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املؤلف أنطوان زحالن ـ مركز دراسات الوحدة العربية،
يف كتابه الشهري «طبائع االستبداد» مايز عبد الرحمن الكواكبي بني العلوم الحقيقية املرتبطة بالحياة،
مثل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ،والعلوم الش��كالنية التي يحتفي بها االس��تبداد ويش ّوه داللتها،
فاالس��تبداد بعامة يناهض كل معرفة تنقل اإلنس��ان من املعلوم إىل املجه��ول ،ويصادر كل اجتهاد
فك��ري يقول بالتغيرّ والتب ّدل ويحتف��ي باملقارنة ،ويعاقب املعارف التي تن��ادي بالقياس واالختبار،
ومرجع االستبداد يف العلم واملعرفة ماثل يف الركود ويف تجميد العقول وإتالف املحاكمة ،وماثل أكرث
يف حج��ب املريئ واملعيش واليومي ،واالكتفاء مبجردات عام��ة متح ّررة من املكان والزمان واالعرتاف
باآلخ��ر املختل��ف .رمبا يكون يف ما جاء به الكواكبي ،قبل أك�ثر من قرن من الزمن ،مدخل إىل كتاب
األستاذ أنطوان زحالن :العلم والسيادة ـ التوقعات واإلمكانات يف البلدان العربية.
يعال��ج هذا الكتاب أهمية العلم ،التي توس��ع آفاق املعرفة اإلنس��انية وتنقله��ا ،تباعاً ،من املعلوم
إىل املجه��ول .واملقص��ود بالعلم ،يف املنظور البس��يط ،ماثل يف التعليم الع��ايل والجامعات والرتجمة
واالبح��اث ،الذي تعطف عليه ،أحيان��اً ،مواضيع ال تنقصها الخطورة مث��ل :األمن القومي واالقتصاد
والقوة العس��كرية ... ،آثر األس��تاذ زحالن االبتعاد عن املنظور التبس��يطي وتقديم معالجة مغايرة
تقول :ليس املطلوب يف الدراسة الجادة للعلم تعداد العنارص املتعددة املرتبطة به ،والتي يأخذ فيها
«التعلي��م العايل» مكاناً محورياً ،إمنا املطلوب الرتكيز عىل العالقات ال ُنظُمية بني عنارص العلم ،حيث
فاعلية كل عنرص ال تنفصل عن وضع العنارص األخرى ..يس��تدعي القول مقولتني أساس��يتني :البنية
املجتمعية للبحث العلمي ،التي تربط بني «الجامعة» و «املخترب» ،وبني هذين الطرفني و «الصناعة
الوطني��ة» .ذلك أن املطل��وب :توطني العلم ال تكثري الجامعات ،التي قد تنتج «حملة ش��هادات» ال
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عالق��ة له��م بالتطبيقات العلمية وال باالقتص��اد الوطني .تتعينّ املقولة الثانية بالسياس��ات الوطنية
العلمية الشاملة ،التي تصوغها دولة تدرك معنى العلم وتربط بني البحث العلمي والحاجات املادية،
التي تلبي أغراض املجتمع ومتطلبات «األمن القومي» يف آن.
تنقد مقاربة األس��تاذ زحالن «التصور الكمي للعلم» املش��غول ،يف صورته العربية ،بعدد الجامعات
والخريج�ين ،دون االلتفات إىل الكيف اإلبداع��ي وال إىل دور العلم يف التحويل االجتامعي .بقدر ما
تنق��ض التص ّور التجزيئ��ي ،الذي ال يقرأ املواضيع العلمية يف وحدته��ا العضوية الرضورية ،بل يراها
عالقات «فرادى» ،تنغلق عىل ذاتها وال تنفتح عىل غريها ،كام لو كانت املعرفة تطلب لذاتها ،أو كام
ل��و كانت البحوث العلمية مقطوعة الصلة مع «األوبئة االجتامعية» .أكّد األس��تاذ ،يف الحالني ،دور
العلم كقوة منتجة.
