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النارش

 :مركز دراسات الوحدة العربية.

تندرج مقاربات الدكتور عزمي بشارة،
للمسألة العربية يف احلركة النقدية التي
يشهدها الفكر العريب منذ بداية العقد األخري من
القرن املايض وإرهاصاهتا .ومتتاز هذه احلركة بالتحرر
من سحر األنساق واألطر النظرية واأليديولوجية
السائدة التي صارت عقبات معرفية ،فتؤسس نوع ًا من
حوار أفقي مع خمتلف االجتاهات الفكرية والنظريات
االجتامعية والسياسية .ومتتاز ،إىل ذلك ،بتشخيص،
أو لنقل بمحاولة تشخيص إمربيقي لألوضاع الراهنة
يف العامل العريب ،لرصد مظاهر التخثر وعوامل اإلعاقة
التي تثقل حركة املجتمعات وتعرقل حتوهلا إىل
جمتمعات مدنية حديثة ذات نظم ديمقراطية .وتأخذ
* باحث سوري.

هذه احلركة النقدية أيضا بمبدأ استقالل احلقول أو
املجاالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية
وتكاملها يف "كلية عينية" تتحدد حركتها الذاتية
بتعارضاهتا املالزمة ،واشتباك هذه األخرية بتعارضات
حلري
القوى اإلقليمية والدولية ورصاعاهتا .وإنّه
ٌّ
بالوعي النقدي احلديث أال يرتكز إىل قاعدة واحدة أو
أن ينبثق من فكر واحد أو من نظرية واحدة ( ،)1إذ ال
يمكن أن تتحقق املساواة واحلرية يف املامرسة االجتامعية
والسياسية ما مل تتحقق يف املامرسة الفكرية ،بدءأ
من حرية التفكري والتعبري ،وحرية القراءة والكتابة،
والتفسري والتأويل ،وتساوي القراءات والكتابات
يف املرشوعية ،بعيد ًا عن القبول التام والرفض التام،
وثنوية احلق والباطل ،واخلطأ والصواب ،لتجاوز
األوضاع النامجة عن "القصور الذايت" ( ، )2وردم اهلوة
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بني الكتابة والقراءة ،وبني الكاتب والقارئ ،وبني
الفكر والواقع.

يضعنا كتاب يف املسألة العربية ،مقدمة لبيان ديمقراطي
عريب أمام "مسألة" عربية مفتوحة ،وخيار ديمقراطي
ممكن ،أو أمام "مسألة قومية ديمقراطية" ،بتعبري
ياسني احلافظ( ،)3ال أمام دعوة ديمقراطية أو جمرد
تزكية نظرية للقومية العربية أو للديمقراطية .ذلك أن
املسألة تقتيض إعامل النظر العقيل يف أصوهلا وفروعها،
ومساءلة مسلامهتا وفروضها ،واستنطاق رشوط
ُّ
تشكلها يف الزمان واملكان ،وأشكال التعبري عنها ..
الكتناه معقوليتها والكشف عن منطقها الداخيل،
بصفتها موضوع ًا للفكر والعمل ،ورشط ًا رئيس ًا من
رشوط إعادة تأسيس الذات (العربية) يف العامل ويف
التاريخ ،بخالف مألوف "الفكر القومي"( ،)4الذي
يو َّلد املوضوع من الذات ،ويؤسسه يف حدوسها
ورغائبها وأوهامها عن ذاهتا وعن العامل.
املسألة العربية مسألة يف العامل ،عامل اليوم ،ومسألة يف
التاريخ العام ،ويف تاريخ العرب ،لكنها يف التاريخ
العام أو ً
ال؛ مسألة يف الدنيا" ،كام نعرفها" ،يف احلارض
انية ،وديمقراطية
والراهن أي إهنا مسألة علامنية أو عالمَ َ َّ
(من ديموس ،الشعب) ،لكي تكون مسألة قومية
مؤسسة يف جمال اإلمكان وقابلية التحقق واإلنجاز.
العلامنية والديمقراطية رشطان أوليان (اليوم) ،وإال
فإهنا مسألة ذهنية ،يف أحسن األحوال ،وشعورية،
يف األحوال العادية .وضع املسألة عىل هذا النحو
ينم عىل تواضع معريف ،يقيم احلد عىل مطلقية
ُّ
احلقيقة ومجوح العاطفة واخليال ،وال يبخس أي ًا منهام
حقه ،ويفسح يف املجال الختالف وجهات النظر،
باختالف املنظورات ،واملواقع االجتامعية ،واألطر
املرجعية" .التواضع املعريف أحد رشوط التجديد
واإلبداع الفكري" (.)5
يتجىل التواضع املعريف يف احلوار األفقي املفتوح،
بدء ًا من عنوان الكتاب :يف املسألة العربية ،إذ اجلار
واملجرور املوصوف متعلقان بخرب املبتدأ املحذوف،
وتقديره :قول يف املسألة العربية ،قول من مجلة
أقوال ممكنة ،ومقدمة لبيان يتشارك فيه الكاتب
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والقارئ .املشاركة متاحة ،بحكم احلوار املشار إليه
يف مجيع مسائل الكتاب .والصفة ،العربية ،حد وفرق،
يؤسسان اختالف املسألة العربية عن مسائل األمم
األخرى ،لكنهام ال يؤسسان "االستثنائية العربية"،
إال بافرتاض قوانني اجتامعية وسياسية عامة للمسألة
القومية ،أو املسألة الديمقراطية ،هلا دقة قوانني الطبيعية
ورصامتها ،والكتاب يدحض مثل هذا االفرتاض.
فهل االستثنائية مرادفة للخصوصية ،وهل ثمة
خصوصية بال عمومية؟ قد نفهم "االستثنائية العربية"
عىل أهنا زعم من يزعمون أن العرب عاجزون عن
التقدم وإنتاج أنظمة ديمقراطية لع ّلة ماهوية وعيب
أصيل يتعلقان بطبيعتهم ،وهو زعم يقويه زعم
بعض العرب أن "الديمقراطية ال تتناسب مع طبيعة
جمتمعنا" ،وأهنا "بدعة مستوردة من بالد الكفار" .يقال
مثل ذلك يف مجيع منجزات احلداثة ،سوى التقنية منها.

يبدو لنا أن للمسألة العربية وجهني :أوهلام" ،عدم
متكن القومية العربية من التحول إىل دولة – أمة"،
(إشكالية التجزئة والوحدة) ،وال خيفى ارتباط
هذه اإلشكالية بتأخر الوعي والفكر .والثاين" ،عدم
متكن الدولة القطرية من تقديم بدائل هلا ،ال عىل
مستوى أمة املواطنني ،وال عىل مستوى قومية قطرية
بديلة"( ،إشكالية نقص االندماج الوطني أو القومي،
وتعثر بناء الدولة الوطنية) ،األمر الذي قد يسفر عن
خطر "اهنيار التعددية السياسية إىل تعددية مجاعات
عضوية" (ص .)12بوضع املسألة عىل هذا النحو،
يتقاطع تشخيص الدكتور عزمي بشارة مع تشخيص
ياسني احلافظ؛ لكنه يفرتق عنه يف نقطتني :أوالمها،
أن "الواقعية السياسية تقيض بقبول الدولة القطرية"،
بتحوهلا إىل دولة
واالعرتاف برشعيتها ،مما يسمح
ُّ
حديثة وديمقراطية .والثاين ،أن التوحيد عىل النمط
الربويس مل يعد وراد ًا يف أيامنا ،وقد تكون نتائجه
كارثية .أما احلافظ فيعترب الوحدة العربية رشط ًا الزم ًا
للوجود العريب والتقدم العريب( ،)6ومن ثم رشط ًا
الزم ًا للديمقراطية ،وال ينظر إىل هذه األخرية إال
بصفتها "ثورة قومية ديمقراطية" حتل مسائل النهضة
والتنوير وحتمل مبادئ الليربالية وقيمها ،فتفيض إىل
تشكل أمة املواطنني ثم إىل نظام ديمقراطي .وإذ يعترب
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احلافظ الوحدة العربية رشط ًا الزم ًا للتقدم العريب
واخلروج من مستنقع القطرية وخت ُّلعها االجتامعي ،ال
يغلق عزمي بشارة الطريق أمام حتول "الدولة القطرية"
إىل دولة ديمقراطية (ص ،)12وهو رهان أكثر واقعية
يف الظروف الراهنة.
غري أن هنالك أمرين جيمعان بني بشارة واحلافظ:
أوهلام ،النظر إىل املسألة العربية من منظور ديمقراطي،
ومن ثم ،التامس حل ديمقراطي هلا .والثاين ،هو
الرهان عىل العامل الذايت (القوى الديمقراطية املنظمة
ذات الربنامج الديمقراطي ،عند بشارة ،و"الطليعة
الثورية" ،أو "قوى الثورة العربية" ،عند احلافظ (،))7
للتعويض عن نقص الرشوط املوضوعية ،وعدم
الركون إىل النزعة التطورية .يقول الكتاب رصاحة
إن املهامت الديمقراطية وتعقيدها يف البلدان العربية
"تتطلب حج ًام ووزن ًا مضاعف ًا لدور الديمقراطيني
الذايت ،السيايس واأليديولوجي" ،بحكم احلاجة إىل
التنظيم والتثقيف والدعاية ،و"لغرض التعويض
عن فقدان الظروف املوضوعية واملقومات البنيوية
االقتصادية وغريها" .وهذا ال يصح بشأن الديمقراطية
فقط ،بل بشأن التحديث بوجه عام (ص.)65

ال نجادل يف أمهية العامل الذايت( ،الوعي واإلرادة
والتنظيم) ،الذي يقبع يف أساس التصور الثوري،
لكننا نخشى أن خيتار الديمقراطيون "الطليعيون"
شعوهبم( ،)8عىل نحو ما فعل االشرتاكيون والقوميون
يف غري مكان ،وأن تتحول الديمقراطية إىل جمرد أدلوجة
توخى
وشعار وقيمة معيارية ،تؤدي إىل عكس ما ُي َّ
منها .ونعتقد أن ما حيول دون تطرف الديمقراطيني
وإمكانية استبدادهم هو ارتباط الديمقراطية بالوطنية
ومبادئ املواطنة وقيمها فكري ًا وسياسي ًا وأخالقي ًا.
وهذا ما حرص الكتاب عىل تأسيسه يف الفصلني
األول والثاين ،وعاد إليه إيضاح ًا وتوكيد ًا يف الفصول
األخرى .وال يكفي االقتناع هبذا االرتباط نظري ًا،
بل ال بد أن تعرب عنه القوى الديمقراطية يف براجمها
وممارستها االجتامعية والسياسية.
لذلك رأينا أن أهم ما يميز هذا الكتاب ويستحق
التنويه به وتقدير ِج َّدته ،هو الكشف عن العالقة
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الرضورية بني الوطنية والديمقراطية ،والنظر إىل كل
منهام بداللة األخرى ،إذ مها شكل ومضمون ال ينفك
أحدمها عن اآلخر ،مع تأكيد أمهية البعد الوحدوي،
املشتق من "املسألة العربية" ،بام هي مسالة راهنة.
(انظر الفصل األول ،ص  .)70 – 31وما أراه هو أن
الوطنية مضمون الديمقراطية وحمتواها ،وأنه ال سبيل
إىل استرياد الديمقراطية أو استنساخها أو تصديرها،
املعول عليه دوم ًا هو الشعب (ديموس) ،كام
إذ
َّ
نفهمه اليوم ،ال عىل أنه جمموع املواطنات واملواطنني،
احلرائر واألحرار ،املتساويات واملتساوين يف احلقوق
املدنية والسياسية ،فقط ،بل عىل أنه مصدر السيادة
والرشعية ،ومصدر مجيع السلطات .وهو قبل ذلك
كينونة اجتامعية ،يف العامل ويف التاريخ ،تنتج أشكال
حياهتا االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية
واألخالقية ،وفق رشوط حياهتا ورشوط الزمان
واملكان .من ذلك قابليتها لالستعامر( )9واهليمنة،
وقابليتها للحرية واالنعتاق والتقدم ،كسائر خلق اهلل.

املساواة هي مبدأ املواطنة وعامد الوطنية (العمومية)
وقوامها؛ واحلرية لصيقة بالفردية ومالزمة هلا،
وتؤسس حق املعارضة ،وحق االحتجاج والثورة عىل
الظلم والطغيان .صحيح أن املساواة يف احلقوق املدنية
والسياسية هي أساس النظام الديمقراطي ،و"التعبري
الواقعي عن العدالة" ،لكن احلرية ،كام يؤكد الكتاب،
باتت رضورية للمواطن ،يف أيامنا ،رضورة املساواة
ذاهتا ،ألن الديمقراطية هي حكم الشعب نظري ًا،
ثمة ما حيفظ
وحكم األكثرية السياسية عملي ًا ،وليس ّ
حقوق األقلية السياسية ،أو املعارضة السياسية ،سوى
احلرية ،بجميع أبعادها ،واستقالل منظامت املجتمع
املدين عن املجتمع السيايس ،بوجه عام ،وعن السلطة
التنفيذية ،بوجه خاص .وجدلية السلطة واملعارضة،
أو وحدهتام التناقضية ،واستقالل منظامت املجتمع
املدين ،ال سيام النقابات واألحزاب السياسية ،من
أهم عوامل االندماج الوطني وغلبة العالقات األفقية
عىل العالقات العمودية ،إضافة إىل الدور احلاسم
ملؤسسات الدولة ،العامة ،أي الوطنية ،ال فرق .أما
من دون هذه العالقة اجلدلية بني السلطة واملعارضة
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فال يمكن التوصل إىل تداول السلطة سل ًام.

