توماس كوهن عن التفكير الدائري الذي يأبى طرح
المعتمدة الـتــي ال
المغلق ،يكتفي بــاألجــوبــة
َ
أسئلة غير تلك المسموح بها ضمن الـنـمــوذج اإلرش ــادي ُ
تُعكر صفو االنتظام المعرفي العام.
لــذلــك ،يتولد مــن العيش فــي المجتمع العصباني عـ ٌ
ـزل صــامــت لــأفــراد عــن حــريــة التفكير والتعبير؛ إذ
ً
يعبر عنه سـ ًـرا في مجالس خاصة ،وأي مخالفة،
عما هو مقبول ويكبح ما ليس
يعبر الفرد ّ
مقبول ،أو ّ
ّ
((( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون (بيروت :دار إحياء التراث العربي[ ،د .ت ،)].ص .154

64

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

خصوصا عندما تخرج عــن الـثــوابــت الفكرية العامة المرتبطة
ينتظرها الـعـقــاب .كما أن حرية التفكير،
ً
بأهل العصبية ،غير مسموح بها تحت طائلة المسؤولية.
ـورا وإنــا ًثــا ،إحــاطــة أنفسهم بشتى منتوجات التحديث الغربي أو
بإمكان أبـنــاء المجتمع العصباني ،ذكـ ً
اآلسيوي ،واإلفراط فيها ً
أيضا ،شرط عدم تجاوز أعراف المجتمع التقليدي ودائرة المفاهيم والوالءات
األساسية التي ورثوها عن أسالفهم.
وإمــا بالعنف الرمزي.
ّأمــا عمليات الخرق لهذه القواعد العامة ،فمصيرها القمعّ ،إمــا بالعنف المباشر ّ
غـيــر إن ال مـفــر مــن الـعـقــاب ،حـيــث ال تخفي رابـطــة الــدم والــوعــي الـتــي تـقــوم عليها العصبية َديــن الــدم
الذي يولد مع والدة كل فرد من أفراد المجتمع العصباني ،على شكل بصمة معرفية عميقة ،تستقر في
الهابيتوس الذي يعتمده.

الم تقوم الحرية؟
َع َ
الحرية مفهوم وافد ،استوحاه واستقدمه مفكرو النهضة العربية من تجربة الثورة الفرنسية الظافرة التي
ـارا أول على َع َلمها ،إلــى جانب المساواة واألخـ ّـوة
أطاحت النظام الملكي في سنة  1789ورفعته شـعـ ً
َ
المواطنة(((.
في
مـيــزة مفهوم الحرية أنــه مفهوم سياسي فــي المقام األول ،يشير ،فــي التجربة التأسيسية الفرنسية ،إلى
ولــوج عصر جديد انتقل إبانه مصدر القرار من النخبة الملكية إلــى عموم الشعب؛ فالحرية تعني هنا
تحرر الشعب وعموم الناس من قيود السلطة المطلقة والفئوية؛ ذلك «أن الثورة الفرنسية أسست للغة
جديدة ومجتمع جديد على حد سواء»(((.
ّأمـ ــا ل ـم ــاذا ي ـت ـقــدم هـ ــذا ال ـش ـع ــار ع ـلــى سـ ــواه م ــن ال ـش ـع ــارات ف ــي َع ـ َل ــم الـ ـث ــورة ال ـفــرن ـس ـيــة ،ف ــأن ــه يــؤســس
للشعار الـثــانــي الــذي هــو الـمـســاواة ،و ُيـقـصــد بــه الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة؛ فبالحرية والـقــدرة على ممارستها
تـتـحـقــق ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـم ـس ــاواة .ع ـنــد ذاك تــأتــي ال ـمـ َ
ـواط ـنــة ت ـتــويـ ًـجــا ل ـهــذيــن ال ـح ـق ـيــن الـعــامـيــن
ضـمــن إط ــار الــدولــة الــديـمـقــراطـيــة واألخـ ـ ّـوة ال ـثــوريــة ،أي إن مـفـهــوم الـحــريــة ي ـغــرس ج ــذوره فــي الـتـحــرر
ال ـف ــردي واالج ـت ـمــاعــي م ــن ق ـيــود سـلـطــة تـقـلـيــديــة مـطـلـقــة ال ـصــاح ـيــات وك ـل ـيــة االم ـت ـي ــازات ،األمـ ــر ال ــذي
ي ـض ـعــه ،م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،ع ـلــى ض ـفــة مـخـتـلـفــة لـتـلــك ال ـتــي ت ـقــف عـلـيـهــا الـعـصـبـيــة غ ـيــر الـمـعـتــرفــة بــالـحــريــات
السياسية ً
أصل.
ـارا سـيــاسـ ًـيــا
الـمـجـتـمــع الـعـصـبــانــي ،فــي تـكــويـنــه األســاســي ،غـيــر مـسـتـعــد لــاعـتــراف بــالـحــريــة بــاعـتـبــارهــا خ ـيـ ً
لــأفــراد الذين يمثّلون ،تحت لــوائــه ،رعية ،ال مجتم ًعا ،حيث يرتبط األفــراد بقطب أوحــد ،ويتجاورون
مجرد تجاور مع اآلخرين ،المنتمين إلى عصبيات أخرى.
(3) Liberté, Egalité, Fraternité.
(4) François Furet, Penser la Révolution française, folio. Histoire; 3 (Paris: Gallimard, 1985), 51.
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يتجلى هذا األمر بوضوح في االنتخابات والترشيحات السياسية على امتداد العالم العربي المعاصر،
حيث النتائج معروفة مسبقًا على نحو عــام ،الرتباطها ببنيان المجتمعات العصبانية؛ فالمرشح ليس
مــرشـ ًـحــا ح ـ ًـرا ،بــل يــدفـعــه ق ــرار مـجـمــوعــة عـصـبــانـيــة مــا إل ــى ال ـتــرشــح ،ثــم تـقــوم مـجـمــوعــة ضـغــط عصبانية
أيـ ًـضــا بــدعـمــه لـلــوصــول إلــى الـمـنـصــب الـمـسـ َتـهــدَ ف .لــذلــك ،ال ل ــزوم لـبــرامــج سـيــاسـيــة عـنــد الـمــرشـحـيــن،
ـورا مـعــه
إذ إن ظ ـه ــور شـخـصـهــم ي ـك ـفــي ،ل ـكــونــه ُي ـط ـ ِـل ــق ،رم ــز ًي ــا ،ال ـ َن ـع ــرة ،فـيـنـشــأ ع ـن ـهــا ال ـت ــذام ــر وت ـع ـلــو ف ـ ـ ً
شعارات االستماتة.
نظرا إلى هذا االستنفار العصباني ،تتراجع حرية األفــراد السياسية وال تعود الدولة الحديثة ،بمفهومها
ً
الغربي والمواطني ،قادرة على التحقق .وهنا نعود إلى مالحظة ابن خلدون الذي أشار بنباهته المعهودة
إلى «أن األوطان الكثيرة القبائل والعصائب ،قل أن تستحكم فيها دولة»(((.
صحيح أن الدولة موجودة في البلدان العربية المعاصرة ،غير أنها مبنية على خلفية مجتمعات عصبانية
مقيدة ،ال على أســاس مجتمعات سياسية حــرة؛ فالحياة السياسية مبنية على دساتير ملغومة ،يتحول
الطعن فيها ،عندما يحصل ،إلى حروب أهلية مباشرة.
لماذا يا تُرى؟
ألن العصبية ،بكل بـســاطــة ،ال تقبل بمبدأ التكامل ( )Integrationمــع اآلخــر .لــذا ،لنتوقف عند هذا
المفهوم االجتماعي والسياسي ،الغربي المنشأ ً
موضوعيا
أيضا ،الــذي ال استعداد لدينا للتعامل معه
ً
نظرا إلى مخاطره االستراتيجية على ُبنانا المعرفية الموروثة ،ضمن مقاربة منهجية نقدية مقارنة.
ً

