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رصـد لعالقـات الريـاض بإخـوان
اليمن ،وعودتها اليوم بعد قطيعة
بغاية «ضبط املصنع» .وتسابق
حكـومـي ـ اخــواني علـى افـطـار
فقـراء موريتانيا .و«فكرة» تتناول
قصة العب الكرة املصري ،أحمد
امليرغني.
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كيف عاد «داعش» في العراق؟

في انتظار النفط اإليراني العائد
الى االسواق .وفي سوريا رمضان
متخيل وآخر معاش .وبمناسبة
التصويـت بـ«ال» فـي االسـتفتاء
اليوناني« ،الزاوية الحمرا» تضع
آلهة اليونان ومصر في مقارنة/
مواجهة.
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«عـاش البوليـس!» هــو شـعار
املرحلة في املغرب .اسـتكشاف
كيــف وملـاذا .و«بالـف كلمـة»،
لقـطـات مـن الحيـاة في جبـال
االطلس املغربية .وفـي املدونات:
نــصــوص مــن تــونــس وليبيا
ومصر..
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منذ سقوط املوصل وعدد من املدن العراقية تحت هيمنة تنظيم
داعـ ــش ،انـتـشــرت فــي وســائــل اإلعـ ــام الـغــربـيــة ســرديــة شــديــدة
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
لــداعــش باعتباره شــراً أهــون مــن الحكومة التي يسيطر عليها
الشيعة .انتشرت تلك السردية سريعاً وصارت من األمور املسلم
بها في اإلعالم الغربي.
املشكلة في تلك السردية ليست فقط التبسيط املفرط ،بل أيضاً في
أنها خدمت اتجاهاً أميركياً محدداً في صناعة «كبش فداء» ،هو نوري
املالكي ،وتحميله وحده مسؤولية ما حصل في العراق ،روايته بوصفه نتاج
تطورات األعوام األخيرة ،وال عالقة له بالسياسات التي سبقت ذلك ،والتي
لعبت الخيارات األميركية دوراً كبيراً في صناعتها .كما أن االفتراضات
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
العام للقوات املسلحة وتولّى مباشرة إدارة وهيكلة تلك القوات وتعيين
الكثير من القادة غير األكفاء والفاسدين فيها ،وفشل في قراءة التوازنات
السياسية الداخلية واإلقليمية بطريقة صحيحة .واألكثر من ذلك ،أنّه
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

يصف البروفيسور غريغ وايتسايد من الكلية الحربية البحرية
في مونيتوري ،هذه السردية بأنها تبسيطية للغاية .ورغم إقراره بأنّ
سياسات نوري املالكي لعبت دوراً في صناعة الظروف التي ساعدت داعش
على النجاح ،إال أنّه يرى أن هذا الدور كان ضئيالً  ،وأنه أيّاً كانت الظروف
السياسية في العراق وسوريا ،فإنّ داعش هو في األساس النسخة األحدث
واألكثر شراسة لتنظيم جهادي دخل العراق منذ العام  2003بقيادة أبو
مصعب الزرقاوي ،ولديه مشروعه املنفصل عن مجمل العملية السياسية
العراقية واتجاهاتها.
فعلى الرغم من أن نفوذ هذا التنظيم قد انحسر كثيراً بعد إنشاء
الصحوات ونجاحها في مطاردة وقتل العديد من أعضائه ،إال أن وايتسايد
يستنتج في بحث نشر نتائجه مؤخراً بأن التنظيم الجهادي لم يمت
أبداً ،بل إنّه كيّف استراتيجياته مع الظروف املتغيرة وحاول أن يتعاطى
معها بالطريقة التي تناسب وضعه .يتحدث مثال عن سلسلة عمليّات
االغتيال املنظمة التي قام بها التنظيم ضد قادة الصحوات ،والتي
طالت إحداها قائدها األبرز عبد الستار أبو ريشة ،بوصفها جزءاً من
استراتيجية طويلة األمد لهزيمة الصحوات وتفكيك القوى التي تتحدى
التنظيم في املناطق السنية .فبين عامي  2009و ،2013تم اغتيال 46
عضواً من الصحوات في منطقة جرف الصخر وحدها ،جنوب بغداد .وفي
العام  ،2012اغتيل زعيم مهم آخر في الصحوات هو امللّ ناظم الجبوري.
ومنذ العام  ،2009تم اغتيال ما يقدر بـ 1345عنصراً من الصحوات ،بما
يعكس خطة منظمة لتفكيك وتدمير هذه التشكيالت.
يقول واتسايد إن «هذه الجماعة لم تعد بقوة بسبب التمرد في سوريا،
وال ألن جنود املالكي قتلوا عشرات من املحتجين في الحويجة (على
بشاعة ذلك العمل) ،بل ألنها جماعة تضم رجاالً ظلّوا ملتزمين بقضيتهم
في السنوات الصعبة التي مر بها التنظيم» .كما أن الوثائق التي أعلنت
صحيفة شبيغل األملانية أنّه عُثر عليها في مخبأ الحاج بكر ،وهو االسم
الحركي للعقيد السابق في الجيش العراقي سمير عبد محمد الخليفاوي،
كشفت عن مخطط دقيق إلعادة هيكلة التنظيم وتطوير أساليبه وقدرته
على التجنيد ،وتوسيع نشاطاته إلى سوريا .وما يمكن استنتاجه من
تلك املعلومات هو أنّه على الرغم من االتفاق على أن املالكي لم يحسن إدارة
العالقات بين الطوائف في العراق ،إال أن تنظيم داعش كان يسير وفق
خطة الستعادة نفوذه وتصفية خصومه واالستثمار في فوضى إقليمية
اتسعت جغرافيتها لتشمل سوريا ومناطق أخرى.

عمران يونس ـ ـ سوريا

مقاولو «داعش»

مؤخراً كشف مركز محاربة اإلرهاب (Combatting Terrorism
 )Centerعن مجموعة من الوثائق يعود جزء كبير منها للتنظيم،
تشير إلى تورط سياسيين عراقيين بعالقات تَخادُم مع تنظيم داعش،
وتحديداً عبر تمويل نشاطات التنظيم من أموال مشاريع حكومية
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»
مثالً على أربعة ماليين دوالر من مشروع بناء واحد في شرق املوصل .وبناءً
على تلك املعلومات ،نشرت مجلة «فورين بوليسي» (في )-2015 06-23
مقالة جادل كاتبها بأن على اإلدارة األميركية أن تعيد النظر جديّا بفكرة
تمويل وتسليح قوة عسكرية سنية نظراً لصعوبة الوثوق من أن تلك
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 أصالً على أساس زبائني ،أخذت تتفكك وتضعف ،ليس فقط
بفعل حملة االغتياالت التي قام بها ضدها تنظيم «الدولة اإلسالمية»
(حينذاك) ،أو بسبب عدم ثقة حكومة املالكي بالكثير من عناصرها ،بل
أيضاً بسبب تنافس «شيوخها» على الريع واالمتيازات ،وهو الذي قاد إلى
تبدل مواقفهم باستمرار .فالشيخ علي حاتم السليمان ،مثالً  ،انقلب من
حليف وثيق للمالكي وعضو في ائتالفه االنتخابي ،إلى عدو لدود يتحدث
باسم «املجالس العسكرية الثورية» التي أعلنت الحرب على املالكي.
وبالعكس ،تحول أحمد أبو ريشة من ناقد قوي للمالكي إلى حليف له بعد

تنامي نفوذ «داعش».
واالتهامات املتبادلة بين قادة الصحوات ،كاتهام أبو ريشة ملحافظ
األنبار السابق قاسم الفهداوي بالضلوع في اغتيال املال ناظم الجبوري،
وبأنّه كان عضواً في مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة ،تعكس أيضا
تنافسات بينية وعالقات غامضة ال تصلح أساساً لبناء الثقة مع الحكومة
التي سعت بدورها لتوظيف تلك االنقسامات من أجل تقريب املوالين
واستبعاد املشكوك في والئهم ،بدالً من السعي ألطر جديدة وأكثر فاعلية
في مواجهة اإلرهاب.

احتالل املوصل

مرّ أكثر من عام على احتالل «داعش» للموصل ،وما زالت الكثير من
مالبسات ذلك الحدث غير واضحة .الشيء الذي يبدو جلياً اليوم هو
أن األسباب التي تعيق تحرير املوصل لعبت دوراً كبيراً في سقوطها.
وأهم هذه األسباب هو التنافس على النفوذ والسلطة واملوارد ،سواء بين
الالعبين املحليين ،أو بين الالعبين الخارجيين.
في نهاية العام  ،2012تواترت أنباء عن أن املالكي أبلغ املسؤولين
األميركيين أنه قد يضطر الستخدام القوة ضد محافظ املوصل ،أثيل
النجيفي ،الذي كان يسعى إلى توقيع عقود مع شركات نفط دولية
لالستثمار في حقول النفط ،خصوصاً أنّ األخير كان يشير إلى اكتشافات
نفطية جديدة ستوفر الكثير من املوارد للموصل بمعزل عن الحكومة
االتحادية .ويبدو أن النجيفي كان ينسق مع حكومة إقليم كردستان
ومع تركيا ،التي تمثل الدّاعم اإلقليمي الرئيسي له ،لغرض السير باتجاه
االستقالل النفطي عن بغداد ،بينما كان األتراك يهدفون إلى دمج املوصل
في مجال نفوذهم ليشمل كل شمال العراق ،بعد تحسن عالقاتهم مع
كردستان بل وإسهامهم الكبير في بناء أنبوب نفطي لإلقليم مستقل عن
بغداد .في املنظور التركي ،فإنّ كردستان واملوصل ستتحوالن مستقبالً

إلى منطقة نفوذ تركية خالصة ومصدر الطّاقة الرئيسي لالقتصاد
التركي.
وفي خطوة غايتها إفشال هذا السيناريو ،قام املالكي باستصدار قرار
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
احتل «داعش» املوصل وكل محافظة نينوى .املعلومات عن محاوالت
النجيفي إلعالن إقليم نينوى من جانب واحد ظلت تتواتر ،وقابلها شك
من املالكي في أن النجيفي ينفذ سيناريو تركياً لتقويض سلطة بغداد.
وقد أدّى استمرار الصراع بين الجانبين إلى تخريب أيّ خطوات جدية
للتعاون في حفظ أمن املوصل والتصدي ملحاوالت «داعش» اختراقه،
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.

