
عمر كوش

ــــي، جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس األمـ ــرئــ جــــــاء إعــــــــان الــ
ــن تــعــّرضــوا، فــي أواخـــر  بـــايـــدن، أن األرمــ
عهد اإلمبراطورية العثمانية عام 1915، 
إلبـــــادة جــمــاعــيــة، كـــي يــزيــد الــتــوتــر بني 
العاقات  م 

ّ
تــأز أنقرة وواشنطن، ويتّوج 

الــتــركــيــة األمــيــركــيــة، إذ عــلــى الـــرغـــم من 
ُيحّمل تركيا املسؤولية، وأنــه »ال  لم  أنه 
يــهــدف إلــى إلــقــاء الــلــوم على أحـــد، ولكن 
لــضــمــان عــــدم تـــكـــرار مـــا حـــــدث«، إال أنــه 
من  وحـــاّدة  فعل غاضبة  ردود  استدعى 
ــان،  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
وسائر املسؤولني األتراك الذين أجمعوا 
على أن االعــتــراف األميركي جــاء نتيجة 
له  وليس  سياسية،  وضــغــوط  حسابات 
ويجادل  قانونية.  أو  تاريخية  قيمة  أي 
األتـــــــراك بــــأن األحـــــــداث املـــأســـاويـــة الــتــي 
ت باألرمن في ذلك العام لم تكن إبادة 

ّ
أمل

جماعية لهم، وأن ما حصل كان نتيجة 
إجراءات اتخذتها الدول العثمانية للرد 
على تمّرد األرمن عليها. وقد وقع التمّرد 
عــنــدمــا كـــان الــجــيــش الــعــثــمــانــي يــحــارب 
ــيـــني والـــبـــريـــطـــانـــيـــني  ــفـــرنـــسـ الــــــــروس والـ
ــــرب الـــعـــاملـــيـــة  ــحـ ــ ـــني خــــــال الـ ــيـ ــالــ ــطــ واإليــ
األولــى، من أجــل استعادة أراضــي باده 
املــحــتــلــة. وتــمــثــل بــتــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
عــســكــريــة مـــن املــتــطــوعــني، قـــّدمـــت الــدعــم 
لــلــقــوات الــروســيــة والــفــرنــســيــة والــقــتــال 
العثمانية  الـــدولـــة  فــــرّدت  إلـــى جــانــبــهــا، 

سري نسيبة

فــي مــقــالــه فــي »الــعــربــي الــجــديــد« بتاريخ  
26 إبــريــل، »اإلمــــارات فــي الــقــدس«، تناول 
الكاتب معن البياري تهمًا توّجه إلى دولة 
اإلمارات وإلى مجلس القدس الذي أديره، 
تّدعي التوّرط في شراء العقارات املقدسية 
هذه  و»لتثبيت«  الــيــهــود.  إلــى  وتسريبها 
موقع  فــي  أواًل  وردت  التي  الباطلة  التهم 
»عــّمــون« اإلخــبــاري فــي ســيــاق الفتنة في 
األردن، واعتقال باسم عوض الله لتورطه 
فيها، استشهد الكاتب بتقريٍر ال عاقة له 
النظر حول موضوع تسريب  بالتهم قيد 
ــــال مـــؤســـســـات أجــنــبــيــة  األراضــــــــي مــــن خـ
للدفاع  الوطني  املكتب  وضعه  »وهمية«، 
عــــن األراضــــــــي الـــتـــابـــع ملــنــظــمــة الــتــحــريــر. 
ولــلــعــلــم، مـــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر وغـــيـــره من 
ــتــــي يـــصـــدرهـــا  الـــتـــقـــاريـــر املـــوضـــوعـــيـــة الــ
املكتب الوطني، بما فيها تلك بخصوص 
اســـــتـــــعـــــمـــــال الـــــــشـــــــركـــــــات واملــــــؤســــــســــــات 
كما   ،

ً
فــعــا الحقيقة  يــعــكــس  »األجــنــبــيــة«، 

، الـــذي 
ً
ــــودة مـــثـــا كــــان الـــحـــال فـــي عـــقـــار جـ

سآتي على ذكره الحقًا. لكن من الضرورة 
يذكر  إلــيــه ال  املــشــار  التقرير  بــأن  التنويه 
اإلمارات واملجلس في القدس من قريب أو 
! أما تقرير وكالة »عّمون«، فهو 

ً
بعيد أصا

يشّوه الحقائق من دون دالئل أو إثباتات. 
بأحدهم  »لاستشهاد«  الكاتب  ينتقل  ثم 
فـــي الـــقـــدس الــــذي اّدعـــــى، فـــي مــقــال كــيــدي 
له، وبدون وجه حق أو إثبات، أن املجلس 
عـــرض عــلــى أصــحــاب املــتــاجــر فــي الــقــدس 
شــــراء عــقــاراتــهــم لــصــالــحــه، وهــــذا االتــهــام 

.
ً
باطل جملة وتفصيا

السياسية  النظريات  إلــى  التطرق  أريــد  ال 
هذه  من  الكاتب  يستشفها  التي  الوهمية 
اإلشاعات، لكنني أجد لزامًا علّي توضيح 
 ،

ً
الحقيقة للقّراء الذين تهمهم القدس فعا

ومن حقهم أن ال تلعب اإلشاعات املغرضة 
في عقولهم.

القدس لم يشتِر  وأبــدأ بالقول إن مجلس 
ــقــــدس، وإنـــمـــا تم  أو يـــِبـــع أي عـــقـــار فـــي الــ
ــن صـــنـــدوق  تــخــصــيــص أمــــــــوال املـــنـــحـــة مــ

سيف الدين عبد الفتاح

فــي إطـــار اســتــكــمــال األطـــروحـــات املهمة 
فــإن خمس  االستبدادية،  الظاهرة  حــول 
كـــتـــابـــات أخـــــرى يــمــكــن الــــوقــــوف عــلــيــهــا 
ملعالجة هذه الظاهرة، خصوصا حينما 
ــبـــط بـــظـــواهـــر أخــــــــرى، أو بــــأحــــداث  تـــرتـ
املختلفة  الــظــواهــر  هــذه  تتشابك  كــبــرى. 
مع حلقات االستبداد وأشكاله املتعّددة، 
الشرقي  االســتــبــداد  ارتــبــاط مسألة  مثل 
االستبداد  وعاقة  النهرية  باملجتمعات 
ــة تــلــك  بـــانـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة، وكــــذلــــك عـــاقـ
الظاهرة بأشكال مقاومتها ومواجهتها 
الفعال  بالتعامل  الكفيلة  والــضــمــانــات 
مــعــهــا. ويـــأتـــي عـــالـــم األحـــــــداث املــتــعــلــق 
ــة لـــيـــمـــثـــل انـــفـــتـــاحـــا  ــيـ ــربـ ــعـ بــــالــــثــــورات الـ
ألبــــــواٍب جـــديـــدة فـــي مــعــالــجــة الــظــاهــرة 
ــة، وتــــشــــريــــحــــهــــا ضـــمـــن  ــ ــ ــداديـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االسـ
رصد  عن  غفلٍة  غير  من  الثورية  الحالة 
جــذور الــظــاهــرة، وكــذلــك النظر إلــى تلك 
الثورات باعتبارها مدخا للخاص من 

االستبداد.
ــابـــات  ــتـ ــكـ ــن أن هــــــذه الـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
مختلفة،  زوايـــا  مــن  رؤًى  تشّكل  جميعا 
ــاول دراســـــــة هـــــذه الــــعــــاقــــات وتــلــك  ــحــ تــ
األحــــداث، فــإن األمــر ال يــزال يحتاج إلى 
دراســـات فــي تلك الــظــاهــرة، تــقــّدم مزيدا 
من الرؤى واملداخل؛ وربما يكون البحث 
ــــت، بــحــيــث  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا األمــــــر واجــــــب الـ
ــفــتــح مــلــفــات هـــذه الــظــاهــرة بــالــدراســة 

ُ
ت

الـــواجـــبـــة واملــنــهــاجــيــة املــنــاســبــة، وأطـــر 
محاولة  في  الائقة،  والتفسير  التحليل 
ــذه الـــظـــاهـــرة والــــوقــــوف  ــ ســـبـــر أغـــــــوار هـ
هذه  مواجهتها.  وسبل  مفاصلها  على 
ــات املـــشـــار إلــيــهــا ال تــــزال تمثل  ــدراســ الــ
امتدادا وتفاعا وتواصا مع كتاب عبد 
الــرحــمــن الــكــواكــبــي »طــبــائــع االســتــبــداد 
ومصارع االستعباد..«، من جانب، ومع 

الواقع املعاش من جانب آخر.
ــي كـــتـــابـــه  ــ ــداوي فــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــســــني الــ أشـــــــــار حــ
فــي  اســـــتـــــبـــــداد  أم  ــي  ــ ــرقـ ــ ــداد شـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ »اســ
الـــشـــرق؟« )دار املــــدى لــلــثــقــافــة والــنــشــر، 
إلــى أن مــفــردات الطغيان  بــغــداد، 2016( 
في  حــاضــرة  والدكتاتورية  واالســتــبــداد 
السياسية  بتجلياتها  اليومية،  الحياة 
ــــدا أن  ــــؤّكـ ــة، مـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــيـــة والـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
املفردات الثاث تتبادل املواقع وتتعاقب 
مــرحــلــيــا فـــي الــتــوظــيــف، مــشــيــرا إلـــى أن 
دراسته تهتم أكثر بمفهومي االستبداد 
والطغيان، وهو أميل إلى أنهما يحمان 

املعنى نفسه. 
وخــلــص إلـــى أنـــه لــيــس هــنــاك اســتــبــداد 
شــرقــي أو اســتــبــداد غــربــي، وإنــمــا هناك 
الشرق  في  أو هناك،  استبداد بشع هنا 
كما فــي الــغــرب. وقــد نــاقــش هــذه الفكرة 
مــن خـــال عـــدة مــوضــوعــات، تمثلت في 
ــا بــــني الـــخـــرافـــة  ــداد الـــشـــرقـــي مــ ــبــ ــتــ االســ
ــيـــس  ــتـــأسـ والــــــتــــــاريــــــخ، وتــــنــــاقــــضــــات الـ
األرســطــي ملــفــهــوم االســتــبــداد اآلســيــوي، 
ــتــــراع  ــدا، واخــ ــ ــربـــي جــ ــع غـ ــ ــنـــة واقــ وشـــرقـ
ــشـــــرق بــــوصــــفــــه ضـــــــــّدا، واالســــتــــبــــداد  ــ الـ
عند  مناخية  حتمية  باعتباره  الشرقي 
مونتسكيو، واالستبداد الشرقي حماقة 
ــيـــه، واالســـتـــبـــداد  بـــشـــريـــة عـــنـــد بـــوالنـــجـ
قـــدرا شــرقــيــا عــنــد هــيــغــل وقــســريــة نمط 
إنتاج آسيوي عند ماركس، واالستبداد 
الـــشـــرقـــي كـــدونـــيـــة عـــرقـــيـــة عـــنـــد ريـــنـــان 
وســلــطــة الــعــبــيــد أو االســـتـــبـــداد الــتــابــع. 
ــرقـــي  يــــحــــتــــاج مــــدخــــل االســـــتـــــبـــــداد الـــشـ
وتمييزه عن ذلك االستبداد الغربي إلى 
باملنهجية  وتفكيكها  املــقــولــة  تــلــك  نــقــد 

أسامة أبو ارشيد

الخاص  األميركي  املبعوث  استقباله  خــال 
فيلتمان،  األفــريــقــي، جــيــفــري  الــقــرن  ملنطقة 
أعاد الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، 
تأكيد موقف باده املشّدد على أن قضية سد 
لها،  بالنسبة  وجــوديــة  اإلثــيــوبــي  النهضة 
وبأنها لن تقبل اإلضرار بمصالحها املائية 
 
َّ
فيلتمان حط املساس بمقدرات شعبها.  أو 
الرحال في مصر، يوم األربعاء املاضي، في 
باإلضافة  تشمل،  دبلوماسية  سياق جولة 
 مــــن الـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا 

