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بمناسبة مرور عشر سنوات على موجة »الربيع العربي« بمختلف مناطق وطننا العربي، 

 تحــت عنــوان 
ً
أطلــق املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات نــواة خــال شــهر آذار/مــارس كتابــا

»مــاذا بعــد الربيــع العربــي؟: قــراءة فــي الحاضــر وأســئلة للمســتقبل« والــذي قــام بتنســيقه 

الدكتــور املختــار بنعبــدالوي. 

 للوضعيــة الراهنــة التــي آلــت إليهــا بعــض مجتمعــات وطننــا العربــي 
ً
الكتــاب يطــرح تحليــا

بعد مرور عشر سنوات على موجة الربيع العربي، ألفه ثلة من املفكرين واملثقفين العرب 

مــن عــرض خبراتهــم امليدانيــة فــي العديــد مــن املجــاالت الفلســفية والسياســية   
ً
انطاقــا

والتاريخيــة واالجتماعيــة...، الهــدف منــه -وكمــا أشــار الدكتــور املختــار بنعبدالوي-هــو بلــورة 

بعــد أخــذ الوقــت الكافــي والتخلــص مــن انفعــاالت   
ً
تقييمــات أكثــر موضوعيــة خصوصــا

»اللحظــة الراهنــة«، وأخــذ مســافة مــع مــكان وزمــن وشــخوص الحــدث. هــذا الكتــاب هــو 

بمثابة قراءة لتجربة استثنائية، في فترة حرجة من تاريخ العالم العربي املعاصر، مطعمة 

بجملة من املاحظات املقارنة بين مختلف تجارب اإلقليم. هذا الكتاب هو فرصة ملتابعة 

كل تجربــة علــى حــدة داخــل بيئتهــا، وفــي أشــكال تفاعلهــا مــع محيطهــا، وكــذا فــي عاقتهــا مــع 

الوضــع. 

وقــد خصصــت جلســة ضمــن أعمــال النــدوة التــي ترأســها الدكتــور املختــار بنعبــدالوي، 

أستاذ الفلسفة والدراسات اإلسامية املعاصرة في جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء. 

منســق وحــدة الدكتــوراه: دراســات فــي الديــن والسياســة، عضــو مركــز الدراســات واألبحــاث 

اإلنســانية / مــدى ومديــر مجلــة رهانــات، وشــارك فيهــا كل مــن الدكتــور محــرز الدري�ســي، 

باحــث تون�ســي متحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي علــم النفــس التربــوي، أســتاذ متعــاون 
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باملعهــد األعلــى للتنشــيط الثقافــي والشــبابي فــي بئــر البــاي، عضــو بمختبــر النخــب واملعــارف 

والدكتــور ماجــد  واملؤسســات باملتوســط بكليــة اآلداب والفنــون واالنســانيات بمنوبــة، 

حبــو، عضــو هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر الديمقراطــي، منظمــة تيــار القمــح، و 

الدكتــور عبــد الحــي البوكيلــي، أســتاذ الفلســفة بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد هللا، كليــة 

اآلداب والعلوم االنسانية بفاس املغرب، حيث قدموا على هامش الجلسة قراءات نقدية 

للوضع السابق، وكذا تقديم عملية تقييم حصيلة مرور عشر سنوات على الربيع العربي، 

والتــي اعتبــرت فــي حــد ذاتهــا خطــوة معرفيــة مهمــة مــن التاريــخ السيا�ســي للوطــن العربــي.

وقــد افتتحــت الدكتــورة حيــاة الدرعــي عضــو مكتــب املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات 

-نواة-جلســات هــذه النــدوة بعــد كلمــة شــكر لجــل املشــاركين فــي هــذه املســاهمة العلميــة، 

مشيرة إلى أن هذا اإلصدار يأتي ضمن استراتيجيات معهد نواة لبناء آلية للفعل األكاديمي 

مــن العمــل امليدانــي، حيــث اجتمــع فيــه مجموعــة مــن الفاعليــن مــن خلفيــات   
ً
انطاقــا

متعــددة، أكاديميــة، حقوقيــة وسياســية والذيــن حاولــوا مــن خالــه مامســة مجموعــة مــن 

األســئلة التــي جــاءت بعــد تراكــم مجموعــة مــن األحــداث التــي عاشــتها املنطقــة العربيــة منــذ 

انــدالع الربيــع العربــي، كمــا تــم مــن خالــه بنــاء تصــور جديــد للكتابــة، بحيــث لــم تقتصــر 

الكتابــات علــى إنشــاءات أكاديميــة فقــط، بــل تمــت مامســة ذوي الخبــرة فــي مجــاالت عديــدة 

ملقاربــة تصــور جديــد ملــا آلــت إليــه املجتمعــات العربيــة بعــد موجــة الربيــع العربــي. 

