
عائشة بلحاج

االستعمار   
ّ
أن أســمــاعــكــم  إلـــى  تــنــاهــى  »إذا 

أســـرنـــي أو قــتــلــنــي، أو بــعــثــر جــســمــي كما 
ــنــي 

ّ
ــراُب هـــذه األرض، فــاعــلــمــوا أن ُيــَبــعــثــر تــ

ــــرق«. بــهــذه  ـ
ّ

ــــش حـــــّي، وســــأعــــود مـــن جــهــة الـ
ــن عـــبـــد الـــكـــريـــم  ــ الـــكـــلـــمـــات طــــــرد مـــحـــمـــد بـ
الشاعر  وهــو  الــشــائــعــات،  بـــاب 

ُ
ذ الخطابي 

املحارب الذي أحب اللغة العربية حبًا طغى 
على انتمائه األمازيغي. بالكلمات نفسها، 
نــســتــعــيــد حــكــمــة مــحــمــد بــــن عـــبـــد الــكــريــم 
عام  مائة  ذكــرى  فــي  وشجاعته،  الخطابي 
عــلــى مــعــركــة أنــــوال الــفــريــدة، والــتــي واجــه 
فــيــهــا جــيــشــًا إســبــانــيــًا مــدجــجــًا باألسلحة 
في منطقة الريف، شمالي املغرب وشرقيه، 
ل في 

ّ
بمقاومني يحملون عتادًا خفيفًا، يتمث

دزينة بنادق غنموها من اإلسبان أنفسهم 
في املواجهات املستمرة بينهما.

لــهــذا كــانــت جــــّدة أبـــي تــســبــق حــديــثــهــا عن 
املـــســـتـــعـــمـــر اإلســــبــــانــــي بـــصـــفـــة »الـــجـــاهـــل 
 الـــجـــرائـــم في 

ّ
الـــكـــافـــر« الــــذي لـــم يــرتــكــب إال

حــق األبــريــاء، خــالل فــتــرة احتالله شمالي 
 األســلــحــة املــعــروفــة 

ّ
ــل املـــغـــرب، مستعمال كـ

لــوأد املقاومة  آنــذاك، بما فيها الكيميائية، 
ــال الـــــّريـــــف الـــذيـــن  ــبــ ــــي جــ ــالـ ــ الــــشــــديــــدة ألهـ
الجبال  ووعــــورة  الطبيعة  قــســوة  دّربــتــهــم 
بــدن وشدة  قــوة  على املصاعب، ومنحتهم 
بأس فاجأتا املستعمر الذي توقع إخضاع 
ق 

َ
املنطقة بشربة مــاء، وأصــّرت هي أن تعل

في حلقه كشوكة صبار.
 املــســتــعــمــر اإلســبــانــي 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الــــذي اقــتــطــع املــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لصالحه 

حسين عبد العزيز

لـــــم تــــكــــن خــــطــــوة الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســعــيــد 
نظرا  التونسي،  للشأن  للمراقبني  مفاجئة 
املاضية،  الفترة  فــي  الكثيرة  خطواته  إلــى 
وتعكس رؤية رجٍل وجد في كرسي الرئاسة 
ــتــه لــالســتــحــواذ عــلــى كــامــل الــســلــطــة، 

ّ
ضــال

ــكـــالت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات  ــشـ ــتــــرٍث ملـ ــكــ ــر مــ ــيـ غـ
التونسية،  الديمقراطية  ومنها  الناشئة، 
العمل  والــتــي ال يكون حلها إال بمزيٍد مــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــي واملـــؤســـســـاتـــي والـــقـــانـــونـــي، 
ولـــيـــس بــتــعــطــيــل الــعــمــل الــســيــاســي بفعل 
والعناد محل  النكاية  أحلت  نفسية  غرائز 
الــصــبــر املــؤســســاتــي، ورغـــبـــة جــامــحــة في 
)تكليفه  السلطات  كــامــل  على  االســتــحــواذ 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة ومـــحـــاولـــة إزاحــــتــــه مــن  رئـ
ــر الــبــرملــانــيــة، رفــضــه اســتــقــبــال  ــارج األطــ خــ
ــه إنـــشـــاء  ــقــــســــم، رفــــضــ ــتــــأديــــة الــ الـــــــــــوزراء لــ
مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة تــعــتــبــر ضـــروريـــة جــدا 
فــي الــديــمــقــراطــيــات الــنــاشــئــة، كجهة فصل 
قانوني ومؤسساتي للنزاعات، ويكون لها 

وحدها إمكانية تفسير مواد الدستور(.
قد يكون لحركة النهضة والقوى السياسية 
األخـــرى أخــطــاؤهــا خــالل صــيــرورة الحكم، 
وهــو أمــر طبيعي في دولــة ومجتمع يعاد 
هندسته على أسس مغايرة ألسس الحكم 
تــجــاوز األخــطــاء، إن كانت  السابقة. ولــكــن 
هـــي ســبــب املـــشـــكـــالت الـــداخـــلـــيـــة، ال يــكــون 
يكون  وإنما  الديمقراطية،  على  باالنقالب 
إمــــا بــاالحــتــكــام إلــــى تــســويــات ســيــاســيــة/ 
الــشــارع  إلــى  مــجــددا  باللجوء  أو  قانونية، 
الــــذي يــمــلــك الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي صــنــاديــق 
االقتراع. أخطر ما في األمر أن الجيش دخل 
على  لطرف  وانحاز  السياسية،  اللعبة  في 
حساب الطرف اآلخر، وهذه قد تشّكل تحوال 
مــهــمــا فــي االنــقــضــاض عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
وإرثــهــا الوجيز في تونس. .. وعــقــودا، ظل 
الــجــيــش الــتــونــســي، كــمــؤســســة عــســكــريــة، 
محايدا تجاه السياسة، وكان من نتيجته 
فــي أثــنــاء الــثــورة وقــوفــه مــع الــدولــة وليس 

عبد الباسط سيدا

بــالــتــزامــن مــع بــدايــة الــتــدويــر الــرابــع لحكم 
يوليو/تموز 2021(، هذا   17( األســد  بشار 
الــحــكــم الـــــذي فــــرض عــلــى الـــســـوريـــني قبل 
21 عامًا بانقالب »دســتــوري« كــان امتدادًا 
ــــذي ســيــطــر  الــ ــام 1970،  ــ ــده عـ ــ ــ النــــقــــالب والـ
بـــمـــوجـــبـــه حـــيـــنـــئـــٍذ عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــــدولــــة 
السورية، بعد أن تمّكن من إزاحــة »رفاقه« 
زار  التدوير،  هذا  مع  بالتزامن  املنافسني... 
وزيـــر خــارجــيــة الــصــني، وانـــغ يـــي، دمــشــق، 
ووزيــر خارجيته؛  نفسه  بشار  مع  ليلتقي 
ويــعــلــن مـــن هـــنـــاك عـــن مــــبــــادرٍة جــوهــرهــا 
املحافظة على نظام بشار، ورفع العقوبات 
 تــنــســجــم مـــع املــوقــف 

ٌ
عـــنـــه؛ وهــــي مــــبــــادرة

الصيني من املوضوع السوري منذ بدايات 
الثورة، وهو املوقف الذي تجّسد باستمرار 
ــزدوج الــــروســــي - الــصــيــنــي  ــ ــ فـــي الــفــيــتــو املـ
إلسقاط أي قرار في مجلس األمن، كان من 
شأنه إدانة النظام في حربه على السوريني 

الثائرين على استبداده وفساده.
وكان من الواضح أن رسالة بشار في توقيت 
تلك الزيارة مع موضوع »أداء القسم« تندرج 
في إطار إخراج الفصل األخير من مسرحية 
إعــادة التدوير، وهي املسرحية التي كانت 
إيرانية.  بإشراف ودعــم روسيني، ومباركة 
املشاهد  في  واضحة  الروسية  والبصمات 
االســتــعــراضــيــة الـــخـــاصـــة بــالــجــلــســة الــتــي 
نــقــلــت مـــن »مــجــلــس الـــشـــعـــب« إلــــى »قــصــر 
أضفيت  التي  املبالغات  الشعب«، ومظاهر 
ــد إلـــــى الـــقـــصـــر،  ــ ــ ــول بــــشــــار األسـ ــ ــ عـــلـــى وصـ
ودخـــولـــه املــتــأخــر عــلــى الــحــضــور املــغــلــوب 
على أمره. ذلك كله بغرض إسباغ هالة من 
أنــه لم يكن  العظمة على من يعلم الجميع 
في مقدوره االستمرار في الحكم ألشهر، إن 
لم نقل، أليام، لوال الدعم الروسي واإليراني 
ــيـــوم األول لــلــثــورة،  املــســتــمــريــن لـــه مــنــذ الـ
بــل وقــبــلــهــا. أمـــا الــخــطــاب اإلنــشــائــي اململ 
الــذي قّدمه باملناسبة، وكــان مــادة للسخط 
والتنّدر على أوسع نطاق، فقد تضمن من 
املغالطات والتزييف والتسويف والنزعات 
العدوانية واالنتقامية ما فاق كل خطاباته 
الــســابــقــة، وهـــذا ربــمــا يجد تفسيره فــي أن 
ــدأ يــشــعــر بــشــيٍء  ــذا الــخــطــاب بــ صـــاحـــب هــ
الشخصي،  مستقبله  إلـــى  االطــمــئــنــان  مــن 
بــعــد دعــــــواٍت عــربــيــٍة عــــدة تــطــالــب بـــإعـــادة 
الــعــربــيــة، وعلى  الـــدول  إلــى جامعة  نظامه 
أميركية علنية عن حرص  إثــر تصريحات 
الواليات املتحدة على تغيير سلوك نظامه، 

ال تغيير النظام نفسه.
وبــالــعــودة إلــى زيـــارة الــوزيــر الصيني إلى 
سورية، وإعالنه عن حرص بالده على ضم 
ســوريــة إلـــى مــشــروع »الـــحـــزام والــطــريــق«؛ 
نرى أن هذه الخطوة تعّد جزءًا من التغيير 
العام الذي حصل، ويحصل، على املستوى 
العاملي نتيجة بروز الصني قوة اقتصادية 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــوة االقــ ــ ــقــ ــ ــ ــافــــس ال ــنــ ــة، تــ ــ ــــالقـ ــمـ ــ عـ
األميركية؛ وهي تسعى باستمرار إلى نسخ 
أحدث التقنيات وامتالكها، وتطوير قواها 
العسكرية، استعدادًا لتحّديات نظام عاملي 

جديد يقوم على أساس تعّددية األقطاب.
ومن الواضح أن الدور الصيني املستقبلي 
ــوافـــق مـــع تـــوجـــهـــات غــالــبــيــة  ــتـ يــتــنــاغــم ويـ
ومنها  العالم،  فــي  املستبّدة  الحكم  أنظمة 
الــحــكــم الـــســـوري، وكـــذلـــك الــحــكــم اإليـــرانـــي 
الذي سبق له وأن عقد اتفاقية طويلة األجل 
مع الصني في ميدان االقتصاد. فالصني ال 
اإلنــســان  اعــتــبــار ملسائل حــقــوق  تعطي أي 
عامة، وال لحقوق املكونات املجتمعية على 

فرنسا  الــتــي منحت  الحماية  مــعــاهــدة  فــي 
السيطرة على معظم التراب املغربي، اّدعى 
املــنــطــقــة،  ــودًا بتنمية  ــ ــّدم وعـ ــ الــتــحــضــر، وقـ
ــه نــجــح فــي ذلـــك فــي بــــالده الــتــي كانت 

ّ
كــأن

وّد  اكتساب  والتخلف، وحــاول  الفقر  رهــن 
الـــتـــي يحملها  بــــاآلفــــاق  املــتــعــلــمــة  الـــفـــئـــات 
 الناس فطنوا 

ّ
التمازج مع األوروبيني، فإن

ملــطــامــعــه االســتــعــمــاريــة، كــمــا صــــّرح بــذلــك 
احــتــكــاكــي  ازداد  ــمــا 

