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الفلسطيني بين غابتين

دماء
ماء ال
شعب خوزستان يريد
ً
ً

ّ
تغنى الرئيس الراحل ،ياسر عرفات ،بما كان ّ
يسميها «ديمقراطية غابة البنادق
طاملا
الفلسطينية» ،واملـقـصــود بـهــا تـعــايــش مختلف الـتـيــارات والـفـصــائــل والتنظيمات
الفلسطينية املسلحة ،وإدارتها الشأن الفلسطيني ،عبر مؤسسات منظمة التحرير
بالحوار الديمقراطي والتفاهم والتوافق والتراضي ،ورفض االحتكام للسالح ،مهما
بلغت الخالفات داخل البيت الفلسطيني .اليوم ،يعود مساعد نائب وزير الخارجية
األميركي ،هــادي عمرو ،إلــى الحديث عن غابة فلسطينية أخــرى ،بوصفه السلطة
ّ
الجافة»ُ ،امل ّ
عرضة للحريق أو السقوط في أي لحظة ،ما لم يتم
الفلسطينية بـ«الغابة
ّ
بشيء من السماد .واملقصود من كالم
ري أغصانها ببعض املاء ،وتغذية جذورها
ٍ
ً
ّ
ّ
إجراءات
املسؤول األميركي هو ضرورة التحرك ،التحرك اإلسرائيلي أوال ،للقيام بأي
ٍ
ضروري ٍة لضمان بقاء السلطة ومنعها من االنهيار أو االحتراق .وتستند رؤية املسؤول
ّ
األميركي إلنقاذ غابة السلطة الجافة ،جراء أزماتها السياسية والشرعية واالقتصادية
خطوات وقائي ٍة بداية ،في إطار السالم االقتصادي الذي اخترعه بنيامني
واملالية ،على
ٍ
نتنياهو ،أي تحسني شروط االحتالل أو تخفيفها مقابل االستقرار ،من قبيل استئناف
الدعم املالي واالقتصادي ،مع وقف توسيع االستيطان وغيرها من اإلجراءات التي تعود
بالوضع إلى ما كان عليه قبل  28سبتمبر  /أيلول  ،2000أي قبل اندالع االنتفاضة
الثانية .ويسمي املسؤول األميركي ،يوافقه في ذلك مسؤولون في السلطة الفلسطينية،
تلك الخطوات «إجراءات بناء الثقة» على طريق العودة إلى املفاوضات.
ّ
وإلن ـقــاذ الـغــابــة الفلسطينية الـجــافــة وعــد ه ــادي عـمــرو الفلسطينيني بــالـعــودة إلى
مفاوضات ثنائية مباشرة مع إسرائيل ،بعد انتهاء إدارة الرئيس جو بايدن من
امل ـفــاوضــات ال ـنــوويــة مــع إيـ ــران ،وطـلــب إعـ ــداد فــريــق تـفــاوضــي مــع تحضير رؤيــة
فلسطينية ملرحلة بناء الثقة التي ستمهد ملرحلة املفاوضات بشأن امللفات الكبرى،
على قاعدة أن لدى اإلدارة األميركية مبادئ أساسية في تعاملها مع الصراع :أولها،
اإلصرار على مقاييس متساوية بني طرفي الصراع في الحرية واألمن واالزدهار إلى
جانب االلتزام بالتوافق الدولي وتنفيذ القرارات الدولية.
من خالل رصد ّ
تحركات فلسطينية وإقليمية تكثفت خالل عطلة عيد األضحى،
يتبني للمتابعني أن السلطة الفلسطينية رحبت بحرص املسؤول األميركي على إعادة
الحياة إلى غابتها ،وسط تعاظم املخاوف من خطر االنهيار أو االحتراق ،سيما بعد
ّ
تبدد التعايش في غاب ٍة تغول فيها السالح الفلسطيني داخل البيت ،غابت مؤسسات
الحوار والحكم الديمقراطي ،بـ ً
ـدءا بحل املجلس التشريعي ،وإحكام قبضة السلطة
ً
التنفيذية على السلطة القضائية ،وتأجيل االنتخابات إلى أجل غير معلوم ،وصوال
إلى قتل نزار بنات وما تاله من قمع مظاهرات سلمية واعتداء على اإلعالمينيّ ،
وزج
عشرات الناشطني في السجون من دون محاكمات أو تهم.
سال لعاب قيادات السلطة الفلسطينية ،ورأت في حرص املسؤول األميركي فرصة
ّ
إلنقاذ غابتهم الجافة من االحتراق ،فسارعوا إلى وضع قائمة تحت عنوان «إجراءات
ً
بناء الثقة» تضمنت  30بندا ،وشملت مطالب أمنية وسياسية واقتصادية ،أبرزها
تجميد االستيطان ،إبقاء الوضع القائم في املسجد األقصى كما هو ،والتوقف عن
هدم املنازل الفلسطينية ،وقف توسيع املستوطنات ،بما في ذلك في القدس املحتلة،
أراض بملكي ٍة فلسطيني ٍة خاصة في
وإخــاء بــؤر استيطانية عشوائية مقامة في
ٍ
الضفة الغربية .وتنفيذ «النبضة الرابعة» بــاإلفــراج عن أســرى كــان ينبغي اإلفــراج
عنهم منذ العام  ،2014بموجب اتفاق إسرائيلي – فلسطيني ،إلى جانب اإلفراج عن
ّ
أسيرات وأسرى مسنني وقاصرين وجثامني شهداء.
قد يعيد هــادي عمرو بعض املياه إلــى عــروق غابة السلطة الفلسطينية ،بعد فشل
متواصل ومتناسل منذ ثالثة عقود ،لم يتحقق فيها ال سالم سياسي وال ازدهار
ّ
ّ
اقتصادي .وقد يقبل اإلسرائيلي ببعض الشروط إلنقاذ سلطة تترنح على حافة
حبا بها ،ولكن حرصًا على استمرار ما ّ
اإلنهيار ،ال ً
تقدمه أجهزة السلطة األمنية من
خدمات ألمن إسرائيل وحمايتها .قد نرى بعض الحياة ّ
تدب في أوصال غابة محمود
ٍ ّ
عباس الجافة ،ولكن األكيد أن الحياة جفت في غابة ياسر عرفات ،حيث تعايش الكل
الفلسطيني تحت ظالل ديمقراطية تحميها البنادق.

عمر كوش

نواف التميمي

تونس ولبنان
عندما يتشابهان

وائل نجم

ّ
يعيش كل من لبنان وتونس أزمات كبيرة
وخ ـط ـيــرة ،ت ـنــذر ب ـخــروج األمـ ــور عــن إطــار
ـاد
ال ـس ـي ـطــرة إلـ ــى مـ ـه ــاوي امل ـج ـ ًه ــول .وت ـكـ ً
أزمات البلدين تكون متشابهة أو متطابقة
إلــى ح ــدود كبيرة وكـثـيــرة ،على الــرغــم من
ّ
ّ
أن الفاعلني في البلدين مختلفون ،غير أن
العقلية التي تدير األمور تتشابه فيما بينها،
واملنهجية تكاد تكون واحدة ،والخلفية التي
ّ
التحرك ربما
يجري من خاللها أو بدافعها
هي ذاتها .يعاني لبنان من أزمة اقتصادية
معيشية خــانـقــة ،جعلت الـلـيــرة اللبنانية
تفقد حوالي  %90من قيمتها أمام العمالت
ّ
األجنبية ومــن قدرتها الشرائية ،ما خلف
ـات ك ـث ـي ــرة وعـ ــديـ ــدة فـ ــي ق ـطــاعــات
مـ ـشـ ـك ـ ٍ
املحروقات والكهرباء وال ــدواء ومــا يتصل
بها ،وسحقت الطبقة الوسطى في لبنان،
ّ
وحولت معظم اللبنانيني إلى الطبقة الفقيرة
ُ
ْ
أو املــعــدمــة ،وذل ــك كـلــه بسبب الـسـيــاســات
االقتصادية املتبعة ،والفساد املستشري على
أكثر من مستوى ،والنظام السياسي القائم
على منطق املحاصصة الطائفية والسياسية.
وقبل ذلك وبعده منطق اإلقصاء ومحاوالت
االستئثار بكامل السلطة وتهميش القوى
املنافسة ،بغض النظر عن منطوق الدستور
اللبناني الذي أرسى نوعًا من التوازن بني
ّ
ّ
ووزع السلطة بني ّ
مؤسسات
مكونات البلد،
عديدة ،حتى ال تطغى واحدة على األخرى،
فــي ن ـظــام ديـمـقــراطــي بــرملــانــي يـفـصــل بني
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،
ّ
غير أن منطق االستئثار الذي طغى في عهد
الرئيس الحالي للجمهورية ،ميشال عون،
ّ
ومحاولة التحكم بكل مفاصل السلطة ،كما
ّ
ب ــدا وظ ـهــر جـلــيــا خ ــال م ـح ــاوالت تشكيل
الحكومة ،والتي دفعت سعد الحريري إلى
االعتذار عن التشكيل ،كشفت ّأن ّ
لب املشكلة
في البلد يكمن في محاوالت الهيمنة على
ّ
السلطة ،واعتماد نظام أحادي يتحكم فيه
شخص واحد على رأس هرم السلطة.
تعاني تونس من ضائقة معيشية اقتصادية
ج ـ ّـراء الفساد وغـيــره ،وبسبب السياسات
املتبعة من بعض أطراف السلطة وأركانها،
والتي تحاول إقصاء األطــراف األخــرى عن
العملية السياسية واملشهد السياسي .كما
ت ـعــانــي تــونــس م ــن ح ـصــار مـتـعـ ّـمــد وغـيــر

ُ
معلن ،تمنع فيه املـســاعــدات عــن الحكومة
ّ
التونسيةُ ،
ويترك الناس يتضورون جوعًا
وعطشًا إلظهار فشل القوى السياسية التي
تدير املشهد السياسي التونسي بعد ثورة
ّ
الربيع العربي ،كما وأن تلك الـقــوى باتت
مالحقة ُ
ويمارس عليها نوع من«اإلرهاب»
و«ال ـش ـي ـط ـنــة» لـثـنــي ال ـن ــاس ع ــن االلـتـفــاف
حــول ـهــا وال ـس ـيــر مـعـهــا ف ــي طــريــق نهضة
تونس وبناء مستقبلها ،انطالقًا من املسار
الــديـمـقــراطــي ال ــذي اخـتـطـتــه لنفسها بعد
الثورة ،وأرسى في تونس نظامًا ّديمقراطيًا
برملانيًا ،وقد كان املشهد الذي تمثل ،أخيرا،
باملحاولة االنقالبية التي عملت وما تزال
عـلــى إق ـصــاء ال ـقــوى السياسية والنيابية
التونسية ،واحتكار السلطة وتجميعها بيد
الرئيس فحسب ،كان هذا املشهد أبلغ دليل
على منطق االستحواذ واالحتكار واإلقصاء،
وهو املنطق واملنهج ذاته الذي يعاني منه
ّ
لبنان .وكأن من يريد أن يحتكر السلطة في
لبنان ومن يعمل على احتكار السلطة في
من منهل واحد ،ويقرآن في
تونس ينهالن ّ
كتاب واحد ،ويتلقيان الدعم املباشر أو غير
املباشر من الجهات التي تريد أن تحاصر كال
البلدين وتستأثر بخيراتهما وتقصي القوى
ً
ّ
الحية فيهما ،وصوال إلى إخضاعهما كجزء
ملشروع يريد
من إخضاع املنطقة برمتها،
ٍ
ّ
ّ
أن يظل متحكمًا باملنطقة ،ويعيد تجديد
ْ
سيطرته عليها مائة سنة مقبلة ،وإن بطرق
ُ
مختلفة عن الطرق القائمة أو التي اعت ِمدت
خالل العقود األخيرة.
ّ
غ ـيــر أن أك ـثــر م ــا ي ــزع ــج أو يـثـيــر الـغـضــب
ّ
والحيرة واالستهجان أن الواجهات التي
تـتـصـ ّـدى للمشهد تـحــت ع ـنــوان اإلص ــاح
ت ــارة ،وب ـنــاء الــدولــة ت ـ ّـارة أخ ــرى ،واح ـتــرام
القوانني والدساتير في أغلب األحيان ،هي
ً
أكـثــر الــواج ـهــات مـيــا إل ــى الـفـســاد وخــرقــا
ً
ملنطق الدولة والدساتير والقوانني ،وعمال
من أجل استعادة النظام اآلحادي املستبد
ّ
الــذي لــم تعرف الـنــاس كيف تخلصت منه
ّ
بعد .وما يدهش أكثر أن كل ما يجري يكون،
في غالب األحيان ،لصالح قوى خارجية ال
تضمر ألوطاننا ّ
أي خير ،سوى االستحواذ
على خيراتها ونهبها ،في حني ال تكون تلك
ّ
متحركة في أجندات
الواجهات سوى دمى
الالعبني الكبار.
(كاتب لبناني)

