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مقالة

والية السيسي الثانية:

اليوم التالي لالنتخابات

ماذا ينتظر المصريين؟
انتهت أمس ،االنتخابات الرئاسية المصرية،
بنتائج معروفة مسبقًا ،أي بتمديد
حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لفترة
جديدة تستمر ألربع سنوات (طبعًا ،ما لم
يتم تعديل الدستور) .لكن ،ماذا ينتظر
المصريين خالل السنوات المقبلة؟
أحمد عابدين
انتهت الفترة الرئاسية األولــى لعبد
الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ( 2014ـ ـ ـ ـ ـ )2018
ب ــأوض ــاع اقـتـصــاديــة صـعـبــة ،بعدما
بلغت ال ــدي ــون حـ ــدودًا غـيــر مسبوقة
تاريخيًا ،فيما شهدت البالد تدهورًا
فــي األوض ـ ــاع املـعـيـشـيــة لـلـمــواطـنــن.
أم ـ ــا ع ـ ّـم ــا ي ـن ـت ـظ ــره املـ ـص ــري ــون عـلــى

امل ـس ـتــويــن االقـ ـتـ ـص ــادي واملـعـيـشــي
في السنوات املقبلة ،فيربط الباحث
االق ـت ـص ــادي ف ــي «امل ـ ـبـ ــادرة املـصــريــة
لـلـحـقــوق الـشـخـصـيــة» أســامــة دي ــاب،
في حديث إلى «األخبار» ،هذا السؤال
بـمـســألــة ال ــدي ــون واس ـت ـمــرار الـتـ ّ
ـوجــه
ال ـحــالــي ال ـقــائــم ع ـلــى االع ـت ـم ــاد على
الديون الخارجية على حساب الديون
ّ ُّ َ
ّ
التوجه اتخذ
املحلية ،علمًا بــأن هــذا
بإيعاز مــن «صـنــدوق النقد الــدولــي»
ن ـظ ـرًا إل ــى «ارت ـف ــاع تكلفة االق ـتــراض
املحلي بعد رفع سعر الفائدة».
إذا كـ ـ ـ ــان االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد عـ ـل ــى ال ـ ــدي ـ ــون
الخارجية من شأنه إحكام السيطرة
ّ
ع ـلــى ع ـجــز امل ــوازن ــة ،فـ ــإن ات ـب ــاع هــذا
ّ
التوجه دون إصالح وضع االقتصاد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــئ (الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــة ،االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي ،دخ ـ ـ ــل ق ـ ـنـ ــاة ِّ الـ ـس ــوي ــس،
ال ـت ـص ــدي ــر) ،سـ ــوف ُي ـم ــث ــل «ت ـه ــدي ـدًا

ال إعالم وال صحافة وال حريات
على صعيد حرية ّالصحافة واإلعالم ،يقول عمرو بدر ،لـ«األخبار» ،وهو عضو مجلس نقابة
الصحافينيّ ،إن «كــل املــؤشــرات تشير بوضوح إلــى ّأن األوض ــاع في الفترة الثانية من حكم
السيسي ستستمر كما هي ،أو ستتراجع إلى األسوأ ،وذلك لسبب بسيط :السلطة الحالية ليس
لديها اقتناع بــدور الصحافة وال اإلعــام ،وتعتبر الصحافة مجرد نشرات ُت ّ
عبر عن السلطة
وليس عن املجتمع» .يضيف ّأن «السيسي نفسه كان يقول إن الرئيس الراحل عبد الناصر
كان محظوظًا بإعالمه ،ذلك ّأن تصوره عن الصحافة بأن تكون تابعة للسلطة أو جزءًا منها،
باإلضافة إلى ّأن حرية الصحافة هي جزء من الحريات العامة ،وهذا امللف الوحيد الذي ال يمكن
للسلطة أن تقدم تنازالت فيه ،لذلك ستستمر األوضاع بنفس الشكل ،بل أتوقع أن هناك مزيدًا
من الحجب واإلغالق بحق الصحافة واإلعالم».
ُيضيف بدر ،وهو رئيس تحرير موقع «يناير» الذي تم حجبه ،أن هناك رغبة حقيقية لدى النظام
في التضييق على منصات التواصل االجتماعي ،مستبعدًا خطوة إغالقها ألن ذلــك يحتاج
ّ
ستضر بقطاعات أخرى من غير املعارضني ،مثل الشركات
إلى دراسة وخطوات كبيرة ألنها
الكبيرة واالستثمارات التي تستخدم «فايسبوك» و«تويتر» في مجال عملها.

