
علي العبداهلل

ثّمة مشروعان دوليان يستهدفان صياغة 
الوضع في العالم اإلسالمي: أميركي تحت 
اإلبراهيمية«،  املتحدة  »الــواليــات  مسّمى 
وروســــي تــحــت مــســّمــى »حــلــف األقــلــيــات«. 
ومـــع اخــتــالفــهــمــا فـــي الــشــكــل واملــضــمــون، 
ـــي، 

ّ
يـــتـــفـــقـــان فــــي مـــحـــاربـــة اإلســــــــالم الـــســـن

الكأداء  والعقبة  الحافزة  الفكرة  باعتباره 
في وجه الهيمنة والسيطرة الخارجية.

ينطلق املشروع األميركي من تصّور متعّدد 
القواسم  عــن  البحث  مــن  يبدأ  املستويات، 
الثالث:  السماوية  الــديــانــات  فــي  املشتركة 
ــة واملـــســـيـــحـــيـــة واإلســــــــــالم، عــلــى  ــهـــوديـ ــيـ الـ
نبي  باعتبار  اإلبراهيمي،  املشترك  خلفية 
الله إبراهيم أب األنبياء وأساس الديانات 
الثالث، يصوغها في كتاب »مقّدس« جديد 
والــقــرآن،  واإلنجيل  للتوراة  بديال  يعتبره 
واالتــفــاق على عــبــاداٍت مشتركٍة وصلوات 
مــشــتــركــة، فــي مــعــابــد مــشــتــركــة، وهـــذا يتم 
عــبــر تشكيل لــجــان مــن عــلــمــاء فــي األديـــان 
كـمنابر  فــي محيطهم  تــأثــيــر  لــهــم  الــثــالثــة 
»دبــلــومــاســيــة روحـــيـــة«، والــتــعــويــل على  لـــ
نتائجها لتشكيل كياٍن فيدرالي تحت اسم 
الــدول  إبراهيمية«، تضم  »واليــات متحدة 
إلدارة  وإسرائيل،  وتركيا  وإيــران  العربية 
املـــــــوارد، األرض واملـــيـــاه والــنــفــط والـــغـــاز، 
بشكل مركزي بقيادة الجهة األكثر تطّورا 
في عالم التقنية والتخطيط العلمي، وهي 
ــيــــل، بـــعـــدمـــا فـــشـــل أصــحــابــهــا  هـــنـــا إســــرائــ
ــد حـــــــّددت دراســـــــاٌت  ــ ــك. وقـ ــ فــــي تــحــقــيــق ذلــ
أجريت في جامعات أميركية، مثل هارفرد 
وفلوريدا وفرجينيا وبنسلفانيا، املطلوب 
ومراحله. وقــّدرت قيام الكيان الجديد عام 
مــن بني  املـــشـــروع،  2037. وتضمنت خــطــة 
أشـــيـــاء أخـــــرى، تــكــتــيــك »الــــحــــوار الــخــدمــي 

الفيتوري شعيب

أثير جدل واسع في األيام القليلة املاضية 
بشأن توزيع الدوائر االنتخابية في ليبيا، 
بــنــاء عــلــى مــقــتــرح مــشــروع قـــرار مــقــّدم من 
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات لــلــبــرملــان 
الليبي، إلعادة ترسيم الدوائر االنتخابية، 
وزيادة عدد أعضاء مقاعد أعضاء البرملان، 
إال أن املـــقـــتـــرح قـــوبـــل شــعــبــيــا بــاالســتــيــاء 
والــتــســاؤل بشأن جــدوى هــذا التغيير في 
هـــذه املــرحــلــة مــن عــمــر الــبــالد، بــاعــتــبــار أن 
مقترح املشروع يأتي في ظل أزمة سياسية 
وانقسام حاد في البالد من جهة، كما أنه 
املؤتمر  انتخاب  عند  عليه  كــان  ملــا  مغاير 
البرملان  أو حتى   ،2012 في  العام  الوطني 

الحالي في 2014 من جهة أخرى.
ــــروع الـــــقـــــرار املـــنـــاطـــق  ــــشـ ــتـــرح مـ ــقـ ــم مـ ــّســ قــ
والجنوبية  )الشرقية  الــثــالت  االنتخابية 
والــــغــــربــــيــــة(، إلــــــى 32 دائـــــــــرة انــتــخــابــيــة 
ــرة انــتــخــابــيــة فــرعــيــة،  ــ رئــيــســيــة، و98 دائــ
بــيــنــمــا كـــان مــجــمــوع املــقــاعــد االنــتــخــابــيــة 
لــلــبــرملــان لــلــمــنــاطــق الـــثـــالث 234 مــقــعــدا، 
الحالي، والــذي سبقة  البرملان  بزيادة عن 
كما  بـــ34 عضوا.  العام«  الوطني  »املؤتمر 
اقــتــرحــت املــفــوضــيــة الــعــلــيــا زيـــــادة أعـــداد 
الدوائر االنتخابية إلى 32 دائرة انتخابية 

 من 13 دائرة كما في السابق.
ً

بدال
أحــدث هــذا املقترح شرخا آخــر فــي األزمــة 
ــة الــــتــــي لــــم يــتــم  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الــــدســــتــــوريــــة والـ
الــوصــول فيها إلـــى تــوافــقــات، ســـواء على 
نجز 

ُ
مستوى القاعدة الدستورية التي لم ت

بعد، أو حتى الفصل في تغليب االستفتاء 
على الدستور مــن عــدمــه، وكــذلــك االكتفاء 
باالنتخابات البرملانية، أو ال بد أن تكون 
مقرونة بالرئاسية، وذلــك كله كان موطن 
والدستورية  السياسية  األزمــة  في  خالف 
املقاعد  عــدد  أزمــة  إليها  لتضاف  الليبية، 

سعد كيوان

»نـــهـــضـــُت واقـــتـــربـــُت مـــن الـــنـــافـــذة فــرأيــت 
كان  املدينة.  فــوق  الهائل  الفطر  يشبه  مــا 
ــار كـــبـــيـــرًا، عــــمــــودًا يـــرتـــقـــي نــحــو  ــفــــجــ االنــ
بــــدت معه  لــلــســمــوم  تــجــّمــٌع   )...( الــســمــاء 
أحشائها  فــي  مــا   

ّ
كــل تلفظ  ها 

ّ
كأن املدينة 

إلــى الــخــارج«. هكذا وصــف مبدع الرواية 
الواقعية جّبور الدويهي، في روايته التي 
صدرت قبل أسابيع من رحيله، قبل أيام، 
الــذي دمــر مرفأ  لحظات االنفجار املــزلــزل 
 ،2020 آب  أغـــســـطـــس/   4 مـــســـاء  ــيــــروت  بــ
ودمــر معه نصف العاصمة، وحصد 206 
وقد  واملــعــوقــني.  الجرحى  وآالف  ضحايا 
الهواء«،  في  روايته »ســمٌّ  الدويهي  عنون 
ه أراد أن يعّبر عن اختناق حقيقي من 

ّ
كأن

»تجّمع السموم« التي لّوثت فضاء املدينة، 
وعــــن اخــتــنــاق الــفــضــاء الــســيــاســي بفعل 
السياسية  الطبقة  عّممته  الـــذي  الــتــلــّوث 
والمسؤوليتها  وجشعها  فسادها  جـــّراء 
وعـــجـــزهـــا ووقـــاحـــتـــهـــا ومــاكــيــافــيــلــيــتــهــا 
وإجــرامــهــا أو تــواطــؤهــا وســكــوتــهــا على 

القتلة واملجرمني.
سنة مرت على جريمة ثالث أكبر انفجار 
في العالم، وال روايــة رسمية عما حصل، 
وال من متهم حقيقي أو فاعل أو محّرض 
تــــم الــتــحــقــيــق مـــعـــه مــــن بــــني املـــســـؤولـــني 
املشتبه بهم، والذين تم استدعاؤهم، بدءًا 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة إلـــى نــــواب حاليني 
كبار  أمنيني  ومسؤولني  سابقني  ووزراء 
مثولهم  طلب  على  العدلي  ق 

ّ
املحق تــجــرأ 

القانون،  على  يتحايلون  فهم  للتحقيق، 
ويجتهدون في تفسير الدستور والقانون، 
القاضي،  قوية على  ويمارسون ضغوطا 
لدفعه إلى التنّحي، ويتضامنون بطريقة 
ــا بــيــنــهــم، بــغــض الــنــظــر  مـــافـــيـــاويـــة فـــي مـ
السياسية  انتماءاتهم  أو  خالفاتهم  عــن 
ـــهـــم يـــدافـــعـــون عـــن أنفسهم 

ّ
والــحــزبــيــة. إن

بــأســنــانــهــم وأظـــافـــرهـــم! أكــثــر مـــن مائتي 
فــي مكان عمله، وذاك خالل  هــذا  ضحية: 
مــروره من محيط املرفأ، وذلــك في منزله، 
ــج في 

َ
ورابـــع حــصــده االنــفــجــار وهــو يــعــال

املـــســـتـــشـــفـــى، وســــيــــدة فــــي لـــحـــظـــة وضـــع 
مولودها، وآخر هرع للمساعدة واإلنقاذ! 
 هــــؤالء املــســاملــني بــالــعــشــرات 

ّ
مـــا ذنـــب كـــل

ها جريمة 
ّ
واملئات؛ ضحايا ومصابني؟ إن

بعد  يوما  تفاصيلها  تتكشف  موصوفة 
ــــت غــامــضــة،   خــيــوطــهــا مــــا زالــ

ّ
ــكـــن ــوم، لـ ــ يــ

ــامـــض بــاألخــص  ُمـــحـــاطـــة بــالــكــتــمــان، وغـ
ــم مـــــــواد نــــيــــتــــرات األمــــونــــيــــوم الــتــي  حـــجـ
أدخــلــت بــطــريــقــة مــلــتــويــة ومــشــبــوهــة إلــى 
املرفأ بكمية هائلة، بلغت 2750 طنا ولم 
 آخر تقرير ملكتب 

ّ
 منها شيء، علما أن

َ
يبق

التحقيق الفيدرالي )FBI( األميركي يفيد 
مس هذه الكمية فقط تم استخدامه 

ُ
 خ

ّ
بأن

فــي عملية الــتــفــجــيــر، والــكــمــيــة األكــبــر تم 
ــــوري بـــهـــا )بــحــســب  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــد الـ ــزويــ تــ
الــــذي راح يستعملها  مـــصـــدر(،  مــن  أكــثــر 
براميل متفّجرة ضد الشعب السوري منذ 
خريف 2013. وفي هذا السياق، بدا الفتا 
استدعاء  العدلي  املحقق  طلب  ومفاجئا 
إبراهيم،  اللواء عباس  العام،  األمــن  مدير 
متَهما وليس شاهدًا، على خلفية توّرطه 
بتغطية شــحــن األمــونــيــوم وتــأمــيــنــه إلــى 
سورية، ما أثار غضب معظم السياسيني، 
خصوصا حركة أمل وحزب الله، باعتبار 

عبد اللطيف السعدون

لسنا وحــدنــا الــذيــن نــرتــاب فــي العبارات 
التي تخّص العالقة بني بغداد وواشنطن 
الــقــوات األمــيــركــيــة في  واملتعلقة بــوجــود 
العبارات  تلك  املقبلة،  املرحلة  في  الــعــراق 
الـــتـــي وردت فـــي تــصــريــحــات الــجــانــبــني، 
وأريـــد منها أن تكون »حــّمــالــة أوجـــه«، إذ 
الذين  األميركيني  العسكر  برحيل  وعــدت 
يقومون بمهمات قتالية مع نهاية العام، 
ومدّربني  مستشارين  عليهم  أبقت  ها 

ّ
لكن

ــدت عـــلـــى دور  ــ ــ ــلـــه )!( وأكـ ــاء الـ ــ ــــى مــــا شـ إلـ
الناتو«  داعـــش« و»حــلــف  »التحالف ضــد 
وزيـــــــــادة عـــــدد جـــنـــودهـــمـــا، ومـــــن بــيــنــهــم 
أمــيــركــيــون وبــريــطــانــيــون )!( أمــا القواعد 
العسكرية فهي، بحسب تلك التصريحات، 
»قواعد عراقية تخضع للقانون العراقي« 
يساعدون  أميركيني  عساكر  وتستضيف 
فـــي مــهــّمــات حــمــايــة املــنــشــآت واملــصــالــح 

األميركية )!( 
ــتــــخــــالص  ــا هــــنــــا فــــــي مـــــعـــــرض اســ ــنــ لــــســ
عليه  االتفاق  ملا جرى  الحقيقية  الصورة 
فـــي مـــا ســـّمـــي »الــــحــــوار االســتــراتــيــجــي«، 
 شيء أضحى مكشوفا، ولم يعد ثّمة 

