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تقرير

والنضال والكفاح ونزال الطغاة».
في غضون ذلك ،صدرت قرارات متتالية
ع ـك ـس ــت ح ــال ــة ال ـ ـص ـ ــراع بـ ــن أطـ ـ ــراف
الـجـمــاعــة ،فقد ق ــرر «اإلرش ـ ــاد» القديم،
عزل املتحدث باسم الجماعة املحسوب
عـلــى املـكـتــب الـجــديــد ،محمد منتصر،
م ــن م ـن ـص ـبــه ،وت ـع ـي ــن ط ـل ـعــت فـهـمــي
مكانه .وفهمي حائز درجــة الدكتوراه
في العالقات اإلنسانية ،ويملك مدارس
«الجزيرة» اإلخوانية في اإلسكندرية،
وه ــو ع ـضــو ف ــي لـجـنــة «ال ـت ــرب ـي ــة» في
الجماعة ،ما يعني أنه محسوب تلقائيًا
على املكتب القديم.
هذا القرار صدر بتاريخ أول من أمس،
برغم تأكيد قيادات إخوانية في الداخل
والـخــارج أنهم لــم يتسلموا أي قــرارات
ي ــوم األحـ ــد ،مــع أن تــاريــخ إرس ــال ــه من
ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي لـ ــ«إخ ــوان ل ـنــدن»،
امل ـح ـســوبــن ع ـلــى امل ـك ـتــب ال ـق ــدي ــم ،هو
تاريخ أمس (االثنني) .ووفق املعلومات،
ف ــإن ت ــأري ــخ ال ـب ـيــان ب ـيــوم ســابــق يأتي
فــي سـيــاق رغـبــة الـقـيــادات القديمة في
م ـنــع ال ــرب ــط ب ــن ت ـصــري ـحــات منتصر
الـتــي دع ــا فيها إل ــى «إس ـق ــاط العسكر
في يناير» ،وقــرار إزاحـتــه من منصبه.
ك ــذل ــك قـ ــررت مـجـمــوعــة ح ـســن وع ــزت
إقــالــة م ـســؤول قسم ال ـطــاب ومـســؤول
اللجنة اإلعالمية وتجميد عضويتهما،
وأي ـض ــا تـجـمـيــد مـحـمــد ك ـم ــال (عـضــو
مكتب اإلرشــاد) بعد التحقيقات بشأن
الـقــرارات التي صــدرت عنه خــال العام
املاضي خالل قيادته الجماعة من مصر
ً
مـمـثــا عــن املـكـتــب ال ـجــديــد .وف ــي وقــت
الح ــق ،أص ــدر «املكتب اإلداري إلخــوان
اإلسكندرية» بيانًا أعلن فيه «التزامهم
املنهج الثوري الكامل» املستمد من فكر
الـجـمــاعــة وأدبـيــاتـهــا .ورف ــض املجلس
«أي قـ ـ ـ ـ ــرارات ألي ش ـخ ــص أو ق ـي ــادة
مهما ك ــان مــوقـعـهــا» ،م ـشــددًا عـلــى أنــه
ملتزم القرارات الشورية التي ّ
تعبر عن
«اإلخ ـ ــوان ال ـصــادقــن واملـجــاهــديــن في
ميادين الثورة» ال «الـقــرارات الفردية».
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن إخ ـ ـ ــوان اإلس ـك ـنــدريــة
قرروا االنحياز إلى املكتب الجديد ،في
مواجهة القديم ،لتتسع هوة الخالفات
بني الطرفني ،وتنذر األمــور بمزيد من
التفسخات داخل صفوف الجماعة.