وزيادة احتمال إعالن الدولة إفالسها،
أو عـلــى األقـ ــل تــآكــل االح ـت ـيــاطــي من
النقد األجنبي» ّ ،يقول دياب.
جــديــر بــالــذكــر أن ــه فــي املـ ـ ّـدة األخ ـيــرة
ش ـ ـهـ ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات عـ ـج ــز امل ـ ــوازن ـ ّــة
انخفاضًا ،وهــذا ما كان متوقعًا ألنه
الهدف األهم لصندوق النقد الدولي.
لكن ذلك االنخفاض «كــان ،وسيبقى،
ب ـت ـك ـل ـفــة ع ــالـ ـي ــة ،ت ــدف ـع ـه ــا ال ـط ـب ـقــات
الفقيرة واملتوسطة ،ألن أهم مصادر
خفض العجز الذي لجأت إليه الدولة
هـ ــو خـ ـف ــض الـ ــدعـ ــم عـ ـل ــى ال ـك ـه ــرب ــاء
واملـ ـح ــروق ــات واألجـ ـ ـ ــور ال ـح ـكــوم ـيــة،
وهـ ــذه كـلـهــا ن ـف ـقــات ت ـمـ ّـس الـطـبـقــات
الفقيرة واملتوسطة باألساس».
أيـضــا ،مــن أسـبــاب خفض العجز في
املوازنة ،كان فرض الحكومة ضريبة
الـقـيـمــة املـضــافــة ال ـتــي مـ ّـســت الـفـقــراء
بشكل رئيسي ،وهذا ما تؤكده «زيادة
نـ ـس ــب الـ ـفـ ـق ــر وزيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـفـ ـج ــوة بــن
الشرائح األفقر واألغنى في املجتمع».
أمـ ـ ــام ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد ،ي ـخ ـلــص أس ــام ــة
ديــاب إلــى توقع «استمرار سياسات
الـ ـتـ ـقـ ـش ــف الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ــدف ــع
فــاتــورت ـهــا األك ـب ــر الـطـبـقــات الـفـقـيــرة
ّ
واملتوسطة ،ذلك ألن من الواضح أن ال
الحكومة وال صندوق النقد ينويان
تعديل تلك السياسات».

نفق السياسة طويل...
على الصعيد السياسي ،يبدو النفق
ً
ّ
طـ ــويـ ــا ،إذ إن «الـ ـفـ ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة مــن
حـكــم الـسـيـســي ستشهد تــوسـعــا في
التضييق ،حيث ستتوسع االعتقاالت
ُ
(وسيغلق)
السياسية لـقــوات األم ــن،
م ــا تـبـقــى م ــن فــاع ـل ـيــات ح ـقــوق ـيــة أو
مـجـتـمــع م ــدن ــي م ـس ـت ـقــل ،ف ــي مـقــابــل
مــزيــد مــن عـسـكــرة اإلعـ ــام والتعليم
وال ـج ــام ـع ــات» ،ي ـقــول أس ـت ــاذ الـعـلــوم
السياسية في الجامعة األميركية في
القاهرة أشــرف الشريف لـ«األخبار».
يـضـيــف ال ـش ــري ــف« :سـنـشـهــد حجب
املــزيــد مــن املــواقــع الصحافية (نـظــام

عبدالله السناوي*

ً
على الصعيد السياسي ،يبدو النفق طويال (أ ف ب)

السيسي حجب أكثر من  400موقع،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا م ــوق ــع جـ ــريـ ــدة األخـ ـب ــار
الـلـبـنــانـيــة) ،وتـقــديــم صــف جــديــد من
الصحف والصحافيني واإلعالميني
امل ـ ـ ــوال ـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ك ـ ـمـ ــا س ـن ـش ـهــد
مــزي ـدًا مــن الـقـضــايــا واملـحــاكـمــات في
ات ـجــاهــات مختلفة ،مـثــل (ات ـهــامــات)
ق ـلــب ن ـظــام ال ـح ـكــم ،اإلره ـ ـ ــاب ،ازدراء
األدي ـ ـ ـ ــان ،امل ـث ـل ـيــة ال ـج ـن ـس ـيــة ،اآلداب
وال ـف ــن الـخـلـيــع وغ ـيــرهــا ،م ــع ص ــدور
قـ ــوانـ ــن ق ـم ـع ـي ــة جـ ــديـ ــدة لـ ــو تـطـلــب
األمر».
أي ـض ــا« ،ال ـح ـيــاة الـحــزبـيــة ل ــن تتغير
ك ـث ـي ـرًا ألنـ ـه ــا م ـي ـت ــة ُمـ ـسـ ـبـ ـق ــا» ،وف ــق
أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ــذي
يـسـتـبـعــد ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن يـقــوم
ال ـس ـي ـس ــي «ب ـت ـش ـك ـيــل ح ـ ــزب يــدع ـمــه
كـظـهـيــر س ـي ــاس ــي» ،فـيـمــا ي ـتــوقــع أن
«يـ ـت ــم ت ـع ــدي ــل الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ل ـك ــن بـعــد
مــرور فترة من الــواليــة الثانية» .رأي
الشريف فــي هــذه النقطة ،يقوم على
ّ
اعتباره أن «سياسة العسكر الدائمة،
(هـ ــي فـ ــي) ت ــرح ـي ــل امل ـش ــاك ــل وك ـســب
الــوقــت وتــأجـيــل األزم ــة عبر إدارت ـهــا،
ً
فمثال سينتظر السيسي عــامــن ،ثم
ي ـقــوم بـتـعــديــل ال ــدس ـت ــور مل ـ ّـد الـفـتــرة

