
 

 

1 

 
 
 

 االستبداد والثقافة القبلية
 ودورهما في تحديد وحصر فضاءات التفكير واإلبداع

 
 
 
 
 
 
 
 

 علي محمد فخرو .بقلم د 
 5002ديسمبر   8- 7

 
 
 
 



 

 

2 

هو تاريخ الحرية  لٍّهتاريخ اإلنسانية ك" للزعيم المغربي عالل الفاسي مقولة من أن  
انية كله هو تراجع مستمر لحرية من الممكن تعديل هذه المقولة بأن تاريخ اإلنس. " 

فتوق اإلنسان الفطري لحريته الشخصية المطلقة مارسه قبل إتصاله  .اإلنسان الفرد 
بإنسان آخر ، ولكن ما إن تمُّ ذلك اإلتصال وتمأسس في شكل عائلة ثم جماعة ثم 

مقيًّدة تارة الحرية ال نحو قبيلة ثم دولة حتى بدأ العدٌّ التنازلي للتراجع عن الحرية المطلقة
  .باسم اإلعراف واإليديولوجيات وتارة باسم الخضوع للقانون وسلطة الدولة 

وبالرغم من اإلدُّعاء الليبرالي الغربي من أن الحرية في المجتمعات الغربية قد  
دخلت في سيرورة التقدم المستمر منذ عصر األنوار األوروبي إالُّ أن الحقيقة هي أن 

ين الصُّعود والهبوط وبين اإلنتصار والهزائم متأثرًا بأحداث التاريخ مسار الحرية يراوح ب
وفي العالم وفي عصرنا الحالي فان اإلنسان في الغرب  .وباإليديولوجيات السائدة 

فاإلعالن  .يتعرض لمحٍّددات متنامية وغير مباشرة لحريته أكثر مما عرفته البشرية سابقًا 
مال المكثُّف ألدوات التوجيه واإليحاءات النفسية واإلعالم الخفي الموجُّه واالستع

واالجتماعية تحاصر اإلنسان العصري في كل مكان وترغمه على قبول النُّمطيًّة والتقليدية 
وبدون  0في أمور لباسه ومأكله وعاداته االجتماعية اليومية وطرق تفكيره واساليب عمله 

الحقيقية الوجودية من جهة وتزداد  أن يشعر هذا اإلنسان أو يعي تزداد محاصرة حريته
 .مضايقة وتأطير حرية اإلنسان المدنية من جهة أخرى 

اليوم باسم محاربة اإلرهاب وباسم حرية اقتصاد السوق ومتطلبات العولمه  
وبعد سنوات ستتكشًّف للعالم الحاجة  .المتوحٍّشة تتراجع الحريات في كل مكان 

ت اإلنسانية الكبري السابقة إلعادة التوازن في ساحة الملحُّة لقيام ثورة في حجم الثورا
 .مفاهيم الحرية
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كعرب من ممارسة اللًّطم وجلد الذات   أنفسناكانت تلك مقدٍّمة البُّد منها لمنع  
التاريخي البليد من أن الحرية والتقدم يتماثالن مع  التشخيص شرك  ولعدم الدخول في 

فال الغرب كله تقدم وحريُّة وال ، مع الشرق الغرب وأن اإلستبداد والتخلف يتماثالن 
 .الشرق كله استبداد وتخلف 

 :ايها السيدات والسادة 
االستبداد والثقافة القبلية ودورهما في تحديد وحصر " عنوان المحاضرة  

والذي يقع كموضوع فرعي تحت مظلُّة المعوقات المجتمعية " فضاءات التفكير واإلبداع 
الحرية ، يعني لي بأن التركيز يجب أن ينصبًّ على مايفعله اإلستبداد  للبناء الذاتي لثقافة

أو تشويه وعي وممارسة الحرية السياسي والديني وغيره وماتفعله الثقافة القبلية في تحديد 
  .الفردية ، تفكيراً وإبداعاً وفعالً في الواقع 

 

 

 
 االستبداد

لغربية تعني شيئًا مختلفًا عن معناها دعنا نُذكٍّر بأن كلمة االستبداد في المرجعية ا 
) في األولى هي مشتقة من الكلمة اليونانية  ديسبوتيس  .في المرجعية العربية اإلسالمية 

Despots  ) التي تعني رب األسرة أو السيد على عبيده ثم تطورت لتصبح تعني انفراد
المرجعية الثانية أما في  .فرد أو مجموعة بالسلطة المطلقة ودون الخضوع ألي قانون 

