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ستجد
الم
ّ
الفصل ُ
في تقييم رابين

أنطوان شلحت

تنشغل إسرائيل ،في مثل هذه األيام منذ  26عامًا ،بإحياء الذكرى السنوية الغتيال
رئيس حكومتها السابق ،يتسحاق رابني ( 4نوفمبر /تشرين الثاني  .)1995وفيما
كان الصوت األعلى في خضم هذا االنشغال ،على مدارمعظم تلك األعوام ،للزاعمني
ّ
ً
ّأن هذا االغتيال ّ
تسبب أيضا بقتل «السالم» مع الفلسطينيني ،كون الرجل تطلع إليه
ً
ّ
ّ
أول وقبل أي شــيء ،فمنذ أعــوام قليلة بــدأت الكفة ترجح لصالح أصــوات تؤكد ،من
ّ
ّ
ضمن أمور أخرى ،أنه لم يكن رجل سالم ،وأن «اتفاق أوسلو» مع منظمة التحرير
الفلسطينية استهدف أكثر شــيء الدفع بمصالح إسرائيل األمنية اإلقليمية .وفي
هذا الشأن تحديدًا ،يعتبر ورثته من رؤساء الحكومة في دولة االحتالل ،وال سيما
بنيامني نتنياهو ،بمثابة ّ
مكملي طريقه.
منحصر في خصومه السياسيني ،بل يشمل أقرب من
هذا التقييم لرابني غير
كانوا محيطني به ،وفي مقدمهم ٍ مستشاره االستراتيجي ،حاييم آسا ،الذي ّ
كرر
ُ
َ
هــذا العام تأكيده ّأن الهدف األهـ ّـم الــذي كــان موضوعًا نصب عين ْي رابــن ،لدى
ّ
توقيعه اتـفــاقــات أوسـلــو ،هــو اإلفـضــاء إلــى تحسني ُحـظــوظ إسرائيل فــي البقاء
ّ
نابعة من الفلسفة
اعتبارات
املاد ّي على املدى البعيد ،ولم تكن في هذا الهدف ّأي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
املرتبطة بمقاربة املهاتما غاندي .كما شدد على أن أي تقييم مغاير بهذا الصدد
ّ ّ
ّ
استراتيجية فذة هو بمثابة
شخصية
مثل القول ّإن رابني هو «فيلسوف سالم» ال
تشويه إلرث هذا الرجل .وال تزال تتصادى أقوال أبراهام بورغ ،الذي تولى منصب
رئيس الكنيست اإلسرائيلي (البرملان) في أثناء املصادقة على اتفاقات أوسلو،
في سياق مقابلة مع صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية قبل أعــوام ،وورد فيها أن
رابني الذي أنشد «أغنية السالم» في املهرجان الذي انتهى بمقتله لم ُينجز اتفاق
ّ
سالم ،وإنما حاول أن يسلك سكة مغايرة لطريق قمع الفلسطينيني وإقصائهم،
ً
ً
غير أن الحمض النووي لديه ولــدى أوسلو لم يكن سلميا بتاتا ،وهو دأب على
ّ
أن يعيد التذكير بــأن موقفه إزاء القضية الفلسطينية غير ُمستل ّمن قــرارات
ّ
بتسيلم لحقوق اإلنسان ،ما يدل على ّأن
مقاربات منظمة
املحكمة العليا ،ومن
ٍ
ٍ
«عامله الداخلي غير ّ
مؤسس على العدالة والشراكة وبناء الثقة والحساسية تجاه
صدمات اآلخر» على حد تعبير بورغ.
عند متابعة ما كتب هذا العام ،ال ّبد من االلتفات إلى نقطتني :تأكيد ّأن رابني عندما
ذهــب إلــى مسار أوسـلــو كــان يمتلك خطة استراتيجية ،ترتبط بالحفاظ على أمن
إســرائـيــل «دول ــة يهودية ذات حــدود يمكن الــدفــاع عنها» مــن دون ّأي إستراتيجيا
تتعلق بـ«السالم» .ورأى في الرئيس ياسر عرفات باألساس شريكًا في قمع املقاومة
وبمفهوم ما اعتبره سيقبل التنازل في املستقبل عن
الفلسطينية وحركة حماس،
ٍ
القدس وحق العودة للالجئني وخطوط  1967وعن املستعمرات في «الكتل الكبرى»
ّ
وإل سيظل ً
حاكما لرام الله فقط!
ّ
والنقطة الثانية أن رابني كان أول من استشرف ما بات ُيعرف باسم «الخطر اإليراني»
املتمثل في السعي إلى امتالك قدرة نووية وللهيمنة اإلقليمية .وفي ضوء ذلك ،رأى
ضرورة عقد اتفاقيات تطبيع مع مزيد من دول املواجهة في أعقاب اتفاقية السالم مع
مصر املبرمة في نهاية سبعينيات القرن الفائت ،ومع ما ّ
تسمى «دول الطوق الثاني»،
ً
وفقا لعقيدة بن غوريون ،في ظل تطورات عاملية غير مسبوقة ،أبرزها انهيار االتحاد
ً
السوفييتي السابقّ .
وينوه القائلون بهذه الخصيصة بأن رابني كان مدركا ،في قرارة
نفسه ،بأن مثل هذه االتفاقيات ال يمكن بلوغها إال إثر سلوك طريق التسوية مع
الفلسطينيني ،وهو ما حدث ،حيث ّ
تأدى عن اتفاقيات أوسلو إبرام اتفاقية السالم مع
األردن ،وانطالق املفاوضات اإلسرائيلية  -السورية .وفي سياق متصلّ ،
ينوه هؤالء
ٍ
حيا لكان من ّ
أنه لو كان رابني ما زال ًّ
أشد مؤيدي «اتفاقيات أبراهام» ،على الرغم من
ً
ُ
ُ
أنها لم ت َبرم بموجب املسار نفسه الذي عرف باسم «فلسطني أول» ،في إشارة بليغة
ّ
إلى ما حدث من تغيرات دراماتيكية على املوقف العربي الرسمي نفسه.

عندما يصبح الصدر
«صانع ملوك»
عبد اللطيف السعدون

ي ــري ــد زع ـي ــم تـ ـي ــاره ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،مـقـتــدى
ال ـص ــدر ،أن يـقـنـعـنــا ب ــأن مـهـمــة حكومته
«األبوية» ،كما أسماها ،هي تنفيذ البنود
الـتــي أطلقها فــي «خـطــاب النصر» عشية
ظـ ـه ــور ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـبــرملــان ـيـ ًـة،
ومعنى ذلك ،لو ّ
صح ،أنه سيشعل شمعة
في آخر النفق الطويل الذي عشنا في ظله
عشرين عامًا .ولو فعل هذا حقًا يكون قد
انتزع نفسه من غطاء إيران ،ونأى بها عن
«املليشيات» واألحزاب التي تدين بالوالء
لوالية الفقيه ،وتلتزم توجيهات طهران.
لـكــن هــل يفعلها ال ـصــدر ،وه ــو «امل ـجـ َّـرب»
ّ
مرات ،واملعروف بكثرة تناقضاته وسرعة
تـقـلـبــاتــه الــزئـبـقـيــة ،وامل ـش ـهــور بــإعــانــاتــه
ّ
يتحدث عنها
اإلصالحية «الوطنية» التي
ّ
ويتنصل منها في النهار؟
في الليل،
ثــم ،هــل يستطيع أن يـطــوي شـعــاره عن
«ت ـقــويــة الــديــن وامل ــذه ــب» ،وه ــو الـشـعــار
«امللغوم» الذي سعى إلى تكريسه عمليًا
منذ صنع ،غــداة الغزو األميركي للبالد،
مليشيا «جـيــش املـهــدي» الطائفية التي
مئات من علماء وأكاديميني
ولغت بدماء
ٍ
ومهنيني وض ـبــاط الـجـيــش الـســابــق؟ أال
يـحـيـلـنــا هـ ــذا ال ـش ـع ــار إلـ ــى رؤي ـ ــة ديـ ّنـيــة
ُ
 مــذهـبـيــة ضـيـقــة ،تـنـكــر اآلخـ ــر وتـكــفــرهوت ــرف ــض ح ـقــه ف ــي االخ ـت ـي ــار .و«اآلخ ـ ــر»
فــي ال ـعــراق مـتـنـ ّـوع بحكم طبيعة البالد
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة والـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة ،وقـ ـ ــد جـمــع
الـهــويــات الـثــانــويــة املختلفة وطــن واحــد
وهوية مـ ِّ
ـوحــدة (بكسر الـحــاء) ،واختزال
هذا التنوع التاريخي في دين أو مذهب
يـ ـعـ ـن ــي «اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزال» ال ـ ــوط ـ ــن وت ـق ـس ـي ـمــه
وت ـش ـظ ـي ـت ــه وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء املـ ــواط ـ ـنـ ــة ال ـ ـحـ ـ ّـرة
امل ـت ـســاويــة ،وي ـضــع ف ــي خــانــة الـخـصــوم
املفترضني كل من يعتقد بدين أو مذهب
آخر غير ما يعتقد به الصدر؟
ولكي نوصل الصدر إلــى بــاب الــدار ،كما
كان يقول أجدادنا ،دعونا نقرأ بعض ما
ورد في «خطاب النصر» ...يبلغنا الصدر
ّ
أن أحـ ــد أهـ ـ ــداف ح ـكــوم ـتــه ال ـق ــادم ــة حل
املليشيات وحـصــر ال ـســاح بـيــد الــدولــة،
وه ــو أول م ــن حـ ــاول أن ي ـشــرعــن سلطة
املـلـيـشـيــات ب ــداي ــات ال ـغــزو األم ـيــركــي ،إذ
أن ـش ــأ «ج ـي ــش املـ ـه ــدي» ث ــم «لـ ـ ــواء ال ـيــوم
املـ ــوعـ ــود» وب ـعــده ـمــا «س ــراي ــا الـ ـس ــام»،
ً
وصوال إلى «القبعات الزرق» التي فتكت

بثوار تشرين ،وقتلت وأصابت العشرات
منهم ،وفي كل مـ ّـرة ،يظهر الصدر لينكر
ما فعلته تلك املليشيات بالناس ،ويلقي
ـض م ـ ــن م ـق ـ ّـرب ـي ــه
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ـل ــى ب ـ ـعـ ـ ٍ
ويبعدهم عن حظيرته ،لكنه سرعان ما
يعفو عنهم بعد حــن ،ويعيدهم إليها،
كيف يمكننا أن ن ـصـ ّـدق ،إذًا ،وع ــده لنا،
ـي ذاك ــرتـ ـن ــا ت ـل ــك املـ ـش ــاه ــد ال ـ ـسـ ــوداء
وف ـ ـ ّ
ً
املخضبة بالدم ،أما كان بإمكانه أوال أن
يبرهن على ذلــك عمليًاُ ،
فيقدم على حل
مليشياته ،ويضع أسلحته بيد الدولة؟
ّ
أي ـض ــا ،ي ــذك ــرن ــا ال ـص ــدر بـحـكــايــة «هـيـبــة
الدولة»ّ ،
معبرًا عن حرصه على إعادتها،
وهــو واحــد ممن سقطت «هيبة الــدولــة»
عـ ـل ــى أيـ ــدي ـ ـهـ ــم ،وبـ ــاتـ ــت فـ ــي خـ ـب ــر كـ ــان،
ُ
والشواهد أكثر من أن تحصى.
ّ
وبـ ـع ــد ه ـ ــذا ي ـع ــدن ــا بـ ـتـ ـص ــدي ح ـكــوم ـتــه
للفساد وللفاسدين ،وتأكيده على «أننا
س ـنــزيــح ال ـف ـس ــاد ب ــدم ــائ ـن ــا» ،ومـ ـ ــاذا عن
ف ـس ــاد وزراء ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري ،الـصـ ّـحــة
وال ـك ـهــربــاء عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،وقــد
ان ـت ـشــرت رائ ـح ــة ال ـف ـســاد ف ــي ال ــوزارت ــن،
ولـ ـ ـ ــدى ه ـي ـ ّئ ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة ب ـخ ـصــوص ـه ـمــا
عـشــرات امللفات «النائمة» التي ال يمكن
ألح ـ ـ ٍـد إي ـق ــاظ ـه ــا س ـ ـ ــواه ،وقـ ــد دع ـ ــاه م ـ ّـرة
ب ــرمل ــانـ ـي ــون ألن ي ـت ـح ـ ّـم ــل م ـس ــؤول ـي ـت ــه،
ف ـي ـحــاســب وزراءه ال ــذي ــن تـ ـ ّ
ـورطـ ــوا فــي
ّ
كعقود الكهرباء
ٍ
عقود أضرت بمواطنيهّ ،
واألدويــة وسواها ،لكنه فضل عدم الرد،
وهـ ــو ي ـع ــرف أن «ال ـه ـي ـئــة االق ـت ـص ــادي ــة»
التابعة لتياره هي التي تتعاقد وتساوم
وتشتري وتبيع .وبالطبع ،لتياره حصة
ولآلخرين حصصهم بالضرورة!
األسد،
ٌ
هــذا كله غـيــض مــن فـيــض ،وال يستطيع
مقتدى الصدر أن ُينكره أو يتجاهله ،لكنه
ّ
يـغــض الـطــرف عـنــه ،منطلقًا مــن «فائض
القوة» الذي كسبه نتيجة اختالل موازين
ـادالت زائ ـفــةٍ فرضتها
ال ـقــوى وب ــروز م ـع ـ
ٍ
«ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ال ـت ــي اخـتــرعـهــا
األمـ ـي ــركـ ـي ــون ب ـع ــد الـ ـغ ــزو واس ـت ـث ـمــرهــا
اإليـ ــران ـ ـيـ ــون ،وس ــاه ـم ــت أي ـض ــا ف ــي ذل ــك
ّ
«شعبويته» املصطنعة في أوساط فقراء
الشيعة الذين ما زالوا بعد عشرين عامًا
على والدة «العراق الجديد» يبحثون عن
ّ
بلد
عيش
مقومات
كريم يليق بالبشر في ٍ
ٍ
ٍ
ال يوفر لهم سوى مواكب اللطم ،والوعد
بظهور املهدي الذي يجيء وال يجيء!
(كاتب عراقي)
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ّ
تذكرنا رصاصات الشيّاح؟
بماذا

