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العالم
وح ـم ــاس ف ــي 2014؛ ه ــذا م ــا نـحــول
دون وقوعه :الحرب ...الحرب املقبلة.
ال نريدها».

وسيط متعدد المهمات
بمراجعة أوساط سياسية ومسؤولني
ف ــي ال ـف ـصــائــل ،يـفـيــد هـ ــؤالء ب ــأن دور
ال ـ ـع ـ ـمـ ــادي سـ ـب ــق ال ـ ـح ـ ــرب األخ ـ ـي ـ ــرة،
وقـ ــد ن ـش ــط ف ـع ـل ـيــا ف ــي ن ـق ــل ال ــرس ــائ ــل
غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة ب ــن امل ـق ــاوم ــة وال ـع ــدو
م ـن ــذ  2013ب ـع ــد أن ت ــأزم ــت ال ـعــاقــة
الفلسطينية ـ ـ املـصــريــة ،كـمــا «ت ـبـ ّـرع»
بنقل «تهديدات إسرائيلية للمقاومة
ب ـعــد ح ــرب  ،2014خ ــاص ــة ف ــي أوق ــات
التصعيد وإطالق الصواريخ من غزة».
مـهـمــة أخـ ــرى حـ ــاول ال ــرج ــل أن يـكــون
نجمها ،إذ راهن على مكانة دولته لدى
«ح ـم ــاس» ،عــارضــا ال ـتــوســط لــإفــراج
عن الجنود اإلسرائيليني األسرى لدى
املقاومة ،لكن «إسرائيل خذلته بسبب
رفضها الشروط آن ــذاك» ،كما نقل إلى
املـعـنـيــن ال ــذي ــن ي ـعــرفــون مـ ــاذا يعني
ملصر أن تتوسط قطر في صفقة كهذه!
تـضـيــف امل ـص ــادر نـفـسـهــا أن ـهــا علمت
أن غــالـبـيــة ت ــواص ــل الـسـفـيــر الـقـطــري
ت ـ ـكـ ــون م ـ ــع مـ ـنـ ـس ــق ش ـ ـ ـ ــؤون م ـن ــاط ــق
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي ح ـكــومــة
الـعــدو ،يــوآف مــردخــاي ،لكن العمادي
نفسه كشف أنه على تواصل مع وزير
ال ـش ــؤون اإلقـلـيـمـيــة تـســاحــي هنغبي
(مــن حــزب «الليكود») ،وجهات أمنية
إســرائـيـل ـيــة أخ ـ ــرى ،يــرســل إل ـي ـهــم بني
ح ــن وآخـ ـ ــر ت ـق ـي ـي ـمــات ل ـل ــوض ــع عـلــى
ص ـ ــورة «تـ ـح ــذي ــرات» أو ن ـص ــائ ــح ،ما
يجعله ب ـصــورة أخ ــرى «سـفـيـرًا لقطر
فـ ــي إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ...ق ـب ــل غـ ـ ـ ــزة» .وخـ ــال
«ال ـح ـص ــار» ع ـلــى ق ـطــر الـ ــذي ب ــدأ قبل
أق ــل م ــن عـ ــام ،ت ـحــدث م ــع «أصــدقــائــه»
فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـي ـض ـغ ـط ــوا بـ ــدورهـ ــم
ع ـلــى واش ـن ـط ــن ك ــي ت ـض ـغــط األخ ـي ــرة
على السعودية واإلم ــارات والبحرين
ومصر.
لتأكيد املــؤكــد ،شــرع السفير القطري
في فتح عالقات تجارية مع إسرائيل
وأجرى صفقات بني تل أبيب والدوحة
ّ
لسد احتياجات األخيرة االقتصادية
مـ ــن مـ ـص ــان ــع إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وع ـن ــدم ــا
يثور الشك ،أو يبدأ الضخ اإلعالمي،
يؤكد الرجل مــرارًا أن املساعدات التي
تـقــدمـهــا الــدوحــة ال تـتـعــدى «الـجــانــب
اإلنساني واملعيشي» ،وأن ال مساعدات
للمقاومة باملال أو بالسالح ،والدليل
عـلــى «ال ـنــزاهــة» أن جميع املـســاعــدات
ال ـت ــي تــدخ ـل ـهــا ق ـطــر «ت ــأت ــي بـمــوافـقــة
إسرائيلية ...وكل سنت ّ
نحوله مراقب
لـضـمــان اسـتـثـمــاره فــي االحـتـيــاجــات
اإلنسانية».

