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ملخص
تنطلق هذه الدراسة من بيان النزعة النقدية التي يتمتع بها املفكر العريب عزمي بشارة يف تفكريه وتأمالته
معطيات نظرية
ّ
النظرية ورؤيته السياسية واملجتمعية ،والتي
تتجل يف القدرة البحثية عىل توظيف ُ
ن التأريخ النقدي للمفاهيم (الحرية ،العدالة ...
ومنهجية ومعرفية ضمن السياق العريب املعارص .وأحسب أ َّ
ة يف القراءة والتأويل يف أعامل هذا املفكر ،يشكّل لبن ً
إلخ) ،باعتباره منهجي ً
ة حقيقية للفكر النقدي العريب
بفضل الرتكيب التحلييل بني املعالجة الفلسفية ومنطق التاريخ الفعيل ،بعيدًا عن منطق التاريخانية الذي
الحل لهذا
ّ
ري
يعترب أ ّ
ن «املفهوم» يف الرتاث العريب اإلسالمي غري مكتمل (الالمطابقة) .وبناء عليه ،يص ُ
املأزق النظري والتاريخي هو اللحاق بالحداثة من دون رشط أو قيد.
كلامت مفتاحية :بشارة ،الحرية ،العدالة ،املجتمع املدين ،التاريخانية.

مقدمة
معطيات
ّ
ن البحثي ،أل ّ
ن لغته مركبة من ُ
لعل الكتابة عن مرشوع عزمي بشارة الفكري((( ،تتطلّب الكثري من التأ ّ
نظرية ومنهجية ،تتشابك فيها الفلسفة السياسية ومقدّمات النقد الفلسفي وسوسيولوجيا املعرفة
وتاريخ األيديولوجيات والتاريخ السيايس  -االجتامعي ،بل حتى األنرثوبولوجي يف بعض اللحظات التي
ة بحثية عىل دراسة الظواهر واألحداث بروح نقدية وتاريخية
ة قدر ً
يتطلّبها التحليل .وقد منح هذا التصو ُر بشار َ
متميزة بالنسبة إىل اإلنتاج الفكري العريب الراهن.
أيا اختالف يف مقاربتهم الحرية والعدالة
من املعلوم أ ّ
ن داريس الفكر العريب الحديث واملعارص اختلفوا ّ
والدولة والتاريخ والفرد  ...إلخ ،فمنهم من انترص للطرح التاريخاين الذي يأخذ مبنجزات الحداثة من حيث هي
مس لرضورة تحديث العقل العريب من داخل الرتاث واالنتظام فيه،
النمط الحضاري الكوين ،ومنهم من تح ّ
ومنهم من زعم أن العودة إىل القدامة والرتاث هي الطريق «امللكية» إلنقاذ هذه األمة وبناء الحضارة.
وبهذا االعتبار ،تف ّرعت أطروحات ودعاوى مختلفة يف األلوان واألشكال الفكرية ،لكنها كلها ترتدّ ،يف نهاية
القول ،إىل ذلك الثالوث الفكري واأليديولوجي املومئ واملومأ إليه .لكن ،أين نضع مرشوع بشارة ضمن
هذه الدعاوى العربية التي ما فتئت تؤثر يف أجيال ستينيات القرن املايض وسبعينياته؟
يعود متيز عمل بشارة الفكري إىل قدرته الهائلة عىل فهم سياقات املفاهيم والقضايا العربية واألوضاع
التاريخية بروح نقدية ،إذ ساجل هذه الرؤى واملواقف يف ذاتها ،ويف بيان حدود املرجعيات الفلسفية
والعلمية أيضً ا التي تستند إليها .ويف الحاصل بالتبعية ،كشفه عن رؤية بحثية فكرية تقوم عىل االنتامء
إىل التاريخ ومنطقه من دون أن نكون تاريخانيني ،ونفخر بالرتاث وأمجاده من دون أن نكون قوميني ،وأن نفكر
يف الدين والتدين وشواكله من دون أن نكون أيديولوجيني متعصبني ،وأن نكون ليرباليني ،كام ذكر عبد الله
العروي ،من دون أن نعيش مراحل الفكر الليربايل؛ إنها عملية منهجية وفلسفية مركّبة من الحداثة والفكر
التاريخي عىل أساس التأريخ النقدي لألفكار واملفاهيم .ومن ثم ،ينطلق هذا املفكر يف رؤيته النقدية
من الواقع العريب ومشكالته ،رشيطة التسلح بالوعي بالنظريات ومدى مرشوعية توظيفها ،وهذا ما يقوله
يف الكثري من املؤلفات ،نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص ،يقول يف طروحات عن النهضة املعاقة« :ورغم
 1عزمي بشارة ،مفكر عريب فلسطيني ،له الكثري من املؤلفات والدراسات واملقاالت ،نذكر منها :املجتمع املدين :دراسة نقدية ()1996؛ الدين والعلامنية يف
سياق تاريخي (ثالثة مجلدات)؛ يف املسألة العربية :مقدمة لبيان دميقراطي عريب؛ أن تكون عرب ًيا يف أيامنا؛ الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخ ّيلة؛ طروحات عن
النهضة املعاقة ،والكثري من الدراسات واملداخالت واملقاالت التي نُرشت يف منتديات عربية ودولية.

1

دن
نأ ةراشب يمزع  :يبرعلا يركفلا عورشملا يف ميهافملا ق

ن األطروحات التي قدمها هذا الكتاب ال تتجنب الخوض يف النظرية ،إال أنها تنطلق من الواقع االجتامعي
أ ّ
امللموس ،تنطلق إليه من أجل تغيريه باتجاه واضح ومحسوم بالنسبة للكاتب وهو النهضة والتنوير والعقالنية
ن تفسري األحداث والوقائع ،سواء كانت فكرية أم سياسية
والتحديث والدميقراطية»((( .ويستفاد من هذا ،أ ّ
ن ال تستطيع نقد تلك
ريا أُحاديًا ،يكاد يؤدي إىل نتائج مغلوطة ومنقوصة .واألخطر هو أ ْ
أم اجتامعية ،تفس ً
األحداث واملجريات التاريخية القدمية والحديثة واملعارصة وتقوميها؛ وبذلك يكون األمر الحقيقي هو تفسري
وعة .وهنا نفهم قوة الفكر الذي يحكم
األحداث والظواهر من زوايا مختلفة ،ومن خالل علوم إنسانية من ّ
إنتاجه نصوصه .إنه نص يخفي وراءه ترسانة من خالصات يف الفيلولوجيا وعلوم األلسن ،ومقدمات النظرية
النقدية وأصولها ومفاهيم الفلسفة السياسية واالجتامعية والقانونية املعارصة.
سأركز ،يف ضوء ذلك ،عىل مفهوم املجتمع املدين والحرية والعدالة ،واألرضية الفلسفية التي تحكم
تساؤالته واستفهاماته املفتوحة عىل امل ُمكن وامل ُتاح.
أيا إرصار عىل أن املفهوم يف الثقافة العربية ال يُطابق املجتمع ،مثل
رص ّ
مثلام كان عبد الله العروي يُ ّ
(((
الحرية واأليديولوجيا والتاريخ والعقل والدولة  ،يعمل بشارة عىل تعقب تحوالت املفهوم وميالده ونشأته
وتحوالته يف املايض والحارض من أجل الوقوف عند الرشوط التاريخية والثقافية ،ال للقطيعة مع الرتاث
واالرمتاء يف أحضان فكر الحداثة ،بل لتوفري الرشوط املعرفية املعقولة لبناء املفهوم من خالل نقد مزدوج.
بدل من تطوير
ً
رص املرء عىل تعريفات اختزالية للظواهر االجتامعية
يقول بشارة يف هذا املجال« :إذا أ ّ
مفاهيمه تاريخ ًيا ،تكون التعريفات الدائرية أفضل يف هذه الحالة ،ألنها تحاول التعامل مع الظاهرة ذاتها
وليس مع ظاهرة أخرى يجري االدّعاء أنها أصل أو جوهر للظاهرة موضوع املناقشة»((( .وبهذا االعتبار ،يكون
مربر تقديم رؤيته النظرية والعملية يف نقد مفاهيم دون غريها من موضوعات النهضة والعروبة والثورة
عبة ،هو بيان نقده رسديات املفاهيم املتداولة يف
واملثقف والدين والعلمنة  ...إلخ((( ،الحيوية واملتش ّ
الرتاث والحداثة ،نقدًا متعدد املرجعيات واملستندات النظرية والفلسفية.
غ إذا قلنا إن هذا الفكر النقدي  Critical Thinkingمل ميارس القيمة التحليلية للمفهوم ومعياريته
قد ال نبال ُ

