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الدول النامية وقوانين االنتخاب
} حميدي العبدالله
أعلن التيار الشعبي في مصر مقاطعته لالنتخابات البرلمانية التي
ستجري في مصر في الربيع المقبل ،وقال في سياق توضيح أسباب
هذه المقاطعة أنّ من بين األسباب تقسيم الدوائر االنتخابية.
أي تقسيم الدوائر االنتخابية ،كان وراء صراعات
والسبب ذاته ّ
سياسية مستمرة في لبنان منذ فترة طويلة ،أي منذ أن نال لبنان
استقالله عن فرنسا ،حيث كانت القوانين االنتخابية تعكس تغييرا ً
دائما ً في الدوائر االنتخابية ،تبعا ً لموازين القوى المحلية واإلقليمية
والدولية المؤثرة في لبنان.
وثمة من يقول إنّ الخالف ح��ول قانون الستين في لبنان هو
ال���ذي ك��ان وراء تأجيل االن��ت��خ��اب��ات النيابية ،وع���دم إج��رائ��ه��ا في
وقتها الدستوري ،األمر الذي قاد إلى تمديد عمل المجلس النيابي
الحالي مرتين ،وب��ات مطعونا ً في شرعيته ،وواح��د من مصادر
األزمة السياسية التي تعصف بلبنان ،وقاد إلى تعطل االنتخابات
الرئاسية.
ّ
يمكن االستنتاج عبر دراسة كل التجارب التاريخية ،في الدول
المتقدمة وال��دول النامية ،أنّ قوانين االنتخاب ،وتقسيم الدوائر،
كانت دائما ً تحدث استنادا ً إلى خدمة مصالح هذا الطرف السياسي
الحزبي أو ذاك ،حدث هذا في فرنسا ،وح��دث ويحدث في تركيا،
وفي الدول االسكندنافية ،وفي روسيا الرأسمالية ،وربما االستثناء
الوحيد هو بريطانيا والواليات المتحدة ،الذي يستم ّر تقسيم الدوائر
على ما هو عليه منذ عقود طويلة ،بل منذ أكثر من قرن.
لكن الفرق بين ال��دول النامية وال��دول المتقدمة ،أن��ه في الدول
المتقدمة ال تت ّم إعادة النظر في القوانين االنتخابية ،وتحديدا ً تقسيم
ال��دوائ��ر ،إال بعد أن يحصل الحزب ال��ذي ف��از في االنتخابات على
غالبية ثلثي مقاعد المجلس النيابي (الجمعية الوطنية) في فرنسا،
وفي حال حصوله على هذه األغلبية يستطيع عادة إحداث مثل هذا
التغيير ،وتكرار حصول جهات على هذه الغالبية ممكن في الدول
المتقدمة نتيجة للمركز واالستقطاب السياسي الذي يعبّر عادة عن
التمركز االقتصادي – االجتماعي.
لكن هذا الواقع غائب في الدول النامية ،فاألوضاع االقتصادية
واالجتماعية شديدة السيولة ،وتشهد تفتتا ً وت��ذ ّررا ً ال مثيل له في
الدول الصناعية المتقدمة ،كما أنّ المحدّدات الموروثة عن مجتمع
ما قبل التط ّور الصناعي ،مثل الدين ،والطائفة ،والقبيلة ،لها تأثير
كبير في تحديد الوالءات السياسية والحزبية ،وفي ظ ّل هذا التوزّع،
إضافة إلى التدخالت الخارجية المتاحة بقوة في الدول النامية ،على
عكس الدول المقدمة ،يصبح من الصعب ،بل المستحيل ديمقراطيا ً
أي جماعة سياسية الحصول على أغلبية ثلثي مقاعد البرلمان
على ّ
بما يتيح لها تغيير القوانين االنتخابية ،سلمياً ،وعادة ما يؤدّي هذا
الواقع إلى نشوب أزمات سياسية حادة عندما تنتفي شروط الوفاق
والتفاهم ويحدث تعارض ح��ا ّد في المصالح بين القوى الفاعلة،
ولع ّل هذا ما يحدث اآلن في لبنان ومصر والعراق ،وربما دول نامية
أخرى.

�سجن رومية« :الم�ستقبل»
قادر في �ساعات!

