
ي هذه 
جميع الآراء الواردة �ف

المجلة تع�رب عن وجهة 
نظر أصحابها و ل تعكس 

ورة رأي المجلة بال�ف

حمتويات العدد

1

ي مكان آخر.
ها أو أنها معروضة للن�رش �ف 1. المجلة ال تن�رش بحوثا سبق ن�رش

شارة إىل المصادر و المراجع. ي كتابة االأبحاث و خاصة فيها يتعلق بالتوثيق و االإ
ورة اعتماد االأصول العلمية المتعارف عليها �ف 2. �ف
3. يجب أال يتجاوز عدد كلمات الدراسة 3000 كلمة.

ته العلمية، إىل جانب صورته الشخصية. 4. عىل الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مخترصة عن س�ي
ح هيئة التحرير إجراء تعديالت عليها أو إضافات إليها تعاد إىل أصحابها الإجراء التعديالت المطلوبة  ي تق�رت

5. البحوث و الدراسات ال�رت
ها. قبل ن�رش

مجلة فكرية ثقافية فصلية جامعة تصدر عن
نسانية • مدى • مركز الدراسات والأبحاث الإ

ملف الصحافة: 45 ص 05

ي  142-2006
يداع القانو�ف رقم الإ

عنوان المراسلة:
نسانية مركز الدراسات و الأبحاث الإ

29 زنقة عمر السالوي - الدار البيضاء
الهاتف: 27 42 22 22 05

rihanatmada98@gmail.com
www.madacenter.ma

المدير 

المختار  بنعبدلوي

رئيس التحرير

زكرياء أكضيض

أعضاء هيئة التحرير

محمد جليد

حياة الدرعي

محمد لهبوز

له الكلخة عبد الإ

عبد العالي صابر

عبد اللطيف الحاجي

عبد الرزاق بالل

ي
خراج الف�ف الغالف و الإ

المهدي نجمي 

ف نجمي محمد أم�ي

الطبع

VIVA print

0522505696

التوزيع

سابريس - الدار البيضاء
ي مجلة رهانات

وط الن�رش �ف �رش

عدد  55 • 2021

  افتتاحية العدد ...............................................................................................................................................  .................................................................................................................                                .......... 2
. عبد الكبري الخطيبي : املثقف املستعيص عىل التدجني                                .................................................................................................................................... .......................................... ...  ..2 

  ملف العدد : عبد الكبري الخطيبي املثقف املستعيص عىل التدجني  ... .    ......................................4 
.  الذاكرة املوشومة: خطاب يف الهوية واالختالف - محمد مرشد                                ..............................................                         ..... .4

.  املامرسة السوسيولوجية من منظور عبد الكبري الخطيب - جواد أكدال                                   ..........     .......................                 ..... .10

.  النقد املزدوج : الهوية وآفاق االختالف يف مجتمعات التعدد  -  عصام موخيل                                                                               ..... .19

.  النقد املزدوج يف سوسيولوجيا العامل العريب: نحو سوسيولوجيا مغايرة  -  عثامن لكعشمي                                                                .... .30

.  الخطيبي و النقد املزدوج التأسيس املعريف السوسيولوجي  لخطاب املغايرة  -  حوىس أزارو                                                             .... .41

  حوار العدد...................... ............................................. ......................... ....53
. حوار حول املرشوع الفكري للسوسيولوجي عبد الكبري الخطيبي مع الباحث والناقد املغريب مراد الخطيبي                          ... ....53

   دراسات                                                                                                58
. دور البعد األمني يف ترسيع املسلسل السيايس األممي لحل النزاع حول الصحراء املغربية - عبد الله عشاش                    ....... .  ..58 

    قراءة يف كتاب..............................      ................................................ .. .....74
. محمد عزيز الحبايب واألفكار املمتدة  - عبد الصمد مرون        .........       .  ..                                                              ..  .74

    نافذة فكرية  ..............................      ................................................ .. .....76
. الثقافة و كوفيد 19 داخل ثنائية االمتداد و التطور : نظرات استرشافية يف بعض النامذج  -  سكينة الريفي                                 76

. عبد الكبري الخطيبي : حفر سوسيولوجي يف الثقافة الشعبية  -  محمد أكديد                                                                       81

ترجمة                ..........                    .....................................  ............  ...84  
. كرونواوجيا نرش الصني للمعلومات عن COVID-19 والنهوض بالتعاون الدويل استجابة لألوبئة )الجزء الثالث(:

 -  محمد عبد الوهاب العاليل                                                                                    .                  .....................   .......84

.... إبداعات.....     ..............                                            ...              ....  ...100  
       .  قصة قصرية : »الزائر املدهش« -  زهري الخراز                                                                                                           100



3 2
مجلـة رهانـات

العـدد 55 - 2020
مجلـة رهانـات
العـدد 55 - 2020

افتتاحية العدد

دراسته يف جامعة  أنهى  بعد  املغرب،  إىل  الخطيبي  عاد   

السوربون يف فرنسا يف أواسط ستينيات القرن املايض، والتحق 

مبارشة بشعبة الفلسفة وعلم االجتامع يف كلية اآلداب بجامعة 

محمد الخامس. كان الخطيبي شخصية متعددة املواهب منذ 

الطفولة، وسبق له أن خط عددا من القصائد الشعرية باللغة 

يصبح  ليك  الحقا  أهله  ما  وهو  يافعا؛  يزال  ما  وهو  العربية 

به يف  له وُمعرفا  املغريب، وُمقدما  مبدعا وقارئا وناقد لألدب 

االغرتاب  فرتة  خالل  اللغوية  ترسانته  الخطيبي  عزز  فرنسا. 

الفرنسية، وعاد وهو يحمل يف جعبته مواهب  اللغة  بإتقان 

متعددة تتقاطع فيها كل من الفلسفة وعلم االجتامع وعلم 

العوامل  هذه  باألدب...  وجدانه  يف  جميعا  وترتبط  النفس، 

بني روح  داخله  يجمع يف  أن  الخطيبي عىل  جميعا ساعدت 

الفني  وذوقه  الناقد  وعقله  واألنيقة،  الشفافة  بلغته  املبدع 

الرفيع، باإلضافة إىل أصالة الباحث االجتامعي.

كان الخطيبي أحد أبرز املؤسسني لفكر وثقافة مغرب ما 

بعد االستقالل، ولو أنه مل يسع بوعي وإرادة إىل  لعب مثل 

تكاد،  أو  فارغة  املغريب  الثقافية  الساحة  كانت  الدور...  هذا 

الفعل  بروح  وتحفل  بالحيوية،  تنضح  الخطيبي  روح  وكانت 

"الذاكرة  األول  ال��روايئ  عمله  يف  مبارشة  فانخرط  واملبادة، 

املوشومة"، وكان قبل ذلك، قد انخرط يف عدد من املبادرات 

املؤسسة للمغرب الجديد، فانضم التحاد كتاب املغرب، الذي 

كان يلعب دورا رائدا حينها، ونشط يف صفوف النقابة الوطنية 

علم  "معهد  إغالق  إزاء  محايدا  يقف  مل  أنه  كام  للتعليم، 

القيمة  االجتامع"، وعرب عن أسفه عىل إغالق هذه املؤسسة 

مغاربة  لطلبة  عمومية  خدمة  تقدم  كانت  أنها  رأى  التي 

كان  الفرتة  هذه  طيلة  أفضل...  مستقبل  يف  األمل  يحدوهم 

االجتامعي  البحث  قواعد  إرساء  يف  أساسيا  الخطيبي  إسهام 

باملغرب، إىل درجة أنه ميكن اعتباره إىل جانب زميله وصديقه 

بول باسكون مؤسسني لهذا املبحث باملغرب.

الحرية  يضع  جعلته  القيود  كل  من  املتحررة  شخصيته 

الفكرية عىل رأس منظومته القيمية، فقد كان يرى أال إبداع 

االبتكار  مفتاح  الحرية،  أي  وأنها،  الحرية،  قاعدة  عىل  إال 

الفردي  املستوى  الجامعي كام عىل  املستوى  والتجديد، عىل 

ألنه إذا كانت األوىل هي التي تسمح للشعوب الخارجة من 

ذاكرتها  بناء  وإعادة  الذات  مع  باملصالحة  االستعامر  ربقة 

يتيح  ما  هي  الفردية  الحرية  فإن  جراحها،  وترميم  الثقافية، 

للموقف،  األخالقية  القيمة  مينح  ما  وهي  والتجديد،  اإلبداع 

عندما  املقاومة  أبواب  ويفتح  بل  الرفض؛  يف  الحق  ويعطي 

االختالف  يجعل  ما  وهو  الواحد،  اللون  أو  الفكر  يسود 

الالزب  والرشط  الحق،  مستوى  إىل  به  يرتقي  بل  مرشوعا... 

إلعطاء املعنى لقيمة الحياة.

عىل  االستقالل  بعد  ما  مغرب  ببناء  الخطيبي  اهتامم 

النشاط  الحرية واالختالف، يف مختلف أوجه  أسس الحق يف 

اإلنسانية مل يأت  االجتامعي، كام يف مجاالت األدب والعلوم 

عىل حساب عالقاته العلمية وروابط التعاون األكادميي التي 

تربطه بعدد من الباحثني املرموقني عىل املستوى العاملي، فقد 

أقام عالقات صداقة وتعاون مع عدد من الباحثني البارزين يف 

مجاالت العلوم اإلنسانية واألدب يف حينه؛ مثل روالند بارت، 

مختلف  مع  وتفاعل  تأثر  كام  بروديل،  وفرديناند  وديريدا، 

الظاهراتية  مثل  حينه  سائدة  كانت  التي  الفكرية  التيارات 

والبنيوية، والوجودية التي انعكست مالمحها يف أعامله األدبية 

والنقدية، إىل جانب شغفه البالغ بعلم اإلناسة )أنرثوبولوجيا( 

والوشم  باملوسيقى  االهتامم  ألهمته  التي  والسيميولوجيا 

والخط العربيني... ولعل كل هذا الفعل التأسييس كان ينضوي 

السمة  بنزع  الخطيبي  عليه  يصطلح  كان  ما  عنوان  تحت 

االستعامرية عن الثقافة املغربية.

وحدة الشعوب املغاربية كانت حارضة باستمرار يف قلب 

يجمعها  الشعوب  هذه  أن  يرى  كان  الخطيبي؛  ذهن  ويف 

الكثري، وأنها قادرة عىل توفري رشوط تنمية حقيقية يف حال 

األولويات  تضاربا يف  باملقابل  هناك  أن  لكنه الحظ  وحدتها، 

بني رجل السياسة الذي يفكر من منطلق السلطة واملصلحة 

الخاصة، واملثقف الذي يرى أن االستقالل والتحرر الحقيقيني 

ما جعله  الوحدة، وهو  إال يف ظل هذه  يتحققا  أن  ال ميكن 

يظل عاجزا عن فهم أو استيعاب استمرارية إغالق الحدود بني 

البلدين الشقيقية؛ املغرب والجزائر بالرغم من وفرة املصالح 

الخصائص  هذه  كل  الثقافية.  الروابط  وقوة  االقتصادية، 

واملوصفات تجعل من عبد الكبري الخطيبي أحد رواد الحداثة 

املغربية، وشخصية فذة جمعت بني الكفاءة العلمية، وااللتزام 

الثقايف واملدين، واالستقاللية والنزاهة الفكرية.

ي عبد الكب�ي الخطي�رب
ف  المثقف المستعصي عىل التدج�ي

د. المختار بنعبدلوي
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محمد مرشد
ي علم الجتماع

باحث �ف

الذاكرة الموشومة:
ي الهوية والختالف

خطاب �ف

ملف العدد

املوشومة"  "الذاكرة  مؤلف  يشكل 

نصا مؤّسسا بامتياز؛إذيقدم الخطيبي يف 

سوف  التي  املفاهيم  معظم  النص  هذا 

كتابات  خالل  من  بعد  فيام  يبلورها 

أخرى. 1 و هو ميثل كذلك لحظة فارقة 

و  األدبية  الكتابة  تاريخ  يف  أصيلة  و 

إن  املغارب  )أو يف  املغرب  الفلسفية يف 

النص  هذا  أصالة  تتجىل  القول(.و  شئنا 

املؤّسس يف كونه ميتح استدالله النظري 

الثقافة املغربية  املفاهيمية من  بنيته  و 

من  و  أوىل،  جهة  م��ن  )امل��غ��ارب��ي��ة(، 

الفلسفة الغربية، و خاصة فلسفة نيتشه 

و هيدجر و بالنشو و ليفناس و فوكو و 

ديريدا، من جهة أخرى.

يقدم الخطيبي يف هذا النص، و الذي 

النقدية  ذاتية، األسس  يتخذ شكل سرية 

التي ينبني عليها تصوره إلشكالية مركزية 

حاول االشتغال عليها و إعادة بناء أسسها 

النظرية، و يتعلق األمر بإشكالية الهوية. 

يؤسس خطاب  الذي  النقد  أن هذا  غري 

)الخطيبي حول( الهوية ال يرتبط بالذات 

فقط، وإمنا يتوجه كذلك إىل اآلخر. إنه، 

يجعل  م��زدوج،  نقد  الخطيبي،  بلغة 

ومنغلقة  مكتملة  هوية  عن  الحديث 

عىل ذاتها أمرا غري ذي قيمة. بتعبري آخر، 

إن الفكر النقدي الذي يسعى الخطيبي 

الذات، غري  إلىمفهوم  تأسيسهيتوجه  إىل 

إال  دالالتها  تكتسب  ال  الذاتية  هذه  أن 

بشكل  اآلخ��ر،  نحو  توجهها  خالل  من 

لكن  و  يلغي خصوصيتها وتفردها،    ال 

يجعلها تؤمن بالهوية يف إطار االختالف. 

يقول الخطيبي يف هذا الصدد: "ال ميكن 

فصل الهوية عن االختالف". 2 

يف  محاولة  املساهمة  ه��ذه  متثل 

الكبري  لعبد  الفكري  باملرشوع  التعريف 

الهوية  إشكالية  خالل  من  الخطيبي 

من  سنعمل  محاولة  هي  و  واالختالف. 

املركزي  السؤال  اإلجابة عن  خاللها عىل 

خالل  من  الخطيبي  يعمل  التايل:كيف 

إبراز  عىل  املوشومة"  "الذاكرة  مؤلفه 

و  الهوية  لخطاب  النقدية  األس��س 

االختالف؟    ويتطلب منا االشتغال عىل 

كتاب  إىل  العودة  بداية،  السؤال،  هذا 

الوقوف  محاولة  و  املوشومة،  الذاكرة 

عىل أهم الدالالت الفلسفية التي يقوع 

إبراز  عىل  العمل  ثم  النص،  هذا  عليها 

األسس الفكرية التي ينبني عليها خطاب 

الكبري  عبد  عند  االختالف  و  الهوية 

الخطيبي.

الموشومة:  الــذاكــرة   .1
بصيغة  فلسفي  ــاب  ــط خ

�دية

 أ. يف رمزية العنوان
الكتاب  العنوان عادة موضوع  يقدم 

كذلك  يعرب  أنه  غري  الرئيسة،  فكرته  أو 

عن شخصية الكاتب )الشخصية األدبية(؛ 

فاختيار العنوان ال ميكن أن يكون اختيارا 

يعرب  أن  ينبغي  إمنا  و  تلقائيا،  أو  عرَِضيا 

نتاج  إنه  كاتبه.  و  النص  بني  عالقة  عن 

لتفاعل املنتج باملنتوج، فهو يعكس مدى 

نصه  تقديم  يف  أصالته  و  الكاتب  قدرة 

من خالل تأمل بعدي يف هذا النص. بهذا 

بوابة  العنوان  إن  القول  ميكننا  املعنى، 

فكر  القارئ  يلج  خاللها  من  التي  النص 

املؤلف، و يتعرف عىل منط كتابته.

كتاب  املوشومة  الذاكرة  كتاب  إن 

هذه  تتجىل  و   ،)authentique( أصيل 

امليزة منذ البداية؛ فالعنوان الذي يقدمه 

العناوين  فئة  إىل  ينتمي  ال  الخطيبي 

املألوفة و املتداولة، و إمنا يستدعي منا 

بحثا يف دالالته و تأمال يف رمزيته. و لعل 

الخطيبي،  كتابات  قراءة  يجعل  ما  هذا 

فهو  البداية؛  منذ  صعبة  تبدو  عموما، 

مترين  البداية،  مترين  أمام  القارئ  يضع 

الولوج إىل املنت، و الذي غالبا ما يفشل 

عن  الباحث  أو  املترسع  القارئ  فيه 

املعنى املبارش )السطحي(. فام الدالالت 

هذا  رمزية  ما  و  بالعنوان؟  املرتبطة 

االختيار؟

مفاهيم  عىل  "الذاكرة"  كلمة  تحيلنا 

من قبيل التاريخ و املتقطع و املستحرض 

و البعيد و القابع و العميق و الدفني... 

و  بالحارض  و  باألثر  فريتبط  أما"الوشم"، 

و  بالثقافة  و  باملجتمع  و  باالستمرارية 

باألسطورة و باألشكال و الرموز.. إننا إزاء 

عاملني متفاعلني و متداخلني: عامل املايض و 

عامل الحارض، عامل التاريخ و عامل املجتمع. 

بعبارة أخرى، نستطيع القول إن للوشم 

)االجتامعي(  للفاعل  تبدو  قد  وظيفة، 

وظيفة مبارشة و عفوية، و لكن الباحث 

بكثري،  ذلك  من  أعمق  هو  ما  إىل  ينفذ 

فيضحى بذلك الوشم تعبريا عن وظيفة 

ذلك  عىل  املادي  الطابع  إضفاء   : أخرى 

املحجوب و امللفوف و املسترت، و تحويله 

"الكتابة وشم"،  الكتابة.  بفعل  رموز  إىل 

الجسد،  عىل  ظاهرة  عالمات  ترتك  فهي 

و لكنها تنفذ عميقا لترتك آثارا يف الفكر 

و املعتقدات و اللغة و الذاكرة...

لهذا  منوذجا  الخطيبي  يستدعي 

"طقس  خالل  من  الوشم(  )فعل  الفعل 

عن  فقط  يعرب  ال  فالختان  الختان"، 

يشكل  إمن��ا  و  الجسم،  تسم  عالمة 

ثقافية  و  اجتامعية  أبعادا  يأخذ  وشام 

وروحية. إننا إزاء فعل يلتقي فيه الرمز 

التدين  و  الرغبة  و  الجنس  و  الجسد  و 

و الثقافة و األسطورة... يقول الخطيبي: 

"حلمت، يف ليلة سابقة، أن جسمي كان 

كلامت"3.

ذات���ي���ة"  "س������رية   ب. 

ملتحرر:

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب

1 - A titre d’exemple : Amour Bilingue )1983(, Maghreb pluriel )1983(, Penser le Maghreb )1993(.

2 - A. KHATIBI, La Mémoire tatouée, Union générale d’Editions, 10/18, Paris, 1979, p. 182. 

3 - La mémoire tatouée, p.205

الهوامش
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بأن  البداية  منذ  الخطيبي  يحذرنا 

باملعنى  ذاتية  سرية  ميثل  ال  هذا  نصه 

هذا  يف  يقول  حيث  للكلمة،  الحريف 

الحقيقية،  طفولتي  طفولتي،   " الصدد: 

 Mon(4"ب��امل��رة أحكيها  أن  ميكنني  ال 

 enfance, ma vraie enfance, je ne

لكن،   .)pourrai jamais la raconter

املوشومة  الذاكرة  نص  فإن  ذلك  مع  و 

أهم  يقدم  فهو  ذاتية،  يأخذ شكل سرية 

األحداث التي ميزت حياة الكاتب، منذ 

يحمل  حدث  مع  تزامنت  التي  والدته 

و  اإلسالمية،  الثقافة  يف  دينية  رمزية 

يتعلق األمر بعيد األضحى )العيد الكبري 

عند املغاربة(.

إىل  بذاكرته  الخطيبي  يعود    

 ،1945 سنة  ففي  الطفولة؛  سنوات 

املدرسة من أجل  إىل  أبوه  يرسله  سوف 

التعلم. سنواته األوىل يف املدرسة جعلته 

بالتعدد  يتميز  عاملا  يعيش  و  يكتشف 

الخطيبي  وجد  لقد  اللسني/اللغوي؛ 

متعددة  لغوية  هوية  أم��ام  نفسه 

املداخل و املكونات: الدارجة التي اعتاد 

و  اليومي،  تواصله  يف  بها  الحديث  عىل 

بها يف  يتعلم  و  يقرأ  بدأ  التي  الفرنسية 

املدرسة، و العربية الفصحى التي تعرف 

السور من  عليها من خالل حفظ بعض 

العريب.  الخط  تعلم  و  الكريم  القرآن 

الثالثة  اللسنية/اللسانية  املكونات  هذه 

البداية،  ،منذ  الخطيبي  لدى  ستشكل 

مالمح هوية ثقافية تقوم عىل التعدد و 

قبول االختالف.

سيضطر  أخيه،  و  أبيه  موت  بعد 

الخطيبي إىل االنتقال إىل مدينة الصويرة، 

بها  ارتبط  التي  عمته  مع  سيقيم  حيث 

كثريا يف طفولته. و يف سنة 1950، توجه 

متابعة  أجل  من  مراكش  إىل  الخطيبي 

دراسته بالسلك اإلعدادي. هذه املرحلة 

ستشكل لحظة فارقة يف مسار الخطيبي 

املفكر و الكاتب، حيث ستمنحه إقامته 

يف الداخلية إمكانية االستغراق و التأمل 

و اكتشاف الذات. يف هذا املكان سوف 

يرشعالخطيبي يف رحلة الكتابة، و سوف 

تبدأ املالمح األوىل لهوية كاتب بالتشكل؛ 

دون  من  شعرية  قصائد  بداية  سيكتب 

أن يوقعها، و بعد ذلك سيبدأ يف تحرير 

كانوا  الذين  ألصدقائه  غرامية  رسائل 

يجدون صعوبة يف التعبري عن مشاعرهم 

عىل  مترسه  لعشيقاتهم.  مكنوناتهم  و 

تطوير  من  مكنه  الصغر  منذ  الكتابة 

تطويع  يف  قدراته  و  اللغوية  ملكاته 

الحروف و الكلامت.

يف سنة 1958، سيحصل الخطيبي عىل 

شهادة الباكلوريا و يتوجه إىل فرنسا من 

أجل متابعة دراسته يف السوسيولوجيا يف 

جامعة السوربون بباريس. و قد تزامنت 

شهدتها  التي  الثورة  مع  هناك  إقامته 

الجزائر ضد املستعمر الفرنيس من أجل 

التحرر. و يف أحد األيام، ستلقي الرشطة 

رفقة  الخطيبي  عىل  القبض  الفرنسية 

خمسة جزائريني، مام اضطره إىل املبيت 

هذه  الرشطة.  محجز  يف  كاملة  ليلة 

سوف  الخطيبي  عاشها  التي  التجربة 

تنعكس يف كتاباته األوىل يف مجلة أنفاس 

املفكر  يديرها  كان  التي   )Souffles(

عبد اللطيف اللعبي، حيث سينخرط يف 

قضايا ذات طابع سيايس/ثقايف من قبيل 

التحرر و الوطنية و التعدد الثقايف.و لعل 

كتاب  يصف  الخطيبي  يجعل  ما  هذا 

الذاتية  "السرية  ب  املوشومة  الذاكرة 

 l’autobiographie d’un( ملتحرر" 

.)décolonisé

ي سبيل إعادة 
مرافعة �ف  .2

تشكيل خطاب الهوية
بحثا  املوشومة  الذاكرة  نص  ميثل 

يقوم  نص  إنه  ال��ذات،  عن  جينيالوجيا 

و  الزمن  )يف  ال��وراء  إىل  العودة  عىل 

املكان و األحداث( من خالل حركة غري 

منظمة للذاكرة؛ فالذاكرة ال تقدم نفسها 

و  لألحداث،  تتابعي/كرونولوجي  كخط 

االستبعاد،  و  االنتقاء  عىل  تتأسس  إمنا 

الظهور و التواري. بهذا املعنى، ال ميكننا 

كتدوين  املوشومة"  "ال��ذاك��رة  اعتبار 

ألحداث  نسخ  أو   )Transcription(

املايض، و إمنا يتعلق األمر ب " قَْول حول 

الذي ال ميكن بأي  الطفولة و املايض، و 

حال من األحوال اإلفصاح عنه )كامال(، بل 

يتم استدعاؤه من خالل الطابع املزدوج 
للذكرى: األثر و االمنحاء". 5

بهذا املعنى، تصبح األحداث املقدمة/

مبثابة  املوشومة  الذاكرة  نص  املنتقاة يف 

بحث هذه الذات، غري أن ذلك ال يخضع 

ملنطق زمني تتابعي، بل يتم وفق مسار 

مللمة  محاولة  عىل  يقوم  آخر  فكري 

يف  ساهمت  تجارب  وفق  الذات  شتات 

تشكيل هوية هذه الذات. إنه مسار قائم 

أساسية  لحظات  وفق  البناء  إعادة  عىل 

كنموذج  و  الهوية.  عليها هذه  تأسست 

عن  الخطيبي  يتحدث  اللحظات،  لهذه 

تحمل  بحدث/ذكرى  يرتبط  الذي  اسمه 

رمزا يف الثقافة اإلسالمية. يقول الخطيبي: 

" يرتبط اسمي بطقس ممتد يف الزمن.. و 

يحصل يل أن أتخيل صورة النبي إبراهيم 

الجرح  إنه  إسامعيل..  ابنه  يذبح  هو  و 

اإلسمي )La déchirure nominale(، و 

قد تشكل منذ البداية" 6 

يعيد  ال  املوشومة  الذاكرة  نص  إن 

بقدر  املايض  يف  تشكلت  أحداث  كتابة 

خالل  من  تشكلت  هوية  لنا  يقدم  ما 

حد  يف  الكتابة،  فعل  إن  الكتابة.  هذه 

يدعونا  هو  و  حدث،  إىل  يتحول  ذاته، 

بذلك إىل فك رموزه و حروفه من أجل 

منحه دالالت أخرى. إن األمر "ال يتعلق 

بهوية  يرتبط  بل  الهوية،  عن  بكتابة 

بهوية  يتعلق  إناألمر  نفسها".  الكتابة 

كاتب، تلك الهوية التي تقدم نفسها يف 

صيغة رسدية بعيدة كل البعد عن منطق 

التتابع و التوايل الزمنيني.  إنها كتابة تعرب 

)Engagement(الكاتب  انخراط  عن 

و  ثقايف  و  سيايس  طابع  ذات  قضايا  يف 

عند  يصبح،  الكتابة  فعل  إن  اجتامعي. 

أو  التحرر  أشكال  من  شكال  الخطيبي، 

من  تحرر   ،)se décoloniser( التحرير 

"الهوية و االختالف" 8.

الخطيبي  يسميه  مام  تحرر  إن��ه 

 )L’identité aveugle( العمياء  "الهوية 

 La différence( املتوحش  االختالف  و 

نستطيع  املعنى،  بهذا    sauvage(".9

املوشومة  "ال��ذاك��رة  نص  إن  نقول  أن 

أجل  من  فلسفية  و  أدبية  مرافعة  ميثل 

للهوية  املشكلة  األسس  يف  النظر  إعادة 

املغربية/ املغاربية.

4 - Ibid., p. 59

5 - H., WAHBI Hassan, AbdelkébirKhatibi : L’esprit de la lettre, Marsam, 2014, p. 30

6 - La Mémoire tatouée, p. 30

7 -  H., WAHBI Hassan, op. cit., p. 34

8 - La Mémoire tatouée, p. 192

9 - A., KHATIBI, » Pour une véritable pensée de la différence «, Lamalif, N° 85, Janvier 1977

الهوامش
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الهوية  بها  تنطبع  صفة  أه��م  إن 

"التشظي  صفة  هي  الخطيبي  نظر  يف 

يتحدث  التي  فالهوية  االنقسام"؛  و 

هي  ه��ذا  مؤلفه  يف  الخطيبي  عنها 

 une identité( متشظية"  "ه��وي��ة 

من  متشكلة  و  مرتاكبة   ،)fragmentée

التشظي  طابع  لعل  و  مكونات.  عدة 

هذا يتجىل بداية يف طبيعة النص ذاته؛ 

يتشكل كوحدة منسجمة من  فالنص ال 

إنه مزج ألجناس متعددة  املبنى.  حيث 

نظر  يف  يسمح،  ما  هذا  و  الكتابة،  من 

األنا  "تحديد  ب  وهبي،  حسن  األستاذ 

و  الرمزية"10.  و  اللغوية  حقيقته  يف 

مستوىالهوية  عىل  التشظي  طابع  يربز 

من  منقسم  حي،  "أنا  كذلك:  الرسدية 

الذي يقرتحه  النص  نواحي عدة" 11. إن 

الرسد  فيه  يلتقي  ال��ذي  و  الخطيبي، 

النقد، نص مرتاكب و متعدد  و  بالتأمل 

األصوات، و هذا ما يجعل منه نصا أقرب 

ما يكون إىل "األداء املرسحي" بلغة عبد 

الكبري الخطيبي )un jeu théâtral(. و  12 

. و لعل هذا ما مينح هذا النص صفات 

التشظي و االنشطار و التوتر.

إذن  املوشومة  الذاكرة  نص  يشكل 

إنه  آخر،  بتعبري  الهوية.  يف/حول  خطابا 

أجل  من   )Un plaidoyer( مرافعة 

تجاوز تصور محدد للهوية، ذلك التصور 

مطلقة  و  كاملة  هوية  يجعلها  ال��ذي 

اآلخر،  عىل  منفتحة  غري  و  متكلسة  و 

يسميه  ما  تجاوز  أجل  من  نضال  إنه 

 Les( القاتلة"  "الهويات  معلوف  أمني 

تلك  أي   ،)identités meurtrières

واحد،  أساس/انتامء  القامئة  الهويات 

"موقف  عن  العمق،  يف  تعرب،  التي  و 

لرمبا  و  متسامح،  و غري  و طائفي  جزيئ 

الخطيبي  يدافع  املقابل،  يف  و  مدمر"13. 

تأسيس  حالة  يف  و  منفتحة  هوية  عن 

مستمر من خالل عمليتي الهدم و إعادة 

البناء. )تفكيكية جاك ديريدا(.

الــهــويــة  ــة  ــالق ع ي 
�ف  .3

بالختالف
"ال��ذاك��رة  ك��ت��اب  أص��ال��ة  تتجىل 

متعددة،  لهوية  االنتصار  يف  املوشومة" 

)قبل- مختلفة  مصادر  من  متتح  هوية 

أمازيغية،  عربية،  إسالمية،  إسالمية، 

يجعل  ما  لعل هذا  و  غربية(.  إفريقية، 

منابع  و  عديدة  مبداخل  هوية  منها 

مختلفة. و هي هوية ال تستقيم، يف نظر 

الخطيبي إال بربطها مبكون أسايس آخر، 

و هو االختالف. إنه اعرتاف باآلخر فينا؛ 

فاالعرتاف باآلخر هو، يف العمق، اعرتاف 

بالذات، إنه اعرتاف مبا يسميه الخطيبي 

"الهوية املرتحلة" أو "الهوية غري املستقرة" 

)L’identité migratoire(. إن االعرتاف 

بهكذا اختالف، يجعل الخطيبي مؤسسا 

لبعد أسايس من أبعاد الطبيعة اإلنسانية، 

الخطيبي  يقول  الثقايف،  التعدد  بعد  إنه 

أشكل حلقة وصل  "أنا  السياق:  يف هذا 

و  املسيحية  بني  ال��رشق،  و  الغرب  بني 

اإلسالم، بني إفريقيا و آسيا".14 

وصفها  بهوية ميكن  يتعلق  األمر  إن 

 Une identité( الهجينة  بالهوية 

باالنفتاح  تعرتف  هوية  إنها   .)hybride

الخصوصيات  يلغي  ال  بشكل  التعدد  و 

لعل  و  الثقافات.  بني  االختالفات  و 

عىل  يراهن  الخطيبي  جعل  ما  ه��ذا 

كانتامء؛  و  كموقف  الكوسموبوليتية 

 Penser le( كتابه  يف  يتحدث  فهو 

كوسموبوليتي  "مغرب  عن   )Maghreb

منفتح عىل العامل بأرسه" 15. هذا املوقف 

 je suis( قوله:  يف  الخطيبي  عنه  يعرب 

 partagé entre les deux rives de la

méditerranée(، إنه شعور باالنتامء إىل 

اآلخر.  و  األنا  الغرب،  و  الرشق  عاملني: 

جعل  ما  هو  الشعور/االنتامء  هذا  إن 

 )Chizoglossia( الخطيبي يتحدث عن

من  بنائها  و  ال��ذات  تفكيك  إع��ادة  أي 

جديد وفق هوية قامئة عىل االرتحال و 

املوقف  السري قدما نحو اآلخر. إن هذا 

الخطيبي( )منجز  نصوص  جعل  ما  هو 

تشكل " فضاء بينيا تلتقي فيه اللغات و 

تتحاور فيه الثقافات". 16 

إن الخطيبي بهذا املعنى، يدافع عن 

الثقافة  تلك  إنها  خاص؛  منط  من  ثقافة 

حول  متمركزة  تكون  ألن  تنحو  ال  التي 

باعتباره  اآلخر  "نفهم  تجعلنا  بل  ذاتها، 

يف  يشكل  االع��رتاف  هذا   17 منا".  جزء 

العمق سريورة للخروج من وهم املركزية 

استدعاء،  و  ال��ذات،  حول  التمركز  أو 

العيش  و  االختالف  لقيم  املقابل،  يف 

عىل  فقط  يقوم  ال  األخري  هذا  املشرتك. 

قبول اآلخر، و إمنا عىل محبته و التوجه 

تاريخنا و  إليه من أجل إغناء هويتنا و 

ذاكرتنا: "أن نحب اآلخر معناه أن نفسح 

املجال لجزء عميق من ذاكرتنا من أجل 
اإلفصاح و التعبري عن نفسه". 18

الخطيبي  إن  القول  ميكننا  ختاما، 
املوشومة"  "الذاكرة  خالل  من  استطاع، 

الهوية،  حول  جديدا  خطابا  يؤسس  أن 

للذات  م��زدوج  نقد  عىل  يقوم  خطاب 

الهوية  عن  ينزع  خطاب  إنه  لآلخر.  و 

طابع التجانس و التكلس، و يصبغها يف 

و  االختالف  و  التعدد  بخصائص  املقابل 

التشكل املستمر. إن هذا الخطاب هو ما 

االعرتاف  و  اآلخر،  باالنفتاح عىل  يسمح 

به، بعيدا عن كل مركزية ثقافية أو تعال 

الخطيبي  يجعل  ما  هذا  لعل  و  ذايت. 

يجسد بحق ذلك املثقف العضوي )بلغة 

غراميش( أو ذلك األجنبي املحرتف )بلغة 

الخطيبي(.

10 - H., WAHBI, op. cit., p. 31

11 - La Mémoire tatouée p. 196

12 - La Mémoire tatouée, p. 191

13 - A., MAALOUF, Les Identités meurtrières, Grasset, Paris, 1998, p. 39

14 - La Mémoire tatouée, p. 128

15 -  KHATIBI, Abdelkébir, Penser le Maghreb, Société marocaine des éditeurs réunis, 1993, p. 108

16 - BOUGDAL Lahsen, Le protocole poétique de l'écriture à l'oeuvre dans les textes de AbdelkébirKhatibi : La mémoire tatouée, Le livre du 

sang et Amour bilingue, Thèse de doctorat nouveau régime Discipline : Littérature française, dirigée par  Claude FILTEAU,  Université Paris-Nord, 

1998, p.29. )Disponible en ligne sur http://www.limag.refer.org/Theses/Bougdal.PDF

17 - Penser le Maghreb, p. 215

18 - La Mémoire tatouée, p. 108
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 la pensée de("االخ��ت��الف "فكر  ب 

 la( املزدوج"  و"النقد   )la différence

.)double critique

الكب�ي  عبد  تفك�ي  ــق  أف
 horizon de la( ي  الخطي�رب

)pensée

تنتج  ال��ذي  العام  السياق  يبقى 

واستيعاب  لفهمها  أساسيا  األفكار  فيه 

ال  األم���ر  إن  وح��دوده��ا.  إمكاناتها 

األمربالكتابات  يتعلق  حني  يختلف 

الخطيبي،  الكبري  لعبد  السوسيولوجية 

فالسياق الذي كان يفكر من داخله فرض 

الحديث عن مواضيع دون غريها،  عليه 

وساهم يف صياغة طريقة رؤيته وتصوره 

السياق  هذا  السوسيولوجية.  للمامرسة 

عاملي.  وبعد  وطني  بعد  بعدان:  له 

باألساس  فيتجىل  الوطني،  البعد  أما 

بناء  سريورة  صاحبت  التي  بالرهانات 

وما   ،)l’Eta-Nation( الوطنية  الدولة 

يتطلبه ذلك من جهد يف إنتاج خطابات 

خطابات  وهي  ال��ذات،  حول  متنوعة 

تحاول أن تشكل تصورا معياريا مختلفا 

الرهانات  هذه  كانت  األنا.  هوية  حول 

القومي،  بالفكر  االرتباط  أشد  مرتبطة 

تم  طاملا  وح��دة  تأسيس  يف  والرغبة 

البعد  أما  السعي، دون جدوى، وراءها. 

العام  الجو  باألساس يف  فيتجىل  العاملي، 

الذي رافق حركات التحرر عرب العامل، وما 

يعنيه ذلك من رضورة، أو هكذا تم تصور 

األمر، بلورة خطابات مختلفة جذريا عن 

خطابات القوى االستعامرية. 

إذا كان عبد الكبري الخطيبي ال ينفي 

تعلقه بالفكر الذي ميجد االختالف، الذي 

الثالثية  املجتمعات  يف  فقط  ليس  برز 

الغربية  املجتمعات  قلب  يف  حتى  وإمنا 

فيام يشبه محاولة االبتعاد عن املركزية 

كام بناها العقل الغريب الحديث، فإنه يف 

املقابل ال يظهر حامسا كبريا اتجاه التيار 

القومي. هناك احتاملني ميكن من خاللهام 

أما  االبستمولوجي:  التموقع  هذا  تربير 

عبد  بوعي  عالقة  فله  األول،  االحتامل 

للتيار  االختزايل  بالطابع  الخطيبي  الكبري 

عىل  القضاء  وراء  يسعى  ألنه  القومي، 

كل مظاهر االختالف بني املجتمعات ويف 

من  الرغم  عىل  وذلك  الواحد،  املجتمع 

جواد أكدال

الممارسة السوسيولوجية من منظور

ي  عبد الكب�ي الخطي�رب

ملف العدد

الخطيبي  الكبري  عبد  كتابات  تعترب 

من أبرز ما أنتج يف حقل السوسيولوجيا 

ترجع   .1 االستقالل  بعد  ما  مغرب  يف 

أهمية هاته الكتابات إىل كونها من أبرز 

الله  عبد  كتابات  جانب  إىل  االنتاجات، 

حاورت  التي  باسكون،  وبول  حمودي، 

األدبيات السوسيولوجية واالنرثوبولوجية 

موضوعا  امل��غ��رب  م��ن  ات��خ��ذت  التي 

التي  األدبيات  تلك  وخاصة  لدراساتها، 

املجتمع  بنيات  دراس��ة  حول  متحورت 

طبعا،  املعريف،  الحوار  يبقى   .2 القروي 

النظرية  األدبيات  تلك  عىل  مقصورا 

نظرية  بنت تصورا صوريا ومناذجا  التي 

حول أليات اشتغال بنيات هذا املجتمع، 

أو  سياسية،  أو  اقتصادية،  كانت  سواء 

الذي  الحوار  وألن  رمزية.  أو  اجتامعية 

يشكل  ال  الخطيبي  الكبري  عبد  ميارسه 

تأسيس  يبتغي  ألنه  ذاته،  حد  يف  غاية 

مل  فإنه  جديدة،  سوسيولوجية  مامرسة 

يكن ليقترص عىل محاورة ما أنتجه اآلخر 

يف  ودخ��ل  حضارة،  و  ثقافة  املختلف 

نقاش نظري مع الخطابات التي أنتجتها 

وبلورتها الذات حول نفسها. 

يتبني إذن أن املامرسة السوسيولوجية 

كام يراها عبد الكبري الخطيبي، ال تبتغي 

عن  ومتجيدها،  ال��ذات  تضخيم  إطالقا 

عقيم  جدال  يف  الدخول  مثال،  طريق، 

أنتجته، وال تهدف  ما  أصالة  حول مدى 

قيمة  من  املفرط  اإلع��الء  إىل  كذلك 

تفوقه  بحجة  الغريب،  اآلخر  أنتجه  ما 

من  الغاية  وإمنا  امليادين،  كل  يف  الكبري 

تأسيس  هي  السوسيولوجية  املامرسة 

 raisonnement( استدالل سوسيولوجي

sociologique( مختلفعن ما هو قائم3. 

إن نحن عربنا عن خصائص هذه املامرسة 

بنفس كلامت عبد الكبري الخطيبي، نقول 

الفكر  هامش  عىل  تتطور  مامرسة  إنها 

والعريب،  املغاريب، خاصة،  والفكر  الغريب 

عامة. يقول عبد الكبري الخطيبي يف هذا 

اإلطار: "إن فكر "النحن" الذي ندعو إليه 

ال يتموقع وال يتحرك يف دائرة امليتافيزيقا 

االسالم،  ثيولوجيا  حسب  وال  )الغربية(، 

ولكن عىل هامشهام. يتعلق األمر بهامش 

متيقظune marge en éveil" )املغرب 

املتعدد، ص، 17(.

عىل  وج��ب  كهذه،  غاية  لتحقيق 

تجد  أن  الجديدة  الفكرية  املامرسة 

لنفسها أسسونقاط ارتكاز ابستمولوجية 

عليها رصح  بني  التي  تلك  عن  مختلفة 

الفكر الغريب والعريب معا. يف هذا اإلطار، 

التي  املعرفية والنظرية  تبقى االمكانات 

 la pensée de( االختالف  فكر  يتيحها 

أهمية هذا  إن  واعدة.   )la différence

املنظور النظري، أي فكر االختالف، ترجع 

وتأسيس  إب��داع  إمكانية  يتيح  أنه  إىل 

يساعد  أن  بإمكانه  ج��دي��د،  منظور 

واملميزات  الخصائص  طبيعة  فهم  يف 

ذلك  املغريب.  املجتمع  لبنيات  التاريخية 

ونظرا  املوجودة،  النظرية  االدبيات  أن 

صياغتها  واكبت  التي  الرهانات  لطبيعة 

أهمية بعض  إظهار  بالغت يف  وبلورتها، 

املجتمع،  اشتغال  يف  ودوره��ا  العوامل 

وقزمت من أهمية ودور عوامل أخرى. 

عىل هذا األساس، تكون املهمة العاجلة 

يدعو  كام  السوسيولوجية،  للمامرسة 

نزع   " هي  الخطيبي،  الكبري  عبد  إليها 

املغرب   ( ذاتها"  عن  االستعامر  الطابع 

املتعدد، ص، 16(، ألن ذلك يعترب سبيال ال 

محيد عنه إن هي أرادت أن تتطور. فيام 

سيايت، سنحاول أن نقوم بإلقاء مزيدا من 

الضوء عىل املامرسة السوسيولوجية كام 

الخطيبي  الكبري  عبد  إليها  ودعا  فهمها 

األفكار  اه��م  عن  تركيزنا  خ��الل  من 

يف  منشورتني  مقالتني  يف  ج��اءت  التي 

األمر  يتعلق  املتعدد.  املغرب  كاتب 

ي علم الجتماع
باحث �ف

1 -  نقصد هنا تلك االنتاجات السوسيولوجية التي أنتجها الباحثني املغاربة.

2 -  يتعلق األمر هنا مبجمل الدراسات التي أنتجها الباحثني األجانب حول املجتمع املغريب، وخاصة تلك التي تدخل يف إطار ما يعرف بالنظرية االنقسامية.

3 -  بالرغم من أن عبيد الكبري الخطيبي مل يذهب إىل أبعد مدى فيام يقوله، إال أن مقال النقد املزدوج يحيل إىل الرغبة يف تأسيس مامرسة سوسيولوجية قامئة الذات، مامرسة 

متتح من فلسفة االختالف.

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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أن تركيبة كل مجتمع غنية باالختالفات 

اللغة  )عالقة  الثقافية  وبالتايل  اللسانية، 

بطريقة رؤية العامل(. أما االحتامل الثاين، 

فله عالقة بطبيعة املعارف التي تبلورت 

والتي  إفريقيا،  شامل  مجتمعات  حول 

يحاوره  الذي  الخطاب  باألساس  تشكل 

ويتحاور معه عبد الكبري الخطيبي. رمبا 

بحرص  كاتبنا  قام  االعتبارين،  لهذين 

املغاريب،  السياق  يف  الفكرية  مامرسته 

وحتى إن هو دخل يف حوار مع مجمل 

املجتمعات  أنتجتها  التي  الخطابات 

يقوم  ال  فإنه  نفسها،  ح��ول  العربية 

املجتمعات  حول  أنتج  ما  عرب  إال  بذلك 

املغاربية4.

أن  الخطيبي  الكبري  عبد  ي��رى 

مجتمعات  أنتجتها  التي  الخطابات 

إىل  تنقسم  نفسها  حول  إفريقيا  شامل 

النزعة  التقليدانية،  النزعة  أشكال:  ثالثة 

السلفية والنزعة العقالنية.

 le( التقليدانية  ال��ن��زع��ة  أوال، 

بالنزعة  "نعني   :)traditionalisme

يف  محصورة  امليتافيزيقا  التقليدانية 

فكر  تعني  هنا  الثيولوجيا  الثيولوجيا. 

كسبب  أول،  كموجود  واملوجود  اآلحاد 

 la pensée de l’Un et de l’étant( أول

 en tant qu’étant premier, cause

فلسفية،  غري  بكلامت   .)première

بالله  املستحيل  العلم  هي  الثيولوجيا 

وأصل العامل"؛

 :)le salafisme( ثانيا، النزعة السلفية

" نعني بالنزعة السلفية امليتافيزيقا وقد 

غدت مذهبا. املذهب يعني هنا أخالق 

اجتامعية،  لبيداغوجيا  سيايس،  لسلوك 

والتي هي عبارة عن املصالحة بني العلم 

والدين، بني التقنية والثيولوجيا"؛

 le( ال��ع��ق��الن��ي��ة  ال��ن��زع��ة  ث��ال��ث��ا، 

النزعة  "نسمي   :)rationalisme

غدت  وق��د  امليتافيزيقا  العقالنية 

 la métaphysique devenue( تقنية 

عىل  تدل  هنا  التقنية   .)technique

تنظيم العامل تبعا إلرادة القوة، وتعتمد يف 

 la mise en( قوتها عىل التقدم العلمي

 ordre du monde selon la volonté

 de la puissance, tirant sa force

 )du développement scientifique

إذن  هذه   .)25 ص،  املتعدد،  )املغرب 

العقل  اشتغال  التي تسم  النزعات  اهي 

داخل السياق املغاريب، ومن أجل مقاربة 

منظورات التفكري هاته، وجب االستعانة 

بالتاريخ السوسيولوجيا.

هدف النقد المزدوج

املزدوج  النقد  أن  إىل  وأرشن��ا  سبق 

يشكل  وإمن��ا  ذات��ه،  حد  يف  غاية  ليس 

أداة منهجية من خاللها ميكن أن نتفكر 

هذا  مختلف،  بشكل  والظواهر  الوقائع 

املجتمع،  بدراسة  يتعلق  األمر  كان  إذا 

مجمال  ق��راءة  يف  مختلفة  طريقة  أو 

حول  املجتمع  ينتجها  التي  لخطابات 

نفسه. يف كلتا الحالتني، يبقى هدف النقد 

التي  القبلية  اإلطارات  من  الخروج  هو 

العقل،  doxaلنشاط  الدوكسا   ترسمها 

داخلها  من  إطارات  يرسم  مجتمع  فكل 

ويضع  العامل،  ويدركون  األف��راد  يفكر 

خطوطا تفصل بني ما ميكن التفكري فيه، 

قابال  ليس  وما  فيه  التفكري  ميكن  ال  ما 

 le pensable,l’impensée( للتفكري فيه

et l’impensable (إ 5. إن النقد كموقف 

وتجاوز  وزعزعة  بخرق،  يسمح  للذهن 

التي  نوعها،  كان  ما  كيف  اإلط���ارات، 

بني  السطلة  عالقات  طبيعة  تفرضها 

داخل  املجموعات  بني  املجتمعات، 

نفس املجتمع، وبني األفراد داخل نفس 

أشد  مرتبطة  السلطة  وألن  املجموعات. 

عىل  العمل  فإن   ،6 بالخطاب  االرتباط 

تفكيك كل أنواع الخطاب يعترب مامرسة 

ونشاطا ال مندوحة عنهام.

إن الغاية من النقد الذي يدعو إليه 

عبيد الكبري الخطيبي ال تختلف يف يشء 

هدفه  يبقى  أع��اله.  إليه  أرشن��ا  ما  عن 

الرئييس هو تأسيس خطاب سوسيولوجي 

السوسيولوجي  الخطاب  عن  مختلف 

السوسيولوجي  الخطاب  وعن  الغريب 

من  عامة(.  )العريب  املغاريب  والتاريخي 

أوال  يتوجب  املبتغى،  هذا  تحقيق  أجل 

العمل عىل نزع الطابع االستعامري عن 

 la décolonisation  ( السوسيولوجيا 

de la sociologie(. كيف ذلك؟ 

أن  بإمكانه  الذي  املزدوج  النقد  إن 

يساهم يف بلورة منظور جديد للمامرسة 

منهجية  بالرضورة  هو  السوسيولوجية، 

عملية  تبقى  أخرى،  بعبارة  التفكيك.  يف 

الخطاب  عن  االستعامري  الطابع  نزع 

ارتباط  أمي��ا  مرتبطة  السوسيولوجي 

املغرب   ( الخطاب  هذا  تفكيك  بعملية 

املتعدد، ص، 47(. إن الغاية من تفكيك 

هذا الخطاب، إىل جانب خطابات أخرى 

يعني  كونه،  يف  أساسها  تجد  طبعا، 

يف  ساهم  السوسيولوجي،  الخطاب 

مستوى  عىل  االمربيالية  الهيمنة  ترسيخ 

 le pouvoir de( سلطة الكلمة باألساس

la parole( إ 7.

إذن، ليس كل ما أنتجه العقل الغريب 

البعد  وإمنا  العلم،  دائرة  ضمن  يدخل 

االيديولوجي ظل مرتبطا بشكل عضوي 

تفكيك  إن  العقل.  هذا  وفعالية  بنشاط 

بكشف  تسمح  عملية  الخطاب  أنساق 

تلك األسس التي تنبني عليها، واألهم من 

التي  والهيمنة  القوة  إرادة  تفضح  ذلك، 

واكبت تبلورها وتطورها.

تكمن مهمة نزع الطابع االستعامري 

يف  العريب  العامل  يف  السوسيولوجيا  عن 

املهمة املزدوجة التالية:

حوال  التمركز  نزعة  تفكيك  أوال، 

العقل وحول الذات كام تطورت يف أشكال 

الخطابات التي أنتجها الغرب حول نفسه 

و حول العامل. وجب الرتكيز والتأمل هنا، 

حسب عبد الكبري الخطيبي، يف التضامن 

كل  يف  االمربيالية  يربط  الذي  البنيوي 

أبعادها السياسية، العسكرية والثقافية، 

الرتابط  هذا  االنسانية.  العلوم  وانتشار 

التي  النقد،   عملية  من  يجعل  البنيوي 

يف  مرحلة  التفكيك،  عملية  كذلك  هي 

التفكري ال ميكن القفز عليها. 

التي  والخطابات  املعارف  نقد  ثانيا، 

أنتجتها املجتمعات العربية حول نفسها. 

إن التأسيس ملنظور فكري جديد يتطلب 

األسس  ح��ول  ال��دامئ��ة  التفكري  إع��ادة 

والجذور التي تشكل وتعمل عىل صياغة 

 ( املجتمعات  لهاته  البنيوية  الخصائص 

املغرب املتعدد، ص، 49(. إن الخطابات 

حول  العربية  املجتمعات  انتجتها  التي 

املامرسة  تخليص  يف  ستساهم  ذاتها، 

من  السياقات  هذه  يف  السوسيولوجيا 

الثيولوجي  الفكر  وسلطة  ج��ربوت 

كأداة  النقد  طريق  عن  والتيوقراطي. 

منهجية، ميكن أن تنفتح ممكنات للتفكري 

)des possibilités de pensée( متعددة 

املجتمعات،  هذه  اجتامع  علامء  أمام 

ممكنات ميكن أن تسمح بإنتاج معارف 

أكرث تكيفا معا خصائص مجتمعاتهم، و 

مجتمعات  منهم  يجعل  ما  مع  تتامىش 

 des sociétés(مختلفة سامت  ذات 

.)différentes

إن القيام بنقد مزدوج يعني باألساس 

مبعنى  املفاهيم،  تفكيك  حرفة  امتهان 

بالعدة  االستعانة  باحث  كل  عىل  أن 

4 -  هذا التحديد يتضح للقارئ من خالل طبيعة العنوان الذي اختاره الكاتب ملجموع مقاالته )املغرب املتعدد(.

5 -  من أجل االطالع عىل مزيد من األفكار يف اإلطار، ميكن الرجوع إىل كتابات محمد أركون، وبخاصة كتبه املعنون بقضايا يف نقد العقل الديني

6 -  ميكن يف هذا اإلطار الستعانة بكتابات ميشال فوكو.

7 - هذا إىل جانب أن نفس الخطاب كان قد سهل من عملية ضبط ايقاع واشتغال بنيات املجتمع املغريب.

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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الحفر  التي متكنه من مامرسة  املنهجية 

األركيولوجي 8، وكشف األسس والقوانني 

الخطاب.   أنساق  تشكل  إىل  أدت  التي 

النقد هي تفكيك  الغاية إذن من  تبقى 

تنجز عن طريق  املفاهيم، وهي عملية 

 des masses( تفكيك التكتالت الخطابية

االبتعاد  بغية  وزعزعتها،   )discursives

وتأسيس  سحرها،  قوة  عن  التدريجي 

خصائص  يعكس  مختلف  آخ��ر  فكر 

املجتمعات العربية واملغاربية.

الخطيبي  الكبري  عبد  أن  إذن  يتضح 

ال يدعو إىل الرجوع إىل الرتاث من أجل 

إىل  وال  إحياؤه،  ميكن  ال  فاألثر  إحيائه، 

بنا  ال��ذي  ال��رتاث  مع  األعمى  التعامل 

رصحه العقل الغريب، ألن فكر االختالف 

مامرسة  إىل  يدعو  وإمن��ا  ذل��ك،  يرفض 

يتمتع  التي  والفعالة  النشيطة  الفعالية 

التي  الفعالية  تلك  إنساين،  بها كل عقل 

ومبدعة،  منتجة،  إال  تكون  إن  ميكن  ال 

أن ميارس  للفكر  بد  وخالقة. من هنا ال 

واالستمرار  الحياة  ألن  التمرد،  يف  حقه 

بلورة  يف  املساهمة  مبعنى  الوجود،  يف 

يتطلبان  فيه،  نعيش  الذي  العامل  معامل 

ذلك.

تكمن  اعتقادنا،  وحسب  هنا،   

أهمية النقد الذي يدعو إليه عبد الكبري 

بالنقد  فقط  يتعلق  ال  فاألمر  الخطيبي، 

ذهني  كنشاط  بالنقد  وإمن��ا  امل��زدوج، 

متعدد األبعاد 9. من طبيعة الحال، مل يكن 

بإمكان عبد الكبري الخطيبي أن يقول بغري 

التي  املعرفية  األطر  ألن  املزدوج،  النقد 

كان يحاورها، كام حاورها جيله، تنقسم 

فيها  تختلط  معرفية  أطر  نوعني:  إىل 

ذاته  حول  الغرب  أنتجها  التي  املعارف 

وحول اآلخر، وهي املسيطرة واملهيمنة، 

وأطر معرفية أنتجتها املجتمعات العربية 

حول نفسها، وهي املهيمن عليها. هاته 

أهميتها،  فرض  وعىل  املعرفية،  األط��ر 

تقف حاجزا منيعا أمام الرغبة يف تأسيس 

 une perspective( مختلف  منظور 

الرهانات  différente(، يتامىش وطبيعة 

كل  إن  املجتمعات.  هذه  تواجه  التي 

و  العربية  املجتمعات  حول  أنتج  ما 

التعبري عن ذلك  أردنا  الغربية، إن نحن 

عىل  يعامل  أن  وجب  مختلفة،  بطريقة 

يجب  وال  فكر،  بقايا  أثر،  بقايا  أنه  أن 

التعامل معه عىل أنه أكرث من ذلك. إن 

الرتاث ومتجيده ال ميكن أن  الرجوع إىل 

يطور املامرسة السوسيولوجية، وال حتى 

التي  الخطابية  املامرسة  من  نوع  أي 

تبتغي اإلبداع واإلنتاج، بل سيرسع من 

الكبري  عبيد  يقف  هنا  من  موتها.  وترية 

التي  املتعدد  املحاوالت  ضد  الخطيبي 

ومتجيد  ال��رتاث  إحياء  جاهدة  تحاول 

أن  ميكن  التي  املتعددة  االمكانات 

 des tendances à la( للباحث  مينحها 

.)patrimonialisation

حسنات  عن  مثال  إعطاء  أجل  من 

الكبري  عبد  إليه  يدعو  ال��ذي  النقد 

النظري  النسق  كمثال  نأخذ  الخطيبي، 

كارل  يسميه  ما  وبالضبط  امل��ارك��يس، 

ماركس بالنمط اإلنتاج اآلسيوي، والنسق 

يسميه  ما  وبالضبط  الخلدوين،  النظري 

ابن خلدون بالعصبية.

املفاهيم  مع  األعمى  التعامل  إن 

وبن  ماركس  كارل  من  لكل  األساسية 

ويشوه  يرض  أن  إال  يكمن  ال  خلدون، 

ويلحق  بل  مجتمعاتنا،  لواقع  فهمنا 

ينزع عن  املفكرين، ألنه  تشويها بهؤالء 

كارل  يقوم  فمثال  تاريخيته.  فكرهام 

املجتمعات  أغلبية  ب��إدم��اج  ماركس 

اإلنتاج  بنمط  يسميه  فيام  الغربية  غري 

اآلسيوي، وذلك دون إظهار أية حساسية 

 )la sensibilité théorique( نظرية 

املجتمعات  هذه  متيز  التي  للخصائص 

بعضها عن بعض. من أجل توضيح ذلك، 

يرضب عبد الكبري الخطيبي مثاال برتكيبة 

االستعامر.  قبل  ما  املغريب  املجتمع 

تتميز  املجتمع  لهذا  االجتامعية  فالبنية 

فهناك  متعددة،  أنساق  ورصاع  بتجاور 

النسق   ،)patriarcal( األب��وي  النسق 

الرأساميل  النسق   ،)tribal( القبيل 

 le capitalisme artisanal(، ( التقليدي

 ( واملخزن   ،le seigneurial rural

هذه  أمام   .)52 ص،  املتعدد،  املغرب 

الرتكيبة املزيجة، يبقى من الصعب جدا 

الذي كان سائدا  االنتاج  بأن منط  القول 

يف املجتمع املغريب ما قبل االستعامر هو 

منط االنتاج اآلسيوي. إن القول بأن منط 

االنتاج السائد يف أغلب املجتمعات غري 

ينم،  اآلسيوي  االنتاج  منط  هو  الغربية 

نقص  عن  الخطيبي،  الكبري  عبد  حسب 

كارل  عليها  يتوفر  كان  التي  املعارف  يف 

ماركس حول هذه املجتمعات، التي من 

ضمنها مثال املغرب.

ننىس،  أن  يجب  ال  ذلك،  إىل  إضافة 

أن  طبعا،  الخطيبي  الكبري  عد  حسب 

النسق النظري املاركيس هو نسق مرتبط 

بشكل عضوي مع سريورة تشكل العقل 

الغريب. بتعبري آخر، إن مجمل الخطابات 

التي انتجها ماركس، تعكس الوجه اآلخر 

فحتى  الغريب،  العقل  وفعالية  لنشاط 

إن هي بلورت وطورت تصورات نظرية 

مختلفة، فهي مرتبطة أشد االرتباط ببنية 

هذا العقل.

أحيانا، ورغم الخدمات الجليلة التي 

ملجتمعات  النظري  النسق  هذا  قدمها 

العامل الثالث يف رصاعها من أجل التحرر، 

يظهر أن ماركس نفسه، اليشء الذي قد 

التطوري يف نسقه  الفكر  تأثري  يعود إىل 

عبد  بتعبري  فكره  يف  منطقية  لثغرة  او 

من  خادما  كان  نفسه،  الخطيبي  الكبري 

حيث ال يدري لهيمنة الغرب. إن املثال 

الخطيبي عىل  الكبري  عبيد  يعطيه  الذي 

إنجلرتا  استعامر  من  موقفه  هو  ذلك، 

للهند. يتوجب عىل إنجلرتا، حسب كارل 

تقوم  أن  الهند  مع  تعاملها  يف  ماركس، 

ومهمة  الهدم  مهمة  أساسيتني:  مبهمتني 

البناء )détruire et construire(. وجب 

هدم كل ما له عالقة بالنيات االجتامعية، 

واالقتصادية، والسياسية والرمزية للهند، 

التطوري  واملنظور  يتامىش  ذل��ك  ألن 

رصح  أس��س  وض��ع  أج��ل  من  للتاريخ، 

إىل  رمبا،  املرور،  ومرحلة  يتوافق  جديد 

منط االنتاج الرأساميل. إن الذي يتساءل 

مصري  هو  الخطيبي،  الكبري  عبد  بشأنه 

ترجع  التي  الهندوس  وتقاليد  ع��ادات 

جذورها إىل تاريخ بعيد، فالذي يفهم من 

الهند  جعل  يف  الرغبة  هو  ماركس  كالم 

صورة مطابقة لألنا، يعني للغرب، وبهذا 

يرضب عرض الحائط كل تلك الخصائص 

واملميزات التي تجعل من الهند مجتمعا 

مختلفا )املغرب املتعدد، ص،52(. 

