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نهاية جولة ناغورني قره باغ
تبدو االشتباكات األخيرة في إقليم ناغورني قره باغ، والتي انتهت نظريًا أمس، 

جزءًا من الرسائل المتبادلة بين روسيا وتركيا. ]8[

صنعاء، الرياض ــ العربي الجديد

تتفاعــل قضية اإلطاحــة برئيس الحكومة اليمنية، 
خالــد بحــاح )الصورة(، مــن قبل الرئيس، عبد ربه 
منصور هادي، على وقع ترجمة التصريحات عن 
تقــدم املفاوضــات بــن الســعودية ووفــد الحوثيــن 
باســم  املتحــدث  بإعــان  الريــاض،  فــي  املتواجــد 
الحوثين، محمد عبد الســام، أمس، عن التوصل 
التــي بــدأت مطلــع  إلــى توافــق باســتمرار التهدئــة 
شــهر مــارس/آذار املاضــي فــي املناطــق الحدوديــة 
بــن اليمــن والســعودية، بمــا يشــمل منطقــة ميــدي 

التطــورات  هــذه  الســام  عبــد  الســاحلية. ووضــع 
ضمــن »خطــوة أولــى ووقــف التصعيــد العســكري 
 الــى الوقف الكلي 

ً
فــي بقيــة محــاور القتــال وصوال

واألســرى  املفقوديــن  ملــف  واســتكمال  للحــرب، 
وتجميــع بياناتهــم وتبــادل الكشــوفات بشــأنهم«.  
كمــا وضعهــا فــي ســياق »التفاهمــات األوليــة التي 
تــؤدي إلــى وقف شــامل لألعمال العســكرية وفتح 
السياســي  الحــوار  فــي  للدخــول  واضحــة  آفــاق 

اليمنــي – اليمنــي«. وواكــب هــادي أجــواء التفــاؤل 
عندمــا قــال إن »رغبــة الدولــة هــي تحقيــق الســام 
الذي يســتحقه ويتطلع إليه أبناء الشــعب اليمني«، 
دول  ســفراء  الثاثــاء  أمــس  لقائــه  خــال  وذلــك 
مجلــس التعــاون الخليجــي. فــي غضــون ذلــك، لــم 
يــدم صمــت نائب الرئيس املقال، خالد بحاح، الذي 
 
ً
كان يشــغل أيضــا منصــب رئيــس الــوزراء، طويا

بعــد اإلطاحــة بــه مــن املوقعن يــوم األحــد املاضي، 
إذ شّن هجوما على الرئيس هادي، أمس الثاثاء، 
متهمــا إيــاه باتخــاذ قــرار غيــر دســتوري، وذلــك 
فــي بيــان نشــر علــى صفحتــه الشــخصية بموقع 

»فيسبوك«. وجاء موقف حزب التنظيم الوحدوي 
ليوســع  اليمنــي  االشــتراكي  والحــزب  الناصــري 
مــن هــوة األزمــة داخــل صفــوف الشــرعية، بعدمــا 
تنصــل الحزبــان مــن تعيينات هــادي التي أطاحت 
ببحــاح مقابــل تعيــن أحمــد عبيــد بــن دغــر فــي 
منصــب رئيــس الحكومــة، وعلــي محســن األحمــر 
في منصب نائب رئيس الجمهورية، وســط ترقب 
للــدور الــذي ســيؤديه األخيــر خال الفتــرة املقبلة، 
وتحديــدًا فــي الشــمال في ظل توقعــات بمحدودية 

دوره في جنوب اليمن وخصوصا في عدن. 
]التفاصيل ص. 6[
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أمين محمد

الــســوريــن بمجموعة  فــوجــئ عـــدد كبير مــن 
املوفد األممي  قن حــول 

ّ
النساء، مّمن تحل من 

ستيفان دي ميستورا في الجولة الثانية من 
مــفــاوضــات »جنيف 3« بــن وفــدي املعارضة 
السورية والنظام، ليتبّن أنهن أعضاء الوفد 
االســتــشــاري الــنــســائــي للموفد األمــمــي، وقــد 
جــئــن مـــن خــلــفــيــات عــــدة، ولــكــن أغــلــبــهــن إمــا 
مــوالــيــات لــلــنــظــام، وقـــادمـــات مــن مؤسساته، 
مراقبن  استغراب  استدعى  ما  مهادنات،  أو 
ــد. فـــي هــــذا الــســيــاق،  مـــن تــشــكــيــلــة هــــذا الــــوفــ
ل 

ّ
أكـــدت نــســاء ســوريــات أن هــذا الــوفــد ال يمث

ــرأة الـــســـوريـــة الـــتـــي شـــاركـــت بــشــكــل فــّعــال  ــ املــ
ــة مــنــذ أيـــامـــهـــا األولـــــى،  ــورة الـــســـوريـ ــثــ فـــي الــ
وضّحت وتعّرضت لالعتقال واالغتصاب في 
والناشطة  الكاتبة  وتقول  النظام.  معتقالت 
ريما فليحان، في حديث لـ«العربي الجديد«، 
مــيــســتــورا  اخــــتــــار دي  ــتــــي  الــ »الـــطـــريـــقـــة  إن 
تّمت  االســتــشــاري،  املجلس  عــضــوات  عبرها 
مـــن خـــاللـــه، وعـــبـــر مـــبـــادرة الــنــســاء مـــن أجــل 
التعين،  بــمــا يشبه  والــديــمــقــراطــيــة،  الــســالم 
مــن دون االعــتــمــاد عــلــى اســتــفــتــاءات لــلــرأي، 
كما لم يتوجهن بالسؤال للنساء السوريات 
بــاســمــهــن«.  ليتحدثن  املــتــعــددة  بــشــرائــحــهــن 
وتضيف فليحان أنه »مع احترامي لعدد من 
سياسيات،  أو  نسويات،  كمناضالت  النساء 
إال أنهن يتحدثن باسمهن الشخصي، وباسم 
ما يسمى املجلس االستشاري، وليس باسم 
كـــل الــنــســاء الـــســـوريـــات«. وتــــرى أن »الــفــريــق 
النسائي يحاول تقزيم ما يجري في سورية 
ــة، وإهـــمـــال طــرح  ــ مـــن خـــالل الــحــديــث عـــن أزمـ
معتبرة  للحل«،  كأساس  السياسي  االنتقال 
أن »كون النساء فاعالت في العملية السلمية، 

 واقفات بخانة الالموقف«.
ّ
ال يعني أن تكن

عروبة  السورية  اإلعالمية  بدي 
ُ
ت من جهتها، 

الــذي  الــوفــد،  بــركــات، استغرابها مــن تشكيلة 
يعّبر عن شريحة معينة من النساء السوريات 
ال عالقة لها بالثورة، مشيرة إلى أن »اختيار 
عضوات الوفد من قبل مؤسسات غربية، تريد 
إعادة إنتاج النظام، أو االنقالب على الثورة«.

وتـــتـــســـاءل بـــركـــات فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، عــن عــضــوات الـــوفـــد: »أيـــن أمــهــات 
الشهداء؟ أين الناشطات الحقيقيات اللواتي 
ضحن مــن أجــل الــســوريــن فــي الــداخــل؟ أين 
لكل  تعرضن  اللواتي  الحقيقيات  املعتقالت 

صنوف التعذيب في معتقالت النظام؟«.
النسائي  االستشاري  املجلس  قائمة  وتضّم 
للموفد األمــمــي، أســمــاء نساء مــعــروفــات في 

األوساط السورية، ومنهن: 
ــيــــة ديــــانــــا جــــبــــور، املــــتــــحــــّدرة مــن  ¶ اإلعــــالمــ
بــلــدة الـــقـــرداحـــة، مــســقــط رأس عــائــلــة األســـد، 

 بغداد ـ براء الشمري 
عثمان المختار

ــظــهــر املــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة الــعــراقــيــة 
ُ
ت

ــة الــســيــاســيــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــالد  أن األزمــ
مــتــجــهــة إلــــى مــزيــد مـــن الــتــعــقــيــد، مـــع تــزايــد 
الــعــقــبــات أمــــام إقـــــرار الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
ــيــــدر الــــعــــبــــادي،  ــتــــي قــــّدمــــهــــا حــ ــدة الــ ــديــ ــجــ الــ
ــيـــة لحل  عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــوســـاطـــات الـــدولـ
ــة، وارتـــفـــاع حـــدة الــخــالفــات داخــل  هـــذه األزمــ
»التحالف الوطني« الحاكم. وتلقت التشكيلة 
ضربة جديدة أمس، إذ كشف مسؤول عراقي 
ــن انــســحــاب  ــديــــد«، عــ »الـــعـــربـــي الــــجــ بــــــارز لــــ
عـــدد مــن املــرشــحــن مــن الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
بــعــد تــعــرضــهــم لــضــغــوط كــبــيــرة مـــن الــكــتــل 
السياسية. وأكد القيادي في تحالف »القوى 
انسحاب  الــعــجــمــان  العظيم  عــبــد  الــعــراقــيــة« 
خمسة من املرشحن لتولي مناصب وزارية 
في الحكومة، فيما لّوح برملانيون من املكّون 
التركماني، باللجوء إلى حق تقرير املصير، 

إذا لم يتم تمثيلهم في الحكومة الجديدة.
ممثل  يعمل  املتزايدة،  الصعوبات  هــذه  إزاء 
األمــن الــعــام لألمم املتحدة فــي الــعــراق، يان 
إذ  الحكومة،  كوبيتش، إليجاد حلول ألزمــة 
كشف عضو في »التحالف الوطني« الحاكم 
إلى  توّجه  كوبيتش  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
عدد  للقاء  العراق،  النجف جنوبي  محافظة 
من مراجع الدين، في محاولة للضغط على 
الوطني«  »التحالف  داخــل  الرئيسية  الكتل 
من أجل االتفاق على صيغة موّحدة، تضمن 
التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة 
ــّدده  ــــذي حــ الــســبــت املــقــبــل، حــســب املـــوعـــد الـ
الـــبـــرملـــان، مــشــيــرًا إلـــى تــحــذيــر كــوبــيــتــش من 
احتمال تصاعد وتيرة األزمة السياسية في 
األيــام املقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 

يرضي جميع األطراف.
أمــــا الـــخـــالفـــات داخــــل »الــتــحــالــف الــوطــنــي« 
ــراط عــــقــــده، إذ تــشــيــر  ــفــ ــانــ ــهــــدد بــ ــاتـــت تــ ــبـ فـ

والــتــي بـــدأت العمل كصحافية فــي »الــثــورة« 
السورية التابعة للنظام، ثم مقدمة برامج في 
ذلك  بعد  ترأسه  أن  قبل  الــســوري،  التلفزيون 
عــدة. بعدها أصبحت جبور مديرة  لسنوات 
العامة  الهيئة  فــي  الــدرامــي  اإلنــتــاج  مؤسسة 
الــثــورة تولت رئاسة  بــدايــة  للتلفزيون، وفــي 
اململوكة البن  »بلدنا«،  التحرير في صحيفة 
ضــابــط االســتــخــبــارات، الــســفــيــر الــســابــق في 
األردن، بهجت سليمان، لتعود مرة أخرى إلى 
إدارة مؤسسة اإلنتاج الدرامي، وهي متزوجة 

من املخرج الفلسطيني باسل الخطيب.
¶ منى غانم: في بداية الثورة السورية، حاول 
النظام تصنيع معارضة على مقاسه وتحت 
ــا ُيـــســـّمـــى »تــيــار  ســقــفــه املــنــخــفــض، فــظــهــر مـ
بناء الدولة«، الذي أسهمت غانم في إطالقه 
لتصبح نائبة لرئيسه لؤي حسن. ثم عمدت 
ــار نــفــســهــا كــشــخــصــيــة مــعــارضــة  ــهــ إلـــــى إظــ
تنّدر  يـــزال،  استدعى وال  فــي موقف  للنظام، 
السورين، فهي ابنة فيصل غانم، أحد ضباط 
الثمانينيات  فــي  يدير  وكــان  الــنــظــام،  جيش 
الصحراء  في  تدمر  املاضي سجن  القرن  من 
 

ّ
ــكــبــت فــيــه املـــجـــازر بحق

ُ
الــســوريــة، الــــذي ارت

التي  املجزرة  تحديدًا  السياسين،  املعتقلن 
ذها بحق معتقلن من »اإلخوان املسلمن« 

ّ
نف

فـــي عــــام 1980. ورغــــم أن غــانــم أنـــكـــرت هــذه 
الــروايــة، إال أن أغــلــب املــصــادر تــؤكــدهــا. وقد 
مت غانم رئاسة هيئة األســرة بدعم من 

ّ
تسل

أسماء األسد، ثم عملت في مؤسسات تابعة 
لألمم املتحدة خارج سورية.

ــاء كـــفـــتـــارو: حــفــيــدة املــفــتــي الــســابــق  ــمـ ¶ أسـ
لسورية أحمد كفتارو، الذي كان من املقّربن 
من الرئيس الراحل حافظ األسد، وأسهم في 

ــفـــتـــح مـــلـــفـــات  ــــدات بـ ــــديـ ــهـ ــ ــى تـ ــ ــ املــــعــــطــــيــــات إلـ
قــضــائــيــة بـــن قـــيـــادات الــتــحــالــف الـــذيـــن هم 
ــاء الــكــتــل الــتــي يــتــألــف منها.  ــ بــالــعــادة رؤسـ
رئيسية  كتل  سبع  مــن  »التحالف«  ويتألف 
ــة الـــقـــانـــون« بــزعــامــة  هـــي كــتــل »ائـــتـــالف دولــ
نـــوري املــالــكــي، واملــجــلــس األعــلــى اإلســالمــي 
الـــعـــراقـــي بـــزعـــامـــة عـــمـــار الــحــكــيــم، والــتــيــار 
الــصــدر، ومنظمة  الــصــدري بــزعــامــة مقتدى 
العامري، و»الفضيلة«  »بدر« بزعامة هادي 
أهل  و»عــصــائــب  اليعقوبي،  محمد  بــزعــامــة 
ــيـــار  الــــحــــق« بـــزعـــامـــة قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، وتـ
 
ً
»اإلصالح« بزعامة إبراهيم الجعفري، فضال

عرف نفسها 
ُ
عن كتل صغيرة وشخصيات ت

على أنها مستقلة.
اختيار رئيس منذ  التحالف في  ولــم ينجح 
الرغم من طــرح أسماء  أكثر من عامن، على 
عديدة، في ظل غياب التوافق بسبب خالفات 
ظ بعض الكتل عليها 

ّ
على تلك األسماء وتحف

ــذي يــمــنــح  ــ ــرى لــنــيــل املـــنـــصـــب الــ ــ ــعـــي أخــ وسـ
صاحبه صالحيات كثيرة. وينقسم التحالف 
فــي الــوقــت الــحــالــي إلـــى تــيــار مــحــافــظ مـــواٍل 
الــعــراق بزعامة نــوري  إليـــران وأجندتها فــي 
سعيه  الثاني  للفريق  ُيحسب  فيما  املالكي. 
ــزب »الـــــدعـــــوة« عــلــى  ــ لـــإطـــاحـــة بــســيــطــرة حـ

تثبيته في السلطة من خالل تطويع املؤسسة 
الدينية لصالحه، وهي زوجة محمد حبش، 
الدمشقي،  الــزهــراء  لجامع  السابق  الخطيب 
وعــضــو مــجــلــس الــشــعــب لـــدورتـــن فـــي عهد 
بشار األسد، والذي أعلن بعد انطالق الثورة 
عــّمــا ســـّمـــاه »الـــطـــريـــق الـــثـــالـــث« إليـــجـــاد حل 

سياسي في سورية.
¶ رجاء التلي: مديرة العالقات العامة بمركز 
»سي سي أس دي أس«، وهو إحدى منظمات 
املجتمع الدولي املهتمة بالشأن السوري في 
التلي  تركيا.  جــنــوب  عينتاب،  غـــازي  مدينة 
عضو في منظمة »ســوريــون مسيحيون من 
أواخــر  عنها  أعلن  التي  الديمقراطية«،  أجــل 
عــام 2011 فــي الــواليــات املتحدة، حــن كانت 
تــكــمــل دراســـتـــهـــا لــلــريــاضــيــات فـــي بــرنــامــج 
ــــورث أيـــســـتـــرن في  الـــدكـــتـــوراه فـــي جــامــعــة نـ
بوسطن، ثم انتقلت منها إلى جنوب تركيا، 
وتدريب  تأهيل  مــبــادرات  فــي  أسهمت  حيث 

لنساء سورية.
ــنــــاشــــطــــات فــي  ــي: إحــــــــدى الــ ــ ــازجــ ــ ¶ نــــــــوال يــ
الثورة  الــســوري قبل وأثــنــاء  النسوي  املجال 
السورية، خصوصًا من خالل رابطة »النساء 

الــوزراء، ومعارضته سياسة  منصب رئاسة 
ــداء تــجــاه املــحــيــط الـــعـــربـــي، وخــصــوصــًا  ــعـ الـ
الخليجي املجاور للعراق، وأبرز شخصيات 
ــم الــتــيــار  ــيــ ــم عـــمـــار الــحــكــيــم وزعــ ــفـــريـــق هــ الـ

الصدري مقتدى الصدر.
ووفـــقـــًا ملـــصـــادر مــوثــوقــة داخــــل »الــتــحــالــف 
بإخراج  والتلويح  التراشق  فــإن  الوطني«، 
امللفات القضائية أو »الفضائحية« بن كتل 

الشيوعي  الــحــزب  عــن  املنبثقة  الــســوريــات« 
السوري. انخرطت يازجي، الدمشقية املولد، 
في الحراك السلمي للثورة في البدايات، قبل 
أنها  مــقــّرب منها  أن تنسحب، وذكــر مصدر 

»تكره النظام، ولكنها ليست مع الثورة«.
كــمــا ضــــّم الـــوفـــد الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات 
السابقة  املعتقلة  ومنها  األخـــرى،  النسائية 
النظام، عضو الحزب الشيوعي  في سجون 
ــدولــــن حــــســــن، املــــتــــحــــّدرة مــــن مــديــنــة  ــاجــ مــ
طــــرطــــوس عـــلـــى الــــســــاحــــل. حـــســـن مــحــامــيــة 
ــاع عـــن املــعــتــقــلــن،  ــدفــ نــاشــطــة فـــي مـــجـــال الــ
واعــتــقــلــت مـــن قــبــل أجـــهـــزة الــنــظــام فـــي عــام 
الـــوفـــد  ــّم  ــ ــن، ضـ ــــى حـــسـ إلـ بـــاإلضـــافـــة   .2013
إنصاف حمد، أستاذة في قسم علم االجتماع 
والــفــلــســفــة بــجــامــعــة دمــشــق، وســبــق لــهــا أن 
ت إدارة الهيئة السورية لشؤون األسرة، 

ّ
تول

التابعة ألسماء األسد. كما ضّم الوفد أميرة 
سورية  نساء  تجّمع  فــي  الناشطة  حويجة، 
في  الــســابــق  العضو  الديمقراطية،  أجــل  مــن 
حــــزب الــعــمــل الــشــيــوعــي، ومــعــتــقــلــة ســابــقــة 
ــد. وأيــضــًا،  ــ إبــــان حــكــم الــرئــيــس حــافــظ األسـ
ضــّم الــوفــد ريــم تركماني، إحــدى مؤسسات 
تيار ما يسمى »بناء الدولة«، ومن مؤسسي 
الــتــحــالــف املـــدنـــي الــــســــوري، وهــــي أســـتـــاذة 
متخصصة في الفيزياء الفلكية في إمبريال 
كوليدج لندن، وباحثة لدى الجمعية امللكية 
ــّم الـــوفـــد أيــضــًا شخصية  الــبــريــطــانــيــة. وضــ
ــــالم، وهـــــي رئــيــفــة  ــــإعـ نـــســـائـــيـــة لــــم تـــظـــهـــر لـ
ــنـــة إدلــــــــب، شــــمــــال غـــرب  ــيـــع، مــــن مـــديـ ــمـ الـــسـ
سورية، وهي كما تذكر مصادر، ال تحمل أي 
مؤهالت علمية، وجــرى ضمها للوفد لكون 

أحد أشقائها في »جبهة النصرة«.

