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الثوري، بل لعل اللحظة الثورية  تغييرحداث الإإن للحراك الشعبي والجماهيري أهمية كبيرة في 

التاريخية هي صنيعة حصرية للجموع الشعبية الثائرة، وهذه اللحظة هي مفصل العمل الثوري الذي قد 

 بوصفه ينتهي عنده الفعل الجماهيري 
 
 صلحةمللينكفئ عن الصدارة  ،الديمقراطي يريللتغ اأساس   امحرك

م  و ، الهذا الفعل الشعبي العفوي الساذج سياسي   ااملثقف الذي يأتي دوره مرشد  
َ
يعطي هذه الحراك  من ث

  ،أكله
 

ما يودي باملجتمعات إلى التهلكة السياسية  ،اكثير   اناقص   اثوري   ويؤتي ثماره املرجوة منه، وإال بقي فعل

ن الفعل العشوائي اللمنظم ال يمكن أن تصدر عنه مؤسسات إ، إذ كلها القطاعات في ام  التي ستنعكس حت

له ال  امنظمة ومنتظمة، لذلك كان من حتمية الفعل الثوري أن يكون املثقف في صدارة هذا العمل، قائد  

 وكنا كمن أبطل العمل بعد أن شرع فيه. ،تجهنا إلى ما ال تحمد عقباهو إال ال ،فيه امقود  

إال أن  ،في عملية التغيير والتحول نحو الديمقراطية ابارز   اأن للحظة الثورية الفارقة أثر   في ثم ال شك

 ومستمر، لنهذه اللحظة إذا لم تتبعها خطوات عملية تقود نحو تمهيد الطريق لتغيير مجتمعي مستدام 

 املجتمع كله.في  يكون لها أي تأثير، بل قد يكون لها أثرها السلبي وارتداداتها الخطرة

خطة شاملة بعيدة املدى تقودها النخب السياسية بإن التحول الديمقراطي ال يمكن أن يكون إال 

إلنتاج مجتمع حصين قادر على حماية منجزاته الثورية من ذئاب السياسة الساعين  ،الثورية املثقفة

م  و لتحقيق مصالحهم على حساب املجتمع وشرائحه كافة، 
َ
تتلخص مهمة النخب الثورية تتجسد و  من ث

املثقفة في حسن االستفادة من اللحظات الثورية لبناء مؤسسات لها منهجية ذات نظرة مستقبلية بعيدة 

م  و  ،اوأفقي   اعمودي  لوجوده  اأساس   ايرى في التغيير مكسب   ،تحول مجتمعي وفكر جمعيإلى تسعى 
َ
سعى ت من ث

سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وما  ،كافة ملجتمعا قطاعات فيوتثبيته  ،هتحماية ما حققإلى 

مال النخب هاالرتدادات السلبية التي عانتها البلدان العربية بعد الثورات الجماهيرية إال نتيجة حتمية إل 

ألجهزة، ما أدى إلى ثورات األنظمة وحل ااملثقفة هذا الجانب واالكتفاء بما فعلته الجماهير ابتداء  من قلب 

ودواء لينتج داء   ،ن استطاع أن يستغل هذه الفجوة في العمل الثوريموانقلبات عليها م ،دة للثورة األممضا

 من داخل العقار.

املفاهيم األيديولوجية في مجرى حراك )الذي أسماه  (سهيل الحبيب)وما هذا الكتاب للمؤلف األستاذ 

من خلل قراءة تحليلية متأنية  ،غرة الثوريةإال محاولة لتسليط الضوء على هذه الث (الثورات العربية

يستطيع من  ،للثورات العربية االتي أعقبت الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي أنموذج   حوادثلل

 حوادثويضع مقاربات فكرية ملا يجري في البلدان التي شهدت  ،ويحلل النتائج ،حوادثالخلله أن يرصد 

أدت في بعض و  ،كافة الصعدالتي أدت إلى نتائج غير محمودة على  غلطاأل لى إتنبيه لمنه ل اثورية، سعي  

 ثنية.إاألحيان إلى انهيارات مجتمعية واقتتاالت طائفية وصراعات 

 ،فكرة االنتقال الديمقراطي في التفكير العربي املعاصرى لإعرض الكاتب في الفصل األول من كتابه 

 
 

لهذا املفهوم الذي يقرر أنه وإن ظهر تجانسه إال أنه ال يلبث يتمايز  اتمثل أكثر تعميم   الوصول إلى محاوال

 ،في فكرة الديمقراطية اما يظهر تمايز   ،بفعل العوامل والبيئات واملتطلبات الشعبية املتمايزة ارويد   ارويد  
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الراهن يخفي ن ما يظهر من تجانس في املواقف تجاه الديمقراطية التي يحفل بها الفكر العربي إ»: يقول  إذ

