فكر النهضة والثورات العربية
كامل عبد اللطيف *
تــقديم
عندم��ا طلب مني املس��اهمة يف الع��دد األول من مجلة أوراق فلس��طينية ،ببحث يف موضوع فكر
النهض��ة والثورات العربية ،مل أت��ردد كثريا رغم عمومية العنوان ،وذلك بحكم أن اإليحاءات العديدة
التي يس��توعبها املقرتح ،كانت وما تزال تش��كل جزءا من مش��اغيل ،وأنا أتاب��ع حدث االنفجارات
االحتجاجية الحاصلة يف امليادين العربية ،وأرصد يف اآلن نفس��ه ،أشكال تطورها واتساعها ،إضافة إىل
متابعتي اليوم لتداعياتها املتواصلة يف الفكر والواقع العربيني.
تبينت يف املقرتح الذي وصلني من املجلة بعنوانه املجرد واملفتوح ،ما يسعف بالتفكري يف حدث الثورات
العربية وما تالها من وقائع ،ضمن س��ياقاته التاريخي��ة الكربى ،ويف إطار املرجعيات الفكرية املوصولة
به .وافرتضت أن يكون الدافع الذي يقف خلف هذا املوضوع ،مرتبطا بالرغبة يف بحث نوعيات العالقة
املمكنة بني مشاريع النهضة العربية ،ومرشوع اإلصالح السيايس الدميقراطي يف الراهن العريب.
أدرك��ت يف غم��رة متابعة ملا ج��رى يف املجتمعات العربي��ة ،أن االنفجار االحتجاج��ي الحاصل ،ولَّد
معطي��ات مل تكن منتظرة ،األمر ال��ذي يدفعنا ال للتفكري فقط يف عالقة ما حصل مبش��اريع النهضة
العربية ،بل االهتامم كذلك بالتحديات الجديدة ،التـي ترتبت عن زمن الثورات ،وتتواصل اليوم بعد
رحي��ل رؤوس األنظم��ة وبداية املراحل االنتقالية ،بكل ما تحمله من أس��ئلة جديدة ومهام جديدة،
قصد تخطي العقبات املحتملة ،واإلسهام يف تأسيس قواعد أخرى لتدبري ملفات املرحلة االنتقالية.

* باحث مغريب
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وسنتبني يف سياقات العرض الالحقة ،أن الحركات االحتجاجية تضعنا أمام بعض اإلشكاالت والقضايا،
التي كانت وما زالت من أهم إش��كاالت املرشوع النهض��وي العريب ،األمر الذي ميكِّننا يف النهاية من
مقاربة جوانب من موضوعنا ،والوقوف عىل بعض الخالصات املفيدة.
وضحنا يف دراس��ات س��ابقة ،أن فكر النهضة العربية يشري إىل مجمل املشاريع التي تعكس تصورات
النخب لإلصالح وللتقدم يف املجتمع العريب الحديث واملعارص 1.وأن أفعال االحتجاج املولدة للثورات
التي حصلت خالل سنة  ،2011تندرج ضمن املنجزات الفعلية واملكاسب الحاصلة ،املوصولة بتجارب
وسياقات تاريخية محددة .2صحيح أن هناك فرقاً كبريا ً بني املشاريع التي تعكس الطموحات واآلمال
العربية يف التقدم ،وبني ما حصل يف قلب الثورات العربية ،من خلخلة لكثري من األس��س واملرتكزات
يف مجتمعاتن��ا ،إال أن الظاه��ر يف موض��وع العالقة بني فكر النهضة العربي��ة والتحوالت التي جرت
يف ضوء االنفجارات املذكورة ،يكش��ف أن املس��افة بينهام كبرية .لكن تأمل األحداث الثورية ،وبناء
أس��ئلتها وأفقها يف التحول ،ينتج عنه إمكانية بلورة صالت من الوصل عديدة ،بني فكر يُص ِّو ُب نظره
تحقيق جوانب من الطموحات
نحو بحث ُس�� ُبل تجاوز التأخر التاريخي العريب ،وبني تَ َح�� ُّول يمُ ارس
َ
العربية يف مناهضة االستبداد والفساد ،وإنجاز مهمة اإلصالح السيايس.
وإذا كان أغلب املتابعني لحدث الثورات ،قد أشاروا إىل طابعه املفاجئ ،فإنه مل يكن بإمكان أحد أن
ينكر أن البلدان التي برزت فيها الرشارات األوىل للحدث ،كانت يف حاجة ماس��ة لحصوله .إضافة إىل
أن النخب السياس��ية والثقافية كانت تدرك رضورة تجاوز حاالت االنس��داد الحاصلة يف مجتمعاتها،
وت��درك يف اآلن نفس��ه الصعوبات التي تقف دون إزاحتها ألنظمة الفس��اد ،الت��ي عطلت كثريا من
قدراته��ا .وتعلمنا تجارب تاريخ الثورات ،أن حصول الفعل الث��وري يف دورات الزمان ،ال يكون دامئا
متش��ابها ،وأن كل فعل ثوري يس��توعب بصورة أو بأخرى مرجعيات محددة ،وتؤطره سياقات قابلة
للفهم ،بل إن بعض مرجعياته قد تكون موصولة بأزمنة قدمية .كام أنه يصنع من خالل فعله ،املالمح
التي تصبح يف فرتة الحقة مبثابة سامت تخصه ،وقد تجعله يف الوقت نفسه قريبا أو بعيدا أو مشابها
لثورات أخرى.