التحالف بلغ مستويات عالية. وقال قيادي 
»العربي الجديد«،  في »التحالف الوطني« لـ
إن »كــــل كــتــلــة بــاتــت تــهــدد الــكــتــلــة األخــــرى 
باستخدام سالح امللفات بغية إسكاتها أو 
أو  الــشــروط  بعض  عــن  للتنازل  إخضاعها 
املطالب«. وأضــاف القيادي أن كتلة الصدر 
هــددت زعيم حــزب »الــدعــوة« نــوري املالكي 
بفتح قضايا مجزرتي الحويجة والفلوجة 

عامي 2013 و2014، وملف سقوط املوصل 
ِقــبــل  الـــــذي مـــا زال مـــجـــّمـــدًا حــتــى اآلن مـــن 
ــاء، ومـــلـــف ســـرقـــة املـــــال الـــعـــام خــالل  ــقـــضـ الـ
و2014(،   2006 )بــــن  لــلــبــالد  املــالــكــي  حــكــم 
وهو ما دفع املالكي إلى إبالغ أحد أعضاء 
املرجع  مقتل  ملف  أن  املستقلن  التحالف 
لندن  مــن  عــودتــه  بعد  الخوئي  املجيد  عبد 
إلى النجف عقب االحتالل عام 2003 ما زال 
جاهزًا واملتهم األول فيه هو الصدر، مطالبًا 
أبرز مساعدي الصدر، وهو حاكم الزاملي، 
ــأن يــغــلــق فــمــه قــبــل أن يــســتــخــرج مــلــفــات  بــ
ــــالل تــولــيــه  اغـــتـــيـــال األطــــبــــاء الـــعـــراقـــيـــن خـ
منصب وكيل وزير الصحة، وفق ما كشف 
الــقــيــادي فــي الــتــحــالــف. ولــفــت الــقــيــادي في 
العبادي  »أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
ــن ِقــبــل  ــال بــعــض الـــتـــهـــديـــدات مـ ــر نــ ــ هـــو اآلخـ
الصدرين بفتح ملف املفتش العام األميركي 
ــهــم فــيــه الــعــبــادي 

ُ
لــلــعــراق عـــام 2005 الـــذي ات

قــدرهــا 5 مــاليــن دوالر من  بتقاضي رشـــوة 
لقاء  رجل األعمال املصري نجيب ساويرس 
الــهــاتــف النقال  إرســــاء عــقــد رخــصــة تشغيل 
عــلــى شــركــة أوراســـكـــوم فــي الــعــراق وإقــصــاء 
الــشــركــات األخــــرى املــتــنــافــســة وهـــي شــركــات 
خــلــيــجــيــة وتــركــيــة وقــبــرصــيــة وســـوريـــة في 
 أخرى تعرضت 

ً
حينها«. وأشار إلى أن »كتال

لتهديدات بدت كعملية ابتزاز كبيرة، إذ أثير 
ملف استيالء عمار الحكيم على ثالثة قصور 
رئــاســيــة، ونـــائـــب الــرئــيــس الــعــراقــي الــراحــل 
طــــارق عــزيــز عــلــى نــهــر دجــلــة وســـط بــغــداد، 
التحالف بعمليات قتل  فــي  أعــضــاء  وتـــوّرط 
بــيــان جبر صــوالغ  وانــتــهــاكــات طائفية مثل 

وجالل الدين الصغير وهادي العامري«.
وحــول ذلــك، قال النائب في البرملان العراقي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا  ــد الــدهــلــكــي، لــــ رعــ
»معركة أو حرب ملفات، وهي تظهر قبل كل 
الــســنــوات  مــر  عــلــى  بــرملــانــيــة  انتخابية  دورة 
املـــاضـــيـــة ثـــم تــخــتــفــي«، مــعــتــبــرًا أنــــه »يــجــب 
أن تــكــون هــنــاك خــطــوات لحسم املــلــفــات إمــا 
أن  تــبــرئــتــهــم«. ورأى  أو  املــتــهــمــن  بــتــجــريــم 
»مــوضــوع الضغط بامللفات أمــر معيب على 
الــجــمــيــع ويــجــب أن تــحــســم كـــل تــلــك املــلــفــات 
الكتل«، الفتًا  االبــتــزاز بن  قضائيًا ويتوقف 
إلى أن »هذه امللفات حقيقية لكن حتى اآلن لم 
حسم قضائيًا، ولكن حتى اللحظة ال نملك 

ُ
ت

والسالح  املليشيات  بسبب  مؤسسات  دولــة 
خارج الدولة ومن يدفع أكثر«.

فيما اعتبرت النائبة عن »التحالف الوطني« 
»العربي الجديد«،  لـ هدى سجاد، في حديث 
ـــســـتـــخـــدم كــســالح 

ُ
ــفـــات بـــاتـــت ت ــلـ أن »تـــلـــك املـ

ويجب على الجميع التنازل لصالح الشعب 
هي  »املحاصصة  أن  مضيفة  وأخــيــرًا«،  أواًل 

من أوصلتنا لهذه املرحلة«.

أعضاء الوفد 
االستشاري النسائي 

أغلبهن إما مواليات 
للنظام أو مهادنات
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من هن سوريات وفد ستيفان دي ميستورا؟ العراق: تهديدات تؤّدي إلى انسحابات بين مرشحي العبادي

الصالحي،  أرشد  التركماني،  المكون  عن  العراقي  البرلمان  عضو  دعا 
المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة العراقية، من أجل ضمان 
أن  صحافي  مؤتمر  في  موضحًا  التركمانية،  للقومية  مناسب  تمثيل 
التركمان غير ممثلين في الحكومة الجديدة على الرغم من الوعود 
أن »الخيار يعود  بتمثيلهم. وأضاف  العبادي سابقًا  التي أطلقها حيدر 
عدم  إلى  مشيرًا  مصيرهم«،  بتقرير  المناسب،  الخيار  التخاذ  للتركمان، 

وجود وحدة جغرافية في العراق بال تمثيل المكّون التركماني.

تقرير مصير التركمان

إضاءة خاص

تلقى العبادي 
تهديدات 
بفتح ملفات 
قضائية 
ضده )حيدر 
حمداني/ 
فرانس برس(

تعرضت تشكيلة حيدر 
العبادي الحكومية لضربة 

جديدة مع انسحاب 
وزراء منها، فيما تتعقد 

أزمة »التحالف الوطني« 
مع تهديدات متبادلة 

بين قياداته بفتح ملفات 
قضائية

الوفد النسائي االستشاري ودي ميستورا )فابريس كوفريني/فرانس برس(
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يكثف حلفاء النظام السوري، وتحديدًا روسيا وإيران، من الدعم السياسي والعسكري له استباقًا لجولة جنيف 3. أما 
رسائل المعارضة التحذيرية من إفشال المفاوضات فتجاوزت التصريحات السياسية لتنتقل إلى الشق العسكري

عبسي سميسم

الثالثة  اقتراب موعد الجولة  مع 
من مفاوضات جنيف بن النظام 
ــة، املـــقـــرر أن  ــارضـ ــعـ الـــســـوري واملـ
تبدأ فــي يــوم اإلثــنــن املقبل فــي 11 إبريل/

للنظام  املــســانــدة  الــــدول  تستنفر  نــيــســان، 
السوري كل قواها من أجل دعمه سياسيًا 
وإظــهــاره كــأنــه قــوي عسكريًا على األرض، 
وســـط اســتــمــرار كــل مــن مــوســكــو وطــهــران، 
ــدة، فــــي مــســاعــيــهــمــا لــتــحــقــيــق  ــ كــــل عـــلـــى حــ
مــصــالــحــهــمــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
ســـوريـــة. فـــي املــقــابــل، لـــم تــتــأخــر املــعــارضــة 
على مدى األيام املاضية في إيصال رسائل 
سياسية تتعلق برفضها تقديم أي تنازالت 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــهــيــئــة الـــحـــكـــم االنــتــقــالــيــة 
وصالحياتها ومصير رئيس النظام بشار 
األســد، قبل أن تقترن هذه املواقف برسائل 
عسكرية من خالل كسب املزيد من األراضي 
عــبــر الـــتـــقـــدم فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة تنظيم 
 عن التطور األبرز 

ً
»داعش« من جهة، فضال

الـــذي حــدث أمــس الــثــالثــاء بــإســقــاط طائرة 
للنظام خالل تنفيذها غارات في ريف حلب 
في  قائدها،  على  القبض  وإلــقــاء  الجنوبي 
إشــارة واضحة إلــى أن الــعــودة إلــى املعارك 
قد  املعارضة  فصائل  ومقاتلي  النظام  بن 

تحمل معها مفاجآت عسكرية جديدة.

أهداف حلفاء النظام
ويـــتـــفـــاوت الـــهـــدف مـــن الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه 
الــــــدول الـــتـــي تــتــبــنــى الـــنـــظـــام، بـــن مــواقــف 
ــــن أجـــل  تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــويـــتـــه ســـيـــاســـيـــًا مـ
املـــســـاعـــدة فـــي إنـــجـــاز حـــل ســيــاســي يعيد 
النظام، ومواقف تساعده في إفشال  إنتاج 
املــفــاوضــات والــعــودة إلــى الــحــرب. ويعكس 
الــطــلــب الــــروســــي تــأجــيــل مــنــاقــشــة مصير 
رئيس النظام بشار األسد، بحسب ما جاء 
سيرغي  الخارجية  وزيــر  نائب  لسان  على 
ريـــابـــكـــوف، نــوعــًا مـــن الــتــراجــع فـــي املــوقــف 
الــذي كان مصّرًا على عدم البحث  الروسي 
في مصير األسد بدعوى أن مصيره يحدده 
الــشــعــب الــــســــوري، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نفسه 
يــعــطــي دعــمــًا ســيــاســيــًا لــوفــد الــنــظــام قبيل 

املفاوضات. 
السوري، وليد  الخارجية  وقد سبق لوزير 
املــعــلــم، أن صـــّرح قبل بــدء الــجــولــة املاضية 

الحسم لجنيف 
أم للميدان؟

رسائل سياسية وعسكرية 
للمعارضة وحلفاء النظام

ويرى بعض املحللن أن التصريح اإليراني 
بـــهـــذا الـــتـــوقـــيـــت هــــو مـــحـــاولـــة مــــن طـــهـــران 
الســتــعــادة مـــا فــقــدتــه مـــن دور فـــي ســوريــة 
بعد التدخل الروسي، وأنها مصرة على أن 
تكون العبًا أساسيًا في سورية على الرغم 

من تولي روسيا املفاوضة باسم النظام.

رسائل المعارضة
أما املعارضة فال تــزال تعمل باتجاه كسب 
املـــزيـــد مـــن الــتــأيــيــد لــرؤيــتــهــا لــلــمــفــاوضــات 
الــقــائــمــة عــلــى إنـــشـــاء هــيــئــة حــكــم انتقالية 
كاملة الصالحيات ال دور فيها لألسد. وقد 
جاءت تصريحات كبير املفاوضن في وفد 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض، مــحــمــد عــلــوش، 
الــتــي أكـــد فيها أن اقــتــراح روســيــا بتأجيل 
ــد فــــي مـــفـــاوضـــات  ــ مـــنـــاقـــشـــات مــصــيــر األســ
ــذه املـــفـــاوضـــات،  جــنــيــف، مــقــدمــة لــنــســف هــ
وعــرقــلــة الــحــل السياسي فــي ســوريــة الــذي 
ــل إقــــــــراره،  ــ تـــســـعـــى األمـــــــم املـــتـــحـــدة مــــن أجــ
لتعكس تمسك املعارضة بثوابتها قبل بدء 

جولة التفاوض الجديدة. 
في غضون ذلك، أثمرت زيارة منسق الهيئة 
إقليم  إلــى  للتفاوض ريــاض حجاب  العليا 
كــردســتــان الــعــراق عــن تــفــاهــمــات إيجابية، 
عــبــور وفد  اإلقليم  نتائجها منع  أحــد  كــان 
إلــى  الـــكـــرديـــة  ــيـــة  الـــذاتـ مـــن اإلدارة  ســـــوري 
إلى  للتوجه  يخطط  كــان  بعدما  أراضــيــهــا 

روسيا. 
كما تعمل املعارضة ميدانيًا على استعادة 
املزيد من األراضــي من تنظيم »داعــش« مع 
حرصها على عدم خرق هدنة وقف األعمال 
الدفاع عن املناطق  النظام مع  العدائية مع 
الــتــي تسيطر عــلــيــهــا.  لــكــن الــتــطــور األبـــرز 
تمثل يوم أمس في إسقاط  طائرة للنظام 
ــــف حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي مــــع مــــا يــحــمــلــه  فــــي ريـ
ــتـــمـــاالت الــعــســكــريــة  مـــن رســـائـــل حــــول االحـ
للمرحلة املقبلة في حال انهيار التهدئة بن 

النظام واملعارضة. 
وفي ظل هذه األجواء، يعتبر عضو األمانة 
املــركــزيــة فــي »املــجــلــس الــوطــنــي الــســوري«، 
»العربي  لـ فــي حديث  الــحــاج،  الرحمن  عبد 
للمعارضة  الــداعــمــة  »الـــــدول  أن  الــجــديــد«، 
ــارات بــإمــكــانــيــة  ــ الــســوريــة بــــدأت تــرســل إشــ
االنــتــقــال إلـــى الــخــطــة »ب« وإن كـــان بشكل 
مــــحــــدود، ويــتــجــلــى ذلــــك بــتــقــدم الــفــصــائــل 
خــالل األيـــام األخــيــرة بريف حلب الشمالي 

وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وقوع 21 مجزرة في سورية،  
خالل شهر مارس/آذار الماضي. وأوضحت الشبكة، أمس الثالثاء، أن 11 
مجزرة وقعت على يد القوات الحكومية، و3  مجازر ارتكبها تنظيم 
الروسية وفصائل  القوات  يد كل من  »داعش«، ومجزرة واحدة على 
لم  جهات  يد  على  مجازر  و4  الدولي،  التحالف  وقــوات  المعارضة 
مجزرة  لفظ  اعتُمد  أنه  إلى  ونوهت  تحديدها.  من  الشبكة  تتمكن 

للداللة على عمليات القتل التي تطاول 5 مدنيين أو أكثر.

21 مجزرة في مارس

 »فـــتـــح 
ّ
ــاج  أن ــ ــحــ ــ الــ ــــي«. ويــــــــرى  ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ والـ

املــعــارضــة للمعارك مــع داعـــش، إن كــان في 
 السالح بدأ يتدفق 

ّ
حلب أو درعــا، يعني أن

مــــجــــددًا، وهـــــذا يـــؤكـــد أن أصــــدقــــاء الــشــعــب 
السوري يوجهون رسائل بأنهم مستعدون 
للبدائل في حال أفشل النظام جنيف، وهو 
الحديث جديًا  اقترب  غالبًا سيعرقله كلما 
عــن مصير األســــد«.  كما يعتبر أن »إعــالن 
ــوات إلـــى ســـوريـــة اآلن،  ــال قــ ــ ــران عـــن إرسـ ــ إيـ
وهذه القوات أساسًا موجودة منذ سنوات، 
ــلـــى املــــوقــــف اإليــــرانــــي  لـــيـــس إال تـــأكـــيـــدًا عـ
بــالــرغــبــة فــي اســتــمــرار الـــحـــرب، وسياسيًا 
إشــــــارة إلــــى أن جــنــيــف ال يــمــثــل بــالــنــســبــة 

لحلفاء النظام نتائج ذات أهمية«.
من جهته، يرى الكاتب واملعارض السوري 
»الـــعـــربـــي  مـــحـــمـــود الـــحـــمـــزة، فــــي حـــديـــث لــــ
الجديد«، أن األمم املتحدة مرتاحة  للنشاط 
الروسي في سورية »لكي تضطر املعارضة 
للذهاب لجنيف وإبداء مرونة«. ويشير إلى 
أن دي ميستورا هدف من لقاء الفروف أمس 
إلى االتفاق على الخطوات املقبلة »حيث ال 
فائدة من وفــد النظام بــدون ضغط روسي 
فعلي«. كما يشير إلى تفاهم أميركي روسي 
التفاصيل  ــا  املــســائــل األســاســيــة »أمــ حـــول 
فيتركونها لروسيا ودي ميستورا«. ويدعو 
الــحــمــزة وفـــد الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
إلــــى الــصــمــود وعــــدم الـــتـــنـــازل مــهــمــا كــانــت 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة »فــالــشــعــب الــســوري 
يــضــع ثقته الــيــوم فــي هيئة الــتــفــاوض وال 
السوري  الشعب  التنازل عن مطالب  يجوز 

الذي قدم أعظم التضحيات من أجلها«.

قوات إيرانية برية غير الحرس الثوري في 
ســـوريـــة، بــاإلضــافــة إلـــى نــيــة إيــــران إرســـال 
املــزيــد مــن الــقــوات الــخــاصــة، بمثابة إعــالن 
لــخــرق وقــف األعــمــال الــعــدائــيــة، وتحريض 
للنظام على إفشال املفاوضات والعودة إلى 
التصريح  وجــاء  امليداني.  العسكري  العمل 
الــقــوات البرية  اإليــرانــي، على لسان منسق 

فـــي الــجــيــش اإليــــرانــــي أمــيــر عــلــي أراســـتـــه، 
الــذي قــال أول من أمــس، إن عناصر القوات 
الــخــاصــة الــتــابــعــة لـــلـــواء 65 املـــوجـــودة في 
أن  استشاريًا، مضيفا  تــؤدي دورًا  ســوريــة 
إلــى سورية  اإليــرانــيــن  العسكرين  إرســـال 
ال يقتصر على الــلــواء 65 بــل سيتم إرســال 

عناصر من وحدات عسكرية أخرى.

عدد  وأصيب  مدنيًا،  عشر  أحد  قتل 
الثالثاء، جرّاء غارات  آخر بجراح، أمس 
ــوري،  ــس جــويــة لــلــطــيــران الــحــربــي ال
مسلحي  مـــن  بــالــهــاون  ــف  ــص وق
في  مناطق  على  »داعــش«  تنظيم 
مدينتي الرقة وديرالزور، شمال شرقي 
بدر  اإلعالمي،  الناشط  وقــال  سورية. 
استهدف  النظام  طيران  »إن  الخلف، 
بثالث غارات جوية منازل سكنية على 
عن  أسفرت  ــزور،  ــرال دي الرقة   طريق 
من  جميعهم  مدنيين،  ستة  مقتل 

عائلة واحدة«.

