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تونس

المعارضة تعتزم توسيع االحتجاجات
يحذر
 ...واالئتالف الحكومي ّ
الدول العربية واإلسالمية التي عارضت قرارها ،لكن
ترامب سيحصد ما بذره بهذا القرار.
¶ يميل الــروس نحو تطوير عالقتهم مع دول املغرب ،فهل
بإمكانهم أن ُيقلقوا الترتيبات الجيوستراتيجية الجديدة
لواشنطن؟
من الواضح أن «روسيا بوتني» ستكون أقــل تخوفًا
مــن الـصــن ،ألن موسكو تريد أن تصبح قــوة عاملية
وينبغي عليها بذلك إظـهــار عضالتها والــدفــاع عن
مصالحها .هــي تقيم عــاقــات مـمـتــازة مــع الـجــزائــر،
كما يمكن للسالم في ليبيا أن يسمح لها بالعودة.
لكن ملعرفة واضـحــة ،ينبغي انتظار إع ــادة انتخاب
فالديمير بوتني رئيسًا ومراقبة السياسة املتوسطية
لروسيا.
¶ ال تمتلك الصني حتى اآلن سوى قاعدة واحدة في جيبوتي.
هل يخاطر التوجه األميركي الجديد ّ
بجر بكني نحو سباق
ل ـغــزو امل ـغــرب ال ـعــربــي؟ هــل ه ـنــاك اح ـت ـمــال لــوجــود منافس
استراتيجي في شمال أفريقيا؟
حـ ـت ــى اآلن ،تـ ـظ ــل ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــوحـ ـي ــدة
للصينيني خــارج أراضـيـهــم فــي جيبوتي ،وال يبدو
ّ
لي أن الصني سوف تدخل في سباق تسلح من شأنه
عــرق ـلــة بــرام ـج ـهــا لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة ولـتـحــديــث
البالد .لن يكون لبكني وجود عسكري في دول املغرب
الـعــربــي إال إذا دعتها إح ــدى هــذه ال ــدول ،وه ــذا غير
مــرجــح .ســوف تنافس الـصــن الــواليــات املتحدة في
االقتصاد (الدبلوماسية االقتصادية) عبر «مبادرة
ال ـحــزام وال ـطــريــق »Belt & Road Initiativeو«طــريــق
الحرير البحري  »Maritime Silk Roadالــذي يخترق
الـبـحــر امل ـتــوســط ،وم ــن امل ـتــوقــع إق ــامــة مـنـشــآت عند
امل ّــوان ــئ ف ــي مـصــر وال ـج ــزائ ــر ل ـهــذا ال ـغ ــرض .املـغــرب
وقعت أيضًا اتفاقات مع الصني (مشروع ضخم في
طنجة).
ستواصل الصني زحفها االقتصادي في أفريقيا وأي
مكان آخر مع تجنب الوقوع في مواجهة مع الواليات
املتحدة .لكن أمــام التهديد األميركي ،قد تأخد دول
أفريقية مسافة وتقترب تدريجيًا من الصني وروسيا
في وقت تسير فيه العالقات مع أوروبا بإيجابية.
¶ هــل تمتلك واشنطن فــي الــوقــت الحالي الــوســائــل الكافية
لتحقيق طموحاتها في إقامة وجود عسكري قوي ومركزي
في أفريقيا ،وبالتالي تحييد املنافسني االستراتيجيني؟
ال تشكل وثيقة استراتيجية األمن القومي األميركية
دائـ ـم ــا االن ـع ـك ــاس ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة (ف ـ ـهـ ــي بـ ـبـ ـس ــاط ــة م ـط ـل ــب مــن
الكونغرس منذ عــام  .)1986لــذا ،ال ينبغي االعتماد
عـلــى ه ــذه الــوثـيـقــة لتحليل والس ـت ـشــراف السياسة
الخارجية األمـيــركـيــة ،وخــاصــة فــي ظــل حكم ترامب
ً
الذي تعاني خالله هذه السياسة خلال وظيفيًا (نذكر
ً
مـثــا تـصــريـحــات الــرئـيــس األمـيــركــي املتناقضة مع
تصريحات وزير خارجيته أو البنتاغون .كما نذكر
التوترات ذات املغزى مع الدول الحليفة أيضًا ،وذلك
حتى إن لــم يتأثر سلبًا ،بـصــورة أو بــأخــرى« ،حلف
شمال األطلسي» بسبب استعادة روسيا ثقلها على
الساحة األوروبية).
