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عقــدت هيئــة تحريــر مجلــة (رواق ميســلون) عــد ًدا مــن الجلســات الحواريــة خــال المــدة بيــن  5و15
نيســان /أبريــل  ،2021انطا ًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان «الربيــع العربــي بعــد عشــر
ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفــاق» .وشــارك فــي هــذه الجلســات عــدد مــن المثقفيــن والباحثيــن
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة ،قدّ مــوا خالهــا أورا ًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات ،و ُأرســل
بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه األوراق ،وستنشــر بعضهــا اآلخــر فــي العــدد
الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.
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التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية :آالن خضركي ،شادي الشحادة

ناشــط ســوري فــي الحيزيــن المدنــي والثقافــي ،مــن مواليــد  ،1979ويقيــم فــي فرنســا.
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد  -اختصــاص بنــوك ومصــارف ،ولديــه خبــرة
إداريــة ومصرفيــة مــدة ً 15
عامــا.

آالن خضركي

ناشــط سياســي ومدنــي ســوري ،إجــازة فــي القانــون مــن جامعــة دمشــق ،دبلــوم فــي
حــوار الحضــارات ،دبلــوم فــي األدب الفرنســي .يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة
غيــر ربحيــة فــي جنيــفِّ ،
مؤســس منظمــة «زيتــون» التــي تعمــل علــى التوعيــة المجتمعيــة
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة ،عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة «ســلمى» لدعــم الالجئيــن
فــي سويســرا.

شادي الشحادة
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الثقافة السائدة ودورها في مآالت الربيع العربي
عمر التاور
تاريخ وصول المادة 6 :نيسان /أبريل 2021

عمر التاور

باحــث مغربــي ،أســتاذ الفلســفة بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية فــي جامعــة ابــن زهــر
بأغاديــر /المغــرب ،دكتــوراه فــي الفلســفة (جامعــة محمــد الخامــس ،أكــدال ،الربــاط،)2013 ،
إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا (جامعــة ابــن زهــر ،أكاديــر ّ ،)2005
تحصــل علــى عــدة جوائــز
منهــا «جائــزة إدوارد ســعيد فــي نقــد الخطــاب االستشــراقي ،عــام  ،»2015و»جائــزة دبــي
الثقافيــة – فــرع الحــوار مــع الغــرب ،»2015 ،و»جائــزة الشــباب العربــي لألبحــاث والدراســات
الدينيــة ،»2014 ،و»الجائــزة األولــى لمؤسســة عــالل الفاســي ،»2013 ،و»جائــزة أحســن مقالــة
عــن الحريــة بالمهرجــان العربــي األول للحريــة ،»2015 ،لــه كتــاب منشــور «الديمقراطيــة
بالمغــرب المعاصــر :مــن وعــي المفهــوم إلــى واقــع الممارســة ،منشــورات مؤسســة عــالل
الفاســي ،الربــاط ( ،»)2014وعــدة كتــب قيــد النشــر («فكــر االختــالف :مدخــل إلــى قــراءة جــاك
دريــدا»« ،المعرفــة والســلطة :فــي االقتــراب مــن عوالــم ميشــيل فوكــو») ،لــه عــدة أبحــاث
ّ
محكمــة مثــل «كتابــات فلســفية» ّ
و»تبيــن» و»فكــر ونقــد»
ودراســات منشــورة فــي مجــالت
و»مجلــة المدرســة المغربيــة» ،ترجــم كتــاب ميشــيل طــوزيpenser par soi même: initiation a“ :
 ”la philosophieفــي إطــار بحــث لنيــل شــهادة األهليــة التربويــة فــي الفلســفة بالمدرســة العليــا
لألســاتذة بمكنــاس ،عضــو مختبــر البحــث «الفلســفة فــي خدمــة اإلنســان» فــي كليــة اآلداب
والعلــوم اإلنســانية /جامعــة محمــد الخامــس -أكــدال -الربــاط ،عضــو «الشــبكة المغربيــة للتعلــم
والتكويــن عــن بعــد» ،شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات الفلســفية والتربويــة.

