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والثقافة والديمقراطية والمواطنة ،يواجهه سؤال :ما الجديد؟ فمثل هذه األبواب أُفردت
تخرج فيها أشهر
لها آالف من المؤلّفات ،وأُ ّسست على حدودها مدارس
ّ
فلسفية ّ
الصعب
الفالسفة ،ومراكز أيديولوجية ّ
مروعين ،حتّى بات من ّ
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علمية ال يشوبها التكرار ،أو ال تسقط في مياه االستشراق
العثور على تحديدات
ّ

المتّسخة.

مما يجعل الكتاب
يسميه الكاتب "المسألة العر ّبية"ّ ،
أمامنا عشرة فصول مهمومة بما ّ

ينتمي إلى خط من مؤلّفات مف ّكرين عرب تعيد أشكلة قضايا المجتمعات العر ّبية،

متوخيةً االستفادة من منجزات العلوم
وتعيد نسج العالقات بين المقوالت ال ُكبرى،
ّ
اإلنسانية من جهة ،ومعترفةً من ٍ
جهة أخرى بحدود تلك العلوم في دراسة
االجتماعية و
ّ
ّ
علمية.
ما أشار إليه المؤلّف بطروحات شبه ّ
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المتأخرة التي ُكتب فيها الكتاب ،قد ساعدت المؤلّف على أخذ "مسافة
ومع أن الفترة
ّ
عد مساهمة عزمي
ض ٍج" عن التنظير القومي الكالسيكي؛ فإن ذلك ال يمنع من ّ
ُن ْ

السيما بعد
بشارة المرحلة األكثر ّ
تقد ًما في صيرورة الفكر والخطاب القومي العربيّ ،
عالقة بين المسألة الديمقراطية -من ٍ
ٍ
القومية من
جهة -والمسألة
نجاحه في تركيب
ّ
ٍ
القوميين
جهة أخرى .وهو ما عجز عنه -في تقديرنا -أسالفه ومعاصروه من
ّ

ٍ
مبالغة-
المجازفة والقول إ ّن هذا الكتاب ،هو -بال
وّ
الديمقر ّ
اطيين .بل ّإننا نستطيع ُ
كتاب في العالقات ،أو جدل بين المفاهيم؛ وهو ما ستحاول هذه المراجعة التّركيز
عليه.

في المنهج :بين جدلية الجوهر وجدلية الوجود
ال يمكننا مناقشة هذا الكتاب من دون تنزيله ّ -أوًال -ضمن اإلنتاج الفكري لمؤلفه،

عده الكاتب سابقًا جزًءا ّأول؛ ونقصد بالطّبع كتاب "المجتمع
والحاقه
خصوصا بما ّ
ً

نقدية"( .)0ومع أن هذا العمل ،قد جاء بمناسبة شيوع تقليعة "المجتمع
المدني :دراسة ّ
الفلسفية والتاريخية ،قد وضعاه في
المدني" عر ًّبيا؛ فإن عمق التّحليل وجلد المتابعة
ّ

يهمنا هنا ،هو بعض
مصاف المراجع
األساسية عن جدل المجتمع و ّ
ّ
ّ
الدولة .وما ّ

المستمدة من الكتاب .فالهدف األساسي من وراء مسألة تنصيب
االستنتاجات الرئيسة
ّ

الدولة ،تلك التي راجت وال تزال في الوطن
ضد ّ
السياسة أو المجتمع ّ
المجتمع ّ
ضد ّ
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العربي؛ ليس موازنة االستبداد .ألن مقارعة االستبداد ،تتطلّب تفعيل المجتمع في
السياسة ،وليس العزوف عنها .إذ من دونها" ،يكون المجتمع -إضافةً لتخلّفه عن
ّ
()2
ًّ
أن
الدولة -بما في ذلك
اجتماعيا -غابةً من الر ّ
أسمالية التّابعة"  .وقد أثبتت التّجربة ّ

الدولة ،بل كان ذلك
يتطور في الغرب
"المجتمع المدني" ،لم
تعويضا عن ضعف ّ
ً
ّ

()1
أن المفهوم
للدولة
حصيلة
التطور المتوازي ّ
ّ
القوية  .وعند هذا المفترق ،يتّضح ّ
ّ

المعياري للمجتمع المدني ،لم يكن في صيرورة الحداثة في الغرب ّإال وجهًا آخر

يخية نفسها(.)7
األمة -وليدا
العملية التّار ّ
ّ
لألمة؛ وهما -أي المجتمع المدني و ّ
ّ

السياق الغربي إذن بـ "المجتمع المدني" ،هو في حقيقة األمر مرحلة
ما ُس ّمي في ّ
"األمة" بعد استكمال بنائها .ووفق هذه المقولة ،يمارس المؤلف في كتابه
متطورة من ّ

يدا من التّحديد للمفاهيم ،ويراقب وفقها ما أفضى إلى "المسألة العر ّبية" .تلك
الجديد مز ً
بحق تقرير المصير
قومي ٍة معاصرٍة ،لم تحظ
أن "أكبر
ّ
ّ
المسألة التي تتمثّل في ّ
ٍ
بالتحول إلى ٍ
أم ٍة
الصراع -بعد ذلك-
أمة ذات سيادة ،ولم تحظ بفرصة ّ
للتحول إلى ّ
ّ
ّ
ّ
أدى تعليقها إلى أغلب المشاكل والظّواهر التي يعاني منها
من المواطنين" .وقد ّ
وية ذات األثر
انتهاء إلى سياسات الهُ ّ
بدءا من دولة االستبداد ،و ً
العرب اليوم؛ ً

التّدميري في المجتمعات العر ّبية ،ليتعامل الكتاب مع هذه الحقيقة كواقع ال كمطلب
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موحدة) .ويدرس أثر هذا الواقع في مسألة
( فهو ال يطالب بإقامة دولة عر ّبية واحدة ّ
اطية وغيرها من القضايا.
الديمقر ّ

أن بشارة في مشروعه هذا ،قد تجاوز
والجديد في هذا الموضوع -في تقديرنا -هو ّ
اطيون العرب؛ وذلك انطالقًا من تركيبه
العائق الذي عانى منه
القوميون و ّ
الديمقر ّ
ّ

الديمقراطية في الفكر العربي .ولكي نتذ ّكر طبيعة هذا المأزق،
عالقةً بين
القومية و ّ
ّ
ٍ
طروحات
علينا أن نراجع ما سبق وأُنتج في الفكر القومي العربي ،وما قابله من
ٍ
الديمقراطية،
اطية .وهي طروحات تراوحت بين
موقف سلبي من ّ
متأخرٍة عن ّ
الديمقر ّ

()4
ٍ
األمة في سبيل
ومسألة
ة
القومي
ة
ر
للفك
تام
هجر
وبين
،
كائنا غير عقالني
ّ
ّ
وعد الفرد ً
ّ

تلخصت
أن االتّجاهين قد أنتجا حالةً
ّ
تلفيقيةً شوهاءّ ،
الملفت ّ
ّ
للنظرّ ،
الديمقراطية .و ُ
اطيين".
اطية من غير ديمقر ّ
في مقولة" :ديمقر ّ

ٍ
قطيعة بين الفريقين -كما ُيفهم من كالم بشارة -هو
أدى إلى
السبب الذي ّ
إن ّ

جدلية الوجود؛ بحسب
جدلية الجوهر ،أو في
إما في
ّ
ّ
انحباس المثقّفين العربّ ،
االجتماعية كظاهرٍة
عملية "إعادة إنتاج الظاهرة
التّمييز الهيغلي .بمعنى التّمييز بين
ّ
ّ

ف ذاتها عبر إعادة إنتاج ذاتها،
نشأت وباتت مستقلّةً ذات حدوٍد ،أي كظاهرٍة تعر ُ
ٍ
اجتماعي ٍة ما زالت معتمدةً في وجودها
كتوليد لظاهرٍة
يخية
وبين
ّ
عملية إنتاجها التار ّ
ّ
السابقة لها وعوامل أخرى محيطة بها" (ص.)12
على عوامل نشوئها التّاريخية ّ

2
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النقل المباشر
وقد تموضع اتّجاه من المثقّفين في
مما قادهم إلى ّ
ّ
جدلية الجوهر؛ ّ
الديمقراطية كما تبلورت تار ًّ
الديمقراطية هي
أن قيم اللّيبرالية و ّ
ل ّلنماذج ّ
يخيا ،معتبرين ّ
ٍ
األمة .هذا ،في
عالج سحري للمعضلة ،دون أخذ منهم بعين االعتبار مسألة بناء ّ

جدلية الوجود التي استسلمت لتار ٍ
أن مسيرةً
تموقع اآلخرون في ّ
يخ خطّي .ور ْأوا ّ
حين ْ
طويلةً من البناء تسبق التفكير في صياغة ٍ
نظام ديمقراطي؛ بحكم أن العرب مازالوا
األوروبي ولم يغادروها بعد .والخلل الذي أصاب
يعيشون في مرحلة شبيهة بالماضي
ّ
الجدليات الهيغلية؛ هو استعراضهما الّنموذج،
المسجونين في إحدى
يقين
ّ
ْ
طرح الفر ْ

والوقوف على تحقّقه في التّاريخ ،ومعاينة شروط حصوله .وهو "منهج ميتافيزيقي،
()8
القومية
أدى إلى أن يرى أولئك
يؤكد على االنطالق فالوصول" ؛ وهو األمر الذي ّ
ّ

