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ي في الصين منذ ديمقراطلإلصالح ال كبرى الحركات الثوريةم، 1989تعد حركة ميدان تيانانمن عام 

ية في ديمقراطم، إال أن إخفاقها وما صاحبها من نتائج كارثية على مستقبل ال1949إعالن قيام الدولة عام 

العامل الرئيس في  همبعضها د  يعومن ضمن األسباب التي  يبحث في أسباب إخفاقها. همالصين، جعل بعض

تدعي  ما مثلب- ر إلى نخبوية املثقفين الذين قادوا هذه الحركةاإلخفاق، تبرز متالزمة تينانيمن، وتشي

ن، يمتساو جميعهم املواطنين  د  تعية ديمقراطنظرية جامعة للإلى الذين افتقروا  -الدراسة التي بين أيدينا

ية في شكلها اإلجرائي، وما صاحبها من ازدراء ديمقراطأولوية التأسيس للحريات العامة ال الشددوا على و 

 في إخفاقها في تحقيق أهدافها. جميعم ية التي تساوي بين األفراد ديمقراطقات الشعب وللعملية اللطب

 بمتالزمة تيانانمن؟ -اأيض  -فهل أصيب كثير من املثقفين العرب 

هذا ما يحاول هذا الكتاب/الدراسة، التي قام بها باحثان مصريان متخصصان في العلوم السياسية 

اختبار فرضية وقوع املثقف العربي في براثن هذه بعنه في مقدمة وفصلين وخاتمة، واإلنسانية، اإلجابة 

 ديمقراطاملتالزمة، عبر تحليل كتابات عينة من املثقفين العرب املحدثين واملعاصرين في شأن ال
ً

 ية فضال

ير في الدور أن هذا االختبار حتمي إذا أردنا التفك فتراضبا، (الربيع العربي) مما أطلق عليه همعن مواقف

 الذي يمكن للمثقف العربي القيام به في أي عملية تحول في الواقع العربي.

فية تعرض مواقف بعض املثقفين العرب في النصف الثاني من القرن اوتشمل العينة، مقاالت صح

التاسع عشر والنصف الثاني من القرن العشرين، إضافة إلى مقاالت بعض املثقفين العرب املعاصرين في 

 . 2014 عام إلى 2000 من عاماملصرية  (يةديمقراطال)ية هي دورية ديمقراطدورية محكمة متخصصة في ال

 

 تعريف املثقففي 

 امن تعريفه، ومرورً  اواألسئلة املتعلقة به، بدءً  (املثقف) يؤكد املؤلفان، أن األدبيات الحديثة في شأن

طته السياسية بمعناها الواسع، وانتهاء بعالقته بـ وسل ،وعالقته بطبقاته االجتماعية ،بوضعه في املجتمع

معضلة. فال يمكن تعريف املثقف  مشكلةهي أسئلة غير محسومة اإلجابة، بل تعد أسئلة  ،(الثقافة)

الثقافة التي تسبق املثقف في عصرنا بالضرورة، فأي مثقف يولد وينضج في سياق  عن بصورة منفصلة

 ان عند تعريفه.بد من أخذه في الحسب ال ،ثقافي ما

الزماني واملكاني. فدور املثقف في  يهفي سياق سهدر بد من  في املجتمع، ال افردً  وصفهبن املثقف إ ثم

يزال  مادوره في مجتمع مثل بتؤدة، ال يمكن أن يكون ا حسنهوييبني عليها  ،مجتمع استقر على مبادىء معينة

ية ليبرالية يختلف عنه في بيئة سلطوية أو ديمقراطن دوره في بيئة إ ثميتلمس طريقه بين هويات مختلفة. 

