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ّلد، وأل تضيف لديمقراطية وأرؤيا مشروأع لنا ليكون الوأان آن وأل تحّرر تق

ّللّ ل حتى هذا كلّّ وأصّي، أي علينا يفرضها وأل أنفسنا على نفرضها تض

تصبح ل حتى خازوأقا، فيلد الجبلّ يتمّخضّ ل حتى جديد، من الحلما تصادر

القديم. الساتبداد لعودة وأمدخل الجديد الساتبداد على تغطية الديمقراطية

المرزوأقي . منصف د بقلم
ّلبّ بإه جنح ومنطق بإالمنطق محكومة مخيلة بإه جادت الذي النموذج أق

ّورّ محاول الخيال، ّد ل يثيرها، أن يمكن التي العتراضات كل تص عليها للر
ّول المحّك لتكون وإنما أمره من الواثق بإانفعال ّدية من للتثبت ال الفأكارّ ج

اللجوج. الخصم بإصرامة أفأكارّه يحاسبّ فأكر قبل من
القذرّة البراثن بإين زلنا ما - البراجماتي- العملي: نحن الساخأر اعتراض ثمة

أن معارّضنا أحلما. ليطمئن أضغاث فأي وقتنا وتضيع الستبدادي للوحش
أرّض على احتضارّه نعايش وأننا والقلوب العقول فأي مات القذرّ الوحش
المحتوما. ولن بإالمصير ستنتهي لكنها سنوات تأخأذ قد والعملية الواقع،
لم إن وعقودا سنينا والقلوب العقول فأي تولد الخأرى هي المستقبل أنظمة

الحداث نسبق ل فأنحن والمم، الشعوب وتحكم تسوس أن قبل قرونا يكن
ّهد وإنما لها. نم
بإالنتخابإات؟ وشارّون هتلر البإصارّ: وصول يعمي لما الناكر اعتراض وثمة

على المقامرة الديماغوجية؟ الوعود المشبوه؟ التمويل الرخأيص؟ الشهارّ
ّثل؟ ول تمثيلية مجالس مجهول؟ جّل فأي للناخأبين المتعاظمة الستقالة تم

مرضا؟ ترون أين والسياسيين؟ السياسة هيبة انهيارّ الديمقراطية؟ البلدان
يريد ل مّمن عمى أكثر ول يسمع أن يريد ل ممن أصّم ل أنه قال من صدق

يرى.  أن
لكنه الظاهر، فأي سياسي التحليل بإأن والقائل المنهجي العتراض ثمة

ّلص يرد أو يستطع لم الذي الطبيبّ بإعقلية محكوما تفكير آليات من التخ
ّلها تحوما تتوقف التفكير من النوع هذا فأعالية والعلج. لكن التشخيص حول ك

ّبي. إنه المجال عند يولد حّي كائن السياسي النظاما لّن يثبت ل اعتراض الط
ّدد ويموت ويهرما خألقية بإتشوهات أيضا يولد وقد أخأرى، أشكال فأي ويتج

ّد أزمات أيضا ويعرف النسان مثل والعته. الشلل منها بإالمراض شبيهة ج
تلك عن اخأتلقت وإن التشخيص وآليات لمنطق قابإل أيضا هو وبإالتالي

المتتالية الصلحات تكن لم البيولوجية. إن الجساما طبّّ فأي المستعملة
 تكون؟ فأماذا علجا العالم بإلدان كل فأي عليه بإاستمرارّ إدخأالها يتّم التي
ّقا للقضاء المستسلم اعتراض ثمة التمثيلي الديمقراطي للنظاما والقدرّ. ح

ّله الكمال حيث نظاما كّل طبيعة من ولكنها العيوب من جملة وحده. وعلى ل
ّطي التي الرائعة النجازات كّل فأهناك حال كّل والتي العيوب هذه على تغ

منه أرّقى شيء إلى نعرفأه الذي البدائي النظاما من بإالنتقال لنا ستسمح
ّله التفكير إنما النوعية، النقلة بإخصوص اخأتلف بإكثير. ول بإالخوف محكوما ك