إال يف السياق التاريخي والثقايف والخلفيات املستحكمة يف ميالده وانتشاره واستعامله .وال نعدم
جل مفكري النهوض العريب واإلصالحي مع رفاعة
ن َّ
ً
دليل عىل ذلك ،فقد استطاع بشارة لفت القارئ إىل أ ّ

الطهطاوي (ت )1873 .واإلمام محمد عبده (ت )1905 .وعيل عبد الرازق (ت )1966 .وخري الدين التونيس (ت.

ن النقد الذي اشتغلوا وانشغلوا به هو نقد أيديولوجي أكرث منه
 ،)1890والالئحة طويلة ،مل ينتبهوا إىل أ ّ
إل النقد
نقدًا معرفيًا وفلسفيًا ،ولعل تقلّبات هؤالء املفكرين العرب يف مواقفهم واختياراتهم مل يحركها ّ

األيديولوجي لألوضاع التاريخية والثقافية والسياسية .لهذا السبب ال نستغرب عند قراءة بعض النصوص

النهضوية واإلصالحية واإلحيائية اليوم أن تدافع عن فكرة االرتداد إىل الوراء بعد الدفاع عن التمدن والتنوير!

مثة ،إذًا ،مامرسة عربية حديثة ،عىل الرغم من جرأتها يف ذلك السياق امللتهب ،فإن هذا النقد أضحى،
والت ،عىل أهبة التغري،
عىل الرغم من أهميته وقيمته ،أي النقد االجتامعي والسيايس الذي هو رهني التح ّ
2

عزمي بشارة ،طروحات عن النهضة املعاقة (بريوت :رياض الريس للكتب والنرش ،)2003 ،ص .10 - 9

 3قارن" :ماذا تعني الالمطابقة؟ تعني أننا لو انطلقنا من املجتمعات العربية وحدها ،من إنجازاتها الثقافية املاضية والحارضة ،الستحال أن نصل مبحض االستنباط
مكتمل؛ إذ يستحيل علينا نحن القراء أن نرى العنارص
ً
إىل اكتامل املفهوم (يعني االستحالة اآلن ال يف ما مىض) .يستحيل أن نجد اآلن عند الغزايل مفهوم األدلوجة
مكتمل ،وال عند ابن خلدون مفهوم التاريخ
ً
مكتمل ،وال عند الشاطبي مفهوم الدولة
ً
ونة من دون استحضار املفهوم املكتمل ،وال عند ابن عريب مفهوم الحرية
املك ّ
مكتمل" .عبد الله العروي ،مفهوم العقل :مقالة يف املفارقات ،ط ( 5بريوت؛ الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،)2012 ،
ً
مكتمل ،وال عند ابن رشد مفهوم العقل
ً
ص .16-15
4

عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،ط ( 6الدوحة؛ بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .294

 5ملزيد من االطالع عىل رؤية عزمي بشارة يف نظريات العلمنة والتدين والدين ،انظر :وجيه كوثراين" ،قراءة يف مرشوع عزمي بشارة ( :)3العلامنية ونظريات
تبي ،العدد ( 16ربيع  ،)2016ص174-155؛ وجيه كوثراين" ،قراءة يف مرشوع عزمي بشارة ( :)1الدين والتدين :مقدمة تتحول إىل جزء أول من كتاب الدّين
العلمنة"،
ّ
تبي ،العدد ( 14خريف  ،)2015ص.131-119
والعلامنية"،
ّ

2
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أو عىل األقل يرغب يف اللحاق بالغرب .ومن مثة ،ظهر قصور هذا النقد جليًّا يف عدم العناية بنقد العقل
املنتج الخطاب ،أي كشف اآلليات التي تتحكم يف تفكرينا الذي ننتمي إليه .فهذه النزعة التاريخية النقدية
خصوصا .ومن مثة ،فإن نقد املفاهيم ،سواء
ما ،وموقفه من نقد املفاهيم
ً
هي املحرك األول ملرشوعه عمو ً

إل بوساطة كشف البنيات الفكرية والحقوقية والثقافية والسياسية
يف السياق العريب أم الغريب ،ال يتحقق ّ

واالقتصادية يف الوطن العريب؛ وذلك حتى ال ينتهي هذا النقد يف منأى عن املقدمات واألصول الفلسفية،

وإلّ صار نقدًا انتقائيًا .ويف ذلك يشري بشارة إىل أن« :فالخطوتان ،أي املعالجة الفلسفية ونقدها وكشف
حدودها ،رضوريتان لفهم املوضوع»((( .وهذا اإلعالن هو بخالف موقف العروي من البحث الفلسفي الذي يُق ّر

«إن البحث الفلسفي يف الحرية تافه جدًا ،ألنه ال يربهن ،وال ميكن أن يربهن بحال ،عىل الحرية الواقعية ،يحس

القارئ العريب يف الظروف القاسية الراهنة أن التحليالت الفلسفية ال تساوي شيئًا .كل من ظن أنه رسخ قواعد
ورها وحددها يستحق بالفعل السخرية واالستهزاء»((( .ويستفاد من
الحرية يف العامل امللموس مبجرد أنه تص ّ

هذا ،أن النص النقدي الذي أنتجه بشارة هو نص ال يرتهن بنزعات اعتقادية ليربالية أو ماركسية أو أنطولوجية
ن تب ّني نظرية مع ّينة ومحاولة
أو سياسية حقوقية مع ّينة ،بل يعمل عىل نقد هذه التصورات والتيارات؛ إذ إ ّ

إسقاطها عىل الواقع العريب ،يُساهم يف آفتني :أوالهام اإلساءة السلبية ،أي النظرية ذاتها ،وثانيتهام رضب

األستار والحجب عن الواقع العريب وبنياته.