الديمقراطية أداةً أو غايةً.
أو ّ

الجدليتين في معالجة موضوع
والجديد في مساهمة بشارة ،هو مزاوجته بين
ّ
الديمقراطية في جدل الدولة والمجتمع في الوطن العربي .فكما ّأنه من العبث
ّ
ٍ
جاهز للتّطبيق،
نموذج ديمقراطي
فإنه ال بد عند استيراد
ٍ
اطي ٍة عر ّبي ٍة؛ ّ
اكتشاف ديمقر ّ

هوي ٍ
ٍ
ات
وعاء يمنع
وطني ٍة بالتّوازي مع فرض مبادئ تُشكل
حركة
من قيام
التفسخ إلى ّ
ّ
ّ
ً
التعددية
أن ّ
محلي ٍة ،ويقطع الطريق أمام االستثمار بسياسات الهُ ّ
ّ
وية (ص .)084ذلك ّ
دون ٍ
صراع الطّائفي
مرجعي ٍة ودون التّرافق مع
أطر
ّ
ّ
األمة؛ تعني تعميقًا لل ّ
عملية بناء ّ

للديمقراطية ،هو الوعاء الذي يحتويها،
األول ّ
واإلثني والعشائري( ص .)67و "ال ّشرط ّ
الديمقراطية،
والبنية التي تتش ّكل فيها أو تُبنى من خاللها" .واذا كانت
غالبية الحاالت ّ
ّ

 6عن هذا الموضوع ،انظر :عبد السالم بنعبد العالي ،الكتابة بيدين (الدار البيضاء :دار توبقال ،)1119 ،ص.31
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فإنه من المفروض في الحالة العر ّبية ،أن يقع
األمة؛ ّ
قد نشأت بعد استكمال تش ّكل ّ
استدراك الفوات التّاريخي ،بالتّزامن بينهما (ص.)201

النقلة التي أجراها
والواقع أن الجمع بين مرّكبي المفهومين هنا؛ ال يتأتّى ّإال بإدراك ّ

األمة ،وليس بوصفها أداةً أو غايةً كما
المؤلّف في فهم القومية بوصفها صيرورة بناء ّ

النظر
القومية العر ّبية صيرورةً ،ال
ُنظر إليها سابقًا .وعندما تُصبح
يتسنى عندها ّ
ّ
ّ
إليها ّإال بوصفها مرّكبا من مرّكبات الحداثة ،ال يجوز فصلها عن مرّك ٍ
بات أخرى
ً
الديمقراطية
اطية .إذن،
حسمت
فالقومية العر ّبية صيرورة ،و ّ
ّ
جدلية جوهرها كالديمقر ّ
ّ
تفاعال
الصيرورة الكبرى التي تتفاعل فيها مرّكباتها
ً
صيرورة أخرى ،والحداثة هي ّ

أم ٍة نحو الخارج".
ُيفضي إلى
ٍ
"مجتمع مدني نحو ّ
الداخل و ّ

"قومية ثقافية" و"أمم مواطنية"
البحثية التي حقّقها عزمي بشارة في مساهمته في نقد المجتمع
أهم اإلنجازات
ّ
أحد ّ
شكال
المدني ،هو
القومية ،وعلى ال ّرغم من أن ً
األمة و ّ
ّ
توصله إلى الفصل نظرًّيا بين ّ
موجودا بين المفهومين في مرحلة الحداثة األولىّ ،إال أن
من أشكال المطابقة كان
ً

األمة هي
صيرورة المجتمع المدني عادت وفصلت بينهما لتصبح تذكرة الدخول إلى ّ

المواطنة(.)1

1
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األمة إ ًذا ،هي "مجموع المواطنين الذين يش ّكلون سيادة ،أو على األق ّل أولئك الذين
ّ

المتخيلة أو الحاضنة
القومية إلى الجماعة
السيادة" ،بينما تحيل
ّ
ّ
يطمحون لبناء ّ
()6
فإن الحديث هنا هو عن نوعين من الـ
ّ
الثقافية التي ينتمي إليها األفراد  ،وعليهّ ،

ك في
"نحن"؛ األولى
ثقافية ومرتكزها الشعور ،وال ش ّ
سياسية مبدؤها المواطنة ،والثانية ّ
ّ

التونسية
أن الثورات العر ّبية أعادت إثبات حقيقة هذا ال ّشعور ،فقد سبقت الثورتين
ّ
ٍ
ثقافية مشتركة مع
مجتمعات لديها قواسم
والمصرّية العديد من الثورات في
ّ
ضد الدكتاتور سوهارتو ،والتي
أهمها الثورة
اإلندونيسية ّ
ّ
المجتمعات العر ّبية ،كان ّ

صدى في البلدان العر ّبية ،بينما
أي ً
شابهت في بنيتها الثورة المصرّيةّ ،
ولكنها لم تجد ّ
التونسية مثل كرة ٍ
قياسية.
بي في فترٍة
تدحرجت الثورة
ّ
ّ
نار ّ
لتعم العالم العر ّ
ثقافية ينتمي إليها أغلب القاطنين في الدول العر ّبية ،ال ينفي وجود
إن وجود "نحن" ّ

بي لم يستطع
ندعي أن رأس المال
قومية عر ّبية أيديولوجية ،ولكننا ّ
ّ
المفهومي العر ّ
ّ
حتّى لحظة "المسألة العربية" لعزمي بشارة التمييز بين المفهومين .ويعود ذلك إلى
المفهومية الغر ّبية المب ّكرة ،إذ نشأ مفهوم
العدة
عدة أسبابّ ،أولها انعدام التمييز في ّ
ّ
ّ
أدت التمفصالت التي
األمة مطابقًا لالنتماء اإلثني أو
ني ،ثم ّ
ّ
الثقافي أو حتّى الدي ّ
ّ
ضحية
يخية إلى فصلهما( ،)9وقد وقع كثير من المثقّفين العرب
ّ
أفرزتها الصيرورة التار ّ

6
9

المرجع نفسه ،ص.171
يخصّ هذا التمييز ًإذا ما يندرج تحت تصنيف "القوميات المتأ ّخرة" ،وبشارة يعيد في هذا الكتاب من خالل الحوار الذي دار بين ك ّل

من مؤ ّسس الفكر الليبرالي جون سيتوارت ميل ولورد أكتون ،فقد كان األوّ ل منصبًا للدفاع عن الحقوق الفرد ّية ،ولك ّنه لم يكن يرى أنَّ
الديمقراط ّية فاعلة في البيئات غير المنسجمة ثقاف ًّيا أو طائف ًّيا أو دين ًّيا وغير صالحة في المجتمعات متع ّددة الهو ّيات ،في حين كان الثاني
صل بشارة إلى أنَّ ليبراليّي القرن الثامن عشر هم ،بمنظار اليوم ،قوم ّيو
يرى أنَّ تع ّددية وتوازن الجماعات تدعم الديمقراطية ،لذا يتو ّ
تلك المرحلة ،لذا تعفّف العالم األنجلو سكسوني الح ًقا عن الخوض في النظرية القومية ،ألنَّ المسألة القومية بما هي مسألة ثقافية كانت
أمرً ا مفرو ًغا عبرته منذ قرون( .ص)191-179

1

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

يخية ،ليغيب
قراءة المفاهيم مباشرةً من عصر التّنوير من دون متابعة صيرورتها التار ّ
القومية من ٍ
التمييز بين األمة من ٍ
القومية من
جهة ثانية ،واأليديولوجية
ّ
جهة أولى ،و ّ
ّ
ٍ
جهة ثالثة(.)01
النظري الذي خلّفته حقبة
عمق الخلط فهو اإلرث ّ
أما ثاني األسباب الذي ّ
ّ
عبروا
األيديولوجية
قوميون عرب ّ
القومية العر ّبية ،والمعرفة األيديولوجية التي نثرها ّ
ّ

سياسية مثلها مثل غيرها،
الثقافية في االنتقال إلى قومية
القومية
فيها عن رغبة
ّ
ّ
ّ

تأخر فيها نشوء الطّبقة
والحال أن هذه الظاهرة ليست
استثناء عر ًّبيا ،ففي البالد التي ّ
ً
قوي ،تجد القوى
الوسطى الحديثة وغابت عالقات تبادل ضمن اقتصاد داخلي ّ

وية والتّراث وغيرها كمركبات
القومية ذاتها،
مضطرةً إلى التّشديد على الهُ ّ
الوطنية و ّ
ّ
ّ
السياسية
المؤسسات
ّ
لالنتماء الوطني ،وكتعويض عن غياب االقتصاد الوطني و ّ

الوطنية الجامعة ،وهذا هو ديدن تلك الحركات في
السياسية
المدنية و
ّ
ّ
النقابية و ّ
و ّ

01
تع ُّج المؤلفات العربية بالخلط بين المفهومين ،ونذكر على سبيل المثال مف ّكرً ا عرب ًّيا مثل محمد عابد الجابري ينتقد ساطع الحصري