وقــد اســتهل الدكتــور املختــار مداخلتــه بإبــراز مــدى أهميــة 

التســاؤل اليــوم عمــا آلــت إليــه املجتمعــات العربيــة بعــد موجــة 

 بعــد 
ً
مــا أطلــق عليــه الربيــع العربــي والجــدوى منــه، خصوصــا

مرور هذه السنوات، والتي تكمن في مراجعة هذه التجربة التي 

مــرت بهــا مختلــف هــذه املناطــق والتــي كانــت موحــدة ومشــتركة 

مــن حيــث الســياق والتفاعــل داخــل امليــدان، فــكل الحــراكات 

يغلــب عليهــا طابــع العفويــة والتلقائيــة وكــذا  كانــت شــعبية، 

التعدديــة )تعــدد التيــارات الفكريــة(، لكنهــا تختلــف و تتبايــن 

مــن حيــث مــا نتجــت عنــه هــذه الحــراكات الشــعبية، فمــا آلــت إليــه تونــس ليــس هــو مــا آلــت 

، وقــد تســاءل الدكتــور املختــار 
ً
إليــه ســوريا، والحالــة فــي ليبيــا هــي غيــر الحالــة فــي العــراق مثــا
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عــن أســباب هــذه التباينــات علــى مســتوى املــآالت، مــن خــال طــرح مجموعــة مــن األســئلة 

 الحركات اإلصاحية الديموقراطية في أمريكا الاتينية وأوروبا 
ً
العالقة : ملاذا نجحت مثا

الشــرقية وفــي جنــوب أوروبــا ولــم تنجــح فــي العالــم العربــي، مــا هــو العنصــر املفقــود فــي هــذه 

العمليــة، مــا هــي العوامــل التــي لــم تتوفــر لنــا، ســواء تعلــق األمــر بعوامــل موضوعيــة أو ذاتيــة، 

مــن هــي القــوى التــي قــادت اإلصــاح فــي املنطقــة العربيــة، مــاذا كان دور الطبقــة الوســطى، 

مــاذا كان دور املثقفيــن؟ مــاذا كان دور األحــزاب والنقابــات ومؤسســات املجتمــع املدنــي...؟ 

مــا هــي األهــداف الكبــرى لعمليــة اإلصــاح؟ هــل كانــت مصالــح وأهــداف مشــتركة؟ وإلــى أي 

حــد تحققــت؟ هــل نحــن اليــوم أقــرب أم أبعــد عــن هــذه األهــداف عمــا كانــت عليــه الحالــة 

مــن قبــل؟ ثــم مــن هــي القــوى التــي أجهضــت اإلصــاح فــي املنطقــة العربيــة، خصوصــا القــوى 

غيــر املســتفيدة مــن هــذا اإلصــاح والتــي كانــت تــرى أن اإلصــاح يســير ضــد مصالحهــا وضــد 

امتيازاتهــا؟ ومــاذا كان موقــف القــوى الكبــرى مــن هــذه الحالــة؟ هــل كان هنــاك راع لهــذا 

التحول الديموقراطي كما درجت العادة؟ في حالة غياب هذا الراعي، ما هي تداعيات هذا 

الغيــاب ومــا هــي الــدروس والعبــر التــي يمكــن أن نخــرج بهــا اليــوم؟

لإلجابــة عــن هــذه األســئلة وفــق منظوريــن وإن كان مــن الصعــب الحديــث عــن منظــور 

 مــن هــذه املناظيــر الثــاث وتقاطعاتهــا تدخــل كل مــن 
ً
ثالــث: قطــري، إقليمــي ودولــي، انطاقــا

األســاتذة املشــاركين فــي هــذه النــدوة، للحديــث فــي جــزء أول مــن النــدوة عــن كل مــن التجربــة 

التونســية والســورية واملغربيــة.