نما هو حديث عن مفاهيم مختلفة إتباينات تفيد بأن الحديث عن الديمقراطية في الخطابات املختلفة 

إذ ال يمكن أن نعد مفهوم الفكرة  ،واب إلى حد كبيرصوما قرره املؤلف يلمس ال .«ودالئل متباينة

 اس املفهوم العام للديمقراطية عربي  تجان نإو  هالشعوب العربية كافة، بمعنى أن عند االديمقراطية واحد  

وآخر نتيجة اختلف التفاصيل والرؤى  بلدسيظهر بين  احتمي   اإال أن تمايز   اشعبي   امطلب  بوصفه 

قراءة ذات صبغة أكثر شمولية  الوصول إلى»واملتطلبات، لذلك ومن خلل هذا البحث حاول املؤلف 

ليكون القارئ  «العربي خلل السنوات األخيرة ومعامله الكبرى في تمثل مناحي التفكير الديمقراطي  اوتعميم  

  اأكثر وعي  
 
طمحت لها الشعوب عامة والعربية خاصة، ومن هنا يعرض املؤلف  هذه الفكرة التي طاملال اوإدراك

   اتيارات الفكرية العربية التي شهدتها ساحتنا العربية مؤخر  لإلى ا
 
راطي التفكير الديمق تنهج منهجأن  محاولة

على األقل على صعيد املفهوم  ،ير والتبديلياملنشود الذي ينبغي أن يكون ذا طابع محدد غير قابل للتغ

للطريق  وإن اختلف في جزئياته وتفصيلته، ولذلك كانت هناك معالم رسمتها هذه التيارات الجبهوية ،الكلي

العائق املركزي »حوه مقررة أن أوضحت من خللها معالم الطلب الديمقراطي والحراك ن ةالديمقراطي

 ،«ة، هو السلطة االستبداديةتوفيقي، في منظور هذه النزعة الاالوحيد في وجه االنتقال الديمقراطي عربي  

أمام  اوبذلك برأت املجتمع وما يتضمنه من عوائق ثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية من كونه عائق  

الشعوب هي التي ترفض هذه التحوالت نحو التحرر والحرية ملا ن وأظهرت أالتحول الديمقراطي املنشود، 

لها من مثالب، هي فكرة حاولت وتحاول السلطات القمعية واالستبدادية في مجتمعاتنا العربية تكريسها 

الشعوب العربية  في حين إن والتحول الديمقراطي، تغييراملطالبة بال عن النخب الفكرية املثقفة ثني ملحاولة

ظهرته من حراك أتربة خصبة لهذه البذرة ولهذا التحول والتغيير، وما شهدته مجتمعاتنا العربية وما تعّد 

 . تغييرمحاولة يائسة إليقاف عجلة البوصفه  ،ثوري دليل على خبث ما تروجه السلطات املستبدة

كان  ،حكم والسلطةللوصول إلى ال ةخبيث ةوطريق ااستهلكي   اسياسي   اال تكون الديمقراطية مفهوم   يولك

أننا ال نتهم املجتمع بالوقوف ما مثلف، اومجتمعي   اال بد من طرح مفهوم كلي للمسألة الديمقراطية سياسي  

حرف بوصلة التفكير الجمعي في املجتمع  مشكلةمنيع في وجه تحقيق التحول الديمقراطي إال أن  اسد  

أطر مجتمعية تذوب فيها  خلقوذلك عن طريق  ادة،تبرز هنا بصورة ج ،هاإليالعربي لتقبل فكرة طاملا سعى 

تركيز مفهوم املواطنة املتعلقة بطبيعة علقة الفرد بالدولة باعتبارها منظومة »من خلل كلها التمايزات 

ير، إذ ال يمكن أن تطرح التكتلت يوهذا أمر حتمي لتوجيه دفة املجتمع نحو التغ ،«حقوق وواجبات

 اواقتصادي   اليس له أي امتدادات مجتمعية ثقافي   ابحت   اسياسي   اديمقراطي مفهوم  النخبوية فكرة التحول ال

ن هذه الطروحات إ، فحسب من هذه النخب للوصول إلى سدة الحكم ا، وإال كان ذلك سعي  اواجتماعي  

ولعل وصول مستبدين آخرين إلى السلطة،  على لتعميةاو  ،لذر الرماد في العيون محاولة النخبوية ما هي إال 

  اكثير  
 

 تغييردون أدنى أفق ل من ذلكإلى  من االتجاهات النخبوية املعارضة تتخذ طرح هذا املفهوم سبيل

 .كافة الصعد فيشامل 
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ويحاول املؤلف تفسير ما جرى في الثورة التونسية ذات األبعاد اإلقليمية املمتدة إلى مصر وليبيا واليمن 