هل يتشظى «نداء تونس»؟
ّ
تعقد الموقف في
حزب «نداء تونس» الحاكم
بعد استقالة أمينه العام.
األزمة المستمرة في الحزب
منذ فترة بين جناحين
يقود األول محسن
المرزوق والثاني نجل رئيس
الجمهورية ،حافظ قائد
السبسي ،أصبحت تهدد
الحزب بالتشظي
تونس ـ حسام بن مخلوف
أعلن األمــن العام لحزب «نــداء تونس»،
محسن مــرزوق ،أول من أمس ،استقالته
مــن األمــانــة العامة للحزب ،عــازيــا سبب
ت ـخ ـلـيــه ع ــن هـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة إلـ ــى أن ـهــا
ّ
«صارت شكلية وليست لها أي أهمية»،
واسـ ـت ــدرك بــأنــه ل ــن يـسـتـقـيــل م ــن «ن ــداء
تــونــس» ،وسيستمر فــي قـيــادة املشروع
املـجـتـمـعــي ل ـل ـحــزب ،وإنـ ـق ــاذ ال ـب ــاد من
«املال السياسي الفاسد».
وي ـ ـعـ ــرف «ن ـ ـ ــداء ت ـ ــون ـ ــس» ،ال ـ ـ ــذي ي ـقــود
ائـتــافــا حاكمًا يتكون مــن  4أح ــزاب من
ضمنها حركة النهضة االسالمية ،أزمة
كبيرة تشقه إلى قسمني أحدهما يقوده
محسن مــرزوق ،والثاني يتزعمه حافظ
قائد السبسي ،نجل رئيس الجمهورية
الباجي قائد السبسي.
وب ــدأت األزم ــة داخ ــل «ن ــداء تــونــس» قبل
االنتخابات البرملانية والرئاسية أواخر
 2014لتتعمق بعدها بسبب الخالفات
ح ــول املـنــاصــب الـقـيــاديــة داخ ــل الـحــزب.
وق ــد وصـلــت األزم ــة لــ«نـقـطــة الــاعــودة»
ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــداء «م ـي ـل ـي ـش ـي ــات» بــالـعـصــي
والهراوات على عدد من قادة الحزب خالل
اجتماع للمكتب التنفيذي الذي يحسب
على محسن م ــرزوق مــا دفــع ب ـ  32نائبًا
من كتلة الحزب البرملانية إلــى التلويح
بــاالس ـت ـقــالــة م ــن الـكـتـلــة ق ـبــل أن يـجــري

