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 العدد كلمة

 

 يوسف سالمة

 

سورية من زواياها المختلفة، تتابع  شؤون ال سات المعاصرة( المستمرة إلى االهتمام بال في إطار مساعي )مركز حرمون للدرا
مجلة )قلمون( المحكمة عملها بتخصيص عددها الثالث لفكر الراحل ياسين الحافظ، وهو واحد من المفكرين السوريين البارزين في 

ا )عام 1930لحافظ في مدينة دير الزور في عام مجال الفكر السيييياسييييي ولد ياسيييين ا (، لكنه 1978، ولسيييول الحظ فتد توفي مبكر)
ا ال يتجزل من مضامينها الفكرية والسياسية والحضارية حتى  لحسن الحظ، ترك ثروة فكرية ثمينة ما تزال عالمات المعاصرة جزل)

حتفال بفكر الراحل صادق العظم، وكانت قد خصصت عددها عددها األول لال -في وقت سابق-وقتنا الراهني ولتد خصصت المجلة 
الثاني لمجمل الشيييؤون التي تشييي ل بال السيييوريين األكراد في الحتبة المعاصيييرة من تارين سيييورية والمنطتة، تحت عنوان )األكراد 

 السوريون: التارين والثتافة(ي

ا في واحد)ا من أبرز المفكرين التوميين الذين  -بحق-يعد ياسيييييييين الحافظ  انشييييييي لوا بالمنطتة العربية، من خالل الحفر عميت)
تاريخها، السييتكشييا  كل ما من شييمنه المسيياعدة في تفسييير تخلفها عن ركا الحضييارة اونسييانية، وركودها، وتتوقعها على ذاتها، 

لعالم المملوكي الذي لم وباألحرى تفسييييير تخلفها عن الحضييييارة ال ربية ذات المفهومات الكونيةي وهكذا، فتنها لم تتجاوز مسييييتوى ا
يسييمل للعرا بتنتاد دولة تتجاوز في تطورها مسييتوى الحضييارة المشييار إليهاي ولعل هذا هو السييبا الذي جعل الدولة العربية دولة 

 سلطانية من الناحية السياسية، وريعية من الناحية االقتصاديةي 

ا، فبنيتها السيييياسيييية واالقتصيييادية والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنه لم يكن في وسيييع الدولة العر بية إال أن تكون مهزومة دوم)
غير العصييرية ال تؤهلها إال لخسييارة معاركها كلها في وجه غزاة المنطتة والطامعين في السيييطرة االسييتراتيجية والهيمنة العسييكرية 

التخل  السياسي الناجم عن اوغراق في  إلى -في نظر ياسين الحافظ-ووضع اليد على خيراتها ومواردها الطبيعيةي ومرد ذلك كله 
النزعة المحلية والبعد عن المفهومات الكونية، وضيييييع  البرجوازية المحلية، وهشييييياشييييية اونتلجنسييييييا التي ظلت قطاعتها معظمها 

م ال ربية محكومة بوعي )محلوي( أو محلي، بدال) من السييييعي إلى )كوننة( وعيها وتخطي عزلتها عن العالم الراهن الذي تنفرد األم
 بتنتاد أهم مفهوماته وقيمه ذات الطابع الكوني اونساني الشاملي 

سين الحافظ-والخلل كله  سبيل إلى النهوض واالرتتال بالحياة، في  -في نظر يا ا وممارسةي ومن ثم، فال  سة؛ نظر) سيا قائم في ال
دي إلى قطيعة مع العالم التديم، واالندماد في العالم هذه المنطتة إلى مسييتوى العصيير، إال بضييرا من الراديكالية السييياسييية التي تؤ

الراهني ذلك ألن من شييمن هذا االندماد أن يسييمل لمتوالت الحداثة والعلمانية والمجتمع المدني والديمتراطية السييياسييية بتعادة إنتاد 
 من النظرة التاصيرة والضييتة إليها، بوصيفها مجتمعات المنطتة، وفت)ا لها، إذ ينب ي النظر إليها بوصيفها ملك)ا لننسيانية جمعال، بدال) 

