
1 
 

ورــنفسیة الدكتات  

أطلق السید غسان تویني على لبنان إسم العصفوریة الدستوریة وشرح واستفاض في 
ً على أرض الواقع. ما ــصفات ھذه العصفوریة وتمظھر ھذه الصفات سل ً عمالنیا وكا

ً ھـلم یقل في أكثر قادتنا  عقلیة الدیكتاتور ونفسیتھ و أن وجودـھ السید تویني إال تلمیحا
الروحیین والسیاسیین ھي التي جعلت من بالدنا عصفوریة نموذجیة. ألن الدیكتاتور 

ر وال یخشى ذكاءھا.ــل الجماھیــبوعیھ وبال وعیھ ال یحترم عق  

ل یؤمن بالدعایة. إن الدعایة ـب ،ا للمجتمعــن بالمنطق وال بالمصلحة العلیــإنھ ال یؤم
ود ــو العامــویف ونشر الرعب ھــھ، والتخــھ كل إمكاناترھیب رصد ل ده سالحٌ ــعن

ھ. التخویف من كل شيء بكل شيء، إن غریزة الخوف ھي أقوى ـالفقري لكل دعایات
اب ـتھلك أحاسیسھا، ولھذا یعتمد علیھا أصحــاھیر وتسزة تستشیر الجمــوأشمل غری

كتسبوھا في غفلة من ر الدیكتاتوري كحجر أساس للمحافظة على أمجادھم التي إـالفك
ون التاریخ.ــعی  

ل من الحب والعقل والقانون، وعن ذلك الخوف ـوى وأفعــن الجماھیر أقــفالخوف م
وة شریرة شیطانیة تحرك ــولد قــد تتــل الخوف مع الحقــد، عندما یتفاعــولد الحقــیت

 اإلنسانیة لتفعل شرّ ل ـــن جمیع الفضائــون وتجعلھا تتخلى عــاھیر باتجاه الجنــالجم
ات آالف الناس ــمئود ــاء. كیف نفسر وجـــوس والظلم والحماقة والغبـــضروب الھ

ى شفاھھم لـواء متوعدین ومھددین وعــي الھــیتجمعون ویھتفون ویھزون قبضاتھم ف
یعلو زبد الحقد ولذة اإلنتقام. أال یحق عندھا لآلخرین أن یفقدوا منطق العقل أمام ھذا 

ویف المریع، وعندما یفقد اإلنسان إتزانھ یتصرف بآلیة ردة الفعل، نحن في ھذا التخ
ً بسلم قیم مشوه صنعھ الظلم والتعسف واإلستبداد ومصادرة  الشرق العتیق عشنا دائما

ً  عقول الناس وحریاتھم المسؤول فینا ھو غالباً  دیكتاتور مستبد حتى ولو كان ناطورا
ً إال إذا كانت كل الوجة، یظن أن وجــي ضیعة نائیــف وه األخرى ــھھ لن یكون جمیال

ونا متوردتین إال إذا كانت كل الوجنات األخرى مصفرة، إنھ ــدمیمة، ووجنتیھ لن تك
ً محبطــن ســـن الذي ال یستطیع أن یشعر بالسعادة إال إذا كان كل مــالكائ ً ـواه بائسا ا

ً. إنــمھزوم لیس بروحیة المحبة وبروحیة الكائن اداة اآلخرین وعھ یعیش بروحیة مــا
ة. إن ـوار ال الى أصدقاء ومستشارین وأحبــى عبید وغلمان وجــالمتسلط المحتاج ال



2 
 

ّ أن یكونوا من بقایا ــد والتفكیر فالذین ینقدون ویفكــالدیكتاتور ال یطیق النق رون ال بد
ن والطقوس ذلك ـبالدی صریح رٌ ــد. إن التفكیر كفــالظالم اإلستعماري القدیم أو الجدی

ن الذي أمر باإلتباع ال باإلبداع، فكل إبداع ضالل وكل ضالل في نار جھنم، إن ـالدی
وى ــراثھا ألنھ یفرز في خانة التبعیة والمساھمة في تفتیت القـباألمة وت رٌ ــالتفكیر كف

لتي ھي وحدة مقدسة تحث زعامة الدیكتاتور. ولماذا ھذه اوكسر مقولة وحدة الصف 
ن كل ذلك بموھبتھا الحسیة ـد أغنت عــالبدعة التي إسمھا التفكیر فالزعامة المطلقة ق

القبضات  ن الخطأ. إن الحاجة ھنا ھي للھتاف والتصفیق وھزّ ـالفیضیة المعصومة م
ً مــأكثر إلح دي والتفكیر المنطقي. إن الدیكتاتوریة ھي ـن الحاجة الى التفكیر النقــاحا

صوفي مع الحقیقة المطلقة وبھذا تغدو أعلى مستوى من العلم  ــيتواصل ووصال نب
وم على التحلیل واإلستنتاج واإلستقراء والمالحظة والتجربة. ــوالمعرفة التي تق

ل إجتماعي بالفطرة، فھو ــن عاقــولة أرسطو أن اإلنسان كائــالدیكتاتور ال یحترم مق
غ النفسي واإلجتماعي في مرحلة من و یستغل الفراـوة وھـــل ویمجد القـــیحتقر العق

ى السلطة ولذلك عندما یكلم الجماھیر ــن الشارع الـــمراحل الخیبة واإلحباط لیقفز م
ً بلغة الشارع فیشبّع أسالیب الوقاح ة والسباب والشتائم واإلتھامات غیر ـــیكلمھا دائما

ّ المألوفة، إنھ یعل ً. م أتباعھ أخالق جدیدة ھي لغة إغتصاب اآلخریــ ً ونفسیا ن عقلیا
وایة ــذب والغـوھا الكــن یعلمــن بالذیــلتي یكلمھا أنھا تؤمار ــذه الجماھیــومشكلة ھ

ً ترفض العقل  ،ات. ال لمن یعلموھا الحب والحقیقةـوالبغض والحماق والجماھیر دائما
ً من أقــزان. إن األكاذیب أقــواإلنفتاح واإلت ً ائق والجماھیر ـوى الحقــوى سحرا دائما

داع ـاإلنخ اعة ضدّ ــدھا منــوغائیة التي لیس عنــل وتتبع السحر إنھا الغــترفض العق
ً في البالد ر لإلتبــوذة. إن إستعداد الجماھیــوالخوف والشع ـاع واإلنخداع وخصوصا

ولھا ــودوا مصادرة عقــن تعــبالحكام المستبدین الذی ــات السنینالتي تمرست منذ مئ
ي ــا فــالج ألن عالجھـــد لھا عــذا اإلستعداد مشكلة مستعصیة ال یوجــھوحریاتھا. 
و إحترام اإلنسان لذاتھ ولذوات اآلخرین وإحترام اإلنسان للحیاة ولقوانینھا ـالحقیقة ھ

إبن الوجود ال  ،ن الموتبــن الحیاة ال إــیصبح اإلنسان إبوالطبیعة والعقالنیة وبذلك 
اء والسعي الى المعرفة واإلندماج في ورشة كونیة ـور واإلرتقــالتط ، إبــنإبن العدم

ن التصنم في وثنیة الفكر السلفي األصولي الذي فسر ــللتقدم واإلزدھار والتنمیة ال إب
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م إعادة فتحھ من رّ ــرة واحدة وأغلق الباب وحــود مــعالقة اإلنسان بالمجتمع والوج
المستطیر. رّ ــد وإال... الشــجدی  
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