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العالم

العالم

اليمن

العراق

ومسؤولون إلى «النزاهة»:
وزراء
ّ
العبادي متمسك بوالية ثانية

عدن ساخطة على «الشرعية» و«التحالف»:

إجراءات ووعود ال تكبح الغضب

تــح ــاول ح ـ ًكــومــة الــرئ ـيــس المستقيل،
م ـ ـس ـ ـنـ ــودة م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
تـ ــدارك الـغـضــب الـمـتـصــاعــد فــي عــدن
والمحافظات الـمـجــاورة لـهـا ،بــإجــراءات
اقـتـصــاديــة تستهدف بــالــدرجــة األول ــى
وقــف تــدهــور سعر ال ـصــرف .لكن تلك
اإلجــراءات ال تبدو أكثر من وصفة ُم ّ
جربة
ّ
ً
ً
لمفاقمة األزمة بدال من حلها ،فضال عن
الوعود السعودية المتكررة في هذا
أن َ
ُ
اإلطار ثبتت ال صدقيتها
َ
املستعجلة التي
ال يبدو أن اإلجــراءات
ات ـخ ــذت ـه ــا ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
هـ ــادي ،ومـعـهــا ال ـخ ـطــوات الـسـعــوديــة
ال ـجــديــدة فــي االت ـج ــاه نـفـســه ،ستفلح
ف ــي ك ـبــح فـ ــورة ال ـغ ـضــب الـشـعـبــي في
م ــديـ ـن ــة عـ ـ ــدن (ج ـ ـنـ ــوبـ ــا) عـ ـل ــى تـ ــردي
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع امل ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــة ،واالنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار
املتواصل في سعر العملة اليمنية .إذ
يستشعر أهــالــي املــديـنــة ،الــذيــن باتوا
يـخــرجــون فــي ت ـظــاهــرات شـبــه يومية
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى سـ ـي ــاس ــات ح ـكــومــة
هادي وممارسات «التحالف» ،أن تلك

أعلنت كبرى شركات الصرافة في
عدن إضرابها عن العمل ليومين
الخطوات «العالجية» ال تعدو كونها
ُمـخـ ِّـدرًا لتسكني السخط ،لــن ينفع في
ت ـط ــوي ــق جـ ـ ــذور األزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
املتفاقمة ،وإيـقــاف االنـحــدار املتسارع
ُ
مـنــذ أع ـلــن عـ ّـمــا ُسـ ّـمــي «ت ـحــريــر» عــدن
وبقية املحافظات املجاورة لها.
ي ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،ش ـ ـهـ ــدت م ــدي ــري ــة امل ـع ــا
ف ــي مـحــافـظــة ع ــدن ت ـظــاهــرة حــاشــدة،
استمرارًا لسلسلة تحركات تصاعدت

وتيرتها منذ أواخر األسبوع املاضي.
ورفـ ـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون فـ ـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة
ش ـ ـعـ ــارات ُم ـ ـنـ ـ ّـددة ب ــارتـ ـف ــاع األس ـع ــار
وتهاوي الريال اليمني إلى مستويات
غـيــر مـسـبــوقــة بـلـغــت خ ــال الـســاعــات
ً
األخ ـي ــرة  560ري ـ ــاال ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد.
وكانت املعال ،ومعها مديريتا الشيخ
عـثـمــان ودار سـعــد ،شـهــدت فــي األي ــام
القليلة الـفــائـتــة احـتـجــاجــات ْمماثلة،
بدا الفتًا أن املشاركني فيها لم َيقصروا
هتافاتهم الغاضبة على جهة بعينها
مـ ــن بـ ــن الـ ـجـ ـه ــات املـ ـتـ ـص ــارع ــة عـلــى
ّ
النفوذ في عدن ،بل وزعوها في أنحاء
متضادة من بينها «املجلس االنتقالي
ال ـج ـن ــوب ــي» امل ــوال ــي ألبـ ــو ظ ـبــي ال ــذي
ي ـح ــاول ركـ ــوب مــوجــة االح ـت ـجــاجــات،
وتـجـيـيــرهــا ملـصـلـحــة تـحـقـيــق أهــدافــه
السياسية.
ه ــذا الـغـضــب لــم تـجــد حـكــومــة أحمد
ع ـب ـي ــد ب ـ ــن دغـ ـ ــر إزاءه إال اج ـ ـتـ ــرار
س ـيــاس ـت ـهــا امل ـ ـكـ ــرورة ف ــي «مـعــالـجــة
ال ـ ـ ـ ـ ــداء بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــداء» .ن ـ ـم ـ ــوذج م ـ ــن ذل ــك
إق ــدام ـه ــا ،م ـس ــاء االثـ ـن ــن ،ع ـلــى نشر
ص ــور ألوراق نـقــديــة جــديــدة تعتزم
ض ـخ ـه ــا فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
املقبلة ،بعدما عـمــدت إلــى طباعتها
أخ ـي ـرًا م ــن دون غ ـط ــاء .خ ـط ــوة يــرى
فيها خـبــراء اقتصاديون إمعانًا في
إغ ـ ــراق األس ـ ــواق بـكـتــل إضــاف ـيــة من
العملة املطبوعة ،في استمرار لإلدارة
العشوائية لعمليات البنك املــركــزي.
وترافقت تلك الخطوة مع استئناف
حـ ـمـ ـل ــة إلغ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـحـ ــات الـ ـص ــراف ــة
العاملة من دون ترخيص ،توازيًا مع
ّ
إغالق محال تجارية تبيع بضاعتها
بأسعار مبالغ فيها .لكن اإلجــراءات
املتقدمة وغـيــرهــا لــم تفلح فــي وقف
تدهور سعر صــرف العملة اليمنية،
والــذي دفــع بكبرى شركات الصرافة
في عدن («عدن للصرافة») إلى إعالن
إضـ ـ ــراب ع ــن ال ـع ـمــل ي ــوم ــي ال ـثــاثــاء
واألربعاء ،لتبادر على إثرها شركات
أخــرى (مــن بينها «العمقي وإخوانه

