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استماتة إماراتية للخروج بإنجاز

مقالة

هجوم «استثنائي» ال يسقط مطار الحديدة

حوصر مرتزقتها في أكثر من
بعدما ِ
نقطة على الساحل الغربي ،حشدت قيادة
تحالف العدوان كل طاقتها للسيطرة
على مطار الحديدة ،لكن خيبتها سرعان
ما تجددت مع تمكن الجيش واللجان من
إفشال هجومها .وعلى رغم ما تظهره
قوات سلطات صنعاء من استبسال ،إال ّأنها
تحاذر االنجرار إلى ًالحرب النفسية التي تشنها
واضعة في اعتبارها أن المعركة
أبو ظبيِ ،
«طويلة جدًا» ،وأن المطلوب إغراق الغزاة
في المستنقع
ل ــم ت ـع ــش أمـ ــانـ ـ ّـي قـ ـي ــادة «ال ـت ـح ــال ــف»
بالسيطرة على مطار مدينة الحديدة
ً
طويال .هي سكرة موقتة فقط عاشتها
الــوســائــل اإلعــامـيــة املــوالـيــة لــإمــارات
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ق ـب ــل أن ي ـن ـج ـلــي غ ـبــار
ّ
امل ـعــركــة ،ويــت ـضــح حـجــم الــزيــف الــذي
ّ
رافق اشتباكات اليوم الثامن .تسللت
امليليشيات التابعة ألبو ظبي ،صباح

 5200أسرة نازحة
من الحديدة
ف ــي م ـحــاوالت ـهــا ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـطــار ال ـح ــدي ــدة ،دخـلــت
امليليشيات املوالية لـ«التحالف» قرية املنظر الواقعة في جوار
املطار ،والتي كان ّأدى القصف الجوي املكثف إلى تهجير
أعداد كبيرة من سكانها .ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد
سكان القرية قوله إنه تركها وأسرته قبل  3أيام ،وساروا
ملسافة ثــاثــة كيلومترات وهــم يختبئون خلف الـجــدران
وتحت األشجار لتجنب الضربات الجوية ،قبل أن يعثروا
على مأوى في مزرعة سمكية .وأشار إلى «(أننا) اآلن في
مدرسة (تستخدم إليــواء النازحني) من دون كهرباء وال
ماء وال حمامات ،ولدينا أطفال يحتاجون لعالج وغــذاء».
ُبــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،أعـلـنــت األم ــم املـتـحــدة ارت ـفــاع ع ــدد من
أجبروا على النزوح من الحديدة ،منذ بداية حزيران /يونيو
الجاري ،إلى  5200أسرة .وقال املتحدث باسم األمني العام
للمنظمة الــدولـيــة ،ستيفان دوجــريــك ،فــي تصريحات من
نيويورك ،إن «نحو  5200أسرة يمنية فرت من القتال ،منذ
األول من يونيو الجاري ،وانتقلت إلى مناطق أكثر أمنًا».
(األخبار)

أم ـ ــس ،إل ـ ــى داخ ـ ــل امل ـ ـطـ ــار مـ ــن جـهـتــه
ال ـج ـنــوب ـيــة  -ال ـغ ــرب ـي ــة ،ب ـعــد ضــربــات
جوية مكثفة فاق عددها األربعني غارة.
س ــرع ــان م ــا ب ـ ــدأت ،إث ــر ذلـ ــك ،عمليات
الـتـضـخـيــم وال ـت ـهــويــل بــال ـحــديــث عن
سيطرة كاملة للقوات املوالية لتحالف
العدوان على املطار ،والتقدم منه نحو
منطقة كيلو  16الحيوية .في املقابل،
كـ ــانـ ــت سـ ـلـ ـط ــات صـ ـنـ ـع ــاء ،وق ــواتـ ـه ــا
ع ـل ــى األرض ،ع ـل ــى ث ـب ــات ـه ــا امل ـع ـت ــاد
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األس ـ ـط ـ ــول ال ـع ـس ـك ــري
واإلع ــام ــي ال ــذي احـتـشــد عـلــى أب ــواب
م ـطــار ال ـحــديــدة ،لينكشف اسـتـبـســال
ملهاجميهما
طرد
الجيش واللجان عن ٍ
ِ
من املطار ،وتشديد للحصار عليهم في
غير منطقة على طول الخط الساحلي،
مع اإلشارة هنا إلى أن «أنصار الله» ال
تجد نفسها معنية بخوض املواجهة
ال ـن ـف ـس ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ال ـتـ ًـي
محاولة
تضع اإلمارات كل ثقلها فيها،
ِ
تصوير اشتباكات املطار معركة كبرى
ً
أمــا فــي أن تــؤدي السيطرة عليه إلى
انـهـيــارات معنوية على ضفة الجيش
وال ـل ـجــان ،تجعل ال ــدخ ــول إل ــى مدينة
الحديدة أسهل وأسرع وأقل تكلفة.
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى س ـي ــر املـ ـع ــارك
تــؤكــد ،فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن
القوات اليمنية املشتركة تمكنت ،مساء
أمــس ،من إخــراج امليليشيات املتسللة
ً
إلى داخــل املطار من حرمه ،مستعيدة
سيطرتها على كامل أجزائه .جاء ذلك
ّ
بعدما «تمكن املهاجمون ،تحت غطاء
جــوي وبحري استثنائي ،من تحقيق
اختراق عبر التقدم من منطقة الــدوار
إلى الجهة الجنوبية  -الغربية للمطار»
بحسب ما تبني املصادر ،الفتة إلى أن
«القصف أدى إلى تدمير معظم مباني
املطار وتحصيناته ،قبل أن ُيستخدم
طيران األباتشي لتأمني سيطرة أوسع
املهاجمني «لم
عـلـيــه» .وتـسـتــدرك بــأن
ِ
يتمكنوا من إسقاط املطار أو تحقيق
سـيـطــرة ثــابـ ُتــة داخ ـلــه» ،مضيفة أنهم
«سرعان ما أجبروا على التراجع إلى
خارجه ،وتحديدًا إلى منطقة الــدوار».
وتشير إلى أن املواجهات ّ
كبدت القوات
املهاجمة ،وخصوصًا «ألوية العمالقة»
ِ
ّ
ً
السلفية ،ما ال يقل عن  60قتيال وعددًا
كبيرًا من الجرحى ،مؤكدة أن الطيران
اإلمــاراتــي عمد إلــى قصف التجمعات
امل ـحـ َ
ـاصــرة لـتـلــك األل ــوي ــة فــي مـحــاولــة
إلفـهــام مقاتليها بــأن «ال ـفــرار ممنوع