لـقــد نَ ـفَ ــذ «داع ـ ــش» م ــن م ـســامــات ن ـظــام سـيــاســي ه ــش ،تـتـنــازعــه
الصراعات الداخلية والطموحات اإلقليمية ،وهو ما زال هناك لألسباب
نفسها التي سمحت له بــأن يحقق تقدمه العسكري املفاجئ ،لكنه
يختلف عن اآلخرين في أن لديه خطة واضحة ومشروعاً لالعتياش
طويالً على انقسامات خصومه.

حارث حسن
باحث من العراق

رمضان بغداد

األبواب مهجورة
مرّت األيام األولى من شهر رمضان دون أن يطرق
ب ــاب امل ـنــزل أح ــد وق ــت اإلف ـطــار كـمــا هــي ال ـعــادة في
األعــوام السابقة ،إذ إن العراقيين يتبادلون األطباق
فــي مــا بينهم ،وي ــوزّع ــون بعض الـحـلــوى واألطعمة
ثواباً عن أرواح موتاهم خالل الشهر الفضيل الذي
يعمّ فيه الخير.
لكن الخير شحيح هــذا العام .فقد تأخّرت
مرتبّات أغلب املوظفين بسبب التقشّف الذي حلّ
مبكّراً في البالد جرّاء ارتفاع كُلف الحرب ،وهبوط
أسعار النفط ،وضياع األموال في ملفّات الفساد..
فضالً عن أن إغالق الحدود أمام السلع املستوردة
بسبب سيطرة تنظيم «داعش» على محافظتين
حدوديتين محاذيتين لسوريا وتركيا واألردن،
هما االنبار ونينوى ،جعل األسواق هذا العام خالية.
ال ينُفق العراقي كثيراً وال يبذّر ،يشتري الحاجات
األساسية ويتحسّب لأليام القادمة ،حيث أن
الوضع حتّى اآلن يعتبر «خيراً» مقارنة بالقادم
«األسوأ» ،وفقاً ملا يتم ترداده في الشارع ،فلذا يجب
االقتصاد في كلّ املشتريات املنزلية.
إذاً ،فغياب أيادي الجيران عن باب منزلنا مفهوم،
وعلينا التعوّد عليه .العوز حينما يحلّ إلى جانب
القلق من املستقبل ،يجعل غياب الطَرق مبرراً،
والعراقيون لديهم تجربة تسعينيات القرن املاضي
حين فرض مجلس االمن قرار الحصار االقتصادي
على العراق ،وهي تجربة قاسية مهُلكة.
وبين سخط الصيف الذي يقلب مزاج العراقيين
منذ عصور سحيقة ،وبين العوز املادي والوضع
االقتصادي املهزوز الذي يجعل من الدينار العراقي

متأرجحاً أمام الدوالر االميركي فيؤثر في أسعار
الخضار والفاكهة واللحوم ــ وهي مستلزمات
املائدة الرمضانية ــ وبين التباس القرار األمني بين
االجهزة املختصة ومجاميع تفرض إرادتها على
الشارع ،يبدو موقف العراقي في رمضان ملتبساً
هو اآلخر .فقد يعتذر من ربه لعدم صومه وسط
هذه الظروف ،لكنه ال يستطيع االعتذار من وزارة
الداخلية التي تسلط جهدها على مراقبة الفاطرين،
إذ سارعت هذه الــوزارة إلى إصــدار قرار إغالق
املطاعم واملقاهي ،وحذّرت «املجاهرين بإفطارهم»
بالغرامة أو الحبس ،األمر الذي أثار االنتقاد وذكّر
بأجواء «الحملة اإليمانية» التي سادت في أواخر
عهد البعث ،والتي جاءت على أنقاض العلمانية التي
تشكل الرافعة األيديولوجية ألدبيات الحزب منذ
تأسيسه.
لكن وعلى الرغم من هذا ،ففي بغداد واملحافظات
شبه اآلمنة ،تتوفر الكهرباء ،سواء من محطات
الدولة أو من املولدات األهلية (وإن كانت تكلفتها
عاليّة) ،كما يتوفر سقف يؤوي من جحيم القيظ،
وطعام للصائمين والفاطرين .إال أن النازحين الذين
يفترشون العراء تحت سياط شمس منتصف
الصيف ،والذين ضاعت عمليات تحرير أراضيهم
بين الخالفات الداخليّة واإلقليمية ،ليس لديهم
شيء :األموال التي خُصّصت لهم تبخرّت ،واألمم
املتحدة اكتفت بترديد «قلقها» املستمر على
حياتهم وأوضاعهم ،والحكومة ،يقضي معظم
وزرائها شهر رمضان خارج العراق ،وهي منشغلة
بين أولويات عودة من تم تحرير مدنهم ،وبين
صعوبة توفير الخدمات لهذه املدن التي تدمرت

بفعل الحرب ،بينما ينعم البرملانيون بعطلة فصلهم
التشريعي ،حيث غادر معظمهم ومنذ وقت مبكر من
الشهر الى مدن ومنتجعات أوروبية أو عربية ،وهذا
أضعف اإليمان عند بعضهم .ولم يتبق من معين
لهؤالء النازحين سوى بعض املجموعات الشبابية
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
ان يتفرّجوا على أحوالهم بمرارة ،ويستمعوا إلى
قصصهم من على شاشات الفضائيات.
ال شيء غريب أبداً في رمضان هذا العام ،فهو
يتسق مع ما يجري من فوضى في العراق .القرار
الكهنوتي هو السائد على حساب القرار الدستوري
الذي يبشر بالحريات ويدّعي حمايتها .ورمضان
هذا العام أحيا حكاية الوالي العثماني على البصرة
حين حل الصيف في عام واليته األول ،وملا كاد الحر
أن يكون جحيماً تساءل عن سببه ،وحين أخبره
أحد كبار السن أن هذا الحر من أجل أن يستوي
الرطب في أعذاق النخل ويصبح تمراً (العراقيون
يؤمنون بهذا منذ القدم) أمر على الفور بقطع أعناق
النخيل .فالحكومة والبرملان ،بدل توفير الطاقة
الكهربائية وااللتزام بتوزيع مفردات البطاقة
التموينية وتوزيع رواتب املوظفين في آجالها
وتخفيف معاناة النازحين ،اقتصرت على إصدار
قرار عقوبة املجاهرين بإفطارهم.

عمر الجفّال
كاتب صحافي من العراق

!OXI

«ال» باإلغريقي .وبنسبة  61.4في املئة .ظهرت تعابير
كــانــت ال ـنــاس فــي االنـتـفــاضــات الـعــربـيــة استخدمتها
بكثافة قبل أن تَطحنها الردة املتعددة األوجه :تصويت
ل ـل ـك ــرام ــة ،ل ـل ـح ـقــوق ،ض ــد الـ ـ ـسـ ـ ـرّاق ..ب ــل ن ـعــت وزي ــر
االقتصاد اليوناني الذي قاد «املعركة» ،دائني بالده بـ
«اإلرهابيين» .والدائنون أولئك هم بالدرجة األولى (70
في املئة) من الخارج ،وهي األسماء املعتادة التي نعرفها
ن ـحــن :ب ـنــوك خــاصــة أمـيــركـيــة وأوروبـ ـي ــة ،وصـنــاديــق
ائتمان ووكاالت تقييم ،وصندوق النقد الدولي ،والبنك
املركزي األوروبــي ..وقد طبقت هذه هوايتها املفضلة
باملضاربة فــي اإلق ــراض والــديــن ورف ــع الـفــوائــد وكلفة
«خدمة الدين» بسبب «املخاطر» ،وطبق السياسيون
هوايتهم املفضلة بالتهويل بغاية اإلخــافــة والتركيع.
اليونانيون يقولون :بل اإلذالل 317 .مليار يورو ديناً
فــي نهاية  177 ،2014فــي املئة مــن الــدخــل الوطني
ال ـخ ــام ،لـبـلــد ال يـتـعــدى سـكــانــه ال ـ ــ 11م ـل ـيــون .ورثـهــا
سـيــريــزا ول ــم يصنعها ،بــل هــي الـحـكــومــات املتعاقبة
مـنــذ  ،2004يمينية نـيــولـيـبــرالـيــة صــريـحــة ،ويمينية
نيوليبرالية تتخفى خلف اسم الحزب االشتراكي.
 20مـلـيــار يـ ــورو سـنــويــا ت ـه ـرّب ضــريـبــي م ــن قبل
األغنياء اليونانيين ،و  ٩مليار يــورو أسلحة باعتها
الــواليــات املتحدة وفرنسا وأملــانـيــا لليونان بينما هي
تـغــرق وتـسـتــديــن ،ومـبــالــغ تـقــدر ب ــ 20مـلـيــارا أخــرى،

كانت كلفة جنون العظمة املتمثل بمنشآت األلعاب
االوملبية في  ،2004التي هُجرت تماما بعدها ويأكلها
اليوم الخراب .وهناك األزمــة االقتصادية العاملية التي
ابتدأ طورها األخير في  ،2008والتي ضربت قطاعي
الـسـيــاحــة وال ـن ـقــل ال ـب ـحــري األســاس ـي ـيــن ف ــي ال ـب ــاد..
طلبت الترويكا مــن اليونان صــرف  30ألــف موظف
وخـفــض الـتـقــديـمــات االجـتـمــاعـيــة األســاس ـيــة وخفض
الـحـدّ األدن ــى لــأجــور و «تـحــريــر» 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،
وحـتــى لــو كــانــت نسب االنـتـحــار قــد تضاعفت عدة
مــرات في السنوات األربــع األخيرة ،ووفيات األطفال
ارتفعت بنسبة  47في املئة..
قال اليونانيون  .OXIوطالبوا الدائنين الجشعين
بحلول ال تستند الــى مــا يسمونه «الـتـقـشــف» :إلغاء
الفوائد وإسقاط  ٣٠في املئة من الدين ،ألن الدائنين/
املرابين استردوا أموالهم أصال عدة مرات.
مع  OXIاليونانية ،ومع ظواهر مشابهة متوقعة في
إسبانيا والبرتغال املنهوبتين ،سيمكننا أن نستعيد
نحن «ال» مشابهة تخصنا ،بوجه الـسـرّاق الدوليين
واملحليين ،وبوجه الحكام التافهين ..ومن دون صلة
مباشرة OXI :إلسرائيل أيضاً ..لمَ ال؟
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اﻟـﺨﻤــﻴــــــﺲ

