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  ورشة عمل 196 

  ثورات )الربيع العربي( من منظور مفهوم التأخر التاريخي  

: ورقة مرجعية وأسئلة رئيسة  أوًلا
 منير الخطيب   

شهدت المنطقة العربية منذ غزو نابليون مصر ثالث مراحل تاريخية رئيسة: األولى هي المرحلة الكولونيالية وامتدادها 
، واستُكملت مع تشّكل النظام اإلقليمي 1952اًلستقاللي، والثانية هي مرحلة اًلنقالب القومي العربي الذي بدأت مع الناصرية عام 

لجيوش على السلطات، أما الثالثة، فتلك التي بدأت مع انهيار اًلتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة اًلستبدادي، بواسطة استيالء ا
 ومازالت مستمرة بتفاعالتها الكثيرة والمختلفة. 

سيير وبنى محلية لت إلى كوادروفي المرحلة األولى، تسللّت الحداثة إلى )المجتمعات العربية( بحكم حاجة اإلدارات اًلستعمارية 
شؤون اًلنتدابات آنذاك. وكانت تلك )الحداثة المتسللّة( على )ظهور الدساتير الكولونيالية(، وفق تعبير ياسين الحافظ، مقطوعة الصلة 
عن جذورها الليبرالية والتنويرية من جهة، ومترافقة مع عملية )اًلغتصاب الكولونيالي( من جهة ثانية، وبّرانية غازية متعارضة 

لك )المجتمعات( التاريخي من جهة ثالثة، فظلت )حداثة سطحية وقشرية( لم تالمس إًل السطح السياسي، ولم تستطع مع ركود ت
مجتمعات( تقليدية، إلى )اختراق كثافة )البنى المجتمعية التقليدية(. وعلى الرغم من اآلثار السطحية التي أحدثتها تلك الحداثة المتسللّة 

تمعات( إلى قسمين: قسم طالته تلك )الحداثة السطحية(، وّضم سكان المدن كالطالب والفئات الغنية وأصحاب إًّل أنها قّسمت تلك )المج
المهن الحرة والعلمية وموظفي اإلدارات الكولونيالية المدنية والعسكرية، وقسم متأخر شمل سكان الحارات التقليدية وفقراء المدن 

 وسكان األرياف والبوادي والنساء.
القسم التقليدي من تلك )المجتمعات(، المشطورة بفعل صدمة الحداثة، الحركات واًلنتفاضات المسلحة في مواجهة  لقد حمل

اًلستعمار األوربي، وبعد انطفاء جذوة تلك اًلنتفاضات المسلحة، انتقل الحراك إلى المدن، أي إلى الشطر المجتمعي )الحديث(، 
اًلحتجاج واًلضراب وسائل مقاومة اًلستعمار، ومن ثم فإن هذه النضاًلت السلمية فأصبح النضال السلمي السياسي والتظاهر و

ا أن أحد  قادت إلى تكّون )جنين الدولة الوطنية( و)جنين المجتمع المدني( في كل من سورية والعراق ومصر. وقد أصبح واضحا
سطحي الذي حمله القسم المجتمعي المديني، والتأخر اًلنقسامات المهمة في تلك المرحلة هو التعارض ما بين الحداثة، بطابعها ال

التاريخي الذي بقي معشعشاا في بنى المجتمع التقليدي. وقد كان ارتسام هذا اًلنقسام شاحباا في خلفية األسئلة الكبرى وإجاباتها في 
ختصرها عبد هللا العروي في ثالث تلك المرحلة، من مثل السؤال: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ حيث تعددت اإلجابات التي ا

رئيسة، وهي إجابة الشيخ: لقد تأخر المسلمون، ألنهم ابتعدوا عن نهج السلف الصالح، وإجابة داعية التقنية: تأخر المسلمون، ألنهم 
مقراطية اًلنتخابية. وفي لم يأخذوا بناصية العلم والتقنية، ثم إجابة الليبرالي: لقد تأخر العرب والمسلمون، ألنهم لم يسلكوا ُسبل الدي

 اإلجابات جميعها ظلت مسألة التأخر التاريخي غير ُمفكَّر فيها، وظلت البنى اًلجتماعية والثقافية بمنجاة من النقد والتشكيك.    
قادت األنظمة وأما في المرحلة الثانية، أي مرحلة صعود القوميين، فقد أُعيدت المنزلة إلى المجتمع التقليدي ما قبل الكولونيالي، و

ا في القضاء على النوى المدنية التي أحدثتها صدمة الحداثة،  ا واضحا التسلطية التي اغتصبت السلطات بواسطة الجيوش، مسارا
فأسهمت سياسات هذه )الدول السلطانية المحدثة(، إلى جانب عوامل أخرى، في تشكيل )مجتمعات( رعاعية تفتقر إلى  سمات 

ث تنسجم مع متطلبات اًلحتكار المطلق للسلطة والثروة والقوة، فأُعيدت )تقلدة( الحياة السياسية والثقافية المجتمعات الحديثة، بحي
داخل أطر ومؤسسات صورية، من مثل البرلمانات الشكلية واًلتحادات والنقابات واألحزاب التقدمية وغير ذلك من التنظيمات فاقدة 

مع تشكيالت المجتمع المتأخر وثقافته. ويمكن تحديد بعض السمات العامة لتلك )المجتمعات( المعنى، وما يزيد فقدها المعنى تراكبُها 
العثماني والقضاء على مكتسبات الحداثة المتواضعة، بعد أن -التي وسمتها السحنة المملوكية، بواسطة بعث التاريخ العربي المملوكي

 ي: نزع الحداثة، وه إلى سيرورةتحولت سيرورة نزع اًلستعمار 
، )مجتمعات( مكّونة من تراصف جماعات مذهبية وطائفية وإثنية في حالة تساكن اندرجت في آليات اشتغال اًلستبداد الذي  أوًلا

 منع بلورة أية مسارات فعلية لالندماج الوطني.
تلك البلدان، بحكم حاجة  ثانياا، استعاضت )الدول التسلطية(، التي حكمت البلدان العربية، عن تخليق حاًلت اًلندماج الوطني في

اًلستبداد لحاًلت التشظي المجتمعي، بديماغوجيا )وحدة وطنية( وهمية وزائفة قوامها تجييش المجتمع، بشقيه التقليدي الذي ظل 
قه غاطساا بصورة كاملة في الهويّات الموروثة وعصياا على تأثيرات الحداثة، بمعاييرها المجتمعية والثقافية والسياسية كافة، وش

ا  التقليدي الجديد الذي زاوج التقليد ببعض هوامش الحداثة التقنية واًلجتماعية، في الوقت الذي رفض الحداثة السياسية والثقافية رفضا
مطلقاا، حيث دخل هذان الشقان المجتمعيان في حالة التجييش )الجماهيري( الرعناء التي عبأتها المؤسستان األيديولوجية واإلعالمية 

ولة( السلطانية المحدثة، باسم )الصمود والتصدي( في مواجهة الصهيونية واإلمبريالية، وتحت ظالل هذه الوحدة الزائفة التي في )الد
ا في العمق، وتّخلقت تحت الحياة  قتلت في البشر استقاللهم وفردانيتهم ونزوعهم العمومي، كانت )المجتمعات( تزداد تشظياا وتحاجزا

 زت ًلحقاا في ثورات الربيع العربي.الظاهرية حياة فعلية بر
ثالثاا، إن انقسام المجتمعات التي حكمتها )الدول التسلطية( باسم )المشروعية الثورية( إلى قسم تقليدي وقسم تقليدي )محّدث(، ًل 

امات تتداخل معه بصورة يستنفد اًلنقسامات األخرى: الطبقية والعرقية والطائفية والمذهبية، بل كان يخترقها كلها، وكانت تلك اًلنقس
 مختلفة تبعاا للبيئات المحلية واختالفاتها.

رابعاا، وّظفت )الدولة التسلطية( تلك اًلنشطارات المجتمعية جميعها في فرض استبدادها المطلق، فأبناء القسم التقليدي الجديد 
اطية ومؤسسات التعليم بمراحله كلها، والعمل في من المجتمع هم الذين شغلوا مختلف أنواع الوظائف في اإلدارات واألجهزة البيرقر

الوزرات والنقابات واًلتحادات واألحزاب العقائدية وأجهزة )الهيمنة الرمزية( كلها. أما المؤسستان األمنية والعسكرية أو وسائل 
ليدي الجديد مع الجماعات )العنف المادي(، فتمت السيطرة عليهما من قبل المجموعات المتشّكلة من تقاطع القسم المجتمعي التق
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، سيطر على هاتين المؤسستين )ضباط علويون( ينتمون سوسيولوجياا  المذهبية أو العشائرية بحسب البلد المعني، ففي سورية مثالا
 إلى دائرة تقاطع مذهبي/تقليدي جديد.

ترييف المدن واًلنفجار  خامساا، سيطرت في تلك المرحلة على )المجتمعات( النزعات الشعبوية المترافقة مع ظاهرتي
، مع تراجع مستويات التعليم والصحة العامة والخدمات، وغياب  الديموغرافي الكبير، ما أدى إلى  توسع المدن توسعاا أفقياا مذهالا

على محيط  الجمال والذوق العام والتنظيم العمراني، بعد استيالء أبناء األرياف، الذين يعملون في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية،
المدن والعشوائيات القائمة فيها، وإقصاء النخب المدينية الثقافية والسياسية واًلجتماعية، من قبل العسكريين الريفيين الذين احكموا 

 سيطرتهم على البالد والعباد، إلى  مواقع هامشية. 
المجتمعات( التي حكمتها )الدول التسلطية(، )ل تلك لقد كان لهذا اًلنقسام التقليدي والتقليدي المحّدث آثار مهمة في تحديد مستقب

التقليدوية( في مقابل تراجع )التقليدوية الجديدة(. وبهذا )حيث رجحت كفة القسم المجتمعي التقليدي، نتيجة السياسات المتبعة، وتقدمت 
على )ثورات  2011م ًلحقاا في نهاية عام الصعود إلى )التقليدوية(، كانت تتأسس سوسيولوجياا وأيديولوجياا مقدمات اًلنقالب الذي ت

الربيع العربي(، من قبل القوى المنبعثة من قيعان )المجتمعات( المتأخرة، بالتكامل موضوعيًّا وذاتياا مع النهاجية األمنية للسلطات 
 الحاكمة.

ا من )المجتمعات( سابقة الذكر، فقد أسهمت حزمة من العوامل األخريات في صعود القسم ا إلى العواملوباإلضافة  ألكثر تأخرا
ا، ومن أبرزها:   العربية، على حساب القسم األقل تأخرا

، الهزيمة التاريخية التي لحقت بالتيار القومي العربي، وهو الذي أنتج تلك التركيبة الخالسية ما بين الماضوية وبعض  أوًلا
لشعارات اليسارية في التحرير والتصدي للصهيونية واإلمبريالية المنجزات الهامشية للحداثة التي ًل تتعارض مع التقليد، فانتقلت ا

ا في مجال التنمية وتفسخ )اًلشتراكيات المتأخرة( التي أقاموها على  إلى عهدةمن عهدة القوميين  اإلسالميين، ومع فشل القوميين أيضا
 لحل(!.  مجدداا شعار )اإلسالم هو ا إلى الواجهةأرضيات مجتمعية وثقافية تقليدية، تقدم 

ثانياا، قيام )الثورة( اإليرانية وصعود الخمينية أيديولوجية مذهبية عنصرية متطرفة، طرحت منذ لحظتها األولى شعار )تصدير 
من تمّزق األنسجة الوطنية في بلدان  إلى مزيدالعربي واإلسالمي الذي مارست فيه سياسات إمبريالية أفضت  إلى محيطهاالثورة( 

 المشرق العربي، واستقدام أيديولوجية مذهبية سنيّة مضادة. 
ثالثاا، اآلثار السلبية التي أحدثتها ظاهرة التوظيف السياسي والعسكري للحالة الجهادية في أفغانستان في مواجهة اًلتحاد السوفياتي 

 طرفة كلها ًلحقاا.السابق، حيث شكلت )براديغم( للتنظيمات المت
رابعاا، سيطرة سياسات الحرب الباردة التي استثمرت في مناخات الحرب وبؤر التوتر في المنطقة العربية، وهي مناخات مثالية 

 مّكنت اًلستبداد والقوى اإلسالمية المتطرفة الصعود على حساب القوى السلمية والمدنية والديمقراطية.
حلة الثالثة، التي بدأت مع انهيار اًلتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، شهدت محطات ومع دخول المنطقة العربية المر

 التاريخي الكبير الذي مثلتّه "ثورات الربيع العربي"، ومنها محطتان هامتان: إلى اًلنفجارعّدة، قبل الوصول 
ع التدخل األميركي إلسقاط نظام صدام حسين، قوى األولى، المحطة العراقية: لم تكن القوى العراقية، التي تقاطعت مصالحها م

السياسي الشيعي المحكوم بعقد الهوية الموروثة من  إلى اإلسالمالمعاصر، بل كانت قوى مذهبية وطائفية تنتمي  إلى العالمتنتمي 
واًلجتماع. وفي المقابل، فإن  تراث الصراعات المذهبية، ومن ثم أعادت في مواجهة النظام القديم إنتاج التأخر في السياسة والثقافة

المجتمعي العراقي المتأخر، وخاصة تلك التنظيمات  إلى القاعالقوى التي تم تجييشها في مواجهة اًلحتالل األميركي كانت تنتمي 
، بخالف صدمة القاعدية، أي إن اًلحتالل األمريكي للعراق، وتبعاته وآثاره استقدم القوى والفاعليات المتأخرة من )المجتمع العراقي(

 الفاعلية قوى مدنية غير تقليدية.   إلى دائرةالحداثة في بداية القرن العشرين التي استقدمت 
الثانية، المحطة اللبنانية: أفشلت العالقات المذهبية والطائفية التي تحكم )المجتمع اللبناني( والمجالين السياسي والثقافي فيه؛ 

تي أعقبت اغتيال رفيق الحريري، وشارك فيها قسم كبير من اللبنانيين من الطوائف والمذاهب انطالقة ما عرف بـ )ثورة األرز( ال
 المختلفة، وكانت واعدة، إًل أنها تالشت بفعل إعادة إغراقها بتلك العالقات المذهبية والطائفية المتأخرة. 

ا بالثورة التونسية ) تتالت بعدها سلسلة الثورات في كل من مصر  ( التي2010وعندما حدث اًلنفجار التاريخي الكبير، بدءا
وليبيا واليمن وسورية، حضرت تلك اًلنقسامات المجتمعية المذهبية واإلثنية والطائفية جميعها، وعلى األخص اًلنقسام ما بين 

مدني الوطني الديمقراطي التقليدوية والتقليدوية الجديدة، إذ استعانت أنظمة اًلستبداد بالقسم المجتمعي التقليدي لمحاصرة النزوع ال
 في الثورات، وترسيخ المطالب الهوويّة ما دون الوطنية.

ا، أمكننا القول: إن آليات اشتغال )الدولة التسلطية( كانت تقوم على مستويين من الهيمنة  وإذا أخذنا الثورة السورية نموذجا
ا على النواة األمنية/ العسكرية ل لسلطة، أي البنية التي تحتوي وسائل العنف المادي، وهذه النواة المطلقة؛ المستوى األول: كان حاكما

هيمن عليها بمستوياتها كافة )ضباط علويون(، وهي التي كانت تتحكم فعلياا في تحديد شكل العالقات السياسية والثقافية واًلجتماعية 
حيط بتلك النواة األمنية، من مثل المؤسسة الحزبية واًلقتصادية ومضمونها، أما المستوى الثاني: يحتوي األغلفة الرخوة التي كانت ت

والنقابات المهنية واًلتحادات واإلدارات العامة والمؤسسات التعليمية والدينية، وهذه جميعها تنتمي إلى القسم التقليدوي الجديد، 
على أدوار وظيفية تتمثل بالهيمنة ويشغلها عاملون ينتمون إلى طوائف المجتمع وإثنياته كلها. وكانت تلك األغلفة الرخوة تنطوي 

الناعمة أو الرمزية التي تحددها مهمة ضبط المجتمع ضبطاا شمولياا، بما ينسجم مع إرادة النواة الصلبة ومصلحتها في ترسيخ اًلحتكار 
 المطلق للسلطة والثروة والقوة. 

