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سامر سعد*
مــن يـتــابــع االع ــام الـفــرنـســي هــذه األي ــام فإنه
ينتابه شعور احيانًا بأنه أمام إعالم «وطني»
يقترب بعض الـشــيء مــن وســائــل اإلع ــام في
كثير مــن ال ــدول الـعــربـيــة ،بعد أزم ــة كـبــرى او
م ـجــزرة لـهــا أب ـعــاد طــائـفـيــة ،مــع اخ ـتــاف في
شكل ومستوى األداء .لم يكن ألحد ان يتصور
ً
مـثــا أن تقصد مـحـطــات الـتـلـفــزة واإلذاعـ ــات،
فــي بـلــد يـتـبــاهــى بعلمانيته كـفــرنـســا ،إب ــراز
خلفية ضيوفها الطائفية وأن يبدي مقدمو
األخبار دهشتهم عمدا وهم يذكرون الضيف
بانه مسلم ويقول« :انا شارلي» ،او أنه مسلم
ومـتــزوج فرنسية (مسيحية) او يـهــودي وال
ي ــري ــد مـ ـغ ــادرة فــرن ـســا ال ــى اس ــرائ ـي ــل ،ك ــآالف
الفرنسيني اليهود الــذيــن ق ــرروا االنتقال الى
اســرائـيــل حتى قبل دع ــوة نتنياهو لـهــم .بدا
اإلعــام ،وكأنه يبحث عن رموز تساعده على
ت ــروي ــج صـ ــورة امل ـج ـت ـمــع امل ـت ـعــاضــد .وه ـكــذا
أصبح الـشــاب «املسلم» الــذي اخفى عــددا من
الــرهــائــن فــي املـتـجــر ال ـي ـهــودي ال ــذي اقتحمه
ً
ام ـ ــادي كــول ـي ـبــالــي ـ وع ــن ح ــق ـ ب ـط ــا ورمـ ـزًا
للتأكيد أن املسلمني ال عالقة لهم باالرهابيني،
وكرمته الدولة بمنحه الجنسية الفرنسية.
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ــى ب ـ ــدت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
الـفــرنـسـيــة والس ـي ـمــا ال ـق ـنــوات االخ ـبــاريــة في
ح ــال ــة ذه ـ ــول غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،أم ـ ــام هـ ــول مــا
حدث في قلب العاصمة .وقعت هفوات كادت
تهدد حياة أشـخــاص ،خــال مرحلة املالحقة
واحـتـجــاز الــرهــائــن .فــاحــدى الـقـنــوات اوردت
خبرًا عن وجــود رهائن في غرفة التبريد في
املتجر اليهودي .معلومة لو وصلت ملحتجز
الــرهــائــن كوليبالي لـكــادت تــرشــده إلــى مكان
اخ ـت ـبــاء ال ــره ــائ ــن .وأي ـض ــا ال ـق ـنــاة الـفــرنـسـيــة
ً
الثانية ،وخالل تغطيتها الحية تلقت اتصاال
من شقيقة الرهينة في ورشــة الطباعة حيث
تحصن االخــوان كواشي ،وملحت إلى احتمال
ان يكون مختبئًا .وتبني فيما بعد ان الشاب
اخ ـت ـب ــأ مل ـ ــدة ث ـم ــان ــي سـ ــاعـ ــات ت ـح ــت ح ــوض
املغسلة بـعـيــدا عــن أع ــن األخ ــوي ــن .تـســاؤالت

ع ــدة طــرحــت عــن كيفية الـتــوفـيــق بــن سرعة
االعالم واملسؤولية ،وعن كيفية تغطية حدث
مــن هــذا ال ـنــوع .فهل كــان يجب مثال اإلش ــارة
إل ــى ق ــرب عـمـلـيــة االق ـت ـح ــام ،أو ع ــرض صــور
اسـتـعــدادات قــوى التدخل السريع كما فعلت
احــدى القنوات .تـســاؤالت استدعت اجتماعا
لـ»املجلس األعـلــى لــإعــام املسموع واملــرئــي»
ب ـح ـضــور م ـ ــدراء وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ،ج ــرت فيه
مناقشة هذه التغطية وكيفية تالفي األخطاء
التي قد تهدد حياة أشخاص أحيانًا ،ويفترض
أن يعرض املجلس خالصاته في وقت الحق.