وما جرى في الثورة  ،ي للنخب املثقفة واملعارضةتغيير السياس ي وال التمايزات بين التفكير ضاحإلي ،وغيرها

إذا ما  ،التونسية من حراك جماهيري أظهر حال قصور النخب السياسية الداعية إلى التحول الديمقراطي

  كبيرةالقيست باملطالب 
 

من املطالبة بحق العمل  اسريع   التي أظهرت العفوية الشعبية التي انتقلت انتقاال

النخب  إن إسقاط هرم السلطة،إلى السعي بواستراتيجية  اأكثر عمق   تغييرإلى املطالبة ب ،مة العيشولق

ملطالبه في منتصف الطريق،  ةومتبني ،السياسية التي يفترض أن تكون قائدة لهذا الحراك جاءت تابعة له

الثائرة، إذ كان من املمكن أن في التعامل مع السلطة من الجماهير  ابل كانت هذه النخب املعارضة أكثر لين  

من  اراك في السلطة مع وجود هذه السلطة وقياداتها، نوع  تشترض ى بنوع من املهادنة الحكومية واال 

 توفيقيالزمني للخطاب ال قدموالت ،ة التي تؤسس استراتيجية االنتقال التدرجيتوفيقيالديمقراطية ال

لطة وال بفكرة التغيير اآلني للسلطة، بل تترك الباب ة ال تقول بالقطيعة مع الستوفيقيوال» ،السياس ي

 .«نحو اعتدال النظام أو خروج اإلصلحيين واملعتدلين منه ادوم   امفتوح  

بين التطلعات الجماهيرية والطبقة النخبوية  -اإن لم نقل تعارض  - القد أظهرت الثورة التونسية تمايز  

ة التي تتبناها هذه النخب هي السائدة توفيقيديمقراطية الاملثقفة، وعلى الرغم من ذلك أصبحت الرؤية ال

للرؤى الجماهيرية الثورية التي ال تقبل اللين أو أنصاف الحلول مع السلطة  امع تطبيعها وتعديلها وفق  

 فائقةاملرحلة الثورية  أحوالبعد هذا التعديل الذي فرضته _ة توفيقياملستبدة، فبدت الديمقراطية ال

اما في السلطة البائدة اأي فرد كان يمثل موقع   تجاه الحساسية في طبيعة املسار االنتقالي إلى »،_ أكثر حزم 

عن طابع إصلحي تدرجي، وتستبعد منه  ا، عوض  اوفوري   اقاطع   اثوري   اهذه الديمقراطية، فتضفي عليه طابع  

 .«إمكانات التحالف مع أجزاء من النظام السابق

 اعموم   اه من استدالل على أن مفهوم الديمقراطية وإن كان متجانس  يلإى ما رم حسن املؤلف فيألقد 

من و ، تغييربمرحلة ال حيطةامل حوالاأل إال أنه يتمايز إلى حد كبير نتيجة كلها من الفئات والنخب القطرية 

م  
َ
 ليس من املعيب أن تغير النخب املثقفة التي تؤمن بالتغيير التدرجي الذي يعتمد اإلصلح وس ث

 
للحسم  يلة

مقاربة بين  لوصول إلىلالديمقراطي املنشود، وتقوم بتعديلها بما يتوافق مع طروحات الجماهير الثائرة 

األفكار النخبوية والجماهيرية تتطلبها املرحلة الراهنة للوصول إلى الغرض املشترك املتمثل باملفهوم العام 

 تغييرما هو األصلح منها لقيادة مرحلة ال لنظرة فيللديمقراطية، وإن تمايزت األساليب والطرق واختلفت ا

 الراهنة.

 بوصفها ة التي تنظر إلى الديمقراطية توفيقيويذهب الكاتب إلى أن الديمقراطية ال
 

ملشكلة السلطة  حل

االستبدادية ليس لها أي منظور شامل للديمقراطية يشمل مناحي املجتمع السياسية واالقتصادية 

تمثل في مظهرها »أنها اإلصلحات املجتمعية  ذهن املنظور الشامل لهأ، مع كلها يةواالجتماعية والثقاف

ولعل هذا  ،«املجتمعي تغييراملطلبي املباشر الشروط التي يفترضها التحول الديمقراطي في منظور نزعة ال

، اوافقية منهج  األمر مما غفلت وتغفل عنه كثير من النخب السياسية واملثقفة التي تتخذ الديمقراطية الت
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ملشكلة الدكتاتورية السلطوية فحسب، متناسية أن  والتي تؤمن بأن الديمقراطية ال تعدو أن تكون حل

النخب  يجب أن تنظر لذلك الديمقراطية مفهوم عام وحل جذري ملشكلة املجتمع عامة ال السلطة فحسب،