دوية الجديدة، مع اًلنقسامات ما قبل الوطنية األخرى، إذاا، فقد أسهم تشابك انقسام )المجتمع السوري( ما بين التقليدوية والتقلي
، وتحديد السوسيولوجيا التي أفرزت التنظيمات الحصرية والجزئية اإلسالمية المتطرفة  في تحديد سوسيولوجيا الثورة السلمية أوًلا
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  ثورات )الربيع العربي( من منظور مفهوم التأخر التاريخي  

الذي ينتمي إلى مجال التقليدوية الجديدة، بشقيها السني والشيعي ثانياا. لقد انفجرت الثورة المدنية السلمية في المحيط الرخو للسلطة 
 في ما استقدمت النواة األمنية/ العسكرية للسلطة القسم التقليدي من المجتمع لمساعدتها في إغراق ذاك البعد السلمي المدني في الثورة،

بي المدني عن عداوة السلطة فتكونت في القاع التقليدي للمجتمع نوى عسكرية جزئية وحصرية مضادة ًل تقل عداوتها للحراك الشبا
له. وإذا كانت النواة األمنية/ العسكرية للنظام هي مايسترو الشبيحة ومليشيات الدفاع الوطني، وهي التي استقدمت تدخالت المليشيات 

ا للفصائلية اإلسالمية التي تفتقر  سوري، وكذلك  بعد وطني إلى أيالمذهبية من خارج الحدود، فإن قاع المجتمع التقليدي كان منتجا
شّكلت هذه الفصائلية البوابة التي عبرت من خاللها القوى اإلقليمية للتدخل في الصراع السوري، مثلما استقدمت النواة األمنية للنظام 

 أنواع التدخالت الخارجية المختلفة. 
مة وبناء الدولة الوطنية، ُسحقت والحال، أن ثورة السوريين السلمية ذات األفق الديمقراطي التي كانت طامحة للحرية والكرا

بين مطرقة النواة األمنية/ العسكرية للنظام ومالحقها الميليشياوية بدعم إيراني وروسي منقطع النظير، وسندان فصائل وميليشيات 
والشباب  قاع المجتمع التقليدي. وقد غابت اإلمكانات الفعلية إلنتاج حياة سياسية حقة في سورية من دون عودة الفئات الوسطى

والطالب وناشطي المجتمع المدني والناشطين السياسيين والنخب الفكرية والسياسية الذين غيّبهم هذان القطبان السلطويان؛ قتالا أو 
 . ا أو اعتقاًلا  تهجيرا

 أيها األصدقاء الكرام؛ 
 الورقة، نسأل: إلى هذهاستناداا 

ا في الذهنيات، وهو ما يتركز أساساا في الحيّزين الثقافي والسياسي،  ، هل ترون أن التأخر التاريخي العربي، بوصفه تأخرا أوًلا
 قد عمل باًلرتباط مع آليات اشتغال اًلستبداد في خنق البعد المدني السلمي الذي أفصحت عنه )ثورات الربيع العربي( في البدايات؟. 

أن المسار المختلف الذي اتخذته الثورة التونسية، وعدم تمّكن الظواهر المسلحة منها، يرتبط باإلصالحات  ثانياا، هل تظنون
كتلة مجتمعية  إلى نشوءالدستورية و)الليبرالية( التي وضعتها )البورقيبية( في خمسينيات وستينيات القرن الماضي التي أدت 

 لفية بأن تأخذ موقعاا في المتن المجتمعي، في أثناء الثورة وبعدها؟.مدنية وازنة؛ لم تسمح للخيارات اإلسالمية والس
ثالثاا، إلى أي مدى برأيكم يمكن أن تنعكس التجارب المتوحشة والمنحطة، أخالقياا وإنسانياا وسياسياا واجتماعياا وثقافياا، والتي 

؛ إيجابياا في إعادة بدء موجة ثانية من الحراك أفصحت عنها قوى اإلسالم السياسي الشيعي والسني في السنوات الست الماضيات
 المدني الديمقراطي في مواجهة العدميتين اإلسالمية والقومية اللتين انجدلتا معاا في مقاومة الحداثة؟.  

 
 ثانياا: أجوبة الدكتور راتب شعبو

، يبدو لي أن التأخر العربي ًل يتركز فقط في الحيزين الثقافي والسياسي، بل هو أساساا في الواقع اًلجتماعي )اإلنتاج المادي  أوًلا
والتكوين اًلجتماعي الطبقي(. ويبدو لي أن التوتر األشد في المجتمع العربي حاصل بين وعي مجلوب )متقدم( وواقع متخلف 

دنا أن نقول إن الثورة هي إعادة صياغة للوعي، بواسطة طليعة واعية أو بتعبير لينين )جراثي م ثورية( تنقل العدوى )أصيل(. وقد تعوَّ
الثورية والوعي الثوري للجمهور )البروليتاريا( الغافل، وإنها إعادة صياغة للعالقات السياسية والقانونية )بواسطة السيطرة على 

 جهاز الدولة(، بما يناسب الواقع اًلجتماعي الذي تطور )من خلف ظهر الفاعلين(، بحسب تعبير شهير لماركس. 
ا. وليس الواقع اًلجتماعي العربي هو في الثورات العرب ية بدا لنا أن الوعي يريد أن يطور الواقع ويرفعه، كما لو كان ذلك قسرا

ما تطور حتى بات يستدعي وعياا جديداا مناسباا وعالقات سياسية جديدة مناسبة )ديمقراطية(. الحق أن وعي النخبة المستوحى من 
تشف مدى تخلف وظلم هذا الواقع، قياساا بواقع آخر خارجي، وهو من راح يصطدم به خارج الواقع اًلجتماعي العربي، هو من اك

و)يثور( عليه. هذه سمة ملحوظة جيداا في ثورات الربيع العربي، وتعد مفتاح فهم آليات دمار هذه الثورات. والسؤال المقلق هو: هل 
المجال الذهني الذي تحركت فيه الثورات العربية قبل أن  أنجز المجتمع العربي مقدمات تسند هذا الوعي الديمقراطي الذي كّون

 تتحطم؟ ولماذا تحطمت؟.  
إن مضمون ثورات الربيع العربي هو مضمون ديمقراطي، واستيقاظ شعبي مفاجئ حيال سوء أنظمة الحكم التي تحكمنا منذ 

ا في شعبيته، فللمرة األولى نجد تظاهرات مليونية مناه ا في نتائجه، قرون. استيقاظ كان باهرا ضة )للنظام(، ولكنه كان محبطاا أيضا
ومحبطاا في انزياحه عن الفكرة الديمقراطية نحو اًلستعانة باستبداد إسالمي اللون أو في نكوصه نحو استبداد عسكري جديد أو في 

 غرقه في دوامة عنف عقيم.
اشة المطلب األول في الوعي العام. وكان هذا اإلسالمي تنم على هش إلى المطلبإن سهولة التحول من المطلب الديمقراطي 

المطلب غالفاا مناسباا للرفض، وما أسهل أن يتبدل الغالف. لم يوجد في )الربيع العربي( وعي ديمقراطي عام متماسك وأصيل 
، بدًلا من أن يصبحوا قادته. ولقد رأينا في هذه التجربة أن حضور اإلرادة والرفض كان  وحقيقي بما يكفي لعزل الالديمقراطيين مثالا

كبير على حضور الوعي الديمقراطي، إذ كان الجسد قوياا متمرداا برأس ضعيف أو بال رأس. لذلك، حين تمكن هذا  إلى حدمتفوقاا 
الجسد تحقيق غايته في )إسقاط النظام(؛ لم يعثر على رأس قادر على المضي في تتمة المهمة وصياغة )نظام( أفضل، فما تفسير هذا 

 هد؟.المش
كبير ما عشناه مع الفكرة الشيوعية في  إلى حدفي محاولة التفسير يمكن القول إن ما نعيشه اليوم مع فكرة الديمقراطية يشبه 

مرحلة )اًلزدهار الشيوعي( في العالم الثالث وعلى مدى يزيد عن نصف قرن. ووجه الشبه هو اًلنقطاع بين الفكرة والواقع، وفي 
سعى التمييز الحالتين كانت الفكرة خارجية وفشل جهد توطينها أو )تمييزها(، بحسب لغة مهدي عامل، أحد المجتهدين الكبار في م

 هذا. 
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ا كما اختزلت الفكرة الشيوعية، في  إلى فكرةإن من جوانب هشاشة الفكرة الديمقراطية لدينا؛ اختزالها  )صندوق اًلقتراع(، تماما
التأميمات. وفي الحالتين هناك فجوة واسعة بين الفكرة والواقع، وهي فجوة كانت جاهزة ًلبتالع التجربة  إلى فكرةما مضى، 

. لقد تغاضى الشيوعيون سابقاا عن الشيوعي ا، كما حدث في النموذج المصري مثالا ة، وجاهزة اليوم ًلبتالع التجربة الديمقراطية أيضا
غياب طبقة عاملة ممركزة وكبيرة بما يكفي لحمل برنامج شيوعي )هذا لو تغاضينا عن جوانب قصور أخرى أقل أهمية في عالقة 

إلى الكالم عن حرق المراحل، من فكرة الديمقراطية الثورية  شتى من، وحاولو التنظير لها بسبل الفكرة الشيوعية بالواقع العربي(
التطور الالرأسمالي وغير ذلك. واليوم، يتغاضى الديمقراطيون عن غياب طبقة بورجوازية تكون الديمقراطية مطلباا ضرورياا  فكرة

ئمة جيداا، وهي في عالقة تعايش مع أنظمة الحكم العربية غير الديمقراطية، لدورة اشتغالها في المجتمع، فالبرجوازية العربية متال
ا لضعف هذه الرافعة الطبقية األساس، ظهرت تنظيرات تقول ببلوغ الديمقراطية  كما لم تقف مع الثورات العربية الديمقراطية. ونظرا

متخلفة ومضادة للديمقراطية، وقد قاد اشتغال أحد العلمانيين على رافعة إسالمية، أي باًلستعاضة عن الرافعة الطبقية برافعة هوياتية 
 ترحيب بداعش، بوصف أن التاريخ ينفذ إرادته أحياناا بأدوات وحشية. إلى فلسفةالديمقراطيين السوريين في الفلسفة 

ا أبقى وًل أرضاا  ْنبَتَّ إن المُ »يصح في وعي النخبة الشيوعية سابقاا، والنخبة الديمقراطية حالياا، الحديث النبوي القائل:  ًل ظهرا
وفي الحالتين، كان اًلنبتات انبتاتاا عن الواقع، وفي الحالتين )الشيوعية والديمقراطية( يوجد انقطاع بين الفكرة )البرنامج أو . «قطع

اسية لتنفيذهما؛ سلطة السي إلى السلطةإجراءين فوقيين بسيطين يحتاجان فقط  إلى محضالمشروع( وواقعها، ولذلك اختُزلت الفكرتان 
تجري انتخابات )حرة نزيهة( وغير ذلك، أو سلطة تجري تأميمات وإصالح زراعي جذري واستقالل ناجز عن السوق اإلمبريالية، 

اًلشتراكي. إنها وصفة بسيطة تقول: ما إن )نتسلم السلطة(، ومن هنا كان التشديد على السلطة السياسية،  إلى المعسكرباًلستناد 
بدًلا من العمل على بناء أسس تحتية تحد من فكرة )القدرة الكلية(  إلى األماممفتاح األشياء كلها. والواقع أن في هذا هرب  بوصفها

 للسلطة السياسية، وأقصد هنا بناء مجتمع مدني يحمي الحقوق األساس للمواطن، ويحد من )ألوهية( السلطة.
سار الحدث الثوري، ففرار بن علي الناجم عن موقف الجيش قطع الطريق ثانياا، في تونس كان لموقف الجيش أثر مهم في م

على )التطرف اإلسالمي(، وكان ًلعتدال حركة النهضة التاريخي وانفتاحها الديمقراطي الفعلي دور في التوازن الذي شهدته التجربة 
مشهد السياسي، وأحال الظاهرة الجهادية التونسية. وًل شك في أن لإلرث البورقيبي دور في سيادة وعي مدني علماني ضبط ال

هامشية في تونس، بينما وجدت هذه الظاهرة ونظيرتها في سورية مجاًلا أرحب. وقد يكون الميدان السوري بعد  إلى ظاهرةالتونسية 
ا من أسباب تخفيف الضغط الجهادي اإلسالمي على التجربة اًلنتقالية ف ي تونس، فقد رأينا أن أن صار ميداناا جهادياا إسالمياا مفتوحا

راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، يرفض الجهادية اإلسالمية في تونس، في حين يبارك توجه المجاهدين اإلسالميين التونسيين 
 . إلى سورية

بة، إذ لم ثالثاا، الخسارة الكبرى في التجربة السورية المريرة هي الفراغ الديمقراطي العلماني على مدى القسم األكبر من التجر
يتكون طوال السنوات الست الماضيات قطب ديمقراطي علماني يمكن أن يشكل نقطة ارتكاز وعي عام يبحث عن مستقر له، إذا ما 
نفر من الوحشية واًلنحطاط السياسي الذي أبدته قوى اإلسالم الجهادي من جهة، وقوى النظام )القومي( من جهة أخرى. ولو كان 

ني مستقل؛ ألمكن لنا أن نشهد إعادة استقطاب في الوعي السوري العام حوله، مع تكشف انحطاط أفق ثمة قطب ديمقراطي علما
 اإلسالم السياسي والنظام السوري وانغالقهما خالل السنوات المنصرمة، لكن شيئاا من هذا لم يحدث.

العلمانيين في الوعي العام السوري إذا أردنا إدراك الصورة العامة من دون ضياع في التفاصيل والحيثيات، سوف نجد أن 
ا له بأشد من عداوته للطرف الذي اختار  صنفان: صنف ملحق بالنظام وآخر ملحق باإلسالميين، وكالهما وجد في اآلخر عدوا

وقع في الم-في المحصلة -)التحالف( معه، ولكل من هذين الصنفين ترسانة تسويغات قليلة المعنى في الواقع، وهي ما ًل تأثير لها 
 الهامشي لهما. 

