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المثقف والسلطة
ّ
أسعد أبو خليل*
ّ
ي �ت��زاي��د ،وس�ي�ت��زاي��د ،ال�ح��دي��ث ع��ن ع�لاق��ة امل�ث��ق��ف
وال �س �ل �ط��ة .ف��ي ع �ص��ر االن �ت �ف��اض��ات ،وف ��ي عصر
ت �غ �ي �ي��ر (ش �ك �ل � ّ�ي) ل �ب �ع��ض األن� �ظ� �م ��ة ،س�ي�ت� ّع��اظ��م
دور بعض املثقفني في العالم العربي (املثقفات
م�ب�ع��دات ل �ض��رورات ال�ح�ف��اظ على ش��رف القبيلة
ال �ت ��ي ت �س �ع��ى ق� � � ّ�وات االح � �ت �ل�ال واألن� �ظ� �م ��ة ،م�ث��ل
النظام السوري وأنظمة النفط ،إلى الدفاع عنها
وت�ع�ظ�ي� ّ�م دوره � ��ا ال��رج �ع��ي) .ول �ك��ن ،ل��ن يختلف
دور امل�ث��ق�ف�ين ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ع��ن دوره ��م في
دول دي �م��وق��راط� ّ�ي��ة :امل ��رض � ّ�ي ع�ن�ه��م س �ي �ب��رزون،
ّ
واملغضوب عليهم ُ
سي ّ
سيزج بهم في
همشون أو
ّ
السجون ،أو ستتدحرج رؤوسهم في الرياض .لكل
ّ
ّ
نظام مثقفوه وك��ت��اب أعمدته .تجنيد آل سعود
ّ
لهذا العدد الهائل من ّالكتاب األبواق في صحف
ّ
أمرائهم ظاهرة تستحق ال��درس ،وخصوصًا أن
ّ
ّ
بليبرالية منافقة
بعض هؤالء الكتاب يجاهرون
م��ن ناحية ،ويصمتون عندما ُيقطع رأس ّام��رأة
ف��ي ال�س�ع� ّ
�ودي��ة بتهمة تعاطي ال�س�ح��ر .املثقفون
السلطة .لم
بعيدين ع��ن
ّ
ال�ع��رب ل��م يكونوا ي��وم��ًا ّ
همّ لم
لكن
�رار،
�
ق
�
ل
ا
�اع
�
�ن
ي�ك��ون��وا ب��ال�ض��رورة م��ن ص� ّ
ّ
يمانعوا في لعب دور أبواق صناع القرار .املثقف
العربي ال يصل إلى السلطة وإن اقترب منها :هو
في السلطة .املثقف العربي ال يصل ّإلى السلطة
ّ
ّ
ّ
شعبية ألنه ال قاعدة
سياسية
إال متسلقًا لحركة
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسية تتسلقه
شعبية له :أو لنقل إن حركات
ّ
مثل السلم وتستخدمه قبل أن تستنفد غرضها
منه.
ّ
ع�لاق��ة امل�ث��ق��ف بالسلطة تحظى ب��اه�ت�م��ام .إدوار
�ره ك�ت�ب��وا ف��ي امل ��وض ��وع .أرادُ إدوار
س�ع�ي��د وغ �ي� ّ
سعيد من املثقف أن يلعب دور الناقد واملصلح
ُ
وامل� �ص � ّ�ح ��ح .ك � ��ارل م ��ارك ��س ك �ت��ب ع ��ن ال�ف�لاس�ف��ة
وط��ال�ب�ه��م ب �ض��رورة ّ تغيير ال�ع��ال��م ،ال بتفسيره.
ّ
جذرية أكبر.
