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المرأة التي ال يطرق بابها أحد

خيارات درعا في السالم والحرب

في البدء ،اعتقد سكان البناية ،رقم  ،62في شارع النهضةّ ،أن املرأة التي تقطن في
الطابق الثالث لم تعد ّ
تحب األغنيات مثل السابق ،وهي السبعينية الوحيدة التي ال
َّ
ُ
َّ
صبي البقال املكلف إحضار احتياجاتها ،والعاملة
يطرق بابها أحد ،إذا ما استثنينا
ّ
ّ
البنغالدشية التي تنظف البيت مرتني في الشهر .كانت قليلة االختالط ،ال تخرج إل
نادرًا .اعتاد الجيران التذمر من صوت املوسيقى واألغاني املسموعة من بيتها طوال
ّ
الوقت ،حتى أنهم حفظوا طقوسها عن ظهر قلب ...في الصباح الباكر ،ينطلق صوت
ّ
وتخصص ساعة كاملة لقصائدها
فيروز في األجواء .كانت تفضل أغانيها القديمة،
الغنائية ،املوشحات األندلسية على وجه الخصوص ،وتكرر سماع املقطع األخير من
قصيدة شهرزاد أكثر من مرة« :طارت الدنيا بمن أهوى وبي /وافترقنا كيف يا ليل
الرقاد ...ساكن ما بني قلبي املتعب /وجفوني وجهها رغم البعاد ...ما اكتفينا بعد
ّ
عيني لو ُيشرى الغفا /من
والدهر اكتفى /فاقطفي األحالم مثلي واسهري ...آه يا
عيون ما لكنت املشتري».
تنتقل في الظهيرة إلى املوسيقى الكالسيكية ،فتهتز جدران شقتها من وقع ضربات
بيتهوفن وبــاخ وم ــوزارت .كانت تحب تشايكوفسكي في رائعته «كسارة البندق»
تعيدها مرارًا مأخوذة بجمالها الخالص .عصرًا ،تعود إلى مختارات من أغاني فايزة
ّ
الشجي الحزين،
أحمد ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية ،وعبد الحليم يطربها صوته
ّ
وهــو ي ـ ّ
ـردد باستسالم عــذب «فــي سكة زمــن ضايعني /فــي سكة زم ــان /فــي نفس
املكان راجعني /في نفس املكان /ال جراحنا بتهدى يا قلبي /وال ننسى اللي كان».
ّ
ً
وحــن يحل الـغــروب ،تفسح الفضاء كامال ألم كلثوم ،تتنقل بني أغانيها الكثيرة،
ّ
تبدأها دائمًا بأغنية «أراك عصي الدمع» ّ
وتعرج على «رق الحبيب» و«فكروني» وتختم
ّ
السهرة دائمًا بـ«األطالل» .لم ينجح الجيران الذين ضاق ذرعهم بها مرة في ثنيها عن
تلك الطقوس اليومية املزعجة .لطاملا طالبوها بخفض صوت املوسيقى .تتذرع لهم
ّ
بأن لديها مشكلة في السمع ،تمنعها من خفض صوت املوسيقى ،وتحاول إقناعهم
ّ
ّ
بــأن مختاراتها منتقاة بعناية ،وأنها تساهم في تحسني ذائقتهم املوسيقية .غير
ّ
ّ
ّ
ّأن ذلك كله انتهى منذ فترة .استبشر الجميع خيرًا ،ألنهم ظنوا أنها رضخت ،في
ّ
النهاية ،الحتجاجهم ،وتوقفت عن إزعاجهم .لم يفكر ّأي من الجيران في السؤال
عنها .كان الجميع منهمكًا في تحضيرات العيد الكبير ،مبتهجًا برفع الحظر وعودة
الحياة إلــى طبيعتها بعد حبس طويل .ذرعــت األمهات األس ــواق ،بحثًا عن مالبس
جديدة لصغارهن ،فيما انشغلت بعضهن في إعداد الكعك ،كما انهمك الرجال في
ابتياع األضاحي بغية توزيعها على الفقراء صبيحة العيد .في ليلة الوقفة ،وفي غمرة
استعداد سكان البناية الستقبال العيد ،فاحت رائحة غريبة .تنبه أحدهم أخيرًا إلى
السكون العميق غير املعهود في شقة املرأة الغريبة .ارتاب في األمر .احتشد مدخل
البناية بالجيران .طرقوا الباب كثيرًا من دون جدوى ،فيما اشتدت الرائحة التي تأكد
ّ
أنها منبعثة من شقتها .هاتفوا الدفاع املدني الذي هرع رجاله إلى البناية ،وقد كسروا
ّ
الباب ،ليكتشفوا الجثة املنتفخة ملقاة على األرض .أفاد التقرير الشرعي بأن السيدة
فارقت الحياة منذ أسبوع على أقل تقدير ،وقد عثر على عشرات ّ الصور القديمة
منثورة حولها .ارتفعت التكبيرات فيما كانوا يخرجون بالجثة مغطاة بالكامل فوق
ّ
حمالة ،وسط ذعر الجيران وصدمتهم وخجلهم ،كما جاء في تقرير ّ
الطب الشرعي
ّ
ّأن قلب املرأة توقف ،لعله بسبب الحزن الشديد.

سميرة المسالمة

بسمة النسور

عن تراجع خطير لحرية
التعبير في فلسطين
داود كتّاب

تـتــراجــع ،بـصــورة خـطـيــرة ،حــريــة التعبير
فـ ــي ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ع ـ ــام  ،1967األمـ ــر
ال ــذي يـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى مـضــاعـفــة ع ــبء الـنـضــال
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ف ـ ـبـ ــدال مـ ــن الـ ـنـ ـض ــال ضــد
االحتالل اإلسرائيلي ،أصبح دعاة الحرية
ي ـن ــاض ـل ــون ع ـل ــى ج ـب ـه ـت ــن ،واحـ ـ ـ ــدة ع ــدو
وأخــرى من املفترض أن تكون صديقة ،بل
مساندة وداعمة لحرية التعبير.
ل ــم ي ـح ـ ُـدث ت ــراج ــع ال ـحــريــات ف ــي فلسطني
فـ ـج ــأة ،ب ــل تـ ـ ـ ّ
ـدرج ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
بــدأ بسجن مــن كتب تعليقًا ضــد الرئيس
محمود عـبــاس على مــوقــع «فيسبوك» ثم
ّ
ـف لتأجيل
رأي مـخــالـ ٍ
سـجــن مـعــبــريــن عــن ٍ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ــرئ ــاسـ ـي ــة،
وتـ ـ ـط ـ ـ ّـور ل ـي ـش ـم ــل اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء مـ ـع ــارض ــن،
وإطـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـسـ ــؤولـ ــن أمـ ـنـ ـي ــن تـ ـه ــدي ــدات
ب ـ ــإي ـ ــذاء مـ ـع ــارض ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ورفـ ــض
ـات م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة ل ـش ـج ــب تـلــك
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة طـ ـلـ ـب ـ ٍ
التصريحات .واستمر في االعتداء العنيف
عـلــى مـتـظــاهــريــن يــرف ـضــون عـنــف اعـتـقــال
املعارض نزار بنات .وتمت إقالة مدير عام
املكتبة الوطنية الفلسطينية ،وزير الثقافة
السابق ،إيهاب بسيسو ،النتقاده الهادئ
مــا يـحــدث ،وذلــك بـقــرار مــن مكتب الرئيس
عباس في  27يونيو /حزيران املاضي ،أي
قبل شهر مــن إص ــدار ق ــرار حكومة محمد
اشـتـيــه ،بخصوص موظفي الـقـطــاع العام
في يوليو /تموز املاضي .وتنص املادة 22
ّ
مــن مـ ّ
ـدونــة السلوك أن للموظف العمومي
«الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير
عــن ال ــرأي ،على أن يوضح عند إب ــداء رأيــه
س ـ ــواء بــال ـن ـشــر أو ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ــواق ــع
ّ
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي أن ه ــذا يـمـثــل رأيــه
ّ
الشخصي فقط ،وال يمثل أي جهة حكومية
ي ـع ـم ــل ف ـ ـي ـ ـهـ ــا» .وي ـ ـ ـعـ ـ ــارض ق ـ ـ ـ ــرار رئ ـي ــس
ال ــوزراء ،محمد اشتيه ،إلغاء املــادة  22من
ّ
مدونة سلوك املوظفني العاملني في دوائر
الحكومة ،بندًا دستوريًا ،ال يمكن تعديله
إال بقرار تشريعي أو مرسوم رئاسي.
ّ
الغريب أن مدونة السلوك نفسها منعت ّأيًا
ُ
من أفــراد الشرطة واألمــن الذين تناط بهم
مهمة إن ـفــاذ الـقــانــون مــن اإلدالء ب ـ ّ
ـأي رأي
ّ
سـيــاســي ،فــي حــن أنـنــا نسمع ،فــي الفترة
األخ ـ ـيـ ــرة ،ب ـص ــورة م ـت ــزاي ــدة ،تـصــريـحــات
ً
وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواال ذات طـ ــابـ ــع س ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وح ـت ــى
فصائلي ،من مسؤولني أمنيني .وذلك فيما
ي ـح ـ ّـرم ال ـقــانــون األس ــاس ــي ،والـ ــذي يعتبر
بمثابة دستور ،في مادته التاسعة عشرة
املساس بحرية التعبير« :ال مساس بحرية
ّ
ال ــرأي ،ولكل إنسان الحق في التعبير عن
رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك
م ــن وس ــائ ــل الـتـعـبـيــر أو ال ـفــن م ــع مــراعــاة

أحكام القانون» .وقد تكون الجملة األخيرة
مخرجًا لتحديد الضمان ،لكن ،من املعروف
ّأن ّ
أي تعديل فــي الـقــانــون يتطلب موافقة
مـمـثـلــي ال ـش ـعــب ف ــي امل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي،
املعطل منذ أكـثــر مــن عشر س ـنــوات ،وكــان
م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون م ـن ـع ـق ـدًا ل ــو تمت
االنـتـخــابــات ،كما كــان مـقـ ّـررًا لها بمرسوم
رئاسي ،في  22مايو /أيار املاضي.
ّ
املــزعــج أن هــذه التقييدات تــأتــي فــي ذروة
املقاومة الشعبية في مناطق عــديــدة ،مثل
الـشـيــخ جـ ـ ّـراح وس ـل ــوان وبـيـتــا وب ـيــت أمــر
وغـيــرهــا ،والـتــي يشمل القمع اإلسرائيلي
فــي غضونها الصحافيني والصحافيات،
كـمــا ت ـحــاول إســرائ ـيــل ،ب ـصــورة مستمرة،
الـضـغــط عـلــى شـبـكــات الـتــواصــل العمالقة
ملـ ـن ــع نـ ـش ــر املـ ـ ــواقـ ـ ــف وم ـ ـقـ ــاطـ ــع ال ـف ـي ــدي ــو
الفلسطينية .فهل على الصحافي والناشط
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـع ـمــل ع ـلــى جـبـهـتــن؟ وهــل
ّ
يعتقد املـســؤولــون الفلسطينيون أن تلك
األع ـ ـمـ ــال امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـق ــان ــون األس ــاس ــي
وم ـ ـبـ ــادئ الـ ـح ــري ــة الـ ـت ــي ي ـس ـع ــى ال ـش ـعــب
الفلسطيني لها ستزيد مــن شعبيتهم أو
ّ
تحد بعضهم من انتقاد السلطة املتمركزة
في املقاطعة؟
ّ
ل ـق ــد بـ ــات واضـ ـح ــا أن املـ ـع ــارض ــن ،حـتــى
مؤيدين عديدين ،يلجأون إلى نقل أفكارهم،
ب ـص ــورة خـفـيــة ،إل ــى اإلعـ ــام اإلســرائ ـي ـلــي،
ّ
لتجاوز كل هذه القيود غير الديمقراطية.
ّ
طبعًا ،فإن اإلعالم اإلسرائيلي ينشر أحيانًا
وي ــرف ــض ف ــي أح ـي ــان أخ ـ ــرى ،وف ــي غالبية
األحـ ـي ــان ،ي ـق ــوم بـتـشــويــه ت ـلــك املـعـلــومــات
أهدافه السياسية.
واملواقف ،ملصلحة
ّ
يعتقد رئ ـيــس ال ـ ــوزراء أن ــه ب ـم ـجـ ّـرد الـقــول
ّ
ّ
إن حكومته ال تقيد الحريات العامة ،فــإن
ّ
ّ
الكل يقتنع بكالمه .وعلى الرغم من كل ما
جــرى في األسابيع واألشهر املاضية ،يتم
استغباء املواطن الفلسطيني ،إذ قال اشتية
في اجتماع ملجلس الــوزراء يوم  29الشهر
ّ
املاضي (يوليو /تموز) ،إن الهدف من إلغاء
امل ــادة  22مــن مــدونــة الـسـلــوك هــو إزال ــة ّ
أي
تقييد للحريات الـعــامــة .وقــال
تـعــارض أو
ُ
بـيــان حـكــومــي ،نـشــر فــي صفحة الحكومة
ّ ّ
الفلسطينية ،على «فـيـسـبــوك» إن «ك ــل ما
يـشــاع ح ــول تقييد حــريــة التعبير مجاف
لـلـحـقـيـقــة» وشـ ـ ّـدد عـلــى «ال ـت ــزام الـحـكــومــة
بـضـمــان حــريــة ال ـ ــرأي والـتـعـبـيــر املـكـفــولــة
ب ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون األسـ ــاسـ ــي وامل ــواث ـي ــق
وامل ـعــاهــدات الــدول ـيــة الـتــي انـضـمــت إليها
دول ـ ــة فـلـسـطــن والـ ـق ــوان ــن وال ـت ـشــري ـعــات
الوطنية السارية».
قــد يـنـجــح الـسـيــاسـيــون أحـيــانــا فــي إقـنــاع
اإلع ـ ــام وال ـج ـم ـهــور بـبـعــض األم ـ ــور ،لكن
كما يقول املثل العربي (مستقى من حديث
نبوي)« :ال ُيلدغ املرء من الجحر ّ
مرتني».
(كاتب فلسطيني)

