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مقالة

ٌ
تونس :حرث في الرمال؟
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـس ـل ـيــط ال ـض ــوء
على هــذه املـحــاكـمــة ،إال أنـهــا واحــدة
من محاكمات عــدة تشهدها مناطق
ع ــدة فــي تــرك ـيــا ،فــي مــا ُوص ــف بــأنــه
أكبر إجراء قانوني في تاريخ البالد
ال ـح ــدي ــث .وك ــان ــت مـحـكـمــة سـنـجــان
قــد شـهــدت فــي شـهــر شـبــاط املــاضــي
اف ـت ـتــاح مـحــاكـمــة  330مـشـتـبـهــا فيه
متهمني بالقتل أو محاولة القتل في
ليلة االنقالب الفاشل.
وفي سياق متصل ،اعتقلت الشرطة
الـتــركـيــة األس ـت ــاذة الجامعية نــوريــا
جــوملــان واملـ ــدرس االب ـتــدائــي سميح
أواكـتـشــا ،املضربني عــن الطعام منذ
أك ـث ــر م ــن ش ـه ــري ــن ،اح ـت ـجــاجــا عـلــى
فصلهما من العمل ،في إطار الحملة
التي أعقبت محاولة االنقالب .وهذان
املــدرســان اللذان تدهورت صحتهما
من جراء اإلضراب ،هما من بني أكثر
من مئة ألف موظف حكومي أوقفتهم
السلطات عن العمل أو فصلتهم ،في
الحملة التي أعقبت االنقالب الفاشل.
وتـجـمــع نـحــو  150أل ــف شـخــص في
أنـقــرة مــع انـشــار نبأ اعتقال جوملان
وأوزاك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــا« ،دفـ ـ ــاعـ ـ ــا ع ـ ــن ح ـق ــوق
ال ـع ـمــال» .وص ــدر عــن منظمة العفو
الدولية تقرير أكــد أن فصل موظفي
الدولة نفذ بطريقة تعسفية ،وكان له
تأثير كارثي على حياتهم .وأضــاف
التقرير الذي صدر أمس ،أن «تقاعس
السلطات عن تحديد معايير واضحة
لعمليات الفصل أو تقديم أدلــة على
وقــوع مخالفات تطعن في مزاعمها
بأن جميع عمليات الفصل ضرورية
ملكافحة اإلرهاب».
فــي سـيــاق منفصل ،اسـتــدعــت وزارة
الخارجية التركية السفير األميركي
لــدى أنـقــرة لالحتجاج على معاملة
مسؤولني أمنيني أتــراك في الواليات
املـتـحــدة خ ــال زي ــارة الــرئـيــس رجــب
ط ـيــب إردوغـ ـ ـ ــان ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
ب ـعــدمــا ان ــدل ــع ش ـجــار ب ــن محتجني
وأف ــراد مــن األم ــن الـتــركــي خ ــارج مقر
إقــامــة السفير التركي فــي واشنطن،
مــا دف ــع تــركـيــا إل ــى إل ـقــاء ال ـلــوم على
م ـت ـظــاهــريــن ق ــال ــت إن ـه ــم ع ـلــى صلة
بحزب «العمال الكردستاني».
وك ــان ــت ال ـشــرطــة ال ـتــرك ـيــة ق ــد ذك ــرت
أن  11شـخـصــا أص ـي ـبــوا ،مــن بينهم
ض ــاب ــط م ــن ش ــرط ــة واشـ ـنـ ـط ــن ،وأن
ُ
شخصني اعتقال ،أحدهما على األقل
م ــن امل ـت ـظ ــاه ــري ــن .وق ــال ــت واش ـن ـطــن
األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي إنـ ـه ــا عـ ـب ــرت عــن
«قلقها البالغ» لتركيا إزاء الواقعة.
