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العالم

العالم
مقابلة

الحدث
لندن ــ سعيد محمد
ت ـس ـت ـم ــر الـ ـحـ ـمـ ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ض ـ ّـد
فنزويال التي انتهجت اشتراكيتها
منذ  19عامًا .تصاعدت هذه الحملة
في األسابيع القليلة املاضية ،بهدف
هــو نفسه ،مهما تـبـ ّـدلــت الـشـعــارات:
إعـ ـ ــادة أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة إلـ ــى زمــن
االنقالب الدموي الذي نفذه الجنرال
التشيلي أوغـيـسـتــو بينوشيه ،عــام
ّ 1973
ضد الرئيس اليساري املنتخب
سلفادور آليندي.
ّ
الفنزويلية
مراقبون زاروا العاصمة
ّ
ك ــراك ــاس ه ــذا األس ـب ــوع ،يـقــولــون إن
املدينة تكاد تغرق في مــواد الدعاية
ّ
االنتخابية للمرشحني الخمسة إلى
ّ
«ال ــرئ ــاس ــي ــات» ال ـت ــي س ـت ـج ــري غ ـدًا
بـ ـم ــوازاة ان ـت ـخــابــات ب ـلـ ّ
ـديــة وأخ ــرى
عـ ّ
ـامــة النـتـخــاب ممثلي الـشـعــب إلــى
ّ
ّ
ال ـج ـم ـعــيــة ال ــوط ـن ــي ــة (الـ ـب ــرمل ــان) في
ه ــذا ال ـب ـلــد الـ ــذي ي ـت ـعــرض لـضـغــوط
أم ـيــركـ ّـيــة مـسـتـمــرة م ـنــذ ع ـقــديــن من
ّ
الزمن ،أي بعد تولي الرئيس هوغو
تـشــافـيــز ،السلطة ع ــام  1999وتبني
ّ
اشتراكية.
النظام هناك سياسات
الــرئـيــس الـحــالــي نـيـكــوالس م ــادورو
( 55عامًا) يبدو األوفر حظًا للحصول
على تفويض شعبي لالستمرار في
ّ
الجمهورية لوالية جديدة من
إدارة
ّ
ست سنوات .فالرجل نجح في جمع
كــافــة ت ـي ــارات ال ـي ـســار عـلــى مختلف
ت ــاويـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي ج ـب ـه ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة مــع
الوطنيني الفنزويليني ،واالتجاهات
املـ ـع ــادي ــة ل ــإم ـب ــري ــال ـ ّـي ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة،
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـنـ ـس ــوي ــة ،وم ــوظ ـف ــي
القطاع العام ،وتجمعات الصيادين،
وب ـ ـعـ ــض ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـبـ ــورجـ ـ ّ
ـوازيـ ــة
ّ
ّ
الوطنية .وهو برغم حرب اقتصادية
قــاسـ ّـيــة يـشـنـهــا ال ـن ـظــام الــرأس ـمــالــي
العاملي (الــواليــات املتحدة واالتحاد
األوروب ــي وبعض مــن منظمة الـ ّـدول
األم ـيــركـ ّـيــة) ،يحتفظ بـسـجــل ممتاز
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ملـصـلـحــة
ال ـع ـمــال وال ـس ـكــان األص ـل ـيــن للبالد
والـ ـطـ ـبـ ـق ــات امل ـه ـم ـش ــة ،ل ـي ــس أق ـل ـهــا
مشروع اإلسكان الشعبي الذي يحقق
أهــدافــه بتقديم ثــاثــة مــايــن وحــدة
ّ
سكنية لألقل حظًا ،ومساندة نظامه
للفالحني الصغار في مواجهة كبار
مالك األراضــي ،كما حملته الواسعة
ضـ ــد الـ ـفـ ـس ــاد فـ ــي شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ـ ّـي ــة (أهـ ـ ـ ــم م ـ ــراف ـ ــق الـ ـب ــاد
االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة عـلــى اإلط ـ ــاق) ،إضــافــة
إلى توسيعه لقاعدة الناخبني لتصل
إلـ ـ ــى  %98مـ ـم ــن يـ ـح ــق لـ ـه ــم اإلدالء
بــأصــوات ـهــم ،وال سـيـمــا ف ــي املـنــاطــق
املنحازة
الــريـفـ ّـيــة واألقــالـيــم
الفقيرة ُ ّ
ّ
عــادة إلــى «التشافيزية» الـتــي يمثل
مادورو رمز استمراريتها.
ب ــرن ــام ــج م ـ ـ ـ ــادورو االن ـت ـخ ــاب ــي ي ـقــوم
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق إص ـ ــاح ـ ــات س ـيــاسـ ّـيــة
واج ـت ـمــاعـ ّـيــة م ـطــروحــة ع ـلــى الـنـقــاش
ّ
الـ ـع ــام م ـن ــذ ب ـع ــض الـ ــوقـ ــت ،ع ـل ـمــا أن
الـيـســار لـطــاملــا اتـهــم مـ ــادورو بالتلكؤ
فـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا لـ ـح ــرص ــه عـ ـل ــى ع ــدم
استفزاز اليمني ،وأهمها على اإلطالق
تجاوز اعتماد االقتصاد املحلي على
تصدير النفط وتحقيق استقرار أمني
وسياسي في البالد.
م ـ ــادورو ،أو «ال ــرج ــل األخ ـض ــر» ،وهــو
االسـ ـ ــم الـ ـح ــرك ــي الـ ـ ــذي أطـ ـلـ ـق ــه عـلـيــه
تشافيز ،يواجه أربعة مرشحني أهمهم
على مــا يبدو املــرشــح اليميني هنري
ف ــال ـك ــون ،ف ـي ـمــا ت ــدع ــم تـ ـي ــارات ديـنـيــة
ّ
مسيحية مــرشـ َـحــن مستقلني اثـنــن،
إضــافـ ّـة إل ــى مـهـنــدس كـهــربــاء يـســاري
ّ
ّ
االشتراكية
العملية
يقول إنه ال يعادي
ّ
في البالد ،لكنه يعتقد أن مادورو ليس
ّ
ّ
العملية.
الرجل املناسب لقيادة تلك
اليمني الفنزويلي املرتبط بالسياسة
ّ
ّ
رسميًا،
األميركية ،مقاطع لالنتخابات
ّ
وفالكون الــذي سماه م ــادورو «هنري
فال ـ ترامب» ،كان قد انشق عن تجمع
«امل ــائ ــدة امل ـس ـت ــدي ــرة» املـ ـع ــادي ب ـشـ ّـدة
ّ
لـ«التشافيزية» واملقاطع لالنتخابات.
ّ
لكن املزاج العام بني قواعد اليمني هو
الـتـصــويــت االع ـتــراضــي عـلــى م ــادورو
من خالل تأييد رفيقهم السابق عسى