م ـنــذ وقـ ــوع ال ـه ـج ــوم ،وخـ ــال املـ ـط ــاردة الـتــي
انتهت بمقتل «اإلرهابيني الثالثة» ،لم يكن في
اإلعالم سوى «التأثر» وتأجيج املشاعر .وهو
مــا انـتـقــده الفيلسوف ميشال ويـنـفــري الــذي
رأى أن التأثر أمر طبيعي ومفهوم عندما يقع
«هجوم -كارثة» ضد صحافيني وسط باريس
بهذا الشكل ،لكن املشكلة أنه لم يكن في اإلعالم
سوى هذا ،ولم تطرح جذور املشكلة واألبعاد
الجيوسياسية والسياسية ومحاولة فهم ما
حــدث وملــاذا وصلنا إلــى هـنــا؟» .بــدأت مرحلة
جديدة في وسائل اإلعالم بعد مقتل املهاجمني
عنوانها «الــوحــدة الوطنية» ،والـحـفــاظ على
ال ـس ـلــم األهـ ـل ــي .ف ـم ـف ــردات االع ـ ــام الـفــرنـســي
بــدت وكأنها ترجمة ملـفــردات شاشات عربية
ع ــن ال ـت ـعــايــش واالح ـ ـتـ ــرام امل ـت ـب ــادل و»واحـ ــد
واح ــد واح ــد الـشـعــب الـفــرنـســي واح ــد ،وكلنا
إيد وحــدة» .وباتت الفتات «الصليب والهالل
ونجمة داوود» في أي تجمع أو تظاهرة ،تمثل
لقطة مغرية لإلعالم ومشهد اإلمام والحاخام
والقسيس يــدا بيد من الصور املحببة ،ال بل
امل ـط ـلــوبــة سـ ــواء ف ــي اإلع ـ ــام امل ـح ـســوب على
الـقـطــاع ال ـعــام أو ال ـخ ــاص .فالقضية وطنية
واإلعالم كله «وطني» ،كما يكرر وزراء االعالم
في معظم الــدول العربية .والحديث عن قوى
األم ــن والـجـيــش الـفــرنـسـيــن يـسـتــدعــى كثيرا
من الوقار ،واالحترام فهما «العني الساهرة»
على أمن املواطنني .خطاب التهدئة اإلعالمي
يـتـســق وي ـع ـبــر ع ــن خ ـط ــاب ي ـك ــرره سـيــاسـيــو
الـبــاد منذ الـســاعــات االول ــى الع ـتــداء شارلي

ايبدو .خطاب «الوحدة الوطنية» و»املسايرة».
لم يمر يــوم واحــد منذ االعـتــداء دون ان يذكر
فيه فرانسوا هوالند أو رئيس وزرائه مانويل
فــالــس ان فــرنـســا ت ـحــارب االره ـ ــاب والـتـشــدد
اإلسالمي ال االســام .واستغل هوالند فرصة
عقد ندوة في «معهد العالم العربي» ليعتلي
م ـن ـبــرهــا ويـ ـق ــول :إن «االسـ ـ ــام مـن ـسـجــم مــع
الديمقراطية» ،وإن «املسلمني هم أولى ضحايا
ال ـت ـشــدد اإلسـ ــامـ ــي» ،وذهـ ــب رئ ـي ــس وزرائـ ــه
ابـعــد بــالـحــديــث عــن «ن ـقــاش داخ ــل اإلس ــام»،
واجتهد وزيــر الخارجية فابيوس بالقول إن
ال ـج ـهــاد لـيــس مــن االس ـ ــام .ووجـ ــدت وســائــل
اإلعالم الفرنسي نفسها فجأة في قلب املعركة
«ال ـج ـهــاديــة» ،و»الـفـقـهـيــة» أي ـضــا .فـمــا كــانــت
تعيره شيئا قليال مــن االهـتـمــام سابقًا ،بات
يمثل عناوينها األساسية .خالل ثالث سنوات
ع ـلــى األق ـ ــل ،ك ــان ــت ت ـت ـنــاول م ـســألــة املـقــاتـلــن
الفرنسيني واألوروب ـيــن في الـخــارج كتهديد
محتمل ،وبعيد عن األراضــي الفرنسية طاملا
أن الضحايا من غير الفرنسيني أو على األقل
ليسوا على األرض الفرنسية .فحتى عندما
شاهد الفرنسيون صور أبناء «الجمهورية»،
ومـ ـ ــن أصـ ـ ــول ف ــرن ـس ـي ــة ولـ ـيـ ـس ــو مـ ــن أصـ ــول
م ـه ــاج ــرة ،يـقـطـعــون رؤوس ج ـنــود ســوريــن
وم ــواط ــن أم ـي ــرك ــي أو ي ـس ـح ـلــون ضـحــايــاهــم
فــي ال ـش ـمــال ال ـس ــوري لــم يـعــط ال ـحــدث ســوى
م ـســاحــة مـ ـح ــدودة ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ولــم
يحول إلى قضية «وطنية» .وعندما فجر أحد
الفرنسيني ،ويدعى نيكوال نفسه قرب حمص
عام  ،2013لم يطرح السؤال حتى عما يفعله
أب ـن ــاؤن ــا ف ــي الـ ـخ ــارج م ــن ق ـتــل لـلـمــدنـيــن .لم
يطرح سوى خطر عودتهم الى فرنسا مدربني
ال خروجهم للجهاد في الخارج .وبدأت تطرح
االجـ ــراءات القانونية الــواجــب اتـحــاذهــا ملنع
عودتهم ،كمحاكمتهم عند دخولهم االراضي
الفرنسية او سحب الجنسية الفرنسية منهم.
