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�سيئًا ما �سيتغير في م�سر، تلك 

المقيمة منذ االأزل على �سفة النيل، 

اأو تلك المقيمة في خاطر دالل...

ال اأعرف َمن من الن�سوة اللواتي 

ذكرتهن البزري في كتابها كّن في 

ميدان التحرير، وَمن قاد منهّن 

تظاهرات وَمن هتف. ربما ي�سهل 

تخّيلهّن جميعًا هناك، بين مئات 

االألوف، ال يمّيزهّن الواحد، واإنما 

تختلط روائحهن في بحر الروائح، 

وت�سيع اأ�سواتهن في نبع االأ�سوات 

المطالبة باإ�سقاط النظام، وتتمايل 

اأج�سادهن خلف الج�سد الثاني، خلف 

الحجاب، تنتظر زمنًا جديداً، زمنًا 

�سيبقى في خواطرهن وخواطرنا 

طوياًل...

 زياد ماجد

كاتب وباحث لبناني

ا�ستيعاب القاهرة للتاريخ كاأنها 

متحف اأو �ساحات تحتلها المعالم 

التاريخية واالإ�سارات والمرجعيات 

المفتعلة اأو المتوارثة فعاًل، فاإن 

�سيئًا ما يبقى منذراً بحدث جلل، 

وبتناق�سات ال بد من اأن تعّبر عن 

نف�سها على نحو جديد؛ نحٍو ي�سبه 

جياًل لم تكت�سفه البزري تمامًا، ولم 

يكت�سفه اأحد من الم�سريين ومن 

المثقفين البوهيميين الذين يّدعون 

امتالكًا لمعرفة م�سر �سو�سيولوجيًا 

اأو اأنثروبولوجيًا. جيل اأتى من قلب 

ال�سجيج، من خلف الحجاب، اأو من 

مواقع التمرد عليه، من خلف 

�سا�سات الكومبيوتر ومن مقاعد 

الجامعات والمقاهي المختلطة، 

وحتى من الم�سالح والم�ساغل. جيل 

اأتى كذلك من الم�ساجد واأيام 

الجمعة ورموز الدين كي يقول اإن 

ربما ُيخّيل للقارئ االآن، بعد اأن 

�سار ما �سار. وال اأظن اأن القراءة 

ممكنة للن�س ب�سفته وثيقة )ولو 

م�سبعة بالذاتية( عن مرحلة هي 

بال�سبط مرحلة االأعوام ع�سية 

الثورة، من دون اأن تكون م�ساهد 

ميدان التحرير وتظاهرات 

االإ�سكندرية وال�سوي�س واالإ�سماعيلية 

وغيرها من مدن م�سر الكبرى 

مخّيمة فوقها، اأو باالأحرى ماآاًل 

�ستف�سي اإليه الوثيقة. فالثورة 

تفر�س نف�سها كاأنها احتمال، كاأنها 

 منها لالختناق 
ّ
نتيجة ال مفر

االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�سادي، 

للتدهور والتهلهل وت�ساقط المباني، 

لليفاعة في ال�سن، ولح�سور الن�ساء 

)ولو باأج�سادهن المخّباأة( في الحّيز 

العام.

وحتى حين ت�سير الكاتبة اإلى 

�صقوط الدولة البولي�صية في تون�س

توفيق المديني

بيروت: الدار العربية للعلوم ــ نا�سرون، 2011. 304 �سفحات.

�صيبقى 
النقا�س مفتوحًا 

في االأمد المنظور 

ب�ساأن تعريف الحراك ال�سعبي 

ال�سجاع الذي انطلق قبل �سبعة اأ�سهر 

من تون�س، ثم انتقل اإلى بالد عربية 

اأُخرى، وهل هو تعبير عن ثورة 

بمقايي�س الثورات المعهودة اأم اإنه 

انتفا�سة يمكن و�سفها مجازاً 

بالثورة نظراً اإلى ثقل وفداحة 

الت�سلط الذي مار�سته نظم �سلطوية 

وبولي�سية على مجتمعاتها بغية 

تدجينها ومنعها من اختبار درجة 

تحققها ال�سيا�سي؟ ويكاد الباحث 

التون�سي توفيق المديني يجزم اأن 

الهّبة ال�سعبية التي اأطاحت 

بنظام بن علي وحا�سيته وبطانته 

من العائالت المافيوية هي ''ثورة 

�سعبية'' التحقت بها الطبقة �سبه 

الغنية في تون�س والبورجوازيات 

ال�سغيرة والطبقة المتو�سطة من 

التجار ورجال االأعمال، كما اأن 

الجي�س وقف اإلى جانب الثورة و�سد 

الديكتاتور. وي�سدد المديني في 

مقدمة كتابه على اأن الثورة ال�سعبية 

هذه لم تكن موؤطرة من طرف 

االأحزاب والحركات االأيديولوجية 

التقليدية ]المارك�سية والقومية 

واالإ�سالمية[، والتي لم ت�ستطع اأن 

تركب موجة الحراك االجتماعي، 
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اإلى عهد بورقيبة، والموؤلف يتناول 

في الف�سل االأول هذه النقطة تحت 

عنوان ''نهاية عقالنية دولة 

الو�ساية البورقيبية''، فير�سم 

بالخطوط العري�سة خريطة الم�سهد 

ال�سيا�سي التون�سي بعد اال�ستقالل. 

