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سهيل الحب ّيب *

الثورة على دولة االستقالل،
التحول الديمقراطي
وماهية
ّ
في الفكر األيديولوجي التونسي المعاصر
 جذور أزمة الدولة في المسار االنتقالي الجاري -الفكرة األساسية التي حتاول هذه الدراسة أن تستدل عليها هي أن جذور أزمة الدولة
والتصورات األيديولوجية
املتج ّلية يف املسار االنتقايل التونيس اجلاري تعود إىل املفاهيم
ّ
التي يصدر عنها الفاعلون السياسيون املبارشون يف هذا املسار .عىل هذا األساس ،خُتضع
والتصورات األيديولوجية للتحليل النقدي املقارن؛ إذ حت ّلل يف مرحلة
الدراسة هذه املفاهيم
ّ
تم استبعاد
أوىل متثّل دولة االستقالل يف املتن األيديولوجي التونيس املعارص ،وتبينّ كيف ّ
ثم تقوم الدراسة يف مرحلة ثانية بتحليل مفهوم الثورة عىل هذه الدولة
فكرة الدولة الوطنيةّ .
أهم الفاعلني السياسيني املبارشين
ومتثُّل حادث  14كانون الثاين /يناير  2011يف خطاب ّ
فتخصصه الدراسة لتحليل متثُّل
يف املشهد التونيس الراهن .أ ّما العنرص الثالث واألخري،
ّ
تصور هؤالء الفاعلني باعتباره حسماً للرصاع املجتمعي
ماهية االنتقال الديمقراطي يف
ّ
جتسده دولة االستقالل يف تونس ،وذلك قبل أن ختلص الدراسة إىل بيان أوجه الرتابط
الذي ّ
بني أزمة الدولة يف املسار االنتقايل التونيس اجلاري والفكر األيديولوجي التونيس ،بتنوعاته
التحول الديمقراطي.
املختلفة ،ومتثّالته لدولة االستقالل والثورة عليها وماهية
ّ

مقدمة
ّ
تقريبا يف
يف الفرتة التي ك ّنا فيها بصدد إنجاز هذه الورقة ،لفت انتباهنا خربان وردا متجاورين
ً
املوقع اإلخباري اإللكرتوين نفسه .كان ٌّ
كل من هذين اخلربين عبارة عن نقل لترصيح .الترصيح
واملنظر الرئييس لفكرها ّ
ّ
وخطها
األول منسوب إىل الشيخ راشد الغنويش ،زعيم حركة النهضة اإلسالمية
خمتص بالفكر العريب احلديث واملعارص.
* باحث يف مركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان (جامعة الزيتونة تونس).
ّ
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احلاجي ،الوجه النقايب املعروف وأبرز قادة انتفاضة احلوض
السيايسّ .أما الترصيح الثاين ،فهو لعدنان
ّ
واحلاجي معروف بانتسابه إىل اليسار الراديكايل
املنجمي يف حمافظة قفصة بتونس خالل سنة .2008
ّ
وبمواقفه الداعية إىل االستمرار يف احلراك االحتجاجي االجتامعي ،حتى ضد احلكومة الرشعية التي
أفرزهتا انتخابات  23ترشين األول /أكتوبر .2011
توجه الغنويش إىل مجاعة «أنصار الرشيعة» (التيار السلفي اجلهادي) ،قائلاً « :أنصحكم
يف الترصيح األول ّ
تعرضوا أنفسكم ومواطنيكم إىل مواجهة الدولة ،ألن الدولة التونسية قوية وراسخة منذ آالف
بأن ال ّ
السنني» .وتعليقًا عىل ترصحيات أصحاب هذا التيار التي تصف أعوان األمن بالطواغيت ،وصف
احلاجي
الغنويش هذه الترصحيات بأهنا «استهتار بقيمة الدولة»(((ّ .أما يف اخلرب الثاين ،فقد نُقل عن عدنان
ّ
وتربؤه منها ومطالبته بـ«إعادة هيبة
تنديده باالعتصامات التي ين ّفذها أبناء احلوض املنجمي
حالياّ ،
ً
الدولة وتطبيق القانون»((( .ال تكمن أمهية هذين الترصحيني املتزامنني ،فقط ،يف الداللة عىل املدى الذي
بلغته أزمة إهدار قيمة الدولة يف تونس بعد أكثر من سنتني من انطالق املسار اهلادف إىل حتقيق االنتقال
يعج بمواقف وترصحيات مماثلة (الدعوة إىل استعادة هيبة الدولة)
الديمقراطي ،فاملشهد السيايس التونيس ّ
بدأت تتواتر ويتكاثر عددها قبل أشهر من هذين الترصحيني ،وهي صادرة عن «قوى الثورة» التي كانت
فزاعة تستخدمها «قوى الثورة املضادة».
ترى أن هيبة الدولة ّ
األهم ،يف دالالهتام البليغة عىل أزمة الفكر األيديولوجي
إن أمهية هذين الترصحيني تكمن كذلك ،وهذا
ّ
التونيس املعارص (وهو صورة تكاد تكون أمينة للفكر األيديولوجي العريب املعارص) يف جت ّليه اإلسالمي
السيايس وجت ّليه اليساري الراديكايل (املاركيس  -اللينيني)؛ فأن ينترص ّ
منظر احلركة اإلسالمية للدولة
التونسية ضد من ينادون بـ«تطبيق رشع اهلل» ،وأن ينترص املناضل اليساري للدولة نفسها ضد «نضاالت
ّ
دورا
العماّ ل
واملعطلني واملفقّرين» ،فذانك ال يعنيان غري «ثورة» ضمنية عىل ثوابت أيديولوجية أدت ً
أساسا يف احلراك الذي عرفته تونس منذ  14كانون الثاين/يناير  2011وبدأت نتائجها الكارثية تظهر
ً
تقريبا.
التونسية
الثورة
عمر
من
الثالثة
السنة
منعطف
مع
جالء
من
درجة
بلغت
حتى
ا
تدرجيي
ً
ً

وستكون هذه الثوابت األيديولوجية مدار التحليل يف هذه الورقة ،انطال ًقا من حتليل متثُّل دولة االستقالل
مرورا بتحليل مفهوم الثورة عليها ومتثُّل حدث  14كانون الثاين/
يف املتن األيديولوجي التونيس املعارص،
ً
يناير  ،2011وصولاً إىل حتليل متثُّل ماهية االنتقال الديمقراطي باعتباره حسماً للرصاع املجتمعي الذي
أساسا ،إذا مل
عنرصا
جتسده دولة االستقالل يف تونس .والغاية من هذا العمل إنام هي االستدالل عىل أن
ً
ً
ّ
وواقعيا يف املسار االنتقايل التونيس اجلاري
ا
عملي
املتجلية
الدولة
أزمة
عنارص
من
األساس،
العنرص
نقل
ً
ً
حاليا يكمن يف جذور الفكر األيديولوجي التونيس ،بتنوعاته املختلفة ،ومتثّالته لدولة االستقالل والثورة
ً
التحول الديمقراطي.
عليها وماهية
ّ

« 1يف رسالة حازمة وصارمة ،راشد الغنويش ألنصار الرشيعة :أنصحكم بان ال تعرضوا أنفسكم ومواطنيكم ملواجهة الدولة الهنا قوية»،
(الصباح نيوز (موقع إلكرتوين)<http://www.assabahnews.tn/details.php?ID_art=22357&ID_rub=1>. :)2012/5/15 ،
« 2عدنان احلاجي يندد باالعتصامات العشوائية ويطالب بإعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون( »،الصباح نيوز ،)2012/5/15 ،عىل
املوقع اإللكرتوين<http://www.assabahnews.tn/details.php?ID_art=22377&ID_rub=1>. :

دراسات
الثورة على دولة االستقالل ،وماهية التحوّ ل الديمقراطي في الفكر األيديولوجي التونسي المعاصر

ً
أوال :دولة االستقالل في المتن األيديولوجي التونسي :استبعاد
مفهوم الدولة الوطنية وتنويعات على مفهوم دولة األقلية
تارخييا ،أن اللحظة ذاهتا التي عرفت فيها تونس بداية التأسيس لدولة االستقالل عرفت فيها
من الالفت،
ً
كذلك ّ
تشكل النواة األوىل ملعارضة هذه الدولة والثورة ضدها؛ فلقد أدى توقيع الزعيم احلبيب بورقيبة
تفجر رصاع
عىل وثيقة االستقالل الداخيل مع االستعامر الفرنيس يوم  3حزيران /يونيو  1955إىل ّ
احلر الدستوري اجلديد الذي قاد احلركة الوطنية منذ سنة  .1934ففي
دموي بني جناحني يف احلزب ّ
مقابل اجلناح املتب ّني لسياسة املرحلية (االستقالل الداخيل خطوة عىل طريق االستقالل الكامل) الذي
تزعمه أمني عام احلزب صالح بن يوسف الذي كان يرى
قاده رئيس احلزب احلبيب بورقيبة ،نشأ جناح ّ
وجوب مواصلة الثورة املس ّلحة ،وإرغام املستعمر عىل االنسحاب ،بعيدً ا عن مجيع أشكال التسوية معه،
ويف إطار الرتابط الوثيق مع حركتي التحرر يف ٍّ
ومد اجلسور مع مرص عبد النارص
كل من اجلزائر واملغربّ ،
زمن ذاك.

أدى هذا الرصاع إىل حرب أهلية بني الطرفني امتدت أكثر من ستة أشهر (من ترشين الثاين /نوفمرب
1955إىل أيار /مايو  .)1956وقد خاض الشق البورقيبي هذه احلرب األهلية بالتوازي مع بداية تركيزه
ّ
ولعل ما يعنينا أكثر ،يف هذا السياق ،هو أن متثّل هذا الرصاع البورقيبي  -اليوسفي،
ملعامل دولة االستقالل.
عدون بواكري املعارضة العروبية أو القومية العربية يف تونس) ،قد محل يف طياته
من ِقبل اليوسفيني (الذين ُي ّ
توصف دولة االستقالل الناشئة يف تونس سنة  1956باعتبارها دولة
جذور الفكرة األيديولوجية التي ّ
مجاعة أقلية خمصوصة متثّل امتدا ًدا لالستعامر يف مقابل أغلبية الشعب .فمؤدى الفكرة التي عىل أساسها
هنائيا
بقي منارصو التيار اليوسفي يناهضون دولة االستقالل التونسية  -حتى بعد أن حسم الرصاع ً
الشق البورقيبي  -هو القول إن هذه الدولة إنام هي دولة اجلامعة التي ختدم مصالح االستعامر
ملصلحة
ّ
(((
الفرنيس والغرب عامة ،وال متثّل إرادة الشعب التونيس ،وال تدافع عن قضيته الوطنية ومصاحله .

