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توطئة
ّملا كانت الديمقراطية العنوان األبرز للحداثة السياسيـــةّ ،
فإن املواطنة
تع ّد أساس الديمقراطية وجوهر هذه الحداثة السياسيـــة .وال نجد
مفهوما أفضل من املواطنة الختزال النقلة النوعية يف الحكم من «الرعيّة»
التابعة والخادمة للحاكم يف األنظمة السلطوية القديمة ،إىل اإلنسان/
املواطن صاحب الحقوق والواجبات يف دولة تعاقدية مدنية يتساوى فيها
الجميع أمام القانون .ومن هذه الزاوية تربز املواطنة كأحد املؤرشات عىل
الفوارق النوعية بني أوضاعنا السياسية وثقافتنا املدنية يف املجتمعات
العربية ونظريها يف املجتمعات الديمقراطية .وهي فوارق تشمل السلوك
ا ُملواطني للح ّكام واملحكومني يف آن واحد ،وعادة ما تش ّد انتباه من يزور
منّا بلدانا ديمقراطية يف أوروبا أو أمريكا أو غريها ،من عمّ ال مهاجرين
وطلبة علم ومثقفني وسائحني ،وتكون موضوع تعليقاتهم ومقارناتهم.

,,
ال جند مفهوما
أفضل من املواطنة
الختزال النقلة
ا لنو عيـــــــــــــة
يف احلكــــم من
ّ
«الرعية» التابعـة
واخلادمة للحاكم
يف األنظمـــــــــة
السلطويـــــــــــة
القدميــــــــــــة،
إىل اإلنســـــــــان/
املواطن صاحـــــب
احلقوق والواجبات
يف دولة تعاقدية
مدنية يتســــاوى
فيها اجلميـــع أمام
القانون.

,,

وحني عمّ ـــت الديمقراطيــــة أغلب بلـــدان العالــم خالل العقود
األخرية ،خاصة بعد نهاية الدكتاتوريات العسكرية بأمريكا الالتينية وبعد
سقوط جدار برلني والتحوّالت السياسية بأوروبا الرشقية ،ظ ّل العالم
العربي يُوصف باالستثنــاء .وكان الجدال حادّا والتباينات غري خافيــة

09
 2015اإلصالح
كتاب

7

يف تعليل هذا االستثناء ،ال سيّما ما يتصل بعالقة اإلسالم بالديمقراطية.
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فهل أنهت الثورات العربيــــة التـــــي أطاحت بكثيــــر مــــن
رؤوس الدكتاتوريـــة هذا االستثناء؟ وما هي رشوط نجاحنا يف دخول
عرص سيايس جديد ،تُك ّرس فيه الديمقراطية وتكون فيه املواطنة أساس
االنتماء للدولة وقاعدة التعامل يف العالقة بني الح ّكام واملحكومني ويف

املجتمع؟
لع ّل إجابة متأنّية عىل مثل هذه األسئلة تستوجب ّ
توقفا عند أهم

,,
ّ
إن العوامل الثقافية
وااليديولوجيــة
خا صـــــــــــــــة
يف واقعنــا العربي،
تضطلـــــــع بدور
ّ
هام يف تشكيـــل
االنقسامـــــــــات
واالنتمـــــــــاءات
قبل العوامـــــــــل
االجتماعيــــــــة
واالقتصادية ،ولنا
يف التشكيـــالت
السياسية احلزبية
أكرب دليــــــــــل
على ذلك.

,,
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تحوّالت الفكر والسياسة يف تاريخنا الحديث واملعارص وصوال إىل ثورات
الربيع العربي املهدورة واملغدورة يف نفس الوقت ،وما خ ّلفته من إحباط
وأزمة ثقة بالنخبة السياسية ومن مواجهات عنيفة ودموية غري مسبوقة
يف املشهد العربي .وقد اخرتنا االشتغال عىل تحوّالت الفكر والسياسة دون
التحوّالت االجتماعية عىل أهميتها ،لعدم االختصاص أوّال ،ومراهنة منّا
عىل إمكانية الفصل اإلجرائي املنهجي بني الفكري واالجتماعي .والعتقادنا
ثانيا ّ
أن العوامل الثقافية وااليديولوجية خاصة يف واقعنا العربي ،تضطلع
بدور ها ّم يف تشكيل االنقسامات واالنتماءات قبل العوامل االجتماعية
واالقتصادية ،ولنا يف التشكيالت السياسية الحزبية أكرب دليل عىل ذلك.

)(9

,,
الديمقراطية يف قلب اهتمامات روّاد النهضة
لقد ش ّكل عرص األنوار يف أوروبا مرحلة نوعيّة بجعل املواطنة ّ
حقا
إنسانيا يتمتّع به الجميع عىل قدم املساواة ،حني ّ
أسس روّاد التنوير (فولتري
وروسو ومنتيسكيو )...االجتماع السيايس عىل فكرة التعاقد وجعلوا
املواطن عضوا يف الدولة تربطه بها عالقة حقوق وواجبات .وقد جعلت
الثورة الفرنسية املواطنة حقا قانونيا بإصدارها «إعالن حقوق اإلنسان
ّ
وترسخت هذه املواطنة يف أوروبا وأمريكا عرب األجيال،
واملواطن»(.)1
بتطوير منظومة حقوق اإلنسان وتغيري القوانني با ّ
طراد ،باتّجاه مزيد من
الديمقراطية .وحني انتبه روّاد النهضة العربية اإلسالمية يف القرن التاسع
عرش ،من أصول إسالمية أو مسيحية )2(،إىل الفارق الحضاري ّ
الشاسع
الذي بات يفصل مجتمعاتهم عن الغرب الحديث وطرحوا أسئلتهم حول

[ ]1يسمّ ى باللغة الفرنسية،)La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen( :
أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية يف  26أوت/آب/أغسطس  1789ويعترب هذا اإلعالن من
الوثائق األساسية للثورة الفرنسية .التي تُع َّرف فيها الحقوق الفردية والجماعية لألمة .وقد نادى
اإلعالن بمبدإ سلطة الشعب وتساوي الفرص.
[ ]2انظر ألربت حوراني ،الفكر العربي يف عرص النهضة1798(،ـ ،)1939دار النهار للنرش،ط،3
بريوت (.)1977

حني انتبه ّ
رواد
النهضة العربيــــة
ا إل سال ميــــــــــة
يف القرن التــــاسع
عشر ،إىل الفــــارق
احلضاري ّ
الشاســع
الذي بات يفصــل
جمتمعا تهـــــــــم
عن الغرب احلديث
وطرحـــوا أسئلتهم
حول أسبـــــــــاب
تأخــــــر املسلمني
وبلوروا أجوبتهــــم
يف أقوم املسالك
ملواكبة التحوالت
العاملية واكتساب
ّ
التمـــدن
مقومات
ّ
والتقدم ،مل تغب يف
اهتماماتهم قضية
الدميقراطيــــــة
بتعبريات جيلهم،
بل كانت يف قلب
مشاغلهم.

,,
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أسباب تأخر املسلمني وبلوروا أجوبتهم يف أقوم املسالك ملواكبة التحوالت
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العاملية واكتساب مقومات التمدّن والتقدّم ،لم تغب يف اهتماماتهم قضية
الديمقراطية بتعبريات جيلهم ،بل كانت يف قلب مشاغلهم .فتناولوا
قضايا الحريّة والعدل واالستبداد والفصل بني السلطات وعالقة الدين
بالدولة وتقييد سلطة الحاكم بقانون كما هو معروف يف أدبيّات رفاعة
الطهطاوي (1801ـ )1873وخري الدين التونيس (1810ـ )1890وجمال
الدين األفغاني (1838ـ )1897وعبد الرحمان الكواكبي (1855ـ)1902

,,

ومحمد عبده (1849ـ )1905وشبيل الشميل (1850ـ )1917وفرح

بذل ّ
رواد النهضـــة
ّ
العربية ،مــن ذوي
األصول اإلسالميـة
ّ
خاصــــــــــــــة،
جهودا نظريــــــة
ّ
هامــــــــــــــــــة
يف التوفيـــــــــــق
بني اهلويـــــــــــة
واحلداثة والدعوة
إىل االقتبــــــــاس
من الغــــــرب دون
خمالفة الشريعـة
ويف إثبات عـــــدم
التعـــــــــــــارض
بني اإلســــــــــالم
ّ
واملدنية واحلرية

,,
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أنطون(1874ـ  )1922وغريهم .وكان االستبداد أهم خصم لروّاد النهضة
وأه ّم عائق لها (.)3
ّ
خاصة ،جهودا
وقد بذل هؤالء الروّاد ،من ذوي األصول اإلسالمية
نظرية هامّ ة يف التوفيق بني الهوية والحداثة والدعوة إىل االقتباس من
الغرب دون مخالفة الرشيعة ويف إثبات عدم التعارض بني اإلسالم واملدنيّة
والحرية( .)4لكن هذا املنحى التوفيقي لدى الروّاد رسعان ما تراجع خالل

[ ]3انظر عىل سبيل املثال قول عبد الرحمان الكواكبي« :وقائل آخر يقول :الرشق مريض،
مريض ،وسببه فقدان التمسك بالدين ،ثم يقف .مع أنّه لو تتبع األسباب لبلغ إىل الحكم ّ
بأن
التهاون يف الدين ناشئ عن االستبدادّ .
وأن العافية املفقودة هي الحرية السياسية ».األعمال
الكاملة للكواكبي ،دراسة وتحقيق محمد عمارة ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط،2
بريوت ( ،)1975ص.148
ّ
خاصة الطهطاوي يف كتابه «تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز» حققه محمد
[ ]4قال بذلك
عمارة يف املجلد الثاني من األعمال الكاملة للطهطاوي ،املؤسسة العربية للدراسات والنش،ط،1
بريوت( .)1973وأيضا خري الدين التونيس يف كتابه « أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك»،
تحقيق منصف الشنويف ،الدار التونسية للنرش،ط .)1972( 2كما عرف هذا املنهج التوفيقي عن
جمال الدين األفغاني وتلميذه محمد عبده .انظر األعمال الكاملة لألفغاني ،دراسة وتحقيق محمد
عمارة،ط ،1بريوت ( .)1979واألعمال الكاملة محمد عبده ،دراسة وتحقيق محمد عمارة،ط،1
بريوت (.)1972

القرن العرشين ليفسح املجال تدريجيا لحالة من االنقسام يف الوعي

)(9

واملواجهة الفكرية والسياسية املفتوحة وأحيانا املصادمات الدامية .فقد
نادى ّ
مثقفون عرب ( )5من جهة ،بالعلمانية ،بما هي فصل تا ّم بني الدين
والدولة واستبعاد اإلسالم من املجتمع ومن الحياة العامّ ة واعتباره مسألة
فردية ،ودافعوا عنها وساندوا فرضها قرسيّا باستعمال عنف الدولة من
خالل أدوات الحكم .و ّ
تأسس تيّار آخر من املثقفني من جهة ثانية (،)6
رفض هذا املنحى العلماني يف التفكري وعمل عىل مواجهته سياسيّا ودعا
إىل التصادم معه ومقاومته بالعنف ،إذا لزم األمر ،كما دعا أنصا ُر هذا
التيّار إىل تحكيم اإلسالم واعتماده منهجا شامال للحياة.

,,
سرعان ما تراجع
املنحى التوفيقـــي
لدى ّ
رواد النهضة
خــالل القـــــــرن
العشرين ليفســح
اجملال تدرجييـــــا
حلالة من االنقسام
يف الوعي واملواجهة
الفكريـــــــــــة
والسياسيــــــــــة
املفتوحة وأحيانــا
املصادمات الدامية
بني التيار العلماني
وتيار اإلســـــــالم
السياسي

,,

[ ]5بدأت روافد التيار العلماني مسيحية عىل أيادي شبيل الشميل وفرح أنطون عىل سبيل
املثال ،ثم توسع التيار ليشمل روافد إسالمية .انظر ألربت حوراني ،الفكر العربي يف عرص
النهضة1798(،ـ ،)1939دار النهار للنرش،ط ،3بريوت (.)1977وكذلك محمد جابر األنصاري،
تحوّالت الفكر والسياسة يف الرشق العربي (1930ـ ،)1970سلسلة عالم املعرفة عدد ،35الكويت
(.)1980
[ ]6نعني هنا بصفة خاصة أعالم «اإلسالم السيايس» ومنظريه مثل أبي األعىل املودودي وحسن
البنا وسيد قطب وعبد القادر عودة وغريهم.
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,,
يرى الشيخ علي
عبد ا لـــــــــر ز ا ق
ّ
أن نظام اخلالفة ال
أصل له يف اإلسالم،
ّ
ّ
النيب
وأن «زعامة
عليه الســـــــالم،
كانت ( )...زعامة
دينية ،جاءت عن
طريق الرسالــــــة
ال غري ،وقد انتهت
الرسالـــــــــــــــة
مبوته فانتهـــــــت
الزعامة أيضــــــا،
ودعا إىل إقامــــــة
نظام احلكم على
أحـــدث ما أنتجته
العقــول البشرية.

,,

من املنحى التوفيقي إىل انقسام الوعي
يمكن رصد بداية ذلك االنقسام من خالل استعراض عناوين الضجّ ة يف
مرص عىل سبيل الذكر خالل النصف األوّل من القرن املايض ،مثال كتاب
«اإلسالم وأصول الحكم» للشيخ األزهري عيل عبد الرازق الذي نرشه سنة
 1925والذي حاول االستدالل من خالله عىل ّ
أن نظام الخالفة ال أصل له يف
اإلسالمّ ،
النبي عليه السالم ،كانت ( )...زعامة دينية ،جاءت
وأن «زعامة
ّ
عن طريق الرسالة ال غري ،وقد انتهت الرسالــة بموته فانتهت الزعامة
أيضا ،وما كان ألحد أن يخلفه يف زعامته ،كما أنه لم يكــن ألحد أن يخلفه
يف رسالته»( .)7وانتهى إىل ّ
أن «الدين اإلسالمي بريء من تلك الخالفـــة
التي يتعارفها املسلمون ،وبريء من ك ّل ما هيؤوا حولها من رغبـــة
ورهبة ،ومن ع ّزة وقوّة ،والخالفة ليست يف يشء من الخطط الدينيـة»

()8

ودعا إىل إقامة نظام الحكم عىل أحـــدث ما أنتجته العقــول البرشية.
وقد تسبّبت هذه اآلراء التي ال تخفى دوافعها السياسية يف عالقــة
[ ]7عيل عبد الرازق ،اإلسالم وأصول الحكم ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،1بريوت
( ،)1972ص.174
[ ]8نفس املرجع ،ص.182
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بتداعيات إلغاء نظام الخالفة برتكيــا سنة  1924وسعي ملك مصــر إىل

)(9

استئنافهـــا ،يف مصادرة الكتاب ومحاكمة صاحبه من طرف «مؤسسة
األزهر» (.)9
ومن بعده جاء كتاب األديب «طه حسني» سنة  1926بعنوان «يف الشعر
الجاهيل» الذي استعمل فيه منهج الشك يف التحقيق يف الشعر العربي،
ورأى فيه خصومه محاولة للتشكيك يف القرآن والسنّة ،ممّ ا ّ
تسبب يف
مصادرة الكتاب قبل أن يت ّم تعديله من قبل صاحبه ونرشه .ث ّم أصدر طه
حسني سنة « 1938مستقبل الثقافة يف مرص» ليؤكد أن هذا املستقبل
مرهون باألخذ بالثقافة الغربية ،واعترب مرص أقرب إىل «الغرب العلمي»
ال إىل «الرشق الروحي» .ودعا رصاحة إىل أن «نسري سري األوروبيني ونسلك
طريقهم لنكون لهم أندادا ،ولنكون لهم رشكاء يف الحضارة خريها ورشها،
حلوها وم ّرها» (.)10
ّ
خاصة الليربالية واملاركسية ،وانتشار
ومع تبلور التيّارات األيديولوجية
أدبيات جيل جديد من املثقفني الذين حسموا أمرهم يف االنحياز الكامل
للثقافة الجديدة والقطع مع املايض من أمثال سالمة موىس وزكي نجيب
محمود ،كانت العالقة بالثقافة اإلسالمية تزداد توتّرا .ومع املثقفني
املاركسيني املتأثرين بانتصار الثورة يف روسيا (سنة  ،)1917بلغ التصادم
حدوده القصوى حني كان ينظر إىل الرتاث الذي يش ّكل اإلسالم مقومّ ه
األسايس ،عىل أنّه يمثّل استالبا للطبقات الفقرية وصدى للفكر اإلقطاعي

,,
بلغ التصـــــادم
بني التيار العلماني
والتيار اإلسالمي
حدوده القصوى
مع ظهور املثقفني
املاركسييــــــــن
املتأثرين بانتصــار
الثورة يف روسيــــا
حيث كانـــــــوا
ينظرون إىل الرتاث
ّ
يشكــــــل
الذي
ّ
مقومـــــه
اإلسالم
األساسي ،علــــــى
ّأنه ّ
ميثل استالبا
للطبقات الفقرية
وصدى للفكر
اإلقطاعي

,,

ّ
وأن الثورة الثقافية املنشودة من أجل التحديث والتح ّرر والتقدم ستكون

[ ]9انظر ألربت حوراني ،الفكر العربي يف عرص النهضة1798(،ـ ،)1939دار النهار للنرش،ط،3
بريوت ( .)1977وكذلك تحقيق محمد عمارة لكتاب «اإلسالم وأصول الحكم».
[ ]10طه حسني ،مستقبل الثقافة يف مرص ،مطبعة دار املعارف ،مرص ،ص.45
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معركة ضد الرتاث وض ّد الفكر الديني ،عىل غرار ما دعا إليه أدونيس وعبد

)(9

الله العروي وغريهما (.)11
لع ّل الجامع بني املثقفني املصنّفني من العلمانيني من تيارات مختلفة،
هو التسليم بكونية املنجزات الثقافية واالجتماعية والسياسية الغربية،
وأن العقالنية تعني العمل بمقتىض العقل مقابل الوحي وأن الحرية وبناء

,,

الدولة الحديثة يقتضيان الفصل الكامل بني الدين واملجال العام .ويف

ّ
لعل اجلامع بني
ّ
املصنفني
املثقفيـن
من العلمانييــــــن
من تيـــــــــــارات
خمتلفــــــــة ،هو
التسليم بكونيـة
املنجزات الثقافيــة
واالجتماعيــــــة
و ا لسيا سيــــــــة
الغربيـــــــــــــة،
وأن العقالنيــــــة
تعين العمــــــــــل
مبقتضى العقـــل
مقابل الوحـــــــي
وأن احلرية وبنـاء
الدولة احلديثـــة
يقتضيان الفصــل
الكامل بني الدين
واجملال العام

,,
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الوقت الذي أوشك فيه هذا التوجّ ه عىل االنعطاف الحاسم باتجاه علمنة
الدولة واملجتمع ،كانت بداية انحداره وفسح املجال تدريجيا لنوع آخر من
التفكري املناقض له تقريبا.