لكن الكتابة عن املثقف تحتاج ّ إلى
نحتاج إلى مناقشة وجود املثقف ،أي التصنيف
االجتماعي له .من تراه يكون؟ ومن هو (أو هي)؟
ً
ه ��ل ه ��ي وظ �ي � ّف��ة؟ ه ��ل ي � ّص �ب��ح م �ث�ل�ا ك ��ل أس �ت��اذ
وهل يصلح اللقب
جامعة ّمستحقًا للقب مثقف؟ ّ
ع�ل��ى ك ��ل م��ن أل �ق��ى ق�ص�ي��دة أو غ��ن��ى ب�ي��ت عتابا
أو ن��اج��ى ال�ق��راص� ّ�ي��ة تحت وط��أة الخمر؟ ث��م ّ ،هل
ّ
يصبح كل من قبل وظيفة في مركز أبحاث مثقفًا؟
هل هو كل من وضع كتابًا أو كتب مقالة أو ّ
دبج
تغريدة في حق الحاكم؟ هل هو الذي يكتب خطبًا
للحاكم (أو الحاكم السابق ،سعد الحريري) أو
ّ
تغريداته؟ وملاذا نسلم بجواز خلق مهنة أو
حتى
ّ
تصنيف املثقف من دون ُمساءلة؟ هل هذا نتيجة
ت�ق�س�ي��م ال�ع�م��ل ال �ص ��ارم ف��ي ال �ن �ظ��ام ال��رأس�م��ال��ي
الحديث؟
ّ
ّ
الرأسمالية الحديثة ينبع
الحديث عن املثقف في
م��ن ف�ص��ل ب�ي�ن ال�ع�م��ل ال �ي��دوي وال �ع �م��ل ال��ذه�ن��ي.
ه � ��ذا ي ��دخ ��ل ط �ب �ع��ًا ف� ��ي ب � ��اب ت �ه �م �ي��ش ال �ط �ب �ق��ة
العاملة وقمعها .أرادت الطبقة الحاكمة أن ّ
تكم
ّ
أف��واه ّ
العمال عبر إقناعهم ب��أن دوره��م ينحصر
ف��ي العمل ال �ي��دوي ،ال غ�ي��ر .ه��ذا ج��زء م��ن تطوير
ال��رأس �م��ال� ّ�ي��ة ع �ن��دم��ا ت � �ط � ّ
�ورت ن �ح��و رأس �م��ال� ّ�ي��ة
ّ
ال��دول��ة ك��ي تنقذ ال�ن�ظ��ام ال��رأس�م��ال��ي ب� ّ�رم�ت��ه .في
ال�ق��رن التاسع عشر ،كانت الطبقة املثقفة تزخر
ب�ع� ّ�م��ال وأص �ح��اب دك��اك�ين ون� ّ�ج��اري��ن وح��رف� ّ�ي�ين.
ك ��ان ��ت ال �ط �ل �ي �ع��ة ال �ش �ي��وع� ّ�ي��ة ت� �ض � ّ�م إس �ك��اف� ّ�ي�ي�ن
وف�ق��راء (طبعًا ،ماركس ّ
ميز بني صفوف الفقراء
ّ
واحتقر «البروليتاريا الرثة» وأطلق صفة «كيس
البطاطا» على الفالحني) .هذا التقسيم بني العمل
ّ
ال�ي� ّ�دوي والعمل الذهني فعل فعله ،فأصبح كل
ّ
(والعمال) من ذوي املهن ذات صفة
ممثلي الشعب
العمل «ال��ذه�ن��ي» .أي��ن يقع غسان غصن (رئيس
اتحادات ّ
العمال في لبنان) في هذه التصنيفات؟
ال سمات العمل اليدوي تنطبق عليه ،وال سمات
ال �ع �م��ل ال ��ذه �ن ��ي) .ال ت �ج��د ف ��ي ال��دي �م��وق��راط� ّ�ي��ات
ً
ّ
ال� �غ ��رب � ّ�ي ��ة ت �م �ث �ي�ل�ا ل �ل �ع� ّ�م��ال وامل� � ��زارع �ي ��ن ،إذ إن
رج� ��ال األع� �م ��ال وامل �ح��ام�ي�ن ي �ح �ت �ك��رون ال�ت�م�ث�ي��ل
ال �س �ي��اس��ي ف ��ي ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة( .ي�س�ت�ع�م��ل
امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ف��ي م �ص��ر وب �ع��ض األن�ظ�م��ة
ّ
ّ
القمعية كوتا ّ
العمال والفالحني ال
الجمهورية
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لجلبهم نحو صنع ال�ق��رار ،بل للحكم باسمهم).
م �ج �م��وع م��ن ي�ع�م��ل ف��ي م� ّ�راك��ز األب �ح ��اث يصبح
�دورون
حكمًا ف��ي ن�ط��اق عمل امل�ث��ق�ف�ين .وال��ذي��ن ي� ّ
بورقة وقلم وحاسوب حول الحاكم هم مثقفون.
