
حسام أبو حامد

 عــنــهــا، يــــوم 16 
َ
عــــِلــــن

ُ
فـــي الــصــفــقــة الـــتـــي أ

الــحــالــي، تعّهدت كــل من  أيــلــول  سبتمبر/ 
بــريــطــانــيــا والـــواليـــات املــتــحــدة بمساعدة 
أســتــرالــيــا فـــي تــطــويــر غــــّواصــــات نــوويــة، 
 66 بقيمة  مــن صفقة  األخــيــرة  وانسحبت 
تقليدية  غـــواصـــات  لـــشـــراء  دوالر  مــلــيــون 
فرنسية الصنع. ثم دفع الغضب الفرنسي 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــــى اتــخــاذ 
خـــطـــوات ديــبــلــومــاســيــة تــصــعــيــديــة غير 
جو  األمــيــركــي،  الرئيس  يمضي  مسبوقة. 
بـــايـــدن، عــلــى نــهــج ســلــفــه دونـــالـــد تــرامــب، 
فـــي عـــزلـــه شـــركـــائـــه األوروبــــيــــن املــهــّمــن، 
ــر الــعــاقــات مــجــّددًا مــع الــصــن التي 

ّ
ويــوت

 على تحّد أمني جديد، 
ً
تجد نفسها مقبلة

ــة بــإمــكــانــهــا  ــل فـــي غــــّواصــــات نـــوويـ
ّ
يــتــمــث

الـــتـــجـــول تــحــت مـــيـــاه املــحــيــط أشـــهـــرًا من 
مكانها  تحديد  صعوبة  مــع  تــوقــف،  دون 
ــزّودة بــمــفــاعــات نــوويــة لــلــدفــع، إال أن  ــ )مــ
إعان  مع  ذلك  تزامن  تقليدية(.  أسلحتها 
االتحاد األوروبــي استراتيجيته الجديدة 
تجاه منطقة »الهندي - الهادئ« )»االتحاد 
ــــي لــلــتــعــاون فــي منطقة الــهــنــدي -  األوروبـ
الهادئ«(، ليبدو أن ردود الفعل األميركية 
واألوروبية، املتناقضة، على املواجهة مع 
الصن ستستمر في إعادة رسم الخرائط 
االســتــراتــيــجــيــة بــخــصــوص تــلــك املــنــطــقــة 

الحيوية.
ظهر املصطلح »Indo-Pacific« أول مرة في 
املحيطات  علم  في  األكاديمي  االستخدام 
والجغرافيا السياسية في أملانيا، وانتشر 
إلـــى الــيــابــان مــا بــن الــحــربــن العامليتن، 

دلولة حديدان

املــغــاربــيــة. يتجّدد  املنطقة  يــبــرد صـــداع  ال 
كلما عطست املصالح بن املغرب والجزائر. 
ــــة مــن  ــــؤولـ ــــسـ ــــامـ ــتــــصــــريــــحــــات الـ ــفـــي الــ ــكـ تـ
شخصيات من إحدى الدولتن، قد ال تكون 
 الدبلوماسية 

ّ
وازنة في االتجاهن، لتستل

الـــســـيـــوف الـــصـــدئـــة دفــــاعــــا عــــن الــوطــنــيــة 
ووحدة الباد، واحترام الجوار... والغريب، 
في قضية البلدين، أنه لم يحُدث بينهما ما 
يعّمق هذا العداء، ما يجعل الصراع ممتدًا 
عــقــودًا أربــعــة، كــمــا هــي الــحــال، فــا املــغــرب 
الــجــزائــر بجيشه وأجــهــزتــه األمنية،  احــتــل 
كما سورية  بقرارها وسيادتها  تحّكم  وال 
انتزعت من  الجزائر  عــقــودًا، وال  لبنان  فــي 
ترمى  كــمــا  ــا،  أرضــ أو  إقليما  املــغــرب  أرض 
بــه تــركــيــا فــي ضــّمــهــا لـــواء اســكــنــدرون من 
األراضي السورية، وال داهم جيش أحدهما 
أرض اآلخر ضغطا لاعتراف بأحقيته في 
العراقي  الــرئــيــس  حــرب  كما  كلها،  األرض 
الــراحــل صــدام حسن ضد الكويت. وحتى 
البلدين،  جيشي  بــن  امليدانية  املــواجــهــات 
فــي حــرب الــرمــال ومعركتي أمــغــاال األولــى 
والــثــانــيــة، بــالــكــاد كــانــت تستمر أســابــيــع، 
ــت عن 

ّ
ــاء، لــكــن ال الــجــزائــر تــخــل ــدمـ تــقــطــر الـ

حركة بوليساريو، وال املغرب أخذ تندوف 
تــحــت عـــبـــاءة خــريــطــتــه. وعــلــى معرفتهما 
بــحــجــم املــصــالــح بــيــنــهــمــا، تــصــّر الــجــزائــر 
ــا فــي  ــمـ ــهـ ــرائـ ــفـ ــلــــى الـــــدفـــــع بـــسـ واملــــــغــــــرب عــ
عاصمتيهما في اتجاهات الطرد واملغادرة 
ة 

ّ
والــتــخــفــيــض الــدبــلــومــاســي، وراء كــل هــز

دبــلــومــاســيــة، يــمــكــن أن تــصــفــى بــمــا يليق 
بــالــدبــلــومــاســيــة، ال أن تــفــّك فــيــهــا كـــل مــرة 
املنطقة لحراب  فــُيــتــرك عنق  الــعــنــق،  ربــطــة 
أصـــحـــاب املـــصـــالـــح الــعــلــيــا. عــنــد اإلمـــعـــان 
فـــي هــــّوة الـــخـــاف بـــن الــبــلــديــن، يرجعها 
العثمانية،  الحقبة  أبعد من  إلى  املؤرخون 
وما بعدها من استدماٍر مّر باملنطقة، فما 
أنشأه األتــراك في الجزائر في القرن الرابع 

دالل البزري

لـــم يــكــن املــشــهــد مــنــســجــمــا تـــمـــامـــا. قــافــلــة 
ــازوت الــقــادمــة مــن إيـــران عبر  صــهــاريــج املــ
سورية لحساب حــزب الله. »األهــالــي«، أي 
لها  ُيـــراد  التي  الِبقاعية،  الــحــزب  جماهير 
ت على طول طريق 

ّ
أن تكون عفوية، اصطف

نسوة  الصهاريج.  قافلة  تسلكها  عريضة 
ــّبـــات األرز،  ــثــرن حـ

ْ
ــــردن، يــن

ْ
بـــالـــســـواد يــــزغ

ــديــن أنــفــســهــن فــي ســبــيــل حــســن نصر 
ْ
ويــف

الله. وعلى طرف آخر، رجال. بعضهم يطلق 
ابتهاجا،  اآلربيجي  الــرصــاص وصــواريــخ 
وبعضهم اآلخر متجّمعون، يرفعون صور 
الــلــه...«.  الله، و»لبيك يا نصر  حسن نصر 
يــتــقــدمــهــم بــــاعــــتــــزاز رجــــــل، ربـــمـــا مــخــتــار 
القرية، أو وجيه من وجهائها. يحمل ورقة، 
ويهّم بقراءتها خطابها املكتوب، والفرحة 
ال تسعه، من شّدة نصره. يقول فيها كاما 

عجيبا، وبنْبرة عالية:
»تجري الرياح بما يشتهي شعبنا/ نحن 

الرياح والبحر والسفن
بواخرنا... سفننا.../ هاتوا شخاتيركم، إن 

كنتم قادرين«
 لــم يــكــن واضــحــا مــن هــم املــقــصــودون 

ْ
وإن

مركبة  »الشخاتير« )شختورة،  بأصحاب 
أمامهم  الذين يتباهى  بحرية متواضعة( 
ــريــــاح« و»الـــســـفـــن«، وال هي  بــامــتــاكــه »الــ
 هـــويـــة املـــهـــزومـــن عــلــى يـــد هــذه 

ٌ
واضـــحـــة

الجمهور  أن  الــدولــة، غير  إال  الــصــهــاريــج، 
ق، يتحّمس، 

ّ
من خلف الرجل املتفّوه، يصف

ويــطــلــق شـــعـــاره املـــأثـــور: »لــبــيــك يـــا نصر 
الله«. على املقلب اآلخر، كان لهدية املرشد 
النفطية صــدى مختلف بــن كبار  األعــلــى 
»مــســؤولــي الـــدولـــة«. بعد يــوم واحـــد على 
رئيس  كــان  اللبنانية،  الــحــدود  اجتيازها 
لة باألمس، وشعارها »معا  الحكومة املشكَّ
لإلنقاذ«، يعلن حرفيا، بخصوص وصول 
انتهاك  »أنــا حزين على  املازوتية:  القافلة 
ســيــادة لبنان. ولكن ليس لــدّي خــوف من 
عقوبات عليه، ألن العملية تمت في معزل 

عن الحكومة اللبنانية«. 
ــفــــرداٍت أخـــرى  كــــان يــمــكــن لـــه أن يــخــتــار مــ
ــان«؛  ــنـ ــبـ ــلـــى »ســـــيـــــادة لـ ــر »الــــــحــــــزن« عـ ــيـ غـ
مثل االكــتــئــاب، هــبــوط املــعــنــويــات، القهر، 
الــهــاك.. لكنه »الــحــزن« وحـــده يكفيه. إنه 
الــعــيــار املــســمــوح بـــه، فــالــرجــل لــم َيــُعــد في 
وســـعـــه ســــوى أن »يــــاحــــظ«، عــلــنــا لــلــمــرة 
لبنان منتَهكة على يد  أن سيادة  األولـــى، 
ــزاؤه أن دخـــول الــقــوافــل تــّم  حـــزب الــلــه. وعــ
»بمعزل عن الدولة«، أي من دون أن يكون 
لها صفة رسمية. وهذه معاَدلة تضرب كل 
التبسيط،  من  بقليٍل  املنطقية.  القياسات 
للسيادة  انتهاكا  ثمة  أن  تفسيرها:  يمكن 
وألسس الدولة. ولكن الحمد لله أن الدولة 

لم يكن لها يٌد وال علم بهذا االنتهاك.
ولــهــذا الــنــوع مــن املــعــادالت املّيتة جــذوره 
سنوات،  ثماني  قبل  ميقاتي.  نجيب  عند 
وكان أيضا رئيسا للوزراء، بقرار من حزب 
الــلــه. يومها، ارتــكــب الــحــزب مــا هــو أخطر 
»بــمــعــزل  مـــن جــلــب املـــــــازوت مـــن إيـــــــران. فـــ
الحزب  أيــضــا، عبَر  اللبنانية«  الــدولــة  عــن 
بــكــامــل ســاحــه الـــحـــدود بــاالتــجــاه اآلخـــر، 
نــحــو ســـوريـــة، ملــقــاتــلــة الــشــعــب الـــســـوري، 
أطلق  األســد. يومها،   لعرش بشار 