وليك نقرتب أكرث من موضوعنا ،فكرنا يف تركيب مفاصله اعتامدا عىل أوليات ومحاور محددة ،بهدف
وض��ع اليد عىل بعض الخالص��ات والنتائج .نضع يف األولي��ات ُم َو ِّجهات الفهم والق��راءة ،ونُركِّب يف
محورين اثنني جملة من املعطيات التي تقربنا من حدث الثورات ومرجعياته النهضوية .ونشخص يف
املحور الثاين أبرز التحديات الحاصلة يف ما بعد الثورات ،وهي تحديات تكشف أننا أمام مسار مركب،
سواء يف مجال الفكر النهضوي أو يف املسار العام ألفعال الثورة ،ثم نختم بحثنا بخالصات عامة.
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أوليــات
 -1ننطلق يف مقاربة عالقة النهضة العربية ومشاريعها يف اإلصالح بحدث الثورات العربية ،من زاوية
يف النظ��ر ال تفصل بني وقائ��ع التاريخ وأحداثه الفاصلة ،وبني الس��ياقات واألطر املرجعية ،املحددة
لرشوطه��ا العامة .وال يتعلق األمر يف تصورنا هذا ،بوجود س��ببية ميكانيكية ،قدر ما يتعلق مبحصلة
تفاع��ل تاريخي ،نفرتض أن الوعي يف التاريخ مينح ،إمكانية بناء طموحات وتطلعات الش��عوب .كام
مينحه إمكانية نقل التصورات إىل أفعال مالكة ملعاين التصورات ،وذلك ضمن جدليات معقدة ،حيث
نح التصور إمكانية الفعلِ  ،ويُلَ ِّو ُن هذا األخري بدوره التصو َر مبقتضياته.
يمَ ُ
وال تحكم الجدلية التي كنا بصدد توضيحها قواعد مؤكدة ،ذلك أن للوسيط اإلرادي املتمثل يف البرش،
ومختلف أش��كال رصاعهم يف التاريخ ،دور يف عمليات بناء مستويات التقاطع والتداخل بني األفكار
والوقائع .وما حصل ويحصل اليوم يف املجتمعات العربية ال يشكل أي استثناء.
ه��ذا من حيث التصور العام ،أما يف موضوعنا بال��ذات ،فإن عالقة املرشوع النهضوي العريب بحدث
الث��ورات العربية ،يضعنا أمام لحظة ُمركب ٍة نُطلق عليها لحظة التقاء وتقاطع الس��ياقات واألس��ئلة.
ونقص��د بذلك أن ُحلم النهضة العربية ،الذي َج َّس��م فيه النهضويون العرب خالل قرنني من الزمان،
ُصور تطلعهم لبناء مجتمع جديد ،وأنظمة سياسية جديدة ،احتل مكانة رمزية يف شعارات املحتجني
يف الث��ورات العربي��ة .وقد تقاطعت نداءات الحرية يف تظاه��رات املحتجني ،مع مفردات الحرية يف
أدبيات لطفي السيد ،التي تغنى بها وحده يف الصحافة املرصية قبل قرن من الزمان.
ال ندعي هنا وجود عالقة مبارشة بني شعارات الشباب يف «الربيع العريب» ،وبني أدبيات النهضة التي علَّمت
املجتمع العريب أبجدية التحرر ،مستعملة يف سبيل ذلك لغة جديدة وقيامً جديدة ،بل إن ُمرادنا مام سبق،
التأكي��د فقط ،عىل عدم إغفال اإلش��ارة إىل أن لفعل الثورات يف مجتمعاتنا ،مرجعيات وس��ياقات تاريخية،
صانعة لبنياتها ونظامها ،ومختلف األشكال واملعطيات التي تصلها مبحيطها العام ،يف تفاعالته ويف تحوله.
تق��وم العالقة املفرتضة يف نظرن��ا عىل مبدأ التفاعل التاريخي ،وهو مبدأ يس��تبطن عملية كيميائية
معق��دة ،حيث متتزج تصورات بإرادات ،وينتج عنهام ن��وع من اإلبداع ،يقوم بعمليات متثل األفكار
بطريقة خاصة ،ثم تحويلها إىل ش��عارات تُرفَع كمطية لركوب أهوال الفعل االحتجاجي ،والقيام مبا
يعرف بعد ذلك ،باألفعال التي تؤدي إىل إسقاط األنظمة وإطاحة الحكام.
نعرف جيدا أن املجتمع العريب يف مطلع هذا القرن يختلف متاما عن املجتمع ذاته يف بدايات القرن
العرشين ،مثلام نعرف أن مقاالت لطفي الس��يد يف تبجيل الحرية والتغني بها تختلف عن شعارات
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الحري��ة يف امليادي��ن العمومية .ولهذا الس��بب ربطنا مس��ألة العالقة ،مببدأ عدم إغفال الس��ياقات
املجتمعية واملرجعيات التاريخية.