ربط األس��تاذ زحالن اإلبداع العلمي ،مهام يكن ش��كله ،بالحرية االجتامعية والسياسية ،التي تح ّرض
الفضول املعريف .والذي ال ميكن نسيانه ،يف هذا املجال ،هو « :البيئة الثقافية» ،التي تنشط التخلّف
إن كان��ت متخلّفة ،وتدفع إىل تعددية االبت��كار واالقرتاحات الخصيبة ،إ ْن كانت متحاورة دميقراطية
متح��ررة من «املرجعية الوحيدة» واألفكار الجاهزة .يقول مؤلف الكتاب بلغة مقتصدة« :إن أولئك
القادري��ن عىل اإلبداع يحتاجون إىل البيئة التي متكّنهم من التعب�ير عن أفكارهم اإلبداعية .وميكن
إخ�ماد األفكار الخالقة بس��يطرة الحكومات عىل عمليات التوظيف يف الجامعات ،وعىل أنش��طتها،
(بفرض) قبول طلبة مبس��تويات رديئة ،أو لتحميل األس��اتذة حمالً ثقيالً ،وكذلك بغياب التس��هيالت
التعليمية الرضورية املناس��بة .ص  .»118 :يش�ير القول إىل «إحادية العقل» ،الذي يرى يف تعددية
العقول هرطقة وتطاوالً عىل السلطان ،وإىل الفساد واإلفساد االجتامعيني اللذين يالزمان «الحكومات
املسيطرة» مالزمة الشفتني لألسنان.
صاغ األس��تاذ زحالن موضوع��ه ،بلغة واضحة وحذرة مع��اً ،مؤكدا ً «العلم والجامعات ومؤسس��ات
األع�مال ثاليث مرتاب��ط « ،ينعكس معناه يف جودة وقيم��ة «نواتجه» املادية وغ�ير املادية .ومع أن
هذه العنارص الثالثة تبدو متكاملة ،وال «سياسة» فيها ،فإن يف ارتباطها الرضوري باالقتصاد السيايس
الوطني ما يستدعي ،بال تأخر ،أسئلة السلطة والسياسة والثقافة السياسية .ولعل سؤال السلطة هو
الذي يس��تحرض تجربة محمد عيل باش��ا مبعنى مزدوج؛ فقد أنجز محمد عيل أعامالً هامة يف البناء
والتعمري ،ولكن بأسلوب يفتقر إىل «تنظيم ومكننة العمليات الالزمة لتحسني قوة العمل ورفاهيتها».
وإذا كان البع��ض من «األنظمة العربية» اكتفى بأخط��اء محمد عيل دون أن يكون له فضائله ،فإن
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بعضاً آخر ،ال تعوزه النوايا الحس��نة ،احتفظ مبا أصاب وأخطأ معاً ،دون أن يحقق ما يجب تحقيقه.
ولذا يقول الكتاب يف حاش��ية له « :يف الحقيقة ،إن معظم املعلومات املس��تعرضة يف هذه الدراس��ة
تس��عى إىل إثبات أن البلدان العربية كانت متتلك ،وما زالت متتلك ،فرصاً هائلة لتنشيط «ثالثيتها»،
لكنها ،باستمرار ،كانت ترفض هذا الخيار .ص .»110 :
ملاذا كانت البلدان العربية ،وال تزال ،ترفض الخيار العلمي الصائب ،الذي أخذت به البلدان األخرى؟
يف��رض الج��واب مالحظة الفرق الشاس��ع بني منو البح��ث العلمي يف البلدان العربي��ة  ،من ناحية،
والص�ين والهن��د ،من ناحية أخرى ،عل�ماً أن هذه البلدان عرفت ،ذات مرة ،رشوطاً متس��اوية يف ما
يتعلق بالرتبية والبحث .فبينام حقق هذان البلدان تقدماً الفتاً« ،مل تبد البلدان العربية أية إش��ارات
إىل وت�يرة منو مس��اوية» ،بالرغم من مواردها املالية و البرشي��ة الهائلة .وال يختلف األمر عند قراءة
ردود أفعال العرب إزاء الهزائم التي لحقت بهم ،وهي ردود أفعال سلبية ورديئة ،خالفاً لردود أفعال
األمم األخرى ،التي دفعتها الهزائم إىل مراجعة ذاتية ش��املة ،مثل بروسيا ( )1806واليابان (.)1905
بل إن املنطقة العربية ،يف مجال إصالح التعليم ،ال تزال متخلفة عن مناطق نامية فقرية ،بالرغم من
محاوالت نهوض متعددة.
