
مرّت األيام األولى من شهر رمضان دون أن يطرق 

بـــاب املــنــزل أحـــد وقـــت اإلفــطــار كــمــا هــي الــعــادة في 

األطباق  يتبادلون  العراقيين  إن  إذ  السابقة،  األعــوام 

واألطعمة  الــحــلــوى  ويـــوزّعـــون بعض  بينهم،  مــا  فــي 

ثواباً عن أرواح موتاهم خالل الشهر الفضيل الذي 

يعمّ فيه الخير.

تأخّرت  فقد  العام.  هــذا  شحيح  الخير  لكن 

مرتبّات أغلب املوظفين بسبب التقشّف الذي حلّ 

الحرب، وهبوط  ارتفاع كُلف  البالد جرّاء  مبكّراً في 

الفساد..  ملفّات  في  األموال  وضياع  النفط،  أسعار 

املستوردة  السلع  أمام  الحدود  إغالق  أن  فضاًل عن 

محافظتين  على  »داعش«  تنظيم  سيطرة  بسبب 

واألردن،  وتركيا  لسوريا  محاذيتين  حدوديتين 

هما االنبار ونينوى، جعل األسواق هذا العام خالية. 

الحاجات  يشتري  يبذّر،  وال  كثيراً  العراقي  ينُفق  ال 

أن  حيث  القادمة،  لأليام  ويتحسّب  األساسية 

بالقادم  مقارنة  »خيراً«  يعتبر  اآلن  حتّى  الوضع 

»األسوأ«، وفقاً ملا يتم ترداده في الشارع، فلذا يجب 

االقتصاد في كلّ املشتريات املنزلية.

إذاً، فغياب أيادي الجيران عن باب منزلنا مفهوم، 

جانب  إلى  يحلّ  حينما  العوز  عليه.  التعوّد  وعلينا 

مبرراً،  الطَرق  غياب  يجعل  املستقبل،  من  القلق 

والعراقيون لديهم تجربة تسعينيات القرن املاضي 

االقتصادي  الحصار  قرار  االمن  حين فرض مجلس 

على العراق، وهي تجربة قاسية مهُلكة.

وبين سخط الصيف الذي يقلب مزاج العراقيين 

والوضع  املادي  العوز  وبين  سحيقة،  عصور  منذ 

االقتصادي املهزوز الذي يجعل من الدينار العراقي 

أسعار  في  فيؤثر  االميركي  الدوالر  أمام  متأرجحاً 

مستلزمات  وهي  ــ  واللحوم  والفاكهة  الخضار 

املائدة الرمضانية ــ وبين التباس القرار األمني بين 

على  إرادتها  تفرض  ومجاميع  املختصة  االجهزة 

ملتبساً  رمضان  في  العراقي  موقف  يبدو  الشارع، 

وسط  صومه  لعدم  ربه  من  يعتذر  فقد  اآلخر.  هو 

وزارة  من  االعتذار  ال يستطيع  لكنه  الظروف،  هذه 

الداخلية التي تسلط جهدها على مراقبة الفاطرين، 

إغالق  قرار  إصــدار  إلى  ــوزارة  ال هذه  سارعت  إذ 

بإفطارهم«  »املجاهرين  وحذّرت  واملقاهي،  املطاعم 

وذكّر  االنتقاد  أثار  الذي  األمر  الحبس،  أو  بالغرامة 

أواخر  في  سادت  التي  اإليمانية«  »الحملة  بأجواء 

عهد البعث، والتي جاءت على أنقاض العلمانية التي 

منذ  الحزب  ألدبيات  األيديولوجية  الرافعة  تشكل 

تأسيسه.

لكن وعلى الرغم من هذا، ففي بغداد واملحافظات 

محطات  من  سواء  الكهرباء،  تتوفر  اآلمنة،  شبه 

تكلفتها  )وإن كانت  األهلية  املولدات  من  أو  الدولة 

القيظ،  عاليّة(، كما يتوفر سقف يؤوي من جحيم 

وطعام للصائمين والفاطرين. إال أن النازحين الذين 

منتصف  شمس  سياط  تحت  العراء  يفترشون 

أراضيهم  الصيف، والذين ضاعت عمليات تحرير 

لديهم  ليس  واإلقليمية،  الداخليّة  الخالفات  بين 

التي خُصّصت لهم تبخرّت، واألمم  شيء: األموال 

على  املستمر  »قلقها«  بترديد  اكتفت  املتحدة 

معظم  يقضي  والحكومة،  وأوضاعهم،  حياتهم 

منشغلة  وهي  العراق،  خارج  رمضان  وزرائها شهر 

وبين  مدنهم،  تحرير  تم  من  عودة  أولويات  بين 

تدمرت  التي  املدن  لهذه  الخدمات  توفير  صعوبة 

بفعل الحرب، بينما ينعم البرملانيون بعطلة فصلهم 

التشريعي، حيث غادر معظمهم ومنذ وقت مبكر من 

الشهر الى مدن ومنتجعات أوروبية أو عربية، وهذا 

معين  من  يتبق  ولم  بعضهم.  عند  اإليمان  أضعف 

الشبابية  املجموعات  النازحين سوى بعض  لهؤالء 

التي تقوم بجمع أموال بسيطة تشتري لهم بها ما 

يسد الرمق ويستر العري، وقد يحظى بعضهم بـ 

»مبردة هواء« بدائية، فيما ال يملك اآلخرون سوى 

إلى  ويستمعوا  بمرارة،  أحوالهم  على  يتفرّجوا  ان 

قصصهم من على شاشات الفضائيات.

فهو  العام،  هذا  رمضان  في  أبداً  غريب  شيء  ال 

القرار  العراق.  في  فوضى  من  يجري  ما  مع  يتسق 

الكهنوتي هو السائد على حساب القرار الدستوري 

ورمضان  حمايتها.  ويدّعي  بالحريات  يبشر  الذي 

الوالي العثماني على البصرة  العام أحيا حكاية  هذا 

حين حل الصيف في عام واليته األول، وملا كاد الحر 

أخبره  وحين  سببه،  عن  تساءل  جحيماً  يكون  أن 

أن يستوي  الحر من أجل  أن هذا  السن  أحد كبار 

)العراقيون  تمراً  ويصبح  النخل  أعذاق  في  الرطب 

يؤمنون بهذا منذ القدم( أمر على الفور بقطع أعناق 

الطاقة  توفير  بدل  والبرملان،  فالحكومة  النخيل. 

البطاقة  مفردات  بتوزيع  وااللتزام  الكهربائية 

آجالها  في  املوظفين  رواتب  وتوزيع  التموينية 

إصدار  على  اقتصرت  النازحين،  معاناة  وتخفيف 

قرار عقوبة املجاهرين بإفطارهم. 
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البوليـس!« هــو شـعار  »عـاش 

اسـتكشاف  املغرب.  في  املرحلة 

كيــف وملـاذا. و»بالـف كلمـة«، 

جبـال  في  الحيـاة  مـن  لقـطـات 

املدونات:  املغربية. وفـي  االطلس 

وليبيا  تــونــس  مــن  نــصــوص 

ومصر..

العائد  اإليراني  النفط  انتظار  في 

الى االسواق. وفي سوريا رمضان 

وبمناسبة  معاش.  وآخر  متخيل 

التصويـت بـ»ال« فـي االسـتفتاء 

الحمرا« تضع  »الزاوية  اليوناني، 

مقارنة/  في  ومصر  اليونان  آلهة 

مواجهة.

الريـاض بإخـوان  رصـد لعالقـات 

اليمن، وعودتها اليوم بعد قطيعة 

وتسابق  املصنع«.  »ضبط  بغاية 

حكـومـيـ  اخــواني علـى افـطـار 

فقـراء موريتانيا. و»فكرة« تتناول 

أحمد  املصري،  الكرة  العب  قصة 

امليرغني.
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منذ سقوط املوصل وعدد من املدن العراقية تحت هيمنة تنظيم 

ــالم الــغــربــيــة ســرديــة شــديــدة  داعــــش، انــتــشــرت فــي وســائــل اإلعــ

التبسيط واالختزال حول ما حصل. فصعود داعش بحسب تلك 

السردية ، هو نتيجة مباشرة لشعور السنّة في العراق بالتهميش 

بسبب سياسات نوري املالكي، واملجتمعات السنية قررت أن تلجأ 

عليها  يسيطر  التي  الحكومة  مــن  أهــون  شــراً  باعتباره  لــداعــش 

الشيعة. انتشرت تلك السردية سريعاً وصارت من األمور املسلم 

بها في اإلعالم الغربي.

في  أيضاً  بل  املفرط،  التبسيط  فقط  ليست  السردية  تلك  في  املشكلة 

نوري  هو  فداء«،  في صناعة »كبش  أميركياً محدداً  اتجاهاً  أنها خدمت 

املالكي، وتحميله وحده مسؤولية ما حصل في العراق، روايته بوصفه نتاج 

تطورات األعوام األخيرة، وال عالقة له بالسياسات التي سبقت ذلك، والتي 

االفتراضات  أن  األميركية دوراً كبيراً في صناعتها. كما  الخيارات  لعبت 

التي تنطلق منها تقود إلى استنتاجات جدية سيكون لها أثر مستقبلي 

كبير لو اعتُمدت، كاالستنتاج الذي صار شائعاً أيضاً عن ضرورة الفصل 

بين السنة والشيعة بوصفه خياراً جيداً، كما عبّر عن ذلك مؤخراً املعلق 

الشهير في نيويورك تايمز، ديفيد بروك، وهو يستعيد خطة جو بايدن 

إلقامة ثالثة كيانات فيدرالية في العراق، كردية وسنية وشيعية. 

يتحمل نوري املالكي قطعاً نصيباً كبيراً من املسؤولية. فهو كان القائد 

القوات وتعيين  إدارة وهيكلة تلك  املسلحة وتولّى مباشرة  للقوات  العام 

الكثير من القادة غير األكفاء والفاسدين فيها، وفشل في قراءة التوازنات 

أنّه  الداخلية واإلقليمية بطريقة صحيحة. واألكثر من ذلك،  السياسية 

رفض اإلقرار بأي مسؤولية عما جرى، دون تقديم أي تفسير بديل مقنع 

سوى الحديث عن »مؤامرة«. 

لكن السردية السابقة الذكر ال تقدم بدورها سوى تفسير انتقائي آخر، 

تولت الوثائق املكتشفة حديثاً عن تنظيم داعش تفكيكها. 

تفكيك السردية

البحرية  الحربية  الكلية  من  وايتسايد  غريغ  البروفيسور  يصف 

بأنّ  إقراره  ورغم  للغاية.  تبسيطية  بأنها  السردية  هذه  مونيتوري،  في 

سياسات نوري املالكي لعبت دوراً في صناعة الظروف التي ساعدت داعش 

على النجاح، إال أنّه يرى أن هذا الدور كان ضئياًل، وأنه أيّاً كانت الظروف 

السياسية في العراق وسوريا، فإنّ داعش هو في األساس النسخة األحدث 

واألكثر شراسة لتنظيم جهادي دخل العراق منذ العام 2003 بقيادة أبو 

مصعب الزرقاوي، ولديه مشروعه املنفصل عن مجمل العملية السياسية 

العراقية واتجاهاتها. 

إنشاء  بعد  كثيراً  انحسر  قد  التنظيم  هذا  نفوذ  أن  من  الرغم  فعلى 

الصحوات ونجاحها في مطاردة وقتل العديد من أعضائه، إال أن وايتسايد 

لم يمت  الجهادي  التنظيم  بأن  نتائجه مؤخراً  يستنتج في بحث نشر 

أبداً، بل إنّه كيّف استراتيجياته مع الظروف املتغيرة وحاول أن يتعاطى 

عمليّات  سلسلة  عن  مثال  يتحدث  وضعه.  تناسب  التي  بالطريقة  معها 

والتي  الصحوات،  قادة  ضد  التنظيم  بها  قام  التي  املنظمة  االغتيال 

من  جزءاً  بوصفها  ريشة،  أبو  الستار  عبد  األبرز  قائدها  إحداها  طالت 

استراتيجية طويلة األمد لهزيمة الصحوات وتفكيك القوى التي تتحدى 

 46 اغتيال  تم  و2013،   2009 عامي  فبين  السنية.  املناطق  في  التنظيم 

عضواً من الصحوات في منطقة جرف الصخر وحدها، جنوب بغداد. وفي 

العام 2012، اغتيل زعيم مهم آخر في الصحوات هو املالّ ناظم الجبوري. 