أصبح ّ
العمال وامل��زارع��ون في منأى عن التفكير
واإلن � � �ت � ��اج ال ��ذه� �ن ��ي ب �ح �ك��م ه � ��ذه ال �ت �ص �ن �ي �ف��ات
ّ
االعتباطية اآلتية من ف��وق .وعليه ،تعرف فئات
املجتمع ح��دوده��ا وتلتزم آداب الطبقة الحاكمة
امل� �ف � ّ�روض ��ة ع �ل �ي �ه��ا .ل �ه��ا أن ت� �ق ��رأ ع ��ن س �ج��االت
امل�ث��ق�ف�ين وأن ت�ت��اب��ع ص��راع��ات�ه��م ،ل�ك��ن عليها أن
تبقى في منأى عن صنع ال�ق��رار وع��ن «التفكير»
وعن املساهمة في النقاش الدائر .هناك ضرورة
ل�ك�س��ر ه ��ذا ال �ج��دار ال��وه�م��ي ب�ين ال�ع�م��ل ال �ي��دوي
امل�ح�ت�ق��ر وال �ع �م��ل ال��ذه �ن��ي امل �ح �ت��رم (ف ��ي ال �ش�ّ�رق
وال� �غ ��رب) .ه �ن��اك ض ��رورة ل�ن�س��ف ص�ي�غ��ة امل�ث��ق��ف
وفئته من أساسها كي ينفتح املجال أمام الجميع
م��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ف �ئ��ات وال �ط �ب �ق��ات ل�ل�م�س��اه�م��ة في
النقاش الثقافي والسياسي .ال يحتاج امل��رء إلى
(حتى سعد الحريري نال
تدريب وإل��ى شهادات
ّ
ّ
ش� �ه ��ادات) ك��ي ي�ص�ب��ح م�ث��ق�ف��ًا .ل �ك��ن ه �ن��اك سببًا
ّ
آخر لقلب املوازين :إن الثقافة صناعة ،كما كتب
عنها ث�ي��ودور أدورن ��و (وق��د جمعت مقاالته عن
ّ
امل��وض��وع ف��ي ك�ت��اب ل��م ُيترجم إل��ى ال�ع��رب� ّ�ي��ة) .إن
الثقافة صناعة ،والصناعة تحتاج إلى رأسمال،
ورأس امل ��ال ه��و ب �ح��وزة ال�ط�ب�ق��ة ال�ح��اك�م��ة وه��و
ّ
ال ي� �ت ��وزع ب��ال�ق�س�ط��اس ع �ل��ى ك��ل ف �ئ��ات ال�ش�ع��ب.
ّ
ّ
ّ
وعليه ،فإن رأس املال يحدد من يدخل في عملية
ّ
(صحيح ّ أن ه�ن� ّ�اك ثقافة مضادة
إن�ت��اج الثقافة
ُ
للثقافة السائدة واملصنعة ،لكنها تعاني الفقر
ّ
وال �ت �ه �م �ي��ش) .إن ص�ن��اع��ة ال�ث�ق��اف��ة امل �ض��ادة هي
أصعب بكثير من صناعة الثقافة السائدة التي
ّ
تتمتع بكميات هائلة من املال .هي أن تستطيع أن
ّ
ّ
تنظم مهرجانًا مضادًا ملهرجان الجنادرية ،أو أن
تقاوم «ثقافة» آل الحريري ،أو أن يستطيع علي
ّ
فرزات االستمرار في نشر مجلة «دومري».
ّ
املثقف في العالم العربي لم يكن يومًا بعيدًا عن
ّ
العاملية
السلطة .كان وقودًا وأداة في الصراعات
واإلق�ل�ي�م� ّ�ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي .ع ��ودوا إل��ى تلك
ّ
ّ
ّ
صحافيي اليومُ وكتابه
الحقبة تجدوا أن عددًا من
ّ
ك��ان��وا ُي �ت��رج �م��ون ال��دع��اي��ة األم �ي��رك��ي��ة امل �ض��ادة
ّ
ّ
اليمينية
للشيوعية (ت�خ� ّ�ص�ص��ت «دار ال�ن�ه��ار»
ّ
ّ
قدري
الرجعية في ه��ذا النوع من
الكتابات) .إن ّ
ّ
ال�ق�ل�ع�ج��ي (ال �ي �س��اري ال�س��اب��ق األول) ب ��دأ مثقفًا
ّ
شيوعيًا وانتهى حامل حقيبة آلل ّالصباح ،كما
ّ
كتب عنه إبراهيم سالمة .كما أن املثقفني تجندوا
في املعسكرين املتصارعني على الصعيد العربي.