ملســاهمته العلميــة حــول   
ً
قــدم األســتاذ محــرز الدري�ســي تلخيصــا

»الثورات العربية، تفاعات الراهن وســؤال املســتقبل الديمقراطي« 

مــن خــال تشــبيك وظيفــي بيــن مــا هــو تحليلــي ومــا هــو معرفــي مــن خــال 

مجموعــة مــن القــراء ات املتعــددة أهمهــا قــراءة كيفيــة فهــم الثــورة، 

فرغــم مــرور عقــد كامــل مــن الزمــن ال زالــت هنــاك العديــد مــن األســئلة 

هــذه األخيــرة يمكــن تصنيــف لثــاث  العالقــة حــول ماهيــة الثــورة،  

مســتويات: هنــاك قــراءة تعتبــر الربيــع العربــي تحــول إلــى خريــف كمــا 

اعتبرتــه مجموعــة مــن القــراء ات السياســية كمســتوى أول، أي أنــه فشــل فــي الوصــول 

للهدف، وعلى مستوى ثان، اعتبر كتحول سيا�سي كباقي التحوالت التي عرفتها مجتمعات 
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، وأن مــا حــدث فــي البلــدان العربيــة مــا هــو إال استنســاخ لنفــس ســيناريوهات 
ً
غربيــة ســابقا

املســتوى الثالــث والــذي اعتبــره الدكتــور  أمــا   التحــول الديموقراطــي فــي بلــدان أخــرى. 

والــذي اعتبــر الثــورات العربيــة بمختلــف  أحــد املنخرطيــن فــي هــذه القــراءة،  الدري�ســي، 

تعثراتهــا أنهــا ســاهمت فــي فتــح املجــال أمــام حالــة وعــي أساســية فــي الفضــاء العربــي، يتمثــل 

أساســا فــي أن هــذه الثــورات تمكنــت علــى األقــل مــن إيجــاد نمــط فــي التغييــر، بمعنــى أنــه مــا 

 الوصــول إليــه كالديموقراطيــة، أثبــت الحــراك أن هنــاك رغبــة فــي 
ً
كان يعتبــر مســتعصيا

 مــا يتعلــق بجانــب الحريــات، حيــث أن مســألة الثــورة ســاهمت بشــكل 
ً
بلوغــه، وخصوصــا

كبيــر فــي تخصيــب املنطــق التاريخــي ومنطــق التغييــر، فكلمــا ارتبطــت الثــورة بقيمــة الحريــة 

فمــا حــدث فــي كل  إال وكانــت خطــوة أساســية فــي التغييــر.  والديموقراطيــة والكرامــة… 

 فــي إزالــة اللبــس 
ً
البلــدان العربيــة مــن ثــورات، زرع بــذرة أساســية مــن الوعــي تتمثــل أساســا

عــن مجموعــة مــن املعتقــدات واألســاطير، وأن االســتبداد ليــس بحتميــة وليــس بقــدر علــى 

البلدان العربية، بل يمكن من خال تظافر القوى واإلرادة الشــعبية إلى إزاحة االســتبداد 

وإطاحــة رمــوزه، وإعــادة النظــر فــي وظيفــة الدولــة فــي املنطقــة العربيــة والتــي بــرزت وكأنها آلة 

قمعيــة ورمــز للتعســف. كمــا بينــت الثــورات العربيــة التميــز بيــن الدولــة والنظــام، وأصبــح 

الوعــي بضــرورة اإلطاحــة بالنظــم السياســية االســتبدادية، وأن الدولــة تبقــى كمؤسســة 

راعيــة تقــدم مختلــف الخدمــات فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واألمــن لراعيتهــا، كمــا بينــت 

»البراديغــم الثــوري«  الثــورات العربيــة مــن خــال بعــض النمــاذج البســيطة نوعــا مــن 

الخاص بمعنى أن البعض حاول أن يماثل بين التورات العربية و نظيرتها من باقي الثورات 

التــي مــر بهــا العالــم )البولشــيفية، الفرنســية، اإليرانيــة..(، فــي حيــن أن الثــورات العربيــة كان 

لهــا طعــم خــاص وكانــت لهــا خصوصياتهــا مــن خــال اســتثمار فكــرة امليــدان، حيــث أصبــح 

 للثــورات العربيــة وال ترتبــط بقيــادات ثوريــة بــل ارتبطــت بأحــزاب طائعيــة 
ً
امليــدان مرادفــا

جمعــت بيــن مــا هــو عفــوي جماهيــري، رقمــي، تمكنــت مــن إزاحــة كل الفروقــات والتمييــزات 

إلــى جنــب فــي مختلــف الفضــاء ات   
ً
اإليديولوجيــة والتجاذبــات السياســية وتكتلــت جنبــا

العموميــة، ال�ســيء الــذي أعطــى نكهــة مميــزة للثــورات العربيــة مــن حيــث الخصوصيــة و مــن 

حيــث األداء واملجــاالت التــي تحركــت فيهــا.