[ ]11انظر مقاطع ممّ ا كتب هؤالء لدى برهان غليون ،اغتيال العقل ،دار التنوير ،ط ،1بريوت
( ،)1985ص ص  .198 ،195 ،159إذ ينقل عن أدونيس يف «الثابت واملتحول» قوله «وليس النضال
يف سبيل التقدم ،أي يف سبيل التحديث ،أق ّل خطرا من النضال يف سبيل التح ّرر السيايس ،ولذلك يبدو
العنف فيه حقا لإلنسان املناضل» ص .159وينقل عن عبد الله العروي يف «األيديولوجية العربية
املعارصة» قوله« :بهذه الثورة الثقافية التي قامت بها أملانيا يف القرن التاسع عرش،وروسيا/
لينني ،والصني /ماويس تونغ ،أي إدراك وحدة التاريخ ووجهته وما يستلزمه ذلك من االرتماء يف
بحر هذه الحركة العامة ،التي تسمى العقلنة والتحديث ».ص.198

)(9

,,
من انقسام الوعي إىل املواجهات الدامية
بداية من ثالثينات القرن العرشين وتواصال مع ما بدأه رشيد رضا
(تويف سنة  )1925الذي بدا أكثر محافظة قياسا بأستاذه محمد عبده،
بدأ يتبلور تيار فكري سيايس جديد يف مواجهة التيار العلماني ،ونعني به
التيّار املوصوف اليوم باإلسالم السيايس أو اإلسالميني .ففـي سنة 1928
ّ
أسس حسن البنا (1906ـ « )1949جماعة اإلخوان املسلمني» وكان ممّ ا
حدّده لها من أهداف كما جاء يف رسائله «أن تقف يف وجه هذه املوجة
الطاغية من مدنيّة الغرب ،وحضارة املتع والشهوات التي جرفت الشعوب
اإلسالمية فأبعدتها عن زعامة النبي صىل الله عليه وسلم وهداية القرآن
وحرمتها من أنوار هداها» (.)12
ومن بعد حسن البنا الذي ت ّم اغتياله سنة  ،1949ازداد تفكري اإلخوان
تج ّذرا يف مواجهة الفكر الغربي والتوجهات العلمانية ،حني وصف سيد

بدايـــــــة من
ثالثينات القــــرن
العشرين وتواصال
مع ما بدأه رشيـــد
رضا الذي بــــــــدا
أكثر حمافظـــة
قياسا بأستـــــــاذه
حممد عبــــــــده،
بدأ يتبلور تيــــار
فكري سياســــي
جديد يف مواجهة
التيار العلمانــــي،
ونعين به ّ
التيـــــار
املوصوف اليــــــوم
باإلسالم السياسي
أو اإلسالمييـــــــن
ّ
جتسد يف تأسيس
مجاعة «االخوان
املسلمني».

,,

قطب ،الذي ت ّم إعدامه سنة  ،1966الحضارة الحديثة وواقع املسلمني

[ ]12حسن البنا ،مجموعة رسائل اإلمام الشهيد ،دار االعتصام ،ص.26
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عموما بما سمّ اه «الجاهلية» إذ يقول « :نحن اليوم يف جاهلية كالجاهلية

)(9

التي عارصها اإلسالم أو أظلم .ك ّل ما حولنا جاهلية ،تصوّرات الناس
وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم ،موا ّد ثقافتهم ،فنونهم ،آدابهم ،رشائعهم،
قوانينهم ،حتّى الكثري مما نسمّ يه ثقافة إسالمية ،ومراجع إسالمية،
وفلسفة إسالمية ،وتفكريا إسالميا..هو كذلك من صنع الجاهلية»(.)13
وقد أخذ «سيد قطب» عن املفكر الباكستاني «أبي األعىل املودودي»،
مقولة «الحاكمية لله» ،إذ يرى أنّه «ليس ألحد من دون الله يشء من أمر

,,
تبلور شعــــــار
«اإلسالم ديـــــــن
ودولة وعقيـــــدة
وشريعة ومصحف
وسيف» جوابا على
دعوة فصل الدين
عن الدولـــــــــــة
وعن احليــــــــــاة
العامـــــــة .كما
كان اإلســـــــالم
السياسي صراعا مع
«اإلسالم الشعيب»
و«الرمسي» الـــذي
يكاد حيصــــــر
اإلسالم يف الشعائر
وقضايا اآلخــــرة.
ومن هنا كــــــان
شعار «اإلســــــالم
منهج أو نظــــــــام
حياة»

,,

الترشيع ،واملسلمون جميعا ال يستطيعون أن يرشّ عوا قانونا وال يقدرون
أن يغيرّ وا شيئا ممّ ا رشّ عه الله لهم»

()14

وكانت دعوته إىل «الحاكمية لله»،

بداية تف ّرع جماعات من اإلسالم السيايس املختلفة مع اإلخوان املسلمني
واألكثر تشدّدا يف الفكر ويف مناهج التغيري.
ويمكن إيجاز أطروحة اإلسالم السيايس يف السياق الذي نحن بصدده
بأنها رصاع ضد العلمانية باعتبارها إسقاطا غربيا وقياسا غري صحيح
لإلسالم عىل املسيحية .ومن هنا تبلور شعار «اإلسالم دين ودولة وعقيدة
ورشيعة ومصحف وسيف» جوابا عىل دعوة فصل الدين عن الدولة وعن
الحياة العامة .كما كان اإلسالم السيايس رصاعا مع «اإلسالم الشعبي»
و«الرسمي» الذي يكاد يحرص اإلسالم يف الشعائر وقضايا اآلخرة .ومن
هنا كان شعار «اإلسالم منهج أو نظام حياة» .كما كان اإلسالم السيايس
أيضا رصاعا مع األنظمة الحاكمة التي تمثل يف نظره امتدادا لالستعمار
وتطبيقا لحلول مستوردة .ويف هذا اإلطار يتن ّزل شعار «الحاكميّة لله»
ويأتي مطلب تطبيق الرشيعة وإقامة النظام اإلسالمي.

[ ]13سيد قطب ،معالم يف الطريق ،دار الرشوق ،بريوت ـ القاهرة ،ص ص .21،22
[ ]14أبو األعىل املودودي ،نظرية اإلسالم السياسية ،ص( .16طبعة تونسية ال تفاصيل بها).
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ويف سياق هذا التقابل الحا ّد بني «الغرب واإلسالم» و«الحداثة والهوية»

)(9

و«دعاة الجاهلية ودعاة املاضوية» ،نفهم الرصاع املحتدم يف الفكر العربي
الحديث واملعارص الذي تحوّل إىل سجاالت أيديولوجية لم تختلف كثريا يف
منهجها وخطابها السلفي ،وإىل اتهامات متبادلة يف التخوين والتكفري
والعنف ،آلت إىل «اغتيال العقل» بتعبري الدكتور برهان غليون )15(.وكان

,,

يف النصف الثاني من القرن العرشين مع تشكل «الدولة الوطنية» ومع

يف سيــــاق هذا
ّ
احلــاد بني
التقابل
«الغرب واإلســالم»
و«احلداثــــــــــة
واهلوية» و«دعــاة
اجلاهلية ودعـــاة
املاضوية» ،نفهـــم
الصراع احملتــــدم
يف الفكـــــــــــر
العربي احلديــــث
واملعاصر الــــــذي
ّ
حتول إىل سجاالت
أيديولوجيـــة مل
ختتلف كثريا يف
منهجها وخطابهـــا
السلفـــــــي ،وإىل
اتهامات متبادلـــة
يف التخويـــــــــن
و ا لتكفيــــــــــر
والعنف ،آلـــــــــت
إلـى «اغتيــــــــال
العقل» بتعبيـــــر
د .برهان غليون.

ذلك الرصاع رضبا من الحرب األهلية غري املعلنة عىل مدى عقود خاصة
حصول تغيريات يف األنظمة السياسية لكثري من البلدان العربية التي
أخذت يف أغلبها طابعا أيديولوجيا غري خاف .ولع ّل من أسوإ تبعات هذا
الرصاع تفقري املمارسة النظرية ونشوء أحزاب أو تيارات قائمة عىل
الوالء للزعيم الفرد واعتماد االنقالبات العسكرية طريقا للغلبة وتحقيق
األهداف وانتهاج اإلقصاء والتصفية للمخالفني .وتفويت الفرص عن أيّة
إمكانية لبناء املواطنة أو تحقيق التنمية أو الدخول يف العامليّة.

,,

[ ]15برهان غليون ،اغتيال العقل ،دار التنوير ،ط ،1بريوت (.)1985
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,,
على وقع هزمية
 1967املُ ّ
دويـــــة،
بدأت تتبلـــــــــور
يف الفكر العربي
املعاصر نزعـــــات
نقد ومراجعــــــة
جذرية ،بــــــدأت
بنقد اخليــــــارات
العسكريـــة يف
مواجهة إسرائيـــل
ّ
لتمتد إىل نقـــــد
« ا أل يد يو لو جيا
املهزومة» ولتشمـل
بعد ذلك نقــــــــد
الثقافة واجملتمــع
ولتنتهي إلـــــــــى
مراجعة شاملــــة
ملسار النهضــــــــة
احلديثـــــــة اليت
ّ
جمرد حلم
كانت
وممكنا ذهنيا مل
يتحقق.

,,
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من االنقسام واملواجهة إىل الوعي النقدي
يف هذا الواقع املتفجّ ر وعىل وقع هزيمة  1967ا ُملدوّية( ،)16بدأت تتبلور
يف الفكر العربي املعارص نزعات نقد ومراجعة جذرية ،بدأت بنقد الخيارات
العسكرية يف مواجهة إرسائيل لتمت ّد إىل نقد «األيديولوجيا املهزومة» بتعبري
ياسني الحافظ ( ،)17ولتشمل بعد ذلك نقد الثقافة ونقد املجتمع بمختلف
بناه ولتنتهي إىل مراجعة شاملة ملسار النهضة الحديثة التي كانت مج ّرد
حلم وممكنا ذهنيا لم يتحقق .وكان من أبرز نتائج هذا املسار النقدي يف
الفكر العربي املعارص ،تبلور مشاريع فكرية ضخمة عىل غرار ما اقرتحه
طيب تيزيني من مرشوع ِرؤية جديــدة للفكر العربــي يف «من الرتاث إىل
الثــورة» )18(،أو محمد عابد الجابري يف مرشوع «نقد العقل العربي»

()19

[ ]16كان العرب بزعامة الرئيس جمال عبد النارص يهدّدون بالحرب عىل إرسائيل وتحرير
ّ
ّ
تشن الحرب بصفة مباغتة
«وأن ما أُخذ بالقوة ال يُسرت ّد إال بالقوة» .فإذا بإرسائيل
فلسطني
وتح ّ
طم قدرات الجيش املرصي وتحت ّل باقي أرايض فلسطني وجزءا من أرايض مرص.
[ ]17ياسني الحافظ ،الهزيمة واأليديولوجيا املهزومة ،دار الطليعة ،ط ،1بريوت(.)1979
[ ]18طيب تيزيني ،من الرتاث إىل الثورة ،دار دمشق (دمشق) ،دار الجيل (بريوت) ،ط.1979 ،3
[ ]19محمد عابد الجابري ،الخطاب العربي املعارص( ،مقدمة املرشوع) ،دار الطليعة ،ط،1
بريوت (.)1983

أو حسن حنفي يف اليسار اإلسالمي وإعادة بناء العلوم القديمة يف مرشوع

)(9

ويف ظ ّل هذا املنحى النقدي واملشاريع الجديدة

«الرتاث والتجديد».
كان خفض التشنّج ملحوظا يف تناول مسائل اإلسالم والحداثة خاصة،
()20

وعاد الخطاب النهضوي الذي يجمع بني الرتاث والعرص وكان البحث
ّ
والتوقف عىل
عن املشرتكات واالعرتاف بمرشوعية مختلف األطروحات
اآلليات الذهنية التي تعوق التقدم باتجاه األهداف املعلنة والتي يمكن
التوافق عليها والعمل عىل تجاوزها.
من خالل هذا التتبّع املوجز لتحوّالت الفكر والسياسة ،عىل مدى قرنني
من تاريخنا الحديث ،من املنحى التوفيقــي مع روّاد النهضة إىل انقسام
الوعي مع الجيل املوايل لهم إىل الرصاع الدامــي بني ما يمكن أن نعبرّ
عنه يف مفارقة «االستبداد الحداثــي» و«اإلرهاب اإلسالمــي» ـ مع
تربئة الحداثة من االستبداد وتربئة اإلسالم من أي عنف أو إرهاب ـ إىل
املنحى النقدي ومحاوالت الجمع اإليجابي وتجــاوز االنقسام والتع ّ
طل
الحضاري ،نحاول أن نفهم الربيع العربي الحايل ،لنن ّزل الثــورات يف
سياقها فننظر إىل األحداث يف تراكمها وتحوّلها النوعي وليس يف صيغتها
الفجئية ،وحتّى نعمّ ق النظر فيما آلت إليه هذه الثورات من مسارات
سلبيّة ،ربّما زادت األوضاع سوءا ولم تساعد عىل مواجهة التحديات
الجمّ ة التي ينوء بحملها تيار أيديولوجي أو سيايس بمفرده ،والتي
تستوجب مقاربات مختلفة تماما عمّ ا سبق وترتيب مختلف لألولويات
وتصنيفات فكرية وسياسية ال تستوعبها القوالب الحالية التي عفا عنها
الزمن .بل صارت أحد معوّقات فهمنا قبل تفاهمنا ،ويف مقدّمتها استمرار

,,
علينا أن ّ
نعمـــق
النظر فيما آلت إليه
الثورات العربية من
ّ
سلبيــــة،
مسارات
ربمّ ا زادت األوضاع
سوءا ومل تساعــــد
على مواجهـــــــة
التحديات ّ
اجلمــة
اليت ينوء حبملهـــا
تيار أيديولوجــي
أو سياسي مبفرده،
واليت تستوجـــــب
مقاربات خمتلفــة
متاما ّ
عما سبـــــق
وترتيب خمتلـــف
لألولويـــــــــــات
و تصنيفـــــــــا ت
فكرية وسياسية
ال تستوعبهـــــــــا
القوالب احلالية
اليت عفا عنها الزمن

,,

االستقطاب الحا ّد بني تيّاري «العلمنة» و«األسلمة».
[ ]20حسن حنفي ،الرتاث والتجديد( ،مقدمة املرشوع) ،دار التنوير ،ط ،1بريوت (.)1981
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,,
ّ
إن النتائــــــــج
املتحققة يف الواقع
بعد الثورة مباشرة،
على صعيـــــــــد
السلطة وعلــــــى
صعيد اجملتمـــــع
يف تونس ،واآلثـــار
املرتتبة عنهــــــــا
يف اخلارج ،ومــــــا
القته من صـــــدى
واقتفاء ألثرهـــــــا
يف مصر ّ
خاصــــة
ّ
عربية
ويف بلدان
أخرى ،حتســـــــم
اجلدال حول البعد
الثوري فيما حصل.

,,

الثورات العربية تبشرّ بعرص جديد
ال نجانب الصواب حني نقول ّ
أن فشلنا عىل مدى قرنني يف إنهاء االستبداد
رغم املحاوالت العديدة والتضحيات الكبرية ،كان عنوان فشلنا يف تحقيق
ّ
فإن الثورات العربية األخرية التي أطاحت
النهضة واإلصــالح .وعليه
بكثري من رؤوس الدكتاتوريــة وأدخلتنا مرحلة ما بعد االستبداد ،كانت
تبشرّ بعرص عربي جديد ،ستتحدّد مالمحــه بقدر توفقنا يف االستفادة
من هذه الفرصة التاريخيّة والصمود يف وجه املؤامــرات التي تستهدفهـا
من الدّاخل والخارج.
فما حدث بتونس بني  17ديسمرب  2010و 14جانفي  2011كان ثورة
حقيقية فاجأت الفاعلني واملتابعني بالداخل والخارج يف نسقها ويف األثر
الذي خ ّلفته .ونرى ّ
أن النتائج املتحققة يف الواقع بعد الثورة مبارشة،
عىل صعيد السلطة وعىل صعيد املجتمع يف تونس ،واآلثار املرتتبة عنها
ّ
خاصة ويف بلدان
يف الخارج ،وما القته من صدى واقتفاء ألثرها يف مرص
عربيّة أخرى ،تحسم الجدال حول البعد الثوري فيما حصل .لذلك نشدّد
عىل أن هذه الثورة لم تأت صدفة ولم تصنعها أياد خارجية عىل غرار ما
يحاول البعض تسويقه .فهي تتويج لنضاالت مريرة تكثّفت خالل العقود
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األخرية واتخذت من مقاومة الدكتاتورية عنوانا وأولوية )21(،برصف النظر
ّ
واملتدخلني فيها والفاعلني يف
عن تعقيدات اليوميّات الحاسمة يف الثورة

)(9

نتائجها.
ولهذا السبب أيضا نرى يف تركيز بعض الجهات التي انتسبت إىل الثورة
مُخاتلة ،عىل ّ
أن هذه الثورة تلقائية وسلمية (ال قيادة لها وال دور لألحزاب
السياسية فيهاّ ،
وأن مطالبها اجتماعية وتنموية وليست سياسية) قصدا
واضحا إىل محاولة إفراغها من محتواها السيايس .إذ ال تجوز املساواة
من جهة بني املتسبّبني يف الثورة بفسادهم وظلمهم والخارسين ملواقعهم
ومصالحهم يف املنظومة القديمة ،واملشاركني يف الثورة من ا ُملكتوين بنار
االستبداد والفساد ،من مختلف األجيال واالتجاهات الفكرية والسياسية.
فتح ّركات الغضب االجتماعي بوالية سيدي بوزيد بالوسط التونيس

()22

التي امتدّت عىل مدى األسبوعني األخريين من سنة  ،2010أ ّكدت من خالل
تلقائيتها وخلفياتها االجتماعية وما القته من تجاوب يف بقية جهات البالد
وما حظيت به من دعم سيايس من املعارضة ومن تغطية إعالمية واسعة،
إضافة إىل ما سبقها من أحداث بالحوض املنجمي من الجنوب التونيس
يف  2008وبجهات أخرى ،استطاعت أن تُسقط برسعة فائقة الخطاب
السيايس ال ّرسمي آنذاك القائم عىل جُ مل دعائية مفادها«:نجحنا ..وريض
املواطنون ..وشهد لنا العالم ..وسنواصل».