ّ
الرجعيني من
جذب آل سعود وآل الصباح عتاة
ّ
املثقفني كي يساهموا في الحملة ضد جمال عبد
ّ
الناصر ّوضد كل شعارات املرحلة التقدمية ،فيما
ّ
عقائديًا
كان املثقفون في الطرف اآلخر منجذبني
وم �ج��ان��ًا ،ف ��ي م�ج�م�ل�ه��م (ك � ��ان ذل� ��ك ق �ب��ل وص ��ول
البعث إلى السلطة) .كانت جريدة «الحياة» نقطة
ّ
ّ
للرجعيني العرب ،فيما تناثر الباقون في
التجمع
ّ
ّ
الصحف واملطبوعات القومية واليسارية.
ّ
الحالية ال تزال ترزح تحت
لكن هذا تاريخ .املرحلة
ّ
ّ
السعودية األولى والثانية .وفي هذه
وطأة الحقبة
ّ
املرحلة ،لم يبتعد املثقف عن السلطة ،وخصوصًا
ف��ي أج�ه��زت�ه��ا اإلع�لام� ّ�ي��ة واالس�ت�خ�ب� ّ
�اري��ة .فاضل
ال� � �ب � ��راك ك� � ��ان ن� �ص ��ف أك� ��ادي � �م� ��ي ون � �ص ��ف م��دي��ر
ل��واح��د م��ن أك �ث��ر أج �ه��زة االس �ت �خ �ب��ارات وح�ش� ّ�ي��ة
ح� ��ول ال� �ع ��ال ��م .ف ��اض ��ل ال � �ب� ��راك ك� ��ان ي ��دي ��ر ج �ه��از
االستخبارات ،فيما كان ينشر أطروحته لشهادة
ّ
العربية
وعدد من أجهزة االستخبارات
الدكتوراهّ .
استعان باملثقفني الذين كانوا بارزين ّفي أجهزة
اإلعالم والدعاية .ولم يقتصر تأثير املثقفني فقط
ّ
العربية ،بل
يقطنون في البلدان
على هؤالء الذين
ّ
ّ
تعدى ذلك ليطاول املثقفني املنتشرين في املهاجر
ّ
ّ
واملنافي ،كما أن إعالميي املهجر العرب يدينون
ب��ال �ك��ام��ل ت �ق��ري �ب��ًا ألن �ظ �م��ة ال �ن �ف��ط (ب �ع��دم��ا ك��ان
ّ
ّ
سخيًا).
عندما كان
بعضهم مدينًا
لنظام ص��دام ّ
ّ
ولكن في املقابل ،فإن هناك مثقفني ناضلوا ضد
وتشردوا ّ
ّ
جراء مواقفهم ،وهناك
األنظمة القائمة
منهم من مات في السجون .اإلجمال في الحديث
عنهم جميعًا جائر.
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منصف
املرزوقي وبرهان
غليون في تونس
األسبوع املاضي
(أ ف ب)

الغنوشي نموذج لنفاق
اإلسالم السياسي القادم إلينا
أميركية
بمباركة
ّ
ّ
ّ

امل��رح �ل��ة ال �ح��ال��ي��ة س�ت�ش�ه��د ه�ج�م��ة م��ن امل�ث��ق�ف�ين.