(األخبار)

ما قل
ودل
وصل المبعوث الدولي
إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة
صنعاء أمس ،في إطار جولة إقليمية
إلحياء المشاورات المتعثرة منذ أواخر
العام الماضي ،وإبرام «هدنة إنسانية»
جديدة قبل شهر رمضان .وفي
مطار صنعاء ،حيث ّ
تجمع عدد من
المتظاهرين احتجاجًا على زيارته ،قال
ولد الشيخ في تصريح صحافي إنه ينوي
«مناقشة توفير ممر إنساني لميناء
الحديدة ومنع مهاجمته» .وتعليقًا
على الزيارة ،قال المتحدث باسم «أنصار
الله» ،محمد عبد السالم ،إن «تعامل
األمم المتحدة مع القضية اليمنية بات
ّ
يمثل دعمًا للعدوان وتسترًا عليه»،
معتبرًا أن «استمرار اللقاءات مع األمم
المتحدة بات جزءًا من العبث».
(األخبار)

محمود مروة
تشهد تونس تبدالت كثيرة ،مقارنة بما كانت
عليه في األعوام التالية لـ«ثورة  ،»2011وباألخص
مقارنة بما كانت عليه في عام  2013الذي ُي َع ّد
مفصليًا؛ إذ شهد أشـ ّـد أزمــة سياسية كــان من
شأنها إطــاحــة املــرحـلــة االنتقالية مــن نـظــام بن
علي وحكمه ،باتجاه التأسيس لنظام سياسي
ُ ّ
ديموقراطي .وقد تصنف التبدالت بأنها سلبية،
خــاصــة فــي ظــل تــزايــد مــؤشــرات االنـكـفــاء العام
عــن االهـتـمــام بــالـشــأن الـسـيــاســي وال ـغــرق أكثر
فــي مسائل الحياة اليومية بالنظر إلــى الوضع
االقتصادي ذي املؤشرات السلبية.
ومن باب محاولة قراءة املشهد التونسي ،فلعله
بات من البديهي االفتراض ّأن انتخابات ،2014
ُ
بـشـقـيـهــا الـتـشــريـعــي وال ــرئ ــاس ــي ،ل ــم ت ـن ـ ِه ،ولــو
ً
رمــزيــا ،املرحلة االنتقالية كما كــان مــأمــوال ،بل
زادت مــن عقباتها ووضـعــت عــراقـيــل إضافية
أمامها .ويبدو ذلك واضحًا في تقرير «مجموعة
األزمـ ــات الــدول ـيــة» األخ ـيــر ،إذ يـقــول فــي بــدايـتــه:
ّ
«إن التوافق السياسي الــذي جرى التوصل إليه
بعد انتخابات  ،2014نجح في إيجاد استقرار
لـلـمـشـهــد الـسـيــاســي ال ـتــون ـســي ،لـكـنــه ب ــدأ يبلغ
حدوده» في الوقت الراهن .ويضيف التقرير في
مقدمته« :إذا كانت مدائح املجتمع الدولي لتونس،
ال ت ـتــراجــع ،فــي وق ــت يـطـغــى فـيــه ه ــدوء نسبي
على البالد برغم من السياقني اإلقليمي والدولي
غير املشجعني ،فـ ّ
ـإن الشعور بغموض املشهد
السياسي أصبح ينتشر أكثر فأكثر».
إشــارتــا التقرير تــدفــع بــدايــة إلــى طــرح فرضية
أخرى تقوم على فكرة ّأن انتخابات  2014جرت
في إطار ديموقراطي ،لكنها في األســاس كانت
ُت ّ
عبر عن صراعات بني أقطاب من زمن ما قبل
 :2011كانت أقطاب تتنازع على مقدرات ماكينة
«حــزب التجمع» (حــزب بــن علي ،املنحل) ،على
غــرار «نــداء تونس» الــذي نجح زعيمه في حسم
هــذا الـصــراع؛ بينما كانت أطــراف أخــرى تسعى
إل ــى تثبيت حـضــورهــا املجتمعي فــي مختلف
أرجاء البالد ،على غرار «النهضة».