رجل إطفاء «الحرائق»
فــي الـتــاســع مــن تـمــوز املــاضــي ،كانت
أول زيارة للعمادي إلى غزة منذ أزمة
بــاده السياسية ،لكن التوقيت الــذي
يــأتــي ف ـيــه ي ـتــزامــن عـ ــادة م ــع اش ـتــداد
الـ ـحـ ـص ــار أو أم ـ ـ ـ ــارات امل ــواجـ ـه ــة .مــع
ذل ــكُ ،يجمع كــل محدثينا على أن ما

ّ
قدم الرجل نصائح
إلى الحكومة التونسية
للخروج ّمن األزمة
االقتصادية

تـ ــونـ ــس م ـن ـه ــا س ـل ـع ــا ب ـض ـع ــف تـلــك
ال ـق ـي ـمــة ت ـقــري ـبــا ،ب ـح ـســب أرقـ ـ ــام عــام
 .2016وف ــي ال ـس ـيــاق ،تـجــدر اإلش ــارة

يـقــدم فــي هــذه ال ــزي ــارات ليست سوى
«مـسـكـنــات لــألــم ...تطبيقًا للسياسة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة نـفـسـهــا» (راج ـ ــع :الـعــدد
 ٢٥٩١في  ١٦أيار  ،٢٠١٥والعدد ٢٩٤٥
فــي  ٢٧تـمــوز  .)٢٠١٦أم ــا عــن الــزيــارة
الجارية منذ أيــام ،فلم ّ
يدخر مبعوث
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة،
جيسون غرينبالت ،جهدًا في الكشف
عن أن مهمة العمادي جاءت بمباركة
أم ـي ــرك ـي ــة وإس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،م ـض ـي ـفــا أن
«ش ــراك ــة قـطــر م ــع إســرائ ـيــل يـمـكــن أن
تحقق إغاثة حقيقية للفلسطينيني».
ّ
وعــقــب غرينبالت عبر «تــويـتــر» على
تصريحات السفير الـقـطــري األخـيــرة
ب ـ ــأن «إن ـ ـهـ ــاء الـ ــدعـ ــم ل ـح ــرك ــة ح ـمــاس
والـتــركـيــز على املـســاعــدات اإلنسانية
وإع ــادة اإلع ـمــار ستنهي املـعــانــاة في
غ ــزة» ،فيما يـبــدو رض ـ ًـى أميركيًا عن
دور قطر التي كادت تدان في الواليات
املتحدة بــدعــم «حـمــاس» (راج ــع :قطر
ت ـغ ـســل ي ــده ــا م ــن «ح ـ ـمـ ــاس»؟ ال ـع ــدد
 ٣٣٤٤في  ٩كانون األول  ،)٢٠١٧وهو
ما نطق به العمادي بصراحة(« :هذا)
دلـيــل عـلــى ن ــأي ال ــدوح ــة بنفسها عن
حماس».
ّ
لـ ـك ــن املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ت ـق ــول
إن ق ـطــع ال ـع ـم ــادي إج ــازت ــه وزي ــارت ــه
السريعة أتــت عقب التصعيد األخير
في غزة ،وبسبب املواجهات الحدودية
املـسـتـمــرة وامل ـت ــزام ــة م ــع إعـ ــان النية
لــ«تـسـيـيــر مـسـيــرة ال ـع ــودة ال ـك ـبــرى»،
مضيفة أن رئ ـيــس املـكـتــب السياسي
ً
لـ ــ«حـ ـم ــاس» أج ـ ــرى اتـ ـص ــاال بــاألم ـيــر
تميم قبل سفره إلى العاصمة املصرية
القاهرة ،طالبًا مساعدة القطاع ماليًا.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ي ـس ـت ـعــن
بأصدقاء آخرين في مهماته ،إذ عمل
م ــع ش ـخ ـص ـيــات ت ــرك ـي ــة ،ب ـع ــد إعـ ــادة
العالقة الرسمية والعلنية بني أنقرة
وتـ ــل أبـ ـي ــب ،إض ــاف ــة إلـ ــى شـخـصـيــات
أوروبية ،على تمرير مقترح في جدول
الحكومة اإلسرائيلية ،قائم على إنشاء
ميناء عائم ومطار في غزة ،إضافة إلى
إيجاد حلول للكهرباء واملـيــاه (راجــع
الـ ـع ــدد  ٣١٠٣ف ــي  ١٣ش ـب ــاط .)٢٠١٧
كذلك أبرم اتفاقًا مبدئيًا مع «الرباعية
الدولية» إلمداد غزة بخط غاز ملحطة
توليد الكهرباء ،وإنشاء محطة تحلية
مياه مصحوبة بشركة توليد.
تـكـشــف امل ـص ــادر أن األج ـه ــزة األمـنـيــة
ّ
سجلت مالحظة خــال إحــدى زيــارات
الـعـمــادي ،حينما عــرض تقديم شقق
ف ــي «م ــدي ـن ــة ح ـم ــد» إلـ ــى قـ ـي ــادات في
جـ ـه ــاز «األم ـ ـ ــن والـ ـحـ ـم ــاي ــة» ال ـخ ــاص
بالشخصيات ،وذلــك لــزيــادة الحماية
مــن حــولــه .واآلن تعمل وســائــل إعــام
سـعــوديــة وإمــارات ـيــة وأخ ــرى مصرية
ع ـلــى «ن ـك ــش» م ـل ـفــات ال ـع ـم ــادي ،إلــى
ً
ح ـ ـ ّـد أنـ ـه ــا ع ــرض ــت أمـ ـ ـ ـ ــواال ع ـل ــى مــن
يملك وثائق تدين الرجل أو املشاريع
الـ ـقـ ـط ــري ــة ،ب ـع ــدم ــا ّ ك ــان ــت قـ ــد حـفـلــت
بـ«اإلهانة» التي تلقاها في غزة ،دون
أن يشغل بالها الــدور الذي يؤديه مع
إسرائيل ،ولعل سبب ذلــك أنها نقطة
اتفاق بني عواصمها والدوحة!