وإذا كان م��ن املعروف ،أن هناك عالقة بني التحول االجتامعي وتطور منظومة األفكار الحاصلة يف املجتمع
واملؤسس��ات ،فإن من املؤكد أيضا ،أن للفكر س�مات معينة تخص عمليات تطوره ،وهي سامت نفرتض أنها
تختلف عن س�مات تغري الوقائع واألحداث واملؤسس��ات داخل املجتمع ،لكن اس��تقاللهام عن بعضهام ،ال
يستبعد أبدا مبدأ تبادل التأثري بينهام .بل نستطيع أن نقول ،إن التحوالت يف التاريخ مبا يف ذلك القطائع التي
ينتظرها الناس من الثورات ،تستوعب وظائف الفكر املرتِّبة لنوعية التطلعات واآلفاق املنتظرة.
ضم��ن هذا املبدأ العام ،فكرنا يف عالقة الثورات العربية بفكر النهضة ،من خالل التفكري يف مس��ألة
اإلسناد الثقايف ،املوصول بالفكر العريب النهضوي ،واملشاريع اإلصالحية املؤطرة لسياقاته املجتمعية.
 -2وضعتن��ا فقراتُ األولية الس��ابقة ،أمام ما هو ُم َركَّب وعام يف موضوعن��ا ،أي وضعتنا أمام الفكر
النهضوي يف ضوء امتحانات التاريخ .أما األولية الثانية ،فإننا نفرتض أنها تسمح لنا بالتقدم خطوة إىل
األمام ،يف االقرتاب أكرث مام نحن بصدده ،لعلنا نتمكن من رسم بعض مالمح نوعية العالقة املفرتضة،
بني املرجعية النظرية ومتظهراتها الفعلية يف التاريخ.
تس��توعب األولية الثانية ،خالصة منذج ٍة لفكر النهضة العربية ،س��بق لنا ترتيب عنارصها يف عمل سابق،
به��دف اإلحاطة بلحظات التطور املفصلية الكربى يف الفكر العريب املعارص .3يتعلق األمر مبا أطلقنا عليه،
لحظ��ة إدراك الفارق ولحظ��ة املامثلة ثم لحظة وعي الذات .ال يتعلق األمر بنمذجة تاريخية تطورية وال
بخطاطة مغلقة ،قدر ما يتعلق بوسيلة منهجية تروم تسهيل االقرتاب من معطيات خطابات النهضة.
وإذا كانت دواعي التحقيب تجعلنا نتصور كالً من اللحظات املذكورة ،يف إطار زمني وتاريخي محددين،
كام نتصوره يف إطار مجموعة من النواظم النظرية امل ُس��تَو َعبَة يف س��ياق املجرى الزمني املفرتض ،فإن
جوامع أخرى عديدة تلحقها ببعضها البعض ،وتجعلها متزامنة ،كام تجعلها أحياناً تتبادل مواقع بعضها،
يف دائرة تسلسل صريورة األفكار ومجرى الزمان .إن دينامية تحول األفكار يف التاريخ التستوعبها فقط
مفاهي��م التقدم والرتاج��ع والتجاوز واالبداع ،بل إنها قد تفهم بص��ورة أفضل وخاصة يف مجال الفكر
العريب املعارص ،باس��تعامل مفاهيم التوت��ر والتناقض واملواءمة ،وغري ذلك من أس�ماء أفعال مظاهر
الحصار التاريخي القامئة ،بحكم رشوط تحوالت الوعي واملجتمع يف تاريخنا املعارص.
اس��تعملنا يف وص��ف اللحظة األوىل النعت املركب «إدراك الفارق» ،بحك��م أنه مل يعد بإمكاننا منذ
القرن التاس��ع عرش ،أن نفكر يف ذاتنا وذواتنا دون النظر إىل اآلخر ،واالس��تعانة به يف فهم ما يجري
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داخل عواملنا وداخل العامل .فتأخرنا التاريخي القائم ،يُقرأ يف مرآة تقدم اآلخر .وتقدم اآلخر واآلخرين،
ال ميكن فصله عن واقع أحوالنا سلباً وإيجابا.
أما اللحظة الثانية املوصوفة يف منذجتنا بالتامثل ،فإنها تتميز بكونها تس��توعب منجزات رواد الفكر
النهض��وي ،وتعمل يف الوقت ذاته عىل تطوير منط الكتابة وتطوي��ر عالقة الكتابة مبوضوع النهضة،
والدفاع عن رضورة االنخراط يف التاريخ العاملي بحكم املصالح واألهداف املش�تركة .ويف قلب هذه
املرحلة تم حصول استقالل أغلب البلدان العربية.
ويش��كل االنتقال من لحظة إدراك الفارق إىل لحظة وعي املامثلة ،تحوالً نوعياً يف تصورات املرشوع
النهضوي يف فكرنا املعارص .كام يشكل االنتقال من اللحظتني السابقتني ،إىل ما نطلق عليه يف منذجتنا
التحقيبية لحظة وعي الذات ،تحوالً أكرث تج ُّذرا ً وعمقاً يف نظام الوعي النهضوي العريب.
ترتبط اللحظة الثالثة ،بالهزمية العربية أمام إرسائيل ،التي كشفت عقم الخيارات واملواقف واملعارك
التي خضنا ،ووضعتنا أمام معطيات جديدة وأس��ئلة جديدة .الوعي بالذات يف هذه اللحظة يرادف
وعي الهزمية ،ويس��تند إىل اإلقرار باملآل الذي آلت إليه أوضاعنا ،يف ظل مجمل الرشوط التي أطرت
وتؤطر وجودنا يف املجتمع والسياسة والفكر والتقنية..