المنصف المرزوقي ...ضمير الربيع العربي
علي أنوزال

ولد الربيع العربي ّ بدون زعامات حقيقية،
قــاده الشباب ،وغــذتــه طموحات الشعوب
ّ
املتعطشة إلــى الـحــريــة وال ـكــرامــة .لكن لو
بـحـثـنــا ال ـي ــوم ،بـعــد م ــرور أك ـثــر م ــن عشر
س ـن ــوات ع ـلــى ان ـت ـف ــاض ــات ال ـش ـع ــوب ،في
أكـثــر مــن دول ــة عــربـيــة ،عـ ّـمــن يجسد ،أكثر
م ــن غـ ـي ــره ،ض ـم ـيــر هـ ــذا ال ــربـ ـي ــع ،سـيـقـفــز
إلــى األذه ــان اســم املنصف املــرزوقــي ،أول
ّ
رئيس عربي يتولى السلطة بعد انتصار
أول ثـ ــورة شـعـبـيــة عــرب ـيــة حـقـيـقـيــة ،هي
ّ
الـتــي شهدتها تــونــس ع ــام  .2011فــي عــز
عنفوان الثورة التونسية ،أياما قليلة بعد
ـت
هــروب زيــن العابدين بــن علي ،وفــي وقـ ٍ
كانت فيه ٌالبالد في حالة فوضى يهيمن
ٌّ
جماعي مــن انهيار الــدولــة،
عليها خ ــوف
وك ــان ال ـثــوار مــا يــزالــون تــائـهــن يـقــودون
مسيراتهم الغاضبة فــي كــل اتـجــاه وسط
شارع بورقيبة ،صوب ّ
مقر وزارة الداخلية
تـ ــارة وصـ ــوب م ـقــر رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومـ ٌـة في
القصبة تارة أخرى ،في تلك األثناء ،أعلن
عن وصول املنصف املرزوقي إلى تونس.
يــوم ـهــا ك ـنــت ح ــاض ــرا ف ــي م ـط ــار قــرطــاج
الدولي ،ورأيت مئات األشخاص حضروا
الس ـت ـق ـبــال رم ــز ال ـن ـضــال وامل ـع ــارض ــة في
عهد الديكتاتور املخلوع .وكانت من أكثر

كاريكاتير

صور الثورة التونسية لفتا لالنتباه آنذاك
لحظة حملت الـجـمــاهـيــر امل ــرزوق ــي على
األكتاف ،وهتفت بصوت واحــد «املنصف
املرزوقي رئيسنا».
كــان ذلــك تكريما تلقائيا رمــزيــا مستحقا
ل ـل ــرج ــل ال ـ ــذي ت ـ ـحـ ـ ّـول إل ـ ــى رم ـ ــز ل ـل ـن ـضــال
سنوات طويلةٍ من املعارضة
والصمود بعد
ٍ
فــي الــداخــل ،وسـنــوات أطــول مــن املنفى في
فــرن ـســا ،رف ــض فـيـهــا ك ــل ص ـنــوف االب ـت ــزاز
وإغراءات املساومة التي كان نظام بن علي
يتقنها إلخراس صوت معارضيه أو شراء
ذمـمـهــم ،حـتــى تـحــول إل ــى الـخـصــم األب ــدي
للنظام الـقــديــم .وفــي لحظة نـشــوة فرحته
ب ــال ـث ــورة ال ـت ــي جـعـلـتــه ي ـع ــود إل ــى ب ــاده،
محموال على األكـتــافّ ،
يطوق عنقه إكليل
بطل أوملبي ،أعلن املرزوقي
من الزهور مثل ٍ
يومها« :أنا الالجئ السياسي ،الذي لم يكن
لــديــه ال م ــال وال ج ــاه ،ع ـ ُ
ـدت مـنـتـصـ ًـرا إلــى
ّ
بـلــدي ،بينما هــرب منه املستبدون الذين

طردوني منه خائفني مرعوبني».
ّ
بالنسبة ملن كــان على مطلعا على الشأن
الـتــونـســي ،لــم تـكــن تـلــك بــدايــة ب ــروز اســم
امل ــرزوق ــي ال ــذي لــم ينتظر ال ـثــورة لــركــوب
موجتها كما فعل كثيرون ،فالرجل ،بحكم
خبرته طبيبا ،استشعر خـطــورة النظام
ّ
املستبد قبل غيره بوقت طويل ،وكان من
بني أكثر الناس في بلده إيمانا بدنو أجل

ذل ــك ّ الـنـظــام ،ألن ــه ك ــان يـعــرف جـيــدا كيف
يشخص أمراضه .وكما يقال في علم الطب،
فالتشخيص الصحيح هو نصف الــدواء.
ٌ
بارع في التشخيص قرأ مبكرا
واملرزوقي
أع ـ ــراض (وعـ ــامـ ــات) زوال ال ـن ـظ ــام ال ــذي
أسقطته الـثــورة .ومــن يراجع تصريحاته
املاضية
وكتاباته طــوال السنوات العشر
ّ
يحذر
كان
يجد فيها تشخيصا واقعيا ملا
ّ
من وقوعه الـيــوم ،بخبرة الطبيب املحنك
وحـ ّـس السياسي امللتزم ،والرؤية الثاقبة
للمناضل الصلب.
ّ
يتعرض إليه الرجل
ومن يتابع اليوم ما
من حمالت تشويهٍ ملاضيه النضالي ،ومن
ـاوالت ل ـجـ ّـره أم ــام قـضــاء ب ــاده بتهم
م ـح ـ
ٍ
واهية ،لحمله على نفي نفسه مـ ّـرة أخرى
فــي فــرنـســا ،ي ــدرك أن خـصــوم املــرزوقــي ال
طينة الرجل
يعرفون من أي معدن صنعت
ً
ّ
الذي تعلم أن ال يهادن ،عاش تجربة مؤملة،
وهـ ــو ص ـغ ـيــر م ــع عــائ ـل ـتــه ال ـت ــي أج ـبــرهــا
نـ ـظ ــام ال ـح ـب ـيــب ب ــورق ـي ـب ــة ع ـل ــى مـ ـغ ــادرة
ّ
اشتد
تونس لتستقر في املغرب .وعندما
ع ـ ــوده عـ ــاد إلـ ــى ب ـ ــاده ت ــون ــس م ـعــارضــا
لــدي ـك ـتــاتــورهــا ال ـع ـجــوز بــورق ـي ـبــة ،ج ـ ّـرب
املـحــن واملـضــايـقــات والـسـجــون فــي عهده،
وفــي عهد الرئيس املخلوع بن علي .وفي
كل مرة كان يخرج منها صلبا قويا ،وهو
ما صنع شخصيته العنيدة في نضالها
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يعود المرزوقي اليوم
إلى الواجهة من خالل
خندقه المفضل:
المواجهة ،وهو الذي
لم يبرحها يومًا

املتسامحة فــي حــوارهــا ،لــذلــك كــان يقول
دائ ـم ــا مل ــن ك ــان ي ــاح ــظ عـلـيــه مـعــارضـتــه
الــدائـمــة الــوضــع الـقــائــم ،حتى عندما كان
رئيسا لتونس ّ
الحرة ،إن اإلنسان ال يصبح
م ـعــارضــا بــاخ ـت ـيــاره ،وإن ـم ــا بــال ـضــرورة،
ّ
وه ــو م ــا رك ـ ــزه ف ــي إحـ ــدى م ـقــوالتــه الـتــي
تلخص فلسفة حياته ،وتختزل تجربته
«ل ـقــد أصـبـحــت م ـعــارضــا ب ـقــوة ال ـظــروف،
ألن ـ ــه ل ــم ي ـك ــن ل ـ ــدي خـ ـي ــار آخ ـ ــر س ـ ــوى أن
أص ـم ــت» ،وم ــن يـعــد بــالــذاكــرة إل ــى ال ــوراء
قليال يكتشف من كان في زمرة الصامتني

سمير الزبن

طارق الشيخ

أزم ــة سياسية تبلغ مــداهــا فــي ال ـســودان.
ّ
يبدو أن رئيس مجلس الـسـيــادة ،الفريق
عـبــد الـفـتــاح ال ـبــرهــان ،يـلـعــب آخ ــر أوراق ــه
ف ــي ج ــدل الـعـسـكــر وامل ــدن ـي ــة ،وه ــي ورق ــة
خطرة ،ليس فقط على األطراف السياسية
وحـ ــدهـ ــا ،وإن ـ ـمـ ــا ع ـل ــى ال ـ ـس ـ ــودان وأم ـن ــه
ب ـكــام ـلــه ،فــالــرجــل ظ ــل يـلـهــث وراء س ــراب
التفويض من الشعب السوداني وتنصيبه
ً
رئ ـي ـســا ل ـل ـب ــاد ،أم ـ ــا ف ــي ن ـســخ الـتـجــربــة
امل ـصــريــة لـسـمـ ّـيــه ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـسـّـي.
ّ
شيئًا ما ال يسير كما يتمناه
والثابت أن
ّ
ّ
ُ
مرة ّ
البرهان ،بل إنه يقابل ،في كل ّ
يجرب
فيها الرهان على حصول معجزة وسحب
ٍّ
بصد صــادم من الشارع
ورقــة التفويض،
ّ
السودانيّ .
تكرر الفشل والصد في الفشقة،
وفي حادثة القبض على الخلية اإلرهابية
ً
فــي الـخــرطــوم .وب ــدال مــن الـهـتــاف باسمه
كما توقع ،فوجئ بهتاف الشباب العنيف
ّ
اضطره ملغادرة املكان.
ضـ ّـد شخصه ،ما
ّ
وأخيرًا في شرق السودان ،حينما تخلى
للجيش
عن مسؤولياته الدستورية قائدًا
ّ
وتتبعه الشرطة واألجهزة األمنية ،لكنه
ل ــم يـجـعـلـهــا ت ـت ـصــرف ب ـش ــأن م ــا أقــدمــت
عـلـيــه مـجـمــوعــة ص ـغ ـيــرة ،م ــؤي ــدة لناظر
البجا ،محمد تــرك ،عندما أوقـفــت حركة
الصادر وال ــوارد عبر ميناء بورتسودان
على البحر األح ـمــر ،األم ــر غير املسبوق
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان .وأخـ ـيـ ـرًا س ـمــاحــه لـلـقــوى
املؤيدة للنظام القديم بمشاركة الحركات
املسلحة من دارفور والشريكة في الحكم،
بـتـنـظـيــم ت ـظ ــاه ــرة ،ت ـحــولــت ســري ـعــا إلــى
اعتصام أمــام ّالقصر الجمهوري ،أقل ما
يــو ّصــف بــه بــأنــه تـحــت رعــايــة كــامـلــة من
الشق العسكري في الحكم.
ال ـس ــؤال امل ـلـ ّـح هـنــا ،هــل يـمـكــن أن يتحقق
التفويض
حلم الـبــرهــان بالحصول على
ّ
السياسي الذي لطاملا حلم به؟ اإلجابة أنه
ّ
من ذلك ،ألن البرهان
لن يحصل على
ٍ
شيء ّ
أظـهــر م ـ ّـرة بعد أخ ــرى أن ــه ال يجيد قــراءة
الواقع السياسي ،وبعيد عن إدراك مطلب
الـشـعــب بالتغيير ال ـج ــذري ،وه ــو ال يــزال
يمارس رقابته املحكمة على طرفي الحكم،
ّ
املــدنــي والـعـسـكــري .وأي ـضــا ألن الـبــرهــان