بي ويشمل غر ولعل كلمة الطغيان أقرب للمعنى ال .فتعني الحزم في إتخاذ القرار وتنفيذه 
 .داد مع غياب العدالة باالست
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دعنا نُذكٍّر أيضًا بأن كلمة الحرية قد عنت في التراث العربي اإلسالمي القديم  
لدرجة األولى ، ولم تكن مستندة ، أي كان لها مدلول قانوني في ا المضادًّة للرقٍّ  الحالة

 .على خلفية معرفية وفلسفية كما كان الحال عند اليونان 
بقوة القاموس اللغوي  دخلتاقد ( االستبداد والحرية ) ومع ذلك فان الكلمتين  

والفكري العربي اإلسالمي منذ بدايات القرن التاسع عشر ودخلت معهما المعاني الكامنة 
وعبر مائتي عام أنتج مفكرو وكتاب النهضة ، ومن بعدهم أجيال  .في المرجعية الغربية 

بكل أنواعه ، االستبداد  مساوئيعديدة متعاقبة ، ثقافة بالغة الغنى والتنوع في كشف 
وفي الوقت نفسه كان هناك  .بدءًا بالشخصي ومرورًا بالعائلي وإنتهاًء بالسياسي والديني 

ها في كل مناحي الحياة وعلى كل المستويات حفر مستمر في مفاهيم الحرية وتطبيقات
بحيث أنها أصبحت من أكثر القيم المجتمعية تداواًل وعلى األخص في اآلونة األخيرة 

 .بعد أن طرح موضوع اإلنتقال العربي الى النظام الديموقراطي بقوة وعلى نطاق واسع 
عة مابين قيام الفترة األولى الواق .نحن إذن أمام فترتين تاريخيتين مختلفتين  

الملك األموي العضوض ونهاية القرن الثامن عشر ميالدي ، وهي فترة تجييش الحكم 
والمفكرين والكتاب والمؤرُّخين لتبرير  ءالعربي اإلسالمي المستبد لبعض من الفقها

الممارسة السلطانية التسلطية السياسية والدفاع عنها باستعمال قسري للدين وبدعوى 
ولقد تمظهر كل ذلك فيما يعرف باآلداب السلطانية والتي كانت عبارة  .حراسة الدين 

عن خليط عجيب من الفتاوى والنصائح والقصص المتخيُّلة والفهم المحوُّر للتاريخ 
 .واإلستعمال اإلنتقائي لبعض النصوص الدينية 

ومن المؤكد أن تلك اآلداب السلطانية قد بنت ثقافة سياسية تبرٍّر أنظمة  
 .داد إن لم تمجٍّدها اإلستب
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لكن من الظلم أن يقال بعدم وجود ثقافة مضادُّة ، إن لم يكن على المستوى  
أمام قولة  .السياسي فعلى األقل على المستوى الفقهي والكالمي والفكري واألدبي 

متى " قولة عمر بن الخطاب  هناك" سلطان غشوم خير من فتنة تدوم "  العاصعمرو بن 
فلنا السمع " أمام خطبة زياد في البصرة  .أحرارًا وقد ولدتهم أمهاتهم  سنااستعبدتم ال

لقد  "هناك مقولة أبو بكر " والطاعة فيما أجبنا ولكم علينا العدل واإلنصاف فيما ولٍّينا 
أمام الموالين للحكم   .أمام القدريٍّين كان هناك المعتزلة  .ولٍّيت عليكم ولست بخيركم 

 .تي التهدأ كانت هناك الثورات ال
وإذن فالتفتيش عن ظاهرة االستبداد وما قادت إليه من صنوف الطاعة والصًّبر  

المذلٍّ والعقلية القدرية في المجتمعات العربية يجب أن اليكون في الثقافة في الدرجة 
األولى وإنما في حقل السياسة ونظام الحكم الذي شجُّع االستبداد ومارسه وأجزل 

 .أصحاب الدكاكين الثقافية في بناء ثقافته التبريريةالعطاء للمرتشين و 
أما الفترة التاريخية الثانية الممتدة من بداية القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا فان  

العدل واإلنصاف يقتضي أن تعتبر فترة اإلنقالب الفكري والثقافي على اآلداب 
مقوالت اآلداب السلطانية وتنقية السلطانية السابقة وإنتقااًل حقيقيًا نحو فكر قام بنقد 