عند  العصبية  نظرية  يخص  فيام  أما 

الخطيبي  الكبري  عبد  ابن خلدون، فريى 

التقارب  عن  البحث  من  جدوى  ال  أنه 

كالجدلية،  ماركس  مفاهيم  وبني  بينها 

البنيات  بني  والعالقة  التاريخية  واملادية 

أسس  إن  الفوقية.  والبنيات  التحتية 

ومفاهيم  العصبية  مفهوم  ومنطلقات 

ماركس مختلفة أشد االختالف، ذلك ان 

للعصبية ارتباط وثيق باألسس الثيولوجيا 

مفهوم  أن  كام  لإلسالم،  والتيوقراطيا 

ومتأثرا  دائري،  زمن  بها  املرتبط  الزمن 

الوحي  أي  األول،  بالنموذج  التأثر  أشد 

ونبوة محمد. 

بقوة،  نفسه  يفرض  س��ؤال  هناك 

كيف   " الخطيبي:  الكبري  عبد  حسب 

مع  يتصالح  أن  دياليكتييك  لفكر  ميكن 

وديالكيتك  الثيولوجيا  بني  يتموقع  فكر 

 .)54 ص،  املتعدد،  )املغرب  تأملية؟" 

التي  العالقة  حول  أيضا  ويتساءل  كام 

كقوة  العصبية،  بني  نقيمها  أن  ميكن 

8 -  ميكن الرجوع يف هذا اإلطار إىل كتاب أركيولوجيا املعرفة ملشال فوكو. 

)qu’est-ce que la critique, suivi de la culture de soi( 9 - يف هذا اإلطار ميكن الرجوع إىل كتاب ميشال فوكو حول ما هو النقد

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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محركة للتاريخ عند ابن خلدون، ورصاع 

أسايس  كمحرك  االجتامعية،  الطبقات 

ولو  حتى  ماركس.  كارل  عند  للتاريخ 

خلدون  ابن  بني  تشابهات  هناك  كانت 

االيديولوجيا  عالقة  )مثال  ماركس  وكارل 

الخلص  البدو  أو  املقيمون  البدو  عند 

بطبيعة بنيتهم االقتصادية والعالقة التي 

يقيمها ماركس بني البنية التحتية والبنية 

تزن  ال  التشابهات  هاته  فإن   ،) الفوقية 

املوجودة  الفروقات  حجم  أم��ام  شيئا 

 des( ككليات  النظريني  النسقني  بني 

 systèmes théoriques comme des

الخطيبي  الكبري  عبيد  يخلص   .)entités

أوجه  تطوير  عن  البحث  رضورة  إىل 

الخلدوين  النظري  النسق  بني  االختالف 

والنسق النظري املاركيس، عوض السعي 

الالمتناهي وراء إقامات التقاربات، حتى 

نسق  لكل  الداخيل  املنطق  كان  ولو 

هاته  بإقامة  يسمح  ال  نظري عىل حدة 

املقارنات.

بالتعريف  هو  امل��زدوج  النقد  أن 

تحرص  ال  أنها  مبعنى  متمردة،  مامرسة 

نفسها داخل اإلطارات املوجودة مسبقا، 

وإمنا تبحث عن أصالة غري مسبوقة. إن 

منهجية،  ك��أداة  للنقد،  األس��اس  العدو 

إعادة  يبتغي  الذي  الذهني  املوقف  هو 

النظريات  تكييف  عىل  العمل  أو  إنتاج 

عىل  املثال  إن  املوجودة.  السوسيولوجيا 

هو  الخطيبي،  الكبري  عبد  يقول  ذلك، 

السياق  يف  السوسيولوجيا  االنتاجات 

املغاريب.

ثالث  امل��غ��اريب  السياق  يف  توجد   

ظهور  ي��خ��ص   فيام  مهمة  لحظات 

وتطوراملامرسة سوسيولوجية: لحظة أبن 

خلدون، لحظة االستعامر ولحظة ما بعد 

االستعامر. إن املامرسة السوسيولوجية او 

األنرتبولوجية السائدة يف السياق املغاريب 

محاولة  أو  إنتاج  إع��ادة  باألساس  هي 

الخطيبي.  الكبري  عبد  حسب  تكييف 

تبني  ذل���ك،  عكس  النقد،  يتطلب 

القلب،  واسرتاتيجية  التمرد  اسرتاتيجية 

رؤية،  يف  املعتادة  الطرق  عىل  التمرد 

ملوازين  وقلب  األمور،  وتأويل  وتحليل، 

السوسيولوجي  الحقل  الحق  يف  القوى 

الطابع  نزع  أجل  من  واألنرثوبولوجي. 

وجب  السوسيولوجيا،  عن  االستعامري 

أن تكون مامرسة التمرد والقلب عملية 

عليها  وج��ب  ان  مبعنى  راديكالية، 

تستهدف قلب "سلطة الكلمة ضد كملة 

 le pouvoir de la parole( السلطة" 

 (  )contre la parole du pouvoir

املغرب املتعدد، ص،56(. 

إن الدعوة إىل مامرسة النقد املزدوج 

الغسيل،  مع  الرضيع  رمي  إىل  تهدف  ال 

ذات  مفاهيم  وج��دو  تنفي  ال  فهي 

إمكانات هائلة يف مجمل الخطابات التي 

التي  وتلك  نفسه،  حول  الغرب  أنتجها 

انتجتها املجتمعات العربية حول نفسها. 

ال  التي  املفاهيم  متييز  عملية  أن  يبقى 

وقدرات  نظرية  بصالحية  تتمتع  زالت 

 des capacités et( كشفية  وإمكانات 

possibilités heuristiques( عن غريه، 

بأداة  ارتباط  أميا  مرتبطة  عملية  تبقى 

هذا  عىل  بناء  نقول،  والتفكيك.  النقد 

للفرز  اسرتاتيجية  هو  النقد  أن  األساس، 

واالنتقاء، ومن ثم آلية متكن من صياغة 

أن  بإمكانها  جديدة  نظرية  تصورات 

تساعد يف فهم ما يقع حولنا.

ال��خ��ط��اب��ات  يف  التمييز  مي��ك��ن 

األفكار:  من  أن��واع  ثالثة  بني  الغربية 

 des pensées(م��ؤس��س��ات��ي��ة أف��ك��ار 

وأف��ك��ار   ،)institutionnelles

 des pensées de la(االخ���ت���الف

 des(املستحيل وأفكار   ،)différence

)املغرب   )pensées de l’impossible

يخص  فيام  أم��ا   .)61 ص،  املتعدد، 

املجتمعات  أنتجتها  التي  الخطابات 

التمييز  فيمكن  نفسها،  حول  العربية 

بني الثيولوجيا، والتصوف، واآلداب، دون 

هاته  العلمية.  األفكار  مختلف  نسيان 

الخطابات تشكل يف حقيقة األمر طبقات 

يفرض  مام  باحث،  كل  أمام  املعنى  من 

فهمها  بغية  عليها،  النقد  مامرسة  عليه 

غاية  أن  ننىس  أن  يجب  فال  وتجازوها، 

 )le déplacement( النقد هي الزحزحة

نقد  إن   .)le dépassement( والتجاوز 

هاته الخطابات ميكن الباحث كذلك من 

تقيمها  التي  التحالفات  طبيعة  كشف 

السلطة  رهانات  مع  الخطابية  املامرسة 

داخل أي مجتمع، فالخطاب يتم صياغته 

عن  تصاغ  والسلطة  السلطة،  طرف  من 

طريق الخطاب.

يشري عبد الكبري الخطيبي إىل أمر آخر 

وهو  أال  طبعا،  األهمية، حسبه  غاية  يف 

بالفكر  النهوض  يف  العربية  اللغة  دور 

العربية  اللغة  إن  املجتمعات.  هاته  يف 

التي يتحدث عنها عبد الكبري الخطيبي، 

ليست لغة الفقه التي يتم تصورها عىل 

التاريخ  عن  متعالية  مقدسة،  لغة  أنها 

باستطاعتها  يكون  لغة  وإمنا  ومعجزة، 

 une langue( ان تفكر باللغات األخرى

عليه،  بناء   .)qui pense en langues

تبقى الرتجمة وعوملة اللغة العربية من 

أن تساهم يف  التي ميكنها  املداخل  أبرز 

العربية،  املجتمعات  يف  بالفكر  النهوض 

وبالتايل بباقي مناحي حياتها االجتامعية 

)املغرب املتعدد، ص، 63(. 

وجبت اإلشارة إىل أن عملية النقد كام 

يراها ويدعو إليها عبيد الكبري الخطيبي، 

تم تطبيقها عىل ثالث أنواع من الخطابات 

التي  واالنرثوبولوجية  السوسيولوجية 

املغريب،  املجتمع  ح��ول  بلورتها  متت 

قراءة  تقدم  أن  حاولت  تلك  وخاصة 

يف  السطلة  وعالقات  الرتاتبية  إلشكالية 

املجتمع املغريب ما قبل االستعامر. يتعلق 

وبالنظرية  الخلدوين،  بالنظرية  األمر 

املاركسية، وبالنظرية االنقسامية 10)ص، 

.63-111(

خاتمة

املعامل  نبني  أن  سبق  فيام  حاولنا 

عند  السوسيولوجية  للمامرسة  األساسية 

عبد الكبري الخطيبي، وذلك بالرتكيز عىل 

االختالف"  "فكر  مقال  يف  جاء  ما  أهم 

ذلك  يف خضم  امل��زدوج".  "النقد  ومقال 

املزدوج  النقد  يف  األساس  أن  إىل  أرشنا 

للتفكري،  واعدة  ممكنات  يفتح  أنه  هو 

ألنه يدعو إىل تبني اسرتاتيجية التفكيك 

بالخطابات  األمر  تعلق  سواء  والقلب، 

ذاته  حول  الغريب  العقل  انتجها  التي 

ال��ذي  بالخطابات  أو  اآلخ���ر،  وح��ول 

بشكل  العربية،  املجتمعات  أنتجتها 

حول  خ��اص،  بشكل  واملغاربية،  ع��ام، 

نفسها.

 تتخذ عملية النقد والتفكيك كنقاط 

واملمكنات  املكتسبات  فلسفية  ارتكاز 

االختالف  فكر  مينحها  التي  النظرية 

)بالخصوص أعامل كل من ميشال فوكو 

وجاك دريدا(. رغم الحسنات التي ميكن 

إليهام  املشار  املقالني  من  نجينها  أن 

أعاله، هناك بعض األسئلة تفرض نفسها 

بقوة. أال ميكن، مثال، أن نسقط يف براثن 

االيديولوجيا، التي نريد التخلص منها عن 

نحول  الحثيث  سعينا  يف  النقد،  طريق 

تأسيس  وبالتايل  االختالف،  وتأكيد  بناء 

إيديولوجيا أخرى تعكس هذا االختالف 

عىل  التأكيد  يف  أليس  عنه؟  وتدافعه 

سوسيولوجية  مامرسة  تأسيس  رضورة 

االختالف،  فكر  مكتسبات  عىل  مبنية 

مييز  ال  وابستمولوجي  منهجي  غموض 

بعبارة  العلم؟  وم��وض��وع  العلم  بني 

أخرى، نرى أن التأكيد عىل رضورة تبني 

الكبري  عبد  يسميه  ما  أو  االختالف  فكر 

اآلخر،  بالفكر  اخرى  أحيانا  الخطيبي 

بني  الخلط  عىل  أساسا  مبنية  دع��وة 

10 - مل نقم بتطوير أفكار هي هذا اإلطار، وهو ما ميكن تداركه إما أثناء املداخلة، أو خالل كتابة النص النهايئ. مل نقم بذلك، ألننا اعتربنا أن األساس هو توضيح املعامل األساسية 

للمامرسة السوسيولوجية كام يدعو إليها عبيد الكبري الخطيبي، ذلك أن طبيعة االستدالل كانت أهم، بالنسبة لنا، من اإلكثار من األمثلة التطبيقية.

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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يف  وطريقة  كاستدالل  السوسيولوجيا 

تفكري الظواهر، واملواضيع التي تدرسها. 

إن السوسيولوجية كنمط من االستدالل 

ال   )un mode de raisonnement(

ميكن أن تكون إال واحدة، حسب وجهة 

هناك  كانت  فإن  وبالتايل  طبعا،  نظرنا 

نظريا  تبنى  أن  وج��ب  ما  خصوصية 

التي  الفريدة  الخصائص  من  انطالقا 

تدرسها  التي  املواضيع  متيز  أن  ميكن 

السوسيولوجيا.

إضافة إىل ذلك، وكام يدعو إىل ذلك 

أنه  نرى  نفسه،  الخطيبي  الكبري  عبد 

االنتاجات  مع  التعامل  ال��رضوري  من 

أثر  أنها  عىل  للكاتب  السوسيولوجية 

داخل  موضعتها  ويجب  أث��ر،  وبقايا 

فيه.  تبلورت  الذي  التاريخي  السياق 

نقول أخريا إن النقد وجب أن مييز موقف 

الباحث أمام ما يدور حوله، وليس فقط 

امام مجمل الخطابات التي كان يتحدث 

عنها عبد الكبري الخطيبي. عندما يتحول 

النقد إىل استعداد وموقف للذهن، يكون 

من اليسري تطوير املامرسة العلمية عىل 

اختالف متظهراتها وأشكالها.

10 - مل نقم بتطوير أفكار هي هذا اإلطار، وهو ما ميكن تداركه إما أثناء املداخلة، أو خالل كتابة النص النهايئ. مل نقم بذلك، ألننا اعتربنا أن األساس هو توضيح املعامل األساسية 

للمامرسة السوسيولوجية كام يدعو إليها عبيد الكبري الخطيبي، ذلك أن طبيعة االستدالل كانت أهم، بالنسبة لنا، من اإلكثار من األمثلة التطبيقية.

الهوامش

Khatibi, A, 1983, Maghreb pluriel, Paris, Editions Denoël. 

Foucault, M, 1969, Archéologie du savoir, Editions Gallimard.

Foucauld, M, 2015, Qu’est-ce que la critique, suivi de la culture de soi, VRIN, Collection de Philosophie au présent.

الهوامش

عصام موخىلي

النقد المزدوج1  : الهوية وآفاق الختالف
ي مجتمعات التعدد 

 �ف

ملف العدد

الكبري  عبد  امل��غ��ريب  املفكر  يعد 

املوسوعيني  الكتاب  من  الخطيبي2.  

تلقايئ،  بشكل  دامئ��ا،  يتنصلون  الذين 

تصنيف.  أو  تلخيص  أو  اختزال  أي  من 

األبعاد  متعدد  نصوصا  يكتب  فالرجل 

بالفلسفة  األدب  فيه  يختلط  بأسلوب 

باألنرثوبولوجيا بالسوسيولوجيا. إن هذه 

الطريقة ال يصل إليها إىل من مترس ميدانيا 

سنيني  العلم  املعرفة  دروب  يف  ونظريا 

متخصص  الخطيبي  أن  وبالرغم  طويلة. 

بشهادات علمية عالية إال أنه كان مؤمنا 

بالفكر الشمويل متعدد املستويات، لهذا 

جاءت كتاباته السوسيولوجية أوسع من 

أن تصنف يف هذا القطاع املعريف أو ذاك. 

نالحظه  أن  ميكن  التفكري  يف  األفق  هذا 

امل��زدوج"  النقد   " كتابه  يف  بني  بشكل 

الذي سوف نبسطه يف هذه الورقة.  من 

أقسامه ككتل معرفية غري  خالل دراسة 

مجتنبني  يوحدها  عام  باحثني  منفصمة، 

كل ما يفرق بني مضامينها.

ي  ــع الــــعــــر�رب ــم ــت ــج ــم ال
والمستقبل

مفهوم  نوضح  أن  بداية  املفيد  من 

باعتباره مدخال مهام لكل فهم.  "النقد" 

مضموين"غري  محتوى  أي  يتجنب  وليك 

املفهوم يف كتابه عمل عىل  لهذا  مالئم" 

توضيحه قائال:" كلمة نقد، قبل أن نذهب 

بعيدا، تتضمن، كام نعرف، فكرة غالبا ما 

تكون منسية، وهي املتعلقة بوجود أزمة. 

النقد كأزمة بالنسبة لنفسه، ويف الوقت 

به.  يهتم  الذي  للموضوع  بالنسبة  ذاته 

النقد مزدوجا، سواء  املعنى يظل  وبهذا 

كان مرجعا مرتبطا مبفهومه الكانظي أو 

يبني  أن  عليه  إن  املاركيس.  أو  الهيغيل 

" وحّد  يشغلها  فيام هو  ركائز  ويؤسس 

النقد هنا يتحدد عند الخطيبي من خالل 

خالل  من  وليس  له  املاهوية  الوظيفة 

يتأسس  فهو  لذلك  اللغوي،  التعريف 

عىل مفهوم األزمة باعتبارها خلل يجب 

عىل  العمل  ثم  مرحلة  يف  به  اإلع��رتاف 

تجاوزه. هذ الفهم الهيغيل املرتبط بالنقد 

يضمنه بفهم منهجي إنطالقا من زاويتني 

املضموين  املحتوى  زاوي��ة  مؤسستني؛ 

آلية  وزاوي��ة  أزم��ة  موضوع  باعتباره 

وسيلة  كونه  حيث  من  بالنقد  مرتبطة 

ي الفلسفة
 باحث �ف

1 -  كتاب "النقد املزدوج" هو يف األصل مجموعة من الدراسات كان املرحوم الخطيبي قد نرشها عىل فرتات زمنية مختلفة ويف منابر متعددة. ترجمت هذه الدراسات إىل 

العربية ونرشت، عىل فرتات متباعدة، يف مجالت عربية مببادرة فردية من طرف أدونيس ومحمد برادة وعز الدين الكتاين اإلدرييس وعبد السالم بن عبد العايل وزبيدة بورحيل. ثم 

تبني للخطيبي فيام بعد أن يجمعها يف كتاب واحد أسامه النقد املزدوج. يتضمن الكتاب دراسات كربى " املجتمع العريب واملستقبل واملحور الثاين "الصهيونية واليسار الغريب" واملحور 

الثالث "أبحاث السوسيولوجيا". يقع الكتاب يف حدود 251 صفحة من الحجم املتوسط، منشورات عكاظ، نرش أول مرة يف فرباير 2000. سوف نقدم هذا الكتاب انطالقا من البحث 

عن املضمون الناضم لكل قسم متجاوزين التفاصيل التي يحفل بها الكتاب. لنرتك للقارئ فرصة التعرف عىل الكتاب عن قرب.

2 -   مفكر مغريب) 1938-2009( من مواليد مدينة الجديدة. درس علم االجتامع بجامعة الرسبون، حيث قدم بحثا عن الرواية املغاربية.  تقلد الخطيبي العديد من املناصب 

األكادميية، حيث عامل أستاذا جامعيا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية- الرباط، أستاذا مساعدا، ثم مديرا ملعهد السوسيولوجيا السابق، ثم مدير املعهد الجامعي للبحث العلمي. 

كان عضورا محرتما يف اتحاد كتاب املغرب... أصدر العديد من من األعامل التي تنوعت بني األدب واإلجتامعيات واإلنسانيات سواء يف الروايات أو الكتب أو املقاالت أو الحوارت 

من قبيل؛ الذاكرة املوشومة 1971، صيف بستوكهومل 1990، تفكري املغرب 1993، النقد املزدوج 2000. حيض بتقدير من هيئات دولية ووطنية حتى مامته مع رصاع مع املرض.

الهوامش
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تفكيكية وبنائية يف آن معا.

من  فالخطيبي  األس��اس  هذا  عىل   

زاوية املوضوع يؤكد عىل رضورة إعادة 

النظر يف إشكالية الهوية املرتبطة بالعامل 

ففي  تحديدا،  العريب  واملغرب  العريب 

التي  األصلية  للهوية  ميكن  ال   " تقديره؛ 

والدينية  اللغوية  األص��ول  عىل  تقوم 

العريب.  العامل  واألبوية أن تحدد وحدها 

فهذه الهوية قد تصدعت ومتزقت بفعل 

الرصاعات والتناقضات الداخلية. ثم إنها 

مع  التكيف  عىل  مرغمة  نفسها  تجد 

العرصية والتفتح عىل  الحياة  مقتضيات 

الخطيبي  حسب  االنفتاح  وهذا  العامل". 

العريب  العامل  نظام  يف  اهتزاز  إىل  أدى 

والنتيجة  الحضاري،  كيانه  يف  وتصدع 

هذا  يف  األهم  والرهان  شاملة.  تعددية 

 - بحاجة  العربية  الثقافة  أن  السياق 

عىل  ق��اردا  فكرا  نتنج  أن  وتستطيع- 

يسمه  ال��ذي  الجديد  الوضع  تحليل 

التعدد، الذي مير به العامل العريب. وهنا 

أكرب؛"  بشكل  املزدوج  النقد  مهمة  تربز 

ينصب  كام  علينا،  ينصب  مزدوج،  نقد 

وبينه،  بيننا  طريقه  ويأخذ  الغرب،  عىل 

التي  الوحدة  مفهوم  تفكيك  إىل  فريمي 

تثقل كاهلنا والكلية التي تحثم علينا"3.

مع  سجال  يف  الخطيبي  يدخل  وهنا 

ثالث قراءات 4* اقتسمت مسألة النهضة 

العربية عموما واملغاربية خصوصا، وكلها 

سقطت يف تأويالت عامة أغفلت جوانب 

عام.  بشكل  النهضة  سؤال  من  أساسية 

والسلفية  العقالنية  املحاولة  هنا  يرش 

والرتاثية.

حسب  الرتاثية،  ال��رؤي��ة  تحاول    

الخطيبي، أن تؤسس لبعد إصالحي مطلق 

أما  الالهوتية.  االشكاالت  إنطالقا  مبلور 

الرؤية السلفية فتسعى التأسيس ملحاولة 

الدين  بني  التوفيق  أجل  من  وهمية 

تشتغل  تاريخية  رؤية  حسب  والعلم 

الرؤية  أما  تم تجاوزها*.  عىل إصالحات 

العلم وترفعه  العقالنية فتعيل من شأن 

إىل درجة املؤسس النظري والعميل لكل 

يشء، وتتغافل عن املكونات الالشعورية 

يف الثقافة العربية بعتبارها مكونا أساسا 

الخطيبي  يتجاوز  كام  مكوناتها.  من 

الرؤية التاريخية التي تعمل عىل تفسري 

كل الوقائع واألحداث املاضية انطالقا من 

التحليالت  التاريخة. لكن هذه  رشطيتها 

فاقدة  للخطيبي  بالنسبة  أصبحت 

نفسح  أن  يجب  اعتقاده  ففي  للمعنى، 

املجال إىل الرؤية "االختالفية" التي ميكن 

أن تقدم اضافة نوعية أكرث من التشبث 

مبا أسامه " الذاتية الحمقاء" أو "الهوية 

العمياء"5.

العربية  ال��ذات  اف��راغ  عىل  تعمل 

خصوصياتهام  عىل  بعيدة  مشاريع  يف 

امل��رج��ع��ي��ة امل��ؤث��ث��ة ل��ف��ض��اءاه��ا 

العمومي.

 والواقع أن املتتبع لتفاصيل الكتاب 

بفلسفة  للخطيبي  واضحا  تأثرا  سيجد 

استعامل  يف  خصوصا  دري���دا،*  ج��اك 

مفهوم " االختالف" الذي يوظفه بنفس 

شاكلته، ليميز بني عدة اختالفات تفعل 

عموما  العربية  الهوية  داخل  وتتفاعل 

واملغاربية خصوصا.   

أوال: االختالف االجتامعي الذي يجعل 

الفكر يسعى إىل "تقويض البناء النظري" 

ذو  االجتامعي  التفاون  عىل  يقوم  الذي 

الخلفية األخالقية املشكلة له.

يدفع  الذي  الثقايف  االختالف  ثانيا: 

نبذها  التي  الثقافات  تقويم  إىل  الفكر 

العامل العريب وهجرها

فيعيد  السيايس،  االختالف  ثالثا: 

وأس��س  التغيري  دع��ائ��م  يف  التفكري 

االنفصال حسب ما استجد محليا وتعقد 

دوليا.

راب��ع��ا: االخ��ت��الف ال��وج��ودي هو 

آخذا  والسلفية،  الرتاثية  يتجاوز  اختالف 

3 - عبد الكبري الخطيبي، النقد املزدوج، منشورات، عكاظ، الرباط، 2000، ص 11.

4* -  يف فصل الحق يعود للحديث عن هذه القراءات بنفس آخر- يتحدث عنها من ناحية التحوالت- يقربه أكرث من منت العروي.  ويشري بالقول إىل أن املقصود بالرتاثوية: 

التحوالت املينافيزيقية التي أصبحت الهوتية ) الالهوت باعتباره فكر الواحد األحد( ؛ أما السلفية: وتشري إىل مجموع األخالق السلوكية ذات األبعاد السياسية باإلضافة إىل كونها 

تربية اجتامعية؛ العقالنية ) السياسية، الثقافوية، التاريخية، االجتامعية...(؛ ويسمي امليتافيزيقا التي تحولت إىل تقنية بالعقالنية، أي القدرة عىل تنظيم العامل بإرادة جديدة.  هذه 

التاميزات تبني أن امليتافيزيقا تبلورت يف الفضاء العريب يف ثالث تحوالت كربى: الهوت، ومذهب، وتقنية.  متييز الخطيبي هذا يقربه من متييز العروي بني الشيخ والليربايل والتقني، 

الذي عمل عىل نقده، ناعتا إياه بالغري املجدي؛ ألنه  يلغي الرتاثوي املذهبي والرتاثوي الالديني، هذا باالضافة إىل أنه  كرس نظرة إسقاطية، بل إنه ليس إال صورة اختبارية من 

اليديولوجية عربية ما معارصة. 

 يقول يف هذا الصدد: " نحن تراثيون بنسيان الرتاث، ومذهبيون بنسيان فكر الكائن وتقنويون بالعبودية؛ من دجننا هكذا حتى يصبح مثل هذا النسيان يتكرر جيال بعد جيل". 

إن اإللهيات- يف اعتقاده- كانت حارضة بقوة يف التفكري يف الوجود واملوجود يف الجوهر يف الواحد والكرث.  لقد كانت مأخوذة مبا نريد اليوم أن نتعلمه من الغرب. إن انحصار هذه 

الفلسفة مل يدرس كفاية، لذلك يعتقد الخطيبي أن استعادةالهوية يجب أن ينطلق من دراسة الجوانب غري املضاءة يف الرتاث شئنا أن أبينا، وذلك مدخل مل ألقى السمع وهو شهيد.

* - ففي تصور الخطيببي ال الرتاثوية وال السلفية بإمكانهام أن يؤسسا أفقا للتفكري والفن باملغرب، ذلك أنهام مل تعد قادرتني عىل االنقالب ضد سلطانهام الديني والالهويت املركزي 

وأن تؤسسا لحوار أفقي مع الخارج. أنظر:

* - عبد الكبري الخطيبي، النقد املزدوج، مصدر سابق،  ص 41.

5   - املصدر نفسه، ص 13

* -  جاك دريدا، فيلسوف فرنيس....

6 - املصدر نفسه، ص .13

7 - املصدر نفسه، ص 16

الهوامش

بعني االعتبار مسألة ما استجد يف العلم 

مدخل  االختالفات هي  وهذه  والتقنية. 

من  أكرث  بل  ودائ��م،  مزدوج  لنقد  مهم 

هذا يجب أن تخضع لحركة نقد مزدوج 

مستمر ودائم6. 

التأثيث  ه��ذا  الخطيبي  يستتبع 

العام بشذرات مضيئة حول عدة قضايا 

تارة عىل شكل مفاهيم  أوردها  راهنية، 

وتارة عىل شكل أفكار توجيهية. سأحاول 

شذرات  ثالث  عند  أتوقف  أن  يأيت  فيام 

اعتربتها أساسية:

أوال القيم املشرتكة؛ يعتقد الخطيبي 

أن الحياة املشرتكة تنضح بنوع من القيم 

التي تتسم بطابع شعائري قوي مستقاة 

من مضامني دينية قدرية تشكل يف هذه 

املجتمعات منطا للعيش ووأفقا لالستمرار، 

مرجعية  نقط  إنها  ذلك  من  أكرث  بل 

البرش  من  ثلة  إىل  بالنسبة  لالستدالل 

الثقافات  هذه  داخل  يعيشون  الذين 

والتي تعوق وتضعف مجتمعاتنا املدنية 

يف سعيها إىل الدفع بالنقاشات العمومية 

إىل غايتها القصوى. وحتى نكون واضحني 

مع أنفسنا " فإننا مدعون لإلشتعال عىل 

بديهية،  موقات  الحقيقية.  معوقاتنا 

املدين،  مجتمعنا  تكمن يف ضعف  وهي 

والطبيعة   � النساء  قيمة  من  والتقليل 

والغموص  السياسية،  للسلكة  املستبدة 

عالقة  عىل  أو  العالقة  عىل  يحيط  الذي 

الدين بالسياسية، وقلة املهارة التقنية، .. 

الفساد واملحاباة"7.

ثانيا عن حسن استعامل الدين؛ يشري 

الخطيبي هنا إىل مسألة يف غاية األهمية 

التي  املفاهيم  ببعض  املتعلقة  وهي 

الديني؛  الرباديعم  من  انطالقا  توظف 

تحديدا.  الوحدة  مفهوم  إىل  هنا  يشري 

وداخل هذا السياق العام يتأرجح الفكر 

إما  الهوية؛  من  مستويني  بني  املغاريب 

أو تلك  العشائري  بالنسق  املرتبطة  تلك 

األهم  واملسألة  الثوري.  بالبعد  املرتبطة 

بهوية  تشبع  الثقايف  الفضاء  هذه  أن 

تشكل  عامة  كمعرجعية  ذاتية-دينية 

ممكنة  هوية  لكل  املضموين  املحتوى 

مستقبال. لذلك يف اعتقاده يجب التمييز 

بني حياته الفردية وبني قيم العشرية ويف 

هاذين األطارين مييز الخطيبي بني ثالثة 

فضاءات أساسية:

مجال  هو  الدنيوي:  الفضاء  أوال، 

أصبح  سياقه  ففي  األفسح،  البني-ذايت 

استتباب النظام واألمن قبل أية مامرسة 

دينية كيفام كانت طبيعتها. 

مجموعة  هو  الديني:  الفضاء  ثانيا، 

دينية  نصوص  عىل  مبنية  الحقوق  من 

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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دينا  الخالص  للمسلم سبل  تنري  مؤطرة، 

ودينيا.

وهو  التوفيقي:  الفضاء  ثالثا، 

واألعراف  التقاليد  وفيه  األرحب  املجال 

والقوانني االجتامعية الشفهية. يف املغرب 

القوانني:  من  أنواع  ثالث  هناك  الكبري 

املستمد  والقانون  والعرف  "الرشيعة 

النصوص  قانون  الفرنيس،  القانون  من 

اإلدارية واالقتصادية واملالية الذي ينظم 

باعتباره  الدين  يخلق  أخرى8".  ميادين 

العديد من  مكونا ميتافيزيقيا قامئا عىل 

امتدادها  تجد  والتي  املفارقة  املفاهيم 

الكبري  للمغرب  الراهن  الثقايف  الزمن  يف 

وتطرح نفسها بقوة يف الفضاء العام التي 

املقدس،   ( الخاصة؛  مبفاهيمها  تشكله 

األمر  هذا  الوحدة..(  الطاعة،  التضحية، 

يأخذ داللته األكرث تعقيدا عىل املستوى 

يف  "ويوجد  الخطيبي:  يقول  السيايس 

القيادة،  لسلطة  تقليد  العريب  املغرب 

فهو  الطاعة.  وفرض  الطاعة  يف  يتمثل 

الزبونية،  ألنظمة  مهيأة  قيادة  مجتمع 

لذا  والجهوية.  والقبلية  منها  والعائلية 

األصول،  مع  بجدية  نتعامل  أن  يجب 

التي ليست مجرد ظاهرة ال عقالنية أو 

مجرد تعبري عن هوية ضائعة، وإمنا هي 

مبادرة يائسة وعنيفة للتوحيد بني الدين 

قانون  طائلة  تحت  والسلطة،  واملجتمع 

قيادة مطلقة"9.

النقاش  يهيئ  بالخطيبي  وك��أين   

بالقيم  املرتبطة  العلامنية  عن  للحديث 

الدميقراطية، كقيمية بامكانها أن تحتوي 

وتوجههم  الدولة  داخ��ل  الفرقاء  كل 

لصالح خري األكرثية بشكل أكرث عقالنية. 

املدرسة  هي  اعتقاده  يف  فالديقراطية 

التي ميكن أن توحد الشتات الهويايت يف 

العريب،  املغرب  يف  املستويات  مختلف 

ألن ما يهم يف نهاية املطاف " هو كرامة 

اإلنسان"10*. لكن ذلك ال يكفي إذ بدون 

وإنتاج  تنمية  وبدون  مجتمع،  مرشوع 

بدون  ق��وي،  إقتصاد  ب��دون  للموارد، 

العادل  بالتوزيع  يسمح  قانوين  تنظيم 

للرثوة تظل الدميقراطية إطارا فارغا. هنا 

والثقافة  التعليم  سؤال  الخطيبي  يطرح 

كصنوان متعالقني:  

العربية  الثقافة  أن  الخطيبي  يعتقد 

تعاين من هوية ممزقة، وبدون الدخول 

الحل-  وجذورها.  املشكالت  سؤال  يف 

حسب الخطيبي- هو العمل عىل التعليم 

عىل  منفتح  وبأفق  معارصة  مبخرجات 

وميكن  جمعاء."  للبرشية  متاح  هو  ما 

العاملية هي  الحضارة  بأن  نجزم هنا  أن 

التقليد الجديد لجميع الثقافات املطالبة 

التطور  ه��ذا  مع  باستمرار  بالتكيف 

وبنياته التقنية"11.

استنبات  أن نعمل عىل  ولهذا يجب 

املرحلة  سالح  باعتبارها  املعرفة  قيم 

بامتياز، فالشعوب إما أن تعمل بنكران 

الخطيبي  ويكز  تضمحل.  أن  وإما  ذات 

دورا  تلعب  التي  اللغات  مسألة  عىل 

حاسام يف مسألة املعرفة، فالتعليم يجب 

واحدة  لغة  عىل  البداية  يف  يستند  أن 

تحدد هوية اإلنسان وإمكانياته يف العامل، 

وانطالقا منها ينبغي علينا أن نستكشف 

لغات أخرى وأمناطا جديدة من التعبري؛ 

لغة  تكفي  العام  للتعليم  فبالنسبة   "

مكتوبة واحدة ذات مستوى جيد تلقن 

واحدة  لغة  الطفل،  تكوين  بداية  عند 

.*12 اللغوية"  بإمكاناته  هويته  تحدد 

وهذه املسألة يف اعتقاده هي مدخل إىل 

ميران  اللذين  واملدين  االجتامعي  السلم 

بني  التواصل  حرية  عرب  أسايس  بشكل 

األمر  وهذا  تعبريهم،  ووسائل  السكان 

عاقل  إنسان  لكل  عليه  غبار  ال  واضح 

والتعاون  والتسامح  العنف  يف  يفكر 

للكلمة.  والدقيق  العام  باملعنى  واالخاء 

تدريس   " ه��و  عميل  بشكل  وال��ح��ل 

رسمية،  لغة  باعتبارهتا  العربية  اللغة 

ليس  ثقافية،  لغة  باعتبارها  واألمازيغية 

من  لكل  بل  املعنية  املناطق  يف  فقط 

يرغبون يف ذلك. وسيتم تحديد الفرتات 

نقاش وطني حول  اجراء  بعد  اإلنتقالية 

طبعا  املسألة  وهذه  املسألة"13.  هذه 

تحد من مسألة االقتصاء من املشاركة يف 

طاقات  بضياغ  تسمح  وال  الثقايف،  البناء 

التقوقع عىل عنارص محددة  عن طريق 

يف لغة واحدة.

   أما مسألة الثقافة فيقرتح الخطيبي 

كل  الثقايف يف  فاإلرث  بعناية،  تحاط  أن 

مستوياته وأبعاده يجب أن يدرس كرتاث 

ممتد، بل أكرث من هذا يجب أن تكون 

وتلك  واالب��داع  املعرفة  أهداف  إحدى 

مهمة املثقفني والفنانين�ني، والتي يجب 

يف  الرقمي  التخزين  مبهمة  تسند  أن 

املستقبل. املستقبل هو ذلك األفق الذي 

لالشتغال.  الحية  قوى  يوجه  أن  يجب 

فالرتاث هو مكمن الوجود اإلنساين سواء 

إىل  تطلع حامله  أو يف  باملايض  بارتباطه 

ماض  هو  ال��رتاث  أن  املستقبل.صحيح 

بالدرجة األوىل، لكن بإمكاننا أن نساءل 

أن  ملا ميكن  موجهة  بأسئلة  املايض  هذا 

من  ألنه  حقيقية،  نهضة  بوثقة  يشكل 

السامء  حبييس  نبقى  أن  املعقول  غري 

الرتاثية املشكلة أساسا مام هو روحي. إن 

سؤال الرتاج حسب الخطيبي هو سؤال 

فلسفته  ألن  النظرية  الناحية  من  ملغز 

تتحدد يف ماوراء ذلك، وتقرتح أن يتوجه 

إىل  بالرتاث  املرتبطة  الهوية  يف  تفكرينا 

من  الخفية  الجوانب  إض��اءة  محاولة 

يتوجب  لهذا  نفسه"  اإلسالمي  ال��رتاث 

التاريخي  العرب  تراجع  نحب  أن  علينا 

نتوجه  أن  باختصار  علينا  من،  ونقرتب 

أيدي  عىل  ضاع  ليلهم"14.فالرتاث  إىل 

دارسيه مبسميات شتى وبأغراض معرفية 

وسياسية وأيديولوجية مختلفة.

ي
ي الختالف الوح�رش

- �ف

يسكن  الغرب  أن  الخطيبي  يعتقد 

باعتباره  وإمنا  مطلقا  باعتباره  ليس  فينا 

بدقة  أنفسنا  نتحدد ونقارن  كال مختلفا 

للفروقات  بالنسبة  الحال  هو  كام  معه 

ننتمي  الذي  برتاثنا  املطروحة يف عالقتنا 

الخطيبي  يستخدم  لهذا  امتدادا.   إليه 

مفهوم اإلختالف الوحيش للداللة عىل هذا 

الترشذم القرصي، والذي يصل يف مرحلة 

املرتبط  الهويايت،  الضالل  إىل  متقدمة 

الثقافوي  باملضمون  األوىل  بالدرجة 

من  إنطالقا  هويتنا  يشكل  ألن  املمكن 

العرفية،  التزمتية،  القومية،   ( ال��رتاث 

القومية...(.  املسألة ال تنتهي بهذا اإلقرار 

بل تأخذ أبعادا استشكالية-  يف ارتباطنا 

السؤال  يف  نختزلها  أن  ميكن  بالغرب-  

املنهجي التايل: ما هو الغرب الذي نقارن 

بعد  ما  املرحلة  يف  خصوصا  به،  أنفسنا 

االستعامرية، فالغرب الذي نتحدث عنه 

كوحد هو  تعدد ال نهايئ عىل املستوي 

باملكونات  الهشة  عالقتنا  إن  الهويايت؟ 

موقعنا  تهزهز  التي  هي  امليتافيزيقية 

ك" نحن"؛ مبعنى أن الكائن العريب مقيد 

من الناحية التاريخية بهاته الهالة، لهذا 

الفلسفي  القول  نستأنف  أن  الميكن 

حول رس تراجعنا بدون استئناف الحوار 

املنهجي مع الرس الذي يجعلنا نتجه إىل 

أن  أو  الغربية يف كل مكوناتها  الحضارة 

نرجع صوب أحضان جضارتنا.

- يف السيادة : 

 املعروف حسب الخطيبي أن الغرب 

متجه منذ عقود نحو الهيمنة الشاملة من 

خالل ما أسامه هيغل " مملكة املعرفة 

بامللموس  تجسدت  والتي  املطلقة"، 

كأسلوب  للتقنية  الشامل  التعميم  يف 

للعيش التي سيطرت عىل كل متفصالت 

8 -  املصدر نفسه، ص 18

9 - املصدر نفسه، ص 19

10  - املصدر نفسه، ص 19

* -  تعلمون أن األمر كان دامئا عىل هذا النحو منذ وفاة النبي محمد. واليوم أصبح السكوت عن نقد الدين أمرا غريبا. يف  واقع األمر نجد أن الطبقات العربية الحاكمة علامنية، 

وتستعمل الدين كسالح إيديولوجي ألن الشعب مؤمن. وهذا أمر يقلق العقالنني واليساريني العرب، فكيف ميكن النضال ضد خذا االستغالل دون أن يكون الشعب ضدهم. حينئذ 

يصمتون يف انتظار أن تغيري البنية التحتيى البنية الفوقية".

- عبد الكبري الخطيبي، النقد املزدوج، مصدر سابق، ص 52. 

11 - املصدر نفسه، ص 20.

12 - املصدر نفسه، ص 22.

* - فتعليم اللغات األجنبية باملغرب رهني بالوضعية الوطنية والدولية " باالضافة إىل العربية ) اللغة الرسمية( وإىل  األمازيغية ) لغة الثقافة( يجب تدريس االنجليزية كلغة ثالثة 

حسب االختيار كام ستدرس لغات أخرة يف الشغب الجامعية املتخصصة."

- املصدر نفسه، ص 23 وص 51

-  أنظر الرؤية االسرتاتيجية الرؤية للمملكة املغربية 2015-2030.

13 - عبد الكبري الخطيبي، النقد املزدوج، مصدر سابق،  ص 23

14 - املصدر نفسه، ص  34

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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حسب  كذلك-  العرب  املعارصة.  الذات 

املرحلة  هذه  إىل  سيصلون   – الخطيبي 

املتقدمة من العلم والتقنية. لكن كيف 

نستطيع أن نأخذ نظامها بدون أن نأخذ 

تبعاتها االستالبية؟ 

وال  ذات��ه  يف  خ��ريا  ليست  التقنية   

للعامل،  الكوين  املصري  إمنا  ذاته  يف  رشا 

حيث   " مجتمع  أي  اليقاومه  انتشارها 

يقيم اإلنسان تكون التقنية مقيمة كأرض 

دخلوا عرص  العرب  أن  ثابتة"15. صحيح 

إستصاله  يصعب  الهويت   بفكر  التقنية 

لكن ذلك ال يهم األهم هو قيمة التقنية 

نفسها.  نحن يف املغرب نستورد التطور 

الهشاشة  نتجاوز  أن  أجل  من  )التقنية( 

اإلنسانية يف ) املجال ، الفقر، التطبيب...(

تكنوقراطيا  مشهدا  تنتنج  سوف  كام 

محليا للسهر عىل إرادتنا... باإلضافة إىل 

بني  عالقة  من  التقنية  هذه  تطرحه  ما 

هذه  نستورد  فنحن  ومحيطه  اإلنسان 

اآلالت ونستورد الطابع العالئقي لها؛ إنها 

واألركان.  العنارص  مكتملة  ميتافيزيقا 

بشكل  وستدعوا  تدعو  امليتافزيقا  هذه 

لصوت  املجال  إفساح  إىل  إلحاحا  أكرث 

الكائن يف املجتمع...16.

- يف التاريخ :

اإلنسان  مسكن  ه��و  التاريخ  إن 

يف  ممكن.   هويايت  متفصل  كل  ومنبت 

هذا املستوى يدخل الخطيبي يف سجال 

حول  العروي  الفيلسوف  مع  فلسفي 

القائلة  فكرتها  يف  التاريخانية؛  مسألة 

األمد  ذات  التاريخية  املراحل  بأهمية 

التاريخي  التأخر  رد  خالل  من  الطويل 

والتخلف الثقايف إىل مجال تاريخي أوسع 

ذو طابع شامل  أو ما أسامه" التاريخية 

املواطن  استالب  يفضح   ليك  املعممة"، 

الرتاثوي  البحث  إىل  اتجه  الذي  العريب 

 ، القديم  التاريخ  إىل  حنني  يقوده  الذي 

أن  صحيح  االستعامرية17.  املرحلة  بعد 

لكنه  للغاية  مهم  النظري  التاريخ  هذا 

ينطلق من مسلمة " عامل التاريخ" عقل 

مطلق، باستطاعته أن يسيطر عىل مصري 

املأسور  النظري  املأزق  هذا  اإلنسانية، 

بالرؤية امليتافيزيقية هو ما جعله قريبا 

نفسها  هي  ترفض  التي  املاركسية.  من 

"التاريخية املتعالية" ) تاريخية املجتمع 

االقطاعي( التي تحدها املطلقات ) الله، 

النبوة، القدر..( كام ترفض تاريخة الفكر 

األورويب(  عرش  الثامن  )القرن  الليبايل 

العقل  معلنة  ب��دائ��ل  أوج���دت  التي 

تغري  أنه حدث  ... صحيح  الحرية  الفرد 

امليتافزيقي  القطاع  لكن  إيديولوجي.. 

مكان اإلشتعال بقي هو نفسه.

مايلزمنا فعال هو العمل عىل تجاوز 

وعن  أنفسنا  عىل  منلكها  التي  املعرفة 

اآلخرين يف أفق بناء معرفة أوسع تتخذ 

اسرتاتيجيات متعددة أهمها نزع الطابع 

وأن  التاريخية  الكتابة  عن  امليتافيزيقي 

املعرفية  األنظمة  نقدي  بحس  نحلل 

السائدة. 

مع  مطول  حوار  يف  الخطبي  يعتقد 

الروايئ املغريب الطيب بنجلون أن العرب 

ينقصهم الكثري من أجل أن نتحدث عام 

للكلمة.  الواضح  باملعنى  الفكر  يسمى 

انسحابا  وإمنا  تخلفا  يعرفو  مل  فالعرب 

العربية  الثقافة  متفصالت  كل  يف  للفكر 

" إن االنهيار االقتصادي والسيايس للعامل 

قد  عرش  الخامس  القرن  منذ  العريب 

تخلف"18.  ال  للفكر  انسحاب  صاحبه 

فاالنسحاب هنا مبعنى أن الحياة أخذت 

ايقاعاتها تتباطئ سواء بارتباطها بالفرد أو 

بالقيم. لهذا السبب حرص الفكر العريب 

واللغة*.  والتصوف  الالهوت  يف  نفسه 

الشخصيتني  واللغوي  الصويف  أصبح  لقد 

يف  األمة  تسارع  مصري  تحددان  اللتني 

األخري  املفهوم  ه��ذا  اإلنحطاط.  ف��رتة 

يحمل داللة ايجابية عند الخطيبي ففي 

ليس  العرب  قوة  يشكل  ما  إن  اعتقاده 

الهوتهم   " وإمنا  فقط  للبرتول  امتالكهم 

كل  ولكن  الرائعة.  ولغتهم  وتصوفهم 

كبري"19. ضعف  ذاتها  حد  يف  هي  قوة 

ظلوا  العرب  أن  إىل  مرده  الضعف  هذا 

نيس  لقد  األورويب".  الفكر  عىل  غائبني 

الفالسفة األوروبيون رسيعا ما يدينون به 

للفلسفة والالهوت العربيني... إنه نسيان 

بدون شك.  الذات  ينبع من متركز حول 

املالحظة  هذه  نتجاوز  أن  ينبغي  لكن 

كينونة  انعدام  يف  التفكري  نعيد  وأن 

الراهنة"20. لكينونتهم  بالنسبة  العرب 

واألغلب أن هذه الرؤية ارتبطت مبسألة 

لقد  أبعادها.  من  كثري  يف  االسترشاق 

 - حياتهم  املسترشقني  من  العديد  كرس 

مبناهج متعددة - ملعرفة تفاصيل العرب 

النزعة  وإلب��راز  ناحية  من  وثقافتهم 

ثانية.  ناحية  الذات من  التمركزية حول 

الثقافة  تقوية  إىل  الخطيبي  يدعوا  لهذا 

هو  فإضعافها  دراستها  بإعادة  املنسية 

ينتقد  نفسه."  اإلنسان  لقيم  إضعاف 

عليهم  ولكن  بسهولة  الغرب  العرب 

هم  شعبهم  ثقافة  إبادة  إىل  ينتبهوا  أن 

مرتبطة  هنا  والثقافة  هم"21.  وأقلياتهم 

عىل  يجب  اإلقتصادي،  باملستوى  أساسا 

عىل  قامئة  اقتصاديات  يف  يفكروا  أن 

العنرص البرشي، ألن مستقبل البلدان غري 

مرتبط أساسا بالطاقة البرتولية بل مرتبط 

نفسها.  الطاقة  من  تعقيدا  أكرث  بعوامل 

إنه اإلنسان.

أضفاء  محاولة  الخطيبي عىل  عمل   

نوع من األهمية يف دور الرتاث يف التغيري 

مع  القطع  أن  اعتقاده  ففي  واإلب��داع.  

الرتاث، يجب أن يسبقه نوع من املعرفة 

نكون  أن  يجب  كام  مبوضوعه  الجيدة 

"قد أحببناه وتشبعنا به"22، فكل قطيعة 

حركة  ويسبقها  يستتبعها  أن  يجب 

حركاته  يف  الكائن  إىل  ينظر  كل  نقد  

وعىل  العريب،  اإلنسان  لنأخد  وسكناته" 

فإننا  املغريب،  اإلنسان  التحديد  وجه 

نالحظ  أنه يحمل يف أعامقه كل ماضيع 

والرببري  واإلسالمي  اإلسالمي  قبل  ما 

والعريب والغريب. أهم شيئ إذن أال نغفل 

هذا  تكون  التي  املتعددة  الهوية  هذه 

الكائن. ومن ناحية أخرى يجب أن نفكر 

العنارص  هذه  بني  املمكنة  الوحدة  يف 

يعمل   هنا  بالخطيبي  جميعها23.وكأين 

يف مطالبته كمفكر بالهوية املتعددة إمنا 

ذلك  ويف  اإلختالف،  مفهوم  عىل  يؤكد 

الذي  الالهويت  املقوم  عىل  واضخ  خطر 

مبدأ  ينبني عىل  ألنه   " للسلطة  يؤسس 

املؤمنني"24. كل  تضم  رضوري��ة  وحدة 

تكرس  أن  يجب  الجديدة  الثقافة  هذه 

طريق  يف  ألنها  العمومي،  الفضاء  يف 

االختناق، فالتقنية باعتبارها فكرا شموليا 

يقيض عىل النظام القبيل الذي يسع كل 

موسيقى،  فن،  الثقايف؛  التعبري  أشكال 

رقص، لفغة... لكن هذه املسألة أخذت 

بعد  ما  املرحلة  يف   خصوصا  أبعاد 

اإلستعامرية " إن الحركة الوطنية كانت 

تناضل من قبل، ضد التفرقة بني القبائل. 

كان  التي  االنفصالية  السياسة  وضد 

عن  الدفاع  فكان  املستعمر،  لها  يدعو 

الوحدة الوطنية أمرا منطقيا من الوجهة 

ذلك  وباسم  اليوم،  أنها  غري  السياسيى 

املجتمعي  االختالف  ترفض  ذاته  املنطق 

اإلنسان  كيان  يخرتق  ال��ذي  والثقايف 

املغريب.25"

اج��اب��ت��ه ع��ن س��ؤال  م��ع��رض  ويف 

املناهج  اس��ت��وراد  مسألة  بخصوص 

أشار  الغربية،  اإلنسانية  والنظريات 

األهمية  غاية  يف  مسألة  إىل  الخطيبي 

التأويالت  وراء  االنسياق  عدم  وهي 

يف  به  تقذف  التي  الجاهزة  الطهرانية 

عامل التيه الذي ال هدف له سوى البحث 

طرق  كل  مقصيا  مثن  بأي  الخالص  عن 

انسحب  لقد   " االختالف  عىل  منفتحة 

وهو  قرون.  خمسة  منذ  العريب  الفكر 

عليه  تهيمن  عاملا  ليقتحم  اليوم  يعود 

أن  وع��وض  املطلقة.  الغربية  املعرفة 

يبارش بجدية الحوار مع فكر االختالف) 

نيتشه، ماركس، هيدخر( نلحظ أنه يتيه 

يف ميدان العلوم اإلنسانية"26.

15 -املصدر نفسه، ص  42.

16  - املصدر نفسه، ص 45.

17 - املصدر نفسه، ص 37

18 -  املصدر نفسه، ص 44

*-  ميكن العودة إىل تقسم محمد عابد الجابري للعقل العريب يف كتابه نحن والرتاث أو يف كتابه إشكاليات الفكر العريب املعارص.

19 - املصدر نفسه، ص 45

20 - املصدر نفسه، ص 46

21 - املصدر نفسه، ص 47

22 - املصدر نفسه، ص 50

23 -  املصدر نفسه، ص 50

24 - املصدر نفسه، ص 50

25 - املصدر نفسه، ص 51

26  - املصدر نفسه، ص 54.

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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الــصــهــيــونــيــة والــيــســار 
: ي الغر�رب

اليهودي لن يتحرر إال بعد تحرره  "إن 

من اليهودية " 27.

هل كان كارل ماركس مناهضا للمسألة 

اليهودية أم أنه أسيئ فهمه؟ إن هذا السؤال 

مساءلة  يف  الخطيبي  عند  منطقيا  يبدوا 

املدخالت الفلسفية للنص املاركيس، ذلك أن 

اليهودية  لاليديولوجية  النظرية  املخرجات 

تعترب ماركس من اليهود الذي خان العهد، 

مثله يف ذلك مثل فرويد اسبنوزا تروتسيك 

روزا لوكسمربغ 28*. لهذا يلجأ الخطيبي إىل 

التي  الوحيدة  الطريقة  باعتبارها  السخرية 

الدينية عند  الدغامئية  أن تزعزع  بإمكانها 

مع  فلسفي  يدخل يف سجال  وهنا  اليهود. 

أهمهم:  من  الصهيونية  منظري  من  الكثري 

بأن  القائلة  فكرته  *. حول  روبري مرساهي 

يف  وأسهم  اليهود  حق  يف  أج��رم  ماركس 

ماركس  أن   مرساهي  "يرى  اضطهادهم. 

ليتمنى  ميكن  مل  لليهود  كبري  مناهض 

عليها،  والقضاء  اليهودية  محو  فحسب 

تدمري  يف  الخاصة  بطريقته  ساهم،  وإمنا 

ماركس  موقف  اعتقاده  يف   ،*29 اليهود"   

أصدر  حينام  بالقسوة  متيز  اليهود  اتجاه 

كت��اب "املس��ألة اليهودية" الذي فكك من 

خالله الوضعية التاريخية لليهود من خالل 

الطبقي. وطاملا أن موقف ماركس  املنظور 

أىت غري مطمنئ للمجتمع اليهودي، فأكيد أن 

أن  اعتبار   عىل  يقوض،  أن  يجب  الكتاب 

اليهودي بشكل عام  يقيص الجدية العلمية 

اجتامعي  مذهب  أو  فلسفي  إنتاج  ألي 

اليهودية  القضية  من  إنطالقا  سيايس  أو 
نفسها.30 

الخطيبي  أطر  الذي  هو  املنظور  هذا 

الحجة  مقارعة  يف  املفاهيمة  عدته  وألهم 

غري  االستعامل  اعتقاده  ففي  بالحجة. 

مرساهي  ط��رف  من  النص  لهذا  املوفق 

املربر  غري  الخوف  بسبب  ك��ان  غ��ريه  أو 

مسألة  من  املتامسك  ماركس  موقف  من 

الطبقي*.  الرصاع  ارتباطه بقصية  الدين يف 

األقلية  وبضم  للدين  "بانتقاده  ألن��ه 

اليهودية، نظريا، وإدخالها يف خضم الرصاع 

الطبقي"31.

العامة  النظرية  من  ج��زءا  تصبح 

اليهود  فيه  شكل  الذي  الطبقي  للرصاع 

فيام  بعتبارهم-  مهام،  طرفا  مىض  فيام 

األوروبية،  الربوليتاريا  من  جزءا  مىض- 

وهذا معناه أنهم اليزالوا يشكلون طرف 

الذي  الطبقي  الرصاع  النقيض يف مسألة 

املنت  يف  يعطيهم  ال  وه��ذا  ينتهي،  لن 

املاركيس أي صالحية إطالقا يف االستمرار 

الكلية  قوضت  املاركسية  فالنظ��رية 

الصهيونية  عليها  بنت  التي  الوهمية 

ميتافيزيقية  فكرة  باعتبارها  ذاتها 

لها.  جديل  أو  علمي  أساس  ال  ملغومة 

فالتحليل الجديل له القدرة عىل استعاب 

فهو  بالتايل  والتغري  التناقض  أشكال 

بعتبار  األصل  الهوية،  مفاهيم  يقوض 

؛ وهذا  املختار  الله  إرسائيل هي شعب 

كثري  يتبناه  الذي  العنرصي  "التأويل  هو 

يقولون  الذين  اليهود  الدين  رجال  من 

إىل  مقسمة  اإلنسانية  إن  رصاحة  بكل 

كيانني : إرسائيل والباقي " 32 ".ضف عىل 

بشكل  اإلشرتاكية  اإليديولوجية  أن  ذلك 

االرسائيلية  بالقضية  تكرتث  لن  ع��ام 

ماركس  أن  ومبا  دينية.  قضية  باعتبارها 

البنيات  اإلنسانية من  يسعى إىل تحرير 

الفوقية فهو بذلك ال يقر للديانة  العليا 

يضعها  بل  امتياز،  أو  بأفضل  اليهودية 

مبصاف باقي الديانات ومن حيث كونها 

مالذا وزفرة االنسان املضطهد املقهور يف 

العامل املستلب33.

يف تصور الخطيبي تقويض التصورات 

سيكون  للصهوينية  املؤسسة  النظرية 

النظري  التصور  مستوى  عىل  تبعات  له 

قضية  باعتبارها  الفلسطينة  للقضية 

النظرية  التصورات  خصوصا  محايثة؛ 

لدى  س���واء  املرتبطة  امليتافيزيفة 

أو  عقيدة  قضية  بعتبارها  األصوليني 

لدى القوميني بعتبارها قضية قومية، يف 

يشرتكان  الفريقني  كال  الخطيبي  تصور 

واألصل  الوحدة  املفاهيمي  التصور  يف 

بأن  مقتنعا  الرجل  بدا  لهذا  واملرك�ز*. 

يف  املاركسية  للنظرية  الدقيق  التتبع 

تقويض  إىل  يقودنا  ال��ث��وري  بعدها 

انبنت  التي  للصهيونية  النظرية  البنيات 

"فكم��ا  نفسها  اإلرسائيلية  الدولة  عليها 

أن امل��اركسية الثورية تأخذ عىل عاتقها 

تحطيم التشكيلة الرأسم��الية-اإلمربيالية 

هي،  أهدافها  تحقق  يك  عليها  وتقيض 

إىل  بن��ا  يؤدي  املنطقي  التحليل  فإن 

وتقويض  الصهيونية  البني���ات  هدم 

وال  املزعومة،  إرسائيلية  الدولة  أسس 

يتعلق األمر أبدا بإبادة الشعب اليهودي 

سياسية  سيطرة  نظ��ام  بتحطيم  وإمنا 

يستتبعها  الخالصة  هذه  وعسكرية". 

منهجينت  نتيجتني  النظرية  الناحية  من 

مرتابطتني:

أوال: رصد التسلسل املنطقي للنظرية 

املاركسية يقود إىل نقد وتقويض -بشكل 

منهجي- األساس النظري لدولة إرسائيل، 

عىل اعتبار أن املاركسية تتحدد كنقيض 

تناقض  منها(،  جزء  )إرسائيل  لإلمربالية 

يجد أساسه يف التاريخ البرشي من حيث 

ومادامت  مستمر.  طبقي  رصاع  هو 

اإلقتصاد،  ناحية  من  دولية  الرأساملية 

وليس  شموليا  ال��رصاع  يجعل  ما  هذا 

محصور يف دول بعينها. 

ثانيا: الشعب اليهودي مرتبط بنظام 

من  عنه  ينتج  ال��ذي  األم��ر  اقتصادي 

الناحية املاركسية أن هذا الشعب بدوره 

خاضع ملقولة الرصاع الطبقي، األمر الذي 

الرصاع  يف  العقدي  البعد  مسألة  يغيب 

الدين  فمعتنقد  الفلسطيني؛  اإلرسائييل 

اليهودي والدارس للامركسية يجد نفسه 

الشخص  و  اإلمربيالية،  إرسائيل  لدولة 

امل��اركسية يجد  املسلم إذا ما استوضح 

القذف  أو  اليهود  إلبادة  مناهضا  نفسه 

بهم يف البحر. فيصبح من املستحيل من 

أن  املاركيس  املنت  يف  النظرية  الناحية 

بنظرة  ميت�افيزيقية  نقوم مبجابهة نظرة 

املخت��ار،  "الشعب  لها  مساوية  أخرى 

الفكرة  للناس".  أخرجت  أم��ة  وخ��ري 

فكرة  هنا،  الخطيبي  عنها  يدافع  التي 

النظري،  منقطع  فلسفي،  بعمق  بسيطة 

يف  الطبقي  ال��رصاع  تعميم  أن  وه��ي؛" 

بأن  الكفيل  وحده  هو  األوسط  الرشق 

معا  والفلسطينني  الصهيونية  يخلص 

الطريقة  وبهذه  الوطنية".  املشكلة  من 

املنت  يف  امليتافيزيقة  املحددات  تنجاوز 

27 -كارل ماركس، املسألة اليهودية، ترجمة نائلة الصالحي، 2004.

https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1844/jewish.htm

28 - دويترش إسحاق، اليهودي الاليهودي، ترجمة ماهر كيايل، املؤسسة العربية للدراسات والنرش-بريوت، ص10

* - ومثلم�ا هو الحال مع ماركس فكذلك الح�ال مع فرويد يف كت���ابه "موىس والتوحيد" بكشفه عن األسس النفسية لتشكل الدي��انة اليهودية والتي متثلت يف العصاب وكذا 

نزع الهوية العربانية عن موىس وكشفه ألصله املص��ري، فلقد ظل فرويد وفيا لنظريته التي تنطلق )من معالجة موضوعية( ال دخل للتصورات واملعتقدات اليهودية فيه�ا، من كان 

فرويد بالنسبة للخطيبي قد حذا حذو ماركس يف نزعه للصورة امليتافيزيقية/التقديسية عن الديانة اليهودية.