ّ
كــل »كـــنـــُت  الـــخـــطـــابـــي: 

ازداد  عامة  بصفة  واألوروبــيــني  باإلسبان 
هم يعيشون في حلم االستعمار 

ّ
إيماني بأن

واالستغالل للغير واستعباده«.
يعتبر األمير الخطابي من أهم قادة حركات 
التحّرر العاملية في النصف األول من القرن 
الــعــشــريــن. وقــــد ألــهــمــت حــــرب الــعــصــابــات 
التي أطلقها الحركات التحّررية في العالم 
 تشي 

ّ
ــا. حــتــى أن الـــتـــي ســـــارت عــلــى إثــــرهــ

 
ّ
ــمــه فــن

ّ
 الــخــطــابــي عــل

ّ
غــيــفــارا نفسه قـــال إن

التحّررية، وخاطبه سنة  العصابات  حرب 
الــقــاهــرة  إلـــى  »لــقــد جــئــت خّصيصًا   :1960

م منك«.
ّ
ألتعل

كذلك، ابتكر الخطابي أيضًا فن قتال األنفاق 
فها خسائر كبيرة، 

ّ
الذي أنهك إسبانيا وكل

لــيــرســل مــلــك إســبــانــيــا، ألــفــونــســو الــثــالــث 
مًا من عشرات 

ّ
عشر، نتيجة ذلك، جيشًا منظ

ــحــني بــالــطــائــرات 
ّ
اآلالف مــن الــجــنــود املــســل

والـــدبـــابـــات واملـــدافـــع ملــواجــهــة ثــالثــة آالف 
مع  مقارنة  بسيطة  بــنــادق  ُعــّدتــهــم  مقاتل، 
عتاد عدوهم. إذ حشد اإلسبان »200 مدفع، 
ــاديـــر ال  ــقـ وأكـــثـــر مـــن 20 ألــــف بــنــدقــيــة، ومـ
تحصى من القذائف، وماليني الخراطيش، 
وســـيـــارات وشــاحــنــات، وتــمــويــنــا يــتــجــاوز 

إلـــى مــقــتــل عــديــديــن مــنــهــم، حــتــى مـــن دون 
ــدة، بسبب  ــطــلــق عليهم رصــاصــة واحــ

ُ
ت أن 

في  للهروب  الجماعية  واملــحــاولــة  الــتــدافــع 
 اتجاه، واصطدامهم باآلليات العسكرية 

ّ
كل

أو بعضهم ببعض، بل وصل األمر حّد قتل 
بــعــضــهــم لــبــعــض لــلــركــوب فـــي الــشــاحــنــات 
الــقــلــيــلــة. وفـــي ظـــرف نــصــف ســاعــة، أصبح 
 مـــن اآللـــيـــات الــعــســكــريــة 

ّ
املـــكـــان فـــارغـــًا، إال

املعطوبة،  التنقل  وآلــيــات  عــنــهــا،  ــى 
ّ
ــتــخــل

ُ
امل

 مكان، وفق 
ّ

وبقايا الخيام والجثث في كل
»تـــقـــريـــر بــيــكــاســو« الـــــذي أنـــجـــزه الــجــانــب 
اإلســبــانــي الحــقــًا. هنا ستندلع مــواجــهــاٌت 
فيها  استعمل  الفاّرين  الجنود  مع  خاطفة 
 الوسائل، 

ّ
الريفيون، محاربني ومدنيني، كل

ــا الـــــســـــالح األبـــــيـــــض واملــــنــــاجــــل  ــهـ ــيـ بــــمــــا فـ
ألسر  األيـــادي  وحتى  والحجارة  والعصي 
ــــود فــرســان  ــــوال وجـ الــجــنــود أو قــتــلــهــم. ولـ
فرقة »كاسادوري دي ألكنترا« الذين قاموا 
بــعــمــلــيــة تــغــطــيــة انــتــحــاريــة نــاجــحــة، أّدت 
ــا، النــتــهــى األمـــر  ــرادهــ إلــــى مــقــتــل مــعــظــم أفــ
أســرهــم.  أو  اإلســبــان  الجنود  غالبية  بقتل 
في تجميع  نــافــارو  الجنرال  وبعدما نجح 
الفاّرين، وتدبير انسحاب عدد كبير منهم 
يــوم 23 يــولــيــو/تــمــوز، تمّكن مــن الــوصــول 
بهم في وضعية صعبة ومزرية إلى الثكنة 
يوليو/تموز.   29 يوم  بالعروي  العسكرية 
لــيــبــدأ حـــصـــار املــقــاتــلــني الــريــفــيــني الــثــكــنــة 

ومقتل أسرى العروي.
 معركة أنوال الشهيرة 

ّ
من سخرية القدر أن

قائد  يكن حتى  ولــم  لــهــا،  طًا 
ّ
ُمخط يكن  لــم 

املقاومة، عبد الكريم الخطابي، حاضرًا في 
امليدان، حسب ما يرويه في كتابه: »بينما 
ورد  إذ  املستقبل  أعــمــال  فــي  نتفاوض  كنا 
علينا كتاب أو رسول من عند القائد أحمد 
بــودرة الــذي كان أحد قــادة الجيش الريفي 
فــي املــعــارك الــســالــفــة يخبر بــهــروب جيش 
الــتــرّدد  الخبر موقع  ا هــذا 

ّ
أنـــوال، فوقع من

 
ً
ُرســال فأرسلنا  والــتــكــذيــب،  التصديق  بــني 

لــتــحــقــيــق الــخــبــر واتــبــعــنــاهــم، فــرأيــنــا هــذا 
املــعــســكــر الــعــام قــد تــشــتــت شـــذر مــــذر. وقــد 
نا لم يكن في 

ّ
تعّجبنا من هذا الحادث، ألن

تنا 
ّ
حــســبــانــنــا أن يــقــع. إذ لــم يــكــن فــي خط

بعض   
ّ
أن  

ّ
إال الــعــام.  املعسكر  على  الهجوم 

الــعــصــابــات مــن الــريــفــيــني بــاتــوا يتبادلون 
الطلقات النارية، ودنوا من املعسكر العام، 
وأصبحوا على مقربٍة منه. وبينما نحن في 

الــبــارود ورأينا  الطريق إلــى أنــوال سمعنا 
الدخان يتصاعد من املراكز الكثيرة«.

ــوال، وحــرب العصابات  لــهــذا، كــان درس أنـ
درس  »أول  الـــخـــطـــابـــي  لـــهـــا  أّســـــــس  الــــتــــي 
هو  الشعبية،  الــتــحــريــر  حـــرب  فــي  مته 

ّ
تعل

مـــن تــجــربــة الــنــضــال والـــكـــفـــاح، الــــذي قـــاده 
املغربي«  الريف  في  الخطابي  الكريم  عبد 
حــســب الــزعــيــم الــصــيــنــي مـــاو تــســي تــونــغ. 
هوشيه  الفيتنامي،  الــجــنــرال  ــّرح  صـ فيما 
ملا  الخطابي  الكريم  »لــوال عبد   :

ً
قائال منه، 

الهند  فــي  الــفــرنــســيــني  نــهــزم  أن  استطعنا 
ــام عـــلـــى مــعــركــة  ــ ــائـــة عـ ــّر مـ الـــصـــيـــنـــيـــة«. تـــمـ
ــعـــالقـــات  ــه الـ ــيـ ــت تـــعـــيـــش فـ ــ أنــــــــــوال، فــــي وقــ
املغربية اإلسبانية أزمة غير مسبوقة، في 
جيرة جريحة وجدت نفسها أمام امتحان 
الجغرافيا بيد مثقلة بدروس التاريخ. من 
ت 

ّ
جــانــب آخـــر، تــأتــي الـــذكـــرى فــي ظــل تشت

ابي. ودعا 
ّ
م به الخط

ُ
املغرب الكبير الذي حل

، باعتبار االستعمار هّما 
ً
إلى تحريره كامال

مشتركًا لشعوب املنطقة، واالحتالل معركة 
 مـــغـــاربـــي، وهــــو الــقــائــل: 

ّ
واحـــــدة تــعــنــي كــــل

»انتصار االستعمار ولو في أقصى األرض 
هزيمة لنا... وانتصار الحرية في أّي مكان 

انتصار لنا«.
هذا املغرب الكبير يعرف انقساماٍت كبيرة، 
وصـــراعـــات تعمق هـــذا االنــقــســام، بـــداًل من 
يّسر عملية االنــدمــاج الــذي سعى إليه 

ُ
أن ت

ــا، والــــذي  ُبـــنـــاة االتـــحـــاد املـــغـــاربـــي يـــومـــًا مــ
ع 

ّ
نتوق وصــرنــا  ليلة صــيــف،  كحلم  ــر 

ّ
تــبــخ

األسوأ من دون أن نكون ِغربانًا أو تقيم في 
نوافذنا البوم.

)كاتبة مغربية(

مـــع الـــنـــظـــام، وهـــــذه خــصــوصــيــة تــونــســيــة 
يــؤّكــد عــزمــي بــشــارة عليها، حــني قـــال »إن 
نفسها على  تفهم  وجـــود جــمــاعــة وطــنــيــة 
هذا املستوى كشعب في عالقة مع الدولة، 
وتتحّول في خيال الفرد إلى جماعة يتخّيل 
أنه ينتمي إليها هو بالضبط ما يمكن من 
فصل الشعب عن النظام في لحظة الثورة، 
من دون أن ينقسم إلى جماعات، وإن البنية 
نفسها هي التي تمّكن الدولة من التضحية 
أن تنهار،  عــنــه دون  بــالــنــظــام واالنــفــصــال 
وتمثلت هذه الخطوة في تونس بحيادية 
الجيش«. من الواضح أن الجيش التونسي 
لم يتحّول بعد إلى مؤسسٍة محترفة، فما 
منعه قــبــل عــشــر ســنــوات مــن الــوقــوف إلــى 
جانب نظام بــن علي، هــو إدراكـــه املبكر أن 
له اليوم، فأسبابه 

ّ
الثورة ستنجح. أما تدخ

غير معروفة، هل هي رغبة في العودة إلى 
بمصداقية  قناعته  أم  الحكم،  في  املشاركة 
مطالب قيس سعيد، أم قناعته بأن الوقوف 
إلى جانب طرٍف سيؤدي إلى إنهاء األزمة 

السياسية املستفحلة؟
مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان اإلجـــابـــة عــلــى هــذه 
النظري  املستوى  على  ولكن  اآلن.  األسئلة 
ــمـــوذج املــصــري  ــنـ يــصــعــب إعــــــادة تـــكـــرار الـ
عــام 2013 فــي تــونــس، فــال وجــود ملؤسسٍة 
ــٍة قــــويــــة مـــتـــوغـــلـــة فــــي االقـــتـــصـــاد  عـــســـكـــريـ
عسكريٍة  لشخصيٍة  وجــود  وال  واملجتمع، 
على رأس السلطة، كما كــان األمــر مع عبد 

الفتاح السيسي في مصر.
ــا عـــالـــيـــا عــلــى  ــيـ ــذه الــلــحــظــة وعـ ــ تــتــطــلــب هـ
مــســتــوى الــنــخــب وعــلــى مــســتــوى الــشــعــب: 
ــكـــون أمـــامـــهـــا إال  بــالــنــســبــة لــلــنــخــب، لــــن يـ
ملواجهة  والسياسية  املؤسساتية  األدوات 
الــخــطــورة بمكان االحتكام  االنــقــالب، ومــن 
إلى سياسات الهوية أو إلى العمل املسلح، 
فهذان األمران سيضعفان من مصداقيتهما 
في الشارع لصالح الرئيس سعيد والجيش. 
وحــتــى لــو وصــل األمـــر إلــى اإلقــصــاء الــتــام، 
املقصاة  السياسية  الــقــوى  ــام  أمـ يــكــون  لــن 
إال الــتــمــاســك عــلــى يـــد واحـــــدة، واالحــتــكــام 

وجه التحديد. كما أنها تعتمد نهج تحّكم 
 تعتمد 

ّ
الحزب الواحد بالحكم، أو بكالم أدق

الحزب  القائد. وضمن هذا  الحزب  أسلوب 
تـــكـــون هـــنـــاك مــجــمــوعــة مــــحــــدودة تهيمن 
الدولة  فــي مفاصل  الــقــيــادة، وتتحّكم  على 
واملــجــتــمــع. ولـــهـــذا، نــــرى أن الـــصـــني تــدعــم 
بــقــاء األنــظــمــة املــســتــبــّدة املــتــعــاونــة معها، 
الشعوب  لتطلعات  اعــتــبــار  أي  تعطي  وال 
مهّددة  تعتبرها  التي  الديمقراطية  والقيم 
لبنية  ومزعزعة  ومصالحها،  لتوجهاتها 
هكذا،  األمــور  استمرت  وإذا  نظام حكمها. 
 مـــزيـــدا مـــن االتــفــاقــيــات 

ً
ســنــجــد مــســتــقــبــال

ــــدة مــــجــــاالت بــــني الـــصـــني واألنـــظـــمـــة  فــــي عـ
االستبدادية في مختلف أنحاء العالم.