ُّ
فكل

نا نحن، 
ّ
املراوغة، لكن أو  املناورة  ما يبّرر 

املشتغلني بالكتابة واملنشغلني بالغوص 
ــل عـــلـــى تــفــكــيــكــهــا  ــمــ ــعــ ــي الـــكـــلـــمـــات والــ ــ فـ
ــاب فـــي ما  ــيــ وتــحــلــيــلــهــا، نــمــيــل إلــــى االرتــ
به،  السياسيني ويصرحون  يقوله بعض 
األزمـــات،  عليهم  طبق 

ُ
ت عندما  خصوصا 

مــحــاولــني تـــفـــادي مـــا قـــد يــنــالــهــم مـــن لــوم 
وتقريع، وحتى اتهامات جارحة، إذا قالوا 
الحقيقة،  نــصــف  أو  الحقيقة  ملــواطــنــيــهــم 
التعامل  وقد اختبر قبلنا هذا النمط من 
ــانـــي أمـــني  ــنـ ــبـ ــلـ ــاتــــب الـ ــكــ ــع الـــكـــلـــمـــات الــ ــ مـ
معلوف، وخلص في واحــدة من دراساته 
 الكلمات التي نرصدها كلما كانت 

ّ
إلى أن

أكـــثـــر شــفــافــيــة كـــانـــت أكـــثـــر خـــيـــانـــة، ومــع 
نا غالبا مــا نستمر 

ّ
إدراكــنــا دالالتــهــا، فإن

في الوثوق بها، وإن راحت تعني نقيضها 
ــقــــصــــودة، وهــــــذا مــا  بــــصــــورة خــبــيــثــة ومــ

نتعامل به مع نتائج صفقة واشنطن.
في  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  سبقتنا صحيفة 
نقلت  إذ  املــســتــور،  كــشــف  وفـــي  التشكيك، 
 مـــا تم 

ّ
عـــن مــســؤولــني فـــي الــبــنــتــاغــون أن

أن  إقــراره بني األميركيني والعراقيني هو 
يضم  والـــذي  العسكري،  الــوجــود  يستمر 
أكثر من ألفي جندي، وأن ُيكتفى بتغيير 
ناحيتها،  ومـــن  الـــــورق(!  )عــلــى  مهماتهم 
 إيـــران، وهــي املعنية أكثر مــن غيرها 

ّ
فــإن

بمخرجات الحوار، والتي ال تريد وجودًا 
مــن حــدودهــا،  مــرمــى حجر  أميركيا على 

الــواحــد، عبر  الــديــن  فكرة  لدعم  التنموي« 
تقديم خدمات مباشرة للشعوب من املراكز 
املرّوجة له، مثل محاربة األوبئة والتلقيح 
ضــــد األمـــــــــراض واإلغـــــاثـــــة بـــعـــد الــــكــــوارث 
البنى  الطبيعية والحروب األهلية وإقامة 
الــتــحــتــيــة: مــــــــدارس، مــســتــشــفــيــات، طــــرق، 
املحلية  املجتمعات  على  والتأثير  جسور، 
مـــن خــــالل الـــتـــدخـــل فـــي صــيــاغــة الــبــرامــج 
الــتــعــلــيــمــيــة. وقــــد تــشــّكــلــت لـــذلـــك عــشــرات 
ــز الــبــحــثــيــة والــخــدمــيــة فـــي عــــدد من  ــراكـ املـ
الــعــاملــي للدبلوماسية  املــركــز  مــثــل  الــــدول، 
الروحية، منظمة األديــان من أجل السالم، 
مــشــروع األرض الــجــديــدة، رؤيـــة إبــراهــيــم، 
مـــركـــز الـــعـــالقـــات الــيــهــوديــة - اإلســـالمـــيـــة، 
اتــحــاد تــراث إبــراهــيــم، إعـــادة اتــحــاد عائلة 
ــيـــم،  بــعــضــهــا بــتــمــويــل مـــن االتــحــاد  إبـــراهـ
األوروبــــــــــي، والـــبـــقـــيـــة بــتــمــويــل بــريــطــانــي 
وأمـــيـــركـــي رســـمـــي وشـــعـــبـــي. كــمــا أّســســت 
وزارة الخارجية األميركية في العام 2013 
»إدارة خاصة« تابعة لها ملتابعة املوضوع، 
نصف كوادرها من علماء األديان الثالثة. 

وقد بــدأت تحّركات كثيرة في دول العالم 
ــروع، من  ــشــ اإلســــالمــــي تــنــفــيــذا لــخــطــط املــ
ــاثـــة  مــــحــــاولــــة وكــــالــــة األمـــــــم املــــتــــحــــدة إلغـ
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا(، 
الــتــي تــشــرف على مـــدارس الــالجــئــني، عام 
فــــي مــنــاهــج  الــــقــــدس  تــغــيــيــر اســـــم   2017
الــصــف  ــى  ــ إلــ الــــصــــف األول  مــــن  األطـــــفـــــال 
الـــرابـــع االبـــتـــدائـــي، لــيــحــل مــحــلــه »املــديــنــة 
ــّدى لــهــا أولـــيـــاء  ــد تـــصـ اإلبـــراهـــيـــمـــيـــة«، وقــ
األمور واملدّرسون فتراجعت عن ذلك، إلى 
قرار وزارة التربية والتعليم في مصر عام 
اليهودية  بــني  مــا هــو مشترك  2020 جعل 
ا مـــن مــنــاهــج  واملــســيــحــيــة واإلســــــالم جـــــزًء
البابا فرانسيس  الــدراســة، مـــرورا بــزيــارة 
أور،  العراق عام 2021، وصالته في سهل 

وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة بــالــتــعــاون مع 
الكنيسة الروسية تتخذ خطوات ملموسة 
ــا فــي  ــيـــني، وخــــصــــوصــ ــيـــحـ ــايـــة املـــسـ لـــحـــمـ
الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، وأضاف: 
»بالتعاون مع قسم االتصاالت الخارجية 
منتدى  ســنــوات  عــدة  منذ  نقيم  للكنيسة 
ــم املــســيــحــيــني، عـــلـــى هــامــش  ــا لـــدعـ خـــاصـ
فعاليات منظمة األمن والتعاون األوروبي 
اإلنــســان.  لحقوق  املتحدة  األمـــم  ومجلس 
ويــــشــــارك فـــيـــه شـــركـــاؤنـــا مــــن الــفــاتــيــكــان 
ووزراء خارجية كل من أرمينيا وهنغاريا 
ــرى  ــ ــ ــان والـــــــــــدول األخـ ــنــ ــبــ ــــالروس ولــ ــ ــيـ ــ ــ وبـ
الــتــي تـــرى خــطــرا عــلــى اإلقـــامـــة الطبيعية 
الشرق  في  للمسيحيني  واآلمنة  والهادئة 
األوسط«. وهو ما كان قد أكد عليه رئيس 
الروسي ديمتري ميدفيديف، في  الــوزراء 
لــقــاء مــع صحيفة هــانــدلــز بـــالت األملــانــيــة 

يوم 2013/1/29 بقوله إنه »يجب الحؤول 
ــة إلــى السلطة في 

ّ
دون وصـــول أهــل الــســن

العلويني«.  سورية؛ ألنهم سيبدأون بقتل 
وقد تالقى هذا التوجه مع توجهات لدى 
جمعية  جّسدتها  محلية،  مسيحية  قــوى 
»الـــلـــقـــاء املـــشـــرقـــي« الـــتـــي شــكــلــهــا الـــوزيـــر 
الــلــبــنــانــي الــســابــق ورئـــيـــس حـــزب الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر جـــبـــران بــاســيــل، وآخــــرون 
ــة حــمــايــة  بـــذريـــعـ عـــــام 2017،  لـــبـــنـــان  ــي  فــ
املسلوبة  حقوقهم  واستعادة  املسيحيني 
ة عبر اتفاق الطائف. وقد 

ّ
التي سلبها السن

تــجــاوبــت مــع هــذا الــتــوجــه قــوى مسيحية 
فـــي ســـوريـــة واألردن والــــعــــراق؛ كــمــا القــى 
مباركة إيران ودعمها من خالل حزب الله. 
يوم  األول  مؤتمرها  الجمعية  وقــد عقدت 
الحضور  يقتصر  لم  حيث   ،2019/10/15
على ممثلني ألقليات مسيحية في سورية 
والــعــراق واألردن ولــبــنــان، بــل حضر كرد 
وأيـــزيـــديـــون وشــيــعــة وعــلــويــون وغــيــرهــم 
التي تندرج ضمن تعريف  الجماعات  من 
األقليات. وقد عقد هذا املؤتمر للقول »إن 
إلى  بــيــروت  مــن  ثّمة هوية مشرقية تمتد 
ــّون أســـاســـي لــهــا،  ــكـ طــــهــــران، املــســيــحــيــة مـ
كــانــت أو مذهبية  األقـــلـــيـــات، ديــنــيــة  كــمــا 
إســالمــيــة«. وقــد أعــلــن الــوزيــر بــاســيــل، في 
حفل عشاء تكريما للمشاركني في املؤتمر، 
أن »املشرقية هــي حضن حــضــاري ثقافي 
يمتد على مساحة العراق وسورية ولبنان 
تحويلها  نريد  لكننا  وفلسطني،  واألردن 
إلـــى حاضنة  مــن مــفــهــوم مــجــّرد للحضن 
أن تأخذ شكل  أمــل  جغرافية حّسية، على 
الكيان السياسي االقتصادي الذي يحصد 
غير  الثقافي  واإلرث  الحضاري  الكم  هــذا 

املسبوقني في تاريخ البشرية«.
تـــرى فــي »حلف  الــقــوى املحلية  إذا كــانــت 
ــاتـــف مـــجـــمـــوعـــاٍت تــعــتــبــر  ــكـ األقــــلــــيــــات« تـ

نــفــســهــا مـــســـتـــهـــدفـــة، وعـــلـــيـــهـــا الـــتـــصـــّدي 
فان  عملي،  تنسيق  عبر  املــشــتــرك  للخطر 
روســـيـــا تــــرى فــيــه فــرصــة لــلــحــصــول على 
موطئ قدم في منطقة هامة جيوسياسيا 
وجــيــواســتــراتــيــجــيــا ملـــواجـــهـــة الــــواليــــات 
ــلــــف شـــمـــال  املــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي حــ
ــقـــوى  ــو(، وتـــــــرى فــــي الـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ األطـــلـــســـي )الـ
دون  مــن  أهدافها  لتحقيق  أدواٍت  املحلية 
اعتداد بتطلعات هذه القوى ومصالحها، 
فـــاالنـــخـــراط فـــي »حـــلـــف األقـــلـــيـــات« ليس 
الــدولــة الوطنية،  خــيــارا منطقيا فــي زمــن 
بــعــض  ــور  ــ ــــصـ تـ ــّرس  ــ ــكــ ــ تــ إذا  ــا  خــــصــــوصــ
دعــاتــه إلــى االنــفــصــال وإقــامــة كــيــان ديني 
أو مــذهــبــي خـــاص، حــيــث قـــاد نــشــوء دول 
وطــنــيــة إلـــى قــيــام مــعــادلــة مــركــبــة »وطـــن« 
داخلة  و»طوائف«  و»مذاهب«  و»إثنيات« 
فيه؛ فغدا االنخراط في »حلف األقليات«، 
لــلــحــدود، مدخال  عــابــرا  بــوصــفــه تشكيال 
ــتــــي تــتــمــيــز  ــة الــ ــيـ ــنـ لــــضــــرب الـــــدولـــــة الـــوطـ
بــعــمــومــيــتــهــا وتــمــثــيــلــهــا كــــل مــكــونــاتــهــا 
باعتبارها  واملذهبية،  والدينية  القومية 
دولـــة الجميع، وغـــدا الــتــعــاون واالنــدمــاج 
الوطني أولوية ووسيلة ضرورية لحماية 

كل مكونات املجتمع وصون حقوقها.
ال يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى املــــشــــروعــــني نــظــرة 
تبسيطية باعتبارهما تصّورين خياليني؛ 
فــالــعــمــل الــــدائــــب وتـــــــوازن الـــقـــوى املــخــتــل 
ــالـــح أصــــحــــاب املــــشــــروعــــني يــجــعــالن  لـــصـ
منهما خطرا حقيقيا وداهما، ما يستدعي 
املمكنة على  املــقــاومــة  فــي أشــكــال  التفكير 
املــســتــويــني، الــقــريــب والــبــعــيــد، ولــعــل أول 
خـــطـــواتـــهـــا عــــن املــــشــــروعــــني وأهـــدافـــهـــمـــا 
ــا ورجـــاالتـــهـــمـــا والــتــنــبــيــه مــن  ــمــ ــهــ وأدواتــ
من  والحيطة  الحذر  وتعزيز  مخاطرهما 