لق��د أصبحت حاجتنا إىل تجذير الوع��ي النقدي بذاتنا وبالعامل أكرث إلحاح��اً ،وأصبحت حاجتنا إىل
التعلم من مكاس��ب العرص ،وإنجاز تواصل ايجايب مع العامل أمرا ً مطلوباً .وقد اتجه فكرنا منذ ذلك
الح�ين ،إىل إعادة مواجهة إش��كاالتنا بع��دة جديدة يف النظر ،قادرة عىل القط��ع مع خيارات الفكر
التوفيق��ي ،والنظر املس��تك ِني إىل قي��مِ أزمن ٍة خلت .وقد تفتحت يف هذا اإلط��ار براعم بذور اإلبداع
الفكري ،كام تبلورت يف جهود الفكر النهضوي العريب ،يف نهاية القرن املايض ومطالع هذا القرن.
تسمح لنا هذه النمذجة يف سياق البحث الذي نحن بصدده ،بوضع اليد عىل أهمية اللحظة الثالثة
لحظ��ة وع��ي الذات ،التي ما نَفتأ نعي��ش ضمن أطوارها ،والتي حصلت الث��ورات العربية يف قلبها،
ومبح��اذاة مع معطيات الجي��ل الثالث من أدبيات اإلصالح ،املوصولة بوش��ائج من القرىب متينة مع
الفكر النهضوي ،واملوصولة يف الوقت نفس��ه ،مبوضوع الدميقراطية وحقوق اإلنس��ان ،التي أصبحت
اليوم عنوانا ملشاريع النهوض باملجتمعات العربية.4

-Iاألفق النهضوي والثورات العربية ،يف جدليات التفاعل التاريخي.
يتمثل أول مرتكز يحدد أشكال االلتقاء بني فكر النهضة وأفعال الثورات العربية ،يف مركزية السيايس فيهام
معا .فقد كانت أبرز قضايا املرشوع النهضوي العريب ،تتجه لبناء مشاريع يف اإلصالح السيايس ،وذلك منذ
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كتاب��ات الطهطاوي ( )1874-1801وخري الدين التونيس( ،)1889-1822ثم كتابات محمد عبده (-1849
 )1905واألفغاين( )1897 -1838إىل جهود لطفي السيد( )1963-1872وعيل عبد الرازق(1966-1888م)،
وغريه��م من النهضويني العرب ،الذين أولوا عناية كبرية للمس��ألة السياس��ية ،وركبوا جهودا يف موضوع
اإلصالح الس��يايس .صحيح أن املرشوع النهضوي متظهر يف أبعاد متنوعة ،حيث غطى بعض املوس��وعيني
الش��وام معضلة التأخر املعريف والعلمي ،وس��عوا إلص��دار منابر تعنى بتعميم بع��ض املعارف العلمية.
وصحيح يف اآلن ذاته ،أن االهتاممات النهضوية ش��ملت أيضا ،إص�لاح اللغة وإصالح املجتمع ،ومحاربة
الطرقية وإسالم التواكل والطاعة .إال أن البؤرة املركزية الجامعة يف تصورنا ملجمل اآلثار النهضوية ،متثلت
5
يف الثقل الذي كان ميارسه محور اإلصالح السيايس ،يف فكر النهضة العربية.
يشكل إذن ،الجامع السيايس جرسا ألشكال من العالقة بني املشاريع النهضوية ومرشوع اإلصالح السيايس،
وتصب��ح العالقة أك�ثر وضوحا عندما نتجه فيها باالعتامد عىل أدبيات الجي��ل الثالث من مفاهيم اإلصالح،
التي تروم توطني قيم وآليات املرشوع الس��يايس الدميقراطي يف املجتمعات العربية .نتبني عالمات ذلك يف
6
الشعارات التي رفعها املحتجون ،وهي شعارات تندرج ضمن مكاسب الثقافة الحقوقية يف فكرنا املعارص.
وإذا كان املالحظون لحدث الثورات ،قد ربطوا عمليات إطالقه بفاعلني جدد ،وآليات جديدة يف التواصل
الباين ملساراته وخياراته ،فإنه ال أحد يستطيع االدعاء ،يف نظرنا ،بأن الثورات العربية ،عبارة عن نبت دون
ج��ذور ودون س��ياقات ،بل إن عمق م��ا حصل ال يفهم يف كثري من أوجهه ،دون وصله بس�يرورات تطور
األف��كار يف التاريخ العريب املعارص .صحيح أننا عندما نتوقف أمام حدث الثورات العربية ،نقف فعال أمام
7
فاعلني جدد ،لكن هؤالء الفاعلني يرتبطون بطموحات شعوبهم كام ترتجمها تطلعات نخبهم.
يخض��ع فعل الثورات لجدلي��ات تاريخية معقدة ،لكن ش��عارات الثورة ،وهي التعب�ير الذي يفصح عن
هوية الفاعلني وهم يلوحون بأيديهم حاملني هذه الشعارات ،ومنددين باألنظمة السياسية العربية التي
يعرفون أنها متارس الطغيان منذ عقود من الزمان ،تكشف صالته العميقة باألطر املرجعية والتاريخية ،بل
مبختلف التجارب التاريخية املنظور إليها كإطار عامُ ،مرتِّبٍ ملالمحه ومالمح التحول التي تحصل يف الواقع.
