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موضوعات المحور

*

الص ّياغ
فايز ُ

الهو ّية ُ
إشكال ّية ُ
وثنائ ّية ال ُّلغة وال ّترجمة
السياق العربي المعاصر
في ّ
العريب الراهن .وتنطلق من
اهلوية والرتمجة واللغة يف الواقع
تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية ّ
ّ
بقضها
الفردي
اهلوية -ببعدهيا
أن
مس ّلمة
واجلمعي -ال يمكن استنساخها ّ
أساسية مفادها ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
احلضاريان ،مها عامالن حيويان يف
التارخيية .فالتفاعل والتثاقف
وقضيضها عرب األجيال واحلقب
ّ
ّ
التأبد
تراكمية
نتاجا لصريورة
اهلوية
اجلامعية للشعوب بوصفها ً
تارخيية تنفي عنها صفات ّ
تشكيل ّ
ّ
ّ
ّ
والسكون .وتعرض الدراسة حتليلاً مقارنًا ملا آلت إليه ثالث مقاربات برزت
والثّبات والديمومة ّ
العربية منذ بدايات عرص ال ّنهضة وح ّتى مطلع القرن احلادي والعرشين جتاه القضايا
الساحة
ّ
يف ّ
الغريب عىل وجه اخلصوص.
العريب-
احلضاري
والقومية عمو ًما ،والتفاعل
باهلوية الثقافية
امل ّتصلة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التحديات واإلشكاالت التي قد تواجهها آخر هذه املقاربات ،املتمثّلة
جانبا من
ّ
كام تستعرض ً
ّ
الصعيد
القومي الديمقراطي ال ّنضايل ،إزاء ما قد
يف املنظور
"الربيع
العريب" عىل ّ
ّ
يتمخض عنه ّ
ّ
السيايس يف املستقبل املنظور.
ّ

وتنطلق من
وية والرتمجة وال ُّلغة يف الواقع العريب الراهن.
ُ
تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية ا ُهل ّ
  بأي حال من
ويةُ ،ببعدهيا الفردي واجلمعي ،ال ُيمكن –  بل ال
يصح ّ
ُمس ّلمة أساس مفادها أنّ ا ُهل ّ
ُّ
بقضها وقضيضها عرب األجيال واحلقب التارخيية.
األحوال -إنتاجها أو استنساخها ّ

يمث ُّل التفاعل والتثاقف احلضاري ،سواء منه ّ
الطوعي املتبادل أم القرسي ،واملبارش وغري املبارش ،عاملاً
ٍ
ٍ
فاعلاً
تراكمية تارخيية تنفي عن مفهوم
نتاجا لصريورة
وية اجلامعية للشعوب بوصفها ً
ًّ
وحيويا يف تشكيل ا ُهل ّ
ّ
ُ
وتفرتض هذه الدراسة أنّ لصريورات التفاعل والتبادل
والسكون.
وية" صفة ّ
"ا ُهل ّ
التأبد والثبات والديمومة ّ
الثقايف عموما ،بام فيها التثاقفِ ،
مناف َذ ومدخالت وقنوات ووسائط وخمرجات عديدة .وترتاوح تلك الوسائط
ً
بني ّ
االطالع املبارش عن طريق التزاور وامللتقيات والبعثات التعليمية واهلجرات واهليمنة االستعامرية .ويف
ّ
وستظل -إحدى األدوات املؤ ّثرة يف عملية التثاقف عرب مراحل التاريخ العريب
هذا اإلطار كانت الرتمجة –
اإلسالمي ،منذ عرص املأمون ودار احلكمة قبل نحو ألف عام ،وح ّتى أواسط القرن التاسع عرش ،حني صدر
األلسن" بعد عودته إىل مرص.
ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،وأنشأ رفاعة الطهطاوي "مدرسة
ُ
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
* عامل اجتامع ومنسق وحدة "ترمجان" يف املركز
ّ
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وتعاظمت أمهّية الدور الذي تؤ ّديه الرتمجة يف االكتساب املعريف ،ح ّتى يف املرحلة ما بعد الكولونيالية ،ومع
انتشار التعليم األسايس واجلامعي لتلبية رضورات بناء الدولة وإقامة املنشآت واألجهزة واهليئات احلكومية
العامة وتطويرها.
ّ
يف غمرة عملية التثا ُقف ،أو باألحرى االكتساب املعريف ،برزت اهلواجس واملخاوف يف الثقافات العربية
وية
اإلسالمية املستقبِ َلة أو املستهدَ فة ،بشأن ما ُيمكن أن يرتكه االنكشاف عىل ثقافات "اآلخر" من آثار يف ا ُهل ّ
ٍ
الصعيدين الوطني
الوطنية .ومن خالل عرض عدد من املشاهد والشهادات واملرشوعات املطروحة عىل ّ
ترتاوح بني االنغالق
ستستقرئ هذه الدراسة ردو َد الفعل التي كانت – وما زالت عىل نح ٍو متزايد -
والقومي،
ُ
ُ
والتكيف االنتقائي يف أحيان أخرى ،وقبول وتب ّني ثقافات "اآلخر" يف أحيان قليلة .ويف هذه
الرافض أحيانًا،
ّ
قضية الرتمجة
الناحيةّ ،
تتنوع املواقف خالل املراحل األخرية من التاريخ الثقايف والسيايس العريب املعارص من ّ
للهوية
املقومات األساسية
ّ
ومضموهنا ومراميها ،وتتباين درجة الغرية واحلرص عىل ال ُّلغة العربية بوصفها من ّ
الثقافية ،والوطنية ،والقومية  -وح ّتى الدينية.
ثالث مقاربات برزت يف الساحة العربية
عرضا
وستقد ُم هذه الدراسة ً
حتليليا ُمقارنًا ملا آلت – أو قد تؤول إليه ُ -
ّ
ًّ
ُ
وية الثقافية والقومية
منذ بدايات عرص النهضة ح ّتى مطلع القرن احلادي والعرشين ،جتاه القضايا املتصلة باهل ّ
عمو ًما ،والتفاعل احلضاري العريب -الغريب عىل وجه اخلصوص.

الرفض والقبول
 - 1نحن واآلخر :بين ّ
دار كفر وعناد ،وبعيدة ع ّنا غاية
األول يف ما يظهر يل من أسباب ارحتالنا إىل هذه البالد التي هي ُ
"الباب ّ
غلو األسعار فيها غاية االشتداد".
االبتعاد ،وكثرية املصاريف لشدة ّ

ُّ
يستهل صاحب ختليص اإلبريز ...كتابه الشهري الذي وضعه بعد عودته من فرنسا يف عام ،1831
هبذه العبارة
ٍ
ً
طالبا ،أرسلهم حممد عيل لدراسة العلوم
وواعظا
حيث قىض مخس سنوات إما ًما
ًّ
أزهريا لبعثة من أربعني ً
السفر الريادي ،أن يسأل اهلل" :أن يلقى الكتاب
واهلندسة .ومل ُيف ْت الطهطاوي يف كلمة متهيدية ّ
صدر هبا هذا ِّ
َ
أمم اإلسالم من
قبولاً لدى صاحب السعادة ،وو ّيل ال ِّن َعم ،مصدر الفضل والكرم ،وأن
يوقظ من نو ِم الغفلة َ
جميب ،وقاصده ال خييب"(((.
عرب وعجم ،إنّه
سميع ٌ
ٌ

النهضويني العرب بال منازعٍ ،حاملا
املتنورين
جانبا من املفارقة التي واجهها ُ
ّ
ّ
إمام ّ
ربام تمُ ث ُّل هذه العبارات املوجزة ً
وطئت قدماه شاطئ مرسيليا يف عام  1826يف طريقه إىل باريس .فكيف ملا اختربه وعاشه يف دار كفر وعناد أن
يكون ذا نفع وغناء لمِ ا أسامهم "أمم اإلسالم من عرب وعجم؟".
قد نجدُ اإلجابة عن هذا التساؤل يف عرشات املواضع من ختليص اإلبريز .فبعد أن جيمع بني مدح هذه املدينة
وذمها هبذه األبيات:
ّ
ديـار
أيـوجد مثل باريـس ٌ

صباح
وليل الكفر ليس له
ٌ

تغيب
شموس العلم فيها ال ُ
ُ

أمـا هذا وحق ُ
عجيـب؟
ّـك ُم
ُ

 1رفاعة رافع الطهطاوي ،ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،أو الديوان النفيس بإيوان باريس (بريوت :دار ابن زيدون ،)2004 ،ص.9

دراســـــات
الهويّة ُ
إشكاليّة ُ
السياق العربي المعاصر
وثنائيّة ال ُّلغة وال ّترجمة في ّ
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ومع أنّ ألهل باريس "حشوات ضالل خمالفة لسائر الكتب الساموية"ُ ،يالحظ الطهطاوي أنّ "الفرنساوية
مستوون يف األحكام عىل اختالفهم يف العظم والشرّ ف والغنى" [ ]...وقد ضمنت الرشيعة ّ
لكل إنسان التم ّتع
يمكن القبض عىل إنسان إال يف الصور املذكورة يف كتب األحكام [ ]...والذي يظهر
بحريته الشخصية ،ح ّتى ال
ُ
تأمل يف أحوال العلوم والفنون األدبية والصناعة يف هذا العرص يف مدينة باريس ،أنّ املعارف البرشية قد
ملن ّ
املتقدمني".
انترشت وبلغت أوجها يف هذه املدينة ،وأنه ال يوجد من يضاهي حكامء باريس ،بل وال يف احلكامء ّ

قدمته "دار الكفر" آنذاك إىل "أمم اإلسالم" يف سرية
بيد أنّ املراقب سيجد طر ًفا من اإلجابة
احلقيقية عماّ ّ
ّ
الطب يف
الطهطاوي العملية أثناء إقامته يف فرنسا وبعد عودته إىل مرص .فإضاف ًة إىل اشتغاله بالرتمجة يف مدرسة
ّ
جانبا من متون الفلسفة
القاهرة ،عمل عىل تطوير مناهج الدراسة يف العلوم
الطبيعية ،وبال ُّلغة العربية ،وترجم ً
ّ
األلسن"
العلمية
والتاريخ الغريب والنصوص
األوروبية ،كام أنشأ مدرسة الترّ مجة التي أصبحت يف ما بعد "مدرسة ُ
ّ
ّ
ياضيات ّ
واإلنسانيات ،وأرشف
بيعيات
وتولىّ إدارهتا ،وافتتح فيها أقسا ًما ُم ّ
ّ
والط ّ
الر ّ
تخصصة للترّ مجة يف ميدان ّ
عدة ُوضعت حتت عنوان واحد هو تعريب القانون املدين الفرنساوي.
عىل ترمجة القانون الفرنيس يف جم ّلدات ّ
والرتبوية يف كتاب املرشد األمني يف تربية البنات والبنني الذي نرشه
االجتامعية
وانعكست بعض جوانب فلسفته
ّ
ّ
احلرية واملساواة يف ش ّتى املجاالت.
ُق ْبيل وفاته ،ودعا فيه إىل تعليم ال ّنساء ،وأكّ د فيه رضورة االلتزام بمبادئ ّ