ترافقت معارك المطار مع عمليات نوعية للجيش واللجان في مديرية الدريهمي (أ ف ب)

مــن املـعــركــة ،وأن املـطـلــوب هــو التقدم
مهما بلغ الثمن ،وذلك بعد محاولتهم
تسليم أنفسهم» وفق ما تقول املصادر
ّ
نفسها ،التي يعزز حديثها معلومات
كــانــت أوردت ـهــا وكــالــة «سـبــأ» التابعة
لسلطات صنعاء عــن «غ ــارات لطيران
العدوان على الكتائب املنسحبة ّ
دمرت
ِ
 7آلـ ـي ــات ،وأدت إلـ ــى م ـق ـتــل وإص ــاب ــة
العشرات».
خ ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــر امل ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات املـ ـ ــوال ـ ـ ـيـ ـ ــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،ي ــوم أم ــس ،ل ــم تقتصر
على ما لحق بها في معركة املطار ،بل
شملت أيـضــا قـطــع املــزيــد مــن خطوط
إم ـ ــداده ـ ــا ع ـل ــى الـ ـش ــري ــط ال ـس ــاح ـل ــي،
َ
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــت ــي ال ـن ـخ ـي ـلــة
وامل ـج ـي ـل ـي ــس ،ل ـي ـب ـلــغ ع ـ ــدد ال ـخ ـطــوط
امل ـق ـط ــوع ــة إل ـ ــى اآلن ،ط ـب ـقــا مل ــا تـفـيــد
ب ــه املـ ـص ــادر« ،م ــا ب ــن  5و ،»6بـعــدمــا
كانت الـقــوات املشتركة قد تمكنت من
قـطــع ثــاثــة أبــرزهــا فــي منطقة الـفــازة

ف ــي مــديــريــة الـتـحـيـتــا .وتــراف ـقــت هــذه
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات مـ ــع «ع ـم ـل ـي ــة ن ــوع ـي ــة فــي
مديرية الدريهمي أسفرت عن عشرات
الـقـتـلــى وال ـج ــرح ــى ،وتــدم ـيــر ع ــدد من
اآلل ـيــات العسكرية بـطــواقـمـهــا ،وف ــرار
من تبقى من القوة املستهدفة» بحسب
نقلته «سـبــأ» عــن مـصــدر عسكري،
ُمــا ّ ً
تحدثة عن «تدمير  20آلية عسكرية
م

ّ
تمكن الجيش
واللجان من قطع
خطوط إمداد إضافية
لقوات «التحالف»

ومدرعة ،واغتنام عشر أخريات بعدما
ّفر جنودها تاركني أسلحتهم» ،والفتة
إل ــى أن «ق ــوى ال ـغــزو واالح ـت ــال تقوم
بإجالء الجرحى والقتلى من املرتزقة
األجـ ــانـ ــب وبـ ـع ــض ال ـج ـن ـس ـي ــات فـقــط
بطائرات مروحية ،كما حصل صباح
اليوم (أمس) جنوب ساحل الحديدة».
ّ
ب ــال ـت ــوازي م ــع ذل ــك ،ش ــن س ــاح الـجــو
امل ـس ـ ّـي ــر سـلـسـلــة غـ ـ ــارات ف ــي ال ـســاحــل
الـ ـغ ــرب ــي أدت إل ـ ــى «إصـ ــابـ ــة  15آل ـيــة
عسكرية ،وتفحم جثث عناصر قوات
االحتالل ،وسقوط عشرات الجرحى»،
ف ــي ح ــن أع ـل ـنــت الـ ـق ــوة ال ـصــاروخ ـيــة
فــي الـجـيــش والـلـجــان إط ــاق ص ــاروخ
ب ــالـ ـيـ ـسـ ـت ــي م ـ ــن ط ـ ـ ـ ــراز «ق ـ ــاه ـ ــر »M2
عـلــى «تـجـمـعــات ال ـغ ــزاة واملــرتــزقــة في
الساحل».
ب ـعــد ك ــل م ــا ت ـق ـ ّـدم م ــن م ـع ـط ـيــات ،إلــى
أي ــن ت ـبــدو الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة على
الساحل متجهة؟ تقول مصادر مطلعة