} روزانا ر ّمال

يبدي تيار المستقبل ليونة حقيقية ورغبة واضحة في ملفات مكافحة
اإلرهاب والتعاون مع حزب الله من أجل التوصل إلى مخارج سليمة بهذا
اإلطار الشائك في لبنان ،وهذا بحسب مصادر مضطلعة على المشهد
الداخلي يحسب نقطة إيجابية لصالح تيار المستقبل وجدوى تواجد التيار
في الوزارات الحساسة في لبنان والتي تعتبر سيادية وكانت قد شكلت يوما ً
لغطا ً والتباسا ً لدى جمهور المقاومة ،والحديث بالتأكيد هنا عن حقيبتي
الداخلية والعدل اللتين اسندتا الى اثنين من صقور تيار المستقبل نهاد
المشنوق وأشرف ريفي.
أصاب حزب الله عندما وافق على المشاركة في حكومة تض ّم هذه
الصيغة المستفزة عند جمهوره وعرف كيف يجعلها مقبولة بشكل تكيّف
معها شارعه تدريجياً...
حسابات حزب الله اإلقليمية حينها لم تكن تستند إلى حساسيات
وكيديات ،فهو عندما كان يقاتل في القصيْر والقلمون كان يعرف أنّ المنطقة
مقبلة على مرحلة جديدة من التسويات ،وأنّ المشهد لن يبقى على ما هو
عليه وانه ال ب ّد من التعاون في لبنان ،وخصوصا ً أمنياً ،مع جهة تمثل السنة
وتستطيع تهدئة شارعها والسيطرة عليه ،وبمعنى آخر لم يكن ممكنا ً بعد
الذي جرى في سجن رومية المبنى «ب» التفكير في ان المداهمة النظيفة
التي تحدث عنها المشنوق ستحصل بنفس األسلوب والترحيب لدى
الشارع السني لو كان وزير الداخلية من  8آذار ،وهو الذي سيعتبر حينها
وزير حزب الله او ايران التي تهاجم االسالميين عن سابق تص ّور وتصميم
فتتوتر البالد.
ما جرى في سجن رومية حدث لطالما انتظره اللبنانيون ،لكنه لم يكن
ليحصل على اإلطالق لوال الغطاء السياسي الممنوح والذي جاء مجتمعا ً
هذه المرة ،وهذا يؤكد المقصود في تعاون تيار المستقبل في هذا اإلطار.
هذا الغطاء السياسي ليس سوى أول نتائج الحوار بين تيار المستقبل
وحزب الله والذين يؤكدان بطريقة او بأخرى على تغيير في النظرة نحو
االستحقاقات اقليمياً ،ويؤكد الحوار هذا انّ التقارب بين ايران والسعودية
بعد اللقاء األميركي اإليراني اإليجابي بات حاضرا ً أكثر من اي وقت.
إمارة حقيقية كانت داخل المبنى االسطورة «ب» التي كانت موجودة
بمعرفة االمنيين لكن من دون غطاء سياسي إلنهائها...
هذا المبنى بالتأكيد لم يخلق عبثا ً واألكيد أكثر أنّ هناك في لبنان من س ّهل
وأخرج صورة المبنى األسطورة المذهل والذي ال يمكن الدخول اليه.
مبنى «ب» سجن رومية في لبنان يشبه تماما ً إحدى إمارات «داعش» في
الرقة مثالً غرفة عمليات حقيقية تتواصل مع ك ّل ما يجري في المنطقة من
صعود وهبوط للتيار المتطرف ،هذا في الرقة والعراق وغيرهما.
المشنوق وريفي اسمان يعرفان أكثر من غيرهما لماذا ت ّم رفع الغطاء
اليوم ،وهما تابعا الملف عن كثب كون األول وزير الداخلية ،والثاني وزير
العدل والمدير العام السابق لقوى االمن الداخلي.
اثبت المستقبل انه قادر في بضع ساعات واللبيب من اإلشارة يفهم...
النفس الجديد في المنطقة بدأ يرخي ظالله ...ويبدو أنّ الحوار بين حزب
الله والمستقبل ناجح أكثر من المتوقع.

«توب نيوز»

تركيا وحياة بومدين
ليست المرة األول��ى التي تقدم فيها تركيا دليالً على ت��و ّرط حكومتها في
دعم اإلرهاب ،لكن تهريب حياة بومدين من فرنسا وإيصالها إلى سورية عمل
يتخطى سوابقه التركية.
يكفي كالم نائب الرئيس األميركي حول استضافة تركيا لإلرهاب ،وصوال ً إلى
تقارير المخابرات األميركية حول تمويل «داعش» عبر بيع النفط في السوق
التركية عدا عن كون تركيا المق ّر الرئيسي والمم ّر الوحيد لقرابة مئة ألف مقاتل
من أنحاء الدنيا نحو سورية والعراق.
كان التحدي الذي تخوضه قيادة الثنائي أردوغ��ان وأوغلو مع العواصم
الغربية وتب ّرر به هذا الدعم للمجموعات اإلرهابية أنها تستخدمهم ض ّد سورية
وأنها باحتوائها هذه الحركات تمنع ارتدادهم نحو الغرب.
جاءت عملية باريس امتحانا ً لهذا التحدّي وإثباتا ً لفشل االحتواء ،وكان هذا
كافيا ً لتوقع جولة حوار غربي مع تركيا إلعادة النظر وتغيير السياسات.
تركيا تقول عمليا ً بتهريب بومدين أنها مستمرة في دعم اإلرهاب ولو نفذ
عمليات في الغرب ،فهذه كلفة ال ب ّد منها لالحتواء ،فلماذا تصمت فرنسا ما لم
يكن تو ّرط قيادتها مكشوفا ً أمام تركيا والمنظمات اإلرهابية فيجعل في فمها
ماء؟