بالرغــم مــن هــذا الزلــزال والحــدث التاريخــي الضخــم، فاملخرجــات لهــذه الثــورات العربيــة 
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كانت متباينة بين مختلف البلدان العربية، فهناك دول رفضت منذ البداية هذا املشروع 

 ال يمثل غاياتها، واشترت السلم االجتماعي من خال املقايضة 
ً
الديموقراطي باعتباره أمرا

مــع األوضــاع االجتماعيــة ووضــع بعــض االمتيــازات، كمــا أن هنــاك بلــدان لــم تنخــرط فــي 

الحــراك بشــكل مباشــر كالجزائــر والعــراق ولبنــان، وأخــرى انخرطــت فــي إنجــاز مجموعــة مــن 

التعديــات الدســتورية الجزئيــة كمــا هــو الشــأن لدولــة املغــرب، تــم فيهــا تفويــض بعــض مــن 

الصاحيات اإلضافية للحكومة خال فترة وجيزة، ومنح مجال موسع للحريات واملشاركة 

املواطنيــة؛ لكــن رغــم أن هــذا اإلنجــازات لــم تف�ســي لبنــاء مؤسســات ديموقراطيــة إال أنهــا 

أفضت على األقل لتغييرات جزئية، لكن البعض اعتبر هده اإلنجازات كنوع من االحتواء 

لهــذا الحــراك الشــعبي. 

وبالرغــم مــن بعــض املعيقــات وتدخــل القــوى الدوليــة واالنســدادات التــي حدثــت فــي 
بعــض مــن البلــدان، مكنــت هــذه الثــورات مــن نــوع مــن االختمــار التاريخــي، رســخت في عقول 

الشــعوب أن فكــرة الديموقراطيــة حتميــة ال بــد مــن بلوغهــا، وأن فكــرة االســتبداد فكــرة 

مرفوضــة. مــآالت الثــورات العربيــة كونــت خارطــة جديــدة مــن القيــم والســلوكيات تمكنــت 

الثورات من ترسيخها. لكن السؤل الذي يطرح نفسه هنا، ملاذا هذا التباين على مستوى 

املــآالت؟ 

إن هــذه التباينــات ترجــع حســب الدكتــور الدري�ســي، إلــى مجموعــة مــن العوامــل أولهــا، 

مــا جعــل فكــرة التكامــل  اختــاف علــى املســتوى املــادي والثــروات بيــن الــدول العربيــة، 

، على اختاف 
ً
مفقودة، وجعل الثورات العربية مجرد عوامل ذات فوائد مصلحية، ثانيا

علــى مســتوى تعدديــة األنظمــة )امللكيــة، الجمهوريــة، الجماهريــة...(، هــذا باإلضافــة إلــى 

منســوب التحضــر والتمــدن والحضــور الثقافــي املواطنــي والوعــي املدنــي لــدى الشــعوب، مــا 

جعــل طبيعــة االســتجابات مــع هــذا الحــدث التاريخــي تختلــف مــن دولــة ألخــرى.

والتــي اعتبرهــا  وملقارنــة التجربــة التونســية مــع باقــي تجــارب الــدول العربيــة األخــرى، 

تجربــة تمثــل قاعــدة أساســية الســتئناف موجــات الربيــع العربــي،  الدكتــور الدري�ســي، 

 مكــن مــن إقامــة جــوالت انتخابيــة 
ً
 جزئيــا

ً
فبالنســبة للنمــوذج التون�ســي، فقــد شــكل نجاحــا

وكــذا مجموعــة مــن املؤسســات الدســتورية، ثــم التوافــق الــذي شــهدته تونــس فــي املراحــل 

االختــال  مــن  نــوع  أصابــه  السياســية  الحساســيات  بيــن مختلــف  الحــراك  مــن  األولــى 
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كمــا بينــت هــذه التجربــة أن الديموقراطيــة  خارجيــة،   
ً
ســببته عوامــل داخليــة وأحيانــا

 
ً
مــن الناحيــة السياســية والتمثيليــة غيــر كافيــة فــي دفــع املجتمــع للنهــوض التنمــوي نظــرا

لضغوطات اجتماعية واقتصادية تتطلب نوع من التكامل بين الديموقراطية السياسية 

مشــروع وطنــي تاريخــي  الديموقراطيــة ال تكتمــل إال ببنــاء  و الديموقراطيــة االجتماعيــة. 