يرتتب عن كل ما سبق ،أن فعل الثورة يف تونس يندرج ضمن أفق يف اإلصالح السيايس العريب مبتور،
متقط��ع ومرتدد..أفق مل تنقط��ع آثاره ،ومل تنقطع مامنعاته ،ومل تنقطع نتائجه .إن ما جرى يف تونس
وما تاله يف ساحات عربية عديدة ،ينبغي أن يفهم يف إطار االنتفاض عىل بؤس العمل السيايس العريب
يف العقدين األخريين .كام ميكن أن يفهم كجهد مبدع إليقاف مسلس��ل التمييع السيايس يف ثقافتنا.
وميكن إدراجه يف سياق التحقيب التاريخي ،ضمن حزمة الجيل الثالث من أجيال اإلصالح السيايس،
8
الناشئة يف الفكر واملامرسة السياسية العربية ،يف مطلع األلفية الثالثة.
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تتجه مفاهيم الجيل الثالث لتخطي تركة الخطاب الس��يايس اإلصالحي العريب وتركيب أفق جديد يف
اإلصالح ،يتوخى توطني قيم التحديث السيايس ،يف املجتمعات العربية ،حيث تتم إعادة بناء مفاهيم
الدستور واملواطنة واملؤسس��ات والشفافية والحكامة داخل الخطابات السائدة يف مشاريع اإلصالح،
سواء يف املؤسسات السياسية (األحزاب والتنظيامت) ،أو يف خطابات املثقفني والفاعلني السياسيني.
ال يخرج الحدث املشتعل عن مرشوع إمتام املشاريع اإلصالحية العربية ،رغم أنه يتجاوزها بفعل ما يتميز
به من جرأة ،وبفعل إبداعيته ومحليته ،واس��تيعابه بل اس��تخدامه يف اآلن ذاته للمكاس��ب الوس��ائطية
اوب تاريخي ،صانع لحدث مرغوب فيه.
الكونية واملتعوملة .إنه فعل مبدع ،لكنه قبل ذلك فعل تَ َج ٍ
ال جدال يف أ َّن ما جرى هنا وهناك ،يف املغرب واملرشق والخليج العريب ،يصعب فصله عن السياق التاريخي
املح�لي واإلقليمي والعاملي ،وخاصة يف أزمنة التواصل عن بعد ،التي أصبحت تش��كل س��مة من س�مات
التواصل يف عامل اليوم .فنحن مثال ،نتحدث منذ عقدين عىل األقل ،عن قوة التحديات التي تواجه الفاعلني
السياس��يني ومختلف أفراد املجتمع التونيس ،خالل حقبة الرئيس الس��ابق .ك�ما نتحدث عن التطور الهام
يف املجتم��ع املدين املرصي ،وهو يواجه الفرتة األخرية من فرتات حكم الرئيس الس��ابق .ويف حركية جمعية
«كفاية» ،ونضاالت أحزاب املعارضة املرصية ،وكذا يف املوروث السيايس النضايل للنخب السياسية املرصية،
خ�لال عقود النصف الثاين من القرن املايض ،يف هذه النضاالت ومكاس��بها وإخفاقاتها دالئل كاش��فة ،عن
عالقة كل ما جرى يف ميدان التحرير بسياق تاريخي عام .كام أن حركية شباب  20فرباير يف املغرب ،ال ميكن
فصلها عن ش��عارات اليس��ار املغريب ،خالل الفعل الس��يايس املناضل لألحزاب املغربية ،التي ظلت ملتزمة
بالخط النضايل املعارض للحكم الفردي ،طيلة عقود من الزمن يف القرن املايض.9
املعطيات التي وردت يف هذا املحور ،تس��مح لن��ا بالتأكيد عىل عالقة الثورات العربية بجوانب من
روح املرشوع النهضوي ،وخاصة الجوانب السياسية التي ما فتئت تتبلور داخل لحظة الوعي بالذات،
وتعمل عىل مزيد من تطوير وتوس��يع أدبي��ات ومفاهيم الجيل الثالث من أجيال اإلصالح يف فكرنا.
ونتجه يف املحور الثاين للتفكري يف مرحلة ما بعد الثورات لنعاين بعض تحدياتها الجديدة ،يف عالقتها
مبعارك وتحديات النهضوي العريب.

 – IIما بعد الثورات العربية ،تحديات جديدة ومعارك مرتقبة.
فعل الثورات العربية أمام حالة انتقال س��يايس ،وذلك نتيجة سقوط أنظمة سياسية ،وإعالن
َوضَ عنا ُ
مراحل انتقالية يتم التحضري فيها ،لرشوط رشعية سياسية جديدة يف املجتمعات التي تخطت لحظات
االحتجاج .ونحن نتصور أن تهيؤ مجتمعاتنا لعبور هذه املراحل ،يقتيض عمليات يف اإلس��ناد الثقايف
للفعل الحاصل وما ترتب عنه من نتائج ،هذا إذا مل نقل أنه يستدعي ثورة ثقافية.