ّ
سعيد ،الرئيس الذي
خوفا آنــذاك ،وقيس
يــريــد أن يـحــاكــم امل ــرزوق ــي ال ـيــوم ،لــم يكن
ســوى نكرة وســط تلك األغلبية الصامتة
ال ـت ــي ّ
زي ـن ــت ل ـلــدي ـك ـتــاتــور أف ـع ــال ــه وقـ ـ ّـوت
شــوكـتــه .لــذلــك ،ال تـنـتـظــروا مــن املــرزوقــي
أن يصمت اليوم أو غدا ما دام قــادرا على
رفع صوته ،وهو ما فعله ويفعله كل يوم،
ّ
الديكتاتورية إلى تونس في
منددا بعودة
ّ
ّ
ثوب شعبوي رث ،ومحذرا من تسونامي
الـثـ ٍـورات املـضـ ّ
ّ
تتحرك في أعماق
ـادة التي
ً
املـحـيـطــات ،م ـنــذرة بــالـخــراب والـفـنــاء لكل
الديمقراطية الفتية في املنطقة
التجارب
ّ
الـعــربـيــة ،ومـبــشــرا بــاملــوجــات القائمة من
الربيع العربي املغتصب.
هـ ــذا ه ــو املـ ــرزوقـ ــي ال ـ ــذي ي ــري ــدون ال ـيــوم
أن يـحــاكـمــوه عـلــى مــواق ـفــه وآرائـ ـ ــه ،وهــو
املناضل الذي ّ
تحمل مخاطر تأسيس أول
تـجــربــةٍ ملنظمةٍ تـجــاهــر بـحـقــوق اإلنـســان
في تونس عام  ،1989يوم كان الدفاع عن
ً
ح ـقــوق اإلن ـس ــان م ـغــامــرة غ ـيــر محسوبة
الـعــواقــب ،ومـجــازفــة قــد ت ــؤدي بصاحبها
إل ــى ال ـهــاك املـحـتــوم .إن ــه امل ــرزوق ــي نفسه
ال ـ ــذي أعـ ـل ــن ،ث ــاث ــة أي ـ ــام ب ـعــد ه ـ ــروب بن
ع ـلــي م ــن ت ــون ــس ،وف ــي وق ــت ك ــان الـ ّعــالــم
كله ما زال تحت صدمة ما وقــع ،ترشحه
لقيادة التجربة االنتقالية في بالده ،وهي
التجربة التي نجح في إدارتها في لحظةٍ

ت ــاري ـخ ـي ــةٍ ف ــارق ــة وص ـع ـب ــة ،وفـ ــي ظ ــروف
اسـتـثـنــائـيــةٍ مـضـطــربــةٍ عــاشـتـهــا املنطقة
الـعــربـيــة بــرمـتـهــا ،كــانــت تــونــس خــالـهــا،
بـقـيــادة امل ــرزوق ــي ،بمثابة الـنـبــراس الــذي
ينير الـطــريــق أم ــام كــل الـشـعــوب العربية
ّ
التواقة إلى الحرية والكرامة.
ال ـي ــوم ،ي ـعــود امل ــرزوق ــي إل ــى الــواج ـهــة من
خالل خندقه املفضل :املواجهة ،وهو الذي
لم يبرحها يوما ،ألنها األوكسجني الذي
يتنفسه فــي مواجهة كــل وبــاء استبدادي
طارئ يحاربه بال هوادة وبدون تنازالت.
إنه اليوم الصوت املعارض األعلى واألبرز
ب ــدون م ـنــازع ،ليس لقيس سـعـ ّـيــد ،وإنما
ّ
املضادة التي تقف خلف انقالب
للثورات
ّ
انقالبات سابقة في
سعيد ،كما فعلت مع
ٍ
مصر وتجربها اليوم مع الـســودان ،ومع
ـروب أهلية أشعلتها في ليبيا واليمن
حـ ٍ
وســوريــة وال ـعــراق وأخ ـيــرا لـبـنــان ،وليس
أخ ـي ــرا ،ألن الئ ـحــة ال ـتــآمــر عـلــى الـشـعــوب
الـعــربـيــة طــويـلــة .قــد يختلف كـثـيــرون مع
املــرزوقــي فــي مواقفه ،وفــي انــدفــاعــه ،وفي
جــرأتــه ،وفــي صــراحـتــه ،وفــي عـنــاده ،وفي
صــابـتــه ،وف ــي تـســامـحــه ،وف ــي مـهــادنـتــه،
وفــي تنبؤاته وتــوقـعــاتــه ،لكن الجميع ال
يملك إال أن يحترمه ،ألنه يفرض احترامه،
بتواضعه الكبير ،على الجميع.
(كاتب وإعالمي مغربي)

أزمة الهوية ...من أنا؟ من نحن؟

البرهان والرهان الخاسر
يـجـ ّـر الجيش إلــى مــواجـهــة غير مسبوقة
م ــع الـ ـش ــارع ال ـس ــودان ــي .وت ـحــت ق ـيــادتــه،
ت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن م ــؤسـ ـس ــة ضــام ـنــة
لحماية أمــن البالد واستقرارها إلــى جزء
أصيل فــي الـصــراع السياسي ،وذلــك ألول
مــرة فــي ال ـســودان .تاريخيًا ،كــان الجيش
ي ــدخ ــل الـ ـس ــاح ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة إم ـ ــا بـطـلــب
ص ــري ــح م ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ـبــرى،
ممثلة في الطائفتني الختمية واألنصار،
كـمــا ح ــدث فــي ان ـقــاب إبــراهـيــم عـبــود في
 1958أو فــي ان ـقــاب جـعـفــر الـنـمـيــري في
ً
 ،1969والـ ــذي ج ــاء م ـح ـمــوال عـلــى خلفية
صــراع عاصف بني اليسار بقيادة الحزب
الـشـيــوعــي والـطــائـفـيــة وجـمــاعــة اإلخ ــوان
ّ
املسلمني .لـكــن ال ـصــورة تـبــدو ،هــذه امل ـ ّـرة،
ً
أكثر خـطــورة ،فالجيش بثقله في امليدان
مقابل الرفض املتواصل لوجود العسكر
فــي الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة .ولـيــس الجيش
وحده ،بل هناك الحركات املسلحة املوقعة
ّعـلــى ات ـف ــاق ج ــوب ــا ،وه ــي عـلــى ال ــرغ ــم من
أن ـهــا ط ــرف أص ـيــل فــي الـحـكــومــة املــدنـيــة،
ممثلة فــي وزي ــر املــالـيــة جـبــريــل إبــراهـيــم
وقيادات من الجبهة الثورية وحاكم والية
ٍ
دارفــور مني أركو مناوي ،فهي تدعم ضم
ّ
بحجة
عناصر النظام القديم للحكومة،
توسيع قاعدة الحكم .ويخطئ البرهان
حينما يواصل انتقاده الصريح أو املبطن
للحكومة املدنية ،بينما هو شريك أصيل
ّ
معها فــي ك ــل ال ـخ ـطــوات ،مــا جـعــل رئيس
ّ
الوزراء عبد الله حمدوك يسميها النموذج
ال ـســودانــي الـفــريــد فــي الـحـكــم .أض ــف إلــى
ّ
على
ذل ــك أن ال ـبــرهــان ،بــوصـفــه ال ـقــابــض ّ
مفاتيح األمن والجيش والشرطة ،غير أنه
لم ينجز شيئًا ملموسًا على هذا الصعيد،
ف ــا امل ــواط ــن ش ـعــر ب ــأم ـ ٍـن ق ــد ت ـح ـقــق ،وال
هيكلة على ّ
شهدتها القوات
أي مستوى
ّ
املسلحة أو األجهزة األمنية .وكأنما يعلن
ّ
العسكر بذلك الرفض الصريح لكل مطالب
ال ـش ــارع فــي إعـ ــادة بـنــاء ال ـق ــوات املسلحة
واألج ـهــزة األمـنـيــة والـشــرطــة .وف ــوق ذلــك،
ّ
ّ ّ
ك ــل ي ــوم ي ـمـ ّـر ي ـتــأكــد أن ال ـشــق الـعـسـكــري
يتعمد زرع األل ـغ ــام عـلــى طــريــق الـتـحــول
املدني الديمقراطي للدولة ،إذ ال تزال %80
م ــن املـ ـ ــوارد املــال ـيــة ل ـلــدولــة ب ـيــد الـجـيــش،
وه ــذا مــا أعـلـنــه ح ـم ــدوك ،ال ــذي ق ــال ،قبل

المطلوب شعبيًا
االلتزام بالبرامج األولى
للثورة ،والتقيد بترتيب
البيت لحكم مدني
مستدام

ّ
أكثر من عام ،إن ال شيء تغير ،فمؤسسات
الجيش تحتكر أغلب النشاط االقتصادي
فــي الـبــاد ،عبر شــركــات مـتـعـ ّـددة تمارس
نشاطها بعيدًا عن رقابة وزارة املالية أو
ال ـ ــوزارات ذات الـصـلــة بــالـنـشــاط الــزراعــي
أو الـتـجــاري .وف ــوق ذلــك كـلــه ،نـ ّـص اتفاق
جــوبــا ع ـلــى إدم ـ ــاج قـ ــوات ال ــدع ــم الـســريــع
وسائر القوات املنتمية للحركات املسلحة
ب ــال ـق ــوات املـسـلـحــة ال ـس ــودان ـي ــة ،وه ــو ما
ل ــم يـ ـب ــدأ بـ ـع ــد .وب ـك ـل ـمــة واحـ ـ ـ ــدة ،يــرفــض
ال ـ ـشـ ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،عـ ـل ــى عـ ـك ــس تـ ـف ــاؤل
ّ
التحول
حـمــدوك ،القيام بواجباته تجاه
ّ
الديمقراطي .إلى ذلك ،يبدو أن عبد الفتاح
البرهان ّ
ّ
يعول عبر الشريك املقرب محمد
حـمـيــدتـيـعـلــى دع ــم إســرائ ـي ـلــي ملـحــاوالتــه
لالستفراد بالحكم ،وهــذا ما تشهد عليه
الـحــركــة النشطة مــع أبــوظـبــي وإســرائـيــل،
وهذا ما يزيد من غضبة الشارع السوداني
عليهما معا.
ب ـصــورة أك ـثــر وض ــوح ــا ،ره ــان الـبــرهــان
وحـمـيــدتــي واملـجـمــوعــة الـعـسـكــريــة على
ت ــأي ـي ــد ال ـ ـشـ ــارع خ ــاس ــر ومـ ــرفـ ــوض مــن
غ ــال ـب ـي ــة الـ ـشـ ـع ــب ،وت ـ ــؤك ـ ــده املـ ـسـ ـي ــرات
الضخمة والهتافات القوية .وفي الوقت
ن ـف ـســه ،ي ــرف ــض الـ ـش ــارع ح ــال ــة الـضـعــف
والتخبط والعجز التي تبديها الحكومة،
ما يتسبب في زيادة األزمات التي تواجه
املواطن السوداني.
(إعالمي سوداني)
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ه ــل أنـ ــا وال ــداع ـش ــي الـ ـل ــذان خــرج ـنــا من
الـ ـح ــارة ذاتـ ـه ــا ن ـح ـمــل ال ـه ــوي ــة ال ـفــرديــة
والجماعية ذاتها ،ألننا نشأنا في املكان
ٌ
ذات ــه؟ ه ــذا س ــؤال يتعلق بــالـهــويــة ،ومــن
امل ـم ـكــن اش ـت ـقــاق الـكـثـيــر م ــن ه ــذا ال ـنــوع
ّ
مــن األسئلة ،خصوصًا أن الهوية باتت
ّ
ال ـســرديــة الـكـبــرى فــي زم ــن الـتـشــظــي في
مكان
ـذي تختلف أسبابه من
ٍ
العالم ،والـ ّ
إل ــى آخ ــر ،لـكــنــه يـفـعــل الـفـعــل نـفـســه ،في
إعـ ـ ــاء ال ـه ــوي ــة ال ــذاتـ ـي ــة م ـق ــاب ــل اح ـت ـقــار
ليست إشكالية
هوية اآلخرين ،فالهوية ً
فحسب ،بل هي غامضة أيضا .ليس ألن
لها مستويات ّ
عدة ،أو للشخص هويات
ع ــدي ًــدة ،ك ــأن أن ـت ـمــي إل ــى ًب ـلــد ،وأمـ ــارس
ّ
ّ
محد ًدا لكرة
وأشجع فريقا
مهنة معينة،
ّ
القدم ،وأنتمي إلى نقابة محددة ،وأنتمي
إلــى مجموعة مناهضة لحكم اإلعــدام ...
ٌ
هويات جزئية ،قد تكون
إلخ .وهي كلها
غير مؤثر ٍة في ًالصراع االجتماعي ،كأن
ي ـكــون امل ــرء فـنــانــا تـشـكـيـلـ ًـيــا .وق ــد تكون
مــؤج ـجــة ل ـل ـص ــراع ،كـ ــأن يـ ــرى الـطــائـفــي
هويته األســاس الــذي يتعامل من خالله
م ــع اآلخ ـ ــر امل ـخ ـت ـلــف ،م ــا يـجـعــل الـهــويــة
خطرة ،وقابلة لالنفجار الدموي.
مــن أن ــا؟ مــن ج ــاري؟ هــل هــو اآلخ ــر الــذي
ّ
يهددني؟ هل هو عــدوي الداخلي؟ لهذه
ٌ
األس ـئ ـلــة إج ــاب ــات مـخـتـلـفــة .فـهــي تذهب
باتجاه تسامحي ،حــن تعترف باآلخر
املختلف بوصفه مساويا لي في القيمة
والـ ـحـ ـق ــوق ،وأن ه ــوي ـت ــه امل ـخ ـت ـل ـفــة هــي
ت ـن ــوي ـ ٌـع ي ـغ ـنــي ال ـب ـل ــد .وإجـ ــابـ ــة سـلـبـيــة،
تــذهــب بــات ـجــاه تــدم ـيــري ودمـ ـ ــوي ،حني
ترى في اآلخر ّاملختلف العدو الذي يجب
استئصاله ،ألنــه باختالفه يـهـ ّـدد ّوحــدة
جماعتي ،والـتــي وحــدهــا على حــق ،وأن
اآلخ ــري ــن لـيـســوا شــركــاء فــي ال ــوط ــن ،بل
هم أعـ ّـداء كامنون ،في اللحظة املناسبة
يفعلوا ذلك،
سينقضون علينا ،وقبل أن
ّ
علينا ّال ـبــدء فــي اسـتـئـصــالـهــم ،ألن ـهــم ال
يستحقون الـحـيــاة .وبــالـتــالــي ،يمكن أن
يـحـمــل أن ـ ـ ٌ
ـاس يـعـيـشــون ف ــي ال ـحــي ذات ــه
ـات مـخـتـلـفــة
ـات ت ــذه ــب ب ــاتـ ـج ــاه ـ ٍ
ه ـ ــوي ـ ـ ٍ
ومتناقضة ،تجعل هؤالء الذين يعيشون
ـان واحـ ـ ــد ،ف ــي ع ــامل ـ ْـن مـخـتـلـفـ ْـن
ف ــي مـ ـك ـ
وم ـت ـنــاق ـ ٍضــن ف ـع ـل ـ ً
ـي ال ــوق ــت ال ــذي
ـ
ف
ـا.
ـ
ـي
ً
يعيش حالة من التعايش،
يظهر املجتمع ُ
ت ـكــون امل ــراج ــل املـشـعـلــة ل ـل ـكــوارث تعمل
ّ
يتحول
في العمق .وفــي لحظة الـصــدام،
التعايش الظاهر إلى
حرب استئصاليةٍ
ٍ