,,
ّ
إن تركيـــــــز
بعض اجلهـــــــات
اليت انتسبــــــــــت
إىل الثورة مخُ اتلة،
على ّ
أن هذه الثورة
تلقائية وسلميــة
(ال قيادة هلــــــــــا
وال دور لألحــــزاب
السياسية فيهاّ ،
وأن
مطالبها اجتماعية
و تنمو يــــــــــــة
وليست سياسيــة)
قصدا واضحـــــــا
إىل حماولة إفراغها
من حمتواهـــــــــا
السياسي

,,

[ ]21انظر مقالنا «االنغالق السيايس أهدر إمكانات البالد» بالعدد  224من جريدة «املوقف»،
تونس يف27جوان  .2003وكذلك مقالنا «الحريات السياسية يف أدنى مستوياتها (افتتاحية) «
بالعدد  354من جريدة «املوقف» ،تونس يف  07أفريل .2006
[ ]22انظر مقالنا :الغضب االجتماعي بالوسط التونيس هل يكون البداية؟ منشور بجريدة
«مواطنون» العدد ،140تونس ،جانفي  .2011ومنشور بالتوازي بجريدة «القدس العربي»،
لندن ،جانفي .2011
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تد ّرج الغضب االجتماعي الحقا إىل املطالبة بإسقاط النظام( ،الشعب

)(9

يريد إسقاط النظام) فجاءت نهايته يف أق ّل من شهر .وكان هروب الرئيس
املخلوع زين العابدين بن عيل وبعض أفراد عائلته مساء يوم  14جانفي
 ،2011عنوانا النزياح كابوس االستبداد والفساد عن تونس .إذ تح ّرر
التونسيون ودخلوا يف أجواء ما تواضعوا عىل تسميته بالثورة ،التي دخلوا

,,
كان هــــروب
الرئيس املخلـــــوع
زين العابدين بن
علي مســـــاء يوم
 14جانفي ،2011
عنوانا النزيــــــاح
كابوس االستبداد
والفساد عن تونس.
إذ ّ
حترر التونسيون
ودخلوا يف أجواء
ما تواضعوا على
تسميته بالثورة،
اليت دخلـــــــوا يف
ّ
حركيتها بعــــد
 14جانفي بأعداد
أكرب بكثري مما
حصل قبل ذلك

,,
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يف حركيّتها بعد  14جانفي بأعداد أكرب بكثري مما حصل قبل ذلك.
قبل عموم التونسيني أن يتم التحوّل «الثوري» يف إطار «دستور»1959
ّ
املنقح مرارا عىل قياس الح ّكام ،والذي طاملا انتقدته املعارضة واعتربته
غطاء لالستبداد .استم ّر غضب الشباب واحتجاجاتهم وتصاعد وهج الثورة
يف اعتصام القصبة 1واعتصام القصبة 2وتش ّكلت معارضة لهذا املسار
يف إطار «املجلس الوطني لحماية الثورة»( ،)23وكانت من نتائج تصاعد
االحتجاجات والضغوط ،استقالة حكومة محمد الغنّويش (آخر وزير أوّل
يف حكم بن عيل) وإعالن الرئيس املؤقت فؤاد املبزع (آخر رئيس ملجلس
النوّاب يف حكم بن عيل) إلغاء العمل بالدستور وح ّل الهيئات الدستورية
القائمة وتحديد موعد النتخاب مجلس وطني تأسييس.
تش ّكلت يف ظروف اعرتاها كثري من الغموض حكومة جديدة برئاسة
الباجي قائد السبيس( ،الوزير األسبق يف حكم الرئيس بورقيبة ورئيس

[ ]23إطار سيايس غري رسمي للتشاور والتنسيق .ض ّم ممثّلني عن األحزاب واملجموعات السياسية
الناشطة واملعرضة لنظام بن عيل .وكان يعقد اجتماعاته برعاية االتحاد العام التونيس للشغل
والهيئة الوطنية للمحامني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان .ناقش يف اجتماعاته
األخرية مرشوع املرسوم املقرتع إلحداث هيئة لإلصالح السيايس واقرتح تعديالت جوهرية وشكل
وفدا للقاء الرئيس املؤقت فؤاد املبزع لرشح موقف املجلس وقبوله إضفاء الصبغة الرسمية عليه
تطويرا للجنة اإلصالح السيايس ومن أجل إيجاد رقابة عىل الحكومة يف الفرتة االنتقالية .لكن
التغيري الحاصل يف الحكومة أربك العملية وتم تمرير املرسوم دون التعديالت وانح ّل املجلس يف
ظروف غامضة ودون قرار جماعي من مكوّناته.

برملان أسبق يف أوائل حكم بن عيل) ،والذي لم يكن له أيّ حضور سيايس
خالل الفرتة األخرية التي سبقت الثورةّ .
تكفلت الحكومة الجديدة بتأمني

)(9

االنتخابات واستكمال املرحلة االنتقالية التوافقية ،وتواطأت مختلف
األطراف السياسية واالجتماعية واملدنية يف القبول بحكومة «يس الباجي».
ت ّم بعث «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس
واالنتقال الديمقراطي»

()24

لتح ّل عمليّا مكان «املجلس الوطني لحماية

الثورة» وتعمل يف إطار رسمي بالتعاون مع الحكومة ،وبسقف أق ّل بكثري
ممّ ا طرحه املجلس يف التنقيحات التي اقرتح إجراءها عىل املرسوم الرئايس
املحدث للهيئة العليا.
تسارعت األحداث وسط مخاوف أمنية جمّ ة وتضامن شعبي الفت يف
حماية األحياء واملمتلكات العامة والخاصة ويف ظ ّل غموض يف تفسري
ّ
خاصة
ما يحدث .غادر نزالء السجون من السياسيني وأصحاب الرأي
مواقعهم وعاد املهجّ رون تباعا .نشطت األحزاب والجمعيات بعد إعالن
العفو الترشيعي العام وإطالق حرية التن ّ
ظم القانوني .تغيرّ ت مالمح
اإلعالم الخشبي وارتفع منسوب حرية التعبري إىل درجات قياسية .أسفرت
بعض التحركات التلقائية يف اإلدارة واملؤسسات واملدن والقرى إىل إجبار
مسؤولني يف العهد البائد عىل التنحّ ي تحت شعار «ديقاج» ( Dégageبمعنى

,,
بعـــد اإلطاحة
بنب علــــــي غادر
نزالء السجـــــــون
من السياسييــــــن
و أ صحــــــــــــا ب
ّ
خاصــــــــة
الرأي
مواقعهـــــــم وعاد
ّ
املهجرون تباعـــــا.
ونشطــت األحزاب
واجلمعيـــات بعد
إعالن العفـــــــــو
ا لتشر يعــــــــــي
العام وإطــــــــالق
ّ
التنظـــــــم
حرية
القانوني.

,,

[« ]24الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي» ترأسها
أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور الذي عيّنه بن عيل قبل رحيله عىل رأس لجنة لإلصالح
السيايس .وقد ضمّ ت الهيئة يف انطالق أشغالها  71شخصية من ممثيل األحزاب والجمعيات
واملنظمات والجهات ،إضافة إىل أعضاء لجنة الخرباء التي عملت مع عياض ابن عاشور يف الصيغة
األوىل للجنة اإلصالح السيايس .وقد ت ّم توسيع تركيبة الهيئة الحقا يف ظ ّل انتقادات شديدة ملعايري
اختيار األعضاء ولعدم التوازن السيايس واأليديولوجي داخلها .واضطلعت بدور ها ّم يف إدارة
املرحلة االنتقالية األوىل ،رغم االنتقادات العديدة والنواقص ،ووضعت القانون االنتخابي للمجلس
الوطني التأسييس ،وانتخبت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات برئاسة كمال الجندوبي.
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هكذا بدت املرحلة االنتقالية األوىل مزيجا من الخطابات واملطالب
والقرارات الثورية ومن القرارات واإلجراءات واملمارسات املضادّة للثورة.
إذ ت ّم من ناحية إقرار العفو الترشيعي العام واعتقال بعض رموز النظام
السابق وح ّل التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقا)
وإدخال تغيريات يف وزارة الداخلية ومصادرة بعض األمالك املرتبطة

,,

بالرئيس السابق وعائلته وبشبكات الفساد املايل والتوجه إىل انتخاب

ّ
تقدم اإلسالميون
يف تونــــــــــــس،
وكذلك األمــــــر
يف مصر ،على باقي
التيارات الفكرية
والسياسيـــــة اليت
ساهمت بدورها يف
تلك النضاالت ،يف
ّ
أول انتخابات ّ
حرة
وتعددية بعد تلك
الثورات ،ومل يكن
ّ
تقدمهم مصادفة،
بل بــــــدا منطقيا
وأتى تتوجيــــــــا
ملسار خمصــــوص
هلذا التيار.

,,

مجلس وطني تأسييس وتشكيل هيئة عليا مستقلة لالنتخابات...وت ّم من
ّ
وتنقل مشبوه
ناحية ثانية وبالتوازي ،تالعب بجزء من األرشيف الوطني
لألموال واستعادة بعض الوجوه والدوائر املرتبطة باملنظومة القديمة ملواقع
النفوذ يف اإلدارة واإلعالم واألمن والقضاء وتأسيس مجموعات من حزب
التجمع املنح ّل ،الذي لم يت ّم تفكيكه ،ألحزاب بعناوين جديدة ،وغياب أيّة
رؤية أو توجّ ه جديّ للمحاسبة واملصارحة واملصالحة وإلصالح املؤسسات
والقطاعات وخاصة الداخلية والديوانة والقضاء واإلعالم...
كثر الجدال واللغط يف أغلب األحوال ،حول مايض االستبداد والفساد
وحارض الثورة وأهدافها ومستقبل تونس الجديدة التي يتط ّلع إليها ضحايا
العهد البائد .وتوّجت املرحلة االنتقالية األوىل التي اعتمدت عىل «التوافق»
بانتخابات املجلس الوطني التأسييس يوم  23أكتوبر  ،2011التي أشاد
الجميع يف الداخل والخارج بنزاهتها واعتبارها أوّل انتخابات حرة وتعددية
وشفافة يف تاريخ تونس.
تقدّم اإلسالميون يف تونس ،وكذلك األمر يف مرص ،عىل باقي التيارات
الفكرية والسياسية التي ساهمت بدورها يف تلك النضاالت ،يف أوّل انتخابات
ح ّرة وتعددية بعد تلك الثورات ،ولم يكن تقدّمهم مصادفة ،بل بدا منطقيا
وأتى تتويجا ملسار مخصوص لهذا التيار .فاإلسالميون عموما ،بتنظيماتهم
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وكانوا مطاردين يف الداخل والخارج وعُ رضة لإلقصاء والسجن والتصفية
الجسدية والهجرة القرسية .كما تصدّروا املشهد السيايس الوطني والعاملي.
وكانوا عنوان مواجهات للح ّكام بالداخل وعنوان مواجهات لقوى الهيمنة
الخارجية.
فهم التيار األبرز الذي يقدّم نفسه بديال عن تجارب الحكم التي يصفها
بالفاشلة ،من ليرباليية وماركسية وقومية .وهم التيار األبرز يف الدفاع
عن الهوية العربية اإلسالمية ويف قيادة املقاومة ض ّد العدو الصهيوني.
وقد ّ
حققوا بطوالت وانتصارات هامة عىل جميع األصعدة رغم األخطاء
الفادحة وتو ّرط بعضهم يف العنف واإلرهاب أحيانا ،وكسبوا تأييدا شعبيا
متعاظما رغم حمالت الدعاية املضــادّة لهم .فكان انتخاب اإلسالميني
اعرتافا لهم بتضحياتهم ،وجنيا لثمار حضورهم الالّفت ،وتعاطفا مع
ِمحنهم من جهة ،وكان أيضا انتصارا واضحا لتيــار الهويــة العربيــة
اإلسالميـــة يف مواجهة نزعات التغريب والعلمنة القرسية واضطهــاد
«املتدينني» والتضييق عليهم يف الحياة العامة من جهة ثانية .ويمكن
اعتبــار هذا التقدّم أيضا إنهاء ملرحلة من الرصاع األيديولوجي وإتاحة
الفرصة لتجربـــة اإلسالم السيايس الذي ظل مقصيّا بعد أن جُ ربت بقية
األيديولوجيـــات .ولن يكون حكم اإلسالميني بهذا املعنى سوى مرحلــة
مثل املراحــل السابقـــة من حكم التيّارات األخرى.
انتصب مجلس تأسييس منتخب من املعارضني السابقني يف أغلبيته

,,
كان انتخـــاب
اإلسالميني اعرتافا
هلم بتضحياتهـــم،
وجنيا لثمـــــــــار
حضورهم ّ
الالفـت،
وتعاطفا مع حِمنهم
من جهة ،وكـــان
أيضا انتصــــــــارا
واضحا لتيـــــــــار
اهلويــة العربيــة
اإلسالميـــــــــــة
يف مواجهــــــــــة
نزعات التغريــــب
والعلمنة القسرية
و ا ضطهــــــــــــا د
«املتدينـــــــــني»
والتضييق عليهـــم
يف احلياة العامة
من جهة ثانية

,,

الساحقة ،وإن بدا كثري منهم من غري املعروفني ،واختار أعضاء املجلس
املعارض البارز مصطفى بن جعفر رئيسا له .ت ّم تسليم السلطة للفائزين
رّ
باملتحضة والديمقراطيّة .دخل
يف االنتخابات وسط أجواء الفتة وُصفت
املنصف املرزوقي ،املعارض الرشس لبن عيل ،قرص قرطاج رئيسا لتونس.
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سابقا ،قرص القصبة ،رئيسا لحكومة كان كثري من أعضائها من املساجني
السياسيني واملهجّ رين واملعارضني البارزين .وكانت ك ّل هذه التحوّالت التي
حاولنا اختزالها يف العناوين الكربى أد ّلة قاطعة عىل أن تغيريات كربى قد
حصلت يف الحكم ويف املجتمعّ ،
يحق وصفها بالثورة دون تردّد .ثورة شدّت
أنظار العالم وشاع خربها ،ورسعان ما انتقل فتيلها إىل ربوع عربيّة أخرى

,,
ّ
إن ما يزيـــــــد
يف صعوبــــــــــة
فهم ما حــــــــدث
ويف تعقيــــــدات
اجلـــدال النظري
حـول الثـــــــــورة
التونسيــــــــــــة
وجــــــــود أسئلة
عديــدة مل حتسم
أجوبتهــــــــــــــا
ومعطيات كثرية
مل يتم الكشـــف
عنها رغم أعمـــــال
اللجان العديــــدة
اليت تشكلــت يف
الغرض ورغم مرور
وقت ليس بالقليل.