ال ـس ـيــاســة ك ــان ــت هـ ـك ــذا ،واإلع ـ ـ ــام ل ــم يـتـقــدم
ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة .أمـ ــا الـ ـي ــوم ف ـت ـن ـشــر صـحـيـفــة
«لــوجــورنــال دو ديـمــانــش» استطالعا يظهر
ان  %68من الفرنسيني يؤيدون منع مغادرة

املقاتلني ومنع عودة من غادروا منهم» .و%81
ي ــؤي ــدون سـحــب الـجـنـسـيــة مـنـهــم .مــا ب ــدا أنــه
إج ـمــاع داخ ـلــي وت ـعــاطــف دول ــي مــع مصيبة
باريس لم يدم .وفي أول اختبار بدأت األسئلة
الصعبة تفرض نفسها على الحكومة وعلى
اإلعالم .التحدي األبرز جاء من بعض «مدارس
الـجـمـهــوريــة» الـتــي رفــض تــامــذتـهــا الــوقــوف
دق ـي ـقــة ص ـمــت حـ ــداد ع ـلــى أرواح ال ـض ـحــايــا.
وتصاعدت املشكلة داخــل بعض امل ــدارس مع
نشر «شــارلــي ايـبــدو» رســومــا جــديــدة للنبي.
انـ ـ ــذرت ت ـص ــرف ــات ب ـعــض ال ـتــام ـيــذ بمشكلة
حقيقية في مــدارس الجمهورية التي جعلها
ج ــول فـيــري ع ــام « 1882علمانية والــزام ـيــة».
بـ ــات ع ـل ــى وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم طـ ــرح اص ــاح ــات
جديدة لتالفي النواقص في التعليم من خالل
اج ــراءات ابــرزهــا تعميم كتيب على التالميذ
يشرح ما هي العلمانية .أما التعاطف الدولي
الــذي تجلى فــي مسيرة بــاريــس ،فسرعان ما
تهشم ،وتصاعدت حملة «انــا لست شارلي».
وتصاعدت ايضا االعمال املعادية للمسلمني
لـتـصــل إل ــى اك ـثــر مــن  116عـمــا خ ــال عـشــرة
ايام ،التي تعاطى معها االعالم بالحد األدنى.
وم ــرة ج ــدي ــدة وج ــد اإلعـ ــام الـفــرنـســي نفسه
أمــام معركة مــن نــوع جــديــد .عليه ان يتجنب
صب الزيت على نار االحتجاجات املتصاعدة
ضــد شــارلــي وضــد فرنسا ،والسيما فــي دول
محسوبة على فرنسا كالنيجر .لجأت بعض
وسائل اإلعالم إلى استضافة أئمة ومختصني
ف ـ ــي الـ ـفـ ـك ــر اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي لـ ـيـ ـش ــرح ــوا «الـ ــديـ ــن
الصحيح» .هل بالفعل يحظر تصوير النبي
(ص) ،أم أنها تفسيرات ال إجماع عليها؟ وما
ح ــدود حــريــة التعبير .أسئلة أســاسـيــة باتت
مـطــروحــة ال ـيــوم .وسـتـطــرح أكـثــر بعد حديث
رئيس الوزراء عن «ابارتهايد مناطقي واتني»
في فرنسا.