ّ
الحزبية في ّ مصر
الحياة
ّ
تتغير كثيرًا ...ألنها
لن
ُ
ميتة مسبقًا

الــرئــاسـيــة مــن أربـعــة أع ــوام إلــى ستة
ل ـي ــرب ــح ع ــام ــن إض ــافـ ـي ــن .وع ـنــدمــا
تـنـتـهــي ال ـس ـنــوات ال ـســت ،م ــن ال ــوارد
تعديل الدستور مرة ثانية لفتح مدد
ً
الترشح بدال من مدتني وفق الحالي».
ّ
إال أن هكذا تعديالت مشروطة «ببقاء
دعـ ــم ال ـج ـي ــش لـلـسـيـســي واس ـت ـم ــرار
الرضا عنه» ،يشير الشريف.

ماذا عن األمن؟
ال ـف ـتــرة الــرئــاس ـيــة األول ـ ــى للسيسي
تنتهي وسط حالة قمع غير مسبوقة
ف ــي ت ــاري ــخ م ـص ــر ،ت ــوازي ــا م ــع واق ــع
اس ـت ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة في

سيناء ضــد «الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة»
التي انتشر وتوسع نطاق عملياتها
ّ
خالل السنوات املاضية .لكن يبدو أن
السنوات األربع املقبلة لن تكون أيسر
على هذين الصعيدين.
الباحث في علم االجتماع السياسي
واملـتـخـصــص فــي ال ــدراس ــات األمنية
عـ ـل ــي ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ،يـ ـت ــوق ــع ف ـ ــي س ـي ــاق
ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» اشـ ـ ـت ـ ــداد
«القبضة األمـنـيــة أكـثــر وأك ـثــر ،وذلــك
بـسـبــب تـضـخــم األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة» ،مشيرًا إلــى إمكانية
أن «يــزيــد الـعـنــف االجـتـمــاعــي بشكل
ك ـب ـيــر ب ــن ال ـس ـل ـطــة والـ ـ ـن ـ ــاس ،فـيـمــا
(ق ــد يـنـحـســر) اإلره ـ ــاب وخ ــاص ــة في
ُ
سـيـنــاء الـتــي أتــوقــع أن تـحــرز الــدولــة
ّ
تقدمًا فيها» .ويشير إلى أنه إذا كانت
«العمليات اإلرهابية ستبقى بشكل
ّ
نوعي مع ذبول كبير ،فإنها لن تكون
ُ
بــالـخـطــورة الـتــي تـهــدد بـقــاء النظام،
ّ
وخ ــاص ــة أن م ــن امل ـتــوقــع أن تستمر
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـسـ ـيـ ـس ــي عـ ـل ــى ال ـج ـي ــش
والشرطة».
(كامل التقرير على موقعنا)