(، بوصفها رد فعل على وحشية أخرى، وهذا ما يحرر الجهادية  ا )قَبوًلا إن الوحشية التي أبداها الجهاديون اإلسالميون تجد تفسيرا
(، بوصفها وظيف ا )قبوًلا ة اإلسالمية من )األصل( الوحشي، ويخّدر الضمير السياسي والثقافي. وإن وحشية النظام السوري تجد تفسيرا

ا على المجتمع  الدولة في حفظ األمن واًلستقرار، ما يحرر النظام من "أصله" الوحشي ويطمس كون ممارساته تمثل اعتداءا مستمرا
ا.  الذي لم يختره ببإرادة حرة، وًل يحق له أن يعترض عليه، األمر الذي يميت الضمير أيضا

يزه، وسار في طريق السياسي السوري، إذ هجر هذا المثقف لقد تكرست الخسارة حين غفل المثقف السوري العلماني عن تما
القطبين اللذين يناصبانه العداء، وًل يقيمان له وزناا، في ما هو  إلى أحدالموقع العلماني المستقل والنزيه، وانحاز بطريقة سياسية 

مي الذي ًل يساوم ويوحد الجماعة. غارق في تفضيل هذا على ذاك؛ متخلياا عن مهمته األولى في أن يكون صوتاا للضمير العمو
وعلى سبيل المثال، أًل يقتل الضمير الجمعي ويقطع حبل الِقيَم الوطنية أن يقول مثقفون علمانيون )إن النظام يقصف مناطق السنة(؟ 

، غير أن التيار أو أن ينخرط المثقف في عملية مفاضلة بين الضحايا المدنيين؟ بالطبع، ًل يشمل هذا المثقفين العلمانيين جميعهم
ا بصورة  ا بصورة سياسية، فلم تظهر فاعلية ثقافية علمانية مستقلة وذات تأثير. وحين أقول منحازا األغلب من المثقفين كان منحازا
سياسية، فأنا ًل أقصد تحديد الموقف السياسي أو اًلنحياز السياسي، بل أقصد أن يغلب لدى المثقف الموقف السياسي على الموقف 

اني، وأقصد أن يحدد المثقف قوله بمعيار سياسي ًل ثقافي، أي معيار المنفعة والكسب والتفاهمات والتسويات، ًل معيار الحقيقة اًلنس
ا أن في هذا تحقيقاا لمكسب.  والقيم العليا أو أن يتخلى عن سالح النقد لصالح المحاباة والتغطية؛ متوهما

جعل جيالا من السوريين ينشأ على فكر إسالمي في مناطق سيطرة اإلسالميين ومن  هذا الخلل السياسي والثقافي لدى العلمانيين
دون نقد، ونشأ جيل آخر على رفض هذا الفكر من موقع سلطوي، ًل من موقع تحرري، فضالا على ما تكرس في الواقع من حساسيات 

ا من السوريين اليوم يسألون ع ا كبيرا ن طائفة المتكلم قبل أن يسمعوا كالمه، وإذا سمعوا طائفية عميقة وغياب ثقة عميق. إن قسما
 منهم. إلى األكثريةمن السوريين، وربما  إلى كثيركالمه فإن المنبت الطائفي للشخص هو ما يحدد معنى الكالم. يصح هذا بالنسبة 
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  ثورات )الربيع العربي( من منظور مفهوم التأخر التاريخي  

ا( ضد تكرارها، وفقط  بقدر ما يتمكن العلمانيون إن التجربة المرة التي مر بها السوريون، وما يزالون، يمكن أن تكون )لقاحا
الديمقراطيون السوريون تكوين وزن في المجتمع، بالمعنى السياسي )حضور وفاعلية في القضايا المطروحة والساخنة، من سعر 

ة الوطني(، وبالمعنى الثقافي )التأثير في الوعي السوري العام لصالح القيم الحديث إلى الموضوعاألساس  إلى الحرياتالمواد األساس 
المتعلقة بالوطن والمواطنة وحقوق اإلنسان والعدالة(. سوى ذلك، فإن سورية مرشحة لتكرار هذا الخراب الذي سارت فيه مرتين 

 ، والثانية كائنة في الكارثة السورية الشاملة التي ما نزال نعيشها.1982على يد النظام نفسه، فاألولى كانت في كارثة حماه 
 ثالثاا: أجوبة سالمة كيلة

)منهجي(، جوهره مسألة  إلى أساسبغض النظر عن رأيي في الورقة الخلفية التي تنطلق من )منظور ثقافوي(، وتحتكم 
 الديمقراطية، ًل فهم الواقع، األمر الذي انعكس في األسئلة ذاتها؛ فإن أجوبتي كاآلتي:

، في السؤال مستويان؛ المقدمة ومن ثم السؤال ذاته، ومن الواضح أن ال مقدمة هي التي طرحت السؤال بهذه الصورة، فهي أوًلا
تنطلق من موقف يجزم بأن التأخر العربي هو تأخر ذهنيات، لهذا يتركز في الحيزين الثقافي والسياسي. والمشكلة هنا في التعميم، 

التي خنقت مع اًلستبداد البعدَ المدني السلمي في الثورات. إن التأخر العربي هو نتاج )فوات  إلى الذهنياتأي في عزو التأخر العربي 
بنى  إلى تكريستاريخي( ونتيجة أسبقية تطور أوروبا، ومن ثم نتيجة الفعل اًلستعماري الذي فرض بتفوقه التقني اًلستعماَر، وهدف 

ا مقاومته كل تغلغل للحداثة التي كانت نتاج التطور الرأسالي ذاته. اقتصادية مخلَّفة، لكي تخدم مصالح الرأسمال في المر كز، وأيضا
 استمرار الوعي التقليدي.  إلى فرضولهذا، أدى استمرار البنى التقليدية، المؤسَّسة على اقتصاد زراعي ثم ريعي 

اعة، ومن دون هذه النقلة سوف يبقى وًل شك في أن الحداثة نتجت عن التحول العميق في البنى اًلقتصادية، بعد اكتشاف الصن
ا، فهذه المسألة هي التي قاومتها الرأسمالية المنتصرة في )الغرب(. لهذا، فإنه حين التعميم نقع في خطأ  الوعي التقليدي مسيطرا

بد من تحويل تاريخي، ألنه بالضبط ليس ممكناا تغيير الوعي المجتمعي من دون تغيير التكوين اًلقتصادي، وًلنتصار الحداثة ًل 
اًلقتصاد إلى اقتصاد قائم على الصناعة. وهذا ًل يعني أنه يجب أن يتحقق اًلنتقال في المستوى اًلقتصادي لكي نتجاوز التأخر في 
؟ يتعلق هذا األمر بما يمكن أن نسميه )النخب( التي هي غالباا  المستوى الثقافي أو السياسي، وإًّل كيف يمكن أن يتحقق اًلنتقال أصالا
)أقلية( من الفئات الوسطى التي تستطيع التواصل مع الفكر الحديث، ويقع على عاتقها )تثوير( الثقافي والسياسي، والتأثير في مسار 
األغلبية الشعبية المنهكة في عيشها. هذه األخيرة عادة ما تنفجر في الثورة بوعيها البسيط )ويمكن أن نقول التقليدي(، لكنها تحتاج 

ه(إلى )  بصورة ما، وهي الفئة التي عانت التأخَر في المسألة التي تخص دورها، وهي مسألة الثقافة والسياسة. موّجِ
واآلن، ينطلق السؤال من أن )البعد( الوحيد الصحيح هو )البعد المدني السلمي( الذي وسم الثورات العربية في بعض البلدان، 

حول أثر التأخر التاريخي في خنق هذا البعد. إن سلمية الثورة و)مدنيتها( هما وفي سورية في مرحلتها األولى. ولهذا، يطرح السؤال 
اختراع تعمم مع الخطاب العولمي، وربما اعتمد جزئياا على الثورات في بلدان أوروبا الشرقية، لكي يُعطى الصدقية الضرورية. 

المواجهة التي يرد النظام بها. وفي األحوال كلها ليس  والثورات يحدد شكلها ليس رغبة الثائرين و)أخالقيتهم( فقط، بل طبيعة شكل
من الممكن أن تتخلى طبقة مسيطرة بإرادتها، بل إن كل ثورة سوف تحتاج إلى )العنف(، لكي تنتصر. لهذا على الرغم من الطابع 

الطبقة المسيطرة ذاتها هي التي السلمي للتغيير في تونس ومصر، لم تنتصر الثورة وما زال النظام القديم هو الذي يحكم، وما زالت 
 تنهب الثروة الوطنية.

ولهذا، فإن ما خنق )البعد المدني السلمي( هو عنف األنظمة التي قررت الدفاع عن سيطرتها، وفرضت في سورية خصوصاا 
ثم، يأتي )الرد العفوي( ، أي إن األمر الطبيعي هو أن تسير الثورة في هذا المسار في مواجهة وحشية النظم. ومن إلى التسلحالميل 

ل وحشية النظام البشعة. إذاا، ليس بالضرورة أن تظل  للشعب البسيط الذي كان أكثر حرصاا على سلمية الثورة، لكنه لم يستطع تحمُّ
الثورات سلمية مدنية بل على العكس بالضرورة، إنها سوف تتضمن صور المواجهة كلها، لكي تنتصر. ولقد نجحت سلمية الثورات 

البلدان اًلشتراكية بالضبط، ألن النظم قررت التخلي عن اًلشتراكية، ولقد حصدت نتيجة ذلك أنها ظلت في السلطة، وإْن في  في
 صورة جديدة.

واألسلمة والفوضى، فإن المسألة  إلى العسكرةوإذا كانت سورية هي الصورة األبرز لتمثيل كيفية انتقال الثورة من السلمية 
يحتاج  -كما أشرت-د من لمسها هنا، تتمثل في الدور الذي كان يجب أن تلعبه )النخب(، حيث إن اًلنفجار الشعبي الجوهرية التي ًل ب

ا، إلى ) ه( و)قائد( منخرط في الثورة، ويمتلك الوعي والفهم اللذين يسمحان بنجاح الثورة. هنا، يظهر التأخر في الذهنيات واضحا موّجِ
ي تكرر أحدث المصطلحات واألفكار. إن المشكلة تمثلت في أن الشعوب ثارت، بينما كانت حيث ظلت النخب )قروسطية(، حتى وه

األحزاب التي تدعي التعبير عنها تعيش أوهامها، وتطرح مطالبها كممثل لفئات وسطى تريد )الكالم( فقط، وتظن بأن )الكالم( هو 
 الذي سيغير الذهنيات، وينتج األفكار المبدعة.

الشعبي )بسيط( و)تقليدي( )وًل يعني ذلك أنه وعي ديني بالمعنى السياسي(، ومن ثم، يمكن أن ينجرف  ًل شك في أن الوعي
، ألن  بعضه، وهو يخوض الصراع ضد النظم نحو أصولية أو تطرف، لكن الشعوب تريد حينما تثور تغيير واقعها اًلقتصادي أوًلا

ر الشديد والتهميش. إنها تريد حلوًلا عملية، ًل )الكالم(. وهنا، يكمن جوهر هو نسبة البطالة المرتفعة والفق إلى الثورةما دفع بها 
الثورات التي ًل تلتزم  إلى انتصاراًلفتراق بين الشعوب و)النخب(. إن الترابط بين )وعي حداثي( وثورة الشعوب هو فقط الذي يقود 

 بنسق محدَّد مسبقاا، على أنه نسق سلمي أو عنيف.
ب السؤال الثاني لثالثة أسباب؛ واألول منها يعبر عنه بالسؤال: هل فعالا سارت الثورة التونسية في مسار أستغر إنّي ثانياا،

مختلف؟ وثانياا: ألم ينجح في اًلنتخابات تنظيم إخواني؟ وثالثاا: ألم تكن تونس هي البلد األكثر رفداا لـ )الجهاديين(؟ ربما سمحت 
بة بأن يظل للمرأة دور أساس، وأن تتمسك بما تحقق في القانون، لكن هذا في مستوى القانون، اإلصالحات التي قام بها الحبيب بورقي

بينما في الواقع لم يكن يختلف الوضع المجتمعي التونسي عنه في البلدان العربية كلها التي شهدت ثورات من حيث البطالة والفقر 
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ا )الداخل(، أي الريف الذي ظل يعيش في  وضع مزٍر، بينما كانت )الحضارة( تظهر في المدن الساحلية، على والتهميش، وخصوصا
 الرغم من أن البطالة والفقر طاًل فئات مدينية.

ا مختلفاا، إًل من المنظور الشكلي الذي ًل يريد أن يرى سوى الديمقراطية، فأوًلا عملت أطراف  لهذا لم تتخذ الثورة التونسية مسارا
على الدفع بترحيل بن علي بصورة عاجلة، لكي ًل تتخذ الثورة أو يستفاد من  -انفجرت الثورةحينما -في النظام وأخرى خارجية 

كما أرادت أميركا أن تسيطر هناك، لهذا، لم يُسمح للنظام  (،التغيير بفعلها لمصلحة هيمنة مختلفة، حيث كان لفرنسا )قََصب السَّبق
تي ظهرت وكأنها ذات بعد مدني سلمي. وهذه الحالة جرت في مصر خالل باستخدام العنف الوحشي، وجرى اًللتفاف على الثورة ال

، حيث أُبعد الرئيس من قبل الجيش، وبُِدء بـ )مسار ديمقراطي( أتى باإلخوان المسلمين، نتيجة تحالف 2011يناير سنة  25ثورة 
، وسيطرت حركة النهضة )بالتحالف مع حزبين اإلخوان والنظام القديم. وفي تونس ظهر أن النظام القديم فشل في اًلنتخابات األولى

ديمقراطيين(، وكانت تسير نحو أسلمة المجتمع، لوًل أن الثورة الثانية في مصر قد فهَّمت قادتها أن عليهم التراجع خطوة. إن هذا، 
أفسح المجال لـ )هامش( ثانياا، ما سمح باستمرار )الديمقراطية(، بمعنى أن توازن القوى بين نداء تونس وحركة النهضة هو الذي 

 ديمقراطي أظهر تجربة تونس كأنها مختلفة عن التجارب العربية األخرى.
بعكس ما يطرح السؤال الثاني، أخذت الخيارات اإلسالمية موقعاا في المتن، وظهر أن هناك ريف مهمش ومفقر خرج منه     

ثورة في سورية، وأسهموا في تعميم الفوضى في ليبيا. إن ما آًلف، لكي ينخرطوا في داعش. ومن ثم، مارسوا العمل المسلح ضد ال
ًل يجري اًلنتباه إليه هو أن تحوًلت )اللبرلة( التي حدثت منذ سبعينيات القرن العشرين، ومصلحة الطبقة المسيطرة في تراجع 

لكنها وجدت في المدن كذلك. وهذه التعليم، فرضا نشوء بيئات مفقرة ومهمشة وواسعة، وربما كانت في الريف أكثر منها في المدن، 
ا جوهرياا(، ولهذا كان التدين )سمة عامة( طيلة  البيئات خضعت لتأثير تيارات سلفية عممتها النظم ذاتها )ولعبت السعودية فيها دورا

، ورفعت شعار العقد األخير من القرن العشرين والعقد األول من القرن الجديد. وعلى الرغم من أن الشعوب ثارت من أجل التغيير
إسقاط النظام بعد أن أُنهكت، فقد فرض غياب األحزاب التي تستطيع قيادتها أن تلعب النظم بالدين، لكي تشّوه الصراع الحقيقي. هذه 

. لقد جرى اللجوء إلى السالححالة عامة في المنطقة، وهي ما لم تؤثر فيه إصالحات بورقيبة التي لم تكن كذلك سبباا في عدم اللجوء 
ا ميل النظام السوري )وقبله الليبي( إلى الحسم العسكري. إن هذا هو الفارق الجوهري وليس أي  لى السالحإ بعد أن ظهر واضحا

 شيء آخر.
في األحوال كلها، فإن الموجة الجديدة من الثورات في هذه البلدان كلها سوف تكون أعنف بالضرورة، ألن عنف الشعب هو 

نظم كلها التي تزيد عنفها، من مصر وحتى تونس والبلدان األخرى، ألنها بالضبط نظم مستمرة في الرد على عنف النظم، هذه ال
 النهب، وتريد من الشعوب أن تقبل الموت جوعاا، وهذا محال.

بغض النظر عن أحكام القيمة التي وردت في السؤال، يمكن القول إن الثورات قد كسرت موجة )اإلسالم السياسي(، ثالثاا، 
طبيعة المجموعات الطائفية كلها. ولقد كان الميل العام، منذ العقد األخير للقرن العشرين، يشير إلى التأسلم لدى قطاعات  وكشفت

مجتمعية لم يجِر البحث في أسبابها، على الرغم من أنها نتاج المأزق المجتمعي الذي نتج عن اللبرلة والخصخصة وانهيار التعليم، 
و روحي. ولكن كان هناك شُغل على تعميم نمط معيَّن من )الدين(، هو السلفي القروسطي، وهو الوهابية ومن ثم )الهرب( إلى ما ه

ومفرزاتها )الجهادية(. التمييز هنا مهم، ألن الشكل األول هو نتاج أزمة، أما الشكل الثاني فهو نتاج شغل مقصود، من أجل تعميم 
ا من )الديمقراطيين( ومن )اليسار( هلل واصطف خلف تيار )اإلسالم الجهل ولخدمة سيطرة الرأسمال النفطي. ومع األس ف، إن كثيرا

السياسي( تحت أوهام أنه بات ديمقراطياا أو ألنه مع تحرير فلسطين أو ضد )اإلمبريالية( والنظم القائمة، وهو األمر الذي ضّخم من 
 صورة هذا التيار.