ن املفاهيم هي تراكامت اجتامعية
ما معنى أن يحرر بشارة املفهوم من التجريد واملثال؟ ما معنى أ ّ
وثقافية وسياسية ونظرية كثيفة؟ كيف نفهم أن املفهوم هو تطور تاريخي تكويني ،وهو يف الوقت
أي حدود متكّن بشارة من الجمع بني نقد املفهوم
ذاته موسوم بخصائص الكلية والشمولية والتجريد؟ إىل ّ
وإعادة موقعته يف الفكر واالجتامع العريب؟

أول :منطق املفاهيم :يف الرتاكم التاريخي والسيايس
ً
 .1مفهوم املجتمع املدين :نقد االلتباس واالضطراب
مه ،ما يجعله يتع ّرض
يعترب بشارة أن املفهوم ال يتحقق دفعة واحدة ،بل هو نتاج تطور تاريخي فكري ح َك َ
من
للفحص والتعديل والتجاوز .يقول عن الحرية باعتبارها موضو ً
عا مصرييًا« :بل يفرتض أن يتجاوز ذلك ليتض ّ
معطاة ،ومدى دفع أي خيار منها املجتمع
وعي اإلنسان بالخيارات يف مرحلة مع ّينة ،وضمن أوضاع تاريخية ُ
تجاه تحقيق الحريات وضامنها»(((؛ فالحرية هي مسؤولية ومامرسة ينبغي لها أال تبقى يف مدار املثال
إل يف معرض «تاريخ مرتبط بالسياسة واالقتصاد وبتطور
والطوىب .وال يُكشف مفهوم املجتمع املدين ّ
ن هناك تداخلً بني تاريخ املفهوم وتاريخ النشأة
نشوء فكرة املجتمع والدولة يف مقابل الجامعة»((( .يبدو أ ّ
والتكوين ،وهو ما رسمه بشارة من خالل العدالة من حيث هي تعبري عن الحضارات والثقافات كجزء من التاريخ
6

عزمي بشارة ،مقالة يف الحرية (الدوحة؛ بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .9

 7عبد الله العروي ،مفهوم الحرية ،ط ( 5بريوت؛ الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2012 ،ص  .8ال بد من االنتباه إىل أن االنطالق من التحليل التاريخي للوقائع
والظواهر يشرتك فيه عبد الله العروي وعزمي بشارة .بيد أن االختالفات والفروق كبرية وكثرية مهام ما قد يبدو لنا عىل مستوى الخطاب من متاثل وتشابه واضح.
قارن بـ :بشارة ،املجتمع املدين ،ص .40
أول كشعارات تحدد األهداف وت ُنري مسار النشاط القومي" ،العروي ،مفهوم
 8بشارة ،مقالة يف الحرية ،ص 8؛ انظر قول العروي يف الحرية" :آخذين املفاهيم ً
ما إال إذا أخذ يف االعتبار الظواهر املحيطة به والتي ال
الحرية ،ص  .5راجع عند بشارة أيضً ا مفهوم املثقف وتاريخيته" :ولكن املصطلح املرتجم ال يصبح مفهو ً
تبي ،العدد ( 4ربيع ،)2013
يفسها" ،انظر :عزمي بشارة" ،املثقف والثورة"،
يفسها من تلك الشبيهة أو القريبة من تلك التي
يفرسها ،وإذا مل مييز الظواهر التي
ّ
ّ
ّ
ص .129 - 128
 9بشارة ،املجتمع املدين ،ص .8

3

دن
نأ ةراشب يمزع  :يبرعلا يركفلا عورشملا يف ميهافملا ق

ن هذا األمر قد مير علينا من دون أن يثري بعض الشكوك والحرية  ،Aporiaمن قبيل :هل الحديث
املعارص( .((1بيد أ ّ
عن حمولة اجتامعية وثقافية وسياسية وعلمية وتاريخية للمفهوم هو مبعنى ما مرشوعية الحديث عن
الهوية الحضارية والقومية؟ كيف ميكننا التفكري يف كونية املفهوم وإنسانيته؟
عجب أن يحسم املفكر املغريب عبد الله العروي أمر الثقافة العربية ،هل تحلم مبجد الحضارة ،أم
ليس من ال َ
تسري يف ركب الحداثة والكونية؟( ((1وهو صاحب املذهب التاريخاين؛ إذ إن الرجل يرفض املساومة بني الفكر
التقليدي والفكر التاريخي ،وباألحرى التاريخاين .فمنطق التاريخ هو منطق خطّي تطوري تقدّمي ال يلتفت
حا
إىل الهويات واألقليات والقوميات إال من باب التحليل التاريخي واالجتامعي ال غري .ويقول العروي موض ً
الرؤية التي يجب استحضارها عند االشتغال عىل املفاهيم« :الطريقة العلمية املوضوعية هي البدء بالوعي
بتلك املسبقات ،أي بنقد الكلامت واملفاهيم التي هي وسيلة الوصف .يجب أن يسبق النقد الوصف ليك
نعقل ما نصف وما نقول»(.((1
أما بشارة ،فال ينكر تطور منطق التاريخ وأفقه الحدايث ،كام آل إليه الغرب اآلن ،بل يعمل عىل ش ّد االنتباه إىل
أهمية التواريخ الجزئية واملحلية ودورها يف التاريخ العام ،أعني التاريخ العريب وسياقاته األيديولوجية
كل ذلك يف إطار تحليل تاريخي نقدي للمفهوم ،يأخذ التقاطعات والتفاعالت يف
والسياسية والفكريةّ ،
الحسبان .ولهذا السبب من يقرأ مؤلفات بشارة يلحظ نقده نظريات فلسفية واجتامعية وقانونية غربية من
دون مركب نقص أو مقولة «املغلوب مولع بتقليد الغالب» ،كام قال ابن خلدون .وليس من باب العرض ،كام
ن وضع
يقول الفالسفة ،أن يُعيد بشارة نرش كتابه املجتمع املدين :دراسة نقدية ،مرة سادسة ( ،)2012بل إ ّ
ُ
يدل عىل أهمية الكتاب وقيمته الفلسفية والنظرية والعلمية واألكادميية.
مقدمة جديدة له
ن املفهوم ال ينفك من التطور التاريخي واالجتامعي؛ ويقول« :كتاب
كتب يف مقدمة الطبعة السادسة أ ّ
املجتمع املدين هذا هو كتاب نظري يبحث يف تطور هذا املفهوم (أي يف تعريفه التاريخي) ،عرب مراجعة
تاريخ الفكر السيايس الغريب ،وما يوازي ذلك من تطورات اجتامعية .وكان الهدف من الكتاب تفكيك حالة
االستهالك الرائج ملفهوم ’املجتمع املدين‘ والتعامل معه جاه ًزا من املنتج إىل املستهلك»( .((1كام انتقد

يف هذه املقدمة الحالة العربية التي تتعامل مع املفهوم باعتباره مستهلكًا يف سياق أزمة النظام العريب

وضعفه وتراجع حركات اليسار والقومية( ،((1إضافة إىل غياب استيعاب حقيقي وجاد ملفهوم «املجتمع

املدين»؛ إذ يقول« :إن املجتمع املدين من دون سياسة وخارج سياق املعركة من أجل الدميقراطية ،هو

فضل عن نزع قدرته التفسريية عىل فهم
ً
عملية إجهاض ملعاين املجتمع املدين التاريخية وطاقته النقدية،
البنى االجتامعية والسياسية»( .((1والغريب أن تسعى الدولة العربية إلبعاد بعض املثقفني عن السياسة عن