التعليق السياسي

ر�سالة �إلى رئي�س الوزراء الفل�سطيني د .رامي الحمد اهلل...
هل �أنت من �أحب النا�س �إلى اهلل؟
} د .رائد أبو داير  -عزة
أخي رئيس ال��وزراء :يقول النبي
صلى الله عليه وسلم «أحب الناس
إلى الله أنفعهم للناس» ،بالرغم من
أنني لست خطيبا ً وال واعظاَ ،ولكن
من تتبّع بسيط لمسيرة عملكم في
الوظيفة الرسمية بصفتكم «موظفا ً
عند شعبك بمس ّمى رئيسا ً للوزراء»
وف��ق القسم أم��ام الله أوال ً وقبل أيّ
بشر ك��ان ،لوحظ أنّ هناك انحرافا ً
عن مسار القسم ،وتحيّزا ً غير موفق
لخدمة األشخاص بعيدا ً عن خدمة
الشعب ،وإليك بعض من المشاهدات
التي بحاجة إلى مراجعة عاجلة قبل
أن تفقد البوصلة:
وزراء وقيادات الحكومة :وأقصد
هنا ال���وزراء وكبار القوم ،وبالرغم
من إقرارنا بالخطأ الذي ت ّم ارتكابه
فصائليا ً – استجابة لتعميق الوحدة
الوطنية – في اختيار بعض الوزراء
الذين إما أن جاؤوا ترضية للرئيس
او ترضية لعزام األحمد كما تحدثت
أن��ت ،أو تطمينا ً لجهة ما ،أو توافقا ً
مع شخص م��ا ،إال أنّ ذل��ك ال يمنعك
من أن تص ّر على أن تختار فريق عملك
من الحريصين على ثوابت شعبهم
ول��ي��س م��ن المتخذين م��ن المواقع
مدخالً لمنافعهم الخاصة.
فلسطينيّو العالم :هل استوقفك
ه��ذا العنوان ول��و م��رة واح���دة؟ هل
تعلم حقيقة الفجوة بين جالياتنا
وسفاراتنا؟ هل تعلم أنّ الفلسطيني
ف��ي ال��خ��ارج ت��ت � ّم إه��ان��ت��ه ألس��ب��اب
كثيرة وأه ّمها أنّ سفراءنا مشغولون
بأنفسهم وأبنائهم وأعمالهم ،أما
علمت أنّ الجئينا يُهانون ويُحرمون
من العمل من أنظمة عمقنا العربي،
ويمكنك أن تدافع عنهم وتجلب لهم
الكثير من الحقوق في منافيهم ،أما
تدرك أنّ لنا في جالياتنا أوسمة فخر
وشموخ وأنتم ال تتواصلون معهم
بالرغم من أنّ موقف جالياتنا أكثر
وطنية أل��ف أل��ف م��رة من سفاراتنا
المهترئة ،فهل سنجدك تش ّد رحالك
إل��ى لبنان واألردن ومصر وأوروب��ا
وت��ج��ل��س م���ع ج��ال��ي��ات��ن��ا لتشاهد
أحوالها ،وتعرف حقيقة دور سفرائنا
منها ،وت��ص � ّر على تصحيح مسار
قضيتنا في الخارج.
الضفة وسيطرة الحكومة فيها :لقد
أوجعت الحكومة رؤوسنا وصدّعتها
وهي تتنقل بين وكاالت اإلعالم شاكية
أنها ال تسيطر على غ��زة ،وأنها غير
موجودة في غزة ،وفي نفس الوقت
وك��م��ا ي��ق��ول ال��م��ق� ّرب��ون منكم أص�لاً
الحكومة غير موجودة في الضفة ،فال
تملك منع اقتحام لالحتالل ،أو اغتيال
للمقاومين ،وال هي ق��ادرة على منع
االعتقال السياسي الذي وصل ذروته
باعتقال المح ّررين من صفقة شاليط،
وال هي مؤثرة في المشهد السياسي،
وه��ي ع��اج��زة ع��ن تأمين الموظفين
المحسوبين على فتح مهما كانوا
س��واء أك��ان��وا أعضاء مجلس ثوري
أو أمين عام للمجلس التشريعي ،أو
مسؤوال ً إعالميا ً والكثير من القرارات
تم ّر أمام ناظريكم وكأنّ على رؤوسكم
الطير ،فكيف تريد السيطرة على غزة

وأن��ت ال تطلب السيطرة إال من باب
رفع العتب؟
القدس وأهلها :إنّ القدس وأهلها
اليوم يدافعون عن شرف وكرامة األمة
كلها ،وما وجدنا من الحكومة إال بيانات
خجولة ال تليق حتى بمؤسسة أهلية
صغيرة – مع تقديرنا للمؤسسات
 ،فلم نجد فصاحة اللسان وال قوةعبارات التهديد تطاول االحتالل كما
تطاول أهل غزة ،وال وجدنا خطوات
من الحكومة وق���رارات تضيّق على
المستوطنين في الضفة والقدس كما
يت ّم مع أهل غزة ،فهل سنجدك ُتش ّمر
عن ساعديك بصفتك رئيسا ً ل��وزراء
الشعب الفلسطيني وتذهب تدافع
عن المرابطين ،وتنشر جنودك منعا ً
لمداهمة المسجد األقصى.
غ��زة ال��ج��رح الغائر برسم ال��والء
لألشخاص :نحن على قناعة كبيرة
بأنك لم تشعر أن��ك رئيس للوزراء
إال عند زي��ارت��ك الخاطفة إل��ى غزة،
وهذا حديث من همسوا بذلك ،ولكننا
وجدناك أكثر تنكرا ً لها في كثير من
أمورها وأهمها:
ـ اإلعمار :أتيت إلى غزة كي تنقل
للعالم قبل مؤتمر اإلعمار بالقاهرة
أن��ك م��وج��ود على أرض غ��زة ،وه��ذا
منحتك إي��اه غ��زة ،وأغمضت عينها
عن سماسرة اإلعمار في مؤسسات
المنظمة مثل ص��ن��دوق االستثمار
أو بكدار أو القطاع الخاص وكذلك
السفارات ،وه��ذا أيضا ً ليس ضعفا ً
في غ��زة ولكن أم�لاً أن يبدأ اإلعمار،
ولكنكم حتى اللحظة لم تفعلوا أي
شيء بل ما ت ّم من خطوات يؤكد أنّ
قرار السلطة هو عدم اإلعمار إال بإذالل
غ���زة ،وأن��ت��م ت��ع��رف��ون أنّ أه��ل غزة
يهبون ك� ّل ش��يء إال كرامتهم ،ولكن
متسع م��ن ال��وق��ت من
م��ا زال هناك
ّ