ٍ
تمُ ثّل رحلة ّ
انكشاف حضاري وثقايف مبارش بني املجتمع املرصي/العريب/
الفرنسية ومخُ رجاهتا ّأول
الطهطاوي
ّ
املسلم من جهة ،والتيارات الفكرية الغربية التي ت ّتسم بطابعٍ علامين إىل حدٍّ بعيد من ٍ
جهة أخرى.
ّ
ُ
ّ
ّ
تتيح ألحد ّ
ّ
األقل الفرصة إلعادة اكتشاف نفسه وتراثه
الطرفني عىل
إنهّ ا ّأول مواجهة بني الـ "نحن" و"اآلخر"ُ ،
القيمية عىل حدٍّ سواء.
الثّقايف االجتامعي ومنظومته
ّ
ِ
حتولت ،عرب
برفض اآلخر املوسو ِم بالكفر
وإذا كانت هذه املواجهة قد قوبلت ّأول األمر
ّ
والضالل ،فإنهّ ا ّ
ٍ
العربية ،إىل اكتساب معريف انتقائي
توسطتها جهود الترّ مجة وال ّتعريب واحلفاظ عىل ال ُّلغة
صريورة
انتقالية ّ
ّ
ّ
هوية ّ
والتقبل ملا يزخر به العامل اخلارجي من خربات وإنجازات
قدرا من االنفتاح
الطرف املتلقّي ً
أضفى عىل ّ
ّ
وتوجهات.
ّ

ّ
الهو ّية بين ّ
الت ُ
ُ -2
والتثقف
ثاقف
حديث
بتعد ِد معانيه ودالالته .فهو
وية"،
يف حقل العلوم
ُ
قوميةّ ،
يتمي ُز مفهوم "ا ُهل ّ
أثقافية كانت أم ّ
ّ
االجتامعيةّ ،
ّ
ّ
يشبه اإلمجاع يف األوساط السوسيولوجية
ثمة ما
ُ
الظهور ،وقد شهدَ تعريفات وتأويالت عديدة .غري أنّه ّ
سم بالثّبات
هوية يف حدِّ ذاهتا ،وال ح ّتى لذاهتا فحسب .كام أنّ ا ُهل ّ
واألنثروبولوجية عىل أنْ ليس هناك ّ
وية ال ت ّت ُ
ديناميتها وخاصيتها ذات
عصي ًة عىل ال ّتعريف واحلرص ،فذلك ،حتديدً ا ،بسبب
والسكون ،وإذا كانت
ّ
والتأبد ّ
ّ
ّ
ٍ
متاس أو تفاعل معها.
األبعاد
ّ
املتعددة .فهي ٌ
بناء ُيبنى يف عالقة ،تقابل فيها جمموعة جمموعات أخرى تكون يف ّ
الثقافية املشرتكة ،وتتجلىّ يف أشكال
متخيلاً  ،تنطوي عىل منظومة من القيم
الرغم من أنهّ ا ،باعتبارها كيانًا
ّ
ّ
وعىل ّ
ٍ
وحيد ُد أفرادها أنفسهم ،مثلام
ظاهرية ،ويرتبط املنتسبون إليها بشبكة من أدوات ال ّتواصل وال ّتفاعل،
ثقافية
ّ
ّ
ّ
متميزة ،فإنهّ ا ّلينة ومطواعة إىل حدٍّ بعيد يف تفاعالهتا ومبادالهتا مع الفئات
ّ
حيددهم اآلخرون ،بوصفهم فئة ّ
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الصياغة ،بل تقبل ال ّتالعب هبا.
األخرى((( ،وهي تشهدُ ّ
التبدل وتقبل إعادة ّ

يستخدم بعض ُ
وية املتغيرّ الذي ال ُيمثّل عىل اإلطالق حلاًّ
الك ّتاب مفهوم
هنائيا،
ُ
وبغية التشديد عىل ُبعد ا ُهل ّ
ًّ
نسبية وليست ُمطلقةّ .أما
اهلوياتية" .وتبدو ا ُهل ّ
"اإلسرتاتيجية ّ
وية من هذا املنظور وسيل ًة لبلوغ غاية .وهي ،إ ًذاّ ،
ّ
فيشري إىل أنّ الفرد ،بام هو فاعل اجتامعي ،يتم ّتع ،شأنه شأن اجلامعة ،بقدر
السياق
ُ
مفهوم اإلسرتاتيجيا يف هذا ّ
اهلوياتية بصفة
إسرتاتيجية ،وفقًا لتقديره للوضع ،وباعتبارها ،عىل حدِّ
من هامش املناورة .وهو يستعمل موارده ّ
ّ
ُ
تستهدف إعادة إنتاج عالقات اهليمنة أو قلبها.
اجتامعية حول "الرتتيب"،
تعبري بيار بورديو ،رهان رصاعات
ّ
(((
االجتامعيني .
إسرتاتيجيات الفاعلني
وية تنبني من خالل
ألنّ ا ُهل ّ
ّ
ّ

َ
التوجهات
ليشمل
والدين وال ُّلغة وال ّتبادل الثقايف عمو ًما،
اجلدلية
مفهوم العالقة
ي ّتسع
وية ّ
ُ
ّ
والعضوية بني ا ُهل ّ
ّ
ّ
ٍ
وراهني ًة طوال
حد ًة
والسياسية التي تبلورت يف عرص النهضة ،وتابعت تداعياهتا
الفكرية
واملدارس
بصورة أكثر ّ
ّ
ّ
ّ
القرن العرشين وح ّتى ّأيامنا هذه.
مسارا طويلاً متواصلاً منذ القرن
املسيحيني العرب اتخّ ذت
تؤكّ د دراسة حديثة((( أنّ يقظ َة الوعي القومي عند
ً
ّ
عدد من األدباء
وية
القومية العربية آنذاك ٌ
التاسع عرش ،وعىل ش ّتى املستويات .حيث أسهم يف بلورة فكرة ا ُهل ّ
ّ
(((
ّ
املقومات األساسية للفكرة
واملفكرين
املسيحيني العرب  ،ونظر هؤالء إىل الدين اإلسالمي بوصفه من ّ
ّ
عزه إال بالعرب الذين عملوا عىل نرشه .ومتثّلت طموحات هؤالء
القومية ،العتقادهم أنّ اإلسالم لن يعود إليه ّ
العربية بني بالد الشام ومرص ،والعيش بسالم وعىل قدم املساواة مع املسلمني العرب ،وذلك
يف حتقيق الوحدة
ّ
األوروبية من
والتمدن احلديث ،ليصلوا إىل ما وصلت إليه الدول
التقدم
ّ
عربية قائمة عىل أسس من ّ
ّ
لبناء دولة ّ
والسياسية كافّة.
والثقافية
واالقتصادية
االجتامعية
تطور عىل املستويات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ثم العلامين
كام تب ّنى املسيحيون العرب فكر َة
التيار العرويبّ ،
القومية العربية يف سياقات خمتلفة ،برزت ّأولاً عرب ّ
ّ
العربية التي قامت عىل أكتاف
الدورية
وأخريا االشرتاكي العرويب ،وجتدر اإلشارة إىل أنّ الصحافة
العرويب،
ً
ّ
ّ
تكميليا مهماًّ يف تعزيز الوعي القومي من خالل تركيزها
دورا
املسيحيني العرب يف بالد الشّ ام ومرص ،أ ّدت ً
ًّ
ّ
عىل ٍ
املتقدمة ،مثل ال ّنقد
تقدم البلدان
الدعوة
منها:
ة،
املحوري
القضايا
من
عدد
ّ
املستمرة إىل األخذ بأسباب ّ
ّ
ّ
والتعصب الديني؛
املذهبي
ع
التشي
عن
واالبتعاد
؛
العام
الصالح
هدفها
صحيحة،
ومبادئ
القائم عىل أسس
َ
ّ
ّ
ّ
التمسك بال ُّلغة العربية
واحلث عىل
وتع ّلم ال ُّلغات؛ وعدم املبالغة يف االقتداء بالغرب؛ ورضورة تعليم املرأة
ّ
ّ
ً
وحرفية
ثقافي ًة وف ّنية
عرصي ًة تواكب العلم احلديث (بل إنّ بعض هؤالء وضعوا
وإحيائها لتصبح لغ ًة
ّ
ّ
رشوطا ّ
املسيحيني العرب ،يف سياق معارضتهم
ملن أراد ممارسة الرتمجة والتعريب) .وتشري الدراسة إىل أنّ الك ّتاب
ّ
وية والوطن يف ّ
"حب الوطن من اإليامن"،
كل مسارات احلياة ،قد رفعوا شعار
ّ
لتغليب العنرص الديني ملفهوم ا ُهل ّ
ٍ
َ
وحرية األديان.
روحية مكان الرابطة الدينية ،مثل
بدائل
حماولة خللق
يف
ّ
ّ
احلس الوطني ،واملواطنة الصاحلةّ ،
2 Fredric Barth, Ethnic Group Boundaries: the Social Organization of Cultural Difference (Waveland Press, Long
Grave Illinois, 1998).

 3دنيس كوش ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية ،ترمجة منري السعيداين (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2007 ،ص .166 -165
 4فدوى نصريات ،املسيحيون العرب وفكرة القومية العربية يف بالد الشام ومرص ( ( )1918-1840بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2009 ،ص .33 -11
"تنبهوا واستفيقوا هّأيا العرب!") ،بطرس البستاين (صاحب شعار:
 5من أبرز هؤالء :ناصيف اليازجي ،إبراهيم اليازجي (صاحب ّ
املراش ،أمحد فارس الشدياق ونجيب
فرنسيس
إسحق،
أديب
أنطون،
"حب الوطن من اإليامن") ،سليامن البستاين ،جرب ضومط ،فرح
ّ
ّ
عازوري.
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ويف اإلطار القومي نفسه ،يؤكّ د أحد الك ّتاب العرب املعارصين مكانة ال ُّلغة العربية يف املحافظة عىل الشخصية
املعرب قد
الوطنية ،واستمرار الوشائج التي تربط جمتمعات املغرب العريب بغريها يف املرشق العريب" :إنّ التعليم ّ
ساهم ٍّ
بحظ وافر يف استمرار الرابطة التي حاول االستعامر أن يفصمها عن مرشق الوطن العريب ومغربه []...
وكان ّ
املنظرون االستعامريون يؤكّ دون أنّ اإلسالم وال ُّلغة العربية مها ركيزتا هذه الشخصية .فقد حاولوا أن
سمى بالسياسة الرببرية ،كام حاولوا أن هيدموا الركيزة الثانية بإحالل ال ُّلغة
هيدموا الركيزة األوىل عن طريق ما ُي ّ
(((
األجنبية ّ
الذاتية" .
حمل ال ُّلغة العربية للقضاء عىل
ّ

ٌ
اجلزائرية يف
واجلامعية
الفردية
العربية يف الذاكرة
باحث مغاريب آخر الواقع اللغوي ومكانة ال ُّلغة
ويستقرئ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
الرقمية وهيمنة احلاسوب واإلنرتنت .ويقول:
ال ّتصادم ال ُّلغوي واحلضاري وتقنيات العرص املمزوجة بالثقافة
ّ
"إنّ
اللسانيني وسيلة للحفاظ
مميز يف نظر املجتمع اجلزائري؛ فهي ليست كام يعتقدُ بعض
ّ
العربية تكتيس بطابعٍ ّ
ّ
الشخصية وضامنًا لرتابطها ومتاسكها فحسب ،بل هي أساس ّ
وتطور مستقبيل .وهلذا كانت هد ًفا
كل هنضة
عىل
ّ
ّ
ٍ
هوية
السد التارخيي [ ]...لقد كانت أدا َة حتصني وحفاظ عىل ّ
ًّ
تتبعنا مراحل رّ
إسرتاتيجيا نلمسه بوضوح لدى ّ
لاً
كل حماوالت اهليمنة ّ
أساسيا جابه ّ
والذوبان التي حاول االستعامر أن
م
وعا
وشخصيته،
اجلزائري
املجتمع
ًّ
وحشية عىل املجتمع اجلزائري"((( .وخيلص هذا الباحث ،شأنه شأن مجهرة من ّ
ُيامرسها ّ
املفكرين وقادة
بكل
ّ
الرأي وص ّناع القرار يف اجلزائر وأقطار املغرب العريب األخرى ،إىل رضورة امليضّ ُقدُ ًما يف خطط التعريب
العام والدراسات اجلامعية.
واإلصالح يف جمال التعليم ّ

