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ثمان في مراجعات الفکر العربي  مقدمات  

اهنة منعطف الحراکات العربّیة الّر مع اإلیدیولوجیةوتجدید طروحاته    
 

 

 

 

 

القرن   هذا  ا�ي من 
ّ
الث العقد  بدايات  منذ  العر�ية  بلداننا  �عيشھ  ما  أن  نختلف ع��  أن  يمكن  طبعا ال 

ال�ي بدأت    فا�حرا�ات  ا�حادي والعشر�ن هو منعطف من املنعطفات الك��ى �� تار�خها ا�حديث واملعاصر.

  ت شطرا واسعا من وطننا العر�ي، ومخاضا��ا ) وعمّ 2011جانفي    14/ 2010د�سم��    17بالثورة التو�سية (

  �� بنيو�ة  متغّ��ات  حدوث  إ��  بالّضرورة  تدفع  ال�ي  األحداث  جنس  �� من  الناس هذا،  يوم  إ��  املتواصلة 

س��ورات  �� وتحّوالت  ��   منطقتنا  أو  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  الّصعد  ع��  سواء  تار�خي��ا 

س��ور  إ��  و�النسبة  إ�خ.  واألف�ار...  واآلداب  الفنون  قافة: 
ّ
الث واأليديولوجية  عوالم  الفكرّ�ة  الب�ى  تطّور  ة 

ي�اد  بالذات،  املعاصرة  الف��ة  و��  بالّتحديد،  والّصمي�ّي   العر�ية  البنيوي  اق��ا��ا  حول  خالف  يوجد  ال 

باملنعطفات التار�خية الك��ى. يكفي فقط أن نذكر أّن ما �سّميھ بفكر ال��ضة العر�ية (الفكر اإلصال�� ��  

والنصف التاسع عشر  األورو�ّية وا�حدث    القرن  با�حداثة  �ان وليد احت�اكنا  العشر�ن)  القرن  األول من 

  1948االستعماري (بداية من غزوة بونبارت)، وأّن حدثا �� حجم نكبة االحتالل الصهيو�ي لفلسط�ن عام  

القرن    �ان خلف الّصعود الهائل الذي عرفتھ األف�ار اإليديولوجية التحّرر�ة القومية واالش��اكية �� أواسط 

،  1967املا��ي، وأّن هز�مة جيوش األنظمة ال�ي رفعت عاليا راية هذه األف�ار (الّناصر�ة والبعثية) �� عام  

لت أيضا منعطفا
ّ
 ستشهده إيديولوجيا اإلسالم السيا��ّي بأش�الها ا�ختلفة ... إ�خ.  ملا كب��ا قد ش�

ال املراجعات  غمار  تخوض  أن  املعاصرة  العر�ية  ثقافتنا  الّ��وض  اعتادت  أسئلة  بناء  �عيد  وأن  ك��ى، 

�ّل   مع  جديدة  و�يديولوجية  فكر�ة  طروحات  ثّمة،  من  �سّود،  وأن  مغاير،  نحو  ع��  الكالسيكّية  العر�ي 

واالجتماعية   السياسية  الوقائع   �� حقائق  من  يفرز  ما  ضوء  و��  املعاصر،  تار�خها   �� مفص�ّ�  منعطف 

ع منعطف الثورات وا�حرا�ات الراهنة. ولعّل مخاضات املراجعة واالقتصادية. وال أظّن أّن األمر سيختلف م 

األحداث   مجر�ات  مع  واملباشرة  اآلنية  تفاعالتنا  ثنايا   �� ور 
ّ
والتبل ل 

ّ
التش�  �� بدأت  قد  الّتفك��  و�عادة 

 وتطّورا��ا الدراماتيكّية �� بلداننا ال�ي ثارت شعو��ا ع�� أنظمة االستبداد. 

املوجزة تأّمالت أو�� منخرطة �� هذا الباب. وأنا أقّدمها للقارئ باعتبارها   االفتتاحّية�� قادم سطور هذه 

اج��ادا �� وضع �عض املقدمات أو النواظم ال�ي أرى من ا�جدير باملثقف�ن العرب أن يأخذوا ��ا �� أّي حركة  

روحات واألف�ار السائدة �� فكر العر�ي الراهن، وخاّصة م��ا اإلي
ّ
ى م��ا  مراجعة للط

ّ
ديولوجية (ال�ي تتغذ
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ساوي إ��   املمارسات السياسّية �ش�ل مباشر)، و�� محاولة
ّ
لتجديدها. و�� مقّدمات ثمان تتوّزع بنيوّ�ا، بالت