خالل :إنهاء عمل الشؤون المدنية في
ملف اإلعمار وك ّل متعلقاته ،وتفعيل
ال���وزارات ذات العالقة ،وأن يكون
مسؤول ملف اإلعمار من غزة ،ورفض
ك ّل إجراء خطة سيري ،واإلصرار على
أن تدخل مواد اإلعمار جملة واحدة.
ـ الحصار :من أغرب ما نسمع من
التجار أنّ االحتالل منزعج من قرارات
ال��س��ل��ط��ة ب��م��واص��ل��ة ح��ص��ار غ��زة،
وبالرغم من ع��دم ثقتنا باالحتالل،
إال أنّ ش��واه��د ذل���ك ك��ث��ي��رة فمثالً
بعض الهيئات ف��ي السلطة تدقق
في األصناف من حيث الك ّم والنوع،
ناهيك عن مسؤوليتكم عن معاناة
أهل غزة في ما يتعلق بمعبر رفح،
خاصة بعدما ص ّرح السفير الشوبكي
عالنية أنّ السلطة هي التي تطلب
استمرار إغالق المعبر.
ـ الكهرباء والتمييز بين مواطني
غزة والضفة :كم نخجل من أنفسنا
أن تكون لنا حكومة يرأسها أكاديمي
ورئيس جامعة خ ّرجت الكثير من قادة
المقاومة ان تجتمع لتق ّرر إعفاء وقود
غزة أليام ،بدال ً من أن تجتمع لوضع
خطة للدفاع عن حرماتنا التي ُتنتهك
في القدس والضفة ،وكأنّ يا سيدي
أهل غزة مواطنون درجة عاشرة ،أما
خجلتم من أنفسكم...؟ هل يمكنكم
العيش لبضع ساعات بدون كهرباء
تحصلون مبالغ
ف��ي الضفة ،وه��ل
ّ
الكهرباء من ك ّل مخيمات الضفة ،وهل
تستطيعون قطع الكهرباء عن أهلنا
في الضفة؟
ـ روات���ب وأم���وال غ��زة المنهوبة:
تحاول وزارة المالية في رام الله أن
تضحك علينا ،بالقول إنّ ما يدخل
من مال إلى خزينة السلطة شهريا ً
هو  7مليون دوالر ،ولكن ال يمكن لنا
أن ن��ك� ّذب األرق���ام ،ألن غ��زة خاصة

بعد إغالق األنفاق أصبحت وبحسب
المتخصصين في التحليل المالي،
ّ
ت��د ّر على خزينة السلطة أكثر من
 50مليون دوالر شهرياً ،ناهيك عن
األم���وال التي تدخل باسم غ��زة من
ال��م��س��اع��دات وال��ه��ب��ات إل��ى خزينة
السلطة ،ل��ذا سيدي أو ّد أن أهمس
في أذن��ك أنّ ج��زءا ً كبيرا ً من روات��ب
السلطة اب��ت��داء م��ن الرئيس م��رورا ً
بكم وبسفرائنا المغاوير ،وصوال ً إلى
أصغر موظفي السلطة يت ّم دفعه من
أه��ل غ��زة ،في حين أعميتم أعينكم
وصممتم آذان��ك��م ع��ن م��دى حاجة
موظفي غزة إلى رواتبهم ،ظنا َ منكم
أنّ غزة سترفع الراية البيضاء ،ولم
تعلم سيدي أنّ موظفي غ��زة الذي
حموكم يوم جئتم إلى غزة سيبقون
أوفياء لشعبهم ألنهم يؤمنون بأنّ
خزائن السموات واألرض ال تملكونها،
ولكن الله مالكها.
أخيرا ً سيدي :ال تظن أنّ رسالتنا
ه��ذه استجداء ،فغزة التي تعاملت
مع االحتالل وم ّرغت أنفه في الطين،
وكسرت هيبته بين األم��م ال تعرف
االستجداء ،ولكن نأمل أن تقرأها من
باب النصيحة ...ألننا ندرك أنك تعلم
أنّ ك ّل عوائل غزة تدعو في سجودها
وف��ي ك � ّل ص�لاة على م��نْ يحاصرها
أينما ك��ان��وا ومهما ك��ان��وا وكيفما
كانوا ،ونعلم أنك تعرف كيف يشعر
ال��م��رء عندما يفقد أب��ن��اؤه ،فكم من
أسر فقدت أبناؤها وتر ّملت نساؤها
وم��ا زال��ت معاناتها مستمرة وأنت
تملك رفع الظلم عنها ،لذا إنّ رسالة
غزة تقول لك كن خادما ً للناس حتى
تكون أحسن الناس إلى ألله ،فغزة
ما زالت ترمقك بعين المحبة ...وإال
فغادر وعد حيث كنت حتى ال تشملكم
دعوات أهل غزة.