تواصل حكومة هادي عمليات طباعة كتل نقدية جديدة من دون غطاء

ل ـل ـصــرافــة») إل ــى إغ ــاق فــروع ـهــا في
جميع املناطق اليمنية.
عجز حكومة بن دغر عن تدارك األزمة
ُ
املـتـفــاقـمــة فــي مــا تـسـ ّـمــى «املـحــافـظــات
ّ
املحررة» ،دفع السعودية إلى املسارعة
في محاولة إنجادها .إذ أعلن السفير
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ـ ــدى الـ ـيـ ـم ــن ،م ـح ـم ــد آل
ج ــاب ــر ،أول م ــن أمـ ــس ،ع ــن تــوجـيـهــات
ملكية بــ«مـنــح مـحـطــات الـكـهــربــاء في
الجمهورية اليمنية مشتقات نفطية
بقيمة  60مليون دوالر لتشغيلها على

م ــدار الـســاعــة» .وق ــال آل جــابــر إن هذه
«املـنـحــة ستساهم فــي شـكــل كبير في
تحسني الوضع االقتصادي في اليمن،
وت ـعــزيــز سـعــر ص ــرف ال ــري ــال اليمني
مقابل العمالت الصعبة» .لكن ،وعلى
ضوء التجارب «اإلنقاذية» السابقة مع
الـسـعــوديــة ،يمكن الـقــول إن «املـكــرمــة»
الـجــديــدة قــد ال تـكــون أكـثــر مــن «حركة
إعالمية» لكبح جماح السخط األهلي
املتصاعد .ومــا املصير الــذي آلــت إليه
ودي ـع ــة امل ـل ـي ـ َـاري دوالر ال ـت ــي أعـلـنــت

ال ــري ــاض تـقــديـمـهــا لـ ــ«م ــرك ــزي ع ــدن»
فــي ش ـبــاط /ف ـبــرايــر املــاضــي إال دليل
واضــح على صحة ذلــك التقدير؛ إذ ال
ُ ّ ً
جمدة ،بعدما
تزال الوديعة املذكورة م
عـمــدت اململكة إلــى تقييدها بسلسلة
شـ ــروط ح ــال ــت دون اس ـت ـخــدام ـهــا في
ت ـح ـس ــن ال ـق ـي ـم ــة الـ ـش ــرائـ ـي ــة ل ـل ــري ــال
ّ
اليمني .حقيقة ذكــر بها أمــس رئيس
«ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا» ال ـتــاب ـعــة
لــ«أنـصــار الـلــه» محمد علي الحوثي،
ً
قائال في تعليقه على «منحة املشتقات