التراجع عن ذلك .ورأى املحلل السياسي،
منذر ثابت ،أن استقالة محسن مــرزوق
«تمهيد ملشروع تأسيس حزب سياسي
جديد قــد يـقــوده م ــرزوق برفقة عــدد من
الـكــوادر القيادية ومجموعة من النواب
ق ــدر ع ــدده ــم بـ ــ 20نــائ ـبــا» .ورج ــح ثــابــت
في تصريح لــ«األخـبــار» إمكانية ايجاد
تفاهمات وعمل جبهوي حول تيار ثالث
يـكـســر االسـتـقـطــاب الـثـنــائــي ،كـمــا رجــح
أن مـ ــرزوق اخ ـتــار خ ـيــار االن ـس ـحــاب من
األمانة العامة كخطوة تكتيكية للبعث
بــرســالــة أن ــه غ ـيــر مـعـنــي بـقـضـيــة تــزعــم
الحزب وسحب البساط من تحت أقــدام
ال ـطــرف ال ـثــانــيُ .
وي ـعــد مـحـســن م ــرزوق،
ال ـ ــذي بـ ــدأ ح ـيــاتــه ال ـس ـيــاس ـيــة م ـنــاضـ ًـا
طالبيًا بأقصى الـيـســار ،أحــد مؤسسي
«نــداء تونس» عام  2012وشغل منصب
مدير حملة الباجي قائد السبسي خالل
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األخ ـيــرة قـبــل أن
يعينه مـسـتـشــاره لـلـشــؤون السياسية.
وكـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــرزوق قـ ــد اخ ـ ـتـ ــار بـ ـع ــد تـفـجــر
ال ـص ــراع داخ ــل «الـ ـن ــداء» االس ـت ـقــالــة من
منصبه الـحـكــومــي وال ـت ـفــرغ لـحــل أزمــة
ال ـحــزب الـحــاكــم وانـتـخــب فــي شـهــر أيــار
املاضي أمينًا عامًا للحزب.
وم ــرر م ــرزوق فــي إعــانــه عــن االستقالة
رسائل موجهة إلــى فريق حافظ القائد
ال ـس ـب ـســي داعـ ـي ــا إلـ ــى «ت ـن ـظ ـيــم مــؤتـمــر
انتخابي ديموقراطي للحزب ،ال مؤتمر
توافقي شكلي منحاز إلى طرف معني».
وسـبــق مل ــرزوق أن ق ــال إن «ن ــداء تونس
انتهى منذ فترة طويلة».
ويتهم الفريق املقرب من محسن مرزوق
ال ـط ــرف امل ـق ــاب ــل بـسـعـيــه ل ـت ــوري ــث نجل
ال ــرئ ـي ــس ح ــاف ــظ ق ــائ ــد ال ـس ـب ـســي ق ـيــادة
ال ـ ـحـ ــزب كـ ـم ــا ي ـش ـي ــر عـ ـ ــدد مـ ــن ن ـش ـطــاء
وق ــواع ــد ال ـح ــزب إل ــى أن سـبــب انـشـقــاق
الحزب هو دخول أموال فاسدة مصدرها
رجــال أعمال مشبوهون ،منهم مقربون
مــن حركة «النهضة» مثل رجــل األعمال
شفيق الجراية.
وتدخل رئيس الجمهورية الباجي قائد
ّ
السبسي فــي محاولة منه لــرأب الصدع
بني جناحي الصراع داخل «نداء تونس»
داعيًا لتكوين «لجنة الـ »13واملتكونة من

ق ـيــادات مــن شـقــي ال ـصــراع وق ــد خرجت
بـ ـخ ــارط ــة ط ــري ــق ل ـج ـمــع األف ـ ــرق ـ ــاء عـبــر
الدعوة لعقد مؤتمر توافقي بني الطرفني
إلى حني عقد املؤتمر االنتخابي.
و«لجنة الـ »13كانت قد أعلنت الخميس
املاضي ،تنظيم مؤتمر أولي توافقي يوم
 10كــانــون الـثــانــي املـقـبــل ،ومــؤتـمــر ثــان
انتخابي يوم  31حزيران ،في مسعى من
اللجنة للتوفيق بــن مطلبي الفريقني
املتنازعني.
ويرى القيادي في «نداء تونس» وعضو
ل ـج ـنــة ال ـ ـ ـ ـ ــ« ،»13بــوج ـم ـعــة ال ــرم ـي ـل ــي أن
«األزم ـ ـ ــة ال ـت ــي يـعـيـشـهــا الـ ـح ــزب تطلب
حلوال عاجلة وقيادة توافقية ال تنحاز
ً