ومنذ العام 2009، تم اغتيال ما يقدر بـ1345 عنصراً من الصحوات، بما 

يعكس خطة منظمة لتفكيك وتدمير هذه التشكيالت.

يقول واتسايد إن »هذه الجماعة لم تعد بقوة بسبب التمرد في سوريا، 

)على  الحويجة  في  املحتجين  من  عشرات  قتلوا  املالكي  جنود  ألن  وال 

بشاعة ذلك العمل(، بل ألنها جماعة تضم رجااًل ظلّوا ملتزمين بقضيتهم 

في السنوات الصعبة التي مر بها التنظيم«. كما أن الوثائق التي أعلنت 

الحاج بكر، وهو االسم  أنّه عُثر عليها في مخبأ  األملانية  صحيفة شبيغل 

الحركي للعقيد السابق في الجيش العراقي سمير عبد محمد الخليفاوي، 

كشفت عن مخطط دقيق إلعادة هيكلة التنظيم وتطوير أساليبه وقدرته 

من  استنتاجه  يمكن  وما  سوريا.  إلى  نشاطاته  وتوسيع  التجنيد،  على 

تلك املعلومات هو أنّه على الرغم من االتفاق على أن املالكي لم يحسن إدارة 

وفق  داعش كان يسير  تنظيم  أن  إال  العراق،  في  الطوائف  بين  العالقات 

إقليمية  فوضى  في  واالستثمار  خصومه  وتصفية  نفوذه  الستعادة  خطة 

اتسعت جغرافيتها لتشمل سوريا ومناطق أخرى. 

مقاولو »داعش«

 Combatting Terrorism( اإلرهاب  مركز محاربة  مؤخراً كشف 

للتنظيم،  منها  كبير  جزء  يعود  الوثائق   من  مجموعة  عن   )Center
داعش،  تنظيم  مع  تَخادُم  بعالقات  عراقيين  تورط سياسيين  إلى  تشير 

حكومية  مشاريع  أموال  من  التنظيم  نشاطات  تمويل  عبر  وتحديداً 

عراقية يشرف عليها هؤالء املسؤولون في مدن مثل املوصل. وكانت بعض 

التقديرات أشارت إلى أنّ »داعش«، قبل استيالئه على املوصل، بنى شبكة 

الستخراج الريوع وفرت له ثمانية ماليين دوالر شهرياً، وأن جزءاً كبيراً 

من تلك الريوع مصدره مشاريع الدولة العراقية. هكذا، حصل »داعش« 

مثاًل على أربعة ماليين دوالر من مشروع بناء واحد في شرق املوصل. وبناءً 

على تلك املعلومات، نشرت مجلة »فورين بوليسي« )في 06-23 2015-( 

مقالة جادل كاتبها بأن على اإلدارة األميركية أن تعيد النظر جديّا بفكرة 

تلك  أن  من  الوثوق  نظراً لصعوبة  قوة عسكرية سنية  تمويل وتسليح 

األموال واألسلحة لن تصل ليد »داعش«. 

وفي الحقيقة، فإن النمط الزبائني السائد في السياسة العراقية، والفساد 

املتفشي، وغياب املحاسبة في البنى الرسمية للدولة، أسهمت كثيراً في 

بناء عالقة تَخادُم مع قوى اإلرهاب وامليليشيات، وإنشاء تعاضدات مالية 

قائمة على تحالفات ذات طابع مافيوي معها. بل إنّ تشكيالت الصحوات 

التي أقيمت أصاًل على أساس زبائني، أخذت تتفكك وتضعف، ليس فقط 

اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  ضدها  بها  قام  التي  االغتياالت  حملة  بفعل 

بل  عناصرها،  من  بالكثير  املالكي  حكومة  ثقة  عدم  بسبب  أو  )حينذاك(، 

أيضاً بسبب تنافس »شيوخها« على الريع واالمتيازات، وهو الذي قاد إلى 

تبدل مواقفهم باستمرار. فالشيخ علي حاتم السليمان، مثاًل، انقلب من 

حليف وثيق للمالكي وعضو في ائتالفه االنتخابي، إلى عدو لدود يتحدث 

املالكي.  على  الحرب  أعلنت  التي  الثورية«  العسكرية  »املجالس  باسم 

وبالعكس، تحول أحمد أبو ريشة من ناقد قوي للمالكي إلى حليف له بعد 

تنامي نفوذ »داعش«. 

ملحافظ  ريشة  أبو  كاتهام  الصحوات،  قادة  بين  املتبادلة  واالتهامات 

األنبار السابق قاسم الفهداوي بالضلوع في اغتيال املال ناظم الجبوري، 

أيضا  تعكس  القاعدة،  لتنظيم  تابعة  مجموعة  في  عضواً  كان  وبأنّه 

تنافسات بينية وعالقات غامضة ال تصلح أساساً لبناء الثقة مع الحكومة 

املوالين  تقريب  أجل  من  االنقسامات  تلك  لتوظيف  بدورها  سعت  التي 

واستبعاد املشكوك في والئهم، بداًل من السعي ألطر جديدة وأكثر فاعلية 

في مواجهة اإلرهاب.

احتالل املوصل

من  الكثير  زالت  وما  للموصل،  »داعش«  احتالل  على  عام  من  أكثر  مرّ 

هو  اليوم  جلياً  يبدو  الذي  الشيء  واضحة.  غير  الحدث  ذلك  مالبسات 

سقوطها.  في  كبيراً  دوراً  لعبت  املوصل  تحرير  تعيق  التي  األسباب  أن 

وأهم هذه األسباب هو التنافس على النفوذ والسلطة واملوارد، سواء بين 

الالعبين املحليين، أو بين الالعبين الخارجيين. 

املسؤولين  أبلغ  املالكي  أن  عن  أنباء  تواترت   ،2012 العام  نهاية  في 

أثيل  املوصل،  محافظ  ضد  القوة  الستخدام  يضطر  قد  أنه  األميركيين 

دولية  نفط  شركات  مع  عقود  توقيع  إلى  يسعى  كان  الذي  النجيفي، 

لالستثمار في حقول النفط، خصوصاً أنّ األخير كان يشير إلى اكتشافات 

الحكومة  عن  بمعزل  للموصل  املوارد  من  الكثير  ستوفر  جديدة  نفطية 

كردستان  إقليم  حكومة  مع  ينسق  كان  النجيفي  أن  ويبدو  االتحادية. 

ومع تركيا، التي تمثل الدّاعم اإلقليمي الرئيسي له، لغرض السير باتجاه 

االستقالل النفطي عن بغداد، بينما كان األتراك يهدفون إلى دمج املوصل 

مع  بعد تحسن عالقاتهم  العراق،  ليشمل كل شمال  نفوذهم  في مجال 

كردستان بل وإسهامهم الكبير في بناء أنبوب نفطي لإلقليم مستقل عن 

بغداد. في املنظور التركي، فإنّ كردستان واملوصل ستتحوالن مستقباًل 

لالقتصاد  الرئيسي  الطّاقة  ومصدر  خالصة  تركية  نفوذ  منطقة  إلى 

التركي.

املالكي باستصدار قرار  قام  وفي خطوة غايتها إفشال هذا السيناريو، 

عبر مجلس الوزراء بتقسيم نينوى إلى ثالث محافظات، بإقامة محافظتين 

جديدتين في »تلعفر« و »سهل نينوى«. وقد اعترض النجيفي على هذه 

الخطوة التي سبقتها األحداث قبل أن تترسخ وتتحول إلى قانون، حين 

محاوالت  عن  املعلومات  نينوى.  محافظة  وكل  املوصل  »داعش«  احتل 

النجيفي إلعالن إقليم نينوى من جانب واحد ظلت تتواتر، وقابلها شك 

بغداد.  لتقويض سلطة  ينفذ سيناريو تركياً  النجيفي  أن  في  املالكي  من 

وقد أدّى استمرار الصراع بين الجانبين إلى تخريب أيّ خطوات جدية 

اختراقه،  »داعش«  ملحاوالت  والتصدي  املوصل  أمن  حفظ  في  للتعاون 

لينتهي األمر إلى خلق فراغ كبير بسبب عدم الثقة بالقوات األمنية التي 

أرسلتها بغداد للمحافظة، وعدم ثقة بغداد بتوجهات حكومة املحافظة.. 

ومن هذا الفراغ نفذ »داعش« ببضع مئات من املقاتلين في ما كان يعتبره 

غزوة للثأر ألحد قادته، ليجد أن ثاني أكبر مدينة في العراق قد أصبحت 

فريسة سهلة بسبب فراغ السلطة وصراع النجيفي - املالكي. 

لــقــد نَـــفَـــذ »داعـــــش« مـــن مــســامــات نــظــام ســيــاســي هـــش، تــتــنــازعــه 

الصراعات الداخلية والطموحات اإلقليمية، وهو ما زال هناك لألسباب 

لكنه  املفاجئ،  العسكري  تقدمه  يحقق  بــأن  له  التي سمحت  نفسها 

يختلف عن اآلخرين في أن لديه خطة واضحة ومشروعاً لالعتياش 

طوياًل على انقسامات خصومه.

حارث حسن

باحث من العراق

كيف عاد »داعش« في العراق؟

نهلة الشهال

عمران يونس ــــ سوريا

رمضان بغداد

األبواب مهجورة

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

OXI!
»ال« باإلغريقي. وبنسبة 61.4 في املئة. ظهرت تعابير 

كــانــت الــنــاس فــي االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة استخدمتها 

بكثافة قبل أن تَطحنها الردة املتعددة األوجه: تصويت 

لـــلـــكـــرامـــة، لــلــحــقــوق، ضـــد الـــــســـــرّاق.. بـــل نــعــت وزيـــر 

االقتصاد اليوناني الذي قاد »املعركة«، دائني بالده بـ 

»اإلرهابيين«. والدائنون أولئك هم بالدرجة األولى )70 

في املئة( من الخارج، وهي األسماء املعتادة التي نعرفها 

ــة، وصــنــاديــق  ــيــ نــحــن: بــنــوك خــاصــة أمــيــركــيــة وأوروبــ

ائتمان ووكاالت تقييم، وصندوق النقد الدولي، والبنك 

املركزي األوروبــي.. وقد طبقت هذه هوايتها املفضلة 

باملضاربة فــي اإلقـــراض والــديــن ورفـــع الــفــوائــد وكلفة 

السياسيون  وطبق  »املخاطر«،  بسبب  الدين«  »خدمة 

والتركيع.  اإلخــافــة  بغاية  بالتهويل  املفضلة  هوايتهم 

اليونانيون يقولون: بل اإلذالل. 317 مليار يورو ديناً 

الوطني  الــدخــل  مــن  املئة  فــي  فــي نهاية 2014، 177 

ـــ11 مــلــيــون. ورثــهــا  ــ الـــخـــام، لــبــلــد ال يــتــعــدى ســكــانــه الـ

املتعاقبة  الــحــكــومــات  هــي  بــل  يصنعها،  ولـــم  ســيــريــزا 

ويمينية  صــريــحــة،  نــيــولــيــبــرالــيــة  يمينية   ،2004 مــنــذ 

نيوليبرالية تتخفى خلف اسم الحزب االشتراكي.

ــورو ســنــويــا تـــهـــرّب ضــريــبــي مـــن قبل  20 مــلــيــار يــ

باعتها  أسلحة  يــورو  مليار  و ٩  اليونانيين،  األغنياء 

هي  بينما  لليونان  وأملــانــيــا  وفرنسا  املتحدة  الــواليــات 

تــغــرق وتــســتــديــن، ومــبــالــغ تــقــدر بــــ20 مــلــيــارا أخــرى، 

األلعاب  بمنشآت  املتمثل  العظمة  جنون  كلفة  كانت 

االوملبية في 2004، التي هُجرت تماما بعدها ويأكلها 

التي  العاملية  االقتصادية  األزمــة  الخراب. وهناك  اليوم 

ابتدأ طورها األخير في 2008، والتي ضربت قطاعي 

الــســيــاحــة والــنــقــل الــبــحــري األســاســيــيــن فـــي الـــبـــالد.. 