فنزويال تنتخب غدًا

ال بينوشيه في كراكاس!
يتوجه أكثر من عشرين مليون ناخب فنزويلي إلى صناديق االقتراع غدًا األحد ،النتخاب رئيس
ّ
ّ
ّ
المحلية .التوقعات
الوطنية (البرلمان) وفي البلديات
الجمعية
للبالد وممثلين ّعنهم في
ّ
األولية تشير إلى أن نيكوالس مادورو ،وجبهته ،سيحصلون مجددًا على ثقة الشعب لوالية
ّ
االقتصادية التي سببتها الحملة األميركية المستمرة
جديدة رغم كل التحديات

غ ــزو فـنــزويــا دعـمــا الن ـقــاب عسكري
ّ
األميركية على تنفيذه
تعمل املخابرات
في البالد.
ول ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن
األم ـي ــرك ـي ـ ّـن ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ت ـش ـيــر إل ــى
ب ـح ــث م ـك ــث ــف عـ ــن ج ـ ـنـ ــرال مـ ــن طـيـنــة
أوغيستو بينوشيه الذي كان قد تآمر
م ــع امل ـخ ــاب ــرات األم ـيــرك ـيــة ع ــام 1973
إلسـ ـق ــاط ت ـج ــرب ــة ال ــرئ ـي ــس س ـل ـف ــادور
آلـيـنــدي ،االشـتــراكـ ّـيــة فــي تشيلي ،عبر
ان ـقــاب دم ــوي قـتــل فـيــه مــا ال يـقــل عن
 10آالف مـ ــن خـ ـي ــرة قـ ـ ـي ـ ــادات ال ـب ــاد
ّ
وشبابها .هذا مع العلم أن آخر جولة
ّ
األميركية (الخامسة من
من العقوبات
نوعها إلى اآلن)ُ ،ص ِّوبت نحو قيادات
ّ
عسكرية عليا في الجيش الفنزويلي،
ّ
وف ــق تــوج ـي ـهــات امل ـخ ــاب ــرات املــركــزيــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـلــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب
ّ
الخارجية
(كـمــا جــاء فــي كلمة لــوزيــر
األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،أخ ـ ـي ـ ـرًا)،
وهـ ــو م ــا ي ـش ـيــر ح ـت ـمــا إلـ ــى اس ـت ـمــرار
والء امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ل ـل ـن ـظــام
ّ
«التشافيزي» ،أقله إلى اآلن.
ن ـظ ــام م ـ ــادورو لـيـســت ل ــدي ــه خ ـي ــارات
ك ـث ـيــرة .فــالـيـســار امل ــارك ـس ــي ،بـمــا فيه
ّ
الفنزويلية،
مجموعات «تاباك آمارو»