محدودية االندماج السياسي واستحالة التكامل الحر
لكل مجتمع مفاهيمه المرتبطة ُببناه المعرفية العامة .لذلك ،يختلف معنى المفاهيم بين ثقافة وأخرى؛
فحقوق اإلنسان ،على سبيل المثال ،ال تعني الشيء نفسه عند جميع شعوب األرض ،وكذلك الدولة.
مــن هنا يـجــيء أحـيــا ًنــا نقل مصطلح مــن لغة إلــى لـغــة ،أي مــن ثقافة إلــى ثقافة ،مـعـ ّـبـ ًـرا جــدً ا عـ ّـمــا يكتنف
هذه اللغة وهــذه الثقافة من معان .فمفهوم االندماج هو الترجمة الشائعة لمفهوم  Integrationالذي
تستخدمه السوسيولوجيا الغربية منذ قرن ونيف.
ً
تأصيل لغو ًيا في اللغات الغربية المعتمدة اليوم ،نــرى أنــه مبني على فعل
نؤصل هــذا المفهوم
عندما ّ
 Integrareالذي يعني ،بالالتينية ،اس َت ْك َم َل ،أي إن مصطلح  Integrationيعني ،في األصل ،التكامل،
وإعــادة الجزء إلــى الكل باعتباره جــز ًءا ال يتجزأ منه .واستخدم إميل دوركهايم هــذا المفهوم في كتابه
( Le Suicideاالنتحار) ،الصادر سنة  ،1897لدراسة الحركة الخاصة ضمن المسار االجتماعي العام.
فالحالة االجتماعية الـخــاصــة خــاصــة وعــامــة فــي آن ،بمعنى أنـهــا جــزء مــن الـكــل االجـتـمــاعــي ،حتى في
تعارضها معه.
((( ابن خلدون ،ص .164
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أش ــار دورك ـهــايــم أيـ ًـضــا ،فــي ه ــذا ال ـصــدد ،إل ــى «أن االن ـت ـحــار يـخـتـلــف ،عـكـسـ ًـيــا ،بـنـسـبــة اخ ـتــاف تـكــامــل
واضعا ظاهرة االنتحار ضمن منطق الجماعة ال خارجه.
الجماعات التي ينتمي إليها الفرد»(((،
ً

ـرجـ َـم هــذا المصطلح بــاالنــدمــاج ،مــن ِفـعــل َد َم ـ َـج الــذي يعني ُأ ِ
أمــا فــي اللغة العربية ،فـ ُتـ ِ
دخ ـ َـل فــي الشيء
َ
واستحك َم.
المعبر ،في الترجمة؟
لماذا يا تُرى هذا الخطأ غير المقصود ،لكن
ّ

ألن َمـ ــن ن ـق ــل ال ـم ـع ـنــى إلـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ان ـط ـل ــق م ــن م ـع ـط ـيــات ال ـف ـض ــاء ال ـم ـع ــرف ــي ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ي ـفـ ّـضــل،
ضـمـ ًنــا ،عــدم اعـتـبــار الـكــل وح ــد ًة قــابـلــة لـلـتـجــزئــة ،فـيــأتــي االنــدمــاج هـنــا كــدخــول خــارجــي فــي ال ـشــيء ،ال
كـجــزء أصـيــل مـنــه ،كـمــا فــي الـمـفـهــوم الـغــربــي .يــأتــي كـعـنـصــر بــرانــي ودخ ـيــل ،حـيــث تـغــدو عـمـلـيــة الــدمــج
عملية مصطنعة.
ـويــة إدراك ـنــا ال نــرغــب فــي الـتـكــامــل ،وال نـحـبــه ،ذلــك أن األصــالــة ونـمــاذجـهــا الـعـصـبــانـيــة الـمــوروثــة
فــي طـ ّ
الـقــائـمــة بــذاتـهــا ولــذات ـهــا ،وال ـمــوزعــة إل ــى وح ــدات مـسـتـقـلــة ومـغـلـقــة ،ت ـب ــدوان لـنــا كــافـيـتـيــن وال تـحـتــاجــان
إل ــى إض ــاف ــات .ف ـمــا ه ــو س ــواه ــا ن ـح ــاول أن نــدم ـجــه دم ـ ًـج ــا ب ــران ـ ًـي ــا ف ـي ـهــا ،م ــن دون ال ـم ـســاس بـجــوهــرهــا،
الكلي والمغلق.