بــن أطــراف ـهــا .بــالـطـبــع ،ال ت ـكــون الـحــرب
ن ـت ـي ـجــة املـ ـف ـ ّـج ــر املـ ـب ــاش ــر لـ ـلـ ـص ــراع ،بــل
ي ـك ــون أسـ ــاس الـ ـص ــراع ق ــد ت ـك ـ ّـون داخ ــل
هذه الجماعات التي انغلقت على ذاتها،
وتم العمل بشكل منظم على إيجاد هذا
االلـتـفــاف حــول هــويــة إلغائية اخترعها
من تخدمهم هذه الهوية.
بالتأكيد ،أنــا وج ــاري الــداعـشـ ّـي ال نملك
الهوية ذاتـهــا ،على الــرغــم مــن أنـنــا ،نحن
االثـ ـن ــنٌ ،عـشـنــا ف ــي امل ـك ــان ذات ـ ــه ،وطــاملــا
هناك طرف إلغائي يحمل مشروع قتل لي
بوصفي كــافـ ًـرا .لــم أعــد أنتمي أنــا والــذي
يــريــد قـتـلــي إل ــى املـجـمــوعــة االجـتـمــاعـيــة
ذاتـهــا ،وبالتالي ال نحمل الهوية ذاتها.
وم ــن ه ـنــا ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ه ـنــاك تـنـ ّـوع
هويات وهناك صــراع هــويــات ،واإلجابة
عــن أسئلة الـهــويــة هــي الـتــي تـحـ ّـدد وجه
الـ ـ ـص ـ ــراع امل ـس ـت ـق ـب ـلــي بـ ــن امل ـج ـم ــوع ــات
امل ـك ـ ّـون ــة لـلـبـلــد .االعـ ـت ــراف بــال ـت ـنـ ّـوع هو
األس ــاس املـكـ ّـون لحالة تعايش الهويات
فـ ــي م ـج ـت ـم ـ ٍـع واحـ ـ ـ ــد ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـح ـت ــاج،
بالضرورة ،إلى اعتراف الهويات املتبادل
بعضها ببعض ،بوصفها غنى اجتماعيا،
عبر صيغةٍ مــن العقد االجـتـمــاعــي الــذي
يقبل ه ــذا الـتـعـ ّـدد وال ـت ـنـ ّـوع ،ويـسـمــح له
ـط
بــال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ن ـ ّف ـســه ض ـم ــن ال ـض ــواب ـ ً
القانونية ،شرط أل تكون الهوية إلغائية
تــريــد اس ـت ـئ ـصــال اآلخ ـ ــر ،سـ ــواء ألس ـبــاب
دينية أو إيديولوجية.
صـ ـ ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــات ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ف ـ ـ ــي ح ــال ــة
ّ
املتعصبة الـتــي ال ت ــرى في
املـجـمــوعــات
الهوية ســوى األن ــا الجمعي ال ــذي يجب
أن ي ـك ــون مـ ـ ّ
ـوحـ ـ ًـدا ف ــي م ــواج ـه ــة اآلخـ ــر،
مـطـلــق آخ ــر ،ال ـفــرد امل ـع ـمـ ّـي عـلــى عينيه،
الــذي يرفع جماعته الضيقة إلــى مرتبة
امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدس ،وهـ ـ ـ ــذه األنـ ـ ـ ــا ت ـ ـعـ ـ ّـرف نـفـسـهــا
بــالـسـلــب بـعــاقـتـهــا ب ــاآلخ ــر .وأص ـح ــاب
الـ ـه ــوي ــة املـ ـ ـه ـ ـ َّـددة ال ي ـث ـق ــون ب ــأص ـح ــاب
ال ـه ــوي ــات األخ ـ ـ ــرى ،وال قـيـمــة لـلـهــويــات
األخرى أو ألصحابها ،وبذلك ال اعتراف
ً
يحدث صـ ٌ
متبادال ،وعندما ُ
ـراع في هذه
ّ
ّ
امل ـج ـت ـم ـعــات ،ف ـ ــإن ال ـه ــوي ــات املـتـعــصـبــة
ت ـع ـبــر ع ــن نـفـسـهــا ب ـش ـكـ ٍـل دمـ ـ ــوي .ال بد
ّ
مجتمع ديمقراطي،
لتنوع الهويات من
ٍ
يحمي صيغة التعايش بينها .وهــذا ال
ّ
ن ــراه ف ــي املـجـتـمـعــات اال ٌس ـت ـب ــدادي ــة ،ألن
الـسـلـطــة املـسـتـبـ ّـدة حــالــة اسـتـئـثــاريــة ،ال
ّ
بالتنوع في مجتمعها ،فتتالعب
تعترف
بالهويات الجزئية ،وتقلب أصحاب هذه
ال ـهــويــات بعضهم ضــد بـعــض ،وه ــو ما
يصبح بــال ـضــرورة شغلها الـشــاغــل من

ترحيب بالالجئين في كراكوف ،بولندا ،أغسطس الماضي (بيتا زوارزل)Getty/

أنا وجاري الداعشي ال
نملك الهوية ذاتها،
على الرغم من أنّنا
عشنا في المكان ذاته

أج ــل الـقـبــض أكـثــر عـلــى الـسـلـطــة .ه ــذا ال
ّ ٌ
محصن
يعني أن املجتمع الديمقراطي
ـاق،
ـ
ط
اإل
ضــد ال ـهــويــات اإللـغــائـيــة ،عـلــى
ً
فـحـتــى امل ـج ـت ـم ـعــات األك ـث ــر دي ـم ـقــراط ـيــة
فــي الـعــالــم تـعــانــي مــن انـفـجــار الـهـ ّـويــات
الـ ـج ــزئـ ـي ــة فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وم ــن
نـمــو ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـهــويــات اإللـغــائـيــة
وال ـع ـن ـصــريــة وال ـش ـع ـبــويــة امل ـت ـصــاعــدة،
خصوصا تلك الهوية الوطنية التي يتم
تـصـعـيــدهــا ف ــي مــواج ـهــة الــاج ـئــن إلــى
هذه البلدان ،بوصفهم الطرف الضعيف
ف ــي ال ـب ـلــد .عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،وبـفـعــل
البنية الـقــويــة لـلــديـمـقــراطـيــات ،مــا زالــت
ً
ق ــادرة على دمــج هــذه الهويات الجديدة
والخطرة في آليات التعبير الديمقراطية،
بوصفها طيفا موجودا في هذا املجتمع.
تـتــأثــر الـهــويــة بــالـخـيــار ال ـف ــردي ،عندما
خيار االنشقاق عن جماعته،
يملك الفرد ّ
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـ ــوف ـ ــره االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف بــال ـت ـن ــوع
الهوياتي للمجتمع ،يمكن أن يكون هذا
ً
أساسا إلعــادة اختراع الهوية
االنشقاق
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن شــوائ ـب ـهــا
ّ
الضارة ،وجعلها مرنة ،فهي بطبيعتها
متغيرة .أما في سياسات «هوية القطيع»
ً
عمليا
فــا يملك ال ـفــرد االن ـش ـقــاق ،وه ــو
عبد الهوية الـتــي تـ ّ
ـوحــده مــع أقــرانــه في
هويات أخرى ،ما
بالسلب ضد
ٍ
الجماعة ً
ّ
يشكل سياقا لصراع اجتماعي نكوصي،
ً
ٍّ
هوياتي قابل للتعايش.
بدل من تنوع
ال ـ ـفـ ــردنـ ــة هـ ــي الـ ـح ــل لـ ـلـ ـه ــوي ــات امل ـغ ـل ـقــة
ّ
فتفوق األنــا على النحن يجعل
والقاتلة،
املشاركة الفردية مع اآلخرين في العيش
ٌ
صحيح أنه خيار بطيء،
املشترك أسهل.
ٌ
لـكـنــه ف ـ ّـع ــال ،فــالـهــويــة نـ ــوع م ــن الـســرديــة
ال ــذات ـي ــة ل ـت ـج ــارب ج ـمــاع ـيــة ،صـ ــور هــذه
ال ـت ـجــارب وتـفــاعـلـهــا تـنـتــج ه ــذه الـهــويــة،
وفي السردية نفسها تظهر أزمات الهوية،
وأشكال ّ
الرد على هذه األزمات ،هل يكون
ذلك بإلغائي اآلخر أم بالتعاون معه.
ّ
ال أريد إعادة كل الصراعات إلى سياسات
ذلك
الـهــويــة ،بالتأكيد املـســألــة أعـقــد مــن ً
بكثير .على الرغم من ذلــك ،بات معروفا
ّ
الـ ـي ــوم أن األن ـ ــا ال ـت ــي اخ ـت ــرع ــت ال ـهــويــة
الـقــومـيــة ف ــي أوروب ـ ــا ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع
ع ـ ـشـ ــر ،وت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت إلـ ـ ــى شـ ـك ــل ه ــوي ــات ــي
م ـس ـي ـط ــرّ ،أدى إل ـ ـ ًـى ح ــرب ــن عــامل ـي ـتــن،
كانتا األكثر دموية في التاريخ .وال تقل
ال ـه ــوي ــات ال ـجــزئ ـيــة امل ـس ـي ـطــرة واملـغـلـفــة
خ ـط ـ ٌـورة ف ــي املـجـتـمـعــات امل ـح ـل ـيــة ،فهي
ّ
قاتلة بامتياز ،فال يمكن أن يشكل الفرد
ً
خطرا على «أمن الدولة» عندما ينتقدها،
ّ
وأن هذا النقد «يوهن عزيمة األمة» ،هي
ـوات
تهم ًجعلت معارضني يقضون سـنـ ٍ
طويلة من عمرهم في السجون السورية،
فما هــذه األم ــة الـتــي تهتز عزيمتها من
ن ـق ــد مـ ـت ــواض ــع؟! وم ـ ــا يـ ـج ــري م ــن حـقــن
ّ
لـلـكــراهـيــة ف ــي ال ـهــويــات ال ـجــزئ ـيــة ،كلما
ّ
يحول سياسات
ارتفعت وتيرة الصراع،
الهوية إلى قاتل رئيسي.
(كاتب فلسطيني)