ختلص عرشات من الدراسات والتقارير يف بقا ٍع عديدة أخرى من العامل العريب ،بام فيها
وإىل مثل هذه الدعوة
ُ
حد اإلقدام عىل استئصال الثقافة األصيلة واستبداهلا بأخرى
تلك التي مل تصل فيها اهليمنة االستعامرية الغربية ّ
(((
العام
مؤسسات التعليم
ّ
بديلة ووافدة .وعىل سبيل املثال ،تنعى إحدى الدراسات حال ال ُّلغة العربية يف ّ
الضاد ،بوصفها لغة
والعايل يف أحد أقطار اخلليج العريب ،وتدعو إىل اإلصالح الرتبوي وتعزيز استخدام لغة ّ
لغة رديفةٍ
التع ّلم األساس يف مساقات العلوم اهلندسية والطبية واالجتامعية ،مع الرتكيز يف الوقت نفسه عىل ٍ
ّ
ّ
أجنبي ٍة أخرى .وتستشهد الدراسة بوجهات النظر املعارصة يف علم ال ُّلغة االجتامعي واألنثروبولوجيا التي تؤكّ د
ّ
ّ
والعرقية ّ
خصوصية فريدة
العربية هلا
وتتشك ُل هبا ال ُّلغة ]...[ .وال ُّلغة
تتشكل بال ُّلغة،
وية الدينية والوطنية
"أنّ ا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
عند أهلها ،ألنهّ ا الوعاء احلافظ لتاريخ العرب وتراثهم ،وهي لغة كتاب اهلل الذي أنزله عىل رسوله بلسان عريب
قدسية القرآن الكريم الذي يمثّل
قدسيتها يف قلوب املاليني من املسلمني من
العربية
تكتسب
مبني ،ولذلك
ُ
ّ
ّ
ّ
ومرجعيتهم يف ّ
واألخروية".
كل شؤوهنم الدنيوية
دستور حياهتم
ّ
ّ
والقومية
وية الثقافية
مر ًة أخرى ،بالعالقة
ُ
العضوية اجلوهرية عىل الصعيد العريب بني ال ُّلغة وا ُهل ّ
ّ
ّ
وجيدر التنويه هناّ ،
من جهة ،وعملية الرتمجة والنقل عن ال ُّلغات والثقافات األجنبية ،ح ّتى وإن كانت يف أغلبها عملية تثقّف من
عملية تثاقف متبادل بني طرفني (.)Acculturation
جانب واحد ( )Enculturationال
ّ

 6عبد الكريم غالب ،ال ّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1982 ،
ص .168 -154
عز الدين صحراوي" ،ال ُّلغة العربية يف اجلزائر :التاريخ وا ُهلوية" ،جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،العدد 5
7
ّ
(حزيران  /يونيو .)2009
األمة يف مؤسسات التعليم العام والعايل يف دولة اإلمارات العربية امل ّتحدة" ،ورقة ُقدِّ مت
 8لطيفة إبراهيم ال ّنجار" ،ال ُّلغة
العربية ُ
وية ّ
وه ّ
ّ
يف ندوة عن التعليم العايل ،عامن :جممع ال ُّلغة العربية األردين.2007 ،
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األدبيات امل ّتصلة بالواقع الفكري وجمتمع املعرفة العريب ،عىل أنّ التنمية املعرفية يف الوطن العريب
مع
ُ
وتجُ ُ
وتوطينها واستنباهتا وجتديدها إنّام تكون بإصالح التعليم ،مثلام تكون بالرتمجة التي تتيح فرصة التالقح واملثاقفة
القادرة عىل إعادة تشكيل الفكر العريب يف ضوء مكاسب املعرفة املعارصة ومكتسباهتا.

ّ -3
الكولونيالية
وخلفيا ُتها في ما بعد
الترجمة ونتاجا ُتها
ّ
ّ
تقارير "التنمية اإلنسانية العربية" ،يف عرضها جوانب القصور الثالثة األساسية التي
القضية
تؤكّ دُ أبعاد هذه
ُ
ّ
(((
تعيق مسرية التنمية الشاملة ا ُملستدامة يف العامل العريب؛ يف جماالت احلرية ،واملعرفة ،والنهوض بمكانة املرأة .
ففي معرض احلديث عن الواقع الراهن للرتمجة يف الوطن العريب ،وبعد االستحضار املتأسيّ للعهود الذهبية
للتعرف إىل الفكر اليوناين
العبايس ،والرتمجات التي اع ُتمدت يف أوروبا
للنهضة املعرفية العربية يف صدر العرص ّ
ّ
يقدر تقرير التنمية اإلنسانية العربية الثالثأنّ اإلمجايل الرتاكمي للكتب املرتمجة إىل العربية يف مخس
والرشقيّ ،
سنوات من العقود الثالثة املاضيةُ ،يعادل خمُ س ما تُرجم يف اليونان؛ كام أنّ ا ُملترَ َجم منذ عرص املأمون ح ّتى اآلن،
ّ
يوازي ما ترتمجه إسبانيا يف عام واحد .وقد يكتنف
جانبا من هذه ال ّنسب اإلحصائية ،غري أنّ ذلك ال ُيغيرّ
الشك ً
العربية .فاملستوى العلمي لألعامل املرتمجة،
التصور حلالة الركود والفوىض التي تسود حركة الرتمجة
من جوهر
ّ
ّ
ٍ
مرجعية أساسية يف الفلسفة واألدب واالجتامع وعلوم أخرى.
بنقص َبينّ يف ترمجة كتب
سم
كام يؤكّ د التقرير ،ي ّت ُ
ّ
ّ
غياب سياسات واضحة
يتحكم يف جدوى الكتب املرتمجة فهو ،عىل ما ُيشري التقرير،
األهم الذي
ّأما العنرص
ُ
ّ
ّ
وخمط ٍط هلا ّ
تلبي حاجات البحث العلمي يف الوطن العريب ،وتصبح
تنظم عملية اختيار الكتب املرتمجة ،بحيث ّ
ٍ
عربية ،عن طريق حشد العقول والطاقات العربية ،وتشجيع اإلبداع واالبتكار،
هنضة
عنرصا فاعلاً يف
ً
معرفية ّ
ّ
األساسية العلمية واألكاديمية والبحثية الالزمة.
البنى
وحفز املقاربات
ّ
النقدية ،واالستثامر يف ُ
ّ
توجهات ال ّتعريب
أ-
ّ

املالمح العريضة
نتلمس
إطارها النظري
َ
نتتب ُع مسار حركة التعريب احلديثة ،من حيث ُ
ّ
العام ،وكيف ّ
حني ّ
ومعوقات.
حتديات
لتوجهاهتا ،ومضامينها ،وأساليبها وأهدافها ،نخ ُلص إىل ما تواجهه يف ّأيامنا هذه من ّ
ّ
ّ
عدة عىل الصعيد اإلقليمي العريب ،وكذلك عىل الصعيد العاملي األوسع ،لتقويم حركات الرتمجة
توجهات ّ
برزت ّ
الفعلية ،والتأطريات النظرية عىل حدٍّ سواء ،خالل العقود اخلمسة املاضية ،وهي
والنقل يف مضامري املامرسة
ّ
الفرتة التي ُ
اصطلح عىل تسميتها باملرحلة ما بعد الكولونيالية يف جماالت السياسة واالقتصاد والثقافة عمو ًما.
وبوسعنا أن نلمح تضاريس هذه املرحلة وآثارها يف ما يزيد عىل ثالثة أرباع شعوب األرض يف ّأيامنا هذه،
وإن كانت عىل صعيد الفكر والثقافة والرتمجةّ ،
والسياسة واالقتصاد.
أقل خفا ًء ّمما هي عليه يف أنساق احلكم ّ
غري أنّ طبيعة التدفّق عىل اجلسور وعرب القنوات بني الثقافات كانت ،عىل نح ٍو غري مبارش ،واضحة املعامل،
وعميقة التأثري.
وباملعنى املحايد للمصطلح ،فإنّ سريورة الرتمجة وآثارها تتجاوز مفهوم التثاقف الذي كان ،يف عرف ُقدامى

 9برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،تقارير ال ّتنمية اإلنسانية العربية (األمم امل ّتحدة -مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم) ،الفصل الثالث.
ونذكر من هذه ال ّتقارير باخلصوص :التقرير الثالث" :نحو إقامة جمتمع املعرفة" ،2003 ،ص  .67- 65وكذلك "تقرير املعرفة العريب"
(األول) .2009
ّ
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األنثروبولوجيني يف الغرب ،يعني إكساب األهايل يف "املجتمعات البدائية" ثقاف َة املستعمرين واملبشرّ ين عرب
ّ
ّ
ُ
األقل يف األحوال كافّة ،هي يف مفاهيم
تفرتض تفاعل طرفني عىل
اللقاء املبارش .كام أنّ ممارسة التثاقف ،التي
تكيف األق ّليات املهاجرة أو املستضعفة مع املنظومات
علم النفس االجتامعي أوسع نطا ًقا وأعمق ً
أثرا من ّ
التيار العامل يف املجتمع الواسع حوهلا.
القيمية
والسلوكية يف الثقافة الغالبة يف البيئة املضيفة ،أو يف ّ
ّ
ّ

وإذا كانت الكولونيالية ،يف أبسط تعريفاهتا ،تعني قيام دولة ما بفرض سيطرهتا السياسية واالقتصادية املبارشة
خارج حدودها عىل بلد شعب آخر ُرغماً عنه ،اعتام ًدا عىل االحتالل العسكري واإلرغام السيايس ،فإنّ
وتوس ًعا لتلك السيطرة األجنبية ،ح ّتى بعد حصول تلك البلدان عىل استقالهلا
الكولونيالية اجلديدة متثّل امتدا ًدا
ّ
واإلقرار بسيادهتا الظاهرية ،بعيدً ا من االحتالل العسكري املبارش .ومتثّل الكولونيالية ،بنوعيها التقليدي
ووضوحا لإلمربيالية التارخيية ،ال باملعنى الذي قصده لينني عندما وصفها بأهنا
واجلديد ،التجسيد األكثر جت ّل ًيا
ً
أعىل مراحل الرأساملية ،بل باعتبارها متثّل اهليمنة التي مارستها عىل العامل خالل القرون اخلمسة املاضية جمموعة
وانضمت إليها الواليات امل ّتحدة منذ مطلع
من الدول األوروبية مثل بريطانيا ،وفرنسا ،والربتغال ،وإيطاليا،
ّ
القرن العرشين .وقد خربت منطقة املرشق العريب ،وما زالت ،هذه اهلجامت الكولونيالية واالستعامرية منذ
ٍ
تارخيية
وبكلفة
العاملية الثانية .بل إنّ مرص والسودان واملغرب العريب عرفتها منذ القرن التاسع عرش،
احلرب
ّ
ّ
باهظة يف ّ
الربيطانية والفرنسية واإليطالية .وقد مضت س ّتة عقود أو سبعة
كل املجاالت ،يف الغزوات واحلمالت
ّ
الوطنية .وكان القرنان ال ّتاسع عرش والعرشون قد شهدا
عىل نيل البلدان العربية ما يشبه االستقالل والسيادة
ّ
التوجهات الثقافية العربية ،مرش ًقا ومغر ًبا.
األوروبية عىل األرض واملوارد وجانب من
هيمنة اإلمرباطوريات
ّ
ّ
ب -الهيمنة الكولونيال ّية واالستشراق

