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  وحدة مراجعات الكتب

 الباسط عبد غريب مراجعة:

وآدابها.  العربية اللغة في القيروان. دكتوراهنس ي في مركز الدراسات اإلسالمية في أكاديمي وباحث تو 

ة تحرير  رئيس
ّ
 له عدد من الكتب واملؤلفات في دور النشر التونسية. ؛معاصرة إسالمية دراسات مجل

 ومآالتها الديمقراطي االنتقال مآزق  في العربية وفاعليتها األيديولوجية األزمة الكتاب:

  الحبّيب سهيل تأليف:

 .السياسات ودراسة لألبحاث العربي املركز  الناشر:

 .بيروت/ لبنان مكان النشر:

 2017 تاريخ النشر:
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 8   جديدة متخّيالت وصوغ الراهنة العربية األيديولوجيا أفول  شروط
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لئن كثرت الكتابات املهتّمة بالبحث في املسألة الديمقراطية العربية ضمن ما يحلو لبعضهم تسميته 

تحصيل  في"علم الثورات"، فإّن تلك الكثرة كانت على حساب القيمة املنهجية والعلمية. وهو ما لم يساعد ـب

تراكم معرفي يسهم في جدية املراجعات الفكرية وصقل التجارب السياسية وتعميق الرؤية التاريخية. ويعّد 

يديولوجية العربية الراهنة في مجرى الثورات الكتاب الجديد للباحث التونس ي سهيل الحبّيب حول األزمة األ 

ما  يم، إذ الو بالقراءة والتق اجديرً  انوعي   إسهاًماالعربية 
ّ
شمل كذلك ييقتصر رهانه على الجانب املعرفي وإن

حّد ترّددت فيه بشّدة أشّد  اليأس إلىلسياق العام الذي شاع فيه إلى اا نظرً  ،1الجانب النفس ي والحضاري 

 .2املقوالت الشوفينية التي تعّزز صورة العرب واملسلمين النمطية في املخيال والوعي الغربيين

ا حول كيفية إنجاز قراءة ي يطرحه كتاب "األزمة األيديولوجية" أساًس ذال األساس املشكلاتمحور ي

وتوّجهها نحو ديمقراطية حقيقية تستوعب  ،تحليلية نقدية معّمقة تصّحح مسار الثورات العربية

 .3علية "بنية األيديولوجية العربية الجامدة"اوتعيد ف ،خصوصيات املسألة العربية

بة التي تعيشها بلدان ما يعرف ب األساس ملشكلش ي اي
ّ
"الربيع ـأو ذلك السؤال املركزي باألزمة املرك

وهي النماذج التي اعتمدها الباحث التونس ي أمثلة تاريخية  ،ا تونس ومصر واليمن وليبياالعربي" وتحديًد 

يه ما هو رائج في من رغمعلى الراهنة، 
ّ
الخطاب  إقراره الصريح بتفاوت مستوى هذه التجارب بدليل تبن

أوهمت تلك االزمة بتعّدد الفاعلين السياسيين  . ولئن4اإلعالمي من حديث عن "االستثناء التونس ي"

ر املغربي  5املسهمين فيها، فإّن "استئناف مشروع نقد األيديولوجيا العربية املعاصرة"
ّ
ه املفك

ّ
الدي استهل

م في توجيه األ ية رجعاملعبد هللا العروي منذ ستينيات القرن املاض ي يثبت 
ّ
يديولوجية املشتركة التي تتحك

 سلوكات أولئك الفاعلين وممارساتهم.

بيد أّن ذلك االستئناف ال يعني الوقوع في مزالق املحاكاة والتقّيد بالخيار املنهجي التاريخاني الذي انتهجه 

الحديثة واملعاصرة  على مختلف املقارباتوالتوّسع العروي بقدر ما يقتصر األمر على االستئناس باالنفتاح 

وآالن  Dukheimشأن أعمال إميل دوركايم )أو الغربي  (شأن مشروع عزمي بشارة)العربي نين حاضالفي 

أسئلة فرعية متعّددة يجمعها خيط  فيتوّزع ياألساس املطروح  شكلوغيرهما. ذلك أّن امل  Touaine)تورين

الديمقراطية إلى "ثورات على الديمقراطية  ناظم واحد مداره أسباب االنزياح عن مسار الثورة من أجل

العً في . وال شّك 6وضّدها"
ّ
 اأّن إيجاد نموذج تحليلي يستوعب املسألة املطروحة يقتض ي قدرة نقدية بّينة واط

على اندالع مضت غير قصيرة  وخصوًصا أن مدة املختلفة، الطروحات واملواقف الرائجة على ادقيًق 

 االنتفاضات العربية.