ً
لــم تـكــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة مـحــا لـتـســاؤل وال
مــوضـعــا ل ـن ـقــاش ،فــالـنـتــائــج مـحـســومــة بـغـيــاب أي
تنافس ج ــدي .بــدت االنـتـخــابــات املصرية مجازية،
والتعبئة غلبت املشهد طلبًا لـنــزول املــواطـنــن إلى
صناديق االقـتــراع (إنــه ضــد اإلره ــاب وتأكيد على
االستقرار ورسالة إلى العالم) .الحرب على اإلرهاب
ليست قضية انتخابية تخضع لظروف طــارئــة ،أو
متطلبات دعاية ،بقدر ما هي قضية إجماع وطني
ضد خطر وجــودي ال يستثني أح ـدًا .إذا ما كانت
هناك انتخابات تنافسية بني برامج وتيارات ورجال،
من الطبيعي أن يــدور نقاش عام حول مدى كفاءة
استراتيجية هذه الحرب.
َ
ذل ـ ـ ــك ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــدث وال س ـ ـ ــدت ال ـ ـثـ ــغـ ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ّ
واالجتماعية والفكرية التي تمكن جماعات العنف
واإلرهــاب من التمركز والضرب في وجع من وقت
آلخــر .طلب االستقرار قضية إجماع وطني أخرى
ال تخضع أله ــواء عــابــرة وحـســابــات متغيرة ،لكن
أي استقرار نقصد :مــا يتأسس على دولــة قانون
وقواعد دستورية أم ما يفرض بقوة األمن؟
عـنــدمــا غ ــاب الـتـنــافــس ،فـقــدت االنـتـخــابــات روحـهــا
وتقوضت أي فرصة لتصحيح الصورة أمام العالم.
االن ـت ـخ ــاب ــات ه ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال ـع ــال ــم يـنـظــر في
تنافسيتها وفي سالمة القواعد التي تحكمها وطول
الـطــوابـيــر أم ــام لـجــان االنـتـخــابــات ،ال فــي تجمعات
ّ
تـغــنــي وتــرقــص ودع ــاي ــات فــي ال ـش ــوارع استدعيت
بـنـفــوذ ال ــدول ــة .ك ــان اإلل ـح ــاح عـلــى أوس ــع مـشــاركــة
ممكنة السمة الرئيسة لتلك االنتخابات املجازية .إذا
ما ارتفعت فهي مسألة شعبية ،وإذا ما انخفضت
فهي مسألة شرعية .لم تكن هناك ضرورة للوصول
إلى هذا الوضع الحرج .رغم تراجع شعبية الرئيس
الحالي على نحو ال ينكره هو نفسه ،كان بوسعه
أن يحسم أي انتخابات تنافسية ونــزيـهــة بالنظر
إلى وزن كتلة االستقرار التي تخشى أي تغييرات
مفاجئة في مركز السلطة.
إن ــه «ره ــاب االنـتـخــابــات» وسـعــي لتفويض جــديــد.
ننسى ـ ـ أحيانًا ـ ـ أن لكل شيء ظروفه وسياقه .كان
التفويض ـ ـ الذي حصل عليه وزير الدفاع عبد الفتاح
السيسي قبل خمس سنوات بتظاهرات مليونية ال
شك في زخمها وإرادتـهــا تعبيرًا عن قلق جماعي
م ــن «ال ـع ـنــف واإلره ـ ـ ــاب امل ـح ـت ـمــل» ،الـ ــذي ب ــدأ يطل
برصاصه في الشوارع وثقة في قدرة الجيش على
الحسم.
استدعاء ما اختلفت ظروفه مجافاة للحقائق ،التي
ترتبت على تجربة الحكم.

التفويض ـ ـ بطبيعته ـ ـ مؤقت لفترة محدودة ولهدف
محدد ،والــدول الحديثة تحكم بشرعيات دستورية
تـلـتــزم م ـبــدأ تـ ــداول الـسـلـطــة عـبــر قــواعــد انتخابية
لها احترامها .بصورة أو أخــرى ،فــإن االنتخابات،
التي بدت كاستفتاء على رجل واحــد ،سوف تلقي
ب ـظــال ـهــا ع ـلــى ص ـ ــورة املـسـتـقـبــل امل ـن ـظ ــور .هـنــاك
م ـس ــاران اف ـتــراض ـيــان لـلـيــوم ال ـتــالــي ،ال ــذي ت ـبــدأ به
الوالية الثانية.
األول يشوبه شيء من األمل في إصالح ما اختل،
وتصحيح الصورة في الداخل قبل العالم بتحسني
مـلــف ال ـحــريــات ال ـعــامــة وح ـق ــوق اإلن ـس ــان والـبـيـئــة
السياسية واإلعالمية ورفع أي مظالم خلف قضبان
السجون وإعــادة النظر في السياسات واألولويات،
التي استدعت عدم مشاركة قطاعات غالبة ممن لهم
حق االقتراع ـ ـ كأنه احتجاج صامت .هناك تسريبات
مـتــواتــرة تــزكــي ذل ــك امل ـســار ،لكنها غـيــر ممسوكة
وغ ـي ــر م ــؤك ــدة ،ك ـمــا يـصـعــب امل ـض ــي ف ـيــه بــالـنـظــر
إلــى مراكز قــوى تمركزت في بنية الــدولــة صــادرت
السياسة واإلعالم وكل ما يتحرك في البلد .مثل هذا
املسار االفتراضي ،يقتضي أن يثور الرئيس على
نظامه ويستجيب ملطالب مجتمعه وحقائق عصره.
في مطلع عهده ،دعاه األستاذ محمد حسنني هيكل
ـ ـ من حرصه على نجاح تجربته ـ ـ إلى الثورة على
نـظــامــه ،ولــم تكن هـنــاك أي اسـتـجــابــة ،أو بحث في
الفرص املتاحة.
والـثــانــي ،مزعج بقدر مــا يـنــذر ،كــأن يضيق املجال
الـعــام بأكثر مما هــو ح ــادث وتتسع سـطــوة الــدولــة
على مؤسسات املجتمع املدني وتدخل مصر كلها
إل ــى حــالــة تــرويــع يـضــرب فــي االس ـت ـقــرار وفــرصــه
واألمــن وضروراته ويساعد اإلرهــاب على التمركز
ويسحب على املفتوح من أي أمل في املستقبل .ذلك
ضد النظام السياسي الحالي بقدر ما يزيد الهوة مع
ً
شعبه بدال من االنفتاح على مكوناته والحوار معها
بندية واحترام.
في اليوم التالي لالنتخابات ،هناك منزلقان ماثالن:
تــأسـيــس ح ــزب سـلـطــة جــديــد م ــن داخـ ــل «ائ ـتــاف
دعم مصر» باسم توفير «غطاء سياسي» يفتقده
الرئيس ،وتعديل الدستور بما يفتح فترات الرئاسة
بغير سقف .لم يكن لنواب االئتالف أدوار يعتد بها
في حشد املواطنني إلى لجان االنتخابات ،فاألدوار
كـلـهــا احـتـكــرتـهــا أج ـه ــزة ال ــدول ــة األم ـن ـيــة واإلداري ـ ــة
واملحلية.
هناك فارق جوهري بني القدرة على الحركة والتأثير
واإلق ـن ــاع بــالــوســائــل الـسـيــاسـيــة ،وب ــن الـعـمــل تحت
ظــال الــدولــة وتعليماتها ،كأنه زهــرة عباد شمس.
بالتعريف ،فإنه ائتالف برملاني يلخص نفسه في