لجأ النظام اإليــرانــي ،كعادته ،إلى العنف
ملواجهة حركة االحتجاج التي بــدأت منذ
أكـثــر مــن أسـبــوع فــي محافظة خوزستان
(األهـ ــواز) فــي إي ــران ،على الــرغــم مــن أنها
ٌ
احتجاجات مطلبية ،اندلعت على خلفية
االنـ ـقـ ـط ــاع املـ ـت ــواص ــل ل ـل ـم ـيــاه ع ــن س ـكــان
امل ـح ــاف ـظ ــة ،ون ـت ـي ـجــة ال ـس ـي ــاس ــات املــائ ـيــة
التي اتبعها النظام عبر عقود عديدة في
املنطقة املعروفة بغناها باملياه وبالنفط،
وأف ـض ـ ًـت إل ــى حــرمــان ـهــا املـ ـي ــاه ،وبـقــائـهــا
ً
ع ــرض ــة لـلـعـطــش وال ـج ـف ــاف ،ف ـض ــا عـ ّـمــا
يـعــانـيــه سـكــانـهــا م ــن األزمـ ـ ــات املـعـيـشـيــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـص ــف ب ـ ـهـ ــا ،وب ـس ــائ ــر
املحافظات واألقاليم اإليرانية.
وامـتــدت املـظــاهــرات االحتجاجية لتشمل
م ـع ـظ ــم م ـ ــدن األهـ ـ ـ ـ ــواز وبـ ـل ــداتـ ـه ــا ،ورفـ ــع
ّ
ـارات تتهم السلطات
املحتجون فيها شـعـ ٍ
اإليرانية بسرقة مياه اإلقليم ،وتحويلها
إلى محافظتي أصفهان ويزد ،وحرمانهم
إي ــاه ــا ،عـلــى الــرغــم مــن أن اإلقـلـيــم يعتبر
ّ
الـخــزان املــائــي األكـبــر فــي إي ــران ،نظرًا إلى
وجود عدة أنهر فيه ،لكن سلطات النظام
اإليـ ــرانـ ــي أق ــام ــت عـلـيـهــا سـ ـ ــدودًا إلن ـتــاج
الطاقة الكهربائية ،وخصوصًا نهر كارون،
ً
محافظات
فضال عن تحويلها مياهه إلى
ٍ
ّ
ّ
أخ ــرى ،مــا سبب تـضــرر مساحات زراعية
شــاس ـعــة ،وارتـ ـف ــاع مـنـســوب ال ـج ـفــاف في
اإلقـلـيــم ،وفـقــدان سكانه  -وغالبيتهم من

كاريكاتير

ال ـعــرب  -م ـصــادر رزق ـهــم وس ـبــل عيشهم.
لذلك ،يعتبر ناشطون حقوقيون إيرانيون
أن األم ـ ُـر لـيــس عــرضـيــا ،وأن نـقــص املـيــاه
ال ـحـ ّ
ـاد ف ــرض عـلــى أه ــل األهـ ــواز ق ـس ـرًا ،إذ
ال يـمـكــن إقـلـيـمــا فـيــه ع ــدة أن ـه ــار رئـيـســة،
ويحتوي على  %35من املــوارد املائية في
إيــران ،أن ُيصاب بالعطش ،بل هو نتيجة
سـيــاســة ينتهجها الـنـظــام اإلي ــران ــي ضد
سكانه الــذيــن يعيشون على ضفاف هذه
األنهر.
َ
ولم تتوان قوات األمن اإليرانية عن إطالق
الرصاص على املحتجني وقتل عدد منهم،
على الرغم من الطابع السلمي ملظاهراتهم
ّ
االحتجاجية ،مــؤكــدة بذلك النهج األمني
ف ــي تـعــامــل ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي م ــع حــركــات
ّ
املتكررة التي شهدها
االحتجاج املطلبية
ه ــذا اإلقـلـيــم مـنــذ ع ــدة ع ـقــود ،وخصوصًا
في  2005و ،2011نتيجة سياسات النظام
وم ـم ــارس ــات ــه ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـلــى توظيفها
فــي إطــار صــراعــاتــه الداخلية ،حيث يريد
الـحــرس ال ـثــوري وأج ـهــزة الـنـظــام األمنية
تبرير استقدام قوات أمنية وعسكرية من
أجــل قمع االحتجاجات بالقوة ،وتحميل
حكومة الرئيس حسن روحاني املسؤولية
عــن انـ ــدالع االح ـت ـجــاجــات ،والـتـنـ ّـصــل من
مسؤولية قتل املتظاهرين من خالل إلقاء
التهمة على مجموعات مسلحة من أبناء
املنطقة ،تعمل على تنفيذ
أجندات خارجيةٍ
ٍ
معادية للنظام ،وتسعى إلى إسقاطه عبر
إشعال اضطرابات واحتجاجات ضده.

ف ــي امل ـق ــاب ــل ،لـقـيــت ح ــرك ــة االح ـت ـج ــاج في
األه ـ ــواز تـضــامـنــا واس ـع ــا م ــن شخصيات
وفـعــالـيــات نقابية وثقافية عــديــدة ،حيث
كتبت املحامية ،نسرين ستوده ،رسالة من
داخل سجن قرجك ورامني ،اعتبرت فيها أن
الناس في خوزستان ومدن إيرانية عديدة
«مـحــرومــون املـيــاه ،وأنـهــم يتعايشون مع
ه ــذه األزم ــة مـنــذ س ـنــوات ع ــدي ــدة» ،بينما
ّ
أصـ ــدرت راب ـطــة ال ـكــتــاب اإليــران ـيــن بيانًا
داعـ ـم ــا ل ــاح ـت ـج ــاج ــات ،وط ــال ـب ــت بــوقــف
إط ــاق الــرصــاص وال ـغــاز املـسـيــل للدموع
عـلــى املـتـظــاهــريــن مــن ق ــوات األمـ ــن ،وعــدم
تشويه صــورة االحتجاجات .وكذلك أعلن
امل ـج ـلــس الـتـنـسـيـقــي لـنـقــابــة املـعـلـمــن في
إيـ ــران ،فــي بـيــان ل ــه ،دعـمــه االحـتـجــاجــات،
وأصدر أكثر من  330مثقفًا وكاتبًا إيرانيًا،
ب ـي ـن ـهــم س ـي ـن ـم ــائ ـي ــون ،ب ـي ــان ــا أكـ ـ ــدوا فـيــه
دعمهم ال ـحــراك االحـتـجــاجــي فــي األه ــواز،
وتضامنهم «مــع املــواطـنــن الــذيــن سئموا
الظلم والعنف والتمييز في خوزستان».
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،سـ ـئ ــم ع ـ ـ ــرب األه ـ ـ ـ ـ ــواز ال ـظ ـل ــم
والتمييز املتراكمني خــال عقود عديدة،
ف ـهــم ال يـتـمـتـعــون بـحـقــوقـهــم األســاس ـيــة،
مثلهم مثل سائر األقليات اإلثنية األخرى
التي تعيش في إيــرانّ ،
وجردتهم األنظمة
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي إيـ ـ ــران ،م ـنــذ ع ـهــد ال ـش ــاه،
مــن حقوقهم اإلنـســانـيــة ،وتهجيرهم من
أراض ـي ـه ــم ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ــال ـق ــوة ،وتــوطــن
آخرين ال ينتمون إلــى السكان األصليني،
وذل ــك تنفيذًا ملقولة تــزعــم أن إي ــران دولــة

عماد حجاج

ال يمكن إقليمًا فيه
عدة أنهار رئيسة،
ويحتوي على %35
من الموارد المائية
في إيران ،أن يُصاب
بالعطش

واحدة مع لغة واحدة ودين واحد وهوية
واحــدة ،على الرغم من الواقع القائم على
ّ
التعددية فيها ،وبالتالي لن يجدي نفعًا
كــام أمــن املجلس األعلى لألمن القومي،
ً
األدميرال علي شمخاني ،حني ّ
تحدث قائال
إن «الشعور أو اإلحساس بالتمييز أكثر
أملــا من الجفاف وقلة املـيــاه» ،ألن املطلوب
إزالة األسباب التي أفضت إلى ذلك ،حيث
يعلم شمخاني أن أهله في األهواز لم يكن
التعامل معهم منذ بداية الثورة اإليرانية
وف ـقــا مل ــا يـنــص عـلـيــه الــدس ـتــور اإلي ــران ــي
ن ـف ـســه ،ب ــل ج ــرى ال ـت ـعــامــل م ــع مـطــالـبـهــم

الفيدرالية في سورية...
ومغالطات في نقاش حيّان جابر
رانيا مصطفى

أحمد الصياد ...اليساري األخير
ودينامو اليونسكو
نبيل البكيري

رحــل بصمت الــزهــاد وبساطة الــدراويــش،
وهــدوء الحكماء وعظمتهم ،رحــل في أحد
مستشفيات باريس يوم  26يوليو /تموز
الحالي ،الباحث واملفكر واألديب والروائي
وامل ـتــرجــم واألمـ ــن ال ـع ــام امل ـســاعــد ملنظمة
األمــم املتحدة للتربية والثقافية والعلوم
(الـيــونـسـكــو) ،اليمني أحـمــد الـصـيــاد ،عن
 69عاما ،والذي قضى ثلث عمره في أروقة
اليونسكو وردهاتها خبيرا ومديرا وباحثا،
وجنديا مجهوال لكثير من إنجازاتها في
ال ـعــالــم  20ع ــام ــا .ومـحـطــة الـيــونـسـكــو في
شخصية أحـمــد الـصـيــاد ،متعدد املــواهــب
والقدرات ،تتويج ملحطات نضالية سابقة
وم ـت ـع ـ ّـددة ،لـكـنـهــا آخ ــره ــا وأك ـثــرهــا عـطــاء
وحـضــورا ،كما يقول صديقه ورفيق دربه
علي محمد زيد ،في تقديمه كتاب الصياد
«اليونسكو رؤية القرن الواحد والعشرين»،
فقد كتب «ال يمكن التفكير بمنظمة األمم
املتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو،
وت ـحــوالت ـهــا م ــن ح ـيــث رســال ـت ـهــا الـعــالـيــة
ورؤاها ومبادئها ومثلها ،ومن حيث تكييف
برامجها وبنيتها اإلدارية ،من دون ربط ذلك
كله باحمد الصياد ،أهم دبلوماسي عربي
في املنظمة خالل هذه الفترة».
شـ ـغ ــل ال ـ ـص ـ ـيـ ــاد م ـن ـص ــب مـ ــديـ ــر م ـس ــاع ــد
لليونسكو ( ،)2011 – 1996وانتخب قبلها
رئيسا للجنة البرامج والعالقات الخارجية
في اليونسكو ( ،)1993 – 1991ورئيسا للجنة
الـخــاصــة أيـضــا ( ،)1993 – 1989ورئيسا
للجنة دول  70وال ـصــن ( ،)2014وقبلها
رئيسا للمؤتمر الـعــام لليونسكو (-1993
 .)1995وخالل كل هذه الفترات كان الصياد
ّ
املحرك وراسم قراراتها
دينامو اليونسكو
وسياساتها ،وكانت اللغة العربية وثقافاتها
وآدابها تحضر كثيرا في مشاريع اليونسكو
وبرامجها .ومع هذا ،لم يكن أحمد الصياد
م ـج ـ ّـرد خـبـيــر دولـ ــي ت ـك ـن ــوق ــراط ،ق ــذف به