موظف  ألــف   30 اليونان صــرف  مــن  الترويكا  طلبت 

وخــفــض الــتــقــديــمــات االجــتــمــاعــيــة األســاســيــة وخفض 

الــحــدّ األدنـــى لــألجــور و »تــحــريــر« قوانين العمل )أي 

إرساء وحشية االستغالل(، بل لمَ ال؟ منح بعض الجزر 

الجميلة للمستثمرين األجانب مقابل سد الدين.. أي 

أن يدفع الفقراء مجدداً حتى لو كانوا يموتون جوعاً، 

وحــتــى لــو كــانــت نسب االنــتــحــار قــد تضاعفت عدة 

األطفال  ووفيات  األخيرة،  األربــع  السنوات  مــرات في 

ارتفعت بنسبة 47 في املئة.. 

الجشعين  الدائنين  وطالبوا   .OXI اليونانيون  قال 

إلغاء  »الــتــقــشــف«:  يسمونه  مــا  الــى  تستند  ال  بحلول 

الفوائد وإسقاط ٣٠ في املئة من الدين، ألن الدائنين/

املرابين استردوا أموالهم أصال عدة مرات.

مع OXI اليونانية، ومع ظواهر مشابهة متوقعة في 

نستعيد  أن  سيمكننا  املنهوبتين،  والبرتغال  إسبانيا 

الدوليين  الــســرّاق  بوجه  تخصنا،  مشابهة  »ال«  نحن 

ومن دون صلة  التافهين..  الحكام  وبوجه  واملحليين، 

مباشرة: OXI إلسرائيل أيضاً.. لمَ ال؟



وإن  باليمن،  املسلمين  اإلخوان  باسم  واضح  كيان  إعالن  يتم  لم 

تأسس فرع التنظيم فيها قبل خمسة عقود، إال أنه لم يمارس نشاطا 

جماهيريا أو سياسيا باسمه علنا حتى اليوم. تأسس حزب سياسي 

السياسية  التعددية  إقرار  عند  لإلصالح»  اليمني  «التجمع  باسم 

دستوريا (1990) وكان خليطا من القيادات القبلية والدينية مع رموز 

التجمع (1994).  إعادة تشكيل  إال بعد  إخوانية لم تتصدر املشهد 

بن  الله  عبد  الشيخ   2007 العام  حتى  تأسيسه  منذ  رئسه  وقد 

الوقت  في  وكان  دينيا،  وليس  قبليا  رمزا  كان  الذي  األحمر،  حسين 

نفسه قناة عبور ألي شخصية سياسية أو قبلية يمنية إلى الرياض. 

ووجدت الرياض فيه ذراعها القوية داخل اليمن، وخصوصا بسبب 

وبقيام  كبيرة.  وعسكرية  وقبلية  دينية  قوى  مع  املستمر  تحالفه 

القوى،  هذه  باسم  السلطة  استلمت  التي   «1967 «نوفمبر  حركة 

تكرست أعمق عالقة مع الرياض، تمخض عنها ما عرف بـ «املصالحة 

الوطنية» (1970) بين اإلماميين (الذين دعمتهم الرياض على مدى 8 

الرياض  الذين اخترقتهم  سنوات دون جدوى)، وبين الجمهوريين 

من  مقربين  تيارين  بين  املصالحة  هذه  كانت  وعمليا،  الداخل.  من 

الذين كان قد تم إقصاؤهم  الرياض، واعترض عليها الجمهوريون 

التدريجي عن مواقع القرار بالعزل، أو القتل أحيانا، بحجة انتماءاتهم 

اليمني  للمجتمع  كعدوة  دينيا  فسرت  التي  واليسارية  القومية 

الرياض  بها  بدأت  سياسية  توجهات  أو  تقليدا  هذا  وكان  املسلم. 

لربط عالقتها باليمن في محاولة لجعله نسخة من نجد مذهبيا بعد 

الحكم  انتهاء  الحفاظ عليه كنسخة منها سياسيا، مع  في  فشلها 

الوراثي امللكي (في 26 أيلول/ سبتمبر 1962).. على الرغم من أنها 

أبدت مرونة برغماتية حتى على صعيد مذهبي، إذ دعمت الزيدية في 

مواجهة اإلخوان املسلمين، في محاولة منها للحفاظ على امللَكية في 

البالد.

فتّش عن املدرسة

التغيير  لبنة  الرياض  وضعت   ،(1974-1967) الفترة  تلك  خالل 

الديني  التيار  مع  بالتعاون  اليمنية،  البنية  في  املدى،  طويل  األولى، 

القبلي  تحالفهم  زائداً  املسلمين  اإلخوان  يعني  ضمنيا  كان  الذي 

التيار  هذا  قيادات  أبرز  أحد  الطيب،  امللك  عبد  تعيين  وتم  القوي. 

وزيرا للتربية والتعليم، فحدثت تغييرات متوالية في املنهج الدراسي 

للتعليم  قانون  إلى صدور  األمر  الذي كان ولم يزل مصريا. وتطور 

العام  للتعليم  العلمية») كإطار مواز  العامة للمعاهد  الديني («الهيئة 

عبد  القاضي  القانون  وتبنى  سنوات،   10 ملدة  تجميده  بعد   (1974)

القبلي/الديني،  التحالف  في  املرموقة  القيادات  أحد  الحجري  الله 

الذي تعين رئيسا للوزراء في العام نفسه، بناء على رسالة من رئيس 

الرحمن  عبد  للرئيس  أدهم)  (كمال  حينها  السعودية  املخابرات 

اإلرياني.

 وخالل عام (1973-1974) أرسلت السعودية 22 معلما سعوديا إلى 

اليمن رغم حاجتها امللحة للكادر التعليمي، واستقدامها آلالف منهم 

من دول عربية أخرى. وتبنت املعاهد العلمية تلك منهجا دينيا سنيا/

وهابيا صارما ومعاديا لكل األفكار القومية أو اليسارية، وسهَّلت بعدها 

الحماية  استقدام إخوان مصر وسوريا كمعلمين فيها، وكنوع من 

املعلمين  آثار  مسح  على  وللعمل  بلدانهم،  في  املالحقات  ضد  لهم 

إلى  وسوريا  مصر  وأرسلتهم  سبق  الذين  والبعثيين  الناصريين 

اليمن لتأسيس نظامها التعليمي واستقطاب الشباب فكريا، وشكلت 

أيضا نواة ومصنعا لكوادر وشباب التجمع اليمني لإلصالح، الحزب 

املمثل لإلخوان املسلمين اليمنيين بعد العام 1990.

محاربة الشيوعية

القرن  سبعينات  أواخر  الديني/القبلي  التيار  وأهداف  أفكار  التقت 

املاضي مع الرياض فيما عُرف بـ «محاربة الشيوعية» التي مثَّلها نظام 

الشطرين  وحدة  حتى  الديمقراطية  اليمن  جمهورية  (عاصمة  عدن 

اإلسالمية»  «الجبهة  ودعم  تمويل  السعودية  تبنت  وقد   .(1990

التي شكلها إسالميو الشمال ونظام صنعاء حينها ملحاربة «الجبهة 

على  وبُني  عدن.  من  املدعومة  اليسارية  الديمقراطية»  الوطنية 

الجبهة اإلسالمية استحقاقات كبيرة لإلسالميين الذين قادوا جبهات 

القتال، فتعينوا في مناصب رفيعة، أمنية وسياسية.

ورؤيتها  أهدافها  في  التحالف  ذلك  قيادات  تنفصل  لم  ذلك،  بعد 

دوائر  توسعت  إذ  الرياض،  عن  الدولية  والعالقات  العامة  للحياة 

إلى جبال  اليمن  في  الوسطى  املناطق  من  الشيوعية»  «الجهاد ضد 

في حزب  البارز  القيادي  الزنداني،  املجيد  أفغانستان حيث كان عبد 

اإلصالح الحقا، أحد معلمي أسامة بن الدن. وعندما عاد إلى اليمن من 

الروحي  األب  هو  كان  أفغانستان)،  من  إليها  عودته  (بعد  السعودية 

االشتراكي  الحزب  ضد  األول  واملنظِّر  الشيوعية،  محاربة  ملشروع 

دولة  دستور  مناهضي  وأبرز  اليمنية،  الوحدة  في  الشريك  اليمني، 

سجل  وقد  للتشريع.  وحيدا  مصدرا  اإلسالم  يُقر  لم  ألنه  الوحدة 

أن  إلى  حينها  السعودية  من  أرسلت  كاسيت  أشرطة  على  خطبه 

وتنظيمي  شخصي  كاستحقاق  الرئاسة  مجلس  في  عضوا  أصبح 

عمليات  غرف  في  مشاركا  كان  حيث   ،1994 حرب  في  البارز  لدوره 

الحرب وراعيا دينيا لها. وتلك كانت الحرب الوحيدة التي خاضها 

إخوان اليمن بالضد من رغبة الرياض التي وقفت إلى جانب خصمها 

التقليدي (الحزب االشتراكي اليمني) نكاية بموقف حليفها التقليدي 

أيضا (علي عبد الله صالح) املؤيد لغزو صدام حسين للكويت. لكن 

األحمر،  الشيخ  عبر  أخرى  مرة  عادت  والرياض  صنعاء  بين  العالقات 

الرياض  لعالقة  املستمر  الخيط  بقي  وهو  اإلصــالح،  حزب  رئيس 

بصنعاء منذ الستينات حتى وفاته في 2007.

من  كل  عودة  تزامنت  اآلن،  حتى  بعناية  تُدرس  لم  مفارقة  وفي 

الزنداني والوادعي إلى اليمن (قيادات دينية سنية اقرب للوهابية قبل 

الدين  قياديا في اإلصالح) مع عودة كل من بدر  الزنداني  أن يصبح 

في  تقيم  (قيادات دينية زيدية كانت  املؤيدي  الدين  الحوثي ومجد 

الثمانينات،  مطلع  ذاتها  السعودية  من  عادوا  واألربعة  نجران). 

فأسس الوادعي «مركز دماج العلمي» الذي استقطب آالف الدارسين 

الحديث  أصول  لتدريس  واإلسالمية  العربية  األقطار  مختلف  من 

وفقا للمدرسة الوهابية في عمق البيئة الدينية والجغرافية الزيدية 

(صعدة)، وهي املحافظة ذاتها التي انطلقت منها حركة دينية مضادة 

مذهبيا للوادعي ومركزه («الشباب املؤمن» الذي تحول إلى «جماعة 

الحوثيين») على يد بدر الدين الحوثي ونجله حسين. ونجحت هذه 

األخيرة بطرد جماعة الوادعي أواخر 2013 وتهجير طالب مركز دماج 

ومعلميه على يد النجل األصغر لبدر الدين وزعيم جماعته حاليا (عبد 

امللك الحوثي)، في إطار حرب مفتوحة مع اإلخوان والسلفيين املوالين 

السعودية  إلى حرب مباشرة مع  أن تتحول  قبل  للسعودية،  مذهبيا 

منذ 26 آذار/مارس املاضي.

بعد الربيع اليمني

بعد الربيع العربي، عاش إخوان اليمن أسوء مراحل عالقتهم بالرياض، 

من  الرياض  موقف  نتيجة  منحنياتها  أسوأ  شهدت  قد  كانت  التي 

إخوان مصر ودعم السيسي ضدهم، وعلى خلفية تحول إخوان اليمن 

باتجاه الدوحة كحليف بديل عن الرياض، بعد أن وجدوها أكثر سخاء 

الالعودة،  نقطة  إلى  ونظامه  صالح  عداء  في  معهم  للذهاب  واستعدادا 

 ،  2011 تلت  التي  السنوات  وخالل  فيه.  تفكر  الرياض  تكن  لم  ما  وهو 

وصل إخوان اليمن إلى أعلى مراتب الجفاء مع السعودية، إلى درجة أن 

اليدومي،  محمد  فيه،  العليا  الهيئة  كرئيس  االصالح،  حزب  من  قيادات 

السعوديين،  بالقادة  االلتقاء   2014 العام  خالل  مرة  من  ألكثر  حاولوا 

الحوثيين. واألمر  اال بعد سقوط صنعاء بيد  لذلك  ولم يستجب هؤالء 

كان أيضا مرتبطاً بالقيادة السعودية السابقة التي كانت تمتلك رؤية 

مختلفة، أكثر توجسا من الحالية تجاه إخوان اليمن. 

