العالم 23

الخميس  26تموز  2012العدد 1767

ّ
البحرين :املعارضة تكثف حملة تضامنها مع معتقل سلفي
في الوقت التي تتصاعد فيه حملة التضامن من قبل املعارضة
البحرينية مع املعتقل السلفي محمد الزياني ،على خلفية اإلدالء
برأيه السياسي ،ال يزال الصمت يسود التيارات السلفية واإلخوانية
المنامة ــ األخبار
ب �ع��د ع �ش ��رة أي � ��ام ع �ل��ى اع �ت �ق��ال��ه ،ج ��ددت
املعارضة ف��ي البحرين املطالبة ب��اإلف��راج
عن العقيد املتقاعد في قوة دفاع البحرين،
محمد الزياني ،ذي امليول السلفية ،املعتقل
بسبب اإلدالء برأيه ،وسط تصاعد حملة
ال�ت�ض��ام��ن م�ع��ه ع�ل��ى امل��واق��ع االجتماعية
وت � � �س� � ��اؤالت ح� � ��ول ص� �م ��ت أه� � ��ل امل� �ح ��رق
وتجمع الفاتح (موالون) إزاء اعتقاله.
وبحسب ابنة الزياني ،الذي اعتقل في 16
تموز املاضي ،كلثم ،فان التهم املوجهة له
تتعلق بمقالة ل��ه منذ عامني «ل��م يكتبها
ه � ��و» ،وم �ق��ال��ة أخ � ��رى «ل� ��م ي �س �ت �ن �ك��ره��ا»،

إضافة ال��ى تواصله مع الصحافية مليس
ضيف.
وق��د أوض �ح��ت األخ �ي��رة ع�ل��ى «ت��وي�ت��ر» أن
ت��واص �ل �ه��ا م ��ع م �ح�م��د ال��زي��ان��ي «ل ��م يكن
س�ي��اس�ي��ًا ،ب��ل ط�ل�ب��ت م�ن��ه االس �ت �ع�لام عن
حالة أسرة محتاجة في الرفاع».
وك��ان��ت ع��ائ�ل��ة ال��زي��ان��ي ق��د زارت ��ه أول من
أم��س ،وق��ال��ت ابنته على «ت��وي�ت��ر» «رأي��ت
أب��ي متحفظًا في حديثه ،ونظراته مريبة
وق��د ب��دا عليه اإلع�ي��اء ورأي��ت أح��د أظافره
مقلوعًا والدماء جامدة عليه».
ومحمد الزياني هو سلفي التوجه ،لكنه
م�ع��روف ب��اع�ت��دال��ه وع�لاق��ات��ه م��ع مختلف
التيارات ،بمن فيها قادة املعارضة.
ول� � �ط � ��امل � ��ا وج� � � ��ه ان � � �ت � � �ق� � ��ادات ل �ل �ح �ك��وم��ة
وامل� � �ع � ��ارض � ��ة ع � �ل ��ى ح � ��د س � � � ��واء وط ��ال ��ب
ب � ��اإلص �ل��اح وض � � � ��رورة م �ع��ال �ج��ة األزم � � ��ة.
وكان موقع «مرآة البحرين» املعارض ،قد
نشر تقارير تحدث فيها عن آراء الزياني
السياسية ،وانتقد خاللها األخير عملية
هدم املساجد.