ــرى،  ــ ــن الــــواضــــح أن روســــيــــا، هــــي األخــ ــ ومـ
التوجه  تسير في هذا االتجاه، وتجد هذا 
ــار فـــي هـــذا الــســيــاق  فـــي مــصــلــحــتــهــا؛ وُيـــشـ
ــدى امــتــعــاضــهــا مــــن الــــدعــــوة الــتــي  ــ ــى مـ ــ إلـ
ــو بـــايـــدن،  ــركـــي، جـ ــيـ وجــهــهــا الـــرئـــيـــس األمـ
فــي بــدايــة عــهــده، ونعني بذلك دعــوتــه إلى 
الديمقراطية  األنظمة  بني  العالقات  تمتني 
الديمقراطية  األنظمة  وحماية  العالم،  في 
ــيــــوب الــتــي  ــثــــغــــرات والــــعــ عـــبـــر مـــعـــالـــجـــة الــ
ــل مــنــاخ  ــي ظــ تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، خـــصـــوصـــا فــ
من  فــي عديد  الشعبوية  الــنــزعــات  تصاعد 
تــلــك األنـــظـــمـــة. وُيـــشـــار هــنــا إلــــى الــظــاهــرة 
لم  التي  التحديد،  وجــه  على  »الترامبية«، 
تعد تقتصر على الواليات املتحدة وحدها، 
بل امتدت تأثيراتها إلى أنظمة ديمقراطية 
عـــديـــدة مــعــروفــة بــعــراقــتــهــا واســتــقــرارهــا، 
ــؤّدي تــنــامــي  ــ ــلـــي، يــ فــعــلــى املـــســـتـــوى الـــداخـ
النزعات الشعبوية التي تدغدغ غالبًا امليول 
الــعــنــصــريــة واملـــشـــاعـــر الــديــنــيــة والــقــومــيــة 
وتوجهات االنعزال، إلى تشّكل مجموعات 
ــّددة، وتــــيــــارات ســيــاســيــة، تــتــنــاقــض  ــشـ ــتـ مـ
توجهاتها وسلوكياتها مع القيم والقواعد 
الــتــي يــســتــنــد إلــيــهــا الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
 ،

ً
أصــال منها مشروعيته  ويستمد  أســاســًا، 

خــصــوصــا تــلــك الــتــي تــشــّدد عــلــى ضـــرورة 
ــتــــرام إنــســانــيــة اإلنــــســــان بــغــض الــنــظــر  احــ
عــن ديــنــه وقــومــيــتــه، أو عــرقــه وجــنــســه، أو 
قد  الحديثة  التقنيات  أن  بشرته.كما  لــون 
الــدولــة بــصــورة عــامــة، ال سيما في  مّكنت 
املــواطــنــني في  مــراقــبــة  مــن  العميق،  بعدها 
 تفصيالت حياتهم، األمر الذي يفرض 

ّ
أدق

عليهم شعورًا بالقلق والتخوف والتحّسب 
آرائــهــم بــصــورة صريحة.  التعبير عــن  مــن 
هــذا مع االعــتــراف أن هــذا التقّدم قد أسهم، 
من جهة أخرى، في زيادة إمكانية التواصل 
بــني الــنــاس، خصوصا مــن خــالل منّصات 
التواصل االجتماعي، وشبكات االتصاالت. 
ولكن هذه التقنيات باتت سالحًا ذا حّدين، 
الشركات  ألن حكومات عديدة تسعى عبر 
امليول  توجيه  إلــى  عليها  املهيمنة  الكبرى 
ــى الـــتـــأثـــيـــر فــي  ــتــ واملــــــواقــــــف الــــعــــامــــة، وحــ
انتخابات  أم  الداخلية  ســواء  االنتخابات، 
الــــــدول األخـــــــرى. ولـــعـــل مـــا كـــــان، ومــــا زال، 
مــن حــديــٍث واتــهــامــات بــشــأن االنــتــخــابــات 
األمــيــركــيــة، والــتــدخــل الــروســي فــيــهــا، يعد 

املثال األوضح في هذا املجال.
النظام  يواجهه  الــذي  األكــبــر  الخطر  ولكن 
ل 

ّ
يتمث العاملي  املستوى  على  الديمقراطي 

فـــي تـــزايـــد عــــدد األنـــظـــمـــة الــديــكــتــاتــوريــة، 
ــّول أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة عـــديـــدة إلــى  وتــــحــ
شبه ديكتاتورية، من خــالل قــوى وأحــزاب 
الديمقراطية  العملية  ــراغ  إفــ لعبة  أتــقــنــت 
مــن مــضــامــيــنــهــا، عــلــى الــرغــم مــن حفاظها 
عــلــى شــكــل تــلــك الــعــمــلــيــة. كــمــا اســتــطــاعــت 
التالعب بالقواعد الديمقراطية، واستغالل 

للتخييم«. وهي  وأجهزة  وأدويــة  الحاجة، 
املعّدات التي انتهت بني أيدي املقاومني في 
 ما كان 

ّ
عشية وضحاها، إذ »بات لدينا كل

 حربًا كبيرة، 
ّ
يعوزنا لنجهز جيشًا، ونشن

فيما فــقــد اإلســبــان 15 ألـــف جــنــدي مــا بني 
قتيل وجريح« كما جاء في كتاب الخطابي 

»مذكرات الرينيون«.
ــان اإلســــبــــانــــي لــــقــــدرات  ــهــــجــ ــتــ وكــــــــان االســ
الـــخـــصـــم، والـــخـــطـــط الــعــســكــريــة املــرتــجــلــة 
ـــقـــة بــــاملــــرة، خـــلـــف مــقــتــل قــائــد 

ّ
ــر املـــوف ــيـ وغـ

أعلن  الــذي  سلفستري،  اإلسباني،  الجيش 
تصميمه  عـــن   1921 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فـــي 
على شرب الشاي في بيت ابن عبد الكريم، 
في  لُيقتل  الحسيمة.  خليج  اجــتــيــاح  بــعــد 
ضحية  جيشه  ويقع  التالي،  يوليو/تموز 
عــطــش شـــديـــد، نــتــيــجــة حــصــار كــــان لــقــرار 
 الــصــيــف، 

ّ
ــز قــائــده املــتــســّرع بــالــغــزو، فــي عـ

الحمالت   
ّ

كــل إذ بعد فشل  قــاتــل عليه.  أثــر 
تقارير  سلفستري  سيتلقى  الحصار،  لفك 
إخبارية بوجود أعداد هائلة من املقاومني 
تــتــحــّصــن فـــي الـــجـــبـــال، وتـــتـــحـــنّي الــفــرصــة 
اجتماع  وبعد  معسكره.  على  لالنقضاض 
طارئ في ساعة متأخرة من يوم 21 يوليو/

تموز، تم االتفاق على االنسحاب.
منتصف النهار التالي، وفي حرارة شديدة، 
ــان ارتــجــالــيــًا  ــ ســـيـــبـــدأ االنـــســـحـــاب الــــــذي كـ
ــحــتــرم فــيــه أدنــــى الــقــواعــد 

ُ
وفــوضــويــًا، لــم ت

الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــســـيـــطـــة، عـــبـــر طــــريــــق وعـــر 
وضــّيــق عــْرضــه أربــعــة أمــتــار. حينها ركب 
باط السيارات والشاحنات، وهم 

ّ
بعض الض

يــحــمــلــون حــقــائــب أغـــراضـــهـــم الــشــخــصــيــة، 
أّدى  الفرار مذعورين، ما  الجنود في  وبــدأ 

لــلــشــارع فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة املــقــبــلــة. 
وبالنسبة لــلــشــارع، مــن املــهــم إجـــراء فصل 
ــات )واألمـــــنـــــيـــــات( مــــا هــــو فــي  ــبــ ــرغــ بــــني الــ
االقتصادي  الــتــدهــور  فليس  البلد،  صالح 
واســتــشــراء الــفــســاد واملــحــســوبــيــة مرتبطا 
بهذا الفصيل أو ذاك، فقد علمتنا التجارب 
التاريخية أن املجتمع والدولة يدخالن بعد 
من  انتقاليٍة  مرحلٍة  في  االستبداد  سقوط 
السياسي  االضــطــراب  األســاســيــة  سماتها 
واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، وتــنــشــأ فيها 
مغمورة،   

ٌ
وعسكرية  

ٌ
سياسية شخصياٌت 

ليس لها أي تاريخ أو وزن محلي.
االنــقــالب  أن  اإلدراك  للتونسيني  املــهــم  مــن 
على حركة النهضة وحلفائها ليس انقالبا 
عــلــى فــصــيــل بــعــيــنــه، بــقــدر مـــا هـــو انــقــالٌب 
نجح  حــال  وفــي  ذاتــهــا.  الديمقراطية  على 
الديمقراطية في  إلى  العودة  ذلــك، ستكون 
غــايــة الــصــعــوبــة، واملـــثـــال املـــصـــري حــاضــر 
في األذهان. وإذا كانت مصر تفتقد لطبقة 
وسطى قوية حاملة للمشروع الديمقراطي، 
الطبقة، وسيكون  هــذه  تمتلك  تــونــس  فــإن 
مــنــوطــا بــهــا مــواجــهــة االنـــقـــالب السياسي 
ـ الـــعـــســـكـــري. ولـــذلـــك هـــنـــاك فـــرصـــة إلنــقــاذ 

الديمقراطية التونسية.
)كاتب وإعالمي تونسي(

الثغرات لتعزيز نفوذها، وفرض هيمنتها 
والقضائية،  التشريعية  السلطتني،  عــلــى 
ــتــــالك مـــزيـــد مــــن األدوات  وذلــــــك بـــهـــدف امــ
ــادر عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ الــــتــــي تـــجـــعـــلـــهـــا فـــــي مــــوقــــع ال
إبـــعـــاد الــخــصــوم واملـــعـــارضـــني الــواقــعــيــني 

واملحتملني عن مراكز التأثير.
ــاف إلـــــى تـــلـــك الــــعــــوامــــل عــــامــــل هـــام  ــ ــــضـ وُيـ
ــتــــمــــاد بـــعـــض األنـــظـــمـــة  ــــي اعــ يـــتـــشـــخـــص فـ
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى األنــظــمــة االســتــبــداديــة 
على مصالح  للحفاظ  عــديــدة،  مناطق  فــي 
الدولة  التي تضغط عبر  الكبرى  الشركات 
الــعــمــيــقــة بــاتــجــاه بــنــاء الــعــالقــات مـــع تلك 
األنظمة، والتعامل معها بوصفها الضامن 
لـــلـــمـــصـــالـــح، وعـــــــدم االكـــــتـــــراث بــتــوجــهــات 
الشعوب في تلك البلدان وتطلعاتها. وهكذا 
ل 

ّ
تؤّدي تلك األنظمة دور املتعهد الذي يتكف

بضبط األمــور تحت اسم االستقرار، وهي 
تــحــظــى مــقــابــل ذلـــك بــســيــاســة غــض النظر 
وانتهاكاتها  القمعية،  ممارساتها  تــجــاه 
املـــســـتـــمـــرة حـــقـــوق اإلنــــســــان فــــي مــواجــهــة 

