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تقرير

فضيحة جديدة تالحق ابن سلمان :الجريمة حين ال تنتهي
ال يوجد مخرج إال ّ
بن
محمد
به
وجر
ّ
سلمان لالنعتاق من جريمة ال تنفك
جرب لدرجة أنه ّ
ارتداداتها تطاردهّ .
قرر،
انتهاج سياسة
اعتبارًا من ّالعام الجديدّ ،
تهدئة يرمم فيها ما تهشم منذ
الثاني من تشرين األول /أكتوبر ،2018
يوم أصدر أمرًا باغتيال خاشقجي .لكن
ذلك لم ينفع وسط انكشاف فصول
جديدة مرتبطة بالحادثة ،آخرها ضلوع
األمير السعودي في قرصنة هاتف
أغنى رجل في العالم!
ٌ
ـول «الـجــريـمــة
فـصــل جــديــد مــن فـصـ ّ
الـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــة» ب ـ ـ ـ ــدأ يـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــش ـ ــف ،وس ـ ــط
تـ ـق ــدي ــرات ت ـش ـي ــر إل ـ ــى تـ ـ ـ ـ ّ
ـورط ول ــي
العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
شخصيًا ،فــي قرصنة هــاتــف جيف
بيزوس قبل أشهر من اغتيال جمال
خاشقجي .الــرابــط بــن الحادثتني،
صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» الـتــي
يملكها امللياردير األميركي ،وكانت
اسـتـضــافــت اع ـت ـبــارًا م ــن ع ــام 2017
م ـ ـق ـ ــاالت لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي.
الـفـضـيـحــة ال ـجــديــدة وصـفـهــا وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي بـ ـ «امل ـنــاف ـيــة
للعقل» ،وكأن قتل شخص وتقطيع
جثته فــي ممثلية دبـلــومــاسـيــة أمـ ٌـر
ع ـ ــادي يـقـبـلــه ال ـع ـق ــل .م ـ ـ ّـرة ج ــدي ــدة،
ي ـ ــراه ـ ــن اب ـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان عـ ـل ــى غ ـط ــاء
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـ ــذي يـمـكـنــه

هـضــم ّ
أي جــريـمــة طــاملـ ُـا أن الـحـلــف
ّ
ال ـقــائــم ع ـلــى االبـ ـت ــزاز امل ـ ــذل ال ي ــزال
يــ ّ
ـؤم ـ ــن م ـص ـل ـح ــة دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ــرام ــب
ـام
الـعـلـيــا :املــزيــد مــن املـ ــال .بــدايــة عـ ٍ
جـ ــديـ ـ ُـد ت ـ ـبـ ــدو أش ـ ـبـ ــه ب ـن ـه ــاي ــة ذل ــك
ال ــذي قـتــل فـيــه خــاشـقـجــي ،فــي حني
ال يـ ـ ــزال األمـ ـي ــر الـ ـسـ ـع ــودي يـعـيــش
ارت ـ ـ ـ ــدادات ال ـجــري ـمــة ع ـلــى عــاقــاتــه
م ــع ال ـ ّغ ــرب ،وتــأث ـيــرهــا عـلــى خطته
امل ـت ـع ــث ــرة ل ـ ـ «ال ـن ـه ــوض» بــاقـتـصــاد
ُّ
اململكة .لكن يـبــدو أن التخلص من
جمال خاشقجي ،الذي أراده سريعًا
وخـ ــاط ـ ـفـ ــا ،لـ ــم يـ ـك ــن «أذكـ ـ ـ ـ ــى» ف ـك ــرة
خطرت في بال األمير «اإلصالحي»؛
إذ ّ
مهد لها ،على ما يبدو ،باختراق
أعطى
هاتف أغنى رجل في العالم،
ّ
هــام ـشــا ل ـكــاتــب س ـع ــودي «م ـن ـشــق»
ينتقد أمـيــره وال يــراعــي أحـكــام تلك
الصورة التي دفع املليارات من أجل
تصديرها إلى الغرب.
بـ ـع ــد م ـ ـضـ ـ ّـي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـ ـ ــام ع ـلــى
ح ــادث ــة ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ال ـت ــي أع ـ ـ ّـد لـهــا
القضاء الـسـعــودي ،أخـيــرًا ،مخرجًا
ي ـل ـيــق ب ـم ـس ـتــوى فـ ــرادتـ ــهُ ،مـ ـص ـ ِـدرًا
أحـكــامــا هزيلة تــراعــي هــزل اململكة
ف ــي ال ـت ـعــاطــي م ــع ال ـق ـض ـيــة ،سـعـيــا
ل ــانـ ـعـ ـت ــاق م ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــأزق واجـ ـتـ ـي ــاز
جـ ــري ـ ـمـ ــة ال ت ـ ـن ـ ـفـ ـ ّـك انـ ـعـ ـكّ ــاس ــاتـ ـه ــا
ٌ
تـطــارد ابــن سـلـمــان ،يتكشف فصل
ج ــدي ــد مـ ــن «إب ـ ـ ـ ـ ــداع» هـ ـ ــذا األخـ ـي ــر
ب ـع ــد ورود م ـع ـل ــوم ــات ل ـل ـم ـق ـ ّـر َري ــن
َّ
َّ
الخاصني أنييس كاالمار
األمميني
وديـ ـفـ ـي ــد ك ـ ـ ــاي ،ت ـف ـي ــد بـ ـ ــأن ه ــات ــف
مـ ّ
ـؤس ــس ش ــرك ــة «أمـ ـ ـ ــازون» ومــالــك
صحيفة «واشنطن بوست» ،جيف
ب ـي ــزوس ،ك ــان ضـحـيــة رس ــال ــة عبر