وبعد سقوط عمران، وفي مظاهرة إلخوان اليمن بالسعودية، رُفعت 

أعالم «شكرا ملك اإلنسانية» لدعم امللك عبد الله اليمن باملشتقات 

النفطية، وكان ذلك بمثابة عودة خجولة لتحالف اإلخوان والرياض 

«ضبط  إلعــادة  أشهر  عدة  ذلك  استغرق  وإن  عهده،  سابق  إلى 

املصنع» والتحول لحقيقة ملموسة بعد هروب الجنرال علي محسن 

أيلول/  21) صنعاء  على  الحوثيين  استيالء  عقب  السعودية  إلى 

إلى  الطرفين  جمعت  التي  الحرب  شعار  وتحول  سبتمبر2011)، 

«الشيوعية»،  من  بدال  املرة  هذه  عشرية»  االثنى  «الشيعية  محاربة 

ـ كما سميت  حينها  اإللحاد  الدينية اإلسالمية ضد  الحرب  أي من 

ـ  إلى الحرب الطائفية املذهبية كما تريد أجنحة في الرياض عنونة 

إيران،  مع  لصراعها  كامتداد  اليمن  في  الطائفية  بصبغتها  حربها 

التي ترى في الحوثيين ذراعا لها. وألول مرة، لم يضم هذا التحالف 

الرئيس السابق (صالح)، بل صار خصماً إلى جانب الحوثيين، بينما 

حل محله هادي الذي ال يتمتع بالنفوذ وال بخبرات سلفه إلدارة هكذا 

تحالفات.

لم يعلن اإلخوان (حزب اإلصالح) رسميا خوضه حرباً ضد الحوثيين 

طائرات  ضربات  فيه  أيد  بيانا  أصدر  لكنه  الداخلية،  الحرب  في 

التحالف الذي تقوده الرياض («عاصفة الحزم») ضد الحوثيين بعد 

أسبوع واحد من بدء القصف على صنعاء (26 آذار/مارس املاضي). 

الحوثيين،  ضد  املواجهة  جبهات  تقود  إصالحية  قيادات  أن  كما 

املؤيد  بيانه  االصالح  إصدار  وبعد  حاليا.  تعز  في  املخالفي  كمحمود 

ذاك، قام الحوثيون باعتقال أكثر من 120 من قياداته في يوم واحد 

في  حاليا  قياداته  اغلب  وتتواجد  داخليا.   1 رقم  الخصم  واعتبروه 

الرياض، في عالقة مختلفة مع السعودية عن السنوات القليلة املاضية 

التي لم تطأ فيها قدما أي قيادي منه السعودية. 

في ظل عودة العمل املشترك بين الرياض وإخوان صنعاء، لتحقيق 

مكاسب سياسية بغالف ديني/طائفي، تتفوق فيه الرياض بالترويج 

للصراع ذي الطبيعة الطائفية على اإلخوان الذين يرونه صراعا مع 

جماعة انقالبية إقصائية في خطابهم الرسمي الذي تكاد تغيب عنه 

أيضاً  يندرج  وهو  الضرورة»،  «تحالف  وهذا  الطائفية.  التوصيفات 

عالوة  اإلقليم.  مستوى  على  اإلخوان  ملفات  ترتيب  إعادة  إطار  في 

تركيا  بين  التواصل  ثمرة  هو  الرياض  في  وجودهم  فإن  ذلك،  على 

على  واحد،  موقف  أرضية  على  اليمن  في  تقفان  اللتين  والسعودية 

عكس اختالفهما في مصر. 

في  الرياض  فإن  األقل،  على  الراهن  الوقت  وفي  املطاف،  نهاية  في 

الحوثيين،  اإلخوان ضد  مع  بالتأكيد  هي  اليمن  إخوان  مع  تحالفها 

لكنها ليست مع اإلخوان أبعد من ذلك، العتبارات عديدة وحسابات 

نفسه.  باليمن  ارتباطا  أقل  وبعضها  ومختلفة  معقدة  سعودية 

فباإلضافة إلى ميل اإلخوان للدوحة التي تربطها بالسعودية «خصومة 

مجمدة» أعمق من «التحالف السائل» الحالي، لم تعد الرياض تتعامل 

مع إخوان اليمن كجزء من تركيبة تقليدية يمنية ترتكز على القبيلة 

والدين وتلتقي أهدافها مع الرياض، بل كجزء من تنظيم سياسي/

له  مرجعا  الرياض  تتبناها  التي  السلفية  الوهابية  تعد  ال  عاملي  ديني 

بالقدر الذي يبقيه جديرا بدعمها التاريخي. 

الفقراء،  ود  لكسب  تسعى  مواالة  بين  محموم  تنافس 

وإخوان  الفقراء»،  «رئيس  بـ  يلقب  رئيسها  باعتبار 

وهو  شعبيتهم.  ملصلحة  اإلفطار  توظيف  إلى  يسعون 

حفالت  خالل  من  الجاري  رمضان  في  ذروته  الى  يصل 

مشهد  وفي  نواكشوط.  العاصمة  في  جماعي  إفطار 

والبصرة  والفلوجة  الترحيل  أحياء  فقراء  يقف  جديد، 

وتل الزعتر وبو حديدة وسواها.. في انتظار أذان املغرب 

من  الفقير  حيهم  في  يألفوها  لم  غذائية  وجبات  لتناول 

الى  الكثيرون  قبل، ال في رمضان وال في غيره. ويتهافت 

املساجد وغالبيتهم لم يألفوا املوائد املمتدة داخلها، ولم 

يعتادوا منظر تجهيز مثل هذه االفطارات الجماعية.

العقود  خالل  للسلطات  يسبق  لم  نواكشوط،   في 

اليوم  أصبحت  التي  اإلفطار  بموائد  االهتمام  املاضية 

العام  مطلع  عددها  تجاوز  التي  للمساجد  تخصص 

الجاري ثمانية آالف، والكتاتيب التي تناهز الثالثة آالف، 

املليارات  اليوم  الدولة  عليها  تصرف  مؤسسات  وهي 

أعطى  حيث  ذروتــه  اليوم  أخذ  رسمي   عرف  ضمن 

الرئيس املوريتاني خالل إفطار رسمي حضره كبار رجال 

تسميه  ملا  االنطالق  إشارة  الرئاسي،  القصر  في  الدولة 

وسائل اإلعالم الحكومية «اإلحياء الرمضاني». 

الحاكم  الحزب  رئيس  صار  هــذا،  بعد  ومباشرة 

الفقراء  مع  اإلفطار  تناول  على  حريصين  ومعاونوه 

املآدب  خالل  شدد  وهو  الشعبية.  األحياء  مختلف  في 

عالقات  تكون  لن  أنها  مؤكدا  بالفقراء،  حزبه  صلة  على 

على  يربو  ما  يوميا  يوزع  وراح حزبه  انتخابية محضة، 

مئة وخمسين طنا من املياه واملواد الغذائية. لكن خصوم 

في  معه  يتنافسون  الذين  اإلخوان  من  الحاكم  الحزب 

استقطاب فقراء العاصمة، حملوا عليه بشدة.

نائب  إعالمية،  وسائل  تغذيه  الذي  التنافس  ودفع 

رئيس البرملان الى دعوة الرئيس لالستقالة متهما جهود 

على  االخوان  يحرص  نفسه،  الوقت  في  بالفساد.  حزبه 

تنظيم حفالت افطار جماعي، ويوظفون جمعيات وهيئات 

اهلية في ذلك، على الرغم من حرمانهم منذ العام املاضي 

االخواني  املال  منبع  بعد تجفيف  مالية كبيرة  موارد  من 

باغالق «منظمة املستقبل» التي كانت تنقل امواًال طائلة 

من الدوحة واسطنبول. يوظف االخوان اليوم منظمات 

منذ  تنظم  التي  الوطن»  بناء  شبيبة  «جمعية  قبيل  من 

حلول الشهر الكريم أنشطة تربوية متنوعة من بينها 

قراءات قرآنية ومحاضرات في أحكام الصيام  باإلضافة 

النشاطات  هذه  وتختم  القرآن،  ظالل  في  تأمالت  إلى 

بإفطار جماعي. 

اإلخوان  النتقاد  الفرصة  الحاكم  الحزب  يفوت  لم 

للدين  «سماسرة  اإلخوان  إن  للقول  فيه  قيادي  وذهب 

خمسينيات  مافيا  أساليب  مع  هيكلهم  في  ينسجمون 

القرن العشرين في نابولي، وهم خاوو املضمون».

وأن  والديموقراطية،  اإليمان  على  خطر  أنهم  واعتبر 

االستعماري  اإلمبريالي  السياسي  اإلسالم  عوملة  «تيار 

السياسية  للشرطة  املظلمة  البيوت  في  سفاح  من  ولد 

جنان  غصون  رواده  وتسلَّق  البغيضة،  للديكتاتورية 

اقتصاد الجريمة».

لكن  الداخلية،  املحافظات  الى  العدوى  انتقلت  وقد 

في  القبائل  مثلتهم  األغلبية  وأحزاب  الحاكم  الحزب 

وال  الكل.  في  الكل  هي  القبيلة  حيث  والقرى،  املدن  هذه 

تتوانى القيادات العشائرية املوريتانية عن تقديم الغالي 

الظاهر  هدفه  جديد  توجه  في  اإلفطار  ملوائد  والنفيس 

حسَنة في رمضان وعمل خير.. يتضاعف عند السلطان، 

«وما خفي أعظم»، يعلق أحد املعارضين.

الجماعي  اإلفطار  على  التنافس  إشعال  في  ساهم  وقد 

يقتصر  ملاذا  تساءل  إذ  الكتاب  أحد  موريتانيا  داخل 

غيرها،  دون  نواكشوط  مدينة  على  الصائمين  إفطار 

على وجوب حصره  دليال  األحزاب  فقهاء  يقدم  لم  بينما 

السياسيون  املفتون  هؤالء  يحرم  وملاذا  املدينة؟  بسكان 

في  الصائمين  فقراء  بإطعام  األجر  مظنة  من  أنفسهم 

التلفزيونات  كاميرات  تصل  ال  حيث  األعماق  موريتانيا 

نهج  على  ساروا  أنهم  أم  الرئاسية،  الزيارات  خالل  إال 

أسالفهم في ما يخصها، فقرروا بشأن موريتانيا األعماق 

أن «خذ أصواتها وال تجعلها مصرفا لصدقاتك»؟ وتابع 

الذي  التنافس  األخرى عن  األحزاب  آخر مستغرباً غياب 

ملاذا  قائال  واإلخوان،  الحاكم  الحزب  على  يقتصر  يكاد 

تغيب أحزاب «التكتل» و «اتحاد قوى التقدم والرفاه» و 

«الحراك» و «الوئام» و «الفضيلة».. عن هذه املنافسات 

اإلفطارية؟

الرياض وإخوان اليمن: العودة إلى ضبط املصنع

 ملــــــف

216 الـخمــيــــــس

 ملــــــف

سباق حكومي ـ إخواني على إفطار فقراء موريتانيا

6 مليار دوالر أو أكثر هو حجم الخسائر التي تكبّدها القطاع الزراعي في اليمن،

بعد مرور نحو 100 يوم منذ بدء عمليات «التحالف الدولي»، وفق آخر اإلحصاءات 

الحكومية. وحسب مدير عام اإلرشاد واإلعالم الزراعي، تشكّل الزراعة دخًال رئيسياً ألكثر من 

50 في املئة من إجمالي القوى العاملة في اليمن.