الرفض الشعبي العارم لها.
ومـــع بـــدايـــات ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، كــان 
هــنــاك اعــتــقــاد عــــام بــــأن األنــظــمــة الــغــربــيــة 
ــٍة  ــاعـ ــنـ ــــت إلـــــــى قـ ــلـ ــ ــيــــة قـــــد وصـ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
الديمقراطية  الــتــوجــهــات  تــنــّص عــلــى دعـــم 
لــشــعــوب منطقتنا الــتــي عــانــت، ومـــا زالــت 
تـــعـــانـــي، مـــن االســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد. وعــلــى 
ــتــــي أطــلــقــهــا  ــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
ــــي هـــذا  ــيــــون عـــــديـــــدون فـ مــــســــؤولــــون غــــربــ
ــاه، والــــخــــطــــوات واإلجـــــــــــراءات الــتــي  ــ ــــجـ االتـ
الــغــطــاء عــن األنظمة  أوحـــت بإمكانية رفــع 
أنـــه تــبــني، فـــي املحصلة  االســـتـــبـــداديـــة؛ إال 
النهائية، أن تلك التصريحات واإلجــراءات 
لم تتجاوز دائــرة رفــع العتب، ولــم تحصل 
الــشــعــوب على الــدعــم املــطــلــوب الـــذي كانت 
تــحــتــاجــه وتــســتــحــقــه. وهــكــذا تــمــت عملية 
ــادة إنــتــاج األنــظــمــة القديمة الــتــي كانت  إعـ
ــا  ــدادهــ ــبــ ــتــ ــلــــى اســ ــد ثـــــــــارت عــ ــ ــــوب قــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
وفـــســـادهـــا؛ وهــــي األنــظــمــة الـــتـــي تستفيد 
اليوم من واقع تعّدد األقطاب في السياسة 
الـــعـــاملـــيـــة، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوثـــيـــق الــــروابــــط 
ــــذي يــمــنــحــهــا ضــمــانــًا أقـــوى  مـــع الــقــطــب الـ
بمراعاة  يلزمها  أن  دون  من  لالستمرارية، 
ــــواء عــلــى مــســتــوى األفــــــراد أم  الـــحـــقـــوق، سـ
ــام األنظمة  ــذا مــا يــطــرح أمـ الــجــمــاعــات. وهـ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــريــد تــجــاوز الــثــغــرات 
والــعــوامــل الــتــي تــهــّددهــا فــي الــداخــل ومــن 
الـــخـــارج، مــســألــة ضــــرورة إعــطــاء االعــتــبــار 
امتالك  إلــى  املتعطشة  الــشــعــوب  لتطلعات 
الحريات التي تمّكنها من تقرير مصيرها، 
كــريــمــة لشعوبها،  بــمــا يضمن حــيــاة حـــرة 

 أفضل ألجيالها املقبلة.
ً
ومستقبال

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

معركة أنوال... مائة عام من الِعبر

هل يمكن إنقاذ ديمقراطية تونس؟

وزير خارجية الصين في ديارنا

تمّر مائة عام 
على معركة أنوال، 

في وقت تعيش 
فيه العالقات 

المغربية اإلسبانية 
أزمة غير مسبوقة

مهم للتونسيين 
إدراك أن االنقالب ليس 

على حركة النهضة 
وحلفائها، إنما على 

الديمقراطية

يتناغم الدور الصيني 
المستقبلي ويتوافق 

مع توجهات غالبية 
أنظمة الحكم 

المستبّدة في العالم

آراء

عيسى الشعيبي

ر بلد الياسمني بالسنونو األول لربيع عربي طال 
ّ

يكتسب الحدث التونسي، منذ بش
العربي،  العالم  بــلــدان  انــتــظــاره، أهمية أكبر مــن أي حــدٍث داخــلــيٍّ مماثل فــي أي مــن 
بــني مد  أن تظل هكذا  لها  املــقــّدر  العاصفة،  الــتــطــورات  مــن  لّجة بحر  فــي  املستغرق 
وجزر لعقد آخر على األقل، فعلى هذا البلد الصغير بحجمه، والكبير بدوره الفريد 
في محيطه، انعقدت أعرض اآلمال، وانفتحت أوسع النوافذ أمام شعوب هذه املنطقة 
وااللتحاق  وُمثله،  العصر  روح  مع  للتساوق  واالســتــبــداد،  والفقر  بالقهر  املسكونة 
على  املفتوح  التونسي،  الحدث  ينتزع  لذلك،  والديمقراطية.  والتعّددية  الحرية  بركب 
تطوراٍت من املبكر التنبؤ بها اآلن، جل االهتمامات العربية على الفور، ويضعه في 
املقّدمة األولى على أجندة العواصم املعنية، فيما ننشغل، نحن املشفقني على أنجح 
مبنية  اســتــدارة  قل  أو  الخلف،  إلــى  رّدة  أنــه  يبدو  بما  العربي،  الربيع  قطار  محطات 
، ليس على هذه التجربة 

ً
على املجهول. نتابع بقلق، ونضع أيدينا على قلوبنا خشية

الواعدة فقط، وإنما تحّسبًا من ارتداداتها السلبية، وانعكاساتها األشمل نطاقًا من 
على  تونس  الــذي عاشته  الداخلي  املخاض  من  الرغم  على  إذ  التونسية.  الجغرافية 
مدى ثمانية أشهر ماضية، وكان ينذر بما ال تحمد عواقبه، ويشي حقًا بأن الوضع 
ليس على ما يرام، إال أن التطور الدراماتيكي، الليلة قبل املاضية، بما في ذلك تعطيل 
الحياة البرملانية، أتى جارفًا قواعد اللعبة السياسية القائمة أساسًا على الفصل بني 
انقالب  لم نقل وقــوع  ارتكاسة ال شفاء منها، وذلــك إن  السلطات، ومــهــّددًا بحدوث 
عسكري صامت، يعيد األمور إلى نقطة الصفر، ويبّرر لقوى الشد العكسي، داخل 
تونس وخارجها، الزعم أن العرب، في املشرق واملغرب، لم ينضجوا بعد لالنخراط 

في فضاء التجربة الديمقراطية.
مصدر كل هذه الخشية، وكل هذا التحّسب إزاء الحدث التونسي، املتفاعل ساعة بعد 
أخرى، أن التجربة ال تزال طرية العود، لها ما لها وهو كثير، وعليها ما عليها وهو 
أكثر، األمر الذي يسّوغ لنا تغليب حالة التشاؤم، واستحضار كل الذكريات السيئة 
العام، جــّراء ما أصاب مسارات  العربي  العميقة في الوجدان  التي حفرت أحافيرها 
الربيع، في غير مطرح واحد، من انتكاساٍت مرّوعة، بعضها مضّرج بالدماء وحافل 

بالدمار، فيما كانت تونس، وحدها، بمثابة االستثناء على قاعدة االنقالب املضاد.
ة، وضبط 

ّ
قد ال يدرك التونسيون املنهمكون هذه الساعة في إعادة القطار إلى السك

البوصلة من جديد، أن أبصار ماليني في العالم العربي شاخصة، في هذه األثناء، إلى 
الشاشات، تترقب وتحبس األنفاس، وتتمّسك بالرجاء، في أن تمر العاصفة الهوجاء 
بأقل األضــرار، وأن املشفقني على التجربة، التي ال تخّص أصحابها فقط، فيهم ما 
بالعذاب،  أوجــاع، كؤوسهم مترعة مما يجري، ونفوسهم مثقلة  يكفيهم وأزيــد من 
رة الرأس.

ّ
األمر الذي لم يعد فيه متسع لنقطة ماء مالحة، وال لضربة جديدة على مؤخ

نعلم أن قوى الثورة املضادة لم تدع التونسيني في حالهم، وقد كانوا أول من كسر 
النمط السائد في هذه البالد. وندرك أن ثورتهم البيضاء كانت منذ اليوم األول محط 
قات في 

ّ
تآمر وموضع عملية ضغط واحتواء، لكننا نعلم، في الوقت ذاته، أن التشق

الجدار التونسي كانت كثيرة وواسعة، وأن املناكفات والحسابات الصغيرة، ناهيك 
الــداء، األمر الذي أبقى التجربة  عن املنافسات املشروعة، كانت هي علة العلل وبيت 
ة الهاوية، عرضة للسقوط في قاع الجرف، بدفعٍة من كتٍف متربٍص 

ّ
تسير على حاف

على رؤوس األشهاد. إن لم تخرج األمور عن السيطرة، وتقع الفأس في الرأس، أي لم 
تنجح الثورة املضاّدة في آخر لحظة، فإن ما وقع مما يشبه انقالبًا غير مكتمل، قد 
، ليس ملعالجة األزمة الطارئة فحسب، وإنما  لتطبيب الجراح الغائرة في 

ً
يوِجد فرصة

العمق، ومداواة بواطن الضعف التي ال تخفي على عنٍي مبصرة، بما في ذلك تجويد 
السلطات،  الفصل بني  العليا، وتعزيز  الدستورية  النظام االنتخابي، وإقامة املحكمة 
 يهجس بها كل التونسيني على اختالف مشاربهم، وال حاجة ألحٍد من 

ُ
وهي مسائل

الخارج كي يشير إليهم ناصحاد.

معن البياري

الثاني 2015،  كــانــون  يناير/  فــي  أبوظبي،  فــي  الشاطئ روتــانــا  فــي فندق  هــنــاك، 
اب أدب، في مؤتمٍر للمكتب الدائم 

ّ
اجتمع مثقفون من 15 دولة عربية، غالبيتهم كت

اب العرب، انتظمت على هامشه أمسياٌت شعرية، ثم 
ّ
لالتحاد العام لألدباء والكت

أبوظبي«. كان  الحريات عربيًا و«إعــالن  أصــدر بيانًا ختاميًا، وتقريرًا عن حال 
في  ريادتها  من  »بداية  التونسية،  بالتجربة  أشــاد  البيان  أّن  الكاريكاتيرية  بالغ 
الثورة   إلى تصحيح مسار 

ً
التاريخي وصــوال حدث الحراك االحتجاجي العربي 

بشكل حضاري«. وإذا سأل القارئ عن االعوجاج، فاإلجابة أّن تصحيحه جرى 
في تراجع حركة النهضة في االنتخابات التشريعية التي انتظمت في تونس، ثالثة 
أخباره؟(،  )ما  تونس  نــداء  بعد حزب  الثانية  املرتبة  حرز 

ُ
لت املؤتمر،  قبل  شهور 

 ،2011 فــي  الــثــورة  بعيد  التأسيسي  املجلس  انتخابات  فــي  األولـــى  كانت  بعدما 
وفقدت 20 مقعدًا. وجاءت إشادة البيان بعد توجيهه التحية إلى مصر »ملا أنجزته 
من استحقاقاٍت ديمقراطية ينبغي دعمها وحمايتها، من أجل تحقيق االستقرار 
و...«، في إشارة إلى انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا، قبل سبعة شهور من 
 من جمهرة املؤتمرين االنقالب العسكري 

ً
جمع »الشاطئ روتانا« ما بدا مباركة

إياه في مصر.
 

