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المحكمة اإلسرائيلية العليا
وشرعنة احتالل 1967
أنطوان شلحت

ّ
يقدم كتاب املحامية سوسن زهر «قرارات املحكمة العليا اإلسرائيلية بشأن األراضي
الفلسطينية املحتلة ( »1967مركز مدار الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،رام الله،
 )2021صورة موثقة عن دور السلطة اإلسرائيلية الثالثة في شرعنة احتالل .1967
ّ
يشتمل عـلــى وقــائــع كـثـيــرة مــرتـبـطــة بــاملــوضــوع امل ـب ـحــوث ،وه ــي تـسـتـحــق وقفة
ً
تفصيلية .وفــي هــذه اإلطــالــة السريعة أن ـ ّـوه بــأمــريــن :أول ،ماهية املحصلة التي
تخلص إليها املؤلفة من بحثها هــذا ،والتي أكــدت فيها أنــه على الرغم من اعتبار
أراض ــي  ،1967بموجب القانون اًلــدولــي اإلنـســانــي ،أراض ــي محتلة ،فــإن املحكمة
ً
اإلسرائيلية العليا لم تعترف إطالقا بذلك ،وفقا التفاقية جنيف الرابعة ،ولم تعترف
ً
مصطلحات
قــط بــأن إسرائيل «دولــة محتلة» .بــدل مــن هــذا ،استخدمت املحكمة
ٍ
غايتها ّ
التهرب من االعتراف بوجود احتالل إسرائيلي .وهكذا ،على سبيل املثال،
ترد على الدوام في قرارات
فإن
ٍ
عبارات مثل «قوة محتلة» أو «قوة عظمى ُمحتلة» ِ
ً
املسيطرة» أو «الجهة املسيطرة» .وبــدل من اإلش ــارة إلى
القضاة بصيغة «الـقــوة
ِ
الضفة الغربية أرضا محتلة ،استخدمت املحكمة مصطلح «املناطق» أو «املناطق
ً
ُ
املدارة» أو االسم التوراتي «أراضي يهودا والسامرة» .وبدل من «احتالل» ،انتهجت
املحكمة استخدام مصطلح «حيازة»ّ .
وسوغ أحد رؤساء هذه املحكمة املوقف حيال
عدم تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على األراضي املحتلة بأن هذه املعاهدة تسري
أراض احتلتها دولة سيادية شرعية ،وبما أنه لم يتم االعتراف بسيادة األردن
على
ٍ
ومصر على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تحتلها إسرائيل في عام
 ،1967واعتبرت أغلبية الدول سيطرتهما هذه غير شرعية ،فإن هذه األراضي لم
ُ
تحت سيادة أي دولة من قبل ،ما يعني أن إسرائيل ال تعتبر قوة محتلة.
تكن ّ
ّ
ً
ثانيا ،يدل رفض الغالبية العظمى من طلبات االلتماس التي قدمها فلسطينيون من
ّ
أراضي  1967أو قدمتها منظمات حقوقية باسمهم بالنيابة عنهم ،كما يتضح من
قــرارات الحكم التي أصدرتها املحكمة العليا ،أن هذه املحكمة قامت بتوفير ختم/
ً
ّ
مسوغ قانوني ،ال لتعزيز االحتالل وإدامته فقط ،إنما أيضا لتنفيذ إجراءات عديدة
مختلفة تشكل انتهاكات صــارخــة للقانون الــدولــي اإلنـســانــي ،وتعتبر ،فــي جزء
كبير منها« ،جرائم حــرب» ،كما جرى تحديدها وتعريفها في نصوص معاهدة
روما .وكما هو معروف ،اتخذ ّ
املدعي العام لدى املحكمة الجنائية الدولية في الهاي،
أخيراً ،
قرارا يقضي بفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل
فــي األراض ــي املحتلة ،بما فــي ذلــك الضفة الغربية وقـطــاع غــزة والـقــدس الشرقية
ّ
بالتعزز ،سواء
(تلفت مؤلفة الكتاب إلى أن هذا القرار جزء من خطاب جديد آخذ
بني منظمات املجتمع املدني املحلية والدولية ،أو بني أكاديميني عديدين يسعون
إلى دراســة التطورات السياسية والقضائية بما يتجاوز تعريف قوانني االحتالل
التقليدية) .ومن املتوقع أن يشمل التحقيق املذكور الجرائم التي وقعت منذ يونيو/
ً
فصاعدا .ولكن ما من شك في أنــه سيكون لـقــرارات الحكم التي
حــزيــران 2014
أصدرتها املحكمة اإلسرائيلية العليا قبل هذا التاريخ ،وصادقت من خاللها على
ممارسات دولة إسرائيل وإجراءاتها ،بوصفها قوة محتلة ،وزن ّ
جاد في فحص
الوضع القضائي من وجهة نظر السلطات اإلسرائيلية ،وستكون لها إسقاطاتٌ
ٌ
ٌ
محلية إسرائيلية على مسألة توفير الحصانة اإلسرائيلية املحلية ملمارسات
الجيش ،بما يخالف أحكام القانون الدولي.
ينفض الكتاب الغبار عن دور املحكمة اإلسرائيلية العليا في توفير غطاء الحتالل
 1967وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهذه غايته ّ
املحددة،
ً
ولكن من شأنها أيضا أن تعيد إلى األذهان ما ُيوصف حتى من باحثني إسرائيليني
ليبراليني بأنه دور مفقود لهذه املحكمة في كل ما يتعلق بموضوع احترام حقوق
اإلنسان ،حتى داخل «الخط األخضر» ،حيث اعتبرت هذه الحقوق وما زالت تعتبر
بمثابة عائق أمــام الــدولــة ،وأمــام القدرة على أدائـهــا ،وكما لو أنها ّ
تقوض «حقوق
الــدولــة» ،مــا أفضى إلــى عــدم رســوخ حقوق اإلنـســان كجزء مــن مفهوم إسرائيل
ّ
ٍّ
كبير.
للديمقراطية ،وإلى بقائها هشة وغير مضمونة إلى حد ٍ

اللعبة في العراق
لم تنته بعد
عبد اللطيف السعدون

ـدث ي ـت ـع ـلــق ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
يـ ـق ــود أي ح ـ ـ ـ ٍ
العراقية ،حتى لــو كــان عــابــرا أو صغيرا،
إلــى الـعــودة الــى جــذور اللعبة التي بــدأت
ّ
وامتدت .وليس
األميركي للبالد
مع الغزو ّ
ّ
ثمة أي مؤشر على أنها سوف تنتهي في
ال ـقــريــب ،وك ــل ال ـطــروحــات املـتـفــائـلــة التي
جاء بها ناشطون سياسيون أو محللون
ّ
مجرد شطحات خائبة.
ال تعدو أن تكون
وتكمن جــذور اللعبة هــذه فــي عاصمتني
ب ـي ـن ـه ـم ــا م ـ ــا صـ ـن ــع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـداد ،واش ـن ـط ــن
وط ـهــران .وبالطبع ،تــريــدان إبـقــاء الـعــراق
ّ
عالقا على امـتــداد الطريق بينهما ،ولكل
منهما رؤيـتـهــا ومصالحها ومطامعها،
كما لكل منهما طــابــورهــا الخامس الــذي
يعينها ويمحضها الوالء ،ويسعى إلى أن
ّ
يحقق لها ما تبغيه.
وك ـم ــا ت ــواف ـق ــت واش ـن ـط ــن وطـ ـه ــران عـلــى
دعـ ــم «ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» وإس ـن ــاده ــا
ٌّ
طـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ـ ــل ل ــه
حساباته ،فقد توافقتا أيضا على مباركة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وال ـت ـه ـن ـئ ــة ب ـهــذا
ّ
«املنجز الديمقراطي» .وذكــر األميركيون
أص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ــراق ـ ـي ـ ــن بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة
االستراتيجية التي جمعت بينهم ،والتي
ّ
قننتها «اتـفــاقـيــة اإلط ــار االسـتــراتـيـجــي»،
ّ
ف ـي ـم ــا أك ـ ـ ــد اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــون أن الـ ـع ــاق ــة مــع
ّ
ج ـي ــران ـه ــم ال ـع ــراق ـي ــن «قـ ـ ــل ن ـظ ـيــرهــا فــي
العالم» ،كما حصلت «العملية السياسية»
دعم جديد ٍة من مجلس األمن.
على جرعة ٍ
وعلى النقيض مما أعطته هــذه البيانات،
ب ــدا لـلـجـمـيــع أن «وكـ ـ ــاء» إي ـ ــران م ــن ق ــادة
املـلـيـشـيــات ذه ـبــوا ص ــوب تـ ّ
ـوجــه معاكس،
ع ـنــدمــا ات ـه ـمــوا «م ـفـ ّـوض ـيــة االن ـت ـخــابــات»
بـتــزويــرهــا ،بالتنسيق مــع قــوى خارجية،
ّ
ـان في
ونــظـمــوا حــركــة احـتـجــاجـ ٍ
ـات ّوعـصـيـ ٍ
بغداد ومحافظات أخرى ،معبرين بذلك عن
ٍّ
سياسي يكمن وراءه شعور بالخطر،
نزق
ٍ
وال ـخــوف مــن فـقــدان سلطتهم ،ســرعــان ما
ُ
ترجم في جملة مطالب مرتبكة ومحدودة
ّ
األف ـ ـ ـ ــق ،ت ـ ــراوح ـ ــت بـ ــن تـ ـن ــح ــي مـصـطـفــي
الكاظمي عن رئاسة الحكومة ومحاكمته،
(وإح ـ ـ ـ ـ ــال ف ــائ ــق زي ـ ـ ـ ــدان رئـ ـي ــس ال ـج ـه ــاز

القضائي محله ،على أن يجري انتخابات
خالل ستة أشهر ،بأمل إيصال أكبر عدد من
ّ
مرشحي املليشيات الى البرملان) واالكتفاء
بمحاكمة أع ـضــاء مفوضية االنـتـخــابــات،
امل ـت ـه ـم ــن ب ــال ـت ــزوي ــر وإعـ ـ ـ ـ ــادة األص ـ ــوات
«امل ـح ـجــوبــة» الــداع ـمــة لـبـعـضـهــم .وأص ــاب
الـ ـخـ ـب ــل ب ـع ـض ـه ــم حـ ــد الـ ـتـ ـه ــدي ــد بـقـصــف
دولـ ـ ــة االمـ ـ ـ ـ ــارات ب ــالـ ـص ــواري ــخ ،لـتــدخـلـهــا
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات (!) ،وقـ ـ ــد وق ـ ـفـ ــوا عـلــى
أب ــواب «املـنـطـقــة الـخـضــراء» لـفــرض تنفيذ
«الـسـيـنــاريــو» ال ـ ًـذي رس ـمــوه ،وال ــذي هناك
مــن اعتبره بــدايــة إلسـقــاط الــدولــة ،ووضــع
الـقــرار السياسي بيد املليشيات ،وهــذا ما
تـعـ ّـول عليه طـهــران كـثـيــرا ،على الــرغــم من
موقفها املعلن في بيان التهنئة والتبريك
الـ ـ ــذي ان ـك ـش ــف ك ــون ــه ن ــوع ــا م ــن م ـمــارســة
«ال ـت ـق ـي ــة» وال ـت ـظ ــاه ــر ب ـع ـكــس م ــا ت ــري ــده.
وعلى أية حال ،فقد قوبلت تلك الطروحات
مــن املــواطـنــن الـعــاديــن بـنــوع مــن اإلهـمــال
والتجاهل ،وربما التنديد أيضا ،وهذا ما
عكسه موقف زعيم التيار الصدري ،مقتدى
الـصــدر ،الــذي وصفها بأنها «تـجـ ّـر البالد
ّ
إلى الفوضى وتهدد السلم األهلي»! ّ
وفي خضم موجة ردود األفعال املتشنجة،
بدت قيادة «الحشد الشعبي» على شيء من
املكر عندما تنصلت من «السيناريوهات»
املطروحة ،إذ زعمت ،بلسان رئيس هيئة
الحشد الشعبي ،فالح الفياض ،أن الحشد
ال يتدخل في األمــور السياسية ،ومهمته
«حماية النظام الديمقراطي» فقط!
وهـكــذا تستمر اللعبة صـعــودا وهبوطا،
وي ـس ـت ـم ـ ّـر ال ــاعـ ـب ــون فـ ــي إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وق ــد
اكتسبوا الخبرة في تطويع من لم ّ
يطوع
بعد ،ومن ورائهم قوى خارجية تهدف إلى
حماية مصالحها ،عن طريق إعادة إنتاج
«ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» امل ــاث ـل ــة ،وال ـع ـمــل
ـدر ممكن من
عـلــى تــدويــر ال ــزوا ّي ــا بــأقــل ق ـ ٍ
الـخـســائــر ،مــع تـجــنــب خ ــوض الـصــراعــات
بـطــريـقــة املــواج ـهــة امل ـبــاشــرة ،وإن ك ــان ما
ينتج سيكلف العراق والعراقيني خسائر
ّ
ويمد في عمر التجربة
أكبر وأكثر حـ ّـدة،
الـهـجـيـنــة ال ـقــائ ـمــة أربـ ــع س ـن ــوات أخ ــرى،
وربما أكثر.
(كاتب عراقي)