مقدار  أهمية هاكثر أشمولية. فدور املثقف، في أي مجتمع، يعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل، ربما من 

 من التأثير فيه. اكبيرً  اللثقافة واملتفاعلة معها، وهو عامل ال يملك املثقف نفسه قدرً  (املستهلكة)الطبقة 
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ن التعامل مع قضية تعريف املثقف ودوره وعالقته باملجتمع والثقافة والسلطة، يحتاج إلى ، فإاوأخيرً 

، امثقًف ه وصفبد من توافره في شخص ما حتى يمكن  املوازنة بين النظرة القيمية املعيارية التي تتناول ما ال

 أخرى. جهةمن  (موضوع الدراسة)، وواقعهم في السياق اوواقع املثقفين تاريخيً 

 

 املثقف بين التمرد واملحافظة

بطبيعته، ليست مسلمة  امتمردً ه وصفبوارتباطها باملثقف  ،يؤكد املؤلفان أن فكرة التمرد على السلطة

ملحافظة على حد سواء، وعالقة املثقف بالسلطة ال إلى اينزع  ما مثلبلتمرد إلى اال جدل فيها، فاملثقف ينزع 

املها أو  امستشارً  ؛السلطةالم االجتماع لويس كوزر: امتالك نها عبي   بحسب ماتخرج عن خمس حاالت 
ً
 سوغ

 ضعافها أو إسقاطها.إل  لقوى خارجية تسعى اأو داعًم  اأو ناقًد 

 

 الدراسة ى بهاملثقف الذي تعن

تعبير املثقف في الدراسة التي بين أيدينا، يشير إلى األكاديميين واملفكرين الذين يشتركون في مناقشة 

لعامة، ويقومون بدور في تشكيل الرأي العام من خالل وسائل اإلعالم املختلفة، وينظر إليهم القضايا ا

املثقف  صانعمنتمين إلى الشريحة التي توصف باملثقفين املرتبطين بالظهور اإلعالمي  بوصفهمبصفة عامة 

 اليوم.

 

 عناصر متالزمة تيانانمن

ية، وترتبط ديمقراطتحدد عالقة املثقف العربي بال ينطلق املؤلفان من أن متالزمة تيانانمن هي التي

وإلى وضعه املجتمعي، وموقفه من  ،تتعلق بنظرة املثقف إلى نفسه ،من التصورات (حزمة) بهذه املتالزمة

 طة السياسية، ويمكن إجمالها في:لوالس ،الشعب ور جمه

ت الشعب األخرى، وتملك طبقة مميزة تعلو على طبقا بوصفهمنظرة هؤالء املثقفين، إلى أنفسهم  -1

 وحدها حق تحديد شؤون الحياة العامة.

 نظمالتحالف مع بو أإما بأنفسهم  ،نوع من االستبداد املستنير فيفرض وصايتهم على الشعب  -2

 .ااستبدادية تحقق لهم بعض مطالبهم املتعلقة بالحريات العامة تحديًد 

أهلية تلك الطبقات  غياببدرجة تمكنها من التصريح  ازدراء الطبقات العاملة، واالستعالء عليها؛ إلى -3

 ية.ديمقراطفي تحديد شؤون الحياة العامة، ومن ثم تتهمها بالتسبب في إفشال أي حركة 
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إلى ية، ومن ثم ال ينظرون ديمقراطأن لتأسيس الحريات العامة األولوية على املمارسة الب ظنال -4

 الحريات في ذاتها، إنما هي نتيجة تتحقق بعد تأسيس الحريات.وسيلة لتأسيس تلك ها افتراضبية ديمقراطلا

ية اإلجرائية في ذاتها وسيلة إصالح، وإن كانت ترفض منح الطبقات ديمقراطرى قلة منهم أن الي -5

 األخرى حق املشاركة فيها.