الدعوات امللتبسة. 
)كاتب سوري(

االنتخابية ودوائــرهــا، وكأنه ُيــراد من كل 
هــذه االختالفات مزيد من االختالف بدال 
من التوافق نحو نجاح االنتخابات في 24 

ديسمبر/ كانون األول 2021.
ــــاران رئــــيــــســــيــــان اخـــتـــارتـــهـــمـــا  ــيـ ــ ــعـ ــ ثــــمــــة مـ
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات لــتــبــريــر 
هـــذا املــقــتــرح: الــســكــانــي والــجــغــرافــي، غير 
ــار )أو  ــذكــ ــتــ ــيـــة اســ ــفـــوضـ ــاب عــــن املـ ــ ــه غــ ــ أنــ
السياسية«  األزمــــة  »مــعــيــار  اســتــحــضــار( 
التي تمر بها البالد، بحيث كان من األْولى 
العمل )أو االكتفاء( بما كان عليه القانون 
في االنتخابات السابقة، من االعتماد على 
فتح 

ُ
املــعــيــار الــســكــانــي فــحــســب، حــتــى ال ت

أبواب االختالف والجدل.
املقترح من  أيــضــا، تمرير هــذا  املقابل  فــي 
مجلس النواب الحالي يحتاج 120 صوتا، 
وهذا من الناحية العملية والواقعية غير 
متأت، أو على أقل تقدير لن يكون إنجازه 
ســهــال، خــصــوصــا فـــي ظـــل بـــرملـــان متشظ 
ــمــا يـــصـــدر عـــن جــلــســاتــه 

ّ
عــلــى نــفــســه، وقــل

قــرار أو قــانــون متفق عليه طــوال سنوات 
املقترح  هــذا  تمرير  فــإن  وبــالــتــالــي،  عمله. 
املــخــتــلــف عــلــيــه شــعــبــيــا، وكــذلــك بــرملــانــيــا، 
ــاءه يــمــثــلــون دوائـــرهـــم  بــاعــتــبــار أن أعـــضـ
االنتخابية، فإن التصويت على إيجاده لن 
يكون واقعيا. ومــن جهة أخــرى، لن يكون 
مجديا فتح الباب للجدل واالختالف على 
قانون توزيع الدوائر االنتخابية وعددها 
قــبــل مــوعــد املــحــدد لــالنــتــخــابــات بشهور، 
الليبية،  األزمــة  وكذلك لن يساهم في حل 
بــــقــــدر مــــا يـــضـــيـــف إلـــيـــهـــا عـــبـــئـــا آخـــــر مــن 
االختالف واألزمــات. كما أن اإلصــرار على 
قــانــون يثير الجدل  طــرح مقترح مــشــروع 
في  والنخبوية  املجتمعية  األوســــاط  بــني 
الــوقــت يحمل مــدلــوالٍت سلبية، أكثر  هــذا 
أو حتى  واألداء،  التقييم  إعـــادة  كونه  مــن 
االرتـــقـــاء والــتــطــور، إضــافــة إلـــى أنـــه يضع 

ف باملهمات 
َّ
 إبراهيم فوق الشبهات، يكل

ّ
أن

الصعبة، والوريث املحتمل لنبيه بّري في 
رئاسة مجلس النواب، فما كان من وزير 
 أن رفض إعطاء اإلذن بمثول 

ّ
الداخلية إال

إبراهيم أمام القاضي!
ــام 2005 بــانــطــالقــة  الــلــبــنــانــيــون عــ حــلــم 
جـــديـــدة فـــي حــيــاتــهــم، عــنــوانــهــا الــتــحــّرر 
السوري ووصايته  البعث  نير نظام  من 
ــم عــلــى  ــثــ ــداده، وهـــــــو الـــــــــذي جــ واســـــــتـــــــبـــــ
صدورهم نحو ثالثني سنة، ورأوا فيها 
اســتــعــادة حريتهم  فــي  ــة مفصلية 

ّ
مــحــط

واســتــقــاللــهــم واســتــعــادة الـــدولـــة، بعدما 
ثاروا ونزلوا إلى الشوارع بمئات اآلالف، 
احتجاجا على اغتيال رئيس حكومتهم 
بشار  وأجــبــروا  الحريري،  رفيق  األسبق 
 

ّ
األســد على إخـــراج جيشه مــن لبنان. إال

 املسألة لم تنتِه باستشهاد الحريري، 
ّ
أن

ــواب  ــــل تـــبـــعـــتـــه ســـلـــســـلـــة اغــــتــــيــــاالت لـــنـ بـ
وسياسيني وصحافيني ومثقفني وقادة 
رأي خالل أعوام قليلة، آخرهم وزير املال 
ــل الـــدولـــة وصــاحــب العقل  األســبــق ورجــ
الــنــّيــر مــحــمــد شــطــح، نــهــايــة عــــام 2013. 
لــم تؤّسس  التضحيات   هــذه 

ّ
كــل  

ّ
أن غير 

ملرحلة جديدة وملسار ديمقراطي سليم، 
ما 

ّ
وال لثقافة حوار وتقبل االختالف، وإن

مهدت لسيطرة جديدة من نوع آخر، هي 
السياسية  الحياة  على  الــســالح  سيطرة 
بــــحــــلــــول حــــــــزب الـــــلـــــه مــــحــــل الــــوصــــايــــة 
الـــســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــســـارة هــذا 
دورتني  في  النيابية  االنتخابات  الفريق 
متتاليتني 2005 و2009، إذ لجأ في صيف 
2006 إلى افتعال حرب مع إسرائيل، على 
الــرغــم مــن االلــتــزام الـــذي قطعه أمــني عام 
حـــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه عــلــى نفسه 
أمام جميع القادة السياسيني الجالسني 
ه سيسعى 

ّ
على طاولة حوار يومذاك، بأن

جاهدًا إلبقاء جبهة الجنوب هادئة خالل 
ذلك الصيف. 

ــار الــكــبــيــر  ــيـ ــهـ عــــام 2017 كــــان بـــدايـــة االنـ
بــانــفــراط عــقــد الــتــحــالــف الــســيــادي الـــذي 
ر الحلم 

ّ
»قوى 14 آذار« وتبخ كان يعرف بـ

نحو  بسرعة  اللبنانيون  وانــزلــق  الكبير، 
ــبـــح األخــــصــــام شــــركــــاء فــي  الــــهــــاويــــة. أصـ
الصفقات، وبات الجميع في سلة واحدة، 
وانتهاك  الــدولــة  السلطة ونهب  هــي سلة 
السيادة وهيمنة السالح على قرار الدولة 
ــلــــخــــارج. وســــــــادت مـــعـــادلـــة  واالرتــــــهــــــان لــ
»الـــســـالح مــقــابــل الــفــســاد« إلـــى أن أصبح 
ــيــنــي 

ّ
الــجــمــيــع غــارقــا فــي الــفــســاد و...»غــط

لـــغـــطـــيـــك«! حــــــاول الـــحـــريـــري االســتــعــانــة 
ــارج، فــــي مــقــدمــتــهــم  ــ ــخــ ــ ــاء فــــي الــ ــدقــ بــــأصــ
فرنسا، فكان الجواب: جاهزون للمساعدة 
شــرط إجـــراء إصــالحــات جــذريــة وبنيوية 
فــي الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا واقــتــصــادهــا... 
 شـــركـــاءه املـــضـــاربـــون لـــم يــتــجــاوبــوا 

ّ
لــكــن

 أّي إصالح فعلي يعني انهيار 
ّ
معه، إذ إن

املنظومة الحاكمة برمتها، فكان االنفجار 
تـــشـــريـــن األول  أكـــتـــوبـــر/  فــــي 17  الــكــبــيــر 
 املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، 

ّ
ــل ــّم كــ ــــذي عــ 2019 الـ

ن« أي إسقاط 
ّ
ن يعني كل

ّ
ورفــع شعار »كل

ش أركان السلطة. وكان أول من تصّدى 
ّ
كل

لهذه الثورة الشعبية هو حزب الله، الذي 
انــبــرى، فــي الــيــوم الثالث، التــهــام الشباب 
مأجورون  هم 

ّ
بأن الساحات  في  املنتفض 

ــــارات، ووقــــف  ــفـ ــ ــــسـ يـــحـــّركـــهـــم الــــخــــارج والـ
نــصــر الــلــه مــدافــعــا عـــن الـــنـــظـــام، ومـــهـــّددًا 

تركت لوكالئها في العراق مهمة مهاجمة 
الصفقة العراقية - األميركية التي وصفها 
ــهــا »عملية 

ّ
زعــيــم مــلــيــشــيــاوي والئــــي بــأن

خداع والتفاف على مطلب سحب القوات 
ــــل«.  ــامـ ــ ــامــــل وكـ ــو شــ ــحـ ــلـــى نـ ــة عـ ــيـ ــبـ ــنـ األجـ
وهــــــــــّددت »تـــنـــســـيـــقـــيـــة املـــــقـــــاومـــــة«، وهـــي 
الــثــوري  الــحــرس  تتبع  مليشياوية  جــهــة 
املقاومة حتى رحيل  اإليــرانــي، باستمرار 

آخر عسكري أجنبي.
يبدو  أشياءهم،  الناس  نبخس  ال  ولكي 
لنا رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، 
ــة« إلـــى  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــائـــد مــــن رحـــلـــتـــه »الـ ــعـ الـ
 عقدة 

ّ
واشــنــطــن، وكـــان قــد قــصــدهــا لــحــل

الـــوجـــود األمـــيـــركـــي فـــي بـــــالده، فـــي حــال 
تحقيق  فــي  فشله  بــعــد  عليها  يحسد  ال 
»مــنــجــز« تــاريــخــي ُيــحــســب لـــه، وبــعــدمــا 
التي  لـــه، وهـــي  اشــتــد حــصــار املليشيات 
أصــبــحــت مــهــيــمــنــة عــلــى الــــقــــرار، بحكم 
ــة  ــذي تــســتــمــده مـــن دولـ ــ ــقـــوة الـ فـــائـــض الـ
والية الفقيه، ولم تترك له فرصة معالجة 
 أول في 

ً
دخل ضمن سلطته رجــال

ُ
أمــوٍر ت

ــهــا اســتــغــلــت ضعف 
ّ
الـــدولـــة. والــظــاهــر أن

شخصيته، بــعــدمــا تــخــاذل فــي أكــثــر من 
واقعة عن مقارعتها، واستثمار أصوات 
ثـــــوار تــشــريــن الـــذيـــن كـــانـــوا الــســبــب في 
صـــعـــوده إلــــى قــمــة الــســلــطــة، وكـــانـــوا قد 
راهـــنـــوا عــلــيــه، ورأوا فــيــه »املــنــقــذ« الــذي 
ــه، أن يــتــغــّيــر  ــ ــديـ ــ ــلــــى يـ ــه، وعــ ــعــ يـــمـــكـــن مــ
الــحــال واملـــآل معا. وهــكــذا وقــع الكاظمي 
فــي شــر أعــمــالــه، وازداد مــأزقــه اتــســاعــا، 
بــعــد تــصــاعــد حــمــى الــصــراع األمــيــركــي - 
اإليراني على أرض بالده، وازدياد نشاط 
إزاحته عن  لتطويقه ومحاولة  خصومه 
الواجهة. وقد ينجحون في ذلك، وعندها 
 »مــــن يـــخـــدم ســيــديــن في 

ّ
ســيــكــتــشــف أن

وقٍت واحٍد ال بّد أن يكذب على أحدهما« 
ــراه  ــان. وتــ ــبــ ــا اإلســ كــمــا يـــقـــول أصـــدقـــاؤنـ
الـــيـــوم مـــشـــدودًا مـــن جــانــبــيــه، ومــســكــونــا 
بأكثر من هاجس وهّم، تالحقه الحرائق 
واالغــتــيــاالت واالحــتــجــاجــات، ومشكالت 
ــذا  ــار املـــــــدن، وكــ ــ ــمـ ــ عــــــودة الــــنــــازحــــني وإعـ
املـــشـــكـــالت الـــتـــي اســـتـــوطـــنـــت عـــلـــى مـــدى 
ــاء واملــــــــــاء والـــبـــطـــالـــة  ــربــ ــهــ ــكــ عــــقــــديــــن؛ الــ
ومــــســــلــــســــالت الــــــفــــــســــــاد، والــــجــــائــــحــــة، 
ــا هـــم األمــيــركــيــون  ــراب املـــقـــيـــم. وهــ ــخــ والــ
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ يــــــؤّبــــــدون »احــــتــــاللــــهــــم«، واإليـ
يقّدم  يــرّســخــون هيمنتهم، وهــو صــاغــٌر 