متوالت قومية تنتمي إلى أمم بعينهاي وهكذا، سييييييييظل انعتاق الرجال والنسيييييييال في هذه المنطتة من العالم من ربتة التتليد الب يض 
وبصيييور شيييتى من التمع المتمثل في األيديولوجيات الدينية والسيييياسيييية، مشيييروط)ا بالخرود من مسيييتنتع النزعات المحلية التتليدية، 

 الروحي والمادي الذي تمارسه السلطات المتوحشة التي قد تستمد مبررات عدوانها من نصوص سماوية أو أرضيةي 

لتد كشيييييفت تحليالت ياسيييييين الحافظ عن بصييييييرة وعمق نظر عزل مثليهما لدى المفكرين التوميين الذين قصييييير نظرهم، حتى 
ر التي وجدت في الماضييييي، وبلت اسييييتبدادهم حد)ا ال مثيل له، عندما قرروا أن هذا اسييييتمدوا متومات الحاضيييير من بعض العناصيييي

ا  الماضييي أو ما بتي منه، هو )الرسييالة الخالدة ل.مة(ي وهكذا، لم يعد ل.مة ال حاضيير وال مسييتتبل، ما دام وجودها كله أضييحى قائم)
ظ، بكل الصييرامة المنهجية والنزاهة األخالقية، ناقد)ا لكل ما في )الماضييي الخالد( أو في )الماضييي األبدي(ي ولتد وق  ياسييين الحاف

من شمنه أن يفضي إلى ضياع الحاضر وخسارة المستتبل، وبتال الجميع غارقين في التخل  وخاضعين لكل صور االستبداد الديني 
ا لما يمتلكانه من قدرة فائتة على عتد الصييفتات والتحالفات ضييد أنصيي ار الحرية والمدافعين عن الكرامة والسييياسييي أو كليهما، نظر)

اونسيييانيةي ومن أهم ما يمتاز به فكر ياسيييين الحافظ أنه تفكير في المفهومات وبالمفهومات، ومن ثم، فهو محاولة مسيييتمرة لصيييو  
على  -رهعلى األقل في نظ-الجديد، وخلع دالالت مسييتحدثة على التديم منهاي ومن ذلك كله، ينشييس ياسييين الحافظ شييبكة فعالة قادرة 

إلى العصرية والمعاصرة،  -وهو واحد من أهم عناصر هذه الشبكة المفاهيمية-رسم طريق مؤد إلى الخرود من )التمخر التاريخي( 
ومشيياركة األمم العيف في عصيير يفتل الطريق إلى تجاوز التمخر العربي وتخطي االسييتبداد السييياسييي وكل مظاهر التخل  المتترنة 

 بهماي 

اَزه في هذا العدد من )قلمون(، هو إنتاد مل  مكون من خمسة أبحاث أجهد الباحثون فيها أنفسهم في الكش  عن وما تمكنلا إنج
أهم عناصير هذه الشيبكة التفسييرية لتارين تخل  العرا، مثل ما فهمه ياسيين الحافظ وشيرحهي ومن الضيروري، أوال) وقبل األشييال 

عبها مفهوم ياسيييين الحافظ عن )التمخر التاريخي( الذي اسيييتنبط منه مفهومين مهمين، على كلها، التنبيه إلى األهمية المركزية التي يل
 المسييتوى اوجرائي، وهما )التمخراكية( التي تعني االشييتراكية ذات الطبيعة المتخلفة أو المتمخرة، و)التمخرالية( التي تعني الليبرالية
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شخيص طبيعة االشتراكية العربية، سوال وصفت بمنها عربية أم علمية، وكذا المتخلفة أو المتمخرةي وبذلك، نجل ياسين الحافظ في ت
 األمر بالنسبة إلى طبيعة الليبرالية العربية، على أنها ليبرالية متخلفة بالمثلي 