ً
إلـــــى مـــصـــر، كـــــا

ــا، فـــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلــــى حل  ــتـــريـ وإريـ
يرضي جميع األطراف، قبل أن تبدأ إثيوبيا، 
في موسم األمطار في يوليو/ تموز املقبل، 
عملية امللء الثاني لسد النهضة على النيل 
األزرق بشكل أحادي. وفي حني تزعم إثيوبيا 
إن الـــســـد ضــــــروري لــهــا لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
تــقــول مصر إن بــنــاء الــســد مــن دون تشاور 
مــعــهــا ســيــقــلــص مـــن حــصــتــهــا بــشــكــل كبير 
في مياه النيل، والـــذي تعتمد عليه بنسبة 
. أمــا الــســودان  ــريِّ 97% فــي مياه الــشــرب والــ
فيخشى اإلضرار بسدوده التي أقامها على 
مجرى النيل وقدرتها على توليد الكهرباء. 
قـــد يـــبـــدو الـــخـــاف اإلثـــيـــوبـــي – املـــصـــري – 
ــي 

َ
الــســودانــي تقنيًا بــني دولـــة منبع ودولــت

أبــعــادًا  الحقيقة يستبطن  فــي  لكنه  مــصــب، 
جيوستراتيجية هامة، إذ ال ترى إثيوبيا أن 
مصر والسودان يستحقان احترامها، وهي 
ال تأخذ تهديداتهما بجدية. ومن ثمَّ رفضت 
وأمــيــركــيــة، على  أممية وأفريقية  وســاطــات 
ّدمت لها مقترحات تستجيب 

ُ
الرغم من أنه ق

القاهرة والخرطوم  الحتياجاتها، وتطمئن 
فــي الــوقــت ذاتـــه. وإذا كــان االنطباع السائد 
عن السودان أنه دولة منهكة مفّككة، تشوبها 
والدينية  والعرقية  السياسية  االنقسامات 
منذ عقود، ولم يمض على وقوع آخر انقاب 
فــإن مصر التي تبدو،  عسكري فيه عــامــني، 
ــة مــهــابــة الــجــانــب في  ــ لــلــوهــلــة األولــــــى، دولـ
أفريقيا واملنطقة، ليست أحسن حــااًل. ومن 
، ال تعجب وأنت تتابع ذلك االزدراء الذي  ثمَّ

يبديه املسؤولون اإلثيوبيون تجاه مصر. 
ر إثيوبيا، غير مرة، 

ّ
سبق للسيسي أن حــذ

من مغبة بدء ملء السد وتشغيله من دون 
اتـــفـــاق مـــلـــزم يــحــفــظ حـــقـــوق الـــــدول الــثــاث 
ــا. وصـــلـــت تـــحـــذيـــرات  ــهـ ــــي هـــواجـــسـ ــراعـ ــ ويـ
الــســيــســي، قــبــل أســـابـــيـــع، إلــــى حـــد الــوعــيــد 
الصريح. »حقوق مصر املائية خط أحمر«.. 

انتهك  لــو  إقليمي  استقرار  عــدم  »سيحدث 
ــيـــة«.. »ذراع مصر  ــائـ املـ أحــــد حــقــوق مــصــر 
تهديد«..  أي  مواجهة  على  وقـــادرة  طويلة 
»لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر 
ومن يريد أن يجرب فليجرب«.. »إذا تأثرت 
ــا املــائــيــة فــــإن رد مــصــر ســيــتــردد  ــنـ إمـــداداتـ
صــــداه فـــي املــنــطــقــة«.. »أحـــــذر مـــن املــســاس 
كلها  الخيارات  ألن  مياه مصر،  من  بنقطة 
مـــفـــتـــوحـــة«. املــشــكــلــة، تـــهـــديـــدات الــســيــســي 
وقــعــت عــلــى آذان صـــّمـــاء فـــي أديــــس أبــابــا. 
يــــوم الــســبــت املـــاضـــي، أكــــد رئــيــس الـــــوزراء 
ــالـــة تهنئة  ــيـــوبـــي، آبــــي أحـــمـــد، فـــي رسـ اإلثـ
إلى الشعب بمناسبة عيد القيامة، أن امللء 
الثاني للسد سيتم في يوليو / تموز املقبل. 
اع الطرق اليوم يفعلون 

ّ
وأضاف »ال يزال قط

املستحيل لعدم رؤية قيامتنا، إنهم يقتلون 
أبناءنا ويشّردونهم من مكان إقامتهم، لكن 
إثــيــوبــيــا ستنتصر، وســتــتــم قــيــامــة بــادنــا 
وسيفشلون في الوقوف أمام نور القيامة«. 
ال يـــمـــكـــن فـــصـــل مــــا يــــجــــري عـــلـــى الــجــبــهــة 
ووزنها  مصر  مكانة  تراجع  عن  اإلثيوبية 
في املنطقة. صحيٌح أن تقويض تلك املكانة 
ــلـــى ســــنــــوات الـــســـيـــســـي فــي  لـــيـــس حــــكــــرًا عـ
عــام 2013،  العسكري  االنقاب  بعد  الحكم، 

بل هي عملية مستمرة منذ عقود طويلة. 
والقمع،  الفساد  عــن  أتكلم هنا  أن  أريــد  ال 
ــن حــــــــااًل،  ــ ــسـ ــ ــيــــس أحـ ــا لــ ــيــ ــوبــ ــيــ فـــســـجـــل إثــ
ولـــكـــن الــبــوصــلــة االســتــراتــيــجــيــة ألديـــس 
ــا مـــضـــبـــوطـــة، عـــلـــى عـــكـــس بــوصــلــة  ــ ــابـ ــ أبـ
إلى  اإلشــارة هنا  التائهة. وتكفي  القاهرة 
 – إسرائيلي  عــن دور  املــتــداولــة  املعلومات 
إماراتي في تعزيز املوقف اإلثيوبي، وربما 
في تحريض آبي أحمد على تحّدي مصر، 
وضـــــرب هــواجــســهــا بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
املــفــارقــة هنا أن إسرائيل  الــحــائــط.  عــرض 
لنظام  حليفان  أنهما  مفروض  واإلمـــارات 
السيسي، ولكنهما يتآمران على إضعاف 
مصر، وكأنهما يقوالن للسيسي إنه مجّرد 

وكيل عنهما في إدارتها فحسب.
لم تهن مصر جّراء ضعف كامن فيها، وال 
مصالحها،  حماية  على  قـــادرة  غير  ألنها 
وال ألنــهــا عــاجــزة عــن الــنــهــوض، إنــمــا هي 
قــرارهــا  هــانــت جـــراء طغمة تسلطت عــلــى 
وسيادتها وواقعها ومستقبلها. النتيجة، 
ت مهما كانت  ــَردَّ ـ

َ
ت ــَد الصغار دواًل  ُســيِّ إذا 

عظمتها، ولنا في الواليات املتحدة خال 
رئاسة دونالد ترامب عبرة.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

على التمّرد باتخاذ قرار بتهجير األرمن 
مــن مناطق األنــاضــول، ولــم يشمل أرمــن 
ــتـــرف األتــــــــراك بـــوقـــوع  ــعـ ــبـــول. ويـ ــنـ إســـطـ
أعــمــال قــتــٍل خــال تــلــك الــفــتــرة، لكنها لم 
تشمل جميع األرمن، وأن االّدعاء بمقتل 
1.5 مليون أرمني خال التهجير، مجرد 
ــدا، لـــذلـــك يــطــالــبــون بــتــشــكــيــل  ــنـ ــاغـ بـــروبـ
أجل  مــن  املستقلني،  املــؤّرخــني  مــن  لجنٍة 
النظر  كشف حقيقة مــا حــدث. وبــصــرف 
لألرمن  جــرى  مــا  عــن حيثيات توصيف 
ــتــــاف  إّبــــــــان الـــحـــقـــبـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، واخــ
الرواية األرمنية، إال  التركية عن  الرواية 
األطلسيني  الــحــلــيــفــني  بــني  الــعــاقــات  أن 
لــم تكن بــحــاجــٍة إلــى عــامــل تــوتــر جديد، 
الخافات بينهما، ويرفع  يزيد من هّوة 
إن  إذ  الحاصل،  والتأزم  التوتر  مستوى 
التركية  العاقات  ر على تدهور 

ّ
ما يؤش

يتصل  لــم  بــايــدن  الرئيس  أن  األميركية، 
بالرئيس التركي إردوغان إال بعد ثاثة 
أشهر من تنصيبه، وقبل يوم من إعانه 
»إبـــادة جــمــاعــيــة« على  تــعــّرض األرمـــن لــــ
ــــك أبــلــغــت  ــبـــل ذلـ ــدي الــعــثــمــانــيــني، وقـ ــ أيــ
ــة تــركــيــا،  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـ
متعّدد  البرنامج  من  بإخراجها  رسميًا، 
الــجــنــســيــات إلنـــتـــاج املــقــاتــلــة األمــيــركــيــة 
على خلفية شرائها   ،»35 »إف  املتطورة 
منظومة الصواريخ الروسية »إس 400«.

وال يــمــكــن اعـــتـــبـــار الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقـــدم 
البحث  يــجــب  إذ  مــعــزولــة،  بــايــدن  عليها 
عــّمــا وراءهــــــا، حــيــث تــقــف مــجــمــوعــة من 

بــني ســائــر الـــدول، فــا شــيء يــتــقــّدم على 
أو توتير  فــي تمتني وتــوطــيــد  املــصــالــح 
الــدول بعضها ببعض،  وتــأزيــم عاقات 
الــــدول، وخصوصًا  ذلــك جميع  ويــشــمــل 
الـــتـــي تـــركـــز فـــي خــطــابــاتــهــا عــلــى الــقــيــم 
ــادئ، وتـــنـــادي بـــضـــرورة االحــتــكــام  ــبـ واملـ
إلـــى الــقــانــون الـــدولـــي، وإلـــى قــيــام نظام 
واقع  ألن  و»عـــادل«،  »ديمقراطي«  عاملي 
األمر يكشف أن املصالح ال ُيعلى عليها 
في إدارة العاقات الدولية، وفي االرتقاء 
ــــى مــــراتــــب الـــتـــحـــالـــف والـــتـــعـــاون  بـــهـــا إلـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــني، أو الــــنــــزول بـــهـــا إلـــى 
ــالـــف  ــتـــحـ ــن الـ ــ ــلــــهــــا مــ ــيــــض، ونــــقــ ــحــــضــ الــ

والــتــعــاون إلــى التوتر والــعــداء، وفــق ما 
تقتضيه املصالح الحيوية للدول.

وتقدم العاقات التركية األميركية مثااًل 
ــدول من  عــلــى تــحــوالت الــعــاقــات بــني الــ
العداء والتوتر،  إلى  التحالف والتعاون 
الثانية،  العاملية  الــحــرب  انتهاء  منذ  إذ 
وبالتحديد مع انضمام تركيا إلى حلف 
شــمــالــي األطــلــســي )الــنــاتــو( عـــام 1952، 
اتــفــاق فــي عــام 1954  الـــذي تبعه توقيع 
ــرة عــلــى اســتــخــدام  ــقــ بـــني واشـــنـــطـــن وأنــ
ــــدة إنـــجـــرلـــيـــك  ــاعـ ــ الـــــقـــــوات االمــــيــــركــــيــــة قـ

التركية.  الجوية 
ــوقــــت، اعـــتـــبـــرت الـــواليـــات  ومـــنـــذ ذلــــك الــ
املـــتـــحـــدة تـــركـــيـــا عـــنـــصـــرًا أســـاســـيـــًا فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــرق 
 
ً
ــا، بـــوصـــفـــهـــا دولـــــة ــ ــ ــيـ ــ ــ األوســــــــط وأوراسـ

الشيوعي  الخطر  مواجهة  فــي   
ً
وظيفية

املنطقة،  فــي  أميركيًا  وشرطيًا  السابق، 
لــكــن عـــاقـــات الـــدولـــتـــني شــابــهــا الـــبـــرود 
على خلفية رفض البرملان التركي تقديم 
األميركية  للقوات  لوجستية  مساعدات 
ــــان الـــغـــزو األمــيــركــي لــلــعــراق فـــي عــام  إّبـ
الــتــركــيــة  الــــعــــاقــــات  شـــهـــدت  ــم  ثــ  .2003
األمــيــركــيــة تــحــّســنــًا، خــال املــرحــلــة التي 
وصـــــل فــيــهــا حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
ــام 2002، إال  ــ عـ تـــركـــيـــا  فــــي  الـــحـــكـــم  ــــى  إلـ
أنــهــا مـــّرت بعد ذلــك بــفــتــرات مــن التوتر 
والـــتـــأزم، عــلــى الــرغــم مــن تــعــاون تركيا 
مــع الــواليــات املــتــحــدة فــي مجموعة من 
الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، إذ ظـــهـــرت خـــافـــاٌت 