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الثقافة السائدة .الديمقراطية  .المثقف  .تنوير
أساســا ،وبغــض النظــر عــن دواعــي وســياقات قيامــه ،وتمظهراتــه مــن بلــد عربــي
قــام الربيــع العربــي ً
إلــى آخــر ،لتحقيــق مطالــب ظلــت ُمغيبــة فــي الواقــع العربــي ،وهــي الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة .وإذا
جــاز لنــا وصــف هــذه المطالــب بمطالــب التغييــر ،ألن الربيــع العربــي مــا قــام إال لتغييــر الوضــع القائــم
أيضــا القــول بــأن هــذه المطالــب اصطدمــت بتحديــات (يمكــن وصفهــا بتحديــات
لتحقيقهــا ،فإنــه يجــوز لنــا ً
التحريــر) وقفــت عقبــة أمــام تحققهــا واقع ًيــا وبقائهــا مجــرد شــعارات مكتوبــة فــي الافتــات التــي رفعــت
فــي التظاهــرات علــى امتــداد العالــم العربــي .وال ترتــد هــذه التحديــات ،فحســب ،إلــى الثــورات المضــادة
أو التدخــل األجنبــي أو هيمنــة القــوى الدينيــة التــي ُيفســر بهــا بعــض الباحثيــن فشــل الربيــع العربــي وتغييــر
أيضــا ،وفــي العمــق ،إلــى الثقافــة الســائدة حــول هــذه المطالــب الثاثــة (الديمقراطيــة
مســاره ،بــل ترتــد ً
والحريــة والعدالــة) ،فحالــت دون انتهــاء الربيــع العربــي إلــى مــا آلــت إليــه ثــورات شــبيهة بــه ،شــأن الثــورة
الفرنســية واألميركيــة؛ فكيــف ســاهمت الثقافــة الســائدة حــول الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة دون تحققهــا
واقع ًيــا؟ وكيــف ســاهم تمثلنــا للديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي كبــح جمــاح الربيــع العربــي ورســم
مآالتــه؟
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ليــس الربيــع العربــي تر ًفــا وال فعـ ً
ـا اعتباط ًيــا ،بــل حد ًثــا فار ًقــا ونتيجــة حتميــة لتراكــم أعطــاب بنيويــة
كانــت لهــا انعكاســات خطــرة علــى التنميــة ،والديمقراطيــة ،والعدالــة االجتماعيــة ،والحريــة ،والكرامــة
اإلنســانية ،وحقــوق اإلنســان .ومــن جملــة هــذه األعطــاب البنيويــة:

 تعملــق األنظمــة االســتبدادية التــي حولــت الدولــة إلــى جهــاز فــي خدمــة مصالحهــا ،فعطلــت دورهــاومنعتهــا مــن التطــور كدولــة حديثــة ديمقراطيــة.
 هشاشــة المؤسســات ،وســيادة العــرف علــى حســاب القانــون ،وانتهــاك الحريــات وحقــوق اإلنســان،والرغبــة فــي االحتــواء والتوحيــد القســري للمجتمــع ،وغيــاب العدالــة والكرامــة وحريــة التعبيــر.

 انتهــاء الرهــان علــى التنميــة إلــى وضــع كارثــي تجلــى فــي :مخططــات فاحيــة مشــوهة ،تصنيــع مكلــفلكنــه عقيــم ،بــؤس وفقــر وبطالــة دفعــت بالشــبان إلــى الهجــرة القســرية ،خدمــات صحيــة هزيلــة ،تعليــم
ضعيــف غيــر متصــل بالتنميــة ،عــدم المســاواة وســوء توزيــع الدخــل والثــروة الوطنيــة.

 غيــاب المجتمــع المدنــي بعــد أن ابتلعتــه األنظمــة االســتبدادية عبــر مؤسســاتها الخاصــة ،فتــم تغييــباإلنســان بوصفــه مواطنًــا لغيــاب المؤسســات المدنيــة التــي يتحقــق مــن خالهــا وجــوده علــى أنــه مواطــن
مــن الناحيــة العمليــة .وبــدل المجتمــع المدنــي الــذي يســمح للقــوى االجتماعيــة بممارســة حياتهــا السياســية
بحريــة ،وبفتــح حــوار جــدي حــول قضايــا المجتمــع وحــول إمكانيــة تجــاوز العوائــق التــي تقــف فــي طريــق
نهضتــه ،أطلقــت األنظمــة االســتبدادية العنــان آللــة الدعايــة واإلعــام التــي تعمــل علــى تزييــف وعــي
الجماهيــر وإفقادهــا الثقــة بنفســها.