                                                           
-15(، صص 2016اسات، ، األزمة األيديولوجية العربية وفاعليتها في مآزق مسارات االنتقال الديمقراطي ومآالتها )بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السيسهيل الحبيّب - 1

45. 
موقع مؤمنون بال حدود: في أثناء قراءتنا لكتاب برنارد لويس "أزمة اإلسالم" في ا منها يمكن التذكير في هذا الصدد بمواقف أرنست رينان وبرنارد لويس التي راجعنا جانب   - 2

http://www.mominoun.com/articles/ 
 .270الحبيّب، األزمة األيديولوجية، م س، ص - 3
 .219المصدر نفسه، ص - 4
 .27، ص المصدر نفسه - 5
 .230، ص المصدر نفسه - 6
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 ؛محاور بارزة ةأهّم قضايا كتاب "األزمة األيديولوجية" في ثالث وغصا إلى ما تقّدم ذكره يمكن استنادً    

ق املحور األّول بنقد قصور النموذج التحليلي املؤّسس ي الذي يعتمد معيار قوة املؤّسسات وضعفها في 
ّ
يتعل

رها، ثم 
ّ
باحث التونس ي إلى البحث عن محور ثان وّجه التتفسير نجاح التجارب االنتقالية العربية وتعث

تحليلي ملفارقات الوفاقية العربية الديمقراطية وجناية الفاعلين السياسيين على الثورات العربية، أّما 

متخّيالت جديدة  وغوصاملحور الثالث فهو محور استشرافي ينهض بإبراز شروط أفول األيديولوجيا العربية 

 س لتوافق حقيقي على االنتقال الديمقراطي.تسهم في نحت براديغم جديد يؤّس 

 قصور النموذج التحليلي املؤّسس ي

ا بوجود أزمة منهجية عميقة في الفكر العربي املعاصر ا صريًح يتضّمن كتاب الحبّيب الجديد إقرارً 

ّم تا: يها ومتآلفين باطنً ارتباطها بمستويين مختلفين ظاهرً إلى ا والراهن. وهي أزمة مزدوجة التركيب نظرً 

رت وعي الفاعلين السياسيين في املسارات االنتقالية، بينما يهبـاملستوى األّول 
ّ
ّم ت"الوفاقية العربية" التي أط

رة التي انخرطت في تحليل تلك املسارات االنتقالية باملستوى الثاني 
ّ
 تفّهمها.و جانب مهّم من النخبة املفك

ل  هفتراض أنبايهّمنا املستوى الثاني في هذا السياق 
ّ
النظري واملنهجي الذي وّجه الباحث  تمهيدالشك

قيمة النموذج التحليلي إلى ه الحبّيب بالتعديل. ولئن ن مالتونس ي إلى البحث عن طرح بديل سواء بالنقض أ

ه نّبه إلى بعض املزالق املعرفية واملنهجية  7املؤّسس ي
ّ
في تحليل املسارات االنتقالية العربية وتفّهمها، فإن

بة عنه نتيجة التقّيد الحرفي بالتطبيقات املنهجية الغربية 
ّ
دون مراعاة خصوصيات املجال التداولي من املترت

 التي تقتض ي االجتهاد والتجديد.  8العربي اإلسالمي

ل أبرز ه
ّ
ّنات النموذج التحليلي املؤّسس ي ومخاطره املطّبقة في تحليل املسارات االنتقالية تتمث

الت  ملفهوم املؤّسسةالديمقراطية العربية في اختزاله 
ّ
في الجانب املادي وعدم إدراجه للبنى الرمزية من تمث

سة يستوعب هذه وتخّيالت ذهنية وعصبيات قبلية ضمن مدارات اهتمامه. على الرغم من أّن مفهوم املؤّس 

 وهو ما يجعله قاصرً  ،9العناصر
ً

، فيجنح صاحبه إلى ا عن تفسير سيرورة املرحلة االنتقالية الليبية مثال

 
ً

ت كبرى مشكال مواطن ذلك القصور في خمس  ويحّدد الحبّيب. 10التحليل واالستنتاج  منالتوصيف بدال