ــــات واملــــصــــالــــح  ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ جــــــديــــــدة فــــــي الـ
إقليمية  ملفات  في  والتركية  األميركية 
أوباما،  بــاراك  عديدة خال فترة رئاسة 
ــــف مــــن الــــثــــورات  ــواقـ ــ حـــيـــث اخـــتـــلـــفـــت املـ
الــعــربــيــة، وخــصــوصــًا الــثــورة الــســوريــة، 
ــاد  ــــزب االتـــحـ ــم واشـــنـــطـــن حـ ــ نــتــيــجــة دعـ
ــــي ســـوريـــة  ــردي( فـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي )الـ
الــذاتــيــة  واإلدارة  املــســلــحــة،  ومليشياته 
ــنــــاطــــق الــــجــــزيــــرة  ــلـــهـــا فـــــي مــ ــــي شـــكـ ــتـ ــ الـ
خطرًا  تركيا  تعتبرها  والــتــي  الــســوريــة، 
والتوترات  الخافات  تعّمقت  ثم  عليها. 
بني الطرفني، عندما اتهمت تركيا إدارة 
الرئيس أوباما بدعم املحاولة االنقابية 
الفاشلة التي جرت في منتصف يوليو/ 
الداعية  بتسليم  وطالبتها   ،2016 تموز 
بالوقوف  اتهمته  الــذي  غولن،  الله  فتح 
هــــــــــــــــا. وبـــــعـــــدهـــــا دخـــــلـــــت عــــاقــــات  وراء
الدولتني في حلقة سلبية على مختلف 
املــســتــويــات الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة، 
أفــــضــــت إلـــــى تــغــيــيــر وجــــهــــة الــســيــاســة 
الــتــركــيــة نــحــو الــتــفــاهــم والــتــنــســيــق مع 
روســـيـــا فـــي مــلــفــات املــنــطــقــة، وشــرائــهــا 
400«. وهو   - »إس  الــصــواريــخ  منظومة 
كانوا  الذين  الــروس  الساسة  أسعد  أمــر 
جــاهــزيــن لــســّد الــفــراغ الــنــاتــج مــن توتر 
عــاقــات أنــقــرة بــواشــنــطــن، لــذلــك جــاءت 
ــرًا فـــي مــســألــة  ــيـ الـــخـــطـــوة األمـــيـــركـــيـــة أخـ
ــار مــــن الـــخـــافـــات  ــسـ األرمـــــــن تــتــويــجــًا ملـ

والتأزم.
)كاتب سوري في إسطنبول(

أبـــوظـــبـــي )وبـــاتـــفـــاقـــيـــة رســمــيــة بــيــنــهــمــا( 
ملــســاعــدة مــؤســســات املــجــتــمــع املـــدنـــي في 
القدس، في مجاالت املرأة ورعاية األطفال 
ــلـــيـــم والــــصــــحــــة والـــفـــن  ــتـــعـ والــــشــــبــــاب والـ
وغيرها. لم تشترط دولــة اإلمـــارات علينا 
لــم وال نشترطها  أيــة شـــروط، كذلك فإننا 
على أحد. ولقد أنجزنا مرحلتني من هذه 
ــبـــادرة حــتــى الـــيـــوم، وذلــــك وفـــق تــقــاريــر  املـ
ــى الـــصـــنـــدوق.  ـــقـــة رفــعــنــاهــا إلــ

ّ
مــالــيــة مـــدق

 أن نـــرفـــع طــلــبــًا جــديــدًا 
ً
ــل مــســتــقــبــا ــأمـ ونـ

لــلــصــنــدوق لــتــوفــيــر مـــســـاعـــدٍة فـــي مــجــال 
اإلســكــان للفئات الــشــابــة واملــحــتــاجــة. وال 
يــســعــنــا، كــمــقــدســيــني، إال أن نــرفــع أســمــى 
لــدولــة اإلمــــارات، لتقديم هذا  آيـــات الشكر 

العون لسكان املدينة.
أمــــا اآلن، فـــســـوف آتــــي لــعــاقــة مــحــمــود 
عباس بمحمد دحان، وهذا في موضوع 
عقار جــودة: نعلم طبعًا بالحقد الشديد 
ــه الـــســـابـــق  ــلـ ــيـ ــزمـ ــــه عــــبــــاس لـ

ّ
الــــــــذي يــــكــــن

محمد دحــان، وعن محاوالته املستمرة 
لتشويه صورته، وهذه قّصة يلزم إفراد 
تحقيٍق خــاص بها. لكن هــذا الــعــداء كان 
ــــور  ــه األمـ ــيـ ــــت إلـ ــا آلـ هــــو لـــألســـف وراء مــ
فـــي عـــقـــار جــــــودة! فــعــنــدمــا وصـــلـــت إلــى 
مسامع دحان أن جودة يريد بيع عقاره 
فـــي حـــــارة الـــســـعـــديـــة، وصــــل إلـــيـــه أيــضــًا 
اســـتـــجـــداٌء مـــن بــعــض املــخــلــصــني لــشــراء 
هذا العقار، كي يلجم أية محاولة لشرائه 
 
ً
مــن قبل املستوطنني. وقــام دحــان فعا
من خــال فــادي السامني بتقديم عرض 
ــًا مـــن املـــال  ــيـ ــع مــبــلــغــًا أولـ ــ لـــلـــشـــراء، ووضـ
الصفقة.  لتنفيذ  السلطة  بنوك  أحــد  فــي 
لــم يـــُرق هــذا الــتــدخــل الــجــهــاز األمــنــي في 
الـــســـلـــطـــة، فــــوضــــع الــــيــــد عـــلـــى الـــحـــســـاب 
البنكي، وألغى الصفقة، ووعد جودة بأن 
. لن أذهــب بعيدًا 

ً
يلقى له مشتريًا بــديــا

هنا ســوى القول إن هــذا البديل كــان هو 
الذي اشترى وباع لشركة أجنبية وهمية 
كـــانـــت الـــوجـــه لــلــجــمــعــيــة االســتــيــطــانــيــة. 
 ،

ً
ولــقــد أصــبــحــت هـــذه الــحــقــائــق مــعــروفــة

خــــاصــــة بـــعـــد أن شـــكـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء 
مابساتها،  في  للتحقيق  لجنة  السابق 

املختلفة،  بالسياقات  والــوعــي  العلمية 
ورصدها في إطارها التاريخي وعمقها 

الفكري.
تقديم  مترجمة،  مهمة  دراســة  وحــاولــت 
مــــنــــظــــور جــــــديــــــد، خــــصــــوصــــا حـــيـــنـــمـــا 
ــة  ــبــــداديــ ــتــ تـــرتـــبـــط تـــلـــك الــــظــــاهــــرة االســ
التي  السلطة والكيفيات  انتقال  بمسألة 
تــتــعــلــق بـــظـــاهـــرة الـــتـــحـــّول؛ فــقــد قــدمــت 
بـــاربـــرا قــديــس وجـــوزيـــف رايــــت وإريــكــا 
ــز، فــــي الــــدراســــة الــــصــــادرة تــحــت  ــتـ ــرانـ فـ
عــــنــــوان »ســــقــــوط االســــتــــبــــداد وانـــتـــقـــال 
الــســلــطــة: نــظــرة جــديــدة »، تــرجــمــة غــادة 
ــيـــرة،  بـــيـــانـــات تـــوفـــر مــعــلــومــات  ــمـ بـــن عـ
عـــن انـــتـــقـــال الــســلــطــة فـــي أكـــثـــر مـــن 280 
ذات  دول   110 )فــــي  اســتــبــداديــا  نــظــامــا 
نسمة(،  املليون  يتجاوز  سكاني  تعداد 
ــــدت فـــي الــســلــطــة بـــني عــامــي  ــتـــي وجـ والـ
هــذه  الــبــيــانــات  وتــوضــح  و2010.   1946
كــيــفــيــة تــــرك األنــظــمــة الــســلــطــة، ومـــقـــدار 
السلطة،  انتقال  عند  ينتج  الــذي  العنف 
والاحقة  السابقة  األنــظــمــة  كــانــت  وهــل 
استبدادية أم ال. وفّسرت الدراسة أيضا 
التي  الكيفية  مبينة  البيانات،  مجموعة 
التي  الــبــيــانــات  اســتــخــدام  يــســاهــم فيها 
ملفهوم  عليه  املتعارف  املعنى  عــن  تعبر 
الــنــظــام فـــي تــغــيــيــر األجـــوبـــة األســاســيــة 
ــيــــف تـــوفـــر  ــلــــطــــات، وكــ ــقــــال الــــســ ــتــ ــن انــ ــ عـ
ملجموعة  العملية  الفائدة  توضح   

ً
أمثلة

البيانات هذه.   
ــــي كــتــابــه  ــنــــوشــــي، فـ ــغــ ــاول راشـــــــد الــ ــ ــنـ ــ تـ
»الحريات العامة في الدولة اإلسامية« 
)مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
مــــوضــــوع  الــــثــــالــــث  ــمـــه  قـــسـ فـــــي   )1993
ــوان »ضـــمـــانـــات  ــنــ االســــتــــبــــداد، تـــحـــت عــ
ــة فــي  ــامـ ــعـ عـــــدم الــــجــــور أو الــــحــــريــــات الـ
الــنــظــام اإلســـامـــي«، مــشــيــرا إلــى مفهوم 
ــى املــــبــــادئ األســـاســـيـــة  ــ ــداد، وإلــ ــبــ ــتــ االســ
ملــقــاومــة الـــجـــور فـــي الـــدولـــة اإلســامــيــة، 
ســـواء مــن خـــال مــشــروعــيــة الــلــه العليا 
ورقــابــة الــشــعــب واعــتــبــار اإلمــامــة عــقــدا، 
ــقــــرب مـــن الـــنـــاس وعـــــدم االحـــتـــجـــاب  والــ
والبعد عنهم، ومبدأ فصل السلطات أو 
تعاونها، وكذلك تعّدد األحزاب للوقاية 

من االستبداد. 
ــات أخــــــرى ملــنــع  ــانـ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى ضـــمـ
من  مــا ظهر  تفسير  وكيفية  االســتــبــداد، 
اســـتـــبـــداد فـــي تـــاريـــخ اإلســــــام. ويــشــكــل 
هــــذا اإلســــهــــام لــلــغــنــوشــي الــبــيــئــة الــتــي 
ملـــنـــظـــومـــة   

ً
ــة ــ ــنـ ــ ــــاضـ ــون حـ ــ ــكـ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن 

ــــك ضــمــن  الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، ويــــقــــّدم ذلـ
ســـيـــاقـــات مــرجــعــيــتــه اإلســــامــــيــــة، وهـــو 
ــا يـــمـــثـــل، فــــي حــقــيــقــة األمـــــــر، إســهــامــا  مــ
 مــتــمــيــزا لـــلـــوقـــوف عـــلـــى تـــلـــك الـــظـــاهـــرة، 

وأهمية هذا املدخل.
وقـــــد حـــظـــيـــت ظــــاهــــرة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي 
بــاهــتــمــام مـــا يــــزال مـــحـــدودا فـــي تفكيك 
العاقة بــني هــذه الــظــاهــرة واالســتــبــداد، 
حــيــث تــضــمــن كـــتـــاب »الـــربـــيـــع الــعــربــي: 
.. دراسة  ثورات الخاص من االستبداد 
حـــاالت« )شـــرق الــكــتــاب، بــيــروت، 2013( 
عـــدة دراســـــات تــنــاولــت الــربــيــع الــعــربــي 
ــــى الــديــمــقــراطــيــة،  وعــمــلــيــة االنـــتـــقـــال إلـ
ــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات الــعــربــيــة  وكـــذلـــك الـ
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، ســــواء فــي كــل من 
تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين 
واملغرب واألردن والجزائر. ومع اإلشارة 
إلـــــــى مـــــوضـــــوع الــــنــــســــاء فـــــي الـــــثـــــورات 
العربية، وكذلك دور اإلعام االجتماعي 

في الثورات العربية.
ــبـــوري،  كـــمـــا حــــــاول مــصــلــح خـــضـــر الـــجـ
فـــي كــتــابــه »جــــذور االســـتـــبـــداد والــربــيــع 