شطر�ن: شطر عبارة عن مقّدمات �� تأّمل ا�حدث التار��ّ� املفص�ّ� الذي �عيش غماره عر�ّيا اليوم، وملاذا  

عر�ية جديدة، وشطر آخر هو مقّدمات لبعض ا�حّددات والّنواظم ال�ي    هو موجب �حركة ثقافّية وفكرّ�ة

ر مدارات الّنظر والّتفك�� �� هذه ا�حركة.
ّ
 نرى أّ��ا يجب أن تؤط

مفص�ّ� توجب حقائقھ إطالق س��ورة ثقافّية جديدة    العر�ّية الّراهنة حدث   ا�حرا�ات   إذا آمّنا أّن   :أّوال

�� طروحا إ�� مراجعات جذرّ�ة  أّوال وقبل �ل تف��ي  �عت��،  أن  الّسائدة، فالبّد  الفكرّ�ة واإليديولوجّية  تنا 

��يء، بحقيقة تفّرد هذا ا�حدث التار��� عن بقية األحداث املفصلّية ال�ي عرفها تار�خنا املعاصر من حيث  

ھ صناعة �حراك جماه��ّي عر�ّي أصيل
ّ
نحو    وواسع باألساس. فال هو ترجمة لفعل و�رادة أجنبّيت�ن ع��  أن

ا�حدث الذي فّجر أسئلة ال��ضة العر�ية ا�حديثة �� القرن التاسع عشر، وال هو نتاج لفعل نخبة (أنظمة  

  �� ا�حز�رانية  الهز�مة  إ��  بالنسبة  الشأن  هو  كما  فردّي)  فكر�ة    1967حكم  تحّوالت  منطلَق  �انت  ال�ي 

ا ا�حرا�ات  هذه  وليست  املعاصرة.  العر�ّية  ثقافتنا   �� أصيال  و�يديولوجية  جماه��ّيا  حدثا  الّراهنة  لعر�ية 

ھ ليس با�حدث العارض. فاالنتفاضات ال�ي شهد��ا �ّل من العراق  
ّ
فحسب، بل ثمة مؤشرات تفيد كذلك أن

انية من ا�حرا�ات العر�ية، تفيد أّن  
ّ
ولبنان والّسودان وا�جزائر �� أواخر العشرّ�ة، أو ما ُعرف باملوجة الث

ھ ال مجال إلغالق القوس واستمرار األوضاع شعو�نا مصّممة ع�� تحقيق  
ّ
الّتغي�� اإليجا�ّي �� بلدا��ا، وأن

 ع�� ما �� عليھ. 

القائمة قد رفعت    ثانيا: بتنّ�� األنظمة  العر�ّية مطالبة  �� األقطار  ال�ي خرجت  إّن ا�جماه�� الواسعة 

�ونيّ  إ�سانّية  بدائل ذات مضام�ن  بدائل وا�حة عندها. و��  تدّل ع��  ف��ا، فمطالب  شعارات  ْبس 
َ
ل ال  ة 

عارات  
ّ

الديمقراطّية وا�حّرّ�ة والكرامة وحقوق اإل�سان والعدالة االجتماعّية ومحار�ة الفساد وغ��ها من الش

التعب��  حّد  (ع��  جمعاء"  للبشر�ة  "متاحة  باتت  �ونّية  قيم  بال شّك   �� العر�ية  ا�جماه��  ��ا  ل�جت  ال�ي 

ه�� لعبد هللا العروي). إّن ا
ّ

عوب العر�ية مأخوذة �� دالال��ا األصلية، أي مأخوذة باعتبارها  الش
ّ

نتفاضات الش

رفضا ألنظمة االستبداد والفساد القائمة عر�ّيا، �� �عب�� أصيل عن انخراط وا�ح ف��ذه القيم واملبادئ  

ّم من دول  املطّبقة اليوم، بنسب وأقدار متفاوتة، �� شطر مه السياسية واالجتماعية واالقتصادية ال�ونّية 

 عاملنا املعاصر ال�ي تجّسد �� الواقع املتعّ�ن ما �عرف بنموذج الّدولة األّمة املواطنّية الديمقراطية.   