األربعاء  27أكتوبر /تشرين األول  2021م  21ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2613السنة الثامنة
Wednesday 27 October 2021

حـكم عائلة األسد
«غلطة العمر الكبرى» ...مقطع من ُ
عبير نصر

ُ
بـيـنـمــا يـمـيــل مــراق ـبــون ع ــدي ــدون للحالة
الـ ـس ــوري ــة إلـ ــى ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن شـ ــأن ب ـشــار
األس ــد سـيــاسـيــا ،ي ـن ـظــرون ،هــم أنفسهم،
إلى «األسد األب» بوصفه مهندس الدولة
السورية املعاصرة ،الذي نجح في ترسيخ
املبادئ التأسيسية لدولةٍ تسلطيةٍ راسخة
وقوية ،كانت في ما سبق رمزًا للسياسات
االن ـق ــاب ـي ــة ال ـش ـخ ـصــان ـيــة ال ـقــائ ـمــة على
قـ ــاعـ ــد ٍة م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ـي ــة ض ـع ـي ـفــة .م ــع ه ــذا،
ـات مفاجئةٍ
لــم يسلم نـظــامــه مــن انــزيــاحـ ٍ
ّ
بتصد ٍع
ه ـ ّـددت عــرشــه ال ـقــوي ،وأصــابـتــه
ّ
ق ــات ــل ،ل ـعــل أخ ـطــرهــا ت ـمـ ّـرد رف ـعــت األس ــد
في ثمانينيات القرن املاضي ،والــذي بدا
كأنه ٍّ
تعد وقح على «قداسة الرئيس» التي
امليراث
أخضعت املجتمع السوري ،وغدت ً
االس ـت ـب ــدادي األك ـث ــر ث ـبــاتــا وفــاع ـل ـيــة في
عند اللزوم .وفي الوقت
ِ
سحق املعارضني ٌ
الفساد
بارونات
من
شبكة
الذي ُولدت فيه
ٌ
والـ ـه ــدر ف ــي س ــوري ــة ،لـتـظـهــر ب ــرج ــوازي ــة
ٌ
جـ ــديـ ــدة اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن ال ـط ـف ــرة امل ــال ـي ــة،
وت ــراك ـم ــت كــال ـش ـحــم ع ـلــى ج ـســد ال ــدول ــة
ـوع
الـصــاعــدة ،اخـتــار حــافــظ األس ــد ،فــي نـ ٍ
من البروباغندا السياسية ،لاللتفاف على
َ
الرأي العام ،حياة التقشف والبساطة ،في
ّ
حني سار رفعت األســد مع الذين تمتعوا
بـ ــاالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات الـ ـت ــي وف ــرتـ ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة،
ّ
وع ــزز ثقته الـعــارمــة فــي أث ـنــاء ممارسته
َ
مهامه أنــه كــان ح ــارس أخيه ودرع ــه ضد
ال ـخ ـص ــوم ف ــي الـ ــداخـ ــل ،ف ـب ــات ي ـت ـصـ ّـرف
كـشــريـ ٍـك فــي الـحـكــم ،ولـيــس كـمـســؤول في

كاريكاتير

الـ ــدولـ ــة ف ـح ـس ــب .وب ـي ـن ـمــا كـ ــان الــرئ ـيــس
وساعات طويلة في مكتبه،
بصمت
يعمل
ٍ
ٍ
إلكـســاب الــدولــة واملجتمع هوية جديدة،
كــان األخ ضحوكًا لعوبًا ،جمع من حوله
آالف األتباع في «سرايا الــدفــاع» ،واتخذ
لنفسه سـلـطــات عـشــوائـيــة يـمــارسـهــا من
دون ح ـس ـيــب ،ل ـ ُـي ـث ــري نـفـســه وحــاشـيـتــه
بطرق ملتوية ،فبنى لنفسه موقعًا مهمًا
ٍ
خالل خبرته الطويلة في أعمال ّ
حددت
من
ٍ
مصير ال ـبــاد ،ففي عــام  1966قــاد حملة
اعتقال أمني الحافظ ومحمد عمران ،وفي
 1969هــزم عبد الكريم الجندي املسؤول
ع ــن األم ـ ــن ف ــي ن ـظ ــام صـ ــاح ج ــدي ــد ،كما
ك ــان رأس حــربــة الـنـظــام فــي ال ـحــرب ّعلى
ّ ُ
األصــول ـيــن ف ــي  ،1982-1980حــتــى لــقــب
ّ
لدمويته بـ«جزار حماة».
ّ
ول ـ ــم ي ـك ــن رفـ ـع ــت األسـ ـ ــد ي ـت ـحــكــم فـعـلـيــا
بــروافــع الـسـلـطــة ،وم ــع ه ــذا ك ــان مــرهـ َ
ـوب
الجانب ،مبغوضًا في األوساط الشعبية
ل ـ ــدوره األم ـن ــي الـ ـش ــرس .وع ـنــدمــا ّأس ــس
مــدرســة املـظـلـيــات مــن فـتـيــان الـثــانــويــات
وفـتـيــاتـهــا ،كــانــت طــالـبــاتــه يـتـجـ ّـولــن في
ـزي ال ـع ـس ـك ــريُ ،
ال ـ ـشـ ــوارع بـ ــالـ ـ ّ
وي ـج ـب ــرن
ّ
املحجبات على نــزع غـطــاء ال ــرأس ،األمــر
ّ
ال ــذي أغـضــب ال ـش ــارع ،وأدى إل ــى أعـمــال
عنف ،مــا دفــع الرئيس إلــى إبـقــاء مسافةٍ
بـيـنــه وب ــن ت ـص ـ ّـرف ــات أخ ـي ــه الـ ــذي ثـ ّـبـ َـت
أقـ ــدامـ ــه ،ب ــوص ـف ــه ق ــائ ــد س ــراي ــا ال ــدف ــاع،
ليصبح ح ـ َـارس الـنـظــام األهـ ــم .مــع هــذا،
ْ
لــم يـنــل ثـقــة الــرئـيــس باملطلق ،ال ــذي كان
حــريـصــا ،بـ ــدوره ،عـلــى ض ــرورة معالجة
بتشكيل
مسألة غيابه املرضي عام ،1983
ِ

لجنةٍ إلدارة شؤون البالد ،ولم يكن رفعت
ّ ّ
ضمن أفرادها الستة ،إل أن مجموعة من
كبار العسكريني قلقت من احتمال وفاة
ّ
الــرئـيــس ،ومــن انـفـتــاح الـبــاد على شتى
اإلشـ ــاعـ ــات وال ـت ـك ـه ـن ــات ،ف ـع ـق ــدت األم ــل
ليكمل رفعت املشوار بالنظام السياسي
نـفـســه .األم ــر ال ــذي أغـضــب حــافــظ األسـ ًـد
رآه ت ـخ ــري ـب ــا ملـ ــا ب ـ ـنـ ــاه ،ومـ ـح ــاول ــة
م ـم ــا ً
صريحة الستبداله باألخ العابث .فكيف
ألم ـ ّـي أن يـ ــدوزن ال ـخــافــات وال ـت ــوازن ــات
السلطة الحاكمة ،وهو
واالتفاقيات داخل
ّ
رجــل العنف املـجـ ّـرد ،الهش في املناورات
السياسية!
ُ
بنجاح
خاض
الذي
الرئيس
الحقيقة
وفي
ٍ
غـمـ َـار املـيــاه ال ـغــادرة لسياسات املنطقة،
وواج ــه االستحقاقات الــداخـلـيــة بقبضةٍ
حــديــديــة ،ك ــره أس ـل ــوب أخ ـيــه ف ــي السهر
ّ
وال ـل ـه ــو ،كــذلــك ضـعـفــه ت ـجــاه ك ــل م ــا هو
كماليات وتـســال ،وعتب عليه
غربي مــن
ٍ
لعدم وعيه املواقف التي تتخذها سورية
العربية.
تـجــاه واشـنـطــن وبـعــض ال ــدول ٌ
لذلك لم يكن يرى رفعت بأنه جرصة فقط،
بل كان يعتبره خطرًا جسيمًا وهو على
فراش املرض.
ّ
ّ
مصرًا على
شهية السلطة،
غلبته
وعندما
ّ
ّ
التمرد السياسي املقصود،
الوقوع في فخ
لم يستطع رفعت األسد مقاومة إغراءات
ّ
«كرسي الـسـيــادة» ،عــززهــا انتشار صور
ّ
ل ــه ع ـلــى ج ـ ــدارن األب ـن ـي ــة ،ص ــورت ــه قــائــدا
عـسـكــريــا م ـهــابــا .ع ـنــدهــا ش ـعــر الــرئـيــس
ُ
ّ
فاستدعى
بأن صفحته تطوى على مهل،
ّ
كـبــار الضباط إلــى املستشفى ،وحــذرهــم

عماد حجاج

نُقل عن رفعت األسد
قوله ّ
إن تراجعه
عن خوض المعركة
وتسلّم الحكم في
« 1984غلطة عمره
الكبرى»

ُ
تعويم أخيه جزءًا من مؤامر ٍة
من أن يكون
لقلب النظام .إذ لم يكن األخير
خارجيةٍ
ِ
ّ
يتصرف بشكل مطمئن ،بــداللــة أنــه أقــام
ً
ح ـف ــا خ ــاص ــا لــاح ـت ـفــاء ب ــزي ــارة األم ـيــر
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـب ــد الـ ـل ــه ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز،
طـغــى عـلــى الـتــرحـيــب الــرسـمــي ال ــذي قــام
به رئيس الحكومة آنــذاك ،فسارع حافظ
األس ــد إل ــى إصـ ــدار مــرســوم رئــاســي عـ ّـن
فيه عبد الحليم خــدام نائبًا أول لرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ت ـب ـعــه م ــرس ــوم آخـ ــر بنقل
ق ـي ــادة س ــراي ــا ال ــدف ــاع إل ــى مـحـمــد غــانــم.
ُ
صبر رفعت مداه ،فأمر
عندها فقط وصل
بالتحرك
1984
آذار
مارس/
قواته في 11
ّ
ّ
بقو ٍة إلى قلب دمشق ،في ما بدا مؤشرا
ّ
ـرب أه ـل ـي ــة مـ ــدمـ ــرة ،ت ـمــكــن
الشـ ـتـ ـع ــال حـ ـ ـ ٍ