االعالم تجنب األسئلة المحرجة لفترة طويلة
خ ــال الـفـتــرة الـســابـقــة لـهــذا الـهـجــوم بقيت
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام خ ـج ــول ــة بـ ـط ــرح األس ـئ ـلــة
األساسية واملزعجة ،بما فيها تلك املتعلقة
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«شارلي» بأي ثمن؟
فريدريك لوردون *
ّ
حني تلتقي سلطة تجلي املــوت ،هذا الطقس
االجتماعي الذي يفترض تمجيد املوتى ،مع
ّ
قوة عواطف جياشة تجتاح مجتمعًا بأسره،
ّ
فــإن أكثر مــا نخشاه هــو أن يتخبط وضــوح
األف ـكــار فــي لحظة ضـيــاع .بالطبع ،ال بـ ّـد أن
ّ
يــأخــذ امل ــرء طــرفــا ،فـلـكــل ح ــدث ظــرفــه ووقـتــه
االجتماعيان :هناك وقت للتأمل ووقت لقول
ّ
كل شيء مجددًا.
ّ
ول ـك ــن م ــا نــديــن ب ــه ل ــذك ــرى امل ــوت ــى ال يعني
ّ
ّ
سلبنا حقنا في الكالم حتى لو أن الصدمة
بلغت ذروتها .وال يعني على األخص منعنا
من محاولة تقديم توضيحات في خضم هذا
االرت ـب ــاك والـتـعـقـيــدات الـفـكــريــة والسياسية
الـتــي ال يخلو منها أي حــدث مـتـطـ ّـرف بحد
ذاتــه .وتبرز أيضًا هــذه التوضيحات بشكل
خاص في ظل ِ ًإشراف مستنير لوسائل إعالم
ال ّ
تفوت فرصة لتستعيد عافيتها على ظهر
«حرية التعبير» وللسياسات التي احترفت
ّ
فن التعويض عن أي خسارة.
ّ
في الواقع ،يتجلى جوهر هذا االلتباس في
شعار واحــد أال وهــو «أنــا شــارلــي» ،الــذي قد
يبدو واضح املعاني من النظرة األولى ،ولكن
ً
يخفي في ّ
طياته مشاكل متعددة.
«أن ــا شــارلــي» جملة بسيطة ،ولـكــن مــا الــذي
تعنيه حـقــا؟ فــي عـلــم الـبـيــان ،املـجــاز املــرســل
هو الكلمة التي تعني شيئًا آخر تكون على
صلة بــه ،مثل اسـتـخــدام الـجــزء للتعبير عن
ّ
الكل .وفي شعار «أنا شارلي» ،تكمن املشكلة
أن كلمة «شارلي» تعني أشياء ّ
عدة مختلفة،
ولـكــن متصلة فــي ّمــا بـيـنـهــا .فـهــذه األشـيــاء
ّ
املختلفة تتطلب منا واجبات مختلفة ،وهنا
من شأن املجاز املرسل أن يسهم في املزج بني
هذه املعاني ،فتنعدم القدرة على التمييز في
ما بينها.
«شــارلــي» هــم فــي الــدرجــة األول ــى أشخاص
عـ ــاديـ ــون ،ل ـهــم ك ـيــان ـهــم الـ ـخ ــاص ،وس ــرع ــان
م ــا اس ـت ـخــدمــت هـ ــذه ال ـك ـل ـمــة لـتـشـمــل أيـضــا
ش ــرط ـي ــن ،ورجـ ـ ــل ص ـي ــان ــة ،وزائ ـ ـ ـ ـرًا تـعـيــس

ّ
ال ـح ــظ ف ــي ذل ــك ال ـي ــوم ،ث ـ ّـم خـمـســة أشـخــاص
آخرين ،بينهم أربعة يهود ،قتلوا بعد يومني
مــن الهجوم .وال يمكننا أال نشعر بالذهول
والــرعــب إثــر خبر عمليات القتل هــذه إال لو
كنا ّ
مجردين من إنسانيتنا.
ً
ولـكــن املشاعر مــا كــانــت لتكون غــامــرة هكذا
ل ــوال أن الـجـمـيــع أدركـ ــوا أن املـسـتـهــدفــن هم
أكثر من أفــراد ،وهنا املعنى الثاني املحتمل
ل ـ ــ»شـ ــارلـ ــي» ،ف ـه ــو م ـج ــاز م ــرس ــل ي ـع ـ ّـب ــر عــن
مبادئ حرية التعبير ،وحرية قــول ما نشاء
من دون أن نخاف على أمننا الخاص ،وهذا
في صلب نمط حياتنا.
