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ي�سكل مادة مهمة في فهم التيار 

االإ�سالمي التون�سي وتنويعاته )بما 

فيها التيار ال�سيعي ال�سغير(، ويغني 

المهتمين بمتابعة تطورات الم�ستقبل 

التون�سي وم�سير الثورة االأولى في 

''الربيع العربي''.

واأ�سحاب الدرا�سات هم: محمد 

الحداد )تقديم(؛ �سالح الدين 

الجور�سي؛ الفا�سل البلدي؛ احميدة 

النيفر؛ عبد الحكيم اأبو اللوز؛ 

العجمي الوريمي؛ م�سدق الجليدي؛ 

اعلية عالني؛ عبد التواب عبد اللـه؛ 

محمد القوماني.

 ح�صام عيتاني

كاتب لبناني

هوام�س الحركة االإ�سالمية حتى 

اأحداث 11 اأيلول/ �سبتمبر 2001، 

عندما نجحت في ''اختراق'' تون�س 

اآتية اأ�سا�سًا من بالد الخليج، على يد 

عدد من التون�سيين الذين عا�سوا 

هناك وتاأثروا برجال الدين 

ال�سلفيين، ومن دون اأن تكون هذه 

الظاهرة امتداداً لـ ''النه�سة''. وعلى 

الرغم من تعدد الجهات ال�سلفية 

وتوزعها بين ''جهادية'' و''دعوية''، 

فاإن �سلطات بن علي لم تميز بينها 

في القمع، مع مالحظة اأن بع�س 

التون�سيين المقيمين في الغرب 

ان�سم اإلى حركات �سلفية جهادية.

اأخيراً، ما من �سك في اأن الكتاب 

الحكيم اأبو اللوز هذا التناق�س باأنه 

انعكا�س لتناق�سات الفاعلين 

ال�سيا�سيين التون�سيين ) �س 143(.

وبعدما يقّدم العجمي الوريمي 

ق�سة العالقة بين االإ�سالميين 

وال�سلطة مبينًا االأ�سباب التي حالت 

دون تولِّي القوة االأبرز بينهم، قيادَة 

تحول �سيا�سي واجتماعي في 

تون�س، يتناول م�سدق الجليدي 

حركة ''االإ�سالميين التقدميين'' 

المنبثقة من الفكر االإخواني 

والحاملة لبديل ياأخذ في االعتبار 

تناق�سات المجتمع التون�سي.

ويدر�س �سالح الدين الجور�سي 

الظاهرة ال�سلفية التي ظلت على 

 ثورات القوة الناعمة في العالم العربي:

نحو تفكيك الديكتاتوريات واالأ�صوليات

علي حرب

بيروت: الدار العربية للعلوم ــ نا�سرون، 2011. 118 �سفحة.

منذ 
اأن انطلقت موجة التغيير 

في الدول العربية، حفل 

الحقل الثقافي بالمقاالت والكتّيبات 

والكتب التي تعر�س هذه الحركات 

االحتجاجية المنت�سرة كالنار في 

اله�سيم، اأو كالماء في اأر�س اليبا�س. 

وتميزت هذه االأدبيات بالو�سف 

ال�سريع والتحليل المبدئي من دون 

الخو�س حثيثًا في التحليل 

ال�سو�سيولوجي والماكرو ــ اقت�سادي 

وال�سيا�سي للمحفزات التي وقفت 

وراء تفّتح هذا الربيع العربي الواعد. 

فالوقت ال يتيح ذلك، كما اأن االأمانة 

العلمية تدفع اإلى الترقب والتب�سر 

كي ال تكثر االأخطاء واال�ستنتاجات 

ال�سريعة. وقد �سعر جميع العاملين 

في البحث العلمي بتحّد كبير في 

اإبان هذه الفترة ل�سرورة مواكبة 

الحدث من جهة، ولتعار�س مفهوم 

ال�سرعة مع مفهوم التحليل العلمي 

وارتباطه اأكثر بالتغطية ال�سحافية 

من جهة اأُخرى، فتم الدمج بين 

ال�سرورتين كي ينتج منهما 

مراجعات جدية يظللـها بع�س 

مناطق ال�سبابية الم�سروعة في 

االإلمام باأبعاد ال�سورة مكتملة.

