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انقالب بالفصحى
باسل طلوزي

ك ــان أج ــدى لـلــرئـيــس الـتــونـســي ،قـيــس سـعـ ّـيــد ،أن يستعني عـلــى قـضــاء «انـقــابــه»
ّ
غات مبتذل ٍة ال تقنع إال فلول اليساريني العرب ،فقد
بالكتمان ،بدل أن يدلي
بمسو ٍ
زعم فخامته ،في معرض تبريره تجميد البرملان ،أن أعضاء املجلس تطاولوا عليه
ً
انقالبا مكتمل األركان ،ال لتصويب مسيرة
بالقذف والشتم .بمعنى أن «جاللته» قاد
ملجرد ّ
ً
انتقاما ممن «آذوه» بالسبّ،
أو لتقرير مصير ،بل ّ
«رد االعتبار» لقداسته،
و«خدشوا» كرامته بعباراتهم النابية.
ّ
«شخصي» ،إذن ،في مبتداه ومنتهاه ،أو هكذا يريد «اإلمبراطور» قيس
هو انقالب
ّ
ّ
للتحول من رئيس منتخب إلى طاغية وديكتاتور
سعيد أن نفهم ،فهو على استعداد
ّ
ّ
ً
ّ
إن لزم األمر ،ردا على أدنى امتهان لشخصه املبجل ،حتى لو صدر هذا االمتهان من
ً
سلطة تشريعية منتخبة أيضا ،وهو قابل لوأد الديمقراطية «الوليدة» تحت التراب،
وإعادة تونس إلى ما قبل زمن زين الهاربني بن علي ،إن ّ
مسه نائب بشتيمة أو جازف
ّ
أحــد باالنتقاص مــن هيبته ومهابته .مــا زالــت ردة فعل «القيصر» تتعلق بالنواب
ّ
وحدهم .أما في ما يتصل بالشعب ،فعليه أن يحمد الخالق ألن فخامته لم تصل إلى
سمعه ّأي شتيمة شعبية ،وإال ملا كان تـ ّ
ـورع عن ارتــداء جلد نيرون وحــرق تونس،
فمقام الزعيم العربي ّ
مقدس ال يحتمل عبور ذبابة واحدة ،فكيف بشتيمة؟!
«املفوه» قيس ّ
في كل األحــوال ،برهن الرئيس ّ
سعيد أن ال فرق بني زعيم عربي بلغ
السلطة باالغتصاب أو االنتخاب ،فالنتيجة واحدة ،ألن كليهما ،في نهاية املطاف ،ال
ً
ّبد أن يعود إلى عرق االستبداد الغائر عميقا في نسيج ساللة الحكم العربية ،من
معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية بن سعيد ،مع حفظ «الفوارق» بالتأكيد ،ألن داهية
يتورط في تقديم ّ
ّ
مثل معاوية األول أكبر من أن ّ
«السب» والتحقير لتبرير
مسوغات
ّ
ّ
وتفرده بالسلطةً .
استبداده ّ
عموما ،يبدو أن الفصحى التي يتبجح بإتقانها سعيد لم
ً
ّ
تسعفه في تسويغ انقالبه هذه املرة ،كما أسعفته في الوصول إلى السلطة سابقا،
ًّ
ذلك أن من يتقن الفصحى ال ّبد أن يكون متمكنا من فهم العالم الديمقراطي املحيط
ً
به .ألم ّ
مثل ،أن يشاهد دمى زعماء أكبر الــدول كيف ّ
يتم تشكيلها على
يقيض له،
ّ
ّ
حيوانات تدون عليها عبارات أقذع من السب والشتم ،وتقاد في الشوارع على
هيئة
ٍ
ٌ
املقرات الرئاسية ،وتتناقلها وكـ ٌ
مــرأى من ّ
وفضائيات من البلد نفسه ،ليراها
ـاالت
الرؤساء املستهدفون بهذه السخرية الشعبية؟ ألم يكن يظهر دونالد ترامب ،بكل
ّ
استبدت به نزعة قيس ّ
سعيد
صالفته ،كدمية خنزير في شوارع أميركا ،فماذا لو
ً
الثأرية ،هل كان يجازف بضرب شعبه بالقنابل النووية ،مثلّ ،
لرد اعتباره؟ وماذا
ّ
لو تلقى قيس بن سعيد صفعة «شعبية» على غرار التي تلقاها الرئيس الفرنسي
مــاكــرون مــن مــواطــن غاضب فــي الـشــارع؟ هــل كــان األخـيــر سيثأر لكرامته بإبادة
الفرنسي بدباباته ومـ ّ
ّ
ـدرعــاتــه في ساحة الشانزلزيه،
بــاريــس ،أو سينشر الجيش
ّ
ويحاصر البرملان ،ويلغي الديمقراطية وتاريخ الثورة الفرنسية بجرة قلم؟
ّ
ـريــا بالرئيس ّ
كــان حـ ًّ
يتحدث بلغ ٍة مباشر ٍة ال
سعيد أن ينسجم مع فصحاه ،وأن
تحتمل الـتــأويــل :إن مــا أقــدم عليه هــو انـقــاب كــامــل ،بوحي ومساعدة وتمكني من
ّ
ّ
املستبد الجديد
متعهدي إجهاض ثــورات الربيع العربية .مثلما كان على ضحايا
ّ
ّ
(آخر طبعة) أن يستشعروا نزعات سعيد ومؤشرات انقالبه على ثورة الياسمني،
ّ
فقد كانت هناك ّ
مقدمات شتى ظهر بعضها عندما كان يستدعي فخامته وزراء
ونوابًا إلى قصره لتقريعهم ومعاملتهم معاملة األقزام على املأل اإلعالمي.
ً
ّأما فلول اليسار العربي الذين دبكوا ورقصوا على «الوحدة ّ
ونص» احتفال بانقالب
قيس ّ
سعيد على ما أسموه «مجلس اإلخوان» وحزب النهضة ،فال حاجة لتذكيرهم
ُّ
ّ
«زوج أراد أن يقهر زوجته فخصى حاله» ،ألن املستهدف
بالطرفة التي تتحدث عن
ٍ
ّ
ً
تنظيرا لها ،ونحمد
الوحيد من كل هذه االنقالبات هو الحرية نفسها التي أشبعونا
ّ
الله أنهم لم يتسلموا أي سلطة.
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سيّار الجميل

ال أح ـ ـ ـ ــد ب ــاسـ ـتـ ـط ــاعـ ـت ــه ال ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـهـ ــن ب ـم ــا
تــريــده الـسـيــاســة األمـيــركـيــة فــي الـعــالــم،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وإذا
كانت الصحافة األميركية تتفق مع تلك
«الـسـيــاســة» أو تـخــالـفـهــا ،فـلـيــس معنى
ذلــك أنها تــدرك ما الــذي وراء ما يرسمه
استراتيجيات خفية
أصحاب القرار من
ٍ
بمعزل عــن غيرهم أب ـدًا ..فهل مــن الغباء
ً
أن ت ـس ـي ـطــر ح ــرك ــة ط ــالـ ـب ــان مـ ـث ــا عـلــى
أغلب أراضــي أفغانستان إثر االنسحاب
األمـ ـي ــرك ــي م ـن ـه ــا؟ وه ـ ــل ت ـن ـف ــع ال ـن ـي ــات
ال ـح ـس ـنــة ه ـن ــا ،ف ــي أن ــه سـيـتــم تـعــويــض
أم ـيــركــا أف ـغــان ـس ـتــان ع ــن األضـ ـ ــرار الـتــي
أحــدثـتـهــا وحـجــم اآلالم وع ــدد الــوفـيــات
ّ
تسببت فيها؟ من السذاجة معالجة
التي
األمور بهذه «الطريقة».
إذ ال ي ـهــم م ــا يـكـتـبــه هـ ــذا أو م ــا يــذيـعــه
ذاك عــن خـســران أميركا فــي أفغانستان،
ولـكــن أح ـدًا ال يعلم مــا الصفقة الـقــادمــة
بني الفرقاء؟ وما االستراتيجية الجديدة
التي قد ّ
يتبعها األميركان في أفغانستان
أو مع العراق الحقًا.
نزل الشباب العراقي إلى الشوارع في عام
 2019لالحتجاج على  16عامًا من مفاسد
حكومات متتالية تعيسة ،اعتمدت على
طبقة سياسية طائفية فاسدة ،تعتبرها
ّ
مجرد دمــى لهما.
كل من أميركا وإي ــران
كــانــت االحـتـجــاجــات مـ ّ
ـوجـهــة ضــد فساد
الحكومات العراقية املتعاقبة وفشلها،

كاريكاتير

ً
وص ــوال إلــى تشكيل حكومة جــديــدة في
م ــاي ــو /أي ـ ــار  ،2020ب ــرئ ــاس ــة مصطفى
الـكــاظـمــي (يـحـمــل جـنـسـيــة بــريـطــانـيــة)،
وكـ ـ ـ ــان مـ ـن ــذ  2003ص ـح ــاف ـي ــا وم ـ ـحـ ــررًا
ّ
(مقره
ملوقع مونيتور اإلخباري العربي
ّ
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة) ،ث ــم ت ـســلــق لـيـكــون
ً
رئيسًا فاشال لجهاز املخابرات العراقية.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـ ــرور أك ـث ــر م ــن سـنــة
على تسلمه الحكم ،لــم يستطع فعل أي
ش ــيء ،بسبب ضعف قــدراتــه وإمكاناته
ّ
والحد من بطش
إليقاف انهيارات البالد،
امل ـل ـي ـش ـيــات امل ــوال ـي ــة وال ــوالئـ ـي ــة إلي ـ ــران،
ك ـم ــا ل ــم ي ــوق ــف أب ـ ـ ـدًا اسـ ـتـ ـش ــراء ال ـف ـســاد
واستفحال الجرائم.
وتعلم أميركا فشله وفشل من سبقوه في
حكم العراق ،ولكنها ،كما يبدو ،ال تقبل
بتغيير نظام الحكم الحالي ،كونه يخدم
وضعها تمامًا.
كــانــت جـمـلــة مـلـيـشـيــات كــالـتــي سموها
ّ
ق ــوات الـحـشــد الـشـعـبــي قــد تـشـكــلــت عــام
 2014ملـحــاربــة عـصــابــات تنظيم الــدولــة
اإلســامـيــة (داعـ ــش) ،وقــد سمح بإطالق
الـ ـعـ ـن ــان ل ـت ـل ــك امل ـل ـي ـش ـي ــات أن ت ـســاهــم
ّ
بوجود نفوذ إيراني متمكن في سورية
الـتــي بــاتــت رهـيـنــة بــواسـطــة تـلــك الـقــوى
العراقية .وتضم قــوات الحشد الشعبي
اآلن حوالي  130.000مقاتل يتوزعون في
 40وحدة ّمختلفة أو أكثر.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــدت م ـ ـع ـ ـظ ـ ـم ـ ـهـ ــم األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
والجماعات السياسية العراقية املوالية
لنظام خامنئي اإليراني ،لكنهم يموهون