هذه القيم واملبادئ السياسّية واالجتماعّية واالقتصادّية ال�ونّية ال�ي كّرس��ا شعارات ا�حرا�ات    ثالثا:

الوجھ العم�ّ� املتعّ�ن لص��ورة ا�حداثة ال�ي �شأت �� الغرب  العر�ّية الّراهنة ليست إال جزءا ال يتجّزأ من  

العر�ّية   عوب 
ّ

الش ثورات  إّن  آخر  بمع�ى  عاّم.  إ�سا�ّي  طا�ع  ذات  باتت  ح�ى  تدر�جّيا  و�عّممت  ا�حديث 

الّراهنة ت��جم،  وانتفاضا��ا  ومازالت  ترجمت،  السياسّية    قد  ا�حداثة  من  بدائل  إ��   
ً
وا�حة عاٍت 

ّ
تطل

العر�ّية    واالجتماعّية ا�جماه��  من  األوسع  طر 
ّ

الش �ون  د هو 
ّ

املؤك أّن  غ��  الثقافّية.  وحّ�ى  واالقتصادّية، 

لت عمدة هذه ا�حرا�ات، قد استوعبت هذه  
ّ
ال�ي مث الفئات الشبابّية  كر 

ّ
بالذ ائرة، ونخّص 

ّ
والث املنتفضة 

يا��ا الّتطبيقية وظواهرها العملّية كما تتكّرس ��
ّ
جزء مهّم من بلدان عاملنا الّراهن.    البدائل مباشرة �� تجل

الت للقّيم ال�ونية ا�حديثة �� وجها العم��  
ّ
نحن إذن تجاه أجيال عر�ّية جديدة مندفعة نحو الّتغي�� بتمث
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صالية الّراهنة ال�ي جعلت عاملنا قر�ة صغ��ة.
ّ
ورة االت

ّ
فال أحد �ستطيع أن يزعم    التطبيقّي وذلك بفضل الث

 با�جداالت الفكر�ة واملطارحات اإليديولوجّية ال�ي شغلت الّنخب العر�ّية  أن لو�� هذه األجيال صل
ً
 مباشرة

ً
ة

ف،  
ّ
منذ أك�� من قرن�ن وال�ي دارت حول ثنائيات متقاطبة ومتداخلة فيما بي��ا: األنا واآلخر، والتقّدم والتخل

وا�ح واإلسالم  والعلمانية،  والدين  والّتغر�ب،  والهّو�ة  والّتوفيق،  واملعاصرة،  واالقتباس  وال��اث  داثة، 

... إ�خ. ال أحد بمقدوره أن يّد�� بأّن الو�� الذي حّرك، و�حّرك،  والسلفية والعصرانّية، الّتمجيد والّنقد 

روحات أو األف�ار ال�ي خرجت من عباءات هذه ا�جداالت.
ّ
 ا�جماه�� العر�ية الّراهنة هو ثمرة من ثمار الط

العر�ّية  را�عا: ا�جماه��  ت�ون  الواقع    أن  من  مباشرة  مشتّق  حدا�ّي  �غي��ّي  بو��  حة 
ّ

املس� الواسعة 

ھ مع تطّور  
ّ
العيا�ّي ال�و�ّي �� الّصا�ع الرئيس ل�حرا�ات العر�ّية الّراهنة �� أصلها ومنطلقها، فهذا ال ينفي أن

حة بأنماط وع
ّ

��ا اإليديولوجّية  هذه ا�حرا�ات بات الّدور الرئي��ّي تضطلع بھ الّنخب املثّقفة واملسّيسة املتس�

دة من رحم تلك ا�جداالت ال�ي طبعت مسار الفكر    الكالسيكّية
ّ
واملتم��سة �� اصطفافا��ا التقليدّية املتول

ي��الّية  
ّ
العر�ّي املعاصر، أع�ي الّنخب اإلسالمّية (بمختلف تّيارا��ا) والقومية العر�ية واليسارّ�ة املاركسية والل

لت ف��ا هذه الّنخب (وخاّصة اإلسالمّية)  ا�حقوقّية. حدث هذا �� سياق ا
ّ

ورة السورّ�ة ا�جهضة ال�ي تدخ
ّ
لث

وأصبحت العبا رئيسّيا قبل الّنجاح �� إسقاط الّنظام. أما �� ثورات تو�س ومصر وليبيا واليمن، فلم تظهر  

دة خلف شعارا  �عد نجاح ا�جماه�� الواسعة املوحَّ
ّ
��ا الوا�حة  فاعلية هذه الّنخب املتأد�جة، عموما، إال

�� تنحية رؤوس األنظمة املستبّدة وفرض الّدخول �� مسارات انتقالّية إ�� الديمقراطية. ومثل هذا التطّور  

�ان، �� وجھ منھ، طبيعيا، ألّن ا�حراك ا�جماه��ّي غ�� املقود بطالئع تنظيمية وحز�ّية �ستطيع أن �سقط  

ات الّنظام الّديمقراطّي الذي يقوم باألساس    نظاما سياسّيا، لكّنھ ال يقدر أن يب�ي نظاما بديال
ّ