كشفت أحداث محافظة درعا ،املدينة التي
ان ـط ـل ـقــت م ـنـهــا شـ ـ ــرارة الـ ـث ــورة ال ـســوريــة
(م ـ ــارس /آذار  )2011عـقــم املــراه ـنــة على
الـتـســويــات ال ـتــي ُع ـقــدت فــي ظــل اتـفــاقــات
ثــاثــي أسـتــانــة (روس ـيــا وإي ــران وتــركـيــا)،
املتعلقة بخطط املناطق األربــع منخفضة
التصعيد ،أو حتى تلك الـتـســويــات التي
تعهدت بها روسيا أمام الواليات املتحدة،
ً
وكانت مدخال لها الستالم امللف السوري
ً
كــامــا ،وتقديم مـشــروع حلولها لتسوية
الصراع في سورية بني النظام الذي ترعاه
م ــع إيـ ــران لـيـبـقــى عـلــى رأس الـسـلـطــة في
دمشق ،والفصائل «املعارضة» في جهات
سورية األربع .ووفق ذلك ،كان من املفترض
أن تكون تسوية درعــا النموذج الحي عن
م ـشــروع روس ــي قــابــل لـلـتـطــويــر فــي أكثر
مــن م ـكــان ،فيما لــو ال ـتــزم الـنـظــام بـنــوده.
إال أن واقع األحــداث املتالحقة ،بعد اتفاق
خفض التصعيد فــي ريــف دمشق وحلب
وال ـيــوم درع ــا ،يــؤكــد أن تلك االتـفــاقــات لم
ينجم عنها أي شيء من ذلك ،بل ّأدت إلى
زيادة التصعيد ،وزيادة التدخل العسكري
الروسي إلــى جانب قــوات األســد ،بالشكل

الذي نتج عنه تمكني النظام من استعادة
م ـن ــاط ــق ع ــدي ــدة ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب وال ــوس ــط
وال ـش ـم ــال ،بـحـيــث ل ــم ت ـبــق س ــوى منطقة
إدل ـ ــب خ ـ ــارج ذلـ ــك ال ـت ــرت ـي ــب ،وه ـ ــذا ليس
ملصلحة الشعب الـســوري وثــورتــه ،وإنما
بسبب تقاطع املصالح الروسية ـ التركية،
إلــى جــانــب مصالح دولـيــة أخ ــرى ،معنية
بملف القاعدة ،وضمن ذلك جبهة النصرة.
ّ
يخص درعا ،قد يفيد التذكير بأن
وفي ما
ما يسمى «خفض التصعيد» فيها حصل
بطريقة مختلفة ،إذ لم يتم بطريقة الحسم
ال ـع ـس ـك ــري ،ك ـم ــا ت ــم ف ــي دم ـش ــق وري ـف ـهــا
وحـ ـل ــب وريـ ـفـ ـه ــا ،وإنـ ـم ــا ت ــم ب ــال ــوس ــاط ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــدول ـي ــة ،وب ــرع ــاي ــة أمـيــركـيــة
مـبــاشــرة ،وتـحــت نظر إســرائـيــل ،وذل ــك ملا
يشكله موقع املنطقة الجنوبية من أهمية،
س ــواء مــن الناحية األمـنـيــة إلســرائـيــل ،أو
لرغبتها بــوقــف ت ـمـ ّـدد إي ــران فــي املنطقة
تحت مسمى مساندة النظام السوري في
ّ
املتمردين عليه .ولذلك حظيت
حربه على
املصالحات الروسية على تلك التوافقات
الدولية ،وعقدت روسيا اتفاقا لفرض نوع
من الهدنة بني النظام وفصائل املعارضة
فـ ــي درعـ ـ ـ ــاّ ،أدى إل ـ ــى اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـن ـظ ــام
س ـي ـطــرتــه خ ــدم ـي ــا ،م ــع ح ـف ــاظ امل ـعــارضــة

على وجــودهــا املدني واملسلح .وكما في
كل تسوية سابقة ،ســواء برعاية موسكو
أو حلف أستانة ،فإن النظام يعتبر بنود
االت ـفــاقــات م ـجـ ّـرد هــدنــةٍ مــرحـلـيــةٍ يتبعها
تدخله العسكري ،ومــا يجري اليوم يبني
أن م ــا حـ ــدث ف ــي ات ـف ــاق ـي ــات ريـ ــف دمـشــق
وح ـ ـلـ ــب وريـ ـفـ ـه ــا ه ـ ــو نـ ـه ــج الـ ـنـ ـظ ــام فــي
ف ـهــم ال ـت ـس ــوي ــات ،وهـ ــو ي ــوض ــح ب ـصــورة
قطعية عقم دع ــوات املصالحة ،إذ ليست
ت ـلــك ال ـك ـل ـمــة م ــن مـ ـف ــردات ال ـن ـظ ــام أو من
مصطلحاته ،ألن النظام ال يتعاطى البتة
مــع الحلول السياسية ،ســواء برعاية من
حلفائه أو برعاية دولـيــة .إذ اعتمد ،منذ
البداية ،أقصى الحلول األمنية وأقساها،
بكل ما فيها من أهوال ،لقمع إرادة التغيير
عند الشعب الـســوري أو لــوأدهــا ،مــا نجم
عنه تشريد املــايــن ،وقـتــل مـئــات األلــوف
واعتقال عشرات اآلالف.
على أيــة حــال ،فــإن االشتباكات الواسعة،
وال ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة ،وال ـ ــدام ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـلــت
وتحصل في درعــا وريفها تؤكد أن ملف
الـ ـص ــراع الـ ـس ــوري ،الـ ــذي الق ــى ن ــوع ــا من
التهدئة ،يمكن ببساطةٍ معاودة إشعاله،
ْ
إن ب ـح ـكــم ت ـف ــاع ــات داخـ ـلـ ـي ــة ،أو بـحـكــم
ـات خ ــارجـ ـي ــة ،وأن م ـن ـط ـقــة إدل ــب
تـ ـف ــاع ـ ٍ

األولمبياد بين االنسحاب والبقاء
ومعنى الفوز
أسامة عثمان

بـ ــن حـ ــادثـ ــة انـ ـسـ ـح ــاب العـ ـب ــي ال ـ ـجـ ــودو،
الجزائري فتحي نورين ،والسوداني محمد
عـبــد الــرس ــول ،مــن دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة
بـطــوكـيــو؛ (لـكــي ال يـكــونــا فــي مـنــافـســةٍ مع
الع ـب ــن إس ــرائ ـي ـل ـي ــن) ،ف ــي م ـقــابــل إص ــرار
املـصــارعــة الـسـعــوديــة ،تـهــانــي القحطاني،
عـ ـل ــى ًاملـ ـن ــافـ ـس ــة م ـ ــع الع ـ ـبـ ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
والح ــق ــا أع ـلــن ال ــاع ــب الـلـبـنــانــي ،عـبــدالـلــه
مـنـيــاتــو ،انـسـحــابــه مــن بـطــولــة الـعــالــم في
الـفـنــون الـقـتــالـيــة ،بـعــد أن وضـعـتــه القرعة
في مواجهة العــب إسرائيلي ،في البطولة
امل ـق ــام ــة ف ــي ب ـل ـغ ــاري ــا ...ب ــن هـ ـ ٌـذه امل ــواق ــف
وح ــادث ــة لـغــويــة قــدي ـمــة ،ع ــاق ــة جــوهــريــة؛
فـفــي امل ـنــاظــرة الـشـهـيــرة بــن إم ــام مــدرســة
ال ـب ـصــرة سـيـبــويــه ،وإمـ ــام مــدرســة الـكــوفــة
ٌ ّ
الـكـســائــي ،وردت ع ـبــارة دال ــة ،ج ــاءت على
َ ًَ
ِّ
األعرابي الذي ِجيء به؛ ليكون حكما
لسان
ُ
بينهما ،إذ قال حني ط ِلب منه تغيير رأيه؛
َّ
ـأن
ملـنــاصــرة األخ ُـيــر ُّمـنـ َّهـمــا؛ ب ــأن َ يـجـ ُّيــب بـ ً
الصواب« :كنت أظن أن العقرب أشد لسعة
ُّ ْ
م ــن ال ــزن ـ ُـب ــور ،ف ــإذا ه ــو َّإي ــاه ــا» ،فـيـمــا كــان
ْ
ُ
اعتياد لسانه الطبيعي أن يقول «فــإذا هو
َّ
ّ
بالرفض« :ال يطاوعني
هــي» ،رد األعرابي
ُْ
ل ـس ــان ــي»؛ تـلـكــم ث ـنــائ ـيــة األلـ ـف ــة واإلنـ ـك ــار؛
األلفة النفسية ،في ممارسة لغته ،وكالمه،
ًّ
بما تعنيه اللغة ُّ
وجدانيا،
األم لصاحبها؛
ًّ
وتعبيريا ،وبما يعنيه الخروج عليها ،عن
ُّ
وتقصد ،من اصطناع واغتراب.
وعي ً
ٍ
ّ
ُّ
مستقر في
وجداني
وهنا أيضا ،املوضوع
وعــي هــذا الالعب الـجــزائــري ،ثم في تاليه،
العب الجودو السوداني (من دون أن يعبأ
َّ
بما أبرمه حكام بلده من اتفاقية مع دولة
ْ
ُ
االح ـت ــال) ،ه ــذا املـعـنــى الــعــلـ ُّ
ـوي هــو الــذي
ّ
ٌ
تغلب على ِّ
ٍّ
مكون آخرٍّ ،
ذاتي ،ووطني ،عزيز
ْ
َّ
ً
(استمرارا
هو اآلخر ،في هذين الرياضيي؛
الن ـس ـحــابــات ريــاض ـيــة عــرب ـيــة ،بـ ــدأت منذ
حلم حثيث،
عام  ،)1991بما يعنيه ذلك من ٍ
ُ
ًّ
شخصيا،
مضن إلــى املجد ،لهما
وطـمــوح
ٍ
ََ ّ
ْ
َّ
ولبلديهما ،العربيي .لكنهما رأيا أن شرف
الذات ،وشرف الوطن ،أعلى من شرف الفوز
الــريــاضــي .ق ــال الع ــب اَّل ـج ــودو الـجــزائــري
فـتـحــي ن ــوري ــن إن ــه ح ــض ــر لـلـمـنــافـســة في
َّ
األومل ـب ـيــاد ،وتـ ـ َّ
ـدرب ،س ـنــوات ،إال أنــه اتخذ
قراره بعدم املشاركة ،عندما أوقعته القرعة،
ً
فــي أول ِنـ ــزال ،مــع الع ـ ِـب إســرائ ـيــل؛ نـصــرة
زهد
والقضية الفلسطينية .وقد ِ
لألقصىّ
يتوقع ُخ ْسرانهًّ ،
ذاتيا ،ففي مقابلة مع
بما
َّ
«الـجــزيــرة مباشر» ،قــال« :إن قــرار االتحاد
الدولي للجودو َّإيقافه ،بعد االنسحاب من
ً
ُ
نادم على
املشاركة كان ِّ متوق َّعا ،إال أنه غير ٍ
قراره ،وسيكرره ،كلما اقتضى األمر».
ه ـنــا نـسـتــذكــر م ــا ك ــان ق ــال ــه رئ ـي ــس وزراء
ّ
االح ـت ــال ال ـســابــق ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،أن