  امفهوم  بوصفها العربية املعارضة إلى الديمقراطية 
 

ات تغيير ودينامية مع ال اوأكبر استيعاب   أكثر شموال

نجد مقاربة جديدة تجمع بين ما هو املفكر به واملغفل في املشهد  هكذا املرحلة الراهنة، حوالأل املجتمعية 

العربي الذي يتمثل في القطع التام مع رموز االستبداد وتشريعاته والديمقراطية التوافقية التي تجعل الثورة 

فإن التحول الديمقراطي في البلدان  من ثمو ر، يي تدرجي طويل األمد يقود نحو التغيبداية مسار إصلح

 العربية ال يمكن أن يكون سوى نتاج مسار إصلحي طويل األمد يفض ي إلى تحول مجتمعي شامل.

ير يللتغ اوفي الفصل الثاني حاول الكاتب رصد التمايز بين املسارين اإلصلحي الذي يعتمد الزمن أساس  

لهذا التغيير، وذلك من خلل استقراء الحالة  االذي يعتمد اللحظة الثورية أساس   والجماهيري والثوري

حققت فيه إذ  ،يملجلس التأسيس االتونسية بعد الثورة التي أثبتت النظرية الجماهيرية في إجراء انتخابات 

أن هذه الجماهير »ات ، إذ أظهرت هذه االنتخابفحسب احسي   إن كانو  ،االجماهير الثورية نصر  

الديمقراطية الواسعة انتصرت لهويتها العربية اإلسلمية على حساب الدعوات إلى التحديث العلمي 

 .«والتغريب ومسخ الذات

 هذا اإلقبال الجماهيري  ديعولكن هل 
 

 جتماعي؟اال سياس ي وما العلى التلحم بين  دليل

أدلة حسية من خلل املشهد التونس ي ما بعد سقوط  لحصول علىإلى اوسعى  ،طرح الكاتب هذا السؤال

  وحده بن علي، ليصل إلى أن اإلقبال الجماهيري على صناديق االقتراع
 

للنظرية الجماهيرية  انصر   ال يمثل أوال

ر املجتمعي يحتاج إلى خطة يالتغي ، بل إناالجتماعيو وال يدل على التمازج بين التيارين السياس ي  ،الثورية

 ،حال من التقبل الداخلي لفكرة الديمقراطية لوصول إلىليل يتحد فيها السياس ي واالجتماعي ذات أمد طو 

 نه مما ينتج 
 

ال بد من تحقيق مفهوم نفي النفي املعتمد في املادة  ثم إنه كافة، الصعدعلى  ار  يوتغي تحوال

املطالب الحسية املباشرة سياسة تستوعب » افي الواقع التونس ي والعربي أيض   االجدلية الذي يعني عملي  

ا«والفورية ملعنى الثورة عند أغلبية الجماهير
 
ر يال بد لتحقيق الهدف املنشود الذي يتمثل في التغي ، إذ

إلنتاج حال تؤدي إلى االستقرار النفس ي  الفرق جميعها بين كلها الديمقراطي من مراعاة التمايزات

طالب املجتمعية سيتحقق من خلل مسار سياس ي تقوده أن ما أرادوه من امل إلى الجماهيري، ليطمئنوا

 ما بعد الثورة. األطراف النخبوية السياسية التي تقود دفة الحراك السياس ي في

بوصفها في املشهد التونس ي بعد أول انتخابات تأسيسية  الذلك نجد أن أكثر األحزاب السياسية حضور  

 إذ جتماعي،اال سياس ي و العلى تحقيق الدمج بين درة القاهي األحزاب ، حركة النهضة والعريضة الشعبية

للعمل السياس ي للمجلس التأسيس ي  اطرحت هذه األحزاب في أجندتها االنتخابية املطالب املجتمعية أساس  

، وبذلك حققت كلها مع تحقيق املطلب األبرز الذي يتمثل في إسقاط وإقصاء رموز السلطة السابقة البائدة

واستطاعت أن تحقق نتائج مفاجئة في االنتخابات  ،ترنو إليه هذه الجماهير الثائرةهذه األحزاب ما كانت 

م   األولى بعد رحيل بن علي،
َ
الحس ي املباشر في الخطاب السياس ي كما في الخطاب  دمجال»فإن  ومن ث
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ائج التي في هذه االنتخابات من حيث كثافة اإلقبال عليها، ومن حيث النت احاسم   األيديولوجي كان عامل

في التي ترى  ان أي محاولة من النخب السياسية لتحقيق أهدافهإوعليها يمكننا أن نقول  «أفرزتها

 
 

، مع غض النظر عن املطالب املباشرة للجماهير الثائرة وحدها ملشكلة السلطة املستبدة الديمقراطية حل