يش�ير»زحالن» إىل دميومة العجز العريب األقرب إىل اللغز (مع اس��تثناءات قليلة) الجئاً إىل مفردتني:
التك ّهن والدهش��ة .فهو يقول« :وما زال االقتصاديون يتكهنون حول األس��باب التي أ ّدت إىل فش��ل
االقتصادات العربية يف االس��تفادة من االس��تثامرات الكثيفة» ،كام ل��و كان يف وضع العرب ما ينقل
الس��ؤال العلمي إىل مس��توى اللغز ،أو كام لو كان ما ينطبق عىل البلدان جميعاً ،مبا فيها النامية ،ال
ينطب��ق عىل البلدان العربية .ال يتبقى ،رغم إمكانية تحديد األس��باب ،إىل تعبري «ما يدهش» ،الذي
ل��ه يف الكت��اب حضور متواتر متعدد الصياغات .فقد جاء يف الكتاب ،عىل س��بيل اإليضاح ال الحرص،
الجمل التالية« :ما يدعو إىل الدهش��ة أن اإلقرار بضعف التعليم العايل يف البلدان العربية قد ش��جع
عىل تأس��يس جامعات تس��عى وراء الربح ،واملزيد من الجامعات األجنبية املدعومة من الحكومات
العربي��ة»« ،م��ا يدهش أيضاً ه��و رد الفعل الع��ريب الصامت لإلجراءات املتخ��ذة يف مجال التعليم
الع��ايل»« ،وما يثري الدهش��ة هو أنه ليس هناك اتجاهات نحو تحس�ين التعليم العايل باس��تخدام
املوارد الفكرية العربية .»....ومع أن يف الدهش��ة ما يثري الفضول ،فإن الفضول املس��تثار يقصرّ عن
وعي القصور العريب املتجدد ،ولذلك ال يتبقّى إالّ الحزن« :من املحزن مالحظة أنه من النادر أن تتخذ
منظمة علمية عربية موقفاً عاماً حول قضية علمية ،أو أن تس��اند سياس��ة علمية معينة .ص  127 :ـ
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 .»128ال غراب��ة أن يتحدث املؤلف عام دعاه بـ «االنتحار التنموي» الذي يفيض ،يف التحديد األخري،
إىل تهميش وتهشيم النزوعات الوطنية املسؤولة ،واستبقاء القوى التي تعيد إنتاج العجز والقصور.
أخذ كتاب «العلم والسيادة» ،بلغة تقريرية ،معتمدة عىل املعلومات الدقيقة« :أصبح الرشق األوسط
العريب مدمناً عىل الرتبية األمريكية ،بحيث تتم إقامة جامعات أمريكية عىل امتداد املنطقة وبرسعة
كبرية/ما زالت الدول العربية ال متتلك مركزا ً أكادميياً واحدا ً أو مركز بحث علمي مبستوى عاملي /ليس
هن��اك يف البلدان العربية مكان لش��خص موهوب /ليس هناك صلة ب�ين القدرات العلمية وأي من
العوامل التي تسيطر يف املجتمع العريب /هناك مستوى متدن بشكل خطري يف بحوث العلوم األساسية
يف البلدان العربية اليوم /حقيقة أن البلدان العربية هي األدىن يف الرصف عىل البحث والتطوير هي
ضامن لـ (استمرار) حالة التبعية /إن التعليم العلمي العايل يف البلدان العربية يعاين «فجوة علمية»
كبرية ،تتسع باستمرار مقارنة بالبلدان األخرى /إن النظام الرتبوي يف البلدان العربية غري فاعل وغري
ف ّعال /لقد واجهت عملية التصنيع يف البلدان العربية أياماً صعبة بس��بب تدين فاعليتها /ال تستطيع
الحكوم��ات العربي��ة أن ترى قيمة عملي��ات الجودة يف نظم التعلي��م ،ألن اقتصاداتها منقطعة عن
جامعاته��ا الوطنية /إن التواصل بني العاملني يف «قضايا العل��م» مفقود يف البلدان العربية/ال يوجد
جامع��ة عربية واحدة بني الجامعات الـ  500التي تحتل املراتب العليا/وتعاين البلدان العربية نقصاً
هائ�لاً يف املعطيات الدقيق��ة واملح ّدثة ذات العالقة /إن التوجهات املحافظ��ة واملهينة للمجتمعات
العربي��ة تقف يف تناقض ص��ارخ مع ما يجري يف باقي العامل /وال تنبع املش��اكل التي تواجه البلدان
العربية من العدد الكبري لألميني فيها ،بقدر ما تنبع من سياساتها التكنولوجية ورداءة نوعية التعليم/
.»....