تون�س :ا�ستنقاذ الدولة ،وبعد؟
} محمد نعيم فرحات

*

اس��ت��ك��م��ل ال��ت��ون��س��ي��ون م��ن خ�ل�ال االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية التي حملت الباجي قائد السبسي لرئاسة
الجمهورية حلقة االنتخابات التشريعية التي جرت
قبل بضع أسابيع ،والتي أفضت إلى ظهور حركة
«نداء تونس» كقوة أساسية أولى في البالد واندحار
«حركة النهضة» كقوة ثانية بعد أن هيمنت على
المشهد التونسي طوال السنوات الثالث التي تلت
إطاحة الرئيس األسبق زين العابدين بن علي.
وفي قراءة مبدئية ألسباب المتغيّرات السياسية
التونسية األخيرة يمكن التوقف عند مجموعة من
العوامل التي بمقدورها المساهمة في تقديم فهم
وتفسير لهذه المتغيّرات:
العامل األول :يتمثل في فشل البديل السياسي
ال��ذي تبلور بعد إطاحة بن علي في بناء نموذج
إيجابي أفضل أو مختلف لما كان قائما ً قبله ،وقد
تجلى هذا الفشل في أربع مستويات أساسية على
األق ّل ال تستوي بدون استقامتها حياة الناس في كل
زمان ومكان :االقتصاد والسياسة واألمن والعالقات
الخارجية ،خصوصا ً الموقف من التطورات التي
يشهدها اإلقليم.
العامل الثاني :المساس العميق الذي أل ّم بهيبة
ال��دول��ة ،على ي��دي النظام السياسي ال��ذي أقامته
«الترويكا» ،إذ جرى ذلك في بلد ومجتمع له عشرة
عميقة وقوية مع الدولة وثقافتها .وقد تكاتف هذا
األم��ر مع زعزعة لمنظومة التص ّورات والرهانات
والتوقعات التي حملها التونسيون ألنفسهم وللحظة
السياسية التي صنعوها ،بعد إطاحة نظام بن علي.
والفشل الذي أظهرته البدائل السياسية التي قامت
على إنقاذ االنظمة التي جرت إطاحتها ،من تونس
إلى مصر والعراق (في سياقه) فليبيا على األق� ّل،
يشير إلى أزمة بنيوية عميقة تعيشها الحركات التي
تص ّنف نفسها كمعارضات تحمل بديالً ألنظمة الحكم
القائمة.
العامل الثالث :لقد كان من المثير أن يتمكن الفعل
الشعبي التونسي من إطاحة منظومة النظام السابق،
بذكاء وعلى نحو أدهش القائمين به ،خصوصا ً لجهة
ما بدا له من سهولة الثورة ومن إمكانيتها ض ّد تغ ّول
يمس منظومة
السلطة القائمة ،لكن الفعل الشعبي لم
ّ
الدولة المادية والمعنوية ،وكان حريصا ً على منع
ح��دوث ذل��ك ،في لحظة انفالت تشكل بيئة مؤاتية
للمروق والتخريب ،وهذا بالضبط ما فشلت في إدراكه
النخب التونسية الصاعدة إلى الحكم ،كما أخفقت في
الحس العام.
التعامل معه بذكاء يشبه ذكاء
ّ
إنّ التونسيين يعرفون معنى ال��دول��ة ومعنى
الحاجة إليها وأهمية تطويرها وتصعيدها ،ومطلبهم
السياسي التاريخي تمثل عموما ً في ارتقاء النظام
السياسي ال��ذي ك��ان يحكمهم ال��ى مستوى الدولة