حيقق النظام الديمقراطي اتساق ًا بني املجتمع املدين
والدولة الوطنية أو القومية ،بصفتهام ،أي املجتمع
املدين والدولة ،حدين متعارضني يف "كلية عينية" أو
"وحدة تناقضية" ،بتعبري هيغل ،وبني الشعب والسلطة
السياسية (العامة) .لذلك يعد النظام الديمقراطي
أكثر أنظمة احلكم حيوية وقابلية للنمو والتطور ،وفق ًا
لنمو املجتمع املعني وتطوره ،وأكثرها هشاشة وقابلية
جذور ُه اإلنسانية
تتقو باستمرار
ُ
للعطب والفساد ،ما مل َّ
واألخالقية بثقافة ديمقراطية ،يشكلها اختالف
زوايا النظر أو اختالف املناظري ،واختالف املواقع،
واختالف األطر واملرجعيات ،واختالف التجارب
اإلنسانية ،واحلد من سطوة "السلطة املركزية" ،املادية
واملعنوية ،وطغياهنا ،عىل الصعيدين املحيل والعاملي؛ فـ
"العلم كله يف العامل كله" ،بتعبري أبو حيان التوحيدي.
التحرز من مثلنة الديمقراطية
وفق هذا التصور ينبغي
ُّ
()10
وتقديسها ،ومثلنة الوطنية ،أو القومية ،وتقديسها
أو منحها قيمة مطلقة .إن تصور أن "الديمقراطية هي
احلل" ،مثل شعار "اإلسالم هو احلل" ،يقول كل يشء
وال يعني شيئ ًا .يؤكد الكتاب ذلك رصاحة وتلميح ًا.
إىل ذلك ،يفرق الكتاب بني إنتاج الظاهرة الديمقراطية
وتأسيس النظام الديمقراطي يف األزمنة احلديثة ،بكل
ما أحاط بعمليتي اإلنتاج والتأسيس من مالبسات
تارخيية جعلت الديمقراطية يف كل بلد تشبه املجتمع
الذي أنتجها ،وبني إعادة إنتاج النظام الديمقراطي
نفسه يف البلد املعني مرة بعد مرة ،حتى من غري
ديمقراطيني .لكن عملية إعادة اإلنتاج ال تعني جمرد
التكرار وإنتاج نسخة مشاهبة لنسخة النظام األصلية
يف كل مرة ،فالظواهر االجتامعية والسياسية كالظواهر
الطبيعة ال تتكرر بصورة نسقية ،أو عىل وجه ِّ
االطراد.
كام أن النظام الديمقراطي أكثر أنظمة احلكم حساسية
لنمو املجتمع وتطور القوى املنتجة ووسائل اإلنتاج
واالتصال واملواصالت ،بحكم االنتخابات الدورية
والتداول السلمي للسلطة.
هذا التفريق عىل درجة عالية من األمهية ،خيلص
منه الكتاب إىل أن اخليار الديمقراطي ،يف احلالة
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العربية ،يتصل بعمليتي اإلنتاج والتأسيس ،ال بعملية
إعادة اإلنتاج ،التي قد تعني املحاكاة أو النسخ أو
"االسترياد" ،ولو عىل البوارج والدبابات ،وقد
تتحول إىل جمرد نزعة ثقافوية ترى يف "الديمقراطية"
ح ً
ال سحري ًا جلميع املشكالت ،وتعفي الديمقراطيني
من مشاق االنشغال بالواقع واالشتغال فيه والعمل
عىل تغيريه .هنا يتقاطع الكتاب ،يف عدة نقاط ،مع
أطروحات جورج طرابييش ،حول "إشكاليات
يتحرز من
الديمقراطية يف العامل العريب"( ،)11لكنه
َّ
استنتاج تأجيل املهام الديمقراطية حتى تتوافر
مقوماهتا ورشوطها املوضوعية .وال يوافقه يف فكرة
"الديمقراطية ال ِّنصابية" التي تستبعد الفئات املهمشة
من املشاركة السياسية.

إذا كان استنساخ الديمقراطية أو استريادها خمالف ًا
لطبيعة األشياء ،فمن البدهيي أن يكون تصديرها
خمالف لطبيعة األشياء بالقدر ذاته ،ألن كل من ينتج
شيئ ًا إنام ينتجه لكي ينتفع به مادي ًا ومعنوي ًا ومجالي ًا،
فام من إنتاج بغري هدف وغاية ،وما من منتِج ال
تنعكس خصائصه الذهنية والنفسية والثقافية وخربته
ومهارته وذوقه يف ما ينتجه .نعتقد أن الديمقراطية
ُصدر ،وحتمل
ورد وال ت َّ
تُن َتج و ُيعاد إنتاجها ،فال تُس َت َ
دوم ًا اخلصائص التارخيية للمجتمع الذي ينتجها
ويعيد إنتاجها ،وفق رشوط حياته املعطاة ،األمر
الذي يؤكد أن عالقة الوطنية أو القومية بالديمقراطية
ليست عالقة خارجية ،وال يمكن أن تكون ختارجية،
بل يمكن القول إن الوطنية رشط الديمقراطية
وأساسها وحمتواها ،مثلام اإلنسية أساس الوطنية
ورافعتها .نحدد الوطنية ،هنا ،بالعالقة اجلدلية بني
الوطن والشعب والسلطة العامة ،ومنظومة احلقوق
والواجبات ،واالعرتاف املبدئي والنهائي باملساواة
يف احلقوق املدنية والسياسية ،ويف الكرامة اإلنسانية،
مع تأكيد صفة العمومية للسلطة ،وهي صفة مرادفة
للوطنية .ونذهب إىل أن القومية احلديثة مرادفة
للوطنية ،من باب التفريق بني األصل واهلوية .وهبذا
نتفق متام االتفاق مع مفهوم "أمة املواطنني" املتساوين
يف احلقوق والكرامة اإلنسانية ،الذي حيتل موقع ًا
مركزي ًا يف الكتاب.
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نظن ،لذلك ،أن السجال "السيايس" حول التدخل
اخلارجي أو التدخل األمريكي ،قبو ً
ال أو رفض ًا
مل يكن يتعلق بالتحول الديمقراطي من قريب أو
بعيد ،بقدر ما كان وال يزال يعرب عن أزمة ضمري،
أو عن أزمة أخالقية ،وعن ختلخل مبادئ االجتامع
السيايس ملجتمع أعاده االستبداد إىل أسوأ ما يف
تارخيه ،فتحولت فيه العالقات السياسية إىل عالقات
حرب .هذا السجال هو غبار املعارك التي ختاض من
أجل "الغنيمة والعشرية والعقيدة" ،بتعبري حممد عابد
اجلابري .هل ثمة دليل أكثر وضوح ًا عىل عالقات
احلرب من موقف السلطات التونسية واملرصية
والليبية واليمنية والبحرينية والسورية من متظاهرين
سلميني خرجوا يطالبون باإلصالح واحلرية؟ وهل
السياسة اليوم يف لبنان والعراق والسودان والصومال
وغريها سوى حرب؟ هذه احلرب ،وكل حرب،
نكوص إىل اهلمجية.

يف هذا السياق ،يتمحور الكتاب عىل إمكانية إنتاج
الديمقراطية وطني ًا ،ويشري إىل أمرين أساسيني :أوهلام
عدم إمكانية جتاهل نموذج "الديمقراطية الليربالية"
القائم اليوم لدى تأسيس نظام ديمقراطي يف أي بلد.
والثاين عدم إمكانية البدء من الصفر أو البدء من جديد
يف عملية تأسيس الديمقراطية وإنتاجها ،عىل نحو ما
جرت األمور يف الغرب .فال يمكن حرمان أي فئة
اجتامعية من املشاركة السياسية ،وال يمكن التخيل ال
عن حق االقرتاع العام ،وال عن حق املرأة يف االقرتاع،
(ص .)63 – 62أي إنه ال يمكن حماكاة سريورة
إنتاج الظاهرة الديمقراطية تارخيي ًا .ومن هنا يأيت نقد
الكتاب فكرة "الديمقراطية النصابية" عند جورج
طرابييش ،يف كتابه يف ثقافة الديمقراطية ،وهو نقد
صائب ،إذ اقرتن بمطلب حتديث قوانني االنتخاب،
ال سيام رشوط الرتشح لعضوية املؤسسة الترشيعية
خاصة( ،)12عىل ما يف هذا من تعليق لألساس النظري
للمشاركة السياسية ،وفق مبادئ املواطنة .هذا
األساس مع َّلق عملي ًا يف واقع أن الديمقراطية حكم
األكثرية ال حكم اجلميع ،وهذا ما جيعلها مفتوحة
عىل إمكانية جتاوز ذاهتا وصو ً
ال إىل وضع يغدو فيه
املجتمع املدين هو نفسه املجتمع السيايس ،وفق خمطط
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كارل ماركس .إن ما يبدو تعليق ًا للمساواة يف املشاركة
السياسية يتعلق بالتوتر بني الدولة واملجتمع املدين من
جهة ،وبالفرق بني الدولة والسلطة ونظام احلكم من
جهة أخرى ،أي بالطابع التناقيض للسلطة يف النظام
الديمقراطي ،بني كوهنا سلطة عامة وكوهنا سلطة
القوة أو القوى االجتامعية التي حتظى بأكثرية أصوات
الناخبني ،فتشكل احلكومة.

سجل للكتاب رفض الفكرة القائلة إن أصل
و ُي َّ
املشكلة ،املسالة العربية ،يكمن يف التحديث الذي
أدى إىل تفكيك املجتمع العضوي وروابطه ،فجعله
"أقل محاية من االستبداد مما كان عليه يف ظل األنظمة
التقليدية أو امللكية" ،ويف أن "النخب العلامنية
كانت مغرتبة ومقتلعة اجلذور  ..ومتارس هذا القدر
من القمع لغياب رشعيتها" ،ومن ثم فإن مشكلة
"االستبداد احلداثي تكمن يف العلامنية" .يرد الكتاب
عىل هذا االدعاء بأن هذه الواقعة هي ما يستدعي
تعميق التحديث وتطويره نحو مرشوع ديمقراطي ،ال
التخيل عن التحديث .وأن القوى الوطنية (العلامنية)،
مثل الوفد والنارصية والبعث وغريها كانت قادرة
عىل التوسع ورضب جذور شعبية أكثر بكثري من
بعض احلركات الدينية ،فاملشكلة ليست العلامنية
أو التدين ،ومصدر االستبداد ليس العلامنية ،بل
التحديث بال حداثة (راجع ص  .)67- 66ونحن
نشكك يف افرتاض أن الروابط العضوية كانت قالع ًا
حصينة حتمي األفراد واجلامعات من االستبداد،
فنشري إىل أن العالقات األبوية ،البطريركية(،)13
املؤسسة للسلطة ،يف املجتمعات التقليدية ،هي،
ِّ
كعالقة الشيخ واملريد( ،)14عالقات تبعية واستبداد.
ونفرق بني االستبداد القديم و"االستبداد املحدث"،
ِّ
الذي جتتمع فيه بعض اخلصائص العامة املعروفة يف
االستبداد القديم وبعض اخلصائص العامة املعروفة
يف الشمولية أو التوتاليتارية احلديثة ،ونميل إىل التعبري
عنه بمفهوم "التسلط" ( .)15وهنا تظهر بعض مالمح
املسألة العربية ،بام هي مسألة "االنتقال من امللة إىل
األمة" ،بتعبري ياسني احلافظ ،ومعوقات هذا االنتقال،
ِ
(املحافظة
أو "عملية انتقال شامل من نظام األبوية
واملس َتحدَ ثة عىل السواء) إىل نظام احلداثة .. ،عىل
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صعيد الدولة كام عىل صعيد الفكر ،وعىل صعيد
االقتصاد كام عىل صعيد املجتمع واحلضارة ككل،
وهي عملية يف غاية التعقيد"( ،)16عىل أن ينظر إىل هذه
العملية عىل أهنا مجلة من عمليات متواشجة ومتآزرة
يف جمرى صريوة تارخيية ،ال عىل أهنا رشط مسبق
للتحول الديمقراطي.
يقول الكتاب رصاحة يف هذا الصدد" :أما حالة
االرتداد عن احلداثة إىل مؤسسات املجتمع التقليدية،
خارج الدولة ،فال تنتج أنظمة حكم ،كام رأينا ،بل
تفسخ الدولة والتحول إىل
مراحل انتقالية نحو ُّ
حمزبة .وهناك فرق بني الطائفية
مجاعات عضوية َّ
والعشائرية كحالة انفصالية تفتت نظام الدولة وتدخل
يف إطار الرصاعات والتوازنات اإلقليمية والدولية،
وبني العشائر والطوائف املتوازنة ضمن إطار نظام
استبداد رشقي" (ص.)68

وإذ يفند الكتاب فكرة أن الديمقراطية يمكن أن
تنشأ عربي ًا بال ديمقراطيني ،بحكم احلاجة أو التطور
املوضوعي ،يؤكد أن "اإلصالح الديمقراطي ليس
ثورة عنيفة بالرضورة ،بل هو ما يوفر إمكانية
التوصل إىل حلول وسط يربح هبا اجلميع ،وحيد من
العنف والثأر واالنتقام يف العالقات السياسية .وإذ
ال يتم اإلصالح ويتطور إىل حتول ديمقراطي من
دون قوى ديمقراطية تطرح برامج سياسية وتناضل
من أجل حتقيقها ،ال جيوز أن تتجاهل هذه القوى
نقد الديمقراطية الذي تطور يف الغرب ،ألنه "أفضل
حتصني ضد النزعة التبشريية أو العالجية يف التعامل
مع الديمقراطية ( "..ص.)69
جتدر مالحظة أن الديمقراطية يف بعض البلدان
املتقدمة مل تفلح بعد ال يف جلم النزعة اإلمربيالية يف
القومية احلديثة ،وال يف جلم العنف ومنطق احلرب
التي ولدت الدول احلديثة من رمحها ،وال التفاوت
املتطرف يف توزيع الثروة وعوامل اإلنتاج بني القوى
االجتامعية ،ناهيك عن االحتكار وتف ُّلت شهوة الربح
من القيود القانونية واألخالقية وزيادة نسب البطالة
واتساع دائرة املهمشني  ....ما جيعل السياسة امتداد ًا
للحرب بوسائل أخرى ،حسب ميشيل فوكو( ،)17مع
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أن الثقافة والقيم الديمقراطية تع ِّلم أن الديمقراطية
متيل إىل االقرتان باألمن والسلم والرخاء والعدالة
االجتامعية ،وإن كان هذا امليل ال يرقى إىل مستوى
قاعدة عامة.