وجــودهــم بــاعـتـبــارهــم ج ــزءًا مــن الـقــوات
املسلحة الـعــراقـيــة ،فيما هــي مليشيات
يمكن إليــران تشغيلها وإيقافها كسالح
ض ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،وهـ ــي وحـ ــدات
ل ـه ــا م ـصــال ـح ـهــا وه ـي ــاك ــل ص ـنــع ال ـق ــرار
الخاصة بها ،ومتنفذة في العراق ،ولها
قوة بطش تخشى منه الحكومة نفسها!
ومـ ـن ــذ اغـ ـتـ ـي ــال الـ ـق ــائ ــد الـ ـس ــاب ــق لـفـيـلــق
ال ـق ــدس ف ــي ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي،
الجنرال قاسم سليماني ،وقائد الحشد
الشعبي ،أبو مهدي املهندس ،في يناير/
كانون الثاني  ،2020بدأ الهتاف بإخراج
ّ
ال ـقــوات األمـيــركـيــة امل ـتــوزعــة فــي ال ـعــراق.
وات ـف ــق الـ ـع ــراق والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة في
أوائل إبريل /نيسان على مغادرة القوات
الـقـتــالـيــة األم ـيــرك ـيــة قــري ـبــا ،وه ــي قصة
تمويهية أخرى!
لــم يتم تحديد مــوعــد ،ولــم يـتـ ّـم التوقيع
عـ ـل ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ـف ـ ّـص ــل ب ـ ــن الـ ـع ــراقـ ـي ــن
واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــان ،ورئ ـ ـيـ ــس وزراء ال ـ ـعـ ــراق،
ّ
واألهلية
مصطفى الكاظمي ،فاقد للثقة
ّ
مــن ك ــل األط ـ ــراف ،وال ـعــالــم يشهد تــوالــي
ال ـه ـج ـمــات ع ـلــى الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ،من
دون أي رد فعل مضاد .ولكن إيران ربما
تـبـيـعـهــم ف ــي ص ـف ـقــة م ــع األمـ ـي ــرك ــان في
مـحــادثــات فيينا بـشــأن االت ـفــاق الـنــووي
وخ ـط ــة ال ـع ـمــل ال ـشــام ـلــة امل ـش ـت ــرك ــة ،مع
عـ ــرض ع ـس ـكــري كــرن ـفــالــي ف ــي يــون ـيــو/
حـ ـ ــزيـ ـ ــران  2021ل ــاحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ــذك ــرى
السابعة لتأسيس الحشد الشعبي .وفي
الـيــوم الـتــالــي ،قصفت الــواليــات املتحدة

فهد

لدى األميركيين
أسبابهم لالحتفاظ
بقواتهم في العراق
الذي يعتبرونه
قاعدة أمامية في
حربهم المحتدمة
على إيران

قـ ــوات الـحـشــد ف ــي ال ـع ــراق وس ــوري ــة ،ما
أثار إدانة علنية من الكاظمي وحكومته،
بــاع ـت ـبــاره ان ـت ـهــاكــا ل ـل ـس ـيــادة ال ـعــراق ـيــة.
ّ
وبعد شن ضربات انتقامية ،أعلنت قوات
الحشد الشعبي وقفًا جديدًا إلطالق النار
ف ــي  29ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران اس ـت ـم ـ ّـر ستة
أيـ ـ ــام ،ك ــي ي ـس ـتــأنــف ثــان ـيــة بــالـهـجـمــات
ال ـصــاروخ ـيــة وال ـط ــائ ــرات امل ـسـ ّـيــرة على
أه ـ ـ ــداف أم ـي ــرك ـي ــة .وه ـ ــدد ب ــاي ــدن ب ــال ــرد
بضربات جــويــةٍ  ،حتى أنــه لــم يسقط أي
ٍ
ً
ـا ّ
ردت الـقــوات
ضـحــايــا أمـيــركـيــن ،وف ـعـ
األميركية بضربات جوية أكثر أو أشد،

لميس أندوني

محمد أبو رمان

تونس العائدة إلى حضن
االستبداد العربي
غازي دحمان

لــم تحتمل األنـظـمــة العربية بـقــاء تونس
مـتـفـ ّـردة ،وتعبر ،بـســام ،مرحلة انتقالية
إلــى العالم الديمقراطي .كما أن بقاء هذا
ّ
ال ـن ـم ــوذج وتـ ـط ـ ّـوره ي ـشــكــل خ ـط ـرًا مقيمًا
ّ
فــي الجغرافيا العربية ،ويـهــدد املنظومة
السياسية العربية القائمة على االستبداد
وحكم الفرد ،بمعاونة العسكر واألجهزة
األم ـن ـيــة .ل ــذا ك ــان ال ب ــد م ــن مــواج ـهــة هــذا
الـ ـتـ ـح ـ ّـدي .إسـ ـق ــاط ال ـت ـجــربــة ال ـتــون ـس ـيــة،
ً
وعــاجــا ،كــان االستثمار السياسي األهم
ألنـظـمــة االس ـت ـبــداد ال ـعــربــي ،حـيــث سيتم
نظرية
إلثبات
االستناد إلى هذا السقوط
ٌ
ٌ
أن الــديـمـقــراطـيــة الـغــربـيــة تـجــربــة فــاشـلــة
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،وال تـسـتـلــزم إع ــادة
التفكير فيها أو تشجيعها ،وأي محاولةٍ
بهذا االتجاه بعد إثبات فشلها ،بالدليل
القاطع ،تعني استثمارًا باملوت والفوضى
والـ ــدمـ ــار .وبــال ـتــالــي ف ــإن تــأي ـيــد ال ـخ ــارج
للديمقراطية فــي املنطقة يكاد يرقى إلى
جريمة حرب موصوفة.
لم يكن خافيًا على أحد الصراع القائم على
تونس من األقطاب العربية واإلقليمية ،إذ
سعت تلك األقطاب إلى استقطاب املنظومة
السياسية الناشئة في تونس ،أو استقطاب
أجنحتها ،املختلفة واملتصارعة ،ومحاولة
ج ـم ـيــع ال ــاعـ ـب ــن ،الـ ـخ ــارج ــن ،ال ـح ـصــول
على حصةٍ مــن هــذه املنظومة ،األمــر الــذي
ّ
ـات ح ـ ّـادة عطلت السياسة،
انعكس صــراعـ ٍ
ّ
بلد أرهقت شعبه
وشلت الحياة العامة في ٍ
الظروف االقتصادية واملعيشية.
هــل نستطيع الـقــول إن تحالف االستبداد
ق ــد ف ــاز ف ــي امل ـعــركــة ع ـلــى ت ــون ــس؟ وحـتــى
نكون موضوعيني ،لم يكن التحالف اآلخر
ديمقراطيًا بقدر ما كــان أيديولوجيًا ،وأن
تونس بوصفها نموذجًا ديمقراطيًا كانت

حسام كنفاني

إل ـ ــى ال ـص ـف ـق ــة األصـ ـلـ ـي ــة .ولـ ـ ــدى س ــؤال ــه
ع ـم ــا إذا ك ــان ــت بـ ـ ــاده ق ــد ت ـن ـس ـحــب مــن
املفاوضات ،أو متى ستنسحب ،قال« :ال
يمكنني تحديد موعد لها ،لكنه يقترب».
وع ـل ـيــه ،ل ـيــس م ــن ال ـع ـقــل ح ـقــا انـسـحــاب
الـقــوات األميركية مــن الـعــراق ومماثلته
بأفغانستان ،فاألمر مختلف تمامًا بني
الـبـلــديــن فــي االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة.
كان الجيش األميركي يقصف العراق 26
عامًا في الثالثني عامًا املاضية .وتثبت
ّ
الحقيقة أنه ال يزال يشن «ضربات جوية
دفــاعـيــة» بعد  18عامًا مــن غ ــزوه ،2003
وما يقرب من عشر سنوات منذ النهاية
الرسمية للحرب ،فمن التعاسة أن يكون
العراق ميدانًا للكوارث من خالل تدخالت
اآلخرين في أراضيه وشؤونه.
 ..ينفذ الرئيس بايدن اليوم استراتيجية
خ ـف ـي ــة ف ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وق ـ ـ ــد أج ـ ـ ــاب:
«بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــذي ــن جـ ــادلـ ــوا ب ــأن ــه يـجــب
علينا الـبـقــاء ستة أشـهــر أخ ــرى فقط أو
سنة واحــدة أخــرى ،أطلب منهم التفكير
ف ــي دروس الـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـحـ ــديـ ــث .»...ه ــذا
«ال ــدرس» ال يمكن تطبيقه على الـعــراق،
الـغــارق في املــوت والـبــؤس ،وقــد سحقت
عديد من مدنه الجميلة ،وشهد ولم يزل
ً
أشكاال رهيبة من العنف الطائفي ،وهو
ً
يختلف عن أفغانستان جملة وتفصيال،
وستشهد األيام املقبلة ّ
تحوالت غاية في
ال ـخ ـطــورة ،وسـتـكــون مــؤثــرة عـلــى عموم
الشرق األوسط.
ّ
(مؤرخ عراقي)

تونس الياسمين ال تستسلم
للديكتاتورية

تبدد االستثناء التونسي؟
هل ّ
التطورات التراجيدية في تونس منذ إعالن الرئيس ،قيس ّ
سعيد ،عن تجميد البرملان
والـتـفـ ّـرد فــي السلطات ،دفعت بتساؤالت مشحونة بالقلق لــدى قطاع عريض من
ّ
الشباب العربي ،فيما إذا كــان االستثناء التونسي ،الــذي طاملا شكل بصيصًا من
نور بإمكانية التحول الديمقراطي ،قد ّ
تبدد ،وعادت تونس إلى «السياق السلطوي»
العربي؟ قد يكون مبكرًا الجزم بهذا االحتمال ،وإن كان كثيرون يرون شبح الحالة
املصرية تلوح في األفــق التونسي ،ومــا نــزال نراقب «نــوايــا» الرئيس التونسي؛ ْ
وإن
كانت الخطوات التي قــام بها ،بصورة عامةّ ،
تعزز الهواجس بـ ّ
ـأن القطار التونسي
قــد انـحــرف عــن الطريق الديمقراطي .مــع ذلــك يبقى ســؤال مهم عــن حجم «العامل
الـخــارجــي» ،وعــن مــوقــف الجيش واألم ــن هـنــاك ،فـهــي ،بــالـضــرورة ،عــوامــل حاسمة
ومهمة ،وإن هنالك ،وفق شهادات موثوقة وعديدة ،حالة ترحيب وقبول بما قام به
الرئيس في أوساط الشباب التونسي!
جاءت اعترافات رئيس البرملان التونسي وزعيم حزب النهضة ،راشد الغنوشي ،قبل
ّ
يومني لوكالة األنباء الفرنسية ،متأخرة كثيرًا ،وتعكس مشكلة القراءة لدى التيار
ّ
اإلســامــي ،عمومًا ،للواقع السياسي ،مع اإلقــرار بـ ّ
ـأن إسالميي تونس تمكنوا من
السير بنجاح وسط «حقل األلغام» ،حتى جاءت قرارات الرئيس لتخلط األوراق ّ
مرة
أخرى .لسنا ،هنا ،في مقام تبادل قبعات «التالوم» بني القوى واألطراف املختلفة ،فيما
إذا كانت الظروف االقتصادية الصعبة التي وقعت فيها البالد هي السبب الرئيس
في وراء ما حدث ،أم أخطأ اإلسالميون في التعامل مع املرحلة االنتقالية ،واستعجلوا
ّ
صعب وحرج ،ولم يتمكنوا من إخراج الدولة من
قطف ثمار السلطة والحكم ،في وقت
ٍ
ّ
املركبة ،فدفعوا ثمنًا باهظًا لذلك .هل كان هناك بالفعل مسار آمن أفضل مما
األزمات
كان؟ وهل املطلوب من األحزاب اإلسالمية ،حصريًا ،االبتعاد عن السلطة السياسية
تجنبًا لتلك ّ
الفزاعة التي ما تزال تالحقهم من املعارضة إلى مقاعد الحكم؟ سؤال مهم
من الضروري أن يحظى بنقاش ّ
معمق .ولكن باعتراف الغنوشي نفسه كانت هنالك
ٍ
ّ
أخطاء ولم ينجح اإلسالميون ،على الرغم من حفاظهم على قاعدة معقولة تمكنهم من
االقتصادي املتدهور،
البقاء رقمًا صعبًا في االنتخابات ،في إخراج الناس من الواقع
ٌ
وهــو أمـ ٌـر لــن يحدث بــن يــوم وليلة ،لكن طبيعة املرحلة االنتقالية صعبة ومعقدة،
منعرجات خطير ٍة من السهل أن تنزلق فيها املركبة إلى الهاوية.
بمثابة القيادة في
ٍ ً
ّ
املشكلة ،غالبًا ،ليست محصورة في اإلسالميني ،فمن الواضح أن النخب السياسية
واألحــزاب التقليدية غرقت في حسابات الكعكة السياسية ،من دون أن تلتفت إلى
جيل الشباب الذي ّ
فجر الثورة ،وكانت لديه آمال كبيرة وعريضة في تغيير الواقع،
ّ
ْ
لكنه (هذا الجيل) وجد نفسه أمام حال ٍة ،وإن تتميز سياسيًا بمساحات واسعة من
ّ ّ
ّ
الحرية والديمقراطية ،إال أنها ،من زاوية آمالهم وطموحاتهم ،أدت إلى أوضاع سيئة
وتدهور في املجال االقتصادي وتراجع في الخدمات ،وهي نتائج مرتبطة ،بالضرورة،
ّ
بالتركة الثقيلة للمرحلة السابقة .في املقابل ،شكل اإلسالميون ،قبل الربيع العربي،
في مجتمعات عربية كثيرة ،القوى الرئيسية في املعارضةّ ،
وقدموا وعودًا هائلة في
ّ
حال ّ
تغيرت األوضــاع ،إال أنهم وجدوا أنفسهم في مرحلة الحكم في أزم ٍة أكبر من
ّ
ّ
أزمتهم في املعارضة التي تمكنوا من التكيف ،خالل عقود طويلة ،مع ديناميكياتها
وشروطها القاسية ،في أنظم ٍة سلطوي ٍة وشبه سلطوية ،ودفعوا ثمن ذلك غاليًا ،لكن
ّ
الثمن اليوم ال يقل حجمًا عن ثمن املعارضة.
في ضوء تصريحات الغنوشي ومحاولته الواضحة لتجنب السيناريو املصري :ماذا
يمكن أن يـقـ ّـدم حــزب النهضة اإلســامــي إلنـقــاذ الــوضــع هـنــاك؟ ومــا هــي التنازالت
(التي ّ
تحدث عنها) املطلوبة إلنقاذ النموذج التونسي من الوقوع في الفخ الخطير؟
دعا الرجل إلى حــوار وطني من أجل الخروج من الحالة السياسية الراهنة ،إلنقاذ
الديمقراطية التونسية ،وهو أمر يدفع ،بالفعل ،في ظل الظروف القاسية الحالة الكرة
ً
ألن األخير لم ّ
إلى ملعب الرئيس؛ ّ
يقدم أجوبة وحلوال واضحة لكيفية الخروج من
األوضاع االقتصادية  -االجتماعية التي انتقدها .هي أفكار أولية وتساؤالت نطرحها
في ضوء املؤشرات واإلشارات األولية الحالية املقلقة من تونس ،بعد قرارات الرئيس
قيس ّ
سعيد ّ
التفرد في السلطة.