 

 ميادين عدة ورؤية واحدة

إال  -يدعي املؤلفان ما مثل-عربياملثقفين العرب من حوادث الربيع ال ال يمكن ملتابع موقف كثير من

 هورهوجمية وثورات الربيع العربي ديمقراطمالحظة تشابه صارخ بين موقف املثقفين العرب من ال

الدستور أو  أسبقيةوموقف مثقفي الصين من الطبقات األخرى؛ إذ يمكن النظر إلى الجدل في وخياراتهم، 

الضغط على العسكريين من أجل تأجيل االنتخابات، أو ، أو 2011االنتخابات بعد الثورة املصرية في عام 

 .(مبادىء فوق دستورية)وضع 

والدعوة  ،ية في االنتخابات التشريعية والرئاسيةديمقراطن االزدراء الواضح الختيارات الشعب الإ ثم

لتحول ي بدعوى حماية الحريات من التطرف الديني، بل استعدادهم لديمقراطإلى االنقالب على االختيار ال

في مقابل هامش ضيق من الحريات املقيدة، وغياب  ،جزء من أدوات العسكر في دعم سلطتهم حضمإلى 

 ية.ديمقراطكامل أو شبه كامل لل

والنظرة نخبوية، اتسم بها املثقفون الذين  اانعكاًس  -تعده الدراسة- كله هذا   كثر جدارةأأنفسهم  عد 

أن  رأواأن هؤالء املثقفين  -بكثير من الثقة-ؤكد املؤلفان يبل بتعريف صيغة الحريات املنشودة وحدودها. 

 ية.ديمقراطتلك الحريات تعلو على حق األجيال في اختيار قيمها بحرية من خالل الوسائل ال

ومن أجل إثبات هذه املسلمات التي انطلق منها املؤلفان، عمدا إلى دراسة العينة املختارة من املقاالت في 

متالزمة  عداه، إلثبات ما 2014و 2000 بين عاميية ديمقراط، وفي دورية ال20ـ وال 19ـ صحف القرنين ال

  امرضية وتشابهً 
ً
 وتسببت في فشلها. ،مع نخبة الصين التي قادت حركة ميدان تيانانمن اصارخ

 

 ية  ديمقراطاملثقف النهضوي العربي وال

حظيت بنوع من  لعشرين، التيالتاسع عشر واتحليل مضمون بعض مقاالت الصحف في القرنين ب

ية، خلصت الدراسة إلى أن ديمقراطالعنى بيفي تشكيل االتجاهات الالحقة فيما ة شاركاملاالنتشار، ومن ثم 

النهضة ) لم تكن من القضايا األساس وامللحة التي شغلت املثقفين في عصر (ية الشعبيةديمقراطال)

 وما تالها. ،(العربية
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املثقفين العرب منذ القرن التاسع عشر بثالثة  (أجندة)ية من ديمقراطالوتدلل الدراسة على غياب 

أمثلة: األول كتاب ألبرت حوراني عن الفكر العربي في العصر الليبرالي الذي ال يفرد أي مساحة لقضية 

ية ال يظهر في فهرس مفردات الكتاب، واملثال الثاني هو كتاب ديمقراطمصطلح ال  ية، لدرجة أنديمقراطال

يؤكد اغتراب املثقفين العرب في وقت ة، و ية: عصر النهضديمقراطشام شرابي عن املثقفين العرب واله

، واملثال الثالث هو كتاب الباحثة إليزابيث سوزان اواجتماعيً  اوثقافيً  اغابت فيه الجماهير العربية سياسيً 

 كساب عن قضايا الفكر العربي املعاصر في القرنين التاسع عشر والعشرين.

ية ديمقراطتعريف ال واإما تجاهل معظمهم، إلى الحكم القاطع بأن املثقفين العرب تخلص الدراسةو 

ية ديمقراطونفور من ال ،غموض أو تناقض، ونزعة نخبوية واضحةم عنها ، وإما شاب كتاباتهامحددً  اتعريًف 

وإن  ،بر عن مواقفهمالشعبية اإلجرائية. مؤكدة أن تعميم هذا الحكم على موقف مثقفي عصر النهضة يع

 كان له استثناءات قليلة.