أو التصييوري لفكر ياسييين الحافظ، لوجدنا أنفسيينا إزال جهد قيم ودقيق تضييمنه البحث األول  ما عدنا إلى الطابع المفهومي وإذا
الذي يفضل فيه جاد الكريم الجباعي تصيييييييور ياسيييييييين الحافظ لمفهوم )الثورة التومية الديمتراطية(، وينبه إلى أن مفهوم )التمخر 

لتحول إلى الحداثة والديمتراطية والدولة الوطنية، وغيرها من التاريخي( هو المفهوم األهم عنده، من أجل فك أل از العجز عن ا
األمور التي ال سييبيل إلى تحتيتها من دون انتصييار هذه )الثورة التومية الديمتراطية(ي ويشييير المفهوم األخير إلى تجاوز ما أسييماه ب  

التي اجتثت كل براعم الحداثة التي »إنها هي  )التتليدوية الجديدة(، أي البعث والناصيييييييرية والماركسيييييييية العربية التي يتول عنها:
سييييرورة انتتال من الملة »وفي المآل األخير تمثل )الثورة التومية الديمتراطية( «ي شيييهدتها مجتمعاتنا، بتمثير الصيييدمة الكولونيالية

المحدث إلى حالة الدولة إلى األمة، ومن المجتمع البطركي المحدث إلى المجتمع المدني الحديث، ومن حالة االسيييييييتبداد الشيييييييرقي 
سيرورة انعتاق الرجال والنسال من التبعية والعبودية وتحررهم، »، وبعبارة أخرى هي «الدستورية التي تستمد شرعيتها من الشعا

وبذلك، يكون ياسين الحافظ قد وضع يده على واحد من أهم األسباا المنتجة للتخل ، فالخو  من «ي أوال) وقبل كل شس من الخو 
ستبد والتوى ال يبية يتحالفان على تحويل الشخصية البشرية إلى شخصية مستَرقَّة تعيد إنتاد مخاوفها الدنيوية واألخروية، فتعبلد الم

 بذلك الطريق إلى تجديد إنتاد عبوديتها، كللما فكرت في التحرر منهاي

إنضيييياد الشييييروط األيديولوجية »حاسييييم في في البحث الثاني، يكشيييي  منير الخطيا عن داللة مفهوم الوعي الكوني ودوره ال
، ولم يكن لمفهوم )الوعي «والسيييياسيييية الالزمة لنتل الشيييعا العربي من نمط مجتمع تتليدي إلى لخر، أي إلى نمط حديث معاصييير

لثتافية هذا إال ألن الشرَط الضروري المتالك النخا السياسية وا -في نظر ياسين الحافظ-الكوني( أن يحتل هذه األهمية االستثنائية 
ها )المحلوي( وانفتاحها على العصيييييييري ذلك ألن امتالك هذا الوعي كفيل  لذي يسيييييييمل بتخطي مجتمعاتنا وعيَ النوع من الوعي ا

، فاألمم المفوتة ال سييبيل لها إلى الخرود مما هي فيه من «بدحض األوهام الهووية التي تل ي حرية اونسييان وفردانيته واسييتتالله»
ننة الوعي( الذي يسمل باستيعاا أيديولوجية كونية، فتصبل بذلك قادرة على االنتتال بوعيها إلى صميم العصري فوات إال عبر )كو

تصييفية العالقات ما »وهكذا، تتحول األمة إلى شييريك في النزعة اونسييانية التي من شييمنها أن ت ير معنى التومية، فال تشييير إال إلى 
مات )الوعي المطابق( عند ياسيييييييين الحافظ، في متابل )الوعي الزائ  أو وبما أن )الكونية( هي «ي قبل الوطنية إحدى أهم سييييييي

بوصفهما رمزين من رموز الثتافة المحلية »األيديولوجي(، فتن هذا النوع من الوعي قادر على معارضة التتليد والتتليدوية الجديدة، 
وهكذا، تتمكد التدرة التفسيييرية للمفهومات التي وضييعها «ي هزومةذات الطابع الفلكلوري، وقد أسييسييا مع)ا للهزيمة واأليديولوجية الم