فّسر بخضوعه 
ُ
العوامل واألسباب، وال ت

ملــجــمــوعــات الــضــغــط األرمـــنـــيـــة، وإيــفــائــه 
االنتخابية،  فترة حملته  بــوعــوده خــال 
يتعّرض  أمــيــركــي  رئــيــس  أول  ليس  فهو 
ــان  ـــوص، إذ كـ ـــخــــصـ ــذا الـ ــهــ لـــلـــضـــغـــوط بــ
أســافــه فــي البيت األبــيــض عند توليهم 
يــواجــهــون ضــغــوطــًا معاكسة،  الــرئــاســة 
ــات مــــن املـــؤســـســـات واملــــراكــــز  ــراضــ ــتــ واعــ
ــقــــرار، مثل  األمــيــركــيــة املـــؤثـــرة بــصــنــع الــ
ومــجــلــســي  ــاع(  ــدفــ الــ )وزارة  الــبــنــتــاغــون 
الشيوخ والنواب وسواهم، ضد توصيف 
ما جرى لألرمن بإبادة جماعية، بالنظر 
تركيا.  األميركية مع  املصالح  إلى جملة 
ولكن هذه املــّرة يبدو أن هذه املؤسسات 
لـــم تــحــذر بـــايـــدن، بـــل حــثــتــه عــلــى اتــخــاذ 
هــــذه الـــخـــطـــوة وإغــــضــــاب تـــركـــيـــا. لــذلــك، 
الــقــول إن  إلــى  يميل مــراقــبــون أميركيون 
بايدن قام بها ألنه بات يدرك أن الواليات 
املـــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــركـــيـــا، 
للمرة  تركيا،  فيه  أصبحت  الــذي  بالقدر 
األولى منذ سنوات عديدة، بحاجة أكثر 
ــك، تقف  إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة. ومـــع ذلــ
وراء الــخــطــوة األمــيــركــيــة مــجــمــوعــة من 
الخافات في ملفات عديدة، وخصوصًا 
مـــلـــفـــات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، إضـــافـــة 
ــتـــي كــانــت  ــــى تــــراجــــع أهـــمـــيـــة تـــركـــيـــا الـ إلـ
االستراتيجيات  قبل في  بها من  تحظى 

األميركية.
عــــاقــــات الــــواليــــات املـــتـــحـــدة مــــع تــركــيــا 
الــعــاقــات  مــثــل  أواًل،  املــصــالــح  تحكمها 

ــنــــور، ألســـبـــاب  ــلــ ــم تـــظـــهـــر نـــتـــائـــجـــهـــا لــ ــ لـ
يعرفها كل لبيب.

يبقى أن أقول إن قضية سلوان وبطن الهوى 
وفي  القديمة  البلدة  في  العقارات  وبعض 
وغيرها،  جـــراح  الشيخ  كقضية  محيطها، 
بمعنى  األولـــى،  بالدرجة  سياسية  قضايا 
أن املستوطنني يّدعون أنها ملكهم من فترة 
الــــ48. ال يعني هــذا أن املستوطنني  ما قبل 
يستهدفون فقط هــذه األحــيــاء والــعــقــارات، 
باالستناد  استهدافها  يستسهلون  لكنهم 
إلى قوانينهم إن استدعى األمــر، ما يعني 
 
ً
تــــكــــون ســيــاســيــة أن  يـــجـــب  مــعــركــتــهــا  أن 

بــــالــــدرجــــة األولـــــــــى، وتـــتـــطـــلـــب، فــــي جــمــيــع 
األحــوال، أن ال نسمح بإغراق ساحتها في 
ــاعـــات الــتــي تــحــرف األنــظــار  ضــبــابــيــة اإلشـ
عـــن الــحــقــائــق وعـــن األشـــخـــاص والــجــهــات 

املتوّرطة حقيقة فيها.
أطــــراف سياسية  بــني  الــخــافــات  أن  أدرك 
ــاذ إجــــــــــراءات أو  ــخــ ــد تـــدفـــع بـــهـــا إلـــــى اتــ قــ
إصـــــدار إشـــاعـــات، الـــهـــدف مــنــهــا اإلضــــرار 
ــا، لــكــنــنــي  ــهــ ــن تـــــــراه عـــــــــدّوًا لــ ــمـ ــيــــًا بـ إعــــامــ
أعتقد أن القدس يجب أن تبقى فوق هذه 
االعـــتـــبـــارات، فــالــوضــع فــيــهــا خــطــيــر جــدًا، 
وتستدعي العمل املوحد والجاد بني هذه 
األطراف كافة التي يهمها تحصني املدينة 

وسكانها من توغل األسرلة فيها.
ــلــتــطــويــر والــتــنــمــيــة  ــقــــدس ل ــ ــيــــس مــجــلــس ال )رئــ
االقتصادية(

العربي« )األكاديميون للنشر والتوزيع، 
عـــّمـــان، 2014(، رصـــد جـــذور االســتــبــداد 
مــنــذ فــجــر الــحــضــارة اإلنــســانــيــة، حيث 
أشار إلى اآللهة واألديان وأنظمة الحكم 
في الحضارات القديمة، وكذلك الكنيسة 
الصليبية، وهــي  الــحــروب  فــي  ــا  ودورهــ
ــا، أو  الــحــروب الــتــي وقــعــت خـــارج أوروبــ
دورها في الحروب التي وقعت داخلها، 
وعرفت بحرب الثاثني عاما. كما رصد 
الكتاب األنظمة الشمولية واالستبدادية 
أو  الفاشية اإليطالية  في أوروبــا، سواء 
النازية األملانية أو االتحاد السوفييتي. 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــك آفـــــــــــاق الــ ــ ــذلــ ــ ورصـــــــــــد كــ
إلى  إندونيسيا، مشيرا  ومستقبلها في 
املــشــكــات الــتــي تــعــتــرض الــديــمــقــراطــيــة 
ــركــــات  فـــــي إنــــدونــــيــــســــيــــا، وكـــــذلـــــك الــــحــ
الديمقراطية  على  وأثــرهــا  االنفصالية، 

في الباد. 
ــد كـــذلـــك الـــتـــحـــّديـــات الـــتـــي تــواجــه  ــ ورصـ
خصص  كما  ومستقبلها.  الديمقراطية 
الــكــتــاب قــســمــا لــلــربــيــع الــعــربــي، تــنــاول 
من خاله املفهوم  واألسباب والنتائج،  
ــيـــة واإلقــلــيــمــيــة،  وكـــذلـــك املــــواقــــف الـــدولـ
ورصــــــد الـــتـــداعـــيـــات املــحــتــمــلــة لــلــربــيــع  

العربي على املنطقة. 
الــــظــــاهــــرة  أن  نــــؤكــــد  أن  إذا  املــــهــــم  مـــــن 
الثورية، بطبيعتها، تفتح الباب واسعا 
ملــعــالــجــة الــظــاهــرة االســتــبــداديــة، والــتــي 
تشكل، في حقيقة أمرها، تحّديا من أهم 
تــحــّديــات رؤيـــة الــتــغــيــيــر مــن خـــال فعل 
الــثــورات، ومــا تشكله هــذه الظاهرة  تلك 
مـــن عــقــبــاٍت حــقــيــقــيــٍة، ربــمــا تــســهــم، في 
ــــورات،  ــثـ ــ الـــنـــهـــايـــة، إلـــــى إجــــهــــاد هـــــذه الـ
وااللتفاف عليها أو إجهاضها، والعودة 
إلــــى الــــــــوراء. ومــــع ذكــــر تــلــك الــــدراســــات 
إليها  أشـــار  أخـــرى  ودراســــات  املختلفة. 
مقال سابق؛ فإنها ال تزال نادرة وقليلة 
من  الرغم  على  الظاهرة،  معالجات هذه 
أنـــهـــا مـــن أخـــطـــر الـــظـــواهـــر الـــتـــي تــواجــه 
عــمــلــيــات الــتــغــيــيــر فـــي بــلــدانــنــا. وربــمــا 
تــعــود نــــدرة هـــذه الـــدراســـات ذاتـــهـــا إلــى 
الــذي يشرعن لذاته  املــنــاخ االســتــبــدادي 
مــســّوغــا لــكــل الــســيــاســات الــفــاشــيــة التي 
األدوات  كـــل  وبــاســتــخــدامــه  يــمــارســهــا، 

الطغيانية.  واملسالك 
ويكشف هــذا األمـــر الــنــقــاب عــن ضــرورة 
ــام بـــــمـــــا يـــــجـــــب لــــتــــأســــيــــس عـــلـــم  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
لاستبداد، يقارن علم السياسة، ويقّدم 
فهم  فــي  متكاملة  واستراتيجيات  رؤى 
للوقوف  والــقــدرة  االستبدادية  الظاهرة 
ــا، والــعــوامــل الــتــي تــكــرس  عــلــى جـــذورهـ

وجودها واستمرارها.
)كاتب مصري(

ما وراء اعتراف بايدن باإلبادة األرمنية

رد وتعقيب

أطروحات في الظاهرة االستبدادية

بوصلة مصر التائهة

تقدم العالقات 
التركية األميركية 

مثاًال على تحوالت 
العالقات بين الدول 

من التحالف والتعاون 
إلى العداء والتوتر

الخالفات بين أطراف 
سياسية قد تدفع 

بها إلى اتخاذ إجراءات 
أو إصدار إشاعات

معالجات الظاهرة 
االستبدادية قليلة 
مع أنها من أخطر 

الظواهر التي تواجه 
عمليات التغيير 

في بلداننا

آراء

بشير البكر

الذاتية الكردية في سورية تطوراٍت جديدة، وتجري منذ  يواجه مشروع اإلدارة 
الديموقراطية )قسد(،  أسابيع عملية تصفيات وفرز، بني قيادات قوات سوريا 
وخرجت  الكردستاني.  العمال  حــزب  لقيادة  كاملة  مــواالة  تبدي  ال  التي  سيما 
الكردية،  الكردية  املصالحة  تيار  العلن معلوماٌت تتحّدث عن إقصاء رموز  إلى 
وقائد »قسد« العسكري، مظلوم عبدي، الذي خاض حوارات مع املجلس الوطني 
الترتيبات  أن  املعلومات  د 

ّ
وتؤك السابقة.  األميركية  اإلدارة  من  بتوجيه  الكردي 

الجديدة للوضع داخل »قسد« تتم بالتنسيق بني الكردستاني والنظام السوري 
الــــذي تــربــطــه عــاقــات تــاريــخــيــة مــع حـــزب عــبــدالــلــه أوجــــان مــنــذ تــأســيــســه في 
الثمانينيات من القرن املاضي. وتعيد التطورات فتح ملف املشروع الكردي في 
الجزيرة السورية، والذي بدأ بسقٍف عاٍل جدا على أساس إقامة إدارة ذاتية في 
محافظة الحسكة، ومن ثم كبر الحلم مع اتساع الرقعة الجغرافية بعد القضاء 
الرقة  على محافظتي  »قسد«  فبراير/ شباط 2019، وسيطرة  في  داعــش  على 
ودير الزور، وباتت بذلك تحكم أكثر من ثلث مساحة سورية. ولكن هذا املشروع 
الكردية، وليس على  النزعة  الطموح كان يقوم على  أن  األول  يتقّدم لسببني.  لم 
أساس الامركزية في إدارة املنطقة. والثاني إقصاء املكون العربي في املحافظات 
الثاث. وشكلت مسألة إبعاد العرب عن الشراكة مع الكرد وبقية املكونات نقطة 
أن  يستطيع  وال  يعُرج،  بقي  الــذي  الذاتية  اإلدارة  في مشروع  األساسية  العطب 

ر في أرض غريبة كليا عن فلسفة املشروع وأهدافه وأدواته. 
ّ
يتجذ

وفشلت »قسد« في تقديم نموذج مختلف في املنطقة، ومارست عكس الشعارات 
التي رفعتها حول املساواة بني املكونات األساسية في املحافظات الثاث. وعلى 
الرغم من أنها أقامت سلطة أمر واقــع، تدير املنطقة الشاسعة جغرافيا والغنية 
بالثروات، فإنها لم تنهض بواجبها في مجال توفير الخدمات األساسية، وتأمني 
الخبز واملحروقات  أزمتي  املنطقة من  الحياة، وعانت  األدنــى من مقومات  الحد 
إلى خارجها. وشكل  النفط والغاز والقمح  أنها تصّدر  املاضي، مع  الشتاء  في 
 كبيرة، حيث  تم اإلعان 

ً
الحديث عن تهم فساد لقياداٍت في اإلدارة الذاتية صدمة

الذاتية،  النفط فــي اإلدارة  املــســؤولــني عــن ملف  عــن اعتقال شــيــار مــســور، أحــد 
بتهمة اختاس مليار دوالر، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة ملسؤول واحد من بني 
فاسدين كثيرين يجري الحديث عنهم عانية. ولم تفشل »قسد« فقط في إقامة 
مشروٍع يجمع العرب واألكراد، بل هي لم تنجح في توحيد األكراد أنفسهم، وبقي 
املجلس الوطني الكردي وقوى سياسية وفعاليات كردية ممنوعة من النشاط في 