 :يأتيوهي كما 

يجعلها تعود بعد سيادة املؤّسسات الجديدة التي تترجم إرادة "إذا كانت املؤّسسة القديمة قوية بما  -

 .قوى الثورة، فما الذي كان يمنعها من إجهاض الحراك الثوري في مهده؟"

                                                           
 ،2014". وهو بحث فائز بالجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية سنة للتفسير"مراحل انتقال الثورات العربية مدخل مؤّسسي ـاعتمد الحبيّب بحث حسن الحاج علي الموسوم ب- 7

 األيديولوجية،األزمة  الحبيّب،(، راجع 2015ونشر ضمن كتاب جماعي عنوانه أطوار التاريخ االنتقالي مآل الثورات العربية )بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 

 .17-16 صص
 .16ص  ،المصدر نفسه - 8
 .17ص  السابق،للتعريف بالمؤّسسة راجع المصدر - 9

 .19ص  ،المصدر نفسه - 10
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بلدان الثورات العربية بمظاهر من الفوض ى في "ملاذا اقترن البناء املادي للمؤّسسات الديمقراطية  -

 السياسية والصراع املجتمعي؟".

تؤّد هذه املؤّسسات الدور الذي تؤّديه في املجتمعات التي حّققت بالفعل التحّول  "ملاذا لم -

 الديمقراطي؟".

 الديمقراطي؟" نقيًضا للبناءا عنصرً  "التغيير الثوري""ملاذا بدا ما يسّميه الباحث  -

...( الذين ) بين النخب"ملاذا غابت التحالفات في املسارات االنتقالية وحضرت بقّوة االستقطابات  -

لون نظريً 
ّ
 .11ا القوى املستفيدة من قيام املؤّسسات الديمقراطية الوليدة؟"يمث

ت املهّمة، ملشكال عدم قدرته على اإلجابة عن هذه ا علىال تقتصر نقائص النموذج التحليلي املؤّسس ي 

ما في كونه يفض ي في النهاية إلى إثبات مقولة "االستثناء العربي" التي تقّر بعدم
ّ
قدرة العرب على استيعاب  وإن

. فالتسليم بالقيمة املطلقة للنظام املؤّسساتي في توجيه حركة التاريخ يفّوض 12الحداثة والديمقراطية

للفاعلين السياسيين األقوياء السيطرة والهيمنة، ويجعل من األطراف األخرى وفي مقّدمتها النخبة خاضعة 

قا على ذلك الوضع املفارقي:بالضرورة ملنطق ذلك التصّور املؤّسس ي. يقول 
ّ
ه يجب أن  الحبّيب معل

ّ
"إن

)مثل الحتمية  (معجزات الحتميات الوضعانية)أو من  (املعجزات اإللهية)سيطر في هذه الحال ضرب من ي

التاريخية في املاركسية( حّتى تضعف املؤّسسة العسكرية ويضعف الفاعلون الذين يقفون وراءها، ويفسح 

 .13ت ديمقراطية..."املجال لقيام مؤّسسا

ما يروم تعديله وتوس
ّ
ليشمل  14عهيبيد أّن ذلك النقد ال يستهدف التقويض التام للتصّور املؤّسس ي، وإن

ا في حسم املسارات االنتقالية العربية ومآالتها وارتباط "البنية ا مهم  املتخّيالت األيديولوجية بصفتها عنصرً 

الربط بين املتخّيالت  جرى . وقد 15تماعية التي يستبطنها"املؤّسسية في كّل مجتمع واملتخّيالت االج

 Pierre Ansartا إلى التعريف الذي وضعه بيار أنسارتيديولوجي استنادً االجتماعية والتأثير األ 

 .16لأليديولوجيا

املتخّيالت االجتماعية قد انحرف بالثورات العربية من ثورات  ا منيذهب الباحث التونس ي إلى أّن عددً 

بالديمقراطية والعدالة االجتماعية في إطار مفهوم املواطنة إلى ثورات ضد الديمقراطية وتشويه  مطالبة

و"متخّيل  17ملؤّسساتها الدستورية والسياسية. يذكر من تلك املتخّيالت "متخّيل املراهنة على البنى القبلية"

. ويفّسر 19اتية" و"التعّددية البرامجية"ومتخّيل املماثلة بين "التعّددية الهوي 18املراهنة على أسلمة املجتمع"