راع أول لالقتصاد الموازي
تونس :الدولة ٍ
ف ــي ص ـن ـعــاء إن «مـ ـع ــارك الـ ـك ـ ّـر وال ـف ـ ّـر
مـسـتـمــرة» مــن دون أن تنفي احتمال
سقوط مطار الحديدة ،لكنها تؤكد أن
ذلك «ال يعني انتهاء املعركة األشمل،
بل مزيدًا من االستنزاف للمهاجمني».
وإذ ت ـن ـف ــي امل ـ ـصـ ــادر ص ـح ــة مـ ــا ي ـتـ ّـم
الترويج له خليجيًا عن «الوصول إلى
وقطع طريق صنعاء
منطقة كيلو ً 16
 ال ـحــديــدة»ُ ،مـنـ ّـبـهــة إلــى أنــه «ال يــزالمن املبكر الحديث عن حرب شــوارع»،
تحتمل أن «يـعـمــد ال ـعــدو إل ــى تنفيذ
عملية الـتـفــاف على املــديـنــة للوصول
إلــى املـيـنــاء» ،وهــي «عملية وإن كانت
م ـك ـل ـفــة وص ـع ـب ــة إال أنـ ـه ــا أق ـ ــل وط ــأة
بالنسبة إليه من اقتحام املدينة» .وفي
ّ
كل األحوال ،تظل القيادتان العسكرية
والـسـيــاسـيــة ف ــي صـنـعــاء مطمئنتني
إلى سير املعارك على الساحل وفق ما
تؤكد املـصــادر ،الفتة إلــى أن «املعركة
س ـ ـت ـ ـكـ ــون طـ ــوي ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـدًا ،وس ـت ـح ـم ــل
مفاجآت للعدو لم تبدأ بعد».
ّ
وف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
وإصـ ـ ـ ـ ـ ــرار تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ع ـلــى
املضي فــي املعركة على رغــم الطابع
الجنوني لهذا الخيار ،تبدو جهود
املـبـعــوث األم ـمــي إل ــى الـيـمــن ،مــارتــن
غــري ـف ـيــثُ ،م ـج ـ ّـم ــدة ح ـتــى ح ــن ،وإن
ك ــان ال ــرج ــل ق ــد أب ـلــغ مـجـلــس األم ــن،
ليل االثنني  -الثالثاء ،نيته استئناف
املـفــاوضــات فــي شهر تـمــوز /يوليو
املـقـبــل .وتــأكــدت ،يــوم أم ــس ،مـغــادرة
ً
قافال إلى
غريفيث العاصمة صنعاء ِ
األردن ،من دون أن يتمكن من إقناع
«أن ـصــار ال ـلــه» بالعمل عـلــى تسوية
ج ــزئ ـي ــة خ ــاص ــة ب ـمــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة.
وتــراف ـقــت م ـغ ــادرة امل ـب ـعــوث األمـمــي
م ــع ح ــدي ــث دب ـل ــوم ــاس ـي ــن ،لــوكــالــة
«فرانس برس» ،عن تفاصيل متصلة
بـ ــاإلطـ ــار الـ ـتـ ـف ــاوض ــي فـ ــي م ـقــدم ـهــا
إج ــراء «مصالحة وطـنـيــة» وتشكيل
«مـجـلــس ع ـس ـكــري» ،فــي مــؤشــر إلــى
اح ـت ـمــال ان ـط ــاق جــول ــة ج ــدي ــدة من
املـشــاورات قريبًا .لكن هذا االحتمال
ّ
يـظــل مــرهــونــا بـمــا سـيـفــرزه امل ـيــدان،
وم ـ ــا إذا ك ــان ــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
َ
س ـت ـس ـم ــح ل ــوكـ ـي ــلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
واإلم ــارات ــي بــالــذهــاب إلــى أبـعــد مما
بلغاه إلــى اآلن ،أم أنها ستحملهما
عـلــى االرت ـض ــاء بــاألمــر ال ــواق ــع الــذي
أرسته أكثر من  3سنوات من الحرب.
(األخبار)