منھ، و�الذ

ع�� التعّددية والتنافسّية ا�حز�ّية. لسنا �� حاجة إ�� تفصيل القول �� املآالت املأسوّ�ة ال�ي تدّرجت إل��ا 

نا تجاه تجارب مجهضة أ 
ّ
و  املسارات االنتقالّية �� بلدان الثورة العر�ية، إذ يمكن القول ببساطة و�وثوق أن

  فاشلة �� االنتقال الديمقراطّي وتحقيق املطالب ال�ي خرجت، ومازالت تخرج، من أجلها ا�جماه�� العر�ّية، 

قدرة ع�� الّصمود مقارنة بالّتجارب األخرى، لكّ��ا �عيش اليوم أزمة    بما ف��ا الّتجر�ة التو�سية ال�ي أبدت

 خانقة قد �عصف بم�اس��ا املتحّققة. 

ات، شروط الّتغي��لقد هّيأت ا�جماه�� ا
ّ

��   لعر�ّية املنتفضة، والفئات الشبابّية (األجيال ا�جديدة) بالذ

نفسها   قّدمت  طاملا  ال�ي  الكالسيكّية  الّنخب  لكّن  االستبداد،  أنظمة  أسقطت  عندما  عر�ي  بلد  من  أك�� 

الئع ا�حاملة لبدائل من هذه األنظمة لم �ستطعأن
ّ
�ستكمل مسار هذا التغي�� حينما حّولت    باعتبارها الط

الّتجارب الّديمقراطّية إ�� حروب أهلّية وصراعات عصبوّ�ة طائفّية ومذهبّية وحز�ّية مدارها ع�� املصا�ح  

أن العام وتحقيق مصا�ح بلدا��ا.  ت�ون  الفئوّ�ة والفردّية بدل أن
ّ

 منافسات ع�� خدمة الش

املفصلّية �� هذه املقّدمات ال�ي نق��حها للتأّمل والّتفك��. إذ معها  هنا نصل إ�� املقّدمة ا�خامسة    خامسا:

سننتقل من شطر الّتأمالت �� وقائع هذا ا�حدث الّتار��ّ� املفص�ّ� الذي �عيش غماره عر�ّيا اليوم ونتائجھ،  

روحات واألف�ار اإليديول 
ّ
وجّية  إ�� منعطف الّسؤال: ملاذا نحن تجاه حدث يوجب ضرورة حركة مراجعة للط

قاعدة   عندنا  هو  السؤال  هذا  عن  فاإلجابة  جذر�ا؟  تجديدا  وتجديدها  الراهن  العر�ي  فكر   �� الّسائدة 
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ر مدارات الّنظر والّتفك��  
ّ
حقة ال�ي نق��حها باعتبارها محّددات ونواظم نرى أ��ا يجب أن تؤط

ّ
املقّدمات الال

ا� أّن مخت��  باختصار  القاعدة مؤّداها  ا�حركة. وهذه  إسقاط  �� هذه  �عد  ما  العر�ية، ومسارات  حرا�ات 

ال�ي راكمها وسّودها   اإليديولوجية  روحات 
ّ
الط أّن جّل  أبانت بوضوح عن  بالّتحديد، قد  رؤوس االستبداد 

الفكر العر�ي املعاصر ال تطابق وال تخدم مطالب الّتغي�� ال�ي من أجلها خرجت، ومازالت تخرج، ا�جماه��  

طليع�� و��  الواسعة،  شطرا العر�ية  إّن  ا�جديدة.  األجيال  من  بابّية 
ّ

الش القوى  االنحرافات    ا  من  مهّما 

نظام   إسقاط   �� نجحت  ال�ي  العر�ية  الثورات  بلدان   �� االنتقالية  املسارات  عرف��ا  ال�ي  الدراماتيكّية 

أّن  إ��  تقديرنا،   �� �عود،  جّر�ت،    االستبداد  قد  املسارات  هذه   �� الّرئيس  الفاعل  التي�انت  باسم  الّنخب 

املمارسة الّديمقراطّية و"حكم األغلبّية" و"املعارضة"، تطبيق مخارج طروحا��ا اإليديولوجية الكالسيكية  

العر�ّية وأهدافها   ورات 
ّ
الث الواقع، ملّبسة شعارات  واللي��الية) ع�� أرض  واملاركسية  (اإلسالمية والقومية 

ريعة والعلمانية ... إ�خ. باملقوالت الّنظرّ�ة ا�خالفّية املألوفة حول الهو�ة وا
ّ

لّتغر�ب واإلسالم وا�حداثة والش

ات أّن ممارسة التعّددية ا�حز�ّية واملدنّية والّتنافسّية االنتخابّية باسم  
ّ

أثبت املساران التو���ي واملصري بالذ

تجر  نجاح  وجھ   �� رئيس  عائق  هو  العر�ّي  الفكر   �� املتعّينة  و�مضامي��ا  اإليديولوجية  العناو�ن  �ة  هذه 

 االنتقال الديمقراطّي. 