دعم القرارات والتوجهات الرسمية.
وقــد وصــل تماهيه مــع مــا هــو تنفيذي إلــى حــد أنه
ل ــم ي ـت ـقــدم بــاس ـت ـجــواب واحـ ــد ألي وزي ـ ــر ،ال راق ــب
أع ـم ــال الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة وال داف ــع ع ــن الـحــريــات
الـعــامــة وح ـقــوق املــواطـنــن عـلــى الـنـحــو ال ــذي يلزمه
به الدستور .وبالتكوين ،نشأ االئتالف من أحزاب
متعددة ال رابط بينها سوى الوالء للسلطة التنفيذية.
ذلك ال يؤسس لحزب موحد له تأثير ووزن ـ ـ حتى
بالقياس على الحزب الوطني .ثم إن الدستور يمنع
تعديل الصفات الحزبية ،أو املستقلة للنواب .وذلك
مأزق ال فكاك منه وال مخرج.
وجه الخطر في هذا النوع من التفكير محاولة إعادة
إن ـتــاج املــاضــي بـكــل آلـيــاتــه وم ـص ــادرة مـبــدأ ت ــداول
السلطة ـ ـ كأن تبقى املعارضة داخل جدران أحزابها
تكلم نفسها في أفضل األحوال وال تملك أي فرصة
لــاحـتـكــام ال ـجــدي إل ــى الـ ــرأي ال ـعــام عـبــر صناديق
االقتراع .من أفضل ما ينسب للرئيس ،الذي توشك
واليته الثانية أن تبدأ ،رفضه القاطع إلنشاء حزب
سلطة جديد طــوال السنوات األربــع املاضية .إذا ما
أنشئ فإنه تطور بالغ السلبية ،لكنه يبدو في نظر
معارضني أفضل مما نحن فيه من جفاف سياسي
ـ ـ كــأنــه خـيــار بــن السيئ واألسـ ــوأ .مــا تحتاج إليه
مصر هو أن تتنفس بحرية وفــق قواعد حديثة ال
أن تجبر على مثل هــذه الـخـيــارات .مــا هــو طبيعي
ب ـق ــوة ال ــدس ـت ــور أف ـض ــل بـيـقــن م ـمــا ه ــو مصطنع
بتدخل الــدولــة .األخـطــر فــي هــذا الـنــوع مــن التفكير
السعي شبه املعلن لتعديل الدستور تمديدًا للفترات
الرئاسية .هذه مسألة شرعية ال نقض فيها.
هناك الـتــزام رئاسي معلن ،ألكثر من مــرة وبأكثر
من صيغة ،بعدم التالعب بالدستور إلجراء مثل هذا
التعديل.
أي تـعــديــل يـمــد ف ـت ــرات الــرئــاســة ع ــودة كــامـلــة إلــى
امل ــاض ــي ،وم ـصــر ف ــي غ ـنــى ع ــن ه ــذه الـ ـع ــودة الـتــي
تنذر بأوضاع يصعب استقرارها ،كما ال تحتمل
تكاليفها .التعديل يصطدم بنص مـلــزم ال يمكن
تجاوزه إال بإلغاء الدستور نفسه والدعوة إلى وضع
دستور جديد ،وهــذه كارثة سياسية غير محتملة
في بلد منهك .تنص املــادة ( )٢٢٦على أنــه ...« :في
جميع األحــوال ،ال يجوز تعديل النصوص املتعلقة
ب ــإع ــادة ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،أو بـمـبــادئ
الحرية ،أو املساواة ،ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد
من الضمانات» .إذا ما نسفت القواعد الدستورية
ال يبقى بنيانًا ...وإذا ما احترمت يمكن التطلع إلى
املستقبل بثقة.
هذا هو االختيار.
* كاتب وصحافي مصري