فكـــرة

«جواز السفر املصري هو الوثيقة األعظم في العالم كله»،

أحمد موسى (إعالمي مصري).

كــأغــلــب الــقــصــص الــيــومــيــة املــصــريــة، االجــتــمــاعــيّ مــنــهــا أو 

السياسي، ال يُمكن أليّ كان أن يقع على رواية واحدة موثوقة. 

أخبار ال تنتهي. يحطّ تكذيب للخبر األساسي، وفي خبر ثان 

توضيح للذي قبله، ومن يرمي خبراً في موقع إخباري ال يعود 

ويسحبه إذا تبيّن عدم صحّته.. وهكذا دواليك إلى أن تُعجن 

إلــى حــدّ ال يُحتمل. مرحباً فــي دهاليز  أي روايـــة ألي حــدث 

القصّة والقصة املُضادة املصريّة.

صفحته  على  الكتابة  امليرغني  أحــمــد  الــالعــب  قــرر  عندما 

(على  باله  فــي  لــم يخطر  املـــرّة،  فايسبوك هــذه  الخاصة على 

في  تويتريّاً  سيتربّع  #ادعم_امليرغني  هاشتاغ  أن  األرجــح) 

املرتبة األولى متفوّقاً على ما خاله من الهاشتاغات املصرية.

كيف بدأت القصة؟ بعد أحداث سيناء األخيرة، كتب العب 

مُهاجماً  الفايسبوكية،  صفحته  عــلــى  املــصــري  الــقــدم  كـــرة 

انزلوا فوضوني  للناس  «قلت  السيسي:  الفتاح  الرئيس عبد 

الــشــوارع رغم  الناس نزلت وملت  علشان أحــارب االرهـــاب، 

ان املفروض ده شغلك ومش محتاج تفويض علشان تشوف 

بيموت،  والــكــل  ساعتها  ومــن  هنعديها،  ماشي  بــس  شغلك، 

مدنيين وجيش وشــرطــة، وانــت فين مــن كــل ده! كــل اللي 

بناخدوا منكم كالم... انت فاشل ومسؤول عن كل نقطة دم 

في البلد دي...».

املتعاقد  عم نبأ فصل الالعب وإنهاء عقده مع نادي دجلة 

املصري  اإلعــالم  تلقّف  طبعاً،  السياسي.  موقفه  بسبب  معه، 

القضية، ملزيد من «املرمغة» أرضاً. اإلعالمي وائل اإلبراشي في 

برنامجه «العاشرة مساءً» استقبل امليرغني لينفجر سيل من 

املداخالت الهاتفية. 

جاء بعضها على هذه الشاكلة: 

- «ال يحق ألي أحد انتقاد رئيس الدولة، فهو رمز من رموز 

البالد، واحترامه واجب على الجميع». وأردف أن «العب الكرة 

ال دخل له في السياسة، وميرغني ال يفهم شيئا في السياسة 

وال يستطيع فهم مكائدها». (مجدي عبد الغني، العب النادي 

األهلي األسبق).

- «الواد ده قليل األدب ومش متربي يا وائل، ومطرود من 

الزمالك عشان عملية أخالقية، هو مش محترم، عيب  نادي 

يــا وائـــل تجيب عــيــل مــش مــحــتــرم فــي بــرنــامــج زي ده. ده 

ياخد بالجزمة عيل عميل، ده ياخد بالجزمة اديله بالجزمة، 

البواب ده». (مرتضى منصور، رئيس  الواد الخادم ده،  مين 

مجلس إدارة نادي الزمالك). 

ــواب، الــتــي حــكــى مــصــريــون أن  ــ ــف عــنــد عـــبـــارة بـ لـــن نــتــوقّ

املــقــصــود فيها بــشــرة أحــمــد الــســمــراء. وأحــمــد نــوبــي، وبــنــاءً 

عليه تلقّفت اللجنة القانونية في االتحاد النوبي العام اإلساءة 

وأعلنت بحثها عن مقاضاة منصور لتلفظه بعبارات عنصرية. 

بيان  نــادي دجلة. فصدر  من  توضيحاً  الجدل  هــذا  تطلّب 

جــاء في نقطته األولــى «الالعب تعمد إثــارة الجدل في اآلونــة 

ــارت بعض تــدويــنــاتــه األخــيــرة جـــدًال بين قطبي  األخــيــرة وأثــ

الكرة املصرية، ما استدعى تحذيره من إثارة الفتن من خالل 

تصريحاته التي قد ال تنسب له فقط بل لناديه أيضاً». وفي 

الــريــاضــة بالسياسة وال  إلــى عــدم خلط  الــبــيــان دعـــوة  نهاية 

الرياضة بالدين...

نهائياً)  أو  (مرحليّاً  اللعب  عــن  بتوقيفه  الــنــادي  خطوة  إذاً 

تــرجــع إلـــى تصريحه الـــذي مــن شــأنــه إثــــارة الــفــتــنــة. تحميل 

رئيس البالد مسؤولية ما يجري هو استثارة للفتنة في مصر. 

اإلعــالم.  في  تنتهي  وال  تبدأ  أمــرٌ يستدعي «همروجة»  وهــذا 

تلقّفٌ وجلدٌ وعزل لالعب وقذفه بكالم عنصريّ بتهمة الكالم 

على الرئيس. 

في  مجتمعاتنا  تحمله  عما  وداللتها  مفتوحة،  جبهات  هــذه 

الــزاحــف برضا  االســتــبــداد  أجـــواء  بما يخص  جوفها عميقة: 

للسود،  العنصري  االحتقار  يخص  وبما  اغلبهم،  أو  الــنــاس، 

والطبقي (لــلــبــواب او الــفــقــيــر). وائـــل االبــرشــي عــاد وقـــال إن 

إدارة  على  بالقائمين  واتصلت  عــادت  (؟!)  الرئاسة  مؤسسة 

البرنامج وأخبرتهم أنها ال تقبل الزجّ باسم رئيس الجمهورية 

في أزمة الالعب أحمد امليرغني. 

«مؤسسة الرئاسة ال تقبل»، يعني غير معنيّة، يعني تركت 

الشعبية  األمنية  التربية  أن  أو  براحتهم،  ينفلتون  املنفلتين 

وصلت حدّها؟

مصريّ بجواز سفر

زينب ترحيني فارع املسلمي

باحث من اليمن

املختار ولد محمد

صحافي من موريتانيا

آمنة النصيري ــــ اليمن
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فيينا  في  )أوبك(  للنفط  املصدرة  األقطار  ملنظمة  األخير  االجتماع  تميز 

مطلع الشهر الفائت بظاهرة الفتة، وهي احتشاد الصحافيين حول وزير 

وسائل  اهتمام  تقاسم  انه  يبدو  الذي  زانجانة،  بيجان  اإليراني  النفط 

اإلعالم مع وصيفه السعودي املهندس علي النعيمي، ولسبب وجيه. فمع 

الذي  املتحدة،  الواليات  بقيادة  الغربية  الدول  مع  اإليراني  النووي  االتفاق 

أليام،  التفاوض  مدة  مددوا  ثم  حزيران  نهاية  إبرامه  الى  الطرفان  سعى 

سينعكس  ما  اإليراني،  للنفط  االقتصادية  املقاطعة  رفع  احتمال  يتصاعد 

على السوق النفطية وعلى األسعار التي ال تزال تعاني من االنخفاض الحاد 

الذي بلغ 40 في املئة منذ العام املاضي. ويمكن لزيادة الصادرات النفطية 

اإليرانية ان تضيف صعوبات الى مسعى الدول األعضاء في أوبك بحيث 

يمكن ان يصبح السعر بين 70 - 80 دوالرا للبرميل.

ومع ان التركيز في اجتماع أوبك نصف السنوي ذاك كان على املحافظة 

مليون   30 وهو  السابق،  معدله  في  للمنظمة  الرسمي  اإلنتاج  على سقف 

السوق  في  حصتها  حماية  استراتيجية  اطار  في  وذلك  يوميا،  برميل 

النفطية، اال أن مستقبل النفط اإليراني حصل على اهتمام مماثل. زانجانة 

لم يهدر الفرصة التي توفرت له إعالميا فأبلغ الصحافيين أنه أخطر زمالءه 

اإليراني  النفط  من  اإلضافية  الكميات  الستيعاب  يستعدوا  أن  املنظمة  في 

العائد إلى األسواق، مضيفا أن طهران ال تحتاج إلى قرار من أوبك في ذلك 

ألنه حقها.

صحافي،  مؤتمر  في  كيري،  جون  األميركية،  الخارجية  وزير  قال  كما 

العقوبات االقتصادية على طهران  املتحدة مستعدة لتخفيف  الواليات  إن 

بدون الحسم النهائي لقضية مشاركة العلماء اإليرانيين في برنامج سري 

لتطوير السالح النووي، مضيفا ان املهم ليس ما فعلوا في املاضي وإنما ان 

نشاطاتهم تلك توقفت وانه يمكن مراقبة عملهم مستقبال. وكانت هذه 

واحدة من القضايا العالقة في املفاوضات.

حجم االحتياطيات

احتلت إيران مرتبة املنتج الثاني بعد السعودية الى ما قبل سنوات أربع، 

حينما كانت تنتج 3.6 ماليين برميل يومياً. ثم تراجع حجم الصادرات 

التي  االقتصادية  العقوبات  بسبب  برميل  املليون  على  قليال  يزيد  ما  الى 

لغة  الى  هذا  ترجمة  املصرفية.  واملؤسسات  النفط  قطاع  استهدفت 

األخرى  والغاز والسوائل  النفط  إيران من مبيعات  ان دخل  الفلوس يعني 

الذي كان في حدود 118 مليار دوالر في السنة املالية 2012/2011 )تنتهي 

في آذار/مارس من كل عام( تراجع بعد تنفيذ املقاطعة الى 56  مليارا في 

ويقول  الدولي.  النقد  صندوق  تقديرات  تشير  كما   ،2014/2013 العام 

زانجانه  الذي عمل من قبل وزيرا للنفط، وأعيد تعيينه في املنصب ذاته 

بعد فوز حسن روحاني برئاسة الجمهورية، ان بالده يمكنها زيادة انتاجها 

طاقتها  اجمالي  وان  العقوبات،  رفع  حال  يوميا،  برميل  املليون  بحوالي 

اإلنتاجية يمكن أن يبلغ خمسة ماليين برميل يوميا في العام 2020. على 

فعلياً  يمكنها  طهران  ان  ترى  النفطية  الصناعة  في  مستقلة  مصادر  ان 

إثني عشر  الى  بين ستة  تتراوح  فترة  في  يوميا  برميل  ألف  اضافة 800 

شهرا بعد رفع العقوبات. هذا مع األخذ بعين األعتبار ان ادارة أوباما تحتاج 

لتأمين موافقة  الى ثمانية عشر شهرا  الى فترة تتراوح بين ستة أشهر 

الكونغرس ومن ثم رفع الحظر االقتصادي على إيران. 

تتمتع إيران باحتياطيات نفطية ضخمة اذ يقدر حجم املخزون املؤكد 

بعد  الرابعة  املرتبة  في  يضعها  بما  برميل،  مليار   158 بحوالي  لديها 

السعودية وفنزويال وكندا من ناحية االحتياطي، والذي يمثل 10 في املئة 

إيران  أوبك. كذلك تحتل  املئة من احتياطي  العاملي و13 في  املخزون  من 

املرتبة الثانية بعد روسيا باحتياطيات الغاز الطبيعي التي تصل الى 1.2 

ترليون قدم مكعب. وتوصف االحتياطيات اإليرانية بأنها سهلة االستغالل 

على  يوجد  منها  املئة  في   70 ان  كما  سابق،  زمن  منذ  مكتشفة  ألنها 

رأسمالية  تدفقات  أفقدها  املعادي  الغربي  السياسي  املناخ  ولكن  اليابسة، 

بعض  وتقدر  اإلنتاجية.  الطاقة  لرفع  ضرورية  تعتبر  تقنية  وإمكانيات 

مراكز الدراسات املتخصصة في الشؤون النفطية أن هناك حاجة لضخ 

األربع  أو  الثالث  السنوات  فترة  خالل  دوالر  مليار   20 بقيمة  استثمارات 

املقبلة كي تمكن استعادة شيء من العافية للصناعة النفطية اإليرانية، وفق 

أينرجي«،  الدار االستشارية »فاكتس غلوبال  فريدون فيشاراكي رئيس 

مضيفا أن على طهران أن تستفيد من تجاربها السابقة وتبدي مرونة في 

مفاوضاتها مع الشركات الدولية في العروض التي تطرحها عليها، خاصة 

في جانبي عقود الخدمات وتلك املتعلقة باالستكشاف واإلنتاج. وقد أسهم 

زانجانه، أبان توليه الوزارة في املرة السابقة، في تحقيق نجاحات تمثلت 

في استقطاب استثمارات ضخمة لقطاع النفط، أدت إلى إعادته إلى الوزارة 

بل أصبح يطلق عليه لقب وزير الخارجية الثاني.