النفطية» إن «السعودية تمارس الكذب
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي دب ـل ــوم ــاس ـي ــا،
وتـبـيــع الــوهــم فــي تـصــريـحــات جــوفــاء
غير صحيحة».
تظهر ًاالحتجاجات
املعطيات،
إزاء تلك
ّ
الشعبية في عدن ُمرشحة لالستمرار
وال ـت ـصــاعــد ،خـصــوصــا أن املـشــاركــن
ّ
مضيهم في تحركاتهم
فيها يؤكدون
ً
حتى تحقيق مطالبهم ،فضال عــن أن
خ ـطــوات ـهــم تــرفــدهــا خ ـط ــوات مـمــاثـلــة
في بقية املحافظات الجنوبية ،وعلى
رأسـهــا حضرموت وشـبــوة والضالع.
ومـ ــن ه ـن ــا ،يـ ــرى ال ـب ـعــض ف ــي املــوجــة
الـجــديــدة مــن االحـتـجــاجــات «ال ـشــرارة
األول ــى لـبــدايــة مــوجــة غضب ستلتهم
الغزاة وتدحض مشاريعهم الهدامة»
عـلــى ح ــد تـعـبـيــر مـحــافــظ ع ــدن املـعـ ّـن
مــن قـبــل حـكــومــة اإلن ـق ــاذ فــي صـنـعــاء،
طارق مصطفى سالم .لكن التحركات،
ـأت ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة اس ـت ـجــابــة
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـ ـ ـ ِ
ل ـ ــدع ـ ــوات كـ ـي ــان ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ت ـب ــدو
مـحـفــوفــة بـخـطــر االل ـت ـفــاف عـلـيـهــا من
قـبــل الـتـشـكـيــات املــوال ـيــة ألب ــو ظـبــي،
وال ـتــي تــرتـفــع األصـ ــوات امل ـض ــادة لها
هــي األخـ ــرى ،مــع تــزايــد أع ــداد القتلى
املـتـحــدريــن مــن املـحــافـظــات الجنوبية
فــي م ـعــارك الـســاحــل ال ـغــربــي ،ووق ــوع
آخرين أسرى بيد ُ«أنصار الله» ،مثلما
أظ ـهــرت مـشــاهــد ن ـشــرت أول مــن أمــس
لعملية االستدراج األخيرة في مديرية
الــدريـهـمــي (ج ـنــوب مــديـنــة الـحــديــدة).
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم مـ ـ ــا تـ ـ ــؤكـ ـ ــده الـ ـحـ ـق ــائ ــق
املتقدمة مــن هشاشة وت ـضــاؤل نفوذ
ي ـضــربــان «االن ـت ـقــالــي» ،إال أن األخـيــر
ال ي ــزال «يسعى لــركــوب امل ــوج ،وتزعم
االحتجاجات الشعبية في مدينة عدن
بهدف تحريكها بالشكل الــذي يحقق
أهداف املحتل» وفق ما حذر منه أمس
ط ـ ــارق س ـ ــامُ ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى «ض ـ ــرورة
حماية املــدنـيــن مــن األخ ـطــار الـتــي قد
ي ــواج ـه ــون ـه ــا ب ـس ـبــب اسـ ـتـ ـب ــداد ق ــوى
املحتل وأدواته».
(األخبار)

منع مواطنين لحفالت فنية عودة الجدال العلماني ــ اإلسالمي

الجزائر ــ محمد العيد
قبل نحو أسبوع ،في محافظة ورقلة
الــواق ـعــة عـلــى بـعــد  700كـلــم جـنــوبــي
شـ ـ ــرق الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،أب ـط ـلــت
ً
مجموعة مــن املتظاهرين حـفــا فنيًا
ل ـ ــ«كـ ــاديـ ــر الـ ـج ــاب ــون ــي» أحـ ـ ــد أش ـه ــر
مـ ـط ــرب ــي أغـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ــراي الـ ـج ــزائ ــري ــة،
بـحـجــة أن مـحــافـظـتـهــم ال ـت ــي يـعــانــي
سكانها بطالة خانقة وتــدنـيــا كبيرًا
في الخدمات والبنى التحتية ،تحتاج
إلــى صــرف أموالها فــي مــا يخفف عن
ال ـس ـكــان مـعــانــاتـهــم ال ـيــوم ـيــة ،ال على
ترف الحفالت الفنية .هذا املنطق ،راق
مواطنني في محافظات أخرى ،حاولوا
تـعـطـيــل م ـهــرجــانــات وح ـف ــات فـنـيــة،