 ٩ﺗــﻤــﻮز  ٢٠١٥ـ اﻟــﻌــﺪد ١٣١١٥
2015 ,9 Thursday July

ﻣﻠــــــﻒ

اﻟﺮﻳﺎض وإﺧﻮان اﻟﻴﻤﻦ :اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺿﺒﻂ اﳌﺼﻨﻊ

 6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أو أﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒّﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ،
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻧﺤﻮ  100ﻳﻮم ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ« ،وﻓﻖ آﺧﺮ اﻹﺣﺼﺎءات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹرﺷﺎد واﻹﻋﻼم اﻟﺰراﻋﻲ ،ﺗﺸﻜّﻞ اﻟﺰراﻋﺔ دﺧﻼً رﺋﻴﺴﻴﺎً ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 50ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

ﻓﻜـــﺮة

ﻣﺼﺮيّ ﺑﺠﻮاز ﺳﻔﺮ

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﻼن ﻛﻴﺎن واﺿﺢ ﺑﺎﺳﻢ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ،وإن
ﺗﺄﺳﺲ ﻓﺮع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻋﻠﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم .ﺗﺄﺳﺲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼح« ﻋﻨﺪ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
دﺳﺘﻮرﻳﺎ ) (1990وﻛﺎن ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻊ رﻣﻮز
إﺧﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﺪر اﳌﺸﻬﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ).(1994
وﻗﺪ رﺋﺴﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  2007اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺣﺴﻴﻦ اﻷﺣﻤﺮ ،اﻟﺬي ﻛﺎن رﻣﺰا ﻗﺒﻠﻴﺎ وﻟﻴﺲ دﻳﻨﻴﺎ ،وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻨﺎة ﻋﺒﻮر ﻷي ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎض.
ووﺟﺪت اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻴﻪ ذراﻋﻬﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻴﻤﻦ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻗﻮى دﻳﻨﻴﺔ وﻗﺒﻠﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة .وﺑﻘﻴﺎم
ﺣﺮﻛﺔ »ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  «1967اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى،
ﺗﻜﺮﺳﺖ أﻋﻤﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎض ،ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑـ »اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« ) (1970ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣﻴﻴﻦ )اﻟﺬﻳﻦ دﻋﻤﺘﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎض ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 8
ﺳﻨﻮات دون ﺟﺪوى( ،وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺮﻗﺘﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎض
ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ .وﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺎرﻳﻦ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎض ،واﻋﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ إﻗﺼﺎؤﻫﻢ
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻌﺰل ،أو اﻟﻘﺘﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،ﺑﺤﺠﺔ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺴﺮت دﻳﻨﻴﺎ ﻛﻌﺪوة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ
اﳌﺴﻠﻢ .وﻛﺎن ﻫﺬا ﺗﻘﻠﻴﺪا أو ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪأت ﺑﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎض
ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﺠﺪ ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻮراﺛﻲ اﳌﻠﻜﻲ )ﻓﻲ  26أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ..(1962ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ
أﺑﺪت ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﺮﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ،إذ دﻋﻤﺖ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻠَﻜﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.

»ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﳌﺼﺮي ﻫﻮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ«،
أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ )إﻋﻼﻣﻲ ﻣﺼﺮي(.

ﻓﺘّﺶ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ

ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ) ،(1974-1967وﺿﻌﺖ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﺒﻨﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻷوﻟﻰ ،ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻨﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ زاﺋﺪاً ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺒﻠﻲ
اﻟﻘﻮي .وﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﻄﻴﺐ ،أﺣﺪ أﺑﺮز ﻗﻴﺎدات ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر
وزﻳﺮا ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﺤﺪﺛﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﺬي ﻛﺎن وﻟﻢ ﻳﺰل ﻣﺼﺮﻳﺎ .وﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻨﻲ )»اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ«( ﻛﺈﻃﺎر ﻣﻮاز ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم
) (1974ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻤﻴﺪه ﳌﺪة  10ﺳﻨﻮات ،وﺗﺒﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺠﺮي أﺣﺪ اﻟﻘﻴﺎدات اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﺒﻠﻲ/اﻟﺪﻳﻨﻲ،
اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ )ﻛﻤﺎل أدﻫﻢ( ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻹرﻳﺎﻧﻲ.
وﺧﻼل ﻋﺎم ) (1974-1973أرﺳﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  22ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺳﻌﻮدﻳﺎ إﻟﻰ
اﻟﻴﻤﻦ رﻏﻢ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻠﻜﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،واﺳﺘﻘﺪاﻣﻬﺎ ﻵﻻف ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى .وﺗﺒﻨﺖ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﻣﻨﻬﺠﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﺳﻨﻴﺎ/
وﻫﺎﺑﻴﺎ ﺻﺎرﻣﺎ وﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻟﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ،وﺳﻬَّﻠﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﺳﺘﻘﺪام إﺧﻮان ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺎ ﻛﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻟﻬﻢ ﺿﺪ اﳌﻼﺣﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ،وﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺢ آﺛﺎر اﳌﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﻴﻦ واﻟﺒﻌﺜﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ وأرﺳﻠﺘﻬﻢ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺎ إﻟﻰ
اﻟﻴﻤﻦ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻜﺮﻳﺎ ،وﺷﻜﻠﺖ
أﻳﻀﺎ ﻧﻮاة وﻣﺼﻨﻌﺎ ﻟﻜﻮادر وﺷﺒﺎب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼح ،اﻟﺤﺰب
اﳌﻤﺜﻞ ﻟﻺﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم .1990

ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺖ أﻓﻜﺎر وأﻫﺪاف اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻨﻲ/اﻟﻘﺒﻠﻲ أواﺧﺮ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻴﻤﺎ ﻋُﺮف ﺑـ »ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﻣﺜَّﻠﻬﺎ ﻧﻈﺎم
ﻋﺪن )ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺘﻰ وﺣﺪة اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ
 .(1990وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«
اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ إﺳﻼﻣﻴﻮ اﻟﺸﻤﺎل وﻧﻈﺎم ﺻﻨﻌﺎء ﺣﻴﻨﻬﺎ ﳌﺤﺎرﺑﺔ »اﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪن .وﺑُﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎدوا ﺟﺒﻬﺎت
اﻟﻘﺘﺎل ،ﻓﺘﻌﻴﻨﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ رﻓﻴﻌﺔ ،أﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻗﻴﺎدات ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ورؤﻳﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎض ،إذ ﺗﻮﺳﻌﺖ دواﺋﺮ
»اﻟﺠﻬﺎد ﺿﺪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ« ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ ﺟﺒﺎل
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ ،اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ ﺣﺰب
اﻹﺻﻼح ﻻﺣﻘﺎ ،أﺣﺪ ﻣﻌﻠﻤﻲ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ،ﻛﺎن ﻫﻮ اﻷب اﻟﺮوﺣﻲ
ﳌﺸﺮوع ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ،واﳌﻨﻈِّﺮ اﻷول ﺿﺪ اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ،اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،وأﺑﺮز ﻣﻨﺎﻫﻀﻲ دﺳﺘﻮر دوﻟﺔ
اﻟﻮﺣﺪة ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳُﻘﺮ اﻹﺳﻼم ﻣﺼﺪرا وﺣﻴﺪا ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ .وﻗﺪ ﺳﺠﻞ
ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺷﺮﻃﺔ ﻛﺎﺳﻴﺖ أرﺳﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ أن
أﺻﺒﺢ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻛﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﺨﺼﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﺪوره اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ ﺣﺮب  ،1994ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﻏﺮف ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﺮب وراﻋﻴﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﻟﻬﺎ .وﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ
إﺧﻮان اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺼﻤﻬﺎ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي )اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ( ﻧﻜﺎﻳﺔ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺣﻠﻴﻔﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
أﻳﻀﺎ )ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ( اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻐﺰو ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ .ﻟﻜﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺮﻳﺎض ﻋﺎدت ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﺒﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ،
رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻹﺻــﻼح ،وﻫﻮ ﺑﻘﻲ اﻟﺨﻴﻂ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎض
ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ .2007
وﻓﻲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻢ ﺗُﺪرس ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻋﻮدة ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ واﻟﻮادﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ )ﻗﻴﺎدات دﻳﻨﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ اﻗﺮب ﻟﻠﻮﻫﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ ﻗﻴﺎدﻳﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح( ﻣﻊ ﻋﻮدة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ

آﻣﻨﺔ اﻟﻨﺼﻴﺮي ـ ـ اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺤﻮﺛﻲ وﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺆﻳﺪي )ﻗﻴﺎدات دﻳﻨﻴﺔ زﻳﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ
ﻧﺠﺮان( .واﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺎدوا ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت،
ﻓﺄﺳﺲ اﻟﻮادﻋﻲ »ﻣﺮﻛﺰ دﻣﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ« اﻟﺬي اﺳﺘﻘﻄﺐ آﻻف اﻟﺪارﺳﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ أﺻﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
)ﺻﻌﺪة( ،وﻫﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻀﺎدة
ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ ﻟﻠﻮادﻋﻲ وﻣﺮﻛﺰه )»اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺆﻣﻦ« اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ »ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ«( ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻮﺛﻲ وﻧﺠﻠﻪ ﺣﺴﻴﻦ .وﻧﺠﺤﺖ ﻫﺬه
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻄﺮد ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮادﻋﻲ أواﺧﺮ  2013وﺗﻬﺠﻴﺮ ﻃﻼب ﻣﺮﻛﺰ دﻣﺎج
وﻣﻌﻠﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻨﺠﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻟﺒﺪر اﻟﺪﻳﻦ وزﻋﻴﻢ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ )ﻋﺒﺪ
اﳌﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ( ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮب ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ اﻹﺧﻮان واﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ اﳌﻮاﻟﻴﻦ
ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺮب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻨﺬ  26آذار/ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ.

ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ

ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺎش إﺧﻮان اﻟﻴﻤﻦ أﺳﻮء ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺷﻬﺪت أﺳﻮأ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﻦ
إﺧﻮان ﻣﺼﺮ ودﻋﻢ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺿﺪﻫﻢ ،وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺤﻮل إﺧﻮان اﻟﻴﻤﻦ
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺪوﺣﺔ ﻛﺤﻠﻴﻒ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎض ،ﺑﻌﺪ أن وﺟﺪوﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﺳﺨﺎء
واﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺬﻫﺎب ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪاء ﺻﺎﻟﺢ وﻧﻈﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻼﻋﻮدة،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺮﻳﺎض ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ .وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ، 2011
وﺻﻞ إﺧﻮان اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺠﻔﺎء ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،إﻟﻰ درﺟﺔ أن
ﻗﻴﺎدات ﻣﻦ ﺣﺰب اﻻﺻﻼح ،ﻛﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﺪوﻣﻲ،
ﺣﺎوﻟﻮا ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2014اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ،
وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻫﺆﻻء ﻟﺬﻟﻚ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻴﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ .واﻷﻣﺮ
ﻛﺎن أﻳﻀﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﻠﻚ رؤﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه إﺧﻮان اﻟﻴﻤﻦ.
وﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻋﻤﺮان ،وﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻹﺧﻮان اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،رُﻓﻌﺖ
أﻋﻼم »ﺷﻜﺮا ﻣﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﳌﺸﺘﻘﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻮدة ﺧﺠﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻹﺧﻮان واﻟﺮﻳﺎض
إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪه ،وإن اﺳﺘﻐﺮق ذﻟﻚ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻹﻋــﺎدة »ﺿﺒﻂ
اﳌﺼﻨﻊ« واﻟﺘﺤﻮل ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺮوب اﻟﺠﻨﺮال ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ
إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء ) 21أﻳﻠﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،(2011وﺗﺤﻮل ﺷﻌﺎر اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إﻟﻰ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ »اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻻﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮﻳﺔ« ﻫﺬه اﳌﺮة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ »اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ«،
أي ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﻹﻟﺤﺎد ـ ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ـ إﻟﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ أﺟﻨﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﻋﻨﻮﻧﺔ

ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺑﺼﺒﻐﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﻣﺘﺪاد ﻟﺼﺮاﻋﻬﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان،
اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ذراﻋﺎ ﻟﻬﺎ .وﻷول ﻣﺮة ،ﻟﻢ ﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺻﺎﻟﺢ( ،ﺑﻞ ﺻﺎر ﺧﺼﻤﺎً إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎدي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ وﻻ ﺑﺨﺒﺮات ﺳﻠﻔﻪ ﻹدارة ﻫﻜﺬا
ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت.
ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻹﺧﻮان )ﺣﺰب اﻹﺻﻼح( رﺳﻤﻴﺎ ﺧﻮﺿﻪ ﺣﺮﺑﺎً ﺿﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ أﺻﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎ أﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻃﺎﺋﺮات
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﺮﻳﺎض )»ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم«( ﺿﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ
أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻘﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء ) 26آذار/ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ(.
ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﺎدات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﻮد ﺟﺒﻬﺎت اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ،
ﻛﻤﺤﻤﻮد اﳌﺨﻼﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ .وﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﻻﺻﻼح ﺑﻴﺎﻧﻪ اﳌﺆﻳﺪ
ذاك ،ﻗﺎم اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  120ﻣﻦ ﻗﻴﺎداﺗﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ
واﻋﺘﺒﺮوه اﻟﺨﺼﻢ رﻗﻢ  1داﺧﻠﻴﺎ .وﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻏﻠﺐ ﻗﻴﺎداﺗﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﺎض ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪﻣﺎ أي ﻗﻴﺎدي ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻮدة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎض وإﺧﻮان ﺻﻨﻌﺎء ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻐﻼف دﻳﻨﻲ/ﻃﺎﺋﻔﻲ ،ﺗﺘﻔﻮق ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻠﺼﺮاع ذي اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮوﻧﻪ ﺻﺮاﻋﺎ ﻣﻊ
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ إﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻜﺎد ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ
اﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ .وﻫﺬا »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻀﺮورة« ،وﻫﻮ ﻳﻨﺪرج أﻳﻀﺎً
ﻓﻲ إﻃﺎر إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻠﻔﺎت اﻹﺧﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻢ .ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﻫﻮ ﺛﻤﺮة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻘﻔﺎن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ واﺣﺪ ،ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺲ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻓﺈن اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ
ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ إﺧﻮان اﻟﻴﻤﻦ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻊ اﻹﺧﻮان ﺿﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻊ اﻹﺧﻮان أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ أﻗﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﻞ اﻹﺧﻮان 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/
دﻳﻨﻲ ﻋﺎﳌﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎض ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻴﻪ ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ.

ﻛــﺄﻏـﻠــﺐ اﻟـﻘـﺼــﺺ اﻟـﻴــﻮﻣـﻴــﺔ اﳌ ـﺼــﺮﻳــﺔ ،اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻲّ ﻣـﻨـﻬــﺎ أو
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ﻷيّ ﻛﺎن أن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ.
أﺧﺒﺎر ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ .ﻳﺤﻂّ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺛﺎن
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﺬي ﻗﺒﻠﻪ ،وﻣﻦ ﻳﺮﻣﻲ ﺧﺒﺮاً ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ إﺧﺒﺎري ﻻ ﻳﻌﻮد
وﻳﺴﺤﺒﻪ إذا ﺗﺒﻴّﻦ ﻋﺪم ﺻﺤّﺘﻪ ..وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ إﻟﻰ أن ﺗُﻌﺠﻦ
أي رواﻳ ــﺔ ﻷي ﺣــﺪث إﻟــﻰ ﺣ ـﺪّ ﻻ ﻳُﺤﺘﻤﻞ .ﻣﺮﺣﺒﺎً ﻓــﻲ دﻫﺎﻟﻴﺰ
اﻟﻘﺼّﺔ واﻟﻘﺼﺔ اﳌُﻀﺎدة اﳌﺼﺮﻳّﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗــﺮر اﻟــﻼﻋــﺐ أﺣـﻤــﺪ اﳌﻴﺮﻏﻨﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك ﻫــﺬه اﳌ ـﺮّة ،ﻟــﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﻓــﻲ ﺑﺎﻟﻪ )ﻋﻠﻰ
اﻷرﺟــﺢ( أن ﻫﺎﺷﺘﺎغ #ادﻋﻢ_اﳌﻴﺮﻏﻨﻲ ﺳﻴﺘﺮﺑّﻊ ﺗﻮﻳﺘﺮﻳّﺎً ﻓﻲ
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﻔﻮّﻗﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﻼه ﻣﻦ اﻟﻬﺎﺷﺘﺎﻏﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ.
ﻛﻴﻒ ﺑﺪأت اﻟﻘﺼﺔ؟ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث ﺳﻴﻨﺎء اﻷﺧﻴﺮة ،ﻛﺘﺐ ﻻﻋﺐ
ﻛ ــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم اﳌ ـﺼــﺮي ﻋـﻠــﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺔ ،ﻣُﻬﺎﺟﻤﺎً
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ» :ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻨﺎس اﻧﺰﻟﻮا ﻓﻮﺿﻮﻧﻲ
ﻋﻠﺸﺎن أﺣــﺎرب اﻻرﻫ ــﺎب ،اﻟﻨﺎس ﻧﺰﻟﺖ وﻣﻠﺖ اﻟـﺸــﻮارع رﻏﻢ
ان اﳌﻔﺮوض ده ﺷﻐﻠﻚ وﻣﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﺸﺎن ﺗﺸﻮف
ﺷﻐﻠﻚ ،ﺑــﺲ ﻣﺎﺷﻲ ﻫﻨﻌﺪﻳﻬﺎ ،وﻣــﻦ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ واﻟـﻜــﻞ ﺑﻴﻤﻮت،
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﺟﻴﺶ وﺷــﺮﻃــﺔ ،واﻧــﺖ ﻓﻴﻦ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ده! ﻛــﻞ اﻟﻠﻲ
ﺑﻨﺎﺧﺪوا ﻣﻨﻜﻢ ﻛﻼم ...اﻧﺖ ﻓﺎﺷﻞ وﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ دم
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ دي.«...
ﻋﻢ ﻧﺒﺄ ﻓﺼﻞ اﻟﻼﻋﺐ وإﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﻧﺎدي دﺟﻠﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﻪ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻃﺒﻌﺎً ،ﺗﻠﻘّﻒ اﻹﻋــﻼم اﳌﺼﺮي
اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ »اﳌﺮﻣﻐﺔ« أرﺿﺎً .اﻹﻋﻼﻣﻲ واﺋﻞ اﻹﺑﺮاﺷﻲ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ »اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎءً« اﺳﺘﻘﺒﻞ اﳌﻴﺮﻏﻨﻲ ﻟﻴﻨﻔﺠﺮ ﺳﻴﻞ ﻣﻦ
اﳌﺪاﺧﻼت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ.
ﺟﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺎﻛﻠﺔ:
 »ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي أﺣﺪ اﻧﺘﻘﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ رﻣﺰ ﻣﻦ رﻣﻮزاﻟﺒﻼد ،واﺣﺘﺮاﻣﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ« .وأردف أن »ﻻﻋﺐ اﻟﻜﺮة
ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬﻢ ﻣﻜﺎﺋﺪﻫﺎ«) .ﻣﺠﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ،ﻻﻋﺐ اﻟﻨﺎدي
اﻷﻫﻠﻲ اﻷﺳﺒﻖ(.
 »اﻟﻮاد ده ﻗﻠﻴﻞ اﻷدب وﻣﺶ ﻣﺘﺮﺑﻲ ﻳﺎ واﺋﻞ ،وﻣﻄﺮود ﻣﻦﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻋﺸﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺶ ﻣﺤﺘﺮم ،ﻋﻴﺐ
ﻳــﺎ واﺋ ــﻞ ﺗﺠﻴﺐ ﻋـﻴــﻞ ﻣــﺶ ﻣـﺤـﺘــﺮم ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ زي ده .ده
ﻳﺎﺧﺪ ﺑﺎﻟﺠﺰﻣﺔ ﻋﻴﻞ ﻋﻤﻴﻞ ،ده ﻳﺎﺧﺪ ﺑﺎﻟﺠﺰﻣﺔ ادﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﺠﺰﻣﺔ،
ﻣﻴﻦ اﻟﻮاد اﻟﺨﺎدم ده ،اﻟﺒﻮاب ده«) .ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮر ،رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ(.
ﻟ ــﻦ ﻧ ـﺘــﻮﻗّــﻒ ﻋـﻨــﺪ ﻋ ـﺒ ــﺎرة ﺑ ـ ــﻮاب ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺣـﻜــﻰ ﻣ ـﺼــﺮﻳــﻮن أن
اﳌـﻘـﺼــﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﺸــﺮة أﺣـﻤــﺪ اﻟ ـﺴ ـﻤــﺮاء .وأﺣ ـﻤــﺪ ﻧــﻮﺑــﻲ ،وﺑـﻨــﺎءً
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻘّﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺎءة
وأﻋﻠﻨﺖ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣﻨﺼﻮر ﻟﺘﻠﻔﻈﻪ ﺑﻌﺒﺎرات ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ.
ﺗﻄﻠّﺐ ﻫــﺬا اﻟﺠﺪل ﺗﻮﺿﻴﺤﺎً ﻣﻦ ﻧــﺎدي دﺟﻠﺔ .ﻓﺼﺪر ﺑﻴﺎن
ﺟــﺎء ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺘﻪ اﻷوﻟــﻰ »اﻟﻼﻋﺐ ﺗﻌﻤﺪ إﺛــﺎرة اﻟﺠﺪل ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ
اﻷﺧ ـﻴــﺮة وأﺛـ ــﺎرت ﺑﻌﺾ ﺗــﺪوﻳـﻨــﺎﺗــﻪ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺟ ــﺪﻻً ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺒﻲ
اﻟﻜﺮة اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮه ﻣﻦ إﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺴﺐ ﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻨﺎدﻳﻪ أﻳﻀﺎً« .وﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺒـﻴــﺎن دﻋ ــﻮة إﻟــﻰ ﻋــﺪم ﺧﻠﻂ اﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻻ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ...
إذاً ﺧﻄﻮة اﻟـﻨــﺎدي ﺑﺘﻮﻗﻴﻔﻪ ﻋــﻦ اﻟﻠﻌﺐ )ﻣﺮﺣﻠﻴّﺎً أو ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً(
ﺗــﺮﺟــﻊ إﻟ ــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ اﻟ ــﺬي ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ إﺛ ــﺎرة اﻟـﻔـﺘـﻨــﺔ .ﺗﺤﻤﻴﻞ
رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻫﻮ اﺳﺘﺜﺎرة ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﻫــﺬا أﻣ ـﺮٌ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ »ﻫﻤﺮوﺟﺔ« ﺗﺒﺪأ وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻹﻋــﻼم.
ﺗﻠﻘّﻒٌ وﺟﻠﺪٌ وﻋﺰل ﻟﻼﻋﺐ وﻗﺬﻓﻪ ﺑﻜﻼم ﻋﻨﺼﺮيّ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻜﻼم
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
ﻫــﺬه ﺟﺒﻬﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ
ﺟﻮﻓﻬﺎ ﻋﻤﻴﻘﺔ :ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﺟ ــﻮاء اﻻﺳـﺘـﺒــﺪاد اﻟــﺰاﺣــﻒ ﺑﺮﺿﺎ
اﻟـﻨــﺎس ،أو اﻏﻠﺒﻬﻢ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﺣﺘﻘﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻟﻠﺴﻮد،
واﻟﻄﺒﻘﻲ )ﻟـﻠـﺒــﻮاب او اﻟـﻔـﻘـﻴــﺮ( .واﺋ ــﻞ اﻻﺑــﺮﺷــﻲ ﻋــﺎد وﻗ ــﺎل إن
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ )؟!( ﻋــﺎدت واﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وأﺧﺒﺮﺗﻬﻢ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺰجّ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﻼﻋﺐ أﺣﻤﺪ اﳌﻴﺮﻏﻨﻲ.
»ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ« ،ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴّﺔ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﺖ
اﳌﻨﻔﻠﺘﻴﻦ ﻳﻨﻔﻠﺘﻮن ﺑﺮاﺣﺘﻬﻢ ،أو أن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﺻﻠﺖ ﺣﺪّﻫﺎ؟