ً
حماية

التاريخ،  فــي  تسّجل  ســوف  كلمة  ميقاتي 

فارس الخطاب

أدخلت انتفاضة تشرين في عام 2019 قوى 
وشخصيات عراقية كثيرة، وبخاصة منها 
املقيمة خارج العراق، في تكتات وجبهات 
ذات  أفكارًا ومسّمياٍت   )

ً
كلها )شكا حملت 

دالالت وطنية، هــي فــي واقــع الــحــال بعيدة 
التنظيمية وحجم  قــدراتــهــا  عــن  الــبــعــد  كــل 
تــفــاعــلــهــا مـــع أبـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراقـــي، بل 
وحتى مستويات نزاهتها، سواء في الفترة 

التي سبقت عام 2003 أو بعده.
ــعــــراق حـــقـــا؛ فــفــي وقـــــٍت قــــّدم،  غـــريـــب أمــــر الــ
العراقين دماءهم ومقّدرات  ويقّدم ماين 
عاما،   18 منذ  واملعيشية  األمنية  حياتهم 
املــتــعــّددة والفساد  قــوى االحــتــال  ملواجهة 
املستشري وتدخات دول الجوار، مع تنوع 
ارتكبتها  التي  املظالم  أساليب  في  عجيب 
ــم أكــمــلــت  الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــحــقــهــم، ثـ
املــلــيــشــيــات واملـــافـــيـــات املــرتــبــطــة بــأجــنــدات 
أجنبية املشهد، لتقوم بحرية كاملة بتقييد 
حركة األفكار واملمارسات املطالبة بالتغيير 
وإرادتــهــا. فــي ظــل هــذه الــظــروف والعوامل 
املتحدة  الــواليــات  أو  بريطانيا  مــن  يــخــرج 
من  وغيرها  وأستراليا..  وفرنسا  والكويت 
الــدول ليعقد مؤتمرات باسم ثوار تشرين، 
ويـــّدعـــي تــواصــلــه مـــع تــنــســيــقــيــات ثــورتــهــم 
التي كانت في عام 2019 - 2020 موجودة، 
ثم سرعان ما فرضت حركة االلتفاف التي 
الــتــي خلفت  الــعــراقــيــة  الحكومة  قــامــت بها 
حــكــومــة عــــادل عــبــد املـــهـــدي واقـــعـــا جــديــدًا، 

يعرفه الداخل العراقي جيدًا.
حاول الكاتب، خال أيام مضت، أن يحصر 
ــتـــافـــات  أســـمـــاء الـــجـــبـــهـــات، والـــكـــتـــل واالئـ
والقوى.. إلى آخره من املسّميات التي غّير 
مسّماها، مستعينا بقدرات google الهائلة 
في الرصد، لكننا فشلنا معا في الوصول 
إلى كشف فعلي بها. وخال عملية البحث 
لهذه  التأسيس  مــؤتــمــرات  إعــانــات  كانت 
 .

ً
األبــــرز شــكــا  Zoom عــلــى تطبيق الــقــوى 

 
ً
ــا مـــن حــيــث املــحــتــوى، فــلــم أجـــد حقيقة أمـ
ربــمــا لسبب  بــهــا،  يــعــتــّد  قـــوة حقيقية  أي 

ــذه املـــحـــاوالت، انـــعـــدام أيــة  مــشــتــرك لــكــل هـ
قاعدة جماهيرية لها، مع اعتماد سوادها 
ــــام مـــراهـــقـــن فـــي الــعــمــل  ــم عــلــى أحـ األعـــظـ
 قــيــامــهــم 

ً
الـــســـيـــاســـي، ويـــنـــتـــظـــرون تــخــيــا

بدور البطل الخارق واملنقذ للعراقين، من 
الــدردشــات  لعقد  بيته،  فــي  خــال جلوسه 
مـــع آخـــريـــن مــشــتــركــن، فـــي الـــوقـــت نفسه، 
مــع قـــوى عــديــدة أخــــرى، مــن بـــاب التسلية 

وقضاء الوقت والتشارك بأحام اليقظة.
لــقــد أثــبــتــت تــجــارب األمــــم والــشــعــوب التي 
مــّرت ربما ببعض مــا مــّر بــه شعب العراق 
الفاسد  الــخــاص مــن االحــتــال والحكم  أن 
والــتــخــلــف يــأتــي دائــمــا مــن داخـــل املجتمع، 
الكفيل بإيجاد طليعة  والظلم بأنواعه هو 
قــــادرة عــلــى تــبــنــي نــهــج املــقــاومــة، وتنظيم 
أنواع  كل   

ً
متحّملة ومعها،  الشباب حولها 

الوحشية واالقتصادية ضدها.  املمارسات 
ولــــعــــل تـــجـــربـــة املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــي 
ــم كــثــيــر لــهــا،  ــارج، وعــلــى الـــرغـــم مـــن دعـ الـــخـ
بــخــاصــة تــركــيــا واالتـــحـــاد األوروبــــــي، ومــع 
وجــود عناصر عديدة ذات عقيدة جهادية 
وتنظيم عاٍل داخل سورية، إال أنها لم تصل 
إلـــى مــبــتــغــاهــا، بــل وانــحــســرت شخصيات 
فيها محترمة شعبيا ودوليا، إلنها كانت، 
فــي نــهــايــة املـــطـــاف، خــــارج ســـوريـــة، ونجح 
بسبب ذلك الطابور الحكومي السوري في 
ما  وتحّمل  هنا  »تــعــال  مفادها  مقولة  زرع 
يتحّمله الشعب من قتل وتشريد وتجويع 

واعتقال، تعال هنا وسنحميك بأنفسنا«.
 )2002( ــــدن  ــنـ ــ لـ ــر  ــمــ مــــؤتــ ــــدة  ــقـ ــ عـ أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ
وأحـــــامـــــه، وقـــــد نــظــمــتــه ورعــــتــــه ومـــّولـــتـــه 
ــــت مـــخـــرجـــاتـــه الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــمـ ــ ورسـ
وبريطانيا وقوى أخرى هي سبب فوضى 
التي  الجهات  كل  بها  املهووسة  املؤتمرات 
تعلن عــن مــؤتــمــرات تــأســيــســهــا، وتــنــاســوا 
أن ذلك املؤتمر لم يكن ألي مشارك فيه دور 
واحتال  الوطني  النظام  إســقــاط حكم  فــي 
ب لحكم العراق  صِّ

ُ
العراق، ثم تنصيب من ن

ــل كـــانـــت واشـــنـــطـــن،  طــيــلــة هـــــذه الـــفـــتـــرة، بــ
تحديدًا، ثم لندن وإيران.

)كاتب عراقي في لندن(

فــي   2010 عــــــام  مـــنـــذ  ــه  ــدامــ ــتــــخــ اســ وزاد 
بتغيير  ــرًا 

ّ
مــبــش الجيوسياسي،  الــخــطــاب 

في الخرائط الذهنية السائدة لكيفية فهم 
 مكان 

ّ
العالم من منظور استراتيجي، وحل

مصطلح »آسيا - الهادئ« الذي شاع، منذ 
الــثــمــانــيــنــيــات، فـــي الــتــعــامــات الــتــجــاريــة 
تـــرامـــب  إدارة  اعـــتـــمـــدت  واالقــــتــــصــــاديــــة. 
تــتــعــلــق  عــلــيــه دالالٍت  وأضــــفــــت  املـــفـــهـــوم، 
في  االزدهــــار  مــن  املنطقة  دول  بمتطلبات 
الضمانات  على  اعتمادًا  الصن،  مواجهة 
األمنية األميركية. تحظى املنطقة بأهمية 
األوروبي،  لاتحاد  بالنسبة  استراتيجية 
ــرافــــي  ــوغــ ــمــ ــديــ فـــالـــثـــقـــل االقـــــتـــــصـــــادي والــ
العبا  يجعلها  فيها  املــتــزايــد  والــســيــاســي 
ــظــــام الــــدولــــي  ــا فـــــي تـــشـــكـــيـــل الــــنــ ــيـ ــيـــسـ رئـ
واالتــحــاد  العاملية،  للتحّديات  والــتــصــّدي 
األول، وواحــــد  املــســتــثــمــر  هـــو  األوروبــــــــي 
ــاريـــن  ــتـــجـ ــاء اإلنـــمـــائـــيـــن والـ ــركــ ــشــ مــــن الــ
األكـــبـــر فـــي تــلــك املــنــطــقــة الـــتـــي تــســتــحــوذ 
الــــتــــجــــارة  مــــــن  مــــــن %70  حــــــوالــــــي  عــــلــــى 
الوجهة  وهــي  والخدمات،  للسلع  العاملية 
الــثــانــيــة لـــلـــصـــادرات األوروبــــيــــة، وتــشــّكــل 
ــمــــارات األوروبــــــيــــــة فــيــهــا ضــعــف  ــثــ ــتــ االســ
اســتــثــمــارات الـــواليـــات املــتــحــدة. وقـــد أّدت 
الديناميات الحالية في املنطقة إلى ظهور 
ما  دولــيــة شــديــدة،  منافسة جيوسياسية 
زاد مــن الــتــوتــرات حـــول ســاســل الــتــجــارة 
واإلمــــــــداد، وفــــي املـــجـــاالت الــتــكــنــولــوجــيــة 

والسياسية واألمنية. 
تزايدت أهمية الــدور الصيني في املنطقة 
تجاريا وتكنولوجيا وعسكريا، مع تراجع 
نسبي لــلــدور األمــيــركــي، مــا شــّكــل تحّديا 
ــدًا ألوروبـــــــــا الـــتـــي بـــــات مــســتــقــبــلــهــا  ــديــ جــ

املصالح  لحماية  واستعدادها  األوروبـــي 
املحتملة  السلبية  العواقب  من  األوروبــيــة 
لــلــمــنــافــســة الــصــيــنــيــة األمــيــركــيــة، والــقــلــق 
األوروبـــــــي مـــن األنــشــطــة الــجــيــوســيــاســيــة 
ــاع« خــــال  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــبــــكــــن؛ »دبــ لــ
تــجــاه هونغ  كــوفــيــد؛ سياساتها  جــائــحــة 
تفاؤل  بـــّدد  كله  ذلــك  وشينجيانغ،  كــونــغ 
ــار مــســتــقــبــلــي  ــ ــسـ ــ ــأن مـ ــ ــشـ ــ األوروبــــــــيــــــــن بـ
لاتحاد األوروبــي والعاقات مع الصن، 
وأكــســب النقاش داخــل االتــحــاد األوروبـــي 
ــي 

ّ
تــبــن إلــــــى  ــنــــهــــايــــة،  الــ ــــي  فـ أّدى،  ــا،  ــ ــمـ ــ زخـ