المقاطعة
المواقف
ِ
من رياضيين عرب
ليست انفعالية ،وال
نابعة من مج ّرد
الجفاء الطويل،
زمنيًّا ،وإنما من أسباب
موضوعية أساسية

العقبة الحقيقية التي تواجه التطبيع هي
شـعــوب الـعــربـيــة .والع ــب الــريــاضــة الــذي
الـ ِّ
ًّ
عامليا،
الرفيع،
املحفل
هذا
في
ـاده،
ـ
ب
ل
يمث
ً
ً
ه ــو ِم ــن أشـ ـ ّـد ال ـس ـيــاقــات رم ــزي ــة وتـمـثـيــا
للشعوب والبالد واألوطان ،فالخالف بيننا
ـاف
وب ــن دولـ ــة االحـ ـت ــال ل ـيــس م ـج ـ ّـرد خ ـ ٍ
سياسي ،كما تحاول الدعاية الصهيونية
ت ـصــويــره ،كـمــا ج ــاء فــي مقطع فـيــديــو بني
العـ ـ ِـب ال ـج ــودو اإلي ــران ــي امل ـع ــارض فاهيد
ســارالك وم ـ ِّ
حديث عن
ـدرب إسرائيلي؛ من
ٍ
تـقــديــم االه ـت ـمــام بــال ـنــاس عـلــى الـسـيــاســة،
وعن إبعاد السياسة عن الرياضة ،في دورة
األلـعــاب األوملبية فــي طوكيو؛ فــي محاولة
تضليل ومغالطة واضحة.
ِّ
يخف معلقون إسرائيليون انزعاجهم
ولم
ِ
من هــذه االنسحابات العربية ،أوضحتها
ص ـح ـي ـفــة ي ــديـ ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ـ ّـوت ال ـع ـبــريــة
بــال ـقــول« :ال ـع ــرب يـجـعـلــون مــنــا أضـحــوكــة
بانسحابهم أمام العبينا ،توجد كل أنواع
اتفاقات السالم والحبر الــذي يكاد ينتهي
بالطابعة من كثرة النسخ ،أما على األرض
فـيـثـبــت ال ــري ــاض ـي ــون ال ـع ــرب أن إســرائ ـي ّــل
بنظرهم ليست مــوجــودة» .وبــدرجــة أخــف
ـرب؛ لـيــروا
انــزاحــت الــرؤيــة لــدى بـعــض ال ـ ًعـ ّ
فــي املـنــافـســة الــريــاضـيــة فــرصــة للنيل من
إسرائيل ،في هذا املضمار ،وكأنهم يقولون:
ًّ
ًّ
وسياسيا،
عسكريا،
إذا لم ننتصر عليها
فليكن انـتـصـ ًـارا ريــاضـ ًّـيــا .وفـ ًـي هــذا إغفال
ملعنى اللقاء الــذي يعني ضمنا االعـتــراف
بتمثيل الخصم للدولة الـتــي ينتمي لها،
فــا أهـمـيــة ،وال دالل ــة ،بـعــد ذل ــك ،ل ـ «أيهما
ال ـف ــائ ــز؟» .ول ــأس ــف ،حـتــى ه ــذا االنـتـصــار
ال ــري ــاض ــي امل ـش ـت ـه ــى ل ــم ت ـح ـق ـقــه الــاع ـبــة
السعودية التي تقبلت خسارتها الكبيرة،
أمام منافستها اإلسرائيلية بنتيجة .11 - 0
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م ــن املـ ـعِّ ــروف أن ال ــاع ـب ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
ِّ
إنما يمثلون دولة االحتالل ،بكل ما تعنيه
م ــن م ـعــانــي وج ــوده ــا ،ف ــي األسـ ـ ــاس ،على
ُ
أن ـق ــاض فـلـسـطــن ،وشـعـبـهــا الـ ــذي ه ـ ِّـج ــر،
واح ـ ُـت ـ َّـل ــت ب ـ ـ ُ
ـاده ،وف ـيـمــا تـعـنـيــه ،اآلن؛ من
استمرار ملعاني النكبة ،كما في ِّ
حي الشيخ
جـ ّـراح ،وسلوان ،في القدس ،وغير ذلك من
مـشــروعــات االستيطان واالسـتـعـمــار الــذي
يزداد شراسة ،في الضفة الغربية املحتلة،
وسياسياْ .
ًّ
َّ
وأج ـ َـد ُد
ويتعمق أيديولوجيا،
ُ
َ
تلك املشروعات ما يعرف بمشروع «مركز
املدينة» الــذي تعتزم إسرائيل تنفيذه ،في
مـ ّـدي ـنــة ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة امل ـح ـت ـلــة ،وال ــذي
حذرت منه الخارجية الفلسطينية ،بوصفه
َّ
َّ
«ج ـ ـ ـ ً
ـزء ا ال ي ـت ـج ــزأ م ــن م ـخــط ـطــات تـهــويــد
ُ
َّ
القدس ،وطمس هويتها ،وتغيير معاملها،
وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي،
بما يخدم روايات االحتالل».
والالفت في انسحاب الالعبني ،الجزائري
ثم السوداني ،أنه تعبير عن الذات العربية،
وعـ ــن الـ ـ ًشـ ـع ــوب ،ول ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة ج ــاء
ٍّ
استجابة لطبيعة املوقف الرسمي ،لكل من
الـجــزائــر وال ـس ــودان ،فــاألولــى ال ت ــزال غير
ُ
مطبعة ،والـثــانــي ّ
ِّ
طبعت حـكــومــتــه ،ضمن
ُ
مــا ع ـ ِـرف باتفاقيات أبــراهــام .ولـعــل أخطر
مــا فــي أم ــر ه ــذه ال ـل ـقــاءات الــريــاضـيــة أنها
تندرج في خطة وزير الخارجية األميركية
األسـ ـب ــق ،ه ـن ــري كـيـسـنـجــر ،ال ـت ــي سـ َّـمــاهــا
س ـيــاســة ال ـخ ـطــوة خ ـط ــوة ،ف ـهــي تــرجــو أن
تكسر الحاجز النفسي بــن الـعــرب ودولــة
االحتالل؛ هذا الحاجز النفسي غير الناتج
من فــراغ ،وإنما املبني على مسألةٍ لم تكن
َّ
يـ ً
ـوم ــا م ـح ــل ج ـ ــدل ،أو خ ـ ــاف ،ف ــي ال ـعــالــم
الـعــربــي واإلس ــام ــي ،على األق ــل ،بـضــرورة
ِّ
ُّ
يصب في
مقاطعة دولــة االحتالل ،وكــل ما
تعزيز وجودها العاملي ،السياسي ،أو في
تـقــويــة اق ـت ـصــادهــا ،وه ــي ال ــدع ــوة ال ـتــي ال
تنفرد بها الشعوب العربية الـتــي ال تــزال
فلسطني في وجدانها ،وإنما تتقاطع معها
ٌ َّ
م ـ َّ
ـات أكــادي ـم ـيــة ،وجــام ـعــات عــاملـيــة،
ـؤس ـس ـ
وأم ـي ــرك ـي ــة ،وات ـ ـحـ ــادات ط ـل ـبــة ،وآالف من
َّ
األكــاديـمـيــن ،وشــركــات إنتاجية ،كما جاء
في إعالن شركة آيس كريم ،بن آند جيري،
الـعـمــاقــة ،والـتــابـعــة ملـجـمــوعــة يونيليفر،
وم ـ ـقـ ـ ُّـرهـ ــا واليـ ـ ـ ــة فـ ـي ــرم ــون ــت األمـ ـي ــركـ ـ ّي ــة،
ويـمـلـكـ َّهــا ي ـهــود أم ـيــرك ـيــون ،أخ ـي ــرا ،أن ـهــا
س ـت ـت ــوق ــف عـ ــن ت ـس ــوي ــق م ـن ـت ـجــات ـهــا فــي
ّ
األرا ّض ــي الفلسطينية املـحـتــلــة ،وتـحــديـ ًـدا
الـضــفــة الـغــربـ ّـيــة وال ـقــدس الـشــرقـ ّـيــة؛ لعدم
توافق ذلك مع «قيمها».
املقاطعة مــن ريــاضـ ِّـيــن عرب
هــذه املــواقــف
ِ
َّ
ّ
مجر ٌد
انفعالية ،وال هي نابعة من
ليست
الـجـفــاء الـطــويــل ،زمـنـ ًّـيــا ،وإنـمــا هــي نابعة
أسباب موضوعية أساسية ،تقوم على
من
ٍ
النظرة إلى هذا الكيان القائم على العدوان
َواملـ ـش ـ َّـرب بــالـعـنـصــريــة غـيــر ال ـخــاف ـيــة ،وال
املـخـفـ َّـيــة .وتــأتــي هــذه املقاطعة على الرغم
مــن حــالــة الـسـيــولــة ،حتى ال نـقــول امليوعة
ُ
الرسمية العربية ،تـجــاه املخاطر املحدقة
بـفـلـسـطــن ،ح ـيــث تـ ـح ــاول إدارة الــرئ ـيــس
ِّ
األميركي جو بايدن( ،بعد كل هذه العقود)،
َ
اسـ ـتـ ـع ــادة س ـيــاســة ال ـخ ـط ــوة خـ ـط ــوة؛ مــن
خــال الترتيب للقاءات بني الفلسطينيني
واإلســرائـيـلـيــن ،ليس الـهــدف منها إحياء
امل ـفــاوضــات الـسـيــاسـيــة ،بـحـســب املـبـعــوث
األميركي ،هادي عمرو ،إنما «االنخراط في
ّ
ثنائي؛ من أجــل دفــع إج ــراءات لبناء
حــوار
ّ
الثقة» ،وأن العمل الجاري اآلن على مناقشة
ّ
وخ ـ ْـدم ــات ـي ــة ،فـيـمــا الــوقــت
ق ـضــايــا م ــال ــي ــة ِ
يـعـمــل ل ـصــالــح دولـ ــة االحـ ـت ــال ،وتـكــريــس
مشروعاتها التي تهدف إلى إحداث وقائع
بنيوية على األرض الفلسطينية.
(كاتب فلسطيني)
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فلسفة األمر الواقع في تونس
أرنست خوري

درعا اليوم وحيدة
في مواجهة قصف
النظام ،تعتمد في
صمودها على
وحدتها الداخلية

التي تعيش على رمــاد تحته جمر ليست
وح ــده ــا م ــن يـ ـن ــذر بـ ـه ــذا ال ـخ ـط ــر الـ ـق ــادم
مــن األس ــد ،هــذا مــع علمنا أن ثـ ّـمــة منطقة
ثالثة ،وهي شمال شرق سورية ،أي غرب
الـ ـف ــرات ،قــاب ـلــة لــان ـف ـجــار أي ـض ــا .وعـلـيــه،
ف ــإن أي ــام الـتـهــدئــة الـتــي عــاشـتـهــا ســوريــة
قـبـيــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،وم ــا جــرى
مــن مقاطعات شعبية لتلك الفعالية في
ّ
سيرد عليها النظام
درعا ومناطق أخرى،