تقرير

القضية «تاريخ تونس» ...وليس «تطبيع» بن سدرين
أثارت االتهامات األخيرة
ّ
الموجهة إلى رئيسة «هيئة الحقيقة
بتعاملها
والكرامة» والقائلة
ً
مع «شركة إسرائيلية» ،ضجة لدى
متابعي الشأن التونسي
تونس ــ األخبار
ّ
ق ـب ــل ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،اتـ ـه ــم ال ـن ــائ ــب عــن
«ح ــرك ــة مـ ـش ــروع ت ــون ــس» ح ـســونــة
ال ـنــاص ـفــي ،رئـيـســة «هـيـئــة الحقيقة
والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرام ـ ـ ــة» سـ ـ ـه ـ ــام بـ ـ ــن س ـ ــدري ـ ــن،
بـتــوقـيــع عـقــد م ــع «ش ــرك ــة إع ــان ــات»
لـ ـه ــا ارت ـ ـبـ ــاطـ ــات إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وف ــي
سـ ـي ــاق ك ـل ـم ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان امـ ـت ــدت
ل ـع ـشــريــن دق ـي ـق ــة ،ح ـ ــاول ال ـنــاص ـفــي
ّ
إثبات ضرورة «حل الهيئة» ،بحجج
ّ
ّ
ّ
وسياسية بداية ،ثم باتهام
قانونية
بـ ــن سـ ــدريـ ــن بـ ــالـ ــوقـ ــوف وراء عـقــد

ّ
إعالني وقعته مع شركة «بانوراما»
املرتبطة بـ«شركة أم» يديرها دافيد
سابل.
أثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ـّـن ت ـف ــاص ـي ــل ه ــذه
ال ـش ــرك ــة ،ي ـت ـبـ ّـن أن ـه ــا تــأس ـســت عــام
 ،2005وص ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام 2009
مرتبطة بشركة «يونغ أند روبيكام»
ّ
األميركية (يو أند آر اختصارًا) .تدير
«يو أند آر» نشاطات في  93بلدًا (ولها
ّ
مقر في املغرب) ،وتعمل في اإلعالنات
ّ
العامة وعدد من األنشطة
والعالقات
األخ ــرى ،وهــي من كبريات الشركات
ّ
األميركية العاملة في القطاع .وبرغم
ارتباط «بانوراما» بـ«يو آند آر» التي
ّ
ّ
يتبي أيضًا أن لغالبية مسؤوليها
ّ
الكبار عالقات اسرائيلية عميقة ،لكن
لألولى إدارتها املستقلة.
وسـبــق ل ــ«بــانــورامــا» أن عملت (وال
ت ـ ـ ــزال ت ـع ـم ــل) مل ــؤسـ ـس ــات تــون ـسـ ّـيــة
أخـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ال
ال ـح ـصــر« ،ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة
لالنتخابات» ،وبنوك بعضها مملوك
للدولة ،إضافة إلى صحف وشركات

ّ ّ ّ
يكون
اتصاالت .ويعني ذلك ،أنه
إما أن ّ
كــل مــن يتعامل معها ُمـطـ ّـبـعــا ،وأن ــه
ّ
يجب حــل «بــانــورامــا» ،أو أن تجري
مالحقتها والتحقيق بـشــأن علمها
بارتباطات «يو أند آر» اإلسرائيلية،
امل ـبــاشــرة أو غـيــر امل ـبــاشــرة .ه ــذا مع
ّ
العلم أن دافـيــد ســابــل ،ال ــذي اعتبره
ال ـن ــاص ـف ــي «م ــال ــك الـ ـش ــرك ــة ،وعـ ــراب
ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي» ،ل ــم يـلـتـحــق
ب ــ«يــو أن ــد آر» إال فــي ع ــام ( 2011أي
بعد عامني من ارتباط بانوراما بها)،
وي ـش ـغــل م ـنــذ ذل ــك ال ـت ــاري ــخ منصب
ّ
التنفيذي العاملي» ،وقد شغل
«املدير
ّ
قبل توليه املـســؤولــيــة مناصب عدة
ّ
أميركية .وتتوافر
مماثلة في شركات
معلومات حول الرجل بشأن نشاطه
ّ
الطبي للجيش
سابقًا ضمن الطاقم
ّ
اإلسرائيلي ،ومساهمته في «منتدى
سياسة إســرائ ـيــل» ،وإنـشــائــه شركة
ّ
تكنولوجية هناك.
ّ
جدير بالذكر ،أن الناصفي الذي سبق
ّ
أن ك ــان أح ــد قـيــاديــي منظمة «طلبة
ّ
ّ
التجمع الــدسـتــوري الــديـمــوقــراطــي»