اســتــراتــيــجــيــة عـــامـــة لـــاتـــحـــاد األوروبــــــي 
الــــهــــادئ«. لــكــن بينما  بـــشـــأن »الـــهـــنـــدي - 
وصفت االستراتيجية األميركية للمنطقة 
 بأنها خصم استراتيجي، 

ً
الصن صراحة

سعت االستراتيجيات األوروبية، الوطنية 
الصعبة،  املواقف  ب 

ّ
تجن إلى  واالتحادية، 

مع  للعاقة  املحتملة  اإلشــكــاالت  وأخــفــت 
الصن خلف النظر إليها شريكا أكثر من 
كونها منافسا، من منطلق تشجيعها على 
االلتزام باملعايير الدولية وأشكال السلوك 
األوروبــيــة  النظرة  تنبع  املقبولة.  الدولية 
الــجــديــدة ملنطقة »الــهــنــدي - الــهــادئ« من 
تحّمل  إلــى  بالحاجة  السياسي  االعــتــراف 
ــبــــر، لــكــنــهــا  أوروبــــــــا مـــســـؤولـــيـــة عـــاملـــيـــة أكــ
تــعــكــس، أيـــضـــا، الــرغــبــة فـــي الــتــأثــيــر على 
مرتبط  مصيرها  بــعــيــدٍة،  منطقٍة  شـــؤون 
بــأوروبــا. لكن، هناك عــوامــل تعوق وضع 
التنفيذ،  األوروبية موضع  االستراتيجية 

وتحرمها من ضماناٍت تلزم لنجاحها. 
على الرغم من أن األوروبين توافقوا أخيرًا 
املــذكــور، إال أنــهــم ال  على قــبــول املصطلح 
يــتــفــقــون عــلــى مــضــمــونــه الــجــغــرافــي )13 
دولـــة مــن أصــل 27 اتفقت على أنــه يشمل 
ــن الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي ألفــريــقــيــا  املــنــطــقــة مـ
ولن  لألميركتن(،  الغربي  الساحل  وإلــى 
أريــد  مــا  إذا  لــلــمــشــاركــة  أعـــضـــاٌء  يتحمس 
الــدالالت  االستراتيجية خــارج  تلك  تنفيذ 
تفتقر  أيــضــا،  ونها. 

ّ
يتبن التي  الجغرافية 

لــلــقــدرات العسكرية  دول أوروبــيــة عــديــدة 
منظور  مــن  املنطقة  مــع  للتعامل  الــازمــة 
ـــل الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

ّ
ــفـــض اســـتـــراتـــيـــجـــي، وتـ

التحّول  أن  اقــتــصــادي، وتـــرى  مــن منظور 
ــــدول  ــلـــى عــــاتــــق الــ ــقـــع عـ االســـتـــراتـــيـــجـــي يـ
 ال 

ٌ
األوروبــــيــــة الــكــبــرى، بــيــنــمــا هــنــاك دول

ــة قـــويـــة مــع  ــاديـ ــتـــصـ ــات اقـ ــاقــ تـــربـــطـــهـــا عــ
ــا  ــ ــ ــدول فــــي أوروبـ ــ ــ املـــنـــطـــقـــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
الشرقية، تشّكل بكن، بالنسبة لها، واحدًا 

مــن أكــبــر ثــاثــة شــركــاء رئــيــســن. أيــضــا، ال 
يتفق األوروبيون على الدول التي ينبغي 
أن تكون شريكة حقيقية ألوروبــا في تلك 
املنطقة. لذا، ال يعدو النهج االستراتيجي 
األوروبـــي تجاه الصن أن يكون أكثر من 
إعـــان مــبــادئ مــن دون مــضــمــون حقيقي 
 عـــن رســالــتــهــا الــغــامــضــة 

ً
يــدعــمــهــا، فــضــا

تجاه العدو والصديق. 
تــــدرك أســتــرالــيــا أن الــحــيــاد األوروبــــــي لم 
ــارًا، ولــيــســت مـــضـــطـــّرة لــلــتــوّرط  ــيــ يــعــد خــ
واألوروبــيــة  الفرنسية  االستراتيجية  فــي 
املترّددة، وقد طّورت استراتيجية لتحقيق 
التوازن بن الضرورات األمنية وحاجاتها 
االقــتــصــاديــة، لــتــحــافــظ عــلــى مــســتــوًى من 
املــشــاركــة االقــتــصــاديــة مــع الــصــن، بينما 
فــي شراكتها  أمنية  عــن ضــمــانــاٍت  تبحث 
مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وبــشــكــل مــتــزايــد. 
الــشــراكــة  ويــنــدرج انــضــمــام بريطانيا فــي 
األمنية مع أستراليا، إلى جانب الواليات 
»بريطانيا  استراتيجية  ضمن  املــتــحــدة، 
العاملية« التي تستهدف منطقة »الهندي - 
الهادئ«، ويقودها بوريس جونسون، منذ 
خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي. 
ــداف  ــ ــايــــدن صـــريـــحـــا فــــي إعــــــان أهـ ــان بــ ــ كـ
الصفقة التي، بــرأيــه، ســتــؤّدي إلــى تعزيز 
التحالفات وتحديثها مع تغير األولويات 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــكــن مـــا هـــو غــيــر معلن 
الشريك   

ّ
أن بريطانيا سوف تظل أميركيا 

االستراتيجي األوروبي، من خارج االتحاد 
األوروبــي، املفضل على فرنسا، خصوصا 
في ما يتعلق باملجاالت الحساسة لألمن 

والتكنولوجيا العسكرية.
)كاتب فلسطيني(

تــهــديــدًا ملصالحهم في  اإلســبــان  رآه  عــشــر 
امتد  ما 

ّ
كل الحال  استمّرت  وكذلك  املــغــرب، 

الزمن  أن توقف  إلى  البلدين،  االحتال في 
عند الجبهة التي ما حّررت وال تحررت، وال 

سمحت بتحرير قيود العاقة املغاربية. 
ــواء اخــتــلــقــت  ــ ــقـــال، سـ ــا يـ ــذا كــثــيــر مـ وفــــي هــ
ــر جــبــهــة بــولــيــســاريــو، إللــهــاء  الـــجـــزائـــر أمــ
املــغــرب ومــنــعــه مــن زعــامــة املــنــطــقــة، مثلما 
يـــرّجـــح مـــؤرخـــون فــرنــســيــون كـــثـــيـــرون، أو 
 عــلــى 

ً
أن الـــجـــبـــهـــة تـــجـــد نــفــســهــا مــنــتــفــعــة

تتولى  أن  يــفــتــرض  أرٍض  تــحــريــر  حــســاب 
هـــي اســـتـــرداد حــريــتــهــا مـــن دون الــتــعــويــل 
تبعات  ويتحّمل  يسندها  مــن  على  ــي 

ّ
الــكــل

ذلـــك، فــالــتــنــاقــض األكــبــر فــي أن يــوقــع ملك 
املــغــرب الــراحــل الحسن الــثــانــي، فــي أعقاب 
الـــخـــروج اإلســبــانــي مــن منطقة الــصــحــراء 
اتفاقية  عــلــى  املـــاضـــي،  الــقــرن  سبعينيات 
الصحراء  اقتسام  على  تنص  التي  مــدريــد 
بــن املــغــرب ومــوريــتــانــيــا. وقــد تــحــّدت تلك 
االتفاقية الجزائر في بند اقتسام األراضي 
الصحراوية بن املغرب وموريتانيا. سخر 
حينها الرئيس هواري بومدين من الرئيس 
املوريتاني املختار ولد داداه، بأنه إن تمّكن 
من دخول األراضي الصحراوية، فسيسمح 
شاربيه،  بــإحــدى  رًا 

ّ
معط شايها  بشرب  لــه 

الــنــعــنــع!.. بــعــدهــا، اندلعت  بـــداًل مــن أوراق 
املغرب وموريتانيا وجبهة  مواجهات بن 
ــرج املــخــتــار مـــن املــشــهــد،  بــولــيــســاريــو، وخــ
وقد ذاق أولى مرارات االنقاب. الشاهد مما 
الــصــحــراء فــي املغرب  أّرخ عــن  سبق، ومما 
أو الــجــزائــر ومــا ســواهــمــا أن الــصــحــراء قد 
ــغـــرب، والــخــيــط الـــذي  ــة لــــدى املـ

ّ
تــكــون الــعــل

عن  لكن  القضية،  غطاء  الجزائر  به  تربط 
العقل تقول إن الصحراء مهما كبرت فيها 
مناجم الفوسفات، واتسعت جبهاتها على 
األطلسي ال تغني عن االقــتــراب من املغرب 
وفــتــح الــحــدود مــعــه، ولــيــســت تــنــدوف، وال 
مغنية،  اللـــة  مــعــاهــدة  أخــطــأتــهــا  أرض  أي 
ــام 1845، لــتــرســيــم الـــحـــدود بن  املــوقــعــة عـ

إذ دعا الجميع، من دون تحديد من يكون 
هـــذا الــجــمــيــع، إلـــى »الـــنـــأي بــالــنــفــس« عن 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي ســـوريـــة. كـــان ُيــــداري، 
الزوايا«،  »تدوير  بـ املعروفة  طريقته  على 
مها ربما 

ّ
أقــوى منه، وبكلمات تعل ما هو 

في مفاوضاته التجارية. 
ــّرت وقــتــهــا  ــ ــ ــأي بـــالـــنـــفـــس« عــــبــــارة مـ ــ ــنـ ــ »الـ
كــالــنــســمــة فـــــوق رأس حـــــزب الــــلــــه، فــيــمــا 
باتت تعني ملــن تبقى مــن »رجـــال الــدولــة« 
ــدا وقــتــهــا  ــال. بــ ــرمــ ــع رؤوســــهــــم فـــي الــ وضــ
وكأن نجيب ميقاتي يبتلع نصف املوس، 
ــر لــألّبــهــة وملـــزيـــد من  ــ ويـــتـــرك نــصــفــه اآلخـ
»حــزنــه« بعد  االغــتــنــاء. أمــا اآلن، فيظهر بـــ
تـــوالـــي انـــتـــصـــارات حـــزب الـــلـــه، و»بــمــعــزل 
عــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة«. لــم َيــُعــد نصف 
املوس يكفي. صار من الضروري ابتاعه 
ــام جــبــروت  كـــلـــه.. واالعــــتــــراف بــالــعــجــز، أمــ
ــتــــراف« ال يقتصر  ــذا »االعــ حـــزب الـــلـــه. وهــ
على ميقاتي. دخل على لسان املدير العام 
لألمن العام، عباس إبراهيم. مسؤول أمني 
يعلن بعيد  اللبنانية  »الــدولــة«  فــي  رفــيــع 
وصول الصهاريج: »عندما تنتفي الدولة، 
ــل جــهــة أن تــطــلــب مـــن أصــدقــائــهــا  عــلــى كـ
املعونة على غرار ما فعله حزب الله على 

مستوى املازوت اإليراني«.
»تنتفي« الدولة، أي تسقط، أو تبتعد، أو 
 ملا هو أفدح. 