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ب ـصــدد عـسـكــرة أفــريـقـيــا بــذريـعــة
م ـحــاربــة «اإلره ــابـ ـي ــن» ،وه ــي ت ـط ـ ّـور ق ــواع ــده ــا في
أن ـحــاء ال ـق ــارة (تـبـقــى قــاعــدتـهــا فــي جـيـبــوتــي األكـثــر
إثــارة) .وهناك أيضًا العديد من قواعد الطائرات من
دون طيار مثل تلك املــوجــودة في إثيوبيا والنيجر
وأماكن أخرى .لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن
معرفة الكيفية التي ستتمكن بها هــذه اإلدارة التي
تجاهلت أفريقيا منذ أكثر مــن عــام ،والـتــي خفضت
بــرامــج امل ـســاعــدة ،مــن تــأكـيــد هيمنتها عـلــى ال ـقــارة.
يبنغي أن نـشـيــر أي ـضــا إل ــى أن ــه فــي االسـتــراتـيـجـيــة
الجديدة ( ،)2017تحتل أفريقيا املكانة األخـيــرة في
أول ــوي ــات الـسـيــاســة الـخــارجـيــة لحكم تــرامــب .لــذلــك:
كيف يمكن إلدارة تـلـ ّـوح دائـمــا بالتهديد حتى ضد
دول صـغـيــرة أن تـكـتـســب ثـقــة األفــريـقـيــن وتـنــافــس
الصينيني الذين ّ
يقدمون املساعدة والتنمية من دون
أي شروط؟ «القوة الناعمة» للواليات املتحدة سوف
تعاني بالتأكيد جراء ذلك.

ساد الهدوء ،يوم أمس ،معظم المدن
التونسية ،بعد ليلة مضطربة تخللتها احتجاجات
ليلية ،وأسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة 11
عنصرًا أمنيًا .إال أن ذلك الهدوء ال ُيعلم مداه إلى
اآلن ،في ظل اعتزام المعارضة توسيع نطاق
االحتجاجات على قانون المالية الجديد «حتى
إسقاطه» .اعتزام يثير قلق االئتالف الحكومي
الذي أجمعت وجوهه ،على الرغم من خالفها
المستجد ،على اعتبار تلك الدعوات من باب
«المزايدات ومحاوالت الشيطنة»
شـ ـ ـه ـ ــدت تـ ـ ــونـ ـ ــس ،خـ ـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن
امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــن ،م ـ ــوج ـ ــة احـ ـتـ ـج ــاج ــات
شعبية على قــانــون املــالـيــة الجديد
الـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن إجـ ـ ـ ــرءات تـقـشـفـيــة،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا رف ـ ــع الـ ــدعـ ــم عـ ــن بـعــض
الـ ـسـ ـل ــع ،وزي ـ ـ ـ ــادة الـ ـض ــرائ ــب .يــأتــي
ذل ـ ــك ف ــي وق ـ ــت ت ـه ـتــز ف ـي ــه ال ـســاحــة
الـسـيــاسـيــة عـلــى وق ــع تـلــويــح حــزب
«ن ــداء تــونــس» بفك ارتباطه بحركة
«النهضة» ،ما ينذر بفسخ االئتالف
الـحـكــومــي الـ ــذي يـحـكــم ال ـب ــاد منذ
االنتخابات التشريعية األخيرة عام
 .2014مشهد سـيــاســي واقـتـصــادي
واج ـت ـمــاعــي مـضـطــرب يـســم الــدولــة
الـتــي انطلقت منها ش ــرارة «الربيع
ال ـع ــرب ــي» ،وه ــي تـعـيــش ف ــي أج ــواء
الذكرى السابعة النتفاضة «الحرية
وال ـك ــرام ــة» .ول ـئــن ك ــان شـهــر كــانــون
الثاني/يناير موعدًا سنويًا متجددًا
الض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات تـ ـتـ ـخ ــذ ف ـ ــي األغـ ـل ــب
طابعًا اقتصاديًا اجتماعيًا ،بالنظر
إل ــى الـضــائـقــة الـتــي يعيشها سكان
املناطق الداخلية واألري ــاف في هذا
الشهر من كل عــام ،إال أنــه هــذه املرة
يبدو أكثر خطورة كونه يعقب إقرار
«خ ـ ـطـ ــوات إص ــاحـ ـي ــة» ي ـش ـتــرط ـهــا
صندوق النقد الدولي ،ويتزامن مع
اش ـتــداد الـتـجــاذبــات السياسية بني
الحكومة واملـعــارضــة ،وحـتــى داخــل
االئتالف الحكومي نفسه ،وذلك على
أبـ ــواب االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة املــزمــع
إجراؤها في السادس من أيار/مايو

من العام الحالي.