الشركات الغربية

لثالث  ممثلين  مع  اجتماعات  زانجانه  عقد  املرحلة،  لهذه  واستعدادا 

و  الفرنسية  »توتال«  و  اإليطالية  »أيني«  هي  كبرى  أوروبية  شركات 

الشركة  الى  باإلضافة  البريطانية،  الهولندية/  شل«  دتش  »رويــال 

الوطنية  النفط  »شركة  الصينية  ووصيفتها  أويل«  »لوك  الروسية 

الصينية«، حيث طرحت مسودات التفاقيات، وذلك للحصول على افادات 

ويتردد  نهائية.  بلورتها بصورة  يمكن  الشركات بشأنها حتى  تلك  من 

»كونوكو  و  موبيل«  »أكسون  مثل  أميركية  شركات  مع  اجتماعات  ان 

تتضح  أن  بعد  العام،  هذا  من  الثاني  النصف  في  لها  يخطَّط  فيليبس« 

الصورة في ما يخص نتائج االتفاق النووي بين طهران وواشنطن. ومن 

الجديدة، تمديد فترة  العقود  املقترحة من قبل طهران في  املرونة  مظاهر 

في  سائدا  كان  الذي  الزمني  باملدى  قياسا  ملحوظة  بصورة  بها  العمل 

العقود السابقة.

على  ويقوم  املتكامل«  البترولي  »العقد  عليها  يطلق  املقترحة  الصيغة 

الشركة  تقوم  وبموجبها  إيرانية،  وأخرى  أجنبية  بين مؤسسة  شراكة 

األجنبية بكل العمليات من االستكشاف الى التطوير واالنتاج ثم تحصل 

أن  بدون  لكن  املنتجة  الحقول  مبيعات  من  وأرباحها  استحقاقاتها  على 

تكون شريكا قانونيا. ويمكن لهذا العقد أن يستمر لفترة تتراوح بين 20 

الى 25 عاما، كما أضيف إليه مجال زيادة االستخالص النفطي من الحقول. 

وتكتسب هذه النقطة أهمية كون غالبية اإلنتاج النفطي اإليراني تتم حاليا 

من حقول تعمل منذ 70 عاما، األمر الذي الى تراجع في إنتاجها.

اإليراني ستثير قضيتين: األولى تتعلق باألسعار  املتوقعة للنفط  العودة 

التي ال تزال تتأرجح بين 50 - 60 دوالرا للبرميل. وفي تقدير إدارة الطاقة 

األميركية، أن أسعار النفط يمكن أن تتراجع العام املقبل بنحو 5 الى 15 

دوالرا للبرميل حال عودة النفط اإليراني الى األسواق. أما القضية الثانية 

فهي ما يمكن أن تثيره طهران من ضرورة إفساح املجال لنفطها في إطار 

في  تمددت  الدول  تلك  ألن  األعضاء،  الدول  بين  عليها  املتفق  الحصص 

السوق على حساب النفط اإليراني الذي انقطع عنها. وأعربت بعض الدول، 

إيران في هذه القضية وضرورة  العراق واالكوادور، عن تعاطفها مع  مثل 

األمين  تبنى  بينما  العائد،  اإليراني  للنفط  األعضاء مجاال  الدول  أن تفسح 

بالقول  الجنسية، موقفا دبلوماسيا  الليبي  البدري،  الله  العام ألوبك عبد 

ان املنظمة سوف تناقش هذه القضية عندما تُطرح بصورة رسمية، لكن 

إيران ال تبدو منشغلة بما تقوله أو تقرره أوبك. الدول الغربية واملستهلكة 

عموما تنظر الى إمكانية عودة النفط اإليراني الى األسواق نظرة إيجابية، 

كونه سيوفر إمدادات أضافية يمكن أن تغطي على أي انقطاع في االنتاج 

أفضل  وضمانات  خيارات  يوفر  وبالتالي  العراق،  أو  نيجيريا  أو  ليبيا  من 

للدول املستوردة للنفط. وتشير بعض التقديرات الى ان لدى إيران نحو 

30 مليون برميل في مخزونات عائمة تنتظر التفريغ، ولهذا فعلى السوق 

أوبك  إنتاج  العرض واإلمدادات ألن  املزيد من  الى  ان تستعد  املتخمة فعال 

الرسمي وهو 30 مليون  الحالي يتجاوز بأكثر من مليون برميل، سقفها 

برميل يوميا. ويتبع هذا أن استعادة أيران لحصتها في السوق سترتبط 

أن  أساس  على  تقوم  موازنتها  ألن  جريئة،  تسويقية  بسياسة  شك  بال 

يكون سعر البرميل 92.5 دوالرا للبرميل، وذلك حتى يمكن تجنب العجز 

في امليزانية. ضخ املزيد من النفط للتعويض عن العائد املنخفض سيؤثر 

يرتفع  أن  والى  البداية  في  األقل  على  سلبية،  بصورة  األسعار  في  قطعا 

الطلب بصورة تستوعب املزيد من العرض.

لكن الباحث في قضايا الطاقة دانييل يرغن، مؤلف كتاب »الجائزة« الذي 

يلخص تاريخ صناعة النفط العاملية، يتوقع ان يشهد الطلب على النفط 

نموا هذا العام بسبب تراجع األسعار واالنتعاش االقتصادي في العديد من 

السوق،  الى  التخمة  املقبل سيشهد عودة  العام  أن  إال  الرئيسية.  الدول 

النفطي  اإلنتاج  في  النمو  جانب  الى  املتوقعة،  اإليرانية  اإلمدادات  بسبب 

األميركي بفضل زيادة الفعالية التقنية التي تسهم في خفض تكلفة إنتاج 

النفط الصخري وزيادة نسبة استخالصه من املكامن.

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

515 مليون دوالر هي خسارة قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام، بعد الهجوم على 

منتجع سوسة الذي خلّف 39 قتياًل أغلبهم من الجنسية البريطانية.

وحسب وزيرة السياحة، تفكّر الحكومة في إلغاء ضريبة الزوار وتخفيف ديون الفنادق.

وتشكّل إيرادات السياحة 7 في املئة من اإلنتاج املحلي الخام. قضيـــــة
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في انتظار النفط اإليراني العائد إلى األسواق

السر سيد أحمد

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

كريم ريسان-العراق

آلهة مصر واليونان

أنتم تقولون اليونان اليونان، وأنا أقول لكم ما اليونان.

ــافـــرة، هل  ــة كـ ــ ــافـــرة، أول شـــيء هـــي دول ــة كـ ــ هـــذه دول

اليونانيين يعبدون زيــوس وأفــروديــت وكل  أن  تعرفون 

هذه األصنام، ثم إن اليونان عملت استفتاءً، ففازت »ال«.

أواًل، بــادئ ذي بــدء، ال يمكن أن تفوز ال. من تفوز هي 

نعم. أن تفوز ال فهذا فأل سيئ على مستقبل مصر والعالم 

العربي طبعاً.

ثاني شيء، بماذا فازت ال ؟ فازت بـ 61 في املئة. وماذا 

الــرئــيــس السيسي،  أمـــام شعبية  املــئــة  فــي  الــســتــون  تفعل 

أيــن هــي  من 97 في املئة؟ في الحقيقة هــذا يرينا عمق 

النفاق الغربي. العالم الذي يهلل لليونان ملاذا لم يفعل هذا 

اليونان،  أكبر من شعبية  له شعبية  السيسي  للسيسي؟ 

وبرغم هذا فهم يفرحون لليونان وال يفرحون للسيسي، 

ببساطة ألن الــعــالــم مــنــافــق وشــريــر. أنـــا أقـــول هـــذا ألنــي 

سافرت أكثر من مرة لدول العالم.

ثم إن هناك شيء آخر. كلنا نعرف أن الحضارة املصرية 

هي الحضارة األصلية، وأن الحضارة اليونانية قامت على 

أطــالــب بمسابقة عاملية  فــأنــا  هــذا  ومــن موقعي  أكــتــافــهــا. 

زيــوس،  أمــام  أحمس  املصريين،  وآلهة  اليونان  آلهة  بين 

ال أقل. انتبهوا، مسابقة بين اآللهة ال الشعوب، هذا مربط 

الفرس، الشعوب غبية وال تفهم وال يجب أن يوكل لها 

شــيء، أمــا اآللــهــة فتعرف كــل شــيء، هــذا مــا تعلمناه من 

قياداتنا السياسية الحكيمة.

من هنا أصل لعمق نظريتي. فرئيس حكومة اليونان في 

الحقيقة هو إنسان جبان، يتحامى 

مسابقة  السيسي،  وبين  بينه  فاملسابقة  لهذا  شعبه،  في 

الرجل لرجل، ال رجل لشعب، قادرة على أن تبين لنا أي 

إله هو اإلله الصحيح. أقول هذا وأنا أثق في فوز رئيسنا 

السيسي. ملاذا أثق في فوزه؟ ببساطة ألنه رجل عسكري، 

أي  فــي  أنــه يحمل بجيبه ســاحــاً ويستطيع  وهــذا يعني 

فرحة  ويقتل  الــيــونــان  رئــيــس  ويقتل  يخرجه  أن  لحظة 

الشعوب الخائنة في مهدها.

)من خطاب القيادي الحزبي في أحد املؤتمرات اإلقليمية 

بمصر الذي أخذ عنوان »تحيا اآللهة وتسقط الشعوب«(

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

سوريا: تَخيَّل رمضان وعِشْ آخر
مع  التطابق  تثبيت  عن  الشهر  فيعجز  باملواقيت،  غادر  كوكب  القمر 