وفق النهج األمني ،إضافة إلى سياسات
ُ
التغيير الــديـمــوغــرافــي الـتــي اعــتـمــدت في
ّ
ـات
إقـلـيـمـهـُـم ،وأدت إل ــى انـ ــدالع احـتـجــاجـ ٍ
عديد ٍة قمعت بدموية ،وتشويه مطالبهم
ب ـت ـه ـمــة االنـ ـفـ ـص ــال ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت مـطــالــب
معظم القوى املدنية والحزبية في اإلقليم
تتمحور حول املطالبة بتحسني الظروف
املـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ون ـي ــل
حقوقهم الدستورية واملدنية والقانونية.
ل ـك ــن الـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي ك ـ ــان يـ ـص ـ ّـر عـلــى
التعامل األمـنــي معها جميعًا ،وبالتالي
ل ـ ــم ي ـخ ـت ـل ــف ن ـه ـج ــه م ـ ــع االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
الـ ــدائـ ــرة ع ــن ســاب ـقــات ـهــا .وم ـث ـل ـمــا اعـتـبــر
املـجـلــس الـتـنـسـيـقــي لـنـقــابــة املـعـلـمــن في
إي ـ ــران ،فــي ب ـيــانــه ،أن «ال ـس ـل ـطــات تـحــاول
دائمًا أن تنسب االحتجاجات إلــى جهات
أجنبية» ،وأن «املطالب بدعم احتجاجات
الشعب املظلوم في خوزستان ارتفعت في
جميع أنحاء البالد ،ما يعكس أن املطالبة
بــالـحـقــوق واالح ـت ـجــاج مــن أج ــل تلبيتها
ٌ
ش ــأن ال يمكن م ـحــوه ،وال يمكن إخـمــاده
أيضًا بالقمع».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن األه ـم ـيــة ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
يوليها الـنـظــام اإلي ــران ــي إلقـلـيــم األه ــواز،
ً
مـنــذ ال ـن ـظــام امل ـل ـكــي ،وصـ ــوال إل ــى الـنـظــام
الـحــالــي ،نـظـرًا إلــى مــا يمتلكه مــن ثــروات
مــائـيــة وع ــائ ــدات نـفـطـيــة ،وم ــا يشكله من
مـصــدر غــذائــي لـبــاقــي األقــالـيــم اإليــرانـيــة،
إال أن النظام اإليــرانــي لم ّ
يلب أي مطالب
رفعها سكانه العرب األصليون للحصول

عـلــى حـقــوقـهــم األســاس ـيــة والــدس ـتــوريــة،
وتعامل مع مطالب حركاته االحتجاجية
بالقمع وباإلهمال.
ربما مــن ســوء حــظ املحتجني األهــوازيــن
ـت تشهد
أن االح ـت ـج ــاج ــات ت ــأت ــي ف ــي وقـ ـ ٍ
فيه إي ــران مرحلة انتقالية تمهد الطريق
لتولي الرئيس الجديد ،إبراهيم رئيسي،
مهامه .لــذا ،ال تريد الـقــوى املهيمنة على
ّ
ال ـن ـظ ــام ال ـس ـم ــاح ل ـه ــا بـ ــأن ت ـع ــك ــر ســالــة
ّ
االنـتـقــال ،وال أن تشكل مصدر تهديد له،
على الرغم من اتساع رقعة االحتجاجات
وام ـت ــداده ــا إل ــى م ـنــاطــق أخ ـ ــرى ،وت ـطـ ّـور
مطالبها وخروجها عن الجانب املطلبي
وأزم ــة امل ـيــاه إل ــى الـجــانــب الـسـيــاســي ،مع
الـتــركـيــز عـلــى املـطــالــب الـحـقــوقـيــة املدنية
والدستورية.
واألدهـ ـ ـ ــى م ــن ذلـ ـ ــك ،أن ان ـف ـج ــار ال ـحــركــة
االحتجاجية في إقليم األهواز دفع القوى
املهيمنة على النظام اإليراني إلى اللجوء
إل ــى نـظــريــة امل ــؤام ــرة كـعــادتـهــا ،واعـتـمــاد
الـحــل األمـنــي مــن خــال القمع واالعـتـقــال،
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـ ــرصـ ـ ــاص الـ ـ ـح ـ ـ ّـي ب ـق ـصــد
اس ـت ـهــداف املـحـتـجــن وقـتـلـهــم مـنــذ الـيــوم
ً
األول لالحتجاجات ،بــدال من محاورتهم
واإلنـ ـص ــات إل ــى مـطــالـبـهــم ،م ــع أن شعب
األهـ ــواز ،مثلما كـتــب املــوسـيـقــار وامللحن
اإليراني ،حسني علي زادة ،في رسالته إلى
املحتجني« :شعب خوزستان األبـ ّـي يريد
املاء ال الدم».
(كاتب سوري)

لغات وأكاديميا ،إلى
التأهيل العلمي الجيد،
ٍ
قيادة مهام دولية وعاملية عديدة ،بل هو قبل
ّ
يمني فذ ،عركته محطات
هذا كله ،مناضل
النضال الوطني ومنحته خالصة تجاربها،
لتصيغ منه شخصية وطنية فذة وصلبة
ال تعرف املداهنة واملراوغة في ما يؤمن به
ويعتقد بصوابه ،فالصياد شخصية وطنية
يمنية ،خاضت غمرة النضال اليمني على
مــدى سنوات النضال األولــى ،مشاركة في
أهم محطاتها وأكثرها تعقيدا ،وهي محطة
حصار صنعاء في نهاية ستينيات القرن
ّ
املاضي ،مشاركًا فيها قائدا ومنظرًا وجنديًا،
ع ــدا عــن انـخــراطــه الكبير فــي كــل محطات
نضال الحركة الوطنية اليمنية.
في روايته «درويش صنعاء» (الدار العربية
للعلوم نــاشــرون ،ب ـيــروت ،)2017 ،يكشف
الصياد عن شهادته مشاركا في تلك املرحلة،
وصــراعــاتـهــا وتعقيداتها الكبيرة ،وكيف
ّ
تمكن اإلماميون بعد هزيمتهم العسكرية من
االنتصار السياسي على التيار الجمهوري،
بدفعهم الجمهوريني لالقتتال الدامي في 24
أغسطس /آب  1968املشؤوم الذي أجهض
نضاالت اليمنيني بالسير نحو دولة العدالة
واملواطنة املتساوية.
وفي غمرة انشغاالته بمهامه العديدة ،لم
ينس أحمد الصياد أنه ،قبل هذا كله ،مناضل
يمني لــه قضيته التي ال يمكن أن يغفلها
لحظة ،وهو الذي ناضل في سبيلها طويال.
وبالتالي ،ال يمكن أن ينشغل عن هذه القضية
الـتــي ظلت حــاضــرة فــي ضميره ووجــدانــه
وكتاباته ،العلمية واألدبية والبحثية ،فقد
انعكست املسيرة النضالية للصياد على كل
اهتماماته ،فرأينا ذلك في كتاباته األكاديمية
في رسالته للدكتوراه «السلطة واملعارضة
في اليمن» ،عدا عن روياته :اليمن وفصول
الجحيم ،دوري ــش صنعاء ،آخــر القرامطة،
عدا عن كتاباته النقدية والبحثية ،ومنها
«اليسار اليمني ظاملا أو مظلوما» ،و«املرأة
ّ
وتحديات العصر» ،وكلها كتابات
اليمنية

كان مناضًال ومفكرًا
وكاتبًا وروائيًا يمنيًا
عربيًا عالميًا

تساهم في الهم الوطني العام الذي لم يستطع
ّ
يتحرر مـنــه ،على الــرغــم مــن انشغاالته
أن
ومشاغله الكثيرة دوليا .ففي جل إنتاجاته
ت ــرك بـصـمــة واض ـح ــة بـنـضــاالتــه وأف ـك ــاره
اليسارية ،ناقدا تجربة اليسار اليمني الذي
لم تصدر أي دراسة نقدية تقييمية لتجربته
الطويلة واملريرة ،عدا ما ّ
دونه الصياد في
كتابه «اليسار اليمني ظاملا أو مظلوما» ،بما
لها وما عليها من إنجازات وإخفاقات ،وقف
أمامها بمشرط الطبيب صاحب التجربة،
وليس مـجـ ّـرد باحث أكــاديـمــي ،مـحــاوال أن
يصل إلى خيط الحكاية في هذه التجربة
التي اعتراها من اإلخفاق أكثر مما حققت
من نجاحات ،على مدى أربعة عقود من هذه
التجربة التي تسنى لها أن تحكم جنوب
اليمن نحو  27عاما.
ل ــم ي ـكــن ال ـص ـي ــاد م ـج ــرد خـبـيــر دول ـ ــي في
اليونسكو ،فقد كان مناضال ومفكرا وكاتبا
وروائيا يمنيا عربيا عامليا .رحل بكل هدوء
رحيل الزهاد الذين ال يأبه لهم في حضورهم
ّ
واألمر واألقسى أن وزارة الخارجية
وغيابهم،
اليمنية لم تكلف نفسها ،وهــو الــذي تقلد
فيها مناصب عدة ،آخرها مندوب اليمن لدى
اليونسكو ،إصدار بيان نعي يليق بشخصية
وطنية وعربية وعاملية .رحمة اللة عليه،
اليساري األخير األنقى ضميرا ووطنية.
(كاتب يمني)