11 قتيًال

الرئاسة  »التعرض ملقام  أن  املفاوضات  من 
يـــتـــراجـــع  يــــعــــود أن  قـــبـــل أن  ــر«،  ــ ــمـ ــ خــــط أحـ
األسد ويعلن استعداده لتنظيم انتخابات 
رئــاســيــة مــبــكــرة فـــي كـــالم مــقــتــرن كــالــعــادة 

»إن رغب الشعب السوري بذلك«. بـ
ضــمــن هـــذا الــســيــاق، تــبــدو زيــــارة املــبــعــوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا إلى موسكو، 
ــر الــخــارجــيــة  ولـــقـــائـــه أمــــس الـــثـــالثـــاء بـــوزيـ
الــروســي سيرغي الفـــروف، في إطــار إعطاء 
املزيد من الدور لروسيا في إدارة املحادثات 
وقال  الروسية.  األميركية  التفاهمات  وفــق 
املتحدث باسم األمم املتحدة، أحمد فوزي، 
أمس الثالثاء إن روسيا والواليات املتحدة 
هما الراعيان الرئيسيان ملحادثات السالم، 
ــــد املـــعـــارضـــة  املـــتـــوقـــع أن تــســتــأنــف مــــع وفـ
الـــســـوريـــة فــــي 11 ابـــريـــل/نـــيـــســـان. ووفـــقـــًا 
لفوزي، من املنتظر أن يصل وفد املعارضة 
العليا للتفاوض  الهيئة  السورية في إطــار 
إبــريــل، مرجحًا أن تبدأ  إلــى جنيف فــي 10 
املــحــادثــات معه فــي الــيــوم الــتــالــي. أمــا وفد 
دمـــشـــق فــيــتــوقــع أن يـــصـــل فــــي 14 إبـــريـــل، 
بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات 
التشريعية التي يجريها النظام. في موازاة 
ذلــك، يبدو التصريح اإليــرانــي حــول وجود 

  شرق
      غرب

»حماس« تلمح لوجود 
جندي  إسرائيلي خامس 

في قبضتها
أضــــافــــت حــــركــــة »حـــــمـــــاس« املـــزيـــد 
ــــود  ــنـ ــ ــــجـ مــــــــن الــــــغــــــمــــــوض حــــــــــول الـ
اإلســرائــيــلــيــن املــفــقــوديــن فـــي غــزة 
واألســــرى لــديــهــا، فــقــد ُرفــعــت خــالل 
ــــوم األســـــيـــــر جـــنـــوبـــي  ــيـ ــ احــــتــــفــــال بـ
قـــطـــاع غـــــزة أمــــــس، صـــــور الــجــنــود 
ظهروا  الذين  األربعة  اإلسرائيلين 
فــــي خــلــفــيــة الــكــلــمــة املـــتـــلـــفـــزة الــتــي 
ــام« حــــول  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ بـــثـــتـــهـــا »كــــتــــائــــب الـ
الجنود، إضافة إلى ظهور شخص 
الصور  الهوية في  خامس مجهول 
املـــــرفـــــوعـــــة. ويـــــطـــــرح رفـــــــع صـــــورة 
خامسة تساؤالت عن وجود جندي 
حــوزة  فــي  أسير  إسرائيلي خامس 

»كتائب القسام«.
)العربي الجديد(

... وتتهم السلطة 
بتعطيل المصالحة

اتهم املتحدث باسم حركة »حماس« 
بـــدران، األجــهــزة األمنية في  حسام 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــحــاولــة 
ــاد لـــــقـــــاءات املـــصـــالـــحـــة الـــتـــي  ــ ــــسـ إفـ
تتواصل في هذه املرحلة. وقال في 
تصريح صحافي أمس، إن »ارتفاع 
ألبــنــاء  السياسية  االعــتــقــاالت  عـــدد 
لقاءات  مع  تزامنًا  بالضفة  حماس 
املــصــالــحــة، يــؤكــد أن جــهــات أمنية 
ـــروق لــهــا أن تـــرى الشعب  عـــدة ال يـ
الــفــلــســطــيــنــي مـــوحـــدًا، وهـــو توتير 

متعمد ألجواء لقاءات املصالحة.
)العربي الجديد(

وزير التعليم اإلسرائيلي 
ال يعترف بالخط األخضر 

ــر الــتــعــلــيــم اإلســرائــيــلــي،  ــ أعـــلـــن وزيـ
ــيـــت الــــيــــهــــودي، نــفــتــالــي  ــبـ ــيــــم الـ زعــ
أنه ال يعترف عمليًا بالخط  بينت، 
األخضر، وأنه يعتبر إسرائيل )بما 
فـــي ذلـــك الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
املــــحــــتــــلــــة( كــــيــــانــــًا واحـــــــــــــدًا. وذكــــــر 
ــاريـــف« أن تــصــريــحــات  ــعـ مـــوقـــع »مـ
ــة لــــه فــي  ــولـ ــــالل جـ بــيــنــت جــــــاءت خـ
املــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
حـــيـــث قـــــال بــيــنــت ردًا عـــلـــى ســــؤال 
ملراسل املوقع: »ال يوجد خط أخضر 

وتوجد إسرائيل واحدة«.
 )العربي الجديد(

رئيس وزراء أيسلندا أول 
ضحايا »أوراق بنما« 

اســـتـــقـــال رئـــيـــس حــكــومــة أيــســلــنــدا 
غونلوغسون،  سيغموندور  ديفيد 
ــــس  ــب مـــــــا أعــــــلــــــن حــــــزبــــــه أمـ ــســ ــحــ بــ
ضــحــيــة  أول  لــــيــــكــــون  الــــــثــــــالثــــــاء، 
بنما«.  »أوراق  لفضيحة  سياسية 
التقدمي  الحزب  وقــال نائب رئيس 
ــانـــســـون،  ــغــــي يـــوهـ ســــيــــغــــوردور انــ
الـــوزراء  »رئــيــس  إن  التلفزيون  عبر 
ــة الـــبـــرملـــانـــيـــة لــحــزبــه  ــلـ ــتـ ــكـ أبــــلــــغ الـ
فــــي اجــــتــــمــــاع أنــــــه ســيــســتــقــيــل مــن 
مضيفًا  لــــلــــوزراء«،  رئــيــســًا  منصبه 
أنـــه ســيــتــولــى هـــذا املــنــصــب مــكــانــه. 
وكان آالف األشخاص قد نزلوا إلى 
الشارع مساء االثنن في ريكيافيك 
للمطالبة باستقالته، بينما سلمت 

املعارضة مذكرة لحجب الثقة عنه.
)فرانس برس(

ترشيح هيلين كالرك 
لخالفة بان كي مون 

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــنــيــوزيــلــنــديــة 
ــيــــح هـــيـــلـــن كـــــــــالرك لـــخـــوض  تــــرشــ
الــســبــاق لخالفة بــان كــي مــون على 
املتحدة.  لألمم  العامة  األمانة  رأس 
وشــــــــددت كــــــــالرك، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
وكالة »فرانس برس«، على خبرتها 
فــي »الــقــيــادة لــحــوالــى ثــالثــن عامًا 
ــتـــحـــدة«  ــي األمـــــــم املـ ــ ــا وفــ ــلـــدهـ فــــي بـ
املتحدة  األمــم  وهــي مديرة برنامج 
وقالت  ســنــوات.  منذ سبع  للتنمية 
ــة واألطـــــــراف  ــيـ ــلـ إن »الـــــحـــــروب األهـ
الفاعلة خارج إطار الدول والتطرف 
الـــعـــنـــيـــف تـــتـــطـــلـــب كـــلـــهـــا مــعــالــجــة 

جديدة«.
)فرانس برس(

أسقطت المعارضة أمس طائرة للنظام في ريف حلب الجنوبي )عمر حج قدور/فرانس برس(



تونس ـ أمينة الزياني

يكمل عامه  لــن  التونسي  الــدســتــور  أن  يبدو 
الثالث قبل أن يتم تعديله، فبعض األحــزاب 
الــتــي شـــاركـــت فـــي تــأســيــســه ووضـــعـــه وتــلــك 
ــام الــحــكــم إثـــر استحقاقي  الــتــي أمــســكــت زمــ
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة فــي 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، زادت مــن انــتــقــادهــا للنص 
الــدســتــوري، وكــان آخــرهــا على لسان رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار 
لــه مــع إذاعــــات محلية، أعــلــن فيه أنــه ال يرى 
مانعًا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل 
جديد لنظام الحكم في البالد وأنه لن يكون 
ضــد أي مــبــادرة فــي هــذا االتــجــاه، معتبرًا أن 
أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي، 
وأن الوضع العام في البالد يمكن أن يتحسن 
مع تعديل الدستور واعتماد نظام سياسي 
جــديــد. وانــطــلــقــت بــعــض األحــــزاب فــي إعـــداد 
الـــعـــدة لــتــقــويــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وســحــب 
الــبــســاط مــن الــبــرملــان، صــاحــب السلطة وفق 

الدستور الحالي.
وكــــانــــت تــــونــــس شــــهــــدت نـــقـــاشـــات مــعــّمــقــة 
واســـتـــشـــارات تخللها جــــدال وصـــل إلـــى حد 
العراك في لجنة النظام السياسي في املجلس 
 دستور البالد 

ّ
الوطني التأسيسي، الذي سن

حول طبيعة النظام السياسي، دفعت خالله 
حركة »النهضة« وجناحا الترويكا )املؤتمر 
الــجــمــهــوريــة والــتــكــتــل الديمقراطي  مــن أجـــل 
النظام  العمل والــحــريــات( العتماد  أجــل  مــن 

البرملاني املعّدل، الذي منح 
البرملان 

صــالحــيــات الــتــشــريــع والــرقــابــة ومــنــح الثقة 
لــلــحــكــومــة وســحــبــهــا مــنــهــا والـــرقـــابـــة على 
ــة الـــحـــكـــومـــة أغــلــب  ــاسـ ــرئـ ــد لـ ــنــ عـــمـــلـــهـــا، وأســ
الصالحيات التنفيذية، في حني بقي رئيس 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــري، الـــيـــوم  يـــصـــل وفـــــد قـــضـــائـــي أمـــنـــي مــــصــ
األربعاء، إلى العاصمة اإليطالية روما، يضم 
النائب  يترأسهم  الــعــامــة،  بالنيابة  قــيــاديــني 
العام املساعد، وعددًا من املسؤولني باملباحث 
الــجــنــائــيــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة وأجـــهـــزة أمنية 
أخـــرى لــحــضــور جــلــســات اســتــمــاع ومناقشة 
ــام  ــعـ مــــع املـــحـــقـــقـــني اإليـــطـــالـــيـــني واملـــــدعـــــي الـ
التحقيق  تطورات  آخــر  على  للوقوف  لروما، 
فـــي قــضــيــة مــقــتــل الــطــالــب اإليــطــالــي جوليو 
ريجيني، الذي عثر على جثته مطلع فبراير/ 
ــي بـــطـــريـــق مـــصـــر اســـكـــنـــدريـــة  ــاضــ شـــبـــاط املــ

الصحراوي بعد نحو أسبوع من االختفاء. 
وطــلــبــت مــصــر، أمـــس األول االثــنــني، تأجيل 
زيـــــــارة الــــوفــــد الـــرســـمـــي 24 ســــاعــــة، بــعــدمــا 
الثالثاء، بحجة االنتهاء  كانت مقّررة، أمس 
بالتحقيقات  املتعلقة  األدلـــة  كــافــة  مــن جمع 
حـــول مــقــتــل ريــجــيــنــي. وقــبــل انــطــالق الــوفــد 
ــّددت إيــطــالــيــا، أمــــس الـــثـــالثـــاء،  ــ املــــصــــري، هــ
ــراءات »فـــوريـــة ومــالئــمــة«  ــ ــهــا ستتخذ إجــ

ّ
أن

ضــد مــصــر إذا لــم تــتــعــاون بشكل كــامــل في 
الخارجية  وزيــر  وقــال  الحقيقة.  الكشف عن 
اإليطالي باولو جنتيلوني للبرملان: »إذا لم 
يطرأ تغير في املسار الذي تتخذه السلطات 
للتصرف  مستعدة  الحكومة  فــإن  املــصــريــة، 
ومالئمة«.  فورية  إجـــراءات ستكون  واتخاذ 
ورّد الـــطـــرف املـــصـــري عــلــى لــســان املــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الــخــارجــيــة املــصــريــة، 
 هناك 

ّ
املــســتــشــار أحــمــد أبـــو زيــــد، مـــؤّكـــدًا أن

عــــالقــــات قـــويـــة ومــتــشــعــبــة وتـــاريـــخـــيـــة بــني 
مــصــر وإيــطــالــيــا، عــلــى املــســتــويــني الــرســمــي 
والــشــعــبــي. ورفــــض أبـــو زيـــد الــتــعــقــيــب على 
الــتــصــريــح اإليــطــالــي الـــذي يــزيــد مــن تعقيد 
املــوقــف، وال سيما أنــه يأتي قبل يــوم واحــد 

الـــجـــمـــهـــوريـــة ذو صـــالحـــيـــات مــــحــــدودة فــي 
مجالي الدفاع والسياسة الخارجية.

ولم يمض إال عام وبضعة أشهر على تولي 
الــســبــســي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، ونــيــل حــزب 
»نــــداء تــونــس« األغــلــبــيــة الــبــرملــانــيــة حينها، 
حتى بدأت تبرز انتقادات للنظام السياسي 
منحى سلبيًا  مجملها  في  وأخــذت  الحالي، 
الجمهورية  رئاسة  مؤسسة  تهميش  ينتقد 
الرغم  وعلى  على حسابها.  البرملان  وتقوية 
من أن النظام الرئاسي في تونس كان محل 
الــثــورة الرتباطه  رفــض من التونسيني إبــان 
واالنــفــراد  والقمع  باالستبداد  مخّيلتهم  في 
بالسلطة، إال أن األصوات أخذت في التصاعد 
إلعادته ودرء املخاوف من االستبداد من دون 

تقديم ضمانات لذلك.
يقول النائب األول لرئيس البرملان التونسي 
الفتاح  عبد  »النهضة«  حركة  رئيس  ونائب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  مــــورو، فــي حــديــث لـــ
يجهل السبب الذي قد يدفع البعض للدعوة 
ــتـــور، مـــشـــددًا عــلــى أن الــنــص  لــتــعــديــل الـــدسـ
ولكن  تنقيحه،  العيب  مــن  ليس  الــدســتــوري 
لــذلــك توضيح املحتوى  الــداعــني  وجــب على 
ــتـــعـــديـــل.  ــوى الـ ــ ــحـ ــ الــــــــذي ُيـــــــــراد تـــنـــقـــيـــحـــه وفـ
ويــوضــح مــورو أن التنقيح يجب أن يضمن 
بقاء التوازن بني السلطات. ويدافع مورو عن 
السلطة التشريعية التي يترأسها كنائب أول 
البرملان  الــتــذّرع بضعف  إن   

ً
قــائــال لرئيسها، 

خصوصًا  مــنــطــقــي،  غــيــر  الــدســتــور  لتنقيح 
الــبــرملــان يشكو ضــحــالــة في  أن  إلـــى  بالنظر 
القوانني،  تراكم مشاريع  إمكانياته، ويعاني 
عـــالوة على أن األطـــراف املــوجــودة داخــلــه لم 
يمكن  ال  ولــذلــك  مــعــًا،  العمل  على  بعد  تعتد 
الحكم عليه وإلصاق تهمة الفشل به وتعطيل 

عجلة الحكم.
من جهتها، تقول النائبة عن حركة »النهضة«، 

مـــن وصــــول فــريــق املــحــقــقــني املــصــريــني إلــى 
إيطاليا. وعــن إرســـال الــوفــد املــصــري، يقول 
عليا  »تعليمات   

ّ
إن مصري  قضائي  مصدر 

السيسي  عبدالفتاح  الجمهورية  رئيس  من 
التي دفعته  العام، نبيل صــادق هي  للنائب 
إلرســــال وفـــد مــن الــنــيــابــة ملــســاعــدة محققي 
ــطــــرف  ــع الــ ــ ــات مــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـــــي االجـ ــة فـ ــ ــــرطـ ــــشـ الـ
اإليطالي، وذلــك بهدف تخفيف الضغط عن 
الــشــرطــة، وامــتــصــاص االنــتــقــادات املتوقعة 
املصرية.  األمنية  والتحريات  املباحث  ألداء 
وُيـــضـــاف إلـــى ذلــــك، تــكــريــس الــتــصــور الـــذي 
تريد مصر إبرازه وهو وجود صلة مباشرة 
ــبـــاشـــرة بــــني حــــــادث الـــقـــتـــل وبـــني  أو غـــيـــر مـ
 
ً
التشكيل العصابي الذي لقي مصرعه كامال

الشهر املاضي، وادعــت الشرطة أنه مسؤول 
عن الحادث ثم تراجعت عن ذلك«.

ويضيف املصدر القضائي الذي تربطه صلة 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  يــمــيــنــة الـــزغـــالمـــي، لـــ
األجيال  لم يصادروا حق  املؤسسني  النواب 
املقبلة فــي تنقيح الــدســتــور، وفــي حــني نــأوا 
الــتــعــديــل )الفصل  الــفــصــول فــيــه عــن  ببعض 
الــجــمــهــوري(،  والــنــظــام  الــدولــة  األول، مدنية 
ــك يــمــكــن تــعــديــلــه، مــوضــحــة  ــدا ذلــ ــا عــ لــكــن مـ
أن الــحــركــة لــم تــنــاقــش فــي مؤسساتها هــذه 
املــســألــة وإن كـــانـــت فـــي الــســابــق قـــد دافــعــت 
عـــن خــيــار الــنــظــام الــبــرملــانــي املـــعـــدل، فــإنــهــا 
الــيــوم فــي إطــــار الــتــفــاعــل مــع الــدســتــور عند 
تطبيقه، برزت آراء من بعض قيادييها تدعو 
ملراجعته، لكن ذلك لن يكون قرارًا نهائيًا ألن 

ممثلي  أن  القضية،  بنظر  املختص  بالفريق 
الــنــيــابــة الــعــامــة ســيــعــرضــون مــا بــني أيديهم 
ــــي عــــبــــارة عــــن تــحــريــات  مــــن مـــعـــلـــومـــات، وهـ
الــشــرطــة الـــتـــي تــدعــمــهــا أقـــــوال شــقــيــقــة أحــد 
أعضاء العصابة املقتولني، والتي ركزت فقط 
القتل.  عن  تتحدث  ولــم  السرقة،  على مسألة 
ـــع املـــصـــدر الــقــضــائــي ذاتــــه أن يــوّجــه 

ّ
ويـــتـــوق

املحققون اإليطاليون اتهامًا رسميًا لعدد من 
املــصــريــني، مــن بينهم  املــســؤولــني الشرطيني 
رئــيــس مباحث الــجــيــزة الــلــواء خــالــد شلبي، 
باعتباره الرئيس األعلى لقوات الشرطة التي 
تؤمن إيطاليا بأنها هي من خطفت ريجيني 
ــيـــزة، ســــــواء لــحــســاب  ــدقــــي بـــالـــجـ مــــن حــــي الــ
الوطني  ــن  األمـ جــهــاز  أو  الجنائية  املــبــاحــث 

)أمن الدولة سابقًا( أو جهة أمنية أخرى.
ــدان فــي قضية  ــ ـ

ُ
وكــــان شــلــبــي املــتــهــم األول امل

قــتــل وتـــعـــذيـــب مـــواطـــن يـــدعـــى فـــريـــد شــوقــي 

التجربة قصيرة، إضافة إلى وجوب النقاش 
داخل األحزاب وأخذ آراء الخبراء.