اسمه الذي طاملا استخدم للتأكيد على تقارب الخيارات وتوحدها، حين 

جرت وتجري طلبات االستجارة الخائبة من الرمضاء بالنار.  يسعى إليه 

املحروقة  األرض  يرون  بالكاد  وهم  الحاد،  الفلكي  البصر  ذوي  من  أناس 

الترحل  عزموا  وقد  الحازمين حقائبهم،  أهلها  وجراح  فوقها  يقفون  التي 

من  بملعقة  عليهم  يتحنن  بمن  يحظون  علهم  الواسعة،  األرض  في 

األمان والكفاية. ال يؤذن بشهر  الكرامة ومثيلتها من الحرية وضماد من 

»املعروك«،  وكعك  هندي،  والتمر  العرقسوس  باعة شراب  تدفق  رمضان 

والتمور  والفاكهة  النقوالت  من  وبيادر  الحلويات،  أطباق  من  وعمارات 

النتزاع األسبقية في احتالل األرصفة ونواصي الشوارع، وال االحتالل اآلخر 

ما  كل  الترفيهية..  والبرامج  الدرامية  املسلسالت  مئات  به  تتكفل  الذي 

تدق  الطبول  هي  كما  رمضان،  صنع  يتوخى  املهرجان  هذا  في  يحصل 

لتصنع العرس. يجب أن تصوم أو تتظاهر بالصيام على األقل، كممارسة 

ضرورية للعيش بسالمة شكلية وتوافق مع املحيط. كما يجب أال تكتفي 

بالصيام، بل بمراقبة غير الصائمين، ال بغاية إرشادهم بالحسنى لألخذ 

بها، بل بقصد إزعاجهم وإرباكهم وإهانتهم.. ويبقى من ال تفارق عيونهم 

الشفاه الجافة من العطش ساهين عن مراقبة أدراج املوظفين وجيوبهم 

استخدام  ألي  تصلح  ال  ألطعمة  يروجون  الذين  والباعة  بالرشى،  املبللة 

التمسك  مظاهر  سنوات  منذ  رائجة  باتت  والحيواني.  اآلدمي  شقيه  في 

بالورع والتقوى، وهي غير مكلفة للصائم وال ملدعي الصيام. وقد أمست 

والجنود  الخمولون  املوظفون  به  تمرس  الذي  التمارض  باب  في  تتنزل 

والحالة  إجازات.  على  الحصول  بغاية  اإللزامية،  الخدمة  يؤدون  الذين 

بالقدرة  الصيام، مستعينة  إدعاء  أي  التصاوم  في رمضان تتنزل في باب 

السلبي... كل ذلك  التمرد  في تجارب  تراكم  املؤسستين على  والخبرة 

أو بعضه يؤكد العجز عن التمسك بالقيم العميقة التي أنتجتها طقوس 

بوابات  ولوج  وترقب  الدنيا،  في  للتزهد  نمطي  كشكل  ومعانيه،  الصيام 

من  ليبقى  العمومي،  الحيز  إلى  التزهد  نقل  عن  العجز  أي  اآلخرة،  جنائن 

الخيارات الفردية. ال نجازف وال نجدف إن قلنا إن الرأسمالية - الريعية 

- الطفيلية ابتلعت رمضان كما ابتلعت غيره من الطقوس الدينية، وهذا 

ما يجاهد األوصياء على الصائمين إلنكاره وإظهار نقيضه. لم يعد مجدياً 

تقريظ رمضان الذي يمتدح في تاريخ وممارسات يجري تخيلهما وإعادة 

بوالئم  تبدأ  متهافتة  بشكليات  استعادتهما  على  والعمل  اختراعهما، 

إمبراطورية يحسب من يعرضها ويروج لها على شاشات التلفزة أن النظر 

إليها كاف لدحر الجوع وإذالل الفاقة التي تساكن الشعوب املغلوبة.. وال 

ال تنسي  التي  الدرامية  واملسلسالت  الترفيهية  العروض  تنتهي بعشرات 

آالم الجوع فحسب، بل تنسي من يتابعها جغرافيا الهوان املرمي في أعماق 

األيديولوجية  الواجهة  واملقروء،  املرئي واملسموع  اإلعالم  أخاديدها. يصر 

للرأسمالية الريعية - الطفيلية، على تكرار فضائل الصيام بدأب، للتأكيد 

الصيام،  أنتجت  التي  للقيم  األمين  والحارس  الشرعي  الوريث  أنه  على 

اتخذت  قديمة،  دينية  الصيام ممارسة  الدين.  أركان  وثبتته كركن من 

املتمثلة  األولية  الجسد  إخماد حاجات  الزمن سمات طقسية، توخت  مع 

بالطعام والشراب، وتوجيههما نحو تسام تأملي في الطبيعة وعناصرها، 

بانحرافاتها،  أو  باستقامتها  سواء  ومالمحها،  الذاتية  التجربة  في  كما 

كفعل تنظيفي تطهري، يرتفع ويترفع عن املتطلبات اليومية التي يفترض 

أنها تستنزف الجسد وتخرب املثل األخالقية، بعد أن تدخل امتحاناتها 

القاسية التي تعرضها على الدوام لضروب من التراجع والنكوص.

&&&

ضبط  يحاوالن  خجولين،  على حفيدين  متكئاً  الهوينى،  العجوز  يمشي 

كخياالت  أمامه  يعبرون  أناس  إلى  ليشيرا  يرتفعان  حين  كفيه،  ارتجاف 

كما  أسمائهم..  تذكر  إلى  ويسعى  قدامى،  أصدقاء  يحسبهم  شاحبة، 

يثبتان مساره املختلج املتجه تارة إلى أناس واقفين في الصالة ينتظرون 

التي  البوابة  من  مغادرين  أناس  إلى  وتارة  استمارات  إلتمام  استدعاءهم 

دخلوا منها، ويقودانه إلى أمام الطاولة التي يجلس خلفها شاب، منحنٍ 

بطاقاتهم  وأرقام  الغذائية  املعونة  طالبي  أسماء  عليها  يدوّن  أوراق،  على 

املقابل للصالة رجال ونساء  إقامتهم. وعلى الرصيف  الشخصية ومكان 

سوداء،  نايلون  بأكياس  يغطونها  بالستيكية  أوعية  يحملون  وأوالد 

يقدمها  التي  املجانية  الوجبة  صدورهم،  على  مائلة  برؤوس  ينتظرون 

املطبخ الخيري الذي بدأ العمل قبل رمضان واستمر معه.. 

قبل ارتفاع آذان اإلفطار إلتمام اليوم الثالث من رمضان، أعلنت املنظمات 

الحقوقية والصفحات اإلعالمية أن عدد القتلى وصل إلى مئة، والجرحى إلى 

منتوج  والسيارات. هم  واملنشآت  البيوت  في  الدمار  خمسمئة، فضاًل عن 

ألف قذيفة رميت على الجهة الغربية من حلب، وال نستطيع تبين ما نتائج 

رمايات البراميل وقصف الطيران في الجهة الشرقية من املدينة. يعني ذلك 

أنه غادر موقعه املنتخب كشهر من األشهر الحرم، الذي يتوجب فيه وقف 

القتال والغزو واالحتراب...  تتهادى أصوات أطفال كأنها آتية من زمن خال، 

حين كان الهواء يتسلل كنسيم يفتح الصدر كنوافذ، ال كسكين تمزقه 

وتنتزع أحشاءه، »أهاًل أهاًل يا رمضان شهر الخير واإلحسان«. حينها كان 

يتهدل قميص األفق، وتُنتزع ياقته وأكمامه، ويهرع صاخباً إلى مسارات 

الفرح. 

عزيز تبسي

كاتب من سوريا
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138 مليون دوالر هو املبلغ الذي طالب به برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة كي يتمكّن 

من االستمرار في مساعدة الالجئين السوريين في األردن ولبنان، بعدما أعلن عن تخفيض جديد 

في حجم مساعداته الغذائية بسبب نقص التمويل. وإذا لم يتلقّ أي دعم فسيوقف مساعداته 

لالجئي األردن املوجودين خارج املخيمات )440 ألفاً(.

تابعت  دمــويــا.   2015 تموز/يوليو  شهر  بــدأ 

تسألني  التلفزيون،  على  املروعة  الصور  جدتي 

عــن الــبــلــدان الــتــي جــرى فيها ذلـــك. أقـــول لها: 

ــعــــراق والـــصـــومـــال ومــصــر.  تـــونـــس وســـوريـــا والــ

تسأل جدتي: مصر مسلمون، واآلخــرون كلهم 

»إذا  باملثل  فعلقت جدتي  مسلمون.  نعم  أيضا؟ 

يَحْلِق فبلل شــعــرك«. أي سيصل  رأيــت جــارك 

دورك قريبا، وحمدتْ الله ألن األولياء والصلحاء 

يحفظون املغرب. 

تبليل  على  املغربية  الدولة  تسهر  جهتها،  من 

اإلرهاب  ويقص  دورها  يحل  أن  تتوقع  شعرها. 

إرهاب  من  للوقاية  هائال  جهدا  تبذل  لذلك  عُرْفها. 

األرض.  على  يسيطر  بل  ويهرب  يضرب  ال  جديد 

وهذا عرض لوقائع األسابيع القليلة املاضية: 

مغربية  مــدن  في  البوليس  أوقــف   7/1 في 

»خلية  في  ينشطون  أشخاص  تسعة  مختلفة 

اإلشادة  والسبب هو  اإلسالمية«،  للدولة  املوالين 

في  التنظيم  يتبناها  التي  اإلجرامية  باألعمال 

للمحققين،  ووفقا  وخارجهما.  والعراق  سوريا 

اتصال  قنوات  ربط  على  بهم  املشتبه  عمل  فقد 

الشباب  املتطوعين  وحثوا  اإلرهابي،  بالتنظيم 

للقتال ضمن صفوفه. وقد حصّلوا خبرات عالية 

في مجال تصنيع املتفجرات واستعمال األسلحة. 

املتطرف  الفكر  ترويج  على  املعتقلون  عمل  كما 

الذي يتبناه التنظيم اإلرهابيّ. وقد بايعوا أبا بكر 

البغدادي وانخرطوا كليا في أجندة »داعش«. في 

في  مراكش  بمطار  أفغان  ثالثة  توقيف  تم   7/1

طريقهم إلى الدنمارك مستعملين جوازات سفر 

باكستانية مزورة، وبحوزتهم رسائل مشبوهة 

مراكش  في  هذا  جرى  جهادية.  حمولة  ذات 

ماليين  البالد  على  تدر  التي  السياحة  عاصمة 

السياحة  وزير  سارع  االعتقال،  بعد  الــدوالرات. 

من  واقتصادية  سياسية  مكاسب  لتحقيق 

الفوضى املحيطة، فصرح لوكالة األنباء اإلسبانية 

»إفي«  أن املغرب يعد من بين الوجهات السياحية 

األكثر أمنا«. وأكد الوزير بثقة »ال يمكن الخلط 

بين املغرب ودول أخرى«.

مغاربة  مع  البوليس  يتعامل  أخــرى  جهة  من 

التي  الدنمارك  مثال من  آخر  أوروبا،  مطرودين من 

البلد  من  وطردته  مغربي  مواطن  جنسية  سحبت 

بتهمة ربط  أخرى، وذلك  مرة  العودة  إمكانية  دون 

عالقات مع تنظيم القاعدة واإلشادة باإلرهاب. طبعا 

مغربي  حال  وهذا  اإلسالم.  ألرض  بعودته  يفرح  لن 

االنتحار  فحاول  اإلرهاب  بتهمة  بريطانيا  من  طرد 

وقد  الكفار.  أرض  إلى  يعود  أن  يريد  ألنه  بالرباط 

اعتقلته الشرطة ولن نراه قبل سنوات طويلة جدا.

منذ يومين اعتقلت إسبانيا مغربيا بتهمة الدعاية 

لداعش. صار املهاجرون املطرودون مشكلة مغربية، 

األموال  حركتي  مراقبة  البوليس  يكثف  لذلك 

شخص  اعتقال  تم  البيضاء،  الدار  في  والبشر. 

قاتَل في سوريا وهو فرنسي من أصل جزائري. كما 

تمكن األمن بمدينة الناظور شمال املغرب في 6/29 

أذربيجانية  أصول  ذي  روسي  مواطن  إيقاف  من 

باعتباره »دار  يتبنى توجهات تكفيرية. هجر بلده 

كفر« وجاء إلى املغرب باعتباره أرض اإلسالم، وبعد 

ثالث سنوات غير رأيه وشرع يكفر املغاربة..

بكثافة  األمن  رجال  نُشر  األخبار،  هذه  توالي  مع 

بلباس رسمي،  أماكن مختلفة. وهؤالء  شديدة في 

إحصاؤهم.  فيصعب  مدني  بلباس  األمن  رجال  أما 

عن  أعلن   7/2 ففي  اختراقات،  تحصل  ذلك  ومع 

التحاق أفراد من أسرة مغربية بداعش دفعة واحدة. 

يبدو أنه كلما قُتل لداعش فرد تطوع لها عشرة. 

القوات  قائد  رودريغيز  ديفيد  الجنرال  حذر  وقد 

األميركية في أفريقيا )أفريكوم( املغرب والجزائر من 

»دواعش ليبيا«. ثم ظهر دواعش مصر، وهذا ما ال 

فإن  املغربي مصر تهتز،  يمكن تحمله. فحين يرى 

كارثة  يصير  كفرصة  لها  ينظر  كان  الذي  العالم 

يزداد  العجز  ومع  اإلرهاب.  العجز عن صد  بسبب 

الخوف ألن قانون داعش ال يشبه قانون حمورابي.