من املقّدمات األساسية ال�ي نرى ضرورة األخذ ��ا �� أّي حراك فكرّي إيديولو�ّ� عر�ّي قادم ��    سادسا:

حقيقة �ون ا�حرا�ات العر�ّية الراهنة قد حسمت �ش�ل وا�ح، �� تقديرنا، مسألة نموذج البديل الّسيا��ّي  

 �� املستقبل املنظور. و�� املسألة ال�ي �انت مشغال مركزّ�ا، بل لنقل  املتشّوف لھ عر�ّيا ع�� األقّل  ا�جتم��ّ 

فالّرسائل املستقرأة    املشغل املركزّي، �� ا�جداالت الفكرّ�ة واإليديولوجّية ال�ي استقطبت الّنخب العر�ّية.

ح للبشرّ�ة جمعاء  من مجمل هذه ا�حرا�ات تصّب جميعها �� أّن أفق الّتغي�� املنشود عر�ّيا هو الّنموذج املتا

اليوم، أال وهو نموذج الّدولة الّديمقراطية الذي �ستبطن بالّضرورة مفهوم األّمة املواطنّية وا�جتمع املد�ّي  

ر عر�ي عزمي �شارة قبل عقود). ول�ي ندرك هذه ا�حقيقة، 
ّ

رح الّرائد الذي صاغھ املفك
ّ
(وهذا مضمون الط

  �� سياق هذه   وّ�ة السياسّية ال�ي انتفضت ضّدها ا�جماه�� العر�ّيةيجدر بنا أن نتأّمل أّوال الّنماذج السلط

بموجت��ا.   ا�حرا�ات ضّد   العر�ّية  انتفضت  �عة    فا�جماه�� 
ّ
الن ذي  االستبدادّي  السلطوّي  الّنظام  نموذج 

ف �غالف جمهورّي،  العلمانّية،  ا�حداثّية
ّ
ظام  ظام املل�ّي املطلق والنّ وضّد النّ   وضّد نظام حكم العسكر املغل

 
ّ

و�ّية والفوضوّ�ة و�� صيغ��ا  عالقائم ع�� األيديولوجيا القومّية العر�ّية االش��اكية �� صيغ��ا األقرب إ�� الش

حكم اإلسالم    نظام ضّد   برو�اغندا املقاومة واملما�عة. من جهة أخرى ثارت ا�جماه�� العر�ّية ع��  القائمة ع��

يعية الطائفية، وثارت كذلك ضّد و��    الّسيا��ّي �� صيغتھ الّسنّية اإلخوانية
ّ

نظام ا�حاصصة   صيغتھ الش

ائفية. ع�� هذا النحو نرى أّن 
ّ
الّنظم    ا�حرا�ات العر�ّية الّراهنة قد عّ��ت عن رفضها ألش�ال مختلفة من  الط

ا  السياسّية، م��ا الّنماذج ال�ي كرّسها الواقع العر�ّي خالل عقود طو�لة، ولكن م��ا أيضا نماذج قّدمها، وم 

ال�ي   الّسلطة  نماذج  بدائل، و�� مقّدم��ا  باعتبارها  العر�ّي  اإليديولو�ّ�  الفكر  مهّم من  يقّدمها، جزء  يزال 

 تحكم باسم الهوّ�ة اإلسالمية ونماذج السلطة ال�ي تحكم باسم االش��اكية واملشروع القومي.
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ع إ�� الّتغي��  لقد أبانت ا�جماه�� العر�ّية الواسعة، و�� طليع��ا األجيال الشبابّية  
ّ
الّصاعدة، عن أّ��ا تتطل

�ع�ي  الّدول،  لهذه  املفّتتة  السياسية  الكيانات  نظام  ترفض  وأّ��ا  القائمة  ا�حديثة  القطرّ�ة  دولها   ��

املا   الكيانات السياسية  إ��  أّ��ا ال �شرئّب، حاليا ع�� األقل،  ائفّية والقبلّية، كما 
ّ
الّدينية والط ا�جماعات 

ت الدولتّية القائمة، �ع�ي كيان الّدولة األّمة الّدينّية الذي ترتكز عليھ إيديولوجيا اإلسالم  فوق هذه الكيانا