لــذلــك ،سـنـسـتـعـيــن بـلـغــة الــريــاضـيــات لـلـتـعـبـيــر عـ ّـمــا هــو مـقـصــود بــاالنــدمــاج الـسـيــاســي فــي الـعــالــم الـعــربــي
المعاصر ،مقارن ًة بما يقصده الغربيون بالتكامل في عوالمهم غير العصبانية .فلو اعتبرنا أن مكونات
االخـتــاف السياسي واالجتماعي هي عمو ًما اثنتان )a( :و( ،)bفسيتبين لنا أن تعارضها يتجلى على
النحو ُ
الخماسي اآلتي:
1

رفض االندماج والقطيعة

2

اإلدماج ال َقسري

3

االندماج السلمي

5

التكامل األممي

4

التكامل المواطني

a+b=a≠b
a+b=a
a+b=b

a+b=a+b
a + b = ab
a+b=c

رفض االندماج ()a + b = a ≠ b
هــذه الـمـعــادلــة هــي مـعــادلــة الـحــرب األهـلـيــة ،حـيــث يتخاصم طــرفــان بـقــوة الـســاح ،حـتــى يظفر أحدهما
بــاآلخــر ،أو حـتــى ُيـعــاد تــرتـيــب مـيــزان الـقــوى عـلــى نـحــو جــديــد .وخـبِــرنــا هــذا الـنـمــوذج فــي الـعــالــم العربي
حاليا ساري المفعول في سورية.
خالل صراعين داميين وحربين داخليتين في لبنان والصومال ،وهو ً
(6) Emile Durkheim, Le Suicide: Etude de sociologie, 5ème éd (Paris: Presses universitaires de France, 1976), 223.
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كانت الحرب اللبنانية ( )1989 – 1975حر ًبا أهلية تنابذ خاللها الطرفان الـلــذان تتشكل منهما البالد
نضاليا؛ فبعد تــوزع الـبــاد بين كتلتين سياسيتين واجتماعيتين
تخاصما
كليا وتخاصما
تـنــابـ ًـذا
ً
ً
سياسيا ً
ً
خاصا
تصورا للبالد مختل ًفا عن تصور الطرف اآلخر ،ورسم لنفسه
متعارضتين ،شهر كل فريق
مصيرا ً
ً
ً
به ال يأخذ في الحسبان العنصر اآلخر في المعادلة.
خصوصا خــال مرحلة
ـض االنــدمــاج باآلخر ،ال بل اإلصــرار على القطيعة المتعددة األشكال معه،
رفـ ُ
ً
حرب السنتين (ّ ،)1976 - 1975
شكال السمة الغالبة على عالقة المكونات االجتماعية للوطن الواحد.
واعـتـمــد هــذا الـتـنــابــذ الـمـسـلــح عـلــى ش ـعــارات سـيــاسـيــة كـثـيــرة ،لـكـنــه ِعـيــش ،عـلــى مـسـتــوى الـحـيــاة اليومية
والـعـمـلـيــة ،عـلــى أســاس صــدام عصبيات اجـتـمــاعـيــة – ديـنـيــة ،كــانــت تـقــاطــع وتــرفــض الـحــوار مــع الـطــرف
اآلخر بلغة غير لغة السالح.
ّأما الحرب األهلية الصومالية ،ف َت َلت فرار محمد سياد بري من العاصمة مقديشو في  27أيار/مايو 1991
ودخ ــول مـقــاتـلــي حــركــة مــؤتـمــر الـصــومــال الـمــوحــد إلـيـهــا واالسـتـيــاء عـلــى الـسـلـطــة .وبـعــد ذلــك الـتــاريــخ،
تدريجيا الدولة ،وتفتتت السلطة ،وسيطرت الحركة
نهائيا الخدمات العامة في البالد ،وتداعت
ً
توقفت ً
القومية على شمال البالد والجيش الوطني الصومالي على وسطها وحركة مؤتمر الصومال الموحد
على الجنوب والعاصمة.
فــي الــواقــع ،وعـلــى الــرغــم مــن الـتـغـلـيــف األيــديــولــوجــي لـلـخـطــاب الـسـيــاســي ،كــانــت الـعـشــائــر الـصــومــالـيــة
الكبرى تص ّفي حسابها آنــذاك مــع عشيرة الماريجان ،عشيرة سياد بــري الــذي كــان يعتلي ســدة الحكم
على نحو دكتاتوري .وعاد بعد ذاك كل عنصر إلى عشيرته ،وزالت الدولة ومؤسساتها من حياة الناس؛
فالموظف عاد بطاولته وأغراضه إلى موطن عشيرته ،والجندي والضابط عاد بسالحه إلى أهله ،فغدت
بعدها البالد مسلحة كلها وموزعة بين ثماني عشائر أساسية ،أبرزها األسحق في الشمال واألوغادين
في الجنوب والهوية في الوسط.
العصبية القبلية هي التي أذكــت رفــض االنــدمــاج في الصومال ،األمــر الــذي أعــاد األفــراد إلــى وحداتهم
األم (العشائر) ،بينما أدت العصبية الدينية في الحالة اللبنانية دور كاسر ال ُّلحمة الوطنية.
هاتان العصبيتان جديرتان في كل لحظة حتى اليوم بتعطيل حاالت االندماج على امتداد العالم العربي
علما أن قاسمهما المشترك هو االنقضاض على الدولة واالستئثار بصالحياتها.
المعاصرً ،