هناك بحث أميركي
ّ
مكثف عن جنرال
من طينة التشيلي
أوغيستو بينوشيه

مادورو ،هو «الرجل األخضر» وفقًا لالسم الحركي الذي أطلقه عليه تشافيز (أ ف ب)

ّ
يتحول االمـتـعــاض الشعبي حيال
أن
ال ـض ـغــوط االق ـت ـصــاديــة الـصـعـبــة إلــى
ت ـصــويــت ض ــد مـ ـ ـ ــادورو ،رغ ــم أن تلك
املراهنة تبدو خاسرة إلى اآلن.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـي ـ ـسـ ــار
«ال ـت ـشــاف ـيــزي» ف ــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات،
وت ـحــدي ـدًا لشخص الــرئـيــس م ــادورو،
ّ
شعبية مرشحي
ليس بالضرورة إذًا
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا ه ـ ــو م ــواجـ ـه ــة
مـفــاعـيــل ال ـحــرب األم ـيــركـ ّـيــة املفتوحة
عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا وس ـ ـع ـ ـي ـ ـهـ ــا املـ ـعـ ـل ــن
إلس ـق ــاط نـظــامـهــا ال ـشــرعــي املـنـتـخــب.
فـقـبــل أش ـهــر ع ــدة طــالــب األم ـيــرك ـيــون
ب ـ ــإج ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ـبـ ـك ــرة ل ـل ـب ـنــاء
عـلــى تـ ّ
ـذمــر املــواط ـنــن بـسـبــب انـقـطــاع
ّ
امل ــواد االستهالكية وت ــردي الخدمات
ّ
الصحية بغرض إبعاد «التشافيزيني»
عــن الحكم وتــولـيــة الحكم للمعارضة
الـيـمـيـنـيــة (ال ـت ــي ال تـخـفــي تنسيقها
مـ ــع األج ـ ـه ـ ــزة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة) .وال شــك
ّ
فـ ــي أن ال ـ ــدالئ ـ ــل املـ ـت ــدفـ ـق ــة عـ ــن عـجــز
اليمني عن تحقيق اخـتــراق ،قد دفعت
«اإلم ـ ـب ـ ــراط ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة» إلـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــدول عــن
مطالباتها والدعوة إلى إلغاء العملية
االنتخابية برمتها بسبب ما وصفته