ظل حكم اإلدارة الذاتية. 
ونعى املجلس الكردي، منذ أيام، محادثاٍت دامت مع »قسد« سنة كاملة برعاية 
الواليات املتحدة، وبضغط منها، ولكنها لم تؤدِّ إلى نتيجة. والسبب معروف، وهو 
رفض الطرف املسيطر على اإلدارة، حزب العمال الكردستاني، سحب مجموعة 
من قياداته التي تدير اإلدارة الذاتية، وتهيمن على قرار أكراد سورية. وكان أحد 

شروط املجلس الكردي خروج هؤالء من سورية.
وحسب أوســاط إعامية كــرديــة، فــإن ما يحصل داخــل »قسد« يتم بالتنسيق 
بني حزب العمال والنظام السوري الذي ساهم في دعم تأسيس مشروع العمال 
لــه تسهياٍت كبيرة داخــل ســوريــة ولبنان مــن أجــل إقــاق  الكردستاني، وقـــّدم 
تركيا، ومن ذلك معسكرات التدريب واستضافة قياداته، وفي مقدمتها أوجان 
الذي تم ترحيله من سورية عام 1999، بعد أن هّددت تركيا باجتياح حلب. ولكن 
دمشق بقيت ترعى الحزب، على الرغم من تحّسن العاقات مع أنقرة خال فترة 

حكم حزب العدالة والتنمية. 
وعاد النظام إلى إحياء املشروع، حينما وقفت تركيا إلى جانب الثورة السورية، 
ولعبت طهران دورا أساسيا في دعم »الكردستاني« خال العقد األخير، من أجل 
تمكني نفسه في جبال قنديل في العراق، حيث تتمركز القيادة صاحبة القرار، 

والتي يقودها التركي جميل باييك.

نواف التميمي

إجــراء  فــي  عــبــاس، على املضي  الفلسطيني، محمود  الرئيس  َيــصــّر  أن  األمــل  كــان 
االنتخابات التشريعية، مع إبداع حل ما لضمان مشاركة املقدسيني فيها، ترشيحًا 
واقتراعًا ودعاية، ومن ثم االنتقال إلى املرحلة الثانية، أي تنظيم االنتخابات الرئاسية. 
جرى االنتخابات الرئاسية في موعدها، وباقتراع نزيه وشفاف، قد 

ُ
وكان األمل أن ت

يتنافس فيه الرئيس أبو مازن مع القيادي الفتحاوي األسير مروان البرغوثي. غير أن 
الرئيس عباس غّير وجهة الريح نحو ما تشتهي سفنه، وأحال االنتحابات التشريعية 
والرئاسية وانتخابات املجلس الوطني إلى »علم الغيب«. وعلى الرغم مما شكله اإلعان 
ح مروان البرغوثي لإلنتخابات الرئاسية من مخاوف بعضهم على تفكك 

ّ
عن ترش

حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، إال أن جمهورًا فلسطينيًا عريضًا رأى في 
الخطوة الرمزية بارقة أمل إلعادة الحياة إلى النضال الفلسطيني، وتجديد حضور 
واألســيــر،  املنتخب  الرئيس  صــورة  عبر  العاملية،  الساحة  على  الفلسطيني  الكفاح 
فيما يشبه نموذج الرئيس الجنوب أفريقي، نيلسون مانديا، مع أن األخير لم يكن 
السجن في 11 فبراير/ شباط  ، وإنما بعد خروجه من 

ً
رئيسًا عندما كان معتقا

1990، ثم انتخابه رئيسا لحزب املؤتمر الوطني األفريقي، ثم فوزه في أول انتخابات 
متعّددة األعــراق عام 1994، وقاد فيها حزب املؤتمر إلى الفوز، ليصبح أول رئيس 
نعلم  »نحن  مانديا:  الراحل  للزعيم  الشهيرة  املقولة  حيل 

ُ
ت أفريقيا.  لجنوب  أســود 

جيدًا أن حريتنا ناقصة من دون حرية الفلسطينيني« إلى الخيط الرابط بني نضال 
وتنامت  نظامني عنصريني.  من  للخاص  أفريقي،  والجنوب  الفلسطيني  الشعبني، 
ي النموذج الجنوب 

ّ
خال السنوات األخيرة الدعوات في األوساط الفلسطينية إلى تبن

أفريقي في الصراع مع نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي، واالقتداء بتجربة املقاومة 
الفلسطيني،  الرئيس  اه 

ّ
الذي يتبن النموذج  الوطني األفريقي، وهو  للمؤتمر  السلمية 

وقيادات فلسطينية أخرى تدعو إلى استراتيجية نضالية سلمية، تفضح عنصرية 
إسرائيل، وتكشف للعالم وجه الكيان الصهيوني العنصري. 

ومن املهم هنا تذكير القيادات الفلسطينية بأن تميز تجربة جنوب أفريقيا في التحّرر 
من نظام الفصل العنصري ال تقتصر على إبداع أساليب في املقاومة السلمية إلسقاط 
النظام السياسي العنصري مع عزله عامليًا، وإنما بتقديم نموذج استثنائي للقيادة 
التي تلتحم مع شعبها، وتكون في مقدمة الصف عند التضحية، وفي آخر الصف، 
عند قطف املكاسب واالمتيازات. في صيف العام 2012 نشرت مجلة التايمز األميركية 
تقريرا مميزا للكاتب ريتشارد ستينغل عنوانه »مانديا: دروسه الثمانية في القيادة«، 
نقل الكاتب عن مانديا هذه الدروس والقواعد الرئيسية التي البد أن يعرفها القائد. 
أولها أن »الشجاعة ليست غياب الخوف، وإنما هي إلهام اآلخرين باتباعها«، فالقائد 
يقود الجماهير ويشّجعهم على التحّرك نحو األمام، ويكون لهم نموذجا ملهما في 
مواصلة الصمود وعدم االستسام للخوف. الثاني أن القائد »يقود من األمام ولكن 
التقّدم في  القاعدة ملواصلة  إلــى  االستناد  يعني ضــرورة  ما  القاعدة وراءه«،  يــدع  ال 
»وضع أصدقائه بقربه، ووضع  النهاية. وفي الدرس الثالث، يوصي مانديا القائد بـ
منافسيه أقرب«، ألن القائد الزعيم ال يهّمش األصدقاء، وال يشن حروبا شعواء على 
الخصوم ويزيد من عزلتهم ويشّهر بهم ويخونهم، وإنما يحتويهم. وآخــر دروس 
نون من 

ّ
يتمك »الــقــادة  وأن  أيــضــا«،  قيادة  »االستقالة هي  أن  أهمية  وأكثرها  مانديا 

القيادة بقدر ما يختارون، وليس بقدر ما يفعلون«. انتصر نموذج جنوب أفريقيا ألن 
زعماء »املؤتمر األفريقي« نجحوا في فضح نظام الفصل العنصري وعزلة، واألهم 
أنهم نجحوا في تقديم نموذج قيادي أقنع شعبهم قبل العالم بقدرتهم على نقل جنوب 
أفريقيا إلى مرحلة أكثر ديمقراطية خالية من العنصرية واالستبداد والفساد. وفي 
املقابل، لن ينجح أي نموذج فلسطيني، طاملا لم ُيحدث تغييرًا في املسار الراهن، بإجراء 
مراجعة شاملة للخيارات السياسية، واشتقاق استراتيجية نضالية تستند إلى قاعدة 
ى 

ّ
 منتخبة، تتبن

ٌ
شعبية عريضة، وجبهة داخلية متماسكة، تمثلها مؤسساٌت شرعية

استراتيجية ُمقاِومة قادرة على استنهاض الكل الفلسطيني.

جمانة فرحات

 عربية تحتل مراتب متقّدمة في 
ً
ظهر تقارير رصدية أن دوال

ُ
ال جديد عندما ت

قائمة أسوأ الدول على صعيد حرية الصحافة. وال جديد أيضًا عندما يتبني أن 
الصحافة في هذه الدول تشهد تراجعًا في مستواها، وتعاني صعوبات جعلت 
صحفا ومواقع عديدة تتجه إلى خانة اإلفاس واإلقفال. تنقسم معاناة الصحافة 
سأل عنه السلطات، فكلما كانت األنظمة 

ُ
العربي إلى قسمني؛ األول ت العالم  في 

قمعية وديكتاتورية كانت القيود على الصحافة أشد. محاربة الصحافة جزء من 
سياسات كتم األصوات وتدجينها. واألمثلة كثيرة، بدءًا من مصر التي تسجل 
فيها عمليات اعتقال متواصلة للصحافيني، وإلصاق تهم بهم من قبيل »نشر 
أخبار كاذبة« و»االنضمام إلى جماعة إرهابية«، مرورًا باألردن الذي ابتكر تهمة 
»إثارة الهلع حول فيروس كوفيد-19«، وهو الذي يشتهر بتهمة »تعكير صفو 
كثر 

ُ
ت التي  والجزائر  اإلرهـــاب،  منع  بقانون  وربطها  أجنبية«  دولــة  مع  العاقات 

أخيرًا من استخدام ذريعة »املساس بالوحدة الوطنية«، و»إضعاف الروح املعنوية 
للعمل  العالم  في  األماكن  أخطر  تعد من  التي  كما في سورية  تمامًا  للجيش«، 
 إلى ما يجري في 

ً
الصحافي، والزمة »وهن نفسية األمة« الخالدة فيها، وصوال

لبنان، وظاهرة التخوين والتحريض املمنهجة، وابتكار دور جديد ملكتب مكافحة 
وناشطني،  استدعاء صحافيني  في  متخّصصًا  بــات  الــذي  املعلوماتية  الجرائم 
 عن مزاحمته في هذه املهمة من املحكمة العسكرية واستخبارات الجيش، 

ً
فضا

وليبيا حيث خطف الصحافيني وقتلهم. وطبعًا، ال يمكن إغفال ما يتعّرض له 
الصحافيون الفلسطينيون من االحتال واألجهزة الفلسطينية على حد سواء.

ودائــمــًا مــا تحضر فــرمــانــات مــن قبيل حــظــر الــنــشــر ومــضــايــقــات ومــاحــقــات 
ودعاوى، وحتى اعتقاالت. تظن السلطات في الدول العربية أنها بذلك تستطيع 
منع الوصول إلى املعلومة أو تغطية الحدث، متجاهلة حقيقة أنه في زمن وسائل 
التواصل االجتماعي، وتوسع ظاهرة »املواطن الصحافي«، ال يمكن منع انتشار 
 
ً
األنظمة وسيلة هــذه  تــوفــر  بينما ال  أنــه  املعطيات. واألســـوأ  أو حجب  أي حـــدٍث 

لكتم أصوات صحافيي الداخل، تسارع بنفسها إلى إعطاء املعلومات والتفاصيل 
الخبرية لوسائل إعام أجنبية. ولعل في قضية »فتنة األمير حمزة« في األردن 

في الفترة األخيرة أفضل مثال على ذلك.
لكن مشكلة الصحافة العربية ال تقتصر على القمع السلطوي. التقييم الواقعي 
يفرض الحديث أيضًا عن واقع الصحافيني اليوم ودور املال السياسي. وإذا كان 
إذ يوجد صحافيون يدفعون ثمن  الحال،  واقــع  التعميم خاطئا، ألنــه ال يعكس 
وهــم كثر، وبعضهم يخوض معارك  وبنزاهة،  العمل بشفافية  إصــرارهــم على 
يــدري عنهم أحــد، فإن  أن  التي يعملون فيها من دون  يومية داخــل املؤسسات 
ذلك ال يمنع من وجود صحافيني مرتهنني، مجّرد أدوات في خدمة سياسيني 
األمــوال،  وسلطات وأحــزاب بنوا صحفهم ومواقعهم اإلخبارية مقابل رزم من 
يكّدسونها في حساباتهم املصرفية. لسانهم هو لسان حال الحاكم والسياسي، 
يتحّدثون باسمه، ويهاجمون بأمره، وحتى أنهم يتطّوعون لفعل أكثر مما يطلب 

من دون أي خجل.
التي  املــواقــع  تــحــديــدًا  الــعــربــيــة،  الصحافة  يتملك  أهــمــيــة.  تقل  أخـــرى ال  معضلة 
يفترض أنها تشكل مستقبل الصحافة في العالم على حساب الصحافة الورقية، 
هاجس البقاء. وهو أمر مفهوم في ظل تكاثرها واشتداد املنافسة في ما بينها، 
لكن الطرق التي تختارها هي املشكلة. تعيش املواقع تحت وطأة هوس الترافيك، 
، ال مضمون ما تقّدمه وجودته ومصداقيته. وال 

ً
تقيس نجاحها بعدد قرائها أوال

ر أن هذه املعادلة ستتغير، بل قد تنتقل إلى مراحل أســوأ، ما يعني 
ّ

شيء يبش
مزيدًا من االنحدار في واقع الصحافة العربية.