ٌ
تنقطع. »تنتفي« هي تلطيف

ُعد موجودة. وكل 
َ
الدولة بهذه الكلمة لم ت

واحد بشطارته. القادر على كذا وكيت، ما 
عليه سوى التماهي مع حزب الله. وهذا 
 رســـمـــيٌّ صــريــح عـــن مــــوت الــدولــة 

ٌ
إعـــــان

الــذي يجب  الله.  اللبنانية، لصالح حزب 
إن استطعتم... كيف وصلنا  به..  االقتداء 
إلــى هــذه املواصيل؟ وهــل حصلت َبغتة؟ 
هـــل داهــمــتــنــا ونــحــن عــائــشــون فـــي جنة 

دولة متخّيلة؟ 
عــودة إلــى زمــان قريب: وبعد ثاثن سنة 
مـــن الــوصــايــة الــســوريــة الــتــي أمــعــنــت في 
تمزيق أوتار الدولة اللبنانية وأعصابها، 
ــذه الــــوصــــايــــة، وانـــطـــاق  ــ ــد نـــهـــايـــة هـ ــعـ وبـ
حــزب الــلــه نحو آفـــاق »انــتــصــاراتــه«، دخل 
احتجاجي:  ســـؤال  املــعــاصــر  الفلكلور  فــي 
ــكــيــت 

ْ
»ويـــنـــيـــة الــــــدولــــــة؟«... صــــار مــــــاّدة تــن

واسكتشات ومنّصات فكاهية. 
ملـــــاذا تـــبـــْهـــدل الــــســــؤال؟ ألنـــــه، فـــي أصــلــه، 
ــــن فــي  ــــؤولـ ــسـ ــ ــار »املـ ــبــ ــن كــ ــ مـــســـتـــوحـــى مـ
الــدولــة«. يعني أن رجــال الــدولــة يسألون 
ــتــــجــــاج عــلــى  عــــن الـــــدولـــــة، بــصــيــغــة االحــ
ـــتـــحـــلـــون صــفــة 

ْ
غـــيـــابـــهـــا أو ضـــعـــفـــهـــا. يـــن

املــــواطــــن الــبــســيــط، ويــســتــنــكــرون هــذيــن 
ــذا ســـلـــوك اســمــه  ــ الـــغـــيـــاب والـــضـــعـــف. وهـ
ــاقـــت الــدنــيــا  ــفــــة«. كــلــمــا ضـ »انـــتـــحـــال صــ
باملسؤول، النائب، الوزير، زعيم الطائفة 
- الحزب... يسأل كمن يْستْهبل: »أين هي 
أيــن هــي مؤسساتها وقوانينها  الــدولــة؟ 
ــا؟«. يــطــرحــهــا أركـــــان الـــدولـــة  ــتــــورهــ ودســ
هـــــؤالء، ويـــكـــّررونـــهـــا كــلــمــا تـــجـــاوز حــزب 
الله حدود الدولة وصاحياتها. أو كلما 
احتاجوا إلى التذّرع بفشلهم في التعامل 
مع هذا الحزب، كحلفاء أو خصوم. لذلك 
تعامل الجميع مــع هــذا االنــتــحــال: الذين 
كــانــوا مــع حـــزب الــلــه، أو ضــــده. األولــــون 
للتغطية على خْرقهم »قانون الدولة ذات 
الــســيــادة«، واآلخـــرون املــعــادون، لقدرتهم 
عــلــى »الـــتـــعـــايـــش« مـــع هــــذا الــــحــــزب، في 

الجيوسياسية،  وأهميتها  االقــتــصــادي، 
يــرتــبــطــان بــالــتــطــورات فــي آســيــا. مــع ذلــك 
وحتى عام 2018، لم يرد مصطلح »الهندي 
- الــهــادئ« فــي أدبــيــات االتــحــاد األوروبـــي 
أعلنت  الــتــي  فــرنــســا  باستثناء  ووثــائــقــه، 
فـــي حــيــنــه عـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوطــنــيــة 
تنقحها  أن  قبل  املنطقة،  تلك  بخصوص 
استراتيجية  بــاتــجــاه  ودفــعــت   ،2021 عــام 
األوروبـــي،  االتــحــاد  على مستوى  مماثلة 
ــــاٍف غـــيـــرهـــا مــــن األعـــضـــاء  ــــي عـــلـــى خــ وهـ
 Resident( مــقــيــمــة«  ــوة  »قــ نــفــســهــا  تــعــتــبــر 
Power( في »الهندي - الهادئ«، وبدون هذا 
الــدور كانت باقي دول االتــحــاد األوروبــي 
ي هذا املفهوم، قبل أن تدرك 

ّ
 في تبن

ً
حذرة

كل من أملانيا وهولندا أن حفاظهما على 
مصالحهما هناك، وتحديدها، ال يتوقف 
أم ال،  قــوتــن مقيمتن  كــانــتــا  إذا  عــلــى مــا 
»اإلرشـــادات  مــن  نسختها  أملانيا  فأعلنت 
الــســيــاســيــة الــخــاصــة بــمــنــطــقــة الــهــنــدي - 
أّكــد  وبينما  هــولــنــدا.  وتبعتها  الـــهـــادئ«، 
ــي اســتــراتــيــجــيــتــهــم عــلــى  الـــفـــرنـــســـيـــون فــ
ــوة مــهــيــمــنــة  ــ ــى مـــنـــع ظـــهـــور قـ ــ الـــحـــاجـــة إلـ
ــة لعب  ــاحـ جــــديــــدة، وإعـــــــادة تــأســيــس »سـ
ــا بــالــصــن،  ــ مــتــكــافــئــة« فـــي عـــاقـــات أوروبــ
 
ً
فإن االستراتيجية األملانية كانت خجولة
في طرح فكرة املواجهة مع بكن، وكّرست 
االقتصادية  للفرص  االهــتــمــام  مــن  مــزيــدًا 
ــرهــا املــنــطــقــة، بــــداًل مــن املــســائــل 

ّ
الــتــي تــوف

األمنية األساسية.
ــــات  ــــاقـ ــــط عـ ــغـ ــ ــــي أوروبـــــــــــــــا مـــــــن ضـ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
االستقطاب املتوترة بن الصن والواليات 
ــــدم الــيــقــن  ــب. عـ ــرامــ املـــتـــحـــدة مـــنـــذ عـــهـــد تــ
ــتــــزام الــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــاألمــن  بـــشـــأن الــ

السفارات  فتح  بديلن عن  ليستا  البلدين، 
بــن الــبــلــديــن، ودفـــق خــيــرات الــعــاقــات بن 
الجزائر والرباط، وكل املغرب العربي الذي 
واملليارات  تصالحهما.  عقود  منذ  ينتظر 
ــروابــــط  ــنــت الــ

ّ
الـــتـــي تــتــضــاعــف كــلــمــا تــمــت

بمبادرات سياسية جّدية وواعية، وبسائط 
سياحة ال مثيل لها في الوطن العربي، ينط 
فيها السائح من جنوب أوروبا إلى سواحل 
املتوسط في تونس، مــرورًا بليبيا، إن أِمن 
 
ً
أمنها، وصــواًل إلــى الجزائر إن النــت قليا

املهتم  املغرب  وإلــى  ومحبيها،  لسائحيها 
ــّددة مـــع الـــغـــرب.  ــعـ ــتـ ــه املـ بــأصــالــتــه وصـــاتـ
رداء  وال تغيب موريتانيا، فما حرمت من 
الـــحـــضـــارة، إال بــتــبــعــات الــتــاريــخ الــــذي لم 
تحقق  إن  االقـــتـــصـــادي  الــحــلــم  ذاك  ُيـــنـــس. 
ســيــكــون عــلــى حــســاب شــركــاء اقــتــصــاديــن 
 إلصـــاح مــا أعطب 

ً
كــثــر، ال يبذلون خــطــوة

من عاقات البلدين. 
ــربــــي  ــغــ ــــح املــ ــالـ ــ ــــصـ ــتـ ــ  الـ

ً
ــيــــا ــتــــحــ ــيـــــس مــــســ ــ لـ

الجزائري، بدليل التقارب الذي حصل زمن 
)مدينة  وجـــدة  ابــن  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
مغربية(، كما يلقب، وتلك ميزة أخــرى في 
الترابط بينهما، أن يكون من قادة الجزائر 

ورؤسائها من ولدوا على أرض املغرب. 
)إعالمية جزائرية(

قــلــب الـــدولـــة ومــؤّســســاتــهــا، وبــحــســابــات 
املكاسب والحصص.

ــة؟«. هــــذا الـــســـؤال تــوقــف  ــ ــــدولـ ــــن هـــي الـ »أيـ
رّواده عن طرحه اليوم، مع توالي الجوالت 
»انتصار«  بـ الله. كل جولة  رة لحزب 

ّ
املظف

عــلــى الــلــبــنــانــيــن، عــلــى الـــســـوريـــن، على 
االنتصارات  إلــخ. وتراكم هــذه   .. اليمنين 
امــتــداد السنوات األخــيــرة، من  مّكنه، على 
تعطيل الدولة، من تسهيل إفساد أركانها، 
الرشوة  مثل  تأييده،  مقابل  رشوتها  مــن 
ملــيــشــال عــــون، فـــي تــحــالــف »اتــفــاقــيــة مــار 
مــخــايــل«، الــتــي أوصــلــت عـــون إلـــى رئــاســة 
الشروع  إلى  باسيل  الجمهورية، وصهره 

في وراثتها.  
الــحــزب من  لــم يتمّكن   

ٌ
ولــكــن: بقيت ثــغــرة

ــة، لـــهـــا مــصــلــحــة  ــ ــلـ ــ ــو دويـ ــا. طـــاملـــا هــ ــهـ ـ
ّ
ــل حـ

واملؤسسات  الــقــانــون  ذات  الــدولــة  بإنهاك 
أنه  طاملا  املليشياوية،  ملمارساته  املقّيدة 
هــو الــحــاكــم بــأمــره بــالــصــغــائــر والــكــبــائــر، 
ب  ملاذا ال يقضي على الدولة نهائيا، وينصِّ
الله  الحكم؟ ألن لحزب  نفسه على كرسي 
ــّري،  ــة. حـــزب سـ قــانــونــا غــيــر قــانــون الـــدولـ
يــعــيــش أمــيــنــه الـــعـــام فـــي غــرفــة مــغــلــقــة، ال 
نعرف مكانها. وجمهوره ال يراه إال خلف 
شاشة. حزب مليشيا، لم ُيخلق، لم يتألدج 
ن على الحكم.  من أجل حكم دولة. لم يتمرَّ
ليس لديه مشروع سوى تحويل لبنان إلى 
ساحة العراك اإلقليمي اإليراني األميركي. 
ــده. ربـــمـــا تــحــتــاج  ــيــ حـــــزب قــــــــراره لـــيـــس بــ
إيــران يوما ما أن يكون »حاكما« باملعنى 
في  ولــيــس  ال.  اآلن،  لكن  للكلمة.  املــعــروف 
الله أن يغّير جلده. وبالتالي  وســع حــزب 
هــو بــحــاجــة لــلــدولــة، لتلك الــخــرابــة، لــذاك 
الهاك. وهذا من شروط خدمتها له. هذه 
الدولة املذبوحة على يــده هــي، في الوقت 
نفسه، حاجة له: إنها الواجهة التي تخبئه 
عــنــدمــا يــحــتــاج الـــتـــمـــويـــه. هـــي الــشــرعــيــة 
الجميع  سكت 

ُ
ت التي  والعربية«  »الدولية 

عن ساحه وعن دويلته غامضة األركــان. 
هي الصفة الرسمية التي يحملها رجاالته 
عون هنا وهناك على مفاصل الدولة. 