إلفقاره مفهوم األ ّمة ،ولك ّنه في الوقت نفسه يخلط بين مفهومي األ ّمة والقوم ّية ،راجع :محمد عابد الجابري ،المشروع النهضوي
العربي :مراجعة نقدية ،ط( 1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1111 ،ص .111فبينما يتح ّدث الحصري عن القومية فإنّ
الجابري يناقش األ ّمة ،وهو يخلط أي ً
ضا بين المفهومين في نقاشه لقض ّية التسامح في عصر التنوير ،انظر :محمد عابد الجابري ،قضايا
في الفكر العربي المعاصر ،ط( 3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1117 ،ص .19-12كما يسقط برهان غليون في الخلط
نفسه مع ّد ًدا مفاهيم لأل ّم ة تشمل تعريف القومية وإن أقرَّ بالمفهوم الحديث القائم على المواطنة ،راجع :برهان غليون ،المحنة العربية:
الدولة ضد األمة ،ط( 3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1113 ،ص .99كما وقع الدوري تقريبًا في المطبّ نفسه؛ راجع:
عبد العزيز الدوري ،الجذور التاريخية للقومية العربية ،األعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري( ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1119 ،ج ،7ص .71وانظر أي ً
ضا إلى :محمد أحمد خلف هللا ،التكوين التاريخي لمفاهيم األ ّمة ،القوم ّية ،الوطن ّية،
الدولة ،والعالقة فيما بينها ،في :مجموعة مؤلّفين ،القومية العربية واإلسالم ،ط( 3بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1999 ،
ص .49-17وسمير أمين ،األمة العربية :القومية وصراع الطبقات  ،ترجمه عن الفرنسية كميل داغر (بيروت :دار ابن رشد،
 .)1979ومن الغريب أيضًا أن يقع كتابٌ حديث صدرَ أواخر عام  1111في الف ّخ نفسه لتضيع الحدود عنده بين أغلب المفاهيم،
وبشكل عا ّم يمكن القول
راجع :عبد اإلله بلقزيز ،نقد الخطاب القومي (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1111 ،ص.39-32
ٍ
إنّ الحدود بين هذه المفاهيم في مراجعات المثقّفين العرب تتراوح بين الغياب الكلّي وعدم الوضوح.

6

بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

القومية( ،)00والتي ال تزال تعاني حتّى هذه اللحظة من تبعات
المتأخرة من
الموجات
ّ
ّ
القومية
قائما فيها بين
ّ
التمييز بين ما هو ثقافي وما هو سياسي و"ما زال التوتّر ً

أمة المواطنين" (ص.)271
الم ّ
ّ
سيسة و ّ
الثقافية ُ

ويعود عزمي بشارة في كتاب "المسألة العر ّبية" ليترجم مسيرة بحثه العلمي والفلسفي

النصوص
وجهده بالتمييز بين المفاهيم إلى بر ٍ
نامج عملي وسياسي ،فإذا كانت ّ

ٍ
األمة
السابقة التي أنتجها هي بمنزلة إعادة تشييد لرأس المال المفهومي العربي عن ّ

السياسي ،أو التجلّي
و ّ
القومية ،فإن هذا الكتاب يمثّل لحظة التشابك بين العلمي و ّ
األيديولوجي لما هو علمي.

يخص
في أطروحة هذا العمل األساسية ،يعالج بشارة المسألة العر ّبية باتّجاهين؛
ّ

وية العر ّبية بوصفها درًعا تحمي ال ّشعوب العر ّبية
القومية
األول
الثقافية أو الهُ ّ
ّ
ّ
االتّجاه ّ

وطائفية ،وهو األمر الذي أثبتته
عضوية وعشائرّية
من االنزالق واالحتماء بنزعات
ّ
ّ
طائفية
تجربة اإلغارة على العراق وتدمير الدولة وعودة الناس إلى تشكيالت
ّ

كهوية
تستبد بهم ،فالبديل عن العروبة
أيضا
ّ
وعشائرّية تمثّلهم وتذود عنهمّ ،
ّ
ولكنها ً
الدولة في
هو التّشرذم الطّائفي والقبلي
خاصةً في المشرق العربي الذي فشلت فيه ّ
ّ

وطنية تحتوي الجميع (ص.)084
هوية
ّ
تكوين ّ

حتميةً ،بل هي خيار ممكن لو كانت الدولة القطرّية العر ّبية قد
العروبة إ ًذا ليست
ّ

األمة ،ولكن على العكس من ذلك انغرست الدولة عمودًّيا في
نجحت في ّ
عملية بناء ّ
00

عزمي بشارة ،تقديم ،في بندكت أندرسون ،الجماعات المتخيلة :تأمالت في أصل القومية وانتشارها ،ترجمة ثائر ديب (بيروت/

دمشق :دار قدمس.)1119 ،
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أي صراع،
"الوشائجية" ما قبل
االجتماعية
المجتمع ،أي في الروابط
ّ
ّ
ّ
القومية ،وأصبح ّ
ضد ٍ
طبقية تمثّلها
اجتماعية
فئات
هو صراع معها ال ضمنها ،أي صراع ّ
وعصبيات ّ
ّ
ّ

العقالنية بقدر ما
اطيتها
ّ
ّ
تجسد بيروقر ّ
الدولة ،أو تتحالف معها (ص ،)74-77فلم ّ
()02
جعيط "دول ًة
حافظت على العالقات الموروثة  ،وهو ما أنتج على حد تعبير هشام ّ

ومجتمعا غير ٍ
قادر على تربية الدولة"(.)01
غير قادرة على تربية المجتمع،
ً

ًّ
"سياسي" فال بد
ألنه
خيار
ًا
وألن األمر كذلك تصبح العروبة
سياسيا ضرورًّيا ،و ّ
ّ
ٍ
ٍ
سقف لإلجماع،
النضال في سبيل تشييد
كسقف
الوطنية رفعها
للحركات
مرجعي ،أي ّ
ّ
ّ

الهدامة التي هي صفة أساسية
أخالقية من أجل ح ّل أزمة
مرجعية
يمثّل
المرجعيات ّ
ّ
ّ
ّ

شق الطريق أمام
من صفات الحداثة
أهم العقبات التي تعترض ّ
المشوهة ،فإحدى ّ
ّ
"تمدد وتقلّص المرجعيات واألطر
التحول الديمقراطي في سياق الحداثة
المشوهة هي ّ
ّ
ّ
تتم العودة إليها لحسم الخالف أو التّنافس" (ص ،)67واذا كان
المرجعية التي ّ
أن تحريرها
تجسد األخالق بقيت ضعيفة ،و ّ
العروي قد أ ّكد ّ
أن الدولة العر ّبية إن لم ّ

()07
المهمة إلى الحركة الوطنية،
هذه
يوكل
ة
ر
بشا
فإن
،
منها يحكم عليها باالنقراض
ّ
ّ

02

عبد هللا العروي ،مفهوم الدولة ،ط( 7بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1111 ،ص.166-162

01

هشام جعيط ،الشخصية العربية اإلسالمية والمصير العربي ،ترجمة المنجي الصيادي ،سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت :دار

الطليعة ،)1994 ،ص .172
07

عبد هللا العروي ،مرجع سبق ذكره ،ص.127

01

بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

وي ٍة
مهمتها بتدشين ُه ّ
تحولت ،الدولة عند نزع ّ
السؤال األخالقي وتخلّيها عن ّ
بعد أن ّ

ومشروعيتها(.)04
عيتها
ّ
مجردة فاقدة شر ّ
وطنية ،إلى سلطة ّ

التمسك
األول فيما يتعلّق بضرورة
ّ
يعالج إ ًذا عزمي بشارة المسألة العر ّبية بوجهينّ ،

الهوياتي في المجتمعات العر ّبية،
التعدد
صمغا الصقًا يأوي
وية العر ّبية بوصفها
ّ
ً
ّ
بالهُ ّ
األمة على مستوى
أما الوجه الثاني للمسألة العربية فهو إعادة التأسيس لمسألة بناء ّ
ّ
الدول القطرّية.

النظر نحو
نبين طبيعة هذه المعالجة ،علينا أن نالحظ أن إعادة توجيه ّ
وقبل أن ّ

أساسية في الخطاب القومي العربي تندرج في باب
حدود الدولة القطرّية هي نقلة
ّ
حد ّأنه لم
التّجديد ،فقد احتقر الفكر القومي العربي سابقًا الدولة القطرّية الناشئة إلى ّ

انتقالية نحو
اهتماما بها ،و "لم يعرف كيفية التّعامل معها فكرًّيا إال كمرحلة
ْيبد
ّ
ً
الوحدة أو كإرث تجز ٍ
"يطور نظرّية في الحكم وال مطالب
ئة استعمارّية" ،وعليه لم
ّ
الدولة القائمة ،وهذا بالطّبع لم يؤد إلى زوال الدولة بل إلى
دستورّية ،وال توقّعات من ّ

الكالسيكي هرب من
بي
منحها ّ
ّ
حرية فائقة" ،وبالمجمل يمكن القول إن القومي العر ّ
نظرّية الدولة (ص.)241
عية
ويعود رفض التّعامل مع نظرّية الدولة ،إلى مساواة بعض دعاة
القومية بين شر ّ
ّ
عية الحدود القطرّية
الدولة العر ّبية القطرّية وبين وجودها ،فقد ّ
أدى عدم االعتراف بشر ّ

04

عزمي بشارة ،المجتمع المدني ،...مرجع سبق ذكره ،ص.311
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السياسي الجديد الذي
إلى تعامله معها على ّأنها غير موجودة ،فأنتج مقاطعة للميدان ّ

نشأ عليها.