تدعمت هذه الفكرة األيديولوجية حول دولة االستقالل التونسية مع ظهور ما ُيعرف بـ«اليسار اجلديد»،
ّ
وهو مجاع احلركات واملنظامت السياسية التي نشأت بداية من ستينيات القرن املايض وجيمع بينها االنتساب
األيديولوجي إىل املاركسية  -اللينينية ،وإن كان بعضها انتسب إىل الرتوتسكية والبعض اآلخر تب ّنى املاوية
متطورة من املاركسية  -اللينينية .باين هذا اليسار اجلديد ،بمختلف
(أو فكر ماو تيس تونغ) باعتبارها حلقة ّ
وأيديولوجيا ،احلزب الشيوعي التونيس («التحريفي» يف منظور هذا اليسار اجلديد)
سياسيا
مكوناته،
ّ
ً
ً
الذي يرجع تأسيسه إىل سنة ( 1939سنة االنفصال عن احلزب الشيوعي الفرنيس) .وكان املوقف من
دولة االستقالل الناشئة سنة  1956أحد أهم حماور التباين بني احلزب الشيوعي التونيس واليسار التونيس
اجلديد .فعمو ًما كان احلزب يبني سياساته عىل اعتبار أنه يتحرك يف ظل دولة وطنية؛ إذ عىل الرغم من أنه
ال ينفي عنها الطابع الطبقي الربجوازي ،فإنه يتقاطع معها يف أمور كام خيتلف معها يف أمور أخرى((( ،بينام
مل ينظر اليسار الراديكايل اجلديد إىل هذه الدولة إلاّ باعتبارها التعبري السيايس عن مصالح القوى الطبقية
الرجعية املسيطرة اقتصاد ًيا ،وذلك عىل الرغم من االختالفات يف تعيني هذه القوى الطبقية الرجعية،
 3انظر :توفيق املديني ،تاريخ املعارضة التونسية من النشأة إىل الثورة :األحزاب القومية واليسارية واإلسالمية (تونس :مسكيلياين للنرش
والتوزيع ،)2012 ،ص .50-49
 4انظر :املصدر نفسه ،ص .159 – 154
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متعددة .وقد ذهب بعض هذه الفصائل إىل
وهي االختالفات التي شقّت هذا اليسار إىل عائالت وفصائل ّ
القول إن دولة االستقالل هي دولة الربجوازية التونسية الكبرية العميلة لإلمربيالية ،ضمن منظور يرى
أن النمط اإلنتاجي السائد يف تونس (البنية التحتية املحدِّ دة) هو نمط الرأساملية التابعة لالستعامر((( ،يف
حني ذهبت فصائل أخرى من اليسار الراديكايل إىل القول إن هذه الدولة هي دولة اإلقطاع والكمربادور
(الربجوازية الطفيلية العميلة لالستعامر) ،ضمن رؤية تسم النمط اإلنتاجي السائد يف الوطن العريب ،ومنه
تونس ،بـ«الشبه اإلقطاعي الشبه املستعمر»(((.

ومل خيرج توصيف دولة االستقالل من جانب احلركة اإلسالمية التونسية الناشئة يف سبعينيات القرن املايض
عن منطق متثيليتها لفئة أقلية ّ
تشكل امتدا ًدا لالستعامر .ولئن ركّ ز اليوسفيون املتأثرون بالقومية العربية
البعد السيايس (السياسة االستسالمية التصفوية وخيانة مرشوع
الناهضة ،يف توصيف هذه األقلية ،عىل ُ
البعد االقتصادي (التبعية االقتصادية واالستغالل
االستقالل الوطني احلقيقي) ،وركّ ز اليسار الراديكايل عىل ُ
البعد الثقايف احلضاري؛ فدولة االستقالل هي امتداد
الطبقي) ،فإن اإلسالميني ركّ زوا ،بصورة خاصة ،عىل ُ
لالستعامر ،ألهنا دولة التيار التغريبي العلامين الذي يتمثّل مرشوعه يف تدمري اهلوية والكيان ،فهي «دولة
صممت عىل ابتالع املجتمع واجتثاثه من اجلذور واستكامل تفكيك أدوات مقاومته»(((.

ولقد حاولت حركة النهضة اإلسالمية خالل السنوات األخرية ،وخاصة بعد ثورة  14كانون الثاين /يناير
تارخييا عىل املنحى العرويب أو
 ،2011أن توحي بأهنا متثّل ،بمعنى ما ،امتدا ًدا للحركة اليوسفية املحسوبة
ً
يتحرك ،يف منظور حركة النهضة،
القومي العريب ،باعتبار أن الرصاع السيايس البورقيبي  -اليوسفي كان ّ
عىل أرضية ثقافية حضارية ،وهو وجه من وجوه الرصاع بني التيار النخبوي األقليّ من دعاة التغريب
وأهم مستند ترتكز عليه هذه املحاولة هو
والتيار الشعبي األغلبي من أنصار اهلوية العربية اإلسالمية(((.
ّ
تارخييا ،يف أثناء فرتة الرصاع املبارش بني الطرفني ،يف ّ
صف
واسعا من علامء الدِّ ين الزيتونيني وقف
أن شقًّا
ً
ً
(((
التيار اليوسفي  .غري أن احلراك السيايس الذي يعرفه املشهد التونيس منذ هروب بن عيل حتى اليوم
فجر من جديد اجلدال حول الرصاع البورقيبي  -اليوسفي ومرشوعية هذه القراءة التي تستثمرها حركة
ّ
(((1
شق من خصومها السياسيني .
النهضة يف سجاهلا الراهن مع ّ
ومهام ختتلف القراءات يف شأن التقارب أو التباعد األيديولوجيني بني احلركة اليوسفية التارخيية واحلركة
اإلسالمية الراهنة (التي متثّلها حركة النهضة) ،فإن هذا ال ينفي أن أطرا ًفا من املنتسبني إىل الفكر القومي
تقريبا ،مع التوصيف اإلسالمي لدولة االستقالل التونسية
تامة
العريب يف تونس قد متاهت ،بصورة ّ
ً

 5محة اهلاممي ،املجتمع التونيس :دراسة اقتصادية اجتامعية (صفاقس :صامد للنرش والتوزيع ،)1989 ،ص .176
 6انظر مثلاً  :عبد الرزاق اهلاممي« ،حول طبيعة املجتمع يف الوطن العريب :الوطن العريب بلد زراعي متخ ّلف »،أطروحات (كانون
الثاين /يناير – شباط /فرباير .)1985
 7راشد الغنويش ،من جتربة احلركة اإلسالمية يف تونس (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .8
 8انظر مثلاً  :املصدر نفسه ،ص .93 – 91
 9املديني ،ص .42
تفجر هذا اجلدال باخلصوص بعد حوادث االعتداء عىل اجتامع عام ّ
نظمته حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبيس بمدينة جربة
ّ 10
التونسية (مسقط رأس صالح بن يوسف) يوم  22كانون األول /ديسمرب  .2012وقد أرجع قياديون من حركة النهضة احلوادث إىل ردة
رمزا من رموز النظام البورقيبي .يف مقابل ذلك ،انربى بعض املناوئني
فعل من أقارب بن يوسف وأبناء بلدته جتاه السبيس الذي ُيعترب ً
وزعاميا،
ا
سياسي
ا
رصاع
كان
يوسف
وبن
بورقيبة
بني
الرصاع
وأن
حلركة النهضة يدللون عىل أن ال عالقة هلذه احلركة باخلط اليوسفي،
ً
ً
ً
وال صلة له باخليارات املجتمعية والثقافية التي كان الرجالن م ّتفقني يف شأهنا .انظر مثال :مخيس بن هنية« ،التطفل عىل احلركة اليوسفية
يف سوق السياسة :حادثة جربة مثا ً
ال »،املغرب.2013/1/3 ،
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املتمسكة باهلوية العربية اإلسالمية( .((1وال ّ
شك يف أن
املتغربة يف مواجهة األغلبية
باعتبارها دولة األقلية
ّ
ّ
هذا التامهي إنام هو ثمرة من ثامر التقارب الوفاقي ضمن ما ُيعرف بـ«املؤمتر القومي اإلسالمي» .وقد قام
هذا التقارب الوفاقي ،يف ُبعد من أبعاده األساسية ،عىل تب ّني األطروحة اإلسالمية القائلة بمركزية الرصاع
الثقايف أو احلضاري يف األقطار العربية بني اهلوية اإلسالمية والعلامنية .ومن نتائج تب ّني هذه األطروحة
جانبا من الفكر القومي العريب مل ُيعد يركّ ز يف معاداته للدول واألنظمة القطرية عىل اجلوانب السياسية
أن ً
(((1
واالجتامعية واالقتصادية  ،بل عىل اجلوانب الثقافية اهلوياتية.
عىل العموم ،لئن اختلفت هذه التوصيفات األيديولوجية املختلفة لدولة االستقالل يف تونس يف منطلقاهتا،
فإهنا التقت ،أو تشاهبت والتبس بعضها بالبعض اآلخر ،يف حمتوياهتا .ذلك أن انطالق اليسار الراديكايل،
املتجسدة يف النمط اإلنتاجي
املحددات االقتصادية االجتامعية
يف موقفه العدائي جتاه دولة االستقالل ،من
ّ
ّ
الرأساميل التابع ال ينفي أنه يتخذ املوقف ذاته من خياراهتا املجتمعية والثقافية ،باعتبار أن هذه اخليارات
ّ
تشكل هلذا النمط البنية الفوقية التي «تتامشى مع رضورات تطوير وتعميم الرأساملية يف نطاق اهليمنة
األمريكية» .فام قامت به دولة االستقالل يدخل يف باب تصفية األنظمة اإلدارية والقضائية والتعليمية
الرتبوية والفكرية والترشيعية الدينية اإلقطاعية ،وذلك «باسم أيديولوجية بورجوازية استعامرية
جديدة (العرصانية)»(.((1

املحددات
وباملثل ،فإن انطالق احلركة اإلسالمية ،يف موقفها العدائي جتاه دولة االستقالل التونسية ،من
ّ
املتجسدة يف هنج التغريب ورضب اهلوية ال ينفي أهنا تتخذ املوقف ذاته من اخليارات
الثقافية احلضارية
ّ
الرأساملية التابعة هلذه الدولة ،باعتبار أن هذه اخليارات االقتصادية االجتامعية قرينة لطبيعة التغريبية
العلامنية .فمثلاً يرى اإلسالمي أنه «يعرس فصل جملة ‹األحوال الشخصية› وما محلته من دعاوي [كذا]
التوجهات البورجوازية الرأساملية للنظام اجلديد ،واألشخاص الذين قاموا عليه كانوا
حتررية نسوية عن
ّ
ّ
مشبعني بتلك التوجهات ،فلقد متتعت املرأة يف املؤسسات الرأساملية التي وافق النظام عىل قيامها وكانت
جز ًءا من خمطط إدماج بالدنا حتت السيطرة الرأساملية بدعوى نقل اخلربات التقنية ،متتعت باألولوية
يف التشغيل»(.((1