 االنقســامات الطائفيــة والقوميــة والدينيــة ،التــي أذكاهــا االســتعمار بسياســة «فــرق تســد» ،وأججتهــااألنظمــة االســتبدادية التــي تعاملــت مــع األقليــات القوميــة والدينيــة بالتعســف والعنــف والقمــع ،وبالتنكــر
للحقــوق ،فعمقــت بذلــك المشــكلة ،وعقــدت حلهــا ،وأعطتهــا طابــع المشــكلة المهــددة ،علــى الــدوام،
لوحــدة البلــدان بالحــروب األهليــة أو بتصــدع الكيانــات الوطنيــة.

بيــد أن الربيــع العربــي لــم يكــن مجــرد نتيجــة آليــة لهــذه األعطــاب البنيويــة التــي شــكلت بواعــث ُمؤججــة
لــه ،بــل كان فعـ ً
ـا ثور ًيــا واع ًيــا وســاع ًيا إلــى تحقيــق جملــة مطالــب ظلــت ُمغيبــة فــي الواقــع العربــي ،وهــي
مطالــب :الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة .فالربيــع العربــي بقــدر مــا كان رد فعــل علــى واقــع عربي موبــوء كان
أيضــا فعـ ً
ـا مؤثـ ًـرا فــي هــذا الواقــع ،وســاع ًيا إلــى تغييــره بإقــرار الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ والســؤال
ً
الــذي يســتدعي ذاتــه بإلحــاح هــو :هــل حقــق الربيــع العربــي هــذه المطالــب بعــد عشــر ســنوات مــن قيامــه؟

والجــواب الــذي نقـ ِّـرره فــي هــذا البــاب هــو «ال»؛ وال نعنــي بقــول «ال» أن الربيــع العربــي فشــل وانتهــى
إلــى غيــر رجعــة ،فالربيــع العربــي لــم يفشــل ألن جمرتــه مــا زالــت مشــتعلة تحــت الرمــاد مــا دامــت األعطاب
البنيويــة قائمــة فــي واقعنــا ،وألن الصمــت – كمــا قــال الشــاعر الفرنســي رونــي شــار  -ليــس غيا ًبــا بــل تجمي ًعا
لعناصــر الحركــة .إن مــا نعنيــه بقــول «ال» هــو أن الربيــع العربــي لــم يحقــق مطالبــه ولــم يبلــغ أقصــى مــداه؛
وال يرتــد ذلــك فــي اعتقادنــا إلــى الثــورات المضــادة (ألن قيــام الثــورات المضــادة أمــر طبيعــي ومنتظــر مــا
دام كل فعــل ثــوري لــه فعــل مضــاد يازمــه ويحايثــه) وال إلــى التدخــل األجنبــي (ألن التدخــل األجنبــي أمــر
بدهــي فــي العالــم العربــي الــذي يعانــي التبعيــة للخــارج ،وإن بدرجــات متفاوتــة مــن بلــد إلــى آخــر ،منــذ
اســتقاله) أو إلــى القــوى الدينيــة (التــي ال تختلــف كثيـ ًـرا عــن األنظمــة االســتبدادية فــي تعطيلهــا لمطالــب
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الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ فــإذا كانــت األنظمــة االســتبدادية تعطــل هــذه المطالــب بوأدهــا ،فــإن القوى
أساســا إلــى الثقافــة الســائدة فــي العالــم العربي
الدينيــة تعطلهــا بالنظــر إليهــا خــارج منطــق العصــر) ،بــل يرتــد ً
حــول الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ وهــي الثقافــة التــي تحتــاج إلــى قلــب جــذري ،وإلــى إعــادة نظــر
وتعديــل وتصحيــح ليأخــذ أي ربيــع قــادم ،وأي انتفاضــة شــعبية ،وأي فعــل ثــوري مجــراه الطبيعــي.