وه� ��و م ��ا دف� ��ع أح� ��د أف � ��راد ع��ائ �ل �ت��ه ،ظ��اف��ر
ال��زي��ان��ي ،امل �ع ��روف ب �ـ«أس ��د ت �ك��ري��ت» إل��ى
ً
ت �ح��ذي��ره ،ق��ائ�لا «إن ال�ع��ائ�ل��ة غ�ي��ر راض�ي��ة
عن تصريحاتك» ،طالبًا منه إع�لان والئه
لرؤوس العائلة املالكة.
في غضون ذلك ،تكثفت الحملة على موقع
«تويتر» للمطالبة ب��اإلف��راج عن الزياني،
ومعرفة مصيره ،ودعوات الى أهل املحرق
وتجمع الفاتح للتحرك من أج��ل املطالبة
باإلفراج عنه.
وك�ت�ب��ت مل�ي��س ض�ي��ف ت�ق��ول «م�ح�م��د نجم
مجالس املحرق ،ويعرف أهلها استقامته
ووط �ن �ي �ت ��ه .أس �ي �ك �ت �ف��ون ب��ال �ص �م��ت ع�ل��ى
مصابه؟ هل نجحت الحكومة في إرعابهم
إلى هذا الحد!»
وال �ل��اف � ��ت ف� ��ي اع� �ت� �ق ��ال ال� ��زي� ��ان� ��ي ،أن � ��ه ل��م
ت �ص ��در ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة م ��واق ��ف ص��ري�ح��ة
م��ن ق�ب��ل جمعيتي «األص ��ال ��ة» (السلفية)
و«املنبر» (إخوان) ،رغم أن مختلف القوات
ال�س�ي��اس�ي��ة أص ��درت ب�ي��ان��ات أدان ��ت فيها
عمليات اعتقال الزياني على خلفية إبداء

رأيه ،وطالبت باإلفراج الفوري عنه.
ل �ك��ن م ��ع ذل � ��ك ،ص � ��درت ب �ع��ض األص � ��وات
ال �ت ��ي ه��اج �م��ت ال ��زي ��ان ��ي ب �س �ب��ب ع�لاق�ت��ه
ب� ��امل � �ع� ��ارض� ��ة .وك� ��ان� ��ت م �خ �ت �ل��ف ال� �ق ��وى
السياسية ،املعارضة تحديدًا ،قد أصدرت
تصريحات ن��ددت فيها بعملية االعتقال،
واع �ت �ب��ر ال �ق �ي��ادي ف��ي ج�م�ع�ي��ة «ال ��وف ��اق»
خ �ل �ي��ل م � � ��رزوق أن «اع� �ت� �ق ��ال ال�ش�خ�ص�ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة م �ح �م��د ال ��زي ��ان ��ي ه ��و م �ح��اول��ة
يائسة م��ن ال�ن�ظ��ام ال�ب��ائ��س ل��وق��ف تنامي
األص � ��وات ال��وط �ن �ي��ة» .وأص � ��درت جمعية
«الوفاق» ،أمس ،بيانًا ،جددت فيه دعوتها
لإلفراج عن «معتقل الرأي محمد الزياني».
وأعربت عن «قلقها حول مصير الزياني»،
م � �ش � ��ددة ع� �ل ��ى أن «اس � �ت � �خ � ��دام ال �س �ل �ط��ة
ل�ص�لاح�ي��ات�ه��ا ب��ال�ن�ح��و ال�ت�ع�س�ف��ي يجعل
م ��ن ال �س �ج��ن واح � ��دة م ��ن أدوات االن �ت �ق��ام
الرئيسية من معارضيها ومناوئيها».
واعتبرت أن «االعتقاالت السياسية توجه
البحرين نحو مزيد من التأزيم واالبتعاد
عن أي فرص للحل السياسي».