ّ
ه يظل

ّ
يجوز أن ُيرى االكتراث باالتحاد املذكور وبياناته شيئًا من قلة العقل، غير أن

اب عرب، يجمعها هذا املنتظم، وتضم آالفًا من أهل اإلنتاج 
ّ
 على أّن اتحادات كت

ً
داال

الثقافي، تستسهل كالمًا كهذا، فائض التبعية الذيلية لحكومة الدولة املضيفة فيه 
ه ليس من أعرافها أن تمتدح »تصحيحًا« )!( يجري في أّي انتخاباٍت 

ّ
، سيما أن بنّيٌ

نيابيٍة عربية. لكن، الستدعاء تلك الواقعة قيمته في أثناء الحدث التونسي الراهن، 
االنــقــالب الـــذي أقـــدم عليه رئــيــس تــونــس، قيس ســعــّيــد، على الــدســتــور والنظام 
ابًا وأهــل أدب ورجــال فكر وإعــالم، من 

ّ
ــك تصادف كت

ّ
السياسي في بــالده، إذ إن

نخٍب عربيٍة في غير بلد عربي، يبادرون، مستعجلني، إلى االنتصار ملا ارتكبه 
نة في أفهامهم أّن األخير أجهز على خصومهم، 

ّ
سعّيد، صدورًا عن أوهام متوط

اإلسالميني في تونس ممثلني في حركة النهضة، مفترضني في أنفسهم صفة 
هم تنويريون، يتوّسلون تقّدم مجتمعاتهم بما يقيمون عليها من أفكاٍر معاديٍة 

ّ
أن

ألولئك املتخلفني »اإلخوانيني«. 
، التي سارعت إلى االحتفاء بفعلة 

ّ
وامللحوظ في مراقبة األصوات، غير القليلة للحق

التسليم بشرعيته رئيسًا منتخبًا  أو كفاءة )مع  أّي جــدارة  الفاقد  قيس سعّيد، 
سقة مع نفسها، ومع إشهارها مواقفها التي لم 

ّ
ها مت

ّ
قبل سوءاته السياسية(، أن

ما باركت أيضًا ما 
ّ
تكتِف بالصمت على جرائم نظام بشار األسد في سورية، وإن

ا جّدد رئاسته قبل أسابيع. وهي 
ّ
سّمته »استحقاقًا دستوريًا« أجراه املذكور، مل

ذاتها األصوات التي احتفت باالنقالب البوليسي الذي وقع في مصر، وتتواصل 
الرأي  الناشطني وأصحاب  الوفيات بني املعتقلني، ويستمر احتجاز  في سجونه 
املخالف، مع الفشل الكبير في الحفاظ على وحدة البالد، بالتنازل عن جزيرتني 
النهضة وملئه.  أمام الصلف اإلثيوبي في تشغيل سّد  البادي  فيها، وبالضعف 
)نعم  بالحياة  العرب  املواطنني  تجاه حقوق  الحساسية  انــعــدام  أّن  هنا  واملـــؤّدى 
أهم  هــو  الكريم  العيش  فــرص  وتوفير  اجتماعية  وبعدالة  وبحرياتهم  بالحياة( 
»سجايا« هؤالء الذين أحدث فيهم قيس سعّيد الغبطة التي غشيتهم، وقد أجهز، 

بحسبهم، على »إخونجية« حركة النهضة، بتعبيراتهم قليلة الحياء.
... كـــان بــيــان مــؤتــمــر شــاطــئ روتـــانـــا أبــوظــبــي، فــي شــتــاء 2015، لــجــمــهــرة من 
املشتغلني العرب باإلبداع والشأن الثقافي بالغ الفجاجة في االنتصار لحكاٍم عرب 
َرس مثقفني وأصحاب فكر 

َ
قاتلني، ولتعبيرات الثورات املضاّدة، تمامًا كما بدا خ

 ورأي من نخب عربية غير قليلة بشأن نوباٍت من انتهاكات تتابعت، واستهدفت 
 
ً
وصلة نعاين   ،2021 التونسية، صيف  الواقعة  وفــي  وحــريــاتــه،  العربي  املــواطــن 

ما أيضًا ثمة مباركة انتكاسة عن 
ّ
َرس فقط، وإن

َ
مستجّدة ليست من مثل ذاك الخ

تمرين ديمقراطي، في بلد عربي ناهض؛ انتكاسة مريعة غالبًا ما سيكون أثرها 
بالغ املرارة.

محمد طلبة رضوان

ولم  السهل،  مــن  كــان  عليه.  أو  منه  نبكي  أن  ال  نفهمه،  أن  علينا  ولكن  ألــيــم،  واقعنا 
السياسي،  الــعــزاء  دفــاتــر  فــي  النضالي  الحضور  االنــقــالبــات، وتسجيل  إدانـــة  يــزل، 
ولكن األوقــع أن نسأل: ملــاذا تنجح االنقالبات؟ ملــاذا تجد من يناصرها، في الداخل 
الــدولــة كافة، واألزهــر  العسكري في مصر مؤسسات  االنــقــالب  والــخــارج؟ ساندت 
ثــوار  السلفي وغــيــره،  الــنــور  املــدنــيــة، حــزب  الــتــيــارات  أغلب  والكنيسة فــي مقّدمتها، 
حقيقيون، ومحسوبون على ثورة يناير، وآخرون من أنصار دولة حسني مبارك. 
 

ّ
 على الطريق الصحيح، وما زال بعضهم يراه أخف

ً
 اعتبروه خطوة

ّ
بطبيعة الحال، الكل

الضررين، بتعبير شيخ األزهــر في بيان 2013/7/3، أو ما عــرف، فيما بعد، ببيان 
الضررين،   

ّ
)املنتخبني( أخف التخلص من اإلسالميني  االنقالب، فلماذا؟.. ملاذا يعد 

وسجن  السياسية،  الحياة  على  والــقــضــاء  الــفــرد،  وحكم  الديكتاتورية،  تكون  ملــاذا 
اآلالف واعتقالهم، وتشريد اآلالف، وموت اآلالف، وسحق املاليني وإفقارهم وإذاللهم، 
 

ّ
أخف الضررين...   

ّ
أخف أو »كومباوند« هناك، هو  بكوبري هنا  اليومية  ومعايرتها 

 من 
ّ

 من تصوراتهم... أخف
ّ

 من استبدادهم... أخف
ّ

من استمرار اإلسالميني... أخف
في مصر،  االنقالبية  التجربة  نجحت  ملــاذا؟  من سياساتهم…   

ّ
أخــف خطاباتهم... 

تتكّرر،  واآلن  والــدولــي.  اإلقليمي  والــدعــم  بالتأييد  واســتــقــّرت، وحظيت  واســتــمــّرت، 
بتفاصيل مختلفة، فــي تــونــس، وشــكــوك عــن تدخل مخابراتي مــصــري، ويــقــني، ال 
الجديدة، وكالتها  أدلــة، بتدخل إماراتي، حيث تمارس اإلمــارات، أو إسرائيل  يحتاج 
ديمقراطية.  تجربة  أّي  إلفــشــال  املــلــيــارات  وتنفق  املنطقة،  فــي  الغربية  املصالح  عــن 
وعلى الرغم من ذلك ال يتعلم أحد، مواطنون تونسيون يحتفلون في الشوارع، وتهاٍن 
وتبريكات، مكتوبة ومسموعة ومرئية، على »السوشال ميديا«. جمع قيس سعّيد كل 
السلطات في يده، وصار وحده، ال شريك له، »الدولة«، وهو عمل ديكتاتوري، بوضوح، 
ه 

ّ
ة دستورية مزعومة، أو مساندة من الجيش التونسي الذي يبدو أن

ّ
ولو وجد له مظل

الوطني، ألول مــرة في تاريخه، وذهــب يبحث، بــدوره، عن  تخلى عن حياده، ودوره 
امتيازاته االقتصادية. واآلن، بعيدًا عن املزايدات، واملناكفات السياسية، ما زالت أسئلة 
الواقع ال تجد جوابًا »حقيقيًا«. ملاذا وجد قيس سعيد تأييدًا شعبيًا، واعتبر قطاع 
كبير من التوانسة، ولهم الحق في ذلك، أّن ما حدث هو استجابة لنداءاتهم بضرورة 
 ثوريًا! وشعبيًا! ودستوريًا! )الفصل 

ً
اإلصالح، ورأوا في انقالب قيس سعيد عمال

80(، تمامًا كما حدث في مصر؟ هل هو جهل املواطن، أم جهل الساسة باملواطن؟ 
والسؤال األهم: ملاذا كان اإلسالميون )املنتخبون بإرادة حّرة وانتخابات نزيهة( هم 
الجسر اآلمن الذي مّرت عليه األنظمة االستبدادية، وتجاوزت ثورات الربيع العربي، 
وعادت أكثر شراسة من قبل، ولم تنجح دولة واحــدة، حتى تونس في ما يبدو، في 
أن تتجاوز هذا املصير؟ ملاذا يسُهل االنقالب على اإلسالميني؟ ملاذا ترتفع فاتورة 
ديكتاتوريًا،   

ً
عمال الديمقراطية  تصبح  ملــاذا  اإلسالميون؟  يحكم  حني  الديمقراطية 

 ثوريًا ويصبح حكم الفرد مطلبًا شعبيًا فقط، حني يتصّدى 
ً
وتصبح االنقالبات عمال

للحكم فصيل إسالمي، محافظًا كان، كما في مصر، أو إصالحيًا، كما في تونس؟ 
ملــاذا يخلق حكم اإلسالميني، بعد عــام واحــد في مصر وعشر سنوات في تونس، 
إلى  ويصل  عليه،  السيطرة  الــذي تصعب  الشديد  والغضب  االستياء  من  الكّم  هــذا 
حد القبول بأّي مصير، مهما بدا سوداويًا ومأساويًا في سبيل الخالص من حكم 
يحكم  الــذي  الطائفي  التناحر  منطق  من  التجّرد  إلى  اإلجابات  تحتاج  اإلسالميني؟ 
الفصائل السياسية في البلدين، ودراسة التجربة من دون تنّصل من املسؤولية، ومن 
أطــراف الصراع  التجربتني أكثر مما دفع  الذين دفعوا في  املواطنني  دون تعاٍل على 
ومتعّدد  واملــركــب،  والخالص  الصافي  للفشل  تبريرات  دون  ومــن  كــافــة.  السياسي 
الجبهات، في اإلدارة، وفي الخطاب، وفي السياسات، واألهم في فهم الواقع. تكّررت 
تجربة االنقالب في تونس، فهل تتكّرر إجراءات ما بعد االنقالب؟ يتوقف األمر على 
إدارة راشد الغنوشي ورفاقه مرحلة ما بعد االنقالب، ومدى استفادتهم من تجربة 

 من االنتحار.
ً
إخوان مصر، وقدرتهم على »التفاهم« و»التفاوض«، بدال

ممدوح حمادة

في فيلم »أنشودة باستر سكريجس« لألخوين كوين، وهو مؤلف من ستة أفالم 
قصيرة مستقلة عن بعضها، أحدها بعنوان »تذكرة إلى وجبة طعام«، يتحّدث 
إلى  يحّولها  التي  بعربته  املقاطعات  يجوب  عجوز  مسرحي  عــن  فيه  األخـــوان 
خشبة مسرح عليها كرسي يجلس عليه ممثل شاب مقطوع اليدين والرجلني، 
»أوزيماندياس«  قصيدة  مثل  مختلفة،  كالسيكية  مقاطع  خاللها  املمثل  يلقي 
للشاعر اإلنكليزي شيلي، وقصة هابيل وقابيل من العهد القديم، ومقاطع من 
 مع 

ً
السوناتا 29 لشكسبير، وخطاب ألبراهام لينكولن. يتفاعل الجمهور بداية

عروض املسرحي العجوز الذي يطوف عليهم بقّبعته التي يلقون له فيها مبالغ 
األمــور تسوء يومًا  لكّن  العاجز.  وللممثل  له  الحياة  بها، تكفي ملتابعة  بــأس  ال 
بعد يوم، فتفقد عروض املسرحي بريقها، إلى أن تنطفئ بشكل كامل في نهاية 
املطاف، فيقف العجوز حائرًا في ما يفعله، وينتبه إلى تجمع من البشر يصفقون، 
 له يقوم بعرض يعتمد فيه على 

ً
بني فينة وأخرى، فيذهب إلى هناك، ليجد زميال

ها الدجاجة الذكية 
ّ
»دجاجة عبقرية« يطرح عليها الجمهور عملية حسابية، فتحل

لهم، عبر النقر على رقٍم في لوحة أرقام ُعلقت خصيصًا لذلك، كأن يقول شخٌص 
، »ثالثة زائد أربعة« فتنقر الدجاجة على الرقم سبعة.