الذي    الّسيا��يّ  التغي��ّي  الّنموذج  العرو�ّية.  اإليديولوجيا  إليھ  �ستند  الذي  القومّية  األّمة  الّدولة  وكيان 

بالدولة الديمقراطية املواطنّية    املعّ�� عنھ رسمت مالمُحھ ا�جماه�� املنتفضة �� حراكها العم�ّ� هو الّنموذج  

املدنّية وهو الّنموذج الغائب �� �ّل أنماط ا�حكم ال�ي خرجت، ومازالت تخرج، عل��ا. والّدولة �� هذا الّنموذج  

ر�ق الديمقراطية املتعارف عل��ا فقط، فاملالحظ أّن شطرا من  
ّ
ليست تلك ال�ي ت�ون سلطا��ا منتخبة بالط

ا�ج االنتخابات  انتفاضات  لشروط  عموما  �ستجيب  انتخابات  ��ا  جاءت  ضّد سلطات  �ان  العر�ّية  ماه�� 

ح واالق��اع وحّر�ة االعالم والّدعاية وعدم تزو�ر نتائج الصندوق  
ّ

��
ّ
الّديمقراطّية: حّرّ�ة العمل الّسيا��ّي وال�

م الفائز�ن للّسلطة ... (انتفاضة  
ّ
راقية واللبنانية �� �شر�ن  بمصر واالنتفاضتان الع  2013جوان    30و�سل

تو�س    2019األول   ال�ي عرف��ا  امل��امنة  الواسعة  االجتماعّية  التحر�ات  �عض  �عم  2013و  2012ورّ�ما   .(

طالبت ا�جماه�� العر�ّية بأن تحكمها سلطات سياسّية منتخبة بطر�قة شّفافة ونز��ة، لكّن االنتخاب ليس  

أن العاّم ومص�حة البلد ب�ّل   تفو�ضا ألن يفعل املنتخبون ما �شاؤون، بل
ّ

فئاتھ.    هو تفو�ض �خدمة الش

انحرفت   لكّ��ا  االق��اع،  صناديق  ��ا  أتت  سلطات  ضّد  االنتفاض  عن  العر�ية  ا�جماه��  تتوان  لم  لذلك 

 �خدمة املصا�ح الطائفّية والفئوّ�ة والفردّية.  

عالقة ا�جماه�� العر�ّية الواسعة بالّنخب املثّقفة واملسّيسة، وعالقة األجيال الشبابّية الّصاعدة    سا�عا:

  �� والنواظم،  ا�حّددات  إحدى  كذلك  ست�ون  الكالسيكّية،  العر�ّية  اإليديولوجّية  األف�ار  لواء  بحام�� 

ر حركة املراجعات والّتجديد اإليديولو�ّ� امل
ّ
نشودة عر�يا. �انت هذه املوضوعة،  تقديرنا، ال�ي يجب أن تؤط

عالقة ثقافة الّنخبة بثقافة ا�جماه��، موضوعة أساسّية، إذا لم نقل املوضوعة األساسية، �� تأط�� حراك  

هز�مة   �عد  وتحّوالتھ  العر�ّي  ل�حدث  1967الفكر  السيا��ّي  اإلسالم  ري 
ّ
منظ قراءة  خلفية  ع��  وذلك   .

اب الهز�مة �امنة �� �سليط "ّخيارات �غر�بّية" و"حلول مستوردة" ع��  ومقار���م القائمة ع�� القول بأن أسب 

لة �� األنظمة ذات التوّجهات
ّ
اليسارّ�ة القومّية االش��اكّية    "األّمة". ففي نظرهم، إّن الّنخب العلمانية ممث

ي��الية �� املس�� ذاتھ،  
ّ
�سبب �ون  فشلت �� تحقيق أهداف الّ��وض العر�ّي، كما فشلت قبلهم القوى الل

عوب العر�ّية ومغ��بة عن هوّ���ا وثقاف��ا اإلسالمّية. من هنا  
ّ

هذه اإليديولوجّيات الغر�ّية مسقطة ع�� الش

ذلك   منذ  حازوه  الذي  الّزخم  ذاك  �ّل  وحازوا  بديلة،  ��ضوّ�ة  قوى  باعتبارهم  أنفسهم  اإلسالمّيون  طرح 

�� دين جماه�� األّمة ونا�عة من هوّ���ا وذاتّي��ا ... ا�ح�ن، من جهة أّ��م حاملو بدائل إيديولوجّية مستندة إ

إ�خ. لم تحكم مقار�ة عالقة إيديولوجيا الّنخبة بثقافة ا�جماه�� ع�� هذا الّنحو تفك�� ا�جماعات اإلسالمّية  

