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في الحديقة العامة

في وجوب مالحقة داعمي االستيطـان

ً
امرأة خمسينية تجلس على املقعد الخشبي املقابل ،تبدو غائبة عن كل ما حولها .لم
تتنبه ،في البدء ،إلى الصديقتني الفضوليتني اللتني تقاربانها في العمر ،املنهمكتني
في مراقبتها ،وقد انخرطتا ،قبل دقائق ،في جلسة نميمة ّ
متعددة االتجاهات ،طاولت
كثيرين من معارفهما ،فيما تلتهمان بــذور البطيخ وتقهقهان بني حني وآخــر .لم
يسلم منهما أحد من زمالء العمل أو األصدقاء أو الجيران ،حتى ّبقال ّ
الحي الطيب
املسكني نال نصيبه من لسانيهما السليطني ،إلى أن ّ
أحستا بالتعب ،فالذتا بالصمت
ً
قليال ،بهدف التقاط األنفاس الستكمال تسليتهما.
كــان ذلــك قبل أن تلتفتا إلــى املــرأة الوحيدة التي بــدت لهما حزينة .همست األولــى:
ً
مسكينة ،ال بد أن حياتها حافلة باملآسي ،وإال فما الذي يدفعها إلى الجلوس وحيدة
في حديقة عامة بدون صديق ٍة أو أبناء أو أحفاد يؤنسون وحدتها .لعلها أرملة فقدت
ّ
زوجها أخيرًا ،وها هي تستعيد ذكرياتها معه ،تتذكر لقاءهما األول ،حني وقعا في
الغرام من النظرة األولــى ،وحني كتب لها على ورقــة معطرة أول رسالة ٍّ
حب جعلت
ً
قلبها يخفق فرحًا ،وكيف طارت إلى لقائه ،منتشية بالحب الذي طرق قلبها للمرة
األولى ،وخجلها وتلعثمها حني أحضر أمه إلى بيت أهلها ،فتعالت أصوات الزغاريد
ّ
حــن وافــق والــدهــا على الحبيب الــذي أصبح زوجـهــا .مــؤكــد أنها تستحضر حفل
زفافها الذي أثار غيرة صبايا ّ
الحي ،حني بدت في أجمل حاالتها عروسًا سعيدة،
لعلها أنجبت له ولدًا
قلبها.
اختاره
شريك
مع
والفرح
تتأهب لحيا ٍة حلو ٍة حافل ٍة بالحب
ٍ
ً
وبنتًا ،كبرا وتعلما في أحسن الجامعات .الولد الذي ال يقل وسامة عن أبيه حصل
ّ
على فرصة عمل في دبي براتب كبير مع بدل إقامة وسيارة ،وهو يفكر في التقدم
لخطبة زميلة دراس ٍة ربطته به قصة ٍّ
حب جميلة ،لكنه ّقرر تأجيل الخطبة بسبب وفاة
ّ
والده ،إذ ليس من الالئق أن يقيم حفل زفاف قبل مرور عام على الوفاة .تزوجت البنت
بعد ّ
تخرجها من الجامعة ،وهــاجــرت مع عريسها إلــى كندا ،وهــي تشعر بالحنني
إلى ّ
عمان .زارتها األم حني حان موعد والدتها .لم يكن الحصول على تأشيرة أمرًا
يسيرًا ،تعني عليها تقديم وثائق كثيرة .وعلى الرغم من انبهارها بجمال الطبيعة
ً
هناك ،لم تحتمل البقاء طويال بسبب برودة الطقس.
ّ
ّ
ّردت الثانية بلهجة متعاطفة :ربما كانت مطلقة تخلى عنها زوجها من أجل امرأة
أصغر سنًا ،بعد أن سلبها تحويشة عمرها ،ولم يعترف أمام القاضي في املحكمة
الشرعية بأنها ساهمت في شراء بيت الزوجية من ميراثها ،وأنها كانت تدفع كل
راتبها فــي مصاريف البيت .لكن املحكمة ال تعترف إال ب ــاألوراق الرسمية ،لذلك
«خرجت من املولد بال حمص» .حتى األوالد ،اتضح أنهم أوغ ــاد ،مثل أبيهم الذي
ّ
تمكن من رشوتهم ،كي يشهدوا على أن التقصير كان من والدتهم.
صمتت الصديقتان ،وأخذتا ترقبان املرأة وهي تخرج قلمًا وقصاصة ورق ،وتنهمك
في كتابة شيء ما .قالت األولى بلهجة واثقة :املسكينة تكتب كلمة رثاء مؤثرة ّ
تعدد
فيها مناقب زوجها الراحل ،وتعبر عن مدى حزنها لفراقهّ ...ردت الثانية :بل تكتب
ّ
ّ
رسالة عتاب طويلة إلى أوالدهــا العاقني الذين تنكروا لها ،وتخلوا عنها في خريف
عمرها.
انتهت املرأة التي تجلس وحيدة من كتابة قائمة احتياجات البيت :لحوم ،خضروات،
ّ
فواكه ،أرز ،سكر ،برغل ،عدس ،شاي ،قهوة ،مواد تنظيف .راجعت القائمة بدقة ،قبل
ّ
أن يطل زوجها مبتسمًا .كان قد أنهى صالته في املسجد القريب ،فيما انتظرته في
الحديقة .اعتذر لها عن التأخيرً ،شبكت يدها في ذراعه ،ومضيا في سبيلهما ،وهو
يستمع إليها تسرد عليه ضاحكة حكاية املرأتني غريبتي األطوار في املقعد املقابل،
َ
ذواتي األصوات املرتفعه املزعجة والخيال العجيب والوحشة القاتلة.

مالك ونوس

بسمة النسور

ٌ
ّ ٌ
مكون من  25منظمة حقوقية
أطلق ائتالف
مدني ،أوروبية وعربية
مجتمع
ومنظمات
ً
ً
وفلسطينية ،حملة دولية ملالحقة الشركات
والبنوك التي تدعم االستيطان اإلسرائيلي
فــي األراض ـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة .وفــي
ـال
مــا يمكن اعـتـبــاره فضيحة تمويل أعـمـ ٍ
غير قانونية ،نشر هــذا االئـتــاف ،واسمه
«ال تـســاهــم فــي تـمــويــل االح ـت ــال» ،أواخ ــر
سبتمبر /أيلول املاضي ،تقريرًا كشف فيه
أن لدى أكثر من  672شركة تجارية وبنوك
أوروبـ ـي ــة ع ــاق ــات م ــع  50شــركــة تضطلع
بنشاطات تجاريةٍ وإنشائيةٍ مباشر ٍة مع
ٍ
املـسـتــوطـنــات اإلســرائـيـلـيــة .وتــرتـبــط هــذه
املــؤس ـســات بــاملـسـتــوطـنــات بــأع ـمــال توفر
لألخيرة التمويل املالي والــدعــم ،وتشارك
تأسيسها
بكل املشاريع التي تساهم فــي ّ
وإنـشــائـهــا واسـتــدامـتـهــا .وق ــد ضــخــت في
ج ـســدهــا ،ب ــن  2018وم ــاي ــو /أي ــار ،2021
استثمارات وصلت قيمتها إلى  255مليار
ٍ
ّ
دوالر .وإذ يتأكد مــن حجم االستثمارات
الضخم أن كل ما تنطق به هذه املؤسسات،
والحكومات التي تقف ّوراءها ،عن االمتثال
للقوانني الدولية ،يتبخر حني يتعلق األمر
بــاإلســرائ ـي ـل ـيــن ،إال أن مـ ـح ـ ًـاوالت ًفضح
هذه املؤسسات تكتسب أهمية خاصة في

كاريكاتير

ظــل وج ــود إمـكــانـيــة لتجريمها ،وف ــي ظل
التعتيم اإلعالمي الذي شاب هذا التقرير.
وان ـط ــاق ــا م ــن واقـ ـع ــة الـتـعـتـيــم اإلع ــام ــي
الذي لحق التقرير ( 125صفحة) ،وعنوانه
«ف ـضــح ال ـتــدف ـقــات املــال ـيــة لـلـمـسـتــوطـنــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة غ ـيــر ال ـش ــرع ـي ــة» ح ـ ـ ٌّ
ـري بـنــا
الـتـســاؤل عــن سبب هــذا التعتيم ،انطالقًا
مــن حقيقة أن قـنــوات تلفزيونية إخبارية
ـأت على
عربية ب ــارزة وصحفًا كبيرة لــم تـ ِ
ذكره أو اإلشارة إليه ،وهو ما يثير الريبة
لــدى املتلقي العربي أو الفلسطيني .وقد
اقتصر األمــر على تناقل عــدد محدود من
امل ــواق ــع اإلع ــام ـي ــة ع ـلــى شـبـكــة اإلن ـتــرنــت
ال ـت ـق ــري ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي الـ ـ ــذي ب ـث ـتــه ق ـنــاة
الـ ـج ــزي ــرة ،ف ــي  5أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ع ــن امل ـ ــوض ـ ــوع ،والـ ـ ـ ــذي أع ـ ّـدت ــه
مراسلتها في فلسطني ،جيفارا البديري.
هل وراء هذا التعتيم واقع تطبيع عدد من
األنظمة العربية عالقاتها مع إسرائيل ،قبل
سنة ،وعــدم ممانعتها مساهمة شركاتها
بنشاطات فــي املستوطنات اإلسرائيلية،
ـرج م ــن مــوق ـف ـهــا أم ــام
م ــا يـجـعـلـهــا ف ــي ح ـ ـ ٍ
شـ ـع ــوبـ ـه ــا إن ج ـ ـ ــاء إعـ ــام ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ذك ــر
التقرير؟ قــد يـكــون هــذا هــو الـسـبــب .ولكن
قد يكون السبب األكثر إيالمًا هو املساهمة
ف ــي إغ ـف ــال ق ـضــايــا ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،
وخصوصًا منها قضية االستيطان فوق

األراض ــي الفلسطينية املحتلة بعد حرب
 ،1967الـقـضـيــة ال ـتــي ت ـعــد جــري ـمــة بنظر
القوانني الدولية.
مهما كــان سبب التعتيم ،يبقى أن األهــم
هــو مــا أنـجــزتــه ه ــذه املـنـظـمــات ،والـ ــذي ال
ي ـتــوقــف ع ـنــد م ـج ـ ّـرد ال ـك ـشــف ع ــن مـمــولــي
االستيطان من الشركات والبنوك األوروبية
وتسميتها بــاالســم ،بــل يمتد إلــى عزمها
رفع قضايا أمام املحاكم األوروبية ملالحقة
هذه الشركات والبنوك .وفي هذا السياق،
أعلنت تلك املنظمات أنها لن تنتظر محاسبة
إسرائيل أمــام املحاكم الدولية النتهاكها
ال ـق ــرارات األمـمـيــة الـتــي تـجـ ِّـرم االستيطان
ف ــي األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة ،بل
ستعمل على مالحقة هــذه الشركات أمــام
ً
املحاكم األوروبية ،مستندة إلى حقيقة أن
القوانني األوروبية ّ
تجرم املساهمة في جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية .وتسعى
هذه املنظمات إلى إظهار األمر أمام الرأي
العام ،وتوضيح أن ما تفعله هذه املؤسسات
ّالداعمة هو مساهمة في جريمة حرب .كما
أنها تطمح إلــى الضغط على الحكومات،
ُ
إلصـ ـ ــدار ل ــوائ ــح تـ ـل ــزم امل ــؤس ـس ــات داع ـمــة
ـال
االسـتـيـطــان إن ـهــاء مـشــاركـتـهــا فــي أع ـمـ ٍ
تنتهك الـقــانــون الــدولــي وحـقــوق اإلنـســان
كهذه األعمال.
ويستند ائتالف املنظمات هذا ،في سعيه

