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زهير حامدي

*

عرض كتاب
العربي الكبير:
االنفجار
ّ
والسياسيّة
في األبعاد الثقافيّة
ّ

املؤلّف  :مجموعة مؤلِّفني.
الطبعة  :األوىل .2012
النارش  :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.
عدد الصفحات 352 :من القطع املتوسط.
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مناقشات ومراجعات
والسياسيّة.
العربي الكبير :في األبعاد الثقافيّة
عرض كتاب :االنفجار
ّ
ّ

171

صدر كتاب "االنفجار العريب الكبري" عن املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة الثوري القائم ،وتحصني مكاسبه يف اتجاه إنجاز ثورة ثقاف ّية يف الوطن
السياس��ات ،يف النصف الثّاين من عام  .2012وهو يقدم رؤي ًة جديد ًة العر ّيب" ،بحسب الدكتور كامل عبد اللطيف.
ّ
لدراس��ة التغيرّ ات الجذريّ��ة واملتالحقة التي يش��هدها العامل العر ّيب
يهت ّم الكتاب يف قسمه األ ّول واملتك ّون من أربعة فصول ،بالبعد الثّقايف
وسيايس .ساهم يف تأليف
ومحاولة جا ّدة لتفس�يرها من منظور ثقا ّيف
ّ
للثورات العربيّة نظ ًرا لقلّة نصيب هذا البعد من التّحليل وال ّدراس��ة،
كل من كامل عبد
الكت��اب عد ٌد من الباحث�ين العرب تح��ت إرشاف ٍّ
الس��يايس ،عىل الرغم من أهميت��ه ومحوريّته يف فهم
اللطيف ووليد عبد الحي .وينقسم الكتاب إىل قسمني رئيسني ،وسبعة مقارن�� ًة بالبعد ّ
فص��ول بالعناوين اآلتية" :مدخل إىل قراءة األبع��اد الثقافيّة للثورات الث��ورات العربيّ��ة من خالل جمل ٍة م��ن املحاور مث��ل ال ُهويّة والّلغة
العرب ّية" (كامل عبد اللطيف)؛ "الش��باب :التش��بيك وثقافة التواصل واملواطن��ة الرقميّ��ة وش��بكات التواصل االجتامعي ،فض�ًل�اً عن حالة
واالجتامعي يف القضايا املتّصلة بالعقائد والطّوائف
الس��يايس" (عبد الس�لام بنعبد العايل)؛ "الهويّ��ة الثقافيّة يف االستقطاب الثّقا ّيف
والتغيري ّ
ّ
زمن التغيري والتعومل" (محمد نور الدين أفاية)؛ "الجوانب الثقاف ّية يف وال�ّت�رّ اث والذّاك��رة والتّاري��خ ،واملوصول��ة أيضً ا بج��دل الدميقراط ّية
الثورة املرصيّة" (محمد شومان)؛ "حضور التاريخ :من اللحظة الراهنة والشّ ورى والعلامن ّية وال ّدين.
إىل اآلفاق السياس�� ّية" (وليد عبد الحي)؛ "دور الثقافة السياس�� ّية يف
أ ّما القس��م الثّاين م��ن الكتاب ،والذي جاء يف ثالث��ة فصول ،فيتط ّرق
تفجري الثورات العربيّة" (امحمد ماليك)؛ "أزمة تطويع مفهوم الشورى
الس��يايس لالنفجار الع��ر ّيب ،ولك ْن بالع��ودة إىل التّاريخ
إىل الجان��ب ّ
ملفهوم الدميقراط ّية" (نظام بركات).
والثّقافة السياس��يّة للمجتمعات العربيّ��ة املوروثة من مفهوم الحكم