ً
من الجمهور، مثال

يعجب ذلك املسرحي العجوز، ويقّرر شراء الدجاجة من الرجل، ويسافر بعربته 
من أجل إقامة العروض على هذه الدجاجة الذكية التي سيدّر عليه ذكاؤها أرباحًا 
 من الدجاجة واملمثل الشاب 

ً ّ
طائلة. وخالل الطريق، نشاهد في صندوق العربة كال

الذي أصبح عبئًا على املمثل املسرحي العجوز. وفي أثناء سير العربة في مناطق 
العجوز نهرًا فوقه جسر، فيترجل من عربته،  جبلية مغطاة بالثلوج، يصادف 
ويأخذ حجرًا كبيرًا، ويقف فوق الجسر ويلقي به في النهر، ليعرف عمق املياه، 
ثم يعود ليتابع سيره، وتعود الكاميرا لتأخذ العربة من الزاوية السابقة نفسها 
نا اآلن ال نشاهد في 

ّ
التي كنا نشاهد في كادرها املمثل العاجز والدجاجة. لكن

العربة غير الدجاجة وكرسي املمثل الفارغ. لقد تخلص العجوز من ممثله العاجز 
الذي انتهت صالحيته.

نا إذا أمعنا النظر نكتشف أّن هذا يكاد 
ّ
القصة مؤملة من الناحية اإلنسانية، لكن

يكون قانونًا، أرحم أشكاله وأكثرها سالسة هو التقاعد، وأكثرها شراسة تلك 
التي تحُدث في السياسة، وبالتحديد في األنظمة الديكتاتورية، حيث يظن معظم 
ويقّررون،  فيفتون  املشهد،  أبطال  هم 

ّ
أن املرتبة  الديكتاتور في  بعد  يأتون  الذين 

ويستعرضون أهميتهم وسطوتهم. وسُيبقي صاحب الكرسي عليهم، ويبدي 
رضاه عن أدائهم، طاملا الجمهور يتفاعل معهم، لكّن تلك الساعة التي ستنتهي 
صالحياتهم بها ال بد آتية، وعندها سيأتي دور الدجاجة. لكن مع فروٍق عديدة، 
 بدجاجة. أما صاحب الكرسي 

ً
يعتبر ثانيها أّن املسرحي العجوز استبدل ممثال

الــكــرســي ال يعثر على  الــثــالــث أّن صــاحــب  الــفــرق  فيستبدل دجــاجــة بــدجــاجــة. 
ما لديه مداجن كاملة على شكل 

ّ
دجاجه مصادفة، كما حصل مع املسرحي، وإن

 
ّ

لتحل الجاهزة  الخانعة  الطيور  تلك  تحتوي على ماليني من  أحــزاٍب ومنظماٍت 
املسرحي  أّن  واألهـــم  األول  الــفــرق  مــدة صالحيتها.  انتهت  التي  الدجاجة  محل 
الكرسي  صاحب  أمــا  ذكية،  بدجاجة  الصالحية  فاقد  ممثله  يستبدل  العجوز 
فهو شديد الحرص على أن يستبدل دجاجته منتهية الصالحية بدجاجة غبية 
، فهي ستنقر على الرقم 

ً
أخرى، إذا قال لها الجمهور »خمسة زائد خمسة« مثال

الرقم الصحيح،  أّي رقم آخر باستثناء  أو على  الرقم تسعة  أو على  أحد عشر 
ذلك أّن دجاجة صاحب الكرسي تبدأ صالحيتها باالنتهاء طردًا مع بداية ظهور 

عالمات الذكاء على سلوكها، ساعتها يكون قد حان موعد استبدالها.

نخاف من تونس ونخاف عليها تونس مسألة ثقافية

اإلجابة تونس... أم السؤال؟

الدجاجة الذكية
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آراء

مهنا الحبيل

ــظ أوســـــاط إســامــيــة عــلــى مصطلح 
ّ
تــتــحــف

ــان، وتــســتــبــدلــه بـــحـــوار أتــبــاع  ــوار األديــــــ حـــ
ــذا الــتــحــفــظ بــاعــتــبــار أن  األديــــــان. ويــقــوم هـ
ــاٍم  ــكـ ــيـــاٌت إيـــمـــانـــيـــة، وقــــواعــــد أحـ ــلـ الــــديــــن كـ
لة من الله الخالق عبر 

ّ
شرعية قطعية، منز

الـــوحـــي، وهـــو الـــعـــاِلـــُم بـــأحـــوال الــبــشــر، فا 
 
ُ
ظ قــد َيسقط

ّ
مــجــال لــحــوارهــا. وهـــذا التحف

فـــي مـــواجـــهـــة الـــنـــص الـــقـــرآنـــي ذاتــــــه، إذ إن 
علنت في 

ُ
منظومة الحوار القرآني املتعّدد أ

دسي مع 
ُ
الق الذكر الحكيم، بما فيه الحوار 

أن  دون  من  الكوني،  للشر  كرمز  الشيطان، 
تكون له سلطة على عقل اإلنسان. إذ إن الله 
مكّونات  تــدافــع، عبر  قـــدرة  الخليقة  أعــطــى 
ــه 

ُ
وقــدرت العقل،  مراجعة  على  تقوم  الفطرة 

ـــق الــتــصــور 
ّ
ــل بـــعـــد تـــحـــق ــاطـ ــبـ عـــلـــى نـــفـــي الـ

الشر  أنه يستشرف  الكوني في تأمله، كما 
وُيدرك سوءه عبر املركز األخاقي في ذاته. 
ا 

ّ
مل زة، 

ّ
أو محف ُمكّملة  األنبياء  وتأتي مهمة 

للتذكير  الفطرة  الفرد، واحتاجت  غــاب عن 
بــه، وال يقع حساب الله على اإلنــســان، قبل 
تحقيق شروط الباغ، وإال أمهل حتى يوم 
الــبــعــث، كما هــو حــال أهــل الــفــتــرة الــذيــن لم 
 الخالق 

ُ
يرد عليهم نبأ النبوات. فهنا عرض

ــواراٍت   حــ
ُ

صـــور حـــوار مــع إبــلــيــس، وعــــرض
متعّددة بني املشركني أو املخالفني للرسل، 
فــي عـــدة نــمــاذج وأدوار تــاريــخــيــة وجــدهــا 
 فــــي حـــفـــريـــاتـــه، 

ً
ــدة ــ ــاهـ ــ الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث شـ

ــور الـــــحـــــوار قـــصـــصـــا عـــديـــدة  ــ ــلـــت صــ ــمـ وشـ

حيّان جابر

صوب  اإلعامية  والعدسات  األنظار  تحّولت 
تــونــس، بــعــد الـــقـــرار الــرئــاســي، املــعــلــن الليلة 
البرملان  بتجميد عمل  القاضي  املاضية،  قبل 
الـــنـــواب، وإقــالــة رئيس   

ّ
وتعليق حــصــانــة كـــل

ـــبـــر انـــقـــابـــا عـــلـــى الــشــرعــيــة 
ُ
الــــــــــوزراء، مــــا اعـــت

ــه 
ّ
 صــحــيــٌح، لــكــن

ٌ
الـــدســـتـــوريـــة، وهــــو تــوصــيــف

، نظرًا إلى حجبه صورة الوضع 
ً
مضلل قليا

التونسي الحقيقي. هذا التوصيف يعمل على 
ها أزمة تشريعية 

ّ
تصوير األزمة التونسية، كأن

أو دستورية فقط، بما ينسجم مع ما رّوجته 
أطراف النزاع السياسي التونسي في األشهر 
إلــى حركة  الرئيس قيس سعيد  املاضية، من 
الــبــرملــان،  ورئــيــس  برئيسها  ممثلة  النهضة 
راشد الغنوشي، مرورًا برئيس الوزراء هشام 
املــشــيــشــي. وهــــو مـــا يــســحــب الــبــســاط مـــن يد 
الشارع التونسي املحتج على أوضاع تونس 
في  تلمّسها  يسهل  الــتــي  وأزمــتــهــا  الحقيقية 
وخدميا  اقتصاديا  اليومية  الحياة  تفاصيل 
وصحيا وتعليميا، وفي متابعة أخبار تونس 

االجتماعية واالقتصادية.
لكن، قبل الــولــوج إلــى توضيح أزمــة تونس 
الــعــمــيــقــة، والـــتـــي شــهــدنــا جـــديـــد فــصــولــهــا 
العودة  مــن  بــّد  ال  األحــد 2021/7/25،  مساء 
 إلـــى الــخــلــف، وبــالــتــحــديــد إلـــى الــثــورة 

ً
قــلــيــا

الــتــونــســيــة، ومـــا تبعها مــن مــســار سياسي 
ديــمــقــراطــي املــظــهــر، فــهــذه الـــثـــورة كغالبية 

سمير الزبن

ــة الـــتـــعـــذيـــب املــجــتــمــعــات  ــمــــارســ ــــت مــ ــقـ ــ رافـ
الــبــشــريــة مــنــذ تأسيسها كــكــيــانــات، وهــذه 
ــة عــلــى نــطــاق  ــدانــ ــ ــة الـــتـــي بـــاتـــت ُم ــارسـ ــمـ املـ
حارب من جهاٍت مختلفة، دولية 

ُ
واســع، وت

وحكومية وغير حكومية، ما زالت موجودة 
الجنوب  فــي دول  نــطــاق واســـع، ليس  على 
فــــحــــســــب، بـــــل حــــتــــى فـــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الـــراســـخـــة. يــطــل الــتــعــذيــب بـــقـــوة مـــن أجــل 
استخراج املعلومات من املعتقلني بوسائل 
فوق  نفسها  الــدولــة  تعتبر  عندما  الــعــنــف، 
الــــقــــانــــون، أو فــــــوق املـــحـــاســـبـــة، وهـــــــذا مــا 
املتحدة  الواليات  اعتبرت  شاهدناه عندما 
نفسها بلدًا مهددًا بعد أحداث »11 سبتمبر« 
ــدام  ــتـــخـ اسـ ــــن  عـ ــــورع  ــتـ ــ تـ ــم  ــ لـ إذ   ،2001 ــــي  فـ
ــيـــب غــيــر املـــشـــروعـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا  ــالـ األسـ
التعذيب كما ظهر في معتقل غوانتانامو، 
وخطف املدنيني من الدول األخرى، ونقلهم 
معهم.  للتحقيق  غوانتانامو  معسكر  إلــى 
ــر الـــدفـــاع حــيــنــهــا، دونــالــد  وقـــد لــخــص وزيــ
رامــســفــيــلــد، الــســيــاســة األمــيــركــيــة كــمــا نقل 
ــــي كــتــابــه  ــل فـ ــايــ ــر هـــــــ. بــ ــوفـ ــتـ الــــكــــاتــــب كـــرسـ
)مركز  املسؤولية«  مــن  الــتــهــّرب  »التعذيب، 
بــيــروت، 2012(،  العربية،  الــوحــدة  دراســـات 
بـــالـــقـــول: »فــــي الــنــهــايــة، إذا كــــان عــلــيــنــا أن 
نتولى القيادة، فيتوجب علينا أن نتصّرف 

النبي صلى  دعــوة  املسلمني  غير  ملعارضة 
جدلياتهم،  في   

ً
وتفصيا وسلم،  عليه  الله 

فــالــخــاف عــلــى املــصــطــلــح ال يــلــغــي حقيقة 
هذا املعنى، على الرغم من إيمان املسلمني 

بقطعيات الرسالة.
ــذه الــقــيــمــة،  ـــبـــصـــر هـــنـــا حـــجـــم هـــ

ُ
ولــكــنــنــا ن

وتاريخّيتها املمتدة حتى يرث الله األرض 
ــتـــعـــاقـــُب فــــي فــلــســفــة  ــن عـــلـــيـــهـــا، فـــهـــي تـ ــ ومــ
الرسالة عبر النصوص القطعية من القرآن 
ة، ولكن الكارثة 

ّ
وشواهدها القوية من الُسن

هذه  فهم  ُيحسنوا  لــم  بذاتهم  املسلمني  أن 
القيمة الفطرية األخاقية، ولم ُيفّعلوها في 
قضت بتحالف التعّصب 