وفـ ـ ـ ـ ــي نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات «غـ ـي ــر
الديموقراطية» ،فال أحد يحكم اليوم ،واألسباب
ً
ع ــدة :أوال ،مــا ُيسمى «االئ ـتــاف الـحــاكــم» يبدو
أنه ال يدير إال خالفاته الداخلية ،خاصة في ظل
التفكك املتواصل لـ«نداء تونس» الذي خرج فائزًا
فــي استحقاق 2014؛ ثانيًا صــراعــات «النفوذ
ُ
ُ
االقـتـصــادي» لم تحسم ،وهــي تـعـ ّـري صراعات
املتنفذين االقـتـصــاديــن الـكـبــار ،إل ــى درج ــة أنــه
أصـبــح الحديث الـعــام عــن خــافــات «مثلث مدن
الـســاحــل وصـفــاقــس وم ــدن ال ــداخ ــل» عــاديــا في
الـشــارع التونسي .حتى ّأن تفسير اإلشـكــاالت
السياسية واالقـتـصــاديــة ُيـخـتــزل ل ــدى البعض
بهذا املنظار.
وم ــن ال ـعــوامــل ال ـتــي تـسـ ّـعــر اح ـت ـقــان صــراعــات
ّ
النفوذ وتجعل الفساد متفشيًا ،أنه «منذ سقوط
النظام االستبدادي ،كان الفاعلون االقتصاديون
يـحــاولــون وض ــع أيــديـهــم عـلــى مـفــاصــل اإلدارة،
إذ يــريــدون تحقيق ت ـعــاون مــع املــوظـفــن الــذيــن
ّ
ي ـش ـغ ـل ــون م ـن ــاص ــب مـ ـه ـ ّـم ــة ،م ــا ي ـمــك ـن ـهــم مــن
ال ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـ ـق ــروض وعـلــى
الـصـفـقــات وم ـســانــدة الـشـخـصـيــات السياسية
التي تتبنى هــؤالء املوظفني اإلداري ــن .وهــذا ما
يفسر الـتــوتــرات السياسية واالجتماعية أكثر
مــن االنـقـســامــات اإليــديــولــوجـيــة (وال سيما بني
اإلســامـيــن ومـنــاهـضـيـهــم) الـتــي تعطي ذرائ ــع
لهذه التوترات أكثر مما تفسرها» ،يقول تقرير
«مجموعة األزمات».
وبينما يتزايد استشراء الفساد في املؤسسات
وفي السياسةّ ،
فإن ما يعزز حالة اهتراء الواقع
السياسي ّأن األح ــزاب فــي مجملها (باستثناء
«النهضة» نسبيًا) ،لم تعد ُت ّ
عبر عن الشارع ،وهي
بغالبيتها لــم تعد تـقـ ّـدم لهذا الـشــارع «عروضًا

ً
سياسية» أص ــا .على سبيل املـثــالّ ،إن حركة
«مــان ـيــش م ـســامــح» الــراف ـضــة «م ـش ــروع قــانــون
املصالحة» ال ــذي يطرحه الــرئـيــس الـبــاجــي قائد
السبسي إلع ــادة دمــج املتنفذين الـســابـقــن (ال
بل التطبيع معهم برغم كل التبريرات ّ
املقدمة)،
تلقي الـضــوء على الحالة الهامشية التي باتت
تعيشها أحــزاب عريقة (على الرغم من ّأن نص
مشروع املصالحة مع تلك الشخصيات يوجب
تقنية لــهّ ،
قــراءة ّ
لكن متابعًا يقول ّإن السبسي
ّ
يرد َّالدين لهؤالء ،بعدما ساندوه في انتخابات
.)2014
«األح ــزاب تتعرى» بتعبير بعض الفاعلني ،في
وق ــت ّأن تـسـمـيــات األح ـ ــزاب ال ـجــديــدة م ــا زال ــت
تغرق في األدلجة وفي إيهام الناس باملشاريع،
وفي محاولة إيهامهم ّ
بأن مجرد تغيير الواجهة
(الفيترينة) من شأنه تغيير أوضاع البالد!