الباب.  من طرده بإعد النافأذة من الستبداد عودة سببّ العيوب تكون أن من
أي الصاعدة القوى منع لتبرير الهذرّ هذا كّل المرتاب. أليس اعتراض ثمة



العددي؟ النتخاب آليات عبر السلطة استلما من السياسي السلما أحزاب
ّلم أشفق إنني الحزاب. بإصراحة هذه للسلطة ستوصل النتخابإات بإأن ولنس

النصر هذا مثل "المنتصرين" من على وحتى السلما وعلى المجتمع على
بإدل الجزائر فأي النقاذ لجبهة الحكم ترك لو الرّجح الحتمال المبين. إن

تقنيا ول سياسيا ل مستعدة تكن لم لجماعة سريع إفألس هو النقلب ذلك
الهاوية. على مشرف مجتمع مشاكل لمعالجة

آليات عبر حتى بإالحكم تستفرد إسلمية سياسية حركة أي ستجده ما إن
ّلها يمكن ل التعقيد هائلة تقنية سياسية مشاكل من التمثيلي النتخاب فأي ح

انتهجته الذي الطريق لها. إنه المباشر والطرف والمنهج الرؤيا أحادية إطارّ
فأي العروبإية والحزاب العالم فأي المارّكسية الحزاب الحمق الغرورّ بإنفس
النتحارّية، سياستها قاعدتي والقصاء الوصاية من جاعلة والعراق سورّيا
العروبإة. إن أو الشتراكية وقيم صورّة انهيارّ وخأاصة نعرف ما النتيجة فأكانت

 بإالضبط هذا
ّد ما ستستفرد أنها تعلم ل وهي بإالحكم بإالستفراد تحلم قوى له ستع

ستتبع. التي الفعل ورّدود وموبإقاته بإمسؤولياته الوقت نفس وفأي بإإيجابإياته
ّورّ من يخطئ مسيحّي علقة من أقوى بإدينهم المسلمين علقة أن يتص
كانوا. لقد أينما البشر هم فأالبشر بإالمسيحية، أورّوبإا فأي الوسطى القرون

كان الدين لّن الخأيرة قرون الثلثة مّر على التدين من المسيحيين ثلثا خأرج
العلماء وتتبع المفكرين وحرق التفتيش بإمحاكم أرّهقتهم التي القوى مطية

الرأي. إن فأي المخالف الخأر واضطهاد والتعّصبّ الفساد على والتغطية
بإالنتخاب، أو بإالثورّة للحكم السلميون وصل إذا الدين، بإاسم الحكم خأطر
صعوبإات مع الحادي التعامل يفرضها التي الفضاعات فأي حشره يعني

السلما فأي قصر أو الزمن طال الناس سيبغضون أنهم الحكم. والنتيجة
السلما. فأي وحتى السياسي

ّبر العتراض ثمة الحلول لكن صحيحا يكون قد التشخيص بإأن والقائل المتك
أفأكارّا المحترما ناقدي يصف أن ليس المهّم لّن جيدة بإداية فألكلورّية. هذا

بإوجود اعترف أنه وإنما الطيبة، للعزائم المحبط النعت بإهذا كهذه جميلة
ّني أكثر أحد فأل إذن؟ هي ما فألكلورّية ليست حلول بإوجود وحتى مشكل م
لي شّك ل التي المراض علج فأعل كانت إن وقبولها ونقاشها لمعرفأتها شوقا

تقديم ليس أخأرى، مّرة الكتاب، هذا طموح وخأطورّتها. إن وجودها فأي
الخلق على قدرّاتنا فأينا تستفّز أن يجبّ حقيقية إشكالية وإنما جاهزة وصفة

والبإداع. 
متفق والحلول صحيحا التشخيص كان لو حتى أنه هو الخأير العتراض وثمة

يتخبط بإما واعي منضبط مريض أماما لسنا لننا لتطبيقها مجال ل فأإنه عليها،
ّد صعوبإات من فأيه نظاما أماما صحته. نحن لستعادة الجهد لبذل ومستع

أن يهّمها ل المراض بإهذه بإقاءه فأي مصلحة الطراف من للعديد سياسي
إلى لعلجه المريض من يقترب من كّل على ستنقّض المجتمع. هي خأّربإت

