
عمار ديوب

ــاة الـــســـيـــاســـيـــة. لــم  ــيـ ــاء مــــن خــــــارج الـــحـ ــ جـ
األساسية،  الــدولــة  ملؤسسات  أهمية  يعط 
ــلــه، ومــجــلــس 

ّ
كــمــجــلــس الــــــــوزراء، وقــــد عــط

ــم تــعــجــبــه املـــكـــابـــشـــات فــيــه.  ــ الـــشـــعـــب، ولــ
م  حجَّ

ُ
قــراراتــه أو ت ــرفــض 

ُ
ت خشيته مــن أن 

قانون  على  التوقيع  مــن  منعته  سلطاته 
لــتــشــكــيــل املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، 
ل دورهــا التحكيمي في الفصل بني 

ّ
فتعط

السلطات وتحديد مهامها ومنع التداخل 
تستعصي  حــني  بينها  والتحكيم  بينها، 
ــار الــرئــيــس الــتــونــســي هو  املـــشـــكـــات. صــ
املــفــســر لــلــدســتــور ولــلــقــوانــني، واآلن يريد 
أن يــكــون هـــو املــنــفــذ واملــــراقــــب والــقــاضــي 
كـــذلـــك! مــقــابــل تــهــمــيــشــه دور مــؤســســات 
ز عاقته مع املؤسسات 

ّ
الدولة املدنية، عز

منها،  مدعومًا  انقابه  وجــاء  »القمعية«، 
الــضــبــاط العسكريني  ومــحــاطــًا مـــن كــبــار 
انقابًا  قيس سعّيد  أجــرى  إذًا  واألمنيني. 
ــالــــف حــتــى  ــة، وخــ ــ ــدولـ ــ عـــلـــى مـــؤســـســـات الـ
أنـــه يعطيه اإلذن  افــتــرض  الــــذي  الــقــانــون 
بـــذلـــك. هــــذا مـــا قـــالـــه كـــبـــار الـــدســـتـــوريـــني، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم عــيــاض بـــن عـــاشـــور، وأن 
 
ً
سعّيد خالف املادة 80 من الدستور شكا

وجوهرًا.
استند سعّيد كذلك إلى األزمة االجتماعية 
الصحة  وزارة  قــدرة  وانخفاض  املتفاقمة، 
واملــؤســســات املــرتــبــطــة بــهــا عــلــى مواجهة 
خــطــورتــهــا  وازدادت   ،19 كــوفــيــد  جــائــحــة 
أخــيــرا بشكل حـــاد. لــيــس هــنــاك مــن خطٍر 

سمير حمدي

مهما اختلف توصيف ما جرى في تونس 
يوم 25 الشهر املاضي )يوليو/تموز( بني 
ما يقول عنه املؤيدون إنه تصحيح مسار، 
انقاب  أنــه محاولة  له  املعارضني  وتأكيد 
على املسار الديمقراطي برّمته، فاألكيد أن 
الوضع الحالي يشوبه الغموض والترقب، 
فـــي ظـــل عــــدم وضـــــوح الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة 
التي يعتزم القيام بها رئيس الجمهورية، 
باعتباره املستأثر حاليا بكل الصاحيات، 

ويجمع بني يديه كل السلطات.
ربما كان ما حصل نتاجا لحالة االنغاق 
ــــاد مــنــذ  ــبـ ــ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـ الـــســـيـــاســـي الــ
انتخابات 2019، وحالة العجز عن تصريف 
بــأبــعــادهــا االقتصادية  املــتــراكــمــة  األزمــــات 
واالجــتــمــاعــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــأثــيــرات 
ما  وهــو  الوبائية،  للجائحة  السوء  بالغة 
دفع قسما من الشعب إلى حالة من التململ 
وتأييد تجميد الحياة السياسية وإيقاف 
السير االعــتــيــادي ملــؤســســات الــدولــة. غير 
أن هذا وحــده ال يكفي لتفسير الحدث في 
ذاته، فقد كان واضحا وجود حالة من عدم 
الثقة بــني مــراكــز السلطة فــي الــبــاد، وهو 
الديمقراطي  النظام  تهديد  إلــى  أفضى  ما 

واحتمال العودة إلى السلطوية.
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ ــقــــائــــص الـــديـ ربــــمــــا كـــــــان مـــــن نــ
الــتــونــســيــة غـــيـــاب ديـــمـــقـــراطـــيـــني فــعــلــيــني 
يدفعون إلى تعزيزها، وإرساء مؤسساتها 
ــتــــي يــمــكــنــهــا أن تــســتــمــر مــــن خـــالـــهـــا.  الــ
ويتجلى هــذا فــي جــانــبــني: أولــهــمــا اإلطــار 
اإلجـــرائـــي املــؤســســي، ونــعــنــي بــه تــحــديــدا 
استكمال بناء املؤسسات الضرورية، وفي 
مــّرت  وقــد  الــدســتــوريــة،  املحكمة  مقدمتها 
بـــني 2014 و2019  مـــا  الــخــمــس  الـــســـنـــوات 
فـــي مـــنـــاكـــفـــاٍت ســـيـــاســـيـــٍة، وفــــي صـــراعـــات 
ــرار جــــّدي  ــ ــ الـــكـــتـــل الـــحـــزبـــيـــة، مــــن دون إصـ
اكتشف  التي  الخطوة  على استكمال هــذه 
ضلعا  بوصفها  أهميتها،  الحقا  الجميع 
مــركــزيــا الســـتـــمـــرار أي نــظــام ديــمــقــراطــي. 
ــام  ــظــ ــنــ الــ أداء  ــو  ــ ــ هـ الـــــثـــــانـــــي  والــــــجــــــانــــــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ومـــخـــرجـــاتـــه، ألنــــه إذا كــان 

دالل البزري

ــــوات، ونــــحــــن مــــا نــــزال  ــنـ ــ قــــد تــــمــــّر عـــشـــر سـ
غــائــصــني فــي مــتــاهــات الــتــحــقــيــق بجريمة 
انــفــجــار املــرفــأ فــي بــيــروت. واملــؤكــد أن هذا 
التحقيق  ليس بندًا محوريًا في الضغوط 
الدولي« لتشكيل  التي يمارسها »املجتمع 
حكومة »إصـــاحـــات«، وال فــي املــفــاوضــات 
حول  واإليرانيني  األميركيني  بني  الجارية 
ــــى الــتــحــقــيــق  ـــظـــر إلـ

ْ
ــــووي. يــكــفــي أن تـــن ــنـ ــ الـ

الدولي في جريمة اغتيال رفيق الحريري. 
عشر سنوات على ُبعد آالف الكيلومترات، 
مــلــيــار دوالر تــكــلــفــة، شــبــهــات واتـــهـــامـــات 
مباشرة.. كلها ذهبت مع الريح. وحتى لو 
لم يتوقف التمويل. مــاذا ستكون النتيجة 
غير الذي أمامنا؟ أصحاب الحق يساومون 
ــن، يـــصـــافـــحـــون  ــ ــريـ ــ ـ

َ
ــاش ــ ــبـ ــ مـــــع املـــتـــهـــمـــني املـ

الــذي  هــم  بحساباتهم.  كــبــارهــم، يحسبون 
تقوم كل دعايتهم االنتخابية على كونهم 
الــنــتــائــج  وال  املـــحـــكـــمـــة  ال  ــد«.  ــيـ ــهـ الـــشـ »آل 
أن  استطاعت  إليها  الــتــي خلصت  األولــيــة 
وال  الحاكمة،  التركيبة  فــي  ال  شيئًا:  تغير 
املنضوية  اللبنانية  »الشعوب«  عقلية  في 
ــا. الــتــحــقــيــق الـــحـــاصـــل اآلن  ــهــ تـــحـــت لــــوائــ
الــذي  البيطار هــو  القاضي طـــارق  يــد  على 
ويــتــطــور، بصفته  أن يستمر  إلـــى  يــحــتــاج 
بــخــبــرات  اســتــعــان  وإن  »مــحــلــيــًا«.  تحقيقًا 
ــة. وإن شــاَبــتــه الــحــســابــات  ــيـ ــرائـــط دولـ وخـ
يجب  ملــاذا  ملــاذا؟  اإلجرائية.  البروتوكولية 
ــأ بــيــد  ــكـــون الــتــحــقــيــق بــجــريــمــة املــــرفــ أن يـ

اللبنانيني، ال بيد »املجتمع الدولي«؟
»املـــحـــلـــي«  الــلــبــنــانــي  الــتــحــقــيــق  ألن  أواًل: 
ســـوف يــمــّر بــعــقــبــات، بــــدأت تــطــل بــرأســهــا 
الطوائف أفهموا  أمـــراء   :

ً
مــثــا بــاكــرًا. يعني 

الــجــمــيــع بــأنــهــم ال يــرغــبــون بــالــذهــاب إلــى 
املشتبه  دافعوا عن رجاالتهم  االستجواب. 
الــتــحــقــيــق. ردّدوا  ــى  إلــ املـــْســـتـــدعـــني  فــيــهــم، 
قانوني«.  أنــه »غير  الله  خلف حسن نصر 
على  أضــافــوهــا  القانونية«  »غــيــر  والصفة 
طلب القاضي  بيطار رفع الحصانة عنهم، 
وعـــن نــظــرائــهــم مــن »كــبــار املــســؤولــني«. ثم 
وبجوقٍة  عهم. 

ّ
تمن عــن  عـــادوا  أن  لبثوا  مــا 

كــان  إذا  إال  تــحــقــيــق  ال  إن  قـــالـــوا  واحـــــــدة، 
 مطلقًا«. هذا مستعد ألن يمثل أمام 

ً
»شاما

»إفــادتــه« )مــيــشــال عــون.  الــقــضــاء لـــإدالء بـــ
»إفـــادة«(.. وذاك  ويبّرئ نفسه سلفًا بكلمة 
مع تعليق كل املواد الدستورية التي تمنح 
والحكومة  الجمهورية  لرئيس  الحصانة 
ــد الــــحــــريــــري(.  ــعــ والـــــــــــــوزراء والــــــنــــــواب )ســ
وثـــالـــث يـــذّكـــرنـــا أنــــه مـــن زمـــــان، مــنــذ الــعــام 
1992، تقّدم باقتراح رفع الحصانة عن كل 
هــؤالء )نعيم قاسم مــن حــزب الــلــه(، ورابــع 
ــلــه النيابية »عــلــى أتــّم 

َ
الــبــرملــان وكــت أن كــل 

االســتــعــداد لــرفــع الــحــصــانــات عــن الجميع 
ممن  بــري(. وغيرهم  )نبيه  استثناء«  دون 

الحقيقية  املشكلة  االنـــقـــاب.  ليقيم  ــم  داهـ
ــدرة الــنــظــام الــســيــاســي  فـــي تــونــس عـــدم قــ
على إخراج الباد من أزمتها االقتصادية 
ــراٍت  ــاحــ ــنــ ــي مــ ــ ــه فـ ــ ــرقـ ــ ــة، وغـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وتـــعـــطـــيـــل تــشــكــيــل  فـ
الــحــكــومــة، ولــقــيــس ســعــّيــد ذاتــــه دوٌر في 
هــذا. قام النظام السياسي التونسي على 
املحاصصات بني الكتل األقوى، وال سيما 
حــركــة الــنــهــضــة، واالتـــحـــاد الــعــام للشغل، 
السبسي  الباجي  بني  التحاصص  ورأينا 
وراشد الغنوشي، والذي كان له أثر سيئ 
على عدم إيجاد مداخل حقيقية ملشكات 
السياسية  األزمـــة  أن  املــذكــورة. أي  تونس 
تــلــك هــي الــتــي أوصــلــت قــيــس ســعــّيــد إلــى 
الـــرئـــاســـة، حــيــث هــنــاك تــضــرر اجــتــمــاعــي 
كــبــيــر مـــن الــخــافــات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
بــيــنــمــا الـــنـــاس يــنــتــفــضــون ويــنــتــفــضــون، 

وليس من نهاية لألزمة التي هم فيها.
ــقــــاب، فــمــا الــعــمــل؟ ســيــحــاول  حــصــل االنــ
ــلـــطـــات  ــل الـــسـ ــ ــامـ ــ ــّيــــد وضـــــــع كـ ــعــ ــيــــس ســ قــ
تــحــت يــديــه، وبــذلــك يــقــيــم األســــاس األّول 
ــّرة. مــشــكــلــتــه هــنــا  ــتـــمـ لـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة مـــسـ
بــالــضــبــط. نـــعـــم، لــقــد نـــاصـــرتـــه قــطــاعــاٌت 
خب، واآلن 

ُ
ح وانت

ّ
 كبيرة حني ترش

ٌ
شعبية

ــنـــاك قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة واســــعــــة تـــؤيـــده  هـ
كـــذلـــك، وتـــتـــكـــّون بــأغــلــبــيــتــهــا مـــن الــفــئــات 
املــهــمــشــة والــعــاطــلــة مــن الــعــمــل، ومـــن غير 
يــشــار هنا  الــســيــاســي.  املــنــخــرطــة بالعمل 
إلى أن أغلبية القوى السياسية، ليبرالية، 
ويـــســـاريـــة، وأبــــــرز الــفــاعــلــني فـــي الــوســط 

الثقافي رفضت االنقاب وسمته كذلك.