ّ
تونس« :ترويكا النهضة» تخطط لتعويم العملة
تونس ــ نزار مقني
ف � ��ي ص � � � ��ورة ج � ��دي � ��دة م � ��ن ص � � ��ور ت� �غ ��ول
ح��رك��ة النهضة ،واتجاهها نحو ترسيخ
«ديكتاتورية الجماعة» ،وفي مشهد يبرز
«زواج مصالح» جمع ب�ين «التجمعيني»
وال � �ن � �ه � �ض� ��ة ،ص � � � � ّ�دق امل � �ج � �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي
التأسيسي التونسي على تعيني الشاذلي
ال�ع�ي��اري محافظًا ج��دي �دًا للبنك امل��رك��زي
ال�ت��ون�س��ي ،خلفًا ملصطفى ك�م��ال النابلي
الذي أقيل قبل أسبوع.
وص� ��وت  97ن��ائ �ب��ًا مل�ص�ل�ح��ة ق� ��رار تعيني
ال �ع �ي��اري م �ق��اب��ل  89ص��وت��ًا ض ��د ال �ق ��رار،
فيما احتفظ أربعة ن��واب بأصواتهم ،في
تصويت مريب ،اذ إن ع��دد املصوتني بلغ
 190ص��وت��ًا ،ف�ي�م��ا ال �ح��اض��رون م��ن ن��واب
املجلس بلغ  156نائبًا فقط ،وهي النقطة
التي جعلت املعارضة م��ن مختلف الكتل
تطالب بإعادة التصويت.
تعيني ال�ش��اذل��ي ال�ع�ي��اري ( 79ع��ام��ًا) على
رأس أك�ب��ر مؤسسة تتحكم ف��ي السياسة
املالية والنقدية التونسية ك��ان محتدمًا،
ح�ت��ى ق�ب��ل إق��ال��ة ال�ن��اب�ل��ي ال ��ذي ك��ان كبش
فداء لـ«صراع» رئاسة الجمهورية ،الفاقدة
ل �ل �ص�لاح �ي��ات ،ورئ ��اس ��ة ال �ح �ك��وم��ة ،على
خلفية تسليم رئيس وزراء نظام القذافي

ما قل
ودل
قتلت قوات الجيش الجزائري ما
بني  8إلى  12مسلحًا من عناصر
تنظيم «القاعدة في بالد املغرب
اإلسالمي» قرب الحدود مع دولة
مالي ،بحسب ما أفادت صحف
جزائرية أمس .وذكرت الصحف
الجزائرية ،أمس ،أن عملية نوعية
شنتها قوة خاصة تابعة للجيش
الجزائري معززة بمروحيات أدت
إلى مقتل عناصر «القاعدة» بعد
 4ساعات من االشتباك معه شارك
فيه أكثر من  100عسكري .وصادر
الجيش العشرات من قطع السالح
املحروقة ووثائق مهمة تخص
تنظيم القاعدة.
(يو بي آي)

ف��ي ليبيا ال �ب �غ��دادي امل�ح�م��ودي ،م��ن دون
استشارة الرئيس املنصف املرزوقي.
ُ
وي� َ�ع� ّ�د خليفة ال�ن��اب�ل��ي ،أح��د ك�ب��ار رؤوس
ال�ن�ظ��ام ال �ب��ائ��د ،وب��اع�ت��راف��ه أم ��ام املجلس
التأسيسي؛ إذ إنه كان عضوًا في مجلس
املستشارين في العهد السابق ال��ذي كان
أع �ض��اؤه تعينهم سلطة ال �ح��زب ال��واح��د
(ال �ت �ج �م��ع س��اب �ق��ًا) .ك��ذل��ك ف��إن��ه ك ��ان وراء
إم ��رار ق��ان��ون «ت�خ��وي��ن» امل�ع��ارض�ين ال��ذي
اس�ت�ص��دره ن�ظ��ام زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن علي
سنة  .2010وألف مع مجموعة من املنتمني
إل��ى ح��زب «ال�ت�ج�م��ع» ك�ت��اب دع��اي��ة لنظام
بن علي .ورغ��م ذل��ك ،يذكر للعياري تولي
حقيبة االقتصاد في عهد الرئيس الراحل
ال �ح �ب �ي ��ب ب ��ورق� �ي� �ب ��ة خ� �ل��ال س �ب �ع �ي �ن �ي��ات
ال� �ق ��رن امل ��اض ��ي ،وش �غ��ل م �س��ؤول �ي��ات في
ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي وم �ن �ظ �م��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة.
ولعل تعيني العياري يأتي ليكون إحدى
ال �ح �ج ��ج ال� �ج ��دي ��دة ح � ��ول ت �ع ��ام ��ل ح��رك��ة
النهضة مع رجال النظام السابق ،وليؤكد
ً
أن الحركة فعال تكيل بمكيالني ،في وقت
ت��روج فيه ال�ح��رك��ة ف��ي ال��وس��ط السياسي
ل � �ض ��رورة م �ن��ع ال �ت �ج �م �ع �ي�ين م ��ن ال �ع ��ودة
عبر ثقب حركة ن��داء تونس التي أسسها
الباجي قائد السبسي .ف��ي ال��وق��ت نفسه،
ج��اء تعيني ال�ع�ي��اري قبل اإلق��ال��ة الفعلية