عن النظم بعد انفجار الثورات، ولقد حظي بشعبية ما، لكن نجاحه نتج عن دعم لهذا، من )الطبيعي( أن يكون هو التيار )البديل( 
)النظام القديم( له، كما في تونس ومصر. لهذا، أصبح هو السلطة الجديدة، لكنه لم يحّل المشكالت التي قامت الثورات من أجل حلها 

ستوى اًلقتصادي في السياسات ذاتها التي اتبعها )النظام القديم(، )البطالة، الفقر، التهميش وانهيار التعليم والصحة(، بل استمّر في الم
ا سياسيًّا(، التعبير عن شرائح من الطبقة الرأسمالية المافياوية ذاتها. إضافة  حاول تعميم  إلى أنهحيث كان يمثل، بوصفه )إسالما

ن من الطبيعي أن يسقط، وأن تنتهي الرمزية كلها أصولية باتت مرفوضة حتى من الفئات المتدينة في المجتمع. انطالقاا من ذلك، كا
 التي حظي بها، ومن ثم يسير نحو األفول.

اإلسالم السياسي )الشيعي( سقط في العراق، ألنه بالضبط حكٌم أسس لنظام نهب من جهة، وتبعية إليران من جهة أخرى. لهذا، 
ف حزَب مقاومة ضد اًلحتالل، لكنه مع يواجه اليوم الحراك الشعبي )الشيعي(، وهو يتفكك. اًلنهيار األكب ر كان لحزب هللا الذي ُعّرِ

مناهض لتطلعات الشعوب، ويستخدم القضية الفلسطينية ورقة  إلى حزبالثورة السورية ظهر حزباا طائفيًّا تابعاا إليران، حيث تحّول 
نان. وًل شك في أن الوحشية التي أظهرها، فقط، كما تفعل إيران، على الرغم من دوره السابق ضد اًلحتالل الصهيوني لجنوب لب

كما من طرف التنظيمات )الجهادية( )داعش والنصرة وغيرها(، سوف تؤسس للحظة في الوعي؛ تفرض تجاوز منطق القرون 
الوسطى  إلى  التفكير العقالني بالمشكالت التي نعيشها كلها، وسيظهر بأن لحظة سيطرة هذه األصوليات كلها هي لحظة انهيار 
المحاوًلت كلها لتحقيق الحداثة التي تمظهرت في أحزاب قومية ويسارية، والتي ظهر أن حداثتها هشة ووعيها مستلب، حيث ما زال 
يتأسس على منطق صوري متوارث، بمعنى أن الفراغ الذي حدث في الفكر المطابق للتغيير، والمعبّر عن مصالح الطبقات الشعبية، 

وأوجد بيئة لنشاط النظم، وهي تسعى لسحق كل ميل تحرري وتقدمي، بتعميم أردأ طبعة من السلفية  فرض نهوض )الوعي التقليدي(،
 )أي الوهابية(.

إيجابياا على إعادة بدء موجة ثانية من الحراك المدني الديمقراطي في »اآلن، هل هذا اًلنكشاف لهذه القوى سوف ينعكس 
ا تقاومان الحداثة؟ هناك موجة ثانية بالتأكيد، لكنها تناضل ضد النظم التي تمثل طبقة ، لكونهم«مواجهة العدميتين اإلسالمية والقومية
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  ثورات )الربيع العربي( من منظور مفهوم التأخر التاريخي  

رأسمالية مافياوية، ومن أجل الحق في العمل والعيش الكريم والتعليم المجاني والصحة الالئقة، كما من أجل العلمانية والديمقراطية. 
م السياسي(، فالشعوب تثور نتيجها وضعها المعيشي أساساا، وليس من أجل وبالتأكيد، ستكون متجاوزة لكل إمكان أن يستغلها )اإلسال

ا أنه ًل حداثة في ظل وضع مفقر ومهمش لغالبية الشعب، ألن الشعب هو القادر على  ، وخصوصا )أوهام( وأفكار ًل تعرفها أصالا
، األمر الذي يعني أن الحداثة تحقيق التغيير، وهو يغيّر لتحقيق مطالبه، ولكن يمكن للمثقفين المرتبطين به أن ي طرحوا مشروعاا شامالا

 تتحقق فقط باًلرتباط بتحقيق مطالب الشعب.
الحداثة هي )القيمة العليا(، وأن هدف )موجة ثانية( هو مواجهة العدميتين اإلسالمية والقومية،  إلى أنوإذا كان السؤال يشير 

ا أن تكون مدنية ديمقراطية؛ فهو يضع ا لصراع في مسار )وهمي(، ألنها بالضبط تبدو حداثة منفصلة عن مطالب وأنها يجب حتما
ا من الفئات الوسطى يعد الحداثة )أو  ا أنه يبدو أن )الفئات الوسطى( هي المقصودة هنا. ومع األسف، فإن بعضا الشعب، وخصوصا

ي هي الوجه المقابل لهاتين العدميتين، وهي الديمقراطية( أولويته، وأن هدف كل ثورة هو تحقيقها. هذه هي أوهام الفئات الوسطى الت
، ألنها بالضبط ًل تعترف بمطالب الطبقات الشعبية، وتوّصفها  تحمل في داخلها نفي الشعب لمصلحة )نخبة(، وميالا استبدادياا مقابالا

مقابل نخب الفئات  بصورة سيئة )والمقدمة توحي بذلك، حيث يشار إلى )مجتمعات( رعاعية، وإلى القاع العراقي المتأخر، في
 الوسطة، وكذلك المدينة، في مقابل الريف(.

وعياا تقليدياا( هو الوعي الذي يحكم الشعب، نتيجةا للبيئة والتعليم والنظم التي تعمم الجهل، لكن ثورة الشعب ًل )ًل شك في أن 
بوعي تقليدي، فهو يريد ما هو أبعد من ذلك.  تُبنى على هذا الوعي، بل تنطلق من واقعه الذي أشرت إليه، وإذا كان يعبّر عن واقعه

هنا، هو موقع )النخب( التي تعي واقع الشعب ومشكالته، وتطرح البديل والطريق لتحقيقه عبر ارتباط عميق به. إن إدخال الوعي 
يين والنخب الفكرية هو مهمة هذه )النخب(، لكي تستقيم ثورة الشعب، ًل المراهنة على )ناشطي المجتمع المدني، والناشطين السياس
فال حداثة من دون  والسياسية( من الفئات الوسطى، باستثناء من يكون في صف الشعب فقط، ويطرح التغيير الذي يحقق مطالبه،

تغيير البنى اًلقتصادية جذرياا، وتعميم تعليم حديث، وتحقيق مطالب الشعب. إن هذا خاضع للصراع الطبقي الذي بدأ مع الثورات، 
د موجة ثانية أكثر ثورية وجذرية من سابقتها، وعمادها الطبقات الشعبية والشباب الذي نشأ منها خالل الموجة األولى، حيث سنشه

 وبات يحمل وعياا أفضل، وقدرة أكبر على التنظيم. إنها لن تكون موجة سلمية، بل ستحمل في داخلها قوة مواجهة النظم الوحشية. 
 

 وأجوبتهرابعاا: مداخلة سليمان الشّمر 
، وعمت أربع دول عربية نزوة شعبية أو تقليداا لنموذج 2010لم تكن ثورات الربيع العربي، التي انطلقت من تونس في عام 

ناجح في دول مجاورة، بل هي انفجار شعبي في وجه أنظمة استبدادية استرقت شعوبها وقهرتها وهمشتها على مدى عقود، وهي 
برنامج. وبقدر ما كانت أهدافها بسيطة ومشروعة من أجل الحرية والكرامة والعدالة اًلجتماعية،  ثورات عفوية، لم يقدها حزب وًل

ا من الدم، وأحالت مدناا خراباا، وهجرت الماليين في جهات األرض،  فقد واجهتها األنظمة القائمة بعنف منقطع النظير، وأسالت نهرا
سلطتها، وواجهت هذه الثورات ثورات مضادة لعب فيها التدخل اإلقليمي صراعها من أجل المحافظة على  إلى تدويلًل بل سعت 

ا، وإن اختلفت حدته من دولة  ا مهما محلية.  إلى قوى، وهو ما أملته مصالح تلك الدول التي استندت في تدخلها إلى أخرىوالدولي دورا
صلحية تربطها بأنظمتها القائمة أو بدافع الخوف من والثورات المضادة هي التي انخرطت فيها شرائح اجتماعية وازنة، إما لدوافع م

بطش األنظمة ذات التاريخ األسود في تعميم القمع والقتل. لكن األخطر الذي كشفت عنه هذه الثورات المضادة، هو عمق اًلنقسام 
ية أو أقلوية، وإن اختلفت المجتمعي وهشاشة الهوية الوطنية الجامعة، لصالح هويات ما دون وطنية، أي مذهبية أو طائفية أو إثن

ا عن مثل هذه اًلنقسامات، في حين  إلى أخرىحدتها ووضوحها من دولة  من الدول المعنية، فتونس كانت النموذج األقل إفصاحا
ا ومزرياا. ا فاضحا  كانت سورية نموذجا

لح في الكشف عن مالبسات ًل شك في أن الوقوف على ظاهرة التأخر التاريخي التي تسم حياة المجتمعات العربية عامة، م
الواقع العربي والعراقيل التي تمنع تحديثة وتغيَير الديناميات المعطلة التي تحكم حركته وفعالياته. لكن، حتى يكون هذا الوقوف ذا 

جي جدوى، ًل محض ترف ثقافي أو تبرئة لضمائر مرتبكة وضائعة؛ هناك ضرورة لتقليب مشكالت المنطقة، ومنها ثقل التدخل الخار
ا لمزياتها المهمة، وتبيّن أسباب فشل تجارب النهضة السابقة، وما الصيرورة الواقعية لحركة مجتمعاتنا، عند كل محطة  فيها، نظرا

 فارقة في التاريخ المعاصر.
ا بانهيار الخالفة  -1 مرحلة البحث والتفسير التي قادها النهضويون األوائل في تفاعلهم مع الصدمة الكولونيالية، مرورا

العثمانية، وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث حاول رواد النهضة اإلجابة عن السؤال المحوري: لماذا تقدم الغرب وتأخر 
وتجانب تحليل نمط العالقات القائمة،  إلى التفسيرالعرب عن ركب الحضارة؟ إًل أن أجوبتهم جاءت مبتسرة وأيديولوجية تنحو 

اول الغوص عميقاا فيه، بأبعاده الثقافية واًلقتصادية واًلجتماعية كلها. لكن األهم، كان اعتمادهم النظرة فتناولت سطح الواقع، ولم تح
اإلرادوية في إحداث التغيير، وأن التغيير يأتي من فوق، ًل من خالل فكفكة العالقات الكابحة التي تحكم القاع اًلجتماعي، ومحاولة 

 لتغيير المنشود وغايته.تنظيم الحراك المجتمعي، ألنه أداة ا
مرحلة اًلستقالل ومحاوًلت بناء الدولة الوطنية: في هذه المرحلة حاولت النخب السياسية والثقافية ترسيخ جنين الدولة  -2

ا، كما طفى  إلى  السطح، في هذه  الحديثة التي ورثتها من دول اًلنتداب الغربي، وتلبية حاجات التطور، من دون أن تحرز نجاحا
وقيام الكيان اإلسرائيلي، حيث ركبت  1948، التنازع األيديولوجي بين القومي والقطري، وبخاصة ألنه ترافق مع نكبة المرحلة

، على القضية الفلسطينية، وانخرطت -أنظمة عسكرية انقالبية وعقائدية -النخب القومية، التي وصلت إلى  السلطة في أكثر من دولة
واستقطاباتها بين الغرب األطلسي والشرق السوفياتي على المستوى الكوني، ولقد تراجع دور  على درجات في سياق الحرب الباردة

 العامل الثقافي لصالح السياسي، وخسرت النخب الثقافية معركتها مع قوى التأخر التي تحصنت واستقوت بالعالقات التقليدية الراسخة.
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ن هزيمة أنظمة الحكم القائمة فقط، بل كانت هزيمة مجتمعية هزيمة حزيران محطة تحوًلت كارثية: لم تكن هزيمة حزيرا -3
شاملة، فدولة صغيرة، لكنها حديثة، تهزم عالما راكداا، فاألنظمة العسكرية التي هُزمت، لم تعترف بهزيمتها، بل أعادت إنتاج نفسها 

وانكفأت عملياا لضبط الداخل الذي من خالل المؤسسات العسكري، وانقالبات في كل من مصر وليبيا وسورية واليمن والعراق، 
حملها مسؤولية الهزيمة، فتكاثرت أجهزتها األمنية التي عّممت القمع والفساد، وخنقت الحقل السياسي، وعمقّت الشروخ اًلجتماعية، 

 ية والصهيونية.باتكائها على التقليد وقواه، من دون أن يغادر إعالمها المنحى الذي كان عليه، وعناوينه هي: فلسطين واإلمبريال
حقيقتان أورثتهما هزيمة حزيران للواقع العربي، أوًلهما أن تيارات اإلسالم السياسي التي عانت اضطهاد األنظمة )التقدمية(، 

واًلنتقام من خصومها، والتحكم بالواقع اًلجتماعي، وإعادة  إلى السلطةقومية ويسارية، وجدت في الهزيمة فرصتها في الوصول 
رؤاها المحافظة باسم األصالة، وما زالت على هدفها الذي لم ينجز حتى اآلن، فكانت مسيرة خلفت ويالت وكوارث صياغته وفق 

ا من السلطات الحاكم ة أليمة. وثانيهما أن النخب القومية واليسارية التي هيمنت على الساحة الثقافية عقوداا من الزمن، سواءا كانت جزءا
العربي واإلسالمي؛ تبحث فيه عن  إلى التاريخمن دون أن تجرؤ على نقد تجربتها، ونكصت  أم معارضة لها، تجرعت الهزيمة

مسوغات خيباتها وهزيمة الواقع الذي تصدت لتغييره، ولم تع أن الماضي ًل يمكن أن يقود المستقبل، فدخلت، من حيث ًل تدري، 
 اته على المستويات كافة.ملعب اإلسالميين ومناهلهم، األمر الذي عّزز هيمنة التقليد وعالق

إن التيارات اإلسالمية التي تتحكم عملياا بكتل مجتمعية كبيرة من سكان األحياء المهمشة والفقيرة في المدن وفي عموم األرياف؛ 
ها راحت تركز على تعبئة هذه الكتل المجتمعية، إما بواسطة تنظيمات اإلسالم السياسي أو بواسطة الحركات الدعوية والسلفية من

على وجه الخصوص، حيث كانت الحرب األفغانية ميداناا مناسباا لها ًلكتساب الخبرات العسكرية، فتناسلت الحركات الجهادية 
ا بقدراته، بوصفه استطاع من خالل التجييش  المتطرفة التي تحمل مشروعات عابرةا للحدود، وعززت ثقة اإلسالم السياسي عموما

السوفيتي السابق، وبالمقياس ذاته راودها مجدداا حلم القدرة على هزيمة األنظمة الوظيفية التي يحميها باسم )الجهاد( هزيمة اًلتحاد 
 الغرب.
يخطر بباله أنه  ربما لم، 2010ثورات الربيع العربي تطرق باب المستقبل: عندما أحرق البوعزيزي نفسه في عام  -4

ظائع أنظمة اًلستبداد التي ارتكبتها بحق شعوبها، فمبررات الثورة على سيكون الشرارة التي سوف تشعل المنطقة المحتقنة، بفعل ف
الواقع البائس كانت فائضة. ولقد سقطت أنظمة بفعل هذه الثورات، وما زالت أخرى تحاول مواجهة هذه الثورات العارمة، ومهما 