إن هذا التالقي الظاهر يف التوصيف األيديولوجي لدولة االستقالل التونسية بني اليسار الراديكايل
دورا حاسماً يف احلراك السيايس واملجتمعي يف تونس
واليمني اإلسالمي خاصة مازال يؤدي ،وسيؤدي ً
ما بعد  14كانون الثاين /يناير  ،2011وهو ما سنراه الحقًا يف قادم عنارص هذه الورقة .لكن لنبق هنا
يف مستوى التحليل األيديولوجي النظري املحض ،كي نتساءل عن خلفيات هذا التقاطع يف املواقف
األيديولوجية ،رغم التباين ،بل لنقُ ل التعارض ،يف منطلقاهتا ومرجعياهتا املعلنة .وإذ نقول التعارض
هنا ،فذلك من جهة أن املاركسيني ينطلقون من أرضية مادية (نمط اإلنتاج االقتصادي) ،يف حني ينطلق
األمة وهوية اآلخر).
اإلسالميون من أرضية روحية فكرية (هوية ّ

 11انظر مثلاً  :سامل لبيض ،اهلوية :اإلسالم ،العروبة ،التونسة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص  43و257
.258ومربرات قيامها بحسب مجال عبد النارص يف امليثاق الوطني .يف :مجال عبد النارص،
يوليو
متوز/
23
ثورة
دواعي
الصدد
هذا
يف
انظر
12
ّ
فلسفة الثورة وامليثاق (بريوت :دار اجليل؛ دار املعرفة ،)1970 ،ص .120 – 119
 13اهلاممي ،املجتمع التونيس ،ص .64 – 63
 14راشد الغنويش ،املرأة بني القرآن وواقع املسلمني (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .109
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جيدً ا ،وجدنا أن القاع النظري الذي يرتكز عىل املوقف من دولة االستقالل يف هذا
لكن إذا ما تأملنا األمر ّ
(بمكوناته اليسارية الراديكالية واإلسالمية والقومية العربية) يتجاوز هذا
املتن األيديولوجي التونيس
ّ
التعددي األيديولوجي املرجعي املعلن إىل مستوى خفي يتع ّلق باجلانب املنطقي واملنهجي يف
املستوى
ّ
بناء املوقف ،وهو مستوى يضمحل معه التضاد الظاهر بني «املادية» و«املثالية» بلغة املاركسيني .ومدخلنا
املجرد الذي خيرق مجيع التوصيفات األيديولوجية لدولة
إىل هذا املستوى العميق هو مفهوم الدولة
ّ
ّ
جرده املفكر عبد اهلل العروي
االستقالل التونسية التي أتينا إليها يف سابق السطور .فهو املفهوم الذي ّ
من كتاب فريدريك أنغلز حول أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة ،والذي «ينحرص يف مفهوم اجلهاز
الذي خيدم املصلحة اخلاصة وخيضع لقواعد القانون اخلاص»(« .((1املصلحة اخلاصة» يف استخدام أنغلز
حمددة بموقعها املعلوم ضمن العالقات اإلنتاجية .من هنا
ختص مجاعة برشية ّ
هي املصلحة الطبقية التي ّ
جاءت النظرية اللينينية القائلة بأن الدولة إنام هي جهاز للسيادة الطبقية ،أي لتكريس هيمنة طبقة اجتامعية
عىل طبقات أخرى ،مؤولاً ماركس يف هذا االجتاه ،ومستبعدً ا أن يكون له أي عالقة بمفهوم الدولة احلديثة
األمة(.((1
الربجوازي ،أي مفهوم الدولة ّ -

إن موقف اليسار الراديكايل جتاه دولة االستقالل يف تونس يستند بوضوح إىل هذه املرجعية املاركسية -
اللينينية يف مفهوم الدولة من حيث هي جهاز من أجهزة الرصاع االجتامعي الطبقي املادي( .((1ولكن
منطقيا ورضور ًيا ،منظور الرصاع االجتامعي
خاصا يستدعيه،
إذا كان مفهوم الدولة ،باعتبارها جهازً ا ً
ً
فعل يف سياق الرصاع الثقايف اهلويايت «املثايل»؟ لقد مثّلت
املادي ،فكيف يمكن أن يستقيم هذا املفهوم و ُي ّ
(((1
األمة  ،فلامذا مل تفض «املثالية»
املثالية اهليغلية رافدً ا من روافد الدولة احلديثة ،دولة الوحدة أو الدولة ّ
اإلسالمية ،بكل ما حتمله من «عدائية» للامدية املاركسية ،إىل نتيجة مشاهبة؟ السبب يف ذلك أن اإلسالميني
ثقافيا بني العلامنية واإلسالم ،أو بني
نزعوا ،خالل السنوات األخرية خاصة ،إىل متثّل ما يعتربون
ً
رصاعا ً
التغريب واهلوية ،مت ّثلاً ماد ًيا؛ إذ نجد بوضوح توصي ًفا للعلامنية من جهة أهنا حممول حلوامل اجتامعية مادية
تعبريا عن مصالح القوى املجتمعية الواسعة ،بقدر ما
خمصوصة ،فهي «مل تكن يف أي وقت من األوقات
ً
(((1
كانت
انعكاسا ملصالح بعض الفئات النخبوية املتس ّلحة بمخالب الدولة ثم بحامية القوى اخلارجية» .
ً
جمتمعيا ً
(نمطا يف
مرشوعا
ثقافيا أو
ً
إن اإلسالمي ال يتمثّل العلامنية هنا باعتبارها فكرة أو باعتبارها ً
ً
خيارا ً
العيش) ،بل يتمثّلها بوصفها تعبرية «فوقية» عن مصالح مادية لنخبة اجتامعية خمصوصة .لذلك ،مل يكن
تتحول هذه النخبة إىل قوة عنيفة وقهرية متس ّلحة باألنياب احلا ّدة للدولة احلديثة،
مستغر ًبا ،يف نظره« ،أن
ّ
مقابل جمتمع مفكك األوصال منزوع اإلرادة»( .((2إن القائلني بمركزية رصاع اهلوية والتغريب يف املجتمع
(((2
يتخيلونه ،عىل منوال
التونيس ،من اإلسالميني والقوميني املتوافقني معهم  ،يتمثّلون هذا الرصاع ،أو ّ

 15عبد اهلل العروي ،مفهوم الدولة ،ط ( 6بريوت؛ الدار البيضاء ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،)1998 ،ص .61
 16يذهب العروي إىل أن مفهوم الدولة عند ماركس مندرج ضمن مفهوم الدولة احلديثة .انظر املرجع نفسه ،ص  .62-61وحول
رفض لينني هلذه الفكرة عند كاوسكي وأنصار األممية الثانية انظر :فالديمري إيليتش لينني« ،الثورة الربوليتارية واملرتد كاوتسكي »،يف:
فالديمري إيليتش لينني ،املختارات يف  10جملدات 10 ،مج (موسكو :دار التقدم ،)1979-1976 ،مج  ،3ج  ،1ص .189 -81
يصدر محة اهلاممي حديثه عن الدولة التونسية بقولة لينني« :برأي ماركس الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية ،هي الضطهاد
 17انظر كيف ّ
طبقة من قبل طبقة أخرى» :اهلاممي ،املجتمع التونيس ،ص .175
 18انظر :العروي ،ص .32 – 20
 19رفيق عبد السالم ،تفكيك العلامنية يف الدين والديمقراطية (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .213
 20املصدر نفسه ،ص .180
 21انظر :لبيض ،ص .257

دراسات
الثورة على دولة االستقالل ،وماهية التحوّ ل الديمقراطي في الفكر األيديولوجي التونسي المعاصر

الرصاع الطبقي يف املاركسية  -اللينينية ،فال تكون الدولة التونسية (دولة االستقالل) ،هبذه الكيفية ،غري
املتمسك هبويته العربية اإلسالمية.
أداة تضطهد هبا األقلية العلامنية املجتمع التونيس بأكمله
ّ

هكذا نرى كيف أن املواقف األيديولوجية املختلفة من دولة االستقالل يف تونس تلتقي عىل قاعدة نظرية
حمددة (وإن كان أصل التحديد
ثقافيا عند اإلسالميني
واحدة ،هي القول بالرصاع املادي بني فئات ّ
ً
والقوميني) ،األمر الذي جيعل الدولة بالرضورة ترتبط بمفهوم اجلهاز الذي خيدم املصالح اخلاصة.
املشكلة يف هذا املفهوم للدولة أنه يصدر ،كام يقول العروي ،عن نموذج فضفاض جدً ا ،وهذا املفهوم
هيمه تشييد أنرتوبولوجيا سياسية ألنه مضطر إىل تعيني الظواهر العامة التي تشرتك
يستخدمه اليوم «من ّ
فيها املجتمعات املتباعدة»( .((2يف متاهة هذا التعويم الذي يربط مفهوم الدولة بمفهوم الرصاع بني الفئات
االجتامعية مطلقًاُ ،يطمس مفهوم الدولة الذي ابتكرته املجتمعات احلديثة ،والذي من دونه ال يمكن فهم
احلداثة السياسية يف اجلوهر(.((2

والتطورات السياسية عامة ،يف الغرب
شق من علامء االجتامع املعارصين إىل فهم ابتكار الدولة،
يميل ّ
ّ
والتحوالت االقتصادية
احلديث من جهة أهنا خضعت لعوامل مستق ّلة ،متام االستقالل ،عن احلراكات
ّ
االجتامعية(((2؛ فلقد ضاعت سدى «جهود العلوم االجتامعية التي استوحت املاركسية والتي حاولت
تفسري ظهور الدولة [احلديثة] استنا ًدا إىل انطالقة الرأساملية التجارية»( .((2لذلك غلب امليل يف التوجهات
السوسيولوجية املعارصة إىل ربط فكرة الدولة احلديثة بفكرة االندماج االجتامعي والوحدة القومية
واملصلحة اجلامعية ،بدل ربطها بفكرة الرصاع وخدمة املصلحة اخلاصة واضطهاد مجاعة خمصوصة جلامعة
أخرى داخل املجتمع الواحد .ذلك أنه ،و«بشكل عام ،ومن خالل منظور ماكرو  -اجتامعي ،يمكن
القول إن نشأة الدولة تُر ّد إىل أزمة املجتمع املدين .إهنا أزمة التكامل املرتبطة بالفشل املشرتك ألشكال
القوي للمصالح اجلامعية التي مل
التضامن التعاقدية وأشكال التضامن الطوائفية ،كام هي مرتبطة بالظهور
ّ
يستطع املجتمع اإلقطاعي ضبطها وتنظيمها»(.((2