مقالة تحليلية

ّ
معركة الحديدة طويلة :ال مفر للغزاة من االستنزاف
لقمان عبد الله
ّ
تستمر معارك مطار الحديدة على وقع
فشل مبعوث األمــم املتحدة إلــى اليمن،
م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ف ــي تـحـقـيــق ش ــروط
الدول املعتدية على اليمن ،وإن كان الرجل
يفصل إلى اآلن بني كونه مبعوثًا أمميًا
يسعى إل ــى تنشيط امل ـســار السياسي
م ــن خ ــال إح ـي ــاء مـ ـب ــادرة ال ـكــويــت في
قالب جديد ،وبني كونه وسيطًا يضطر
إلى أن يحمل أحيانًا رسائل إلى األطراف
من دون أن يدلي برأيه في تلك الرسائل،
كما يحصل حاليًا في معركة الحديدة.
وهو ،من خالل هذه االستراتيجية ،يبدو
تعلم من تجربة سلفه الــذي أدى
وكأنه ّ
تحيزه إلــى فشل مهمته وإنـهــائـهــا من
قـبــل األم ــم امل ـت ـحــدة ،وإن ك ــان غريفيث
يـظـهــر أم ـيــل إل ــى تـسـلـيــم ال ـح ــدي ــدة إلــى
طرف ثالث ،انطالقًا من اعتقاد لديه بأن

ذل ــك سيفتح ك ــوة فــي ال ـج ــدار السميك
لألزمة.
م ـح ــاوالت إس ـقــاط ال ـحــديــدة بالضجيج
اإلع ــام ــي وال ـح ــرب الـنـفـسـيــة ،والـسـعــي
إلى استنساخ تجارب أخرى وتطبيقها
عـلــى مـعــركــة الـســاحــل الـغــربــي ،لــن يجد
لــه مكانًا فــي امل ـعــارك مــع «أن ـصــار الـلــه».
ولئن نجح محور ما يسمى بـ«االعتدال
ال ـع ــرب ــي» امل ـ ّ
ـوج ــه أم ـيــرك ـيــا ف ــي إس ـقــاط
طرابلس الغرب عام  2011بعدما نفض
الغرب يده من التحالف مع معمر القذافي
وقـ ـ ــرر اإلطـ ــاحـ ــة ب ـ ــه ،إال أن ـ ــه ف ـش ــل فــي
الحالة الـســوريــة فــي امل ـحــاوالت املتكررة
إلسقاط دمشق باالعتماد على التجربة
نفسها .وبالعودة إلى الحالة اليمنية ،فإن
«التحالف» يواجه شعبًا يتمسك بالثوابت
الوطنية ،وجيشًا ولجانًا شعبية وقوى
اجتماعية وقبائلية مشبعة باملعنويات
العقائدية والوطنية ،وتحرص قياداتها

امليدانية والعناصر املقاتلة على القتال
تأت أوامر مباشرة
حتى آخر نفس ،ما لم ِ
من قائد «أنصار الله» باالنسحاب في ما
يصطلح عليه «االنسحاب التكتيكي» أو
«متحيزًا لقتال» .وفي هذه الحالة ،يبقى
تأثير الحملة اإلعــامـيــة ،التي تستخدم
ف ــي خ ــط مـ ــواز ل ـل ـم ـعــارك ع ـلــى األرض،
ضعيفًا ومـحــدودًا ،وتنحصر فاعليتها
فــي الـفـئــة الـجـمــاهـيــريــة املـحـســوبــة على
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،والـ ـت ــي ت ـت ـغ ــذى ع ـ ــادة مــن
منظومته اإلعالمية بعيدًا عــن الحقيقة
والــوقــائــع عـلــى األرض .وال ـجــديــر ذكــره
أن تـلــك الـحـمـلــة ُامل ـضـ ِّـل ـلــة ت ـبــدو مطلوبة
بــالـنـسـبــة إل ــى «ال ـت ـحــالــف» فــي أك ـثــر من
اتجاه في صناعة الرأي العام؛ بالنظر إلى
تأثيرها في عملية االستقطاب وتبرير
االرت ـ ــزاق وامل ـ ــوت م ــن أج ــل قـضـيــة غير
عادلة ،تمامًا كما يحصل في قضية ّ
زج
أبـنــاء جنوب اليمن فــي معركة الساحل

ال ـغــربــي ،بـمــا ال ي ــواف ــق «ع ــدال ــة القضية
الجنوبية ومصلحتها» بتعبير الكثير
من القيادات الجنوبية.
لـقــد أس ـقــط «ال ـت ـحــالــف» م ـطــار الـحــديــدة
إعالميًا أكثر من خمس مرات .وفي كل
مرة ،كان وزير الدولة للشؤون الخارجية
فــي اإلمـ ــارات ،أن ــور قــرقــاش (يلعب دور
ال ـنــاطــق بــاســم الـتـحــالــف عـلــى املـسـتــوى
السياسي) ،يخرج ليؤسس على ما بعد
املطار .فيظهر األمر وكأن مطار الحديدة
هدف بذاته ،على رغم أن املطار يقع في
منطقة مفتوحة على شاطئ البحر ،وال
يملك أي ميزة عسكرية استراتيجية أو
حتى رمزية ،وما محاولة إضفاء الرمزية
عليه إال مــن بــاب تسجيل االنـتـصــارات
الــوهـمـيــة ،وتحفيز املـنـظــومــة العسكرية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــات ــل مـ ــع «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،ورفـ ــع
مـعـنــويــاتـهــا ،وت ـبــريــر مـقـتــل عـنــاصــرهــا
أمـ ــام ج ـم ـهــورهــا .ول ـعــل أبـ ــرز م ــا يمكن