 

 يةديمقراطموقف املثقف العربي الحديث من ال

املصرية بين عامي  (يةديمقراطال)الكمي واملضموني لعينة من مقاالت دورية  بالتحليلين خلص الكاتبان

ية، ديمقراطالقضية تحديد ماهية  ها؛ إلى أنجميعتساؤالت الدراسة أو  بعض التي تناقش م2014و 2000

ية والتحول ديمقراطشغل الحديث عن ال إذ ال بأس به من اهتمام املثقفين املعاصرين، انالت قدرً 

 تهم. امن اهتمام كبرى الي النسبة ديمقراطال

تجاه هذه القضايا، ويتفرع عن كل واحد منها مقاربات  رئيسةتيارات  ةانقسموا بين ثالث وبينوا أنهمو 

صريحة أو كامنة في ما يتعلق بدور النخبة في مقابل  فرضياتكل تيار منها على  ينطوي و ومواقف مختلفة، 

 ر، تتمثل في:و املجتمع أو الجمه

 

 ية الليبراليةديمقراطتيار ال -ا

  د  يعوهو تيار 
ً
وتفعيل عناصرها األخرى، فنشأة  ،يةديمقراطوجود الفي  اضروريً  االحرية الفردية شرط

  ،الحقوق والحريات الفرديةية مرتبطة بديمقراطال
ً

تتعلق ة رئيس فرضياتب، وهي ترتبط وضماناتها أوال

أن هذا التيار على  الدراسة شددوتالسياسة، بوعالقة الدين  هور الجمبالثقافة السياسية والنظرة إلى 

 ها فتراضبايقصر الحديث على الدولة الدينية 
ً

  مقابال
ً

لتي كانت الدولة العسكرية ا للدولة املدنية، متجاهال

 لها. ةومعوق ،لدولة املدنيةامقابل في  ،في الخبرة العربية املعاصرة حاضرة كثيًرا 
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، أن حديث املثقفين عن دور النخب الطليعي، وتوجسهم من خيارات الناخبين، اوترى الدراسة أيضً 

بما يشبه قادة حركة  ،(املستنير)من النزعة النخبوية التي تؤسس لنوع من االستبداد الليبرالي  ايعكسان قدرً 

بالتنظير  اولم يهتموا كثيرً  ،أولوية الحريات فيوموقف مثقفي عصر النهضة الذين ركزوا  ،ميدان تيانانمن

ن هؤالء املثقفين يمثل معظمهم إ ثم، اوتنظيميً  اأهميتها وسبل تحقيقها دستوريً  حيث ية منديمقراطلل

التي ال تكتفي بفصل الدولة  (العلمانية الصلبة)بشارة أطلق عليه عزمي و  ،النموذج الفرنس ي في العلمانية

السالبة  (العلمانية الرخوة)في مقابل  ،املستوى االجتماعيفي من التدين  اعن الدين، بل تتخذ موقفا سلبيً 

 وتحييد آليات اإلكراه عن الشأن الديني. ،االتي تعني في األساس تحييد الدولة دينيً 

 

 ةية الشعبيديمقراطتيار ال -ب

الدور الحاسم للمجتمع بهؤالء يعنى  إذ ينطلق من تصورات مناقضة لتصورات التيار األول،تيار وهو 

 ية التمثيلية النموذج  ديمقراطالون دويعاالستحقاقات االنتخابية،  بطريقفي اختيار حكامهم ومساءلتهم 

بتها، ويصرون على أن انتشار نتخاالتي تعلو بها على الحكومة التي  ار عن إرادتهيهااألفضل لتعبير الجم

ية في الغرب ارتبط بانتشار املشاركة السياسية ألغلبية املواطنين وتوسيع هذه املشاركة، وبعد ديمقراطال

ية اإلجرائية هي السبيل الوحيد لضمان ديمقراطقيام الثورات العربية انطلقت طروحاتهم من مبدأ أن ال

ودة من املجتمع، وهم يشبهون التيار الرادكالي في حركة الدولة مرة أخرى ملصلحة فئة محد أال تخطف

 ية ممارسة تصقلها التجربة العملية.ديمقراطتيانانمن وبإيمانه بأن ال

 

 تيار التمكين -ج

ضرورة توفير الشروط الالزمة التي تمكن الفرد ممارسة خياراته على نحو يتفق  يشدد علىهذا التيار 