تطالب «النهضة»
بتوسيع تمثيلها في
الحكومة الجديدة
المتوقعة خالل ايام

يقول بعضهم إن سبب انشقاق الحزب
دخول أموال فاسد ة (األخبار)ة

ألي ط ـ ــرف م ــن أط ـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع تـمـهــد
ملؤتمر انتخابي يفرز القيادة الشرعية
الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـت ـ ـقـ ــود ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
االس ـت ـح ـقــاقــات الـ ـق ــادم ــة» ،مــوض ـحــا أن
تنظيم مؤتمر انتخابي أول للحزب ال
طويال فيما
يفيد حاليًا ألنه يتطلب وقتًا
ً
األزمة تهدد وحدة الحزب».
من جهتها أعلنت صابرين القوبنطيني،
النائبة عن «نداء تونس» املحسوبة على
فــريــق مـحـســن م ـ ــرزوق ،رفـضـهــا مل ـبــادرة
واصفة إياها بـ«الجوفاء»
لجنة الــ«»13
ً
و«ال ــداعـ ـم ــة لــان ـقــاب ع ـلــى املــؤس ـســات
الشرعية فــي ال ـحــزب» ،وتـكـ ّـرس «منطق
الزابونية والوالءات الشخصية».
ك ــذل ــك رأت ال ـقــوب ـن ـط ـي ـنــي ف ــي تـصــريــح
لـ«األخبار» أن استقالة مرزوق من األمانة
العامة عادية ،ذلك أن املبادرة «تعلن حل
كــل الـهـيــاكــل امل ــوج ــودة وت ـفــرض طريقة
محاصصة داخل قيادة الحزب» بحسب
تقديرها.
ب ــدوره رأى الـقـيــادي فــي «ن ــداء تــونــس»
لزهر العكرمي أن لجنة الـ« »13ماتت ولم
ينف إمكانية تأليف حزب جديد ينبثق
عن «نداء تونس».
وال ت ـح ـس ــم ال ـقــوب ـن ـط ـي ـنــي فـ ــي م ـســألــة
االن ـس ـح ــاب م ــن «ن ـ ــداء ت ــون ــس» بــالـقــول
«ل ـس ـنــا م ـج ـبــريــن ع ـلــى ال ـب ـق ــاء ف ــي ن ــداء
ت ــون ــس ب ــل ن ـحــن ن ـع ـمــل ع ـلــى مــواص ـلــة
مشروعنا الوطني وسط أي إطار كان»،
مشيرة إلى أن الحزب في شكله الحالي
«حـ ـ ـ ــاد عـ ــن امل ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـكـ ـ ّـون مــن
مضيفة «مشروعنا متواصل ال
أجـلــه»،
ً
نريده مرتبطًا باملال السياسي الفاسد
وبالتوريث».
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أك ــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة،
الـطـيــب الـبـكــوش فــي تـصــريــح صحافي
من الكويت أن الخالفات في أروقة «نداء
تونس» ال تأثير لها على عمل الحكومة.
ووسـ ــط حــالــة الـتـخـبــط والـ ـص ــراع ال ــذي
ي ـع ـي ـشــه «ن ـ ـ ــداء ت ــون ــس» ت ـت ـن ـظــر حــركــة
«الـنـهـضــة» اإلســام ـيــة مــا س ـتــؤول إليه
األوضــاع في الحزب الحاكم ملا سيكون
لذلك من تبعات على الحياة السياسية
ومن فرص الحركة من إعــادة سيطرتها
على الوضع.

تقرير
املحلول ومـشــروعــات أخــرى فــي شرم
الشيخ واملدن الساحلية.
كـ ــذلـ ــك س ـي ـط ـل ــب ال ـ ـجـ ــانـ ــب املـ ـص ــري
الحصول على باقي املساعدات التي
تعهدت الرياض بتقديمها في مؤتمر
شرم الشيخ ،ويبقى منها نحو ثالثة
مليارات دوالر نصفها كان مخصصًا
لـ ــدعـ ــم ش ـ ـ ـ ــراء املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـس ـل ـع ـي ــة
والنصف اآلخر ملشروعات تنموية.
أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ت ـ ـبـ ــدأ وزيـ ـ ــرة
الـتـعــاون الــدولــي ،سحر نـصــر ،جولة
خـلـيـجـيــة تـشـمــل ال ـكــويــت واإلمـ ـ ــارات
األسبوع املقبل لبحث الحصول على
مساعدات خليجية جديدة ســواء في
صورة ودائع أو استثمارات مباشرة،
وذل ــك بعد مــوافـقــة الــرئــاســة املصرية
التي تلقت من مجلس الــوزراء تقريرًا
يــؤكــد ض ــرورة االسـتـعــانــة بــالـشــركــاء
الخليجيني لــدعــم االق ـت ـصــاد نتيجة
استحالة اتـخــاذ أي إج ــراءات جديدة
بـشــأن زي ــادة الـضــرائــب والـجـمــارك أو
تحريك أسعار السلع األساسية.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ص ـف ـق ــة تـ ـب ــادل
الجاسوس اإلسرائيلي ،عودة ترابني،
بـمـصــريــن مـحـبــوســن ف ــي الـسـجــون
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ع ـقــوبــة
ترابني ،وصل إلى القاهرة أمس أربعة
سجناء مصريني ليرتفع عــدد املفرج
عنهم في إطار الصفقة إلى ستة ،فيما
يصل عــدد املصريني املحبوسني في
السجون اإلسرائيلية لـعــدة تهم إلى
 46شخصًا.