وت ـ ـحـ ــولـ ــت امل ـ ــوج ـ ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة
ال ـجــديــدة ،ال ـتــي بـلـغــت ذورت ـه ــا ليل
اإلث ـن ــن ـ ـ ال ـثــاثــاء بـمـقـتــل متظاهر
في منطقة طبربة جنوب العاصمة،
إلى مادة تراشق ّ
حاد داخل البرملان
وعلى منابر وسائل اإلعــام .ووجد
ن ــواب امل ـعــارضــة ،وخـصــوصــا منهم
ممثلي «الجبهة الشعبية» و«الكتلة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،ف ــي االح ـت ـجــاجــات
فرصة سانحة لتصعيد انتقاداتهم
ضد االئـتــاف الحكومي ،إذ اتهموا
األخـيــر بممارسة «سـيــاســة تجويع
وت ـف ـق ـي ــر واضـ ـطـ ـه ــاد وقـ ـه ــر وذل»،
داعـ ـ ــن إلـ ــى الـ ـت ــراج ــع ع ــن «ال ـب ـن ــود
املــوجـهــة ضــد الـشـعــب» فــي «مــوازنــة
 »2018التي تم إقرارها في  9كانون
األول/دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر امل ـ ــاض ـ ــي ،والـ ـت ــي
ت ـض ـم ـن ــت رف ـ ـ ــع أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـبـ ـن ــزي ــن،
وزي ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب امل ـف ــروض ــة على
الـ ـسـ ـي ــارات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت الـهــاتـفـيــة
واإلن ـت ــرن ــت واإلق ــام ــة ف ــي ال ـف ـنــادق،
ً
فضال عــن خصم مــا نسبته  %1من
روات ــب املــوظـفــن بـهــدف ســد العجز
في تمويل الصناديق االجتماعية.
هـ ــذه االنـ ـتـ ـق ــادات الـ ــاذعـ ــة س ــرع ــان
مــا اسـتــدعــت ردودًا مــن قبل ممثلي
«ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» ال ـ ــذي ـ ــن رأوا أن ث ـمــة
م ـغــال ـطــات ف ــي ال ـحــديــث ع ــن قــانــون
املالية ،متهمني املعارضة بـ«محاولة
التملص من املسؤولية ،وإلقاء التهم
ج ــزاف ــا ،وش ـي ـط ـنــة اآلخـ ــريـ ــن» .وفــي

االت ـج ــاه نـفـســه ،ح ــذر مـمـثـلــو «ن ــداء
تـ ــونـ ــس» مـ ــن «ع ـم ـل ـي ــات ال ـش ـي ـط ـنــة
واملزايدات» ،ورأوا أن «الحراك الحالي
ال عــاقــة لــه بـقــانــون املــال ـيــة» .كذلك
ح ــذروا مــن «عـمـلـيــات الـتـخــريــب في
وقت تشكو فيه البالد من تهديدات
إره ــابـ ـي ــة» .تـ ـح ــذي ــرات ت ــراف ـق ــت مــع
زيارة تفقدية قام بها ،صباح أمس،
رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى
معبر ذهيبة وازن الحدودي ،وكذلك
املراكز األمنية الحدودية في منطقة
رم ــادة بــواليــة تطاوين ،وهــو مــا قرأ
فـيــه بـعــض ن ــواب امل ـعــارضــة رســالــة
مفادها« :األمن مقابل الغذاء».