ا قبلها كانت قوة الثورات المضادة، ومهما عاكست اإلرادة الدولية والمشروعات اإلقليمية ط موح شعوبنا، فإن الواقع الذي كان قائما
لم يعد ممكناا استرجاعه، لكن أفقاا انفتح أمام األجيال العربية، أفقاا قد يصعب التكهن بماهيته، لكنه سيكون رهناا بطبيعة الحراك 

 المجتمعي في مرحلة ما بعد خفوت صوت الرصاص.
ي(، ويأتي في مقدمتها ضعف اًلندماج المجتمعي الذي حجبته حالة ثمة ظواهر صادمة أفصحت عنها )ثورات الربيع العرب

ا، في مقابل قوة الهويّات ما دون الوطنية. وبدًلا من  التساكن الطوائفي التي كانت قائمة بفعل اًلستبداد، وهشاشة الهوية الوطنية أيضا
ا يعد التحدي  األكبر أمام المستقبل، ومن تلك الظواهر أيضاا ظاهرة أن يكون التنوع مصدر غنى وإثراء مجتمعي، استحال وباًلا هداما

اإلسالم الجهادي الذي دخل في خط الثورات، وأضر بها، وجلب عداء العالم، وجيَّشه لمناهضة هذه الثورات، عندما استخدم ساحاتها 
مة الثورات المضادة. لكن الظاهرة ميداناا لتصدير اإلرهاب وعولمته، وهذا ما صب الماء في طاحونة األنظمة، مثل ما أرادته وفي خد

األخطر تمثلت في جنوح قوى اإلسالم السياسي، عبر تقديم مشروعاتها الحزبية الخاصة على حساب مشروع الثورة الوطني الساعي 
 إلى الهيمنة اللوجستية، وسعتللحرية والكرامة؛ مستفيدةا من قدراتها التنظيمية في التحكم بحركة الثورات، من خالل التحكم ببنيتها 

 على مؤسسات الثورات التمثيلية، ما أسهم في رفع حدة اًلستقطابات المجتمعية التي تعد، من دون شك، مقتالا للثورات.
وقد أعادت هذه الثورات حدة المناقشة في التصادم المصطنع ما بين العلمانية والديمقراطية، في تحديد هوية الدولة المنشودة، 

جديدة، فقد رافق حركة النهضة من بدايتها، بخاصة في الدول ذات التنوع المجتمعي، ومنها سورية ولبنان وهي مناقشة ليست 
والعراق، وهو يعد في أحد جوانبه واحداا من مفاعيل المسألة الشرقية سيئة الصيت، فلم يكن العلمانيون، وأغلبهم بالصدفة من األقليات، 

صندوق اًلنتخاب، وناصب اإلسالميون العلمانية العداء، بدعوى أنها ضرب من ضروب متحمسين للديمقراطية؛ خشية أن يخذلهم 
اإللحاد، وألنها تعني بمعنى ما حكم النخبة، وكادرهم على العموم ليس منها. هذه المناقشة لم تعد محصورة ببعدها النظري في 

حادة التي تخفي وراءها انقسامات مجتمعية، وصارت إحدى المجالين الثقافي والسياسي فقط، بل باتت إحدى اًلنقسامات المجتمعية ال
أنه في عصر العولمة من غير  -أو أنهم ًل يريدون ذلك-مصادر استقدام التدخالت الخارجية من دون أن يعي طرفا هذا اًلنقسام 

بالضرورة ديمقراطية، وإن الممكن أن تكون هناك دولة ديمقراطية من دون أن تكون علمانية، وأن كل دولة علمانية يجب أن تكون 
تباينت تجاربها من دولة إلى  أخرى، على الرغم من أن عالم الدول القائم اليوم، ما زال يتعايش مع دول ًل تنطبق عليها هذه 

 التوصيفات، وتحكمها طغم غير معنية أصالا بأي توصيف.
بي ومساراتها واألفاق المستقبلية للحراك المدني تطرح الورقة في خاتمتها مجموعة من األسئلة حول واقع ثورات الربيع العر

من منظور التأخر التاريخي والعالقات التقليدية التي تحكم الواقع العربي المعاش، وعلى الرغم من أهمية األسئلة ومشروعيتها، إًل 
عة وساحاتها ممتدة ومطلبها األساس أنها ًل تستغرق الحالة؛ ربما ألن هذه الثورات كانت مختلفة، فهي عفوية وقاعدتها المجتمعية واس

 كان الحرية، بوصفها الشرط الالزم ألي حركة تغيير تاريخية.
 ، ا لحركة الحداثة وعصرنة  كًل شأوًلا ا كابحا في أن ظاهرة التأخر التاريخي التي تسم الواقع العربي وتعيق حركته، لعبت دورا

ها على الحياة اًلجتماعية. لكن نظرة عيانية واقعية، ًل تجيز لنا تحميل واقعة الدولة والمجتمع، في مقابل انتعاش قوى التقليد وهيمنت
التأخر وحدها وزر عسكرة الثورات أو غلبة العنف على حراكها، فاألنظمة هي ما دفع وشجع وسهل العنف المضاد، عندما اعتمدت 

ا فقط حلها األمني واستدعت ميليشيات أجنبية وجيشت الداخل المجتمعي ضدها، و الناشطين السلميين واعتقالهم،  إلى تصفيةعمدت أيضا
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  ثورات )الربيع العربي( من منظور مفهوم التأخر التاريخي  

إلى خارج البالد، فميدان العنف هو الميدان الوحيد الذي تجيده سلطات اًلستبداد. هذه الحالة ظهرت في ليبيا  إلى الهربأو دفعتهم 
حتى اآلن من لعنة العنف بحكم وفي سورية، وفي اليمن بعد انقالب الحوثيين، وفي مصر بعد انقالب السيسي، في حين نجت تونس 

أوضاعها الخاصة. لقد كانت ثورات الربيع العربي ثورات شعوب في مواجهة أنظمتها اًلستبدادية، وإذا كانت العالقات التقليدية 
قاته، ثم تهيمن على المجتمع، فإن السلطات القائمة ًل عالقة لها هي األخرى بالحداثة، بل هي التي أنعشت التقليد ورعت رواده وعال

إن هذه الثورات اعتمدت الحراك المدني السلمي بداية، ففي سورية وعلى الرغم من العنف، استمرت أوسع تظاهرات سلمية في 
تاريخ الثورات وفي عموم األراضي السورية ثمانية أشهر، حتى في مواجهة العنف الذي بدأه النظام من الشهر الثاني، تحت اسم 

مرت التظاهرات سنتين شهدتا مجزرة واحدة حصدت أقل من مئتي ضحية، وذلك ألن علي عبد هللا صالح المندسين، وفي اليمن است
ومن خالل المظاهرات المؤيدة له، التي كانت تخرج بالتوازي مع مظاهرات المعارضة، استطاع تحقيق توازن بين الحراك الثوري 

ا عن اإلفراط في العنف. ل كن هذه المعادًلت تغيرت بعد انقالب الحوثيين، والقذافي لم يعط فرصة والحراك المضاد الذي أغناه عموما
ا سلمية  ، أما مصر فقط كانت ثورتها عموما لحراك مدني عندما هدد بنغازي باإلبادة الشاملة، األمر الذي استدعى تدخالا دولياا عاجالا

لجيش ذاته انقلب على قراره األول، وبات العنف العاري وحمى الجيش المتظاهرين الذين كانوا بالماليين في ميدان التحرير، ولكن ا
 وسيلته المفضلة لقمع أي حراك، بما في ذلك حركات المجتمع المدني التي قادت الحراك في مرحلته األولى.

ا في سياق عالقات غير تقليدية، وتفاعلت نخبها التي درست  ثانياا: تتميز تونس من بقية الدول العربية األخرى بأنها اندرجت باكرا
في فرنسا منذ نهاية القرن التاسع عشر مع الحداثة الغربية، ثم جاءت الحركة اًلستقاللية التي قادها الحبيب بورقيبة، لتعمم حركة 
ا، فالنخب الدينية  حداثية طالت المجتمع والحقلين السياسي والقانوني، وهذا أثر في طبيعة الحراك السياسي والثقافي، والديني أيضا

إلى ونسية أقل تشدداا وأكثر ومرونة من نظيراتها في بقية الدول. لكن بالتوازي، فإن المؤسسة العسكرية واألمنية التونسية لم تسع الت
النظام مثل ما كان يريد، ومن غير المعروف في ما إذا كانت سياسات الخارج، وخاصة عند الفرنسيين، عّجلت برحيل بن  حماية

 ة جاءت مفاجئة، ومؤكد أنها أربكت قوى التحكم الخارجي.علي، ألن الثورة التونسي
على الجانب األخر وبعد إسقاط تجربة اإلخوان في الحكم بانقالب السيسي، فإن إخوان تونس، ممثلين بحركة النهضة، كانوا 

يول الواقع المحلي الذي أكثر براغماتية، فالتقطوا سريعاا إشارات العالم الخارجي الذي ًل يتهاون مع حكم إسالمي، وكذلك مع م
بأغلبيته هو اآلخر غير متحمس لنظام حكم إسالمي، فما بالك بإسالم عقائدي ومتطرف. وبذلك، قطعت حركة النهضة عالقتها 
بالتنظيم الدولي لإلخوان، وانتقدت أخطاءهم في مصر، واكتفت بالمشاركة في الحكم من خالل البرلمان؛ مبتعدةا عن أوهام التفرد 

وتكلفته السياسية. إن قرار حركة النهضة الجريء والعقالني ّجنب تونس حتى اآلن اًلضطراب السياسي، ووضع األطراف  بالسلطة
 السياسية األخرى أمام اختبار القدرة على تلبية أهداف الثورة.

ي وشعبي، وهذا حالها في ثالثاا: الحراك المدني السلمي وخيارات المستقبل: أثبتت ثورات الربيع العربي أن جوهرها حراك مدن
بداياتها، ومن غير المستبعد أن تستعاد الروح السلمية للثورات، بعد توقف الحروب، وما يشي بذلك هو خروج التظاهرات مجدداا في 

 سورية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وهي ترفع شعارات مناهضة لالستبداد وللفصائل اإلسالمية المسلحة. 
هذا التوقع هو التجربة المرة التي عانتها الحاضنة الشعبية من الفصائل المسلحة ومن سوء تجربة اإلسالم السياسي  إن ما يعّزز

الذي تثبت من ممارساته ومناوراته كل يوم، أنه لم يستفد من تجاربه الماضية، القديم منها أو الحديث، وإن تجربة اإلسالميين في 
لحكم، إذ سارعوا إلى  أخونة الدولة والمجتمع، ولم يلتفتوا إلى  مطالب قوى الثورة غير اإلخوانية، مصر نموذج إلدارتهم الرعناء في ا

وللعسكر  وأداروا ظهورهم للعملية الديمقراطية التي أوصلتهم إلى  السلطة، فأثاروا عداء قوى الثورة قبل أن يعطوا المبرر للخارج
ا بتضييع ثورة مصر التي كانت ثورة مدنية عظيمة لصالح قوى الثورة المضادة ولو لمعاجلتهم وإنهاء حكمهم بطريقة دامية، وأسهمو

عليهم، وأفصح اإلسالم الجهادي  إلى  حين. وكذلك وفي سياق الثورة السورية، لم يكن حالهم أفضل، فقد فقدوا الثقة التي علقها بعضهم
لشيعية التي استقدمها النظام للدفاع عن سلطته، وما مارسه السني الذي دخل سورية بحجة نصرة أهلها، إلى  جانب الميليشيات ا

الطرفان من قتل وتدمير بحق السوريين؛ عن تجارب ًل تليق بالبشر والحياة اآلدمية، وهذا سيضعف ثقة الحاضنة اًلجتماعية بهم، 
لفصائل المسلحة، ما يؤشر إلى ودليل ذلك التظاهرات التي أصبحت تخرج دورياا في معرة النعمان والغوطة وسراقب وسرمين ضد ا

 فقد الثقة بتلك التشكيالت الجزئية وما دون الوطنية.     
 ماهر مسعود  إجاباتخامساا: 
، أبدأ ا في  أوًلا بقلب التوصيف الذي استُخدم في الشق األول من السؤال رأساا على عقب، فالتأخر التاريخي العربي ليس )تأخرا

تأخر سياسي بالدرجة األولى، ويُلَحق بهذا التأخر أنواع أخرى منه، بمثل التأخر اًلقتصادي والتأخر الذهنيات(، بقدر ما هو تخلُّف و
اًلجتماعي، ثم التأخر الثقافي الذي تندرج تحته مسألة التأخر في الذهنيات. ودعني أقول، بطريقة أخرى، إنه عندما نبدأ بهذا التوصيف، 

الذهني والعقلي  إلى القصورليل وتبني كل شيء فوقه أو على أساسه. وبالمحصلة، يحيلنا ذلك فهو يأخذ مكانه كأولوية نظرية تقود التح
ا  . ولست أنفي هنا هذا النوع من إلى السياسةوالدين واألفكار، وليس  إلى الثقافةالماهوي، أو الجوهري للشعوب العربية، ويحيل أيضا

، وليس سبباا أصليَّا له، وطالما التأخر بالمطلق، ولكن ما أريد قوله هو أنه نتيجة للس ياسة واًلستبداد السياسي/ العسكري المقيم طويالا
أنه سياسي، فهو زمني وتاريخي ومتغير، فيصبح زوال هذا )التأخر في الذهنيات( أو بقاؤه مرتبط، أشد اًلرتباط، بزوال اًلستبداد 

 أو بقائه. 
سياسي( يضعنا في حلقة مفرغة تدور حول المشكلة، من دون أن تدعنا إن القول بأن التأخر )يتركز في الحيزين الثقافي وال

ندخل في صلبها، أي تجعلها مشكلة دائرية بال حلول وًل مخرج، حيث من السهولة بمكان، على سبيل المثال، أن يرمي السياسي، 
نا متأخرة وشعوبنا متخلفة، فماذا نفعل؟ بغض النظر عن موقعه في المواًلة أم المعارضة، بالحمل كله على الثقافة، ليقول إن ثقافت

لتصبح قابلة  إلى عقودوبالمناسبة، تشاَرك أحمد طعمة حرفياا مع بشار األسد القول إن شعوبنا ليست معتادة على الديمقراطية وتحتاج 
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توصيف المشكالت في  للحكم الديمقراطي، وًل يخفى تحميل الثقافة ذلك التأخر الذي نحن فيه عند عدد من مثقفي الفاشية وأصحاب
ا لما تفعله  )صندوق الرأس(، وفق ما عبر أدونيس. وفي المقابل، يمكن للمثقف أن يلقي بالالئمة على السياسة والسياسيين؛ إنكارا

 الثقافة في إعادة إنتاج اًلستبداد.
ون ذلك بتنظيم المشكلة وترتيبها في كيف نخرج إذاا من دائرة ثقافة تنتج اًلستبداد واستبداد يكرس الثقافة المتخلفة؟ برأيي، يك

ا، وًل وأولويات والقبض على رأس خيط الخروج. إن رأس الخيط سياسي بالدرجة األولى،  ليس لدينا ثقافة مستقلة عن السياسة تماما
الثقافي. بمعنى  ثقافة غير سياسية، فالسياسة هي مصنع الثقافة العامة في بالدنا، وهي من يفتح األبواب أو يغلقها في وجه التجديد

ا ثقافيًّا من دون أن يتم سبقه بتغيير سياسي، ًل بل إن التغيير السياسي هو الشرط األولي واألساس ألي  آخر، ًل يمكن أن نطلب تغييرا
نكمش تغيير ثقافي مأمول. ومن هنا، عندما تقوم السياسة على اًلستبداد، ثم يتحول اًلستبداد إلى  طغيان، ثم حرب معلنة ومفتوحة؛ ت

ل الثقافة نفسها إلى  ثقافة دموية، مثلما يحص ل الثقافة العامة أكثر على نفسها، ويصبح النكوص الثقافي هو السائد واألقوى، وربما يحّوِ
ا، حيث تتهافت الحركات اإلسالمية، نزوًلا من اًلعتدال والوطنية إلى القاع السلفي الجهادي المقاتل، من دون حتى  في سورية تماما