                                                           
 .24ص  ،المصدر نفسه - 11
 .23ص  ، المصدر نفسه - 12
 ص ن. ،المصدر نفسه 13
 .19ص  ،المصدر نفسه - 14
 .43ص  ،المصدر نفسه - 15
 س،م  االيديولوجية،". راجع كتاب األزمة العملاألولية التي تستخدم أداة قراءة للواقع في إطار  التمثاّلتنظام تأويل للواقع االجتماعي المنّظم حول نواة من  األيديولوجيا"تشّكل - 16

 .28الهامش  43ص 
 .26ص  ،المصدر نفسه - 17
 .219ص  ،المصدر نفسه - 18
 .206ص  ،المصدر نفسه - 19
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 "صمغ الصق" يؤ  كأنهالحبّيب تأثير هذه املتخّيالت االجتماعية في ضوء توجيه عنصر مهيمن 
ّ
ما ف بينها ل

ا إلى بنية تقليدية قديمة ال عالقة ، وهو براديغم ينتمي معرفيً 20"براديغم الصراع املجتمعي املادي"ـبسماه أ

 طية.لها بالحداثة والديمقرا

لة في "الثورة والديمقراطية  هوماتمف ةوإذا كان الحبّيب قد أشار إلى تركيزه على ثالث   
ّ
أساسية متمث

ه لم يغفل بقية 21والوفاقية"
ّ
"النقد  هوماتمفاملرتبطة باملسألة األيديولوجية العربية شأن  هوماتاملف، فإن

 .24و"التوحيد األيديولوجي" 23و"األيديولوجيا املشدوهة الجامدة" 22األيديولوجي" و"التنازل األيديولوجي"

عمدة الخيار املنهجي املعتمد الذي  سويغتمقصود، إذ يهدف إلى ي هوماتاملفأّن هذا التوّسع في وال شّك 

يفترض وجود عالقة عميقة بين أداء الفاعلين السياسيين األساسيين في املسارات االنتقالية العربية 

الت
ّ
مت في مآالتها وتمث

ّ
 .25اجتماعية معّينة تحك

 مفارقات الوفاقية العربية الديمقراطية وجناية الفاعلين السياسيين

بعد  متكمن معضلة الثورات العربية في هزالة املستوى التنظيري سواء قبل اندالع تلك الثورات أ 

س ي تعثر املسارات الثورية تأسيس املؤّسسات الديمقراطية ودساتيرها الجديدة، إذ يرجع الباحث التون

املفارقات التي و ا لصميم العملية الديمقراطية حيان إلى مآالت معاكسة تماًم األ  كثير منالعملية وتحّولها في 

لة في 
ّ
رت الفعل الديمقراطي العربي منذ تسعينيات القرن املاض ي ضمن ما يعرف بالوفاقية العربية ممث

ّ
أط

ثل خير الدين حسيب وعبد اإلله بلقزيز وفهمي هويدي وعلي خليفة بعض أعالم الفكر العربي البارزين م

 26الكواري 
ً

  من. وقد عّمق الفاعلون السياسيون املباشرون لعملية التحّول الديمقراطي تلك املفارقات بدال

خاّصة أّن مناخ الحرية العام كان يسمح بذلك بعد سقوط رؤوس األنظمة السياسية في تونس وب ،تالفيها

 بيا واليمن.ومصر ولي

ى مفارقة الوفاقية العربية في أكثر من مستوى بداية من مفارقة الواجب والحاصل، إذ بدل أن 
ّ
تتجل

تسعى التّيارات األيديولوجية األربعة البارزة في العالم العربي )القوميون واليساريون الراديكاليون 

ولة تقريب الديمقراطية من تخّيالت تلك راجعات فكرية جاّدة عملت على محاملواإلسالميون والليبراليون( 

جميعها التّيارات في إطار مشروع "الكتلة التاريخية" التي يمكن أن تشترك فيها القوى السياسية الفاعلة 

دون أن تخسر عناوينها األيديولوجية البارزة. وقد اعتمد الوفاقيون العرب في سبيل تحقيق ذلك الرهان من 

بين مختلف  28و"استراتيجيا جسر املسافات األيديولوجية" 27تيجيا التركيب""استراـما سّماه الحبّيب ب

                                                           
 .70-52 ص ،المصدر نفسه - 20
 .48-45 ص ،المصدر نفسه - 21
 .64ص  ،المصدر نفسه - 22
 .265-264 ص ،المصدر نفسه - 23
 .151ص  ،المصدر نفسه - 24
 .37ص  ،المصدر نفسه - 25
 .269-75 ص ،المصدر نفسه - 26
 .76ص  ،المصدر نفسه - 27
 .155ص  ،المصدر نفسه - 28
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ص من االستبداد ودحره  السياسية فيالقوى 
ّ
العائق األكبر الذي يحول دون كسب ه وصفبسبيل التخل