ً
ال ّ
بد أن ندعم «شارلي» إجالال ألرواح القتلى،
شريطة أن نتذكر أيضًا أشخاصًا آخرين قد
ق ـت ـلــوا ،مـنـهــم زي ــاد (ب ـنــا) وبــونــا (ت ـ ــراوري)،
وري ـ ـمـ ــي ف ــري ــس ب ـع ــده ـم ــا ،ون ـل ـف ــت إل ـ ــى أن
ّ
الـتـعــاطــف الـشـعـبــي ي ـت ــوزع أحـيــانــا بطريقة
غــري ـبــة ،وب ــاألح ــرى بـطــريـقــة غـيــر مـتـســاويــة
بـشـكــل م ـس ـت ـغــرب .يـمـكـنـنــا أي ـض ــا أن نشعر
بـ»شارلي» باسم الفكرة العامة ،إن لم يكن من
خالل طريقة محددة للعيش في املجتمع ،أو
تنظيم الـكــام على األق ــل ،وهــذا يعني باسم
ّ
إرادة عدم االستسالم أمام تعديات ستتولى
نـفـيـهــا بـشـكــل ق ــاط ــع ،فـيـبــرهــن ع ــن حيويته
املجتمع القادر على التعويل على أكبر قاسم
مشترك يجمع أبناءه.
تصبح أكـثــر تـعـقـيـدًا حــن ال
غـيــر أن األم ــور
ّ
يعود «شــارلــي» يمثل أف ــرادًا ومـبــادئ عامة،
بــل شخصيات عامة اجتمعت فــي صحيفة،
ّ
وبالتأكيد كان لهذه القراءة الشخصية الحظ
بأن تفرض نفسها ّ
بقوة الدليل .فال تعارض
بــن أن نـحــزن لـهــذه امل ــأس ــاة اإلنـســانـيــة وأال
ّ
نغير رأينا تجاه هذه الصحيفة ،فمن جهتي
ّ
رأيت في ً األمر خالفًا سياسيًا عنيفًا .فلو أن
ّ
األمر وفقًا للمنطق يقضي بالقول إن تعبير
«أنـ ــا ش ــارل ــي» يـشـيــر إل ــى مـجـلــة «ش ــارل ــي»،
فلكان هذا التماهي مستحيال بالنسبة ّ
إلي.
أنا لست شارلي ولن أكون كذلك يومًا.
ًَ
ولــن أكــون كذلك أيـضــا بعدما أصبحت هذه
الـصـيـغــة بـمـثــابــة إخ ـطــار ،فـتــدحــرجـنــا خــال

أنا لست شارلي
ولن أكون كذلك يومًا
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س ــاع ــات ن ـحــو ن ـظ ــام قـ ـي ــادي ال ي ـف ـصــل بــن
العاطفة والسياسة .إذ منذ اللحظات األولى،
ّ
ّ
ذك ــرن ــا ش ـع ــار «أنـ ــا ش ــارل ــي» ب ـش ـعــار «كــلـنــا
أميركيون» الذي رفعته صحيفة «لو موند»
في  12أيلول  .2001ولم يستغرق األمــر أكثر
من نصف نهار لتأكيد هذه النظرية مع رفع
صـحـيـفــة «ل ـي ـب ـيــراس ـيــون» ال ـش ـعــار بصيغة
ّ
ً
الجمع «كــلـنــا شــارلــي» ،فــأهــا بكم فــي عالم
الــوحــدة املـفــروضــة ال ــذي يحمل معه البؤس
ملن يعانده.
هيا نحتفل بحرية التعبير ًتحت وطأة قمع
أي انـشـقــاق مــع امل ــزج خـلـســة بــن الـعــواطــف
الـنــاجـمــة ع ــن امل ــأس ــاة واالن ـت ـم ــاء الـسـيــاســي
ّ
الضمني لـلـخــط الـتـحــريــري .وق ــد نـصــل إلــى
م ـحــاك ـمــة ال ـص ـحــافــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة وات ـهــام ـهــا
بالنفاق وعدم إظهار ما يكفي من التضامن
(ال ـ ـطـ ــاعـ ــة) ل ــرف ـض ـه ــا إعـ ـ ـ ــادة ن ـش ــر ال ــرس ــوم
الكاريكاتورية ،فكان علينا إذًا اجتياز البحر
إليـجــاد أشـخــاص ًال ت ــزال أفـًكــارهــم واضـحــة،
فنسمع منهم حجة أساسية وهي أن الدفاع
عن حرية التعبير ال يعني بالضرورة تأييد
التعابير التي يطلقها أولئك الذين ندافع عن
حريتهم.