جوهرية إصلحات إن هذا إلى سنرى. أضف ويومها المحتوما الجل يأتيه أن
دستورّ فأي يضّمن صعبّ وفأاق نتيجة هي وإنما فأوق من تفرض ل هذه مثل

الهلمي الشعبّ من يطلبّ وكيف الدستورّ هذا سيصوغ جديد. فأمن
"الشعبّ"؟ هذا مع القطع من نوع على مبنيا سيكون وهو عليه المصادقة

قدماء وتعبّ الفكري الكسل عن ناجما ليس الموقف هذا كون من لننطلق



ّد ل . هنا وصعوبإاتها المهمة بإحجم الوعي من وإنما المحارّبإين، ّكر أن بإ نذ
العلج إلى حاجته وظهورّ بإأمراضه النظاما وعي لول أنه العتراض أصحاب

ّلف ولما السطر هذه كتبت لما وعي حملة دوما . نحن قراءتها عناء أحدا تك
. ذاك أو التجاه هذا فأي خأطانا ندير بإأن ما وقت فأي يأمر الذي وهو يتجاوزنا

كما الحلما لن بإتغييره نحلم عندما ما واقع على نتعسف ل أننا هذا معنى
تحقيق شروط توجد عندما إل تتكاثر ول تبرز ل التكنولوجيا تارّيخ ذلك يثبت

ّنه الجماعي العقل قبل من إعلمنا بإساطة بإكل وقع الحلم. لقد الوان آن أ
.  لها المتعثر والتجريبّ حولها والتخاصم المشاكل هذه لطرح

طريق فأي وسير الحالمون حلمها أحلما الراقي مستواها فأي السياسة إّن
ّكرون. هي رّسمه تحاول ومؤسسات لفأكارّ متواصل تجريبّ أيضا المف

لتصريف الممكنة النظم أحسن وضع خأللها من البشرية المجتمعات
ّدد نفهم أن يمكن المنظورّ هذا شؤونها. ومن السياسية النظم تع

الحركة للتطبيق. هذه وقابإلة جاهزة حلول توجد ل لنه وتضارّبإها والجتماعية
النهارّ سيلن يتواصل كما بإعدنا ستتواصل منها فأصول اليوما نعيش التي هي
ّدعي كما للتارّيخ نهاية ل لنه نبض، كالقلبّ يوكوهاما". فأللتارّيخ "فأرانسيس ي
ّد كالعضلة له ّد كالبحر وله وارّتخاء ش وجزرّ. م
ّكرين مسؤولية إن ّدي ل ثنايا على يؤّشروا أن الديمقراطيين المف ّ تؤ إلى إل

يفتحون الذين كالكشافأة الحداث يستبقوا أن والمستنقعات، النفاق
ّنه ليضمنوا الطريق ّبات، من خأال أ ورّاء يركضون ل الطريق رّفأاق أّن المط

البديل حول إنذارّ صرخأة نطلق ونحن آخأر شيئا نفعل ل السراب. نحن
ديمقراطية:  كّل خأطر أي المغشوش،

رّقعة توسيع للحرب، كبديل دورّها لتأدية الساسية وظيفتها أن - تجهل
والجتماعية. القتصادية بإالحقوق المتمتعين

ّنه (علما أساسا أو فأقط التمثيل على - ترتكز أيضا المصطلح يفهم أن يجبّ أ
ّكم انتخابإية طقوس على آلياتها للكلمة) وتبني المسرحي بإالمعنى فأيها تتح
ّظفها المخفية. الرّستقراطيات وتو
ّدة - تحمل ّوقت وبإرامج أناسا الحكم لس دليل ول الشهارّ تقنيات وفأق س

ّدية على وموهبة والخطاب المظهر حلوة غير المترّشح وكفاءة البرنامج ج
المريبة. الصفقات عقد وعبقرية المناورّة
ول الحضيض فأي والسياسيين السياسة بإهيبة الشهارّية انتخابإاتها - ترمي