كتب صحافي مصري على صفحته: »الحمد لله 

من  زويد  الشيخ  استرداد  في  الجيش  نجاح  على 

إنجازا  »االسترداد«  صار  هل  التنظيم«.  هذا  يد 

للجيش املصري؟ 

هشام  املصري  العام  النائب  أعدم  ذلك  قبل   

بركات في شوارع القاهرة. يبدو أن العمود الفقري 

حاجز  آخر  هي  مصر  يتشقق.  املصرية  للدولة 

الوصول لشمال  الشرق األوسط من  صد لفوضى 

ماليين  أربعة  سكانها  وعدد  ليبيا  انهارت  أفريقيا. 

مليون  القلق لجيرانها. في مصر تسعون  فسببت 

شخص. كيف ستصير مصر لو عمّتها الفوضى؟ 

من سيكون صمّام حماية لشمال أفريقيا من جهة 

القومية  الدولة  تتعرض  تنتشر.  الفوضى  الشرق؟ 

الدولة  داخل  الفوضى  منسوب  يتزايد  ملحنة. 

ال  لذا  املرحلة،  مهندسة  هي  الفوضى  القومية. 

جدوى من التوقع. لم تعد الدولة القومية تتصادم 

عابرة  تنظيمات  مع  تتصادم  بل  مثيالتها  مع 

هي  املغربي  القومي  األمن  مخاطر  تعد  لم  للقارات. 

تسلح الجارين إسبانيا والجزائر. صار الخطر هو 

اإلرهاب. يزعم وزراء الداخلية العرب حرصهم على 

اقتالع اإلرهاب من جذوره، لكن اإلرهاب ليس نخلة 

في صحراء، إنه بذور في ماليين الجماجم. تتحدث 

الضربات  عن  بفخر  رسمية  عربية  إعالم  وسائل 

في  اإلرهابية.  للعناصر  وجهتها  التي  القاصمة 

املغرب اإلعالم ضعيف. هنا ال يتحدثون وال يكتبون 

كثيرا. فقط يعملون. 

لكن من يعمل؟ من سيواجه خطر اإلرهاب؟ 

للديموقراطية  املغربي  »املركز  نظمها  ندوة  في 

بلورة  في  الحزبي  الفاعل  »دور  حول  ــن«،  واألم

بعدم  سياسيون  اعترف  األمنية«،  السياسات 

وحتى  بل  األمنية،  للقضايا  رؤى  أحزابهم  امتالك 

لديها جهل بهذه امللفات. ال دور لألحزاب في بلورة 

السياسات األمنية. 

شيء  كل  في  بالبوليس  االستنجاد  الحل؟ 

واألحزاب تبارك: »نثمن عمل جهاز األمن«. 

لكن لذلك ثمن. فمدير الشرطة صار وزيرا منتدبا 

فعليا للداخلية، ومدير املخابرات صار مديرا لألمن: 

يد  في  املعلومة  ومركزة  األمنية  السلطات  تجميع 

واحدة. في مرحلة أخرى كان هذا سيثير اعتراضا. 

حتى امللك الراحل الحسن الثاني كان يفضل فصل 

وتضارب األجهزة األمنية ليتلقى املعلومة من مصادر 

مختلفة، فال تقع في يد جهاز واحد. 

لكن اآلن األحزاب »تثمن«. هناك اصطفاف شامل 

تحتكر  وهي  األمن  هي  الدولة  األمن.  جهاز  خلف 

ممارسة العنف املشروع. بحثت عن شعار للمرحلة 

فيه  يمتزج  شعار  البوليس«.  »عاش  أنه  فوجدت 

الخوف والطمأنينة.

لم  املغرب  وفي  ويدها،  الدولة  عين  البوليس 

الشرطة.  بمهام  للقيام  بعد  الجيش  يضطر 

البوليس ال ينام. األمن في حالة تأهب قصوى. من 

الصعب تحمل التأهب لفترة طويلة.

لكن ما حدود فعالية األجهزة األمنية؟ كم من مرة 

إرهابية؟  عمليات  إحباط  من  البوليس  سيتمكن 

تأتي  قد  مهما كان، ستبقى نسبة صغيرة لصدفة 

ليس من خلية نائمة بل من ذئب منفرد.

املغرب.  الذئب شعر  لم يقص  اآلن،  لحد  لكن 

وتــفــســيــر جـــدتـــي هـــو أن األولــــيــــاء الــصــالــحــيــن 

يحمونه كي ال يُحْلق له. حيث يوجد األولياء ال 

مكان لداعش. حتى املسؤول األول عن األجهزة 

فــي صد  األولــيــاء  دور  ينكر  لــن  باملغرب  األمنية 

الصدف الدموية.

عاش البوليس!

.. بــألــف كـلــمـة
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arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ رمضان واإلنسان املوريتاني ـ أحمد ولد جدو 

ـ رمضان هذا العام في الصومال ـ محمود عبدي 

ـ الباجي السبسي يحمّل حملة »وينو البترول؟« مسؤولية اإلرهاب  ـ املفكرة القانونية )29 حزيران/يونيو 2015(

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

الحياة في جبال األطلس

الحكاية بدأت في شهر شباط/فبراير اللي فات، ملا محافظ البنك املركزي طلع قرار بوضع سقف 

اإليداعات بـ 10 آالف دوالر في اليوم بحدّ أقصى و50 ألف دوالر في الشهر. والهدف من القرار قطع 

الطريق على السوق السوداء. زمان.. لو أنت شركة بتستورد من بره خامات أو منتجات، بتروح 

ولو  لك،  بيدبر  دوالر  عنده  البنك  فلو  كذا؟  أشتري  علشان  دوالر  لي  تدبر  ممكن  له:  تقول  للبنك 

ماعندوش بيقول لك: دبر أنت الدوالر. تقوم رايح لشركات الصرافة والسوق السودا تشتري دوالر 

بسعر أغلى، وتودعه في البنك، وتفتح اعتماد مستندي، وتستورد. اآلن، بعد القرار، بتروح للبنك 

يقول لك: مفيش دوالر. تقول له: أنا أشتري. يقول لك: .بردو أل. وآخرك تودع 50 ألف في الشهر.

ويبقى  شهر،  كل  دوالر  ألف   50 أنت  تودع  وتخليك  األول،  من  االعتماد  لك  بتفتح  بنوك  فيه 

حسابك في البنك بالجنيه، لكن مديون بالدوالر. يقوم ييجي ارتفاع سعر الدوالر، فتالقي نفسك 

مديونيتك زادت مليون جنيه فجأة. مديونيتك بتزيد وأنت معاك فلوس، ومش عارف تدفعها!!

الدوالر وصل ألعلى سعر في تاريخه، كل ده والبنوك أصال مش بتوفر العملة، وبالتالي ففيه نسبة 

كبيرة جداً من الشركات معرضة تقفل.

طبعاً توقف املصانع ده معناه إن آالف من األسر فجأة حتبقى في الشارع.

من صفحة ahmad fatehelbad على فايسبوك

وجهة نظر عامل في السوق

مدونات

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

عال حجازي / السعودية

هل صرنا مخيّرين بين النضال ضد الدولة بما هي جهاز قمع في قبضة األقليّة السارقة، والنضال من 

أجل نفس الدولة بما هي جدار صدّ في وجه مشروع التخريب الداعشي املنفلت؟ 

يقول لك مثقفو النظام إن كنت متمسكا باملهمة األصيلة لـ »الثورة« املتمثلة بإسقاط النظام وتفكيك 

بنيته املادية والرمزية املنتجة لشكل امللكية واالستغالل الفئوي القائم على النهب والتفقير والترهيب، 

النكاية واإلنهاك. ويضيف مناصروهم الصغار في اإلعالم  فأنت شريك موضوعي لداعش في تكتيك 

واألحزاب واملنظمات: يجب الدفاع عن الدولة )بحالتها الراهنة؟( حتى تستعيد عافيتها )كيف؟ بعودة 

الوضع القديم؟( ونتخلص معا بوحدتنا الوطنية )؟( من األفكار والحركات الهدامة، ونحمي بالدنا من 

مشاريع التقسيم والتدخل األجنبي. يعني باختصار، الدولة هي االستقرار والثورة هي داعش. واملثقف 

النظامي السعيد يخيّرك، فاختر بينهما: إما االستقرار )وفق نظرية األمن واألمان؟( وإما داعش.

يا  الهدّامة.  الفوضى  أو  القوية  الدولة  إما  الداهم.  أو االستسالم للخطر  الراهن  إما التسليم باألمر 

أبيض يا أسود.

تعمق هذا االستقطاب الجنوني بين األبيض واألسود طيلة األربع سنوات املاضية في تونس، وفي 

الطبقية  الدولة  بين  فعاًل مخيّرون  والتحريض. هل نحن  والتمويل  التجييش  من  املنطقة، مستفيداً 

الرثة وداعش؟

بين إرهاب الدولة والدولة اإلرهابية؟ 

التنظيم هو الحل، واالستقطاب املزيف هو املشكل. 

من صفحة malek sghiri على فايسبوك

املواطن الليبي البسيط، الذي لم يستلم مرتباته من أربعة أشهر، والذي ينتظر وصولها قبل 

عيد الفطر املبارك، الذي يضطر لتوصيل ابنته من وإلى املدرسة، وال يتركها تغادر البيت وحيدة أو 

بصحبة أخواتها، مخافة االختطاف أو التحرش، الذي يغادر صوب أحد الحقول النفطية، وال يدري 

هل يعود أم ال، الذي فقد منزله، أو هُجِّر منه، الذي استفاق على حقيقة النزوح واالكتفاء بحجرة 

واستُبيحت،  واستُغلت  انتُهكت  التي  األرملة،  الثكلى،  البسيطة،  الليبية  املواطنة  مدرسة.  في 

التي تنتظر دورها أمام دورة املياه في املدرسة حيث نزحت، والتي تخاف الخروج صباحاً لعملها، 

وتتحمل تأنيب رئيسها.

الطفل الليبي، الحالم بمدينة ألعاب كالتي يراها في التلفزيون، والذي ينكسر حلمه في ضعف 

والديه. الطفل الليبي، الخائف من سماع دوي الكره والعناد. الطفل الليبي، الغد الذي نأمل.

الشهيد، الذي راح دمه هباءً. املفقود، الذي ضاع ذكره. الضحية التي ما زالت تبحث عن حقها.

الجميع يسألونكم تحمّل مسؤولية املرحلة، والخروج بليبيا قبل أن تضيع وأن تمزقها املصالح 

السفينة  تعبر  أن  أجل  من  والتنازل  البالد،  مصلحة  تغليب  يسألونكم  الجميع  الظالم.  وقوى 

الجميع  أكثر.  ليبيا  وأحبوا  بعضكم  أحبوا  يسألونكم:  الجميع  آمنة.  ترسو  وأن  العاصفة، 

يسألونكم، أطرافاً ومستقلون وشركاء: وقِّعوا يرحم والديكم.. وقِّعوا نحن تعبنا وتبهدلنا.

من مدونة »ماالخير« الليبية 

http://mellakheer.ramez-enwesri.com
)على مسودة االتفاقية املتفاوض عليها في املغرب برعاية األمم املتحدة ـ الناشر(

التنظيم هو الحل في تونس وقِّعوا

إحــــــــــــــــدى قـــــــرى 

الـــــــــبـــــــــربـــــــــر فــــي 

جـــبـــال األطـــلـــس. 

الـــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــول 

ــن  ــ إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا مــ

الــــــــدار الــبــيــضــاء 

ــثــــا  يــســتــغــرق  مــ

ــات  ــاعــ ــر ســ عــــشــ

بـــــالـــــســـــيـــــارة ثـــم 

املــــــــــشــــــــــي ملــــــــــــدّة 

خــمــس ســاعــات. 

فــي  ال كـــهـــربـــاء 

هـــــــــذه الـــــقـــــريـــــة. 

والــحــصــول على 

مــــــيــــــاه الـــــشـــــرب 

إلــى  ــاب  ــذهــ ــ ال أو 

يتطلب  مـــدرســـة 

بالبغال  االنــتــقــال 

إلــــــــــــــى الــــــقــــــريــــــة 

املجاورة.

ــودالل  ــ يـــوســـف بـ

مـــــــن املـــــــغـــــــرب ـــــ 

)رويترز(
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