يقــود لعدالــة اجتماعيــة، واإلنجــازات السياســية واالقتصاديــة للثــورات العربيــة بفشــلها 

وبنجاحهــا مــا هــي إال دورات تدريبيــة تقــوم بــه الشــعوب مــن أجــل التفطــن إلــى هــذه الثغــرات 

وتجاوزهــا وإعــادة بناءهــا.

 للتجربــة الســورية، لعــل مــا خلفتــه األزمــة الســورية حســب 
ً
ومــرورا

 علــى دور الطبقــة الوســيطة والتــي 
ً
مــا أبــرزه الدكتــور ماجــد حبــو مركــزا

 في املشهد السوري، 
ً
 أساسيا

ً
 قاعدة عريضة لعبت دورا

ً
شكلت سابقا

هــذه الطبقــة التــي ودعــت اليــوم وجودهــا املــادي والعضــوي والحياتــي 

بعــد ثــورات الربيــع العربــي فــي ســوريا، مــا خلــف طبقتيــن، األولــى الطبقة 

ثــم الطبقــة الغنيــة أو مــا  املســحوقة والتــي شــكلت القاعــدة الكبــرى، 

أســماه الدكتــور ماجــد حبــو ب«أغنيــاء الحــرب« وهــي طبقــة ال تتمتــع بــأي صفــة أو عناصــر 

تميزهــا كطبقــة اقتصاديــة، هــذا التغيــر الطبقــي شــكل صدمــة كبــرى للشــعب الســوري. 

إن ما ميز امللف السوري اليوم حسب الدكتور ماجد، هو استمرار ملا كان عليه الوضع 

، باعتبــاره ملفــا دوليــا بالدرجــة األولــى لحــل النزاعــات البينيــة بيــن األطــراف املحليــة 
ً
ســابقا

والدولية واإلقليمية، إضافة إلى املستوى العالي من العنف بين جميع أطراف النزاع، بدءا 

مــن النظــام وباقــي األطــراف السياســية والعســكرية وكــذا االجتماعيــة. يمكــن تلخيــص هــذه 

املســتويات الثــاث التــي طبعــت املشــهد الســوري، بالعنــف، غيــاب املشــروع السيا�ســي ثــم 

ســيطرة املشــروع الدولــي علــى املشــروع الوطنــي لألزمــة الســورية. فقــد اعتبــر الدكتــور ماجــد 

أن حــل النــزاع الســوري علــى املســتوى املحلــي أيســر مــن حلــه علــى املســتوى الدولــي )الجيــش 

اإلســرائيلي، الجيــش التركــي، الجيــش اإليرانــي، الجيــش الرو�ســي، الجيــش األمريكــي( إضافــة 

 لغياب إرادة دولية باألساس لحل هذا النزاع.
ً
إلى املجموعات املسلحة، وهذا يرجع أساسا

فالشــعب الســوري اليــوم كمــا اعتبــره الدكتــور »حبــو« هــو ضحيــة نــزاع إقليمــي ودولــي، 

 يرمــي ملصالــح دوليــة 
ً
هــذا التنــازع لــم يكــن علــى حســاب املصالــح الســورية بــل كان تنازعــا
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وإقليميــة، كمــا أشــار إلــى أن املوقــف العربــي مــن هــذه األزمــة كان كذلــك ضحيــة ألهــواء 

سياسات دول مملكات الخليج التي سيطرت على املوقف العربي وبالتالي تم تسليم كر�سي 

سوريا بالجامعة العربية ملجموعة من أطراف النزاع. كل ما يقال عن املشهد السوري وما 

 ورافعــة جديــدة 
ً
شــابته مــن ســريالية، ال زال الوعــي الجمعــي للعقــد السيا�ســي الســوري أمــا

للســوريين، هــذه اإلرادة الجمعيــة التــي أثبتــت رغبــة الشــعب الســوري للوصــول لبــر أمــان. 

لكــن وحســب الدكتــور ماجــد، اإلرادة الشــعبية للشــعب الســوري ليســت كافيــة وحدهــا 

لتحقيق هذا املراد، فامللف السوري هو ملف دولي بالدرجة األولى، فحل هذا امللف رهين 

بوجود توافق دولي إقليمي وعربي. من هنا أهمية الدور الخارجي فيما يتعلق بإدارة وتدبير 

هــذا الوضــع، وضــرورة وجــود ليــس فقــط إرادة شــعبية بــل وتواجــد إرادة دوليــة إقليميــة 

فعليــة إلصــاح ديموقراطــي حقيقــي فــي هــذه املنطقــة.