يشير التقرير األممي إلى اختراق ابن سلمان هاتف بيزوس من خالل تطبيق ّ
تجسس إسرائيلي (أ ف ب)

ت ـط ـب ـي ــق «واتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــآب» م ـ ــن ح ـس ــاب
ي ـعــود إل ــى ول ـ ّـي ال ـع ـهــد .مـعـلــومــات
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـلـ ـ ــوع األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ف ــي
اخ ـتــراق الـهــاتــف مــن خ ــال تطبيق
ُ
تـ ـ ـج ـ ـ ّـس ـ ــس إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،اسـ ــت ـ ـبـ ــق
بـعـمـلـيــات م ــراق ـب ــة ب ـي ــزوس بـهــدف
ال ـت ــأث ـي ــر عـ ـل ــى ،إن لـ ــم ي ـك ــن وقـ ــف،
ت ـق ــاري ــر ال ـص ـح ـي ـفــة حـ ــول امل ـم ـل ـكــة.
ت ــأسـ ـيـ ـس ــا عـ ـل ــى تـ ـل ــك املـ ـعـ ـل ــوم ــات،
طــالــب املـ ـق ـ ّـرران ب ـ «تـحـقـيــق ف ــوري»
تـجــريــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة وغـيــرهــا

الكشف الجديد سوف
يخلق موجات صدمة
من وول ستريت وحتى
وادي السيليكون

مــن السلطات املعنية ،بعدما تبني
ل ـه ـم ــا أن األدل ـ ـ ــة ق ــوي ــة ب ـم ــا يـكـفــي
لتبرير إجراء تحقيق أوسع .ولفتا
في هــذا السياق إلــى أن ّ
أي تحقيق
ف ــي الـ ـح ــادث الـ ــذي وق ــع ف ــي أي ــار/
م ــاي ــو  2018ي ـجــب أن ي ـن ـظــر كــذلــك
ف ــي «ال ـض ـل ــوع امل ـس ـت ـمــر وامل ـب ــاش ــر
والـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات
عـ ــديـ ــدة ،لـ ــولـ ـ ّـي ال ـع ـه ــد ال ـس ـع ــودي
ف ــي ج ـه ــود اس ـت ـه ــداف امل ـع ــارض ــن
املـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرض ـ ـ ــن» ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن

تــوقـيــت ح ــادث الـقــرصـنــة وظــروفــه
تتيح املـجــال ملــزيــد مــن التحقيقات
فـ ــي «امل ـ ــزاع ـ ــم عـ ــن أن ول ـ ــي ال ـع ـهــد
ّ
َأمـ ــر وحـ ـ ـ ّـرض ،أو ع ـلــى أقـ ــل تـقــديــر
كـ ــان ع ـل ــى ع ـل ــم» ب ـجــري ـمــة اغ ـت ـيــال
خ ــاش ـق ـج ــي .سـ ـل ــوك اإلنـ ـ ـك ـ ــار ذاتـ ــه
ال ـ ــذي ات ـب ـع ـتــه ّ امل ـم ـل ـكــة ب ـع ــد مـقـتــل
مــواطـنـهــا ،تـبــنــاه وزي ــر الـخــارجـيــة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،فـ ـيـ ـص ــل ب ـ ــن فـ ــرحـ ــان،
واصفًا تلك «املــزاعــم» بأنها «فكرة
سخيفة» و«منافية للعقل» .لكنها
ٌ
«فـكــرة» ُيتوقع أن تــؤدي إلــى مزيد
مـ ــن ال ـ ـتـ ــدهـ ــور فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بــن
بيزوس والسعودية ،بعدما ساء ت
بشكل كبير منذ حادثة القنصلية
فــي تـشــريــن األول /أك ـتــوبــر ،2018
ً
ّ
ستتسبب بــأضــرار
فـضــا عــن أنـهــا
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـسـ ـمـ ـع ــة املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ع ـل ــى
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،وخـ ـص ــوص ــا
ل ــدى املـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب الــذيــن
أح ـ ـج ـ ـمـ ــوا ب ــالـ ـفـ ـع ــل ع ـ ــن املـ ـش ــارك ــة
فــي اكـتـتــاب «أرام ـك ــو» .مــع ذل ــك ،لم
ّ
«تضر
يبد ابــن فــرحــان قلقًا مــن أن
ِ
مزاعم االختراق بثقة املستثمرين»
في ّ اململكة« :نحن راضــون جدًا عن
ت ــدف ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ل ــديـ ـن ــا ...إذا
كانت هناك مخاوف لــدى البعض،
فسوف نسعى إلى معالجتها».
صـحـيـفــة «غ ـ ــاردي ـ ــان» الـبــريـطــانـيــة
كانت استبقت تقرير األمم املتحدة
ب ـن ـشــرهــا ،أول م ــن أمـ ــس ،تـفــاصـيــل
ع ــن ض ـلــوع ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـعــودي
االخ ـتــراق ،إذ ذكــرت أن الرسالة
فــي ّ
املـ ـش ــف ــرة ِم ـ ــن رق ـ ــم ي ـس ـت ـخــدمــه اب ــن
ـؤذ
س ـل ـم ــان اش ـت ـم ـلــت ع ـل ــى م ـل ــف م ـ ٍ
اخ ـ ـتـ ــرق ه ــات ــف بـ ـ ـي ـ ــزوس ،بـحـســب

الرياض  -طهران« :التهدئة» تتواصل
ّ
في توقيت سياسي حساس ،يعقب ذروة التصعيد اإلقليمي املرشح
الخارجية السعودي
بصور مختلفة ،جاء تصريح وزير
لالستمرار
ّ
ّ
حول إيــران ،ليسلط األضــواء على الوساطات على خط الرياض -
طهران .ال ينكر الطرفان ،السعودية وإيــران ،أن ثمة قنوات اتصال
ووساطات ّتم تفعيلها بني الطرفني في اآلونة األخيرة .إال أن عالقة
البلدين املأزومة لم ترق بعد إلى مستوى التطبيع الذي عاد ليحكم
عالقة اإلمــارات بإيران .ما هو ظاهر ومؤكد أن ثمة مهادنة ّ
تخيم
على متشاطئي الخليج ،وهي بدأت بالسريان ،في ّ
الحد األدنى ،ما
تبعتها بني صنعاء والرياض.
بعد ضربة «أرامكو» والتهدئة التي
ّ
تختلف ال ـق ــراءات فــي شــأن مــا يــريــده كــل طــرف مــن اآلخ ــر ،إال أن
املعلومات تفيد بأن الواليات املتحدة ال تــزال تضغط على اململكة
لتقليص هامش تواصلها مع طـهــران .وفــي حني يريد اإليرانيون
تحييد السعودية عن الحملة األميركية ضدهم ،يرى مراقبون أن
املوقف السعودي ّ
ّ
املتحمس األول للحملة إلــى االنكفاء
تطور من
ّ
شيئًا فشيئًا لسببني :كلفة الحملة التي ظهرت عينات منها في
حوادث الخليج وضربة «أرامكو» ،قيادة واشنطن للحملة بحسابات
أميركية فقط ال تراعي ما تطمح إليه الرياض .وبني النتيجتني اللتني
تعاني منهما اململكة ،يرى آخرون أن محاولة الرياض إفساح املجال
أمام قنوات الدبلوماسية الخلفية هدفه املناورة لتحييد السعودية
نفسها عن آثار املواجهة ال غير .إال أن ما يتأكد في اآلونة األخيرة
هو التأثير الكبير لولي عهد أبو ظبي ،محمد بن زايد ،على الرياض،
ونجاحه في إقناع اململكة بضرورة االنكفاء والتهدئة في اإلقليم،
ّ
التوجه يظهر في
على غرار االستراتيجية اإلماراتية الجديدة .وهذا
«عام هادئ»
لكسب
اليمن وباتجاه سوريا ،وهو يسير في محاولة
ٍ