«السبت األسود» في نيجيريا :ال حدود للقتل
علي يحيى
سلسلة من املجازر املوصوفة نفذها الجيش النجيري
ّ
ّ
النيجيرية» ،هي:
اإلسالمية
تجمعات لـ«الحركة
ضد
ٍ
«دار الرحمة» ،و«حسينية ّ
ّ
بقية الله» ،ومقر إقامة قائد
«الحركة» ،الشيخ إبراهيم الزكزكي ،خالل األيام املاضية.
ّ
تجمعات تركزت عند املدخل الرئيسي ملدينة زايرا ،في
ّ
واليــة كادونا ،وبالقرب من ثكنات عــدة للجيش .وهذه
ّ
املنطقةّ ،
عسكرية ،آخرهم كان
ممر إجباري لقيادات
موكب رئيس أركان الجيش ،توكور بوراتاي.
وبالتزامن مع مرور بوراتاي ،كانت املنطقة تشهد ّ
تجمعًا
ّ
ّ
اإلسالمية» ،التي دومًا «احتضنت
احتجاجيًا لـ«الحركة
نـشــاطــات اعـتــادهــا ال ـن ــاس» ،وف ــق األس ـتــاذ املـحــاضــر،
يهوذا إمام .وبعد أكثر من ساعة ،من عبور بوراتاي،
احتشد الجنود مع مدرعاتهم ،وأجرى زعيم «الحركة»
اتصاالت ّ
عدة مع «بريس تي في» و«أسوشييتد برس»،
إليصال صوتهم وحالة حصارهم.
ّ
بالتوازي مع ذلك ،شكلت مجموعة منّ قيادات وأنصار
«الـحــركــة» ،دروع ــا بشرية ـ ـ غير مسلحة ـ ـ حــول ّ
مقر
إقــامــة الــزكــزكــي ،منعًا القتحامه .لكن فــي هــذا الوقت،
ّ
ـ«أريحية» ،رموا
فتح الجنود ،بغزارة ،نيران بنادقهم .وب
ّ
اليدوية ،لفتح «ثغرة في الجدران البشرية».
قنابلهم
ارتفع عدد الضحايا باطراد .سقط ابن زعيم «الحركة
اإلســامـيــة» وزوج ـتــه ،وثــانــي أب ــرز ق ـيــادات «الـحــركــة»،