السودان ...هل تصنعها الكنداكات؟
ك ــان االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي ح ــدث في
الـســودان متوقعًا ،منذ قـ ّـرر الجناح املدني
داخل مجلس السيادة التعايش مع العسكر
لقيادة املرحلة االنتقالية ،فبعد عامني من
ال ـث ــورة الشعبية الـتــي أنـهــت  30عــامــا من
ديـكـتــاتــوريــة عمر البشير ،اعتقل الجيش
رئـيــس الـ ــوزراء ،عبد الـلــه حـمــدوك ،ووزراء
عديدين في حكومته املدنية .وفي الخرطوم
أطلق الجنود النار على املتظاهرين الذين
جــاؤوا لالحتجاج على االنـقــاب .كــان هذا
السيناريو متوقعًا ،لكنه تأخر فقط .وقد
سبق للكاتب في مقال سابق في «العربي
الـجــديــد» أن نـ ّـبــه إل ــى املـخــاطــر ّ الـتــي كانت
تواجه املرحلة االنتقالية ،وحــذر من مغبة
اإلفـ ـ ـ ــراط ف ــي الـ ـف ــرح ف ــي ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة
الـســودانـيــة ،فــي وقــت كــانــت ال تــزال تواجه
تحديات ّ
فيه ّ
تهدد وجودها.
وي ـبــدو أن الـجـنــاح املــدنــي ،املتمثل بقوى
ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر ،ل ــم يـسـتــوعــب دروس ــا
ك ـث ـي ــرة فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـسـ ــودانـ ــي امل ـل ــيء
ب ــاالنـ ـق ــاب ــات ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــات امل ــدن ـي ــة،
ُ
ولــم يـقــرأ قــادتــه جـيـدًا تـجــارب دول قريبة
مـنـهــم ،خـصــوصــا الـتـجــربــة املـصــريــة التي
ان ـق ـل ــب ف ـي ـه ــا ال ـع ـس ـك ــر ع ـل ــى أول رئ ـيــس
مدني منتخب في البالدّ ،
وزجوه وأعضاء
حـكــومـتــه وح ــزب ــه ف ــي ال ـس ـجــن .وم ــن يعد
سنتني عند قيام ثــورة السودانيني ،وفي
أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة ال ـن ـق ــاش ل ـتــأس ـيــس املـجـلــس
السيادي االنتقالي ،يسجل فداحة األخطاء
الـ ـت ــي ارتـ ـكـ ـب ــت ،ع ـن ــدم ــا وض ـ ــع امل ــدن ـي ــون
ثقتهم الكاملة في الجيش ،وخصوصًا في
العناصر التي كانت جــزءًا مــن نظام عمر
البشير .وأول تلك األخ ـطــاء اعـتـبــارهــم أن
دور الجيش كان حاسمًا في انتصار الثورة
الـســودانـيــة ،عـنــدمــا ق ـ ّـرر ،بمحض إرادت ــه،
إطاحة عمر البشير واعتقاله ومحاكمته
بعض من
صــوريــا ،واملــوافـقــة على تقاسم
ٍ
سـلـطــاتــه م ــع املــدن ـيــن .م ــا فـعـلــه الـجـيــش،

ـام دي ـم ـق ــراط ــي أقــل
ـرور ِة إيـ ـج ــاد نـ ـظ ـ ٍ
ب ـ ـضـ ـ ً
مـ ــاء مـ ــة ل ـل ـت ـس ـلــط! إال ًأن سـ ـي ــرة رف ـعــت
الشخصية لــم تكن كافية أخالقيًا إلقناع
ال ـس ــوري ــن ب ـح ـســن ن ـي ــات ــه .وفـ ــي خـطــابــه
ً
احتفاال بعيد الجالء عام  ،1984هاجم فيه
أخ ــاه ب ـص ــور ٍة عـلـنـيــة ،وب ـعــض مـمــا قــالــه:
«ي ـبــدو أن أخ ــي لــم يـعــد يـحـ ّـبـنــي ويعبس
ً
عـ ـن ــدم ــا يـ ــرانـ ــي  ..ولـ ـكـ ـن ــي لـ ـس ــت ع ـم ـيــا
أميركيًا وال سعوديًا  ..ولو ُ
كنت مجنونًا
ل ـك ـن ـ ُـت ّ
دم ـ ـ ــرت امل ــديـ ـن ــة ،ل ـك ـنــي أح ـ ــب ه ــذا
ً
البلد .»..وبــدا هذا الخطاب تطاوال سافرًا
على قمة الهرم السياسي ،وبداية لنهايةِ
«األخ امل ـت ـم ـ ّـرد» .وبــال ـف ـعــل ،ل ــم يـطــل األم ــر
حتى غ ــادر إلــى أوروب ــا بــوســاطــةٍ روسية
ّ
وم ــال عــربــي .وعـلــى الــرغــم مــن تمكنه من
ّ
زي ــارة ســوريــة مرتني بعد ذلــك ،لــم يتمكن
مــن تـجــديــد صــاتــه بـســرايــا ال ــدف ــاع التي
تـحـ ّـجـمــت كـثـيـرًا ،ف ــأدرك أن ــه لــن يستطيع
اس ـت ـعــادة سـلـطــانــه ال ـســابــق ،لـيـعــود إلــى
أوروبا ّ
ُ
أصدقاء
مجددًا .في تلك الفترة ،نقل
ّ
رف ـع ــت األس ـ ــد ع ـنــه أن ق ـ ــرار ت ــراج ـع ــه عن
ّ
خوض املعركة وتسلم الحكم في مارس/
آذار  1984كان «غلطة عمره الكبرى».
ّ
وال ـيــوم ،يـبــدو أن بـشــار األس ــد بــات أكثر

في مخاطر الوصاية األجنبية
على تونس
سالم لبيض

علي أنوزال

الــرئ ـيــس م ــن اح ـتــوائ ـهــا بـحـفــظ مـصــالــح
رفعت وأمالكه.
م ــع الـ ــوقـ ــت ،ت ـمـ ّـخ ـضــت ال ـ ـحـ ـ ُ
ـرب الـ ـب ــاردة
ـاخ تجريمي
ـوع م ـنـ ٍ
بــن األســديــن عــن ش ـيـ ِ
وات ـه ــام ــي ،وت ـب ـلــور نـقــد «ق ــائ ــد ال ـســرايــا»
لـيـتـحـ ّـول إل ــى طـعـ ٍـن فــي مـسـيــرة الــرئـيــس،
وتـقــديــم رؤي ــةٍ مختلفةٍ ملــا يجب أن تكون
َ
عـلـيــه س ــوري ــة ،وك ــم س ـ ُـه ــل عـلـيــه الـتـشـ ّـدق

ّ
أمانًا في منصبه ،بعد توقع عودته إلى
ـوات أك ـث ــر ثـبــاتــا،
املـ ـس ـ ّـرح ال ـع ــامل ــي ب ـخ ـط ـ ٍ
عما فعله وقاله ّ
«يترفع» ّ
«عمه املنبوذ»،
ليسمح لــه بــالـعــودة إلــى ســوريــة ،بعدما
أصـ ـ ــدرت امل ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة الـفــرنـسـيــة
ح ـك ـمــا ي ـق ـضــي ب ـس ـج ـنــه أربـ ـ ــع سـ ـن ــوات،
ب ـت ـه ّـمــة «غ ـس ــل األمـ ـ ـ ــوال ض ـم ــن ع ـصــابــةٍ
مـنــظـمــة» .نـعــم ي ـعــود رف ـعــت األسـ ــد ،بكل
فـضــائـحــه وهــزائ ـمــه ،إل ــى دم ـشــق ،لتكثر
التحليالت والفرضيات حول ما إذا كانت
أبعاد سياسيةٍ وسلطوية ،أم
عودته ذات
ٍ
أنها إرضــاء للطائفة العلوية املسحوقة.
َ
وأمـ ـ ـ ــل ك ـث ـي ــرون أن ت ـك ــون ع ــودت ــه خـطــأ
ِ
ً
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ق ــات ــا ،وجـ ـسـ ـرًا لـلـخــاص
ّ
مــن حـكــم الـطــاغـيــة .وال ــواض ــح الـجـلـ ّـي أن
ومهزومًا إلى
«األسد املنفي» يعود متعبًا ُ
عرينه اآلمن في العائلة التي ش ّبهت مرارًا
ّ
«العراب» ،ما
بعائلة كورليوني في فيلم
ً
يجعلها جديرة بعناية خاصة ،إذ ال أحد
ي ـعــرف ،عـلــى اإلطـ ــاق ،حقيقة مــا يحدث
املفطومة على
املغلقة،
وراء أبواب العائلة ّ
ُ
األنا املخدوعة بالتضخم ،والعقل املبتلى
بالتصلب .عائلة أجــادت تسويق نفسها
ع ـبــر ذخـ ـي ــر ٍة م ــن ال ـس ـيــاســات الــدعــائ ـيــة،
ف ـمــاذا تنتظر أن تفهمه مــن حــاكــم ّ
شبه
ٍ
ـرض تـبــريـ ِـر قمعه الــدمــوي
نـفـ َـســه فــي م ـعـ
الثورة السورية ب ِـ«الطبيب ّ
الجراح» الذي
يجري عملية جراحية ،وقال أمام البرملان
ال ـس ــوري ع ــام « :2012ه ــل نـقــول لــه يــداك
ملطختان بالدماء؟ أم نشكره على إنقاذ
املريض؟».
(كاتبة سورية)

أو بــاألحــرى قــادة االنـقــاب العسكري ،هو
إنقاذ النظام والتضحية برمزه آنــذاك ،من
أج ــل االس ـت ـمــرار فــي ال ـح ـكــم ،وق ــد نجحوا
في ذلــك ،واستغلوا عامل الزمن الــذي كان
ف ــي مـصـلـحـتـهــم م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،خـصــوصــا
إطالة الفترة االنتقالية إلى ثالث سنوات،
وتمديدها أخـيـرًا ،على الــرغــم مــن أن طول
ً
الفترة األولى لم يكن ّ
مبررًا أصال ،بالنظر
إلى املهام التي كان متوقعًا أن تنجز فيها.
وط ــوال هــذه الـفـتــرة ،لــم يرسل الجيش ّ
أي
إش ــارة إيجابية إلــى أنــه مستعد للتخلي
عن دوره املهيمن في البالد ،بل عكس ذلك
تمامًا ،كــان ّ
يقوي من نفوذه كل يــوم .وقد
ب ــدأت تنكشف بعض حقائق عــن عراقيل
كـ ــان ي ـض ـع ـهــا ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـك ــري داخ ــل
مجلس السيادة للحيلولة دون إحداث أي
تـقـ ّـدم مــن شــأنــه أن يـسـ ّـرع عملية االنتقال
الــدي ـم ـقــراطــي الـسـلـمــي .ل ــذل ــك ،ال يـجــب أن
يثق الشعب السوداني بتصريحات زعيم
االنقالب ،عبد الفتاح البرهان ،عندما يعد
بأنه سيستمر على نهج تحقيق االنتقال
الديمقراطي املطلوب.
ساهم طول الفترة االنتقالية في بث الخالف
داخل صفوف قوى الحرية والتغيير ،التي
قادت الثورة الشعبية ،وانعكس ذلك سلبًا
على شعبية الحكومة املدنية التي فشلت
في القيام باإلصالحات االقتصادية التي
وعــدت بها ،ولــم تنجح في إصــاح النظام
ال ـســابــق م ــن ال ــداخ ــل ،خـصــوصــا األج ـهــزة
األمنية الـتــي ظلت تحت سيطرة الجيش
ال ــذي ظــل يهيمن عـلــى كــل مـنــافــذ الـحـيــاة
فــي ال ـبــاد ،بما فــي ذلــك االقـتـصــاد وإدارة
الـســام مــع الجماعات املـتـمـ ّـردة ،وقبل كل
شيء السياسة الخارجية.
األمـ ـ ــل الـ ـي ــوم مـ ـعـ ـق ـ ٌ
ـود ،م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ،عـلــى
ال ـش ــارع ال ـســودانــي إلن ـقــاذ ث ــورت ــه ،وبعث
األم ـ ـ ـ ــل م ـ ــن جـ ــديـ ـ ّـد ف ـ ــي م ـص ـي ــر ت ـجــرب ـتــه
الديمقراطية الـهــشــة وامل ـه ـ ّـددة بــاالنــدثــار،
ً
فقد كان رد فعل هذا الشارع هائال ورائعًا
م ـنــذ ص ـب ــاح االن ـ ـقـ ــاب ،ع ـنــدمــا نـ ــزل آالف

الثورة السودانية
حاجة
اليوم في
ٍ
إلى دعم ّ
كل القوى
الحيّة لنصرة هبّة
الشعب
ّ
السودانيني الـعــزل ،وأغلبهم من الشباب،
إلى الشوارعّ ،
ردًا على االنقالب العسكري.
ول ـكــن إل ــى أي ح ــد سـيـصـمــد الـ ـث ــوار أم ــام
عنف الجيش الــذي بــدأ بإطالق الرصاص
ّ
الحي على املتظاهرين؟ الثورة السودانية
اليوم في حاجةٍ إلى دعم كل القوى الحية
لنصرة ّ
هبة الشعب الـســودانــي الجديدة،
ألن من شأن انتكاسة تجربته والتأسيس
ل ــدك ـت ــات ــوري ــة ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـ ـسـ ــودان أن
يــرســل إش ـ ــارات سـلـبـيــة إل ــى ك ــل الـشـعــوب
التواقة إلــى الحرية والكرامة في بلدانها،
ّ
ّ
املضادة
وسيقوي شوكة أنصار الـثــورات
التي نجحت في إفشال كل محاولة انتقال
دي ـم ـقــراطــي سـلـمــي ف ــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة،
ل ـعــل ج ــدي ــده ــا ال ـت ـجــربــة ال ـتــون ـس ـيــة .ومــا
ّ
سيقرر الحسم في ما يجري في السودان
الـيــوم ،حماسة شابات الـثــورة السودانية
وش ـبــاب ـهــا ال ــذي ــن ص ـن ـعــوا م ــاح ــم رائ ـعــة
فــي أث ـنــاء ث ــورة  ،2019فتضحيات هــؤالء
الـشــابــات والـشـبــاب هــي الـتــي لفتت أنظار
ال ـع ــال ــم إلـ ــى ث ــورت ـه ــم ،وأجـ ـب ــرت الـعـسـكــر
على التنازل وخلع زعيمهم السابق .فهل
ثانية كنداكات الثورة وأبطالها؟
ستفعلها ّ
ذلك ما نتمناه للشعب السوداني.
(كاتب وإعالمي مغربي)