َّ
املوز

ر مــن ورائــه،  ف، تــرّمــم، تجبِّ
ّ
هــي التي تنظ

مــن حــروبــه، وخــروقــاتــه وتــجــاوزاتــه. ومن 
ــتــــي تـــتـــســـّبـــب بــهــا  ــة الــ ــارمــ ـــعــ الــــفــــوضــــى الـ
اإليــرانــي. فكانت  أو مشروعه  »سياسته«، 
وأيــدي  يْديه،  على  التاريخية  لبنان  نْكبة 

خصومه وحلفائه من املنظومة.
)كاتبة لبنانية(

»الهندي ـ الهادئ«... استراتيجيات متعـارضة في مواجهة الصين

صداع المغرب والجزائر

بصهاريج المازوت، 
يوّدع لبنان »دولته« رسميًا

المعارضة العراقية 
وفوضى المؤتمرات

تعاني أوروبا من 
ضغط عالقات 

االستقطاب المتوترة 
بين الصين والواليات 
المتحدة منذ عهد 

ترامب

ال الجزائر تخلّت عن 
حركة بوليساريو، وال 
المغرب أخذ تندوف 
تحت عباءة خريطته

ليس في وسع حزب 
اهلل أن يغيّر جلده. 

وبالتالي هو بحاجة 
للدولة، لتلك الخرابة، 

لذاك الهالك. وهذا 
من شروط خدمتها له

آراء

ياسر أبو هاللة

املدّوية  الخسارة  فبعد  النهائي«،  »الحل  فلسفة  استئصاليني  هتلر من عرب  يتعلم 
املــغــربــي، فــي االنــتــخــابــات أخــيــرا، تــواصــلــت الحملة عليهم،  الــعــدالــة والتنمية،  لــحــزب 
فاملطلوب إبادتهم وإنهاء وجودهم في الواقع واملستقبل، وليس خسارتهم السياسية 
تمرير صفقة  فيها  بما  االعتماد،  أوراق  قّدموا كل  أنهم   آخرين عليهم. مع  وتقّدم 
التطبيع املناقضة ملبادئهم. ومن قبل رضوا بالقسمة السياسية مع املخزن )القصر( 
استئصالي  تفكير  ثّمة  وأجــهــزة.  وزارات  السيادية،  املناصب  في  م 

ّ
يتحك  

ّ
ظــل الــذي 

اب وسياسيني، 
ّ
مدّمر ليس لإلسالميني، بل للديمقراطية، تجده في مواقف دول وكت

مع أن هذا الحل جّربه حافظ األسد بقانوٍن نص على »إعدام كل من انتسب لجماعة 
اٍم يخشون 

ّ
له أنصار، ليس في حك يــزال  اإلخــوان املسلمني«، وثبت فشله، ولكْن ال 

تجد  أن  تستغرب  وال  األيديولوجيا.  ثــارات  تحكمهم  اب 
ّ
ت
ُ
ك في  بل  كراسيهم،  على 

العربي، يخلط بني الضحايا والجالدين،  الربيع  ديناصورا »يساريا«، بعد عقد من 
لصالح الجالد. وال يملك ذّرة تعاطف تجاه »إخوان« مصر الذين  ُيعدمون بالتقسيط 
ر لتنفيذ 

ّ
في سجوٍن كالقبور، وينشغل في التشنيع عليهم والتحريض، وكأنه يحض

النهائي  الحل  وفــق  الطبي.  باإلهمال  البطيء  القتل  يبّرر سياسة  أو  اإلعـــدام،  أحكام 
االستئصالي، تجد من يفقد الحس اإلنساني في التعاطف مع بنات خيرت الشاطر 
يترّحم  ذنــب، وال  بغير  السجون  املختطفات في  القرضاوي وغيرهن من  ويوسف 
ب 

ّ
تل إهماال، ولحقه ابنه. حل كهذا يتطل

ُ
على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ق

نزع الصفة اإلنسانية عن الخصوم، واستباحتهم هم وذّريتهم. وهذه العقلية تفّسر 
التواطؤ مع مشعوذ، مثل قيس سعّيد، ضد حركة سياسية راشدة مثل »النهضة«. 

الغنوشي ألقى خطاب سعّيد في سيدي بوزيد، مساء االثنني  لنتخّيل لو أن راشد 
املاضي، ماذا سيكون املوقف؟ في مفردات الخطاب ولغة الجسد وتعامله مع صياح 
الــحــضــور مــا ُيــشــعــرك بــأنــك أمـــام شــخــص غــيــر ســـوي. يــصــف مــن تــظــاهــروا ضــده  
»املخمورين«، ويتعهد بإطالق صواريخ قانونية تضربهم في العمق. خطاب يرفض  بـ
مفهوم الدولة والدستور والقانون ومجلس النواب واألحزاب، ويتجاوز معمر القذافي 
في الفكر »الجماهيري«، ولم يبق إال أن يتحفنا بكتاب أخضر. يكذب، يسجن نوابا 

وصحافيني، ويقول إنه لم يرفع قضية على أحد.
موجودة،  وبقيت  أصواتها،  من  كثيرا  خسرت  »النهضة«  إن  االستئصاليون  يعلم 
وقد تتغير الظروف وتتصّدر، وقد تخسر أكثر. إنها معركة وجود في نظرهم، إما 
املعتوه خليفة حفتر، فقد خسر اإلسالميون  املشير  تماما كما فعل  هــم،  أو  نحن 
االنتخابات وحقق املرتبة األولــى محمود جبريل، واليوم ال يشكل اإلسالميون في 

ليبيا القوة األولى املهيمنة، وهذا ال يستثنيهم من الحل النهائي االستئصالي. 
األخير في نعش  املسمار  املغرب  الخاطئ إن خسارة إسالميي  التحليل  لنتفق مع 
اإلســالمــيــني. إذن، أتــركــوهــم يــرقــدون بــســالم. وأعــلــنــوا وقــف إطــالق الــنــار فــي العالم 
ط، وغادروا الحكم بهدوء 

ّ
العربي. قبلوا في النهاية بشروط اللعبة وحكموا بال تسل

بال عراقيل، وتحّملت قيادة الحزب النتيجة، واستقالت األمانة العامة. بال قطرة دم 
جرى التغيير في املغرب. هذا هو الدرس األساسي، على الرغم من املآخذ الكبيرة على 
راق في ليبيا وسورية واليمن 

ُ
التجربة املغربية. في املقابل، لك أن تتخيل الدماء التي ت

وغيرها. بعد عقد من تجارب اإلسالميني في  الربيع العربي، لدينا كل االحتماالت، 
وانقالب  مصر،  فــي  والنيابية  الرئاسية  باالنتخابات  فــوز  أوال،  نختار:  أن  وعلينا 
استئصالي عليهم أخرجهم من الحياة العامة، ال بل من الحياة الطبيعية، فمكانهم 
السجون أو القبور أو املنافي. ثانيا، فوز متكّرر في االنتخابات، وتشكيل الحكومة 
أكثر من مّرة في املغرب، وخروجهم عبر الصندوق من الحكم، وبقاؤهم في الحياة 
العامة. ثالثا، فوز وتراجع وتوافق ومناورة وشراكة في تونس، وانقالب ناعم يمّهد 
الستئصالهم وإخراجهم من الحياة العامة. رابعا، فوز محدود وخسارة انتخابية في 
ليبيا، مع حضور في الحياة العامة ومشاركة في الحياة السياسية، وانقالب فاشل 
تحّول حربا أهلية مدمرة. خامسا، مشاركة رمزية في األردن والرضا بالقليل، وجود 

محدود في الحياة العامة والسياسية.

عبد الحكيم حيدر

هــل تـــدري، اآلن، بــاريــس أن عاملا أزهــريــا مصريا، أتــى مــن الــشــرق، على رأس بعثة 
علمية، إليها في سنة 1826، وهل نّبه مستشارو ماكرون الرئاسة في ظل الخسارات 
الفادحة لضياع صفقة الغواصات وبيعها إلى أستراليا، أم أن ماكرون بحسبة »رأس 
املال املعولم« التي أتت به لم يفق من الصدمة بعد؟ وهل قالوا ملاكرون، وهو في قصر 
اإلليزيه يعد العّدة الستقبال رئيس مصر، أو محمد بن زايد، أو غينيا، أو النيجر، أو 
مالي، أو الجن األزرق، أن هناك كتابا مهما في األرشيف، اسمه »تخليص اإلبريز في 
تلخيص باريز«، كتبه عالم أزهري مستنير، اسمه رفاعة رافع الطهطاوي، وبفضل 
هــذا الكتاب كانت مصر قــد دخلت إلــى االســتــنــارة. جــاء العالم األزهـــري مــن غرف 
الدرس بأروقته. هل قال أولئك املوظفون في قصر اإلليزيه هذا، أم أنهم ساعتها كانوا 

مشغولني، وفي سرعٍة من أمرهم، للتوقيع على بيع الرافال باملليارات إلى مصر؟
العالم الغربي بعدما صار »شركة متنافسة«، لبيع فائض أسلحة املصانع وتشغيل 
عمالته لتحسني األجور واملعاشات هناك، هل هو في فسحٍة من أمره للتفتيش في 
ف كتابا، مهما اعتمدت على النخبة 

ّ
أرشيفه، في من دخل إلى باريس في 1826، وأل

اع الدساتير في إقامة دولتهم في مصر، كي تصير منارة ما بني األمم؟ وهل 
ّ
وصن

ماكرون ينتظر فلوسا من مصر بعد ما امتألت باألسلحة والسجون، حتى بدأ يفكر 
في  ويناطحها  أميركا  في  »املجّمعات«  ينافس  »مجّمع سجون«،  بناء  في  رئيسها 
الشكيمة، وليس مجّمعا لأللومنيوم، أو الحديد، أو الذهب، وهل »النخب في مصر« 
بالعشرة على تغييره، بل  باريز ودساتيرها وتنويرها بعد ما بَصمت  تبحث عن 
، إلى حني أن ينتهي الرئيس من »تكسير عظام اإلخوان أو إعدام 