اإلدماج القسري ()a + b = a ; a + b = b
هــو شكل االنــدمــاج الــذي ال يـتـحــارب فيه مـكــون أســاســي مــن مـكــونــات الـبــاد مــع الـمـكــون اآلخــر ،بلغة
السالح ،بل يكتفي بالسيطرة عليه ،على قاعدة الغُ لب الخلدونية ،من منطلق التفوق العددي .فيلجأ
الـطــرف األقــوى فــي المعادلة إلــى احـتــواء الـطــرف األضـعــف فيها قـســر ًيــا ،حيث يتحول هــذا األخـيــر إلى
مواطن من الدرجة الثانية.
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األمـثـلــة عـلــى اعـتـمــاد هــذا الـشـكــل مــن الــدمــج فــي الـشــرق األوس ــط كـثـيــرة ج ــدً ا؛ فـفــي الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
يخضع الشيعة لمتوجبات هذه المعادلة التي تبتلع حقهم في السلطة كونهم أقلية ،كما يخضع الس ّنة
في إيــران لمعادلة مشابهة تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ،وال ُيقام لهم وزن في القرار السياسي
ال ـعــام ،فـيـغــدو حـضــور كــل مـكــون تــابــع هــامـشـ ًـيــا فــي حـيــاة ال ـبــاد الـسـيــاسـيــة .وبـمــا أن الـسـيــاســي هــو منبع
هامشيا على المستوى
الجاه األول ،بحسب ما حــدده ابــن خـلــدون ،يصبح بعدها حضور هــذه األقلية
ً
االقتصادي والثقافي واإلعالمي العام.
كذلك هي الحال بالنسبة إلى األقباط في مصر الذين تحويهم قسر ًيا الكتلة المسلمة األكبر ،فيغدون
مــواطـنـيــن مــن درج ــة ثــانـيــة ُتـمـ َنــع عـنـهــم مــا ُيـمـ َنــح امـتـيــازًا ألف ــراد الـمـكــون االجـتـمــاعــي اآلخ ــر فــي الـمـعــادلــة
الوطنية العامة ،حيث ال يكون المواطنون متساوين ً
فعل .واألمر مشابه ً
أيضا في معادلة سورية األسد،
حيث العلويون المكون األقلي المهيمن على مكون س ّني أكثري.
فيتميز العربي األصل
في أحيان أخرى ،تما َرس في بلدان شمال أفريقيا هذه المعادلة على أساس إثني،
ّ
في حقوقه عن القبلي األصل (.)Kabyle
ميزة هذا الشكل من االندماج أن طر ًفا يفرضه على طرف آخر ،من دون وجه قانوني سوى وجه العصبية
األقوى القادرة على تدمير العنصر األضعف في المعادلة إن تجرأ على التمرد.
الدولة موجودة في هذا النموذج ،لكن دورها يقتصر على تطويب قاعدة الغُ لب العصبية المعتمدة على
متوهجا تحت الرماد .كما
مستوى البالد ،األمر الذي ُيبقي الجو الداخلي مشدو ًدا على الدوام والجمر
ً
فعليا بين أفراد البالد الذين يشعر فيهم طرف من الطرفين أن البالد وطنه ،في حين يشعر
أن ال تضامن ً
ً
مستحيل.
أمرا
الطرف الثاني أن وطنه الحقيقي يقع في مكان آخر ،وهو ما يجعل التكامل ً
فــي المعادلة السابقة (رفــض االنــدمــاج) ،يعتبر كــل مكون مــن مكونات الـبــاد نفسه أنــه الـكــل ،ويرفض
الــدخــول فــي شــراكــة مــع اآلخ ــر ،وهــو مــا يـسـتـجــر الـقـطـيـعــةّ .أم ــا فــي هــذه الـمـعــادلــة (االح ـت ــواء الـقـســري)،
معتبرا أنه الكل األوحــد وال حاجة له بأجزاء،
فإن أحد المكونين يمحو اآلخر ويصادر قــراره ومصيره،
ً
فهو يحوي ويبتلع وال يتكامل.

االندماج السلمي)a + b = a + b( :
هــو انــدمــاج اجـتـمــاعــي وثـقــافــي تـمـخــض عــن ارت ـقــاء نـسـبــي فــي سـلــم الــدمــج الـسـيــاســي .وهــو ال يفترض
ال رفــض اآلخ ــر وال افـتــراســه ،بــل يـقــوم عـلــى إيـجــاد قــاعــدة تــوافـقـيــة يـعـيــش كــل طــرف فـيـهــا حـيــاتــه وعمله
على قــاعــدة تنظيماته الـخــاصــة وقــواعــد ثقافته .وقــد ُبـنــي الـنـظــام اللبناني إلــى حــد مــا على هــذه القاعدة
في سنة  ،1943ثم أعيد تثبيته غــداة الحرب اللبنانية في سنة  ،1989في اتفاقية الطائف على القاعدة
نـفـسـهــا ،أي إن الـمـجـتـمــع الـلـبـنــانــي ال ــذي َف ـ َقــدَ صــوابــه خ ــال ال ـحــرب األه ـل ـيــة ،بــانـ ًـيــا حـيــاتــه عـلــى قــاعــدة
رفــض الكتلة األخــرى في الـبــاد ،عــاد إليه بعدما دفــع فــاتــورة باهظة الثمن على المستويات كافة ،فعاد
االنــدمــاج المتكافئ إلــى لغة االجـتـمــاع والـسـيــاســة .إال أن الجميع يــدرك أن هــذا الـنـمــوذج الـبـنــاء مــا زال

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
 ةيسايسلا تايرحلا ةلكآ :تايبصعلا
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هــشً ــا ألن ــه ،فــي األسـ ــاس ،حــالــة وسـيـطــة وانـتـقــالـيــة بـيــن االن ــدم ــاج بــالـمـعـنــى ال ـعــربــي لـلـمـصـطـلــح ورفــض
االنــدمــاج الـمــدفــونــة غــرائــزه العصبانية تـحــت الــرمــاد .لــذلــك ،تــرتــدي الـتـجــربــة اللبنانية المضطربة طاب ًعا
اخ ـت ـبــار ًيــا ،بـمـعـنــى أنـهــا تـسـبــر ح ــاالت مـخـتـلـفــة مــن االن ــدم ــاج ،ت ــار ًة سـلـمـيــة وتـ ــار ًة أخ ــرى درام ـي ــة ،بشكل
تفاعلي وحي.
يتفاعل اللبنانيون من دون أي شك ،لكن تفاعلهم ينقصه الوعي المشترك ،وتنقصهم – بصورة خاصة
 األهــداف المشتركة ،حيث يتضح أن التكافؤ السلمي اللبناني ال يعدو كونه صيغة دفاعية يلجأ إليهاحــالـ ًـيــا جـمـيــع األطـ ــراف ،عـلــى أس ــاس االكـتـفــاء بــالـحــد األدن ــى مــن االن ــدم ــاج ،أال وه ــو الـعـيــش السلمي
الساكن؛ فهذه الصيغة االندماجية ال يمكنها االرتقاء إلى النموذج األمثل ،ذلك إنها مبنية على سلبية
في التفاعل وغياب ملحوظ لإلبداع.
الصيغة اللبنانية الـحــالـيــة ،عـلــى تقدمها الـنـسـبــي ،غـيــر خـ ّـاقــة وغـيــر مكتملة االنــدمــاج ،حـيــث إنـهــا قابلة
فعليا ال تسعى لولوج مستوى يتجاوز مجرد التجاور
لالهتزاز في أي لحظة؛ ذلك أن عناصرها المكونة ً
والتعايش العصبيين.