 ية ديمقراطورغباته الحقيقية. فال
 
 اإلجرائية تكون زائفة إذا لم تقترن بتمكين الفرد بصورة إيجابية ممارسة

ية غير الحريات ديمقراطحقوقه السياسية والعامة. وأنصار هذا التيار يهتمون بقضايا ومداخل أخرى لل

املة، ية والعدالة الشديمقراطمثل املواطنة وإعادة العالقة بين الحرية والباملدنية أو صناديق االنتخابات، 

وهم يقتربون من رؤية التيار الثاني في نظرته لدور الشعب في املجال السياس ي، ويهتمون بالثقافة السياسية 

الطرفين في ثقافتهما  مشكلةية، عندهم، يعكس ديمقراط. فتعثر الأيًضا الشعبو للنخب املثقفة 

 ،منح املواطنين سلطات حقيقيةتوسع مساحة املنافسة السياسية، وت رؤيتهماية في ديمقراطالسياسية، وال

 وتساوي بين القمة والقاعدة. ،وتحرر العقل من تقديس السلطة
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 مثقف أم وص ي؟

يؤمنون بخصوصية وضعهم في املجتمع، وهي  -عموًما-وتخلص الدراسة، إلى أن املثقفين العرب 

، اوعمليً  ايخيً تار ة سوغملهم فرض وصايتهم الفكرية على الشعب، وإن تكن غير  تسوغالخصوصية التي 

الثقافة  حسينتتقع على عاتقه مهمة إذ بدور املثقف التنويري في املجتمع، معظمهم العينة  فويؤمن مثقو 

 -الدراسةإليه تشير  مابمثل -الشعبية لتتحول ثقافة مبادىء ال تقديس أشخاص، وهي نظرة تذكرنا 

بإثبات  اإلى أن املثقفين العرب ال يهتمون كثيرً تذهب الدراسة و بنخبوية قادة حركة تيانانمن واملشتركين فيها، 

اللوم  وألقوا ،تاريخية، لكن سيطرت عليهم صورة الضحية منجزاتاستحقاقاتهم النخبوية هذه بناء على 

على األنظمة القمعية أو الشعوب التي ال تتجاوب معهم بالقدر الكافي أو التيارات اإلسالمية التكفيرية أو 

 الظالمية.

 عربي والتغييراملثقف ال

أن عالقة املثقف العربي بالسلطة ال تنفصل في كثير من األحيان عن تصوره آلية  أكدت الدراسة

إلى  ون ميلمعظمهم يإحداث التغيير، فمنهجه في التغيير يرسم مالمح عالقته بالسلطة، فأعضاء العينة 

ل إلى أن يكون التغيير من أسفل عبر لتغيير من أعلى مركز السلطة ليعمم على املجتمع، بينما األقلية تميا

 املجتمع.

األداة األساس في التغيير، وهو بوصفها  -عموًما-لكن ما يجمع بينهما، نظرتهما للدولة أو السلطة  

وتقويمه لها من  ،املوقف الذي يكشف بدوره عن ارتباط موقف املثقف من السلطة بنظرته إلى الجماهير

 
ً

 ديمقراطفي التحول ال امساعًد  حيث قدرتها على أن تكون عامال
ً

رأينا  ما مثلب ،من أن تكون معوقة له ي بدال

 ولية فشل الحركة.ؤ قادة الصين في لوم العمال وتحميلهم مس

الثقة برشاد  غياباملمارسات االستبدادية للسلطة بناء على  سوغيهذا األمر يجعل كثيرين منهم 

السلطة القائمة، وهو ما يشبه موقف القوميين العرب الرغبة في سقوط الدولة بسقوط  غيابالجماهير أو 

في تأييد تحرك  -اأيضً -ية في مرحلة املد القومي ومقاومة االستعمار، وهو ما ظهر ديمقراطمن قضية ال

 الجيش لعزل محمد مرس ي الذي تصفه الدراسة باالنقالب.