قاد بينوشيه انقالبًا دمويًا ّ
ضد آليندي
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ب ـحــال الـفــوضــى فــي ال ـبــاد وتضييق
الـسـلـطــات عـلــى قـ ــادة امل ـع ــارض ــة .وقــد
وج ـه ــت «م ـن ـظ ـمــة ال ـ ـ ـ ّـدول األم ـيــرك ـيــة ـ
مجموعة ليما» إثر اجتماعها الطارئ
ّ
املكسيكية
بشأن فنزويال في العاصمة
مـطـلــع ه ــذا األسـ ـب ــوع ،ت ـحــذي ـرًا شــديــد
الـلـهـجــة لـلـسـلـطــات ال ـف ـنــزوي ـلـ ّـيــة ،تــاه
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـك ـس ـي ـكــي لــويــس
ف ــادي ـغ ــاراي ،يــدعــوهــا إل ــى ع ــدم إج ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي  20أي ـ ـ ــار ال ـ ـجـ ــاري،
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـ ــدول األع ـض ــاء في
امل ـن ـظ ـم ــة ت ــري ــد «اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـع ـم ـلـ ّـيــة
الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة» ف ــي ف ـنــزويــا ،وأنـهــا
ستتضامن أجل ذلك التخاذ إجــراءات
عـ ـق ــاب ـ ّـي ــة ض ـ ــد ن ـ ـظـ ــام ك ـ ــاراك ـ ــاس (ل ــم
ُ
ت ـس ـم ـهــا) ،م ــن دون أن يـسـتـبـعــد أحــد
م ــن امل ــراق ـب ــن ّأن امل ـج ـمــوعــة ق ــد تـكــون
بـ ـص ــدد ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ع ـس ـك ــري ــا إلسـ ـق ــاط
الـيـســار «الـتـشــافـيــزي» .وم ــن املـعــروف
ّ
ّ
ّ
ناد
أن «منظمة الــدول األميركية» هي ٍ
ّ
اليمينية الخاضعة للهيمنة
لألنظمة
ّ
األميركية وتأتمر بأمر واشنطن .ولم
يستبعد الرئيس البوليفي اليساري
إيفو موراليس ،في تصريحات له على
«تويتر» ،إقدام الجيش األميركي على

راض ع ـ ـ ــن وتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـحـ ــول
غـ ـ ـي ـ ــر
ٍ
ن ـح ــو االشـ ـت ــراك ـ ّـي ــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وه ــو
يـطــالــب الـحـكــومــة بتصعيد املــواجـهــة
وتـنـفـيــذ تـطـهـيــر ع ــام مل ــواق ــع سـيـطــرة
ال ـبــورجـ ّ
ـوازيــة ،ويـلـ ّـمــح إلــى اسـتـعــداده
ّ
لـلـ ّـدفــاع عــن الـجـمـهــوريــة بــالـســاح إذا
تـطـلــب األمـ ــر ،مـسـتــذكـرًا ال ـ ـ ّـدرس الــذي
ّ
الالتينية من
تعلمه يـســاريــو أمـيــركــا
اعتماد نظام آليندي في تشيلي على
األســال ـيــب الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة ف ــي الــوقــت
ال ــذي لــم ي ـتـ ّ
ـورع فـيــه الـيـمــن عــن سفك
ّ
ال ـ ّـدم ــاء وق ـص ــف رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
ب ــالـ ـط ــائ ــرات ،بـ ــل واغـ ـتـ ـي ــال ال ــرئ ـي ــس
آل ـي ـن ــدي ن ـف ـســه .وع ـل ــى امل ـق ـلــب اآلخ ــر،
تستمر الــواليــات املتحدة في تصعيد
ضغوطها من دون هوادة ،وقد زار مايك
بومبيو فــي أول ــى جــوالتــه الخارجية
ّ
العسكرية األمـيــركـ ّـيــة العشر
الـقــواعــد
فــي كولومبيا ،وتـحــدث قــائــد املنطقة
في الجيش األميركي عن عمل جماعي
مــع أنظمة معادية لـكــاراكــاس ّباتجاه
ب ـنــاء الـ ـق ــدرة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ل ـل ـتــدخــل إذا
تطلب األمــر ذلــك ،بينما ًأعلن الرئيس
ّ
دون ــال ــد ت ــرام ــب ص ــراح ــة أن «ال ـخ ـيــار
العسكري موجود على الطاولة في ما
يتعلق بفنزويال».
ّ
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ــذه الـ ـضـ ـغ ــوط ،إن م ـجــرد
إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات فــي مــوعــدهــا ،هو
إن ـ ـجـ ــاز س ـ ُـي ـح ـس ــب مل ـ ـ ـ ـ ــادورو .وفـ ـ ــوزه
ف ـي ـهــا م ــع اس ـت ـم ــرار س ـي ـطــرة ال ـي ـســار
عـلــى الـجـمـعـ ّـيــة الــوطـنـ ّـيــة وال ـب ـلـ ّ
ـديــات،
سـيـمـنـحــه ال ـت ـفــويــض ال ـ ــازم للمضي
ن ـحــو ت ـق ـ ّـدم ن ــوع ــي ف ــي ات ـج ــاه فكفكة
أس ــس الـنـظــام ال ـب ــورج ــوازي ،وتمكني
ّ
االشتراكية ملصلحة القطاع
التجربة
األع ــرض مــن املــواط ـنــن الفنزويليني،
الــذيــن يـتـعـ ّـن عليهم ساعتها الـ ّـدفــاع
بــ«أيــديـهــم وأسـنــانـهــم» عــن تجربتهم
املتقدمة في وجه الحصار االقتصادي
ُ
واحـ ـتـ ـم ــاالت الـ ـغ ــزو ال ـع ـس ـك ــري ،وه ــم
للحقيقة ،كما شعوب أميركا الالتينية
ّ
كلها ،ليست لديهم أوهام بشأن النيات
ّ
ّ
ّ
الـعــدوانــيــة الــدائـمــة لــ«اإلمـبــراطــوريــة»
ت ـج ــاه ك ــل ت ـجــربــة ت ـح ــرري ــة داخ ـ ــل ما
تعتبره واشنطن بمثابة منطقة نفوذ
لها و«مجال حيوي».
وعليه ،لن ينام أحد في كاراكاس ليلة
الغد ،وال في واشنطن.