يرتبط الفرق بني إنتاج الديمقراطية وإعادة إنتاجها
بالفرق بني "نظرية الديمقراطية" ،التي هي "نظرية
عنارصها املكونة ووظائفها وتطورها ،أي نظرية
مقومات الظاهرة الديمقراطية وإعادة إنتاج هذه
الظاهرة لذاهتا ،وبني "نظرية نشوء الديمقراطية" يف
رشوط تارخيية ختتلف من بلد إىل آخر ومن وقت
إىل آخر ( راجع ص  .)32وهذه األخرية صيغت
باستقراء جتارب خمتلفة واستخالص عوامل نشوء
النظام الديمقراطي ودخوله يف التاريخ احلديث ،وفرز
ما هو جوهري ومشرتك بني خمتلف هذه التجارب عىل
أهنا مقومات الديمقراطية أو حمددات الـ ""Paradigm
(أو النموذج) الديمقراطي ،ويف هذه النقطة تتصل
الديمقراطية بنظرية املعرفة.
يقدم السياق التارخيي لنشوء الديمقراطية أسلوبني
خمتلفني لتأسيس الديمقراطية وإقامة نظام ديمقراطي:
األسلوب التدرجيي (اإلنكليزي) ،كجدلية مستمرة
بني برملان األرستقراطية وامللك ،حيث جيري توسيع
صالحيات األول باستمرار ،وبني األستقراطية
التقليدية والبورجوازية الصاعدة للسيطرة عىل
الربملان .واألسلوب الثوري ،أسلوب الثورة
الفرنسية ،التي أطاحت بامللك وبطبقة النبالء،
وانتهت إىل تسوية سياسية أو حل وسط بني قوى
متصارعة يف مرحلة ما بعد البونابرتية ،ثم يف مرحلة
َ
منتصف القرن التاسع عرش (ص.)34
ربيع الشعوب
يالحظ هنا أن األسلوبني كليهام ينتهيان إىل تسوية
تارخيية أو حل وسط .وهذا من طبيعة الرصاعات
االجتامعية ومنطقها اجلديل ،ألن حذف أحد طريف
ٌ
حذف للطرف اآلخر بالرضورة ،والثورة ال
الرصاع
خترج عن هذا املنطق يف هناية املطاف .وقد عالج حممد
عابد اجلابري هذين األسلوبني يف كتابه الديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،حتت عنوان "الديمقراطية والواقع
العريب الراهن ،مشكل االنتقال إىل الديمقراطية" (،)18
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قرر فيه أن االنتقال إىل الديمقراطية يطرح من الناحية
العملية أحد اختيارين :إما التدرج أو الثورة ،وبينَّ
مزايا كل من األسلوبني ومثالبه .لكن الكتاب عالج
هذه املسألة معاجلة دقيقة ،يف الفصل العارش ،بإعادة
االعتبار ملفهوم اإلصالح الذي كسفه بريق "الثورة"،
وإضاءة العالقة الرضورية بني السلطة واملعارضة
والرشوط التي جتعل من هذه األخرية قوة فاعلة
يف احلياة السياسية ،حني تتوفر عىل رؤية واضحة
وبرنامج عمل من أجل االنتقال إىل الديمقراطية،
وفق الرشوط اخلاصة بكل بلد عىل حدة.

يتقاطع العلم والتاريخ يف إمكانية تفسري الظواهر
والكشف عن منطقها الداخيل ،ذلك أن قيمة تفسريية،
غري القيمة التي يضفيها عليه "اخلطاب التارخيي -
السيايس"( ،)19أو اخلطاب األيديولوجي .وللعلم
وظيفة تفسريية تنري الوعي ،وتريس املعرفة عىل قواعد
موضوعية ،فرتشد العمل واملامرسة ،وتستبعد احلتمية
واليقني القطعي .من هذه الزاوية ،يتناول الكتاب
"بؤس نظريات التحول الديمقراطي ،لدى املثقفني
العرب .ونعتقد أن بعضها مؤسس عىل "نظرية
االجتامع والتحول" اللينينية( ،)20وبعضها اآلخر نقد
ومراجعة هلا عىل أساس الربيسرتويكا ،أو ارتداد عنها
أو رد فعل عليها ،ال سيام أن معظم الديمقراطيني
العرب اليوم قوميون يساريون وإسالميون ليرباليون
أو من أصول اشرتاكية ،ماركسية لينينية ،بعد انقطاع
نسل الليرباليني والديمقراطيني ،وانعدام تأثري من
تبقى منهم يف احلياة العامة.
فليس مصادفة أن يقرتن صعود موجة الليربالية
اجلديدة وأدلوجة "نرش الديمقراطية يف الرشق
األوسط الكبري" بانتصار "املعسكر الرأساميل" ،بقيادة
الواليات املتحدة ،يف احلرب الباردة ،وافتتاح مرحلة
جديدة من احلروب اإلقليمية والنزاعات املحلية
تراجعت بسببها حظوظ التحول الديمقراطي إىل
احلدود القصوى .وما ثورات الربيع العريب ،يف أحد
وجوهها ،سوى رد شعبي عىل هذا الرتاجع ،وسقوط
أوهام "نرش الديمقراطية" ومراوغة السلطات التي
رفعت شعار "اإلصالح".
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يمكن ترتيب األسئلة التي يطرحها املثقفون العرب
املاهية،
حول الديمقراطية ،يف ثالثة أبواب :سؤال
َّ
الذي يتكرر بموجبه احلديث عماّ هي الديمقراطية
وما هي مقوماهتا ومبادئها وقيمها وآلياهتا ،كأن
للتكرار قوة سحرية حتقق الديمقراطية بال عمل.
وسؤال الع ِّل َّية ،الذي يفرتض التجزئة أو اإلمربيالية
أو الثقافة التقليدية أو اإلسالم أو القبيلة علة لغياب
الديمقراطية عن الثقافة العربية والتاريخ العريب،
وسؤال الكيفية من نوع كيف يمكن االنتقال إىل
الديمقراطية يف هذا البلد العريب أو ذاك؟ وهو يف
اعتقادنا ما يعنى به هذا الكتاب ،بصورة أساسية،
من خالل رصد ممكنات الواقع ،بعيد ًا عن نزعتني:
املاهية والع ِّل َّية،
تأملية وأيديولوجية ،تتصالن بسؤايل
َّ
ولذلك عني الكتاب بام أسامه "التشخيص اإلمربيقي"
لألوضاع العربية الراهنة السشفاف ممكنات التحول
الديمقراطي ،الذاتية واملوضوعية ،والعمل بمقتضاها
(راجع ص .)77 – 73

يف ضوء ما تقدم ،يقرر الكتاب أن نظريات للتحول
الديمقراطي "استقرئت من جتارب عينية مرت هبا
دول معينة" ،وهي "حماوالت لتفسري تلك التجارب
حتولت إىل تعميامت حتاول أن تتوقعها يف دول أخرى.
تدعِ أهنا وصفة لالنتقال يف أي
وهي ذات معنى إذا مل َّ
مكان" .ويرى أن إشكالية التحول الديمقراطي هي
إشكالية نظرية ذات معنى يف حالني :األوىل ،هي
دراسة تاريخ انتقاالت متت يف املايض يف أوقات خمتلفة
ودول خمتلفة .والثانية ،هي حتليل عملية حتول جارية
بالفعل وتشخيص مشكالهتا ومعوقاهتا .وال معنى
ألي "نظرية" هي "علم" يف الغيب والغياب (ص.)80
ويرى ،من ثم ،أن "النظرية الوحيدة التي ختتص فع ً
ال
بالتحول الديمقراطي بشكل عيني ال تستحق أن
تسمى نظرية إال كنموذج يف تفسري ما جرى( .يقصد)
نظرية التحول الديمقراطي وما تشعب عنها ،من
دنكوارت روستو حتى شومبيرت وأودويل ووايتهيد.
"يطرح روستو أربع مراحل لتوصيف وحتليل عملية
االنتقال إىل الديمقراطية :املرحلة األوىل ختص تبلور
هوية الناس السياسية املشرتكة وإمجاعهم عليها،
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وقضية الوحدة الوطنية التي تدور اللعبة يف داخلها
ويف إطارها .واملرحلة الثانية هي مرحلة الرصاع بني
القوى ذات املصلحة يف إقرار طبيعة النظام السيايس،
وذلك من ناحية متكنها من املشاركة فيه أو تغيريه أو
حتى التصدي له ومعارضته .واملرحلة الثالثة هي
التي تبدأ فيها عملية املساومة والبحث عن تسويات
وحلول وسط  ..واملرحلة الرابعة هي حتول هذه
القواعد (التي اتفق عليها يف املرحلة الثالثة) إىل هدف
قائم بذاته" (ص.)81
يبدو أن املرحلتني األوىل والثانية من هذه املراحل مها
احلاسمتان ،وتتعلقان بتبلور الدولة الوطنية ،التي
ال تكون كذلك إال حني حتظى بموافقة مواطنيها
وإمجاعهم عليها .وكام يقال فإن اإلمجاع ال ينعقد
إال عىل الدولة ،بام هي "فضاء عام" .الدولة الوطنية
هي التي متنح مواطنيها هويتهم السياسية بانتامئهم
إليها وبصفتهم أعضاء يف األمة متساوين يف احلقوق
والواجبات والكرامة الوطنية واإلنسانية .هذه اهلوية
السياسية ال تتعارض ال مع انتامءاهتم وروابطهم
األولية وال مع معتقداهتم واجتاهاهتم املختلفة .وإال
تنعقد الوحدة الوطنية إال حني تكون الدولة حمايدة
حياد ًا تام ًا إزاء الفئات االجتامعية واالجتاهات
السياسية واأليديولوجية وإزاء عقائد مواطنيها
وأصوهلم اإلثنية.

ثمة تالزم ال تنفك عراه بني الدولة احلديثة واألمة
احلديثة ،دولة املواطنني وأمة املواطنني .نعتقد أن
املشكلة األساسية يف معظم البلدان العربية هي عدم
اعرتاف القوى القومية واإلسالمية واالشرتاكية
ومعظم النخب الثقافية بالدول القائمة بالفعل،
واعتبارها دو ً
ال قطرية هزيلة وغري رشعية ،و"غري
واقعية" ،و"دولة ضد األمة" .يضاف إىل ذلك خلط
تغول األخرية التي
الدولة والسلطة ،ال سيام بعد ُّ
"أممت الدولة" ،أي احتكرت الفضاء العام ،وقلصته
حتى بات مطابق ًا هلا ،مثلام أممت تنظيامت املجتمع
املدين ،ومل توفر تنظيامت املجتمع األهيل ،بل حولتها
إىل بنى موازية لبنى السلطة ،حسب تعبري خلدون
حسن النقيب( .)21كام أن الوحدة الوطنية ،ال يعرب
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عنها باتساق الدولة واملجتمع املدين وانبثاق السلطة
السياسية عن الشعب باالنتخاب فقط ،بل بوحدة
السلطة واملعارضة( )22عىل نحو جيعل من السلطة
القائمة معارضة بالقوة ومن املعارضة القائمة سلطة
بالقوة ،يمكن أن تصري سلطة بالفعل بالطرق السلمية.

قبل الدولة القطرية والدولة السلطانية والدولة الريعية
وسواها ،يفرتض أن هنالك الدولة؛ ذلك أنَّ املوصوف
أهم من الصفة ،وال تستنفده صفة من صفاته ،وال مجيع
صفاته املعروفة؛ الصفة تابعة؛ لكن األمر عىل خالف
ذلك يف فكرنا السيايس وخطابنا السيايس :الصفة تأكل
املوصوف ،أو تشيطنه .من جيرؤ عىل الدفاع عن الدولة
القائمة بالفعل واعتبارها اإلطار الذي جتري فيه سائر
عمليات النمو والتحول االجتامعي واالقتصادي
والسيايس والثقايف واألخالقي والرتبوي والعلمي
وما شئتم ،ال عملية التحول الديمقراطي املنشودة
فقط؟ لقد شعرت باحلرج الذي عاناه الدكتور عزمي
بشارة حني قال" :الواقعية السياسية تقيض بقبول
الدولة القطرية لسببني ( "...ص ،)12فقد تبدى يل
احلرج يف إسناد القبول إىل الواقعية السياسية ،ويف
استعامل املصدر ،القبول ،بد ً
ال من الفعل ،ويف تربير
القبول بسببني ،كأن االعرتاف بالواقع القائم حيتاج إىل
تربير .ومن املؤكد أن الدكتور عزمي يدرك أن هنالك
من سيقولون له :الواقعية التي تتكلم عليها استسالمية
ذليلة ،وسيجردونه من اإلرادة والعزم والتصميم عىل
رفض الواقع القطري ،وينالون من قوميته .أسهل
طريقة ملعاجلة مشكالت الواقع هي رفض الواقع مجلة
وتفصي ً
ال ،أو إغامض العني عنه ،وإخراج واقع آخر
من الرأس بد ً
ال منه.
يكتيس الفصل الثالث من فصول الكتاب أمهية
خاصة ،ألنه يعالج العالقة بني الدولة واملجتمع املدين،
بصورة غري مبارشة حتاشت تكرار ما بات معروف ًا
للمتخصصني وما بسطه الكاتب يف كتابه املجتمع
املدين( .)23هنا ،ال بد أن نسجل مالحظتني :أوالمها
وصف الدولة بأهنا ريعية ،والثانية حتميلها مسؤولية
"النزوع إىل إعاقة التحول الديمقراطي" (ص.)93

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :في المسألة العربية ،مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