,,

يف مرص وليبيا واليمن والبحرين وسوريا ،وكان انتصار الثورة يف مرص
وليبيا خاصة خري سند للثّورة التونسيّة.
تعاقبت الحكومات بعد الثورة ،لكن إىل ح ّد اآلن ال توجد رواية رسميّة
ملا حدث يف يوميّات الثورة وخاصة يوم  14جانفي وما تاله .كما ال
توجد روايات غري رسميّة موثوق بها ومتفق عليهــا .مازال التونسيون
يتط ّلعون إىل الحقيقة حول من قتل الشهداء وأصاب الجرحـــى؟ ما
حقيقة القنّاصة؟ ما الذي دفع بن عيل إىل الهروب املفاجئ؟ ما تفاصيل ما
جرى بقرطاج يف الساعات األخرية قبل الهــروب وما تالها من قرارات؟
من كان يدير ّ
دفة األمور ويقف وراء القرارات الحاسمة؟ ما حجم التدخل
ّ
املتدخلـــة؟ هل ف ّر
الخارجي يف األحداث والقرارات؟ من هي الجهات

بن عىل أم أجبـــر علـــى املغــــادرة؟ ماذا حصل يف صفوف قوات
األمن والجيش؟ ما حقيقة محاوالت االنقالب الفاشلــة أو املتضادّة؟ ما
رس االعتقاالت
جوهر الصرّ اع داخل النخبة الحاكمة وما هي أطرافه؟ ما ّ
يف صفوف القيادات األمنية والسياسية؟ هل حصلت صفقات سياسيّة
من وراء ظهور عموم التونسيني؟...أسئلة عديدة لم تحسم أجوبتهــا
ومعطيات كثرية لم يتم الكشف عنها رغم أعمال اللجان العديدة التي
تشكلت يف الغرض ورغم مرور وقت ليس بالقليل .وهذا ما يزيد يف صعوبة
فهم ما حدث ويف تعقيدات الجدال النظري حول الثورة التونسية.
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,,
تغيرّ الح ّكام ولم يتغيرّ الحكم
غالبا ما نُشخصن نحن العرب قضايانا ،ونُشيطن حاكما ما ،ونسقط
عليه ك ّل إخفاقاتنا وننسب إليه كل الفساد وجميع الجرائم ،ونربط ك ّل
أحالمنا الوردية يف التغيري وبلوغ وضع أفضل ،بالتخ ّلص من شخصه
وحلول حاكم جديد مكانه بأيّة طريقة تيسرّ ت .لكن ما أصعب أن تتحقق
اآلمال ملج ّرد تغيري األشخاص .فنحن قد غيرّ نا ح ّكامنا أكثر من م ّرة
خالل الحقبة الحديثة .استبدلنا «امللوك الخونة» بـ «الضباط األحرار» أو
بـ«رؤساء جمهوريات» ناشئة ،سواء ت ّم ذلك عرب االنقالبات العسكرية أو
الوفاة الطبيعية لبعض الح ّكام ،وهي آليات التداول لدينا التي سادت منذ
الخمسينات إىل حدود الثمانينات من القرن املايض ،وكنّا نسميها «ثورات»،
لكن يف كل األحوال تغري الح ّكام ولم تتغري أوضاعنا نوعيّا كما تط ّلعنا يف ك ّل
م ّرة (.)25

غالبا ما ُنشخصن
حنن العــــــــــرب
قضاياناُ ،
ونشيطن
حاكما مـــــــــا،
ونسقط عليـــــــه
ّ
كل إخفاقاتنـــــا
وننسب إليه كــل
الفساد ومجيـــــع
اجلرائم ،ونربـــــط
ّ
كل أحالمنـــــــا
الوردية يف التغيري
وبلوغ وضع أفضل،
ّ
بالتخلص مـــــــن
شخصه وحلــــول
حاكم جديـــــد
مكانه ّ
بأيـــــــة
طريقة ّ
تيســـرت.
لكن ما أصعــــب
أن تتحقق اآلمال
ّ
جملرد تغييـــــــــر
األشخاص

,,

[ ]25انظر مقالنا «تحدّي التغيري يف البالد العربية :تغيرّ الحُ ّكام ولم يتغيرّ الحُ كم» منشور بجريدة
القدس العربي (لندن) العدد  6641الجمعة  15ترشين األول /أكتوبر  2010و بجريدة الطريق
الجديد (تونس)العدد  201من  16إىل  22أكتوبر .2010
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يدخلون ضمن هذه التصنيفات ،ولكن أساليب الحكم معهم لم تختلف
كثريا ،وظلت الحرية والديمقراطية واالشرتاكية والوحدة والتقدم ...قيما
لم تتجاوز الشعار .وظ ّل فساد الح ّكام والتنكيل باملخالفني وتعذيبهم
وتزييف االنتخابات (إذا حصلت) والتنمية املفقودة والفوارق االجتماعية
املتزايدة...ميزات مشرتكة ألنظمة كانت متضامنة ض ّد شعوبها.

,,

جاء «الربيع العربي» يف بداية القرن الجديد مختلفا عن تجاربنا يف

راكمـــــــــت
الثورات األخيـــرة،
نضاالت أجيـــــال،
كما ّ
توجــــــــت
انتفاضات شعبيــة
غري مسبوقــــــــة
يف ربوعنـــــــــــا،
ّ
وخنص بالذكـــر
الثورتني التونسيـة
واملصريـــــــــــة،
لتزا منهمــــــــــــا
وتشابههمـــــــــــا
ولطابعهما السلمي
وسرعة جناحهمــا
يف إسقاط رؤوس
االستبداد والفساد.

,,

تغيري الحكام عن طريق انقالبات كانت قد اتخذت إسم الثورات يف النصف
الثاني من القرن املايض .فالثورات األخرية ،راكمت نضاالت أجيال ،كما
ّ
ونخص بالذكر الثورتني
توّجت انتفاضات شعبية غري مسبوقة يف ربوعنا،
التونسية واملرصية ،لتزامنهما وتشابههما ولطابعهما السلمي ورسعة
نجاحهما يف إسقاط رؤوس االستبداد والفساد .وبعد سنتني فقط من تلك
الثورات ،بدأت خيبة األمل .فقد أخذت أحالم التغيري املنشود تتبدّد برسعة
وتراجعت اآلمال العريضة التي تلت األشهر األوىل للثورتني ،وبات الناس
يتحدّثون عن عودة أساليب الحكم السابق ،وعن تردّي األوضاع عما كانت
عليه .إذ يرتفع منسوب الفساد ويُهمّ ش املخالفون ويُقرب ا ُملوالون ويُمجّ د
الزعيم ،وال ينتج الحكام الجدد إال حاشية موالية ومض ّللة ،وأنصارا تُبّعا،
ّ
وكأن الثورة حصلت ليسعد
وخطابا سياسيا ممجوجا وفاقدا للمصداقية.
من جاؤوا إىل الحكم ويتواصل شقاء األغلبية التي أنجحت الثورة وع ّلقت
عليها آمالها يف عيش أفضل وغد أسعد.
فمع تأكيدنا عىل مسؤولية رأس النظام عما تؤول إليه األوضاع ،وعىل
مبدإ التداول عىل الحكم باعتباره جوهر النظام الديمقراطي ،حقيق بنا أن
نعمّ ق النظر أكثر يف تعقيدات التغيري ومتطلباته ،يف ضوء املشهد العربي
عموما والتونيس خصوصا ،لنستفيد من تجارب املايض ونعي حقائق
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إىل حد اإلسفاف.
ّ
يتحقق
فهل املنشود من تغيري الح ّكام وراثة الحكم أم تغيريه؟ وهل
التغيري املنشود يف البالد العربية يف ظ ّل مؤسسات للحكم موروثة عن املايض،
ّ
الرتهل أو التبعيّة للفريق الحاكم؟ وهل
ومفرغة من مُحتوياتها ،تعاني من
تك ّرس الديمقراطية يف الحكم ،يف ظ ّل ضعفها داخل األحزاب السياسية
ويف جمعيات املجتمع املدني التي تفتقر يف أغلبها إىل العمل املؤسساتي؟
وهل نقنع املجتمع بالبديل الديمقراطي يف ظ ّل عجز السياسيني يف املواقع
املختلفة عن إعطاء املثال يف احرتام املبادئ وتغليب املصلحة العامة وكسب
املصداقية؟ وهل ينجح التغيري إذا صدقت النوايا وتوفر العزم لدى الحكام
أو املعارضني ،يف ظ ّل مجتمع مُحتقن ،تنعدم فيه ثقافة املواطنة والتعايش،
ّ
ويتنفس أفراده االستبداد واالنفراد بالرأي ،ويضيقون بالنقد واالختالف،
وتفوح رائحة العنف والتنكيل بالخصم من عباراتهم؟
وإذا بدا تحقيق املواطنــة والديمقراطيــة متع ّذرا عىل غرار ما هو عليه
الحال اليوم ،هل نستسلم للواقع ونرىض باملوجود ونقنع بالتغيري الشكيل
خوفا من الفراغ والفتنة ،فيقتلنا اليــأس؟ أم نس ّلم مصرينا لزعماء،
يركبون تذمّ ر الناس ويؤججون عدم رضاهم ،فإذا ّ
دققت يف خطاباتهم
وآليات تفكريهم وتتبعت مساراتهم وممارساتهم ،قد ال تقف عىل فوارق
بينهم وبني من ينقدونهم يف الحكم سوى اختالف املواقع؟ باختصار
العبارة ،هل ثقافة االستبداد من صناعة حكام مستبدّين و ّلوا؟ أم هي التي

,,
حقيــق بنا أن
ّ
نعمـــــــــق النظر
أكثــــــــــــر يف
تعقيــدات التغيري
ومتطلباتـــــه ،يف
ضوء املشهد العربي
عموما والتونسي
خصوصــــــــــــا،
مـــن
لنستفيد
جتارب املاضــــــي
ونعي حقائــــــــق
األمور بعيدا عـــن
العنرتيـــــــــــات
واألحالم الورديــة
والشعـــــــــــارات
وتبسيط القضايــا
إىل حد اإلسفاف

,,

تظ ّل تصنع مستبدّين عىل الدّوام؟
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,,
ّ
شـــــــــك أن
ال
التوثيق املوثوق به
حلاالت التعذيـــب
حتى املـــــــــــوت
وتشويه أجســــاد
املعتقليـــــــن يف
مراكز األمــــن أو
اجليش العراقـــي،
و ا لتقا ر يـــــــــــر
املتواترة حـــــــول
هذه االنتهاكـــات
اجلسيمة حلقـوق
اإلنسان واليت تعود
فيها املسؤوليــــــة
ّ
حلكــــام
املباشرة
العراق بعد سقوط
ّ
«صـــــــــدام
نظام
حسيــن» ،جتعلنـا
نقطع بأن األمور مل
تتغري يف اجلوهـر
من زاوية حقــوق
اإلنســان وتطلعات
الشعب العراقـــــي
إىل حياة كرمية
تنسيهـــــــــم آالم
املاضي وذكرياته

,,

الجرح النازف يف العراق
لنأخذ مثاال داال ّ عىل ما سبق وهو استمرار انتهاك حقوق اإلنسان يف
العراق الذي مازال جرحه ينزف بعد أكثر من إثني عرش سنة من سقوط
بغداد يف  9افريل  ،2003لنسأل هل اختفت حاالت التعذيب والتنكيل
باملعارضني باعتبارها أه ّم عناوين دكتاتورية حكم صدام حسني؟ وهل
ّ
تحسنت أوضاع حقوق اإلنسان باعتبارها بوصلة الديمقراطية والتغيري
نحو األفضل؟ ألم يأت الح ّكام الجدد للعراق بوعود إنهاء الدكتاتورية والظلم
والجرائم ضد اإلنسانية ويف مقدمتها التعذيب حتى املوت والقتل الجماعي
التي نُسبت لصدام ومساعديه من حزب البعث؟ ألم يُؤسس حكام العراق
الجدد رشعيتهم السياسية عىل أساس أنهم ضحايــا «العهد البائــد»
وأنهم ا ُملؤتمنون عىل آمال العراقيني يف التغيري؟ ألم يصدّع األمريكيون
واألوروبيون آذاننا بتعداد جرائم صدام والتبشري بالديمقراطية واحرتام
حقوق اإلنسان يف العراق الجديد؟ أين نحن اآلن من ذلك بعد أكثر من إثني
عرش سنة من سقوط نظام البعث بالعراق؟
ال ش ّك أن التوثيق املوثوق به لحاالت التعذيب حتى املوت وتشويه
أجساد املعتقلني يف مراكز األمــن أو الجيش العراقـــي ،والتقارير
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املتواترة حول هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والتي تعود فيها
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املسؤولية املبارشة لح ّكام العراق بعد سقوط نظام «صدّام حسيــن»،
تجعلنا نقطع بأن األمور لم تتغري يف الجوهر من زاوية حقوق اإلنســان
وتطلعات الشعب العراقي إىل حياة كريمة تنسيهــم آالم املايض وذكرياته.
فاستمرار التعذيب يؤكد ّ
أن املشكلة ليست يف تبدّل الح ّكام ،بل يف جوهر
الحكم وطبيعة القيم التي ينبني عليها ومضمون ثقافة املحكوميـــن
والقائميـــن عىل الحكم .وبالتايل ما قيمة تغيري الح ّكام ،إذا كانت تكلفته
باهظة ،وإذا لم يسعد به املحكومون ،ويف الح ّد األدنى تُضمن سالمتهم وتت ّم
حمايتهم من التعذيب واملعامالت القاسية واملهينة ،والتي صارت من أكرب
ّ
وحصنت مجتمعاتها
الجرائم ا ُملستقبحة يف البلدان التي حققت حداثتها
ضد تلك املمارسات؟
ألم تلجأ إدارة بوش اإلبن عىل سبيل املثال إىل البحث عن طرق وأماكن
ملمارسة التعذيب وانتهاك حقوق اإلنسان ـ غري األمريكي طبعا ـ خارج
التـراب األمريكي ،باستحداث السجون الرسية واستعمال املياه الدولية
ومعتقل «غوانتانامو» سيئ الذكر ،هروبا من طائلة القانون األمريكي
والرأي العام األمريكي واآلليات القانونية واملؤسساتية األمريكية التي
تحارص التعذيب وتأخذ عىل أيدي مرتكبيه .وكان املخلصون من نشطاء
حقوق اإلنسان ،من األمريكيني واألوروبيني أساسا وراء كشف تلك
االنتهاكات .والدرس الذي يهمّ نا هنا هو الوقوف عىل أهمية ترسيخ ثقافة
حقوق اإلنسان يف املجتمع ووضع اآلليات الضامنة لحمايتها من االنتهاك

,,
استمــــــــــرار
التعذيب يؤكــد
ّ
أن املشكلــــــــة
ّ
تبـــــدل
ليست يف
ّ
احلكام ،بــــــــل
يف جوهر احلكم
وطبيعة القيــــــم
اليت ينبين عليهـــــا
ومضمون ثقافــــة
احملكوميــــــــن
والقائميـــــــــــن
علـــــــى احلكم.
وبالتالي ما قيمـــة
ّ
احلكــــام،
تغيري
إذا كانــــــــــــت
تكلفته باهظـة،
وإذا مل يسعد بـــه
احملكومون.

,,

والتعويل يف كل ذلك بالدرجة األوىل عىل املواطنني األحرار املتشبعني بتلك
الثقافة واملتمسكني بها يف كل الظروف ،واملرتبّصني بك ّل من ينتهكها
بالتتبع القانوني أمام القضاء وبالعقاب السيايس يف االنتخابات.
ّ
يصح سحبه عىل بلدان ثورات الربيع العربــي
وما يحصل بالعراق،
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ّ
يتوقف فيها التعذيب وما زالت تسجّ ل بها انتهاكات واسعة لحقوق
التي لم
اإلنسان .وهذا ما يجعلنا نخلص إىل أنّنا لن ننجح يف التغيري الديمقراطي

)(9

ولن تتك ّرس حقوق اإلنسان يف ربوعنا دون النجاح يف ترسيخ ثقافة
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتأسيس اآلليات الضامنة لها يف الواقع.
ولن نُؤمّ ن التغيري بالتعويل عىل شعارات دعاة التغيري وال عىل وعودهم وال
حتى عىل نواياهم الصادقة .إن الضامن الوحيد وا ُملؤمّ ن للتغيري املنشود
هو الشعب ا ُملس ّلح بثقافة التغيري والساهر عىل تطبيقها ،ومؤسسات

,,
ّأننا لن ننجـــــح
يف التغييـــــــــــر
الدميقراطــــــــي
ّ
تتكـــــــرس
ولن
حقوق اإلنسـان يف
ربوعنا دون النجاح
يف ترسيخ ثقافـــة
الدميقراطيــــــة
وحقوق اإلنســــان
وتأسيس اآلليــــات
الضامنة هلــــا يف
الواقع .ولن ُن ّ
ؤمــــن
التغيري بالتعويــل
على شعــــــــارات
دعــــــــاة التغيري
وال على وعودهـــم
وال حتـــــــى على
نواياهم الصادقة.

,,
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الدولة التي ترعى ذلك .وال خوف بعد ذلك من الح ّكام ،أيّا كانوا ،إذا حكموا
مجتمعا ديمقراطيا ّ
ترسخت فيه املواطنة وصارت ثقافة سائدة ،وقامت
فيه مؤسسات الدولة بدورها برصف النظر عن األشخاص املاسكني بها.
وصدق من قال قديما« :كيفما تكونوا يُو ّل عليكم».

)(9

الثورات املهدورة واملغدورة واملواطنة املتعثّرة
كانت فكرة الحكم من خالل ائتالف حزبي ثالثي يف تونس( )26اختيارا
صائبا مقارنة بالتجربة املرصية عىل سبيل املثال ،مع أن ذلك الثالثي لم
يمنح الحكم الجديد السند السيايس الكايف ملواجهة تحديات كربى بعد
الثورة وإرث ثقيل لم يحسن الثالثي الحاكم تقديره .دفعت نشوة االنتصار
يف االنتخابات أطراف «الرتويكا» ،يف املرحلة األوىل من الحكم عىل األق ّل،
إىل إظهار نزعة إىل الهيمنة واالنفراد ،زادت يف توتري الوضع السيايس.
وكان وصفها للمعارضة بأصحاب «الصفر فاصل» تعبريا خاطئا ومُض ّلال
وسلبيّا(.)27

,,
كانت فكرة
ا حلكــــــــــــــم
من خالل ائتالف
حزبي ثالثــــــــي
يف تونس اختيارا
صائبا مقارنـــــــة
بالتجربة املصريـة
على سبيل املثـــال،
مع أن ذلك الثالثي
مل مينح احلكــــم
اجلديد السنــــــد
السياسي الكافـي
ملواجهة حتديــات
كربى بعد الثورة
وإرث ثقيل لـــــــم
حيسن الثالثــــــي
احلاكم تقديره.

,,

[ ]26االئتالف الحزبي الثالثي املسمّ ى بـ «الرتويكا» واملتكوّن من أحزاب حركة النهضة واملؤتمر
من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات .وهي األحزاب الفائزة باملراكز
األوىل يف انتخابات املجلس الوطني التأسييس.
[ ]27انظر مقالنا « 23أكتوبر :رشعية رضورية لكن ليست فوق النقد» منشور بجريدة «املغرب»
(يومية تونسية) بتاريخ  6أكتوبر  2012و بالعدد  14من مجلة «اإلصالح» االلكرتونية بتاريخ
 05أكتوبر .2012
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أساءت «الرتويكا» بقيادة حركة النهضة استخدام التفويض الشعبي
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يف حكم تونس بعد الثورة .فبدت تشتغل بموروث الحكم املنهار يف حني
تشدّد يف خطابها عىل التأسيس والقطع مع املايض .فتعدّدت األخطاء
يف مفارقة عجيبة يحاول فيها الح ّكام الجدد تحقيق أهداف الثورة
بمؤسسات وترشيعات الحكم الذي قامت ضدّه الثورة .فاالئتالف الحاكم
لم يف بوعوده املعلنة يف برامجه وحمالته االنتخابية ،وكشف عن سذاجة
سياسية أو سوء تقدير ،حني ع ّلق آماال عريضة عىل انتصار الثورة الليبية

,,

وعىل وعود األشقاء واألصدقاء بالدعم املطلوب .وتآكلت مصداقية الحكم
مع مرور األشهر وتجديد وعوده بالنتائج املرجوّة يف قادم األيام .عجزت

أســــــــــــاءت
«الرتويكـــــــا»
بقيادة حركــــة
النهضة استخـــدام
التفويــض الشعيب
يف حكـــم تونس
بعد الثورة .فبدت
تشتغل مبــــوروث
احلكم املنهــــــار
ّ
تشــــــدد
يف حني
يف خطابها علــــى
التأسيس والقطـــع
مع املاضي.