ّ
يستحث رئيس الوزراء العراقي
الخطى نحو نيل والية ثانية
في أكثر من اتجاه .قراره
إحالة مسؤولين سابقين
على «هيئة النزاهة» ،الذي
ّ
ُيتوقع أن تعقبه قرارات
مماثلة أخرى ،ال يبدو بالنسبة
إلى الكثيرين خارجًا عن هذا
السياق ،شأنه شأن إجراءات
أخرى ّ
كرت سبحتها منذ
خطبة «المرجعية» الشهيرة
بغداد ــ سعد المحمود
ص ـ َّـدق رئـيــس ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي ،حيدر
العبادي ،على إحالة  3وزراء سابقني،
و 12مديرًا عامًا ،ومدير ملصرف أهلي،
ـة» ب ـت ـه ــم ف ـســاد
عـ ـل ــى «هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ـ ُ
مـ ـتـ ـع ــددة ،فـ ــي خـ ـط ــوة ف ـ ـ ّـس ـ ــرت بــأن ـهــا
مـحــاولــة مـتـجــددة السـتــرضــاء الـشــارع
ّ
تستمر
الغاضب .ويأتي القرار في وقت
واالعتصامات املفتوحة
فيه التظاهرات
في املحافظات الجنوبيةُ ،امل ِّ
نددة بسوء
الخدمات وتفشي الفساد في مؤسسات
الدولة ،رغم اتخاذ الحكومة االتحادية
ح ــزم ــة م ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات «اإلص ــاحـ ـي ــة»
ك ــ«س ـح ــب ي ــد» وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء قــاســم
الـ ـفـ ـه ــداوي ،ب ـه ــدف اس ـت ـي ـعــاب الـنـقـمــة
الشعبية .غير أن تلك اإلج ــراءات باءت
بــال ـف ـشــل ،ب ــل زادت م ــن حـ ــدة الـسـخــط
الشعبي ،مع دخول بعض االعتصامات
املفتوحة أسبوعها الثاني.
مـسـتـشــار ال ـع ـبــادي ،إح ـســان الـشـمــري،
أكــد ،في تغريدة على «تويتر» ،وجود
«م ـل ـف ــات أخ ـ ــرى ع ـلــى الـ ـط ــري ــق» ،فيما
ك ـش ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـن ـت ـه ـي ــة والي ـ ـتـ ــه س ـي ـصــدر
ق ـ ـ ـ ــرارات بـ ــ«سـ ـح ــب ي ـ ــد» ث ــاث ــة وزراء

َ
ومـحــافــظــن اثـنــن ،لتجديد «الـتــزامــه»
م ــواق ــف امل ــرج ـع ـي ــة ال ــدي ـن ـيــة (آي ـ ــة ال ـلــه
علي السيستاني) الداعية إلى القضاء
على الفساد ومحاسبة الفاسدين من
جهة ،والتشديد أيضًا على أن شخصه
يتالءم مع «معايير املرجعية» الخاصة
بالحكومة املقبلة ورئيسها مــن جهة
أخرى.
وخــال مؤتمره الصحافي األسبوعي،
قال العبادي إنه «جرى التوجيه بإحالة
الصناعة والتربية
وزيرين سابقني من
ً
على هيئة النزاهة ،إضافة إلى مديرين
عـ ــامـ ــن ف ـ ــي ق ـض ـي ــة ب ـ ـنـ ــاء امل ـ ـ ـ ـ ــدارس»،
مضيفًا أن «الـحـكــومــة لــن تـتــوقــف عن
مالحقة الفساد ،وهناك قائمة جديدة
من الفاسدين ستصدر قريبًا» .وأشــار
إلـ ــى أن «امل ــرج ـع ـي ــة الــدي ـن ـيــة ل ـهــا دور
م ـهــم ،وخ ـطــاب ـهــا ي ـســاعــد ف ــي مـحــاربــة
الفساد» ،معتبرًا أن «االستثمار وخلق
فرص عمل مرتبطان بالثقة في النظام
السياسي».
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ـف ــت م ـص ــادر
سياسية أن «الـعـبــادي أحــال مجموعة
م ــن األس ـم ــاء الـكـبـيــرة وامل ـع ــروف ــة على
هيئة الـنــزاهــة ،ضمن برنامج مكافحة
ال ـف ـســاد ،مـنـهــم وزي ــر الـتــربـيــة الـســابــق
(فـ ــي ح ـك ــوم ــة نـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي ال ـثــان ـيــة
 )2014 - 2010ورئـيــس اللجنة املالية
النيابية النائب محمد تميم»ّ .
وبينت
امل ـصـ ُـادر ،فــي حديثها إلــى «األخ ـبــار»،
َ
أن «املحالني الثاني والثالث على هيئة
الـنــزاهــة هـمــا وزي ــر اإلع ـمــار واإلس ـكــان
ال ـس ــاب ــق (امل ـ ـقـ ــال ف ــي ح ـم ـلــة اإلص ـ ــاح
وتشكيل حكومة الـتـكـنــوقــراط) محمد
ص ــاح ــب ال ـ ــدراج ـ ــي ،ووزيـ ـ ــر الـصـنــاعــة
وامل ـع ــادن ال ـســابــق (ف ــي حـكــومــة نــوري
امل ــال ـك ــي األول ـ ــى  )2010 - 2006أحـمــد
ناصر الكربولي ،الذي أصدرت محكمة
الـجـنــح فــي ب ـغــداد (املـخـتـصــة بقضايا
النزاهة والجريمة االقتصادية وغسل
األم ـ ـ ــوال) حـكـمــا بـحـقــه ق ـضــى بسجنه
أربع سنوات (استنادًا إلى أحكام املادة
ـون الـعـقــوبــات)» .وأضافت
 341مــن قــانـ ُ
امل ـصــادر أن «امل ـحــالــن عـلــى الـنــزاهــة ال