التكامل المواطني)a + b = ab( :
هي معادلة التكامل المتكافئ والشامل الذي يفترض عدم التحفظ عن اعتبار اآلخر مساو ًيا للذات من
ناحية ،والدخول معه من ناحية ثانية في شراكة فعلية على المستويات كافة .وميزة هذه المعادلة أنها ال
تكتفي بالتعايش السلمي ،بل إنها تتخطاه باتجاه العيش المشترك في معانيه وأبعاده كلها .وهي الصيغة
التي تب ّنتها معظم بلدان أوروبا الغربية منذ أكثر من قرن ونصف قرن ،حيث استطاعت أن تستبدل الوالء
الديني أو المذهبي الذي كان سائدً ا قبل ذاك (والذي كلف مجتمعاتها حرو ًبا طويلة ومكلفة جدً ا ،نذكر
منها حرب المئة سنة وحرب الثالثين سنة) والوالء للملك ،بالوالء للوطن والدستور.
ج ــاءت هـنــا الـمـ َ
ـاســا لـتـكــامــل اجـتـمــاعــي وسـيــاســي جــديــد س ــاوى بـيــن جـمـيــع عـنــاصــر
ـواطـ َنــة بــاعـتـبــارهــا أسـ ً
والحكم على حد سواء.
المعادلة ،وأدخلهم شراكة في العيش والعمل ُ
إن معادلة التكامل الشامل ( )Comprehensive Integrationمعادلة إراديــة ومتقدمة ،عملت بجهد
ومرحليا
على تخطي تـجــاور العصبيات ،كما فــي المعادلة السابقة ،حيث بــدا التكافؤ السلمي ساك ًنا
ً
وواه ًنا ،ذلك أن معادلة التكامل المواطني تتجاوز التعايش ،باتجاه العيش الواحد ،بكل مندرجاته ،أي
معا.
معا والحكم ً
معا والعمل ً
العيش ً
في صيغة العيش هذه ارتقاء إرادي يخالف ُس ّنة العصبيات ،حيث يصبح القانون أقــوى من العصبية،
والوالء للوطن ال لزعيم العصبية ،والدولة الدستورية ً
بديل من دولة العصبية ،فينتقل المجتمع هنا من
طور االجتماع العصباني إلى طور االجتماع الوطني .وال شك في أن العالم العربي المعاصر ال يزال
يشكو عدم ّ
صيغ االندماج العصباني الثالث التي أتينا إلى ذكرها إلى الصيغة
تمكنه من االنتقال من َ
نسبيا ،حيث يالحظ وجيه كوثراني في هذا الصدد أن «غياب
الرابعة
ّ
المعتمدة في الغرب منذ أمد طويل ً
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أو تغييب فكرة المواطنة ،على مستوى االنتماء إلى دولة ووطن ومجتمع ،يؤدي إلى غياب االندماج
الوطني ،وبالتالي إلى غياب أو تغييب الثقافة المدنية واستحالة تكون مجتمع مدني»(((.
يذهب التضامن الــذي تفترضه معادلة التكامل عكس اتجاه العصبيات؛ ذلك أن العصبية رابــط نفسي
يشد أفراد الجماعة بعضهم إلى بعض ،ويعزلهم عن المنتمين إلى عصبية أخرى .لذلك ،فالعصبيات
تحاربية بالطبيعة ورافضة مبدأ االندماج مع اآلخر ،حيث إن كل واحدة منها تقوم بذاتها ولذاتها .بناء
عليه ،فــإن المجتمعات المبنية على االجـتـمــاع العصباني عــاجــزة مــوضــوعـ ًـيــا عــن تشكيل أوطــان نهائية
ودول مستقرة ودائمة ،كما هي الحال بالنسبة إلى بعض البلدان العربية الحالية.
كما أن هــذه األوطــان وهــذه الــدول غير المتكاملة على المستوى الــداخـلــي ،عــاجــزة أيـ ًـضــا عــن التكامل
موضوعيا في ظل
على المستوى الخارجي .وهنا تكمن تحديدً ا معضلة التضامن العربي ،المستحيل
ً
حاليا في البلدان
سيادة العصبيات؛ فالوحدة العربية ،على قاعدة معادالت االندماج االجتماعي القائمة ً
العربية كلها ال تصلح ألن توفر ال ُتربة المواتية للوحدة.

التكامل األممي)a + b = c( :
ـوص ــا ف ــي ال ـب ـلــدان
ه ــي ال ـم ـعــادلــة ال ـج ــدي ــدة وال ـبــدي ـلــة ال ـت ــي يـشـتـغــل عـلـيـهــا ب ـعــض ال ـغ ــرب ح ــال ـ ًـي ــا ،وخ ـص ـ ً
االسـكـنــديـنــافـيــة فــي شـمــال أوروب ــا .فــي هــذه الـصـيـغــة ،يـحــاول الـنـظــام االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي المتكامل
َ
َ
المواطنة اإلنسانية واألمـمـيــة إذا
المواطنة المحصورة فــي بلد واحــد إلــى مستوى
االنـتـقــال مــن مستوى
صح التعبير ،فالتركيز كل التركيز ،يكون على حقوق اإلنسان.
ال ــواق ــع أن هـ ــذه ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي م ــا زالـ ــت ط ــوب ــاوي ــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر – ت ـم ــا ًم ــا ك ـمــا ك ــان ــت م ـعــادلــة
التكامل الشامل إبــان عـصــور الملكية واإلمـبــراطــوريــة والقيصرية والـبــابــويــة – هــي فــي طــور بـنــاء نموذج
مثالي نشعر بأننا بـعـيــدون جــدً ا عنه على المستوى الـعــربــي ،إال أنــه مــوجــود ويستحق االحـتــرام والــذكــر
لـكــونــه مـحــاولــة إرادي ــة جــديــدة ،نبتت فــي الـغــرب ،وتـحــاول أن تتخطى لـيــس أشـكــال االنــدمــاج العصبي
ـورا ض ـم ــن ُج ــدر
ف ـح ـس ــب ،ب ــل أي ـ ًـض ــا ش ـك ــل ال ـت ـك ــام ــل ال ــوط ـن ــي ال ـ ــذي ،ع ـل ــى ش ـم ــول ـي ـت ــه ،ي ـب ـقــى م ـح ـص ـ ً
البلد الواحد.