رك الحضارية. وقد غلب هذا "الطابع الهدمي" لألديولوجيا العربية على حساب رصيدها امختلف املع

ت ساعة البناء واالنتقال من طور القوة ما  ،املعرفي
ّ
جعلها عاجزة عن مسايرة الحراك التأسيس ي عندما دق

بين مختلف تلك التيارات التي  29"براديغم الصراع املجتمعي املادي"ث حوادالإلى طور الفعل، إذ طغى على 

ه من املمكن جمعها في كتلة تاريخية واحدة. ولعّل مفهوم "الالشعور 
ّ
ظنت الوفاقية العربية أن

ق بالواجب والحاصل. 30األيديولوجي"
ّ
ص هذا الوضع املفارقي املتعل

ّ
 الذي صاغه الحبّيب يلخ

 ا للمفارقة السابقامتدادً  31تعّد مفارقة "الوفاق والصراع"   
ً

ا، ذلك أّن  جدليً ة لتداخلهما تداخال

تجسير املسافات األيديولوجية بين مختلف األيديولوجيات العربية لالوفاقية العربية في سعيها الظاهر 

أو غّضت ا بين تلك األيديولوجيات ا حاد  تناست هشاشة ذلك التوافق الذي ال يمكن أن يحجب صراعً 

عدم تحّررهم من براديغم الصراع إلى ا ة الديمقراطية نظرً في مرحلة املسارات االنتقالي هالطرف عن

ل واعية للثورات العربية بصفتها ثورات من أجل الديمقراطية و املجتمعي املادي الذي يع
ّ
ق عملية تمث

براديغم جديد عمدته مفهوم  يسمح بتشكيلواملواطنة. غير أّن الرصيد املعرفي للوفاقية العربية لم يكن 

 املواطنة.

لم يقدروا على تجاوز مزالق  32الحبّيب إلى أّن الفاعلين السياسيين في التجارب االنتقالية العربية يذهب

الوفاقية العربية، بل إّنهم عّمقوا شرخ تلك املفارقات ألسباب عّدة منها عمق تأثير "املتخّيالت الدينية 

ى هذه املت34و"املتخّيالت املاركسية الطبقية" 33الهوياتية"
ّ
خّيالت "براديغم الصراع املجتمعي .  وقد غذ

املادي" ما صّير عناوين املمارسة الديمقراطية شأن "االنتخاب" و"الدستور" و"األغلبية النيايبة" أدوات في 

ل 
ّ
خدمة "الثورة الهوياتية" أو "الثورة الطبقية" بدل أن تكون آليات ترسيخ للعملية الديمقراطية و"تمث

 .35ثورات املواطنيين"

لت مفارقة كبرى بين ظاهر الخطاب وباطنه وبين املتصّور واملتحّقق كله ان من نتائج هذا وقد ك   
ّ
أن تشك

 36ا من أسباب نشاة "الجماعات العضوية العصبوية"إلى حّد انحرفت فيه العملية الديمقراطية وغدت سببً 

ط شرو و لديمقراطية وتفشت أعراض الجماعات الهوياتية والقبلية املناقضة ملنطق املمارسة السياسية ا

"مفارقة ـالتعّددية الحزبية البرامجية. وقد اختزل الباحث التونس ي هذه املفارقة التي يمكن تسميتها ب

ها املفارقات" التي جمعت التناقضات
ّ
  جل

ً
"نالحظ أّن متخّيالت الثورة الطبقية ومستتبعاتها شأن  :قائال

ت املمارسة السياسية الديمقراطية من محتوياتها متخّيالت الثورة الهوياتية ومستتبعاتها تفرغ مفردا

                                                           
 ص ن. ،المصدر نفسه - 29
 .70-52 ص ،المصدر نفسه - 30
 .89ص  ،المصدر نقسه- 31
" التي انتهجتها حركة النهضة السياسية البراغماتية" و"ديمقراطيةد "حواضن وال بّد من اإلشارة إلى أّن الحبيّب يقّر صراحة بتميّز االستثناء التونسي بصفة نسبية بفضل وج- 32