كان األمر في زمن الرئيس أوباما. 
رض عليها سعّيد 

َ
الجبهة الجديدة، وقد ف

الــتــشــكــل، مــعــنــيــة بـــاالبـــتـــعـــاد عـــن خــوض 
النضال ضد الديكتاتورية من زاوية أنها 
تــمــثــل الــديــمــوقــراطــيــة املــنــتــخــبــة املـــــؤودة، 
وضــــد الــديــكــتــاتــوريــة املــســتــحــدثــة. ليس 
الشعب  دور  لتفعيل  املناسب  املدخل  هــذا 
الـــتـــونـــســـي وقـــــــواه الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
واألدبية وإيقاف مغامرة الرئيس. املدخل 
هو تقديم برامج سياسات إنقاذيه لألزمة 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــتــظــاهــر 
تــحــت يــافــطــة شــعــارات مــتــعــّددة الــــدالالت، 

وتبدأ باالجتماعي واالقتصادي. 
الــــقــــوى  اآلن  ســــعــــّيــــد  قــــيــــس   

ّ
ســــيــــســــتــــفــــز

الرافضة له، وسيبدأ بشكٍل مركز حماته 
ضـــد حــركــة الــنــهــضــة، فــهــي، وعــلــى الــرغــم 
ــا زالــــــت الـــقـــوة  ــع شــعــبــيــتــهــا، مــ ــراجــ ــن تــ مــ
الــكــبــرى فـــي الـــبـــرملـــان، وهــــي أكـــثـــر الــقــوى 
الــســيــاســيــة تــنــظــيــمــًا. وبــالــتــالــي سيعمل 
عــلــى تــحــطــيــمــهــا بــشــكــل كــبــيــر. نــمــوذجــه 
 إنــهــاء 

ّ
فــي ذلـــك عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. دل

ــام مجلس  ــ حـــركـــة الــنــهــضــة االعـــتـــصـــام أمـ
ال  فالقضية  عــقــانــي،  تفكير  الــنــواب على 
تتحّدد بخسارتهم هم الحكم، بل بخسارة 
تونس التجربة الديمقراطية، وفي تعطيل 
الحياة السياسية برمتها، وإدخال الباد 
ــذا مــا يستدعي تشكيل  املــجــهــول، وهـ فــي 

حدة.
ّ
الجبهة املت

التمييز بني مصر وتونس،  من الضرورة 
فـــاألخـــيـــرة لـــم ُيـــعـــرف عـــن جــيــشــهــا تــدخــل 
بالسياسة، وهو ال يمتلك اقتصادًا قائمًا 
، ودعــمــه 

ً
بـــذاتـــه، كــالــجــيــش املـــصـــري مـــثـــا

الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مـــرحـــلـــي، ســــرعــــان مــا 
تأييد  فــي  دوره  خــطــورة  على  سيستفيق 
رجــٍل يتوهم نفسه ديــكــتــاتــورًا، وأنــه فوق 
الــســيــاســة، ويـــعـــرف أهـــــواء الــشــعــب، وأنـــه 
املمثل الوحيد عنه. ليست مشكلة تونس 
ــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى مـــواجـــهـــة جــائــحــة  فـــي عــ
ــل فـــي املـــشـــكـــات االقــتــصــاديــة  ــا، بـ ــورونــ كــ
تتجه  الحكومة  كانت  التي  واالجتماعية 
ــا ولــيــس  ــ ــهــ ــ نـــحـــو اقـــــتـــــراض دولـــــــي إلدارتــ
لــحــلــهــا، فــكــيــف ســيــتــمــّكــن قـــيـــس ســعــّيــد، 
السياسية  الــقــوى  أغلبية  ترفضه  والـــذي 
الوطنية، وتحذر من ديكتاتوريته بيانات 
حــقــوق اإلنــســان، وســواهــا. .. املقصد هنا 

أن الرجل لن يجد من يقرضه إال اإلمارات، 
وربما السعودية، وهذا لن يكون با أثمان 
كبيرة، فماذا تمتلك تونس لتعطيه لهذه 

الدول؟ 
إنهاء ثورة تونس هو الهدف من االنقاب. 
بدوره  قيس سعّيد  »الجنرال«  سيكتشف 
ه أغرق الباد في فوضى كبيرة، حيث من 

ّ
أن

عمياء،   
ً
طــاعــة الجيش  يطيعه  أن  الصعب 

فــالــجــيــش الــتــونــســي أقـــــرب إلــــى الــجــيــش 
 
ٌ
قدرته محدودة أن  يعني  وهــذا  اللبناني، 
ــادة ديــكــتــاتــوريــة. الــحــل األســـرع  ــ عــلــى إشـ
لـــلـــخـــاص مـــمـــا وّرطـــــــه فـــيـــه قـــيـــس ســعــيــد 
اســـتـــام الــحــكــم واإلطـــاحـــة بــقــيــٍس نفسه، 
وتشكيل  مبكرة،  انتخابات  عــن  واإلعـــان 
حــكــومــٍة مــؤقــتــٍة إلدارة شـــؤون الـــدولـــة. لن 
يستفيد الرئيس من شعبويته كثيرًا، ولن 
 في خدمته، ومن هنا 

ً
يظل الجيش طويا

موحدة،  سياسية  جبهة  تشكيل  سيكون 
ولــيــس بــقــيــادة حــركــة الــنــهــضــة، وتعكس 
وسياسي  عملي  رد  أهــم  الشعب،  مطالب 
إليقاف تأسيس الديكتاتورية في تونس. 
ــيـــادة الــقــوى  الــجــبــهــة املــتــحــدة ســتــراهــا قـ
ــتــجــه 

ّ
ــيــــة جــــيــــدًا، وســت ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة واألمــ

نحوها مــن أجــل إنــقــاذ الــنــظــام السياسي 
املــــأزوم بحق فــي تــونــس. لــن ينجح قيس 
ســعــّيــد فـــي طــمــوحــاتــه، ولـــكـــن لـــن يعطي 
ــّددًا ثـــقـــتـــه بــــقــــوى ســيــاســيــة  ــ ــجـ ــ الـــشـــعـــب مـ
ــة،  ــحــ ــق واضــ ــريــ ــه خـــريـــطـــة طــ ــ ــّدد لـ ــ ــحـ ــ ال تـ
وببرنامج زمني محدد إلخراجه من أزمته 

االقتصادية واالجتماعية.
)كاتب سوري(

اإلنسان  حقوق  صــون  الديمقراطية  هــدف 
ــاواة  ــ ــــسـ ــتــــه وكــــرامــــتــــه وتـــحـــقـــيـــق املـ وحــــريــ
فـــي فـــرص الــحــيــاة بـــني الــجــمــيــع، فـــإن هــذا 
ــر ال يــتــحــقــق فــقــط بــإقــامــة املــؤســســات  األمــ
واإلجـــــــــراءات، ولــكــن أيــضــا مـــن خــــال أداء 
السلطة وجهدها في تحقيق األدنى من حل 
املشكات االجتماعية واالقتصادية. وهذا 
مؤّداه أن الديمقراطية، وإن كانت تقتضي 
بتكوين  يتعلق  مؤسسيا  إجرائيا  جانبا 
األحزاب وتنظيم االنتخابات والفصل بني 
الديمقراطية  أركــان  تعزيز  فــإن  السلطات، 
تــركــز عــلــى الــجــانــب االجــتــمــاعــي، املــرتــبــط 
بــالــتــأثــيــر اإليــجــابــي لــلــنــظــام الــديــمــقــراطــي 

على حياة األفراد.
وإذا كـــان مــن غــيــر املــمــكــن انــتــظــار معجزة 
اقتصادية من نظام ناشئ، وريث سنوات 
طويلة من اإلخفاق، فإنه ال يمكن إنكار أنه 
يكن هناك عمل  لم  العشر  السنوات  طــوال 
الديمقراطية وحمايتها من  لتعزيز  جــّدي 
مــخــاطــر الــــــّردة عــلــيــهــا. بـــل عــلــى النقيض 
مــن ذلـــك، نــاحــظ حــالــة مــن األداء الكارثي 
والتي تصّرف  التونسي،  البرملان  ألحــزاب 
بعضها عن سوء نيٍة، فيما تصّرف آخرون 
ــة املــفــرطــة.  ــيـ ــذاتـ انـــطـــاقـــا مـــن املــصــلــحــة الـ
املمنهج  السلوك  إلــى  وهنا يمكن اإلشـــارة 
الــــذي اعــتــمــدتــه عــبــيــر مــوســي، مــن الــحــزب 
ــبـــرملـــان،  ــر، بــــني أروقـــــــة الـ ــتــــوري الــــحــ الــــدســ
فـــي أســالــيــب إثـــــارة الــفــوضــى والــتــهــريــج، 
بــشــكــل أثــــار نــقــمــة الــجــمــهــور الــــذي يــتــابــع 
األحــــــــداث. وإذا أضــفــنــا هــــذا املـــيـــل املــعــلــن 
لــدى نــواب حركة الشعب إلــى إلغاء املسار 
الــديــمــقــراطــي، وهـــو مــا انــكــشــف مــن خــال 
تـــأيـــيـــدهـــا املـــطـــلـــق اإلجـــــــــــراءات الــرئــاســيــة 
أخــيــرا، نـــدرك حــجــم الــضــغــوط الــتــي كانت 
طة على املسار الديمقراطي التونسي. 