ر أخرى.
ّ

 ويؤخ
ً
ِرجال

وحده املواطن العراقي، املهموم بيومه، ال 
الله،  يناصره ســوى  أو  ينصره  مــن  يجد 

وهو حسبه.
)كاتب عراقي(

حــيــث عـــاش الــنــبــي إبــراهــيــم، وشــكــره لله 
ــا إبـــراهـــيـــم«. وإقـــامـــة صــالة  ــدانــ ــــذي »أهــ الـ
ــثــــالث فــي  ــانــــات الــ ــديــ مــشــتــركــة ملــمــثــلــي الــ
اإلمارات تحت شعار الخالص من كورونا، 

والبدء بتشييد معبد مشترك فيها.
والخطير فــي املــشــروع كــامــن فــي عاملني: 
ربطه باتفاقية األمم املتحدة حول الشعوب 
األصلية الصادرة عام 1980، والتي تقضي 
بـــإعـــادة الــســكــان األصــلــيــني إلـــى الخريطة 
وتــعــويــضــهــم عــــن أمـــالكـــهـــم ومــعــانــاتــهــم 
بسبب الــقــمــع واالضــطــهــاد واالســتــعــمــار، 
يهود  بتعويض  إسرائيل  ملطالبة  تبريرا 
تركوها  التي  أمالكهم  عن  العربية  الــدول 
عند هجرتهم إلى فلسطني، وتفكيك الدول 
العربية إلقامة الفيدرالية العتيدة. وهذا ال 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  ضياع  يعني 
إلــى شريك في  فقط، بل وتحول إسرائيل 

الثروات العربية.
»حلف  أمـــا املــشــروع الـــروســـي، املــعــروف بـ
األقــلــيــات«، فــال يختلف مــن حــيــث الــهــدف 
مع املشروع األميركي املذكور أعاله إال في 
الــشــكــل، حيث سعت مــوســكــو، ومــن خالل 
استقطاب  إلـــى  األرثــوذكــســيــة،  كنيستها 
الخطر  من  حمايتهم  بذريعة  املسيحيني، 
ــامـــة تــحــالــٍف  اإلســــالمــــي، والــعــمــل عــلــى إقـ
ــلـــيـــات اإلســالمــيــة  يــضــم املــســيــحــيــني واألقـ
)شيعة، علويون، دروز(، ملواجهة األكثرية 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــيــة. كــــان وزيـ

ّ
الــســن

ســيــرغــي الفــــــروف قـــد رفـــــض، فـــي حــديــث 
الــروســيــة  أم«  اف  »كــومــيــرســانــت  إلذاعـــــة 
نـــظـــام  ــة  ــ ــامــ ــ »إقــ ســـمـــاهـــا  مـــــا   ،2012 عــــــام 
ـــي فــــي ســــوريــــة« خـــوفـــا عـــلـــى مــصــيــر 

ّ
ســـن

ــّرر  املــســيــحــيــني والـــعـــلـــويـــني والـــــــــدروز، وكــ
املــوقــف ذاتــه يــوم 2021/7/24 فــي حديثه 
امليالد  عيد  بمناسبة   »24 »روســيــا  لقناة 
ــون، بـــقـــولـــه »إن  ــيــــالريــ الــــــــ55 لـــلـــمـــطـــران هــ

أمــام جــدوى هذا  عالمات استفهام كبيرة 
انتقالية جّد  فــي مرحلة  املــقــتــرح وطــرحــه 

صعبة من عمر البالد.
ــتــــحــــداث مــعــايــيــر  ــاء أو اســ ــشــ عـــمـــومـــا، إنــ
إعــادة  فــي  املتبعة سابقا  تلك  غير  أخـــرى 
االنــتــخــابــيــة وتقسيمها  الـــدوائـــر  تــرســيــم 
يــمــكــن أن تــكــون مــعــول بــنــاء وارتـــقـــاء، إذا 
ــانـــت نـــابـــعـــة مــــن نـــهـــج ســلــيــم وصــحــيــح  كـ
وعــدالــة فــي الــتــوزيــع، خصوصا إذا كانت 
ــــي دولــــــــة مـــســـتـــقـــّرة ســـيـــاســـيـــا وأمـــنـــيـــا،  فـ
وحتى اجتماعيا واقتصاديا، أو أن تكون 
معول هــدم وصناعة ألزمــة جــديــدة تضع 
الـــبـــالد فـــي دوامــــــــاٍت ســيــاســيــة، أو حتى 
إجــرائــيــة تــنــفــيــذيــة يــمــكــن أن ال تــكــون في 
 
ً
إذا كانت مبنية األوقـــات، خصوصا  هــذه 
 عــــن الـــواقـــع 

ً
ــدة ــيـ ــعـ عـــلـــى الـــتـــنـــاقـــضـــات، وبـ

والتوافقات، في دولة مثل ليبيا تتجاذبها 
االنــــقــــســــامــــات والـــــصـــــراعـــــات الـــداخـــلـــيـــة، 
ــيـــة الــســلــبــيــة الــتــي  ــتــــدخــــالت الـــخـــارجـ والــ
السياسية  العملية  إجــهــاض  إلــى  تسعى 
أو  مباشرة  بطريقة  وإفشالها  الــبــالد  فــي 

غير مباشرة.
)كاتب ليبي(

ـــه لـــن يــســمــح ال بــاســتــقــالــة الــحــكــومــة 
ّ
ــأن بـ

 
ّ
أن  

ّ
الــجــمــهــوريــة. إال بــإســقــاط رئــيــس  وال 

الحريري، الذي شكل حكومتني مع عون، 
ــلــــه واضــــطــــر لـــالســـتـــقـــالـــة،  ــر الــ خــــــذل نـــصـ
على حصان  االنتفاضة  تعيده  بــأن   

ً
أمـــال

 عــــون كــــان له 
ّ
أبـــيـــض إلــــى الــســلــطــة، لـــكـــن

بـــاملـــرصـــاد، تــحــقــيــقــا لــرغــبــات حـــزب الــلــه، 
حكومة  رأس  على  ديـــاب،  بحّسان  فجيء 
من اختصاصيني، ال اختصاص لهم، من 
أجل إجهاض االنتفاضة وإدارة األزمة من 

ورائهم. 
في هذا الوقت، كانت أجهزة محور حزب 
الكواليس منذ  وراء  ناشطة  األســد   - الله 
عام 2013 على مخطط استحضار نيترات 
األمــونــيــوم إلـــى مــرفــأ بــيــروت وتخزينها 
هــنــاك، بــغــرض شحنها ســرًا إلــى دمشق، 
ــل كـــــــــان شــــــركــــــاؤهــــــم يـــــــــــــدرون بــــذلــــك  ــ ــهـ ــ فـ
 املياه 

ّ
وتواطأوا، أم سكتوا، أم أهملوا، أم أن

كانت تجري من تحت أقدام بعض منهم؟ 
 كثيرين 

ّ
ــتـــدعـــاءات املــحــقــق تــفــيــد بــــأن اسـ

استمّرت  ذلــك،  مع  يعلمون...  كانوا  منهم 
لعبة السلطة، وأصّر الحريري على العودة 
إلى رئاسة الحكومة، فلّبى محور املمانعة 
ـــرك تسعة 

ُ
رغبته، وتــم تكليفه مــجــددًا، وت

أشهر يدور في دوامة الحلقة املفرغة إلى 
ــتـــذار،  أن اضــطــر قــبــل أســبــوعــني إلـــى االعـ
ه نادم على التسوية التي 

ّ
ليعلن أخيرًا أن

قــضــت بــانــتــخــاب عـــون رئــيــســا فــي نهاية 
الـــتـــي مضت  الــســنــة  هــــذه  2016! وخـــــالل 
ــاب وتــكــلــيــف الــحــريــري  عــلــى اســتــقــالــة ديــ
ومـــحـــاولـــة نـــســـف الــتــحــقــيــق فــــي جــريــمــة 
املـــرفـــأ، ســقــط ضــحــايــا جـــدد أضــيــفــوا إلــى 
206 ضحايا، وهم أقــرب إلى شهود تمت 
تصفيتهم، أولــهــم مــصــور كـــان فــي املــرفــأ 
ضابط  وثانيهم  االنــفــجــار،  وقـــوع  لحظة 
تــقــاعــد قــبــل أســابــيــع مــن عمله فــي املــرفــأ، 
وثـــالـــث هـــو الــنــاشــط الــســيــاســي واملــثــقــف 
ــذي اغــتــيــل  ــ ــــي لـــقـــمـــان ســـلـــيـــم، الــ ــــالمـ واإلعـ
ــــه كشف 

ّ
فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املـــاضـــي ألن

 األمــونــيــوم 
ّ
مــعــلــومــات تــؤكــد فــرضــيــة أن

الكرة  وانتقلت  األســد.  لبراميل  متفجرات 
اآلن إلى ملعب آخر من أركان املنظومة هو 
كسب  مــن  سيتمّكن  فهل  ميقاتي،  نجيب 
الـــجـــولـــة أم ســيــطــيــحــه الـــفـــريـــق اإليـــرانـــي 

األقوى داخل هذه املنظومة؟
)كاتب لبناني(

العالم اإلسالمي بين نارين

أزمة الدوائر االنتخابية في ليبيا

أشالء بين حرب تموز وتفجير المرفأ

انسحاب من العراق 
على الورق

مشروعان 
يستهدفان صياغة 
الوضع في العالم 
اإلسالمي: أميركي 
»الواليات المتحدة 

اإلبراهيمية«، وروسي 
»حلف األقليات«

طرح مقترح 
مشروع قانون 

يثير الجدل، يحمل 
مدلوالٍت سلبية

سنة على جريمة 
ثالث أكبر انفجار 
في العالم، وال 

رواية رسمية عما 
حصل، وال من متهم 

حقيقي أو فاعل 
أو محّرض تم 

التحقيق معه

آراء

أرنست خوري

 بلد وشعب وأمة وقومية، أسطورة مؤسسة، ولبعضهم حدث يدفن األسطورة 
ّ

لكل
له يومًا هوية وطنية تحظى بما يكفي من إجماع سكانه  لم تكن  لبنان، كبلد  تلك. 
وعرف  أشهرها،  الفينيق  طائر  عــديــدة،  مؤسسة  أساطير  لنفسه  اخترع  وطوائفه، 
مقتالت كثيرة، كانت تزوره على هيئة حروب أهلية )أشهرها في 1860 و1975(. في 
ه لنا. كانت الظروف السياسية  كل مرة، كانت األسطورة تغلب املقتلة أو هكذا ُيشبَّ
ــ االقتصادية، الداخلية والخارجية، تفرض تجاوز لبنان مآسيه عبر التاريخ، فيعاد 
الخدماتية،  القطاعات  وبقية  والسياحة  واالستهالك  التجارة  عجلة  وتــدور  اإلعمار 
فــيــخــال لــبــنــانــيــون أن تــأكــيــدًا جــديــدًا ألســـطـــورة الــطــائــر الــصــاعــد مــن رمــــاده أتــاهــم 
بــيــروت قبل عــام في  ليثبت صحة مــاورائــيــاتــهــم. لكن مــا حصل فــي انفجار مرفأ 
مثل هذا اليوم، أحبط محّبي الخيال الِعلمي وواجههم بما يهربون من االعتراف به 
، وإن كان 

ً
هم وأجدادهم منذ األزل: كفاكم هــراًء. طائركم العزيز غير موجود أصال

تل من بني املقتولني في املرفأ. ولو لم ينفجر به امليناء، لكان قضى 
ُ
موجودًا، فإنه ق

ربما خالل إحدى جوالته فوق سماء سورية ببرميل متفجر مصنوع من نيترات 
األمونيوم التي تبني أنها تصل إلى مرفأ بيروت ليتم نقلها إلى سورية ويصنع منها 
بشار األســد هداياه إلــى الشعب الــســوري. لكن مع كل ذلــك، حــذاِر التشكيك وسوء 
 أغلب الظن أنه لم يسمع 

ً
النوايا: حزب الله لم يكن يعلم بأمرها طبعًا. مستحيل. أصال

باسم جورج حسواني من قبل. 
انفجار مرفأ بيروت تجسيد رمزي لنهاية بلد. االنفجار شبه النووي فظيع وقلما 
إنسانيًا هي  األفــظــع  أفظعه.  مــا فيه وال  أســوأ  ليس  لكن هــذا  لــه،   