البديل
يحتاج العالم العربي إلى بنية مفاهيمية جديدة للتمكن من الدخول إلى رحاب الحرية السياسية التي
ال تــزال خــارج دائــرة بنيته المعرفية العامة وتطلعاته االستراتيجية؛ فالذهن العربي ال يفكر في البدائل،
علما أن حال فقدان عالقته بالحريات السياسية ،الناجمة عن غياب اعتماده
بل يكتفي باجترار ماضيهً ،
َ
قدرا محتو ًما؛ فها هي دول آسيا ،التقليدية هي ً
أيضا في األساس ،والقائمة
دولة
المواطنة الحديثة ،ليس ً
((( وجـيــه كــوثــرانــي ،هــويــات فــائـضــة ،مــواطـنــة مـنـقــوصــة :فــي تـهــافــت خـطــاب حــوار الـحـضــارات وصــدامـهــا عــربـ ًـيــا (بـيــروت :دار الطليعة،
 ،)2004ص .11
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عـلــى مجتمعات لـطــالـمــا كــانــت عـصـبــانـيــة ،فــي الـصـيــن والـيــابــان وكــوريــا وسـنـغــافــورة ،استيقظت شعوبها
يكبل تفكيرها ،فدخلت المعادلة العالمية من الباب الواسع ،بعدما كانت ،قبل
وخلعت عنها ما كان ّ
تأخرا على األرض.
نصف قرن ،من أكثر البلدان
ً
َ
المواط َنة الغربية الحديثة ،غير أنه يفترض اعتماد شروط مسبقة
البديل ُمتاح ،ويتمثل في اعتماد دولة
( )pre-requisiteلهذا الخيار االستراتيجي األكبر ،أبرزها ،على المستوى المعرفي ،أن تط َّلق العصبية،
آكلة الحريات وكابحة التكامل المواطني ،طال ًقا بائ ًنا.

فمن ِمن األشخاص والمجموعات سيجرؤون على اعتماد هذه العملية المكلفة جدً ا على غير مستوى؟
َ
ذل ــك أن دون إع ــان ال ـطــاق هـنــا عـقـبــات ال ُت ـعــد وال ُتـحـصــى عـلــى الـمـسـتــوى الـثـقــافــي واالجـتـمــاعــي
والسياسي ،إذ إنه سيشكل ً
معرفيا بكل معنى الكلمة.
زلزال
ً