ال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ــرق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة .وجـ ـ ـ ــرى
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق ب ـي ـن ـم ــا ك ـ ـ ــان الـ ــرجـ ــان
ي ـ ـت ـ ـبـ ــادالن «رسـ ـ ــائـ ـ ــل وديـ ـ ـ ـ ــة» ع ـلــى
«وات ـس ــآب» عـنــدمــا تـ ّـم إرس ــال امللف
املـ ـ ـ ـ ــؤذي ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا ذكـ ـ ــر م ـص ــدر
للصحيفة التي اعتبرت أن الكشف
عـ ــن اسـ ـتـ ـه ــداف األم ـ ـيـ ــر ال ـس ـع ــودي
ألغ ـن ــى رجـ ــل ف ــي ال ـع ــال ــم «سـيـخـلــق
م ــوج ــات ص ــدم ــة ،م ــن وول سـتــريــت
وح ـت ــى وادي ال ـس ـي ـل ـي ـكــون» .ل ـهــذه
الـغــايــةَ ،ع ـ ّـن ب ـيــزوس شــركــة «غــافــن
دي بـيـكــر وش ــرك ــاه» لـلـتـحـقـيــق في
ك ـي ـف ـي ــة وص ـ ـ ــول رس ــائـ ـل ــه وصـ ـ ــوره
الـحـمـيـمــة إل ــى صـحـيـفــة «نــاشــونــال
إن ـك ــوي ــرر» ال ـتــي ن ـشــرت ت ـقــري ـرًا عن
ع ــاق ــة بـ ـي ــزوس ال ـغ ــرام ـي ــة ب ـلــوريــن
س ــان ـش ـي ــر ،وهـ ــي م ــذي ـع ــة ت ـل ـفــزيــون
س ــابـ ـق ــة ،م ـ ــا أدى إلـ ـ ــى طـ ــاقـ ــه ِم ــن
زوجته .وفي آذار /مــارس من العام
املاضي ،ذكرت الشركة أن محققيها
وال ـعــديــد مــن ال ـخ ـبــراء خـلـصــوا إلــى
ن ـت ـي ـج ــة م ـ ـفـ ــادهـ ــا ب ـ ـ ــأن ال ـس ـل ـط ــات
السعودية قرصنت هاتف مؤسس
«أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازون» ب ـ ـهـ ــدف الـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ــى
بياناته الشخصية.
(األخبار)