أنظمة لتسير والباقي الداخألي الصراع فأي طاقاتها جّل تستهلك أداة إل تفرز
الريح.  مهبّّ فأي تبقى التي والقتصاد والتعليم الصحة
فأصل تفرض مسلمة كشعوب الولى الثقافأية خأاصيتنا أن - تجهل

كشعوب لشعوبإنا الولى التارّيخية ....والخاصية اللئكية عن الديمقراطية
عن السياسية الممارّسة فأصل تفرض الدين، بإاسم للستبداد أخأضعت

ّلة فأقيرة كشعوب الولى الجتماعية خأاصيتنا وإن الدينية، الممارّسة مستغ
الليبرالية.  عن الديمقراطية فأصل علينا تفرض

ّورّها أن - تنسى ّتى تط المشارّكة عبر المواطنة رّقعة بإتوّسع رّهن بإقائها وح
والوحيد الشرعي الممثل هو شخص كل وأن مستواه فأي كّل الحقيقية

هذا ...أن تغيير لكل والهدف الداة للنسانية...أنه بإل والمجتمع للوطن
المشارّكة. أنواع أرّقى وعبر بإه إل يحصل ل التغيير

وتجارّب تجارّبإنا بإها لنا أوحت التي الفأكارّ هذه قبلنا إذا أمامنا يبقى ل



ّدد. نحن البإداع سواء الخأرين نقطة يبلغ سليم نظاما بإبلورّة مطالبون والتج
ليست فأيه الحرية مجتمع، بإناء فأي ويتمثل اخأتلل كل بإعد إليها ويعود توازنه
ّددا، ليس والحزما عنفا، ليست والقوة تسطيحا ليست والمساواة تسيبا، تش

رّكودا. ليس والستقرارّ جموحا، ليست والحركة تساهل، ليس والتسامح
وغدا. اليوما الديمقراطيين المثقفين واجبات أهّم الذاكرة واجبّ يكون وقد
ّكر أن علينا لذلك الذاكرة قصيرة شعوب نحن ّكر نتذ المقبلة الجيال ونذ

فأّجة وشخصانية وقمع فأساد من بإه زخأر وما المظلم السياسي بإتارّيخنا
ّية الذاكرة هذه فأاسد. بإدون وقضاء وتعذيبّ وتضليل ّهد فأي ننجح لن الح تع
ّدة الجساما وعكة من أمتنا لحماية والمؤسساتية والخألقية الفكرية المضا

واجبّ خألياها. وبإعد كّل فأي تحمله قاتل فأيروس يهاجمها يوما جديدة صحية
الذكاء. واجبّ هناك الذاكرة

الكتفاء فأقط وليس مشروعهم ليبلورّوا العرب للديمقراطيين الوان آن لقد
لديمقراطية ورّؤيا مشروع لنا ليكون الوان الجنبي. آن المشروع بإرفأض
ّلد، ول تضيف ّلل ول تحّررّ تق أي علينا يفرضها ول أنفسنا على نفرضها تض
فأيلد الجبل يتمّخض ل حتى جديد، من الحلما تصادرّ ل حتى هذا كّل وصّي،

ومدخأل الجديد الستبداد على تغطية الديمقراطية تصبح ل حتى خأازوقا،
القديم. الستبداد لعودة
الستبداد. هذا خأربإه الذي الوطن ملمح صياغة سنعيد نحن النظاما هذا وعبر

من قطعة ليس سليم ديمقراطي بإنظاما حلمنا عبر بإه نحلم الذي الوطن
ّيج الجغرافأيا وتسهر القطاعيين بإين وتقّسم بإيكو سايس بإمعاهدات تس

الغبية الدعاية تسميهم الذين والخرفأان النعاج ورّفأاهة عدد على فأيها الذئاب
توارّيخ كّل تجاوز كطعاما لنه المزبإلة فأي إلقاءه يجبّ وطن مواطنون. هذا

غاب إذا للوطن وجود ل أنه بإديهيا أصبح صرفأا. لقد عفنا وأصبح الستهلك
ّنه المواطن رّفأعة فأي الوطن رّفأعة المواطن....أن المواطنية غابإت إذا أ

فأي وغدا العراق فأي البارّحة الجمهورّي الحرس واستسلم الوطنية انتهت
ّندا يكن لم السلح لن قطر كّل عن وإنما الوطن، عن للدفأاع يوما مج