ثان ًيا :الثورة على دولة االستقالل أو «النبوءات األيديولوجية»
التي بدأ تجسيدها يوم  14كانون الثاني /يناير 2011
ً
صميميا بمفهوم الدولة من حيث هي جهاز لسيادة
ارتباطا
يرتبط مفهوم الثورة يف املاركسية  -اللينينية
ً
فئات اجتامعية عىل فئات أخرى .عىل هذا األساس ،نفسرّ «أصالة» فكرة الثورة عىل دولة االستقالل
وحتميتها يف خمتلف التصورات األيديولوجية التونسية املعارصة .فتوصيف هذه الدولة ،يف خمتلف
تسميه األدبيات املاركسية «التناقض
صوره اليسارية الراديكالية والقومية واإلسالمية ،حييل إىل وضع ما ّ
تأسيسا لفكرة حتمية
العدائي» الذي ال سبيل إىل حسمه إلاّ بالثورة( .((2نقرأ يف أدبيات «اليسار اجلديد»
ً

 22العروي ،ص .62
 23برتران بادي ،الدولتان :الدولة واملجتمع يف الغرب ويف دار اإلسالم ،ترمجة نخلة فريفر (بريوت؛ الدار البيضاء ،املغرب :املركز الثقايف
العريب ،)1996 ،ص .126
 24املصدر نفسه ،ص .125
 25املصدر نفسه ،ص .147
 26املصدر نفسه ،ص .132

27 Mao Tsé-toung, «De la contradiction,» dans: Mao Tsé-toung, Oeuvres choisies (Pékin: Editions en langues étrangères,
1976), p. 383.
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الثورة عىل دولة االستقالل التونسية ،ضمن سياق سجايل مع الطروحات «التحريفية» للحزب الشيوعي
التونيس املائلة إىل القول بوطنية الدولة ،وبإمكانية النضال من أجل إصالحات ديمقراطية يف نطاقها.
وقد محل هذا السياق ،يف طياته ،الكثري من عنارص النقد اللينيني لـ«املرتد» كاوسكي واألممية الثانية،
يدمر دولة
منها خاصة استبعاد فكرة الدولة األمة وفكرة التغيري االجتامعي بغري «العنف الثوري» الذي ّ
الطبقات الرجعية ويبني دولة الطبقات الثورية(.((2

وإذا كان اليسار الراديكايل التونيس مسنو ًدا بإرث أيديولوجي متثّل الثورة عىل الدولة القائمة معلماً من
معامله اجلوهرية ،فإن مشكلة احلركة اإلسالمية التونسية أهنا تنوء بعبء تراث من األحاديث النبوية
حيرم اخلروج عىل السلطان حتريماً يكاد يكون مطلقًا .ومع ذلك ،نرى فكر
واألحكام الفقهية الس ّنية ّ
هذه احلركة حياول اجرتاح رشعية أو مرشوعية للثورة من دون اخلروج عن «أصول» هذا اإلرث .يقول
الشيخ راشد الغنويش يف هذا الصدد« :إذا حصل منه [= من احلاكم] زيغ أو إمهال أو انحراف جزئي عن
الرشيعة ،أو صدر منه ظلم دون أن يطال ذلك املرشوعية العليا للدولة ،كان تقويمه بالنصح والوعظ
فتمرد عىل الرشيعة ّ
وعطل
وسائر رضوب الضغط واالحتجاج وحتى التهديدّ .أما إذا جتاوز ذلك ّ
احلد ّ
ومتحض للظلم فقد ّ
األمة أن
مربر الطاعة.
ّ
األمة ّ
وحق عىل ّ
إرادة ّ
أخل بالعقد ،فسقطت رشعيته وفقد ّ
ّ
األمة إلاّ أن تنتفض عليه ومتارس ما
تنصحه
وحتذره ّ
لج يف طغيانه وجربوته مل يبق أمام ّ
وهتدده ،فإذا ّ
وسعها من وسائل محله عىل اجلادة والعودة إىل الرشعية واإلطاحة به إن أمكنها دون فتنة واستحكام
عاما من
للفوىض الشاملة ،فإنه ال ّ
بد للناس من سلطة ّبرة أو فاجرة ،مؤمنة أو كافرة .ذلك ما يبدو ً
اجتاها ًّ
(((2
موقف الوسط اإلسالمي أو اجلمهور» .
رغم ّ
حيد به الغنويش من رشوط اخلروج عىل السلطان وفاء للرتاث السلفي
كل هذا التضييق الذي ّ
وضعا ترشّ ع فيه الثورة
الس ّني يف هذا الباب ،فإن وضع دولة االستقالل يف تونس يبقى ،يف منظوره،
ً
«متمردة» عىل الرشيعة فحسب،
عىل الدولة ،عند إمكان إسقاطها ،ألن األمر متع ّلق ،ببساطة ،ال بدولة
ّ
بل بدولة «علامنية» (أي «خارجة عن ملة اإلسالم») ً
األمة يف دينها وهويتها .وهكذا،
أيضا تستهدف ّ
فإن الثورة عىل دولة االستقالل التونسية يف البنية األيديولوجية لإلسالميني ال ّ
تقل حتمية عن نظريهتا
يف البنية األيديولوجية لليسار الراديكايل املاركيس  -اللينيني .وحينام نقول إن فكرة حتمية هذه الثورة
سياسيا ثابت احلضور يف برامج اليساريني
شعارا
تتع ّلق بمفهوم أيديولوجي ،فال يعني ذلك أهنا مثّلت
ً
ً
والقوميني واإلسالميني ،خاصة خالل العقدين األخريين .ذلك أن املتغيرّ ات الدولية والقومية والوطنية
يف أواخر القرن العرشين وبداية القرن احلادي والعرشين أخفتت من وهج الفكرة الثورية الطبقية عند
اليسار املاركيس  -اللينيني والفكرة الثورية اهلوياتية عند اإلسالميني ،وغريمها من األفكار الثورية التي
يسمى البنى األيديولوجية «الشمولية» أو «الكليانية».
تستند إىل ما ّ
يكفي أن نذكر أن حركة  18أكتوبر للحقوق واحلريات يف تونس كانت ذات أهداف إصالحية تتع ّلق
ّ
والتنظم والنرش  ..إلخ .واملعلوم أن هذه
بالنضال من أجل مكاسب يف احلريات السياسية وحرية التعبري
األهم يف اليسار الراديكايل التونيس)
ضمت حزب العماّ ل الشيوعي التونيس آنذاك (الفصيل
احلركة ّ
ّ
وحركة النهضة ،إىل جانب أحزاب غري أيديولوجية من وسط اليسار ،هي احلزب الديمقراطي التقدمي
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حاليا) وحزب التك ّتل من أجل العمل واحلريات وحزب املؤمتر من أجل
آنذاك (احلزب اجلمهوري
ً
اجلمهورية ،هذا باإلضافة إىل مشاركة شخصيات حقوقية وقومية ،بصفتها الفردية ،يف هذه احلركة .وعىل
هذا النحو تراجعت الفكرة الثورية األيديولوجية ،أكان يف صيغتها اليسارية الراديكالية أم يف صيغتها
اإلسالمية ،خالل السنوات األخرية ،خلف مطالب اإلصالح السيايس احلقوقي الديمقراطي .لكن ثورة
أساسا
دورا
ً
 14كانون الثاين /يناير  2011أخرجت هذه الفكرة من قمقمها ونفخت يف روحها لتلعب ً
وفاعلاً يف املشهد التونيس الذي أعقب هروب الرئيس بن عيل.

عىل الرغم من أن ًّأيا من القوى األيديولوجية أو السياسية أمكنها الزعم بالتخطيط لثورة  14كانون
باألصح بداية جتسيد،
الثاين /يناير أو قيادهتا ،فإن اجلميع مل يتوان يف متثّل احلادث عىل أنه جتسيد ،أو
ّ
لـ«نبوءاته» األيديولوجية وإشاعة هذا التمثّل عىل نحو واسع يف رشوط سياسية واجتامعية كانت مالئمة
سبا ًقا
النتشار الوعي الثوري احلامل معاين التغيري اجلذري واحلاسم والفوري .لقد كان اليسار الراديكايل ّ
يف طرح فكره الثوري باعتباره التعبري األيديولوجي للحراك اجلامهريي التونيس الذي أطاح حكم بن
عمليا هلذا احلراك كي ال «تلتف» عليه «القوى الرجعية» و«القوى اإلصالحية»
عيل ،وباعتباره مرشدً ا
ً
فترصفه إىل جمرد إصالحات تبقي عىل النظام القائم .وعىل هذا األساس ،قام اليسار الراديكايل بدور
أساس يف اعتصامي القصبة  1و 2اللذين أطاحا حكومة السيد حممد الغنويش التي شارك فيها احلزب
الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد ،كام أطاحا معها اخليار اإلصالحي الذاهب إىل انتخابات رئاسية
تكرس الديمقراطية
وبرملانية عىل أساس الدستور التونيس القائم يف مناخ من اإلصالحات السياسية التي ّ
واإلصالحات االقتصادية واالجتامعية لفائدة املناطق التي اندلعت منها رشارة الثورة.
لقد فرض اعتصاما القصبة الذهاب إىل خيار املجلس التأسييس باعتباره داللة عىل الثورة من حيث هي
بد  -كام يرى أحد «فالسفة»( ((3اليسار الراديكايل « -من
قطيعة مع حقبة دولة االستقالل؛ إذ كان ال ّ
متسكت حركة الثورة باملجلس التأسييس عالم ًة عىل البداية
إعادة البناء ك ّل ًيا ،ال إصالح وال ترقيع ،ولذلك ّ
(((3
تكرس مفهوم الثورة باعتبارها سريورة ال بد من
اجلديدة والقطع الكليّ مع املايض»  .يف هذا السياقّ ،
مواصلتها للقضاء عىل الدولة التونسية القائمة ،استنا ًدا إىل اخللفية املفهومية األيديولوجية الناهضة من
جديد التي تعترب هذه الدولة جهازً ا يف يد أقلية (طبقية بالنسبة إىل اليسار الراديكايل) تقمع أغلبية الشعب
التونيس .وقد عكس خطاب اليسار الراديكايل التونيس هذه املعاين الثورية ،خالل األسابيع األوىل التي
تلت هروب بن عيل ،يف مثل القول بأن «الثورة يف منتصف الطريق ،أسقطت بن عيل ،ولكن الديكتاتورية
 رغم وهنها  -ال تزال قائمة بمؤسساهتا وأجهزهتا ودستورها وقوانينها وحزهبا(التجمع)»(.((3
ّ