تلقي الوقائع السابقة ،كام أخرى يحتشد بها الكتاب ،الضوء عىل أمور أساسية :التخلّف وإعادة إنتاج
التخلّ��ف ،غياب املنظوم��ة العقلية واألخالقية الوطنية القادرة عىل تقويم الظواهر بش��كل صحيح،
الوق��وف عىل هامش الزمن العلمي العاملي ،إعادة إنت��اج الفجوة العلمية والتقنية بني العامل العريب
والع��امل ،إغفال دور العلم يف تحويل املجتمع ..... ،واملحصلة هي :التبعية وتدمري رشوط «الس��يادة
الوطني��ة» ،نظرا ً لدور العلم الحاس��م يف عملية االس��تقالل الوطني .... ،وله��ذا يتح ّدث الكتاب عن
«توجهات عربية مهينة» تناقض «توجهات إنسانية راقية» ،تدرك معنى النقد والنقد الذايت واملقارنة
بني وضع «األنا» ووضع «اآلخر».
من أين تأيت األسباب التي تجعل الواقع العريب مختلفاً ،عىل مستوى العلم والتعليم ،عن غريه؟
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يف مالحظة عنوانها « :س��ببان أساس��يان لش��لل الثاليث العريب» ،أي غياب العالقة الفاعلة بني العلم
والجامعات ومؤسس��ة األعامل ،يؤكد األستاذ الباحث سببني ،أولهام  :أن العلم والتكنولوجيا يضخّان
إىل البالد العربية بواس��طة عقود «املفتاح باليد» التي يس��يطر عليها األجنبي ،أي تلك العقود التي
«تشرتي العلم جاهزا ً» وال تعرتف ،تالياً ،بدور البحث والتطوير يف املجال العلمي.
أ ّما الس��بب الثاين فقائم يف النظام املايل ،الذي تأخذ بعنقه السلطات املسيطرة ،التي تكتفي بسياسة
البيع والرشاء ،مضيفة إليها فسادا ً ال ب ّد منه (العموالت) ،ملغية رشوط اكتساب التكنولوجيا وتشكيل
الكفاءات املطابقة .يقول األستاذ زحالن « :وتعترب عقود املفتاح باليد الخالية من «نقل» التكنولوجيا
«رشا ً أك�بر» من الهيمنة والفس��اد» ـ ص  122ـ وم��ع أن يف القول بعدا ً براجامتي��اً مرشوعاً ،فالعور
أفضل من العمى ،فإن القضية تدور ،يف األنظمة املس��تبدة الفاس��دة ،يف حلقة مفرغة ،ألن يف عملية
الرشاء ما يؤ ّمن الربح الفاسد والتبعية الرضورية املرتبطة باالستبداد ،وما يقود إىل شلل اإلمكانيات
االجتامعية ،هذا الشلل الذي يتيح دميومة التبعية والفساد واالستبداد.