اس ـت ـخــاصــه م ــن م ـع ــارك امل ـط ــار ط ــوال
األي ــام املــاضـيــة هــو الـبـســالــة والشجاعة
الـتــي يتحلى بها املـقــاتــل اليمني مقابل
التفوق البحري والجوي لدول «التحالف»
فــي منطقة ُيـفـتــرض أنـهــا غـيــر صالحة
لـلـقـتــال بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـطــرف األضـعــف
في العدة والعتاد .وفي هذا رسالة قوية
لـ«التحالف» بــأن قــوات الجيش واللجان
اسـتـطــاعــت كـســر الـهـجـمــات املستميتة
في ظــروف قتالية غير متكافئة ،وتلعب
األرض فيها دورًا كبيرًا لغير مصلحتها،
فـكـيــف سـيـكــون ح ــال ه ــؤالء ال ـغ ــزاة في
ظروف تلعب األرض فيها دورًا ملصلحة
الجيش واللجان كما هي الحال في مدينة
الحديدة ومينائها؟
تستميت ق ــوى الـ ـع ــدوان ف ــي م ـحــاوالت
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى املـ ـط ــار ألن ـه ــا وض ـعــت
نفسها أمام ٍّ
تحد صعب ،بعدما أصبحت
ُ
َّ
ف ــي أكـ ـث ــر م ــن مـ ـك ــان مـ ـع ــرض ــة ل ـحــرب

ع ـصــابــات شــرســة وطــوي ـلــة األمـ ــد .ولــذا
يبدو «التحالف» مضطرًا إلى اإلعالن عن
استمرار املعارك ،كما أعلن أول من أمس
أنور قرقاش ،من دون السماح للمرتزقة
بالتقاط األنفاس أو البحث عن أساليب
وتكتيكات أخــرى تؤمن االستمرار في
العمليات املستقبلية في ظروف أفضل،
وذل ـ ــك خ ـش ـيــة م ــن ع ـم ـل ـيــات اس ـت ـنــزاف
تـصـبــح فـيـهــا مـعــركــة ال ـســاحــل الـغــربــي
أقــرب مــا تكون إلــى مـعــارك الـحــدود بني
ال ـي ـم ــن والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وي ـض ـي ــع هــدف ـهــا
الرئيسي ال ــذي مــن أجـلــه تـقـ ّـرر الهجوم
عـلــى ال ـحــديــدة سـعـيــا ف ــي ح ـي ــازة ورق ــة
تـفــاوضـيــة ذات أهـمـيــة .لــذلــك ،وبحسب
املعلومات املتوافرة ،فإن تحالف العدوان
س ـي ـس ـت ـمـ ّـر فـ ــي امل ـ ـعـ ــارك م ـه ـم ــا كــانــت
التكلفة ،خصوصًا أن الخسائر البشرية
الباهظة التي ّ
يتكبدها أبناء جنوب اليمن
 -تحديدًا  -ال يحمل «التحالف» وزرها.

تونس ــ محمد رامي عبد المولى
م ــا ان ـفــك ثـقــل االق ـت ـصــاد امل ـ ــوازي (غ ـيــر املـهـيـكــل)
يـتـعــاظــم فــي تــونــس لـيـقــارب نـسـبــة  40بــاملـئــة من
الناتج الداخلي الخام وليصبح ّ
محرك سوق الشغل
في البالد .التهريب ليس إال قمة جبل الجليد ،فهذا
الـنـمــط مــن االقـتـصــاد لــه ع ــدة وج ــوه أخ ــرى :أرب ــاح
الـتـهــرب الـضــريـبــي ،األنـشـطــة االقـتـصــاديــة ومحال
الـعـمــل غـيــر املـسـجـلــة ،الـعـمــل مــن دون ع ـقــود ،الــخ.
تندد الدولة التونسية باالقتصاد املوازي آناء الليل
وأطـ ــراف الـنـهــار وتـعـتـبــره ال ـعــدو األول لالقتصاد
التونسي وأحد أهم معوقات نموه .يؤيدها في ذلك
جيش من «الخبراء واملحللني» الذين يعتبرون ّأن
بائع السجائر ّ
املهربة في سوق شعبي يعتبر أخطر
عـلــى ال ـبــاد مــن رج ــال األع ـمــال املـتـهــربــن جبائيًا
وال ـس ـيــاس ـيــن ال ـفــاســديــن وال ـفــاش ـلــن واالرتـ ـه ــان
للمؤسسات املالية الدولية .املشكلة أنه عندما نتثبت
ّ
فــي مـمــارســات الــدولــة وسياساتها ،نجد أنـهــا هي
املـتـسـبــب الــرئـيـســي فــي ت ـطــور االق ـت ـصــاد امل ــوازي
والراعي األول له.