ناقش الصديق الكاتب حيان جابر في
مقالته «الـفـيــدرالـيــة الـســوريــة والــرفــض
الدولي  ..نقاش مع رانيا مصطفى» ،في
«العربي الجديد» الخميس ،2021/7/22
م ـقــال ـتــي «ف ـي ــدرال ـي ــة س ــوري ــة مــرفــوضــة
دوليا» ،املنشورة في الصحيفة نفسها
ال ـس ـبــت  ،2021/7/17وان ـت ـق ــده ــا؛ لـكــن
حـجــج جــابــر امل ـســانــدة ل ــرأي ــه ،املـنــاقــض
لفكرة مقالتي ،تحتوي مغالطات كثيرة.
سأنطلق من التدقيق الذي بدأ به حيان،
أن هـنــاك بـعــديــن ملـســألــة ال ـفــدرلــة ،دولــي
ودي ـم ــوغ ــراف ــي؛ ت ـنــاولــت مـقــالـتــي الـبـعــد
ال ــدول ــي ،بــاع ـت ـبــار أن ال ــواق ــع ال ـس ــوري
محكوم باألجندات الدولية ،لكن العامل
ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي ب ــال ــغ األهـ ـمـ ـي ــة ،وم ــؤث ــر
ف ــي امل ــوق ــف ال ــدول ــي ن ـف ـســه ،وق ــد بـ ّـيـنــت
أن التغييرات الديمغرافية فــي سورية
لــم تكن طائفية إال على نطاق محدود،
ول ــوال دع ــم الـتـحــالــف ال ـغــربــي فــي قـتــال
ت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة (داعـ ـ ـ ــش)
ل ـت ـن ـظ ـيــم قـ ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة
(ق ـســد) ملــا سـيـطــر األك ـ ــراد عـلــى مناطق
شــرق ال ـفــرات ،العربية بغالبيتها ،وما
زال ال ـعــرب يـشـكـلــون األغـلـبـيــة القومية
فيها .وأضـيــف إن ــه ،تــاريـخـيــا ،ليس في
سورية زعامات طائفية ،يمكن أن تقتتل
على غــرار الحرب األهلية في لبنان ،بل
كــان الـنـظــام طــرفــا فــي الـحــرب الـســوريــة،
بوصفه حاكمًا وشموليًا ،وليس بوصفه
يمثل طائفة واحدة أو ّ
تجمعًا لألقليات،
كما يستسهل بعضهم توصيفه ،فكان
يحرك تـ ّ
ّ
ـارة مليشياته الطائفية ،وتــارة
أخ ــرى فلسطينية ،وثــالـثــة مــن حلفائه
السابقني من حزب االتحاد الديمقراطي
(البايادي) شرق الفراتّ ،
ومرة رابعة من
الـعـشــائــر ،وفــق مــا يحتاج إلـيــه الـظــرف،
عــدا عن مناصريه من الطبقة الوسطى
ورجال الدين وغيرهما ،وعن استعانته
بــإيــران ومــرتــزقـتـهــا .بــالـتــالــي ،التركيبة
ال ــديـ ـمـ ـغ ــرافـ ـي ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ال ت ـس ـمــح
بالغلو فــي تقسيمات طائفية وقومية
ق ـس ــري ــة ،وقـ ــد خ ـب ــره ــا الـ ـغ ــرب ع ـل ــى يــد
االحتالل الفرنسي لسورية بداية القرن
املــاضــي ،كما أسلفت فــي نهاية مقالتي
السابقة.
أسقط حيان جابر ما حصل في العراق،
ومخطط احتالله وتفكيكه ،على الواقع
ال ـس ــوري (ول ــو أن ســرديـتــه تـحـتــاج إلــى
تدقيق ،لكنها ليست محور النقاش هنا)،
االستراتيجية
وهــو ينطلق فــي تحليله
ّ
األميركية ،من أن تلك اإلمبريالية تتبنى
دوم ــا ت ـعــويــذة «فـ ـ ّـرق ت ـســد» أي تـجــزيء
الـ ـ ــدول ،إلض ـعــاف ـهــا وس ـهــولــة الـسـيـطــرة
عليها؛ أرادت الواليات املتحدة إضعاف
ال ـع ــراق ،مــن أج ــل إخـضــاعــه للسياسات
الليبرالية ال ـجــديــدة ،ونـهــب نـفـطــه ،عبر
صيغة دستور بــول بريمر ،كــان السبيل
إل ــى ذل ــك بــإس ـقــاط ن ـظــام صـ ـ ّـدام حـســن،
بالتدخل العسكري ،وتدمير كلي لبنية
ال ــدول ــة وامل ـج ـت ـمــع ،وبــالـتــأكـيــد تشجيع
تقسيمات طائفية وقومية وفرض نظام
حكم ضـبــابــي ،هــو أق ــرب إلــى الفوضوي
م ـن ــه إلـ ــى الـ ـفـ ـي ــدرال ــي؛ ومـ ــا زالـ ـ ــت ه ـنــاك
ان ـت ـقــادات كـثـيــرة داخ ــل الـبـيــت األبـيــض،
وفــي الوسط السياسي األميركي ،لقرار
جـ ـ ـ ــورج بـ ـ ــوش االبـ ـ ـ ــن اح ـ ـتـ ــال ال ـ ـعـ ــراق،
وللكلفة الباهظة ،املادية والبشرية ،التي

دفعتها الواليات املتحدة ،وللجدوى من
ذل ــك ك ـلــه ،بـسـبــب ع ــدم اس ـت ـقــرار ال ـعــراق،
وسيطرة مليشيات إيران ،وظهور تنظيم
ال ـق ــاع ــدة ،وال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي لـجـمــاعــات
إس ــام ـي ــة م ـع ـتــدلــة مل ــواج ـه ـت ــه ،وظ ـه ــور
ح ــرك ــات االحـ ـتـ ـج ــاج ،وك ـي ـف ـيــة إدارتـ ـه ــا
أميركيًا ،وظهور تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع ـ ـ ـ ـ ــش) ،وتـ ــدخـ ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ــدول ــي
ملحاربته .مــن الخطأ الـقــول إن الــواليــات
ّ
املتحدة قادرة على التحكم كليًا بكل هذه
ال ـفــوضــى ف ــي الـ ـع ــراق ،ب ــل ه ــي أصبحت
مرتبكة بإدارتها ،خصوصا مع التوجه
األميركي ،ومنذ عهد الرئيس أوباما ،إلى
التفرغ أكثر لتعزيز أساطيلها البحرية
ف ـ ــي الـ ـب ــاسـ ـيـ ـفـ ـي ــك ،ومـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـص ــن،
وباتت تميل إلــى االنسحاب التدريجي،
واالعـتـمــاد أكـثــر على الحلفاء فــي حلف
شمال األطلسي (الناتو) ،والذين وسعوا
مهمتهم التدريبية في العراق قبل أشهر
قليلة ،لهذا الغرض.
لــم تــذهــب ال ــوالي ــات املـتـحــدة وحلفاؤها
فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق فـ ــي م ـس ــأل ــة ال ـت ـق ـس ـيــم إل ــى
ً
أقصاها ،فإقليم كردستان مثال ،والــذي
بنضاالت طويلة منذ بداية القرن
حظي
ٍ
امل ــاض ــي ،ون ــال بـعــض االسـتـقــالـيــة قبل
الـتــدخــل األمـيــركــي ،لــم يسمح لــه ،دولـيــا،
باالستقالل ،وفشل االستفتاء الذي أجرته
ح ـك ــوم ــة م ـس ـع ــود الـ ـب ــرزان ــي ف ــي ،2017
ورفـضــت نتيجة االسـتـفـتــاء مــن حكومة
بغداد ،ولم تبارك مساعي االستقالل هذه
أيه دولة إقليمية ،عدا إسرائيل التي زار
مسؤولون منها اإلقليم ،لدعم انفصاله،
وأفشلته تركيا وإيــران ،بعد لقاء رئيس
هيئة األركـ ــان اإليــران ـيــة ،محمد بــاقــري،
بالرئيس التركي أردوغان ،لهذا الغرض.
ال ـظ ــرف ف ــي س ــوري ــة مـخـتـلــف ك ـل ـيــا ،فقد
حصلت ثورة شعبية ،واتجهت اإلرادات
الــدول ـيــة نـحــو وأدهـ ــا ،وإض ـعــاف الــدولــة
الـ ـس ــوري ــة وت ـف ـت ـي ــت امل ـج ـت ـم ــع ،ح ـت ــى ال
تـقــوم لــه قائمة؛ وك ــان ذلــك بــدعــم النظام
فــي قـمــع شعبه إل ــى أقـصــى ح ـ ّـد ،وهـنــاك
رضا أميركي على دور تدخل إيران ،وما
يشبه التكليف األميركي لروسيا بتولي
تلك املهمة ،ومنذ بيان جنيف في .2012
وعـلــى ذل ــك إض ـعــاف ســوريــة والسيطرة
عـلـيـهــا ،ج ــاء بــدعــم ج ـثــة ال ـن ـظــام املـنـهــك
ً
واملتهالك ،أوال.
ّ
صـ ـحـ ـي ـ ٌـح م ـ ــا ك ـت ـب ــه ح ـ ــي ـ ــان ع ـ ــن ت ــواف ــق
روسـ ــي أم ـي ــرك ــي ب ـش ــأن إض ـع ــاف حصة
تركيا من سورية ،والــذي لحقه إضعاف
املعارضة السياسية والعسكرية أيضًا؛
ل ـكــن االس ـت ـش ـهــاد ب ـعــاقــة أن ـق ــرة بإقليم
كردستان العراق ال يعني قبولها عناصر
حزب العمال الكردستاني على حدودها.
وفــي األص ــل هــي تــدعــم املجلس الوطني
ال ـك ــردي ،امل ـق ـ ّـرب مــن حـكــومــة كــردسـتــان،
واملطرود من شرق الفرات .الوقائع التي
حصلت تختلف مع السردية التي ّ
قدمها
ّ
حيان حول املطامح التركية في سورية؛
فـبـعــد م ـج ــيء ال ـت ـحــالــف ودع ـم ــه «ق ــوات
سوريا الديمقراطية» ،باتت كل السياسة
التركية في سورية تستند إلى املخاوف
م ـ ــن الـ ـخـ ـط ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي عـ ـل ــى ح ـ ــدوده ـ ــا،
وبـ ـ ـ ــات ه ــدفـ ـه ــا الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ك ــام ــل
ـق ك ــاف ،وم ـنــع االع ـتــراف
ال ـح ــدود وبـعـمـ ٍ
ب ـ ــإدارة ذات ـيــة مستقلة يــديــرهــا عناصر
الــوحــدات الكردية التابعة لحزب العمل
الكردستاني .هذا دفع تركيا إلى االعتذار
من روسيا عن حادثة إسقاط الدفاعات

حصلت ثورة شعبية،
واتجهت اإلرادات
الدولية نحو وأدها،
وإضعاف الدولة
السورية وتفتيت
المجتمع

ال ـج ــوي ــة ال ـت ــرك ـي ــة ط ــائ ــرة س ــوخ ــوي 24
الروسية أواخر  ،2015والدخول في حلف
أستانة ،والقبول باملسار الروسي بشأن
«خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد» وت ـس ـل ـيــم امل ـنــاطــق
واللجنة الدستورية ،وذلــك كله بمباركة
أميركية.
دعمت روسيا الفيلق الخامس ،وصارت
تـ ــرفـ ــده ب ـع ـن ــاص ــر امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــات ،وذلـ ــك
لتقليص التوغل اإليــرانــي ضمن جيش
فرق تدعم تشكيل
النظام ،وليس إلحداث ٍ
أقاليم مستقلة ،حيث تنتقل قطع الفيلق
الـ ـخ ــام ــس فـ ــي كـ ــل املـ ـن ــاط ــق الـ ـس ــوري ــة،
وال ت ـخ ـتـ ّـص بـبـقـعــة ج ـغــراف ـيــة م ـح ـ ّـددة.
ت ــري ــد روسـ ـي ــا أن يـسـيـطــر ال ـن ـظ ــام على
كــل املـنــاطــق ،وكـمــا كــان األم ــر قبل ،2011
وهذا محور الخالف في مفاوضاتها مع
«اإلدراة الــذاتـيــة لـشــرق ال ـفــرات» ،وسبب
لفشل املصالحة في درعا ،كما أسلفت في
مقالي السابق.
أصبحنا نستخدم كلمة «فدرلة» مرادفة
للتقسيم ،والـعـكــس يـجــب أن ي ـكــون هو
ّ
املقسم؛
الصحيح ،أي أن تعني تجميع
ت ــوق ـف ــت ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي سـ ــوريـ ــة بـشـكـلـهــا
ال ــواس ــع ،وه ـن ــاك شـبــه تـثـبـيــت لخطوط
الـتـمـ ّ
َّ
املقسم هــو ثالث
ـاس ،وبــذلــك يـكــون
مناطق نفوذ ،وهــي ما يستحق النقاش
بشأن مستقبلها ،وليس إمكانية إحداث
مناطق نـفــوذ جــديــدة .أف ــردت فــي مقالي
الـســابــق أس ـبــاب كــل دول ــةٍ عـلــى ح ــدة في
رف ــض الـفـيــدرالـيــة فــي س ــوري ــة ،أي ليس
هناك إجماع دولي حول ذلك ،كما اعتقد
حـيــان .بــات رفــض تلك األط ــراف واضحًا
ف ــي سـيــاســاتـهــا ع ـلــى األرض .ويـسـتـنــد
تحليلي إلــى الوقائع اليومية املتغيرة،
ولـيــس إل ــى «لـغــة الـخـطــابــة والتمنيات»
وفق تعبير حيان؛ حيث سبق أن ناقشت
م ــؤس ـس ــة ران ـ ــد األم ـي ــرك ـي ــة ال ـق ــري ـب ــة مــن
دوائ ـ ــر الـ ـق ــرار ف ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،قبل
سـ ـن ــوات ،خـ ـي ــارات الـتـقـسـيــم ،وال ـف ــدرل ــة،
وال ـت ـحــاصــص ال ـطــائ ـفــي ،واإلبـ ـق ــاء على
الم ــرك ــزي ــة م ـ ـحـ ــدودة .ومـ ــن ال ــواض ــح أن
ّ
تتهرب مــن مــأزق دعم
اإلدارة األميركية
اإلدارة الذاتية التي يسيطر عليها األكراد،
وتدفع بهم نحو تركيا ،للتوافق بصيغةٍ
م ــا م ــع ال ـن ـظــام ،وأن ال ــوج ــود األمـيــركــي
العسكري املحدود شرق الفرات هو ملنع
النفط والغاز عن روسيا والنظام ،ورقة
ض ـغ ــط ،لـتـحـقـيــق الـ ـش ــروط األم ـيــرك ـي ــة،
فيما الوجود العسكري األميركي األكبر
هــو فــي قــاعــدة التنف ،أي خــارج مناطق
اإلدارة الذاتية.
(كاتبة سورية)
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انقالب قيس سعيّد
على نفسه
بشير البكر