انقالب في »قسد« الفلسطيني 
ونموذج جنوب أفريقيا

واقع الصحافة عربيًا
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16
آراء

بشرى المقطري

ـــحـــصـــى خــبــرهــا 
ُ
ــرة ال ت ــيـ ــثـ ــــن خـــــســـــارات كـ مـ

اليمنيون، خسارتهم دولتهم أكثرها فداحة، 
كـــيـــانـــا وطــنــيــا  وتـــفـــتـــتـــهـــا،  تــشــظــيــهــا  أن  إذ 
اعتباريا شّكل اإلطـــار الــعــام الــذي كــان يدير 
ــعـــكـــس ســـلـــبـــا عــلــى  حـــيـــاتـــهـــم ويـــنـــظـــمـــهـــا، انـ
طــاولــهــم خــرابــهــا،  الــيــومــيــة، بحيث  حياتهم 
ات الــســيــاســيــة 

ّ
ــــن أن الــــــهــــــز ــم مـ ــ ــرغـ ــ فـــعـــلـــى الـ

الــتــي تــعــّرضــت لــهــا الــدولــة اليمنية، عــقــودا، 
ــل  ــــــــدت أزمــــــــاٍت عــمــيــقــة داخــ

ّ
أضــعــفــتــهــا، وول

أجـــهـــزتـــهـــا، نــتــيــجــة نــقــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
داخــل مؤسسات  إلــى  السلطة  صراعها على 
الدولة، إلى أن أسقطتها جماعة الحوثي، فإن 
مــآالت سبع ســنــوات مــن الــحــرب على الدولة 
ــا، إذ قــّوضــت  ــيـ الــيــمــنــيــة، أنـــتـــج واقـــعـــا كـــارثـ
ــة لــلــدولــة الــتــي كّرستها  ــوازيـ الــتــكــويــنــات املـ
الدولة،  املتصارعة ما تبقى من كيان  القوى 
 عــــن تـــحـــويـــل أجـــهـــزتـــهـــا الــســيــاســيــة 

ً
فــــضــــا

الذي   لها، األمر 
ً
والطائفية واملناطقية بديا

يجعل إصـــاح الــضــرر الــبــنــيــوي الـــذي لحق 
بمؤسسات الدولة بالغ الصعوبة، فيما يدفع 
اليمنيون وحدهم كلفة خراب دولتهم، وذلك 
املشّوهة  التكوينات  مــع  الــيــومــي  بتماّسهم 

التي صارت إليها دولتهم. 
اليمنية،  لــلــدولــة  املمنهج  االســتــهــداف  اتــخــذ 
طـــوال ســنــوات الــحــرب، صـــورًا مــتــعــّددة، بــدأ 
مع انقسام مؤّسساتها بني جماعة الحوثي 
والــســلــطــة الــشــرعــيــة، بــحــيــث تــعــاطــت معها 
بــوصــفــهــا غنيمة حــــرب، إضــافــة إلـــى الــقــوى 
املسلحة األخرى وسلطات األمر الواقع التي 
 عــن الــدولــة، كما عمدت هذه 

ً
أصبحت بــديــا

ــى تــخــريــب أجــهــزتــهــا، واســتــغــال  ــقـــوى إلــ الـ
مرافقها العامة، ونهب أصولها، بما في ذلك 
وبنيتها  ــة  ــ اإلداريــ تركيبتها  عــلــى  اإلجـــهـــاز 
ــع مــؤســســات  ــ ــتـــاف واقـ ــع اخـ الــوظــيــفــيــة. ومــ
الــدولــة مــن منطقة يمنية إلـــى أخــــرى، وذلــك 
تــبــعــا لــطــبــيــعــة الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة، وكــيــفــيــة 
إدارتـــهـــا هـــذه املـــؤســـســـات، ومـــن ثـــم أثـــر ذلــك 
ــنــــني ومـــصـــالـــحـــهـــم، فـــإن  ــلـــى حــــيــــاة املــــواطــ عـ
في  طــرقــا مختلفة  انتهجت  الــســلــطــات  هـــذه 
تدمير مؤسسات الدولة، إما بتقويضها من 
إدارتها  العام، مقابل  الداخل وإبقاء هيكلها 
لـــصـــالـــحـــهـــا، أو تــنــمــيــة تـــكـــويـــنـــات مــــوازيــــة 
لــلــدولــة، أصــبــحــت بــعــد ســـنـــوات مـــن الــحــرب 
ـــرة، مـــقـــابـــل نـــهـــب مــؤســســاتــهــا 

ّ
 مـــصـــغ

ً
دولـــــــة

وإفراغها من أدواتها، وفي مقدمتها كادرها 
الــوظــيــفــي، بــحــيــث أصــبــحــت الـــدولـــة ملحقة 
 عن الخصخصة التدميرية 

ً
بأجهزتها، فضا

أنور الجمعاوي

تنشأ التجربة الديمقراطية، وتنمو وتتطّور، 
أو تــنــحــســر وتـــتـــراجـــع، بــحــســب مــســتــجــّدات 
الــــظــــرف الــــتــــاريــــخــــي، ومـــقـــتـــضـــيـــات الـــفـــضـــاء 
الــثــقــافــي،  اإلدراك  ومـــســـتـــويـــات  الـــعـــمـــرانـــي، 
والــتــأطــيــر الـــدســـتـــوري، والــــوعــــي الــســيــاســي 
الــديــمــقــراطــي،  الــفــعــل  الــتــي تــمــارس  للجماعة 
وتترسخ  تــزدهــر،  أن  للديمقراطية  يمكن  فــا 
فاعلة،  ديمقراطية  نخب  غــيــاب  فــي  وتنتشر 
ــيـــة  وســـــيـــــاقـــــات تــــشــــريــــعــــيــــة، وأطـــــــــر مـــؤّســـسـ
ــة حـــامـــيـــة لـــلـــحـــالـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــيـ ــونـ ــانـ وقـ
وتتأّكد  واستمراريتها.  لنجاعتها  وضامنة 
هذه املطالب في املراحل االنتقالية من النظام 
االستبدادي إلى النظام التمثيلي، ومن الدولة 
الــشــمــولــيــة/ املــغــلــقــة إلـــى الـــدولـــة الــتــعــّدديــة/ 
التونسية، بعد  الحالة  املفتوحة. والواقع في 
عشر سنوات من الثورة على الدولة القامعة، 
الباد  فــي  الديمقراطي  الــنــمــوذج  ترسيخ   

ّ
أن

التجربة  انفّكت  ما زال بطيئا، مــحــدودا، ومــا 
التمثيلية/ التعّددية تعاني من عّدة نواقص، 
ــة من  ــاّصـ ــيــٍة خـ

ّ
ــاٍت وتـــهـــديـــداٍت مــتــأت ــ ــراهـ ــ وإكـ

صعود الشعبوية، والنزعة الزعاماتية، وقوى 
الثورة املضاّدة الحريصة على تبخيس الفعل 
الــديــمــقــراطــي، والـــعـــودة بــالــنــاس إلـــى الخلف 
وتحتاج  مــا.  كْيٍف  على  الدكتاتورية  وإحــيــاء 
الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــّيــة الــتــونــســيــة الــفــتــّيــة، 
فــي هـــذه اللحظة الــدقــيــقــة مــن تــاريــخــهــا، إلــى 
اتخاذ تدابير جاّدة، تهدف إلى حماية املنجز 
الوعي  في  وترسيخه  وتعزيزه  الديمقراطي، 
ــل الــتــزيــيــف  الــجــْمــعــي، وتــحــصــيــنــه مـــن غـــوائـ
ــة الـــفـــردانـــيـــة،  ــامــ واالنــــــقــــــاب، وجــــمــــوح الــــزعــ
وقـــوى الــشــّد إلــى الــخــلــف. ويقتضي تحصني 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة الــتــعــجــيــل بــإحــداث 
املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، والـــقـــيـــام بــإصــاحــات 
تشريعية معّمقة، ونشر الثقافة الديمقراطية، 

وتحقيق االنتقال االقتصادي املنشود.
املــحــكــمــة الــدســتــوريــة جــهــاز قــضــائــي حيوي 
 بمراقبة 

ٌ
الــدول الديمقراطية، وهي معنية في 

ــــني وتـــطـــبـــيـــق مـــضـــامـــني  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
ــن الـــحـــاكـــم  ــ ــان احــــتــــرامــــه مـ ــ ــمـ ــ الــــدســــتــــور وضـ
 

ّ
املنوطة بعهدتها فض املهاّم  واملحكوم، ومن 

ل فصول 
ّ
النزاعات الناتجة عن تباين في تمث

السلطات،  بــني  الــعــاقــات  وتنظيم  الــدســتــور، 
 منها على نحٍو يضمن 

ّ
وضبط صاحيات كل

التي طاولت بعض املؤسسات اإليرادية، من 
خـــال تــأجــيــر أصــولــهــا لــعــمــاء مــن الــبــاطــن، 

على حساب مصالح املواطنني. 
يمثل واقـــع مــؤســســات الــدولــة فــي العاصمة 
صنعاء نموذجا فريدًا لخراب دولة اليمنيني، 
والذي ال يقتصر على كيانها العام، بل يمتد 
التدمير  أن  إذ  الوظيفي،  عملها  طبيعة  إلــى 
التراكمي الذي طاول مؤسسات الدولة قّوض 
كل مظاهرها، بحيث من الصعوبة إصاحها، 
وربـــمـــا يــحــتــاج عـــقـــودا، فــقــد عــمــلــت جــمــاعــة 
ــلـــى مــــدى ســـنـــوات ســيــطــرتــهــا  الـــحـــوثـــي، وعـ
ــر مـــؤســـســـات  ــيـ ــدمـ ــلـــى تـ ــلـــى الــــعــــاصــــمــــة، عـ عـ
األول  اتــجــاهــني:  فــي  الــدولــة بشكل منهجي، 
من  بإفراغها  التاريخية،  بنيتها  استهداف 
الـــداخـــل، وإقــامــة بنية أخــــرى. والــثــانــي نهب 
أصــول الــدولــة، بما في ذلــك االستحواذ على 
إيراداتها. ومع أن هذه السياسة تتقاطع مع 
تــكــويــن الــجــمــاعــة وتــاريــخــهــا، بــوصــف هــذه 
الجماعة نقيضا موضوعيا للدولة، صعدت 
على خرابها، إال أن الافت أن هذه السياسة 
 
ً
املوّجهة ضد مؤسسات الدولة لم تكن ناشئة
ــرار بـــني أجــنــحــة  ــقـ ــراع فـــي ســلــطــة الـ عـــن الـــصـ
كانت  الــتــي  السياسية  وأجــهــزتــهــا  الجماعة 
الــدولــة مــســرحــا لــهــا فــي الــســنــوات السابقة، 
الــســلــطــة، وإنــمــا نتيجة  وذلـــك بــعــد حسمها 
آلية واضحة ومنظمة، تهدف إلى استنساخ 
رة 

ّ
الله، عبر إنشاء دولــٍة مصغ تجربة حــزب 

اليوم  اليمنية، والتي أصبحت  الدولة  داخــل 
حقيقة واقعية، يلمس املواطنون فداحتها.