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وقبل ذلك ،علينا أن ننتبه جيدا إىل أن الفعل االحتجاجي امل ُركِّب للثورات العربية ،كان يستوعب مختلف
صور االنتقام من مختلف الهزائم واالنتكاس��ات العربية ،إضافة إىل تعبريه عن رفض كل أشكال استفحال
الفس��اد والظلم وهدر الرثوات يف مجتمعاتنا .لكننا ال ميكن أن نغفل ونحن نتحدث عن الثورات العربية،
تاريخن��ا ومختل��ف منجزاتنا يف اإلصالح الس��يايس والثقايف ،وهو تاريخ أنتج كام يع��رف املتابعون ملعارك
اإلصالح يف الفكر العريب ،أجياال من املفاهيم ،وج َّرب مجموعة من األس��اليب النضالية ،يف مواجهة طغيان
األنظمة ،دون أن يتمكن من إطاحتها .كام ميكن أن نش�ير مقابل ذلك ،وبناء عىل جدلية تاريخنا املعارص،
إىل تاريخ آخر مياثله ،ويقف يف وجهه .يتعلق األمر بصور املامنعة ،التي حولت األنظمة العربية إىل أنظمة
خالدة ،تُوظِّف يف سبيل محافظتها عىل كرايس السلطة مسوغات متناقضة ،األمر الذي هيأ لالنفجار ،الذي
10
يتجه اليوم لتجاوز وتصفية كثري من أركان التسلط يف املجتمعات العربية.
نتج��ه يف املحور الث��اين من بحثنا للعناية بالتحديات الجديدة الت��ي أفرزتها الثورات ،ذلك أن أفعال
الث��ورات العربية كام نعرف ،أوصلت بعض تيارات اإلس�لام الس��يايس إىل س��دة الحكم .األمر الذي
يدعون��ا إىل التفكري يف كيفية تحويل االنتقال الس��يايس الناتج عن هذه الثورات ،إىل مسلس��ل يعبد
الطريق أمامنا لولوج أبواب املرشوع الدميقراطي.
نحن نفكر هنا يف مبدأ إس��ناد الثورات العربية ،باالس��تفادة من مجمل مكاس��ب الفكر النهضوي،
وخاصة يف أبعاده التنويرية املوصولة مبكاس��ب الفكر املعارص ،إضافة إىل تجارب املجتمعات األخرى
يف التاري��خ .إن تحصني حدث الثورة ،والعم��ل عىل تحويله إىل حدث قادر عىل انخراط املجتمعات
العربية يف التمرس بقواعد العمل السيايس الدميقراطي ،يتطلب منا الوعي بأن التحوالت الدميقراطية
يف التاريخ ،تستدعي أوال تعزيز خيارات ثقافية معينة ،كام تقتيض تأهيال اجتامعيا ،يجعلنا يف مستوى
11
املشاركة السياسية املطلوبة يف املجتمعات الدميقراطية.
وإذا كانت شعارات الثورات العربية ،كام وضحنا آنفاً ،تحيلنا بطريقة أو بأخرى إىل أدبيات اإلصالح السيايس
النهضوي ،يف ُصوره التي انتعش��ت يف الجيل الثالث من أدبياته ،ضمن س��ياقات جديدة تؤطرها وتصنع لها
مجرى جديدا ً ،يناسب حجم التطلعات وإيقاع االستامتة يف االحتجاج الحاصل داخل امليادين العمومية.
يؤرش وصول بعض تيارات اإلسالم السيايس إىل مقاعد السلطة عىل أمرين محتملني ،أولهام يتعلق بإمكانية
حصول اس��تيعاب هذه التيارات لبعض مقدمات امل�شروع الدميقراطي ،رغم إعالن بعض أطرها وقادتها،
عدم تناقض توجهاتهم الدميقراطية مع مرجعيتهم الدينية .ورس��ائل التطمني التي أرس��لوها بعد فوزهم
يف انتخاب��ات تونس واملغرب ،مل تنتج خطابا واضحا متامس��كا ،يف موضوع مدنية الدولة وتاريخية التدبري
الس��يايس .وقد يتطل��ب األمر تجربة طويل��ة ،من أجل بناء تركيب يس��توعب مقدم��ات وآليات الخيار
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الدميقراطي ،مقرون ًة باملرجعية التي يتشبثون بها ،مع محاولة منحها املرونة املطلوبة لتصبح كذلك.

12

نتبني يف خطابات الفاعلني السياس��يني باس��م اإلسالم السيايس ،ومن يدور يف فَلَكهم نزعة جديدة يف
املواءمة بني مجتمعنا وثقافتنا ومكاسب األزمنة املعارصة ،مع نحو من اإللحاح عىل املرجعية الدينية،
تحت غطاء عدم التفريط يف الهوية الثقافية لألمة .األمر الذي يجعلنا نتساءل من زاوية أخرى ،وبناء
عىل جدليات التاريخ ،أال ميكن أن يساهم فعل التغيري الحاصل يف علمنة اإلسالم السيايس؟.
هناك من يرى صعوبة ذلك ،معتربا ً أن يف اإلس�لام الس��يايس اليوم ،رغم كل املرونة الخطابية املعلنة من
طرف الناطقني باس��مه ،ميل متزايد الس��تخدام الدين يف الرصاع السيايس ،ولهذا األمر خطره عىل الدين.