,,

الحكومة عىل تنفيذ مشاريعها املعلنة يف الجهات املحتقنة خاصة ،ولم
يضطلع املجلس الوطني التأسييس بدوره الترشيعي يف توفري اإلطار
القانوني الثوري لتجاوز عقبات املنظومة القديمة .بل كشف هذا املجلس
عن قصور واضح يف االضطالع بمهمته الرئيسية يف كتابة دستور جديد ويف
سائر مهامه األخرى.
تفاقم التهريب بأنواعه واسترشى االحتكار والفساد وارتفعت األسعار
وكثر التذمّ ر الشعبي من صعوبات العيش وتراجع الخدمات .تع ّ
طل
اإلنتاج يف قطاعات حيوية وخاصة يف الفسفاط ،وخضعت الحكومة
لالبتزازات املطلبية للقطاعات وترضّ رت ميزانية الدولة التي أُثقل كاهلها،
فازدادت املصاعب املالية وارتفعت املديونية وشحّ ت القروض .تأ ّزمت
العالقة بالنقابات وخاصة باالتحاد العام التونيس للشغل يف مناسبات
عديدة ،وتنامى العنف اللفظي واملادّي يف املشهد العا ّم إىل أن بلغنا االغتيال
السيايس(.)28
[ ]28ت ّم اغتيال األمني العام لحزب الوطنيني الديمقراطيني شكري بلعيد يف  6فيفري 2012
واغتيال األمني العام للتيّار الشعبي وعضو املجلس التأسييس محمد الرباهمي يف  25أوت .2012
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وتصاعدت املخاوف األمنية بعد االكتشافات املتكررة ملخابئ لألسلحة يف
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مناطق مختلفة من البالد وت ّم استهداف عنارص من الجيش واألمن الوطنيني
عىل يد إرهابيني .تراكمت التجاوزات يف مجال انتهاك حقوق اإلنسان ،فكان
القمع البولييس عىل طريقة النظام السابق يف أكثر من مناسبة وتأزمت
العالقة باملعارضة الديمقراطية داخل املجلس التأسييس خاصة( ،)29وكانت
املواجهة مع املتشددين الدينيني عىل أكثر من صعيد ،وتمّ ت تصفية بعض

,,

عودة التعذيب واستشهد مرضبون عن الطعام بالسجون( .)31كما تك ّررت

ّ
تأخر مســــــار
العدالة االنتقالية،
الذي تتحمــــــــل
فيه «الرتويكـــا»
املسؤوليــــــــــــة
الرئيسيـــــــــــة،
ووصفت سياســات
السلطـة «باأليادي
املرتعشـــــــــــة»
حتى من طــــــرف
أنصارهــا ،وازدادت
الشكــــوك حول
مسار املصــــارحة
واحملاسبـــــــــــة
واملصاحلة ،الـــذي
ّ
يتحدث به مجيع
الفاعليـــــــــن وال
يتقدم يف مستوى
املمارسة.

عنارصهم ودخل عنرص الدم عىل الخط بعد الثورة( )30وتواترت أخبـار عن
اإلخفاقات يف السياسة الخارجية ولم تظهر مؤرشات إيجابية نوعية يف
العالقة بالجريان.
ّ
تأخر مسار العدالة االنتقالية ،الذي تتحمل فيه «الرتويكا» املسؤولية
الرئيسية ،ووصفت سياسات السلطة «باأليادي املرتعشة» حتى من طرف
أنصارها ،وازدادت الشكوك حول مسار املصارحة واملحاسبة واملصالحة،
الذي يتحدّث به جميع الفاعلني وال يتقدم يف مستوى املمارسة .وتنامت
أزمة الثقة بني املاسكني الجدد بالسلطة وخصومهم ،من أصدقائهم يف
املعارضة باألمس أو من املستفيدين من الحكم السابق .يتبادل الفريقان
تهم احتكار السلطة وعقلية الغنيمة ونزعة الهيمنة غري املرشوعة عىل

[ ]29راجع مقاالتنا «عىل هامش التجاذبات حول أحداث  9أفريل  :2012مبادرة سياسية
لخفض التشنّج وبناء الرشعية» منشور بجريدة املغرب (اليومية التونسية) بتاريخ  18أفريل
 .2012ومنشور بالتوازي يف جريدة «الضمري»(اليومية التونسية).
[ ]30انظر مقالنا «اقتحام السفارة األمريكية بتونس..املنعرج» منشور بجريدة «املغرب» بتاريخ
 2012/09/22وبالعدد  13من مجلة «اإلصالح» االلكرتونية «»alislah.mag@gmail.com
[ ]31تويف بشري القليّ ثم محمد بختي يف نوفمرب  2012الوقوفان بتهمة االنتماء إىل تيّار ديني
متشدّد بعد إرضاب عن الطعام بسجن املرناقية بتونس استم ّر أكثر من شهرين احتجاجا عىل
إيقافهما.

,,
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الدولة من جهة ،أو عدم التسليم بنتائج االنتخابات الحرة والتآمر عىل

)(9

السلطة الرشعية وعرقلة عملها من جهة أخرى.
ومع هذا الك ّم من األخطـــاء يف وضع انتقـــايل ال تخفى مصاعبه،
بدا اإلعالم يف األغلب ،منحازا ض ّد الحكـــم ،وكان ذلك عنرصا إيجابيا يف

,,
لعبــــت أطراف
من املعارضة ،اليت
اختارت بعـــــــض
األحزاب التموقـــع
ّ
مبكرا ،أدوارا
فيها
سلبية يف عرقلـة
املسار التأسيســــي
وإرباك احلكــــم
اجلديـــد واختــذ
جزء منها منحــــى
انقالبيا أصــــــال،
ّ
تتحمــــــــــل
ومل
أطراف أخــــــــرى
منها مسؤولياتهــــا
بالقدر الكافــــي
يف البناء باعتبارها
شريكــــــــــــة
يف السلطة اعتمادا
على متثيليتهــــــا
يف اجمللس الوطين
التأسيسي بصفته
ّ
األصليـــة
السلطة

,,

املشهد ويف تحقيق التوازن املفقود بني الحكم واملعارضة .غري أن مناكفتها
للحكم صارت تدفع املعارضــة إىل مجاراة املـزاج الغاضب وتأجيجـــه
عرب وسائل اإلعالم ،ولو بافتعال املعارك أو تغيري املواقف بما ال ينسجم
مع املنطلقات واملبادئ .كما أنها ال تتورع إذا لــزم األمـــر عن تحريض
املؤسسة العسكرية أو حتى األمنية يف الداخـــل ،والتحريـــض الخارجي
بالنفخ يف األخطاء أو مهاجمة الحلفاء أو تثبيط الرشكـــاء .وهكذا يصري
رفض كل ما يأتي من السلطـــة شغل املعارضة التي لم تطوّر من جانبها
أيّة بدائل(.)32
لعبت أطراف من املعارضة ،التي اختارت بعض األحزاب التموقع فيها
مب ّكرا ،أدوارا سلبية يف عرقلة املسار التأسييس وإرباك الحكم الجديـــد
واتخذ جزء منها منحى انقالبيا أصال ،ولم تتحمّ ــل أطراف أخرى منها
مسؤولياتها بالقدر الكايف يف البناء ،باعتبارها رشيكة يف السلطة اعتمادا
عىل تمثيليتها يف املجلس الوطني التأسييس بصفته السلطة األصليّـــة.
ّ
املحصلة أن تخلـــق حالة من التـــوازن
لكن هذه املعادلة استطاعت يف
يف املشهد السيايس ،الذي يبدو رضوريا للديمقراطيـــة ،وكان مفقودا
يف نتائج االنتخابات .كما نجحت أطراف من املعارضة يف االستفـــادة
من انحياز اإلعالم عموما ض ّد «الرتويكا» لتفرض عليها حالة من الضغط

[ ]32انظر مقالنا «معالجة هادئة ألوضاع متفجّ رة» منشور بجريدة «املغرب» (يومية تونسية)
بتاريخ 2012/05/31
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واملراقبة اإليجابية ،وتجربها عىل املراجعة والتعديل يف م ّرات عديدة ويف

)(9

مواضيع مختلفة.
لم يكن الخطأ يف خيار انتخاب مجلس وطني تأسييس كما يرى البعض،
فهذا الخيار يبدو أقرب إىل جوهر الثورة يف النزوع إىل القطع مع منظومة
الفساد واالستبداد ،بل كان الخطأ يف ضعف تمثّل مقتضيات التأسيس
والتعاطي غري املناسب معها .فقد كان استقطاب املشهد السيايس بني
حكومة ومعارضة عىل سبيل املثال غري صحّ ي يف سياق تأسييس ،يقتيض
ّ
وحق االختالف.
رشاكة ال تطمس التعدّديّة
يّ
تمش املجلس الوطني
وإضافة إىل ما سبق ،زادت األخطاء املنهجية يف
التأسييس الطني ب ّلة ،وخاصة عدم تقيّده بفرتة زمنية ،وضعف أدائه،
وحدّة املناكفات السياسيـــة داخله .ضاع معنــى التأسيس الذي
كـــان يقتيض يف الح ّد األدنى ويف املقـــام األوّل تقويما عميقا لخيارات
الحكم السابق وأخطائه الكربى والتوافق عىل مالمـــح مرشوع وطنــي
جديد ،يعبّئ الشعب يف العمل عىل تحقيقه وتتنافــس األحزاب السياسية
يف تقديم الربامج واملقرتحات التفصيلية إلنجــازه .كما يقتيض ترسيع
آلية وطنية متفق عليها للعدالة االنتقاليـــة وللمحاسبــة واملصارحــة
واملصالحـــة الوطنية .وخلق حالة من االستقرار وبدايـــة ح ّل املشاكل
حسب األولويـــات يف إطار من الرشاكة الواسعة والتعاون عىل رفع
التحديات وإنجاح املسار االنتقايل.
ولع ّل ممّ ا أضعف املشهد السيايس الجديد ،رغم املكاسب العديدة عىل

,,
ضاع معنــــــى
التأسيس الـــــــذي
كـــان يقتضــي
ّ
احلد األدنـــــى
يف
ويف املقـــــام ّ
األول
تقوميا عميقــــــا
خليارات احلكــم
السابق وأخطائـــه
الكربى والتوافــق
على مالمــــــــــح
مشروع وطنــــــي
جديــــــد ،يع ّبئ
الشعب فــي العمل
على حتقيقــــــه
وتتنافس األحزاب
السياسيــــــــــــة
يف تقديم الربامج
واملقرتحـــــــــات
التفصيليــــــــــة
إلجنــازه

,,

صعيد ممارسة الحريات ،هو انزياح هذا املشهد تدريجيا إىل نفس ما كان
ّ
خاصة ما انتهى إليه املشهد من حالة
عليه تقريبا قبل الثورة .ونعني بذلك
استقطاب أيديولوجي وسيايس مع اختالف تسميات األطراف وتموقعها
يف صفوف النخب ،مقابل حالة عزوف متنامية من األغلبية عن املشاركة،
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واستمرار أزمة التنمية السياسية وضعف ثقافة املواطنة والديمقراطية(.)33

)(9

ويف ظ ّل ذلك األداء املخيّب لآلمال من الطبقة السياسية عموما،

()34

ّ
وخاصة «للرتويكا» الحاكمة بعد الثورة ،التي يحمّ لها البعض املسؤولية
املبارشة يف تقوية شوكة القوى املضادة للثورة ،تس ّلل أنصار النظام

,,
ّ
ظــــــــــــل
يف
ّ
املخيــب
ذلك األداء
لآلمال من الطبقة
السياسيــــــــــــة
ّ
عموما،وخاصــــة
«للرتويكـــــــا»
احلاكمــــة بعد
الثورة ،اليت ّ
حيملهـا
البعض املسؤولية
املباشرة يف تقوية
شوكة القـــــوى
املضادة للثـــــورة،
ّ
تسلل أنصار النظام
السابق من القـــوى
ّ
املضادة للثـــــــورة
وسط األلغـــام ،فهم
أهل اخلربة واملكر
واملقدرة ،لتنفيـــذ
خمططاتهم.

السابق من القوى املضادّة للثورة وسط األلغام ،فهم أهل الخربة واملكر
واملقدرة ،لتنفيذ مخططاتهم .فكان الرتويج للفشل الذريع للماسكني
بالسلطة بعد االنتخابات ،وتحسرّ بعضهم علنا عن أيّام الرئيس املخلوع،
وعبرّ وا عن الندم عىل الثورة أو عىل التصويت للحاكمني الجدد ،وتنامت
ّ
وتوسعت قاعدتها ،وتجرأ
أنشطة األحزاب املحسوبة عىل النظام القديم
بعض رموز الفساد واالستبداد عىل العودة إىل اإلعالم بل تصدّروا املعارضة،
وكانت تلك مؤرشات عىل احتماالت عودة النظام القديم ،وعىل سقوط
الثورة يف أيدي من ال ينف ّكون عن ادّعاء حمايتها.
ولم يكن الوضع يف مرص بعيدا عما هو عليه الحال يف تونس .فقد أظهرت
االحتجاجات ،ض ّد «اإلعالن الدستوريّ » للرئيس محمد مريس ،يف اتّساعها
الجغرايف ّ والعدد الكبري للمشاركني فيها ،ممّ ن صبّوا جا َم غضبهم عىل القوى
اإلسالميّة ،ويف مقدمتهم جماعة اإلخوان املسلمني ،حالة االحتقان الشعبي
وعدم الرضا عن الحاكمني الجدد الذين ت ّم التصويت لهم يف االنتخابات

,,

[ ]33انظر ورقتنا بعنوان «حركة  18أكتوبر :نجح اإلرضاب وتعثرت الحركة» ،بورشة العمل
التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يومي  19و  20ماي/أيار  2007بعنوان «
أيّ مستقبل لحركات التغيري الديمقراطي يف العالم العربي؟» .منشورات املركز .2008
[ ]34انظر مقالنا « 23أكتوبر :رشعية رضورية لكن ليست فوق النقد» منشور بالعدد 14
من مجلة «اإلصالح» االلكرتونية بتاريخ  05أكتوبر  2012وبجريدة «املغرب» (يومية تونسية)
بتاريخ  6أكتوبر  .2012و وكذلك مقالنا «بني حكم خائف ومعارضة يائسة :متى يأذن صبح
العرب بالبلج؟» منشور بالعدد  11من مجلة «اإلصالح» االلكرتونية بتاريخ  03ماي .2013
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بأغلبية مريحة .كما أدّى عدم التوافق بني القوى التي شاركت يف الثورة،

)(9

عىل غرار ما حصل بتونس ،إىل خلط األوراق ونجاح قوى معادية للثورة يف
اخرتاق للمشهد السيايس.

()35

ولع ّل هذا املقتطف من دراسة يف الغـــرض ،تكاد تتطابق مــع ما بينّا
يف الحالة التونسيـــة .تذكر الدراسة ّ
أن «القوى السياسيّــة املعارضــة
من يساريّة وقوميّة وليرباليّة وغريها ،والتي اجتمعــت تحت سقف ما
بات يُعرف بـ«جبهة اإلنقاذ الوطني» ،تبنّت سلو ًكا سياسيًّا شبيهً ا بذلك
الذي اعتمده اإلخوان املسلمــون ،فرسعان ما دخلت هذه القوى عىل إثر
نتائج الجولة األوىل من االنتخابات الرئاسيـــة (م ّ
ُحفزة بما عكسته تلك
النتائج من تراجع شعبيّة اإلسالميّني) يف لعبة املعارضــة ا ُمل َ
طلقة للتيّار

اإلسالمي .لقد ارتكبت هذه القوى السياسيّة الخطأ نفســه الذي سار
ّ
ً
متناسية ّ
أن رشوط املرحلة االنتقاليّة تختلف
عليه اإلخوان املسلمـــون،
ّ
مؤسسات
سيايس ذي
جذريًّا عن رشوط اللعبة الديمقراطيّة يف ظ ّل نظا ٍم
ّ
السيايس.
ديمقراطيّة ناجزة .وأصبح أسلــوب املناكفة يطغى عىل سلوكها
ّ

واضح للمرحلة االنتقاليّة يُبنى
عمل
برنامج
ولم تقم هذه القوى بتطوير
ٍ
ٍ
ِ
عىل أساسه مدى تقاطعها أو افرتاقها مع سياسات الرئيس مريس وتيّاره

السيايس()...
ّ
تكمن املشكلة يف ّ
أن األحزاب املرصيّة املعارضة بدأت من نهاية عمليّة
ّ
وكأن وظيفة املعارضة هي
التحوّل الديمقراطي وليس من بدايتها.
املعارضة فحسب ،ووظيفة األغلبيّة هي تمرير إرادتها فحسب .لقد

,,
ّ
إن «القــــــــوى
ّ
السياسيــــــــــــة
املعارضـــــــــــــة
ا ملصر يــــــــة ا ليت
اجتمعــت حتـــت
سقف ما بات ُيعرف
بـ«جبهة اإلنقــــاذ
الوطين»ّ ،
تبنــــــت
ً
ً
سياسيــــّا
سلوكا
ً
شبيها بذلـــك الذي
اعتمده اإلخــــوان
املسلمــــــــــــون،
فسرعــــــــــان ما
دخلت هذه القوى
على إثر نتائــــــج
اجلولة األولـــــــى
من االنتخابــــــات
الرئاسية يف لعبة
املعارضــة املُ َ
طلقة
ّ
للتيار اإلسالمي.