عماد حجاج

المهدي مبروك

ال أحد من التونسيني ّ
يود أن تكون بالده
عرضة للتدخالت الخارجية .ولكن علينا
أن نتعامل بكثير مــن الـهــدوء تجاه هذه
املسألة التي تم االنحراف في معالجتها،
ّ
سعيد
إذ يبدو أن أنصار الرئيس قيس ّ
قــد حـ ّـولــوهــا «مـعــركــة وطـنـيــة» ،ت ــدق لها
ّ
ويخون فيها مناضلون شرفاء
الطبول،
كثيرون قارعوا االستبداد.
ف ــي أق ـ ــل م ــن ث ــاث ــة أشـ ـه ــر م ــن االنـ ـق ــاب
على الــدسـتــور ،استقبلت الـبــاد عشرات
الوفود التي باركت ما أقدم عليه الرئيس،
ّ
وتعهدت بدعمه والوقوف معه .ولم تتمكن
دول في الخليج هــرول وزراء خارجيتها
لــزيــارة تــونــس ،وع ــرق االن ـقــاب لــم يجف
بعد ،وهــم يمتطون الـطــائــرة قــادمــن إلى
قــرطــاج ،مــن كـتــم غبطتهم ،وه ــم ينزلون
ّ
ّ
ً
استثناء مزعجًا لهم ،وظل
بلد شكل
في ٍ
عـصـيــا ع ـلــى تــدخــاتـهــم الـحــريـصــة على
إفشال تجربة االنتقال الديمقراطي التي،
ترم اإلسالميني
على الرغم من عثراتها ،لم ِ
في الزنازين ،كما اشتهت تلك الــدول ،بل
أعطتهم فرصة الحكم ،وعاقبتهم حينما
استبدلتهم بغيرهم ،وظــل األم ــر تـحـ ّـدده
إرادة الشعب ،كما ّ
عبر عنها في صناديق
االق ـ ـت ـ ــراع فـ ــي أث ـ ـنـ ــاء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـتــي
شهدتها الـ ّبــاد ،والـتــي صـ ّـعــدت الرئيس
ذاتــه إلــى دفــة الحكم .ال شــك فــي أن هناك
اخـ ـت ــاالت ع ــدي ــدة ك ــان ع ـلــى الـتــونـسـيــن
تالفيها ،بمزيد من تحصني الديمقراطية
وإصــاح عللها .هــرول كل أولئك من أجل
تقديم الــوصـفــات الكفيلة بقبر التجربة
وإنهاء ما رأوه مزعجًا لهم.
تعمد األنظمة الشمولية إلى إعالء الخطاب
امل ـنــاهــض ل ـل ـتــدخــل األج ـن ـب ــي ،وتـصــويــر
هذا الخطاب تعبيرًا وحيدًا عن الوطنية،
وه ــي ب ـهــذا تـعـمــل ع ـلــى مــزيــد التحشيد
والتعبئة ،من أجل استدامة الخطر الداهم
وتـمــديــد حــالــة االسـتـثـنــاء وجـعــل املعركة
معركة وجــود .يتكفل هذا الخلط املتعمد
ف ــي م ـثــل ه ــذه امل ـن ــاخ ــات ال ـه ــوج ــاء بـعــزل
املـعــارضــن واعـتـبــارهــم طــابــورًا خامسًا،
يـحــل نـعـتـهــم بــالـخــونــة وتـسـلـيــط أقـصــى
َ
ـح ــل الــرئـيــس
ال ـع ـقــوبــات ع ـل ـي ـهــم .ل ـقــد ُس ـ ِ
األس ـب ــق ،مـنـصــف امل ــرزوق ــي ،إلـكـتــرونـيــا،
ُ
ونهش عرضه ،بل قرأنا دعوات إلى حرق
بيته وطرده من مدينة سوسة التي يقيم
ف ـي ـه ــا ،ك ـم ــا يـ ـج ــري س ـح ــب جـ ـ ــواز س ـفــره
الــدب ـلــومــاســي ،وس ــط تـهـلـيــل م ــن أنـصــار
ق ـيــس س ـعـ ّـيــد وأح ـ ـ ــزاب م ـح ـســوبــة عـلـيــه،
لها ولع مرضي باالنقالبات أينما حلت.

منذ انقالب  25جويلية (يوليو /تموز)،
أصـبـحــت «ال ـنــازلــة الـتــونـسـيــة» مــوضــوع
أغلب املؤتمرات واملنظمات والتجمعات
اإلقـلـيـمـيــة ،فـقــد ب ــادرت وزارة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى الـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـس ـطــات
ّ
تني وفود من
التونسية ،ثم زارت البالد مر ّ
الكونغرس األميركي ،حيث حثت الرئاسة
ع ـلــى الـ ـع ــودة إلـ ــى م ـس ــار الــدي ـم ـقــراط ـيــة.
ثــم زار م ـســؤول الـعــاقــات الـخــارجـيــة في
االتحاد األوروبي ،جوزف بوريل ،تونس،
وعبر تقريبًا عن املوقف نفسه ،وإن بلغة
دبلوماسية أوروبية تختلف في معجمها
م ــع ل ـغــة ن ـظــرائــه األم ـي ــرك ـي ــن ،غ ـيــر أن ال
ّ
سعيد
ش ــيء تـغـيــر ،ول ــم يـكـتــرث الــرئـيــس
بـنـصــائــح أص ــدق ــاء تــونــس الــذيــن دعـمــوا
تجربة االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي ،وســاعــدوا
البالد في محنتها ،حني واجهت اإلرهاب،
سـ ــواء م ــن خ ــال ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري أو
الدعم االقتصادي.
ال ـهــروب إلــى األم ــام وف ــرض األم ــر الــواقــع
جـ ـع ــا م ـن ـظ ـم ــة ال ـف ــرن ـك ــوف ــون ـي ــة ت ــؤج ــل
مؤتمرها إلى السنة املقبلة ،وكــان مقررًا
أن ينعقد أواخــر الشهر املقبل (نوفمبر/
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي) ف ــي م ــدي ـن ــة ج ــرب ــة .ثــم
م ــا لـبــث أن ُج ـ ِّـم ـ َـدت عـضــويــة تــونــس في
ّ
البرملان الفرنكوفوني ،احتجاجًا على حل
ّ
سعيد البرملان التونسي.
الرئيس قيس
وع ـ ـ ـ ـ ــوض أن ت ـ ـس ـ ـعـ ــى الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة
التونسية إلى الحوار مع هذه املنظمات
والتجمعات اإلقليمية من أجل حل املشكل
ً
واسـتـبــاق إجـ ــراءات قــد تـتـقـ ّـرر مستقبال،
كالت اتهاماتها للرئيس املــرزوقــي ،وكل
ّ
مــن «ت ـســاوره ُ
للمس بــأمــن تونس
نفسه
الداخلي والخارجي».
ـط م ـبـ ّـررًا إضافيًا
مــن يــرفــض ال ـحــوار يـعـ ِ
لتلك الـضـغــوط ،وهــو ضمنيًا يدعو تلك
الـ ّقــوى إلــى مزيد التدخل .أن تسعى إلى
كــف التدخل األجنبي يقتضي هــذا منك
أن تلتفت إلى أبناء وطنك ،مهما اختلفت
معهم ،مــن أجــل اإلق ــرار بــأن ال حــل سوى
معهم وبهم .على قاعدة احترام الدستور
وامل ـضــي فــي إص ــاح عـلــل الــديـمـقــراطـيــة،
عبر تعزيز قيم الـحــوار واملـشــاركــة ،فمن
شأن كل أشكال التفرد بالسلطة وشيطنة
ال ـخ ـصــوم وتـخــويـنـهــم أن ت ـق ـ ّـدم حججًا
وب ــراه ــن ملــزيــد م ــن ال ـض ـغــوط األجـنـبـيــة
ال ـت ــي ال ي ــرض ــاه ــا أحـ ــد م ــن الـتــونـسـيــن
ل ـب ـل ــده ــم .ال ــوط ـن ـي ــة هـ ــي أيـ ـض ــا احـ ـت ــرام
دسـ ـت ــور ال ــوط ــن ،وال ـع ـم ــل ع ـلــى تــرسـيــخ
الــديـمـقــراطـيــة فـيــه وبـنــائــه بــالـشــراكــة مع
أبناء الوطن ممن ساندوك أو خالفوك.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)

في االنتصار للمرزوقي
معن البياري

لدى  672شركة
تجارية وبنوك أوروبية
عالقات مع  50شركة
بنشاطات
تضطلع
ٍ
مع المستوطنات
اإلسرائيلية

إلى مالحقة الشركات والبنوك األوروبية،
إلى مجموعة من القوانني والقرارات واألوامر
الدولية ،ومنها قرار مجلس األمن رقم 465
لعام  ،1980الذي ّقرر أنه ليس من شرعية
قانونية للتدابير التي اتخذتها إسرائيل،
والتي تتخذها ،لتغيير الطابع الجغرافي
والتكوين الديموغرافي ووضــع األراضــي
بند آخر،
الفلسطينية والعربية املحتلة .وفي ٍ
يهيب القرار بجميع الدول عدم تزويد دولة

عمار ديوب

«نوبل» تربط حرية الصحافة بالسالم
داود كتّاب

ّ
املخولة باختيار
أصابت اللجنة النرويجية
جائزة نوبل للسالم بالتركيز على الصحافة
املستقلة ،وربط البحث الصحافي الصادق
ّ
الجاد من
عن الحقيقة بأساسيات العمل
أجل السالم .جائزة نوبل للسالم هذا العام
عالم
تكريم ملهنة البحث عن الحقيقة ،في
ٍ
تشيع فيه األخبار الكاذبة واملضللة واملبالغ
فيهاّ .
كرمت اللجنة الصحافيني الفيليبينية
ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف،
عـلــى «كـفــاحـهـمــا ال ـش ـجــاع مــن أج ــل حرية
التعبير» في بلديهما .قالت رئيسة اللجنة
بيريت ريس – أندرسن ،في أوسلو ،إنهما
«يمثالن جميع الصحافيني املدافعني عن هذا
املثل األعلى في عالم تواجه فيه الديمقراطية
وحرية الصحافة ظروفًا غير مواتية بشكل
متزايد» .وقالت ريسا إن جائزة نوبل للسالم
للصحافيني أثبتت أن «ال شيء ممكنًا من
دون الحقائق» .وأضافت ،في مقابلة أذاعتها
على الهواء مباشرة عبر موقعها اإلعالمي
االستقصائي ،أن «عاملًا بال حقائق يعني
عاملًا بال حقيقة وبدون ثقة».
عالقة السالم واإلعــام املستقل هي عالقة
الحرية بالصدق .وكما يقول املثل «حبل
الكذب قصير» ،باملبدأ نفسه ،حبل التضليل
من خالل األمن والعسكرة ال بد أن ينتهي،
وبعد أن يذوب الثلج يتبني من كان صادقًا
ومن كانت أقواله وتقاريره كاذبة .وقد تكون
نظرة لجنة نوبل للسالم غير محصورة في
غياب الحرب ،فهناك الحاجة للسلم األهلي
في املجتمعات املختلفة ،كما هناك ضرورات
لحرية التعبير الحقيقية فــي مجتمعات
مـغـلـقــة ،وذل ــك كـلــه عـلــى أس ــاس ض ــرورات
ال ـت ـفــرقــة ب ــن اإلع ـ ــام ال ـتــابــع لـلـحـكــومــات
(بصور مباشرة أو غير مباشرة) واإلعالم
التابع للشعوب والقارئ الواعي واملتابع
وسائل اإلعالم املختلفة.
أرسـلــت لجنة نــوبــل برقية رقمية سريعة
إلى من يحاولون احتكار اإلعالم من خالل
ّ
منصات رقمية يسيطر عليها عدد محدود
ّ
من املـلـيــارديــرات ،والــذيــن يـقــررون ما نقرأ
من خالل التالعب بالخوارزميات املرتبطة
بأولويات األخبار والتقارير ًوالفيديوهات
ح ـس ــب رغـ ـب ــاتـ ـه ــم ،ف ــإض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـكــريــم

االحتالل «بأي مساعد ٍة يمكن استعمالها،
خصوصًا فيما يتعلق باملستوطنات في
األراض ــي املحتلة» ،وهــو مــا انتهكته هذه
ّ
املشرعون في إصدار
املؤسسات .واستند
هذا القرار إلى قراري مجلس األمن رقم 446
و 452لعام  ،1979واللذين ّ
ينصان على عدم
مستوطنات في
شرعية إقامة اإلسرائيليني
ٍ
األراض ــي الفلسطينية والعربية املحتلة،
ً
كونه عمال ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة
التي ّ
تنص على حماية املدنيني في وقت
الحرب ،عالوة على أن القرار رقم  452يدعو
دولة االحتالل إلى وقف بناء املستوطنات.
وبالنسبة إلى هذه الشركات والبنوك التي
دائـمــا مــا تأخذ باعتبارها مناطق النزاع
واملخاطر الجانبية املحتملة قبل إقدامها
على االستثمار وتوظيف األموال ،ال يمكن
القول إنها ليست على علم بأن النشاط الذي
يرافق إقامة املستوطنات اإلسرائيلية في
األراضي املحتلة واملساهمة في إقامتها هو
بحق
عنفي يمارسه املحتلون اإلسرائيليون
ٌ
أصحاب األراضــي األصليني ،وهو جريمة
ضد اإلنسانية؛ ألنه َ
أبعد السكان األصليني
عن مناطقهم بالقوة ،ونقلهم إلى مناطق
حرب في الوقت عينه؛
أخرى .كما أنه جريمة ٍ
ألنه ساهم في تدمير ممتلكات ،واستولى
عليها ،من دون ضرورة عسكرية ّ
تبرر ذلك.
ٌ
ّ
تضمنها نظام روما األساسي
بنود
وهي

للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد سنة
 .1998يـعـ ّـد مــوقــف أعـضــاء االئ ـتــاف قويًا
مــن الناحية القانونية ،خصوصًا بعدما
أق ـ ّـرت املحكمة الجنائية الــدولـيــة واليتها
القضائية على األراضي الفلسطينية املحتلة
بعد سنة  ،1967وهو ٌ
أمر يساعد على تجريم
ّالشركات والبنوك موضوع تقريرهم .كما
أن ــه يـعـ ّـد مـهـ ّـمــا بالنسبة لـحــركــة املقاطعة
وسـحــب االس ـت ـثـمــارات وف ــرض العقوبات
( ،)BDSسيما أنها ّ
سجلت انتصارات عديدة
ّ
أخيرًا ،تمثلت بقرار شركة مثلجات أميركية
التوقف عن بيع منتجاتها في مستوطنات
الضفة الغربية ،بعد املطالبات التي وصلت
إليها من حركة املقاطعةّ .وكذلك رفع قضايا
أمام املحاكم األوروبية بحق شركات أوروبية
تتعامل مع املستوطنات .وإذا لم تثمر هذه
املساعي وقفًا لالستيطان ،فإنها يمكن أن
تساهم في تقليل الدعم الذي تتلقاه دولة
االحـ ـت ــال لـلـمـضــي ف ــي هـ ــذا االس ـت ـي ـطــان،
وتكشف للرأي العام عدم شرعيته .وهي إن
تثن هذه الشركات والبنوك عن املضي
لم ِ
ُ
في دعم االستيطان ،فإنها ستظهر نفاقها
وغياب األخالق لديها عبر مساهمتها في
انتهاك القوانني الدولية وحقوق اإلنسان،
ّ
ما يؤثر على أسهمها إن بانت حقيقها أمام
أعني املساهمني فيها ،على أقل تقدير.
(كاتب سوري)

في ضرورة تجدد الثورة اللبنانية

تونس والضغوط
الخارجية ...والعنتريّات

صحافيني مستقلني ينشرون موادهم عبر
مواقع إلكترونية ،فقد وجهت اللجنة ضربة
موجعة إلى حيتان اإلعالم الرقمي ،والذين
يـفـضـلــون أخ ـبــار اإلثـ ــارة واألك ــاذي ــب على
األخبار الصادقة بغرض الربح املادي .وكان
ملفتًا أن الجائزة ّ
كرمت إعالميني يناضلون
في بالدهم في ظروف صعبة ،ولم يتم تكريم
صحافة معارضات يعمل بعضها براحة من
فنادق في املهجر.
الـ ـس ــؤال املـ ـه ــم :ك ـيــف ي ـم ـكــن تــرج ـمــة مـثــل
هــذه الجوائز لبالدنا العربية ومنطقتنا
ال ـش ــرق أوس ـط ـيــة؟ وك ـيــف يـمـكــن أن نقنع
القادة السياسيني والعسكريني واألمنيني
أن اإلع ـ ــام ال ـحــر أح ــد أه ــم أس ــس الـنـظــام
الديمقراطي السليم ،وال ــذي يــوفــر الـقــدرة
ّ
التحري واملساءلة ،ويوفر مرآة حقيقية
على
للرأي العام ،عكس املحاوالت الفاشلة لتوفير
ّ
مضللة للقادة أن الشعب ّ
يحبهم،
معلومات
ومستعد للتضحية بحياته من أجل بقائهم
في السلطة؟ قد يكون حال العرب كما هو
حال الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،الذي
هنأ الصحافي املستقل املعارض لهّ ،
منوهًا
ب ـ «موهبته وشـجــاعـتــه» ،إذ قــال دميتري
بيسكوف املـتـحــدث بــاســم الــرئـيــس بوتني
للصحافيني «تهنئة .إنه موهوب وشجاع،
ّ
ومتمسك بمبادئه» .وذلك على الرغم من أن
ما ينشره وما يؤمن به مناهض مائة باملائة
ملا يؤمن به بوتني ،ولكن يبدو أن الوطنية
ال ـشــوف ـي ـن ـيــة ت ـع ـلــو ح ـتــى ع ـلــى امل ـعــارضــة
السياسية .إحدى أهم مزايا الفوز بجائزة
عاملية ،مثل «نــوبــل» ،أنها توفر للحاصل
عليها قـسـطــا ،ول ــو صـغـيـرًا ،مــن الحماية
والـحــريــة فــي الـحــركــة ،ألن تسليط الضوء
ٍّ
ع ـلــى ص ـحــافــي مـسـتـقــل وش ـج ــاع سـيــوفــر
قسطًا من الحرية وإبعاد املخاطر الكبيرة
عن ذلك الصحافي أو تلك اإلعالمية املستقلة.
ولكن على الرغم من أهمية جوائز الصحافة
لإلعالميني املستقلني في الــدول املختلفة،
تبقى أسئلة :كيف يمكن أن تخرج صحف
عــديــدة ،وكــذلــك كتاب مشهورون عديدون
وغيرهم من التحيز غير املفهوم للمحتل
اإلسرائيلي والسياسات األميركية املناهضة
للحريات في مناطق عديدة ،فهل يمكن أن
نقتنع أن اإلعالم األميركي ،على الرغم من
ّ
تحسن ظهر أخيرًا ،وخصوصًا بعد أحداث

عالقة السالم
واإلعالم المستقل
هي عالقة الحرية
بالصدق

سيف القدس ،ال يزال منحازًا ،ولم ينشر أي
ُ
معارضة تذكر لقرار الكونغرس غير املنطقي
بتوفير مليار دوالر إلسرائيل بحجة إعادة
تسليح القبة الحديدية (التكلفة الحقيقية
لذلك عشر املبلغ املرصود)؟ وكيف يمكن أن
ّ
نفسر دور اإلعالم اإلسرائيلي الذي يعتبره
القائمون عليه ّ
حرًا ،فيما قليلون جدًا الكتاب
املناصرون لحق الشعب الفلسطيني ،فيما
السواد األعظم من اإلعالميني يدعم اليمني
وامل ـس ـت ــوط ـن ــن والـ ـحـ ـك ــوم ــات امل ـتــاح ـقــة،
وجــديــدهــا بــرئــاســة م ــن تـبــاهــى بــأنــه قــال
للرئيس األميركي الءات ثالثًا ،للتفاوض
مــع الـقـيــادة الفلسطينية ولـحــل الدولتني
ولــوقــف االسـتـيـطــان؟ هــل مــن الطبيعي أن
يكون رئيس حكومة ال يزيد نــواب حزبه
عــن  %6مــن البرملان يتباهى بقوله الءات
ثالثًا للرئيس األميركي ،وال يحصل انتقاد
داخلي أو أي تغيير في السياسة األميركية
تـجــاه دولـتــه؟ سعدنا ،نحن املــدافـعــن عن
الحريات في العالم الثالث ،لتكريم زميلينا
الصحافيني ،الفليبينية والروسي ،ونأمل
ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء ،م ــن خ ـ ــال تـكــريـمـهـمــا،
على كل الصحافيني ،العرب وغير العرب،
ممن يحاولون قــول الحق ،على الرغم من
الصعوبات ّ
الجمة .ولكن يبقى األمل أن نجد
في أميركا وإسرائيل صحافيني بالشجاعة
ـال مــن التأثير،
نفسها ،وعـلــى مـسـتــوى ع ـ ٍ
لكي يكون للسلطة الرابعة دور في تغيير
السياسات االحتاللية واملنحازة لألقوياء،
ويتم احترام أصحاب األرض والحق.
(إعالمي فلسطيني)
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 ،2019إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ـ ّـام ال ـس ـيــاســي
الـلـبـنــانــي بــرمـتــه .فـقــد تـبــنــت ش ـعــارًا هو
ّ
ّ
ـام اتـجـهــت
«ك ــل ــن ي ـع ـنــي كـ ــلـ ــن» .ب ـع ــد عـ ـ ـ ٍ
التحقيقات فــي ه ــذا الـبـلــد إل ــى مساءلة
حلفاء حزب الله في تفجير مرفأ بيروت
( 4أغـ ـسـ ـط ــس /آب  ،)2020وك ـ ـ ــان ه ــذا
سـبـبــا ف ــي إزاحـ ـ ــة مـحـقــق ع ــدل ــي ســابــق،
وإطـ ــاق ال ــدع ــاوى ض ــد املـحـقــق الـعــدلــي
الـ ـق ــاض ــي ط ـ ـ ــارق بـ ـيـ ـط ــار ،ل ـي ـت ـن ـ ّـح ــى أو
ُ
ُي ـن ـحــى .فـيـمــا ج ــاه ــر ال ــرج ــل ،وق ــد هـ ـ ّـد َد
مباشرة مــن قـيـ ٍّ
كبير فــي حــزب الله،
ـادي
ٍ
بــإصــراره على االسـتـمــرار فــي التحقيق،
ّ
وأي ــدت ذلــك محكمة التمييز .وقــد شكل
موقف القضاء هــذا ،إضافة إلى انتصار
امل ـح ــام ــن امل ـح ـســوبــن ع ـلــى الـ ـث ــورة في
انتخابات نقابة املحامني ّ
مخيفًا
توجسًا
ً
لــدى حــزب الـلــه .لــم يـتـ ُـرك الـحــزب طريقة
ّ
ملــواج ـهــة ال ـث ــورة إل وم ــارس ـه ــا؛ فـحــاول
ت ـط ـي ـي ـف ـه ــا ،وح ـ ـ ــرق خـ ـي ــم امل ـع ـت ـص ـمــن،
وهــاجــم املتظاهرين فــي قلب العاصمة،
وأرعــب الشيعة املشاركني بالتظاهرات،
وغير ذلك كثير .أيضًا ،وحينما ّ
تطورت
ِّ
ووجـهــت دع ــوات إلــى نــواب
التحقيقات،
ووزراء ســابـقــن للتحقيق مـعـهــم ،شعر
حــزب الـلــه بـضــرورة إيـقــاف التحقيقات؛
فـ ّ
ـادعــى تسييس الـقـضــاء ،وأن استدعاء
شخصيات من حلفائه أمر كيدي .وخوفه
شخصيات
الحقيقي يكمن في استدعاء
ٍ
من أنصاره ،سيما أن تحقيقات صحافية
أوجدت صلة له بسفينة نترات األمونيوم
َ
ٌ
الـتــي ف ـجــرت أط ـنــان منها مــرفــأ بـيــروت،
ّ
ودمرت أحياء كاملة ،وقتلت نحو مائتني
وجرحت آالفا.
تـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ــك امل ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
بــاسـتـقــالـيـتـهــا ،أربـ ــك ح ــزب ال ـل ــه ،فـكــان
ال بد من اللجوء إلــى الـشــارع ،ومحاولة
اصطناع حــوادث أمنية ،طائفية عنيفة،
ّ
ـرب أهلية
ت ـه ــدد الـلـبـنــانـيــن وت ـن ــذر ب ـح ـ ٍ
واسعة ،ما لم يتنح طارق بيطار .وقضية
حزب الله هنا تكمن في تصفية حسابات
مــع ال ـث ــورة الـتــي ق ـ ّـوت ال ـق ـضــاء ،ودفـعــت
رجــاالت منه ليبتعدوا عن املحاصصات
الطائفية ،حيث النظام الطائفي يتدخل
كـ ــذلـ ــك ف ـ ــي ت ـع ـي ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة« .شـ ـ ـ ــذوذ»
البيطار وفادي صوان ،واملحاكم العليا،
أشعر حزب الله وحركة أمل وتيار املردة
ّ
التحرك.
بالخطر وضرورة
لم يكن النزول إلى الشارع ،يوم الخميس
امل ــاض ــي ( 14أك ـت ــوب ــر) سـلـمـ ّـيــا خــالـصــا،
ح ـيــث األس ـل ـح ــة ج ــاه ــزة ل ــإط ــاق ،كما