 

 خاتمة

 ودور  ،الثقافي ضماراملة في خاصوبنقد املاض ي ومساءلة الحاضر، أمر مفيد ومطلوب ال محالة، 

في الظرف التاريخي الحرج الذي تجتازه أمتنا. لكن ملاذا ال يتغير ش ىء في بالد العرب  ووظائفهم املثقفين العرب
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في هذه السنوات الست التي مرت منذ هبوب رياح الثورات العربية، وملاذا استمرت األحوال والسجاالت 

 وتجاوز فعلي ألخطاء هذه السنوات املتراكمة منذ عقود؟. ،قد حقيقيدون نمن الثقافية على ما هي عليه، 

لألفكار والقيم والتوجهات  ن األوان بعد إلعمال منطق )املراجعة( بين املثقفين العرب، الئوملاذا لم ي

، بل للبرامج والوسائل واملنطلقات الفكرية والفهم التأويلية لألحكام واملنظومات املوجهة لهذا فحسب

 جاه أو ذاك في رؤيته للتيارات األخرى؟.االت

استكشاف نظرة عينة من املثقفين العرب إلى إلى  -املحمود-سعيها  من رغمعلى الإن هذه الدراسة، 

 نزلةوموعالقتها بالحريات،  ،ية اإلجرائيةديمقراطأنفسهم في مقابل باقي أفراد املجتمع، وإيمانهم بال

ية، وأسباب تعاون ديمقراطرفون أهلية املشاركة في العملية اليف يعية في ترتيب أولوياتهم، وكديمقراطال

 ية بتوجهاتهم األيديولوجية.ديمقراطبعضهم مع األنظمة السلطوية املستبدة، وعالقة ذلك املوقف من ال

ية وموقفها ديمقراطمن ال كلها ، ذلك كله، بداية ملناقشة مواقف التيارات الثقافية العربيةضار تفاب

  من السلطة
ً

في فهم أزمة الواقع العربي ومن ثم التفكير في حلول لها على أسس ة شاركاملفي  الحاكمة، أمال

من قيمتها  اكثيرً ، ما أفقدها منهجية ومعرفية واضحة، قد وقعت في عدد من األخطاء والتسرع في األحكام

 ومنها:

والنهائي على عامة املثقفين  س ييديولوجي الذي رمت به عينة الدراسة، فأطلقت حكمها القاالتحيز األ  -1

ية، ديمقراطالعرب من غير اإلسالميين، فغالبهم نخبويون، وصائيون، يعطون ألنفسهم حق إمالء شروط ال

على، وغياب ثقتهم األ وحق التحالف مع أنظمة أسقطتها الشعوب في الثورات، واعتمادهم على التغيير من 

على، وانعدام ثقتهم في اختيارات الجماهير العربية، وأنهم األ  في رشد الجماهير العربية وضرورة التغيير من

 فتراضاأن ت عد  ية وما يتعلق بها من قضايا، بل إنها ديمقراطما يخص ال يفتقدون لتراث فكري صلب في

  (مثقفين)كثيرين منهم 
ً
بظهورهم اإلعالمي مما هو بأصالة إنتاجهم الثقافي. وهو حكم  اهو ربما أكثر ارتباط

 دون شك.من ظالم قاطع و 

دون التنبه لباقي عوامل من تعزو الدراسة أسباب فشل حركة تيانانمن إلى أمراض النخبة الصينية،  -2

فشلها، واالعتماد على رؤية واحدة لعالقة هذه النخب بالطبقات العاملة في املجتمع الصيني، أدى إلى 

اقي األسباب حتى تكون النتائج التي تخلص بها تسطيح أسباب اإلخفاق، مما كان بحاجة إلى التعمق أكثر في ب

يمكن سحبها على بيئة أخرى، فالتركة املعقدة من األسباب التي خلفتها هذه االحتجاجات  من ثمو صحيحة، 

ن إلصاق أمراض إ ثم، فحسب عرفتها الدراسةبحسب ما ال يمكن عزوها بسهولة إلى متالزمة تيانانمن 