وق ــد تـبــدو ص ــورة األحـ ــزاب أوض ــح حــن يكون

يستشري
بينما
ّ
الفساد فإن ضعف
األحزاب يعزز اهتراء
الواقع السياسي

تلقي حركة «مانيش مسامح» الضوء على الحالة
الهامشية التي باتت تعيشها أحزاب عريقة (األناضول)

الـحــديــث عــن الـحــركــات االحـتـجــاجـيــة واملطلبية
امل ـت ــواص ـل ــة ف ــي مـخـتـلــف امل ـن ــاط ــق ،خ ــاص ــة أنــه
يصعب على األحزاب تكريس سيطرتها ضمن
ه ــذه ال ـت ـح ــرك ــات .وبـ ـص ــورة م ـث ـيــرة لــاهـتـمــام،
قــد تلقي تلك التحركات الـضــوء أيضًا على ّأن
الـعــاصـمــة الـسـيــاسـيــة (تــونــس) لــم تـعــد تحتكر
بـصــورة كبيرة صــوغ األط ــر السياسية للحياة
العامة .ومــن هنا قد يمكن القول ّإن التحركات
االح ـت ـج ــاج ـي ــة وامل ـط ـل ـب ـيــة ب ــات ــت ،بـ ـص ــورة م ــا،
ُ
تحاصر تقاسم السلطة السياسية القائم راهنًا.
«امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى الـ ـت ــونـ ـس ــي ل ـل ـح ـق ــوق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجتماعية» يشير في تقريره لشهر نيسان/
أفــريــل املــاضــي إلــى ّأن «مــن بــن األح ــداث املهمة
التي بــرزت بنحو جلي خــال هــذا الشهر ،كان
ت ـطــور االح ـت ـجــاجــات االجـتـمــاعـيــة ف ــي املـنــاطــق
الداخلية( ....وبسبب) األوضاع االجتماعية التي
هي في حالة اهتراء شامل ،فيكفي أي سبب ـ ولو
ّ
ويحوله إلى حالة
كان واهيًا ـ أن يفجر الغضب
احـتـقــان فاحتجاج ضمني واحـتـجــاج ميداني،
ومــن ثــم إلــى اعـتـصــامــات وغـلــق طــرقــات وعنف
ومــواجـهــات مــع األم ــن ،لينتهي األم ــر إلــى شكل
من أشكال العصيان املدني» .ويشرح التقرير ّأن
ً
«االحتجاج في هذه املناطق (الداخلية) كان فعال

كـلـيــا ،ت ـجــاوز األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة والجمعيات
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات .ف ـه ــو ف ـع ــل اج ـت ـم ــاع ــي وج ـمــاعــي
بامتياز ،وكل الذين يرفضون رؤية ذلك من هذه
حرث الرمال».
الزاوية يواصلون ٌ
«حرث الرمال»! عبارة قد تختصر نقاشات عدة
قائمة حاليًا ،في وقت تتصاعد فيه االحتجاجات
فــي محافظة تطاوين الجنوبية ،وقــد أدت أمس
إلــى مقتل محتج ،وشـهــدت إط ــاق قنابل الغاز
من قبل قوات األمن ،وفق ما قال اإلعالم الحلي.
ويــأتــي هــذا التصاعد فــي حركة االحتجاج بعد
أيام من قول الرئيس التونسي إنه قد يلجأ إلى
الجيش للتهدئة (وصف البعض ذلك بأنه «بيان
رقم  »1من قبل الرئاسة ،لكن لإلشارة ّ
فإن هؤالء
يدورون في فلك شخصية سياسية كانت قريبة
من السبسي ،وهي ّ
توسع نفوذها اآلن باالعتماد
على املساندة من دولة اإلمارات وغيرها).
ً
السبسي نفسه بــدأ يفقد السلطة تدريجًا :أوال
ضمن «نداء تونس» الذي أسسه قبل نحو خمس
سنوات وكرسه أداة الكتساب الحكم ُ(ي ُّ
عد دور
نجله إحــدى أبــرز أزمــات الـحــزب ،فهو يبدو من
بعيد كمن يريد إعــادة تجربة جمال مبارك في
مـصــر) ،وثانيًا ّإن الــرئــاســة لــم تعد ق ــادرة على
إنتاج نموذج حكم شبيه بما كانت عليه تونس
َ
ما قبل  ،2011أو باألحرى ّإن السبسي لم يلق
في قصر قرطاج الرئاسي الذي دخله عام 2014
كنتيجة لدعمه من قبل «ماكينة النظام السابق»
وبفعل التوافق الثنائي الذي توصل إليه مع زعيم
«النهضة» راشــد الغنوشي ،السلطة التي كانت
فيه فــي مــا قبل  ،2011خــاصــة بعدما أسهمت
ع ــوام ــل عـ ــدة ف ــي ت ـعــريــة خ ـصــوص ـيــات «دولـ ــة
االستقالل» وآليات حكمها حتى «عام الثورة».
