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“نقاشات عشية الثورة”.. تنوير أم تثوير؟

حسام أبو حامد)1) 

: مقدمة
ً

أول

الباحثة	 كتاب	 صدر	 السياسات“	 ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 “املركز	 في	 “ترجمان“	 سلسلة	 عن	
عنون:	“	تنوير	عشية	الثورة:	النقاشات	املصرية	والسورية“)2)	الذي	ترجمه	

ُ
إليزابيث	سوزان	كّساب	امل

عن	اإلنكليزية	محمود	محمد	الحرثاني.

ُصِنَعت	 الذي	 الفكري	 السياق	 بوصفها	 التنوير“	 لـ“نقاشات	 رائًدا	 	
ً

تحليال كتابها	 في	 كّساب	 تقّدم	
فيه	أجواء	الثورتين،	املصرية	والسورية	في	2011.	تلك	املناقشات	التي	دارت	في	القاهرة	ودمشق	خالل	
عقدين	سابقين	على	الثورة	حول	املستقبل	السيا�سي	واالجتماعي،	لم	تكن	دراسات	أكاديمية	في	تقييم	
	من	

ً
أدبيات	التنوير	األوروبي،	وتلقيها،	وإن	شارك	فيها	أكاديميون،	بل	كانت	-كما	رأتها	كّساب-	شكال

واستعادة	 للعقل،	 والعام	 الحر	 االستخدام	 في	 بالحق	 طالبت	 التي	 السياسية“	 “اإلنسانوية	 أشكال	
الكرامة	اإلنسانية،	والبحث	عن	بوصلة	أخالقية	في	عقب	الدمار	الذي	أحدثته	األنظمة	الوحشية.	
	
ً
متفّحصة العربي،	 السيا�سي	 الفكري	 والتاريخي	 املحلي،	 سياقيها؛	 في	 املناقشات	 هذه	 كّساب	 تضع	
أولويات	كل	منهما،	وخصوصيته	في	ضوء	طبيعة	الدولة	وتاريخها،	والصورة	التي	َحِرَصْت	الدولة	على	
َهَر	بها،	ومن	خلفها،	مستوى	القمع	والعنف	الذي	مارسته،	وعالقة	املثقفين	بهذه	الدولة،	في	ظّل	

ْ
ظ
َ
أن	ت

الهامش	املتاح	من	االنفتاح	على	العالم	الخارجي.

ثانًيا: الرابطة التقليدية لعالقة املثقف بالسلطة

خالل	عهد	السلطان	العثماني	محمود	الثاني	اكتسحت	قوات	محمد	علي	باشا	)1769	–	1849م(	
بالد	الشام،	في	آخر	حمالته	العسكرية	وأكبرها،	بقيادة	ابنه	إبراهيم	باشا	)1790	–	1848م(،	بدًءا	من	

)1) 	كاتب	وباحث	فلسطيني.

العربي	 )بيروت:	املركز	 النقاشات	املصرية	والسورية،	محمود	محمد	الحرثاني	)مترجًما(،	ط1،	 الثورة:	 تنوير	عشية	 إليزابيث	سوزان	كساب،	 	  (2(
لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2020(.
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تشرين	الثاني	سنة	1831م.	حاول	إبراهيم	باشا	خالل	حوالى	عقد	من	الزمن	توطيد	الحكم	املصري	في	
	في	حينه	بمرحلٍة	انتقاليٍة	حذرة	نتيجة	صدمة	التحديث	التي	حاصرتها؛	من	 ُمرُّ

َ
بالد	الشام	التي	كانت	ت

الشمال	ممثلة	في	تنظيمات	السلطان	محمود	الثاني	اإلدارية،	أو	من	الشرق	ممثلة	في	إصالحات	داود	
ِلق	مع	محمد	علي	باشا	في	مصر)3).

َ
ْنط
ُ
باشا	في	بغداد،	أو	من	الجنوب	من	خالل	مشروع	التحديث	امل

ا	حكومًيا	
ً
عرقلت	املدة	الزمنية	القصيرة،	واألوضاع	االجتماعية	االقتصادية	في	بالد	الشام،	تحديث

من	األعلى	إلى	األسفل،	حقق	في	مصر	خطوات	متقدمة؛	فالبنى	االجتماعية	–	االقتصادية	التقليدية	في	
ا،	وقادتها	زعاماٌت	تقاسمت	السلطاِت	املحلية،	مستندة	إلى	مراسيم	

ً
الديار	الشامية	كانت	أكثر	رسوخ

َبلي	واسع،	ولم	يكن	لديها	رغبة	في	التنازل	عن	مصالحها	التي	ُعززت	في	ظّل	
َ
سري	وق

ُ
سلطانية،	ونفوٍذ	أ

نظام	اإلدارة	العثماني	على	أسا�سي	االلتزام	بالضرائب	واالرتزاق	في	التجنيد،	وقاومت	محاوالت	إبراهيم	
باشا	في	تقييد	نفوذها	بدمجهما	في	النظام	اإلداري	العام	الجديد.	

	آخر	واجه	االستقرار	املنشود.	شملت	إصالحات	إبراهيم	باشا	التحديثية	
ً

كان	انتشار	السالح	مشكال
مناحي	مختلفة،	نحو:	ترتيب	املجالس	امللكية	والعسكرية،	وإقامة	مجلس	الشورى،	وترتيب	املالية	عبر	
نظام	عادل	لجباية	الخراج،	وإبطال	املصادرات،	وإقرار	حق	التملك،	وما	رافق	ذلك	كله	من	انتعاش	في	
الزراعة	والتجارة	والصناعة	والتعدين.	لكن	استثمار	ذلك	الحًقا،	في	خدمة	األغراض	العسكرية،	عبر	
ْرِض	أعمال	الُسخرة	

َ
نظام	التجنيد	اإلجباري،	ومصادرِة	بعض	املمتلكاِت	واألموال	ملصلحة	الجيش،	وف

العسكرية	على	املدنيين،	تسّبب	في	نقمة	األهالي	الذين	انتفضوا	في	وجه	الحكم	املصري.	لم	تكن	ثورة	
في	 لندن	 معاهدة	 تضع	 أن	 قبل	 االنتفاضات،	 تلك	 آخر	 بوحشية	 باشا	 إبراهيم	 قمعها	 التي	 1834م	
صت	صالحياته،	

ّ
ا	لتوسع	محمد	علي	باشا	في	أرا�سي	السلطنة	العثمانية،	وقل تموز/	يوليو	1840م	حدًّ
واضطرت	القوات	املصرية	إلى	الجالء	عن	دمشق	في	29	كانون	األول/	يناير	)4)1840.		