يصعب ُ
تجاهل الخيط الذي يربط أحداث الحرب املصغرة التي شهدها خط التماس
التاريخي الفاصل بني شرقي بيروت وغربيها يوم الخميس املاضي ،وما آلت إليه
ُ
التجاهل
انتفاضة  17أكتوبر /تشرين األول بعد عامني من اندالعها .ال تنبع صعوبة
ّ
مــن تــزامــن الـحــدث الــدمــوي فــي محلة الشياح ـ ـ عــن الــرمــانــة ،مــع حلول ذكــرى أبهى
ما عرفه لبنان في تاريخه السياسي املعاصر فحسب ،بل أيضًا من العنوان الذي
أنزل من خالله «الثنائي الشيعي» املسلحني والجمهور إلى الشارع ليلقى ستة منهم
ّ
حتفهم هناك برصاص قناصة من مليشيات مقابلة أو من عسكر نظاميني :إطاحة
ّ
املحقق بانفجار مرفأ بـيــروت طــارق البيطار ،ألنــه تـجـ ّـرأ على استدعاء وزراء من
ً
«أصــدقــاء» حزب الله .وتعبير األصدقاء ليس تحليال وال غمزًا وال ثقل دم ،بل هو
مستعار من خطاب لحسن نصر الله ،يوم االثنني  11أكتوبر ،وقد صاغ فيه تفاصيل
«أمر اليوم» الذي ّ
قاض يحقق في انفجار املرفأ ،بعد فادي
ينص على إطاحة ثاني
ٍ
صوان ،للسبب نفسه :لقد ّ
ّ
سولت له نفسه توجيه االتهام ألصدقائنا ،فيا غيرة الدين.
ّ
والحال أن لبنان الذي يحكمه حسن نصر الله ،القضاء فيه ال يتهم مسؤولني بموجب

أدلــة وشهادات ومــواد قانونية .في لبنان ذاك ،صــارت األزمــة بالنسبة لبعضهم في
السلطة ،واملفخرة بالنسبة لآلخرينّ ،أن معظم القضاة في مختلف درجات املحاكم
ممن تعاقبوا على ملف انفجار املرفأ ،هم من املسيحيني ،ذلك ّأن العدد األكبر من
ّ
ضحايا االنفجار هم من أبناء هذه الديانة وبناتها .هذا َالعقل املريض الذي فكر بفرز
«قاض
القتلى والجرحى وإحصائهم بحسب الهوية الطائفية ق ِبل ،ذات يوم ،بمعادلة
ٍ
مسيحي يحقق بمقتل مسيحيني» جريًا على نظرية نصر الله« :نحن نقمع شارعنا
وأنتم تقمعون شارعكم» .ثم عاد العقل املريض اليوم ليكتشف ّأن في األمر محاباة
للمسيحيني ،وتهديدًا لغيرهم ،بعدما شعر بالخطر ّ
الجدي من استدعاء مسؤولني
ّ
إلى التحقيق ،إذ ّإن املحاسبة في قضية االنفجار ،لو حصلت ،فإنها ستحقق أحد

شعارات انتفاضة أكتوبر :بناء دولة قضاؤها يحاسب خارج التوازنات املذهبية .في
ُ
لبنان ذاك ،تحرق أنبل القضايا لتصبح كومة من القاذورات .هناكّ ،إن كارثة بحجم
ّ
وتشرد نصف مليون
انفجار املرفأ ودمــار نصف العاصمة ومقتل  220شخصًا
آخرين ،تصبح «قضية مسيحية» .وهل من أسباب أكثر وجاهة من هذه لكي تمتص
حركة الهجرة من البلد ما بقي من طاقات ونخب وشباب؟ حرب الساعات الـ 12يوم
الخميس املاضي فيها تكثيف لكثير من محطات لبنان في سنوات ما بعد حربه
ّ
بأن اندالع الحرب ّ
تذكرنا ّ
مجددًا ،ال جوالت االقتتال املحدودة ،حتى ولو
األهلية .هي
ً
ً
ً ّ
ّ
كان احتماال ضئيال ،ليس مستحيال .تذكرنا بأنه في الحرب األهلية ،التي تحصل
في العادة بني مبنى وآخر ،وبني الجار وجاره ،وبني األخ وأخيه ،في أضيق الزواريب،
ّ
بكل انتفاخ القوة الذي ال ّ
يتردد في استعراضه بمناسبة
ال يمكن حتى لحزب الله،
ّ
تذكرنا ّ
بأن انتفاضة  17أكتوبر ،لو لم تحصل،
ومن دونها ،أن يخرج «منتصرًا».
ّ
بأن الجيش اللبناني ال يستطيع التدخل ّ
تذكرنا ّ
لفض ّأي نزاع أهلي
لوجب اختراعها.
تحت طائلة انقسامه ،مثلما حصل في الحرب األهلية «الرسمية» (.)1990 - 1975
ّ
تذكرنا ّ
بأن السالح السحري الذي تحكم به سلطة حزب الله البلد هو الحرب األهلية:
ً ّ
تخويفًا بها ،أو تفجيرًا لها ،أو ادعاء بأنها هي القادرة على منع اندالعها .في  7مايو/
أيار  ،2008كان موعد إشعالها .قبلها في  14فبراير /شباط  2005كان زمن التهديد
بها في حال زادت ّردة الفعل على اغتيال رفيق الحريري عن ّ
الحد املسموح به .منذ
 17تشرين  ،2019آن األوان بالنسبة للسلطة لتذكير متظاهرين طامحني بنيل رتبة
ّ
بأن هذا نظام ال يسقطّ ،
مواطنّ ،
وأن هذا بلد يقيم املاضي في حاضره .فكر شعب
قاض فدائي يعمل في مجاله بال
 17تشرين مليًا بما وصل إليه واستكان .خرج له
ٍ ّ
استعراض ،فأعاد الروح للحاملني بالعيش في دول ٍة ال رعية .فكرت السلطة بما وصل
إليها فكان ال ّبد من تذكير من ّ
يهمه األمر بما يجدر وضعه كحلقة في األذن :البديل
ّ
ّ
عنا« ،كلنا يعني كلنا» ،لن يكون سوى حرب أهلية.

فرصة للتغيير في العراق
مروان قبالن

على الرغم من التهديد والوعيد ،لم تنجح محاوالت حلفاء إيران في تخويف املفوضية
العليا لالنتخابات ،ودفعها إلى تغيير نتائج انتخابات العاشر من أكتوبر /تشرين
األول الجاري ،والتي ّ
ترددت أصداؤها في أرجاء معسكر إيران اإلقليمي .وبحسب
النتائج النهائية املعلنة ،خسرت مليشيات «تحالف الفتح» جزءًا كبيرًا من نفوذها
ّ
السياسي ،إذ حلت في املرتبة الخامسة بـ  17مقعدًا ،بعد أن كانت في املرتبة الثانية
ّ
في البرملان السابق بـ  47مقعدًا .أما الكتلة الصدرية فقد عززت وجودها في البرملان،
من  54مقعدًا في انتخابات  2018إلى  72في االنتخابات أخيرًا .وهذا يعني أن مقتدى
الصدر بات يملك قرار تشكيل الحكومة العراقية املقبلة في ضوء رجحان تحالفه مع
كتلة ّ
«تقدم» التي يقودها رئيس البرملان ،محمد الحلبوسي ،ونالت بدورها  38مقعدًا،
والحزب الديموقراطي الكردستاني ،الذي حاز  33مقعدًا ،ما يجعل مجموع املقاعد
للحصول
التي حصدتها الكتل الثالث  ،143وهــي تحتاج ،من ٌ ثـ ّـم 22 ،مقعدًا فقط
ً
على أغلبية في البرملان وتشكيل حكومة ،وهذه مهمة ال ينبغي أن تكون صعبة في
ً
ظل وجــود نحو  20نائبًا مستقال وكتل أخــرى صغيرة ،يرغب بعضها بالتأكيد
االنضمام للحكومة.
هـنــاك فــرصــة إذًا ،ألول مــرة منذ الـغــزو األمـيــركــي عــام  ،2003لالبتعاد عــن بدعة
ّ
تختص بها املنطقة العربية (العراق ولبنان) ،حيث يتم
«الديموقراطية التوافقية» التي
ٌّ
اقتسام «كعكة» السلطة بني القوى السياسية املتنافسة ،كل حسب حجمه وقدراته
ـارخ لثقافة الغنيمة السائدة في املشهد السياسي
(فال يزعل أحد) في
ٍ
تجسيد صـ ٍ
العربي ،في حني تغيب املعارضة ،مفهومًا وممارسة ،أو يجري تغييبها عمدًا ،وهي
التي ّ
تعد جوهر النظام الديموقراطي ،حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة عمل

الديموقراطية التوافقية
الحكومة وكشف مواطن الفشل والفساد والقصور .أما في
ّ
ّ
تتجسد في توافق الكتل السياسية على نهب املال العام ،فيغطي النهابون على
التي
بعضهم في حفلة سرق ٍة جماعية ملوارد البلد .ليس صعبًا ،بناء عليه ،تفسير فشل
ّ
ً
كل الحكومات العراقية منذ عام  2003في حل مشكلة الكهرباء ،مثال ،أو املــاء في
بلد الرافدين ،وفي أحد أغنى بلدان العالم بالنفط والغاز .وفيماّ ،
تقدر األمم املتحدة
حجم النهب والهدر الذي شهده العراق بني عامي  2003و 2018بما يزيد عن 600
مليار دوالر ،ال عجب أن يكفر العراقيون بالديموقراطية (التوافقية) فيقاطع أكثرهم
االنتخابات ،وهم الذين خرجوا قبل عامني يرفعون شعار «نريد وطنًا» .األمر عينه
ّ
ّ
ّ
تكرر في لبنان ،حيث خرج الناس يرفعون شعار «كلن يعني كلن» ،بمعنى إطاحة كل
الطبقة السياسية املستمرة في حكم البلد ونهبه عبر صناديق االقتراع.
وعلى الرغم من املقاومة التي يتوقع أن تبديها إيران وحلفاؤها من حملة الجنسية
العراقية ،إال أن هناك فرصة ،ليست كبيرة ربما ،الستعادة العراق قراره ،واالنكباب
على إعــادة بناء ما ّدمــرتــه حــروب األربـعــن عامًا املاضية ،فقد ّ
وجهت االنتخابات
أخيرًا ً ضربة كبيرة للكتل املحسوبة على إيران ،والتي دأبت ،إلى جانب تحويل العراق
ساحة ملعارك إيــران اإلقليمية ،على تعطيل مشاريع التنمية والبنية التحتية ،حتى
يبقى العراق معتمدًا على إيــران في كل شيء تقريبًا ،من الغاز والكهرباء إلى املاء
والغذاء وال ــدواء .مصدر القلق الرئيس من ضياع هذه الفرصة يتمثل في هشاشة
موقف مقتدى الصدر وافتقاده الثقة بالنفس ،عندما يتعلق األمر بإيران ،ففي كل
املناسبات واملــواقــف السابقة ،كــان الـصــدر يتراجع أمــام ضغوط إي ــران وحلفائها،
وليس هناك ما يضمن عــدم حصول ذلــك هــذه املـ ّـرة أيضًا ،وإمكانية قبوله من ثم
تشكيل حكومة «توافقية» تضم الكتل نفسها التي حكمت البالد على امتداد العقدين
املاضيني .األمر اآلخر ذو الصلة أن الصدر نفسه كان جزءًا من نخبة الحكم خالل
العقدين املاضيني وكتلته ّ
متورطة في الفساد مثل باقي الكتل .وال ُينسى أيضًا أن
الصدر الذي يطالب بحل املليشيات يحتفظ هو نفسه بمليشيا «سرايا السالم» التي
هاجمت ساحات االعتصام في الناصرية وغيرها من مــدن محافظة ذي قــار عام
ّ
 2020ونكلت باملحتجني.
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آراء