الكثير منهم ك��ان ج ��زءًا م��ن ال�ن�ظ��ام ال�س��اب��ق (إن
ف��ي ليبيا أو م�ص��ر أو ت��ون��س) ،وه �ن��اك م��ن ك��ان
ّ
ُم ّ
هم ّشًا أو ُمبعدًا .لكن ّالقول بأن مبارك وبن علي
وال�ق��ذاف��ي أب�ع��دوا املثقفني ،فيما ك��ان ه�ن��اك عدد
ّ
الجامعيني
وافر من الكتاب والشعراء واألساتذة
ف��ي خ��دم��ة ال �ن �ظ��ام ،ق��ول ّي�ج��اف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة .يريد
ّ
يتنعم بصفة املثقف أن يغسل أي��دي كل
لنا ّ م��ن
املثقفني من آث��ام املرحلة السابقة .لم يكن فاروق
ح� ّس�ن��ي وح �ي �دًا ف��ي خ��دم��ة ن �ظ��ام م �ب��ارك .وه�ن��اك
مثقفون ممن يمتهنون خدمة النظام ومن يليه.
ّ
التقرب من السلطة.
املهم
�دوات وامل ��راك ��ز
�
�
ن
�
�
ل
وا
�رات
�
م
�
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�ؤ
�
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ا
�رة
�
ه
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�
ظ
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�
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ّ
ّ
ّ
النفطية ال�ت��ي ت�ج��ذب امل�ث��ق�ف�ين وتمنح
البحثية
ال �ج��وائ��ز وت� �ق � ّ�رر ت�ص�ن�ي��ف امل ��واه ��ب .دب ّ��ي ب��ات��ت
مركزًا ُم ّ
قررًا للذوق الثقافي العام .واملثقف الذي
ُ
ي�ح�ي��د ع��ن ال �خ��ط امل��رس��وم ل ��ه ،ي�ع��اق��ب وت�س�ح��ب
منه ال�ج��ائ��زة (ك�م��ا ح��دث م� ّ�ع س�ع��دي ي��وس��ف في
ج��ائ��زة ال�ع��وي��س) .على املثقف الطاعة ،والطاعة
خ�ل��ق واإلب � ��داع .يكفي أن تشاهد
تقضي ع�ل��ى ال�
ّ
مسرحية كركال ُامل ّ
كرسة لتبجيل الشيخ زايد .لكن
ّ
االنتفاضات العربية ّأدخلتنا في حقبة جديدة
من أدوار جديدة للمثقفني.
املنصف املرزوقي من صنف آخر .معارض عنيد
ل �ن �ظ��ام ب ��ن ع �ل��ي ،وك� ��ان ح��ري �ص��ًا ع �ل��ى م�ن��اص��رة
ّ
ح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ف ��يّ ك� ��ل ال � � ��دول ال �ع ��رب � ّ�ي��ة دون
اس�ت�ن�ث��اء .وص��ل امل�ث��ق��ف امل��رزوق��ي إل��ى السلطة،
لكن بثمن ق��د يزيد ف��ي قيمته عبر ال��زم��ن .وصل
امل � ��رزوق � ��ي ع �ب��ر ت �ح��ال��ف م ��ع ن �س��ق ب��اط �ن��ي م��ن
اإلس�ل�ام ال�س�ي��اس��ي .راش ��د ال�غ�ن��وش��ي ن �م��وذج ملا
ي�ن�ت�ظ��رن��ا م ��ن ن �ف��اق اإلس �ل��ام ال �س �ي��اس��ي ال �ق��ادم
ّ
ّ
«الحريات
أميركية .الرجل في كتابه عن
بمباركة
ّ
العامة في الدولة اإلسالمية» كان واضح املرامي:
ال �ح� ّ
�ري��ات ُ ف��ي مفهومه ال ت�س��ود دون ه��داي��ة من
تفسيره امل ّ
ّ
والديموقراطية تخضع
حدد للشريعة،
لسلطة ومعايير أعلى منهاُ ،مستقاة من الدين.
ّقرر املرزوقي من أجل فوز حزبه أن يهادن اإلسالم
ّ
السياسي هذا وأن ّ
العلمانية التي
يميع األجندة
ُي �ف �ت��رض أن ت �ك��ون ف ��ي ص �ل��ب ع �ق �ي��دة ك ��ل ح��زب
ً
ليبرالي أو ي�س��اري .لم يكن حجم التنازل قليال:
ً
ّقرر املرزوقي جعل اإلسالم السياسي مقبوال من
ّ
ّ
واليسارية (ك��ان ّ املرزوقي
الليبرالية
وجهة نظر
أق� � ��رب إل � ��ى ال� �ي� �س ��ار ف ��ي ال� �س ��اب ��ق ،ل �ك��ن��ه خ��اض
النيابية زعيمًا ّ
ّ
لتيار ليبرالي ُمهادن
االنتخابات
ّ
الدينية).