عودة إلى «المستبد العادل»

في تباين االستراتيجيات األميركية إزاء أفغانستان والعراق
ك ــون األم ـي ــرك ــان ي ــدرك ــون أن الـهـجـمــات
إي ــران ـي ــة ب ــأي ــد ع ــراق ـي ــة .واض ـ ــح أن لــدى
األميركيني أسبابهم لالحتفاظ بقواتهم
في العراق الذي يعتبرونه قاعدة أمامية
فــي حــربـهــم املـحـتــدمــة عـلــى إيـ ــران .وكــان
الرئيس بايدن قد ابتلع ،من دون وعي،
ال ـح ـ ّـبــة ال ـســام ــة ل ـس ـيــاســة سـلـفــه تــرامــب
تجاه إيران ،من خالل استخدام «الضغط
األقصى» ،واحدًا من أشكال «النفوذ» ،ما
ّأدى إلى تصعيد لعبة القط والفأر التي
ال نـهــايــة ل ـهــا ،وال ـت ــي سـتـفــوز ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ب ـهــا ف ــي ال ـن ـهــايــة .وه ــو تكتيك
ب ــدأ أوب ــام ــا ي ـمــارســه ق ـبــل س ــت س ـنــوات
م ــن خ ــال تــوقـيــع خـطــة الـعـمــل الـشــامـلــة
املشتركة .وال يزال مصير االتفاق النووي
اإليــرانــي غير مؤكد .وقــد انتهت الجولة
السادسة من الدبلوماسية املكوكية في
فيينا يــوم  20يونيو /حــزيــران املاضي،
ولم يتم تحديد موعد للجولة السابعة.
وي ـبــدو ال ـت ــزام الــرئـيــس بــايــدن بــاالتـفــاق
أك ـث ــر اهـ ـت ــزازًا م ــن أي وق ــت م ـض ــى ،وقــد
أعلن الرئيس اإليراني املنتخب ،إبراهيم
رئـ ـيـ ـس ــي ،أنـ ـ ــه لـ ــن ي ـس ـم ــح لــأم ـيــرك ـيــن
بمواصلة رسم املفاوضات.
رفــع وزيــر الخارجية األميركية ،أنتوني
بلنكني ،يوم  25يونيو /حزيران الرهان،
ّ
مهددًا باالنسحاب من املحادثات تمامًا.
ّ
وق ــال إنــه إذا اسـتـمــرت إي ــران فــي تدوير
أج ـه ــزة ط ــرد م ــرك ــزي أك ـث ــر تـ ـط ـ ّـورًا على
مـسـتــويــات أعـلــى سيصبح مــن الصعب
لـلـغــايــة عـلــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـعــودة

تـهـ ّـم أن ـصــار الــديـمـقــراطـيــة ومـ ّ
ـؤيــديـهــا من
مثقفني ونـشـطــاء وث ــوري ــن ،والــذيــن ليس
تمثيل أو صفة رسمية في أي من
لهم أي
ٍ
الدول العربية.
نـعــم ،ف ــاز تـحــالــف االس ـت ـبــداد ،ول ــو مؤقتًا،
ـرف فــي اللعبة
نتيجة استقطابه أق ــوى ط ـ ٍ
السياسية التونسية ،الرئيس قيس ّ
سعيد،
ـرف بـمـعـنــى أنـ ــه الـشـخــص
وهـ ــو أق ـ ــوى ط ـ ـ ٍ
الوحيد الذي يحظى بأكبر إجماع تونسي،
بـحـصــولــه عـلــى مـلـيــونــن ون ـصــف مليون
صـ ــوت ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،لـكــن
األهم من ذلك كله ألنه الطرف الذي يعطيه
الــدسـتــور حقوقًا ال يعطيها لـغـيــره ،حتى
ل ــو ك ــان ه ـنــاك خ ــاف ب ـشــأن تـفـسـيــر مــدى
الـصــاحـيــات املمنوحة لــه ،وتـلــك إشكالية
فــي صياغة الــدسـتــور ،وتـحــديـدًا امل ــادة 80
سعيد ،والتي لم ّ
ّ
تحدد
التي استند إليها
آل ـ ـيـ ــات وم ـع ــاي ـي ــر واض ـ ـحـ ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
ـاالت الـخـطــر ال ــداه ــم» ،وتــركــت املـســألــة
«حـ ـ ً
خاضعة للتقدير الذاتي للرئيس.
ّ
سعيد أوراق قـ ّـوة مهمة في مواجهة
يملك
القوى السياسية التونسية الحالية ،دعم
الـجـيــش ،وقـ ـ ّـوة خــارجـيــة م ــؤث ــرة ،وغضب
ش ـع ـبــي م ــن ك ــام ــل امل ـن ـظــوم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وس ـي ـع ـيــد تـشـكـيــل امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي في
تونس ،باتجاه تركيز الحكم بيديه بدرجةٍ
ك ـب ـيــرة ،ل ـيــأخــذ ت ــون ــس إل ــى ن ـم ــوذج حكم
ً
الـفــرد ،مستغال انهيار بريق الديمقراطية
نـتـيـجــة ص ــراع ــات امل ـن ـظــومــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ــايـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـت ـ ــوانـ ـ ـس ـ ــة ،وكـ ـشـ ـف ــوا
مشكالتها وعاشوا أزماتها.
وم ـ ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن سـ ـع ـ ّـي ــد وض ـ ـ ــع خ ـطــة
مـتـكــامـلــة لـبـلــوغ أه ــداف ــه ،ت ـقــوم عـلــى أكـثــر
من مرحلة ،لكن تطبيقها سيكون سريعًا
ق ـبــل خ ـ ــروج ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن حــالــة
ّ
سعيد.
الصدمة التي أوقعتها بها قــرارات
ّ
تضمنت املرحلة األولى إقالة الحكومة
وقد

لم يكن خافيًا على
أحد الصراع القائم
على تونس من
األقطاب العربية
واإلقليمية

وتجميد الـبــرملــان واس ـتــام مـهــام املحكمة
الــدس ـتــوريــة ،والـثــانـيــة فـتــح تحقيق بتهم
ال ـف ـس ــاد وم ـح ــاول ــة اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس ،مع
ـات مفصليةٍ فــي أحـ ــزاب السلطة
شـخـصـيـ ٍ
الـحــالـيــة ،وت ـبــدو نـتـيـجــة ه ــذه املـحــاكـمــات
واض ـحــة ،وخـصــوصــا تهمة اإلره ــاب التي
ال يستبعد أن تكون استنساخًا للتجربة
املصرية في محاكمة املعارضة.
وم ــن ال ــواض ــح أي ـضــا أن ال ـق ـ ّـوة السياسية
الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي ت ــون ــس قـ ــد تـ ــم ح ـش ــره ــا فــي
ـارات
مــوقــف دف ــاع ــي ،ووضـعـهــا ضـمــن خ ـيـ ٍ
صـعـبــة ،فــإمــا ال ــرض ــوخ وال ـت ـفــاوض ضمن
الشروط التي ّ
ّ
سعيد ،بما يعنيه
يحددها
ّ
ذلــك من قبول إعــادة سعيد تشكيل املجال
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـت ــونـ ـس ــي وت ـ ـحـ ــديـ ــد أدوار
ال ـف ــاع ـل ــن وت ــرات ـب ـي ـت ـه ــم ،أو ال ـل ـج ــوء إل ــى
ال ـع ـن ــف ،ف ــي اسـ ـتـ ـع ــاد ٍة ل ـت ـجــربــة ال ـجــزائــر
وهو
املريرة في تسعينيات القرن املاضيّ ،
ٌ
خيار انتحاري في كل األح ــوال ،ال يتمنى
أحــد الــوصــول إليه ،كــون نتائجه الكارثية
معلومة مسبقًا.
(كاتب فلسطيني)