 ًأول ،ألن العصبيات في العالم العربي تقوم على بنية ذهنية قبلية وعائلية تضرب جذورها في عمق
الـتــاريــخ االجتماعي للمجتمعات العربية؛ فالبنية البطركية ،كما أشــار إليها هشام شــرابــي ،قديمة جــدً ا
عـلــى امـتــداد شـبــه الـجــزيــرة الـعــربـيــة .وقــد تــرافــق نـمــوهــا وانـتـشــارهــا مــع نـمــو عصبيات جعلت مــن القبائل
والـعـشــائــر وحــدات قائمة بــذاتـهــا وال رغـبــة لديها لــاعـتــراف بــدولــة ســوى دولــة الـ ُـمـلــك العصبانية ،حيث
توزع السلطة بين المكونات القبلية البطركية على نحو ال يزعزعها.
وحاضرا،
ماضيا
لذلك ،أقصى ما سمحت العصبيات له بالظهور على امتداد بلدان الشرق األوســط،
ً
ً
يسميها ابن خلدون ،سقفها ديمومة القبيلة وعصبيتها بأي ثمن.
هو دول للعصبية ،أو دول ُ
للملك كما ّ
الملك على قاعدة الغُ لب ،ما دام منطق العصبية سيسود سلوك
وال ضير في أن تكون هذه الديمومة في ُ
القبيلة أو العشيرة أو العائلة أو المجموعة الحزبية الظافرة بالسلطة.
يمتد الماضي المعرفي إلى الحاضر ويساهم في تشكيله ،على نحو ما يشير بيار بورديو الذي أشار إلى
ً
وفاعل في االستعدادات التي سبق له أن أنتجها»(((.
حاضرا
«أن الماضي يبقى
ً
إن الهابيتوس العربي مسكون بالعصبية وآليات تفكيرها وتخطيطها وتنفيذها .وهو ّ
يشكل بالتالي سدً ا
منيعا فــي عمق المسالك وطــرائــق التفكير ،بالنسبة إلــى حرية التفكير والتعبير عند األفــراد .وليس من
ً
السهل مغادرة هذا الفضاء الذهني المتجذر في انتماءاته العصبانية بغية الدخول في فضاء الخيارات
الحرة إلرادات فردية تأتمر بمنطقها العقالني ،ال بمنطق عصبيات الجماعة ،بل إن عملية جراحية كهذه
ستعتمد على بــرامــج تــربــويــة نوعية جــديــدة تتسم بالطابع االسـتــراتـيـجــي ،الـطــويــل األمــد والـنـفــس ،بقيادة
رجال دولة بالمعنى الحديث للكلمة ،يحترمون الثقافة والتراث من دون أن يساوموا على التغيير ،على
نحو ما قام به لي كــوان يو في سنغافورة الحديثة ،أي إن والدة إنسان عربي جديد ،في طرائق تفكيره
هــي الـتــي ستفضي إلـيــه عملية كـهــذه ،عـنــدمــا تـحـصــل ،عـلـ ًـمــا أن صـعــوبــة هــذا الـبـنـيــان الـجــديــد تكمن في
(8) Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, points. Essais, éd. rev. et corr. (Paris: Seuil, 2003), 94.
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صعوبة تفكيك البنيان القائم ،الشرس في انتمائه العصباني والمستعد لالستماتة قبل تسليم أمره لزمن
الحريات الحديث.
 ّأما العائق الثاني المفترض تخطيه قبل بلوغ شواطئ الحرية والتكامل االجتماعي والسياسي ،فيتمثلفي االنتماءات الدينية الموروثة.
نقول ،بداي ًة ،إن المشكلة في هذا المضمار ال تكمن في الدين بحد ذاته؛ فاإليمان يرتقي باإلنسان إلى
األعـلــىّ ،أمــا مــا يشد اإلنـســان إلــى األسـفــل فهو الغرائز العصبية التي يضيفها الـمــرء إلــى إيمانه الديني،
علما أن المجتمعات
كبيرا بين الدين كإيمان روحــانــي والــديــن كعصبية سياسيةً ،
بحيث إن هناك فر ًقا ً
العصبانية هي التي حولت األديان ،شر ًقا وغر ًبا ،عن رسائلها الروحانية ،واستبدلت الموقف اإليماني
باالنتماء العصباني .ومن المفيد في هذا الموضوع أن نعود مرة جديدة إلى ابن خلدون الذي كتب «أن
الدعوة الدينية من غير عصبية ال تتم»(((.
العصبية التي نشأت في رحم القرابة القبلية أضيف إليها ،بعد حين ،مكون ديني جعلها رابطة دم ودين،
بـعــدمــا كــانــت رابـطــة دم فـقــط .وبـفـعــل ذلــك ،اقـتــرن اإليـمــان بــالـ ُلـحـمــة القبلية بــاإليـمــان بــالـ ُلـحـمــة الــديـنـيــة.
قواها ،لكنه أضعف المكون الروحاني
وعيشت بعد ذاك العصبية على أنها مزيج من االثنين ،وهو ما ّ
في اإليمان الذي غدا مستتب ًعا للمكون السياسي.
وبعد انقسام األديــان ،الهندوسي والمسيحي واإلســامــي ،إلــى مــذاهــب ،نشأت عصبية من نــوع جديد
تقوم على رابطة الــدم والدين والمذهب ،فقويت نعرتها أكثر بــدل أن تضعف ،بحيث يمكننا أن نقدم
المعادلة اآلتية:
العصبية = رابطة دم < رابطة دم ودين < رابطة دم ودين ومذهب
فكلما َصغُ ر النطاق االجتماعي للعصبية ،ازدادت هذه األخيرة حدة وقوة؛ ذلك أن التعبئة العصبية تكبر
على نحو معكوس نسب ًة إلى صغر جمهورها ،حيث يزداد التماسك والشعور بالخوف من اآلخر عند
أفراد هذا المجتمعّ .أما كيف نتخلص من هذه العصبيات المر ّكبة التي تحكمنا؟ وكيف ندخل بعدها
إلى كنف الدولة الحديثة ،ومنها إلى رحــاب الحرية والتكامل المواطني ،فأمر مرهون بما نريده ً
فعل
لمستقبلنا ومستقبل أوالدنا.
العصبيات؛ فنبتة الحرية ،التي هي نبتة
الحرية في مجتمع
كل ذلك يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها استحالة
ّ
ّ
ابتدعها اإلنسان ،تحتاج إلى تربة مناسبة لها ،وتربتها هي جمهورها.
هــل َتـســا َءلـنــا يــو ًمــا لـمــاذا أ ّدى إشـهــار سـقــراط مـبــدأ الـحــريــة إلــى محاكمته ومـقـتـلــه عـلــى يــد أهـلــه وشـعـبــه،
باسم الديمقراطية؟
((( ابن خلدون ،ص .158
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الواقع هو أن الحريات الديمقراطية تحتاج إلى مجتمع مقتنع تمام االقتناع بمبدأ الديمقراطية كأساس
سياسيا عا ًما من دون
شعارا
للحياة العامة في الميادين كلها ،غير أن المجتمع الذي اعتمد الديمقراطية
ً
ً
عصبياته ليس بمجتمع ديمقراطي حقيقي .وهنا تحديدً ا تكمن خصوصية الديمقراطية
أن يتخ ّلى عن
ّ
في أثينا القديمة ،إذ إنها كانت تقوم على قاعدة طبقية من ناحية وقبلية من ناحية أخرى.
كانت صالة ( )Caveaالمسرح الرسمي واألساسي في أثينا اإلغريقية ،الذي يقع على أحد سفوح تلة
تمتد عـمــود ًيــا مــن تحت
األكــروبــولـيــس ،مقسمة عشرة أضـلــع ،خمسة إلــى اليمين وخمسة إلــى الـيـســارّ ،
(((1
علما أن حضور
إلــى فــوق.
َّ
ويخصص كــل ضلع منها ( )Cuneusإلــى قبيلة مــن قبائل أثينا الـعـشــر ً ،
يضم جميع أبـنــاء المدينة،
دينيا وأخــاقـ ًـيــا ،إضــافــة إلــى أنــه كــان
المسرحيات كــان ُيعتبر فــي حينه واجـ ًـبــا ً
ّ
ّ
مــداورةً ،على مدى عشرة أيــامّ ،إبــان االحتفاالت التي كانت تُقام في َحـ َـرم معبد ديونيزوس إكرا ًما إلله
الحق القبلي كان جز ًءا من الحياة الثقافية والسياسية والدينية على
المدينة ،األمر الذي يعني أن حفظ
ّ
القبلية كانت فاعلة في الحياة العامة كما في نظام الحكم ...كما في
العصبية
حد سواء .وبالتالي ،فإن
ّ
ّ
ّ
الديمقراطية األثينية.
مجتمعا تحكمه العصبيات ،في عمق التفكير السياسي ،وما كانت الديمقراطية
من هنا كان مجتمع أثينا
ً
مكبلة ومـشــروطــة .لــذلــك ،عـنــدمــا استنفر أع ــداء سـقــراط العصبية األثينية
فـيــه طليقة وكــامـلــة ،بــل كــانــت ّ
في مقابل العصبية اإلسبارطية اشتعل الشعب في عمق غــرائــزه ودعــا مع قضاته إلــى محاكمة سقراط،
ُفأل ِزم هذا األخير بشرب السمُ ،
وأعــدم انطال ًقا من محكمة ديمقراطية وباسم الشعب األثيني ،كما هو
ّ
معروف.
ال ــدرس الـمـسـتـخـ َلــص مــن ه ــذا ال ـحــدث هــو أن الــديـمـقــراطـيــة عـنــدمــا تـكــون مـلـغــومــة وقــائـمــة عـلــى تفكير
ـورا فــي تجييش الـغــرائــر واالسـتـنـفــار العصباني،
عصباني ســرعــان مــا تفقد ارتـبــاطـهــا بالعقالنية وتـغــرق ف ـ ً
عاديا من المجتمع األهلي ،في سياق عملية تخوين
نفرا ًّ
فتستعدي الخصم وتهدر دمه ،فيلسو ًفا أكان أم ً
شعبي و ُمبرم.
لماذا يا تُرى؟
أمورا ال تتناسب مع
ببساطة ،ألن المبدأ الديمقراطي مبدأ مبني على التفكير العقالني الذي ربما يرى ً
مصالح العصبة القبلية ،تما ًما كما حصل مع سقراط الــذي دعــا إلــى مالقاة أهــل إسبارطة والـكـ ّ
ـف عن
محاربتهم ،وذلــك على قــاعــدة أن أصــل إسـبــارطــة مــر ّده إلــى الشعب اليوناني الــواحــد ،شــأنــه شــأن أصل
أثينا .غير أن هذا الكالم العقالني لم يعجب أصحاب الطروحات المغلقة والعصبانية وغير العقالنية،
حرضوا الخلفية العصبية في تفكير أهل أثينا ونالوا بعد ذاك من خصمهم سقراط ،داعية التفكير
الذين َّ
الحر األشهر في التاريخ.
ّ
(10) Octave Navarre, Le Théâtre grec: L’Edifice, l’organisation matérielle, les représentations (Paris: Payot, 1925), 248.
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يعيدنا هذا إلى أن الحرية ،في تج ّلياتها كلها ،بحاجة إلى تربة مناسبة ،وهذه التربة هي التفكير العقالني.
ففي التفكير العقالني تزدهر الديمقراطية ،في حين أن التفكير العصباني يقضي على الحرية ويخنقها
في مهدها .وأقصى ما يمكن أن تتيحه العصبية ألهلها هو الحرية الذاتية ،في بعض العادات َ
الط َرفية
خصوصا بحصرية القرار في يد رئاسة القبيلة أو الطائفة أو اإلثنيةّ .أما ما
المضرة بالعصبة العامة،
وغير
ً
ّ
ال تتيحه العصبية ،فهو الحرية الشخصية التي تختلف ُببعدها الخارجي والسياسي عن الحرية الذاتية.
إن الحرية الشخصية هي حرية التفكير والممارسة ،وهي المبدأ الذي تقوم عليه ما ُيعرف في القانون
علما أن هــذا النمط مــن الـحــريــة ،المفتوح على الـخــارج ،يفتح
الــوضـعــي الـغــربــي بــالـحــريــات الـخــاصــةً ،
الـبــاب أمــام الـقــرار العقالني ،نقيض الـقــرار العصباني .ولــذلــك ،فهو ممنوع ومنبوذ مــن طــرائــق التفكير
والممارسة عند المجتمعات المبنية على قاعدة العصبية.
ف ــي ظ ــل ه ــذه ال ـم ـعــادلــة ،يـسـتـحـيــل ع ـلــى ال ـح ــري ــات ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة أن تـتـحـ َّقــق وأن تـتـبـلــور ف ــي تــربــة
توصلنا إليه حتى اليوم في العالم
العصبيات في العالم العربي كما في ســواه من العوالم .وأخطر ما ّ
الـعــربــي الـمـعــاصــر ،كـمــا فــي ال ـشــرق األوس ــط كـكــل ،هــو ه ــذا الــدمــج الـقـســري ألف ـكــار الــديـمـقــراطـيــة في
تربة العصبيات.
إن األنظمة الهجينة كلها ال تسمح بتف ّتق الحريات والمساواة والعدالة االجتماعية ال مشر ًقا وال مغر ًبا،
حـيــث إن جميع األنـظـمــة السياسية فــي فضائنا الـجـيــو  -سـيــاســي تعتمد الـعـصـبـيــات ،مــع عصبية غالبة،
عمليا إلى إخضاع األفكار الوافرة (كالحريات العامة والخاصة
كقاعدة لنظام الحكم ،األمر الذي يؤدي
ً
ً
مثل) والمبنية على مبدأ الديمقراطية ،إلى قانون العصبيات ،األقدم واألقوى واألكثر ّ
تجذ ًرا في طرائق
التفكير والتخطيط والممارسة.