بعــد اســتعراض النموذجيــن التون�ســي والســوري، تــم الوقــوف كذلــك 

علــى النمــوذج املغربــي الــذي يمكــن أن نقــول أنــه نمــوذج مــارس الحــراك 

بنــوع مــن اإليقــاع غيــر املرتفــع مقارنــة مــع باقــي الــدول العربيــة التــي شــهدت 

نفــس موجــة الحــراك، والــذي كان فــي الحقيقــة بيــن ناريــن، بيــن الرغبــة 

امللحــة فــي اإلصــاح مــن جهــة، وبيــن هواجــس وشــبح الااســتقرار واالنفــات 

التــي شــهدته بعــض الحــاالت مــن جهــة أخــرى، هــذا مــا يختصــر الحالــة 

 
ً
املغربية و التي قدمها الدكتور عبد الحي البوكيلي في هذا الكتاب من خال عرضه محاوال

اإلجابة عن ســؤال محوري: ماذا اســتفدنا مما جرى من أحداث بعد الربيع العربي، فهذا 

األخيــر، أحيــا النقــاش مــن جديــد حــول الحاجــة إلــى الديموقراطيــة بعــد عقــود مــن األنظمــة 

الديكتاتوريــة التــي قلصــت الحريــات السياســية وخــوض املواطــن العــادي فــي كل مــا يتعلــق 

بعــد الحكــم  وذكــرت بالواجبــات االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة...،  بالسياســة، 

علــى الربيــع العربــي بالفشــل، ســطر الدكتــور البوكيلــي مجموعــة مــن العوامــل التــي تدخلــت 

 فــي عوامــل خارجيــة )التدخــل األجنبــي(، أو داخلــي 
ً
فــي هــذا الفشــل، والتــي تتمثــل أساســا

)الصراعــات املذهبيــة والطائفيــة(.  فبالرغــم مــن تعــدد هــذه العوامــل، فالعامــل الرئي�ســي 

وراء هــذا الفشــل حســب الدكتــور البوكيلــي يتمثــل فــي العامــل الثقافــي واالجتماعــي، وهــو مــا 

، مــا جعــل الحديــث عــن 
ً
 جديــدا

ً
بــدأ يتضــح مــع الحــراك العربــي، حيــث دعــت الضــرورة وعيــا
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، لكــن الســؤال الــذي ظــل يطــرح نفســه 
ً
 ممكنــا

ً
إمكانيــة إحيــاء املطلــب الديموقراطــي أمــرا

هنــا، هــل يمكــن القــول أن الحــراك فــي طــور التبلــور والبنــاء لرســم معالــم اإلصــاح املرجــوة، 

وهــل وضعــت هــذه الثــورات بعــد هــذا املخــاض العســير مرتكــزات للدولــة الديموقراطيــة 

كباقــي الثــورات الغربيــة، مــا هــي الفــرص واآلفــاق املتاحــة أمــام هــذه الشــعلة التــي ال زالــت 

تحمــل مــآل الدولــة املدنيــة منــذ االســتقال؟ كيــف يمكــن تقديــم حصيلــة هــذه االنتفاضــة 

اليوم، وما هي املنزلقات واملخاطر التي ميزت املرحلة األولى من هذه الثورات، كيف يمكن 

االســتفادة مــن هــذه التجربــة لتصحيــح املســار؟

أبــرز الدكتــور البوكيلــي أن مــن أهــم نتائــج تدخــل األنظمــة االســتبدادية صناعــة أجيــال 

بمواصفــات خاصــة، ســواء عبــر برامــج تعليميــة تحــث علــى الخضــوع واالستســام، أو مــن 

خــال خلــق نمــوذج دينــي وتســخير الفقهــاء مــن أجــل تشــويش وعــي النــاس، ودفــع جــزء مــن 

الطبقــة املثقفــة للخــوض فــي قضايــا قطاعيــة، كقضيــة املــرأة واألقليــات والشــباب، علمــا 

أنهــا قضايــا تدخــل ضمــن القضيــة األســاس، قضيــة محاربــة الفســاد واالســتبداد وبنــاء 

دولــة املواطنــة، مــا غيــر مجــرى الصــراع مــن املركــز إلــى الهامــش. ولعــل مــا نتــج كذلــك عــن هذه 

التدابيــر، إنتــاج إنســان مســتهلك فاقــد للحــس النقــدي، إنســان ال يقــدر علــى تمييــز األفــكار 

فــي مجموعــة مــن   
ً
والخطابــات وتوفيــر بيئــة مائمــة لتغلغــل اإلســام السيا�ســي خصوصــا

البلــدان العربيــة، والتــي تجــد فــي خطــاب هــذا اإلســام بــذور الخــاص، مــا وفــر بيئــة مامــة 

لتصــدر هــذه العمليــة الديموقراطيــة بعــد ثــورات الربيــع العربــي فــي مجموعــة مــن الــدول.