ونظام الحقوق والواجبات الذي يرتبط بها ،ووعيهم
الجمعي المتوارث إزاء الدولة ليس مبنيا ً على قاعدة
اإلساءة إليها أو تشويهها أو تدميرها ،وهذه واحدة من
مزايا عقالنيتهم التي تميّزهم عن الكثير من الشعوب
العربية .
على أنّ
المعني بتاريخ تونس السياسي المعاصر
ّ
يستطيع أن يالحظ أنّ موقف التونسيين عموما ً
من الزعامات والنخب السياسية التي تداولت على
حكمهم ،قد تحدّد بصورة رئيسية بمقدار قرب هذه
الزعامات والنخب من منطق الدولة ومتطلباتها،
فكلما كانوا كذلك ،كانوا يحظون بالتقدير واالعتراف
واالح��ت��رام ،حتى وه��م يختلفون مع خ��ي��ارات هذه
الزعامات والنخب وم��ع سياساتها ،وكلما كانت
النخبة الحاكمة تبتعد ع��ن منطق ال��دول��ة وتقيم
في منطق النظام السياسي ،وتتردّى في خالقياته
السيئة ،كلما كانت تونس تعيش أزم��ات وتوترات
متعددة.
وفي هذا الصدد يمكن فهم القيمة والمكانة التي
ال يزال يحتلها الحبيب بورقيبة في وعي أجيال من
التونسيين كرجل دولة ،وكذلك رجال أمثال :أحمد
بن صالح والهادي نويره ومحمد مزالي والباجي
قائد السبسي (ال��ذي استفاد من ه��ذه القيمة على
نحو عميق) رغم أنّ الكثير من خياراتهم لم تكن تلقى
الرضا من فئات أساسية من الشعب التونسي ،ولكن
موروثهم في ثقافة الدولة كان يشفع لهم ويصون
احترامهم رغم االختالف معهم.
ون��ظ��را ً إل��ى مركزية دوره ومحوريته في حياة
ت��ون��س ال��م��ع��اص��رة ،ف���إنّ ت��ده��ور مكانة الحبيب
بورقيبه في سنوات حكمه األخيرة قد ارتبط بتغ ّول
النظام السياسي على الناس وعلى الدولة نفسها،
فيما قراءة إطاحة زين العابدين بن على ،جاءت في
إحدى أبعادها العميقة ،كر ّد فعل للناس على قيام
النظام السياسي بابتالع الدولة ذاتها وتحويلها
مطية لخدمة النظام السياسي القائم ،وقد بدا الفتا ً
في هذا السياق أن يعود وعي الكثير من التونسيين
في السنوات األخ��ي��رة ،للبحث عن مزايا الحبيب
بورقيبه كرجل دولة (له وعليه) واالعتراف له بذلك
(ح��ت��ى) م��ن ط��رف خصوم ايديولوجيين ل��ه ،ألن
«بؤس الحاضر» الذي انتجته تجربة حكم الترويكا،
جعل البحث عن الماضي وفيه «سيدا ً لأليام» على ما
قال يوما ً الراحل الكبير محمود درويش.
كما يمكن التوقف هنا اي��ض�اً ،لفهم ظهور رجل
كالباجي قائد السبسي كـ»ممثل متجدّد» لفكرة الدولة
المفتقدة ،رجل ينتمي إلى عصر قديم وجد سبيالً له
في لحظة جديدة بمقدار ما استدعته ،وكذلك لتفسير
ظهور بيئة حاضنة لدعوته ،وبيئة مساندة له،
متعدّدة المشارب واالتجاهات والخلفيات الفكرية
والسياسية واإليديولوجية والطبقية ،لكنها تتقاطع
عند هدف استعادة الدولة ودورها.

ال��ع��ام��ل ال��راب��ع :لقد ج���دّد المشهد السياسي
التونسي كما غيره في مصر وس��وري��ة والجزائر
سابقا ً أهمية موقف الحواضر إزاء ظاهرة التغيّر
واتجاهاتها وإزاء عملية «تريف» السياسة والدولة،
وردّها إلى قبلية أولية وبدائية ،تجنح نحو التوحش
بالمعنى الحضاري للكلمة ،وها ما أخطأت فيه قوى
وشخوص ورم��وز في ترويكا الحكم السابق ،بعد
أن رمت وراء ظهرها بخيار ثمين ،هو خيار تمدين
الريف وثقافته من خالل مشروع يستخرج من الدولة
ومن الريف ومن الحواضر ومن اللحظة التاريخية
المتاحة أفضل ما فيها ،من إمكانيات ومن توقعات
ومن رهانات ،ومالقاة التحديات الماسة بصورة
بناءة وايجابية وناجعة تخلق لها مشروعية وتفاقم
من شرعيتها.
إنّ هذا المعطى جوهري لفهم السلوك السياسي
لتيار واسع ومتن ّوع في المجتمع التونسي تختلف
وتتباين مك ّوناته ،اقتصاديا ً واجتماعياً ،بيد أنهم
يشتركون في االنتماء إلى ثقافة مدنية متجانسة
موروثة ومج ّربة ،ويتفقون على ثابت الدولة ،كقيمة
ضامنة ومؤسسة مضمونة ،وعلى الطابع المدني لها،
كما هي في طبيعتها وفي جوهرها وفي وظيفتها.
في مرحلة عجزت فيها الساحة التونسية عن
إنتاج فاعلين سياسيين ج��دد ،يعبّرون عن حجم
التغيّر الذي شهدنه البالد ،ج ّرب فيها التونسيون
الوبال السياسي والنفسي الذي صنعته المعارضة
التي صعدت إلى الحكم ،سوا ًء لنفسها أم للتونسيين،
وتأكدوا فيها من مزايا االستقرار ومخاطر الزعزعة
وأهمية ال��دول��ة ،ه��ا ه��م ي��ب��ل��ورون ضمن ممكنات
السياسة ومعطياتها ،خيارا ً يعتقدون بأنه يستنقذ
ال��دول��ة ويستعيدها م��ن احتماالت ال��ت��ده��ور ،وقد
نجحوا في ذلك انتخابيا ً وسياسياً.
غير انّ الزعامة الجديدة الصاعدة إل��ى الحكم
والفائزة بصعوباته ،والتي تستند إلى موروث قديم
جدّدته األيام كضرورة ،تقف وجها ً لوجه مع تحديات
كبيرة ،أقلها هو أكثرها في نفس الوقت ،أيّ ما يُس ّميه
موسكوفيتشي «باإلنجاز كمحك للقيادة» ،واختبار
درس ال��ق��ي��ادة األه��� ّم المتمثل ف��ي ال��ق��درة على أن
تستخرج من نفسها وزمنها وظرفها أفضل ما فيهم،
وتأكيد قيمة الشراكة وثقافتها كقيمة أساسية في
الحكم ،وبلورة مشروع سياسي جامع وجاذب يجد
غالبية الناس فيه أنفسهم وعواطفهم ومصالحهم،
وبناء دليل عام يحكم المجتمع والدولة ويحتكمون
ل��ه ،وم��ن ب��اب الحيطة وال��ح��ذر ،فعلى التونسيين
«وخصوصا ً الفائزين في االنتخابات والصعوبات
معاً» أن يتج ّنبوا اإلفراط في الزهو أكثر مما يجب،
كي ال يتح ّول إلى قوة سلبية ،في لحظة يحتاجون
فيها ،ك ّل جهد لبلورة خيارات مبنية على صعوبة أن
يختلف بشأنها أحد.
*كاتب وأستاذ جامعي من فلسطين
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ت�ضامن النفاق