جميعا مـنــذ أكـثــر مــن نـصــف قــرن؛ فنحن ال نـســائــل صـلــب الـمــوضــوع بــل نكتفي بمعالجة
إنـنــا واهـمــون
ً
أطــرافــه .نعيش فــي أنظمة هجينة نسرع إلــى اعتبارها أنظمة توافقية ،فــي حين أنها أنظمة توفيقية ليس
إالّ ،
رغما عنها في وسائل عصباني يؤدي إلى
جل ما تقوم به هو االلتفاف على الديمقراطية ودمجها ً
تذويبها ،فــا نـعــود فــي صــدد عيش الحرية الشخصية على قــاعــدة سياسية مفتوحة ،بــل عيش حريات
ذاتية مجتزئة ال ُتـقـ ّـدم وال تؤخر ،فنبقى في نماذجنا الموروثة ،المبنية على قاعدة التفكير العصباني،
َ
كثيرا ما تلعثمنا بترجمة مصطلحه عن اللغات الغربية التي تعني به
طوعا
ونحرم أنفسنا ً
التكامل الذي ً
ما تقول ،في حين أننا نعني به ما ال نريد قوله.
ال ـع ـص ـب ـيــات ت ـش ــرذم الـمـجـتـمـعــات ال ـعــرب ـيــة ،وأق ـص ــى م ــا تـبـلـغــه صــراعــات ـنــا ال ـم ـس ـتــدامــة ع ـم ـل ـيــات تــوافـقـيــة
وت ـفــاه ـمــات وهـ ــدن ت ـطــول أو تـقـصــر ح ـتــى مــوعــد ن ـشــوب اس ـت ـن ـفــار عـصـبــانــي ج ــدي ــد ،ح ـيــث إن ــه يـمـكـنـنــا
ال ـق ــول إن ـن ــا ال ـي ــوم أح ـ ــرار ف ــي اخ ـت ـي ــار أش ـك ــال ص ــراع ــات ـن ــا ال ـع ـص ـبـ ّـيــة ف ـح ـســب ،وب ــال ـت ــال ــي غ ـيــر أح ـ ــرار فــي
ب ـن ــاء م ـس ـت ـق ـبــل ل ــأج ـي ــال ال ـط ــال ـع ــة الـ ـت ــي ،ويـ ــا ل ـل ـصــدفــة ال ـغ ــري ـب ــة ،ت ـس ــاف ــر دو ًمـ ـ ــا ن ـح ــو الـ ـغ ــرب ه ــر ًب ــا مــن
ديمقراطيتنا األثينية.

رصاعملا يبرعلا ركفلا يف ةيرحلا لاؤس :روحملا
 ةيسايسلا تايرحلا ةلكآ :تايبصعلا
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