أخاف أن يفوز عربي بجائزة نوبل
سوسن جميل حسن

فــي حـمــأة الـضـجـيــج ال ــذي يعلو صـخـ ُـبــه كل
عـ ــام م ــع اقـ ـت ــراب م ــوع ــد اإلعـ ـ ــان ع ــن جــائــزة
ّ
ُ
وامتد
صخبه
نوبل ،الذي ازدادت فورته وعال
ّ
يتحول إلــى إعـصــار مع
مــوجــه ،حتى كــاد أن
تفاقم ظــاهــرة مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
ُ
ٌ
ً
ّ
يصدع الــرأس قليل ،من
يحضر ســؤال ربما
ضمن أسئلة أخرى تطرحها املناسبة ،سؤال
ُ
عن دور األدب في السالم ،طاملا تمنح الجائزة،
ُ
منح ،لألدباء وللناشطني في
من ضمن ما ت ً
ّ
مضمار السالم أيضا .وســؤال ًآخر ال يصدع
الرأس فحسب ،بل يشعل بركانا من املشاعر
املضطربة في النفس ،تدفع إلــى الخوف من
عربي بشكل عــام ،وس ـ ّ
ٍّ
ـوري بشكل
فــوز أديـ ٍـب
خ ــاص ،بـهــذه ال ـجــائــزة ،مــا يـتــرتــب عـلـيــه من
انقسام شاقولي في جهنم املنطقة العربية،
ً
خصوصا.
وفي سورية
ومـثـلـمــا اع ـتــدنــا ،نـحــن جـمـهــور ه ــذا الــوطــن
م ـتــرامــي األطـ ـ ــراف ،ال ـعــربــي ،ف ــإن مـفــاجــأتـنــا
تكون كل ّ
مرة على صعيدين :خيبة أملنا في
منحها ألديب عربي بعد نجيب محفوظ عام
ً
غالبا بأسماء األدب ــاء الذين
 .1988وجهلنا
تــرســو ال ـجــائـّـزة عليهم ب ـنــاء عـلــى منتجهم
األدبي وما حقق ،بحسب لجنة الجائزة ،على
الصعيد اإلنساني بما ّ
حمل منتجه من قيم
إنسانية ،كما اليوم مع الفائز بها عبد الرزاق
ّ
قرنح ،إل على مستوى نخبةٍ قليلةٍ متابعةٍ
ّ
ـات أخ ــرى غير لغتنا
ومـخـتــصــة ،وتـقــرأ بـلـغـ ٍ
ال ـعــرب ـيــة ،خـصــوصــا أن مـعـظــم ال ــذيــن نــالــوا
الجائزة من أدبــاء ،روائيني كانوا أم شعراء،
ُ
لغات
كانت أعمالهم قــد ترجمت قبلها إلــى
ٍ
أخرى ،اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية
أو األملــانـيــة وغـيــرهــا ،أو كتبوا بــإحــدى هذه
اللغات ،ما ينجم عنه ُ جهل غالبية الشعوب
ال ـعــرب ـيــة ال ـش ــائ ــع بــامل ـن ـتــج ال ـث ـقــافــي ملعظم
ـوامــل املـهـمــة،
ال ـفــائــزيـّـن ،ع ــدا واحـ ــدا م ــن ال ـعـ ّ
تردي مستوى القراءة وتدني االهتمام
وهو
بالشؤون الثقافية لدى شعوبنا الغارقة في
ـات مــن املـفـتــرض أن الـعــالــم تـجــاوزهــا
مـشـكـ ٍ
ومشى في طريق الحضارة اإلنسانية.
ّأما موضوع السالم واإلضافة التي أضافها
أو ّيمكن أن يضيفها األدبــاء الذين فــازوا أو
مرشحون للفوز ،من خالل منتجهم الثقافي،

املعلنة من قضايا الشعوب ،التي
ومواقفهم
ّ
ه ــي غ ــال ـ ًـب ــا م ـح ــقــة ،ف ـه ــذه قـضـيــة إش ـكــال ـيــة،
ّ
حقل
املتبصر والصابر في
ويلزمها البحث
ٍ
ّ
واسـ ـ ٍـع ي ـضـ ّـم أول ـئــك األدب ـ ــاء ،وتـتـطــلــب ،قبل
كــل ش ــيء ،االت ـف ــاق عـلــى مـعــايـيــر ال ـســام في
عــالـ ٍـم يـمــور بــالـحــروب واالنـتـهــاكــات والظلم
والسيطرة وصناعة القيم واملفاهيم ،والكيل
ّ
واملداورة،
بمكاييل مطاطة أو قابلة للمناورة
ً
ول ـبــس ال ـقــوالــب كـيـفـمــا جـ ــاءت ،وكــائــنــا من
يكون الذي ّ
فصلها.
مــا يـهـ ّـم ه ــذه املـقــالــة س ــؤال االح ـت ـمــاالت فيما
لــو فــاز بـهــا أدي ــب عــربــي ،ألــن تشتعل ث ـ ٌ
ـورات
ً
أخــرى في منطقتنا ،لن تكون األنظمة بريئة
بالشعوب التي أظهرت العقود
منها ،فكيف
ّ ٌ
مغيبة عــن اللحظة ،وغــارقــة
األخـيــرة كــم هــي
في مشكالتها الحارقة؟ املنطقة العربية التي
لــم تـتـفــق أنظمتها عـلــى م ـشــروع مستقبلي،
َّ
يتعد عدد املشتركني فيه الثالثة،
حتى لو لم
ً
ً
ّ
جامعا؟ أمــا بالنسبة
ا
مشروع
كان
فكيف لو
ُّ
ٌ
السورية،
أنا
لي،
يحق
مثال
فهي
سورية
إلى
ً
أن أع ـلــن عــن هــواجـســي ن ـحــوه ،ان ـطــاقــا مما
أمراض
كشفته السنوات العشر املنصرمة من
ٍ
ّ
م ـت ـجــذرة ضــاربــة فــي عـمــق الــوعــي الجمعي،
وعــام ـلــة أســاف ـي ـن ـهــا ف ــي ال ـن ـفــوس واألرواح،
ليفاجئنا هــذا الجنوح القاتل نحو االلتحام
بجسد القبيلة والعشيرة والطائفة والــديــن،
م ــن دون ال ــوع ــي بــاالن ـت ـمــاء إل ــى وطـ ـ ٍـن يضم
ال ـج ـم ـي ــع .ال ي ـم ـكــن إغـ ـف ــال ال ـس ـي ــاس ــة ،فـهــي
ّ
ـيء في
ت ـم ــد أصــاب ـع ـهــا وت ـب ـصــم ع ـلــى ك ــل شـ ـ ٍ
ال ـح ـي ــاة ،ل ـكــن ال ـس ـيــاســة بـمـعـنــاهــا الحقيقي
البعد عن
الناظم لحياة الشعوب بعيدة كــل
ً
أفــق وعينا .نحن شـعـ ٌ
ـوب ال تعرف شيئا عن
الـسـيــاســة ،نــركــن إل ــى االسـتـنـقــاع ال ــذي تبرع
أنظمتنا في تكريسه وتخديرنا بدفئه ،وأول
ّ
يترسخ استقرار
شــيء تتطلبه السياسة كي
األوطان أو الدول أن ٌتكون متاحة للجميع ،وأن
تكون هناك معارضة فاعلة ،فاملعارضة هي
ميزان السياسة ،وليست القوى التي تحظى
بالغالبية .املـعــارضــة هــي الـتــي تكبح جنوح
ّ
التطرف أو السياسات
األنظمة الحاكمة نحو
غـيــر الـصــائـبــة ،أو جـمــوحـهــا ،ه ــذا فــي ال ــدول
الـتــي تتمتع بــأنـظـمــةٍ ديـمـقــراطـيــة ،يـتــم فيها
خيارات شعبيةٍ ّ
تقرها
تداول السلطة بموجب
ٍ
صناديق االقـتــراع ،تـكـ ّـر َس فيها وعــي شعبي

ب ـم ـف ـهــوم ال ـس ـيــاســة وم ـف ـه ــوم الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وثـقــة بالدستور والـقــوانــن .وبـنــاء عليه ،كل
ـاز يـسـ ّـجـلــه أي م ــواط ـ ٍـن ينتمي إل ــى هــذه
إن ـج ـ ٍ
الــدولــة يتلقفه ال ــرأي ال ـعــام وضـمـيــر الشعب
ّ
يخصهم ،فيبتهجون به ،على
على أنه إنجاز
املستويني ،الرسمي والشعبي.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـن ـ ــا ،مـ ـ ـح ـ ــزن ومـ ـ ــؤسـ ـ ــف ّ غ ـي ــاب
الشعور باالنتماء إلى ًالوطن ،أو تدنيه إلى
ـات ال تصنع فــرقــا فــي أي أم ــر ،أمــام
مـسـتــويـ ٍ
االنتماءات الضيقة والهويات املنتمية إلى
أزمـنــة مــا قبل ال ــدول ،خصوصا بمفهومها
أمر بدا ًّ
الحديث ،وهذا ٌ
جليا منذ البدايات في
ما يخص االنتفاضة السورية ،وكــان سبباً
ً
مكينا فــي ان ـحــراف االنـتـفــاضــة الــرامـيــة إلــى
ثــور ٍة حقيقيةٍ تقلب فيها الواقع بكل أركانه
ُّ
وتحولها
املعيقة لتطور الشعوب وال ــدول،
ّ
ّ
ـرب مــزقــت املـجـتـمــع وشــتـتــت الشعب
إل ــى ح ـ ٍ
وقـ ّـسـمــت ال ــوط ــن ،وخ ـ ّـرب ــت اإلن ـس ـ ًـان قـبــل كل
شــيء ،ولــم يـنـ ُـج منها املثقفون أيــضــا ،حتى

إن املعارك الحامية في ما بينهم قد ازدهرت
من على املنابر جميعها ،بني معارك صغيرة
وأخ ــرى كبيرة ،كــادت أن تنسف كــل مــا راكــم
ٍّ
ثقافي قبل الـحــراك على
منتج
فريق من
كل
ٍ
ٍ
ق ــاع ــدة االنـ ـتـ ـم ــاءات ال ـض ـيـقــة واالس ـت ـق ـطــاب
السياسي الذي انزلقوا إليه ،غافلني عن أهم
ّ
يتمسك بــه ،خصوصا
شـ ٍ
ـرط على املثقف أن ّ
في مجال األدب ،هو التمنع ضد االستقطاب
السياسي ،واالنحياز ٌإلــى قضايا الشعوب،
ٌّ
أخالقي ُينتظر من
وهذا في األساس موقف
األديب أن يمارسه.
ماذا لو فاز أديب سوري بجائزة نوبل ،وقد
ُ
اسم الشاعر السوري
جرت
العادة أن يطرح ّ
ّ
عاملياً
ّ
حقق حـضــوراً
أدونـيــس كــل عــام ،وقــد
ف ــي امل ـش ـهــد ال ـث ـقــافــي م ـنــذ س ـن ــوات طــويـًلــة،
بـمــا ق ـ ّـدم ــه م ــن مـنـتــج ثـ ــري ،ب ــل ج ــرى أيــضــا
ّ
تأكيد أنه الفائز بها في كل موسم ،أقله في
العقدين األخيرين؟ ألــن يكون هــذا ،فيما لو
حـصــلً ،
سببا إضــافـ ًّـيــا فــي اسـتـمــرار الــزلــزال
ً
الـ ـس ــوري ال ـ ــذي ل ــم يـ ــزل ن ـشــطــا إلـ ــى ال ـي ــوم؟
أس ـ ً
ـاس ــا امل ـع ــرك ــة ت ـب ــدأ ق ـبــل إع ـ ــان الـنـتــائــج
ّ
ُ
بأسابيع ،ويشتد صخبها وتتكاثف نيرانها
أو
كلما اقترب املوعد،
وتصبح قضية ًفوزهً ،
ً
نكران الجائزة عليه ،قضية خالفية شرسة
ً
أبوابا عريضة على كل أسباب الصراع
تفتح

محزن ومؤسف غياب
الشعور باالنتماء إلى
الوطن ،أو تدنّيه إلى
مستويات ال تصنع
ٍ
فرقًا في أي أمر
أخاف من فوز واحد
من بيننا بجائزة نوبل،
وقود
صب
ّ
كي ال يُ
ٌ
جديد على نيراننا التي
لم تنطفئ

السابقة .واملشكلة أن شريحة واسعة لم تقرأ
ّ
املتقدمة هي التي
ألدونيس أو غيره ،فالدول
تعتني بــال ـقــراءة عـنـصــرا أســاسـيــا فــي بناء
الفرد ،فيبدأ التأهيل لها أسلوب حياة منذ
الطفولة الباكرة ،منذ دور الحضانة ،لينمو
ُ ّ
ويعزز هذا الهدف في الصفوف
هذا النشاط
املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة ،ب ـي ـن ـمــا ف ــي م ــدارسـ ـن ــا تــراج ـعــت
ً
املكتبات املدرسية حتى انعدمت ،وصول إلى
الجامعات التي تتميز بضحالة مكتباتها.
أما الخالف بالنسبة ألدونيس فقد بدأ ً
باكرا
ف ــي عـمــر األزم ـ ــة ،بـسـبــب تـصــريـحــاتــه بـشــأن
الحراك وموقفه منه ،والرسالة التي وجهها
إلى الرئيس السوري في العام .2011
يلزم مجتمعاتنا كثير من االشتغال واألخــذ
ب ـي ــده ــا ح ـت ــى ت ـص ــل إل ـ ــى ال ـع ـت ـب ــات األول ـ ــى
لـ ـل ــدخ ــول فـ ــي الـ ـعـ ـص ــر ،ف ــاألن ـظ ـم ــة امل ــاس ـك ــة
ّ
بـمـصـيــر ش ـعــوب ـهــا ت ـش ــل ال ـح ـي ــاة ك ــي تـبـقــى
الشعوب بحاجةٍ دائـمــةٍ إليها ،تمسك بيدها