ّ
تتحمل كل األطراف التونسية مسؤولية
ت ـفــاقــم األزمـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ّ
االقتصادية املركبة التي ّأدت إلى فقدان
ث ـ ـقـ ــة ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــن ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ج ـيــل
الشباب ،في رؤيــة انتفاضةٍ أحيت األمل
بالتغيير في العالم العربي ،لكن انقالب
الــرئ ـيــس ،قـيــس سـعـيــد ،عـلــى الــدس ـتــور،
وانفراده بالسلطة ،يمثالن نكسة كبيرة
لكل الحركات الشعبية في الوطن العربي.
فـ ـ ـ ُ
ـرح تــون ـس ـيــن ك ـث ـيــريــن م ـف ـه ــوم ،فـهــم
ضـ ـ ــل ،ف ــان ـت ـف ــاض ــة
ي ـ ـ ــري ـ ـ ــدون حـ ـ ـي ـ ــاة أف ـ ـ ـ ً
الياسمني كانت صــرخــة ضــد االستبداد
والـتـهـمـيــش واإلفـ ـق ــار ،ول ــم يـكــن هدفها
حزب أو مجموعة ،لكن الجيل
تمكني أي
ٍ
ال ـ ـشـ ــاب أف ـ ـ ــاق ع ـل ــى أح ـ ـ ــام لـ ــم ت ـت ـح ـقــق،
فاللحظة التاريخية في إسقاط الرئيس
زين العابدين بن علي ال تعني له شيئا،
فهو يبحث عن لحظته التاريخية في ظل
أزمــة اقتصادية خانقة ،وتداعياتها من
الفقر والبطالة ،وانسداد أفق التغيير.
هــذا جــزء مهم مما يـحــدث على الساحة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،وال ي ـم ـك ــن إن ـ ـ ـكـ ـ ــاره .وف ــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ه ـن ــاك ح ـمــى ص ـ ــراع بني
التيارين العلماني ،بتنويعاته القومية
والليبرالية واليسارية ،والديني ،تجتاح
تـ ــونـ ــس وخ ـ ــارج ـ ـه ـ ــا ،تـ ـخـ ـت ــزل امل ـش ـه ــد
ـف م ــن إسـ ـق ــاط حـ ــزب الـنـهـضــة
م ــن م ــوق ـ ٍ
(اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي) ،وب ــال ـت ــال ــي نـ ــرى تـخـنــدقــا
ليس داخل تونس ٌفحسب ،بل في العالم
العربي ،وهــو سياق غير دقيق ،يحجب
ق ـض ــاي ــا رئ ـي ـس ـي ــة ،كـ ــان ي ـج ــب أن ت ـكــون
عماد االنتفاضات الغربية ،من بناء دولة
املؤسسات والحفاظ على الحريات إلى
وضــع أســس االقـتـصــاد املنتج والـعــدالــة
االجتماعية.
أس ــس التغيير الـتــي كــانــت ت ـنــادي بها،
ـزاب وح ــراك ـ ٌ
وم ــا تـ ــزال ،أحـ ـ ٌ
ـات عــربـيــة ،لم
تكن املعيار األهم الذي يحكم املوقف من
ـاءات قليلة،
أح ـْـداث تــونــس ،فـعــدا اسـتـثـنـ ٍ
وإن كانت مهمة ،فإن املوقف من «اإلخوان
املسلمني» ووصــولـهــم إلــى السلطة ،عن
ط ــري ــق صـ ـن ــدوق االق ـ ـتـ ــراع ،إض ــاف ــة إلــى
التجاذب بني دول خليجية ،هو املعيار
الذي حكم مواقف مثقفني عرب عديدين.
وال ي ـع ـنــي ذل ـ ــك أن الـ ـطـ ـم ــوح إل ـ ــى ب ـنــاء
دول ــة مــدنـيــة ت ـعــدديــة ،عـلـمــانـيــة ،تفصل
الدين علن السياسة ،غير مشروع ،ولكن
إس ـق ــاط اإلس ـ ــام ال ـس ـيــاســي ،ع ــن طــريــق
االن ـق ــاب ــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ك ـمــا ف ــي مـصــر،
أو ان ـق ــاب الــرئ ـيــس عـلــى الــدس ـتــور كما
فــي تــونــس ،يــدمــر فـكــرة بـنــاء املؤسسات
والدولة املدنية.
ّ
بشفافية ،أؤمــن بالعلمانية ،وال أتمنى
رؤي ـ ــة أحـ ـ ــزاب دي ـن ـيــة ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،لكن
ـاب ،ملـ ـج ـ ّـرد أن الـ ـه ــدف هــو
ت ــأي ـي ــد انـ ـ ـق ـ ـ ٍ
التيار اإلســامــي ،يفقد النضال من أجل
ّ
ّ
والتحرري ،وال
التقدمي
التغيير محتواه
يمثل سوى انتقام ال يليق بأي مشروع
نـ ـهـ ـض ــوي ،ن ـت ـب ـ ّـج ــح بـ ــه أو ن ـ ـنـ ــادي ب ــه،
فاالنقالب في مصر لم ينب دولة القانون
وال ـت ـح ـ ّـرر ،ب ــل ّأدى إل ــى مــأسـســة جــرائــم
اإلق ـصــاء والـقـمــع والـسـجــون والتعذيب،
ألي آخ ــر ال ي ــري ــده ال ـن ـظــام ،وأث ـب ــت عبد
الـفـتــاح السيسي أن ــه األك ـثــر تـعــاونــا مع

إس ــرائ ـي ــل م ــن ك ــل ســاب ـق ـيــه م ـنــذ تــوقـيــع
معاهدة كامب ديفيد .وتركيز السلطات
فــي يــد الــرئـيــس فــي تــونــس ،مهما كانت
ص ـفــاتــه ،ه ــو تــأس ـيــس الس ـت ـب ــداد ال ـفــرد
الـ ــذي يـعـتـبــر نـفـســه املـنـقــذ األع ـظ ــم ،وإن
مــن الصعب تصديق مثل هــذه الــدوافــع،
واس ـت ـب ـع ــاد ال ـش ـك ــوك ب ــأن ــه مـ ــدعـ ـ ٌ
ـوم مــن
قـ ـ ـ ــوى داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة أو خ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ،وكـ ـي ــف
نـ ـن ــادي ب ــال ـح ــري ــات واح ـ ـتـ ــرام الــدس ـتــور
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ف ـي ـم ــا ن ــؤي ــد االنـ ـق ــاب ــات
العسكرية والدستورية ،بحجة ضــرورة
التخلص من التيار اإلسالمي؟
ّ
سعيد (مــع الـفــروق
لــو كــان السيسي أو
بني االثنني) من اإلسالميني ،هل ستكون
لــدي ـنــا ردة ال ـف ـعــل نـفـسـهــا ع ـلــى الـعـبــث
ب ــال ـح ــري ــات وال ــدس ــاتـ ـي ــر؟ ه ــل س ـي ـكــون
رد ال ـك ـث ـي ــري ــن مـ ـن ــا ،امل ـت ـخ ـن ــدق ــن تـحــت
شـعــارات العلمانية واليسار والقومية،
ن ـف ـس ــه؟ وال ـ ـسـ ــؤال ن ـف ـســه مـ ـط ــروح عـلــى
قوى التيار اإلسالمي ،لو انعكست اآلية.
فــي املـحـصـلــة ،هــل نــدعــس عـلــى مبادئنا
انتصار غير مشروع ضد غريمنا
لتبرير
ٍ
األيديولوجي ،غير مكترثني بالتداعيات
التدميرية على مجتمعاتنا؟
هناك مشكلة موقف مبدئي من الحريات،
وح ـت ــى ال ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ف ــي قلب
القوى والحراكات التي تقول إنها تدافع
عن حقوق الشعوب ،إن كانت في مرحلة
املـعــارضــة ،وبـعــد الــوصــول إلــى السلطة،
مـ ــن انـ ـ ـج ـ ــرار آلـ ـ ــة ال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـف ـئ ــوي ــة
والفرعية إلى الصراع على السلطة ،بعد
ال ــوص ــول إل ــى ال ـح ـكــم ،وإه ـم ــال مــركــزيــة
التحرر والعدالة االجتماعية .وبالتالي
أدارت ظهرها عن املطالب التي اختزلها
شعار «عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية»،
ً
فـبــدت عــاجــزة فــي الحكم وخ ــارج الحكم
عــن انـتــاج رؤى تغيير حقيقية وبــرامــج
تـســاعــدهــا فــي ال ـت ـحـ ّـرر مــن أذرع الــدولــة
الـ ـعـ ـمـ ـيـ ـق ــة املـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ـ ّـدة الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ت ـع ـت ــرف
بهزيمتها.
والــدولــة العميقة ،في الحالة التونسية،
عـ ـ ــادت إل ـ ــى ت ـث ـب ـيــت أق ــدامـ ـه ــا ب ـع ــد ف ــوز
الباجي السبسي في انتخابات الرئاسة،
ّ
في مؤشر على امتدادات للدولة العميقة
ـات ال تــريــد ان تخسر
وتـحــالـفـهــا مــع ف ـئـ ٍ
ام ـت ـي ــازات ـه ــا ف ــي ال ـن ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد ،لـكــن
خــذالن طموحات الشعب التونسي كان
ف ــي اس ـت ـم ــرار نـهـجــا اق ـت ـصــاديــا ع ـمــاده
النيوليبرالية ،خصوصا بعد الرضوخ
لشروط النقد الدولي ،أشهرا بعد إسقاط
النظام ،إذ كانت واشنطن حريصة على
عـ ــدم امل ـس ــاس ب ـه ــذا ال ـن ـهــج ،ف ـلــم تمض
أيـ ــام عـلــى االن ـق ــاب عـلــى ال ــدس ـت ــور ،في
 25الشهر املاضي (يوليو /تموز) ،حتى
دعت الواليات املتحدة الرئيس التونسي
إل ـ ــى االسـ ـتـ ـعـ ـج ــال ب ــإنـ ـه ــاء املـ ـف ــاوض ــات
مــع ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،ألن تثبيت
التبعية االقـتـصــاديــة أه ــم مــن الـحــريــات
والدساتير ،وضمانة لهذه التبعية.
ت ــده ــور ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي وتـثـبـيــط
أح ــام الـعـمــال واملـضـطـهــديــن مسؤولية
ّ
تتحملها كــل األح ــزاب الـتــي شــاركــت في
الـصـيــغ الـتــوافـقـيــة الـتــي حكمت تــونــس،
بـمــا فيها ح ــزب الـنـهـضــة ،لـكــن الجميع
تـجــاهــل األص ـ ــوات اآلت ـي ــة م ــن «ال ـحــوض
املنجمي» في تونس ،والتي كانت طوال
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ال نقوى على
فقدان األمل في
األمل الذي بزغ
من تونس ،وآمالنا
معقودة على منع
القوى التونسية
دخول بلدها إلى
الديكتاتورية