مال فريق ،أو فرق ،من اليسار الراديكايل إىل وسم ما تشهده تونس بـ«االنتفاضة» ال «الثورة» .وقد كتب
«فيلسوف» آخر من «فالسفة» هذا اليسار يقول« :تتط ّلب أي ثورة القضاء عىل الطبقات القديمة ،ال
وحقوقيا فحسب ،وإنام اقتصاد ًيا ً
أيضا ،فهذا ما يمثّل رشطها األسايس ،أي السيطرة عىل أمالك
سياسيا
ً
ً
(((3
الشعب»
لفائدة
وتأميمها
الطبقات
تلك
عمليا ،من دون هدم أركان دولة
ممكن،
غري
أمر
وهذا
،
ً
 30نستخدم هنا ويف قادم السطور تعبري «أحد الفالسفة» أو «فيلسوف» لإلشارة إىل أن صاحب القول هو من اجلامعيني املشتغلني
مقدم عىل أساس أنه ذو طبيعة نظرية شاملة (أيديولوجية) وليس ذا طبيعة سياسية جزئية.
بالفلسفة ،أي إن خطابه َّ
 31حممد بن سايس« ،الثورة التونسية :2011/1/14-2010/12/17 ،مساءلة املفهوم »،البديل ،العدد  ،)2012( 1ص .93
 32حوار مع محة اهلاممي يف :الرشوق (تونس).2011/2/8 ،
 33فريد العليبي ،تونس :االنتفاضة والثورة (تونس[ :د .ن ،)2011 ،].ص .63 – 62
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الطبقات القديمة وإقامة دولة الطبقات الشعبية .لذلك ،فإن هذا الرصاع الطبقي مل يحُ سم مع هروب بن
عيل ،ألن «الطبقات القديمة ال تزال عىل حاهلا ،وإن فقدت بعض امتيازاهتا السياسية والقانونية ،وهي
تستجمع قواها أكثر فأكثر  ...وبإمكان القول بأن الرصاع بني الشعب وأعدائه مل ينته»( .((3وعىل هذا
حتول االنتفاضة إىل ثورة ،يف هذا اخلطاب اليساري الراديكايل
النحو أصبحت داللة استمرار الثورة ،أو ّ
التونيس ،ال تفيد غري التقدم يف تكريس سلطة اجلامهري املنتفضة عىل حساب سلطة الدولة القائمة التي هي
سلطة الطبقات الرجعية.

من هنا كانت مواقف اليسار الراديكايل عمو ًما منارصة للحراك اجلامهريي الذي يستهدف ما أسمته
احلكومات التونسية املتعاقبة بعد  14كانون الثاين /يناير « 2011هيبة الدولة» .لقد اعترب هذا احلراك يف
جزئيا ولكنه انتصار
انتصارا
االجتاه الصحيح للثورة؛ إذ «يمكن القول إن االنتفاضة التونسية قد حققت
ً
ً
يميزها عن االنتفاضات الكربى السابقة يف الثامنينات من القرن املايض ،فقد نجحت يف
كبري ،وهذا ما ّ
مهم هو إسقاط الرئيس رغم كوهنا بقيت عاجزة حتى اآلن عن إسقاط النظام ،ومن مكاسبها
حتقيق هدف ّ
جزئيا أنه ال بناء للجديد دون حتطيم القديم ،وال جمال للسلطة البديلة دون تفكيك السلطة
إدراك اجلامهري ً
املحتجون يف فرض
القديمة ،وقد شهدت بعض املؤسسات حركة احتجاجية يف هذا االجتاه ،ونجح
ّ
ّ
موظفني َ
املنصبني من قبل جهاز الدولة ،وأصبحت لكلمة ‹ارحل›  -التي جيري
منتخبني وطرد املوظفني ّ
تم تشكيل
تتفيهها اآلن -مفعوهلا السحري الذي خيتزل إرادة املقهورين ّ
التواقني لفرض سلطتهم ،كام ّ
هيئات تنظيمية لتكون بديلاً للسلطة الرجعية»(.((3

هكذا ،كان لليسار الراديكايل التونيس «فضل السبق» يف إشاعة متثّل ثورة  14كانون الثاين /يناير 2011
باعتبارها ثورة عىل الدولة التونسية القائمة منذ سنة االستقالل ( ،)1956التي ال تعني غري جهاز متارس
من خالله األقلية الطبقية (الربجوازية الكبرية أو اإلقطاع والكمربادور بحسب القراءات املختلفة)
االضطهاد عىل بقية طبقات الشعب التونيس .وإذا قلنا إن هلذا اليسار «فضل السبق» ،فذاك ألن املواقف
السياسية األوىل لقيادات حركة النهضة اإلسالمية  -خال ًفا ملواقف قيادات اليسار الراديكايل وحزيب
«التكتل» و«املؤمتر»  -كانت أقرب إىل اخليار اإلصالحي منها إىل خيار الثوري ،إذ مالت مواقف رئيس
احلركة الشيخ راشد الغنويش عمو ًما إىل القبول بمبدأ اإلصالحات الدستورية والقانونية ،والذهاب إىل
انتخابات رئاسية وبرملانية ،وعدم اجتثاث التجمع الدستوري الديمقراطي احلزب الذي كان
حاكمـا(.((3
ً
«تعدلت» عىل إيقاع الفكرة الثورية
غري أن هذه املواقف الرسمية لرموز حزب حركة النهضة رسعان ما ّ
ذات مضمون القطيعة الك ّلية التي يرمز إليها خيار املجلس التأسييس؛ فالغنويش نفسه أصبح ُيدخل يف
«تلوح بمسارات أخرى غري االجتاه إىل انتخاب
باب «حماوالت االلتفاف عىل الثورة» تلك األصوات التي ّ
جملس تأسييس مثل امليض قد ًما إىل تعديالت دستورية ودعوة الشعب إىل االستفتاء عليها ثم انتخاب
رئيس مجهورية»(.((3
 34املصدر نفسه ،ص .63
 35املصدر نفسه ،ص .90 -89
 36انظر يف هذا الصدد املواقف األوىل للشيخ راشد الغنويش يف« :راشد الغنويش يدعو إلنجاح الثورة( »،اجلزيرة نت،)2011/1/22 ،
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طبعا مل يكن يعوز اإلسالميني التونسيني املستند النظري «األصيل» و«الثابت» الذي ينبع من صميم
ً
الثوار عىل دولة االستقالل التونسية ،ومتثّل ثورة  14كانون
بنيتهم األيديولوجية والذي جيعلهم يف طليعة ّ
الثاين /يناير  2011وتوجيه مسار «استكامل مهامها» عىل هذا النحو .وإذا كان اليساريون الراديكاليون
مل جيدوا أي صعوبة يف الربط بني الطابع االجتامعي للحراك اجلامهريي وفكرة «ثورة الطبقات الكادحة
عىل دولة الطبقات الرجعية» ،فإن اإلسالميني مل حيفلوا أصلاً بصعوبات الربط بني املضامني الديمقراطية
واالجتامعية التي برزت يف مطالب احلراك الثوري (املختزلة يف مطلبي :احلرية والكرامة) وفكرة «ثورة
(((3
شعب اهلوية عىل دولة العلامنية» ،فراحوا يامرسون ما أسميناه «لعبة اإلدماج احلسيّ األيديولوجي»
يتحدثون عن «ثورة شباب تونس التي كانت اهلوية العربية اإلسالمية والكرامة واحلرية
التي بموجبها
ّ
(((3
مرتكزاهتا األساسية» .
إن دالالت «الثورة املباركة» تفيد ،عند الشيخ راشد الغنويش ،انتصار الشعب وهويته عىل دولة
االستقالل التونسية؛ إذ «بعد أزيد من نصف القرن من كيد الدولة احلديثة الدؤوب عن اقتالع
تونس من تربتها الطبيعية العربية اإلسالمية ملصلحة استبداهلا برتبة غريبة عنها ،أثبت شعب تونس
وتأبيه عن حماوالت السلخ والتفكيك والتدمري»( .((4عىل هذا األساس يصوغ
متسكه املطلق هبويته ّ
تصوره ملضمون شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» ،وهو شعار مل ُيرفع إلاّ
«الفيلسوف» اإلسالمي ّ
بداية من بروز احلراك «القصبوي» (نسبة إىل اعتصامي القصبة) بتأثري واضح ،يف رأينا ،من ناشطي
اليسار الراديكايل .فهذا الشعار ال يفيد ،يف املنظور األيديولوجي اإلسالمي ،غري إسقاط الدولة العلامنية
التي يمثّل دعاهتا ،بالرضورة ،النظام السابق ،أكانوا من أنصار بن عيل أم من معارضيه .ذلك أن قصد
مطلب إسقاط النظام إنام هو «إسقاط كل ما ُأسقط من الوطن ما جيعله وط ًنا .فأعداء الثورة احلالية هم
مؤسسني ذلك ك ّله
الذي أفسدوا النظام السيايس والنظام الرتبوي والنظام االقتصادي والنظام الثقايفّ ،
عىل حرب هوجاء يش ّنوهنا عىل أصل ّ
تصور دولة القانون متنافية
حيرر األمة من ّ ....
كل القيم أعني ما ّ
التام»(.((4
مع اإليامن ّ

يتحدث عن  14كانون الثاين /يناير  2011باعتباره
من هنا نرى بعض «الفالسفة» اإلسالميني ،حينام
ّ
تتحول إىل ثورة ،حيتذي بنسق الفكر املاركيس  -اللينيني ومفاهيمه «حذو النعل
انتفاضة قابلة ألن
ّ
التحول نفي مجاعة جمتمعية بعينها ،هي النخب العلامنية واليسارية االنتهازية
بالنعل» ،فيجعل رشط هذا
ّ
تقدميتها وحداثتها بمقياس التامنع املطلق مع معروف
التي كانت يف خدمة دولة االستقالل والتي «تقيس ّ
(((4
احلي»  .ومثلام يرى «الفيلسوف» املاركيس
الشعب ومنكره ،أي مع الوعي الباطن لألمة وضمريها ّ
بتحول االنتفاضة إىل ثورة أن الطبقات الرجعية بصدد خوض فصل جديد من الرصاع
 اللينيني احلاملّ
احلبيب« ،دور اإلدماج احلسيّ سياسيا وإيديولوجيا يف االنتخابات التونسية» ،عىل موقع املركز العريب لألبحاث ودراسة
 38سهيل ّ
السياسات بتاريخ  .2012/02/12انظر الرابط:

http://www.dohainstitute.org/release/340ccddb-4ec8-49bd-ab2b-b639d3f6c942

 39الضاوي خوالدية« ،مصري تونس حتسمه نتيجة الرصاع بني  14قرنا و 50سنة »،الفجر ( 12آب /أغسطس .)2011
 40الغنويش« ،يف الذكرى الثالثني مليالد «االجتاه اإلسالمي».
 41أبو يعرب املرزوقي ،استئناف العرب لتارخيهم الكوين :ثورة احلرية والكرامة ،تونس نموذج ًا (الدوحة :مركز اجلزيرة للدراسات؛
بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2012 ،ص .47
 42سامل العيادي« ،بيان فلسفي ألجل نخب بديلة »،يف :سامل العيادي وزهري املدنيني ،يف الثورة (صفاقس ،تونس :مكتبة عالء الدين،
 ،)2011ص .23
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املجتمعي الطبقي ،يرى «الفيلسوف» اإلسالمي املسكون باحللم ذاته أن النخب العلامنية واليسارية بصدد
خوض فصل جديد من الرصاع الثقايف اهلويايت ،فهي قد «اختارت ألجل التموقع اجلديد أن تستهدف
فج
الشعب بالتشكيك يف هويته فظهرت بمظهر أكثر فاجعية من مظهرها أيام بورقيبة وبن عيل  ...خطاهبم ّ
متعجرف مل َ
يرق إىل مرتبة اخلطاب املخاتل لزعيمهم املجاهد األكرب [احلبيب بورقيبة] .لقد ترك بورقيبة
(((4
علامنّيينا أيتا ًما من الناحية السياسية وتركهم بن عيل أيتا ًما من الناحية البوليسية» .