طريق تعاطيهم العمل املجتمعي(.((1

 10مجموعة مؤلفني ،ما العدالة؟ معالجات يف السياق العريب ،تقديم عزمي بشارة (الدوحة؛ بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .27
يقول بشارة أيضً ا" :قد يعترب املرء هذا األمر هامش ًيا باعتبار أن املفاهيم ال تشتق فيلولوج ًيا من األلفاظ ،ولكننا نتعامل هنا مع لفظ له تاريخ يف التحول إىل مصطلح؛
حتى يف ترجمة  dikeاليونانية إليه" ،املرجع نفسه ،ص .26
 11مييز العروي بني منطق الفعل ومنطق االسم" :مل نحسم يف أي من املشكالت املطروحة ،ألن الحسم يتطلب االعتياد والتمرن عىل منطق الفعل ،يف حني
أننا نطبق عىل الفعل باستمرار منطق االسم ألننا نؤمن ونقول منذ قرون إن املوروث من ثقافتنا مبني عىل العقل إطالقًا" ،انظر :العروي ،مفهوم العقل ،ص .364
 12العروي ،مفهوم الحرية ،ص 9؛ انظر أيضً ا :يوسف بن عدي ،العروي ونقد البديل السلفي ضمن قراءات يف التجارب الفكرية العربية املعارصة رهانًا وآفاقًا
(بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،)2011 ،ص .57 - 19
وخصوصا
 13بشارة ،املجتمع املدين ،ص 7؛ قارن قوله أيضً ا يف الصفحة نفسها" :مذ صدر الكتاب ،قمت بتطوير بعض مقوالته عين ًيا ،حينام سنحت الفرصة يل بذلك،
ً
يف كتاب املسألة العربية الذي صدر بعد مرور عرش سنوات عىل صدور الطبعة األوىل من املجتمع املدين .وهو يحتوي عىل أفكار جديدة أُعدّها امتدادًا للمرشوع
طت بعض مقوالت كتاب املسألة العربية يف كتاب آخر هو أن تكون عربيًا يف أيامنا".
الفكري نفسه ولكن عرب معاجلة قضايا أخرى .ثم عدت
وبس ُ
َّ
 14انظر هموم وهواجس تحرير بشارة لكتاب املجتمع املدين ،يف :املرجع نفسه ،ص .9
15
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بهذا االعتبار ،يكون املغ ّيب يف الساحة العربية هو مفهوم األمة املواطنية «بوصفها أمة نحو الخارج
املجسد للعالقة بني السيادة
عا مدنيًا نحو الداخل ،ولكون مفهوم املواطنة الدميقراطية هو
ومجتم ً
ّ
(((1
ألح عليه بشارة وهو يتحدث يف مقدمة الطبعة السادسة عن
السياسية واملجتمع املدين»  .وهذا ما ّ
نت الثورات العربية« :أن املجتمع املدين كمجتمع
عالقة املجتمع املدين بالدولة ومبجتمع املواطنني .وبيّ ْ
(((1
مواطنني ال يُ َبلور مبعزل عن مسألة الدولة ،بل من خالل عملية تفاعل معها»  .ونفهم من هذا أن املفهوم
ن تطور مفهوم
ما مجردًا .ويتحقق من هذا أ ّ
هو صريورة تاريخية ومجتمعية وفكرية هائلة ،وليس مفهو ً
املجتمع املدين يف الدولة العربية واملجتمع العريب اعرتضته عوائق تكوينية وبنيوية ،منها ما يتعلق
بالجوانب التاريخية والبُنى الثقافية ،ومنها ما يرتبط بكيفية تقبّل املفهوم ودالالته .وأكيد أن أهم عائق يف
هذا كلّه هو أن املجتمع املدين مل يكن صريورة تاريخية ،بقدر ما كانت السلطة هي مصدر الدميقراطية،
وليس العكس(.((1
بناء عىل هذا ،صار ترسيخ معامل املجتمع املدين يف الفكر واالجتامع العريب ،مير من خالل ثالث جبهات:
أوالها ،جبهة الدميقراطية والكرامة ضد نظام االستبداد ،وثانيتها ،جبهة السيادة ضد التدخل األجنبي لتكون
السيادة الوطنية ،وثالثتها ،ضد مطابقة االنتامءات السياسية بالهويات الطائفية واملذهبية .ال بد ،هنا ،من
ريا سياسيًا لها يف الدولة ،أو يف التوق عىل األقل للدولة ،فال مكان لألمة
التقرير أنه «إذا مل تجد األمة تعب ً
(((2
ن مفهوم املجتمع املدين
الحديثة ،أمة املواطنني ،األمة السياسية ،وال للمجتمع املدين» ؛ ومعنى هذا أ ّ
عا مركبًا ومعقدًا،
يف الوطن العريب ال يتحصل ّ
إل عن طريق ما أملحنا إليه سابقًا من جبهات ومواجهة تتخذ طاب ً
يتداخل فيه نقد االستبداد العريب والطموح لبناء كيان سيايس عريب موحد ،أي «االنطالق ،نظريًا وثقاف ًيا ،من
سبُل ووسائل تكاملها وتعاونها»( .((2ذاك هو ما كان يراهن عليه بشارة:
وجود األمة الواحدة ،من أجل البحث عن ُ
«أما يف حالتنا ،فإن املنظامت املدنية ،وهي تخوض مثل تلك املناقشات اآلنفة الذكر ،إمنا تخوضها يف
موضع تاريخي آخر وإطار اجتامعي سيايس مختلف .وال ميكن قرص مقولة املجتمع املدين عليها ،وال حتى
من أجل تسهيل البحث عىل الباحث»( .((2وبكلمة جامعة نقول إن غرض ما تقدَّم هو تحويل مقولة املجتمع
وره.
املدين من مقولة ساكنة تثري الرضا أو السخط إىل مقولة متحركة يف التاريخ وتط ّ
ة تحليلية
ميي ّز بشارة يف إطار رؤيته النقدية بني التطور التاريخي والنظرية ذاتها ،أو بني املفهوم باعتباره أدا ً
 Analyticalومعيا ًرا  .Normativeومن مثة ،يكون من الرشوط املعرفية لتحرير قو ٍ
ل يف املفهوم (الحرية،
املجتمع املدين ،األيديولوجيا  ...إلخ) أن نعتربه جز ًءا من السياق التاريخي( .((2وهذا ال يقف عند حدود هذا
ن مطالبة مفكري النهضة العربية
مضمرة ،نذكر منها أ ّ
التصور ،بل لهذه الفرضية مضامني فلسفية وفكرية ُ
أو فالسفة الرتاث العريب اإلسالمي والوسيط بتفكريهم يف املفهوم عىل نهج تفكرينا اليوم ،هو أمر قد
ن من بني الشكوك التي ت ُثار يف هذا املعرض،
ورنا النظري والالتاريخي لألمور ومجرياتها .بيد أ ّ
يعوق تص ّ
أي ما تحدّث عنه عرب محوري التطور التاريخي والنظرية؛ هو :هل يفقد املفهوم بريقه املعياري إذا كان
يحمل مواقف أيديولوجية ومذهبية وثقافية؟ هل يفحص الباحث هذا الشك  -السؤال« :وإذا كان املفهوم
17
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جاه ًزا ليرشح أكرث مام ينبغي من الظواهر ،أال يساورنا شك يف أنه يُربك أكرث مام يوضح؟ وإذا مل يكن من

الواضح دامئًا أن املفهوم يُد َرج من أجل الوصول إىل تحليل أكرث دقة ،وإىل استيعاب أكرث حدّة ملا هو قائم،

ريا كمعيار ملا يجب أن يكون ،أال يقود ذلك إىل االنتقاص من قدرته التحليلية؟»(.((2
بل يُستخدم كث ً

ن مفهوم املجتمع املدين يحمل يف طياته ومراحله التاريخية
رمبا يعود تعقّل هذا األمر إىل بيان أ ّ
واالجتامعية الكثري من الفوارق والتناقضات ،وهذا أيضً ا ،كام يقول بشارة ،هو الرس يف غموض مصطلح املجتمع
املدين( ،((2وإضافة إىل ذلك ال بد من التنبيه إىل أن املفهوم هو أداة تحليلية للظواهر والوقائع ،حدودها