األمين العام لـ«التيار الديموقراطي» التونسي:

ّ
التوحد لمواجهة األحزاب الليبرالية اليمينية
في مقابلة مع «األخبار»،
يعتبر غازي الشواشي،
ـ«التيار
وهو األمين العام ل ّ
الديموقراطي» الذي حل
كقوة حزبية ثالثة في ّ
االنتخابات البلدية األخيرة ،أن
نتائج ذلك االستحقاق تدفع
األطياف السياسية المنتمية
إلى «العائلة االجتماعية
الديموقراطية» ّ
للتوحد
ومواجهة األحزاب الليبرالية
اليمينية (النهضة ونداء تونس)
لسنة
في االنتخابات ّ
التشريعية ّ
 ،2019كذلك فإنه يؤكد أن
حزبه لن يدعم أيًا من مرشحي
«النهضة» و«النداء» خالل
انتخابات رؤساء البلديات
ً
ّ
¶ بــدايــة ،هــل فــاجــأكــم أن حزبكم مــثــل القوة
الحزبية الثالثة فــي االنـتـخــابــات البلدية ،كما
فاجأ ذلك غالبية املتابعني في تونس؟
امل ـت ــاب ــع ل ـل ـشــأن ال ـس ـيــاســي ي ـعــي جـيـدًا
ّ
أن الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي ق ـط ـع ـهــا «ال ـت ـي ــار
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ون ـتــائــج اسـتـطــاعــات
الـ ـ ـ ـ ــرأي كـ ــانـ ــت م ـ ــؤشـ ـ ـرًا عـ ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج
ال ـح ـ ّـال ـي ــة ،وربـ ـم ــا كـ ــان م ــن األفـ ـض ــل أن
ن ـتــرشــح ب ـقــا ّئ ـمــات (ل ــوائ ــح) ف ــي دوائ ــر
ولكن فضلنا االكتفاء بـ 69الئحة،
أكثر،
ُ
ألن ـن ــا ل ــم نـ ــرد أن ن ـت ـقــدم ب ـلــوائــح تضم
مرشحني غير أكفياء أو غير مستعدين
للتطوع للعمل البلدي.

ف ـس ـي ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ،بـ ـم ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ب ـل ــدي ــة
ّ
َ
ملرشحي
سنقدم منافسًا
تــونــس حيث
«النهضة» و«النداء».
ّ
¶ نـتــائــج االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة مــثـلــت ُم ـحـ ِّـددًا
للمشهد الـسـيــاســي الـتــونـســي ،بـصـفــة شبه
نهائية ،ما رأيك؟
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة خ ـ ـطـ ــوة أول ـ ــى
لـتـحــديــد مــامــح املـشـهــد الـسـيــاســي في
تونس ،أو إعادة بلورة املشهد السياسي
ال ــذي سيتحدد نهائيًا فــي  2019خالل
االنـتـخــابــات التشريعية الـتــي ستكون
فـيـهــا  4ع ــائ ــات سـيــاسـيــة ف ـق ــط ،وهــي
ّ
التجمعية
العائلة اإلسالمية ،والعائلة
أو ال ــدسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة ،وال ـع ــائ ـل ــة ال ـي ـســاريــة،
وال ـعــائ ـلــة االجـتـمــاع ـيــة الــديـمــوقــراطـيــة
التي يقودها «التيار الديموقراطي».
¶ ال أتـ ـف ــق م ـع ــك ل ـن ــاح ـي ــة ّأن االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية هي التي ستكون املحدد النهائي.
ً
ّ
فـ«البلديات» مثلت مــرآة لــأحــزاب ،ســواء تلك
التي لم تقدر على تشكيل قائمة واحدة ،رغم
حجمها اإلعالمي ،أو تلك التي دخلت في كل
الدوائر .فما تعليقك؟
ّ
ن ـع ــم ه ـن ــاك  11ح ــزب ــا ش ــك ـل ــت ائ ـت ــاف ــا،
ولــم تستطع الــدخــول إال إلــى  48بلدية،
ّ
وصحيح أن االنـتـخــابــات البلدية ،منذ
ً
مــرحـلــة الـتــرشـحــات وص ــوال إل ــى إعــان