 دون بهرج إعالمي. من تجرالتونسية. وقد كان يمكن التوّسع في هذا األمر لو اهتّم بالتجربة الديمقراطية المغربية التي 
 .125ص  ،المصدر نقسه- 33
 .86ص  ،المصدر نقسه- 34
 .123ص  ،المصدر نقسه- 35
 .178ص  ،المصدر نقسه- 36
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الحقيقية، وتحّولها إلى مجّرد عناوين تخفي تحتها مضامين ممارسة الصراعات والتناحرات الفئوية. وإذا كّنا 

التبست بداللة التمكين  (حكم األغلبية)و (املنافسة االنتخابية)و (االنتخابات) هوماتالحظنا أّن مف

نا نالحظ هنا أّن مفهوم  (اإلزاحة القاتلة)و (للطائفة املنصورة)
ّ
 (املعارضة)للخصم أو العدو الثقافي، فإن

ملتبس بمضمون آخر من املضامين املعّبرة عن الصراع املجتمعي الفئوي الذي يناقض جوهر الفكرة 

 من خالل العنف الثوري"
ّ
 .37الديمقراطية أي مضمون الصراع الطبقي الذي ال سبيل إلى حسمه إال

 عّوق ا من "املنطق العبثي" الذي ا مهم  لئن كانت هذه املالحظة التي صاغها الحبّيب تستوعب جانبً    

، فإّن املماثلة بين التيارين األيديولوجيين اليساري واإلسالمي وما يزال يعّوقه التحّول الديمقراطي العربي

ه يغّيب تماًم 
ّ
بعدها  مسواء قبل اندالع الثورات العربية أ ا اختالل توازنهمابحاجة إلى مراجعة جاّدة. ذلك أن

ل البنية العميقة لألنظمة الحاكمة أو حّتى ضمن الحكومات االنتقالية استنادً 
ّ
ا إلى أّن التيار اليساري شك

التي تكّفلت باإلعداد لالستحقاقات االنتخابية النزيهة وإنجاحها، إضافة إلى استحواذه على أهّم الوظائف 

 ة الدولة ألسباب تاريخية وسياسية وثقافية يطول شرحها.الحّساسة في أجهز 

 متخّيالت جديدة  وغوصشروط أفول األيديولوجيا العربية الراهنة 

ه 
ّ
لئن نقد الباحث التونس ي النموذج التحليلي املؤّسس ي مثلما أشرنا إلى ذلك في مفتتح هذه املراجعة، فإن

بية" إلى أهمّية االستفادة من ذلك التصّور املؤّسس ي قد أشار في سياق استشرافه ملستقبل "املسألة العر 

جية، وهو ما يمكن أن يسهم في تجاوز "العوامل و الذي من شأنه أن يدعم رؤيته النقدية األيديول

 ق دمقرطة العالم العربي.و التي تع 38التاريخية"

نبين النظري والعملي: يجمع الحبّيب في إقراره بقابلية العالم العربي للتحّول الديمقراطي بين الجا   

ر العربي عزمي بشارة إطارً 
ّ
ا لتجاوز مآزق ا نظريً يحيل الجانب األّول على إمكان اعتماد مشروع املفك

للمسألة  39األيديولوجيا العربية املعاصرة والراهنة وإيجاد تسوية حقيقية "ال تسوية سياسية إنشائية"

ريادية أفكاره وتماسك طروحاته التي جعلته يعتمد "البنى في اته سّوغمالعربية. ويجد اختياره ملشروع بشارة 

في ترجيحه إلمكانات نجاح التحّول الديمقراطي  40املجتمعية املدنية الحديثة ال البنى الهوياتية التقليدية"

ر 
ّ
قه املبك

ّ
تأسيس "دولة املواطنين لترشيح املجتمع التونس ي  عندالعربي من عدمها لذلك ال غرابة في توف

. أّما 42"االستثناء التونس ي"ـخر صّحة استشرافه في حدوث ما بات يعرف بآ تعبير، أو ب41ة األولى"العربي

ق أساًس 
ّ
ا بالتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة التي كشفت أّن االستفادة من الجانب العملي فيتعل

في عملّية البناء الديمقراطي، وهو ما يخالف التصّورات  ةاملنجزات املدنية لدولة االستقالل ضروري

                                                           
 .235ص  ،المصدر نقسه- 37
 .283ص  ،المصدر نقسه- 38
 .107ص  ،المصدر نقسه- 39
 .289ص  ،المصدر نقسه- 40
 عن  كتاب نقال   25-24 ص(، 2012)بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  مآالتهاالثورة التونسية المجيدة بنية ثورة وصيرورتها من خالل  بشارة،عزمي - 41

 .288ص  األيديولوجية،األزمة 
 .285ص  ،المصدر نقسه- 42



 
 9 

التي تعّد البنى القبلية واملتخّيالت الدينية من العوامل امليّسرة لالنتقال من "دولة االستبداد" إلى  43الهوياتية

 دولة العدالة واإلسعاد.