العقود املاضية مهد انـطــاق الحراكات
العمالية ،بعد أن فقدت تونس موقعها
ّ
مصدرة للفوسفات ،ولم تتحقق أي
دولة
مــن املطالب العمالية الـتــي كــانــت إحــدى
املظالم الرئيسة في انتفاضة الياسمني.
وقـ ــد رفـ ــع ش ـب ــاب «ال ـ ـحـ ــوض امل ـن ـج ـمــي»
شعار «الهجرة أول املوت» ،فيما انشغلت
األح ــزاب بالتصارع فــي مــا بينها ،وبــدا
ح ــزب الـنـهـضــة ع ــاج ــزا ع ــن تـقــديــم رؤي ــةٍ
مختلفة ،فبعد ال ــوص ــول إل ــى الـحـكــم لم
ّ
يتحد أحــد مــن املشاركني فــي مؤسسات
ال ــدول ــة ال ـص ـيــغ االق ـت ـصــاديــة امل ـفــروضــة
على تونس ،فيما انشغلت أحـ ٌ
ـزاب ترفع
راية العلمانية ًباعتبار «النهضة» العدو
األكبر ،متجاهلة معاناة العمال والفئات
ّ
املهمشة.
قـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون ه ـ ـنـ ــا ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ل ـل ـم ــراج ـع ــة
ولـ ـلـ ـمـ ـس ــاء ل ــة ،ولـ ـ ــم يـ ـك ــن دعـ ـ ــم ال ـش ـب ــاب
التونسي مرشح الرئاسة ،قيس سعيد،
ّ
إال م ـ ــؤش ـ ــرا ع ـل ــى اخـ ـتـ ـي ــاره ــم شـخـصــا
خ ـ ـ ــارج ت ــرك ـي ـب ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،لـ ـك ــن ذلـ ـ ــك ال
يجعل انـقــابــه وتـقــويــض الديمقراطية
م ـشــروعــا ،وه ــو فـعــل أول م ــا ف ـعــل ،بعد
إعالنه ما سماها «تدابير استثنائية»،
اإلي ـع ــاز بــاقـتـحــام مـكـتــب ق ـنــاة الـجــزيــرة
وإغالقه ،على الرغم من جهده في توطيد
عالقته مع صحافييها ،وترحيبه الدائم
بــال ـظ ـهــور ع ـلــى ّ شــاش ـت ـهــا ،م ــا يـعـنــي أن
فعلته ه ــذه مــؤشــر عـلــى نــزعــة انتهازية
وق ـم ـع ـي ــة فـ ـي ــه ،ال ت ـت ـن ــاس ــب م ــع ص ــورة
املـثـقــف ،بــل مــع شـخـصـيــةٍ كــانــت تخطط
ّ
بروية لالستحواذ على كل السلطة.
ال نـسـتـطـيــع أن نـ ّنـكــر ع ـلــى الـتــونـسـيــن
فرحتهم ،فهو مؤشر على فقدان ثقتهم
بـمــا ي ـقـ ّـدم لـهــم ،ولـكــن احـتـكــار السلطات
ال ينبئ بمرحلة إنـقــاذ وطـنــي .أمــا فرح
العلمانييني بهزيمة اإلســامـيــن فيدل
على فهم ضحل ،فليست فكرة العلمانية
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـص ــر ،وإن ـ ـمـ ــا خـ ـس ـ َـر م ـف ـهــومــا
الديمقراطية والتعددية .ولكن ال نقوى
ع ـلــى ف ـق ــدان األم ـ ــل ف ــي األم ـ ــل ال ـ ــذي بــزغ
م ــن ت ــون ــس ،وآمــال ـنــا اآلن م ـع ـقــودة على
منع القوى التونسية دخــول بلدها إلى
الديكتاتورية.
(كاتبة من األردن)

منذ نجاح بعض الدول العربية في إنهاء الحكم الرئاسي بعد الهبات الشعبية في
 ،2011بدأ الحديث عن دساتير برملانية ال تتيح لرجل واحد التحكم بالسلطة ،بعد
مــا عانته هــذه ال ــدول ،وغيرها ،مــن تسلط الشخص وتـفــرده فــي اتـخــاذ الـقــرارات.
في الظاهر ،كانت هذه الخطوة مثالية في طريق االنتقال من حكم الفرد إلى حكم
املجموعة ،أي الرئيس والحكومة والبرملان ومعهم األحزاب املمثلة وغير املمثلة في
املجالس النيابية .غير أنه في الباطن ،ال يبدو أن الشعوب العربية جاهزة حاليا ملثل
هذا النوع من الحكم ،وال تزال تحن إلى حكم الفرد ،رغم ما يحمله من عودة إلى
االستبداد ،والذي من املفترض أن هذه الشعوب ثارت عليه.
ً
كان من املعروف أن التحول إلى النظام البرملاني لن يكون سهال لشعوب اعتادت
حكم الرجل الواحد ،وخصوصا أن مثل هذا النظام من الطبيعي أن يخلق تعارضا
بني االستراتيجيات واألفكار املختلفة للمكونات السياسية الحديثة الوالدة ،والتي
من املؤكد أنها تحتاج إلى الكثير من التدريب والتأقلم ،قبل بلوغ مرحلة النضوج
السياسي الحقيقي الذي يؤدي إلى التسليم بحكم األغلبية إلى حني .وهذا ما عاشته
العديد من الــدول العربية في فترة ما بعد الثورات ،وأدى إلى نكسات في ما كان
من املمكن أن يكون مسارًا ديمقراطيًا مؤسسًا ملرحلة التحول إلى الدولة الحديثة.
ومــن دون التقليل مــن الـتــأثـيــرات الخارجية لبعض ال ــدول املـعــاديــة للديمقراطية،
والتي ّ
مولت إلى أقصى حد الثورات املضادة ،غير أن هذه الــدول وجدت األرضية
الشعبية والسياسية غير املستعدة اآلن للتحول الكلي إلى النظام املتعدد القابل
لتداول السلطة سلميًا .فاالنتفاضات العربية ،والتي ّ
تحولت إلى «الربيع العربي»،
لم تقم باألساس لتطبيق نظام ديمقراطي ،مع أن هذا املطلب كان غاية فئات قليلة
ّ
مشاركة فيها ،بل قامت ضد الظلم والفساد الذي ولد الفقر والجوع والبطالة .فإقامة
النظام الديمقراطي بشكله الحديث بحاجة إلى أرضية تثقيفية تأسيسية لم تكن
متاحة أمام هذه الشعوب ،ولم يتم العمل على إيجادها بعد انتصار بعض الثورات،
بل جرى التحول مباشرة إلى املمارسة السياسية الجديدة ،وكأن األرضية ّ
مهيأة
لتقبل هذا التغيير ،وهو ما اتضح أنه غير صحيح.
من التجارب التي عاشتها بعض الدول العربية التي خرجت من ثــورات ،وتحديدًا
مصر في عام  2013واليوم تونس ،يتضح أن املزاج الشعبي العام يميل إلى فكرة
ّ
نظر لها اإلمــام محمد عبدهّ ،
وفصلها املفكر محمد عابد
«املستبد الـعــادل» التي
الـجــابــري .وهــي الفكرة التي انحرفت مــع الــزمــن إلــى نظام حكم الـفــرد ،وجسدها
العديد من الرؤساء العرب الذين تحولوا مع الزمن إلى رموز للديكتاتورية ،إذ تحول
االستبداد من مفهومه اللغوي القائم على «الحزم» و«الجرأة» ،كما يشرح الجابري،
إلــى «الـطـغـيــان» ،وهــو مــا مــارســه كــل الــزعـمــاء الـعــرب الــذيــن امتطوا الفكرة نظريًا
للوصول إلــى الحكم .ورغــم الفرق بني مفهومي االستبداد والطغيان من املنطلق
اللغوي والتراثي العربي ،إال أنه ال يبدو أن هناك قدرة شعبية على التمييز بينهما،
خصوصًا عندما يتم تطعيم الطغيان بمقادير من الشعبوية ،وهو الــذي مارسه
زعماء عرب في الطريق إلى انقالبهم على محاوالت التحول الديمقراطي التي ُولدت
بعد الثورات العربية .نموذج واضح أمامنا اليوم حول هذه املمارسات ،هو انقالب
عبد الفتاح السيسي في مصر ،والذي أعاد البالد سنوات طويلة إلى الوراء سياسيًا،
وهو أمر ال خالف عليه حتى لو اختلفت النظرة إلى النتائج االقتصادية والتنموية
التي أنتجها االنقالب وسياساته ،فال خالف على أن مرحلة الحريات والتعددية
انتهت في مصر ،فال صوت إال صوت النظام.
اليوم تونس بعد ق ــرارات الرئيس قيس ّ
سعيد تسير على الخطى نفسها ،حتى
وإن اختلفت األدوات .قد تكون تونس ليست مصر ،كما يحاول بعض أهل البالد
تبرير قــرارات الرئيس ،لكن املعطيات بني حدثي  2013و 2021هي نفسها ،وهي
االنقالب على التعددية املمثلة في البرملان ،تمهيدًا إلعادة صورة «املستبد العادل»
املقبولة شعبيًا.

ماذا تعني العقوبات
األميركية الجديدة؟
فاطمة ياسين

ُ
لم ت ِبد إدارة الرئيس األميركي ،جو بايدنّ ،أي ميل إلى التدخل السياسي في الحرب
السورية ،فحافظت على مستويات تحالفاتها وقدرتها العسكرية املوجودة منذ
عهد الرئيس دونــالــد تــرامــب .واستبق بايدن لـقــاءه ،في قمة مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتني قبل شهر ،باستثنائه شركتني مملوكتني لرجال أعمال محسوبني
ّ
مجاالت طبي ٍة
على رأس النظام السوري ،من العقوبات ،تحت بند أنهما تعمالن في
ٍ
لها عالقة بالسيطرة على مرض كورونا .كما تم اإليعاز بمتابعة التعاون مع النظام
الـســوري فــي هــذا املـجــال ،واملـبـ ّـرر هنا إنساني وصحي متعلق بمكافحة املــرض
ّ
العاملي .بعد ذلــك اللقاء بني الرئيسني ،لم يتم التطرق للموضوع السوري إل عن
استمرار عبور املساعدات اإلنسانية إلى ثالثة ماليني سوري موجودين في مناطق
ّ
محررة في الشمال ،ليحصلوا على مستلزماتهم األساسية من معبر باب الهوى..
ُ
املمانعة األساسية التي تبديها إدارة بايدن هي في وجه مشاريع إعــادة اإلعمار
ٌ
ومـحــاولــة إنـعــاش االقـتـصــاد ال ـســوري ،وهــو مــوقــف يتعلق بشكل أكـبــر بروسيا
وإيران املستفيدتني الرئيسيتني من إعادة تشغيل االقتصاد في سورية.
كــان تــرامــب أكـثــر نشاطًا وجـ ّـديــة فــي معاقبة الـنـظــام ال ـســوري ،حــن وصــل عدد
الكيانات والشخصيات التي شملتها العقوبات في فترة حكمه إلى  ،114استهدفت
قطاعات السياسة واالقتصاد واألمن وحقوق اإلنسان .واليوم يتجاوز عمر إدارة
بايدن في البيت األبيض ستة أشهر ،ويبدأ أعضاء في الكونغرس ،من الحزبني
الجمهوري والديمقراطي ،بتوجيه انتقادات للرئيس لعدم إصداره ّأي عقوب ٍة ضد
ّ
فتتحرك وزارة الخزانة األميركية ،وتوجه مجموعة من العقوبات إلى كيانات
النظام،
عشر ،تابعة للنظام ،منها ثمانية كيانات
ثالثة
عددها
بلغ
سورية
وشخصيات
ً
والبقية من األفراد .يتقاسم املعاقبون صفة حرصت قرارات العقوبات على إبرازها،
لتؤكد كيف تنظر اإلدارة األميركية الجديدة ،بقيادة بايدن ،إلى الحرب السورية،
فأتت جميعها تحت يافطة «انتهاك حقوق اإلنسان» إذ أطلق وصف السجون على
الكيانات الثمانية ،وبصورة بديهية ،أصبحت الشخصيات الخمسة املعاقبة ،لها
صفة «سجانني» .وعلى الرغم من ّأن املخابرات العسكرية السورية ،وهي إحدى
عقوبات
الجهات األمنية األربع التي تتولى األمن والقمع داخل سورية ،مشمولة في
ٍ
سابقة ،وأدرجتها وزارة الخزانة األميركية ،منذ مايو/أيار  ،2011ضمن فئة من
يستخدمون القوة والقمع ضد املتظاهرين واملدنيني ،فقد تم اليوم إدراج ستة من
سجون فروعها األمنية ،باإلضافة إلى سجن صيدنايا الشهير ،ضمن العقوبات
الجديدة! كما شمل القرار سجنًا تابعًا إلدارة املخابرات العامة املعروف بأمن الدولة،
أو سجن الفرع .251
تـقــارب إدارة بــايــدن الـحــرب الـســوريــة مــن بــاب األزم ــة اإلنـســانـيــة وانـتـهــاك حقوق
اإلنسان ،ويبدو الرئيس األميركي أكثر اهتمامًا بالشأن اإلنساني في سورية من
ّ
أي موضوع سياسي ،فجميع ما اتخذه من قرارات ،وكل نشاطات إدارته السياسية،
موجهة بشكل كبير إلى هذا الشأن .وقد ضغطت إدارته ّ
جديًا على روسيا لتمرير
اتفاق بخصوص املعبر الوحيد الذي تدخل منه املساعدات اإلنسانية إلى الشمال
ٍ
السوري .وتأتي هذه العقوبات الخاصة بالكيانات الثمانية والشخصيات الخمسة
ّ
التوجه ،وكأنها تختصر سنوات الحرب العشر التي أقحم فيها الشعب
لتؤكد هذا
السوري ملطالبته بتغيير سياسي بمجموع ٍة من القرارات اإلنسانية ،وتغطية واحد
من جوانب املطالبات ،وهذا ال يكفي بالتأكيد لتفكيك املأزق السوري السياسي في
ّ
املقام األول .أما التبعات اإلنسانية واالقتصادية فهي أثر جانبي نشأ عن تصلب
ّ
النظام واستقوائه بروسيا وإيران ،وهذه التبعات مرشحة للزيادة التراكمية ،مهما
بلغت درجة التداخل األميركي «اإلنساني».
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آراء