,,

[ ]35انظر مقالنا «بني حكم خائف ومعارضة يائسة :متى يأذن صبح العرب بالبلج؟» (مؤشرّ ات
غري مطمئنة يف تونس ومرص) ،منشور بالعدد  11من مجلة «اإلصالح» االلكرتونية بتاريخ 03
ماي .2013
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الحزبي عىل املسؤوليّة الوطنيّة املشرتكة يف إنجاح التحوّل
تغلب التنافس
ّ

)(9

الديمقراطي ،إذ جرى التخيل عنها».
ّ

()36

ويف ظ ّل حكم خائف من محيطه الداخيل واإلقليمي والدويل ،وحريص عىل
ّ
تمسكه بالحكم بما يقتضيه ذلك من تنازالت أو ترضيات أو تردّد يف القرار
أو تن ّكر الستحقاقات الثورة ،ويف ظ ّل معارضة يائسة من قلب موازين

,,

القوى شعبيا وغري واثقة من تغيري الحكم عرب االنتخابات ،ضاقت اآلفاق،

كا نـــــــــــت
سيناريوهات حسم
الصراع مـــن أجل
احلكـــــــــــــم،
غري دميقراطيــــة
وعلى حســــــــاب
الشعب والوطــــن،
فبحث كل طرف
عن سند قـــــــوي
له يف الداخــــــل
أو يف اخلارج ،مبا
فسح اجملال واسعا
لصفقـــــــات غري
نظيفة يف الداخل،
أو حلشـــــــر أنوف
أطراف خارجيـــة
يف املعـــــــــــارك
احمللية ويف كل
األحوال انتكست
الدميقراطيــــــة
ّ
وتعثرت املواطنة

ولم يتحمّ ل الطرفان املسؤولية الوطنية يف اإلنقاذ وتغليب املصلحة العامة،
فكانت سيناريوهات حسم الرصاع املفتوح والعاري من أجل الحكم ،بطرق
غري ديمقراطية وعىل حساب الشعب والوطن ،فبحث كل طرف عن سند
قوي له يف الداخل أو يف الخارج ،بما فسح املجال واسعا لصفقات غري
نظيفة يف الداخل ،أو لحرش أنوف أطراف خارجية يف املعارك املحلية .ويف كل
األحوال انتكست الديمقراطية وتعثّرت املواطنة.

,,

[ ]36دراسة بعنوان «األزمة املرصية :مخاض الديمقراطية العسري» أعدتها «وحدة تحليل
السياسات» بتاريخ  12ديسمرب  2012ب «املركز العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
السياسات» الذي
يرأسه الدكتور عزمي بشارة .منشورة بموقع املركز.
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مخاطر تهدّد املسار الثوري واالنتقال الديمقراطي
نجح هذا الجيل يف الثورة عىل رموز االستبداد وإبعادهم من رأس الدولة،
ّ
وحقق ما عجزت عنه أجيال سابقة ،وكسرّ قاعدة االستثناء العربي ،لكنّه
فشل إىل ح ّد اآلن يف إسقاط النظام القديم وبناء ديمقراطية فعليّة .وذلك
بتضافر عوامل داخلية يف هدر الثورة ،تتع ّلق بسوء تقدير املرحلة وعدم
ارتقاء النخب السياسية خاصة إىل مستوى متط ّلبات ثورات شعوب
()37
املنطقة عىل غرار ما بينّا يف املسار التأسييس الخاطئ لتونس وملرص.
وكذلك بسبب عوامل موضوعية إقليمية ودولية يف الغدر بالثورة واالنقالب
عليها.
فقد كشف االنقالب الدموي يف مرص ّ
أن عوامل خارجية ،إضافة
إىل األسباب الداخلية املعلومة ،ساهمت يف إجهاض الحلم العربي يف
الديمقراطية ،باعتبارها رشط التنمية الشاملة والنهضة الحضاريةّ ،
وأن

,,
كشف االنقالب
الدموي يف مصر ّ
أن
عوامل خارجيــة،
إضافـــــــــــة إىل
األسباب الداخليـة
املعلومة ،ساهمــت
يف إجهــــــــــاض
احللم العربــــــــي
يف الدميقراطيــة،
باعتبارهــــــــــــا
شرط التنميـــــــة
الشاملة والنهضــة
احلضاريـــــــــة،
ّ
وأن عناصر قدمية
مؤثرة يف الوضـــع
العربي ،ما زالـــــت
تفعل فعلها بقوة.

,,

[ ]37انظر مقالنا «بني حكم خائف ومعارضة يائسة :متى يأذن صبح العرب بالبلج؟» (مؤشرّ ات
غري مطمئنة يف تونس ومرص) ،منشور بالعدد  11من مجلة «اإلصــالح» االلكرتونيـــة بتاريخ
 03ماي .2013
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عنارص قديمة مؤثرة يف الوضع العربي ،ما زالت تفعل فعلها بقوة .وليس

)(9

الدور املؤامراتي املؤكد لبعض األنظمة العربية يف ما حصل من انتكاسة
بمرص ،والتواطؤ الدويل املريب ،والتلكؤ يف إدانة االنقالب وما تاله من
مجازر يف حق املرصيني الع ّزل ،سوى براهني عىل ذلك.

,,
ّ
حتريف
مت
السلمي
املسار
بسوريا
للثورة
حتويل
بعد
وجهة انتفاضة
شعبها من أجل
احلرية واالنعتاق
عملية
إىل
ختريب ممُ نهجة
للدولة السورية
وتقتيل الشعب
السوري وتشريده،
ولتجفيف منابع
إمداد املقاومة يف
لبنان وفلسطني
وخلق
احملتلة،
عداوة بني خطّ
املمانعة واملقاومة
من جهة وثورات
الربيع العربي من
جهة أخرى.

,,
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كما يظهر ذلك أيضا من خالل ما تع ّرضت له سائر ثورات الربيع العربي
من محاوالت لإلجهاض عىل غرار ما حصل بالبحرين وباليمن ،أو من
تحريف للمسار السلمي للثورة بسوريا بعد تحويل وجهة انتفاضة شعبها
من أجل الحرية واالنعتاق إىل عملية تخريب مُمنهجة للدولة السورية
وتقتيل الشعب السوري وترشيده ،ولتجفيف منابع إمداد املقاومة يف
لبنان وفلسطني املحتلة ،وخلق عداوة بني خ ّ
ط املمانعة واملقاومة من جهة
وثورات الربيع العربي من جهة أخرى ،بتخطيط إرسائييل وتو ّرط قوى
من خارج سوريا وبتمويل عربي وإقليمي ودويل مشبوه .وكذلك محاوالت
اإلرباك املختلفة ومتعدّدة العناوين ،ملسار االنتقال الديمقراطي يف تونس عرب
االغتياالت السياسية( )39وتغذية اإلرهاب وااللتفاف عىل نتائج االنتخابات
والدعوات الواضحة للتم ّرد عىل السلطات وملسك القوّات املس ّلحة بزمام
األمور وتعطيل التنمية وخلق صعوبات للتمويل وغريها )40(.وما يحصل
من محاوالت لج ّر ليبيا إىل مستنقع اإلرهاب والحرب األهلية وخلق مربّرات
ّ
ّ
واملس من وحدتها.
للتدخل األجنبي والعمل عىل تبديد ثرواتها

[ ]38انظر مقالنا «يوميات الزلزال السيايس بمرص :وال ب ّد للثورة أن تنترص» منشور بالعدد 34
من مجلة «اإلصالح» االلكرتونية بتاريخ  12جويلية  .2013ومنشور بالتوازي بجريدة الضمري.
(يومية تونسية)
[ ]39تسبّب اغتيال ك ّل من شكري بلعيد ومحمد الرباهمي يف أزمة سياسية حادّة .فأطاح
االغتيال األول بحكومة حمادي الجبايل وأطاح االغتيال الثاني بحكومة عيل العريض.
[ ]40انظر مقالنا «تونس الثور ة يف مفرتق طريق» منشور بالعدد 37من مجلة «اإلصالح»
االلكرتونية بتاريخ  23أوت .2013

ال نبالغ حني نصف ما حصل بتونس بعد االنتخابات الترشيعية

)(9

والرئاسية األخريتني (أواخر  )2014وما يحصل من متغيرّ ات إقليمية
خطرية بمنطقتنا ،بالزلزال السيايس .كما ال نبدو متشائمني حني نصف
مجمل أوضاعنا بالسيّئة وحني نعترب مالمح املناخ السلبي الذي تجري
فيه العملية السياسية ببالدنا يف هذه املرحلة ،مؤرشات عىل إهدار الفرصة
التاريخية التي أتاحتها ثورة الحرية والكرامة وإيذانا بتغيرّ جذري يف
املشهد الوطني.
أفضت نتائج االنتخابات الترشيعية والرئاسية األخريتني بتونس ،التي
تزامنت مع إحياء الذكرى الرابعة للثورة ،إىل زلزال سيايس )41(،يكون من
ّ
التوقف عند مؤرشاته والتعمّ ق يف بحث أسبابه ونتائجه واسترشاف
امله ّم
تداعياته عىل املشهد السيايس الجديد .ومن أه ّم مؤرشات هذا الزلزال
أن ترتأّس ثالث شخصيات ممّ ن عملوا يف املنظومة القديمة للمؤسسات
الرئيسية للدولة ،رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب.
وأن يتحالف الحزبان الخصمان الرئيسيان املتنافسان عىل الحكم( ،حركة
النهضة وحركة نداء تونس) اللذان استقطبا املشهد السيايس ،بما أعطى
االئتالف الحاكم أغلبية مريحة يف مجلس نواب الشعب وبما أضعف
املعارضة داخله ،املنقسمة عىل نفسها بدورها.
كما تراجعت أحزاب وشخصيات سياسية تقليدية وتقدمت وجوه
ال مايض سيايس يُذكر لها .ولم تعد األيديولوجيا وال الربامج السياسية
أساسا للتصويت يف االنتخابات وأصبح املال السيايس عامال محدّدا للقاعدة

,,
أفضت نتائــــج
االنتخابــــــــــات
ا لتشر يعيـــــــــة
والرئاسيـــــــــــة
األخريتيـــــــــــن
بتونــــــــــس ،اليت
تزامنت مــع إحياء
الذكرى الرابعــة
للثورة ،إلـــى زلزال
سياسي ،فلـــم تعد
األيديولوجيــــــا
وال الربامـــــــــــج
السياسية أساســـا
للتصويـــــت يف
االنتخابات وأصبح
املال السياسي عامال
ّ
حمــــددا للقاعدة
االنتخابيــــــــــة
لألحـــــــــــــزاب
وملستقبلها.

,,

االنتخابية لألحزاب وملستقبلها .وتعاظم نفوذ أصحاب املصالح يف املشهد
السيايس.
[ ]41انظر مقالنا «بعد الزلزال السيايس والثورة املهدورة :م ّرة أخرى ما العمل؟» ،منشور
بجريدة «الضمري» ،العدد  ،107تونس 22 ،مارس .2015
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انتكست الحريات وعادت مظاهر اإليقاف واالحتجاز واملحاكمة عىل

)(9

قاعدة األخذ بالشبهة أو استعمال القضاء لتصفية حسابات محدّدة،
وسط تحريض عىل عدم االكرتاث بالقانون واحرتام حقوق اإلنسان من
بعض الجهات اإلعالميّة والسياسيّة ،وصمت مسرتاب من جمعيات الدفاع
عن حقوق اإلنسان ومن األحزاب السياسية .وباتت أه ّم مكاسب الثورة
مهدّدة .وتستمر التجاذبات الهامشية داخل مؤسسات الحكم ويف وسائل

,,

االعالم ،ويتعاظم التدخل الخارجي يف الشأن الداخيل ،وتزداد مؤرشات

كشفـــــــــت
االنتخابـــــــــــات
أن التنظيمـــــــات
احلزبيــــــــــــــة
يف أغلبها ،خاصــة
منها تلك املنحـــازة
للثورة ،تعانـــــــي
من ضعف بنيوي مل
يؤهلها للمنافســة
االنتخابيـــــــــة،
ومن حالــة تشرذم
سياسي وتنظيمي
حيول دون تطلعها
إىل كسر حالـــة
االستقطاب وإعطاء
الناخبني فرصــــة
الختيارات أخــرى
خارجه.

,,

العجز يف امليزانية وتتأكد مالمح األزمة االقتصادية وتلتهب األسعار وتضعف
القدرة الرشائية ويشت ّد االحتقان االجتماعي ويرتفع نسق االرضابات
واالحتجاجات يف القطاعات والجهات ،ويأخذ الخطر اإلرهابي منعرجا
جديدا بانتقاله من املواجهات املحدودة مع قوات األمن والجيش بالجبال أو
االغتيال السيايس ،إىل القتل الجماعي باملدن للمدنيني واستهداف السياحة
واالقتصاد واستقرار الدولة .ويستمر التسيّب يف اإلدارات وتنخفض ساعات
العمل إىل أدنى مستوياتها وتنزل هيبة الدولة إىل الحضيض.
وتزداد مضاعفات هذا الوضع وخطورته يف ضوء األزمة الحادة التي
ظهرت يف صفوف الحزب الفائز يف االنتخابات األخرية (حزب نداء تونس)
الذي أبان خالل فرتة قصرية من حكمه عن عجزه عىل إدارة البالد وافتقاده
ألية رؤية يف اإلصالح وانعدام اإلرادة السياسية لديه يف ذلك .وهو الحزب
الذي دفع بالبالد اىل غموض سيايس من خالل ترشيحه لرئيس للجمهورية
عجّ ل بمعارك الخالفة داخله (حزب الرئيس) وخارجه ،وألقى بظالل سلبية
عىل املشهد السيايس العام وعىل األوضاع االجتماعية واالقتصادية خاصة.
من جهة ثانية كشفت االنتخابات أن التنظيمات الحزبية يف أغلبها ،خاصة
منها تلك املنحازة للثورة ،تعاني من ضعف بنيوي لم يؤهلها للمنافسة
االنتخابية ،ومن حالة ترشذم سيايس وتنظيمي يحول دون تطلعها إىل
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كرس حالة االستقطاب وإعطاء الناخبني فرصة الختيارات أخرى خارجه.

)(9

وال يرشحّ ها لخلق التوازن املفقود يف املشهد السيايس الجديد داخل الربملان
أو خارجه.
ال نكون متشائمني حني نعتمد املؤرشات السابقة يف استخالص أن
ثورة الحرية والكرامة  17ديسمرب 14 /2010جانفي  2011كانت فرصة
مهدورة .وبرصف النظر عن املسؤول عن هذا املآل ،والذي ليس موضوع
تفصيل يف هذا السياق ،فإنّه من الواضح ّ
أن ما يحصل يف تونس ويف سائر
بلدان ثورات «الربيع العربي» ،يعبرّ عن انقالب عىل الثورة وانتصار للقوى
القديمة .ويبدو ّ
أن هذا املسار ـ نعني به مسار االنقالبات عىل الثورات ـ
سيفتح عىل العرب أبواب رصاع دموي طويل بني الجماعات التكفرييّة من
جهة وأنظمة االستبداد االستئصالية من جهة مقابلة ،وهي مواجهة لن
تجني الشعوب خريا من انتصار أحد طرفيها (.)42
فقد كان انتصار الربيع العربي أكرب هزيمة لإلرهاب يف املنطقة ،حني
أعطت الثورات السلمية رسالة لتنظيم القاعدة والتنظيمات العنيفة
يّ
األخرى مفادها ّ
التمش السلمي يمكن أن يغيرّ األنظمة .لكن االنقالب
أن
الذي حصل ض ّد حكم «اإلخوان املسلمني» يف مرص من شأنه أن يقلب
املعادلة مجدّدا .فما فعله السييس يف مرص كان أكرب دعم لإلرهاب ،كما ّ
أن
السكوت عىل أكرب مجزرة ارتكبت يف حق املدنيني يف اعتصام رابعة وغريه،
كان هزيمة للمقاومة السلميّة ورسالة تأجيج للعنف .إذ البديل عن
الثورات الديمقراطية هو العنف بأصنافه الذي نشاهد نتائجه الوخيمة

,,
كان انتصــــار
الربيع العربـــــــي
أكرب هزميـــــــة
لإل ر هـــــــــــــا ب
يف املنطقة ،حني
أعطت الثــــــورات
السلمية رسالــــة
لتنظيم القاعــــدة
والتنظيمــــــــات
العنيفة األخـــرى
ّ
مفادها ّ
التمشي
أن
السلمي ميكــــن
أن يغيرّ األنظمة.
لكن االنقـــــالب
الذي حصـــل ّ
ضد
حكم «اإلخـــوان
املسلمني» يف مصر
من شأنه أن يقلب
املعادلة ّ
جمددا.

,,

يوميا.
[ ]42انظر مقالنا «التهديدات اإلرهابية واملعالجات القارصة» منشور بالعدد  30من مجلة
«اإلصالح» االلكرتونية بتاريخ  17ماي  .2013ومنشور بالتوازي بجريدة الضمري( .يومية
تونسية)
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ويبدو العدوّ اإلرسائييل أكرب مستفيد من هذا الوضع .ولع ّل تراجع اهتمام
العرب حتّى بمج ّرد االحتجاج عىل االنتهاكات اإلرسائيلية املتصاعدة يوميّا

)(9

يف ّ
حق الفلسطينيني موشرّ بالغ عىل ذلك ،ويف املقابل لألسف آلت الفتنة
الطائفية واالحرتاب الداخيل بني العرب واملسلمني أنفسهم إىل الترصيح عىل

املإل ّ
بأن الحركة الفالنية أو الطائفة أو الجهة التي نختلف معها ،أخطر من
الكيان الصهيوني وأوىل بالحرب عليها .فأيّ مستقبل بائس ينتظرنا؟

,,
ّ
لعل تراجــــــع
اهتمام العرب ّ
حتى
ّ
مبجرد االحتجــاج
على االنتهاكــات
ا إل سر ا ئيليــــــــة
املتصاعـــــــــــدة
يوميا فـــــي ّ
ّ
حق
الفلسطينييـــــــن
ّ
موشـــــــر بالـــــغ
على ّ
ّ
العــــــــدو
أن
اإلسرائيلــــــــــي
هو أكرب مستفيد
من الوضع اجلديد
للثورات العربية.