- مفكر مرموق داخل الحركة الصهيونية.

29 -  املصدر نفسه، ص 122

* -  هذا النقاش مل يطرح عىل مستوى فلسفة سارتر الذي ساند بشكل ديبلومايس القضية االرسائيليةو ظهر يف كثري من األحيان متناقض يف مواقفة، هل كان هذا ارضاءا لليسار 

الفرنيس أم انطباع شخيص أسئلة يجب أن تفرد ببحث خاض. وليك يكون كالمنا واقعيا نورد هذا النص من كتاب الخطيبي يقول سارتر ويقصد املقاومة " إنهم يقومون بأعامل 

إرهابية" أنظر ص 106 ثم يقول يف نص آخر: "  أنا ال أجزم بأن إرسائيل إمربيالية أو أنها من " إبداع اإلمرباليى" كل ما أقوله هو أن العرب يتهمون إرسائيل بذلك"  أنظر ص 107. ومل 

أشأ أن أعلق عىل سارتر لهذا السبب، ألن التناقض يرتكنا دامئا يف البحث عن الحوايش.

30 - املصدر نفسه، ص ص 123 و 125.

*  - " فاالستعامل التعسفس لهذا النص من طرف مرساهي بحسب الخطيبي نايج عن االستالب املولد لإليديولوجية الصهيونية، فهذا األخرية هي الوعي الشقي لليهودية ومفهوم 

الوعي الشقي مفهوم مركزي يف تحليالت الخطيبي إذا ال بد من الوقوف عىل هذا املفهوم الهيجييل الوارد يف كتاب فينومينولوجيا الروح مبعية االستالب من حيث هو تساند الوظيفي 

بني السلب واملعرفة، والسلب والحرية، إذ أن الوعي "يكبح الوعي الذايت مالذه أو ال يبايل بها حينام يكشف عن الحرية  البسيطة لذات " فالروح املستلب هو الذي  يجعل طبيعة 

وعس اإلنسان ذو طبيعة منقسمة ومجزأة ومجرد كائن متضاد. من هنا كان عدم تجاوز هذا الوعي الشقي وذلك بتجنبه للذاتية يف معالجة املسألة الدينية التي  تشكل جوهر 

املسألة اليهودية خصوصا نقد فلسفة الحق لهيغل.

أنظر مقال: ياسني إيزي، قراءة يف كتاب النقد املزدوج،  املقال منشور عىل مجلة أنفاس اإللكرتونية،  8يناير 2016.

31 - املصدر نفسه، ص126. 

32 - هناك نص آخر جميل يف التوراة يف سفر األحبار، يورده الخطيبي، يقول: إن السامء واألرض مل يخلقا إال إرضاءا إلرسائيل"

- أنظر: املصدر نفسه، ص 168

33 - الدين أفيون الشعوب مقولة فيها الكثري من اللغط عىل املستوى الفلسفي واستعاملها يجب أن يسند بعمق نقدي.

* -  يشكل املنظور اإلختاليف املضمر مدخال مهام لفهم فلسفة الخطيبي بخصوص تصوره للقضية الفلسطينة اليهودية، فمسألة الرصاع الطبقي بإمكانها أن تحتوي القضية 

الفلسطينية واالرسائيلية من وجهتني مختلفتني القومية والدينية، فهذا الفهم ال يقوم عىل اعتبارات أخالقية أو دينية تعيل من شأن قومية عىل أخرى، بل تحاول أن تنظر من وجهة 

نظر أممية يستوعب القوميات املضطهدة.

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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الرتايث سواء يف الثقافة الغربية أو العربية 

بل  تاريخية،  وال  علمية  غري  العتبارها 

املفاهمية  املرتكزات  من  إنطالقا  تؤول 

التي تشكل األصل واملركز . لكن أوليس 

يسقط  ب��دوره  الطبقي  ال��رصاع  تعميم 

إليها  أشار  التي  امليتافيزيقية  الكلية  يف 

الخطيبي؟

هنا،  قبوال  األك��رث  ال��ج��واب  لعل 

محدودية  جيدا  يعي  الخطيبي  أن 

ال��رصاع  تعميم  فمحاولة  خ��ط��اب��ه، 

من  الطبقي"الربجوازي-الربوليتاري" 

من  منبثق  اإلن��س��اين  املنشأ  ناحية 

الذي  الرأسم��ايل  اإلنت���اج  منط  تعميم 

أخرى  إنتاجية  أمناط  جانبه  إىل  تتواجد 

يخص  التعميم  فهذا  مهيمنة،  غ��ري 

ك��انت  هنا  من  معينة  تاريخية  مرحلة 

تاريخيتها  تعي  الطبقي  الرصاع  نظرية 

وتغريه�ا.

أوليس  آخر،  تساؤل  هناك  ثانيا:    

املحرك  هو  حيث  من  الطبقي  الرصاع 

التاريخي قولة ميتافيزيقة تحكم بنظرة 

شمولية؟

هنا يف واقع األمر نكون أمام مغالطة 

الطبقي  الرصاع  أن  تعترب  التي  منهجية، 

تحريك  أج��ل  من  أس��اس  مصدر  هو 

أن  التاريخ، ذلك  البرشية ال  املجتمعات 

األساس يف املوضوع هو وجود الطبقات 

االجتامعية الذي يشرتط وجود املجتمع 

الذي يرتبط بأمناط اإلنتاج، واملقصود هو 

تدبريه،  بنمط  ارتباطه  يف  جامعي  إنتاج 

من هنا تفهم مسألة الرصاع الطبقي كام 

تبناها الخطيبي. إن اعتبار الرتاث وحدة 

متجانسة يؤدي بنا إىل شكلني من أشكال 

قطيعة  إحداث  إما  الرتاث  مع  التعاطي 

معه مطلقا يف يف أفق صياغة حداثة عىل 

كموطن  عليه  االنفتاح  أو  اآلخر  شاكلة 

اإلعتبار  بعني  أخذنا  إذا  أخرى  لحداثة 

القراءات  هذه  وكل  االنتقائية،  مسألة 

فكرة  يتبنى   ابستيمي   مدخل   لها 

الالهوت  طرد  مقابل  يف  واحد.  األصل 

من الرتاث ) طرد عنرص الوحدة(  يعني 

ونسبيته  تاريخيته  يف  معه  التعامل 

بشكل  اإلنساين  للتاريخ  كقطعة مشكلة 

يف  نصيب  اإلنسانية  يف  واحد  لكل  عام 

الرتاث  فقراءة  جديل*.  بشكل  تشكلها 

األصل  الوحدة  امليتافيزيقي  بالثالوث 

إىل  الوصول  أجل  من  الصافية  الهوية 

الحايل  الوضع  عىل  الحفاظ  أو  الحداثة 

يقع عىل حساب هويات أخرى، من هنا 

القوميات  رصاع  يسمى  ما  يف  السقوط 

عدم  أو  اآلخر  تقبل  وعدم  والحضارات 

تقبل األنا. 

حـــــــــول السوسيولوجيا  
ــم  ــعــال ال و  بــالــمــغــرب  

سالمي*: الإ

من  السوسيولوجية  املهمة  تتحدد 

مبحفزات  مرتبطة  مامرسة  هي  حيث 

النقد الزدوج، فالسيوسيولوجيا يف البلدان 

النامية يجب حسب الخطيبي أن ترتبط 

بتفكيك الكليات امليتافيزيقية كيفام كان 

يف   بخصوصها  تصوره  ويجمل  مصدرها؛ 

مستويني.

وتحليل  تفكيك  عىل  العمل  أوال: 

عن  املنتجة  املفاهيم  نقدي  بوعي 

عىل  املطبقة  السوسيولوجية  املعرفة 

العامل العريب والتي غلب عليها املدخالت 

التمركز  فكرة   " الغربية  اإليديولوجية 

خول الذات".

والكتابة  املعرفة  نقد  محاولة  ثانيا: 

السوسيولوجية التي أنتجتهام املجتمعات 

العربية حول ذاتها.

فكرة  عنهام  ينتج  املستويني  هذين   

يف غاية األهمية وهي التأكيد عىل مسألة 

تقبل  أن  يجب  التي  التاريخية  النسبية 

حول  النقاش  تجاوز  مبعنى  بالرضورة، 

املحددات املرتبطة باألصل غرب/ عرب. 

يفتح  املسلمة  لهذه  املحايث  فالوعي 

الدرس السوسيولوجي بشكل أكرث عمقا 

عىل النظريات العلمية. ألنه ال يعقل أن 

تسيطر أنساق معرفية وتغيب أنساق ألن 

الدارس أرص بشكل دعاميئ عىل استلهام 

مقومات درس سوسيولوجي عىل حساب 

آخر. وهذا معناه أنه يف إطار العمل عىل 

بأي  يجب  ال  املسيطر  النسق  تحديد  

حال من األحوال  التغايض عىل األنظمة 

اآلخرى يف املغرب  ألنه بالرضورة توجد 

تحرض  تعقيدا  أكرث  آخرى  أنساق  هناك 

النسق  البعض:  بعضها  جانب  إىل 

الحرفية،  الرأساملية  القبيل،  األب��وي، 

املخزين   النسق  وأخريا  األسياد،...  نسق 

باإلضافة  هذا  مهيمنا.  نسقا  باعتباره 

األط��روح��ات  ك��ل  ت��ج��اوز  رضورة  إىل 

تستنزف  التي  املتعالية  امليتافيزيقية 

الدرس السوسيولوجي يف مطارحات هو 

من  الهامش...*(.  )املركز/  عنها  غنى  يف 

هنا رضورة تفكيك الرتاث وليس العمل 

عىل تجميعه كقطع بلور منثورة  إنطالقا 

اعتباره  مث���ال  ميتافيزيقية  كليات  من 

"تراثا عربيا إسالميا أصيال"، إن مثل هذه 

نتجاوزها  أن  يجب  الغلضة  املسميات 

وإن بقي استعاملها يجب أن يبقى عىل 

كمنطلق  وليس  للتمييز  اإلسم  مستوى 

هوية للقراءة.

هذا  ختام  يف  الخطيبي  قول  مجل 

السوسيولوجية  الكتابة  أن  هو  القسم 

واإليديولوجيا  والعلم  للت��اريخ  كتابة 

والفلسفة، يجب عىل الدارس أن يراعي 

يف  للفعل  املؤثثة   املادية  الوقائع  كتابة 

الفضاء العمومي بشكل عام يف تاريخيته 

ويف ارتباطها بكل للمؤسسات االحتامعية 

أن  يجب  واأله��م  والفاعلة.   املنفعلة 

لغة  ومفاهيم  وايديولوجيا  لها   تكون 

سكناتها  يف  بها  خاصة  وفلسفة  ومنطق 

وحركاتها .

خاتمــــــة :

ما ميكن أن نخلص منه يف نهاية هذه 

فتحت  الخطيبي  قراءة  أن  هي  القراءة 

املناهج  تكامل  مسألة  حول  النقاش 

الدراسة، فاملنهج التفكييك ميكن أن يلقح 

املاراكسية  اإلجتامعي  التحليل  مبقوالت 

يبتعد  منفتح  منضور  بناء  أفق  يف  ف 

الحديث  يف  السيوسيولوجي  بالدرس 

عن الكليات امليتافيزيقية. وذلك لسببني 

أولهام؛ العمل عىل املنظور العلمي عىل 

مستوى الدراسة والتوطئة. ثانيهام العمل 

والتأكيد  املركزية،  الكليات  نزع  عىل 

من  ليس  القوميات  حضور  فكرة  عىل 

مساواتها  محاولة  بل  مركزا  جعلها  أجل 

آخر  نفسه مركزا.  مبعنى  يعترب  كان  مبا 

طرح فكرة القرووسطوية املركز الهامش 

بالخطيبي  وكأين  وهنا  املدنس.  املقدس 

لألممية  للتأسيس  فكرة  عن  يبحث 

دريدا.  بها  جاء  التي  األممية  خرار  عىل 

نقدا  تقديم  عىل  يعمل  الخطيبي  إن 

مزدوجا يفسح الطريق للكونية، أي إلغاء 

الخصوصيات  حساب  عىل  الخصوصية 

األخرى.

*- يف هذا السياق يورد الخطيبي مقتطفا من اإللياذة:

"يابن توديوس: مل تسأل عن نسبي؟

فنسب البرش متعدد تعدد نسب أوراق الشجر والريح وتبعرث األوراق عىل األرض، لكن الشجر الحي يكتيس بالورق من جديد عند عودة الربيع وهكذا ينبت جيل من البرش 

مع موت جيل قديم."

* - يضم هذا الفصل فصلني وهام؛ العامل اإلسالمي، املراتب االجتامعية قبل االستعامر.

* - مث�ال ذلك أن بعض الدراسات الغربية تعترب الغرب ذات، أصل، مركز يف مواجهة آخر، فرع، هامش، واليشء ذاته بالنسبة لبعض الدراسات العربية تعترب أن العرب ذات، أصل، 

مركز والباقي هامش. وهذه النظرة االقصائية تلغي أوجه التقارب املمكنة التي بامكانها   أن تسهم يف حوار أفقي مثمر وبناء بني املناهج وحتى املحتويات املفاهيمية.

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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عثمان لكعشمي

: ي ي سوسيولوجيا العالم العر�رب
النقد المزدوج �ف

نحو سوسيولوجيا مغايرة

ملف العدد

إبراز أهمية  إىل  الورقة  ترمي هذه    

االسرتاتيجية  رضورته  بل  املزدوج،  النقد 

تطوير  و  تنمية  يف  كاسرتاتيجية 

العريب)املعهودة(  العامل  سوسيولوجيا 

بصفة عامة و سوسيولوجيا املغارب بصفة 

خاصة وسوسيولوجيا املغرب بصفة أخص، 

إن مل نقل مجاوزتها لذاتها. كسوسيولوجيا 

مغايرة تقوم عىل االختالف والتعدد. تلك 

هي نفس السوسيولوجيا التي ميكنها أن  

الذي  والتعدد  االختالف  هذا  يف  تتفكر 

العربية وكيانات  صارت عليه مجتمعاتنا 

كل يشء  وقبل  أوال  خالل  من  املعمورة، 

النظر وإعادة النظر يف سوسيولجيا العامل 

عالقتها  حيث  من  ال  الحالية،  العريب 

كسوسيولوجيا  الغربية  بالسوسيولوجيا 

عالقتها  حيث  من  وإمنا  فحسب،  املركز 

بذاتها)كهامش( أيضا. 

كتابات  أن  القول  نافل  من  لعله 

وأعامله  الخطيبي  الكبري  عبد  األستاذ 

السوسيولوجية والفلسفية كذلك، مل تحظ 

باالهتامم الكايف من طرف السوسيولوجيني 

لقيه  ما  عكس  عىل  واملشارق،  باملغارب 

لدرجة  األدبية.  الدراسات  اهتامم يف  من 

اليعتربه  من  املفكرين  بعض  هناك  أن 

بسوسيولوجي، عىل اعتبار أنه ميارس نوع 

من  هناك  كام  الفلسفي"،  التأمل   " من 

يعتربه ميارس : " امليتاسوسيولوجيا".

أدق  بشكل  أو  هؤالء  عىل  يستعيص 

يتعذر عليهم فهم اإلنتاج السوسيولوجي 

عن  وإبعاده  ه��ذه،  والحالة  للكاتب، 

به  وال��ق��ذف  السوسيولوجية  املعرفة 

إىل  ينظرون  دام��وا  ما  هامشها،  عىل 

املنظومة ومن  داخل  السوسيولوجيا من 

جوانية االعتقاد الضيق يف الحدود الصلبة 

واملتحجرة بني الحقول املعرفية املتعددة. 

كون  إىل  يشء  كل  وقبل  أوال  ذلك  مرد 

كتاباته انسيابية ومتدفقة يستعيص عىل 

املرء سجنها يف حقل معريف مخصوص من 

السوسيولوجي  تفكريه  أن  ، وكون  ناحية 

ال أكادميي وال مؤسسايت من ناحية ثانية. 

يحيط  أن  املرء  عىل  سيستحيل  وبالتايل 

أغالل  من  بعد  يتحرر  مل  مادام  بأعامله 

كل تصور، هذا إن صدق عليه بأنه تصور، 

الحياة يف  شعلة  كبح  و  إىل سجن  يرمي 

الركيزة  نصوص فكر يجعل من مقوماته 

والتحرر  األفق  وفتح  والتعدد،  االختالف 

من كل القيود التي من شأنها أن  تقذف 

بشعلة الحياة تلك يف العدم.

الكبري  عبد  املفكر  ك��ان  وإن      

لدى  أكرب  اهتامما  لقي  قد  الخطيبي، 

األدباء، وبدرجة أقل يف الفلسفة مع بعض 

شذرات  عبد السالم بنعبد العايل)وغريها 

من الكتابات األخرى(، حول النقد املزدوج 

وغريه، فإنه شبه غائب إن مل نقل منعدم 

الوجود-كمرشوع باملعنى السارتري)نسبة 

يف  للكلمة-  س��ارت��ر(  ب��ول  ج��ون  إىل 

والعامل  باملغرب  السوسيولوجي  الحقل 

العريب. 

الخطيبي  الكبري  عبد  كان  ف��إذا      

ي علم الجتماع
باحث �ف

فإن  الفلسفة،  هامش  عىل  نفسه  يرى 

املفعول  أو  القول  غياب  اليعني  ذلك 

الفلسفي يف كتاباته، وهذا ما دأب عليه 

 " كتابه  يف  العايل-،  الكاتب-بنعبد  نفس 

بني االتصال واالنفصال دراسات يف الفكر 

2. ينطبق ذلك عىل   " الفلسفي باملغرب 

من  غريها  عىل  ينطبق  كام  الفلسفة 

املفعوالت املعرفية : األدب، السيميولوجيا  

معريف  مجال  فكل  والسوسيولوجيا. 

سيميولوجيني،  فالسفة،  أدباء،  بفاعليه، 

عىل)ويف(  مفكرنا  ع  يَُوضِّ سوسيلوجيني،  

نفسه  يقدم  موقع  كل  هامش  الهامش، 

ذلك  أليس  معرفية.  وكلية  وأصل  كمركز 

هو موقع مفكر الهامش؛ مفكر االختالف؟ 

من  البعض  يبديه  قد  مام  عكس  فعىل 

دفاعا  التهميش،  هذا  من  واندفاع  نفي 

عنه، فإننا ننظر إىل ذلك املوقع- الهامش 

كموقع خلخلة- عىل أنه املوقع الطبيعي 

لكل ممتهن-محرتف ومامرس لفن قياس 

املساحات واملسافات.

يف مقابل ذلك نجد غياب تام ألي رصد 

الفعالية  فككت  سوسيولوجية  قراءة  أو 

السوسيولوجية للكاتب املعني3.

من  نجعل  أن  الباب، ميكن  هذا  ويف 

التفكيك،  لهذا  مفتاحا  امل��زدوج"  "النقد 

أسس  ذات  اسرتاتيجية.  نظرنا  يف  مبا هو 

فلسفية نعم، لكنها سوسيولوجية أساسا. 

ذلك التفكيك الذي يقول نعم )لالختالف(  

وليس ال، وإن هو قال ب "الال" للكليات 

املطلقة، فهو يقولها من أجل "النعم"؛ من 

أجل االختالف. فامذا يعني النقد املزدوج ؟ 

وكيف ميكن تحديد عالقته بالسوسيولوجيا 

العريب  العامل  وبسوسيولوجيا  عموما 

تحديدا ؟ هل ميكن للنقد املزدوج مجاوزة 

قصور سوسيولوجيا العامل العريب  وإنتاج 

سوسيولوجيا مغايرة ؟

ي النقد المزدوج
أول : �ف

نقرأ مليشال فوكو، يف كتابه أركيولوجيا 

يحلو  كام  املعرفة  حفريات  أو  املعرفة 

لسامل يفوت ترجمتها : » أليست الوحدة 

1 - أركيولوجيا المعرفة :

- حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الطبعة األول، الدار البيضاء، 1986. ص23.      

-L’Archéologie du savoir, Edition Gallimard,Paris,1969. P.34.                 

2 - دار تبقال للنشر ، الدار البيضاء،الطبعة األولى ، 2002 ، ص.49 .  

3 - تسجيلنا لتلك المالحظة اليعني تجاهل العديد من المحاوالت واالهتمامات والمجهودات الفردية )والجماعية( لعدة باحثين ، من مقاالت ودراسات عامة تهم المشروع الفكري واألدبي للخطيبي.

الهوامش

» ومع أن الكتاب هيئة يشء يف قبضة اليد، ضم بني دفتي شكل هنديس متوازي املستطيالت، فإن وحدته متغرية ونسبية؛ ما أن نفحصها 

فحصا نقديا، حتى تفقد بداهتها، فهي وحدة التطابق ذاتها، وال تنشأ إال داخل حقل خطابات متشابك «. 
م. فوكو 1

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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وتابعة،  ما، وحدة هزلية،  لكتاب  املادية 

هو  التي  الخطابية  الوحدة  إىل  بالقياس 

هي  الخطابية  الوحدة  وهل  ؟  مرتكزها 

بدورها متجانسة وتنطبق بنفس الصورة 

؟ «4. 

أو باألحرى   5 الكتاب  إذا كان ترتيب 

تبدأ  املؤلف  هذا  دراس��ات  أو  مقاالت 

ومسائل  قضايا   من  العديد  تفكيك  من 

الكبري،  املغرب  قبيل  من  العريب  العامل 

واليسار  الصهيونية  ثم  العريب،  فالكيان 

أكرث  ومسائل  قضايا  إىل  وصوال  الغريب، 

العامل  سوسيولوجيا  مهمة  متس  تجريدا 

حول  صيغت  التي  النظريات  و  العريب 

االجتامعية  املراتب  يخص  فيام  املغرب 

االستعامر،  قبل  االجتامعية  والطبقات 

العريب إىل  العامل  االنتقال من تفكيك  أي 

هذا  يف  فإننا  سوسيولوجياه6.  تفكيك 

األولوية  أعطينا  هذه،  والحالة  املجال 

لسوسيولوجيا العامل العريب وما تقوم عليه 

من اسرتاتيجية يجعل منها املؤلف عنوانا 

له : النقد املزدوج.

    يقدم النقد املزدوج نفسه، هنا، مبا 

هو نقد كاسرتاتيجية بديلة عن كل منط 

الوجود  طمس  إىل  يسعى  ترايث  تفكري، 

والكيان العربيني يف أساس الهويت،  وعن 

آخر عقالين يضع العلم) كعقالنية ديكارتية 

( يف مركز املجتمع متجاهال مسألة الالوعي، 

نزعة  إىل  يرمي  سلفي  تفكري  كل  وعن 

توفيقية - أصبحت متجاوزة - بني الدين 

والعلم، بعيدا عن كل تلك الخطابات التي 

العريب.  العامل  يف  ومعهودة  سائدة  ظلت 

متاما، كام يقدم ذاته بعيدا عن أي نزعة 

تاريخية مادية كانت أو مثالية ترجع كل 

والقوانني  الرشوط  إىل  املطروحة  القضايا 

والحتميات التاريخية.

    فكيف ميكن تحديد النقد املزدوج 

مبا هو اسرتاتيجية؟ وماهي مقومات هذه 

توقفنا  إذا  ؟  ومحدداتها  االسرتاتيجية  

األستاذ  أن  سنجد  النقد،  مفهوم  عند 

 : السائد  معناه  عند  اليتوقف  الخطيبي، 

أي كنقد إيديولوجي ورصاع بني موقفني 

أو إيديولوجيتني متضادتني، بقدر ما يعني  

من  باالنسالل   ، املوقف  داخ��ل  القيام 

فجواته ، لتفجريه وتقويضه. ويلتقي، هنا، 

يف نفوره من النقد اإليديولوجي، كام أكد 

عىل ذلك  بنعبد العايل7، مع  معظم ومجمل 

مفكري االختالف كنيتشه، هايدغر، فوكو، 

دري��دا، دول��وز و وب��ارط.. وغريهم، من 

ُسوا ملجاوزة امليتافيزيقا. فالنقد  الذين أَسَّ

معينة  ميتافيزيقا  إىل  اليحيل  امل��زدوج 

للحقيقة، اليعني  النقد، يف هذه اللحظة، 

مقابلة و مجابهة حقيقة بحقيقة)أو بال 

)أو  بإيديولوجيا  إيديولوجيا  أو  حقيقة( 

بال إيديولوجيا(، وإمنا يعني حفر وتقويض 

النصوص)يف  وتفكيك  وخلخلة  وتحلل 

التي  واملفاهيم  املعيش(  بالواقع  عالقتها 

تجعل من العامل العريب موضوعا لها، من 

خالل االنسالل إىل جوانية تلك املفاهيم 

وتفجري ميتافيزيقيتها وتيولوجيتها.

فبام أن اإلشكال، حسب صاحب النقد 

التي  واملعرفة  العريب  العامل  يف  امل��زدوج، 

يف  اسرتاتيجية  إشكال  أنتجت حوله، هو 

التقائه  عىل  أيضا،  يحيلنا،  فهذا  العمق. 

األسس  حيث  من  االخ��ت��الف  مبفكري 

 : النقد  هذا  عليها  يقوم  التي  الفلسفية 

الفكر كاسرتاتيجية.

    و الريب، يف أن هذا االلتقاء مع 

أن  يأىب  مايجعله  هو  االختالف  مفكري 

يصنف يف حقل معريف محدد وأن ينفلت 

االنفالت   ذلك  كان  وإن  تحديد،  كل  من 

والال  التصنيف  أشكال  من  شكل  نفسه 

التفكري  من  منط  هو  حيث  من  انفالت، 

متعدد املفعوالت. ويف هذا الصدد كتب 

بنعبد العايل : يرص الخطيبي عىل االنفالت 

أن  ألعامله  يأىب  وهو  تحديد،  كل  من 

تصنف تحت جنس من األجناس األدبية 

املعروفة، لذا فهو ميال إىل أعامل جهوية 

ال تخضع ملبدإ الكلية والتوحيد بقدر ما 

يطبعها التعدد والتشتت. وحتى مقاالته 

التي بني أيدينا اآلن التشكل كتابا ) كتاب 

لهذه  املعهود  باملعنى   ) امل��زدوج  النقد 

ذاتها.  عىل  منغلقة  كلية  وأعني  الكلمة، 

إنها التندرج تحت عنوان واحد إال لكونها 

تخضع السرتاتيجية واحدة، ولكنها تعمل 

يف واجهات متعددة : تلك هي اسرتاتيجية 

النقد املزدوج. 8 

مكثف  مبعنى  يجسد  النص  ه��ذا 

انسيابية نصوص الخطيبي  وارصارها عىل 

أنه  نقل  مل  إن  تحديد،  االنفالت من كل 

من  املزدوج،  النقد  اشتغال  كيفية  يحدد 

خالل الكيفية التي كتب بها كاتب النقد 

يكون  يكاد  ال  إذ  ههذا.  كتابه  امل��زدوج 

مؤلفا يف ذاته باملعنى السائد، يف ما يطبع 

الدراسات التي تنضوي تحت عنوانه من 

تعدد وتشتت. لكن ذلك التعدد والتشتت 

اللذان يسامن تلك املقاالت ال مينعها من 

أن تخضع لنفس االسرتاتيجية، اسرتاتيجية 

عبارة  اقتبسنا  نحن  وإذا  املزدوج.  النقد 

بنعبد العايل سنقول : إنها كتابة بيدين، يد 

تخط االسرتاتيجية أو تكتب العنوان ويد 

يربز   إنه  والتعدد.  االختالف  تصك  أخرى 

ويتجىل، بل ويحيا بني تلك اليدين. 

كان  ف��إذا  النحو،  ه��ذا  وع��ىل      

الخطيبي يقع عىل هامش الفلسفة فهو 

يقع يف نفس اللحظة عىل هامش العلوم 

االجتامعية عموما والسوسيولوجيا بشكل 

املعريف،  املوقع  نفس  وهو  مخصوص: 

الذي يأخذه النقد املزدوج؛ بني الفلسفة و 

السوسيولوجيا. 

    إن النقد املزدوج هو أساسا، مبثابة 

اسرتاتيجية تفكيكية ، تفكيك مزدوج . إنه 

تفكيك  مزدوجة.  تفكيك  سريورة  مبثابة 

يف  و  الغربية  امليتافيزيقا  تفكيك  ؟  ماذا 

للميتافيزيقا)والتيولوجيا(  اللحظة  نفس 

العربية . 

صاغه  كام  امل��زدوج  النقد  أن  يبدو   

مضمون  ع��ن  كثريا  اليختلف  كاتبه، 

التفكيك la déconstruction كام نجده 

عند دريدا. لكن  ماهو التفكيك ؟ عادة ما 

يتم الخلط يف سياقنا العريب بني التفكيك 

 laالتدمري أو   la démolition والهدم 

قدمته  كام  التحطيم  أو    destruction

وتقدمه بعض)وهو بعض كثري باملناسبة( 

الرتجامت العربية. إنه ليس حركة سلبية 

إثباتية  فعالية  هو  بل  حتى،  إيجابية  أو 

 .affirmatif 9 وتأكيدية

للبنيات؛  تفكيك  هو  التفكيك  إن 

الكالسييك.  والوجود  امليتافيزيقا  بنيات 

ليس تحليال نظريا فحسب، وإمنا هو كتابة 

ثانية ملسألة الوجود أو املعنى. هو أيضا 

طريقة يف كتابة وتقديم نص آخر. ليس 

باملعنى   tabula  rasa للطاولة  مسحا 

الديكاريت، بهذا يتميز التفكيك أيضا عن 

الشك أو النقد. فالنقد يعمل دامئا حسب 

هو  أو  بعدية  ق��رارات  من  سيتخذه  ما 

أما  )وحكم(.  محاكمة  يعمل عن طريق 

املحاكمة  سلطة  أن  يعترب  فال  التفكيك 

إن  النقدي هي أعىل سلطة.  التقويم  أو 

وهذا  للنقد.  تفكيك  أيضا  هو  التفكيك 

اليعني  أي حط من قيمة نقد ما أو نزعة 

نستحرض  أن  يكفي  لكن  معينة.  نقدية 

التاريخ؛  خالل  النقط  سلطة  عنته  ما 

النقدية( عىل  الكنطي)العقالنية  باملعنى 

ليس  التفكيك  الحرص.  ال  املثال  سبيل 

نقدا.10 

معني  بتعيني  نجازف  أن  أردنا  ما  إذا 

")ويف  لغة  من  "أكرث   : سيكون  للتفكيك 
سياق آخر :" أكرث من صوت"(. 11

رصيحا  متييزا  هنا،  دري��دا  يقيم  أال 

؟  التفكيك  و  النقد  وواضحا بني كل من 

بىل. كيف ذلك ؟

عند  النقد  يكون  أن  ك��اد  ل��رمب��ا، 

معنيا  امل��زدوج  النقد  حالة  يف  الخطيبي 

بهذا الفصل الذي أقامه مفكر االختالف، 

إذا ما دأب عىل ربطه أو باألحرى مطابقته 

بني النقد و أي ق��رارات  بعدية و سلط 

بتاتا،  ذلك  اليفعل  لكنه  للمحاكمة.  عليا 

بل العكس هو الصحيح. فالنقد يف سياق 

النقد املزدوج ال يتأسس عىل أية محاكمة 

إيديولوجية و ميتافيزيقية، وإمنا يتأسس 

عىل التفكيك نفسه. ذلك التفكيك الذي 

مجاوزة   : له  املولدة  مراميه  من  يجعل 

: » كل كتابة نقدية الميكنها  امليتافيزيقا 

التاريخي،  للوجود  متزيقا  تكون  أن  إال 

متزيقا ماحيا، بدءا من تساؤله، حدود هذا 

وتعارضات  األصل،  املركز،  أي  االستبداد، 

إنه  /املحسوس.  الدال/املدلول،املعقول 

نقد عريض ) التزال مساءلته يف أولها( رمبا 

4 - م.فوكو، نفسه.   

5 - اعتمدنا في هذا المقال بشكل أساسي، فيما يخص عبد الكبير الخطيبي، على كتابه : النقد المزدوج ، منشورات عكاظ ، الرباط ، 2000 . فكل اإلحاالت التي تتعلق بالكتاب ترد إلى هذه النسخة.

6 -  ال تحيل  عبارة سوسيولوجياه إلى اتجاه أو إلى تقليد سوسيولوجي مميز إبستمولوجيا ومنهجيا بقدر ما تحيل إلى المعارف الموسومة بأنها سوسيولوجية ،  التي أنتجت عن العالم العربي، 

سواء تعلق األمر بتلك التي أنتجها الغرب او تلك التي أنتجها العرب. 

7 - المرجع نفسه ، ص .15.   

8 - بين االتصال واالنفصال ، ص.55 .   

9 - Derrida Jaques , Point de suspension,entretien avec Didier Cahen,Galilée,1992.P.224.

10 - Ibid , P.226. 

11 -Derrida Jaques, Mémoires pour Paul de Man,Ed Galilée,1988.P.38.

الهوامش
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انطالقا  والعدم،  الوجود  مفاهيم  تصبح 

منه، متجاوزة «12.

للنقد  مختلف  مفهوم  أمام  إذن  إننا 

يتجاوز معناه السائد. يدعونا إىل مساءلة 

نعهده يف  الذي  املعنى  النظر يف  وإعادة 

السوسيولوجي  النقد   : السوسيولوجيا 

الحديث  مقبوال  اليوم  يعد  وغ���ريه.مل 

كرفض،  أي  املعهود،  مبعناه  النقد  عن 

القول  كافيا  يعد  مل   ... معارضة  نفي، 

التاريخ  تسارع  أم��ام  خاصة  ب"ال���ال"، 

الذي تتنفسه املعارصة، سواء تعلق األمر 

األديب  الفلسفي،  اإليديولوجي،  بالنقد 

إعادة  لهذا يجب  واإلبستمولوجي حتى. 

النظر يف مفهوم النقد السائد، خاصة يف ما 

يقوم عليه من أسس ميتافيزيقية، إن مل نقل 

املعريف-اإليديولوجي(.  سلطوية)الحكم 

اليتعلق األمر ها هنا مبامرسة ما يسمى 

يف األدب ب : " نقد النقد "، أو مبامرسة 

ما ينعته السوسيولوجي أحمد رشاك ب 

بتفكيك  األمر  يتعلق  بل   ،" النقد  ميتا   "

األقل  عىل  أو  م��زدوج(  )تفكيك  النقد 

معه   والتعامل  بالتفكيك،  النقد  تطعيم 

ذاته عىل  فيه-هو  مفكرا  ال  فيه  كمفكر 

الدوام. 

    ما هو النقد املمكن اليوم ؟  

    إن النقد اليوم، من حيث هو)حركة( 

مقاومة الميكن أن يكون إال بوصفه : كشفا 

عن "الال " يف كل قول يتجىل ك " نعم "، 

ورصد ل " النعم " يف كل قول يقدم نفسه 

ك " ال ". هكذا ميكن للنقد بهذا املعنى 

أن يعلنها  مقاومة  بني النعم والال، النفتأ 

تهدئ من روع حركتها الالنهائية.

    نعم، هو تفكيك باملعنى الذي صاغه 

مفكر االختالف جاك دريدا وكل من نحى 

أي  االختالف.  مفكري  من  نحوه،  وينحو 

باملعنى الذي يقف فيه  عند كل الثنائيات 

امليتافيزيقية التي تولدت عنها امليتافيزيقا 

الغربية و املجتمعات الغربية، من قبيل 

األنا  الطبيعة/الثقافة،  الحضور/الغياب، 

وحول  الذات  حول  متركزها  و  اآلخر..   /

املركزيات الثالث : اإلله، اإلنسان، والعقل. 

يخلخلها، يقوضها، ويفجرها. غري أن النقد 

املزدوج  مبا هو تفكيك مزدوج ال يتوقف 

عند هذا البعد، بل يتجاوزه إىل حدود أن 

يقف  يف نفس اآلن، عند الثقافة العربية 

التي تجعل  املوهومة  ثوابتها  وأن يفكك 

اختالف  ال  وحدة  و  تطابق  الهوية  من 

وتعدد.

    وبهذا يكون النقد املزدوج تقويض 

) وتحلل ( مزدوج ، مليتافيزيقتني. تتحدد 

الغربية  ال��ذات  حول  التمركز  يف  األوىل 

يف  الثانية  وتتجسد  املعرفية،  والهيمنة 

ثبات و تجذر األسس الدينية والتيوقراطية 

ما  لكل  تقويض  هو  اإلسالمية.  للثقافة 

يف  العربية  مجتمعاتنا  يختزل  شأنه  من 

مرادفا  يجعلها  ال��ذي  باملعنى  الهوية، 

لألصل،  والتطابق والوحدة والكلية، التي 

العلوم  و  املعارص  العريب  الفكر  وسمت 

االستعامرية(  الكولونيالية)أو  االجتامعية 

ومبا سمي بالسوسيولوجيا الوطنية الحقا 

العربية  الكيانات  يف  والسوسيولوجيا 

الكيفية  إىل  ننظر  أن  ويكفي  عموما. 

املزدوج  النقد  صاحب  بها  تعامل  التي 

املراتب  عن  صيغت  التي  النظريات  مع 

االستعامر  قبل  ما  االجتامعية  والطبقات 

والتي الزال حضورها قامئا إىل حد اليوم، 

الخلدونية  النظرية  ب:  األم��ر  يتعلق 

)الزمن الدائري(، النظرية املاركسية )منط 

التجزيئية   والنظرية  اآلسيوي(،  اإلنتاج 

هو  كام  االنقسامية  ségmentarité)أو 

عمل،  السائدة(.حيث  الرتجمة  يف  الحال 

منظومة  كل  عىل  الوقوف  خ��الل  من 

عىل  بينها،  العالقة  رص��د  مع  معرفية 

عليه  تقوم  ما  وتقويض وخلخلة  تفكيك 

فلسفية؛  وأسس  ومناهج  مفاهيم  من 

فاملنطق  األرسطي)الخلدونية(،  املنطق 

املنطق  ثم  الديالكتييك)املاركسية(، 

أن  نستنتج  ليك   .) التجزيئية   ( الكنطي 

النقد املزدوج اليتموضع أو يجد موضعه 

بني الثقافتني العربية والغربية فقط، بقدر 

ما يتموضع يف فضاء البني-بني داخل الثقافة 

لكلِّياتها، مخلخال  الواحدة نفسها، ممزقا 

مراكزها، مولدا لفصائلها وقطائعها، فاضحا 

لتناقضاتها جارحا لهويتها، و مربزا كم هي 

مختلفة مع)وعن( ذاتها. إنه ميارس نوعا 

باملعنى   Le nomadisme الرتحال   من 

الدولوزي )نسبة للفيلسوف جيل دولوز( 

للمفهوم؛ مفكر رحال.

    ومن هذا املنطلق يدعونا الخطيبي 

إىل نقد مزدوج : ينصب علينا كام ينصب 

وبينه،  بيننا  طريقه  ويأخذ  الغرب،  عىل 

التي  الوحدة  مفهوم  تفكيك  إىل  فريمي 

تثقل كاهلنا والكلية التي تجثم علينا، وهو 

يهدف إىل تقويض الالهوت والقضاء عىل 

إيديولوجيته التي تقول باألصل والوحدة 

املطلقة.13من هنا، كان لزاما علينا أن نعيد 

النظر يف العلوم االجتامعية بالعامل العريب، 

من بينها السوسيولوجيا، يف أن تأخذ من 

النقد املزدوج مهمة لها.

سوسيولوجيا  ي 
�ف  : ثانيا 

ي العالم العر�رب

وذلك  تعدد.  العربية  املجتمعات  إن 

12 - الجريح، ترجمة محمد بنيس، منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2009.ص23.  الخطيبي عبد الكبير، االسم العربي  

13 -  النقد المزدوج ، ص11-12 

14 - نفسه ، ص. 11.  

15 - نفسه ، ص197.

16 - نفسه ، ص197-198.

17 - هذا الموقف من اإلثنولوجيا يفند ادعاءات البعض ممن يصنفون الخطيبي كأنثروبولوجي وإثنولوجي. كيف يكون أنثروبولوجيا وهو يقول باندثاراالثنولوجيا، علما أن اإلثنولوجيا في السياق 

الفرنسي تستعمل كمرادف لألنثروبولوجيا ؟ لكن دون أن يعني ذلك غياب الحس األنثروبولوجي)المعاصر كما أشرنا إليه( في كتاباته. كما هو األمر في كتابيه : االسم العربي الجريح، و من العالمة 

إلى الصورة الزربية المغربية .

الهوامش

نظامها  يف  اهتزت  املجتمعات  هذه  أن 

فصارت  الحضاري،  كيانها  يف  وتصدعت 

تعاين من تعددية شاملة ، تتجىل يف جميع 

املثاقفة واالضمحالل. وليس هذا  أشكال 

إنه  رشا.  وال  خريا  ذاته  حد  يف  املسلسل 

مسلسل تاريخي يجب أن نقوم بتحليله 

وتطعيمه من خالل فكر قادر عىل تحليل 

األوضاع املتعددة التي تجتازها املجتمعات 

العربية.14 

فبأي فكر يتعلق األمر ؟ أو مبعنى آخر، 

ماهو)منط( هذا الفكر الذي سيمكننا من 

التاريخي  املسلسل  هذا  عند  الوقوف 

وتحليل تلك األوضاع التي يجتازها العامل 

العريب ؟

    يتعلق األمر ها هنا، بعلم التاريخ 

و السوسيولوجيا أو باألحرى يتعلق األمر 

وكتابة.  معرفة  تاريخية،  بسوسيولوجيا 

بإعطاء  القول  يفرتض  املزدوج  النقد  ألن 

وكتابة  معرفة  كل  يف  للتاريخ   أولوية 

سوسيولوجيتني. ملاذا ؟ 

منهجية  رضورة  ال��ت��اري��خ  ألن 

وإبستمولوجية يف كل معرفة سوسيولوجية 

تكون  ألن  مستقلة،  تكون  ألن  تسعى 

الغري-  وصاية  من  تحررا  أكرث   : تنويرية 

الغرب. نعم، هي رضورية لتصفية حسابنا 

الكولونيالية  السوسيولوجيا  مقومات  مع 

وهيمنة السوسيولوجيا الغربية بشكل عام 

سوسيولوجيا  الهامش،  سوسيولوجيا  عىل 

سوسيولوجيا  بينها  من  الثالث،  العامل 

العامل العريب عىل وجه التحديد. فاملعرفة 

السوسيولوجية يف العامل العريب تعمل عل 

هامش املعرفة الغربية ال يف داخلها، فهي 

خارجها  يف  وال  بها،  ومحدودة  لها  تابعة 

ألنها تفكر يف الخارج الذي هو أساس لها. 

هذا الهامش يتخذ يف الحقيقة مظهر حد 

أعمى15. 

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية من 

املذهب  أشكال  كل  ضد  الوقوف  أجل 

للتاريخ   االمتياز  اعطاء  أن  الوظيفي. كام 

ال  معرفة  كل  ضد  للخطيبي،  بالنسبة 

تزامنية، ألن ذلك  تعدوا أن تكون مجرد 

سيؤدي إىل اندثار اإلثنولوجيا  عىل سبيل 

املثال ال الحرص، ليس ألن اإلثنولوجيا يف 

نظر الكاتب مرتبطة باالستعامر فحسب 

بل ألن أساسها النظري هو اآلخر مشبوه، 

غري   : لآلخر  نظرتها  يخص  فيام  خاصة 

يتوجب  األخ��رية  النقطة  الغريب.16هذه 

علينا أن نقف فيها17. 

ما  له  اإلثنولوجيا  من  املوقف  هذا 

يربره سياقيا : إبستمولوجيا وتاريخيا. إذا 

أخذنا بعني االعتبار االرتباط الوثيق فيام 

وبني  )واألنرثوبولوجيا(  اإلثنولوجيا  بني 

االستعامرية،  وإيديولوجيته  االستعامر 

وكذا، النظرة لآلخر : كمتوحش أو إنسان 

من درجة أقل. اعتبارا يف التقسيم العلمي 

اإلثنولوجيا  بأن  والقول  للسوسيولوجيا، 

هي السوسيوجيا التي تدرس املجتمعات 

مل  اإلثنولوجيا  أن  إىل  باإلضافة  األخ��رى، 

تتجاوز أن تكون متزامنة أي أنها تقترص 

لكن،  امللموسة.  والتجربة  الحارض  عىل 

اإلثنولوجيا)ومعها  ذلك عىل  ينطبق  هل 

الزال��ت  هل  ؟  اليوم  األنرثوبولوجيا( 

؟  باالستعامر  مرتبطة  اليوم  اإلثنولوجيا 

هل الزالت تنظر إىل اآلخر كاميض للثقافة 

الغربية ؟  هل املعرفة اإلثنولوجية اليوم 

تزامنية ؟

إذا بحثنا يف األنرثوبولوجيا و اإلثنولوجيا 

الحالية-الجديدة : أنرثوبولوجيا-إثنولوجيا 

العوامل املعارص. سيكون الجواب عن تلك 

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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استقالل  ؟ ألن  ملاذا  ال.   : بالنفي  األسئلة 

الحرب  بعد  املستعمرة  املجتمعات 

التحوالت  إىل  باإلضافة  الثانية،  العاملية 

املجتمعات  شهدتها  التي  املجتمعية 

عوملة،  من  الحقا،  الغربية  وغري  الغربية 

تطور  و  الجديدة،  للحرضيات  تعميم  و 

اإلثنولوجيا  تلك  وضع   .. االتصال  وسائل 

يف  الخطيبي،   األستاذ  عنها  تحدث  التي 

النظر يف  أزمة. مام فرض عليها أن تعيد 

ذاتها : موضوعا ومنهاجا. فلم تعد تدرس 

القروية  أو  بدائية  املسامة  املجتمعات 

نسبيا، ألنها انقرضت نسبيا، حيث انكبت 

سياقها  يف  التحوالت،  تلك  دراس��ة  عىل 

الثقايف واالجتامعي أوال، يف مدنها ومدن 

غريها ثانيا. كام أنها مل تعد تزامنية باملعنى 

للتاريخ دورا مهام يف  بل أصبح  املذكور، 

تحليلها.18 ومن هذا املنطلق، قد تلعب 

اإلثنولوجيا الجديدة ، كإثنولوجيا املدينة 

عىل سبيل املثال ال االختزال، اليوم، دورا 

مهام يف تحقيق مهمة النقد املزدوج نظرا 

ومامرسة. ألن هذه اإلثنولوجيا، شأنها يف 

ذلك شأن اسرتاتيجيتنا، تقوم عىل االختالف 

والتعدد، وإمنا هي تفكر أو تأمل انعكايس 

والغريية  والتعدد  االختالف  لسريورات 

والتفرد. فمع أنرثوبولوجيا املدينة مل يعد 

غربية  مناذج  بتعميم  التسليم  بإمكاننا 

املدن  مختلف  عىل  كمفهوم  للمدينة 

األخرى : مدننا، مدن العامل الثالث. فهي 

البناء  عىل  االستقراء،  عىل  تقوم  أساسا 

والتفكيك وإعادة البناء وإعادة التفكيك. 

 ( ووضعياتية  سياقية  كتابة  معرفة-  إنها 

اليسع املجال هنا للتوسع يف هذه املسألة، 

إىل   املقال  هذا  سياق  ذلك  يتجاوز  قد 

حني تخصيص دراسة خاصة بذلك(. وإن 

كان هذا، نفيا لنفي اإلثنولوجيا ، فهو ال 

العكس هو  بل  للتاريخ،  نفيا  أبدا  يعني 

الصحيح.

    غري أن القول بالتاريخ يشء و القول 

األولوية  فإعطاء  آخر.  يشء  بالتاريخانية 

واالمتياز للتاريخ يف السوسيولوجيا بالعامل 

النزوع إىل إرجاع كل  بنا  العريب، اليفيض 

يشء من ما يقع يف املجتمعات العربية إىل 

األحداث والوقائع والحتميات التاريخية . 

ويكفي هنا أن نستدعي موقف الخطيبي 

من تارخانية عبد الله العروي ليك يتبني لنا 

موقفه من التاريخانية)الكالسيكية( بشكل 

عام، حيث كتب : إن ما يهدم تاريخانية 

العروي هذه هو أمانتها للهوية الوحشية ، 

أي " ملسألة " ساذجة من مسائل الوجود. 

و"  اآلخر"  بني"  العروي  يخلط  هنا  ومن 

الثقافية، وفكر  الغري"، بني األنرثوبولوجيا 

زد  والتأريخي.  التاريخي  بني  االختالف، 

عىل ذلك أن آراءه املختلفة حول الوجود 

العريب تسقط من تلقائها : فلسنا بحاجة 

إىل اإللحاح عىل هشاشتها. يكتب، مثال : " 

منذ ثالثة أرباع القرن، يطرح العرب عىل 

أنفسهم سؤاال وحيدا واحدا : من اآلخر، 

ومن أنا ؟ " كام لو أن هذا السؤال ليس هو 

السؤال الجوهري لفكر الوجود، باستمرار. 

مسألة  ال��ع��روي  ينىس  سذاجة  فبأية 

الوجود واملوجود، املؤتلف واملختلف، كام 

والفلسفة  اليونانية  الفلسفة  يف  طرحت 

العربية. إن إيديولوجيا العروي منهارة يف 

أساسها.19  

إال أنه يجب التمييز يف هذا املقام، بني 

 : التاريخي(  الزمان  أو   ( للتاريخ  صنفني 

الهم الكرونولوجي والحس التاريخي. فإذا 

كان األول ينشغل بتحقيب التاريخ وإثبات 

األدوار، فإن الحس التاريخي اليشغل نفسه 

بتقطيع الزمن، وال ينظر إىل أمناط الزمان 

من حيث إن أحدهام يتلو اآلخر ويعقبه. 

وإمنا من حيث إنها تتعارص خارج بعضها 

البعض. بحيث ال يغدو الحارض هو اآلن 

الذي مير، بل ذلك الذي ميتد بعيدا حتى 
يبلغ املستقبل الذي يستجيب للاميض.20 

إنه تاريخ العصور، تاريخ العصور باملعنى 

الذي يحيل فيه العرص إىل عالقة متفجرة 
للاميض باملستقبل. 21

امل��زدوج  النقد  يف  التاريخ  أن  يبدو 

يف  يدخل  العريب،  العامل  لسوسيولوجيا 

التاريخي، كتاريخ  الثاين : الحس  الصنف 

إذا  سيام  كانفصال.  أي  وقطائع،  توتر 

استحرضنا فكرة أن الكتابة السوسيولوجية 

ككل كتابة فنية، مامرسة خاصة )يف كل 
 22 واإليديولوجيا.  والعلم  للتاريخ،  مرة( 

ماذا يعني ذلك ؟

السوسيولوجية  الكتابة  أن  معناه،   

عن  تنفصل  ال  فنية  مامرسة  هي  مبا 

واإليديولوجيا،  واملعرفة،  العلم،  التاريخ، 

هي كتابة للتاريخ والعلم واإليديولوجيا. 

مام يضع النقد املزدوج خارج كل تصور 

وضعاين للعالقة بني العلم واإليديولوجيا، 

وبعيدا عن كل تصور من شأنه أن يسجن 

معني،  نظري  إط��ار  يف  السوسيولوجيا 

آخر  توضيح  وهذا  متجاوزا.  يكون  قد 

النقد  عىل  تقوم  التي  للسوسيوليوجيا 

العريب.  العامل  سوسيولوجيا   : امل��زدوج 

فالكتابة السوسيولوجية الميكن أن تكون 

إال مامرسة عنيفة تأخذ عىل عاتقها التاريخ 

واإليديولوجيا والعلم. يجب إذن أن نحقق 

قطيعة عنيفة مع الهيمنة الثقافية الغربية، 

هناك  ليس  إذ  القارصة،  قوتنا  ونتجاوز 

يجيب  أن  قول  كل  عىل  بل  بريء  قول 

18 - للتوسع في هذا المجال ، راجع )ي(  :  

Augé )Marc (, Non lieux , introduction à une anthropologie de la surmodernité , Seuil, Paris,1992.

Augé )Marc( , Pour une anthropologie des mondes contemporains , Flammarion , Collection : Champs essais , 1994 .

19 - النقد المزدوج ، ص38-39.

20 - بنعبد العالي سبق ذكره، ص.5.

21 - نفسه .

22 - النقد المزدوج ، ص.191.

23 - نفسه ، ص.192.

24 -   نفسه ، ص. 121. 

الهوامش

 23 الحياة.  شعلة  عن  الخاصة  بطريقته 

إذن، فاالتصال املتوتر بني التاريخ والعلم 

واإليديولوجيا يف كل كتابة سوسيولوجية 

الفصل  أج��ل  من  منهجي  اتصال  هو 

والقطع مع الهيمنة الثقافية الغربية مرة، 

ومن أجل إعادة االتصال بالذات من خالل 

الفصل معها هي األخرى.

واإلثنولولوجيا  التاريخ  جانب  إىل 

الجديدة، ودور كل منهام يف مامرسة النقد 

املزدوج يف السوسيولوجيا معرفة وكتابة، 

التداخل  مامرسة  السيميولوجيا؛  نجد 

ميكنها  التي   .intersémiotique الداليل 

أن متكن الكتابة)واملعرفة( السوسيولوجية 

موضوعها  ومع  ذاتها  مع  التعامل  من 

من  ملجموعة  تحويل  ومجموع  كتناص 

املفاهيم والنصوص وما تحمله من دالالت 

 : نفسه  العريب  العامل  فيها  مبا  ومعنى، 

يزخر  األبعاد،  العريب كنص متعدد  العامل 

هذا  مع  والتعامل  والعالمات.  بالدالالت 

املزدوج   التفكيك  النص وفقا السرتاتيجية 

نفضح  وليك  تناقضاته.  نفضح  أن  يعني، 

تناقضاته تلك يجب علينا أن منارس عليه 

السخرية : أن نسخر منه. ويف هذا السياق 

: كيف نفضح  خطَّ صاحب االسرتاتيجية 

 . بالسخرية   : تناقضات نص ما ؟ أجيب 

فهي السالح النقدي الحاد . وهي ال تتولد 

أنها  فيام   : واإلرادة  العزمية  مجرد  عن 

من صميم إنتاج النص ذاته ، فهي تعني 

تطبعان  اللتني  واإليديولوجيا  األخ��الق 

إنها متسهام يف جديتهام وثقلهام.  النص. 

خلخلة  ه��ي  املستمرة  السخرية  إن 

للوجود ، وهي تلك الخفة البلورية لذلك 

وهم  ضد  مرة  كل  فيقوم  يضيع  ال��ذي 
حقيقته.24

هل  يتعلق األمر هنا بسخرية نيتشه 

يتعلق  األم��ر  إن  ؟  سقراط   بتهكم  أم 

بالسخرية . فبام أن مفهوم السخرية الذي 

الفضح  إىل  يرمي  النص  استعمل يف هذا 

فإنه يشري المحالة إىل خاصية من خصائص 

التهكم أال وهي إنتاج الحروجات . فعندما 

نطرح سؤال من قبيل ملاذا منارس السخرية 

 . الفضح  أجل  من   : له  جوابا  ونصيغ 

سيغدو أن األمر يروم ألن يكون تهكام ، 

لكن رسعان ما سينفجر هذا االدعاء عندما  

نطرح سؤاال آخر : من أجل فضح ماذا ؟ 

ونجيب : من أجل فضح تناقضات نص ما 

. سيظهر لنا والحالة هذه أن األمر يتعلق 

بالسخرية ، سيام إذا تفحصنا ومتعنا  يف 

الجملة األخرية من النص ، التي ال تستثني 

من  يجعل  ما   . سخريتها  من  السخرية 

اإلنسان السوسيولوجي عىل غرار مفكري 

االختالف إنسانا ساخرا . أال يجعل ذلك من 

السوسيولوجيا أن تكون ساخرة ؟

    هكذا ، يتبني لنا أن املهمة األساسية 

للسوسيولوجيا يف العامل الثالث بشكل عام 

و يف العامل العريب بشكل خاص هي القيام 

اللحظة  هذه  من   . امل��زدوج  النقد   : ب 

بالذات ، يقدم النقد املزدوج نفسه كبديل 

، ملا يجب أن تكون عليه السوسيولوجيا 

التصورات  عىل خالف   . العريب  العامل  يف 

إما  تنحو   التي   ، السائدة  املواقف  و 

منحى االنكامش الكيل يف الذات والقول 

إسالمية  أخرى  أو  عربية  بسوسيولوجيا 

السوسيولوجيا  أحضان  يف  ترمتي  أنها  أو 

الغربية كسوسيولوجيا كونية . فإن النقد 

املزدوج يقدم سوسيولوجيا العامل العريب ، 

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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ليست منغمسة يف ذاتها وال يف غريها ، بل 

يف منزلة بينهام . إنها يف منزلة بني املنزلتني 

: بني كونية السوسيولوجيا وخصوصيتها ، 

يف عالقتها مبوضوعها . يقول الخطيبي يف 

سوسيولوجيا  مهمة  محددا  السياق  هذا 

النقد املزودج :  ، أي مهمة  العامل العريب 

» نقصد إذن حركة مزدوجة منسقة نرى 

التكرار  تجاوز  عىل  ق��ادرة  وحدها  أنها 

إمكانية  السوسيولوجيني  أم��ام  وتفتح 

معرفة علمية أقل استالبا وأكرث تكيفا مع 

  . خصوصية املوضوع املطروح «25

ينبغي إذا ، أن منيز يف النقد املزدوج 

ونقد  العريب  العامل  نقد   : مستويني  بني 

بالنسبة  أما   . العريب  العامل  سوسيوجيا 

للمستوى ألول فهو يتعلق بتحليل وتفكيك 

املجتمعات العربية وما تطرح من قضايا 

اجتامعية ، ثقافية ، وسياسية . أما املستوى 

الثاين فهو يتجاوز األول إىل اعتباره ما ميكن 

أن ننعته بسوسيولوجيا من الدرجة الثانية 

، أي سوسيولوجيا السوسيولوجيا . أي أن 

املستوى  أقل تجريدا من  األول  املستوى 

الثاين . وأن االشتغال يف سوسيولوجيا العامل 

العريب يفرض علينا الوقوف أوال وقبل أي 

يشء عىل سوسيولوجيا تلك السوسيولوجيا 

املطاف  نهاية  يف   ، امل��زدوج  النقد  .ألن 

العلوم  بنيان  تشييد  إع��ادة  إىل   يؤدي 

السوسيولوجيا.  ضمنها  االجتامعية،26من 

لكن   ، الثاين  املستوى  وظيفة  هي  تلك 

يف عالقة جدلية مع املستوى األول ومع 

املوضوع.

كاسرتاتيجية  امل��زوج  النقد  كان  إذا 

، فهذا يلقي  يقوم عىل تفكيك املفاهيم 

أن  إىل  عليه  تقوم  التي  بالسوسيولوجيا 

معنى  بأي   . مغايرة  سوسيولوجيا  تكون 

هي مغايرة ؟

التفكيك  مفهوم  إىل  ذلك  يرجع  ال 

مفهوم  إىل  أيضا  يرجع  بل   ، فحسب 

املفهوم ذاته ، أيضا . فالرتكيز عىل املفاهيم 

تصور  تعكس  التي   ، املعرفية  داللته  له 

معني للمعرفة عموما . وهو التصور الذي 

بنا إىل مفكري االختالف والهامش  يرمي 

 Gilles Deleuze من بينهم جيل دولوز

وفليكس غتاري   Félix Guattari، اللذان 

يحددان للفلسفة مهمتها يف إبداع و إنشاء 

فاملعرفة  املفاهيم27.  وصنع  وإح��داث 

مفهومية  معرفة  هي  التحليل  نهاية  يف 

تتأسس عىل املفاهيم ، ينطبق ذلك عىل 

السوسيولوجيا  الفلسفة كام ينطبق عىل 

والعلم  الفلسفة  بني  اللحمة  فنسيان   .

)السوسيولوجيا( يعني التمسك بالعمل يف 

العامء28.

سوسيولوجية  فعالية  الفلسفة  إن 

والسوسيولوجيا فعالية فلسفية . وبالتايل 

فتقويض وخلخلة اإلنتاج السوسيولوجي 

25 -  نفسه ، ص.188. 

26 - نفسه ، ص.197. 

27 -   أنظر)ي( : 

  Qu'est-ce que la philosophie ? Les Éditions de Minuit )coll. » Critique «(, Paris, 1991.

28 -  النقد المزدوج ، ص. 194.   

29 - نفسه، ص.198.  

الهوامش

، سواء كان من  العريب  العامل  حول وعن 

إنتاجه هو أو من إنتاج غريه ، فهو تقويض 

حول  مفاهيم  من  أنتجه  ملا  وخلخلة 

العامل العريب وأسسها الفلسفية منها وغري 

الفلسفية.

    مبا أن السوسيولوجيا املغايرة  كام 

مركزية  زحزحة  تتغيا   ، سلفا  حددناه 

منحى  والنحو  الغربية  السوسيولوجيا 

االستقالل النسبي وتقليص التبعية ، فإن 

تأخذ  أن  يجب  السوسيولوجية  الكتابة 

لقد صارت   . اللغة  مسألة  االعتبار  بعني 

الكتابة باللغة العربية أمرا ملحا والمناص 

منه لتحقيق نوع من االستقالل الذايت : » 

يصبح إذن من الرضوري ويف أرسع وقت 

إنشاء أجهزة من املفهومات ندركها حسب 

النظام االصطالحي الخاص باللغة العربية. 