نشئت	خالل	الحكم	املصري	لبالد	الشام،	خضعت	
ُ
أ التي	 التأثير	 املدارس	قليلة	العدد	ومحدودة	

بدورها	لألغراض	العسكرية،	بينما	كان	محمد	علي	قد	أسس	في	مصر	نواة	طبقة	“مثقفي	الدولة“،	في	
معرض	سعيه	لتقوية	سلطته	في	مواجهة	السلطنة	العثمانية،	فلم	يكتف	ببناء	جيش	حديث،	ورفع	
الدولة	على	أعمدة	مؤسساتية،	بل	أراد	بإنشاء	املدارس	الحديثة،	وبحركة	الترجمة،	وبابتعاث	الطالب	
العضوية	 الرابطة	 أصل	 كّساب-	 رأي	 -في	 ذلك	 كان	 وتدريبهم،	 ملصلحته،	 الرجال	 	

َ
تعبئة الخارج،	 إلى	

التقليدية	بين	املثقف	املصري	والدولة	التي	ستواصل	بقاءها	وسط	تقلبات	التاريخ	املصري	الحديث،	

)3)		هناك	عدد	من	الكتب	تناولت	الحكم	املصري	لبالد	الشام	في	تلك	الحقبة،	انظر	على	سبيل	املثال	ال	الحصر:	محمد	كرد	علي،	خطط	الشام،	
ج3،	)دمشق:	مطبعة	الترقي،	1935(،	ص	46	وما	بعدها؛	سليمان	أبو	عز	الدين،	إبراهيم	باشا	في	سورية،	)بيروت:	د.ن،	1929(،	ص	129	وما	بعدها؛	

ميخائيل	مشاقة،	مشهد	العيان	بحوادث	سورية	ولبنان،	)القاهرة:	د.ن،	1908(،	ص	99	وما	بعدها.

)4) 	السابق	نفسه.
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أن	 في	 الدولة	 استمرت	 بالوعود،	 الوفاء	 وتكرار	 املتغيرة	 الرسمية	 األيديولوجيات	 من	 الرغم	 ))وعلى	
تكون	املحرك	الرئيس	للتحديث	واالستقرار	واألمن	ملعظم	املصريين	واملثقفين	املصريين(()5).	

سست	دولتها	الحديثة	في	ظّل	االنتداب	الفرن�سي	في	1920م،	ونالت	
ُ
لم	يتحقق	ذلك	لسورية	التي	أ

استقاللها	بوصفها	جمهورية	في	1946م)6)،	لينتهي	عقدان	من	عدم	االستقرار	واالنقالبات	العسكرية	
باحتكار	حزب	البعث	للسلطة،	والتحّول	إلى	دولة	أوتوقراطية	تحت	قبضة	حافظ	األسد	الذي	وّرثها	
ألوان	 وأزاال	 جميعها،	 السياسية	 الحياة	 مظاهر	 كالهما	 فقمع	 ار،	

ّ
بش البنه	 2000م	 عام	 وفاته	 بعد	

املعارضة	جميعها.	))إذا،	باملقارنة	مع	مصر	كانت	املساحة	في	سورية	أضيق	كثيًرا	من	نظيرتها	بالنسبة	
إلى	النقاشات	املفتوحة	والتنافس	السيا�سي،	هذا	إن	وجد((.)7) 

ا: “التنوير“ بين الحكومة واإلسالمويين
ً
ثالث

ردات	 بوصفها	 املا�سي،	 القرن	 تسعينيات	 في	 اشتّدت	 التي	 التنوير	 مناقشات	 إلى	 كّساب	 ُر	
ُ
ْنظ

َ
ت

	
ً

أفعاٍل	على	صعود	اإلسالمويين	منذ	ثمانينيات	ذاك	القرن،	وما	بعدها،	وقد	اتخذ	صعودهم	إما	شكال
	أخالقًيا	ثقافًيا	بعد	“الصفقة	الصامتة“	بين	النظام	واإلسالمويين،	بدًءا	من	

ً
“جهادًيا“	عنيًفا	أو	شكال

ز	الفصل	األول	من	الكتاب:	“مناظرات	التنوير	العلمانية	الحكومية	واإلسالمية	في	
ّ
عهد	السادات.	ويرك

رين	مصريين،	وفكرهم	من	التسعينيات	حتى	ما	
ّ
مصر	في	تسعينيات	القرن	العشرين“	على	ثالثة	مفك

بعد	الثورة	املصرية	في	2011م،	واالنقالب	العسكري	عام	2013م	الذي	أطاح	الرئيَس	اإلسالمي	املنتخب	
	بصورة	خاصة،	حيث	

ً
محمد	مر�سي	)1951 2019-م(	من	منصبه.	كانت	مرحلة	التسعينيات	مشحونة

)1945-1992م(،	ونجا	منها	نجيب	 ّتاب	من	أن	تقتل	فرج	فودة	
ُ
الك الهجماُت	الجسدية	على	 نت	

ّ
تمك

محفوظ	)1911	–	2006م(،	وتزايدت	الهجمات	القانونية	على	املثقفين	ذوي	التفكير	الحر،	مثل	نصر	

)5) 	كّساب،	تنوير	عشية	الثورة،	ص	28.	