أيا تعلق مبا يجب أن يكون .ومن
ورهانها .بيد أن ما يبقى يف قوة املفهوم هو معياريته التي تتعلق ّ

ذلك ،قد يساهم التوتر بني التاريخ والتمثل ،يف كثريٍ من األحيان ،يف عملية االلتباس والغموض التي تطاول

املفهوم .ومن هنا يرى بشارة يف طريقة التقبل العريب للمفهوم« :إن نسخ النتيجة النهائية يف تطور

مثل ،من دون مركبات املفهوم األخرى،
ً
املفهوم ،كمفهوم رائج يقصد به املؤسسات املدنية املجتمعية،
ونقلها إىل حالة الوطن العريب عىل سبيل املثال ال الحرص ،يعني الرتاجع عن املجتمع املدين باختزاله لهذا

ن الوضع امللتبس للمفهوم ال
املعنى أو حرق املراحل واختصار الطريق املؤدي إليه»( .((2يتحصل من هذا ،أ ّ
يعود إىل التناقضات والفوارق التي يُ ِحدثها فحسب ،إمنا إىل كيفية تقبّل اإلنسان العريب حمولته املذهبية

عب عن
رض كمفهوم يُ ّ
والفكرية واملجتمعية أيضً ا ،ورمبا يتم استحضاره كمفهوم أيديولوجي ،أكرث مام يح ُ
واقع األمة العربية وطموحاتها(.((2

ن رؤية بشارة النقدية والتاريخية ملفهوم املجتمع املدين دفعته إىل كشف مزيد من
لننعطف ونقول إ ّ

التوترات اإلشكالية والفلسفية واالجتامعية والسياسية التي تثري إشكالية العالقة بني املجتمع املدين
والدميقراطية ،من قبيل :هل املجتمع املدين يؤدي بالفعل إىل الدميقراطية والحرية؟ ثم ما العمل

حينام ينضح الوعي باملفهوم ،لكن الرشط االجتامعي والسيايس غري متوافر؟! ويرى يف هذا املعرض
أن« :املجتمع املدين هو نتاج الدميقراطية وليس قاعدتها .ومحاولة إسقاطه عىل املايض من ِ
ق َبل بعض

ون الدميقراطية ،هي محاولة مبثابة إرباك
منظري املجتمع املدين يف أيامنا هذه ،كرشط تاريخي لتك ّ
وخلق للمفاهيم»( .((2واألكرث من ذلك ،رصد بشارة أن املعاجم العربية والغربية تدل عىل غياب حقيقي والفت

ملفهوم املجتمع املدين( ،((2ليُضاف الخلط بني املفاهيم واالرتباك النظري إىل عدم وجود أصول لغوية

قوية متنح املفهوم جذوره ودالالته.

ن املجتمع املدين ،كام يقدّمه بشارة ،هو ذلك املفهوم الذي ينبغي عدم موقعته يف تجريدات
من
البي أ ّ
ّ
منفصلة عن األوضاع التاريخية واالجتامعية والفلسفية والسياسية السائدة؛ إذ يكتسب واقعيته وتاريخيته
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 25املرجع نفسه ،ص 48؛ قارن بقوله (ص " :)45املجتمع املدين هو الرد عىل سلطة الحزب الواحد يف الدول الشيوعية ،بإيجاد مرجعية واحدة خارج الدولة ،وهو
الرد عىل بريوقراطية ومتركز عملية اتخاذ القرار يف الدول الليربالية؛ وهو الرد عىل سيطرة اقتصاد السوق عىل الحياة االجتامعية والصحة والثقافة والفن".
 26املرجع نفسه ،ص 48؛ قارن بقول العروي" :من الطبيعي إذن أن يكون املفكرون العرب يف العرص الحديث قد تلقوا مفهوم الحرية من خالل تعرفهم عىل
ونات التي مل تكن مكتملة قبل
الليربالية .بيد أن الصعوبة التي تواجه املؤرخ واملحلل السيايس هي تحديد مميزات الفكر الليربايل ،أو بعبارة أدق ،تشخيص املك ّ
ظهور ذلك الفكر ،والتي اختلطت فيام بعد بأفكار أخرى أفقدتها خصوصيتها" ،العروي ،مفهوم الحرية ،ص .49
فهم أفضل آلليات تطور املجتمع املدين ،وإمنا أداة يف مكافحة املد اإلسالمي [ ]...فهذه حال قسم
 27يقول عزمي بشارة يف هذا السياق" :ليس الهدف إذًا
ً
كبري من مفاهيم العلوم االجتامعية التي تتضمن جانبًا أداتيًا أيديولوجيًا" ،انظر :بشارة ،املجتمع املدين ،ص 306-305؛ كام انظر تفصيالت نقده لربهان غليون ومحمد
عابد الجابري وإيليا حريق ،يف :املرجع نفسه ،ص  .318 - 308يقول بشارة أيضً ا (ص " :)67أما إحياء فكرة املجتمع املدين بوصفه هدفًا قامئًا بح ّد ذاته ،وليس كوسيلة
لطرح النظام الدميقراطي ،فهو ما يثري التحفظ".
 28املرجع نفسه ،ص 67-66؛ يقول يف موضع آخر أيضً ا (ص " :)50ال بد إذًا من البحث عن توازن هذه املركبات بني املستويات املختلفة ،أي يف الدولة واملجتمع،
ورمبا يف االقتصاد كذلك ،وتلك تجربة ال نعرفها بعد"؛ كام راجع تفصيالت العالقات املتشابكة بني املجتمع املدين واالقتصاد والسياسة والفرد ،يف :املرجع نفسه،
ص .65 - 51
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باعتبارها أداة تحليلية ومعيارية ،من عالقته بالدولة والحكم واالقتصاد( .((3لكن بشارة ،وبعد أن طأمننا بهذا
ن يثري املشكل الفلسفي والتاريخي الحقيقي والرافعة الرئيسة للحديث
التصور وتلك الرؤية ،مل يرتدد يف أ ْ

ما مرك ًبا ،تتوارى وراءه مفاهيم ضخمة ،مثل الدولة ،الحرية ،العدالة،
عن املجتمع املدين بوصفه مفهو ً
ب عنه يف
الفرد ،ومن مثة ،لن تقوم للمجتمع املدين قامئة إال بوجود األفراد املواطنني( .((3ولعل هذا ما ع َّ

موضع نقدي بالقول« :مل يكن للدولة يف التاريخ اإلسالمي مدخل سانح إىل حياة رعاياها كأفراد .لقد عاش

رضا ،كام مل تكن
’األفراد‘ بني األهل ( ،)Communityالعشرية ،القرية خارج نطاق الدولة ،مل يكن املجتمع حا ً
ن أزمة العدالة والحرية وغيابهام يف فكرنا العريب
أي حد نستطيع االعرتاف بأ ّ
الدولة كلية الحضور»( .((3إىل ّ

تكمن يف غياب الفرد أو املواطن الحر؟

 .2الحرية يف اجتامعيات الثقافة
ور
ّ
تتجل الحرية عند بشارة يف املامرسة اإلنسانية ،أي
ّ
تتجل الحرية يف حريات( .((3وبهذا ،فإن تص ّ

والته .يختلف ما يفكر به بشارة عام فكر به
العروي وبشارة للحرية ال يتحقق إال يف جوف التاريخ وتح ّ
ء من التجربة إىل املفهوم(((3؛ إذ إنّ األول ينظر إىل التاريخ وتحوالته باعتباره
العروي من االرتقاء ،ابتدا ً

منطقًا تتفاعل فيه األمناط الثقافية وتتصارع يف ما بينها من أجل تحصيل املمكن واملعقول واملنشود.