الريعية هنا صفة لالقتصاد وصفة للدولة ،تشري
إىل تداخل جمايل املجتمع املدين واملجتمع السيايس
(الدولة) ،أو جمال األعامل اخلاصة وجمال الوظائف
العامة" .االقتصاد الريعي  ..يعيق تطور جمتمع مدين،
أي يعرقل قيام جمتمع يعيد إنتاج ذاته كمجتمع من
األفراد األحرار القادرين عىل التعاقد خارج إطار
الدولة ( "..ص .)93هذا مؤكد ،لكنه ،يف اعتقادنا،
ال حيول دون ذلك ،إذ يتعلق األمر هنا بصورة أساسية
بتوزيع الثروة وعوامل اإلنتاج بني الفئات االجتامعية،
من جهة ،وبضعف التطور الرأساميل ،بجميع أبعاده،
من جهة ثانية ،ويتعلق من جهة ثالثة بقيام "الدولة"
بوظائف اقتصادية ومالية ليست من وظائفها يف
األصل ،وضمور الطابع االجتامعي (العام) هلذه
الوظائف االقتصادية التي متارسها الدولة ،يف ظل
واقعة شديدة اخلصوصية هي اندماج السلطة بالدولة،
أو طغياهنا عليها أو احتكارها ،وحتكمها السافر والفظ
يف احلياة اخلاصة لرعاياها ،لكي ال نقول ملواطنيها ،ال
يف البلدان التي احتكرت فيها الدولة  /السلطة مجيع
الوظائف االقتصادية حتت عنوان االشرتاكية فقط،
بل يف البلدان "الرأساملية" ( )24املتأخرة واهلامشية
والتابعة التي تقوم عىل االقتصاد الريعي ،بصورة
أساسية ،أيض ًا .مع مالحظة ارتباط أسلوب اإلنتاج
الريعي باالستهالك الرتيف والتفاخري لسلع ال
ينتجها املجتمع نفسه (مالحقة املوديل) ،وكنز
األموال ،ومتلك العقارات ،وضعف املبادرة ،بل
املغامرة الرأساملية.
بيد أنه ال جيوز تقديم الوجه القاتم من وجوه احلياة
االقتصادية للمجتمعات املعنية ،بل ينبغي النظر إىل
االقتصاد واملال عىل أهنام "سياسة مكثفة" ،يف ظل
تقسيم العمل الدويل و"عاملية القيمة" ،بتعبري سمري
أمني .والنظر إىل الثروة الناجتة من الريع والتجارة
واملضاربات أيض ًا عىل أهنا عنرص رضوري للرتاكم
األويل لرأس املال واالستثامر يف "اإلنتاج االجتامعي"
واقتصاد املعرفة ،وهذا مما يرتب عىل القوى
الديمقراطية مهمة أن تكون إحدى عينيها البصريتني
عىل املجتمع املدين واألخرى عىل املجتمع السيايس،
ويرتب عىل املثقفني واملتخصصني واملفكرين خاصة
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مهامت نظرية وبحثية ونقدية وعملية تواكب نشاط
املبادرين والفاعلني االجتامعيني وحتفزه ،وخترج
السياسة من الكهوف األيديولوجية ،القومية
واإلسالمية واملاركسية اللينينية ،إىل رحاب احلياة
االجتامعية .وحري بمراكز البحوث والدراسات
أن تسهم يف هذا املجهود ،فتوفر ،عىل األقل،
قاعدة بيانات موثوقة للباحثني واملفكرين والعلامء
وصناع القرار(.)25

ينظر الكتاب إىل "الدولة الريعية" عىل أهنا وجه من
وجوه اإلعاقة يف "املسألة العربية" وتتصل اتصا ً
ال
وثيق ًا باالستثنائية العربيةِّ ،
(نفضل اخلصوصية العربية
من منظور العامل احلديث واملعارص ،الذي نحن جزء
منه ،وتارخينا جزء من تارخيه) .وللقارئ احلق يف أن
يقرأ هذه اإلشكالية بمقوالت الفصلني األول والثاين
التأسيسيني ،إما بصفتها حماولة تفسريية إلخفاق
مرشوع حتول ديمقراطي مفرتض ،وإما لتعثر مرشوع
بادئ ،وإما بصفتها إشكالية حتتاج إىل تفكيك مجيع
عنارصها ،لتأسيس مرشوع حتول ديمقراطي ممكن،
بدأت تباشريه مطلع العام املايض  ،2011فض ً
ال عىل
إمكان قراءهتا من باب "التذمر" عل ًام أننا نميل إىل
قراءهتا عىل أهنا من باب النقد املاهد للتأسيس ،وفق
ما جاء يف املقدمة.
من املؤكد أن مدى تأثري االقتصاد الريعي يف إعاقة
التحول الديمقراطي غري حمسوم ،وخيتلف من بلد
إىل آخر ،وكذلك العالقة بني الديمقراطية والتنمية،
إذ "ليس من معادلة تؤكد أن التحول الديمقراطي
يزيد من معدالت التنمية أكثر من االستبداد ،وليس
من إثبات نظري أو تارخيي لفرضية أن الديمقراطية
حاجة تنموية" (ص .)104ومع ذلك يقرر الكتاب
أن اإلصالح االقتصادي يف الوطن العريب يرتبط
باإلصالح السيايس ،والعكس صحيح .ولكن ال
يمكن رؤية هذا كله بمعزل عن مسألة الدولة والقضية
القومية" (ص ،)106إذ يتحدد تأثري االقتصاد الريعي
اإلجيايب أو السلبي بكيفية استخدام الريع واستثامره:
إما يف بناء اقتصاد وطني يعزز العالقة بني املجتمع
املدين والدولة ،وإما يف سيطرة السلطات احلاكمة
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وبطاناهتا عىل الثروة الوطنية واملجال العام وهتميش
املجتمع ،أو إعالة جزء منه وهتميش أكثريته.

وقد أشار الكتاب إشارة عابرة إىل أثر العسكرة
يف "إعاقة الديمقراطية" (ص ،)104وهي ظاهرة
تستحق أكثر من إشارة عابرة ،ليس فقط من حيث
تبديدها اجلزء األعظم من الثروة الوطنية وناتج عمل
املجتمع عىل مؤسسات عسكرية وأمنية ضخمة،
فقدت يف غري مكان طابعها الوطني ،وحتولت إىل أداة
للحكم والسيطرة عىل مقدرات املجتمع ،بل أيضا من
حيث عسكرة احلياة السياسية ،وأكاد أقول عسكرة
الوعي االجتامعي ،وإخضاع املجتمع وحتويله إىل كتل
برشية هامدة ،وحتويل االقتصاد إىل نوع من "اقتصاد
احلرب" ،ناهيك عن كوهنا النواة الصلبة لالستبداد
وحارسة للنظم التسلطية.
قرر الكتاب أنه ال يمكن أن جتري حتوالت ديمقراطية
جدية وجذرية بال ديمقراطيني ،وأن جذرية هذه
التحوالت وجديتها مرهونتان بعملية  /عمليات
تأسيس مبادئ الديمقراطية وإنتاجها (عربي ًا) ،يف
الفكر واملامرسة ،وأن هذا كله ال جيري إال يف سياق
سريورة حتول تارخيية متدرجة وتراكمية من جمتمع أهيل
إىل جمتمع مدين ودولة سياسية هي دولة حق وقانون
جلميع مواطنيها بالتساوي ،عدا عن أمور أخرى ،فكان
من البدهيي أن يلتفت إىل دور الثقافة احلديثة الذي ال
يقل أمهية عن دور االقتصاد والسياسة ،بل لعل دور
االقتصاد والسياسية مرتبط أوثق ارتباط بنوع املعرفة
والثقافة واخلربة العملية والقيم األخالقية ،االجتامعية
واإلنسانية ،التي متيز املنتجني والفاعلني واملقررين،
ِّ
وتبطن سلوكهم
ومتيز إنتاجهم ،وحتدد خياراهتم،
ومواقفهم وقراراهتم .والحظ الكتاب أن أملوند وفريبا
جربا ،يف كتاهبام الثقافة املدنية ،أدوات البحث الكمي
َّ
اإلحصائي اجلديدة يف حينه ،يف مجع ووصف وحتليل
مواقف من قيم وقضايا ومسائل اعتربها املؤلفان
هامة يف تطوير ثقافة مدنية مواطنية تساعد عىل ثبات
النظام الديمقراطي" ،وال تفرس غيابه حيث يغيب.
وقاما بمقارنة الثقافات السياسية يف أملانيا وإيطاليا من
جهة وبريطانيا والواليات املتحدة من جهة أخرى،
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"بموجب مفاهيم ومعايري حمددة ،للتوصل إىل نظرية
تتعلق بام يساند بقاء الديمقراطية ويساعد يف تصليبها،
ال بالثقافة التي تؤدي إىل نشوء ديمقراطية أو متنع
نشوءها" (ص.)109

هذه املالحظة مهمة ،ومتهد لنقد "نظريات ثقافية"،
استرشاقية واستعرابية ،بعضها نظريات عنرصية ،أو
غيبية تنسب نفسها إىل العلم ،وال يمكن دحضها أو
إثباهتا .وما ال يمكن دحضه ال يمكن إثباته ،حسب
كارل بوبر .لكن الكتاب يؤكد أنه ال يمكن إنكار
دور الثقافة يف احلاالت العينية والفرعية ،إذا وضعت
يف إطار وسياق تارخيي واجتامعي" .إذا تم تسجيل
ومراقبة وحتليل الثقافة يف إطار التنافس بني القوى
االجتامعية املختلفة عىل الثروة ومصادر القوة ويف
استغالهلا وإعادة تشكيلها ألغراض السيطرة يصبح
باإلمكان تقييم تأثري الثقافة يف السلوك السيايس بال
مبالغة يف دورها أو تقليل منه .هذه دعوة للتعامل مع
الثقافة السياسية ال كثقافة عامة متيز شعوب ًا وحضارات
بأكملها ،وال كمفرس شامل ألنظمة ومراحل تارخيية،
بل كعنرص متغري ومتحرك ومرتبط بعنارص أخرى"
(ص .)114املشكلة ،إذا ،ليست يف تأثري الثقافة يف
السلوك السيايس ،بل يف "اعتامد الثقافة وحدها أو
افرتاضها ثابتة ومرتبطة بجامعات برشية مثل صفة
ثابتة حتملها هذه اجلامعات عىل نمط مصطلح العقلية"
(ص .)117واألسوأ هو ربط العنف أو اإلرهاب
بثقافة معينة أو حضارة معينة واعتبارمها من العنارص
البنيوية الثابتة فيها.
يرى الكتاب أن "النقد الثقايف املرشوع" هو نقد
سوسيولوجي يكشف عن الرواسب السوسيولوجية
التي تشكل الوجه اخلفي أو املظلم لسلوك النخب
السياسية احلديثة أو "ال وعيها السيايس" .وهو نقد
للعشائرية السياسية يف بنية النظام غري الديمقراطي.
وينتقد "حتميل العالقات السلطوية البطريركية داخل
العائلة مسؤولية انتشار ثقافة تعيق الديمقراطية" ،مع
أن دمقرطة العالقات األرسية ودخول القانون إىل
احليز اخلاص يأيت عادة أو يف الغالب بعد دمقرطة
احليز العام( ،ص" .)124 -123الديمقراطية تعتني
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بتنظيم العالقات الديمقراطية داخل الدولة أو ً
ال ثم
احليز العام بشكل عام ،وهي تعترب الفصل بني احليز
العام واحليز اخلاص العنرص األكثر أمهية يف استعداد
وجاهزية ثقافة املجتمع وترشيعاته للديمقراطية".
"الفصل بني احليز العام واحليز اخلاص ال يقل أمهية
عن الفصل بني الفرد واجلامعة العضوية" .وهذا
األخري هو ما يؤسس لقيام عالقات مدنية وتصور
جمتمع قائم عىل التعاقد ،وتصور فصل الدين عن
الدولة ،وتصور مؤسسات ومرافق عامة هتم املجتمع
كله يف الوقت ذاته (ص .)125ال يقترص عدم التفريق
بني احليز اخلاص واحليز العام يف بالدنا عىل السلطات
يتعداها إىل معارضيها ،ومنهم من حتولوا
وحدها ،بل ّ
إىل الديمقراطية ،بال ثقافة ديمقراطية.
يثمن الكتاب حماولة ليزا وادين استنباط مفهوم أكثر
نقدية للثقافة ،بام هي عملية إنتاج املعنى أو صنعه،
واعتبار الثقافة ممارسة بد ً
ال من كوهنا جمموعة صفات
متشيئة .ونشاركه هذا التثمني .الثقافة "ممارسة
سيميائية جلعل العامل الذي نعيش فيه مفهوم ًا"" .هنا
تصبح املهمة دراسة عملية إنتاج املعنى" (ص.)128
ومن ثم ،مل يعد جائز ًا النظر إليها كأهنا جمموعة صفات
ثابتة جلامعة برشية ،بغض النظر عن تارخيية هذه
الصفات وديناميكيتها وتبدهلا وتطورها بام هي عملية
إعادة إنتاج املعنى لدى مجاعة  /مجاعات تعيد إنتاج
ذاهتا( ،ص .)129وقد أرشنا إىل أن عملية إعادة
اإلنتاج ليست تكرار ًا ميكانيكي ًا ،بل عملية ديناميكية
تعرفها "علمي ًا" إال
فائقة الغموض والتعقيد ال يمكن ُّ
بوقف الزمن وقطع تيار احلياة.
اجلانب اإلجرائي أو اإلمربيقي هلذه املسألة يتجىل
يف حتليل إشكالية القبيلة والدولة ونقد املسترشقني
الذين يفرتضون خط ًا فاص ً
ال قديم النشأة بني الغرب
والعامل االسالمي جيعل االنتامء إىل املكان مميز ًا لألوىل،
واالنتامء إىل النسب والساللة مميز ًا للثانية .وإذ يبني
الكتاب الطابع التعسفي هلذا التقسيم يقرر أن "القبيلة
والعائلة ليستا جوهر ًا كامن ًا يف النفس العربية أو ثقافة
سياسية ثابتة مثل "عقلية" ال تارخيية عند العرب
جتعل املجتمعات العربية عصية عىل الديمقراطية
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(ص .)139وال يكفي فهم القبيلة كأهنا نواة تارخيية
ثابتة جيري حوهلا التطور االجتامعي والتارخيي كأنه
غالف حيتوهيا وتترشنق فيه ،بل إن ما يميز القبيلة
كتشكيلة اجتامعية متنقلة يف املكان أهنا مجاعة ال
ينفصل فيها السيايس عن االجتامعي واالقتصادي،
وال ينفصل الفرد عن اجلامعة  ..ولكنها حني تستقر يف
املكان وتتعايش مع بنى سياسية واقتصادية خارجها
فإن هذه البنى تقاومها ،وهي تقاوم تأثريها يف البداية،
ثم يندمج أفرادها يف هذه املجاالت فتحتفظ بجزء
من حدودها وترخي قبضتها عن األخرى ( أنظر
ص .)140وهذا ما حصل بالفعل ،عندنا وعند غرينا.