ترقيع النظام اللبناني ال إعادة إنتاجه
مالك ونوس

ي ـس ـت ـمـ ّـر ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـن ــانــي ه ـ ــذه األي ـ ـ ــام فــي
الـ ـ ـ ــدوران ف ــي ح ـل ـقــة الـ ـف ــراغ ال ـح ـكــومــي ال ــذي
َّ
سببه فشل أقطاب النظام اللبناني باالتفاق
عـلــى تشكيل حـكــومــة ،بسبب صــراعـهــم على
ح ـق ــائ ــب وزاري ـ ـ ـ ــة سـ ـي ــادي ــة ،ي ــري ــد ك ــل ف ــري ـ ٍـق
سياسي منهم أن يتناهش ما بقي من جثثها،
بعد أن دخلت البالد في طور االنهيار املالي
واالقـتـصــادي .وبـعــد اعـتــذار أحــد أهــم أقطاب
النظام اللبناني ،سعد الحريري ،عن تشكيل
من تكليفه وبعد
الحكومة ،بعد تسعة َأشهر َ
آخر من
قطب
تسمية
الفراغ الحكومي ،اقترح
ٍ
ٍ
متهم بقضية إث ــراء غير
أقـطــاب هــذا الـنـظــام،
ٍ
مـ ـش ــروع ،رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة األسـ ـب ــق ،نجيب
مـيـقــاتــي ،لتشكيل ال ـح ـكــومــة .ثــم س ــرعــان ما
أصــدر رئيس الجمهورية ،ميشيل عــون ،قرار
ّ
التكليف وسلمه مليقاتي .وبالنظر إلــى عدم
تغير الــوقــائــع على األرض ،وباالستناد إلى
ّ
تاريخ ميقاتي في وزارتيه ،يتأكد لدى جميع
املــراق ـبــن أن ه ــذا ال ـن ـظــام وص ــل إل ــى مــرحـلــة
ترقيع نفسه من أجــل ضمان استمرارهً ،بعد
ّ
أن باتت ّ
دوريًا صعبة.
مهمة إعادة إنتاجه
قيل إن االتجاه إلــى تكليف ميقاتي بتشكيل
الحكومة اللبنانية جــاء نتيجة موقفه حول
ضـ ـ ـ ــرورة ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة إن ـ ـقـ ــاذ ،تـسـتـنـيــر
إصالحات
باملبادرة الفرنسية من أجل إجراء
ٍ
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وف ـ ــق ال ـص ـي ـغ ــة الـ ـت ــي وض ـع ـهــا
صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي وم ــؤتـ ـم ــر س ـي ــدر
ل ـل ـمــان ـحــن ال ــدول ـي ــن ال ـ ــذي ُعـ ـق ــدت جـلـســات
عديدة له في باريس .ولكن هل يمكن لحكومة
سيشكلها ميقاتي إج ــراء اإلص ــاح ــات التي
وعــدت الطبقة السياسية الرئيس الفرنسي،

إيمانويل ماكرون ،مــرارًا ،بإجرائها ،حني زار
بيروت عشية انفجار املرفأ ،في  4أغسطس/
آب  ،2020وبعد ذلك؟ إذا كانت تستطيع فعل
ذلــك ،فــإن زمــاء ميقاتي فــي الطبقة الحاكمة
سيمنعونه ،ألن إصالحًا كهذا هو بمثابة حفر
هذه الطبقة قبرها بنفسها .إضافة إلى ذلك،
أي إصالح سيتضمن مكافحة الفساد وإعادة
األمــوال املنهوبة من املصارف اللبنانية ومن
مــؤسـســات الــدولــة إل ــى مستحقيها ،وه ــو ما
ل ــن يـفـعـلــه مـيـقــاتــي ،املـتـهــم بـقـضــايــا الـتـ ُّ
ـربــح
عبر قروض اإلسكان التي َّ
جيرها ملؤسساته،
وحــرم منها الشباب اللبناني واستحق على
إثــرهــا اتـهــام النيابة العامة االستئنافية في
جبل لبنان له بتحقيق مكاسب غير مشروعة،
ـاد أخــرى في
عــاوة على اتهامه بقضايا فـسـ ٍ
ح ـقــل االت ـ ـصـ ــاالت .ي ـخــالــف تـكـلـيــف مـيـقــاتَّــي
تطلعات املواطنني اللبنانيني ،ولكنه متوقع
م ــن هـ ــذه ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ت ـح ــاول
النجاة بأي طريقة ،على الرغم مما يعترضها
ـط شـعـبــي بـسـبــب أزم ــة ال ـب ــاد الـتــي
م ــن ض ـغـ ٍ
انـ ـه ــارت فـيـهــا ق ـطــاعــات ال ـص ـحــة وال ـك ـهــربــاء
وامل ـ ـص ـ ــارف وغـ ـي ــره ــا .وف ـ ــي إط ـ ـ ــار م ـخــال ـفــة
تطلعات املواطنني ،وفي إطار الهجوم الدائم
واملتواصل على املعارضني منهم ،واملستمر
منذ اندالع انتفاضة  17تشرين األول (،)2019
ي ـخ ــرج م ـح ـل ـلــون س ـيــاس ـيــون م ـمــن ي ـ ــدورون
فــي فـلــك ه ــذا ال ـن ـظــام عـلــى شــاشــات الـقـنــوات
الـفـضــائـيــة الـلـبـنــانـيــة ،مــن أج ــل تلميع صــور
أقطاب هــذا النظام .وآخــر ما قاله أحــد هؤالء
ـام :من يحلم بتغيير النظام اللبناني
قبل أي ـ ٍ
فهو واهم ...وفي لغة جازمة تشبه في جزمها
حسن
مــا خ ــرج بــه األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــهَّ ،
نصر الله ،عشية انتفاضة تشرين ،حني بشر

ً
اللبنانيني قائال« :هــذا النظام ال يسقط ،وإن
العهد (عهد الرئيس ميشيل عون) ال يسقط»،
أردف هـ ــذا امل ـح ـلــل ج ــازم ــا« :ه ـ ــذا ال ـن ـظ ــام ال
َّ
يتغير ،بل ُيعاد إنتاجه في كل مرحلة ليكون
على مقاس ًاملرحلة» .ثم ،ولتأكيد نبوءته ،ال
يرى غضاضة في تذكير اللبنانيني بأن كل ما
جرى في لبنان من حروب أهلية وانتفاضات
ومـ ـظ ــاه ــرات وتـ ـح ـ ّـرك ــات م ـط ـل ـب ـيــة ،عـمــالـيــة
ونقابية وأهـلـيــة ،وغيرها مــن الـتـحـ ّـركــات ،لم
ـام هو
تستطع ِّتغيير ال ـن ـظــام .ول ـكــن أي ن ـظـ ٍ
ال ــذي ُي ـبــشــر ه ــذا املـحـلــل بـصـعــوبــة تـغـيـيــره؟
إنــه الــذي يــواصــل أقطابه البقاء فــي السلطة،
على الرغم من افتضاح صفقاتهم املشبوهة
ُّ
بـعــد تحكمهم بـمـفــاصــل ال ـبــاد االقـتـصــاديــة
وم ــراف ـق ـهــا ال ـح ـي ــوي ــة ،ع ـ ــاوة ع ـلــى إهـمــالـهــم
الذي ّأدى إلى انفجار مرفأ بالدهم األساسي،
وتدمير ثلث عاصمتهم وقتل عــدد كبير من
أبنائها ،من دون أن يؤثر ذلك على مشاعرهم،
أو يدفع أحدهم إلى الخجل ،ومن ثم االنتحار
ت ـحــت ض ـغــط تـبـكـيــت ض ـم ـيــره ب ـعــد مـشــاهــد
الخراب التي ّأدى إليه االنفجار .ليست مشكلة
ّ
هذا املحلل ،أو غيره ،ممن يدافعون عن النظام
ِّ
اللبناني ،ويـنــظــرون لصعوبة تغييره ،أنهم
يـعـيـشــون تـحــت ضـغــط م ــرض «خ ــط الــزمــن»
الذي ال يستطيعون الفكاك منه ،بل مشكلتهم
ـراب تدفعهم إلى
أنهم يعيشون في حالة اغـتـ ٍ
إن ـكــار ال ــواق ــع ال ــذي ي ـقــول إن أق ـطــاب الـنـظــام
يـ ّ
ـؤس ـســون لـسـقــوطـهــم م ــع ب ــدء االن ـه ـيــار في
البالد .كما أنهم في حالة إنكار أن التغيير في
مــزاج أتـبــاع زعـمــاء الطوائف وفــي والئـهــم قد
بدأ ،وهو يحدث على الرغم من بطئه ،وأن هذا
النظام ال يفعل شيئًا سوى إدارة أزمة البالد
واالستثمار في انهيارها املالي واالقتصادي

يخالف تكليف
ميقاتي تشكيل
الحكومة تطلعات
اللبنانيين ،ولكنه
َّ
متوقع من الطبقة
السياسية التي تحاول
النجاة بأي طريقة

إلــى أبعد حــد ،قبل حصول االنهيار الشامل.
ل ـقــد ان ـح ـصــر هـ ـ ُّـم أقـ ـط ــاب ال ـن ـظ ــام الـلـبـنــانــي
ّ
ووسائلهم اإلعــامـيــة ومحلليهم واملنظرين
لبقائهم فــي طمس املشكالت الحقيقية التي
تعاني منها الـبــاد بسبب سياساتهم ،عبر
ـات أخـ ـ ــرى ت ــدخ ــل ف ــي صـلــب
اف ـت ـع ــال م ـش ـك ـ ٍ
ٌ
مشكالت تتعلق بتشكيل
إدارة الــدولــة .وهــي
الـحـكــومــة وف ــي نــوعـهــا؛ سـيــاسـيــة أم حكومة
تكنوقراط .كما نفخوا فــي املشكالت املزمنة
ِّ
ثلث معط ٍل
التي تمنع تشكيل الحكومة ،من ٍ
ومـ ــن أح ـق ـيــة ب ـعــض ال ـح ـقــائــب ل ـه ــذا ال ـطــرف
أو ذاك ،عـلــى الــرغــم مــن االنـهـيــار ال ــذي يــرون
لحظة .وإذا
كيف تكبر كرته أمــام أعينهم كل ٌ
راض
حليف
كــان تبادل األدوار بني الحلفاء،
ٍ