كل وكوين ،فالتاريخ
ّ
وبالضد من ذلك ال يعرتف التاريخاين العروي بالتواريخ الجزئية إال يف خدمة ما هو
جه العروي الكثري من
غايئ بصورة مسبقة يتقدم إىل األمام وال ميكنه أن يرتاجع إىل الوراء ،وعىل هذا و ّ

إل االعرتاف
االنتقادات القاسية إىل القومية والوحدة واألصالة والهوية الثقافية .ومن مثة ،ال يسعنا هنا ّ
بأنّ قراءة التاريخ الثقايف والسيايس واأليديولوجي العريب تختلف باختالف زوايا النظر اإلبستيمولوجية

والوضعية والتأويلية.

ينطلق بشارة يف مقالة يف الحرية من نقد الواقع العريب املستبد الذي يحارص الحريات والحقوق ويرضب
ريا ورهيبًا عىل العدالة ولواحقها من اإلنصاف والحق والقانون  ...إلخ ،بقدر ما يعمل عىل استعامل
طوقًا كب ً

حا عن
مقدمات يف النقد اإليجايب يف التصورات واألطروحات اإلنسانية والفلسفية املختلفة ،فيقول مناف ً

الطرح الفلسفي يف دراسة املفاهيم« :فالخطوتان ،أي املعالجة الفلسفية ونقدها وكشف حدودها،

رصح به العروي« :أما التحليل الفلسفي فيقوم به اليوم أنصار
رضوريتان لفهم املوضوع»( .((3وهو عكس ما ّ

املجسدة يف اإلرادة اإللهية ،أو يف طبقة اجتامعية معيّنة ،وهؤالء املحللون ينهون
الحرية املطلقة
ّ
كالمهم ضمن ًيا بنفي حرية الفرد يف الحارض»(.((3

 30املرجع نفسه ،ص 80؛ انظر أيضً ا قوله يف سياق حديثه عن الشعب عند روسو (ص " :)141ولكن الشعب يبقى كيانًا مجردًا إذا مل تتوفر الدميقراطية كشكل
للسلطة ،أي يبقى الشعب كيانًا معنويًا ال توجد وسائل لرتجمة ومامرسة قوته".
31
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 32املرجع نفسه ،ص 334؛ قارن بقوله (ص " :)160فالحرية مرتبطة كمفهوم بتحقيق الذات يف نطاق اجتامعي عقالين قابل لإلدراك .أما يف ظروف من شظف
العيش وخشونته ،فال يبقى مجال لتطور ثقافة الفرد ،وبالتايل ال مجال للحديث عن حرية".
 33املرجع نفسه ،ص 8؛ قارن بانتقاد العروي ،باعتباره أن مفهوم الحرية حريات ،بقوله" :هذه نظرة علمية ،أي وضعية تقديرية متعالية عن موضوعها ،فهي
عب عن االرتقاء من حالة إىل حالة" ،العروي ،مفهوم الحرية ،ص 133؛ انظر
تستبدل بالرضورة مفهوم الحرية التام املستقر ،مبفهوم التحرر الناقص املتطور الذي يُ ّ
أيضً ا الهامش رقم  ،1ص .133
 34العروي ،مفهوم الحرية ،ص .9
 35بشارة ،مقالة يف الحرية ،ص .9
 36العروي ،مفهوم الحرية ،ص .137
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نأ ةراشب يمزع  :يبرعلا يركفلا عورشملا يف ميهافملا ق

ن املفك َرين العربيني يتباعدان يف الوسائل املنهجية والنظرية والفلسفية؛ فيعترب بشارة أن
الظاهر أ ّ
وعة تفيد يف تقوية األداة التحليلية للظواهر والوقائع واألحداث،
الرتاكامت الفلسفية وأصولها النقدية املن ّ
عا من أنواع
أما العروي فـلم يرتدد يف ّ
كل مناسبة من نقد الفلسفة وأبحاثها املجردة ،أو لنق ُْل يرفض نو ً
التفلسف الذي يراه غري مناسب يف البحث عن أسباب التأخر التاريخي( .((3فيكون التباعد والتنافر بينهام يف
كل واحد منهام بجدوى التفلسف وأصوله النقدية ،وهذا يعني كذلك أن بشارة قد ينتقد بعض
مدى قناعة ّ
(((3
األفكار الفلسفية املجردة  ،بيد أن هذا ال مينع من استثامر مرشوعيتها يف دراسة املفاهيم من خالل
التجارب التاريخية العربية ومشاهدها املتعاقبة واملتضاربة؛ فيقول« :أما نظريًا ،فيكمن التحدي الحقيقي
يف قدرتنا عىل مغادرة النقاش الفلسفي عن الحرية واالنطالق إىل مسألة الحريات ورشوط تحقيقها
وحدودها والعوائق التي تعرقل تحقيقها يف واقع املجتمعات والدول العربية»(.((3
من الشواهد التي تدل عىل الرؤية التاريخية النقدية عند بشارة هو نقده الخطاب العريب النهضوي الحديث
ّ
ورات ،سواء كانت تنسب إىل القدامة والرتاث أم
ريا ما
تعث بتعلّة االنتقائية والتلفيقة لألفكار والتص ّ
الذي كث ً
إىل التنوير واملدنية .يقول يف هذا األمر« :األول تجاهل الليرباليني العرب األوائل تاريخية األفكار وحذف
ورها .وهذا الحذف هو كام يبدو من متطلّبات عملية تطبيقها جاهزة عىل تاريخ آخر .والثاين تأويل
سياقات تط ّ
اإلصالحيني اإلسالميني األفكار بشكل يتسق مع العقيدة اإلسالمية يف حاالت أو تأويل العقيدة يك تتسع لهذه
األفكار ،وهذا بدرجات مختلفة بالطبع»( .((4وما يكشفه يف هذا النص ،إمنا كان بسبب الفلسفة والتاريخ ،أو
لنق ُْل بعبارة أدق بحكم النظر الفلسفي العميق إىل جذور الفكرة وصريورتها يف االجتامع العريب من ناحية،
وصريورة املجتمع العريب نفسه من ناحية أخرى.
هكذا ،اعترب بشارة أن الحرية حريات ،وأنها توجد يف الدولة ال خارجها .ويقول منتقدًا عالقة الحرية بالدولة
عند العروي« :وإذ يعترب عبد الله العروي حرية البداوة هي حرية األصل السابقة عىل الدولة ،فإننا ال نعترب
هذه ’الحرية‘ حريات باملعنى املقصود ،فام تعنيه البداوة يف هذا السياق هو إفالت الجامعات من السلطة
ً
تطاول
ً
السياسية ،وهي تعد سلطة الدولة
وتطفل عليها»(.((4
أحسب أن ما يريده بشارة من وراء هذا النقد هو أن يلفت القارئ ،وهذا ما أملح إليه يف سياق كالمه عن املجتمع
املدين ،إىل أن الفرد أصل من أصول ترسيخ مفهوم الدولة والحرية ،لذا كانت معاقبة األفراد بإخراجهم من
حضن الجامعة عن طريق النفي والحرمان واإلقصاء(((4؛ أي إن الدولة الحديثة هي التي تحمي الفرد من طرائق