تنمية  عىل  العريب  يعمل  مل  وطاملا   )...(

بحث أسايس باللغة العربية فإنه سيظل 

منغمرا يف آلية الرتجمة . وهذا اليعني أبدا 

اهامل اللغات األجنبية بل بالعكس نعتقد 

بالعربية ال ميكن  أن لغة علمية جديدة 

إذا مل تدمج يف كتاباتها فروق   تتقدم  أن 

السنن املتعلقة بلغات أخرى «29  

: نحو سوسيولوجيا  خاتمة 
مغايرة

أعامل  يف  سوسيولوجيا  هناك  هل 

هناك  هل  آخ��ر،  مبعنى  أو  الخطيبي 

يف  سوسيولوجي  )ومفعوالت(  مفعول 

كتاباته؟ هل ميكن للنقد املزدوج مجاوزة 

قصور سوسيولوجيا العامل العريب  وإنتاج 

سوسيولوجيا مغايرة ؟ 

: نعم  باإلثبات  أن نجيب      ميكننا 

؛  مفكرنا  ل��دى   سوسيولوجيا  هناك   ،

عىل   ، وتاريخية  فلسفية  سوسيولوجيا 

هامش السوسيولوجيا والفلسفة والتاريخ 

: إنها سوسيولوجيا مغايرة .

من  يجعل  امل���زدوج  النقد  إن      

سوسيولوجيا  العريب  العامل  سوسيولوجيا 

مغايرة . تفسح املجال للسوسيولوجيا يف 

العامل العريب للقطع مع كل ذاتية حمقاء 

والتمسك باالختالف واالنفتاح عىل األفق 

تفكيكية  اسرتاتيجية  هي  مبا   ، تقوم   .

األسس  تفكيك   : م��زدوج  تفكيك  عىل 

السوسيولوجية   للمفاهيم  امليتافزيقية 

التي  السوسيولوجية  للمعرفة  ومنها 

صيغت وتصاغ عن املجتمعات العربية ، 

سواء كانت من نتاج هذه األخرية أو من 

نتاج املجتمعات الغربية . وإعطاء أولوية 

كتابة  كل  يف  التاريخي(  للتاريخ)الحس 

سوسيولوجية ، مع األخذ يف االعتبار بأن 

كل كتابة سوسيولوجية هي كتابة للتاريخ 

إنتاج  أن  .كام  واإليديولوجيا  والعلم   ،

اللغة  داخل  من  سوسيولوجية  مفاهيم 

يف  يساهم  أن  بإمكانه  وسننها  العربية 

تطوير سوسيولوجيا مخصوصة من ناحية 

ويساهم يف تقليص التبعية لسوسيولوجيا 

املركز من ناحية أخرى. باإلضافة إىل رضورة 

االنفتاح عىل السيميولوجيا واألدب، وعىل 

الفلسفة عموما)خاصة الفلسفة املعارصة( 

وعىل فكر االختالف بشكل خاص .

    هكذا تتبني لنا أهمية النقد املزدوج 

كاسرتاتيجية  االسرتاتيجية  رضورته  بل   ،

العامل  سوسيولوجيا  تطوير  و  تنمية  يف 

و  ع��ام��ة  بصفة  ال��ع��ريب)امل��ع��ه��ودة( 

خاصة  بصفة  امل��غ��ارب  سوسيولوجيا 

إن  أخص،  بصفة  املغرب  وسوسيولوجيا 

كسوسيولوجيا   . لذاتها  مجاوزتها  نقل  مل 

مغايرة تقوم عىل االختالف والتعدد . تلك 

هي نفس السوسيولوجيا التي ميكنها أن  

الذي  والتعدد  االختالف  هذا  يف  تتفكر 

صارت عليه مجتمعاتنا العربية ومختلف 

كيانات املعمورة ، من خالل أوال وقبل كل 

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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النظر يف سوسيولجيا  النظر وإعادة  يشء 

العامل العريب الحالية ، ال من حيث عالقتها 

كسوسيولوجيا  الغربية  بالسوسيولوجيا 

وإمنا من حيث عالقتها   ، املركز فحسب 

بذاتها)كهامش( أيضا .

من  كل  بني  العالقة  س��ريورة  إن      

النقد املزدوج وسوسيولوجيا العامل العريب 

 . مغايرة  سوسيولوجيا   : نظرنا  يف  تنتج 

تلك السوسيولوجيا التي تقوم عىل النقد 

تعمل  ؛  عموما  االختالف  وفكر  املزدوج 

عىل خلخلة املعاين، حفر املعارف، تقويض 

البنيات.  وتفكيك  األوثان،  رضب  الرتاث، 

السوسيولوجيا  الكفيل مبجاوزة  ذلك هو 

لذاتها .

    إننا نرى يف النقد املزدوج فعالية 

فكر  مطرقة  مبثابة  إنه   . سوسيولوجية 

االختالف ، التي ميكنها أن تخلخل جملة من 

التي تجذرت يف سوسيولوجيا  اإلشكاالت 

العامل العريب : التأخر التاريخي واملجتمعي 

 ، الغرب  العالقة مع   ، الهوية والغريية،   ،

الرتاث والحداثة..   ، الخصوصية والكونية 

وغريها من اإلشكاالت النظرية واملجتمعية 

التي طاملا أعاقت وتعيق إنتاج إن مل نقل 

 . هامشية  سوسيولوجية  فعالية  إب��داع 

هامشية باملعنى الذي تحول فيه ألن ال 

فيام  إال  للمركز  هامشا  وال  املركز  تكون 

يجعلها تخلخله عن مركزيته تلك ، و أن 

تكون هامشا للهامش نفسه يف نفس اآلن: 

تلك هي اسرتاتيجية النقد املزدوج .  إنها 

حركة مزدوجة من الداخل إىل الخارج ومن 

الخارج إىل الداخل ، من الهامش إىل املركز 

كالهام  تكون   : الهامش  إىل  املركز  ومن 

وال تكون أحدهام . إنها ترحال . من هنا 

واآلن ، وباسرتاتيجية النقد املزدوج  ، إىل 

سوسيولوجيا مغايرة .

- بالعربية :

بنعبد العالي عبد السالم، بين االتصال واالنفصال .دراسات في الفكر الفلسفي بالمغرب ، دار تبقال للنشر، الدار البيضاء ، الطبعة األولى 2002.  -

الخطيبي عبد الكبير ، النقد المزدوج ، تعريب : محمد برادة ، زبيدة بورحيل ، عبد السالم بنعبد العالي ، أدونيس ، عز الدين الكتاني اإلدريسي . منشورات عكاظ ، الرباط ، 2000 .  -

الخطيبي عبد الكبير، االسم العربي الجريح،  ترجمة محمد بنيس، منشورات الجمل، بغداد-بيروت،2009.  -

فوكو ميشال، حفريات المعرفة ، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الطبعة األولى، الدار البيضاء، 1986.  -

لكعشمي عثمان، النقد المزدوج نحو سوسيولوجيا مغايرة، مجلة الجديد، العدد 38، مارس 2018.  -

- بالفرنسية: 

.Derrida Jaques , Point de suspension, entretien avec Didier Cahen,Galilée,1992  -

.Derrida Jaques, Mémoires pour Paul de Man,Ed Galilée,1988  -

                   .Foucault Michel, L’Archéologie du savoir, Edition Gallimard,Paris,1969  -

المراجع 

حوىس أزارو

ي و النقد المزدوج الخطي�رب
ي السوسيولوجي  لخطاب المغايرة 

التأسيس المعر�ف

ملف العدد

التعريفية   الورقة  هذه  يف  ننشغل 

إسهامات  يف  التجريبية   ب��ال��ق��راءة 

و"اإلبيستيمولوجيي"  "الفيلسوف" 

بغية  الخطيبي،  الكبري  عبد  املعارص 

النظر   جهات  من  جهة  عن  الكشف 

الرجل،  إلسهامات  النقديني  والتفكري 

رام  من خالله  الذي   املعريف  والفحص 

أسلوب  واج���رتاح  مغاير،  فكر  نحت 

التفكيك  مسالك  من  ينهل  مختلف، 

طبيعة  الستكشاف  ويسعى  واالختالف، 

األشياء  وجوهر  وحقيقتها،  األف��ك��ار 

والتاريخية،  النظرية  ومولداتها  وبنيتها، 

وامتداداتها  والثقايف،  الالهويت  ومخيالها 

األثنولوجية وما تخفيه وتستبطنه. 

منهجا  لنفسه  الرجل  ابتدع  لقد 

املذاهب  دروب  به  يقتفي  مسلكا   أو 

كاشفا  واتجاهاتها،  والعلمية  املعرفية 

يف  التفكري  ومدققا  للمفاهيم،   ومحققا 

دون  تشغلها،  التي  واملسافات  حدودها 

أو  ثقايف  انخراط  أو  إيديولوجي  متوقع 

التأمل  انطالقة  من  يحد  قد  اجتامعي 

السؤال  ودمي��وم��ة  املعرفية  واليقظة 

الذي  اليقظ  الباحث  وهو  هوادة،  دون 

 " قرار.  له  يهدأ  وال  بال،  له  يستكني  ال 

أن  يريد  الخطيبي-  –يقول  فالجميع 

أين  والحال  بعينها،  خانة  يف  يؤطرين 

وتحديد  املسافات"،  لقياس  ممتهن 

مداها يف كل صنوف اإلنتاجات اإلبداعية 

والفكرية واملعرفية. 

االنفالت  بلعبة  شغوفا  الرجل  كان 

من قبضة "األقانيم" املعرفية واختياراتها 

النظرية، ومياال ملساءلة املفاهيم والفهوم 

األشياء  لطبائع  تشري  أن  لها  يراد  التي 

شدة  من  يزيد  مام  البنيات.  وتوصيف 

حذرنا لحظة قراءة املنت املعريف للرجل، 

مبا  املزدوج  النقد  معامل  تحديد  عند  أو 

هو، ومبا ليس كذلك. واملفعول الفلسفي 

التي  املعرفية  الحقول  كل  يف  للكتابة 

أو  منها،   السوسيولوجية  الرجل،  طرقها 

بحيث  وغريها.  واألدبية  السيميولوجية 

مجال  يف  الفلسفية  روح��ه  ات��خ��ذت 

ذلك  يتجىل   " اسرتاتيجيا،  بعدا  الكتابة 

اليقظ،  السقراطي  تشككه  يف  أساسا 

الشديد من أن ينجر للخطابات  وحذره 

التاريخية  والتحليالت  اإليديولوجية، 

تقديم  تبتغي  اسرتاتيجية  1؛  املبسطة" 

كل  وتفحص  تراجع  مفتوحة  ق��راءات 

بحثا  واملذاهب،  واليقينيات  التصورات 

فاملدخل  ملسافاتها.  وقياسا  الحدود  عن 

والعمل  النظر  يف  اسرتاتيجية  الفلسفي 

مثلام  التفكري  يف  نقدي،  براكسيس  معا، 

يف النضال.  مام جعل " فكر الخطيبي –

يقول بنعبد العايل- ينمو خارج الفلسفة 

هامش  عىل  أيضا  لكن  هامشها،  وعىل 

العلوم" 2.

بالنقدية  هي  ما  النقدية  فاملامرسة 

مل  الفلسفي  والتفكري  املألوف،  باملعنى 

الفلسفية  املعرفية  داللته  يتخذ  يعد 

استحالت  والسوسيولوجيا  املعهودة، 

الجذرية  الرشوط  عن  الكشف  يف  رؤية 

التداولية  والسريورات  املفاهيم،  لوالدة 

يحدها  الذي  التاريخي  ومدارها  لها، 

الرباغامتية  تغذيها  التي  ورهاناتها   ،

 ، معا  والحارض  امل��ايض  يف  السياسية 

مجال  يف  الفاعلني  لغواية  آلية  هي  مبا 

ي علم الجتماع 
 باحث �ف

1 - عبد السالم بنعبد العالي، الهوية والتراث،دار تبقال ، الطبعة األولى 1987، ص 8.

2 - عبد السالم بنعبد العالي، الهوية والتراث، ص9.

الهوامش
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والبحث  والفكر  والثقافة  السياسة 

العلمي وغريه. 

أحد  الرجل،  نعترب  أن  بذلك  لنا  حق 

املغرب  يف   الكبار   السوسيولوجيني 

نفسه  ي��رى  يكن  مل  وإن  امل��ع��ارص، 

والتداويل  الحريف  باملعنى  سوسيولوجيا 

الجرتاح  أمكن  ما  اجتهد  فإنه  للفظ، 

خالله   من  يسائل  نقديا،  مغاير  منهج 

األسس الفلسفية للعلوم، و يكشف عن 

بني  والالشعوري  عنه  واملسكوت  املنيس 

اإلنتاجات  عنه  تتغافل  ما  وكل  ثناياها، 

عىل  والعلمية  الفلسفية  واألطروحات 

حد سواء.  بهذا املعنى متكن من توليد 

رؤية نقدية مغايرة ، وشكل من أشكال 

منهجا   ، اإلبيستيمولوجي  التصدع 

ومعرفة، شكال ومضمونا،   

النقدية  الــمــمــارســة   .1
المزدوجة: 

يقتيض النظر املعريف السوسيولوجي، 

بكيفيات  ال��وع��ي  الخطيبي،  حسب 

انبالجه وتجليه، وتأطريه  ضمن وضعيات 

بهاجس  محكومة  إبيستيمولوجية 

الحقيقة،   وس��ؤال  والفاعلية  النجاعة 

األدب��ي��ات  ملجمل  اليقظ  وال��ف��ح��ص 

إنها  العريب،  العامل  عن  السوسيولوجية 

يتجاوز  أصيل  لخطاب  التأسيس  لحظة 

التصورات  مختلف  مع  املعريف  التواطؤ 

مرشوعية  تتملك  صارت  التي  واملعارف 

لذا  العربية.   املجتمعات  عن  الحديث 

ينطلق الخطيبي من تساؤل ذي طبيعة 

مامرسة  ومن  بامتياز،  إبيستيمولوجية 

أو  املعرفية  للمهادنة  نقدية ال تستسلم 

آخر،أو   دون  خيار  تبني  عرب  املنهجية 

يهلهل  تساؤل  غريها.  مقابل  يف  نظرية 

بني  والغري،  األنا  بني  الثنائيات  منطق 

وي��درأ  كل مداخل  وال��غ��رب.  ال��رشق 

االستالب والتبسيط املعرفيني،  ويتخطى 

واملالبسات  الواقعية  ال��رشوط  جملة  

التاريخية يف إنتاج املعرفة وآليات الكتابة 

السوسيولوجية  .  فالنقد املزدوج مبثابة 

معرفية،  واسرتاتيجية  دينامية  سريورة 

التاريخية  الخلفيات   تفكيك  تستهدف 

تعرية  تبتغي  و  والالهوتية،  والفلسفية 

للغرب  التوسعية  االستعامرية  النزعات 

التحويل  املجموع  أغوار  الرأساميل. وسرب 

وما  املعريف   ،وتناصها  املرجعيات  لهذه 

يتعالق به،      

النقد املزدوج ضمن   تندرج سريورة 

املفاهيم  تفكيك  ت��روم   معرفية  آلية 

وتحريرها، الكشف عن سياقها التاريخي 

املولد لها، وفحص املرجعيات اإلثنولوجية 

املتمركز حول الذات وأثرها عىل اإلنتاج 

العلمي ، واملراهنة عىل عقالنية متعددة 

املتغريات بدل عقالنية توحيدية،  وتجاوز 

االجتامعية  والتوصيفات  التصنيفات 

االعتبار  بعني  تأخذ  ال  التي  التنميطية 

من  للمجتمع،  السوسيولوجي  الواقع 

اآلسيوي عىل  اإلنتاج  قبيل سحب  منط 

املجتمع املغريب ما قبل االستعامر ،مفهوم  

"الرصاع الطبقي" يف مقابل طبيعة الرصاع  

املجتمع  تاريخ  يف  مهيمنا  كان  ال��ذي 

املغريب، حيث  منيز  فيه  - يقول الخطيبي 

النسق  الرصاع،"  من  أنساق  عدة  بني   -

الحرفية،نسق  الرأساملية  القبيل،  األبوي، 

أن  رشيطة   . املخزين"   النسق  األسياد، 

يفيض هذا الوعي النقدي للمفاهيم  إىل  

إقدار الذات السوسيولوجية عىل تحليل 

وتجاوزه،  واستيعابه  العلمي  امل��وروث 

هي  مبا  املعرفية  للمغايرة  والتأسيس 

التاريخي  التكوين  عن  مزدوج  انفصال 

وإال  الحقيقة.  وإثنولوجية   للمعرفة 

معرفيا  ثقايف مخل  تنميط  ترسيخ  سيتم 

الكلية  امليتافيزيقية  النزعة  هذة  يعزز 

تبغي  التي  الغربية  للمركزية  املغذية 

اختالف األوهام  كلام سعت إىل منذجة 

سؤال املعرفة السوسيولوجية ضمن رؤية 

توحيدية  ال مناص منها. 

قطيعة   ، بذلك  امل���زدوج  فالنقد 

عنيفة وليس مجرد فحص مهادن لألطر 

ينبني  نقد  املجتمعي.  للرصاع  املحددة 

للذات  اإلبيستيمولوجية  اليقظة  عىل 

إزاء الرشوط املؤسسة للمعرفة ولسياقها 

الصادرة  والنظريات  والتاريخي  الثقايف 

عنها، ألجل أن نتمكن من تخطي الصورة 

معا،  والغري  الذات  عن  املشّكلة  الضيقة 

األبعاد،  متعدد  اسرتاتيجيّة  رؤية  وفق 

النقد العديد من الدالالت  يتخذ خاللها 

،ميكن  والسالبة  املوجبة  وامل��الم��ح 

تحديدها عىل النحو اآليت: 

النقد املزدوج مبا هو إسرتاتجية   •
فاملعرفة    : للمعرفة  ومؤسسة  محرِّرة 

ينتهي  نتاج  املنهجي  املنظور  هذا  وفق 

هو  مبا  بذاته  الواعي  النقد  العمل  إليه 

للحقيقة  مؤسس  هو  ومبا   ، للفهم  آلية 

من  تستبطنه  وما  األوهام  عن  وكاشف 

والسيطرة  الغري  إخضاع  تبغي  رهانات 

عليه. إسرتاتيجية متتد لتشمل كل األبعاد 

وكل  والوقائع،  واألح��داث  واإلنتاجات 

البرشية  الفاعلية  كيان  يف  يعتمل  ما 

وآداب  وقيم  ورموز  وثقافة  فنون  من 

عىل  الخطيبي  يلتقي  بذلك  وتصوف، 

ال  اإلس��الم��ي،  بالخيال   " املثال  سبيل 

ليسجنه داخل دائرة العقل، وإمنا لريصد 

منطقه الخاص، والقوانني املتحكمة فيه، 

ليهدم  الشعبية    بالثقافة  ويلتقي أخريا 

بني  والشفوي،  املكتوب  بني  الحاجز 

الصورة املرسومة والنص، بني االجتامعي 
والذهني" 4

وحل  تفكيك:  هو  مبا  النقد   •
اللغوية  لرواسبها،  وتحييد  للبنيات، 

والعقلية والثقافية،

عن  انفصال:   هو  مبا  النقد    •
املألوف والسائد، قطيعة معرفية مع كل 

 ( العريب  العامل  عن  املتداولة  الخطابات 

وكشف  والعقالنية(  والسلفية  الرتاثية 

عن رهاناتها .

النقد  بوصفه قرار  وئيدا، بطيئا   •
ومتمهال وحثيثا، يحيل عىل االستغراق يف 

عملية الفحص والكشف،  يتجنب العجلة 

وإطالق األحكام عىل عواهنها،

خلخلة  بوصفه  املزدوج  النقد   •
وتقويض  لوحدتها�  وهلهلة  للذات 

لتامسكها الوهمي، بهذا املعنى ال يعني 

أساسه  بآخر،  موقف  معارضة  النقد 

التضاد والتناقض بقدر ما هو تباعد عن 

االختالف،  ل��رشوط  وتأسيس  املطابقة 

إنه مبثابة " قيام داخل املوقف لتفجريه 

وتقويضه"  5،  وتأزيم له لشدة اإلقحام 

"العنيف"  للسلب فيه.

يخفي  إيديولوجيا،  نقدا  ليس   •
ويجوهر  عنها،  ويتغافل  التناقضات 

واالختالف  التعدد  من  بالرغم  الهويات 

انكامشها  عن  ويباعدها  يعربها  الذي 

ووحدتها املصطنعة. 

مرحة  رؤي��ة   ، امل��زدوج  النقد   •
وجذلة ، تنتهج أسلوب  الكتابة الساخرة، 

الُهزؤ  غاية   يف  نقديا  سالحا  باعتباره 

ومترين  الوثوقيات،   ،يهلهل  واالختيال 

واليقينيات  الوثوقيات  غزو  يف  ماتع 

أينام بدت، وإىل أي مجال ارتحلت، ويف 

إىل  طريقها  تلمست  مكان  أو  زمان  أي 

الحضور. 

تحرير المفاهيم  .2
لدى  الشاقة  املهمة  ه��ذه  تتمثل 

الخطيبي يف تفكيك املفاهيم و تحريرها 

والتاريخ،   اإليديولوجيا  سلطان  من 

يف  الباحثني  مبجمل  يفضيان  واللذين 

3 - الخطيبي ، النقد المزدوج ، ترجمة جماعية،  منشورات عكاظ ، 2000، ص 189-190.

4 - الخطيبي ، نحو فكر مغاير، مقدمة بنعبد العالي، ص14.

5 - عبد السالم بنعبد العالي، التراث والهوية، ص 12.

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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الرتاث  تقديس  إىل  االجتامعية   العلوم 

حيث  النقدي.  الوعي  تعمية  وبالتايل 

االحتياط  فرصة   منهم  للعديد  تتأىت  ال 

ونقلها  املفاهيم  أجرأة  لحظة  املنهجي 

من سياق ثقايف آلخر. مام يحد فعليا  من 

عملية تحليل الذهنية الالشعورية املنتجة 

للمعرفة. وتحرير  الفهوم من األثر الثقايف 

عىل  والقدرة   ، املغرب  يف  االستعامري 

التخلص من عبئه املعريف واإليديولوجي  

ويف كل ما  يعيق عملية التطور والتنمية 

بأبعادها املختلفة. 

إىل   الخطيبي  يدعو  املعنى،  بهذا 

الذي  التخلف االجتامعي  تحرير مفهوم 

من  العربية  املجتمعات  جل  صاحب 

داللة الضعف الحضاري املتداولة والتي 

والنفوس، يف حني  العقول  عىل  هيمنت 

باالنسحاب  حقيقة  يتعلق  األم��ر  أن 

العريب  للعامل  حصل  ال��ذي  الفكري 

 6 والسيايس  االقتصادي  االنهيار  بفعل 

والسادس  عرش  الخامس  القرن  خالل 

البطء  يولد  ما  عادة  فاالنسحاب  عرش. 

الحضاري، واالنكامش الثقايف، واالنحصار 

داخل نطاق الالهوت والتصوف واللغة.  

يتمكن  مل  مضت،  ق��رون  ع��دة  فخالل 

العريب من تبني فكرة املدافعة الحضارية 

ذاته  اج��رتار  عىل  وانكب  والقيمية، 

والثقافية  الروحية  للخطابات  مستسلام 

املتهاوية. صحيح أنها  تراوحت يف العديد 

من األحيان القوة والضعف الحضاريني، 

إال أن األصح هو غيابها املثري  عن مجاراة 

وكشف  املعرفية،  إنتاجاته  يف  الغرب 

مكامن األزمة يف الخطابات االسترشاقية، 

فلسفية كانت أو أدبية أو فنية،

ومعقدة  مركبة  إذن  التحرير  فداللة 

الوجودي  باالنفالت  االكتفاء  ، ال تقتيض 

الحثيث  السعي  وإمنا  الغري،  قبضة  من 

نحو تأسيس منظور مغاير يتخطى عتبة 

املجانسة التبسيطية بني املجتمعات التي 

وقع ضحيتها العديد من املفكرين، والتي 

انبنت غالبا عىل منطق الهوية والتطابق 

أشكال  كل  من  لالحتامء  كآلية  ال��ذايت 

عن  الناجم  والتشظي  لإللغاء  تعريضها 

تثمني  مقابل رضورة  ، يف  بالغري  عالقتها 

الوجود  االختالف واملغايرة ال من حيث 

االجتامعي والسيايس أو من حيث آليات 

التعبري والتوصيف املفهوميني عن الذات 

، بشكل مستقل عن مستلزمات التاريخ 

العسكرية والحضارية  الغلبة  وإكراهات 

للغرب.

الخلدونية  املقاربة  أن  الواضح  من 

واإلخضاع  االتباع  طبائع  توصيف  تنشد 

بناء عىل مفعوالته الوجدانية، فاملغلوب 

أبداً  مولع    " خلدون  ابن  يقول  كام 

و  وزي��ه  شعاره  يف  بالغالب  باالقتداء 

نحلته و سائر أحواله و عوائده والسبب 

الكامل  تعتقد  أبداً  النفس  أن  ذلك  يف 

لنظره  إما  إليه  وانقادت  غلبها  من  يف 

تعظيمه  من  عندها  وقر  مبا  بالكامل  

ليس  انقيادها  أن  من  به  تغالط  أوملا 

الغالب  لكامل  هو  إمنا  طبيعي  لغلب 

"7.  وبالرغم من ذلك  نلحظ يف التاريخ 

يكتفي  ال  الغالب  أن  كيف  املعارص 

بصناعة فكرة التامم الحضاري وكامله بل 

الثقايف  وانغراسه  الخضوع  رشوط  ببث 

املغلوب،  إكراه  عىل  بناء  واإليديولوجي 

ولعل  وحضاريا.  معرفيا  وروحيا،  ماديا 

املعرفية،  وجاهته  للنقد  مينح  ما  ذلك 

تحديد  إعادة  بغية  املنهجية،  ورصامته 

والوقائع،  لألحداث  الواقعية  السريورة 

مع بيان ما يدعمها ويالمئها من معارف 

أمربيقية تتحرر باستمرار من التعميامت 

الفضفاضة، ومن التصورات امليتافيزيقية 

الواقع  مالمسة  عن  تند  أفكار  هي  مبا 

ومن  واملجتمعات.  ل��ألف��راد  املعيش 

ويدعمها،  الفكرة  تلك  يعضد  ما  أهم 

العسكرية  الغلبة  نتائج  يف  نلحظه   ما 

وفكرة  التكنولوجية،  وهيمنته  للغرب 

الهيغلية، التي أضحت منوذجا  اإلطالقية 

ولو  والسيايس  اإليديولوجي  لالمتداد 

من  تنسلخ  مختلفة،  واستعارات  بأسامء 

وراءها  مخلفة  بأخرى،  لتتدثر   صورة 

والهيمنة  االستيالب  لتسويغ  وآثار  بقايا 

التبعية  آليات  أحد  تعد  التي  املعرفية 

ومتلك السلطة عىل العقول،  ألن "أقوى 

سيطرة )عىل مستوى املعرفة( هي التي 

تجعل املسيطر عليه يصل إىل االعتقاد أو 

التفكري بأن نقطة ومركز كالمه هو نفسه 

نقطة ومركز وصل املسيطر"7. األمر الذي 

األذهان  يف  الغربية  النامذج  رسوخ  يدع 

أهمية  يربر  ما  ذلك  ولعل  والنفوس. 

الغريب  النموذج  مفهوم  عند  الوقوف 

تعريفا وتحليال.

يعرّف النموذج  مبا هو تصميم مصغر 

ومبسط لحقيقة معقدة وعادة ما يكون 

مصطنعا ومبترسا. مبا يجعلنا  نفاضل بني 

النامذج  حسب قوتها وعجزها عن متثيل 

الواقع املقصود باملعرفة.  كام قد يحيل 

نسق  أو  براديغم  عىل  منوذج  مصطلح 

جذري سائد ، أو مجموعة من املركبات 

النظرية التي تنطبق عىل عدد كبري من 

جوانب الحقيقة أو عىل كل هذه الجوانب 

كام يتمثلها األفراد أو الجامعة. وإذا كان 

عىل  يطلق  نوع  أو  هو صنف  النموذج 

"فكرة مثايل" ألي يشء تجتمع فيها أكمل 

فإن   ، األشياء  لنوع من  الذاتية  الصفات 

برمجة  اإليديولوجي  مبعناها  النمذجة  

الباحثون  يصبو  وثقافية  وفكرية  لغوية 

والتصورات  األفكار  تنميط  إىل  عربها 

أساسا عىل  تنبني   ، الناس  بني  وإشاعتها 

عىل  ق��ادرة  وعبارات  مفاهيم  اختيار 

مسكوكة  ومعرفية  لسانية  قوالب  خلق 

تعتمد  واضحة  إيديولوجية  رؤية  وفق 

اإلقناع والتربير والتبسيط. مام يؤكد عىل 

أساس  عىل  تنهض  ال  النمذجة  هذه  أن 

سليم.

ترتيبا عىل ما سبق، يبدو من املرشوع  

نتحرى  و  "الغرب"  مفهوم  نسائل  أن 

مالبساته التاريخية  قصد تحديد مجمل 

له   الكلية  والرؤية  املفهوم  التباسات 

واملوزعة بني  مجاالت مختلفة جغرافية 

مع  وغريها.  وسياسية  ودينية  فكرية 

اإلشارة إىل أن أي ترشيح ملفهوم الغرب 

هيمنت  ثنائيات  عرى  كشف  شأنه  من 

عرب  الحضاري  التفاعل  س��ريورات  عىل 

 / اإلس��الم   ، رشق/غ��رب  منها:  التاريخ 

 / الهمجية  الوثنية،   / الدين   ، املسيحية 

/املستعمر  املستعَمر   ، واملدنية  التحرض 

لقد   " سارتون  ج��ورج  يقول  وغريها، 

جرينا عىل أن ننظر إىل حضارتنا عىل أنها 

حضارة غربية ، ومضينا نعارض أساليبنا 

الغربية باألساليب الرشقية ، حتى بلغنا 

من ذلك مبلغ اإلعتقاد بأن ذلك التعارض 

اليرتفع وال يتخلف، الرشق رشق والغرب 

غرب، ولن يلتقي الطرفان ، وال شك أن 

هذا االعتقاد فاحش الضالل.9 

وحسبنا هنا –لضيق املجال – التأكيد 

عددا  حمل  قد  "الغرب"  لفظ  أن   عىل 

كبريا من التعريفات التي خدمت قضايا 

أكد  وقد  العامل،  تقسيم  يف  مشبوهة 

تقاليد  وليدة  أوربا  أن  عىل  فالريي  بول 

ثالثة:

يف املجال األخالقي : االستناد اىل   •

املسيحية وبوجه أدق الكاثوليكية.

والسياسة  الحقوق  مضامر  يف   •

بالقانون  املوصول  التأثر   : وال��دول��ة 

الروماين.

وال��ف��ن��ون:  الفكر  حقل  يف   •

االحتكام إىل التقليد اإلغريقي 10.

اللفظ  تشكل  تاريخ  يف   والناظر  

املؤرخني  أن  يجد   لداللته  واملتحري 

قاموا بتحريف مفهوم الغرب عن معناه 

ثقافيا   جديدا  معنى  ليتخذ  الجغرايف 

وإيديولوجيا، أي غري مرتبط كليا مبنطقة 

الحال يف  جغرافية معينة كام كان عليه 

وهام  يخلق  الجميع  إن  بل   .11 السابق 

انبجس  مطلق،  بدء  الغرب  أن  مفاده 

تتبع  عن  منتنع  نبات  ينبجس  مثلام 

من  وحيد  فريد  كائن  ،انبجاس  جذوره 

حقيقة  يخفي  مام  تاريخية  معجزة 

اصطلح  ما  أن  وهي  وأساسية  جوهرية 

الباحثون عىل تسميته باسم "الغرب" إمنا 

، أي يف  النهرين ويف مرص  ولد فيام بني 

آسية وافريقية 12. لذلك فالغرب ما هو 

إال  ماهية جغرافية مسترتة خلف لبوس 

للسيطرة  ،وتكد  والعلم  والفكر  الثقافة 

عىل الطبيعة والناس معا.

نتيجة  الحاصل  اإلشكال  ف��إن  ل��ذا 

الفريد   واالنبجاس  الحضاري  االمتداد 

اإلبعاد  آليات  يف  بجالء  مَيثُل  املزعوم 

واإلخفاء النسقية لجل الثقافات الرشقية 

السلف  إلرث  ال�تأريخ  أمن��اط  كل  من 

اإلنساين عموما  وإحصاء علومه  واستقراء 

عطائه  والبحث فيه، والذي أكدت حركة  

مساهمته  رجحان  الحقيقية  التاريخ 

6  -  الخطيبي، النقد المزدوج، ص 44.

7  - ابن خلدون ، المقدمة ، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية، طبيعة جديدة منقحة، 2002، ص 137.

8  -  الخطيبي ، النقد المزدوج ، ص 189.

9  - جورج سارتون، تاريخ العلم واإلنسية الجديدة، ترجمة اسماعيل مظهر ، دار النهضة العربية ،1961،ص136.

10  -  روجيه جارودي، في سبيل حوار الحضارات، تعريب عادل العوا، مطبعة عويدات للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة 1999، ص17 .

11  - محمد أركون ، االسالم أوروبا والغرب، دار الساقي الطبعة الثانية ، 2001، ص،31.

12  -  روجيه جارودي، حوار الحضارات، ترجمة عادل العوا، الطبعة الرابعة ، 1999، ص17.
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فكرية  ألمناط  املبدعة  الفعلية  وأصالته 

تنم عن تجربة برشية معطاءة  وثقافية 

فكيف  شتى.  وعلوم  لفلسفات  ومثمرة 

نتمكن من تجاوز  نقطة القصور األساسية 

التي تعاين منها تواريخ الحضارة املكتوبة 

يف الغرب؟  وال�ت�ي ع�ادة م�ا ت�رك�ز عىل 

إنج�ازات�ه  وعل�ى  وحده  الغريب  العامل 

املزعومة  مبركزيته  إقرارا  الح�ض�اري�ة  

أفىض  قد  االعتقاد  هذا  أن  شك  وال   .

كثرية،   أحايني  يف   ، الغربيني  باملؤرخني 

تطورية  نظرة  العامل  لتاريخ  النظر  إىل 

عادية ، وذلك بجعل  ت�اري�خ اإلنسانية 

ككل   مجرد لحظة إعداد و�تهيؤ لظهور 

وبهذا   . الغرب  يف  الح�دي�ث  اإلنسان 

الغربية  غري  للحضارات  ينظر  مل  املعنى 

يف    ومساهمتها  خدمتها  زاوي��ة  من  إال 

التطور، مام ينفي  قيمتها  حلقات سلم 

الذاتية .

انفصال  إذن،  الحقيقي  فالتحرير 

وتجاوز لكل النامذج والقيم السائدة،  ال 

يتوقف عند حدودها السياسية واملجالية  

والسياسية  الجغرافية  مبضامينها 

االرتباط  فك  ليشمل  ميتد  بل  والبرشية، 

مع كل آليات الهيمنة الغربية ، وسلطة 

األسالف ، خاصة عىل املستوى املفهومي. 

اإليديولوجيا  إزاء  للعقل  موقفا  بوصفه 

تشكل  ل��س��ريورات  وكشفا  والتاريخ، 

املفاهيم وحدودها اإلجرائية، التي تتخذ 

أبعادا مجالية وثقافية تحيل عىل طابعها 

املحيل و يحذوها الطموح  اإليديولوجي 

الكوين .

3. تجاوز الثنائيات :
يتعلق األمر مبساءلة املنطلق املنهجي 

السوسيولوجي  للتفكري  الناظم  املرجعي 

واملتاميزة  املختلفة  وتطبيقاته  النقدي 

معياريتها  ومدى  الثنائيات  مسألة  حول 

كان  وإن  امل��دروس،  للواقع  التبسيطية 

مجرد  إىل  ارت��داده  بإمكانية  يقبل  ال 

أو  والرش  الخري  بني  تقابل  مانوية  رؤية 

التموقع  عتبة  النقدي  بوعيها  تتخطى 

إىل  داعية  للغري،  أو  للذات  واالنتصار 

املامرسات  عن  االرت��ب��اط  فك  رضورة 

املنشغلة باستحسان الحاجة إىل التوفيق 

مبا هو تلفيق وترسيخ ملنطق الهوية عىل 

اإليديولوجيا  لروح  وإذك��اء  االختالف، 

تقرير  بدل  له،   واملربر  للواقع  املشوه 

حقائق العلم من مدخل نقائصه ونسبية 

أحكامه وتصوراته. 

مراجعة  مجرد  ليس  املزدوج  فالنقد 

أو  الثنائيات،  لقطبي  مركبة  معرفية 

مقابلة األنطولوجيا الدينية ذات األساس 

ذات  الغربية  باألنطولوجيا  الالهويت 

نفاذ  هو  ما  بقدر  التاريخي،  املنشأ 

الذات،  يف  االختالف  حدود  ترسيم  نحو 

وجعل الغريية مغايرًة أصلية للذات عن 

عن  تقلع  والحضارية،  الثقافية  كينونتها 

أن تصري مجرد  آخر للذات ، وتنهل من 

الذي  "الغريب  متناسية  مطلقة  هوية 

يسكننا عىل نحو غريب" مثلام نلفي يف 

العبارة  الدالة لجوليا كريستيفا . 

عند  املغايرة  تتولد  رشوط  هنا  من 

يف  االشتغال  تستلزم  والتي  الخطيبي، 

والتصورات  للمفاهيم،  البينية  الحدود 

لعامل  والتأسيس  املعرفية،  واالختيارات 

معريف جديد ، قد يكون "عاملا ثالثا"  كام 

يؤكد بنعبد العايل، يرتاوح بني عامل العقل 

وعامل الالعقل، يتخذ لنفسه هامشا يجد 

واالختالف،  للمغايرة  قدم  موطئ  فيه 

ال  جديد  هامش  ابتداع   " مبثابة  ويعد 

للمركزية  تابعا  أعمى»  هامشا  يكون« 

تخطي  إمكانية  ويتيح   .13 األوروبية" 

وتفعيل   ، ال��ذات  عىل  االنغالق  عتبة 

مناشط التجاوز والالمتركز.

الثنائيات   عقبة  تخطبي  إذن  ينبغي 

والخصوصية،  الشمولية  يف   املاثلة 

أساس  ذات   ( الدينية  االنطولوجيا 

واالنطولوجيا  اله���ويت(  ايديولوجي 

الطبقات  ترى  ايديولوجيا   ( التاريخية 

السياسة  للتاريخ(،  موضوعا  املجتمعية 

ثقافة  عىل  القامئة  األصولية  واملعرفة، 

العائلية والقبلية  الزبونية  الطاعة، وقيم 

تفتقر  التي  الدميقراطية   مقابل   يف 

املركز  وت��ن��م��وي،  مجتمعي  مل��رشوع 

الهوية  واملستعمر،  املستعمر  والهامش، 

املعرفة  و  املوروثة  املعرفة  واالختالف، 

الغربية، الالهوت والتقنية.. كلها ثنائيات  

تحد من الحركية الدينامية للمعرفة ، و 

املهيمنة  التوفيقية  النزعة  تجاوز  من  

يبدو  كام  املعارص،   العريب  الفكر  عىل 

ذلك من خالل مثايل:  مفهوم العصبية) 

املفهوم الدوري للتاريخ(  ومفهوم الرصاع 

الطبقي ) املفهوم الجديل للتاريخ(. ولعل 

سيمنحنا  الثنائيات  مأزق  من  الخروج 

الفرصة لالنسالخ من  امليتافيزيقا الكلية 

ملعرفة  والتأسيس  ذاتها،  حول  املتمركزة 

سوسيولوجيا نقدية ذات نفس أمربيقي، 

التاريخية   املعرفة  بني  بالفرز  كفيلة  

وإع��ادة  للتطور  القابلة  واملعرفية 

التأسيس.

ــا  ــي ــوج ــول ــي ــوس س  .4
المعرفة:

ميلك  علمي   تقليد  إرساء  يف  تتمثل 

ب��درس  والنظرية  املنهجية  اآلل��ي��ات 

املعرفية   عتبة  وتخطي  ال��درس،  حول 

التأسيس  ألجل   ، والدوغامئية  املوروثة 

املعرفة  من  واالنتقال  النقدية،  للمعرفة 

البحث يف  إىل  املتداولة   السوسيولوجية 

رشوط إنتاجها، وآليات اشتغالها. فمثلام 

السيايس  االقتصاد  تدبري  من  نتمكن 

من  نتمكن   ، فوكو  عن  الحقيقة  إلنتاج 

للكتابة  االسرتاتيجي  االقتصاد  عقلنة 

بغية  الخطيبي،  عند  السوسيولوجية 

والعلم  بالتاريخ  عالقتها  بناء  إع��ادة  

ففي   " لها.  مولدة  كآليات  واألديولوجيا 

كل سوسيولوجيا نجد إيديولوجيا موازية 

لها، تعبريا مقنعا من عدة كتابات، ونقال 

غامضا للمفهومات من تراث معريف إىل 

آخر" 14. فالكتابة بيان للخلفيات ووعي 

الهيمنة  نحو  الغربية  الذاتية  بالنزعة 

أمام  املؤلف  وضع  ومحاولة  والتمركز، 

ينقل  املعنى  بهذا  يؤلفه،  ما  مسؤولية 

الدقة  غاية  نصا يف  دريدا  الخطيبي عن 

مبا  النقدية  الكتابة  والتوصيف ملقومات 

النقد، إن  هي فحص وتفكيك ومامرسة 

" نوعية وخصوبة كتابة ما تقاس بالنقد 

عالقة  الفكر  به  يتناول  الذي  الدقيق 

اإلثنولوجيا بتاريخ امليتافيزيقا واملفاهيم 

للغة  نقدية  عالقة  هنا  نقصد  املوروثة. 

نقدية  ومسؤولية  اإلنسانية،  العلوم 

رواسب  نزع  بالرضورة  تروم  للكتابة"، 

مامرسة  الكتابة  ليست  وفكها.  البنيات 

، بقدر ما هي مساءلة  معرفية سطحية 

لألسس تتخطى عتبة التوفيق بني املفاهيم 

والنظريات نحو الكشف عن استحاالتها 

املعرفية واألنطولوجية. 

القضايا  يف  الباحث  مهمة  تتمثل 

الثالث االمتثال  العامل  السوسيولوجية يف 

الكشف  تبتغي  محددة  منهجية  لرؤية 

وال��ت��ص��ورات  املفاهيم  طبيعة  ع��ن 

املنهجي  االحتياط  ب��رضورة  منه  وعيا 

واملنهجية  املعرفية  املذاهب  كل  إزاء 

مرجعياتها  و  الثقافية  وامل��ح��ددات   ،

اإلديولوجية والرشوط التاريخية ، ملجمل 

عن  السوسيولوجية  والكتابات  املعارف 

والعربية،   منها  الغربية  العريب،  العامل 

بهدف القيام مبامرسة دينامية " تتجاوز 

مجرد اإلعادة والتكرار، وتفتح أمام علامء 

استالبا،  أقل  علمية  معرفة  االجتامع 

املوضوع  خصوصية  مع  تكيفا  وأك��رث 

 ، الرتكيبي  املجموع  تسائل  املطروح"15. 

الذي  السيوسيولوجي  املعريف  والتناص 

يحكمها،  اعتامدا عىل اسرتاتيجية نقدية، 

تروم خلخلة األنظمة واألنساق الفكرية 

املوروثة. 

التفكيكية  السوسيولوجية  الكتابة 

هي بحق تلك الحركة الدينامية الكفيلة 

والرؤى   املفاهيم  مركب  عن  بالكشف 

13 - الخطيبي، نحو فكر مغاير، مقدمة عبد السالم بنعبد العالي، ص 12.

14 -  الخطيبي، النقد المزدوج، ص 190.

15 - الخطيبي ، النقد المزدوج، ص 187. 
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وإدماجها  وتجاوزها،  هكذا نكون أمام 

لنزعة  تدعو   منهجية ومعرفية، ال  ثورة 

فوضوية ، ضد املنهج بل إىل منهج متعدد 

التحويل  واملجموع  للرتكيب  مساوق 

للمعارف من حقل آلخر، من مجال ثقايف 

ومن  االستعارة،  إىل  املفهوم  من  لغريه، 

املعرفة إىل السلطة والهيمنة، كام يلحظ 

الخطيبي ذلك يف طبيعة العالقة املركبة 

بني التاريخ والعلم واإليديولوجيا. والتي 

تقتيض إعامال السرتاتيجية تفكيكية تحرر 

املعرفية  التوافقات  املفاهيم من هيمنة 

املنظور  من  العلم  وتحرير  السائدة، 

من  وجاهته  يستلهم  الذي  االستبدادي 

ميتافيزيقا كلية متمركزة إثنولوجيا حول 

الذات. 

الكتابة  تنطلق  ال  الخطيبي،  حسب 

املطابقة  فكرة  من  السوسيولوجية 

انعكاسية،  ملعرفة  والتأسيس  للواقع، 

و  العلمية،  املقومات  تفكيك  من  بل 

سطوة  من  االنفالت  عىل  القدرة  من 

ليست  بذلك  واملفاهيم.  النظريات 

مجرد  السوسيولوجية  املعرفية  الكتابة 

فحص وشك هادئني، بل مامرسة تُجّر ح 

السيطرة  ألوان  كل  مع  لتقطع  وتعّنف 

والتبعية، ابتغاء تحقيق " قطيعة عنيفة 

وتجاوز  الغربية،  الثقافية  السيطرة  مع 

قوتنا القارصة" 16.

الكتابة  مجال  يف  امل��زدوج  فالنقد 

اق��ت��ص��اد معريف   ال��س��وس��ي��ول��وج��ي��ة   

وإسرتاتيجية نقدية، تعيد تكوين املعرفة 

الداخل،   من  العريب  العامل  حول  املنتجة 

الثقافية  التقاليد  كل  من  عقالها  وتفك 

والفكرية العربية والغربية، من األرضية 

الالهوتية العربية، ومن األرضية الفلسفية 

بذلك  وهي  الغربية.   وامليتافيزيقية 

تنشغل بثالث فرضيات أساسية: 

عن  الناتجة  املفاهيم  تفكيك   •

املعارف والكتابة السوسيولوجية.

مبا هي  السوسيولوجية  الكتابة   •

اقتصاد وإسرتاتيجية . 

العلوم  بنيان  تشييد  إع��ادة   •

االجتامعية. 

النقد  س��ي��ك��ون  ذل���ك  ع��ىل  ب��ن��اء 

الكشف  أنواع  من  نوع  مبثابة  املزدوج  

والفضح ، والخلخلة للعالئق القامئة بني 

ورهاناتها،  وأصولها  ومفعوالتها  املعارف 

الساذجة  الوضعية  الرؤية  لعتبة  وتخطِّ 

يف  املاثلة  الهيمنة  أشكال  تحليل  عرب 

والقوى  املتداولة  الفكرية  املرجعيات 

املهمة  وإلن  لها،  املدعمة  االجتامعية 

املجتمع  يف   ، االجتامع  لعلم  الراهنة 

املغريب عىل الخصوص ، تتمثل يف فحص 

الرشوط املمكنة النطالقة نقدية للمعرفة 

من  إثره  عىل  تتحرر  السوسيولوجية، 

الساذج  التكرار  ومن  مزدوج،  استيالب 

املتداولة،  أو  السائدة  املعرفية  لألمناط 

مبا فيها من عجز ميس التوصيف الدقيق 

للواقع مبا هو، ومبا تحويه من خلفيات 

يغالبها  إثنولوجية  وثقافية  إيديولوجية 

من  أو  والتسلط،  الهيمنة  نحو  النزوع 

دميومة  تأرسها  تاريخية  مرجعيات 

البدايات. 

سواء تعلق األمر  بالنظرية الخلدونية 

أو املاركسية أو التجزيئية فنحن ملزمون 

تكوين  عملية  مبساءلة  ومنهجيا  معرفيا 

اإلنتاج  من��ط  العصبية،   ( املفاهيم 

اإليديولوجي  والبناء  القبيلة(   األسيوي، 

املفهمة  آليات  جهة  من  مساءلتها  لها. 

والتكوين والبناء للمفاهيم، و ومن جهة 

الواقع  توصيف  يف  املتبعة  العمليات 

باإلسقاطات  وعالقتها  طبيعته،  وتحديد 

الفاعلية  الجاهزة عىل مجاالت  املعرفية 

من  بالرغم  املجتمع  لقوى  اإلنسانية 

عملية  تتخذ  بذلك  واختالفها.  متايزها 

القصوى،  مرشوعيتها  املفاهيم  مساءلة 

وحدٌّ   ملضامينها،  تاريخي  تنسيب  عرب 

وانفصال  صالحيتها،  ودميومة  إلطالقيتها 

 ، امليتافيزيقية  الفلسفية   خلفياتها  عن 

العود  وميتافيزيقا  الكليات  ميتافيزيقا 

التاريخية  والتجارب  لألصول  األب��دي 

املمثلنة. فالنقد املزدوج إذن، هو مبثابة 

العريب  االجتامع  "لعلم  موجهة  دعوة 

املعارص  من أجل بناء وصياغة املفاهيم 

التي تجعله قادرا عىل مواجهة موضوع 

بغرض  للمفاهيم  وتفكيك    17، معرفته" 

ال  نوعية،  سوسيولوجية  كتابة  صياغة 

اإلقبال  خالل  من  إال  ينجح  أن  له  يتأىت 

عىل قطيعة عنيفة مع كل أشكال الهيمنة 

الحياة  وه��ج  عىل  حفاظا  والسلطة 

والتجديد  واالختالف  اإلبداع  يف  والحق 

املعريف. 

سؤال  المزدوج:  النقد   .5
الهوية والختالف

الخطاب  يف  الهوية   س��ؤال  يتخذ 

داللة   للخطيبي  بالنسبة  املعارص  العريب 

لألصول  والعودة  بالرتاث  تنتيش  ثقافية 

هوية  أنها   حني  يف  مستدمية،  بكيفية 

للوحدة  تنترص  مام  أكرث  بالتعدد  تحبل 

عميق  ماض  عىل  وتنفتح  والتطابق، 

الحضارية  املقومات  ك��ل  يستوعب 

للمجتمع املغريب، مادام اإلنسان املغريب 

قبل  ما  ماضيه  كل  أعامقه  يف  يحمل   "

والعريب  والرببري  واإلسالمي  اإلسالمي 

فيها  بالتعدد  واملطالبة   .18 والغريب" 

إغناء للذات وتوصيف تاريخي لطبيعتها 

مفهوم  يعزز  التعدد  ألن  الواقعية، 

االختالف ويعضده مبا هو تقرير للكيان 

ومدخل لالنفتاح  عىل املركب يف الواحد 

وليس عىل الواحد يف املركب ، ولعل ذلك 

ما قد ميارس نوعا من التهديد إزاء  خطاب 

الالهوت وتأزيم مرشوعيته.

                  ينطلق الخطيبي من سؤال 

الهوية واألصل الذي تبني عليه : األصول 

اللغوية والدينية واألبوية املحددة للعامل 

مشرتكة  تقليدية  قيام  بوصفها  العريب، 

السلوكات  العشائري،  القبيل  الطابع   (

األحياء  بني  الصويف  التالحم  الدينية، 

ممزقة  هوية  وه��ي    )  ... واألم���وات 

تتحول  التي  الداخلية  التناقضات  بفعل 

املجتمع  )  ضعف  فعلية   معيقات  إىل 

استبدادية  النساء،  قيمة  تدين  امل��دين، 

بني  العالقة  غموض  السياسية،  السلطة 

الدين والسياسة، تفيش الفساد، الضعف 

تحولت   ) الهجينة  العرصنة  أو  التقني 

، ومقتضيات االنفتاح   ، إىل منط للعيش 

ال��رصاع  يحكمه   انفتاح  ال��ع��امل.  عىل 

وتصدع  تغذيه.   التي  النامذج  بفعل  

العريب  العامل  للكيان  املحدد  النظام 

الحضارية،   أبعاده  حيث  من  تاريخيا 

وأمناطه املتعددة مام يطرح بقوة سؤال 

االضمحالل واملثاقفة، 

للذات،  موجه  إذن  املزدوج  فالنقد 

القومية  ال��وح��دة   مفهوم  ومساءلة 

الكلية  لفكرة  وم��راج��ع��ة  املطلقة، 

والفكرية  الثقافية  املرجعيات  وملختلف 

لنا  يتأ�ى  ال  ال��ذي  األم��ر  لها،  املغذية 

الالهوت،  بتقويض  إال  الخطيبي  حسب 

الواحد.  األصل  إيديولوجية  مع  والقطع 

ألن مفهوم الوحدة  مفهوم " ديني أكرث 

مام هو سيايس، باعتباره ينتمي إىل عامل 

السياسة"   ،تم تحويله إىل " مثل أعىل 

ومبدأ رشعي للتجمع"  20. مام يدعو إىل 

التي  األساسية  املداخل  تحديد  رضورة 

يجعلها الخطيبي مجاال للنظر والتطبيق 

منهج  نجاعة  لبيان  املعتمد  اإلج��رايئ 

التفكيك ووجاهته، وهي كالتايل:

خطاب  وهو   : ال��رايث  املدخل   •

الحايل  الواقع  يروض  ارت��دادي  ماضوي 

لصالح تجارب تاريخية أخضعت للمثلنة 

وسؤال  اله��ويت،  ديني  س��ؤال  قوامه   ،

صار  تاريخية  لتأويالت  خضع  غيبي 

للعامل  بالنسبة  الوجود  طبيعة  يرشط 

العريب. 

خطاب  وهو  السلفي:  املدخل   •

العلم  توفيقي بني مرجعيتني مختلفتني، 

إصالحات  تحقيق  إىل  والسعي  والدين، 

ارتجايل   مدخل  مبثابة   متجاوزة.وهو 

وتلفيقي ترقيعي ) ترميقي(.  

مدخل  هو  العقالين:  املدخل   •

ويتغافل  ال��ع��ق��ل،  ش���أن  م��ن  ي��ع��يل 

ع��ن إش��ك��االت ال��الش��ع��ور وف��راغ��ات 

وبياضاته.

املدخل التاريخي: تتملكه نزعة   •

نحو  العريب  التفكري  تجرف  ارت��دادي��ة 

التاريخية،  باألحداث  االنحطاط  تعليل 

وبقوانني التاريخ ، 

 إن هذه املداخل مل تنفك من تبني 

الوهمية،  املطابقة  عىل  قامئة  هوية 

دون أن تتمكن من متلك الذات معرفيا 

ذلك  وكل  وتغزوها،  الهوية  وتكتسح 

لحقيقة  القارص  متثلها  عىل  بشدة   أثر 

الغريية وفلسفة االختالف ،فأضحى الغري 

لديها مجرد اختالف حضاري  ذي داللة 

16 - الخطيبي، النقد المزدوج، ص 192.

17 - محمد وقيدي، كتابة التاريخ الوطني، دار األمان للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 1990، ص 18.

18 -  الخطيبي، النقد المزدوج، ص 50.

19  - الخطيبي، النقد المزدوج، ص 16.

20  - الخطيبي، النقد املزدوج، ص 16.
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ما  أشد  ومنغلقة  عمياء،  أنرتوبولوجية  

التاريخية  تجربتها  عىل  االنغالق  يكون 

املمثلنة، كل ذلك أدى إىل صياغة اختالف 

وضعية  الخطيبي  حسب  يتخذ  سمج 

الضالل  ملؤه  املتوحش"   "االخ��ت��الف 

والجنون  الوجودي واملعريف. 

 كل ذلك يدعونا إىل فحص املرجعيات 

املحددة  واملعرفية  واالجتامعية  الثقافية 

قبل  االجتامعية  امل��رات��ب  ملنظومة 

االستعامر  ، ومنها:

ف��ح��ص م��ع��اي��ر األول���وي���ة   •

والتفاضل:  أولوية الطبيعة عىل الثقافة، 

والتفاوت بني املجتمع البدوي والحرضي، 

علم  عىل  اإلسالمية  التجربة  وغلبة 

التاريخ، مام أدى إىل انبناء نظام املراتب 

عىل  الحسب والرشف والذي حكم أسس 

الرتاتبي  النظام  يف  والسيطرة   الرشعية 

للمجتمع عرب التاريخ حسب ابن خلدون  

) العصبية، الرشف، " آل البيت"، القرابة 

الرتتيب  اإلداري( باعتبارها  الوالء أو  أو 

واقعا طبيعيا وقيمة دينية، وآلية لتقسيم 

العمل.

تجاوزالصنمية التاريخية  سواء   •

 : التاريخية  التجربة  يف  أو  املعرفة  يف 

االيديولوجية  املرجعيات  هيمنة  نتيجة 

 ، نسبية  معرفة  بناء  م��ن   تحد  التي 

تتجاوز    ، ومتعددة  منفتحة  ومنهجية 

والزمن   ، الهوية  و  املعرفة  ثنائية  

والتقدم  األسطوري،  والزمن  التاريخي 

املتدهور،   التاريخي  والتكرار  التاريخي 

لحفز  األب��دي  والعود  التاريخ  منطق 

والعصبية  ذات��ه،  تجاوز  عىل  اإلنسان 

عىل  سحبه  يستعيص   ( للتحليل  كمنهج 

تجربة األدارسة الذين متكنوا من تأسيس 

مملكة دون عصبية(.

التفكر  إع���ادة  إىل  ال��دع��وة   •

املنظومة  عن  بعيدا  املغرب  تاريخ  يف 

التاريخ  علم  عىل  وض��دا  الخلدونية 

االس��ت��ع��امري. م��ن أج��ل اإلق��ب��ال عىل 

نقدية مزدوجة متكننا من تحرير  مهمة 

املنظومة  وجعل  االستعامر  من  التاريخ 

ال  تاريخي  إف���راز  مجرد  الخلدونية 

جل  ألن  التاريخ.  لتحليل  منهجية  آلية 

يحد  عائقا  صارت  التاريخية   األدبيات 

من فهم املجتمع املغريب  بفعل ترسباتها  

االيديولوجية .

بحركة  الشمويل  الوعي  غياب   •

لألسس  فهمنا  من  يضيق    : التاريخ 

الطبقة  أو  السلطة،  عليها  تقوم  التي 

املسيطرة املزاوجة بني الالهوت والعقل، 

التاريخية  الرؤية  قياس  إىل  تعمد  والتي 

تكتسب  ال  دائرية  "نظرية  مقاس  عىل 

متدهورا  منطا  بوصفها  إال  معقوليتها 

للتاريخ" ، إذ كلام غادر العمران اإلسالمي 

تحكمت  وإال  فيها  نشأ  التي  أرض��ه 

وتحولت  املتدهور.  التكرار  غائية  فيه 

يقوم  تكرار  مجرد  إىل   بذلك  الصريورة 

عىل التامثل والتطابق. 

بطبيعة  النقدي  الوعي  تحقيق   •

وأثرهام  ورهاناتهام  واملجمتع  التاريخ 

للمراتب  الناظمة  املفاهيم   نشأة  عىل 

خلدون  ابن  يعتربه  بحيث  التقليدية: 

تاريخ  القبائل أو األرس الحاكمة، يف حني 

الطبقات  رصاع  تاريخ  املاركسية  تراه  

االجتامعية، يف مقابل النظرية التجزيئية  

التي تربطه باألنساب واملنظومة األبوية. 

املقاربة   مستوى  عىل  املرتاوحة  هي  و 

الجديل  واملنطق  األرسطي  املنطق  بني 

املستوى  وع��ىل  الكانطي.  واملنطق 

والجديل  الدائري  النمط  بني  الزمني 

واملكرر.

املرح سيعمد  النقدي  املنظور  وبهذا 

الوهم  ع��ن  الكشف  إىل  الخطيبي 

امللموس  بالتاريخ  االبيستيمولوجي 

نحو  باستامتة   والسعي  للمجتمعات،  

األدبيات  من  السوسيولوجيا  تحرير 

سؤال  وط��رح  امل��وروث��ة،   والتأويالت 

املعريف  النقد  سؤال  من خالل  التأسيس 

لدرس  باستمرار   ينترص  والذي  اليقظ، 

باإلجابة  األمر  تعلق  كلام  الدرس،  حول 

عن  سؤال: كيف نجعل املجتمع املغريب 

موضوعا للتفكري؟

6. سؤال الختالف:  أجرأة 
ورة النقد المزدوج، لس�ي

               ال يقصد الخطيبي باالختالف 

التاميز عن الغري، مبعنى النقيض، أي ما 

مييز الذات عن غريها، بل االختالف الذي 

به تتميز الذات عن نفسها، وتتباعد عن 

انسجامها ومطابقتها لذاته. لذلك ال يتخذ 

االختالف صفة جوهرية يكرر من خاللها 

مساوئ التامثل والثبات  املحددة للهوية 

دينامية  وسريورة  اسرتاتيجية  يتبنى  بل 

تحتكم للمغايرة والتعدد والتجاوز .  أي 

االختالف  مقابل  يف  األصيل   االختالف 

تحكمه  اختالف   ، الذرائعي  الوحيش 

ينضبط  مام  أك��رث  وال��وج��دان  املشاعر 

ملعايري املعرفة وأسئلة النقد،  وهو مجرد 

باآلخر  يقذف  وس��اذج،   زائف  انفصال 

إىل وضع مطلق. يتسم بالتباعد والتاميز 

املصطنع ، بوصفه اختالفا يؤسس للهوية 

 ( العمياء،  الهوية  أو   ، املجنونة  الضالة 

القومية، التزمتية، العرقية، الثقافوية،...(. 

التي  االختالف  مالمح  أه��م  بني  وم��ن 

ما  للتفكيك  موضوعا  تكون  أن  يتوجب 

ييل :

بالعمل  االج��ت��امع��ي:    االخ��ت��الف 

املدعمة  ال��ت��ص��ورات  تقويض  ع��ىل 

األخالقية  وأسسها  االجتامعي  للتفاوت 

الدينية.

االختالف الثقايف     : بإعادة تقويم 

العريب  العامل  نبذها  التي  الثقافات 

من  العلمية  الثقافة  وتطوير  وهجرها. 