ّ
ووضعه فوق الرف

وار أيضا«، حتى وإن ابتنى خمسني مجّمعا للسجون ووزعها حتي 
ّ
قادتهم مع الث

على الكفور والعزب، وقد كانت السلطات من شهرين صرحت »بضابط لكل كفر أو 
ر في أن يقترب 

ّ
عزبة«. أما لو أراد أحد، أي أحد مستنير، أن يدخل إلى اإلليزيه، وفك

من أذن ماكرون، في ظل هذه الطعنة التي أصابته في الخاصرة من أستراليا، وقال 
له: »إن صاحب الكتاب رفاعة رافع الطهطاوي له أيضا أكبر حفيد كان يعمل سفيرا 
بالخارجية املصرية سنوات، وكان ناجحا. وهو اآلن داخل سجون الرئيس املصري 
مــن حــوالــي ثــمــانــي ســنــوات بقضية نــقــل وثــائــق إلـــى قــطــر«، فحتما ســـوف يفطس 
ماكرون من الضحك، وقد يقول للقائل: »هذا شأن مصري داخلي«، وخصوصا إذا 
 

ٌ
كان »الرافال« مطلوبا بشدة في بالد العرب. أما لو كان قد دخل إلى اإلليزيه مثقف
نزيه، وقال له إن عاملا مصريا في علم النفس، اسمه دكتور مصطفى سويف، أفنى 
من عمره حوالي سبعني سنة داخل »معمل علم النفس جامعة القاهرة«، وعلى يديه 
تخّرج آالف من الطلبة، واألساتذة، كالدكتور عبدالسالم الشيخ، وشاكر عبد الحميد 
الذي صار وزيرا للثقافة بمصر، وتوفي من شهور، وأن له ابنة هي الكاتبة، أهداف 
ليلى  الحب«، يعني »مش إخــوان«، وأختها دكتورة  سويف، صاحبة روايــة »خرائط 
سويف وزوجها املحامي الحقوقي، أحمد سيف اإلسالم عبدالفتاح، رحمة الله عليه، 
وابنهما عالء عبدالفتاح، ناشط سياسي، ما زال قابعا في سجون الرئيس املصري 
من ثماني سنوات، وله أختان »شبه ضيوف على أوقــات« في السجون أيضا، فقد 
يكتفي ماكرون بأن يسّجل له أحد املستشارين كل هذا الكالم مع التنبيه إلرساله 
إلى موظف بوزارة الخارجية الفرنسية، قد ينسى الورقة وما فيها أصال على مائدة 
عشاء اإلليزيه، وكان في زيارة محمد بن زايد األخيرة قد وعده بشراء الغّواصات، 
الــغــواصــات، كما  انهمرت دمــوع مــاكــرون حزنا على ضياع صفقة  إذا  وخصوصا 

حدث لوزير دفاعه باألمس الذي أقّر »بألم الطعنة األسترالية«.
أما لو كان الوسيط خفيف الدم وله عالقة بأضواء شارع الهرم والكازينوهات والليل 
ة ظل وموضوعية فرنسية، ضاعت في »مراكب 

ّ
والرقص الشرقي، وبه مسحة من خف

األسلحة وصفقاتها«، وأخذ في جعبته صورا وفديوهات »لبلطجي مصري شهير 
القبض  ليلة  النمور واألســود في حديقة قصره  اسمه صبري نخنوج ومعه صور 
عليه بواسطة أمن اإلسكندرية«، وقال ملاكرون، هذا بلطجي معروف، وقد حكم عليه 
القضاء املصري بـ 26 سنة، ولكن الرئيس املصري، أخرجه من السجن، بعفو صّحي، 
وتزوج بعد شهرين من لبنانية، فقد يبتسم ماكرون ويقول له: »عموما أرسل بوكيه 
ورد إلى نخنوخ«، حتى وإن كان متأخرا. وعموما العفو الصحي في سلطة الرئيس 
وحــده، وهــذا أمر داخلي يخص أمــور بــالده، حتى وإن رّبــى أســدا، أو لبؤة، أو جمال، 

فهذه بالدهم، »وإحنا ال فينا مكفينا« ... وقوس النصر أهم لدينا من الشرق كله.

محمد أحمد بنّيس

مع تقدم املشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة املغربية املكلف، عزيز أخنوش، في 
أفق تشكيل الحكومة املرتقبة، يشهد الوسط الحزبي تهافتًا محمومًا على االستوزار، 
فعلى مــا يبدو ترفض معظم األحـــزاب االصطفاف فــي املــعــارضــة، وهــو مــا يعكس 
اه نحو مؤسسات 

ّ
 ال يقتصر على الحقلني الحزبي والسياسي، بل يتخط

ً ّ
 داال

ً
تحّوال

املجتمع برمته. وقد ال يكون من املبالغة القول إن النخب الحزبية، بمختلف أطيافها، 
السياسات  فــي  التأثير  ببعض  للمعارضة  فيه  ُيسمح  كــان  الــذي  الــزمــن  أن  أدركـــت 
ــدار من األعلى، في 

ُ
ت ــى وانقضى، بعد أن أصبحت هــذه السياسات 

ّ
العمومية قد ول

يفرضها  أن  ُيتوقع  التي  األولــويــات  وإعـــادِة جدولة  الوساطة  مؤّسسات  تراجع  ظل 
السياق، كان الفتًا تهّرب حزب  الجديد. في هذا  التنموي  النموذج  تنزيل مخرجات 
 ثانيًا في االنتخابات التشريعية األخيرة بـ86 مقعدًا، 

َّ
األصالة واملعاصرة، الذي حل

، قرار مجلسه الوطني بضرورة 
ً
ده، صراحة

ّ
من االصطفاف في املعارضة، وهو ما أك

التي  النتائج  إلى  بالنظر  املشاركة في حكومة أخنوش. وإذا كان ذلك يبدو منطقيًا 
الــجــاري، فإنه ال يبدو كذلك  أيــلــول  الثامن مــن سبتمبر/  اقــتــراع  الــحــزب فــي  قها 

ّ
حق

 ثمينة 
ً
 موسمية

ً
بالنسبة ألحزاٍب أخرى، ما تزال قياداتها ترى في االنتخابات فرصة

الرغم  الحزبي والسياسي من منافع وامتيازات. وعلى  العمل  يــدّره  لالستفادة مما 
لم  ذلــك  أن  إال  الحكومة،  للمشاركة في  من حصول بعضها على مراتب ال تؤهلها 
ي إحدى الحقائب الوزارية. وهو ما ينطبق، 

ّ
يمنعها من إبداء رغبتها الشديدة في تول

مقعدًا(،  بـــ35  رابعًا   
ّ

)حــل الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتــحــاد  على  كبير،  إلــى حد 
املعنى  املعارضة، من أجل إضفاء بعض  الطويلة في  أن يستثمر خبرته  الــذي بدل 
لت قيادته أن تطرق كل األبــواب بحثًا عن موطئ قدم داخل 

ّ
على عمل البرملان، فض

 بضرورة احترام ما سّمته ›‹التعّددية املتوازنة‹‹، 
ً
تشكيلة الحكومة املقبلة، متمّسكة

و‹‹التناوب الجديد‹‹، و‹‹الوزن االنتخابي‹‹. يرتبط تطلع األحزاب إلى املشاركة في 
حكومة أخنوش بالتغيير الذي حدث في ميزان القوى بعد إغالق قوس الربيع العربي، 
وعودة السلطويات في املنطقة إلى ما كانت عليه قبل 2011، ما يعني أن املعارضة 
 في ضوء استعداد النخب الوطنية واملحلية لتكون ضمن منظومة 

ً
ستكون شكلية

ومــاديــة مختلفة،  مــن مكاسب سياسية  ذلــك  ــدّره  يـ بما  الــجــديــد،  التنموي  الــنــمــوذج 
خصوصًا أن األحزاب صارت أكثر ارتهانًا لحسابات الرأسمال واألعيان وشبكات 
النفوذ واملصالح، فهي تدرك أن االنضمام للمعارضة سيكون مكلفًا لها، وقد ُيلقي 
الجماعات  الحكومة ومجالس  املشاركة في  بينما  النفوذ،  توزيع  بها خــارج معادلة 

والعماالت واألقاليم والجهات تفتح الباب أمامها ألخذ حّصتها من هذا النفوذ.
زبونية  تكتالت  وكأنها  تبدو  يجعلها  الحكومة  تكون ضمن  بــأن  األحـــزاب  تشبث 
تقليدية لالستوزار وحيازة النفوذ، ما ُيفقد العمل السياسي مصداقيته، وُيضعف 
املعارضة داخل البرملان. وبالتالي يهدد بانتقال دور املعارضة إلى الفضاء العمومي، 
سيما أن هناك احتقانًا اجتماعيًا ما فتئ يتزايد، سّببته حزمة السياسات االجتماعية 
املعارضة  تمثل  املنصرم.  العقد  ــان  إّب والتنمية  العدالة  حــزب  حكومتا  نفذتها  التي 
تقوية  في  تساهم  إذ  السياسية،  املعادلة  في  أساسيًا  رقمًا  الديمقراطية  الــدول  في 
املؤسسات، وتعزيز دورها في الرقابة واملساءلة وتقييم القوانني واإلسهام في حماية 
الحقوق والحريات وإغناء النقاش السياسي العمومي وتطويره، بما يعّزز مصداقية 
الــرأي العام. ولذلك، ال يرتبط اصطفاف األحــزاب في الحكومة  هذه املؤسسات أمــام 
أو املعارضة برغبة قادتها وأبنائهم واملقّربني منهم في االستوزار، بل بمقتضيات 
تعكُسها  كما  الناخبني  إرادة  احــتــرام  الرئيسة  شــروطــهــا  مــن  الــتــي  الــديــمــوقــراطــيــة 
األحـــزاب يكون قبل  التحالفات بني  بناء  أن  االقــتــراع، هــذا من دون إغفال   

ُ
صناديق

االنتخابات، وفق أرضيٍة أيديولوجيٍة وسياسيٍة مشتركٍة وواضحة، وليس بعدها.