ثامنينيات القرن املايض ،ارتكزت التنظريات
انطال ًقا من دراسات األنثروبولوجيا الثقافية التي ازدهرت يف
ّ
املهمة
عىل االتجّ اهات الثقافية يف املرحلة ما بعد الكولونيالية ،إىل التأكيد عىل أنّ الرتمجة كانت من األدوات ّ
(((1
ّ
تتحكم
القوة ،وفق هذه االتجّ اهات ،هي التي كانت ،وما زالت،
يف تعزيز اهليمنة اإلمربيالية ،فإنّ تفاوتات ّ
الكيفية واألساليب التي ختضع هلا هذه األنشطة الثقافية .بيد أنّ ّ
مفكرين عر ًبا جتاوزوا هذا
يف ما يرتجم ويف
ّ
نظري ٍة أكثر شمولاً وعمقًا .وتضافرت
وية الثقافية إزاء الغرب يف ُأ ُطر ّ
قضية ا ُهل ّ
الضيق ليضعوا ّ
املنظور التبسيطي ّ
ّ
نظريا عىل قدر من التكامل والتامسك،
الدارسني
جهود ّ
ُسميه ً
إطارا ًّ
واملنظرين العرب لتحديد ما يمكن أن ن ّ
ِ
لتفسري طبيعة االنكشاف والتفاعل املعريف بني ّ
ّ
املركزية
واملستعمر ،والبؤرة
املستعمر
واملحتل،
الطرفينْ  :الغازي
َ
ّ
10 Douglas Robinson, Translation and Empire: Postcolonial Theories Explained (Manchester: St. Jerome Press, 1997).

نلمس عنارص من هذا اإلطار الفكري يف الطروح التي عرضها رئيف خوري ،وألربت حوراين ،وهشام رشايب ،وإدوارد سعيد .انظر:

• Raif Khuri, Modern Arab Thought: Channels of the French Revolution to the Arab East (London: Kingston Press, 1984),
• Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: Oxford University Press, 1962),
• Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West (Baltimore: Johns Hopkins Press، 1970),
• Edward Said, Orientalism (London: Vintage, 1979).

أول من ارتاد ذلك املجال يف مطلع الستينيات من القرن املنرصم ،عندما أوضح أن لالسترشاق تار ًخيا
وكان أنور عبد امللك ،يف تقديرناّ ،
قديماً آل آخر األمر إىل انتهاج نموذج مثايل ينظر إىل موضوع البحث ،وهو "اآلخر" ،نظرة متعالية ،بوصفه يدخل  -بمنطق األنثربولوجيني
دوني ٍة متميزة؛ مثل "اإلنسان الصيني" و"اإلنسان العريب" و" اإلنسان األفريقي"ّ .أما املركز املحوري
والدارونيني  -يف عداد أنواع ّ
جتسد عرب القرنني املاضيني يف التيار االسترشاقي ،فهو أوروبا و"اإلنسان األورويب" .وتعني املركزية
التارخيي هلذا املنظور ،الذي ّ
تفو ًقا بمواجهة باقي الثقافات يف العامل .انظر:
األوروبية ،يف جوهرها ،العملية الواعية أو غري الواعية التي ّ
تعد الثقافة األوروبية األكثر ّ

Anwar Abdel Malek, "Orientalism in Crisis", Diogenes, No. 44 (winter 1963), pp. 107- 118.
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وية الثقافية
أطوارا خمتلفة من سريورة
يفس
ً
التامس والتأثري والتأ ّثر بني ا ُهل ّ
ّ
واألطراف .ونجد لدى هؤالء ما رّ
ٍ
ٍ
جديد
رشق
وتصور من خالله الرشق ،بل تُعيد خلق
العربية من جهة ،واملنظور الذي كانت أوروبا َت َتمثَّله
ّ
لتؤسس مرشوع هذا الشرّ ق املختلف يف وعي
تعبرّ عنه بام خيدم مصاحلها .بل إنهّ ا تذهب إىل أبعد من ذلك ّ
توسع نطاق االستعامر األورويب يف أنحاء
أهل الرشق أنفسهم ملا يزيد عىل مئتي عام .وقد ّ
تعزز هذا املفهوم مع ّ
رسوخا يف القرن التاسع عرش عرب محالت االستكشاف والغزو والتجارة التي عملت
عديدة من العامل ،وازداد
ً
الفكرية والقيم
املؤسسات الكولونيالية ،مثل املدارس واجلامعات ،عىل اإلعالء من شأن األنساق
ّ
من خالل ّ
الوطنية لدى ّ
األصليني .ويعني ذلك أنّ
كبريا
السكان
رقيا وأعظم شأنًا من النظم
جانبا ً
ً
األوروبية بوصفها أكثر ًّ
ّ
ّ
ّ
من أنشطة التعريب والنقل كانت خالل تلك املرحلة ت ّتفق واألهداف البعيدة لقوى اهليمنة األجنبية ،إن مل تكن،
جراء تكليف أو إيعاز مبارش من جانب احلكم األجنبي(.((1
يف واقع األمرُّ ،
تتم من ّ

المعاكسة
التيارات
-4
ّ
ّ
"الليبرالية" ،اليسار القومي واألدلجة ُ
حتليليا للمراحل املبكرة من حركة التعريب يف
تفسريا
العام
حمددة من هذا اإلطار النظري
قد نجدُ يف
عنارص ّ
َ
ً
ّ
ًّ
نتلمس بوادر ترمجات الفكر الربجوازي
األول من القرن العرشين.
املرحلة الكولونيالية يف النصف ّ
ّ
(وربام ّ
األول من القرن التاسع عرش ،عندما
الليربايل يف ما نَقله ،عىل نح ٍو انتقائي ،صاحب ختليص اإلبريز يف النصف ّ
ٍ
التوجه يتجلىّ
بصورة أوضح يف
عرب مبادئ حقوق اإلنسان واملواطن والدستور الفرنيس) .غري أنّ مثل هذا
ّ
ّ
ترمجات عادل زعيرت يف ميادين الترشيع واالجتامع والتاريخ ،مثل رسائل فولتري الفلسفية ،والعقد االجتامعي
وثمة داللة بالغة األمهّية عىل أنّ طه حسني ،عميد األدب العريب،
جلان جاك روسو ،وروح الرشائع ملونتسكيوّ .
ّ
النابليونية ملرص بوصفها "احلملة الفرنسية املباركة" .وقد ترجم ،عن الفرنسية ً
أيضا،
يشري إىل الغزوة
ظل
ُ
ّ
ثالثينيات القرن املايض مستقبل الثقافة يف مرص .ويف ذلك
املرسحيات الكالسيكية اإلغريقية ،ونرش يف أواخر
ّ
س ّ
املتوسطية ،وأعلن" :أنّنا
ونظر وفلسف للتغريب والتبعية الفكرية للغرب واحلضارة األوروبية
ّ
الكتابّ ،
أس َ
السيد،
ملزمون بأن نسري سرية الغرب يف احلكم واإلدارة والترشيع" .كذلك فعل ُ
"مع ّلم اجليل" ،أمحد لطفي ّ
وية املرصية املستق ّلة بعيدً ا
س اجلامعة املرصية ،فيام كان يدعو إىل تأكيد ا ُهل ّ
الذي ترجم أرسطو إىل العربيةّ ،
وأس َ
عن ُبعدهيا العريب واإلسالمي .وليس يف هذه الوقائع انتقاص من قدر هؤالء ّ
املفكرين الكبار ،غري أنهّ ا ّ
تدل
الفكرية واملنظومات القيمية التي تأ ّثروا هبا ،أو دعوا إليها آنذاك ،وكانت ،بمعنى من املعاين،
عىل التيارات
ّ
جانبا من االستجابة التي أظهرها ّ
األول من
املفكرون واملرتمجون العرب إزاء انكشافهم عىل أوروبا يف النصف ّ
ً
القرن املايض.
الستينيات ،بلغت حركة النقل وال ّتعريب ذروة األدجلة
املمتد بني أواسط اخلمسينيات وأواسط
ويف العقد
ّ
ّ
التحرر الوطني
العامة مع متط ّلبات
توجهاهتا
املعاكسة ،واإلقبال عىل ترمجة اآلداب األجنبية التي تتامشى ّ
ّ
ّ
عدة يف بريوت
املد اليساري .وأخذت دور نرش ّ
واملرشوع القومي العريب العريض .وبدأت بذلك مرحلة ّ
(اآلداب ،والطليعة ،والفارايب ،وغريها ،) ...ودور نرش مماثلة يف القاهرة ودمشق تنحو هذا النحو .وكانت
قدمة الرتمجات أعامل ّ
املفكرين واألدباء الذين جتاوبوا مع جانب من التط ّلعات العربية ،ومنهم ،يف املقام
يف ُم ّ

11 Asad Talal, "The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology", In: James Clifford and George
E. Marcus (eds.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (Berkeley: University of California Press,
2003), pp. 141-164.

دراســـــات
الهويّة ُ
إشكاليّة ُ
السياق العربي المعاصر
وثنائيّة ال ُّلغة وال ّترجمة في ّ
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األول ،الفرنسيون والناطقون بالفرنسية ّممن نارصوا الثورة اجلزائرية ،مثل جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار
ّ
ّ
وفرانز فانون وأندريه مالرو .وأسهمت "دار التقدم" يف موسكو ،من جهتها ،يف ترمجة إنتاج الك ّتاب واملنظرين
جنبا إىل جنب مع ماركس وإنغلز ولينني ،وح ّتى ستالني.
السوفياتً ،
الدولة الوطن ّية
أ -االستقالل وبناء ّ

غني عن القول إنّ حركة الرتمجة والتعريب ،يف مرحلة ما بعد االستعامر ،ذات ٍ
الوطنية،
صلة وثيقة ببناء الدولة
ّ
ٌّ
(((1
ٌ
التبعية االستعامرية غري أنّ التعريب ،كام هو معروف ،جتربة
التحرر من مظاهر
وتعبري تلقائي عن النزوع إىل
ّ
ّ
رسميا يف بعض
حكوميا
نسبيا يف العامل العريب ،برزت يف سياقات خمتلفة ،ولتلبية متط ّلبات ش ّتى .وقد بدأ
ًّ
ًّ
قديمة ًّ
اإلرساليات
تبشرييا تقوم به
البلدان ،مثل مرص يف عهد حممد عيل ،بينام ارتبط بالدين ،يف مناطقَ أخرى ،فكان
ًّ
ّ
العليا يف
ثم أصبح ،يف أواخر القرن التاسع عرش ،عملاً من أعامل الشرّ ائح ُ
واألق ّليات ،كام كان يف بالد الشامّ ،
الطبقة الوسطى املنفتحة عىل الغرب ،يف أكثر من ٍ
عريب ،فارتبط بمرشو ٍع هنضوي حتديثي .وأوجدت بعض
بلد
ّ
العاملية الثانية عودة
مؤسسات بعد احلرب العاملية األوىل ،قبل أن تشهد مرحلة ما بعد احلرب
بلدان املرشق له ّ
ّ
رسمية يف بعض هذه البلدان ،عىل نح ٍو ينسجم
مطلب التعريب إىل املجال احلكومي ليكون موضوع مرشوعات
ّ
وطنيا الز ًما.
التحرر الوطني شعار ال ّتعريب،
وتب ّني حركات
ً
وخصوصا يف بلدان املغرب العريب ،بوصفه ً
مطلبا ًّ
ّ