سياسات اقتصادية وتنموية فاشلة
لم تبذل دولة االستقالل جهدًا كبيرًا إلعادة التوازن
ّ
االق ـت ـصــادي والـتـنـمــوي بــن ال ـج ـهــات بـعــدمــا ركــز
االسـتـعـمــار أغـلــب األنـشـطــة الصناعية والـتـجــاريــة
على الشريط الساحلي (شرق البالد) .حتى ُّ
توجه
الدولة في بداية الستينيات لإلصالح الزراعي وبناء
صناعات وطنية (تجربة التعاضديات االشتراكية)،
ســرعــان مــا تــراجـعــت عـنــه مــع بــدايــة السبعينيات
عـنــدمــا اخ ـت ــارت الـنـهــج ال ـل ـي ـبــرالــي .شـيـئــا فشيئًا،
رسخت الدولة اقتصادًا يقوم أساسًا على السياحة
والــزراعــة املتجهة للتصدير والصناعات الخفيفة
مع تشجيعات كبيرة للمستثمرين األجانب .املدن
الـكـبــرى زادت تضخمًا بـحـكــم وف ــود م ـئــات آالف
الفقراء من املدن املهمشة للعمل والدراسة.
امل ـنــاطــق ال ـحــدوديــة ال ـتــي تـعـتـبــر ب ــواب ــات للتهريب
و«مـعــاقــل» لالقتصاد امل ــوازي تقع ضمن املناطق
األكثر تهميشًا ،سواء كان ذلك في زمن االستعمار
أو بـعــد االس ـت ـقــال .أرق ــام «مــؤشــر الـفـقــر املتعدد
األبـ ـع ــاد» (تـعـلـيــم وص ـحــة وظـ ــروف عـيــش وعـمــل،
ُ
حسب معطيات سنة  ،)2014تظهر ّأن املحافظات
الحدودية في تونس هي األفقر تقريبًا ،وخصوصًا
تلك الــواقـعــة على الـشــريــط الـغــربــي أي بــالـقــرب من
ال ـحــدود الـجــزائــريــة 31.40 :باملئة مــن الـسـكــان في
كــل مــن محافظتي تـطــاويــن وقـفـصــة 56.24 ،في
الـقـصــريــن 40.15 ،فــي محافظة ال ـكــاف 48.6 ،في
محافظة جـنــدوبــة ،علمًا ب ـ ّ
ـأن النسبة الوطنية هي
.28.97
هذه املحافظات ُت ّ
سجل أيضًا أكبر نسب بطالة في
البالد .ففي حني يبلغ املعدل الوطني  15باملئة ،نجد
ّأن والية تطاوين املحاذية لليبيا (الجنوب الشرقي)
تصل النسبة فيها إلــى  32بــاملـئــة ،ونـفــس الشيء
بالنسبة الى املحافظات الحدودية املحاذية للجزائر
(الشريط الغربي للبالد) 28.8 :في قفصة 20.9 ،في
توزر 21.7 ،القصرين 20.1 ،في جندوبة (بحسب
أرق ــام املعهد الوطني لإلحصاء ،معطيات الثالثي
الثاني سنة .)2016
عندما تـتــرك الــدولــة املحافظات الـحــدوديــة الفقيرة
ملـصـيــرهــا ،وع ـنــدمــا ي ـكــون أغ ـلــب وج ــوده ــا هـنــاك
زجــريــا وقمعيًا (جـيــش ،شــرطــة ،ضــرائــب) ،فليس
م ــن حـقـهــا إع ـط ــاء دروس ف ــي املــواط ـنــة والــوطـنـيــة
لألهالي الذين يشتغلون في التهريب وبقية أشكال
االقتصاد املوازي.

سياسة جبائيه ظالمة
ن ـظ ــام ال ـج ـبــايــة ف ــي ت ــون ــس ي ـق ــوم ع ـلــى ال ـضــرائــب
املباشرة والضرائب غير املباشرة .يشمل الصنف
األول الضريبة على دخــل األش ـخــاص الطبيعيني
والـضــريـبــة عـلــى ال ـشــركــات ،فيما يشمل الصنف
ال ـثــانــي ،أس ــاس ــا ،الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة املـضــافــة
واملـ ـعـ ـل ــوم ع ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــاك وت ـس ـج ـي ــل ال ـع ـق ــود
والعقارات وأرقام املعامالت .باإلضافة الى التعقيد،
فـ ـ ّ
ـإن ه ــذا ال ـن ـظــام ظــالــم ل ـعــدة أص ـن ـ ُـاف م ــن دافـعــي
ّ
الضرائب .املظهر األول للظلم هو أن األجراء (أساسًا