يـنـتـمــون إل ــى ح ــزب ال ــدع ــوة ال ـحــاكــم»،
ً
مشيرة إلى أن «العبادي سيصدر قرارًا
جديدًا بسحب أيدي وزراء جدد ،بينهم
وزي ــر التربية محمد إقـبــال الصيدلي،
ووزي ــرة الصحة عديلة حـمــود ،ووزيـ ًـر
النقل كــاظــم فنجان الحمامي ،إضــافــة
َ
إلى محافظي البصرة أسعد العيداني،
وم ـي ـس ــان ع ـلــي دواي ،وأم ـي ـن ــة ب ـغــداد

من بين المحالين على
«النزاهة» وزيرا التربية
والصناعة السابقان

العبادي :االستثمار وخلق فرص عمل
مرتبطان بالثقة في النظام السياسي
(أرشيف)

(ذك ــرى ع ـلــوش)» ،فيما أكــد قانونيون
«عدم القدرة على إقالة أي وزير يشغل
منصبه حاليًا ،لعدم وجــود برملان في
الوقت الراهن».
ب ـ ـ ــدوره ،يـ ــرى امل ـح ـلــل ال ـس ـي ــاس ــي ،وائ ــل
ال ــرك ــاب ــي ،أن «الـ ـعـ ـب ــادي ل ــم يـ ـق ــدم إل ــى
النزاهة إال ملفات بعض املسؤولني عن
تلكؤ بناء عــدد مــن امل ــدارس ،وهــذا قــرار
املرجعية
يرتق إلى مستوى مطالبات
لم
ِ
ّ
و املحتجني ،وحتى لو كان صحيحًا أنه
ص ـ ّـدق عـلــى إحــالــة وزراء أو ن ــواب على

النزاهة ،فهذا قرار وإجراء جاء متأخرًا»،
ً
م ـت ـســائــا ف ــي حــدي ـثــه إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»:
«أي ــن كــان الـعـبــادي فــي الـسـنــوات األربــع
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة» .وي ـ ــرب ـ ــط الـ ــركـ ــابـ ــي خ ـط ــوة
ال ـع ـبــادي ،رغ ــم انـقـضــاء والي ــة حكومته
امل ـش ـغ ــول ــة ح ــال ـي ــا ب ـت ـصــريــف األعـ ـم ــال،
بــال ـتــوازي مــع غ ـيــاب ال ـبــرملــان ،بمسعى
الـ ــرجـ ــل وحـ ــرصـ ــه عـ ـل ــى نـ ـي ــل «الـ ــواليـ ــة
حتى
الـثــانـيــة ...بــأي شـكـ ٍـل مــن األش ـكــالِّ ،
وإن كــانــت حـلــولــه تــرقـيـعـيــة»ُ ،مـتــوقـعــا
«فشله فــي نيل م ــراده بالوالية الثانية،
ألن املــرجـعـيــة رس ـمــت ص ــورة الحكومة
املقبلة وشخص رئيسها أيـضــا ،وعليه
فــإن العبادي بــات خــارج الحسابات ،بل
إن أي رئ ـي ــس وزراء س ــاب ــق ش ـغــل هــذا
املنصب لن يناله ّ
مجددًا».
رؤيــة الــركــابــي تتالقى مــع رؤيــة النائبة
السابقة ،والقيادية في «االتحاد الوطني
الـكــردسـتــانــي» ،ري ــزان شيخ دلـيــر ،التي
تـ ــرى أن «ه ـ ــدف ال ـع ـب ــادي ال ـح ــال ــي هــو
ال ـح ـصــول عـلــى مـنـصــب رئ ـيــس الـ ــوزراء
مـ ـج ــددًا ،إال أن م ـحــاول ـتــه هـ ــذه هــدفـهـ ًـا
إرضاء الجماهير واملرجعية» ،متسائلة
أيضًا فــي حديثها إلــى «األخ ـبــار»« :أيــن
ّ
وترد
كان خالل فترة حكومته؟» ،لتعود
ع ـلــى س ــؤال ـه ــا ب ــال ـق ــول إن ـه ــا «م ـحــاولــة
فاشلة ،ونتائجها معروفة ومحسومة،
ألن الـفـتــرة الـحــالـيــة بــا بــرملــان وان ـفــراد
ب ــال ـق ــرار» .وأض ــاف ــت أن «فـ ــؤاد معصوم
وح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي يـ ـص ــدران تــوجـيـهــات
ال ف ــائ ــدة م ـن ـه ــا ،إلرض ـ ـ ــاء امل ـت ـظــاهــريــن
واملرجعية ،وامتصاص غضب الشارع،
وخلق ّ
جو إعالمي ليس أكثر».