للنابلي بأكثر من أسبوع ،حيث إن األخير
أقيل بعد تصويت املجلس التأسيسي في
جلسة التاسع عشر من هذا الشهر ،فيما
مضى املرزوقي قراره بتعيني العياري في
ال �ح��ادي عشر م��ن الشهر نفسه ،م��ا طرح
ع� ��دة اس �ت �ف �ه��ام��ات ح� ��ول م� ��دى اض �ط�ل�اع
سلطة املجلس التأسيسي كسلطة أصلية
في هذه املرحلة.

وتسعى «ترويكا النهضة» ،وفقًا للنابلي،
إل � ��ى إدخ � � ��ال ان �ت �ع ��اش ��ة اص �ط �ن��اع �ي��ة ف��ي
دوال � �ي ��ب االق �ت �ص ��اد ال ��وط �ن ��ي ،ع �ب��ر ض��خ
أوراق نقدية في املؤسسات املالية ،وذلك
ل �غ��اي��ات ان �ت �خ��اب �ي��ة ،ت �س �ع��ى م ��ن خ�لال�ه��ا
إل��ى إن�ع��اش االق�ت�ص��اد حتى ب�ل��وغ موعد
االستحقاق االنتخابي املقبل.
ه ��ذه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ن �ق��دي��ة ال �ج��دي��دة،

احتفلت تونس أمس بالذكرى  55العالن الجمهورية (فتحي باليد  -أ ف ب)

يمكن أن ت�ك��ون لها أه��داف قصيرة امل��دى
م��ن حيث تحقيق «انتعاش اصطناعي»،
إال أن�ه��ا ت��دف��ع إل��ى مصائب مالية خطرة
على االقتصاد التونسي؛ إذ إنها ستؤدي
إلى نسبة تضخم كبيرة للعملة ،وبالتالي
س�ي��ؤدي ذل��ك إل��ى زي��ادة ف��ي ت��ده��ور قيمة
ال�ع�م�ل��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ،وه ��و م ��ا س �ي �ك��ون له
ع��واق��ب ع�ل��ى ح��رك��ة االس�ت�ث�م��ارات إض��اف��ة
إلى زيادة غالء املعيشة وارتفاع األسعار.
ت��أت��ي ه��ذه االستراتيجية ف��ي وق��ت يبدو
ف �ي��ه أن ال �ح �ك��وم��ة ب��ات��ت ت �ش �ك��و م ��ن شح
امل ��وارد م��ع ع��دم ت��واف��ر ال�ق��روض والهبات
التي سعى إليها الجبالي في عدة زيارات
م�ك��وك�ي��ة ك ��ان ب�ع�ض�ه��ا ذا ط��اب��ع ت�س��ول��ي،
أراد من خاللها محاولة انعاش االقتصاد
بالقروض والهبات والودائع .إال أنه يبدو
أن األب � ��واب أوص � ��دت ف �ك��ان ال �ح��ل األق ��رب
«ت �ع ��وي ��م ال �ع �م �ل��ة» ال �ت��ون �س �ي��ة ،ل�ت�ح��ري��ك
دوال�ي��ب اإلن�ت��اج .وتأتي ه��ذه الخطوة في
وق� ��ت خ �ف �ض��ت ف �ي��ه م��ؤس �س��ة «س �ت��ان��درد
اند ب��ورز» التصنيف االئتماني السيادي
ل �ت��ون��س ب� �م� �ق ��دار درج � �ت �ي�ن إل � ��ى ال ��درج ��ة
ً
العالية املخاطر ،مبررة ذلك بأن مؤشرات
االقتصاد واملالية العامة والدين الخارجي
أضعف من املتوقع بالرغم من االستقرار
السياسي العام.