الذي	أعلن	استقالل	سورية	ملكية	دستورية،	بزعامة	 ُوِلَدْت	بقراٍر	من	املؤتمر	السوري	 التي	 الدولة	السورية	األولى	 بين	 يقارن	برهان	غليون	 	 	(6(
امللك	فيصل،	وسورية	االنتداب	الفرن�سي،	قبل	استقاللها	في	17	نيسان/	أبريل	1946م:	“فقد	انبثقت	األولى	من	إرادٍة	ذاتيٍة	مثلتها	جمعية	وطنية	
ا	في	الجمعيات	والتنظيمات	الحّرة	التي	خاضت	الصراع	ضد	االستبداد	العثماني،	

ً
ضمت	ممثلين	من	جميع	املقاطعات	السورية،	ممن	لعبوا	دوًرا	نشط

وضد	سياسة	التتريك	التي	تبّنتها	تركيا	الفتاة	بعد	انقالب	1908،	ودستور	ديمقراطي	تمثيلي	كان	األول	من	نوعه	في	العالم	العربي،	ينص	على	املساواة	
التامة	بين	املواطنين،	بما	في	ذلك	حق	املرأة	في	االنتخاب،	في	وقت	كانت	دول	أوروبية	عدة،	ومنها	فرنسا،	لم	تعترف	بهذا	الحق	حتى	نهاية	الحرب	

العاملية	الثانية.	
والدولة	السورية	الثانية	التي	انبثقت	من	إرادة	سلطات	االنتداب	األجنبية	وأتت	على	أسّنة	الرماح،	وعلى	أجساد	الشهداء	السوريين،	وفي	مقدمتهم	
وزير	الدفاع،	يوسف	العظمة،	وأعطت	لنفسها	الحّق	في	التصّرف	بمصير	الشعب	واألرض	والدولة	مًعا	لصالح	دولة	االحتالل	ومصالحه“.	برهان	

 https://bit.ly/3yOf3Tf	،2021	يونيو	حزيران/	1	الجديد،	العربي	صحيفة	العربي‘‘،	واملشرق	سورية	في	الدولة	بناء	معضلة	’’عن	غليون،

)7) 	كّساب،	تنوير	عشية	الثورة،	ص	32

https://bit.ly/3yOf3Tf
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ق	من	زوجه،	ليستقّر	به	املقام	في	املنفى.	رًدا	على	
ّ
ل
ُ
حامد	أبو	زيد	)1943-2010(	الذي	أدين	بالردة،	وط

	التنوير“	)1992م(،	وأطلقت	الحكومة	
َ
ذلك،	أّسس	بعض	املثقفين	املصريين	منظماٍت	مثل	“جمعية

النهضة	 عصر	 في	 أنتجت	 كتب	 نشر	 إعادة	 تضّمنت	 والتنوير،	 والعقالنية	 للتسامح	 للترويج	 	
ً
حملة

َمْت	مؤتمرات	كبرى	
ّ
ظ
َ
ون العشرين(،	 القرن	 إلى	منتصف	 التاسع	عشر	 القرن	 وتوزيعها	)من	منتصف	

تحتفي	بأبرز	شخصيات	النهضة	مثل	الطهطاوي	)1801	–	1873م(	وقاسم	أمين	)1863 1908-م(،	
وحشدت	مثقفيها	للدفاع	عن	قضية	التنوير	ضد	هؤالء	“الظالميين“.

بالنسبة	إلى	بعض	املصريين	ذوي	امليول	العلمانية	كان	الرّد	على	ما	عّدوه	ظالمية	إسالمية	بمنزلة	
تعزيٍز	ملفهوِم	“التنوير“،	ومحاولة	لتجنيد	كل	من	تراِث	النهضِة	العربيِة	في	القرن	التاسع	عشر،	وتراِث	
شخصياٍت	سابقٍة	لهذا	العصر،	مثل	ابن	رشد	)القرن	الثاني	عشر	امليالدي(،	في	مشروٍع	ُيَرّوُج	للعقِل	
	
َ
ضّد	التعصب	الديني.	أدى	ذلك	إلى	رد	فعٍل	من	جانب	بعض	املفكرين	اإلسالمويين	الذين	رفضوا	حملة
َح	“التنوير	اإلسالمي“،	وكان	أبرز	

َ
ل
َ
“التنويِر“	تلك	بوصفها	“تنويًرا	حكومًيا“،	واقترحوا	بدل	ذلك	ُمصط

هؤالء	محمد	عمارة	)1931-2020م(	الذي	اعترض	على	الطبيعة	العلمانية	للتنوير،	وعلى	االستيالء	
على	مفكري	النهضة	في	القرن	التاسع	عشر،	وتقديمهم	بصفتهم	علمانيين.	

	التناقِض	األساس	في	التنوير	العلماني،	فمن	حملِة	القمِع	
َ
ة
َ
قّدمْت	كّساب	في	هذا	الفصل	ُمْعِضل

ضّد	اإلسالميين	في	التسعينيات،	إلى	االنقالِب	الوح�سي	املضاّد	للثورة	عام	2013،	تضع	كّساب	يدها	
على	ما	تسميه	“مفارقة	وهبة“	)املقصود	نموذج	مراد	وهبة،	أستاذ	الفلسفة	في	جامعة	عين	شمس	
والتفكير	 الحرية	 عن	 بقوة	 يدافع	 من	 ))مفارقة	 وهي	 والتنوير(،	 رشد	 البن	 الدولية	 الجمعية	 ورئيس	
النقدي	والديمقراطية،	لكنه	يمنح	دعًما	غير	مشروط	للدولة	املطلقة	ضّد	خطر	اإلرهاب	اإلسالموي	
من	دون	احتراٍز	ضّد	مخاطِر	سلطِة	الدولِة	التي	ال	تخضع	ألي	رقابٍة،	والتي	أثبتت	األيام	أنها	شديدة	

الخطر	على	الحياة	والحرية	والكرامة(()8).	

رابًعا: تفكيك خطابات “التنوير“

تسعينيات	 في	 املصري	 التنوير	 لنقاشات	 املصريين	 النقاد	 بعض	 “تفكيك	 الثاني:	 الفصل	 يتحول	
القرن	العشرين	عند	نهاية	األلفية“،	إلى	ردات	أفعال	ضّد	كل	من	خطابات	“التنوير	الحكومي“	و“التنوير	
أباظة،	 فمنى	 الفاعلة.	 التعبئة	 بغرض	 ومنافقة،	 “التنويِر“	سطحية	 	

َ
فكرة فيها	 تبرز	 التي	 اإلسالمي“	

ونصر	حامد	أبو	زيد،	وشريف	يونس،	ذهبوا	إلى	أن	الصراَع	بين	الدولة	التي	تتزيا	بالعلمانية	واإلسالم	
السياسيِة،	 السلطِة	 على	 جوهرِه	صراًعا	 في	 كان	 بل	 األساس،	 القيم	 على	 يكن	صراًعا	 لم	 السيا�سي	

)8) 	السابق	نفسه،	ص	49.
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إلى	 باستعالء	 وتحّدثا	 بالديمقراطية،	 تعبأ	 ال	 التي	 السلطويِة	 بنزعته	 كالهما	 الطرفان	 معه	 	
َ
اْحَتَفظ

الجماهير.	هذا	االستعالء	واالنقياد	للدولة	يمكن	تتبعه	خصوًصا	عند	مناه�سي	اإلسالمويين	عبر	تاريخ	
الطبقِة	املثقفِة	املصريِة	منذ	بدايات	الدولة	املصرية	الحديثة.	استمر	هذا	االنقياد،	وتلك	النخبوية،	

بالًء	يلقي	بثقله	على	املناقشات	الفكرية	املصرية،	ومن	ضمنها	مناقشة	“التنوير“.	