,,
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نحو وعي عروبي جديد
قد تختلف تقييماتنا للفكر القومي العربي وملا آلت إليه األيديولوجية
القومية من مآزق ،لعل أبرزها اإلخفاق يف تحقيق الوحدة بني أنظمة حملت
نفس الراية القومية ،فضال عن خلق قوميات مضادّة للعروبة يف الكيان
العربي نفسه .لكن أحسب أننا لن نختلف يف الحاجة إىل تفكري عروبي،
أي تفكري باللغة العربية ويف فضاء عربي وبأفق يتطلع إىل حلول ملشاكلنا
يف إطار عربي ،بعد تأ ّكد فشل املقاربات ُ
القطرية للتنمية والديمقراطية
واألمن القومي .ويف املقابل تأ ّكد تشابه أوضاعنا العربية وترابط مصالحنا.
وبعد تزايد نزعات التكتّل يف العالم .فنحن عىل سبيل الذكر ال الحرص ،نكاد
نكون استثناءا يف العالم ،يف مجال التنمية السياسية والديمقراطية وحقوق
اإلنسان .ونحن تجمعنا روابط التاريخ والجغرافيا ،واملسار .وقد كشفت

,,
كشفت ثورات
«الربيع العربــــي»
روابط يف الوجدان
واللغة واملشاكـل
واحللـــــول .حتى
أن الثورة املصرية
بدت نسخـــــــــة
مكبرّ ة لنظريتهـا
التونسيـــــــــــة،
بل كانت سندا هلا
وشرطا لنجاحهـــا.
وملا تلقاه التجربتان
يف االنتقــــــــــال
الدميقراطــــي من
مصاعب متقاربة

,,

ثورات «الربيع العربي» روابط يف الوجدان واللغة واملشاكل والحلول .حتى
أن الثورة املرصية بدت نسخة مكبرّ ة لنظريتها التونسية ،بل كانت سندا
لها ورشطا لنجاحها .وملا تلقاه التجربتان يف االنتقال الديمقراطي من
مصاعب متقاربة.

09
 2015اإلصالح
كتاب

47

)(9
ففي ظ ّل الخيبات املتتالية بدءا بهزيمة  1967ومرورا بسقوط بغداد
واحتالل العراق سنة  ،2003وتراجع تأثريات األيديولوجيات اليسارية
والقومية واإلسالمية ،وانتهاء بمسارات االنقالب عىل ثورات الربيع العربي
أو تحريفها ،اكتسحت الساحة السياسية والثقافية واإلعالمية مفاهيم

,,
ّ
ظــــــــــــل
يف
اخليبات املتتاليـــة
وآخرها االنقــالب
على ثــــــــــورات
الربيع العربــــي أو
حتريفها ،اشتغلت
اآللة اإلعالميــــة
ّ
بــــث
املعادية عرب
ُ
الفرقة والطائفيـة
وتغذية االحتقان
وا لتشكيــــــــك
ّ
الــــــذات ّ
وشل
يف
اإلرادة وتعميـــــق
الفجوات وتشجيـع
االستقطـــــــــاب
والتطرف والنزعات
االستئصالية.

,,

ومُفردات منها االستقرار واإلرهاب واالعتدال والتسامح والسالم وتقدير
ّ
التدخل يف شؤون اآلخرين والعوملة ونهاية
موازين القوى والواقعية وعدم
األيديولوجيات والنضال املدني واملجتمع الدويل وعدم تغيري النمط املجتمعي
وهيبة الدولة ...وك ّلها وغريها كلمات ّ
حق قد يراد بها باطل .وغابت يف
املقابل مصطلحات ومفردات أخرى ،مثال الجهاد والتحرير والوحدة
واملرشوع القومي والعدوّ الصهيوني واالستقالل الوطني والثقافة الوطنية
وطبيعة املعركة وغريها من جهاز مفاهيمي ،ال تُعدم فوائده ،إذا خضع
للمراجعة والتطوير.
وكان من نتائج «الثقافة الجديدة» الخلط يف املفاهيم وتشويه الوعي
وفقدان البوصلة يف أوساط النخب والرأي العام وتراجع الوعي بطبيعة
املرشوع الصهيوني ،إىل ح ّد حرص الرصاع بني إرسائيل وفصائل من
املقاومة اإلسالمية ،والجنوح إىل سياسات ُقطرية قارصة ال تلبث أن تتحول

إىل جزء من مخطط العدوّ  .فتغ ّذى اإلحباط ودبّ الوهن وضعفت اإلرادة
وضاعت األهداف اإلسرتاتيجية وغلبت الفردية وجنح الناس إىل الخالص
الفردي وضمُر الشعور القومي واإلسالمي .وكانت اآللة اإلعالمية املعادية
بث ُ
تشتغل يف األثناء عرب ّ
الفرقة والطائفية وتغذية االحتقان والتشكيك
يف ال ّذات وش ّل اإلرادة وتعميق الفجوات وتشجيع االستقطاب والتطرف
والنزعات االستئصالية ...ونجح العدوّ يف رضب بعضنا ببعض ،وربما صار
القبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني أسهل من التقريب بني الفرقاء
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اإليديولوجيني والسياسيني من اإلسالميني وخصومهم من العلمانيني .فال
عجب بعد ذلك أن تنترص ُ
القطرية ويضيع الحلم القومي وتتباعد آمالنا
يف الوحدة يف مرحلة تكثفت فيها التكتالت بأنواعها .وضاعت يف األثناء
فلسطني وأط ّل «االستعمار» برأسه من جديد وتك ّرر التدخل العسكري
األطليس يف ربوعنا ،وعجز املوقفان ال ّرسمي والشعبي عن إيقاف االنحدار.
لقد راكم الفكر العربي املعارص منذ هزيمة  1967من اإلنتاج والنقد
ّ
وحقق من التقارب بني مختلف توجهاته ووضع من املشاريع ما يجعلنا

,,

نتطلع إىل مستقبل أفضل بكثري من التفاؤل .فهل تنجح النخب الجديدة ،يف

لقد راكـــــــم
الفكر العربـــــي
املعاصـــــــــــــــر
منذ هزمية 1967
من اإلنتــــــــــــاج
والنقد ّ
وحقـــــــق
من التقــــارب بني
خمتلف توجهاته
ووضع من املشاريع
ما جيعلنــــــــــــا
نتطلــــــــــــع إىل
مستقبل أفضــــل
بكثري من التفاؤل

ظ ّل الزلزال السيايس الذي أملحنا إليه ،يف مراجعة املشهد العربي واالعتماد
عىل اإلنجازات املحققة ،لتصوّب وعيها وتتصدى لالخرتاق اإلعالمي
ّ
وترص صفوفها عىل برنامج
الصهيوني وتحدّد أولوياتها ،وتجمع كلمتها
عميل مشرتك وترعى االختالف النظري والتعايش الديمقراطي بينها،
وتستنهض الهمم وترقى ملواجهة التحديات؟ فصمود املقاتلني يف الثغور
من صمود املثقفني يف املواقف.

()43

,,

[ ]43انظر مقالنا «صمود املقاتلني من صمود املثقفني» تفاعال مع حرب إرسائيل عىل لبنان
 ،2006جريدة املوقف جوان .2006
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,,
لقد ّ
جربنـــــــا
التغيري بالبدايـــة
من األعلــــــــــــى
واستهـــــداف رأس
السلطة والتعويل
ّ
قـــوة الدولة
على
أكثر من االهتمام
بتطوير اجملتمـــع،
وكانت النتائــــج
ّ
خميبة لآلمــــــال
على مدى عقــود،
فهل نعــــي الدرس
ّ
ونعدل البوصلــــة
ّ
وجنرب مداخــــل
ثبت جناحهــــــــا
يف ربوع أخرى؟

,,

الثورة تحتاج إىل ثقافة جديدة
مع األسف ،مــازالت خطواتنـــا متعثّرة عىل طريــق النهضــة بعد
ما يزيد عن القرنني ،ولم ن ُ ّ
وفق يف االستئناس بتجارب غرينا رغم جهود
روّاد اإلصالح .لقد ج ّربنا التغيري بالبداية من األعىل واستهداف رأس
السلطة والتعويل عىل قوّة الدولة أكثر من االهتمام بتطوير املجتمع،
وكانت النتائج مخيّبة لآلمــال عىل مدى عقــود ،فهل نعي الدرس ونعدّل
البوصلة ونج ّرب مداخــل ثبت نجاحها يف ربوع أخرى؟ هل حان الوقت
ملراجعة عميقة ملناهــج التغيري التي دأبنا عليها وروّجنا طويال لها،
وللفكر السيايس الذي قادنـــا يف السابـــق ،فنستبعد التنايف واإلقصاء
واإلكراه ونح ّل التنافـــس السيايس بدل العداوة .ونعتمد اإلصـــالح
الذي ينطلق من مرتكزات إيجابية يف الواقع ملعالجة السلبيات ،ويستبعد
النقض واستئصال الخصم والبدائل الشمولية .ونتوخى التدرج واملرحلية
والواقعية ونبحث يف املمكن ونتفهّ م تعقيدات الواقع وصعوباته ،وال نقع
تحت إغراءات الفرضيات الذهنية القصوى .ونعمل بجاذبية الديمقراطية
ونتحرك بروح التجديد والتطويـــر ومُراكمة االيجابيات واالستفـــادة
من األخطاء واملراهنة عىل املستقبل بتمكني الشبـــاب وإعطائه األولوية
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ّ
إن للعاملني عىل اإلصالح يف ربوعنا ،من داخل الحكم أو من خارجه،
آفاقا رحبة يف التطوير وكسب تحدّي التغيريّ ،
وإن لهم يف تجارب االنتقال
الديمقراطي واإلصالح السيايس الناجحة يف إفريقيا الجنوبية ويف آسيا ويف
أمريكا الالتينية ويف أوروبا الرشقية ويف أماكن مختلفة من العالم أمثلة
لالستئناس بها وليس للقياس عليها ،يف تغيري الواقع نوعيا دون ه ّزات،
ويف بناء مُعجم خاص باالنتقال بني الفاعلني السياسيني ،وتوخي املرحلية
ّ
الصلبة عرب الحوار ووضع اآلليات الضامنة للتطبيق
وبناء الوفاقات
والحامية للمكتسبات.
لقد انهزم «الحداثيون» يف منافسة «اإلسالميني» يف االنتخابات التي
تلت الثورات ،لكن قيم الحداثة انترصت .فاملدنيّة واملواطنة والديمقراطية
وحقوق اإلنسان وغريها من قيم الحداثة السياسية ،اخرتقت بوضوح
خطاب التيار اإلسالمي املنترص .بما يعني أن األغلبية صوّتت للتمسك
بالهوية وللوعي بمتطلبات الحداثة أيضا .وبما يجعل املصالحة التاريخية
عىل هذا الصعيد ممكنة جدا .مصالحة ال تستند إىل مقاربات وتصنيفات
منتهية الصلوحية ،بل تستند إىل معجم جديد يف االنتقال الديمقراطي.
معجم يؤسس ملرحلة ما بعد الرصاع املحموم بني نزعات «العَ لمنة»
و«األَسلمة» .مرحلة يتجدّد فيها الفكر والوعي واملمارسة بما يقتضيه
تحديث املجتمع والدولة ،ويكون فيها اإلسالم الثقايف إطارا جامعا ،تغتني

,,
لقـــــــد انهــزم
« ا حلد ا ثيــــو ن »
يف منافســــــــــة
«اإلسالمييــن» يف
االنتخابات اليت تلت
الثورات ،لكن قيم
احلداثة انتصـرت.
ّ
فاملدنية واملواطنـة
والدميقراطيـــــة
وحقوق اإلنســــان
وغريهـــــــــــــــا
من قيم احلداثــــة
السياسيــــــــــة،
اخرتقت بوضــــوح
خطاب التيــــــــار
اإلسالمي املنتصر.

,,

منه جميع األحزاب السياسيــة والتيارات الفكريــة وال تتنازع حولــه
[ ]44انظر «اإلصالح السيايس بتونس بني جاذبية التسلط وجاذبية الديمقراطية» مؤلف
جماعي بتوقيع محمد القوماني وفتحي التوزري ومالك كفيف وجيالني العبديل والحبيب
بوعجيلة ورامي الصالحي ،دراسة غري منشورة ورقيا ،أعدّها تيار اإلصالح والتنمية ونرشها
ببعض املواقع اإللكرتونية ،نصوص يف التنمية السياسية( ،)4ديسمرب .2007
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مهّ د لثوراتنا املجيدة األخرية (.)45
ونحسب ّ
أن نجاحنا يف تحقيق املصالحة التاريخيّة املشار إليها يظ ّل
ّ
متوقفا عىل اتفاقنا عىل تفعيل املواطنة وعىل تأثيث أركانها يف الفكر

,,
لن ينجح انتقال
ّ
دميقراطـــــي ولن
ُتضمن حريات وال
حقوق لإلنسان إذا
ّ
استمرت املواطنــة
مفقودة أو ضامرة.
فإذا ضــــــــاع هذا
ّ
وتبـــــددت
اهلدف
ُ
اجلهود يف املغالبة
وإدارة امللفــــــــات
الظرفية ،خنشـــى
ّ
تتغلب جاذبية
أن
ّ
التسلط ويستمـــر
منطق حكـــــــم
الغلبة على حساب
ذهنية املواطنـــــة
ودولة املؤسســـات،
فنخسر رهانـــــات
احلاضر واملستقبل.

ويف املمارسة وجعل ذلك أولويّة ال تتقدّم عليها أخرى .فلن ينجح انتقال
ديمقراطي ولن تُضمن حريات وال حقوق لإلنسان إذا استم ّرت املواطنة
ّ
مفقودة أو ضامرة .فإذا ضاع هذا الهدف وتبدّدت الجهود يف ا ُملغالبة وإدارة
امللفات الظرفية ،نخىش أن تتغ ّلب جاذبية التس ّلط ويستمر منطق حكم
الغلبة عىل حساب ذهنية املواطنة ودولة املؤسسات ،فنخرس رهانات
الحارض واملستقبل .وإذا كان من املرشوع واملهم أن تنشغل السلطة
واألحزاب السياسية باالستحقاقات العاجلة وباالنتخابات ،فإنه من باب
أوىل أن يُعريوا االهتمام الالزم للمستقبل املنظور والبعيد لألجيال.

,,

[ ]45انظر مقالنا «هل تؤسس الثورات العربية ديمقراطية ما بعد العَ لمنة واألَسلمة؟» منشور
بالعدد  29من مجلة «اإلصالح» االلكرتونية بتاريخ  24أوت  .2012ومنشور بجريدة «الضمري
(يومية تونسية)  ،العدد  ،39بتاريخ  13سبتمرب 2012
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كلفة ضمور املواطنة
لقد ظ ّل مفهوم َ
الغلبَة ،الضارب بجذوره يف تاريخنا البعيد( ،)46يؤسس
االجتماع السيايس يف الدول العربية الحديثة بدل مفهوم التعاقد .فالحاكم
يستم ّد مرشوعيته من قهر خصومه وغلبتهم وبسط نفوذه عىل األغلبية
الجاهلة والخاضعة التي وصفها الكواكبي بقوله« :العوا ّم هم قوت املستبد
وقوته ،بهم عليهم يصول وبهم عىل غريهم يطول»( .)47فال عجب أن تغيب
املواطنة أو تضمر يف ظ ّل حكم الغلبة.
كانت ثقافة املواطنة ضامرة يف دولة ما بعد االستقالل( )48رغم وجهها
الحداثي ،فلم تستفد بالدنا ،وسائر البلدان العربيــة ،من كل طاقاتهــا،
[ ]46انظر ثالثية مفاهيم العقيدة والقبيلة والغنيمة ،محمد عابد الجابري ،العقل السيايس
العربي،املركز الثقايف العربي ،الدار البيضاء.1990 ،
[ ]47عبد الرحمان الكواكبي ،طبائع االستبداد ،فصل «االستبداد والعلم» ،األعمال الكاملة
للكواكبي ،دراسة وتحقيق محمد عمارة ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،2بريوت
(.)1975
[ ]48انظر «يف الذكرى الخمسني لعيد الجمهورية :رضورات تطوير نظامنا السيايس»
مؤلف جماعي بتوقيع فتحي التوزري ومحمد القوماني ومالك كفيف  ،دراسة غري منشورة
ورقيا ،أعدّها تيار اإلصالح والتنمية ونرشها ببعض املواقع اإللكرتونية ،نصوص يف التنمية
السياسية( ،)2جويلية .2007

,,
كانت ثقافـــة
املواطنة ضامــــرة
يف دولة مـــــا بعد
االستقالل رغـــــم
وجهها احلداثــــي،
فلم تستفد بالدنا،
وسائر البلـــــــدان
العربيـــــــــــــة،
من كل طاقاتهــا،
يف ظل ثقافـــــــة
الغلبة .ومل يساعد
ّ
تعطل التنميـــــة
السياسيــــــــــــة
على حتقيق تقدم
نوعي على صعيد
تفعيل املواطنة.

,,
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يف ظل ثقافة الغلبة .ولم يساعد تع ّ
طل التنمية السياسية عىل تحقيق

)(9

تقدم نوعي عىل صعيد تفعيل املواطنة ،فساد نظام الحزب الواحد
وتقلصت فرص املشاركة السياسية ،وعرفت العديد من الطاقات والفئات
اإلقصاء أو التهميش ،وعمّ ت انتهاكات حقوق اإلنسان والشعور بالدونيّة

,,
ّ
إن ما ساهم بقوة
يف غياب املواطنة
أو ضمورهـــــا يف
ربوعنا وما ضاعف
جاذبية التسلــــط
يف جمتمعاتنا ،هو
ّ
أن مفهوم الغلبــــة
انتقل من احلكــم
إىل املعارضـــــــة،
ومن السلطــــــــة
إىل اجملتمــع .ففي
غياب التعدديــــة
السياسية وانسداد
أبواب املشاركـــة
واستحالـــة تغيري
األوضـــاع باآلليات
املتاحــــــة ،انصب
تفكري املعارضني
ّ
«املتمرديــن» على
امتالك عناصـــــر
الغلبة لقلــــــــب
األوضاع.