السبب يف ذلك إىل اختالف
ومن الوجهة التارخييةّ ،
ثمة اختالف يف معنى التعريب ،مرش ًقا ومغر ًبا .ويرجع ّ
اللغوية،
املرشقية مصطلحية بالدرجة األوىل ،إذ ارتبطت بظهور املجامع
وكثريا ما ُيقال إنّ التجربة
التجربة.
ً
ّ
ّ
جزئية ال تتجاوز حدود التعريب اللساين ،يف
قضية
ّ
وركّ زت عىل إصدار املعاجم ،فكان التعريب يف املرشق ّ
قضية أوسع من ذلك ،ت ّتصل بالتعريب االجتامعي .وهذا االختالف جيعل من
حني أنهّ ا متثّل يف املغرب العريب ّ
التعريب يف املرشق ،يف هناية األمر ،فرص َة استيعاب إرادي للمعارف ،وهضم للحضارة ،وجيعله يف املغرب
انضمت إىل
التبعية( .((1وقد
وإسرتاتيجية للتخ ّلص من اإلرث االستعامري ومن
وية
فرص َة دفا ٍع عن الذات وا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
معني ٌة ،من مجلة اهتاممات وانشغاالت أخرى ،بمسألة الرتمجة والتعريب(.((1
هذه املجموعة هيئات
رسمية أخرى ّ
ّ
 12من أبرز املؤسسات ذات الصلة بال ُّلغة العربية والتعريب :املجمع العلمي العريب بدمشق ( ،)1919جممع ال ُّلغة العربية بالقاهرة
( ،)1932املجمع العلمي العراقي ( ،)1947جممع ال ُّلغة العربية األردين ( ،)1976احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية (:)1970
ضم املجامع القائمة يف العامل العريب ،وله أهداف تنسيقية ،بام يف ذلك يف جمال توحيد املصطلحات ،لكن ليس له حضور أو نشاط
ّ
يسرتعي االنتباه ،شأنه يف ذلك شأن "االحتاد العلمي العريب" ( )1955الذي تأسس ليضم اجلمعيات العلمية العربية – لكن من دون
أن يتواصل نشاطه .ومنها كذلك :مكتب تنسيق التعريب بالرباط ( ،)1961الذي انبثق عن ّأول مؤمتر للتعريب ،وهو يصدر املعجم
املوحد للمصطلحات يف جماالت معرفية خمتلفة (عريب – إنكليزي – فرنيس) .يضاف إىل ذلك ّ
منظامت عربية أخرى قام بعضها بجهد
ّ
تحّ
ّ
ّ
األطباء العرب ،واحتاد اجلامعات
اد
ا
و
اإلدارية،
للعلوم
العربية
مة
واملنظ
واملقاييس،
للمواصفات
العربية
مة
املنظ
مثل
جماهلا،
يف
رائد
ّ
العربية ،ومركز تعريب العلوم الطبية بالكويت وغريها .كام نشطت يف هذا امليدان بعض املؤسسات الوطنية املهتمة بالتعريب ،مثل معهد
الدراسات واألبحاث للتعريب باملغرب ،ومعهد اللسانيات باجلزائر واللجنة السودانية للتعريب وغريها.
األول ،ديب:
املعرفة
مؤمتر
يف
مت
قد
موسع هلذه القضية ،انظر :الطاهر لبيب" ،ال ُّلغة ،والتعريب والرتمجة" ،ورقة بحثية ّ
ّ
 13لتحليل ّ
 ،2007وراجع كذلك :شاكر مصطفى ،يف التعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.)1986 ،
 14من هذه اهليئات ،مع اختالف التسميات ،املجالس الوطنية لآلداب والفنون والعلوم يف كل من مرص ،وسورية ،والكويت،
واألردن ،وقطر ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف اجلامعة العربية ،واملعهد العايل العريب للرتمجة ،وبعض مؤسسات املجتمع
املعنية باملعرفة والتعريب يف جماالت العلوم الطبيعية واالجتامعية واإلنسانية ،مثل مركز دراسات الوحدة العربية/
املدين والقطاع
ّ
اخلاصّ ،
املنظمة العربية للرتمجة يف بريوت ،وهيئة الثقافة والرتاث /جائزة زايد للكتاب ،واملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات/ترمجان
يف الدوحة ،ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم (ديب) ،ومكتبة امللك عبد العزيز آل سعود /جائزة خادم احلرمني الرشيفني للكتاب يف
الرياض.
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ريب يف أنّ الرتمجة ،من العربية وإليها ،شأهنا شأن الكثري من جوانب الثقافة  -بل احلياة  -العربية املعارصة،
وال َ
متعددة اجلوانب .ويصدق ذلك عىل مضمون الرتمجات ،مثلام يصدق عىل املستوى ِ
احل َريف والف ّني
تعاين أزم ًة ّ
املتخصصة بالرتمجة
اخلاصة
للنقل .وعىل الرغم من اإلنجازات التي حقّقتها بعض هذه اهليئات الرسمية أو
ّ
ّ
بالكم اهلائل الذي
خالل العقود القليلة املنرصمة – وهي ،يف واقع األمر ،شحيحة ومتواضعة إذا ما قوبلت
ّ
األخالقية ،وح ّتى
بالرداءة والغثاثة والتش ّتت ،وغلبة الطابع التجاري وفقدان الدقّة العلمية واألمانة
ّ
ّ
متيز أكثره ّ
والعلمية
ة
واالجتامعي
ة
اإلنساني
الدراسات
نقل
يف
صوره،
أجىل
يف
األزمة،
من
اجلانب
هذا
ّل
ث
ويتم
القانونية.
ّ
ّ
ّ
التي ُيفرتض فيها تعريف ال ّنخب الرتبوية واألوساط الطلاّ بية اجلامعية العربية ،وقادة الرأي ،وص ّناع القرار
واملهم خارج العامل العريب ،يف املجاالت الواقعة ضمن اهتاممات هذه األوساط .كام
باإلنتاج الفكري اجلديد
ّ
ُيفرتض يف تلك ا ُملترَجمَ ات أن تستهدف ،وفق ّ
منهجية ،األعامل واملؤ ّلفات األجنبية املَ ْع َلمية اجلديدة ،أو
خطة
ّ
واإلدارية
واالجتامعية
االقتصادية
والعلمية ،ويف العلوم
اإلنسانية
املتجددة ،يف جماالت الدراسات
ذات القيمة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والثقافية والف ّنية كافّة ،وعن اللغات األصلية قدر املستطاع ،مع احلصول ،بحسب األصول ،عىل
والسياسية
ّ
ّ
حقوق الرتمجة وال ّنرش الالزمة.

بمهمة
عملية بلوغ جمتمع
يعده ميلاً إىل "اختزال
وعىل
آخر من التحليل ،محل أحد الباحثني( ((1عىل ما ّ
ً
ّ
مستوى َ
ّ
السؤال ال ّنهضوي العريب
نقل املعرفة – ال إنتاجها – من خالل التعليم والرتمجة
ً
خصوصا" ،وإىل "إعادة صياغة ّ
عىل نح ٍو جديد هو :كيف الوصول إىل جمتمع املعرفة" -وهذا ما تدعو إليه تقارير التنمية اإلنسانية – مع توجيه
سحرية لنقل املعارف من
االستثامرات نحو تنمية العنرص البرشي" .وجيري تصوير الرتمجة بام هي وساطة
ّ
الغرب إىل العامل العريب ،ونقل العامل العريب ذاته إىل جمتمع املعرفة ...ويف ّ
كل األحوال ،انتقل السؤال النهضوي
اآلن إىل الثقافة وبناء جمتمع املعرفة واخللط بينهام .وهو ّ
هنضويون عرب،
طليعيون
احلل الذي ابتكره مثقّفون
ّ
ّ
ويروج له ويعمل عىل متويله أهل ال ّنفط".
ّ
بالدور احليوي للهيئات التي تتولىّ التعريب وما ي ّتصل به من أنشطة ،فإنّ اخلروج من أزمة الرتمجة
ومع اإلقرار ّ
ٍ
إسرتاتيجية
يتجسد يف
والتعريب ال يكون إال ببناء نموذج جديد وصارم وممُ َْأ َسس للرتمجة يف العامل العريب،
ّ
ّ
حمددة ،وتستفيد ّمما حلق
وآليات إنجاز ّ
ذات أهداف واضحة ،ومرشوعات وبرامج دقيقة ْحمكمة ،وآجال ّ
اإلسرتاتيجيات السابقة من أخطاء أو فشل .ومن املؤكّ د أنّ مثل هذا النموذج املقرتح لن يستهدف الدمج أو
ّ
وربام
التوحيد بني اهليئات العربية القائمة ،بل سيحاول تأطريها والتنسيق بينها وتشبيك بعضها مع بعضّ ،
قياسا عىل اإلنجاز الفعيل الكفؤ املربمج ،وفق ّ
خط ٍة واضحة من جانب هذه
األهم من ذلك ،تقديم الدعم هلا ً
ّ
الراهنة أو املقبلة.
سات
املؤس
ّ
ّ

وية وال ُّلغة والرتمجة يف سياقها العريب سيبتعدُ
وغني عن البيان أنّ اقتصار هذه الدراسة عىل تناول إشكالية ا ُهل ّ
ٌّ
ّ
وتستظل
املتعددة التي ما فتئت تنضوي حتت لوائه
ارات
التي
وعن
القضايا،
تلك
جتاه
اإلسالمي
املنظور
عن
بنا
ّ
ّ
وسياسيا ،منذ بدايات عرص النهضة يف أواخر القرن التاسع عرش ح ّتى بداية العقد الثاين من
فكريا
بمظ ّلته،
ًّ
ًّ
هوية إسالمية يف
التيارات كافّة ال
ّ
قومية ،بل تدعو إىل ّ
تتحد ُث عن ّ
عربية ّ
هوية ّ
القرن احلادي والعرشين ،فهذه ّ
منابع دينية وت ّت ُ
واالجتامعية
والسياسية
الثقافية
خذ أبعا ًدا تتغلغل يف مناحي احلياة
جوهرها تنطلق إىل حدٍّ بعيد من َ
ّ
ّ
ّ
دورا حاسماً يف توجيه مساراهتا.
بل تؤ ّدي ً
15
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وقوت من
التيارات يف البلدان
عززت
وقد ّ
العربية ّ
ّ
ّ
التطورات األخرية التي رافقت الربيع العريب من نفوذ هذه ّ
وتوجهات
بد من أنّ هلا مواقف
واملؤسسات
شوكتها عىل صعيد الشارع العريب
السياسية عىل حدٍّ سواء .وال َّ
ّ
ّ
ّ
ومتميزة من تلك القضايا.
مغايرة
ّ
ُ
والدين
والهو ّية
ب -ال ُّلغة
ّ