ُ
حياتهم، بل إنها ن

ملنع  قديما،  السياسي  والتوظيف  الديني 
آراء التفّكر والتجديد، التي يبعثها اإلسام 
لعمران األرض، منذ بعثة النبي صلى الله 

عليه وسلم حتى نهاية التاريخ.
ــوار فـــي تــاريــخ  وآثــــــار تــغــيــيــب شــريــعــة الــــحــ
املــســلــمــني تـــقـــّدم صـــــورًا مـــأســـاويـــة أضــعــفــت 
حــيــاتــهــم الـــفـــكـــريـــة، وأســقــطــتــهــم ســيــاســيــا، 
وأنــهــكــت وحــدتــهــم األمــمــيــة، وكــانــت تتحّول 
فـــي مـــواقـــف وأزمـــنـــة مـــتـــعـــّددة إلــــى معصية 
جماعية، يقودها علماء دين وسيف املستبد، 
ــبــنــى عــلــى تــلــك الــــحــــوادث فـــتـــاوى فــقــٍه 

ُ
ثـــم ت

منحازة، استهدفت علماء من املدرسة السنية 
ــبـــرى، أو املـــــــدارس الـــتـــي خــالــفــت قــواعــد  ــكـ الـ
الكلّيات األصلية ملصادر الباغ، أو األقليات 
املتعّددة، كانت في حقيقتها جرائم جنائية 
ومعرفية ضد اإلنسان، بحجة صيانة الدين، 
وهــو الــديــن الـــذي تضّمن فــي قــرآنــه مساحة 

ــيــــة والـــــثـــــوريـــــة فــي  ــتــــجــــاجــ ــات االحــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
ــّددة اقــتــصــاديــة  ــعـ ــتـ املــنــطــقــة ذات أهــــــداف مـ
يصّح  ال  وبالتالي،  وسياسية.  واجتماعية 
ــات فـــقـــط،  ــابــ ــخــ ـــتــ ــدق االنـ ــنــ ــــي خــ حـــصـــرهـــا فـ
 السحري والناجع. 

ّ
الحل  األخيرة هي 

ّ
وكــأن

ــتـــخـــابـــات وكــــامــــل الــعــمــلــيــة  نـــعـــم، تــمــثــل االنـ
، فهي جزء 

ّ
الــحــل ركائز  إحــدى  الديمقراطية 

 أعــم 
ّ

ــل ها جـــزء مــن ُكـ
ّ
مــن أهــــداف الـــثـــورة، لكن

واملساواة  العدالة  تحقيق  يتضمن  وأشمل، 
العملية  وتطوير  واالقتصادية  االجتماعية 
االقــتــصــاديــة اإلنــتــاجــيــة، بــمــا يــقــضــي على 
ل، إن لم نقل 

ّ
البطالة والفقر والتهميش، ويقل

الــصــارخــة،  الـــفـــوارق الطبقية  يــقــضــي، عــلــى 
الصحية  الــرعــايــة  يــتــضــّمــن تحقيق  وكــذلــك 
ــة  ــيـ ــوافـ ــلـــة والـ ــامـ ــيـــة والـــشـ ــافـ ــكـ ــيـــة والـ ــانـ ــّجـ املـ
لــجــمــيــع أفـــــراد املــجــتــمــع، ال ســيــمــا املــفــقــريــن 
مــنــه، وتــطــويــر التعليم وربــطــه بــاالقــتــصــاد 
أبناء  لجميع  التعليم  حــق  وضــمــان  املنتج، 
املراحل  الصغر وحتى  تونس وبناتها منذ 
الــجــامــعــيــة ومـــا بــعــد الــجــامــعــيــة. فــهــذه هي 
أهداف ثورة تونس، وأهداف مجمل الثورات 
وهي  املنطقة،  فــي  االحتجاجية  والــحــركــات 
األهــــــداف الـــتـــي هـــربـــت مــنــهــا جــمــيــع الــقــوى 
الساحتني،  على  السياسيني  الفاعلني  وكــل 
الــتــونــســيــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــن فــيــهــم قــيــس 
ســعــيــد وحـــركـــة الــنــهــضــة، بــاعــتــبــارهــم أبـــرز 

أقطاب األزمة السياسية التونسية الراهنة.
كــمــا يــجــب أن نــســتــذكــر كــيــف حــــاول الــشــارع 

ــنــا مجانني 
ّ
بــأن االنــطــبــاع  لنعطي اآلخــريــن 

العالم، الــقــادرون على فعل ما نــشــاء... وإذا 
كــنــا نــســعــى إلــــى تــحــقــيــق أغــــــراض نــبــيــلــة، 
أن  الحال  هــذا  ه يتوجب علينا في مثل 

ّ
فإن

نتصرف بأقسى درجات الخسة والدناءة«. 
ولم يكن نتاج هذه السياسة فقط التعذيب 
ــانـــامـــو، بــــل وشـــهـــدنـــا فــضــيــحــة  ــتـ فــــي غـــوانـ
التعذيب املشينة في سجن أبو غريب بعد 
احتال الواليات املتحدة العراق عام 2003. 

تـــتـــوّســـع وحــشــيــة الـــتـــعـــذيـــب، وتــنــتــقــل من 
ــاكـــن الــتــي  األفــــــراد إلــــى الــجــمــاعــات فـــي األمـ
ــمـــارس حــكــام  ــة، ويـ ــويـ ــات دمـ ــراعـ تــشــهــد صـ
ــدول أقـــســـى ســـيـــاســـات الـــعـــنـــف مــــن أجـــل  ــ ــ الـ
 

ّ
كل مــن  الــرغــم  السلطة. وعلى  الحفاظ على 

املـــحـــاوالت والــجــهــود لــوقــف هـــذه الــظــاهــرة 
ها، بحسب وصف مندوب 

ّ
والحّد منها، فإن

ــم املـــتـــحـــدة، ما  ــ مــكــافــحــة الــتــعــذيــب فـــي األمـ
ــا مــظــلــمــا، عــلــى الــرغــم  ــعــ زالـــــت تــشــكــل »واقــ
مــــن إجـــــــــراءات املـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
الــتــعــذيــب مشكلة  زال  مـــا  إذ  والــحــكــومــيــة. 
مــدركــني،  وقــد أصبحنا  منتشرة وواســعــة، 
وبــشــكــل مــتــزايــد، تـــواصـــل الــتــعــذيــب، ليس 
فقط ضد املعارضني السياسيني، بل أيضا 
ضـــد املــشــتــبــه بــارتــكــابــهــم جـــرائـــم مــحــددة« 
فــعــلــى مــــدى تـــاريـــخ املــجــتــمــعــات الــبــشــريــة، 
التكوين  من  التعذيب جــزءًا  كانت ممارسة 
ــتـــاريـــخـــي لــلــســلــطــات بـــوصـــفـــه مــمــارســة  الـ

واسعة ألفق املخالفني والرد عليهم فيه. ولم 
يكن هــذا األمــر فقط منحصرًا فــي مسارات 
الخاف العقائدي املركزي، بل في الحروب 
الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة ضـــد املــبــدعــني في 
تاريخ األمة فكريا وفقهيا، تحت عصبياٍت 
لتصارع  شخصيٍة  نرجسياٍت  أو  جماعيٍة 
األقـــران قديما وحديثا، فتجد ذلــك الخصم 
املــذهــبــي أو املــتــنــافــس مـــع قــريــنــه الــعــلــمــي 
يــكــيــد لـــه فـــي بــــاط الــســلــطــة، وقــــد يتسبب 
قتله.  أو  أو سجنه  نفيه  أو  ــه  رزقـ قــطــع  فــي 
وهذا الجرم الجنائي في محاربة الفكر كان 
 إرهابيا ممنهجا في تاريخ املسلمني، 

ً
عما

يستثمره املستبد السياسي لحشد عصبيٍة 
ــقــــاء حــكــمــه وحــكــم  ــّرر قــمــعــه وبــ ــبــ ــه، تــ حــــولــ
ــة أو يــهــلــك ذالـــك  ــ ذريـــتـــه، حــتــى تــســقــط األمـ
الشعب، ويبقى هو وذريته الحاكمة، وهي 
فكرة متوارثة من العهد القديم حتى اليوم.

وهــنــا ســــؤال اعــتــراضــي مـــشـــروع، هـــل هــذا 
يعني ترك كل فكرة لتسري على الناس من 
دون مراجعة ونقد، وخصوصا في نسبتها 
للرسالة اإلسامية التي تحكمها قطعياٌت 
، حني تنقضها لن يتبقى مما يمكن 

ٌ
يقينية

فــارقــة،  ُيعتبر ديــنــا وال رســالــة سماوية  أن 
ــــواب الـــروح  تـــحـــّرر عــمــرانــيــة الــتــشــريــع، وجـ
األمر  املسلم. وبالطبع، ال يلغي هذا  للعقل 
ضــــرورة عـــرض األفـــكـــار عــلــى طــاولــة النقد 
قواعد  على  العام  إعانها  في  ُيعتمد  التي 
محّددة، تضبط بث هذه األفكار في املنابر 
املركزية، حتى ال تتسبب في فوضى فكرية 
حدث نزاعا مجتمعيا ومصادمات 

ُ
عامة، وت

ــأداء الــفــاعــلــني  ــ ــه بـ الــتــونــســي الــتــعــبــيــر عـــن رأيــ
الــســيــاســيــني، قــبــل انــتــخــابــات عـــام 2019 ومــا 
تــــاهــــا مــــن مـــشـــاهـــد احـــتـــجـــاجـــيـــة. إذ عــاقــب 
السياسية  الــقــوى  غالبية  الــتــونــســي  الــشــارع 
الثورة  بعد  السياسي  املشهد  تــصــّدرت  التي 
فـــــي االنــــتــــخــــابــــات الــــبــــرملــــانــــيــــة والــــرئــــاســــيــــة 
النهضة  قــوة حركة  تراجع  لنشهد  املتعاقبة، 
 ،2011 انتخابات  في  مقعدًا   89 من  البرملانية 
حصولها  وتبعها   ،2014 فــي  مــقــعــدًا   69 إلـــى 
على 52 مقعدًا فقط في انتخابات 2019. كما 
الرئاسية  االنتخابات  نتائج  فــي  ذلــك  تجلى 
ــهـــدت هـــزيـــمـــة مـــدّويـــة  ــتـــي شـ الـ لـــلـــعـــام 2019، 
استفاد  التقليدية،  السياسية  القوى  لجميع 
مــنــه قــيــس ســعــيــد لــتــصــويــر نــفــســه جــــزءًا من 
على مجمل  واملتمّرد  الغاضب  الشارع  حركة 

املنظومة املسيطرة.
يــكــن نــجــاح سعيد تعبيرًا عن  لــم  وبــالــتــالــي، 
ــا عكس  ارتـــبـــاطـــه بـــمـــشـــروع الــــثــــورة، بـــقـــدر مـ
رفضا شعبيا واضحا ملجمل املسار السياسي 
ــده حــــركــــة الــــشــــارع  ــ ــؤّكـ ــ الــــرســــمــــي، وهـــــو مــــا تـ
االحتجاجية املستمرة بعد انتخاب سعيد في 
السياسي  املسار  رفضها مجمل  عن  التعبير 
ومــجــمــل أركـــانـــه، ال بـــل شــهــدنــا تــصــاعــدًا في 
الحركة االحتجاجية الشعبية بعد انتخابات 
2019، عــلــى الـــرغـــم مـــن املـــعـــوقـــات الــقــانــونــيــة 
العديدة املفروضة بعد انتشار وباء كورونا. 
وعليه، بات من الواضح تناقض أهداف قيس 
سعيد وحركة النهضة من ناحية مع أهداف 

عــــاريــــة لــــقــــوة الـــســـلـــطـــة. وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
وحــشــيــة الــحــضــارات الــقــديــمــة فــي التعامل 
ــقـــرن الــعــشــريــن فـــاق،   الـ