ويف الوق��ت ذاته ،هناك من يعترب أن العوملة تتجه إلجبار اإلس�لام الس��يايس عىل اس��تعامل لغة املجال
العام ،الوضعية والتاريخية ،حيث بدأت تخفف من العتيق من مفرداتها ،وتس��تعمل كغريها من القوى
السياس��ية ،الوس��ائط الجديدة يف التواصل .بل أن نظام مامرستها املؤسيس القائم يف بعض مظاهره ،عىل
آلي��ات التنظي��م العرصي ،أدى به��ا إىل رضورة التفكري يف بعض مواقفها الفكري��ة املبدئية ،قصد جعلها
أكرث مالءمة مع مقتضيات املجتمع والسياس��ة والتاريخ .ويورد أحد الباحثني أمثلة من اندونيسيا ،حيث
تنترش بعض القيم الدميقراطية تحت أولية السياسة اإلسالمية ويف إطار ثقافة التسامح واحرتام التعددية
الدينية ،األمر الذي أدى إىل بداية تشكل صور جديدة ،من التفاعل بني الدين والسياسة والفكر .13
وقد يكون لهذه اآلراء أهميتها يف سياق ما يجري ،إال أن األمر املؤكد ،هو أن فعل التغيري شكل منذ انطالقه
إط��ارا عاما ،يروم االنتصار لقيم التحديث الس��يايس .ويف هذا الس��ياق ،نؤك��د أن ما حصل يف املجتمعات
العربي��ة الي��وم ،يعد بجميع املعايري ،خطوة كبرية يف درب ولوج مجتم��ع املواطنة ،رغم كل ما يطرحه من
إش��كاالت ويركِّبه من مفارقات .وهو يكتس��ب أهميته من كونه يدشن عودة جديدة إىل املعارك الثقافية،
معارك التحديث املدافعة عن رضورة متثل مكتسبات العرص ،يف املعرفة والتقنية والتدبري السيايس  ،14وذلك
بحكم صلة املكاسب املذكورة ،مبختلف التناقضات واألزمات العديدة القامئة يف املجتمعات العربية ،وهي
األزمات التي ال ميكن فصل بعض جوانبها ،عن رياح التعومل التي تتطاير أمواجها فوق فضاءاتنا.
تتي��ح لنا املعطيات الحاصلة يف املش��هد الس��يايس الع��ريب ،بعد االنفجارات الت��ي أطاحت بأنظمة
االستبداد إمتام معارك نهضوية كربى ،يتعلق األمر مبعركة إصالح الذهنيات ومعارك اإلصالح الديني.
والهدف من إمتام املعارك املذكورة يف نظرنا ،يعد موصوالً بعمليات اإلسناد الثقايف لألفق الدميقراطي
الذي تتطلع إليه مجتمعاتنا.
وإذا كن��ا نعتقد أن الثورات العربية يف املنطل��ق ،مل تحصل لتحقق صحوة دينية ،كام يحلو للبعض أن
يتصور ،بل إنها اتجهت منذ اإلعالن عنها إىل التعبري عن تطلعات املتظاهرين ،التي كانت تروم التخلص
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من األنظمة االستبدادية ،أنظمة الحزب الواحد ،التي تُح ِّول الدول إىل ممتلكات خاصة .كام كانت تريد
التخلص من أنظمة التعددية املصنوعة باملس��احيق قصد التموي��ه .لقد قامت الثورات لتخاصم هذه
األنظمة مجتمعة ،كام قامت لتواجه االستبداد املسلح بالدين ،أو املسلح بالعقائد الشمولية.
ضم��ن هذا الس��ياق ،نعود إلبراز صلة الثورات العربية وتداعياته��ا بالفكر النهضوي ،وإذا كنا نؤمن
بأن املعارك الكربى يف التاريخ ال تتم يف منازلة أو منازلتني ،وأنها ال تجد حلوال ملعضالتها إال يف املدى
املتوسط والطويل ،أدركنا أهمية مواصلة العمل يف مجال اإلصالح الثقايف.
نح��ن هنا نضع اليد عىل دور كل من اإلصالح الثق��ايف واإلصالح الديني يف فكرنا املعارص .صحيح أن
مشاريع يف إصالح املجالني املذكورين نشأت يف فكر النهضة العربية يف القرنني املاضيني ،وأن مشاريع
فكرية أخرى ما تفتأ تؤس��س لتصورات مس��اعدة عىل إمتام عمليات هذا اإلصالح ،إال أننا نعتقد أنه
لن يكون بإمكاننا توس��يع دوائر الوعي الحدايث يف فضائنا الس��يايس فكرا ً ومامرس��ة ،دون مزيد من
العمل القادر عىل تفتيت اإلسمنت الالحم للفكر الوثوقي يف ثقافتنا ،واملنطق النيص يف وعينا الديني.
لق��د انطلق مرشوع اإلصالح الديني يف فكرنا املعارص كام هو معروف يف نهاية القرن التاس��ع عرش،
وأنجزت الحركة الس��لفية يف بداياتها خطاباً توفيقياً نزع نحو بناء شكل من أشكال املواءمة بني قيم
اإلس�لام وقي��م الفكر الحديث واملعارص ،يف مجاالت املعرفة املختلف��ة  .15وقد عكس مرشوع محمد
عبده اإلصالحي الذي كان يروم تكييف املجتمع اإلسالمي ومبادئ العقيدة مع مقتضيات ومتطلبات
ٍ
لنم��ط يف التوفيق مكافئ للمعطيات
األزمن��ة الحديثة ،عك��س هذا املرشوع يف روحه العامة صورة
التاريخية التي س��محت بتمظهره ،لكنه اس��تنفذ قيمته اإلصالحية يف الس��ياقات التاريخية الالحقة،
وأصبحنا بعده يف حاجة إىل بناء مواقف أكرث قدرة عىل مواجهة أسئلة زماننا ...16
اتخذ هذا التوجه اإلصالحي الحقاً صورا ً ومظاهر أكرث قوة يف مجال نقد العقل العريب اإلس�لامي كام
بلورته أعامل محمد عابد الجابري ومحمد أركون ،وتبلور بصيغ أخرى أكرث قوة وتنويعاً يف إسهامات
الفكر النقدي العريب املعارص ،كام تش��كلت يف نهاية الربع األخري من القرن العرشين  ،17وهو األمر
الذي نعتقد أنه س��اهم بدوره يف تعزيز جبهة العمل الفكري يف مجال الحداثة السياس��ية .ومن هنا
أهمية دعم مختلف هذه الجهود النقدية ،الس��اعية إىل مزيد من استيعاب مكاسب الفكر املعارص
يف مجال املعرفة والتاريخ ،ويف مجال النظر إىل اإلنسان والعقل واملستقبل.