يكسب اإلسالميون 
عندما يخسرون

حفيدا الطهطاوي 
وسويف... ونخنوخ

ُحّمى االستوزار في المغرب
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آراء

سالم لبيض

ال أحــــد مـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة 
تــوقــع  الـــقـــانـــون  الــســيــاســة ورواد  ــبــــراء  وخــ
ــهــم الــدســتــور الــتــونــســي الـــذي لــم يمّر 

ّ
أن ُيــت

ــه ســـوى ســبــع ســـنـــوات، وُيــحــّمــل  عــلــى والدتــ
املـــســـؤولـــيـــة بـــهـــذه الـــســـرعـــة فــيــمــا آلــــت إلــيــه 
ــن وانـــســـداد في 

ّ
الــحــيــاة السياسية مــن تــعــف

ــامـــا،  ــتــــج حــــراكــــا احـــتـــجـــاجـــيـــا شـ األفـــــــق أنــ
إلــى احتجاجات 25  انتهى في آخــر املطاف 
جويلية )يوليو/ تموز( 2021 التي ترجمها 
الرئيس قيس سعّيد في جملة من التدابير 
االســتــثــنــائــيــة، تـــجـــّســـدت فـــي إقـــالـــة رئــيــس 
الــحــكــومــة وغــلــق الــبــرملــان وتــجــمــيــد جميع 
النواب ورفع الحصانة عنهم  اختصاصات 
تعليق  تدابيره  الرئيس  ُيضّمن  لم  جميعا. 
الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور الـــتـــونـــســـي، وإنـــمـــا كــان 
يمكن  كيف  مناسبة،  من  أكثر  في  يتساءل، 
اعــتــبــار مـــا اتـــخـــذه مـــن تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة 
ــا والـــــــحـــــــال أنــــــــه ال يــــــــــزال مـــلـــتـــزمـــا  ــ ــــابـ ــقـ ــ انـ
بالدستور؟ كما لم ُيشر، في أي من خطاباته 
ــة الــجــمــهــوريــة وتــدخــاتــه  ــاسـ وبـــيـــانـــات رئـ
أنه  إلــى  الشعبية،  التجمعات  فــي  املــتــواتــرة 
 البرملان، على الرغم من أنه لم يترّدد 

ّ
قّرر حل

فــي اعــتــبــار هــذا الــبــرملــان خــطــرا يــهــّدد كيان 
الــدولــة، بعد وصــم بعض نــوابــه باالرتشاء 
ــلـــى فــــصــــول وقــــوانــــن  ــة عـ ــادقــ ــقـــابـــل املــــصــ مـ
ــع ذلــــــك الــتــحــفــظ  ــ بـــعـــيـــنـــهـــا. وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
والحذر الرئاسي، تسابق شكانيو القانون 
ّراحه ومبتدئيه، إلى 

ُ
الدستوري، وبعض ش

ن 
ّ
التونسي، مستشف الدستور  إعــان موت 

ذلـــك مــن إعـــان الــرئــيــس يـــوم 20 سبتمبر/ 
أحكاما  قريبا  بأنه سيصدر  الجاري  أيلول 
ــإن ســعــّيــد مـــقـــدم ال  انــتــقــالــيــة. وبـــالـــتـــالـــي، فــ
محالة على تعليق العمل به وتشكيل لجنة 
ــتــــور جــــديــــد، يــقــع  ــبــــراء إلعـــــــداد نــــص دســ خــ

عرضه على االستفتاء.
يعلم قــيــس ســعــّيــد، األكــاديــمــي املــخــتــص في 
ى ثاثة 

ّ
مجال القانون الدستوري، والذي قض

م الطلبة مبادئ القانون األساسية 
ّ
عقود يعل

وضــــرورات احــتــرامــه مــن الــدولــة والجماعات 
واألفـــراد، أن تونس عرفت ثاثة دساتير في 
الــحــديــث واملــعــاصــر: دســتــور 1861  تاريخها 
الــذي أعلنه محمد الصادق بــاي، وسقط إلى 
العربان  ربــيــع  انتفاضة  يــد  على  رجــعــة  غير 
)والــتــســمــيــة عـــنـــوان كـــتـــاب لـــلـــمـــؤرخ تــوفــيــق 
التي قادها علي بن غذاهم سنة  البشروش( 

خالد الجبر

ا، الخوض في قضّية  بــدًء الّرغبة هنا،  ليست 
 

ُ
طـــال الـــكـــاُم عــلــيــهــا؛ إذ انــحــســم ذلـــك الــخــاف

ــغــة واصــطــاحــّيــتــهــا، 
ّ
املــمــتــّد فـــي: تــوقــيــفــّيــة الــل
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 على طبيعة 
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الــوقــوف الغاية   
ّ
لكن واصــطــاح. 
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ات له، وزاوية نظرها إليه؟ وبن هذه وتلك 
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الذ
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القائمة نفُسها   هي 
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 وجودّية شاسعة
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مسافة
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الحقيقّي وامل

وقد ينبغي، هنا، استحضاُر ما قّرره القدماء 
 ما 

ّ
ــيء؛ ولعل

َّ
مييز بن )ُوجـــوداِت( الــش

ّ
في الت

)املستصفى  كتابه  مقّدمة  فــي  الــغــزالــّي  أثبته 
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ــالـــغـــرض. قــــال أبــــو حــامــد:  ــنـــاســـٌب، ويـــفـــي بـ مـ
ـــب املــعــانــي ِمـــن األلــفــاظ 
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ْ
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ّ
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ّ
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 على امِلــث

ُ
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ُ
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ّ
ْدَرك بَحاّسة الَبَصر َدال

ُ
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ُ
 ُرق

ُ
ليف

ْ
أ

َ
الّرابعة: ت

فظ 
َّ
َبع الل

ْ
ت

َ
 ت

ُ
فظ، وهو الِكتاَبة. فالِكتابة

ّ
على الل

ْيه، 
َ
 َعل

ّ
َبع الِعلم إذ يُدل

ْ
فظ َيت

َّ
ْيه، والل

َ
 َعل

ّ
 تُدل

ْ
إذ

ه. وهذه 
ُ
ه وُيواِفق

ُ
اِبق

َ
وم إذ ُيط

ُ
ْعل

َ
َبع امل

ْ
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ْن 
َ
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َ
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ّ
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ّ
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َ
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َ
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َ
املراتُب األربُع ُمت

ــهــا: ُوجــــــــودان( َحــِقــيــقــّيــان ال 
ّ
مــــوُجــــوداِن )لــعــل

َريِن - وهما: 
َ

َمم، واآلخ
ُ
ْعَصار واأل

َ
ِلفان باأل

َ
ت

ْ
َيخ

َمم؛ 
ُ
ْعَصار واأل

َ
ِلفان باأل

َ
ت

ْ
َيخ  -  

ُ
 والكتابة

ُ
فظ

َّ
الل

 األوضاع 
ّ
ِتَيار. ولكن

ْ
وعاِن باالخ

ُ
ُهما َمْوض

َّ
ألن

ها 
ّ
 في أن

ٌ
فقة

َّ
فْت ُصوُرها - فهي ُمت

َ
ل

َ
ت

ْ
- وإن اخ

ة الحقيقة«.
َ
ِصد بها ُمطاَبق

ُ
ق

ــَبــس، نقتصُر 
َ
الــق هـــذا  مــن  الــغــرض  ولتحقيق 

عــلــى الـــوجـــوَديـــن الــحــقــيــقــّيــن فـــي تــقــســيــمــاِت 
 شــيٍء - وفــق كامه، وكــام أكثر 

ّ
الــغــزالــّي. لكل

علماء الكام والفاسفة - ُوجوداِن تأسيسّيان 
ــُر في  ــ ــان(، وآخـ ــيــ ـــم )األعــ

َ
ُهـــمـــا: ُوجـــــوٌد فـــي عـــال

ا تماًما حن عّبر 
ً
َهان(، وكان الّرجل دقيق

ْ
)األذ

وعن  نفسه«،  فــي  »حقيقته  األّول بصفِته  عــن 
هن«، 

ِّ
بوت مثال حقيقِته في الذ

ُ
اآلخر بقولة »ث

ــم«؛ إذ العلُم 
ْ
 آخــر ُهــو »الــِعــل

ّ
 ذلــك بـــَدال

َ
ثــّم قــرن

1864. الدستور الذي وضعه املجلس القومي 
يــنــاهــز  ــا  الــتــأســيــســي ســنــة 1959 أي بــعــد مـ
الـــقـــرن، بــشــرعــيــة الــحــركــة الــوطــنــيــة ومــقــاومــة 
ــة االســتــقــال. ثم  االســتــعــمــار الــفــرنــســي ودولــ
انــتــظــر الــتــونــســيــون 55 ســنــة إلعـــان دســتــور 
تلك  الــتــونــســيــة ســنــة 2014. جــمــيــع  الــــثــــورة 
الــدســاتــيــر ولـــدت والدة عــســيــرة، فهي ليست 
مــجــّرد تــشــريــعــات أســاســيــة وضــعــهــا فنيون 
بلغة قانونية جافة، وإنما هي حصيلة صراع 
عرفها  عميقة  وتـــحـــوالت  مجتمعي  وتــطــور 
وتأثير  الــداخــلــيــة،  ديناميكيته  فــي  املجتمع 
ــي، وتــرجــمــتــهــا  ــ ــدولـ ــ مــحــيــطــيــه اإلقــلــيــمــي والـ
تــحــّدد مــن خالها  الــدولــة عــقــودا اجتماعية 
الــذي يرتضونه  هوية سكانها ونمط الحكم 
ــكــــوم،  ــاكــــم واملــــحــ ــــن الــــحــ ــة بـ ــعــــاقــ وتـــنـــظـــم الــ
وكـــذلـــك الـــعـــاقـــة بـــن أفــــرادهــــا وجــمــاعــاتــهــا 
ودوائر انتمائها وروابطها باآلخرين. كانت 
الــثــاثــة مــائــمــة لطبيعة املــراحــل  الــدســاتــيــر 
الفعل  ملــراكــز  فيها، مستجيبة  الــتــي وضــعــت 
وخارجيا  داخــلــيــا  الفاعلة  وقـــواه  السياسي 
وخــلــفــيــتــهــم الـــتـــاريـــخـــيـــة وتــمــثــلــهــم الـــواقـــع 
املـــعـــيـــش. فــقــد اعــتــبــر أمــــن مــحــفــوظ أســتــاذ 
الــقــانــون الـــدســـتـــوري، فـــي مــقــالــتــه فـــي مجلة 
ــتـــور 26  أكــاديــمــيــا ســنــة 2014 بــعــنــوان »دسـ
الــعــالــم العربي  أفــريــل 1861 أول دســتــور فــي 
ارتبطت   1861 دستور  »والدة  أن  وأفريقيا«، 
بمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، 
أهـــمـــهـــا الـــتـــدخـــل األوروبــــــــــي وتــــطــــور الــفــكــر 
اإلصاحي. ُوضع هذا الدستور بطريقة غير 
غــيــر منتخبة،  لــجــنــة  كــلــفــت  إذ  ديــمــقــراطــيــة، 
عملت باتصال مع قنصل فرنسا على إعداده، 
ثــم تــولــى فيما بــعــد الــبــاي مــنــحــه. ومـــع ذلــك، 
فإنه يعّد أول دستور في القارة األفريقية وفي 
الدول الناطقة باللغة العربية. وقد شّكل هذا 
النص اللبنة األولى لتطور الفكر الدستوري 
املــؤّرخ  ورأى  لتونس«.  املعاصر  التاريخ  في 
ــادي الـــتـــيـــمـــومـــي، فـــــي كـــتـــابـــه »تـــونـــس  ــ ــهــ ــ ــ ال
 1959 دســتــور  »أن   ،»1987-1956 البورقيبية 
منح رئيس الجمهورية سلطاٍت واسعة، وهنا 
نلمس تأثير الحبيب بورقيبة الذي كان يصّر 
ــــود رئـــيـــس لـــه صــاحــيــات  ــرورة وجـ ــ عــلــى ضــ
واســعــة عــلــى رأس دولـــة مــركــزيــة، ألن تــاريــخ 
تونس هو في نظره تاريخ التمّرد الدائم الذي 
حال دون تشكل دولة وطنية«. واعتبر أستاذ 
القانون، رافع بن عاشور، في مقالته املنشورة 
ــي الـــدســـتـــور  ــا »ثـــنـــائـــيـــة الـــحـــكـــم فــ ــيـ ــتـــراضـ افـ
أن  فــي 27 جانفي 2014«،  الــصــادر  التونسي 
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ذلك الدستور »تمت املصادقة عليه باألغلبية 
 ما 