تربوي مالئم، وحل معضلة  نظام  خالل 

العربية واألمازيغية عرب االحتكام للتسوية 

واالجتامعي  املدين  السلم   " ألن  بينهام، 

مير عرب السلم اللغوي عن طريق حرية 

تعبريهم"  ووسائل  السكان  بني  التواصل 

واللغوي  الثقايف  فاالختالف   ،22 ص 

ال  املتعددة  والهوية  للتسامح   يؤسس 

املتكرثة ، ويحد من العنف .   

:   ويطرح سؤال  االختالف السيايس 

ملجتمع  والتأسيس  السيايس  التغيري 

الدنيوي  الزمن  بني  يفصل  دميقراطي 

السياسة  بني  ويباعد  الديني،  والزمن 

والدين ، ويصل بني الدميقراطية والتنمية 

وتعقد  املحلية  بالسلطة  عالقته  يف   ،

الوضعية الدولية.  

ويتخطى   : العريب  الوجود  اختالف 

التمثالت الرتاثية والسلفية، ويتجاوز فكرة 

اإليديولوجي  ومنزعها  والوحدة  الكلية 

التوحيدي نحو وحدة متعددة برشوخها 

الغيبي  التوحيد  عتبة  تتخطى  ونقائضها 

األصويل  الخطاب  يغذيه  ال��ذي  لألمة 

مبنحه مرشوعية الهوتية.

                      نستنتج من خالل 

الدالالت السالفة،  أن االختالف ال يعدو 

تباين ساذج"، وتباعد   " أن يكون مجرد 

ألنه  والغري،  األن��ا  بني  وهمي  خارجي 

متخالفني  أمام   " يضعنا حقيقة  اختالف 

بينهام  مقربا  اآلخر،  أحدهام عن  مبعدا 

يف الوقت ذاته، أما التباين الساذج فإنه 

يعرضهام منفصلني متباينني، بينهام تباين 

وبون. االختالف يقوم « يف» الهوية ، أما 

التباين فيتم يف بني«  هويات  » متباعدة 
وكيانات منفصلة" 21

بداع والتجديد : 7. الإ
معنى  الخطيبي  عند  النقد  يتخذ 

املزدوج   النقد  والتجديد، حيث  اإلبداع  

الناظمة  املعرفة  أطر  بناء  إعادة  يفيد 

موقع  من  ليس  االجتامعية،  للعلوم 

عن  الكشف  موقع  من  بل  الهامش  

مثل  لظهورها  التاريخية  الخلفيات 

اإلثنولوجيا، واملذاهب الفكرية الحاكمة، 

لتجاوز  األصلية  باللغة  املعرفة  وإنتاج 

للقول  تحرير  أي  ألن  الرتجمة.  معضلة 

يف السوسيولوجيا يقتيض تقويض دعائم 

السيطرة الثقافية املتعالقة مبا هو سيايس 

و اقتصادي.

ال��س��ريورات  أن  ال��واض��ح  وم���ن 

وشائج  من  تنهل  للخطيبي  النقدية 

االتصال  مقابل  يف  واالنفصال  االنقطاع 

الحياة  تنميط  تبتغي  والكلية،والتي 

أو  مهيمنة  غربية  مناذج  وفق  الفكرية 

للثقافة  استبدادية  دميومة  عىل  بناء 

املتعددة  وانطوائيتها،مبعاملها  الرتاثية 

رضورة  يربر  مام  املتنوعة.   وأساليبها 

الفحص التفكييك لألسس التي يقوم عليها 

صنمها املعريف املنمط يف مقابل دينامية 

الحضور  وسيميائية    ، وغناه  الواقع 

يبدو  ذلك  ومع   . لعالماتها  املسرتسل 

أنه مل يستوف الرشوط  الدارسني  لبعض 

الرموز  ضمن  للتموقع  فكريا  املطلوبة 

الفلسفية، نظرا لغياب النفس الفلسفي 

أو  جايله  عند من  نلفيه  الذي  التحلييل 

الصدد،  العايل بهذا  بنعبد  سبقه.  يقول 

إن  " معظم األفكار الفلسفية يف كتابات 

نتيجة  تحليل..  نتيجة  تأيت  ال  الخطيبي 

تفكيك املفهومات وتقيص أصولها" 22. ما 

الذي  والتفكيك  املزدوج  النقد   " يجعل 

يكرث الخطيبي من الحديث عنهام يظالن 

عليه  ما  مع  مقارنة  شعار  مجرد  عنده 

األمر عند صديقه ديريدا" 23.

وبالرغم من ذلك، أعتقد أن األحكام 

إال  نفعا  تجدي  أن  ميكن  ال  الخارجية 

حني  يف  املعرفية،  معياريتها  جهة  من 

21 - الخطيبي ، نحو فكر مغاير، تقديم عبد السالم بنعبد العالي، ، كتاب الدوحة، 2013ص 17.

22 -  الخطيبي ، نحو فكر مغاير، ترجمة وتقديم عبد السالم بنعبد العالي، ص 8.

23 -  الخطيبي ، نحو فكر مغاير، ص 8.

الهوامش

ف  ي : المثقف المستعصي عىل التدج�ي ملف العدد : عبد الكب�ي الخطي�رب
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نقديا  ينصفه  ملن  بحاجة  الرجل  أن 

وأن  خاصة  م��وارب��ة،  أو  محاباة  دون 

تفكريه النقدي التغايري ينهل من معني 

املتعددة  والعلمية  املعرفية  الذكاءات 

تعلق  سواء  واملعارصة،  الحديثة  للفرتة 

والسيميولوجيا،  االختالف  بفلسفة  األمر 

أشكال  من  كشكل  اإلبيستيمولوجيا، 

وتساوق  وتكاملها،  العلوم  تداخل  

محاولة  يف  وتآلفها،  املعرفية  األنظمة 

املركب  الطابع  عن  للكشف  حثيثة 

وآلليات   جهة،  من  املبحوثة  للمجاالت 

جهة  من  والنقد  والفحص  االستقصاء  

أخرى.

واإلب��داع  التجديد  مفهوم  ويتخذ 

النقد  دالل��ة  الخطيبي  عند  امل��ع��ريف 

والتحرير والتجاوز والخروج من الهيمنة، 

وحصافة  السؤال  جرأة  يقتيض  وال��ذي 

املؤسسة لالنقطاعات  التفكيكية  اليقظة 

النقدية بوصفها مامرسة إنسانية بامتياز  

ال مكان فيها للمعجزات، وتعي  رشوطها 

ومداها باستمرار.  

داللة  املفهومي  التجديد  يتخذ  كام 

تعدديته  يف  الواقع  وإدراك   ، التعدد 

مجوهرة،  وح��دة  مجرد  ال   ، واختالفه 

السوسيولوجية  املعرفة  تتمكن  هكذا 

من الربوز  والوالدة البعدية مبا هي فك 

انطالقتها  يحد  ما  لرباط عقالها من كل 

النقد  إليها  ينتهي  معرفة  هي  النظرية. 

إنها  التفكيك،   لها  ويفيض  امل��زدوج، 

مامرسة واعية بذاتها باختالفها ومبهامها 

الفكرية والعلمية املنذورة لها .

حوار العدد

وع  الم�رش عىل  الطــالع  عىل  بناء  أكضيض:  زكرياء 
وع لديه  ف أن هذا الم�رش ، يتب�ي ي الفكري لعبدالكب�ي الخطي�رب
ي المشاريع الفكرية الأخرى، مثال 

ة خاصة مقارنة ببا�ق ف م�ي
بحكم  نظركم  ي 

�ف العروي،  وع  م�رش أو  الجابري  وع  م�رش
وع الفكري، ما هي إضافته النوعية  قربك من هذا الم�رش

كاديمي ؟ ي الحقل الأ
�ف

البد من اإلشارة إىل أن الخطيبي ميتلك مرشوعا متامسكا، ويف 

الذاتية  اعتقادي هذا املرشوع وضع لبناته األساسية يف سريته 

»الذاكرة املوشومة« التي صدرت سنة 1971 يف طبعتها األوىل، 

طبعا يتمركز هذا املرشوع حول إشكالية الهوية، وهي إشكالية 

البد  اإلبداعية،  أو  الفكرية  سواء  الخطيبي  نصوص  كل  تؤطر 

يف هذا السياق من اإلشارة إىل أن الخطيبي استفاد من املنهج 

التفكيييك للفيلسوف دريدا خاصة، صديقه األبدي، وعىل ضوء 

التي  املزدوج  النقد  آليات  الخطيبي  ابتكر  التفكييك  املنهج 

العربية  امليتافيزيقا  تفكيك  أوالهام  أساسيتني،  مبهمتني  تقوم 

واقرتح  الغربيني،  والفكر  امليتافيزيقا  نقد  وثانيهام  واإلسالمية، 

الخطيبي، وهذا يف نظري ما مييزه، فكرا ثالثا وهو كام أسامه 

»الفكر املغاير«، ال هو فكر يعبد بطريقة متحجرة وغري منطقية 

األنا، مبعنى الفكر العريب واإلسالمي الذي تم تكوينه عن طريق 

الرتجمة، ترجمة الفكر اليوناين الخ، أو االسالم إىل غريه، وال هو 

مدروس  غري  بشكل  الغربية  امليتافيزيقا  يرمتي يف حضن  فكر 

وبطريقة غري علمية، الفكر املغاير الذي يقرتحه الخطيبي فكر 

ال يأخذ األنا بصفة كلية وال يلغي اآلخر بطريقة متعصبة، كام 

الذي حاول  فانون«  »فرانز  األوقات  بذلك يف وقت من  نادى 

املستعمرين  )أو  الجزائريني  بأن  املشهور  خطابه  خالل  من 

مثال  يقول  الغرب،  عن  باالستقالل  لهم  حاجة  ال  حينذاك( 

تفكيكيته  تتوقف  مل  الخطيبي  أن  لعرويس  موليم  الفيلسوف 

حوار مجلة رهانات 

ي حول  حوار مع الباحث   مراد  الخطي�رب

وع الفكري للسوسيولوجي الم�رش

ي   عبد الكب�ي الخطي�رب

ن�رش   ، ي مغر�رب وناقد  باحث  ي  الخطي�رب مراد 
وطنية،  مجالت  ي 

�ف النصوص  من  العديد 
وله مجموعة من الدواوين الشعرية، منها: 
و»هسيس   ،  2008 سنة  الصمت«  »بهجة 

الذاكرة« سنة 2014 .   

حاوره: زكرياء أكضيض و حياة الدرعي
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ي وع الفكري السوسيولوجي عبد الكب�ي الخطي�رب حوار العدد : الم�رش

األيديولوجيات  عند  امل��زدوج  نقده  أو 

نقدا  ومعه  الحقا  سيخوض  بل  الكربى، 

متعددة من حقول  مزدوجا يف مجاالت 

والكتابة  الشعبية  والثقافة  والفن  الفكر 

إىل غريها، هناك مواضيع أساسية كانت 

مثال  تناولها،  يف  معرفية  جرأة  للخطيبي 

يف  الجنس  وتحليل  اإلس��الم  يف  الجسد 

القرآن، واالشتغال عىل التشكيل واملتخيل 

لبعض  التطرق  إىل  باإلضافة  الشعبي، 

كانت  التي  املواضيع  وبعض  القضايا 

الهامش، وهذه يف نظري  محسوبة عىل 

جرأة تحسب للخطيبي يف سياق تاريخي 

وبالفكر  بالتقاليد  مغلفا  كان  أنه  نعرف 

التقليداين إىل غري إىل ذلك، هذا باختصار 

مرشوع  بخصوص  إليه  اإلشارة  أريد  ما 

عبد الكبري الخطيبي كإجابة أوىل. 

: بخصوص مرحلة  الدرعي   حياة 
المغربية،  السوسيولوجيا  من  مهمة 
السوسيولوجا  معهد  مرحلة  وهي 
ي 

بالرباط، ما هي نظركم التيمات ال�ق
ي هذه 

فت الممارسة السويولوجية �ف م�ي
ي 

ة ؟ وما هي القيمة المضافة ال�ق الف�ق
ي سياق 

السوسيولوجيا  �ف لعبها معد 
 1968 بأحداث  يتسم  دولي  سياىسي 
ي 

�ف يجري  ما  عىل  ها  وتأث�ي فرنسا،  ي 
�ف

المغرب ؟ 

حياة  األستاذة  شكرا  الحال،  بطبيعة 

مرشوع  يف  الجوهري  السؤال  هذا  عىل 

كنت  األسبوع  هذا  بالصدفة  الخطيبي، 

تحت  وهي  للخطيبي،  مقالة  أترجم 

عنوان désir de la Sociologie وصدرت 

 ، Le Scribe et son ombre  يف كتاب

 ،2008 سنة  للخطيبي  مؤلف  آخر  وهو 

بعد  تويف  ألنه  عليه  يطلع  مل  أنه  وأظن 

من  الخطيبي  يجيب   ،  2009 سنة  ذلك 

خالل قوله: »عند عوديت إىل املغرب سنة 

1964 وجدت برسعة نفيس أمام وضعية 

تأسيس  يف  املشاركة  حرجة،  صعبة، 

مدرسة ما بعد كولونيالية جديدة لعلم 

نزعة  أي  عن  بعيدا  باملغرب،  االجتامع 

غاية  األوىل  غايتي  كانت  استرشاقية 

الثانية  الغاية  أما  الواقع،  يف  سياسية 

املغاربة  زم��اليئ  برفقة  تكمن  فكانت 

واألوروبيني يف بناء معرفة حقيقية حول 

يقاوم بشدة  كان  الذي  املغريب  املجتمع 

السياق  هو  وهذا  النقدي«،  التحليل 

األستاذة  إليه  أش��ارت  الذي  التاريخي 

هذا  يف  الخطيبي  ويقول  الدرعي.  حياة 

توليت   1966 عام  »يف   : أيضا  السياق 

توليت  السوسويولوجيا،  معهد  إدارة 

جيدا  أفكر  أن  بدون  بالتحدي،  إدارته 

باملهمة الشاقة التي كانت تنتظرين بعد 

ثم  املتواصل،  النشاط  من  سنوات  أربع 

دمج املعهد بشكل تعسفي بكلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية بالرباط إىل غري ذلك. 

عبد  تناولها  التي  للمواضيع  وبالنسبة 

»الزاريف،  زمالئه  رفقة  الخطيبي  الكبري 

الرصاع  فهنالك  وغريهم«،  باسكون  بول 

الطبقي، الطبقات االجتامعية، ثم كذلك 

وأنظمة  املحلية  املجتمعات  تشكيالت 

بعض  ثم  الهرمي،  والتسلسل  التصنيف 

البنيات والتقاليد، والرتاث إىل غري ذلك، 

يف  العالمات  إىل  التطرق  إىل  إضافة 

النسيج  التي تنسج  الحياة  بعض أشكال 

االجتامعي، هذه باختصار بعض املواضيع 

يف  زمالئه  رفقة  الخطيبي  تناولها  التي 

بول  بينهم  من  السوسيولوجي  املعهد 

باسكون، الزاريف وغريهم.

ي الحديث أنه 
حياة الدرعي: ذكرت �ف

تم فعال إغالق معهد السوسيولوجيا 
مص�ي  ـــان  ك مــــاذا  ـــاط،  ـــرب ال ي 

�ف
غالق  السوسيولوجيا المغربية بعد الإ
السياىسي للمعهد؟ وأين تم ت�يف 
البحث  ي 

�ف كاديمي  الأ الشغف  هذا 
مغربية  ذات  وإبراز  السوسيولوجي، 

ي الممارسة السوسيولوجية؟ 
�ف

كان  اإلغ��الق  ه��ذا  الحال  بطبيعة 

الخطيبي  أن  تبعات سياسية، وأظن  له  

 Le  أشار أيضا إىل هذا املنحى يف كتابه

Scribe et son ombre من خالل رسالة 

سأقرأ بعض تفاصيلها، وهي شهادة لزكية 

تبعات  عن  شهادتها  يف  تكلمت  داوود، 

معهد  إغ��الق  انعكاسات  أو  نتائج  أو 

السوسيولوجيا، حيث سيتم إغالق معهد 

ذكرت،  كام   ،1969 سنة  السوسيولوجيا 

املعهد  إغالق  أن  يرى  الخطيبي  أن  غري 

ليتم   1969 وليس   ،1970 سنة  حدث 

تعويضه بداية مبعهد العلوم االجتامعية 

هذا  نهائيا  يختفي  أن  قبل  التطبيقية، 

النظام  طرف  من  اتهم  حيث  املعهد، 

الرشيرة،  األرواح  بتكوين  يقوم  بأنه 

إىل طيور  بحاجة  ليس  الجديد  فاملغرب 

الفأل السيئ املتمثلة يف علامء االجتامع. 

السوسيولوجيا سيتم  إغالق معهد  فبعد 

الثيولوجيا،  أو  الالهوت  بعلم  تعويضه 

والتقاليد  التقليد  يف  نغوص  فنحن 

بصورة  تشجيعها  يتم  التي  االجتامعية 

كبرية«، هذه شهادة زكية داود. بالنسبة 

للخطيبي هذه املرحلة أدت إىل تعطيل 

حركة تكوين سوسيولوجيا مغربية بعيدا 

عن الغطاء األيديولوجي الذي كان يكسوا 

هذا الخطاب السوسيولوجي، ومن يتابع 

املرشوع الفكري للخطيبي سيجد أنه يف 

أو  بطريقة  سيبتعد  األوقات  من  وقت 

السوسيولوجيا،  الدراسات  عن  بأخرى 

باملعنى التخصيص، ولكنه سيوظف بعض 

آليات علم االجتامع من خالل  إبداعاته 

أو من خالل مشاريعه الفكرية األخرى، 

بطبيعة الحال هذا ما ميكن أن أقول يف 

هذا الجانب. 

زكرياء أكضيض: المناخ الذي كان 
نكسة  شكل  غالق  الإ مرحلة  ي 

�ف سائدا 
نتاج  للسوسيولوجيا ل عىل مستوى الإ
إل  لنعد  التكوين.  مستوى  عىل   ول 
ي أراد عبد 

السوسيولوجيا المغايرة ال�ق
فإنها  لها،  التأسيس  ي  الخطي�رب الكب�ي 
أن ترسم عالقة مع  أمكن  ما  حاولت 

الستعماري،  السوسيولوجي  رث  الإ
هذه  إل  البداية  ي 

�ف ت  أ�رش ــت  وأن
ي نظرك كيف رسم الباحث 

العالقة، �ف
العالقة  هذه  ي  الخطي�رب الكب�ي  عبد 
 ) ي المغر�رب الباحث  ذات   ( الأنــا  ف  ب�ي
والآخر المختلف الذي أنتج ما يسمى 

بالسوسيولوجيا الستعمارية؟

مع  تعامل  الخطيبي  أن  أظ��ن 

باعتبارها  االستعامرية  السوسيولوجيا 

خطابا يسعى إىل أن يكون علميا، وكان 

باأليديولوجيا،  أنه خطاب مغلف  مدركا 

السوسيولوجيا  أن  أيضا  مدركا  ك��ان 

بشكل  السوسيولوجيا  أو  االستعامرية 

يقول  كام  وهي  أجوبة،  تقرتح  ال  عام 

أيديولوجي«  :«عنف  الزين  الفتاح  عبد 

مندرج ضمن رصاع الطبقات االجتامعية 

فالخطيبي  له«،  املحركة  واملجموعات 

كام أشار إىل ذلك عبد الفتاح الزين كان 

االستعامرية  السوسيولوجيا  من  يحرتس 

كإنتاج غريب، ولهذا فهو ال يقف عند النقد 

االبستمولوجي، بل هو يطعن يف عقالنية 

فكان  لهذا  االستعامرية،  السوسيولوجيا 

الخطيبي يدعو إىل تأسيس سوسيولوجيا 

نقدية يف خدمة الرأي العام ليك تتمكن 

السوسيولوجيا من مامرسة وظيفتها بعد 

وعن  االستعامرية  التبعية  عن  تخليها 

اإليديولوجيا.

خالل  من  أستاذي  الدرعي:  حياة 
وع الفكري  قربك واطالعك عىل الم�رش
ي نظرك 

، ما هي �ف ي لعبد الكب�ي الخطي�رب
ي حالت دون 

كراهات والعوائق ال�ق الإ
السوسيولوجــــــي  الحقل  تقدم 
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الكب�ي  عبد  رصدها  كما  ي  المغر�رب
؟ ي الخطي�رب

   كان الخطيبي يشري دامئا يف جميع 

ويف  مقاالته،  بعض  يف  وأيضا  مداخالته 

بعض حواراته، بأن السوسيولوجيا تواجه 

صعوبات سياسية وأيديولوجية، وبالتايل 

أن  يجب  ال  السوسيولوجيا  بأن  يرى 

هذه  املحيل،  طابعها  يف  محصورة  تبقى 

صعوبة أخرى، يجب عليها أن تنفتح عىل 

العاملية، ولكن برشط أن ال تكون تابعة 

لها، ولتحقيق ذلك ال بد يف نظر الخطيبي 

سياسة  السوسيولوجيا  هذه  تتبنى  أن 

كام  املقارن،  التحليل  أساسها  نقدية 

الزين،  الفتاح  أيضا عبد  يؤكد عىل ذلك 

القطيعة، وهذه  تحقيق  البد كذلك من 

االبستمولوجية  القطيعة  أخرى،  صعوبة 

إنتاج  أجل  من  واالشتغال  الغرب  مع 

إذا  مغاير،  بفكر  الخطيبي  يسميه  ما 

عنرصين  يف  ذل��ك  يلخص  فالخطيبي 

ثم  السياسية  الصعوبات  أساسيني، 

التقاليد  الصعوبات االيدولوجية مبا فيها 

هي  ثالث  كعنرص  وأيضا  ذلك،  غري  إىل 

الغريب،  للفكر  التبعية  الغربية،  التبعية 

إيديولوجية  مبفاهيم  ميلء  هو  الذي 

وغريها. 

إليه  ت  أ�رش ما   : أكضيض  زكرياء   
فعال  هي  ي  الخطي�رب مــراد  الأســتــاذ 
ي  الخطي�رب الكب�ي  عبد  تحديات طرحها 
ممارسة  تــؤرق  الآن  لحد  ومازالت 
الستفادة  يمكن  كيف   ، ف الباحث�ي
فهم  ي 

�ف سوسيولوجية  نظريات  من 
وهي   ، ي الــمــغــر�رب الــواقــع  مجريات 
السياق  خـــارج  أنتجت  نظريات 
مع  تكييفها  يمكن  هل  ؟  ي  المغر�رب

ي ؟ هل الأمر  مجريات الواقع المغر�رب
يتطلب إنتاج مفاهيم خاصة بالواقع 
أنها تساؤلت  أعتقد  ي ؟ فعال  المغر�رب
ي 

�ف باحث  كل  يطرحها   أن  ينبغي 
ي 

ال�ق الجتماعية  بالظواهر  عالقته 
بسؤال  إليك  أتوجه  ي 

دع�ف يدرسها. 
وع عبد الكب�ي  آخر يتعلق براهنية م�رش
الأسئلة  هي  ما  نظرك،  ي 

�ف  . ي الخطي�رب
المجتمعية 

أظن أن هنالك عدة مواضيع تناولها 

مثال  اليوم،  راهنيتها  تكتسب  الخطيبي 

الجسد،  تحرير  اللغوية،  االزدواج��ي��ة 

إىل  إشارته  إىل  إضافة  الفردية،  الحريات 

السياق  نرى  ونحن  املغاربية،  الوحدة 

أشقاء  بني  بتجاذبات  يتم  الذي  الحايل 

والدين  والتاريخ  الدم  عالقات  تربطهم 

األف��راد  ب��ني  التسامح  ذل��ك،  غ��ري  إىل 

ي وع الفكري السوسيولوجي عبد الكب�ي الخطي�رب حوار العدد : الم�رش

نرى  ونحن  االعتقاد،  حرية  والجامعات، 

اإلرهابية  التنظيامت  جامعات  يوم  كل 

إىل غري ذلك، فوظيفة املثقف أن يكون 

الخطيبي،  املثقف يكون مؤسسا حسب 

ونحن نشهد اآلن تراجع مهول للمثقف 

العضوي. كان يرى الخطيبي أن املثقف 

للرأي  وموجها  مكونا  يكون  أن  ينبغي 

عىل  الفكري  إنتاجه  يفتح  وأن  العام، 

الخارج،  وعىل املجتمع الواجب تغيريه، 

تتمثل  أساسية  قيم  مبامرسة  يقوم  وأن 

البناء  مرشوع  إطار  يف  الفكر  حرية  يف 

الحضاري، هذه باختصار بعض املواضيع 

التي أظن أنها ال زالت تكتسب راهنيتها، 

اللغة  ازدواجية  مسألة  خاصة  وبصفة 

والجسد  الفردية  الحريات  ومسألة 

من  والجامعات  الفرد  لتحرير  كمفتاح 

التقاليد إىل غري ذلك.

 حياة الدرعي : الدكتور عبد الكب�ي 
أدبية أخرى  له أجناس  كان  ي  الخطي�رب
الأدبية،  ميولته  خاللها  من  ي�ف 
الأجناس  عىل  انفتاحه  رات  مــ�رب فما 
الأدبية؟ هل يتعلق الأمر بهروب من 
ي المغرب 

احتباس للوضع السياىسي �ف
عادية  ميولت  أيضا  لديه  أن  أم 
أخرى  أدبية  حقول  ي 

�ف للمساهمة 
ي المغرب ؟

وإغنائها �ف

أن  إىل  اإلش���ارة  م��ن  ب��د  ب��داي��ة ال 

باللغة  الشعر  يكتب  ك��ان  الخطيبي 

أدبية  العربية، وبالتايل كانت له موهبة 

منذ الطفولة، ولكن أظن يف اعتقادي أن 

الخطيبي  جعل  أيضا  السيايس  السياق 

األسايس، وهو  قليال عن تخصصه  يبتعد 

وظف  ولكنه  السوسيولوجي،  التخصص 

والسيميائيات  االجتامع  علم  آليات 

التي  األدبية  األجناس  جميع  يف  وغريها 

ورواية  ومرسحية  شعر  من  إليها  تطرق 

األستاذة  معك  أتفق  وبالتايل  وغريها، 

غري  بطريقة  السيايس  السياق  بأن  حياة 

مبارشة دفع الخطيبي إىل مواصلة  الكتابة 

أو مواصلة التواصل مع املوهبة األدبية، 

استفاد  التي  اآلليات  خالل  من  وبالتايل 

فيها من علم االجتامع ومن السيميائيات 

االجتامعية،  الظواهر  لبعض  للتطرق 

مثال رواية ثالثية الرباط التي حاول من 

خاللها أن يقوم بتفكيك املجتمع املغريب، 

كنموذج  ال��رب��اط  مدينة  إىل  واستند 

االجتامعية،  الظواهر  بعض  يف  للبحث 

ذلك،  غري  إىل  واملحسوبية  الرشوة  مثل 

وأظن أنها كانت مواضيع تندرج يف علم 

بالدرجة  أدبية  أعامل  أنها  ولو  االجتامع 

األوىل.

ات  حياة الدرعي : بخصوص الن�رش
دفاتر  عن  ــدرت  ص ي 

الــ�ق الخاصة 
هناك  هل  السوسيولوجيا،  معهد 
باعتبارها  إحيائها  إعــادة  ي 

�ف تفك�ي 
محاولة  ي 

�ف ف  للباحث�ي امتدادا  تشكل 
السوسولوجيا  إليه  معرفة ما وصلت 
إليها  النظر  يمكن  وهل  بدايتها؟  ي 

�ف
كإطار مرجعي للفعل السوسيولوجي 

؟  ي المغر�رب

أيضا  وهناك  النرشات  هذه  هناك 

مخطوطاته  وبعض  الخطيبي  مكتبة 

املاضية  السنة  إىل غري ذلك، كام علمت 

الدويل  املعرض  أنشطة  بعض  إطار  يف 

هناك  بأن  زوجته  خالل  من  للكتاب 

زوجته  تضم  الخطيبي  باسم  مؤسسة  

األساتذة،  بعض  إىل  باإلضافة  وأبنائه 

ستقوم بإعادة طبع كتبه، وأيضا محاولة 

وتجميعها  النرشات  ه��ذه  يف  البحث 

الذين  وللشباب  للباحثني  متاحة  لتكون 

السوسيولوجي،  اإلرث  تناول  يرغبون يف 

ومرشوع الخطيبي أيضا من خالل هذه 

النرشات.
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عبد هللا عشاش

ي ت�يع المسلسل السياىسي الأممي
ي �ف

دور البعد الأم�ف
اع حول الصحراء المغربية ف لحل ال�ف

دراسات

القانوين  التدبري  إي��ق��اع  ك��ان  إذا 

للنزاع حول الصحراء املغربية  والسيايس 

يف  ال��رتوي  من  نوعا  يفرتض  أو  يتحمل 

التدبري ليك يتم التوصل إىل تسوية دامئة 

و عملية فإن الوضع األمني ال يبدو أنه 

يشجع عىل ذلك الرتوي و محاولة إرضاء 

جميع األطراف عىل حساب أمن املنطقة 

و استقرارها.  

جهات  و  مؤسسات  ن��ادت  لطاملا 

عديدة برضورة تجاوز التعرث الذي واجهه 

تدبري النزاع حول الصحراء املغربية طيلة 

إىل  النزاع  أمد  إطالة  أدت  وقد  عقود، 

تطور أبعاده و تفرع الخالفات الجانبية 

عن  يحيد  يكاد  جعله  مام  يثريها،  التي 

األصيلة  طبيعته  و  األس��ايس  جوهره 

املتمثلة يف كونه نزاعا إقليميا بني دولتني 

استكامل  لعملية  معارضة  و  جارتني 

املغرب لوحدته الرتابية. لقد أصبح النزاع، 

أو أريد له أن يصبح، نزاعات حول قضايا 

يفرض  أن  قبل  عديدة  جانبية  خالفية 

البعد األمني نفسه ويصبح العنرص األبرز 

و  املغربية  الصحراء  النزاع حول  مقاربة 

يف  غريه  من  أكرث  ساهم  الذي  العامل 

و  األط��راف  كل  عىل  الضغط  مضاعفة 

يف  اإلرساع  أجل  من  املتحدة  األمم  عىل 

عوض  للنزاع  دامئة   تسوية  عن  البحث 

التأين الذي تفرضه املوازنات القانونية و 

السياسية بني األطراف. 

البحث  هذا  مستوى  عىل  سيتم  و 

مستجد  كعامل  األمني  البعد  تناول 

القانونية  املقاربتني  أهميته  يف  يتجاوز 

و  املعياري  ببعدها  األوىل  السياسية،  و 

طبقا  يكون  أن  يجب  ما  عىل  تركيزها 

الثانية  و  اإلنصاف  و  العدالة  ملبادئ 

الواقع  عىل  املؤسس  املوضوعي  ببعدها 

النزاعات و  الدولية يف تدبري  و املامرسة 

أكرث  السياسية(  املقاربة  )أي  تظل  التي 

األمني  التحليل  خالصات  مع  انسجاما 

التطرق  خالل  من  ذلك  سيتم  و  للنزاع. 

اإلقليمي  للبعد  املتحدة  األمم  إلدراك 

للنزاع يف ظل  التحوالت األمنية بالساحل 

تناول  قبل  األول(  )املطلب  الصحراء  و 

النزاع  حتمية املقاربة السياسية لتسوية 

يف ظل األبعاد األمنية الجديدة )املطلب 

الثاين(.

ظل  ي 
�ف اع  ف لل�ف ي 

ــ�ف الأم البعد 
بالساحل  الأمنية  التحولت 

والصحراء 

يستمد النزاع حول الصحراء املغربية 

بعده اإلقليمي من كونه يف األساس خالفا 

نفس  إىل  تنتميان  جارتني  دولتني  بني 

اإلقليم و كونه ناتج عن تداخل مصالح 

الجزائر كطرف  بينها  من  دولة  أكرث من 

يف  سابقا  ليبيا  و  النزاع  يف  اليوم  رئييس 

ثم  العرشين،  القرن  من  السبعينيات 

تكرس بعده اإلقليمي من خالل تداعياته  

بني  العالقات  مبارش  بشكل  تهم  التي 

دول املغرب الكبري بل و انعكاسه كذلك 

- أمنيا - عىل منطقة الساحل و الصحراء 

الرتكيز  املطلب  ككل. وسيتم خالل هذا 

الجيوسيايس  و  اإلقليمي  البعدين  عىل 

)الفقرة  املغربية  الصحراء  حول  للنزاع 

األوىل( قبل تناول انعكاس الوضع األمني 

النزاع )الفقرة  بالساحل و الصحراء عىل 

الثانية(. 

ي الدراسات الدولية والدبلوماسية
باحث �ف

جامعة محمد الخامس- الرباط

قليمي  الإ البعدين    .1
حول  اع  ف لل�ف الجيوسياىسي  و 

الصحراء المغربية 

أنه  ي��رون  املتخصصون  ك��ان  إن 

العسكري  القائد  يتحد  أن  املهم  من 

)االسرتاتيجي( يف التفكري مع رجل الدولة 

)السيايس(1 مثلام جمع التعريف املشهور 

لكلوزوفيتش بني السياسة و الحرب عندما 

اعترب أن هذه األخرية "استمرار للسياسة 

بوسائل أخرى"، إذا كان األمر كذلك فمن 

الدبلوماسية  للدراسات  أنه البد  الواضح 

كذلك من االستعانة بالجغرافيا السياسة 

ليكتمل تحليل األوضاع و يتضح التقدير 

املناسب لتطور النزاعات و الخالفات بني 

الدول. 

عليها  يقوم  التي  األس��س  بني  من 

دراسة  يف  أنه،  الجيوبوليتييك  التحليل 

لإلطار  أولوية  يويل  الدولية،  النزاعات 

املكاين الذي يحتوي عىل مختلف القوى 

السياسية املتفاعلة واملتصارعة يف النزاع2، 

يتم  أن   ال��رضوري  من  كان  مثة  من  و 

تسليط الضوء عىل املدى الجغرايف الذي 

يؤثر عليه النزاع حول الصحراء املغربية 

و البعد اإلقليمي آلثار استمراره و نتائج 

يستقيم  ال  أنه  ذلك  املنشودة.  تسويته 

املغربية دون  الصحراء  النزاع حول  فهم 

الذي  الجيوسيايس  سياقه  يف  وضعه 

الجغرافية  التأثريات  تحليل  من  ينطلق 

بني  العالقات  يف  القوى  موازين  عىل 

الدول3. 

و من وجهة نظر جيوسياسية، ميكن 

املغربية  الصحراء  حول  النزاع  اعتبار 

وفقا  بامتياز  جيوبوليتيكية"  "وضعية 

للوضعية  الك��وس��ت"  "اي��ف  لتعريف 

الجيوبوليتيكية4حيث يعتربها متوفرة يف 

من  عدد  فيها  تتحقق  عندما   ما  حالة 

العنارص من بينها: 

1. وجود رصاع يف القوة بني فاعلنَي أو 

أكرث عىل نطاق واسع؛

دولتني  بني  ق��ّوة  عالقات  وج��ود   .2

عىل  الضغط  )أ(  الطرف  يحاول  بحيث 

الطرف )ب( و يحاول )ب( الرد؛

هو  كام  معينا.   إقليام  يستهدف   .3

الصحراء  حول  النزاع  حالة  يف  الشأن 

املغربية.

كل دعوة لالنفصال تساهم يف بلقنة 

الكبري، وهو ما من شأنه تعقيد  املغرب 

اع حول الصحراء المغربية ف ي ت�يع المسلسل السياىسي الأممي لحل ال�ف
ي �ف

درسات  : دور البعد الأم�ف

 األميرال بيير سيليرييه، الجغرافية السياسية و الجغرافية الستراتيجية، ترجمة أحمد عبدالكريم، األهالي للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة األولى 1988، ص   - 1

10.

 تمت مراجعة الرابط بتاريخ 02/02/2020 على الساعة ،/https://political-encyclopedia.org/dictionary :انظر الموسوعة السياسية، على الرابط التالي - 2

18.30.

3 - Semra Ranâ Gökmen, geopolitics and the study of international relations, a thesis submitted to the graduate school of social 

sciences of middle east technical university )in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the 

department of international relations(, august 2010, p. 14.
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ال تتوفر عىل أبسط املعايري املعروفة يف 

القانون الدويل لتشكل دولة ذات سيادة،  

و بالرغم من ذلك فالجزائر لعبت دورا 

أو  املتعاطفة  ال��دول  حشد  يف  حاسام 

من  فجعلت  الوهمي  بالكيان  املعرتفة 

املواجهة بني املغرب و البوليساريو حلقة 

أساسية يف اسرتاتيجيتها العسكريةاملوجهة 

مربرا  لنفسها  فيها  وجدت  املغرب  ضد 

منذ  املغربية  الصحراء  يف  لتدخالتها 

الخرضاء  للمسرية  الثاين  الحسن  إطالق 

جامعة  الجزائر  دعمت  و    .1975 سنة 

مساهمة  متقدمة  بأسلحة   البوليساريو 

بكل ثقلها يف الحرب ضد الوحدة الرتابية 

يف  النفطية  أرباحها  مستعملة  للمغرب 

لدعم  اإلفريقية  ال��دول  من  عدد  دفع 
املوقف االنفصايل.12

إن كان املالحظ املوضوعي لتحركات 

ال  املغرب  تجاه  الجزائرية  الدبلوماسية 

يحتاج إىل دليل عىل عدائها االسرتاتيجي 

للمغرب فقد يكون من باب تاكيد املؤكد 

التذكري بأنها غري متسقة مع ذاتها عندما 

تدافع عن تقرير املصري مبعناه االنفصايل 

التي عارضته  ضد املغرب و هي نفسها 

يف  تستعمل  كانت  و  الفيتنام  حرب  يف 

الشعب  تقسيم  ال ميكن  أنه  ذلك حجة 

الفيتنامي الشاميل عن الجنويب، دون أن 

تتواىن يف الدفاع عن تقسيم شامل املغرب 

املصري  تقرير  ملبدأ  تطبيقا  جنوبه  عن 
الذي رفضته يف حاالت أخرى.13

للمغرب  الجزائري  العداء  إن وصف 

باالسرتاتيجي ال يرجع لكونه طويل األمد 

تكون  تكاد  الجزائر  ألن  إمنا  و  فحسب 

و  موقفها  تغيري  عن  نفسها  عاجزة هي 

تعاطيها مع امللف رغم تغري الحكومات 

و الظروف اإلقليمية و الدولية،  و هو ما 

يعني أنه عداء عميق و دفني لطاملا فشلت 

يف التخيل عنه حتى عندما كانت لديها- 

نذكر  وكلنا  ذلك.  يف  رغبة  أظهرت-  أو 

كان  عندما  بوضياف  محمد  به  مارصح 

الجزائرية  رئيسا للمجلس األعىل للدولة 

عندما قال: "يهمني أن أؤكد لكم هنا أن 

لتسوية  الجزائرية  القمة  إرادة يف  هناك 

هذه املشكلة مع جميع صانعي القرار، و 

أجريُت اتصاالت و مشاورات واسعة مع 

كل اإلخوان الذين لهم عالقة باملوضوع. 

و مع كافة الذين ميلكون كلمة حول هذا 

الشأن، و بإمكاين أن أقول لكم بأنه أصبح 

لدينا اتفاق كامل عىل رضورة اإلرساع يف 

عالقات  تسمم  التي  املشكلة  هذه  حل 

مسرية  تعرقل  و  الجزائر،  و  املغرب 

قد  اإلفريقي.  بالشامل  الوئام  و  السالم 

لدينا  واضحة  العملية  األفكار  تكون  ال 

واملغاربية  العربية  الوحدة  مسلسل 

و  وقت  كل  يف  بها  يطالب  كان  التي 

حني5.  

و منه فالنزاع يستمد بعده اإلقليمي 

من ارتباطه التاريخي و البنيوي بالجزائر، 

أكرث  بالنزاع  الجزائر  عالقة  فهم  ويسهل 

إذا ما تم االطالع عىل تاريخ املواجهات 

و العداء الذي طبع العالقة بينها و بني 

االستقالل،  بعد  ما  فرتة  خالل  املغرب 

الحالية  عالقتها  فهم  سيسهل  بالتايل  و 

باملغرب و حقيقة لعبها الدول األبرز يف 

النزاع أكرث من البوليساريو.  

بني  الثنائية  العالقات  عرفت  وقد 

عندما  لها  تعرث  أبرز  الجزائر  و  املغرب 

نشب النزاع الحدودي بينهام بعد استقالل 

املغرب، و هي املشكلة التي تم تأجيلها 

عىل  الجزائر  تحصل  أن  إىل  البداية  يف 

استقاللها سنة 1962 حتى ال تؤخذ عىل 

طرح  ليتم  الجزائرية،  للثورة  طعنة  أنها 

مواجهات  تتسبب يف  و  بعدها  املشكلة 

حد  بلغت  الجارين  البلدين  بني  حادة 

أن  قبل   1963 سنة  العسكرية  املواجهة 

يتم احتواء النزاع و يستمر الخالف حول 

وضع الصحراء الرشقية عالقا السيام بعد 
اكتشاف الحديد بها.6

البلدين طابعا  بني  الخالف  اكتىس  و 

الدويل  املجتمع  انقسام  عكس  دوليا 

الجزائر  باصطفاف  الباردة  الحرب  خالل 

الرشقي  املعسكر  جانب  إىل  االشرتاكية 

و دخل الطرفني  يف مواجهات عسكرية 

سعي  إىل  أدت    1967  7 سنة  مجددا 

منظمة  أنظار  عىل  النزاع  لطرح  املغرب 

الذي غذته  النزاع  و هو  املتحدة،  األمم 

من  املكتشف  الحديد  استغالل  صعوبة 

دون نقله عرب الصحراء يف اتجاه املحيط 

فالكلفة  املغربية،  األرايض  عرب  األطليس 

الساحل  إىل  تندوف  من  لنقله  الباهظة 

البلدين  عىل  فرضت  للجزائر  الشاميل 

دراسة إمكانية االستغالل املشرتك ملناجم 

املغريب  االع���رتاف  مقابل  يف  الحديد 

النقاش  بجزائرية منطقة تندوف، و هو 

الذي متخضت عنه مفاوضات إفران يف 15 

يناير 1969 ثم مفاوضات 27 ماي 1970 

و بعدها مفاوضات 15 يونيو 1972 التي 

الحدود  توقيع معاهدة حول  إىل  قادت 

دعم  عىل  نصت  الجزائرية  املغربية 

الجزائر ملغربية الصحراء واعرتاف املغرب 

بجزائرية تندوف و املشاركة يف إنتاج و 

تسويق حديد تندوف 8.

اشتداد  املنطقة  سستشهد  وبعدها 

املواجهة بني املغرب و االستعامر االسباين 

األمور  مجريات  تغرُي  و  الصحراء  حول 

إبعاد  سيعني  ما  هو  و  املغرب  لصالح 

املنطقة  يف  دور  أي  لعب  عن  الجزائر 

مكاسب  دون  خروجها  و  النزاع  حيال 

مع  عالقاتها  لتوطيد  تسعى  جعلها  مام 

للبوليساريو  دعمها  مع  باملوازاة  إسبانيا 

إىل جانب دعم ليبيا لهذه األخري و هو ما 

رأت فيه الجزائر فرصة سانحة للحصول 

إىل  منفذ  عىل  للحصول  إىل  مرور  عىل 

املحيط األطليس إذا ما تحقق مرشوعها 

االنفصايل جنوب املغرب9. 

الحدودي  النزاع  أن  يتضح مام سبق 

الجزائر شكل خالفا جديا  املغرب و  بني 

حول  متحور  الذي  هو  و  البلدين،  بني 

أن  يجب  حدودها  أن  الجزائر  ادع��اء 

تبقى كام تركها االستعامر، بينام يطالب 

املغرب بحدوده كام هي متعارف عليها 

ذلك  كل  إثر  املستعمر10.  تدخل  قبل 

املغرب،   مع  الجزائر يف خالفها  استمرت 

والسيام وحدته الرتابية من خالل عرقلة 

افتعلته  الذي  للنزاع  تسوية سياسية  أي 

حول الصحراء. 

عبدالله  الكبري  العريب  املفكر  يفرس 

للجزائر  الدفني  العداء  ذلك  العروي 

مدة  أطول  عاشت  بكونها  املغرب  تجاه 

أنها  حيث  الخارجية   للهيمنة  خاضعة 

عرفت مختلف أنواع طمس الشخصية و 

امليز و االستغالل مام جعلها "قادرة عىل 

فرز رجال ينحازون دامئا لجانب مصلحة 

الشعوب أكرث مام يعتربون مصلحة دولة 

محددة املالمح تستجيب، فقط، ومبغاالة، 

فاملسار   )...( ما،  ألمة  العميقة  للرغبات 

األكرث تلقائية للذي كان يخضع للسيطرة 

إذن  بدوره،  هو  مسيطرا  يصبح  أن  هو 

يصبح بالنسبة لنا أن نعي اآلن هذا األمر 

أو  التياع  دون  لذلك  تبعا  نترصف  أن  و 
أىس".11

لجارها  الجزائر  ف��ع��داء  مث��ة  م��ن 

املغرب ظل ثابتا يف سلوكها منذ استقالل 

امل��رشوع  رع��ت  و  فأنشأت  البلدين 

مولت  و  االنفصالية  للجمهورية  الدعايئ 

املستويات  جميع  عىل  البوليساريو 

لها  للدعاية  دبلوماسيتها  سخرت  كام 

يف  البوليساريو  صوت  هي  أصبحت  و 

مختلف املحافل الدولية بالرغم من أنها 

5 -  Antoni Segura I Mas )Université de Barcelone(, la question du Sahara dans la dynamique géopolitique du Maghreb Confluences 

Méditerranée - N° 31 Automne 1999,  p. 125 
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 مصطفى الخلفي، مغربية الصحراء... حقائق و أوهام حول النزاع، مغربية الصحراء: مقاالت، مرافعات و وثائق، إعداد عبدالصمد بلكبير، منشورات اتصاالت   - 12

.سبو و ابن تاشفين، الطبعة األولى نونبر 2018، ص 39

 انظر محمد لخصاصي، 4 مقاربات مترابطة لمقاربة نزاع الصحراء، جريدة االتحاد االشتراكي، 35 ماي 2016. نقال عن مصطفى الخلفي، مغربية الصحراء...   - 13

.حقائق و أوهام حول النزاع، مرجع سابق، ص 39
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املنظمة؛

- االنتشار الواسع لألسلحة يف املنطقة 

و االتجار فيها؛

- تواتر أنشطة و تهديدات الجامعات 

اإلرهابية باملنطقة.

االستقرار   األمن و  توفري  اليوم  أصبح 

دول  تواجه  التي  التحديات  أكرب  أحد 

هذا  ويف  الصحراء،  و  الساحل  منطقة 

اإلطار مافتئ املغرب يكرس جهوده من 

من  والصحراء،  الساحل  فضاء  بناء  أجل 

يقيمها  التي  األخوية  العالقات  خالل 

أساس  عىل  األعضاء،  ال��دول  كافة  مع 

سيادة  واحرتام  والتضامن،  التعاون  من 

الدول ووحدتها الرتابية، كام أن اململكة 

محمد  امللك  لجاللة  سبق  كام  املغربية، 

السادس أن أكد ذلك "انطالقاً من ثوابتها 

لوضع  مستعدة  الراسخة،  وقناعاتها 

اإلره��اب  مكافحة  مجال  يف  تجربتها 

الدول  إشارة  رهن  العنيف،  والتطرف 

س  دول  تجمع  يف  األعضاء  اإلفريقية 

مقاربة  عىل  ترتكز  تجربة  وهي  -ص. 

ثالثية األبعاد، تجمع بني الجانب األمني 

الهشاشة  ومحاربة  الديني  واملكون 

والفقر. وال سبيل إىل كسب هذه املعركة 

كافة  بني  املسؤول  و  الجاد  بالتعاون  إال 
الفاعلني املعنيني". 23

املواجهات  أن  يعترب24  من  هناك 

منذ  ليبيا  تعرفها  التي  الخطرية  املسلحة 

فرباير 2011 إىل اليوم البد أن تكون لها 

الصحراء  مجموع  عىل  كبرية  تداعيات 

ليبيا و ذلك مهام كان  وليس فقط عىل 

انتشار  تم  إذا  سيام  املستقبل،  يف  مآلها 

نهاية  بعد  املنطقة  أنحاء  يف  املسلحني 

النزاع أو خالل نشوبه، و هذا ما يستدعي 

من  شموليتها  يف  الصحراء  مع  التعامل 

التي  األوض��اع  تطور  مسار  فهم  أجل 

تبدو أنها تسري نحو التعقيد أكرث بشكل 

متزايد. 

»الدولة  فتنظيم  ذل��ك،  من  أك��رث 

يف  لديناميته  تبعا  سوريا"،  يف  اإلسالمية 

حتى اآلن مبا فيه الكفاية، لكننا متفقون 

يف دوائر صنع القرار عىل رضورة الحسم 
العاجل… ". 14

ما  الحارض،  أو  املايض  يف  سواء  لكن 

الجزائر غري  أن خطاب  املغرب هو  يهم 

موجه للمغاربة ألنهم يعرفون التاريخ و 

يبتغي  خطابها  لكن  هي،  كام  الحقائق 

و  اليومية  الصحف  يف  يقرأ  من  إقناع 

هو ما يعترب عبدالله العروي "استخفافا 

مؤكدا  املغريب"   بالشعب  استهزاء  و 

أن  ميكنها  بعيدة  أو  قريبة  دولة  ال  أنه 

لعل  مبصالحه15.  أو  باملغرب  تستهزء 

أقرب املنظامت اإلقليمية إىل طريف النزاع 

املغرب  اتحاد  منظمة  هي  الرئيسيني 

منظمة  األس��اس  يف  تعترب  التي  العريب 

لها  أن  يتبني  مل  وسياسية،  اقتصادية 

تأثري ملحوظ عىل سياسة دولها األعضاء 

الخمسة حتى بعد أزيد من ثالثة عقود 

معرقلة  ظلت  حيث  تأسيسها،  عىل 

بسبب الخالفات القامئة بني األعضاء ويف 

مقدمتها نزاع الصحراء املغربية و األزمة 

نزاع  إىل  تطورت  التي  الليبية  الداخلية 

مسلح يصعب التنبؤ مبستقبله هو اآلخر. 

وتبني الدراسات أنه بسبب غياب التعاون 

و االندماج االقتصاديني الالزمني بني دول 

هذا التجمع املغاريب تخرس دول املغرب 

العريب سنويا حوايل 10 مليار دوالر و 3 

عالوة  منوها،  معدل  مستوى  عىل  نقط 

عىل فقدان املنطقة للدور الذي يفرتض 

القارتني  بني  تعاون  كقناة  تلعبه  أن 

مستمرة  16و  األوروب��ي��ة.  و  اإلفريقية 

املغاربية  الدول  تكاد  ال  انقسامها،  يف 

املفاوضات  يف  واح��د  بصوت  تتحدث 

مصالحها  عن  للدفاع  سيام  ال   ، الدولية 

األورومتوسطي  ال��ح��وار  يف  املشرتكة 

ناهيك عن غياب أي تعاون وثيق بشأن 
القضايا األمنية. 17

التناقضات  بأن   18 يرى  من  هنالك 

القامئة بني املغرب و الجزائر و االستمرار 

يساهامن  البلدين  بني  الحدود  غلق  يف 

املنظمة،  عمل  عرقلة  يف  خاص  بشكل 

التي  االستبدادية  الطبيعة  إىل  إضافة 

يف  معينة  سياسية  أنظمة  تعرفها  كانت 

املنطقة و التي مل تكن تبدو مهتمة بأي 

بل  العريب.  املغرب  ملنظمة  لهذه  إصالح 

تسوية  صعوبة  أن  يرى  من  هناك  إن 

إىل  يرجع  املغربية  الصحراء  النزاع حول 

أو  بشكل  مرتبطة  كلها  و  ثالثة،  عوامل 

الجيوسيايس  و  اإلقليمي  بالبعد  بآخر 

له  و  سيادة،  نزاع  كونه  وهي  للنزاع، 

مبنطقة  الريادة  حول  بالرصاع  ارتباط 

املغرب العريب ثم لعمق ارتباطه بنزعات 

الحرب الباردة19.

الــوضــع  ــاس  ــك ــع ان  .  2
الصحراء  و  بالساحل  ي 

الأم�ف
الصحراء  بشأن  اع  ف الــ�ف عىل 

المغربية

اإلفريقي  الساحل  منطقة  تشمل 

إثناعرش بلدا إفريقيا )سواء دوال كاملة أو 

أجزاء منها(، و هو منطقة استوائية شبه 

الصحراء  )أو  الصحراء  متتد  قاحلة،فيام 

شامل  من  األك��رث  الجزء  عىل  الكربى( 

إفريقيا عابرة إحدى عرشة دولة. ويستمد 

موقع منطقة الساحل و الصحراء أهميته 

الخاصة من كونها محور ترابط و تفاعل 

إفريقيا  و  إفريقيا  شامل  من  كل  بني 

االستوائية و بني إفريقيا واملرشق العريب 
وحوض البحر األبيض املتوسط.20

و تزخر منطقة تجمع دول الساحل 

وإمكانات  برثوات  لوحدها  الصحراء  و 

الداخيل  ناتجها  يتجاوز  حيث  مهمة 

أمرييك،  دوالر  مليار   1000 اإلج��اميل 

 600 ب��ح��وايل  سكانها  ع��دد  وي��ق��در 

تتوفر عىل موارد  أنها  مليون نسمة كام 

وقدرات  للتكامل  وفرص  هائلة  طبيعية 

يف  شهد  قد  التجمع  كان  و  واعدة.  منو 

ملكافحة  “تجمع  من  تحوالً   2013 سنة 

املناخية”،  والتغريات  والجفاف  التصحر 

التعاون  تركز عىل تشجيع  إىل مجموعة 

وتوطيد  وحفظ  املستدامة  والتنمية 

السلم واألمن واالستقرار، وتعزيز الحوار 

املنظَّمة  الجرمية  ومكافحة  السيايس، 

العابرة للحدود و غريها من القضايا ذات 

البعد االسرتاتيجي و ذلك بهدف تكييف 

التحديات  متطلبات  مع  التجمع  نشاط 

أي  من  أكرث  اليوم  تواجهه  باتت  التي 

وقت مىض. 21     

الشاسعة  مساحتها  إىل  بالنظر 

فهناك  التأمني  و  املراقبة  عىل  والعصية 

األمنية  الهشاشة  تُعمق  عدة  عوامل 

ميكن  الصحراء(  و  )الساحل  للمنطقة 
إجاملها يف العنارص التالية : 22

الجرمية  و  التهريب  أنشطة  - شيوع 

 محمد باهي، رئيس المجلس االعلى للدولة الجزائرية في حديث خاص عن الصحراء المغربية )22/02/1992(، مغربية الصحراء: مقاالت، مرافعات و وثائق، - 14

 إعداد عبدالصمد بلكبير، منشورات اتصاالت سبو و ابن تاشفين، الطبعة األولى نونبر 2018، )عن كتاب محمد باهي رسالة باريس ج 1 ص 133، دار النشر المغربية،

.البيضاء 2016( ص 128

 عبدالله العروي، حقوق المغرب في صحراءه بين مفهوم الحدود و منطق الجزائر المغالط، في مغربية الصحراء: مقاالت، مرافعات و وثائق، إعداد عبدالصمد - 15

.بلكبير، منشورات اتصاالت سبو و ابن تاشفين، الطبعة األولى نونبر 2018، عن المحرر الثقافي )3 غشت 1975(، ص 118

16 - Ali Belhaj Zahi, le Maghreb arabe, d’une réalité de division vers un rêve d’union, in Rapport annuel sur la géopolitique de 

l’Afrique Sous la direction de Abdelhak Bassou, Policy Center for the New South 2019, p. 31.

17 - Sahara occidental : le coût du conflit, rapport Moyen-Orient/Afrique du nord n°65, )International Crisis Group( – 11 juin 2007, 

p. 19.

18 - Fathallah Oualalou, centralité de la méditerranée : la verticale Afrique-Europe dans le triangle Afrique-Europe-Amérique latine, 

in dialogues stratégiques l’Amérique Latine : crises et sorties de crises l’Union Africaine face à de nouveaux défi, HEC Paris & Policy 

Center for the New South, volume VI, avril 2019, p. 65.

19 - Antoni Segura I Mas, la question du Sahara dans la dynamique géopolitique du Maghreb Confluences Méditerranée - N° 31 

Automne 1999,  p. 120

//:https ،سعد الدين العثماني، منطقة الساحل والصحراء.. التحديات واآلفاق المستقبلية، تمت مراجعة الرابط بتاريخ 02/02/2020 على الساعة 18.20 - 20

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/1/31/ 

.نص الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى القمة االستثنائية لمجموعة دول الساحل والصحراء، المنعقدة في 13 أبريل 2019 بنجامينا  - 21

.سعد الدين العثماني، منطقة الساحل والصحراء.. التحديات واآلفاق المستقبلية، مرجع سابق  - 22

.نص الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى القمة االستثنائية لمجموعة دول الساحل والصحراء، مرجع سابق  - 23

24 -  Yves Lacoste, Sahara, perspectives et illusions géopolitique, in Hérodote, n° 142, La Découverte, 3ème trimestre 2011, p.12. 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-herodote-2011-3-page-12.htm )consulté le 12/2/2020 à 23:00(
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إىل  املقدمة  املتحدة  لألمم  العام  األمني 

مجلس األمن30  أن أشارت إىل أن املنطقة 

الخاضعة ملراقبة بعثة املينورسو معرضة 

لتداعيات عدم االستقرار اإلقليمي،  كام 

الوضع  بأن  للمنظمة  العام  األمني  يقر 

للبعثة،  تحديا  يشكل  باملنطقة  األمني 

وخصوصا رشقي الجدار الرميل. ويشري يف 

تقاريره إىل عدد من األنشطة اإلجرامية 

املناطق  يف  مُت��ارس  التي  املتطرفة   و 

املتاخمة لإلقليم و التي يصفها بالكبرية، 

اإلرهابية  الجامعات  أن  "إىل  يشري  كام 

لتعزيز  تجنيد  عمليات  يف  نشطة 

وتوسيع  املجاورة  املناطق  يف  وجودها 

حني  ويف  األسلحة   من  إمداداتها  نطاق 

كثفت الجزائر وموريتانيا املجاورتان إىل 

من  بالقرب  األمنية  تدابريهام  كبري  حد 

املنطقة  حدودهام، فقد ظلت جغرافية 

الحامية  توفري  دون  حائال  تشكل  دوما 

الكاملة من العنارص املعادية"31. 

وملا كانت منطقة الساحل و الصحراء 

يبدو  فال  الخطري  األمني  الوضع  بهذا 

انفجاره  أو  الصحراء  ن��زاع  تعقيد  أن 

مجرد  إن  بل  يشء  يف  املنطقة  سيخدم 

كجامعة  البوليساريو  تواجد  استمرار 

انفصالية مسلحة محمية من قبل الدولة 

للخطر  مولدة  وضعية  يشكل  الجزائرية 

كذلك  الوضع  كان  وملا  لحظة،  أي  يف 

فتجمع دول الساحل و الصحراء سيكون 

مطالبا بامتالك اسرتاتيجية واضحة توجه 

من  تزيد  و  تؤطره  و  اإلقليمي  التعاون 

مللك   سبق  اإلط��ار  هذا  يف  و  فعاليته.  

يف  اقرتح  أن  السادس،  محمد  املغرب، 

أحد رسائله املوجهة إىل القمة االستثنائية 

ملجموعة دول الساحل والصحراء، )أبريل 

2019( عددا من العنارص التي من شأن 

تنزيلها أن يجعل من التجمع أكرث نجاعة 

و فعالية هي كالتايل32:

حول  مشرتكة  سياسة  إع���داد   -

عمل  خطة  واع��ت��امد  ال��ح��دود  أم��ن 

تنفيذية؛

- التنزيل الفعيل السرتاتيجية مكافحة 

اإلرهاب والتطرف العنيف ؛

األجهزة  وكفاءة  فعالية  تعزيز   -

التنفيذية للتجمع؛

- إرساء مختلف الهياكل املؤسساتية 

املنقحة  املعاهدة  يف  عليها  املنصوص 

املجلس  السيام  -ص،  س  دول  لتجمع 

الدائم  واملجلس  واألمن،  للسلم  الدائم 

املكلف بالتنمية املستدامة ؛

البرشية  للتنمية  اسرتاتيجية  إعداد   -

وبرامج  والصحراء،  الساحل  فضاء  يف 

له  قدم  موطئ  إنشاء  يف  رشع  سوريا، 

يف ليبيا منذ أوائل عام 2013، وكام كان 

عليه الحال يف سوريا، رفض خيار التعاون 

وحاول  األخرى  السلفية  الجامعات  مع 

وتنظيمه  أجندته  فرض  ذلك  من  بدالً 

الخاص، فسعى إىل وقف تدفق املقاتلني 

الليبيني إىل سوريا و االندماج مع بعض 

امليليشيات املحلية التي كانت متعاطفة 

إج��امل  فيمكن  ومنه  أه��داف��ه��ا.  م��ع 

ما  يف  بليبيا  للتنظيم  الرئيسية  األهداف 

ييل 25:

- اعتبار ليبيا كإقليم جديد من أقاليم 

الخالفة؛

- توسيع نطاق أنشطة داعش لتشمل 

سوريا  عىل  الضغط  تخفف  و  ليبيا 

والعراق قصد بلوغ الصحراء اإلفريقية و 

ما هو أبعد منها؛

-نظرا  ليبيا  استخدام  إىل  السعي   -

لتأجيج  بها-  األسلحة  امتالك  لسهولة 

نزاعات أخرى يف املناطق املجاورة.