ورب معتــرض يطلــب األدلــة علــى أن الثقافــة الســائدة فــي العالــم العربــي حــول الديمقراطيــة والحريــة
والعدالــة لهــا دور حاســم فــي مــآالت الربيــع العربــي ورســم حــدوده؛ ولهــذا المعتــرض نقــدم األدلــة اآلتيــة:
ً
أول ،إن رفــع مطلــب الديمقراطيــة زمــن الحــراك العربــي ال يكفــي إلقــرار الديمقراطيــة ،ألن الديمقراطيــة
قبــل أن تكــون نظــام حكــم هــي ثقافــة ومنظومــة قيــم وســلوك تتــم تربيــة المواطــن عليهــا ،وهــذه التربيــة
غائبــة فــي العالــم العربــي الــذي ظلــت فيــه الديمقراطيــة مجــرد واجهــة وشــعار ،يــدل علــى ذلــك مــا نلمســه
فــي العالــم العربــي مــن أقصــاه إلــى أقصــاه مــن تزييــف لــإرادة العامــة ،وســيادة الحــزب الواحــد ،وتعدديــة
حزبيــة شــكلية ،وحكومــات صوريــة ،ومــا نعاينــه مــن غيــاب للديمقراطيــة داخــل األحــزاب والتنظيميــات
السياســية ،فعلــى الرغــم مــن حديثهــا عــن الديمقراطيــة فــي وثائقهــا وأدبياتهــا إال أن ممارســاتها تُظهــر
غيابهــا ،بدليــل تكريــس الزعيــم األوحــد ،وإقصــاء الشــبان والمــرأة ،والصــراع علــى المقاعــد داخــل الهيــاكل
الحزبيــة ،وغيــاب الديمقراطيــة الداخليــة .واألدهــى واألمــر هــو اختصــار الديمقراطيــة فــي صناديــق االقتــراع،
أي فــي جانبهــا األداتي/الشــكلي مــع تغييــب جوهرهــا الفلســفي المتمثــل فــي التعايــش والتســامح وغيرهــا
مــن القيــم الكونيــة التــي تُظهــر أن الديمقراطيــة فــي أساســها تدبيــر ســلمي لاختــاف ،وهــو المعطــى الــذي
ظــل غائ ـبًا فــي العالــم العربــي بســبب ســوء تمثــل الديمقراطيــة فــي جوهرهــا ،فترتــب علــى ذلــك غيــاب
ثقافــة التســامح والتعايــش ،وتعملــق النزعــات الطائفيــة والقوميــة.

ثان ًيــا ،إن الصيغــة التــي ُرفــع بهــا مطلــب الحريــة زمــن الربيــع العربــي اختصــرت الحريــة فــي مدلولهــا
السياســي وغ ّيبــت مدلولهــا االقتصــادي واالجتماعــي ،فانصــرف االهتمــام تب ًعــا لذلــك إلــى طلــب منــح
المواطــن حريــة التعبيــر والــرأي ،وتُنوســي طلــب تحريــر المواطــن مــن المعتقــدات الباليــة ومــن الخرافــة
والفكــر األســطوري والســحري .وبقــدر مــا نســي الربيــع العربــي تحريــر المواطــن مــن أنمــاط الوعــي الزائف
التــي تصــادر حقــه فــي التفكيــر النقــدي ،نســي تحريــر المــرأة التــي مــا زالــت تئــن فــي مجتمــع بطركي/أبــوي
قائــم علــى فــروض الطاعــة وطقــوس المــرور ،ونســي كذلــك تحريــر طاقــات الشــبان الذيــن يئنــون تحــت
وطــأة البطالــة وانعــدام الفــرص وانســداد األفــق .واألدهــى واألمــر هــو نســيان أن الحريــة الحقيقيــة هــي
الحريــة المقترنــة بالتنميــة؛ فــا حريــة مــن دون تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة تحقــق العيــش الكريــم للمواطنيــن
(والكرامــة الحريــة وجهــان لعملــة واحــدة) ،وال حريــة دون رفــع اإلكراهــات التــي تجعــل المواطــن مقيــدً ا
ال حـ ًـرا ،وال حريــة دون محاصــرة مصــادر الاحريــة (أنمــاط الوعــي الزائــف ،والتقاليــد االجتماعيــة الباليــة،
والاتنميــة).
ثال ًثــا ،إن الربيــع العربــي مــا قــام إال لتحقيــق مطلــب العدالــة وتكريســه ،لكــن هــل قــام الربيــع العربــي
بتجفيــف منابــع الاعدالــة فــي البلــدان التــي أدى فيهــا إلــى تغييــر األنظمــة الحاكمــة مثــل تونــس ومصــر
وليبيــا؟ نطــرح هــذا الســؤال ألن طلــب العدالــة دون تجفيــف منابــع الاعدالــة يجعــل الطلــب مجــرد شــعار
ُيخفــي مفارقــات تحــول دون قيــام العدالــة ،شــأن المفارقــة المجاليــة (فمــا يــزال التمييــز بيــن المناطــق
قائمــا فــي العالــم العربــي ،وبقيــت تب ًعــا لذلــك مناطــق كثيــرة
النافعــة وغيــر النافعــة وبيــن الحواضــر والبــوادي ً
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(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