ّ
تبي .كان حزب الله وحركة أمل يهدفان
إلـ ــى فـ ــرض م ـع ــادل ــة ج ــدي ــدة ،ي ـتــم فيها
اس ـت ـف ــزاز امل ـنــاطــق «امل ـس ـي ـح ـيــة» لـتـبــادر
ّ
األخـ ـي ــرة إلـ ــى إط ـ ــاق الـ ــرصـ ــاص ،أو أن
هناك تدبيرًا ّ
خفيًا مــا ُيـظـ ِـهـ ُـر األمــر على
هــذا الـنـحــو! حيث راح يهتف متظاهرو
أحياء مسيحية «شيعة
حزب الله ،وسط
ٍ
شيعة شيعة» وشعارات طائفية أخرى.
وبــال ـتــالــي أوج ــد ذري ـع ــة ك ـبــرى م ــن أجــل
إيـ ـج ــاد م ـع ـط ـيــات ج ــدي ــدة ،ت ـط ــرح ليس
فقط معادلة إقالة طارق بيطار أو الحرب
األهـلـيــة ،بمعنى الصمت عــن ممارسات
حـ ــزب ال ـل ــه وش ــرك ــائ ــه وط ـ ـ ّـي م ـلــف مــرفــأ
بيروت أو الحرب األهلية التي سينتصر
بها حزب الله ،باعتباره الحزب الوحيد
ّ
املجهز بأصناف كثيرة من األسلحة.
املعطيات الجديدة ،التي يستهدفها حزب
ّ
الـلــه ،أن شــركــاءه املسيحيني قــد أفلسوا
بعد الثورة التشرينية ،وسيفشلون في
ّ
أي انتخابات نيابية مقبلة ،وحتى هذا
ال ـحــزب تــراجـعــت شعبيته بشكل كبير،
ـاء جديد ٍة في النظام
وصــار ال بد من ّدمـ ٍ
ال ـط ــائ ـف ــي ل ـي ـت ـمــكــن م ــن فـ ــرض الـهـيـمـنــة
عـلـيــه ،وحـيــث ال يستطيع ذل ــك بـمـفــرده.
ّ
مشكلة حزب الله ًاإلقليمية أن السعودية
أص ـب ـحــت راف ـض ــة هـيـمـنـتــه ع ـلــى لـبـنــان،
وه ـ ــذا م ــا ت ـت ــداول ــه ال ـن ـق ــاش ــات ال ـجــاريــة
فــي بـغــداد بــن ممثليها وممثلي إي ــران،
وبــالـتــالــي رفـضـهــا تـقــديــم ّ
أي دع ـ ٍـم مالي
أو تسهيالت سياسية .الطرف القوي في
الـســاحــة «املـسـيـحـيــة» هــو ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية بالتحديد ،وبالتالي ،سيدفعه
ت ـف ـج ـيــر ال ــوض ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي أخـ ـي ــرا إل ــى
صــدارة املشهد ،وهــذا ما صار ملحوظا،
يـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـرس اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام طـ ـ ــرفـ ـ ــن أسـ ــاس ـ ـيـ ــن
بـ ـخـ ـص ــوص الـ ــوضـ ــع الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،ح ــزب
ال ـلــه مــن جـهــة وح ــزب ال ـق ــوات اللبنانية
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى؛ (ش ـي ـع ــيّ /مـسـيـحــي)،
وبالطبع ستكون حصة ُ
السنة هامشية،
نظرًا ُ للتشتت الواسع في تياراتهم.
ل ـقــد ق ـتــل سـبـعــة أش ـخ ــاص ف ــي «مــوقـعــة
ال ـ ـطـ ـ ّـيـ ــونـ ــة» ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،وكـ ــاد
الــوضــع أن ي ـت ـطـ ّـور أك ـثــر فــأك ـثــر .وأغـلــب
والسياسية
الظن أن الزعامات الطائفية
ً
ُ
ـات عــاص ـفــة بـشــأن
ت ـج ــري حــال ـيــا ن ـق ــاش ـ ٍ
إب ـعــاد ط ــارق بـيـطــار عــن مـلــف التحقيق
فـ ــي انـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت ،أو تــأج ـيــل
التحقيقات إلى وقت الحق ،وربما ُت َّ
حدد
أوقات قريبة النتخابات مجلس النواب،
املـقـ ّـررة بعد حــوالــي ستة أشهر أو أزيــد.
هذا اللعب ،سنقرأ الحديث عنه في األيام
املـقـبـلــة ،وت ــوق ــف امل ـن ــاوش ــات العسكرية
مـســاء ي ــوم الخميس ال يعني أنـهــا غير

من فعاليات الذكرى األولى النتفاضة  17أكتوبر في بيروت (باتريك باز/فرانس برس)

ما يُنقذ لبنان من
أزمات معقدة ومن
حرب أهلية ومعادلة
طائفية جديدة هي
الثورة من جديد

ٌ
ّ
للتجدد .األوضاع مشحونة للغاية
قابلةٍ
ّ
طــائ ـف ـيــا ،وهـ ـن ــاك ح ــج ــة ،وهـ ــي الـقـتـلــى،
وض ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـح ـق ـي ــق ب ـ ـهـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة.
وبالتالي ،ونـظـرًا إلــى خـطــورة األوضــاع
األمنية قد ُيطلب من القاضي بيطار ّإما
ّ
التنحي أو تأجيل التحقيقات إلى أوقات
الحقة ،ريثما تهدأ النفوس «الطائفية»!
ال ـكــرة اآلن بـيــد ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية،
ّ
وتتحدد
وعليه أن يقرأ املعادلة الجديدة،
بــأن يـكــون هــو وح ــزب الـلــه طرفيها .هذا
ما تفكر به الزعامات السياسية الطائفية
ّ
«ال ـش ـي ـع ـي ــة» .وال ي ـش ــك ــل رف ـ ــض ال ـت ـيــار
الوطني الحر (ميشال عون) وتيار املردة
وسواهما أي قيمة تذكر ،إذ أفلس كليا
تحالف التيار ً الوطني الحر وحزب الله،
وأص ـب ــح ع ــال ــة ع ـلــى األخـ ـي ــر ،ولـتـجــديــد
هيمنته عـلــى ل ـب ـنــان ،ال ب ــد م ــن مـعــادلــةٍ
طائفية جديدة.
خــارج الحسابات الطائفية هناك تكمن
مـســألــة تـجــديــد ال ـث ــورة لنفسها .الـثــورة
املـتـجـ ّـددة هــي مــن ينقذ القضاء املستقل
مــن ال ـخ ـضــوع ،وتــدفــع بــه نـحــو إنـصــاف
املـتـضـ ّـرريــن مــن تفجير املــرفــأ ،وه ــي من
تـ ـه ـ ّـدد ال ـن ـظ ــام ال ـط ــائ ـف ــي .حـ ــزب ال ـق ــوات
ّ
ويهمه موقعه الطائفي
اللبنانية طائفي،
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وأن يـ ـك ــون هــو
املهيمن فــي الـســاحــة املسيحية ،ويعمل
من أجل مصالح كبار قيادييه ،وهــؤالء،
وفـ ــي حـ ــال ُوجـ ـ ــدت صـفـقــة ق ــوي ــة تحفظ
مصالحهم ،وتستمر بتطييف الـشــارع
امل ـس ـي ـحــي س ـيــدخ ـلــون ف ـي ـهــا بــالـتــأكـيــد.
األسابيع واألشهر املقبلة ستتجه نحو
ذلك.
الــوضــع اآلن خطير فــي لبنان ،والسالح
ّ
ومؤسسات
أصبح في الشارع من جديد،
ّ
الــدولــة معطلة ،ورأي ـنــا كيف أن ال ــوزارة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة غ ـي ــر ف ــاعـ ـل ــة ،وحـ ـت ــى قـبـضــة
ّ
م ــؤسـ ـس ــة الـ ـجـ ـي ــش ض ـع ـي ـف ــة ،ل ـت ـت ـمــكــن
م ــن فـ ــرض س ـي ـطــرت ـهــا .ال ـت ـع ـط ـيــل ال ــذي
املسيطر فعليًا على
يقوم به حــزب الله،
َ َ
الدولة اللبنانية ،والذي ف ِشل في تطويع
سـلـطــة ال ـق ـضــاء ،سـ ُـيـلـهــي بـقـيــة األط ــراف
اللبنانية بكيفية تـجــاوز اإلشـكــال الــذي
اسـتـجـ ّـد أخ ـيــرا ،واالس ـت ـمــرار فــي تعطيل
التحقيقات كذلك .واألوضاع االقتصادية
واالجتماعية تتدهور أكثر فأكثر ،وهذا
يشيع أجواء رافضة لهيمنته تلك.
ش ـع ــور ال ـنــاش ـطــن ب ــال ـث ــورة بــالـهــزيـمــة
أخطر ما يواجه لبنان ،واختيار كثيرين
ـراب
مـنـهــم ت ــرك ّ لـبـنــان وص ـفــة كــامـلــة ل ـخـ ٍ
كبير ،يتمناه حــزب الـلــه وال يتأخر عن
التفنن بأشكاله؛ مـجـ ّـددًا :ما ُينقذ لبنان
ـات معقدة ومــن حــرب أهلية ومن
من أزمـ ٍ
ّ
تتورع القوى
معادلةٍ طائفيةٍ جديدة ،لن
الطائفية عن الوصول إليها ،هي الثورة
من جديد ،وأن تستفيد من أخطائها ،وأن
ً
تكون بالفعل عابرة لكل لبنان ،ومانعة
ّ
ألي قوى طائفية من «الركوب عليها».
(كاتب سوري)