اإلرهابية،  للتهديدات  باإلضافة  و 

اإلفريقية كذلك  الصحراء  ُعرفت منطقة 

بتهريب املخدرات و املتاجرة يف تهريب 

املهاجرين من دول إفريقية عديدة نحو 

شامل إفريقيا من أجل املرور نحو أوروبا، 

خصبة  أرضية  كذلك  متثل  املنطقة  لكن 

إفريقيا  إىل  القادمة  املخدرات  لتهريب 

الغربية من أمريكا الالتينية عرب البواخر 

الدول  إىل  نقلها   بغية  الطائرات  أو 

مرورا  الحافالت  عرب  أوروبا  و  املغاربية 

  . بالصحراء الغربية أو الوسطى 26

األنشطة  بني  الكامن  التداخل  إن 

املخدرات  تهريب  انشطة  و  اإلرهابية 

صعب عملية الفصل بني النشاطني  لكنها 

يف كل األحوال تدل عىل هشاشة الوضع 

األمني مبنطقة الساحل و الصحراء، وقد 

االرتباط  الدراسات  من  عدد  أظهرت 

املتزايد بني البوليساريو و تزايد اإلرهاب 

القاعدة  أنشطة  واستفادة  بالساحل 

االنفصالية  الجامعة  هذه  تواجد  من  

بتحول  متعلقة  مخاوف  يزرع  ما  هو  و 

البوليساريو نفسها إىل منظمة إرهابية، 

ويعد تورط عمر الصحراوي27و أعضاء 

عمليات  يف  البوليساريو  من  آخرين 

مثاال  القاعدة  لصالح  رهائن  اختطاف 

واضحا يف هذا االتجاه28.

منطقة  يف  يعمل  القاعدة  فتنظيم 

مع  رشاك��ات��ه  توسيع  ع��ىل  الساحل 

املهربني من املخيامت وتجنيد عدد من 

الصحراويني املحبطني، كام سبق للقاعدة 

العرب  لقبائل  صغري  بغزو  قامت  أن  

وموريتانيا  ومايل  النيجر  يف  والطوارق 

مع  تحالفاتها  توسيع  من  متكنت  و 

معسكرات  يف  البوليساريو  من  عنارص 

البوليساريو  أن  إىل  يشري  مام  تندوف 

استمرت  إذا  بالتدريج،  تتحول  أن  ميكن 

هذه العالقة مع القاعدة يف التطور، إىل 

منظمة إرهابية هي األخرى. خصوصا و 

اآلالف  يسكنها  التي  املخيامت  تلك  أن 

من املهجرين املحبطني و أعضاء شبكات 

لألجنحة  طبيعيا  هدفا  تعترب  التهريبب 

بالد  يف  للقاعدة  والتهريبية  العسكرية 

أن  يجب  ال  لذلك  و  اإلسالمي،  املغرب 

يشكل تزايد  أعداد الصحراويني املحبطني 

مفاجأة  املتشددة   للجامعات  املنضمني 

هذا  مثل  أن  رغ��م  ال��دويل  للمجتمع 

عىل  هائلة  مخاطر  عىل  ينطوي  التطور 

استقرار شامل إفريقيا ومنطقة الساحل، 

يف  القاعدة  من  كال  أن  املعروف  من  و 

البوليساريو  و  اإلسالمي  املغرب  بالد 

من  األه��داف  من  ع��دد  يف  تتشاركان 

املس  الرغبة يف  و  للمغرب  العداء  بينها 

باستقراره29.

و يف نفس السياق فقد سبق لتقارير 

25 -  Azeem Ibrahim, Strategic Insights: ISIS in Libya: A Threat or a Dead-End? September 26, 2018, https://ssi.armywarcollege.edu/

articles/articles-2018/isis-in-libya/, )consulted on2/2/ 2020 at 20:00(

26 -  Yves Lacoste, Sahara, perspectives et illusions géopolitique, op. cit. p. 12.

27 -  عمر الصحراوي )عمر ولد سيد أحمد ولد همة Omar Ould Sid’Ahmed Ould Hamma( عنصر سابق بجماعة البوليساريو و أحد واضعي هيكلتها، و  

سبق أن تورط في عملية اختطاف ثالثة رهائن إسبان و رهينة فرنسي )29 نونبر 2009( في الشمال الغربي لموريتانيا و هي العملية التي تبناها تنظيم القاعدة في 

بالد المغرب اإلسالمي بقيادة "أميرها" مختار بلمختار. انظر : 

Claude Moniquet, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, op.cit, p. 1718-

28 -  Claude Moniquet, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, l’ESISC )European Strategic Intelligence and 

Security Center( Mai 2010, p. 20

29  -  Claude Moniquet, front polisario : une force de déstabilisation régionale toujours active, l’ESISC )European Strategic Intelligence 

and Security Center(, octobre 2008,  p. 5-6.

30 -   انظر على سبيل المثال تقرير األمين العام )الفقرة 39( عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، صادر عن مجلس األمن تحت رمز S/2014/258 بتاريخ 10 

أبريل 2014.

31 -  تقرير األمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المرجع السابق.

32 - نص الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى القمة االستثنائية لمجموعة دول الساحل والصحراء، مرجع سابق.
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هذا  ساهم  وقد   ،)2007( اإلسالمي" 

االلتحاق بتنظيم أسامة بن الدن يف بروز 

الكبرية  االنتحارية  العمليات  من  عدد 

بالجزائر شبيهة بتلك املرتكبة من طرف 

بالعراق و أفغانستان. وهذا ما  التنظيم 

مل تعرفه الجزائر قبل ذلك التحول املشار 

كانت   )2007( العام  نفس  ففي  إليه، 

الجزائر قد عرفت حدوث ثالث تفجريات 

شبه متزامنة لسيارات مفخخة بالعاصمة 

و  شخص   30 بحياة  أودت  الجزائرية 

ثم   أبريل(.   11( املئات  جراءها  جرح 

أشخاص   10 لقي   يوليوز   11 بتاريخ 

بحافلة  انتحارية  عملة  إث��ر  حتفهم 

مفخخة داخل تكنة يف مدينة األخرضية، 

السنة  نفس  من  دجنرب   11 يوم  يف  ثم 

ضد  انتحارية  إرهابية  عمليات  ُوجهت 

املحكمة  مقر  و  املتحدة  األمم  متثيلية 

العليا بالجزائر العاصمة راح ضحيتها 60 

شخصا عىل األقل من بينهم العديد من 

األجانب36.  

عىل   الواضحة  امل��ؤرشات  بني  من  و 

التنظيامت  و  البوليساريو  بني  الرتابط 

أسفرت   ما  هناك  اإلرهابية  العمليات  و 

عنه التحريات حول الهجوم الذي قادته 

يف  والقتال"  للدعوة  السلفية  "الجامعة 

األمن  لقوات  ثكنة  ضد   2005 يونيو   4

و    Lamghiti ملغيطي  يف  املوريتانية 

هي العملية التي قادها مختار بلمختار، 

و  املذكورة  للجامعة  التنفيذي  املسؤول 

لتسفر  عنرص   100 من  أكرث  فيها  شارك 

وقد   .17 جرح  و  شخصا   15 مقتل  عن 

من  عنارص  مشاركة  التحريات  أكدت 

تحت  الهجوم  ه��ذا  يف  البوليساريو 

القاعدة،  لتنظيم  ينتمي  زعيم  قيادة 

بها عدد  التي كان يتواصل  اللغة  فحتى 

الشهود،   حسب  حينها،  اإلرهابيني  من 

كانت هي الحسانية املستعملة من قبل 

كان  إذا  و  موريتانيا37.  و  البوليساريو 

التحقوا  الذين  البوليساريو  عنارص  عدد 

 2010 سنة  حدود  إىل  القاعدة  بتنظيم 

حجم  نتوقع  أن  فلنا  ف��رد38   265 يبلغ 

عليه  يكون  أن  ميكن  ال��ذي  الخطورة 

الوضع اليوم بعد عرشة سنوات من ذلك 

عرفتها  التي  التطورات  ضل  يف  التاريخ 

حالة األمن باملنطقة إثر األزمة الليبية و 

غريها.

و تعود إحدى الحجج الواضحة عىل 

العمليات  يف  البوليساريو  عنارص  ضلوع 

عندما   2003 دجنرب  إىل  اإلره��اب��ي��ة 

املدعو  املوريتانية  األمن  أجهزة  اعتقلت 

 Baba Ouldباخييل محمد  ولد  بابا 

زعامء  ،أحد    Mohammed Bakhili

البوليساريو، رفقة العديد من مساعديه 

املتعاطفني مع حركه استقالل الصحراويني، 

لضلوعهم يف رسقه املتفجرات من مقرات 

الرشكة الوطنية املوريتانية للتعدين  بل 

سنة  إىل  املؤرشات  بتلك  الرجوع  ميكن 

األسلحة  عىل  العثور  تم  عندما   1994

التي زودت بها الجزائر البوليساريو عند 

و  املسلحة"  اإلسالمية  "الجامعة  عنارص 

الطريقة  عن  اإلعالن  أو  الكشف  يتم  مل 

هذه  إىل  األسلحة  تلك  بها  وصلت  التي 

الجامعة و ما إذا كانت قد وصلتها عن 

طريق تزويد مقصود أو تهريب من قبل 

عنارص البوليساريو.

و  خطورة  أكرث  بعدا  يعطي  مام  و   

بالجامعات  البوليساريو  الرتباط  جدية 

اإلرهابية أن تلك العالقة ال تقترص عىل 

فقط  للبوليساريو  العسكرية  العنارص 

إلدماج الشباب ؛

األم��ن  اس��رتات��ي��ج��ي��ة  تفعيل   -

2015-( -ص  س  دول  لتجمع  والتنمية 

.)2050

أن  يتضح  ماسبق  كل  خالل  من  و  

و  بالساحل  اإلرهابية  التهديدات  بروز 

ضمن  من  إفريقيا  بشامل  و  الصحراء 

العوامل التي تعطي للنزاع حول الصحراء 

بعدا  تداعياته،  و  نتائجه  بكل  املغربية، 

خاصا و جديدا و يجعل منه تحديا أمنيا 

كبريا33 ومن شأن ذلك أن يجعل املجتمع 

وإعادة  نقل  يف  مسؤوليته  يعي  الدويل 

السابقني  البوليساريو  مقاتيل  تصنيف 

من أجل منعهم من اللجوء إىل اإلرهاب. 

تحديد  أهمية  عن  الحديث  دون  هذا 

وعمليات  الجرائم  عن  املسؤولني  هوية 

البوليساريو  باسم  املرتكبة  االختطاف 

أهمية  عن  املحاكم34،و  أمام  ومثولهم 

العميق  للتوتر  مخرج  إيجاد  استعجال 

املعرقلة  الجزائرية  املغربية  العالقات  يف 

األمني  املجال  يف  إقليمي  تعاون  ألي 

الذي يعترب كذلك من بني أسباب تنامي 

اإلرهاب يف منطقة الساحل35.

السياسية  المقاربة  حتمية 
الأبعاد  ظل  ي 

�ف اع  ف ــ�ف ال لتسوية 
الأمنية الجديدة

للبعدين  باختصار  التطرق  بعد 

حول  للنزاع  الجيوسيايس  و  اإلقليمي 

انعكاس  م��دى  و  املغربية  الصحراء 

و  بالساحل  األمني  الوضع  ارتباط  و 

املهم  من  سيكون   ، بالنزاع  الصحراء 

دراسة إمكانية حدوث انعطاف هام يف 

البوليساريو  عالقة  ظل   يف  النزاع  تدبري 

لألهمية  نظرا  األوىل(  )الفقرة  باإلرهاب 

التعامل  يف  األمنية  للمقاربة  املتزايدة 

أكرث من  النزاع  املستعجل مع  الجدي و 

التطرق  كذلك  سيتم  و  مىض.  وقت  أي 

التجاه منظمة األمم املتحدة نحو تجاوز 

ظل   يف  املتأنية  القانونية  املقاربة  إيقاع 

ذلك البعد األمني الذي يفرض نفسه يف 

النزاع. 

اع  ف 1. احتمالت انعطاف ال�ف

البوليساريو   عالقة  ظل  ي 
�ف

رهاب بالإ

تم التطرق أعاله إىل ما يجعل النزاع 

بعدين  ذي  املغربية  الصحراء  ح��ول 

أساسيني، إقليمي و أمني، و إىل تداعياته  

التي تهم بشكل مبارش العالقات بني دول 

منطقة  عىل  انعكاسها  و  الكبري  املغرب 

الساحل و الصحراء. و إن كانت املنطقة 

ما  فإن  أمنيا خاصا  تعيش وضعا  عموما 

حساسية  يزيدها  الصحراء  نزاع  يجعل 

باألعامل  البوليساريو  ارتباط  هو  أكرث 

اإلرهابية  و هو بدوره ما قد يساهم يف 

تحقيق انعطافات يف تدبري النزاع تجعل 

لألمور  تقديرهم  يغريون  فيه  املتدخلني 

عاجلة  عملية  تسوية  نحو  يدفعون  و 

للنزاع. 

شامل  يف  اإلره��اب  تطور  عرف  لقد 

تنظيم  قرر  كبريا حينام  منعطفا  إفريقيا 

القتال"  و  للدعوة  السلفية  "الجامعة 

الجهاد  مرشوع  يف  االندماج  الجزائري، 

باملغرب  "ال��ق��اع��دة  ليصبح  الشامل 

33 -  Claude MONIQUET, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, op.cit, p. 3

34 -  Le front polisario, partenaire crédible de négociations ou séquelle de la guerre froide et obstacle à une solution politique au 

Sahara occidental ? ESISC, sous la direction de Claude MONIQUET,  Novembre 2005, p. 4

35 - Claude MONIQUET, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahelop.cit, p. 21

36 -   نفس المرجع، ص 14.

37 -  Claude Moniquet, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, op.cit, p. 16

38 -  L’organisation d’al-Qaïda recrute des Sahraouis dans les camps de Tindouf, Al-ahdath Almaghribia, numéro 3468, 6 août 2008. 

cité par  Claude Moniquet, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, op. cit, p. 17.
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التي تحتاجها، ويف هذا مؤرش عىل اتجاه 

التآكل من  و  االنحالل  نحو  البوليساريو 

الداخل. و يف هذا السياق، سبق لحمتي 

كان  الذي   Hametti Rabani الرباين  

العدل  وزي��ر  يسمى  ما  مهمة  يشغل 

الجمهورية  املزعومة بأن  والعبادات يف 

رصح بأن: "البوليساريو يف وضعية فشل 

و أن  معظم قدماء املحاربني قد غادروا 

التجارية  األعامل  مامرسة  إىل  تحولوا  و 

يف موريتانيا مبا فيهم العديد من الزعامء 

التاريخيني. )...( و قد وصلت الحركة إىل 

الدوافع  جانب  إىل  و  املسدود.  الطريق 

واح��دا  ب��أن  يعترب  من  هناك  املالية، 

عنارص  اللتحاق  الرئيسية  الدوافع  من 

بالد  يف  القاعدة  بتنظيم  البوليساريو 

املغرب اإلسالمي أو غريها من التنظيامت 

املغرب  مصالح  استهداف  هو  املسلحة 

ترعرعوا  الذين  هم  و  أخ��رى  بطرق 

والكره  الشناءة  عىل  املخيامت  داخل 

للمغرب منذ نعومة أظافرهم، وقد سبق 

و  كشفت  أن  املغربية  األمنية  لألجهزة 

الجهات  مدن  إرهابية يف  اعتقلت خاليا 

بوجدور حيث  و  العيون  مثل  الجنوبية 

جنوب  إرهابية  ألع��امل  تحرض  كانت 

املغرب.46 

بأن  املتخصصني  العديد من  يعترب  و 

يضاعف  املغربية  الصحراء  حول  النزاع 

من انعدام األمن الذي ال ميثل إال عامال 

أخرى،  اضطراب  عوامل  بني  من  واحدا 

االنفصالية  البوليساريو  جامعة  فأنشطة 

املدعومة من طرف جهات أخرى تشكل 

واحدة من أهم مصادر عدم االستقرار يف 

منطقة املغرب العريب و الساحل وهناك 

معلومات متطابقة تؤكد أن البوليساريو 

عصابات  م��ع  متورطة  فقط  ليست 

مرتبطني  منها  عنارص  أن  بل  التهريب 

بجامعات إرهابية من القاعدة يف املغرب 
اإلسالمي و داعش و غريهام. 47

البوليساريو  لتورط  يضاف  ذلك  كل 

يف عمليات الهجرة الرسية باملنطقة التي 

املتحدة  لألمم  عديدة  تقارير  أدانتها 

لعنارص  عديدة  اعتقاالت  هناك  كام 

تهريب  عملية  املتورطني يف  البوليساريو 

السالح و البنزين و السجائر و غريها من 

املواد48. 

التهريب  شبكات  استخدمت  وقد 

نفوذها  للبوليساريو  التابعة  الصحراوية 

منطقتي  يف  )خاصة  موريتانيا  شامل  يف 

املتاخمتني  زم���ور،  وت��ريي��س  أدرار 

للصحراء( لتوسيع تهريبهم غري املرشوع 

للسجائر  رئيسيًا  مركزًا  املنطقة  وجعل 

االتجار  و  والوقود  واألسلحة  واملخدرات 

قيادتها، و  إمنا يهم كذلك عنارص من  و 

تكمن خطورة هذا األمر يف قدرة هؤالء 

الجامعة  عنارص  لبقية  املثل  إعطاء  عىل 

إىل  جذبهم  عليهم39وحتى  التأثري  و 

يلتحقون  التي  اإلرهابية  التنظيامت 

لزعيم  سبق  السياق  ه��ذا  يف  و  بها. 

البوليساريو السابق محمد عبدالعزيز أن 

تعيش يف جزيرة  البوليساريو ال  إن  قال 

معزولة و أن  "كل يشء يؤثر عىل إفريقيا 

الكبري ميسنا، قد  والعامل العريب واملغرب 

يكون من املمكن أن تؤثر االنتظارات و 

خيبات األمل واألفكار الرائجة يف املغرب 

قد  و  ما،  حد  إىل  الشباب  عىل  الكبري 

يكون هناك شباب صحراويون مهتمون 

باإلسالم الراديكايل"40. 

"معهد  عن  ص��ادر  ملنشور  وسبق 

الدفاع لحلف الشامل األطليس" أن أشار 

الصحراويني  الالجئني  "مخيامت  أن  إىل 

الجزائر،  غرب  جنوب  يف  للبوليساريو 

أو شامل مايل متثل مناطق  ليبيا  جنوب 

ملوقعها  بالنظر  األسلحه  لتهريب  عبور 

االسرتاتيجي، فمدينه تندوف هي نقطه 

الرشقي  الساحل  بني  املثالية  العبور 

والساحل الغريب. 41 

يف  القاعدة  بني  العالقة  تكون  قد 

ب��الد امل��غ��رب اإلس��الم��ي وع��ن��ارص من 

أساس  قامئة عىل  البوليساريو غري  جبهة 

إيديولوجي أو غري شاملة ولكنها موجودة، 

أمنيا  تهديدا  ذاته يشكل  و هذا يف حد 

رئيسيا ملنطقتي املغرب الكبري والساحل. 

يف  العام  اإلحباط  أن  اتضح  لطاملا  و 

يؤدي  الذي  البوليساريو  عنارص  صفوف 

إىل انخراطهم يف أعامل إجرام قد يقودهم 

و  خصوصا  واإلرهاب،  التشدد  إىل  أيضا 

مثل  املتمرسة  اإلرهابية  املنظامت  أن 

براون"  "مايكل  ذلك  أكد  كام  القاعدة، 

Michael Braun، املدير السابق للوكالة 

"تُعد  امل��خ��درات،  ملكافحه  األمريكية 

خبرية يف كشف األشخاص الذين يُظهرون 

لالنجذاب  القابلية  و  الضعف"  عالمات 

"معسكرات  أن  و  اإلرهابية  للمنظامت 

محتمل  ذه��ب  منجم  متثل  ت��ن��دوف 

مثل  اإلرهابية  الجامعات  يف  للمجندين 

و  اإلسالمي".42  املغرب  بالد  يف  القاعدة 

انتشار  البوليساريو  إىل وجود  أضفنا  إذا 

الليبية  األسلحة  م��ن  كبرية  كميات 

زعزعه  احتامل  فإن  باملنطقة  السائبة 

االستقرار يصبح أكرث جدية من أي وقت 

آخر.43   

و يف هذا السياق سيكون من السهل 

أمنية  اضطرابات  إىل  الوضع  يرتشح  أن 

املتزايد  االرتباط  ظل  يف  خصوصا  أكرث، 

نظرا  اإلرهابية  بالجامعات  للبوسياريو 

لكون الشباب يف مخيامت تندوف باتوا 

فشل  يف ضل  كبرية  أمل  خيبة  يعيشون 

طيلة  لهم  بيعت  التي  القومية  األجندة 

مسريي  خداع  عىل  وقوفهم  و  سنوات 

منطقة  يدفع  ذلك  فكل  البوليساريو، 

الصحراء لتصبح أكرث اندماًجا يف الشبكات 

شامل  تهدد  التي  واإلرهابية  اإلجرامية 

إفريقيا والساحل و التي تقلق أيضا دوال 

أخرى مثل الواليات املتحدة و عددا من 

النزاع  لتقويض  بالنظر  األوروبية  الدول 

للتعاون األمني اإلقليمي و إشاعته للعداء 

و الحذر بني دول اإلقليم44.

ب��وه  مصطفى  ال��س��ي��د  وح��س��ب 

يف  السابق  العضو   Mustapha Bouh

"املكتب السيايس" للبوليساريو فالروابط 

التيارات  و  األخ��رية  ه��ذه  أعضاء  بني 

اإلسالموية املتطرفة ترجع إىل الثامنينات 

من القرن العرشين حيث رصح بأن " كل 

يشء بدأ يف نهاية الثامنينيات حني التقى 

طالب من مخيامت تندوف واملوجودين 

مدن  أو  العاصمة  الجزائر  جامعات  يف 

الجبهة  من  بأعضاء  الشامل  يف  أخرى 

 The Islamic( لإلنقاذ  اإلس��الم��ي��ة 

Salvation Front( هناك، الذين كانت 

ليتم  آن��ذاك،  الكليات  يف  الريادة  لهم 

املذكورة"  الجبهة  بإيديولوجية  تغذيتهم 

. إن ما متت اإلشارة إليه يؤكد بأن تطور 

الحرب  ونهاية  الجيوسيايس  السياق 

التوجهات  انتشار  عززا  قد  كانا  الباردة 

ميليشيات  داخل  الراديكالية  الدينية 

التوجهات  حساب  عىل  البوليساريو 

األكادميي  ذل��ك،  يؤكد  كام  املاركسية 

 Aymeric شوبراد"  "أميريك  الفرنيس 

Chauprade   باعتباره أن هذا التحول 

األيديولوجي يف الحركة يرجع ل� "وصول 

املشبعني  النشطاء  م��ن  جديد  جيل 

بالجامعات  تكوينهم  إث��ر  باألصولية 

الجزائرية ". 45 

عنارص  لجوء  أن  الوقائع  بينت  وقد 

و  اإلجرامية  األع��امل  إىل  البوليساريو 

اإلرهابية يكون يف حاالت عديدة بدافع 

الحال  هو  كام  إضايف  دخل  عن  البحث 

إىل  يسعون  الذين  للمرتزقة  بالنسبة 

تقديم تجربتهم التي راكموها يف املايض، 

مقابل مبالغ مالية، للجامعات اإلرهابية 

39 -  Claude MONIQUET, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, op.cit, P. 16-12-19

40 -  Ibid, p. 4

41 -  Laurence Ammour, » Evaluation des risques liés à la criminalité dans l’arc sahélien «, NATO Research Paper N°53, Collège de 

Défense de l’OTAN, novembre 2009. http://www.scribd.com/doc/24077787/RP-NDC-Criminalite-Sahel novembre09,  cité par  Claude 

Moniquet, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, op.cit, p.11.

42 -  Claude MONIQUET, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, l’ESISC, Mai 2010, P14, cité par : » Tindouf 

risque de devenir une pépinière de terroristes selon un expert américain «, Aujourd’hui Le Maroc, 18 février 2010. http://www.aujourdhui.

ma/couverture-details74196.html

43 -  Anouar Boukhars, simmering discontent in the western Sahara, the Carnegie Papers - Middle East )Carnegie endowment for 

international peace( Washington, D.C.  March 2012, P6

44 - Anouar Boukhars, simmering discontent in the western Sahara, op.cit,  PP 3-4.

45 -  Claude MONIQUET, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, l’ESISC )European Strategic Intelligence and 

Security Center( Mai 2010, p. 12.

46 -  Ibid, p. 18-8-19.

47 -  Sahara Marocain, le dossier d’un conflit artificiel, Sous la direction de Charles Saint-Prot, Jean-Yves de Cara et Christophe 

Boutin, éditions Marsam, 2016, p. 42.

48 -  Claude MONIQUET, le front polisario et le développement du terrorisme au Sahel, op. cit, P11
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الشام )تنظيم الدولة اإلسالمية املعروف 

يف  نشاطه  يواصل  داعش(  باسم  كذلك 

ليبيا  يف  الشاسعة  الصحراوية  املناطق 

متوسعا  السابق(  معقله  رست،  )جنوب 

نحو الجنوب و مستمرا يف تشغيل خاليا 

وسط  يف  الساحلية  املناطق  من  أصغر 

وغرب ليبيا. وتشري تقارير األمم املتحدة 

يقودها  التي  الهجومات  من  عدد  إىل 

التنظيم باملنطقة. و من الطبيعي أن يؤثر 

انعدام االستقرار ببلد معني باملنطقة عىل 

األمم  تؤكد  مثلام  املجاورة  الدول  باقي 

األمنية  و  السياسية  الحالة  بأن  املتحدة 

تنعكس  ليبيا  يف  و  الساحل  منطقة  يف 

امل��ج��اورة،  البلدان  و  م��ايل  عىل  سلبا 

وبشكل  النيجر  و  بوركينافاسو  "والسيام 

متزايد أيضا عىل الدول اإلفريقية املطلة 

تسجيل  إىل  باإلضافة  غينيا"  خليج  عىل 

"بالغات عن وجود خاليا متطرفة عنيفة 

و  التوغو  يف  هجامت  أو  تهديدات  و 

البنني و كوت دبيفوار و غانا" . 55 

بالساحل  األم��ن��ي  ال��وض��ع  أصبح 

األمن  انعدام  تزايد  بفعل  يتفاقم  ككل 

التي  االختطاف  عمليات  و  والغارات 

باإلضافة  اإلرهابية  الجامعات  ترتكبها 

العنف  انتشار  و  اللصوصية  أعامل  إىل 

من  نوعا  توفر  عوامل  وكلها  القبيل، 

التنظيامت  تحتاجها  التي  ال��ف��وىض 

لتواصل  املسلحة  الجامعات  و  اإلرهابية 

شن الغارات عىل األهداف العسكرية و 

الهياكل املدنية يف عدد من دول املنطقة 

النيجر  و  مايل  و  بوركينافاسو  )خصوصا 

و نيجرييا(.56ففي مايل عىل سبيل املثال 

ظلت الحالة األمنية معقدة يف منطقتي 

  ، 2019 سنة  البالد خالل  وسط  و  شامل 

تشنها  التي  الهجامت  استمرت  مع 

لقوات  املستهدفة  اإلرهابية  الجامعات 

الدفاع و األمن الوطنية و القوات الدولية 

باستخدام أجهزة متفجرة يديوية الصنع 

نريان  و  الهاون  قذائف  و  صواريخ  و 

األسلحة الصغرية57.

الوضع،  من خطورة  يزيد  ما  لعل  و 

حسب األمم املتحدة، أن خسارة تنظيم 

كان  التي  ل��ألرايض  اإلسالمية  الدولة 

العربية  الجمهورية  يف  عليها  يسيطر 

الضعف  وحالة  ال��ع��راق،  و  السورية 

"قد  الصومال،  فرعه يف  منها  يعاين  التي 

الجهاد،  و  التوحيد  لجامعة  أعطتا زخام 

جمهورية  يف  نشأت  جامعة  ه��ي  و 

الثاين/ ترشين  يف  الدميقراطية  الكونغو 

نونرب 2018 و رفعت راية تنظيم الدولة 

قاعدتها  البغدادي يف  وبايعت  اإلسالمية 

الواقعة مبنطقة "بيني"،  يف بلدة املدينة 

يف مقاطعة "كيفو" الشاملية، و رغم أن 

النواة األساسية لتنظيم الدولة اإلسالمية 

الجامعة  بيعة هذه  بعُد رسميا  تقبل  مل 

بالتنظيم  االتصال  محاولة  تواصل  فإنها 

اجتذاب  طريق  عن  صفوفها  تعزيز  و 

تواجد  لوال  أنه  واضحا  فبات  بالبرش، 

الوضع  كان  ملا  باملنطقة  البوليساريو 

بهذه الخطورة، وهي التي استفادت من 

الصحراويني  تربط  التي  العرقية  القرابة 

يف شامل موريتانيا بهؤالء املوجودين يف 

معسكراتها بتندوف و كذلك من بتواطؤ 

الخطري  لكن  الجزائري،  الجيش  من 

غري  األنشطة  هذه  انتشار  أن  هو  اليوم 

و  تواجد  سياق   يف  يحدث  املرشوعة 

املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  توسع 

اإلسالمي و االرتباط املتزايد بني الشبكات 

اإلجرامية املنظمة و مسؤولني نظاميني و 

والعرقي.  االجتامعي  الرصاعني  تصاعد 

يؤدي  قد  التطورات  هذه  بني  فاملزج 

بشكل  االستقرار  زعزعة  إىل  محالة  ال 

خطري، ليس فقط بالنسبة للدول الهشة 

للجزائر  بالنسبة  أيًضا  املنطقة، ولكن  يف 

واملغرب49.

يكون  لن  سبق،  ما  كل  مع  تالزما 

حول  النزاع  انحراف  توقع  املفاجئ  من 

الصحراء املغربية إىل اتجاهات أخرى من 

التعامل  إيقاع  أو  تدبريه  أساليب  حيث 

األممي معه، بحيث أنه كلام تأكد ارتباط 

ذلك  سيكون  ب��اإلره��اب  البوليساريو 

لسد  الدويل  الضغط  من  ملزيد  مدعاة 

هذه الثغرة األمنية التي متثلها الجامعة، 

وال ينبغي يف كل األحوال السامح بوجود 

و  لتوليد  ُمسهال  عامال  متثل  جامعة 

تشجيع اإلرهاب و تيسري عمل املنظامت 

اإلرهابية باملنطقة بل و تصدر إرهابيني 

الحال  هو  كام  املخيامت  داخل  تكونوا 

الصحراوي  الوليد  أبو  لعدنان  بالنسبة 

البوليساريو  شبيبة  داخل  ترعرع  الذي 

قبل أن يصري قائدا هاما بداعش كام متت 

اإلشارة إىل ذلك سابقا.

إن السامح لجامعة مثل البوليساريو 

مثل  مستقلة  دولة  تراب  عىل  بالتواجد 

دولة  مصالح  رضب  أجل  من  الجزائر 

ككل  املنطقة  عىل  التشويش  و  أخرى 

يلقي مبسؤولية دولية خاصة عىل عاتق 

تجاوز  تساعد عىل  مل  إذا  املتحدة  األمم 

الوضع قبل انفجاره و دق ناقوس الخطر 

الوحدة  دعم  و  البوليساريو  لتفكيك 

كأساس الستتباب  املنطقة  لدول  الرتابية 

إىل  تحتاج  ال  مبنطقة  األمن  و  االستقرار 

مزيد من التمزيق و الفوىض. 

السياىسي   الحل  أهمية   .2
اع  ف لل�ف ي 

الأمــ�ف البعد  ظل   ي 
�ف

حول الصحراء المغربية

يف  املتحدة  األم��م  منظمة  مافتئت 

الصحراء  نزاع  حول  تقاريرها  و  قراراتها 

تشري  األخرية،  السنوات  خالل  املغربية 

للبعد األمني و عنرص االستقرار مبنطقة 

بأن  الساحل، و قد دأبت عىل االعرتاف 

"التوصل إىل حل سيايس لهذا النزاع الذي 

الدول  بني  التعاون  وتعزيز  أمده  طال 

من  العريب  املغرب  اتحاد  يف  األعضاء 

االستقرار  تحقيق  يف  يسهام  أن  شأنهام 

إيجاد  إىل  بدوره  يؤدي  ما  واألمن، وهو 

وإتاحة  النمو،  وتحقيق  العمل،  فرص 

منطقة  يف  الشعوب  لجميع  الفرص 

الساحل."50 

بأن  املتحدة  األم��م  تقول  وعندما 

الصحراء  لنزاع  سيايس  حل  إىل  التوصل 

من شأنه أن يسهم يف تحقيق االستقرار 

واألمن يف منطقة الساحل51فمعنى ذلك 

عىل  املؤرشات  و  الدوافع  كل  لديها  أن 

صحة هذا الرتابط بني املوضوعني، وهي 

املتزايد  الخطورة  تعي جيدا حجم  التي 

يف  تعي  و  الصحراء  و  الساحل  مبنطقة 

نفس الوقت خطورة استمرار النزاع حول 

مجموعة  وجود  استمرار  و  الصحراء  

البوليساريو باملنطقة.  

بأن  املتحدة  األمم  تقارير  تؤكد  و 

زيادة  "شهدت  إفريقيا  غرب  منطقة 

ملفتة لألنظار يف عمليات التجنيد لصالح 

تنظيم الدولة اإلسالمية و تنظيم القاعدة 

أتباعهام"  يرتكبها  التي  العنف  أعامل  و 

وبات من املعروف أن الحدود الوطنية يف 

السلطات  بالثغرات و أن  املنطقة مليئة 

للتصدي  يكفي  مبا  مهيئة  غري  الوطنية 

للتهديد52، خصوصا و أن دول املنطقة ال 

تسري يف نفس االتجاه بل تتبنى أجندات 

إميان  مقابل  يف  و  متضاربة  إقليمية 

شمويل  تعاون  إيجاد  ب��رضورة  املغرب 

مقاربة  هناك  األط��راف،  جميع  يدمج 

اإلطار  هذا  يف  الجزائر  لدى  إقصائية 

الضعف  من  تضاعف  و  التعاون  تقِوض 

الذي تشكله "الحدود الرخوة" بني الدول 

يف املنطقة53.

لألمم  العام  األمني  تقارير  وحسب 

األمن54فإن  ملجلس  املقدمة  املتحدة 

و  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

49 -  Anouar Boukhars, simmering discontent in the western Sahara, op.cit, p. 7.

50 -   قرار مجلس األمن رقم 2494 المؤرخ في 30 أكتوبر 2019.

51 -   قرار مجلس األمن رقم 2351 المؤرخ في 28 أبريل 2017.

52 -   الفقرة 19 من تقرير األمين العام لألمم المتحدة )التقرير التاسع لألمين العام عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق و الشام )داعش( 

للسالم و األمن الدوليين و نطاق الجهود التي تبذلها األمم المتحدة دعما للدول األعضاء في مكافحة هذا التهديد( صادر عن مجلس األمن بتاريخ 31 يوليوز 2019، 

.S/2019/612 تحت رمز

53 -  محمد بنحمو، تصريح ضمن برنامج ضيف اليوم على قناة Medi1، حول التهديدات والوضع األمني بمنطقة الساحل والصحراء؛ متوفر على الرابط التالي )تمت 

https://www.youtube.com/watch?v=ISlPkHAclbE  :)18:10 مراجعته بتاريخ 10 نونبر 2019، على الساعة

54 -   انظر على سبيل المثال تقرير األمين العام لألمم المتحدة )بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا( رقم S/2019/19  بتاريخ 7 يناير 2019.

.S/2019/782 55 -   تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول الحالة في مالي المقدم إلى مجلس األمن بتاريخ 1 أكتوبر 2019 تحت رمز

56 -    تقرير األمين العام لألمم المتحدة ) أنشطة مكتب األمم المتحدة لغرب إفريقيا و منطقة الساحل( صادر عن مجلس األمن بتاريخ 5 يوليوز 2019 تحت 

.S/2019/549 رمز

.S/2019/782 57 -   تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول الحالة في مالي المقدم إلى مجلس األمن بتاريخ 1 أكتوبر 2019 تحت رمز
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58 -   تقرير األمين العام لألمم المتحدة )التقرير التاسع لألمين العام عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق و الشام )داعش( للسالم و 

األمن الدوليين و نطاق الجهود التي تبذلها األمم المتحدة دعما للدول األعضاء في مكافحة هذا التهديد( صادر عن مجلس األمن بتاريخ 31 يوليوز 2019، تحت رمز 

.S/2019/612

59 -  Anouar Boukhars, simmering discontent in the western Sahara, op.cit, p. 3.

60 -   تقرير األمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، معتمد من قبل مجلس األمن تحت رمز S/2013/220  بتاريخ 8 أبريل 2013.

61 -  تقرير األمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، معتمد من قبل مجلس األمن تحت رمز S/2013/220  بتاريخ 8 أبريل 2013.

62 -   عابد شارف، أزمة الصحراء الغربية: حلول غائبة و سياق أمني إقليمي متغير، مركز الجزيرة للدراسات )تقارير(، 18 أبريل 2013، ص 3. 

63 - عابد شارف، أزمة الصحراء الغربية: حلول غائبة و سياق أمني إقليمي متغير، مرجع سابق، ص 3. 

املقاتلني اإلرهابيني األجانب الساعني إىل 

االنتقال ملكان آخر58.

األمنية  األوض��اع  تلك  ضل  يف  إن��ه 

حول  النقاشات  خضم  يف  و  املضظربة 

و  الساحل  يف  املنظم  اإلجرامي  النشاط 

اإلسالمي  املغرب  بالد  يف  القاعدة  بروز 

تكاد تجمع اسرتاتيجيات الدفاع الغربية 

ماسة  حاجة  هناك  أن  عىل  الجهوية  و 

النزاع  ملعالجة  عاجلة  جهود  بذل  إىل 

بالنظر  خصوصا  الصحراء  حول  املتجمد 

لتوفري النزاع لبيئة مشجعة لتولد العنف 

املهددة  األع��امل  شتى  و  التهريب  و 

لالستقرار 59.

بل إن األمم املتحدة نفسها سبق أن 

من  مأمن  يف  ليست  املنطقة  أن  أكدت 

تداعيات عدم االستقرار اإلقليمي مشرية 

القلق  أوائل عام 2012 زاد  أنه منذ  إىل 

بشأن األمن والسالمة نظرا لقيام عنارص 

عىل  باالستيالء  القاعدة  بتنظيم  مرتبطة 

شامل مايل60.

ذات  يف  األممية  املنظمة  أكدت  و 

التقرير بأن الطبيعة الجغرافية للمنطقة 

الرقابة  تشديد  دامئا  الصعب  من  تجعل 

خصوصا  التسلل  ومنع  الحدود  عىل 

وما  املجاورة  موريتانيا  لحجم  بالنظر 

و"انكشافها  صعوبات  من  له  تعرضت 

عىل املخاطر من احتامالت االخرتاق من 

قبل عنارص معادية قد تنفذ هجامتها يف 

الجدار  من  الرشقي  الجانب  يف  العمق 

املغرب  كان  السياق  نفس  ويف  الرميل". 

إزاء  قلقه  عن  املتحدة  األمم  أبلغ  قد 

إىل  والحاجة  املنطقة  يف  األمن  تدهور 

إعادة تقييم االتفاق العسكري رقم1 يف 

ضوء ذلك61.

عىل  السابقة  املعطيات  بإسقاط  و 

نفهم  أن  ميكن  تحديدا،  الصحراء  ملف 

لسان  عىل  املتحدة،  األمم  تأكيد  أكرث 

الشخيص  املبعوث  روس،  كريستوفر 

عىل  الصحراء،  إىل  العام  ألمينها  السابق 

الذي  املأزق  الناتج عن  الوضع  "خطورة 

إىل  األط��راف  كل  ودعوته  النزاع،  بلغه 

التعامل مع القضية بجدية". و قد سبق 

األوضاع  "تطور  أن  أكد  أن  "روس"  ل� 

نزاع  الساحل يجعل من حل  يف منطقة 

ذلك   )...( عاجال  أمرا  الغربية  الصحراء 

خطأ  يشكل  الحايل  بالوضع  االكتفاء  أن 

سيؤدي  الحايل  االنسداد  تواصل  و  كبريا 

إىل تضاعف حالة اليأس، مام سيفرز عنفا 

عىل  مأساوية  آثار  له  تكون  قد  جديدا 

املنطقة ككل"62.

الشخيص  املبعوث  تخوفات  إن 

السابق )األمرييك( كريستوفر روس ميكن 

فهمها عىل أنها تعكس تخوفات أمريكية 

املتحدة  ال��والي��ات  أن  حيث  كذلك 

عدم  ك��ون  م��ن  متوجسة  األمريكية 

الصحراء  حول   النزاع  بتسوية  اإلرساع 

تنظيامت  ظهور  إىل  يقود  قد  املغربية  

إسالمية جهادية يف الصحراء مثلام حدث 

ال  السياق  هذا  ويف  الساحل.  بلدان  يف 

إقامة تعاون بني  ميكن استبعاد إمكانية 

املساحات  تلك  يف  مسلحة  تنظيامت 

أن  و  خصوصا  الصحراء،  من  الشاسعة 

تحولوا  ألشخاص  مشابهة  حاالت  هناك 

إىل  معينة  جامعة  بحقوق  املطالبة  من 

الحال  هو  كام  إرهابية  تنظيامت  زعامء 

بالنسبة لزعيم تنظيم أنصار الدين )إياد 

يطالب  األمر  بداية  يف  كان  الذي  غايل( 

بحقوق الطوارق قبل أن يتحول بالتدريج 

يف  القاعدة  لتنظيم  حليف  تنظيم  نحو 

املغرب اإلسالمي63.

خاتمة:

تالزما مع كل املعطيات السابقة فإنه 

قضية  إىل  النظر  السديد  من  سيكون 

تسويتها،  تتم  مل  إن  املغربية،  الصحراء 

كعنرص انفجار  سيؤثر سلبا عىل املغرب 

بلدان  جميع  عىل  و  بأكمله  الكبري 

الساحل، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار 

أوروبا،  جنوب  أنحاء  جميع  يف  جانبية 

يتحمل  أن  املستعجل  فمن  مثة  ومن 

تسوية  يف  مسؤوليته  ال��دويل  املجتمع 

النزاع و أخذه عىل محمل الجد و استثامر 

من  الذي  الذايت  للحكم  املغريب  املقرتح 

أمان يدعم  شأنه أن يكون مبثابة صامم 

فتح  يجنب�ها  و  املنطقة  دول  استقرار 

ثغرة أمنية جديدة يف منطقة هي أحوج 

ما تكون إىل االستقرار. 

البعد  ب��روز  أن  يؤكد  ذل��ك  كل  و 

العنرص  سيصبح  مستجد  كعامل  األمني 

من  تسويته  و  النزاع  مقاربة  يف  األهم 

و  األط���راف  كل  عىل  الضغط  خ��الل  

عىل  منظمة األمم املتحدة للبحث عىل 

تسوية دامئة  للنزاع تتوفر فيها العنارص 

التي يطالب بها مجلس األمن )أن يكون 

و  عمليا  عادال،   ، سياسيا  حال  يكون  أن 

االعتبار  عني  يف  تأخذ  و  عليه(  متوافق 

األبعاد  تلك  و  ال��دول  استقرار  أهمية 

األمنية  املتزايدة باملنطقة اليوم أكرث من 

أي وقت مىض. 
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للتحليل  وخطاطته  فرويد  إىل  املمتدة 

النفيس  العالج  عىل  تركز  التي  النفيس 

يف  ينتقل  ثم  الجامهري،  وقيادة  والرتبية 

من  مجموعة  مسألة  إىل  نفسه  القسم 

واللربالية  القومية  بينها  من  املفاهيم 

ليخلص إىل تحديد املسؤولية امللقاة عىل 

أساسا  ومتمركزة  العريب،  املثقف  كاهل 

حول محاربة االستالب واالغرتاب. يعيب 

ألي  تسفيههم  النظرة  هذه  رواد  عىل 

عودة للرتاث من أجل غربلته وتوظيف 

نفسها  بالحدة  ينتقد  كام  منه،  يلزم  ما 

عىل  القداسة  من  لباس  يضفي  من 

الرتاث جعال منه عاملا مغلقا ال سبيل إىل 

بعد  ليقرتح  جديدة،  أفق  عىل  انفتاحه 

التوفيق  ثالثية تحاول  الفكرولوجيا  ذلك 

األمرين محددا مسؤوليات هذه  بني  ما 

عن  اإلجابة  يف  املثقفني  من  املجموعة 

أن  ميكن  م��اذا  وه��ي:  جوهرية  أسئلة 

اإلبستمولجيا  بلسان  ويجيب  أع��رف؟ 

وعدم  الوثوقية  رفض  بوجوب  الحديثة 

السامح مبد سلطانها يف أي مجال، فمن 

الواضح إذا امليول النقدية املزدوجة التي 

متارس  ال  ثالث  طريق  الحبايب،  يتبناها 

هذا  رهان  يتحدد  جهة،  ألي  االستالب 

أستاذنا  عليها  يصطلح  ما  أو  املجموعة 

حوار  إنجاز  يف  الثالثية  بالفكرولوجيا 

متعدد  منولوجي  األول  مستويني  عىل 

يحاول اإلجابة عن مجموعة من األسئلة 

من بينها ما نحن ومن نحن؟ وماذا كنا؟ 

املستويني  هذين  ثاين  أما  نريد؟  وماذا 

فاملحاور فيه عاورو الغرب بكل غطرسته 

وثقله العلمي كذلك.

األهمية  شديدة  نقطة  يالحظ  كام 

التقليد بحد  العيب ليس يف  مفادها أن 

يهدف  التقليد  هذا  أن  يف  وإمن��ا  ذات��ه 

نفسها  تتجاوز  متغرية  مواكبة مناذج  إىل 

أننا  محالة،   ال  إذا،   فالناتج  باستمرار 

يف  برعنا  وإن  حتى  بأجيال  متأخرون 

تحقيق التامثل مع الغرب.

الكاتب  يحاول  الثاين  القسم  يف 

التي  املفاهيم  من  ملجموعة  التعرض 

أحالم  عن  املعربة  باإلجرائية  يصفها 

أصحابها تحت مسمى متطيط أم تقليص 

الجابري  عند  القطيعة  مفهوم  بينها  من 

وكذلك عند عيل أومليل محاوال استنتاج 

تصدر  التي  االبستمولوجيا  الخلفيات 

تبنيه  األخري  هذا  يأخذ عىل  عنها حيث 

للنظرة الغربية إىل الرتاث اإلسالمي تبعا 

لتقسيم املعروف أن تراث الكتايب للرشق 

يؤطره االسترشاق فيام الرتاث غري املدون 

يدرس من خالل األنرتبولوجيا. 

يثري املؤلف يف القسم الثالث إشكال 

التعريب  مبشكلة  يتصل  األهمية  شديد 

"مفاهيم  موحي  عنوان  تحت  والتدريج 

مضامينها حائرة"  ليبني التناقضات التي 

سقطها توفيق الحكيم من خالل دعوته 

عن  وانعزالها  نفسها  عىل  مرص  النكفاء 

املحيط العريب سياسيا باستقالتها عن أي 

داور مدافع عن الحق الفلسطيني وثقافيا 

بتبنينها منوذجا محليا يعيل من الدارجة 

املرصية عىل حساب اللغة العربية وهي 

دعوة تتجدد يف واقعنا املعاش بخلفيات 

ال  ذلك  مع  مخالفة،  ومصالح  جديدة 

ينكر مفكرنا يف اعرتاف يعرب عن أخالق 

به  قام  الذي  الزاخر  املجهود  العلامء، 

،املوهوم،  الوعي  عودة  قبل  ما  العقاد 

العريب  والفكر  العربية  اللغة  خدمة  يف 

عموما.

املوايل  القسم  يف  ذلك  بعد  يعرج 

يصطلح  كام  والعرصنة  التأصيل  مسألة 

األستاذ  مع  ثري  نقاش  يف  ليدخل  عليها 

عىل  حكمه  لينتقد  نجيب  محمود  زيك 

باملطلق،  للعرص  مساير  غري  بأنه  الرتاث 

مؤكدا عىل الظروف املعارصة هي نتيجة 

تفاعل ثقافات متعددة وسريورة تاريخية 

طويلة فمكونات الرتاث حارضة ومتفاعلة 

تتميز  مختلفة  بأشكال  لكن  واقعنا  مع 

بالتخفي يف أغلب األحيان. 

املقتضب  التوقف  هذا  عىل  تأسيسا 

فيلسوفنا،  يشغل  كان  ما  بعض  عند 

ميكن الخروج مبجموعة من االستنتاجات 

التفكري  ميارس  كان  الرجل  أن  بينها  من 

يحاور  أنه  أي  جامعي،  بشكل  والكتابة 

ابتغاء  ليس  املفكرين  ويجادل غريه من 

عاهات  مطاردة  حتى  أو  التوتر  خلق 

عن  بحثا  وإمنا  املعارص،  العريب  الفكر 

مساحات سالم، عن أرض مشرتكة تنهض 

عىل أسس سليمة تجسد األصالة من غري 

وعليه  اتباع،  غري  من  واإلبداع  شوفينية 

للحبايب كمنهج يرصد  فهل نحن بحاجة 

ميكن  أال  النأسيس؟  إىل  وينحو  النقاش 

من  الحوار  من  النوع  هذا  يسعف  أن 

بناء ثقافة عربية؟ لعل ما حاولت بلوغه 

من خالل هذه الوقفات استعادة املنهج 

أهميتها،  عىل  األفكار  طرح  من  أكرث 

عىل  مفتوحا  دامئا  الباب  يظل  بتأكيد 

منهل فكري ال ينضب، لكن مع األسف 

مل يأخذ كل وقته ألسباب ضيقة يف كثري 

من األحيان نتمنى أن يكون ظالمها قد 

انقشع.

1 - مفاهيم مبهمة يف الفكر العريب املعارص، محمد عزيز الحبايب، دار العرفان، القاهرة 1994. ص72 -  إميل دوركايم � قواعد املنهج يف علم اإلجتامع � ترجمة محمود 
قاسم ، دار املعرفة الجامعية ، 1988 

الهوامش

قراءات

عبد الصمد مرون

ي والأفكار الممتدة  محمد عزيز الحبا�رب

نحاول من خالل هذه املقالة تحقيق 

من  اإلجرائية  األه��داف  من  مجموعة 

الكربى  االنشغاالت  من  االقرتاب  بينها؛ 

املغاربة  املفكرين  أب��رز  من  لواحد 

يف  قيام  إسهاما  تركوا  والذين  والعرب 

ونقدا  اقرتاحا  املعارص،  الفكري  الرتاث 

وثاين  أجل غذ عريب مرشق،  ونضاال من 

ما  مفكر  مع  حوار  فتح  األهداف  هذه 

أصالتها  بكامل  تحتفظ  أفكاره  ت��زال 

هذه  ثالث  املتجددة،  براهنيتها  وكذلك 

األهداف هي أن الرجل ميثل مجاال نادرا 

مختلفة،  وحساسيات  خلفيات  لتالقي 

وعليه  واملبدع  والناقد  الفيلسوف  فهو 

فكل املهتمني بهذه الحقول سيجدون بني 

ثنايا كتب مفكرنا محمد عزيز الحبايب ما 

يشبع نهمهم املعريف. سيجدون اقرتاحات 

وإعادة  للكشف  دامئا  قابلة  وإشكاالت 

القراءة. من هنا تكمن أهمية فتح هذا 

الهامش الصغري للنقاش املفتوح.

من البديهي أن نقول باستحالة اإلملام 

الذي  واإلبداعي  الفكري  الرتاث  بكامل 

وتنوعها،  قضاياه  لتشعب  الرجل،  خلفه 

اإلملام  حتى  يصعب  ذلك  من  األكرث  بل 

بكتاب واحد لتميز هذا النوع من الكتابة 

بالتنوع والتشعب فنجد يف كتاب واحد 

والسيايس  الفلسفي  لإلشكال  حضورا 

لكن  تقدم  كام  واألديب،  النقدي  وكذلك 

مع ذلك سنحاول فيام يتقدم صرب أغوار 

يف  مبهمة  "مفاهيم  هو  واح��د  من��وذج 

الفكر العريب املعارص" محاولني إثارة ولو 

القليل من اإلشكاالت التي توقف عندها 

فيلسوفنا. 

الكتاب  اعتبار  ميكن  عامة  بصفة 

من املؤلفات التأسيسية إذ يحاول وضع 

املوكول  العلمي  املنهجي  للتفكري  متهيد 

إليه وحده انتشال الفكر العريب املعارص 

املؤلف  صدر  يعيشه،  الذي  الوضع  من 

 ،1994 سنة  بالقاهرة  املعارف  دار  عن 

يقع يف 215 صفحة من القطع املتوسط، 

البداية يف  منذ  املنهجي  الوضوح  يتجىل 

املنهجي  سواء  لإلبهام  رفضه  عن  تعبري 

يعرب  الكاتب  نجد  لذلك  املفاهمي  أو 

الكتاب،  يريده من هذا  ما  بوضوح عن 

حيث ينطلق من أطروحة رئيسة مفادها 

عىل  ينبني  املعارص  العريب  الفكر  أن 

واإلبهام  مبهمة،  أو  دقيقة  غري  مفاهيم 

يف  يتمظهر  الحبايب  حسب  املفاهيمي 
مفاهيم تغلق الباب أم التفكري1

يرتتب عىل ذلك أن كثري من املفاهيم 

ينتج  دامس.  ضباب  يف  تسبح  األساسية 

الفكري عند أغلبية  النسق  عن ذلك أن 

الكتاب بل حتى عند من يوصف بقادة 

وااللتباس.  بالغموض  يتصف  التفكري 

والواضحة  الشمولية  ال��رؤي��ا  بهذه 

متظهرات  عن  تنقيبه  يف  املؤلف  ينطلق 

املنظومة  قراءة  خالل  من  اإلبهام  هذا 

عرب  املعارص  العريب  للفكر  املفاهيمية 

توفيق  بينهم  من  الكتاب  من  مجموعة 

محمود  نجيب  زيك  أدونيس  الحكيم 

وآخرون.

بعد  أقسام  خمسة  الكتاب  يتوزع 

القارئ  الكاتب  فيه  يطلع  متأن  متهيد 

الوجهة التي سوف ينحوها املؤلف، يأيت 

األنقاض،  إزاح��ة  بعنوان  األقسام  أوىل 

تحديد  القسم  هذا  يف  الحبايب  يحاول 

بني  يشغله من  الذي  املفاهيمي  الجهاز 

هذه املفاهيم عىل السبيل املثال مفهوم 

األفكار  يدرس  علم  وتعني  الفكرولوجيا 

من حيث طبائعها وقوانينها، يقابل هذا 

املفهوم األدلوجة واإليديولجيا عند غريه 

أن  هو  أسايس  فارق  مع  املفكرين  من 

طابعه  املفهوم  هذه  عن  ينزع  الحبايب 

الزائف،  للوعي  القدحي بوصفه مرادفة 

تربر  عميل  فكري  نسق  الفكرولوجيا 

وتوجه األفعال واملعتقدات عند مجموعة 

برشية يف مرحلة من تاريخها، كام يحاول 

الكاتب تأصيل املفهوم انطالقا من جذوره 
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ثقافة  واكتساب  جامعي  وعي  تبلور 

ما  إىل  متتد  أن  بإمكانها  صحية جامعية 

بعد الجائحة؟

من ناحية العالقات االجتامعية،معلوم 

أن اللمة و املصافحة و صلة األرحام من 

أهم ما مييز ثقافتنا الشعبية ،و هي أمور 

من صلب عقيدتنا أيضا ، و ملا دفع الوباء 

السلطاتاملغربية إىل إعالن حالة الطوارئ، 

و اتخاذ إجراءات صارمة من بينها إغالق 

الحدود الدولية، و فرض الحجر الصحي 

قطاعات  عدة  حركة  شل  املدنو  عىل 

املخالفني،  عىل  عقوبات  ،وفرض  حيوية 

الالزمة  الوقائية  اإلج��راءات  اتخاذ  مع 

مسافة  عىل  والحفاظ  االختالط  كتجنب 

األمان واجتناب املصافحة ، فقد الحظنا 

يف البداية نوعا من الرتدد يف التخيل عن 

العوائد املألوفة وشكال من أشكال التمرد 

رسعان  الجديدة،لكن  ال��ع��ادات  عىل 

و  مألوفا  عاداتنا  من  الغريب  أصبح  ما 

مغاربة  بات  حتى  أشهر  بضعة  متض  مل 

الحذر  من  بالكثري  يتحلون  كورونا  زمن 

بالجانب  ارتبط  ما  كل  تجاه  الرتقب  و 

الخالص  هو  الهدف  أصبح  و   ، الصحي 

من وطأة الوباء، أو الخروج - عىل األقل- 

من عواقبه بأقل األرضار.

تقتضيه  ملا  املغاربة   امتثال  كان 

ملحة  واجبا،ورضورة  الصحية  الرضورة 

من  عريضة  رشيحة  التزام  الحظنا  إذ   ،

املغاربة باإلجراءات الوقائية التي تبنتها 

خالله  من  يظهرلنا  الذي  األمر  الدولة 

نوعا من االستئناس، فنمت بني املغاربة 

بعض العادات الجديدة،وأصبح الحديث 

االجتامعية"،  العزلة  ب"  يسمى  ما  عن 

معينة  مسافة  بعد  عن  بعضنا  كتحية 

شمل  األمر  إن  شفويا،بل  وإلقاءالسالم 

أن  ميكن  أيضا،و  الدينية  املناسبات 

الدفن  طقوس  الشأن  هذا  يف  نستحرض 

و تشييع الجنازة، والتي رضخت بدورها 

لقانون حفظ األبدان لدرجة أن أضحت 

دومنا  امليت  دفن  عىل  تقترص  الجنائز 

تجمع  تنظيم  أو  الفقيد  ألهل  زي��ارة 

تفاديا  أهله  مواساة  أو  فقدانه  لنعي 

ألرضار التجمع و االختالط، ليصبح العزاء 

يحل  و  االجتامعي،  التواصل  عربوسائل 

محل طقوس التشييع املعتادة.

عىل غرار ذلك، فقد اكتفت كل أرسة 

ومن  البيت،  داخل  شعائرها  مبامرسة 

حسنات هذه التغريات، و كام يقول املثل 

" رب ضارة نافعة " أن الحظنا ما يشبه 

املغربية  األرسة  كيان  داخل  الدم  ضخ 

بذلك  فهو  األصيل،  لطابعها  واسرتجاعها 

جائحة  عقب  املغاربة  ميز  جديد  طابع 

كورونا وفرصة جعلت أصالتنا تنضح مبا 

بخطورة  وعي   عن  انبثق  طابع  فيها، 

مجموعة  أفرز  ما  نواجهه،  الذي  الوباء 

بحلتها  أبرزها  و  النبيلة،  املامرسات  من 

وأشكال  االجتامعي  كالتكافل  الحقيقية 

التضامن التي ال ميكن بأي حال إنكارها 

الشخصيات  من  فيمجموعة  متمثلة 

املغربية التي ساهمت من جهتها، و ثلة 

التي  الخريية  واملبادرات  الجمعيات  من 

واحدملواجهة  جسد  هيأة  يف  تجندت 

الوباء.

يف سياق أشكال التضامن االجتامعي، 

كورونا  مكافحة  صندوق  خلق  نالحظ 

مجموعة  رصيده  من  استفاد  ال��ذي 

الجائحة،  عواقب  من  املترضرين  من 

و  أمواله  ترصيف  حول  قيل  ما  رغم 

ذلك من  أدل عىل  ال  و  توزيعها،  كيفية 

وهناك  هنا  تناثرت  التي  االنتقادات 

وبني  باالستحقاق،  املعنية  الفئات  وسط 

حيث  االجتامعي،  التواصل  وسائل  رواد 

رغم  يستفيدوا  مل  أنهم  البعض  اشتىك 

اآلخر  البعض  انتقد  بينام  أحقيتهم، 

دعم  صندوق  من  االستفادة  رشوط 

ذلك  ومع  املترضرة،  الفئات  وتعويض 

تبقى هذه املبادرة يف نظرنا مام يحسب 

شأنه  من  متميز  إجرايئ  كتدبري  لبلدنا، 

وباء  أحدثها  التي  الفجوة  تلك  يقلل  أن 

كورونا داخل أوساط الفئات الفقرية من 

مجتمعنا، عىل غرار التدابري األخرى التي 

اتخذتها الدولة و التي اعتربت استباقية 

املنابر  من  مجموعة  بشهادة  واحرتازية، 

اإلعالمية واملحطات الصحفية الوطنية و 

العاملية.

الصحفية  املنابر  الحديث عن   يقود 

التي أشادتبالتجربة املغربية إىل استدعاء 

نافذة فكرية

 سكينة الريفي
ي التاريخ 

 باحثة �ف

الثقافة و كوفيد 19 داخل ثنائية المتداد و التطور :
ي بعض النماذج

افية �ف نظرات است�رش

إطار  الحديث عن مجتمع ما يف  إن 

تفاعالته مع مختلف املستجدات الصحية 

فهم  بالرضورة  يستدعي  يواجهها،  التي 

عالقة  ثم  أوال،  املجتمع  ه��ذا  طبيعة 

املستجدات،  بتلك  الثقافية   مكوناته 

االعتبار  بعني  أخ��ذن��ا  م��ا  إذا  خاصة 

تعترب  السوسيواقتصاديةالتي  املؤرشات 

األخري،  هذا  صريورة  من  يتجزأ  ال  جزء 

بدوره  يخضع  فهو  للمغرب  بالنسبة  و 

لنسق متكامل  تتحكم فيه البيئة الثقافية 

و السوسيواقتصادية  حسب كل مرحلة 

عبد  املغريب  املفكر  كان  وإذا  تاريخية، 

الله العروي قد تساءل يف معرض حديثه 

و   19 القرن  يف   املغربية  الوطنية  حول 

بداية القرن العرشين عن كيفية التوفيق 

هام   : متناقضني  يبدوان  وضعني  بني 

االقتصادي1،  االنفتاح  و  الثقايف  االنغالق 

ف��ان م��غ��رب ال��ي��وم ي��ط��رح ال��س��ؤال 

يعيشانفتاحني  مغربا  بات   معكوساإذ 

اقتصادي  وآخر  ثقايف  متالزمني،انفتاح 

دون  هذا  تداعياتها،  العوملةو  بسبب 

املمكن  من  التي  األبعاد  عن  الحديث 

والتي  كورونا،  جائحة  بعد  يتخذها  أن 

أماطت اللثام عن ركائز مفهوم العوملة، 

وأعادت تشكيله بصيغته الحقيقية بعيدا 

عن مركزية الغرب.