ّ
تقريبا، فــي جــو مــن البهجة والــتــآلــف قــل

شــهــدتــه قــبــة املــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي، 
وبصفة  توافقيا،  نصا  بالتأكيد  يجعله  مما 
لعام  التونسي  الــدســتــور  مقارنة  عند  عــامــة، 
2014 بــدســاتــيــر مــعــاصــرة أخــــرى، ســــواء في 
منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا أو 
في أوروبا، سنجده في مرتبة ممتاز والشك 
أنه سيساهم في دعم دولة القانون واحترام 
الــحــريــات األســاســيــة. فهو يشكل بــدايــة عهد 
قـــرر إحــــداث قطيعة تــامــة مع  جــديــد ملجتمع 
نــظــام مــتــســلــط واالنــــخــــراط بــقــوة فـــي املــســار 

الديمقراطي«. 
ــر فـــــي مـــجـــمـــلـــهـــا حـــصـــيـــلـــة اتـــفـــاق  ــيــ ــاتــ الــــدســ
مجتمعي، تتولى النخب الفكرية والسياسية 
بــشــأنــهــا  الــــعــــام  الـــنـــقـــاش  إدارة  واإلعــــامــــيــــة 
بمشاركة جميع شرائح املجتمع وقواه الحية 
وضمان تمثيليتهم، قبل ائتمان جهٍة ما على 
صياغته ووضع أحكامه، كثيرا ما تكون هذه 
الجهة جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا، 
وهــي فــي مجملها عملية عسيرة وشــاقــة، ال 
ــدة  ــ ــرة واحـ ــ تــعــيــشــهــا الـــشـــعـــوب الــــحــــّرة إال مـ
ــرنـــن، فـــالـــدســـاتـــيـــر لــيــســت  ــقـ فــــي الــــقــــرن أو الـ
تعبيرا عــن رؤيــة فــرد، حتى وإن كــان زعيما 
ال يشق له غبار، أو رغبة حــزب أو مجموعة 
مــهــمــا كـــبـــر حــجــمــهــا وعـــــا شـــأنـــهـــا وقـــويـــت 
لعبة  ليست  وهـــي  ثــروتــهــا.  ونــمــت  شوكتها 
ى بها أهل الحكم والسياسة وأصحاب 

ّ
يتسل

الــقــانــون واملـــصـــالـــح، وإنـــمـــا هـــي تــعــبــيــر عما 
إرادة مجتمع  يــعــكــس  الــــذي  يــشــبــه اإلجـــمـــاع 
مــا وتـــطـــّوره فــي مــرحــلــة معينة مــن تــاريــخــه 
الدستور  وبناء حضارته. ولذلك أجمع على 
الــتــونــســي لسنة 2014 كــمــا هــو مــحــفــوظ في 
دفاتر املجلس الوطني التأسيسي ومداوالته 
املمثلة  والسياسية  الفكرية  الــتــيــارات  أغــلــب 
املاركسي  اليسار  إلى  املنتمن  املجلس  بذلك 
من حزب املسار )الحزب الشيوعي التونسي( 
وحـــزب الــعــمــال الــشــيــوعــي وحـــزب الوطنين 
الــديــمــقــراطــيــن وحـــركـــة الــنــهــضــة اإلســامــيــة 
وحــــركــــة الـــشـــعـــب الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وحــــزب 
الليبرالي  التكتل  وحــزب  الدستوري  املبادرة 
وكــل مــن حــزب املــؤتــمــر مــن أجــل الجمهورية 
ــّدمـــي )الـــحـــزب  ــقـ ــتـ والــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـ
الــجــمــهــوري( مــتــعــّددي االنـــتـــمـــاءات، فالتقى 
فـــي الــتــصــويــت لــــه، عــلــى ســبــيــل اإلشـــــــارة ال 
الـــحـــصـــر، الـــنـــائـــب مــنــجــي الـــــرحـــــوي، مــمــثــل 
شورو  الصادق  بالنائبن  التونسي،  اليسار 
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والحبيب اللوز، املنتمين إلى حركة النهضة، 
اإلسامية، واملعروفن بالتشدد الديني، هذا 
من دون نسيان النائب رابح الخرايفي الذي 
الــســيــاســي بــن الناصرية  انــتــمــائــه  راوح فــي 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي، وهـــو الــذي 
تعليق  على  الجمهورية  رئيس  يوميا   

ّ
يحث

العمل بالدستور.
ــيــــس  ــه رئــ ــتــ ــفــ أقــــــســــــم قـــــيـــــس ســــــعــــــّيــــــد، بــــصــ
الجمهورية التونسية على احترام الدستور 
التونسي لسنة 2014، وفق الصيغة الواردة 
في الفصل عدد 76، وال معنى لذلك االحترام 
سوى االلتزام بكل أحكام الدستور، بما في 
ذلك ما ورد في التوطئة أن الثورة التونسية 
هي ثورة الحرية والكرامة، 17 ديسمبر 2010 
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ــغــة 

ُ
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ّ
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ّ
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ما لغة حقائق خاّصة، 
ّ
إن حقائق موضوعّية، 

امليثاق  - 14 جانفي 2011. والقسم هو ذلــك 
الغليظ أو اليمن التي تم أداؤهــا تحت قبة 
ــي، وهــو ما 

ّ
مجلس نــواب الشعب يــوم الــتــول

يستدعي الحفظ وعدم النقض كما جاء في 
الـــقـــرآن الــعــظــيــم »واحــفــظــوا أيــمــانــكــم«، »وال 
تنقضوا األيمان بعد توكيدها«، وكل نقٍض 
يــضــع الــقــســم فـــي خـــانـــة الــيــمــن الــغــمــوس، 
ويــنــتــهــي بـــاألزمـــة الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة 
إلى مأزق أخاقي ُيفسد أي حركة إصاحية 
ورغبة جّدية في التغيير، إذا ما قّرر الرئيس 

سعّيد ذلك. 
ال يحتاج قيس سعّيد، األكاديمي والرئيس، 
إلــــى الـــخـــروج عــلــى الـــدســـتـــور، كــمــا يـــزّيـــن له 
ذلك شكانيو القانون الدستوري، فقد مّكنه 
ــبــــاد مــــن الــخــطــر  الـــفـــصـــل 80 مــــن حـــمـــايـــة الــ
الهواة  حكومة  في  املتمثل  الحقيقي،  الــداهــم 
في  وفلسفتهم  الداعمة  وأحــزابــهــا  ورئيسها 
وله  والغنيمة،  التمكن  على  القائمة  الحكم 
أن يــقــود حــركــة إصــاحــيــة عــمــيــقــة، تــتــوالهــا 
بأنواعه،  الفساد  دابــر  تقطع  وطنية  حكومة 
واإلداري  ــاري  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ ــــي  ــالــ ــ واملــ الـــســـيـــاســـي 
والــجــبــائــي والـــدبـــلـــومـــاســـي، الــــذي مــارســتــه، 
تـــزال، بعض أحـــزاب الحكم ومــن حالفها  وال 
مـــن الــلــوبــيــات املــرتــبــطــة بــهــا عــشــر ســنــوات، 
وتـــــرســـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــــحـــــة إلصـــــاح 
العمومي  والدين  والجباية  العمومية  املالية 
ــيـــة والـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  ــنـ ــآت الـــوطـ ــنــــشــ واملــ
والفاحة  والصحة  املهني  والتكوين  العالي 
البطالة  للقضاء على  ــة 

ّ
والــنــقــل، وإعـــداد خــط

والتشغيل الهش واملناولة ومقاومة اإلرهاب 
تعليق  مــن  ذلــك  دون  أمــا  املنظمة.  والجريمة 
أفــرزه  ومــا  بأحكامه  العمل  وإنهاء  للدستور 
من مؤسسات، ال شك أنها تستدعي اإلصاح، 
فهو الدخول في متاهات الجدل القديم العقيم 
الذي أخذ ثاث سنوات من عمر التونسين، 
املتعلق بالهوية والدين ونظام الحكم والدولة 
املدنية والحّريات العامة والخاصة وتأسيس 
األحــــــزاب والــنــقــابــات والــجــمــعــيــات وشــــروط 
التداول السلمي على السلطة، وغير ذلك من 
قضايا خافية انتفت مبّررات طرحها وُحسم 
الــقــول فــيــهــا، وقـــد تــــؤّدي إثــارتــهــا مــن جــديــد، 
والبّت فيها من زاوية نظر فردية أو مجموعة 
إلى  الشعبية،  محدودة ال تتمتع بالتمثيلية 
انفجار اجتماعي أو احتراب أهلي، نجت منه 
تونس في السابق، بعد تضحيات ثقيلة على 
غرار اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
)كاتب ووزير تونسي سابق(
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)خبير لغوي من األردن(

عن الدستور التونسي واإلجراءات االستثنائية

الّذات واللّغة والعالَم

الدساتير في مجملها 
حصيلة اتفاق 

مجتمعي، تتولى 
النخب الفكرية 

والسياسية واإلعالمية 
إدارة النقاش العام 

بشأنها بمشاركة 
جميع شرائح المجتمع

ال يحتاج قيس سعيّد، 
األكاديمي والرئيس، 

إلى الخروج على 
الدستور، كما يزيّن له 
ذلك شكالنيو القانون 

الدستور

حاجة المجتمعات 
الّساعية إلى النّهوض، 

والمشاركة في بناء 
الحضارة اإلنسانيّة، 

وإنتاج الِفكر والِعلم، 
واكتساب المعارف 

والمهارات، ماّسٌة إلى 
لغٍة تعكُس الواقع
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