القومية تعاني من "ضمور في
المطبات التي جعلت الفكرة
المطب األخير ،هو أحد
و
ّ
ّ
ّ
ٍ
ازدياد في "وزن المركب
كهوية وكثقافة" ،ليقود إلى
القومية
وتضخم في فكرة
السياسة
ّ
ّ
ّ
ّ
القومية وذلك في تعويض وظيفي عن االنخفاض في مركب
األيديولوجي في
ّ
أدى ذلك
النقص في الواقع" .و ّ
وكأن الفائض األيديولوجي بديل عن ّ
الممارسة العمليّ ،

غيبية تستند
السياسي إلى عقيدة
بالحركات
ّ
ّ
القومية إلى تحويل االنتماء الثّقافي و ّ
متغيرة ،تستند بدورها إلى خصائص
هوية عر ّبية ثابتة غير
ّ
أساسا إلى وجود ّ
ً

المؤسسات الحديثة،
بدال من بناء
موضوعية مشتركة بين العرب وثابتة في التاريخ ً
ّ
ّ
األمة الحديثة (ص.)248
بوصفها جزًءا ًّ
مهما من بناء ّ

بد للخطاب القومي من التّعامل مع مسألة
وألن الدولة القطرّية أمر واقع ،كان ال ّ
ٍ
لحظة
فالتطور الذي يمثّله بشارة في أنضج
تعدد األمم التي خلّفتها الحدود القطرّية،
ّ
ّ
الكالسيكية
القوميين العرب
الثقافية للفكر القومي العربي هو قلب مقولة
الصيرورة
ّ
ّ
ّ
من ّ

نشدد على هذا
اطنية
ثقافية جامعة .ونحن في هذه المراجعة ّ
وقومية ّ
ّ
لتصبح :أمم مو ّ

ٍ
لكثير من المثقّفين العرب ما زال يستحضر فكرة
أن المخيال الثقافي
التّعديل
خاصةً و ّ
ّ
ق ٍ
الممتدة من المحيط إلى الخليج كتطبي ٍ
القومية العر ّبية(.)08
وحيد لفكرة
األمة العر ّبية
ّ
ّ
ّ

08
ك في أنّ الحوارات التي دارت بين إسالم ّيين وقوم ّيين دلّـت على عدم انتباه المثقفين اإلسالم ّيين إلى هذا التطوّ ر ،انظر إلى
ال ش ّ

الحوارات الدائرة في ندوة الحوار القومي -اإلسالمي عام  ،1119وباألخصّ النقاش الذي دار بين عزمي بشارة وطارق البشري بعد
دراسة عنوانها :عزمي بشارة" ،في مفاهيم الهُو ّية والديمقراطية والمواطنة" ،في عبد اإلله بلقزيز [محرر] ،الحوار القومي اإلسالمي:
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظ مها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي باإلسكندرية (بيروت:

02

بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

فإنه يحفر في الطبقات النظرّية ويستخرج
ولكي ّ
النظري للمواطنةّ ،
يحدد بشارة المعنى ّ
صيرورة تش ّكلها كما وصلت إلينا حديثًا ،فقد كانت المواطنة في عصر اليونان تعني

إثنية" ،وبقيت كذلك في أوروبا بعد بزوغ عصر الحداثة كما
"عضويةً في جماعة ّ
ّ

()01
يخية
يتّضح من حوارات مثقّفي عصر التنوير وكتاباتهم  ،ولكن الصيرورة التار ّ

األميركية
سياسية ،كما ظهر في نموذجي الواليات المتّحدة
هويةً
ّ
ّ
جعلتها بحد ذاتها ّ

تطوًار
وفرنسا المعاصرتين (ص ،)062هكذا يتّضح ّ
أن أركيولوجيا المفهوم يظهر ّ
تدر ًّ
لكنه أصبح
يجيا أشار في البدء إلى
عضوية في نسيج ثقافي/ديني/إثني متجانسّ ،
ّ

ًّ
بالضرورة
حقوقيا
"عضويةً في الدولة التي ال تعكس
تطوًار
في
ّ
ّ
ّ
الصيغة األكثر ّ
ثقافيا أو ًّ
جماعة ،حتّى لو كانت تمثّلها ًّ
الحريات فيها منفصلة
إثنيا" ،ومسألة الحقوق و ّ
وتؤسس على
الحريات،
وحريات في الدولة" ،وتُ ّ
عن االنتماءّ ،
ّ
شق هذه ّ
ألنها "حقوق ّ
حقوق األفراد المنتمين إلى هذه الجماعات ،وليس العكس (ص.)061

الثقافية المتمثّلة
سياسية ،تُضاف إلى الـ "نحن"
ي عن "نحن"
ّ
ّ
تصور نظر ّ
لدينا إ ًذا هنا ّ

المتأخرة
بالقوميات
دائما ،بأن مثل هذا التّمييز هو خاص
في
ّ
ّ
ّ
القومية ،مع التّذكير ً
ًّ
سياسيا ،وفي الحالة العر ّبية يأخذ نضال
التي لم يدفعها التاريخ لكي تحقّق نفسها
ًّ
ضدا
(القومية)
الثقافية
وية
الحركات
األول هو ّ
ّ
ّ
الدفع بالهُ ّ
ّ
الوطنية اتّجاهينّ :

سياسية
هوية
الحداثية
للعصبويات ما قبل
(الطائفية والعشائرّية) ،والثاني ّ
ّ
الدفاع عن ّ
ّ
ّ
ّ

إن من
بالنضال لتحقيق مبدأ المواطنة والقائمة على الحقوق
ّ
ّ
الفردية ،ومن بديه القول ّ
مركز دراسات الوحدة العربية ،)1119 ،ص  .91-47وبالطبع فهناك مثقّفون آخرون م ّمن ال يعترفون بوجود قوم ّية عرب ّية لمآربَ
ٌ
حديث آخر.
أيديولوج ّية ولهؤالء
01

راجع المالحظة بخصوص حوار جون ستيوارت ميل ولورد أكتون ،في الهامش رقم .9
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ثقافية (ص )068تش ّكل جزًءا من
أيضا حقّه في االنتماء إلى جماعة ّ
حقوق الفرد ً
األمة والتّسريع في تشكيل إرساء
شخصيته
ّ
ّ
لمهم هنا أن الطريق إلى بناء ّ
الفردية ،وا ّ

ألنها الوحيدة التي نعرفها تتعامل مع األفراد
اطية الليبرالية ّ
المواطنة هي الديمقر ّ

الثقافية.
العضوية أو
النظر عن انتماءاتهم
بغض ّ
ّ
ّ
بوصفهم أفر ًادا ّ

الروح الهيغلية لتحكم ،ففي نظرّية عزمي بشارة هنالك صيرورتان ،صيرورة
تعود هنا ّ

اطية هنا طابع األيديولوجية في
األمة على أساس المواطنة ،وتأخذ الديمقر ّ
تش ّكل ّ
الثقافية الضامنة للبقاء في مسار الحداثة ،وتجمع
وية
ّ
سبيل تشييدها ،وصيرورة الهُ ّ

"مجتمع مدني
الصيرورتان صيرورة ُكبرى تتالقيان وتفترقان فيها في سبيل إرساء
ٍ
ّ

أمة نحو الخارج".
نحو الداخل ،و ّ

وجهه بشارة
وحتّى
أهمية إدراك ّ
العدة النظرّية الجديدة ،سنستأنس ّ
بالنقد الذي ّ
ّ
نوضح ّ

إلى الفيلسوف األلماني المعروف يورغين هابرماس في نظرّية الفعل التّواصلي

السياسية نشأت من خالل بروز
وتتلخص أطروحة هابرماس في أن الحداثة
الشهيرة،
ّ
ّ

العام التي ينبثق داخلها "اإلجماع" من خالل المناقشة التي يفرضها
الحيز
ظاهرة ّ
ّ
يضية تحفيزّية ،تؤ ّكد التأثير
العام هنا هو فكرة تحر ّ
الرمزي والعقالني ،فا ّ
التّبادل ّ
لحيز ّ
تحديدا(.)06
السياسي
ً
المستق ّل له في الفعل ،وفي الفعل ّ

 19محمد نور الدين أفاية ،الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة :نموذج هابرماس ،ط( 1الرباط :أفريقيا الشرق،
 ،)1999ص .111-111
ّ
الحق ،والتي هي رؤية توفيقية بين التناقضات المجتمعية في
تتقاطع النظرية التواصلية عند هابرماس مع األطروحة الهيغلية في فلسفة
تركيب واسع ،ليبدو هذا التركيب في الدولة الحديثة ،أو في المجتمع المدني بوصفه حالة انتقال ّية إلى الدولة عند هيغل ،وبوصفه
ضابطة ( ،)Policeتؤ ّمن انضمام الخاصّ إلى الشمولي.
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بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

باإلمكان اعتبار أن هابرماس
اطية بوصفها نظرّيةً
ّ
يتحدث موارًبا عن الديمقر ّ

()09
المرجعيات إلى
تتحول في ظل فوضى
ّ
علمية  ،ولكن الديمقر ّ
ّ
اطية بحسب بشارةّ ،
ٍ
ٍ
"ملجأ ومفر من غربة الحداثة،
وتتحول إلى
العضوية
تفسيخية تحيي الجماعة
حالة
ّ
ّ
ّ