من   19 كوفيد  جائحة  لعل   

نصيبا  املغرب  نال  التي  الراهنة  القضايا 

وال  العامل،  دول  باقي  غ��رار  عىل  منها 

الفريوس  هذا  خطورة  أحد  عىل  يخفى 

مباليني  فتك  واملجتمع،حيث  الفرد  عىل 

األش��خ��اص ح��ول ال��ع��امل،ن��اه��ي��ك عن 

مهولة  بأرقام  تنذر  التي  اإلحصائيات 

يف  الزال  وال��ذي  املصابني،  عدد  تخص 

تصاعد مستمر -مع االخذ بعني االعتبار 

يتأرجحون  التصاعد-  هذا  وترية  تباين 

كام  الفتك،  ومصيبة  الشفاء  فرصة  بني 

البنيات  عىل  تأثريه  علينا  يخفى  ال 

سية   سيا لجيو ا يطة لخر ا و ية د القتصا ا

الغرض  .وليس  ال��دويل  املستوى  عىل 

التداعيات  الخوضفي  املقال  هذا  من 

بقدر  للجائحة،  والسياسية  االقتصادية 

ما نستهدف الوقوف عند بعض النامذج 

الجائحة  بعد  ما  املغربية  الثقافة  من 

الجامعي،وتأمل  و  مستواهاالفردي  يف 

أفرزتها  التي  التحديات  أمام  مصريها 

ثقافة  ظلت  فهل  كوفيد19.  جائحة 

جامدة  األوبئة  مع  تعاملهم  يف  املغاربة 

أم  ثقافيةتقليدية،  لبنية  امتدادا  متثل 

أنكورونا استطاع إحداث خلخلة داخلها 

األحوال  يقتضيهتبدل  ما  وفق  لتتطور 

الحديث  كان  وملا  املجتمعات؟  وتطور 

باعتبار  أمراشائكا  مجتمع  ثقافة  عن 

مبفهوم  لصيقة  ظلت  التي  املقاربات 

نناقش  أن  الثقافة ومكوناتها، فقدارتأينا 

لدينا  يتوفر  ما  ضوء  هذهاإلشكاليةعىل 

أساسيتني،وهام  نقطتني  وفق  معطيات 

لدى  الصحي  والوعي  العاداتاملغربية 

املغاربة،ومسألة التفاوت الطبقي ودوره 

يف تفاعل املغاربة مع الوباء:

المغربية  -الــعــادات   1
ــدى  ــي ل ــح ــص ـــي ال ـــوع وال

المغاربة: 

الصحي  الوعي  و  ال��ع��ادات  تعترب 

م��ك��ون��ني م���ن م��ك��ون��ات ال��ث��ق��اف��ة 

مدى  هنا  نناقش  أن  املغربية،وميكن 

تجاوز املغاربة لتقاليدهم يف التفاعل مع 

هذا النوع من الجوائح يف عالقة بالوعي 

الصحي، وتنبثق عن هذه النقطة إشكالية 

تعاطي  اعتبار  إمكانية  يف  تتمثل  أخرى 

طبيعية  فعل  ردة  الجائحة  مع  املغاربة 

نتحدث عن  أن  أم ميكن  الفريوس  تجاه 
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املادي و مؤرشات التنمية البرشية ]بات[ 

حارضا يف كل الدراسات املعارصة املقاربة 

للفقر4، فأصبحنا نتحدث عن أمور أخرى 

كمستوى  امل��ادي  الحرمان  غ��رار  عىل 

التعليم و املستوى املعييش ، فهل تفاوت 

هذا األخري كان له انعكاس عىل املغاربة  

يف تفاعلهم مع الوباء ؟  

أخبار  من  ي��روج  ملا  املتتبع  لعل   

املجتمع  لطبقات  تفاعال  وطنية،يرصد 

ميكن  ال  حيث  كورونا،  وباء  مع  املغريب 

املادي  املستوى  تأثري  عن  النظر  غض 

بعد  ما  حياة  مع  التفاعل  لألفرادعىل 

أرشطة  بعض  رص��دت  وقد   ، الجائحة 

بعض  وتوقيف  املصانع  إغالق  الفيديو 

الفئات العاملة ، ما ولد تذمر واستنكار 

ملا آلت إليه أوضاعهم االجتامعية بسبب  

من  و  العمل،  عن  اإلجباري  توقفهم 

جهة أخرى فقد استطاع وباء كورونا أن 

يحدث خلخلة عىل املستوى االجتامعي 

لألفراد، و التي ترتجمها توقف مجموعة 

من املشاريع املهمة واملقاوالت الصغرى 

االعتبار  بعني  األخذ  مع  ،هذا  الكربى  و 

الحفاظ  يف  الدولة   تلعبه  الذي  الدور 

ناحية  من  و   ، االجتامعي  التوازن  عىل 

التقارير  من  مجموعة  تؤكد  أخ��رى 

الطبقي يف  التفاوت  أحدثه  الذي  التأثري 

العالقات األرسية املغربية يف خضم هذه 

الجائحة.

أنجزته  ال��ذي  امليداين  أبرزالبحث 

املندوبية السامية للتخطيط من 14 إىل 

نتائجه  بينت  والذي  2020م،  أبريل   23

أن الشعوربتدهور العالقات األرسية كان 

 )%19( الفقرية  األرس  أوساط  يف  أعىل   "

يف  كذا  )13%(،و  الغنية  باألرس  مقارنة 

صفوف األرس املكونة من 5 أشخاص أو 

أكرث )23%(مقارنة باألرس الصغرية الحجم 

املكونة من شخصني )7%(. و كذا  بالنسبة 

التي تعيش يف مسكن مكون من  لألرس 

التي  بتلك  مقارنة   )%22( واحدة  غرفة 

أكرث  أو  أربع غرف  به  تعيش يف مسكن 

ونستطيع من خالل مالحظة   ،5")%16(

تقهقر  معدل  يف  املتفاوتة  النسب  هذه 

الذي  الدور  نفهم  أن  األرسية  العالقات 

يلعبه املستوى املعييش لألفراد يف التأثري 

عىل قلب األرسة والرتابطات التي تحصل 

األزمات  أو  الكوارث  فرتة  خالل  داخلها 

توقع  وقد  كورونا،  جائحة  رأسها  وعىل 

التقرير نفسه إىل أنه " يف املتوسط ميكن 

أطول  مدة  امليسورة  األرس  تتحمل  أن 

)47 يوما( مقارنة مع األرس الفقرية )32 

املستوى  عالقة  عىل  تأكيد  وهو  يوما(6. 

مع  بالتعاطي  املرتبط  بالجانب  الطبقي 

أزمة والوباء ونتائجه.

ملا كانت هذه اآلثار السلبية والتبعات 

كورونا  لوباء  واالجتامعية  االقتصادية 

تفرض نفسها خاصة عىل األرس املعوزة، 

وسائل  رواد  من  العديد  استنكر  فقد 

التواصل االجتامعي بعضالسلوكات التي 

اعتربت "أنانية"، والتي مارسها مجموعة 

من األفراد من تكديس للمواد الغذائية و 

احتكار لها، فهل هذه الفئة من املغاربة 

أن  أم  الجامعية  باملصلحة  واعية  غري 

األمر مرتبط بهواجس تاريخية و امتداد 

املغاربة  عالقة  طبعت  سابقة  لثقافة 

ما  الشأن  هذا  يف  باألوبئة؟ونستحرض 

ذكره د. مصطفى النشاط  يف كون أن " 

أهم الهواجس التي كانت تنتاب املغاربة 

يف تاريخهم متثلت يف حاجتهم إىل القوت 

و[   [  )...( رمقهم   به  يسدون  ال��ذي 

2 - أنظر مقال "صحيفة بريطانية تشيد بقرارات الملك لمواجهة كورونا"ضمن  الموقعاإلالكتروني لجريدة الصباح :https://assabah.ma/459643.html نشر 

بتاريخ 2 أبريل 2020،)تاريخ التصفح 13 ماي 2020(.

 ، /https://www.alakhbar.press.ma "3 -" اعتراف دولي بصرامة وجدية تدابير المغرب األمنية والصحية لمواجهة فيروس كورونا" ضمن موقع جريدة "األخبار

نشر بتاريخ 21 مارس 2020،)تاريخ التصفح 14 ماي 2020(.

4 -البكاي حاجي، الفقر بين رؤية المؤسسات الدولية و تمثالت السياسة الوطنية. ط1 ،  المطبعة الرقمية ، وجدة،2016 ، صص 34-35. 

5  -المندوبية السامية للتخطيط »بحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع االقتصادي و االجتماعي و النفسي لألسر " ، مذكرة حول نتائج البحث من 14 إلى23  

.)www.hcp.ma أبريل 2020، ص 29، ) من الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط

 6 - نفسه ، ص 30. 
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وتضامن  "متاسك  عنوان  تحت  مقال 

املغرب درس لنا جميعا"، الذي أبرز من 

فينتون،  جوناثان  املقال،  كاتب  خالله 

بكيفية  تدخلت  املغربية  "الحكومة  أن 

تطويق  أجل  من  تدريجية  لكن  حازمة، 

تفيش الفريوس"2،" وقالت صحيفة "إر يت 

اتخذ خطوات  املغرب  إن  اإلسبانية:  يف" 

مقارنة  "كورونا"،  ملواجهة  حزما  أكرث 

إنهام  قال  اللتني  وإسبانيا،  بإيطاليا  إياه 

مستوى  عىل  تأخرا  يبدو  ما  عىل  سجال 

كام   ،)..( استباقية  وقائية  إجراءات  سن 

إىل  اإلسبانية،  "إلبايس"  صحيفة  أشارت 

منذ  الفريوس  استشعر خطر  املغرب  أن 

إسبانيا  يف  تفشيه  بعد  خصوصا  أي��ام، 
وإيطاليا القريبتني منه". 3

شأنها  من  فرصة  التدابري  هذه  لعل 

السياسات  يف  النظر  نعيد  تجعلنا  أن 

ثقة  السابق،وتعزيز  يف  فشلت  التي 

الدولة  مبؤسسات  املغاربة  املواطنني 

حس  تؤكد  ث��م  والكفاءاتالوطنية، 

به  تحلت  ال��ذي  الوعي  و  املسؤولية 

يف  ملسؤوليتها  نظرا  املغربية،  السلطة 

الدعم  ضامن  و  املواطنني  صحة  حفظ 

فهذه  األزمات.  حال  يف  لهم  االجتامعي 

املامرسات التي أعقبت وباء كورونا سواء 

وعي  عن  انبثقت  التي  منهاالجديدة  

بخطورة الوباء ثم تطورت لدى املغاربة، 

كامتداد  جديد  من  منت  التي  تلك  أو 

 ، العادات  يف   متجذرة  أصيلة  لثقافة 

ترتيب    – يبدو  ما  –عىل  أعادت  فإنها 

مفاهيمنا و نظرتنا لذواتنا وثقافتنا عىل 

حد سواء، وهي فرصة أثبتت قدرتنا عىل 

باسرتجاع  سمحت   كام  سلوكاتنا،  تغيري 

تكافل  من  األخالقية  قيمنا  يف  الثقة 

املغربية  لألرسة  االعتبار  رد  اجتامعي،و 

وأسسها املتينة .

الطبقي  ــاوت  ــف ــت -ال  2
ي تفاعل المغاربة مع 

ودوره �ف
الوباء:

الثقافة  بني  عالقة  وجود  افرتضنا  إذا 

الطبقي،  التفاوت  ومسألة  الصحية 

املستوى  -عىل  األخري  هذا  أحدث  هل 

األف��راد  تعاطي  يف  االجتامعي-اختالفا 

إىل  السؤال  هذا  يجرنا  و  الجائحة؟  مع 

التي   املتعددة  املقاربات  استحضار 

قاربتالفقر، فإذا كان تعريف الفقر سابقا 

مقترصا عىل التفسري النقدي البسيط، فإن 

مفهومه الجديد" الذي يربط بني الحرمان 
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نافذة فكرية

محمد أكديد

ي علم الجتماع السياىسي
باحث �ف

ي : عبد الكب�ي الخطي�رب
ي الثقافة الشعبية

حفر سوسيولوجي �ف

ي ومــعــهــد  ـــ�رب ـــخـــطـــي ال
السوسيولوجيا

ينتمي عبد الكبري الخطيبي إىل الجيل 

املعايري  تحدى  الذي  للستينيات  الشاب 

عليها  تبنى  التي  والسياسية  االجتامعية 

املغرب العريب وكانت له آمال كبرية لبناء 

اإلستقالل. مابعد  ملغرب  واعد  مستقبل 

كان  بل  فقط  مفكرا  الخطيبي  يكن  ومل 

أطروحاته  سند  وقد  وفعل،  حركة  رجل 

السوسيولوجية بعمل كبري سواء يف معهد 

السوسيولوجيا الذي كان يرأس إدارته أو 

باملجالت الوازنة التي كان يساهم فيها أو 

امللفات أو عرب تدبري لقاءات التواصل بني 

الشباب الدارس من املغاربة وأعالم كبار 

الغربيني  والفالسفة  السوسيولوجيني  من 

خالل إدارته للمعهد. 

ي��ع��ت��رب ال��خ��ط��ي��ب��ي ب���أن ت��ط��ور 

ظاهرة  وليد  يكن  مل  السوسيولوجيا 

مل  إن��ه  ب��ل  فقط،  اإلم��ربي��ايل  التوسع 

ليوطي  أفكار  تالقي  لوال  ليحدث  يكن 

ألفريد  سنها  علمية  وسياسة  الكربى 

هاردي.  جورج  دبره  ونظام  لوشاتوليي 

بتأسيس  تتوج  سوف  الخطوات  هاته 

سنة  املغربية"  للدراسات  العايل  "املعهد 

ستتلخص  حيث  الرباط،  مبدينة   1920

األبحاث  وتشجيع  التكوين  يف  مهامه 

إىل  باإلضافة  باملغرب  املتعلقة  العلمية 

إصدار منشورات وأعامل، وكذا التحضري 

املغرب.لكن  حول  العلمية  للمؤمترات 

الباحثني  من  عددا  يراود  كان  أكرب حلم 

الدكتور  عارصهم  الذين  الفرنسيني 

بفضل  البلد  خ��ربوا  والذين  الخطيبي 

فرنسا،  خ��ربوا  كام  امليدانية   أبحاثهم 

نذكر منهم جاك بريك وآندري آدم وبول 

باسكون كان هو تأسيس  معهد للعلوم 

وبعض  االستعامر  عىل  ضدا  االجتامعية 

سياساته العنرصية.

ت��ح��ق��ق ه����ذا ال��ح��ل��م عرب   

)جامعة  املغربية  الجامعة  بني  التنسيق 

)شعبة  واليونيسكو  الخامس(  محمد 

معهد  بتأسيس  االجتامعية(  العلوم 

أبوابه  سيفتح  ال��ذي  السوسيولوجيا 

.1960 سنة  من  أكتوبر  يف  الطلبة  أمام 

األساتذة  أفضل  من  نخبة  أم��ام  وك��ذا 

آدم  كأندري  واملغاربة  الفرنسيني  من 

وادريس  باسكون  وبول  أرارد  وموريس 

الكتاين ومحمد كسوس واألستاذ بورسيي 

فكار  رشدي  واألستاذ  اليونيسكو  عن 

الحبايب  عزيز  محمد  الدكتور  إىل  إضافة 

املتخصص يف الفلسفة.. وسيتوىل الدكتور 

الخطيبي إدارته ابتداء من سنة 1966 إىل 

سنة إغالقه 1970. 

تاريخية  1فرصة  هذااملعهد  شكل 

وزمانه  تاريخه  متلك  أجل  من  للمغرب 

ومكانه ومعرفته الذاتية مبتغرياته وبنياته.

والتكوين،  البحث  إىل  إدارته  وستتوجه 

السوسيولوجيا  عىل  الرتكيز  سيتم  حيث 

1 - ستتأسسعلىهامشالمعهدجمعيةالبحثفيالعلوماالجتماعية،وسيشرفالخطيبيرفقةبولباسكونعلىإصدارالمجلةالمغربيةلالجتماعواالقتصاد )بالفرنسية(،وبعدهاسيصدرم

جلةالحولياتالمغربيةللسوسيولوجيابثالثلغات )الفرنسيةوالعربيةواالنجليزية(.
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حث هذا الخوف الذي الزم املغاربة يف 

تاريخهم من مخلفات الجوائح عىل تبني 

ثقافة تخزين املواد الغذائية "7.

بالنظر إىل سياق كل مرحلة تاريخية، 

بالجانب  األم��ر  ه��ذا  ربطنا  ما  إذا  و 

املغرب  ف��ان  سبق،  فيام  االقتصادي 

الراهن يعيش سياقا مغايرا يطبعه زخم 

ميكن  بالتايل  و  اإلشاعات،  وكرثة  األخبار 

عىل  تهافت  من  السلوكات  هذه  ربط 

طرف  من  لها  تخزين  و  الغذائية  املواد 

البعض مبا راج من أخبار و إشاعات حول 

تبعات الوباء، مع استحضار الدور الذي 

يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  لعبته 

أمام  مصرينا  من  الهلع  و  الخوف  تنمية 

يبدو  ينم  - حسبام  الوباء، وهو سلوك 

األفرادباملصري  لنا- عن عدم وعي هؤالء 

املشرتك و املصلحة الجامعية ومسؤولية 

وباء  تحدي  مواجهة  أجل  من  الجميع 

كورونا .

 أما القضية األخرى التي تطرح نفسها 

فهي  باملغرب،  الثقافية  املسألة  ضمن 

عن  التعليم  مسألة  لحق  الذي  النقاش 

يف  التفاوت  من  نوعا  نجد  حيث   ، بعد 

اعتبار نجاحه رغم املجهودات التي بذلتها 

الدولة يف سبيل إنجاح هذا التدبري، وهو 

التفاوت  الغالب مبسألة  نقاش ارتبط يف 

الطبقي من جهة، وما نتج عنه من عدم 

تكافؤ يف فرص التعايش مع ظروف الوباء 

وحالة الطوارئ ، واستمرار التعليم لدى 

الفئات التي ال تستطيع توفري متطلبات 

حاسوب  من  بعد  عن  التعليم  عملية 

العامل  سكان  فيهم  مبا  غريه  و  وانرتنيت 

مبدى  ارتبط   أخرى  جهة  القروي،ومن 

ب��رضورة  األم���ور  وع��ي األرس وأول��ي��اء 

استئناف أبنائهم لدراستهم عن بعد، وهو 

ما قاد إىل التفكري يف أثار إشكالياتأخرى 

لعملية  االسرتاتيجي  مرتبطةبالتخطيط 

التهيئة  الكوارث، ومستوى  إبان  التعليم 

البيداغوجي  التعامل  وقضايا  الرقمية 

الرقمي8.

بعض  ه��ذه  كانت  ال��ق��ول،  نافلة 

النامذج من ثقافتنا كمغاربة يف  تفاعل 

مع الوباء، ونظرة استرشافية من زاويتنا 

حول مغاربة ما بعد كورونا، عىل خلفية 

و  االم��ت��داد  هام  متقابلني  اصطالحني 

سلوكاتنا،  بعض  و  عاداتنا  يف  التطور  

سابقاأن  ما سطرناه  لنا من خالل  فتبني 

وباء كورونا رغم ما خلفه أو سيخلفه من 

رهانات مستقبلية عىل  و  نتائج وخيمة 

مختلف  يف  والوطنية  الدولية  األصعدة 

املناحي الحياة ، سواء منها االقتصادية أو 

السياسة واالجتامعية، فإنه استطاع عىل 

األقألن يوحد بعض املامرسات السلوكية 

من ثقافتنا، كام أنه بعث باملوازاة أمناطا 

تعلق  فيام  سواء   التفكري  من  جديدة 

الصحي،  بالوعي  ارتبط  ما  أو  بالقيم 

ويف املقابل ال ميكن أن نعترب أنه أحدث 

قطيعة مع سلوكاتنا التقليدية بل جعلها 

إىل  ثقافتنا  من  امتد  ما  ضمن  تدخل 

الزمن الراهن .

منها  سواء  األخرية  البوادر  هذه  مع 

جديدة  ساللة  بربوز  تنذر  التي  السلبية 

للفريوس، أو اإليجابية التي تبرش بانفراج 

أزمة كورونا من خالل اللقاح الذي كان 

املغرب سباقا القتنائه وتطعيم فئامتهمة 

األوان  آن  فقد  به،  املجتمع  رشائح  من 

أمام  املشرتك  مبصرينا  نرسخالوعي  ليك 

جائحة  ولعل  تحديات.  من  يواجهنا  ما 

كورونا إحدى األمثلة التي ال تأىب إال أن 

تنضح مبسؤولية جميع طبقات املجتمع 

التي  تلك  أو  التحديات  ه��ذه  أم��ام 

النظر  أعادت  مستقبال،والتي  سنواجهها 

وثقافتنا  والفردية  الجامعية  سلوكاتنا  يف 

تشجيع  أهمية  عن  أبانت  كام  الصحية، 

يف  االستثامر  ورضورة  العلمي  البحث 

طاقاتنا العلمية.

7 - يوسف لخضر في حوار مع مصطفى نشاط " الجوائح تخيف المغاربة. و "كورونا" يوطد العرى مع المخزن" ضمن  "عالم) ما بعد الجائحة ( قراءات في تحوالت 

الفرد و المجتمع و األمة و العالقات الدولية ، إعداد و تنسيق : محمد البنعيادي ومصطفى الشعايب ، ط1) إصدار إلكتروني(، منشورات جمعية النبراس للثقافة و 

التنمية ، وجدة ، المغرب ، 2020، صص 308-309.

8 - أنظر مصطفى شكري " التعليم عن بعد بالمغرب في زمن كورونا، حقائقالوائع و آمال المستقبل " ضمن " جائحة كورونا و المجتمع المغربي، فعالية التدخالت 

www .cemrap. : و سؤال المآالت" ، تنسيق : ميلود الرحالي ، منشورات المركز المغربي لألبحاث و تحليل السياسات ، يونيو 2020 صص 136-135) الموقع اإللكتروني

.) org

الهوامش
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ي الثقافة الشعبية
ي :حفر سوسيولوجي �ف نافذة فكرية : عبد الكب�ي الخطي�رب

ي  ـــــــــم الـــــعـــــر�رب س الإ
الجريح:

الجريح"  العريب  "اإلسم  كتاب  يعد 

م���ن أه���م األع�����امل امل��رج��ع��ي��ة يف 

بيبليوغرافياالسوسيولوجيا املغربية إن مل 

األهّمية  اإلطالق. هذه  أهّمها عىل  يكن 

الثقافة  خارج  إىل  املغرب  تعدت  التي 

روالن  كتبه  ما  عليها  العربية.يشهد 

مع  يقتسم  كان  وإن  بأنه،  معرتفاً  بارت 

نفسها،  باألشكال  االهتامم  الخطيبي 

الجريح"  العريب  "االسم  صاحب  أن  إال 

"ألنه  معرفته:  خلخل  جديداً  علّمه 

أراه��ا،  كام  األشكال  هذه  مكان  يغري 

هو،  أرضه  إىل  ذايت،  عن  بعيداً  فيأخذين 

حتى إين أحس كأنني يف الطرف األقىص 

هذا  يف  ويتطرقالخطيبي  نفيس".  من 

الشعبية  الثقافة  الكتابلموضوعات 

الرسم  إىل  األمثال  حديث  من  املغربية، 

الجامع  بالغات  إىل  والوشم،  الخطي 

اإلنسان  ويسائل  الشعبية.  والحكاية 

دالئلية  بأنظمة  يتكلم  الذي  الشعبي 

خاصة. 

الخطيبي هي  األنظمة حسب  هاته 

إىل  الرسم  من  ومتعته  للجسد  ترجمة 

"الطائر  قصة  يف  املتمثلة  املحرمة  اللذة 

الناطق"، وذلك وفق كتابة مرحة تحتوي 

فيها  يتداخل  التي  العلمية  املعرفة  عىل 

ما هو خطي )وشم-خط( وماهو شفوي 

بالغات  إىل  باإلضافة  واألمثال(  )الحكاية 

ال��روض  من  مقتطفات  )م��ع  الجامع 

العاطر للشيخ النفزاوي(.ولقد ظهر هذا 

القرن  من  السبعينيات  بداية  الكتاب 

الشعبي  املتخيل  ك��ان  حيث  امل��ايض، 

املحرّماتوالطابوهات،  من  سجيناللكثري 

الرؤية، تقليدية  خاضعا ملنهجية أحادية 

بأدواتها  املاركسية  وحتى  الطابع. 

يف  األيديولوجيا  رهينة  بقيت  التحليلية 

تلك الفرتة.

سامه  ما  خ��الل  من  الكاتب  عمل 

 signes املهاجرة"  العالمات  ب"رص��د 

مكونات  تعقب  عىل   migrateurs

مظاهرها  مختلف  يف  الشعبية  الثقافة 

شعبية،  وحكايات  وأمثال  وش��م  من 

وكل ما اعتربته الثقافة العاملة من قبيل 

الهوامش، وذلك إلعادة اإلعتبار إليها وإىل 

ليس  الخطيبي  دالالتها.والهامش حسب 

األطراف  يف  ميكث  الذي  ذلك  بالرضورة 

بعيدا عن املركز، بل تربطه عالقة قوية 

إليه،  مشدودا  يظل  بحيث  املركز،  بهذا 

زحزحته  عىل  يعمل  الوقت  نفس  ويف 

ليكشف عن نقاط ضعفه ويفضح خباياه 

وادعاءاته باملركزية. وتبقى إعادة االعتبار 

الزحزحة  هذه  مظاهر  أبرز  للجسدمن 

وذلك  الجريح"،  العريب  "اإلسم  كتاب  يف 

الدالة  املنظومات  مختلف  إىل  بالنظر 

التي يقدمها يف عالقتها بالجسد، بهدف 

القنوات  مختلف  عىل  الضوء  تسليط 

الشعبية  الثقافة  تنهجها  والتي  امللتوية، 

بعض  وخلق  ذاتها،  عن  عادةللتعبري 

الجروح والتصدعات يف مايقدم كثوابت، 

وما تعمل مختلف السلطات عىل تغييبه 

والتعتيم عليه.

 2- Abdelkébir, Khatibi .Le Scribe et son Ombre, Paris, Éditions de La Différence, 2008, p.34.

الهوامش

القروية ألن تفكيك املجتمع املغريب وفتح 

منافذ الولوج االستعامري والرأساميل إىل 

االجتامعية  وعالقاته  وسلوكاته  قيمه 

ومؤسساته مل يكن ممكنا إال عرب القرية 

وباشاواتها.. وقوادها  مبخزنها  املغربية 

قبل  السوسيولوجيا  معهد  لعب  ولقد 

العلوم  مأسسة  يف  كبريا  دورا  إغالقه 

إىل  تحول  حيث  املغرب،  يف  االجتامعية 

بؤرة للنقاش والتدوال املعريف للمفاهيم 

تطابقها  م��دى  وق��ي��اس  والنظريات 

إىل  باإلضافة  املغريب  املجتمع  وإواليات 

مهام البحث والتعليم.

مع نهاية الستينات، سوف يتقاطر عليه 

باختصاصاتهم  أنكلوساكسون  باحثون 

وامليدانية  النظرية  وعدتهم  املتعددة 

جون  دايإليكلامن،  ه���ارت،  )داف��ي��د 

كليفوردغريتزوإرنستكيلرن..(  واتربوري، 

مداه  والعميل  العلمي  إشعاعه  وسيبلغ 

بالعطاء  متيزت  التي  الفرتة  هاته  خالل 

ورمبا  البلد.  قضايا  يف  واالنخراط  الفعال 

لسوء حظه سيساهم يف النهوض بالوعي 

الوطني  االتحاد  ق��وة  )تزايد  الطاليب 

حيث  اآلون��ة(  تلك  يف  املغرب  لطلبة 

سيتضخم وضعه عىل لسان الطلبة ليتم 

إدارييه  ويسارية  يساريته  عىل  الرتكيز 

مام  العلمية،  واسرتاتيجياتهم  وباحثيه 

كان سببا يف إغالق املعهد يف سنة1970، 

التحتية  املؤسساتية  البنية  وبالتايل هدم 

مسار  وإيقاف  للسوسيولوجيااملغربية 

سيولج  مام  وعلميا  نظريا  تقعيدها 

طيلة  العطالة  مرحلة  السيايس  املغرب 

الوجه  خاللها  سيتغري  سنوات  خمس 

آثار  لألمر  وسيكون  للبلد،  الداخيل 

سلبية عىل مسار السوسيولوجيا وطموح 

تقعيد  إىل  املغاربة  السوسيولوجيني 

ونقدية.  مستقلة  وطنية  سوسيولوجيا 

لبحث  الجامعي  "املعهد  تأسيس  ورغم 

ظل  الفتور  أن  إال   1975 سنة  العلمي" 

وإىل  الجديدة  نخبه  عطاءات  يالحق 

حدود اليوم.

داود  زكية  املغربية  الكاتبة  تقول 

علم  معهد  إغالق  الشأن:سيتم  هذا  يف 

البداية  يف  ليتمَّ   1969 سنة  االجتامع 

االجتامعية  العلوم  مبعهد  استبداله 

كان  نهائية.  بصفة  زواله  قبل  التطبيقية 

هناك شك من لدن السلطة أنَّه )املعهد( 

املغرب  رشي��رة.  أرواح  بتكوين  يقوم 

الشؤم  طيور  إىل  يحتاج  ال  الحديث 

إغالق  بعد  االجتامع.  علامء  هي  التي 

بعلم  االجتامع  علم  استبدل  املعهد، 
الالهوت".2

ــة  ــل ــئ ي وأس الـــخـــطـــيـــ�رب
نتقالت: الإ

مجموع  الخطيبي  الكبري  عبد  عارص 

االنتقال  راف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��والت 

بوادر  إىل  الكولونيالية  منالسوسيولوجيا 

رغم  املغرب  يف  التنمية  سوسيولوجيا 

اإلنتقال. هذا  واكبت  التي  اإلخفاقات 

وتقاسم  باسكون،  لبول  رفيقا  كان  فقد 

اإلرث  مع  التعامل  س��ؤال  هم  معه 

املؤسسات  خلفته  الذي  الضخم  املعريف 

اإلستعامرية حول املغرب. حيث دعا إىل 

لدراسة  النظري  اإلطار  مراجعة  رضورة 

تحقيق  أجل  من  اإلستعامرية  الظاهرة 

الغربية،  الثقافية  السيطرة  مع  القطيعة 

االجتامعية  العلوم  بنيان  بتشييد  وذلك 

عرب إنشاء جهاز مفاهيمي قابل لإلدراك 

حسب نظام اصطالحي عريب، مع رضورة 

تحمل النخبة الوطنية مسؤولياتها مبعزل 

عن اتهام اآلخر.

تقليد  أول من دشن  الخطيبي   كان 

وفق  وقيده  السوسيولوجية  الحصيلة 

قواعد موضوعية صارمة. هاته الحصيلة 

للعازمني  أساسية  اشتغال  أداة  اعتربها 

عىل ولوج سوسيولوجيا املغرب. كام عزز 

املكتبة املغربية مبقاالت نقدية للنظريات 

اإلنقساميةوالخلدونيةواملاركسية..ليفتح 

آفاقا جديدة للنقد، من أجل بناء معرفة 

علمية أقل استالبا وأكرث موضوعية وتكيفا 

مع خصوصية املوضوع املطروح. 

الخطيبي  فتح  فقد  آخر،  جانب  من 

والعرب  للمغاربة  جديدة  إشكاالت 

بجرأة نادرة، فمقاالته وإن كانت قصرية 

بعمق  تشخص  ك��ربى  أفكارا  تحتضن 

املثال؛  سبيل  فعىل  املطروح.  املوضوع 

تناقش مقالته "صورة املغرب املشخصة" 

سلوكيات  امل��غ��رب"  "تفكري  كتابه  يف 

مينحها  واملهيمنة، حيث  اليومية  املغريب 

بعدا سوسيولوجيا عميقا. فتغري املجتمع 

املغربيتبعته تحوالت يف سلوكيات أبناءه. 

وبعد أن كان الزمن يسري برتابة وهدوء 

فأصبح  الرسعة.  ظاهرة  املغريب  اكتشف 

ما  وإذا  أغراضه  لقضاء  الزمن  يسارع 

وصل متأخرا فإنه يرمي باملسؤولية عىل 

العريب  "اإلسم  كتاب  يخرج  وال  اآلخر! 

كتبه  القاعدة، حيث  الجريح" عن هذه 

يتصدر  جعلته  وتحليلية  نقدية  بجرأة 

النقدية  السوسيولوجية  األع��امل  أهم 

التي عرفتها تلك الفرتة.
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ترمجة 

ف للمعلومات عن COVID-19 والنهوض  كرونولوجيا ن�رش الص�ي
بالتعاون الدولي استجابة لالأوبئة )الجزء الثالث(:

؟  ف مع المجتمع الدولي ي تعاون الص�ي
ماهي حقيقة تشكيك الدول الغربية �ف

10 مارس 2020

ان  شينخوا  أنباء  وكالة  ذك��رت   -

الرئيس يش جني بينغ ، توجه إىل ووهان 

لتفقد إعامل املنع والسيطرة يف اللحظة 

الحاسمة ملحاربة COVID-19. وشدد 

الوباء  من  الوقاية  وضع  أن  عىل  يش 

ومكافحته شهد يف هويب ووهان تغريات 

إيجابية وحقق نتائج مهمة عىل مراحل 

مهمة  ولكن   ، الجاد  العمل  خالل  من 

تظل  ومكافحته  الوباء  من  الوقاية 

عىل  يجب  أنه  إىل  يش  وأش��ار  شاقة. 

الجمهور أن يحافظ عىل عقله بوضوح 

وأن يكون أكرث حذرا يف هذه اللحظة ، 

وبذل جهود متواصلة وإنجازات عظيمة 

الوباء  من  الوقاية  اعتبار  ومواصلة 

عمل. وأهم  قصوى  أولوية  ومكافحته 

كام شدد يش عىل أن البلد بأكمله يجب 

أن  ويجب   ، متعبًا  أو  مهماًل  يكون  أال 

يويل اهتامًما وثيًقا لجميع أنواع أعامل 

الوقاية والسيطرة للفوز بحزم يف املعارك 

ووهان. هويب  يف  التاجي  الفريوس  ضد 

مجلة  قبل  من  يش  خطاب  نرش  تم 

السابع  عددها  يف   Qiushi Journal

لعام 2020.

   - عقدت اللجنة الوطنية للصحة 

الخارجية  ووزارة  الصينية    )NHC(

دول   10 مع  وهاتفيا  تليفزيونيا  مؤمترا 

لتبادل  الهادئ  املحيط  جنوب  جزرية 

 COVID-19 تقنيات الوقاية والسيطرة

الوقاية  تدابري  لتقديم  ونظمت خرباء   ،

والسيطرة يف الصني واإلنجازات املرحلية 

، وتبادل املعلومات عن األمراض والوقاية 

منها والوقاية منها. السيطرة عىل الخربة 

، ومعالجة املخاوف الخارجية.

   - أوصت اللجنة الوطنية للصحة 

صياغة  يف  باملشاركة  خرباء    )NHC(

الجينات  لتسلسل  اإلرشادية  الدالئل 

ملنظمة الصحة العاملية.

11 مارس 2020

للصحة  الوطنية  اللجنة  عقدت   -

املؤمتر  الخارجية معا  )NHC(  ووزارة 

واالتحاد  الصني  بني  الثالث  الهاتفي 

الوقاية  تقنيات  تبادل  بشأن  األورويب 

.COVID-19والتحكم

للصحة  الوطنية  اللجنة  نسق   -    

منظمة  مؤمتر  لحضور  خرباء   )NHC(

لتقديم  أمريكا  يف  العاملية  الصحة 

والتحكم الوقاية  يف  الصني  تجربة 

.COVID-19

للوقاية  مشرتكة  الية  ظل  ىف   -   

عقد   ، ال��دول��ة  مبجلس  والسيطرة 

وب��اء  ح���ول  ببكني  صحفي  م��ؤمت��ر 

.COVID-19

املؤمتر  يف  عنه  الكشف  تم  كام     

اليومي  العدد  الصني  الصحفي، شهدت 

والحاالت  حديثًا  امل��ؤك��دة  للحاالت 

 COVID-19 ل�  حديثًا  بها  املشتبه 

يسهل مضاعفة الرقم ملدة خمسة أيام 

 ، ووه��ان  عن  النظر  برصف  متتالية. 

كانت هناك حالتان تم تأكيدهام مؤخرًا 

الصني.  يف  املاضية  الخمسة  األي��ام  يف 

الوبايئ العام عند مستوى  وظل الوضع 

ترجمة وإعداد:  محمد عبد الوهاب العاللي
عالم  ي الإ

                          باحث �ف

املنع  حالة  واستمرت  نسبيا  منخفض 

والسيطرة يف التحسن.

  ومع ذلك ، ال يزال هناك عدد كبري 

من الحاالت املؤكدة يف هويب ووهان ، وال 

تزال مهمة الوقاية من الوباء ومكافحته 

فإن   ، الصحفي  للمؤمتر  وطبقا  شاقة. 

الخارج يجلب  للوباء يف  الرسيع  التطور 

الشكوك أيضا.

مركز  م��ن  بحث  فريق  ن��رش   -    

مكافحة األمراض والوقاية منها يف الصني 

ورقة يف شبكة JAMA بعنوان "الكشف 

عن السارس - CoV - 2 يف أنواع مختلفة 

واكتشاف   ، الرسيرية"  العينات  من 

خريطة تغيري السيتوكني وقاعدة التكهن 

يف املرىض املصابني ب� COVID-19 املرة 

األوىل.

الصني  من  خ��رباء  دع��وة  - متت     

CDC لحضور مؤمتر 2020 عىل اإلنرتنت 

والعدوى  القهقرية  الفريوسات  حول 

االنتهازية التي نظمتها الجمعية الدولية 

املتحدة  الواليات   - الفريوسات  ملكافحة 

األمريكية

العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير 

خطابا  يلقي  تيدروسأدهانومغيربيسوس 

افرتاضية  إحاطة  خ��الل  الفيديو  عرب 

استجابة  ب��ش��أن  ال��ص��ني  تجربة  ع��ن 

COVID-19 يف العاصمة الصينية بكني 

 National Health( .2020 12 مارس ،

 Commission / Handout via

.)Xinhua

12 مارس 2020

جني  يش  الصيني  الرئيس  تحدث   -

بينغ هاتفيا مع األمني العام لألمم املتحدة 

العمل  أن  مؤكدا   ، جوترييس  أنطونيو 

الشاق للشعب الصيني قدم مساهامت 

 COVID-19 مهمة يف الوقاية من وباء

والسيطرة عليه يف بلدان العامل.وذلك ألن 

الصني  ترغب يف تبادل خربتها يف مجال 

الوقاية والسيطرة مع الدول ذات الصلة ، 

وإجراء البحوث املشرتكة وتطوير األدوية 

لبعض  املساعدة  وتقديم   ، واللقاحات 

وأضاف  الوباء.  فيها  انترش  التي  الدول 

األمم  عىل  ام��اال  تعقد  الصني  إن  يش 

يف  العاملية  الصحة  ومنظمة  املتحدة 

تعبئة املجتمع الدويل لتنسيق السياسات 

وخاصة   ، امل��وارد  يف  االستثامر  وزي��ادة 

بأنظمة  الصلة  ذات  النامية  البلدان 

الصحة العامة الضعيفة وعىل االستعداد 

للوقاية واالستجابة.كام قال يش إن الصني 

دوالر  مليون   20 ب�  التربع  عن  أعلنت 

لدعام  العاملية  الصحة  ملنظمة  أمرييك 

الوباء.وشدد  ملكافحة  الدولية  الجهود  

يش عىل أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن 

الدويل  بالتعاون  للقيام  جهوده  يكثف 

 ، املشرتكني  واملكافحة  الوقاية  مجال  يف 

من أجل تجميع التآزر القوي يف مكافحة 

املجتمع  عىل  يكون  أن  ويجب  ؛  الوباء 

مع  باملجتمع  الشعور  تعزيز  ال��دويل 

مستقبل مشرتك للبرشية ، يدعم بعضهم 

املخاطر  مع  مع  معا  والعمل   ، البعض 

والتحديات وبناء كوكب أفضل.

يل  أن  آخرين  أنباء  وكالة  أفادت   -

كه تشيانغ لتقديم اجتامعي للمجموعة 

بشأن  للحزب  املركزية  للجنة  الرائدة 

 COVID-19 ل���  االستجابة  أع��امل 

عىل  أفضل  تدابري  اتخاذ  إىل  داعيا   ،

مستوى املنطقة والفئة ملنع والتحكم يف 

يف  االحتياطات  وضامن   ،  COVID-19

إجراءات  بفضل   ، املتغري  الوبايئ  الوضع 

أكرث دقة واستهدافًا للحامية من حاالت 

ال��ع��دوى امل��س��ت��وردة وامل��ص��درة عرب 

الحدود.

- عقد اجتامع لقمة الرياض ملجموعة 

السعودية  العربية  اململكة  يف  العرشين 

الناس  عىل  وتأثريه   COVID-19 تقدر 

يف جميع أنحاء العامل واالقتصاد العاملي. 

من  خ��اص  بيان  االج��ت��امع  بعد  ص��در 

مجموعة  لقادة  الشخصيني  املمثلني 

لوباء  الدولية  االستجابة  حول   20 ال 

الفريوس التاجي.

وكذلك   ، الصني  دول  رؤساء  عقد   -

حول  الهاتف  عرب  مؤمترا   CDC كوريا 

تقنيات COVID-19 للوقاية من املرض 

ومكافحته ، عرض األطراف الثالثة الوضع 

يف  ومكافحته  الوباء  من  للوقاية  الحايل 

حول  النظر  وجهات  وتبادلوا  بلدانهم 

قضايا فنية محددة. .

الصحة  ومنظمة  الصني  عقدت   -

العاملية جلسة إحاطة دولية عرب دردشة 

ف للمعلومات عن COVID-19 والنهوض بالتعاون الدولي استجابة لالأوبئة )الجزء الثالث( ترجمة : كرونواوجيا ن�رش الص�ي
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COVID-19  و إن الصني عىل استعداد 

يف  األورويب  للجانب  املساعدة  لتقديم 

كسب املعركة ضد الوباء يف وقت مبكر 

ذي  مجتمع  مبفهوم  التمسك  خالل  من 

تقف  أن   و  للبرشية  مشرتك  مستقبل 

التنسيق والتعاون  لتعزيز  استعداد  عىل 

مع الجانب األورويب ضمن األطر الثنائية 

العامة  الصحة  أمن  لحامية  والدولية 

العاملي واإلقليمي بشكل مشرتك وحامية 

حياة وصحة الناس من كال الجانبني. و يف 

دول أخرى حول العامل.

   - أقامت الصني وجمهورية كوريا 

والسيطرة  للوقاية  مشرتكة  تعاون  آلية 

مؤمتر  أول  وعقدت  الوباء  مع  للتعامل 

بالفيديو. وتهدف اآللية ، بقيادة وزاريت 

مبشاركة    ، البلدين  هذين  يف  الخارجية 

والجامرك  والتعليم  الصحة  هيئات 

واإلدارات  امل��دين  وال��ط��ريان  والهجرة 

اإلجامع  توصيات  تنفيذ  إىل   ، األخ��رى 

وتعزيز   ، البلدين  هذين  لرئيس  الهام 

كام  البلدين.  بني  والتنسيق  التواصل 

للوقاية  مشرتكة  جهودا  الجانبان  ينفذ 

بشكل  الوباء  عىل  والتغلب  والسيطرة 

مشرتك وتحسني صحة ورفاهية الشعبني 

الثنايئ  والتعاون  التبادالت  وحامية 

وتعزيزهام.

   - عقدت الصني و 17 دولة يف وسط 

بالفيديو  أوروبا )CEEC( مؤمترا  ورشق 

عىل  والسيطرة  الوقاية  حول  للخرباء 

COVID-19 ، شارك فيه مسؤولون من 

وزارة الخارجية الصينية ، اللجنة الوطنية 

صينيون  وخ��رباء   ،   )NHC( للصحة 

املدين  الطريان   ، األم��راض  مكافحة  يف 

أخرى  مجاالت  وتقاسمت  الجامرك.   ،

وتبادل  الوباء  مكافحة  حول  معلومات 

املسؤولني  الوقاية والسيطرة مع  تجارب 

ألبانيا والبوسنة  الحكوميني والخرباء من 

وجمهورية  وكرواتيا  وبلغاريا  والهرسك 

التشيك وأعضاء آخرين يف مجلس أوروبا 

الوسطى والرشقية.

العلوم  جامعة  من  خرباء  نرش   -    

مستشفى  وأول  الصينية  والتكنولوجيا 

التائية  "الخاليا  بعنوان  مقاال  لها  تابع 

املسببة لألمراض والعاصفة االلتهابية يف 

مرىض COVID-19 الشديدين".

14 مارس 2020

الجديدة  الصني  أنباء  أفادت وكالة   -

جني  يش  الصيني  الرئيس  أن  )شينخوا( 

إىل  تعاطف  برسالة  مؤخرا  بعث  بينغ 

الرئيس اإليطايل سريجيو ماتاريال ، معربا 

عن تعاطفه الصادق نيابة عن الحكومة 

والشعب  الحكومة  مع  وشعبها  الصينية 

 COVID-19 وب��اء  بشأن  اإليطاليني 

أن  عىل  يش  وش��دد  إيطاليا.  يف  األخ��ري 

بقوة  يؤيدان  وشعبها  الصينية  الحكومة 

حرب إيطاليا ضد تفيش COVID-19 يف 

هذا الوقت العصيب ، والصني مستعدة 

املساعدة.  وتقديم  إيطاليا  مع  للتعاون 

وأشار يش إىل أن البرشية هي مجتمع له 

مستقبل مشرتك وأنه من خالل الوحدة 

معالجة  للبرشية  ميكن  فقط  والتنسيق 

املختلفة. العاملية  والتحديات  املخاطر 

البلدين واملجتمع  وأضاف  إنه طاملا أن 

 ، مشرتكة  جهودا  يبذالن  األوسع  الدويل 

فسوف يتغلبان بالتأكيد عىل الصعوبات 

وقت  يف  الوباء  عىل  وسيغلبان  الحالية 

يف  الناس  رفاهية  لحامية  وذلك   ، مبكر 

كال البلدين وعرب العاملية.

جني  يش  الصيني  الرئيس  بعث   -

الرئيس  إىل  تعاطف  برسالة  مؤخراً  بينغ 

عن  فيها  يعرب   ، روحاين  اإليراين حسن 

تعاطفه القلبية نيابة عن الصني حكومة 

اإليراين  والشعب  الحكومة  مع  وشعباً 

حكومة  أن  إىل  وأش��اريش  الوباء.  بشأن 

ومخلصني  دعام  قدموا  إي��ران  وشعب 

الصني  ملحاربة  ومخلصني  ودودي���ن 

للوباء.وقال إن الصني  تساعد  إيران يف 

التغلب عىل املرض ، عرضت الصني عىل 

املضادة  اإلمدادات  من  مجموعة  إيران 

الصحة  من خرباء  فريقا  وأرسلت  للوباء 

املتطوعني.

مستعدة  الصني  أن  عىل  يش  وشدد 

لتكثيف التعاون مع إيران الحتواء الوباء 

وستستمر يف تقديم أكرب قدر ممكن من 

ضد  األخرية  حرب  يف  إليران  املساعدة 

واثق  أنه  مضيًفا   ،  COVID-19 تفيش 

من أن الحكومة والشعب اإليراين سيفوز 

بالتأكيد املعركة ضد تفيش املرض.

جني  يش  الصيني  الرئيس  بعث   -

رئيس  إىل  تعاطف  رسالة  مؤخرا  بينغ 

جمهورية كوريا مون جايني ، معربا عن 

تعاطفه القلبية نيابة عن الصني حكومة 

وشعبا لحكومة جمهورية كوريا وشعب 

وأشار  الوباء.  بشأن  كوريا  جمهورية 

الصني  تجربة  ح��ول  بكني  يف  الفيديو 

فيه.  والتحكم  الوباء  إسترشاء  منع  يف 

الدول  سفارات  ممثلو  اإلحاطة  حرض 

املعنية يف الصني. حرض ممثل عن إقليم 

الصحة  ملنظمة  الهادئ  املحيط  غرب 

دردشة  عرب  بعد  عن  االجتامع  العاملية 

الفيديو.

الصحة  ومنظمة  الصني  توفر   -

العاملية بشكل مشرتك أحدث اإلصدارات 

التشخيص  إرش���ادات  من  اإلنجليزية 

للوقاية  التوجيهية  واملبادئ  والعالج 

والسيطرة يف املؤمتر الصحفي.

الخرباء  من  األوىل  الدفعة  وصلت   -

يحملون  ال��ذي��ن  الصينيني  الطبيني 

إىل  الصني  مبساعدة  الطبية  اإلم��دادات 

الوقاية من  للمساعدة يف جهود  إيطاليا 

األوبئة ومكافحتها.

للوقاية  مشرتكة  آلية  ظ��ل  ىف   -

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

صحفي ببكني حول COVID-19 ، قائال 

ىف الصني قد مرت ككل  الوباء  أن ذروة 

الجديدة  الحاالت  عدد  انخفاض  مع   ،

عند  الوبايئ  الوضع  يبقى  و   ، باستمرار 

مستوى منخفض نسبيا.

- قال متحدث باسم وزارة الخارجية 

حافظتا  وأوروب���ا  الصني  إن  الصينية 

تفيش  منذ  وثيقني  وتعاون  اتصال  عىل 

الوطنية  اللجنة  وأن   ،  COVID-19

الصني  يف   CDC و    )NHC( للصحة 

شكلوا مجموعة خرباء مشرتكة خاصة مع 

األوروبية-  املفوضية  مديرية  مع  الوباء 

و  ال��غ��ذاء  وس��الم��ة  للصحة  ال��ع��ام��ة 

.ECDC

الصحة  وخ���رباء  مسؤولو  يحرض 

مسؤويل  مع  فيديو  مؤمتر  الليتوانيون 

من  ونظرائهم  والخرباء  الصينيني  الصحة 

يف   )CEE( أوروب��ا  ورشق  وس��ط  دول 

 .2020 مارس   13  ، ليتوانيا   ، فيلنيوس 

 17 و  الصني  بني  فيديو  مؤمتر  وعقد 

والرشقية  الوسطى  أوروب��ا  من  دول��ة 

لتبادل رؤى الخرباء حول تفيش الفريوس 

الفريوس  تدابري مجدية ملحاربة  وتقديم 

 / ليتوانيا  يف  الصينية  )السفارة  واملرض. 

نرشة عرب املدة(

13 مارس 2020

جني  يش  الصيني  الرئيس  بعث   -

بينغ برسائل إىل رئيس املجلس األورويب 

املفوضية  ورئيسة  ميشيل  تشارلز 

األوروبية أورسوال فون دير لني ، وأعربوا 

االتحاد  مع  ال��ص��ادق  تعاطفهم  عن 

ال��دول  جميع  يف  والشعوب  األورويب 

التفيش األخري ملرض  فيها بشأن  األعضاء 

الصني  ودع��م  الجديد.  كورونا  ف��ريوس 

وباء  مكافحة  يف  األورويب  الجانب  بقوة 

ف للمعلومات عن COVID-19 والنهوض بالتعاون الدولي استجابة لالأوبئة )الجزء الثالث( ترجمة : كرونواوجيا ن�رش الص�ي
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من  املزيد  تقديم  يف  ترغب  الصني  أن 

املساهامت ملنع انتشار الوباء. يف جميع 

الدعم  تقديم  وستواصل  العامل  أنحاء 

واملساعدة لباكستان.

   - تحدث الرئيس الصيني ىش جني 

االسبان  الوزراء  رئيس  مع  هاتفيا  بينغ 

ىبيدرو سانشيز بناء ، مؤكدا ان إجراءات 

حققت  الصني  ىف  والسيطرة  الوقاية 

أصعب  من  وخرجت  ايجابية  نتائج 

مرحلة وأشدها صعوبة من خالل العمل 

مع  إنه  يش  بأرسها.وقال  للبالد  الشاق 

انتشار الوباء يف العديد من الدول ، فإن 

الدويل  بالتعاون  للقيام  مستعدة  الصني 

يف  املساعدة  وتقديم  األخرى  الدول  مع 

الصيني   املسؤول  قدراتها.وأعرب  حدود 

عن أمله يف أن يعمل املجتمع الدويل مًعا 

لتحويل األزمات إىل فرص ، ومقاومة تأثري 

الوباء من خالل إجراءات عملية مفتوحة 

ومتعاونة ، وحامية األمن الصحي الدويل 

بشكل مشرتك.

للوقاية  مشرتكة  آلية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

البحوث  أحدث  لتقديم  بكني  صحفي 

وتطوير اللقاحات والكشوفات\.

   - عقدت الصني واليابان وجمهورية 

رؤساء  بني  الهاتف  عرب  مؤمترًا  كوريا 

أقسام االستجابة COVID-19. عرضت 

يف  وتدابريه  الوباء  حالة  الثالثة  األطراف 

بلدانهم وتبادلت وجهات النظر املتعمقة 

الوقاية  مجال  يف  التعاون  تعزيز  بشأن 

من الوباء ومكافحته. كانوا يعتقدون أنه 

بشكل  الوباء  انتشار  منع  عليهم  يجب 

عىل  والسيطرة  الوقاية  وتعزيز  مشرتك 

املفاصل.

   - بدأت الصني يف توريد 14 نوعا 

 11 إىل  املحلية  االختبار  مجموعات  من 

من  األوىل  الدفعة  وص��ول  مع   ، دول��ة 

بها  تربعت  التي  االختبار  مجموعات 

الصني لكمبوديا إىل بنوم بنه.

زميبابوي  من  كبري  مسؤول  شارك   -

يف مؤمتر الفيديو الصيني األفريقي حول 

 ، زميبابوي   ، ه��راري  يف   COVID-19

الخرباء  تبادل  و   .2020 مارس   18 يوم  

واملسؤولون الصينيون املعلومات والخربة 

بالفيديو  مؤمتر  يف   COVID-19 حول 

الرعاية  يف  واملتخصصني  املسؤولني  مع 

ملكافحة  األفريقية  املراكز  من  الصحية 

األمراض والوقاية منها و 24 دولة أفريقية. 

)شينخوا / تشانغ يوليانغ(.

18 مارس 2020

يش  ان  شينخوا  أنباء  وكالة  ذكرت 

املركزية  للجنة  العام  األمني  بينغ  جني 

للمكتب  الدامئة  للجنة  اجتامعا  ترأس 

السيايس لتحليل وضع الوقاية من الوباء 

، واتخاذ  COVID-19 والسيطرة عليه. 

الوباء  من  الوقاية  لتنسيق  الرتتيبات 

للتنمية  الرئييس  العمل  مع  ومكافحته 

االقتصادية واالجتامعية. وحث يش عىل 

توثيق التعاون مع املجتمع الدويل بشأن 

مؤكدا   ، ومكافحتها  األوبئة  من  الوقاية 

مع  الوثيق  تعاونها  ستواصل  الصني  أن 

تحليل  لتعزيز  العاملية  الصحة  منظمة 

والتنبؤ بالتغريات يف وضع الوباء العاملي 

والسياسات  االسرتاتيجيات  وتحسني   ،

وتعزيز   ، املستوردة  املخاطر  ملواجهة 

األخرى  الدول  مع  والتعاون  التبادالت 

ومواصلة   ، الوبائية  االستجابة  بشأن 

وجه  أفضل  ع��ىل  امل��س��اع��دة  تقديم 

للصني.

الدولة  مجلس  رئيس  تحدث   -

مع  الهاتف  عرب  تشيانغ  كه  يل  الصيني 

املفوضية األوروبية أورسوال فون  رئيسة 

الحالية  الظروف  قائال يف ظل   ، لني  دير 

االتحاد  مع  بحزم  تقف  الصني  إن   ،

األورويب وتدعم جهودها ملكافحة الوباء.

وقال يل إن الصني ستسهل مشرتياتها من 

اإلمدادات الطبية عرب القنوات التجارية 

، مضيفا أن الصني مستعدة أيضا للقيام 

بنشاط بالتعاون الدويل من أجل حامية 

صحة البرشية بشكل مشرتك.

الدولة  مجلس  رئيس  تحدث   -    

مع  الهاتف  عرب  تشيانغ  كه  يل  الصيني 

رئيس الوزراء البلغاري بويكوبوريسوف. 

وقال يل إن الصني مستعدة لتعزيز تبادل 

بلغاريا  مع  الوباء  مكافحة  يف  الخربات 

قدرة  ح��دود  يف  املساعدة  وتقديم   ،

انتشار  احتواء  عىل  ملساعدتها  الصني 

التسهيالت  وت��وف��ري   ،  COVID-19

رشاء  يف  البلغاري  للجانب  الرضورية 

القنوات  خالل  من  الطبية  اإلم��دادات 

التجارية.

من  الثانية  املجموعة  وصلت   -    

 ، ح��دودا  تعرف  ال  األوبئة  أن  إىل  يش 

العامل  أنحاء  الدول يف جميع  وأن جميع 

مشرتك  مستقبل  ذي  مجتمع  من  جزء 

مع  وشعبا  حكومة  الصني  وتتعاطف   ،

الوباء  ضد  كفاحها  يف  كوريا  جمهورية 

والصعوبات ذات الصلة.

وقال يش إن الصني ستستمر يف تقديم 

أكرب قدر ممكن من املساعدة لجمهورية 

تفيش  ضد  األخرية  معركة  لدعم  كوريا 

عىل  الصيني  الجانب   ،  COVID-19

كوريا  جمهورية  مع  للتعاون  استعداد 

الوباء يف وقت مبكر.  للفوز يف مكافحة 

وذلك لحامية حياة وصحة شعب البلدين 

والعامل األوسع.

للوقاية  مشرتكة  الية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  ملجلس  والسيطرة 

صحفي ببكني حول تصنيف مخاطر الوباء 

COVID-19 ، قائال ان الغالبية العظمى 

الصينى  الرئيىس  الرب  ىف  املقاطعات  من 

من  االن  حتى  املخاطر  منخفضة  كانت 

عالية  املقاطعات  من  املراقبة.  خالل 

نرشت  املخاطر.  ومنخفضة  ومتوسطة 

املقاطعات والبلديات واملناطق املستقلة 

عالية  باملقاطعات  قوائم  الصلة  ذات 

ومتوسطة ومنخفضة املخاطر.

15 مارس 2020

للوقاية  مشرتكة  آلية  ظ��ل  ىف   -

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

صحفي ببكني جاء فيه أن جميع الحاالت 

املحلية املؤكدة من COVID-19 جاءت 

يتم  مل  أنه  الكشف  تم  ووهان.كام  من 

اإلبالغ عن حاالت محلية مؤكدة جديدة 

يف مدن أخرى غري ووهان ملدة 10 أيام 

الحاالت  عدد  تسجيل  تم  كام  متتالية، 

مقاطعات  يف  الجديدة  املؤكدة  املحلية 

ومل  فرباير   27 منذ  هويب  بخالف  أخرى 

يتم اإلبالغ عن أي حاالت محلية جديدة 

مؤكدة ملدة ثالثة أيام متتالية.

16 مارس 2020

جني  يش  الصيني  الرئيس  تحدث   -

بينغ هاتفيا مع جوزيبي كونتي ، رئيس 

الصني  أن  إىل  وأش��ار  اإليطايل.  ال��وزراء 

للمساهمة  إيطاليا  العمل مع  ترغب يف 

يف التعاون الدويل يف مكافحة الوباء وبناء 

"طريق حرير صحي" ، معتربا أن الصداقة 

املتبادلة سوف تتعمق  التقليدية والثقة 

و  الصني  بني  الشامل  التعاون  وأن  أكرث 

خالل  من  أوسع  بآفاق  ستبرش  إيطاليا 

هذه املعركة املشرتكة ضد الوباء.

أن  شينخوا  أنباء  وكالة  أفادت   -    

بشأن  اجتامعا  ت��رأس  تشيانغ  كه  يل 

 ،  COVID-19 ل�  االستجابة  أع��امل 

لتحسني  الرتتيبات  من  املزيد  واتخاذ 

تدابري الوقاية والسيطرة وترسيع العمل 

الجوانب  جميع  يف  التصنيع  واستئناف 

واستعادة النظام االقتصادي واالجتامعي 

العادي.

  - عقد مكتب اإلعالم مبجلس الدولة 

نفس  يف  باالنجليزية  صحفيا  مؤمترا 

الوقت ىف بكني ووهان. أجاب خرباء من 

بكني  كلية  مستشفى  يف  الطبي  الفريق 

يونيون الطبية عىل أسئلة وسائل اإلعالم 

بعالج  املتعلقة  القضايا  حول  األجنبية 

من  يعانون  الذين   COVID-19 مرىض 

أعراض شديدة.

ملجلس  اإلعالمي  املكتب  عقد   -    

حول  هويب  يف  صحفيا  مؤمترا  الدولة 

 COVID-19 ملرىض  العلمي  العالج 

الذين يعانون من أعراض شديدة.

للوقاية  مشرتكة  آلية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

الوقاية  إج��راءات  حول  بكني  صحفي 

والسيطرة التي تبنتها الصني وفقا للقانون 

 COVID-19 ح���االت  م��ن  للوقاية 

املستوردة.