لــم يكمل الرئيس التونسي ،قيس ّ
سعيد ،عامني مــن واليــة رئاسية بــدأهــا في
أكتوبر /تشرين األول  ،2019وتدوم خمسة أعوام قابلة للتجديد .وبالتالي هناك
ملفاجآت أخ ــرى ،ولــن يكون انـقــاب الخامس والعشرين من
متسع مــن الــوقــت
ٍ
يوليو/تموز الحالي السابقة األول ــى واألخ ـيــرة للرئيس ،ال ــذي كــان أسلوبه في
الحكم حتى أيام من االنقالب مثار ّ
تندر ،وإذ به يكشف عن وجه نسيه الشعب
التونسي مع غياب الزعيم الحبيب بورقيبة عن املشهد في بداية النصف الثاني
من ثمانينيات القرن املاضي ،عندما أزاحه رئيس وزرائه الجنرال زين العابدين
ـاب أبـيــض ،تم
بــن علي فــي السابع مــن نوفمبر /تشرين الثاني  1987فــي انـقـ ٍ
إدراجه تحت بند األسباب الصحية .ومن تلك األسباب أن بورقيبة ،الذي بلغ سن
ّ
قرارات مرتجلة
الرابعة والثمانني بعد ثالثني عاما متواصلة في الحكم ،بدأ يتخذ
ٍ
يتراجع عن بعضها في اليوم الثاني ،ومنها تسمية وزراء ومدراء مؤسسات ذات
ّ
يتجرأ بن علي على بورقيبة ملا كان أحد يقدر على
صفة إستراتيجية .ولو لم
إزاحته من كرسي الرئاسة ،فهو «املجاهد األكبر وباني تونس الحديثة» حسب
البروتوكول الرسمي ،وكان سيظل في مكانه حتى وفاته في عام .2000
ـاب لــه بـعــد االن ـق ــاب ،ظـهــر قـيــس سـعـ ّـيــد فــي واحـ ــد ٍة مــن هيئات
فــي أول خ ـطـ ٍ
بورقيبة التي كان مدمنا عليها في أواخر سنوات حكمه ،وتتمثل في استقبال
وزراء ومـســؤولــن فــي مكتبه بقصر قــرطــاج ،وتوجيههم بـصــورة مباشرة،
بينما تسجل كاميرا التلفزيون الرسمي املشهد الذي يصبح الخبر األول في
نقطة تــوقــف عندها ّ
سعيد أن
نـشــرة املـســاء الـتــي ت ــدوم قــرابــة ســاعــة .وأكـثــر
ٍ
ٌ
«املؤسسة النيابية قامت بالسب والشتم على رئيس الدولة» .وهذا ٌ
أمر مدان لو
حصل فعال ،ألن شتم مقام الرئاسة يعني شتم البلد ،ولكنه ال يشكل سببا
مقنعا لتجميد عمل الـبــرملــان شـهــرا ،وربـمــا الــذهــاب إلــى انتخابات تشريعية
مبكرة ملداواة كبرياء رئيس الدولة الجريحةّ .
وقدم الرئيس عرضا غير مقنع
للدفاع عن نفسه ،واستعمال صالحياته الدستورية ،ومنها الفصل  ،80وظهر
ٌ
أنه ّ
قرارات على درجة
يفسر الدستور على مزاجه وحسب مصلحته .وهناك
كبيرة من الخطورة اتخذها من دون دراسة أجهزة مختصة ،منها فرض حظر
ّ
وقت تعاني البالد
تجول شهرا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا ،في ٍ
من أزمة اقتصادية.
ـاب ب ــداء الــزعـيــم بــورقـيـبــة شخصيا ،وه ــو م ـ ٌ
ٌ
يـبــدو أن سـعـ ّـيــد م ـصـ ٌ
صعب
ـرض
وخطير ،وسبقه كثيرون من رجاالت السياسة في تونس إلى ّ
تقمص املجاهد
األكبر ،ولكنهم فشلوا ،ألن بورقيبة ابن زمنه ،ووصــل إلى املكانة التي حازها
تتكرر .ويظهر أن ّ
بسبب توفر ظروف محلية ودولية ال ّ
سعيد لم يقرأ بورقيبة
انتخابات
جـيــدا ،ولــذلــك لــم يذهب إلــى صناديق االقـتــراع ليدلي بصوته فــي أي
ٍ
رئاسية حصلت بعد سقوط نظام بن علي .وكلما يمر الوقت على االنقالب،
ٍ
يـتـبــن أن ــه مــرت ـجــل ،ف ــاألح ــزاب الـسـيــاسـيــة وه ـي ـئــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي ان ـحــازت
وملموسة في ما يتعلق
ملزمة
بضمانات
للديمقراطية ،ولذلك طالبت الرئيس
ٍ
ٍ
ٍ
باحترام الدستور ،وتقديم خريطة طريق للخروج من األزمــة .أميركا وأوروبــا
وضعا ّ
سعيد أمام امتحان «استئناف النشاط البرملاني بأسرع وقت ..وتشجيع
الفاعلني السياسيني في تونس على االمتثال للدستور ،واحترام الديمقراطية
وحقوق اإلنسان» ،وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجة األميركية .أما األوساط
املالية فكان رد فعلها من خالل تراجع قيمة السندات السيادية .هذه إشـ ٌ
ـارات
ً
ً
ٌ
صريحة إلــى أن انقالب ّ
سعيد لن يجد تغطية محلية أو دولـيــة .وبالتالي ،فإن
ٌ
الخطوة التي خطاها مشروط نجاحها بقدرته على تحويلها إلى مشروع مقنع
ّ
استمرت ردود الفعل
ذي نفع عام للبلد ،وليس لصناعة ديكتاتور جديد .وإذا ما
ّ
على هذا املنوال ،لن يتأخر الوقت ،حتى يتبني أن أكبر إنجاز حققه الرئيس سعيد
هو االنقالب على نفسه.

يعوز اللبنانيين كل شيء
جمانة فرحات

ّ
يحل خالل أيام .عام كأنه أمس ،عندما ّ
ٌ
اهتزت
عام على انفجار  4أغسطس /آب
ُ
ّ
ُ
األبنية والشوارع ،وتفجر كل ما فيها حتى خيل لكل من وجد في العاصمة أن
االنفجار بقربه .منذ ذلك التاريخ املشؤوم ،يعوز اللبنانيني ،سكان بيروت تحديدًا،
ـوت مرتفع أن يستحضر
كل شــيء .اإلحساس باألمان مفقود ،يكفي ألي صـ ٍ
لحظات االنفجار ،ليبدو أنه وقع اليوم ال قبل  12شهرًا ،ولتحضر الخشية من
كارثة جديدة .ال شيء يضمن عدم تكرار ما جرى ،ما دام ممنوعًا الوصول إلى
ٍ
أجوبة عن كيفية حدوث الجريمة ،وأين ذهبت باقي مواد نترات األمونيوم التي
انفجرت ودمرت العاصمة.
كل تفصيلة ،تصريح ،حدث في لبنان ،يحيل على ذلك اليوم ّ ،ويجعل من القدرة
على ّ
تحمل الحياة فــي العاصمة املنكوبة بمثابة مهمة شــاقــة وقاتلة .. .دائــرة
االنفجار يبدو أنها كمن ابتلعت من كانوا ضمنها .تستنزفهم عقليًا ونفسيًا.
تساؤالتهم كثيرة ،ويقينهم شبه معدوم.
يفتقر اللبنانيون إلــى تحقيق العدالة للضحايا األم ــوات واألح ـيــاء .وذلــك يبدو
ّ
ٌ
ٌ
عقبات يصعب تجاوزها ،بل يحتاج التغلب
مطلب بعيد املنال ،أو أقله دونه
أنه
ّ
عليها معارك قضائية وسياسية وشعبية .وجلها غير متوافر حاليًا على النحو
املفروض .في كل يوم إضافي ّ
يمر على الجريمة تثبت السلطة ،بمختلف أركانها،
أنها ماضية في طمس الحقيقة .هي ال تريد إقناع أحد بأنها غير مذنبة ،بعد
السماح بتخزين أطنان نترات األمونيوم في املرفأ ،واإلبقاء عليها على الرغم
من خطورتها ووضعها مع مواد قابلة لالشتعال .هي ال ترغب في الدفاع عن
ببساطة ،تـمــارس لعبتها املفضلة «منع
نفسها فــي مواجهة جريمة العصر.
ٍ
املحاسبة» ،مثلما لم يحاسب أي من أفــراد هذه الطبقة السياسية على جرائمه
ٌّ
منذ الحرب األهلية .بل على العكس ،استفاض كل بطريقته الخاصة بانتهاكاته
ضــد الـلـبـنــانـيــن ،مـحـ ّـولــن حياتهم إل ــى جحيم عـلــى األرض .كــل ي ــوم مصيبة
إضافية .اعتاد اللبنانيون االغتياالت السياسية واملعارك واألزمات االقتصادية
واالجتماعية ،لكنها لم تجتمع عليهم في العقود األخيرة دفعة واحدة كما يجري
اآلن .حديث االنهيار ليس من باب التهويل أو التضخيم املعتاد لدى كثر .فما
الذي يمكن أن يكون أسوأ مما يعيشونه يوميًا في اآلونة األخيرة؟ ساعة تغذية
ّ
واحدة بالكهرباء من أصل  24توفرها الدولة ،فيما يتحكم أصحاب املولدات ،كل
حسب مزاجه ،بساعات الكهرباء األخرى .من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب
ٌ
متوافر ،ما دامت هناك
ال نقطة مياه من الدولة ،لكن شراءها من أصحاب اآلبار
أموال ستدفع.
ال بنزين يكفي فــي املحطات ،لكنه ال ينضب فــي الـســوق ال ـســوداء .ال إشــارات
مرورية حتى .مشهد تزاحم السيارات للمرور على التقاطعات ،صريخ السائقني،
ّ
املسبات تكاد تصلح ملشهد سينمائي .لكنها واقعية ،بل واقعية جدًا .هذا
األبواق،
ما يعيشه هذ الشعب.
ّ
في إدارة الفوضى
تخلت الدولة رسميًا عن مسؤولياتها .حتى إنها غير
ٍ
راغبة ّ
ّ
إال بحدها األدنــى .يكفي مشهد العناصر األمنية على محطات الــوقــود وهم
ّ
يفضون اإلشـكــاالت بــن املــواطـنــن .على أن هــذا املشهد لــن يـطــول ،سيختفي
تـمــامــا عـنــدمــا ُيــرف ــع ال ــدع ــم ع ــن ه ــذه امل ـ ــادة ،كـمــا حـصــل ف ــي الـســوبــرمــاركــت
والصيدليات .امتألت الرفوف بالزيت املنزلي والحليب والسكر ،وكل ما كان
غائبًا خــرج من املستودعات إلــى الــواجـهــات ،إنما بأسعار أغلى بنحو عشر
مرات .جشع ال ينضب .الجميع ينهب الجميع ،دائرة مغلقة ال تأكل نفسها ،بل
تطحن اللبنانيني.
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آراء