خاصةً فيما
ملجأ يعيد للفرد للعائلة المفقودة كما يفتقد خصال إنجازات الحداثة،
ّ

يتعلّق بحقوق الفرد"(.)21

تتجاوز نظرّية عزمي بشارة إ ًذا طرح هابرماس ،وتفترق عنه باتّجاهين؛ ّأوًال :لم يكن
ُ
ٍ
العام في ٍ
حاضنة ثقافية ،أي أن اإلجماع سبق جدل
األيام طليقًا دون
يوم من ّ
ّ
الحيز ّ
وغيرت ،وأغلب
الحوار والتّواصل ،وان خضع اإلجماع بعد ذلك لصيرورٍة ّ
بدلت منه ّ
شكال من أشكال
اطية ،وأن ً
األمة سبق الديمقر ّ
التّجارب التار ّ
يخية أثبتت أن تش ّكل ّ

السلطة ،فقد كان
مناخا
أسس
ّ
ً
سليما للتّبادل على مستوى الخطاب و ّ
"الدين المدني" ّ
ً
يتم فيها االختالف وتمنعه من التح ّول من خالف داخل
دائما جماعة
ّ
متخيلة ّ
هنالك ً
الهوية (ص.)201
عام إلى خالف بين جماعات
ّ
فضاء ّ

أما االتّجاه الثاني الذي يتجاوز به بشارة هابرماس ،فهو الوعي بأيديولوجية
ّ

علمية ،بل هي نظام حكم قد يسهّل ويقود إلى
اطية .فليست الديمقراطية نظرّيةً ّ
الديمقر ّ
ٍ
فإنها ال تكفي وحدها إلنتاج حداثة ،وبالطبع
جماعة
بلورة
ألنها أداة ّ
متخيلة حديثة ،و ّ
ّ

راجع :جان بيار لوفيفر وبيار ماشيري ،هيغل والمجتمع  ،ترجمة منصور القاضي (بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،)1993 ،ص.46-41
09

رشيد بوطيب ،مفهوم التواصل في الفلسفة :من الحقيقة إلى االختالف ،فكر ونقد ،العدد ( 99نيسان /أبريل  ،)1117ص -192

.111
21

عزمي بشارة ،المجتمع المدني ،..مرجع سبق ذكره ،ص.66
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فإنه بإمكان أحدهم أن يصوغ نظرّيةً في الديمقراطية (كما باإلمكان صياغة نظرّية
ّ
اطية بذاتها نظرّية
في الدين لكن الدين ّ
بحد ذاته ليس نظرّية) ،ولكن اعتبار الديمقر ّ

علمية ،هو ضرب من ضروب األيديولوجية ،وال تزال عقيدة المحافظين الجدد وغزو
ّ
اطية إلى ٍ
شكل
تحولت الديمقر ّ
العالم تحت شعار الديمقر ّ
اطية ماثلة في األذهان ،إذ ّ

المجتمعية هناك ،وهو األمر الذي يعني ضرورة التف ّكر في
من أشكال المحاصصة
ّ
االجتماعية في الفضاء العربي وهو ما سنراجعه في القسم التّالي.
شروطها
ّ

ِ
الهويات
في إشكالية التخيل :الديمقراطية في فضاء متعدد ُ
أن
عد عزمي بشارة ممثّ ًال للجيل الثالث من المف ّكرين
بإمكاننا ّ
ّ
العروبيين ،ومعنى ذلك ّ

ثقافيةً
مسيرةً طويلةً من اإلنتاج القومي منذ مطلع القرن العشرين أنتجت صيرورةً ّ

تغير الظّرف االجتماعي العربي .وعلى ال ّرغم من أن المجال هنا ال
متطورة بحسب ّ
ّ

ي أن نوجز طبيعة
الصيرورة ،إال ّأننا ُ
نجد ّأنه من الضرور ّ
يتّسع لذكر مفاصل هذه ّ
ِ
ندعي
الخطاب القومي العربي في
النقلة التي ّ
يتسنى لنا توضيح ّ
جيله الثاني حتّى ّ
أن بشارة قد نجح في تحقيقها.
ّ

على عكس ما ُيشاع عن الفكر القومي العربي ّأنه متصلّب ،فقد كان المثقّفون
جداال قد
الكالسيكيين ونقدها ،وأنتجوا
النظر في طروحات أسالفهم
ً
القوميون دائمي ّ
ّ
ّ

ًّ
األدبيات
ثقافيا ،وتزخر
تجديدا أو على األق ّل ح ار ًكا
عد بمقاييس تلك المرحلة
ُي ّ
ً
ّ
ٍ
ماال ،بإمكاننا القول إن الجيل الثاني انتبه
قوميين ،واج ً
بنقاشات عديدة بين المف ّكرين ال ّ
ليحول
إلى
ّ
األول وعمد إلى االستنجاد بالعلم ّ
الرومانسية المفرطة في إنتاج الجيل ّ
علمية.
القومية إلى نظرّي ٍة ّ
ّ
08

بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

موضوعية أخرى جعلت الجيل الثاني ينحو إلى هذا االتّجاه مثل هزيمة
ولكن عوامل
ّ
القومية ،ورسوخ حدود الدولة القطرّية ،إذ
أيضا هزيمةً للفكرة
ّ
عام  0981التي مثّلت ً

ًّ
أخير
األمة العر ّبية المندمجة ،و ًا
تصور العروبة
لم يكن باإلمكان آنذاك
سياسيا دون ّ
ّ

الشعبية فكان على الخطاب
السياسي وسيطرتها على الثّقافة
ّ
هبوب عاصفة اإلسالم ّ
يتميز عبر التشديد أكثر فأكثر على
القومي العربي أن يش ّكل مجاله
الخاص ،وأن ّ
ّ

علمية الطّرح(.)20
ّ

العلموية
الصبغة
تميزت ،إذن ،اتّجاهات من الجيل الثاني
ّ
ّ
لقد ّ
للقومية العر ّبية بإضافة ّ

القومية العر ّبية ،وحين فعلت ذلك ،واجهت المرّكب الرومانسي
إلى موضوعة
ّ

المنهجية .وعندما هاجمت ذاك المركب وأقصته،
حقيقية أمام صرامة
كإشكالية
ّ
ّ
ّ
ًّ
مما
وجدت نفسها ،ويا للمفارقة ،قد غادرت الفكرة العر ّبية ،وانعزلت بعد ذلك
شعبيا ّ

إن عالم
حدا بمف ّكر مثل نديم البيطار إلى الكتابة" :عالم المف ّكر هو ما يق أر ويطالعّ ،

بالنسبة
كتبه يمثّل عادةً ،بمفاهيمه وأفكاره والتزاماته
اقعيةّ ،
األخالقية ،عالماً أكثر و ّ
ّ
إليه ،من عالم الناس [ ]...هذا العمل ،وخصوصا إن كان مرّك ًاز في عز ٍ
لة عن
ً
خاصة ترى
نفسية
اليومية وممارساته
الخارج ومشاغله وصراعاته
العملية ،يولد فيه ّ
ّ
ّ
ّ

أن الواقع الموضوعي نفسه يخضع أو يجب
على األرجح ،وان كان بشكل ال و ٍ
اعّ ،

وصاغر لها مثل األدوات التي
ًا
اعا
أن يخضع لرغباته وارادته فيكون مطو ً
()22
القومية ،في ٍ
تعدى حدود التّجربة.
الداعي إلى
عالم ذهني ّ
يستخدمها"  ،هكذا عاش ّ
ّ
20

يرى بشارة أنَّ الفصل بين األ ّمة والمجتمع المدني قد أ ّدى إلى نشوء القوم ّية كأيديولوجيا حزب أو دولة ،وإلى توكيل مهمّة التحديث

إلى الدولة التسلطية .راجع :عزمي بشارة ،المجتمع المدني  ،...مرجع نفسه ،ص.333
22

نديم البيطار ،المثقفون والثورة :سقوط اإلنتلجنسيا العربية (بيروت :بيسان للنشر والتوزيع ،)1111 ،ص.91-91
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ادعى فيها معرفته
حد تعبير الجابريّ -
لوجي ٍة -على ّ
ووقع في خطاب نقائض أيديو ّ
النوع الذي "يرجع إلى كون العقل الذي ينتجها،
ثم أفرز نقائض من ّ
بما وراء الواقعّ ،
اقعية"(.)21
هنية ،ال مع المعطيات الو ّ
يتعامل مع الممكنات ال ّذ ّ

السياسة
المطب األخير هو الذي جعل الفكرة
و
ّ
ّ
القومية تعاني من "ضمور في ّ
ٍ
ازدياد في "وزن المركب
كهوية وكثقافة" ،ليقود إلى
وتضخم في فكرة القومية
ّ
ّ

القومي ة وذلك في تعويض وظيفي عن االنخفاض في مركب
األيديولوجي في
ّ
وعمق
الممارسة العملي،
وكأن الفائض األيديولوجي بديل عن ّ
ّ
النقص في الواقع"ّ .