ُت ّ
مرر فيه جملة استحقاقات سياسية واقتصادية كبرى في الخليج،
أهمها «قمة العشرين» ،وتخفف من آثار التصعيد واملواجهة.
وبعد تصريحات وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،من
الهند ،باالستعداد للحوار مع السعودي ،كتتويج لجملة تصريحات
إيرانية مماثلة ،أتى نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود،
أمس ،ليبدي في مقابلة مع «رويترز» انفتاح بالده على املحادثات
مع إيران .التصريح السعودي بقي عامًا وضبابيًا ،إذ اشترط إقرار
طهران بأنه «ال يمكنها دفع أجندتها اإلقليمية من خالل العنف»،
واعتبر أن تهيئة الظروف إلجراء املحادثات «يرجع في الحقيقة إلى
إيران» .لكن الالفت في التصريح هو مناقضة مواقف في أعلى هرم
السلطة السعودية ،كموقف ولي العهد محمد بن ّسلمان ،في أيار
« :2017من املستحيل الحوار مع قوة (إيران) تخطط لعودة اإلمام
املـهــدي» .األمــر اآلخــر هو تأكيد تصريح الــوزيــر وجــود «كثير من
ّ
الــدول» عرضت الوساطة ،كما قــال ،وذلــك بعد تكتم سعودي على
الوساطات.
وقد سبق كالم ابن فرحان ،تشديد مدير مكتب الرئيس اإليراني
ـي ،م ـح ـمــود واعـ ـظ ــي ،ع ـلــى ض ـ ــرورة ع ـمــل ط ـهــران
ح ـســن روح ــان ـ ّ
والرياض معًا لحل املشكالت ،وأن ال تصبح عالقات البلدين «مثل
عالقات إيــران مع الواليات املتحدة» .وعلى رغم أن البعض اعتبره
«مفاجئًا» ،يبقى التصريح السعودي في خانة التهدئة القائمة ،فال
يمكن االستدالل به على أكثر من استمرار هذه ّ التهدئة والرسائل
املـتـبــادلــة عـبــر الــوس ـطــاء ،مــن دون إمـكــانـيــة تــوقــع ت ـبـ ّـدل كبير في
املشهد ،سواء نحو املصالحة أو التصعيد.
(األخبار)
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تونس

ّ
إلياس الفخفاخ :من الظل إلى رئاسة الحكومة
لم يكن تكليف رئيس الجمهورية،
قيس ّ
سعيد ،إللياس الفخفاخ بتشكيل
الحكومة أمرًا مفاجئًا ،لكنه لم
ُ
رض أيضًا كامل الطيف السياسي،
ي
ِ
وخصوصًا الحزبين األكبر في البرلمان،
حركة «النهضة» وحزب «قلب
تونس» ،اللذين ّ
سيقيمان الرجل بناءً
على مرونته في التعامل معهما
واالستجابة لشروطهما
نجاح محمد
ليس إلياس الفخفاخ ( 48عامًا) غريبًا
ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ف ــي ف ـتــرة
مــا بـعــد س ـقــوط ن ـظــام زي ــن الـعــابــديــن
بــن عـلــي .فــي الـحـكــومــة الــديـمـقــراطـيــة
األولى بعد الثورة ،والتي ّ
تكونت من
تحالف ثالثي ،شغل الفخفاخ حقيبة
وزارة ال ـس ـيــاحــة ث ــم امل ــال ـي ــة ،بصفته
ً
مـمـثــا لـحــزبــه «الـتـكـتــل الــديـمـقــراطــي
مــن أج ــل الـعـمــل وال ـحــريــات» .لـكــن ،لم
ي ـم ــارس ال ــرج ــل الـسـيــاســة عـلــى نحو
َ
مـ ـع ــل ــن قـ ـب ــل عـ ـ ــام  ،2011حـ ـي ــث ك ــان
ي ــواص ــل مـسـيــرة نــاجـحــة ف ــي الـقـطــاع
ً
الخاص ،خارج البالد أوال ثم داخلها،
كمدير فــي عــدد مــن الـشــركــات املهمة.
م ــع ان ـت ـهــاء ت ـجــربــة «ال ـت ــروي ـك ــا» عــام
َ ،2014ت ّ
ضرر حزب «التكتل» شعبيًا؛
إذ لــم يـغـفــر لــه جـمـهــور نــاخـبـيــه ،هو
والـ ـح ــزب ال ـع ـل ـمــانــي اآلخـ ــر «املــؤت ـمــر
مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» ،ال ـت ـح ــال ــف
مـ ــع اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن .فـ ـش ــل ال ـ ـحـ ــزب فــي