مهمشــة لــم تصلهــا منجــزات التنميــة ،مــا يطــرح ســؤال العدالــة المجاليــة الــذي ظــل ُمغي ًبــا زمــن الربيــع
تعليمــا طبق ًيــا لــم يحقــق قطيعــة مــع
العربــي) ،والمفارقــة التعليميــة (حيــث بقــي التعليــم فــي العالــم العربــي
ً
نمــوذج التعليــم الــذي تركــه االســتعمار والقائــم علــى التمييــز بيــن أبنــاء األعيــان وأبنــاء الطبقــات الشــعبية)،
والمفارقــة الثقافيــة المتمثلــة فــي الرفــع مــن شــأن ثقافــات فــي مقابــل الحــط مــن شــأن أخــرى ،مــا جعــل
ـعورا بالظلــم
بعــض اإلثنيــات فــي العالــم العربــي ال تجــد ثقافتهــا فــي اإلعــام والتعليــم ،مــا ولــد لديهــا شـ ً
وإحساســا بالاعدالــة وســع ًيا لاســتقال (األكــراد ،جنــوب الســودان ...الــخ) .فمــن دون تجفيــف منابــع
ً
الاعدالــة ،وتحقيــق العدالــة المجاليــة والتعليميــة والثقافيــة ،وإعمــال العدالــة االنتقاليــة بجبــر الضــرر،
وتعويــض الضحايــا ،وصــون الذاكــرة الجماعيــة ،وكشــف الحقائــق لطــي صفحــة الماضــي لــن تكــون هنــاك
عدالــة فــي العالــم العربــي ،وســتظل مجــرد شــعار يرفــع فــي التظاهــرات اليــوم وغــدً ا.