ّ
وكان هذا اإلجماع املفروض محكم التصميم
ّ
انكب عليه املستفيدون على اختالف
لدرجة
ّ
أنواعهم .وبدون أي شك إذا ما استندنا إلى

االنعكاس االنـتـهــازي ،لبدت وســائــل اإلعــام
ّ
ّ
السياسية
كــلـهــا شبيهة تـمــامــا بــالـسـلـطــات
ّ
فهما تتشاركان فــي مهنة تشويه السمعة،
ولن ّ
تفوتا فرصة مماثلة ّ حتى تتسترا خلف
«حــريــة الـصـحــافــة» ،إذ إنـهــا مــاذ أعمالهما
ال ـشــائ ـنــة .ون ــذك ــر صـحـيـفــة «لـيـبـيــراسـيــون»
التي استضافت طاقم مجلة «شارلي إبدو»
في ّ
مقرها بكثير من التفاخر اإلعالمي .هذه
ّ
السفينة املتهاوية التي بيعت إلى كل القوى
املــؤقـتــة تعتبر نفسها امل ــاذ األخ ـيــر لحرية
ـان
الـتـعـبـيــر! ع ـلــى األرج ـ ــح ل ـهــذه الـكـلـمــة م ـعـ ٍ
أخــرى .فكم من الجهات املشابهة لتلك التي
تقف خلف ليبيراسيون تشارك في املزايدة
على الشارلية؟
كـتــب سـبـيـنــوزا فــي واحـ ــدة مــن رســائـلــه «إن
ع ــاد إل ــى ه ــذا الـعـصــر ال ــرج ــل ال ــذي قـيــل إنــه
ّ
ي ـض ـح ـك ــك عـ ـل ــى كـ ـ ــل شـ ـ ـ ــيء ،ف ـس ـي ـم ــوت مــن
الضحك بالتأكيد ،إذ بالطبع يوجد ما يثير
الضحك حني نرى ّ
مكونات الخضوع للنظام
االجـتـمــاعــي وه ــي تـمــدح بكثير مــن الجدية
رفـ ــض ال ـت ـقــال ـيــد واالن ـ ـقـ ــاب ال ـ ـجـ ــذري عـلــى
ً
ً
الــواقــع .نضحك طــويــا ..ولـكــن لـيــس طــويــا
ج ـ ـدًا ،ألن ــه ي ـجــب الـتـفـكـيــر أي ـض ــا ف ــي كيفية
الخروج من هذه املظاهر املضللة في يوم ما».
سيتم ذلك بدون مساعدة السلطة السياسية
التي ليس لها أي مصلحة بفتح عيون الرأي
ال ـع ــام وال ـت ــي ل ـطــاملــا اع ـت ـم ــدت ع ـلــى مـفـهــوم
ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة كــواحــد مــن أه ــم مــواردهــا
امل ــوث ــوق ب ـهــا .ول ـكــم ت ـك ــررت عـلــى مسامعنا
ص ـي ـغــة الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـن ـب ــرة ح ــازم ــة،
وأخ ـ ًي ـرًا الــوح ــدة الــدول ـيــة .وم ــا ك ــان يـلــزم إال
حملة اندفاعية للتكفير عن الذنوب يطلقها
فرنسوا هوالند لتحسني صورته واستعادة
وه ـ ـجـ ــه ف ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس« ،ع ــاصـ ـم ــة الـ ـع ــال ــم»،
ّ
ح ـت ــى يـ ـح ــث ش ـخ ـص ـي ــات رف ـي ـع ــة امل ـس ـتــوى
مـعــروفــة بموقفها املــؤيــد لـحــريــة الصحافة
وح ــوار الـحـضــارات ،ربـمــا أمـثــال ثـ ّـم أورب ــان،
بوروشنكو ،نتنياهو وليبرمان حتى يقفوا
إلى جنبه.
ول ـح ـســن ال ـح ــظ ،يـمـكــن ال ـج ــزم ب ــأن الـتــأيـيــد