وتجربة الحكم يف اإلس�لام ،مرو ًرا بالحارض ،إىل املس��تقبل .وبالرجوع
السيايس
إىل التاريخ ،يس��لّط الكتاب الضوء عىل هندس��ة االس��تبداد ّ
والخارجي،
لي
يف الوط��ن العر ّيب ،والت��ي اجتمع فيها العامالن الداخ� ّ
ّ
والسلطة التنفيذيّة
فأنتجت أنظم ًة سياس��يّ ًة ات ّسمت بطغيان الحاكم ّ
مؤسس��ة القضاء وقيمة العدالة يف
الس��لطات األخرى وبضعف ّ
عىل ّ
املجتمعات العربيّة ،عالو ًة عىل ضعف متثيل القوى السياسيّة يف بنية
وتكم��ن أهم ّي��ة هذا الكت��اب يف توقيت صدوره يف خض�� ّم الثورات
السياسيّة .يف هذا املجال ،يرى الدكتور وليد عبد الحي أ َّن
املؤسس��ات ّ
ّ
العربيّة ويف كونه يقدم مس��اهم ًة علميّ�� ًة وموضوعيّة من أجل إلقاء
الضّ ��وء عىل هذا الحدث العريب التاريخ��ي .ويرى الدكتور كامل عبد الدميقراطيّة قد تعطّلت يف الوط��ن العريب نظ ًرا الجتامع ع ّدة عوامل
ّ
ّ
السياس��يّة
التاريخي
الس��يايس داخليّ��ة ،كاإلرث
ّ
االس��تبدادي وتغييب التّنمية ّ
ّ
اللطي��ف ،يف مق ّدمة الكت��اب ،أنّه "حدثٌ مرك ٌّب ومظهره ّ
ً
واالجتامعي والثقا ّيف ،واالقتصاديّة والعلميّة ،إضافة إىل عوامل خارجيّة ،كانت وراءها الدول
التاريخي
يخفي مالمح عديدة موصولة بفضائه
ّ
ّ
االستبدادي عىل الرغم من
خاصةً ،التي ش�� ّجعت هذا التّوجه
الس��ياقات الغرب ّية ّ
ّ
األمر ال��ذي يتطلّب رصد وتحليل صور فعله وتفاعله مع ّ
الخاصة بدعم الدميقراط ّية يف ال ّدول العرب ّية.
وال�ّش�رّ وط الت��ي يف�ترض أن تكون قد س��اهمت يف تعيني قس�ماته األدب ّيات الغرب ّية
ّ
الس��يايس الذي يبدو جليًّا يف
الكربى" .ويف ذلك إش��ارة إىل أ ّن العامل ّ
يخل��ص الكتاب إىل أ َّن م��دى نجاح الثّ��ورات العربيّة يف املس��تقبل
مظهره الخارجي يخف��ي يف الواقع ظاهر ًة مركب ًة تتداخل فيها األبعاد
س��وف يُقاس مبدى نجاح االنتقال بال ّدول العربيّة من أنظم ٍة سياسيّ ٍة
التاريخيّة والثقافيّة واالجتامعيّة .عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن الكتاب محاول ٌة
ٍ
جديد متميّ ٍز ق��اد ٍر عىل أن يوفِّق
لرص��د ما آلت إلي��ه الثّ��ورات العربية إىل غاية اآلن عىل املس��تويني اس��تبداديّ ٍة إىل من��وذج نظام حكمٍ
ّ
واألخالقي من
الروحي
اإلس�لامي يف جانبه
الحضاري العر ّيب
الداخيل والخارجي وموقف العامل من إنجازات الش��عوب العربية ،يف بني اإلرث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
مؤس ٍ
ومامرسات حديثة للحكم تعتمد عىل
سات
مجاالت الحريّات واملامرس��ات الدميقراط ّية .كام ال يخلو الكتاب من جهة ،ورضورة إقامة ّ
طموح املس��اهمة يف "بناء جبهة ثقاف ّية حداث ّية؛ بهدف إس��ناد األفق سلطة الشّ عوب ومبادئ حقوق اإلنسان من جهة أخرى.