أنهى املثقف التونسي الــامــع ،وهــذه صفته الباقية قبل رئاسته بلده وبعدها،
املنصف املرزوقي ،بيان انسحابه من الحياة السياسية في تونس ،في نوفمبر/
ّ
قول ألبي حنيفة
تشرين الثاني  ،2019وسماه «رسالة إلى الشعب» ،بإتيانه ْعلى ٍ
َ
«هذا أحسن ما قدرنا عليه ،فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب» .وتمنى
الـصــواب لكل شـعــوب األم ــة العربية ،ولشبابها ،ولـكــل التونسيني والتونسيات،
وأيضا للرئيس قيس ّ
سعيد ،وقد ّ
خصه باسمه .لم يكن يخطر في بال املرزوقي
ّ
أن هذا الرجل لن يفعل شيئا ،وهو في سدة الرئاسة ،غير النأي أبعد فأبعد عن
ّ
يتخيل يوما أن تونس ستشهد
الصواب (أو جـ ّـادتــه؟) .وقد قال قبل أيــام ،إنه لم
ديكتاتورا ثالثا ،في إشارة إلى ّ
سعيد الذي انتخبه املرزوقي في الدورة الثانية من
انتخابات  .2019وال ُيغامر واحدنا لو ذهب إلى أن الشذوذ الذي يقيم عليه قيس
ّ
ّ
متخيل أحد ،في
سعيد في ممارسته السياسة وإدارة شؤون الدولة لم يكن في
ّ
تونس وغيرها .وملا جاء املرزوقي على صنوف الديكتاتوريات وأنماط االستبداد
في مؤلفاته ،وأجاد في التأشير إلى مخاطر كل منها على املجتمعات العربية ،فإنه
َ
املبتكر الــذي يمثله قيس ّ
سعيد ،الرئيس الــذي يخالف ّ
معمر
لم يتناول النموذج
َ
القذافي في أنــه منتخب ،وإن يتشابه اثناهما في الركاكة املشهودة ،على تباين
ّ
منسوبيها لــدى كــل منهما .والــراجــح أن املــرزوقــي ملــا جــاء فــي كتابه «دع وطني
ّ
يستيقظ» ( )1986على حق مراقبة الحكام وتغييرهم ،لم يأت في باله أنه سيشهد
ً
افتراء شنيعا على الديمقراطية وتداول السلطة وانتخاب املواطنني
يوما ،في تونس،
ّ
ّ
رئيسهم ،باملقدار الذي يتبدى في وصول قيس سعيد إلى قصر قرطاج.
أرشيف غزير للمنصف املرزوقي ،فهي
أما مناسبة التذكير بهذه النتف من بعض
ٍ
الستهداف مريع في بلده ،بعد اجتراء قيس ّ
أن الرجل ّ
سعيد عليه ،فيما
يتعرض
ٍ
البديهي أن املناضل الحقوقي ،طبيب األعصاب ،العتيد ،لم يكن ممكنا إال أن يأخذ
املواقف التي أشهرها منذ واقعة « 25جويليه» (يوليو /تموز) االنقالبية ،وإال لن
ّ
نفسه وتجربته السياسية والفكرية ،ومناقبيته السياسية لو
يكون متسقا مع ٌ
داهن وماأل ،فهو داعية عتيق في الفضاء العربي ،والتونسي بداهة ،إلى الديمقراطية،
ّ
إلى دولة املواطنة والقانون ،وإلى صيانة حقوق اإلنسان وتأمني كرامته .وملا صار
رئيسا لتونس ،بعد أن انتخبه املجلس التأسيسي فــي الـعــام  ،2011عمل على
تنزيل هذه املفاهيم في الواقع املعيش ،ونشط في صياغة الدستور التونسي الذي
خرج بموجبه في  2014من قصر قرطاج ،ليدخله رجل بورقيبي اسمه الباجي
ّ
السبسيُ ،يحسب له أنه لم يغلب محافظته ونقصان حساسيته الثورية على منزع
التوافق واملشاركة مع مؤسسات الحكم والسلطة ومع تمثيالت الفضاء السياسي
ٌ
في البلد .وذلك قبل أن يدخل القصر نفسه رجل محمول على االدعاء ،يقولون إنه
أستاذ في القانون الدستوري ،فيما ال تقع على أي منجز له في نحو عامني في
قصر الرئاسة سوى العدوان على الدستور ،ويحترف الثرثرة ضد الفساد من
دون أن تعرف املحاكم ملفا قدمه في محاربة الفساد .وهذه محكمة تونسية تنظر
في دعــوى ســارع أنـصـ ٌـار له إلــى تقديمها ضد املــرزوقــي بتهمة «ارتـكــاب جريمة
اعتداء على أمن الدولة الخارجي» (!) ،بذريعة إعالنه فخره بمساهمته في تأجيل
القمة الفرنكوفونية كــان ّ
مقررا عقدها الشهر املقبل (نوفمبر /تشرين الثاني)
ّ
في تونس ،ملا كان يمثله هذا الحدث من دعم لسلطة االنقالب التي يمثلها سعيد
وحكومته.
ّ
ّ
لم يفتئت املنصف املرزوقي على الحق والحقيقة ملا نعت سلطة سعيد بما هي
عليه .ولــم يخدش تونسيته في شــيء ،ملا سخر من توجيه رئاسي بنزع جواز
سفره الدبلوماسي بأنه يحمل الجنسية الفرنسية .ولم يكن على غير الشجاعة
املعهودة فيه ،منذ كــان يحبسه بن علي ،ومنذ كــان ينشط في هجاء شخصنة
ّ
سلطات في تونس غير
بورقيبة ،ملا جهر بأنه غير معني بأي قــرار يصدر من
ٍ
شرعية .وليس اإلعجاب بكثير مما أعطاه وبذله وسلكه املرزوقي في غير مسألة،
تونسية وعربية (وفلسطينية) وإنسانية ،وحده ما يجعل االنتصار له واجبا في
الذي ّ
يتهدد به منذ أيام ،وإنما أيضا ألن في هذا شيئا من الواجب ّ
امللح في مناهضة
ّ
ديكتاتورية رثة ،عنوانها قيس سعيد.
سلطة انقالبية ،تأخذ تونس إلى شفير
ٍ
ٍ

في مفاجآت االنتخابات العراقية
سامح راشد

مختلفة هي االنتخابات البرملانية العراقية التي جرت قبل أيام .وحتى ما قبل إجراء
عملية التصويت بأيام ،كان االختالف محصورًا في السياق الداخلي لألوضاع
السياسية الـعــراقـيــة ،بسبب اسـتـيــاء العراقيني مــن الــوضــع ال ـعــام ،االقـتـصــادي
خصوصًا .وارتبط ٌ
جزء معتبر من ذلك االستياء بخيبة أمل العراقيني في ًالطبقة
السياسية ،ما انعكس بالفعل على نسبة املشاركة في االنتخابات مقارنة بما
كان متوقعًا .لكن االختالفات الحقيقية ظهرت بوضوح في نتائج االنتخابات،
ففي كل سابقاتها كانت األسبقية دائمًا للقوى والـتـيــارات والــرمــوز الشيعية،
وتحديدًا املوالية بقوة إليــران .أما هذه املـ ّـرة ،فقد عكست النتائج تراجعًا كبيرًا
في شعبية تلك القوىّ ،
وجسدت غضب املواطنني العراقيني من الوالء الهوياتي
الذي ّ
تحول إلى فساد منظم وشبكات مصالح تعمل لحساب أعضائها ،وليس
لحساب املواطنني ،بمن فيهم أصحاب االنتماء الهوياتي نفسه!
حتى هنا ،ليس في ذلك االختالف على مستوى النتائج مفاجأة ،لكن املفاجأة
ً
الحقيقية أن الكتلة األكثر حصوال على األصوات هي أيضًا وإن ،بشكل ما ،كتلة
هوياتية .فالقائمة االنتخابية للتيار الصدري ّ
تعد ،في التحليل األخير ،محسوبة
على املعسكر الشيعي في العراق بمعناه العام .ولتفسير هذا اللغز ،ال بد من فهم
الفروق بني التيار الصدري وبقية التيارات والقوى الشيعية العراقية ،خصوصًا
املعروفة تقليديًا بأدوار وحضور سياسي في العراق خالل العقدين املاضيني.
ّ
يتميز مقتدى الصدر عن نظرائه من رموز الشيعة في العراق بأمرين مهمني.
أولهما شخصي ،أن له كاريزما شخصية ،بعضها مــوروث عن والــده صادق
الصدر ،وبعضها اآلخــر ذاتــي .وعلى الرغم من أن مواقفه غير ثابتة وسريعة
التحول ،إلى حد صعوبة توقع قراراته ،إال أن هذا بذاته يمنحه جاذبية خاصة،
مقابل الساسة التقليديني أصحاب التوجهات الثابتة واملواقف املتوقعة.
ُيضاف إلى ذلك ،أن الصدر حريص بشدة على تأكيد عروبته وعروبة العراق.
ّ
ويتبنى موقفًا وطنيًا جامعًا مناوئًا للدعاوى الهوياتية والطروحات الطائفية
الضيقة .وهذه تحديدًا ميزة يفتقدها تقريبًا معظم الرموز وقادة القوى السياسية
العراقية ،خصوصًا أنه يربط دائمًا بني هذا الطرح الوطني ومقاومة االحتالل.
األمر الذي أحرج كبار الساسة والقادة الدينيني ّ
مرات كثيرة أمام الشعب العراقي.
في اإلطار األوسع ،حملت نتائج االنتخابات حضورًا مميزًا وجديدًا للقوى املدنية،
ما يعني تزايد الدور السياسي للشباب وتنظيمات املجتمع املدني التي لعبت دورًا
محوريًا في الحراك الشعبي الذي ّ
تكرر في العراق خالل األعوام األربعة املاضية.
وهنا تبرز زاوية أخرى ملفاجآت االنتخابات العراقية ،أن الصدر والقوى املدنية
ورئـيــس ال ــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والـقــوى الـكــرديــة ،وكــذلــك ُّ
السنية،
يشتركون جميعًا فــي تـ ّ
ـوجــه واحــد بشأن تموضع الـعــراق فــي مجاله الحيوي
املباشر ،إذ يتفقون جميعًا في ضرورة الخروج من أسر النفوذ اإليراني ،وكسر
دائرة االرتباط بإيران مذهبيًا ،وبالتالي سياسيًا ومصلحيًا.
أخيرًا ،وبعد سنوات من التباين والتذبذب في العالقات بني أربيل وبـغــداد ،قد
تـتـ َّـوج مفاجآت االنتخابات العراقية بتقارب بــن الجانبني على أســس واقعية
برعاية وضمانات صدرية ،غير أن تبلور نتائج االنتخابات وتطورها
وبراغماتية،
ٍ
ّ
بمجرد الحصول على أغلبية
إلى واقع سياسي وتوجهات عملية ليس مضمونًا
تصويتية ،بــل يحتاج مــرونــة سياسية داخـلـيــة ،ودعـمــا ومـســانــدة اقتصادية،
خصوصًا من الدول والقوى الداعمة للعراق والعراقيني ،وتحديدًا األطراف العربية
املعنية باستقرار العراق وأمانه ومستقبله ،وفي ذلك حديث آخر.
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آراء

مقتدى الصدر الساعي إلى كلّ الواليات
عمار السواد

كـ ــان ال ـ ـحـ ـ ُ
ـزب ال ـش ـي ــوع ــي الـ ـع ــراق ــي أوضـ ـ َـح
مــن الجميع فــي التعبير عــن امتعاضه ِمن
تغيير نظام انتخابات العام  2014بتوزيع
ـراق إلــى دوائــر بعدد املحافظات بعدما
الـعـ
ِ ً
كانت دائرة انتخابية واحدة.
وقـ ـتـ ـه ــا ،سـ ــألـ ـ ُـت عـ ـض ـ َـو ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة

ف ــي ال ـح ــزب ،رائـ ــد ف ـهـمــي ،وأص ـب ــح بـعــدهــا
َ
سكرتير اللجنة ،عن جــدوى االمتعاض ما
دام نظام الــدوائــر أكـثـ َـر قــدرة على التمثيل
ّ
امل ـح ـل ــي .كـ ــان ج ــواب ــه أن ح ــزب ــه ال يـمـتـلــك
جمهورًا محليًا إنما يمتلك جمهورًا عابرًا
للمناطق ،باعتباره حزبًا علمانيًا في بلد
ّ
م ــوزع مذهبيًا وقــومـيــا .بالطبع ،علمانية
الـحــزب وت ـجــاوزه األط ــر الضيقة اصطدما
ّ
مـ ــرارًا ب ـخ ـيــارات م ـخــلــة ،ف ـهــو ،ال ـح ــزب غـيـ ِـر
ـزب
الـقــومــي وغـيــر املـنــاطـقــي ،انقسم إلــى حـ ٍ
شيوعي وحزب شيوعي كردي بعد املؤتمر
ال ـخــامــس ع ــام  .1993وه ــو بــوصـفــه حــزبــا
ال دي ـن ـي ــا وج ـ ــد ن ـف ـس ــه أس ـ ـيـ ــرا ل ـل ـخ ـي ــارات
املذهبية ،عندما شــارك سكرتيره السابق،
الحكم عن
حميد مجيد موسى ،في مجلس َ
حـصــة للشيعة .ه ــذا ع ــدا عــن تـحــالــفـ ْـيــه مع
حزب البعث في العهد امللكي وسبعينيات
ال ـقــرن املــاضــي .عـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،أدرك،
حــن تــوزيــع ال ـع ــراق إل ــى دوائـ ــر انتخابية
ٌ
حزب عابر للمناطق والقوميات
عديدة ،أنه
واملذاهب.
ّ
غير أن حماس الشيوعيني تجاه األمــر لم
يعد كما كان خالل األعوام الثالثة املاضية،
اخـتــاروا طريقًا ثانيًا ،وع ـرًا ومثيرا للغط.
ذه ـبــوا إل ــى ال ـصــدريــن ،اقـتــربــوا كـثـيـرًا من
بـعـضـهــم ف ــي م ـظــاهــرات  2016ال ـتــي قــامــت
على أنقاض االحتجاجات الحاشدة وغير
ّ
امل ـت ـح ــزب ــة الـ ـع ــام ال ـ ــذي س ـب ـقــه .ث ــم تـحــالــف
الطرفان انتخابيا .هي مفارقة ،فاالختالف
ب ـي ـن ـه ـمــا لـ ـي ــس فـ ــي الـ ـعـ ـقـ ـي ــدة ال ـس ـيــاس ـيــة
والفكرية فحسب ،بل في طبيعة الجانبني.
ٌ
تيار شعبي موجود بكثافة
تقارب بني
هو
ٍ
ّ
فــي ك ــل حــي مــن أح ـيــاء امل ـنــاطــق الشيعية،
ّ
وحزب نخبوي موز ٍع في أنحاء البالد.
ٍ
ثــم اندلعت احتجاجات  .2020 - 2019كان
الشيوعيون مــوجــوديــن ،وبالتأكيد حضر
الـ ـص ــدري ــون بـ ـق ــوة ،وك ــان ــت ب ــن ال ـطــرفــن
ش ــرائ ــح غ ـيــر مـنـتـمـيــة تـمـثــل َ
روح ال ـح ــراك
ّ
غ ـي ــر املـ ـتـ ـح ــزب ون ـس ــق ال ـط ـل ـبــة وال ـك ـس ـبــة.
ّ
تغي َر النظام االنتخابي ،وانقسمت الدوائر
االنتخابية ً نفسها إلــى دوائ ــر ،وب ــدا األمــر
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـ ـل ـ ـحـ ــراك .نـ ـظ ــري ــا ه ـ ــو ك ــذل ــك،
َ
فالبرملان يمثل إرادة الناخب ،وكلما صغرت

ً
دائ ــرة االق ـتــراع كــان االخـتـيــار أكـثـ َـر تمثيال
الحـتـيــاجــات ال ـن ــاس .لـكــن عمليًا سيكرس
ُ
ـات امل ـنــاط ـق ـيــة
ن ـ ـظـ ــام الـ ـ ــدوائـ ـ ــر االن ـ ـق ـ ـسـ ــامـ ـ ِ
وامل ــذهـ ـبـ ـي ــة والـ ـق ــومـ ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة داخـ ــل
ُ
ال ـب ــرمل ــان ،وس ـت ـفــوز األح ـ ــزاب الـ ـق ــادرة على
ُ
األحزاب القادرة
مخاطبة املناطقية ،وليس
ّ
العابرة .خصوصا وأن نتائج االنتخابات
ال ـع ــراق ـي ــة كـشـفــت ع ــن اس ـت ـم ــرار الـتـكـتــات
فــي التعبير عــن نفسها بوصفها تكتالت،
وليس أف ــرادًا يمثلون أهاليهم ومناطقهم.
رب ـمــا االسـتـثـنــاء الــرئ ـيــس فــي ه ــذا الـصــدد
هو مدينة الناصرية التي نجح فيها ٌ
عدد
ممن يمثلون قائمة امتداد املمثلة لشريحة
واسعة في الحراك .هذا االستثناء أوجدته
الناصرية لنفسها ،فهي عاصمة الـحــراك،
واسـتـمـ ّـرت فــي احتجاجاتها ونجحت في
ّ
شل إرادة األحزاب الكبرى فيها .لكن ،حتى
َ
فيها ،كان الصدريون القوة الرئيسية .وفي
عموم املحافظات ،قفزت كتلة مقتدى الصدر
ّ
من  54نائبًا إلى  .73قد يعتقد بعضهم أن
الــرجــل زادت شعبيته ،بينما مــن الصعب
ّ
افـتــراض أن تيارًا شعبيًا وا ًضــح الجمهور
تكون الزيادة فيه دراماتيكية إلى هذا الحد.
األمــر يكمن في النظام االنتخابي الجديد،
الـ ــذي أصـ ـ ّـر عـلـيــه م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر ،وخـســر
حلفاؤه السابقون ،الشيوعيون ،مــا كانوا
يريدون.
يمتلك ال ـصــدريــون ق ــدرة تنظيمية عالية،
ّ
موجه بطاعة والتزام كاملني،
وجمهورهم
ف ـم ـن ــذ انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2010ك ـ ــان نــاخ ـبــوهــم
ّ
مـ ـ ّـوزعـ ــي األص ـ ـ ـ ــوات ب ـم ــا ي ـض ـم ــن ح ـصــول
مرشحيهم على كفايتهم لكسب مقاعدهم.
إذ لم يحصل ُ
أكثر مرشحيهم على أصوات
زمالئهم في القائمة
فائضةٍ يخسرها بقية
ّ
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـص ــال ــح م ــرشـ ـح ــي ال ـق ــوائ ــم
األخــرى .وجــاءت الفرصة في انتخابات 11
أكتوبر/تشرين األول الجاري إليجاد مزيد
مــن الـتـنـظـيــم داخ ــل دوائـ ــر صـغـيــرة تسهل
الـسـيـطــرة عـلـيـهــا .وبــال ـف ـعــل ،نـجــح الـصــدر
ّ
في تغيير صــورة انتخابات  2014املشتتة
ب ـثــاث كـتــل مـتـقــاربــة فــي ع ــدد املـقــاعــد إلــى
ص ــور ٍة يحصل فيها هــو على ضعف عدد
َ
منافس ْيه ،محمد الحلبوسي
مقاعد أقــرب
ونوري املالكي.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األولـ ـ ــى ب ـعــد  ،2003ضحك
كثيرون على عالم الدين املوصوف وقتها
ْ
بــالــزعـيــم ال ـش ــاب .وبــالـفـعــل ،مــرتــن ك ــاد أن
َّ
يخسر كل شــيء ،األولــى في معركة النجف
 2004التي خاضها رئيس وزراء ذلك العهد،
إي ــاد ع ــاوي ،وفــي معركة صــولــة الفرسان
في البصرة  2008التي أعلنها رئيس وزراء

ُ
تلك الـسـنــوات ،ن ــوري املــالـكــي .ه ــزم الصدر
فــي امل ـ ّـرت ــن ،بـعــد جــرائــم مـهــولــة ارتكبتها
ـان
املليشيا الـتــا ّبـعــة ل ــه ،جـيــش امل ـ ًهــدي ،وكـ ً
ـات داخـلـيــة وإقليمية
محظوظا ألن ت ــوازن ـ ٍ
أبقته حيًا.
َ
السالح ضد
رفعه
غير أنه وخالل كل أعوام ِ
األميركيني ،وضــد مخالفيه من العراقيني،
ْ
نـ ـج ــح ف ـ ــي أن ي ـ ـكـ ــون ب ـي ـض ــة ال ـ ـقـ ـ ّـبـ ــان فــي
اختيار رؤســاء ال ــوزراء ،ســواء كان إبراهيم
الجعفري أو نوري املالكي .واستطاع ،منذ
َ
العودة إلى الواجهة بقوةِّ ،
مقدمًا
عام ،2012
ه ــذه املـ ـ ّـرة خـطــابــا مختلفًا عــن ذل ــك املـتـهـ ِـم
بـجــرائــم ،واملــرفــوعــةِ عليه دع ــوى قـتــل عبد
املـجـيــد ال ـخــوئــي ،إل ــى درج ــة أن ــه جـلــس مع
خصمه عــاوي فــي أربـيــل ،كــي يستعني به
على إسقاط املالكي.
هنا تكمن خـطــورة ال ـصــدر .رجــل ال يمكن
التغاضي عما سفكته مليشياه مــن دمــاء
ّ
تنتمي إلى كل الطوائف ،وما يــزال يمتلك
ّ
املليشيا بمسمى آخــر ،وفــي الوقت نفسه،
ي ـت ـح ـ ّـدث ع ــن ح ـصــر ال ـس ــاح ب ـيــد ال ــدول ــة.
عالم ديــن تقيم أســرتــه فــي إي ــران ،ويسافر
إل ـي ـهــا كـلـمــا ش ـعــر بــال ـخ ـطــر ،ويـسـتـعــرض
خصما لها .زعيم تيار مشارك في السلطة
ب ـقــوة ،ثــم ي ـقـ ّـدم نـفـســه زعـيـمــا للمعارضة.
هذه القوة ُ
غير قابلة للسيطرة أو التحكم.
ّ َّ
وليس مستبعدًا أن كــل ما قاله عن السلم
وامل ـشــاركــة ،فــي كــل م ـ ّـرة يـتـحـ ّـدث فيها عن
ّ
مجرد مرحلة ،سينقلب عليها
الدولة ،هو
َّ
ح ــن ي ـم ـســك ب ــآخ ـ ِـر ِأزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــوة ،رئ ــاس ــة
الدولة.
مـ ـقـ ـت ــدى ،املـ ــولـ ــود فـ ــي ال ـن ـص ــف األول مــن
السابق ،هــو وريــث أبيه
سبعينيات الـقــرن
ُ
املؤمن بوالية الفقيه القطرية .هي نمط من
ِ
والي ــة الفقيه يختلف عــن إي ــران بــأنــه ليس
ِّ
ّ
عــابــرا لـلـحــدود ،بــل ك ــان ُيـنــظــر لـهــا أن لكل
َ
بلد ولــي فقيه خــاصــا ،كــي يميز نفسه عن
خامنئي .وال يوجد ما
اآلخر اإليراني ،علي
َ
ّ
ّ
قناعة الـصــدر االبــن
أن
ي ــدل بــوضــوح على
ّ
اختلفت عن أبيه .وما يؤشر إلى ذلك ليس
أكـثـ َـر مــن خطاب سياسي لعالم ديــن يقول
َ
األمر وما يخالفه في الوقت نفسه .ال يمكن
ُ
الـثـقــة أب ـ ـدًا بـمــا يـنـطــق ،وال ُيـ ـع ـ ّـول نهائيا
على ما ّ
يقرر .آخــر ذلــك كانت مشاركته في
االنتخابات ،بعدما أعلن قبلها انسحابه.
قــد يـبــدو وضـ ُـعــه مربكًا ،لكنه ليس كذلك،
بـقــدر مــا هــو مـحــاولــة إلرب ــاك اآلخــريــن كي
ي ــاح ـق ــون ــه .ال ــرج ــل ال ي ـع ـيــش ب ـع ـي ـدًا عــن
اإلثارة ،وغالب الظن أن في هذه الشخصيةِ
االس ـت ـعــراض ـيــة ٌوال ـع ــاش ـق ــةِ اإلثـ ـ ــارة تكمن
ُ
نـهــايــتــه ،فـمـعــروف فــي األوس ــاط العراقية