ة واعية منها، بل كحركة انعكاسية تتناسب طرداا مع العنف الُمعمم، وتتناسب عكساا مع الغياب الصارخ للعدالة والشعور الطاغي إراد
بالظلم والخذًلن واإلذًلل الذي يقوم به العالم )بوحي من بشار األسد بمعنى ما، بوصفه يمثل اليوم رمزياا رئيس العالم، بحسب ما 

ا الذين يتحولون في الصورة النمطية تنبأ بذلك عضو في ال برلمان السوري في بداية الثورة( ضد سنّة سورية تحديداا، والسنّة عموما
العالمية إلى  ممثلين حصريين لإلرهاب، مع إغفال شبه كامل لإلرهاب األصلي؛ ممثالا بأنظمة اًلستبداد، وًل سيما في سورية وإيران 

 وحاميهم الروسي.
ا أن تفاعل التأخر التاريخي الثقافي والسياسي مع أنظمة اًلستبداد قد خنق البدايات السلمية المدنية للربيع إذاا، ربما يكون صح يحا

العربي، ولكن هذا التفاعل، نفسه وبالطريقة التي حدث بها، هو نتيجة للحرب المفتوحة على الشعب، وليس سبباا فيها. إن الوقوف 
ا بسيطاا يمكن إغفاله،  -كما يوحي السؤال-قلبه  ن دونمعلى مسألة األسباب والنتائج هذه، و هو القصة كلها بتقديري، وليس جزءا

فالقول بأن تفاعل مجتمعاتنا المتخلفة مع اًلستبداد أنتج داعش يعطي الفكرة أن المشكلة في المجتمعات الجاهزة إلنتاج داعش، ويصبح 
لضبط ما يقوله العالم الغربي وغير الغربي اليوم، ويحاولون تفصيل ")لحل استبداد النظام تحصيل حاصل، أو مشكلة ثانوية، وهذا با

السياسي( على أساسه، أي بوصف نظام بشار مسألة ثانوية، أو أفضل السيئين. أما القول بالعكس والتركيز على أن عنف النظام 
ا له في اًلستمرار ووحشيته في التعامل مع الحراك المدني، والحماية الدولية التي تلقاها لمنع إسقا طه، التي عنت بالضبط كرتاا أخضرا

في العنف وزيادة الوحشية؛ يظل هو األصح بتقديري، من حيث إنه األساس األصلب في عملية خنق الحراك المدني واإلسهام في 
أنواع الحراك السلمي إخراج أسوأ ما في السوريين من طاقات غريزية وأفكار عدمية، بعد أن كانوا يُخِرجون أفضل ما لديهم عبر 

 جميعها، حراك مليء باألغاني والسخرية والفرح والموسيقى والشجاعة واألمل بعالم أفضل لهم ولغيرهم. 
ليس هناك ثقافة، في أي مكان ومن أي نوع ومهما كانت طبيعة ذهنيات أصحابها، قابلة ألن تتحمل هذا العنف الذي جرى كله، 

قى ثقافة حضارية أو سلمية أو مسالمة أو حتى متماسكة، فالعنف والوحشية التي تلقاها السوريين والخذًلن والخيبة والترك، وهي تب
تفتت الحجر. إن هذه أصالا وظيفة العنف، فالعنف يفتت وًل يجمع، وينطبق ذلك على الشخص المفرد، مثلما ينطبق على المجتمع أو 

عنه جسم مفتت من الداخل، وسورية هي نموذج واضح للدًللة  حتى على األمم، وكل عنف يجمع مجموعة في جسم واحد سينتج
ع على هذا، حيث إن المجتمع الُمعنَّف تحت حكم األسَدين كان مجتمعاا مفتتاا تحت )القيادة الحكيمة(، حتى ولو بدا عليه التماسك، فالجمي

ا وطنياا وًل وحدة وطنية، بل تساكنا  ا وتراصفاا طائفياا معنفاا تحت قيادة واحدة. وبالمناسبة، يعرف اليوم أن ما كان في سورية ليس اندماجا
إن إحالة المشكلة إلى الثقافة في منطقتنا هو اليوم ميل عالمي ثقافي وسياسي وشعبي يتساوق مع فرضية النظام، يعد أنه من األفضل 

 وغيرها، وًل يمكن ضبطها إًل باًلستبداد.وجود حكام مستبدين في منطقتنا، ألننا شعوب متخلفة ًل تؤمن بقيم الحرية والديمقراطية 
في تونس، هو منع تعدد الزوجات، وحق المرأة في الميراث،  1956ثانياا، برؤيتي، إن من أهم ما جاءت به )البورقيبية( منذ عام 

نا في تفاصيلها، وتقاسم الثروة مع زوجها في حال الطالق، وهذا ما ترك تأثيرات عدة ومتناقضة في المجتمع التونسي، ولن أدخل ه
، حيث كان البلدان كالهما متقاربين في عدد السكان في  لكن كان من أهمها غياب الزيادة في عدد السكان، مثلما رأينا في سورية مثالا

على األقل. إن  إلى ضعفهممليوناا بينما وصل عدد السوريين  11سبعينيات القرن الماضي، واليوم ًل يتجاوز عدد التونسيين 
حات )البورقيبية( لم تمنع اًلستبداد )الوطني( الذي مثله بورقيبة نفسه، وًل اًلستبداد والفساد الذي مثله زين العابدين بن علي اإلصال

ا، إن صح التعبير، بالمقارنة مع نظيره السوري، فهو استبداد بال جيش  حتى الثورة، لكن اًلستبداد التونسي كان استبداداا ناقصا
% من التونسيين هم من طيف واحد، وًل حدود مع إسرائيل. وهذه )الالءات الثالث(، 98ظام أمني طائفي، حيث عقائدي، وًل أمن/ ن

بما تعنيه من اختالف على المستوى الداخلي والخارجي وعلى مستوى بنية النظام نفسه، تركت تأثيرات كبيرة في عالقة السلطة 
 بالمجتمع، وفي مآًلت الثورة في كل من البلدين.

ن الكتلة المدنية الوازنة في تونس ليست صاحبة التأثير األساس في ما آلت إليه الثورة، وهنا ًل أريد التقليل من شأنها بكل إ
تأكيد، ولكن مرة أخرى ًل يجب رؤية األمور بصورة معكوسة، فأوًلا الثورة التونسية كانت أول ثورة عربية، ومن هنا كانت مفاجأة 

وللعالم العربي وللعالم أجمع، وثانياا الجيش التونسي لم يدخل في مواجهة مباشرة مع المتظاهرين، بل لم يقبل للسلطة التونسية نفسها 
قادته النزول إلى  الشوارع واستخدام السالح في مواجهة المدنيين، وهذه أهم نقطة أسهمت في هرب بن علي، وخفض عدد الضحايا 

ة. ونحن نعرف أن أول ما تعلمه نظام األسد، من حالة تونس، هو إدخال الجيش منذ من دون تحول الثورة السلمية إلى  حرب أهلي
البداية وتوريطه في مواجهة التظاهرات السلمية، مثلما تعلم، في ما بعد من الثورة المصرية، منع إدخال اإلعالم العربي والعالمي 

 اإلعالم في الحراك المصري ونقل حوادثه.في بدايات الثورة السلمية، لما رآه من تأثير  إلى البالدبالمطلق 
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  ثورات )الربيع العربي( من منظور مفهوم التأخر التاريخي  

ا في المتن المجتمعي في أثناء الثورة وبعدها، فبعيداا  ا القول إن الحركات اإلسالمية والسلفية لم تأخذ حيزا ا، ليس صحيحا أخيرا
حركة النهضة جاؤوا من تونس، يمكن مالحظة أن الحركات اإلسالمية، وًلسيما  إلى داعشعن أن النسبة الكبرى من المهاجرين 

المجتمعي والحيز السياسي التونسي. لكن غياب الصراع المسلح، نتيجة هرب بن علي، ومن ثم حكمة المنصف  إلى المتندخلت وبقوة 
المرزوقي في المرحلة اًلنتقالية في إدارة الصراع السياسي مع اإلسالميين وعدم نفيهم سياسياا، ًل بل )التحالف( معهم من موقعه 

نمو اإلسالم الجهادي في الداخل، حيث إن األرضية المثلى لإلسالم الجهادي هي القتل والعنف والصراع  إلى عدمأدى العلماني؛ 
متنورة، بمعنى من المعاني، وقد  إلى حركةالمسلح واًلستبداد والنفي السياسي، ًل بل رأينا إن اإلسالم السياسي تحول في تونس 

ا من مصادر التشريع. والفكرة، مرة أخرى، هي أن  إقرار أًل إلى درجةمضى في اًلعتدال  تكون الشريعة اإلسالمية مصدرا
متوحشة أو داعشية  إلى مجتمعاتالمجتمعات قابلة، بصورة متفاوتة وسواء كانت تونسية أم مصرية أم سورية أم غيرها، ألن تتحول 

دالة، وخاصة إذا كانت تلك اإلبادة مستمرة ألعوام سبعة أو )حاضنة( للتطرف، إذا تعرضت للعنف والتعنيف والحرب واإلبادة والالع
 وباقية وتتمدد، فالمشكلة في السياسة، ًل في طبيعة المجتمعات أو ثقافتها. 

ثالثاا، دعني أبدأ من الفكرة األخيرة في السؤال، فالعدمية القومية ميتة أصالا على مستوى األنظمة، بالمعنى الواقعي والسياسي، 
م لمقاتلة مولود ميت أو مواجهته، وإًل سنكون كمن يواجه طاحونات الهواء. إن أنظمة كل من األسد في سورية وًل داعي اليو

والسيسي في مصر والعبادي ومن قبله المالكي في العراق؛ ًل يمكن عّدها أنظمة قومية، بأي شكل من األشكال، وحتى في خطابها 
كانت سائدة في سورية قبل الثورة بست سنوات أو سبع، وفي العراق   «ة )سورية أوًلا ذاته لم تعد تتكئ على األدلوجة القومية، ففكر

لم يعد للفكرة أي وجود أو حضور منذ اًلحتالل األميركي وتنصيب نوري المالكي وإعدام صدام حسين، أما في مصر فالفكرة ميتة 
فعلياا مع الثورة على اًلستبداد، فالثورة عملياا لم تعلن في واقعياا منذ حكم السادات، وبقاؤها الرمزي في )شعور الجماهير( انتهى 

 أهدافها الوحدة العربية، وًل حتى تحرير فلسطين، إذ إن هدفها الواضح كان إسقاط اًلستبداد وتحقيق حرية المصريين.
المعنى، بل حتى  بعد الثورات، بات الحديث عن نظام قومي في كل من سورية ومصر والعراق حديثاا في غير محله وفاقداا

الحديث عن نظام وطني هو غير واقعي، فهذه األنظمة التي تدمر الحجر والبشر، لكي تبقى في سورية والعراق، بينما يهدد السيسي 
المصريين والعالم بمصير مشابه لمصير السوريين، إذا قاموا بثورة ضده، هي أنظمة ليست فقط غير وطنية، وما دون وطنية، بل 

 ا بيع األوطان بالجملة والمفرق، لكي تبقى حاكمة ومتسلطة.أنظمة يمكنه
وعود على بدء في مسألة القومية والحداثة، يقول السؤال إن العدمية القومية قاومت الحداثة! لكن برأيي، فإن الفكر القومي لم 

امتياز، كما إن أفكار من قبيل الدولة المركزية يقاوم الحداثة ولم يمنعها، بل بالعكس، فالفكرة القومية نفسها هي بنت الحداثة السياسية ب
والوحدة القومية أو األمة الواحدة، واحتكار العنف والقوة والمعرفة والسلطة والحقيقة والتعليم واللغة والتاريخ، والجيوش الكبيرة 

طريقة األمة األلمانية الحديثة )فعلياا  والتجنيد اإلجباري، هي أفكار حداثية، فحزب البعث كان يريد أن يبعث رسالة األمة الخالدة، على
 بعث بعائلة األسد لتُخلِّد في السلطة(.

ا من اإلشارة  كل األدوات الرمزية والمادية  إلى أنأنتجت الحداثة الكثير من األفكار والتقاليد اإليجابية بكل تأكيد، ولكن ًلبد أيضا
هي أدوات مستقدمة من عصر الحداثة )بالمعنى التاريخي لكلمة حداثة(  ومناهج المراقبة والمعاقبة التي تعتمدها دولنا المركزية،

ودوله القومية والفاشية والعنصرية. واآلن، العدمية اإلسالمية التي انجدلت مع عدمية األنظمة السياسية، قد تطلق ردَّة فعل كبرى 
ا ايجابياا في إطالق موجة جديدة من الحراك السلمي  المدني في حالة واحدة، وهي إسقاط نظيرها و)عدوها ضدها، ومن ثم، تلعب دورا

الحبيب(، أي إسقاط نفيها بالمعنى الهيغلي للعبارة، وهو النظام العسكري/ األمني. وقد كان أول مثال عملي على هذا هو خروج 
مؤسساتها. لكن مع الشعب المصري بأكبر تظاهرات في التاريخ الحديث، عندما رأى عدمية اإلخوان ومحاولتهم أسلمة الدولة و

 األسف، فقد قطف السيسي ثمار هذا النصر الجماهيري، بسهولة شديدة يدفع ثمنها غالياا اليوم المصريين جلهم، إن لم يكن كلهم.
ا مع تجربتَي داعش والقاعدة الواقعيتين،  يمكننا القول إن فكرة "األبدية اإلسالمية"، ممثلة بالخالفة وملحقاتها، ماتت موتاا ناقصا
، إًل بموت األبدية الحاكمة بالحذاء العسكري. إن ما أقصده هو أن الصورة الواقعية للمجتمعات، التي  لكنها لن تموت موتاا كامالا
عاشت الحياة في ظل وجود داعش أو النصرة أو حتى جيش اإلسالم وأحرار الشام وغيرها وعاينتها، توحي بأن هذه المجتمعات 

سالمي القائم على األمراء والخلفاء وقطاع الطرق والشرعيين وأمثالهم، بعد أن جربته وعايشت انحطاطه باتت رافضة فعلياا للحكم اإل
ا ضد جبهة  وغياب اختالفه النوعي عن حكم الحذاء العسكري. وتكفينا نظرة إلى  التظاهرات التي حصلت في إدلب وتحصل دائما

يرها )حصلت هكذا تظاهرات ضد داعش في بدايات حكمه في الرقة، النصرة أو في الغوطة ضد جيش اإلسالم وتحرير الشام وغ
لكن همجية ووحشية التنظيم ونظامه اًلستخباراتي العنيف ومشهديته المرعبة، أقصت أية إمكان من هذا النوع في ما بعد(، وتكفينا 

لعاديين قبل غيرهم غير راضين عن نظرة إلى مناطق سيطرة القوى اإلسالمية وما حصل ويحصل بها؛ لندرك أن األهالي والناس ا
حكم اإلسالميين، وخيبتهم من الفكرة المثالية للخالفة أو الوحدة اإلسالمية أو )األخوة( اإلسالمية، فصرخة )وينكم يا عرب وينكم يا 

لتمييزي مسلمين( لم تجد أي صدى رسمي مهم لدى الحكومات اإلسالمية، بل إن صداها لم يجلب من تلك الحكومات سوى الدعم ا
الطائفي المتناقض والمتنافس للفصائل اإلسالمية المتشددة األبعد عن أهداف الثورة، ولم يجلب من جهة أخرى سوى حثاًلت 

 اإلسالميين الجهاديين الذي جاؤوا محتلين غرباء للمجتمعات األهلية، ًل مساندين فعليين لها.
ثف صورها وأكثرها عنفاا وقسوة وتبادل منافع واتكاء في الوجود على إن دائرة العسكر واإلسالميين المثنوية هي اليوم في أك

الشريك من حيث هو عدو. إن ما حصل بداية الثمانينيات في سورية هو صورة مصغّرة عما يحصل اليوم، فخروج العسكر منتصرين 
معات مهزومة هو ما لم يتحقق بعد، وما وأكثر فاشية ووحشية، ومدعومين دولياا، يُعاد إنتاجه على مستوى إقليمي، وإن خروج المجت

لم تُعرف نتائجه حتى اآلن، ولهذا تبقى الرهانات على موجة ثانية من الحراك المدني المجتمعي الواسع قائمة، وخاصة أن ثنائية 
فين التي كانت العسكر واإلسالميين وصلت إلى  أعلى مستوياتها من العنف واًلنكشاف والتعري، فالقضايا المقدسة عند كل من الطر
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شّماعة مهمة للحضور الرمزي في ما سبق، سقطت سقوطاا مدوياا، بالمعنى الشعبي وبعد اًلنكشاف الهائل، الذي حصل في السنوات 
 العجاف الماضية، للسلطة ونقيضها اإلسالمي.