ياسين الحافظ أو اشتتها واستنبطها، من حيث هي أداة تحليلية فعالة تت ل ل في صميم الظاهرة التي يسعى الفكر إلى فهمها، ويصبل 
ا على التخطي والتجاوزي   قادر)

عن المفهومات عند ياسين الحافظ، كاشف)ا عن قابليتها غير المحدودة في البحث الثالث، يواصل صتر أبو فخر مسيرة البحث   
لالنطباق على الظواهر التي انش ل مفكرنا بدراستها ومعالجتهاي ومن أهم المفهومات الجديدة التي نلتتي بها هنا هو مفهوم )االندماد 

ومي واألقوامي(ي وفي التطبيق اوجرائي لهييذه االجتميياعي والتومي(، فضيييييييال) على التتييابييل الييذي يتيمييه ييياسيييييييين الحييافظ بين )الت
ا وبصييييييييرة نافذة، عندما قرر أن  ا عميت) مشيييييييكلة األقليات العربية هي إحدى ظاهرات مشيييييييكلة »المفهومات، أظهر مفكرنا وعي)

اوثنية صييو  مشييروع سييياسييي ديموقراطي، ودراد األقليات الطائفية و»، أي إن على األكثرية مهمة تاريخية تتمثل في «األكثرية
وإدماجها في إطار الدولة الوطنية المؤسسة على الديمتراطية والعلمانية والمواطنة والمساواةي وب ير هذا السبيل ال يمكن االنتتال أو 

إلى المجتمع التومي الذي يمتاز بترابط بنيته وتدامج عناصيييييييره، وفي ارتسيييييييام  -المتذرر والمفكك-العبور من )المجتمع األقوامي( 
 «ي على مؤسساته الحداثة
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منها الشيييبكة المنهجية التفسييييرية لدى ياسيييين  في البحث الرابع، يتابع عبدهللا تركماني تجربة البحث عن المفهومات التي انبنت
عنت انتاد وعي مناسيييييا »الحافظ، فيكشييييي  لنا عن مفهوم )الوعي المطابق(، وهو في نظر الكاتا بمنزلة )أداة نظرية ناجعة( قد 

دام مفهوم )الوعي وإذا كان التتدم يعد الحاجة الرئيسيية والمصيييرية للعرا، فتن الباحث يظهر أن اسييتخ«ي لحاجات هذا الواقع للتتدم
المطابق( قد مكن مفكرنا إزاحة كثير من العتبات والصعوبات السياسية واأليديولوجية الناجمة عن قصور التحليل وضع  التنظير 

ضييييق »وترهل المفهومات لدى البعثيين والناصيييرين في التيار التومي، بينما كشييي  هذا المفهوم نفسيييه في الماركسيييية العربية عن 
وهنا، ال نملك إال أن نشييارك الباحث حكمه العادل والمنصيي ، أخالقي)ا «ي فق وتكلس الصيييت، حين اسييتعاد روحها النتديةالعبارة واأل

على الرغم من ت ير كثير من أوجه الواقع الذي نتده الحافظ في السيييييييبعينيات، فما يزال لفكره »ومعرفي)ا، عندما يذها إلى التول: 
ا من مفكري العتد األول من سنوات الترن الحادي والعشرينحتى اليوم ما يؤهله ألن يكون وا (ً  «ي حد)

في البحث الخامس واألخير، يؤكد طارق عزيزة أن فكر ياسييييين الحافظ، نتيجة) لما انطوى عليه من أدوات منهجية عصييييرية، 
لذي يدل على راهنية هذا الفكري أثبت نجاعته في تحليالته المتعمتة لكثير من أوجه التخل  والسيييييييبل الممكنة للخرود منه، األمر ا

والباحث يستدل على صحة حكمه هذا بالرجوع إلى الفاعلية والكفاية التي استخدم بها ياسين الحافظ مفهومه عن )العلمانية(، فلْم تعد 
هو حداثي، ومن  تعني اولحاد، بل الوقو  على مسييييييافة واحدة من األديان كلهاي وبذلك، تحولت العلمانية إلى رائز للحداثة ولكل ما