ﻓﺎرع اﳌﺴﻠﻤﻲ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ

زﻳﻨﺐ ﺗﺮﺣﻴﻨﻲ

ﺳﺒﺎق ﺣﻜﻮﻣﻲ ـ إﺧﻮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﻓﻄﺎر ﻓﻘﺮاء ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺤﻤﻮم ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻻة ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻜﺴﺐ ود اﻟﻔﻘﺮاء،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻳﻠﻘﺐ ﺑـ »رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻘﺮاء« ،وإﺧﻮان
ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻹﻓﻄﺎر ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﻢ .وﻫﻮ
ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ذروﺗﻪ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻔﻼت
إﻓﻄﺎر ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط .وﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﻘﻒ ﻓﻘﺮاء أﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ واﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟﺒﺼﺮة
وﺗﻞ اﻟﺰﻋﺘﺮ وﺑﻮ ﺣﺪﻳﺪة وﺳﻮاﻫﺎ ..ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر أذان اﳌﻐﺮب
ﻟﺘﻨﺎول وﺟﺒﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺄﻟﻔﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻬﻢ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ،ﻻ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮه .وﻳﺘﻬﺎﻓﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮون اﻟﻰ
اﳌﺴﺎﺟﺪ وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﻟﻔﻮا اﳌﻮاﺋﺪ اﳌﻤﺘﺪة داﺧﻠﻬﺎ ،وﻟﻢ
ﻳﻌﺘﺎدوا ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻓﻄﺎرات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻧﻮاﻛﺸﻮط ،ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد
اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮاﺋﺪ اﻹﻓﻄﺎر اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم
ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺎري ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻻف ،واﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻫﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻻف،

وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻮم اﳌﻠﻴﺎرات
ﺿﻤﻦ ﻋﺮف رﺳﻤﻲ أﺧﺬ اﻟﻴﻮم ذروﺗــﻪ ﺣﻴﺚ أﻋﻄﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻼل إﻓﻄﺎر رﺳﻤﻲ ﺣﻀﺮه ﻛﺒﺎر رﺟﺎل
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،إﺷﺎرة اﻻﻧﻄﻼق ﳌﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ »اﻹﺣﻴﺎء اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ«.
وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻫــﺬا ،ﺻﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ
وﻣﻌﺎوﻧﻮه ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻹﻓﻄﺎر ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮاء
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .وﻫﻮ ﺷﺪد ﺧﻼل اﳌﺂدب
ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺣﺰﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ ،وراح ﺣﺰﺑﻪ ﻳﻮزع ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺌﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﺧﺼﻮم
اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻹﺧﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻓﻘﺮاء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺣﻤﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺪة.
ودﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺬي ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻰ دﻋﻮة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺟﻬﻮد

ﺣﺰﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﺤﺮص اﻻﺧﻮان ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻼت اﻓﻄﺎر ﺟﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﻮﻇﻔﻮن ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻫﻴﺌﺎت
اﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ
ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺒﻊ اﳌﺎل اﻻﺧﻮاﻧﻲ
ﺑﺎﻏﻼق »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﻞ اﻣﻮاﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪوﺣﺔ واﺳﻄﻨﺒﻮل .ﻳﻮﻇﻒ اﻻﺧﻮان اﻟﻴﻮم ﻣﻨﻈﻤﺎت
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ »ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ« اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻨﺬ
ﺣﻠﻮل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻗﺮاءات ﻗﺮآﻧﻴﺔ وﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻴﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ،وﺗﺨﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﺑﺈﻓﻄﺎر ﺟﻤﺎﻋﻲ.
ﻟﻢ ﻳﻔﻮت اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎد اﻹﺧﻮان
وذﻫﺐ ﻗﻴﺎدي ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮل إن اﻹﺧﻮان »ﺳﻤﺎﺳﺮة ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﻳﻨﺴﺠﻤﻮن ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻬﻢ ﻣﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ،وﻫﻢ ﺧﺎوو اﳌﻀﻤﻮن«.