متوسطو الحال والفقراء منهم) يدفعون  83باملئة
مــن مــداخ ـيــل ال ـضــرائــب امل ـبــاشــرة ،فــي حــن تــدفــع
الـشــركــات  15بــاملـئــة ويــدفــع أص ـحــاب املـهــن الـحــرة
والحرفيون والتجار  2باملئة .املظهر الثاني للظلم
الضريبة على
هو التفاوت بني أنظمة استخالص
ُ
الدخل واألربــاح ،ففي حني تقتطع ضرائب األجــراء
قبل أن تصلهم أجورهم وتدفع الشركات ضرائبها
وفق نظام حقيقي (مع مسك محاسبة)ّ ،
فإن هناك
م ـئــات اآلالف م ــن الـتــونـسـيــن يـتـمـتـعــون بــالـنـظــام
الجبائي الـتـقــديــري ويشمل املـهــن الـحــرة والتجار
والحرفيني وأصحاب املطاعم واملقاهي التي ال يفوت
رقم معامالتهم السنوية مئة ألف دينار .يقوم هذا
النظام على تصريح تلقائي بالدخل :يختار املنتفع
ّ
ويصرح به ثم تحتسب الضريبة
بهذا النظام املبلغ
املستوجبة حسب هذه القاعدة 75 :دينارًا سنويًا
بــالـنـسـبــة لــأش ـخــاص املـنـتـصـبــن خـ ــارج مـنــاطــق
البلدية و 150دينارًا سنويًا بالنسبة الى األشخاص
املنتصبني باملناطق األخرى وذلك بالنسبة إلى رقم
املعامالت الذي يساوي أو يقل عن  10آالف دينار،
و 3باملئة بالنسبة إلى رقم املعامالت بني  10آالف
دينار ومئة ألف دينار.
ُّ
مــا ت ـقـ ّـدم يعني ّأن منتفعًا يـحـقــق رق ــم معامالت
يناهز الثمانني ألف دينار سنويًا (هذا ْإن كان الرقم
 2400ديـنــار فقط،
املـصـ ّـرح بــه صحيحًا) سيدفع
ّ
في حني يدفع موظف صغير أو «معلم» ال يتجاوز
مدخوله السنوي  15ألف دينار حوالى  20باملئة من

ظهور أثرياء جدد
يراكمون ماليين الدينارات
أصبح أمرًا عاديًا
دون أي إمكانية ّ
للتهرب ،إذ ّإن دخله معلوم للدولة.
الـشـكــل الـثــالــث للظلم الـجـبــائــي فــي تــونــس ّ
يخص
ال ـشــركــات :تتمتع الـشــركــات األجـنـبـيــة بــامـتـيــازات
جبائية وإعفاءات جمركية ال تتمتع بها املؤسسات
التونسية .ال يكفي ّأن االقتصاد التونسي ضعيف
وغير تنافسي ،وال يكفي ّأن الدولة ما انفكت تفتح
األســواق أمــام البضائع األجنبية ،لكن ُيضاف إلى
كل هذا تمييز جبائي ملصلحة األجنبي .مثال على
ذل ــك مــا يـسـمــى «ال ـشــركــات امل ـص ـ ّـدرة كـلـيــا» وهــي
مؤسسات يكون  66باملئة مــن رأسمالها مملوك
ألش ـخــاص غـيــر مقيمني ضــريـبـيــا (تــونـسـيــون أو
أجــانــب) وي ـكــون نـشــاطـهــا مــوجـهــا كليًا لــأســواق
الخارجية .تدفع هــذه الشركات  10باملئة ضرائب
مقابل  25باملئة بالنسبة الى الشركات التونسية،
ّ
كما أنه يمكنها تحويل أرباحها إلى الخارج بالعملة
الصعبة وبـيــع  50باملئة مــن إنتاجها فــي السوق
املحلية.
الشكل الرابع للظلم هو ضعف الرقابة .فهناك آالف
املؤسسات الصغيرة وأصـحــاب املهن الحرة ممن
ً
ال يصرحون بدخلهم أصــا أو ال يعطون أرقامًا
صحيحة ،ويظهر عليهم الثراء بكل أريحية من دون
أن تتحرك الدولة .الذين يدفعون ضرائب أكثر من
غيرهم هم األكثر فقرًا ،أو األكثر أمانة.

بيروقراطية خانقة
رغــم كــل الخطاب الرسمي حــول تسهيل إقامة
امل ـش ــاري ــع ال ـص ـغــرى وامل ـت ــوس ـط ــة ،وخـصــوصــا
بالنسبة الــى الشباب ،فـ ّ
ـإن الــواقــع مغاير تمامًا.
حتى عندما يتوفر لــك رأس املــال ال ــازم إلقامة
م ـش ــروع ،يـجــب أن ي ـكــون لــك «ص ـبــر أي ـ ــوب» ،أو
«أكتاف قوية» ّ
تسهل لك املعامالت .من يفكر في
إقامة مشروع سيتوجب عليه تحضير مجلدات
مــن الوثائق والضمانات ،ويجب عليه أن يتهيأ
نفسيًا لرحلة في نصف إدارات البلد .رحلة شاقة
ومكلفة وقد تنتهي في كثير من األحيان برفض
الـتــرخـيــص لـلـمـشــروع .طبعًا مــن حــق الــدولــة أن
تتثبت من تطابق امللف مع القوانني والتراتيب وأن