ثم فتد أصييييبل من المتعذر على أي أيديولوجية قومية أو ثورة اشييييتراكية إال أن تكون متترنة بالعلمانية، والنتيجة هي أن العلمانية لم 
تعد تحيل على محض فكرة أو تصور ذهني فحسا، بل أنضجت حالة فعلية للواقع التاريخي والسياسيي ومن ثم، أصبحت العلمانية 

، فنحن هنا إزال نموذد لتحول «جملة عمليات تاريخية موضييييييوعية ال تتبل االختزال والتبسيييييييط»د ياسييييييين الحافظ، على تدل، عن
، ومن كونها محض إرشييادات ذهنية إلى كونها أدلة فعلية تسييمل «المفهومات إلى عمليات أو مسييارات أو سيييرورات فعلية للواقع»

المعيف في اتجاه ال ايات واألهدا  التي تتطلع إليها المجتمعات المتمخرة تاريخي)ا، بصورة من صور قياس المدى الذي قطعه الواقع 
ل حياتها إلى جزل من الحداثة الكونية الراهنةي   ولم تستطع بعد أن تحول

ا على التيمة ا لعامة يُختَتم مل  ياسييين الحافظ بشييهادة ثمينة من سييعيد ناشييد األسييتاذ في الجامعات الم ربية، ويلتي فيها ضييول)
لفكر ياسيييين الحافظ من ناحية، ويكشييي  فيها، من ناحية أخرى، عن الطريتة التي تعر  بها المفكرون في الم را العربي إلى هذا 
الفكر الوارد من المشييييرقي ولم ت فل هذه الشييييهادة عن اوشييييارة إلى التفاعل الخالق والمبدع بين فكر ياسييييين الحافظ واونتلجنسيييييا 

اي وهنا، انتهى الحديث عن ياسييين الحافظ في المل  المخصييص له، ولكن للحديث عنه بتية الم ربية واوعجاا ا لذي حظي به أيضيي)
 في هذا العدد، وذلك من خالل ورشة العمل التي دارت تحت عنوان: )ثورات الربيع العربي من منظور مفهوم )التمخر التاريخي((ي 
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ت لعدد من المهتمين بالشيييمن العام والسيييياسيييي، لتد أتاحت الورقة الخلفية لهذه الورشييية، بما ان طوت عليه من أسيييئلة مهمة ُوجهلل
بصيييفة خاصييية؛ تتديم رؤى غنية متعددة ومتنوعة ومتباينة في قيمة مفهوم )التمخر التاريخي( من الناحية النظرية، وجدوى تطبيتاته 

وجي والسيييياسيييي الذي قد تتخذه األحداث، في ما بعد من الناحية العمليةي وامتدت هذه المناقشيييات لتطال طبيعة المسيييار السيييوسييييول
ثورات الربيع التي واجهت خصييييييمين مختلفين في الظاهر، متحدين في الجوهر، وهما: االسييييييتبداد السييييييياسييييييي ذو الطابع الطائفي 

الربيع العربي  والعشييييائري، وقوى اوسييييالم السييييياسييييي الظالمية التي عملت النظم االسييييتبدادية على رعايتها وتنميتها، لتتمكن دمت
باورهاا والتكفيري وعلى وجه العموم، فتن البصييييرة التي انطوت عليها األطروحات المختلفة للورقة والورشييية، وما اسيييتثارته من 
ا للتناول الحر والديمتراطي والمنفتل لواحدة من أهم التضيييايا الراهنة التي تعيشيييها  أجوبة وردود فعل شيييديدة التنوع، تشيييكل نموذج)

 الربيع العربي اليوميبلدان 

في هذا العدد مواد أخرى ذات صلة قوية بفكر ياسين الحافظ، وذلك ألن مشروعه قد انصا أساس)ا على التنمية السياسية للحياة 
االجتماعية من جهة، وعلى تنمية وعي الفرد بذاته وتمكيد اسيييييييتتالله وحريته من جهة أخرىي والعرض ا تي، في حد ذاته، كا  