ّ
ّ
ّ
التونسية
الرسمية
إلــى ّأن الـجـهــات
تـتـجــنــب ال ـخ ــوض ف ــي تـفــاصـيــل هــذا
ً
ال ـع ـج ــز فـ ــي ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ،وت ـش ـي ــر بـ ــدال
مــن ذل ــك إل ــى الـفــائــض اإلي ـجــابـ ّـي في
ّ ّ
األوروبي ككل.
التبادل مع االتحاد
ل ــم ي ـغ ــب ع ــن راخ ـ ـ ــوي أيـ ـض ــا إس ـ ــداء
نـصــائـحــه إل ــى ال ـح ـكــومــة الـتــونـسـ ّـيــة
لـ ـلـ ـخ ــروج م ــن األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة.
وفي هذا الصدد ،تحدث عن تجربته
ف ــي «اع ـت ـمــاد اص ــاح ــات ف ــي أغلبها
ق ــاس ـي ــة ل ـك ـن ـهــا اجـ ـ ـ ـ ــراءات ض ـ ّ
ـروري ــة
ّ
لتحقيق توازن الحسابات العمومية
ّ
الضريبي واصــاح
واص ــاح النظام
ّ
الطاقوية»،
قانون العمل واملنظومة
ّ
علمًا بــأن النصائح تــذهــب فــي نفس
االتـ ـج ــاه الـ ــذي تـسـيــر ف ـيــه سـيــاســات
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ِّ
المانح والرابح ...و«الجلف» الطباع!