كاريكاتير

ّ
ح ـي ــث ي ـس ـت ـط ـيــع وي ـت ـم ــك ــن م ــن ذلـ ـ ــك ،مــع
دراسة توازنات مصالحه وتقاطعاتها مع
حلفائه من جهة ،وبني حلفائه واألطــراف
الــدول ـيــة املـتــدخـلــة فــي املـلــف ال ـســوري من
جهة مقابلة.
وف ـصــل ال ـق ــول ،إذا كــانــت منطقة الـشـمــال
ال ـســوري ذات حساسية تــركـيــة ،ومنطقة
ش ــرق ــي الـ ـف ــرات ذات ح ـســاس ـيــة أمـيــركـيــة
(وعــرب ـيــة وك ــردي ــة) ف ــإن مـنـطـقــة الـجـنــوب
على غايةٍ في األهمية ،وهــي عرفت كذلك
ت ــاري ـخ ـي ــا ،ف ـه ــي م ـن ـط ـقــة ذات حـســاسـيــة
إسرائيلية وأردن ـيــة (وأمـيــركـيــة وروسـيــة
أي ـضــا) .لــذا مــن الصعب التكهن بطبيعة
الـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـت ــي ق ــد ت ـن ـشــأ ع ــن تـطـيـيــر
املصالحات التي اشتغلت عليها روسيا،
ثقل مؤثر فيها للقوى الشعبية
مع وجود ٍ
الثائرة ضد النظام ،وفصائلها العسكرية
املحلية .وحتى تاريخه ،من غير املعروف
مدى رضى روسيا عن تملص النظام من
املصالحات التي عقدتهاّ ،
وأدت إلى تهدئة
ه ــذه الـجـبـهــة .وم ــن غـيــر امل ـع ــروف م ــا إذا
ّ
تصرفات النظام ناشئة عن تنسيق
كانت
ّ
مع روسيا ،أم عن تبرم األسد من االتفاقات
ال ـ ـتـ ــي ع ـق ــدت ـه ــا ح ـل ـي ـف ـت ــه ،وقـ ـلـ ـص ــت مــن
صالحياته ،وقيدت بها مؤسسات النظام،

وبخاصة األمنية منها ،فــي تعاملها مع
الـشـعــب .ل ــذا فــي كــل ال ـح ــاالت ،ثـ ّـمــة وضــع
جديد قد ينشأ نتيجة الصدامات املباشرة
فــي تـلــك املنطقة بــن الـنـظــام واملـعــارضــة،
وث ـ ّـم ــة درس ج ــدي ــد ل ـك ـيــانــات امل ـعــارضــة
ب ــأن ال ــذه ــاب إل ــى ال ـت ـف ــاوض م ــع الـنـظــام
مسارات جانبية ،ومنها أستانة ،ال
تحت
ٍ
ّ
يخفض فقط سقف الطموح ،بل يلغي كل
الحقوق مع جفاف حبره على الورق.
درعـ ــا ال ـي ــوم وح ـي ــدة ف ــي مــواج ـهــة قصف
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ،ت ـع ـت ـم ــد ف ـ ــي ص ـ ـمـ ــودهـ ــا ع ـلــى
ـال راغـ ـب ــن في
وح ــدت ـه ــا ال ــداخ ـل ـي ــة ،ك ــأه ـ ٍ
تحقيق السالم ألبنائهم ،واستمرار عملية
اس ـت ـعــادة بنيتهم الـتـحـتـيــة بتعاضدهم
ومن أموالهم ،ودعم املغتربني منهم ،وهم
يقرأون من كتاب الحرية الذي كتبوه معًا
ف ــي  18مـ ــارس /آذار  ،2011م ــا يـعـنــي أن
السالم ليس نقيضًا لحفظ كرامتهم ،سواء
كان خيارهم البقاء في بيوتهم ،أو القبول
بالتهجير الجماعي ال ــذي تفرضه حرب
ال ـن ـظــام الـغــاشـمــة عـلـيـهــم ،وم ــع أي خـيــار
لهم سيكونون قد ّ
ّ
سوريًا
قدموا نموذجًا
ّ
مشرفًا عن الدفاع عن خيارات السالم التي
تحفظ كرامات الناس وحقوقها.
(كاتبة سورية)

عماد حجاج

حسنًاّ ،
مرت أيام ثمانية على ما حصل في تونس ،ونجح األمــر .هذا واقــع ،حقيقة،
ول ـيــس رأيـ ــا ،تـمــامــا مـثــل حـقـيـقــة أن م ــا حـصــل ه ــو ان ـق ــاب عـلــى الــدس ـتــور وعـلــى
َ
املؤسسات ،ال شيء آخر مهما قال املتذاكون وكارهو املنقلب عليهم .كل ما يمكن أن
يفعله التونسيون اليوم هو ّ
الحد من الخسارة الكبيرة ،إن تمكنوا من ذلك .وخسارة
املنجز على صعيد الحريات الفردية والجماعية هي أم الخسائر ،ألنها تتصل بكرامة
الـفــرد وبحق أســاســي كــان املـفـكــرون األوائ ــل يسمونه «طبيعيًا» ،حقه فــي قــول ما
يشاء وكتابة ما يريد والتعبير كيفما يرغب ،من دون سجون وال تعذيب وال تهديد
وال أخ كبير يحدد ما هو التعبير الحالل ومــا هو التفكير الـحــرام .هــذه خسارة ال
ً
وصف كافيًا لفداحتها .الخسارة إذًا تتعلق بالتونسيني أوال .هم املعنيون بالعودة
في أوضاعهم إلــى نفق قاتم يصعب رؤيــة نقطة ضــوء في نهايته .و«هــم» تعنيهم
ُ
جميعهم هنا ،املهللني الكثر للبشاعة التي ترتكب باسم شعار «تصحيح املسار»
(ولكل انقالب اسم حركي هو «الحركة التصحيحية») ،ورافضي التسلط واملؤمنني
بأن إطاحة أي كان تحصل حصرًا في االنتخابات ما دامت نزيهة وغير مزورة ،وهي
كذلك في تونس ،وهذه حقيقة أيضًا وليست رأيًا.
في خلفية ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيدّ ،
عدة شغل أدواتها تتناسل .فلسفات
كثيرة أعطته قــوة دفــع جعلت فرماناته تنفذ بانسيابية مذهلة مــن دون مقاومة
ً
حقيقية :الشعبوية التي ّيدعي حاملها بأن لديه حلوال سحرية من خارج الصندوق،
من خــارج البيروقراطية واملؤسسات واألح ــزاب .العسكر الذين إمــا تــواطــأوا معه،
أو أنهم هم األب الشرعي ملا أقــدم عليه .ركــوب الكارثة االجتماعية ـ االقتصادية ـ
َ
الصحية غير املسبوقة التي تضرب تونس .الفشل االستثنائي للطرف املنقلب عليه،
بإسالمييه وغير إسالمييه .ضعف الثقافة الديمقراطية في تونس ،وال عنصرية
ُ
ُ
ّ
أو تجنيًا فــي قــول ذلــك ،ألن الثقافة تلك تصنع ويتم الـتــدرب عليها ،تكتسب مع
مرور الوقت والتمرين ،وال تولد مع الناس .خوف املواطنني املبرر حينًا وغير املبرر
أحيانًا من مقاومة انقالب أو مشروع تسلط أو ّ
تغول على السلطة حني يحصل
بــذراع الجيش وأجـهــزة األمــن .وأخـيـرًا ،فهم دقيق لــأوضــاع اإلقليمية الدولية التي
تريد حاكمًا ،مهما كانت هويته ،املهم أن يضمن استقرارًا ضروريًا لألمن في داخل
البلد وفي اإلقليم ،ويضبط حركة الهجرة ويكفل سالمة االستثمارات االقتصادية
ُ
األجنبية ،بشكل ال تعود تسمع في األثير إال مقطوعة «نتعامل مع سلطة األمر
الــواقــع» .ولألمر الــواقــع ذاك قصة عمرها من عمر كل انـقــاب .العواصم األجنبية
تناوبت على تــرداد الثرثرة نفسها :ننتظر تسمية حكومة جديدة ّ
يعينها الرئيس
تضمن اسـتـقــرار تــونــس وأم ـن ـهــا ...وإن ختمتها بـعـبــارة «ضـ ــرورة ع ــودة املـســار
الديمقراطي في أســرع وقــت» .معظم املــواقــف األجنبية تشابهت في هــذا السياق،
عربيًا وغربيًا .لكن األهم من املواقف الخارجية ،أن لألمر الواقع سندا محليا يعيد
حصر اهتمامات البشر بالبقاء على قيد الحياة ،باملأكل واملـشــرب ،بأولوية عدم
بموقف جماعي ضمني،
حصول حرب أهلية ،وكل هذه الهموم «البدائية» تنتهي ً
غالبًا ما يأتي على نسق أنه حصل ما حصل ،ولم تعد مهمة تسميته أو توصيفه،
هذه هي السلطة الجديدة وعلينا القبول باألمر الواقع.
اإلعالم الرافض لالنقالب يقع بدوره فريسة األمر الواقع .تنظر من موقعك اإلعالمي
لـلـمـشـهــد ال ـع ــام ،ف ـتــرى انـقـســامــا ع ـمــوديــا ب ــن املـعـنـيــن األســاس ـيــن بــال ـحــدث ،أي
بالتونسيني ،وتكون بال بصيرة إن لم تالحظ أن مؤيدي انقالب قيس سعيد يظهرون
أكثر بكثير من رافضي مشروع تأبيد التسلط .إن َ
بقيت على موقف مبدئي بما
يفرضه من سياسة تحريرية ال تأتأة فيها وال تردد ،تخسر جمهورًا عريضًا جدًا.
وإن دخلت سباق االحتيال على املصطلحات وتلطيفها ،تكون شاهد زور ّ
مطبعًا
معه ،وتقلل في املقابل من عدد الجمهور املعادي.
فــي كــل مــرة يفرض األمــر الــواقــع نفسه على الـحــدث ،غالبًا مــا تكون الخيارات
محصورة بني األسوأ واألسوأ ،من دون أن يكون هناك مجال لالنتقاء حتى بني
السيئ واألسوأ.

األولمبياد رياضة وسياسة وإنسان

تونس ...سقوط اإلسالميين
ومخاوف عودة االستبداد
المهدي مبروك

مناخ ال يختلف
تعيش تونس صيفها في
ٍ
كثيرا عن مناخات بداية تسعينيات القرن
ال ـف ــارط ت ـقــري ـبــا .ال ـت ــاري ــخ ال يـعـيــد نـفـســه،
لكن ذلــك قد يحدث في شكل مهزلة .حركة
إسالمية محشورة فــي الــزاويــة .ومــع ذلــك،
لو تأملنا عمق املشهد لوجدنا اختالفات
ج ــوه ــري ــة ب ــن ال ـل ـح ـظ ـتــن .ك ــان ــت ال ـحــركــة
اإلسالمية آنذاك ،وهي تساق إلى املسلخة،
ت ـح ـظ ــى ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن مـ ـش ـ ٌـاع ــر ال ـت ـع ــاط ــف
والشفقة .رافقتها مظلومية كثيفة ستشكل
لـهــا رأس ـمــاال رمــزيــا فيما بـعــد يجلب لها
الناخبني مباشرة بعد
كثيرا مــن تعاطف ّ
ال ـ ـثـ ــورة ،ق ـبــل أن ي ـن ـفــض ع ـن ـهــا تــدريـجـيــا
مليون نــاخــب فــي أقــل مــن خمس سـنــوات.
كانت «عند املحنة» حركة ّ
شابة متحفزة.
ومـ ــع ذلـ ــك هـ ــوت أم ـ ــام رئ ـي ــس شـ ــاب ق ــادم
مــن مـســار مهني عـسـكــري ملتبس ،توجه
بانقالب على زعيم عجوز هرم (بورقيبة).
ّ
يتجرأ
ال أحــد داف ــع عنها إال القليل ،فمن
على ذلــك ُيتهم بالخيانة أو «الخونجة»،
وهما تهمتان كافيتان إللقائه في غياهب
الـسـجــون .أمــا اآلن ،فــاألمــر يختلف كثيرا،
ُ
حركة تزاح من الحكم .يقول خصومها إنها
حكمتهم عشر سنوات ،ولم يروا من حكمها
ســوى الـجــوع والعطش والبطالة واملــرض
وسوء الخدمات والفساد .لن يعنينا إثبات
هذا االدعاء من عدمه ،فسواء حكمت حركة
النهضة وحدها ،أو مع غيرها ،أو لم تحكم
أصال ،فإنها ّ
تحملت وحدها عقد اإلخفاق
هــذا ،ودفعت يوم  25يوليو/تموز ()2021
وحدها الفاتورة باهظا .السياسة ليست
مـجـ ّـرد قيم أو مـمــارســات ،إنـمــا هــي أيضا،
ّ
وتصورات .عشرات
وقبل كل شيء ،إدراكات
ّ
آالف ال ـتــون ـس ـيــن ال ــذي ــن ه ــل ـل ــوا لـ ـق ــرارات
الرئيس قيس سعيد االستثنائية ّ
عبروا،
وال شك ،عن ابتهاجهم بسقوط «النهضة»،
فحسب تصريحاتهم فــي لحظة االنتشاء
العارمة ،لقد ّ
جوعتهم «النهضة» ،بل إنها
أصبحت قطيعا للفاسدين .ال يشكو هؤالء
من بطش «النهضة» أو استباحة ّ
حرياتهم
أو التضييق عليها أبدا .وهذا ما يبرهن أن
«النهضة» أخفقت في جعل الحكم للرخاء.