ر فيھ، عند قطاع واسع  
ّ

بمختلف توّجها��ا فحسب، بل يمكن القول إّ��ا سّيجت، إ�� حّد �عيد، حدود املفك

رة واملثّقفة ذات الّتوّجهات ا�حداثّية. يكفي أن �ستحضر الّزخم الكب�� الذي عرفتھ نزوعات  من ال
ّ

ّنخبة املفك

البحث �� الّتار�خ اإلسالمّي و"إعادة قراءة ال��اث" و"نقد العقل" عند أبرز رّواد هذه النخبة. و�� نزوعات  
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ال��اث و"ّتأصيل" قيم ا�حداثة ف��ا، وذلك  هدفت إ�� البحث عن "ا�جوانب املشرقة" �� هذا الّتار�خ وهذا  

تقبل   ال  الواسعة  ا�جماه��  أّن  مفادها  ال�ي  م��م 
ّ
مسل أرضية  نفس  ع��  اإلسالمّي�ن  مواجهة  سبيل  ع�� 

أّن  غ��  عن هو���ا".  "غر�بة  بدائل   �� بل    ا�حرا�ات  االنخراط  مة، 
ّ
املسل ل��بك هذه  جاءت  الّراهنة  العر�ية 

رأينا   �� األصل  من  ات،  لتنسفها 
ّ

بالذ الّصاعدة  الشبابّية  والفئات  الواسعة،  العر�ية  ا�جماه��  أّن  ذلك   ،

عّ��ت، من خالل انتفاضها ع�� نظم االستبداد والفساد، عن انخراط وا�ح �� القيم ال�ونّية ا�حديثة، و�ن  

د عن معرفة عيانية مباشرة بما بات سائدا �� شطر واسع م  "حّس   فعلت ذلك بـ
ّ
ن عاملنا  عم�ّ�" مباشر متول

ال�ي ��    املعاصر، و�� املعرفة  إّن هذه ا�جماه�� الواسعة، و�� مسلمة  الراهنة.  صالية 
ّ
العوملة االت تتيحها 

غالبّي��ا األعّم وغ�� متفّصية من انتما��ا ا�حضاري العر�ّي اإلسالمّي بال شّك، تحّركت من أجل املطالب ال�ي  

أن ت�ون مس�ونة ��واجس تلك الثنائّيات املتقاطبة    أصبحت قواسم مش��كة ب�ن �ّل شعوب العالم، دون 

وهذا �ع�ي �� املطاف األخ�� أّن إحدى أهّم املقدمات ال�ي يجب أن نأخذ    ال�ي شغلت الّنخب العر�ية لعقود.

بالّنخب   ق 
ّ
تتعل ا�حداثة  استيعاب  إش�الية  أّن  مفاُدها  املنشودة  واإليديولوجية  الفكرّ�ة  مراجعتنا   �� ��ا 

قها با�جماه��، وأّن "ا�حّس العم��" ل�جماه�� يبدو أك�� "تقّدما" من "الو�� النظرّي"    أساسا أك�� 
ّ
من �عل

 للّنخب �� هذا الصدد.  

 القارئ مّما سلف من خطابنا نزعة "جماه��وّ�ة" أو "شعو�ّية" مؤّداها أن ا�جماه��    ثامنا:
ّ

قد �ستشف

ھ ال م�ان لدو 
ّ
رة واملثّقفة واملسّيسة �� هذه الّص��ورة.  العر�ية سّيدة صنع التار�خ القادم وأن

ّ
ر الّنخب املفك

ال�ي استقرأناها من وقائع ا�حرا�ات   الّدالالت   الشطر األّول من 
ّ
إال إ�� حّد اآلن، ليس  لكّن ما عّ��نا عنھ، 

نا �عتقد أّن ا�جماه�� العر�ّية الواسعة، و�� مقّدم��ا األجيال
ّ
الشبابّية    العر�ّية الّراهنة ومخاضا��ا. �حيح أن

و�� شعارات ا�حّر�ة والكرامة والعدالة    الّصاعدة، قد حسمت موضوعة البدائل، ألّ��ا ترجمت �� انتفاضا��ا

املواطنّية.   الديمقراطّية  الّدولة  عنوان  تحت  تكثيفھ  يمكن  الذي  املطلب   �� وا�حا  انخراطا  االجتماعية 

ا�جماه� لهذه  العم��"  "ا�حّس  أّن  نرى  نا 
ّ
أن كذلك  عالقة  و�حيح   �� الّنخب  و��  من  تطّورا  أك��  بدا   �

ا�حرا�ات العر�ية الراهنة أّن الفعل    بموضوعة ا�حداثة والقيم ال�ونّية. لكن �� مقابل هذا كشفت مآالت