ّ
مسل

قــوى سياسية أخرى  املقابل، تصّرفت  في 
بــنــوع مـــن الــبــحــث عـــن املــصــلــحــة الــحــزبــيــة 
املفرطة أكثر من الرغبة في ترسيخ املسار. 
ضد  أشــّدهــا  على  التعبئة  كــانــت  فحينما 
البرملان والعملية السياسية برمتها، خرج 
رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد 
الكريم الهاروني، ليتحّدث عن تعويضات 

ال يسع هذا املقال تعدادهم.  هذه األكاذيب 
لــيــســت مــوجــهــة إلــــى »املــجــتــمــع الــــدولــــي«، 
إنــمــا إلــيــنــا، نــحــن الــذيــن مــن الـــداخـــل. نحن 
الذين مطلوٌب منا أن نصّدق، وغرضها أن 
يكون أصحابها جزءًا من االحتفال بمرور 
بالبراءة  يتزّينوا  وأن  االنفجار.  على  سنة 
ومثل  النيابية.  االنتخابات  عشية  املطلقة 
كــل الــفــوائــض، هـــذا فــائــض كـــام، رخــيــص. 
د  بمجرَّ عناء.  دون  من  تْدحضه  أن  يمكنَك 
املراقبة البسيطة: هل ذهب هؤالء املزايدون 
؟ 

ً
األربعة، مع جماعاتهم، إلى التحقيق فعا

وإذا ذهبوا، هل كانت النتيجة أقوال كاشفة، 
أم مجّرد »زيارة إلى قصر العدل«، و»اإلدالء 
باإلفادة«، وفنجان قهوة، وسيجارة؟ وبعد 
ذلك، النوم بهناء على حرير براءة مزعومة؟ 
وهل  القاضي ساعتها؟  دور  يــكــون  ومـــاذا 
ــارق بــيــطــار، أم واحـــٌد  يــكــون هـــو نــفــســه، طــ
آخر، أقل أو أكثر إزعاجًا؟ يبّدلونه، حتى ال 

يصلوا إلى نتيجة؟  
مون على متابعته، 

َ
هذا »املسار« نحن مرغ

لــيــس مــثــل الــتــحــقــيــق الـــدولـــي الــــذي يجري 
ســبــب  وال  آلــــيــــتــــه،  ال  ــم  ــهـ ــفـ نـ وال  بــــعــــيــــدًا، 
تسكت  بــه.  املوسمية  »الــدولــيــة«  الحماسة 
فاجأ به عند اللزوم، فتحّوله إلى 

ُ
عنه، أو ت

تــســاؤالت،  »قميص عثمان« عــصــري. هــذه 
ع عنها، سوف ترسم مسارًا.  وغيرها املتفرِّ
بها،  التمحيص  مــحــاوالت  ستكون   

ْ
قــل أو 

أو تحليلها، أو مجّرد فهمها.. كلها تدريٌب 
جــذور  تــطــاول  عميقة  تغيير  عملية  عــلــى 
ـــفـــهـــا مــن 

ّ
املـــجـــتـــمـــع نـــفـــســـه. تـــفـــرزهـــا وتـــنـــظ

شوائبها الطائفية الشعوبية الزبائنية.
ثــانــيــًا: ألن الــكــذبــة الـــواحـــدة ال تــقــوم من 
غــيــر كــذبــات تــســانــدهــا. إنــمــا عــلــى شبكٍة 
مـــتـــداخـــلـــة، عــلــى جـــدائـــل مـــرصـــوصـــة من 
األكاذيب، ذات تراث عريق. وكذبة البراءة 
ر خلفها جميع 

ّ
تتست املــرفــأ  انــفــجــار  مــن 

كل  اغتيال  جرائم  إلينا  أقربها  الكذبات. 
ــوّرط  ــان يــمــلــك مــســتــنــداٍت تــثــبــت تــ ــن كــ مـ
ــأ، وســكــوت  حــــزب الـــلـــه فـــي جــريــمــة املــــرفــ
ــرز هـــؤالء  ــ شــركــائــه وخــصــومــه عـــنـــه. وأبــ
الكذبة،  هــذه  يلي  لقمان سليم.   الشهداء 
أو يـــوازيـــهـــا، نــســيــج األكــــاذيــــب الــقــائــمــة 
ــة  ــ ــرقـ ــ ــــي وسـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ حـــــــــول االنــــــــحــــــــال الـ
أمــــــوال املــــودعــــني، والـــفـــســـاد والــزبــائــنــيــة 
األســطــورَيــني، واجــتــثــاث أســبــاب الحياة 
الدنيا عند اللبنانيني. سوقهم إلى املوت، 
وتمّكن الساح والصواريخ من مصيرهم. 
ــن كـــذبـــة املـــرفـــأ  ــل ســيــفــضــي الـــكـــشـــف عــ بــ
إلـــى الــكــشــف عــن مرتكبي جــرائــم الــحــرب 
األهـــلـــيـــة، فـــُهـــم ُهــــم أنــفــســهــم الــحــاكــمــون. 
قـــد تــتــوغــل الــعــمــلــيــة إلــــى أبــعــد مـــن ذلـــك، 
فنثأر من مائة سنة على تأسيس لبنان 
أحد  مــن دون محاسبة  »الــديــمــوقــراطــي« 
مـــن الــحــكــام، وبــيــنــهــم مـــن ضــّجــت دنــيــاه 
بــفــســاده وجــريــمــتــه. وفـــي تحقيق دولـــي، 

اآلن الرئيس معزول تقريبًا، وهو باألصل 
فـــاســـدة   

ّ
إال الـــســـيـــاســـيـــة  الـــطـــبـــقـــة  يـــــرى  ال 

محاكمتها.  ويجب  الحاجة،  عن  وفائضة 
 مــن 

ً
ــنـــي أنـــــــه ســـيـــشـــكـــل حــــكــــومــــة ــعـ هـــــــذا يـ

تـــكـــنـــوقـــراط، أو حــكــومــة مـــن شــخــصــيــاٍت 
الـــدولـــة بعض  إدارة  مــوثــوقــة، وســتــتــبــوأ 
الــوقــت. وهــنــا نحن أمـــام خــيــاريــن، تمديد 
الــبــرملــان أو اإلعــــان عن  إضــافــي لتجميد 
انتخابات نيابية مبكرة، وهذا لن يتحقق، 
باعتبار أن الرئيس يطمح إلى تغييٍر كبير 
ــه يــريــده  ـ

ّ
فــي الــنــظــام الــســيــاســي، ويــبــدو أن

رئــاســيــًا بــامــتــيــاز، ولــلــدقــة ديــكــتــاتــوريــًا. 
سيشكل حكومة ملعاونته في إدارة شؤون 
الــــدولــــة، وســـيـــكـــون هـــو املــســيــطــر عــلــيــهــا، 
ــه فــعــلــيــًا مــشــكــات  وحـــيـــنـــهـــا ســتــتــضــح لــ
ــد أخــفــق هــو،  تـــونـــس، وســيــجــد نــفــســه، وقـ
اجتماعية  مظاهرات  أمــام  أنــه  وحكومته، 

عنيفة.
ــالـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــرافـــضـــة  ــفـــتـــرض بـ ُيـ
حدة، ويفترض 

ّ
لانقاب تشكيل جبهة مت

أال تـــكـــون بــقــيــادة حـــركـــة الــنــهــضــة، حيث 
هناك تململ شعبي من دورها منذ 2011، 
ــبــني مــنــهــا بــرملــانــيــا 

َ
وتـــراجـــع عــــدد املــنــتــخ

يوضح هذه الفكرة. وأيضًا لعب التصعيد 
فــي الــبــرملــان بــني الــحــزب الــدســتــوري الحر 
ونواب »النهضة« دورًا في تحميلها التأزم 
ــه الـــذي تعاني منه الــدولــة.  املــتــعــّدد األوجـ
عــــدا ذلـــــك، هـــنـــاك تــهــمــيــش لـــــدور اإلســــام 
وليس  فأكثر،  أكثر  املنطقة  في  السياسي 
كما قيل إن اإلدارة األميركية ستعيد لهم 
العربية، كما  السياسية  دورًا في األنظمة 

ضحايا االستبداد السابقني، وكأنه يحمل 
البنزين إلشعال الحريق. وفي وضع متردٍّ 
وبــرملــان عــاجــز وتــحــريــض إعــامــي وقــوى 
الــنــمــوذج  اســتــمــرار  مــن  منزعجة  إقليمية 
الــتــونــســي، كــــان مـــن الــســهــل اســتــغــال أي 
تصريحاٍت من هذا القبيل، ملزيد التحشيد 
أو عـــلـــى األقــــــــل الـــتـــعـــبـــئـــة الـــنـــفـــســـيـــة ضــد 
الــديــمــقــراطــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أن التفكير 
ــقـــول إن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــيــســت  املــنــطــقــي يـ
مسؤولة عن سلوك األحزاب أو التنظيمات، 
بقدر ما هي آلية لتنظيم الحياة السياسية 
ــــزالق نــحــو الــحــكــم السلطوي  وتــجــنــب االنـ
الحالية  املشكلة  املجتمعية.  الــفــوضــى  أو 
التي تواجهها تونس ال تكمن فحسب في 
اســتــمــرار تعطل املــؤســســات، وإنــمــا أيضا 
في غياب تصور واضح لأليام املقبلة، فا 
يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه. 
قواعد  مراجعة  ينبغي  نفسه،  الوقت  وفي 
املــمــارســة الــســيــاســيــة، فــلــم يــكــن ضــروريــا 
تعطيل أجــهــزة الـــدولـــة وتــجــمــيــد الــبــرملــان 
لــحــل األزمــــــة، فــقــد كــــان مـــن املــمــكــن الــســيــر 
نحو حــوار وطني واســع وشامل، تتم فيه 
مناقشة كل املشكات من أجل الوصول إلى 

حل يعيد الباد إلى مسارها السليم. 
)كاتب تونسي(

ال مــجــال لــذلــك. ســنــكــون واثـــقـــني، أو غير 
واثـــقـــني مـــن الــتــحــقــيــق الــــدولــــي. بحسب 
مــواقــفــنــا، فــي االنــقــســام الــســيــاســي. ولكن 
أي أثر يتركه ذاك التحقيق؟ أو باألحرى 

مجريات التحقيق؟ وبالتالي علينا؟ 
»املجتمع الدولي«،  ثالثًا: تسليم التحقيق لـ
ق بعد مطالباٍت ال يثق أصحابها 

َّ
لو تحق

ــاذا يــعــنــي؟ أن هــذا  ــ بــالــتــحــقــيــق املـــحـــلـــي. مـ
املــجــتــمــع ســـوف يــحــّول االنــفــجــار إلـــى أداة 
ــتــــزاز غــيــر ثــابــتــة تـــجـــاه هــــذا الـــفـــريـــق أو  ابــ
ذاك، أو تــجــاه كــل األفــرقــاء. وبــمــا أن األزمــة 
ــٍة مـــبـــاشـــرٍة وعــلــنــيــٍة  ــلـ فــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى صـ
بــاملــفــاوضــات الــنــوويــة بــني إيـــران وأميركا. 
فـــإن بــنــد الــتــحــقــيــق فـــي االنــفــجــار سيكون 
بند مقايضة عاملية - إقليمية. يندرج ربما 
تــحــت عـــنـــوان »الــنــفــوذ اإلقــلــيــمــي«، بعدما 
يكون بند »النووي« قد أنجز، أو لم ُينَجز. 
وفــي كل األحـــوال، مهما كــان مضمون هذه 
ليست  أصحابها  حسابات  فــإن  املقايضة، 
ــــي مــعــظــم  هــــي حـــســـابـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــني.  وفـ
القضية  توضع  التحقيق،  يجّمد  الحاالت، 
نسى. مثل »حقوق 

ُ
، من دون أن ت

ّ
الـــرف في 

الشبيهة  العوالم  أو  في عواملنا،  اإلنــســان« 
ــه إلـــى مرتكبيها بــطــاقــة صــفــراء  بــهــا. تــوجَّ
)إنــذار( إذا تجاَسروا على هذا »املجتمع«، 
بهذا أو ذاك من املواقف. أو يكون التحقيق 
بالعكس: ماّدة استقواء ضمني لطرف آخر 
مـــن املــجــتــمــع الــــدولــــي. مـــن أنــنــا استطعنا 
ــيـــت، ولــــن تــتــمــّكــنــوا مــنــا.  ــذا وكـ أن نــفــعــل كــ
الــتــحــقــيــق الـــدولـــي، أو الــوصــايــة الــدولــيــة، 
أو أي شـــيٍء دولـــي، لــن يفضي إلــى نتيجٍة 

تهّمنا، بقدر ما تهّم القائمني عليهما. 
رابعًا: التحقيق املحلي، بتعثراته ومعاركه، 
لعنة  مــن  الــعــديــدة،  لغاتنا  مــن  سيخرجنا 
كوننا شعوبًا ال شعبًا واحدًا. في اإلنجيل، 
أنه منذ 4.200 عام كان الطوفان قد انتهى. 
النبي  استقّر  الــى طبيعتها.  الحياة  عــادت 
نـــوح فـــي بـــابـــل، ومــعــه كـــل الــنــاجــني. ولــكــن 
ــي قــلــوب  ــــرور فــ ــغـ ــ بـــعـــد مـــائـــة عــــــام، كـــبـــَر الـ
ــقــــّرروا أن يــبــنــوا بــرجــًا يبلغ  الــبــاِبــلــيــني، فــ
السماء، ويكونون بذلك قادرين على التكلم 
ب 

ّ
كــان هدفهم تجن ِكلفة.  مــن دون  الله  مــع 

ــلـــه. لــكــن الـــلـــه لم  ــر، وتـــحـــّدي الـ ــ فــَيــضــان آخـ
 

َ
قــّرر أن يقّسمهم. فأنزل يدعهم في حالهم. 