ال ـن ـتــائــج األولـ ـي ــة ع ـ ـ ّـر ّت نـسـبـيــا ضعف
األح ــزاب وضعف تجذرها في املجتمع
ال ـتــون ـســي ،م ــا ي ــدف ــع إل ــى ال ـق ـيــام بـعــدة
ّ
م ــراج ـع ــات .ل ـكــن ي ـجــب ال ــوع ــي ع ـلــى أن
ال ـت ــون ـس ــي ال ُيـ ــراهـ ــن ع ـل ــى ال ـح ـ ّ
ـزي ـب ــات
الصغيرة ،بل على األحــزاب الكبيرة ،أو
األحـ ــزاب الـتــي لــديـهــا قابلية ألن تكون
كبيرة ،واليوم اختار التونسي «التيار
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ك ـم ـم ـثــل ع ــن ال ـعــائ ـلــة
الديموقراطية االجتماعية ،وهذه فرصة
ودعـ ـ ـ ــوة ل ـك ــل األط ـ ـيـ ــاف واألحـ ـ ـ ـ ــزاب مــن
ّ
للتوحد.
عائلتنا السياسية
بعد نجاح عملية انصهارنا مع «حزب
ال ـت ـحــالــف ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،ن ـحــن نــرى
ّ
أن هـ ـن ــاك ضـ ـ ـ ــرورة ل ـت ـج ـم ـيــع ال ـعــائ ـلــة

ّ
يبدو أن حكومة الشاهد
انتهت صالحياتها ،وبات
السؤال عن مصيره هو

«النهضة» و«النداء» يعمالن على «تقسيط الفشل» عبر تغيير الحكومات (عن الويب)

¶ اآلن وقــد اقـتــرب اإلع ــان النهائي للنتائج،
ّ
البلديات؟
كيف ستتعاملون مع معركة رئاسة
ن ـحــن ف ــي «ال ـت ـي ــار ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» لن
ن ـت ـح ــال ــف مـ ــع أي ط ـ ــرف فـ ــي امل ـج ــال ــس
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد لـ ــن ن ـ ـصـ ـ ّـوت أو
ن ــدع ــم أي م ــرش ــح م ــن ح ــزب ــي «الـ ـن ــداء»
و«الـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ـض ـ ــة» فـ ـ ــي رئـ ـ ــاسـ ـ ــة املـ ـج ــال ــس
ّ
الـبـلــديــة .فنحن ن ــرى أن الـحــزبــن فشال
ف ــي إدارة ال ـش ــأن ال ـع ــام ع ـلــى املـسـتــوى
املركزي ونعارضهما .بالتالي ،ال يمكن
معارضة حزب على املستويني املركزي
أو الوطني ،والتحالف معه أو التصويت
له على املستوى املحلي.
ن ـحــن س ـن ـق ـ ّـدم مــرش ـح ـيـنــا ف ــي ال ــدوائ ــر
البلدية الـتــي فــزنــا فيها ،ولــن نعقد أي
ص ـف ـق ــات أو ت ـح ــال ـف ــات ،ومـ ــن يـ ـ َـر فـيـنــا
ال ـك ـفــاءة مــن أع ـضــاء املـجــالــس الـبـلــديــة،