مؤرخي الفكر العريب احلديث ،مستشهدً ا بآراء مجهرة من الدارسني األجانب" ،هم
والعرب ،كام يقول أحدُ ّ
إحساسا بلغتهم .فهي ليست يف نظرهم أعظم فنوهنم فحسب ،بل خريهم املشرتك .ولو
أشد شعوب األرض
ّ
ً
ُّ
بالضاد ،لكن
سألت معظمهم تعريف ما يعنونه بـ "اللغة العربية" لبادروك إىل القول ،إنهّ ا تشمل مجيع الناطقني ّ
ُ
يدعون صل ًة ما بقبائل اجلزيرة العربية
رسعان ما يذهبون إىل ما هو أبعد من ذلك ،فيقولون إنهّ ا
تشمل مجيع من ّ
بالتحدر منها ،أو االنتساب إليها ،أو باقتباس ُمثلها األعىل ،عن طريق ال ُّلغة واألدب ،يف كامل اإلنسان
إن
ّ
ومقاييس الكامل"(.((1

(((1
القوميني العرب ،ساطع ا ُ
شيخ ّ
للهوية العربية،
املكونات اجلوهرية
املنظرين
وال ُّلغة ،عىل ما يرى ُ
ّ
حلرصي  ،من ّ
ّ
فاألم ُة تقوم عىل أساس موضوعي
القومية
األساسيني يف مفهوم
ومتثّل هي والتاريخ املشرتك العنرصين
العربيةّ .
ّ
ّ
ّ
هو ،يف آخر املطاف وقبل ّ
األصلية هي
جمموع من كانت لغتهم
واألمة العربية هي
كل يشء آخر ،عنرص ال ُّلغة.
ُ
ّ
ّ
القومية ال حتقيقهاّ .أما الدين فال يمكن
العربية ،يليها التاريخ املشرتك ،لك ّنه ثانوي ،إذ إنّ من شأنه تعزيز الرابطة
ّ
القومية خيتلفان
وكيفية ارتباطه بالوحدة
اإلنسانية بني األفراد ،لكن هذا التأثري
إنكار تأثريه يف توحيد املشاعر
ّ
ّ
ّ
ّ
"ولكل دين
املسيحية أو اإلسالم.
عامليا ،مثل
من دين إىل دين ،وقد يكون األمر أكثر تعقيدً ا عندما يكون ّ
الدين ًّ
ّ
ٍ
قوى جذور تلك ال ُّلغة وحافظ عىل كياهنا أكثر
عالقة
ّ
معينة .وإذا اتحّ د الدين بلغة من ال ّلغات ّ
جوهرية مع لغة ّ
من مجيع العوامل األخرى"(.((1

ويعتقد حوراين أنّ نظرة ساطع ا ُ
القومية بلغتها وتارخيها إنّام تعكس بشكل ج ّ
يل
األمة
حلرصي التي ّ
هوية ّ
حتدد ّ
ّ
بحد ذاته ،أن ينشئ مجاعة سياسية بل
نظرية ابن خلدون يف العالقة بني الدين والعصبية .فالدين ال يمكنهّ ،
طبيعية .وصحيح أنّ
يقوي اجلامعة التي تكون قد نشأت عن تضامن طبيعي ناجم عن صالت
بوسعه فقط أن ّ
ّ
التارخيية قد اتّصل اتّصالاً وثيقًا باإلسالم ،إال أنّ العرب ال ّ
جوهريا
يشكلون،
األمة العربية ،من الوجهة
ًّ
نشوء ّ
ّ
بالضاد عرب ،مثل
ّأمة إسالمية؛ فهم يبقون عر ًبا ح ّتى ولو مل يكونوا مسلمني .وعىل هذا ،فاملسيحيون الناطقون ّ
أي يشء من تراثهم الديني ،أو
املسلمني -وباملعنى ذاته بالضبط -ويمكنهم أن يكونوا من دون أن يتخ ّلوا عن ّ
قوميتهم العربية إال عن طريق تراثهم الديني" .ويستشهد
يقتبسوا تراث اإلسالم" .والواقع أنهّ م مل يستيقظوا عىل ّ
احلرصي عىل ذلك باإلشارة إىل أنّ
قومية العرب األرثوذوكس قد بدأت بنضاهلم للتخ ّلص من السيطرة اليونانية
ّ
ضد روما ملقاومة اجتياح العادات والطقوس وأساليب
يف بطريركية أنطاكيا ،ونضال الكنائس الرشقية امل ّتحدة ّ
الالتينية كنائسهم(.((1
التفكري
ّ

 16ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة  ،1939-1798ترمجة كريم عزقول (بريوت :دار النهار للنرش،)1968 / 1961 ،
عربيا يف أيامنا ،ط( 1بريوت -لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،الفصل
ص  .11وانظر كذلك :عزمي بشارة ،أن تكون ًّ
األول.
 17ساطع احلرصي ،آراء وأحاديث يف الوطنية والقومية (بريوت :دار العلم للماليني ،)1957 ،ص .107
 18ساطع احلرصي ،حمارضات يف نشوء الفكرة القومية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1985 ،ص .26
 19حوراين ،مرجع سبق ذكره ،ص .376-337
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ٍ
ُسن هلا
وية ،وهي التي ت ّ
القيمة عىل شؤون ا ُهل ّ
ويف املجتمعات احلديثة ،غدت الدولة ،بصورة متزايدة ،هي ّ
هوية ثقافية
الرتتيبات وتضع هلا الرقابات .وتنزع الدولة احلديثة نحو التعريف األحادي
للهويةّ ،إما بإقرار ّ
ّ
هوية
القومية ،كام هي احلال يف فرنسا ،أو ،عند قبول
وية
واحدة ّ
التعددية الثقافية داخل ّ
األمة ،حتديد ّ
ّ
حتدد ا ُهل ّ
ّ
أيديولوجي ٌة
القومية فهيُ ،حكماً ،
مرجعية تكون وحدها هي الرشعية ،كام يف الواليات امل ّتحدةّ .أما األيديولوجيا
ّ
ّ
ّ
ٌ
إقصائية برصف النظر عن طبيعة املنابع التي تغتذي منها ،ومنطقها األقىص هو التطهري األثني /العرقي ،كام هي
ّ
احلال يف إرسائيل.

الدارسني إىل أنّ األفراد واجلامعات يف الدول احلديثة قد غدوا ّ
هوياهتم
ويذهب بعض ّ
حرية يف حتديد ّ
أقل ّ
هوياهتم
أثنية أو
بأنفسهم .وتفرض بعض الدول
ّ
طائفية ،عىل بطاقات ّ
املتعددة األثنيات عىل رعاياها إثبات ّ
ّ
هوية ّ
الضيق .وبحسب أحد املح ّللني" ،يمكن أن يكون
الرغم من أنّ بعضهم ال جيدون أنفسهم يف هذا ال ّتحديد ّ
عىل ّ
مأساوية عىل صورة ما شهدناه يف النزاع الداخيل
املكونات ،عواقب
هلذه َ
ّ
الع ْن َونَة ،إذا ما دام النزاع بني خمتلف ّ
(((2
تتوسع ّ
أقطارا
باطراد لتشمل
ً
اللبناين أو الرواندي"  .ويمكن للمراقب أن يلمح تفاقم هذه الظاهرة التي ّ
عربية.
عربية وغري ّ
أخرى ّ

ُ -5
والقومية :البحث عن بديل
والدين
الهو ّية
ّ
ّ
العربية عىل "اآلخر" األجنبي يف التاريخ احلديث ،وحتديدً ا
ال ي ّتسع املقام هنا للنظر يف نتائج انكشاف الـ "نحن"
ّ
املغاربية قبل أكثر من قرنني ،وللمرشق
اإلمربيالية األوروبية لألرايض
منذ محلة نابليون عىل مرص والغزوة
ّ
ّ
وثنائية ال ُّلغة والرتمجة ما زالت منذ ذلك احلني ماثلة يف
وية
العريب قبل نحو قرن من ّ
الزمان .غري أنّ إشكالية ا ُهل ّ
ّ
العربية ،وعىل املستويني الوطني والقومي ،مثلام أنّ تداعياهتا وأصدا َءها ما زالت حارضة ّ
كل احلضور يف
احلياة
ّ
مستجدة ورؤى مغايرة
والفكرية والثقافية العربية .وقد جت ّلت عىل الصعيد القومي ،يف صور
السياسية
األوساط
ّ
ّ
ّ
تصورات ّ
القوميني األوائل.
املنظرين
وأبعاد
حداثية مل تكن واردة يف ّ
ّ
ّ
ٍ
سلسلة من املبادرات الفكرية
ملواجهة هذه اإلشكالية ،كان املنظور الطهطاوي قد أفىض ،كام أسلفنا ،إىل
ٍ
التيارات التي
املرصية ،مثلام أفىض موقف الرفض
سيام يف الساحة
ّ
املتكيف من جانبه إىل مجلة من ّ
ّ
والعملية ،ال ّ
تشعبت
وتوجهات
مل خيل بعضها من منطلقات
أصولية عىل ّ
ّ
الصعيدين الديني والسيايس .ومن جانب آخرّ ،
ّ
وتفرعت االجتاهات التي طرحها ا ُ
ّ
وية وال ُّلغة
ومفكرون آخرون يف رؤيتهم
حلرصي ومريدوه
القومية لقضايا ا ُهل ّ
ّ
ّ
علامنيا ،فيام
ا
واشرتاكي
ا
وحدوي
ا
قومي
ا
قناع
ا،
ظاهري
بعضها،
يرتدي
وسياسية
فكرية
ارات
تي
لتشمل
والدين
ً
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
ّ
العملية واملامرسة عىل مدى العقود الس ّتة املاضية.
جسدهتا التجربة
خيفي باط ُنها نزعة شمولية وتوتالية تسلطيةّ ،
ّ
ٍ
وية والدين وال ُّلغة يف السياق العريب ،ترى مقاربة نقدية حديثة أنّ ّ
"كل تأكيد
يف حماولة لتشخيص إشكاليات ا ُهل ّ
هلوية ،وهو عادة مألوفة من عادات األيديولوجيا القومية ،هو رياضة َ
وية تقوم عىل العودة إىل جذور ما،
ماض ّ
ّ
واملخيلة ،والتذكري هبا إلثبات االنتامء الواحد والوعد باخلالص ،ح ّتى
التاريخ
يف
مقيم
ذهبي
وعرص
ما،
ب
َس
ون َ
ّ
إنّ البعض من ّ
موحدة ومزدهرة وبانية
املفكرين
ثمة ّأمة كانت ّ
عرف القومية بام هي فعل تذكّ رّ :
ّ
القوميني العربّ ،
حضارة متفوقة ،وهي اآلن يف ٍ
حالة من الفقر واجلهل واملرض [ ]...من هنا احلاجة إىل "االنقالب عىل ّ
الذات"
ّ
20
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القومية ختتلف
للتطهر من فساد املجتمع من أجل استحقاق اخلالص اآليت .هبذا املعنى ال تكاد األيديولوجيا
ّ
ّ
ُ
وية
ً
كثريا عن الفكر الديني التكفريي :الواقع فاسد /جتب استعادة املايض بواسطة العودة إىل الدين األصيل أو اهل ّ
(((2
الصافية .هذا هو اخلالص" .
حافزا يمثّل سؤالاً
مركزيا يف الفكر القومي ،ويمثّل صلة الوصل
ووفق هذه املقاربة ،فإن كون املايض عب ًئا أم
ً
ًّ
تقدم الغرب وخت ّلف العرب واملسلمون؟
السؤال الشّ هري :ملاذا ّ
بينه وبني الفكر النهضوي الذي ينطوي عليه ّ
ويف الوقت نفسه جيري تعريف عالقة الغرب  -الرشق بأنهّ ا حمكومة بمنوعات من "الغياب" و"الفجوات"
مهجوسا بتفسري السؤال :ملاذا ال يوجد عندنا
و"النقصان" وما إىل ذلك ،فيام يبدو القسم األكرب من الفكر السائد
ً
ما هو موجود عند غرينا ،أي عند الغرب؟ و"غياب الديمقراطية ٌ
اإلشكالية [ ]...وحقيقة
ساطع عىل هذه
مثال
ٌ
ّ
األمر أنّه حني يطغى تفسري" الغياب ،يرتاجع "حضور" التفكري(.((2