على كل واحــد منهم لغة ال يفهمها اآلخــر. 
َيــُعــد ممكنًا  البابليون. ولــم  ش  تــشــوَّ هــكــذا 
أن يتفاهموا. فاضطروا للخروج من بابل، 
واحد  كل  الدنيا،  أنحاء  في  يتبْعثروا  وأن 

منهم في اتجاه.
)كاتبة لبنانية(

هل تطيح شعبوية قيس سعيّد النظام الـسياسي؟

من يحمي الديمقراطية في تونس؟

في جريمة المرفأ ال رجاء 
من »المجتمع الدولي«

سيحاول قيس 
سعيّد وضع كامل 

السلطات تحت يديه، 
وبذلك يقيم األساس 

األّول لديكتاتورية 
مستمّرة

تجميع السلطات 
بيدي رئيس 

الجمهورية ال يعني 
قدرته على حل 

المشكالت بعصا 
سحرية

مؤكد أن التحقيق 
في انفجار مرفأ 

بيروت ليس بندًا 
محوريًا في 

الضغوط التي 
يمارسها »المجتمع 

الدولي« لتشكيل 
حكومة »إصالحات«

آراء

معن البياري

)في  السياسية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  رئيس  املاضي،  األسبوع  أخطرنا، 
األردن(، سمير الرفاعي، وكنا بضعة إعالميني في ضيافة اللجنة، إن امللك عبدالله 
التي يحتاجها األردن للوصول إلى تشكيل قوى في مجلس  الثاني سأله عن املدة 
أن  طلب  امللك  لكن  عاما،  بأنها عشرون  فأجابه  برملانية،  املنتخب حكومات  النواب 
تكون عشرة. وفي محاورتهم الرفاعي، في الجلسة التي أدارها املتحّدث باسم اللجنة، 
مهند مبيضني، وفي تعاليقهم واستيضاحاتهم بشأن ما تعكف عليه اللجنة، منذ 
اإلعالن عنها، وعن أعضائها الـ 92 )صــاروا 90(، في 10 يونيو/ حزيران املاضي، 
إلى  العتيق  الطموح  بشأن  الرفاعي،  رّجحها  التي  املــّدة  كثيرا  الزمالء  تستوقف  لم 
واجتماعية،  سياسية  واقــتــراحــات  ببرامج  متنافسة  ــزاٌب  أحـ فيه  تحضر  بــرملــانــاٍت 
وتــعــمــل ألن تــكــون فــي مــقــاعــد الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وإنــمــا راحــــت أغــلــب التعليقات 
واملالحظات واملؤاخذات والنقاشات، وكان كثير منها على سوّية طيبة، إلى التحّسب 
ن في املجتمع األردنــي ونخبه من أن تخلص اللجنة، بعد اكتمال عملها الذي 

ّ
املتوط

تفّرع إلى قضايا الشباب واملرأة واألحزاب وقانون االنتخابات، إلى توصياٍت حسنة، 
ثم ال تتحقق بالكيفية املنشودة، وجاءت أيضا على حقائق ماثلة في املجتمع متصلة 
بالتحّديات أمام »إصالح املنظومة السياسية وتحديثها«، من قبيل الضعف العريض 
لألحزاب، وهيمنة االعتبارات األمنية والتطير منها لدى عديد األردنيني. وتاليا، ما أن 
أعلن الرفاعي على اإلعالم ما قاله قّدامنا قبل أيام، حتى تم استقبال كالمه بكثيٍر من 
التهكم واالنتقاد. ولعل هذا ما جعله يوضح ما أدلى به غير مّرة، وموجزه أن اللجنة 
الحزبية  البرملانات  مرحلة  إلــى  للوصول  طريق  خريطة  لوضع  كبيرة  جهودا  تبذل 
املواطنني  وثــقــة  األحـــزاب  دور  يــعــّزز  تشريعي  إطـــار  مــا سيكون ضمن  البرامجية، 
فيها. وقال أيضا )في لقاء في محافظة الكرك( إن تعزيز دور األحزاب وحضورها 
ن من تحقيق املتطلبات التشريعية الجديدة، إلى جانب تعزيز ثقة 

ّ
يحتاج وقتا لتتمك

ب الرجل التأشير إلى مّدة مرّجحة أو متوقعة إلدراك هذا الحال، 
ّ
املواطنني فيها. وتجن

سيما وأن امللك نفسه، في لقاء أخير مع اللجنة ورئيسها، جاء على أن يكون بلوغ 
ل الحكومات من قوى برملانية حزبية »في أقرب وقت«.

ّ
األردن مرحلة أن تتشك

املكلفة  اللجنة  هــذه مع رئيس  العابرة  املناوشة  أن يجد واحــدنــا في  الوسع هنا  في 
بإنجاز توصيات تنبني عليها تشريعات الحقة في غير موضوع تعبيرا عن رغبة 
التشريعات  إنجاز  األمر منتقدين ومتهكمني باإلسراع من أجل  الذين خاضوا في 
واإلصالحات، مستندين إلى أن األردن عرف، في بعض خمسينيات القرن املاضي، 
حكومة برملانية، وأحزابا قوية. وفي بال هؤالء املعلقني أن األمر برمته مرهون بإرادة 
سياسية. كما في الوسع أن ُيالحظ أن الذين يجدون أن التدّرج الزمني في سيرورة 
األســلــم  هــو  والــقــانــونــيــة  التشريعية  ولــوازمــهــا  ومقتضياتها  الــســيــاســي  اإلصــــالح 
واألنسب، سيما وأن األحزاب في األردن تشهد ضعفا مريعا، من حيث افتقادها إلى 
روافع اجتماعية. ما يتطلب إشاعة ثقافة أخرى، يطمئن فيها الشباب األردني، مثال، 
في مختلف املحافظات )ليس فقط في غرب عّمان( إلى أن ثّمة قيمة النتسابه إلى 
هذا الحزب أو ذاك. وهنا تحضر املسؤولية الكبرى على الدولة، املطالبة بأن تقيم في 
عقلها السياسي الحاكم القناعة بضرورة تمكني حياة حزبية نشطة في البالد، فال 
تبادر إلى التدخالت املخابراتية والتشويشات اإلعالمية وغير هذه وتلك. وفي البال 
أن حزبا عرفه األردن في التسعينيات، وكان حزب دولة، إذا جاز الوصف، صدورا 
الــذي انبنى عليه رهــان )أو  عن والءاتـــه وانحيازاته، وكــان على شــيء من الحضور 
وهم؟( أن يحقق توازنا مع جبهة العمل اإلسالمي )اإلخوان املسلمون(، الحزب األقوى 
واألكثر حضورا وتنظيما في البالد، غير أن تدخالت وممارسات من السلطة كانت 
 أمينه العام الراحل 

ّ
وراء إضعاف ذلك الحزب، بل وإماتته، على ما عبر عن هذا محقا

ى فيها 
ّ
عبد الهادي املجالي. وإلى تلك التجربة البعيدة، ثّمة تجارب أقرب زمنا توخ
ناشطون حضورا لهم، وشيئا من الفاعلية، غير أنها حوربت بغير وسيلة. 

أحمد عمر

شــاهــدت فيلم »غــيــر األســويــاء« قبل شــهــر، وفــي ترجمة برنامج »مــا خفي أعظم« 
»غريبو األطوار«. وسمعت في شهادة املنتج رامي طاهر الذي رفع دعوى على شريكه 
املنتج منصور الظاهري الذي نكث بالعقد، ودسَّ سّمًا في الفيلم هو أشّد من القتل، 
مائة  واملــؤلــف  واملــخــرج  املنتج  وقــد عــرض عليه شريكه  بالكوميدي،  الفيلم  وصــف 
مليون دوالر للتنازل عن الدعوى في أميركا، أما كلفة الفيلم الخاسر، فهي 15 مليون 
دوالر، استرد منها املنتج مليونًا فقط، وتقدير الفيلم على موقع IMDB 4/ 10 و1 

/5 على موقعي الطماطم الحمراء وميتاكريتكا.
وإثــارة  بالكوميديا، فهو فيلم مغامرات وتشويق   

ٌ
الفيلم موصوف أّن  أعلم  أكن  ولم 

 هذه الدعاية، وكنُت يومًا محّبًا للسينما، 
ِّ

)أحقاد وفنت(، وانتظرُت حبكة جديدة بعد كل
لكني زهــدت بها بسبب التكرار في الحبكات، حتى إني وجــدت أنَّ الفن السابع قد 
شاخ في هذه اللحظة التاريخية. وسيبقى فنُّ الكلمة الذي اختاره الله لرساالته خالدًا، 
 بتصوير أفالم خالدة 

ٌ
 جديرة

ٌ
فالكلمة هي الفنُّ الذي ال يموت. عندنا حكاياٌت كثيرة

 في عالم النسيان، لكن الغرب ال 
ُّ

تجعل فيلم »الخالص من شاوشنك« ناقوسًا يدق
يحبُّ حكاياتنا، خوفًا من سرقة األضواء من العني، وقد استطاع اإليرانيون خطف 

أنظار العالم بحكاياٍت أصيلٍة من غير مصاريف.
غريبو األطــوار هم مجرمون طيبون، وهم أسمر أفريقي )رفض ويسلي سنايبس 
الدور( وأصفر صيني وحسناء من أوروبا الشرقية تتدّرب على الجودو في الكنيسة 
)اضحكوا(، ولص يسرق الكحل من العني )بيرس بروسنان(. لن تجد حّجة عقلية 
تقنع املشاهد بألوان األبطال وأعراقهم، كما في فيلم سلسلة »أوشــن« أو في أفالم 
»الخارقون السبعة«، يقود مجموعة الصعاليك الكوكبية أميٌر عربيٌّ اسمه الزهراني، 

ليس له موهبة سوى ماله وساعته الفاخرة التي توقع جيمس بوند في الفخ.
ولشولتز سجون  شــولــتــز،  السجن  مــديــر  زوجـــة  إغـــواء  بجريمة  األشــقــر محبوس 
متجولة، وهو موظف حكومي، ويعمل أيضًا مع أمير جزيرستان أبو هيرا. سترد 
الفيلم  قبلّية. حبكة  تلميحاٍت  فــي  بــن الدن  بــن شــيء، وخليفة  أســمــاء مثل جاسم 
واألسماء كلها قص ولصق. ريتشارد بيس لص شريف مثل أرسني لوبني ال يسرق 
إال من املؤّمنني ماليًا، فالسرقة من الدولة حالل، اسم العصابة روبن هود الذي كان 
الــفــقــراء، هــذه قصة شــديــدة التنميط فــي السينما  ــوّزع على  يسرق مــن األغــنــيــاء ويـ
األميركية، سينما املغامرات ال تقل تنميطًا عن السينما الهندية. يستطيع املشاهد 
ع مشهد الحبكة املقبلة، لكني فوجئت بمشهد خوف أبو شهاب بوند 