وكتابات أعالم النهضة األوائل  .تزويرها وتطويعها للدين اإلسالمي في سبيل السالطين 
من أمثال محمد عبده واألفغاني والطهطاوي والكواكبي وخير الدين التونسي وغيرهم 

 .تشهد كلها على تلك المحاوالت
 
بينما تشهد كتابات أجيال متالحقة عبر مائتي عام على االنتقال الحقيقي للمناداة  

وإن  .بمبادئ وثقافة الديموقراطية في الحكم وبثقافة الحرية في كل مناحي الحياة 
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مراجعة لألدب والشعر والسياسة والفلسفة وكل صنوف التعبيرات في أرض العرب عبر 
ي كل ماهو القرنين تظهر زخمًا هائاًل في   ّ ّّ ّّ ّّ  .لإلستبداد فكرًا  وممارسة  نقيضتبّن

ج ذلك الزخم الفكري بحراك مجتمعي لم يهدأ حتى يومنا هذا نحو اإلنتقال من ولقد توٍّ 
فالثورات واإلنقالبات والصٍّراعات واالحتجاجات  .الفكر الى الفعل والتحقق في الواقع 

لداخلي لم تتوقف قط في أرض وجميع أنواع النشاطات ضدًّ االستبداد الخارجي وا
 .وهي مرشُّحة لألزدياد واإلتساع في كل مكان  .العرب 

ومثلما أن الثقافة اإلسالمية العربية في فترة اآلداب السلطانية كانت كجراب  
أخالقيًا ومنطقيًا ، قاعدة للحكم الحاوي تحتوي على المتناقضات وبالتالي التشكٍّل 

فعل بعض المستشرقين وبعض  بي اإلسالمي مثلماالمطلق على جميع المجتمع العر 
فأمام ثقافة  .الحالية االسالميةالبكًّائين من العرب ، فان الوضع ينطبق على الثقافة العربية 

" وأمام  .كانت ثقافة إسقاط العروش في كثير من بالد العرب " العين التقاوم المخرز " 
اهلل اليغيٍّر مابقوم حتى اليغيٍّروا ما بأنفسهم  إن" هناك " قل لن يصيبنا إاًل ماكتب اهلل لنا 

 ." من جدًّ وجد " هناك : التفكر ، لها من يدبٍّر " وأمام "  
هناك إذا الشعب يومًا أراد الحياة فال بدًّ أن " مشيناها خطى كتبت علينا وأمام  

حن وإذن فن .وإذا وجد إناس يتبعون ويقلٍّدون فهناك أناس يبدعون " يستجيب القدر
نتعامل مع ثقافة تتميًّز بحيوية الصًّراع بين المتناقضات وليس ثقافة انفصامية تتعايش فيها 

 .تلك الثنائيات بسالم
 
ومرًّة أخرى نحتاج أن نفتٍّش عمُّن وراء تشجيع وترسيخ ثقافة اآلداب السلطانية  

مستبُّدة المختفية وراء االستبداد الحداثية ، وسنجدهم في مؤسسة الحكم العربية ال
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فكما جنًّد السالطين من قبل الفهاء وغيرهم لبناء  .وليس في مؤسسات  الثقافة بذاتها 
ثقافة تبرير االستبداد يقوم سالطين اليوم بكل مسمياتهم بتجنيد آالت اإلعالم والثقافة 

 .وكل وسائل التعبير واإلتصال الحديثة لبناء ثقافة تبرير اإلستبداد الحداثي 
في يومنا هذا أن نتحدث عن آثار اإلستبداد التدميرية على روح وليس المهم  

في العائلة وفي المدرسة : وعقل ونفس اإلنسان العربي فهي واضحة للعيان في كل مكان 
لكن المهم أن  .وفي الحزب وفي النقابة وفي الجيش وفي الحكم وفي وسائل اإلعالم 

حاضر ، ولن نجده إاًل عند الطُّغاة نتعرُّف على مصدر هذه الثقافة في الماضي وفي ال
  .ومؤسسات الحكم المستبدة الفاسدة الالشرعية 

إن إصالح السياسة في بالد العرب هو المدخل لكل إصالح ، ألن فساد  
لهذه األمة بأن لديها  إتهاماً وكفانا  .السياسة في هذه األرض قد أفسد كل شيئ آخر 