يعية الغاضبة والتي تش ّكل الوجه
انعدام الممارسة من "
طوباوية األجوبة النظرّية التقر ّ
ّ

وحيوية
الناس
المتحجرة و
اآلخر للّغة
الخشبية .فكلتاهما لغة هامش بعيدة عن حياة ّ
ّ
ّ
ّ
السياسي واالجتماعي" (ص.)248
العمل ّ

بي في مرحلة التجديد ،أن يستعيد ما فقده الجيل
لذا كان على الخطاب
القومي العر ّ
ّ
الرومانسية ،عبر التّشديد على فهم "الخيال" و
علمية
الثاني ،وأن يعيد االعتبار إلى
ّ
ّ

اقعية ال يمكن لصرامة العلم الحديث أن تتجاهلها ،وعند هذه
"ال ّشعور" كمقوالت و ّ

النظري لدى عزمي بشارة الذي ال يقبل باأليديولوجية
أهمية اإلنتاج ّ
اللّحظة تتّضح ّ
الدولة(،)27
القومية كأيديولوجية
سياسية كافية لتحديد مواقف من قضايا المجتمع و ّ
ّ
ّ

النظر إليها كخيال مشترك.
وية العر ّبية
تتضمن ّ
فإعادة تنشيط الهُ ّ
ّ

21

محمد عابد الجابري ،الخطاب العربي المعاصر :دراسة تحليلية نقدية ،ط( 2بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1994 ،

ص.141
ّ
بشكل واضح ،كما ش ّدد على ذلك في كتا ٍ
ب الحق كتبه بعد عام من المسألة العربية ،لتسهيل فهم األخير كما
ويحذر بشارة منها
 14بل
ٍ
يبدو ،راجع :عزمي بشارة ،أن تكون عربيا في أيامنا ،ط( 1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1111 ،ص.19-13
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بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

القوميات
النظري الذي حقّقه بندكت أندرسون في أصول
يستثمر بشارة الكشف ّ
ّ
القومية بزغت بعد رسملة الطّباعة وتكاثر
الحديثة( ،)24الذي يرى أن ظاهرة
ّ
الصحافة المكتوبة لتصبح جماعة من
المطبوعات باللّغات المحلّية وانتشار التعليم و ّ
()28
البشر ضمن ٍ
ٍ
بد من
تتخيل نفسها
كفاعل جماعي  ،وال ّ
إقليم ّ
محدد قادرة على أن ّ

القومية المب ّكرة ،بما فيها
اإلشارة إلى أن تركيز أندرسون انصب على نشوء ظاهرة
ّ
الالتينية ،وفعل الهجرة كما يعلّق
تلك المجتمعات التي قطنها مهاجرون في أميركا
ّ

متخيلة
الحداثية وانخراط في جماعة
العضوية ما قبل
بشارة هو انفكاك من الجماعة
ّ
ّ
ّ

حديثة (ص.)201

يطور بشارة نظرّية أندرسون ،فبموجب هذا التّعريف يمكن اعتبار الطّائفة
لهذا ّ
السبب ّ

متخيلة إن "عبرت حدود القرية أو البلدة ،واذا
أيضا جماعات
ّ
والعشيرة واإلثنية هي ً

القومية
تصور االنتماء لها كما لو كان انتماء لجماعة" ،لذلك فإن اعتبار
كان
ّ
ً
ممكنا ّ

خصوصيتها ،ويلزم للتخصيص والتّعيين أمران
متخيلة ال يكفي للتعبير عن
جماعة
ّ
ّ
ولغوية،
سياسية ،وادارّية،
تخيل حدود
األول أدوات
ّ
ّ
التخيل ،والثاني ّ
ّ
أساسّيان آخرانّ :

سيدة أي ذات سيادة،
خصوصية
افية ،ولكن "أكثر التّعريفات
خيلها ّ
للقومية هو ت ّ
ّ
ّ
وجغر ّ

24

بندكت أندرسون ،الجماعات المتخيلة :تأمالت في أصل القومية وانتشارها ،ترجمة ثائر ديب ،تقديم عزمي بشارة (بيروت/

دمشق :دار قدمس.)1119 ،
28
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األمة ،وهو
سياسية ،وهو البعد الكفيل بتعريف
وذات إرادة
ّ
ّ
القومية واعادة تعريف ّ
()21
ًّ
طبيعيا"(.)26
أمر
القومية ًا
األمة وفكرة
ّ
البعد الذي يجعل اللّقاء بين فكرة ّ
متخيلة ،ولكن من
وفي الفضاء العربي ،بإمكان الطّائفة أو القبيلة أن تكون جماعة
ّ

خاصة بها ،ألنها ليست من إنتاجها .إن
تخيل
غير الممكن أن يتم ذلك عبر أدوات ّ
ّ

متخيلة ،هي )0 :اللّغة وك ّل ما يتواصل بها من وسائل
ألي جماعة
أدوات
ّ
ّ
التخيل ّ
ٍ
ونشر وصحافة )2 ،التاريخ والتّراث المشترك ،وبالطّبع فإن
إعالم وبرامج تعليم

الطّوائف والعشائر في حدود الوطن العربي ال تمتلك األداة الرئيسة المتمثّلة في
مخصوصا بها،
ولكنها ال تمتلك ت ارثًا
اللغة ،وتشترك وغيرها في التاريخ والتّراثّ ،
ً

إسالمية،
تضم التاريخ واألدب والمالحم والبطوالت...إلخ ،هي "عر ّبية
فال ّذاكرة التي
ّ
ّ
الوطنية
وطنية محلّية معادية لالستعمار في مرحلة عروبة الحركات
مستمدة من
أو
ّ
ّ
ّ

حتّى قبل أن تصوغها األيديولوجية"(ص.)240

وية"،
تتم قومنة الطّوائف بوسائل أخرى عبر "سياسات الهُ ّ
ومع ذلك فمن الممكن أن ّ

أيضا بانهيار أدوات
واستحضار نزعات ما قبل
ألن تلك ّ
ّ
حداثية ،و ّ
النزعات قد انهارت ً

ٍ
أساسيان
انية ركنان
"عيون
تخيلها بـ
ّ
فإن العنصرّية والعدو ّ
ّ
تخيلها ،وال يمكن ّ
ّ
حداثية"ّ ،
ليتم "تحويل ك ّل
لبقاء هذه الخياالت التي تجد في أنظمة االستبداد ً
سندا لتدعيمهاّ ،
ٍ
اع بين انتماءات وممثّليها" (ص.)278
اع
وخالف بالفكر والمصالح إلى صر ٍ
صر ٍ

21
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بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

المستجدة ،ومن الطّبيعي بعد
الهويات المسخ
ال تكفي إذن هذه األدوات للتّمييز بين
ّ
ّ
لمرجعيات
وتؤسس
المشوهة إلى صناعة تمييزات أخرى،
ذلك أن تعمد هذه البنى
ّ
ّ
ّ
الحيز
أخالقية
ّ
السقوف ،تعمل على إضافة تحديدات أخرى مصطنعة في ّ
ّ
متعددة ّ
تحو ٍل ديمقراطي.
العام ،وبالتالي مصادرته ،وينجم عن ذلك تعثّر ّ
ّ
أي ّ

كيانا
وعندما يحدث ذلك ،أي عندما تنجح الجماعة
ّ
الوشائجية في فرض ذاتها ً

ًّ
ألن الجماعة
سياسيا ،تصبح
عضوية الفرد في الجماعة تكسبه حقوقًا في ّ
ّ
الدولة؛ ّ

أن االنتماء هو
تملك ّ
ثم تصير "حيازة أسهم في الجماعة تعني ّ
الدولة أو جزًءا منهاّ ،
أن المواطن يملك الجماعة وهي تملكه"،
نوع من
ّ
الملكية والتملّك ،والمقصود هو ّ

هوية الجماعات األخرى تصبح
وعندما ّ
فإن "تأكيد ّ
تدعي جماعة ما ّ
ملكية الدولةّ ،
هوية (الجماعة التي تملك الدولة) ،ويصعب حتّى
مسألة معارضة واعتراض على ّ

حرر منها"
على األعضاء في الجماعة التي تملك الدولة تجاوز هذه الهُ ّ
وية والت ّ

وضحناه
التصور الحديث للمواطنة كما
(ص ،)091-069وذلك على خالف
ّ
ّ
سابقًا(.)29

اطية قائمة على مبدأ االنتماء إلى جماعة،
إمكاني ٍة
ليس هناك من
لتصور ديمقر ّ
ّ
ّ
ًّ
خبا تنطق باسمها في سبيل
عية بتحقّقها
وية الفر ّ
فالهُ ّ
سياسيا سرعان ما تفرز ُن ً
السيطرة على المجتمع ومقدراته ،وبالطّبع فإن ذلك لن
االنتصار في صراع القوى و ّ

29
يقول عزمي بشارة" :الطائفية نوعٌ متخلّفٌ من سياسات الهُو ّية تفترض أنها ال تش ّكل إحدى هو ّيات اإلنسان ،بل هو ّيته األبرز ،وهي

أي ً
ضا هو ّيته السياسية التي تحكم العالقات مع أبناء ملّته وأبناء الملل األخرى .وفي حالة رفض اإلنسان لهذه الهُو ّية ،التي لم يخترها
كهو ّية سياسية أو ثقافية له وتجمعه رغمًا عنه بأفراد ال شيء قيم ًّيا يجمعه بهم ،يت ّم فرضها عليه إ ّما ألنّ النظام الحقوقي ال يعترف به
كيا ًنا فرد ًّيا مواطن ًّيا بال طائفة ،وإ ّما ألنّ أبناء طائفته والطوائف األخرى يفرضون عليه هذه الهُو ّية كما يفرضون عليه من يتح ّدث
باسمها"( .ص)117
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يدعي البعض ،بل يقود إلى التّشديد على االختالف،
يؤدي إلى توازن قوى كما ّ
ّ
النزوع إلى رسم الحدود والفواصل داخل المجتمع الواحد من جهة ،ويقود من ٍ
جهة
وّ
السياسي على مستوى الجماعة الواحدة،
أخرى إلى ارتباط الهُ ّ
بالسلم االجتماعي و ّ
وية ّ