ّ
املحترف توق

من قيادة الزهراني السيارة. يقول الطبيب البريطاني، سيمور غراي، في مذكراته في 
السعودية: »أسرار وراء الحجاب«، إّن الشباب السعودي كان يفرط في السرعة، حتى 

إنَّ الطريق كانت تكثر فيه سيارات مقلوبة مثل الخنافس على ظهرها. 
لن نعرف كيف هرب ريتشارد، عنده خاتم سحري ربما، املفاجأة الوحيدة الكوميدية 
)من غير ضحك على الذقون( التي وجدتها في الفيلم، هي أّن ابنة أبو شهاب تعمل 
استخرج  كيف  نعرف  ولــن  الشعوب(،  عيون  من  الكحل  )لسرقة  املتحدة  األمــم  في 
ــذي أخــلــص لصاحبه إخــالص  املــحــقــق شــولــتــز هــاتــفــًا مــن بــطــن هــانــي أبـــو أســعــد الـ
الحوارّي يهوذا للمسيح، لو استخرج شولتز فيال من بطنه لضحكنا. بعد مطارداٍت 
املالية  قلعة جزيرستان  إلى  والعّمال  املسعفني  بزي  وتسلسل  بالسيارات،  تقليديٍة 
شديدة اإلحكام من غير خطأ، وسرقة الذهب، تسقط سبيكة من اللصوص، فينتبه 
لها شولتز متأخرًا، ويكون اللصوص قد هربوا. الزمن غير مقّدر جيدًا، زمن العرض 
أيضًا متأخر عن قمة الُعال، يرد اسم اإلخوان بصراحة، وبقيت صورة أمير قطر في 
الصحف على الطاولة، أخطاء تشبه أخطاء جريمة قتل جمال خاشقجي )كأنها بث 
مباشر(. ليس في فيلم كولومبو الشرق األوسط ضاحي خلفان راقصات يرقصن 
رقصة السماح حول أمير الشرِّ خليفة أبو هيرا، كذلك فــإّن زوجــة أبو هيرا ال تقع 
في حبِّ أبي شهاب بوند وتهرب معه. يبدو أّن هذه الحبكة قد ُرفضت، فهي قصة 
أميرة إماراتية )أردنية( هربت إلى بريطانيا، وليس فيها أحد يحاول اغتصاب البطلة 
تنظيم مهرجان  لفت 

ُ
ك بريطانية  )اعتدى على  إماراتي  الحلوة ألنها قصة  الشقراء 
ثقافي في أبوظبي، فإذا باملهرجان هو سرير وزير التسامح!(.

عبد الحكيم حيدر

1 - بعد الكشف الطبي على هشام املشيشي، يجب، على وجه السرعة، توفير عقد 
ــارات، بــراتــب ضعف راتــبــه فــي تــونــس، مكافأة لــه على تصريحاته  عمل لــه فــي اإلمــ
اإليجابية في حق االنقالب، سواء أكانت برضاه أم تحت تأثير السالح. وليكن سكنه 

باإلمارات على مقربة من سكن عبد املجيد محمود، النائب العام املصري األسبق. 
2 - على وجه السرعة أيضا، تجب إقامة مباراة في كرة القدم ما بني فريقي النادي 
األهلي املصري وصفاقس، على أرض تونس الخضراء بالطبع، إمعانا في مكايدة 
عسكري  بلباس  موسي،  عبير  السيدة  التونسية  الجماهير  تتقّدم  وأن  الخصوم. 
بالطبع، وتستقبلها في املدّرجات السيدة املصرية فيفي عبده، بزغرودة طويلة جدا، 
تصفق لها الجماهير طويال. وال مانع أيضا من أن تسلط الكاميرات على قيس بن 
سعّيد، وهو يضحك أيضا للزغرودة. أما بقية الحفل ومقّدمته يسرا من املدرجات، 
قبل انطالق املباراة، فسوف يكون تنافسا في جمال الفساتني ما بني فستاني ليلي 
علوي ويسرا، وتبّزهما بالطبع فساتني بنات تونس الخضراء، مع مراعاة أن تنتهي 
املباراة في كرة القدم بني الفريقني بالنتيجة »هدف وحيد لهدف وحيد«، مع استمرار 

الحفل على أرض املباراة للساعات األخيرة من الليل. 
3 - حــذار مــن أن يــنــدّس مرتضى منصور فــي الــوفــد املــصــري، فقد تكون النتيجة 

عكسية ومنيلة بطني وقطران. 
4 – حاول بكل الطرق أن توّجه دعوة لحضور الحفل إلى املبشر بثورة تصحيحك 
النتائج  قبلها بأيام، وهو املفكر الحر املستقل جدا، ضاحي خلفان. وال أضمن لك 
في املدرجات أيضا، فقد تكون »أطني« من نتائج حضور مرتضي منصور مندّسا. 
للشباب مــع مراعاة  أو ستة مؤتمرات  الــحــدود عمل خمسة  فــي أضيق  5 – حــاول 
ف نظرا إلى ضيق ذات اليد، مع شرح ذلك لإلخوة العرب، ولتكن املؤتمرات على 

ّ
التقش

أن تكون عاطفيا،  القواميس. وال تنس  العامية، ودعــك من  باللغة  البحر، وفضفض 
وتقبل لك طفلني من أطفال شهداء اإلرهاب، وتمنحهما »عيدية« نجاح االنقالب. 

6 – عّزز في خطابك اإلعالمي القادم من خطاب املوّدة مع كل األخوة العرب. وضع 
أمر قواتك املسلحة تحت إمــرة أي بلد عربي يحتاجه ملواجهة أي عــدو. وركــز على 
كلمة »أي عدو« تلك، وكّررها مرات ثالثا، على غرار »تحيا مصر«، ثالث مّرات. وقل 
ة«، 

ّ
أيضا كلمة من بهارات النجدة والنخوة من العربي للعربي على غرار »مسافة السك

سواء أقلتها من القاموس أم من الدارجة التونسية. املهم أن تكون حازما وحاسما 
في اإللقاء. 

ط 
ّ
7 – تصوير مسلسل على وجه السرعة عن ذلك املخطط اإلرهابي الذي كان يخط

له راشد الغنوشي وحزبه في الخفاء، ولوال ستر الله لضاعت تونس. 
8 – أنصحك باالستعانة بالخبرة املصرية، وخصوصا في االستراتيجية العسكرية، 
وخصوصا اللواء حمدي بخيت. أما من ناحية الخبرات الطبية التي كان من املمكن 
أن تحل كل مشكالت تونس الصحية، بعد هذه األعداد املصابة بالفيروس، فأظنك 
 
ً
غير محظوظ بها باملّرة، فقد انتقل اللواء عبد العاطي إلى جوار ربه، إال أن هناك أمال

الــورثــة بعض األبــحــاث في معامله ومختبراته ما  يتبقى لــك، أن يكون قد تــرك لــدى 
العلماء في تونس على تكملة مشواره، واالستفادة من تلك األبحاث، وهذا  يساعد 

بالطبع ممتاٌز لك وللعلم. 
9 – امنع كل رجال أعمالك من السفر، وحّدد إقاماتهم وأسرهم، حتى ُيخرجوا ما 
كـــده«، سّمه »صندوق  لــك »صــنــدوق على جنب  أن يكون  الــبــالطــة، وأنصحك  تحت 

املحن«، وال يصرف أي شيء منه، إال بأمرك.

محمد أحمد بنّيس

انصرمت عشر سنوات على دخول دستور 2011  حيز التنفيذ في املغرب، في سياق 
التفاعل الذي أبداه النظام املغربي مع الرّجة الكبرى التي أحدثتها ثورات الربيع العربي 
في املنطقة. وعلى الرغم من مكانِة املسألة الدستورية في الفكر اإلصالحي املغربي، 
 ،)1996  ،1992  ،1972  ،1970  ،1962( االســتــقــالل  منذ  دساتير  خمسة  وصـــدوِر 
وموقِع اإلصالح الدستوري في صراع القصر مع أحزاب الحركة الوطنية عقودا، على 
ل تحوال في تاريخ الدستورانية املغربية، فقد 

ّ
الرغم من ذلك، إال أن هذا الدستور مث

 للحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير، كما 
ً
كان أول دستور يأتي استجابة

اتسم أيضا بانتقال النقاش الذي واكب إعداَدُه، من دائرة السلطة والنخب إلى الشارع، 
 
ُ
من خالل مطالب رئيسة، أبرزها اعتماُد الديمقراطية في وضع مقتضياته، وإقامة

نظام سياسي يرتكز على امللكية البرملانية وفصل السلط واستقالل القضاء.
الحراك الشعبي،  امللك محمد السادس أن دستور 1996 لن يستوعب مطالب  أدرك 
ولو عبر إدخال تعديالٍت واسعٍة عليه. ولذلك أعلن في »خطاب 9 مارس« عن ورشٍة 
لجنة  تضعها  جديدة  دستوريٍة  وثيقٍة  من  انطالقا  املغربية،  الدولة  كبرى إلصــالح 
ب 

ّ
خبراء معّينني من قبله. وكان ُينتظر أن يسهم الدستور الجديد في الحّد من تصل

 إلصــالح سياسي 
ً
قابلية أكثر  بموارد تجعلها  املغربية، من خالل مّدها  السلطوية 

متدّرج وغير مكلف؛ إصالح يفتح املجال أمام تعديٍل، ولو كان نسبيا، في عالقات 
االنكماش واالنتظارية  لم يحُدث في ظل  أن ذلك  بيد  السياسي.  الحقل  القوة داخــل 
املاضية، فضال عن  السنوات  طــوال  املغربية  السياسية  الطبقة  أبانت عنهما  اللذين 

ارتدادات االنتكاسة التي مني بها الربيع العربي بعد 2013. 
تــضــمــن دســتــور 2011 مــقــتــضــيــاٍت كــثــيــرة تــبــدو، لــلــوهــلــة األولـــــى، وكــأنــهــا ثــورة 
ِر 

ّ
دستورية، خصوصا بالنسبة لنظام سياسي ُعرف بمحافظته الصريحة، وتجذ

بنيته الثقافية التقليدية، وتعاطيه الحذر مع موارد الحداثة السياسية التي ما فتئ 
الــتــي تطبعها،  الــقــوة  الـــذي ال تــؤثــر بــه على هــذه البنية وعــالقــات  ُيدمجها بــالــقــدر 
امتداداتها  حِدث 

ُ
ت لم  )الشكلية(،  القانونية  أهميتها  على  املقتضيات،  هذه  أن  غير 

السياسية والثقافية ألسباٍب يطول الخوض فيها، وبقي الحقل السياسي تقليديا 
في خطوطه العريضة. بل حتى الدينامية التي كان قد أحدثها دستور 1996 في 
الحياة السياسية )تعيني عبد الرحمن اليوسفي على رأس حكومة التناوب، فورة 
املجتمع املدني، ازدهــار الصحافة املستقلة، إحــداث هيئة اإلنصاف واملصالحة ..( 
 غير مسبوقة، 

ٌ
 سياسية

ٌ
لم ُيحدثها الدستور الحالي الذي واكبته، للمفارقة، رتابة

وباألخص إّبان الوالية الحكومية الثانية لحزب العدالة والتنمية، اإلسالمي )2016 
الحقوق  عــلــى  والتضييق  للسياسة،  كــامــل  شــبــه  بــغــيــاٍب  اتــســمــت  الــتــي   )2021  -
م السلطة 

ّ
والحّريات، وتراجع تأثير املجتمع املدني، وتعثر الجهوية املتقّدمة، وتحك

التنّصل من  مواقعهم،  اختالف  على  الفاعلون،  حــاول  وقد  العمومي.  الفضاء  في 
مسؤولية عدم تفعيل الدستور، وقد تبّدى ذلك بشكٍل الفٍت بني اإلسالميني الذين 
»العدالة  التي طاملا حّملت  البرملان  و‹‹املعارضة‹‹ داخل  قــادوا واليتني حكوميتني 
التي يمنحها الدستور للدفع بقطار  والتنمية« مسؤولية عدم استثمار املساحات 

التحّول الديمقراطي إلى األمام.
يعكس الدستور املغربي الحالي حدوَد فعالية الدساتير في إحداث تغييٍر في عالقات 
للنخب، ووضـــِع حـــدوٍد واضــحــٍة لصالحيات  السياسي  الــســلــوك  الــقــوة، ومــأســســة 
التاريخي  املـــوروث  ومــوقــِع  العمومي  الــقــرار  صناعة  وكيفياِت  الرئيسة  املؤسسات 
السياسية.  الحياة  املكتوب داخل  الدستوري  النص  والتقليدي في محاصرة سلطِة 
ترجم 

ُ
 ›‹تأويالت ديمقراطية‹‹ ت

َّ
وفي وقٍت كان ينتظر أن يكون هذا الدستور محط

وعي السلطة والنخب بأهمية املسألة الدستورية في التحّول الديمقراطي، بقي أسيَر 
السياسة املغربية املحكومة بتوازناتها التقليدية. 