ودّمرته. استنزفأته التي الدمية الوحوش
نتركه أن يجبّ والذي قلوبإنا وفأي عقولنا فأي نربإيه أن يجبّ الذي الوفأاء، إن

ّيل أو الكاذب جمالها كان مهما القطيع لمراعي ليس لطفالنا، وإنما المخ
كّل فأي معاق، فأي وعامل، فألّح أبإسط فأي نابإغة، أكبر فأي يتجّسد لوطن
رّهيبا اجتماعيا خألل لّن عاهرة تدعى مظلومة مسكينة كّل فأي عتّي، مجرما

وطننا يكون أن يجبّ النسانية. نعم الكرامة شروط أولى لها يكفل لم
هو منا واحد "كل شعارّنا جسد كل على وإنما الخريطة على ل متجسدا
وتصبح الهجرة مواسم ستنعكس للوطن". يومها والوحيد الشرعي الممثل
إليه نهرب الذي المكان الجداد، عمقها فأي ويرقد فأوقها ولدنا التي الرّض
منها.  نهرب الذي المكان وليس

ّتحد حتى واعد طريق لفتح أداتنا أيضا هي الديمقراطية أّن كذلك شّك ل ت
المم. بإين بإها الجدير المكان وتحتّل المة

مجّرد أهدافأها، تحقيق فأي فأشلت أمة أننا أيماننا ومنه واقعنا، على حكمنا إن
الزمني. المم: العمق مصير على الحكم فأي عامل أهّم اعتبارّ من دوما

الدول زمن بإالعقود، يقاس و الفأراد زمن منه أزمان الزمن أن ننسى
الجناس زمن السنين، بإآلف ويقاس الحضارّات زمن بإالقرون، ويقاس



ّية المليين بإمئات ويقاس والشموس الكواكبّ زمن منها، بإمليين ويقاس الح
الصبر نافأذ تكون أن تستطيع السنين. ل بإمليارّات ويقاس الكون زمن وأخأيرا

ّدما المم مع ول الكواكبّ لك لتلد الشموس مع ل نفاذ سرعة وفأق لتتق
ّية كائنات أمم، أو أفأراد أيضا حياتك. نحن فأي توضع التي الفئران مثل ح

الموت. إن يأتيها أن إلى الجبن وقطعة المخرج عن تبحث فأتبقى النفاق
كّل فأي الصمود عبر وذلك البقاء على الصرارّ هي للحياة الولى الخاصية

يمّر هذا أفأضل. كل بإحياة للتمتع الممكنة الحلول كل وتجريبّ النوائبّ وجه
ّلم التجربإة بإاستثمارّ كارّثة. كّل بإعد الصفر نقطة من والبدء الخأطاء من والتع

ّبط أن هذا معنى وليس والتجريبّ البحث من جزء الباهظ ثمنه رّغم التخ
ومتسّرع. سطحي لملحظ يبدو كما فأشله

عن أمتنا بإحث فأي لما مكتشف العقلية بإهذه المعاصر تارّيخنا يقرأ من إن
ّلفها مهما الثمن لدفأع واستعداد وإصرارّ حيوية من أفأضل مستقبل المر. ك

ّون التارّيخ من قرنا عشر خأمسة استهلك ماض امتداد على رّأيناها لقد المد
ّكر والقابإل ّيل، للتذ ّديات، كّل وترفأع وعناد بإإصرارّ تجّرب والتخ فأتنجح التح

شأنها القرون، من سيأتي ما طوال التارّيخ سيراها مّرات. هكذا وتخفق مّرة
ّدما خألياها، من خألية هي التي النسانية شأن هذا فأي ّلف، تتق تبدع وتتخ

فأي لكن ستبعث، مّرة من وكم ستموت مّرة من وتستعبد. كم تحّررّ وتكّررّ،
نواح أماما الكتفين أهّز يجعلني ما بإتصورّها. هذا لنا قبل ل جديدة أشكال

أن يعون ل المم. هم جهلها من ضحكت أمة أنها يقولون أّمة على النائحين
ّنها الفأراد، وزمن نسق غير وزمن نسق لها ّبارّ نهر أ ّق ج فأي طريقه يش