التابعة للحزب الحاكم ّأيام بن علي،
لـيــس ّأول شـخـصـيــة تــونـسـيــة تتهم
بن سدرين في هذا املوضوع بالذات،
إذ ق ــام بــاألمــر نفسه الـنــائــب ياسني
ّ
العياري ،وسبقهما أيضًا إلى االتهام
نـفـســه (م ـن ــذ ت ـشــريــن األول/اكـ ـت ــوب ــر
املــاضــي) العضو السابق فــي «هيئة
الحقيقة وال ـكــرامــة» ،زهـيــر مخلوف،
وهو ما ّ
ردت عليه «الهيئة» في حينه
ُ
(بــن سدرين كانت تهاجم حتى منذ
ً
ما قبل عام  ،2011يمكن اإلحالة مثال
على مقال بعنوان «سهام بن سدرين
ّ
فــي وك ــر ال ـجــواس ـيــس» ،ج ــاء فـيــه أن
املـ ــرأة حـقـقــت بلجوئها إل ــى النمسا
«جــزءًا من أحالمها( ،أن تكون) عينًا
ساهرة من أعني املوساد»).
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ه ـ ــذه االتـ ـه ــام ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــررة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـب ـ ـقـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء
الـتــونـســي الـسـلـطــة الــوح ـيــدة املـنــاط
ب ـهــا م ـتــاب ـع ـت ـهــا ،ت ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
موضوع أشمل :هل تونس مخترقة
ً
ف ـعــا م ــن ق ـبــل ش ــرك ــات إســرائـيـلـيــة،
ّ
ومن قبل مخابرات هذا الكيان؟ ثمة

أحــاديــث صحافية في تونس تشير
ّ
إلــى اخـتــراق ُ«املــوســاد» للبالد (لعل
أبـ ــرزهـ ــا م ــا ن ـق ــل أخـ ـيـ ـرًا ع ــن رئ ـيــس
«ه ـي ـئ ــة م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد» شــوقــي
ّ
ً
الطبيب ،أن مسؤوال رفيعًا في الدولة
ّ
كشف له أن «املوساد» اخترق بنحو
واسـ ـ ــع إدارات الـ ــدولـ ــة ال ـتــون ـس ـيــة،
وب ـس ـه ــول ــة) ،وث ـ ّـم ــة أي ـض ــا صـحــافــي
«م ـ ـت ـ ـص ـ ـهـ ــن» ،ه ـ ــو سـ ـهـ ـي ــل فـ ـت ــوح،
ي ـ ـ ِّ
ـرو ُج لـعـمــل «امل ــوس ــاد» فــي تــونــس

مصادر لـ«األخبار»:
السبسي
قال
ّ
للغنوشي إنه ال
مكان لبن سدرين
تريد بن سدرين إعادة كتابة تاريخ البالد (أرشيف)

وفــي مجمل املغرب العربي (آخــر ما
قاله في هــذا الـصــدد ،جــاء في مقالة
نشرها بالفرنسية أمس).
ّ
ما هو معروف على هذا الصعيد ،أنه
منذ اغتيال «املوساد» للشهيد محمد
ال ــزواري ،نهاية  ،2016باتت فصائل
املـ ـق ــاوم ــة ض ــد الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ح ــذرة مــن الـســاحــة التونسية ،حتى
ّ
إن ال ــزي ــارات لـتــونــس بــاتــت محاطة
ب ـحــذر شــديــد .وق ــد ازدادت الخشية
أكـثــر حــن كـشـفــت تـحـقـيـقــات ،علمت
ّ
بها «األخبار» ،أن «عنصرًا في وزارة
ّ
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ،س ــه ــل عـمــل
املجموعة التي نفذت االغتيال ،علمًا
ّ
بأنه لم ُي َ
عرف إذا كان هذا الشخص
يـعـلــم بـهــويــة املـجــوعــة وبـهــدفـهــا ،أو
ال».
ّ
مــا هــو م ـعــروف أي ـضــا ،أن الـحــديــث
ف ــي تــونــس ع ــن «اخـ ـت ــراق امل ــوس ــاد»
ً
ل ــم يـعــد س ـه ــا ،إذ م ــن جـهــة ال أدل ــة
ّ
ّ
ع ـلــى هـ ــذا امل ــوض ــوع ف ــي ظـ ــل تـكــتــم
األجـ ـه ــزة ال ـتــون ـس ـيــة امل ـع ـنـ ّـيــة ،ومــن
ّ
ج ـه ــة أخ ـ ــرى يـ ـج ــري ت ـس ـخ ـيــف ك ــل