ي المرحلة المقبلة، هو العدمية أظن أن المخيف، بالمعنى اًلستراتيجي، بصورة أكبر من عدميتَي السلطة واإلسالميين )السنّة( ف
الشيعية الصاعدة، وًل سيما وأنها تجمع السلطتين الدينية والسياسية في مركز واحد؛ خالفاا للعدمية السنيّة، وهذا المركز نفسه هو 

تد من طهران فوق وطني تمثله إيران، فإذا ما قُيّض إليران أن تنجح في مشروعها اإلمبراطوري اإلقليمي المم -مركز إقليمي وما
ا اليوم في  ، وهذا يبدو واضحا إلى  لبنان، فإنها ستكون قادرة عبر وكالئها المحليين على كسر أي حراك مجتمعي في بالدنا مستقبالا
كل من لبنان وسورية والعراق. لكن األمل كبير بالطبع، تبعاا للمعطيات الدولية، في كسر هذا المشروع وفشله، إًّل أن الطريق غير 

 ة المعالم بعد.واضح
ا، من الضروري أن تبقى عيوننا مفتوحة على التجربة المصرية، فرهانات الموجة الثانية من الحراك المدني فيها ًل بد أن  أخيرا
تبدأ بصورة أو بأخرى. إن موت الثنائية العسكرية/ اإلسالمية متوقف على ما سيحصل في مصر في المرحلة المقبلة، ففي مصر 

ع بقاء السيس الجيش المصري/  إلى قوةي، سوى عدوه اإلسالمي الذي يشمله بالكامل تحت مسمى اإلرهاب، إضافة ليس ثمة ما يُشّرِ
ا تلو آخر، والمجتمع يسير بخطوات متسارعة  السيسوي الذي يأكل اليوم األخضر واليابس. لكن األمور تنزلق من سيء إلى  أسوأ يوما

السيسي، وهذا يعني ضمناا بقاء اإلسالميين وبقاء اإلرهاب، فإّن ذلك لن يعني  نحو هاوية الفقر والبطالة واألزمات المتفاقمة، فإن بقي
سوى انتظار جيل جديد قد يعمل على موجة جديدة من الحراك المدني، وقد ًل يعمل، أما إن استطاع الشعب المصري اًلنتفاض ضد 

ك سيعطي األمل من جديد في شعوب المنطقة، وقد السيسي واقتالعه مدنياا ومن دون حروب أهلية يهدد السيسي نفسه بها، فإن ذل
ا من الموجة الُمجهضة السابقة التي ُسميت )الربيع العربي(. ا وتعلما  يعود الحراك المدني بموجة أكبر وأكثر تنظيما

 معروف عازر سادساا: أجوبة
اجتماعي لتحقيقه  إلى حاملفإنه يحتاج ، أم ظالمياا أكان نهضويااينتمي، سواء  أي صعيدما كان وإلى  مشروع، كائنااأي ، أوًلا 

إنهم يناطحون »وإلى أوضاع مساعدة تمكنه العيش والنمو والتحقق. أذكر هنا قول )ماركس( عن الثورة الفرنسية في باكورتها: 
مومه، ، في إشارة منه إلى أن شروط قيام الثورة لم تنضج بعد في غياب الحامل البشري. وعلى صعيد الواقع العربي بع«السماء

انتهت المشروعات اإلصالحية والقومية واًلشتراكية كلها إلى محض عناوين وشعارات، ألن بنية المجتمع التقليدية المفوتة هي بنية 
غير حاضنة وبنية طاردة لمقومات التراكم والتطور، وهي بنية استبدادية تقوم في األساس على تواتر وًلءات ما قبل وطنية  قوامها 

ين والمذهب، ولهذا لم تنغرس فيها بذرة الحداثة، إًّل لدى بعض النخب، األمر الذي أدى إلى عدم إنتاج الدولة، بمعناها القبلية والد
الحقوقي واألخالقي، ولكنها أنتجت سلطة متأخرة مستبدة، على شاكلتها وبسمات باهتة من الوطنية  والمواطنة، مما هيأ المناخ لظهور 

األصولية  التكفيرية؛ لتحتل ساحة العقل والسلوك، في إرهاص جديد شديد المأزومية من اًلستبداد  )داعش والقاعدة( والحركات
 الديني ـــ السياسي الذي حال دون الحراك الشعبي وحرفه عن صورته المدنية السلمية إلى حالة احتراب ًل طائل منها. 

ثانياا، في تونس، ثمة عدد من العوامل التي ساعدت في نجاح الثورةـ، بصورة سريعة وسلمية، مقارنة بما حصل في دول الربيع 
اإلصالحات )البورقيبية( التي أضافت نمطاا حداثوياا في مفاصل الدولة واًلدارات وفي السياسة  -1العربي األخرى، ونذكر أهمها: 

ـــ انسجام المجتمع التونسي وغياب اًلنقسامات العمودية فيه، األمر الذي حال دون تحول الثورة إلى  2ك. والثقافة والتعليم وغير ذل
 -3استقطاب طائفي، بحيث أن كل طائفة تستنجد بخارجها الطائفي أو ما شابه، وإنما إلى استقطاب سياسي حسمه صندوق اًلقتراع. 

لثورة، وفي المقدمة )اًلتحاد العام التونسي للشغل( والشباب العاطل عن العمل وجود مجتمع مدني وطبقة وسطى، كحامل اجتماعي ل
اإلسرائيلي، ما جعلها بمنأى عن  -ابتعاد تونس عن سياسة المحاور، وباألخص عن الصراع العربي  -4وأبناء البلدات المهمشة. 

بي، حتى قيل إن أميركا طلبت من قائد الجيش اًلستيالء لم يتدخل الجيش في قمع الحراك الشع -5اًلهتمام الخارجي لما ستؤول إليه. 
على الحكم، فرفض. لقد كان من أهم دروس الثورة التونسية فاتحة للربيع العربي، أنها كسرت حاجز الخوف في العالقة بين الحاكم 

 والشعب.           
ونتاج إخفاق المشروع القومي وحالة اًلستبداد، ثالثاا، إن الحركات اًلسالمية وما سمي بالصحوة اإلسالمية هي نتاج أزمة، 

طوال عقود خلت. والصحوة تشير مآًلا إلى الغفوة التي بدأت مع إلغاء الخالفة أواخر الحكم العثماني على يد )أتاتورك(، ومن أبرز 
ا بالعلمانية إلى سيادة القانون والحريات وما  إلى ذلك؛ وصوًلا إلى دينية الدولة، معالمها يأتي تكفير كل معالم الدولة الحديثة، بدءا

كافر( تخلت بموجبه األمة عن الجهاد في  -غربي  -بوصف اإلسالم ديناا ودولة، وأن الدولة الحديثة ما هي إًل معطى )صهيوني 
وة هي سبيل هللا وعن أحقية اإلسالم وصالحيته لكل زمان ومكان. وهذا في حد ذاته يمثل مشكلة، فمن الوهم أن نصدق أن ثمة صح

(، وثبت في مثال اإلسالم الصحيحنتاج أزمة في مواجهة عالم لم يعد عالمها، ألن عالمها في الماضي. إن الصحوة اإلسالمية )أو 
)داعش(، ليست سوى عنوان ألحط سلوكيات البشر، في حالة من إضفاء الشكل والغيبيات والماضي على المضمون والحاضر، في 

ي. إن هذه األيديولوجية المفتقرة إلى أي ملمح إنساني هي بالمآل ضد حركة التاريخ وفي مواجهة رفض قاطع لكل المنجز الحضار
استمرارها التي ستزول مع زوال  إلى مقوماتالعالم بأسره، وألنها نتاج أزمة، فال بد أن تكون محض سياق تاريخي عابر يفتقر 

 أسباب وجودها، وباألخص اًلستبداد والتأخر.
 

 مصطفى الولي ةسابعاا: أجوب
، ثمة عوامل كثيرة مترابطة ومتداخلة أنتجت تكريساا للتخلف الفكري والسياسي في البالد العربية. ولعل القيمة التاريخية  أوًلا
ا لوجه مع المشكالت  لثورات الربيع العربي، حتى وهي تنحسر وتخفت وربما تُهزم في موجتها األولى، تكمن في أنها وضعتنا وجها

ا )وفواتا(، وفق تعبير المفكر الجذرية ا لتي تقف سداا متماسكاا وصلباا أمام الضرورات الحداثية والمدنية، فتبين أن التخلف بات تأخرا
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  ثورات )الربيع العربي( من منظور مفهوم التأخر التاريخي  

من بين تلك العوامل وأهمها وأخطرها يأتي تزاوج اًلستبداد والدكتاتورية مع اإلسالم السياسي،  .السوري الراحل ياسين الحافظ
ذاك، وبينهما ومعهما البنية )السطحية والقشرية( لما يعرف بالنخب، فهذه األخيرة لم تخرج رأسها وصب ماء هذا على طاحونات 

من واقعها، فالتيار اليساري بشقيه الماركسي والقومي بنى حراكه وتوجهاته على مقوًلت نظرية غير مطابقة للواقع )وهم تحقيق 
لإلسالم  إلى احتياطي(، فتحَول، مع تفاقم األزمات السياسية وانفجارها، الوحدة العربية، ووهم الصراع الطبقي لبناء اًلشتراكية

ا، خالل الربيع العربي، شاهد على ذلك البؤس والتهافت.    السياسي مرة، ومرة أخرى لألنظمة الدكتاتورية. ولعل تموضعاته عموما
ره، ومده بوقود اًلستمرار، فمنذ نهاية ثمة عوامل أخرى، إضافية وليست رئيسة، أسهمت في تجذير الوعي المتأخر وانتشا

الحرب العالمية الثانية ومع ظهور إسرائيل على المسرح السياسي في المشرق العربي، وحين تداعت نتائج تلك الحرب بعد توقفها، 
ألحزاب، وخاصة في كان التأثير جلياا للظاهرتين كلتيهما )قيام إسرائيل والحرب الباردة( على البنيتين األيديولوجية والسياسية ل

شعار محاربة إسرائيل الذي تمت ترجمته في خطابات الحركات  إلى أنالمشرق العربي، حيث كانت الصورة أوضح. أشير هنا 
القومية بنسق أفكار غوغائية إرادوية وأيديولوجية، جعل القطاعات الشعبية الواسعة في حالة تيه عن واقعها الحقيقي، وتضحية بحياتها 

ا فارغاا. وحين تربعت الجيوش على قمم  السلطات، شرعت األنظمة )الوطنية والقومية( اليومية، وهي تنام وتصحو على آمال بثها لغوا
بالتوجه إلى العسكرة، وهدر موارد البالد لبناء الجيوش التي ستحارب إسرائيل وتحرر فلسطين. ومن جراَء ذلك صارت )فكرة 

ا لمصادرة الديمقراطية، وسحق أي مطالبة بالحرية، وقد سُنَت القوانين التي تدعم )شرعية( القمع  والقهر، تحت يافطة التحرير( مبررا
)ًل صوت يعلو فوق صوت المعركة(. وأعلن السادات )دولة العلم واإليمان( وأنشأ حافظ األسد مدارس )تحفيظ القرآن(، وأضاف 
صدام حسين على العلم العراقي )عبارة هللا أكبر(، بهدف إرضاء أوهام الماليين من المتدينين، وإبعادهم عن التفاعل مع فكر التغيير 

 .نوير والديمقراطيةوالت
وًل يحتاج المرء إلى كثير من البحث والجهد، ليقف حيال التحالف الموضوعي بين الظاهرتين: اإلسالم السياسي واستبداد 

في إيران قد أسهم في إعادة تكريس اإلسالم السياسي في  إلى السلطةعلى أن صعود الخمينية  األمنية، فضالا السلطات العسكرية 
، وغذّى مداا سياسياا سنياا واستدرجه، فكان تحالف الخمينية مع سلطة األسد التي تنتحل )الوطنية والقومية(، وتّدعي نسخته الشيعية

ا لتحالف اًلستبداد مع ظالمية )اإلسالم السياسي الشيعي(. ولم يقتصر دور نظام الماللي في طهران  ا ومباشرا العلمانية، شكالا واضحا
ألسد، بمثل ما اتضح خالل سيرورة ثورة الحرية في سورية، وإنما تجاوز ذلك ليتغلغل في أوساط )اليسار( على تدعيم استبداد طغيان ا

المتهالك ومنتهي الصالحية، على امتداد عدد من البلدان العربية، وكان من شأن ذلك تعميم اًلنقسام العمودي في مجتمعات عربية 
نة لألنظمة المستبدة، وفي الوقت ذاته وجد اإلسالم السياسي السني في هذا الواقع عدة )لبنان والعراق وسورية(، فأصبح قاعدة مطمئ

أحد تبريراته المنشودة ليؤكد توجهاته وسياساته، وذلك في أعلى درجة من التطرف والتوحش، بمثل ما ظهر بنسخته التي عبّرت 
 عنها الداعشية وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات المتطرفة.     