فغيــاب املشــاركة الفعليــة لحــزب العدالــة والتنميــة املغربــي فــي حــراك 20 فبرايــر، دفــع 

لطــرح مجموعــة مــن نقــط اســتفهام، فــي حيــن خــرج الشــعب بمختلــف تكويناتــه مطالبــا 

ســرعان مــا تراجــع الحضــور امليدانــي  لكــن،  ًبالكرامــة والحريــة والعدالــة االجتماعيــة، 

ألطراف هذا الحراك ، ملا واجهوه من قمع في مختلف شوارع املدن، لكن شتان ما تكتلت 

قاعــدة عريضــة مــن الشــباب لخــوض تجربــة افتراضيــة جديــدة مــن النضــال، عبــر التســويق 

لفكرة مقاطعة االنتخابات وبعض املنتوجات الغذائية املحتكرة للسوق املغربية، وأصبح 

املواطن أمام وعي جديد، حيث ساهم التطور التكنولوجي بشكل كبير في تشكله، وكان من 

تجلياتــه تقويــض املفهــوم التقليــدي للنخبــة، وأصبــح التكلــم عــن نخبــة افتراضيــة تســتعمل 

مــا اســتجد مــن وســائل وتقنيــات التواصــل الحديثــة واملتطــورة التــي يصعــب التحكــم بهــا، 
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فــي التعبيــر عــن وجودهــا وأفكارهــا ومقترحاتهــا حــول التغييــر السيا�ســي واالجتماعــي؛ محدثــة 

 فــي عالــم السياســة الــذي كان يعتمــد علــى تقنيــات تقليديــة، كالتجمعــات 
ً
 كبيــرا

ً
بذلــك شــرخا

.
ً
 متسرعا

ً
واملؤتمرات وغيرها، وبالتالي، كان الحكم باإلخفاق على الربيع العربي املغربي أمرا

فــإذا كان الحــراك العربــي قــد ســاهم فــي تشــكيل وعــي جديــد فــي البلــدان العربيــة، الحــراك 

املغربي؛ ســاهم في تشــكيل وعي مجتمعي، مثله مثل باقي الشــعوب العربية، ونجح في رصد 

مكامــن الخلــل، وإثــارة االنتبــاه إلــى وجــود مشــاكل معينــة، وهــو مــا الحظــه النظــام السيا�ســي 

وقام بمبادرات على املستوى املؤسساتي، كما أنها قوضت مجموعة من األوهام السائدة 

كعــزوف الشــباب عــن السياســة وأكــدت أن هــذا العــزوف هــو بشــكل مــن األشــكال رفــض 

قاطــع لزمــن القمــع السيا�ســي والفســاد واإلفســاد وتمييــع الحقــل السيا�ســي وشــراء النخــب. 

فهــذا الوعــي السيا�ســي الجديــد حســب الدكتــور البوكيلــي، مكــن مــن إعــادة ترتيــب أدوار 

الفاعليــن السياســيين، حيــث رد االعتبــار لفئــة الشــباب التــي تــم تهميشــها وتغييبهــا فــي الكثيــر 

مــن املحطــات أو رميهــا بتهمــة العــزوف عــن الفعــل السيا�ســي، فســاهم بشــكل كبيــر فــي تغييــر 

املســار الديمقراطــي وإربــاك األحــزاب السياســية التــي لــم يتــورع بعضهــا فــي وصفــه بأقــذع 

النعــوت. غيــر أن عــودة الشــباب تمثــل فرصــة تاريخيــة للمثقــف العربــي لكــي يســتعيد دوره 

فــي التغييــر، فــي ظــل اإلمكانــات الهائلــة التــي توفرهــا وســائل التواصــل االجتماعــي فــي التأثيــر 

 ما تضطر الســلطات إلى التفاعل معها 
ً
بشــكل مباشــر في قرارات األفراد والحكومات؛ غالبا

بالباغــات التوضيحيــة أو التكذيبيــة. وهــذا يدفعنــا إلــى االعتقــاد بوجــود شــكل جديــد مــن 

الحــراك يجســده عصــاة افتراضيــون يســهل تحولهــم إلــى ثــوار واقعييــن، إذ يمكنهــم فــي أيــة 

لحظــة أن ينزلــوا إلــى الشــوارع والســاحات كمــا حــدث فــي الربيــع العربــي، أو يعطلــوا األنظمــة 

لكنــه شــكل يضــع املثقفيــن أمــام تحــدي  لسياســتها.   
ً
اإللكترونيــة ملصالــح الدولــة رفضــا

امتاك ناصية الوسائل والتقنيات الجديدة واإلبداع فيها، إن هم أرادوا ربح رهان الحرب 

األيديولوجيــة وتحقيــق مشــروع الدولــة املدنيــة.