َ
وت ّ
كرر
االنتخابات البرملانية حينها،
األم ــر فــي االن ـت ـخــابــات األخ ـي ــرة الـتــي
كــان فيها الفخفاخ مرشحه للرئاسة
ّ
(نال أقل من  1باملئة من األصوات).
تنقسم اآلراء ح ــول إرث الـفـخـفــاخ في
الدولة .من ناحيةَ ،يعتبر هو وداعموه
أن الـ ـت ــوازن ــات امل ــال ـي ــة ون ـس ـبــة الــديــن
الـسـيــادي فــي فـتــرتــه عـلــى رأس وزارة
املالية كانت أفضل بكثير مما آلت إليه
بـعــد خــروجــه .لـكــن ،مــن نــاحـيــة ثانية،
ُيـحـ ّـمـلــه ن ــاق ــدوه مـســؤولـيــة «ت ــوري ــط»
ال ـبــاد فــي ق ــرض مــن «ص ـنــدوق النقد
الدولي»  -رافقته شروط وتدخالت في
تحديد سياسات الدولة  -على اعتبار
أن ـ ــه ه ــو م ــن ت ــواص ــل م ــع ال ـص ـن ــدوق
وبــدأ إج ــراءات التعامل معه .مــع هــذا،
ي ـب ــدو ال ـف ـخ ـفــاخ ف ــي حـ ــواراتـ ــه ،أث ـنــاء
ف ـتــرة الـحـمـلــة الــدعــائ ـيــة لــانـتـخــابــات
األخيرة ،متشبثًا بخلفيته كاشتراكي
ديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،وي ـظ ـه ــر ذل ـ ــك م ــن خ ــال
حديثه عــن ال ــدور االجتماعي للدولة،
وضرورة اإلبقاء على مجانية التعليم،
وال ـح ـفــاظ عـلــى ح ـضــور ق ــوي لـلــدولــة
فــي قـطـ َ
ـاعــي الـصـحــة وال ـن ـقــل .ل ـكــن ،لم
يـتـعـ ّـمــق الــرجــل كـثـيـرًا فــي التفاصيل،
وي ـقــول ن ــاق ــدوه إن ــه مـسـتـعـ ّـد لتطبيق
شــروط «صـنــدوق النقد» حــول تغيير
ُ
ص ـي ـغــة الـ ــدعـ ــم ال ـ ــذي تـ ــوفـ ــره ال ــدول ــة
ف ــي امل ـح ــروق ــات ومـشـتـقــاتـهــا وبـعــض
املــواد الغذائية األساسية ،إضافة إلى
االستمرار في غلق أبواب التوظيف في
القطاع العام.
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،ي ـح ـمــل
الـفـخـفــاخ ع ــددًا مــن امل ــزاي ــا اإليـجــابـيــة.
وم ـم ــا ُي ـح ـســب ل ــه ن ـق ــده ال ــذات ــي ال ــذي
ّقدمه بعد خروجه وحزبه من الحكم،
َّ
حـيــث لــم ي ـتــن نـظــريــات م ــؤام ــرة ،ولــم

ّ
يـتـلـ ّـبــس دور الـضـحـيــة .الـفـخـفــاخ ظــل
ثابتًا أيـضــا فــي انتمائه ،إذ لــم يغادر
حــزبــه بـعــد االن ـت ـكــاســات االنـتـخــابـيــة،
على رغم أنه كان متاحًا له االنتقال إلى
أحــد أحــزاب السلطة كما فعل كثيرون
ّ
متشبعًا
غ ـي ــره .وي ـب ــدو ال ــرج ــل أي ـضــا
بـقـيــم الــديـمـقــراطـيــة وم ـب ــادئ ال ـث ــورة،
ومقتنعًا بما جاء في الدستور ،خاصة
م ـس ــائ ــل ال ـح ـك ــم امل ـح ـل ــي وال ـ ـعـ ــدل بــن
مـخـتـلــف مـنــاطــق ال ـب ــاد (رب ـم ــا يـكــون
الن ـ ـحـ ــداره م ــن ص ـف ــاق ــس ،ث ــان ــي أكـبــر
مـ ــدن الـ ـب ــاد ،دور ف ــي ذل ـ ــك ،إذ بقيت
املدينة على هامش السلطة على رغم
كونها مركزًا اقتصاديًا ال تضاهيه إال
العاصمة).
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي أمـ ـ ـ ــام الـ ـفـ ـخـ ـف ــاخ اآلن هــو
ال ـت ـع ــام ــل مـ ـ َّـع األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
خ ــاص ــة امل ـم ــث ـل ــة فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان بـكـتــل
كبيرة ،ألنها ضــروريــة ملنح حكومته
الثقة .اقترح َ
اسم الفخفاخ على رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ح ـ ــزب ـ ــان ،هـ ـم ــا «ت ـح ـيــا
تـ ــونـ ــس» و«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،اق ـ ـتـ ــرحـ ــت «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة»
و«ق ـلــب تــونــس» أس ـمــاء أخ ــرى ،وهنا
مــربــط ال ـف ــرس .حـتــى اآلن ،ل ــم تـصــدر
«النهضة» موقفًا رسميًا مــن تكليف
الفخفاخ ،لكن تحدث قياديون داخلها
عنه بإيجابية ،مع أن أغلب هؤالء من
التيار املعارض لزعيم الحركة ،راشد
الغنوشي ،الذي يشاع أنه َع ّبر لقيس
ّ
سعيد عــن عــدم رضــاه على اختياره.
أمــا «قـلــب تــونــس» ،الــذي يــرأســه رجل
اإلعـ ــام املـثـيــر لـلـجــدل نـبـيــل ال ـقــروي،
فقد ّ
عبر فــي بـيــان ،أول مــن أمــس ،عن
«عدم ارتياحه للطريقة التي اعتمدها
رئيس الجمهورية في اختيار رئيس
ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف» ،لـكـنــه أضـ ــاف أنــه