  يخضع ألي تفسير منطقي تدلل به الدراسة.النخبة الصينية للنخب العربية ال

ت -3 ، أو 2011الدراسة الجدل في أسبقية الدستور أو االنتخابات بعد الثورة املصرية في عام  عد 

، والتعالي على (مبادىء فوق دستورية)الضغط على العسكريين من أجل تأجيل االنتخابات، أو وضع 

والدعوة إلى االنقالب على الخيار  ،لتشريعية والرئاسيةية في االنتخابات اديمقراطالشعب ال خيارات
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ي بدعوى حماية الحريات من التطرف الديني، هي نوع من النخبوية الوصائية. وربما كانت هذه ديمقراطال

لكنها ال يمكن أن تكون صحيحة في املطلق، فكثير من هذه بعض األشخاص أو التيارات،  ااألمثلة تمثل جزئيً 

املنطق والحقيقة  من قدرجوانبه  بعضواقع تفاعل معه هؤالء، وكان في ت حوال وتغيرات املواقف نتاج ت

 أكثر مما تظهره الدراسة في صورة قاتمة وغير حقيقية.

في: أن أي مثقف يولد  تاملثقف ومواقفه واملتمثال  دور فهم  فيما أكدت عليه عتغاضت الدراسة  -4

ى لإفوصلت  ،الحسبان عند تعريفه. وهو ما تجاهلته الدراسة بد من أخذه في ال ،وينضج في سياق ثقافي ما

مواقف وال سيما  ،وما أنتجه من مواقف ،لو تعمقت في السياق العربي انتائج كان يمكن أن تتغير تماًم 

 ية والثورات والجيوش.ديمقراطمن الاألخرى القوى اإلسالمية 

اب أدلة على تهميش املسألة تخاذ كتب ألبرت حوارني وهشام شرابي وسوزان إان إ ثم -5 ليزابيث كس 

 ديمقراطال
ً

 فياملثقفين العرب  جهدللحكم على  اكافيً  ية في عصر النهضة، هو أمر ال يمكن أن يقدم دليال

 طية واملجتمع. راعالقتهم بالحريات والديمقمن قرن كامل 

فين العرب، وتحيزاتهم من أزمة الثقافة واملثق االكتاب، ورؤيته ومنطلقاته وتحيزاته، يعد جزءً  -6

يديولوجية ضيقة، وما ينتجه ذلك من آثار على الثقافة أالشديدة في رؤيتهم لبعضهم من وجهة نظر 

، واألخطر على طبيعة (إسالمي-علماني)والسياسة واالجتماع في مجتمعاتنا العربية، واملصابة بمتالزمة 

 البحث العلمي ومنهجيته.

ماأكثر عندما  ولعل املؤلفين كانا على صواب -7 نصاف، إل ى الإفهو أقرب  ةتيارات ثالثى لإاملثقفين  قس 

ن في عالقتهم بالحريات ييديولوجية بما فيها اإلسالميويمكن أن يعمم على غالبية املدارس أو التوجهات األ 

ات وكيفية التغيير وأولوياته. وهو ما يسمح بإنتاج دراس ،ية والثورات والجيوش واالنقالباتديمقراطوال

 وأكثر تفسيرية. ،اوأقل تحيزً  ،اأكثر توازنً  إجابةهمة أسئلة الدراسة امل نعتجيب 

كثير من التساؤالت املعلقة في  نعمحاولة اإلجابة في لالنطالق  اجيًد  اا، يظل هذا الكتاب نموذًج وأخيرً 

فالكتاب بداية يمكن ودروهم في التغيير املنشود.  ،مشهدنا السياس ي العربي في عالقته بالثقافة واملثقفين

تناول املوضوع من زوايا مختلفة أو من خالل عينة أخرى تثبت نتائجها أو تشكك فيها أو في البناء عليها 

هم والحاكم في مستقبل وامل خطرلتراكم املعرفي في هذا الجانب الى الإ، ولكنها بالتأكيد ستضيف اكليً ترفضها 

 قافة عن السياسة والدين واالجتماع واالقتصاد. مجتمعاتنا العربية التي ال تنفصل فيها الث
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