داد وللخضوع وللخنوع ولرفض تبعات الحرية بينما قابلية ذاتية طبيعية لالستعمار واالستب
يشهد تاريخها السياسي والثقافي بأنها قدُّمت الماليين من أبنائها كشهداء إلقامة الحرية 

 .والعدل 
 الثقافة القبلية 

 تالتختلف الثقافة القبلية في منطلقاتها ومحدٍّداتها لحرية الفرد عن ثقافة الوالءا 
قافة المذهبية والعائلية والحزبية والعرقية ، كما القبلية ، تنطلق من فالث .الفرعية األخرى 

الوالء األعمى والطاعة والخضوع للجماعة وتعيش في حلقة مقفلة معزولة عن محيطها 
ا ليس لحقوق وواجبات المواطنة ، والمواقف ليس لها نفالوالء ه .الوطني واإلنساني 

ة ، واإلنسان الفرد ليس هو أداة التفكير أو المنطق أو حتى العدال عقلارتباط بال
إن جميع تلك النشاطات متروكة لفرد أو مجموعة صغيرة من األفراد  .والتحليل واإلبداع 
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لكن مرة أخرى  .الذين يقودون تلك الجماعة الفرعية من التركيبة المجتمعية المتسلطين 
تي اليوجد مبرٍّر سيكون من الظلم وضع اللوم كله على تلك التنظيمات الفرعية ال

لوجودها واليتعلق بها اإلنسان الفرد إالُّ عندما يغيب المجتمع الديموقراطي حيث تسود 
المواطنة والمساواة وسيادة القانون وحريُّة تنظيم التركيبات االجتماعية الحديثة من مثل 

 .األحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني األخرى 
ينصبًّ على خلق الظروف االجتماعية واإلقتصادية وإذن فان التوجه يجب أن  

المؤسسات الفرعية والسياسية التي تنفي أو تضعف حاجة اإلنسان الفرد لإلحتماء بتلك 
وفي الوقت الحاضر فان مشكلة ومأساة األرض العربية تكمن في اإلصرار على  .

ت الرجعية من جهة ازدواجية تجمع المؤسسات التقليدية المثقلة بقلة الكفاءة وبالتوجها
مع المؤسسات الحديثة التي لم تأخذ من الحداثة إاًل األسماء والعناوين بينما ترفض 

ولذلك تعمد الدولة العربية الحالية إلى استعمال مؤسسات حديثة   .المحتويات أو تزوٍّرها
كالمدرسة والتلفزيون والصحافة والمسرح إلعادة إنتاج نفس الثقافة السائدة منذ قرون 
والتي تمنع التفكير المستقل واإلبداع واإلعتزاز بالكرامة والتمسك بالحرية الشخصية 

 .إنها الثقافة التي التسمح السلطة المستبدة بنقدها فضالً عن تجاوزها  .وغيرها 
 أيها األخوة واألخوات

دعني  .في قلب مؤتمرنا هذا موضوع الحرية الشخصية الذاتية المطلوبة بالحاح  
لقد بدأ سارتر رحلته الفكرية  .تاريخ فكري للفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر أذكركم ب

باهتمام شديد بالحرية الشخصية كمدخل لسعادة إنسان مابعد الحرب العالمية الثانية في 
 .وظنًّ أن تحقق الحرية الذاتية الكامل هو المدخل لتحقق الوجود اإلنساني  .الغرب 

بتفاصيل مايجري في الواقع ، وليس الفكر فقط ، اكتشف  لكن سارتر المنشغل والملتزم
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بعد حين أن تحقق الحرية الشخصية سيظل منقوصًا طالما وجدت المحدٍّدات 
ومن هنا كان إنخراطه  .والمنغٍّصات االقتصادية واالجتماعية والسياسية في حياة الفرد 

  .في النضال السياسي اليومي في بالده وفي العالم 
العربية يجب أن ال نحلم بكثير من تحقق الحرية الشخصية ، تفكيراً في أرضنا  

رًا وعقيدة واختيارًا وموقفًا وجوديًا ، طالما أن محدٍّدات االقتصاد والسياسة يوتعب
إنها سنُّة اهلل ولن تجد لسنًّة اهلل  .واالجتماع تخنق مجتمعاتنا التي يعيش فيها ذلك الفرد 

 .تبديال 
 

 حمة اهللوالسالم عليكم ور 
 

 علي محمد فخرو 0د        