األردن يبحث عن حكومات 
برلمانية

The Misfits: أبو خلفان بوند

روشتة عبيّد 
إلنقاذ قيس بن سعيّد

المغرب: 10 سنوات على 
دستور الربيع العربي
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آراء

كمال عبد اللطيف

املغربي،  اليسار   
ّ
أن  في 

ٌ
لم يعد هناك خــاف

بجميع تــيــاراتــه وفــصــائــلــه، يــواصــل الــيــوم، 
ُمنتظرة  انتخابية  دورة  أبـــواب  على  ونحن 
َراُجَعه داخل 

َ
ت املقبل،  أيلول  في 8 سبتمبر/ 

املشهد السياسي املغربي. نقول تراُجَعه، وال 
فوله أو نهايته، وذلك لقناعتنا 

ُ
نتحدث عن أ

باألهمية التاريخية للخيارات واملبادئ التي 
ر  ـــَب فــي تاريخنا املــعــاصــر، والــتــي نتصوَّ َركَّ
إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــادة تـــطـــويـــرهـــا وتــكــيــيــفــهــا مــع 
متطلبات أسئلة الراهن املغربي وتحّدياته. ال 
نتحّدث هنا عن التراجع في عدد مقاعده في 
املنتخبة، وال عن  البرملان وباقي املؤسسات 
القرن  ي، نهاية  مبّررات مشاركته في ما ُسمِّ
املاضي، بالتناوب التوافقي، ثم في األغلبيات 
نا نفكر أساسًا 

ّ
الحكومية أو في املعارضة. إن

فــي الــتــراجــع الــحــاصــل فــي أوضــاعــه العامة، 
ــة بـــخـــيـــاراتـــه الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى  ــبـــطـ ــرتـ املـ
وأنماط حضوره في املجتمع، وكذا كيفيات 
السياسي والثقافي  الراهن  مجابهته أسئلة 
ُمه  َجسِّ

ُ
ت واقــٌع  املقصود  التراجع  بــادنــا.  في 

دة. اليوم معطيات ومؤشرات ُمحدَّ
نــقــرأ عــامــات الــتــراجــع، فــي ســيــاق تــحــّوالت 
ــر، وهــو  الــســيــاســة والــتــاريــخ فــي عــالــم مــتــغــيِّ
يـــرتـــبـــط بـــنـــوع مــــن الــــذهــــول الـــســـيـــاســـي عــن 
ـــَدهـــا الــيــســار  ــداف الــتــي َجـــسَّ ــ ــ املــقــاصــد واألهـ
فـــي تــاريــخــه، إضـــافـــة إلـــى نـــــزوٍع يــتــمــثــل في 
إذ تكّرر األجيال  الــذاكــرة،  أشكاٍل من تغييب 
اليسار  أحــزاب  في  اليوم  املنخرطة  الجديدة 
الصغيرة أخطاًء حصلت قبلها، فهي تنتقد 
ــت عــنــهــا، وتــنــخــرط في 

َّ
األحـــــزاب الــتــي انــشــق

الــتــي انــخــرطــت فيها قبلها..  إعـــان املــواقــف 

حلمي األسمر

مهما قيل عما حــدث، أخــيــرًا، فــي تونس من 
»تأويل« وتزيني وإعــادة إنتاج، فهو انقاٌب 
ــة قـــطـــرة دم  ــ ــ ــــظ، حـــتـــى وإن لــــم تـــرافـــقـــه إراقـ فـ
واحدة، وإن كان عنوانه األساس عملية ذبح 

للدستور باسم الدستور.
اب في املشهد - 

ّ
أكثر ما يغيظنا - نحن الكت

حني يخرج عليك تونسي أو تونسية ليصرخ 
: أنت مالك ومال تونس، نحن 

ً
في وجهك قائا

أدرى بشعاب »مكتنا«. وهنا تحديدًا يصدمك 
ك 

ّ
أواًل، ألن آن.   والغبي في 

ّ
الفظ الشعور  هــذا 

ش 
ّ

 فيروس سايكس - بيكو قد عش
ّ
تشعر أن

فـــي الــنــخــاع الــشــوكــي لــبــعــض الـــعـــرب، وهــم 
جسد  العربية  الباد   

ّ
أن أرادوا،  إن  يعرفون، 

واحــــد، جـــرى »نــشــر« أجــزائــه وتقطيعه إربــًا 
إربًا بقصد وتخطيط، كي يبقى خارج دائرة 
الفعل. وثانيًا، هؤالء يهرفون بما يعرفون أو 
 ما يجري في تونس أو مصر 

ّ
ال يعرفون، أن

ر على أقصى 
ّ
أو حتى في جنوب السودان يؤث

قرية في باد الشام. وبمعنى أو آخر، يصبح 
انقاب تونس حدثًا محليًا في عّمان وبغداد 
 هذا ما يدركه جيدًا أولئك 

ّ
ونواكشوط. ولعل

 مواردهم وشياطينهم 
ّ

دوا كل
ّ
القوم الذين جن

لــشــطــب فــصــل الــربــيــع مـــن الــتــقــويــم الــعــربــي، 
باعتباره نذير شؤم على الدكتاتور العربي، 
حت 

ّ
فهو يخشى من عدوى الزهور التي تفت

سمير الزبن

ســعــت الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي انــفــجــرت في 
ـــا مـــن تـــونـــس إلــى 

ً
املــنــطــقــة قــبــل عــقــد انـــطـــاق

مــطــابــقــة الــخــطــاب الــســيــاســي املــنــفــصــل عن 
الــواقــع الـــذي أنــتــجــه اســتــبــداٌد مــديــد، بجعل 
هـــذا الــخــطــاب مــطــابــقــًا لــلــواقــع ومــعــبــرًا عنه. 
ــاّدة  ــــورة املــــضــ ــثـ ــ ــت الــــــذي عــمــلــت الـ ــوقــ ــي الــ فــ
العربية  الـــثـــورات  تحطيم  فــي  نجحت  الــتــي 
فـــي كـــل مــكــان انــفــجــرت فــيــه، والـــيـــوم تسعى 
إلـــى تحطيمها فــي تــونــس، الــحــصــن األخــيــر 
األمــل،  املنطقة  يمنح  الــذي  العربية  للثورات 
فــإنــهــا لـــم تــعــمــل عــلــى إبـــقـــاء هــــذا االنــفــصــال 
بــني الــخــطــاب السياسي والـــواقـــع، بــل عملت 
ــا  ــهـ ــم الـــســـيـــاســـيـــة ذاتـ ــيـ ــاهـ ــفـ ــلـــى تــفــكــيــك املـ عـ
وتحطيمها وتحويلها إلى مفرداٍت ال معنى 
الـــذي جــاءت  الــجــديــد  لــهــا، لتحطيم سياقها 
الخطاب  لتحطيم  أي  الــعــربــيــة،  الـــثـــورات  بــه 

املضاد لاستبداد.
 ســــادت بني 

ً
 هــــوة

ّ
إذا كــــان مـــن الــصــحــيــح أن

الــخــطــاب الــســيــاســي الــعــربــي خــــال الــعــقــود 
 
ّ
ـــفـــتـــرض أن

ُ
الــخــمــســة املــنــصــرمــة، والــــواقــــع امل

يكون هذا الخطاب صادًرا ومعبرًا عنه، وقد 
وصلت هذه الهوة في حاالت فاقعة كثيرة إلى 
إلــى نقيضه  القائم واملــعــاش  الــواقــع  تحويل 
على طول الخط. وتحت هذا االنفصال، أجبر 

ِجز البدائل 
ْ
ن

ُ
تنتقد التقصير والتواطؤ، وال ت

املكافئة للتحّوالت الجارية في املجتمع وفي 
ــى الــيــســار املغربي 

َّ
الــنــظــام الــســيــاســي. تــخــط

َحَدٍر با 
ْ
ُمن أمــام  اليوم درجــة الذهول، ليقف 

ه يواجه نتائج تراجعه أمام األحزاب 
ّ
قرار. إن

على  قدرته  لعدم  اإلدارة،  وأحـــزاب  املحاِفظة 
بة 

ِّ
تصل

ُ
امل أعــطــابــه ولغته ومــواقــفــه  مــواجــهــة 

والجامدة.
ــائـــج انـــتـــخـــابـــات 2011  ــتـ ــــَعــــاِيــــن نـ

ُ
ــا ن ــنـــدمـ عـ

بصورة  نكتشف،   ،2016 انتخابات  ونتائج 
ــع مــســتــمــر،  ــراُجــ ــة، أن الـــيـــســـار فــــي تــ ــحــ واضــ
اكتساح  اســتــمــرار مواصلة  فــي مقابل  وذلــك 
املختلفة  وأنماطه  بأشكاله  املحافظ،  اليمني 
)اإلسام السياسي، حزب االستقال، الحركة 
الخرائط  م 

َّ
ُسل في  مة  متقدِّ مواقع  الشعبية(، 

ة بــكــثــيــر مــــن الــتــرتــيــب  ــــــَعــــــدَّ
ُْ
االنـــتـــخـــابـــيـــة، امل

وباقي  االنتخابي،  قطيع 
َّ
الت لصور  املناسب 

في  املغربية،  السياسية  ْعبة 
ُّ
الل إكسسوارات 

أشكالها املحسوبة بكثير من الدقة والعناية. 
يــواصــل اليسار تــشــرذمــه، ومــا يــجــري اليوم 
نات مشروع  من صــراٍع مفتوٍح في قلب مكوِّ
نــواة  الــتــي تحلم بتكوين  الــيــســار  فــيــدرالــيــة 
ـــٍب يــســاري 

ْ
ـــط

ُ
ـــد، تــمــهــيــدًا لــبــنــاء ق يــســار مـــوحَّ

ِهر بوضوح ثقوب ذاكرة اليسار.
ْ
كبير، ُيظ

تحول اليسار املغربي الذي مأل الدنيا وشغل 
الناس ثاثة عقود ما بعد االستقال )1956 
- 1986(، حني صنع في املجتمع املغربي أفقًا 
م فـــي الــثــقــافــة والــســيــاســة واملــجــتــمــع،  لــلــتــقــدُّ
 تتطلع إلى 

ً
 سياسية

ً
ل قوة كِّ

َ
واستطاع أن ُيش

إنــهــاء الحكم الــفــردي وبــنــاء املــامــح الكبرى 
الديمقراطي،  السياسي  للمشروع  والــعــامــة 
نًا في حزب 

َ
كما تبلور وأصبح واضحًا وُمْعل

لاتحاد  األكبر  الوريث  االشتراكي،  االتحاد 

فــي بــعــض الــبــقــاع الــعــربــيــة، ويــريــد أن تبقى 
»صحراء العرب« على حالها القاحل البلقع، 
با جداول وال طيور حّرة، وال طقس تتنفس 

فيه الكائنات نسائم الحرية.
القصة ليست متعلقة باإلخوان املسلمني، وما 
وسياسية  دعوية  مدرسة  بوصفها  فــّرخــت، 
واتجاهات،  أحــزاب وحــركــات  من  وإحيائية، 
حــمــلــت مــشــعــل الــتــغــيــيــر. الــهــدف هــنــا سحق 
الوعي، حتى ولو كان يحمل راية العلمانية 
أّي مشروع  الهدف محاصرة  البواح.  والكفر 
التي  السحيقة  الحفرة  من  والقيام  للنهضة 
انزلقت إليها األمة، وديمومة حالة السيولة، 
اإلنسانية،  الحضارة  سجل  من  واالستقالة 
ــواًل إلـــى بــقــاء هـــذا أو ذاك جــالــســًا على  ــ وصـ

كرسي الحكم.
 من سوء طالع األمة أو ُحسنه، ال أدري، 

ّ
ولعل

 من تصّدر حكاية الربيع الراية اإلسامية، 
ّ
أن

ها التعبير األكثر صدقًا عن وجدان 
ّ
ربما ألن

ها األكثر تنظيمًا 
ّ
األمة وعقيدتها، وربما ألن

فــي بــاد الــعــرب، ولــهــذا أصبحت هــذه الراية 
األكثر استهدافًا وشيطنة.