َ َّ
تعزز االنطباع املتقدم لــدى الجبهة
ـارضــة مــع انـبـعــاث ال ـجــدل حــول
امل ـعـ ِ
ً
التظاهر ليال ،الذي أجمعت الوجوه
الحكومية على رفضه ،إذ أشار رئيس
الحكومة إلى أنه «في الديموقراطية
ليست هناك احتجاجات في الليل»،
في حني رأى الناطق الرسمي باسم
وزارة الــداخـلـيــة ،خليفة الشيباني،
أن «االح ـت ـجــاج الــديـمـقــراطــي يكون
في وضــح النهار وليس في الليل».
َ
تعليقات لم تـ ُـرق ممثلي املعارضة،
ّ
الذين ذكروا نواب «النهضة» و«نداء

تحولت االحتجاجات
إلى مادة تراشق
حاد بين المعارضة
واالئتالف الحاكم

ت ــون ــس» بــأن ـهــم ارتـ ـق ــوا إل ــى الـحـكــم
ً
ّ
محملني
«بـسـبــب املـظــاهــرات ل ـيــا»،
الـحـكــومــة مـســؤولـيــة أع ـمــال العنف
التي تخللت االحتجاجات األخيرة،
ّ
متسببة فــي مقتل مــواطــن وإصــابــة
 11عـ ـنـ ـصـ ـرًا أمـ ـنـ ـي ــا ،ومـ ـسـ ـف ــرة عــن
اعتقال  44شخصًا.
هـ ــذا الـ ـج ــدل امل ـت ـصــاعــد ُي ـح ـت ـمــل أن
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ً
يتخذ أش ـك ــاال أكـثــر ح ـ ّـدة فــي األي ــام
املقبلة ،مــع اع ـتــزام املـعــارضــة الدفع
نـحــو تــوسـيــع ن ـطــاق االحـتـجــاجــات
حـتــى إس ـقــاط قــانــون املــالـيــة .ووفـقــا
ملا أدلى به زعيم «الجبهة الشعبية»،
حمة الهمامي ،في مؤتمر صحافي
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة أم ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ــ«(إنـ ـ ـن ـ ــا)
سنبقى في الشارع ،وسنزيد وتيرة
االح ـت ـجــاجــات حـتــى نـسـقــط قــانــون
املالية الجائر الــذي يستهدف خبز
التونسيني ويزيد معاناتهم( ...كما
أننا) ندعو التونسيني إلى مواصلة
النضال» .دعوات تصعيدية قابلتها
ال ـح ـكــومــة ب ــال ــدع ــوة إلـ ــى ال ـت ـهــدئــة،
ـاول ــة ط ـمــأنــة امل ــواط ـن ــن إل ــى أن
م ـح ـ ِ
م ــا يــواج ـهــونــه م ــن م ـصــاعــب راه ـنــا
إن ـ ـمـ ــا ه ـ ــو م ـ ـخـ ــاض مـ ــؤقـ ــت ل ــرخ ــاء
سـيـبــدأ مـطـلــع  .2019وأقـ ـ ّـر الـشــاهــد
ب ــأن «ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي صـعــب»،
مستدركًا بأن «الناس يجب أن تفهم
أن الــوضــع اسـتـثـنــائــي ،وأن بلدهم
ي ـمــر ب ـص ـعــوبــات ،ول ـك ــن ن ـحــن نــرى
أن  2018س ـي ـكــون آخ ــر ع ــام صعب
على التونسيني» ،بينما نقل وزيــر
امل ــال ـي ــة ،رضـ ــا ش ـل ـغ ــوم ،ع ــن رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـع ـه ــده بـ ـ ــ«ع ـ ــدم زيـ ـ ــادة
أسعار املنتجات األولية» ،الفتًا إلى
أن «ال ـضــرائــب ال ت ـطــال ب ـشــيء سلة
املنتجات الغذائية ،ألنها خارج إطار
الضريبة على القيمة املضافة».
إزاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو أن ل ـ ـك ـ ــل م ــن
األطـ ـ ــراف امل ـت ـنــاوئــة ح ـســابــاتــه إزاء
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل
م ـع ـه ــا؛ ح ـك ــوم ــة ي ــوس ــف ال ـش ــاه ــد،
التي أطلقت فــي أيــار/مــايــو املاضي
حـ ـمـ ـل ــة ملـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،ت ـش ـتــد
حــاج ـت ـهــا إلـ ــى االسـ ـتـ ـق ــرار األمـ ـن ــي،
مل ـتــاب ـعــة «ب ــرن ــام ـج ـهــا اإلص ــاح ــي»
الـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـت ــرط املـ ــان ـ ـحـ ــون ع ـل ـي ـهــا
ت ـن ـف ـيــذه ،والـ ـ ــذي ي ـل ـقــى اع ـت ــراض ــات
من قبل منظمات وشخصيات ترى
أنه سيؤدي إلى تعميق األزمــة ،وأن
ثمة بدائل منه أكثر جدوى وفاعلية.
حــزبــا «ال ـن ـه ـضــة» و«ن ـ ــداء تــونــس»،
الـ ـ ـل ـ ــذان ت ـ ـعـ ـ ّـرض ائ ـت ــاف ـه ـم ــا ل ـه ــزة
قبل أي ــام مــع تلويح األخـيــر بــإعــادة
ال ـن ـظ ــر فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع األول ـ ـ ــى،
َ
ي ـظ ـه ــران ،م ــن جـهـتـهـمــا ،مـشـغــولــن
بالتحضيرات لالنتخابات املحلية،
ومن بعدها التشريعية ،والتي بدأت
إره ــاص ــات ـه ــا ب ــال ـظ ـه ــور م ــع إجـ ــراء
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـشــري ـع ـيــة ج ــزئ ـي ــة فــي
والي ــة أملــانـيــا فــي  16كــانــون األول/
ديـسـمـبــر امل ــاض ــي ،وعـلـيــه فـمــن غير
املفيد للحزبني اآلن ب ــروز تـطــورات
يمكن أن تلهيهما عــن االستحقاق
الــرئـيــس .أم ــا املـعــارضــة فــإنـهــا تجد
في االحتجاجات فرصتها للتشنيع
ع ـلــى االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي وتـعــزيــز
رصيدها الشعبي.
وم ــن بــن تـلــك الـحـســابــات جميعها
ت ـ ـت ـ ـعـ ــالـ ــى أص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـصـ ــريـ ــن وس ـ ـ ـيـ ـ ــدي بـ ــوزيـ ــد
وغ ـيــره ـمــا ،م ـ ـ ـ ّ
ـرددة« :زاد ال ـف ـقــر زاد
الـ ـ ـج ـ ــوع ي ـ ــا م ـ ــواط ـ ــن ي ـ ــا مـ ـقـ ـه ــور»،
و«ن ـ ـظـ ــامـ ــك أكـ ـل ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوس» ،و«يـ ــا
حكومة االلتفاف الشعب يعاني في
األري ـ ــاف» ،و«األسـ ـع ــار شـعـلــة ن ــار».
شعارات يترافق إطالقها مع أعمال
احتجاجية أوصـلــت ،خــال اليومني
املاضيني ،إلــى إحــراق مراكز شرطة،
وس ــرق ــة م ـتــاجــر ،وت ـخــريــب منشآت
فــي م ــدن عــديــدة ،بحسب مــا أعلنت
وزارة الداخلية ،األمر الذي ينذر ،في
حال استمرار االحتجاجات ،بدخول
عـنــاصــر «م ــن خ ــارج الـنـسـيـ ّـج» على
الخط ،خصوصًا أن تونس ملا تأمن
نـهــائـيــا بـعــد مــن الـتـهــديــد اإلرهــابــي
الذي يحدق بها.
(األخبار)