وسواء أكان ذلك لغياب الكفاءة أو الحيلة،
أو لـ ـخ ــذالن ح ـل ـفــائ ـهــا وال ـت ـق ــاء ال ـخ ـصــوم
عليها ،النتيجة واحــدة :حركة احتجاجية
شعبية أنهت حكمها بعد أقــل مــن سنتني
انتخابات شرعيةٍ فازت بها.
من
ٍ
ال ـج ـل ــل ف ـي ـمــا حـ ــدث أن ط ـي ـفــا واسـ ـع ــا مــن
ال ـن ـخــب ل ــم ت ـعــد تـعـنـيــه ح ـكــايــة ال ـحــريــات
ٌ
سخافات
والحقوق والديمقراطية «فـهــذه
ح ـ ـ ــان وأدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» .تـ ـنـ ـش ــط ح ــالـ ـي ــا ح ـم ــات
ّ
يتفجر براميل من
الكراهية والحقد الــذي
أجل االنتقام من هؤالء ،ورميهم خارج هذا
الكوكب ،من دون احترام للقانون.
ن ـك ـت ـشــف ف ـج ــأة أن ال ـع ـي ــش امل ـش ـت ــرك بــن
الـتــونـسـيــن أك ــذوب ــة ال تـعـنــي ش ـي ـ ًئــا ،وأن
االخ ـتــاف فــي ال ــرأي أصـبــح جــريـمــة يجب
م ـقــاوم ـت ـهــا .ي ـت ـعـ ّـرض األسـ ـت ــاذ الـجــامـعــي
والخبير األممي في حقوق اإلنـســان الذي
ت ـ ــرأس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق أه ـ ــداف
ال ـثــورة واالنـتـقــال الــديـمـقــراطــي واإلص ــاح
السياسيّ ،
عياض بن عاشور ،إلــى هجمة
ش ــرس ــة وتـ ـح ــرش م ـه ــن ،مل ـج ــرد أنـ ــه نعت
مــا ق ــام بــه رئـيــس الـجـمـهــوريــة بــاالنـقــاب،
ولــم تنج من هجمة مماثلة أخته ،أستاذة
الـ ـق ــان ــون ال ــدسـ ـت ــوري والـ ــوجـ ــه ال ـن ـســوي
املعروف الذي ناهض «النهضة» بشراسة،
سناء بن عاشور ،وثمة من أخرجها من ملة
الحداثيني .كما لم يسلم املناضل اليساري
ورئـيــس حــزب الـعـمــالّ ،
حمة الهمامي ،من
الحملة نفسها ،ألنــه ذهــب إلــى اعـتـبــار ما
جــرى انقالبا ستكون مــآالتـ ّـه وخيمة على
الجميع ،بمن فيهم من يصفق اآلن لقيس
ّ
سعيد منتشيا بسقوط اإلسالميني فقط.
حــن حـكــم اإلســام ـيــون أس ـ ــاؤوا الـتـقــديــر،
ّ
وتصرفوا من دون حكمة .وربما لم تسلم
م ـمــارســات ـهــم م ــن ب ـعــض ش ـب ـهــات الـفـســاد
التي يفترض أن ّ
يبت فيها القضاء العادل
واملستقل ،وهــو أمـ ٌـر غير مضمون فــي ظل
تــرؤس رئيس الجمهورية النيابة العامة،
وذلـ ـ ــك م ــا ل ــم ي ـح ـصــل ف ــي ت ــاري ــخ تــونــس
الحديث مطلقا .ال شك أننا في تونس قد
عدنا ببالدنا إلى الخلف ،هذا إذا سلمنا أن
ّ
مسار االنتقال الديمقراطي خطي الوجهة؟
والحال أنه في حاالت كثيرة هناك مسارات
متشابكة ومعقدة وملتوية ،ولكن األرجح

نكتشف فجأة أن
العيش المشترك بين
التونسيين أكذوبة ال
تعني شيئًا

أن تونس بعيدة تماما عن روح  14جانفي
(يـنــايــر)  2011بــأشــواط طويلةّ .
ثمة مناخ
مــن ال ـخــوف والضغينة والـتـحــريــض على
رياضة الصيد البشري خارج الحد األدنى
من القيم الحقوقية والديمقراطية .وال شك
أن ت ــون ــس ،ب ـعــد  25يــول ـيــو/ت ـمــوز ،2021
فـقــدت ع ــدة مـســائــل ،كـنــا نـحــن التونسيني
ّ
مدنية الدولة ،علوية
نتوهم أنها راسخة:
القانون ،حياد املؤسسة العسكرية واألمن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ،وكـ ـثـ ـي ــر مـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــات فــي
ّ
مـجــال الـ ــرأي .ال تـتــولــى الـسـلـطــة فـعــل ذلــك
ّ
ّ
بـمـفــردهــا ،بــل يـتــولــى «الـشـعــب» هــذه املــرة
املـهـمــة .تنسيقيات الــرئـيــس الـتــي ساندته
في أثناء حملته االنتخابية ،وقــد انضاف
إليها ،أخيرا ،املجلس األعلى للشباب ،هي
الـقــوة البشرية الـتــي كــانــت ،إلــى حــد كبير
وراء ّ
تحركات  25جويلية (يوليو) ،حسب
ّ
تتحول قريبا
بياناتها وشـعــاراتـهــا ،وقــد
إلى ما يشبه «اللجان الثورية» أو الحشد
الشعبي ال ــذي تــوكــل إلـيــه مهمة تنفيذ ما
يريده الشعب.
يقيني راســخ أن بــادي تستحق األفـضــل،
وأن ـهــا ستستعيد ،ول ــو بـعــد ح ــن ،توقها
إل ــى الـحــريــة خ ــارج ع ـبــادة الــزعـيــم األوح ــد
الذي يحتكر كل السطات ،بل وحتى تأويل
الدستور واألح ــام .. .الشعبوية ال تــداوي
علل الديمقراطية ،بل ّ
استبداد
تحولها إلى
ٍ
خانق.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)

سامح راشد

ّ
كما هو شأن كل املحافل الرياضية الكبيرة ،تحظى الدورة األوملبية الجارية حاليًا في
طوكيو ،من أوجه السياسة واللمحات اإلنسانية ،بما يستحق التسجيل والتأمل ،فقد
أحدث فوز ّ
الرباع القطري ،فارس حسونة ،بامليدالية الذهبية في رفع األثقال ،صدى
واسعا وردود فعل متباينة .بني الفرحة القطرية والعربية بالذهبية األولى لقطر في
األوملبياد ،ومحاولة قلة في اإلعالم املصري إفساد هذه الفرحة ،حيث تناولت وسائل
ّ
إعالم مصرية خبر فوز ّ
حسونة بالذهبية مرفقًا باستدراك أنه قطري الجنسية ذو
أصول مصرية .ولهذه املكايدة الشوفينية صلة مباشرة بالسياسة على وقع رواسب
التوتر بني مصر وقطر ،غير ّأن البعد السياسي الحقيقي الذي يخفيه املصريون
يكمن في عالقة فارس ّ
حسونة باملؤسسات الرياضية املصرية ،وأسباب ابتعاده مع
والده عن ممارسة اللعبة في مصر وتحت العلم املصري .بسبب مشكالت وخالفات
بني والده (بطل عاملي وأوملبي سابق) واتحاد اللعبة ،وكان خروجهما من مصر في
عام  2014أقل ما يمكن عمله للحفاظ على مستوى الالعب ،بعدما صار مستقبله
في اللعبة ُمـهـ ّـددًا داخــل مصر .وقــد ثبتت صحة قــرار الالعب ووالــده في أكثر من
ّ
مناسبة ،فبعدما تبنت الــدوحــة الالعب فــاز بعدة بطوالت عاملية .بينما تم إيقاف
اتحاد رفع األثقال املصري عن املشاركة في البطوالت ّ
القارية والعاملية بعد ثبوت
ّ
تعاطي العبيه املنشطات في أكثر من بطولة.
وك ــان ملــواج ـهــات الــاعـبــن ال ـعــرب مــع خـصــوم مــن «إســرائ ـيــل» نـصـيــب كـبـيــر من
اللقطات السياسية في طوكيو ،فما إن احتفى كثيرون بالعب الجودو الجزائري
ّ
فتحي نــوريــن النسحابه مــن مواجهة العــب إسرائيلي فــي منافسات طوكيو ،إل
وفاجأتهم الالعبة السعودية تهاني القحطاني بقبول اللعب أمام منافسة إسرائيلية،
ومــن مفارقات الـقــدر أن ذلــك كــان فــي لعبة الـجــودو أيضًا (!) .ولــم يتوقف الجدل
على شبكات التواصل وبعض وسائل اإلعالم عند املفاضلة بني املقاطعة والتعامل/
التطبيع مع إسرائيل ،بل ّ
تحول إلى مناكفة سياسية ومحاكمة ألدوار بعض الدول
ّ
وتحركاتها فــي قضايا املنطقة ،خصوصًا تـجــاه القضية الفلسطينية.
العربية
ّ
صحيح ّأن هــذه الظاهرة ليست جــديــدة ،فهي مصاحبة لكل الفعاليات الرياضية
العاملية .وال تقتصر على القضية العربية األهم ،بل هي تشمل كل الدول ،ففي مطلع
الثمانينيات قاطعت الواليات املتحدة دورة موسكو األوملبية احتجاجًا على الغزو
ً
السوفيتي أفغانستان .وال ُينسى هنا ّأن دوال عربية وغير عربية امتنعت أيضًا عن
املشاركة في أوملبياد موسكو على سبيل املجاملة السياسية لواشنطن بمقاطعة
ذلك املحفل الرياضي.
ً
أوملبياد طوكيو إعماال
في
الرسمية
املشاركة
من
موسكو
رمت
وبعد أربعة عقودُ ،ح
ّ
لعقوبات أوملبية ،بسبب فضيحة تعاطي العبني روس املنشطات برعاية رسمية
كاملة قبل سبع سنوات في الــدورة األوملبية الشتوية في سوتشي ،غير ّأن اللجنة
األوملبية الدولية سمحت لالعبني الروس باملشاركة في طوكيو بشكل فردي ،وليس
ّ
تحت مظلة الدولة الروسية ،أي من دون رفع العلم الروسي ،وال عزف النشيد الوطني.
أما عن البعد اإلنساني في طوكيو ،فهناك أكثر من ملحة إنسانية جديرة بالتأمل.
أبرزها االنسحاب املفاجئ من املنافسات لالعبة الجمباز األميركية املصنفة األولى
عامليًا ،سيمون بايلز .والتفسير الذي أعلنته بايلز بشجاعة خشيتها على سالمتها
ّ
تحب هي ال ما يحبه اآلخرون» .ربما كان ّ
والتمسك بأن تفعل «ما ّ
تصرف
الذهنية،
بايلز األول من نوعه في األوملبياد ،لكن سبقه قبل شهرين انسحاب العبة التنس
اليابانية ،ناومي أوساكا ،من بطولة روالن غاروس ،لألسباب نفسها التي ساقتها
ّ
األميركية سيمون بايلز .ولعل تواتر هذه املواقف يوقظ انتباه العالم إلى أهمية تقليل
ّ
ّ
فتحولت
حدة التنافس وتخفيف الطابع الصراعي الذي بات يطغى على الرياضة،
من تنافس أخالقي بني فائز ومهزوم إلى حرب ال هوادة فيها بني قاتل ومقتول.
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آراء