أم��ا معركة اإلصالح الثقايف ،فإننا نتصور أن تعميقها يتطلب مزيدا ً من تقوية دعائم الفكر التاريخي
والتاري��خ املقارن ،حيث تس��اعد معطي��ات التاريخ املقارن عىل س��بيل املثال يف تنس��يب األحكام
والتصورات اإلطالقية املهيمنة عىل كثري من آليات تفكرينا..
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صحي��ح أن إنجاز ث��ورة ثقافية يف فكرنا يتطلب جه��ودا ً متواصلة يف باب اس��تيعاب نتائج الثورات
املعرفي��ة والعلمية التي تبلورت يف الفكر املعارص ،إال أن ه��ذا األمر الذي نتصور إمكانية تحققه يف
املدى الزمني املتوس��ط ،ال ينبغي أن يجعلنا نتوقف عن استكامل مهام الحارض املستع َجلَة واملتمثلة
يف مش��اريع الرتجم��ة ومش��اريع تطوير منظوماتنا يف الرتبي��ة والتعليم ،إضافة إىل تش��جيع البحث
العلمي ،وتوس��يع مجاالت ودوائر االس��تفادة من نتائجه وآفاقه يف املعرفة واملجتمع واالقتصاد الخ،
فنحن نعتقد أن هذه املعارك تعترب املمهدات التي تعبد الطريق املؤدي إىل باب تحرير األذهان..
ال تنفص��ل إذن ،يف نظرنا ،معارك املجال الثقايف والديني عن مرشوع ترس��يخ الحداثة السياس��ية يف
فكرنا .ويف هذا الس��ياق ،نحن نعترب أن انتش��ار دعاوى تيارات اإلس�لام الس��يايس ،ودعاوى تيارات
التكفري يف ثقافتنا ومجتمعنا ،ميكِّننا أكرث من أي وقت مىض من بناء النظر النقدي القادر عىل كشف
فقر ومحدودية وغربة التصورات املوصولة بهذه التيارات ،وهو األمر الذي يتيح لنا بناء الفكر املبدع
واملساهم يف إنشاء مواقف وتصورات مطابقة لتطلعاتنا يف النهضة والتقدم..

عــود عىل بـدء
تبينا يف سياق املنجز التحلييل الذي ركبنا يف هذا العمل ،أن موضوع عالقة الفكر النهضوي العريب بالثورات
العربية ،ميكن أن نقاربه من زاويتني .تشري الزاوية األوىل إىل سياقات ما حصل ،أي مختلف األطر التاريخية
واملرجعية التي حصلت األفعال الثورية يف قلبها .أما الزاوية الثانية ،فتشري إىل التحديات الجديدة ،املرتتبة
عن الثورات املذكورة ،حيث بدا واضحا غياب اإلس��ناد الثقايف ،الذي نفرتض أنه يؤهل هذه الثورات ،لبناء
نقط ارتكاز الالعودة يف املامرس��ة ويف الفكر العريب .وضمن هذا اإلطار وضحنا يف املحور الثاين من بحثنا،
أهمي��ة اإلس��ناد الثقايف للحركات االحتجاجية وتداعياتها ،بل وضحن��ا رضورة إنجاز ثورة ثقافية ،متكننا يف
حال حصولها من بلوغ مرامي الثورة ،والتمكن من ولوج أبواب الرشعية الدميقراطية.
إن املع��ارك املرتقب��ة يف فكرنا اليوم تندرج بص��ورة أو بأخرى يف باب املعارك الكربى التي ش��كلت
جوانب من مالمح فكرنا النهضوي ،ويتعلق األمر باإلصالح الثقايف واإلصالح الديني.
صحي��ح أن عالقة األفكار بالوقائع يف التاريخ معقدة ،وأن نظام القطائع يكون أكرث وضوحا يف مجال
الوقائع واملؤسس��ات واألنظمة ،عندما نقارنه بتحوالت األفكار واملعتقدات ،إال أن االرتباط والرتابط
بينه�ما أمر مؤكد .وما يربزه بصورة جلية اليوم ،ونحن نعيش توترات التحول واالنتقال الس��يايس يف
مجتمعاتن��ا ،املؤرشات الجديدة التي أنتجتها الثورات العربية ،والتي تضعنا مرة أخرى أمام موضوع
اإلصالح الديني ،وهو من املوضوعات التي كانت وما تزال من أهم إشكاالت الفكر العريب النهضوي.
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