ً
العالم مثيال شهد 

ُدمــرت.  التي  والنفسيات  وهت 
ُ

التي ش زهقت طبعا، واألجــســاد 
ُ
أ التي  الـــ214  األرواح 

لكن األسوأ اجتماعيًا وتاريخيًا وسياسيًا، يكمن في مكان آخر. كأّن كل املصائب 
تركزت في نيترات األمونيوم املخزنة في املرفأ، لكي يكون االنفجار بهذه الدرجة من 
إقليمية ودولية  لم تعد هناك حاجة  البلد كان ينتهي منذ فترة طويلة: منذ  العنف. 
لوجوده، ومنذ أنجز حزب الله وإيران احتاللهما العسكري له، ومنذ أن كّرت سبحة 
تصفية الشخصيات املعارضة ملثلث األسد ــ حزب الله ــ إيران منذ 2005 من دون أن 
يهتم العالم بأكثر من نقل مشعل الوصاية من النظام السوري إلى حزب الله. البلد 
السوريني  لقتل  زرافـــات  زرافـــات  لبنانيون  د 

ّ
فترة طويلة: منذ تجن ينتهي منذ  كــان 

والحتالل بلدهم. منذ لم يعد اقتصاد لبنان قادرًا على مقاومة السالح الذي يستحيل 
. منذ صار الشرق وجهة وحيدة لخيارات 

ً
أن تتعايش معه قطاعات الخدمات طويال

امه. البلد انتهى منذ عجز اللبنانيون عن بناء حالة سياسية جديدة تحل املواطنية 
ّ
حك

بدل الطائفية، ومنذ فشلوا في إرساء مبدأ املحاسبة في امتحانات كثيرة. منذ فشلوا 
في صياغة كتاب تاريخ لبلدهم. منذ سار القطيع في أهزوجة »بّي الكل« ثم عادوا 
وتبرأوا مما اقترفت أيديهم في إيصال ميشال عون إلى الرئاسة. البلد ينتهي في كل 
يوم يغلق فيه مسرح ودار نشر وصالة سينما وصحيفة. لكل هذه األسباب وغيرها 
املــوت، فاملوت  البلد ينتهي، لكن كان ال بد من مشهد قياموي يعّبر عن رهبة  كان 

بالتقسيط لم يكن يفي باملطلوب. 
بعد عام على موت األسطورة اللبنانية املؤسسة، ماذا تجد في الصورة؟ طبقة وسطى 
السالح  بلد أسير  إلــى أسفل.  انزلقت  أو  فإما هاجرت  االنــقــراض،  إلــى  في طريقها 
بون في غالبيتهم الساحقة. جوع يتسلل 

َ
وحزبه. سياسيون من أسفه السفهاء منتخ

إلى أكثر من نصف أفراد الشعب اللبناني. إصرار شعبي على كره السياسة وعلى 
محاربة فكرة األحــزاب، كل األحــزاب، فتسعد السلطة أيما سعادة، فكل بلد بحاجة 
لسياسيني يحكمونه، وال مجال للفراغ في السلطة، إذًا فإنهم باقون في مناصبهم 
»كلهم يعني كلهم«. شبابنا ال هم راغبون بأن يشتغلوا بالسياسة عبر أحزاب حتى 

يزيحوا العصابة، وال هم مستعدون لعقد تحالفات لشق صفوف السلطة.  
ال شيء في لبنان غير اليأس، حتى غدا اليأس ذاك برنامجًا سياسيًا مكتفيًا بذاته.

أنطوان شلحت

الجيش اإلسرائيلي مــن جــرائــم قتل مكثفة  بــه جنود  قــام  ال يمكن إال تأكيد أن مــا 
في أراضي الضفة الغربية، في األيام القليلة املاضية، هو بحد ذاته غاية موضوعة 
ي رئيس هيئة األركان العامة الحالي، الجنرال أفيف 

ّ
نصب أعينهم، على األقل منذ تول

تب في ذلك الوقت 
ُ
كوخافي، مهمات منصبه يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2019، فقد ك

م 
ّ
أنه »ذو نزعة قوة أكبر«! وسرعان ما برهن على ذلك في خطابه خالل مراسم تسل

منصبه، وفي »األمر العسكري اليومي« الذي نشره في أول يوم له قائدا للجيش، عبر 
ا أن التغيير 

ً
اك وناجع ومتجّدد«، مضيف

ّ
»تأهيل جيش فت  جهوده لـ

ّ
وعده بأن يوّجه جل

الذي يتطلع إلى اإلتيان به سيتمحور حول تعزيز نزعة الفتك من جهة، ومزيد من 
تعّدد أذرع العمل العسكري من جهة أخرى. كما أثبت نزعة جعل الجيش اإلسرائيلي 
ا من خالل ترقية ضابطني تقّرر في قيادة الجيش تجميد رتبتيهما: قائد 

ً
أكثر فتك

الحرب على قطاع  أن يعتبروا  الــذي حّث جنوده على  »لــواء جفعاتي« عوفر فينتر، 
غزة عام 2014 حرًبا دينية، تهدف إلى تحقيق حسم ضد عدٍو كافٍر يحاول تحقير 
رتكب جرائم 

ُ
آلهة إسرائيل. وفي حينه جرى التنويه، من بعضهم، بأنه حتى وإن لم ت

الحرب على مّر التاريخ وفي تاريخ حروب إسرائيل بفعل أوامر دينية فقط، فإن إزالة 
املوانع أمام ارتكاب مثل هذه الجرائم يغدو أسهل، عندما يتم تصوير الحرب بأنها 
 عن ذلك، بمجّرد تصوير الحرب ضد غزة بوصفها 

ً
ار. فضال

ّ
دينية ضد أناس كف

جزًءا من حرب دينية يستقر في ال وعي الجنود املقاتلني، إن لم يكن في وعيهم التام، 
إلــى هذه  أنــه ال يجوز وقفها إال من خــالل تحقيق الحسم، وكــل الوسائل للوصول 
الغاية شرعية. والضابط الثاني هو رومان غوفمان، وكان من أشّد املعترضني على 
تراجع استعمال سالح املدّرعات وقوات الجيش البرية في املواجهات مع الفلسطينيني 
في أراضي 1967 وال سيما في قطاع غزة. وينسحب الفتك اإلسرائيلي الذي يدفع 
به قائد هيئة األركان اإلسرائيلي على صادرات دولة االحتالل األمنية، التي سلطت 
الضوء عليها ُمجّدًدا فضيحة برمجية التجّسس »بيغاسوس« التي تنتجها شركة 
ــا.  وقد ال يتسع الحّيز هنا إال ألن  التفاعل دولــّيً NSO اإلسرائيلية، واملستمرة في 
الرئيسة  .. في بداية عام 2020 ضّمت NSO إلى صفوفها  التذكير بما يلي:  نعيد 
السابقة للرقابة العسكرية )إحدى أذرع شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش 
اإلسرائيلي(، وأوكلت إليها منصب »مديرة وحدة العالقات مع الجمهور«. بعد ذلك 
الدفاع  الــذي عّينه وزيــر  الــدفــاع،  ــدت الشركة رئيس طاقم وزارة 

ّ
بــأيــام مــعــدودة، جــن

السابق، أفيغدور ليبرمان، ملنصب »مدير قسم السياسات الدولية« في الشركة. وقبل 
كانت  الــذي  العامة  العالقات  مكتب  مع  تعاقدها  أنهت  الشركة  كانت  بشهرين  ذلــك 
تتعامل معه، وانتقلت إلى مكتب آخر هو MFU، الذي يملكه عوديد هرشكوفيتش، 
ا. وفي مجّرد هذا ما يجّسد 

ً
نائب الناطق الرسمي بلسان الجيش اإلسرائيلي سابق

شراكة الطريق بني هذه الشركة واملؤسسة األمنية اإلسرائيلية.
العام على  ا للمحامي إيتاي ماك، وهو أبرز ناشط لزيادة الشفافية واإلشــراف 

ً
وفق

التصدير األمني اإلسرائيلي، فإن معظم الحكومات اإلسرائيلية تتبع، منذ سبعينيات 
الفائت، سياسة واحــدة، تتمثل بشراء مؤيدين عن طريق تزويدهم بالسالح  القرن 
 في 

ً
اك. وأول من اتبع هذه السياسة كانت حكوماٍت توصف بأنها »يسار«، فمثال

ّ
الفت

فترة والية حكومة يتسحاق رابني كانت إسرائيل ضالعة في تشيلي واألرجنتني، 
كبت فيها جرائم رهيبة ضد 

ُ
وكذلك في رواندا والبوسنة والهرسك، وهي أماكن ارت

املدنيني. كما أن جميع الذين عملوا في هذا املجال هم جنراالت كبار ينتمون تاريخًيا 
إلى »مباي«، الحزب الذي أسس إسرائيل وحكمها حتى عام 1977 ومنه انبثق حزب 
إلى  وآخـــرون ذهــبــوا  السياسة  إلــى  انتقلوا  كــان هناك جــنــراالت  الحالي، فقد  العمل 

الصناعات األمنية. .. وفي نهاية األمر، اليد الواحدة تغسل األخرى.

مروان قبالن

في ظروف اعتيادية ما كان لتونس أن تستأثر، ربما، بكل االهتمام الذي تلقاه اليوم 
في دوائر الفكر والسياسة، كما في وسائل اإلعالم وأوساط الرأي العام. فهي بلد 
السكان نسبيًا )نحو 12  أفريقيا(، قليل  بلد في شمال  املساحة )أصغر  صغير 
مليون نسمة( فقير املوارد، ضعيف االقتصاد )ال يتجاوز ناتجها اإلجمالي املحلي 
44 مليار دوالر وترتيبها على العالم 96(، وال تشكل لهذه األسباب مطرحًا للتنافس 
اإلقليمي والدولي، كما هو حال جيرانها. لكن أهمية تونس لم تكن يومًا بحجمها، 
وال بإمكاناتها االقتصادية، وال بدرجة التنافس الدولي عليها، بل بدورها الفكري 
والحضاري الرائد وإرثها السياسي امللفت عبر التاريخ. فال تذكر تونس إال وتذكر 
في شمال  والثقافة  للفكر  منارة  لقرون  اللتان شكلتا  والــقــيــروان،  الزيتونة  معها 
أفريقيا. وخالل الفترة بني القرنني الرابع عشر والتاسع عشر أعطت تونس للعرب 
والعالم اثنتني من أهم الشخصيات في تاريخ الفكر والسياسة الدولية: عبد الرحمن 
بن خلدون، رائد علم االجتماع األشهر )1332-1406(، والوزير واملفكر اإلصالحي 
البارز خير الدين التونسي )1820-1890(. وفي فترة زمنية أقرب، اختارها العرب 
العربية بعد تعليق عضوية مصر عام  دون كل عواصمهم لتكون مقرًا للجامعة 
لبنان  الفلسطينية مقرًا لها بعد خروجها من  التحرير  1978، واختارتها منظمة 
عقب الغزو اإلسرائيلي عام 1982، ثم إجهاز النظام السوري عليها في طرابلس 
عام 1983. وفي عام 2010 كانت تونس ُمفّجرة ثــورات الربيع العربي، والوحيدة 
التي نجت من تداعياته الكارثية، فسلكت طريق االنتقال الديمقراطي. وهذا السبب 
األخير تحديدًا، هو ما يجعلها بؤرة اهتمام عربي وعاملي اليوم. إنها النموذج الذي 
االستبداد  نحو  أو  والديموقراطية  الحرية  نحو  طــرق:  مفترق  على  املنطقة  يضع 
والعبودية. قبل تونس لم يكن للعرب في تاريخهم املعاصر ثورة شعبية ناجحة 
)بدون جيش ودبابات( أسقطت االستبداد يتمثلونها ويفاخرون بها. بعد تونس، 
فقدت ثورة إيران قدرتها على اإللهام، وقد صار للعرب ثورة نجحت، بعكس إيران، 

في إنشاء ديمقراطية. 
فكرية  وبنية  ودينية  ثقافية  بخصائص  تتمّيز  العربية  املنطقة  أن  عــن  الحديث 
ومجتمعية تجعلها عالقة في املاضي، غير قادرة على املضي إلى األمام والتصالح 
القرن  الفرنسي إرنــســت ريــنــان فــي  الفيلسوف  بــدأ مــع  الــحــداثــة، حديث قديم  مــع 
التاسع عشر، واستمر مع برنارد لويس وكثيرين غيره في القرن العشرين. لكن 
التحول  مــوجــة  مــع  إال  تــبــدأ  لــم  الديمقراطية  بــشــأن  املــزعــومــة  العربية  االستثنائية 
كتاب  فــي  إليها صمويل هنتغتون  أشـــار  )والــتــي  الــعــالــم  فــي  الثالثة  الــديــمــقــراطــي 
والبرتغال(  وإسبانيا  )اليونان  أوروبــا  دول جنوب  نفسه( وشملت  العنوان  حمل 
الثمانينيات.  في  والبرازيل(  )األرجنتني  الالتينية  أميركا  ودول  السبعينيات،  في 
ومع اكتساح الديمقراطية كوريا الجنوبية وتايوان في أواخر الثمانينيات بدأت هذه 
االستثنائية تأخذ منًحى أكثر حدة، خصوصًا وأن هذه البلدان كانت تمر بظروف 
مشابهة لظروف العالم العربي-اإلسالمي )حروب، تخلف، فقر، ديكتاتورية.. إلخ(. 
ثم راحت هذه االستثنائية تأخذ أبعادًا ثقافية ودينية مع انهيار األنظمة الشمولية 
ما  أفريقيا(،  )جنوب  أفريقية  مجتمعات  الديمقراطية  وبلوغ  الشرقية  أوروبــا  في 

جعل الحالة العربية-اإلسالمية شبه فريدة. 
نجاح التجربة الديمقراطية التونسية أسقط كل أساطير »االستثناء« العربية، إذ 
بّينت أن العرب، كغيرهم من األقوام، يقّدرون عاليًا قيم الحرية والعدالة والكرامة 
اإلنسانية ويسعون إلى نظم سياسية تمثيلية أساسها القانون. من املهم أن يدرك 
االستثنائية  مربع  إلــى  بنا  يعود  فــال  هنا،  الــرهــان  قيس سعيد، حجم  الرئيس، 
الثقافية العربية التي ينتظر القائلون بها فشل التجربة التونسية حتى يدمغونا 
بها مرة واحدة وإلى األبد. هذه ليست إذًا مسألة حزبية محلية، أو خالف سياسي، 
التفكير بها  أو طموح شخصي، بل هي مسألة عربية تاريخية كبرى، وينبغي 

على هذا األساس.