رات	السائد	عن	النهضة	بوصفها	مشروعات	جاءت	من	أعلى	إلى	أسفل،	بدا	 انتقد	أبو	زيد	التصوَّ
معها	الناس	وسائل،	ومشاركتهم	معدومة،	وانتقد	يونس	مشروعات	النهضة	“اإلنتليجنسوية”	املختلفة	
لية”	القوية	التي	تمارس	سلطتها	على	السكان	الذين	هم	محض	

ّ
التي	دارت	حول	مفهوم	“الدولة	التدخ

مادة	لتلك	النهضة،	وفي	الوقت	الذي	يقال	إّنهم	هدفها،	ال	يصنعونها	وال	يقّررون	بشأنها.

أرض	 على	 بممارستها	 وذلك	 الئقا	 اعتناقا	 الحرية	 قيم	 يعتنق	 ))بتنوير	 	
ُ
الثالثة التفكيكيون	 نادى	

في	 كّساب	 وتذهب	 وتواضع(()9)،	 باحترام	 مناظريهم	 ذلك	 في	 بمن	 الناس	 وإشراك	 امللموس،	 الواقع	
أطروحتها	إلى	))أن	ما	حدث	من	خلخلة	ثورية	للنظام	الحاكم	فتحت	مساحات	جديدة	ملزيد	من	نشاط	
ضربتها	 املضادة	 الثورة	 ضربت	 أن	 إلى	 التفكيكيون،	 أولئك	 اليه	 دعا	 ما	 غرار	 على	 الفكري	 التنوير	

املرتدة(()10).

خامًسا: طرق التفافية: “اللحظة السيزيفية”

اللحظة	 العشرين:	 القرن	 تسعينيات	 في	 سورية	 في	 التنوير	 “نقاشات	 الثالث،	 الفصل	 ينتقل	
وحيث	 القاهرة،	 في	 مثيالتها	 تشابه	 ال	 امليدانية	 واألحوال	 بون	

َ
خاط

ُ
امل حيث	 دمشق،	 إلى	 السيزيفية”	

السيا�سي	 والتنافس	 املفتوحة	 للمناقشات	 املتاحة	 واملساحة	 أقل،	 السورية	 الدولة	 كانت	مشروعية	
-كما	تقدم-	باتت	أضيق	كثيًرا.	بل	لم	تترك	الدولة	السورية	أي	هامٍش	من	الحريِة	أو	التعبيِر	للمثقفين	
الذين	تبّنتهم.	وعلى	الرغم	من	أن	“النهضة”	كانت	أرضية	مشتركة	للمصريين	والسوريين	للمناقشات	
التنويرية،	وكان	طه	حسين	)1889 1973-(	أكثر	التنويريين	حضوًرا	في	الحالة	السورية،	فإن	املثقفين	
العلمانيين	في	مصر	كانوا	يغّيرون	هدفهم	باستمرار	بين	اإلسالميين	والدولة	االستبدادية،	وانخرطوا	في	
تقييمات	نقدية	معينة	ملواقفهم	أو	تحالفاتهم	السابقة،	بينما	حافظت	مناقشات	التنوير	السورية	التي	
سادت	منذ	التسعينيات	من	القرن	العشرين،	وحتى	مستهل	القرن	الواحد	والعشرين،	على	التواصل	

في	ما	بينها.		

)9) 	السابق	نفسه،	ص126.

)10) 	السابق	نفسه.
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أن	 إال	 املصري،	 السياق	 نها	 تضمَّ التي	 الفكرية	 الديناميات	 من	 كثيًرا	 السورُي	 السياُق	 يتضّمن	
	بحذٍر	شديٍد	وعبر	طرق	التفافية،	أدرك	سالكوها	

َ
الديناميات	السورية	اضطرت	إلى	استهداف	الدولة

في	تسعينيات	القرن	العشرين	أنه	لم	يكن	بوسعهم	ترجمة	أفكارهم	النقدية	إلى	أفعال	على	نحو	ذي	
وِل	مناقشات	التنوير	السوري	اإلسالم	السيا�سي	كثيَر	اهتمام	بسبب	غياٍب	شبِه	كامٍل	

ُ
بال)11).	ولم	ت

للمجال	اإلسالمي	العام	الذي	كان	قد	تعّرض	للقمع	منذ	أواخر	سبعينيات	القرن	العشرين.	وهكذا،	
الدولِة	 استبداد	 ولكن	 السيا�سي،	 اإلسالم	 هو	 السورية	 التنوير	 لخطابات	 األساس	 الخصُم	 يكن	 لم	
والفساد	والوحشية)12)،	ال	سيما	أنه	-بخالف	الدولة	في	مصر-	لم	تكن	الدولة	السورية	مهتمة	بتعزيز	
الطغيان	 والعلويين	ضد	بعض	 املسيحيين	 بحماية	 االدعاء	 تتجاوز	حدود	 لنفسها،	 هوية	“مستنيرة“	

اإلسالمي	في	املستقبل.	

يتضّمن	هذا	الفصل	بعض	حلقات	االستجابة	الفكرية	للسيطرة	الشمولية	على	الدولِة	السوريِة،	
وصادق	 تيزيني،	 والطيب	 برقاوي	 أحمد	 كتابات	 في	 ووقائعهما	 والنور“	 “الظالم	 مجازاِت	 ويستكشف	
جالل	العظم	وعبد	الرزاق	عيد	وميشيل	كيلو	وممدوح	عدوان	وبرهان	غليون	التي	بينت	الحاجة	الى	
تنوير	يخرج	من	“الظلمة	املعيشة“	بسبب	قمع	من	استولى	على	السلطة	في	الستينيات	والسبعينيات	
إلى	نور	املجتمع	املدني	واملشاركة	السياسية	الحقيقية،	ولكي	يقوم	املثقفون	بدورهم	في	“التنوير“	ال	بد	

أن	يكونوا	مستقلين	عن	الدولة	واأليديولوجيا)13).	