ّ
السياسية
املغرب :بنكيران يعلن نهاية زمن االحتجاجات
الرباط ــ عماد استيتو
ف � ��ي م � ��ا ي � �ب� ��دو أن � � ��ه غ � �ط� ��اء رس � �م� ��ي مل �ن��ع
جميع األش�ك��ال االحتجاجية ال�ت��ي يمكن
أن ت �ع��رف �ه��ا امل �م �ل �ك��ة امل �غ��رب� ّ�ي��ة ف ��ي األي� ��ام
امل �ق �ب �ل��ة ،أك ��د رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ع �ب��د اإلل��ه
ب �ن �ك �ي��ران ،ان �ت �ه��اء أش �ك ��ال االح �ت �ج��اج��ات
السياسية في البالد ،في ما بدا أنه رسالة
س �ي��اس �ي��ة واض � �ح� ��ة «ال اح� �ت� �ج ��اج ت�ح��ت
س�ل�ط��ة اإلس�ل�ام �ي�ي�ن» .وق ��ال ب�ن�ك�ي��ران ،في
تصريح لوكالة أنباء األن��اض��ول التركية،
إن «امل�غ��رب اخ�ت��ار ع��دم امل�غ��ام��رة بالنظام
امللكي والقيام بإصالح داخلي مع الحفاظ
على االستقرار» .وأضاف إن االحتجاجات
التي تحدث «م�ح��دودة وعادية وطبيعية
وه� � ��ي ال ت � �ع ��دو أن ت � �ك ��ون اح �ت �ج ��اج ��ات
اجتماعية عادية وطبيعية» ،مشددًا على
أن «االحتجاجات السياسية التي كان من
املمكن أن ت��ؤدي إل��ى اضطراب في النظام
السياسي املغربي قد انتهت».
وبدا بنكيران شبه منتش وهو يصرح بأن
امل�غ��ارب��ة اس�ت�ج��اب��وا ل��رغ�ب��ة ح��زب ال�ع��دال��ة

وال�ت�ن�م�ي��ة ب��إن �ه��اء االح �ت �ج��اج��ات ،ون�س��ي
ع �ل��ى م ��ا ي� �ب ��دو أن ع �ه��د ح �ك��وم �ت��ه ش�ه��د
أكبر حركة من االحتجاجات االجتماعية
وال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ت � ��ازة وب �ن ��ي ب��وع �ي��اش
والعرائش وغيرها.
األم ��ن امل�غ��رب��ي ب��دأ تطبيق ال��رس��ال��ة على
ال �ف��ور ،ح�ي��ث م�ن��ع بشكل عنيف تظاهرة
نظمتها حركة  20من فبراير بمدينة الدار
البيضاء واعتقل عددًا من الشباب ،بعدما
اع �ت �ق��ل ن��اش �ط�ين آخ ��ري ��ن ،أول م ��ن أم ��س،
كانوا يتظاهرون أمام مقر األمن للمطالبة
بإطالق س��راح النشطاء اآلخ��ري��ن ،ومساء
اليوم نفسه ،منعت الشرطة احتجاجًا آخر
أمام مقر والية األمن بالدار البيضاء .وفي
ال �س �ي��اق ذات� ��ه ،ذك ��ر ن��اش �ط��ون ح�ق��وق�ي��ون
لـ«األخبار» أن عددًا من املعتقلني تعرضوا
لعصب أعينهم وأجبروا على لفظ عبارة
«ع ��اش امل �ل��ك» .وت��م ت�ق��دي��م املعتقلني أم��ام
امل�ح�ك�م��ة ي��وم أم ��س ،ب�ت�ه��م التجمهر غير
املرخص واالعتداء على رجال األمن.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،اع�ت�ب��ر ي��ون��س ب�ن�س�ع�ي��د ،عن
ال�ح��زب االش�ت��راك��ي امل��وح��د (ح��زب يساري