وحليف رافض ،والصراع على الحصص ،هما
ما منعا سعد الحريري من تشكيل حكومته،
ف ــإن مــامــح ظ ـهــور ه ــذا ال ـت ـبــادل ل ـ ــأدوار مع
ميقاتي قد بــدأت ،حني َّأيــد حــزب الله تكليف
ميقاتي ،في حني رفض حليفه ،رئيس التيار
الوطني الحر ،جبران باسيل ،تأييد تكليفه.
ول ــم يفعل بــاسـيــل ذل ــك فـحـســب ،بــل ع ــاد إلــى
ن ـق ـطــة االنـ ـط ــاق األول ـ ــى ال ـت ــي سـ ّـب ـبــت فـشــل
الحريري ،وهي املطالبة بحصته ،بدءًا بوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ح ـتــى ق ـبــل اس ـت ــام مـيـقــاتــي ق ــرار
تكليفه الرسمي من رئيس الجمهورية.
عـمـلـيــة تــول ـيــد ال ـحــاضــر م ــن امل ــاض ــي تـ ْـحـكـ ُـم
ع ـلــى ال ـحــاضــر الـ ــذي ُي ـ ــراد تــول ـيــده بــالـفـشــل،
إذ م ــا ل ــم يـسـتـطــع م ـي ـقــاتــي أن ي ـقــدمــه خــال
الـح ـكــوم ـتــن ال ـل ـتــن شـكـلـهـمــا ،سـنـتــي 2005
و ،2011أي خــال أي ــام الــراحــة وقـلــة األزم ــات،
لن يستطيع أن ّ
يقدمه في طور انهيار البالد.
وإذا استنتج محللو الـنـظــام اللبناني ،عبر
س ــرد تــاريــخ الـحــركــات االحـتـجــاجـيــة فـيــه ،أن
الـنـظــام عـصـ ٌّـي عـلــى الـتـغـيـيــر ،ف ــإن عليهم أن
يستنتجوا ن الحكومات التي يشكلها أقطاب
هــذا الـنـظــام ستبقى عــاجــزة ،أو متمنعة عن
إج ــراء إص ــاح ينفي وجــودهــا ،وهــو إصـ ٌ
ـاح
ـروض ال يريدون أن
ربطه الدائنون بتقديم قـ
ٍ
تجد طريقها إلــى جـيــوب فــرقــاء الـنـظــام ،كما
ـاح
حـصــل مــع ق ـ
ٍ
ـروض سبقتها ،بــل إل ــى إص ـ ٍ
لن يتم ما دامــت الــوجــوه هي ذاتها وتتبادل
األدوار ذاتها .من هنا ،يمكن القول إن تشكيل
الحكومة اللبنانية على يد نجيب ميقاتي ،إذا
تم ،سيبقي النظام اللبناني أعرج فاقدًا قدرة
العمل ،وهــي ،وإن عجزت عــن إع ــادة إنتاجه،
فلن يتسنى لها حتى ترقيعه.
(كاتب سوري)

في الحاجة السورية إلى مركزية مضادة
راتب شعبو

الحقيقة التي نتعثر بها دائـمــا ،وال نرغب
ّ
برؤيتها ،أن العمل السياسي املنظم للنضال
ض ــد س ـل ـطــات م ـس ـت ـبـ ّـدة وش ــدي ــدة املــركــزيــة
ي ـح ـتــاج إلـ ــى تـنـظـيـمــات س ـيــاس ـيــة شــديــدة
املركزية بدورها ...نظرة سريعة إلى الواقع
ُال ـســوري ال ـيــوم ،بعد ال ـصــراع الــدامــي الــذي
ّ
ٌ
تضحيات هائلة ،تظهر أن القوى
قدمت فيه
الــوحـيــدة الـتــي ثبتت على األرض ،وحــازت
مكاسب فعلية ،هي شديدة املركزية ،والتي
ُ َ
يحوز مركز القرار فيها على سلطةٍ ال تنازع،
فيما ّ
تهمشت أو تالشت القوى التي قامت
على أســاس ديمقراطي داخـلــي ،وخلت من
سلطةٍ مركزيةٍ راسـخــةٍ وق ــادر ٍة على ضبط
الجسد التنظيمي.
لم يقطف السوريون ثمرة مفيدة من بروز
الـقــوى شــديــدة املركزية التي واجـهــت نظام
ّ
األسد ،وتمكنت في املرحلة التي تلت الثورة
ّ
الـســوريــة .السبب أن هــذه الـقــوى استبدلت
ً
السياسة بالجغرافيا ،فبدال من أن تتصارع
ّ
وتحد ،على نحو متبادل،
أرض واحد ٍة
على
ٍ
من احتكار السلطة ،استقلت كل منها على
أرض ،وحــاف ـظــت ك ــل مـنـهــا ع ـلــى سلطتها
ّ
املـحـتـكــرة .أي أن الـنـظــام األس ــدي (املحتكر
األول) اش ـتــرى اسـتـمــرار احـتـكــاره للسلطة
بــالـتـخـلــي عــن أجـ ــزاء مــن األرض الـســوريــة،
ٌّ
ّ
املستجدة ،وأقامت كل
ارتضتها السلطات

منها «دولتها» عليها .هكذا ّ
تحول الصراع
السوري إلى صراع خارجي ،أي صراع بني
ّ
سلطات لكل منها مجال جغرافي مستقل
ٍ
ع ــن األخ ـ ـ ــرى ،ب ـش ـكـ ٍـل ج ـعــل الـ ـص ــراع نفسه
ً
مستقال عن البعد الديمقراطي.
ّ
امل ـف ــارق ــة ال ـت ــي ُيـ ـش ــار ه ـنــا إل ـي ـهــا ت ـق ــول إن
التنظيم الذي يحترم املبدأ الديمقراطي ،في
ّ
مستبدة وراسخة،
نضال ضد سلطة
ظروف
ٍ
غالبًا ما ينتهي إلى الفشل ،نظرًا إلى هشاشة
م ـثــل ه ــذا الـتـنـظـيــم أمـ ــام صــابــة «تـنـظـيــم»
ّ
السلطة املـسـتـبـ ّـدة .هـكــذا يـبــدو أنً النضال
ّ
لكسر احتكار سلطةٍ يحتاج سلطة مضادة
ّ
ََ
ُمحتكرة .على هذا ،يبدو كما لو أن النضال
الديمقراطي يحتاج إلى تنظيم ديكتاتوري،
أو ّأن االسـتـبــداد ُيـ َ
ـواجــه باستبداد مضاد.
وهو ما يثير حيرة (وسخط) املتطلعني إلى
الخالص من االستبداد السياسي املزمن في
ّ
بلدانهم ،فمن الطبيعي أن هؤالء ال يتقبلون
ّ
تنظيمات تقول
أي سلوك ديكتاتوري فــي
ّ
ٍ ّ
وقت تتطلب
إنها تواجه الديكتاتورية ،في
ٍ
فـيــه م ـجــريــات ال ـن ـضــال الـفـعـلــي ،تنظيمات
ّ
مــركــزيــة و»اح ـت ـك ــار» للتمثيل ،أي يتطلب
نوعًا من الديكتاتورية التنظيمية .الثائرون
ض ـ ــد سـ ـلـ ـط ــةٍ مـ ـسـ ـتـ ـب ـ ّـدة يـ ـ ــريـ ـ ــدون ت ـن ـظ ـيــم
بآليات ديمقراطيةٍ يؤمنون بها،
نضالهم
ٍ
ويتطلعون ،في الوقت نفسه ،إلى الفاعلية
وال ـتــأث ـيــر ف ــي مــواج ـهــة الـسـلـطــة املـسـتـبــدة.
ّ
والـحـقـيـقــة أن ف ــي ه ــذا ج ـمــع مل ــا ال ُيـجـمــع.

فاعلية التنظيم تحتاج إلى سلطة مركزية
حاسمة.
حيازة سلطة مركزية حاسمة ال تأتي بقرار.
لـكـ ُـي ي ـ َحــوز مــركــز م ــا عـلــى سـلـطــةٍ حــاسـمــةٍ
ال ت ـنــازع ،ولـكــي يحتكر التمثيل ،ال يكفيه
ّ
الـتــوافــق الطوعي على سلطته (إذا سلمنا
بإمكانية مثل هذا الرضا العام الذي تعكسه
ً
أكثرية انتخابية مثال) ،فهذا التوافق يبقى
ً
ّ
عرضة للعرقلة ولالهتزاز والتفتت ،مع تقلب
الظروف واملعطيات في النضال السياسي،
ويبقى تحت ضغط الـنــزوعــات الشخصية
املتباينة أو امليول الزعامية املنافسة ...إلخ.
وصاحب
يحتاج املركز السياسي املسيطر
ّ
الـ ـق ــرار إلـ ــى م ــا ه ــو أهـ ــم م ــن الـ ـت ــواف ــق ،إن ــه
يـحـتــاج وس ــائ ــل ج ــذب وردع .يـنـطـبــق هــذا
عـلــى الـتـشـكـيــات ال ـك ـبــرى (دول مـسـتـبـ ّـدة)
كما على التشكيالت األقــل تعقيدًا (جماعة
أو ح ـ ــزب سـ ـي ــاس ــي) .بـ ـك ــام آخـ ـ ــر ،ي ـح ـتــاج
ّ
مستبدة
الـنـضــال الـسـيــاســي ضــد سـلـطــات
(أي ش ــدي ــدة املــركــزيــة وال تـعـتــرف بحقوق
التأثير ،إلى سلطةٍ
اآلخرين) ،لكي يستطيع ّ
تمثل الحقوق املسلوبة ،لكنها مشابهة في
ّ
يصح هذا أكثر كلما كانت السلطة
املركزية.
التي يجرى النضال ّضدها أكثر استبدادًا.
ّ
إذا صـ ّـح مــا سـبــق ،فــإنــه ي ــدل على صعوبةٍ
ب ــال ـغ ــة ،ف ـم ــن أيـ ــن ل ـت ـن ـظ ـيــم «م ـ ـعـ ــارض» أن
يحوز التماسك التنظيمي املطلوب؟ واألهم،
هــل يمكن لتنظيم «ديـكـتــاتــوري» أن يكون

التنظيم الذي يحترم
المبدأ الديمقراطي،
نضال
في ظروف
ٍ
مستبدة
ضد سلطة
ّ
وراسخة ،غالبًا ما
ينتهي إلى الفشل

ً
وسيلة ديمقراطية ،وأن يبقى وفيًا للحقوق
املسلوبة التي يمثلها؟
خ ـ ــال ال ـع ـق ــد املـ ـنـ ـص ــرم ،ك ــان ــت امل ـع ــارض ــة
ال ـس ــوري ــة م ـت ـع ـ ّـددة ال ـع ـن ــاوي ــن ،ع ـلــى طــول
ال ـخــط ،فــي حــن بـقــي لـنـظــام األس ــد عـنــوان
واحد .أي كان النظام بمركزية ثابتة (هناك
م ــرك ــز ق ـ ــادر ع ـل ــى إدارة وح ـس ــم ص ــراع ــات
املــراكــز األخ ــرى داخ ــل الـنـظــام) ،فيما كانت
ّ
متعددة املراكز ،األمر
التنظيمات املعارضة
ال ـ ــذي ي ـت ـضـ ّـمــن ال ـت ـنــافــر وال ـ ـصـ ــراع الـخـفــي
أو املعلن بــن هــذه املــراكــز ،وهــو مــا كشفته