} شهناز صبحي فاكوش

هجوم على «تشارلي ايبدو» في باريس جريمة يحتشد
لها العالم ويتداعى لها قادة وزعماء ،وتقطع ألجلها قنوات
ال��ك��ي��ان الصهيوني ويصبح بثها م��ب��اش��را ً م��ن باريس.
يتباكى العالم وف��ي أق�� ّل من عشر ساعات تنظم مليونية
تأتي بحضورها طائرات العالم.
يرتكب اإلرهابيون مجازر بحق المدنيين في سورية،
و ُيستهدف مق ّر قناة اإلخبارية السورية ويستشهد بعض
ص إعالميون سوريون ،يخطفون ويقتلون
أفرادهاُ ،يقنَ ُ
ً
كأي واقعة ،ال يحتاج وقفة وال
ا
عابر
الخبر
يورد
بدم بارد،
ّ
تعليق.
ُيستهدف جنود سيناء المصريون في رم��ض��ان ،كما
جنود الشدادي في سورية وال يندّد أحد ،والجميع موقن
أنه إرهاب منظم ،وال ينبس ببنت شفة .تنتهك غزة والموت
الجماعي ي��وزع مجاناً ،ويرثى لحال القاتل الصهيوني
ألنّ أفراده قبعوا في المالجئ أياماً .وينسى العالم صبرا
وشاتيال وقانا ،وحطلة وسلمى وخان العسل والحولة...
ترتكب جريمة جنائية ف��ي متجر للذهب ف��ي باريس،
وي��رب��ط ال��ح��دث ب���ـ«إي���ب���دو» ...أم���ا ج��ري��م��ة ج��ب��ل محسن
اإلرهابية في لبنان ،يتناساها العالم ألنه مشغول بمليونية
باريس ،فالدم الباريسي غالي الثمن ،خاصة أنّ فيه دما ً
يهودياً .ما قيمة الدم العربي إزاءه!؟
ثكلتكم أمهاتكم أيها ال��ع��رب��ان ،كيف تغمض جفونكم
ودم الشهداء في رقابكم ،هل أصبحتم غثاء البحر الذي
جاء على ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم .هل مات
اإلحساس عندكم ول��م يستيقظ إال مع «تشارلي ايبدو».
وعاد إلى الموات مع االستهداف اإلرهابي لجبل محسن
وقناة األنباء الليبية .ويدين مجلس األمن بعضا ً بخجل...
أي نفاق هذا الذي ساقكم إلى باريس ،تضامنا ً مع العالم
س ّمى اإلرهاب في بالدنا جهادا ً واإلرهابيين ثواراً!...
الذي َ
عبد الله األردن يح ّن إلى دم أمه اإلنكليزية ،وعباس أنهى ك ّل
مشاكل أهلنا الفلسطينيين ،وح ّرر كامل أراضيه .وقضى
أي
على اإلره��اب الصهيوني ض ّد شعبه .وتف ّرغ لإلدانةّ .
قوم نحن يا عرب!؟
اإلع��ل�ام ال��ع��ال��م��ي يستنفر ألج���ل م��س��ي��رة الجمهورية
الباريسية ،كثيرون رف��ع��وا شعار «أن��ا ت��ش��ارل��ي ،»...كم
عربي رفع شعار اإلخبارية واألنباء وغزة وجنوب لبنان
(المغامرة)؟
اإلرهاب الذي استهدف سورية في الثمانينات من القرن
الماضي ،دع��ا بعد الخالص منه القائد التاريخي حافظ
األس��د؛ إل��ى مؤتمر عالمي يع ّرف اإلره���اب ويضع آليات
لمكافحته .ألنه ال ب ّد عائد بلبوس مختلف بين زمن وآخر
فهو ال دين له وال وطن.
حينها تندّرت دول كثيرة للدعوة ،ولم تستجب .اليوم
وزير العدل األميركي يدعو إلى مؤتمر ض ّد اإلره��اب في
الثامن عشر من الشهر القادم .هل أدرك الرجل اليوم أنّ
اإلره��اب يستشري في بالدهم التي لم تبد اهتماما ً عند
استهداف البرجين التجاريين.
ف��ي ح���ادث البرجين ل��م ي��ذه��ب اليهود الموظفون إلى
العمل بتاريخه ...في باريس كان بين الضحايا يهود...
ما يستدعي التنادي إل��ى مؤتمر ض�� ّد اإلره���اب ...اللوبي
الصهيوني ببساطة مهندس اإلدارة األميركية ومح ّرر
قراراتها ...هل من لبس في ذلك!؟
ه��والن��د الفرنسي ال��ذي يعيش أح�لام��ه ال��م��دح��ورة في