لبنان: اليأس برنامجًا سياسيًا فتٌك ذو ماركة إسرائيليّة

لماذا تونس مهمة؟
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آراء

برهان غليون

)1(
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن تـــعـــريـــف مــــا حـــصـــل فــي 
املاضي، تشّكل  تونس في 25 يوليو/ تموز 
العودة إلى الحال االستثنائية، سواء أطلقنا 
أو  أو حركة تصحيحية  انــقــاب  اســم  عليها 
مــواجــهــة لــلــفــســاد، نــكــســة حــقــيــقــيــة لــلــمــســار 
الشعبية  الــثــورة  أطلقته  الـــذي  الــديــمــقــراطــي 
التونسية )17 ديسمبر/ كانون األول 2010(. 
وال تــعــنــي الــنــكــســة أن قــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
العام  الـــرأي  لــدى  وراهنيتها  فــقــدت وهجها 
الـــذي تــفــاعــل قــســم مــنــه إيــجــابــيــا مــع تعطيل 
ــــام رئــيــس  ــتـ ــ املــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة واسـ
الجمهورية السلطة الكاملة في الباد. لكنها 
والــقــوى  ــزاب  األحــ فــشــل  إلـــى  بالتأكيد  تشير 
الديمقراطي  النظام  أنتجت  التي  السياسية 
الــجــديــد، وفـــي مــقــدمــهــا حــركــة الــنــهــضــة، في 
شرعيته  وتعزيز  النظام  هــذا  أركـــان  توطيد 
االنقابية  املــشــاريــع  أمـــام  تماسكه  وضــمــان 
الــتــي تـــواجـــه أي ديــمــقــراطــيــة فــتــيــة، أجـــاءت 
بفذلكة دستورية أم من دونها ال فرق، فجميع 
هـــذه األحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي شــاركــت في 
بناء نظام ما بعد الثورة، وتجسيدًا لقيمها 
وتطلعات جمهورها، تتحّمل املسؤولية في 
التونسية إلى  الديمقراطية  وصول التجربة 
ما وصلت إليه، حتى لو كان لحركة النهضة 
الــنــصــيــب األكــبــر مــنــهــا، ألنــهــا كــانــت الــحــزب 
األكثر نفوذًا وفاعلية في تسيير هذا النظام 
الفشل في تشغيله  أو باألحرى في  الجديد، 
بــمــا يــحــقــق الــتــطــلــعــات الــتــي كـــان الــجــمــهــور 

ينتظره منه.
ــل عــــــاقــــــة ضــــــروريــــــة  ــ ــشـ ــ ــفـ ــ ولــــــيــــــس لــــــهــــــذا الـ
باأليديولوجية اإلسامية التي ترفع لواءها 
»النهضة«. كما لن يعمل تهميش الحركة أو 
إخراجها من املنافسة السياسية على تحسني 
األخـــرى  األحـــــزاب  ــأداء  ــ بـ االرتـــقـــاء  أو  اإلدارة 
املــنــافــســة. بــل، على األغــلــب، إنــه سيفاقم من 
بأكملها  التونسية  السياسية  النخبة  عجز 
ــن بـــنـــاء نـــظـــام ســـيـــاســـي أكـــثـــر اســــتــــقــــرارًا،  عــ
 من ذلــك قــدرة على االستجابة الفعالة 

ّ
وأقــل

الصعب  ومــن  الغاضب.  الجمهور  لتطلعات 
ــا الـــعـــودة  لـــهـــذه األحــــــزاب أن تــضــمــن وحـــدهـ
إلـــى أي نــظــام ديــمــقــراطــي، والــحــيــلــولــة دون 
املـــغـــامـــرات الــشــعــبــويــة الـــتـــي تــشــّجــع عليها 
تــونــس ومحيطها، مهما كان  الــيــوم ظـــروف 
سببها ومــبــّرراتــهــا، ســواء أجـــاءت مــن داخــل 

النظام أو من خارجه. 
الـــنـــكـــوص  ــب  ــبــ ســ أن  ــد  ــقــ ــتــ أعــ ال  وبـــــاملـــــثـــــل، 
الشعبوي هو النظام البرملاني ملا أتاحه من 
املكلفة باتخاذ  القوى  فرص زادت من تفتت 
التناحر واملناكفة  الــقــرار، ومــن إشــعــال روح 
لدى نخبٍة سياسية منقسمة وضعيفة الثقة 
البيئة  لضغوط  وخاضعة  بعضا،  ببعضها 
ربما  واالنــقــســام.  التوتر  الشديدة  اإلقليمية 
كان من شأن نظام رئاسي أن يتغلب بشكل 
أفـــضـــل عــلــى تــشــتــت األصـــــــوات واســتــســهــال 
املماحكات والنزاعات داخل املجلس النيابي، 
وأن يــســّهــل تــوحــيــد الــكــلــمــة وتــنــفــيــذ الــقــرار، 
مرحلة  فــي  فاعلية  أكــثــر  بالتالي  يــكــون  وأن 
سيئة  اقتصادية  وظـــروف  صعبة،  انتقالية 
العاملية،  الصحية  األزمـــة  آثــارهــا  مــن  فاقمت 
وضعف الخيارات الداخلية والخارجية. لكن 
خيار النظام البرملاني لم يكن، في اعتقادي، 

علي أنوزال

دخــلــت تــونــس األســبــوع الــثــانــي مــن »حــركــة« 
الرئيس قيس سعّيد، وكل املؤشرات تدل على 
أن الباد تنجرف تدريجيا نحو ديكتاتورية 
غير معلنة. فقد بات واضحا أن الوعود التي 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس، لــيــلــة الــخــامــس والــعــشــريــن 
املــاضــي، لن يفي بها  من شهر يوليو/ تموز 
عــلــى األقـــل فــي املــوعــد الـــذي حـــدده هــو نفسه 
لــتــنــفــيــذهــا. فــهــو لـــم يــعــنّي حــتــى اآلن رئــيــســا 
للحكومة، وعوض ذلك بدأ بوضع مستشاريه 
ــة مــؤقــتــة، وبــطــريــقــة غير  ــ فـــي مــنــاصــب وزاريــ
أعلن عن  التي   مهلة شهر 

ّ
أن كما  دســتــوريــة، 

قابلة  أصبحت  خالها  البرملان  عمل  تعطيل 
أمــا  للتمديد وألجـــل غــيــر مــســّمــى حــتــى اآلن. 
فالرجل  والــحــريــات،  الحقوق  بحماية  تعهده 
يثبت كل يوم أنه يعاني من شرخ كبير بني ما 
ر له وما يطّبقه على أرض الواقع. يؤمن 

ّ
ُينظ

بــالــدســتــور ويــقــول إنـــه يــقــدســه، لــكــنــه يعطي 
واستيعابه  فهمه  حسب  تأويله  حــق  لنفسه 
لـــنـــصـــوصـــه وبــــمــــا يــــرضــــي طـــمـــوحـــه ويـــعـــزز 
العودة  الــرأي عليه  صاحياته، ومــن يخالفه 
الدستوري،  القانون  إلى مراجعة دروســه في 
كما سبق أن قــال ذات نوبة غضب في إحدى 
فهي  التعبير  حرية  أمــا  املونولوغية.  خطبه 
مكفولة بالقانون ما دامت تساند حركته وال 
األجانب  املراسلني  أمام  تقاطع »محاضراته« 
فــــي أدب املـــقـــارنـــة بــــني الـــدســـتـــور الــتــونــســي 
والدساتير الغربية! حتى اآلن، كل ردود الفعل 
الداخلية والخارجية تساهم في دعم التوجه 

إال تــعــبــيــرًا عـــن ضــعــف الــثــقــة بـــني األطـــــراف، 
على  الضعيفة  واألحـــــزاب  لــلــقــوى  وتطمينا 
ــوال،  ــ ــا ومــشــاركــتــهــا. عــلــى جــمــيــع األحـ ــ دورهـ
لــيــس هــــذا هـــو الــســبــب فـــي وصـــــول الــنــظــام 
الديمقراطي إلى املــأزق الذي »بــّرر« االنقاب 
الـــذي ال نــعــرف بــعــد أيــضــا أبــعــاده وال مــآلــه، 
املسار  نهاية  يشّكل  أن  يمكن  أنــه  أعتقد  وال 
الكثيرون من  يــرى  الديمقراطي.  لألسف، ال 
ــذا الــحــدث الــخــطــيــر ســـوى الـــصـــراع املــديــد  هـ
أي  وعلمانيني،  إساميني  بــني  معا  والعقيم 
ومن  والسلطة،  الــنــفــوذ  تقاسم  على  صــراعــا 
ــثـــروة الــتــي تــتــنــاقــص بــاســتــمــرار،  ــا الـ ــهـ ورائـ
النخب االجتماعية  بمقدار ما تتراجع قدرة 
على التفاهم حول برنامج عمل وطني واحد 
املادية  املتاحة  الــعــام واملـــوارد  الـــرأي  لتعبئة 
واملــعــنــويــة إلنـــقـــاذ الـــبـــاد وتــجــنــيــب الشعب 
مــصــيــر بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي تغرق 

اليوم في البؤس والفقر والحروب األهلية. 
يمكن للمعادين أو الخائفني من اإلسامويني 
السياسيني  منافسيهم  لــرؤيــة  يبتهجوا  أن 
يـــخـــســـرون رهـــانـــهـــم، وربــــمــــا يـــخـــرجـــون مــن 
ــة في  ــار اإلســـامـــويـ الـــســـبـــاق. ويــمــكــن ألنـــصـ
تــونــس والــعــالــم الــعــربــي أن يــعــتــرضــوا على 
املسألة ليست هنا،  ال شرعية االنقاب. لكن 
فا أحــد من جمهور الشعب الــذي شــارك في 
الـــثـــورة أو خـــرج تــأيــيــدًا لــانــقــاب يــهــّمــه من 
هو الرابح والخاسر من هــذا الــصــراع، فهذه 
الرهانات السياسوية الضيقة األفق ال تكاد 
تعني شيئا اليوم عند الرأي العام، ولن يكون 
لــهــا قــيــمــة وال أثــــر، أي لـــن يـــقـــّدم ولـــن يــؤخــر 
شيئا، أمــام عجز جميع األطـــراف، إساميني 
الــســيــاســيــة جملة،  الــطــبــقــة  وعــلــمــانــيــني، أي 
عــن تحقيق أي بــرنــامــج إصـــاح جـــّدي ينقذ 
املعيشية، ومعه  الباد من تدهور األوضــاع 
واإلحــبــاطــات  والــتــوتــرات  التناقضات  تفاقم 
واملشاحنات. وهنا يتكّرر الشعار ذاته الذي 
نسمعه في كل مكان »كلن يعني كلن«. املهم 
أمنه  فــي  واملــهــّدد  املــلــّوع  للجمهور  بالنسبة 
الغذائي وصحته وتربية أبنائه هو مشروع 
ــــذي يــتــوقــف عــلــيــه مــصــيــره  هــــذا اإلصـــــاح الـ
ــيــــس أي  وشـــــــــروط حـــيـــاتـــه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه، ولــ
شــيء آخــر. نحن هنا أمــام الــدرجــة صفر من 

السياسة وعلى حدود التمّرد واالنتفاض.