وية
األساسية
العربية ا ُملعارصة العنارص واملالمح
حدد العروي( ((2يف حتليله األيديولوجيا
وقد ّ
إلشكالية ا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
تطور وتراكم.
والنهضة يف احلياة العربية .إنّ مفهوم األصالة ،يف تقديره" ،ال يستقيم إال إذا نظرنا إىل األنا كنتيجة ّ
تتقبلها املجتمعات العربية إال إذا
ُالحظ ،وإنّام تُستقرأ بحسب قواعد
واالستمرارية التارخيية ال ت َ
ّ
إمجاعية ال ّ
ّ
النقدية إىل ما هو أبعد من ذلك" :إنّ العرب
قدر أدنى من التجديد والتحديث" .ويميض يف مقاربته
حتقّق فيها ٌ
ّ
رحبون
يسبقون العمل عىل الفكر ،والفرع عىل األصل ،يف حني إنّا نراهم ال يفعلون سوى الكالم؛ وهم ُي ّ
يرصحون بالعكس متا ًما ]...[ .ال ننسى أنّنا ،يف إطار الدولة
ّ
بأي مذهب غريب ،ونحن نرى زعامء اإلصالح ّ
املستعمرة والدولة الليربالية ،ال نملك املبادرة .إنّ اآلخر ،األجنبي املستعمر املبارش أو غري املبارش ،هو الذي
ّ
خيطط وينجز ،فيقترص دور الفكر العريب عىل توضيح أغراض اآلخر والتعليق عليها .وح ّتى الدولة القومية،
(((2
فإهنا ال ّ
تنفك تعارض وتصارع اإلمربياليةّ ،مما يعني أنّ فعلها هو دائماً فعل معاكس" .
ٍ
ٍ
حماولة طموحة أخرى
وبصورة موازية للتشخيص التحلييل الذي يعرضه عبد اهلل العروي وآخرون ،ويف
يقدم
وية والقومية عىل صعيدي الفكر واملامرسة
للخروج من
السياسية العملية عىل حدٍّ سواءّ ،
إشكالية ا ُهل ّ
ّ
ّ
جانبا ّمما طرحه ّ
القوميون اآلخرون،
املنظرون
الباحث العريب الفلسطيني عزمي بشارة رؤية جديدة يأخذ فيها ً
ّ
(((2
سميه "املسألة العربية" بجملة من
ُقدامى وحمدثون .وقد ّ
عزز طروحه املحورية يف هذا امليدان بشأن ما ُي ّ
اإلشكالية .ففي حماولته جتديد الفكر القومي،
الدراسات التحليلية األخرى( ((2التي تتناول جوانب أخرى من
ّ
تتضمن ،بالرضورة ،حسم املوقف إىل جانب الديمقراطية وحقوق املواطن االجتامعية
املهمة
ّ
يؤكّ د أنّ هذه ّ
توجه إىل ُدعاة القومية العربية
مهمة ت ّتضح من خالل ا ُملامرسة .وهو يرفض هتمة الرومانسية التي ّ
واملدنية ،وهي ّ
األمة التي كان يفرتض أن
وحتول ّ
يف أعقاب إخفاق البلدان العربية يف عملية بناء ّ
األمة عىل أساس املواطنةّ ،

 21فواز طرابليس ،مرجع سبق ذكره ،ص .55
 22املرجع نفسه ،ص .58
 23عبد اهلل العروي ،األيديولوجية العربية املعارصة (صياغة جديدة) (بريوت :املركز الثقايف العريب.)1995 ،
 24املرجع نفسه ،ص .254-251
 25عزمي بشارة ،يف املسألة العربية -مقدمة لبيان ديمقراطي عريب ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2010 ،
 26انظر ،باخلصوص:
عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،مع إشارة للمجتمع املدين العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية .)1998 ،وانظر
الرابط:
للكاتب نفسه" :املواطنة الديمقراطية ومجاعات ا ُهلوية التوافقية"  ،عىل ّ
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تارخييا يف "مهرجانات
قطرية فولكلورية مع حماوالت جتذيرها
هويات
ّ
تُبنى عىل أساس االنتامء للدولة إىل ّ
ًّ
الديمقراطية ،مثلام أنّ الوجه اآلخر
األمة هو
بابلية وفينيقية وفرعونية" ،وما إىل ذلك .وأفضل تعبري عن إرادة ّ
ّ
ٍ
َ
املواطنة املتساوية .ويرى أنّ الدولة العربية فشلت ً
مدنية عىل أساس
األمة هو مبدأ
لسيادة ّ
أيضا يف تشكيل ّأمة ّ
ّ
متشظية إىل عشائر وطوائف ،بينام تعني
هوية منفصلة هلذا القطر أو ذاك ،فنشأت بدلاً من ذلك دولة
تشكيل ّ
العروبة أن تعرف نفسك عىل أنّك عريب يف فضاء االنتامءات السياسية ،ألنّ القومية العربية ليست أيديولوجيا
حلق تقرير املصري
يعده العرويب أصلح من الطائفة ،ومن العشرية لتنظيم املجتمع،
وأساسا ّ
شاملة ،بل انتامء ثقايف ّ
ً
وبناء الدولة.
يقدم بشارة عد ًدا من
يف دراسته املَ ْع َلمية حول املسألة القومية
والتحول الديمقراطي يف الساحة العربية(ّ ،((2
ّ
ٍ
اخلاصة
لعدد من املفاهيم املحورية ،كتلك
األطروحات الفكرية ضمن سعيه إىل التحديد النظري الدقيق
ّ
بـاهلويات
اخلاصة
بالعالقة بني "العروبة" و"الديمقراطية" ونظريهتا العالقة بني "الدولة" و"املواطنة" ،وكتلك
ّ
ّ
وربام حلياته ذاهتا ،إىل التامهي مع "مجاعة
وحريته ضمن اضطراره ،صونًا ألمنه ّ
اخلانقة التي تُلغي فرادة الفرد ّ
عضوية" ،مثل العائلة والقبيلة ،ويستبدل هبا الوالء القومي إىل الوطن .والقومية العربية ليست "إثنية" خمتلقة،
ّ
موضوعيا مثل ال ُّلغة املشرتكة ،والتعبريات املختلفة
عنارص قائمة
بل جامع ثقايف من الدرجة األوىل ،يقوم عىل
َ
ًّ
معا،
عن تط ّلعات
ماسة وبراغامتية للوصول ،يف آن ً
سياسية مشرتكة هلا تاريخ حديث وقديم .وهي حاجة عملية ّ
ّ
وهوية َ
حتيد الطوائف والعشائر والعصبيات
إىل جمتمع حديث قائم عىل االنتامء الفردي،
ّ
مواط ّنية ثقافية جامعة ّ
ّ
السيايس.
وتحَ ول بينها وبني
التحكم يف انتامء الفرد ّ
أ -الديمقراط ّية في سياقها ال ّتاريخي والمجتمعي

التحول الديمقراطي حول التمييز بني نشوء هذه الظاهرة ونضوجها
يدور أحد الطروح املحورية يف تناول
ّ
تارخييا يف جمتمعات العامل األخرى ،و"إعادة إنتاجها" بصورة مبترسة يف بعض املجتمعات العربية؛ أي بني
ًّ
املحددة املستدامة من جهة ،وبني املبادرة
سية
املؤس
صورهتا
اكتملت
وقد
عرصنا،
يف
ُشاهدها
ن
التي
ة
الديمقراطي
ّ
ّ
ّ
املستعجلة لتأسيسها يف املجتمعات العربية عىل اخللفية التارخيية التي قادت إىل واقعها الراهن وضمن السياق
ٍ
الدويل واملؤ ّثرات اخلارجية التي تكتنفها من ّ
بالتحول الديمقراطي أن
املعنيني
ّ
كل اجلهات من جهة أخرى .وعىل ّ
يتم تشخيصها من استقراء خصائص الديمقراطيات ُ
الكربى،
يدركوا أنّ هذه الظاهرة ال تنشأ بتوافر ّ
مقومات ّ
تارخييا
تأسست
مثل الفرنسية أو الربيطانية أو األملانية أو اهلندية .ففي تلك املجتمعات ،باتت الديمقراطية التي ّ
ًّ
َ
املقومات.
يف هذه الدول  -األمم نظا ًما ُيديم ذاته
بعوامل أعمق ً
غورا من تلك ّ
ب -الديمقراط ّية في العالم العربي ال ّراهن

يف املقابل ،يرى بشارة أنه ال يمكن بحال من األحوال تأسيس ،أو إنشاء نظام ديمقراطي يف مرحلتنا التارخيية
يتم دفع ًة واحدة ،بحيث ال
ديمقراطيني حاملني َقيمها،
املعارصة من دون
ّ
بخاصة أنّ املطلوب من التأسيس أن ّ
ّ
ختيل دور شخوص وأحزاب غري ديمقراطية
ُيعيد عبور املراحل التي قطعتها الديمقراطيات التارخيية" .ويمكن ّ
تارخييا من دون أن تدري ،ومن دون وعيٍ منها لطبيعة الدور الذي قامت
يف عملية تطوير الديمقراطية ونشوئها
ًّ
أي منطقة ،بام يف ذلك املنطقة العربية،
به .لكن ال يمكن أن ُيبدأ عن سبق اإلرصار بتأسيس نظام ديمقراطي يف ّ
موسع هلذا الكتاب ،انظر :طاهر محدي كنعان" ،يف املسألة العربية :املحتوى الديمقراطي للعروبة والوعاء العرويب
27
لتحليل ّ
للديمقراطية" ،جريدة العرب اليوم.2010/2/16 ،

دراســـــات
الهويّة ُ
إشكاليّة ُ
السياق العربي المعاصر
وثنائيّة ال ُّلغة وال ّترجمة في ّ
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فكرا وبرناجمًا [ ]...ومن يتخلىّ
من دون أن يكون
الديمقراطيون ّ
متورطني يف عملية ذلك التأسيس للديمقراطية ً
ّ
حقيقيا" .ويؤكّ د بشارة أنّ الديمقراطية يف حالة مثل حالة
ديمقراطيا
احلق والعدل ال يمكن أن يكون
عن مفاهيم ّ
ًّ
ًّ
كل يشء وقبل ّ
البلدان العربية هي ،فوق ّ
فضة ،وال عىل
كل يشء ،مسألة
ُقدم عىل صينية من ّ
سياسية نضالية ،ال ت ّ
ّ
دبابة من فوالذ.
ّ
السياسي
ج -بين القوم ّية العرب ّية واإلسالم ّ