من	 كٌل	 أسسها	 التي	 وشهادات“	 “قضايا	 هي	 )1990-1992م(	 العمِر	 قصيرِة	 بمجلٍة	 الكتاب	 يعنى	
وس	)1941-1997م(،	وعبد	الرحمن	منيف	)1933-2004م(،	وفيصل	دّراج	التي	طرحت	

ّ
سعد	هللا	ون

)11)		بعد	القضاء	على	حركة	“اإلخوان	املسلمين“	في	سورية،	كان	للقانون	رقم	49	الذي	يحكم	باإلعدام	على	أي	منتسب	إلى	الجماعة،	واملرسوم	
الذي	واكبه	بحماية	رجال	االستخبارات	من	أي	مسائلة	أو	محاسبة	أمام	القضاء،	وقصر	مساءلتهم	على	رؤسائهم؛	دور	كبير	في	تكريس	سلطات	أجهزة	
األمن	التي	أشرفت	على	مؤسسات	الدولة	األخرى	جميعها،	وخضعت	مباشرة	لرئيس	الجمهورية.	انظر:	برهان	غليون،	عطب	الذات:	وقائع	ثورة	لم	

تكتمل،	سورية	2011-2012،	ط2	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2020(،	ص33.	

)12)		يرى	بشارة	أن	ثنائية	“النظام	مقابل	اإلخوان“	لم	تكن	شائعة	في	الوسط	السيا�سي	الشعبي	في	الثمانينيات،	على	الرغم	من	خوض	اإلخوان	
املعارضة	ذات	 بالتنظيمات	 السورية	كانت	زاخرة	 الساحة	 بأن	 	ذلك	

ً
الجماعة،	معلال انتهى	بخروجها	من	سورية،	وتجريم	منتسبي	 صراًعا	مسلًحا	

الوطنية	 للجبهة	 االنضمام	 رفضت	 واشتراكية	 شيوعية	 أحزاب	 من	 املؤلف	 الديمقراطي	 التجمع	 حزب	 )خصوًصا	 النخبوي	 والتأثير	 الفاعلية	
التقدمية(،	وكانت	هناك	أحزاب	كردية	قامت	على	أساس	القومية	الكردية	ال	على	أساس	الوطنية	السورية.	وقد	لوحق	هؤالء	اليساريون	املعارضون،	
واعتقلوا	جنًبا	الى	جنب	مع	اإلخوان	املسلمين.	عزمي	بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	نحو	الحرية،	محاولة	في	التاريخ	الراهن،	ط1	)الدوحة/	بيروت:	املركز	

العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(،	ص	382-381.	

)13)		يذهب	عزمي	بشارة	إلى	أن	حقبة	ربيع	دمشق	القصيرة	انطلقت	نتيجة	مبادرات	فردية	وشبه	جماعية	من	القطاعات	الثقافية	واالقتصادية	
واالجتماعية،	فبدأت	من	تحت،	وليس	من	فوق،	وأن	صفة	املثقفين	تنطبق	على	ناشطي	هذا	الربيع	أكثر	مما	تنطبق	عليهم	صفة	سياسيين	باملعنى	
ا	لنخبة	ثقافية	

ً
الضّيق،	وعلى	الرغم	من	أن	قسًما	كبيًرا	منهم	كان	على	صلة	بأحزاب	املعارضة،	ال	سيما	التجمع	الديمقراطي،	بقي	ربيع	دمشق	نشاط

أكثر	من	كونه	تعبيًرا	عن	تلوينات	حزبية،	ما	سمح	بانضمام	قطاعات	جديدة	من	خارج	املعارضة	التقليدية،	ومنع	أي	حزب	أو	جماعة	من	احتكاره	
لها.	نفسه،	ص	-382	ص383.
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وفلسفة	 العربية	 والنهضة	 والتحديث	 والحداثة	 والديمقراطية	 العقالنية	 مسائل	 صفحاتها	 عبر	
التاريخ.	املوضوع	الثابت،	كما	في	مناقشات	“التنوير“	السوري	كلها،	أن	الحرب	الفكرية	هنا	ليست	مع	
الدين،	بل	ضد	وحشية	الدولة	البعثية	وشموليتها.	أدرك	كل	من	ونوس	ودّراج	الذين	تصفهم	كّساب	
بـ“السيزيفيين”	أنه ))كان	ثمة	حاجة	إلى	إحياء	شكل	من	أشكال	الذاكرة	الفكرية،	أي	تلك	التي	كانت	
ل	
ّ
النهضة،	شائعة	ومتداولة،	تشك موجودة	قبل	نظام	األسد،	حين	كانت	أفكار	مختلفة،	وهي	أفكار	

التي	 الفكرية	 الذاكرة	 تلك	 استعادة	 إال	 	)...( وشهادات	 قضايا	 مجلة	 إليه	 هدفت	 وما	 الناس.	 عقول	
أولئك	 بإمكان	 يكن	 لم	 األسدي(()14).	 للحكم	 األيديولوجي	 التلقين	 خالل	 من	 الناس	 وعي	 عن	 ّيبت	

ُ
غ

وس	جيله	من	املثقفين،	سوى	أن	يكونوا	شهوًدا	على	التدمير	العنيف	
ّ
“السيزيفيين”	بحسب	ما	وصف	ون

والتنديد	في	أضيق	هوامش	التعبير،	مع	األمل	باإلبقاء	على	�سيء	من	وعي	على	قيد	الحياة.	