سورية ،متحالفا ً مع أردوغان العثماني الذي يح ّرر أوهامه
السلجوقية بسرقة معامل حلب ومقدراتها االقتصادية.
يحاول الفرنسي اليوم استغالل ما حدث ليوظفه لصالحه،
فيكسب تعاطف شعبه لرفع نسبة قبوله التي وصلت إلى
 13%وهي أدنى من نسبة سابقه ساركوزي.
هوالند الذي يتهم الدولة السورية بعدم الشرعية ،بدالً
من أن يسائله حكام العرب عن شرعيته ،يدعمونه اليوم في
ويتنصلون من الوقوف مع الشعب السوري
رفع نسبتها.
ّ
ض�� ّد اإلره���اب ال��ذي يحصد أب��ن��اءه ،ف��ي م��ج��ازر جماعية،
وقطع الرؤوس.
أما حرية التعبير فهي مسألة مثيرة لالهتمام ...عندما
ُيستهدف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح
عليه السالم ،الغرب يقزّم األمر من قضية رأي عام ،إلى
حرية التعبير ...و ُيعاب على المسلمين والمسيحين ،حرية
التعبير في الدفاع عن رسلهم.
ترفع في التظاهرة المليونية شعارات حرية التعبير،
ويتصدّرها نتنياهو الذي يستغ ّل ما حدث ليعلن في بيانه
االنتخابي «أنّ الكيان الصهيوني الدولة األكثر أمانا ً ليهود
العالم» ،داعيا ً يهود فرنسا للهجرة إلى الكيان ،في فلسطين
المحتلة .بعد عودة يهوده إلى بلدانهم األصلية التي ينتمون
إليها ،خوفا ً من صواريخ المقاومة.
أكثر من خمسين رئيسا ً وممثل دول��ة بينهم مصنّعو
االره���اب ومحتضنوه وداع���م���وه ..داوود أوغ��ل��و الحاقد
والحاضن ل�لإره��اب ،وملك األردن يتأ ّبط ذراع زوجته،
تاركا َ بالده عرضة لمبايعة «داع��ش» في كثير من المدن،
المه ّم أن يبقى ملكاً ،وأرض��ه قناة تسريب اإلره���اب إلى
سورية .ميركل التي تناصب سورية العداء دون سبب،
إال ما يخفيه صدرها .ال تف ّوت فرصة لتنال من الشعب
العربي .تضامن يجمعهم ك ّل لمصلحته.
هوالند يستقطب شعبه في المليونية ليسجل موافقةً
لقابل األيام في محاربة اإلرهاب داخل فرنسا وخارجها،
معني
ك��م��ا ي����ص���� ّرح ...م��ت��ب��اك��ي��ا ً ب���دم���وع ال��ت��م��اس��ي��ح أن���ه
ّ
بحمايتهم.
الجميع يأسف لما ح��دث ،ليس بياناً ،بل موقفا ً تجلى
بالحضور .أه��و خ��وف حقيقي م��ن تفشي اإلره����اب في
بالدهم .أم هي رغبة صادقة للقضاء عليه .لماذا اآلن؟ هل
ألنّ البلل وصل اليوم إلى ال��ذق��ون...؟ وقبلها (حايدة عن
ظهري بسيطة).
أ َ ْم��� ُن الكيان الصهيوني المعمول ألج��ل��ه ،ال ي��ك��ون إال
بتحطيم ال��ع��راق ...وف��ع��ل��وا .وبتفكيك س��وري��ة ،يسعون
للوصول إليه ولكنهم يفشلون ...أمام الصمود السوري.
أم���ا ال��ن��ي��ل م��ن م��ص��ر ف��ق��د ح��ص��ل بربطها ب��رس��ن «كامب
دايفيد» .واليوم تنس ّل أي��ادي اإلره��اب إل��ى داخلها ولكن
بالنفس الطويل ...سياسة صهيونية بحتة...
هل تتحقق نبوءة أو حلم بن غ��وري��ون ...أم يستفيق
العرب من تخلفهم وجهلهم وغبائهم وغرقهم في تفاهات
الحياة؟ والحرص على أموال النفط كي ال يصنّع بها سالح
يرت ّد إلى صدورهم؟ ترى هل تستفيق العشوائيات العربية
من استهداف اإلسالم السمح؟
ه��ل َتعتَبر غ��وغ��ائ��ي��ات اإلس�ل�ام ال��ت��ي وظ��ف��ت لقتل أمة
اإلسالم والعرب؟ إنْ كان الصمم قد أصاب الجميع ،فإنّ
بيانات نتنياهو وحدها تخترق اآلذان رغم صممها ...هل
من مفكر ومعتبر؟ أم سيظلون في غيّهم يعمهون؟ إلى أن
نصبح نتفاً...