ً
عدد آخر من
الشيخ محمد محمود توري ،إضافة إلى ٍ
يكتف الجنود النيجيريون
قياداتها ومناصريها .لم
ِ
بذلك ،بل عمدوا إلى إعــدام عدد من الجرحى ،وآخرين
أحياء ساقوهم إلى مراكزهم ،قبل أن يعدموهمّ ،
لتتكرر
تفاصيل أحداث «يوم القدس» ،قبل أشهر.
وأعـلــن املتحدث باسم «الـحــركــة» ،ابــراهـيــم مــوســى ،أن
ع ــدد الـضـحــايــا «ت ـج ــاوز امل ـئ ــات» ،مــديـنــا «االنـتـهــاكــات
الجسيمة لحقوق اإلنسان األساسية ،والقتل الخارج
عن نطاق القانون» .ونفى موسى ،بشكل قاطع ،اتهام
ّ
الناطق باسم الجيش ،بمحاولة «الحركة» اغتيال رئيس
األرك ـ ــان« ،إذ أطـلــق الـجـنــود ال ــرص ــاص بـعــد أكـثــر من
ساعة على مروره» .وأضاف« :من الواضح أن الحكومة
شاملة مع
النيجيرية ،مــن خــال جيشها ،فــي ّحــرب َّ
الـحــركــة ،وحـجــم هــذا الهجوم يــوحــي أن ــه مخطط بدقة
مــن قـبـلـهــم» .ووص ــف مــوســى الـسـلـطــات النيجيرية
بـ«املقاول ألعمال القتل» ،مشيرًا إلى موقف «الحركة»
من الحكومة ،حيث تتهمها بـ«التبعية واالخـتــراق من
األميركي ـ اإلسرائيلي».
املعسكر ّ
ّ
وف ــي م ــا يـتـعــلــق بـمـصـيــر ال ــزك ــزك ــي ،أكـ ــد مــوســى أنــه
«ال توجد ّأي فكرة عــن مكان وج ــوده ،وال عــن حالته
الراهنة».
في املقابلّ ،برر الناطق باسم الجيش ،الكولونيل ساني
عثمان ،املـجــزرة التي أقدمت عليها الـقــوات النيجيرية
املسلحة ،بالقول ّإن «عناصر الحركةً ،
بناء على أوامر

قائدهم ،هاجموا موكب قائد أركان الجيش أثناء زيارته
ألمير زازو» ،واصـفــا الـحــادث ب ـ «املــؤســف» .ولــم ّ
يقدم
عـثـمــان ت ـبــري ـرًا ل ـعــدم وج ــود أي إصــابــة فــي ّصفوف
ً
الـجـيــش أو ال ـشــرطــة ،مـسـتـسـهــا ،كـمــا ف ــي ك ــل م ـ ّـرة،
ارت ـكــاب امل ـجــازر ضــد «الـحــركــة» وغـيــرهــا .منها ،على
سبيل املثال ،املجزرة التي وقعت قبل أيــام ،في الثالث
من الشهر الجاري ،وقتل فيها  9أعضاء من «،»IPOB
عـنــد جـســر الـنـيـجــر ،فــي مــديـنــة أونـيـتـشــا ،وذل ــك أثـنــاء
احتجاجهم على اعتقال قائدهم نامدي كانو.
أما ّ
«املربع الحركي» ،فهو مغلق أمنيًا ،ويمنع االقتراب
م ـنــه .وق ــد أح ـصــى أح ــد ال ـش ـهــود أك ـثــر م ــن  50جـثــة،
ّ
تعرضت للسرقة من بعض اللصوص ،دون أي ردع من
السلطات .وغزت مواقع الصحف النيجيرية وشبكات
ّ
والعرقيات،
التواصل االجتماعي ،من مختلف اإلثنيات
م ــواق ــف اسـتـنـكــرت ال ـح ــادث ــة .وع ـ ــززت الـسـلـطــات من
ً
إجــراءاتـهــا األمـنـيــة فــي العاصمة يــوبــي الــدولــة .فضال
عن مايدوجوري املجاورة ،عاصمة والية بورنو .كذلك
خرجت تظاهرات في مدن بوتيسكوم وكانو وغيرهما
من املدن.
وتصاعد التفاعل مع الحدث النيجيري ،على املستوى
الـ ـع ــامل ــي ،وت ـ ـجـ ــاوز ال ـج ـغ ــراف ـي ــا ال ـن ـي ـج ـي ـ ّ
ـري ــة .وش ـهــد
محيط السفارة النيجيرية في لندن ّ
تجمعًا احتجاجيًا،
فيما استنكر الناطق باسم «كتائب حزب الله ـ العراق»
املمارسات التي تقوم بها األجهزة األمنية في نيجيريا.