م �ع��ارض ل �ل �ن �ظ��ام) ،أن ح�م�ل��ة االع �ت �ق��االت
وامل�ن��ع األخ�ي��رة ممنهجة وت��أت��ي بارتباط
م�ب��اش��ر ب��ال�ت�ص��ري�ح��ات األخ �ي ��رة لرئيس
ال�ح�ك��وم��ة .وأض ��اف ل �ـ«األخ �ب��ار» إن «ك�لام
ب� �ن� �ك� �ي ��ران ،امل� ��وج� ��ه ب �ط �ب �ي �ع��ة ال � �ح� ��ال م��ن
ال�ق�ص��ر ،ك ��ان م�ع�ن��اه واض �ح��ًا وم�ق��دم��ة ملا
ح��دث وس�ي�ح��دث ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل .ف�ق��د ك��ان
مؤشرًا على عزم النظام على إنهاء حركة
 20ف�ب��راي��ر ،لقد ق��ال بنكيران إن حكومته
وح ��ده ��ا ه ��ي ال �ت ��ي ت �م �ل��ك ال �ش��رع �ي��ة وإن
ال �ح ��رك ��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة ف ��ي ال� �ش ��ارع لم
تعد مقبولة» .وش��دد على أن تصريحات
بنكيران «كانت بمثابة ضوء أخضر ينهي
أي تسامح».
ب � ��دوره ،وص ��ف امل � ��دون امل �غ��رب��ي ،ال�ع��رب��ي
ال �ه�ل�ال ��ي ،ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ،ال �ت��دخ��ل األم �ن��ي
الذي حدث في تظاهرة البرنوصي األحد
امل��اض��ي ،ب �ـ«امل �ج��زرة» .وأض ��اف «ل�ق��د ك��ان
ج �م ��ع ره� �ي ��ب م� ��ن م �خ �ت �ل��ف ال �ت �ش �ك �ي�لات
ال�ب��ول�ي�س�ي��ة ح ��اض �رًا الس �ت �ق �ب��ال �ن��ا ،وك ��أن
ال م �ه �م��ة ل �ه ��ا س � ��وى ت �ت �ب��ع ال �ن��اش �ط�ي�ن،
فيما ف��ي ال�ي��وم نفسه ك��ان ه�ن��اك مروجو

م�خ��درات يرعبون السكان في أح��د أحياء
املدينة ،لكنهم على م��ا يبدو أق��وي��اء فقط
مع الضعفاء» .وتابع «ما رأيته لن أنساه
وهو يضاف إلى ما سبق أن شهدناه من
ت��دخ�لات أمنية عنيفة ف��ي ح��ق تظاهرات
س�ل�م�ي��ة ت �خ��رج م �ن��ذ م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى سنة
ونصف .ما رأيته حزين ،لكن عندما نخرج
سليمني م��ن مثل ه��ذه االم�ت�ح��ان��ات فإننا
ن �خ��رج ب �ك��ل ت��أك �ي��د أق � ��وى» .وخ �ت��م أش�ه��ر
م��دون��ي ال�ح��رك��ة االحتجاجية ف��ي املغرب
على تويتر كالمه لـ«األخبار»« ،ثمة شيء
تكسر ف��ي ه��ذا ال��وط��ن ول�ي��س ال�ق�م��ع بكل
تأكيد من سيقوم بإصالحه».
وأج �م��ع ال �ن��اش �ط��ون ع�ل��ى أن اإلس�لام�ي�ين
ي �ق��وم��ون ب �خ��وض امل �ع��رك��ة ب��ال��وك��ال��ة عن
ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ،ورأوا أن
التظاهرات باتت ممنوعة في عهد حكومة
ب �ن �ك �ي��ران ال �ت ��ي ت �ق ��دم ن�ف�س�ه��ا ع �ل��ى أن�ه��ا
ح�ك��وم��ة ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي .امل�ش�ه��د امل�خ� ّ�ي��م
ع�ل��ى امل�غ��رب ال�ي��وم ه��و أن ح��ري��ة التعبير
مصادرة حتى إشعار آخر ،الخوف يخيم
على املشهد من جديد.