مع  للربيع  املحاربة  العربية  النخبة  تماهي 
بامتياز،  الفتًا  كــان  الصهيوني  الــعــدو  كيان 
ــار الــربــيــع، حني  مــنــذ الــلــحــظــات األولــــى إلزهــ
تشّكلت، على الفور، جبهة عربية صهيونية 
لــإجــهــاز عــلــى الـــربـــيـــع، أثـــمـــرت فـــي مـــا بعد 
منظومة اتفاقات تطبيعية، ظاهرها اتفاقات 

االحتفال  على  العربية  الشعوب  االســتــبــداد 
باملنجزات التنموية االقتصادية في ظل الفقر 
 جــنــب مــن جــنــبــات الــوطــن 

ّ
املــتــصــاعــد مــن كـــل

العربي، كما أجبرهم على االحتفال بالثورة 
الصارخ،  التعليمي  الــتــرّدي  في ظل  العلمية 
في  بالديمقراطية  يحتفلوا  أن  عليهم  وكــان 
 خطاب 

ّ
 أقسى األنظمة الديكتاتورية، ألن

ّ
ظل

املواطنني/  على  بالعنف  يفرض  االســتــبــداد 
ــا تـــقـــولـــه الــســلــطــة  ــوا مــ ــدقـ ــا، أن يـــصـ ــايــ ــرعــ الــ
ــبـــدة، حـــتـــى عـــنـــدمـــا تـــكـــون ال تــصــدق  ــتـ املـــسـ
نــفــســهــا، ويـــّدعـــي الــرعــايــا الــتــصــديــق، خوفًا 
االعتباطي  واستخدامها  السلطة  عسف  من 
بــادرة معارضة. وبذلك، كّرر  العنف ضد أي 
مــّرة على سبيل  السلطة،  املــواطــنــون خطاب 
اإلذعان لخطاب السلطة تحت وطأة الخوف 
من العقاب، ومّرة على سبيل السخرية. وفي 
كلتا الحالتني، لم يحمل املواطن العربي هذا 

الخطاب على محمل الجد.
لــم تــصــل الــتــجــربــة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة إلــى 
هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة، جــــــرت تـــغـــيـــراٌت 
تــجــربــة االستعمار  مــنــذ  عــلــى فهمها  كــبــيــرة 
الــتــي أعــطــت الــســيــاســة مــعــنــى حــديــثــًا لـــدول 
املــنــطــقــة، وبــالــتــالــي، ولـــد هــامــش ديمقراطي 
فــي الــــدول الــتــي خــضــعــت لــاســتــعــمــار، على 
األقــل في قضايا التعبير عن الــرأي. بمعنى، 
 

ّ
لــم يكن هناك مــن ُيعتقل على الـــرأي فــي ظل

الــوطــنــي لــلــقــوات الشعبية. نــقــول هــذا بــروح 
 ملشروع اليسار 

ً
القناعات التي كانت مكافئة

املاضي، حيث  القرن  من  الثاني  النصف  في 
ــنـــوات االســـتـــقـــال  مـــي لـــسـ ــان األفــــــق الـــتـــقـــدُّ ــ كـ
التحرير  مــعــارك  بسياقات  محكومًا  األولـــى، 
ــة  ــدولــ ــد والــ ــديـ ــجـ ــة بـــنـــاء املـــجـــتـــمـــع الـ ــلـ ــئـ وأسـ
عاِرضة 

ُ
امل وأدواره  معاركه  وكانت  الوطنية، 

فــي تحويل  تــروم املساهمة  للنظام وأدواتـــه 
إلى  االستقال  ملغرب  األول  الجيل  عات 

ُّ
تطل

ــعــــاراٍت لــلــعــمــل الــســيــاســي، وقــــد ســاهــمــت  شــ
التي سيتبلور  األرضية  تهييء  في  بدورها 
فــي ســيــاقــهــا الحــقــًا الــيــســار املــاركــســي الــذي 
 

ّ
أصبح عنوانًا ألفق جديد وأسئلة جديدة، إال
دة  ه دخل بدوره تحت ضغط عوامل متعدِّ

ّ
أن

في دورة الذهول، واكتفت بقاياه باالنخراط 
املــدنــي، كما انخرط  فــي مــؤســســات املجتمع 
بقية  الحزبي، وواصلت  املشهد  في  بعضها 
ــع شعارات ال تكافئ املتغيرات 

ْ
أخــرى منه َرف

الكبيرة الحاصلة في املجتمع املغربي.
 كــثــيــرًا مــن أوُجـــه 

ّ
يمكن اإلشــــارة هــنــا إلـــى أن

ــع الــيــســار  ــ ــهــا فـــي واقـ
ُ
ــعــاِيــن

ُ
الـــتـــراجـــع الـــتـــي ن

األولــى منذ مطالع  بــرزت عاماتها  املغربي 
تسعينيات القرن املاضي، سواء في خياراته 
األســـــــاس ولـــغـــتـــه ومـــواقـــفـــه مــــن الـــنـــظـــام، أو 
فــي عـــدم قــدرتــه عــلــى إدراك الــتــحــوالت التي 
راٍت   سجينًا لتصوُّ

ّ
حصلت في املجتمع، فظل

 مــا 
ّ

ــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــــل مـــعـــيـــنـــٍة عــــن ذاتــــــــه، عـ
النظام،  مواجهته  ســنــوات  َوَهـــن  مــن  ها 

َ
ِحق

َ
ل

ــَي  ــِسـ ـ
َ
 يــشــتــغــل بــمــنــطــق الــســتــيــنــيــات، ون

ّ
ــل ظــ

مــقــتــضــيــات الــتــغــيــيــر الـــتـــي شــمــلــت الــفــضــاء 
برلني،  السياسي، ومقتضيات سقوط جــدار 
ـــل اإلرهــــاصــــات الــكــبــرى  ـــكُّ

َ
ـــش

َ
ــذا بـــدايـــات ت ــ وكـ

ـــل. أمــــا أبـــرز  ـــكُّ
َ

ـــش
َّ
لــعــالــم جـــديـــد فـــي طــــور الـــت

 لــشــطــب الـــربـــيـــع من 
ٌ

ســــام وبــاطــنــهــا حـــلـــف
ــد الــقــراء  الــتــقــويــم الــعــربــي. وكـــي ال يــرفــع أحـ
إلــى سنوات قريبة،  أعــود  حاجبه مستغربًا، 
في  ذروة هبوب نسائم الربيع، في عام 2012، 
حني أصبح ما كان يجري في ميدان التحرير 
فــي قــلــب الــقــاهــرة، وبــقــيــة مــيــاديــن التحرير 
الصهيوني  الــعــدو  يمنع  كــابــوســًا  الــعــربــيــة، 
من النوم... بل حزم هذا الكيان أمتعته وبدأ، 
حينذاك، يستعد للحرب، بعد طول اطمئناٍن 
 فــيــه أمــة 

ّ
لــلــســبــات الــعــمــيــق الــتــي كــانــت تــغــط

العرب، وخطوط تماّسها مع الكيان! 
للمّرة األولى منذ أعوام بعيدة، أدخل جيش 
ــتـــال آنـــــذاك فــرضــيــة عــبــور نــهــر األردن  االحـ
ــنـــه ضـــمـــن أهــــدافــــه  ــيـــة مـ ــــى الـــجـــهـــة الـــشـــرقـ إلــ
اســـتـــعـــدادًا لــلــســيــنــاريــوهــات املــقــبــلــة، األكــثــر 
سوءًا بالنسبة له، إذ بدأ الجيش الصهيوني 
حــيــنــهــا بــالــتــدريــب عــلــى مــحــاكــاة ســيــنــاريــو 
مواجهات مع األردن، الجبهة التي يعتبرها 
هـــدوءًا واطمئنانًا، واستخدام  األكــثــر  الــعــدو 
صواريخ  وبينها  الحربية،  املعّدات  مختلف 
مـــضـــاّدة لــلــدبــابــات. وبــحــســب األخـــبـــار التي 
 »التدريبات في نهر األردن 

ّ
بثت حينذاك، فإن

جرت في ساعات الليل أيضًا، إذ أعّد الجيش 
عبور  عند  الستخدامها  الــجــســور  مــن  كمية 
الــنــهــر، بعضها بــطــول عــشــرات األمــتــار، كما 
تـــم الـــتـــدريـــب عــلــى قـــــوارب مــطــاطــيــة وحــبــال 
وعبور مدرعات«. كان التدريب على اجتياز 

يعني  ال  هذا  االستعمارية. طبعًا،  السلطات 
وعــادلــة،  نموذجية  كــانــت  السلطات  هــذه   

ّ
أن

الدول  ها سلطات استوحت نموذجًا من 
ّ
لكن

ــرة، كــــان نـــمـــوذجـــًا حــديــثــًا مــنــســوبــًا  ــِمـ ــتـ ـــسـ
ُ
امل

آلليات الحكم األكثر عسفًا للدولة العثمانية 
ذات املنطق اإلمبراطوري. 