سذاجة اعتذاريي االنقالب في تونس
أسامة أبو ارشيد

ما يجري في تونس انقالب مكتمل األركان،
حتى اآلن .وال يخالف هذا تكييفه أنه مسعى
إلــى التأسيس لـ»ديكتاتورية دسـتــوريــة»،
سرية َّ
كما كانت أشــارت وثيقة رئاسية ّ
تم
ّ
تسريبها في مايو /أيار املاضي ،فالتعدي
عـلــى الــدس ـتــور واالس ـت ـح ــواذ عـلــى الـحـكــم،
ســواء بالقوة أم بالخداع واملــراوغــة ،أمــران
يــدخــان فــي تـعــريــف االن ـق ــاب .وال ينبغي
ـات بــن
ال ـت ــوه ــم أن ـن ــا أمـ ـ ــام نـ ـ ــزاع ص ــاحـ ـي ـ ٍ
مــؤسـسـتــي ال ــرئ ــاس ــة وال ـب ــرمل ــان ،وال حتى
خالف بشأن طبيعة النظام السياسي
أمام
ٍ
ّ
سعيد
التونسي الذي يريده الرئيس قيس
رئــاسـيــا ،فــي حــن أن ــه فــي األص ــل بــرملــانـ ٌّـي،
ان ـت ـهــى ب ــه األمـ ــر مـخـتـلـطــا .الـقـضـيــة أعـمــق
مــن ذل ــك وأخ ـط ــر .مــا ي ـجــري هــو استكمال
لحلقات وأد روح التغيير والديمقراطية
فــي املنطقة ْ العربية ،وهــو يأتي فــي سياق
ُ
إقليمي ت َهن ِد ُس ُه دول عربية تتزعم معسكر
ٍ
ّ
الثورات املضادة.
هــذه هي الحقيقة التي ال ينبغي أن تغيب
عن تكييفنا املشهد التونسي الراهن ،وأي
انجرار إلــى التبريرات التي ّ
يقدمها التيار
الـ ــداعـ ــم ل ــانـ ـق ــاب ،م ـث ــل عـ ــدم كـ ـف ــاءة عـمــل
مــؤسـسـتـ ِّـي ال ـبــرملــان وال ـح ـكــومــة ،وتــدهــور
األوض ـ ـ ــاع الـشـعـبـيــة امل ـع ـي ـش ـيــة ،وت ـصــاعــد
اإلصــابــات بفيروس كــورونــا ،تغدو وقوعًا
ف ــي شـ ــرك ال ـت ـش ـت ـيــت ال ـ ــذي ن ـص ـبــه هـ ــؤالء.
ولــأســف ،فينا كثيرون ممن ال ي ـتـ ّ
ـرددون،
سفهًا وجهالة ،في أن يكونوا اعتذاريني عن
ّ
واملستبدين والتسويغ لهم .أيضًا،
الطغاة
أي تساوق مع املزاعم التي تحاول تصوير
األمر على أنه صراع علماني – إسالمي ،أو
اختزال األمر في أخطاء التيارات اإلسالمية،
ت ـك ـت ـي ـك ـيــا واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا ،فـ ــي سـ ـيـ ــرورة
عملها السياسي ،والحديث هنا عن حركة
النهضة تحديدًا ،يغدو نوعًا من اإلسفاف
وال ـ َت ــواط ــؤ ،بــل وخــوضــا مل ـعــركــةٍ ضــد عــدو
َ
ُمتخ َّيل يريد معسكر الـثــورات املـضــادة أن
يجعله مــوضــوع التناطح ،فــي حــن يخنق
هو ما تبقى من روحية تتوق إلى التغيير
الديمقراطي عربيًا.
ال أري ـ ــد أن أس ـت ــرس ــل ك ـث ـي ـرًا ف ــي تـفــاصـيــل
االنقالب ومقدماته وحيثياته وحيله ،وال
ف ــي م ــزاع ــم س ـعـ ّـيــد ع ــن خـ ـط ــورة األوض ـ ــاع
واض ـطــراره إلــى التدخل إلنـقــاذ الـبــاد ،وال

حتى عن كذب استناده إلى الفصل  80من
الدستور التونسي ،فقد قيل وكتب الكثير
في ذلــك ،وتـ َّـم تفنيده .الحقيقة هنا واحــدة،
م ــا فـعـلــه س ـعـ ّـيــد ه ــو س ـطــو ع ـلــى الـسـلـطــة،
بدعم من دول عربية ،وتحديدًا من اإلمارات
وم ـصــر وال ـس ـعــوديــة .لــم يـكــن س ـعـ ّـيــد ،منذ
توليه الرئاسة عام  ،2019طرفًا محايدًا في
النزاع والشقاق السياسي الذي تعاني منه
تونس ،وجعل منه أحد ّ
مبررات انقالبه .هو
خصم منذ الـي ّــوم األول .لــم يكن حكمًا بني
السلطات ،مترفعًا عن التجاذبات السياسية
ّ
ّ
صابًا
مسعرًا لنيرانها،
والحزبية ،بل كان
ّ
الزيت على ألسنة لهبها ،وعنصرًا مخربًا
ّ ً
إلي ـ ـجـ ــاد أي ت ــوافـ ـق ــات وطـ ـنـ ـي ــة ،وم ـع ــط ــا
لـتـعــزيــز ال ـض ـمــانــات الــدس ـتــوريــة لتحقيق
استقرار سياسي.
م ـ ــا ال ي ـف ـه ـم ــه بـ ـع ــض ال ـس ـط ـح ـي ــن ال ـ ـ ّـذي
ّ
سعيد ،ظانني
خرجوا يحتفلون بانقالب
أنه يمكن أن يكون املنقذ املنتظر ،أن الرجل
ال يملك مـشــروعــا سياسيًا ،وال رؤي ــة ،وال
برنامجًا .هو سياسي شعبوي بامتياز ،ال
يقل ســوءًا عن الرئيس األميركي السابق،
دونالد ترامب .حكم األخير دولــة عظيمة،
مــن حـيــث اإلم ـكــانــات ورسـ ــوخ املــؤسـســات
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوة .ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك كـ ـ ــاد أن ي ـ ـ ــودي ب ـه ــا.
ّ
صـحـيـ ٌـح أن «املــؤس ـســة الـحــاكـمــة» تمكنت
ف ــي املـحـصـلــة م ــن ل ـجــم ن ــزوات ــه وجـمــوحــه
املـ ـنـ ـفـ ـل ــت ،ولـ ـك ــن ذلـ ـ ــك لـ ــم ي ـم ـن ــع خ ــدوش ــا
حـ ّ
ـادة ألـحـقـهــا بــالــديـمـقــراطـ َيــة األمـيــركـيــة،
ُ
َ
َّ
وان ـق ـس ــام ــا م ـج ـت ـم ـع ـيــا عـ ــمـ ــقـ ــه ،وأض ـ ـ ــرارًا
كارثية ،اقتصاديًا وصحيًا واستراتيجيًا،
ّ
ترتبت على سنوات رئاسته األربــع .وبعد
نهاية رئاسته ،ما
قرابة ثمانية أشهر من
ّ
زالــت الــواليــات املتحدة تترنح منها ،وما
زال التوتر املجتمعي والـحــزبــي يتصاعد
وي ـت ـســع ،إل ــى درجـ ــة أن تـصـبــح املـطــاعـيــم
ض ــد ك ــورون ــا وارتـ ـ ــداء ال ـكـ ّـمــامــات الـطـبـيــة
عـ ـن ــوان ــا ل ـل ـه ــوي ــة ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
واإليــديــولــوجـيــة .أم ــا ثــالـثــة األث ــاف ــي ،فهي
بـ ـق ــاء س ـط ــوت ــه ع ـل ــى الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
وع ـل ــى عـ ـش ــرات امل ــاي ــن م ــن األم ـي ــرك ـي ــن،
بمعنى أن الواليات املتحدة لم تشهد بعد
نـهــايــة الـحـقـبــة ال ـتــرام ـب ـيــة ،ه ــذا إذا كــانــت
ً
ستنتهي فعال.
ه ــذا ح ــال ال ــدول ــة األعـ ـظ ــم ،ذات املـنـظــومــة
ال ـق ـي ـم ـيــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وامل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ـي ــة
الـ ــراس ـ ـخـ ــة ،ف ـك ـي ــف س ـي ـك ــون ح ـ ــال تــونــس

تحت رئيس شعبوي ،نجح فيما فشل فيه
تــرامــب ،مـنـ ّـصـبــا نـفـســه م ـصــدرًا للسلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية ،مع أنه
ً
ال يملك خـبــرة فــي الـحـكــم ،وال يملك رؤيــة
وال وم ـشــروعــا ،وال حـتــى بــرنــامـجــا إلدارة
ال ــدول ــة وتـسـيـ ّيــر ش ــؤون ـه ــا؟ امل ـف ــارق ــة هنا
أن بـعــض ال ـس ــذج ،تــونـسـيــا وعــرب ـيـ ُـا ،ممن
ِّ َ َ َّ
ف
يتعاطفون مع الخطاب
الخشبي املتكل ِ
ُ َ َ
املــتــقـ ِّـعـ ِـر ل ـلــرجــل ،ي ـع ـجــزون ع ــن اسـتـيـعــاب
أنه ليست الديمقراطية التونسية وحدها
ّ
التصدي لكثير من أزمات
التي فشلت في

وطموحاته ،بل إنك
مجتمعها
ومعضالته ً
ً
ال تـكــاد تجد دول ــة عربية واح ــدة ناجحة.
وإذا كــان هــذا هــو ال ـحــال ،فـلـمــاذا ال يكون
ال ـج ــواب ان ـقــابــا عـلــى ك ــل تـجــربــة فــاشـلــة،
ً
كما في مصر مثال ،التي وقع فيها انقالب
دولة فاشلة
عسكري دموي ،ومع ذلك هي ً
اليوم؟ إذن ،املسألة ليست مرتبطة بنجاح
تـجــربــةٍ أو فشلها ،بـقــدر مــا أنـهــا مرتبطة
ب ـن ـظــام ال ـح ـكــم ف ـي ـهــا ،دي ـم ـقــراطـ ًـيــا ك ــان أم
دكـ ـت ــات ـ ً
ـوري ــا ،ف ـ ــإذا ك ــان ــت ت ـت ـ ّ
ـوس ــل األولـ ــى
فــا مـنــاص مــن وأده ــا ،وذل ــك حـفــاظــا على
زيــف «االستثناء العربي» املتنافر ،حسب
زعمهم ،مع الطبيعة والثقافة العربيتني.
ال شك أن التجربة الديمقراطية التونسية
في مهدها عانت من العوار ،وهذا مفهوم،
ف ـلــأســف ال ي ــوج ــد ت ـ ــراث خ ـب ــرات ــي ُيـبـنــى
ع ـل ـي ــه ،وال ي ــوج ــد س ـي ــاق ع ــرب ــي يـسـتـفــاد
م ـن ــه .ه ــذا ال يـنـفــي أخـ ـط ــاء ،ب ــل وخ ـطــايــا،
ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا فـ ــاع ـ ـلـ ــون ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ف ـ ــي ف ـض ــاء
التجربة التونسية .ولكن حصر كل الرزايا
والـ ـعـ ـث ــرات ب ـهــم ت ـعـ ّـســف ف ــي ال ـح ـك ــم ،وقــد
ً
داخال في سياق التواطؤَّ .
ثمة من لم
يكون
يتوقف عن التآمر ،داخليًا وخارجيًا ،على
الثورات العربية منذ
ثورة الياسمني ،مهد َّ َ ْ
ثمة هن َد َسة للفوضى
أكثر من عقد .كانت
ف ــي ال ـب ــاد ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك تـمـكــن مـهــرجــن
وت ـس ــوي ـق ـه ــم ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،م ــن م ـخ ـل ـفــات
نظام زين العابدين بن علي ،لتكره الناس
بالديمقراطية .وعـلــى الــرغــم مــن أن حركة
ال ـن ـه ـض ــة ،وه ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب األول فـ ــي ع ــدد
املقاعد في البرملان الحالي ،لم يعط فرصة
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ودخـ ــل ف ــي م ـســاومــات
وتوافقات كثيرة مع قوى حزبية علمانية
خلفيات شتى ،إال أن هناك من
أخــرى ،من
ٍ
ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ت ـصــويــر األم ـ ــر وك ــأن ــه ص ــراع
ٌ
إس ـ ــام ـ ــي – عـ ـلـ ـم ــان ــي ،وع ـ ـلـ ــى أن ـ ـ ــه ف ـش ــل