العمادي للمقاولين :أنت تعمل ّ
لدي.
أنا ّ
أمول مشروعك وعليك أن تلتزم بما أقول (آي بي إيه)

ال تقتصر حالة االستنفار على
موظفي «اللجنة القطرية» في قطاع
غزة عند قدوم السفير محمد العمادي.
فبمجرد إعالن وصوله ،تبدأ الوزارات
واملؤسسات والجهات واملقاولون،
سواء املحسوبون على رام الله أو
على «حماس» أو على القطاع الخاص،
ً
تقديم قرابني الترحيب ،وذلك أمال في
الحصول على مخصصات لهم ضمن
عطاياه ومنحه التي يقدمها مع كل
زيارة.
اللجنة التي يرأسها العمادي كسرت
قاعدة تمويل املشروعات في غزة من
ّ
بني الجهات العربية املانحة التي تفضل
غالبًا أن ّ
تمول مشاريعها عبر السلطة
الفلسطينية أو «وكالة غوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني» (األونروا) ،إذ
ّ
دشنت آلية خاصة بها إلدخال مواد
اإلعمار سابقًا عبر مصر في عهد
اإلسالمي محمد مرسي،
الرئيس
ّ
لكنها بعد تولي عبد الفتاح السيسي
الرئاسة ،قررت أن تكون طريقها
املعتمدة عبر إسرائيل.
تلك اآللية التي يشرف عليها العمادي
شخصيًا تمكنت من توفير كميات
كبيرة من اإلسمنت بعد سنوات
طويلة من االنقطاع حتى عن السوق
ً
السوداء ،فضال عن املنحة التي قدمتها

ّ
التقشفية،
حـكــومــة يــوســف الـشــاهــد
ح ـيــث ج ـ ّـم ــدت م ـنــذ ع ــام ــن االن ـت ــداب
ّ
العمومية وتسعى إلى
فــي الوظيفة
تسريح عـشــرات اآلالف مــن املوظفني
ال ـ ـع ـ ـمـ ــومـ ـ ّـيـ ــن ،ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى زي ـ ـ ــادة
ال ـضــرائــب وسـعـيـهــا إل ــى خصخصة
عدد من شركات القطاع العام.
ـوس ــف
ـ
ي
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـلـ ــن ّ
الـشــاهــد ،مساء أول مــن أمــس ،أنــه لن
ي ـكــون ه ـنــاك تـعــديــل وزاري مــرتـقــب،
ألن الـبــاد «بحاجة الــى االسـتـقــرار»،
وذل ــك فــي ٍّ
رد عـلــى مطالبة «االت ـحــاد
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ــون ـس ــي ل ـل ـش ـغ ــل» ب ــاألم ــر،
ملواجهة التحديات التي يعاني منها
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ب ـ ـصـ ــورة خـ ــاصـ ــة .وقـ ــال
ال ـشــاهــد ف ــي مـقــابـلــة م ــع الـتـلـفــزيــون

بالده بقيمة  400مليون دوالر ،وهي
التي فتحت شهية التجار واملقاولني
للتعامل مع العمادي بغية الحصول
على مشاريع في املنحة املقدمة ،و«هنا
بدأت رحلة الذل» ،كما يقولون .بعض
هؤالء يتحدثون في الغرف املغلقة
عن «سادية» يمارسها العمادي ،وأقل
ما يمكن أن يسمعه أحدهم منه« :أنت
لدي .أنا من ّ
تعمل ّ
أمول مشروعك،
وعليك أن تلتزم بما أقول».
لم ينتهج السفير القطري تلك السياسة
مع املقاولني فقط ،بل سبقهم بها مع
جهات مسؤولة في غزة ،تمكن من
إخضاع احتياجاتهم لتمويله الخاص.
وتفيد معلومات بأن الرجل أهدى
شخصيات وازنة في غزة ،وبعضهم
وزراء سابقون وحتى منهم أحد وزراء
حكومة «الوفاق الوطني» ،سيارات
فاخرة ،علمًا بأن «اللجنة القطرية»،
ُ
التي ّ
ضج ضجيجها يوم كشفت نيتها
إقامة سكن خاص بالسفير ومكتب
عمل (أشبه بسفارة)ّ ،
تمول حصرًا
الوقود الخاص بوزارة األشغال ،في ظل
أن األخيرة تشرف على مشاريع تنفذ
ضمن املنحة.
قبل ذلك ،بدأ السفير داخل بيته منح
الهدايا للعاملني في اللجنة؛ فبعضهم
حصل على شقق في «مدينة حمد»