من هذا الباب ،ربام يعيد خلدون حسن النقيب التفكري
يف مفهوم املجتمع املدين ،مؤكد ًا أنه "كان هنالك
جمتمع مدين يف مجيع املراحل التارخيية التي أعقبت
قيام الدولة ومؤسساهتا السياسية"( .)26نعتقد أن هذا
الرأي مؤسس عىل فرز جمالني خمتلفني :جمال املجتمع
وجمال الدولة .فهو يقول" :إن جذور املجتمع املدين،
بام هو حالة استقالل أو توازن مع الدولة ،موجود
بكثافة يف العمق التارخيي للوعي العريب .فقد تطور
الفقه بمعزل عن الدولة :افرتاق السياسة عن الرشع
يف نظر ابن خلدون .ومل حيصل االنفصال بني الدولة
واملجتمع املدين إال مع قيام املؤسسات السلطانية
يف ظل حكم السالطني املامليك .وقد بدأ الربط بني
املجتمع املدين والديمقراطية (احلريات الدستورية)
مع بدايات ما يسمى عرص النهضة يف النصف األخري
من القرن التاسع عرش"( .)27من الواضح أن النقيب
أسس هذا احلكم ،الذي ال نتفق معه( ،)28عىل مبدأ
واحد هو "قيام الدولة" واستقالل املجتمع عنها أو
توازنه معها ،ثم عالج ظاهرة "املثقف القبيل" يف سياق
نقده للتخلف ،بام هو "تأخر وارتكاس" ،مبين ًا أن
العودة إىل "العالقات الوشائجية" هي نتيجة تعرض
املجتمع ألزمة طاحنة أو خطر داهم ،ومن ثم فهي
ظاهرة نكوصية ،يف اعتقادنا ،تعرب عن هشاشة املثقف
وهشاشة "حداثته" وسطحيتها.
لكن الكتاب كان واضح ًا يف إبراز الفرق بني القبلية
بصفتها استثناء يربز يف األزمات وبني القبيلة كحالة
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واقعية يومية ال حتتاج إىل غطاء" .هنالك فرق بني
نظام عشائري قبيل سيايس واع ومعيش من جهة،
وبني تأجج روح القبيلة مثل مجر حتت رماد السالم
االجتامعي وحتى حتت املواطنة من جهة أخرى...
وهنالك فرق بني نفوذ العشرية يف املناطق احلرضية
ونفوذها يف املناطق الصحراوية (ص .)142ورأى أن
استمرار القبيلة كقوة اجتامعية تضامنية فاعلة دليل عىل
أمرين :ضعف الدولة املركزية كدولة متامسكة وقادرة
عىل عملية بناء األمة ،ودليل عىل عدم تفرد األفراد عىل
شكل مواطنني هلم حقوق ويعتربون املجتمع والدولة
تعبري ًا افرتاضي ًا عن تعاقدهم" (ص .)144وخلص
إىل أنه "ال سبيل إىل بناء الديمقراطية عربي ًا من دون
تفتيت هذه البنية سياسي ًا ،ورفضها ،ومنع تثبيت
رشعيتها اجلديدة أو منحها رشعية كوحدة سياسية يف
إطار تعددي باسم الديمقراطية .وال يتم ذلك من دون
اإلرصار يف الترشيعات واإلجراءات القانونية وطرق
االنتخاب عىل مبدأ املواطنة واالنصهار حقوقي ًا يف
املجتمع املدين ،وهو يف حالة الديمقراطية الوجه
اآلخر لألمة" (ص .)147ومن ثم فإن "ثقافة القبيلة
ال متيز القبيلة فحسب ،بل تشكل ثقافة معيقة لعملية
التعددية السياسية والفكرية .إذ حتول األحزاب
والقوى السياسية احلديثة إىل بنى عصبوية تقاد عائلي ًا"
(ص .)152وهذه نتيجة نتبناها بال حتفظ .ونرى
يف بحث املواطنة بني التجانس والتعدد ،يف الفصل
السابع ،بسط ًا وإنام ًء هلا ،يف حني تثري الفصول الثالثة
األخرى (الديمقراطية واجلامعة السياسية واهلوية،
واملسألة العربية والديمقراطية ،والديمقراطية
كقضية سياسية) إضافة إىل موضوع "القومية والدين
وإشكالية اهلوية" ،مسائل حتتاج إىل نقاش متأن.

الديمقراطية والجماعة
السياسية والهوية
ما اجلامعة السياسية؟ وهل اهلوية انتامء طوعي إىل
جتب
مجاعة سياسية ومشاركة يف حياهتا العامة؟ وهل ُّ
ِ
اهلويات الفرعي َة أو تنفيها؟ وما عالقة
اهلوية السياسية

العدد 1
صيف 2012

اهلوية السياسية باألصول اإلثنية والعقائد الدينية؟ ما
آليات تشكل األمم احلديثة واملواطنة الديمقراطية،
وما دور الدولة احلديثة يف هذه العملية؟

نطرح هذه األسئلة العتقادنا أن الرهان الديمقراطي
واخليار الديمقراطي مها حمور كتاب يف املسألة العربية،
وحمور املسألة العربية ،بل نذهب إىل أن الرهان
هو املحور األسايس ،وحمور رؤية الدكتور عزمي
بشارة وخياره الديمقراطي ،ونربط الرهان بفكرة
الراهنية املتصلة بفكرة اإلمكان .نريد أن نشكك يف
أن الديمقراطية باتت خيار ًا للقوى السياسية العربية
وغالبية املثقفني العرب .ونحسب أن يف الكتاب ما
يعزز الشكوك ،إذ يؤكد يف عدة مواضع "رضورة توافر
قوى ديمقراطية" منظمة وبرامج ديمقراطية ونضال
تدعي العكس .ويقول
ديمقراطي ،ويفند اآلراء التي َّ
رصاحة" :مل تكن القوى احلداثية يف املجتمع العريب،
يسارية كانت أو قومية ،وحتى القوى الليربالية يف
غالبيتها الساحقة قوى ديمقراطية ،باملعنى الذي
نفهمه عندما حتولت الديمقراطية إىل بند عىل األجندة
السياسية" (ص .)199ويرى أن من تبنوا الديمقراطية
يف هناية القرن العرشين قسامن :قسم يعول عىل التدخل
اخلارجي ،والقسم اآلخر إما غري منشغل بالسياسة،
وإما منشغل بسياسات اهلوية ،عىل اختالفها .قد يكون
هذا التأكيد املتواتر نابع ًا من رؤية الكاتب للمسألة
العربية التي مل حتل ،ولو عىل صعيد حق تقرير املصري،
"ومل حتل فيها رشعية الدولة القائمة" (ص ،)204كام
من رؤيته ،من ثم ،لالستثنائية العربية.
ما من شك يف أن نشوء اجلامعات السياسية ،أي األمم
احلديثة ،أسبق من نشوء األنظمة الديمقراطية ،يف
العرص احلديث ،عىل اختالف آليات النشوء ورشوطه
من أمة إىل أخرى ومن وقت إىل آخر .وأن األمة،
بمعناها األحدث ،نعني أمة املواطنني ،مل تنشأ دفعة
واحدة يف أي مكان ،وإن اقرتن نشوؤها بقيام الدولة
احلديثة ،حتى بتنا أمام مركب الدولة – األمة ،وإىل
هذا َّ
املركب تنسب صفة الوطنية أو القومية ،فيقال
دولة وطنية أو دولة قومية .العامل احلاسم يف عملية
تشكل األمم احلديثة هو تغيرُّ نمط اإلنتاج ،بشقيه
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املادي والروحي ،وتغري بنية العمل البرشي اليدوي
والذهني ،تغري ًا جذري ًا .والعمل هو الفكر متحقق ًا يف
الواقع ،فال يمكن فصل املعرفة عن العمل ،والفكر
عن الواقع.

الليرباليون والديمقراطيون( )29يف األمم احلديثة
مل يكونوا جمرد دعاة ومبرشين ،أو جمرد ناشطني
سياسيني ،بل كانوا ،يف األعم واألغلب ،مبادرين
وفاعلني اجتامعيني ،يف مجيع جماالت احلياة االجتامعية،
أي كانوا ليرباليني و /أو ديمقراطيني موضوعي ًا،
بعضهم ليربالون وديمقراطيون ذاتي ًا ،وبعضهم
اآلخر ليرباليون وديمقراطيون ذاتي ًا وموضوعي ًا ،فكر ًا
وممارسة ،وإال ملا أمكن أن ينشأ نظام ديمقراطي .وثمة
صعوبة بالغة جد ًا يف تعيني احلدود بني هؤالء وأولئك،
لكن من املؤكد أنه "ال ديمقراطية بال ديمقراطيني"،
كام يبني الكتاب ،وبال ثقافة حديثة منفتحة عىل
الديمقراطية ومؤسسة عىل حرية التفكري .ولقد قرنا
الليربالية بالديمقراطية ألن الليربالية هي اجلذر الذي
يغذي الديمقراطية ،وهي عامل نموها وتطورها
وقدرهتا عىل جتاوز ذاهتا .الديمقراطية وحدها تنصف
الليربالية ،عىل الصعيدين النظري والعميل ،مثلام
الديالكتيك وحده ينصف الوضعية اإلجيابية( .)30كان
الياس مرقص يدعو التقدميني العرب إىل أن خيتاروا:
إما الليربالية والوضعية أو الديمقراطية والديالكتيك،
الذي كان يصفه بأنه منطق الواقع ومنطق التاريخ
ومنطق الصريورة( .)31الليربالية واملذهب الوضعي
يمكن أن يتمفصال مع الليربالية اجلديدة أو يفضيا
إليها ،بخالف الديمقراطية ومنطقها اجلديل
(الديالكتيكي) .ليس بوسع الديمقراطيني العرب أن
يعيدوا سريورة تشكل الديمقراطية تارخيي ًا ،كام أكد
الكتاب ،لكن عليهم أن يعودوا بني احلني واآلخر إىل
ألف باء الديمقراطية ،وأن يتتبعوا جذورها الضاربة
يف تربة احلداثة.
اإلشكال الرئيس يف "القضية العربية" وما يعزز
طابعها االستثنائي هو "عمل استعامري ثقايف
وسيايس دؤوب لنفي اهلوية العربية ...وما ترتب
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عىل التقسيم االستعامري بموجب معاهدة سايكس
بيكو ،من "عدم رشعية الدولة العربية وحدودها
من جهة ،وعدم متكن اهلوية العربية من التحول إىل
هوية سياسية حديثة تتجاوز التقسيامت والعصبيات
ما قبل احلداثية ،من جهة أخرى" (ص .)205إذ ًا،
ثمة عمل استعامري لنفي اهلوية العربية ،ويفرتض أن
يقابله فعل أو رد فعل عريب معاكس ،فام حدود هذا
الفعل أو رد الفعل؟ حياول السؤال أن يكشف عن
رؤية الكتاب لعملية  /عمليات تشكل أمة حديثة،
ودور العرب بصفتهم اجلامعة القومية األكرب يف هذه
واملوحد ،عند
املكون
العملية (دور القوم األكثري،
ِّ
ِّ
ياسني احلافظ( .))32حيدد الكتاب آليتني متكاملتني
يف سريورة تشكل األمم احلديثة يف التاريخ احلديث:
إحدامها أوروبية واألخرى أمريكية .ويف احلالني
تقوم الدولة بدور مركزي ،سواء يف استكامل عملية
التشكل ،يف احلالة األوىل ،أو يف تأسيس هذه العملية
وإنامئها ،يف احلالة الثانية .ويؤكد أن "اهلوية القومية
عنرص رئييس يف تشكل األمة بواسطة الدولة" ،يف
معظم احلاالت ،بخالف ما جرى يف بلدان العامل
الثالث (ص .)213يبدو أن املسألة املركزية يف
احلالني هي قيام الدولة الوطنية احلديثة ،دولة املواطنة
واملؤسسات العامة وحكم القانون ،ألن الدولة
هي التي أكملت عملية تشكل األمة ورفعتها إىل
أمة مواطنني ،يف احلالة األوىل ،وبوسعها أن تفعل
ذلك يف احلالة الثانية .والرهان يف احلالني عىل الدور
التوحيدي لألكثرية القومية .واملعول عليه يف احلالني
هو تطور املجتمع املدين وحتديث عملية اإلنتاج
االجتامعي ،املادي والروحي ،وترسيع وتائر التنمية
البرشية واالقتصادية.

نفي اهلوية العربية أمر ليس يف مقدور الواليات املتحدة
أو غريها .مل يفلح املستعمرون ،يف أي مكان ،يف نزع
هوية اجلامعات التي استعمروها ،إال بقدر ما تكون
اجلامعة املعنية ،كلها أو بعضها ،مطاوعة وقابلة بذلك
وراغبة فيه ،وإال كيف استمر العرب عرب ًا و"قومية
ثقافية" عىل مر القرون؟ حتى يف الدول التي حققت
منسوب ًا عالي ًا من االندماج القومي ال تزال بعض
اهلويات الفرعية ،ما قبل القومية قائمة ومستمرة .وال
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يمكن إنكار واقع أن االنتامء إىل العروبة أسهم يف إنتاج
خلية،
ما يسميه الكتاب مجاعة
متخيلة أو "نحن" م َت َّ
َّ
وأن هذا االنتامء كان يربز أحيان ًا حتى ليبدو كأنه انتامء
سيايس ،كام يف موقف الشعوب العربية من العدوان
الثالثي عىل مرص ( )1952أو موقفها من الثورة
اجلزائرية أو إحساسها بالفجيعة إثر هزيمة حزيران
( ،)1967وقضايا أخرى ،فض ً
ال عن موقفها املتصل
من قضية فلسطني.
املتخيلة" مقرتن ًة بأدوات ختيلها ،وهي
فكرة "اجلامعة
َّ
فكرة جديدة يف حدود معرفتي .فقد حتدث أندرسون
عن القومية بصفتها "مجاعة متخيلة" وكتب عزمي
بشارة مقدمة الرتمجة العربية الصادرة عن دار قدمس
يف دمشق ،لكن فكرة عزمي بشارة عن "أدوات
التخيل" كفكرة مركزية هي جديدة عىل ما أعلم.
وهذه األدوات رشط الزم لتحول األمة الثقافية أو
القومية الثقافية إىل أمة مواطنني أو قومية سياسية،
املتخيلة
أي إىل مجاعة سياسية حديثة .لكن الـ "نحن"
َّ
أو املجردة واملبالغ يف تعظيمها قد تكون عالمة
عىل غياب "األنا" و"األنا أفكر" أو ضمورها(،)33
األمر الذي يعني أن حرية الفرد وحقوق اإلنسان
التخيل ،إضافة إىل
أداتان رضوريتان من أدوات
ُّ
األدوات األخرى التي ذكرها الكتاب" .حني ندرك
أن العرب كذا مليون "أنا" خمتلفون اختالفات شتى
تكون قضية الوحدة العربية قد خطت خطوهتا
األوىل"( .)34إن إيقاظ الفردية من سباهتا الطويل رشط
رضوري النعتاق األفراد من ربقة الروابط األولية
واجلامعات العضوية ،واالندماج يف الفضاء العام
(املجتمع املدين والدولة) بصفاهتم الفردية ،الطبيعية
واملكتسبة ،ال برشوط والدهتم ،وبصفتهم أشخاص ًا
قانونيني ،هلم حقوق ،وعليهم واجبات ،وتقع عىل
عاتقهم مسؤوليات مقابل ما يتمتعون به من حريات
شخصية وعامة.