ان من املمكن بروزها لوال التي ما ك- 44"الحواضن املجتمعية املوضوعية"بـلقد شكّل ما سّماه الحبّيب    

االنتقالي التونس ي من  الظاهر للمساراملنقذ  -حرص "دولة ما بعد االستعمار" على إرسائها بنسب متفاوتة

االستثناء التونس ي. على الرغم من معارضة بعض القوى  ثّم انبثاقاالنتكاس واالرتداد إلى االستبداد ومن 

ه شكل من أشكال إعاقة املسار الثوري إضافة إلى إمكان هم ظنلوطني الثورية في البداية ملبادرة الحوار ال
ّ
أن

الت بعض القوى الدولية واإلقليمية
ّ
 .45اقترانه بتدخ

بيد أّن الحبّيب ينّبه إلى أّن إمكان صمود التجربة الديمقراطية التونسية واستمراريها وتطّورها يظّل 

عي املادي إلى براديغم ثورات من أجل الديمقراطية رهين تحّول حقيقي وحاسم من براديغم الصراع املجتم

أي من "الديمقراطية الوفاقية إلى بدائل الوفاق على التحّول الديمقراطي أو منطق املسألة العربية باعتباره 

 .46أرضية لهذا البديل"

  جري ي
ً
 ا من مراجعة نقدية معّمقة سواءذلك االنتقال من براديغم قديم إلى براديغم جديد انطالق

رت الوفاقية العربية أ
ّ
خيارات الفاعلين السياسيين الرئيسيين املباشرين لعملية االنتقال  ملألدبيات التي أط

 Thomasالديمقراطي. وقد نّبه الباحث التونس ي إلى محورية مفهوم املواطنة كما صاغه طوماس مارشال

Humphrey Marshall  ثالث مكّونات أساسية تشمل فيه استيعاب  تممنذ تسعينيات القرن املاض ي، إذ

. وهي حقوق ليست غريبة عن صميم املطالب 47الحقوق املدنية والحقوق السياسية والحقوق االجتماعية

املرفوعة في الثورات العربية قبل أن ينحرف بها الفاعلون السياسيون إلى مدارات هوياتية وطبقية تعّد من 

ر مسارات التحّول الديمق
ّ
راطي وانقالبها إلى استبداد في الحالة املصرية وصراع قبلي األسباب العميقة لتعث

 ودموي في الحالتين اليمنية والليبية.

لئن كان اعتماد النقد األيديولوجي في نقد األيديولوجيا العربية الراهنة من صميم املنهجية السليمة 

ه من تجنفسه التي تشترط أن تكون اآلليات املنهجية التحليلية من الحقل املدروس 
ّ
ّنبا لإلسقاط، فإن

إن أنساق معرفية بديلة. إذ  وغصالوجيه التساؤل عن مدى إمكان نجاح املقاربة النقدية األيديولوجية في 

في أّن النقد األيديولوجي شأنه شأن النقد الثقافي تقتصر نجاعته املنهجية في التفكيك والهدم، راسخ  ظننا

في عملية التأسيس والبناء. ولعّل الصعوبات التطبيقية التي لة اعفوهو بهذا املعنى يصعب أن يكون أداة 

يديولوجي في شكالت التي يواجهها نموذجه التحليلي األ أثناء إشارته إلى املفي أفصح عنها الباحث التونس ي 

                                                           
استمرارية البنى إلى ا أكثر من تونس لمباشرة عملية االنتقال الديمقراطي نظر   تانأمهيّ فيها ليبيا واليمن  عدّ التي  الغنوشييرّكز الحبيّب في هذا الصدد على مواقف الشيخ راشد - 43

 خالف تونس التي فّككت فيها الدولة التونسية تلك البنى التقليدية وأضعفتها.بالقبلية وعدم تهلّل المؤّسسات الدينية التقليدية 
 .279 ص   ،المصدر نقسه- 44
أفصح عن ذلك الموقف أبو يعرب و المرزوقي،السابق المنصف وقد عبّر عن هذا الموقف بصورة واضحة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزّعمه الرئيس التونسي - 45