فـــي املـــقـــابـــل، تـــرفـــض كــتــلــة »الــــحــــرة« تــعــديــل 
ــــل مــــحــــاولــــة لـــلـــعـــودة  الــــدســــتــــور وتـــعـــتـــبـــر كـ
ــاســــي ال جـــــــدوى مــنــهــا.  ــرئــ نـــحـــو الــــنــــظــــام الــ
الحقوق  لجنة  ورئيس  عنها  النائب  ويقول 
والــــحــــريــــات والــــعــــالقــــات الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــادة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــكــافــي، فــي حــديــث لـــ
هناك أمورًا أكثر إلحاحًا من تعديل الدستور، 
وإن »ما قد يبرر تعديل الدستور هو صعوبة 
الــعــمــل وهـــــذا غــيــر مــــوجــــود، فــالــصــالحــيــات 
مـــوزعـــة بـــوضـــوح بـــني الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
ورأس السلطة التنفيذية، إال أن األمر العاجل 
فــي الــبــرملــان هــو تنقيح نــظــامــه الــداخــلــي ال 
تنقيح الدستور«، معتبرًا أن طرح املوضوع 
هــو بحد ذاتـــه »تـــرف« ال حــاجــة للبالد إليه، 
الدستور  بــاب تعديل  أن فتح  إلــى  باإلضافة 

سيشعل صراعًا كبيرًا.
البرملان  داخــل   

ً
تملمال املسألة  أثـــارت  وفيما 

في  األوضـــح  كانت  املعارضة  فــإن  التونسي، 
ردها على مبادرة رئيس الجمهورية املتعلقة 
حزب  عن  النائب  ويعرب  الدستور.  بتعديل 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« وأمــيــنــه الــعــام غــازي 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الشواشي، 
التونسي  الرئيس  عن استغرابه من مطالبة 
املــتــكــررة بــتــعــديــل الــدســتــور، مــشــيــرًا إلـــى أن 
التونسيني  ــدة  وحــ عــلــى  الـــحـــرص  هـــو  دوره 
والـــتـــقـــريـــب بـــني أحــــــزاب الــحــكــم واملـــعـــارضـــة 
ال الـــتـــهـــّجـــم عـــلـــى طـــيـــف مــنــهــم )فـــــي إشـــــارة 
لــتــصــريــح الــســبــســي بـــأن املــعــارضــة تــمــارس 
اإلرهــــاب الــســيــاســي(. ويعتبر الــشــواشــي أن 
املوجودين في الحكم فشلوا في إدارة شؤون 
أرادوا إلهاء  الــبــالد، وبــدل إصــالح أخطائهم 
الــســيــاســيــة بتغيير  والـــســـاحـــة  الــتــونــســيــني 

النظام السياسي.

عــلــيــه  ُحــــكــــم  إذ   ،2000 عـــــام  ــة  ــدريـ ــنـ ــكـ ــاإلسـ بـ
أنــه  كــمــا  التنفيذ.  إيــقــاف  مــع  بالحبس ســنــة 
فترة  خــالل  اإلسكندرية  مباحث  رئيس  كــان 
السلفي  الشاب  وقتل  واقعة خطف وتعذيب 
اإلسكندري سيد بالل، قبيل اندالع ثورة 25 

يناير/ كانون الثاني 2011.
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــــرى مــــصــــدر حــكــومــي  ــ فـ
بمجلس الــوزراء ذو خلفية أمنية أن »شلبي 
قد يكون كبش الفداء األول في هذه الواقعة«، 
ــرًا إلــــــى أن »الـــــطـــــرف اإليــــطــــالــــي لــيــس  ــيـ ــشـ مـ
بالسذاجة التي يقبل بها يتقديم كبش فداء 
في مثل هكذا قضية، وأية محاوالت إلسكات 
ليست  وهميني  متهمني  بتقديم  اإليطاليني 
في مصلحة مصر«، وفقًا له. ويضيف املصدر 
ــــه »ال يــجــوز فــي قــضــيــة جــنــائــيــة مــثــل قتل 

ّ
أن

ريجيني أن توّجه أصابع االتهام ألشخاص 
ملـــجـــرد أنـــهـــم الـــقـــيـــادات الــعــلــيــا فـــي الــجــهــاز 
»بالتأكيد   ،

ً
قــائــال مستدركًا   املتهم«،  األمني 

ستكون عليهم مسؤولية، لكن إيطاليا تريد 
خطف  وظـــروف  الحقيقيني  املتهمني  معرفة 
الــتــي أدت لــهــذه املـــأســـاة«. ويــرّجــح  ريجيني 
ــه أن »تــكــون إيــطــالــيــا راغــبــة في  املــصــدر ذاتــ
طرح األسئلة على شلبي وغيره من القيادات 

الشرطية ملعرفة الحقيقة بالتفصيل«.
ووســــط شــائــعــات ومــعــلــومــات مــتــنــاثــرة في 
أوساط املراقبني املصريني عن امتداد صراع 
دوائــــــر نـــظـــام الــســيــســي إلــــى هــــذه الــقــضــيــة، 
إن  املستوى  رفــيــع  يــقــول مــصــدر دبلوماسي 
»اجتماع اليوم قد يــؤدي لقطيعة بني مصر 
اإليطاليون  املحققون  يقبل  لم  إذا  وإيطاليا 
 اإليطاليني 

ّ
بالتصورات املصرية. ويضيف أن

الــتــي يمتلكونها  الــخــيــوط  عـــن  ســيــكــشــفــون 
واألدلــــة الــتــي يـــرون أنــهــا تثبت تـــورط جهاز 
ريجيني  اختطاف  فــي  رسمي مصري  أمني 

وتعذيبه«.

القاهرة ـ نادين ثابت 

ــــريــــل  تــــوّجــــهــــت حــــركــــة شــــبــــاب 6 أب
املصرية، في 14 فبراير/شباط 2016، 
موقع  عبر  الرسمية  صفحتها  على 
الــرأي العام تسأل من  »فيسبوك« بسؤال إلى 
خالله املصريني عن األخطاء التي وقعت فيها 
»الحركة«، وذّيلته بوسم #نقد_ذاتي، ليحظى 
»الحركة«  اإلجابات. وحرصت  بآالف  السؤال 
ــة عـــلـــى بـــعـــضـــهـــا، وقــــامــــت بــعــد  ــ ــابـ ــ عـــلـــى اإلجـ
احــتــوى على مراجعة  ذاتـــي  ذلــك بتقديم نقد 
ملواقفها السياسية كافة، وآلياتها، ومنهجها.
أصدرته  لها  رسمي  بيان  في  الحركة  وقالت 
 »مــــن أكــثــر 

ّ
ــؤال عـــن أخـــطـــائـــهـــا، إن ــســ عــقــب الــ

األفـــكـــار الــخــاطــئــة الــتــي وقــعــنــا فــيــهــا السنني 
املــاضــيــة، هــو الــتــعــمــيــم والــتــوســع فــي إطــالق 
 »الــتــعــمــيــم مـــن أهــم 

ّ
االتـــهـــامـــات«، مــفــّســرة أن

مراجعات 6 أبريل
8 سنوات مصرية 

بين السجن والبرلمان والنقد الذاتي

أوًال بأول
إبريل المصرية حساباتها، معترفة بأخطاء عّدة. »العربي الجديد« تلقي  الثامنة على تأسيسها، تراجع حركة شباب 6  في الذكرى 

الضوء على هذه الحركة، نشأتها، مؤسسيها، العقبات التي اعترضتها، وصوًال لالنشقاقات في صفوفها

يحظى المنشقون 
عن جناح أحمد ماهر 

بوّد السلطة الذي 
أوصلهم للبرلمان

45
سياسة

دعوات لتعديل الدستور التونسي: عودة للنظام الرئاسي؟ تهديد إيطالي يعّقد المهمة المصرية بقضية ريجيني

ــوع فـــــي خــطــأ  ــوقــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــــل املــــوضــــوعــ ــــوامـ ــعـ ــ الـ
الــتــفــكــيــر، وأكــبــر مــثــال عــلــى ذلـــك، عــبــارة على 
غرار: الشعب املصري أعظم شعب في العالم.. 
شــعــب مــيــســتــاهــلــش، وغــيــرهــا مـــن الــعــبــارات 
املــبــالــغ فــيــهــا الــتــي رددنــــاهــــا طــــوال الـــوقـــت«. 
فــي نقدها  »الــحــركــة«  ثـــاٍن تحدثت عنه  خطأ 
ــق عليهم فــي مصر 

َ
ُيــطــل لــذاتــهــا، يتعلق بــمــن 

ــثــــورة«،  »الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــون وشـــبـــاب الــ
وقــالــت »الــحــركــة« عــنــهــم، »عــزلــنــا أنفسنا مع 
الوقت عّمن وما حولنا، وانسحبنا في فقاعة 
آمــنــة، نــتــحــدث مــع أنفسنا إلـــى أن تــحــّول كل 
منا بقصد أو من دون قصد إلى قائد يتحدث 
 نفسه أو 

ّ
باسم الشعب. في حني أنه ال يمثل إال
ل أصحابه«.

ّ
في أفضل األحوال، يمث

الثامنة لتأسيس حركة  الــذكــرى  الــيــوم، وفــي 
ــل، مــــع تـــعـــدد االعــــتــــقــــاالت فــي  ــريــ شـــبـــاب 6 إبــ
صــفــوفــهــم، واعــتــبــارهــم حــركــة مــحــظــورة في 
التواصل  الصعب  مــن  بــات  املــصــري،  القانون 
للحركة  السياسي  املكتب  أعــضــاء  مــن  أي  مــع 
لــلــحــديــث عـــن مــاضــيــهــا ومــســتــقــبــلــهــا. كــانــت 
في  الفاعلني  »الحركة«  أعضاء  اعتقاالت  آخر 
22 سبتمبر/أيلول 2015، عندما قامت قوات 
»الحركة«  لـ العام  األمن بالقبض على املنسق 
عــمــرو عــلــي. تــولــى األخــيــر قــيــادة الــحــركــة في 
فـــوزه  بــعــد   2013 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   28
منسق  ثاني  ليصبح  داخلية،  انتخابات  فــي 
»الحركة«، بعد مؤسسها أحمد ماهر، الذي  لـ
يـــواجـــه حــكــمــًا بــالــســجــن ملــــدة ثــــالث ســـنـــوات، 
فــي مطلع  املــصــري.  التظاهر  قــانــون  بموجب 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي، ألـــقـــت قـــــوات األمـــن 
القبض على أربعة آخرين من أعضاء باملكتب 
»الـــحـــركـــة«. بـــذلـــك، بـــات السبيل  الــســيــاســي لــــ

الــوحــيــد الســتــشــراف أيــديــولــوجــيــة »الــحــركــة« 
ــــالل صــفــحــاتــهــا الــرســمــيــة  ومـــواقـــفـــهـــا مــــن خـ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وتمّكنت 
ــلـــطـــات املـــصـــريـــة مــــن مـــــصـــــادرة أنــشــطــة  الـــسـ
»الحركة« رسميًا، في 28 إبريل/نيسان 2014. 
»الــلــيــبــرالــيــة  ــف نفسها بـــ

ّ
الــحــركــة الــتــي تــصــن

املعتدلة التي ال تسعى للسلطة«، تم ترشيحها 
لنيل جائزة نوبل للسالم عام 2011. عارضت 
كافة األنظمة السياسية الحاكمة منذ ما قبل 
يناير/كانون  مــن  والعشرين  الخامس  ثـــورة 
التي  االنتقالية  بالفترة  مــرورًا   ،2011 الثاني 
تولى فيها املجلس العسكري املصري مقاليد 
الـــحـــكـــم، ومــــن بــعــدهــم فـــتـــرة حــكــم »اإلخــــــوان 
املسلمني«، ووصواًل لالنقالب العسكري في 3 

يوليو/تموز 2013 وما تاله.
تـــعـــود تــســمــيــة حـــركـــة 6 إبـــريـــل إلــــى إضــــراب 
إبريل/نيسان 2008،  املحلة، في 6  عّمال غزل 
ــاع املعيشية.  ــ احــتــجــاجــًا عــلــى تــدهــور األوضـ
منذ ذلك الحني، قامت »الحركة« بدور سياسي 
ــارز فـــي املــشــهــد الــســيــاســي املـــصـــري. ازداد  ــ بـ
تأثيرها بني الشباب من خالل مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، وصــفــحــة »كــلــنــا خــالــد ســعــيــد«. 
انشقاقًا بدعوى  الحركة  الــثــورة، شهدت  بعد 
ماهر  أحمد  مؤسسها،  حــول  الشكوك  »كــثــرة 
ــــردي«. بعدها  وتــحــّكــمــه فــي الــحــركــة بشكل فـ
ازدادت حدة االنشقاق عندما أعلن ماهر وعدد 
كــبــيــر مـــن أعـــضـــاء الــحــركــة دعــمــهــم لــلــرئــيــس 
املــصــري املـــعـــزول، محمد مــرســي فــي املرحلة 
اآلخــرون،  أمــا  الرئاسية.  لالنتخابات  الثانية 
وشّكلوا  مــرســي،  النــتــخــاب  رفضهم  فأعلنوا 
»الجبهة الديمقراطية«  ما ُعرفت في ما بعد بـ
الرغم من  مــاهــر«. وعلى  مقابل »جبهة أحمد 
أن االنــشــقــاق، لــم يــفــرق بينهما، فــي الــبــدايــة، 
باتهامات العمالة، والخيانة، وتلقي التمويل 
مـــن املــنــظــمــات األجــنــبــيــة وحـــمـــالت الــتــشــويــه 
الكثير  بينهما  فــّرق  الجبهتني؛  طـــاردت  التي 
يوليو/تموز   3 فــي  العسكري  االنــقــالب  بعد  
2013، إذ ألــقــي بــمــاهــر ورفــاقــه فــي الــســجــون، 
فيما حــظــي رمـــوز »الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيــة« 
وصولهم  سّهل  ما  ومواءمتها،  السلطة  بــوّد 

إلى البرملان املصري.

أحمد ماهر
املــنــســق الــعــام لــلــحــركــة. مــهــنــدس مــدنــي، ولــد 
في 2 ديسمبر/أيلول 1980. شارك في جميع 
مراحل الثورة املصرية سواء بشكل فردي أو 
 تظاهرات 30 

ّ
من خالل »الحركة«. اعترف بأن

يونيو/حزيران 2013 قادت النقالب عسكري. 
قـــالـــهـــا صـــــراحـــــة عـــلـــى حـــســـابـــه عـــبـــر مـــوقـــع 
انــقــالب، لكن ال أحد   »30 يونيو 

ّ
»تــويــتــر«، إن

ــك«. مــواقــفــه املــعــارضــة  يملك الـــجـــرأة لــقــول ذلــ
للنظام املصري الحالي، ألقت به مع غيره من 
شباب ثورة يناير في السجون املصرية. أمرت 

النيابة العامة املصرية بالقبض على 
أحــمــد مــاهــر، والــنــاشــط الــســيــاســي عـــالء عبد 

الفتاح بتهمة التحريض على التظاهر.

إبريل.   6 حركة  مؤسسي  من  سياسية،  ناشطة  هي  الفتاح  عبد  إسراء 
إلقاء  تم  مبارك.  عهد  في  عدة  مرات  اعتُقلت   .1978 عام  مواليد 
قصر  قسم  إلى  واقتيدت   ،2008 إبريل/نيسان   6 يوم  عليها  القبض 
التحريض على  المصرية تهمة  السلطات  لها  للتحقيق. وّجهت  النيل 
الشغب. ظلّت محتجزة حتى تم اإلفراج عنها في 14 إبريل/نيسان 2008، 
لكن وزير الداخلية أصدر قرارًا باعتقالها مرة أخرى من دون أسباب وتم 
اإلفراج عنها في 23 إبريل/نيسان من العام ذاته. اعتقلتها قوات األمن 
بين  من  اليوم  هي   .2010 الثاني  يناير/كانون   15 في  ثانية  مرّة  المصرية 

األسماء الممنوعة من السفر.

وزير  أطلقه  الذي  المبطن  التهديد  مصري  دبلوماسي  مصدر  يصف 
الخارجية اإليطالي، أمس، بالتصرف الفوري إذا لم تثبت مصر جّديتها، بأنه 
»خطير جدًا، ويكشف أن إيطاليا تحضر بدائل عديدة للتصرف مع مصر 
إذا ثبت تورط جهاز رسمي في قتل جوليو ريجيني، قد يكون من بينها 
القاهرة، أو خفض مستوى  وقف السياحة وحركة الطيران من وإلى 
التمثيل الدبلوماسي، أو التقدم بشكوى لدى االتحاد األوروبي«. ويشير 
إلى أّن »استباق الشرطة االجتماع مع المحققين اإليطاليين بالرواية التي 
أذاعتها، سيضاعف صعوبة إقناع المحققين اإليطاليين بهذه الرواية«.

الديمقراطية«،  الجبهة  إبريل..   6« حركة  مؤسس  هو  الخولي  طارق 
أغسطس/ في  فصله  بعد  ماهر،  أحمد  جبهة  عن  انفصلت  التي 
أعضائها،  أسماء  كشوف  من  وشطبه  نهائيًا،  الحركة  من   2012 آب 
بالتحالف  الحركة  الخولي  اتهم  لها.  بعدما كان متحدثًا إعالميًا سابقا 
مع جماعة »اإلخوان المسلمين«، وتلّقي تمويالت من الخارج لهدم 
مؤسسات الدولة. اتجه بعد فصله لتأسيس حزب »6 إبريل«، ثم تأسيس 
جبهة شباب الجمهورية الثالثة، وانضم، أخيرًا، لقائمة »في حب مصر« 

االنتخابية، المعروفة بتأييدها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

إسراء عبد الفتاح

تصعيد مرتقب

طارق الخولي

ثائر غندور

يتحّول شرقنا تدريجيًا إلى 
سجن تشتعل داخله الحروب، 

ويبدو الخروج منه أمرًا 
ة من أصحاب 

ّ
صعبًا إال لقل

»الكفاءات«، وفق كوتا سنوية. 
»العّينات« هذه ضرورية كونها 

عطي األمل بالحرية لبقية 
ُ
ت

برئ »الرجل 
ُ
املساجني، وت

األبيض« من مسؤولّية الدوس 
على قيمه. إلى هذا السجن 

الكبير، تتم إعادة من استطاع 
الهروب بحرًا أو برًا. يحتفل 

السجان بعودة الفارين، ألنهم 
يعودون و»رزقتهم« معهم 

على شاكلة مساعدات دولية. 
ال تبدو زيارات املسؤولني 

الغربيني إلى لبنان خارجة 
عن هذا السياق. يأتي هؤالء، 

حاملني »مساعدات عسكرية« 
لحراس السجن، ملنع املساجني 
من الهروب. يحمل املساعدون 

سالل املساعدات الغذائية. 
فمشهد سجني يموت من 

الجوع، ليس مشهدًا لطيفًا. 
أتذكرون صور املجاعة في 

مضايا؟ انشغل العالم لوقف 
صور هذه املجاعة، وليس 

املجاعة نفسها. ال يجب أن 
يصل السجناء إلى اليأس 

الذي يدفعهم إلى القيام 
بتصرفات »غير متوقعة«. 

على السجان واملسؤولني عنه، 
منع حلول هذه اللحظة. ُيمكن 
 كاذبًا. 

ً
جعلهم يعيشون أمال

تباُدل السيطرة بني املعارضة 
السورية واملليشيات الطائفية 

املقاتلة باسم النظام، على 
املناطق السورية، مؤشر على 

 من 
ٌ

ذلك. كل فترة، يشعر طرف
الطرفني بقدرته على الحسم 

العسكري، وهو أمر غير 
مقبول عامليًا من رعاة السجن. 

وصل األمر بدول كبرى، في 
لحظات ذروة قوة املعارضة، 

إلى تمويل حروب داخلّية 
ملنعها من توسيع سيطرتها 

أكثر مما هو مرسوم لها. في 
هذا السجن قتلة، يلعبون دور 
الشاويش، كما في أي سجٍن 
آخر. وفيه أبرياء ومظلومون. 

وهناك من ُولد داخله، وال ُيدرك 
أن هناك أي شيء مختلف 

خارجه. وكأي سجن، ال 
ُيمكن العيش بداخله، إال تحت 

جناح عصابة من عصاباته 
املتناحرة. تظهر مقومات هذا 

السجن واضحة. مع ذلك، يصّر 
البعض على تجاهلها. يرون 

حريتهم داخل الجدران. ال 
يرغبون بكسرها أو القفز فوق. 