مأسسة الحقوق والحريات وقوانينها ،وتُعزز االجتامع عليها الثقاف ُ
ة يف املجتمع( .((4إذًا ،الحرية ليست
ة السائد ُ
 37يقول العروي :ت ُعلمنا التاريخانية "التأخر وتدفعنا إىل التطلّع املتفائل نحو التقدم ،وهي يف اآلن نفسه تنتج عن مامرسة التأثري اإليجايب يف حارضنا" ،انظر:
عبد الله العروي ،العرب والفكر التاريخي (بريوت :دار التنوير؛ الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)1983 ،ص .126
كل مرحلة من مراحل التطور ويرفض الذاتوية
 38يقول بشارة" :املشكلة أن التنظري الفلسفي للحرية يقيّدها يف مجاالت عينية مثل السياسة واملجتمع ،ويف ّ
أساسا ملامرسة هذه الفردية .لكن الحرية بشكل عام الحرية املطلقة يف تجلياتها تتموضع يف
الفردية التي تقرتحها الليربالية بديهيّة مثلام تقرتض الحرية
ً
الجامعة ،ثم يف الدولة وتحرر اإلنسان من ذاتيته" ،انظر :بشارة ،مقالة يف الحرية ،ص 96؛ يقول أيضً ا (ص  )67يف مرشوعية التنظري الفلسفي وأهميته" :يف رأينا،
تنظريات فلسفية يف مجال األخالق وتتمحور حول مقولتني :رشط األخالق حرية اإلرادة و’الحرية‘ قيمة ،ويف ذلك قدر كبري من الحقيقة"؛ ويقول أيضً ا يف دراسة
التخل عن املوقف األخالقي أدّى إىل العدمية التي أدّت بدورها إىل تزوير
ّ
أخرى" :نحن ال نتفق مع هذا التقليد ،كام هو معلوم .وقد أثبتت التجربة التاريخية أن
مفهوم القوة والتسليم بتفسريها كمجرد البقاء لألصلح يف املجتمع ،وليس يف الطبيعة فحسب ،كام أدّت إىل استخدام الجامليات يف استحداث مشاعر التقديس
الالزمة يف التعبئة الشعبية ألنظمة سياسية شمولية" ،انظر :بشارة" ،املثقف والثورة" ،ص .134
 39بشارة ،مقالة يف الحرية ،ص .15
40

املرجع نفسه ،ص 13؛ قارن بنقد العروي للمفكرين العرب وطريقة تعاملهم مع الليربالية ،يف :العروي ،مفهوم الحرية ،ص .49

 41بشارة ،مقالة يف الحرية ،ص  .17يقول العروي يف دالالت الحرية" :علينا إذن أن نبحث عن أدلوجة ورموز الحرية خارج الدولة أو ضد الحكومة" ،انظر :العروي،
مجسدة يف رموز منافية للدولة ،إما داخلها وإما
مفهوم الحرية ،ص 23؛ ويردف يف موضع آخر (ص " :)44لقد وجدنا الحرية يف املجتمع العريب التقليدي طوىب
ّ
خارجها .يف املجتمع العريب أيام التنظيامت نجد الحرية كشعار يهدف فقط إىل رفع حواجز أمام الشخصية بدون اهتامم بتأصيل وتنظري مفهوم الحرية".
 42بشارة ،مقالة يف الحرية ،ص  .18ال يتصور بشارة (ص  )33أن اإلنسان يولد ح ًرا ،إمنا القصد أنه مل يولد عبدًا .مبعنى أن املولود ال يولد مبارشة بإرادة ووعي
واختيار ،وهي رشوط الحرية اإلنسانية.
 43املرجع نفسه ،ص 22؛ وقارن بقوله يف منزلة الفرد (ص " :)132تنطلق الحرية كام نفهمها من استقاللية الفرد وتكسب معنى يف حرياته ،وتفرتضه بداية ككائن
مستقل ،كام تقوم الدميقراطية عىل أساس وجود مواطنني أفراد".
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قضية فلسفية فحسب ،بل األكرث من ذلك هي مسألة «مجتمع واقتصاد ،وهي ملتصقة بالفرد الذي يُع َّرف أنه
مستقل ذات ًيا ،أي ميلك إرادة عىل ذاته»( .((4وهذا املقصود بالحريات املأمسسة ،وليست الحرية مبفهومها
املجرد .وينجم عن هذا ،أن الحرية عنده هي فرصة لالنتقال من التنظري الفلسفي الغارق يف التجريد( ،((4إىل
الحرية باعتبارها حريات وتحر ًرا من السيطرة والتعسف التي قد تُ ارسها الدولة والنظام السيايس؛ إذ ال وجود
لحرية وإمكانها إال يف إطار املنظومة القانونية وحامية األفراد وحرياتهم :فـ «الحرية هي يف الوعي ويف
املامرسة اإلنسانية ،وليست يف الكون القائم خارج الوعي اإلنساين»( .((4وهذا هو املعنى األنطولوجي
الوحيد املمكن للحرية التي تتحول فيه من حرية باعتبارها قيمة يف ذاتها إىل حريات.

ثان ًيا :الحري ُ
ة طريق إىل العدالة
العدالة بيدين ولسانني
ن التأريخ النقدي للمفاهيم يف التأليف الفكري العريب اليوم ،يؤدي إىل فكرة رئيسة
من نافلة القول إ ّ
كل حديث يف الحرية هو حديث يف
مضمونها تشابك الشبكة املفهومية يف ما بينها؛ ويعني هذا أن ّ
وكل حديث يف العدالة هو حديث يف الحرية والفرد ،وكل حديث يف الدولة يستلزم ضمن ًيا
ّ
املجتمع املدين،
الحديث يف األيديولوجيا والطبقة؛ ينجم عن هذا كلّه تشابك املفاهيم وحمولتها االجتامعية والتاريخية
لح عليه يف أن «العدل غري ممكن من دون
والثقافية والسياسية  ...إلخ ،وهو أمر مل يغفل عنه بشارة :ويُ ّ
الحريات ،والحريات غري ممكنة من دون إنصاف يف توزيع رشط تحققها ومامرستها»(.((4
إذًا ،ال ِ
مرية يف أن الحرية والعدالة ال ينفصالن مهام كان املعنى الذي يُضفيه الفالسفة عىل الحرية وعىل
املساواة وعىل العدل( .((4فأفالطون وأرسطو مل يتمكنا من ربط العدالة بالحقوق ،بل األدهى من ذلك جعال
رص
الحرية يف إطار تراتبية اجتامعية ،يقوم ّ
كل فرد بوظيفته من دون أن يتدخل يف شؤون اآلخرين؛ وقد برر ع ُ
ما قبل الحداثة عالق َ
ة العدالة بنظام الحقوق الخاضع للرتاتبية واالمتيازات االجتامعية ،إىل درجة أن «العدالة
ريا معقولً للرتاتبية ،كام أنها كانت تعني رسيان نوع من املساواة والتعامل باملثل بني من
هنا تعني تدب ً
(((4
ينتمون إىل الفئة املرجعية نفسها :منزلة اجتامعية ،طائفة ،طبقة»  .والخطر أن تتمثل هذه العدالة «يف
مدى التزام قواعد تدير الفروق هذه بني الطبقات أو الطوائف االجتامعية (مبعنى  )estatesأو تدبّرها»(.((5
ّت
أمام هذا املضمون التاريخي للعدالة عند اليونانيني ،كان ال بد لنا من االنتظار حتى عرص الحداثة ،حيث مت ْ
عملية صوغ الحقوق يف نظام العدالة .لذلك ليس من الغرابة أن نعرث عىل تصادم بني تاريخ املفهوم
ول إىل توافق وتكامل ،مثلام
(الحرية) وتاريخ العدالة ودولة الحق والقانون؛ ذلك التصادم والتضاد الذي قد يؤ َّ
44

املرجع نفسه ،ص .90

مالته الالمتناهية بوجود مستقل للحرية عن الذات اإلنسانية
ور هايدغر للحرية ،فيقول" :ونحن ال نعرتف هنا لهايدغر عىل الرغم من تداعياته وتأ ّ
 45ينتقد بشارة تص ّ
ما
ً
[ ]...فالحرية عند هايدغر هي من رشوط االنفتاح عىل العامل أو انكشافه لإلنسان" ،املرجع نفسه ،ص 51-50؛ ويردف
قائل أيضً ا (ص " :)54مثة قراءات متناقضة متا ً
لفهم هايدغر الحرية حتى فهمه الوجوديون منظ ًرا لفكرة حرية مقلقة ،تكاد تكون عمياء ناجمة عن حرية االختيار".
46

املرجع نفسه ،ص 56-55؛ وقارن بقوله أيضً ا (ص " :)43ومن حرية االختيار القامئة عىل الوعي واإلرادة تنتقل الحرية إىل االجتامع كحريات".