يذكر االس��تاذ زحالن يف معرض حديثه عن «الجمعيات املهنية» ،التي يحتاج ظهورها حرية التجمع:
«وقد أ ّدت ندرة فرص التعبري السيايس يف البلدان العربية إىل جعل العديد من هذه املنظامت الفنية
تسعى إىل االهتامم غري املربر بقضايا سياسية .ص  .»127 :يشري القول إىل هشاشة الجمعيات املهنية
بسبب «ندرة فرص التعبري السيايس» ومحارصة القمع للعمل املهني الذي يحرف أنشطة الجمعيات
العلمية إىل  :أهداف غري علمية ،ذلك أن األعضاء يرون فيها مناسبة لقول ما ال يستطيعون الترصيح
به خارجها .وتشري هذه املعاينة ،املتح ّدثة عن غياب النقاشات الحرة ،إىل «الرتكيز الهائل للسلطة يف
يد الحكّام» ،الهادف إىل «دوام الحال» و «رشاء التقنيات» التي تس��هم يف دميومته املستبدة .وسواء
صدر «التمركز الهائل» عن وضع س��لطات ال رشعية لها ،أو ع��ن «التدخالت األجنبية التي أضعفت
النظم السياسية العربية وأبعدتها عن أهدافها القومية» ـ  240ـ فإن النتيجة املوضوعية واحدة« :مل
يتم إنجاز إالّ القليل إلقامة نظم علم وتكنولوجيا ُم ِ
رضية ،يف أي بلد من البلدان العربية» .والس��ؤال
ه��و  :م��ا جدوى قومية األنظمة ،أو ع��دم قوميّتها ،إن كانت عاجزة ضعيفة القدرات وال تس��تطيع
الوقوف؟ وما هو الوعي القومي يف التحديد األخري؟
إن الوعي القومي العريب الحقيقي هو الذي يدرك أسباب «الفجوة التكنولوجية» ،الفاصلة بني العرب
والعامل املعارص ووس��ائل ردمها ،مؤمناً بـ «االعتامد الذايت» الذي يحايك غريه ويتعلّم منه ،ويدرك أن
التقدم العلمي سريورة معقدة ،تتضمن البيئة الثقافية وأشكال التعليم والربط بني العلم واالقتصاد،

271

امتالك العلم واملعرفة وعالقات القوة

وتوجهها إرادة وطنية تعرف معنى الس��يادة .يغدو العلم ،به��ذا املعنى ،عنرصا ً من عنارص النهوض
االجتامع��ي ،ومرجعاً من مراجع «األمن القومي» ،الذي يحيل عىل «املجتمع املو ّحد قومياً» ،قبل أن
يستدعي  :األيديولوجيا القومية.
يش��كّل «األمن القومي» ،املعيش فعلياً ،مدخالً إىل القومية ،دون أن تش��كّل القومية يف ذاتها مدخ ًال
إىل األمن املرغوب .يحيل األمن القومي عىل أدوات الحرب والدفاع واإلنجازات يف التكنولوجيا ،وإىل
جملة السياس��ات االجتامعية التي تؤ ّمن لإلنس��ان ما يحتاجه من األمن الصحي والتعليمي والثقايف،
ذل��ك أن معنى األمن م��ن وضع املواطن .ولعل االعرتاف بقيمة اإلنس��ان ،وهو م��ا يؤكده املؤلف
بتوات��ر ال انقطاع فيه ،يضفي عىل مصطلح «الفج��وة التكنولوجية» دالالت تتجاوز دالالتها املبارشة.
ولهذا ربط املؤلف بني التزام األمم بالعلم وتحقيق الس��يادة و»القدرات التي ميتلكها الفرد العلمي
« والحاج��ات الالزمة له ،متحدثاً عن اإلرادة والحوافز وحرية االس��تقصاء .وعىل هذا ،فإن االعرتاف
بقيمة «الفرد العلمي» ،كام دور العوامل التي تستنهضه ،هو الذي يعينّ «الفجوة العلمية ـ التقنية»
فج��وة بصيغة الجمع ،تتضمن الرتبوي والقيمي والثق��ايف والبيئي ،ما دامت فاعلية «الفرد العلمي»
مرتبطة بالرشوط االجتامعية للتعلّم ،قبل الوصول إىل مفهوم العلم يف حد ذاته.
يقول املؤلف يف مقدمة الكتاب« :وقد اختارت مختلف البلدان يف العامل أهدافاً مختلفة لسياس��ات
العل��م فيه��ا .ص  ،»27 :مضيفاً بعد س��طور قليلة« :وال يبدو أن البلدان العربي��ة قد ح ّددت هدفاً
بعين��ه» .ال يحتاج الق��ارئ إىل إعامل الفكر كثريا ً يك يصل إىل نتيجت�ين :تختلف البلدان العربية عن
مختلف البلدان يف العامل ،كام لو كانت جنساً برشياً خاصاً معادياً للعلم بطبعه ،وأن الفجوة العلمية
ـ التقني��ة هي فجوة اجتامعية ـ سياس��ية .وبداهة فإن العرب كجن��س مختلف من البرش» كالم ال
معنى له ،إمنا «املختلف الغريب» ماثل يف سياسات الحكومات العربية.