تقرير

الجزائر
نـ ّـدد قــادة سياسيون في الجزائر بإقدام
مواطنين على منع مهرجانات غنائية
فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن الــمــ ًح ــافــظ ــات ،وعـ ـ ّـد
بـعـضـهــم ذلـ ــك دلـ ـي ــا ع ـلــى «ت ـصــاعــد
الـظــامـيــة» فــي المجتمع ،فيما ّ
احتج
آخــرون على هذا التوصيف ،وأشــاروا إلى
أن غاية بعض الشباب كانت نبيلة لتنبيه
السلطات إلى وجود أولويات أخرى ينبغي
االلتفات إليها
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عـلــى غ ــرار مـحــافـظــة سـيــدي بلعباس
التي ينظم فيها سنويًا مهرجان الراي
ومستغانم غربي البالد.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن م ـ ـحـ ــدوديـ ــة ع ــدد
املتظاهرين الرافضني إلقامة الحفالت
ال ـف ـن ـي ــة ،إال أن تـ ـك ــرار ه ـ ــذا الـ ـح ــادث
وام ـتــداده إلــى محافظات ع ــدة ،جعله
ب ـم ـث ــاب ــة ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ،ف ــاش ـت ـع ــل جـ ــدال
أيديولوجي وسياسي على إثــره بني
ّ
محذر من إعــادة إحياء أفكار معادية
ِّ
ومهون من
للفن والثقافة في املجتمع،
ذلــك ،باعتبار ما يجري غضبًا ظرفيًا
بسبب تدهور مستوى املعيشة ،فيما
أث ـن ــى ب ـع ــض رمـ ـ ــوز ال ـت ـي ــار امل ـحــافــظ
على عمل هــؤالء الشباب ،باعتبارهم
منعوا إقامة حفالت فاسدة على ّ
حد
تعبيرهم.
وجـ ـ ـ ــاءت أق ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ـ ــردود مـ ــن ال ــوزي ــر
األول واألمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـث ــان ــي أك ـب ــر
حــزب فــي املـ ــواالة ،أحـمــد أويـحـيــى ،إذ
وص ــف م ــا ج ــرى بـعـمـلـيــات الـفــوضــى
والشغب التي يعاقب عليها القانون.
وأوضــح أن منع حفالت غنائية يهدد
أصحابه بالسجن ،إال أن الدولة كانت
رحيمة ولــم تلجأ إلــى هــذا الـنــوع من
ال ــردع .ويحتفظ أويحيى فــي قضايا
االحتجاجات بموقف صارم ،إذ يؤكد
ف ــي ك ــل م ــرة أن ــه يـنـبـغــي ال ـل ـجــوء إلــى
األس ــال ـي ــب ال ـقــانــون ـيــة واالب ـت ـع ــاد عن
الفوضى.

يتمحور الصراع في الغالب على مواضيع البرامج الدراسية وهوية المجتمع (أرشيف)

م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،نـ ـ ـ ــددت زعـ ـيـ ـم ــة ح ــزب
ال ـع ـم ــال ل ــوي ــزة حـ ـن ــون ،ب ـش ــدة بمنع
إقــامــة حفالت غنائية .وذهـبــت بعيدًا
في تحليلها ،حني قالت إن ذلك يشير
إلــى «تصاعد الظالمية» في الجزائر،
ويـعـيــد إل ــى األذهـ ــان ب ــداي ــات سـنــوات
التسعينيات ،حيث كان بعض أنصار

التيار اإلسالمي املتشدد يمنع إقامة
الحفالت ،بحجة أنها مخالفة للدين.
وانتقدت املرشحة الرئاسية السابقة
تـ ـه ــاون وزارة ال ـث ـق ــاف ــة ف ــي ال ـت ـنــديــد
بظاهرة منع إقامة املهرجانات الفنية،
ّ
ورأت أن موقفها ضعيف ومتأخر ،في
وقــت ينبغي فيه التنديد بشدة بهذه

ال ـس ـلــوكــات .لـكــن ح ـنــون ال ـتــي تتبنى
خـطــابــا اشـتــراكـيــا يــدافــع عــن ض ــرورة
ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــام ــة،
أوضحت أنها ال تقف ضد احتجاجات
املواطنني على ظروفهم االجتماعية،
ّ
قائلة إنها تحتج فقط على من يستغل
حــالــة ال ـض ـيــق ال ـعــامــة ف ــي ال ـب ــاد من
سياسات الحكومة التقشفية ليحارب
الفن والثقافة في البالد.
ّ
ع ـك ــس ه ـ ــذا الـ ـخـ ـط ــاب ،ق ــل ـل ــت أح ـ ــزاب
التيار اإلسالمي مما اعتبرته تهويل
ال ـت ـي ــار ال ـع ـل ـمــانــي ف ــي ال ـج ــزائ ــر ملـنــع
حـ ـف ــات ف ـن ـي ــة .وأبـ ـ ـ ــرز رئـ ـي ــس حــركــة
مـجـتـمــع ال ـس ـل ــم ،ع ـبــد ال ـ ـ ــرزاق م ـقــري،
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه ال ـص ـح ـف ـي ــة ،أن مــا
يريده الشباب الغاضب هو االلتفات
إل ــى قـضــايــاهــم الــرئـيـسـيــة فــي الشغل
والـصـحــة والتعليم وامل ــراف ــق الـعــامــة.
ورأى أن ه ـ ــؤالء ع ـ ّـب ــروا ب ـع ـفــويــة عن
م ـط ــال ـب ـه ــم م ـ ــن دون أن ت ـ ـكـ ــون ل ـهــم
انـتـمــاءات ّ
معينة لـتـيــارات دينية .أما
زعيم جبهة العدالة والتنمية ،عبد الله
جاب الله ،فقد دافع عن حق املواطنني
في رفض كل ما يفسد دينهم على ّ
حد
قوله ،في تجمع أخير لحزبه.
ول ـي ـس ــت امل ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـج ــزائ ــر
التي يشتعل فيها جــدال أيديولوجي
بــن أنـصــار التيار اإلســامــي والتيار
العلماني أو الحداثي ،حيث يتمحور
الـ ـص ــراع ف ــي ال ـغ ــال ــب ع ـلــى مــواض ـيــع