هذه العالقة، سييوال في المتالين غير المحكمين اللذين يُفتَتل بهما هذا العدد، أو من خالل الدراسيية المتعلتة بمزمة التنمية للكشيي  عن 
في العالم العربيي ومن المفيد اوشييييارة إلى أن هذا العدد من )قلمون( يُختتم بمراجعة لكتابين يهتم أحدهما بتحليل صييييورة )ا خر(، 

ية أُجريت على المترددين على )معهد العالم العربي( في باريس، بينما ينصييييييييا الثاني على )التعبيرات من خالل دراسيييييييية ميدان
الرمزية( التي اتخذها الصيييراع بين الفرقال المصيييريين، في ما بعد الخامس والعشيييرين من يناير في مصيييري وكال الكتابين نافع في 

 بابه، ويكش  بجالل عن أهمية الموضوع الذي يعالجهي

إذا ما عدنا إلى المتال غير المحكم األول الذي كتبه عالم االجتماع والمفكر السوري خضر زكريا، تحت عنوان )في التنمية(، و
وجدناه ينطلق في تناوله لهذ المفهوم من رؤية لننسييان، مختلفة االختال  كله عن النظرة السييائدة في هذا النوع من الدراسييات التي 

الكمي المجرد في دراسة التنمية وتحليلهاي ينطلق خضر زكريا في النظر إلى اونسان، بوصفه كيان)ا أخالقي)ا تُعلي من أهمية العنصر 
ستحق االحترام في ذاته وبذاته، بصر  النظر عن الخصائص العرضية التي تحدد موقع الفرد في العملية االجتماعية، وذلك ألن  ي

ن صييينع الفرد ذاته، بتدر ما هي ناجمة عن تتسييييم العمل، والتوزيع غير العادل هذا الموقع وتلك الخصيييائص، في أكثرها، ليسيييت م
ا اقتصيييييادي)ا-للثروةي ولعل هذا ما جعل مفكرنا يتخذ من مفهوم العدالة  قاعدة يتيم  –وهو مفهوم أخالقي إنسييييياني قبل أن يكون مفهوم)

، واالقتصييييادية ثاني)اي وهذا ما يؤهله عليها تفكيره في التنمية، وتحليله ألهم عناصييييرها ومكوناتها االجتماعي ألن  –في نظرنا–ة أوال)
 يكون من دعاة النزعة اونسانيةي أما مفهوم العدالة عند خضر زكريا، فيتركا من أربعة مبادئ رئيسة:
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(، والثاني هو احترام الطبيعة، ويكون ذلك من خالل عدم   الجور في األول هو احترام حتوق االنسييييان )التعليم والصييييحة مثال)
اسيييت الل مواردها المحدودة، أما الثالث فهو مراعاة اونصيييا  في توزيع الموارد بين األجيال، والرابع هو االسيييتدامة، ويكون ذلك 
من خالل اتباع خطط رشييييييدة في التعامل مع الموارد الطبيعيةي إن ما تتدم كله يسيييييمل لنا بتمكيد النزعة األخالقية واونسيييييانية لدى 

، بينما ال تزيد العملية االقتصادية في هذه الحالة عن كونها وسيلة  خضر زكريا، ساني أوال) فبذلك تتحول التنمية لديه إلى مشروع إن
 لتحتيق التنمية المستدامة المكرسة لخدمة اونساني 

ي لشيييرعنة العن (، أما في المتال غير المحكم الثاني، وهو ما جال بعنوان )التمثالت الجمعية لآلخر السيييوري: النسيييق الوظيف
فتن حسييام السييعد يتدم لنا قرالة عميتة متميزة ودقيتة لرؤية السييلطة والموالين لتطور صييورة السييوري وانتسييامها على ذاتها، بفعل 
أحداث الربيع السيوري التي أفضيت بالموالين إلى إنتاد نسيق وظيفي أصيبل من الممكن بموجبه للموالين والسيلطة، على حدء سيوال، 