وتــودي ـهــا إل ــى حـيــث ه ــي ت ــري ــد ،ال الـشـعــوب.
ونحن لدينا أنظمة وحيدة شمولية ،تستأثر
ّ
بالتعددية وال بـضــرورة
بالحكم ،ال تعترف
امل ـع ــارض ــة ،ب ــل ال تـسـمــح ب ـه ــا .لــذلــك تـعـثــرت
وسـقـطــت امل ـع ــارض ــات ال ـطــارئــة ال ـتــي ظـهــرت
على هامش الثوراتً ،
نظرا إلى انعدام خبرتها
السياسية الفعلية في املجال والزمن اللذين
ُ
ك ــان م ــن الـ ـض ــروري ح ـيــازت ـه ـمــا ،وال تـفـســح
ً
م ـج ــال ملــؤس ـســات مـجـتـمــع مــدنــي ب ــأن تـقــوم
ويكون لها دور فاعل في النهوض باملجتمع
من استنقاعه ودفعه في طريق صنع حياته.
لذلك كل قضية من املفترض أن تعني الجميع
ُ
ت ـن ـق ـلــب إل ـ ــى ق ـض ـيــة خ ــاف ـي ــة ،تـ ـ ــدار حــول ـهــا
وبسببها املـعــارك ،فلو فــاز أدونيس أو غيره
بجائزة ،نوبل أو غيرها ،لن يكون هذا الفوز
في خانة الثيمات التي يمكن أن يفتخر الوطن
بها ،بعد أن صار مفهومه ً
غائبا ،وصار الوطن
م ـثــل ط ـفــل دائ ـ ــرة الـطـبــاشـيــر ال ـق ــوق ــازي ــة ،كل
ّ
وأحقيتها به ،بينما
جهة ّتدعي أمومتها له
ّ
الــوطــن يضيع ،والثقافة ت ـتــردى ،واملثقفون،
في غالبيتهم ،يعجزون عن صنع منظومتهم
الثقافية املترفعة عن االستقطابات ،الرامية
إل ــى تـكــويــن جـســد ثـقــافــي إب ــداع ــي ،يـمـكــن أن
يـضــاهــي املـنـظــومــات الـعــاملـيــة ،وي ـعــرف كيف
ً
يجمع الشعوب حولهُ ،
وينتج رم ــوزا تفتخر
ً
بها ،وجوائز تستحقها ،بدل من هذه املعارك
الـتــي تـحــرق أكـبــر منتج ثقافي لــدى الشعب.
وس ـت ـكــون ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة ع ـلــى هــامــش هــذا
الفوز ربما ً
ًّ
أساسيا من أسباب انكفاء
سببا
ّ
الـعــالــم عــنــا ،وع ــن االه ـت ـمــام بـقـضــايــانــا التي
لــم تعد تحتل مـقـ ّـدمــات نـشــرات األخ ـبــار منذ
مــدة ،عــدا ضحالة االهتمام بترجمة منجزنا
ً
اإلبداعي ،وعدم اكتراثنا نحن أصل بتنشيط
هذا النشاط ،أو مواكبة ما ُينجز في العالم.
لهذا أستطيع القول :إنني كفرد ينتمي إلى
هذه البالد التي كانت تسمى سورية ،وإلى
ًّ
عربيا ،أخاف من فوز
هذا الوطن الذي يسمى
واحــد من بيننا بجائزة نوبل ،كي ال ُيصبّ
وق ـ ٌ
ـود جــديـ ّـد عـلــى نـيــرانـنــا الـتــي لــم تنطفئ،
وليست مرشحة لالنطفاء ،ما دام أن حياتنا
ما زالــت تمعن في يباسها في درب ّ
تحولنا
حطب لهذه النيران التي كلما
الجماعي إلى
ٍ
اتقدت قالت« :هل من مزيد»؟
(كاتبة سورية في برلني)

نوستالجيا الديكتاتورية في تونس
أنور الجمعاوي

الـحـنــن إل ــى الــديـكـتــاتــوريــة حــالــة شـعــوريــة،
وظ ــاه ــرة سـلــوكـيــة غ ـيــر س ـ ّ
ـوي ــة ،تـنـتـشــر في
املجتمعات التي لم ّ
يترسخ فيها الوعي بقيمة
الــديـمـقــراطـيــة وأهـ ّـمـيـتـهــا فــي إدارة دوال ـيــب
ّ
ّ
ّ
والخاصة،
العامة
الحريات
الــدولــة ،وتأمني
ّ
والتعددية ،والـتــداول السلمي على السلطة.
ّ
وتعاني الجموع امليالة إلى الحكم األحادي
ف ــي ال ـ ــدول ال ـنــام ـيــة غــال ـبــا م ــن ن ـق ــص ح ـ ّ
ـاد
ٍ
فــي الـثـقــافــة الـسـيــاسـيــة ،والتنمية الشاملة،
ـوف من املستقبل .ويدفعها الشعور
ومــن خـ ٍ
بالعجز واإلحباط أحيانا إلى درجة التفريط
ّ
ف ــي ح ـقــوق ـهــا امل ــدنـ ـي ــة ،وال ـت ـع ــل ــق بـشـخــص
الـ ـق ــائ ــد /ال ــدي ـك ـت ــات ــور ووع ـ ـ ـ ــوده الــوه ـم ـيــة
ـاه قد ال
ـاء قد ال ُي ــدرك ،وعــن رفـ
بحثا عن رخـ ٍ
ُ
ٍ ّ
يتحقق ،وع ــن طمأنينةٍ قــد ال تـبـلــغ فــي ظــل
حكم استبدادي ،مغلق .والديكتاتورية نظام
ّ
يستمد شرعيته الواقعية مــن معاناة
حكم
املـحـكــومــن ،وم ــن أزمـ ــات ال ــدول ــة السياسية
واالجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة .ويمسك الفرد
وحــاشـيـتــه فــي الـنـظــام الــديـكـتــاتــوري بــزمــام
ال ـس ـل ـط ــة ع ــن ط ــري ــق سـ ـط ــوة ال ـع ـص ـب ـيــة أو
ّ
ّ
القوات املسلحة ،وعبر تقويض الديمقراطية
مــن الــداخــل ،وتهميش الــدسـتــور ،والهيئات
ال ـح ـقــوق ـيــة وال ـن ـقــاب ـيــة وامل ــدنـ ـي ــة ،وتـجـمـيــع
ّ ّ
املستبد كل السلطات التشريعية والتنفيذية
والـقـضــائـيــة بـيــده عـلــى نـحـ ٍـو يجعله يحكم
البلد بال حسيب وال رقيب.
وراك ـ ـ ــم امل ــواطـ ـن ــون ف ــي ت ــون ــس ع ـل ــى م ــدى
عشر سنوات من الثورة ()2011على الدولة
القامعة املـنـجــزات الديمقراطية ،فمارسوا
ّ
حق االنتخاب وثقافة االختالف ،وتداولوا
ّ
عـلــى الـسـلـطــة ،ووض ـعــوا دس ـتــورا تقدميا،
ّ
الحريات ،وقطع مع الحكم الفردي/
ضمن
ال ـش ـمــولــي ،وج ـعــل ال ـعــاقــة ب ــن الـسـلـطــات
ال ـثــاث تنبني عـلــى أس ـ َ
ـاس ــي االستقاللية
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي آن .وتـ ـ ـ ـ ّـم إرس ـ ـ ـ ــاء ه ـيــاكــل
رقــاب ـيــة مــؤق ـتــة وأخ ـ ــرى م ـس ـتــدامــة ملــراقـبــة
دستورية القوانني ،وتقويم أداء املؤسسات
السيادية في الــدولــة ،وتنظيم العالقة بني
الـحــاكــم وامل ُـحـكــوم .وعـلــى الــرغــم مــن أهمية
ال ـل ـب ـن ــات املـ ـنـ ـج ــزة ع ـل ــى درب ال ـتــأس ـيــس
ّ
ل ــدول ــة م ــدنـ ـي ــةٍ  ،ت ـ ـعـ ـ ّـدديـ ــةٍ  ،ت ـ ّق ـ ّـدم ـي ــة ،ظــلــت
الــديـمـقــراطـيــة الـتــونـسـيــة ه ــش ــة ،تـتـهـ ّـددهــا
مـ ـ ــوجـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه ،وح ـ ـ ـمـ ـ ــات ال ـح ـن ــن
إل ـ ــى ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة .ول ــذل ــك ف ــي ال ـس ـيــاق
ّ
ال ـتــون ـســي ت ـجـ ّـل ـيـ ٌ
ـات عـ ـ ّـدة وأسـ ـب ـ ٌ
ـاب شــتــى.
ّ
ظــلــت نــوسـتــالـجـيــا الــديـكـتــاتــوريــة شـعــورا

ُيـخــالــج ْ
طيفا معتبرا مــن التونسيني منذ
السنوات األولــى التي تلت الثورة (،)2011
فقد رأى كثيرون مــن أتـبــاع النظام القديم
ّ
يتهدد مصالحهم،
في الديمقراطية خطرا
وخ ـ ـشـ ــوا مـ ــن أن تـ ـك ــون م ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال
الديمقراطي مرحلة محاسبةٍ شاملةّ ،
جادة
ّ
وفـ ـت ــرة ك ـشــف ش ــف ــاف الن ـت ـه ــاك ــات ال ــدول ــة
القامعة .لــذلــك عـمــدوا إلــى تنظيم أنفسهم
ف ــي ن ـق ــاب ــات ،وأح ـ ـ ــزاب ،وج ـم ـع ـيــات مــدنـيــة
ّ
شكلت قـ ّـوة ضغط على املنظومة الحاكمة
الـ ـت ــي أن ـت ـج ـت ـه ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
ّ
والتشريعية والبلدية بعد الثورة .واستغل
أش ـيــاع ال ـعــودة إل ــى الحقبة الديكتاتورية
الحالة الديمقراطية وما رافقها من ّ
حريات،
ّ
ليؤسسوا منابر إعالمية وأفضية تعبيرية
عديدة ،أدمنت تبخيس الـثــورة ،والتهوين
مــن قيمة االنـتـقــال الديمقراطي .واحترفت
ّ
نحو
تلك املنابر التشكيك في كل شيء ،على ّ ٍ
زعزع الثقة بني الحاكم واملحكوم .وروجت
خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة ،وتـ ـش ــوي ــه الـ ـشـ ـه ــداء،
واملـنــاضـلــن ،والـسـيــاسـيــن ،والـحـقــوقـيــن،
وسـجـنــاء ال ــرأي الــذيــن كــافـحــوا طــويــا من
أجـ ــل فـ ـ ّـك أسـ ـ ــار الـ ــدولـ ــة ال ـك ـل ـيــان ـيــة وب ـن ــاء
الجمهورية الثانية .وكــان القصد مــن تلك
الحمالت الدعائية املحمومة تزييف الوعي
الجمعي ،وتيئيس الناس من االستحقاق
الديمقراطي ومنجزاته الحقوقية املكتسبة،
وت ـع ـم ـيــم اإلح ـ ـسـ ــاس بــال ـح ـنــن إلـ ــى صـنــم
ال ــرئ ـي ــس /امل ـ ـقـ ـ ّـدس ،وزم ـ ــن الـ ـ ــرأي ال ــواح ــد
والحكم السلطوي /املطلق.
ّ
وت ـجــلــى ال ـن ــزوع نـحــو ال ــزم ــن الـشـمــولــي مع
ص ـع ــود الـ ـح ــزب ال ــدسـ ـت ــوري ال ـ ـحـ ـ ّـر ،سـلـيــل
ال ـ ـحـ ــزب األحـ ـ ـ ـ ـ ــادي /الـ ـح ــاك ــم قـ ـب ــل ال ـ ـثـ ــورة
(ال ـت ـج ـ ّـم ــع ال ــدسـ ـت ــوري ال ـ ّـدي ـم ـق ــراط ــي) إل ــى
الـ ـب ــرمل ــان ( ،)2019ف ـق ــد م ــث ــل وص ـ ـ ــول ذل ــك
ال ـح ــزب م ــن جــد ّيــد إل ــى املـجـلــس التشريعي
ّ
ّ
دليال على أن شقا من التونسيني ما انفكوا
ّ
وحولت رئيسة
ْأســرى لدولة الرجل الواحد.
ّ
الشعب
الحزب ،عبير موسي ،مجلس نــواب
ّ
إلى حلبة للصراع اليومي العنيف واملتشنج
مــع رئــاســة املجلس وال ـنـ ّـواب املخالفني لها،
ّ
وعطلت العمل البرملاني مرارا ،بغاية النكاية
ّ
بـخـصــومـهــا ،وف ــرض وجـهــة نـظــرهــا .وظــلــت
طـ ــوال ف ـتــرة عـمـلـهــا ال ـن ـيــابــي ت ـ ـ ّ
ـروج خـطــابــا
ّ
ّ
بتوعد الغير ،ويدعي
دوغمائيا ،إقصائيا،
ام ـت ــاك الـحـقـيـقــة امل ـط ـل ـقــة .وس ــاه ــم ذل ــك في
ترذيل املشهد السياسي عموما والبرملاني
ّ
خ ـصــوصــا ،غ ـيــر أن ذل ــك ال ـن ـهــج الـتـعـبــوي/
ّ
الـتـضـلـيـلــي ،امل ـ ّ
ـدج ــج ب ــامل ــال ،وب ـق ــوة وســائــل