وكتاب علي حرب، اأو كما ي�سميه 

الموؤلف: كتّيبه الجامع لقراءات 

ومالحظات عدة، ياأتي في هذا 

ال�سياق محاواًل االإحاطة بجميع 

العوامل المحفزة، وبالخ�سو�سيات 

المناطقية، ف�ساًل عن التعقيدات 

التي واجهها بع�س الم�سارات.

ويركز علي حرب على دور 

الثورة الرقمية واأ�ساليب االت�سال 

الحديثة في اإحداث مجال افترا�سي 

لخلق م�ساحات وميادين ومنظمات. 

ومن خالل تحرر الفرد من �سجنه 

الفكري ا�ستناداً اإلى ''القوة الناعمة'' 
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الذي يطلقه الموؤلف عليها وهو ثورة 

اليا�سمين، يتجاوز اإرادات تون�سية 

اأظنها وا�سعة االنت�سار رف�ست هذه 

الت�سمية اال�ست�سراقية التي خرجت 

بها و�سائل االإعالم الفرن�سية، اأواًل 

كي تتوافق تغطيتها للحدث التون�سي 

مع اإعالنات ال�سفر المتكونة في 

ذهنية اأوروبية �سائدة تربط زرقة 

�سواطئ الحمامات التون�سية 

بيا�سمين �سيدي بو�سعيد. وتو�سيف 

ما حدث في تون�س باأنه مجرد من 

كل تاأثير نقابي اأو �سيا�سي اأو 

ثقافي، واعتبار اأن هذا التاأثير اأتى 

الحقًا كي يركب الموجة، فيه مزيج 

في الوقت نف�سه من الدقة 

واالنتقا�س من اأهمية عمل تراكمي 

كانت النخب المعار�سة بداأته مبكراً 

في الت�سعينيات ودفعت ثمنه غاليًا. 

ويدخل هذا الت�سنيف في منطق 

اعُتمد في مجمل فقرات الكتاب 

لـ ''تجريم'' القوميين والي�ساريين 

ككتل �سماء ومتجان�سة من دون اأي 

تمييز بين تياراتها اأو مدار�سها، اأو 

على االأقل �سخ�سياتها، واعتبار اأن 

اأدوارهم كانت عبارة عن 

اأيديولوجيات بالغية، نافيًا عن عدد 

كبير منهم االأثمان التي دفعوها في 

مختلف �سجون االأنظمة، وفي اأحكام 

واإق�ساءات القوى ال�سيا�سية 

التقليدية.

وال ين�سى علي حرب اأن ينبه اإلى 

اأن ما حدث هو نقطة البدء في 

عملية التحول الثوري بمعناه 

الجذري في النظام ال�سيا�سي 

العربي، واأن اأمام هذا الم�سار كثيراً 

من العقبات ذات االأبعاد المتعددة. 

فاإنهما يخ�سعان للنقد عند التو�سع 

في النقا�س، كاعتبار حرب عند 

مراجعة ما�سي االأنظمة 

واالأيديولوجيات اأن بع�س االأنظمة 

العربية ا�ستمر بعد زوال راعيه الذي 

هو المع�سكر اال�ستراكي. فمن خالل 

معرفة طبيعة االأنظمة ''المتهمة'' 

بالدوران في فلك هذا المع�سكر، 

يتبين اأنها ''بريئة''، واأن عالقاتها به 

كانت على قاعدة الم�سالح ال�سيقة 

بعيداً عن الفكر اأو االأيديولوجيا، اأو 

حتى التحالف بمفهومه االأدنى كما 

في كل من �سورية والعراق وليبيا. 

فمتى كانت هذه الدول ا�ستراكية 

بالمفهوم المتعارف عليه، اأم اأن 

وجود اال�ستراكية ك�سعار في 

خطاباتها المترهلة كان كافيًا؟ 

واالأمر م�سابه حين ن�سل اإلى و�سائل 

االت�سال الحديثة، اإذ ح�سر الموؤلف 

الم�ساألة في �سبيبة متطلعة اإلى 

حريتها، وحجب عن االأنظمة وَمن 

يدور في فلكها ا�ستخدامها االإنترنت. 