ــرفــــني«، وهـــو  ــــشــ
ُ
لــــم تـــكـــن تــنــمــيــة »ســـلـــطـــة امل

مــؤســســة مـــوازيـــة تــتــبــع الــحــوثــيــني، وكــيــان 
هجني داخــل مؤسسات الــدولــة، ســوى أحد 
الـــوســـائـــل الــتــي اتــبــعــتــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي 
فــي تــدمــيــر بنية مــؤســســات الـــدولـــة، بحيث 
األخيرة  السنوات  في  السلطة  هــذه  انتقلت 
إلــى سلطة  آنية  رقابية  مــن موقعها سلطة 
تدير  ال  الصاحيات،  مطلقة  عليا  تنفيذية 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة فـــقـــط وتـــســـيـــطـــر عــلــى 
إيــــراداتــــهــــا، بــــل وأصـــبـــحـــت هــــي مــــن يــوجــه 
داخــل  مصغرة  دولـــة  بصفتها  سياساتها، 
ــة تــتــبــع الـــجـــمـــاعـــة، األمـــــر الـــــذي أفــقــد  الــــدولــ
ــا املـــؤســـســـي،  ــة طـــابـــعـــهـ ــ ــدولــ ــ ــات الــ مــــؤســــســ
وأصبحت جهازًا يتبع الجماعة، ويــدار من 
الــخــارج. كما أفضت سنوات إحــال جماعة 
الهاشمية  الطبقة  مــن  عــنــاصــرهــا  الــحــوثــي 
في جميع مفاصل الدولة، وفي مستوياتها 
الدنيا والعليا، إلى تقويض الوظيفة العامة، 
فإضافة إلى صبغها بصبغة عقائدية، فإن 
مــعــظــم هـــــؤالء املـــوظـــفـــني الـــذيـــن تـــم زرعــهــم 

ظام السياسي ونجاعته. وورد 
ّ
استمرارية الن

 »إرســاء 
ّ
فــي دســتــور2014 )الفصل 148ـ 5( أن

املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة يـــتـــّم فـــي أجــــل أقــصــاه 
ســنــة بــعــد تــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
)26 أكتوبر 2014(«، و»تتكّون من 12 عضوا، 
 مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس 

ّ
ــل يـــعـــنّي كــ

نــــــــّواب الـــشـــعـــب واملـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء 
أربعة أعضاء«. وانقضت اآلن خمس سنوات 
القانوني إلحـــداث املحكمة  األجــل  فــوات  على 
ــهــــاوٍن واضــــٍح   تــ

ّ
ــة. وذلـــــك فـــي ظــــل ــتـــوريـ الـــدسـ

ــك تــغــيــيــب  ــ ــد أربــ ــ مــــن األطــــــــراف املــــســــؤولــــة. وقـ
هــذا املــرفــق الــحــيــوي املــســار الــديــمــقــراطــي في 
لــنــزاعــاٍت النهائيٍة على  الــبــاب  تــونــس، وفتح 
)البرملان،  الثاث  الرئاسات  بني  الصاحيات 
الــجــمــهــوريــة، الــحــكــومــة(، وتــــعــــّددت فـــي هــذا 
 

ّ
ــراءة مــحــامــل الـــدســـتـــور، واّدعـــــى كــل ــ الـــشـــأن قـ

ــه يــمــلــك حــقــيــقــتــه، واســتــثــمــر أنــصــار  ــ
ّ
ــرٍف أن طــ

ــــذا الــــوضــــع لــيــذهــبــوا  رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة هـ
ـــه يحتكر 

ّ
ــه الــوصــّي على الــدســتــور، وأن

ّ
إلــى أن

ــو مــــذهــــٌب ال يـــســـلـــم ألصـــحـــابـــه  ــ ــه، وهــ ــلــ ــأويــ تــ
ويشّرع لعودة الحكم األحادي. لذلك التعجيل 
ها 

ّ
الدستورية ضــروري، ألن بتشكيل املحكمة 

دعـــامـــة لــلــديــمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة، ومــؤّمــنــة 
لعلوية القانون، وفي مقدورها إلزام الجميع 
بــمــنــطــوق الـــدســـتـــور، وعــلــيــهــا املـــعـــّول فـــي فــّك 
مــغــالــق مــا غــمــض مــنــه، وتخصيص عمومه، 
 مــــن صــاحــيــات 

ّ
وتــفــصــيــل ُمـــجـــمـــلـــه. كـــمـــا أن

وتـــدارك  الــدســتــور،  تنقيح  املـــذكـــورة  املحكمة 
ــــرت سلبا 

ّ
مــا اعــتــراه مــن إخــــاالٍت وثـــغـــراٍت أث

على العاقة بني املؤسسات السيادية، وعلى 
سيرورة النظام السياسي ونسق إدارة دواليب 
صل، مــن املــهــّم إجــراء 

ّ
الــدولــة.  وفــي ســيــاق مت

املفارقات  فمن  معّمقة،  تشريعيٍة  إصــاحــاٍت 
 نظام ديمقراطي في تونس أن ُيحاكم 

ّ
في ظل

مواطن مدني أمام محكمٍة عسكرية، فاألجدر 
في دولٍة مدنية، جمهورية أن يحاكم املدنيون 
ُيــحــال العسكريون  أمـــام مــحــاكــم مــدنــيــة، وأن 
في قضايا متعلقة بأمن الدولة أو بإخال في 
املفيد  ومــن  عسكرية.  محاكم  على  واجباتهم 
تطعيم القضاء العسكري بوجوه مدنية، وأن 
يكون هذا املرفق الجمهوري املهّم تحت رقابة 
ــــذه مــقــتــرحــاٌت  املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء. وهـ
 ُيــفــتــرض أن تــبــادر بها 

ٌ
، تــشــريــعــيــة

ٌ
تــعــديــلــيــة

 فــي الــبــرملــان. وفـــي التصديق 
ٌ
ــلــة

ّ
أحـــــزاٌب مــمــث

عليها خــدمــة ملــشــروع الــتــمــديــن والــدمــقــرطــة. 

ــة مـــن خـــــارج املـــؤســـســـات،  ــدولــ فـــي جـــهـــاز الــ
إضــافــة إلــى افــتــقــارهــم للتعليم، األمـــر الــذي 
ــفـــني الــعــقــائــديــني،  أوجــــــد جــيــشــا مــــن املـــوظـ
الــســنــوات، مــا شكل عبئا  م عبر هــذه 

ّ
تضخ

ــة الـــكـــوادر  ــ عــلــى جــهــاز الـــدولـــة، مــقــابــل إزاحـ
انعكست هذه  كما  التكنوقراط،  من  املؤهلة 
الــســيــاســة الــتــدمــيــريــة ســلــبــا عــلــى مــصــالــح 
املــواطــنــني، بــل وعلى حياتهم. وربــمــا تمثل 
في  والقضائية  األمــنــيــة  السلطة  اخــتــاالت 
الخاضعة  املناطق  ومعظم  صنعاء،  مدينة 
لــلــجــمــاعــة، أحـــد األمــثــلــة الــحــيــة ملـــا يــتــكــّبــده 
أن  إذ  املواطنون من سوء معاملة وانتهاك، 
زرع مــوظــفــني عــقــائــديــني غــيــر مــؤهــلــني في 
هـــذه املــؤســســات، ومـــن غــيــر أبــنــاء الــجــهــاز، 
تفاقم مظلومية مئات آالف من  ترتب عليه 
املـــواطـــنـــني الـــذيـــن يــخــضــعــون لـــقـــنـــواٍت غير 
شرعية، تنتهكهم وتصادر حقوقهم، سواء 
ــراءات التقاضي فــي املــحــاكــم، أو في  فــي إجــ
أقسام الشرطة والنيابات العامة، حيث يتم 
ســجــن مــواطــنــني أبـــريـــاء مــن دون إجــــراءات 

قانونية.
ومـــن جــهــة أخــــرى، عملت جــمــاعــة الحوثيني 
على ربط هذه الكيانات التي أنشأتها داخل 
الــدولــة، بجهازيها األمــنــي والــديــنــي، بحيث 
أوجــــــدت دولـــــة مــصــغــرة بــولــيــســيــة طــائــفــيــة 
داخل كل مؤسسات الدولة، يصعب تفكيكها 
 عن تفكيك 

ً
في مرحلة ما بعد الحرب، فضا

الجماعة أصول مؤسسات الدولة، خصوصا 
ــات اإليـــــراديـــــة، وتـــأجـــيـــرهـــا لــرجــال  املـــؤســـسـ
أعمال تابعني لها، في سياق خصخصة غير 
رسمية، وربما يشكل واقع مؤسسة الكهرباء 
أحد مظاهر العبث باملال العام، بحيث باتت 
التجارية  الكهرباء  مــولــدات  الــدولــة  مــولــدات 
لــتــجــار يتبعونها،  الــجــمــاعــة  أّجــرتــهــا  الــتــي 

مقابل استيفاء ضرائب شهرية منهم. 
تــتــمــايــز األنــــمــــاط الــتــدمــيــريــة الـــتـــي طــاولــت 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي املـــنـــاطـــق 
ــّررة، مـــن حــيــث أثـــرهـــا عــلــى بــنــيــة هــذه  ــ ــحـ ــ املـ
املؤسسات، وعلى مصالح املواطنني، بما في 
البعيد،  املــدى  السياسية على  نتائجها  ذلك 
ففي املناطق التي يحضر فيها نفوذ السلطة 
الشرعية، سواًء من خال األحزاب السياسية 
املنضوية تحت غطائها، أو من خال القوى 
االجتماعية املوالية لها، أصبحت مؤسسات 
أداة حزبية تنفيذية لسياستها، وإن  الدولة 
مارست هذا النفوذ تحت مسّمى الدولة، إال 
أنه شكل إضــرارًا بهذه املؤسسات وببنيتها 
ووظــيــفــتــهــا، وربــمــا يــشــكــل واقــــع مــؤســســات 
الدولة في مدينة تعز مثااًل على ذلك، إذ نجح 

الــضــروري مراجعة  مــن  املضمار نفسه،  وفــي 
تشريعات قديمة وضعتها الدولة الشمولية، 
ولــــم تــعــد تــنــســجــم مـــع روح الـــدســـتـــور وزمـــن 
الجمهورية الثانية.  وهي تشريعاٌت صدرت 
املرافعات  ة 

ّ
مجل في  مدرجة  قوانني  شكل  في 

ة 
ّ
الجزائية، ومجل ة 

ّ
واملجل والتجارية،  املدنية 

أو في شكل  العسكرية،  املرافعات والعقوبات 
آمــرة،  صبغة  ذات  ترتيبية،  وزاريــــة،  مناشير 
سالبة للحّرية، وتتعارض مع حقوق اإلنسان. 
ــقــة بالتضييق على 

ّ
املــتــعــل املــنــاشــيــر  مــن ذلـــك 

حّرياٍت عاّمٍة وخاّصة، وقانون حالة الطوارئ 
 ،)1978 الثاني(  كانون  )يناير/  جانفي/   26(
واملــنــشــور املـــعـــروف بـــإجـــراء 17S الــــذي يقّيد 
ــل األفــــــراد، ومــنــشــور مــنــع الــلــبــاس 

ّ
حـــّريـــة تــنــق

مبدأ  مع  يتعارض  الــذي  )الحجاب(  الطائفي 
الحقوقية  املواثيق  الذي تكفله  اللباس  حّرية 
ــذه اإلصــــــاحــــــات الــتــشــريــعــيــة  ــهــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ضرورية لحماية املسار الديمقراطي، وتعزيز 

دولة العدالة واملواطنة.
وتــســتــوجــب اســـتـــدامـــة الــحــالــة الــديــمــقــراطــيــة 
ر بيئة ثقافية داعمة للتوجه الديمقراطي، 

ّ
توف

ــا جــمــعــيــا مــقــتــنــعــا بــــضــــرورة  ــيــ ــّكــــل وعــ وتــــشــ
الديمقراطية في إدارة الشأن العام. واملشهود 
 تونس خطت خطواٍت 

ّ
بعد عقد من الثورة أن

معتبرة على درب التدريب على الديمقراطية 
التشاركية، من قبيل تعزيز التعّددية الحزبية 
انتخابيٍة  استحقاقاٍت  وتنظيم  والجمعوية، 
السلطة.  على  تـــداول سلمي  وتأمني  مختلفة، 
 تــرســيــخ الــديــمــقــراطــيــة وتــحــويــلــهــا إلــى 

ّ
لـــكـــن

ــدال الــــوعــــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ســــلــــوك يــــومــــي يـــقـــتـــضـــي اسـ
الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي الــقــائــم عــلــى التعصب، 
والشمولية، واألحادية، واّدعاء امتاك الحقيقة 
تنبني  ديمقراطية،  ثقافية  بمنظومة  املطلقة 
ــنـــّوع، والــحــّريــة  ــتـ عــلــى مـــقـــوالت الــتــســامــح والـ
 معتبر 