عن تأزيم الديمقراطية في تونس
أنور الجمعاوي

ل ــم تـشـهــد ت ــون ــس ،ع ـلــى امـ ـت ــداد تــاريـخـهــا
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـح ــدي ــث ،ح ــال ــة دي ـم ـق ــراط ـي ــة
نوعية مثل الـتــي شهدتها خــال العشرية
املـنـقـضـيــة ،فـعـلــى امـ ـت ــداد ع ـقــد م ــن ان ــدالع
الـ ـ ـث ـ ــورة الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،ان ـت ـق ـل ــت ال ـ ـبـ ــاد مــن
ّ
التعددية ،ومــن هيمنة الفرد
األحــاديــة إلــى
أو األســرة على الحكم إلى التداول السلمي
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،وج ـ ــرى تـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات
ت ـش ــري ـع ـي ــة ،ور ٌئـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وبـ ـل ــدي ــة ،ش ـهــدت
ّ
جـ ـه ـ ٌ
ـات رق ــاب ـي ــة م ـحــل ـيــة ودولـ ـي ــة مــوثــوقــة
ّ
ب ـنــزاه ـت ـهــا .وغـ ــدت ال ـح ــري ــة ع ـلــى ال ـتــدريــج
أعــدل األشـيــاء قسمة بـ ْـن الـنــاس .وتـعـ ّـددت
ّ
منابر التفكير والتعبير ومسالك التنظم
ال ـحــزبــي والـجـمـعــوي بـشـكــل غـيــر مسبوق
في تاريخ البالد .وساهم املنجز الحقوقي
لـلـثــورة فــي تـحــريــر إرادة ال ـن ــاس ،وتـعــزيــز
ّ
باملواطنة .وجعل ذلك كله تونس
شعورهم
ّ
تـ ـتـ ـص ـ ّـدر مـ ــؤشـ ــر ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وح ـق ــوق
ّ
اإلن ـســان فــي الـعــالــم الـعــربــي .لـكــن التجربة
ّ
الديمقراطية التونسية الناشئة ظلت ،منذ
والدتها ،مدار استهداف من قوى شعبوية
ّ
داخلية ذات ميول سلطوية ،ما انفكت تبذل
الجهد ،واملال ،والوقت بغاية تأزيم مشروع
الــدم ـقــرطــة ف ــي ال ـب ــاد وإربـ ــاكـ ــه ،وال ـع ــودة
بالناس إلى ّ
مربع الدولة الشمولية.
منذ السنوات األولى لالنتقال الديمقراطي،
ـات
واجـ ـه ــت ت ــون ــس خ ـط ــر صـ ـع ــود ج ـم ــاع ـ ٍ
شـ ـعـ ـب ــوي ــةٍ س ـل ـف ـي ــة ،ديـ ـنـ ـي ــة ،راديـ ـك ــالـ ـي ــة،
ّ
اس ـت ـغــلــت ف ـض ــاء ال ـح ـ ّـري ــة وال ـت ـع ـ ّـددي ــة في
الـبــاد لـتـ ّ
ـروج خطابا ّادع ــى امـتــاك حقيقة
ال ــدي ــن ،وال ــوص ــاي ــة ع ـلــى ض ـمــائــر ال ـن ــاس،
وانـبـنــى على مقولة التأسيس لـلــذات عبر
ت ـقــويــض اآلخ ـ ــر ،وم ـح ــاول ــة ف ــرض ن ـمــوذج
سلوكي /أخالقوي على املجتمع .واعتبرت
ت ـلــك ًال ـج ـم ــاع ــات املـ ـتـ ـش ـ ّـددة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
بــدعــة غــربـيــة ،دخـيـلــة عـلــى مجتمع مسلم،
وط ــال ـب ــت ب ــإق ــام ــة دول ـ ــة دي ـن ـ ّـي ــة /شـمــولـيــة
ّ
محل الدولة املدنية /الجمهورية وبتحكيم
ً
ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ب ــدي ــا ع ــن ال ـقــوانــن
الوضعية ،ورفضت تشكيل حزب سياسي،
حركة
قانوني .وبلغ بها األمر درجة تكفير ّ
الـنـّهـضــة ،ذات املــرجـعـيــة اإلســام ـيــة ،ألنـهــا
تبنت مـشــروع الــدمـقــرطــة ولــم تنقلب على
القوانني املدنية املعمول بها ،ولــم تنخرط
في مسارات أخونة الدولة وأسلمة املجتمع.
ـات م ـ ّـع أح ـ ــزاب علمانية
ب ــل ع ـقــدت ت ـحــال ـفـ ٍ
إلدارة مـســألــة الـحـكــم .ومل ــا لــم يـجــد الـتـيــار
الـسـلـفــي امل ـت ـط ـ ّـرف ل ــه حــاض ـنــة اجـتـمــاعـيــة
كبيرة داخــل االجتماع التونسي ،انصرف
ـف وتــرهـيــب ،أربكت
إلــى ارت ـكــاب أعـمــال عـنـ ٍ

الـسـلــم االج ـت ـمــاعــي ،وأح ـي ــت نـ ــزاع الـهــويــة
واالستقطاب الثنائي في البالد (مؤمنون/
ّ
كـ ــفـ ــار ،س ـل ـف ـي ـ ّـون /ح ــداثـ ـي ــون ،رج ـع ـي ــون/
ّ
تـقــدمـيــون) ،وأثـ ــرت تـلــك األع ـمــال سلبًا في
م ـ ــردودي ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـت ــون ـس ــي ع ـ ّمــومــا،
وال ـق ـطــاع الـسـيــاحــي خ ـصــوصــا .لـكــنـهــا لم
ت ـن ـجــح ف ــي ت ـق ــوي ــض مـ ـش ــروع ال ــدم ـق ــرط ــة،
وذلــك بسبب قـ ّـوة ّ
مكونات املجتمع املدني
ّ
(أح ـ ـ ــزاب ،ن ـق ــاب ــات ،ج ـم ـع ـيــات) ،وتـمــسـكـهــا
ّ
التعددية
بترسيخ أرك ــان الــدولــة املــدنـيــة/
وات ـحــادهــا فــي مــواجـهــة دعـ ــاوى الـتـطـ ّـرف،
واإلره ــاب ،وكــذا لغلبة مــا ُيـعــرف باإلسالم
امل ـع ـتــدل /املـتـســامــح عـلــى الـسـلــوك الــديـنــي
ّ
لجل التونسيني.
ُ
على صعيد آخ ــر ،رأى مــا يـعــرف بجمهور
ال ـث ــورة امل ـض ــادة ،وق ــوى ال ـشـ ّـد إل ــى الخلف
التي تتكون أساسًا من رموز النظام القديم
وم ــرت ـك ـب ــي االنـ ـتـ ـه ــاك ــات ض ـ ـ ّـد امل ــواطـ ـن ــن،
ّ
ورجــال األعمال الذين تعلقت بهم شبهات
ف ـس ــاد ،ف ــي م ـش ـ ّـروع الــدم ـقــرطــة ف ــي تــونــس
خطرًا عليهم ،ألنــه ُيمكن أن ّ
يؤسس لدولة
واملحاسبة.
القانون والشفافية ،واملساءلة
ّ
لذلك بذلوا الجهد واملال والوقت ،وحشدوا
ال ـ ـنـ ــاس ل ـت ـع ـط ـيــل الـ ـح ــال ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
وتشويهها .وفي هذا السياق ،أطلق لوبي
الـ ـث ــورة املـ ـض ـ ّ
ـادة ق ـن ــوات إعــام ـيــة عــديــدة،
أدمنت على امتداد عقد كامل تزييف الوعي
الجمعي ،وتشويه السياسيني والحقوقيني
والثوار الذين ناضلوا ّ
ّ
ضد الدولة القامعة
على عهد زيــن العابدين بــن علي ،وعمدت
إل ـ ـ ــى ت ـب ـي ـي ــض الـ ــدك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــة ورم ـ ــوزه ـ ــا
وسـيــاســاتـهــا وأع ــوان ـه ــا ،وتـيـئـيــس الـنــاس
م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وال ـع ـمــل ع ـلــى تبخيس
ّ
التقدمي .وبلغت
منجزها الحقوقي وأفقها
ش ــراس ــة ال ـث ــورة املـ ـض ـ ّ
ـادة أوج ـه ــا بصعود
الـ ـح ــزب ال ــدسـ ـت ــوري الـ ـح ــر ،سـلـيــل الـنـظــام
ال ـق ــدي ــم ،إل ــى مـجـلــس ن ـ ـ ّـواب ال ـش ـعــب ،وهــو
ّ
ح ــزب إقـصــائــي ،يميني ،مـتـطـ ّـرف ،استغل
الــواقــع الــديـمـقــراطــي ليعد بــاالنـقــاب على
ّ
الــديـمـقــراطـيــة وم ـخــرجــات ال ـث ــورة ،ووظ ــف
حضوره في البرملانّ ،
ليروج خطابا مفعمًا
بــالـكــراهـيــة ،والـشـعـبــويــة وع ـب ــارات الــوصــم
ّ
ت ـج ــاه م ـخــال ـف ـيــه .وع ــط ــل أشـ ـغ ــال املـجـلـ ّـس
النيابي مــرارًا بشكل فوضوي ،وهو ما أثر
سلبًا في أداء املؤسسة التشريعية ،وساهم
في ترذيل املشهد البرملاني ،وتنفير الناس
من السياسة والسياسيني .واملــراد من ذلك
ّ
كله تأزيم املنوال الديمقراطي وإثبات فشله
فــي إدارة االج ـت ـمــاع الـتــونـســي ،والتمهيد
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة نـ ـ ـم ـ ــوذج الـ ـحـ ـك ــم ال ـش ـم ــول ــي/
األحادي.
ص ـ ـعـ ــد الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــي ،وأس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ ال ـ ـقـ ــانـ ــون