 ".النهضة"فيلسوف ـالمرزوقي الذي يلقّبه الحبيّب في كتابه ب
 .282ص  ،المصدر نقسه- 46
 .139ص  ،المصدر نقسه- 47
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ما اضطره إلى تبّني النموذج التحليلي املؤّسس ي الذي نقده في مستهّل كتابه تثبت  ،تناول الحالة التونسية

بة ع
ّ
 خياره املنهجي. لىحقيقة املزالق املترت

يسوغ لنا التساؤل في هذا الصدد عن حقيقة األيديولوجيا التي يتحّدث عنها الحبيب بصفة تجعلها 

األخرى مثل املتخّيالت االجتماعية والثقافة السياسية؟ إذ ليست التصّورات  هوماتاملف ا منتستوعب عددً 

ما كذلك توازنات الواقع ومعطياته، فالخيارات األيديولوجية 
ّ
الت وحدها من تكسبها ذلك التأثير، وإن

ّ
والتمث

فيها العوامل ليست تصّورات ماقبلية في الحالة العربية الراهنة بقدر ماهي إفراز لسيرورة تاريخية تمازجت 

. وهو معطى ال يمكن تغييبه في تفّهم معضالت املسألة العربية بأبعادها 48العوامل الخارجيةمع الداخلية 

السياسية والحقوقية واالقتصادية والثقافية. إضافة إلى ذلك يمكن مساءلة مفهوم الديمقراطية جميعها؛ 

العربية؟ وبمعنى آخر ألم يكن باإلمكان البحث  في تطبيقاته العربية ومدى حتميته بالنسبة إلى املجتمعات

لدى هذا املضمار  بعد بروز بعض االجتهادات فيخاّصة وبعن نموذج عربي إسالمي بديل لنظام الحكم 

ر املغربي طه عبد الرحمن الذي يتحّدث عن الدولة االئتمانية
ّ
  49املفك

ً
 لدولة الديانية والعلمانية؟من ا بديال

  ضوعاتاملو إذا كان البحث في هذه 
ً
ا من تخّصص الحضارة الحديثة الذي ينتمي إليه صاحب انطالق

يفترض اختيار نماذج مدروسة محّددة، فإّن ذلك ال يعني عدم التوّسع في اختيار  ،كتاب األزمة األيديولوجية

 املدّونة املدروسة وتدقيقها بحيث يكون كّل نموذج مدروس يعّبر عن عّينة فكرية ومجالية محّددة. إّن 

ف لنصوص الغنوش ي وأبي يعرب املرزوقي لتحليل انقالب "ثورات املواطنيين" إلى ثورات 
ّ
االعتماد املكث

  مهوياتية سواء في الحالة التونسية أ
ً

 من أشكال التعميم، إذ كان حّتى في الحالة الليبية يمكن عّده شكال

اب يفترض االعتماد على نصوص الفاعلين السياسيين الليبيين وهي مبثوثة
ً
ًف  ث

ّ
لكتروني إن في الفضاء اإل امكث

ر وجود النّص املطبوع. 
ّ
اإليجاز الذي وسم الحديث عن مفارقة األيديولوجيا اليسارية  عّد يمكن و تعذ

 ويحّد من فوائد املوضوعية العلمية املطلوبة في هذا الغرض. سّوغمفي الحالة التونسية أمر غير  صوًصاخ

 
ً

األيديولوجية العربية مساهمة نوعية سواء في مجال تفّهم "العطالة السياسية"  يعّد كتاب األزمة إجماال

ر العملية الديمقراطية أ
ّ
في مسيرة الباحث التونس ي الذي كان إلى وقت قريب من أنصار النقد الثقافي  موتعث

 .50واملشتغلين على مقوالته وتطبيقاته

 

 

                                                           
ا حدث في الحالة العربية. وهو يمكن التذكير في هذا الصدد بتساؤل محمد عابد الجابري عن مصير النهضة األوروبية لو تزامن بروزها مع وجود قوى دولية مناوئة لها مثلم- 48

 (.1994مركز دراسات الوحدة العربية،  )بيروت، الخطاب العربي المعاصر الجابري،: محمد عابد انظرافتراض ال يطمس بقية العوامل الذاتية والداخلية. 
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