)2(
عــــنــــدمــــا حــــــــــــّررت كـــــتـــــاب »بــــــيــــــان مــــــن أجــــل 
أول  كــان  أنــه  وأعتقد   ،)1977( الديمقراطية« 
مــحــاولــة الســـتـــعـــادة الــفــكــرة بــعــد هــجــرانــهــا 
الطويل من قبل املثقفني والنخب السياسية 
الــعــربــيــة الــفــاعــلــة لــصــالــح األفـــكـــار الــقــومــيــة 
تكن  لــم  واملاركسية،  الراديكالية  واليسارية 
 مــقــدمــة 

ّ
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة هـــي الــتــي تــحــتــل

ــــب والــــخــــطــــاب الـــشـــعـــبـــي. كــــــان وراء 
َ
املــــطــــال

أنه  االعــتــقــاد  الديمقراطية  الــفــكــرة  اســتــعــادة 
ــار يــتــيــح الــتــفــاهــم حــول  ال بـــد مـــن إيـــجـــاد إطــ
ي عن 

ّ
تداول السلطة واملشاركة فيها، والتخل

السابقة  الحقبة  ســادت  التي  اإلقــصــاء  فكرة 
مــــن الـــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي لــلــنــظــم واألحـــــــزاب 
ــن أجــــل تــســهــيــل الـــخـــروج  الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــك مـ
ــامـــات  ــقـــسـ ــرب األهـــلـــيـــة واالنـ ــحــ ــن مـــنـــاخ الــ مــ
ــل الــنــخــبــة بــســبــب االنــتــمــاءات  الــعــمــيــقــة داخــ
اإلسامية،  وغير  اإلسامية  األيديولوجية، 
طرية، 

ُ
والق والقومية  واليمينية،  واليسارية 

إرادة وطنية واحــدة  إنــتــاج  واملــســاعــدة على 

الغامض للرجل اللغز، خروج جزء من الشارع 
التونسي الغاضب بسبب األزمة االقتصادية 
ليلة اإلعـــان عــن »قــــرارات الــرئــيــس« لتأييده، 
واإلحـــســـاس بــاالنــتــقــام والــشــمــاتــة مـــن حــزب 
ــنـــه بـــعـــض الــنــخــب  الـــنـــهـــضـــة الـــــــذي عــــبــــرت عـ
وتراجع  الديمقراطية،  عن  بدفاعها  املعروفة 
والتعبير عن  املــواجــهــة  عــن  »النهضة«  حــزب 
التأييد  وبرقيات  تنازالت،  لتقديم  استعداده 
املنطقة،  فــي  أنــظــمــة سلطوية  مــن  واملــســانــدة 
ــبــــارد الـــــذي عـــبـــرت عــنــه عــواصــم  والـــحـــيـــاد الــ
الــغــرب مــمــا يــحــدث فــي تــونــس، كــلــهــا عــوامــل 
لن تزيد سوى من ترسيخ عقدة الزعامة عند 
رئــيــس يفتقد إلــى كــاريــزمــا الــزعــيــم.  فالرجل 
عكس ما يشاع عنه تعوزه الفصاحة، ويفتقد 
إلى باغة العبارة وبراعة الكام. في أحاديثه 
ة تخذله عندما يريد االسترسال 

ّ
املرتجلة عن

ــال صـــوتـــه  ــبــ ــــي بـــســـط أفـــــكـــــاره فــتــتــكــســر حــ فـ
ينعكس  ما  التلعثم، وســرعــان  الجهوري حد 
القناع  مــامــح وجــه متشنج يشبه  ذلــك على 
يصعب قراءة تعابيره الخالية من أي ابتسام 
ــل مــنــاهــض  ــ ــــك رجـ ــو قـــبـــل ذلـ ــ ــراح. وهـ ــ ــشـ ــ أو انـ
للنظام أو »الــســيــســتــم«، مــثــل دونــالــد تــرامــب 
وإيمانويل ماكرون، لكن األول تم ترشيحه من 
طرف الحزب الجمهوري، والثاني أسس حزب 
»الجمهورية إلى األمام« بعد انتخابه رئيسا 
ليشكل له حزاما سياسيا داخل برملان باده، 
السياسية  الحياة  يمقت  زال  فما  سعّيد  أمــا 
وال يؤيد عمل البرملان ويحارب األحزاب سيرا 
القدافي  الليبي معمر  الديكتاتور  على خطى 
الذي منع تأسيس األحــزاب أو االنتماء إليها 

أجل  مــن  بــالــتــعــاون  الوطنية  للنخب  تسمح 
توحيد الجهد وتكثيف العمل إلخراج الباد 
ــبــــؤس الـــذي  مـــن مـــــأزق الــتــخــلــف والـــفـــقـــر والــ
يدّمر معنويات أبنائها، ولفتح آفاق جديدة 
الــيــأس  ملــقــاومــة  الــواســع  الشعبي  للجمهور 
واحتمال تنامي الرهان على العنف وحركات 

التمّرد والعدمية السياسية. 
وهذا يعني أننا كنا ننظر إلى الديمقراطية 
من زاوية استراتيجية، هدفها تثبيت األرض 
املـــتـــزعـــزة، لــلــتــمــّكــن مـــن تــشــيــيــد صــــرح آخــر 
عليها، هو مشروع التغيير. وهذا منهج آخر 
غير الذي يستخدمه خصومها: اإلسام هو 
الحل أو العلمانية هي الحل أو الحداثة هي 
الحل. وأنه ال يوجد حل في أية أيديولوجية 
أو نظام أو عقيدة أو أخاق عمومية، وإنما 
هو في يد القوى الحية الفاعلة على األرض. 
املنظور،  هــذا  في  تنبع،  الديمقراطية  وقيمة 
من قدرتها العملية على تحقيق ثاثة أمور 
أساسية إلخـــراج قــوى التغيير مــن دورانــهــا 
حول نفسها، وتبديد جهودها في نزاعاتها 

ولفتح طريق األمل املسدود: 
الــســيــاســيــة  الـــنـــخـــب  إرادة  تـــوحـــيـــد  األول، 
وبالتالي االجتماعية، باالعتماد على قاعدة 
ومشاركة  السلطة  لــتــداول  واضــحــة  شرعية 
كـــل األطـــــــراف فــيــهــا. والـــثـــانـــي، تــقــريــب هــذه 
تعد  ولــم  الشعب،  عــن  انفصلت  التي  النخب 
ومكاسبها،  ومواقعها  بمصالحها  إال  تفكر 
مــــن جـــمـــهـــور الـــشـــعـــب، وهـــــــذا مــــا يــفــتــرضــه 
كــســب الــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة بــاملــقــارنــة مع 
بالساح.  تؤخذ  التي  االنقابية  »الشرعية« 
 
ً
والثالث، التغيير الذي أصبح حلما مستحيا
مع تسلط أنظمة قمعية وانقابية، ال هم لها 
سوى تخليد نفسها وال يهمها ال من قريب 
االجتماعية  األوضــــاع  تــدهــور  مــن بعيد  وال 
وحالة التأخر االقتصادي والثقافي والعلمي 
والـــحـــضـــاري عــمــومــا. ومـــا يــمــكــن أن يحمله 
واملــواهــب  للطاقات  إطـــاق  مــن  التغيير  هــذا 
اقتصاد  لبناء  والتعاون  التضامن  وأشــكــال 
قوي قادر على إيجاد فرص العمل وتحسني 
وإنشاء  للجميع،  واملعيشة  األجــور  مستوى 
مجتمع حديث ونشيط، عضو فاعل ومحترم 

في املنظومة العاملية للدول واألمم. 
بمعنى آخر، لم يكن هدفنا من الديمقراطية 
أن نــقــدم لــنــخــبــنــا الــســيــاســيــة هــديــة جــديــدة 
لهم مجااًل  نوفر  أن  أو  الحرية،  لعبة  اسمها 
والتناحر  التنازع  مــن  مزيد  ملمارسة  أوســع 
والـــتـــنـــافـــس عـــلـــى املـــنـــاصـــب أو عـــلـــى تــأيــيــد 
فنحن  االنتخابية،  أصواته  وعلى  الجمهور 
لسنا فــي مــبــارزة سياسية، ولــيــس هــذا هو 
ــا.  ــودهــ ــّرر وجــ ــبــ هـــــدف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وال مــ
وحــصــولــه واســـتـــمـــراره يــضــع الــديــمــقــراطــيــة 
بــالــفــعــل فـــي مـــوقـــع أســـــوأ بــكــثــيــر مـــن مــوقــع 
ــه يــشــيــع االنـــطـــبـــاع لــدى  الــديــكــتــاتــوريــة، ألنــ
الجمهور الشعبي الذي يعاني بأنها مضيعة 
هذه  ملثل  يمكن  وال  والــوقــت.  والجهد  للمال 
ما  بمقدار  اآلمـــال  مــن  تخلق  التي  املسرحية 
عامة  لــدى  الحنني  تعيد  أن  إال  منها  تحبط 
الوخيمة  عواقبها  يتحّملون  الــذيــن  الــنــاس 
إلى نمط القيادة التسلطية التي تقود الدولة 
ولــو على حساب  مــن حــديــد،  بيد  واملجتمع 

كرامة األفراد وحرياتهم وسعادتهم. 

)3(
التي  االنتكاسة  مسؤولية  أن  أرى  هنا،  مــن 

ب 
ّ
داخل »جماهيريته«، ورفع شعار »من تحز

خــان«. سعيد هو نسخة مشوهة من كل هذه 
إلى  يفتقد  شعبوي  الثاثة،  السيئة  النماذج 
الكبيرة  وقــدرتــه  وديماغوجيته  ترامب  ثــروة 
عــلــى الــتــواصــل واملـــراوغـــة، وتــكــنــوقــراطــي في 
زي مـــوظـــف حــكــومــي نــمــطــي ال يــمــلــك خــبــرة 
ــاء مــاكــرون فــي إدارة االقــتــصــاد ومعرفة  ودهـ
خبايا عالم املال واألعمال، وسلطوي تنقصه 
كـــاريـــزمـــا ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــقـــذافـــي وصــافــتــه 
وتعجرفه. فهو منذ انتخابه في أكتوبر 2019، 
لم يفعل أي شيء يفيد الباد والعباد، كرس 
الخطب  تدبيج  في  حكمه  من  تقريبا  سنتني 
والـــرســـائـــل الــطــويــلــة الـــتـــي تــعــطــي الـــــدروس 
النظرية حول صاحيات الرئيس الدستورية، 
مع العلم أن الدستور التونسي ينظم بطريقة 
عقانية إلــى حــد مــا تــوزيــع الصاحيات بني 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويعطي 
لكن  التنفيذية.  السلطة  مراقبة  دور  للبرملان 
ــــذي يـــقـــول الـــذيـــن يــعــرفــونــه إنــــه لم  ســعــّيــد، الـ
القانون  كلية  أستاذا مساعدا في  يكن ســوى 
العاصمة ولــم يحصل على  بسوسة وتونس 
درجة الدكتوراه، ظل يمارس دوره في إعطاء 
الــدســتــور مــثــل أي  ــدروس التطبيقية حـــول  الــ
أستاذ قانون مساعد، لكن هذه املرة من داخل 
القصر الرئاسي، وفي نفس الوقت يعمل على 
تمديد صاحيات الرئيس تدريجيا استعدادا 
لــبــلــوغ طــمــوحــه بــتــعــديــل الــدســتــور الــــذي من 
التي  أن يمنحه مزيدا من الصاحيات  شأنه 
كما  تماما  دســتــوريــة،  لديكتاتورية  تــؤســس 
العابدين  زين  السابق  تونس  ديكتاتور  فعل 

حــصــلــت لــلــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة تــقــع على 
ــتــــي شـــاركـــت  جـــمـــيـــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــ
بالسلطات  التصّرف  تحسن  لم  ألنها  فيها، 
ــلـــهـــا الـــجـــمـــهـــور إلــيــهــا،  ــتـــي أوكـ الـــشـــرعـــيـــة الـ
واستخدمتها ساحا للتنافس فيما بينها، 
العامة  مصالحها  خدمة  في  توظيفها  بــدل 
والــحــاجــة  والتبعية  التخلف  حــاجــز  وكــســر 
الــتــســّول لتامني لقمة العيش. وهــذا ما  إلــى 
الــجــديــدة تعيد تجربة  الــديــمــقــراطــيــة  جــعــل 
البلدان  التي شهدتها بعض  الديمقراطيات 
الــعــربــيــة فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، 
فــي مصر وســوريــة والــعــراق وبــلــدان أخــرى، 
أغلقت  كّرست سلطة طبقة سياسية  والتي 
على نفسها، وحّولت الديمقراطية إلى لعبة 
خاصة بها، وانشغلت بنزاعاتها وتنافسها 
على املناصب والنفوذ، وانفصلت عن الشعب 
بــمــقــدار مــا تــجــاهــلــت مــصــالــحــه. وأصــبــحــت 
 بالفعل، 