للحركات
ووص��ل امل��رزوق��ي إل��ى السلطة ف��ي موقع رئاسي
ي �ف �ت �ق��ر إل� ��ى ال �س �ل �ط��ة .ووص � ��ل ب �ت �س��وي��ة ت�ع�ط��ي
ّ
السلطة بالكامل إل��ى ال�ح��زب ال��ذي ح��از أق��ل من
 %40من األص��وات في انتخابات بولغ في نسبة
ِّ
االق�ت��راع فيها .م��ن املبكر التحذير م��ن سيناريو
الخميني .لكن هناك
عالقة ح��زب «ت��ودة» بنظام
ّ
ما ينذر بصفقة رهيبة يعقدها ممثلو اإلخ��وان
امل �س �ل �م�ين (وم � ��ن ش��اب �ه �ه��م) ف ��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي
ّ
م��ع ال �غ��رب وح�ت��ى م��ع إس��رائ �ي��ل .إن زي ��ارة راش��د
ال �غ �ن��وش��ي ل��واش �ن �ط��ن س �ب �ق �ت �ه��ا زي � � ��ارة ن��ائ �ب��ه،

واالثنان ّقدما أوراق الطاعة إلى الذراع «الفكري»
ل �ل ��وب ��ي ال� �ص� �ه� �ي ��ون � ّ�ي ،أي م � ّ
�ؤس� �س ��ة واش �ن �ط��ن
ّ
لسياسات الشرق األدن��ى .الغنوشي ،في خبر لم
ّ
إسرائيليني في واشنطن،
ينفه ،التقى مسؤولني
حسب ما ذك��رت مجلة «إيكونومست» الرصينة.
ال�ص�ح��ف اإلس��رائ �ي �ل� ّ�ي��ة ت �ح� ّ�دث��ت ع��ن م �ب��ادرة من
إس��رائ �ي��ل ن �ح��و اإلخ � ��وان وأن �س��اق �ه��م ف��ي ال�ع��ال��م
ّ
لصحيفة «هآرتز»
العربي .وجيفري فيلتمان أكد
ّ
ّ
أن اإلخ��وان طمأنوا واشنطن إلى أنهم لن يلغوا
ّ
م �ع��اه��دة االس �ت �س�ل�ام أم� ��ام إس ��رائ �ي ��ل ،وس�ل�ف��ي��و
ّ
م�ص� ّ�ر ب ��دأوا م�ب��ك�رًا ب�م�غ��ازل��ة إس��رائ�ي��ل وأم�ي��رك��ا،
وت �ب��ن��وا اح �ت�ل�ال إس��رائ �ي��ل ل� � �ـ %78م��ن ف�ل�س�ط�ين.
ّ
ل �ك��ن ال �غ �ن��وش��ي أوض� ��ح ل �ـ«ال �ش��رق األوس � ��ط» أن
كالمه أم��ام الصهاينة لم يكن للنشر ،ونفى فقط
ّ
ّ
العربية .وقد
امللكية
أن يكون قد انتقد األنظمة
ّ
ُ
الح��ظ امل��رزوق��ي أن الغنوشي أراد أن يبقي وزير
املال وحاكم املصرف املركزي في تونس ،وهما من
ّ
معاملها بوضوح.
تتبدى
عهد بن علي .الصفقة
ّ
ال �غ �ن��وش��ي ط �م��أن ال �ص �ه��اي �ن��ة إل ��ى أن� ��ه ي �ع��ارض
ت �ض �م�ين ب �ن��د ض ��د ال �ت �ط �ب �ي��ع م ��ع إس ��رائ� �ي ��ل ف��ي
الجديد.
الدستور التونسي ّ
لكن املرزوقي ـــــ هذا املثقف في السلطة بدون سلطة
ّ
الرئاسية
ـــــ أتى بأسلوب جديد .قرر بيع القصور
وق� � ّ�رر ال �ت �ب� ّ�رع ب �ج��زء م��ن رات �ب ��ه ،ك�م��ا أن ��ه ت�ح� ّ�دث
بأسلوب جديد .قد يكون املرزوقي أكثر الزعماء
ال �ع��رب ق � ّ�وة وس�ل�ط��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م��ن ال�ن��اح�ي��ة األخ�لاق� ّ�ي��ة.