اطية.
العام والذي هو روح الديمقر ّ
ليغيب بذلك الخير ّ

االجتماعية-
أي مشروع في العلوم
ّ
ال يخفى على القارئ إ ًذا أن هذا العمل -مثل ّ
يقلعُ من منطل ٍ
اطية
المرة ليس
ق أيديولوجيّ ،
القومية العر ّبية ،بل الديمقر ّ
ّ
ولكنه هذه ّ
مقدمة ل ٍ
بيان
بوصفها أيديولوجية ،وهو على أي حال ال يخفي ذلك ويعلن نفسه ّ
()11
علمي إلى ّأنه ال يمكن تحقيقها في الفضاء العربي
بمنهج
ل
ويتوص
،
ديمقراطي
ٍ
ّ
ّ
غالبية
الحداثية الوحيدة التي تجمع
الرابطة
سوى
ّ
ّ
بالتمسك بالهُ ّ
ّ
وية العر ّبية ،وهي ّ

األفراد كمواطنين ال مجاميع متحاربين.

اطية
األهمية:
تبرز لدينا إ ًذا هنا معادلة جديدة بالغة
القومية العر ّبية ضرورّية للديمقر ّ
ّ
ّ

ألي مشروع وطني
اطية ،و ّ
العر ّبية .الهدف إ ًذا هو الديمقر ّ
القومية متالزمة ضرورّية ّ

يلخصها بشارة بمقولة
اطي يحقّق المواطنةّ .إنها المسألة العر ّبية التي ّ
بي ديمقر ّ
عر ّ
أم ٍة
بحق تقرير المصير
قومي ٍة معاصرٍة ،لم تحظ ّ
شديدة التّكثيف" :أكبر ّ
بالتحول إلى ّ
ّ
ٍ
أم ٍة من المواطنين".
الصراع -بعد ذلك-
ذات سيادة ،ولم تحظ بفرصة ّ
للتحول إلى ّ
ّ

11

على غرار البيان ال ّشيوعي على سبيل المجاز ال المقارنة.
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بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

األنظمة العربية بوصفها تجل ًيا من تجليات المسألة العربية
األساسية في هذا العمل؛ وهي
السابقة مناقشة المقولة
ّ
الصفحات ّ
لقد حاولنا في ّ

ووضحنا أن المعادلة
اطية ،كما سبق
المعلّقة وعالقتها
ّ
الجدلية بالديمقر ّ
ّ
المسألة العر ّبية ُ
أمة
توصل إليها بشارة في مساهمته
ّ
التي ّ
النقدية حول المجتمع المدني هي( :دولة – ّ
أم ٍة
مهمة ّ
للدولة العر ّبية والمتمثّلة في بناء ّ
= سلطة) ،ومعنى ذلك أن نزع أبرز ّ

استبدادية يتوقّف
وحولها إلى سلطة
وية
ّ
وطنية قد أفقدها شر ّ
ّ
اطنية وتشكيل ُه ّ
مو ّ
عيتها ّ

العام ،ولذلك يمكن اعتبار
استمرارها على بطش جهازها البوليسي ومصادرته ّ
الحيز ّ

االستثنائية العر ّبية.
النظام العربي تجلًّيا من التجلّيات
أزمة ّ
ّ

وعبرت عن هلعها برد
النخبة
الثقافية ً
ولكن ّ
تكيفت معهّ ،
بدال من معاينتها هذا الواقع ّ
ّ
الركوب في قطار
تعثّر
التحول الديمقراطي باتّهام الجماهير ،فثقافة ّ
الناس حالت دون ّ
ّ

الحداثة ،ولقد صدرت بخصوص ذلك أبحاث وكتابات تحاول اإلجابة عن أسباب

اطية في المجتمعات العر ّبية.
غياب الديمقر ّ
العلموية،
عما يمكن تسميته باأليديولوجيا
ويخصص الكتاب
ً
ّ
ّ
فصال لكشف الغطاء ّ
غائية الطّابع،
بأنها طروحات شبه
والتي يصفها بشارة ّ
علمي ٍة .أي ّأنها مالحظات ّ
ّ
تتحول في السياق العربي إلى تساؤ ٍ
علمية.
بأنها
الت
عقالني ٍة توحي لنفسها ولغيرها ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومن تجلّيات هذه الظّاهرة؛ بروز مؤلّ ٍ
متعددة ،تتساءل عن سبب غياب
فات وأبحاث
ّ
ويوضح بشارة بؤس هذه األشكلة
اطية أو الحداثة في البلدان العر ّبية.
الظّاهرة ّ
ّ
الديمقر ّ

السياق .فهي ال
وجذورها األيديولوجية؛ منبهًا إلى حدود العلوم االج ّ
تماعية في هذا ّ

شرُح تلك الظّواهر وبيان تاريخها؛ غير
تكاد ّ
تفسر "ظواهر قائمة" ،وان كان بإمكانها ْ
اجتماعية
ّأنها –وللمفارقة -مطالبة في الحالة العر ّبية بـ "تفسير غياب ظواهر
ّ

سياسية" (ص.)17
ّ
21

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

بحثي يغطس في أغلب األحوال في "مياه
تفرع جهد
المقدمة غير
ومن هذه ّ
ّ
العلمية؛ ي ّ
ّ
التحول الديمقراطي المتجلّية في أغلب
االستشراق المتّسخة" ،ليبحث عن عوائق
ّ

علمية ،تشبه في طبيعتها المجتمع
الديمقراطية حالة
وكأن ّ
حتمية ّ
ّ
األحيان في الثقافةّ .

فسرت
أن
ّ
ال ّشيوعي لدى ماركسّ .
وينبه الكتاب القارئ إلى ّ
غالبية النظرّيات التي ّ

اجتماعيةً في الغرب ،قد قرأتها ٍ
أن معظم الحاالت -إن لم يكن
ظواهر
ّ
بأثر رجعي؛ و ّ

الناس بحصولها ،بل وبدت "غير متوقّعة ،تزدحم فيها المفارقات
جميعها -قد فاجأت ّ
الشخصيات االنتهازّية" .وغالبا ما أُلحقت هذه المفاجأة بح ٍ
كمة متأخرٍة
والمصادفات و
ّ
ً
ٍ
ٍ
الحقة (ص.)11
ومعرفة
عملية
بدء
النقد الذي ينتمي إلى حقل سوسيولوجيا الثّقافة ،مفيد في حال ْ
أن ّ
ّ
صحيح ّ
ٍ
ٍ
وتحول
مساهمات عن ترييف المدن،
يضم
بنيوية .وهو
دمقرطة واجهتْها صعوبات
ّ
ّ
ّ
العائلة أو القبيلة إلى ٍ
النخب الحاكمة (ص 020وما
بنية عابرٍة للتّاريخ ،تسيطر على ّ

انتقال ديمقراطي و ٍ
ٍ
احد في المجتمعات العر ّبية ،قد أخذ الوقت
لكن ما من
بعدها)ْ .
بعد الكتشاف استثنا ٍء عربي بهذا الخصوص .لذا ،فإن معظم الكتابات التي
الكافي ُ
تتناول الثقافة العر ّبية كعائ ٍ
الديمقراطي؛ هي امتداد
ق أمام الحداثة أو أمام
التحول ّ
ّ
بذور استشر ّ ٍ
لمشاريع استعمارّية ذات ٍ
أن "ما هو زائل في الغرب ،جوهري
اقية ،وترى ّ

وثابت في ال ّشرق" (ص .)009وقد ازدادت هذه المباحث غ ازرةً ،بعد صعود
ٍ
ثقافات ،وليس باسم مصالح
لتقسم العالم إلى متحاربين باسم
المحافظين الجدد؛
ّ

و ٍ
تعبر -على
أهداف
سياسي ٍة كما كانت الحال قبل سقوط االتّحاد السوفييتي .وهي ّ
ّ
ٍ
حد وصف بشارة -عن ٍ
غطاء
بالنفس"؛ تستثمر عالنيةً ودون أي
ّ
يالي ٍة ّ
"ثقة إمبر ّ
وية ،بهدف التّفتيت والهيمنة (ص.)017
أيديولوجي سياسات الهُ ّ

27

بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

وبحسب بشارة ،فإن نزوع ٍ
كثير من المثقّفين العرب إلى رفع أصابع االتّهام نحو
الجماهير هو في الحقيقة الوجه اآلخر للهروب من اتّهام األنظمة ،فالثقافة مثلها مثل
وغالبا ما
اطية ليست نظرّية (وان كان هناك نظرّيات في الثّقافة) (ص،)008
الديمقر ّ
ً

اطية عند الجمهور ،فـ
ّ
يؤدي ّ
تغير الثّقافة غير الديمقر ّ
النظام الديمقراطي نفسه إلى ّ
النشط والتّجربة والخطأ في المواقف [ ]...ك ّل
"معمعان الحياة
العام ّ
السياسية و ّ
ّ
الحيز ّ

