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تونس

ّ
تونسية لـ «التطاول على قطر»
حملة
تونس ــ نورالدين بالطيب

عن انسحاب أع��داد كبيرة من املسلحني
إل��ى وادي خالد وعرسال في لبنان بعد
سيطرة الجيش ال �س��وري على موقعني
اس �ت��رات �ي �ج �ي�ي�ن ،أه �م �ه��ا م ��وق ��ع ق � ��ادش.
ّ
ولفتت القناة إلى أن هذا التطور امليداني
يأتي فيما أف��ادت م�ص��ادر عسكرية بأن
الجيش ال�س��وري نفذ عملية ت�ق��دم برية
م��ن م��دي�ن��ة الطبقة ف��ي املنطقة الشرقية

منها باتجاه مدينة الرقة الواقعة تحت
سيطرة املقاتلني امل�ع��ارض�ين .م��ن جانب
آخر ،تأكد نبأ اسقاط املعارضة املسلحة
مل��روح �ي��ة ع�س �ك��ري��ة ك��ان��ت ت�ن�ق��ل م��ؤون��ة
وم��واد غذائية إلى مراكز ّ
تجمع الجيش
النظامي في ريف ادلب ،ما أدى إلى مقتل
 8عسكريني.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

لم تعرف الشبكة االجتماعية «الفايس
ب ��وك» اح�ت�ق��ان��ًا ض��د إم ��ارة ق�ط��ر ك��ال��ذي
تعرفه منذ يومني ،بعدما هدد الرئيس
املؤقت محمد املنصف املرزوقي ،ضمنيًا
«املتطاولني على قطر» ،مطالبًا إياهم بـ
«تحمل مسؤولياتهم» .فبالتزامن مع
مطالبة ن ��واب ف��ي امل�ج�ل��س التأسيسي
(ال � �ب� ��رمل� ��ان) أم � � ��س ،ب �س �ح��ب ال �ث �ق ��ة م��ن
ال��رئ�ي��س ال�ت��ون�س��ي ،أط�ل��ق أك�ث��ر م��ن 25
أل� ��ف ن ��اش ��ط ع �ل��ى «ف �ي �س �ب��وك» «ح�م�ل��ة
التطاول على قطر».
ونقلت اذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة
عن النائب في البرملان سمير بالطيب،
أن «الئ �ح��ة ع��زل ال��رئ�ي��س امل��ؤق��ت (ال�ت��ي
وق �ع �ه��ا ن� ��واب ف��ي امل �ج �ل��س) استكملت
ال� �ن� �ص ��اب ال� �ق ��ان ��ون ��ي م ��ن االم � �ض� ��اءات
غ� ��داة ت�ص��ري �ح��ات��ه ح ��ول م�ح��اس�ب��ة من
ّ
يتطاول على قطر» .واوضح ان الالئحة
َّ
ستقدم االثنني املقبل الى مكتب املجلس
التأسيسي.
تصريح املرزوقي أول من أمس جاء في
ّ
خالل تسلمه الدفعة األول��ى من األموال
ال �ت��ون �س �ي��ة امل �ن �ه��وب��ة ،ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ف��ي
ح �س��اب ع�ق�ي�ل��ة ال��رئ �ي��س األس �ب��ق ليلى
بن علي ،في حساب مصرفي في لبنان
قيمتها ن�ح��و  ٥٠م�ل�ي��ون دوالر ،وذل��ك
بحضور محامي االمم املتحدة القطري
علي بن فطيس .ونوه املرزوقي بجهود
إم � ��ارة ق �ط��ر ف ��ي اس �ت��رج��اع ه ��ذا امل�ب�ل��غ
م��ن ل �ب �ن��ان ،م �ت��وع �دًا م��ن ي �ت �ط��اول على
ال��دوح��ة بالسب أو الشتم ،ب��أن يتحمل
مسؤولياته.
واتهم ناشطو «الفايس ب��وك» الرئيس
ب�م�ح��اب��اة اإلم � ��ارة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ف�ي�م��ا لم
تنشر وك��ال��ة األن �ب��اء «ت��ون��س أفريقيا»
ال� ��رس � �م � �ي� ��ة ل �ل��أن� � �ب � ��اء ،وك� � ��ذل� � ��ك م ��وق ��ع
رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ف �ح��وى امل �ح��ادث��ة
ال �ه��ات �ف �ي��ة ال �ت��ي ج �م �ع��ت أول م ��ن أم��س