سعيد ،في  ،2019إلى ّ
ّ
سدة
الدستوري ،قيس
شعار «الشعب يريد»
رافعًا
رئاسة البالد،
ّ
ٌ
شعار شعبوي ،جــذاب ،دغدغ مشاعر
وهو
الـ ـن ــاس وش ــوق ـه ــم إلـ ــى الـ ـك ــرام ــة وال ـع ــدال ــة
والرفاه والتنمية الشاملة ،وصـ ّـوت له عدد
ّ
ّ
معتبر ّمن املتحزبني وغير املتحزبني الذين
ّ
ظــنــوا أن ــه سـيـكــون رئـيـســا وفــاقـيــا جامعًا،
ضامنًا احترام الدستور واستكمال مشروع
ّ
الدمقرطة .وبعد أقــل مــن عامني مــن توليه
ّ
مـنـصــب الــرئــاســة ،ت ـبـ ّـن أن الــرجــل يضيق
بالصالحيات الـتــي يمنحها لــه الــدسـتــور،
ويـبــذل الجهد لتوسيعها ،ولــم يفعل ذلك
عبر التواصل مع األحزاب وتقديم مبادرات
ّ ً
مياال إلى تزكية
للبرملان ،بل بدا
تشريعية
ّ
قــول أنـص ّــاره إن ــه يحتكر تــأويــل الدستور،
وال ـحــال أن ــه مـطــالـ ٌـب بــالـسـهــر عـلــى احـتــرام
ّ
تطبيقه ،ال باحتكار تأويله .وتجلى النزوع
السلطوي للرجل من خالل ّ
تشبثه بمقولة
«ح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس» ور ّفـ ـض ــه خ ـتــم قــانــون
املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ألن ـهــا ج ـهــاز رقــابــي،
ّ
يحد من نفوذه ،ورفضه القبول بالتعديل
ّ
الذي أجراه هشام املشيشي ،وزكاه
الوزاري ّ
ألنه ّ
تنحية وزراء موالني
إلى
ى
أد
البرملان،
ّ
لــه ،وك ــذا مــن خــال قــولــه إنــه القائد األعلى
للقوات األمنية والعسكرية جميعًاّ .
وأدى
الـ ـص ــراع امل ـح ـم ــوم ع ـلــى ال ـصــاح ـيــات إلــى
تأزيم الحالة الديمقراطية في تونس .ولم
يتفاعل قـيــس سـعـ ّـيــد ،بـجـ ّـديــة مــع امل ـبــادرة
التي ّ
قدمها االتحاد العام التونسي للشغل،
ّ
قبل شهور لحل األزمــة السياسية .واغتنم
أخ ـي ـرًا ت ـ ّ
ـذم ــر ال ـن ــاس م ــن ارت ـف ــاع األس ـع ــار،
وت ــزاي ــد نـسـبــة ال ـب ـطــالــة ،وم ــن س ــوء إدارة
الحكومة جائحة كوفيد  ،19واندالع بعض
االح ـت ـجــاجــات ،م ـح ــدودة ال ـعــدد فــي بعض
املدن ،ليعلن في بيان متلفز استيالءه على
السلطات الثالث (التنفيذية ،والتشريعية،
وال ـق ـضــائ ـيــة) ،وتـجـمـيــده أع ـم ــال ال ـبــرملــان،
ـوزراء
وإقــالـتــه رئـيــس الـحـكــومــة ،وبـعــض ال ـ ّ
واعتزامه تعيني رئيس حكومة جديد ،وأنه
يتحمل مسؤولية ّ
ّ
املدعي العام في البالد،
ّ
وح ـ ـ ّـدد الح ـقــا مـ ــدة ال ـتــداب ـيــر االسـتـثـنــائـيــة
بشهر .وب ـ ّـرر تلك ال ـقــرارات باالستناد إلى
الفصل  80من الدستور.
عارضت معظم األحــزاب التونسية الوازنة
(حـ ــركـ ــة ال ـن ـه ـض ــة ،ق ـل ــب تـ ــونـ ــس ،ائ ـت ــاف
الكرامة ،التيار الديمقراطي ،حزب ّ
العمال،
الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري ،الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
…) تلك التدابير ّكليًا أو جزئيًاّ ،
وعدتها
بعض األحزاب عملية انقالبية ،واعتبرتها
أخرى اختراقًا جسيمًا للدستور أو تجاوزًا
ملنطوقه .والحزب الوحيد الذي ّأيد القرارات
الرئاسية مطلقًا هــي حــركــة الـشـعــب ،وهي

لم يبذل الفاعلون
السياسيون وأصحاب
القرار الجهد الكافي
خالل العشرية
المنقضية لتحصين
الديمقراطية بحزام
ومؤسسي،
شعبي،
ّ
وثقافي ،ودستوري
المش ّرع التونسي
حريص على الفصل
بين السلطات ،وعدم
مركزتها في يد
شخص واحد

حــركــة قــومـيــة كــاسـيـكـيــة م ـض ـ ّ
ـادة للربيع
العربي ،ومعروفة بتأييدها أنظمة وزعامات
ّ
شمولية (القذافي ،األسد ،السيسي) .كما أن
املـنـظـمــات املــدنـيــة الـفــاعـلــة (ات ـحــاد الشغل،
ن ـق ــاب ــة ال ـص ـح ـف ـي ــن ،ال ــرابـ ـط ــة ال ـتــون ـس ـيــة
للدفاع عن حقوق اإلنسان ،جمعية القضاة
 )...تعاملت بحذر مع تلك الـقــرارات ،ودعت
إل ــى ضـ ــرورة اح ـت ــرام الــدس ـتــور والـحــريــات
ال ـعــامــة وال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،والـ ـن ــأي بــالـجـيــش عن
الـ ـتـ ـج ــاذب ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وع ـ ـ ــدم ت ـحــويــل
التدابير االستثنائية إلى تدابير مستدامة
وض ـ ــرورة االل ـت ــزام بـمـ ّـدتـهــا املـ ـح ــدودةّ .أمــا
دوليًا ،فدعت منظمات حقوقية وسياسية
وازن ــة (االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،األم ــم املـتـحــدة،
مـنـظـمــة ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة ،مـنـظـمــة املجتمع
املفتوح…) الرئيس التونسي إلى التراجع
عــن التدابير االستثنائية الشمولية التي
أقــدم عليها ،والسماح للبرملان باستئناف
نشاطه .وطالبت قوى دولية وازنة (أميركا،
بــري ـطــان ـيــا ،أمل ــان ـي ــا ،فــرن ـســا) ق ـيــس سـعـ ّـيــد

بـمـحــاورة مخالفيه السياسيني ،واحـتــرام
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات املــدن ـيــة وال ـه ـي ـئــات التمثيلية
ّ
املـنـتـخـبــة ،وال ـح ــري ــات ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة،
والـ ـع ــودة ســريـعــا إل ــى امل ـس ــار الــدس ـتــوري،
ّ
ويفسر هذا
واستئناف مشروع الدمقرطة.
الحذر الــذي يشوبه االمتعاض من مبادرة
ّ
ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ،بـ ـ ــأن م ــراق ـب ــن وقــانــون ـيــن
كثيرين يرون بعض التدابير التي اتخذها
غير دستورية ،وتـ ّ
ـؤدي إلى تعطيل الحالة
ّ
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،ذلـ ـ ــك أن الـ ـفـ ـص ــل  80مــن
الدستور ال ّ
ينص على تجميد البرملان في
حالة الخطر الداهم (على افتراض وجوده).
ّ
بــل ي ـظــل «مـجـلــس ن ــواب الـشـعــب فــي حالة
انـعـقــاد دائ ــم ط ــوال ه ــذه ال ـف ـتــرة .وف ــي هــذه
ّ
الـحــالــة ال ي ـجــوز لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة حــل
مجلس ن ــواب الشعب كما ال يـجــوز تقديم
الئحة لوم ضد الحكومة» .ومن ّ
ثمة ،ليس
مــن صــاحـيــات رئـيــس الجمهورية تعليق
عـمــل ال ـب ــرمل ــان ،وال إق ــال ــة رئ ـيــس الـحـكــومــة
أو وزراء آخ ــري ــن .كـمــا ال يـسـمــح الــدسـتــور
ّ
التونسي لرئيس الجمهورية بتولي مهام
الـنــائــب ال ـعــام ،فــاملـشـ ّـرع التونسي حريص
على الفصل بني السلطات ،وعدم مركزتها
ّ
سعيد
في يد شخص واحد .وما أقدم عليه
مــن تجميع للسلطات بـيــده ُي ـعـ ّـد ،فــي نظر
قانونيني ،اعـتــداء مــن سلطة رئاسية على
س ـل ـطــات مـ ـج ــاورة (ت ـن ـف ـيــذيــة ،تـشــريـعـيــة،
قضائية) .لذلك رأى معظم فقهاء القانون
فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــادرة س ـع ـ ّـي ــد تـ ـ ـج ـ ــاوزًا ل ـل ــدس ـت ــور،
وت ـعـ ّـس ـفــا ف ــي اس ـت ـخ ــدام ال ـس ـل ـطــة .وع ـ ّـده ــا
أس ـت ــاذه ف ــي ال ـقــانــون ال ــدس ـت ــوري ،عـيــاض
بــن عــاشــور ،عملية انقالبية تـ ّ
ـامــة األرك ــان.
ويـخـشــى تــونـسـيــون مــن أن ت ـكــون م ـبــادرة
الــرئ ـيــس تـمـهـيـدًا إلرس ـ ــاء ح ـكــم رئ ــاس ــوي،
أحادي ،عسكري ،مستدام ومطلق.
خ ـتــامــا ،ل ــم ي ـب ــذل ال ـفــاع ـلــون الـسـيــاسـيــون
وأص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـقـ ــرار ال ـج ـه ــد الـ ـك ــاف ــي خ ــال
العشرية املنقضية لتحصني الديمقراطية
بـ ـ ـح ـ ــزام شـ ـعـ ـب ــي ،وم ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـس ـ ــي ،وثـ ـق ــاف ــي،
ودستوري يحميها من أعداء الديمقرطية،
ول ــم ي ــرف ــدوا االن ـت ـقــال الـسـيــاســي بــانـتـقــال
اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـأدى ذل ـ ـ ـ ــك إل ـ ـ ـ ــى تـ ـن ــام ــي
ن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــات ـ ــوري ـ ــة وص ـ ـعـ ــود
ّ
ال ــزع ــامـ ـتـ ـي ــة /الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــة .وال ـ ـثـ ــابـ ــت أن
الــديـمـقــرطـيــة الـتــونـسـيــة حــالـيــا فــي م ــأزق،
ّ
وال سبيل لـفـ ّـك مغالق األزم ــة إل بجلوس
ال ـف ــرق ــاء الـسـيــاسـيــن إل ــى ط ــاول ــة ال ـح ــوار،
وااللـتــزام بالعودة إلــى املـســار الدستوري،
وال ـت ـ ّ
ـوج ــه الح ـق ــا إل ــى ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع.
ّ
وإن ل ــم ي ـكــن ذل ــك فـ ــإن تــونــس تـسـيــر إلــى
املجهول ال محالة.
(كاتب تونسي)

يوم لبناني نموذجي
عصام سحمراني

الـســادســة وأرب ـعــون دقيقة صـبــاحــا .تحتل
ال ـش ـم ــس ن ـص ــف م ـس ــاح ــة الـ ـس ــري ــر ،وت ـب ــدأ
ح ــريـ ـقـ ـه ــا الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ ،ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب املـ ــروحـ ــة
الكهربائية التي تتوقف مع انقطاع التيار
ـوم أبـعــد من
عـنــد ال ـســادســةّ .ال إمـكــانـيــة ل ـنـ ٍ
ذلــك ،خصوصًا أن املنبه الحارق ضــروري،
ألجــل مهام يومية أساسية ،قبل بــدء دوام
العمل في التاسعة.
على ّ
الدراجة النارية الصغيرة ،تبدأ جولة
تستمر نحو ساعة على الصيدليات ،عسى
أن يـكــون يــومــا موفقًا يمكن أن يتوفر فيه
دواء مـفـقــود ،هــو بــديــل ل ــدواء مـفـقــود قبله
ب ـم ــدة .غــالـبــا ال يـتــوفــر أي ـض ــا .وب ـعــد يــأس
ّ
كــامــل وتـبــدد البنزين مــن ال ـخــزان الصغير
ل ـل ــدراج ــة ال ـ ــذي ال ي ـت ـســع ألك ـث ــر م ــن ثــاثــة
ليترات ،ووصول إلى شفا االنقطاع ،وقوف
في طابور فوضوي من ّ
الدراجات ،مختلفة
األح ـ ـ ـجـ ـ ــام واألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،بـ ـشـ ـك ــل ه ـن ــدس ــي
معاكس لطابور السيارات املمتد كيلومترًا
على األقل.
تقترب التاسعة وال ينتهي نصف الطابور
حـتــى .ال بـ ّـد مــن الـخــروج الصعب والـجــدال
ً
م ــع ش ـخ ــص أو اث ـن ــن وال ـ ـصـ ــراخّ وصـ ــوال
إل ــى ح ـ ّـد االش ـت ـب ــاك ب ــاألي ــدي .ل ـكــنــه مـجــرد
ت ـعــايــش بـسـيــط بـيـنـنــا ،م ــن مــدج ـنــن على
االشتباك األفقي وعدم االنتفاض العمودي
حتى على عامل خرطوم البنزين يتسلط،
ويـمــرر مــن جهة مخالفة للطابور مــن شاء
ّ
«يخصون» الحزب الذي
من الدراجني الذين
تقع املحطة في مناطق نفوذه ،ممن يملؤون
خزاناتهم ويفرغونها في مكان ما ليعودوا
ويملؤوها مجددًا وهكذا ،أو الذين ينقدونه
ً
ماال ّ
«برانيًا».
خ ــروج مــن ال ـطــابــور ،وت ـجــاوز الزدحــامــات
على محطة ثم أخرى ،ووصول على املوعد،
ّ
أمام شاشة الالبتوب ،خصوصًا أن املصعد
في هذا املوعد يعمل بفضل االشتراك املقنن
ال ـعــائــد ع ـنــد ال ـثــام ـنــة .أم ــا ك ـهــربــاء الــدولــة
فتصح عليها أغنيات عن ذلك الزمن القريب