واﻋﺘﺒﺮ أﻧﻬﻢ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ،وأن
»ﺗﻴﺎر ﻋﻮﳌﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري
وﻟﺪ ﻣﻦ ﺳﻔﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت اﳌﻈﻠﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ ،وﺗﺴﻠَّﻖ رواده ﻏﺼﻮن ﺟﻨﺎن
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ«.
وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻌﺪوى اﻟﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ وأﺣﺰاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺜﻠﺘﻬﻢ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﳌﺪن واﻟﻘﺮى ،ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ .وﻻ
ﺗﺘﻮاﻧﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻐﺎﻟﻲ
واﻟﻨﻔﻴﺲ ﳌﻮاﺋﺪ اﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺣﺴَﻨﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن وﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ..ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن،
»وﻣﺎ ﺧﻔﻲ أﻋﻈﻢ« ،ﻳﻌﻠﻖ أﺣﺪ اﳌﻌﺎرﺿﻴﻦ.
وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺷﻌﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻄﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
داﺧﻞ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎب إذ ﺗﺴﺎءل ﳌﺎذا ﻳﻘﺘﺼﺮ
إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط دون ﻏﻴﺮﻫﺎ،

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺣﺰاب دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺣﺼﺮه
ﺑﺴﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ؟ وﳌﺎذا ﻳﺤﺮم ﻫﺆﻻء اﳌﻔﺘﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻈﻨﺔ اﻷﺟﺮ ﺑﺈﻃﻌﺎم ﻓﻘﺮاء اﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻷﻋﻤﺎق ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺼﻞ ﻛﺎﻣﻴﺮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎت
إﻻ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،أم أﻧﻬﻢ ﺳﺎروا ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ
أﺳﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻬﺎ ،ﻓﻘﺮروا ﺑﺸﺄن ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻷﻋﻤﺎق
أن »ﺧﺬ أﺻﻮاﺗﻬﺎ وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺼﺮﻓﺎ ﻟﺼﺪﻗﺎﺗﻚ«؟ وﺗﺎﺑﻊ
آﺧﺮ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎً ﻏﻴﺎب اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺬي
ﻳﻜﺎد ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻹﺧﻮان ،ﻗﺎﺋﻼ ﳌﺎذا
ﺗﻐﻴﺐ أﺣﺰاب »اﻟﺘﻜﺘﻞ« و »اﺗﺤﺎد ﻗﻮى اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎه« و
»اﻟﺤﺮاك« و »اﻟﻮﺋﺎم« و »اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ« ..ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻹﻓﻄﺎرﻳﺔ؟

اﳌﺨﺘﺎر وﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
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 515مليون دوالر هي خسارة قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام ،بعد الهجوم على
منتجع سوسة الذي خلّف  39قتيالً أغلبهم من الجنسية البريطانية.
وحسب وزيرة السياحة ،تفكّر الحكومة في إلغاء ضريبة الزوار وتخفيف ديون الفنادق.
وتشكّل إيرادات السياحة  7في املئة من اإلنتاج املحلي الخام.

قضيـــــة

في انتظار النفط اإليراني العائد إلى األسواق
تميز االجتماع األخير ملنظمة األقطار املصدرة للنفط (أوبك) في فيينا
مطلع الشهر الفائت بظاهرة الفتة ،وهي احتشاد الصحافيين حول وزير
النفط اإليراني بيجان زانجانة ،الذي يبدو انه تقاسم اهتمام وسائل
اإلعالم مع وصيفه السعودي املهندس علي النعيمي ،ولسبب وجيه .فمع
االتفاق النووي اإليراني مع الدول الغربية بقيادة الواليات املتحدة ،الذي
سعى الطرفان الى إبرامه نهاية حزيران ثم مددوا مدة التفاوض أليام،
يتصاعد احتمال رفع املقاطعة االقتصادية للنفط اإليراني ،ما سينعكس
على السوق النفطية وعلى األسعار التي ال تزال تعاني من االنخفاض الحاد
الذي بلغ  40في املئة منذ العام املاضي .ويمكن لزيادة الصادرات النفطية
اإليرانية ان تضيف صعوبات الى مسعى الدول األعضاء في أوبك بحيث
يمكن ان يصبح السعر بين  80 - 70دوالرا للبرميل.
ومع ان التركيز في اجتماع أوبك نصف السنوي ذاك كان على املحافظة
على سقف اإلنتاج الرسمي للمنظمة في معدله السابق ،وهو  30مليون
برميل يوميا ،وذلك في اطار استراتيجية حماية حصتها في السوق
النفطية ،اال أن مستقبل النفط اإليراني حصل على اهتمام مماثل .زانجانة
لم يهدر الفرصة التي توفرت له إعالميا فأبلغ الصحافيين أنه أخطر زمالءه
في املنظمة أن يستعدوا الستيعاب الكميات اإلضافية من النفط اإليراني
العائد إلى األسواق ،مضيفا أن طهران ال تحتاج إلى قرار من أوبك في ذلك
ألنه حقها.
كما قال وزير الخارجية األميركية ،جون كيري ،في مؤتمر صحافي،
إن الواليات املتحدة مستعدة لتخفيف العقوبات االقتصادية على طهران
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  3.6ماليين برميل يومياً .ثم تراجع حجم الصادرات
الى ما يزيد قليال على املليون برميل بسبب العقوبات االقتصادية التي
استهدفت قطاع النفط واملؤسسات املصرفية .ترجمة هذا الى لغة
الفلوس يعني ان دخل إيران من مبيعات النفط والغاز والسوائل األخرى
الذي كان في حدود  118مليار دوالر في السنة املالية ( 2012/2011تنتهي
في آذار/مارس من كل عام) تراجع بعد تنفيذ املقاطعة الى  56مليارا في
العام  ،2014/2013كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي .ويقول
زانجانه الذي عمل من قبل وزيرا للنفط ،وأعيد تعيينه في املنصب ذاته
بعد فوز حسن روحاني برئاسة الجمهورية ،ان بالده يمكنها زيادة انتاجها
بحوالي املليون برميل يوميا ،حال رفع العقوبات ،وان اجمالي طاقتها
اإلنتاجية يمكن أن يبلغ خمسة ماليين برميل يوميا في العام  .2020على
ان مصادر مستقلة في الصناعة النفطية ترى ان طهران يمكنها فعلياً
اضافة  800ألف برميل يوميا في فترة تتراوح بين ستة الى إثني عشر
شهرا بعد رفع العقوبات .هذا مع األخذ بعين األعتبار ان ادارة أوباما تحتاج
الى فترة تتراوح بين ستة أشهر الى ثمانية عشر شهرا لتأمين موافقة
الكونغرس ومن ثم رفع الحظر االقتصادي على إيران.
تتمتع إيران باحتياطيات نفطية ضخمة اذ يقدر حجم املخزون املؤكد
لديها بحوالي  158مليار برميل ،بما يضعها في املرتبة الرابعة بعد
السعودية وفنزويال وكندا من ناحية االحتياطي ،والذي يمثل  10في املئة
من املخزون العاملي و 13في املئة من احتياطي أوبك .كذلك تحتل إيران
املرتبة الثانية بعد روسيا باحتياطيات الغاز الطبيعي التي تصل الى 1.2
ترليون قدم مكعب .وتوصف االحتياطيات اإليرانية بأنها سهلة االستغالل
ألنها مكتشفة منذ زمن سابق ،كما ان  70في املئة منها يوجد على
اليابسة ،ولكن املناخ السياسي الغربي املعادي أفقدها تدفقات رأسمالية
وإمكانيات تقنية تعتبر ضرورية لرفع الطاقة اإلنتاجية .وتقدر بعض
مراكز الدراسات املتخصصة في الشؤون النفطية أن هناك حاجة لضخ
استثمارات بقيمة  20مليار دوالر خالل فترة السنوات الثالث أو األربع
املقبلة كي تمكن استعادة شيء من العافية للصناعة النفطية اإليرانية ،وفق
فريدون فيشاراكي رئيس الدار االستشارية «فاكتس غلوبال أينرجي»،

كريم ريسان-العراق
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

واستعدادا لهذه املرحلة ،عقد زانجانه اجتماعات مع ممثلين لثالث
شركات أوروبية كبرى هي «أيني» اإليطالية و «توتال» الفرنسية و
«رويــال دتش شل» الهولندية /البريطانية ،باإلضافة الى الشركة
الروسية «لوك أويل» ووصيفتها الصينية «شركة النفط الوطنية
الصينية» ،حيث طرحت مسودات التفاقيات ،وذلك للحصول على افادات
من تلك الشركات بشأنها حتى يمكن بلورتها بصورة نهائية .ويتردد
ان اجتماعات مع شركات أميركية مثل «أكسون موبيل» و «كونوكو
فيليبس» يخطَّط لها في النصف الثاني من هذا العام ،بعد أن تتضح
الصورة في ما يخص نتائج االتفاق النووي بين طهران وواشنطن .ومن
مظاهر املرونة املقترحة من قبل طهران في العقود الجديدة ،تمديد فترة
العمل بها بصورة ملحوظة قياسا باملدى الزمني الذي كان سائدا في
العقود السابقة.
الصيغة املقترحة يطلق عليها «العقد البترولي املتكامل» ويقوم على

شراكة بين مؤسسة أجنبية وأخرى إيرانية ،وبموجبها تقوم الشركة
األجنبية بكل العمليات من االستكشاف الى التطوير واالنتاج ثم تحصل
على استحقاقاتها وأرباحها من مبيعات الحقول املنتجة لكن بدون أن
تكون شريكا قانونيا .ويمكن لهذا العقد أن يستمر لفترة تتراوح بين 20
الى  25عاما ،كما أضيف إليه مجال زيادة االستخالص النفطي من الحقول.
وتكتسب هذه النقطة أهمية كون غالبية اإلنتاج النفطي اإليراني تتم حاليا
من حقول تعمل منذ  70عاما ،األمر الذي الى تراجع في إنتاجها.
العودة املتوقعة للنفط اإليراني ستثير قضيتين :األولى تتعلق باألسعار
التي ال تزال تتأرجح بين  60 - 50دوالرا للبرميل .وفي تقدير إدارة الطاقة
األميركية ،أن أسعار النفط يمكن أن تتراجع العام املقبل بنحو  5الى 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
الحصص املتفق عليها بين الدول األعضاء ،ألن تلك الدول تمددت في
السوق على حساب النفط اإليراني الذي انقطع عنها .وأعربت بعض الدول،
مثل العراق واالكوادور ،عن تعاطفها مع إيران في هذه القضية وضرورة
أن تفسح الدول األعضاء مجاال للنفط اإليراني العائد ،بينما تبنى األمين
العام ألوبك عبد الله البدري ،الليبي الجنسية ،موقفا دبلوماسيا بالقول
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

من ليبيا أو نيجيريا أو العراق ،وبالتالي يوفر خيارات وضمانات أفضل
للدول املستوردة للنفط .وتشير بعض التقديرات الى ان لدى إيران نحو
 30مليون برميل في مخزونات عائمة تنتظر التفريغ ،ولهذا فعلى السوق
املتخمة فعال ان تستعد الى املزيد من العرض واإلمدادات ألن إنتاج أوبك
الحالي يتجاوز بأكثر من مليون برميل ،سقفها الرسمي وهو  30مليون
برميل يوميا .ويتبع هذا أن استعادة أيران لحصتها في السوق سترتبط
بال شك بسياسة تسويقية جريئة ،ألن موازنتها تقوم على أساس أن
يكون سعر البرميل  92.5دوالرا للبرميل ،وذلك حتى يمكن تجنب العجز
في امليزانية .ضخ املزيد من النفط للتعويض عن العائد املنخفض سيؤثر
قطعا في األسعار بصورة سلبية ،على األقل في البداية والى أن يرتفع
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
الدول الرئيسية .إال أن العام املقبل سيشهد عودة التخمة الى السوق،
بسبب اإلمدادات اإليرانية املتوقعة ،الى جانب النمو في اإلنتاج النفطي
األميركي بفضل زيادة الفعالية التقنية التي تسهم في خفض تكلفة إنتاج
النفط الصخري وزيادة نسبة استخالصه من املكامن.