ا لممارسييات التتل واالعتتال واالضييطهاد والتهجير التسييري وغيرها من صييور العن ، في حين إن هذا النسييق أن ينتجو في -ا تبرير)
ا عن سيييلسيييلة من عمليات االسيييتبدال الزائفة والوهميةي وحاصيييل هذه العمليات يتمثل في نزع صيييفة  -حتيتته ال يزيد عن كونه ناجم)

عدو، ألنه ال يتوافق في مواقفه مع الموالين للنظام وبنيته الصيييلبة، وهي البنية األمنية  السيييوري عن السيييوري، وتحويله إلى لخر أو
ا، بل يصييبل  والعسييكرية المنتسييبة في غالبيتها إلى الطائفة العلويةي وبموجا هذا التصيياعد في تصييور )ا خر(، ال يعود ا خر لخر)

ا أو أف اني)ا محتال) أو باكستاني)ا مرتزق)اي وعلى الرغم من ذلك كله، فتنه يكتسا سوريًّا ومواطن)ا وصديت)ا، مع أنه قد يكون إيراني)ا غازي) 
ال  –مع أنهم غزاة ومحتلون ومرتزقة–صييفة )السييوري(، ألنه يدافع عن النظام والموالين له من ناحية، وألن انتسييابهم إلى التشيييع 

لسعد هذا )الديالكتيك المريض( بمصل المناهج وأدقها، وأره  يمنع تحولهم إلى سوريين قد انتفت عنهم صفة )ا خر(ي يحلل حسام ا
األدوات التحليلية، وينتهي بذلك إلى أن يتدم لنا أكثر الصيييييييور دقة واسيييييييتتامة بشيييييييمنه، ومن ثم إعادة إنتاجه في أدق بنية منطتية 

ي  وسوسيولوجية يمكن له أن يوضع فيها، على الرغم من زيفه أصال)

األخيرة التي كتبها يونس بلفالح، األسيييييتاذ في جامعة ليلل الفرنسيييييية، تحت عنوان )أزمة التنمية  نختتم هذا العرض بالدراسييييية
اونسييانية الشيياملة في العالم العربي: دراسيية في تمثير االسييتبداد السييياسييي والريع االقتصييادي في المسييار التنموي(ي وهنا، يبين لنا 

ا يرجع إلى تفشيي االسيتبداد السيياسيي والريع االقتصيادي، ما أدى الباحث أن العالم العربي قد عر  لعتود طويلة عجز)  ا تنمويا كبير)
ر هذه األزمة بمت يرين رئيسيييين: يتمثل أولهما في أنظمة سيييياسيييية غابت عنها  إلى أزمة كبيرة في التنمية اونسيييانية الشييياملةي وتُفسيييَ

سياسية، فضاعت فرصة التكامل االقت صادي، ويتمثل ثانيهما في الريع االقتصادي الذي أدى إلى اورادة والشرعية والمشروعية ال
إسالة استخدام الموارد والثروات الوطنية، وأشاع الهشاشة وضع  المردودية في مؤسسات الدولةي أما الهد  من الدراسة، فينصا 

حلة ما قبل الحراك العربي لعام على تحليل تمثير المت يرين المذكورين في التنمية العربية، وال وص في أوجه هذا التمثير في مر
، وتتوصل إلى هذا الرصد الفعال واويجابي، من خالل اوجابة على أسئلة جوهرية جديرة باهتمام الباحثين والمهتمين، وتعد 2011

 بمجموعها بداية خالقة لمناقشات جديدة يمكن أن تكون مثمرة في المستتبلي  

فظ، فتن مزيد)ا من التول في فكره لم يزل ضيييروري)ا، وال تتعلق هذه الزيادة ببسيييط على الرغم من كل ما قيل في العدد عن الحا
ا من التراثي فب ير  فكره، بل بنتده ومراجعته، بتصد تخطي ميل الكثير من العرا إلى تتديس الماضي، عندما تصبل محتوياته جزل)

عالء على النتد، إذا ما راق لثلة من حوارييه التسامي به هذه المراجعة يستعصي تبين الحي من الميت، ويصبل فكره ذا بعد واحد مت
 فوق النتد، وهو ما ال ينسجم وفكر الحافظ نفسهي