الحــركات  هــذه  جــل  أن  إلــى  املختــار  الدكتــور  أشــار  املداخــات،  جميــع  ولتلخيــص 

 والتــي تــم اختصارهــا فــي كلمتيــن أساســيتين، 
ً
االجتماعيــة علــى امتــداد العالــم العربــي عمومــا

الحريــة والعدالــة االجتماعيــة، فالشــعوب اليــوم تتطلــع إلــى أن تتغيــر عناصــر هــذه املعادلــة 

، حيــث أن هنــاك مجموعــة مــن التحديــات اليــوم 
ً
علــى خــاف مــا كان عليــه الوضــع ســابقا
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يجــب االنتبــاه إليهــا، فبــروز كتــل إقليميــة دوالتيــة، مؤسســاتية وإعاميــة أصبحــت تــرى فــي 

 وتعمــل علــى عرقلتــه بمختلــف األشــكال، إذن كيــف يمكــن إعــادة 
ً
 داهمــا

ً
اإلصــاح، خطــرا

بعــث مطلبــي الحريــة والعدالــة االجتماعيــة فــي ظــل هــذا الوضــع وخلــق وعــي وإرادة جديدين، 

كمــا يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار أن إرادة جميــع أطــراف هــذا الحــراك كانــت حســنة، لكــن 

اإلشــكال األسا�ســي هــو أن كل طــرف كان يســعى إلــى احتــكار منجــزات هــذا الحــراك، ويعتبــر 

، جعل مخرجات هذا الحوار تنســجم مع 
ً
 باســم هذا الحراك. وأخيرا

ً
 وحيدا

ً
نفســه متحدثا

مدخاتــه األساســية، وخصوصــا مــع القضايــا التــي كانــت محوريــة وفــي قلــب هــذا الحــدث.

وقــد اختتمــت أشــغال هــذه النــدوة، بعــرض مجموعــة مــن املناقشــات والتــي تلخصــت 

 
ً
فــي جــرد إشــكالية تعثــر االنتقــال الديموقراطــي فــي املجتمعــات العربيــة، والتــي ترجــع أساســا

حســب بعــض املتدخليــن فــي هــذا النقــاش لحكــم دولــة أفــراد وليــس لدولــة مؤسســات، 

بــل الزال يحكمهــا املنطــق   ،
ً
كذلــك هــذه املجتمعــات عرفــت حداثــة ولــم تعــرف تحديثــا

القبلــي والطائفــي وبالتالــي أي حــراك يبــرز هــذه الظواهــر املعرقلــة للمسلســل الديموقراطــي 

 ديموقراطيــة جديــدة، بــل تعيــد إنتــاج نخــب 
ً
الحداثــي، فاألنظمــة االســتبدادية ال تفــرز نخبــا

اســتبدادية، مــا يحــول الصــراع مــن صــراع لبنــاء املؤسســات إلــى صــراع لتضــارب املصالــح. 

كذلك، من أهم أســباب تعثر االنتقال الديموقراطي في العالم العربي، االختراق الخارجي، 

ال بالنســبة للشــعوب   
ً
فبالرغــم مــن اســتقال بعــض الشــعوب فاالســتعمار الزال قائمــا

هــذا باإلضافــة إلــى التوظيــف الدينــي إلعطــاء  املشــرقية وال املغاربيــة علــى وجــه العمــوم. 

املشــروعية السياســية ولخدمــة مصالــح االســتبداد.

، هــذا الكتــاب ال يرصــد مــا حصــل، لكنــه يرســم مــن خالــه مجموعــة مــن عامــات 
ً
وأخيــرا

، فعند الحديث عن إصاح ديموقراطي، في إطار عاقة 
ً
االستفهام على ما سيأتي مستقبا

مترابطــة بيــن العنصــر القطــري واإلقليمــي والدولــي، هــذه العاقــة متداخلــة لدرجــة عميقــة 

وال يمكــن لانتقــال الديموقراطــي أن يتحقــق دون أن يكــون حــد أدنــى مــن االنســجام مــا بيــن 

هــذه العناصر.
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