لم يقم الصدر بخطوة
ْ
صريحة تنهي نفوذ
إيران ،لكنّه قام بما
وجودها في
يزعج
َ
العراق .وهنا نقطة
الحسم
حب الصدرُ
لم يُ ّ
المالكي وقب َله لم
َ
حب آلَ الحكيم،
يُ ّ
فكالهما ينافسانه
ِ
السيادة
على ما يريد؛
المطلقة

أن م ـق ـتــدى ال ـص ــدر أراد ســاب ـقــا أن يـكــون
ح ـســن ن ـصــر ال ـل ــه الـ ـع ــراق ،لـكـنــه اآلن غير
ّ
متحمس لذلك ،ليس ألنه تراجع عن أحالم
َ
الــزعــامــة ،بــل ألن زمـيــلــه الـلـبـنــانــي لَــم يعد
ُ
ً
م ـث ــاال .ت ـج ــاوز ابـ ــن ال ـن ـجــف مــرح ـلــة نصر
ّ
ويتبع
الله ،بــات يفكر بطريقته الخاصة،
ُ
َ
أسلوبه االستعراض
أسلوبه ،ومن سمات
ِ
ّ
واإلثـ ـ ـ ـ ــارة .وهـ ـن ــاك أمـ ــر آخـ ــر بـ ــات خ ــاص ــا
َ
ب ــه ،أن ــه ي ـق ــدم زع ــام ــت ــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـنـفــوذ
اإلي ــران ــي ،وي ــرف ــع أن ـص ــاره أح ـيــانــا شـعــار
برا ّ
«إيران ّ
برا» .وبمعزل عما إذا كانت هذه
ً
حقيقة أم مـجـ َ
ـرد تـمــويــهٍ وتــوزيـ ِـع وظــائــف
داخل املنظومة الحاكمة في العراق ،فإنها
تـمـثــل الـشـخـصـيــة ال ـخــاصــة بــال ـصــدر ،ذي
ال ـعــاقــات ال ـج ـيــدة مــع الـسـعــوديــة وب ـلــدان
ـض إرسـ ـ ـ ــال أي
خ ـل ـي ـج ـيــة أخـ ـ ـ ــرى ،والـ ـ ــرافـ ـ ـ ِ
مـقــاتــل إل ــى ســوريــة لـلـمـشــاركــة فــي الـحــرب
إلــى جانب نظامها ،بالتزامن مع عالقاته
الجيدة بطهران.
ْ
لم يقم الصدر بخطوة صريحة تنهي نفوذ
َ
إيـ ـ ــران ،لـكـنــه ق ــام بـمــا يــزعــج وج ــوده ــا في

العراق .وهنا نقطة الحسم ،فمقتدى ال يلعب
اإليرانية ،بل ينطلق من
انطالقًا من الرؤية
ّ
ُ
اإليرانية
اإلرادة
ته
غذ
الذي
طموحه املحلي
ّ
َ
سابقًا ،وسيخدم تلك اإلرادة ما دامت توف َر
َّ
له ما يريد .وسيصاب َمــن يــرون أن نهاية
إي ــران هــي الغاية األخـيــرة بخيبة أمــل بعد
ّ
سنوات ،حني يدركون أن ما بعد تلك الغاية
ّ
َ
مخاطر أخرى كبيرة ،وأن الدفاع عن الصدر
ً
باعتباره رجــا وطنيًا سيكون فيها مقتل
الوطنية.
ُ
أزم ــة ال ـعــراق الـجــوهــريــة تكمن فــي الــداخــل
قـبــل أي حــديــث عــن ال ـخ ــارج .عــانــت الـبــاد
أشخاص أخذوها
ومــا زالــت من طموحات
ٍ
إلـ ــى ال ـن ـه ــاي ــات املـ ــريـ ــرة .ط ـم ــوح ــات ن ــوري
السعيد ،عبد الكريم قــاســم ،صــدام حسني،
ن ــوري املــالـكــي ،مقتدى الـصــدر ،هــي املقتل.
بعض أولئك كان وطنيًا وبعضهم استفاد
من عالقاته املوصوفة بالعمالة للبقاء على
ُّ
ّ
سدة الحكم .في النهاية ،كلهم أراد أو يريد
ال ـت ـس ـيــد ع ـلــى ال ـب ـلــد وش ـع ـبــه ب ـم ـعــزل عما
ُ
سيعانيه املكان وساكنوه.
ب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـح ـ ــال ،الـ ـقـ ـلـ ـق ــون م ـ ــن ال ـن ـف ــوذ
اإلي ــران ــي ي ــرون ــه ال ـش ـ َّـر األخ ـي ــر ،وه ــذا أم ـ ٌـر
طـبـيـعــي ف ــي ظ ــل م ــا ت ـق ــوم ب ــه ط ـه ــران مــن
ّ
أف ـع ــال م ـ ّ
ـدم ــرة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،غ ـيــر أن بـنــاء
ّ
مستقرة ومستقلة ،وتحترم
دولــةٍ عراقيةٍ
ْ
َ
ّ
وحرياتهمّ ،ال يمكن أن َينطلق من
أبناء ها
ذلــك القلق حصرًا ،ألنــه ليس قلق العراقي
ـوب اإلرادة أو غـيـ ِـر الـقــادر
الـفـقـيـ ِـر أو مـسـلـ ِ
على بناء وطنه ودولته العادلة .ذلك قلق
ـارع ــن ،وم ـق ـتــدى ال ـص ــدر ف ـ ِـه ـ َـم قلق
امل ـت ـص ـ ِ
املتصارعني جيدا ولـ ِـعـ َـب عليه ،إلــى درجة
ّ
أن َمن ال يؤمنون بالدولة الدينية انساقوا
ُ
لــه .كــان مـبـ ّـر َرهــم فـضــل الـصــدر على ســواه
ف ــي م ــواق ـف ــه اإلي ـج ــاب ـي ــة خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخيرة.
ُ
ومـ ـقـ ـت ــدى مـ ــن حـ ـي ــث الـ ـظ ــاه ــر أف ـ ـضـ ــل مــن
«عـ ـص ــائ ــب أه ـ ــل ال ـ ـحـ ــق» و«كـ ـت ــائ ــب ح ــزب
ً
الـلــه» اللتني مثلتا إي ــران تمثيال إجراميًا،
وس ـ ُـي ـخ ــر ُج بـ ـ َ
ـاده ّم ــن ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي لو
ِ
امتلك الفرصة ،لكنه سيدخلها في نفوذه
ـوذ ال ـبــاحــث ع ــن زع ــام ــة آل ال ـصــدر
ه ــو ،ن ـف ـ ِ
ووالي ـت ـه ــم ع ـلــى ال ـعــراق ـيــن ،أو ع ـلــى األق ــل
عـ ـل ــى ش ـي ـع ـت ـه ــم .لـ ـه ــذا لـ ــم ُيـ ـح ــب الـ ـص ـ ُ
ـدر
َ
َ
َ
املالكي وقبله لم ُيحب آل الحكيم ،فكالهما
ينافسانه على ما يريد؛ السياد ِة املطلقة .بل
ّ
هو تجاوزهم باحثًا عن كل الواليات :بغداد
والنجف ،السلطة واملعارضة ،االنتخابات
واالحـتـجــاجــات ،الجيش واملليشيات ،فهو
ابن والية الفقيه.
(كاتب وإعالمي عراقي)

تعددت الحكومات والفشل واحد
اليمن...
ّ
بشرى المقطري

فـ ــي يـ ـم ــن ال ـ ـحـ ــرب واملـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات ،ت ـت ـغ ـ ّـول
سـ ـلـ ـط ــات ال ـغ ـل ـب ــة عـ ـل ــى حـ ـي ــاة ال ـي ـم ـن ـيــن،
تمتص ّ
ّ
ّ
مقدرات
متسيدة،
بوصفها سلطات
دولـتـهــم بينما ت ـهــدر حـقــوقـهــم ،إذ راكـمــت
ّ
فشلها اإلداري ،وأخــلــت بأبسط وظائفها
حيال املواطنني ،فافتقارها إلى املشروعية
الوطنية واألهـلـيــة القانونية ،بما فــي ذلك
ٍّ
الـ ـق ــرار ال ـس ـي ــادي ،جـعـلـهــا س ـل ـطــات ظ ــل ال
تـمـثــل م ـصــالــح الـيـمـنـيــن ،وإن ـم ــا مـصــالــح
حـلـفــائـهــا اإلق ـل ـي ـم ـيــن .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
تمثل الحكومة املعترف بها دوليًا نموذجًا
ّ
للفشل املــركــب ال ــذي ينعكس على مظاهر
ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة لـلـمــواطـنــن ف ــي املـنــاطــق
املـ ـ ـح ـ ـ ّـررة ،ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن دعـ ــم املـجـتـمــع
الدولي الحكومة سياسيًا وماليًا ،فإن ذلك
ّ
يحولها إلــى سلطة فاعلة على األرض،
لــم
ول ــم يـحـســن م ــن إدارتـ ـه ــا ال ــدول ــة ،إذ ظلت
ّ
محكومة بشروط تشكلها بموجب «اتفاق
الــريــاض» ال ــذي رعـتــه العربية السعودية،
بــن املـجـلــس االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي املــدعــوم
مــن اإلم ــارات واألح ــزاب السياسية املوالية
للرئيس اليمني ،عبد ربــه منصور هــادي،
كما ّأدى فـســادهــا وعبثها ب ـمــوارد الــدولــة
إلى تنامي ّ
حدة الفقر ،فبعد قرابة العام من
ّ
تشكل حكومة «اتفاق الرياض» فشلت في
ّ
املحررة ،فيما ما
تطبيع الحياة في املناطق
زالت تراوح في مربع التجاذبات السياسية
ّ
وتحمل مسؤوليتها
للتغطية على فشلها،
السياسية واألخالقية في انهيار االقتصاد
املحلي وتدهور الخدمات.
تعتمد حكومة «اتفاق الــريــاض» على دعم
ـي،
حـلـفــائـهــا اإلقـلـيـمـيــن ،واملـجـتـ ًمــع ال ــدول ـ ً
ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــراره ــا واجـ ـ ـه ـ ــة س ـيــاس ـيــة
ـن،
لـلـشــرعـيــة الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة فــي الـيـمـ ً
بينما ت ًـتـحـ ّـدد صيغتها املـحـلـيــة ،توليفة
سياسية لشركاء متصارعني ،حيث تطغى
أزم ــاتـ ـه ــا ال ـع ـم ـي ـقــة وص ــراع ــات ـه ــا الـبـيـنـيـ ًـة
ع ـلــى إدارتـ ـه ــا وظ ـي ـفــة ال ـح ـكــومــة مـنـظــومــة
متكاملة ،األمر الذي فاقم معاناة املواطنني
ّ
وأضر
اليمنيني في املناطق الخاضعة لها،
بمصالحهم ،ففي حني فشلت الحكومة في