ش ـ ـه ـ ــادات ف ــاعـ ـل ــن ك ـث ـي ــري ــن فـ ــي مـخـتـلــف
مؤسسات املعارضة.
يـ ّمـكــن الـنـظــر إل ــى ت ـعـ ّـدديــة امل ـعــارضــة على
ّ
أن ـهــا ملمح ديـمـقــراطــي ،وه ــذا صـحـيــح ،إل
ّ
ّ
أن مــن الصحيح أيـضــا أن ه ــذا املـلـمــح كــان
مــن أس ـبــاب ضـعــف أداء املـعــارضــة وتشتت
ق ــوت ـه ــا ،أو بـكـلـمــة أخ ـ ــرى كـ ــان م ــن أس ـبــاب
الـ ـفـ ـش ــل .وب ــامل ـع ـن ــى ن ـف ـس ــه ،ك ــان ــت ال ـق ــوى
الـ ـت ــي ت ـح ـمــل رايـ ـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،تـعــانــي
م ــن مـشـكـلــة داخ ـل ـيــة ،أســاس ـهــا ال ـتــوتــر بني
الفكرة الديمقراطية (املبادئ الديمقراطية)
واملهمة الديمقراطية (كسر احتكار السلطة
السياسية) .تدفع األولــى إلى إعــاء املبادئ
الــدي ـم ـقــراط ـيــة واح ـتــرام ـهــا داخـ ــل التنظيم
وخــارجــه .والثانية تــدفــع إلــى تقوية الــذات
ّ
املستبدة .تقوية الذات
في مواجهة السلطة
ت ـت ـط ـلــب ،ك ـم ــا ب ـ ّـي ـن ــت ال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ــوري ــة،
تجميد الفكرة الديمقراطية لصالح مركزيةٍ
ّ
شديدة وحاسمة .غير أن املركزية التي تقوم
على الثقة أو التفويض الــواســع تبقى ،مع
ذل ــك ،أضـعــف مــن املــركــزيــة الـتــي تـقــوم على
ال ـج ـمــع ب ــن ال ـق ـســر وال ـت ــرغ ـي ــب ،ذلـ ــك حني
ت ـكــون ل ــدى امل ــرك ــز امل ـخ ـ ّـول وس ــائ ــل ترغيب
وترهيب ...وفي السلطة األسدية ،كان هناك
دائمًا اإلغراء الذي توفره االمتيازات ويوفره
ال ـف ـس ــاد ،وك ـ ــان ه ـن ــاك ال ـق ـســر ال ـ ــذي تــوفــره
أجهزة األمن أو الجيش عند الضرورة.
(كاتب سوري في فرنسا)

ضد الديمقراطية نكاية في اإلسالميين
عمر المرابط

مـنــذ ب ــزوغ فـجــر الــربـيــع ال ـعــربــي ،وإطــاحـتــه
أع ـت ــى الــدي ـك ـتــاتــوريــات ال ـعــرب ـيــة ،بـ ــرز إلــى
الوجود خطاب إقصائي يندب حظ الشعوب
العربية ،باختيارها ما ّ
تسمى األحــزاب ذات
املرجعية اإلسالمية للوصول إلــى السلطة.
أس ـق ـطــت الـ ـث ــورات أن ـظ ـمــة ،وأجـ ـب ــرت أخ ــرى
على القيام إمــا بإصالحات داخلية إلرضــاء
ال ـش ـعــب وام ـت ـص ــاص غ ـض ـبــه ،أو تـغـيـيــرات
شكلية لــاحـتـيــال عـلــى مـطــالـبــه فــي انتظار
فـتــور ال ـحــراك وع ــودة ال ـه ــدوء .ه ـكــذا اخـتــار
ال ـش ـعــب املـ ـص ــري حـ ــزب ال ـح ــري ــة وال ـع ــدال ــة،
واخ ـت ــار الـشـعــب الـتــونـســي حــركــة النهضة،
واخ ـ ـتـ ــار ال ـش ـع ــب املـ ـغ ــرب ــي ح ـ ــزب ال ـع ــدال ــة
والتنمية .أما الشعوب األخرى فقد أجهضت
ثوراتها وتحولت إلى حروب أهلية ،أتت على
األخضر واليابس.
مع بدء الثورة املضادة ،والتي من الطبيعي أن
يهلل لها فلول األنظمة السابقة ومن واالهم،
يـتـفــاجــأ امل ــرء بــابـتـهــاج مثقفني ومناضلني
وس ـيــاس ـيــن ع ــدي ــدي ــن ،مـنـتـمــن إل ــى بعض
ّ
والتحررية
الـتـيــارات التقدمية والليبرالية
التي قضت أغلب حياتها مناضلة ومنافحة

مــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة وال ــدف ــاع عــن الحرية
والعدالة والكرامة ،وهم الذين لهم باع كبير
ف ــي ال ـن ـض ــال والـ ـكـ ـف ــاح ،ح ـيــث ل ــم ي ــأل ــوا أي
جهد فــي القيام بمعارضة األنظمة القائمة
للمطالبة باإلصالحات السياسية ،ودفعوا
ُ
ج ـ ّـراء مــواقـفـهــم الـتـضـحـيــات ال ـجـ ّـمــة ،بــل ز َّج
بعضهم فــي غـيــاهــب ال ـس ـجــون ،حـتــى خــرج
بشهادة النضال مطبوعة فوق جبينه.
ه ــم امل ـن ــاض ـل ــون .أمـ ــا وقـ ــد حـ ــان وقـ ــت قطف
ث ـم ــار ن ـضــال ـهــم ،ف ــا ي ـج ــوز أن ي ـك ــون ــوا في
الخلف ،بل في املقدمة ،فهم من أيقظ الشعب
م ــن س ـب ــات ــه .رفـ ـض ــوا ال ـظ ـلــم وال ـط ـغ ـي ــان في
حينه وأوانـ ــه ،ن ــادوا بالحرية والـتـحـ ّـرر من
كل القيود ،أيــرضــون اليوم أن يكون غيرهم
ّ
التحرر من الطغيان
من يقود التجربة بعد
واالس ـت ـبــداد ،ال سيما أن هــذا الـغـيــر ،حسب
قولهم ،يستعمل مبدأ التقية ،ولديه خطاب
ـزدوج ،ي ــؤم ــن ب ـًـالــدي ـم ـق ــراط ـيــة ف ـق ــط آل ـيــة
مـ ـ ـ ـ
ً
انتخابية ،ووسيلة آنية للوصول إلى الحكم،
وليس مفهوما شامال ومبدأ عاما ،وسيأتي
زم ـ ــن ل ـي ـح ـك ـم ـهــم ب ــاس ــم الـ ــديـ ــن ،ول ـي ـلــزم ـهــم
بالتعاليم ،ويجبرهم على احترام النصوص
الشرعية قبل احترام القانون.
ُ
ه ــم امل ـكــاف ـحــون ال ـت ـح ـ ّـرري ــون ،وال يـمـكــن أن
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¶

ي ــرض ــوا ف ـقــط ب ــدرج ــة رقـ ـي ــب ،ك ـيــف لـلـثــورة
ُ َ
أن ت ـخ ــط َّــف م ــن أي ــدي ـه ــم ه ـك ــذا ،وه ــم الــذيــن
ّ
لطاملا منوا أنفسهم بحلم السلطة ،وتكبدوا
الصعاب من أجل بلوغها ،أيتركونها اليوم
ـال ي ـع ـت ـب ــرون ـه ــم «ظ ــامـ ـي ــن»،
بـ ــأيـ ــدي رج ـ ـ ـ ـ ٍ
و»مــاضــويــن» ،لــم يكن كثيرون منهم يؤمن
بالديمقراطية البتة ،بل كان يعتبرها دخيلة
إن ل ــم يـعـتـبــرهــا ك ـف ــرا ،ألن ـهــا ت ـنــاقــض مـبــدأ
الـحــاكـمـيــة لـلــه وتـعـطــي الـتـفــويــض للشعب،
كـ ـي ــف لـ ـه ــم أن ي ـم ـت ـط ــوا ح ـص ــان ـه ــا الـ ـي ــوم،
ويمسكوا بــزمــامــه ،تـ ّـبــا لـهــم ،وللديمقراطية
التي أتت بهم.
ك ـث ـيــرة ه ــي ال ــذرائ ــع ال ـت ــي يـمـكــن تقديمها
لرفض اإلسالميني ،وعديدة البراهني التي
يمكن أن تــؤخــذ ُمــن أدبـيــاتـهــم وكتاباتهم
ل ـلــداللــة ع ـلــى م ــا ذك ـ ــر ،وك ـب ـيــرة االت ـهــامــات
التي يمكن أن ّ
توجه إليهم ،وإذا أضفنا إلى
كــل هــذا قــوة اإلع ــام املـضــاد ،وت ــأزم الوضع
االجـتـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي ،وتــأث ـيــر الـغــرب
لثورات ال تخدم مصالحه ،وأخطاء
املعادي
ٍ
اإلسالميني في تحالفاتهم وفي سلوكياتهم
الـسـيــاسـيــة ،نـكــون قــد جمعنا كــل مـكـ ّـونــات
ٌ
ّ
تصريحات
املضادة ،توابلها
طبخة الثورة
غـ ـي ــر م ـ ــدروس ـ ــة وم ـ ــواق ـ ــف غـ ـي ــر م ـف ـه ــوم ــة،
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وبهاراتها عدم خبرة واضحة ،وقلة كفاءة
ف ــاض ـح ــة وأداء ب ــاه ــت ،لـ ُـي ـط ـهــى «ط ـج ــن»
النكوص واالنقالب على نار هادئة خافتة،
ُ
ولينضج ولو بعد حني.
ّ
ل ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـط ــع اإل ًس ـ ــامـ ـ ـ ًي ـ ــون أن يـ ـش ــكـ ـل ــوا
ـات قـ ــويـ ــة م ـب ـن ـي ــة ع ـل ــى ت ـق ــاط ــع فــي
تـ ـح ــالـ ـف ـ ٍ
ْ
ال ــرؤى ،وتقاسم فــي األفـكــار واآلراء ،بــلـ َـه ّفي
ّ
ال ـبــرامــج وامل ـق ـتــرحــات .ل ــم يـتـمــكـنــوا م ــن لــف

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

ـات سياسيةٍ
ال ـنــاس حــولـهــم ،وتـكــويــن جـبـهـ ٍ
ع ــري ـض ــة وم ـت ـم ــاس ـك ــة .أقـ ـص ــى مـ ــا ح ـق ـقــوه
تحالفات هجينة وتوافقات مرحلية قصيرة،
ٍ
لكنها انتهازية
ـم،
ـ
ه
ـ
ف
ـر
ـ
ط
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ق
ـاد
ـ
ص
لــربـمــا
ّ
ووصولية مــن طــرف غيرهم ،التفوا حولهم
طمعا ال رغـبــا ،جشعا ال قناعة ،انتفاعا ال
اقتناعا ،وأخيرا اضطرارا ال رضــا ،يظهرون
ُو ّدا ويضمرون حقدا.
اسـتـغـلـهــم خ ـصـ ُ
ـوم ـهــم م ـن ـفــذا إل ــى الـسـلـطــة،
وص ـ ــوال إلـ ــى امل ـن ــاص ــب وت ـح ـق ـي ـقــا ل ـل ـمــآرب،
فــي انتظار أفــول نجمهم وتــراجــع مكانتهم،
وتبيان عدم قدرتهم على اإلصالح والتغيير،
وع ـلــى مـكــافـحــة الـظـلــم وال ـف ـســاد ،وعـجــزهــم
عــن ضمان الحرية والـكــرامــة ،وعلى تحقيق
التنمية والرخاء للمواطن البسيط البئيس.
وهـ ـ ـ ــذا م ـ ــا وق ـ ـ ــع ل ـب ـع ـض ـه ــم ،فـ ـق ــد ت ـح ـ ّـم ـل ــوا
املسؤولية وخـيـبــوا اآلم ــال .حكموا ظاهريا
وب ـق ـي ــت ال ـس ـل ـطــة ب ــأي ــدي ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة
ف ـع ـل ـيــا ،رض ـخ ــوا ل ـهــا وأذع ـ ـنـ ــوا ،ظ ـنــا منهم
أنها ستعترف لهم يوما بجميل صنعهم،
وستجازيهم على معروفهم ،لكنها حفاظا
ع ـلــى مــواق ـع ـهــا وم ـصــال ـح ـهــا ال تـ ـج ــازي إال
«جزاء سنمار».
(كاتب مغربي في باريس)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