ّ
الرسمي إن «االتحاد العام التونسي
للشغل هو شريك أساسي ،لكن رئيس
ال ـح ـكــومــة ه ــو الـ ــذي يـ ـق ــرر ...وال ـي ــوم
ليس هناك أي تعديل وزاري» مرتقب.
ّ
ورأى أن «أكثر حاجة ألحقت أضــرارًا
بتونس بعد الثورة (عــام  )2011هي
عدم االستقرار السياسي».
وك ــان األم ــن الـعــام ل ــ«االت ـحــاد» ،نور
ال ــدي ــن ال ـط ّـبــوبــي ،ق ــد أع ـلــن األ ّس ـبــوع
امل ــاض ــي أنـ ــه «آن األوان ل ـضــخ دم ــاء
ج ــدي ــدة» و«لـلـتـفـكـيــر ف ــي تـحــويــر أي
ك ــان ف ــي ال ـح ـكــومــة» ،ف ــي إش ـ ــارة الــى
ض ــرورة إج ــراء تـعــديــل وزاري ،وهــي
تـصــريـحــات أثـ ــارت نـقــاشــات واسـعــة
في وسائل اإلعالم.
(األخبار)

التي أنشأتها بالده ،ليس هؤالء
فحسب ،بل إن قيادات سياسية
وجهات حكومية حصلت على شقق
لها أو أوكلت إليها مهمة توزيعها.
وطاولت «عطايا السفير» عاملني في
الشق األمني املكلف بحراسته .وإلى
أن يفتح ملف «مدينة حمد» ،تفيد
املعلومات بأن نحو ألف شقة تقريبًا
من أصل ستة آالف ّ
وزعت من دون
آلية محددة وبعيدًا عن الشروط التي
طرحتها وزارة األشغال .كذلك ّ
فإن
الرجل يخصص من ميزانية املنحة
القطرية مخصصات لوزارات مختلفة
كلها تقدم بعد اجتماعات يعقدها
أصحاب الشأن مع العمادي في مقر
إقامته في فندق املشتل.
يستثن السفير القطري أن يحسب
ولم
ِ
كل هذه العطايا واملنح كجزء من منحة
املليار التي أعلنها األمير القطري األب،
إذ أعلن في مؤتمر صحافي قبل مدة
أن « 80%من املنحة أنجزت» ،محتسبًا
منها منح الوقود وغيرها.
«منحة األمير ّ
حولت العمادي من مانح
إلى رابح» ،يقول بعض املقاولني الذين
تعاقدوا معه في املنحة ،مشيرين إلى
أن اللجنة القطرية قللت كثيرًا نسب
األموال التي ّ
خصصت لبناء األبراج
السكنية ،وهو ما أثر في مواصفات
الجودة وتحديدًا املتعلقة بالبنية
التحتية .واشتكى بعضهم من أن
اللجنة سمحت لبعض الشركات ببيع
اإلسمنت الفائض الذي كان يدخل من
الجانب املصري قبل عام  2013بسعر
مضاعف عن الذي كان يدخل سابقًا،
إذ لم تخزن هذه الكميات حتى الحاجة
التي حدثت ملدة عام كامل عندما
توقف توريد اإلسمنت عبر مصر،
ثم دخل أخيرًا عبر إسرائيل بأسعار
مرتفعة .ورفع األسعار قرر القطري أن
يتقاسمه مع املقاولني ،وهو ما أضعف
مجددًا جودة املواصفات ،لكن كل ذلك
لم يمنع العمادي من االستمرار في
الصراخ وتوجيه املالحظات (راجع:
السفير القطري «غاضبًا» في غزة :أين
املشاريع؟ العدد  ٢٦٩١في  ١٤أيلول
.)٢٠١٥
عبد الرحمن...

ّ
رأى الشاهد أن «هناك
تشابهًا كبيرًا بين تونس
وإسبانيا» (أ ف ب)

