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في مواجهة قوى لم تعد تعّبر عن 

زمنهم.

وفي الختام، تجدر االإ�سارة اإلى 

ين في هذا الكتاب يبرران  ن�سّ

الحفاوة به ويدعمان الدعوة اإلى 

قراءته بوّد وامتنان، وهما ن�س ر�سا 

االأمير ''الخيل بفر�سانها'' )�س 203(، 

عن تجربتها مع دار الجديد، ون�س 

اأحمد بي�سون البديع في �سوغه كما 

في ر�سالته اإلى كل منا: ''ال تندم على 

�سيء قراأته'' )�س 206(.

 فادي العبد اللـه

كاتب لبناني

واالأخالقي، يدفعهم اإلى الم�ساومات 

والمفاو�سات، بينما تت�سع ال�سقة 

بين ما يتيحه لهم العالم االفترا�سي 

والقراءات الرقمية، وما يتيحه لهم 

الو�سع االجتماعي والر�سمي المحيط 

بهم. وما يقوم به ال�سباب االآن في 

اأنحاء العالم العربي ربما يكون 

بال�سبط تحويل �سفرة الف�ساء 

الرقمي اإلى العالم الواقعي، وكذلك 

المطالبة بتو�سيع حدودهم من 

الحرية والفردية، م�ستعينين بما 

اكت�سبوه من قدرة على ت�سبيك 

االأفراد والحوار والنقا�س والبحث 

واالإنترنت والفيديو كليبات، العربية 

واالأجنبية.

وربما يكون في هذا بع�س 

عوامل ت�ساعد على فهم االنتفا�سات 

العربية القائمة حولنا: انهيار 

خطابات �سابقة ال تزال معتَمدة 

ر�سميًا، ومبنية على م�سائل الهوية 

الجماعية والق�سايا الوطنية 

الكبرى، االأمر الذي يف�سح المجال 

اأمام ال�سباب كي يبحثوا عن 

تعبيرات عن م�سائلهم الفردية. بيد 

اأن بحثهم هذا ال ي�ستطيع اأن يكون 

حراً، بل اإن النظام االجتماعي 

 من قب�صة بن علي اإلى ثورة اليا�صمين:

االإ�صالم ال�صيا�صي في تون�س

 مجموعة من الباحثين

تقديم محمد الحداد

دبي: مركز الم�سبار للدرا�سات والبحوث، ط 2، 2011. 386 �سفحة.

جاءت 
الثورة التون�سية في 

مطلع �سنة 2011 

بمثابة خروج عن قانون �سعى 

لتف�سير التاريخ وفقًا لالنق�سامات 

العمودية، العرقية والدينية 

والطائفية، وهيمن على محاوالت 

فهم اأحداث العالم منذ نهاية الحرب 

الباردة على االأقل.

وقد طرحت الثورة التون�سية 

اأ�سئلة �سعبة حاول اأن�سار 

االنق�سامات العمودية الرد عليها 

بمقوالت من نوع توّزع ال�سعب 

التون�سي على ح�سا�سيات ''الداخل 

وال�ساحل''، اأو ال�سمال والجنوب، 

واأ�ساروا اإلى عودة الروح اإلى ظاهرة 

''العرو�س القبلية'' بعد اأحداث بلدة 

المتلوي في حزيران/ يونيو 

الما�سي.

ويمكن القول اإن هذا الكتاب يوفر 

اأداة مهمة للتعرف اإلى خلفيات عمل 

التيارات االإ�سالمية في تون�س في 

الفترة التي �سبقت �سقوط الرئي�س 

زين العابدين بن علي في �سباط/ 

فبراير 2011.

ك 
ّ
وقد تلّخ�س الهّم الذي حر

مقّدم الكتاب، محمد الحداد، في 

�سوؤال عن معرفة اإمكان تحقيق 

تغيير عميق وجوهري في تون�س من 

''دون اأن ت�سقط في الثالوث المعتاد: 

انقالب ع�سكري اأو تدخل اأجنبي اأو 

فو�سى عارمة''، على اأن يبقى رهان 

النموذج التون�سي ''هو اأاّل ينتهي 

عاجاًل اأو اآجاًل اإلى �سيناريو اإيراني 

اأو �سيناريو جزائري'' )�س 8 – 9(. 

وال�سبيل الذي �سار فيه الحداد كان 

في الحفر في تاريخ ''االإ�سالم 

ال�سيا�سي'' في تون�س م�ستعينًا 

بدرا�سات عدد من الكّتاب 

وال�سيا�سيين المهتمين اأو المنتمين 

اإلى الحركة االإ�سالمية التون�سية 

بمختلف اأطيافها، فبع�سهم ينتقد 

الحركات االإ�سالمية، وبع�سهم االآخر 

قريب منها. وتعود اأكثر هذه 

الدرا�سات اإلى �سنة 2008، اأي قبل 
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الهوية في ظل حكم عمم فكرته عن 

العلمانية واالنتماء اإلى الحداثة 

بوا�سطة اآليات الدولة الت�سلطية 

االأبوية، جعل من االإ�سالم ومن 

حركة النه�سة خا�سة، ملجاأ لكل 

مت�سكك في الم�سار الذي ت�سير تون�س 

فيه.