بنيوية" على
تغيرات
ّ
أيضا تحدث ّ
هذه العوامل ال تعيد طرح البدائل فحسب ،بل ً
الفاعلين فيها(.)10

ثانوي ة العامل الثقافي كما قد يتبادر إلى
وبالطّبع ،فإن ذلك ال يعني بأي حال
ّ
التحول الديمقراطي أثناء جريانه ،والكتاب
أساسية إلعاقة
األذهان ،فالثّقافة قد تكون
ّ
ّ

العام
الحيز
يعية التي تمتلك الدولة بموجبها ّ
يرّكز في أحد فصوله على الثقافة الر ّ
ّ

الخاص ،والتي سرعان ما تعيد
الحيز
لينتج عن هذا ّ
توحد بينه وبين ّ
النمط ثقافة ّ
ّ
ٍ
القبلية
فصل آخر على الثقافة
النمط نفسه (الفصل ال اربع) ،كما أنه يرّكز في
إنتاج ّ
ّ

السياسية إلى
"تحول األحزاب والقوى
تتحول بموجبها القبيلة إلى رابطة
ّ
ّ
معنوية ّ
التي ّ
ًّ
عائليا"(ص.)042
عصبوية تُقاد
ُبنى
ّ
المستمر لوحدة
السياسية ،عدا عن تهديدها
للتعددية
ك ّل تلك العوامل وغيرها معيقة
ّ
ّ
ّ
فاعليتها هي األنظمة التي تستثمر حضورها في
مسؤولية
يتحمل
األ ّمة ،ولكن من
ّ
ّ
ّ

أصال
الصعب تحديد مدى خطورتها في حال لم يقم النظام ً
سبيل بقائها ،كما ّأنه من ّ
ٍ
اطية ،وهناك فرق بين من ينتقدها في
بمحاولة ّ
جدّية لإلصالح واالنتقال نحو الديمقر ّ
10
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سبيل خلق ٍ
ألنه
ولكنه في الحقيقة يرفع لواءها ّ
اطية وارسائها ،ومن ينتقدها ّ
قيم ديمقر ّ

غير ديمقراطي.

ًّ
بنيويا متشابهًا
االستثنائية العر ّبية نتيج ًة لطول عهد االستبداد ،نمطًا
لقد خلّفت
ّ
قائما على ٍ
أسر حاكمة تحكمها شبكة من عالقات القرابة ،ثم برهن
لألنظمة العر ّبية ً
غالبا ما يكون
التاريخ االجتماعي أن هذه األنظمة ليست قادرة على اإلصالح الذي ً

ًّ
"يتم دون
السلطة
ّ
القوة و ّ
شكليا أو غير جوهر ّ
الحقيقية ،أو ّأنه ّ
ي وال يتناول مصادر ّ
الصعب عليه في حال
اجتماعية
إشراك قوى
حقيقية من خارج ّ
ّ
ّ
النظام" ،وليس من ّ

ومستفيدا من عدم اكتمال
القومية،
"مستخدما الوالءات ما قبل
واجه أزمةً من المناورة
ً
ّ
ً
ًّ
داخليا" (ص.)261-262
األمة بالمواطنة
ّ
عملية بناء ّ
األمة
هذا يعني –كما يستنتج بشارة في الخاتمةّ -
أن "العناصر التي تمنع تحقّق ّ

الديمقراطي"
داخل الدولة القطرّية وخارجها ،هي نفسها العناصر التي تعيق
التحول ّ
ّ

المهمتين ،فإن ذلك يعني إعادة
(ص ،)291وفي ظل عجز األنظمة العر ّبية في كلتا
ّ
التّساؤل عن األنظمة الحاكمة وتغييرها.

طويال ،حتّى بزغ ربيع العرب ليؤ ّكد على
الزمن لم يصبر على هذا الكتاب
ً
و ّ
أن ّ
الحق ّ
اهنيته وعلى طاقته التفسيرّية ،وهي من الحاالت النادرة حقًّا التي يستطيع فيها
ر ّ
النظري أن يستشرف المستقبلي ،وبإمكاننا ،على األق ّل ،أن نق أر ظاهرتين بعيون هذا
ّ

النص:
ّ

القومية
أن
أوًًل :لقد أثبت االندالع المتتالي للثورات العر ّبية بما ال يدعو للش ّ
ّ
كّ ،

العر ّبية ،كجامع ثقافي ببعد سياسي ،موجودة بالفعل ،فقد أحرق البوعزيزي نفسه في

ولتعم احتجاجات أخرى
تونس لتشتعل بعده مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين،
ّ
28

بي"
قراءة في كتاب "في المسألة العر ّبيةّ ،
مقدمة لبيان ديمقراطي عر ّ

متوهم
يتوضح أن الخيال العربي المشترك هو واقعي ال
بقية البلدان العر ّبية ،هكذا
ّ
ّ
ّ

تبين أن األنظمة العر ّبية
اليون ودعاة االختالف الثقافي ،كما ّ
كما نظّر لذلك النيوليبر ّ
ٍ
عامة،
ك
الب ْنية ،و ّأنها تشتر ُ
في المشرق والمغرب متشابهة من حيث ُ
ً
جميعا في سمات ّ
الحيز
وتحولها إلى "دول بوليس"
وطنية،
ويات
تصادر ّ
ّ
نتجت من فشلها في بناء ُه ّ
ُ
ّ
الية التي ال تعني في دولة
العام وتشتبك مع شبكات مصاهرة مستفيدةً من النيوليبر ّ
ّ
االستبداد ّإال الفساد.

سيما في المشرق العربي -ضريبة عدم
ثانيا :تدفع ال ّشعوب العر ّبية اآلن – وال ّ
ً
مثال
وي ٍة
"أمةً نحو الخارج" ،ففي سوريا ً
ّ
األمة وتحقيق ُه ّ
سياسية تمثّل ّ
استكمال بناء ّ

أدى ذلك -
وية ناور من خاللها لحماية نفسه ،وقد ّ
مارس ّ
النظام قبل غيره سياسات ُه ّ
تحول
الصورة -إلى سيناريو كارثي تمثّل في الفرز الطّائفي و
ّ
كما توحي ّ
احتمالية ّ
اطية ،وبالطّبع
مما يعقّد مسير
الثّورة إلى ما يشبه الحرب
التحول نحو الديمقر ّ
ّ
األهليةّ ،
ّ
فإن األمر مختلف في كل ٍ
الوطنية المصرّية مثًال أكثر تماس ًكا
وية
ّ
بلد على حدة ،فالهُ ّ
دوما أن ما ورثه المصرّيون هناك هو
من غيرها في المشرق العربي وعلينا أن نتذ ّكر ً

()12
أمة
األمة"  ،فاالستعمار "لم ّ
يجزئ ّ
"نتاج الجهد المدني الجماعي المستثمر في بناء ّ

عر ّبية قائمة بقدر ما أعاق نشوءها ،في مرحلة كان بناء المجتمع المدني يعني فيها

األمة"(.)11
بناء ّ

خاتمة
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ألنه
أن هذا الكتاب يمثل نقلةً في التّفكير الفلسفي؛ ّ
لدينا أسباب كثيرة تجعلنا نعتقد ّ

يثبت أن تجلّيات الجدل بين الدولة والمجتمع في الوطن العربي ،لم تُعالج بال ّشكل
بعد .وقد رّكزت هذه المراجعة على ٍ
عدد من الجوانب النظرّية؛ من شأنها أن
الكافي ُ

ٍ
تعد -في اآلن -نفسه
تمثّل
بي ،وأن ّ
إضافات ّ
جديةً في ّ
الصيرورة الثّقافية للفكر العر ّ
ٍ
القومية العربية لذاتها ،بعد ٍ
طويل من التّجربة والتعثّر والفشل.
زمن
نقلةً في رؤية
ّ
أيضا ما لم يستطع نص واحد اإللمام به؛
ً
وفضال عن ذلك ،فإن الكتاب يحتوي ً

وية؛ وهو ما
يعية والثّقافة
خصوصا ما تعلّق ببنية القبيلة و ّ
السياسية والهُ ّ
ّ
الر ّ
ً
الدولة ّ

خضم عصر الثورات العر ّبية ،تثبت هذه
أمر ال مناص منه .وفي
يجعل العودة إليه ًا
ّ
خاصةً بعد أن وصل الجدل بين الدولة
سياسي ٍة؛
التأمالت قدرتها على إنتاج مواقف
ّ
ّ
ّ
حد المواجهة والهدم واعادة البناء .وفي ما يتعلّق بهذه المسألة؛ ُيسجل
والمجتمع إلى ّ
وتنبأت بالكثير عنها.
لهذا "البيان" ّأنه حالة نادرة،
ْ
استبقت الثّورات العر ّبية ّ

السياسية في
الرئيس في هذا الكتاب هو أن الطريق إلى الحداثة
لقد كان ّ
ّ
االدعاء ّ
مهمتها األساسية
البلدان العر ّبية قد توقّف بسبب تخلّي الدولة العر ّبية عن تحقيق ّ
تمتد من
اطنية ،وكثير من األزمات األخرى التي ّ
األمة المو ّ
المتمثّلة في تحقيق ّ
النظام العربي على إصالح نفسه ،ليست
وية إلى االستبداد وعدم قدرة ّ
صراعات الهُ ّ

سوى تجل من تجلّيات تعليق هذه المسألة.
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