سادًسا: ربيع دمشق و“اللحظة البروموثيوية”

أدرك	التنويريون	السوريون	في	التسعينيات	أن	احتماالت	تغيير	الحقائق	على	األرض	كانت	تقترب	
من	الصفر،	وتحملوا	مسؤولية	أفكارهم	الخاصة،	مع	ذلك	ترى	كساب	أن	تلك	املرحلة	“السيزيفية”	
واالستعباد	 اليأس	 من	 التحرر	 نحو	 جريئٍة	 ثقافيٍة	 مساٍع	 ثمة	 وكانت	 “بروموثوية”،	 عناصر	 احتوت	
ونزع	اإلنسانية	عن	اإلنسان.	ستبزغ	اللحظة	“البروموثيوية”	بعد	عقد	على	اللحظة	“السيزيفية”،	لكنها	
ِمَع	ربيع	دمشق؛	وتفاقم	طابعه	املأساوي	بعد	عقد	آخر	حين	سحقت	الثورة	

ُ
مأساوية	هذه	املرة،	إذ	ق

“التنوير	وربيع	دمشق	على	منحى	 الرابع:	 الفصل	 في	وحِل	حريٍق	دموٍي	هائٍل،	وهو	موضوع	 وتمرغت	
األلفية:	اللحظة	البروموثوية”.	

اللحظة	 حلول	 األسد	 حافظ	 رحيل	 استدعى	 في	شخصه،	 املتمركز	 الحكم	 من	 عاًما	 ثالثين	 بعد	
	شعر	معها	

ً
	انتقالية

ً
َل	مرحلة

ّ
ه	شك

َ
البروموثوية،	وعلى	الرغم	من	اإلعداد	الدقيق	لتوريث	ابنه،	فإن	موت

الناس	أن	األمور	ال	بد	أن	تتغير	من	دون	قدرتهم	على	التنبؤ	بمدى	التغيير.	تذهب	كّساب	إلى	أن	التغير	
	في	العقد	األخير	من	حكم	حافظ	األسد	الذي	شعر	بالحاجة	إليه	في	أوائل	التسعينيات	بعد	

ً
قد	بدأ	فعال

انهيار	االتحاد	السوفياتي	والتحوالت	في	أوروبا	وأميركا	الالتينية،	ففي	1990	أتاح	األسد	مشاركة	بعض	
القانونية،	 الخدمات	 الفساد	وتحسين	 بردع	 السلطاِت	 االنتخابات،	وطالب	 في	 املستقلين	 املرشحين	

)14)		كّساب،	تنوير	عشية	الثورة،	ص-10	ص11
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ت	مكبوحة)15).	بقي	“االقتصاد	املعتل”	
ّ
	التعبيِر	ظل

َ
وأفرج	عن	عدد	كبير	من	معتقلي	الرأي،	لكن	حرية

أكثَر	األشياِء	الضاغطِة	من	أجل	التغيير،	ال	سيما	مع	األزمة	االقتصادية	التي	تفاقمت	في	ثمانينيات	
القرن	العشرين،	وأصبحت	تدابيُر	تحريِر	االقتصاِد	أمًرا	ضرورًيا،	لكن	حافظ	األسد	أراد	أن	يستوثق	
إلى	 	من	ذلك	

ً
بدال إلى	“دمقرطة“،	فلجأ	 تؤدي	 ليبرالية	سياسية	 اقتصاديٍة	ال	تستلزم	 ليبراليٍة	 أي	 أن	

	جديدة	تألفت	
ً
دْت	بورجوازية

ّ
تخفيف	ضغط	محسوب،	وترك	مساحة	لتنشيط	رأس	املال	الخاص،	ول

من	الجيش،	خصوًصا	من	الضباط	العلويين،	وتجار	املدن،	ومعظمهم	من	السنة،	ال	سيما	في	دمشق	
وحلب،	كان	تأمين	مكاسبها	رهًنا	بدعم	النظام	وشبكاته.	بينما	حيل	بين	طبقة	املثقفين	وتحولها	إلى	قوٍة	
سياسيٍة	مستقلٍة	بإدراجها	في	نقابات	تسيطر	عليها	الدولة)16).	))في	هذا	املشهد	السيا�سي	واالجتماعي	
للمبادرات	االقتصادية	الخاصة،	وال	فرصة	لالستقالل	االجتماعي	 يتبَق	أي	مجال	 واالقتصادي،	لم	
السيا�سي	خارج	نطاق	سيطرة	الدولة(()17)،	وكانت	حصيلة	ثمرة	التغيير	في	عهد	األسد	))تخفيف	حدة	

النزعة	السلطوية	مع	اإلبقاء	على	جهاز	القمع	متحفًزا	ملواجهة	أي	إخالل(()18).

أيلول/	 	– 	2000 يوليو	 )تموز/	 القصيرة	 دمشق	 ربيع	 ملرحلة	 الفكري	 اإلنتاج	 دراسة	 خالل	 من	
	في	لهجته،	مع	التركيز	

ً
سبتمبر	2001(،	وجدت	كّساب	أن	كثيًرا	منه	بقي	كما	في	السابق؛	حذًرا	ومعتدال

على	مفهومات	مثل	املجتمع	املدني	واإلصالح	السيا�سي	التدريجي.	إال	أن	لحظة	رياض	الترك	كانت	من	
اللحظات	“البروموثوية”	الصميمة،	فكان	الوحيد	تقريًبا	الذي	عارض	علًنا	في	ذلك	الوقت،	واحتج	على	
ار	األول	أنه	

ّ
انتخابات	تموز/	يونيو	2000	التي	أوصلت	األسد	االبن	إلى	الحكم،	ورأى	بعد	خطاب	بش

	الصمِت(()19)،	تالها	توجيهه	رسالة	مفتوحة	إلى	األسد	تضمنت	
َ
))من	غير	املمكن	أن	تظّل	سوريا	مملكة

النخبوي	 الحراك	 لكن	 ونهايتها،	 املرحلة	 لبداية	 تاريخًيا	 السلطة،	صحيح	 إلى	 األسد	 بشار	 بوصول	 دمشق	 ربيع	 ربط	 بشارة،	 عزمي	 رأي	 في	 	 	(15(
السيا�سي	واالجتماعي	الناقد	للسياسات	الحكومية،	واملطالب	باإلصالح	والديمقراطية،	ظهر	عالنية	في	السنوات	األخيرات	من	حكم	حافظ	األسد	
ار	األسد	قبل	وصوله	إلى	

ّ
الالتي	شهدت	ظهور	منتديات	علنية،	بعضها	رسمي	مثل	جمعية	العلوم	االقتصادية	السورية	التي	حضر	بعض	ندواتها	بش