,,
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و«الحقرة»(.)49
ولكن األخطر من ذلكّ ،
أن ما ساهم بقوة يف غياب املواطنة أو ضمورها
يف ربوعنا وما ضاعف جاذبية التسلط يف مجتمعاتنا ،هو ّ
أن مفهوم الغلبة
انتقل من الحكم إىل املعارضة ،ومن السلطة إىل املجتمع( .)50ففي غياب
التعددية السياسية وانسداد أبواب املشاركة واستحالة تغيري األوضاع
باآلليات املتاحة ،انصب تفكري املعارضني «املتم ّردين» عىل امتالك عنارص
الغلبة لقلب األوضاع .ولم تساعد ظروف العمل السيايس الرسي ومغالبة
السلطة ،عىل التفكري يف أساليب التوعية باملواطنة ومضامينها ونرش ثقافة
الديمقراطية وتعزيز قدرات املجتمع املدني يف مواجهة تغوّل الدولة.
ّ
تؤصل االستبداد يف مجتمعاتنا )51(.فتحدّث
وربّما صارت الغلبة ثقافة،
املصلحون عن قهر الحاكم للرجل وقهر الرجل للمرأة .إذ يذكر قاسم أمني
أنّه «إذا غلب االستبداد عىل أمة لم يقف أثره يف األنفس عندما هو يف نفس
الحاكم األعىل ،ولكنه يتصل منه بمن حوله ،ومنهم إىل من دونهم ،وينفث

[ ]49انظر مقالنا «الحريات السياسية استقاللنا الثاني» ،جريدة «املوقف» ،العدد ،350تونس
يف  10مارس  .2006وكذلك مقالنا «يف الذكرى الخمسني لالستقالل :فرص مهدورة» بالعدد 352
من جريدة «املوقف» ،تونس يف  24مارس .2006
[ ]50انظر مقالنا «الديمقراطية املتدفقة يف أنحاء العالم تتكسرّ عىل سواحلنا» بالعدد 293
من جريدة «املوقف» ،تونس يف  21ديسمرب .2004وكذلك انظر مقالنا «توازن الضعف بني الحكم
واملعارضة ال يفتح أفقا سياسيا» ،العدد ،319تونس يف  01جويلية .2005
[ ]51انظر عىل سبيل املثال :كمال عبد اللطيف ،يف ترشيح أصول االستبداد ،قراءة يف نظام
اآلداب السلطانية ،دار الطليعة ،ط ،1بريوت(.)1999

روحه يف كل قوى بالنسبة لكل ضعيف متى مكنته القوة من التحكم فيه،

)(9

يرسي ذلك يف النفوس ريض الحاكم األعىل أم لم يرض .كان من أثر هذه
الحكومات االستبدادية ّ
أن الرجل يف قوّته أخذ يحتقر املرأة يف ضعفها .وقد
يكون من أسباب ذلك ّ
أن اوّل أثر يظهر يف االمّ ة املحكومة بابالستبداد هو
فساد األخالق»

()52

وانترشت أدبيات يف تحليل انتشار االستبداد يف ألياف

املجتمع املختلفة (الحكم ،اإلدارة ،األرسة ،املدرسة ،ومؤسسة العمل.)...
ولم تستطع جهود املعارضة ،رغم التضحيات الجسيمة ،أن تغيرّ املعادلة
وتفتح أفقا مغايرا للمجتمع.
ويف ظ ّل حكم الغلبة انكفأ املواطن وضعف انتماؤه للوطن وللدولة،
ّ
فتفشت الالمباالة وعدم الحرص عىل الصالح العام .وعزف أغلب الناس
عن املشاركة يف الحياة العامّ ة واستسلموا لرضب من القدرية وفقدوا كل
أمل يف تغيري األوضاع وسكنهم اإلحباط .فالسياسة شأن ال يعنيهم ،بل
هي «خطر» يجب الحذر منه ،والرصاع بني الحكم واملعارضة ،ما هو إال ّ
«رصاع عىل الكرايس» ومن أجل مصالح شخصية ال ناقة لهم فيها وال
جمل .والديمقراطية واالنتخابات واملشاركة واملواطنة ليست إال ّ كلمات
جميلة تثري سخريتهم ،وهي أقرب للشعارات الرنّانة ،وإن كانت لها صلة
بالواقع ،ففي ربوع غري ربوعهم .ويف ذلك مؤرشات واضحة عىل غياب
ثقافة املواطنة.
بعد ثورات الربيع العربي ،استعادت الشعوب أوطانها املخطوفة من

,,
يف ّ
ظل حكـم
الغلبة انكفــــــأ
املواطـــــن وضعف
انتماؤه للوطــــــن
ّ
فتفشــت
وللدولة،
الالمباالة وعــــدم
احلـــــــــــــــرص
على الصاحل العام.
وعزف أغلب الناس
عن املشاركــــــة
يف احلياة ّ
العامـــة
واستسلموا لضـرب
من القدريـــــــــة
وفقدوا كل أمــل
يف تغيري األوضــاع
وسكنهم اإلحباط

,,

االستبداد ،ف ُرفعت الرايات الوطنية وكان اإلقبال عىل االهتمام بالسياسة
وصار الحديث عن اإلصالح والديمقراطية ودولة الحقوق واملؤسســات،
من ثوابت الخطاب السيايس ومن املشرتكات بني الفرقاء .وكان من املؤ ّكد
[ ]52قاسم أمني ،تحرير املرأة ،دار املعارف ،القاهرة ،ص.37
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يف هذا السياق الجديد التشديد عىل حيويّة تفعيل املواطنة ،بما يضعنا

)(9

عىل طريق الحكم الرشيد الذي يع ّد من رشوط املناعة والبقاء والنجاح يف
مواجهة التحديات املستقبلية لعاملنا امليلء بالتقلبات ،لكن ذلك لم يحصل
مع األسف.
إن دروس املايض البعيد والقريب تفيد ّ
ّ
أن أيّة تعبئة للمواطنني يف رفع
مختلف التحديات االقتصادية واالجتماعية ويف تحقيق أيّ إصالح سيايس،

,,
ّ
إن دروس املاضي
البعيد والقريــــب
تفيد ّ
أن ّ
أية تعبئة
للمواطنني فـي رفع
خمتلف التحديات
االقتصاديـــــــــة
واالجتماعية ويف
حتقيق ّ
أي إصــالح
سياسي ،لن تتيسر
ّ
إال بتسهيل دخول
املواطـــــن معرتك
احليـــــــاة العامة
واالرتقاء بـــــه إىل
مستوى املواطنة.

,,
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لن تتيرس إال ّ بتسهيل دخول املواطن معرتك الحياة العامة واالرتقاء به
إىل مستوى املواطنة بما تحمله من معاني االنتماء التعاقدي واملشاركة
الفاعلة والتمتع بالحقوق والقيام بالواجبات والتعبري عن الرأي يف
صياغة القرار ونقاشه .إذ ال نستطيع يف كل األحوال ،معالجة املشاكل
ودرء املخاطر مع إبقاء املواطن يف وضع سلبي فاقدا لالهتمام بالشأن
العام ،مُنسحِ با ومُستقيال ك ّليا ،نافرا من العمل االجتماعي ومش ّككا يف
أيّة تجربة ويف مؤسسات الدولة ،فاقدا للثقة يف الحكومة ويف خصومها،
متّهما الجميع بشتّى التّهم ،ومكتفيا بعالقة زبونية ومتخ ّليا عن مواطنته

ومسؤوليّته .فلكي تربز الديمقراطية التي ننشدها جميعا ،بديال ج ّذابا
عن عهود االستبداد والفساد ،ال بد أن تكون املواطنة ثقافة اجتماعية
وموضوع اهتمام جماعي وعنوانا لعرص جديد .فلن ننجح يف تغيري الحكم
إال ّ بالعمل عىل تغيري ثقافة الج ّكام واملحكومني و«إ ِ َّن ال َّل َه لاَ ي َُغ رِّيُ مَ ا ِب َق ْو ٍم

حَ تَّى ي َُغ رِّيُوا مَ ا ِبأَن ْ ُف ِس ِهمْ» (سورة الرعد.)11/

)(9

يف داللة املواطنة وأولويّة تفعيلها
أن تكون مواطنا ،يعني أن تكون عضوا يف دولة ديمقراطية مؤسسة
عىل عالقة تعاقديّة يتساوى فيها الجميع يف الحقوق والواجبات األساسية
وأمام القانون ويكون فيها الحاكم منتخبا ويكون فيها للفرد املحكوم
الحق يف تدبري شؤونه الخاصة وتدبري شؤون مدينته ومجتمعه ،بإبداء
رأيه بحرية واتخاذ املبادرات التي تهدف إىل تحسني وضع الجماعة محليا
ووطنيا ،واملشاركة يف الحكم باعتباره ناخبا أو مُرشحا لسلطة يخضع
لها املجتمع ملدة محددة ويكون للناخبني حق مساءلة تلك السلطة أو
مقاضاتها أو عزلها إذا لزم األمر.
وال تتحدّد املواطنة من خالل عالقة الفــرد بالدولة فقط ،بل أيضا من
خالل حياة جماعية قائمة عىل روابط ثقافية وترشيعية وسياسية تقوم

,,
ّ
تتحـــــــــدد
ال
املواطنة من خالل
عالقة الفـــــــــرد
بالدولة فقـــــــط،
بل أيضا من خـالل
حياة مجاعيـــــة
قائمة على روابــط
ثقافية وتشريعية
وسياسية تقـــــوم
على تالزم احلــــق
والواجب ،وتقتــرن
بتطــور اإلنســــان
وسعيه الـــــدؤوب
حنو مزيـــــــد من
احلرية واملساواة
والكرامة

,,

عىل تالزم الحق والواجب ،وتقرتن بتطــور اإلنسان وسعيه الدؤوب نحو
مزيد من الحرية واملساواة والكرامة .واملواطنــة بهذا املعنى ،مفهوم
ديناميكي يتطور بتطـــور املجتمعات ووعيها بحقوقها وتطويرها
ملنظومة املشاركة السياسيـــة ،وتغيري القوانني باطراد ،باتجـــاه مزيد
من التح ّررية وضمـــان املساواة والكرامـــة ،وبرتسيخ قيم الديمقراطية
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وحقوق اإلنسان عن طريق التنشئة االجتماعية والتوعية املستمرة التي

)(9

تساهم فيها األرسة واملدرسة ،واملنظمات األهلية والهيئات الحزبية وكل
الفاعلني يف املجتمع.
ولنئ حاول البعض تأصيل مفهوم املواطنة يف تراثنا ،بردّه إىل صحيفة
املدينة عىل سبيل املثال أو إىل أية إحالة أخرى ،فإنّنا نميل إىل اعتباره
مفهوما حديثا غربي املنشإ ،وال نرى يف ذلك أيّ تعارض مع العمل عىل
تبيئته واستخدامه بداللته األصلية .ومن جهة ثانية فإنّنا حني نستحرض

,,

هذا املفهوم للمواطنة يف سياقه الغربي وبأبعاده املختلفة السياسية

لئن حــــــــاول
البعض تأصيــــــل
مفهوم املواطنـــــة
يف تراثناّ ،
برده إىل
صحيفة املدينـــة
على سبيل املثــــال
أو إىل أية إحالـــة
أخرىّ ،
فإننا منيل
إىل اعتباره مفهوما
حديثا غربـــــــي
املنشإ ،وال نـــــــرى
يف ذلك ّ
أي تعارض
مع العمل على
تبيئته واستخدامه
بداللته األصلية.

,,

واالجتماعية والثقافية ،النظرية والعملية ،يذهب البعض إىل الجزم
بانعدام املواطنة يف ربوعنا ُ
وغربة هذا املفهوم عن بيئتنا الثقافية ،ويرون
أن املطلوب إحداث تغيريات عميقة يف الثقافة واملمارسة السياسية من
أجل تأسيس املواطنة .وهذا القول بالتأسيس يف موضوع املواطنة ،كما
يف مواضيع أخرى عديدة ،يصدر عن رؤية يف التغيري تقوم عىل الدعوة إىل
إلغاء الوضع القائم وبناء الجديد عىل أنقاضه .وبرصف النظر عن مدى
واقعية هذه الرؤية ،نرى من امله ّم اإلشارة إىل أن الرؤية اإلصالحية التي
نصدر عنها ،تقوم عىل تطوير الواقع باتخاذ مرتكزات فيه ودفع األمور
تدريجيا يف االتجاهات التي نرومها .لذلك نرى يف موضوع الحال أن املطلوب
ليس تأسيس املواطنة يف واقعنا ،بل تفعيلها .فاملواطنة كامنة يف الدساتري
والنصوص القانونية التي تنظم الدولة واملجتمع ،وحارضة يف الخطابات
املتداولة ،ولكن املشكلة تظ ّل يف ضمور هذه املواطنة يف املمارسة أو يف
إفراغها من محتوياتها.
ومن جهة أخرىّ ،
فإن تأصيل املواطنة يف ربوعنا ،لن يتحقـــق بمج ّرد
جدال نظري حول أصل املواطنـــة ،بل يبدو رهني ديناميكيـــة سياسية
تعمل بجاذبية الديمقراطية ،باتجاه تطوير الثقافة املدنيّة ومنظومــة
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املشاركة السياسية ،وذلك بمساهمة نشطة ملؤسسات التنشئة االجتماعية
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املختلفة ويف مقدمتها األرسة واملدرسة واإلعالم  .كما يتوقف عىل دفع
قويّ للتنمية السياسية وإعادة تأهيل الفاعلني السياسيني يف الحكم ويف
املعارضة (.)53

,,
املطلــــوب ليس
تأسيس املواطنـــة
يف واقعنـــــــــــا،
بل تفعيلهــــــــــا.
فاملواطنة كامنـة
يف الدساتيـــــــــر
والنصـــــــــــوص
القانونية اليت تنظم
الدولة واجملتمـــع،
وحاضـــــــــــــرة
يف اخلطابــــــــات
املتداولة ،ولكـــن
املشكلة ّ
تظل يف
ضمور هذه املواطنة
يف املمارســـــــــة
أو يف إفراغهــــــــا
من حمتوياتها.

,,
[ ]53انظر «اإلصالح السيايس بتونس بني جاذبية التسلط وجاذبية الديمقراطية» مؤلف
جماعي ،مرجع مذكور سابقا.
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,,
ّ
ّ
كــرس
حتى ُت
الدميقراطيـــــــة
وتكون املواطنــة
أساس االنتمـــــــاء
للدولة ،نـــــــــرى
ّ
ّ
نظريــا
أن جمهودا
ّ
وعمليــا ،جامعـــا
ّ
ومتأكــدا ،ال بــدّ
أن ُيبذل لتفعيــل
ّ
املتعثـــرة
املواطنة
يف ربوعنـــــــــــا،
ويكون عنوانـــــا
وجسرا لتأسيــــس
دميقراطيـــــــــة
ما بعد العلمنـــــة
واألسلمــة قياســا
على مقاربـــــــات
«ما بعد احلداثـة»
يف الفلسفـــــــــة
الغربية

,,

ختاما
لقد بلغ االستقطاب مداه بعد ثورات الربيع العربي حني غنّى بعضهـــم
يف مرص «همّ ا شعــب..وأحنا شعــب ..لينا ربّ وليهــم ربّ  »...وحني ميّز
آخرون يف تونس بني «دمائنا ودمائهــم» وبني «تاريخنا وتاريخهــم»...
وها نحن جميعا نجني التداعيــات السلبيــة لذلـــك االستقطاب
الحـــا ّد يف إهدار الفرص وتعثّر املواطنة .ويف ضوء استخالصات
انتكاستنا الجديدة يف تحقيق أحالمنا يف التغيري املنشود ،وحتّى تُك ّرس
الديمقراطية وتكون املواطنة أساس االنتمــاء للدولة وقاعدة التعامل يف
العالقة بني الح ّكام واملحكومني ،وبني املحكومني أنفسهم ،عىل غرار ما
ّ
تحقق لألوروبيني وغريهــم ،نرى ّ
أن مجهودا نظريّــا وعمليّــا ،جامعا
ومتأ ّكــدا ،ال ب ّد أن يُبذل لتفعيــل املواطنة املتعثّرة يف ربوعنـــا ،ويكون
عنوانا وجرسا لتأسيــس ديمقراطية ما بعد العلمنــة واألسلمــة قياسا
عىل مقاربات «ما بعد الحداثة» يف الفلسفة الغربية.
وال يمكننا اليوم استعادة املبادرة واالستفادة من دروس املايض املرير
لتحقيق تط ّلعاتنا يف الديمقراطية والعدالــة االجتماعيـة والتنمية
املستدامة والرفاه والعاملية ،إال ّ بتجاوز االستقطــاب ،وإخراج الفكر
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العربي من التيه الذي أوقعته فيه ثنائياّت عديدة ،من أبرزها العلمنة
ّ
يتوقف مستقبلنا يف دخول عرص جديد تتحقق فيه
واألسلمة .وعىل ذلك

)(9

مواطنتنا وآمالنا وتكون فيه الثورة الثقافية إيذانا بتجاوز األزمة وبانبالج
صبح عربي جديد.

,,
ال ميكننا اليوم
استعادة املبـــــادرة
واالستفــــــادة من
دروس املاضي املرير
ّ
تطلعاتنا
لتحقيق
يف الدميقراطية
والعدالـــــــــــــة
االجتماعيــــــــة
والتنميـــــــــــــة
املستدامـــــــــــة
والرفاه والعامليـــة،
ّ
إال بتجــــــــــــاوز
االستقطــــــــاب،
وإخراج الفكــــر
العربي من التيـــه
الذي أوقعته فيـــه
ّ
ثنائيات عديـــدة،
من أبرزها العلمنة
واألسلمة.

,,
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