نجح معسكر الثورات
المضادة في النفاذ
ّ
إلى مهد الثورات
العربية وأملها في
تجربة ديمقراطية
ناجحة ،مستغًال بعض
هفواتها وهناتها
وأخطائها
موقف األحزاب
والقوى السياسية
التونسية ضعيف،
وموقف القوى
النقابية والمدنية
كمن يمسك العصا من
المنتصف ،والموقف
الشعبي مرتبك

ج ــدي ــد ف ــي ال ـح ـكــم مل ــا ي ــوص ــف بـ ــ»اإلس ــام
السياسي» .ليس اإلسالميون وحدهم هم
ّ
سعيد ،بل الغالبية،
من يرفضون انقالب
وإن لـ ــم ي ـك ــن ذل ـ ــك ب ــال ــوض ــوح امل ـط ـل ــوب،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك م ــؤس ـس ــات امل ـج ـت ـمــع املــدنــي
وأســاتــذة القانون والخبراء الدستوريون
وقـ ـض ــاة ك ـث ـي ــرون ،إال م ــن ب ـعــض مــرتــزقــة
معسكر الثورات املضادة .ومع ذلك ،سارع
إس ــامـ ـي ــون كـ ـثـ ـي ــرون مـ ـه ــووس ــون بـجـلــد
ال ــذات إل ــى تحميل «الـنـهـضــة» املـســؤولـيــة

ال ـ ـح ـ ـصـ ــريـ ــة ع ـ ـ ــن االنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب .ال ش ـ ـ ــك أن
ّ
تتحمل جــزءًا كبيرًا من الفشل،
«النهضة»
ولـ ـك ــن امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـح ــزب ـي ــة
ال ـت ــي أن ـت ـج ـت ـهــا ال ـ ـثـ ــورة ش ــري ـك ــة ف ــي ذل ــك
أيضًا .وال تملك إال أن تقف مشدوهًا أمام
بـعــض اإلســام ـيــن الــذيــن كــانــوا يتغنون
باألمس بـ»حكمة» النهضة ومرونتها في
التعامل مع «الدولة العميقة» في تونس،
وجـ ـن ــوحـ ـه ــا نـ ـح ــو الـ ـسـ ـل ــم مـ ـعـ ـه ــا ،وبـ ـن ــاء
الـ ـت ــوافـ ـق ــات مـ ــع خ ـص ــو ًم ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــن
واإليديولوجيني ،مقارنة بتجربة اإلخوان
املسلمني في مصر ،وهــم ّ
يقرعونها اليوم
ويـعـتـبــرونـهــا م ـســؤولــة عــن كــل مــا يـجــري
بذريعة تهاونها ّ فــي الحسم! إنهم التيار
نفسه الــذي يتغنى بقوة الرئيس التركي،
رجـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،وحـ ــزمـ ــه ،وح ــرك ــة
حماس في قطاع غــزة ،من دون أن يدركوا
اخـتــاف السياقات وحيثيات كــل تجربة،
ٌ
وإذا ما فشلت واحدة من هاتني التجربتني
ُ
مصيرهما الجلد ،أيضًا ،من هؤالء.
سيكون
باختصار ،ما يجري في تونس ليس خالفًا
على تفسير الدستور ،وانقالبًا على أسس
التوازن املفترض ًبني السلطات فقط ،وهو
قطعًا ليس محاولة إلنقاذ البالد من فشل
آلـ ـي ــات ال ـح ـكــم ال ـق ــائ ـم ــة ،وال ح ـتــى لسحق
اإلس ــامـ ـي ــن ف ـح ـس ــب ،ب ــل إنـ ــه يـ ـن ــدرج فــي
سياق إجهاض أحالم العرب بالديمقراطية
والـحــريــة والـكــرامــة واملــواطـنــة واإلنسانية.
ّ
املضادة في
لألسف ،نجح معسكر الثورات
النفاذ إلى مهد الثورات العربية وأملها في
ً
تجربة ديمقراطية ناجحة ،مستغال بعض
هفواتها وهناتها وأخطائها ،ومستعينًا
ـون ب ـنــرج ـس ـيــةٍ ال م ـقـ ّـومــات
ب ــرئ ـي ـ ٍ
ـس م ـس ـك ـ ٍ
ّ
لـ ـه ــا ،أخ ـ ــذ ت ــون ــس رهـ ـيـ ـن ــة ،وع ــط ــل م ـســار
تقدمها ،فانتهى األمــر إلى ّ
ردة ديمقراطية
جديدة .هل هذا يعني أن الستار قد أسدل
ع ـلــى امل ـش ـه ــد؟ ل ـيــس ب ــالـ ـض ــرورة ،ف ـمــع أن
مــوقــف املـ ّ
ـؤس ـس ـتــن ،الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة،
ّ
ي ـبــدو م ـت ـســاوقــا م ــع ه ــذه ال ـ ـ ــردة ،واملــوقــف
الغربي غــامــض ،ومــوقــف األح ــزاب والقوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ض ـع ـيــف ،ومــوقــف
القوى النقابية واملدنية كمن يمسك العصا
م ــن املـنـتـصــف ،وامل ــوق ــف الـشـعـبــي مــرتـبــك،
إال أن ــه ال يـمـكــن ال ـج ــزم ب ـمــا س ـت ــؤول إلـيــه
ّ
سعيد
األوضــاع ،مع ضرورة االعتراف بأن
يبدو في وضع أقوى من معارضيه.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)

أي سيناريوهات تنتظر تونس؟
محمد أحمد القابسي

ّ
يستمر فيه الجدل في تونس
في الوقت الذي
ب ـش ــأن م ــا أق ـ ــدم عـلـيــه رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ّ
سعيد بتفعيله الفصل  80من دستور
قيس
 ،2014وأمــام استمرار تدفق سيل القراءات
السياسية والقانونية ،والتي اعتبر أغلب
أصحابها مــن فقهاء الـقــانــون الــدسـتــوري،
وم ـ ـ ـ ــن فـ ــاع ـ ـلـ ــن س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن وحـ ـق ــوقـ ـي ــن
ومتابعني للشأن العام ،أن ما قام به سعيد
انقالب على الدستور ،ونسف ملسار كامل،
حسب قــراءة متعسفة وشخصية لفصوله
الـقــانــونـيــة ،فيما اعـتـبــر آخ ــرون ،وألسـبــاب
مختلفة ،هــذا اإلج ــراء الخطير محاولة من
الــرئ ـيــس لـتـصـحـيــح م ـســار مـتـعـثــر عــاشــت
على وقعه منظومة هزيلة منذ الـثــورة في
العام .2011
وبـ ـقـ ـط ــع الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن دس ـ ـتـ ــوريـ ــة أو ع ــدم
دستورية مــا اتـخــذه سعيد مــن ق ــرارات في
ســاعــة مـتــأخــرة مــن ي ــوم األح ــد  25يوليو/
ت ـمــوز ال ـج ــاري (ذكـ ــرى عـيــد الـجـمـهــوريــة)،
ت ـع ـل ـقــت أسـ ــاسـ ــا ب ـت ـج ـم ـيــد ع ـم ــل ال ـب ــرمل ــان
ثالثني يوما ،وإقالة رئيس الحكومة هشام
املشيشي ،ورفــع الحصانة عــن كــل الـنــواب،
وتــولـيــه رئــاســة الـنـيــابــة الـعـمــومـيــة ،عــاوة
على تدابير استثنائية شملت إعفاء وزير
الدفاع الوطني إبراهيم البرطاجي ،ووزيرة
ال ـ ـعـ ــدل ب ــال ـن ـي ــاب ــة حـ ـسـ ـن ــاء بـ ــن س ـل ـي ـم ــان،
ووزيــر الداخلية بالنيابة هشام املشيشي،
ّ
إل ــى جــانــب تـكـلـيــف ال ـكــتــاب ال ـعــامــن لـهــذه
الوزارات أو مديري املصالح اإلدارية بتولي
تـسـيـيــر ش ــؤون ـه ــا ،ب ـق ـطــع ال ـن ـظــر ع ــن ذلــك
كله ،فالثابت أن تونس ،بعد هــذا التاريخ،
ل ــن ت ـكــون كـمــا كــانــت قـبـلــه ،فــالـحــركــة الـتــي
أقـ ــدم عـلـيـهــا سـعـ ّـيــد ال تـتـمـثــل فـقــط ف ــي ما
ذكـ ــر ،ب ــل ه ــي سـعــي مـحـمــوم وواض ـ ــح إلــى
تغيير كلي وجــذري للمنظومة السياسية
برمتها ،دستوريا وقانونيا وواقعيا ،يمكن
اخ ـت ـصــارهــا ف ــي ع ـن ــوان واح ـ ــد ،أن سعيد
أص ـب ــح اآلن ه ــو ال ــدول ــة وامل ـن ـظ ــوم ــة ،وأن
تــونــس سـتــدخــل ،عـلــى م ــدى ثــاثــن يــومــا،
أفـقــا مجهوال غير مـسـبــوق ،عـنــوانــه األبــرز
إنـهــاء منظومة واإلت ـيــان بــأخــرى مجهولة
املالمح والهوية ،وقــد تكون طريقا ّ
معبدة
ل ـل ـع ــودة إل ــى ال ـح ـكــم الـ ـف ــردي واالس ـت ـب ــداد
الــذي ثــار عليه التونسيون .ولذلك طالبت