ّ
ــإن ــ ــع الــتــعــذيــب، فـ مـ

ليس  السابقة،  العصور   
ّ

كــل وحشيته،  فــي 
أيضا  بل  فحسب،  التعذيب  آليات  بتطوير 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي  ــ بــتــطــويــر وســـائـــل اإلبــ
ــرات مـــايـــني الــبــشــر  ــشــ ذهـــــب ضــحــيــتــهــا عــ
ــتـــي إذا قـــورنـــت أرقـــامـــهـــا مع  األبــــريــــاء، والـ
ـــهـــا قد 

ّ
وحــشــيــة الـــحـــضـــارات الـــقـــديـــمـــة، فـــإن

تتفّوق عليها مجتمعة في الوحشية، وهذا 
الــزيــادة املستمرة واملــطــردة في  كله بفضل 

قدرة األسلحة على التدمير والقتل.
وبــاء  فــي  البشرية  املجتمعات   

ّ
كــل تــوّرطــت 

التي  تعذيبها  وسائل  وابتدعت  التعذيب، 
 على 

ّ
ــهــا تساهم فــي بقائها وتـــدل

ّ
أن تعتقد 

وتــردع  الداخلية،  جبهتها  وتحمي  قوتها، 
اآلخـــريـــن عــن ارتـــكـــاب األخـــطـــاء، وتجعلهم 
 ملن اعتبر. وكم كان البشر متوحشني، 

ً
عبرة

فوا 
ّ
يغرقون في ساديتهم، عندما وظ وهــم 

عقولهم من أجــل إبــداع وسائل، ليست لها 
ــقـــاع األذى واأللــــــم بــبــشــٍر  وظــيــفــة ســــوى إيـ
للسلطة،  امتثالهم  أجــل  آخــريــن، مثلهم من 
ولـــم يــشــمــل هـــذا الــتــعــذيــب املــتــمــّرديــن على 
السلطة فحسب، بل شمل قطاعاٍت واسعة، 
ــا بـــذلـــك تــمــنــعــهــم  ــهــ ــ

ّ
ــقـــدت الـــســـلـــطـــات أن ــتـ اعـ

الــرغــم  وعــلــى  عليها.  بــالــتــمــّرد  التفكير  مــن 
التعذيب،  لتبرير  الحثيثة  املـــحـــاوالت  مــن 

ــال، ولــيــس  ــيــ ــا لــــدى األجــ أهــلــيــة، واضـــطـــرابـ
تحفيزًا لعقول الجيل الجديد لفهم معرفي 
الذي قمع  الديني  الجهل  مختلف، يتجاوز 
آلـــة املــعــرفــة الــفــكــريــة فـــي تـــاريـــخ املــســلــمــني، 
عــلــى الــرغــم مــن وجـــود قــاعــدة بــعــٍث مميزة 
ــــي تــجــربــتــهــم  فــــي نـــصـــوص رســـالـــتـــهـــم، وفـ
األخاقية، حني تفّعل حركتهم مع التاريخ. 
ونقول إن هذا األمر تحكمه قواعد املعرفة، 
والــتــفــصــيــل بـــني الـــبـــث الـــعـــام والــــحــــوارات 
مناط  ذلك تحقيق  الخاصة، وقبل  العلمية 
الخاف، وأين هو الزعم في نقضه الرسالة 
ــرة املختلف مع  اإلســامــيــة. وحــتــى فــي دائــ
الــرســالــة، فــا ُيــعــمــم الــرفــض لــفــكــرة الــحــوار 

التونسية عامة مــن ناحية  الــشــارع، والــثــورة 
ــب تــســلــيــط الــضــوء 

ّ
ــــذي يــتــطــل ــر الـ ــ ثــانــيــة، األمـ

تفاصيل  الضوء على  بــداًل من تسليط  عليه، 
الصراع داخل املنظومة املسيطرة، فذلك يعني 
في مرحلة  تمر  تونس، وثورتها تحديدًا،   

ّ
أن

الثائرة  الشعبية  الــقــوى  عجز  نتيجة  خــطــرة 
واملحتّجة عن رسم معالم برنامجها الثوري، 
الـــثـــوريـــة املــعــنــيــة بتحقيق  وبـــنـــاء هــيــاكــلــهــا 
ــثــــورة االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي  بـــرنـــامـــج الــ

ــــارس عــلــيــهــم الــتــعــذيــب  ــمـ ــ ـــن ُيـ وتـــحـــويـــل مـ
ــة، يــســتــحــقــون ما  ــونــ شــيــاطــني وكـــفـــرة وخــ
ــه، فــقــد كـــانـــت فـــي حقيقتها،  لــ يــتــعــّرضــون 
وسائل عارية للدفاع عن السلطات القائمة 
وامــتــيــازاتــهــا، ومــحــاولــة لــردع اآلخــريــن عن 

االقتراب منها أو تهديدها بأّي وسيلة. 
 الــجــهــود الــتــي بذلتها 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن كــل

العلوم االجتماعية واإلنسانية للكشف عن 
طبيعة هـــذه الــظــاهــرة، وعـــن جـــذور العنف 
 اإلنجازات 

ّ
عند اإلنسان، وعلى الرغم من كل

ــتـــرتـــب عـــلـــيـــه مــن  ــام، إال بـــحـــســـب مــــا يـ ــعـــ الـــ
تقديرات أمينة ومنصفة.

نعم، قد ال ُيبث في منابر عمومية مركزية، 
عــلــى الــرغــم مــن أن إعـــام الــيــوم يــجــتــاح كل 
مجتمع وناحية وقرية، لكن يبقى هناك حق 
للمجتمع العام، لتنظيم منّصات الحوار في 
املشكات الكبرى، أو التي تثير حساسياٍت 
السلبية،  انحرافها  جــذور  ضح 

ّ
ويت بالغة، 

املواضيع  أمــا شبكة  عـــادل.  تقييم  بــمــيــزان 
املتعّددة ملوقف اإلســام من الحريات، ومن 
ــار املـــعـــاصـــرة،  ــكــ الـــحـــيـــاة املـــدنـــيـــة ومــــن األفــ
فاألزمة قد تكون في غياب املؤَهل الجدلي، 
وليس في أن هــذا األمــر مشروٌع طرحه من 
التوازن  املؤَهل سقط  عدمه، فمتى ما غاب 
 مــجــتــمــعــي ال يحكمه 

ٌ
الــفــكــري، وهــــذا شــــأن

الفكري  الــتــاقــح  الــســيــاســي، فحركة  الــقــرار 
الــتــوازن عبر  فــي املجتمع قــد تصحح هــذا 

تدافعه األخاقي ال االنتقامي.
السياسية  املصالح  إدخـــال  أن  ناحظ  هنا 
الفكرية  الــحــوارات  طــاولــة  على  للحكومات 
املــتــعــّددة، ال عاقة لــه بــجــواز هــذا األمــر من 
عدمه، ولكن ما يجري أن األنظمة الحاكمة 
مــواســم  تــنــتــج  الــحــديــث  الــعــربــي  للمستبد 
نفعية خاصة، تسمح فيها بمنّصات حوار 
ــد تــعــود  ــ مـــنـــقـــوصـــة، وتـــحـــجـــب الـــكـــثـــيـــر، وقـ
لــتــعــتــقــل مـــن حـــــاور حــتــى فـــي مــنــّصــاتــهــا، 
ــة تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا بــعــض  ــيــ ــنــ بـــحـــجـــج ديــ
ــان هــــدف الـــنـــظـــام الــقــمــع  ــا، فــيــمــا كــ ــهـ وّعـــاظـ

األمني السياسي وتكميم األفواه ألجله.
)كاتب عربي في كندا(

والثقافي والسياسي، أي تحقيق كامل مهام 
الثورة الديمقراطية.

إذًا، لم تستكمل ثورة تونس طريقها الثوري 
بــعــد نــجــاحــهــا فـــي إســـقـــاط رئـــاســـة بـــن عــلــي، 
نتيجة عــوامــل عــديــدة لــن يذكرها هــذا املقال، 
األمر الذي أتاح املجال أمام قوى النظام القديم 
التقليدية  التنظيمية  الــهــيــاكــل  ذات  والــقــوى 
والـــقـــوى ذات اإلمــكــانــات املــالــيــة الــكــبــرى، كي 
تــتــصــّدر املــشــهــد الــســيــاســي، وتـــحـــرف مــســار 
تـــونـــس مـــن طــريــقــهــا الـــثـــوري الـــجـــذري نحو 
طــريــق الــتــفــافــي حــافــظ عــلــى جــوهــر نــظــام بن 
علي التسلطي والريعي، بعد تعدياٍت شكليٍة 
العني،  ديمقراطي سياسي يخدع  ذات مظهر 
لعب قيس سعيد وحركة النهضة دورًا بارزًا 
فــي مرحلته األخــيــرة. أي ال بــّد مــن أن ينطلق 
أواًل،  الحقائق  مــن مجمل هــذه  الــيــوم  موقفنا 
وبـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــح ثـــــورة وشـــعـــب تــونــس 
الكتلة  ب تحريض 

ّ
يتطل ما  وهــو  وأهدافهما، 

االجتماعية التونسية من أجل مجابهة جميع 
أقــطــاب الـــصـــراع الــســيــاســي الــتــونــســي الــدائــر 
حول هوية الطرف املسيطر بينهم، وتصويب 
مشروعها  استكمال  نحو  الــثــوريــة  البوصلة 
ــيـــا وثــقــافــيــا  ــتـــمـــاعـ الـــــثـــــوري اقـــتـــصـــاديـــا واجـ
وســيــاســيــا، ال ســيــمــا فـــي مـــا يــخــّص صياغة 
الثورية  هياكلها  وبــنــاء  الــثــوري،  برنامجها 
املــعــبــرة عــنــهــا والـــصـــاعـــدة مـــن رحــــم الــحــركــة 

الثورية التونسية. 
)كاتب فلسطيني(

 ذلك لم يجعل املجتمعات 
ّ
قت، فإن

ّ
التي تحق

الــبــشــريــة أقــــل عــنــفــا أو أقــــل تــعــذيــبــا، فــهــذه 
الظاهرة ال يمكن تفسيرها ممارسة فردية، 
ــيـــات عمل  فــهــي مـــمـــارســـة تــنــتــظــم ضــمــن آلـ
الــســلــطــة الــتــي تـــمـــارس الــعــنــف. وبــالــتــالــي، 
ينحدر إلى مزيد من التعذيب كلما شعرت 
 هناك قوى اجتماعية تهّددها. وبالتالي 

ّ
أن

تصنع أجهزة تعذيب أوسع وتوظف مزيدًا 
إلـــى وظائفهم،  يمتثلون  الــذيــن  الــبــشــر  مــن 
بوصفهم تــرســا تــافــهــا فــي آلـــة قــمــع رهيبة 
وضـــخـــمـــة. وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد، مـــا زالـــت 
 عن تعلم كيف تحمي أبناء 

ً
البشرية بعيدة

جلدتها من التعذيب الذي يجري في بعض 
بها  تقوم  استثنائية،  وحشيٍة  في  األمكنة 
السلطات التي ُيفترض أن تحمي مواطنها 
ــداء، ال أن تــكــون املــعــتــدي األبــــرز  ــتــ مـــن االعــ
عــلــيــه، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم، 
حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية سجن 
القتل  لعمليات  صيدنايا »مسلخا بشريا« 
في  املعتقلون  لها  تــعــّرض  التي  والتعذيب 
هـــذا الــســجــن الــعــســكــري الــــذي ارتــكــبــت فيه 
فما  املعتقلني.  الــجــرائــم ضــد  آالف  عــشــرات 
زالـــــت ســـلـــطـــاٌت كــثــيــرة تــعــالــج مـــا تــعــتــقــده 
إنسانية  بانتهاك  أكبر،  بجريمة  »جريمة« 
ــذيـــب الـــوحـــشـــي  ــعـ ــتـ ــــن خــــــال الـ اإلنـــــســـــان مـ
ل.

ّ
وارتكاب جرائم الحرب ضد املدنيني العز

)كاتب فلسطيني في السويد(
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