املتخيلة حتيل عىل عرب اليوم،
ُيفترَ ض أنَّ الـ "نحن"
َّ
أو عىل العرب اليوم ،العرب بألف والم التعريف
العهدية ،ال عىل "العرب" ،بألف والم التعريف
اجلنسية ،مع أنه يمكن إنتاج حقائق وأساطري وأوهام

العدد 1
صيف 2012

تؤسس القومية العربية يف األزمنة املاضية ،حتى
السحيقة منها .هكذا تفعل القوميات مجيع ًا ،كام
أشار الكتاب .لكنها إذ تفعل ذلك ال تفطن إىل أهنا
تؤسس األصولية ،وتنسج شبكة أيديولوجية قد تولد
العنرصية .ما ال يتنبه له كثريون أن اإلمربيالية نزعة
عدوانية يف القومية أو الوطنية( ،)35وأن العنرصية هي
مرض القومية اخلبيث ،من ذلك نزعة كره األجانب،
الغرباء أو "األغيار" وازدرائهم واالعتداء عليهم،
حتى يف دول ديمقراطية(.)36
ال شك يف أن "موضوعة القومية تعقد املسألة
الديمقراطية" ،من وجهني خمتلفني ،كام جاء يف
الكتاب :أوهلام" ،أهنا الرشط األول للديمقراطية
والوعاء الذي حيتوهيا"(ص ،)213وعدم حتقق هذا
الرشط هو أحد وجوه املسألة العربية .وثانيهام" ،عندما
تتحول إىل أيديولوجية تربيرية" وتطابق بني الـ "نحن"
الوطنية املؤلفة من جممل املواطنني (املختلفني إثني ًا
وديني ًا) وبني العروبة" ،وال سيام يف البلدان التي تتوفر
عىل تنوع إثني وديني ومذهبي (ص.)218
لقد جرت حماوالت لتأسيس تناقض بني القومية
والديمقراطية ،وفرض اهلوية  /اهلويات الطائفية
هوي ًة سياسية بد ً
ال من اهلوية القومية ،حتت عناوين:
التعددية والفدرالية والديمقراطية التوافقية وسواها.
وقد ف َّند الكتاب بدقة ووضوح تناقض هذه الفكرة
وجمافاهتا لفكرة الفدرالية والنظم الفدرالية املعروفة
يف العامل؛ أو ً
ال ،ألن اجلامعات العضوية ختتزل األفراد
إىل جمرد أعضاء تابعني .ثاني ًا ،ألهنا تتضمن تسييس ًا
للطائفة .ثالث ًا ،ألن تسييس الطائفة قد يتحول إىل
تسييس الدين ،فتغدو املرجعيات الدينية هي ذاهتا
املرجعيات السياسية .رابع ًا ،ألن الطوائف عموم ًا
تقسيم لألمة ورضب إلطار الـ "نحن" الذي يصلح
الحتضان تعددية ديمقراطية ،وألن "الطائفية نوع
متخلف من سياسات اهلوية" (ص .)227أما قضية
اجلامعات اإلثنية غري العربية ،فالكتاب يدعو رصاحة
إىل احرتام حقوقها املؤسسة عىل حقوق املواطنة
واالنتامء إىل الدولة" .ففي إطار أي قطر عريب يمكن
ختيل أقليات قومية ،كام يف حالة الكيبك يف كندا ،مع

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :في المسألة العربية ،مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

كل حقوق املواطنة الفردية ،وتضاف إليها احلقوق
اجلامعية واإلدارة الذاتية جلامعة قومية ال ترى أن قومية
األغلبية تعرب عنها" (ص .)230يف هذه الرؤية تقدم
كبري عىل الفكر القومي الرومانيس ،وروح ديمقراطي
عميق .وقد أرشنا غري مرة إىل تساوي اجلامعات
القومية يف احلقوق والواجبات ،بغض النظر عن عدد
أفراد كل منها ،ألن قلة العدد أو كثرته ال تضيف إىل
ماهية املعدود شيئ ًا وال تنقص منها شيئ ًا .لذلك مل يعد
جائز ًا احلديث عن "أقليات قومية" ،ملا ملفهوم األقلية
من داللة حتقريية يف الوعي العام.

التفريق بني قضية اجلامعات القومية غري العربية يف
العامل العريب ،وقضية اجلامعات الدينية واملذهبية عىل
قدر كبري من األمهية ،ألنه يف ِّند ضمن ًا إطالقية فكرة
"التعددية" ،فالتعددية القومية أو اإلثنية ،ونميل إىل
الثانية ،غري التعددية الدينية واملذهبية ،وهذه وتلك
غري التعددية السياسية ،وحقوق اجلامعات الدينية
واملذهبية ،يف الواقع ،ال تشبه حقوق اجلامعات القومية.
وكان ياسني احلافظ قد أشار إىل أن مسألة اجلامعات
الدينية واملذهبية حتل ح ً
ال علامني ًا ،عندما تتجاوز
األكثرية العربية السنية حاجز التقليد ،ويقرتن شعورها
باملسؤولية القومية بوعي حديث ،علامين وديمقراطي
يؤسس لالنتقال إىل أمة مواطنني متساوين .أما مسألة
اجلامعات القومية فتحل بالديمقراطية( .)37هنا تربز
الصلة الرضورية بني العلامنية والديمقراطية ،عىل أن
تفهم األوىل من منظور حرية الفرد وحقوق اإلنسان
واملواطن ،أي من منظور املساواة واحلرية واملشاركة
السياسية وعمومية الدولة ،فض ً
ال عن فصل جمال
الدين عن جمال السياسة .جتدر اإلشارة إىل أن اختزال
العلامنية إىل شعار "فصل الدين عن الدولة" قد أرض
وحوهلا إىل أدلوجة ،وعزز التشدد يف
بقضية العلامنيةَّ ،
اجلانبني الديني والعلامين ،وأضاف إىل خطوط الفصل
االجتامعي العمودية خط ًا جديد ًا.
هنا ال يرى الكتاب أي تعارض أو تناقض بني العروبة
واإلسالم ،ال من حيث الطابع العلامين للعروبة والطابع
الالهويت لإلسالم ،بل من حيث عدم التناقض بني
كون املرء مواطن ًا وكونه مسل ًام أو مسيحي ًا أو غري ذلك.
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فاملسألة ليست مسألة دينية ،بل مسألة مدنية ،اجتامعية
وسياسية .ومن ثم ال يرى الكتاب تناقض ًا بني اإلسالم
والديمقراطية ،فليس مطلوب ًا من املسلمني أن يتخلوا
عن دينهم ليصريوا ديمقراطيني أو ليتمكنوا من إقامة
عد اإلسالم
نظام ديمقراطي ،عىل أشالء اإلسالم .ال ُي ُّ
ُعد املسيحية
عائق ًا أو عقبة يف طريق الديمقراطية ،وال ت ُّ
أو اليهودية أو الكونفوشية وغريها كذلك .لذلك مل
ير الكتاب يف إعاقة التحوالت الديمقراطية "استثنائية
ُّ
وتشكل الدولة  -األمة
إسالمية" .االنعتاق السيايس
ال يشرتطان أن يتخىل األفراد أو اجلامعات عن
عقائدهم الدينية ،بل يشرتطان ألاَّ تقوم الدولة عىل
رشط ديني مسبق ،إسالمي أو مسيحي أو هيودي أو
غري ذلك ،وألاَّ تعرتف بامتياز دين األكثرية عىل غريه
من األديان ،أو مذهبها عىل غريه من املذاهب .بيد
أن الكتاب مل يسكت عن نقد "األيديولوجية الدينية
اجلديدة" التي تتبناها حركات تسمي نفسها إسالمية
وهي ال تعدو كوهنا حركات سياسية ،فتخلط الديني
بالسيايس ،وتوظف املقدس يف خطاهبا التعبوي
والتجيييش ،و"حتول العقيدة الدينية إىل هوية وانتامء
أشبه بالقومية"(ص .)156وبذلك نجد أنفسنا إزاء
"قومية إسالمية" يف معارضة "القومية العربية" و"أمة
إسالمية" يف معارضة "األمة العربية" ،وإزاء تسييس
الثقافة وتنسيبها ،وتأسيس األساطري القومية يف
التاريخ والرتاث ،وال نستثني من ذلك تركيب "األمة
ختيل
العربية اإلسالمية" .ومن اإلنصاف أن نقول إن ُّ
"أمة إسالمية" سياسية ،بالنظر إىل أدوات التخيل التي
ختيل "أمة
سبقت اإلشارة إليها ،ال يقل مرشوعية عن ُّ
التخيل مقرون ًا بأدواته
التخيل هو
عربية" سياسية.
ُّ
ُّ
أو مرشوط ًا هبا ،واألساس اإلبستمولوجي واحد،
ولكن ليس إذا كانت اللغة ،والتاريخ املشرتك أدوات
التخيل .وهذا ما يميز بني "اجلامعة املتخيلة" ،اي
اجلامعة التي يمكن ختيل االنتامء إليها كأنه انتامء أهيل
من دون أن يكون كذلك وبني "اجلامعة اخليالية".
يمكن أن يفهم القارئ أن االنتامء القومي أو اهلوية
القومية ضامن لتأسيس املواطنة قبل تأسيسها
(ص )231إذا كان هذا االنتامء جتاوز فعيل لالنتامءات
العشائرية والدينية واملذهبية ،أي "جتاوز اجلامعة
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العضوية يف عملية بناء الدولة – األمة" .لكن الكاتب
يؤكد أن اعتبار العروبة هوية سياسية تربر مت ُّلك الدولة
بصورة حرصية ،باسم "األمة العربية" ،قد يؤدي إىل
نتيجة معاكسة ،كام حصل يف سورية والعراق .هنا
يميل إىل اعتبار العروبة هوية ثقافية منفتحة عىل الثقافة
اإلنسانية ،وفضاء روحي مشرتك بني العرب مجيع ًا،
وبني العرب ومن يتكلمون العربية من غري العرب
أيض ًا ،ال هوية سياسية للفرد أو للدولة أو األمة.
ثمة ،إ ًذا ،إشكال مفهومي ذو أبعاد فكرية وسياسية
ّ
تبي َنه ،بني األمة
نستطع
مل
أو
الكتاب
حتاشاه
وعملية،
ُّ
العربية وأمة املواطنني ،وبني القومية العربية والدولة
القومية ،ما دامت قضية الدولة هي القضية املركزية
يف املسألتني العربية والديمقراطية وما دام هناك رابط
ال ينفصم بني األمة والدولة .لكن هذا ما يبدوّ .أما
يف الواقع فهو يكتب أن الديمقراطية تقوم عىل أمم
مواطنية ،وأن القومية ( وليس األمة العربية) هي هوية
األغلبية املساعدة عىل تشكل أمة املواطنني فيها.
لقد آن للفكر السيايس العريب أن (يصفح) عن
"أخطاء التاريخ" ،و(يعفو) عن "الدولة القطرية"،
ويرفع رشعيتها الواقعية ،التي ال سبيل إىل جتاوزها،
يف املدى املنظور ،إىل رشعية سياسية وأخالقية ،فمن
شأن ذلك أن يساعد عىل حتوهلا إىل دولة ديمقراطية
جلميع مواطنيها بالتساوي ،ويفتح الطريق إىل احتاد
فدرايل أو وحدة اقتصادية وسياسية عىل غرار الوحدة
األوروبية .يقول الكتاب رصاحة ... " :وقد تم
االنتقال من القومية الثقافية إىل القومية السياسية،
ولكن القومية السياسية مل تتمكن من حتقيق ذاهتا
والتحول إىل دولة قومية  ...فبقيت القومية تراوح
يف املرحلة الثقافية كقومية حركية أيديولوجية تسعى
إىل حتقيق القومية السياسية من جهة ،أو حتولت إىل
أيديولوجية قومية حاكمة يف دولة غري قومية من
جهة أخرى .ويؤدي هذا التوتر العريب بني كثافة
األيديولوجيا وفقر الواقع القومي ،عىل مستوى
املؤسسات القومية وأوهلا الدولة ،إىل ارتداد القومية
لتسقط يف مرحلتها الثقافية األوىل .ويفتح ذلك جما ً
ال
لتتحول القومية إىل جمرد "ثقافة قومية" أو "قومية
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ثقافية" جتمع بني أمم سياسية متعددة مؤطرة يف دول
 /أمم عربية عدة قائمة عىل حتويل اإلطار الوطني إىل
أمة جديدة .وقد تتحول إىل دول مواطنني ،أمم مدنية
مواطنية .ولو حتقق ذلك لوجدنا أنفسنا يف مثل هذه
احلالة ،كام أسلفنا ،أمام قومية عربية ثقافية جتمع ثقافي ًا
بني أمم عربية سياسية ( "..ص .)250 – 249هذا
هو املستقبل الديمقراطي بنظر عزمي بشارة ،أمم
ديمقراطية يف دول عربية جتمعها قومية ثقافية عربية قد
اساسا لوحدة طوعية بينها يف املستقبل يف احتاد
تشكل
ً
دول عربية ديمقراطية.