هو الخوف ربما، أو القناعة. ال 
ُيمكن الجزم. الثابت الوحيد، 

أن الحياة داخل هذا السجن، لم 
تعد ممكنة. الحفر تحت جدرانه 
 قرار الغالبية 

ّ
بات واجبًا، في ظل

الخوف من السجان وسالحه. 
ولنا في قطاع غزة نموذج 

ُيحتذى. ال مخرج سوى أنفاق، 
ل جسر 

ّ
شك

ُ
تهدم سورًا، أو ت

عبور لصورة الجريمة.

للحديث 
تتمة

من السجون 
إلى األنفاق

مع الحدث

نقاش متابعة

توّجه ماهر بنفسه يوم 28 نوفمبر/تشرين 
لــلــشــرطــة املــصــريــة،  نــفــســه  الــثــانــي لتسليم 
ه محكوم عليه بالحبس 3 سنوات، 

ّ
ليجد أن

وغــرامــة 50 ألــف جنيه، ومــراقــبــة 3 سنوات 
بعد انــقــضــاء مــدة الــســجــن. سجن فــي عهد 
الرئيس املخلوع، حسني مبارك على خلفية 
ــي عـــهـــد الــرئــيــس  ــ ــل«، وفـ ــ ــريـ ــ إضـــــــراب »6 إبـ
املعزول، محمد مرسي على خلفية تظاهرة 
أمام منزل وزير الداخلية. هو اليوم يقضي 
الحالي،  الرئيس  نــظــام  فــي  السجن  عقوبة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي عــلــى خــلــفــيــة خــرق 

قانون التظاهر.

محمد عادل
املستقبل  أكاديمية  مــن  تخرج   .1988 مواليد 
لــنــظــم املــعــلــومــات. نــاشــط ســيــاســي، ومــــدّون، 
ومـــســـؤول املــكــتــب اإلعـــالمـــي لــحــركــة شــبــاب 6 
إبـــريـــل، وعــضــو املــجــلــس الــســيــاســي للحركة. 
 مـــدّونـــتـــه تحمل 

ّ
»الــعــمــيــد مـــيـــت«، ألن ـــب بـــ

ّ
ـــق

ُ
ل

االســم ذاتـــه. كــان أحــد مؤسسي حركة شباب 
من أجل التغيير لكنه لم يكن عضوًا بأي حزب 
أو جــمــاعــة. هـــو أيـــضـــًا ســجــني كـــل الــعــصــور، 
اعتقلته قــوات األمــن املصرية عام 2008، على 
ــزة، ثــم ألــقــي القبض  خلفية زيــارتــه لــقــطــاع غـ
من   ،2011 الثاني  يناير/كانون   25 فــي  عليه 

على مشارف ميدان التحرير. يواجه مع أحمد 
مــاهــر حــكــمــًا بــالــحــبــس ثـــالث ســنــوات بتهمة 
التظاهر من دون إخطار أمام محكمة عابدين 
أثناء تسليمه  أثناء تضامنه مع أحمد ماهر 
نفسه للنيابة. سبق وألقي القبض عليه أثناء 
االقتصادية  للحقوق  املصري  املركز  مداهمة 
واالجتماعية )منظمة مجتمع مدني مصرية(، 
بدعوى   ،2013 األول  ديسمبر/كانون   18 فــي 
أنـــه مــطــلــوب توقيفه فــي قضية خـــرق قــانــون 
التظاهر. صدر ضده أمر ضبط وإحضار من 
النائب العام في قضية التظاهر أمام مجلس 

الشورى، واالعتداء على ممتلكات عامة.

أسماء محفوظ
نــاشــطــة ســيــاســيــة، عــضــو مــؤســس فــي حركة 
 27 في   .1985 عــام  مواليد  الشبابية،  إبريل   6
ضمن  اختيرت   ،2011 األول  أكتوبر/تشرين 
خمسة مــن نــاشــطــي الـــثـــورات الــعــربــيــة الــذيــن 
فــــازوا بــجــائــزة »ســــاخــــاروف« الــتــي يمنحها 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــــي. حـــصـــلـــت، أخــــيــــرًا، عــلــى 
عربية  500 شخصية  أقـــوى  فــي   381 املــرتــبــة 
طبقًا ملجلة »أرابيان بزنس« عن دورها خالل 
أحداث الثورة واألحداث التي أعقبتها. في 14 
أغسطس/آب 2011، مثلت أسماء محفوظ أمام 
النيابة العسكرية املصرية التي حققت معها 
بــتــهــمــة اإلســــــاءة إلــــى املــجــلــس الــعــســكــري ملا 
تكتبه على صفحتها عبر موقع »تويتر«. في 
النيابة إخــالء سبيلها بكفالة  قــررت  ما بعد، 
20 ألــــف جــنــيــه مـــصـــري. الـــيـــوم، ال يــــزال اســم 
املمنوعني  أسماء محفوظ مدرجًا على قوائم 

من السفر.
من تظاهرة في القاهرة ألنصار 6 أبريل تدعو لإلفراج عن أسرى الحركة )أحمد إسماعيل/األناضول(

مورو يجهل السبب الذي قد يدفع البعض 
)Getty( للدعوة لتعديل الدستور
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القاهرة ـ العربي الجديد

يعتبر مراقبون أن حركة شباب 6 إبريل صّعدت من لهجتها 
 التأثير ال يزال محدودًا، في سبيل 

ّ
 أن

ّ
ضد النظام الحالي، إال

الــضــغــط عــلــى الــســيــســي. ويــقــول هــــؤالء: »صــحــيــح لــم تتوقف 
اختفت  لكنها  املــصــري،  للنظام  انتقادات  توجيه  عن  الحركة 
فــتــرة عــن األنـــظـــار، وهـــو مــا قــلــل مــن شعبيتها خـــالل الــفــتــرة 
 عن الهجوم اإلعالمي على قياداتها باعتبارهم 

ً
املاضية، فضال

لني من الخارج، وغيرها من االتهامات غير املستندة إلى  مموَّ
دليل واضح«.

وبحسب أحد أعضاء حركة 6 إبريل، فإن التضييقات األمنية 
رت من دون 

ّ
ذتها أجهزة األمن املصرية، أث

ّ
واملالحقات التي نف

شك في تواجد الحركة وأنشطتها. ويقول أحد أعضاء 6 إبريل 
وتشاور  تواصل  على  كانت  »الحركة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

مستمر مع غيرها من الحركات الشبابية والثورية، لصياغة 
خطط عمل مشتركة ضد النظام الحالي، الذي تبنّي أنه يسير 
 
ّ
ــبـــارك«. ويــضــيــف أن عــلــى خــطــى الــرئــيــس املــخــلــوع حــســنــي مـ

»الرغبة تكمن في ترك املجال للشارع للتعبير عن غضبه من 
األوضاع املعيشية السيئة والتردي االقتصادي، وغلق املجال 
الــعــام ومـــصـــادرة الــحــريــات مــن دون تــدخــل، حــتــى ال يستغل 
ــورة الــشــبــاب«.  ــر لــصــالــحــه وتــشــويــه صــ الــنــظــام الــحــالــي األمــ
»لحظة  بانتظار  الــثــوريــة جميعها  الــحــركــات  أن  إلــى  ويشير 
سواء  الحالي  النظام  ملواجهة  والتنسيق  الحشد  في  فــارقــة« 
السيسي،  نظام  وكـــوارث  سلبيات  بتوضيح  أو  بالتظاهرات 
 إذا شعر املواطن البسيط بمدى الظلم 

ّ
لكن هذا لن يحدث إال

الواقع عليه، على حّد تعبيره.
 الـــضـــربـــات املــتــالحــقــة 

ّ
ويــلــفــت عــضــو حـــركـــة 6 إبـــريـــل إلــــى أن

الــكــامــل،  التنسيق  فــقــدان  فــي  تسّببت  األمــنــيــة  والتضييقات 
ســــواء مـــع حـــركـــات أخــــرى أو أحـــــزاب خــرجــت مـــن رحـــم ثـــورة 
يناير. ويؤكد أن اتهامات األذرع اإلعالمية وتشويه الصورة، 

دفع بعض األحــزاب إلى التراجع عن التنسيق والتواصل مع 
 إلـــى جــمــاعــة »اإلخــــوان 

ً
الــحــركــة، بــاعــتــبــارهــا بــاتــت أكــثــر مــيــال

إلــى أحــد ولكنها  الحركة ال تميل  أن  املسلمني«. ويشدد على 
ثـــوريـــة تـــرفـــض الــظــلــم والـــطـــغـــيـــان ومــــصــــادرة املـــجـــال الــعــام 
والحريات. وبالتالي، فإن موقفها من مرسي هو املوقف ذاته 
من السيسي، ولكن الظرف العام تغّير، وبات األهم حاليًا هو 

س للعمل أواًل، ثم مواجهة النظام، وفقًا له.
ّ
إيجاد متنف

من جانبه، يقول الخبير السياسي محمد عز إن »تأثير حركة 
ــات مـــحـــدودًا لـــدرجـــة كــبــيــرة، وهــــذه حقيقة  شــبــاب 6 إبـــريـــل بـ
 أحد 

ّ
»العربي الجديد«، أن األوضاع في مصر اآلن. ويضيف عز لـ

النظام املصري وأجهزته  التأثير هو ضغوط  أسباب ضعف 
األمنية على كل الحريات الثورية التي يمكن أن تقود الكتلة 
الحرجة ضده، وبالتالي تكرار تجربة مبارك ومرسي«. ويؤكد 
أن تأثير 6 إبريل بدأ يتزايد مع اتخاذ موقف أكثر صرامة من 
النظام الحالي، باعتباره امتدادًا لنظام مبارك، وتصاعد حدة 
اللهجة في الهجوم عليه، لكن تبقى مسألة تنظيم تظاهرات 
معارضة صعبة في ظل القبضة األمنية، وهو محك أساسي 

في استكمال مسيرة الحركة، على حّد تعبير عز.
بدوره، يعتبر خبير في مركز األهرام للدارسات السياسية، أن 
تأثير كل الحركات الشبابية والثورية انتهى مؤقتًا، لكن في 
لحظة ما ستظهر مجددًا قوتها مع أي حراك شعبي حقيقي 
 الوضع العام 

ّ
»العربي الجديد« إن غير فئوي. ويقول الخبير لـ

فــي مــصــر ال يسمح بــتــزايــد وضـــع وتــأثــيــر أي حـــراك شبابي 
ثــوري، لكن 6 إبريل الكيان الوحيد الــذي يحافظ على الفكرة 
والتواجد حتى ولو شكليًا غير فّعال تمامًا، وفقًا له. ويضيف 
أن »6 إبريل فكرة ُولــدت قبل ثــورة يناير، واألفــكــار ال تموت، 
لقياداتها مثل أحمد ماهر  أمنية  وحتى مع توجيه ضربات 
 أنه 

ّ
ثم عمرو علي وإيداعهما في السجن، وتأثر التنظيم، إال

ــراز وجــوه  يسهل ترتيب الصفوف مــرة أخــرى مــع الــوقــت وإفـ
جديدة«.

في انتظار »ساعة الصفر«
وائل قنديل

يلعب التاريخ باملواعيد واألسماء 
أحيانًا، فتأخذك املصادفات إلى 

مقارنات تفرض نفسها عليك، من 
دون أن تسعى إليها.

لحظة واحدة يجتمع فيها نقيضان: 
إعالن موت »سيف اليزل« سامح، 

وإحياء ذكرى رحيل »سيف الدولة« 
عصمت، املفكر القومي الراحل 
عن دنيانا قبل عشرين عامًا، 

تاركًا لنا صياغة شديدة العبقرية 
والنقاء والبساطة للعالقة بني 

اإلسالم والعروبة، وتاركًا أيضًا 
منارتني تسعيان بيننا بالخير 

والحق والجمال، األولى: هي عايدة 
سيف الدولة، مديرة مركز النديم 
إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب، 

والثانية: محمد سيف الدولة، 
الباحث واملثقف القومي املنشغل، 
منذ عرفته، بفلسطني وعروبتها، 

ناشطًا ال يهدأ في مناهضة الهمجية 
الصهيونية. املسافة بني مصر في 

طورها اإلنساني العروبي الحضاري 
الصادق، وبني مصر في طورها 

الفاشي املتصهني املتخلف الزائف، 
هي الفرق بني سيف الدولة وسيف 
اليزل، الذي كان حاضرًا ومشاركًا 
بقوة وحماسة شديدين في تغذية 
وإدارة الهولوكوست الذي يشوي 

مصر، تاريخًا وجغرافيا ومجتمعًا 
إنسانيًا، منذ قرر عبد الفتاح 

السيسي االنقضاض على السلطة، 
بالقوة املسلحة، والدعم الصهيوني، 
والتمويل السخي من أنظمة عربية 

كارهة للثورات والتغيير. املثقف 
املصري الكبير، املستشار طارق 
البشري، يعّرف الراحل عصمت 

سيف الدولة بقوله إنه »يمثل أهم 
استجابة فكرية مصرية، وأقوى 
استجابة من أرض النيل، لدعوة 

العروبة. وقد غذى هذه الفكرية بماء 
حياة جديرة بأن تصدر من مصر. 
وأبرأ ذمة الفكر الناشئ في مصر 

من دين عليه للجامعة العربية العامة. 
وقد كان قويا وسخيا وعطاء، 
فأوفى الدين عن غيره من بني 

قطره، ممن يدينون بفكرة العروبة 
ويسعون إلى تحقيق وحدتها 

السياسية«.
ال أجد أبلغ من ذلك ألصف به 

الراحل الكبير، لكن لدّي ما أقوله 
عن ابنته عايدة ومنارتها اإلنسانية 

الحقوقية »مركز النديم« املوضوع 
دائمًا على قائمة املداهمات 

والهجمات التترية البليدة التي 
ها قوات األمن في سلطة 

ّ
تشن

االنقالب، لتغلقه بالشمع األحمر 
وتبعثر محتوياته، وترّوع موظفيه، 

كلما تحدثت عايدة سيف الدولة 
ضد جحيم الفاشية الذي تديره 

سلطات الجنرال عبد الفتاح 
قت عايدة 

ّ
السيسي. مساء االثنني عل

على الفضيحة الدولية للنظام في 
قضية مقتل الباحث اإليطالي جوليو 

ريجيني، رافضة خطاب العنصرية 
والدونية املنسكب من أفواه مذيعي 
ومذيعات النظام، الذين يصرخون 

بضرورة محاسبة الجناة، لكون 
الضحية الذي سقط ضحية 

التعذيب إيطاليًا، وليس مصريًا. 
عايدة سيف الدولة نسيج وحدها، 
نوع نادر من الحقوقيني املصريني، 

الذين يدافعون عن اإلنسان، بما 
ة 

ّ
هو إنسان، وليس إنسان الشل

والتيار والحزب واأليديولوجيا، 
وهذا ما أكسبها فرادتها وجعل 

حنق عصابات االستغباء السلطوي 
عليها مضاعفًا. في الكالم عن 

الوجه اآلخر، أو الطور اآلخر ملصر، 
سامح سيف اليزل، ال تجد أكثر من 

الحّض على الفاشية والتحريض 
على املقتلة والتكريس لوطنية 

فاسدة ومبتذلة، تجسدت في وقائع 
لقاء أشرت إليه، تلفزيونيًا وكتابة، 

بني سيف اليزل وجنراالت صهاينة 
سابقني، نشر تفاصيله موقع 

»الجمهور« اإللكتروني، وتمنيت أن 
شر، لكنه 

ُ
ينفي سيف اليزل ما ن

لم يفعل. وبحسب املوقع، حضر 
هذه اللقاءات مسؤولون أمنيون 

إسرائيليون، منهم عاموس جلعاد، 
وافرايم سنيه، والياهو سيخاروف، 

وكان املوضوع هو »إجهاض 
عمليات التحول الديمقراطي في 

أكثر من بلد عربي«.  الحمد لله على 
نعمة أن تكون مصريًا، على طريقة 

»سيف الدولة« عصمت، ال على 
طريقة »سيف اليزل« سامح.

مصر بين سيف 
الدولة وسيف اليزل

مرور 
الكرام



بدر الراشد

الــتــعــاون  مجلس  دول  خــارجــيــة  وزراء  يعقد 
الخليجي، يوم غٍد الخميس، اجتماعًا موسعًا 
مع وزير الخارجية األميركي، جون كيري، في 
العاصمة البحرينية، املنامة، في الوقت الذي 
محمد  القطري،  الخارجية  وزيــر  فيه  اجتمع 
األميركي،  ثاني، بنظيره  آل  الرحمن  بن عبد 
أمس األول في العاصمة األميركية واشنطن، 

قبل زيارة كيري إلى املنطقة.
املــنــامــة بــن وزراء خارجية  ويــمــهــد اجــتــمــاع 
الــخــلــيــجــي ونظيرهم  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
ــام ملــجــلــس  ــ ــعـ ــ ــــي، بـــحـــســـب األمـــــــن الـ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
اللطيف  العربي، عبد  الخليج  لــدول  التعاون 
التي  األمــيــركــيــة  الخليجية  للقمة  الــزيــانــي، 
الرياض،  السعودية  العاصمة  ستحتضنها 
قــادة دول  الحالي، بن  أبريل/نيسان   21 في 
مجلس الــتــعــاون، والــرئــيــس األمــيــركــي بــاراك 
أوبـــامـــا، فــي الــوقــت الــــذي تــمــر فــيــه الــعــاقــات 

عادل األحمدي

تـــســـارعـــت وتــــيــــرة الـــتـــحـــضـــيـــرات الــتــمــهــيــديــة 
لوقف إطاق النار املرتقب في اليمن، إذ تشهد 
الكويت اجتماعات ولقاءات تدريبية يرعاها 
الحكومة  عــن  بــحــضــور ممثلن  أمــمــي  فــريــق 
التواصل  االنقابن ضمن لجنة  وآخرين من 
ــراف  ــ ــ والــــتــــهــــدئــــة، وســـــط تــــفــــاؤل مــــن كــــل األطـ
أزمــة جديدة داخــل صف  املعنية، فيما تظهر 
قال، 

ُ
الشرعية، بعدما أعلن رئيس الحكومة امل

خالد بحاح، رفضه تعيينات الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي الجديدة.