ّ
التحدي أمام الفخفاخ
اآلن هو التعامل مع
األحزاب السياسية ،خاصة
َّ
الممثلة في البرلمان
بكتل كبيرة
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ال تـ ــوجـ ــد «اح ـ ـ ـت ـ ـ ــرازات مـ ـب ــدئـ ـي ــة أو
شخصية من اختيار» الفخفاخ ،داعيًا
ّ
ه ــذا األخ ـي ــر إل ــى «االن ـف ـت ــاح ع ـلــى كــل
ال ـق ــوى ال ـح ـيــة واألح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة
مــن دون إقـصــاء ،والـتـشــاور معها في
ش ـك ــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ووض ـ ــع ال ـبــرنــامــج
املالئم حتى يضمن الحزام السياسي
والبرملاني» الضروري.
م ــوق ــف الـ ـح ــزب ــن ال ـ ـغـ ــامـ ــض ،عـ ـمـ ـدًا،
ّ
يصب في اتجاه واحد ،وهو التعامل
م ـ ــع الـ ـفـ ـخـ ـف ــاخ بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى م ــرون ـت ــه
ف ــي تـلـبـيــة طـلـبــاتـهـمــا .بــالـنـسـبــة إلــى
هــذيــن ال ـحــزبــن ،وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى تـجــارب
مـسـيـ َـريـهـمــا ،ف ــإن األم ــر األك ـثــر أهمية

على المستوى الشخصي ،يحمل الفخفاخ عددًا من المزايا اإليجابية (أ ف ب)

لـهـمــا هــو تشكيلة الـحـكــومــة لناحية
أس ـم ــاء الـ ـ ــوزراء ووالءاتـ ـه ــم .سـيـكــون
الـ ـح ــزب ــان م ـع ـنـ َّـيــن ب ــاقـ ـت ــراح أس ـم ــاء
وزراء تـكـنــوقــراطـيــن فــي الـشـكــل لكن
ّ
مقربني منهما ،وسيسعى كــل واحــد
منهما إلــى تحجيم نـفــوذ اآلخ ــر قــدر
املستطاع داخل الحكومة ،على اعتبار
أن التعامل بينهما اتخذ سابقًا طابع
«ال ـض ــرب تـحــت الـ ـح ــزام» ،عـبــر إث ــارة
قضايا في املحاكم بطرق غير معلنة،
وتـعـيــن أش ـخــاص مــوالــن عـلــى رأس
إدارات مـهـمــة وإع ـفــاء آخــريــن ،عــاوة
ع ـل ــى امل ـ ـعـ ــارك ع ـب ــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام.
وت ـن ـبــع خـشـيــة ح ــزب «ق ـلــب تــونــس»،
أيضًا ،من حقيقة أن الفخفاخ اقترحه
حـ ــزب «ت ـح ـيــا ت ــون ــس» ال ـ ــذي يــرأســه
خـ ـصـ ـم ــه ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدود ،رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـك ــوم ــة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال ي ــوس ــف ال ـشــاهــد،
الــذي يــرى الـقــروي أنــه مـســؤول ،رفقة
«ال ـن ـه ـض ــة» ،ع ــن إي ـق ــاف ــه ف ــي الـسـجــن
ّ
ق ـب ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وش ــن
حملة إعالمية ضده.
حـتــى اآلن ،ي ـبــدو أن الـفـخـفــاخ يـنــوي
تشكيل حكومة مـصـغــرة ،يجب عليه
اختيار تشكيلتها في فترة ال تتجاوز
الـ ـشـ ـه ــر وعـ ــرض ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان.
وسيكون على الرجل تقديم ترضيات
إم ــا لــ«الـنـهـضــة» أو «قـلــب تــونــس» أو
كليهما لضمان نيل الثقة؛ إذ ال يكفي
عدد أصوات «التيار» و«تحيا تونس»،
حتى وإن اجتمعت معها أصوات كتل
أخ ـ ــرى ،ل ـلـح ـصــول ع ـلــى ث ـقــة  109من
النواب .لكن ،في حال نال ثقة البرملان،
سـيـحـظــى الـفـخـفــاخ ف ــي مــرحـلــة أول ــى
بــدعــم م ــن رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وه ــذا
ّ
سعيد وافتقاده
مهم نظرًا إلى شعبية
هو لرأي عام مساند له.
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أفقيا