وي�س�ت�ط�ي��ع امل ��رزوق ��ي أن ي �ع��زز ق� ّ�وت��ه األخ�لاق� ّ�ي��ة
وامل �ع �ن � ّ
�وي ��ة ،وأن ي �ص �ب��ح ال �ن��اظ��ر ل�لان�ت�ف��اض��ات
ّ
العربية ـــــ لو نأى بنفسه عن السياسة .لكن ،كيف
ينأى عن السياسة وه��و الرئيس؟ وهناك أيضًا
ما يقلق :مل��اذا لم يشر املرزوقي إلى البحرين في
خطابه ال��رئ��اس��ي ّ
األول بعدما ك��ان ق��د ّأي��د ث��ورة
البحرين؟ ومل��اذا ق� ّ�رر أن يكون اتصاله الرئاسي
ّ
األول ب �ط��اغ �ي��ة امل� �غ ��رب؟ وه� ��ل س�ي�خ�ف��ت ص��وت
ّ
امل ��رزوق ��ي ض ��د إس��رائ �ي ��ل؟ ومل � ��اذا ق� ��رر امل ��رزوق ��ي
رئ �ي �س��ًا أن ي �ش �ك��ر ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون ع �ل��ى دع��م
ال�ح�ك��وم��ة األم�ي��رك� ّ�ي��ة «ل �ث��ورة ت��ون��س» ،ك�م��ا ج��اء
في اإلع�لان الرسمي للتلفزيون التونسي؟ ليس
من املعقول أن يكون املرزوقي قد نسي السنوات
وال�ع�ق��ود ال �ط��وال م��ن ال��دع��م األم�ي��رك��ي ّللطغيان
في تونس .هل طغى السياسي على املثقف بعد
أي��ام فقط م��ن تولي ال��رج��ل منصب ال��رئ��اس��ة؟ من
املستحيل أن ّ
يبدد املزروقي مخاوفنا ،لو بقي في
ّ
سلطة تخضع لحكم الحركات اإلسالمية .أمامه
ّ
يستمر كشاهد أو أن ينأى بنفسه ويعود إلى
أن
ّ
املبدئية التي ّبرع فيها.
صفوف املعارضة
ف ل��م يصل بعد
ب��ره��ان غليون ن�م�ّ�وذج آخ��ر ملثق ّ
إل ��ى ال �س �ل �ط��ة ،ل �ك��ن��ه ي �ت �ص� ّ�رف ك��أن��ه اس �ت��وى في
ال �ع��رش ال �ش��ام��ي .والي �ت��ه «ال��رئ ّ��اس� ّ�ي��ة» ستنتهي
ّ
املرجح أن��ه سيفوز بوالية
بعد أسابيع ،لكن من
ّ
ثانية من مجلس غير ُمنتخب وبأكثرية  %99من
ّ
ّ
ّ
للديموقراطية
القطرية ستهلل
األصوات .اإلمارة
ال�ه��اط�ل��ة م�ث��ل ال �ق��راص� ّ�ي��ة .غ�ل�ي��ون ي��رس��م خطوط
ّ
الخارجية أو باألحرى سياسة سوريا
سياسته
ال �خ ��ارج � ّ�ي ��ة ،وب �م��ا ي� �ت�ل�اءم م ��ع خ �ط��وط  14آذار
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة وال� �س � ّ
�وري ��ة ،وال �ت��ي ت �ت��واف��ق ب��دوره��ا
م��ع س�ي��اس��ات حلف ال�ن��ات��و (ص��اح��ب الفضل في
ّ
واملتشددة
تنصيب ميليشيات الحرب املتقاتلة
ّ
دينيًا ف��ي ليبيا) .غليون ال��ذي ك��ان ال ي�ت��ردد في
ّ
نقده ألنظمة الخليج وال��ذي كتب في العلمانية،
ت �ح� ّ�ول ،م��ع م��ا ُي�ن�ق��ل ع�ن��ه م��ن ت� ّ
�ذم��ر ،إل��ى واج�ه��ة
ّ
ل�ل�إخ ��وان امل�س�ل�م�ين .غ�ل�ي��ون ل��م ي�ع��ل��ق ب�ع��د على