اليمن   
ّ
إن هـــادي  قــال  السياسية،  املــرحــلــة  عــن 

املبادرة  قطع خطوات كبيرة من خال تنفيذ 
الــخــلــيــجــيــة، ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
بانتظار تنفيذ قــرارات مجلس األمن الدولي، 
الــقــرار رقــم 2216، واالتــجــاه نحو  وخصوصًا 
بـــنـــاء مــســتــقــبــل الـــيـــمـــن عـــلـــى أســـــس الـــعـــدالـــة 

الــخــلــيــجــيــة-األمــيــركــيــة بــمــرحــلــة فـــتـــور، على 
ــيـــة الــتــي  ــلـــومـــاسـ عـــكـــس الـــتـــصـــريـــحـــات الـــدبـ
يــتــبــادلــهــا الـــطـــرفـــان. وأوضـــــح الـــزيـــانـــي قبل 
مناقشة  إلــى  يهدف  املنامة  اجتماع  أن  أيـــام، 
األمــيــركــيــة،  الخليجية  للقمة  »الــتــحــضــيــرات 
ونـــتـــائـــج قــمــة كـــامـــب ديــفــيــد فـــي مـــايـــو/أيـــار 
2015، التي جمعت أوباما بقادة دول مجلس 
التعاون الخليجي، في غياب امللك السعودي، 
سلمان بن عبدالعزيز. وكان االجتماع ذروة 
الخليجية،   - األميركية  العاقات  في  الفتور 
على عكس مــا كــان متوقعًا فــي حينه، فعلى 
الــرغــم مــن تــأكــيــد الــرئــيــس األمــيــركــي لــلــقــادة 
ــــاده بـــأمـــن الــخــلــيــج،  ــزام بــ ــتــ الــخــلــيــجــيــن، الــ
ومواجهة أية تهديدات إيرانية، لكنه أعلن أن 
واشنطن لن تفعل شيئًا ملواجهة تمّدد إيران 
في املنطقة، وأن املليشيات املدعومة من إيران 
واملنتشرة في العراق وسورية ولبنان واليمن، 
هي مسؤولية الخليجين وحدهم. كما شدد 
على أن الخطر املحدق بدول الخليج، داخلي 
من   

ً
مقلا السياسية،  باإلصاحات  ويتعلق 

الخطر الخارجي اإليراني.
ــدا أن الـــعـــاقـــات الــخــلــيــجــيــة - األمــيــركــيــة  ــ وبـ
قـــد دخــلــت فـــي مــرحــلــة فــتــور غــيــر مــســبــوقــة، 
فترة  املتبادلة بن  التأكيدات  من  الرغم  على 
وأخرى، على »عمق العاقات التاريخية بن 
الطرفن«. وجاءت ذروة االرتياب بن الطرفن 
بــعــد كـــام الــرئــيــس األمــيــركــي فــي مــقــالــة، في 
السعودية،  خالها  مــن  انتقد  أتــانــتــك«،  »ذا 
 إيــاهــا مــســؤولــيــة »نــشــر الــتــطــرف في 

ً
مــحــّمــا

ــالـــم اإلســـــامـــــي«، كـــمـــا اعـــتـــبـــرهـــا »راكـــبـــًا  الـــعـ
مجانيًا على سياسات واشنطن الخارجية«، 
الــذي قوبل بانتقادات إعامية واسعة  األمــر 
لــلــرئــيــس األمــيــركــي، كـــان أبـــرزهـــا مــن رئيس 

واملساواة، والتوزيع العادل للثروة والسلطة 
ــة االتـــحـــاديـــة. وأوضـــــح هـــادي،  فـــي ظـــل الـــدولـ
خال لقائه أمس سفراء دول مجلس التعاون 
ــــي إلــــــى الــيــمــن  ــمـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــي واملــــبــــعــــوث األمـ
إسماعيل ولــد الشيخ أحــمــد، أن »الــســام هو 
املصاعب  مــن  الــكــثــيــر  الـــذي تحّملنا  خــيــارنــا 
ــلـــوغـــه«، مـــشـــيـــدًا بــــــدور دول  ــبـ والـــتـــحـــديـــات لـ

مجلس التعاون الداعمة واملساندة لليمن.
بـــدوره، قــال ولــد الشيخ إن وقــف إطــاق النار 
سيمهد للمفاوضات املرتقبة لحل النزاع. وأكد 
التزام جميع األطــراف اليمنية بوقف إلطاق 
النار قبيل بدء مباحثات الكويت. وأضاف أن 
ما وصفها بـ«الجماعات اإلرهابية« استغلت 
غياب الدولة في العديد من املناطق في اليمن، 
مشيرًا إلى أن »شركاء اليمن سيعملون على 

دحر اإلرهاب في اليمن«.
ــتــــصــــل، أوضـــــحـــــت مــــصــــادر  ــلــــى صـــعـــيـــد مــ عــ
 لجنة 

ّ
أن الـــثـــاثـــاء،  أمــــس  يــمــنــيــة،  حــكــومــيــة 

الــتــهــدئــة والــتــواصــل الــخــاصــة بــوقــف إطــاق 
النار، والتي جرى االتفاق على تشكيلها في 
كانون  مــحــادثــات ســويــســرا ديسمبر/  خــتــام 
األول املاضي، والتي تتألف من مشرفن أممن 
وممثلن عن الحكومة والحوثين وحلفائهم، 
اجتمعت في الكويت، للمّرة األولى، من خال 
لــإشــراف على وقف  تمهيدًا  تدريبية  بــرامــج 
ــار املــــقــــّرر فـــي 10 أبــــريــــل/ نــيــســان  ــنـ ــــاق الـ إطـ

الحالي.
وأعـــلـــن رئــيــس الــفــريــق الــفــنــي واالســـتـــشـــاري 
لــــلــــوفــــد املــــــفــــــاوض عـــــن الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الـــشـــرعـــيـــة، عـــبـــدالـــلـــه الــعــلــيــمــي، أن الــجــانــب 
م مسودة ماحظات حول الورقة 

ّ
الحكومي سل

املقدمة من إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريقه 
املتعلقة بترتيبات وقف إطاق النار. 

االســتــخــبــارات الــســعــوديــة األســبــق والسفير 
األســبــق فــي واشــنــطــن تــركــي الــفــيــصــل، الــذي 
السعودية  التي تتعاون فيها  املــجــاالت  عــّدد 
مع أميركا، مؤكدًا أن السعودية »ليست عالة 

على أحد«.
كانت  السعودية  »الرسمية«  الفعل  ردة  لكن 
مختلفة، إذ أوضح وزير الخارجية السعودي، 
فــي »ذا  الــجــبــيــر، تعليقًا عــلــى مــا ورد  عــــادل 
أتانتك«، أن املوقف األميركي تجاه السعودية 
»ال يأتي مما يكتب في املجات«، مؤكدًا على 

ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــذه االجـ ــ ــمــــار هــ  ثــ
ّ
ــبــــدو أن ــا تــ ــمـ ــيـ وفـ

الــتــمــهــيــديــة بــــــدأت تـــنـــضـــج، أعـــلـــن املــتــحــدث 
الــرســمــي لــجــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــن(، 
محمد عبد الــســام، عــن الــتــوصــل إلــى توافق 
باستمرار التهدئة في املناطق الحدودية بن 
ميدي  منطقة  يشمل  بما  والسعودية،  اليمن 
قــوات  بــن  مواجهات  شهدت  التي  الساحلية 
يمنية موالية للحكومة الشرعية واالنقابين. 
وأوضــــــح عــبــد الــــســــام، فـــي بـــيـــان نــشــر على 
»فيسبوك«،  مــوقــع  عبر  الشخصية  صفحته 
التوافق على استمرار  ه »تم 

ّ
أن أمس الثاثاء، 

التهدئة على طول الشريط الحدودي، بما في 
ذلــك جبهة مــيــدي الــحــدوديــة ووقـــف األعــمــال 

العسكرية في عدد من املحافظات اليمنية«. 
تتوقع  الحكومية،  التغييرات  صعيد  وعــلــى 
مصادر مقربة من الحكومة أن تصدر قرارات 
الرئيس  التي أجراها  التغييرات  قريبة تكمل 
بإقالة بحاح وتعين بن دغــر رئيسًا  اليمني 
جــديــدًا لــهــا. وبــحــســب هـــذه املـــصـــادر، فـــإن من 
أبـــــرز األســــمــــاء املــشــمــولــة بــــالــــقــــرارات املــقــبــلــة 
تــعــيــن وزيــــر داخــلــيــة خــلــفــًا لــلــوزيــر الــحــالــي 
الــلــواء حسن عــرب، والـــذي كــان قــد انتقل من 

عدن إلى الرياض منذ أسبوع.
وفـــي مــؤشــر عــلــى اســتــمــرار الــخــافــات حــول 
الرأي  األخير، فاجأ بحاح  الحكومي  التغيير 

األمــر  الطرفن،  بــن  االستراتيجية  العاقات 
الــذي أكــده أيضًا ولــي ولــي العهد السعودي، 
وزيــــر الـــدفـــاع مــحــمــد بـــن ســلــمــان الحـــقـــًا، في 
إذ  األميركية،  »بلومبيرغ«  شبكة  مع  مقابلة 
شـــدد عــلــى أن »الـــواليـــات املــتــحــدة األميركية 
تعتبر السعودية حليفًا لها«، وأن السعودية 

»تعتبر أميركا حليفًا لها أيضًا«.
وســاهــمــت عــــدة عـــوامـــل فـــي فــتــور الــعــاقــات 
الــخــلــيــجــيــة األمـــيـــركـــيـــة خــــال حــكــم أوبـــامـــا، 
لقضايا  واشــنــطــن  مــعــالــجــة  بــطــريــقــة  تتعلق 

الـــعـــام بــــإصــــدار بـــيـــان يــهــاجــم قـــــرار الــرئــيــس 
»انقابًا«  إيــاه  معتبرًا  الحكومة،  مــن  بإقالته 
عــلــى املــرجــعــيــات الــتــي قــامــت عليها املــرحــلــة 
ــارة إلــــى كــون  ــ االنــتــقــالــيــة فـــي الـــبـــاد. فـــي إشــ
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة يــعــتــبــر مــنــصــبــًا 
التي  الخليجية  املـــبـــادرة  عــلــى  بــنــاء  تــوافــقــيــًا 
وما   2011 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  ُوقعت 

تبعها من اتفاقات خال املرحلة االنتقالية.
وقـــــال بـــحـــاح، فـــي بـــيـــان نــشــر عــلــى صفحته 
الشخصية عبر موقع »فيسبوك«، إن »القبول 

ــيـــة، خـــصـــوصـــًا مــــا يــرتــبــط  ــالـ ــكـ املــنــطــقــة اإلشـ
بنفوذ إيران املتزايد في اإلقليم، وما يعتبره 
ــاذاًل أمــيــركــيــًا فـــي مــســانــدة  الــخــلــيــجــيــون تـــخـ
أجــنــدتــهــم فـــي ســـوريـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى دعــم 
تتهمها  والتي  العراقية،  للحكومة  واشنطن 
ــوقــــوع تحت  بــالــطــائــفــيــة، والــ دول خــلــيــجــيــة 
التي يرى  املــواقــف األميركية  هيمنة طــهــران. 
أنها تأتي وفــق رؤيــة أوســع إلدارة  مراقبون 
أوباما، تهدف إلى تقليل الحضور األميركي 
ملفات محاربة  على  واالقتصار  املنطقة،  في 
اإلرهاب، ال سيما تنظيم »الدولة اإلسامية« 
)داعــــــــــــش(، األمـــــــر الـــــــذي جـــعـــل الـــســـعـــوديـــن 
يــضــغــطــون عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة، إلرســـال 
قــــوات بــريــة إلـــى ســـوريـــة، ملــحــاربــة التنظيم، 
ــذي اقــتــصــرت  ــ ــي، والــ ــدولــ ضــمــن الــتــحــالــف الــ
وعمليات  الــجــويــة،  الــضــربــات  على  عملياته 
خـــاصـــة مــــحــــدودة عــلــى األراضـــــــي الــعــراقــيــة. 
لــكــن مـــا زالــــت واشــنــطــن مـــتـــرددة فـــي إعــطــاء 
الــســعــوديــة الـــغـــطـــاء الــســيــاســي والــعــســكــري 
الكافي، للبدء بعمليات برية، تساهم الرياض 

وأنقرة فيها بشكل رئيسي.
ويعتقد مراقبون أن زيارة أوباما إلى املنطقة، 
لعقد قمة خليجية أميركية خال أسبوعن، 
تأتي من أجل إذابــة الجليد بن الطرفن، في 
ظــل اعــتــقــاد ســائــد فــي املــنــطــقــة بـــأن الــرئــيــس 
األمــيــركــي، ومــع اقــتــراب مــوعــد نهاية واليته 
الرئاسية الثانية، لن يقوم بتغيير ذي معنى 
فــي ســيــاســاتــه تــجــاه اإلقــلــيــم، خــصــوصــًا مع 
أتانتك«، بعدم  »ذا  أوباما، في مقالة  اعتزاز 
ــل فـــي ســـوريـــة، بــعــد اســتــخــدام األســـد 

ّ
الــتــدخ

للساح الكيماوي، على الرغم من كل املجازر 
التي ارتكبت هناك، وأدت إلى تشريد ماين 

السورين، ومقتل مئات اآلالف.

الــقــرارات يعتبر تخليًا صريحًا عن كل  بهذه 
املرجعيات الحاكمة للفترة االنتقالية، وأحكام 
ال  التي  الدستور  الدستور، ومخالفة ألحكام 
تقبل االجتهاد أو التأويل، إذ ال يوجد أي نص 
دستوري يقضي بتعين رئيس للحكومة مع 
الحكومة وأعضائها ملمارسة مهامهم«.  بقاء 
ــر أن الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــذي أجـــــــــراه هـــــادي  ــبــ ــتــ واعــ
بــهــذا الــشــكــل )إقــالــة رئــيــس الــحــكــومــة وإبــقــاء 
أعضائها( عملية »تمثل خروجًا عن الدستور 

بصرف النظر عن األشخاص املعينن«.

بــحــاح تدريجيًا إلــى »خــيــار مــن بــن خــيــارات 
عــــدة« يــمــكــن االســتــعــانــة بــهــا إلدارة املــنــاطــق 
من  الــرغــم  وعلى  الشرعية.  لسلطة  الخاضعة 
أن الــخــافــات بــن هــــادي وبــحــاح حـــول رؤيــة 
الــدولــة لم تكن خافية على أحــد، تعتبر  إدارة 
ــادي إلـــى إقــالــة  األوســـــاط نــفــســهــا أن لــجــوء هــ
لـــوال غــيــاب دور فاعل  لــم يــكــن ممكنًا  بــحــاح، 
لحكومة األخير في مختلف املناطق اليمنية، 
وخــصــوصــًا فــي الــجــنــوب حــيــث كـــان يتواجد 
 عن 

ً
عــــدد مـــن الـــــــوزراء بــشــكــل مــتــقــطــع، فـــضـــا

املحافظات. وهــو ما جّرد  باقي  الشكاوى في 
الشعبي  التعاطف  أو  الــدعــم  مــن  تباعًا  بحاح 
الـــذي كـــان يحظى بــه فــي بــدايــة عمله كنائب 

للرئيس.
 ما حدث مع 

ّ
ثانيًا، ترى األوساط الجنوبية أن

بحاح لن يتمدد ليطاول قيادة السلطة املحلية 
في عدن، وتحديدًا املحافظ عيدروس الزبيدي 
ومــديــر األمـــن شـــال عــلــي شــائــع، وخصوصًا 
 من 

ً
إطاحة بحاح محاولة البعض  عّد  بعدما 

في  اإلمــاراتــي  الـــدور  لطي صفحة  السعودية 
اليمن وتحديدًا في عدن.

على  التحفظات  أن  إلـــى  املــصــادر  هـــذه  تشير 
أداء بــحــاح كــانــت مــتــعــددة االتـــجـــاهـــات، لكن 
الــوضــع فــي الجنوب  األهــم بالنسبة إليها أن 
بــات يختلف كثيرًا  عمومًا وتحديدًا في عــدن 
عن الوضع قبل الحرب أو حتى خال أشهرها 
األولـــــى، وتــحــديــدًا لــجــهــة الـــقـــوى الــفــاعــلــة في 
املحلية  للسلطة  العليا  الكلمة  حيث  املشهد، 
منذ  تبذل  التي  الجنوبية«  »املقاومة  وقــيــادة 
لتثبيت  الحكومة  عن  بمعزل  جهودًا  أسابيع 

األمن، ولم يعد بإمكان أحد تجاوزها.
ــي الـــســـيـــاق، تــشــيــر األوســـــــاط نــفــســهــا إلــى  وفــ
ضـــــرورة الــتــوقــف عــنــد االنـــخـــفـــاض املــلــحــوظ 
في أعمال العنف في عــدن بعد مــغــادرة وزير 
الرابعة  املنطقة  وقــائــد  عــرب  الــداخــلــيــة حسن 
أحمد سيف اليافعي املدينة في شهر مارس/

ــردد عـــن حــادثــة  ــ  بــمــا تـ
ً
آذار املــــاضــــي، مــــذكــــرة

احتجازهما ووضعهما تحت اإلقامة الجبرية 
في قصر املعاشيق قبل أن يخرجا من اليمن.

جمانة فرحات

ــاوالت تــفــســيــر أبــعــاد  ــحــ تــتــعــدد مــ
الرئيس  أصدرها  التي  التعيينات 
هــادي،  منصور  ربــه  عبد  اليمني، 
ــــي إطـــــــار تـــرتـــيـــب »بـــيـــت  ــــن يـــضـــعـــهـــا فـ ــــن مـ بـ
الشرعية« بعد أشهر من الخافات بن هادي 
ــقــال، خالد بــحــاح، الــذي كــان يشغل 

ُ
ونائبه امل

ــرج أمــس  ــ أيـــضـــًا مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــوزراء وخـ
الثاثاء في أول موقف علني يرفض اإلطاحة 
به، وبن من يرى في تعيينات هــادي خطوة 
لــزيــادة الضغط على تحالف االنــقــاب املمثل 
الله  عبد  علي  املخلوع  والرئيس  بالحوثين 
صالح، قبل أيام من املحادثات السياسية في 
الــكــويــت الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا محطة 

حاسمة قد تمّهد لتوقف الحرب. 
ــــى الــتــعــديــل  الـــــــرأي األول إلـ يــشــيــر أصــــحــــاب 
الحكومي املرتقب على الحكومة اليمنية بعد 
اخــتــيــار رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد أحــمــد عبيد 
بــن دغـــر، والــتــصــريــحــات الــتــي تــرجــح إدخـــال 
تغييرات على طبيعة الوفد املكلف باملشاركة 
فــي مــحــادثــات الــكــويــت كــمــؤشــرات، تــعــزز من 
وجهة نظرهم حــول سعي هــادي إلــى ترتيب 

مؤسسات الشرعية وإعادة ضبط أدائها.
ــرأي الــثــانــي  ــ فـــي املــقــابــل ُيــحــاجــج أصـــحـــاب الـ
ــادي  ــ بـــصـــوابـــيـــة تــحــلــيــلــهــم لـــجـــهـــة خــــيــــار هـ
الــحــوثــيــن، انــطــاقــًا  بتصعيد الــضــغــط عــلــى 
ــة الـــشـــخـــص الــــــذي اخـــتـــيـــر كــخــلــيــفــة  ــويـ مــــن هـ
الجمهورية،  رئيس  نائب  في منصب  لبحاح 
أي الــعــســكــري الــــبــــارز واملـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، علي 
ــــذي يـــوصـــف بـــأنـــه الــعــدو  مــحــســن األحـــمـــر، الـ
الــلــدود للحوثين وصــالــح، وخــصــوصــًا بعد 
تضمنها  التي  االتــجــاهــات  متعددة  الرسائل 
البيان  الذي أصدره األحمر في أول تعليق له 
على تعيينه. يرى أصحاب هذا الرأي أنه على 
الرغم من التصريحات السعودية حول اقتراب 
املفاوضات  مع  بالتزامن  نهايتها  الحرب من 
املــســتــمــرة فـــي الــــريــــاض مـــع الـــحـــوثـــيـــن، فــإن 

التعيينات اليمنية
استبعاد أن تطال التغييرات الزبيدي وشائع

يترقب  الجميع  لكن  اليمني،  للرئيس  كنائب  األحمر  محسن  علي  اختيار  أبعاد  حول  القراءات  تتباين 
تداعيات اختياره على جبهات الشمال في حال استمرار الحرب. أما تأثر مناطق الجنوب فيرجح أن 

يكون محدودًا مع تصاعد دور السلطات المحلية

يعتقد البعض أن 
دور األحمر سيقتصر 

على شمال اليمن

بحاح يرفض قرار إقالته 
والحوثيون يعلنون 

تمديد التهدئة الحدودية

وساطة تركية بين 
المفتي الغرياني 

والمجلس الرئاسي للسراج

67
سياسة

ما بعد الحدث

تقرير الحدث

كيري في المنامة غدًا تمهيدًا للقمة األميركية الخليجية تفاؤل بالمحادثات والهدنة... وخالفات بصفوف الشرعية

أجل  من  الجوف  محافظة  الثالثاء،  أمس  يمني،  حكومي  وفد  زار 
اليمني،  للرئيس  الموالية  القوات  التي تسيطر  المحافظة  تفقد أحوال 
عبدربه منصور هادي، على معظم أنحائها. في غضون ذلك، أعلن 
مصدر في قوات »المقاومة الشعبية« في الجوف، عن تمّكن قوات 
منطقة  في  جبلية  سلسلة  على  السيطرة  من  و»المقاومة«  الجيش 

العقبة في المحافظة وأسر أحد عناصر مليشيات الحوثيين.