الجميل الذي كانت تتوفر فيه التغذية أربع
ســاعــات ثــم أرب ــع ســاعــات انـقـطــاع وه ـكــذا،
مــن دون أن تشطح الــذكــريــات إلــى مستوى
انقطاع الكهرباء ثالث ساعات يوميًا فقط
في زمن أبعد.
العمل عن ُبعد ،بات معتادًا في زمن كورونا.
ّ
لكن االحـتـمــال الوحيد القتناص قليل من
ّ
البرودة بعد حر كبير رفعت درجاته رحلة
الصباح ،املروحة الكهربائية التي يتحمل
ق ــدرت ـه ــا اش ـ ـتـ ــراك ال ـخ ـم ـســة أمـ ـبـ ـي ــرات ،مــع
بعض اللمبات واألجهزة .نعمة املروحة تلك
سرعان ما تــزول ،إذ يعود التقنني القاسي
عند الحادية عشرة ،فيستمر انقطاع التيار
بعد الظهر .بعدها فـتــرة ،بل
حتى الثالثة ّ
فـقــرة كهرباء كــأنــه برنامج ترفيهي ،حتى
الــرابـعــة والـنـصــف ،ليعقبها انـقـطــاع حتى
السابعة والنصف.
بطارية الالبتوب يمكن أن تخدم ،في أحسن
األح ــوال ،ساعتني بعد الحادية عشرة .إذًا،
ه ـن ــاك س ــاع ـت ــا ض ـغ ــط ع ـم ــل ب ــن ال ــواح ــدة
تـقــريـبــا والـثــالـثــة مــوعــد ح ـضــور الـكـهــربــاء
بجاللها ،وال ّ
بد من تغطيتهما.
ما العمل؟ ال ّ
بد في هذه الحال من الذهاب
إل ــى م ـنــزل األه ـ ــل ،م ــع امل ـخــاطــرة بــاحـتـمــال
نفاد الــوقــود القليل املتبقي قبل الوصول.
ال ـطــريــق املـخـتـصــر م ــن ع ــن املــري ـســة على
الكورنيش البحري لبيروت إلى حارة حريك
ف ــي ضــاحـيـتـهــا ،نـحــو سـبـعــة كـيـلــومـتــرات،
واح ـت ـم ــال ن ـف ــاد ال ـب ـنــزيــن ال ي ـع ــود م ـجـ ّـرد
اح ـت ـمــال ،بــل واق ــع يـفــرضــه انـطـفــاء املـحـ ّـرك
في قلب نفق بشارة الخوري ،ربما للتذكير
بنكتة االستقالل املتواصلة.
ال انشغال في تفكير كثير ،بل دفع للدراجة
ص ـعــودًا ،وربـطـهــا بشجرة فــي أق ــرب نقطة
آمـ ـ ـن ـ ــة نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ،مـ ـ ــن لـ ـ ـص ـ ــوص م ـح ـت ــرف ــن
ً
يحملونها حمال وإن كانت مقفلة ،أو درك
متذاكني يحجزونها ،لوجودها وحيدة في
ً
مكانها طويال.
ّ
ان ـت ـظ ــار سـ ـي ــارة ال ـس ــرف ـي ــس م ــري ــر ،إذ إن
سـيــارات أجــرة كثيرة تنتظر على محطات
الـبـنــزيــن مل ــلء خــزانــات ـهــا ،أو تـتــوقــف قسرًا
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

عن العمل للسبب نفسه .ركــوب بعد تعب،
ووصـ ـ ــول ع ـنــد ال ـثــان ـيــة ت ـم ــام ــا ،م ــع مــوعــد
مـخـتـلــف لـلـتـقـنــن ه ـن ــا ،إذ يـنـقـطــع الـتـيــار
ل ـح ـظ ــة ال ـ ــوص ـ ــول ،فـ ــا نـ ـج ــاة مـ ــن األدوار
السبعة هذه املرة.
ّ
مـتــى ي ـعــود االشـ ـت ــراك بــاملــولــد الـكـهــربــائــي
ال ـخ ــاص؟ لــن يـعــود قــري ـبــا ...االن ـت ـظــار غير
مـجـ ٍـد ،وال بـ ّـد مــن الــذهــاب إلــى املكتب ،على
الرغم من التحذيرات الكورونية ،فهو املكان
امل ـض ـم ــون ك ـهــربــائ ـيــا .وبــال ـف ـعــل عـ ــودة مع
حقيبة الالبتوب إلــى الشارع بعد اغتسال
س ــري ــع وت ـغ ـي ـي ــر ل ـل ـم ــاب ــس الـ ـت ــي صـ ــارت
مزيجًا بني العرق والغبار والبنزين وزيت
املاكينات ،وانتظار آخر للسرفيس .منطقة
املـكـتــب فــي الـجـ ّـمـيــزة مــا زال ــت آث ــار انفجار
مرفأ بيروت ( 4أغسطس /آب  )2020تحفر
فيها كثيرًا من اآلثــار املــاديــة ،قبل الحديث
ّ
عما حفرته في أجساد الضحايا والناجني
وأرواح ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،ال س ـي ـم ــا امل ـ ـصـ ــابـ ــن .تـبـقــى
ســاع ـتــان ع ـلــى ان ـت ـهــاء ال ـ ـ ــدوام .أم ــا املـكـتــب
نـفـســه ف ـعــاد إل ــى ع ـهــده م ــا قـبــل االن ـف ـجــار،
بـجـهــوزيــة كــامـلــة  ..س ــام مــن هـنــا وهـنــاك،
واستكمال مريح للدوام.
امل ـغــادرة ليست إلــى املـنــزل أو مـنــزل األهــل،
بــل إلــى حيث الـ ّ
ـدراجــة تشتاق إلــى راكبها،
ّ
أو ل ـعــل ـهــا اخ ـ ـتـ ــارت راكـ ـب ــا آخـ ــر ف ــا ش ــيء
ّ
ّ
مـضـمــونــا .ل ـكــن ال ــدراج ــة ،فــي ك ــل األحـ ــوال،
تحتاج إلى بنزين .إذًا ال ّ
ّ
املضي إليها
بد من
مشيًا للتمكن من االستحواذ على كمية وإن
ضئيلة تسمح بتشغيلها .سؤال عن محطة
وأخـ ــرى ،وس ــؤال عـنــد مـحــل لـلـخــردة وآخــر
لألدوات الكهربائية .ال بنزين ،وشكوك من
آخرين بمصالح حماية مستهلك ،وهمية،
تجري تحقيقات ومداهمات .املشي خمسة
كيلومترات بهندام غير رياضي وبحقيبة
عـلــى الـظـهــر يمنع الـنـظــر إل ــى نـصــف كــوب
مآلن يتحدث عن فوائد هذا التمرين .لكن ال
مشكلة ،فصاحب محل أدوات مطبخية قرب
ّ
الدراجة وهي في مكانها بالفعل ،يدل على
ابن صديق له في أحد األزقة القريبة نسبيًا،
يـبـيــع الـبـنــزيــن .رح ـلــة بــن األزقـ ــة ووص ــول
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إل ــى امل ـه ـ ّـرب الـصـغـيــر ،ال ــذي ال يـخـشــى ّ
أي
مــداهـمــة أو تـحـقـيــق ،بــل ي ـصــرخ عــالـيــا من
دون سبب لزميل لـ ّـه« :نحن ســوق ســوداء،
ونبيع البنزين» كأنه ينادي على بضاعته
مــن ال ـفــواكــه وال ـخ ـضــار ال ـطــازجــة كــالـعــادة
الـتــي ت ـجـ ّـددت أخ ـي ـرًا للبائعني املتجولني.
اتفاق على ليترين ال أكثر بما يعادل ثالثة
أضـعــاف ونـصــف السعر األص ـلــي .فهل من
احتمال هنا ألحد ضروب املثالية ،تلك التي
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ترفض التعامل مع سوق ســوداء؟ قطعًا ال،
ّ
وم ــن دون تـبــريــر ذات ــي أي ـضــا ،فـنـحــن وكــل
شيء آخر نقع في خانة النتائج حاليًا ،أما
األسباب فال يعلم عنها غير من يتحكمون
ب ـه ــذا ال ـب ـل ــد؛ ب ـ ـقـ ــراره ودوالره وك ـهــربــائــه
ّ
وبنزينه  ..بــل إن التبرير ،إن ُوج ــد ،يمكن
ّ
أن ُيـعـطــى لـلـمـهـ ّـرب وال ـنــاشــط ف ــي الـســوق
ال ـس ــوداء ،ل ــوال أنـهـمــا مــرتـبـطــان ،بشكل أو
بــآخــر ،بـصــاحــب األس ـبــاب ذاك فــي تحالفه
امل ــال ــي  -ال ـس ـيــاســي  -ال ــدي ـن ــي ،امل ـت ــأل ــه في
السلطة منذ ُولــد هــذا الكيان غصبًا وقهرًا
قبل قرن.
بعد هــذه التفاصيل ،ومــلء جــزء مــن خــزان
ال ـ ـ ـ ّ
ـدراج ـ ـ ــة ،يـ ـب ــدو م ـب ــال ـغ ــة اكـ ـتـ ـش ــاف ثـقــب
ّ
دوالبـ ـه ــا ال ـخ ـل ـف ــي .ال ــدف ــع ح ـت ـمــي م ـج ــددًا
فــاحـتـمــال الـعـثــور عـلــى «بـنـشــرجــي» قريب
في التاسعة مساء مستبعد .الوصول إلى
جديد
مـكــان آم ــن ضـ ــروري ،وغ ـدًا ت ـفــاوض ّ
م ــع «ال ـب ـن ـشــرجــي» ع ـلــى دوالب ي ــؤك ــد أن ــه
«فيتنامي ال ّ
يزحط (ينزلق) بــ 20دوالرًا».
ال ـك ــام ك ــان عـنــدمــا وص ــل ال ـ ــدوالر إل ــى 23
أل ــف ل ـي ــرة ،ف ـهــل سـيـبـقــي ع ـلــى س ـعــر الـ ــ20
دوالرًا بـعــدمــا هـبــط الـ ـ ــدوالر ،م ــن دون ّ
أي
منطق اقتصادي ،إلــى  17ألــف ليرة؟ األمر
مستبعد ،حتى لو ّ
توسط رئيس الحكومة
املـ ـكـ ـل ــف ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي نـ ـفـ ـس ــه ،ف ــوزي ــر
ً
االقـتـصــاد «أمـ ـ َـر» بتعديل األس ـعــار ن ــزوال،
بــال ـتــرافــق م ــع ن ــزول الـ ـ ــدوالر ،لـيـقــابــل أحــد
ّ
املتحكمني بــاألسـعــار ف ــورًا ه ــذه الــدعــوة –
األمــر ،بتجاوب مـشــروط إذ قــال« :األسـعــار
ستتدنى تلقائيًا إذا بقي ال ــدوالر يهبط».
الدوالر مجددًا
وما إن قال ذلك ،حتى صعد ّ
عـلــى التطبيق الـهــاتـفــي ،رغــم أن ــه مـســاء ال
شركات مالية عاملة فيه وال مصارف وال
ش ــرك ــات صـيــرفــة وص ــراف ــن شــرع ـيــن ،وال
حـتــى نكتة حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،املسماة
منصة «صيرفة».
ً
كيف يتبدل سعر الدوالر ليال؟ ال بال فارغًا
اآلن ،لـضــرب األخ ـمــاس ب ــاألس ــداس ،فاملهم
الوصول ،وغدًا يوم نموذجي لبناني آخر.
(من أسرة العربي الجديد)
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