تكرار الحادث وامتداده
إلى محافظات عدة،
جعاله بمثابة الظاهرة

ال ـب ــرام ــج ال ــدراس ـي ــة وه ــوي ــة املـجـتـمــع
وح ــري ــة اإلبـ ـ ـ ــداع وال ـك ـت ــاب ــة م ــن دون
قـ ـي ــودُ .
ويـ ـ َـعـ ـ ّـد ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم إح ــدى
أبـ ــرز س ــاح ــات الـ ـص ــراع ،ح ـيــث يــدافــع
الـعـلـمــانـيــون ب ـشــدة ع ــن اإلص ــاح ــات
التي تقوم بها وزيرة التربية والتعليم
نــوريــة بــن غـبــريــط ،بــاعـتـبــارهــا ترمي
إل ــى «ت ـح ــدي ــث» امل ــدرس ــة ال ـجــزائــريــة،
فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ــواج ـ ـ ـه ـ ـ ـهـ ـ ــا اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
والـ ـ ـع ـ ــروبـ ـ ـي ـ ــون ب ـ ـقـ ــوة وي ـت ـه ـم ــون ـه ــا
بمحاولة تغريب املدرسة وسلخها عن
الجذور اإلسالمية .كذلك تثير كتابات
أو روايات من حني آلخر ،الجدل نفسه،
وك ــان آخــرهــا رواي ــة «مـيــرســو تحقيق
م ـ ـضـ ــاد» ل ـل ـك ــات ــب كـ ـم ــال داود الـ ــذي
أصدر فيه أحد قادة التيار السلفي في
الجزائر فتوى بتكفيره ،بسبب احتواء
هــذه الــروايــة على مقاطع مسيئة إلى
الــديــن عـلــى حــد وص ـفــه .وق ــد أص ــدرت
العدالة الجزائرية حكمًا ملصلحة كمال
داود بعد رفعه لدعوى قضائية ضد
الداعية السلفي.

تراوغ
السعودية تحشد ضد كندا ...والواليات المتحدة ِ
في اليوم التالي ألزمتها املتصاعدة مع كندا ،وكما
هو دأبها عند كل اختبار تضع نفسها فيه ،حشدت
السعودية كل طاقاتها الداخلية والخارجية لتأييد
«حربها» الدبلوماسية والتجارية على أوت ــاوا ،على
خلفية انتقادات ّ
وجهتها األخيرة إلى تعامل الرياض
مع النشطاء الحقوقيني .وخالفًا ملا كانت تأمله اململكة
الترهيبية يتخذ أقله
من تفاعل إيجابي مع خطواتها
ً
شكل الصمت ،جاءت الردود الدولية مائلة على نحو
إلى الكنديني ،من دون أن تبلغ ،خصوصًا على املقلب
األميركيّ ،
حد توجيه تأنيب إلى السعوديني.
وج ـ ـ ّـدد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ـس ـع ــودي ،أمـ ــس« ،رف ــض
املـمـلـكــة املـطـلــق وال ـقــاطــع ملــوقــف الـحـكــومــة الـكـنــديــة
مدافعًا عن اعتقال النشطاء
السلبي واملستغرب»ِ ،
الذين طالبت السفارة الكندية في الــريــاض بإطالق
س ــراح ـه ــم ،وداع ـي ــا إل ــى «احـ ـت ــرام س ـي ــادة ك ــل دول ــة
وعــدم التدخل في شؤونها الداخلية» .وفــي االتجاه
نفسه ،أتــى موقف «هيئة كبار العلماء» التي عـ ّـدت
ً
التصريح الكندي «تــدخــا سافرًا للتأثير في نظام
العدالة الجنائية» ،قائلة إن الدولة «ال ّ
تقيد تصرفات
أحد أو توقفه أو تحبسه إال بموجب أحكام النظام»،
وإن «القضاء في اململكة سلطة مستقلة ،وال سلطان
على القضاة فــي قضائهم لغير سلطان الشريعة
اإلســام ـيــة» .وعـلــى امل ـنــوال نفسه ،تتابعت مواقف
َ
املهيمن عليها سعوديًا ،كمجلس
املنظمات اإلقليمية
التعاون الخليجي وجامعة الدولة العربية و«املنظمة

اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة» (إيسيسكو).
أما على مستوى الــدول ،فاصطف كل من السودان
واألردن إلــى جــانــب السعودية فــي «ردع التدخالت
امل ـس ـت ـه ـج ـنــة فـ ــي ش ــؤونـ ـه ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وعــاق ـت ـهــا
وأنظمتها»،
بمواطنيها» ،و«حقها في
ً
تنفيذ قوانينها ّ
فـيـمــا ج ــاء مــوق ـفــا ال ـكــويــت ُ
وعـ ـم ــان أقـ ــل ح ـمــاســة،
بإعرابهما عن أملهما في «تـجــاوز هــذا املوقف بني
البلدين» ،وإن شـ ّـددتــا على «عــدم جــواز التدخل في
الشؤون الداخلية للدول األخــرى» .وكانت ً قطر ،من
جهتها ،قد أبدت تضامنها مع كنداُ ،م ِّ
تبرئة من بيان
مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص.
على املقلب الغربي ،اجتمع األوروبيون واألميركيون
على التشكيك في اإلجراءات السعودية بحق النشطاء
الحقوقيني ،وكــذلــك الــدعــوة إلــى تهدئة الـخــاف بني
َ
«حليفني مـقـ ّـربــن» ،لكنهم امتنعوا عــن توجيه لوم
ّ
صريح إلى الرياض .وحضت الواليات املتحدة ،على
لـســان الـنــاطـقــة بــاســم وزارة خــارجـيـتـهــا ،الحكومة
السعودية على «احترام الحقوق القانونية والحريات
ونشر
املـعـتــرف بـهــا دول ـيــا وال ـحــريــات الشخصيةّ ،
مـعـلــومــات ح ــول قـضــايــاهــا الـقــانــونـيــة» ،فيما حثت
الطرفني الكندي والسعودي على «ضبط
بريطانيا ً
النفس»ُ ،مبدية في الوقت نفسه «قلقها بشأن قضايا
حقوق اإلنسان في السعودية» .وأشــارت املفوضية
األوروبية ،بدورها ،إلى «(أننا) نريد فهم املزاعم ضد
النشطاء ،وضمان حصولهم على محاكمة عادلة»،

كتفية في تعليقها على الخالف املستجد بالقول:
ُم ِ
«نحن نؤيد الحوار» .تعليقات ومواقف يبدو أنها ال
تزال تراوح في إطار «الدفاع الضعيف» ،في أحسن
األحــوال ،عن حقوق اإلنسان في السعودية ،بما أن
«القضايا االستراتيجية» املشتركة مــع اململكة لم
يطاولها أي تغيير ،بل سلكت مسار االزدهـ ّـار منذ
اعـتــاء محمد بــن سـلـمــان س ــدة الـحـكــم .ول ـعــل هــذه
الالمباالة ،خصوصًا من الجانب األميركي ،هي التي
ّ
«تشجع السعودية على مقاومة انتقادات اآلخرين»،
لكونها تعلم «أن الـقــادة فــي واشنطن أقــل اهتمامًا
بالتعبير عن معارضتهم لسياساتها الداخلية ،أو
ألفعالها ضد دول مثل كندا» ،وفق ما جاء في تقرير
ملركز «ستراتفور» االستخباري األميركي تعليقًا
ً
على األزمةّ .
ومع ذلك ،تظل الردود الغربية ،معطوفة عليها دعوة
املنظمات الدولية وفي مقدمها «أمنستي» إلى «عدم
اإلذعـ ــان لـلـتــرهـيــب» ،وك ـســر الـصـمــت ال ــذي اسـتـمـ ّـر
ً
ـاه ـمــا في
«ل ـف ـتــرة أطـ ــول م ـمــا ي ـن ـب ـغــي» ،ع ـ ِ
ـام ــا م ـسـ ِ
إضافة املزيد من القتامة على صورة السعودية في
الخارج ،وبالتالي «تثبيت مخاوف الشركات ،وتقليل
مـعـنــويــات املـسـتـثـمــريــن» وف ــق م ــا نـ ّـبــه إل ـيــه تقرير
«ستراتفور» ،مع ما يعنيه هذا األمر من انعكاسات
سلبية على «اإلصــاحــات» التي يقودها ولي العهد
السعودي.
(األخبار)