يرى بشارة أنّ الدين ،خال ًفا للفكرة القومية التي نادى هبا ا ُ
رضيا ملوضوع
حلرصي من قبل ،ال ُي ّ
قدم حلاًّ ُم ً
هوية وانتامء أشبه بالقومية
"املواطن  -الدولة" .وقد أ ّدت حماوالت تسييس الدين وحتويل العقيدة الدينية إىل ّ
حرة ،وعامل القومية ،باعتباره
وازعا
إىل خسارة العرب لعاملينْ  :عامل الدين ،باعتباره
ً
ًّ
أخالقيا ،وعقيد ًة إيامنية ّ
أساسا
خطا ًبا حديثًا يسعى إىل بناء ّأمة حديثة .وما لبث املنادون بتميز عقيدي للمسلمني عن سواهم باعتباره
ً
وية دينية للعرب يف
التميز السيايس ّ
متيز قومي للعرب مسلمني وغري مسلمني ،أن انتهوا إىل ُه ّ
لألمة ،بدلاً من ّ
يف ّ
أغلبية حتسب
وية،
التيار أن اعتمد عىل
أغلبية دينية ديمغرافية ت ِّ
ربر هذه ا ُهل ّ
مقابل ّ
قوميةّ .
ّ
ّ
ثم ما لبث هذا ّ
هويات ّ
بغض النظر
وية حتتسب ّ
الصيغة ُ
بالوالدة ال باإليامن الفعيل .وهذا ال خيتلف عن ّ
نرصية من القومية ،أي إنّ ا ُهل ّ
الع ّ
األمة اإلسالمية القديم،
أول األمر لنسخ مفهوم ّ
املربر الوحيد ّ
عن اإليامن الفعيل بالعقيدة .وكان هذا اإليامن هو ّ
اهلويات الوطنية
ضد اجلامعة القومية باعتباره
مثل مجاعة املؤمنني ّ
ً
أساسا لتأسيس ّ
األمة احلديثة .ومثلام مل تنجح ّ
طائفيا ،ألنّ
القطرية يف استبدال القومية العربية ،فهي ً
أيضا ال تستطيع التغ ّلب عىل اإلسالم السيايس املترشذم
ًّ
غالبا ّ
رشعي ًة منه ،أو ألهنا ُبنيت أصلاً عىل التوازن الطائفي املحليّ  ،أو عىل سيطرة
أقل
ّ
اهلويات الوطنية هي ً
ّ
السنة والشّ يعة واملسلمني
طائفة من العهد االستعامري .لكن الرابطة العروبية وحدها هي التي تستطيع شمول ُّ
ويات املح ّلية
واملسيحيني العرب .والقومية العربية صريورة
مستمرة بالتوازي مع عملية بناء الدولة العربية وا ُهل ّ
ّ
ّ
ُ
وألنّ
تقدم ،ح ّتى
ه
العربية
ة
وي
هل
ا
معها.
وبتفاعل
وية تشمل أغلبية املواطنني لغ ًة وثقاف ًة وانتام ًء ،فإنهّ ا قادرة أن ّ
ُ
ّ
ّ
يف ّ
كل دولة عىل حدة ،وعا ًء لتأطري اخلالف السيايس يف ّتيارات ومواقف ومصالح عند األغلبية ،ومن خالل
حق مثل هذه اجلامعات ،يف
احرتام حقوق غري العرب املتساوية كمواطنني أفراد ومجاعات هلا حقوق .فمن ّ
ٍ
عربية
املنظور العرويب املنفتح اإلنساين ،احلصول عىل
حقوق ثقافية مجاعية يف حالة تأكيدهم ّ
ثقافية غري ّ
هوية ّ
مساسا
موروثة ،أو ح ّتى مصنوعة .وإذا كان املقصود باملسلم أنّه املعتنق ملفهوم عقيدي معينّ  ،فهذا يعني بالتأكيد
ً
يتحول املواطن إىل
املبني عىل العقيدة
بمبدأ املواطنة ،وح ّتى مواطنة املسلمني .فبموجب حكم هذا املفهوم
ّ
ّ
ثم املؤمن بتفسري معينّ لإلسالم ،األمر الذي يقيص من املواطنة املسلمني الذين يعرتضون
"املسلم املؤمن"ّ ،
املتكيفني مع
ضد املسلمني غري
موج ًها ّ
الرئيس ّ
عىل التفسري الرسمي ،أو ّ
ّ
السائد للعقيدة ،وحينها ُيصبح التمييز ّ
مساسا وإخاللاً باملواطنة كفكرة ،وباملواطنة املتساوية كمامرسة،
السائد لإلسالم .ويمثّل هذا النهج
ً
التفسري ّ
َ
وينبغيات بشأن رضورة ال ّتسامح وعدم جواز االفرتاء عىل غري املسلمني
عىل الرغم ّمما يصاحبه من مواعظ
ّ
سلبا) ،أو محاية (إذا صيغت إجيا ًبا) .وذلك مناقض ومضا ّد
واالعتداء عليهم ،يف عالقة وصاية (إذا صيغت ً
األمة احلديثة باتجّ اه املساواة أمام القانون والديمقراطية وحقوق املواطنة.
لعملية بناء ّ
تقدم  -ح ّتى يف ّ
كل دولة عىل
وية العربية تشمل أغلبية املواطنني ،لغ ًة وثقاف ًة وانتام ًء ،فإنهّ ا قادرة أن ّ
وبام أنّ ا ُهل ّ
األغلبية ،ومن خالل احرتام حقوق
حدة  -وعاء لتأطري اخلالف السيايس يف تيارات ومواقف ومصالح عند
ّ
حق مثل هذه اجلامعات بنظر العروبة املنفتحة
غري العرب املتساوية كمواطنني أفراد ومجاعات هلا حقوق .فمن ّ
ٍ
هوية ثقافية غري عربية موروثة ،أو ح ّتى مصنوعة.
واإلنسانية احلصول عىل
حقوق ثقافية مجاعية يف حالة تأكيدهم ّ
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للتحول إىل
ثقافيا يتوق
ّ
ويوجز بشارة استنتاجاته التحليلية بالدعوة إىل عدم إغفال القومية باعتبارها مفهو ًما ًّ
يتم عرب بناء ّأمة املواطنني ،وال ُيمكن جتاهل العنرص
قومية سياسية ،وإىل دولة ،ألنّ بناء املواطنة احلديثة أصلاً ّ
ٍ
ناحية أخرى" ،مل َي ُعد بوسع القومية العربية أن
احلداثي الكامن فيها ،الذي هُي ّمش ُبنى ما قبل الدولة .ومن
بد من أن تلتقي مع الربنامج الديمقراطي ،لكي تنترص
تطبق ذاهتا عىل أساس جتاهل الدول القائمة ،ولذلك ال ّ
ّ
املدنية  .وينتهي إىل القول" :تعني املسألة العربية ،يف
األمة
وتنفي ذاهتا يف املواطنة الديمقراطية املشرتكة يف ّ
ّ
األمة يف داخل الدولة القطرية وخارجها ،هي العوامل التي تُعيق
ما تعنيه ،أنّ نفس العنارص التي متنع حتقّق ّ
التحول الديمقراطي".
ّ

ختامية
مالحظات
ّ
منظوري الطهطاوي وا ُ
ً
وتكاملاً وحداثة ومعارصة
متاسكا
حلرصي ،يبدو مرشوع بشارة أكثر
باملقابلة مع
ْ
ُ
التيارات األخرى يف
واستيعا ًبا ألبعاد املسألة القومية
والتحول الديمقراطيّ .
ّ
وربام يكون أدعى إىل التفاؤل من ّ
ٍ
عامة ،وقد يشفع له ،من مجلة عنارص أخرى عديدة ،أنه يؤكّ د اجلانب
وية والثقافة بصورة ّ
تعاملها مع قضايا ا ُهل ّ
التصور
النضالية ،وعىل املدى الطويل ،ال عرب
املستقبلية عرب املامرسة
العميل والرباغاميت يف برجمة هذه الرؤية
ّ
ّ
ّ
العملية ّ
تظل ،يف التحليل األخري ،هي
النظري املحض ،وال عىل املدى القصري واملنظور ،بيد أنّ املامرسة والرتمجة
ّ
أي ٍ
ّ
رؤية مستقبلية .ولع ّلنا نتذكّ ر أنّ لينني كان يعتقد أنّ الواقع الفعيل ّ
يظل
املحك واملعيار الرئيس للجدوى يف ّ
تصور نظري.
أكثر تعقيدً ا واستعصاء عىل ّ
أي ّ
واملتوسط يف املستقبل املنظور ،تطرح إفرازات "الربيع العريب" وخمرجاته السياسية
وعىل صعيد املدى القصري
ّ
فأيام املستقبل القريب ُحبىل باالحتامالت
حتديات ّ
يف اآلونة األخرية ّ
جدية هلذا املرشوع القومي الديمقراطيّ .
والسلفية يف اجلوالت االنتخابية يف البلدان العربية التي شهدت
التيارات اإلسالمية
ّ
والسيناريوهات بعد فوز ّ
السياسية واالجتامعية األخرية .وقد تُفلح هذه التيارات والقوى املتحالفة معها داخل
التحوالت الثورية
ّ
ّ
ٍ
املؤسسات السياسية والدستورية واالجتامعية املقبلة يف حتويل املسار الديمقراطي إىل وجهة ال تنسجم ومنطق
ّ
َ
"دولة املواطنة املتساوية" ،وال مستلزمات "الديمقراطية التشاركية" التي يدعو هلا املرشوع املستقبيل .ومن
ّ
جانبا من احلقوق املدنية واالجتامعية ،وتلك امل ّتصلة بحقوق اإلنسان واألحوال
تعدل عىل
املحتمل أن ّ
األقل ً
ٍ
الشخصية التي كانت ،عىل ق ّلتها ،قد حتقّقت يف عهود سابقة خالل العقود القليلة املاضية.

(((2
يقدم الربهان الساطع عىل
اهلويات القاتلة ،ومنها أنّ "التاريخ ّ
تأمالته حول ّ
وقد نشارك أمني معلوف بعض ّ
أنّ اإلسالم حيمل يف جوهره قدرات كامنة عىل التعايش والتفاعل املثمر مع احلضارات األخرى .لكن التاريخ
ٍ
حالة من الكمون" .غري
احلديث ُيبينّ كذلك أنّ التقهقر ممكن ،وأنّ هذه القُ درات الكامنة قد تبقى طويلاً يف
ّ
واملنظرون
حتدث عنها العلامء االجتامعيون
أنّ عىل املراقب أن يأخذ باحلسبان يف الوقت نفسه املقولة التي طاملا ّ
السياسيون ،عندما ّنبهوا إىل "العواقب غري املقصودة/غري املتوقّعة للفعل االجتامعي" ،سواء أكان ذلك النشاط
سياسيا.
اقتصاديا أم
مجعيا أم
ًّ
ًّ
ًّ
فرديا أم ًّ

التقارب أو التفاوت يف أوساط ُص ّناع
نرتيث بعض الوقت لنتأكّ د من مدى
ُ
ربام كان علينا أن ّ
وعىل هذا األساسّ ،
ٍ
ُ
العام من جهة أخرى.
النيات املعلنة من جهة ،واألفعال الالحقة يف املجال السيايس ّ
املستقبل العريب القريب بني ّ

28
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دراســـــات
الهويّة ُ
إشكاليّة ُ
السياق العربي المعاصر
وثنائيّة ال ُّلغة وال ّترجمة في ّ
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