وعلى غرار تون�س، فاإن النظام 

ال�سوري ي�ستخدم الو�سائل نف�سها، 

واأحيانًا يتجاوز معار�سته بتقنيات 

مكت�سبة من اأنظمة اإقليمية �سابقة 

في القمع ا�ستخدمت االإنترنت، مثل 

اإيران التي جّي�ست مئات الخبراء 

والتقنيين في المجال الرقمي.

وفي توقف عند الثورة التون�سية، 

ونتيجة �سدور الكتاب بعد فترة 

وجيزة جداً منها، فاإن الموؤلف يقع 

في تقدي�س اأيقونة البوعزيزي التي 

اأو�سحت االأحداث ن�سبية �سدقيتها 

على الرغم من اعتبارها رمزية 

تحري�سية مهمة. وكذا، فاإن اللقب 

تلك، فاإنه يحتاج، على الرغم من كل 

�سيء، اإلى تاأطير فكري يعتمد على 

القول الفاعل، فال يكتفي بالحما�سة 

اء تعداد 
ّ
واالنخراط في العمل، اإذ جر

نماذج حقبة فكرية يعتبرها الموؤلف 

اآفلة، يتبين اأن هناك جزمًا ي�سع 

النماذج كلها في �سلة واحدة. فمن 

نموذج الحركات الوطنية التحررية 

اإلى النخبوي اإلى البيروقراطي 

العاجز اإلى الجهادي، نجد اأن بع�س 

التردد ي�سيب القارئ في عملية 

الدمج هذه، وخ�سو�سًا عند التوقف 

اأمام دور النخبة الذي مهما يعتر�س 

عليه فاإنه حا�سر ''بعجره وبجره''، 

كما يقول اأ�سحاب الثورة ال�سورية 

الحالية، وبالتالي، ال يمكن اعتبار 

اأنه جرى تجاوز هذا الدور واأنه من 

ما�س من�سي اأو اأن ُيدعى المرء اإلى 

ن�سيانه. لكن عملية مراجعة عميقة 

و�ساملة �ستكون من اأولى �سرورات 

ما بعد ''االنت�سار'' في مجمل 

الثورات العربية التي ي�سدد علي 

حرب على تعريفها باأنها ثورات 

على الرغم من الت�سكيك اال�ست�سراقي 

اأحيانًا في اأحقيتها في تبني مفهوم 

الثورة، وبحث هذا الت�سكيك عن 

جن�س المالئكة في محاولة ل�سحب 

مفهوم الثورة من طاولة النقا�س 

ب�ساأن ما يجري في الدول العربية. 

اأّما الح�سم في اأن يتم خلع عباءة 

االأيديولوجيات المقد�سة، كما 

ي�سميها الكاتب، فيبدو اأنه �سابق 

اأوانه على الرغم من تبا�سيره 

الن�سبية.

ويحفل الكتّيب بعمليَتي القطع 

والجزم. فعلى الرغم من فائدتهما، 
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الخا�سة باغتيال رئي�س الحكومة 

رفيق الحريري و�سالح ''حزب اللَّـه''، 

االأمر الذي يحد من منظورها 

ال�سامل المرتبط نظريًا بالحرية 

والتخل�س من الو�ساية ومن قيادات 

المجتمع ال�سيا�سية والعائلية 

والطائفية التقليدية، كما عّبر عنها 

ال�سهيد ال�سديق �سمير ق�سير في 

اأكثر من ن�س، والتي �سرقها فيما 

بعد، بع�س هذه القيادات نف�سها 

لم�سلحة هذا الطرف اأو ذاك. اإن 

اإ�سناد الكاتب الحرب اللبنانية 

االأهلية اإلى العمى االأيديولوجي 

و�سعارات المقاومة واال�ستراكية، 

هي ترجمة وا�سحة لموقف �سيا�سي 

اأُقحم في عر�س ممتع ودقيق 

للثورات العربية، وربما كان له اأن 

ياأتي في مجال اآخر، اأو في كتاب 

اآخر ال يحّمل ربيع العرب بع�س 

اأمطار المواقف.