إن «الفيلسوف» اإلسالمي يرى ،شأنه شأن «الفيلسوف» املاركيس  -اللينيني ،أن ثورة  14كانون الثاين/
يناير  2011إنام هي عملية تنازع عىل القوة (القرار والتنفيذ وبسط النفوذ) بني الشعب والدولة .فمن داللة
حق التفكري والعقيدة فحسب ،وإنام يملك
هذه الثورة ،بالنسبة إليه ،أن «املجتمع التونيس مل يعد يملك ّ
ً
املد العلامين اإلبقاء عليها بيد الدولة»( .((4وإذا كان الرصاع بني الشعب التونيس
أيضا القوة التي يريد ّ
والدولة ،يف الرؤية األيديولوجية لليسار الراديكايل ،إنام هو رصاع بني املسحوقني ومستغ ّلهم ،فإن هذا
الرصاع ،يف الرؤية األيديولوجية لإلسالم السيايس ،إنام هو رصاع بني العلامنية واملطلق اإلهلي حسمته
الثورة التونسية عندما «عبرّ ت عن رفض االعتقاد بأن نجاح تنظيم املجتمع التونيس وتسيريه متوقّف عىل
متخض عن التجربة الالئكية
احلد النتائج السلبية والبؤس االجتامعي الذي ّ
الئكية الدولة ،فيكفي إىل هذا ّ
ألكثر من نصف قرن ،كام أبانت هذه الثورة بأن املطلق اإلهلي يعلو عىل كل تقدير برشي وينأى يف دالالته
وأبعاده عن دائرة الفهم العلمي مهام تكن درجة تطوره»(.((4

ثمة اختالفات جذرية ،بطبيعة احلال ،بني متثّل حادث  14كانون الثاين /يناير  2011باعتباره ثورة طبقية
عىل دولة االستقالل التونسية ومتثّله باعتباره ثورة هوياتية عىل هذه الدولة .بيد أن هذه االختالفات
اجلذرية ال ّ
واملتوسطة من الفكر األيديولوجي التونيس
تشكل ،يف تقديرنا ،إلاّ املستويات السطحية
ّ
جتسدها ،اختزالاً وتكثي ًفا ،الفكرة التي
املعارص .ذلك أن مستوى القاع من هذا الفكر يبينّ عن وحدة ّ
املجردة ،يف الفجر جريدة
ضدية بني الثورة والدولة .هذه الفكرة نقرأها هكذا ،يف صيغتها
تقيم عالقة ّ
ّ
حركة النهضة اإلسالمية ،كام نقرأها يف البديل ،املجلة التي يديرها السيد محة اهلاممي ،أمني عام حزب
ّ
العماّ ل (الشيوعي)( ((4التونيس .فكاتب الفجر ينقد ّ
وتتشكل يف هيئة ‹دولة›
وحيذر من الثورة «حني تنترص
و‹تدرجية› و‹رضورات
[فهي] تبدأ يف ‹الربود› واالنحسار ،وتبدأ مفردات جديدة يف الشيوع من ‹واقعية›
ّ
املرحلة› و‹مقتضيات السياسة›  ...تلك السياسة ماكرة
ومرتبصة ومنتقمة»(ّ .((4أما كاتب البديل ،فهو
ّ
الطور يتجلىّ «البعد الس ّلبي
يتحدث عن طور
ّ
التحول «من أسطورة الثورة إىل أسطورة الدولة» ،يف هذا ّ
ّ
بمجرد اكتامل إعادة بناء الدولة وبلوغها العنفوان ،وهو فعل العقلنة الذي يعني ً
أيضا إلغاء
لألسطورة ...
ّ
للثورة  ...لوغوس الدولة سينشئ أساطريه ،واألسطورة األوىل التي سينشئها هي الدولة  ...إن دور
ً
إيديولوجيا
دورا
حمافظا»(.((4
األسطرة سيلعب ً
ً
43
44
45
46
47
48

املصدر نفسه ،ص .43
زهري املدنيني« ،الثورة التونسية بني اخلصوصية والكونية »،ضمن :العيادي واملدنيني ،ص .118
املصدر نفسه ،ص .123
مؤخرا.
اسمه
من
(شيوعي)
أسقط احلزب لفظة
ً
بحري العرفاوي« ،ثقافة الثورة وثقافة الدولة »،الفجر ( 4ترشين الثاين /نوفمرب .)2011
حمسن اخلوين« ،الثورة التونسية بني األسطورة والعقل »،البديل ،العدد .)2012( 1

دراسات
الثورة على دولة االستقالل ،وماهية التحوّ ل الديمقراطي في الفكر األيديولوجي التونسي المعاصر

ً
ّ
التحول الديمقراطي
تمثل
ثالثا :من الثورة إلى الديمقراطية:
ّ
تجسده دولة االستقالل
على أنه حسم للصراع المجتمعي الذي
ّ
التحول من
انعقد إمجاع ،كاد أن يكون ك ّليا ،يف صفوف النخب كام يف صفوف اجلامهري يف تونس ،عىل أن
ّ
احلكم السيايس االستبدادي أو الدكتاتوري إىل احلكم الديمقراطي ّ
عنرصا من العنارص األساسية
يشكل
ً
التحول
التي جيب أن يؤول إليها أفق ثورة  14كانون الثاين /يناير  .2011عىل هذا األساس ،بدا
ّ
مطلبا
الديمقراطي ،خالل األسابيع واألشهر األوىل التي تلت هروب بن عيل،
وفاقيا بني مجيع «قوى
ً
ً
الثورة» ،واملعني هبا األحزاب واجلامعات السياسية التي عانت استبداد دولة االستقالل .لقد سادت
النزعة الوفاقية خالل الفرتة األوىل من املسار االنتقايل التونيس استنا ًدا إىل متثّل أيديولوجي عام اشرتك
فيه ّ
جل األطراف السياسية واملدنية الفاعلة يف هذا املسار .ويقوم هذا التمثّل األيديولوجي عىل املامهاة بني
والتحول الديمقراطي من
«استكامل مهام الثورة» من حيث هي قطيعة ك ّلية وفورية مع دولة االستقالل
ّ
حتول سلطوي ودستوري وترشيعي فحسب.
حيث هو ّ

وقد أرجعنا سابقًا سيادة هذه الفكرة الوفاقية إىل حراك عميل وفكري عرفته تونس قبيل ثورة  14كانون
الثاين /يناير  .2011هذا احلراك املعروف بـ«حركة  18أكتوبر» انخرطت فيه قطاعات من نخب املعارضة
التونسية من خمتلف املرجعيات األيديولوجية املعروفة (اإلسالمية والقومية واملاركسية والليربالية)(،((4
غري أن ما يبدو لنا اآلن هو أن البنى األيديولوجية األصلية للنخب السياسية التونسية الفاعلة بعد 14
كانون الثاين /يناير  2011هي التي ت ّ
ُشكل جذور هذا التمثّل األيديولوجي الذي كان عامد الوهم الوفاقي
تفجر الرصاعات األيديولوجية بعد
يف الفرتة األوىل من املسار االنتقايل التونيس (نقول ْ
وهم بالنظر إىل ّ
عنرصا من العنارص التي
فرتة وجيزة) ،لكن من دون أن ينفي ذلك أن تراث «حركة  18أكتوبر» كان
ً
أسست هلذا الوهم الوفاقي.
ّ
تكريسا للثورة عىل دولة االستقالل وللقطع الكليّ
رس هذا التوافق عىل الديمقراطية باعتبارها
كي نفهم ّ
ً
بد أن نعود إىل التفسريات التي حواها املتن األيديولوجي التونيس املعارص بشأن ظاهرة الطابع
معها ،ال ّ
االستبدادي أو الدكتاتوري الذي وسم هذه الدولة منذ نشأهتا سنة  .1956فهذه التفسريات التقت،
عىل اختالف مرجعياهتا التحليلية ،عند اعتبار أن االستبداد (أو الدكتاتورية) ّ
مكونًا بنيو ًيا من
يشكل ّ
مكونات هذه الدولة ،أي جز ًءا أصيلاً من طبيعتها .ويرتبط النظر إىل االستبداد السيايس ،عىل هذا النحو،
ّ
ً
صميميا ،بتمثّل الدولة التونسية من حيث هي جهاز يف يد أقلية يف رصاعها مع أغلبية الشعب.
ارتباطا
ً
فاليسار الراديكايل التونيس يفسرّ دكتاتورية الدولة التونسية يف عالقة جوهرية بطبيعة القوة أو القوى
ً
ارتباطا وثيقًا بطبيعة الطبقة
الطبقية التي تعبرّ عنها ،ذلك أن «الشكل الديكتاتوري للدولة التونسية مرتبط
املهيمنة يف جمتمعنا .فالبورجوازية الكبرية العميلة لإلمربيالية تلجأ إىل هذا الشكل هبدف صيانة مصاحلها
ومصالح االحتكارات اإلمربيالية واستغالل الطبقات الكادحة استغاللاً
وحشيا وهنب ثروات البالد
ً
فظيعا»(.((5
هنبا ً
ً
احلبيب« ،االنتقال الديمقراطي يف التفكري العريب املعارص أمام إشكاالت أنموذج ثورة  14يناير »،ورقة مقدمة إىل
 49انظر :سهيل ّ
مؤمتر الثورات واإلصالح والتحول الديمقراطي يف الوطن العريب :من خالل الثورة التونسية ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،نيسان  /ابريل  .2011ومنشورة ضمن :جمموعة مؤلفني ،ثورة تونس :األسباب والسياقات والتحديات (الدوحة :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2012 ،
 50اهلاممي ،املجتمع التونيس ،ص .178
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املنظر األيديولوجي اإلسالمي ،فهو يربط االستبداد السيايس يف تونسً ،
ّأما ّ
ربطا عضو ًيا ،بقيام دولة
االستقالل التي عملت «مأخوذة بالنموذج املركزي للدولة احلديثة ،وال سيام اليعقوبية الفرنسية والتجارب
الفاشية والشيوعية  ...عىل تقويض  ...البنية التقليدية بام يف ذلك نموذج العائلة املمتدة ،بغرض السيطرة
عرب تفكيك تلك البنية ،وإرساء بديل خليط من الليربالية الثقافية واالشرتاكية االجتامعية والفاشية
السياسية وتراث دولة البايات املطلقة مع مسوح من اإلسالم للتسويق الشعبي .وكان من الطبيعي أن
يفيض هذا اخلليط الغريب عن ثقافة املجتمع  ...إىل ديكتاتورية سياسية تتمحور حول عبادة الزعيم وهيبة
الدولة واحلزب الواحد»(.((5