و�ساهم ان�سواء الي�سار في 

ال�سراع اإلى جانب بورقيبة وبن 

علي �سد االإ�سالميين، على الرغم من 

جميع الخالفات التي تف�سل بين 

قوى الي�سار وال�سلطة، في اإ�سعاف 

القوة الوحيدة المنظمة التي كانت 

موؤهلة لتقف في وجه �سعود 

''االإ�سالم ال�سيا�سي''، وذلك بعدما 

عرف النظام كيف ي�ستغل هواج�س 

الي�سار حيال التيار االإ�سالمي 

ويوظفها لم�سلحته. وفي ذلك ما 

يناق�س االأ�سلوب الذي ا�ستخدمه 

النظام الم�سري في ال�سبعينيات 

ب�سرب الي�سار ال�ساعد باالإ�سالميين.

وفي مرحلة الثمانينيات، ظهرت 

جملة متناق�سات بين خطاب 

''النه�سة'' التي بدت تارة موؤيدة 

القتراحات االإ�سالح التي يرفعها 

النظام، وخ�سو�سًا بعد ''تحول 

ال�سابع من ت�سرين الثاني/ نوفمبر'' 

1987 )ا�ستيالء بن علي على 

ال�سلطة واإزاحة بورقيبة(، حين اأملت 

الحركة بطي �سفحة ال�سدامات 

العنيفة واالعتقاالت التي طالت 

مئات من اأع�سائها والبدء بمرحلة 

جديدة، وبين العودة طوراً اإلى 

خطاب النقد ال�سديد للنظام بعد 

انتهاء فترة االنفتاح االأولى في 

م�ستهل عهد بن علي. وي�سرح عبد 

االإ�سالمية اإلى تون�س على الرغم من 

القبول العام للخيارات العلمانية 

على الن�سق البورقيبي. وبينما يهمل 

الكتاب حاالت التدين التقليدي 

والتدين الجديد غير ال�سيا�سي 

الأ�سباب منهجية، فاإنه يركز على 

الدور الذي اأدته مجموعة من ال�سبان 

التون�سيين بداأت اجتماعاتها في 

نهاية �ستينيات القرن الما�سي 

وبداية �سبعينياته، عندما كانت 

تون�س تبحث عن مخارج �سيا�سية 

واقت�سادية من اأزمة ف�سل التجربة 

اال�ستراكية. وكانت هذه هي الخلفية 

التي خرجت منها نواة ''الجماعة 

االإ�سالمية'' التي اأ�س�ست في وقت 

الحق حركة ''االتجاه االإ�سالمي'' 

التي غيرت ا�سمها في مطلع 

الثمانينيات اإلى حركة ''النه�سة''، 

ا�ستجابة للقانون الذي يحظر 

االأحزاب الدينية.

وتحتل ''النه�سة'' بق�سة ن�سوئها، 

وبالقمع الذي تعر�ست له، وبم�سائر 

قادتها، وبالف�سل الخا�س بال�سيرة 

ال�سخ�سية والفكرية لزعيمها را�سد 

الغنو�سي، بقلم عبد التواب عبد اللـه، 

وبخالفات قادتها والتجاذبات 

الفكرية وال�سيا�سية التي مرت بها 

وبهم، ق�سمًا مهمًا من الكتاب. وال 

 
ّ
دت لب

ّ
عجب، فاإن هذه الحركة ج�س

الجدل التون�سي بين الهوية والحرية، 

مقدمة نموذجًا للتعامل االأخالقي 

وال�سيا�سي بعيداً عن ذلك الذي 

حاولت ال�سلطات تعميمه، ف�ساًل عن 

اأنها ا�ستفادت من غياب مرجعية 

دينية مناظرة ذات �سدقية )احميدة 

النيفر، �س 102(. والبحث عن 

ثالث �سنوات من �سقوط بن علي، بيد 

اأن ذلك ال يحرمها راهنيتها، 

وخ�سو�سًا مع تمحور الحركة 

ال�سيا�سية في تون�س قبيل 

االنتخابات الت�سريعية المقررة في 

ت�سرين االأول/اأكتوبر المقبل، حول 

االإ�سالميين، وال �سيما حركة النه�سة 

التي يفرد الدار�سون لها حيزاً مهمًا 

في كتاباتهم، والتيار ال�سلفي الذي 

يعالج الكتاب اأي�سًا اأ�سوله 

وتاريخه.

ويجمل الكتاب الم�سائل 

المنهجية التي تواجه البحث في 

م�ساألة ''االإ�سالم ال�سيا�سي'' عامة، 

عبر ت�ساوؤالت على غرار: ما هي 

الخ�سائ�س الفكرية للحركات 

االإ�سالمية التون�سية، وما هو معنى 

وجود تيار اإ�سالمي �سيا�سي في بلد 

بدا كاأنه قطع �سوطًا بعيداً في 

م�سارات العلمانية؟ وال يخفي عدد 

من الباحثين اعتقادهم اأن الحركة 

االإ�سالمية التون�سية تبدو متقدمة 

على غيرها من الحركات الم�سابهة 

في بالد عربية اأُخرى، لناحية 

قبولها بالتعددية ال�سيا�سية والخيار 

الديمقراطي وبتداول ال�سلطة، بيد 

اأنها تبقى متاأخرة قيا�سًا بالمجتمع 

التون�سي في م�سائل العالقات 

االأ�سرية واالأحوال ال�سخ�سية وحقوق 

المراأة التي تحققت عبر المرحلة 

البورقيبية )1957 – 1987( وفترة 

حكم بن علي )1987 – 2011( 

التي تر�سخت فيها القيم العلمانية.

من جهة اأُخرى، يذهب بع�س 

الدرا�سات اإلى الت�ساوؤل عن االأو�ساع 

التي اأتاحت عودة الظاهرة 
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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'' 