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

اإلع ـ ــام ،واإلغ ـ ــراء بالتغيير ال ـشــامــلّ ،
جمع
مــن حــولـهــا طـ ْـيـفــا مــن الـشـعـبــويــن وأن ـصــار
ّ
املضادة الذين هتفوا خالل ملتقياتها
الثورة
ٌ
«الشعب معاك يا عبير» ،وهو شعار يمارس
الــوصــايــة عـلــى ال ـش ـعــب ،ويـنـطــق ب ــدال عـنــه،
وذل ــك عـلــى سبيل التضليل والتعتيم على
م ـيــول ال ـن ــاس الـسـيــاسـيــة املـخـتـلـفــة ال ـتــي ال
ُ
ّ
ت ْعرف يقينا إال بمراجعة صناديق االقتراع.
وت ـن ــادوا «ب ــال ــروح ،بــالــدم نـفــديــك يــا عبير»،
إمـعــانــا فــي تقديس الـشـخــص ،وتعبيرا ّ عن
ذوبــان الجموع في الــذات القائدة /املتنفذة،
وتصايحوا «عبير رئيسة  ..عبير أو ال أحد»،
تعبيرا عن االرتهان لسطوة الفكر األحادي/
ال ــرجـ ـع ــي ،واسـ ـتـ ـع ــادة ل ـف ــان ـت ــازي ــا الــرئ ـيــس
ّ
املـتـعــالــي ،ال ــواح ــد /األحـ ــد .ومـعـلــوم أن ذ ّلــك
السلوك الشعبوي ،املترع باملديح ،واملؤثث
بالتهليل والتصفيقّ ،
معلن
يعبر عن حنني
ً
ممارسات دعائية
للدكتاتورية ،ويستحضر
ٍ
ً
مـقـيـتــة سـئـمـهــا ال ـتــون ـس ـيــون زم ــن الـحـبـيــب
بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي.
وش ـ ـه ـ ــدت سـ ـن ــة  2019أي ـ ـضـ ــا ص ـ ـعـ ــود مــا
ُي ـعــرف بـتـ ّـيــار قـيــس سـعـ ّـيــد ،وه ــو تـ ّـيــار غير
م ـت ـج ــان ــس مـ ــن حـ ـي ــث ت ــرك ـي ـب ـت ــه ال ـف ـئ ــوي ــة،
وي ـبــدو فــي الـظــاهــر تـلـقــائـيــا ،وغـيــر ْ
مهيكل.
ُ
ل ـكــن ت ــدي ــره ف ــي ال ــواق ــع تـنـسـيـقـيــات (ل ـجــان
ّ
ّ
شعبية) منظمة وغير معلنة غالبا .ويــروج
«الـ ـقـ ـيـ ـسـ ـي ــون» ف ـ ـكـ ــرة افـ ـتـ ـك ــاك ال ـ ــدول ـ ــة مــن
اإلســام السياسي خصوصا ،ومــن األحــزاب
عموما ،واستئناف ثــورة  17ديسمبر.2010
ّ
غاضبون من األداء
وانـخــرط في هــذا التيار ّ
االقتصادي والتنموي املتعثر خالل العشرية
الديمقراطية املنقضية ،وقوميون مهووسون
بعداء اإلسالميني ،وأحــزاب يسارية ذريرية
(صغيرة) خسرتٌ االستحقاقات االنتخابية
بعد الثورة ،وطيف من أتباع النظام القديم
ال ــذي ــن ت ـ ّ
ـرب ــوا ع ـلــى الـتـصـفـيــق لــاس ـت ـبــداد،
وف ـق ــدوا كـثـيــرا م ــن سـطــوتـهــم وامـتـيــازاتـهــم
فــي الــزمــن الــديـمـقــراطــي .يـضــاف إل ــى هــؤالء
ّ
ـش
ف ـئــة م ــن ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ّ ظ ــل ــوا ع ـلــى هــامـ ً
الـقــرار بعد ال ـثــورة ،ويعلقون آم ــاال عريضة
ّ
ـدون أن
على الرئيس قيس سعيد ،فهم يــريـ ّ
ّ
يمكنهم فــي مـفــاصــل ال ــدول ــة ،وأن ًيشغلهم
ً
فــورا ،وأن يضمن لهم هجرة نظامية سهلة
إلى الخارج .ويلتقي هــؤالء ،على اختالفهم،
ع ـنــد تـمـجـيــد ال ــرئ ـي ــس ،واع ـت ـب ــاره ال ـصــواب
ّ ّ
املطلق ،ومطالبته بحل كل كبيرة وصغيرة
مــن مـشـكــات تــونــس ال ـعــديــدة .وعـلــى الــرغــم
ّ
تضمنته التدابير االستثنائية واألمــر
مما
الرئاسي عدد  117من انزياح عن الدستور،
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ظلّت نوستالجيا
الديكتاتورية شعورًا
يُخالج ط ْيفًا معتبرًا
من التونسيين منذ
السنوات األولى التي
تلت الثورة
تيّار قيس سعيّد غير
متجانس من حيث
تركيبته الفئوية،
ويبدو في الظاهر
تلقائيًا ،وغير مه ْيكل

ومركزة للسلطة بيد الحاكم الفرد ،من دون
رقيب وال حسيب ،ومن دون تسقيف زمني،
ّ
فإن املحسوبني على الرئيس ال يرون حرجا
شعارات من
ٍ
في تخوين معارضيه ،وترديد ّ
قبيل «التدابير االستثنائية تمثلني»« ،الله
ّ
سعيد ما كيفو (ليس
أحــد ،الله أحــد ،قيس
مـثـلــه) أح ــد» ،وذل ــك إمـعــانــا فــي الـحـنــن إلــى
الـحـكــم ال ـس ـل ـطــوي /الـ ـف ــردي ،وب ـغــايــة إغ ــراء
للرئيس وتحفيزه ألن يلبس ّ
جبة الديكتاتور
ّ
املطلق /الحاكم بأمره في كل شيء ،وتحميله
تاليا عواقب الفشل أو النجاح ال محالة.
ويمكن من منظور أنتروبولوجي ،تحليلي،
تفسير الـقــابـلـيــة لــاسـتـبــداد ل ــدى ف ـئــةٍ من
ّ
الـتــونـسـيــن ب ـع ـ ّـدة م ـع ـط ـيــات ،ل ـع ــل أهـ ّـمـهــا
ّ
أن الـنــاس ت ـعـ ّـودوا على ام ـتــداد عـقــود بعد
االسـ ـتـ ـق ــال ع ـل ــى ح ـك ــم ال ــرئ ـي ــس ال ــواح ــد،
ّ
األب /الراعي ،املهيمن على كل الصالحيات
والسلطات ،ومنحوه في ثقافتهم املتكلسة،
ال ــدوغـ ـم ــائـ ـي ــة ،وسـ ـل ــوكـ ـه ــم االنـ ـطـ ـب ــاع ـ ّـي/
عليةّ ،
االنفعالي مكانة ّ
وقوة خارقة ،وظنوا
ّ
ّأنه كائن متعالّ ،
مؤبد ،بيده الحل والعقد،
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وعليه ّ
استمرار الدولة ووحدتها،
املعول في
ً
ّ
وظ ــن ــوا ال ـب ـلــدّ م ــزرع ــة ل ـلــرئ ـيــس وعــائ ـل ـتــه،
لهم
وبطانته فصفقوا لهم طــويــا ودان ــوا ً
بالوالء ،من دون أن يغنموا من ذلك تنمية
ش ــام ـل ــة ،وال ت ــوزي ـع ــا عـ ـ ــادال لـ ـلـ ـث ــروة ،وال
رفاها ّ
عاما وال ّ
حرية مستدامة .وبسقوط
الــرئ ـيــس ،ش ـعــرت تـلــك ال ـج ـمــوع بــالـعـطــالــة
والـ ـي ــأس ،وال ـن ـقــص ،والـ ـف ــراغ ،فـسـعــت إلــى
ْ
ف
إحـيــاء ص ــورة الــرئـيــس /الزعيم على كي ٍ
ما ،تحقيقا لوجودها املعطوب وملصالحها
ّ
الضيقة .يضاف إلى ذلك صعوبة
الفئوية
ّ ّ
ّ
رد ال ــن ــاس ع ــم ــا ألـ ـف ــوا ،وح ــداث ــة الـتـجــربــة
تعمر ُ
الديمقراطية في البالد ،التي لم ّ
بعد
طــويــا ،ولــم تـ ّ
ـرســخ جــذورهــا فــي االجتماع
ّ
التونسي لقصر املدة من ناحية ،ولتقصير
ّ
مكونات املجتمع املدني (جمعيات ،أحزاب،
ن ـق ــاب ــات) ف ــي ن ـشــر ال ـث ـقــافــة الــديـمـقــراطـيــة،
وإقناع الـعـ ّ
ـوام والشباب الصاعد بقيمتها
التحريرية والــوجــوديــة العالية من ناحية
أخـ ـ ــرى .هـ ــذا إلـ ــى ج ــان ــب انـ ـخ ــراط ال ـفــرقــاء
ال ـس ـيــاس ـيــن ،حــاك ـمــن ومـ ـع ــارض ــن ،بعد
ال ـث ــورة ف ــي م ـع ــارك أيــديــولــوج ـيــة طــاحـنــة،
محتدم على مراكز الحكم ،وهو ما
وصراع
ٍ
ٍ
استهلك كثيرا من الــوقــت ،وامل ــال ،والجهد،
وع ـ ــدم ال ـت ـفــات ـهــم ،بـ ــدل ذل ـ ــك ،إلـ ــى ضـ ــرورة
ت ـح ـصــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة بـ ــإرسـ ــاء مـحـكـمــة
دستورية ،وتجريم تبييض الديكتاتورية،
ووض ــع حـ ّـد للفساد واإلف ــات مــن العقاب،
وهو ما فتح املجال لصعود أنصار الثورة
ْ
ّ
املضادة وقوى ّ
ّ
الشد إلى الخلف .كما أن فشل
النخب الحاكمة في رفد املنجز الحقوقي/
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ب ـن ـق ـلــةٍ ً اق ـت ـص ــادي ــةٍ نــوع ـيــة،
ً
تضمن لـلـنــاس درج ــة مـعـتـبــرة مــن الــرفــاه،
ســاهــم ف ـ ّـي جـعــل الــديـمـقــراطـيــة الـتــونـسـيــة
ّ
فقيرة ،هشة وبال عائد تنموي ،وعــزز ذلك
عـمـلـ ّـيــا م ــن اح ـت ـمــاالت ص ـعــود الـشـعـبــويــة،
وانتشار نوستالجيا الديكتاتورية.
خ ـت ــا ًم ــا ،ل ــم ت ـكــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي تــونــس
ْ
ـال
حــالــة مــع ـطــاة .بــل كــانــت ث ـمــرة ك ـفــاح أج ـيـ ٍ
مــن الـحـقــوقـيــن ،والـسـيــاسـيــن ،والنقابيني،
ُ ّ
وجــل املواطنني.
والـشـهــداء ،وسجناء ال ــرأي،
وأحــرى بالتونسيني بــذل الجهد للمحافظة
ع ـل ــى هـ ــذا امل ـك ـس ــب ت ـكــري ـســا ملـ ـش ــروع دول ــة
املــواط ـنــنّ .أم ــا الــديـكـتــاتــوريــة فــا يـمـكــن أن
ت ـكــون ح ـم ـيــدة ،وال ع ــادل ــة ،وال ت ـقـ ّـدم ـيــة .بل
ـامــة ،وش ـ ّـر مـحــض ،ي ـ ّ
هــي مفسدة عـ ّ
ـؤدي إلى
ْ
ْ
هدر الطاقة ،وقمع املختلف ،وتحنيط الفكر،
ومصادرة ّ
الحرية ،وخراب العمران ال محالة.
(كاتب وأستاذ جامعي تونسي)
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