أسهمت الحرب الباردة، واألوضاع العالمية الجيوسياسية التي رافقتها في إبعاد المسارات السياسية والفكرية والثقافية في وقد 
ا في مرحلتها الجنينية، فأسهمت مناخات  بالدنا عن التالقي مع أفكار الديمقراطية والليبرالية والحداثة، وهي في األصل كانت أفكارا

حياة السياسية، وكان شعار )ملء الفراغ( بعد الحرب هو الموجه ًلستراتيجية واشنطن في عهد الرئيس تلك الحرب في عسكرة ال
، اًلنقالب الصامت في 1958، انقالب تموز في العراق 1952آيزنهاور، وفي سياقه انطلقت اًلنقالبات العسكرية ) عبد الناصر 

(. ووجدت روسيا السوفياتية في تلك اًلنقالبات 1970لى انقالب األسد سورية لتأسيس الوحدة، ثم اًلنقالبات الالحقة؛ وصوًلا إ
فرصة للتغلغل في المنطقة، وخاصة بعد أن اكتشفت وهم اعتمادها على إسرائيل لبناء أول دولة اشتراكية في الشرق األوسط، بحسب 

ا في تلك اًلنقالبات، الفهم الستاليني، حين انحازت األخيرة إلى جانب خصوم موسكو في الحرب الكورية. ول م تجد واشنطن خطرا
وراحت تتعامل مع األنظمة في مصر وسورية والعراق، وفق سياسات العصا والجزرة. ومنذ تلك المدة، بدأ إجهاض البدايات 

ا ترك المتواضعة للحداثة، فترسيخ األنظمة العسكرية وحل البرلمانات ومنع الحريات السياسية والحزبية والصحافية، كّون نكوصا 
ا، وخاصة  آثاره في التطورات الالحقة، فلم تكن محصورة بترسيخ العسكر واستبدادهم، بل إن النخب الحزبية والسياسية والفكرية أيضا
اليسارية والقومية، وضعت قيم الحداثة السياسية كلها، التي أنتجتها المجتمعات الغربية، في مصاف الخطر الثقافي والفكري والسياسي، 

 لك القيم واألفكار بأنها جزء من الخطر )اإلمبريالي اًلستعماري الصهيوني(.     ووصفت ت
وهكذا، رزحت البلدان العربية، نحو أكثر من نصف قرن، تحت نير أبشع أشكال اًلستبداد، من دون أن يتاح للبشر القيام 

ة إلى انفجارات عفوية غاب عنها أي دور لنخب بالمطالبة باإلصالح اًلقتصادي والحقوقي واًلجتماعي، فأفضت التراكمات الطويل
 إلى الميادينتاريخية فكرية وثقافية تستطيع قيادة حراك الثورات المدنية الديمقراطية وتوجيهه. ولم تكن الكتل البشرية، التي نزلت 

ا، وخاصة والساحات، قد تدربت على أشكال التنظيم والتخطيط وتمرنت عليهما، في مواجهة أعتى السلطات وأشدها  بطشاا وإجراما
في كل من سورية وليبيا، وكان التوحش الهمجي اًلستبدادي للنظامين الليبي والسوري ضد ماليين الناس الذين خرجوا للتعبير عن 
حاجتهم لتغيير األوضاع، فرصة لعودة صعود اإلسالم السياسي الذي يحوز بسبب اإليمان الديني الشعبي ديناميات مؤثرة، حتى مع 

 ر نسخته )الجهادية( العنيفة والمتطرفة.    ظهو
ا من الدستور وبتأثير من الوشائج  ثانياا، في تونس، ثمة تاريخ سياسي مختلف ونظام استكمل بنيته وشكل قيادته للبلد وقوانينه، بدءا

تورة ومدجنة، وفي ظل جهاز القوية مع )البلد اًلستعماري األم(. ومن خالل ذلك، كانت الحريات النقابية والسياسية، مع أنها مب
عسكري وأمني يختلف عن البلدان األخرى، فالمؤسسة العسكرية التونسية لم تتأسس وتتطور في قبضة الحبيب بورقيبة، من ألفها 

وًل إلى يائها، كما هو حال موسستي القذافي واألسد. في تونس، لم تكن المؤسسة األمنية والعسكرية على مقاس القبيلة كما في ليبيا، 
كله عقالنية بورقيبة وبراغماتيته في رؤيته  إلى ذلكهي تتبع وتخضع للعائلة كما هو حال سلطة األسد الطائفية، ويجب أن نضيف 

الصراع العربي اإلسرائيلي التي جنّبت تونس استشراء الغوغاء القومية الفارغة، فضالا عن دور الجغرافيا السياسية لتونس وبعدها 
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الذي عانى تأثير المنظومات األيديولوجية المغلقة، فحتى اإلسالم السياسي التونسي المتمثل في )حزب النهضة( عن المشرق العربي 
أمام اًلستحقاقات المدنية والبرلمانية. وبفعل )ربيع تونس( ومواقف الدول األوروبية منه ومن سلطة بن علي،  -ولو قليالا -انحنى 

لكن اًلنتخابات والحراك السياسي أعاد إنتاج البورقيبية، وإن بنسخة معدلة، ولم ينتصر  هزمت السلطة القديمة التي كان يرأسها،
ا، ولكن البالد لم تسقط في أتون صراع دموي عنيف، كما هو الحال في ليبيا وسورية.                                          ربيع تونس تماما

ي صانعيها وبال قرار المشكالت الجذرية في بنية المجتمع والفكر والسياسة ثالثاا، طرحت ثورات الربيع العربي من دون وع
سجاًلا فعاًلا حول الدولة والمواطن وحقوق اإلنسان والديمقراطية والدولة المدنية والنظام العلماني  إلى السطحوالثقافة كلها، ودفعت 

سي السائد والسلطات واألحزاب السياسية الموالية والمعارضة والمفهومات الحقوقية كافة. ونزعت الستار عن تشكيالت البناء السيا
جميعها، حيث أظهرت مدى إجرام الطغم المتسلطة، ورفضها أي حد من اإلصالح؛ استجابةا لمطالب الناس البسطاء. وفي الجانب 

ا تكامل مع خراب سلطات اًلستبداد وجحيمها،  اآلخر، أنتجت تجربة اإلسالم السياسي، )أحزابه( ومنظماته )الجهادية(، خراباا وجحيما
وعاجالا أم آجال ستقف الفئات الواسعة من الناس في بالدنا لتعيد النظر في تجربتها المزدوجة مع الظاهرتين )اًلستبداد باسم القومية 

                                                                                                 والوطنية، والخراب الذي تم باسم الدين )الولي الفقيه أوعودة الخالفة( وأوهام بناء دولة دينية(.          
تسود حالياا في واقعنا حال من الظالمية ويخيم، بسببها وبسبب صنوها الدكتاتوري القمعي، مناخ يأس يفوق ما ساد في مراحل 

تشاؤم العقل يلغيه »وحتى اليوم. وألن المقولة المعروفة التي تقول إن  1948نذ هزيمة الهزائم القديمة التي منيت بها البالد العربية م
يمكن أن تكون مرشداا للعمل، ومحركاا ًلستعادة األمل بإمكان انتقال شعوب بالدنا من حالة التأخر والفوات واًلنقسامات  «تفاؤل اإلرادة

لدولة الحديثة. وألن بالدنا لم تنشأ، في بناها السياسية والثقافية واًلجتماعية، العمودية إلى عتبات التقدم التاريخي والنهوض وبناء ا
مقومات الدولة بمعناها السياسي الحديث، أي دولة المؤسسات والمواطنة والدستور والفصل بين السلطات؛ فقد ترسخت سلطات ًل 

جتمع، بأدواتها المعتمدة لتجسير العالقة بين الحاكم صلة لها بطبيعة الدولة مقولة فكرية سياسية حقوقية تجسد درجة تطور الم
والمحكوم، وإبقاء األبواب واسعةا أمام التداول السلمي للسلطة، وتطوير أدواتها على قاعدة من التوازن الذي ًل يحتبس إمكانات التقدم 

 يته في ظل النظام السياسي القائم. والتطور أو يصادرها، بالتغيير الشامل والديمقراطي، أو باإلصالح الذي لم تستنفد إمكان
يبدو، للوهلة األولى، أن السير نحو )الدولة( في أكثر البالد العربية شكالا للوجود السياسي اًلجتماعي اًلقتصادي، وكأنه شبه 

ر وراهنية مستحيل، فالتفكك العمودي، والتمزق الجغرافي، وغياب اآللية الكفيلة بوضع شعوبنا على عتبة النهوض، ًل ينبئ بيس
اًلنتقال من حالة يسود فيها اًلستبداد الهمجي للسلطات األمنية، وتتسع وتتجذر فيها ثقافة التدين السياسي والهويات المغلقة في عقول 
ا الماليين من الناس؛ إلى الحداثة السياسية. هذا الواقع قصم ظهر الحركة الشعبية المدنية، ودفع بها إلى الخلف، بعد أن ظهرت بشكله

األولي العفوي، وفي سورية تحديداا وفي السنة األولى للثورة فيها. لقد كان اًلنقضاض على تلك الظاهرة من قبل الطرفين )السلطة 
ا، بما نتج عنه من قتال دموي متعدد األطراف، دفعت خالله ثورات  المستبدة واإلسالم السياسي، وخاصة السلفية الجهادية( مدمرا

ا  ، وبدت وكأنها هزمت بصورة نهائية. الحرية ثمناا باهضا
إن هذا ما يستخلصه )تشاؤم العقل(، بكل تأكيد، أما تفاؤل اإلرادة، فله ما يسنده في تجربة الثورة السورية تحديداا، وفي دروس 

ن مخضرمون التجارب التاريخية في المجتمعات المختلفة، فهناك اآلًلف من الناشطين الذين ظهروا مع بدء الثورة، ومعهم ناشطو
وعلى سوية جيدة من النضج الفكري، حيث استطاعوا مواصلة العمل، على الرغم من التهديدات والخطر على الحياة ومواجهة القوى 
ا أنه كلما تراجع العنف الدموي )األسدي  الظالمية وسلطة اًلستبداد، بجدارة وبوسائل وأدوات حديثة ومدنية. لقد صار واضحا

تنهض القوى المدنية الديمقراطية وتراكم مكتسباتها على طريق جديد ومختلف. ولقد أفصحت مسارات الثورة  والداعشي والقاعدي(،
السورية، وإن في زوايا محدودة، عن نضج حققته التجربة، حين رفعت فئات من الشعب السوري في عدد من المدن )إدلب ودرعا 

ستبداد، وحاولت إعادة المنزلة لمدنية الثورة وسلميتها. لكنه من المبالغة والسويداء والرقة وغوطة دمشق( شعارات ضد السلفية واًل
أن نراهن على تجاوز الواقع السائد في المدى القريب، وكلما أبطأ الحراك المدني الديمقراطي، وتفاقمت عمليات الحرب التي تجري 

جذرية تواجه حياة الناس، وتهددها بالجوع والموت  تحت رايات كثيرة، يكون الثمن باهظاا، ومن الناحية الموضوعية هناك أزمة
واًلضطهاد والتهجير، وهي تتواكب مع فشل األشكال السياسية التي قدمت نفسها رافعة للتغيير والتقدم وتحقيق الحرية، ليصبح 

مصلحة في التغيير الوطني الرهان على الخروج من األزمة مرتبطاا بوًلدة جديدة للوعي؛ محموًلا بواسطة القوى المجتمعية صاحبة ال
 الديمقراطي.

 ثامناا: تعقيب منير الخطيب 
لقد قاربت المداخالت السابقة مفهوم التأخر التاريخي من زوايا رؤية مختلفة ومتباينة، وهذا أمر طبيعي وصحي ومطلوب، وإن 

نفي حضوره في المجاًلت األخرى اًلقتصادية إشارة الورقة الخلفية إلى ترّكز التأخر التاريخي في المجالين السياسي والثقافي ًل ي
واًلجتماعية، وتجذره بوصفه نمط حياة، يطال )العمارة المجتمعية( برمتها. ولكن لم يكن الهدف هو اإلحاطة بالظواهر التي يحكمها 

وره في إفراز الظاهرة التأخر جميعها، بمقدار ما كان الهدف تحليل كيفية اشتغاله في ثورات الربيع العربي، وتسليط الضوء على د
الفصائلية اإلسالمية التي ًل تقيم وزناا لقضايا أنتجتها الحداثة األوربية، وما تزال في جدول أعمال )شعوب( المنطقة موضوعة بناء 

الملة  الدولة وسيادة القانون والمجتمع المدني واإلصالح الديني؛ وصوًلا إلى فصل الدين عن المجال السياسي، واًلنتقال من مفهوم
 الديني إلى مفهوم األمة العلماني، والحرية والمساواة وغير ذلك. 

وهذه القضايا الكبرى جميعها التي طواها النظام اإلقليمي العربي في العقود الخمسة الفائتات، ًل تستنفد بالتحليالت اًلقتصادوية 
تجته األحزاب األيديولوجية والعقائدية، بعد اغتصابها السلطات والطبقوية المتحّدرة من اللينينية التي أسست لهذا الخراب كله الذي أن

في بلدان عدة من العالم، وخاصة في بالدنا. لذا، فإن التشديد على المجالين السياسي والثقافي ليس نزعة )ثقافوية(، بمقدار ما هو 
هرة مجتمعية عامة، وكذلك فإنه يهدف إلى وعي بضرورة اًلنتقال من )التحديد الطبقي إلى التحديد المجتمعي(، بوصف التأخر ظا
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  ثورات )الربيع العربي( من منظور مفهوم التأخر التاريخي  

وي( العابر للطبقات والفئات والطوائف، في تكوين فضاءات وطنية عمومية تستطيع إيقاف مسار اًلحتراب  إبراز أهمية الوعي )األمَّ
سة في بلدان لم يعد فيها والتشظي المجتمعي الذي انخرطت فيه أغلب البلدان العربية، فمن العبث إغفال الدور المفتاحي للثقافة والسيا

غير اقتصاد الحرب. وأي حديث عن تطور رأسمالي أو ًل رأسمالي أو اشتراكي، في مناخات الحرب والتحاجزات المجتمعية، هو 
 سياسي ثقافي أساساا.  إلى مدخلقفز من فوق العالقات الوسطوية التي تحكم )مجتمعاتنا( وتحتاج مناهضتها 

وكذلك، عدت المدخالت أغلبها العنف السلطوي هو الذي يقف أساساا خلف استقدام الظاهرة الجهادية العنفية، وخاصة أنه مدعوم 
إيرانياا وروسياا. وًل شك في أن النهج األمني المتوحش، وخاصة في سورية، هو من األسباب المهمة في استقدام الظاهرة الجهادية 

المهم ًل يستغرقها، وًل بد من تحليل مختلف الشروط المختلفة التي أنتجت الظاهرة، وخاصة الثقافة التسلطية العنفية، لكن هذا العامل 
التي هي إحدى تعبيرات التأخر التاريخي العربي، وكذلك العالقات الحاكمة على البنية اًلجتماعية، وًل سيما ظاهرة نقص اًلندماج 

تصار تحليل الظاهرة اإلسالمية السياسية على الفعل السلطوي الهمجي، على أهميته، يعني الوطني، وتناثر الحقل اًلجتماعي. إن اق
 البقاء في حيّز السطح السياسي، وإبقاء اًلجتماع والثقافة والمعرفة في منجاة من النقد والتشكيك. 

اإلسالمية السياسية الشيعية والّسنية في  لم يعد مقبوًلا بعد تلك التجارب الدامية والفاشلة والمزرية كلها التي قّدمتها التجارب
العراق وسورية واليمن وليبيا ومصر والسودان وفلسطين، تفسيرها كونها محض ردود أفعال على اًلستبداد أو الخارج. لذا، فإن 

ئ اإلبستمية أحد مؤشرات نجاح ثورات الربيع العربي أو فشلها بعد عقد أو عقدين من الزمن، هو مدى قدرتها على تفكيك المباد
والمعرفية للقوميين واإلسالميين ودحضها في آن معاا. أما القول بأن الثورة التونسية لم تخرج عن مسار الثورات األخرى، بدليل 
نجاح حركة النهضة اإلخوانية في اًلنتخابات، وتصدير تونس للمقاتلين إلى سورية، وعودة النظام القديم إلى اإلمساك بالسلطة، فهو 

صح عن نصف الحقيقة فقط، فالمقاتلون التونسيون أتوا إلى سورية، ألنهم لم يجدوا بيئة حاضنة في بلدهم، وهذا مؤشر على قول يف
ا أن حركة النهضة نجحت في اًلنتخابات، لكنها لم تستطع فرض  قوة حضور الرأي العام المعادي للظاهرة الجهادية، وصحيح أيضا

دولة والمجتمع التونسيين، وتراجعت عن كثير من القضايا التي تمسّكت بها في أثناء الصعود منظوراتها الحصرية والجزئية على ال
اإلخواني في المنطقة، بتأثير قوة الرأي العام المسنود بتلك الكتلة المجتمعية المدنية التي لم تستطع حركة النهضة فرض تصوراتها 

 )الليبرالي(.  عليها، إضافة إلى تأثر حركة النهضة نفسها بذلك التراث
ا، لكنه، تحت ضغط تلك الكتلة المدنية المجتمعية، اضطر   إلى تعميقأما في ما يتعلق بعودة النظام القديم، فهذا صحيح أيضا

اإلصالحات ذات الطبيعة الحداثية المتعلقة باألحوال المدنية ووضعية المرأة وقضايا الميراث وغير ذلك، ما يضيّق القاعدة المجتمعية 
لقوى السلفية، ويعصم النسيج المجتمعي التونسي من اًلنهيار والتفكك على النحو الذي جرى في سورية وليبيا والعراق، ويخلق على ا

حياة دستورية قابلة إلنتاج عملية إصالح سياسية دائمة، ويبعد احتماًلت اًلحتراب الداخلي. باختصار، كشفت ثورات الربيع العربي 
، لكن تحليل هذه المكنونات والتنظير لها سيستغرق زمناا طويالا ومرونة ًل عن مكنونات الواقع الفعل ية التي احتجزها اًلستبداد طويالا

 تستطيع اغتيالها الرؤى الدوغمائية المختلفة.