ي ـب ــدو أن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـتــي
أع ـ ـل ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــونـ ـ ـس ـ ــي ق ـي ــس
س ـع ـ ّـي ــد ،يـ ــوم  25ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز امل ــاض ــي،
ب ــإق ــال ــة رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق هـشــام
املشيشي ،وتعليق عمل البرملان وتجميد
اختصاصات نــوابــه ،وأردف ـهــا بــاألمــر 117
الــرئــاســي الـصــادر فــي  22الشهر املنقضي
(سبتمبر /أيلول) الذي تم بموجبه تعليق
العمل بأغلب فصول دستور  ،2014ومنح
رئـيــس الجمهورية صــاحـيــات السلطتني
التنفيذية والتشريعية كلها ،بما في ذلك
تشكيل حكومة جــديــدة ،بمقاربة جندرية
ناعمة ،وتسيير الـبــاد بواسطة املراسيم
واألوام ــر الرئاسية ،يبدو أن هــذه كلها لم
تستطع ّ
الحد من األزمة السياسية العميقة
ّ
التي كانت تعيشها تونس في ظــل نتائج
انـتـخــابــات  2019التشريعية والــرئــاسـيــة،
وإنـمــا ســاعــدت على تفاقمها ،على الرغم
مــن تـفــاؤل شــرائــح شعبية واسـعــة .ينبثق
ّ
سعيد استطاع
ذلــك الـتـفــاؤل مــن أن قيس
يوم  25يوليو أن يضع حدا لنظام متآكل،
استهلك ،فــي أقــل مــن عشر س ـنــوات ،القيم
النبيلة التي نــادت بها الـثــورة التونسية،
وأف ــرغـ ـه ــا م ــن دالالت ـ ـهـ ــا ال ـن ـض ــال ـي ــة ،مـثــل
إسقاط املنظومة القديمة والحق في الشغل
وتـحـقـيــق ال ـك ــرام ــة وتـ ـس ــاوي ال ـف ــرص بني
األفـ ــراد وب ــن ال ـج ـهــات ،والـتـنـمـيــة الـعــادلــة
ومقاومة الفساد والتوزيع العادل للثروة،
وت ـح ـق ـي ــق الـ ـسـ ـي ــادة ال ــوط ـن ـي ــة وت ــرس ـي ــخ
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ال ـس ـل ـم ــي عـلــى
السلطة .لكن حقائق االقتصاد والسياسة
وارتـ ـب ــاط ــات ت ــون ــس اإلق ـل ـي ـم ـيــة والــدول ـيــة
ُ
ق ــد ت ـف ـســد ذل ــك ال ـت ـف ــاؤل الـ ـع ــارم ،وتـجـعــل
مــن الـنـيــات الـطـيـبــة وامل ـق ــوالت الـتــاريـخـيــة
واملـ ـب ــادئ ال ـك ـبــرى وال ـخ ـطــابــات الـجـيــاشــة
التي يصدح بها الرئيس التونسي بشكل
تصطدم بــواقـ ٍـع أص ـ ّـم ،ال ينصت إال
دوري
ّ
لــأرقــام وامل ــؤش ــرات االقـتـصــاديــة واملــالـيــة،
املحكومة بمراكز النفوذ الدولي ومصالح
ق ــواه ــا املـهـيـمـنــة ال ـت ــي ص ــاغ ــت عــاقــاتـهــا
ب ــال ــدول ــة ال ـتــون ـس ـيــة عـ ـش ــرات ال ـس ـنــن من
خالل معاهدات واتفاقيات بينية ودولية،
مـلــزمــة لـلـحـكــومــات الـتــونـسـيــة املـتـعــاقـبــة،
عـ ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف ألـ ــوان ـ ـهـ ــا األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
واخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وح ـق ـب ــات ـه ــا
التاريخية.
يكفي التأمل في حجم املديونية التونسية،
املستندة إلــى مـعــاهــدات وقــوانــن صارمة،
الـتــي ت ـجــاوزت  %107مــن الــدخــل الوطني
ال ـخ ــام ،بـقـيـمــةٍ تـصــل إل ــى  41مـلـيــار دوالر
بما ق ــدره  120مليار دي ـنــار ،حسب تقرير
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي لـسـنــة  ،2021ل ــإق ــرار بــأن
الـسـيــادة املــالـيــة التونسية بــاتــت مسلوبة
ب ــالـ ـك ــام ــل ،وق ـ ــد ي ـص ــح ال ـ ـقـ ــول إن تــونــس
ت ـع ـي ــش ح ــال ــة «اسـ ـتـ ـعـ ـم ــار مـ ــالـ ــي» ،جـعــل
مـ ــن اخـ ـتـ ـي ــاراتـ ـه ــا الـ ـكـ ـب ــرى وس ـي ــاس ــات ـه ــا
ّ
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة م ـح ــل إم ــاء
مــن املــؤس ـســات املــالـيــة ال ـقــارضــة واملــانـحــة
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،إلـ ــى درج ـ ــة أن تلك
املؤسسات ،مثل االتحاد األوروبــي والبنك
األفـ ــري ـ ـقـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة ،وب ـ ـص ـ ــورة خ ــاص ــة
صندوق النقد والبنك الدوليني ،ال تكتفي
بتلقي تقارير دورية عن أنشطة الحكومات
التونسية (والبنك املركزي) ومدى إيفائها
بالتزاماتها تـجــاه تلك املــؤسـســات ،وإنما

بـ ــات ل ـهــا تـمـثـيـلـيــات قـ ـ ـ ّـارة ت ــرص ــد الـعـمــل
الحكومي التونسي ،وموظفون تونسيون
رفيعون فــي مختلف ال ــوزارات التونسية،
عـلــى غـ ــرار الــوظـيـفــة ال ـتــي كــانــت تـتــوالهــا
ّ
سعيد
نجالء بودن ،قبل أن يجتبيها قيس
عـلــى رأس الـحـكــومــة الـتــونـسـيــة ،يشرفون
عـلــى تنفيذ (وم ـتــاب ـعــة) امل ـشــاريــع املـمــولــة
بواسطة القروض والهبات األجنبية التي
ّ
تـخــطــى اسـتـخــدامـهــا امل ـج ــاالت الـتـنـمــويــة،
ل ـت ـش ـم ــل املـ ـي ــزانـ ـي ــات وص ـ ـ ــرف امل ــرتـ ـب ــات.
وي ـع ـت ـب ــر الـ ـق ــان ــون ع ـ ــدد  35ل ـس ـنــة 2016
املـتـعـلــق بـضـبــط ال ـن ـظــام األس ــاس ــي للبنك
املركزي التونسي مثاال آخر للهيمنة املالية
الدولية ،وما تفرضه من إمالءات تشريعية،
وخصوصا في فصله عدد  25الــذي ينص
على أنــه «ال يمكن للبنك املركزي أن يمنح
تسهيالت
لفائدة الخزينة العامة للدولة
ٍ
كشوفات أو قــروض أو أن يقتني
في شكل
ٍ
بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة».
وقــد بـ ّـن العمل االستقصائي املنشور في
مــوقــع ن ــواة فــي  13إب ــري ــل /نـيـســان ،2016
وعـنــوانــه «قــانــون أســاســي للبنك املــركــزي
اس ـت ـق ــال ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة» أن
الحكومة التونسية ال تستطيع االقتراض
أو ال ـت ـصـ ّـرف فــي األم ـ ــوال امل ــودع ــة بالبنك
املــركــزي إال بــواسـطــة الـبـنــوك الـخــاصــة ،أو
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـش ـتــرك ال ــدول ــة ف ــي رأس ـمــال ـهــا
بنسب فــائــدة ،عــادة ما تكون مربحة لتلك
البنوك على حساب الدولة نفسها.
لـقــد مـ ّـهــدت الهيمنة املــالـيــة الــدولـيــة على
تونس الطريق أمام قوى إقليمية ودولية
ودول ك ـبــرى ل ـل ـتــداول فــي ش ــأن القضايا
الوطنية التونسية في مختلف منتدياتها
السياسية ومؤسساتها التشريعية .وفي
هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،تـ ـن ــدرج م ـنــاق ـشــة ال ــوض ــع
السياسي في تونس في البرملان األوروبي
وإصــدار قــرار في الغرض في  21أكتوبر/
ت ـش ــري ــن األول ال ـ ـجـ ــاري ي ـت ـضـ ّـمــن دع ــوة
«إلـ ــى ال ـع ــودة إل ــى الــديـمـقــراطـيــة الـكــامـلــة
والنشاط البرملاني في أقــرب وقــت ممكن،
ووضع خريطة طريق»،
وفصل السلطات
ّ
فــاألوروبـيــون الــذيــن وقـعــوا اتـفــاق شراكة
ّ
مع تونس سنة  ،1995ومكنوا تونس من
مرتبة الشريك املميز مع االتحاد األوروبي
سـ ـن ــة  ،2012يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون أن ـف ـس ـه ــم رس ــل
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وأن دعمهم
املادي والسياسي مختلف الشعوب ُيقاس
بـمــدى االل ـتــزام بتلك امل ـبــادئ ،على الرغم
مما يخفيه ذلك الــدور من رهانات ولعبة
م ـص ــال ــح ت ـ ــدار ب ــواس ـط ــة آالف ال ـشــرك ــات
األوروب ـ ـيـ ــة املـشـتـغـلــة ف ــي ت ــون ــس ،وال ـتــي
ج ـع ـلــت م ـن ـهــا س ــوق ــا م ـه ـمــة لـبـضــائـعـهــا
ُ
ومـنـتـجــاتـهــا ،وهـ ــذه امل ـصــالــح ال تـشــاهــد
بــالـعــن امل ـج ـ ّـردة ،وإن ـمــا يعلمها الـخـبــراء
والدارسون.
ي ـح ــق ل ـل ــرئ ـي ــس ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد أمـ ـ ــام ه ــذا
ّ
التحكم الدولي بخيوط اللعبة االقتصادية
واملالية التونسية ،والتدخل السياسي في
تفاصيل الشأن العام التونسي وخفاياه،
منذ زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة،
أن ي ـع ـل ــن أنـ ـ ــه ي ـ ـخـ ــوض حـ ــربـ ــا ل ـل ـت ـح ـ ّـرر
الوطني ،وأن يجعل من استرجاع السيادة
الــوطـنـيــة املـسـلــوبــة ش ـعــاره األســاســي في
ه ــذه املــرحـلــة الكبيسة مــن تــاريــخ تونس
املعاصر.
ول ـكــي يـنـجــح ف ــي حــربــه الـتـحــريــريــة ،فــإن
ٌ
مطالب ،بصفة رئيسية،
الرئيس التونسي

الرئيس التونسي
مطالب بفسخ
ٌ
االتفاقيات الدولية
والبينية التي تمثل
القاعدة القانونية
للهيمنة األجنبية