يتضمن كتاب األستاذ زحالن سؤاالً محددا ً :ملاذا مل تدخل البلدان العربية ،بجدارة ،أو من دونها ،إىل
الزم��ن العلمي الكوين؟ وما هي نتائج هذا «التباطؤ» ،وهل متكن معالجته؟ ومع أن بعض «العقول
البالغية» ترى يف الس��ؤالني قضية مدرسية ،أو «شأناً جامعياً» تعالجه «اإلدارة» بحكمتها املعهودة!!،
فإن الكتاب يف قصده األس��ايس يش�ير إىل قضايا عربي��ة مصريية :األمن القومي ،الس��يادة الوطنية،
الذهاب إىل املستقبل (أو الخروج من التاريخ) .فليس يف األمن القومي العريب ما يدلل عىل تحققه،
مس األمر فلسطني والعراق والسودان ،أم اتصل بقضايا األمية وبطالة الشباب ومشكلة املياه.
سواء ّ
رصح بس��يادة عربية ،منذ أن غدا الش��أن العريب من اختصاص إرسائيل وتركيا وإيران
وال هناك ما ي ّ
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مضافاً إليها ،طبعاً ،اإلرادة األمريكية .وإذا كان مس��تقبل كل أمة من عتادها العلمي ـ التقني الذي
تذهب به إىل املستقبل ،فام هو مستقبل البلدان العربية التي مل تحدد بعد ،رغم هزامئها وخساراتها
املرتاكمة ،أهدافاً تذهب إليها؟
نق��د أنطوان زحالن واقع البلدان العربية ،اعتامدا ً عىل دالل��ة العلم يف األزمنة الحديثة ،منجزا ً نقدا ً
ش��امالً  ،يو ّحد بني السياسة والفكر واالقتصاد ،وبني الوعي القومي والسيادة الوطنية ،ذلك أن العلم
هو املس��تقبل وإن الجهل بقيمته إقامة يف املايض .وعىل خ�لاف نزوعات أيديولوجية مجردة ،تدور
حول الرتاث والهوية واألصالة وغريها من «الش��عارات» التي ال ميكن قياس��ها ،كش��ف الباحث عن
القوة االجتامعية ـ الوطنية الصادرة عن متلّك العلم وتطبيقاته التقنية ،وعن رضورة اس��تثامر العلم
واالس��تثامر فيه مرتكناً إىل املقارنة واملعطيات املش��خصة (إن كل دوالر تس��تثمره حكومة الواليات
املتحدة يف بحوث الفضاء يضيف  9دوالرات سنوياً إىل االقتصاد األمرييك) .لذا تلغي «القوة العلمية»
الفروق بني البلدان الصغرية والكبرية حني تحقق األوىل جودة يف علومها توازي جودة الدول الطليعية،
حال السويد وسويرسا وإرسائيل التي وصلت إىل «تكافؤ علمي» مع الدول الرائدة ،وغدت قادرة عىل
أن تتبادل معها املعرفة بدون صعوبة.
مايز الكتاب بني التعلّم من اآلخرين واالستفادة من خرباتهم وبني التبعية ،إذ األخرية تهمل «الذات»
وتد ّم��ر إمكانياته��ا ،يف حني أن إرادة التعلّم ،املتكئة عىل سياس��ات وطنية ،تفيض إىل االعتامد الذايت
والتحرر محققة ،يف التحديد األخري ،الس��يادة الوطنية .واألس��ايس هو التعامل العلمي مع املشاريع
العلمية ،الذي يفرتض وحدة العلم والجامعات ومؤسس��ات األعامل ،ويفرتض نس��قاً أخالقياً وتربوياً
يرى يف اإلنسان قيمة عليا ،ويحفظ له حقوقه األساسية يف العيش والتعلّم وحرية التعبري.

ف .د ّراج
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