بني املرزوقي وأمير قطر حمد آل ثاني.
خبر نشرته وكالة األنباء القطرية مما
زاد م��وق��ف ال��رئ�ي��س ح��رج��ًا ف��ي ال�ش��ارع
التونسي ،وخاصة بعدما اقر مستشار
ال��رئ�ي��س ،ال�ه��ادي ع�ب��اس ،ب��أن امل��رزوق��ي
يتقاضى م�ن��ذ ان ك��ان ف��ي ب��اري��س أي��ام
الديكتاتورية  ٢٥٠دوالرًا ع��ن ك��ل مقال
ينشره في موقع «الجزيرة نت» ،وهو ما
ّ
عده عدد من التونسيني إهانة للرئيس
ُ
كان يفترض أن يتجنبها منذ ان انت ِخب
رئيسًا على األقل.
ُ
وزاد االحتقان أم��س بعد م��ا نسب إلى

نواب في المجلس
التأسيسي يطالبون
بسحب الثقة من
الرئيس

التونسيني
الشيخة م��وزة م��ن اتهامها ُ
باللؤم على «الفايس بوك» ،إذ نقل عنها
أن «ق�ط��ر وق�ف��ت ب�لا ش ��روط م��ع ال�ث��ورة
التونسية ودعمت تونس ماليًا ،لكنها
لم تجد إال الجحود» .وقد طالب اآلالف
ب�ط��رد السفير ال�ق�ط��ري ع�ل��ى خلفية ما
ن�س��ب إل��ى زوج ��ة األم �ي��ر ال �ق �ط��ري .وف��ي
سياق متصل نادت صفحات تونسيني
مهاجرين في فرنسا وجمعيات حقوق
بتنظيم وق �ف��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة أم ��ام معهد
العالم العربي في العاصمة الفرنسية،
وبرفع شعار الثورة التونسية «ديقاج»

ف ��ي وج � ��ه ال ��رئ� �ي ��س ال� � ��ذي ُي �ف� �ت ��رض أن
ي �ك��ون ق��د ق ��دم ك�ت��اب��ه ال �ج��دي��د ال �ص��ادر
في باريس أمس «اختراع ديموقراطية
دروس من التجربة التونسية» الصادر
باللغة الفرنسية.
وك ��ان غ��اض �ب��ون ق��د أح��رق��وا ف��ي ذك��رى
ال �ش �ه��داء ي ��وم  ٩ن�ي�س��ان امل��اض��ي العلم
ال� �ق� �ط ��ري ،ك �م��ا ات� �ه ��م ح � ��زب ال��وط �ن �ي�ين
الديموقراطيني امل��وح��د قطر بالوقوف
وراء ق�ت��ل زع�ي�م��ه ش �ك��ري ب�ل�ع�ي��د ،ال��ذي
اغتيل يوم  ٦شباط املاضي.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،أك��د خ�ب��راء ف��ي املالية
واالق� � �ت� � �ص � ��اد أن ال � � �ق� � ��روض ال �ق �ط��ري��ة
لتونس كانت بفوائد خيالية تتجاوز
كثيرًا ال�ف��وائ��د على ال�ق��روض اليابانية
واألوروب �ي��ة ،وه��و م��ا جعل ع��ددًا كبيرًا
م � ��ن ال� �ن� �ش� �ط ��اء ال � �ي � �س� ��اري�ي��ن ،خ ��اص ��ة،
يتهمون الترويكا ببيع البالد إلى قطر
أم � ��ام رغ �ب��ة ش ��رك ��ات ق �ط��ري��ة ف ��ي ش ��راء
عديد من الشركات التونسية.
وفي الوقت نفسه ترفض الدوحة تسليم
صهر الرئيس األسبق بن علي ،محمد
صخر امل��اط��ري ،املقيم م��ع عائلته على
أراضيها منذ سقوط نظام عمه.
وك� � � ��ان ال � �ن ��اش � �ط ��ون ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ون ق��د
اس�ت�ق�ب�ل��وا أم�ي��ر ق�ط��ر ح�م��د ف��ي ال��ذك��رى
األول � ��ى ل �ل �ث��ورة ب��اح�ت �ج��اج��ات غ��اض�ب��ة
ف ��اج ��أت ال �ج ��ان ��ب ال� �ق� �ط ��ري ،ال � ��ذي ك��ان
ي �ع �ت �ق��د ان ال �ت��ون �س �ي�ين س�ي�س�ت�ق�ب�ل��ون
األم� �ي ��ر ب� ��ال� ��ورود ،ح�س�ب�م��ا أك� ��د ذل� ��ك لـ
«األخ �ب ��ار» دب�ل��وم��اس��ي ت��ون�س��ي سابق
ع �م ��ل ف� ��ي ق� �ط ��ر ،ال� �ت ��ي ردت ع �ل ��ى ذل ��ك
بتجميد كل مشاريعها في تونس ملدة
أسابيع.
وك��ان رئيس الحكومة السابق حمادي
ال�ج�ب��ال��ي ق��د زار ق�ط��ر أخ �ي �رًا ف��ي زي��ارة
ل��م ي�ع�ل��ن ع�ن�ه��ا ،ك�م��ا ت��داول��ت الصحف
االل�ك�ت��رون�ي��ة أخ �ب��ارًا ع��ن زي ��ارة ملحافظ
البنك املركزي وزعيم حركة النهضة الى
الدوحة وهو ما لم يتم تأكيده رسميًا.