بفسخ االتفاقيات الدولية والبينية التي
تمثل القاعدة القانونية الصلبة للهيمنة
األجنبية ،مثل اتفاق الشراكة مع االتحاد
األوروبــي الذي يمنح البضائع األوروبية
امل ـص ـ ّـدرة إل ــى تــونــس إع ـف ــاءات جمركية،
والـ ـخ ــروج م ــن مـنـظـمــة ال ـت ـج ــارة الــدول ـيــة
ال ـتــي تـجـعــل مــن تــونــس ســوقــا للبضائع
األجنبية بما فــي ذلــك التي يتم إنتاجها
وطنيا ،مــا أدى إلــى إغ ــاق آالف املصانع
وركـ ـ ـ ـ ــود املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـفـ ــاح ـ ـيـ ــة ،وك ــذل ــك
االنسحاب من مذكرة التفاهم مع الواليات
املتحدة ،املوقعة سنة  2015في واشنطن،
فــي أثـنــاء زي ــارة الرئيس السابق الباجي
قائد السبسي ،والتي جعلت تونس حليفا
ّ
مميزا للواليات املتحدة مــن خــارج حلف
ّ
الناتو .ويتعني كذلك على قيس سعيد ،في
ّ
التحرر الوطني التي يقودها،
إطار حرب
ّ
س ــداد دي ــون تــونــس ال ـتــي تـتـطــلــب وضــع
خطة تدوم ثالث سنوات ،تسدد بموجبها
الـحـكــومــة الـتــونـسـيــة مــائــة مـلـيــون ديـنــار
يــومـيــا ،لكي تنخفض الــديــون التونسية
إلى  ،%3حسب تقدير موقع «دين» الدولي.
وأن يـقــوم بتعبئة الجبهة الــداخـلـيــة ،من
قــوى شعبية وأح ــزاب ونقابات ومجتمع
مدني ونخب فكرية وأكاديمية وحقوقية
ومـ ـن ـ ّـص ــات إع ــام ـي ــة وات ـص ــال ـي ــة ،وال ـت ــي
تعرف حاليا حالة انقسام ّ
حاد ال مثيل له
حول خيارات الرئيسّ ،
ورص صفوفها من
ّ
أجل هذه املعركة الوطنية املقدسة.
وب ـق ـط ــع ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ـ ــدى واقـ ـعـ ـي ــة ه ــذه
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات أو ط ــوب ــاوي ـت ـه ــا ،ف ـ ــإن ح ــرب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـت ــونـ ـس ــي م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـت ـح ــرر
الوطني ،والتي تستدعي كثيرا من الحكمة
والعقالنية ،ستبقى مـجـ ّـرد شعار إن هو
عجز على تحقيق االسـتـقــال املــالــي وفك
ّ
تتجرأ
االرت ـبــاط مــع الـقــوى الــدولـيــة الـتــي
وتناقش الوضع التونسي ،وكأنه شأنها
ّ
وسيتحول هذا الشعار ،املشحون
املحلي.
ب ــال ــروح الــوطـنـيــة ال ـتــي تـلـهــب الـعــواطــف
الـشـعـبـيــة ،إل ــى م ـغــامــرة تـنـقــل تــونــس من
الهيمنة الدولية االقتصادية واملالية إلى
خ ـطــر ال ــوص ــاي ــة األج ـن ـب ـيــة ذات امل ــداخ ــل
ّ
املتعددة ،وأسوأها
السياسية والقانونية
الــوضــع تـحــت طــائـلــة الـفـصــل الـســابــع من
م ـي ـثــاق األمـ ــم امل ـت ـحــدة م ــن ال ـ ــدول ذات ـه ــا،
ّ
املتدخلة فــي الـشــأن التونسي واملتحكمة
ف ــي مـجـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ،ال ـت ــي طبقت
الفصل نفسه على كل من العراق وسورية
وليبيا واليمن.
(كاتب ووزير تونسي سابق)
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ضع الثورة على لسانك
فذ انقالبك
ون ّ
أرنست خوري

حاكم عربي آخر ينفذ انقالبًا على سلطة يرأسها .يقتل الثورة لكي ّ
يحسن من
أدائها ،ثم يشعر بإهان ٍة ال توصف حني ُيقال إن ما أقــدم عليه انقالب عسكري.
الحاكم االنقالبي ،في السودان ،عسكري ،بينما هو مدني متحالف مع العسكر في
تونس .في السودانّ ،
مرت أشهر والحاكم العسكري يكاد يقسم على أنه سينفذ
انقالبه لكي يتخلص من عبء مدنيني فرضت الثورة وجودهم في السلطة ،بشراك ٍة
مزعومة ،وكــأن البلد شركة .في األمــس أرغمت الـثــورة الجيش على إطاحة عمر
البشير (بعد خمسة أشهر من قتل املتظاهرين واضطهادهم) ،وهو من العسكر
والعسكر منه ،وفرضت على هؤالء تعيني رئيس حكومة مدني .أجبرهم الضغط
على القبول بوثيقة دستورية كان يجب أن َ تكون بمثابة دستور مؤقت إلى حني
إج ــراء انتخابات تشريعية صيف  .2023قـ ِـبــل الحاكم العسكري بهذا كله على
ّ
فكر باألمر مليًا ،ضحك في ّ
سره وتساءلَ :لم ال؟
مضض في البداية ،لكنه ،عندما
نعلن كل ما يخطر على البال الديمقراطي ،ثم نضع وزراء عسكريني من عندنا
في أرفــع ال ــوزارات وأخطرها ،ونربط أيــدي املدنيني وأرجلهم بشكل نجعلهم فيه
عاجزين عن العمل ،ونحرم املوازنة العامة من عائدات شركات الجيش ،ونتسبب
بفشل اقتصادي رهيب في بلد كان ُيطعم قـ ّـارة بحجم أفريقيًا .نخبر الناس أن
مفتاح البحبوحة يكمن في التطبيع مع إسرائيل لكي ترضى أميركا عنا وتلغي
ماض إرهابي ،ثم نقيم القيامة شرقي السودان
العقوبات املفروضة علينا بسبب
ٍ
ّ
ونحرض على إغالق املنطقة عبر مجلس نظارات البجا .نحرق البلد ونتهم املدنيني
بإحراقه ،يصبح االنقالب مطلبًا شعبيًا ،فيحصل ما حصل بالفعل.
في هذه السيرة املقتضبة التي دامــت عامني ،وصلت هدايا بالجملة إلى العسكر
من املدنيني :انعدام كفاءة استثنائي في االقتصاد واإلدارة .انشقاقات متالحقة
في صفوف هؤالء ،وخلط غير ّ
مبرر بني املبدئية وضــرورات إبرام التسويات في
مرحلة انتقالية لبلد متخلف اقتصاديًا ،تغلب عليه البيئة العشائرية ،صاحب
تجربة حزبية كانت راسخة ،وقد توفيت منذ عقود وصارت قاصرة عن مخاطبة
الناس وتنظيمهم في برامج تحاكي مصالحهم .موافقة على تأدية أدوار ماسح
ََ
القذارة عن ممارسات العسكر .تعميم نفس انتقامي يشبه أجــواء االجتثاث من
خــال «لجنة إزالــة التمكني» .تعويل مطلق على أميركا والـغــرب في انتشال البلد
من كارثته االقتصادية ،وبني هذا وذاك ،قبول بقواعد اللعبة التي وضعها العسكر
ولعبها عــامــن ،وعــدم التجرؤ على اللجوء إلــى الـنــاس عبر إج ــراء انتخابات قبل
موعدها ّ
املقرر منتصف  ،2023وتصديق سخيف للتطمينات العسكرية.
النسخة الحالية من االنقالب السوداني مختلفة عما سبقها .فيها ،يخترع مرتكبها
قــامــوســا سياسيًا جــدي ـدًا ،ال وج ــود فيه لكلمة ان ـقــاب ،بــل لـ«تصحيح مـســار»،
ولـ«ثورة تصحيحية» ،ولـ«تنظيف الثورة من الشوائب» ...هو قاموس وضعت لبناته
األولى األنظمة البعثية والناصرية منذ أولى سنوات ما بعد استقالل البلدان العربية.
بفضل ذلــك الـقــامــوس ،يمكن لعبد الفتاح الـبــرهــان الـقــول بــراحــة ضمير إنــه قام
باالنقالب «بسبب االنقسامات في صفوف املعسكر املدني» .فيه ّ
يتجرأ الرجل على
تسمية املؤسسة العسكرية أنها ِّ
«مؤسسة الفترة االنتقالية» .في قاموس االنقالب
ّ
السوداني ،كحال االنقالب التونسي لقيس سعيد وعسكره ،تركيز استثنائي على
َ
مصطلحي األحزاب والسياسة :تقرأ في بيان البرهان ما معناه :لن نسمح
محاربة
لحزب ّ
معي بفعل كذا ،ولن يسيطر أي حزب على «السودان الجديد» ،والحق هو
على تكالب القوى السياسية على السلطة ،والحكومة املقبلة لن تتألف من ممثلي
أحزاب ً ،وسنشكل برملانًا ثوريًا من الشباب ...كل شيء ال سياسة فيه« .سنؤلف
حـكــومــة مدنية مــن ال ـك ـفــاءات» ،يـقــول الـبــرهــان .السياسة للجيش إذًا ،واإلخـفــاق
االقتصادي واإلداري للمدنيني.
في زمن عبد الفتاح البرهان ومحمد حميدتي وقيس سعيد ،صار يمكن وضع
ً
الثورة على اللسان ،فتصبح االنقالبات حالال.

حسابات أردوغان في قراءتين
مروان قبالن

استقبل الكثيرون بدهشة القرار الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قبل أيــام بطرد عشرة سـفــراء أجــانــب مــن بينهم سـفــراء الــواليــات املتحدة وأملانيا
ً
وفرنسا وكندا وهولندا .مبعث الحيرة أن الـقــرار ال يطاول فقط دوال كبرى ،ذات
تأثير سياسي واقتصادي وازن على الساحة الدولية ،بل األهــم من ذلك أن القرار
يأتي فــي وقــت تــواجــه فيه تركيا أزمــة اقتصادية حــادة يعكسها انـفــات معدالت
التضخم التي بلغت  20باملائة سنويا ،وهــي األعلى منذ أزمــة نهاية التسعينيات
االقتصادية الشهيرة ،والتي حملت حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام .2002
كما تأتي الخطوة في ظل انخفاض كبير في سعر صرف العملة التركية التي فقدت
ثمانني باملائة من قيمتها خالل السنوات السبع املاضية ،من ليرتني أمام الدوالر عام
 2014إلى نحو  10ليرات اآلن.
هناك احتماالن لتفسير قرار أردوغان ،األول أنه جاء في لحظة انفعالية تغلبت لديه
مشاعر الغضب على حسابات املصالح ،وأن الدول الغربية نجحت في جره إلى فخ
من خالل الضرب على وتر حساس بالنسبة له ،بإثارتها قضية رجل أعمال معتقل
منذ خمس سنوات لالشتباه بعالقته باملحاولة االنقالبية الفاشلة التي استهدفت
إطاحة أردوغان عام  ،2016ما دفع الرئيس إلى خطوة غير محسوبة تؤثر في وضع
االقتصاد التركي الصعب أصال واستطرادا بحظوظ الرئيس وحزبه في االنتخابات
الرئاسية والبرملانية املقرر عقدها عام .2023
االحتمال الثاني ،وهو األرجح ،أن أردوغان أقدم على هذه الخطوة بناء على حسابات
اقتصادية وسياسية دقيقة ،وأنه تعمد اتخاذها في هذا الوقت تحديدا لتحقيق أعلى
عائد ممكن .اقتصاديا ،يهدف أردوغ ــان على مــا يبدو إلــى خفض سعر صرف
العملة التركية ألن ذلك يؤدي برأيه إلى زيادة قدرة البضائع التركية على املنافسة
فــي األس ــواق العاملية ،فــي حــن ت ــزداد كلفة البضائع املـسـتــوردة مــن الـخــارج ،وهي
سياسة تقليدية تلجأ إليها الــدول عادة لزيادة صادراتها وتخفيض وارادتها من
السلع والبضائع والخدمات وتحقيق التوازن في ميزانها التجاري .يريد الرئيس
أيضا على ما يبدو دفع املودعني إلى إخراج أموالهم من البنوك ،وضخها في مختلف
قطاعات االقتصاد لخلق فرص عمل جديدة ،لذلك يعمد إلى خفض سعر الفائدة
حتى يصبح العائد املصرفي أقــل من مستوى التضخم .من جهة أخــرى ،يحاول
الرئيس من خالل إصراره على تخفيض الفائدة تخفيف عبء الدين العام ،من خالل
رفع مستوى التضخم وبالتالي تقليل قيمة الدين .وامللفت أن أردوغــان يقدم على
ذلك بعد أن تأكد من خروج معظم الرأسمال األجنبي من سوق الدين التركي .فمنذ
أحداث حديقة غازي عام  ،2013والتي يرى كثيرون أن هدفها كان إسقاط أردوغان،
والبنوك واملؤسسات املالية الغربية تتخلص من حيازاتها من الديون التركية ،فنزلت
حصتها من قيمة الدين العام التركي من  30باملائة إلى  5باملائة حاليا.
يرى أردوغــان أن الوقت حان إلثبات أن تركيا اليوم ليست تركيا األمس ،وأن زمن
تدخل السفراء والقناصل األجانب في شؤونها الداخلية قد ولى ،فتركيا باتت قوة
إقليمية كبرى ،ولديها قاعدة زراعية وصناعية (عسكرية ومدنية) متطورة ،وال
يملك الـغــرب أن يضحي بالعالقة معها فــي ظــل االستقطاب الكبير الحاصل في
النظام الدولي حاليا ،وفي وقت تتبدى فيه مالمح اصطفاف صيني-روسي-إيراني،
إذا مالت تركيا إليه فسوف يوجه ذلك ضربة قاصمة لجهود واشنطن في احتواء
الصعود الصيني ،هذا يبرر ربما تراجع الواليات املتحدة وكندا وهولندا ،وإعالن
امتثالها للمادة  41من اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العالقات الدبلوماسية ،والتي
تنص على «عــدم إخــال الدبلوماسيني بامتيازاتهم وحصاناتهم واحترام قوانني
وأنظمة الدولة املضيفة ،وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
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آراء