مـ ـ ــن يـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ك ـ ـ ـهـ ـ ــذا ،إلـ ــى
درج ــة تــدفــع جــديــا بـعــض املتابعني
إل ـ ــى إثـ ـ ـ ــارة الـ ـتـ ـس ــاؤل عـ ــن «وج ـ ــود
ُ
ل ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــات إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـج ـ ـ ِـه ـ ــض كــل
محاولة للحديث فــي هــذا الـصــدد».
وأمـ ــام ص ـعــوبــة ال ــوص ــول إل ــى أدل ــة
بــالـخـصــوص (ع ــدا أح ــادي ــث سهيل
ّ
فتوح الدعائية) ،يبقى أن سياسيًا
عربيًا قــال يــومــا فــي حــديــث خــاص:
«تـ ــونـ ــس أص ـب ـح ــت م ـف ـت ــوح ــة أمـ ــام
الجميع ...الكل يعمل فيها».
ّ
بالعودة إلى قضية بن سدرين ،فإن
القضية أكـثــر تعقيدًا مــن «التعامل
مع شركة ذات عالقات إسرائيلية»،
ّ
إذ إن مشكلة رئيسة «هيئة الحقيقة
والكرامة» حاليًا ،سياسية بالدرجة
األول ـ ـ ــى .ف ـهــي ت ــري ــد تــوس ـيــع دائـ ــرة
«م ـســار ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة» والقفز
نحو «إع ــادة كتابة تــاريــخ تــونــس»،
بـ ـم ــا ي ـش ـم ــل إع ـ ـ ـ ــادة كـ ـت ــاب ــة ت ــاري ــخ
االس ـت ـقــال ودور الــزع ـيــم التونسي
الحبيب بورقيبة.
رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر «ج ـ ــري ـ ــدة امل ـ ـغـ ــرب»

زيــاد كريشان ،يشرح في حديث إلى
ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن أح ــد أوج ـ ــه ال ـص ــراع
الـ ـح ــال ــي بـ ــن «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» واألحـ ـ ـ ــزاب
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا هــو
«االخ ـت ــاف ف ــي تـقـيـيــم (ك ــل) مــاضــي
ً
م ــا ق ـب ــل ال ـ ـثـ ــورة» وص ـ ـ ــوال إلـ ــى دور
ّ
بــورق ـي ـبــة ف ــي االس ـت ـق ــال ،وث ــم ــة من
ّ
يرى أن «بن سدرين تتعامل بقسوة
مع ماضي البالد ومع رموزه».
ال ـنــائــب ح ـســونــة ال ـنــاص ـفــي ،نـفـســه،
يؤكد صحة هذه القراءة ،في حديث
ّ
إل ــى «األخ ـب ــار» .فـهــو يـقــول إن األمــر
ال يتعلق ب ــ«عــداء شخصي» مــع بن
سدرين ،لكن املطلوب موقف واضح
إزاء تعنتها بعدما «استكبرت على
كل مؤسسات الــدولــة ،ورفضها ألي
ّ
حسيب أو رقيب» ،معتبرًا أن «الهيئة
ً
مـســؤولــة م ـبــاشــرة عـبــر تصريحات
رئـ ـيـ ـسـ ـتـ ـه ــا وأدائ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن ت ـق ـس ـيــم
الـتــونـسـيــن ون ـس ــف م ـس ــار ال ـعــدالــة
ّ
ويفسر ذلك باصطفاف
االنتقالية».
ب ــن س ــدري ــن ،مـنــذ إن ـش ــاء «الـهـيـئــة»،
وراء قوى سياسية محددة وإعالنها

« ّج ـه ـرًا مـعــاداتـهــا ألخـ ــرى» ،مضيفًا
أنها عادت «لنبش املاضي وأخرجت
مـنــاضـلــي الـحــركــة الــوطـنـيــة بـقـيــادة
الــرئ ـيــس الـحـبـيــب بــورقـيـبــة كخونة
وعمالء لالستعمار».
ّ
يذهب الناصفي إلى القول إن «الرؤية
ال ـبــدي ـلــة لـهـيـئــة الـحـقـيـقــة وال ـكــرامــة
وملـنـظــومــة ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة التي
ّ
ستعوض الهيئة ،لــم تتبلور بعد»،
ّ
إال أن م ـص ـ ّـادر خــاصــة ب ــ«األخ ـب ــار»
أوضـ ـح ــت أن ـ ــه خـ ــال ال ـل ـق ــاء األخ ـيــر
بني رئيس الجمهورية الباجي قائد
السبسي ،ورئيس «حركة النهضة»
راش ـ ــد ال ـ ّغ ـن ــوش ــي« ،أبـ ـل ــغ الـسـبـســي
حليفه بــأنـ ّـه لــم يعد هناك مكان لنب
سدرين ،وأنــه وجبت إقالتها» ،وهو
مـ ــا ت ــر ّف ـض ــه األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي أع ـل ـنــت
أم ــس أن ـهــا سـتــواصــل أعـمــالـهــا ،وأن
قــرار الـبــرملــان األخـيــر القاضي بعدم
ال ـت ـم ــدي ــد ل ـه ــا «ال ُي ـع ـت ـ ُّـد بـ ـ ــه» .أم ــام
هــذا املشهد ،باتت تونس أمــام أزمة
ّ
سياسية ـ ـ دستورية ،لعلها ستكون
األصعب منذ .2014