وإن تعلــق األمــر بالثقافــة الســائدة حــول الديمقراطيــة أو حــول الحريــة أو حــول العدالــة فــي العالــم
العربــي ،فــإن هــذه الثقافــة مؤشــر دال علــى ســوء تمثــل مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي العالــم
العربــي؛ ومــرد ذلــك فــي نظرنــا إلــى ســببين اثنيــن :أولهمــا ضعــف ثقافــة الحداثــة والمعاصــرة ،وتعملــق
ثقافــة األصالــة والقدامــة الرافضــة للديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي مدلولهــا الحديــث التــي هــي امتــداد
قيمــا كان أم أشــياء ،وثانيهمــا افتقــاد العالــم
للثقافــة الفقهيــة الرافضــة للقيــم الكونيــة ولــكل مــا هــو غربــي ً
العربــي لإطــار الــذي تتحقــق فيــه هــذه المطالــب ،ونعنــي بــه الدولــة المدنيــة العلمانيــة .فالمجتمــع العربــي
الــذي يصفــه هشــام شــرابي بالمجتمــع النيوبطركي (أي األبــوي المســتحدث) المطبــوع باالزدواجيــة الموروثة
عــن االســتعمار الــذي لــم يحقــق قطيعــة مــع ماضيــه أفــرز بعــد جــاء االســتعمار دولــة لــم تحقــق قطيعــة
مــع ماضيهــا ،دولــة نيوبطركيــة ظاهرهــا مدنــي وروحهــا دينيــة .فهــي مــن جهــة الشــكل العــام تقــوم علــى
مؤسســات حديثــة ومفاهيــم مدنيــة ،ومــن جهــة المضمــون والــروح تقــوم علــى قيــم ومرتكــزات دينيــة؛ وألن
الــروح غالبــة ،فــإن الشــكل لــم يكــن أكثــر مــن قشــرة بينمــا كان الجوهــر فــي الــروح ،ولهــذا أخضعــت قيــم
المدنيــة لقيــم الديــن ،وأضفــت داللــة دينيــة علــى مقومــات المدنيــة .فالدولــة العربيــة الحديثــة بهــذا الفهــم
دولــة هجينــة ،فــا هــي دولــة دينيــة بالمعنــى الشــائع فــي القــرون الوســطى ،وال هــي دولــة مدنيــة بالمعنــى
الــذي يــرد فــي أدبيــات فلســفة األنــوار ،وإنمــا هــي خليــط بيــن الديــن والعــرف وعناصــر المدنيــة ،وبيــن
عناصــر التقليدانيــة وآليــات التحديــث ،وهــو مــا نتجــت منــه ازدواجيــة طبعــت العالــم العربــي فــي مختلــف
مناحيــه االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ،وحالــت دون ظهــور الدولــة العربيــة المدنيــة العلمانيــة بوصفهــا
ـارا تتحقــق فيــه مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ والســؤال الــذي يســتدعي ذاتــه مجــد ًدا هــو :مــا
إطـ ً
الســبيل إلــى تغييــر الثقافــة الســائدة حــول مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة بالشــكل الــذي يســمح
بتحققهــا واقع ًيــا وفعل ًيــا فــي اإلطــار األنســب لهــا الــذي هــو الدولــة المدنيــة العلمانيــة؟
ال ســبيل إلــى ذلــك إال باســتعادة دور المثقــف الــذي فقــد الكلمــة لمصلحــة قــوى جديــدة (وســائل
اإلعــام ،مواقــع التواصــل االجتماعــي ...إلــخ) أصبحــت تحتــل موقعــه وتحــد مــن هامــش تدخلــه فــي
توجيــه الجماهيــر .ومــا فقــد المثقــف فــي العالــم العربــي كلمتــه وموقعــه ،ومــا تــوارى إلــى الظــل ،ومــا
تجاوزتــه أحــداث الربيــع العربــي إال ألســباب متصلــة بالمثقــف نفســه ،منهــا االنعزاليــة واالبتعــاد عــن تأطيــر
المواطنيــن واالضطــاع بــدور فاعــل فــي تقديــر حركيــة المجتمــع وتحوالتــه ،ومنهــا النخبويــة واالنشــغال
بمشــاريع نظريــة مفارقــة لواقعــه وقضايــاه ،ومنهــا مناقضــة المثقــف لخطابــه عــن العدالــة والحريــة باصطفافــه
إلــى جانــب األنظمــة االســتبدادية والدفــاع عنهــا وتبريــر ممارســاتها ،ومنهــا غيــاب األثــر بســبب االعتقــاد
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فــي دور قديــم ال يناســب خصوصيــات ومتطلبــات المرحلــة .وهــذا كلــه جعــل المثقــف يتجلــى فــي صــور
المصلحــي ،والنخبــوي ،والمنعــزل فــي بــرج عاجــي ،بــل جعلــه يحصــد أصنــاف نعــوت وأوصــاف قدحيــة
شــتى مــن قبيــل أنــه ظاهــرة صوتيــة وأنــه صــورة افتراضيــة.

نخلــص إلــى القــول إن الثــورة بالتعريــف (والربيــع العربــي شــكل مــن أشــكال الثــورة) هــي تحقيــق الحرية
واقع ًيــا بعــد أن يتــم التنظيــر لهــا فكر ًيــا .فالثــورة مــن دون خلفيــة نظريــة ومــن دون تنويــر عمــى وحمــاس
ومتناغمــا مــع منطــق العصــر لمطالــب
ـورا حقيق ًيــا
ً
لحظــي؛ وغيــاب التنويــر الــذي ُيفتــرض فيــه منحنــا تصـ ً
الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة أدى إلــى تلكــؤ الربيــع العربــيً ،
أوال ،ألنــه ال تغييــر مــن دون تحريــر وال
تحريــر مــن دون تنويــر ،وثان ًيــا ،ألن الثقافــة العربيــة الســائدة حــول مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة
لــن تقــود إلــى التغييــر المنشــود؛ فالتغييــر يقتضــيً ،
أوال وقبــل كل شــيء ،تغييــر الثقافــة الســائدة واســتبدالها
بثقافــة جديــدة تتفــق مــع العصــر ومتطلباتــه ،وهــو مــا ال يمكــن أن يتأتــى إال بســيادة التنويــر واســتعادة صــوت
المثقــف المهمــوم بهمــوم مجتمعــه وقضايــاه ،فمــن دون تنويــر لــن يكــون هنالــك تغييــر.
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