وتحتل �سخ�سية بورقيبة النازعة 

اإلى الت�سلط والتفرد موقع المركز في 

هذه الخريطة، بينما تتوالى وجوه 

واأ�سماء تتناف�س على النفوذ ويتاآمر 

بع�سها على بع�س تحت �سقف 

الحكم االأبوي لبورقيبة. ويالحق 

المديني وقائع التبديالت ومناورات 

رجال الحزب وال�سرايا، را�سداً 

العناوين الكبرى لموؤتمرات الحزب 

الد�ستوري الحاكم، بما في ذلك 

موؤتمر �سنة 1974 الذي اأقر برئا�سة 

بورقيبة مدى الحياة. ويرى المديني 

اأن ''الحزب اال�ستراكي الد�ستوري منذ 

تاأ�سي�سه في �سنة 1934، ُيعتبر 

حزبًا ديكتاتوريًا نّزاعًا بطبيعته اإلى 

التفرد والتوحد، واإقامة النظام 

ال�سمولي في الحكم. وبمقدار ما 

كانت التعددية ال�سيا�سية محظورة 

في الخارج، كانت الزمر والتكتالت 

ال�سيا�سية تنمو داخل الحزب، اإذ 

كانت تلعب الدور عينه بهذا القدر اأو 

ذاك'' )�س 28(.

ويتناول المديني في الف�سل 

الثاني دور الجي�س واالأمن في 

عملية �سعود بن علي، فيعر�س 

العوامل التي �ساهمت في ت�سلمه 

ال�سلطة بعد االنقالب االأبي�س على 

بورقيبة. فهناك �سعف التكوين 

االأكاديمي لبن علي و�سالته 

المحتملة باال�ستخبارات االأميركية، 

وبين فح�سها النقدي ت�سم المنظار 

العام لكتاب المديني ال�ساعي 

لالإحاطة �سبه الكاملة بمداخل 

الثورة التون�سية ومخارجها و�سروط 

حدوثها التاريخية وال�سو�سيولوجية. 

فهذا المنظار يزاوج بين اأدب البيان 

''المانيف�ست'' ذي المنحى التحري�سي 

والن�سالي، في المعنى النبيل 

للكلمة، وبين التحليل العقالني 

الم�ستند اإلى وقائع وم�سادر 

ومراجع للبحث يتعامل معها 

بطريقة اأكاديمية. على اأن االإ�سرار 

على هذه المزاوجة جعل الكتاب 

يحفل بقدر ال ي�ستهان به من 

التكرار، االأمر الذي يوّلد االنطباع اأن 

الف�سول الت�سعة التي ت�سكل محاور 

البحث تكاد تكون تنويعات على 

�سردية واحدة، مع التركيز، في كل 

ف�سل، على هذا الجانب اأو ذاك من 

ال�سردية العامة. ويجب ربما اأن 

ن�سع على حدة الف�سل االأخير من 

الكتاب الأنه ذو طابع برنامجي 

يناق�س فيه المديني دوافع الثورة 

التون�سية وتداعياتها واآفاقها 

المحتملة في ظل التجاذبات التي 

تع�سف بتوجهات حقبة ما بعد 

�سقوط بن علي.

ويقدم الكتاب اأي�سًا، اقتراحات 

ال تخلو من الوجاهة لحماية 

مكت�سبات الثورة وتاأمين االنتقال 

نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية 

تعتمد على قواعد م�ستركة من 

الممكن اأن يحول احترامها دون 

احتماالت تجديد النظام القديم. 

فهذه ال�سردية تعتبر اأن جذور الدولة 

البولي�سية التي اأقامها بن علي تعود 

واأن تقود المتظاهرين في �سوارع 

المدن التون�سية، وهنا تكمن 

''فرادتها الحقيقية''، بح�سب المديني، 

''اإذ اإنها ثورة مدنية ال ع�سكرية وال 

اأيديولوجية بالمعايير التي نعرفها 

عمليًا ونظريًا، وال اإ�سالمية اأي�سًا'' 