البتعادها عن الحركة  ،إلى انهيار هذه الكيانات النخبوية -وبالتجربة الثورية العملية- اسيؤدي حتم  

الجماهيرية التي ترى األفق الديمقراطي من منظار مطالبها املجتمعية األساسية، التي هي الدافع األول لهذه 

الب املجتمعية الحس ي للمط دمجير، وبالقدر الذي تتمكن هذه النخب من اليالجماهير لتحقيق التغ

ا فقد تحقق فيه النجاح والوصول إلى هدفها الذي ترنو إليه، اسياسي   امسار  ه ّد تعاملباشرة بما 
 
أبدع  إذ

 أنموذج للتغيير الديمقراطي.كالكاتب في إيصال هذه الفكرة من خلل تحليله للنتخابات التونسية 

ارصد الكاتب ثالث وفي الفصل ال كأنموذج -اب الذي تتبناه النخب التونسية في الخط ادراماتيكي   تقدم 

 تغييرلل اأساس  ليكون مجتمع راشد  خلقمن خطاب اآلثار الثورية إلى خطاب يبحث عن  -مدروس

بأن شروط االنتقال الديمقراطي في تونس تتجاوز حدود العملية السياسية التي »الديمقراطي، مما يفيد 

 مشكلتفوشفافية، وبل تزوير ملا تحصله صناديق االقتراع، يختار بوساطتها الناخبون حكامهم بكل حرية 

هذا االنتقال الذي عبرت عن إرادته الثورة أصبحت غير كامنة في جهة التشريعات اللديمقراطية والسلطة 

الفاسدة الظاملة وهياكلها التي تزور اإلرادة الشعبية، بل غدت كامنة في جهة املجتمع نفسه والبنى الذهنية 

 .«ة فيهالسائد

آخر في خطاب النخبة السياسية القائدة للحراك  اتغيير  في تونس بعد بن علي  حوادثلليلحظ القارئ و 

إن الحراك الثوري أنقذ البلد من الكارثة إلى » :السياس ي ما بعد سقوط السلطة البائدة من خطاب يقول 

 .«القول إن هذا الحراك نفسه يسبب للبلد كارثة

دعوة »ـ إلى تحول آخر في املشهد التونس ي الذي أعقب سقوط بن علي والذي تمثل ب الكاتب أشارثم 

برزت دعوات مفاجئة من ساسة و ، «كان مصدره االتونسيين إلى رفض وإدانة العنف املادي واملعنوي أي  

الوحدة الوطنية، على الرغم من أن التونسيين من أصحاب اللون املثقفة إلى التونس ي   الشعب ونخب

التي  حوادثلله من خلل سوقه يلإ، وهذا يثبت ما أراد الكاتب أن يستند اومذهبي   اوديني   االواحد قومي  

  امجتمعي   اأعقبت سقوط بن علي، وهو أن الديمقراطية والتحول باتجاهها يجب أن يكون إصلحي  
 

ال  شامل

ا ها الجماهير الثائرة،ب رغبتعلى لحظة التحول الثوري التي قد  اقائم  
 
فإن نجاح االنتخابات التونسية  إذ

كن لدعوات الوحدة يعن نجاح التحول نحو النهج الديمقراطي، وإال لم  اكن معبر  يللمجلس التأسيس ي لم 

 .الوطنية أي مبرر في مجتمع ذي لون واحد

كم لتحول الديمقراطي في بلد حإلى األيس من الطبيعي بمكان أن تلجأ النخب السياسية والثقافية لكن، 

إلى حشد القوى الجماهيرية الثورية من خلل الدعوة إلى الوحدة الوطنية و خلت،  ابالحديد والنار عقود  

التي قد يكون املراد منها الوحدة الوطنية حول الهدف املوحد املتمثل في إنشاء نظام ديمقراطي يحترم 

ت التي يقودها بعض أزالم السلطة الحريات في ظل محاولة اإليقاع بالقوى الثورية في فخ التشرذم والتفت
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م  و البائدة، 
َ
التحول الديمقراطي وإن في الوجيزة هو الركيزة األولى ة داملفإن نجاح االنتخابات في هذه  من ث

  .التحول الديمقراطي وكن هيلم 

 املسألة العربية: مقدمة لبيان)ينتقل املؤلف في تحليله إلى مشروع عزمي بشارة الذي طرحه في كتابه 

على عنصريين أساسيين من عناصره البنيوية الفارقة »أنه يحيلنا بالذي يميز طرح بشارة ( ديمقراطي عربي

ن ماهية االنتقال أتصورات في شو من منظور مقارن بين ما هو متداول في فكرنا العربي الراهن من رؤى 

لقد أكد بشارة في هذا  .«ركيبومضمونه وكيفياته. وهذان العنصران هما: الكلية والت االديمقراطي عربي  