ٌ
والنسبية. وعلى خاف ما يعتقد طيف

منظومة  الديمقراطية  ليست  التونسيني،  من 
ــبـــات  ــقـــوق فـــحـــســـب. بــــل هــــي مــنــظــومــة واجـ حـ
االلــتــزام  يعني  الديمقراطي  فالسلوك  أيــضــا، 
بـــواجـــب احــــتــــرام اآلخــــــر، والـــقـــبـــول بــغــْيــريــتــه، 
وإتقان  بعلويته،  والتسليم  القانون  واحترام 
واالحتجاج  العاّمة،  املصلحة  ومراعاة  العمل 
اإلضـــرار  فــوضــويــة، وعـــدم  بطريقٍة سلميٍة ال 
بــاملــمــتــلــكــات الــعــاّمــة والـــخـــاّصـــة. والــظــاهــر أن 
قطاعا من التونسيني اغتنم مناخ الحرية، بعد 
الثورة، ليرّوج خطابات مسكونة بالشعبوية، 

حزب التجمع اليمني لإلصاح في استهداف 
بنية مؤسسات الدولة، والتي ال تقتصر على 
في  وإنما  الوظيفي،  لجهازها  تغيير جزئي 
تحويلها إلى ذراع سياسية، بحيث أصبحت 
ــرار  هــذه املــؤســســات ســاحــا للتنكيل واإلضـ
 عــن االســتــحــواذ 

ً
بمصالح املــواطــنــني، فــضــا

على أموال بعض املؤسسات اإليرادية.
ي الدولة املركزية، وتعّدد 

ّ
إلى ذلك، أنتج تشظ

ــر الـــواقـــع، وتــحــويــل مؤسسات  ســلــطــات األمـ
الــدولــة إلــى ملكية لهذه الــقــوى، إلــى توسيع 
مــســاحــة الــتــدمــيــر الــــذي طــــاول املــؤســســات، 
الكبير؛  لــلــخــراب  عــامــا  ملمحا  شــّكــل  بحيث 
فــفــي الــســاحــل الــغــربــي خــضــعــت مــؤســســات 
ــة لــســلــطــٍة هــجــيــنــٍة مــتــنــافــســة، أضـــّرت  الـــدولـ
ــنـــني،  ــواطـ بـــهـــذه املــــؤســــســــات وبـــمـــصـــالـــح املـ
فــإضــافــة إلــــى ســلــطــة الــعــمــيــد طــــارق محمد 
عبدالله صــالــح، املــدعــوم مــن اإلمــــارات التي 
ــات وتــــعــــنّي املـــوظـــفـــني  ــســ ــذه املــــؤســ ــ تــــديــــر هــ

والــكــراهــيــة، وإلــغــاء اآلخــــر، وتبخيس الــثــورة 
إلى  أكيدة  الحاجة  لذلك،  الدمقرطة.  ومشروع 
ــادة بــنــاء الــوعــي الــجــمــعــي، ونــشــر الثقافة  ــ إعـ
الــديــمــقــراطــيــة املــســؤولــة فــي األســـــرة، كــمــا في 
اإلعامية  املنابر  وفــي  التعليمية،  املؤسسات 
ــائـــط الـــرقـــمـــيـــة، وفــــي الـــشـــارع،  كــمــا فـــي الـــوسـ
 الـــوعـــي بــضــرورة 

ّ
كــمــا فـــي دور الــشــبــاب، ألن

 الستمرارها، وهو جسر 
ٌ
الديمقراطية ضامن

العبور لتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة، 
ولبناء دولــة الحق والــواجــب، وتأمني العيش 
 
ّ
أن املشترك.  واملشهود في تونس منذ عقود 

البطالة  ونسب  متدهور،  االقتصادي  الوضع 
ــقـــر مـــرتـــفـــعـــة، والـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى تــكــاد  ــفـ والـ
تتاشى بسبب ارتفاع األسعار، وإهــدار املال 

ــنـــات  ــكـــويـ ــتـ وتـــــنـــــال مـــــن مــــــــواردهــــــــا، فـــــــإن الـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــســـكـــريـــة األخــــــــــرى، كـــقـــوات 
الــعــمــالــقــة واملــقــاومــة الــتــهــامــيــة، تــحــضــر في 
ــر الـــذي جــعــل مصالح  هـــذه املــؤســســات، األمـ
الــيــمــنــيــني وحــيــاتــهــم مــرتــهــنــة لـــصـــراع هــذه 
ــقـــوى، وتــجــاذبــهــا فـــي مــؤســســات الـــدولـــة.  الـ
وفي اتجاه ال يختلف كثيرًا عن هذا التدمير، 
املدعوم  الجنوبي،  االنتقالي  املجلس  مضى 
ــارات، خــال الــســنــوات األخــيــرة، إلى  ــ مــن اإلمـ
إنـــشـــاء كــيــانــات مـــوازيـــة ملــؤســســات الـــدولـــة 
مدينة  في  وتحديدًا  الجنوبية،  املناطق  في 
اإلدارة  تنفيذ  عــدن وجــزيــرة ســقــطــرى، عبر 
الــذاتــيــة، إذ أن انــخــراطــه فــي حــكــومــة اتــفــاق 
الــــريــــاض، وإعــــانــــه ســابــقــا تــعــلــيــق اإلدارة 
املوجهة  يكبح جــمــاح سياسته  لــم  الــذاتــيــة، 
ضد الدولة، حيث يحرص املجلس االنتقالي 
على االستفادة من موقعه في السلطة، عبر 
اختراق مؤسسات الدولة، وإنشاء تكوينات 
موازية، من خال هيئات املجلس، وإن كانت 
املجلس  أن  إال  الــرقــابــيــة،  الــســمــة  تتخذ  اآلن 
يهدف من هذه الخطوة إلى إنشاء نواة دولة 
 
ً
داخل مؤسسات الدولة، بحيث تكون خطوة

بالعمل  الــجــنــوب،  فــي طــريــق سيطرته على 
ة 

ّ
على تفكيك مؤسسات الدولة اليمنية الهش

في املناطق الجنوبية، ما ينتج فراغا تمأله 
هــيــئــات املــجــلــس. ومـــع أن ســيــاســة املجلس 
املــدى  على  نجاحها  بمدى  التكهن  يمكن  ال 
انحسار  تتعّدى  عديدة،  لتحّديات  الطويل، 
الجنوب، وفشله أيضا  شعبيته في مناطق 
فــــي تـــجـــربـــة الـــحـــكـــومـــة، إال أن نـــتـــائـــج هـــذه 
السياسة في الوقت الحالي تتجاوز تضارب 
الدولة  مؤسسات  جهازي  بني  الصاحيات 
وهــيــئــات املــجــلــس، إضــافــة إلــى افــتــقــار كــادر 
وطابعها  الوظيفية،  الخبرة  الهيئات  هــذه 
املناطقي، بحيث أضّرت بمصالح املواطنني 
فــي هـــذه املــنــاطــق، حــيــث تــتــقــاذف مصيرهم 
متصارعة  مــتــعــّددة  قــنــواٌت  ومظلومياتهم 

على الدولة وباسم الدولة. 
الادولة تعني الفوضى والاقانون والعيش 
فــي ظــل شريعة الــغــاب وأحــكــامــهــا. الــادولــة 
الحرب  كلفة  تتكبد  ال  اليمن  فــي  أنــك  تعني 
فــقــط، بـــل وكــلــفــة مـــا آلـــت إلــيــه الـــدولـــة، وهـــذا 
مــا يــعــرفــه اليمنيون بــعــد ســبــع ســنــوات من 
التي  التشّوهات  إلــى  الــحــرب، وهــم ينظرون 
ــــراب دولــتــهــم وقــوضــتــهــا،  نــمــت مـــن عــمــق خـ
أو استعادتها عبر  اّدعــت حمل اسمها،  وإن 
حــــــروٍب عــبــثــيــة، فــيــمــا تــتــفــنــن جــمــيــعــهــا في 

تعذيبهم ومصادرة حقوقهم.
)كاتبة يمنية(

الـــعـــام، وكــثــرة الــضــرائــب، وشــيــوع االحــتــكــار، 
 املــواطــنــني. 

ّ
وتـــراجـــع املـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــجـــل

ر االقتصادي يؤّدي على 
ّ
واستمرار حالة التعث

اس من الديمقراطية. 
ّ
التدريج إلى تيئيس الن

الجهد  الحاكم  النظام  يبذل  أن  يفترض  لذلك 
ــدور االجــتــمــاعــي لــلــدولــة ببعث  ــ الســتــعــادة الـ
مشاريع إنتاجية/ تشغيلية جديدة، والتّدخل 
لــتــعــديــل األســــعــــار، وحــمــايــة املــســتــهــلــكــني من 
ســطــوة املــحــتــكــريــن واملــســتــكــرشــني. والــعــمــل، 
ــع ذلــــــــك، عـــلـــى تـــنـــويـــع مــســالــك  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
التقليدي  التنمية  مــنــوال  وتغيير  الــتــصــديــر 
بغاية االنتقال من اقتصاد ريعي/ استهاكي 
ــادر على  إلـــى اقــتــصــاد تــنــافــســي/ إنــتــاجــي، قــ
تحقيق االكتفاء الذاتي، وعلى اقتحام األسواق 
 كــســب مــعــركــة االنــتــقــال 

ّ
الــعــاملــيــة. واملـــؤّكـــد أن

االقــتــصــادي ســيــؤّدي إلـــى تــوســيــع الحاضنة 
من  ويحميها  الديمقراطية،  للحالة  الشعبية 
محاوالت بعض األطراف االستثمار في عطالة 
بــعــض املــهــّمــشــني وفــقــرهــم لــزّجــهــم فـــي أتـــون 

العنف ونوستالجيا الدكتاتورية.  
مجتمٍع  في  للديمقراطية  التأسيس  ختاما، 
عانى طويا ويات الحكم األحادي، وهيمنة 
ــر ليس  الــزعــيــم/ الــقــائــد والـــحـــزب الـــواحـــد أمـ
ســهــا، ومـــشـــروع يقتضي كــثــيــرا مــن الجهد 
 رّد الناس 

ّ
والــوقــت، والــبــذل والــتــدّبــر. ذلــك أن

عـــّمـــا ألـــفـــوا شـــديـــد، ودرب الــتــغــيــيــر الــشــامــل 
 تحصني 

ّ
 هــذا ال يمنع من أن

ّ
غير سالك. لكن

الــتــونــســيــة حتمية تــاريــخــيــة/  الــديــمــقــراطــيــة 
ــة  ــويـ ــبـ ــعـ وجـــــــوديـــــــة ملـــــواجـــــهـــــة ظــــــواهــــــر الـــشـ
والتعّصب األيديولوجي، والجموح الفرداني 
للسلطة، والسعي املحموم من بعض األطراف 
وتأمني  الشمولية.  الكليانية  الــدولــة  إلحــيــاء 
ق بوجود كتلة 

ّ
الديمقراطية التونسية يتحق

نخبوية/ اجتماعية/ تاريخية داعمة للخيار 
الديمقراطي، ومقتنعة به قوال وفعا، تفكيرا 
دولـــة ديمقراطية  بــنــاء  يمكن  فــا  وتــطــبــيــقــا. 
ــق وتــأمــني 

ّ
مــن دون ديــمــقــراطــيــني. كــمــا يــتــحــق

الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة بـــوجـــود اقــتــصــاد 
مـــتـــطـــّور ولــــو نــســبــّيــا، ومـــؤّســـســـات مــدنــيــة، 
، وتشريعات 

ّ
دستورية، فاعلة، وقضاء مستقل

وقــوانــني تــقــّدمــيــة، واضــحــة، صــارمــة، تحمي 
الحالة الديمقراطية من عبث خصومها. وإن 
 االرتداد 

ّ
لْم تتحقق تلك الشروط مجتمعة، فإن

إلى الخلف يبقى ممكنا ال محالة. 
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

الدولة اليمنية: الحرب من الخارج والتدمير من الداخل

في حتمية تحصين الديمقراطية التونسية

يمثل واقع مؤسسات 
الدولة في العاصمة 

صنعاء نموذجًا 
فريدًا لخراب دولة 

اليمنيين والذي يمتد 
إلى طبيعة عملها 

الوظيفي

عملت جماعة 
الحوثي، وعلى مدى 

سنوات سيطرتها على 
العاصمة، على تدمير 

مؤسسات الدولة 
بشكل منهجي

قناعة التونسيين، 
والعرب عموما، 

بجدوى المنظومة 
الديمقراطية مرتبطة 

في ذهنه بمدى 
قدرتها على تغيير 

واقعه المعيشي

تأمين الديمقراطية 
التونسية يتحّقق 

بوجود كتلة نخبوية/ 
اجتماعية/ تاريخية 

داعمة للخيار 
الديمقراطي
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