واشنطن ـ بكين ...الصراع على البصمة السياسية
علي العبداهلل

ّ
الحاد بني الواليات املتحدة
ال يشكل التنافس
وجمهورية الصني الشعبية إال عرضًا لصراع
أســاســي يتعلق بالبصمة الـسـيــاسـيــة على
النظام الدولي ،إذ تسعى األخيرة إلى تسويق
ب ــدي ــل ل ـل ـن ـم ــوذج ال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ـغ ــرب ــي ال ــذي
صاغته الــواليــات املتحدة ُبعيد انتصارها
فــي الـحــرب العاملية الثانية ،وحلولها ،قـ ّـوة
مـسـيـطــرة ،مـحــل اإلم ـبــراطــوريــات األوروب ـيــة
املـ ـت ــرهـ ـل ــة ،وح ــرصـ ـه ــا ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ه ــذا
ال ـن ـظــام ،ألن ــه ق ــاع ــدة هيمنتها وسيطرتها
على املـجــالــن اإلقليمي وال ــدول ــي ،فالتدافع
ف ــي م ـج ــاالت ال ـص ـنــاعــة وال ــذك ــاء الـصـنــاعــي
ّ
املتطورة يخفي خلفه صراعًا على
واألسلحة
قــواعــد النظام الــدولــي وآلـيــات اشتغاله بني
نموذجني سياسيني ،أول ديمقراطي تقوده
ـان س ـل ـط ــوي ت ـق ــوده
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وث ـ ـ ـ ٍ
الصني.
شـ ـه ــدت الـ ـع ــاق ــات األم ـي ــرك ـي ــة  -الـصـيـنـيــة
مـ ــراحـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ّـارة ،حـ ــن ّ
وح ــدتـ ـهـ ـم ــا امل ـص ــال ــح
ملــواج ـهــة االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي أي ــام الــزعـيــم
الصيني مــاو تسي تونغ ،وتفاعالت هادئة
أي ـ ــام ال ــزع ـي ــم دنـ ــغ ش ـي ــاو ب ـي ـنــغ ،واع ـت ـم ــاده
سياسة فتح السوق الصيني على االقتصاد
العاملي ،و«الـتـقــارب التوافقي» مــع الــواليــات
املـتـحــدة ،م ــرورًا بتكريس سياسة االعتماد
امل ـت ـبــادل وامل ـيــل نـحــو الـلـيـبــرالـيــة واقـتـصــاد
ال ـس ــوق ف ــي ظ ــل زع ــام ــة ج ـي ــان زي ـم ــن ال ــذي
زاد نسبة الليبرالية في السياسة الصينية،
ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم ع ـم ـل ـيــة انـ ـتـ ـق ــال دي ـم ـق ــراط ـي ــة
ّ
ومنظمة على صعيد القيادة ،قبل أن تعصف
بالعالقات بــن الدولتني عــواصــف املخاوف
وتآكل الثقة التي أطلقتها تظاهرات ميدان
تيان آن مني عام  1989وشعاراتها الغربية،
وما أثارته من مخاوف من التباين العقائدي
ب ــن ال ـشــري ـكــن ،وق ــد عـ ّـمــق ان ـه ـيــار االت ـحــاد
السوفييتي ع ــام  1991امل ـخــاوف الصينية،
على خلفية تراجع احتياج الوالياتً املتحدة
إلى الصني لتطويقه؛ وزاد الطني بلة انتشار
الـقــوات األميركية فــي الـعــراق وأفغانستان،
وما مثلته من تهديد جيوسياسي لها .وقد
تــزامــن هــذا مــع وصــول الزعيم الـحــالــي ،شي
جني بينغ ،إلى سدة الرئاسة ،فأعاد الصني
إل ــى الـتـمـ ّـســك باملعايير الـعـقــائــديــة وتـحـ ّـدي
الغرب في تصوراته السياسية واالجتماعية
واألخالقية.
أم ــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة ف ـثــارت حفيظتها من
الفرق الهائل في امليزان التجاري بني الدولتني،
وم ــن قــرصـنــة ال ـشــركــات الصينية التقنيات

األم ـيــرك ـيــة ال ـح ـســاســة ،واس ـت ـح ــواذه ــا على
نسبة معتبرة من حصة الشركات األميركية
في السوق العاملي .وهذا فتح الباب لتنافس
اقتصادي وجيوسياسي علني ومكشوف بني
الدولتني ،بدأه الرئيس األميركي باراك أوباما
بالتباحث مــع دول اإلقليم لتشكيل تحالف
اقتصادي ملواجهة ّ
تمدد الصني في السوقني
اإلقليمي والعاملي ،وتوقيع اتفاقية «الشراكة
العابرة للمحيط الهادئ» في  2016/2/4مع
كل من أستراليا ،وبروناي ،وكندا ،وتشيلي،
واليابان ،وماليزيا ،واملكسيك ،ونيوزيلندا،
وبـيــرو ،وسنغافورة ،وفيتنام .وتابعه ،بعد
االنـسـحــاب مــن االتـفــاقـيــة املــذكــورة ،بشراسة
أكبر ،الرئيس السابق دونالد ترامب .وسار
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـحــالــي جــوزي ــف بــايــدن
على النهج ذاتــه ،مع إضافة عنصر عسكري
ّ
تكتالت
التحرك املضاد بتشكيل
وأمني على
ٍ
إق ـل ـي ـم ـي ــة ،ت ـك ـتــل ال ـ ـحـ ــوار األمـ ـن ــي ال ــرب ــاع ــي
(كـ ـ ـ ــواد) ال ـ ــذي ي ـض ــم م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ًّ
ك ــا مــن الـهـنــد وأس ـتــرال ـيــا وال ـيــابــان ،وال ــذي
استضاف الرئيس األميركي قادته في البيت
األبـيــض يــوم  25الشهر املــاضــي (سبتمبر/
أي ـل ــول) ،لتفعيل الـتـفــاهـمــات الـســابـقــة ،وفــي
م ـقــدم ـت ـهــا ت ـط ــوي ــق الـ ـص ــن ج ـيــوس ـيــاس ـيــا،
وع ــزل ـه ــا ع ــن م ـح ـي ـط ـهــا وت ـض ـي ـيــق مـســاحــة
وتحالفات مثل تحالف
حركتها بـ ّـرًا وبـحـرًا،
ٍ
«أوك ـ ـ ــوس» ال ـج ــدي ــد ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تفعيل
اتفاقية الـتـعــاون والتنسيق االستخباراتي
(يوكيوسا) ،القديمة واملستمرة منذ ،1946
مع كل من اململكة املتحدة وأستراليا وكندا
ّ
ونـيــوزيـلـنــدا؛ وتوظيفها جميعها فــي خطة
بــايــدن الـصـلـبــة ،ملـحــاصــرة ال ـصــن واح ـتــواء
ّ
تحركاتها ولجم طموحاتها الجيوسياسية،
ل ـيــس ف ــي مـحـيـطـهــا اإلق ـل ـي ـمــي ف ـق ــط ،ب ــل في
كل املناطق ،ورســم استراتيجية العالقة مع
الصني على قاعدة «أكبر ّ
تحد جيوسياسي
ف ــي ال ـق ــرن الـ ـ ـ ــ ،»21بـحـســب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
أنتوني بلينكن.
ق ـ ـ ـ ــاد إدراك ال ـ ـ ـصـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــوة ال ـت ـق ـن ـي ــة
والعسكرية بينها وبــن الــواليــات املتحدة
ّ
إل ـ ــى ت ـب ــن ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــن م ـس ـتــويــن:
االن ـخــراط فــي تشكيل منظمات وتجمعات
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ش ـن ـغ ـه ــاي
لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ،م ـج ـم ــوع ــة ب ــريـ ـك ــس ،الحـ ـت ــواء
الضغوط األميركية بإقامة أطواق وخطوط
ام ـت ـص ــاص ج ـيــوس ـيــاس ـيــة .ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
تطوير أسلحة ،بحرية خصوصًا ،باعتبار
حلفاء الواليات املتحدة في اإلقليم ،اليابان
والـهـنــد وأسـتــرالـيــا وفـيـتـنــام ،قــوى بحرية،
حـيــث أص ـبــح األس ـط ــول ال ـب ـحــري الصيني

م ــن أك ـبــر األس ــاط ـي ــل ف ــي اإلق ـل ـي ــم؛ أك ـثــر من
سبعمائة قطعة بحرية حربية ،باإلضافة
إلــى العمل على تطوير الترسانة النووية
وم ـض ــاع ـف ــة عـ ــدد الـ ـ ـ ــرؤوس الـ ـن ــووي ــة أرب ــع
ّ
مرات ،بما في ذلك صواريخ «فرط صوتية»
(هــاي ـبــرســون ـيــك), ،يـنـطـلــق ه ــذا ال ـن ــوع من
الـ ـص ــواري ــخ ف ــي ال ـط ـب ـقــات ال ـع ـل ـيــا لـلـغــاف
بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف
الجوي
ٍ
سرعة الصوت ،أو نحو  6200كيلومتر في
الـســاعــة ،يـعــود بعدها إلــى الـغــاف الجوي
ويضرب هدفه ،وقد أجرت تجربة ألحد هذه
الصواريخ في شهر أغسطس /آب املاضي،
ما أثار قلق الواليات املتحدة ،كما نصبتها
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ـ ّـر ال ـص ـي ـن ــي مل ــواجـ ـه ــة أي ه ـجــوم
أميركي ،وتعزيز عالقتها مع روسيا ،التي
تشاركها املوقف من تدخل الواليات املتحدة
في شــؤون الــدول الداخلية ،لتوفير الطاقة
ـدر لـيــس مـعـ ّـرضــا ملـخــاطــر العرقلة
مــن م ـصـ ٍ
أو املنع ،مشروع «خط قوة سيبيريا» الذي
اتـفـقــت مــع روس ـيــا عـلــى إنـشــائــه ع ــام 2014
وتـبـلــغ قيمته  400مـلـيــار دوالر ،لتصدير
ال ـغ ــاز ال ــروس ــي ن ـحــو ال ـص ــن ،وت ــوري ــد 38
مـلـيــار طــن سـنــويــا مــن ال ـغــاز ال ــروس ــي إلــى
ال ـص ــن  30ع ــام ــا ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى أنـظـمــة
ّ
تـســلــح عـسـكــريــة روس ـي ــة م ـت ـ ّطـ ّـورة وإج ــراء
ـات م ـش ـتــركــة ،ك ـمــا وثـ ـق ــت عــاقـتـهــا
ت ــدريـ ـب ـ ٍ
بإسرائيل لالستفادة من إنتاجها العسكري
ّ
املتطور .واملتابعة الحثيثة ملشروع «الحزام
والطريق» ،برأس مال قدره تريليون دوالر،
وربط أكثر من مائة دولة به عبر استثمارات
ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة والـتـنـقـيــب عن
النفط والغاز واملعادن والقروض الضخمة،
وإقامة مرتكزات لخططها؛ قاعدة عسكرية
فــي جـيـبــوتــي ومـيـنــاء ج ــوادر الباكستاني
وميناء بيريوس في اليونان وإدارة ميناء
أشــدود اإلسرائيلي ،والــدخــول على تركيب
شبكات الجيل الخامس في دول كثيرة ،بما
فيها دول حليفة للواليات املتحدة ،كاململكة
املـتـحــدة ،واالسـتـثـمــار فــي سـنــدات الخزينة
األميركية بمبلغ ضخم قدره تريليون دوالر،
وت ــوظ ـي ــف اس ـت ـي ــاء دول حـلـيـفــة ل ـلــواليــات
املتحدة فــي الـشــرق األوس ــط مــن ضغوطها
ب ـخ ـص ــوص الـ ـح ــري ــات وحـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان؛
وان ـس ـح ــاب الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ال ـفــوضــوي
واملــرت ـبــك مــن أفـغــانـسـتــان وس ـي ـطــرة حــركــة
طــالـبــان عـلــى كــابــول للتشكيك فــي صدقية
واشنطن لدى حلفائها وإبراز تراجع دورها
عـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي ،ملــواج ـهــة ال ــوالي ــات
املتحدة في خطة من ثالث مراحل :إضعاف
النفوذ األميركي في آسيا ،الحلول محلها