17 مارس 2020

جني  يش  الصيني  الرئيس  أج��رى   -

الباكستاين  الرئيس  مع  محادثات  بينغ 

عارف ألفي يف بكني ، مشريا إىل أن وباء 

COVID-19 يندلع يف أماكن كثرية حول 

العامل يف الوقت الحارض ، وينبغي لجميع 

الدول أن تتكاتف ملكافحة الوباء.  وقال 

مجتمع  برؤية  التمسك  من خالل   ، يش 

له مستقبل مشرتك للبرشية ، أن الصني 

نرشت يف الوقت املناسب معلومات عن 

الوباء وتقاسمت تجربة الوقاية والعالج 

بشكل علني وشفاف ومسؤول ، مضيفا 

ف للمعلومات عن COVID-19 والنهوض بالتعاون الدولي استجابة لالأوبئة )الجزء الثالث( ترجمة : كرونواوجيا ن�رش الص�ي
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بها  ومشتبه  مؤكدة  جديدة  حاالت  عن 

الرب  ىف  االوىل  للمرة   COVID-19 ل� 

مل  وأنه  مارس.   18 يوم  الصيني  الرئييس 

ترد أنباء عن وقوع وفيات جديدة خارج 

الحاالت  ، وانخفض عدد  مقاطعة هويب 

عن  اإلبالغ  يتم  ومل  بحالتني.  الشديدة 

خارج  جديدة  مؤكدة  محلية  ح��االت 

هويب يف الرب الرئييس الصيني ملدة سبعة 

املؤمتر  ذلك  كشف  كام   ، متتالية  أيام 

 ، الصحفي  املؤمتر  وبحسب  الصحفي. 

 COVID-19 فإن خطر اإلصابة بحاالت

بسبب  االرت��ف��اع  يف  آخ��ذ  امل��س��ت��وردة 

مستوى  عىل  للوباء  الرسيع  االنتشار 

منع  تنفيذ مهمة  وبالتايل يجب   ، العامل 

املخاطر املستوردة.

مركز  من  متخصصون  ش��ارك   -    

مكافحة األمراض والوقاية منها يف الصني 

يف مؤمتر عرب الهاتف مع منظمة الصحة 

العاملية والشبكة العاملية لإلنذار بحدوث 

 )GOARN( لها  واالستجابة  األوبئة 

من  الوقاية  يف  الصني  تجربة  لتقديم 

COVID-19 ومكافحته.

   - حرض ZhongNanshan اجتامع 

الوقاية  تبادل وتبادل دويل حول تجربة 

إبالء  إىل  ودعا   ، ومكافحتها  األوبئة  من 

تاجية  فريوسات  النتشار  كبري  اهتامم 

إنه  قائالً   ، البلدان  من  عدد  يف  جديدة 

املبكر والحجر  الكشف  إجراء  املهم  من 

والتشخيص  املبكر  والتشخيص  املبكر 

املبكر العالج للسيطرة عىل الوباء.

20 مارس 2020

عضو  عقد   ، الصني  من  مببادرة   -

الخارجية  ووزير  الصيني  الدولة  مجلس 

حول  بالفيديو  خاصا  مؤمترا  يي  وانغ 

خارجية  وزي���ر  م��ع   COVID-19

جمهورية كوريا كانغ كيونغ - وا و وزير 

الياباين توشيمي تسوموتيجي.  الخارجية 

وقد تبادال وجهات النظر بشكل متعمق 

حول االستجابة املشرتكة للوباء.

    - عقدت اللجنة الوطنية للصحة 

الصينية  الخارجية  ووزارة   )NHC(

من  دول��ة   19 مع  بالفيديو  اجتامعا 

للمتخصصني  منصة  لتوفري  وآسيا  أوروبا 

لتبادل وتبادل التقنيات للوقاية من وباء 

COVID-19 ومكافحته.

للوقاية  مشرتكة  الية  ظل  ىف   -    

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

صحفي ببكني ، معلنا أنه مل يتم اإلبالغ 

 ، إيطاليا  إىل  الصينيني  الطبيني  الخرباء 

وعىل متنها تسعة أطنان من اإلمدادات 

يف  مبا   ، الصني  بها  تربعت  التي  الطبية 

ذلك أجهزة التهوية ومضخات الترسيب 

والشاشات وكواشف االختبار.

مؤمترا  وأفريقيا  الصني  عقدت   -    

COVID- بالفيديو حول الوقاية من وباء

عرب  االج��ت��امع  وح��رض  19ومكافحته. 

وخبري  مسؤول   300 ح��وايل  اإلنرتنت 

صحي من 24 دولة أفريقية ، مبا يف ذلك 

وليبرييا  وكينيا  إثيوبيا  من  الصحة  وزراء 

وممثلو منظمة الصحة العاملية يف بعض 

البلدان.

   - عقدت الصني ومنغوليا اجتامعا 

بالفيديو حول وباء COVID-19 ، حيث 

وخربتها  تكنولوجياتها  الصني  تبادلت 

وأجرت   ، ومكافحتها  الوباء  مكافحة  يف 

تبادالت متعمقة يف حالة الوباء ، وتدابري 

املنع والسيطرة ، والفحص والتشخيص. ، 

وإرشادات العالج.

للوقاية  مشرتكة  الية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

الرئييس  الرب  أن  فيه  أعلن  بكني  صحفي 

الصيني أبلغ للمرة األوىل يوم 17 مارس 

جديدة  محلية  حاالت  وجود  عدم  عن 

أن  و   .COVID-19 ل���  بها  مشتبه 

مقاطعة هويب مل تشهد أي حاالت مؤكدة 

املدن  يف  متتالية  يوًما   13 ملدة  جديدة 

واملحافظات خارج ووهان.

مؤمتر  ىف  تشونغنانشان  ق��ال   -    

أثبتت  الصني  إن  قوانغتشو  يف  صحفي 

مناطق  ىف  االحتواء  إج��راءات  فعالية 

العامة وإجراءات  والوقاية  املرض  تفىش 

السيطرة ىف مناطق أخرى.

19 مارس 2020

جني  يش  الصيني  الرئيس  تحدث   -

بينغ هاتفيا مع الرئيس الرويس فالدميري 

عىل  الصني  أن  مجددا  مؤكدا   ، بوتني 

ودول  روس��ي��ا  م��ع  للعمل  اس��ت��ع��داد 

وباء  ضد  الدويل  التعاون  لتعزيز  أخرى 

مجتمع  بناء  أجل  من   COVID-19

مشرتك املستقبل للبرشية. ودعا يش إىل 

الوقاية من  مجال  أوثق يف  دويل  تعاون 

الخربات  وتبادل   ، ومكافحتها  األوبئة 

بشأن االحتواء والعالج ، وتيسري البحث 

املشرتك ، ملواجهة التهديدات والتحديات 

العامة  الصحة  أمن  وحامية   ، املشرتكة 

العاملي.

أن  شينخوا  أنباء  وكالة  أفادت   -    

املجموعة  اجتامع  ترأس  تشيانغ  كه  يل 

بشأن  للحزب  املركزية  للجنة  القيادية 

ووضع   ،  COVID-19 لوباء  االستجابة 

الوقاية  ت��داب��ري  لتحسني  الرتتيبات 

التحديد  وجه  عىل  وكبح   ، والسيطرة 

 ، الحدود  عرب   COVID-19 انتقال 

العمل  استئناف  عىل  بنشاط  والعمل 

واإلنتاج بشكل منظم.

التابع  التفتيش  فريق  أص��در   -    

التحقيق  تقرير  الوطنية  اإلرشاف  للجنة 

 Li بالطبيب  املتعلقة  القضايا  يف 

Wenliang ، طبيب العيون باملستشفى 

 ، التقرير  وعقب  ووه��ان.  يف  املركزي 

قرر مكتب األمن العام يف ووهان إلغاء 

خطاب التوبيخ السابق واعتذر لعائلة يل 

بسبب الخطأ.

   - عقدت وزارة الخارجية الصينية 

واملركز الوطني للصحة معا اجتامع فيديو 

بني الصني وأوروبا مع 18 دولة أوروبية مبا 

يف ذلك بريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا 

وإسبانيا وسويرسا ، لتقديم تجربة الصني 

 COVID-19 تفيش  من  الوقاية  يف 

األوروبيني  للمسؤولني  عليه  والسيطرة 

واملتخصصني الطبيني.

للصحة  الوطنية  اللجنة  عقد   -    

اليابان يف  )NHC(  اجتامعا مع سفارة 

الصني لتبادل وجهات النظر يف بناء آلية 

لالستجابة  والوبائية  الرسيرية  الوقاية 

.COVID-19 املشرتكة لوباء

ببلدية  الصحة  لجنة  عقدت     

مقاطعة  يف  الصحة  ولجنة  شانغهاي 

أنهوي اجتامعات بالفيديو مع متخصصني 

، عىل  السودان  وجنوب  كوستاريكا  من 

التوايل ، للتبادل بشأن الوقاية من األوبئة 

ومكافحتها.

للوقاية  مشرتكة  الية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  ملجلس  والسيطرة 

صحفي ببكني قال فيه انه مل يتم اإلبالغ 

ف للمعلومات عن COVID-19 والنهوض بالتعاون الدولي استجابة لالأوبئة )الجزء الثالث( ترجمة : كرونواوجيا ن�رش الص�ي
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23 مارس 2020

جني  يش  الصيني  الرئيس  تحدث   -

الفرنيس  الرئيس  مع  الهاتف  عرب  بينغ 

الوقاية  ، وعرض وضع  إميانويل ماكرون 

عليه  والسيطرة   COVID-19 وباء  من 

من  كل  أن  عىل  يش  الصني.وشدد  يف 

الصني وفرنسا تتحمالن املسؤولية الشاقة 

عىل  العامة  الصحة  أم��ن  حامية  عن 

املستويني الدويل واإلقليمي ، واقرتح أن 

يقوم كال البلدين بتعاون مخلص لتعزيز 

برامج البحث املشرتكة ، وتعزيز التعاون 

والتفتيش  الحدودية  الصحة  مجال  يف 

عىل الحجر الصحي ، ودعم عمل منظمة 

مساعدة  يف  باالشرتاك   ، العاملية  الصحة 

الوقاية  تعزيز  عىل  األفريقية  البلدان 

لبناء  والسعي   ، ومكافحتها  األوبئة  من 

يش  العامة.وأضاف  الصحة  من  مجتمع 

فرنسا  مع  للعمل  مستعدة  الصني  إن 

الصلة  ذات  األط��راف  جميع  لتشجيع 

عىل تعزيز التنسيق والتعاون ضمن أطر 

مثل األمم املتحدة ومجموعة العرشين ، 

واالنخراط يف الوقاية واالحتواء املشرتكني 

 ، العاملية  الصحة  إدارة  وتحسني   ،

ومساعدة الدول النامية والدول األخرى 

املحتاجة.و بناء القدرات وتخفيف تأثري 

الوباء عىل االقتصاد العاملي.

   - تحدث الرئيس الصيني يش جني 

عبد  املرصي  الرئيس  مع  هاتفيا  بينغ 

الحقائق  إىل  مشريا   ، السوييس  الفتاح 

البرشية  أن  أخ��رى  مرة  أظهرت  التي 

والويل.وأنه   الوئام  يتقاسم  مجتمع 

تتحد  أن  البلدان  جميع  عىل  يجب 

مع  مشرتك  بشكل  للتعامل  مًعا  وتعمل 

من  إنه  يش  وقال   .COVID-19 وباء 

خالل التمسك برؤية مجتمع له مستقبل 

مع  الصني  ستعمل   ، للبرشية  مشرتك 

الدويل  التعاون  لتعزيز  األخرى  الدول 

الوقاية من األوبئة ومكافحتها  يف مجال 

التهديدات  مع  املشرتك  والتعامل   ،

والتحديات املشرتكة ، وحامية أمن الصحة 

العامة العاملي.مشريا إىل أن مرص تواجه 

، قال  الوباء  أيضا مهمة عاجلة ملكافحة 

يش إن الصني مستعدة لتبادل املعلومات 

املتعلقة بالوباء ، وتجربة الوقاية والعالج 

وتزويدها   ، الطبية  البحوث  ونتائج   ،

منها.  الوقاية  لدعم  الطبية  باإلمدادات 

عىل  للتغلب  الجهود  عىل  والسيطرة 

املرض بشكل مشرتك.

يش  الصيني  الرئيس  تحدث   -    

ال��وزراء  رئيس  مع  هاتفيا  بينغ  جني 

الربيطاين بوريس جونسون ، حيث قدم 

يف  ومكافحتها  الوباء  من  الوقاية  تدابري 

تأمل  الصني  أن  عىل  يش  وشدد  الصني. 

يف أن تعزز بريطانيا التنسيق مع الصني 

مع ضامن  الوباء  انتشار  مخاطر  لتقليل 

ودعا  والتجارة.  للناس  الرضوري  التدفق 

إىل  التعاون  دفع  إىل  الدول  جميع  يش 

املتحدة ومجموعة  األمم  إطار  األمام يف 

املعلومات  تبادل  وتعزيز   ، العرشين 

والخربات وتقاسمها ، وتعزيز التعاون يف 

الصحة  منظمة  ودعم   ، العلمي  البحث 

العاملية يف أداء دورها الواجب ، وتحسني 

الحوكمة الصحية العاملية ، وزيادة الكيل 

- تنسيق السياسات االقتصادية من أجل 

النمو  عىل  والحفاظ   ، السوق  استقرار 

 ، الناس  رفاهية  وحامية   ، االقتصادي 

العاملية  التوريد  سالسل  عىل  والحفاظ 

مفتوحة ومستقرة وآمنة.

   - أفادت وكالة أنباء شينخوا أن يل 

كه تشيانغ ترأس اجتامعا بشأن االستجابة 

الرتتيبات  ووضع   ،  COVID-19 للوباء 

وانتعاش  امل��س��ت��وردة  ال��ع��دوى  ملنع 

للتغريات  وفقا  املنزل  يف   COVID-19

استئناف  بنشاط  دفع   ، الوباء  وضع  يف 

عىل  الحفاظ  أجل  من  واإلنتاج  العمل 

فعالية املنع والسيطرة.

للوقاية  مشرتكة  الية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

مقاطعة  أن  فيه  أعلن   ، ببكني  صحفي 

يبلغا عن حالة  هويب ومدينة ووهان مل 

جديدة مؤكدة ومشتبه بها ملدة خمسة 

أيام متتالية ، مع انخفاض عدد الحاالت 

ورصح   . باستمرار.  الحالية  املؤكدة 

الصحفي  امل��ؤمت��ر  يف  صحي  م��س��ؤول 

جديدة  حاالت  عن  صفر  التقرير  بأن 

ال  وبالتايل   ، خطر  وجود  عدم  يعني  ال 

والسيطرة  الوباء  منع  الصعب  من  يزال 

عليه.

ملجلس  اإلع��الم��ي  املكتب  عقد   -

الدولة مؤمترا صحفيا يف هويب ، عرض فيه 

أهمية وفعالية الطب الصيني التقليدي 

وأشار   .COVID-19 عالج  يف   )TCM(

تشانغ بويل ، وهو أكادميي من األكادميية 

الصينية للهندسة ، إىل أن العالج الصيني 

التقليدي قلل بشكل ملحوظ من نسبة 

املرىض الذين يعانون من أعراض خفيفة 

بها  او مشتبه  اصابة مؤكدة  عن حاالت 

الصيني  الرئييس  الرب  COVID-19ىف  ب� 

يوم 19 مارس. وكانت هذه املرة األوىل 

من نوعها. تقرير صفري عن الرب الرئييس 

الصيني منذ أن بدأ املعركة عىل الصعيد 

الوطني ضد الفريوس التاجي.

مركز  من  متخصصون  حرض   -     

يف  منها  والوقاية  األم���راض  مكافحة 

منظمة  نظمته  بعد  عن  مؤمتراً  الصني 

لقاح  بحث  بشأن  العاملية  الصحة 

.COVID-19

21 مارس 2020

الجديدة  الصني  أنباء  أفادت وكالة   -

جني  يش  الصيني  الرئيس  أن  )شينخوا( 

إىل  تعاطف  برسالة  مؤخرا  بعث  بينغ 

معربا   ، السادس  فيليبي  اإلسباين  امللك 

الصني  عن  نيابة  الصادق  تعاطفه  عن 

والشعب  الحكومة  مع  وشعبا  حكومة 

اإلسباين بشأن تفيش الكوفيد 19- األخري 

يف إسبانيا.وأشار يش إىل أن الصني تدعم 

بقوة جهود إسبانيا وإجراءاتها يف مكافحة 

لتبادل  استعداد  عىل  وه��ي   ، الوباء 

والسيطرة  الوقاية  مجال  يف  الخربات 

باإلضافة إىل إرشادات التشخيص والعالج 

حدود  يف  والدعم  املساعدة  وتقديم   ،

قدراتها.

- بعث الرئيس الصيني يش جني بينغ 

مؤخرا رسالة تعاطف إىل الرئيس الرصيب 

تعاطفه  عن  معربا   ، فوتشيك  ألكسندر 

الصينية  الحكومة  عن  نيابة  الصادق 

الرصيب  والشعب  الحكومة  مع  وشعبها 

يف  األخ��ري   COVID-19 تفيش  بشأن 

تدعم  الصني  أن  عىل  يش  رصبيا.وشدد 

وسوف   ، الوباء  ضد  جهود رصبيا  بقوة 

املعدات  يف  املساعدة  رصبيا  تقدم 

وتساعدها   ، الطبية  واألدوات  الوقائية 

عىل رشاء اإلمدادات التي تشتد الحاجة 

أيًضا  الصني  سرتسل  الصني.و  يف  إليها 

الطبيني ملساعدتها  الخرباء  مجموعة من 

بشكل   COVID-19 وباء  احتواء  عىل 

وصحة  حياة  حامية  أجل  من  أفضل، 

ورفاهية الشعب الرصيب.

الصيني يش جني  الرئيس  بعث   -    

املستشارة  إىل  تعاطف  رسالة  بينغ 

األملانية أنجيال مريكل ، مؤكدا أن الصني 

مكافحة  يف  أملانيا  مساعي  بقوة  تدعم 

يف  املساعدة  تقديم  يف  وترغب  الوباء 

حدود قدرتها إذا كانت هناك حاجة من 

من  أنه  إىل  يش  األمل��اين.وأش��ار  الجانب 

ذي  مجتمع  بناء  برؤية  التمسك  خالل 

الصني  فإن   ، للبرشية  مشرتك  مستقبل 

املعلومات  تبادل  ملواصلة  مستعدة 

التعاون  وتعزيز   ، أملانيا  مع  والخربة 

األوبئة  من  الوقاية  مثل  مجاالت  يف 

والبحث   ، املرىض  وعالج   ، ومكافحتها 

والتطوير يف مجال اللقاحات. وذلك من 

ورفاهية  لصحة  املشرتكة  الحامية  أجل 

الناس ليس فقط يف كال البلدين ولكن يف 

بقية العامل.

جني  يش  الصيني  الرئيس  بعث   -

بينغ رسالة تعاطف إىل الرئيس الفرنيس 

الصني  أن  إىل  مشريا   ، ماكرون  إميانويل 

حكومة وشعبا تدعم بقوة جهود فرنسا 

استعداد  وعىل   ،  19 كوفيد  وباء  ضد 

لتعزيز التعاون مع فرنسا وكسب املعركة 

الدعم  التبادل  من خالل  بشكل مشرتك 

الصني مستعدة  إن  واملساعدة.وقال يش 

لتعزيز  فرنسا  مع  متضافرة  لبذل جهود 

األوبئة  من  الوقاية  يف  الدويل  التعاون 

املتحدة  األم��م  ودع��م   ، ومكافحتها 

تلعبان  اللتني  العاملية  الصحة  ومنظمة 

الصحة  إدارة  تحسني  يف  أساسيًا  دوًرا 

العامة العاملية ، وبناء مجتمع من الصحة 

املشرتكة للبرشية.

22 مارس 2020

للوقاية  مشرتكة  آلية  ظ��ل  ىف   -

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

تنفيذ  اهمية  للتأكيد عىل  بكني  صحفي 

الحجر  ىف  والسيطرة  املنع  اج���راءات 

الصحى والنقل والعالج والعزل للحد من 

حيث  املستوردة   COVID-19 حاالت 

 180 من  أكرث  عىل  تؤثر  هو  الوباء  ان 

دولة ومنطقة.

    - وصل فريق طبي صيني يحمل 

وأطقم  طبية  وأقنعة  تهوية  أجهزة 

الرصبية  إىل  أخرى  طبية  ومواد  اختبار 

التاجي  الفريوس  محاربة  يف  ملساعدته 

الجديد.
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العاملية  الصحة  منظمة  مع  والعالج 

واملجتمع الدويل ، وتبذل قصارى جهدها 

األخ��رى.  لألطراف  املساعدة  لتقديم 

وشدد يش عىل أن املجتمع الدويل أدرك 

بالفعل أن الصني قدمت تضحيات هائلة 

واشرتت   COVID-19 ضد  الكفاح  يف 

وقتًا مثيًنا للعامل.

والخرباء  السلطات  تفاعلت   -    

الصينيون عرب مؤمتر بالفيديو مع املهنيني 

الالتينية  أمريكا  دول  عرب  الصحيني 

ومنطقة البحر الكاريبي ، لتقاسم تجربة 

وقد   .COVID-19 والتحكم  الوقاية 

حرض الحضور حوايل 200 مسؤول وخبري 

من 25 دولة وممثلني عن منظمة الصحة 

الصحة  ومنظمة  واليونيسف  العاملية 

التنمية  وم��رصف  األمريكية  للبلدان 

للبلدان األمريكية.

للوقاية  مشرتكة  آلية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

صحفي ببكني مع املتخصصني ىف مكافحة 

لتقديم  الطبيني  وال��خ��رباء  األم���راض 

والتشخيص  والتحكم  الوقاية  معلومات 

االكلينيىكCOVID-19. كام تم الكشف 

نرش  ف��إن   ، الصحفي  املؤمتر  يف  عنه 

املتفرقة   COVID-19 حاالت  مخاطر 

 ، موجوًدا  يزال  ال  املستوردة  والحاالت 

بأعامل  االستخفاف  ينبغي  ال  وبالتايل 

الوقاية والسيطرة.

25 مارس 2020

- أفادت وكالة أنباء شينخوا بأن يش 

جني بينغ ، ترأس اجتامع اللجنة الدامئة 

تقارير  إىل  لالستامع  السيايس  للمكتب 

عن الوقاية من الوباء ومكافحته والوضع 

التدابري  ودراس��ة   ، الحايل  االقتصادي 

املستجيبة. قرر االجتامع رفع اإلجراءات 

املركزية  للجنة  السيايس  املكتب  إىل 

للحزب ملزيد من املراجعة.

   - تحدث الرئيس الصيني يش جني 

بينغ هاتفيا مع املستشارة األملانية أنجيال 

أملانيا  تدعم  الصني  أن  مؤكدا   ، مريكل 

 COVID-19 وباء  ضد  حربها  يف  بقوة 

وهي مستعدة ملواصلة تقديم املساعدة 

إن  يش  الصني.وقال  ق��درات  ح��دود  يف 

تبادال  قد  واألمل���ان  الصينيني  ال��خ��رباء 

الخرباء  سافر  كام   ، الفيديو  بالفعل 

األملان إىل الصني مع فريق خرباء منظمة 

الصني  أن  وأض��اف  العاملية.  الصحة 

يف  خربتها  أملانيا  مع  لتتقاسم  مستعدة 

وتعزيز   ، والعالج  والسيطرة  الوقاية 

يف  والتطوير  البحث  مجال  يف  التعاون 

واملساهمة   ، واألدوية  اللقاحات  مجال 

يف صحة ورفاهية الشعب وأمن الصحة 

أظهرت  لقد   يش  وقال  العاملي.  العامة 

الصني  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التضامن  ق��وة 

األورويب  واالتحاد  الصني  وبني   ، وأملانيا 

إيجابية  طاقة  التفيش  ضد  املعركة  يف   ،

مع  للعمل  مستعدة  الصني  أن  مضيفا   ،

أملانيا واألطراف األخرى لتعزيز التنسيق 

نفس  يف  املشاركة  روح  إىل  وال��دع��وة 

أجل  من   ، معا  الوباء  ومحاربة  القارب 

تعزيز الثقة يف املجتمع الدويل.

للوقاية  مشرتكة  الية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

ملنع  جهود  ببذل  يطالب  ببكني  صحفي 

ىف  الوباء  وانتشار  املستوردة  االلتهابات 

الداخل.

جديد   PCR مخترب  افتتاح  تم   -

مبساعدة وبناء الصني يف بغداد ، العراق 

احتواء  اختبار  عىل  القدرة  لزيادة   ،

مزقته  ال��ذي  البلد  يف   COVID-19

الحرب.

للصحة  قوانغتشو  معهد  يخطط   -

األدوي��ة  رشكة  مع  للتوقيع  التنفسية 

أبحاث  عىل  ساينس  جلعاد  األمريكية 

التقييم التي تقودها الصني للطب رميي 

سيديفري.

بينغ  ج��ني  يش  الصيني  الرئيس 

يحرض قمة القادة االستثنائيني ملجموعة 

عرب   COVID-19 بشأن  العرشين 

الصني  عاصمة   ، بكني  يف  الفيديو  رابط 

بانغ   / )شينخوا   .2020 م��ارس   26  ،

شينجيل(.

26 مارس 2020

- ألقى الرئيس الصيني يش جني بينغ 

، عرب رابط فيديو يف بكني ، خطابا بعنوان 

"العمل معا من أجل التغلب عىل تفيش 

مجموعة  قادة  قمة  يف   "COVID-19

أن  عىل  وش��دد  االستثنائية.  العرشين 

تفيش املرض ينترش يف جميع أنحاء العامل 

يش  قال  كام   ، ومقلق  مزعج  والوضع 

تعزيز  الدويل  املجتمع  عىل  يتحتم  إنه 

معا  والعمل  الوحدة  مع  والعمل  الثقة 

تتحول إىل حاالت شديدة.

ال��خ��رباء  م��ن  ف��ري��ق  - وص���ل     

مجموعة  يحملون  الصينيني  الطبيني 

الصني  مبساعدة  الطبية  امل���واد  م��ن 

محاربة  عىل  ملساعدتها  كمبوديا  إىل 

.COVID-19

24 مارس 2020

جني  يش  الصيني  الرئيس  تحدث   -

الكازاخستاين  الرئيس  مع  هاتفيا  بينغ 

قاسم جومارتتوكاييف ، مشريا إىل أنه يف 

املعركة ضد أزمة الصحة العامة العاملية 

بناء  وأهمية  الحاجة  أصبحت   ، الحالية 

للبرشية  مشرتك  مستقبل  ذي  مجتمع 

أن  ال��دويل  للمجتمع  ميكن  وال  أك��رب. 

الكوكب  ويحمي  الوباء  عىل  يتغلب 

إن  يش  وقال  والتعاون.   بالتضامن  إال 

كازاخستان  مع  للعمل  مستعدة  الصني 

الدويل  التعاون  لتعزيز  أخ��رى  ودول 

العامة  الصحة  أمن  وحامية  الوباء  ضد 

العاملي.

يش  الصينى  الرئيس  تحدث   -    

البولندي  الرئيس  مع  هاتفيا  بينغ  جني 

اندرزيج دودا ، مؤكدا دعم الصني الثابت 

للحكومة والشعب البولنديني ىف مكافحة 

وباء كوفيد 19. وأشار يش إىل أن الصني 

عقدت مؤمترا بالفيديو لخرباء الصحة مع 

بولندا ودول وسط ورشق أوروبا األخرى 

الوقت  املعلومات يف  لتبادل   )CEECs(

بالوقاية  الصلة  ذات  والتدابري  املناسب 

من األوبئة ومكافحتها.وقال يش إنه من 

خالل التمسك برؤية مجتمع له مستقبل 

مستعدة  الصني  فإن   ، للبرشية  مشرتك 

األخ��رى  ال��دول  مع  التعاون  لتعزيز 

الصحة  أمن  وحامية  الوباء  ملكافحة 

العامة العاملي.

يش  الصيني  الرئيس  تحدث   -    

الربازييل  الرئيس  مع  هاتفيا  بينغ  جني 

 COVID-19 يريبولسونارو ، مشريا إىل أن

اندلعت يف أجزاء كثرية من العامل وانترش 

برسعة وأن األولوية القصوى اآلن للدول 

لتعزيز التعاون. وقال يش إنه من خالل 

التمسك برؤية بناء مجتمع ذي مستقبل 

مشرتك للبرشية ، ومبوقف منفتح وشفاف 

ومسؤول ،وقد أصدرت الصني يف الوقت 

املناسب معلومات عن الوباء وتقاسمت 

والسيطرة  الوقاية  مجال  يف  الخربات 

ف للمعلومات عن COVID-19 والنهوض بالتعاون الدولي استجابة لالأوبئة )الجزء الثالث( ترجمة : كرونواوجيا ن�رش الص�ي
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للحفاظ عىل اتصاالت وثيقة مع اململكة 

تعاون  زخم  وتعزيز  السعودية  العربية 

مجموعة العرشين.

   - تحدث الرئيس الصيني يش جني 

األمرييك  الرئيس  مع  الهاتف  عرب  بينغ 

الصني  أن  عىل  مشدًدا   ، ترامب  دونالد 

املناسب  ال��وق��ت  يف  ت��ش��ارك  ك��ان��ت 

بطريقة   COVID-19 حول  املعلومات 

منظمة  مع  ومسؤولة  وشفافة  مفتوحة 

ذلك  يف  مبا  والبلدان  العاملية  الصحة 

الواليات املتحدة منذ بداية الوباء. وقال 

يش إن الصني مل تضيع أي وقت يف اإلفراج 

الجيني  التسلسل  مثل  معلومات  عن 

للفريوس التاجي ، كام أنها تتبادل الخربات 

ومعالجة  واحتواء  من  الوقاية  بشأن 

أكرب قدر ممكن  ، وتوفري   COVID-19

من الدعم واملساعدة للبلدان املحتاجة. 

وقال يش إن الصني ستواصل القيام بذلك، 

للسيطرة  الدويل  املجتمع  مع  وستعمل 

عىل الوباء.

- تحدث رئيس مجلس الدولة الصيني 

طلب  عىل  بناء  هاتفيا  تشيانغ  كه  يل 

رئيس  مع   COVID-19 جائحة  بشأن 

 ، بلينكوفيتش  أندريه  الكروايت  الوزراء 

الذي تتوىل بالده الرئاسة الدورية لالتحاد 

النمساوي  املستشار  ومع   ، األورويب 

سيباستيان كورز ، عىل التوايل.

للوقاية  مشرتكة  الية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

االتصاالت  عدد  ان  يعلن  ببكني  صحفى 

تزايد  ىف  الطبية  املراقبة  تحت  الوثيقة 

ملدة سبعة ايام متتالية ، حيث قفز الرقم 

ىف 26 مارس 78 ىف املائة. من ذلك يف 19 

مارس.

التدابري  مجموعة  تحسني  يجب     

من  للوقاية  والتطبيعية  ال��ط��ارئ��ة 

بدقة  عليه  والسيطرة  املحيل  الوباء 

انتشار  ضد  صارمة  احتياطات  واتخاذ 

الفريوس.

  - حرض رئيس شئون اللجنة الوطنية 

وي  شياو  ما  الصيني    )NHC( للصحة 

 COVID-19 إحاطة إعالمية عن الوباء

عقدتها منظمة الصحة العاملية ، وتبادل 

واإلجابة  الفريوس  مكافحة  يف  الخربات 

حرض  أخ���رى.  دول  م��ن  أسئلة  ع��ىل 

 500 من  أكرث  اإلنرتنت  عرب  االجتامع 

والربازيل  روسيا  مثل  دول  من  شخص 

ومرص وقطر.

28 مارس 2020

الطبيني  الخرباء  من  فريق  وصل   -

إىل  طبية  إم���دادات  يحمل  الصينيني 

محاربة  ع��ىل  ملساعدتها  باكستان 

.COVID-19

- بدعوة من جمعية الجهاز التنفيس 

نائب   ، تشن  وان��غ  حرض   ، األوروب��ي��ة 

رئيس األكادميية الصينية للهندسة وأيًضا 

التنفيس  الجهاز  ألمراض  طبي  أخصايئ 

نقاش  بالفيديو وشارك  اتصاالً   ، الحرجة 

السياسات الصحية للوقاية والتحكم من 

COVID-19 مع األوروبيني. مع زمالئه 

األطباء ومدراء الصحة.

جني  يش  الصيني  الرئيس  تحدث   -

يوكون  قرية  من   القرويني  مع   ، بينغ 

التي  الضخمة  التغيريات  عىل  وتعرف 

أحدثها تقدم التنمية الخرضاء ، يف القرية 

و يف بلدة تيانهوانغبينغ يف مقاطعة أنجي 

 30  ، الصني  رشقي  تشجيانغ  مقاطعة   ،

الفرتة من  املنطفة يف  مارس 2020. كام 

29 مارس إىل 1 أبريل 2020. )شينخوا / 

شني هونغ(.

29 مارس 2020

بينغ  جني  الصينىىش  الرئيس  قام   -

للجنة  العام  السكرتري  ايضا  وه��و   ،

عىل  للسيطرة  تفقدية  بجولة   ، املركزية 

ىف  العمل  واستئناف   COVID-19

الصني من 29  تشجيانغ برشق  مقاطعة 

مارس اىل 1 ابريل ، وفقا ملا ذكره تقرير 

التنفيذ  إىل  شينخوا.ودعا  أنباء  وكالة 

قبل  من  والرتتيبات  للقرارات  الكامل 

تنسيق  مع   ، للحزب  املركزية  اللجنة 

 ، COVID-19 جهود الوقاية والتحكم يف

والتنمية االقتصادية واالجتامعية.

للوقاية  مشرتكة  آلية  ظ��ل  ىف   -

مؤمتر  عقد   ، الدولة  ملجلس  والسيطرة 

صحفي ببكني أعلن فيه ان انتقال الكوبد 

ىف  رئيىس  بشكل  اوقف  قد  محليا   19

الصني  وستواصل   ، الصيني  الرئييس  الرب 

املزدوجة  املخاطر  من  للوقاية  جهودها 

املتفرقة  املحلية  الحاالت  عن  الناجمة 

والحاالت املستوردة.

- وصل فريق الوس من الخرباء الطبيني 

مثل  املعركة ضد  لكسب  رد جامعي  يف 

و  للبرشية.  الرئييس  املعدي  املرض  هذا 

مجتمع  بناء  برؤية  مسرتشدة  الصني  أن 

ستكون   ، للبرشية  مشرتك  مستقبل  ذي 

مستعدة عىل نحو قوي لتقاسم مامرساتها 

البلدان  إىل  املساعدة  وتقديم   ، الجيدة 

املترضرة من التفيش املتزايد ، واملساهمة 

يف استقرار االقتصاد العاملي.

يش  الصيني  الرئيس  كتب   -    

إىل  ج��واب��ي��ة  رس��ال��ة  يف  بينغ  ج��ني 

العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير 

قائال   ، تيدروسأدهانومغيربيسوس 

احتواء  جهود  دامئ��ا  تدعم  الصني  إن 

ب��إج��راءات  العاملية   COVID-19

ملموسة ، وعرض املساعدة عىل منظمة 

الدولية  واملنظامت  العاملية  الصحة 

دول��ة.   80 من  أك��رث  وكذلك   ، األخ��رى 

تقديم  ستواصل  الصني  إن  يش  وق��ال 

الدعم للمجتمع الدويل يف مكافحة وباء 

.COVID-19

- أفادت وكالة أنباء شينخوا أن يل كه 

تنفيذ  ، ودعا إىل  تشيانغ ترأس اجتامعا 

داخل  الوباء  عودة  ملنع  للتدابري  صارم 

التدابري  لتعزيز  املبذولة  والجهود  البالد 

املستوردة  الحاالت  مخاطر  من  للوقاية 

عن طريق الرب واملاء.

للوقاية  مشرتكة  آلية  ظل  ىف   -   

مؤمتر  عقد   ، الدولة  مبجلس  والسيطرة 

صحفي ببكني أعلن فيه  أن 23 منطقة 

عن  أبلغت  املقاطعات  مستوى  عىل 

 COVID-19 من  مستوردة  ح��االت 

املؤمتر  كشف  م��ارس،ك��ام   25 ي��وم 

هائالً  يزال  ال  الضغط  فإن   ، الصحفي 

الناس  ، وينبغي عىل  الوباء  انتشار  ملنع 

والسيطرة  الوقاية  لجهود  االستعداد 

املستمرة.

من   ثالث  طبي  فريق  وص��ل   -    

وشاشات  تهوية  أجهزة  يحمل  الصني 

طبية  ومستلزمات  وأق��ن��ع��ة  طبية 

مستأجرة  رحلة  عرب  إيطاليا  إىل  أخرى 

تفيش  مكافحة  يف  إيطاليا  ملساعدة 

.COVID-19

   - عقدت الصني لقاء بالفيديو حول 

طبيني  خرباء  مع   COVID-19 جائحة 

آسيا  غرب  دول  من  صحيني  ومسؤولني 

وشامل إفريقيا. وانضم إىل االجتامع عرب 

دول  من  مشارك   200 حوايل  اإلنرتنت 

دولة   16 و  الخليجي  التعاون  مجلس 

من بينها مرص والجزائر وفلسطني ولبنان 

والكويت وقطر.

الصينية  الوكالة  لبيانات  وفقا   -    

الصني  قدمت  ال��دويل،  اإلمنايئ  للتعاون 

املساعدات  دفعات من  أربع  اآلن  حتى 

ملكافحة الوباء ل� 89 دولة وأربع منظامت 

دولية ، بينام يتم تطوير الدفعة الخامسة 

من برنامج املساعدة.

25 مارس 2020

يش  أن  شينخوا  أنباء  وكالة  -ذكرت 

للمكتب  اجتامعا  ترأس   ،  ، بينغ  جني 

 COVID-19 السيايس لتحليل استجابة

واألداء االقتصادي.

جديدة  ترتيبات  االجتامع  وضع     

لتنسيق استجابة COVID-19 والتنمية 

االجتامع  واالجتامعية.وذكر  االقتصادية 

والتعاون  التبادل  ستعمق  الصني  أن 

وستواصل  العاملية  الصحة  منظمة  مع 

تقديم املساعدة ىف حدود قدرتها للدول 

األخرى.

   - تحدث الرئيس الصيني يش جني 

السعودي  العاهل  مع  الهاتف  عرب  بينغ 

سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك 

تحرتم  ال  الفريوسات  أن  عىل  مشددا   ،

للمجتمع  ميكن  وال   ، الوطنية  الحدود 

خالل  من  إال  عليها  يتغلب  أن  ال��دويل 

وقال  الجامعية.  واالستجابة  التعاون 

ملجموعة  الرئيسية  االقتصادات  إن  يش 

بناء  رؤي��ة  تدعم  أن  يجب  العرشين 

 ، للبرشية  مشرتك  مستقبل  ذي  مجتمع 

والتعاون من  والتنسيق  الوحدة  وتعزيز 

 COVID-19 وباء  انتشار  وقف  أجل 

االقتصاد  يف  االستقرار  وتحقيق   ، بحزم 

أنه  إىل  يش  وأش��ار  قوته  بكل  العاملي 

مجموعة  ق��ادة  عقد   ، امللك  برئاسة 

حول  استثنائية  قمة  بنجاح  العرشين 

وتوصلوا   ، مارس   26 يف   COVID-19

الوباء  مكافحة  بشأن  مهم  توافق  إىل 

العاملي  االقتصاد  واستقرار  تضامن  يف 

املجتمع  إىل  إيجابية  إشارة  أرسل  مام   ،

الدويل.وشدد يش عىل أن الصني مستعدة 

ف للمعلومات عن COVID-19 والنهوض بالتعاون الدولي استجابة لالأوبئة )الجزء الثالث( ترجمة : كرونواوجيا ن�رش الص�ي
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التي  املبادئ  تنفيذ  بشأن  عازار  أليكس 

والواليات  الصني  رئيسا  عليها  اتفق 

املتحدة يف محادثة هاتفية يف 27 مارس 

يف  وباء  آخر  عن  املعطبات  وتشاركا   ،

وتبادل  والسيطرة  املنع  وحالة  الصني. 

وجهات النظر ملزيد من التعاون.

ملجلس  اإلع��الم��ي  املكتب  يعقد 

عالج  لتقديم  صحفيا  مؤمترا  الدولة 

COVID-19 يف ووهان مبقاطعة هويب 

بوسط الصني ، 31 مارس 2020. )شينخوا 

/ شيونغ تىش(.

31 مارس 2020

الدولة  مجلس  رئيس  تحدث   -

مع  الهاتف  عرب  تشيانغ  كه  ىل  الصينى 

العزيز  عبد  الجزائري  ال��وزرا1ء  رئيس 

ينترش   19 كوفيد  وباء  ان  قائال   ، جراد 

ىف منطقة الرشق األوسط والصني تشعر 

بحامس شديد تجاهه. وقال يل إن الصني 

تقف بحزم مع الجزائر ، وهي مستعدة 

لتقديم الدعم يف حدود قدرتها وتقاسم 

خربتها يف مكافحة الفريوسات.

الدولة  مجلس  رئيس  تحدث   -

الصينى ىل كه تشيانغ هاتفيا مع رئيس 

قائال   ، فارادكار  ليو  االيرلندى  ال��وزراء 

ىف  ايرلندا  جهود  بقوة  تدعم  الصني  ان 

مكافحة املرض ، وترغب ىف تقديم ايرلندا 

املساعدة الالزمة ىف حدود قدراتها. وقال 

يل إن الصني مستعدة أيضا لتسهيل رشاء 

أيرلندا ونقل اإلمدادات الطبية من الصني 

الوقاية  بشأن  الخربات  تبادل  وتعزيز   ،

من األوبئة وعالجها ، وتنفيذ التعاون يف 

مجال البحث والتطوير الطبي.

ملجلس  اإلع��الم��ي  املكتب  عقد   -

ووهان  مدينة  يف  صحفيا  مؤمترا  الدولة 

أسئلة  عن  وأج��اب   ، ه��ويب  مبقاطعة 

 COVID-19 وب��اء  من  الوقاية  حول 

 ، الحادين  املرىض  وعالج   ، ومكافحته 

يف  الطبيعي  الطبي  النظام  واستئناف 

للوقاية من  الدويل  ، والتعاون  املقاطعة 

الوباء. والسيطرة عليه.

- قال متحدث باسم وزارة الخارجية 

إن  ببكني  صحفي  مؤمتر  يف  الصينية 

مساعدات  قدمت  الصينية  الحكومة 

أقنعة   ، طبية  أقنعة  ذلك  ىف  مبا  مادية 

اختبار  كاشف   ، واقية  بدالت   ،  N95

 120 ل�  تهوية  وأجهزة  النووي  الحمض 

تربعت  دولية.كام  منظامت   4 و  دولة 

الحكومات املحلية بإمدادات طبية ألكرث 

من 50 دولة. وتربعت الرشكات الصينية 

دولة   100 من  ألكرث  الطبية  باللوازم 

ومنظمة دولية.

اإلم��دادات  يحملون  الذين  الصينيني 

الطبية ، مثل آالت العالج ، واملواد الواقية 

 ، التقليدية  الصينية والغربية  ، واألدوية 

البالد  مكافحة  يف  للمساعدة  الوس  إىل 

COVID-19 لتفيش

يشاركون  صينيون  طبيون  خ��رباء 

والسيطرة  الوقاية  مجال  يف  خرباتهم 

صحيني  خ��رباء  مع   COVID-19 عىل 

الفنزويلية  الصحة  وزارة  من  ومسؤولني 

مارس   31  ، فنزويال   ، ك��اراك��اس  يف   ،

من  فريًقا  الصني  أرسلت  وقد   .2020

املساعدة  وإم��دادات  الطبيني  الخرباء 

محاربة  البالد  ملساعدة  فنزويال  إىل 

 / )شينخوا   .COVID-19 جائحة 

سالجادو(.

30 مارس 2020

ىل  ان  شينخوا  انباء  وكالة  ذك��رت 

للمجموعة  اجتامعا  ترأس  تشيانغ  كه 

للجنة  االستجابة  أعامل  من  القيادية 

املركزية 19 للجنة املركزية ، وحثت عىل 

الوقاية  إج��راءات  لتوحيد  جهود  بذل 

والسيطرة للرتكيز عىل الوقاية والسيطرة 

تظهر.  ال  التى  االلتهابات  حاالت  عىل 

األعراض.

للجنة  الدولية  اإلدارة  استضافت   -

الدامئة  اللجنة  وأمانة  للحزب  املركزية 

السياسية  ل��ألح��زاب  ال��دويل  للمؤمتر 

اآلسيوية ندوة عىل اإلنرتنت حول القتال 

بهدف   ،  COVID-19 ضد  املشرتك 

السياسيني  بني  والحوار  التبادل  تعزيز 

اآلسيويني. األطراف يف الوقاية من األوبئة 

اإلنرتنت  عرب  االتصال  عرب  ومكافحتها 

بني  والتعاون  الخربات  تبادل  وتعزيز   ،

الدول اآلسيوية.

الطبيني  الخرباء  من  فريق  وصل   -

معدات  يحملون  الصينيني  والعلميني 

 ، طبية  ح��امي��ة  وم��ع��دات   ، اختبار 

الطبية  اإلم��دادات  من  وغريها  وأدوي��ة 

 ، كاراكاس  إىل  الصني  بها  تربعت  التي 

عاصمة فنزويال ، للمساعدة يف مكافحة 

.COVID-19

- بدعوة من الكلية األمريكية ألطباء 

صينيون  طبيون  خرباء  حرض   ، الصدر 

منتدى شبكة COVID-19 مع نظرائهم 

األمريكيني وخرباتهم املشرتكة يف مكافحة 

الفريوس.

قبل  م��ن  تطويره  ت��م  ان  بعد   -

منه  االنتهاء  تم  و   ، الصينية  الرشكات 

تم  تسليم مستشفى ويلكينز بزميبابوي 

الرئييس  والعالج  الصحي  للحجر  مركزا 

. COVID-19

- تحدث رئيس هيئة الصحة الوطنية 

الصينية ما شياو وي عرب الهاتف مع وزير 

األمرييك  اإلنسانية  والخدمات  الصحة 
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الوراء.. يل معها  تنترش عىل حافتي كتفيه من  التي  الصغرية  السوداء  الثقوب  بعيد..تلك  تراءى يل ذلك من 

ذكريات طريفة جدا..ثقوب نقشتها نيازك سجائره املحلقة يف كل مكان..ما خفي من تلك الثقوب والتي تنترش 

عىل الجانب األمامي من جالبيبه كان أعظم..ثقوب اتخذتها وأنا طفل صغري مبثابة نوافذ صغرية وعجيبة، أطل 

من خاللها عىل عوامل ذات أبعاد غريبة، طبعا يحدث هذا حينام يدعوين أيب لالحتامء من املطر الغزير تحت 

جلبابه الرحب..أما حني يعربد الرعد فكنت أغادر نوافذي السوداء..ألتصق بأيب..أستمد منه الدفء واألمان..

يتنازل برصي لبرصه.. أقتفي خطاه..وأستمتع بإيقاع املطر وهو ينقر بأصابعه الفضية جلبابه الحصني...

وأنا أجاريه، خيل إيل يف لحظة من اللحظات، أنني جلت معه نصف الكون..تحدنا مسافة واحدة..ال أنا 

بسابقه وال هو بسابقي..كل يسبح يف فلكه.. كانت أوىل وقفاته بعد هذا السباق املاراطوين الشاق، عند ناصية 

املقهى البحري الصغري املسمى "زريرق" ..والذي كان قيد حياته أحد رواده املخلصني..أذكر أنني  صاحبت أيب 

إىل هذا املقهى البحري أكرث من مرة..كانوا يومئذ يفرتشون الحصري بدل املقاعد..أذكر أننا كنا نلوذ بظل "كرمة" 

العنب.. يطلب هو فنجان الشاي..أطلب زجاجة "كازيوسا"..أتلذذ مبلمسها الزجاجي البارد قبل أن أتجرعها..

ميازحني قائال:"ماذا تنتظر؟.. هيا ارشبها قبل أن تصري بوال"..أضحك من كالمه وأنا أمتص من حلمة الزجاجة 

بضع قطرات.. يرتشف من كأسه رشفة حارة وهو مغمض العينني، ويقول:"أتاي بعد العرص كيفتح البرص"..

وما هي إال لحظات حتى يسقط جل الزبائن رصعى، حكايا  اليس "الطرابانجي" الغرائبية، الكل يتمرغ أرضا 

من شدة الضحك..وحده أيب يظل راسخا مثل جبل من جليد، ميارس رصانته املعتادة من خالل أسارير وجهه 

الجامدة ..فقط  يطفو عىل شفتيه ظل ابتسامة ساخرة.. 

كانت وقفة صغرية مل تدم سوى بضع ثوان..حاولت من خاللها استغاللها للحاق به، لكن دون جدوى..

خلت بعدها أنني أالحق شبحا، أو رسابا..فزاد هذا من قلقي وحرييت.. متنيت يف تلك الثواين القليلة لو أنه تلفت 

لرؤية املقهى حتى أدمر آخر معقل للشك، وأميل عيني مبشاهدة و لو شطر وجهه الذي افتقدته كثريا.. لكنه 

مل يفعل..ظل ساكنا كمن يتمىش نامئا..ثم تابع رحلته الغرائبية..ال يلوي عىل يشء..ال يصدر عنه أدىن صوت..

وكأنه شعاع نجم شارد يبحث عن مصدره الذي مل يعد له وجود.. 

أكرث ما اسرتعى انتباهي، بل آملني، وأنا أقتنص فريص الفاشلة للحاق بهذا الرجل، هو هذه الالمباالة وهذا 

التجاهل القاتل، الذي مل ألق له تفسريا، خاصة من قبل  معارفه، وأصدقائه الذين ميألون الطرقات..فال أحد 

من هؤالء الحمقى، تفاجأ لوجوده أو أعار اهتامما لهذا الزائر املدهش القادم من املجهول، والذي يتسكع 

معهم اآلن يف شوارعهم. لوحت لهم بيدي..ناديتهم بأسامئهم..أرشت إليه..علهم يلقون له باال، لكن ال حياة 

ملن تنادي..

انعطف عن الطريق بزاوية خمس وأربعني درجة وهو يدير ظهره للمقهى..متنيت لو أنه انعطف انعطافا 

حادا، حتى أمتكن من رؤية رقعة كبرية من وجهه..لكنه لألسف مل يفعل ذلك..توقف عند حافة البحر، ظل 

يحملق يف األفق البعيد، ال ريب أنه اندهش من الركام الهائل من األتربة والحجارة التي تسد األفق.. حيث مل 

إبداعات : الزائر المدهش إبداعات

كانت تفصلني عنه مسافة أربعني قربا.. حني ملحته ذاك املساء البعيد وهو يغادر"روضة الريحان".. كنت 

قد انتهيت لتوي من غرس جذور "العاطرشة"* عىل قربه وإرواء تربته، وتلميع شاهده ، حينام باغتني بظهوره 

املفاجئ..متاما كام عهدته من ذي قبل..كان يعتمر طربوشه "التونيس" الضارب إىل حمرة الكرز..يختال بجلبابه 

"الصويف" املخطط باألبيض واألسود..ويشق طريقا مرتبا ب� "بلغته" الصفراء املصنوعة عىل يد صديقه الحميم 

"املعلم" "اليس التهامي" ، أمني "الخرازين" .

رغم أنه تراءى يل من جانب واحد..أي من الظهر فقط إال أن قامته املربوعة الشكل توحي بأنه هو..أو 

يكاد أن يكون هو.. إذ يستحيل أن تجتمع كل هذه الصدف يف شخص واحد..

طرقت أذين يف الحال، ودون موعد مسبق، كل الحكايا التي أمطرتنا  بوابلها  جارتنا العجوز، عن األموات 

الجوالني،  وعن زياراتهم غري املنتظرة واملفاجئة، لألهل والديار .."هي فرصة واحدة فقط متنح لبعض املحظوظني 

من األحياء لرؤية أحبائهم من املوىت، وال تتكرر أبدا وال يحصل هذا إال يف عشية "الخميس االستثنايئ"، أرست 

لنا "غسالة موىت النساء" ليلتها ونحن يشاكس  بعضنا بعضا، ونتقاتل من أجل الفوز ببقعة مثالية عىل عتبة 

بيتها الباردة.. كنا نشعر برهبة تشوبها اللذة ونحن نستمع لهذه العجوز وهي تحيك بال ملل عرب مخارج فمها 

األدرد  قصصها الغريبة و املرعبة، مام يجعلنا نتقلب عىل فراشنا طوال الليل، دون أن يغمض لنا جفن..

االستثنايئ..  الخميس  أنه  أدركت  الذهول..حينها  مفعول  إبطال  من  متكنت  جهيد  جهد  بعد     

فأرسعت الخطى..حاولت اللحاق به.. وحينام لفظتني بوابة "الروضة "املوحشة، صارت تفصلني عنه مسافة 

مقدارها عرشون عربة مركونة خارج السور الرفيع الذي يفصل بني املوت  والحياة..هي نفسها املسافة التي 

تراءى يل من خاللها هناك حينام كنت ضيفا عىل املوىت..فلو أجرينا عملية حسابية بسيطة، الكتشفنا أن كل 

عربة من عربات هؤالء الزوار تعادل قربين..

يبارح  ال  وكأنه  يسابقني،  كان  الشامخة،  األرض..بخيالء..بهامته  تالمس  ال  تكاد  ثابتة  بخطى    

بالرتيث..عله  عليه  ناديته..أرَشت  وراءه،  ألهث  كنت  قدميه..  تحت  من  تطوى  األرض  أن  مكانه..فحسبت 

يسعفني بإشارة..ببشارة..بإمياءة.. بأثر صغري وإن كان بسمك شعرة، يك أقطع به الشك باليقني..لكنه مل يعرين 

انتباها.. شحذت كل حوايس..هذه املرة اكتشفت أن أروع يشء ورثته عن هذا الرجل املنفلت، هو حدة برصه..

                  زه�ي الخراز

الزائر المدهش
ة قصة قص�ي
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النظرات..أنفه  ثاقبتي  الصقراوين  حنطة..عينيه  بحقل  الشبيهني  املتشابكني،  الكثيفني،  فنان..حاجبيه  بريشة 

املعتدل الطول، املرتفع، واملقوس قليال..

أخريا مكنني أيب من رؤية وجهه كامال..أشعرين ذلك ببهجة ال توصف.. طمعت بعدها أن يشملني بعفوه 

الوارف، فأخرتق الحجب ويتم الوصال..فاندفعت نحوه جاريا..لعيل أحظى منه بدعاء يخرتق حجب السامء..

بعناق حار يذيب جليدا من الجحود والجفاء..لكنني كنت واهام..وجدتني أتصبب عرقا دون أن أتزحزح عن 

مكاين قيد أمنلة. كانت الشمس قد بدأت تلتقط رسابيلها األرجوانية بعجلة وهي تفسح الطريق للعتمة..بدا 

شاحبا، مثل صورة قدمية..مثل ظل يبحث عن صاحبه، وهو يحث الخطى.. وكأنه يف عجلة من أمره..سلكت 

"الريحان"..وعندما وقف عند  يبتغي روضة  أنه  معه طريقا مخترصا..جاريته..كنت أالحقه صعودا، فعلمت 

بابها الحديدي املقفل، شعرت كأنه يبعد عني بأكرث من سبعني فرسخا، فقد بدأ يتبدد ويتالىش شيئا فشيئا،  

مثل الضباب..رغم ذلك فقد فعلها ثانية لكن بشكل أروع هذه املرة..فقد استدار نحوي باسام، فرأيت وجها 

كامل اإلضاءة والرضا..يلفه السالم والسكينة، ثم خطا خطوتني قبل أن يتوقف ليتفحص باب املقربة وسورها 

..وكأنه يقيس ارتفاعهام..فظننت أنه ينوي تسلق الجدار..لكن حدث يشء وال يف األحالم..لقد مر من خالل 

الباب الحديدي املقفل بإحكام، عربه واجتازه بكل بساطة.. اخرتقه بسهولة ويرس..دون أن يرتك فيه أي فجوة 

أو ثغرة، أو أن يحدث أي ضجة...

اكتشفت وأنا يف طريقي إىل الديار، أنني مل أكن وحدي، بل كان برفقتي يشء من أريج "الَعِطرشة" وبعض 

من ذرات فواحة من عبري الريحان .. وقد حظيت بضيافتي سبعة أيام بلياليها.. وكانت... تلك املرة األخرية، التي 

أحظى فيها مبشاهدة ذاك الرجل الحي..

* نبتة زكية الرائحة، مورقة، خرضاء، دأب بعض الناس غرسها عىل قبور موتاهم، اعتقادا منهم أنها تجلب 

لهم الرحمة..

** سفن صيد تقليدية /إسبانية/ مخصصة لصيد سمكة التونة..

* شبكة صيد خاصة لصيد سمكة التونة..

إبداعات : الزائر المدهش
يعد يلتقي املاء بالسامء. كم كانت دهشتي عظيمة حينام تذكرت أن هذا اليوم املشهود يصادف موسم صيد 

التونة..حتى أنني حسبت هذا الرجل عىل موعد مع أشباح ، تلك املراكب القادمة من العدم الستئناف رحلة 

من رحالت صيدهامملوسمية التي ال تنتهي.. متاما كام فعلت أنا منذ ما يقارب أربعني سنة..حينام كنت أقف 

ساعات طواال فوق "الحجرة املربعة"  يف موسم صيد "التونة" ، منتظرا عودة  سفن "املرضابة"* من الصيد، 

يك أتفرج عىل حموالتها من تلك األسامك الزرقاء، العمالقة، واملدهشة، وأيضا يك أحمل عن أيب رغم معارضته 

الشديدة، "قفته" املمتلئة برشائح مفرتضة من لحم التونة ..ال أخفيكم رسا، فعند كل رحلة صيد كنت أدعو الله 

أن يتمكن "الحوت القاتل" من اخرتاق "الزريبة"** التي تحارص  أرساب سمكة التونةهناك يف املياه املفتوحة 

، لتنهش أكرب عدد منها.. فيقتسم البحارة األسامك "املشوهة" بالتساوي ويعود أيب برشائح أكرب من لحم هذه 

الصغرية  أما  إلسبانيا،  مبارشة  وترسل  تجمد  والسليمة  الضخمة  التونة  فأسامك  "لعلمكم،  الشهية..  السمكة 

والهزيلة فتوزع عىل املستخدمني..خصوصا تلك التي عاثت فيها ضواري البحر فسادا "،هكذا أرس والدي ألمي 

ذات ليلة وهو يقطع رشائح رقيقة من لحم التونة، "لترشملها" أمي كعادتها قبل قليها عىل نار هادئة..كان 

عشاء ملكيا..أذكر أنني أكلت برشاهة تلك الليلة، حتى  التخمة..أصبت بعدها بإسهال حاد، الزمني ألكرث من 

ثالثة أيام..  

كان قلبي ال يلبث أن يخفق بعنف شديد، حينام تلوح سفن "املرضابة"، من بعد سحيق، فتبدو    

مثل لعب األطفال، وهي تخرتق كتل البخار املتصاعد إىل السامء، وتكافح باستامتة يك تجتاز بسالم سالسل من 

جبال مائية، مزبدة. حينها أكتفي بأمنية واحدة..أؤمن عليها أكرث من سبعني مرة، وهي عودة والدي وسائر 

العامل ساملني.. تظهر سفينة "طنجيس" يف الطليعة.. تتبعها سفينة "أتيال" ثم تليهام "فاطمة"..يحدث يف بعض 

العمل عىل منت  املقدمة.. وهذا ما جعل أيب يفضل  أو فاطمة يف  "أتيال"  أن تكون  نادر جدا  األحايني وهذا 

"طنجيس"، "إنها األرسع دامئا، واألقوى عىل تحمل األنواء والعواصف املفاجئة.."كام تعود أيب أن يقول..

يومها مل أفهم سبب تعلق هذا الرجل الفالح بالبحر، وولعه الشديد بصيد سمكة التونة..فرغم ما يحف 

هذه الحرفة من مخاطر ومصاعب، إال أنه تشبث بها  وشد عليها بالنواجذ، حتى بعد رحيل "األسطول  اإلسباين"  

نهائيا عن بلدتنا ، متوجها  إىل شواطئ "رينكون"..حتى أنني تخيلت أيب هكذا وكأنه  برغم من براغم  هياكل 

سفنهم العمالقة، ويصعب قلعه. كانت متر علينا أيام عدة دون أن نعلم عن والدنا شيئا، إىل أن يقدم قادم ما 

من "رينكون" ليبلغنا سالمه ويسلمنا ظرفا صغريا يحوي بعض األوراق النقدية..

توقعت من هذا الرجل أن يزور املدينة العتيقة، وأن مير بحينا القديم، مبحاذاة الزقاق الضيق حيث بيتنا 

السابق..وهذا ما حصل بالفعل..لكن ما مل أتوقعه، هو مكوثه الطويل أمام تلك البناية..والذي استغرق أكرث من 

عرشين دقيقة..شعرت بارتباكه وحريته وهو يتفرس البناية الغريبة التي نبتت مكان بيتنا..ومن حقه أن يحتار..

فهذا النزل الذي ميتلكه ذلك العجوز األملاين، والذي شيد عىل أنقاض منزلنا، شكل نشازا يف هذا الحي وكأنه 

ذيل حرباء نبت عىل خد فتاة حسناء. كاد قلبي أن يقفز من مكانه، حينام دار أيب دورة كاملة حول نفسه..

كانت تلك املرة األوىل التي أحظى فيها مبشاهدة وجهه كامال، بعد أكرث من عقدين من الزمن من رحيله..فهذه 

املالمح تعود لوجه أيب ما يف ذلك شك، فال زلت أتذكر تضاريسه جيدا..أعني وجهه القمحي، الحليق واألنيق 

دامئا..شاربيه القصريين، الرفيعني، واللذين شذبهام حالقه بعناية وحرفية عالية، ويبدوان للعيان وكأنهام خطا 



105 104
مجلـة رهانـات

العـدد 55 - 2020
مجلـة رهانـات
العـدد 55 - 2020

آخر أعداد جملة رهانات منشورات مدى

العدد 52العدد 51-50

العدد 54العدد 53