املصريون يغرقون الدوحة ...بـ«األلش»!
ما قل
ودل
ذكرت صحيفة «معاريف» ،أمس،
أن اسرائيل تخشى من قيام
النمسا بسحب قواتها من الجوالن
السوري ،والتي تشكل العنصر
األساسي للقوات الدولية التابعة
لالمم املتحدة ،بما يؤدي الى تفكيك
القوات ،وبالتالي امكانية سيطرة

«جهات اسالمية» على املواقع
الحدودية ،بما في ذلك موقع جبل
الشيخ السوري.
وكان وزير خارجية النمسا ،مايكل
سبيندلغر(الصورة) ،الذي يزور
اسرائيل ،قد عبر خالل لقائه مع
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو
عن املخاوف من قرار محتمل
بتسليح «املتمردين» ،األمر الذي
قد يؤدي إلى املس بقوات األمم
املتحدة .وبحسبه فإن تسليح
املعارضة سوف يدفع الحكومة
النمساوية إلى دراسة إخالء قواتها
من الجوالن جديًا.
(األخبار)

القاهرة ـــ رانيا ربيع العبد
ّ
«تحكي األس �ط��ورة :إن��ك مينفعش تجري
ّ
بسرعة في قطر عشان ما تعديش الحدود
ّ
وي�ع�ت�ب��روك متسلل لبلد ت��ان�ي��ة»« ،بيقلك
ب �م �ن��اس �ب��ة إن ق �ط��ر ه��ات �س �ت �ض �ي��ف ك��أس
العالم ،السعودية قالتلهم لو الكورة َجت
ّ
عندي ّ
وربنا ألقطعها»« ،هل تعلم أن أغنية
ّ
«لفيت كتير» ممنوعة في قطر نظرًا لضيق
قطر إتنني
املساحة»« ،هل تعلم أن جيش ّ
عساكر وط��اب�ي��ة»« ،ه��ل تعلم إن مل��ا ّ م��درب
ّ
قطر بيعاقب العب عنده بيخليه يلف قطر
عشر مرات» ...هذه ّ
عينة من سلسلة نكات
أطلقها الناشطون املصريون على مواقع
ال�ت��واص��ل اإلل�ك�ت��رون��ي أخ �ي �رًا ،وتستهدف
إمارة قطر والقطريني.
فبعد التجاوزات التي صدرت عن النظام
ال �ق �ط��ري وال �ت��ي ع� ّ�ده��ا امل �ص��ري��ون إه��ان��ة
ل��وط�ن�ه��م وت��اري�خ�ه��م وح �ض��ارت �ه��م ،باتت
ً
ال�ن�ك��ات األك �ث��ر ت� ��داوال ب�ين امل�ص��ري�ين هي
ّ
تلك التي تتناول قطر وحكامها وشعبها.