ثارت حفيظة الواليات
المتحدة من الفرق
الهائل في الميزان
التجاري بين الدولتين،
ومن قرصنة الشركات
الصينية التقنيات
األميركية الحساسة
المعادلة الراهنة
بين الدولتين،
والنموذجين ،دقيقة
وحساسة على خلفية
ّ
تشدد الصين وتصلّبها
ّ
في ملفات كثيرة،
خصوصًا استعادة
جزيرة تايوان

ً
في املنطقة وصوال إلى صياغة نظام دولي
على مقاسها ،وفق محللني أميركيني.
ّ
ّ
التحرك الصيني
ردت الواليات املتحدة على
ّ
الواسع باالستثمار في التقنيات املتطورة،
مثل الذكاء الصناعي والحوسبة والعمليات
ال ـس ـي ـب ــران ـي ــة ،إذ خ ـ ّـص ـص ــت أكـ ـث ــر مـ ــن 66
م ـل ـيــار دوالر م ــن مــوازن ـت ـهــا ل ـلــدفــاع لـلـعــام
الحالي ( ،)2021والبالغة  715مليار دوالر،
لالستعدادات في منطقة املحيطني الهندي
والـ ـه ــادئ ،بــاعـتـبــارهــا ب ــؤرة لـلـمــواجـهــة مع
الـ ـص ــن ،وغـ ـ ّـيـ ــرت ان ـت ـش ــار ال ـس ـف ــن وال ـع ـمــل
مــن مسافة فــي البحر أبـعــد بكثير مما كان
ف ــي ال ـســابــق ،لـتـحــاشــي م ــدي ــات ال ـصــواريــخ
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ووضـ ـ ـ ــع األق ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـص ـن ــاع ـي ــة
ّ
االستطالعية فــي م ــدار األرض ،كــي تتمكن

م ــن ال ـت ـقــاط إش ـ ــارة األش ـع ــة ت ـحــت ال ـح ـمــراء
م ــن صـ ـ ــاروخ بــال ـي ـس ـتــي ت ـق ـل ـيــدي ،وإع ـط ــاء
تحذير سريع للقوات األميركية ،فمبادرتها
الردعية في املحيط الهادئ تهدف إلى تعزيز
لحرب محتملة ،وشيكة ،حسب
استعدادها
ٍ
بعض املحللني ،في املنطقة ،من خالل تحديث
الترسانة النووية وتمويل أنظمة الصواريخ
واألق ـ ـمـ ــار ال ـص ـنــاع ـيــة وأج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـجـ ّـســس
وإعـطــاء أولــويــة للقوات الجوية والبحرية.
بالنسبة إلى األميركيني ،من األهمية بمكان
امتالك القدرة على تدمير منشآت الصواريخ
الصينية الــ«هــايـبــرســونـيــك» عـلــى األرض،
قبل أن تنطلق في الجو.
املعادلة الراهنة بني الدولتني ،والنموذجني،
وحساسة على خلفية ّ
ّ
تشدد الصني
دقيقة
ّ
وت ـصــل ـب ـهــا ف ــي م ـل ـفــات ك ـث ـي ــرة ،خـصــوصــا
استعادة جزيرة تايوان ،وبسط سيطرتها
عـلــى ب ـحــري ال ـص ــن ،الـجـنــوبــي وال ـشــرقــي،
ّ
وتوجهها الحازم الختراق الشرق األوسط
ّ
والتقدم فيه عبر االنفتاح على دوله تجاريًا
واستثماريًا وتوظيف امللف النووي اإليراني
في الضغط إلخــراج الــواليــات املتحدة منه.
فـخـســارة ال ــوالي ــات املـتـحــدة مـعــركــة الــدفــاع
عــن تــايــوان ال ــذي أعلنه الرئيس األميركي،
ّ
التمدد في دول
منذ أيام ،ونجاح الصني في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،س ـي ـق ــودان إل ــى هبوطها
إل ــى ق ــوة عــاملـيــة مــن الــدرجــة الـثــانـيــة ،وإلــى
ان ـه ـي ــار ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي الـ ــراهـ ــن ،ف ــي حني
سـتـصـبــح ال ـص ــن ال ـق ــوة ال ـع ـظ ـمــى األول ـ ــى.
وهـ ــذا سـيـمـنـحـهــا م ـســاحــة أك ـبــر لـلـمـنــاورة
ّ
والهيمنة ،مــا يحتم عليها مــواجـهــة القوة
العسكرية والـنـفــوذ االقـتـصــادي والعقيدة
السياسية للصني ،كــي تتحاشى الهزيمة
وضـ ــرب ال ـن ـظــام ال ــدول ــي ال ـغــربــي ،فالصني
م ـص ـ ّـم ـم ــة ع ـل ــى ك ـس ــر الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي
ال ـل ـي ـب ــرال ــي الـ ـ ــذي بـ ـن ــاه ال ـ ـغـ ــرب ،وق ــائ ــدت ــه،
ً
الواليات املتحدة ،التي تبذل جهودًا كبيرة
ل ـلــدفــاع عــن ق ـيـ ٍـم تـنــاصـبـهــا ال ـصــن ال ـعــداء،
ّ
الحرة والشفافية
مثل الليبرالية واألســواق
ّ
والديمقراطية وحـ ّـريــة التعبير ،وكــل تقدم
يـحــرزه أحــد الخصمني فــي أي مــن مجاالت
ال ـت ـنــافــس سـيـسـجــل ف ــي صـفـحــة نـجــاحــات
نموذجه ،ويجعله أقــرب إلــى تحقيق هدفه
االستراتيجي :املحافظة على النظام الدولي
القائم بالنسبة لـلــواليــات املتحدة وضربه
ل ـصــالــح بــديــل س ـل ـطــوي بــالـنـسـبــة لـلـصــن،
وال ـث ـم ــن س ـتــدف ـعــه ال ـش ـع ــوب ال ـت ــي س ـتــدور
املواجهة على أراضيها وأجوائها ،وبتمويل
من مالية دولها.
(كاتب سوري)

روح الشعب السوداني
الوليد آدم مادبو

يـ ـتـ ـب ــادر سـ ـ ـ ــؤال إل ـ ــى ذه ـ ــن املـ ـت ــاب ــع ل ـل ـشــأن
الـ ـس ــودان ــي ،فـيـمــا ي ـخ ـ ّـص طـبـيـعــة االن ـق ـســام
الحالي :هل هو بني مبدئيني وانتهازيني ،كما
يـ ّ
ـود لنا بعضهم أن نعتقد ،أم أنه صــراع بني
ق ــوى حــديـثــة وأخ ــرى تقليدية ،أم أن ــه صــراع
بني ثوريني واقعيني وثوريني حاملني؟ تحتمل
اإلجابة هذا كله ،بل يجوز أن ّيكون االنقسام
بني مجموعتني انتهازيتني ظنتا أن الشعب
ق ــد خ ـف ـضــت ث ــوريـ ـت ــه ،فـ ــأرادتـ ــا أن تـمـتـحـنــا
صبره وذكاءه باللجوء مباشرة إلى الشارع،
َ
ُمــتـ َـجــاوزتــن األروق ــة السياسية واملؤسسات
السيادية والتنفيذية املفترض أن تناقش في
داخلها وتعالج فيها القضايا العالقة.
خـطــورة هــذه األســالـيــب أنـهــا تـ ّ
ـؤجــج املشاعر
وتلهب العواطف ،فتعلي من حجم التوقعات
وتـخـفـضــه ،مــن دون أن تـكــون هـنــالــك وسيلة
ل ـتــرش ـيــد الـ ـح ــوار وال ــدف ــع ب ــه ن ـح ـ ّـو تـحـقـيــق
امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة ال ـع ـل ـيــا .ب ــل إنـ ـه ــا تفتح
املـجــال للمغامرين ،ليستولوا على السلطة،
م ـت ـعــذريــن بـضـعــف أداء امل ــدن ـي ــن .ل ـقــد خــرج
الـشـعــب ال ـســودانــي فــي  21أك ـتــوبــر /تشرين
األول الـحــالــي وه ــو ع ــازم عـلــى أال يعطي ّأيــا
من املجموعتني املتخاصمتني تفويضًا ،إنما
ّ
تـحــذيـرًا وتنبيهًاّ ،
يبينان قــدرتــه على تولي
زمـ ــام املـ ـب ــادرة ،وت ـفــويــض م ــن يـ ــراه مناسبًا
ح ــال فشلهما فــي الـتــواصــل بـطــريـقــةٍ تضمن
االس ـت ـقــرار ،وتــدفــع بــه نحو تحقيق االنتقال
السلمي للسلطة.
م ــا ال ـغ ــاي ــة ال ـت ــي كـ ــان ُي ــرج ــى تـحـقـيـقـهــا مــن
حــل الـحـكــومــة ،عـلـمــا أن ــه لــم ي ـمــض ع ـ ٌ
ـام على
ِ
تـكــويـنـهــا؟ هــل كــانــوا يـبـ ّـيـتــون الـنـيــة إلطــاحــة
رئـيــس ال ـ ــوزراء ،عـبــد الـلــه ح ـمــدوك ،ومل ــاذا ،أم
إن ـه ــم ي ــري ــدون تـحـســن أداء ال ـح ـكــومــة ،ومــا
هي وسيلتهم لذلك؟ تآكلت شرعية حمدوك
نسبيًا ،بيد أنه لم يزل يحتفظ بنسبة عالية
من القبول ،املحلي واإلقليمي والــدولــي ،كما
أن أداء ال ـ ــوزراء يعتبر ج ـي ـدًا (م ـقــارنــة ب ــأداء
ّ
انضمت لها مجموعة
الحكومة األولــى) ،وقد
م ــن ًش ـبــاب ال ــري ــف ال ـح ــادب ــن ،ب ـعــد أن كــانــت
ممثلة لقطاع صغير من قطاعات الشعب .لم
يـكــن ال ـســودان ـيــون فــي حــاجــةٍ إلرب ــاك املشهد
ال ـس ـيــاســي بـتـغـيـيــر ال ـح ـكــومــة ،ك ــل م ــا كــانــوا