47

املرجع نفسه ،ص 142؛ وقارن بالعروي حيث يقول" :إن ما كتبت إىل اآلن ميثل فصولً من مؤلف واحد حول مفهوم الحداثة" ،العروي ،مفهوم العقل ،ص .14

" 48فرضت مامرسة الدميقراطية ،وكذلك حاجات املجتمع الحديث ،تسويات بني املساواة والحرية ،ومل تكن تخطر يف بال أغلبية املفكرين الذين انحازوا إىل هذا
املبدأ أو ذاك حني كانا مبدأين منفصلني" ،انظر :بشارة ،مقالة يف الحرية ،ص .143
 49مجموعة مؤلفني ،ما العدالة؟ ص .28
 50املرجع نفسه؛ يقول بشارة أيضً ا يف السياق ذاته (ص " :)29العدالة هنا تعني التفاوت ال التساوي"؛ انظر :مفهوم التناسب كتصحيح ملا هو غري متناسب ،يف:
املرجع نفسه ،ص .32 - 30
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دن
نأ ةراشب يمزع  :يبرعلا يركفلا عورشملا يف ميهافملا ق

ما حديثًا (إال مبضامينها
هي الحال يف الدولة الحديثة .يقول بشارة يف هذا الشأن« :ليست املواطنة مفهو ً
الجديدة) ،وال العدالة مفهوم حديث .ولكن ربط العدالة باملواطنة عرب مفهوم الحقوق هو الحديث يف
مفهوم العدالة ،وهنا يكمن جوهر ثورة عرص الحداثة يف تطور العالقة بني املواطنة والدولة»(.((5
ن العدالة تراكم تاريخي واجتامعي وأيديولوجي وسيايس ،أي تنتمي إىل اجتامعيات الثقافة أكرث منها إىل
إ ّ
ن كان هذا األخري هو املدخل للوقوف عند االختالالت التي قد يسفر عنها تجليات التاريخية
الجدل الفلسفي ،وإ ْ
ول العدل من فضيلة إىل مجموعة حقوق
والسياسية ،يقول بشارة« :النضال ضد الظلم عرب التاريخ هو الذي ح ّ
منصوص عليها( .((5فالعدالة ال تتحقق يف االجتامع من دون اإلنصاف يف توزيع الخربات واملنافع( ،((5وهذا ال
يتحصل أيضً ا إال حينام يكون املواطن فردًا ح ًرا ،يتمتع بحقوق وواجبات يف إطار دولة حديثة .وينهي بشارة
جل هنا أن الدولة الوطنية العربية مل تنجح  -كام يبدو  -يف
قوله يف العدالة بنقد الواقع العريب« :ونحن نُس ّ
توفري األوضاع االقتصادية واالجتامعية لتقليص الفجوات يف مستويات املعيشة والتعليم والخدمات والصحة
فضل عن قمع الحريات وغياب
ً
ميه عملية االندماج االجتامعي وبناء األمة /الدولة ،هذا
مبا يساهم يف ما نُس ّ
(((5
الحقوق السياسية التي متنح املواطنة مع ًنى فعل ًيا»  .فهل معنى هذا أن الحالة العربية اليوم ما زالت يف
منأى عن توسيع مجال الحريات والحقوق والعدالة املنصفة واملجتمع املدين؟ وإىل أي مدى ميكن الرهان
ن األمر يحتاج إىل تغيري
عىل نقد السياسات العربية ومامرساتها كطريق نحو ترسيخ العدالة والحريات؟ أم أ ّ
الوعي للتأثري يف الواقع؟ تلك األسئلة واإلشكاالت التي نثريها ،إمنا لفتح آفاقٍ جديدة للتفكري والنظر والتأمل.

خامتة
م بقدرة هائلة عىل تركيب
من جوامع القول إ ّ
ن رؤية بشارة ملفاهيم املجتمع املدين والحرية والعدالة تتس ُ
والتها .بيد أنه
املعطيات واملكتسبات النظرية واالجتامعية والسياسية التي
ْ
احتضنت تطورها ونشأتها وتح ّ
ال يقتفي أثر الذين ينادون بالقطع مع الرتاث ،أو موقف الحداثويني ،وال يقف مع الذين يراهنون عىل فكر
الحداثة ومنجزاتها من دون قيد أو رشط .فموقفه من الرتاث والحداثة هو موقف نقدي ،يسعى لتفكيك
البنى الثقافية والسياقية التي منعت تشكل مفهوم الحرية والعدالة وربطهام بالحقوق والفردانية ،سواء
مكْنته أيضً ا يف مراجعة
عند الحضارة اليونانية والرومانية أم عند املسلمني والوسطويني ،إضافة إىل ذلك ُ
املفاهيم الغربية الحديثة الناشئة ضمن مرجعيات العقالنية والتنوير وما يعرتيها من بعض االضطرابات
وااللتباس لتشابك األيديولوجي واملذهبي بالسيايس واالقتصادي والفلسفي ،وخري مثال عىل هذا هو
نقده مفهوم املجتمع املدين يف السياقني الغريب والعريب ،والعوائق التي حالت دون تحققه يف الحالة
ن تصور بشارة للمفاهيم ال يحيد عن التاريخ النقدي لألنساق واملذاهب التي
العربية اليوم .بكلمة نقول إ ّ
وره.
وة بني تاريخ املفهوم وتاريخ املجتمع وتط ّ
تشكّلت من خاللها ،ما كشف له اله ّ

 51املرجع نفسه ،ص  .27ويُنبّه بشارة (يف الصفحة نفسها) إىل تطور املفهوم وعالقته بالتطور التاريخي الحديث ،فيقول" :هذا التاريخ العريق والعابر للثقافات
والحضارات ملفهوم العدل والعدالة هو يف رأينا جزء من املفهوم املعارص ،من منطلق التاريخ البحت لألفكار التي يتم انتقالها جزئ ًيا وكل ًيا أو بروز أحد عنارصها
بتعقد شديد".
 52املرجع نفسه ،ص  .42ويؤكد بشارة الجوانب العملية والسياسية ملفهوم الحرية ،حيث يقول (ص " :)50الحرية هنا ليست قيمة مج ّردة أو شاعرية ،بل هي قيمة
جه مجموعة حريات مدنية وسياسية أساسية ال بد أن يتمتع بها املواطن لتحقيق العدالة".
أخالقية ت ُو ّ
53

املرجع نفسه ،ص .48

54

املرجع نفسه ،ص .58
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