وم��ن آخ��ر اإله��ان��ات التي أعلن املصريون
«ال �ح��رب» عليها ،على طريقتهم ،ه��ي ما
كتبه ص�ح��اف��ي ق�ط��ري ع�ل��ى ح�س��اب��ه على
م��وق��ع ال �ت��واص��ل اإلل �ك �ت��رون��ي «ت��وي �ت��ر».
الصحافي القطري كان يحاول الدفاع عن
اإلم ��ارة بعدما شعر ب��أن «ب��اس��م يوسف،
اإلع�ل�ام ��ي امل �ص��ري ال �س��اخ��ر أه� ��ان وط�ن��ه
ب��أغ �ن �ي��ة ق �ط��ري ح �ب �ي �ب��ي» .األغ �ن �ي��ة ال�ت��ي
انتقدت تدخل قطر بالشؤون السياسية
ملصر من خ�لال دف��ع األم��وال واالستثمار،
قاضية بذلك على أحالم الثورة والثوار.
وم � �م� ��ا ك �ت �ب ��ه ال� �ص� �ح� �ف ��ي ال � �ق � �ط� ��ري ع �ل��ى
«ت ��وي �ت ��ر»« :رب �م ��ا ن �ل�ح��س ج��زم��ة أم�ي��رك��ا
ك� �م ��ا ت� ��زع� ��م ،ل �ك �ن �ن��ا ال ن �س �م��ح ل� �ه ��ا ب ��أن
ت��دوس بجزمتها رؤوسنا كما تفعل بكم
مقابل حصولكم على مساعداتها املالية
امل � �ش� ��روط� ��ة» ،وأض� � � ��اف م �س �ت �ه��زئ��ًا« :ف ��ي

اليابان قاعدة أميركية وفي أملانيا أيضًا
وك ��ذل ��ك ك ��وري ��ا ال �ت��ي رب �م��ا ي �ك��ون ه��ات�ف��ك
مصنوعًا فيها ،ف�م��اذا صنعتم أن�ت��م غير
أقراص الطعمية؟».
ه ��ذه ال��واق �ع��ة ل��م ت �م� ّ�ر م� ��رور ال� �ك ��رام على
ال �ش �ع��ب ال �س ��اخ ��ر ب �ط �ب �ي �ع �ت��ه ،ال� � ��ذي راح
ي � �ج ��وب م �خ �ت �ل��ف امل � ��واق � ��ع اإلل �ك �ت ��رون �ي��ة
ل�ي�ض��ع ب�ص�م�ت��ه ال �س��اخ��رة ع �ل��ى م ��ا ورد.
وم��ن أب ��رز ت�ل��ك ال� ��ردود« :ب�ي�ق��ول��ك الطالب
القطري ملا بيجيله سؤال ارسم الخريطة،
بيحط نقطة في نص الورقة» ،و«يا بخت
ط�ل�ب��ة ق �ط��ر ب �ي��ذاك��روا ال �ت��اري��خ  3س�ط��ور
والجغرافيا شارعني وحاره» ...إشارة إلى
صغر حجم اإلمارة القطرية.