 -1مسالك طويلة ّ
ضيقة – وجل وفزع –  -2قبل اليوم – عيب أو عمل معيب – يجري
فــي الـعــروق –  -3ضجر وسئم – مــن األسلحة القديمة –  -4فــي الـعــود – وعــاء من
ورق أو خيش لحفظ الحبوب أو الدقيق – أرشد الى املكان –  -5متشابهان – غزال
أبيض –  -6الفؤاد – من الطيور تتكاثر بشكل ملحوظ في لبنان –  -7مغنية وممثلة
مصرية – مــدة مــن الــزمــن –  -8حــرف أبـجــدي – فريق موسيقي ســويــدي معتزل –
ّ
ّ
وتسميه العامة
ومسمر النعال لــدى ال ــدواب – ضــرب من الـجــراد
 -9مهنة معالج
ّ
قبوط –  -10سياسي فلسطيني راحل وأحد رموز حركة النضال الفلسطيني من
أجل اإلستقالل

عموديًا

 -1نـهــر فــي الـهـنــد مــن رواف ــد هــوغـلــي فــي دلـتــا الـغــانــج أقـيـمــت عليه س ــدود كبرى
إلنتاج الكهرباء – بواسطتي –  -2مسرحية لشكسبير – اإلسم األول ملمثلة ومغنية
مكسيكية مشهورة –  -3أصل البناء – رصد العدو عن ُبعد – إناء من نحاس لغسل
األيــدي –  -4خالف اليمني –  -5يمضغ الطعام – أوالد بقر الوحش –  -6مدينة في
ـرس – يبس ونـشــف ماء
نيجيريا – واح ــد باألجنبية –  -7قبر ولـحــد – قــرع الـجـ ُ
الينبوع –  -8شركة عربية مشهورة لإلنتاج املوسيقي وإسم تعرف به مجموعة من
القنوات الفضائية الترفيهية –  -9حب – مسكن الرهبان – ظهرت للعلن –  -10من
قمم جبل املكمل اللبناني

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1حديقة النبي –  -2دينا – بوردو –  -3ثرثرة – رودس –  -4رو – اسم –  -5نا – نانت – ما – -6
شل – ْ
أحول –  -7بكني – زنابق –  -8بوما – رود – ّ -9
زهي – سمك – تي –  -10خوان كارلوس

عموديًا
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مشاهير 3361

حلول الشبكة السابقة

ْ -1
حدثان – برزخ –  -2دير – أشك – هو –  -3ينثر – ليبيا –  -4قارون – نو –  -5او – مسك – -6
ّ
آب – ان – زاما –  -7لورستان – كر –  -8نروم – حار –  -9بدد – موبوتو –  -10يوسف القديس

حل الشبكة 3360
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ممثلة أميركية شابة وصفتها مجلة رولينغ ستون باملمثلة املوهوبة واعتبرتها
مجلة التايم واحدة من الشخصيات ّ
املهمة األكثر تأثيرًا في العالم .حصلت على
جائزة اوسكار

إعداد
نعوم
مسعود

 = 9+8+10+11هر ■  = 1+2+4+7مدينة بلجيكية ■  = 3+6+5بيت النار

حل الشبكة الماضية :لبيبة الهاشم