الكتاب أن الديمقراطية هي حل للمسألة العربية كلها على اختلف ما تضمنته من أبعاد كالسيادة والهوية 

إن الذي يعيق تكون األمة العربية هو نفسه ما يعيق » والوحدة والبنى املجتمعية وغير ذلك ليصل إلى قوله

 .«قراطيةتحول األقطار العربية إلى دولة ديم

أن بشارة عد في واالستدالل عليه، إذ يكمن ذلك  ،لوصول إليهل  إن ما طرحه بشارة هو ما سعى مؤلفنا

  االديمقراطية مفهوم  
 

قد يعقبها كثير من األزمات من خلل االرتدادات فحسب، ال لحظة ثورية  شامل

ن التغيير الديمقراطي، وذلك أن طرح املجتمعية التي قد تؤدي إلى عكس ما ترنو إليه الجماهير الثورية م

  اقوته من خلل جعل الديمقراطية مفهوم   يظهربشارة 
 

للمسألة العربية جملة واحدة على الرغم  اعام   شامل

من التباينات املجتمعية والثقافية واالقتصادية التي يشملها مفهوم املسألة العربية، ولعل بشارة حقق 

الديمقراطي هو مفهوم شامل يحتاج إلى أمد طويل ليتحقق على  تغييره أن الإدراك، بيحسب له اثقافي   اسبق  

 اغيره من النخب الثقافية والسياسية العربية التي أدركت ذلك مؤخر  مثل الرغم من أنه لم يمارس السلطة 

 .مراكز السلطة وصلت إلىبعد أن 

في البلدان التي  نفسه راك الجماهيري هو ما مارسته النخب املثقفة القائدة للح اإن ما طرحه بشارة نظري  

مع فارق أن هذه النخب قد حاولت االستفادة من اللحظة  ،ثورية وتحوالت ديمقراطية حوادث شهدت

لتتمكن بعد ذلك من وضع خطة  ،لحظة فاصلة تعيد بعدها ترتيب ما اختلط من أوراقبوصفها الثورية 

لتحقيق التحول الديمقراطي الشامل، بينما  هاكل لقطاعات والفئات املجتمعيةلتغيير مجتمعي شامل 

م  و تعتمد خطة بشارة على التحول املجتمعي الشامل للوصول إلى اللحظة الثورية، 
َ
فإن الخلف بين ما  من ث

  ،أراده بشارة في كتابه
 
في ذروة التحول  اوما مارسته القوى الثورية املثقفة على أرض الواقع ليس خلف

ما إحداهما ما تبناه بشارة و  ،خلف في تكتيكية واستراتيجية هذا التحول بين رؤيتينإنما هو  ،الديمقراطي

ا ما أرادت القوى موثانيه ،كلها جوانب املجتمعلاملؤلف من أن التحول الديمقراطي إنما هو خطة شاملة تبناه 

، وعليه فطرح تغييرال لىإيتمثل في اللحظة الثورية الدافعة  اوالنخب الثورية أن تستغله ال أن تتبناه منهج  

من الكاتب ملا بيناه من أن هذا  اموفق   االنتقاد املناهج الثورية األخرى لم يكن طرح   امشروع بشارة أساس  

 ق ال اختلف غايات ومقاصد.ائاختلف طر 

 اثم 
 

لدراسة  نتقل الكاتب إلى معالجة األزمة التي يعيشها الفكر األيديولوجي التونس ي املعاصر مثاال

رصد املؤلف لتصريحين أحدهما للغنوش ي الذي هو زعيم التيار اإلسلمي بتحول الديمقراطي، وذلك ال
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أوحت هذه التصريحات بتغيير كبير في  ، إذومنظره في تونس، واآلخر لعدنان الحاجي وهو رادكالي يساري 

خر من أقص ى اليسار، التفكير األيديولوجي لهذين القائدين للحراك الثوري، أحدهما من أقص ى اليمين واآل 

  اكيان  بوصفها حيث دعا األول إلى احترام الدولة ب
 
على املجتمع، واآلخر وقف مع الحكومة ضد حراك  امحافظ

القائدين  -اثوري   اأنموذج  -في الثوابت األيديولوجية عند املثقفين التونسيين  اير  يالقوى العاملة مما يعني تغ

بين اإلسلمي والرادكالي، األمر الذي  اضمني   التونسية، ما يعني توافق  للحراك الثوري بعد انتصار الثورة ا

 اوأفكارهم ايديولوجياتهمأاختلف بيثير الريبة والتساؤالت، ويحاول الكاتب رصد هذا التقارب بين الفريقين 

لها منذ  املستقبلية من خلل سرد تاريخي للصراع بين الدولة والقوى املعارضة اونظرتهم اق تعاملهمائوطر 