وي � �ق ��ول إب ��راه� �ي ��م م� �ج ��دي أس � �ت ��اذ ال �ط��ب
ال� �ن� �ف� �س ��ي ف � ��ي ج ��ام� �ع ��ة ع �ي��ن ش � �م� ��س ،إن
«املصري يرفض أن يعلن حالة الحزن أو
الحداد ،لذا نجد السخرية من أبرز سمات
ط �ب �ع��ه ،ف �ه��و ي �ت �ع��ام��ل دائ� �م ��ًا م ��ع األم� ��ور
ب �ط��ري �ق �ت��ه ال �خ��اص��ة ودائ � �م ��ًا م ��ا ي�ت�ف��اع��ل
م��ع األح � ��داث امل �ح��زن��ة ب�ط��ري�ق��ة ع�ك�س�ي��ة».
وي �ض �ي��ف« :ف ��ي ع��ز األزم � ��ة ت �ج��د امل �ص��ري
ي�ض�ح��ك وي �ط �ل��ق ال �ن �ك��ت ال �س��اخ��رة ك��ي ال
ّ
يظل مكبوتًا» ،فهي محاولة شخصية من
داخله ألن ّ
يهون على نفسه األمور املعقدة
واألخبار السيئة التي يتعرض لها طوال
ّ
ح�ي��ات��ه .وش��ك��ل ص�م��ت ال��رئ��اس��ة امل�ص��ري��ة
والحكومة الحالية تجاه إهانة الصحافي

ّ
املصريون لم يوفروا الشيخة موزة بتهكمهم (أرشيف)

القطري ملصر ،أحد األسباب الرئيسية التي
جعلت املصريني ي��زي��دون م��ن سخريتهم
في نوع من االنتقام من الحكومة املصرية
الحالية وسياساتها املوالية لدول معينة.
وفيما ي��دف��ع الشعبان ال�ق�ط��ري وامل�ص��ري
ث �م��ن ت �ل��ك ال� �ن� �ك ��ات ،ي ��ؤك ��د أس� �ت ��اذ ال �ط��ب
النفسي أن «ارت �م��اء الحكومتني املصرية
والقطرية ،إحداهما في حضن األخرى هو
أحد أسباب استخدام املصريني السخرية
من خالل التكنولوجيا كسالح للدفاع عن
بلدهم» .ووصف مجدي كثرة املشاركة في
تداول هذه النكات ،بأنه نوع من «التفكير
الجماعي ال��ذي يصيب املصريني بمجرد
أن يطلق أح��ده��م نكتة معينة» .ورغ��م أن
ال�ص�ح��اف��ي ال �ق �ط��ري ه��و ش�خ��ص مغمور
وال يمثل الشعب القطري ككل وال ينطق
ب�ل�س��ان ح��ال ال�ح�ك��وم��ة إال أن��ه ب�م�ج��رد أن
خ� ��رج أح� ��د امل �ص��ري�ي�ن ل� �ي � ّ
�رد ع �ل��ى إه��ان��ة
الصحافي بطريقة س��اخ��رة ،تبعه املئات
م�س�ت�خ��دم�ين ط��ري�ق�ت�ه��م ف��ي «األل� � ��ش» ،أي
ال�س�خ��ري��ة ،ع�ل��ى ال�ش�ع��ب ال�ق�ط��ري .مجدي
يقول إن طريقة التفكير الجماعية تشبه
«س� �ي ��اس ��ة ال �ق �ط �ي ��ع» ال� �ت ��ي ال ت ��وج ��د إال
ف ��ي دول ال �ع��ال��م ال �ث ��ال ��ث ،وم �ن �ه��ا م �ص��ر،
التعليم فيها ب��امل�ق��ام األول
ال�ت��ي يعتمد
ّ
ع�ل��ى ال�ت�ل�ق�ين .وت��وق��ع ال�ب�ع��ض أن تسبب
ه� ��ذه ال �ح��ال��ة إح� � ��داث ن� ��وع م ��ن ال�ق�ط�ي�ع��ة
«ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة» ب�ين البلدين
في املستقبل القريب .زوجة األمير القطري
لم ُ
تنج من السخرية أيضًا ،واسمها كان
ال��داف��ع إل��ى ذل��ك ،حيث استخدمه البعض
ق ��ائ �ل�ي�ن« :ع� ��ارف �ي�ن ق �ط��ر م �ف �ي �ه��اش ق ��رود
ليه؟ خوفًا على الشيخة م��وزة» .وفي هذا
الصدد يقول مجدي إن «املعارك ستستمر
ب�ين ال�س�ي��اس�ي�ين ،وي�ج��ب أال ي��دف��ع ثمنها
الشعوب حتى بالنكات باعتبارها سالحًا
يستخدم اليوم بني طرفني ال ذنب لهما في
ما يجري على الساحة السياسية».