الــدي ـمــوقــراط ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وهـ ــذا ما
طالبنا به اآلالف خالل الحملة االنتخابة
ّالبلدية ،ونحن في «التيار» واعون على
ّ
ّ
أنه في ظل تشتت العائلة الديموقراطية
بني ّ
حزيبات صغيرة ،ال يمكن مواجهة
التحالف اليميني وتحقيق التوازن في
ّ
املشهد السياسي الــذي يتطلب تجميع
العائلة الديموقراطية االجتماعية.
¶ لكن كــل نقاشات االنـصـهــار بــن األطياف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـم ــي إل ـ ـ ــى «الـ ـع ــائـ ـل ــة
الديموقراطية االجتماعية» فشلت ،وأغلبها
شارك فيها «التيار الديمقراطي» .ملاذا؟
ّ
منذ  2014شعرنا بــأن هناك استقطابًا
ثنائيًا بني «النهضة» و«ن ــداء تونس»،
ف ـ ــدع ـ ــون ـ ــا األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
ّ
التجمع ومواجهة ذلك
االجتماعية إلى
ً
مسار
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ـ
ف
ـا
ـ
ن
ـ
م
ـد
ـ
ق
ـ
ت
ـا
ـ
ع
ـ
ف
االسـتـقـطــاب ،و
ً
ً
الـتـجـمـيــع ووض ـع ـنــا أرض ـي ــة مـشـتــركــة.
لكن لــأســف ،فشلنا فــي تشكيل جبهة
مـ ــوحـ ــدة ،أو ح ـت ــى ف ــي ت ـش ـك ـيــل ل ــوائ ــح
مشتركة خــال االنتخابات التشريعية
لعام .2014
¶ ملاذا؟ هل هي مشكل زعامات كالعادة؟
نعم! إشكالية «الزعاماتية» أحد أسباب
ال ـ ـف ـ ـشـ ــل ،وأيـ ـ ـض ـ ــا األحـ ـ ـ ـ ـ ــزابّ ال ت ـع ــرف
حجمها الحقيقي ،وتعتقد أنها أحزاب
كبيرة ،وبالتالي لم يكن هناك مقاييس
واضحة لتقويم حجم كل حزب شارك في
نقاشات تجميع العائلة الديموقراطية
بدخولنا االنتخابات
االجتماعية .ولكن
ُ
التشريعية لـعــام  2014ف ـ ــرادى ،جــاءت
ً
النتائج بمثابة الصفعة .فمثال ،حزب
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي الـتــأسـيـســي
مـصـطـفــى ب ــن ج ـع ـفــر ،كـ ــان يـ ــرى نفسه
ّ
حزبًا كبيرًا ،لكن االنتخابات التشريعية
أعطته صفر مقاعد ،فيما حصلنا نحن
على  3مقاعد...
بعد ذلك ،عدنا إلى التفاوض لالنصهار
بيننا وبــن «الـتـحــالــف الــديـمــوقــراطــي»
و«ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـتـ ـكـ ـت ــل» ،لـ ـك ــن ح ـ ــن بـلـغـنــا
م ــرح ـل ــة ت ــوزي ــع املـ ـن ــاص ــب ف ــي ال ـح ــزب
امل ـ ـ ّ
ـوح ـ ــد ،ظـ ـه ــرت مـ ــن ج ــدي ــد إش ـكــال ـيــة
ال ــزع ــام ــة ،واض ـط ــررن ــا إل ــى االن ـس ـحــاب
لننصهر بعد ذلــك مــع «حــزب التحالف
الـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراطـ ـ ــي» م ـ ـ ــع اإلب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ع ـل ــى
تسمية «ال ـت ـيــار الــدي ـمــوقــراطــي» كاسم
للحزب املـ ّ
ـوحــد .وهــذا ما ندعو إليه كل
أح ــزاب عائتلنا الـسـيــاسـيــة ،بـعـيـدًا عن
الزعاماتية والنرجسية ،بهدف مواجهة
التحالف اليميني الليبرالي.
¶ اآلن ،ثمة نقاشات لصياغة «وثيقة قرطاج
 »2مع إمكانية تغيير الحكومة ورئيسها ،فما
رأيك؟
نـحــن مــن األح ـ ــزاب ال ـتــي كــانــت ض ـ ّـد أي

يتزعم «التيار الديموقراطي»
محمد عبو (الصورة) ،وهو
سياسي تونسي كان من
قيادات «حزب المؤتمر من أجل
الجمهورية» ،أي حزب الرئيس
التونسي السابق المنصف
المرزوقي ،قبل أن ينشق عنه
باكرًا بسبب معارضته التحالف
مع «حركة النهضة» ضمن
«الترويكا» التي قادت البالد حتى
بدايات  .2014وكان عبو ،وهو
زوج السياسية «المشاكسة»
سامية عبو ،يرفض أن يكون
ّ
ومجرد
حزبه «تابعًا للنهضة»
«ديكور» في مقابل الحصول
على رئاسة البالد ،هذا مع العلم
ّ
أنه في بدايات عام  2012كان
الرجل وزيرًا مكلفًا باالصالح
اإلداري في حكومة ّ
حمادي
الجبالي ،قبل أن يستقيل منها.