ً
الديمقراطية في ذلك الوقت شكلية

وأالعيبها  االنــتــخــابــيــة  الــحــركــة  فــيــه  تغطي 
الــقــائــم  الــــوضــــع  عـــلـــى  ــفـــاظ  الـــحـ إرادة  عـــلـــى 
تــغــيــيــر أو إصــــاح.  ــة أي مـــشـــروع  ــاومـ ــقـ ومـ
وعــنــدمــا ال يــعــرف الــنــظــام الــديــمــقــراطــي إال 
املكّرسة،  املواقع  وحفظ  املكان،  في  املراوحة 
يفقد مضمونه،  الخاصة،  املصالح  وحماية 
ويعمل لغير األهداف التي ضّحى الناس من 

أجلها في سبيل تحقيقها. 
ــي تـــونـــس الـــيـــوم  ــع فــ ــو الــــوضــ لـــيـــس هـــــذا هــ
ــكـــن أردت هـــنـــا اإلشــــــــارة إلـــى  بـــالـــتـــأكـــيـــد. ولـ
أي ديمقراطية  إلــى فشل  يقود  الــذي  الخطأ 
في أي مجتمٍع كان، حتى في الديمقراطيات 
العريقة، ويضعها أمــام مــأزق كبير. فــإذا لم 
ف من حّدة 

ّ
يكن بمقدور الديمقراطية أن تخف

الــقــوى السياسية،  الــعــدائــيــة بــني  الــنــزاعــات 
بـــل عــمــلــت بــالــعــكــس عــلــى تــعــمــيــقــهــا، وال أن 
لخدمة  والجهد،  للوقت  أكبر  تكريسا  تتيح 
للمشكات  واالســـتـــجـــابـــة  الــعــامــة  املــصــالــح 
الطارئة، وال تعكس، بشكل أوضح،  الكبيرة 
في  تــنــجــح  مـــرآتـــهـــا، وال  فـــي  الــشــعــب  إرادة 
واتساقا  انسجاما  وأكثر  أكبر  قوى  تجميع 
أقـــدر على تحقيق التغيير  وتــعــاونــا مــن ثــم 
التخلف واالستقالة  وتعزيز فرص مكافحة 
األدبـــيـــة واألنـــانـــيـــة الــحــزبــيــة والــشــخــصــيــة، 
فــلــن يــبــقــى أمــــام الــشــعــب الــــذي راهــــن عليها 
إال الـــعـــودة أدراجـــــه ونــقــل رهــانــه مــن جديد 
إلــى الديكتاتورية، ســواء جــاءت فــي صــورة 
مــخــلــص أو زعـــيـــم أكـــثـــر إحـــســـاســـا بــمــأســاة 
الـــنـــاس وتــعــبــيــرًا عـــن آمـــالـــهـــم، وغــالــبــا أقـــدر 

ــى الــســلــطــة بــانــقــاب  ــ ــاء إلـ ــ بــــن عـــلـــي الــــــذي جـ
دســتــوري أبــيــض ضمنه بــني ســطــور شــهــادة 
ــــزورة لــرئــيــســه املـــريـــض أو املحتضر  طــبــيــة مـ
بتأييد  الحبيب بورقيبة، مسنودا  رغما عنه 
شعبي عفوي كان أقصى طموح من عبروا عنه 
هو التغيير من دون معرفة إلى أين سيؤدي 
بهم ذلك، ومعززا بالكثير من الوعود باحترام 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة وصـــيـــانـــة الـــحـــريـــات  ــدديـ ــعـ ــتـ الـ
والـــحـــقـــوق، وانـــتـــهـــى بـــه األمـــــر إلــــى تــأســيــس 
واحدة من أقبح الدول البوليسية في العصر 
الحديث جثمت على صدور التونسيني زهاء 

ربع قرن من الحكم الفردي املتسلط. 
حتى اآلن استفاد سعّيد من التأييد الشعبي 
لحركته، ومن دعم بعض النخب لها، لكن عدم 

وربما  وأحامهم.  بعواطفهم  التاعب  على 
لن يترّدد في تأييد أفعال االنتقام من نخبٍة 

يعتقد أنها خدعته وخانت عهودها. 
أنه ال قيمة للحريات السياسية،  هذا يعني 
ــة عــــلــــى األقــــــــــل مــــــن عــمــر  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ فــــــي هــــــــذه املـ
الــتــجــربــة، إال بــمــقــدار مـــا يــبــرهــن نــظــامــهــا، 
أي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عــلــى مـــقـــدرتـــه عــلــى حل 
مجتمعاتها.  تواجه  التي  الكبرى  املشكات 
في  الــيــوم،  الديمقراطية  تكون  أن  يمكن  وال 
عــالــم الــفــقــر والــبــؤس والــتــهــمــيــش، هــدفــا في 
ــا. ولـــن تــكــســب شــرعــيــة وجـــودهـــا عند  ذاتـــهـ
جــمــهــور الــشــعــب، إال عــنــدمــا تــثــبــت قــدرتــهــا 
ــقـــدرة على  ــثـــر مـ عــلــى أن تـــكـــون الــنــظــام األكـ
الــتــغــيــيــر وإدخـــــــــال املـــجـــتـــمـــعـــات فــــي دورة 
صوغ  الــيــوم  تعيد  التي  واملدنية  الحضارة 
الـــهـــويـــة اإلنـــســـانـــيـــة عــلــى ضــــوء مــعــايــيــرهــا 
ومكتسباتها. وكل ديمقراطية تخفق في ذلك 
تخسر شرعية وجودها، وتفتح الباب حتما 
الــديــكــتــاتــوريــة. وهــنــا يصبح مستقبل  أمـــام 
الشعوب معلقا على املصادفة والحظ في أن 
يمّدها القدر بزعيم قوي ومخلص وحساس 
ملـــأســـاتـــهـــا يــفــتــح أمـــامـــهـــا طـــريـــق الــتــغــيــيــر 
والتقدم، أو بمتسلط مفترس، يسومها سوء 
العذاب، ويحكمها بالحديد والنار، ليحتفظ 
ــلـــيـــه مــن  لـــنـــفـــســـه بــــمــــا يـــمـــكـــن أن يـــســـطـــو عـ
مواردها وثرواتها.  وفيما يتعلق بالوضع 
التونسي الراهن، ال أعتقد أن مصير التجربة 
الديمقراطية قد حسم، وأن الطريق أصبحت 
األقلية  وحــكــم  الديكتاتورية  لــعــودة  معبدة 
املفروضة بالقوة، سواء أكانت أقلية عسكرية 
أو  الــواحــد  الــحــزب  أو سياسية على طريقة 
تكتل مــن األحــــزاب. وال أعتقد أن مــن املمكن 
الكرامة والحرية  ثــورة  بسهولة تجاوز إرث 
الــذي كنس أو كــاد كل تــراث االستبداد، وما 

مثله من احتقار للشعب والفرد واإلنسان. 
لــكــن اســتــعــادة قـــوى الــديــمــقــراطــيــة املــبــادرة، 
االنقابي،  املسار  الطريق على تطور  وقطع 
لن يكونا ممكنني بعد اآلن من دون مراجعة 
وعلمانيني،  إساميني  جميعا،  الــقــوى  هــذه 
يـــســـاريـــني ولـــيـــبـــرالـــيـــني، تـــجـــربـــتـــهـــم فــيــهــا، 
رها، سواء ما تعلق 

ّ
والتفكير في أسباب تعث

منها بــأســالــيــب الــعــمــل واملــمــارســة واتــخــاذ 
القرار، أو باالفتقار لخطة مشتركة ملواجهة 
الــظــروف االقــتــصــاديــة والــصــحــيــة الصعبة، 
املضطربة  اإلقليمية  البيئة  أثــر  معالجة  أو 
التضامن  فــي  الــخــلــل  أو  أثـــرت عليها،  الــتــي 
مــتــداٍع. وعلى شفافية  لنظام عاملي  الــدولــي 
ــزاب  ــ األحـ وإدراك  املـــراجـــعـــة وصـــدقـــهـــا  ــذه  هــ
والــقــوى الــســيــاســيــة، وكــذلــك املثقفني الــذيــن 
الفريدة،  العربية  التجربة  ساهموا في هذه 
مسؤوليتهم املشتركة في إنهاضها، يتوقف 
ــل فــــي اســـتـــعـــادة الـــــــروح الــديــمــقــراطــيــة  ــ األمــ
ومقاومة  الشعبية،  الــثــورة  أنضجتها  التي 
الــحــنــني إلـــى الــزعــامــة الــفــرديــة الــكــاريــزمــيــة، 
لــيــس فـــي تـــونـــس فــحــســب ولـــكـــن فـــي عــمــوم 
الباد العربية، فعلينا جميعا أن نــدرك، في 
بّرية   

ً
نبتة ليست  الديمقراطية   

ّ
أن النهاية، 

وإنما  الطبيعة،  تشاء  وكيفما  أينما  تظهر 
 تــحــتــاج إرادة واهــتــمــامــا 

ٌ
 مــدنــيــة

ٌ
هـــي نــبــتــة

ومناخا صحيا،  متبادلة  وتــنــازالت  ورعاية 
وال تعيش وتستمر في البقاء إال بمقدار ما 
يحرص الفرقاء على وجودها ويضّحون من 

أجل بقائها.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

االجتماعية  للمطالب  االستجابة  على  قدرته 
تهلل  الــتــي  للنخبة  وخــذالنــه  الــتــي شجعها، 
لــقــراراتــه الــيــوم، قــد يــؤديــان بــه إلــى االنــجــراف 
سيجد  وعندها  االســتــبــداد،  منعرجات  نحو 
كاهما  خــيــاريــن  ــام  أمـ أنفسهم  يتبعونه  مــن 
»ديــمــقــراطــيــة سلطوية«  واحــــدة:  لعملة  وجـــه 
سعيد  فالرئيس  ديــمــقــراطــيــة«.  »سلطوية  أو 
ــاح  الــــــذي يـــدعـــي أنـــــه جـــــاء مـــحـــمـــوال عـــلـــى ريــ
الثورة رغم أنه لم يكن معارضا للنظام الذي 
ــــى ســلــطــويــة  ــودة إلـ ــعــ ــــى الــ أســـقـــطـــتـــه، يـــحـــن إلـ
الدولة في عهد الرئيس الهارب زين العابدين 
بـــن عــلــي. وإذا لـــم تـــتـــدارك الـــقـــوى الــحــيــة في 
ــادة الــبــاد إلــى  تــونــس الــوضــع، وتــتــحــرك إلعــ
طريق الديمقراطية، فإن الرئيس سعيد الذي 
النصوص  في  الديمقراطية  املمارسة  يختزل 
ديكتاتورية  في  بالباد  سينغمس  الجامدة، 
جــــديــــدة بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن مــــحــــاوالت 
االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي املــتــعــثــر. واملــفــارقــة أن 
الــكــثــيــر مـــن املـــدافـــعـــني عـــن الــديــمــقــراطــيــة في 
أوساط النخبة التونسية، بل حتى في بعض 
الدول العربية، يعتبرون أن ما قام به الرئيس 
التونسي عمل رائــع، فقط ألنــه وضــع حــدا ملا 
يعتبرونه »هيمنة« حركة النهضة اإلسامية 
ــثـــورة،  عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة مــنــذ قـــيـــام الـ
وهؤالء مثل من يراهن على الحصان األسود 
في السباق، وقد يصابون بخيبة أمل كبيرة، 
لــكــن األوان ســيــكــون قــد فـــات عــنــدمــا تنجرف 
الباد نحو نظام ديكتاتوري ال ُيعلن صراحة 

عن اسمه.
)صحافي وكاتب مغربي(

تونس 25 يوليو: عن الديمقراطية والحنين إلى سلطة استثنائية

تونس... نحو ديكتاتورية غير معلنة

مسؤولية االنتكاسة 
التي حصلت للتجربة 

الديمقراطية تقع 
على جميع القوى 

السياسية التي 
شاركت فيها

يثبت قيس سعيّد 
كل يوم أنه يعاني من 
شرخ كبير بين ما يُنّظر 

له وما يطبقه على 
أرض الواقع
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