 نلكن ،ما بعد االستقلل
 

 اوهو: أليس من الغريب أن يعد املؤلف هذين التصريحين تغيير   ي هنا أطرح تساؤال

 .؟خصمينالفي الفكر األيديولوجي للتيارين، وأن هذا يوحي بنوع من التقارب واالتفاق بين األخوين 

إلسلمية املسلحة إلى احترام الدولة أو لجماعات اإلى اتصريح الغنوش ي الداعي ى لإإن الناظر واملتفحص 

والتصرفات  ،تصريح األستاذ عدنان الحاجي الذي كان يقف مع الحراك الجماهيري املعارض للدولةى لإ

في  افه ضد حراك هؤالء العمال املطالبين بحقوقهم املشروعة ال يلحظ تغير  و الحكومية واملؤسساتية، ووق

خاصة إذا ما نظر إلى توقيت هذين التصريحين الذي جاء بعد ما، وبكلتيهلشخصيتين لالفكر األيديولوجي 

هيئة تأسيسية إلعادة صياغة الدستور والحياة السياسية  كوينتمخاض الثورة التونسية التي أفضت إلى 

مكونات الشعب فيه تساوى تالتونسية، ما يسمح بإقامة حكومة جديدة بنظام ضامن للديمقراطية 

 .جميعها التونس ي

غياب هذه الحكومة التي ما فتئت تترنح نتيجة  _بعد مخاض االنتخابات_كانت الثورة قد أنجبت  وملا

ما سمح ألعوان النظام املنحل  ،لهذا التحول الديمقراطي ، وعدم هضمهنضج الفكر املجتمعي التونس ي

ما يعني قيام  ،ما إلثارة الفتن والقلقل في مجتمع سياس ي غض إلى حد ،هذه املفاصل املجتمعية فيبالتسلل 

 أركان النظام السابق أو على األقل أسلوب حكمه. لتعيد ،الثورة املضادة

عدة برزت تيارات  ،الديمقراطي تغييرفي خضم هذا الهاجس من محاولة وضع العص ي في عجلة ال

ا تعميم للقيام بأعمال و أفكار ما من شأنه، وهامش الحريات الكبير ،مستغلة هذا الجو الديمقراطي الناش ئ

  ،وتعميق الخلفات ،هذه األجواء
َ
زال يحاول  وما ،إال منذ زمن قصير وإنشاء الصراعات في جسد لم يتعاف

نفض ثوب السقم عن نفسه، هذا األمر احتاج إلى وقفة سياسية مفصلية في هذا التوقيت املفصلي الذي 

خطاب مرحلي من كان ال بد  لذا ،تغييراملؤسسات الراعية والحامية لعملية ال كوينتيحاول فيه الساسة 

ويراد منها أن تكون حامية للديمقراطية وللتغيير  ،يوقف هذه األعمال اللمسؤولة ضد الدولة الناشئة

 ،ايقرأ املرحلة الراهنة سياسي   امرحلي   اخطاب  بوصفه برز أهمية ما قاله الغنوش ي والحاجي تالثوري، ومن هنا 

م  و  ،للوصول إلى الغاية املنشودةثم يحاول ضبط اإليقاع املجتمعي 
َ
 الم تكن هذه التصريحات تغيير   من ث

إقامة أجواء مجتمعية هادئة إلى يسعى  امرحلي   اوإنما تصريح   ،من األحوال بحال ااستراتيجي   اأيديولوجي  

 بناء ما هدمه النظام املخلوع.بتسمح للساسة الجدد 
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دون ن معن قراءة املرحلة السياسية سيجد نفسه  اد  ا بعيمإن القارئ لهذين التصريحين إذا ما قرأه

 
 

  أدنى ريب مائل
 

لكنه إذا ما قرأ ذلك في ظل  ،في األيديولوجية اوتغيير   إلى ما يرنو الكاتب إليه من كونه تحوال

تطلب يسيجد أن ذلك علج مرحلي  ،قراءة سياسية شمولية للوضع املجتمعي التونس ي في تلك اللحظة

اختلف ثقافتها ورؤيتها في عملية البناء الديمقراطي للمؤسسات ب يعهاجمعورية تضافر القوى الث

في طرح  الم يكن الكاتب موفق   بناء على ذلكو استراتيجٌي،  تغييرالحكومية، وعليه فهو خطاب مرحلي ال 

  الحصول علىوال في  ،املشكلة
 

ما أشرت ضمن  افي هذين التصريحين إذا ما قرأ املسوغات، إذ ال مشكلة أصل

 إليه.