وفي ظل ما يشهده حزب الباجي قائد السبسي
(ال ـنــداء) مــن تـمــزقــات داخـلـيــة وانـشـقــاقــات ،فـ ّ
ـإن
«النهضة» من جهتها ،تواصل تمددها األفقي
فــي الـبــاد وفــي املـجـتـمــع ،بـصــورة تـمــاثــل تمدد
أحـ ـ ـ ــزاب ع ـق ــائ ــدي ــة (خـ ــاصـ ــة إسـ ــام ـ ـيـ ــة) ،عـبــر
املــؤسـســات والـسـطــوة الـعـقــائــديــة( .إضــافــة إلــى
ذل ــك ،ف ـ ّ
ّ
تسجل
ـإن الـشـبـكــات اإلقليمية للحركة
ت ـط ــورًا وتــوس ـعــا ك ـب ـيــريــن ،ي ـصــل ال ـب ـعــض إلــى
الـحـكــم عـلـيــه بــأنــه ب ــات «أض ـخ ــم» م ــن شبكات
الدولة!) .وقد ُيسهم هذا الواقع في تحقيق «حلم»
زعيم «النهضة» راشد الغنوشيّ ،
بتبوء الرئاسة
التونسية قريبًا ،على الرغم من العوائق أمام ذلك.
ويـ ـب ــدو ّأن ال ـس ـب ـســي َ ي ـض ـعــف إلـ ــى درج ـ ــة أنــه
أصـبــح يمكن رئـيـســة هيئة حكومية أن تـ ّ
ـوجــه
صفعة سياسية إلـيــه .ووف ــق الـبـعــض ،ف ـ ّ
ـإن هذا
ما فعلته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام
بن ســدريــن ،يــوم الجمعة املــاضــي ،حني واجهت
م ـس ــاع ــي ال ـس ـب ـســي ف ــي م ــا ي ـخ ــص «م ـش ــروع
املصالحة» من خالل بث هيئتها على التلفزيون
الرسمي شهادة مصورة لعماد الطرابلسي ،ابن
شقيق ليلى الطرابلسي زوجــة بــن علي الثانية
وأحد رموز فساد الحقبة السابقة ،بشأن تغلغل
الفساد في النظام السابق .وقد أثار ذلك ضجة
عارمة ،فيما قال موظف كبير سابق في الدولة
التونسية« :إنها ضربة قمار ناجحة قامت بها
بــن ســدريــن ضــد مـشــروع الـسـبـســي» .وتأكيدًا
ل ــذل ــك ،قــالــت رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة أمـ ــسّ ،إن وزي ــر
الـعــدل قــرر «ب ــإذن مــن رئـيــس الحكومة يوسف
الشاهد ،إشعار النيابة العمومية بفتح تحقيق
فـ ــي م ــابـ ـس ــات وظـ ـ ـ ــروف ت ـص ــري ـح ــات ع ـمــاد
الطرابلسي».
ه ــذه ال ـصــورة (الـقــاتـمــة فــي أج ــزاء مـنًـهــا) ،التي
تـشـ ّـجــع الـبـعــض عـلــى إع ــان ص ــراح ــة «الـحـنــن
إلــى زمــن بــن علي» (تجد ذلــك حتى عند بعض
املــوظـفــن العموميني) ،تخترقها عــوامــل تفاؤل
ً
ع ــدة .ف ـيــوم األح ــد م ـثــا ،نـجــح ش ـبــاب ك ــان في
الـصـفــوف األولـ ــى «ل ـث ــورة  »2011فــي اكـتـســاح
انتخابات نقابة الصحافيني ،برغم كل الضغوط
والحروب التي واجهوها ...وهذا ـ وحده ـ كفيل
ببعث األمل من جديد.