السلطة،	وبعضها	غير	رسمي	مثل	منتدى	“أبو	زالم“	ومنتدى	“دمر	الثقافي“،	لكن	هذه	الجرعات	اإلصالحية	املحدودة	)التي	ذكرت	كّساب	عدًدا	منها(	
في	عهد	األسد	األب	كانت	جزًءا	من	مخطط	توريث	الحكم،	عبر	تجميل	صورة	النظام	أمام	الخارج،	وليست	جزًءا	من	مراجعة	قام	بها	النظام.	عزمي	

بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	إلى	الحرية،	ص	-383ص384  

1978م	بخسارة	فادحة،	فمن	بين	15  )16)		قبل	سيطرة	الدولة	على	النقابات،	ُمني	الحزب	الحاكم	)البعث(	في	االنتخابات	العامة	للنقابات	عام	
حا	لالتحاد	النقابي،	فاز	البعثيون	في	دمشق	بثالثة	مقاعد	عن	املهندسين،	ومقعد	وحيد	عن	الصيادلة،	وصفر	مقعد	عن	األطباء.	أما	في	حمص	

ّ
مرش

ح.	انظر:	ميشيل	سورا،	سورية	الدولة	املتوّحشة،	أمل	سارة	ومارك	بيالو	
ّ
فانتخب	طبيب	بعثي	واحد،	وفي	حماة	لم	يكن	هناك	من	البعثيين	أي	مرش

)مترجَمين(،	جيل	كيبل	وبرهان	غليون	)مقدمات(،	ط1،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2017(،	ص	75.	

)17) 	كساب،	تنوير	عشية	الثورة،	ص	210.

)18) 	السابق	نفسه.

ار	األول.	املصدر	نفسه،	ص	240
ّ
)19) 	هو	عنوان	مقالة	الترك	في	ملحق	صحيفة	النهار	بعد	أيام	من	خطاب	بش
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	.(20( مطالًبا	سياسيةً

 سابًعا: مثقف “التنوير“ ومثقف “التثوير“

إلى	أي	حّد	كان	هؤالء	التنويريون	املصريون	والسوريون	حوامل	اجتماعية	للثورة؟	ما	مدى	إسهام	
بانتصار	الثورة	أو	العكس،	وفي	إدارتها	والدفاع	 أفكارهم	في	تثوير	املجتمع،	وفي	التحريض	والتبشير	

عنها	وتوجيهها	ونقد	سلبياتها؟		

ز	عليها	هنا،	ظن	برهان	غليون	أن	“ربيع	دمشق“	لم	يقتصر	
ّ
بالنسبة	إلى	الحالة	السورية	التي	أرك

	حقوق	
َ
	الكتشاف	السوريين	ثقافة

ً
))على	املنتديات	والندوات	الفكرية	والسياسية،	ولكنه	كان	مناسبة

التي	 األبدية	 العزلة	 وكسر	جدران	 األحزاب،	 ومشاريع	 الجمعيات	 وتكوين	 املدني،	 واملجتمع	 اإلنسان	
الحديث	والتفاعل	 العالم	 في	فرضها	على	املجتمع،	والنظر	خارج	األسوار،	ومالقاة	 نجح	األسد	األب	
من	 والنار	 املعرفة	 يخطف	 أن	 السوري	 بروموثيوس	 استطاع	 	

ً
فعال هل	 وانسانًيا(()21).	 فكرًيا	 معه	

اآللهة،	وينشرها	بين	البشر	إلى	الحد	الذي	يذهب	إليه	غليون؟	

معارضة	 سياسية	 وقوًى	 أحزاًبا	 أن	 إلى	 فيشير	 الصعيد،	 هذا	 على	 تفاؤال	 	 أقلَّ بشارة	 عزمي	 يبدو	
الوطني	 التجمع	 مثل	 للنظام،	 األمنية	 القبضة	 إحكام	 بحكم	 صعبٍة	 أوضاع	 في	 الثورة	 قبل	 عملت	
مة	بحكم	

ّ
الديمقراطي،	وكانت	حاضرة	في	الحراك	املدني	املسمى	“ربيع	دمشق“،	إال	أن	املعارضة	املنظ

القبضة	األمنية	لم	تكن	حاضرة	))بكثافة	جماهيرية	في	املجتمع	السوري	قبل	انطالق	الثورة،	كما	أن	
أغلبية	املحتّجين	تعّرفوا	إلى	قيادات	املعارضة	بمختلف	أطيافها	في	أثناء	الثورة	وعلى	هامش	التغطية	

مية	املرافقة	لها(()22).	
َّ

اإلعال

ويذهب	حمزة	رستناوي	إلى	أنه	))ينبغي	اإلقرار	بكون	شرارة	انطالق	هذه	الثورات	كانت	خارج	إطار	
االستبداد	 ضد	 شعبية	 احتجاج	 حركات	 هي	 املعارض،	 التقليدي	 السيا�سي	 واملجتمع	 املثّقفين	 فئة	
والتهميش،	حركات	وجدت	صدى	واسًعا	لها	في	قطاعاٍت	عريضٍة	من	املجتمعات	العربية،	بمن	فيهم	
))الشرائح	 إلى	 ينفذ	 لم	 وموضوعية-	 ذاتية	 -ألسباب	 السوري	 املثقف	 أن	 على	 عالوة	 املثّقفين((،)23)	

))العائق	 القائم	 السوري	 النظام	 بنودها	 في	أحد	 التي	عدت	 في	وثيقة	اعالن	دمشق	 تمثلت	 أيًضا،	 “بروموثوية	صميمة“	مهمة	 	هناك	لحظة	 	(20(
الوحيد	لعملية	التغيير	الديمقراطي	في	سورية،	وأنه	غير	راغب	أو	غير	قادر	على	القيام	بإصالح	جذري((.	هذا	البند	نقل	خطاب	املعارضة	في	سورية	
من	خطاب	يعّول	على	النظام	ويناشده	القيام	باإلصالحات	املطلوبة	إلى	))خطاب	يصوغ	تصوًرا	للتغيير	الديمقراطي	بمعزل	عن	النظام،	خصوًصا	

بعدما	ظهر	أن	النظام	قد	أدار	ظهره	لدعوات	املعارضة	إلى	اإلصالح	والتغيير((.	انظر:	بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	نحو	الحرية،	ص	392.

)21)		برهان	غليون،	عطب	الذات:	وقائع	ثورة	لم	تكتمل،	سورية	2011-2012،	ط2	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر،	2020(،	ص	41.