ا�جماه��ّي الواسع، ومهما �ان زخمھ و�انت ت�حياتھ، ال �ستطيع أن يصنع لوحده تار�خا جديدا، ومن ثّمة  

ھ من الوهم تخّيل إم
ّ
ر حركة ا�جماه�� �� أّي  فإن

ّ
�انّية االستغناء عن دور الّنخب من جهة �و��ا طالئع تؤط

عوب. 
ّ

 حراك تار��ّ� يف��ي إ�� نقلة نوعّية �� حياة الش

ع�� أساس، نرى أّن مقّدمة أساسّية من مقّدمات حركة املراجعات والّتجديدات الفكرّ�ة واإليديولوجّية  

هذه ا�حركة تكمن باألساس �� خلق نخب جديدة مؤّهلة لالضطالع بالّدور  املنشودة عر�يا مؤّداها أّن مهّمة  

ال �� مسارات ا�حراك العر�ّي الّراهن. وخلق نخبة جديدة مر��ن، بطبيعة  
ّ
ا�حوري للّنخب الذي ما يزال معط

ذلك  ا�حال، بنشوء أف�ار جديدة ونماذج تفك�� جديدة، وأو�� شروط ذلك هو، ب�ّل تأكيد، تجديد األسئلة. ل

نّصصنا �� ما سلف ع�� أّن شطرا، إذا لم نقل الشطر األهّم، من األسئلة ال�ي شغلت الفكر العر�ّي املعاصر  

خالل عقود قد تجاوزتھ حقائق ا�حرا�ات العر�ّية الّراهنة، و�� طليعة ذلك األسئلة ال�ي مدارها ع�� نماذج  
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(19) 

مدارها سبل االختيار ب�ن الهوّ�ة (اإلسالم، ال��اث،  البدائل الّسياسّية االجتماعّية املنشودة واألسئلة ال�ي  

 بالطر�قة الكالسيكية املتداولة. السلف ...) وا�حداثة أو التوفيق واملالءمة بي��ا

سليم أوال بأّن الّنموذج الّتغي��ي املنشود  
ّ
خلفية تجديد أسئلة الفكر العر�ّي تكمن، حسب تقديرنا، �� الت

ملنظور، هو تحو�ل الّدول العر�ّية القطرّ�ة القائمة إ�� دول ديمقراطّية مواطنّية،  عر�ّيا، ع�� األقل �� املدى ا

وهو الّنموذج املتاح اليوم للبشرّ�ة جمعاء. و�ناء عليھ فإّن مدار اإلش�ال ا�حقيقّي الذي يجب أن تفّجر من  

عالم ا�حديث من عدمها،  خاللھ الّنخب العر�ّية هذه األسئلة لم �عد فرضّية اختيار االنخراط �� ص��ورة ال

بل مداره كيف نحّقق هذا االنخراط ونجّسمھ ع�� أرض الواقع. تثبت تجارب ا�حرا�ات العر�ّية الراهنة أّن  

ا�حّس العم�ّ� واملعرفة املباشرة ألوسع ا�جماه�� ال يكفي الستيعاب �ّل كنھ ا�حداثة الّسياسّية ا�جّسمة �� 

الديمقراط  الّدولة املواطنية  العالم ا�حديث.  أنموذج  ّية. فهذه ا�حداثة وليدة ص��ورة طو�لة األمد قطعها 

ومن مهام الّنخب العر�ّية الفاعلة واملنخرطة �� مشروع الّتغي�� العر�ّي أن تزّود الثقافة العر�ّية �� مستقبل  

ا الفهم هو  األعوام والعقود بفهم تار��ّ� �جر�ات ص��ورة هذا العالم ا�حديث وفواعل تطّورا��ا. فمثل هذ

الذي �ساعد الّنخب العر�ّية املسّيسة والفاعلة �ش�ل مباشر ع�� التخّيل الّسيا��ّي، ومن ثّمة ع�� الفعل  

الّسيا��ّي، املطابق ألهداف الّتغي�� املطروحة �� الوطن العر�ّي اليوم. ع�� هذا النحو، يبدو لنا أّن التحّدي  

العر�ية و  الثقافة  �� تجديد أسئلة  اليوم  بناء حّ�ى األسئلة الكالسيكّية املتداولة ف��ا بخلفّية  يكمن  �عادة 

وتطّور   ا�حديث  العالم  بروز  إ��  أّدت  ال�ي  والثقافّية  واالجتماعّية  الّسياسّية  الّص��ورات  فهم  استكناه 

 دول أمم مواطنّية ديمقراطّية.   مجتمعاتھ إ��
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