ال ـقــوى الـحـيــة ،ومـجـمــل الـنـخــب فــي الـبــاد،
ّ
ـات ق ــوي ــةٍ وواضـ ـح ــة ،حتى
سـعــيــد ب ـض ـمــانـ ٍ
ال ي ـت ـح ــول ت ــأوي ـل ــه امل ـت ـع ـســف ل ـل ـف ـصــل 80
مــن الــدسـتــور إلــى سيف مسلط على رقــاب
ال ـت ــون ـس ـي ــن ،ي ـح ـ ّـد م ــن ح ــري ــات ـه ــم ال ـعــامــة
وال ـخ ــاص ــة ،وال سـيـمــا م ــن حــريــة التعبير
والصحافة والتظاهر ...يضع فيه الرئيس
يــده على الـقـضــاء ،حتى لــو كــان ذلــك تحت
شعار مكافحة الفساد ،معيدا زمــن الزعيم
امللهم والــرئـيــس املنقذ أو املستبد الـعــادل
الــذي لن يعود إليه التونسيون إطالقا .ما
هــي السيناريوهات التي تنتظرها البالد
ّ
التحوالت واملفاجآت؟
في ظل هذه
ّ
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن تـ ـك ــون م ـ ـقـ ــدمـ ــات ه ــذه
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات إسـ ـ ـ ــراع ال ــرئـ ـي ــس فـ ــورا
ب ــوض ــع خ ــري ـط ــة ط ــري ــق واضـ ـح ــة امل ـعــالــم
ّ
ّ
محددة
تتضمن روزنامة
للمرحلة املقبلة،
ت ـض ـبــط آج ـ ــال ان ـت ـه ــاء ال ـع ـم ــل بــال ـتــداب ـيــر
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذه ــا ،وال ـ ـعـ ــودة
سريعا إلــى نسق املـســار الــديـمـقــراطــي في
ال ـب ــاد .ورش ـح ــت م ـع ـط ـيـ ٌ
ـات م ــن ال ـل ـقــاء ات
التي جمعته بــرؤســاء املنظمات الوطنية،
االتـحــاد العام التونسي للشغل واالتحاد
الـتــونـســي لـلـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة واالت ـحــاد
ال ـت ــون ـس ــي ل ـل ـف ــاح ــة واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
لـلـمــرأة ،أنـهــا تـشـ ّـدد على هــذه الضمانات،
وتعتبرها شــرطــا أساسيا ملوافقة سعيد
في ما أقدم عليه.
وتقول هذه املعطيات إن دوال صديقة ،مثل
قـطــر وأملــان ـيــا وتــرك ـيــا وفــرن ـســا واالت ـح ــاد
األوروب ــي (الشريك األول لتونس) ،ذهبت
في هذا االتجاه ،عالوة على مجمل األحزاب
ال ـ ـتـ ــي نـ ـبـ ـه ــت ،مـ ــن خـ ـ ــال م ــواقـ ـفـ ـه ــا ،إل ــى
خطورة االلتفاف على املسار الديمقراطي.
سعيد قد ّ
ّ
ُ
قيد نفسه بأجل
ويخشى من أن
شهر وحيد لتنفيذ التدابير االستثنائية
ال ـت ــي أع ـل ــن ع ـن ـهــا ،وال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي الـفـصــل
 80مــن الــدسـتــور ،وهــي مــدة قصيرة جــدا.
ات
وق ــد ال تـكـفــي لـتـمــريــر قـ ـ ـ
ـرارات وإجـ ـ ــراء ٍ
ٍ
تهم مصير البالد ،إذ تتطلب حيزا زمنيا
واس ـ ـعـ ــا ل ـل ـم ـص ــادق ــة ع ـل ـي ـهــا وت ـن ـف ـي ــذه ــا،
خـصــوصــا إن كــانــت ذات طــابــع تشريعي
أو ترتيبي يهم تصحيح مـســارات إداريــة
وقانونية وسياسية ،وهي ّ
معرضة للطعن
في أي وقت ،ان لم تكن تتمتع بنسبة عالية
مــن الـشــرعـيــة الــدسـتــوريــة والـقــانــونـيــة .إذ
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
سعيد ،بعدما أقــدم على ما أقدم
يبدو أن
ّ
عـلـيــه ،أصـبــح مـتـخــوفــا مــن املـجــال الزمني
ال ــذي ح ـ ّـدده لنفسه ،وال ــذي قــد يـفـقــده ،في
صـ ـ ــورة ع ـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ وع ـ ـ ـ ــوده ،م ـنــاصــريــه
واملــؤمـنــن بالديمقراطية وحـلـفــاء تونس
فــي الـخــارج ومنظومة الـعــاقــات الثنائية
والدبلوماسية.
ومهما يكن من أمر ،وفي ظل الثالثني يوما،
ف ــإن ق ـيــس س ـعـ ّـيــد وج ــد نـفـســه أمـ ــام ثــاثــة
سيناريوهات صعبة ،أولها دعــوة ممثلني
عن األحزاب واملنظمات الوطنية إلى االتفاق
س ــري ـع ــا ع ـل ــى ال ـخ ـط ــوط ال ـك ـب ــرى ل ـت ـجــاوز
األزم ــة ،مــع الـتــزام علني بعدم الـخــروج عن
الشرعية الدستورية واالنتخابية ،وإن ما
قام به ليس انقالبا على الدستور أو املسار
الــدي ـم ـقــراطــي .ك ــان ذل ــك امل ـط ـلــب األســاســي
لــات ـحــاد ال ـع ــام ال ـتــون ـســي لـلـشـغــل ،كـبــرى
املنظمات النقابية في تونس ،والذي طالب
ّ
سعيد في بيان أصدره ،بعد اجتماع
كذلك
ّ
أمينه الـعــام نــور الــديــن الطبوبي بسعيد،
ـات أخ ـ ـ ــرى ،أه ـم ـه ــا ض ـم ــان حــريــة
ب ـض ـم ــان ـ ٍ
التعبير ومــراجـعــة مـســألــة رئــاســة النيابة
ّ
والتمسك بالدستور في أي إجراء
العمومية
يتخذه الرئيس ،والنأي بالبالد عن العنف
والفوضى ،مع ّ
الحد من االجتهادات املفرطة
في تأويل الدستور في ما سيتخذه الرئيس
مــن مــراسـيــم وتــدابـيــر وإج ـ ــراءات ،والـعــودة
فــورا إلــى السير الـعــادي ملؤسسات الدولة،
بما يضمن استمرار املــرفــق العمومي لكل
التونسيني.
ومن غير املستبعد في هذا السياق أن تصدر
عن رئاسة الجمهورية ،من ساعة إلى أخرى،
روزنامة قصيرة في األجل تضبط خريطة
ط ــري ــق الـ ـث ــاث ــن ي ــوم ــا ،وبـ ـي ــان ــات ت ـح ـ ّـدد
خ ـيــارات الـنـظــام الـسـيــاســي ال ــذي ستعرفه
ت ــون ــس خـ ــال األي ـ ـ ــام واألس ــابـ ـي ــع امل ـق ـب ـلــة،
وخصوصا مشروع قانون تنقيح القانون
االن ـت ـخ ــاب ــي ،وفـ ـك ــرة االس ـت ـف ـت ــاء الـشـعـبــي
انتخابات سابقة
لتنقيح الدستور وإجراء
ٍ
ّ
والتحول إلى نظام برملاني صريح
ألوانها،
أو رئاسي صريح.
أما الخطوة التي ينتظرها الجميع ،وتشكل
مـضـمــون الـسـيـنــاريــو ال ـثــانــي ،فتتمثل في
تـعـيــن رئ ـيــس حـكــومــة ي ـب ــادر إل ــى تشكيل
حكومة جديدة بصيغة مدنية ،تبادر فورا
بمباشرة مهامها ،في ظل ما تشهده البالد
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أصبح سعيّد الدولة
والمنظومة،
وستدخل تونس أفقًا
مجهوًال غير مسبوق،
عنوانه األبرز إنهاء
منظومة واإلتيان
بأخرى مجهولة
المالمح
تقول جهات موثوقة
إن سعيّد س ُيقبل ،من
يوم إلى آخر ،على
قرارات عديدة،
اتخاذ
ٍ
تزيد في تعقيد
الوضع وتشبيك
مسارات صعوبة
الخروج من األزمة

من ّ
تحديات قاسية ،ممثلة في ّ
شح املالية
ّ
العمومية وتردي الخدمات وتزايد ضحايا
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،خ ـصــوصــا وق ــد تــوفــرت
ال ـل ـقــاحــات وأص ـب ــح م ـخ ــزون األوكـسـيـجــن
ُمرضيا ،وتكليف وزير الشؤون االجتماعية
محمد الـطــرابـلـســي ،املـشـهــود لــه بــالـقــدرات
القيادية واالستقاللية السياسية ،ب ــإدارة
امللف الصحي.
أمـ ـ ــا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو الـ ـث ــال ــث ف ـي ـخ ـش ــى ف ـيــه

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

أن ي ـم ـض ــي سـ ـع ـ ّـي ــد ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ قـ ـ ـ ــرارات
استثنائية فردية ،قد ال تروق وال تتوافق
م ــع ال ـض ـمــانــات ال ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا لـلـمـنـظـمــات
والـ ـ ـ ــدول واألح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،م ـح ـت ـك ــرا ال ـس ـل ـطــات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وهو
أسـ ـ ــوأ ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات الـ ـ ــذي ق ــد ي ـعـ ّـجــل
ب ــانـ ـتـ ـح ــار س ـع ـي ــد سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،وال ـ ــدخ ـ ــول
بالبالد في أتــون املجهول .إذ ال أحد يعلم
مــدى الـتــزام الــرجــل بتجميد عمل البرملان
للفترة املـحــددة بشهر ،أم سيتواصل هذا
التجميد ،وخـصــوصــا أن الـفـصــل ( 80فــي
ّ
سعيد في ما أقدم
الدستور) الذي اعتمده
عـلـيــه يـشـتــرط أن يـظــل ال ـبــرملــان ف ــي حــالــة
انـعـقــاد ،وأن يستشير رئـيــس الجمهورية
قبل تفعيل هــذا الفصل رئيسي الحكومة
والـبــرملــان ،وذلــك ما نفاه راشــد الغنوشي،
رئـيــس مجلس ال ـنــواب .ويجمع متابعون
للشأن السياسي ،وللوضع الذي ّ
تردت فيه
تونس ،على أن هذه الفرضية تظل ممكنة
في غياب املحكمة الدستورية.
وف ــي غ ـض ــون ع ــدم وضـ ــوح م ــا ي ـص ــدر عن
ّ
سعيد
الــرئ ـيــس ،ت ـقــول ج ـهــات مــوثــوقــة إن
س ـ ُـي ـق ـب ــل ،م ــن يـ ــوم إلـ ــى آخـ ـ ــر ،ع ـل ــى ات ـخ ــاذ
ـرارات ع ــدي ــدة ،م ــن شــأن ـهــا أن ت ــزي ــد في
قـ ـ ـ ـ
ٍ
تعقيد الــوضــع وتشبيك مـســارات صعوبة
الـخــروج مــن األزم ــة ،تهم خصوصا تعليق
املجالس البلدية أو حلها ،وإقالة عدد كبير
م ــن امل ـحــاف ـظــن ،وم ـن ــع س ـفــر رجـ ــال أع ـمــال
ومـ ـس ــؤول ــن س ــاب ـق ــن وم ــوظ ـف ــن رف ـيـعــن
فــي وزارة الـعــدل خـصــوصــا .كما قــد يبادر
بتسمية مسؤولني جدد لكبرى املؤسسات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،وإصـ ـ ـ ــدار م ــراس ـي ــم تـشــريـعـيــة
ع ــاج ـل ــة ف ــي ش ـت ــى امل ـ ـجـ ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة
وال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وال يستبعد
كــذلــك إي ـق ــاف م ـتـ ّ
ـورطــن ف ــي قـضــايــا فـســاد
وإرهاب ،بينهم نواب وسياسيون.
وف ــي ظ ــل ت ــوات ــر األحـ ـ ــداث وت ـس ــارع ـه ــا ،قد
ت ـق ـبــل ت ــون ــس ع ـلــى س ـي ـن ــاري ــوه ــات أخ ــرى
أكثر تعقيدا وخطورة ،بما يمكن أن ينسف
مسارا كامال للثورة والتحول الديمقراطي،
أو يؤسس لجمهورية ثالثة ،قوامها سلطة
القانون واملــؤسـســات .ومهما يكن من أمر،
فــإن التونسيني ،نخبا وشـعـبــا ،ال يقبلون
العودة إلى الوراء والتضحية بمكتسباتهم
في الحرية والكرامة.
(كاتب تونسي)
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