السر سيد أحمد

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

سوريا :تَخيَّل رمضان وعِشْ آخر
القمر كوكب غادر باملواقيت ،فيعجز الشهر عن تثبيت التطابق مع
اسمه الذي طاملا استخدم للتأكيد على تقارب الخيارات وتوحدها ،حين
جرت وتجري طلبات االستجارة الخائبة من الرمضاء بالنار .يسعى إليه
أناس من ذوي البصر الفلكي الحاد ،وهم بالكاد يرون األرض املحروقة
التي يقفون فوقها وجراح أهلها الحازمين حقائبهم ،وقد عزموا الترحل
في األرض الواسعة ،علهم يحظون بمن يتحنن عليهم بملعقة من
الكرامة ومثيلتها من الحرية وضماد من األمان والكفاية .ال يؤذن بشهر
رمضان تدفق باعة شراب العرقسوس والتمر هندي ،وكعك «املعروك»،
وعمارات من أطباق الحلويات ،وبيادر من النقوالت والفاكهة والتمور
النتزاع األسبقية في احتالل األرصفة ونواصي الشوارع ،وال االحتالل اآلخر
الذي تتكفل به مئات املسلسالت الدرامية والبرامج الترفيهية ..كل ما
يحصل في هذا املهرجان يتوخى صنع رمضان ،كما هي الطبول تدق
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
املبللة بالرشى ،والباعة الذين يروجون ألطعمة ال تصلح ألي استخدام

في شقيه اآلدمي والحيواني .باتت رائجة منذ سنوات مظاهر التمسك
بالورع والتقوى ،وهي غير مكلفة للصائم وال ملدعي الصيام .وقد أمست
تتنزل في باب التمارض الذي تمرس به املوظفون الخمولون والجنود
الذين يؤدون الخدمة اإللزامية ،بغاية الحصول على إجازات .والحالة
في رمضان تتنزل في باب التصاوم أي إدعاء الصيام ،مستعينة بالقدرة
والخبرة املؤسستين على تراكم في تجارب التمرد السلبي ...كل ذلك
أو بعضه يؤكد العجز عن التمسك بالقيم العميقة التي أنتجتها طقوس
الصيام ومعانيه ،كشكل نمطي للتزهد في الدنيا ،وترقب ولوج بوابات
جنائن اآلخرة ،أي العجز عن نقل التزهد إلى الحيز العمومي ،ليبقى من
الخيارات الفردية .ال نجازف وال نجدف إن قلنا إن الرأسمالية  -الريعية
 الطفيلية ابتلعت رمضان كما ابتلعت غيره من الطقوس الدينية ،وهذاما يجاهد األوصياء على الصائمين إلنكاره وإظهار نقيضه .لم يعد مجدياً
تقريظ رمضان الذي يمتدح في تاريخ وممارسات يجري تخيلهما وإعادة
اختراعهما ،والعمل على استعادتهما بشكليات متهافتة تبدأ بوالئم
إمبراطورية يحسب من يعرضها ويروج لها على شاشات التلفزة أن النظر
إليها كاف لدحر الجوع وإذالل الفاقة التي تساكن الشعوب املغلوبة ..وال
تنتهي بعشرات العروض الترفيهية واملسلسالت الدرامية التي ال تنسي
آالم الجوع فحسب ،بل تنسي من يتابعها جغرافيا الهوان املرمي في أعماق

أخاديدها .يصر اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء ،الواجهة األيديولوجية
للرأسمالية الريعية  -الطفيلية ،على تكرار فضائل الصيام بدأب ،للتأكيد
على أنه الوريث الشرعي والحارس األمين للقيم التي أنتجت الصيام،
وثبتته كركن من أركان الدين .الصيام ممارسة دينية قديمة ،اتخذت
مع الزمن سمات طقسية ،توخت إخماد حاجات الجسد األولية املتمثلة
بالطعام والشراب ،وتوجيههما نحو تسام تأملي في الطبيعة وعناصرها،
كما في التجربة الذاتية ومالمحها ،سواء باستقامتها أو بانحرافاتها،
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.
&&&
يمشي العجوز الهوينى ،متكئاً على حفيدين خجولين ،يحاوالن ضبط
ارتجاف كفيه ،حين يرتفعان ليشيرا إلى أناس يعبرون أمامه كخياالت
شاحبة ،يحسبهم أصدقاء قدامى ،ويسعى إلى تذكر أسمائهم ..كما
يثبتان مساره املختلج املتجه تارة إلى أناس واقفين في الصالة ينتظرون
استدعاءهم إلتمام استمارات وتارة إلى أناس مغادرين من البوابة التي
دخلوا منها ،ويقودانه إلى أمام الطاولة التي يجلس خلفها شاب ،منحنٍ
على أوراق ،يدوّن عليها أسماء طالبي املعونة الغذائية وأرقام بطاقاتهم

الشخصية ومكان إقامتهم .وعلى الرصيف املقابل للصالة رجال ونساء
وأوالد يحملون أوعية بالستيكية يغطونها بأكياس نايلون سوداء،
ينتظرون برؤوس مائلة على صدورهم ،الوجبة املجانية التي يقدمها
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
خمسمئة ،فضالً عن الدمار في البيوت واملنشآت والسيارات .هم منتوج
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« ،أهالً أهالً يا رمضان شهر الخير واإلحسان» .حينها كان
يتهدل قميص األفق ،وتُنتزع ياقته وأكمامه ،ويهرع صاخباً إلى مسارات
الفرح.

عزيز تبسي

كاتب من سوريا

آلهة مصر واليونان
أنتم تقولون اليونان اليونان ،وأنا أقول لكم ما اليونان.
ه ــذه دولـ ــة ك ــاف ــرة ،أول ش ــيء ه ــي دولـ ــة ك ــاف ــرة ،هل
تعرفون أن اليونانيين يعبدون زيــوس وأفــروديــت وكل
هذه األصنام ،ثم إن اليونان عملت استفتاءً ،ففازت «ال».
أوالً  ،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  61في املئة .وماذا
تفعل الـسـتــون فــي املـئــة أم ــام شعبية الــرئـيــس السيسي،
أيــن هــي من  97في املئة؟ في الحقيقة هــذا يرينا عمق
النفاق الغربي .العالم الذي يهلل لليونان ملاذا لم يفعل هذا
للسيسي؟ السيسي له شعبية أكبر من شعبية اليونان،

وبرغم هذا فهم يفرحون لليونان وال يفرحون للسيسي،
ببساطة ألن الـعــالــم مـنــافــق وشــريــر .أن ــا أق ــول ه ــذا 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
أكـتــافـهــا .ومــن موقعي هــذا فــأنــا أطــالــب بمسابقة عاملية
بين آلهة اليونان وآلهة املصريين ،أحمس أمــام زيــوس،
ال أقل .انتبهوا ،مسابقة بين اآللهة ال الشعوب ،هذا مربط
الفرس ،الشعوب غبية وال تفهم وال يجب أن يوكل لها
شــيء ،أمــا اآللـهــة فتعرف كــل شــيء ،هــذا مــا تعلمناه من
قياداتنا السياسية الحكيمة.
من هنا أصل لعمق نظريتي .فرئيس حكومة اليونان في

الحقيقة هو إنسان جبان ،يتحامى
في شعبه ،لهذا فاملسابقة بينه وبين السيسي ،مسابقة
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،
وهــذا يعني أنــه يحمل بجيبه ســاحـاً ويستطيع فــي أي
لحظة أن يخرجه ويقتل رئـيــس الـيــونــان ويقتل فرحة
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
نص نائل الطوخي ورسم مخلوف
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 138مليون 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 ( 440ألفاً).

متابعات

عاش البوليس!
بــدأ شهر تموز/يوليو  2015دمــويــا .تابعت
جدتي الصور املروعة على التلفزيون ،تسألني
عــن الـبـلــدان الـتــي جــرى فيها ذل ــك .أق ــول لها:
ت ــون ــس وس ــوري ــا والـ ـع ــراق وال ـص ــوم ــال وم ـصــر.
تسأل جدتي :مصر مسلمون ،واآلخــرون كلهم
أيضا؟ نعم مسلمون .فعلقت جدتي باملثل «إذا
رأيــت جــارك يَحْلِق فبلل شـعــرك» .أي سيصل
دورك قريبا ،وحمدتْ الله ألن األولياء والصلحاء
يحفظون املغرب.
من جهتها ،تسهر الدولة املغربية على تبليل
شعرها .تتوقع أن يحل دورها ويقص اإلرهاب
عُرْفها .لذلك تبذل جهدا هائال للوقاية من إرهاب
جديد ال يضرب ويهرب بل يسيطر على األرض.
وهذا عرض لوقائع األسابيع القليلة املاضية:
في  7/1أوقــف البوليس في مــدن مغربية
مختلفة تسعة أشخاص ينشطون في «خلية
املوالين للدولة اإلسالمية» ،والسبب هو اإلشادة
باألعمال اإلجرامية التي يتبناها التنظيم في
سوريا والعراق وخارجهما .ووفقا للمحققين،
فقد عمل املشتبه بهم على ربط قنوات اتصال
بالتنظيم اإلرهابي ،وحثوا املتطوعين الشباب
للقتال ضمن صفوفه .وقد حصّلوا خبرات عالية
في مجال تصنيع املتفجرات واستعمال األسلحة.
كما عمل املعتقلون على ترويج الفكر املتطرف
الذي يتبناه التنظيم اإلرهابيّ .وقد بايعوا أبا بكر
البغدادي وانخرطوا كليا في أجندة «داعش» .في
 7/1تم توقيف ثالثة أفغان بمطار مراكش في
طريقهم إلى الدنمارك مستعملين جوازات سفر
باكستانية مزورة ،وبحوزتهم رسائل مشبوهة
ذات حمولة جهادية .جرى هذا في مراكش
عاصمة السياحة التي تدر على البالد ماليين
الــدوالرات .بعد االعتقال ،سارع وزير السياحة
لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من
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».
من جهة أخــرى يتعامل البوليس مع مغاربة
مطرودين من أوروبا ،آخر مثال من الدنمارك التي
سحبت جنسية مواطن مغربي وطردته من البلد
دون إمكانية العودة مرة أخرى ،وذلك بتهمة ربط
عالقات مع تنظيم القاعدة واإلشادة باإلرهاب .طبعا
لن يفرح بعودته ألرض اإلسالم .وهذا حال مغربي
طرد من بريطانيا بتهمة اإلرهاب فحاول االنتحار

حـلـــــم..