تعديل حكومي قبل االنتخابات البلدية،
ُ
ّ
نتج
إذ نعتقد أن أي أزمــة سياسية ست ِ
تـشــويـشــا .لـكــن ال ـي ــوم ،وف ــق املـعـلــومــات
ّ
الـتــي لدينا ،يـبــدو أن التعديل ال ــوزاري
ّ
قــد ت ـقــرر ،مــا يـعـنــي أن حـكــومــة يوسف
الشاهد انتهت صالحيتها ،وهي اليوم
ال ت ـت ـج ــاوز ك ــون ـه ــا ح ـك ــوم ــة ت ـصــريــف
أع ـمــال .لكن يبقى ال ـســؤال :هــل سيبقى
يــوســف الـشــاهــد ،أم سـيـكــون عـلــى رأس
الحكومة «تكنوقراط».
نـعـتـبــر ضـمــن «ال ـت ـيــار الــدي ـمــوقــراطــي»
ّ
أن املشكلة ليست فــي الحكومة ،بــل في
غياب رؤية واضحة وبرنامج إصالحي،
ّ
مــا يعني أن تغيير الحكومة والحفاظ
عـلــى نـفــس ال ــرؤى س ـيــؤدي بــالـضــرورة
إلـ ــى ن ـف ــس ال ـن ـت ــائ ــج ،أو سـ ـي ــؤدي كـمــا
نـسـمـيــه« :تـقـسـيـطــا لـلـفـشــل» م ــن طــرف
«الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» و«ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــداء» عـ ـب ــر ت ـغ ـي ـيــر
الحكومات ،ونحن ندعوهما اليوم إلى
إعالن فشلها أمام الرأي العام التونسي
وعدم التخفي وراء «وثيقة قرطاج .»2

مصر

تحقيق مع قائد عسكري في فندق بالقاهرة
ٌ
محتجز في
علمت «األخبار» أن قائدًا عسكريًا مصريًا متقاعدًا
«فندق املاسة» بوسط القاهرة بتهمة «فساد مالي» ،وذلك في
محاولة للضغط عليه «إلعادة مليارات الجنيهات طوعًا ومن دون
تقديمه إلى املحاكمة» .هذا القائد العسكري الذي ال يزال «يشغل
نظريًا» منصب مساعد لوزير الدفاع ،موقوف في الفندق مع
ومختف في شكل كامل عن األنظار،
زوجته «منذ أسابيع عدة،
ٍ
ّ
فيما وصلت املفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة في ظل عدم

رغبته في التنازل عن كل األموال وضمان الخروج في شكل
يليق به في الوقت نفسه» .ووفق املعلومات املتوافرةّ ،
فإن القائد
العسكري املعني «وضع أمواله في حسابات في الخارج ،إضافة
إلى حسابات لزوجته املحتجزة معه في الفندق في مكان بعيد
من األمكنة التي يتردد عليها النزالء أو الزوار» ،علمًا أن رتبة
«فريق» التي يتمتع بها تمنحه امتيازات عدة في حال محاكمته
ّ
عسكريًا ،إذ إنه لم ُيحل إلى التقاعد رسميًا حتى اآلن.

ويجري التفاوض معه حاليًا على إعادة األموال في مقابل أن تتم
تسوية األمر وإغالق امللف في شكل ًكامل من دون أي أحاديث
إعالمية ،وهي عملية أبدى الرجل موافقة عليها ،لكن تبقى «نسب
ّ
التسوية» مثار خالف ،خصوصًا في ظل تأكيده ّأن جزءًا «ليس
بالقليل من األموال» هي من أمواله الشخصية وأموال زوجته ،وال
ّ
«بالتربح من وظيفته ككقائد عسكري».
عالقة لها
(األخبار)