تتحرى شبهات الفساد وغيرها ،لكن املشكلة ّأن
كل هــذا التعطيل والتعقيد ال يتأتى من حرص
على قانونية امللف وشفافية املعامالت :تونس
تحتل املرتبة  74عامليًا حسب مؤشر مدركات
ال ـف ـســاد (مـنـظـمــة الـشـفــافـيــة ُ الــدول ـيــة  )2017بـ
ّ
درج ــت من طرف
 42نقطة على مئة ،كما أنها أ ِ
األوروبـيــن في قائمة امل ــاذات الضريبية أواخــر
سنة  2017وضمن قائمة الــدول األكثر عرضة
لتبييض األموال في شباط /فيفري .2018
ي ـت ـع ـلــق األمـ ـ ــر أس ــاس ــا ب ـت ــداخ ــل ال ـصــاح ـيــات
واإلدارات فــي نـفــس املـلــف وضـ ــرورة الحصول
على توقيعات تتطلب امل ــرور بتراتبية معقدة.
هـ ــذه ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ال ـخ ــان ـق ــة ت ـف ـتــح م ــن جـهــة
األب ـ ــواب أم ــام ال ـف ـســاد واملـحـســوبـيــة ،وم ــن جهة
أخ ــرى تجعل الكثيرين يـفـكــرون ألــف مــرة قبل
ً
عرض ملفهم والتفكير أصال في إقامة مشروع
قانوني ومهيكل .وهذا يعني ّأن هناك مؤسسات
ً
ُ ِّ
كــانــت ستنشط وتــدفــع ضــرائــب وتـشــغــل عماال
يدفعون ضرائب بدورهم ويساهمون في الدورة
ً
االقتصادية ،لن تفتح أبوابهاّ ،
وأن هناك أمواال لن
تذهب لالستثمار وستظل في البنوك أو سيتم
اس ـت ـث ـمــارهــا ف ــي واحـ ــد م ــن أش ـك ــال االق ـت ـصــاد
املوازي.

أزمة قيمية
السنوات األخـيــرة التي سبقت الـثــورة لــم تشهد
فقط تـســارع نسق نهب الـبــاد ،بــل كانت أيضًا
سنوات مظلمة من حيث انهيار املنظومة القيمية
للمجتمع .رأسـمــالـيــة املـحــاسـيــب الـتــي رسخها
النظام التونسي منذ أواســط التسعينيات كانت
مدمرة لالقتصاد وللمناعة األخالقية للمجتمع.
تحالف العائلة الحاكمة (أهل الرئيس وأصهاره)
و«رجال األعمال» (كثيرون منهم مهربون كبار)،
أخضع الدولة تمامًا وجعل من أجهزتها اإلدارية
شرطة مرور ومن أجهزتها الرقابية (الجمارك،
م ـصــالــح الـ ـض ــرائ ــب ،أجـ ـه ــزة م ــراق ـب ــة األس ـ ــواق
واألسعار) شاهد زور على الفساد.
ّ
تكونت ثــروات ضخمة في فترات وجيزة وظهر
أثــريــاء جــدد لــم يخفوا «نعمة الـلــه عليهم» .هذه
الطبقة الجديدة املهيمنة فرضت «قيمها» على
املجتمع شيئًا فشيئًا ،وأصبح االلتحاق بها حلم
الكثيرين ...استشرت ثقافة الربح السريع وكان
من الطبيعي أن يتجه الحاملون بالثراء إلى األنشطة
غير القانونية وإلى االنخراط في منظومة الفساد
واإلفساد .في الوقت نفسه ،كانت ثقافة الكسب
املـشــروع واملـعـقــول تندثر وأزم ــة البطالة تتفاقم
واهـ ـت ــراء ال ـط ـب ـقــات الــوس ـطــى ي ـت ـســارع وف ـقــدان
التعليم لدوره كمصعد اجتماعي يترسخ.
هــذه األزمــة القيمية سيكون تأثيرها أكثر ّ
حدة
عـلــى ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن الـبـطــالــة ومــن
ضعف األج ــور وان ـســداد األف ــق ،فــي حــن يــرون
كيف يعيش أندادهم في الغرب وكيف ّأن هناك
ّ
شبابًا في سنهم من أبناء بلدهم أصبحوا أثرياء
فــي مــدة وجـيــزة بــوســائــل غير شــاقــة ومــن دون
حــاجــة ال ــى ش ـهــادات أو خ ـبــرة .الـكـثـيــرون ب ــدأوا
يلتجئون إلى البدائل األسهل و«األنجع» :الهجرة
غ ـيــر ال ـن ـظــام ـيــة ،األعـ ـم ــال اإلج ــرامـ ـي ــة ،وبــالـطـبــع
التهريب واالقتصاد املوازي بمختلف أنشطته.
ـض رعــايــة الــدولــة لالقتصاد
ه ــذا غـيــض مــن فـيـ ِ
امل ــوازي وتــوفـيــرهــا املـنــاخ املــائــم النـتـعــاشــه .كل
هذا من دون أن نتحدث عن تواطؤ أجهزة الدولة
من حــرس حــدود وجمارك والقوى األمنية التي
ً
تراقب الطرقات .فمثال تهريب أطنان من مختلف
السلع يوميًا وتوزيعها فــي كامل أرج ــاء البالد
بشكل طبيعي ودوري ال يمكن أن يـحــدث من
دون حماية من السلطات.
ظهور أثرياء جدد يراكمون ماليني الدينارات في
سنوات قليلة من دون أن يكون مصدر أموالهم
القوى
معلومًا ،أصبح أمرًا عاديًا وال يثير شكوك ّ
األمنية وال مصالح الـضــرائــب .كما ّأن «مــن قلة
ال ــذوق» أن تشتكي الــدولــة مـ ّـن خسائرها جــراء
تـهــريــب ال ـس ـلــع ،فــي حــن تــوقــع ات ـفــاقــات تـبــادل
حــر مــع االت ـح ــاد األوروب ـ ــي تعفي كــل البضائع
والخدمات من املعاليم الجمركية.