مكان
العمل على األرض ،بما في ذلك تأمني
ٍ
ملــزاولــة أعمالها في مدينة عــدن ،العاصمة
املــؤق ـتــة ال ـتــي أعـلـنـتـ ًهــا الـسـلـطــة الـشــرعـيــة،
فــإن ـهــا ظ ـلــت مــرت ـه ـنــة ل ـل ــدول امل ـتــدخ ـلــة في
ك ـب ــح أذى خ ـص ــوم ـه ــا ،إذ لـ ــم ت ـك ــن عـ ــودة
الحكومة اليمنية إلــى مدينة عــدن أخـيـرًا،
مـمـثـلــة بــرئـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،مـعــن عـبــد املـلــك،
نتيجة خفض مستوى التوتر مع املجلس
االن ـت ـقــالــي ال ـج ـنــوبــي ،ال ـط ــرف ال ـثــانــي في
ال ـح ـك ــوم ــة وامل ـس ـي ـط ــر ع ـل ــى م ــدي ـن ــة عـ ــدن،
وإن ـمــا عـلــى ضـمــانــات حليفها الـسـعــودي،
لـتــوفـيــر ال ـح ـمــايــة لـلـحـكــومــة ف ــي مــواجـهــة
س ـطــوة املـجـلــس االن ـت ـقــالــي ،وأي ـض ــا تــزايــد
ض ـغــوط املـجـتـمــع ال ــدول ــي عـلــى الـحـكــومــة،
واش ـتــراط املانحني الــدولـيــن توفير الدعم
املالي للحكومة في حال عودتها إلى مدينة
عـ ــدن ،ك ـمــا ع ـ ّـج ــل ت ـصــاعــد ه ـج ــوم مـقــاتـلــي
جماعة الحوثي في جبهات شبوة ومأرب،
وتهديد معقل الشرعية في مأرب ،من عودة
ـارك،
ال ـح ـكــومــة ،ل ـيــس بــال ـط ـبــع إلدارة امل ـع ـ ّ
وإنما للحفاظ على ماء الوجه أمام ما تبقى
من أنصارها.
واألهم من ذلك المتصاص السخط الشعبي،
نـتـيـجــة ت ــده ــور س ـعــر الـعـمـلــة امل ـح ـل ـيــة ،إذ
ّ
املحررة مظاهرات غاضبة
شهدت املناطق
مـنـ ّـددة بالحكومة .مع ذلــك ،ال يعني عودة
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن ف ــرق ــاء
ال ـصــراع ،وإن أعـلــن املـجـلــس االنـتـقــالــي عن
تــرحـيـبــه ب ـعــودت ـهــا ،إذ إن تـبــايــن أج ـنــدات
ّ
ال ـقــوى املـشــكـلــة حـكــومــة «ات ـف ــاق الــريــاض»
ّ
ي ـت ـجــاوز م ـج ــرد إب ـ ــداء امل ـج ـلــس االنـتـقــالــي
لحسن النيات واالنحناء للريح .ومن جهة
أخــرى ،فــإن حكومة فاسدة ومنقسمة على
نفسها ال يمكن التعويل عليها في تطبيع
األوضـ ـ ــاع ف ــي امل ـنــاطــق املـ ـح ـ ّـررة وان ـت ـشــال
ال ــوض ــع اإلن ـس ــان ــي املـ ـت ـ ّ
ـردي الـ ــذي يعيشه
املواطنون.
ّ
تـشــكــل بـنـيــة ال ـص ــراع ف ــي حـكــومــة «ات ـفــاق
الــريــاض» أب ــرز املـشـكــات الـتــي تواجهها،
بـحـيــث أصـبـحــت حـكــومــة تمثيل سياسي
ف ـ ـقـ ــط ،فـ ـ ـع ـ ــاوة عـ ـل ــى ت ـع ـط ـي ـل ــه ج ـه ــازه ــا
الوظيفي ،تلقي اختالالتها بظاللها على
ّ
استمراريتها فــي املستقبل؛ إذ إن «اتفاق
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ال ــري ــاض» وإن ن ـجــح ف ــي تــأط ـيــر ال ـصــراع
البيني في صيغة سلطةٍ توافقيةٍ مؤقتة،
إال أنها توافقية بني الــدول املتدخلة أكثر
منها توافقية بــن األط ــراف املنضوية في
ال ـح ـكــومــة ،فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـح ــول بـنــود
«اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ــريـ ـ ــاض» إلـ ـ ــى م ــرج ـع ـي ــة عـل ـيــا
ّ
منظمة للعالقة البينية بني القوى املحلية
ّ
املتصارعة ،إال أنها لم تحد من صراعاتها،
بـ ــل أصـ ـب ــح مـ ـ ـب ـ ـ ّـررًا ل ـت ـم ــري ــر تـ ـج ــاوزاتـ ـه ــا
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـررة .واألخ ـ ـطـ ــر هـ ــو ت ـك ــري ــس سـلـطــة
س ّـيــاسـيــة مـخـتـلــة ومـتـنــافـســة ،األم ــر الــذي
مــثــل إعــاقــة دائـمــة لعمل الحكومة ،فغياب
الحد األدنى من املشتركات السياسية بني
القوى املشكلة للحكومة ّأدى إلى افتقارها
إلى وحــدة القرار السياسي واالقتصادي،
حتى فــي أبسط أشكاله ،لتنظيم أعمالها
وإدارة حـيــاة املــواط ـنــن ،كـمــا أن اسـتـمــرار
اع ـت ـم ــاد الـ ـق ــوى امل ـن ـضــويــة ف ــي ال ـح ـكــومــة
عـ ـل ــى ق ـ ــواه ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة عـ ـل ــى األرض،
وع ـل ــى دعـ ــم ح ـل ـفــائ ـهــا ل ـف ــرض ش ــروط ـه ــا،
ح ـ ّـول مـشــاركـتـهــا فــي الـحـكــومــة إل ــى ورقــة
ضغط سياسي ال أكثر ،مقابل احتفاظها
بـكـيــانــاتـهــا الـسـيــاسـيــة والـع ـسـكــريــة الـتــي
تنازع وظائف الحكومة ،ومــن ثم ال تمثل
مـشــاركــة هــذه الـقــوى فــي حكومة ائتالفية
متصارعة مفروضة من حلفائها حافزًا لها
فــي الـعـمــل تـحــت مـظـلــةٍ سـيــاسـيــةٍ مــوحــدة،
إذ تـقـتـصــر األه ـم ـيــة الـسـيــاسـيــة بالنسبة
للمجلس االنتقالي النخراطه في حكومة
السياسي الدولي
الرياض على االعـتــراف
ّ
واإلقليمي بــه قــوة سياسية تمثل جنوب
اليمن ،ومشاركته في الوفد الحكومي في
مفاوضات الحل النهائي ،فعلى الرغم من
حرص املجلس االنتقالي على بقاء وزرائه
ّ
فــي حكومة «اتـفــاق الــريــاض» ظــل يمارس
ص ــا ّحـ ـي ــات ــه فـ ــي م ــديـ ـن ــة عـ ـ ــدن ك ـح ـكــومــة
م ـصــغــرة ،جــديــده إعــانــه حــالــة ال ـط ــوارئ،
ف ـي ـمــا ي ـخ ـضــع وزراؤه ل ـس ـيــاســة املـجـلــس
ولـيــس لتوجيهات الـحـكــومــة .فــي املـقــابــل،
تـنـفــرد قــوى سياسية عـلــى األرض ،ســواء
ّ
تحت مظلة الشرعية أو خارجها ،بسلطة
الـ ـقـ ـي ــام ب ــأعـ ـم ــال الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،سـ ـ ــواء ح ــزب
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التجمع اليمني لإلصالح الــذي يدير تعز
ً
دول ــة داخــل الــدولــة ،أو املجلس السياسي
لـلـمـقــاومــة الــوطـنـيــة ف ــي ال ـســاحــل الـغــربــي
الذي يترأسه ًالعميد طارق محمد عبد الله
صالح محمية خاصة.
ف ــي م ـس ـتــوى أع ـمــق م ــن ص ــراع ــات ال ـفــرقــاء
في حكومة «اتـفــاق الــريــاض» مثل التوافق
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ّ
الـسـعــودي  -االم ــارات ــي ال ــذي شــكــل بنيتها
ونسبها السياسية لتالفي صــراع وكالئه
قيدًا مضاعفًا على الحكومة ،فعلى الرغم
من الفساد املستشري في حكومةٍ ال تحكم،
وال تستطيع حتى تــأمــن محيط إقامتها
في مدينة عدن ،فإن هناك مشكالت أنتجتها
الدول املتدخلة في اليمن ،إذ لم ّ
تحدد فقط
مهام حكومة «اتفاق الرياض» ووظيفتها،
ّ
تتحرك
بــل وحـتــى املـجــال السياسي ال ــذي
وف ـقــه ،وم ــع أن الـحـكــومـًـات الـســابـقــة ظلت،
ه ــي األخـ ـ ـ ــرى ،خ ــاض ـع ــة ل ـق ـي ــود حـلـفــائـهــا
ّ
اإلقليميني ،ف ــإن حكومة «ات ـفــاق الــريــاض»
أكثر ارتهانًا للدول املتدخلة ،بما يتجاوز
ش ـخــص رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،رج ــل الـسـعــوديــة
واإلم ـ ــارات فــي الـيـمــن ،إذ إنـهــا ،كما اتضح
مــن أداء الـحـكــومــة ،مــا ي ـقــارب ال ـع ــام ،ظلت
ً
مقيدة بالشروط السياسية واالقتصادية
ل ـح ـل ـفــائ ـهــا اإلق ـل ـي ـم ـي ــن ،ومـ ــن ث ــم اف ـت ـقــرت
للصالحيات ،فإضافة إلــى مصادرة القرار
العسكري لصالح حليفها السعودي ،فإنها
ٌ
مــرتـهـنــة لـلـسـيــاســة االق ـت ـصــاديــة لحليفها
السعودي ،سواء بتصدير النفط أو بإدارة
الـسـعــوديــة الــوديـعــة فــي البنك املــركــزي في
عـ ــدن ،وك ــذل ــك مـنـحــة ال ــوق ــود ،إض ــاف ــة إلــى
عـجــزهــا عــن وق ــف تــدهــور العملة املحلية،
والفشل الذريع في إدارة الجانب الخدمي،
ك ـع ـج ــزه ــا عـ ــن إن ـ ـهـ ــاء أزمـ ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء فــي
املناطق الخاضعة لها .ومن جهة أخرى ،ال
تملك الحكومة الحالية الشجاعة األخالقية
ف ــي ت ـب ـنــي م ــوق ــف س ـيــاســي ي ـم ـ ّـس س ـيــادة
الـ ـب ــاد ،أو ح ـي ــاة مــواطـنـيـهــا ف ــي املـنـطـقــة،
بـمــا فــي ذل ــك أع ـمــال الـعـنــف الـتــي شهدتها
مــديـنــة ع ــدن ،مــن ق ــوات املـجـلــس االنـتـقــالــي
مــن دون مــوافـقــة حلفائها اإلقـلـيـمـيــن .من
خ ــال مـهــامـهــا الــوظـيـفـيــة وصــاحـيــاتـهــا،
فإن حكومة «اتفاق الرياض» ليست سوى
ح ـكــومــة ظ ــل لـ ـل ــدول امل ـتــدخ ـلــة ف ــي ال ـي ـمــن،
ٌ
حكومات أكثر
تمامًا كحكومة صنعاء ،فهي
عجزًا من أن تدير شؤونها ،أو أن تتوصل
ً
إلى تسويةٍ لصراعاتها البينية ،فضال عن
فـشـلـهــا ف ــي إدارة دول ـ ــة وت ـح ـســن ش ــروط
حياة مواطنيها.
(كاتبة يمنية)
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