املتجسدة يف
ومثلام ير ّد املاركيس  -اللينيني دكتاتورية دولة االستقالل التونسية إىل «قاعدهتا املادية»
ّ
«األقلية الربجوازية» التي هتيمن ،يف منظوره ،عىل هذه الدولة ،فإن اإلسالمي ينسج عىل املنوال ذاته
تصوره،
تقريبا ،أي يقرن ،عىل نحو بنيوي ،بني هذه الدكتاتورية و«األقلية العلامنية» التي ّ
أسست ،بحسب ّ
ً
الدولة بداية من سنة  ،1956ذلك أن «عملية حسم الرصاع لصالح اجلناح البورقيبي عىل حساب اجلناح
الوطني العرويب اإلسالمي أقامت أسس احلكم الشمويل الفردي ،فقد كان من نتائج ذلك اختالل التوازن
يف احلياة السياسية التونسية لصالح اجلناح التحديثي املفرنس ،ولصالح الزعامة الفردية البورقيبية املتامهية
يف الدولة ،وهكذا مل يبق من خيار أمام املعارضني سوى االنضامم إىل احلزب واالعرتاف بالزعامة اخلارقة
حتول هذا األسلوب يف التعاطي مع الفرقاء
لبورقيبة ،أو اخلضوع للتهميش والسحق عرب آلة الدولة .وقد ّ
واخلصوم إىل أسلوب مكني وراسخ يف إدارة احلكم والشأن العام»(.((5

عىل هذا األساس ،فإن الرصاع بني الدكتاتورية أو االستبداد السيايس من جهة والديمقراطية من جهة
ثانية ،يف منظور هذا الفكر األيديولوجي التونيس ،ال يعدو أن يكون واجهة لرصاع جمتمعي بني أقلية متثّلها
دولة االستقالل وأغلبية الشعب .إن البديل الديمقراطي يغدو ،هبذه الكيفية ،جز ًءا من صريورة نفي
مستبدة بطبيعتها الطبقية عند اليسار الراديكايل
دولة االستقالل والقوى املجتمعية التي متثّلها ،وهي قوى
ّ
وبطبيعتها الثقافية عند اإلسالم السيايس .ويف املتن «األصويل» األيديولوجي لليسار التونيس الراديكايل
نجد صياغات واضحة هلذه الفكرة القائمة عىل نقد الرؤية «التحريفية» للحزب الشيوعي التونيس التي
تعددي ّ
يتمكن فيه هذا احلزب من منافسة األحزاب البورجوازية األخرى
تطالب بـ«نظام بورجوازي ّ
(((5
عىل مقاعد يف الربملان وكرايس يف احلكومة»  ،ذلك أن الرؤية املاركسية  -اللينينية «الصحيحة» تدعو
إىل ثورة وطنية ديمقراطية شعبية عىل دولة االستقالل التونسية ،والديمقراطية هنا بمعنى أهنا «هتدف
إىل حترير الفالحني من االستغالل الرأساميل وبقايا االستثامر ما قبل الرأساميل وإقامة نظام سيايس قوامه
السيادة الشعبية  ...كام أهنا ال هتدف إىل إقامة ديكتاتورية بورجوازية وإنام هتدف إىل إقامة الديكتاتورية
الديمقراطية للعامل والفالحني الذين ّ
يشكلون املضمون األسايس للشعب»(.((5
وإذا كان اليساري الراديكايل يدرج املطلب الديمقراطي ضمن مصالح «األغلبية الطبقية» للمجتمع
التونيس املضطهدة من دولة االستقالل ،فإن اإلسالمي يدرجه ضمن أهداف «األغلبية الثقافية املسلمة»

 51الغنويش ،من جتربة احلركة اإلسالمية يف تونس ،ص .163
 52رفيق عبد السالم« ،التجربة التونسية نموذج ًا :االستبداد احلداثي العريب( »،اجلزيرة نت ،)2004/10/3 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.aljazeera.net/coverage/pages/b5b53bd4-82ad-437d-bd14-a0eb75efa068>.

 53اهلاممي ،املجتمع التونيس ،ص .183
 54املصدر نفسه ،ص .181
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هلذا املجتمع املناقضة ألهداف «األقلية الثقافية العلامنية» التي متسك بزمام هذه الدولة .يقول الشيخ راشد
الغنويش« :اقرتن التغريب والتحديث بالديكتاتورية ،بينام كان هدف احلركة اإلسالمية اإلصالحية،
وال يزال هدف الصحوة املعارصة ،هو إعادة املجتمع املدين والدولة الشورية  -أو الديمقراطية  -عىل
أسس إسالمية»(.((5
قامت هذه «األصولية األيديولوجية» ،بشقّيها اليساري الراديكايل واإلسالمي ،بدور حاسم يف حراك
التحول الديمقراطي باعتباره سريورة
املشهد التونيس بعد  14كانون الثاين /يناير  ،2011بد ًءا برفض
ّ
هتدد مكاسب الدولة واملجتمع ،وال تكون عىل حساب السري الطبيعي لنشاط االقتصاد
إصالحية ال ّ
شق من املعارضة الديمقراطية
الوطني وعىل حساب أمن املجتمع التونيس ومتاسك وحدته .وقد اختار ّ
(احلزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد آنذاك) الذهاب يف هذا التمشيّ من خالل حكومة
حممد الغنويش التي أعقبت الثورة .ورغم أمهية القرارات التي اختذهتا هذه احلكومة يف أيام قليلة ،من
وجهة نظر تكريس الديمقراطية وحقوق اإلنسان (العفو الترشيعي العام ،وإبرام معاهدات حقوقية
دولية ،ومنح التأشرية القانونية جلميع األحزاب واجلمعيات املحظورة  ، )....فإهنا كانت مدار هجوم
تضم «رجاالت بن عيل» ،وسياساهتا ال تعدو أن تكون
عنيف من «القوى الثورية» كلها ،باعتبارها
ّ
«إصالحية ترقيعية».
التحول الديمقراطي
مل يكن بمقدور هذه احلكومة ،مهام أتت من سياسيات ،أن تساهم يف مرشوع
ّ
يتم خارج حسم الرصاع
يف تونس ،بحسب منظور اليسار الراديكايل ،ألن هذا
ّ
التحول ال يمكن أن ّ
املجتمعي الطبقي لفائدة الطبقات املسحوقة وعىل حساب مصالح الطبقات الرجعية .وهذا األمر لن
حيدث يف ّ
تضم «رجاالت بن عيل» وآخرين من املعارضة «التحريفية» و«الربجوازية».
ظل حكومة
ّ
هلذا ،مل يعن وجود هذه احلكومة ،بالنسبة إىل السيايس اليساري الراديكايل ،سوى أن «الدكتاتورية
مازالت قائمة بمؤسساهتا وحزهبا وأجهزهتا األمنية ...كام أن قاعدة الدكتاتورية االقتصادية ما زالت
قائمة وهي الطبقة الطفيلية وحفنة العائالت التي تنهب الشعب التونيس بتواطؤ مع الرشكات والدول
األجنبية»(ّ .((5أما الصياغة «الفلسفية» هلذا املوقف السيايس اليساري الراديكايل ،فمضموهنا أن
اإلصالحات الديمقراطية تعني أن «الرجعية تدفع باجتاه ديمقراطية خاوية ،يطغى عليها الشكل دون
املضمون ...يغلب عليها الطابع احلقوقي يتبارى فيها املنافسون عىل أحقية حكم الشعب حتت يافطات
انزياحا عن مطالب املنتفضني الذي
ويعد الرتويج هلذا الطراز من الديمقراطية
متوهيية يف معظمها.
ّ
ً
(((5
هيمهم يف املقام حتقيق املطالب التي رفعوها» .
هلذا نرى السيايس اليساري الراديكايل حينام يفصح عن بديله الثوري الديمقراطي احلقيقي ،يقول:
هتمل األرض ،ونحن مع أن ترجع الثروات األساسية
«نحن مع إصالح زراعي لفائدة الفالحني حتى ال َ
(((5
لفائدة الشعب ال أن تنهب منه من طرف حفنة من الربجوازيني»  .ليس هذا املوقف السيايس إلاّ ترمجة
مطلبية عملية لألصل األيديولوجي الذي يقول بأنه «يف بلد مثل تونس فإن العقدة الرئيسية ضمن املسألة
55
56
57
58

راشد الغنويش ،مقاربات يف العلامنية واملجتمع املدين (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .99
حوار مع محة اهلاممي يف :الصباح األسبوعي (تونس) ( 31كانون الثاين /يناير .)2011
العليبي ،ص .70 – 69
حوار مع محة اهلاممي يف :الصباح األسبوعي ( 31كانون الثاين /يناير .)2011
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الديمقراطية تتمثّل يف اإلصالح الزراعي ،ويتوقّف مصري مجوع غفرية من الفالحني الفقراء واملتوسطني
عىل ّ
حل هذه العقدة»(.((5