ّوة أكثر وبإجذب الماضي أعماق من آت هائل بإدفأع حاضرنا أعماق من آت ق
والعمل الحلم على الصرارّ فأينا يستفّز الذي هو المستقبل المستقبل. هذا

هو شخص فأي أو أّمة فأي أو جنس فأي تبلورّت الحياة، خأصائص أولى لن
يدفأعها الحياة إصرارّ هو أخأطائها. ها يكّررّ ول التجربإة يستثمر الذي الصرارّ

ّدي الوعي إلى اليوما تتركه أن أو الستبداد على تقضي الجديد: أن بإالتح
عليها. يقضي

التي الثلث للقوانين بإالتعّرض لحد قبل فأل فأشله أو الجهد نجاح كان وأيا
التارّيخ.  صيرورّة تحكم

ّوة توجد - ل عن الدفأاع من المؤسسات–الفأكارّ منع على قادرّة العالم فأي ق
الستبداد.  أفأكارّ-مؤسسات ومنها الممكنة الضراوة بإكل وجودها

ّوة توجد - ل التحّجر من الفأكارّ-المؤسسات منع على قادرّة العالم فأي ق
الديمقراطية. أفأكارّ-مؤسسات ومنها قصر أو الزمان طال والموت

ّوة توجد - ل الجديدة الفأكارّ-المؤسسات ولدة منع على قادرّة العالم فأي ق
ّددة الفأكارّ- المؤسسات ومنها ّددة الستبداد أشكال لكل المج لكّل والمج

الديمقراطية. أشكال
المعاناة رّحم من ولدت تنتهي، ل التي الحركة من جزء إذن هي الفأكارّ هذه

الحياة خأضّم فأي اليوما ترمى السياسية. هي التجربإة وتطوير لتجاوز والحاجة
الدواما على يصنعه واقع بإلورّة فأي المساهمة أمل على والفكرية السياسية

أكانت الحية الكائنات والهوس. وككل الجنون وأحيانا والخيال والحلم الفكر
مثل المحسوسة غير الجناس من أو الثدييات مثل المحسوسة الجناس من

والتأثير. سيبقى البقاء فأي كبيرة صعوبإات ستلقى فأإنها "الفكريات"،
ّق على بإقدرّتها رّهنا مصيرها الشرس التنافأس إطارّ فأي طريقها ش



للبشرية. سيبقى الرمزي الفضاء فأي التحكم أجل من المتقاتلة للفكريات
حلول تقديم على بإقدرّتها أي بإالبقاء جدارّتها إثبات على بإقدرّتها رّهن المصير

ّدث من كّل عبر كلل بإل يبحث جماعي لعقل ناجعة عن خأللهم من يتح
الفاضلة. المدينة إلى الوصول استحال إن المدائن أفأضل إلى الطريق

يوما كانت الصلحات كّل ولكن تتحقق ل الحلما الثابإتة: كل القاعدة تبقى
وهم لنا يعد لم أنه الجديد وعينا فأي والمنعش الخطير إن أحلما، أضغاث ما

ّنة أو الشتراكية جنة إلى الوصول حتمية حول ّدما ج ّنة أو التق الديمقراطية. ج
ل محتمل، فأيه النجاح النجاح، وكذلك وارّد فأيه الفشل مفتوح فأضاء فأالتارّيخ

الجديد، بإفصله للتحّررّ مشروعنا أن هذا احتمال. يعني الفشل عنه يقّل
نفس هي الماما إلى تدفأعها التي والرياح المرفأأ عن بإعيدة زالت ما كباخأرة
البحر. عمق إلى تدفأعها التي الرياح

ّددة ديمقراطية هو المرفأأ هذا إن خأدمة فأي متجذرّة إنسان وحقوق متج
والنسانية. فأهل النسان خأدمة فأي وإسلما والسلما.. عروبإة العروبإة
ّبإان سيجيد هم سيبتلعهم هل أما والموج؟ الريح استغلل والملحون الر

القرش؟ سمك المر آخأر فأي وأحلمهم
***
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