وفد حكومي يتفقد الجوف

تــوقــف الــحــرب قــد يتأخر بعض الــوقــت أو أن 
 جديدًا، يتم فيه اإلعان 

ً
الحرب قد تتخذ شكا

عن انتهاء عمليات التحالف رسميًا في اليمن 
وبالتالي توقف الغارات الجوية مقابل اإلبقاء 
على املعارك في الجبهات الداخلية، بعيدًا عن 
نضوح  بانتظار  السعودية  اليمنية  الــحــدود 

تسوية نهائية. 
أن  البعض  اعتقاد  من  املعطيات  هــذه  وتعزز 
دور األحمر سيقتصر على الشمال في املرحلة 
املقبلة، وأن تعيينه يأتي ضمن مخطط هادي 
وصالح،  الحوثين  مــن  لانتقام  التصاعدي 
ــرز والــشــخــصــيــة  ــ عــبــر اخـــتـــيـــار خــصــمــهــم األبــ
الحالية،  املرحلة  فــي  مواجهتهم  على  األقـــدر 

بــاعــتــبــار أن األحـــمـــر أحــــد أبـــــرز أركــــــان حكم 
ــقــــود ويـــجـــيـــد تــحــديــد  ــح عـــلـــى مــــــدى عــ ــالــ صــ
الــتــوقــيــت املــنــاســب للتحرك واتــخــاذ املــواقــف 
الحاسمة سواء في ما يتعلق بخوض الحرب 
أو الــجــنــوح إلـــى خــيــار الــســلــم.  وهـــو مــا ثبت 
ليس فقط مــن خــال قــفــزه مــن سفينة صالح 
بــعــد مــجــزرة جــمــعــة الــكــرامــة فــي 18 مـــارس/
آذار 2011 وتحوله بالنسبة للبعض إلى حاٍم 
كرقيب  آلخــريــن  وبالنسبة  الشبابية  للثورة 
االعتصام،  مربعات  داخــل  يحاصرها  عليها 
بــل أيــضــًا مــن خـــال اخــتــيــاره ســيــاســة »أخــف 
العاصمة  الحوثين  الضررين« عقب اجتياح 
صنعاء مــن خــال عــدم مواجهتهم والــخــروج 
عوضًا عن ذلك إلى خارج الباد، قبل أن يعود 
ليظهر إلى جانب هادي عقب انطاق عاصفة 
الحزم ويبدأ في تولي املنصب تلو اآلخر حتى 
انتهى هادي إلى اختياره كنائب له في رئاسة 
الجمهورية وقبلها داخل مؤسسات الجيش، 

ليعود إلى الحكم في موقع الرجل الثاني.
ــن ارتـــــــــــــــدادات  ــ ــ ــعـــــض مـ ــ ــبـ ــ ــا يــــخــــشــــى الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
التعيينات التي أصدرها هادي على األوضاع 
في جنوب اليمن، وخصوصًا في ظل املوقف 
املعارض لألحمر وتحديدًا بن أنصار الحراك 
الــجــنــوبــي، إذ يــــرون فــيــه أحـــد أركــــان تحالف 
حرب 1994 وما بعدها، فإن أوساطًا متابعة 
اليمن تبدي عدم قلقها  لألوضاع في جنوب 
اإلطاحة ببحاح وتعين األحمر  تأثيرات  من 
وأحمد  جهة  مــن  الجمهورية  لرئيس  كنائب 
عبيد بن دغر كرئيس للوزراء من جهة ثانية.

ــا األســـــبـــــاب فـــتـــتـــعـــدد مــــن وجــــهــــة نــظــرهــا  ــ أمــ
وتتجاوز مسألة التطمينات التي أشار إليها 
األحمر في بيانه يوم اإلثنن املاضي، بحديثه 
عـــن تــحــديــات املــســتــقــبــل وضــــــرورة »تــحــقــيــق 
شـــراكـــة تــحــقــق عـــدالـــة يــقــبــلــهــا كـــل الــيــمــنــيــن 
وتتجاوز الكثير من املظالم التي يعاني منها 
الجنوبية  القضية  وبــالــذات  اليمني  املجتمع 
التي تعد أهم القضايا ومحط اهتمام مختلف 
»وضع  منح  أن  وخصوصًا  اليمنية«،  القوى 
بــات في  املقبلة  فــي املرحلة  خــاص« للجنوب 

حكم املؤكد ويتجاوز األحمر.
مــجــمــوعــة  إلـــــى  األوســـــــــاط  هـــــذه  تــشــيــر  أواًل، 
تــــحــــوالت فــــي املـــشـــهـــد الــيــمــنــي عـــمـــومـــًا وفـــي 
الــجــنــوب تــحــديــدًا، ال بــد مــن الــتــوقــف عندها 
التعيينات  في  ساهمت  التي  هي  باعتبارها 
الــجــديــدة مــقــابــل اإلطــاحــة بــبــحــاح. تلفت إلــى 
أن بــحــاح، عقب بــدء عاصفة الــحــزم قبل عــام، 
كـــان يــشــكــل »الــخــيــار الــوحــيــد« املــتــوفــر أمـــام 
ــادي ودول الــتــحــالــف الخــتــيــاره إلـــى جانب  هـ
الرئيس اليمني إلدارة الدولة. الحقًا مع طول 
انشقت  التي  الحرب وتعدد الشخصيات  أمد 
عن صالح وانضمت إلــى صف هــادي، تحول 

استراتيجية السرّاج
تذليل عقبات طرابلس قبل عقدة حفتر

تونس ـ وليد التليلي

يــنــجــح رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة فائز 
الـــســـّراج، منذ دخــولــه طــرابــلــس يــوم األربــعــاء 
املــــاضــــي، فـــي إزالــــــة الــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــهــه 
تــبــاعــًا، وبــآلــيــة فـــاجـــأت الــجــمــيــع، خــصــوصــًا 
العاصمة  على  وسيطرته  نــفــوذه  يبسط  أنــه 
طـــرابـــلـــس تــدريــجــيــًا وبــــــدون مـــقـــاومـــة تــذكــر، 
فــي تقليص حدة  إلــى حــد اآلن، مما يساعده 
الــتــوتــر فـــي الــعــاصــمــة. كــمــا يــحــصــد الـــســـّراج 
تــأيــيــد املـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة املـــهـــمـــة، املــالــيــة، 
والــنــفــطــيــة، واملـــجـــالـــس الــبــلــديــة، إلــــى جــانــب 
ــم الـــشـــخـــصـــيـــات الـــلـــيـــبـــيـــة الــــبــــارزة  ــ نـــيـــلـــه دعــ
بــالــتــزامــن مـــع إقــنــاعــه الــجــمــيــع بـــأنـــه أصــبــح 
الــبــاد. يضاف  فــي  الفعلية  السلطة  صــاحــب 
إلــى كل ذلــك التأييد الــدولــي الــذي يحظى به، 
بدأ هذا  القليلة. وقد  مع بعض االستثناءات 
الدبلوماسية  البعثات  بــعــودة  يترجم  الــدعــم 
للعمل من داخل طرابلس، فيما وصل املبعوث 
األممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس الثاثاء 
إلـــى طــرابــلــس، فــي أول زيــــارة لــه عــقــب دخــول 
املــجــلــس الــرئــاســي إلـــى الــعــاصــمــة، بــعــدمــا تم 
مــنــعــه أخـــيـــرًا مـــن زيـــارتـــهـــا مـــن قــبــل حــكــومــة 

خليفة الغويل.
غــيــر أن جــمــيــع الــنــجــاحــات الــســيــاســيــة الــتــي 
يــحــقــقــهــا الـــــســـــّراج تــبــقــى رهـــيـــنـــة تــســويــاتــه 
مــع األطــــراف املــهــمــة فــي ليبيا، غــربــًا وشــرقــًا. 
الــســّراج بعد  لــم يلق منافسو  ففي طــرابــلــس، 
بالكامل  التسليم  يتم  لــم  إذ  أسلحتهم،  بكل 
للحكومة الجديدة، وإن كان ذلك سيتم قريبًا 
بحسب مــســاعــدي الـــســـّراج، وخــصــوصــًا بعد 
تسارع خطوات تطبيق اتفاق الصخيرات، بما 
في ذلك اجتماع املجلس األعلى للدولة أمس 
الــثــاثــاء فــي طــرابــلــس واخــتــيــار عبدالرحمن 

الشاطر رئيسًا له.
األجسام  للدولة ضمن  األعلى  املجلس  ويعّد 
الــســيــاســيــة الــتــي أفـــرزهـــا االتـــفـــاق الــســيــاســي 
بــالــصــخــيــرات، ويــتــألــف مـــن أعـــضـــاء املــؤتــمــر 
الــوطــنــي املــنــتــهــيــة واليـــتـــه، ويــشــكــل مجلسًا 
استشاريًا للدولة ويتخذ من طرابلس مقرًا له، 
فيما يشكل مجلس النواب الجهة التشريعية 
في الباد. ودعا املجلس األعلى للدولة، أمس، 
يرأسها خليفة  التي  الوطني  اإلنقاذ  حكومة 
الغويل إلى تسليم السلطة للمجلس الرئاسي 
ــزال في  ــ لــحــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي. لــكــن ال تـ
حــكــومــة اإلنـــقـــاذ أنــفــاس بــاقــيــة، فــقــد أصـــدرت 
أول مــن أمــس االثــنــن تنويهًا حــول التعاطي 
اإلعــامــي معها، فــي إشـــارة إلــى أن اللعبة لم 

تنته بعد.
ويدرك السّراج جيدًا أن بسط سلطته بالكامل 
على العاصمة سيحتاج إلى حل جميع هذه 
رموزها،  مع  تسوية  إيجاد  وإلــى  املعضات، 
الذي يملك  الغرياني،  وأبرزهم املفتي صادق 
مــفــاتــيــح كــثــيــرة فـــي املـــديـــنـــة، أهــمــهــا مــفــتــاح 
ــــذي يـــرأســـه نـــوري  املــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام الـ
بوسهمن، والــذي أكــد في بيان أخيرًا رفضه 
الــتــعــامــل مــع املــجــلــس الــرئــاســي، مــا لــم تأخذ 
ــتـــبـــار مـــاحـــظـــات املــفــتــي الـــصـــادق  بــعــن االعـ
ــي االتـــفـــاق  ــانـــي واملــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي فــ ــريـ ــغـ الـ

السياسي.
وفي السياق، دخلت تركيا على خط محاولة 
مــســاعــدة الــــســــّراج، مـــن خــــال مــبــعــوثــهــا إلــى 
فــي طرابلس  املــوجــود  أمــرالــلــه شـــار،  ليبيا، 

منذ يوم اإلثنن ليقود وساطة بن الغرياني 
واملجلس الرئاسي، تهدف إلى تقريب وجهات 
النظر بن الطرفن، دعما للعملية السياسية 
فــي لــيــبــيــا. والــتــقــى شـــار مــع رئــيــس املــؤتــمــر 
الوطني ومشايخ في دار اإلفتاء، على رأسهم 
الـــغـــريـــانـــي. كــمــا اجــتــمــع املـــوفـــد الـــتـــركـــي مع 
ملناقشة  الــوفــاق،  لحكومة  الــرئــاســي  املجلس 
ــاعـــدة مـــنـــذ وصــــول  ــتـــصـ ــل األزمـــــــة املـ ســـبـــل حــ
املجلس الــرئــاســي إلــى طــرابــلــس. وأكــد شــار، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده، أن ليبيا دخلت 
مــرحــلــة مهمة بــعــد دخـــول املــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، مشيرًا 
الوحيد الستقرار  السبيل  الحوار هو  أن  إلى 
ليبيا. وعلى الرغم من أن ملف الغرب الليبي 
لم ُيغلق بعد، إذ ينتظر كثيرون من الكتائب 
ــبــــارزة  املــســلــحــة وقـــادتـــهـــا والـــشـــخـــصـــيـــات الــ
الحكومة  تعاطي  شكل  الــغــرب،  فــي  والقبائل 
الجديدة معهم، فقد برزت املعارضة األشرس 
من شرق الباد، بعد كلمة رئيس برملان طبرق 
الــذي طــرح السؤال األكبر على  عقيلة صالح، 
السّراج: كيف سيتم التعامل مع الجيش، وما 
هـــو مــصــيــر قــائــد الــجــيــش الــخــاضــع ملعسكر 

طبرق خليفة حفتر؟
صالح قال صراحة للسّراج إن قــوات الجيش 
الــلــيــبــي الــتــابــعــة ملــعــســكــر طـــبـــرق وقــيــادتــهــا 
العسكرية خط أحمر، في حن تدعو أصوات 
كثيرة في الشرق إلى رفع سقف الشروط أمام 
الــــســــّراج وصــلــت إلــــى حـــد املــطــالــبــة بمجلس 
ــبـــاد وإنـــشـــاء  ــر الـ عــســكــري جـــديـــد يــتــولــى أمــ
حــكــومــة جـــديـــدة. ولــئــن كــانــت هـــذه الـــدعـــوات 
أمام  بــارزًا  مبالغًا فيها، فإنها تعكس تحديًا 
الــســّراج، سيكون عليه أن يوضح موقفه منه 
وخــصــوصــًا أنــه لــم يــرد حتى اآلن على كلمة 
على هدوئه  الــســّراج  يحافظ  وبينما  صــالــح. 
الـــافـــت، لــكــنــه يـــلـــّوح بــــأن فـــي جــعــبــتــه أفــكــارًا 

ــذا األمــــر. ويــشــّكــل اجــتــمــاع  كــثــيــرة ملــعــالــجــة هـ
السّراج بعدد من قادة الجيش قبل أيام رسالة 

واضحة بأن تيارات في الجيش تدعمه.
ــال نــــائــــب رئــــيــــس املــجــلــس  ــ ــاق، قــ ــيــ ــي الــــســ ــ وفــ

الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، موسى 
»تويتر«،  موقع  على  لــه  تغريدة  فــي  الكوني، 
»إنه من الضروري تفعيل الدور املهم للجيش 
الليبي لتثبيت أســس الــدولــة... وكــذلــك عــودة 

رموز الجيش ملهامهم«.
ــل املــحــافــظــة عــلــى نفس 

ّ
غــيــر أن الـــســـّراج يــفــض

إلـــــــى حـــــد اآلن:  ــنــــاجــــحــــة  الــ ــيــــة  ــتــــراتــــيــــجــ االســ
ــويـــات الــــهــــادئــــة بـــعـــيـــدًا عــــن الــضــجــيــج  الـــتـــسـ
ــه بـــصـــدد هــــدم الــحــائــط  اإلعــــامــــي. ويـــبـــدو أنــ
الكبير الــذي يفصله عــن الــشــرق، الــذي يمثله 
فــي املــجــلــس الــرئــاســي عــلــي الــقــطــرانــي، الــذي 
ويعد  للمجلس  مقاطعته  باستمرار  يتمسك 
أحــد أشـــرس املــدافــعــن عــن حفتر. وإذا مــا تم 
االتـــفـــاق مــع الــقــطــرانــي، فــهــذا يــعــنــي أن جــزءًا 
كبيرًا من املشكلة مع الشرق ومع حفتر قد تم 
حلها. وقد نجحت املساعي، بالفعل، في تأمن 
اجتماع أخيرًا بن القطراني واملرشح لوزارة 
الدفاع بحكومة الوفاق مهدي البرغثي، الذي 

أثار ترشيحه الغضب في الشرق الليبي.
 خـــبـــر لـــقـــاء الـــقـــطـــرانـــي 

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ

ــر مــــــرور الــــكــــرام فــــي زحــمــة  ــد مــ بـــالـــبـــرغـــثـــي قــ
الــتــطــورات املــتــاحــقــة، فــإنــه بــالــتــأكــيــد يحمل 
مــؤشــرًا مهمًا فــي هـــذا املـــســـار. وفـــي الــســيــاق، 
العريبي،  عيسى  الــنــواب،  مجلس  قــال عضو 
والقطراني  البرغثي  جمع  وديــًا  اجتماعًا  إن 
ــر مــن الـــنـــواب ملــنــاقــشــة مستجدات  وعــــددًا آخـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وأوضـــــح الــعــريــبــي في 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أن الـــبـــرغـــثـــي لــــم يــلــتــحــق 
ــــاق الـــوطـــنـــي واملــجــلــس  ــــوفـ بـــعـــد بـــحـــكـــومـــة الـ
نــواب طبرق لم يصوت  الرئاسي ألن مجلس 
اآلن،  حتى  املقترحة  الــوزاريــة  التشكيلة  على 
ــرار  ــار قــ ــتـــظـ مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن الـــبـــرغـــثـــي فــــي انـ
أي  نفى وجـــود  كما  الــنــواب بشأنها.  مجلس 
العامة للجيش  البرغثي والقيادة  خاف بن 
ــاع بــحــكــومــة  ــدفــ بـــشـــأن تــرشــيــحــه لــحــقــيــبــة الــ
الوفاق. وستكون عودة القطراني إلى املجلس 
الرئاسي أهم إشارة على الوصول إلى اتفاق 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص. أمــــا تــمــســكــه بمقاطعة 
تــراوح  املشكلة  أن  فيعني  الــرئــاســي  املجلس 

مكانها.

األسود،  عمر  الرئاسي،  للمجلس  الثاني  النائب  انسحاب  مشكلة  أن  يبدو 
الماضي  اإلثنين  يوم  أصــدره  بيان  في  األخير  نّوه  إذ  تجاوزها،  تم  قد 
مجلس  رئيس  فخامة  »بموقفي 
صالح  عقيلة  المستشار  ــنــواب  ال
األممي  والــمــبــعــوث  )الـــصـــورة( 
منح  بشأن  كوبلر  مارتن  ليبيا  إلــى 
الوفاق  لحكومة  ثقته  المجلس 
الموقف  هذا  ويؤشر  الوطني«. 
إلى عودة قريبة محتملة لألسود 
انتظار  في  الرئاسي  المجلس  إلى 
ليكتمل  القطراني،  علي  التحاق 
نجاح السرّاج في تجاوز التحديات.

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني )الصورة(، 
قطر  بين  العالقة  أهمية  كيري،  جون  األميركي،  نظيره  لقائه  بعد 
أن  إلى  وأشار  المتحدة،  والواليات 
ظاهرة  »خــطــر  ناقشا  الطرفين 
منظورٍ  خالل  من  النامي،  اإلرهاب 
الــمــمــارســات  لمكافحة  شــامــل 
ــاب  ــب اإلرهـــابـــيـــة ومــعــالــجــة األس
ــً وســيــاســيــً  ــادي ــص ــت الــجــذريــة اق
أن  على  شــدد  كما  واجتماعيً«. 
المتحدة  ــات  ــوالي ال »تعتبر  قطر 
حليفً استراتيجيً في عملية إحالل 

األمن والسالم في المنطقة«.

قرب حل عقدة األسود

حلف استراتيجي

أن  إلى  اليمن  جنوب  في  مصادر  تشير 
تطهير منطقة المنصورة في عدن، 
التي كانت تعّد معقًال لعناصر منتمية 
اإلســالمــيــة«  »الــدولــة  تنظيمي  إلــى 
سوى  ليست  و»الــقــاعــدة«،  )داعـــش( 
األوضــاع  ضبط  محاولة  في  البداية 
األمنية في كافة مديريات عدن أو في 
وتحديدًا  بها،  المحيطة  المناطق 
عدن  تأمين  أن  اعتبار  على  لحج،  في 
تأمين  دون  مــن  تحقيقه  يستحيل 
حــوادث  بعد  خصوصً  »بواباتها«، 
التي  األمنية  والعمليات  االغــتــيــاالت 

سجلت على مدى األشهر الماضية.