)�س 8(. وتركيز الموؤلف على الطابع 

المدني للثورة التون�سية، وعلى 

ت�سكل مجتمع مدني جرى تطويقه 

منذ اأيام بورقيبة، كما يظهر في غير 

ف�سل من ف�سول الكتاب الت�سعة، 

�سيقابله في خاتمة الكتاب ذات 

الطابع البرنامجي نوع من التحفظ 

النقدي يبديه الموؤلف نف�سه، وبحق، 

حيال �سيوع م�سطلحات مثل 

''المجتمع المدني''. فهو يرى اأن 

�سقوط الدولة البولي�سية ونموذجها 

التون�سي ''ال يقودنا اإلى تاأليه 

اأ�سطورة المجتمع المدني، على �سبيل 

رد الفعل اإزاء هذه الدولة، الأن هناك 

ت�سوراً �ساذجًا في العالم العربي 

يطرح ق�سية المجتمع المدني في 

قطيعة مع الدولة، اأو في تعار�س 

معها. واإذا كان �سحيحًا اأن المجتمع 

المدني هو �سيء اآخر غير الدولة، اإاّل 

اإنه ال يمكن اأن يوجد بمعزل عن 

الدولة، فما بينهما عالقة تتام 

وتكامل، ال عالقة ت�ساد وتناف'' 

)�س 282(.

وما عر�سناه للتو هو عّينة اأو 

مثل لمنوال تحليلي وبحثي يرتكز 

على احت�سان اأفكار ومفاهيم 

ومقوالت جارية واإخ�ساعها، ثم 

القيام بالنقد والمراجعة. وفي 

الواقع، فاإن هذه الحركة المتنقلة 

بين ا�ستقبال المقوالت بحما�سة 
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حفنة من العائالت المافيوية 

باالقت�ساد التون�سي. ويحتل الجانب 

النظري حيزاً مهمًا في منظار 

الكتاب، وخ�سو�سًا ما يتعلق 

بتر�سيمة النظام ال�سمولي ا�ستناداً 

اإلى كتاب حنة اأرنت المعروف في 

هذا المجال: ''اأ�سول ال�سمولية''  

.)The Origins of Totalitarianism(

ومن الموؤكد اأن هذا الكتاب 

يحاول في اآن واحد اأن يجمع بين 

خ�سو�سية التجربة التون�سية 

وف�سائها الوطني وبين المالمح 

الم�ستركة التي ت�سع هذه الثورة في 

مدى اإقليمي عربي منفتح 

وديمقراطي وعالمي. وبذلك، فاإن 

الكتاب ي�سمح بو�سع الثورة 

التون�سية داخل مناظرة عربية 

وعالمية ب�ساأن الثورات الديمقراطية 

واآفاقها و�سروط، اأو حتى حظوظ 

نجاحها.

 ح�صن �صامي

كاتب لبناني

االإ�سالميين التون�سيين، وي�سدد على 

التكوين المديني الحديث والمعتدل 

لحزب النه�سة الذي تعر�س 

ال�سطهاد كبير، في حين �سكلت 

مجابهته اأر�سية م�ستركة بين نظام 

�سلطوي واأمني يطلق الوعود 

المخادعة وي�سادر الحريات ويكمم 

المجتمع المدني، وبين ق�سم من 

المعار�سة العلمانية والنخبوية، 

بينما بقي االتحاد التون�سي لل�سغل 

ذو التقاليد النقابية والن�سالية 

العريقة ع�سيًا على االإخ�ساع التام. 

وهذه المعار�سة يخ�سعها المديني 

لمحا�سبة نقدية جريئة و�سائبة، 

كما اأنه ير�سد �سيطرة النظام على 

االإعالم وتجويفه م�ساحات الراأي 

كلها عبر �سخ اأيديولوجي بائ�س 

وركيك.

اأّما الف�سل المخ�س�س للف�ساد 

فجدير باالنتباه، ذلك باأن الموؤلف 

يعر�س فيه اأوجه الف�ساد الم�ست�سري 

وارتباطه براأ�س المال الخارجي 

واالقت�ساد النيوليبرالي، وتحّكم 

وهناك دور اال�ستخبارات االإيطالية 

في و�سع خطة االنقالب، بح�سب ما 

قال م�سوؤول ع�سكري اإيطالي كبير 

في �سنة 1999، بل اإن المديني ال 

ي�سك في اأن بن علي ا�ستمد قوته 

ب�سكل رئي�سي من الدعم المنهجي 

المتوا�سل من الواليات المتحدة، في 

مقابل خدمات يقدمها ''لم�سلحة 

االأمن االأميركي واالأمن ال�سهيوني 

في منطقة البحر المتو�سط'' 

)�س 54(. وقد �ساعدت نجاحات بن 

علي في معاركه �سد التيارات 

االإ�سالمية االأ�سولية في رفع اأ�سهمه 

اإلى اأن انفجر الخالف بينه وبين 

بورقيبة وحا�سيته المدنية ب�سبب 

اإ�سرار بورقيبة على اإعدام 30 

اإ�سالميًا بينهم ال�سيخ را�سد الغنو�سي.

ويخ�س�س المديني ف�ساًل مهمًا 

عن ''ديكتاتورية الخوف من الحركة 

االإ�سالمية''، يدح�س فيه االأفكار 

الجاهزة وال�سور النمطية التي 

ت�سنعها النخب الحديثة في ال�سلطة 

والمعار�سة العلمانيتين، عن 