الرادكالي  كليهما، وحاول كاتبنا أن يشير إلى بذور الثورة على دولة االستقلل عند التيارين التونسيين

 امما يعطيها مبرر   (لسيادة فئات اجتماعية على فئات أخرى  اجهاز  )بوصفه اليساري الذي ينظر إلى الدولة 

هذا  فيعلى مفهوم الدولة الناشئة املنظور إليها  حركة تحاول أن تنهي مظاهر هذا التسلط للثورةكونها 

 التوصيف.

خاصة إذا ما نظرنا إلى بو  ،بينما ال نجد هذا املبرر عند الحركة اإلسلمية والتيار السياس ي اإلسلمي

 ،«ايكاد يكون مطلق   ااألحاديث النبوية واألحكام الفقهية السنية التي تحرم الخروج على السلطان تحريم  »

 ني تضييق هامش تحرك أصحاب الفكر اإلسلمي املعادي للدولة والحكومة.ما يع

هل املثقف الثوري هو التابع لحركة تساءل؛ حاول الكاتب أن يقرأ علقة املثقف بالثورة، و  ،اوأخير  

أفكار وأيديولوجيات  فيهو ذلك املفكر الحر الذي يقود حراك الجماهير  ، أ؟الجماهير املؤمن بكل ما تفعله

م  و ، ؟مركزية السلطة وعشوائية الفكر الجماهيري الثوري عنحددة بعيدة م
َ
 مثلبفإن املثقف الثوري  من ث

، «ايحافظ على مسافة نقدية، ليس من النظام فحسب بل من الثورة أيض  »يقول عزمي بشارة هو الذي ما 

ّم 
َ
من  اري يجب أن يكون متحرر  فإن املثقف العربي لكي يكون أكثر فائدة في الحراك الشعبي الثو  ومن ث

عبودية التبعية الثورية، أو ما أستطيع أن أسميه الدكتاتورية الجماهيرية املحتكرة للفهم الثوري، وإال كان 

يكثر انحرافهم عن النهج املفروض أن يتبع، بل ال بد أن يبقى املثقف  نالثورات الذي يمن غوغائي اواحد  

 
 
، اي ضمن منهج واضح يقود إلى نتائج مدروسة ومرسومة أيديولوجي  ببوصلة الحراك الثور  االثوري ممسك

اتهامهم بمخالفة وخيانة بوهذا مما ال شك في أهميته في ظل التخوين الجماهيري لكثير من املثقفين الثوريين 

  واأن يكونإلى بكثير من املثقفين  دفعما  ،األهداف الجماهيرية
 
على  اتابعين للحراك الجماهيري خوف

واالنحراف، بل تطرف بعض هؤالء  الثورية من االتهام الجماهيري لهم بالخيانة اباتهم الثورية أو هرب  مكتس

  ااملثقفين في انخراط في الفكر الجماهيري إلى حد أنه أضحى منظر  
 
لألخطاء الثورية الناجمة عن  اومسوق

ثقفين الذين يضعون السياسات دون ترشيد لهذا الحراك من املمن  ،قيادة جموع الجماهير للحراك الثوري

ديمقراطي مستدام، ال تغيير آني قد يقود إليه الحراك الجماهيري العشوائي تغيير والخطوات املوصلة إلى 

تحقيق ذلك، غير إلى مع عزيمة ثورية فياضة ساعية  تغييرهذه الثورات، ألن الجماهير ال تمتلك فكرة في 

إلى تغيير ممنهج ومستدام يضمن إقامة نظام  -معظمها في األحيان-أن هذه الفكرة العامة ال يمكن أن تقود 



 
 10 

لهذه  اتكريسها، ما يلزم أن يكون املثقف الثوري قائد  إلى ويسعى  ،يعمل على حماية هذه املكتسبات الثورية

 لها. االجموع ال تابع  

التوصيف لبعض قريبة من الواقع مع اختلفنا معه في  ،لقد وضع هذا الكتاب دراسة جيدة إلى حد ما

الثورة  احاول مؤلفه أن يطرح قواعد حاكمة ملا يجري بعد الثورة من حراك يقوده شق ، إذالتفاصيل

أن التحول الديمقراطي ال يمكن أن  ان هما الجماهير الثورية واملثقف الثوري، مؤكد  ان فيها اللذالفاعل 

  ايكون آني  
 

 ابل ال بد أن يسعى املثقف عبر قيادته لهذ أو لحظة ثورية حاسمة، الحظي   اجماهيري   أو فعل

لسير به نحو تحول مجتمعي طويل املدى إلقامة التغيير الشامل للمجتمع على اختلف مفاصله لالحراك 

هذا الفعل الجماهيري في ما يؤدي إلى استمرارية و استدامة  ،الحياتية السياسية والثقافية واالقتصادية

 كتسبات الثورية.يخبو بعد تحقيقه أول املسالذي 

 

  

 