يحتاجونه ممارسة ضغوط على الحاضنة
السياسية كي تلتزم باملؤسسية ،وأن تعنى
بالشفافية فــي كــل أنـشـطـتـهــا .وإذا ك ــان ّ
ثمة
إصالح منشود فللمنظومة كلها.
كـ ــان ع ـلــى ال ـحــاض ـنــة ال ـس ـيــاس ـيــة أن تـتـحــد،
وأن ت ـنــأى بنفسها عــن نـهــج الـتـنـمـيــط الــذي
ـات ك ــان يـمـكــن أن تكون
أكـسـبـهــا ع ــداء ق ـطــاعـ ٍ
عضدًا للثورة ،ال أن تكون خصمًا لها ،تحديدًا
ال ــري ــف ،بـعـمـقــه الـقـبـلــي وال ـص ــوف ــي ،الـشـبــاب
وال ـ ـن ـ ـسـ ــوة ،وك ـ ـبـ ــار ال ـش ـخ ـص ـي ــات الــوط ـن ـيــة
والعسكرية ،الخبراء والعلماء وكثيرين ممن
لــزم أن يتم تمثيلهم فــي املجلس التشريعي
ّ
يتطلب أن ّ
تعدل
املزمع تكوينه .األمر الذي كان
الــوث ـي ـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة بـحـيــث ال ت ـح ــوز قــوى
الحرية والتغيير أكثر من الثلث ،إذ ال بد من
االجتماعية والسياسية ،كما
مراعاة األوزان
ُ
الثقافية الفكرية .هــذا إن أري ــد تكوين جبهة
وطنية عريضةّ ،أما إذا آثرنا حبل االستحواذ،
فإننا سنقع ضحية االستقطاب الذي ُيضعف
مــن ق ــدرة الـشـعــوب عـلــى الـصـمــود ،ه ــذه امل ـ ّـرة
ف ــي وج ــه الـعـسـكــر ال ــذي ــن ل ــن ي ـ ّـدخ ــروا جـهـدًا
يبذلونه لترويض املجتمع ،مستخدمني حيل
ال ـتــره ـيــب وال ـتــرغ ـيــب .وال ـك ــام ه ـنــا تـحــديـدًا
عــن اللجنة األمـنـيــة الـتــي أصبحت تطاردها
أشباح الضحايا في الهامش ،واملـغــدور بهم
في الخرطوم في ساحة االعتصام.
ّ
ّ
يضيع العسكر وقتًا كان يمكن أن يوظفوه في
تنفيذ متطلبات الشعب السوداني والسعي
ّ
نحو تطلعاته ،عل ذلك يشفع لهم عندما تأتي
ساعة املساءلة .لقد ذهبت الطغمة العسكرية
ـات لــم تكن مــن اختصاصهم ،كما
فــي اتـجــاهـ ٍ
أنها لم تكن من أولويات الثوار ،مثل التطبيع
ـارات فــي أمــاكــن لم
مــع إســرائ ـيــل ،إي ـجــاد م ـس ـ ٍ
تكن فيها حــروب ،وإن كانت لديها ظالمات،
إل ــى آخ ــرهّ .أم ــا املــدن ـيــون فـقــد ُع ـنــوا بتطبيق
سـ ـي ــاس ــات اق ـت ـص ــادي ــة ع ـل ــى ن ـه ــج ل ـي ـبــرالــي
يتعارض مــع توجهات املؤتمر االقـتـصــادي،
األم ــر ال ــذي تـسـ ّـبــب فــي الـضـنــك ال ــذي تعيشه
الـبــاد ،ومــا صحب ذلــك مــن معاناة .بــل إنهم
اسـتـغـلــوا فــرصــة غـيــاب املـجـلــس التشريعي،
ً
وص ــادق ــوا عـلــى ات ـفــاق ـيــات («سـ ـي ــداو» مـثــا)
ل ــم تـشـكــل هــاج ـســا ي ــوم ــا ل ـل ـســودان ـيــن ال ــذي
ثـ ــاروا ض ــد ال ـط ـغ ـيــان ،ف ــإذا بـهــم ي ـعــانــون من
طغيان اقتصادي واجتماعي وثقافي ،وحتى
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

س ـيــاســي ،تـجـلــى ف ــي ش ـكــل االس ـت ـب ــداد ال ــذي
تمارسه قوى الحرية والتغيير ،باقتصارها
امل ـش ــورة عـلــى فـئــة قـلـيـلــة ،غـيــر م ــدرك ــة وغـيــر
واعية ،من الناشطني.
لقد بــاءت محاولة العسكر للمرة الثانية في
ـواز لـلـشــارع ال ـثــوري بالفشل
ـارع م ـ ٍ
إيـجــاد ش ـ ٍ
(األولــى كانت عندما استقدم رجــاالت اإلدارة
األهـلـيــة لــدعــم العسكر فــي محاولتهم ّ
تسيد
امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي والـ ــرجـ ــوع ب ــال ـب ــاد إل ــى
يغامرون
خانة االستبداد اإلنقاذي) ،وها هم
ّ
باالستيالء على السلطة ،على الرغم من أنهم
يتربعون على قمتها .ال أخــالـهــم سيبلغون
غــاي ـت ـهــم ف ــي الـ ــوصـ ــول إلـ ــى س ـل ـط ــةٍ مـطـلـقــة،
فالشعب سيقاومهم مقاومة باسلة ،وستكون
ُ
ٌ
تضحيات علها تحدث انشقاقًا يدفع الضباط
ّ
ال ــوط ـن ـي ــن إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ل ـت ـج ـن ـيــب ال ـب ــاد
ّ
حمامات دماء.
أخطر ما في هذه املرحلة هو التحالف الجهوي
واملناطقي بــن ق ــوات الــدعــم الـســريــع وبعض
قــادة الحركات ،والتحالف األيديولوجي بني
اإلسالميني وأحد قادة الحركات .ألم يكن من
ْ
األولــى لقادة الحركات االهتمام بالترتيبات
ّ
اإلداريــة واملؤسسية التي تتطلبها مواقعهم
ال ـت ــي اس ـت ـح ـقــوهــا ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة جــوبــا،
ـذي
أم أنـهــم افـتـقــروا إلــى االل ـتــزام األخــاقــي الـ ّ
يتطلب املثابرة واملصابرة للتعامل مع الشق
التنسيق مــع الشق العسكري،
املــدنــي ،وعــدم ّ
مهما كــانــت املـشــقــة النفسية؟ لقد ظلت هذه
املتالزمة تالحق السياسة السودانية والتي
دفـعــت املــدنـيــن إلــى التعامل مــع العسكريني
فــي كــل م ــرة عـنــدمــا يـضـيـقــون ذرع ــا بعضهم
ببعض .لقد تــذرع بعض قــادة الحركات بأن
«أربعة طويلة» أقلية أيديولوجية استحوذت
عـلــى املـشـهــد الـسـيــاســي ،عـلــى الــرغــم مــن أننا
في دارف ــور لم ّ
نتبرم من هيمنة أقلية عرقية
ع ـل ــى م ـقــال ـيــد األمـ ـ ــور ّف ــي اإلق ـل ـي ــم ال ـغ ــرب ّــي،
ومــا ذلــك اسـتـهــوانــا مــنــا بــالـشــأن ال ـعــام ،إنما
تـغـلـيـبــا لـلـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي تقتضي
إعطاء أولوية لالستقرار ،وتدعيم املؤسسات
وت ـقــوي ـت ـهــا ،ك ــي ت ـق ــوم ب ــدوره ــا ف ــي الـتـنـمـيــة
االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
كان من املفترض ،ومن البديهي ،أن تدرك قوى
الحرية والتغيير ،كما العسكر ،أن الشعب لم
يعط أح ـدًا شيكًا على بـيــاض ،وأن تفويضه
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ها هم العسكر
يغامرون باالستيالء
على السلطة ،على
الرغم من أنّهم
يتربعون على قمتها

مـقـيـ ٌـد بــاالل ـتــزام بـبـنــود الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة
الـتــي ال يمكن أن يـتــم تعديلها إال مــن خــال
الجهاز التشريعي أو إجماع مجلس الشركاء.
يتفهم الكاتب جـدًا استياء مجموعة امليثاق
(قـ ـ ــوى الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر ب) م ــن امل ـج ـلــس
املــركــزي (ق ــوى الـحــريــة والـتـغـيـيــر أ) ،لكنه ال
يـجــد ذل ــك م ـب ـ ّـررًا كــافـيــا لـلــوقــوع فــي أحـضــان
اللجنة األمـنـيــة لعمر البشير ،فـهــؤالء كانوا
سيغدرون بهم فــي أول منعطف ،على الرغم
مــن ال ـع ـبــارة الـفـضـلــى لــرئـيــس الـ ـ ــوزراء ،إنهم
«يعملون في تناغم تام مع العسكر ».هل هذه
هي النتيجة ّ«التناغم التام»؟
لعل ذلك ما كنا نحتاجه بالضبط للتخلص
م ـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن واملـ ـغ ــام ــري ــن
ال ـع ـس ـكــريــن ،وم ــن ث ــم اإلتـ ـي ــان ب ــرج ــال دول ــةٍ
مــن املــدنـيــن يـعــاونـهــم ،وال يـقــودهــم ،ضباط
محترفون لقيادة املرحلة املقبلة ،فهذا االنقالب
سـتــدحــره ،ال مـحــالــة ،اإلرادة الشعبية ،مهما
بلغ الـثـمــن ،كما أن غــربــال ال ـثــورة قــد ّ
محص
االنتهازيني ،وفضح حبائل املتواطئني كافة.
ال غنى عن التعامل بني املدنيني والعسكريني،
بالنظر إلى ظرف السودان األمني والعسكري،
فصيل محترف.
لكنهم يجب أن يكونوا من
ٍ
ال م ـس ـت ـق ـب ــل ل ـل ـط ـغ ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ظــل
ال ـض ـغــوط ال ـش ـع ـب ـيــة ،وال ـض ـغ ــوط اإلقـلـيـمـيــة
التي قد تطاولهم في شكل
عقوبات شخصيةٍ
ٍ
وجـمــاعـيــة ،وه ــا هــم قــد سـ ّـولــت لـهــم أنفسهم
يومًا االستيالء على السلطة .والـحــال هكذا،
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¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

لن يقف الجيش مكتوف األيــدي ،وهو يناظر
قيادته ّ
تتردد في االستجابة لنداءات الشعب،
ب ــل ال ـت ــآم ــر ع ـل ـي ـهــا .ك ـمــا أن ال ـش ـعــب ل ــم يكن
ليصبر على تلكؤ الجهاز التنفيذي وتباطؤه
ع ــن االم ـت ـثــال ملــوج ـهــات الـ ـث ــورة ،ع ـلــى الــرغــم
التأييد الــذي ح ــازه ،وهــا هــو قــد أعطاهم
مــن ً
ً
فــرصــة أخ ـيــرة لــإمـســاك بالعصا مــن طرفها
الذي فيه روح الشعب ّ
التواق للحرية والسالم
والعدالة .لكنهم ،ببساطةٍ  ،أخفقوا في حماية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ك ـمــا أخ ـف ـق ــوا ف ــي االض ـط ــاع
بمهامهم الدستورية.
ً
ْ
املكوني ،املدني
ختامًا ،أعطى الشعب كال من
والعسكري ،فرصتني ،وال أظنه يجود عليهما
بفرصة ثالثة .وهــا هــي الجموع تتأهب ،في
غياب القيادة ،ملواجهة مرحلةٍ فيها شديد من
التعقيدات؛ إنها تؤجل معركتها مع املدنيني،
لكنها ال تغفل عــن تــواطــؤهــم ،بــل وتماهيهم
غير املفهوم مع اللجنة األمنية .وإذا ما حانت
ّ
التصدي للشق املدني ،فإنها ستكون
لحظة ً
مواجهة من دون أي مواربة ،إنما االستئصال
بجيل قادر على حمل
الذي تتبعه االستعانة
ٍ
األم ــان ــة .عــوضــا عــن الـتـعــويــل عـلــى الـشـعــب،
اتخذ العسكر جهاالت قوى الحرية والتغيير
األول ـ ــى ،وت ـظ ـل ـمــات ق ــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر
الـثــانـيــة ،م ـبـ ّـررًا للتخلي عــن اإلي ـفــاء الـعـهــود.
بـتـصــرفــاتـهــم ال ـه ــوج ــاء ،وانـقـضــاضـهــم على
املــدنـيــة ،فقد عسكر اللجنة األمنية مــا تبقى
لهم من شرعيةٍ  ،ولن يستطيعوا بعد اآلن أن
يـسـتـمـ ّـروا فــي أداه ــم املـســرحــي ،فـمــن األح ــرى
لهم أن يستقيلوا قبل أن ُيقالوا ،أو أن يقادوا
إلى سجن كوبر كي ينعموا بصحبة رئيسهم
املخلوع .أي مماحكة من اآلن فصاعدًا ستدخل
الـشـعــب ال ـس ــودان ــي ف ــي مــواج ـهــةٍ دم ــوي ــةٍ مع
ُ
جسده
هــذه الفئة الباغية .الشعب ،وإن ه ًــزل
وأن ـه ــك ،ف ــإن روح ــه مــا زال ــت يـقـظــة وذهنيته
مــا زال ــت مـتـقــدة ،فليحذر الـســاســة والعسكر
م ــن م ـحــاول ـت ـهــم ال ـتــاع ــب ب ــه ،أو االس ـت ـه ــزاء
ب ـش ـعــاراتــه ال ـت ــي ّ
ردده ـ ـ ــا م ــدوي ــة ظ ـه ـيــرة 21
أكـتــوبــر املـجـيــدة .إذا كــانــت ثمن انـقـســام فهو
فــي أوس ــاط النخب السياسية الـتــي اخـتــارت
االن ــدغ ــام (ول ـيــس الـتـنــاغــم) مــع الـعـسـكــر .أمــا
الشعب فإن موقفه موحد ،ووجهته واضحة،
ال يسعنا غير االلتزام بها والعناية بقصدها.
(كاتب سوداني)
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