�صالم الكواكبي

كاتب �سوري

وحا�سمة، االأمر الذي ي�سرح، في 

المقابل، جزءاً من تعثر التحركات 

االحتجاجية االأُخرى وانغما�سها في 

م�سارات دموية و�سدامية معقدة.

وفي موقف الفت، يمّيز علي 

حرب بين الحريات والمطالبين بها، 

فيجزم اأن احتجاجات البحرين، 

التي ُقمعت بالدم والنار، وا�ستدعت 

تدخاًل ع�سكريًا خليجيًا �سريحًا، هي 

ذات طابع فئوي ولي�ست جامعة، 

وفي هذا ظلم وتخّل وا�سح عن 

الموقف المبدئي الذي اعترى مجمل 

فقرات الكتاب، والذي لم يمّيز بين 

�سعي واآخر نحو الحرية والكرامة 

والحقوق. ولربما يعّبر هذا عن 

تموقع اأيديولوجي ما فتئ الكاتب 

يندد به لدى االآخرين. وقد تبين هذا 

جليًا في معالجة الحالة اللبنانية 

التي اعتبر الكاتب اأنها كانت 

ال�سباقة اإلى االنتفا�س في المنطقة 

العربية مع ''ثورة االأرز'' في �سنة 

2005، معتبراً اأن مطالبها 

االأ�سا�سية كانت المحكمة الدولية 

وهو يتعجل حين يعتبر اأن 

االإ�سالميين، وهم اأي�سًا لي�سوا كتلة 

واحدة متجان�سة، �سيكونون جزءاً 

م�ساركًا في م�سهد �سيا�سي متنوع 

يقبل الجميع. فالحالتان التون�سية 

والم�سرية تدفعان اإلى اعتماد الحذر 

والن�سبية من خالل متابعة ت�سرفات 

بع�س االأطراف االإ�سالمية، االأمر 

الذي يقت�سي الت�سديد على تمايزات 

تلك االأطراف ووجود تيارات 

ديمقراطية تمار�س ال�سيا�سة كما في 

مثيالتها العلمانية، وتيارات اأُخرى 

تعتبر نف�سها المنت�سر الوحيد، واأن 

لها الحق في توزيع ما تراه مالئمًا 

من كعكة االنت�سار.

ويغيب عن الموؤلف في مجمل 

�سفحات الكتاب، مو�سوع الجي�س 

ودوره الحا�سم في انت�سار الثورتين 

التون�سية والم�سرية على الرغم من 

االختالف بينهما. وهذا الجانب 

يمكن اأن ي�سفي على الثورتين 

مثالية بعيدة عن م�سارات التحول 

التي ت�ستلزم روافع مو�سوعية 

 مائة خطوة من الثورة: يوميات

من ميدان التحرير

اأحمد زغلول ال�صيطي

بيروت: دار االآداب للن�سر والتوزيع، 2011. 184 �سفحة.

في 
هذا الكتاب يقدم اأحمد 

زغلول ال�سيطي يوميات غير 

منقحة وعفوية وطازجة من دون 

رتو�س عن تجربة الثورة الم�سرية. 

يقول: ''اأكتب ب�سرعة الأ�ستبق فعل 

الذاكرة الخّوان'' )�س 55(. لم ينتظر 

مرور الوقت كي يه�سم الحدث 

ل اأن  وياأخذ م�سافة منه، واإنما ف�سّ

ي�سجل لحظات الثورة كما راآها من 

دون فل�سفة اأو تعقيد. ياأخذنا الكاتب 

اإلى ميدان التحرير حيث ن�ستمع اإلى 

اأ�سوات الح�سود وهتافاتها. نجل�س 

معه على �سرفة �سقته التي تقع في 

مبنى مطل على الميدان في �سارع 

ق�سر النيل، ونتابع خطواته بين 

الح�سود ونرى المواجهات بين 

�سباب الثورة وبلطجية ال�سلطة.

الن�س خليط من اليوميات 