مل يكن اإلسالميون ،خاصة مع منعطف اعتصام «القصبة ّ ،»2
أقل «ثورة» عىل املنحى اإلصالحي
الديمقراطي الذي سارت فيه حكومة حممد الغنويش ،بل إن «فالسفتهم» كانوا أكثر «عمقًا» يف الشتم
فهم من «فضالت» نظام بن عيل و«بقاياه»
الرخيص لألطراف السياسية التي راهنت عىل هذا التمشيّ ؛ ُ
بشدة «اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
و«نخبه الفاسدة»( .((6كام هاجم «الفيلسوف» اإلسالمي ّ
واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي» و«اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات» ،ووصف أعضاءمها
بـ«الدعاة املعادين للحرية والديمقراطية» ،ألهنم «يريدون التحديث بعكس مبدئه األسايس وصاية
أجنبيا»( .((6وطبيعي جدً ا أ ّ
وفرضا
ً
التحول
ال يرى «الفيلسوف» اإلسالمي أي إمكانية ألن تقود إىل
ّ
ً
الديمقراطي عنارص تكنوقراطية عملت مع نظام بن عيل (مثل حممد الغنويش) وعنارص من املعارضة
اليسارية الوسطية (مثل أمحد نجيب الشايب وأمحد إبراهيم( ،)((6ووجوه حقوقية مستقلة (مثل عياض
ابن عاشور وكامل اجلندويب( .)((6فهؤالء مجيعهم من «العلامنيني» ،أي من «النخب الفاسدة» بالرضورة،
األمة
وإما من «أصحاب املطامع الرمزية للحرب عىل روح ّ
وهم ّإما من «أصحاب املطامع املادية للامفيا» ّ
ورشوط قيامها املستقل»( .((6وبالتايل ،فإن هؤالء ليسوا ديمقراطيني بطبيعة هويتهم الثقافية العلامنية ،إذ
«الديمقراطية
تتحول يف ممارستهم إىل أوليغارشية العلامنيني»(.((6
ّ

التحول الديمقراطي ،يف املنظور األيديولوجي لإلسالم السيايس التونيس،
وعىل هذا النحو ،ال حيدث
ّ
من دون حسم الرصاع املجتمعي ملصلحة أغلبية الشعب املتمسك هبويته العربية اإلسالمية ،وعىل
يتجسد يف «انتهاج
حساب األقلية العلامنية التي هيمنت عىل دولة االستقالل .فاإلصالح السيايس
ّ
حيدد رشعية املؤسسات بام يرضاه
حس الشعب السليم الذي ّ
العالج الديمقراطي املستند إىل ثقة يف ّ
التحول الديمقراطي يعني ،بالنسبة إىل اليسار الراديكايل ،يف املطاف
ويقبله من خيارات»( .((6وإذا كان
ّ
األخري ،صريورة نفي (قضاء) جمتمعي لطبقات الربجوازية الكبرية أو اإلقطاع والكمربادور (بحسب
التحول يعني،
االجتهادات املختلفة) من ِقبل ممثّيل العماّ ل والفالحني والربجوازية الصغرية ،فإن هذا
ّ
بالنسبة إىل اإلسالميني ،ويف املطاف األخري كذلك ،عملية نفي جمتمعي للنخب العلامنية من ِقبل النخبة
والتقدم .سواء كانت ديمقراطية
املمثّلة للشعب العريب املسلم؛ فهذا «هو الضامن الوحيد للديمقراطية
ّ
فعليا عىل تنبيه الشعب إىل ما يف عروبته
اليسار أو ديمقراطية اليمني .نحن يف حاجة إىل نخب قادرة ً
وإسالمه من إمكانات التالقي اخلصبة بكونية اإلنسان احلديث يف أبعادها املختلفة»(.((6

 59العليبي ،ص .64
 60انظر :املرزوقي ،ص  ،121 – 103والعيادي ،ص .37
 61املرزوقي ،ص .76
حاليا).
الديمقراطي
االجتامعي
(املسار
التجديد
حركة
زعيم
والثاين
ا)
حالي
(اجلمهوري
التقدمي
الديمقراطي
احلزب
 62األول زعيم
ً
ً
 63األول رئيس اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي ،والثاين رئيس اهليئة العليا لالنتخابات.
 64املرزوقي ،ص .73
 65املصدر نفسه ،ص  .75الحظ أن جمريات احلوادث سفّهت متا ًما هذه األحكام املسبقة؛ فلقد أفىض جهد اهليئتني «العلامنيتني» إىل
انتخابات حرة ونزهية مل يشكك فيها أحد ،وفاز فيها اإلسالميون بنسبة كبرية من مقاعد املجلس التأسييس ،ومنهم كان صاحب هذا الرأي
«الفيلسوف» أبو يعرب املرزقي.
 66املصدر نفسه ،ص .108
 67العيادي ،ص .93
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خاتمة :أزمة أيديولوجية
كتب عبد اهلل العروي وعزمي بشارة قبل سنوات عديدة حول إشكالية الدولة يف الوطن العريب،
حتدث العروي عن األيديولوجيا الدولوية (نسبة إىل الدولة
مؤكدين أهنا إشكالية أيديولوجية بامتيازّ .
(((6
باملعنى احلديث) املفقودة
واملغيبة يف الطوبى التقليدية (اخلالفة) واملستوردة (الليربالية واملاركسية) ،
ّ
شعارا فقط ،إهنا الوجه املعنوي ،إن مل نقل الوجه
واحلال أن هذه األيديولوجيا «عقيدة وجدانية وليست
ً
احلقيقي ،للدولة»( .((6وباملعنى نفسه كتب بشارة« :إن الدولة العربية أضعف بكثري من أن تكون دولة
شمولية ،وهي يف املرحلة الراهنة تفتقد إىل األيديولوجيا أصلاً  ،إلاّ إذا أطلقنا تسمية أيديولوجيا عىل
هذا اخلليط من اإلرهاب والرباغامتية السياسية واخلطاب السيايس الذي يشتمل ملا ًما من احلداثوية
واإلسالموية والشعبوية»(.((7
األمة) يف الوطن العريب ،خالل السنوات األخرية،
بقيت فكرة غياب أيديولوجيا الدولة احلديثة (الدولة ّ
املجردة .واليوم توفّر
«حبيسة» سياقات الفكر النقدي ،ربام ألهنا كانت عصية عىل الفهم يف صيغتها
ّ
عربيا فرصة ذهبية ،يف تقديرنا ،ألن تدنو هذه
املعطيات العملية امللموسة للمسارات االنتقالية اجلارية ً
نجسد هذا الكالم العام يف صيغة خاصة
املسيسة واملثقّفة .وحتى ّ
الفكرة من أفهام أوسع النخب العربية ّ
تستمد معطياهتا من املادة البحثية التي راكمناها يف هذه الورقة ،نقول إن غياب أيديولوجية الدولة احلديثة
ليس إلاّ
تعبريا نظر ًيا عن الصورة امللموسة التي رصدناها أعاله ،نعني صورة ذاك األفق الذهني العام
ً
يتحرك فيه ومنه الفاعلون السياسيون املبارشون يف املسار االنتقايل التونيس اجلاري عىل اختالف
الذي
ّ
أيديولوجياهتم اجلزئية (املاركسية واإلسالمية والقومية) .يف هذا األفق الذهني العام ،يقع متثُّل الدولة
باعتبارها أداة هليمنة مجاعة أو مجاعات جمتمعية عىل أخرى ،ومتثُّل الثورة باعتبارها مقابلاً للدولة ،ومتثُّل
الديمقراطية أو الدولة الديمقراطية باعتبارها جز ًءا من صريورة حسم رصاع ينفي فيه شطر من املجتمع
شطرا آخر.
ً
تتحول هذه األيديولوجيا التي تنفي فكرة الدولة احلديثة إىل خيارات عملية ،ماذا تنتج؟ اجلواب
حينام
ّ
عمليا اليوم يف املشهد التونيس :اإلرضابات واالعتصامات وختريب املنشآت
عن مثل هذا السؤال نجده
ً
العمومية وتعطيل اإلنتاج وحرق السفارات األجنبية والرصاع الديني وتكديس األسلحة والعزل
السيايس (مرشوع «حتصني الثورة» يف تونس) وإفساد االجتامعات احلزبية للخصوم والرصاع عىل مواد
الدستور (الرشيعة ،كونية حقوق اإلنسان ،حرية الضمري ،اإلسالم دين الدولة  . )...حينام ننظر إىل كل
ً
انخراطا يف
مظهر من هذه املظاهر عىل حدة ،نراه ترمجة عملية مبارشة لفكرة تصفية دولة االستقاللّ ،إما
ً
انخراطا يف سريورة حسم الرصاع اهلويايت.
وإما
سريورة حسم الرصاع الطبقي ّ

املشكلة هي أن ال أحد من «الرفاق» يمكن أن جيزم بأن الرصاع االجتامعي وعنفه املادي واملعنوي

 68يقول العروي« :مهام يكن من أمر الليربالية واملاركسية يف ذاهتام ،فإهنام عندما تنترشان يف املجتمع العريب تكتسبان بالرضورة حلة
طوباوية مكثّفة ألهنام تلتبسان بذهنية معتادة منذ زمن طويل عىل انتظار الدولة الفضىل وعىل هجران التنظيم السيايس القائم» .انظر:
العروي ،ص .151
 69املصدر نفسه ،ص .147
 70عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع املدين العريب) ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2008ص .296
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املتخيل املاركيس  -اللينيني .كام أن ال أحد من
مها بصدد قيادتنا إىل أفق «الديمقراطيات الشعبية» يف
ّ
«اإلخوان» يمكن أن جيزم بأن الرصاع اهلويايت وعنفه املادي واملعنوي مها بصدد قيادتنا إىل أفق «اخلالفة
مقتنعا بأن هذه املظاهر الرصاعية هتدد اليوم وحدة
املتخيل اإلسالمي .اجلميع يف تونس بات
الراشدة» يف
ً
ّ
املجتمع واقتصاد البالد وأمنها ،فيتباكى عىل الدولة التي كانت.

ذاك هو ،يف تقديرنا ،مظهر من مظاهر أزمة املفاهيم األيديولوجية العربية املعارصة حينام استحالت إىل
جمسمة ملا ّ
حذر منه
خيارات عملية يف املسارات االنتقالية العربية اجلارية .فهذه املسارات متثّل صورة عينية ّ
بشارة من فصل فكريت الديمقراطية واملجتمع املدين عن فكرة الدولة احلديثة( .((7كام أن وضع السياسيني
واقعيا ،للصورة التي رسمها العروي قبل
جيسد ،جتسيدً ا
ً
الفاعلني املبارشين يف هذه املسارات اليوم ّ
ويسمون ما عداه أمة .لكنهم يمنعون
سنوات« :ينظر كثري من الناس إىل الدولة وكأهنا جهاز قمعي فقط،
ّ
(((7
عىل أنفسهم فهم حقيقة قوة وضعف اجلهاز ،عندما ينهار أثناء ثورة وال يدركون األسباب» .

التحول الديمقراطي عربيا »،تبينّ  ،العدد  ،3املجلد ( 1شتاء
احلبيب« ،مرشوع عزمي بشارة يف
ّ
 71انظر تفصيل ذلك يف :سهيل ّ
 ،)2013ص .159 – 153
 72العروي ،ص .147
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