"الدولة القطرية" ،يف ذاهتا ،ليست عقبة ،ال يف طريق
الوحدة وال يف طريق الديمقراطية ،إذا ما قورنت
باملشكلة الطائفية ،أو باملشكلة العشائرية أو بمشكلة
"التحديث بال حداثة" ،أي باملشكالت التي تعيق
عملية االندماج القومي أو الوطني ،وحتول دون حتول
املجتمع املعني إىل قوة سياسية .ولقد الحظ الكتاب
أن ترييف املدن العربية وترييف احلياة السياسية
وعسكرهتا عقبة جدية يف طريق نشوء وتطور املجتمع
املدين املأمول ،وعقبة يف طريق التحول الديمقراطي ،يف
كل بلد عىل حدة .إنّ "انتشار قيم غري حداثية يف املدينة
 ..باتت فاعلة يف السياسة أكثر بكثري مما كانت عليه يف
الريف ،وذلك يف تنظيامت إما تقليدية وإما أصولية،
تر ِّيف عملية التنظيم السيايس ،وهتمش التنظيم احلزيب
احلديث ،وتنقل تقسيامت طائفية وجهوية إىل املدينة
وإىل أحيائها" ،فض ً
ال عن الدور الكابح ألحزمة الفقر،
التي ال تتخذ شكل حركات احتجاج فحسب ،بل
تتخذ أيض ًا شكل أيديولوجيات أصولية دينية وقومية
مفرطة يف أيديولوجيتها التي تد ِّين القومية واألمة
واجلامعة (ص .)236 – 235تتصل هبذه القضية،
أي قضية ترييف املدن ،قضية أخرى هي املنشأ الريفي
للقيادات العسكرية االنقالبية ،إذا أخذنا يف االعتبار
األيديولوجية التي يتبنوهنا والبنى االجتامعية التي
يستندون إليها" .غالبية الضباط الصغار وضباط
الصف الذين قاموا بانقالبات املرحلة الثورية بعد
االستقالل حتدروا من الريف ومن األقليات األكثر
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فقر ًا وهتميش ًا ،فنقلوا معهم إىل املدينة وإىل مراكز
صنع القرار السيايس رصاعات قبلية وطائفية وعائلية
وغريها" (ص.)237

يتوقف القارئ ملي ًا أمام نسبة الفشل يف بناء أمة
املواطنة يف إطار الدولة القطرية ،وربط هذه األخرية
بأيديولوجيات رومانسية ،ونحن نقول عنرصية،
مضادة للعروبة ،كالفرعونية والفينيقية والبابلية
والكنعانية ،مل ترتك أثر ًا يذكر يف احلياة الثقافية
والسياسية ،سوى بقايا النزعة الفينيقية لدى "احلزب
السوري القومي االجتامعي" ،يف لبنان وسورية،
مع أن الكتاب يقرر أن القوميني العرب "أصيبوا
بالنفور من مفهوم الدولة ،الذي مل يتفهموه ،ومل
يتذوقوه إبستمولوجي ًا ،ليس ألنه فرض من اخلارج
فحسب ،بل ألن دولة االستقالل التي ورثت
الدولة االستعامرية جاءت متنافرة مع مفهوم األمة"
(ص .)237ولعل قوى ما كان يسمى "حركة التحرر
القومي العربية" ،البعث والنارصية ومنظمة التحرير
الوطني اجلزائرية ومنظمة التحرير الفلسطينية
تفرع منها ،مسؤولة مسؤولية مبارشة عن هذا
وما َّ
اإلخفاق ،حيثام تسلمت السلطة واحتكرهتا .مل يعد
احلديث عن رومانسية احلركة القومية العربية مه ًام
اليوم بقدر نقد جتربة سياسية ،باملعنى الشامل للكلمة،
عمرها أكثر من نصف قرن ،انتهت إىل ما نحن عليه،
وليست األيديولوجيات التي نعرف سوى غبار هذه
التجربة ورمادها.
يفرتض الكتاب عالقة جدلية ،رضورية ،بني الوحدة
العربية والديمقراطية فيؤكد أنه مل يعد ممكن ًا توحيد
الوطن العريب بالقوة ،كام جرى توحيد غالبية الدول
األوروبية ،ما يعني أن املنطلق جيب أن يكون طوعي ًا
من قبل الدول العربية القطرية .وهذا يتطلب أن تكون
هذه الدول ديمقراطية القومية العربية ليست فقط
مسألة وحدة عربية وهي حتتم أو تتطلب االعرتاف
بالدولة القطرية وحتويلها إىل دولة ديمقراطية ،من
أجل الوصول إليها ،أي إىل الوحدة العربية .بل
هي ،أي املسألة العربية ،رضورة ماسة يف كل دولة
قطرية عىل حدة (ص .)255 – 254هذا يعني أن

255
عىل القوى الديمقراطية ،وهي تسعى إىل تأسيس
الديمقراطية يف هذه الدولة العربية أو تلك ،أن تضع
قضية الوحدة العربية يف صلب تصورها وعملها
اإلسرتاتيجي ،كام يرى ياسني احلافظ .لكن احلافظ
كان حيذر من االعرتاف برشعية الكيانات القطرية
واإلقرار بمعقوليتها( .)38هذه العالقة بني الوحدة
العربية والديمقراطية ،كام يبسطها الكتاب ،نقلة نوعية
يف الفكر القومي تتجاوز الفكر القومي الرومانيس،
الذي مل يول الدولة القائمة بالفعل أي اهتامم ،ومل
يعرف كيفية التعامل معها فكري ًا إال كمرحلة انتقالية
نحو الوحدة أو كإرث جتزئة استعامرية .وقد اختذ هذا
كله شكل هروب من "نظرية الدولة" (ص.)257
من هنا نشأ التباس مفهوم الدولة بمفهوم السلطة
ومفهوم "النظام" ،إذ تستعمل هذه املفاهيم الثالثة يف
اخلطاب السيايس كأهنا اليشء نفسه .يدعي كاتب هذه
ختيلها عىل أهنا "جتريد
السطور أن تصور الدولة أو ُّ
املجتمع املدين وجتريد كل فرد من أفراده" حيتاج إىل
خيال سيايس يفتقر إليه كثريون ،عىل ما بني اخليال
والوهم من فروق.

نظري ًا ،املجتمع هو من ينتج حياته السياسية
واألخالقية ،والدولة شكلهام األرقى()39؛ لكن الدولة
تعيد إنتاج املجتمع الذي أنتجها ،أو تصري عنرص ًا
رئيس ًا يف عملية إعادة إنتاج املجتمع لنفسه .فام من
أمة اكتمل ُّ
تشكلها مجاع ًة سياسي ًة من دون الدولة،
وما من دولة مل تؤثر يف عملية إعادة إنتاج املجتمع
لنفسه .ويمكن للدولة أن تسهم يف تشكل األمة
حتى يف ظل نقص التطور االجتامعي االقتصادي أو
ضعف مقومات املجتمع املدين( ،راجع ص ،)263
من خالل بناء املؤسسات الوطنية ذات الوظائف
العامة ،كاجليش وقوى األمن الداخيل ،التي متكنها من
ممارسة السيادة واحتكار العنف وتنظيم استعامله وفق
القانون ،وتنظيم اجلباية وتوفري رشوط أفضل لإلنتاج
واالستثامر وتشجيع فئة املبادرين ،ومن خالل القضاء
املستقل والرتبية والتعليم ونرش الثقافة املدنية ،وبسط
سيادة القانون الذي هو أهم مظاهر سيادهتا.

256
ندعي أن الدولة الوطنية ،التي توصف بـ "القطرية"،
حظيت برشعية شعبية ،منذ اندالع الثورات الوطنية
عىل االستعامر وحتقيق االستقالل؛ لكنها مل حتظ
برشعية من قبل "األحزاب األيديولوجية" القومية
واإلسالمية واالشرتاكية ،ومن قبل مثقفي هذه
األحزاب ،يف املرشق العريب خاصة ،ما أنتج هوة
بني املجتمع وتعبرياته السياسية ،أو بني الشعب
وتعبرياته السياسية ،كانت تتسع ِّ
باطراد مع تنامي
عملية نزع السياسة من املجتمع" .النخبة" احلاكمة
واملوالية واملعارضة كانت وال تزال العدو اللدود
للدولة ،املجتمع.
الدولة ،بمعناها املتعارف عليه يف العامل ،مل تكن وال
يمكن أن تكون ضد املجتمع أو ضد األمة( .)40كانت
النخبة "التقدمية" وال تزال جمافية لكل ما هو عام
ومشرتك بني املواطنني ،بحكم أيديولوجياهتا وبراجمها
احلرصية ،قومية كانت أم إسالمية أم اشرتاكية ،قبل
أن تستويل عىل السلطة وحني استولت عليها ،يف غري
مكان .وكانت ،من ثم ،مناهضة للحداثة ومنجزاهتا،
وال سيام العلامنية والديمقراطية .وحني تبنت شعار
الديمقراطية بدأت بوضع رشوط مسبقة لعملية
التحول الديمقراطي من نوع "دمقرطة املجتمع
وتغيري ثقافته وبناء املجتمع املدين" .بل ذهبت إىل
عدم أهلية املجتمع ملثل هذا التحول ،فض ً
ال عن
التخوف والتخويف من سيطرة األصولية اإلسالمية.
ُّ
وهذه من أبرز العقبات الذاتية أمام اإلصالح
السيايس ،الديمقراطي.

يسجل للكتاب ،من بني ما يسجل له ،إعادة االعتبار
َّ
ملفهوم اإلصالح ،الذي كسفه مفهوم "الثورة" ،كام
أرشنا يف القسم األول من هذه القراءة .فاإلصالح
الذي تشارك فيه خمتلف القوى االجتامعية بقصد
وتصميم ،أو بحكم التطور املوضوعي ،وتشارك
فيه القوى السياسية والثقافية ،بوعي وتصميم ،هو
املعنى األعمق للثورة ،بوصفها عم ً
ال تارخيي ًا كلي ًا ،أو
سريورة انتقال شاقة وبطيئة ومتدرجة من جمتمعات
تقليدية إىل جمتمعات مدنية حديثة ونظم ديمقراطية،
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وقيام سلطات سياسية ذات وظائف عامة مشتقة من
ومعار َضة وطنية هي التتمة املنطقية
وظائف الدولة،
َ
والواقعية للسلطة والتعبري العميل عن وحدة احلقل
السيايس املجتمعي ،أو الوحدة الوطنية.

لقد كان الكتاب جملي ًا يف هذا اجلانب .فقد أشار إىل
أن انحسار نفوذ الدولة يف احليز العام ،وخاصة يف
فضائه الثقايف ،أدى إىل احتالل (هذا الفضاء) من قبل
مجعيات وحركات إسالمية سعت إىل توطيد مواقعها
االجتامعية والثقافية فيه دون الدخول يف عملية تفاعل
مع الدولة" (ص )265األمر الذي يعني أن املشكلة
ليست يف احلركات اإلسالمية ذاهتا ،بل يف عدم تفاعلها
مع الدولة( ،)41وأكثر من ذلك يف عدم منح الدولة أي
نوع من الرشعية (وهذا يصح عىل احلركات السياسية
األخرى) .املسألة ،إذا ،ليست مسألة دينية أو مذهبية،
أو أيديولوجية ،بل مسألة اجتامعية سياسية ،هي مسألة
الوحدة الوطنية التي تعرب عنها الدولة بصورة أساسية.
ولذلك أسهمت عملية إعادة بناء الصلة الرضورية
بني احلركات السياسية والدولة ،ويمكن أن تسهم،
يف إصالح اخلطاب السيايس هلذه احلركات أو ً
ال،
ويف إعادة بناء الرشوط الذاتية لإلصالح ثاني ًا ،سواء
كان اإلصالح من قبل السلطة ذاهتا ،لتاليف الضغوط
اخلارجية والداخلية ،أو بتشارك السلطة واملعارضة،
أو بتشكيل قوة ضغط شعبية تؤثر يف خيارات السلطة
وجتربها عىل اإلصالح .وحني تسد مجيع هذه الطرق
ال يتبقى سوى ما ابتكرته شعوب عربية عام .2011

يف مجيع احلاالت األوروبية وغري األوروبية ،التي
تقوم عليها نظريات التحول الديمقراطي ،والتي
قاد فيها اإلصالح إىل هذا التحول" ،أفلتت املبادرة
من يد النظام ،وحتول اإلصالح إىل مرسح أو حلبة
تشارك فيها أيض ًا قوى املعارضة ،التي تطالب
بالتغيري السيايس وتبادل السلطة  ...االستثنائية
العربية املعارصة تكمن يف أن املبادرة مل تفلت من يد
أي نظام ،وبقي النظام يمسك بزمام عملية اإلصالح
تقدم ًا أو تراجع ًا ،أي إنه بقي يف حاالت عديدة يملك
حق املبادرة للرتاجع عن إصالحات قام هبا" (ص
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 .)275هذا التشخيص الصائب يعني أمرين :أوهلام
نزع السياسة من املجتمع ،والثاين ضعف روح املبادرة
لدى قوى "املعارضة الديمقراطية" ،لضعف صالهتا
باملجتمع من جهة ،وهذا مما يثلم ديمقراطيتها ،وإدارة
ظهرها للدولة واالنسحاب من مؤسساهتا ،يف حاالت
كثرية ،من جهة أخرى.