بالرباط ألنه يريد أن يعود إلى أرض الكفار .وقد
اعتقلته الشرطة ولن نراه قبل سنوات طويلة جدا.
منذ يومين اعتقلت إسبانيا مغربيا بتهمة الدعاية
لداعش .صار املهاجرون املطرودون مشكلة مغربية،
لذلك يكثف البوليس مراقبة حركتي األموال
والبشر .في الدار البيضاء ،تم اعتقال شخص
قاتَل في سوريا وهو فرنسي من أصل جزائري .كما
تمكن األمن بمدينة الناظور شمال املغرب في 6/29
من إيقاف مواطن روسي ذي أصول أذربيجانية
يتبنى توجهات تكفيرية .هجر بلده باعتباره «دار
كفر» وجاء إلى املغرب باعتباره أرض اإلسالم ،وبعد
ثالث سنوات غير رأيه وشرع يكفر املغاربة..
مع توالي هذه األخبار ،نُشر رجال األمن بكثافة
شديدة في أماكن مختلفة .وهؤالء بلباس رسمي،
أما رجال األمن بلباس مدني فيصعب إحصاؤهم.
ومع ذلك تحصل اختراقات ،ففي  7/2أعلن عن
التحاق أفراد من أسرة مغربية بداعش دفعة واحدة.
يبدو أنه كلما قُتل لداعش فرد تطوع لها عشرة.
وقد حذر الجنرال ديفيد رودريغيز قائد القوات
األميركية في أفريقيا (أفريكوم) املغرب والجزائر من
«دواعش ليبيا» .ثم ظهر دواعش مصر ،وهذا ما ال
يمكن تحمله .فحين يرى املغربي مصر تهتز ،فإن
العالم الذي كان ينظر لها كفرصة يصير كارثة
بسبب العجز عن صد اإلرهاب .ومع العجز يزداد
الخوف ألن قانون داعش ال يشبه قانون حمورابي.
كتب صحافي مصري على صفحته« :الحمد لله
على نجاح الجيش في استرداد الشيخ زويد من
يد هذا التنظيم» .هل صار «االسترداد» إنجازا
للجيش املصري؟
قبل ذلك أعدم النائب العام املصري هشام
بركات في شوارع القاهرة .يبدو أن العمود الفقري
للدولة املصرية يتشقق .مصر هي آخر حاجز
صد لفوضى الشرق األوسط من الوصول لشمال
أفريقيا .انهارت ليبيا وعدد سكانها أربعة ماليين
فسببت القلق لجيرانها .في مصر تسعون مليون
شخص .كيف ستصير مصر لو عمّتها الفوضى؟
من سيكون صمّام حماية لشمال أفريقيا من جهة
الشرق؟ الفوضى تنتشر .تتعرض الدولة القومية
ملحنة .يتزايد منسوب الفوضى داخل الدولة
القومية .الفوضى هي مهندسة املرحلة ،لذا ال
جدوى من التوقع .لم تعد الدولة القومية تتصادم
مع مثيالتها بل تتصادم مع تنظيمات عابرة
للقارات .لم تعد مخاطر األمن القومي املغربي هي
تسلح الجارين إسبانيا والجزائر .صار الخطر هو
اإلرهاب .يزعم وزراء الداخلية العرب حرصهم على
اقتالع اإلرهاب من جذوره ،لكن اإلرهاب ليس نخلة

عال حجازي  /السعودية

في صحراء ،إنه بذور في ماليين الجماجم .تتحدث
وسائل إعالم عربية رسمية بفخر عن الضربات
القاصمة التي وجهتها للعناصر اإلرهابية .في
املغرب اإلعالم ضعيف .هنا ال يتحدثون وال يكتبون
كثيرا .فقط يعملون.
لكن من يعمل؟ من سيواجه خطر اإلرهاب؟
في ندوة نظمها «املركز املغربي للديموقراطية
واألمــن» ،حول «دور الفاعل الحزبي في بلورة
السياسات األمنية» ،اعترف سياسيون بعدم
امتالك أحزابهم رؤى للقضايا األمنية ،بل وحتى
لديها جهل بهذه امللفات .ال دور لألحزاب في بلورة
السياسات األمنية.
الحل؟ االستنجاد بالبوليس في كل شيء
واألحزاب تبارك« :نثمن عمل جهاز األمن».
لكن لذلك ثمن .فمدير الشرطة صار وزيرا منتدبا
فعليا للداخلية ،ومدير املخابرات صار مديرا لألمن:
تجميع السلطات األمنية ومركزة املعلومة في يد
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
خلف جهاز األمن .الدولة هي األمن وهي تحتكر
ممارسة العنف املشروع .بحثت عن شعار للمرحلة
فوجدت أنه «عاش البوليس» .شعار يمتزج فيه
الخوف والطمأنينة.
البوليس عين الدولة ويدها ،وفي املغرب لم
يضطر الجيش بعد للقيام بمهام الشرطة.
البوليس ال ينام .األمن في حالة تأهب قصوى .من
الصعب تحمل التأهب لفترة طويلة.
لكن ما حدود فعالية األجهزة األمنية؟ كم من مرة
سيتمكن البوليس من إحباط عمليات إرهابية؟
مهما كان ،ستبقى نسبة صغيرة لصدفة قد تأتي
ليس من خلية نائمة بل من ذئب منفرد.

لكن لحد اآلن ،لم يقص الذئب شعر املغرب.
وت ـف ـس ـيــر ج ــدت ــي ه ــو أن األول ـ ـيـ ــاء الـصــالـحـيــن
يحمونه كي ال يُحْلق له .حيث يوجد األولياء ال
مكان لداعش .حتى املسؤول األول عن األجهزة
األمنية باملغرب لــن ينكر دور األول ـيــاء فــي صد
الصدف الدموية.

محمد بنعزيز
كاتب وسينمائي من املغرب

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 ( 29حزيران/يونيو )2015
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

الحياة في جبال األطلس

 ..بــألــف كـلــمـة

إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ق ـ ـ ــرى
الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــر فـ ــي
ج ـب ــال األط ـل ــس.
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
إلـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن
الـ ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـضــاء
مـ ـث ــا ي ـس ـت ـغــرق
عـ ـش ــر س ــاع ــات
ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ث ــم
امل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــي مل ـ ـ ـ ـ ـ ـدّة
خـمــس ســاعــات.
ال كـ ـه ــرب ــاء فــي
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة.
وال ـح ـصــول على
م ـ ـ ـيـ ـ ــاه الـ ـ ـش ـ ــرب
أو الـ ــذهـ ــاب إلــى
م ــدرس ــة يتطلب
االنـتـقــال بالبغال
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــة
املجاورة.
ي ــوس ــف ب ـ ــودالل
م ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ
(رويترز)

مدونات
وجهة نظر عامل في السوق
الحكاية بدأت في شهر شباط/فبراير اللي فات ،ملا محافظ البنك املركزي طلع قرار بوضع سقف
اإليداعات بـ  10آالف دوالر في اليوم بحدّ أقصى و 50ألف دوالر في الشهر .والهدف من القرار قطع
الطريق على السوق السوداء .زمان ..لو أنت شركة بتستورد من بره خامات أو منتجات ،بتروح
للبنك تقول له :ممكن تدبر لي دوالر علشان أشتري كذا؟ فلو البنك عنده دوالر بيدبر لك ،ولو
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  50ألف في الشهر.
فيه بنوك بتفتح لك االعتماد من األول ،وتخليك تودع أنت  50ألف دوالر كل شهر ،ويبقى
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 fatehelbadعلى فايسبوك

وقِّعوا

التنظيم هو الحل في تونس

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
في مدرسة .املواطنة الليبية البسيطة ،الثكلى ،األرملة ،التي انتُهكت واستُغلت واستُبيحت،
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
وقوى الظالم .الجميع يسألونكم تغليب مصلحة البالد ،والتنازل من أجل أن تعبر السفينة
العاصفة ،وأن ترسو آمنة .الجميع يسألونكم :أحبوا بعضكم وأحبوا ليبيا أكثر .الجميع
يسألونكم ،أطرافاً ومستقلون وشركاء :وقِّعوا يرحم والديكم ..وقِّعوا نحن تعبنا وتبهدلنا.

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،
فأنت شريك موضوعي لداعش في تكتيك النكاية واإلنهاك .ويضيف مناصروهم الصغار في اإلعالم
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.
إما التسليم باألمر الراهن أو االستسالم للخطر الداهم .إما الدولة القوية أو الفوضى الهدّامة .يا
أبيض يا أسود.
تعمق هذا االستقطاب الجنوني بين األبيض واألسود طيلة األربع سنوات املاضية في تونس ،وفي
املنطقة ،مستفيداً من التجييش والتمويل والتحريض .هل نحن فعالً مخيّرون بين الدولة الطبقية
الرثة وداعش؟
بين إرهاب الدولة والدولة اإلرهابية؟
التنظيم هو الحل ،واالستقطاب املزيف هو املشكل.

من مدونة «ماالخير» الليبية

http://mellakheer.ramez-enwesri.com

(على مسودة االتفاقية املتفاوض عليها في املغرب برعاية األمم املتحدة ـ الناشر)

من صفحة  malek sghiriعلى فايسبوك