مــــــع نــــــــزع االســــتــــعــــمــــار والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
ــِر هـــــذه  ــ ــ ــجـ ــ ــ االســـــــتـــــــقـــــــال الـــــــوطـــــــنـــــــي، لــــــــم تـ
ــيــــاق تــطــويــر  ــة فــــي ســ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـ
الــجــوانــب اإليــجــابــيــة، خــصــوصــًا الــهــوامــش 
الديمقراطية، وتحويلها إلى مكون أساسي 
العكس،  املجتمعات. على  من مكونات هذه 
اعتبارها  يمكن  التي  الــهــوامــش  هــذه  كانت 
التاريخية،  للتجربة  موضوعية  إنــجــازات 
هــي مــجــال الــهــجــوم مــن الــســلــطــات العربية 
ــا في  ــهـ الــوطــنــيــة، والـــتـــي وصــلــت إلـــى ذروتـ
الهوامش   

ّ
كل وإلغاء  العسكرية،  االنقابات 

الــديــمــقــراطــيــة، والــحــكــم بــقــوانــني الـــطـــوارئ 
واألحــــــكــــــام الـــعـــرفـــيـــة، لـــحـــمـــايـــة الــســلــطــات 
مواطنيها.  مــن  نفسها  الــجــديــدة  املــســتــبــّدة 
يكن يحاسب عليها  لم  التي  الكلمة  وباتت 
عليها  يعاقب  االستعمارية،  السلطات  زمن 
دون محاكمة  مــن  وغــالــبــًا  املــديــد،  بالسجن 
بالقتل. وبذلك  يكن  لــم  إن  طــويــلــة،  ســنــوات 
العربية،  املجتمعات  مــن  السياسة  نــزع  تــم 
 اعــتــبــاطــيــة، 

ٌ
ــادت ســـلـــطـــاٌت اســـتـــبـــداديـــة ــ وســ

التحّديات التي تواجه اليسار اليوم، فيمكن 
ع عنها  حصرها في ثاث قضايا كبرى، تتفرَّ
مواقف  تحتاج  التي  املشكات  من  مجموعة 
دة. وســـنـــكـــتـــفـــي بــتــحــديــد  واضــــحــــة ومــــــحــــــدَّ
القضايا الكبرى، نظرًا إلى أهميتها املتزايدة، 
د في  فـــي دائـــــرة الـــصـــراع الــســيــاســي املـــتـــجـــدِّ
مجتمعنا. تتعلق األولى باملبادئ والخيارات 
تحّديات  وهــي  ومرجعيته،  لليسار  الكبرى 
يـــات  ــة غـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــحـــدِّ ــهـ ال يــمــكــن مـــواجـ
بإيجاد   

ّ
إال السياسي،  مشهدنا  فــي  القائمة 

 شـــيء، 
ّ

املـــخـــرج املــنــاســب لــهــا أواًل وقــبــل كــــل
ــَرض أن يــعــنّي الــيــســار الــيــوم حـــدوده، 

َ
ــت

ْ
إذ ُيــف

ومواقع أقدامه، ويستوعب جدليات الصراع 
الــصــراع  بجدليات  عاقتها  فــي  تاريخه  فــي 

»الــشــريــعــة« جــــزءًا مـــن تـــدريـــب كــبــيــر، تــرافــق 
مـــع مـــنـــاورٍة لــلــجــبــهــة الــداخــلــيــة الــكــبــرى في 
تاريخها واملسماة »نقطة تحّول 5« في سياق 
»الحرب  تدريبات  االحــتــال  ما سّماه جيش 
ــع  ـــهـــا األوســ

ّ
ــفـــت بـــأن املـــتـــدحـــرجـــة« الـــتـــي ُوصـ

لناحية الفترة التي استغرقتها ومتطلباتها 
ال  كانوا  وفــق تصريحاتهم،  وهــم،  الخاصة، 
يــســتــبــعــدون، فــي الــســيــاق، ســيــطــرة مــصــادر 
في  الكيميائي  الساح  مخازن  على  معادية 
زون الجهوزية لسيناريو 

ّ
سورية، وبدأوا يعز

ــــاح غـــيـــر تــقــلــيــدي،  ــتــــخــــدام ســ يــتــضــمــن اســ

غــيــر مــحــكــومــة بــتــاريــخ ســابــق وال بــأعــراف 
ــبـــارات ســيــاســيــة،  ــتـ اعـ قــيــمــة ألّي  حـــكـــم، وال 
الــعــنــف الــــعــــاري هـــو وســيــلــتــهــا األســاســيــة 
ــد األســــــس الــتــي  ــ  أحـ

ّ
ــة أن ــارقــ ــفــ لــلــحــكــم. واملــ

اّدعــاهــا االســتــبــداد الــعــربــي لــعــدم صاحية 
ه يواجه الخطر اإلسرائيلي 

ّ
الديمقراطية، أن

إلى مجتمع موحد ملواجهته،  الــذي يحتاج 
والديمقراطية تجعله ضعيفًا أمام مواجهة 
ــان الـــعـــدو يعيش  ــٍت كــ ــ ــذا الــخــطــر، فـــي وقـ هــ
كانت  داخــلــيــة،  ديمقراطية  سياسية  حــيــاة 

ر اليوم داخل مجتمعه وفي العالم. أما  املتطوِّ
السياسي  بالنظام  فترتبط  الثانية  املعركة 
أجل مزيٍد من  املختلفة، من  بأسمائه  القائم 
توسيع  قصد  التحديثية،  الجهود  مواصلة 
العام، وترسيخ  الشأن  في  املشاركة  درجــات 
ِقــيــم الــتــعــاقــد واملــواطــنــة واملــأســســة، تمهيدًا 
وترتبط  والعدالة.  التضامن  مات  مقوِّ لبناء 
ديـــة  ــتـــعـــدُّ ــثـــة بـــوضـــعـــيـــة الـ ــالـ ــثـ الـــتـــحـــديـــات الـ
ديـــة الـــيـــســـار، فـــواقـــع الــعــمــل  الــحــزبــيــة وتـــعـــدُّ
ــِهــــه  ْوُجــ

َ
ــغـــرب، فـــي كــثــيــر مـــن أ الــحــزبــي فـــي املـ

دة،  ــدَّ ـــفـــبـــركـــة فـــي ســـيـــاقـــاٍت مـــحـ
ُ
املــرتــبــكــة وامل

ــة لــتــجــربــة طــويــلــة مــن الــصــراع 
َ
ــل ُيــعــّد ُمــَحــصِّ

 
ّ
وأن املجتمع،  ونخب  النظام  بــني  السياسي 
ــدتــهــا تــدخــات السلطة 

َّ
كــثــيــرًا مــن عــيــوبــه ول

آلياتها  مــع  املنسجمة  الــخــرائــط  تركيب  فــي 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، املــســاعــد عــلــى مــزيــد 
مـــن الــضــبــط والــهــيــمــنــة... وســاهــمــت النخب 
الـــحـــزبـــيـــة املـــتـــواطـــئـــة مــــع الـــنـــظـــام، مــــن دون 
 املتغيرات 

ّ
ر أن استثناء، في تزكيتها.  نتصوَّ

الجديدة التي تمأل املشهد السياسي املغربي 
آلــيــاٍت جــديــدة فــي املواجهة  الــيــوم تستدعي 
لــم يعد بإمكان مختلف  الـــذات.  وإعـــادة بناء 
نات اليسار أن تواصل توظيف موروث  مكوِّ
العامة  واملــبــادئ  والوطنية  والــنــضــال  الثقة 
للعدالة االجتماعية، فقد ال تكون لها الفائدة 
ــت، فقد تغيرت 

َ
ــل

َ
التي كانت لها في أزمــنــٍة خ

السياسي  العمل  شرعيات  مامح  مــن  كثير 
أخــرى  آلــيــاٍت  الـــذي يتطلب  األمـــر  التقليدية، 
في العمل وفي املأسسة، ملنح األفق اليساري، 
فــي املــشــهــد الــســيــاســي املــغــربــي، املقتضيات 
ــة  ــبـ ــاِسـ ــنـ اإليــــديــــولــــوجــــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة املـ

لشعاراته الجديدة.
)أكاديمي مغربي(

وسقوط صواريخ على كيانهم. ولهذا شملت 
الــتــدريــبــات تــأهــيــل 86 مجموعة مــراقــبــة في 
خدمة االحتياط، كان سيتم نشرها في أثناء 
الحرب »املفترضة« في أرجاء الباد لتبلغ عن 
وعلى  الــصــواريــخ.  لسقوط  الدقيقة  األمــاكــن 
الجنرال عاموس  أطلق  التدريبات  وقع هذه 
والسياسية  األمــنــيــة  الهيئة  رئــيــس  جــلــعــاد، 
 سقوط 

ّ
بــوزارة الحرب آنــذاك، تحذيرًا من أن

ــــد ســيــتــرتــب عــلــيــه حـــدوث  نـــظـــام بـــشـــار األسـ
أبــيــب، نتيجة ظهور  تــل  كــارثــة تقضي على 
إمـــبـــراطـــوريـــة إســـامـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط بقيادة جماعة اإلخوان املسلمني في 
مصر واألردن وســوريــة. ووفــق إذاعــة جيش 
الفكر املعلن   

ّ
إن العدو في حينه، قال جلعاد 

الثاثة  الــبــلــدان  فــي  الجماعة  تنتهجه  الـــذي 
الكيان الصهيوني  إلــى تصفية دولــة  يهدف 
ــة إســامــيــة  ــوريـ ــراطـ ــبـ ــة إمـ ــامــ ــا، وإقــ ومـــحـــوهـ
وقــال  األوســــط.  الــشــرق  تسيطر على منطقة 
 »إسرائيل« شعرت 

ّ
الجنرال جلعاد حينها إن

بــاألخــطــار الــتــي تــواجــهــهــا مـــن عـــدة جــهــات، 
خــصــوصــًا مـــصـــر. ولـــهـــذا قــــــّررت أن تــحــّســن 
عــاقــاتــهــا مـــع تــركــيــا، وتــتــحــاشــى القطيعة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــعـــهـــا، حـــتـــى ال تــضــطــر تــل 
أبيب إلى محاربة املسلمني في عدة جبهات 
مفتوحة، ستؤّدي، في النهاية، إلى خسارتها 

بالتأكيد!
)كاتب من األردن(

 أساسيًا في 
ً
هذه الحياة الديمقراطية عاما

تفوقه علينا، وهزيمتنا املّرة بعد األخرى.
ــداد الــــــــذي ســــــاد املـــنـــطـــقـــة،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــل االسـ ــ ــــي ظـ فـ
وســاعــدت ظــروف االنقسام الــدولــي في عالم 
القطبني على تعزيزه وحمايته، أخذ الخطاب 
السياسي ينفصل عن الواقع، وكلما زاد هذا 
االنـــفـــصـــال، شــعــرت الــســلــطــات االســتــبــداديــة 
بـــاســـتـــقـــرارهـــا، وقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــتـــاعـــب في 
بلدانها، من دون حسيب أو رقيب. وهــذا ما 
تــتــرّدى بصورة  االقتصادية  جعل األوضـــاع 
حـــــاّدة، مــقــارنــة بـــالـــدول األخــــرى الــتــي كانت 
ــاع دول  ــ تــعــيــش أوضـــاعـــا مــتــقــاربــة مـــع أوضـ
في  االقتصادية  النمور  دول  أقصد  املنطقة، 
وغيرها  وإندونيسيا،  ماليزيا  وكذلك  آسيا 
من دول آسيا، حتى التي كانت فيها أنظمة 
نظام  مثل  املنطقة،  استبداد  تشبه  مستبّدة 
الــذي أنجز تقّدمًا  سوهارتو في إندونيسيا 
اقتصاديًا. أما االستبداد في العالم العربي، 

ه حطم بلدانه. 
ّ
فكان إنجازه الوحيد أن

عندما جاءت ثورات الربيع العربي الكاشفة 
لواقع الحال العربي، وكانت محاولة لتقريب 
كانت  القائم،  الــواقــع  من  السياسي  الخطاب 
الهوة أكبر من أن تردم بني الخطاب والواقع، 
والخراب في هذه البلدان أعمق من أي تصّور 

نظري سابق.
)كاتب فلسطيني في السويد(

اليسار المغربي يواصل تراجعه

شطب فصل الربيع من التقويم العربي

قوى الثورة المضاّدة وتحطيم المفاهيم السياسية

لم يعد بإمكان 
نات اليسار أن  مكوِّ

تواصل توظيف 
موروث الثقة والنضال 

والوطنية والمبادئ 
العامة للعدالة 

االجتماعية

الهدف محاصرة 
أّي مشروع للنهضة 
والقيام من الحفرة 

السحيقة التي انزلقت 
إليها األمة

فككت قوى الثورة 
المضاّدة المفاهيم 

السياسية، وحّولت 
النقاش السياسي إلى 

شيٍء ال معنى له
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