"ليـست املشكلة ،يف احلـالة العربيـة ،يف كلمة
اإلصالح" ،التي ازدرهتا سائر القوى الثورية،
وال ينطلق نقد الكتاب من منطلق عدم االكتفاء
باإلصالح ولزوم ثورة ديمقراطية ،بل يؤكد أنه "فيام
عدا املوجة الديمقراطية األوىل ،أو املرحلة األوىل التي
هزت األنظمة يف بعض الدول األوروبية بني عامي
 1789و ،1848مل تقم الديمقراطية ،كام نعرفها
اليوم ،من خالل ثورات ،وإنام من خالل عمليات
إصالح طويلة" (ص .)268نعتقد أن الثورة الفرنسية
مل تكن شيئ ًا يشبه الثورة البلشفية يف روسيا القيرصية
أو ثورة متوز  1952يف مرص ،بل كانت حمصلة
لسريوة حتوالت بنيوية وإصالحات متواترة ،يف مجيع
املجاالت ،ال يف فرنسا وحدها ،بل يف دول أوروبية
أخرى أيض ًا ،يمكن وضعها حتت عناوين النهضة
واإلصالح والتنوير والتصنيع والثورة العلمية التقنية.
الثورة ليست "طفرة" ،أو حدث ًا عجائبي ًا جيري من
خلف ظهر املجتمع.
ال بد من التوقف عند األسباب التي تبقي املبادرة يف
أيدي األنظمة أو السلطات احلاكمة ،ألمهيتها .أول
شخصها الكتاب ،قدرة النظام
هذه األسباب ،كام ّ
عىل إشغال املعارضة بإصالحات غري جوهرية ال
تتناول مصادر القوة والسلطة احلقيقية يف البلد .وألن
اإلصالح يتم دون إرشاك قوى اجتامعية حقيقية
من خارج النظام (إرشاك من تسميهم السلطات

"مستقلني" يف الربملانات الصورية واحلكومات
الصورية ،وهم يف الواقع أكثر والء ومطاوعة
ومصانعة) .والثاين ،قدرة النظام عىل املناورة مستخدم ًا
الوالءات ما قبل القومية ،ومستغ ً
ال التنافر بني القوى
التقليدية والقوى احلداثية وبني اهلويات املختلفة،
أو معتمد ًا عىل والءات ما فوق وطنية ،كالعروبة
واإلسالم ،ملواجهة الضغوط اخلارجية( ،الفعلية أو
املزعومة) .والثالث أن اإلصالح ال جيري من خالل
صفقة اجتامعية متليها عوامل وحاجات داخلية ،بل
تأيت غالب ًا استجابة لضغوط قوى خارجية ومن خالل
صفقة مع هذه القوى ،وال سيام مع الواليات املتحدة
األمريكية( .راجع ص .)283

"ترتبط الديمقراطية بتنفيذ مهام وطنية  ...فالتحدي
األكرب ال يكمن يف معرفة ما هي الديمقراطية وإعادة
تعريف عنارصها وأسسها( ،وإعادة اخرتاع الدوالب
من جديد) ،بل كيف؟ كيف السبيل إىل السلطة
الترشيعية التمثيلية؟ كيف نؤسس الستقالل القضاء؟
وكيف ال يكتفي املجتمع بإقامة املؤسسات شكلي ًا ،بل
بأن يرص عىل أن تلتزم النخبة احلاكمة هبا؟ واألهم من
هذا كله ،اين هي القوى السياسية املنظمة التي تطرح
هذه األسئلة؟ (ص )267 – 266لعل هذه األسئلة
وأسئلة أخرى مشاهبة ،خيترصها سؤال كيف نعمل
من أجل بناء دولة وطنية تكون دولة حق وقانون
جلميع مواطناهتا ومواطنيها بالتساوي ،ومن أجل
حتوالت ديمقراطية تراكمية ،يف إطارها" ،لكي تنترص
وتنفي ذاهتا يف املواطنة الديمقراطية املشرتكة يف األمة
املدنية .فاملسألة العربية تعني يف ما تعنيه أن العنارص
التي متنع حتقق األمة يف داخل الدولة القطرية هي
نفسها التي تعيق التحول الديمقراطي (ص.)290
لعل طرح هذه األسئلة هو املقدمة الرضورية لبيان
ديمقراطي عريب.
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الهــوامش
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من عبودية فكرية أو تبعية فكرية كتبعية املريد للشيخ.
3 3ياسني احلافظ" ،يف املسألة القومية الديمقراطية" ،يف:
األعامل الكاملة( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
.)2005
4 4نفرق دوم ًا بني الفكر العريب والفكر القومي ،ونعد الثاين
أحد اجتاهات األول أو أحد تياراته.
5 5عزمي بشارة ،يف املسألة العربية :مقدمة لبيان ديمقراطي
عريب ،ط( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2010 ،
ص  .8وسنشري إىل االقتباسات الالحقة من هذا الكتاب بإدراج
رقم الصفحة يف متن البحث حمصور ًا بني هاللني (.)..
6 6راجع :ياسني احلافظ" ،يف املسألة القومية الديمقراطية"،
مصدر سبق ذكره ،ص )976 / 5( ،20
 7 7مل خيف ياسني احلافظ تأثره باإلرادوية اللينينية ،وما سمي
"النظرية اللينينية يف التنظيم".
8 8هذه العبارة للشاعر الراحل حممود درويش ،يف قوله:
"احلكام العرب ،كإله إرسائيل ،خيتارون شعوهبم".
9 9مفهوم القابلية لالستعامر للمفكر اجلزائري مالك بن نبي،
وهو مفهوم يف غاية الدقة واإلرهاف.
1 10إن عدم التفريق بني الوطنية والقومية يتصل أوثق اتصال
باملسألة العربية ،موضوع النقاش ،ألنه يفرتض تساوق ًا بني الدولة
واألمة ،ويرتك املجال مفتوح ًا ألي مرشوع وحدوي يرتكز عىل
اإلرادة الشعبية وينطلق منها.
1 11وقد حددها يف ست هي :إشكالية املفتاح والتاج ،أو جدل
السبب والنتيجة؛ وإشكالية البذرة والثمرة وأولوية استنبات
الديمقراطية أو استزراعها ورعايتها بالشغل يف النفس ويف تربة
املجتمع؛ وإشكالية مفتاح املفتاح أو رشط احلامل االجتامعي؛
وإشكالية الرشطي ورجل املباحث ،أي غياب الدولة (الرشطي)
وطغيان السلطة (رجل املباحث) عىل الدولة واملجتمع؛ وإشكالية
الذئب واحلمل ،أو إشكالية العالقة بني الدولة (الذئب) واألمة
(احلمل)  ،وتتضمن هذه األخرية نقد ًا لألطروحات الشعبوية،

التي يلخصها شعار "الدولة ضد األمة"؛ والسادسة هي "إشكالية
الصندوقني" ،صندوق الرأس وصندوق االقرتاع.
راجع :جورج طرابييش ،هرطقات عن الديمقراطية والعلامنية
واحلداثة واملامنعة العربية ،ط( 1بريوت :رابطة العقالنيني
العرب /دار الساقي ،)2006 ،الصفحات .18 – 9
1 12ال يزال قانون االنتخاب السوري ،عىل سبيل املثال،
ينص عىل أن يكون املرشح لعضوية جملس الشعب "مل ًام
بالقراءة والكتابة" ،فإذا كان هذا مقبو ً
ال يف النصف األول من
ً
القرن العرشين ،فإنه ليس مقبو ً
ال وال معقوال يف القرن احلادي
والعرشين .ويف هذا الرشط نوع من نصابية ال بد منه ،وال سيام
بعد أن تطور مفهوم النائب إىل نائب عن األمة ،ال عن مجاعة
بعينها أو فئة بعينها.
1 13راجع :هشام رشايب ،النقد احلضاري للمجتمع العريب،...
مصدر سبق ذكره.
1 14راجع :عبد اهلل محودي ،الشيخ واملريد ،ترمجة عبد املجيد
جحفة ،ط( 4الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)2010 ،ص
 12وما بعدها .يعترب عبد اهلل محودي عالقة الشيخ باملريد عالقة
نموذجية لفهم عالقات السلطة ،ال يف املغرب فقط ،بل يف غريه
من البلدان العربية واإلسالمية.
1 15عن موضوع التسلطية ،راجع :خلدون حسن النقيب،
الدولة التسلطية يف املرشق العريب (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.)1991 ،
1 16هشام رشايب ،النقد احلضاري للمجتمع العريب ،...مصدر
سبق ذكره ،ص 11
1 17راجع :ميشيل فوكو ،جيب الدفاع عن املجتمع املدين،
ترمجة وتقديم وتعليق الزواوي بغورة ،ط( 1بريوت :دار الطليعة،
الطبعة  ،)2003ص  43وما بعدها ،وص  68وما بعدها.
1 18حممد عابد اجلابري ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان،
سلسلة "كتاب يف جريدة" ،منظمة اليونسكو ،العدد  :95متوز/
يوليو  ،2006ص  5وما بعدها.
1 19العبارة من ميشيل فوكو ،مصدر سبق ذكره ،ص .69
2 20يقصد هبا "اجتامع الثورتني الديمقراطية واالشرتاكية،
وحتول األوىل إىل الثانية ،عىل أن حتل الثانية مرور ًا مسائل األوىل".
2 21راجع :خلدون حسن النقيب ،الدولة التسلطية يف املرشق
العريب ،مصدر سبق ذكره.
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2 22للتوسع يف هذا املوضوع راجع :جاد الكريم اجلباعي،
طريق إىل الديمقراطية (بريوت :دار الريس.)2010 ،
2 23راجع :عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،مع
إشارة للمجتمع املدين العريب ،ط( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.)1998 ،
2 24وضعنا الرأساملية بني حارصتني إشارة إىل االستعامل
املجازي للكلمة ،إذ الرأساملية تنسب إىل رأس املال ،وهذا
ليس سوى القيمة الزائدة من قيمة العمل يقتطعها رب العمل،
الذي يملك وسائل اإلنتاج ،من شغل العامل األجري ،الذي ال
يملك سوى قوة عمله الصائرة سلعة كغريها من السلع؛ ولكي
نشري أيض ًا إىل اقرتان املجتمع املدين بنمط اإلنتاج الرأساميل ،ال
بأسلوب اإلنتاج الرأساميل فقط؛ ولكي نفرق بني مفهومي الثروة
ورأس املال؛ ولكي نشري أخري ًا إىل أن مفهوم الرأساملية مفهوم
متحرك ومتغري ،وليس مفهوم ًا جوهري ًا ،تتغري داللته وتتطور
بتغري بنية اإلنتاج وبنية العمل ،بفعل الثورات العلمية  /التقنية
املتالحقة.
2 25يف بلدان كثرية ،كسورية ،ال يستطيع الباحث أن يصل إىل
معلومات صحيحة يف أي جمال.
2 26خلدون حسن النقيب ،آراء يف فقه التخلف؛ العرب
والغرب يف عرص العوملة ،حترير عبد الرحيم حسني ،ط1
(بريوت :دار الساقي ،)2002 ،ص .18
2 27املصدر نفسه ،ص 19
2 28نختلف مع هذا احلكم ،ألن فيه إسقاط ًا ملفهومني حديثني،
(الدولة واملجتمع املدين) ،عىل املايض ،عىل الرغم من القطيعة
التي أحدثتها األزمنة احلديثة مع العصور الوسطى والقديمة،
وألن هلذين املفهومني تارخي ًا مل يؤخذ يف احلسبان.
2 29نعتقد أن الديمقراطية جتاوز جديل (ديالكتيكي) لليربالية
عىل الصعيدين النظري والعميل .التفكري يف الديمقراطية بمعزل
عن جذرها الليربايل وعمقها التارخيي حيوهلا إىل شعار وأدلوجة.

3 34املصدر نفسه ،ص .13
3 35يربط معظم املثقفني عندنا اإلمربيالية بالرأساملية،
متجاهلني اإلمربيالية ما قبل الرأساملية ،جري ًا عىل األسطورة

التي أسسها لينني ،ربام لكي خيفي العنرص اإلمربيايل يف القومية
الروسية .ال يقول الشيوعيون أي كلمة عن سياسسة الرتويس يف

اجلمهوريات السوفييتية السابقة.

3 36نشري إىل وضع العرب واملسلمني يف الواليات املتحدة
األمريكية والدول األوروبية بعد احلادي عرش من أيلول ،2001
والنظر إىل كل منهم عىل أنه إرهايب أو مهجي ،وربط اإلرهاب

باإلسالم عىل أنه صفته اجلوهرية.

 3 37راجع :ياسني احلافظ" ،يف املسألة القومية الديمقراطية"،
مصدر سبق ذكره ،ص )1091/5( ،135

3 38املصدر نفسه ،ص )1006 /5( ،50
3 39يعرف كارل ماركس الدولة تعريفات عدة من بينها أهنا

"احلياة األخالقية للشعب" .راجع كارل ماركس يف "نقد فلسفة
احلق عند هيغل.

4 40بخالف أطروحات كثرية أشار إليها الكتاب يف املتن

واحلوايش ،وأشار إىل عدم اتفاقه معها من بعض الوجوه.
ونضيف إليها أطروحات الدكتور برهان غليون يف معظم

كتبه ،بدء ًا بكتاب "بيان من أجل الديمقراطية" ،حتى يف طبعته
اخلامسة ،عن املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب،
وبريوت ،لبنان .2006 ،وقد الحظنا تناقض ًا بني مقدمة هذه

الطبعة ونص الكتاب.

4 41يف هذه املسألة يتجىل الفارق بني التجربة الرتكية،

3 30راجع :إلياس مرقص ،املذهب اجلديل واملذهب الوضعي
(دمشق :نرش خاص.)1992 ،

حيث نشأت احلركة اإلسالمية يف كنف الدولة القومية،

 - 3 31املصدر نفسه.

الديمقراطية ،فتطور خطاهبا السيايس وممارستها ،وبني جتارب

 - 3 32راجع :ياسني احلافظ" ،يف املسألة القومية" ،مصدر
سبق ذكره ،ص )1105/5( ،149

مع الدولة واملشاركة يف حياهتا السياسية ،وتغري من ثم خطاهبا

3 33راجع :إالياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ط1
(دمشق :دار احلصاد ،)1997 ،ص 13

وال سيام بعد أن حقق بعضها نجاح ًا تستحقه يف تونس ومرص.

واستوعبت تباع ًا مبادئ املواطنة ،وأقبلت عىل املشاركة يف اللعبة
احلركات اإلسالمية يف العامل العريب ،قبل أن يبدأ بعضها بالتفاعل

السيايس .وال يزال من املبكر احلكم عىل مدى جدية هذا التوجه،
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محور العدد:

النمو المعاق
والتنمية المستدامة
• مالحظات استكشافية حول النمو المستدام
والتنمية في الدول العربية
المدني المروّ ج في أدبيات ال ّتنمية
•مفهوم المجتمع
ّ
•الفضاءات الثالثة في دولة اإلنتاج
• دراسة مقارنة للفقر في ثالث دول عربية
منخفضة ،متوسطة ،ومرتفعة الدخل
•الدور التنموي للدولة
•تعدد مؤشرات الفقر وألوانه بالريف المغربي
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