)22) 	بشارة،	سورية:	درب	اآلالم	إلى	الحرية،	ص	381.

)23)		حمزة	رستناوي،	“عن	املثقف	وثورات	الربيع	العربي“،	شبكة	جيرون	اإلعالمية،	28	آذار/	مارس	2017.
https://bit.ly/3g0whUD

https://bit.ly/3g0whUD


مراجعات الكتبالعدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021

310

ستهدفة	باإلصالح	في	حالة	ربيع	دمشق	)...(	فإّن	الثورة	السورية	قدحت	شرارتها	وانتشرت	
ُ
العريضة	امل

كال	 في	 السوريين	 املثقفين	 دعوات	 تلَق	 ولم	 التقليدي.	 السيا�سي	 الثقافي	 الوسط	 خارج	 من	 عموًما	
الحالتين	أّي	استجابة	لدى	السلطات	السورية،	وهذا	ما	قد	يطرح	أسئلة	جّدية	حول	فاعلية	املثّقف	
وماهّية	الثقافة	التي	ينتجها،	ومدى	اقترابها	أو	ابتعادها	من	حساسية	املجتمع	الذي	ينتمي	إليه(()24).	

“إنسانوية	 فلسفة	 هي	 حيث	 من	 التنويرية،	 الكتابات	 تلك	 أن	 ترى	 فإنها	 كّساب	 إلى	 بالنسبة	 أما	
زت	على	اإلنسان	بوصفِه	غايتها	الستعادة	الحياة	السياسية	والديمقراطية،	وأن	منشئي	

ّ
سياسية“،	رك

ُروا	إلى	أنفسهم	بوصفهم	ضحايا،	
َ
ظ
َ
تلك	الخطابات	لم	ُيريدوا	تعليَم	الناس	أو	تنوير	“الجماهير“،	بل	ن

وبّينوا	مطالبهم	التي	التقت	باملطالب	التي	نادى	بها	الناس	حين	خرجوا	إلى	الشوارع	مع	املوجة	األولى	من	
الربيع	العربي	)-2010 2011(	في	مصر	وسورية،	وعدد	من	الدول	العربية،	لكنها	ال	تزعُم	وجوَد	عالقٍة	
سببيٍة،	أو	إن	هذه	املطالب	قامت	بسبب	خطابات	“التنوير“،	وإنما	ترى	في	تلك	املطالب	والخطابات	
أصداء	بعضها	لبعض،	فبعُض	املثقفيِن	العرِب	عانوا	كما	عانى	أغلب	املواطنين،	وعّبر	عما	تتوق	إليه	

هذه	األغلبية.	

ا: خاتمة
ً
ثامن

الروائي	 السرِد	 طابُع	 عليها	 غلب	 السورية	 لحظته	 في	 العربي	خصوًصا	 الربيع	 تناولْت	 التي	 ُتُب	
ُ
الك

	تلك	الكتب	التي	حاولت	تخطي	الهيستوروغرافيا	 والتجربة	الشخصية	واملذكرات	الذاتية،	وكانت	أقلُّ
الكالسيكة	إلى	محاولة	الفهم،	والكتاب	الذي	بين	أيدينا،	إلى	جانب	ما	فيه	من	توثيق	دقيق	وبيبلوغرافيا	

	محاولة	للفهم.	 عدُّ
ُ
غنية،	يندرج	بين	تلك	الكتب	التي	ت

ينظر	الكتاب	إلى	مناقشات	التنوير	املصرية	السورية	بوصفها	نوًعا	من	االستجابة	لظلمة	زمانهما،	
واستيعاًبا	لنوع	من	“اإلنسانوية	السياسية“	في	ظل	التاريخ	الحديث	للفكر	العربي	منذ	نهضة	القرن	
ا	تاريخًيا	لعدد	من	املناقشات	التي	

ً
التاسع	عشر،	في	مواجهة	استبداد	الدولة.	قّدمْت	لنا	كّساب	سياق

خاضها	رموز	معارضة	علمانية	مهمشة،	واألفكار	التي	تبنوها	في	واقع	بدا	في	حالته	السورية	على	األقّل	
عبثًيا	أو	“سيزيفًيا”	لم	تكتمل	لحظتها	البروموثوية.	إال	أن	مدى	أصالة	تلك	األفكار	وأهميتها	في	ذاتها	
ولذاتها	تراجعت	أمام	معالجة	قضايا	الواقع	في	لحظاتها	الضاغطة	خصوًصا	هيمنة	اإلسالم	السيا�سي،	
واستبداد	الدولة	الوطنية،	بحسب	أولويات	تلك	القضايا	املتغيرة	بين	دمشق	والقاهرة،	وخلف	ثنايا	
التحركات	واملواقف	في	معركة	طويلة	األمد.	يبقى	الكتاب	منطلًقا	أساًسا	ألي	جهد	بحثي	قادم	يتحرك	

لتقديم	إضافات	في	الحقل	املعرفي	ذاته.	

)24) 	املصدر	نفسه.



311

العدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021مراجعات الكتب

ولدت	الدكتورة	إليزابيث	سوزان	كّساب	في	بيروت،	أنهت	دراسة	الفلسفة	في	الجامعة	األميركية	في	
ا	زائًرا	في	عدد	من	الجامعات	في	أوروبا	والواليات	املتحدة،	وزميلة	أبحاث	

ً
بيروت	عام	1983.	كانت	أستاذ

في	معاهد	ومؤسسات	مختلفة،	وهي	عضو	في	الهيئة	التدريسية	ملعهد	الدراسات	العليا	في	الدوحة	منذ	
تشرين	األول/	أكتوبر	2016.	تشمل	اهتماماتها	البحثية	الفلسفة	العربية	الحديثة	واملعاصرة،	والنقد	
الثقافي	ملا	بعد	االستعمار،	والفلسفة	األوروبية	الحديثة.	حصلت	على	جائزة	الشيخ	زايد	للكتاب	لعام	
2013	في	أبو	ظبي	في	فئة	“التنمية	وبناء	الدولة“	عن	كتابها	بنسخته	العربية:	“	الفكر	العربي	املعاصر:	

دراسة	في	النقد	الثقافي	املقارن“.)25) 

)25) 	إليزابيت	سوزان	كساب،	الفكر	العربي	املعاصر:	دراسة	في	النقد	الثقافي	املقارن،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	2012(.
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