المنصورة 
مجرد بداية

قضية

يلتقي وزير الخارجية 
األميركي، جون كيري، 

في المنامة غدًا 
الخميس، نظراءه في 
دول مجلس التعاون، 

تحضيرًا للقاء المرتقب 
بين الرئيس األميركي، باراك 
أوباما، والقادة الخليجيين

يسود التفاؤل حيال 
االستعدادات النطالق 

عملية وقف إطالق النار 
باليمن بعد 5 أيام، تليها 

محادثات السالم في 
18 أبريل، بالكويت، بينما 
تظهر الخالفات داخل 

صفوف الشرعية

تعمل السلطة المحلية بعدن على تثبيت األمن )صالح العبيدي/فرانس برس(

بحاح: 
إقالتي 
مخالفة 
دستورية 
)فايز نور 
الدين/

فرانس 
برس(

أنصار السراج يتظاهرون دعمًا لحكومة الوفاق في طرابلس )محمد تركية/فرانس برس(

  شرق
      غرب

»داعش« يتبنى اغتيال 
ضابط سعودي

الــســعــوديــة  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
عـــن مــقــتــل الــعــقــيــد كــتــاب الــحــمــادي، 
أحـــد ضــبــاط املــبــاحــث الــعــامــة، أمــس 
ــــاق نــار  ــر تــعــرضــه إلطـ الـــثـــاثـــاء، إثــ
ــا  ــعـــرجـ مـــــن مــــجــــهــــول، فـــــي مــــركــــز الـ
بالدوادمي، غرب العاصمة الرياض. 
وأعلن تنظيم »داعش« عن استهدافه 
الحمادي، بعدما تبنى، أول من أمس 
ــــن، هـــجـــوم مـــركـــز شـــرطـــة فــي  ــنـ ــ اإلثـ

الدلم، جنوب منطقة الرياض.
)العربي الجديد(

أردوغان يقترح سحب 
الجنسية  من مناصري 

»الكردستاني«
اقــتــرح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ــرة األولــــــــــــى، أمــــس  ــمــ ــلــ أردوغــــــــــــــــان، لــ
الثاثاء، سحب الجنسية التركية من 
الكردستاني«  أنصار حزب »العمال 
»إرهابي«. وقال  الذي تصنفه أنقرة كـ
أردوغان في خطاب أمام محامن في 
اتخاذ كل اإلجــراءات،  أنقرة، »علينا 
ــة مــن  ــيـ ــنـــسـ ــا فـــيـــهـــا ســــحــــب الـــجـ ــمــ بــ
ملنعهم  اإلرهابي  التنظيم  مناصري 
من إلحاق أي ضرر«، في إشارة إلى 

»الكردستاني«.
)فرانس برس(

ن شعبية  تونس: تحسُّ
الرؤساء الثالثة

ــر مـــعـــهـــد »أمــــــــــــــرود« لـــلـــبـــحـــوث  ــشــ نــ
ــات الـــــــــرأي الـــتـــونـــســـي،  ــطــــاعــ ــتــ واســ
لــلــفــتــرة املـــتـــراوحـــة بـــن 31 مــــارس/
آذار و3 إبريل/نيسان 2016، تقريرًا 
بالوضع  التونسين  آراء  يستطلع 
 
ّ
الـــســـيـــاســـي فــــي تــــونــــس. وتـــبـــن أن

املــســتــجــوبــن،  مــــن  ــائــــة  املــ فــــي   51.3
راضون عن أداء رئيس الجمهورية، 
الباجي قائد السبسي، والــذي حقق 
تقّدما بـ11 في املائة، مقارنة بنتائج 
وهي  السابق،  السياسي  البارومتر 
الــنــســبــة ذاتـــهـــا تــقــريــبــًا الــتــي حصل 
عــلــيــهــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــحــبــيــب 
الصيد 51.7 في املائة. فيما ارتفعت 
حّصة رئيس مجلس النواب، محمد 

الناصر، 6 نقاط.
)العربي الجديد(

انفجار في بغداد 
واعتقاالت في بابل

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فــــي  مـــصـــدر  قـــــال 
الــعــراقــيــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
تسعة  قتا وأصيب  اثنن  عراقين 
آخــــــرون، بــتــفــجــيــر ســـيـــارة مفخخة 
فــــي حــــي بــــغــــداد الــــجــــديــــدة، شــرقــي 
ــــد مـــصـــدر فــي  ــك، أكـ ــ ــــى ذلــ ــداد. إلـ ــغــ بــ
أمــنــيــة  ــوة  ــ قــ  

ّ
أن املـــحـــافـــظـــة  شــــرطــــة 

ذت حمات  اعتقال للقبض على 
ّ
نف

مــشــتــبــه بـــهـــم فــــي مـــنـــاطـــق شــمــالــي 
بابل، الفتًا إلى اعتقال أكثر من 30 
النازحن  مــن  عــدد  بينهم  شخصًا، 
مـــن مــحــافــظــات األنـــبـــار، واملـــوصـــل، 

وصاح الدين. 
)العربي الجديد(
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نهاية جولة حرب ناغورني قره باغ

اشتباكات برسائل تركية ــ روسية

انتخابات األحزاب المغربية
شرعية التمديد والزعامات التقليدية

على هامش الحدث

لم تتوقف المناوشات 
في هذا الجزء المتوتر من 

القوقاز منذ عام 1988

سجال حول شرعية 
التمديد لبنكيران في 

قيادة »العدالة والتنمية«

إسطنبول ــ باسم دباغ

كــانــت اشــتــبــاكــات األيــــام األربــعــة 
التي شهدها إقليم ناغورني قره 
بـــاغ، املــتــنــازع عليه بــن أرمينيا 
ــتـــي انــتــهــت نــظــريــا أمــس  ــيــــجــــان، والـ وأذربــ
الــثــاثــاء، األكــبــر مــنــذ الــهــدنــة بــن الطرفن 
ســقــوط  ــى  ــ إلـ أدت  ــي  ــ وهـ  ،1994 ــام  ــعــ الــ فــــي 
عشرات القتلى، فيما تبدو هذه االشتباكات 
انــعــكــاســا للتوتر الــروســي الــتــركــي الــقــائــم. 
الوساطات اإلقليمية، فأعلنت  وقد نجحت 
أطراف النزاع عن التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطاق النار، بعد أن استمر منذ يوم السبت 
املـــاضـــي وأســـفـــر عـــن ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن 60 
املتحدة. وقال  األمــم  ، بحسب بيانات 

ً
قتيا

ــاع »جــمــهــوريــة قــره  نــاطــق بــاســم وزارة دفــ
بـــاغ« غــيــر املــعــتــرف بــهــا للصحافين: »تــم 
التوصل إلــى اتفاق وقــف إطــاق النار عند 
منتصف اليوم )أمس(، نظرًا إلجراء عملية 
وزارة  بدورها  أكدته  ما  املفاوضات«، وهو 
الدفاع األذربية، بينما أشارت أرمينيا إلى 
أنـــه يــجــري إعــــداد اتــفــاق الــهــدنــة. وأشــــادت 
مــوســكــو وعـــلـــى لـــســـان وزيـــــر خــارجــيــتــهــا، 
ســيــرغــي الفــــــروف، بــجــهــود أطـــــراف الــنــزاع 

الرامية إلى منع تجدد القتال. 
ــواء االجــتــمــاع  اتــفــاق لــم يــكــن بــعــيــدًا عــن أجــ
الــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه فــيــيــنــا أمـــــس الـــثـــاثـــاء 
مــجــمــوعــة مــيــنــســك الــتــابــعــة ملــنــظــمــة األمـــن 
ــا واملــكــلــفــة إيــجــاد حل  والــتــعــاون فــي أوروبــ
إلى  القتلى  وارتفعت حصيلة  الــنــزاع.  لهذا 
 مــنــذ اســتــئــنــاف املــعــارك 

ً
أكــثــر مــن 60 قــتــيــا

ــاع  ــدفـ الـ إعــــــان وزارة  مــــع  الــجــمــعــة  ــســـاء  مـ
تلوا في 

ُ
األذريـــة أمــس أن 16 من جنودها ق

القتال، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 
أكثر من مئتي عسكري ومدني.

ولم تتوقف املناوشات في هذا الجزء املتوتر 
مـــن الـــقـــوقـــاز مــنــذ انـــدالعـــهـــا عــــام 1988، إذ 
يبقى إقليم ناغورني قره باغ األذري إحدى 
التي خلفتها  املــجــّمــدة،  الــصــراعــات  حلقات 
والقابلة  السوفييتي،  االتحاد  تركة  تجزئة 
لــاشــتــعــال مـــرة أخـــرى فــي أي وقـــت، تماما 
مثل جمهورية ترانسنيستريا غير املعترف 
املـــولـــدافـــيـــة، أو إقليمي  الـــحـــدود  بــهــا عــلــى 
الجورجين  الجنوبية  وأوسيتيا  أبخازيا 
فاديمير  الروسي  الرئيس  غزاهما  اللذين 
بوتن عام 2008، كما غزا شبه جزيرة القرم 
وإقليمي لوغانسك ودونيتسك األوكرانين 

قبل عامن.
مـــنـــذ ضـــمـــه وأراضــــــــي أخــــــرى فــــي الـــقـــوقـــاز 
إلـــى اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة بــعــد هزيمة 
اإلمبراطورية الفارسية في الحرب الروسية 
الفارسية، تمتع إقليم ناغورني قره باغ ذي 

الجمهوريتن  رئــيــســي  اســتــقــالــة  إلـــى  أدت 
اإلقليم  نــواب  طلب  ورفــض  السوفييتيتن 
اشتباكات  تلتها  أرمــيــنــيــا،  إلــى  االنــضــمــام 

بــــن األذريــــــــن واألرمـــــــــن، انـــتـــهـــت بــتــرحــيــل 
األذرين القاطنن في أرمينيا السوفييتية 

وكذلك األرمن في األراضي األذرية.
السوفييتي، أجــري  االتــحــاد  انــهــيــار  وبــعــد 
في اإلقليم استفتاء على االستقال قاطعه 
األذريــون، تم على أساسه إعان جمهورية 
ناغورني قره باغ في يناير/كانون الثاني 
1992، األمــر الــذي لــم يعترف بــه أحــد حتى 
للوحدات  هــجــوم  تــاه  أرمينيا،  جمهورية 
األرمينية مدعومة من الروس على اإلقليم، 
انتهى بالسيطرة عليه وعلى سبع مناطق 
أذريــــــة أخـــــرى خـــــارج حـــــــدوده، وتــــم خــالــه 

ــازر بـــحـــق األذريــــــــن فــي  ــدة مــــجــ ارتــــكــــاب عـــ
راح  التي  اإلقليم أهمها مجزرة »كوجالي« 
املـــئـــات مـــن املــدنــيــن، وكـــذلـــك تم  ضحيتها 

تهجير األذرين تماما من اإلقليم.
وال يمكن إبــعــاد االشــتــبــاكــات األخــيــرة في 
ــن الـــتـــوتـــر الـــروســـي  ــره بـــــاغ، عـ نـــاغـــورنـــي قــ
ل 

ّ
التركي في سورية، والذي اندلع إثر تدخ

مــوســكــو لــدعــم الــنــظــام الـــســـوري، وإســقــاط 
ــيــــة فــي  ــــاح الـــجـــو الـــتـــركـــي طــــائــــرة روســ سـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي. وبينما 
ــيـــا بــتــقــديــم دعــــم واضـــــح لــعــدو  تـــقـــوم روسـ
أنقرة األول أي حزب »العمال الكردستاني« 
وجــــــنــــــاحــــــه الـــــــــســـــــــوري حــــــــــزب »االتـــــــحـــــــاد 
الديمقراطي«، اندلعت االشتباكات األخيرة 
فــي اإلقــلــيــم بــعــد أســبــوع مــن الـــزيـــارة التي 
إلى  األذري حيدر علييف  الرئيس  قــام بها 
تركيا، والتقى خالها الرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغــــــــان، وكـــذلـــك بــعــد ســـاعـــات من 
عودة علييف من واشنطن إثر املشاركة في 
قمة األمن النووي التي أكد خالها ضرورة 
االنسحاب األرميني مــن األراضـــي األذريـــة، 
ــر الــخــارجــيــة  ــ والـــتـــقـــى عـــلـــى هــامــشــهــا وزيــ

األميركي جون كيري.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــهــديــد الــطــرفــن األذري 
إلى  االشتباكات  هــذه  بتحويل  واألرمــيــنــي 
حرب حقيقية، إال أن ذلك يبدو مستبعدًا في 
ظل الظروف الحالية، كما يؤكد مدير مركز 
الدولية  والعاقات  االستراتيجية  األبحاث 
أســانــلــي،  أراز  األذري  الــبــاحــث  الــقــوقــازيــة 
 إن »احــتــمــال رفـــع حـــدة االشــتــبــاكــات 

ً
قــائــا

بــن الــطــرفــن هــو أمـــر ضعيف لــلــغــايــة، ألن 
أذربيجان ال تــود الخوض في حــرب تكون 
روســيــا طــرفــا فيها حــتــى ال تــتــكــرر تجربة 
جـــورجـــيـــا أو أوكــــرانــــيــــا، وفــــي املـــقـــابـــل فــإن 
روســـيـــا فـــي ظـــل أزمـــاتـــهـــا املــتــراكــمــة ســـواء 
على املستوى االقتصادي أو على املستوى 
ــا أو  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــــرب فـ ــغـ ــ ــــع الـ ــاســـي مـ ــيـ ــسـ الـ
فإنها  تورطها في سورية،  جورجيا وبعد 
فها 

ّ
لن تسعى إلى فتح جبهة أخرى قد تكل

كثيرًا«.
ــاء عـــلـــى ذلــــــك، ال تـــبـــدو االشـــتـــبـــاكـــات  ــنــ وبــ
ــيــــم ســــــوى جــــــزء مــن  ــلــ ــــي اإلقــ الـــعـــســـكـــريـــة فـ
الــرســائــل الــروســيــة الــتــركــيــة املــتــبــادلــة، إذ 
إن هــــذه املـــواجـــهـــات تــبــدو كـــإحـــدى أدوات 
ــرة لــتــحــســن وضــعــهــا الــتــفــاوضــي مع  ــقـ أنـ
مـــوســـكـــو، بــعــد الـــرســـائـــل اإليــجــابــيــة الــتــي 
ــتـــي بــدأتــهــا  تــبــادلــهــا الـــطـــرفـــان أخــــيــــرًا، والـ
رئــــيــــســــة املــــجــــلــــس االتــــــــحــــــــادي الـــــروســـــي 
فــانــتــيــنــا مــاتــفــيــنــكــو، فـــي 26 مـــن مــــارس/
آذار املاضي، عبر تأكيدها ضرورة »إخراج 
الــعــاقــات الــروســيــة الــتــركــيــة مـــن الــجــمــود 
الــــــذي تـــعـــيـــشـــه«، مــطــالــبــة تـــركـــيـــا بــاتــخــاذ 
ــن الــــخــــطــــوات وتـــحـــمـــل املـــســـؤولـــيـــة  عـــــدد مــ
فــي مــا يــخــص إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة، 
فـــي إشــــــارة إلــــى مــطــالــبــة مــوســكــو ألنــقــرة 
املتحدثة  تصريحات  تلتها  ثــم  بــاالعــتــذار. 
زخاروفا،  ماريا  الروسية  الخارجية  باسم 
التي أكدت أن األزمــة الروسية التركية هي 
أزمة مؤقتة، لترد أنقرة بإلقاء القبض على 
املواطن التركي ألب أرسان جيلك وإيداعه 
في السجن، وهو الذي قتل الطيار الروسي 
طائرته  إسقاط  بعد  باملظلة  هبوطه  أثناء 

فوق جبل التركمان في سورية.

الــغــالــبــيــة الــســكــانــيــة األرمــيــنــيــة، فــي العهد 
السوفييتي، بحكم ذاتي منذ العام 1923 لكن 
السوفييتية،  األذريـــة  الجمهورية  إطــار  في 
ليخمد الصراع فيه عدة عقود حتى نهاية 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مــــع بــــدايــــة تـــفـــكـــك االتــــحــــاد 
الــنــواب األرمـــن عن  ــم 

ّ
السوفييتي، حــن نــظ

اإلقليم في مجلس السوفييت بالتعاون مع 
نظرائهم عن أرمينيا، تظاهرات واسعة في 
اإلقليم،  ومــدن  يريفان  األرمينية  العاصمة 
تطالب بإنهاء سيطرة جمهورية أذربيجان 
جمهورية  إلــى  وضــمــه  عليه،  السوفييتية 
أرمينيا السوفييتية، مما أشعل أزمة كبيرة 

8
سياسة

تبدو االشتباكات في 
إقليم ناغورني قره باغ 

جزءًا من الرسائل بين روسيا 
وتركيا، في ملف يعتبر 
من بين رواسب تقسيم 

االتحاد السوفياتي

قتل في الجولة األخيرة أكثر من 60 شخصًا من الطرفين  )رسول رحيموف/األناضول(

بنكيران نجح بكسب ثقة الملك )فصل سنا/فرانس برس(

الرباط ـ حسن األشرف

تتجه أحزاب تنتمي إلى األغلبية الحكومية 
في  استثنائية  مــؤتــمــرات  لعقد  املــغــرب،  فــي 
شهر مــايــو/أيــار املــقــبــل، بــهــدف اإلبــقــاء على 
زعــمــائــهــا الــحــالــيــن، وذلـــك قــبــل أشــهــر قليلة 
من االنتخابات التشريعية املرتقبة في شهر 
الــحــالــي،  ــام  ــعـ الـ ــن  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول مـ
تشكيل حكومة جديدة.  إلــى  والتي ستؤدي 
وأعــلــن حــزب »الــعــدالــة والتنمية« أنــه يعتزم 
تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــر اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي األســـابـــيـــع 
القليلة املــقــبــلــة، ســيــكــون عــلــى جــدولــه مــادة 
وحيدة هي مناقشة بقاء عبد اإلله بنكيران، 
الحاكم،  الحزب  رأس  على  الحكومة،  رئيس 
ــــداًل ســيــاســيــا بن  ــــذي القــــى جـ ــر الـ ــ وهــــو األمـ

مؤيدين ورافضن، حتى من داخل الحزب.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن حــــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الذي يشارك في الحكومة بأربعة  لألحرار«، 
ــم مــؤتــمــرًا اســتــثــنــائــيــا في 

ّ
وزراء، أنـــه ســيــنــظ

ــار املــــقــــبــــل، ســيــكــون  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ الــــســــابــــع مــــن مـ
ل في 

ّ
تتمث مخصصا ملناقشة نقطة وحيدة، 

الوطني  املؤتمر  عقد  تأجيل  على  املصادقة 
الــعــادي إلــى مــا بعد االنــتــخــابــات البرملانية. 
فإنه  والــتــنــمــيــة«،  »الــعــدالــة  لــحــزب  بالنسبة 
ثالثة  لفترة  بنكيران  واليـــة  لتمديد  يسعى 
على رأس الحزب، على الرغم من أن القانون 
الـــداخـــلـــي يــســمــح بـــواليـــتـــن فـــقـــط، ويــحــتــاج 
واليــة  بشغل  لبنكيران  للسماح  تعديل  إلــى 
ثــالــثــة، مــا أثـــار ســجــااًل بــن مــن اعــتــبــره أمــرًا 
بــدأه من  منطقيا حتى يستكمل بنكيران ما 
إصاحات على رأس الحكومة في حالة فوز 
اعتبار  مقابل  املقبلة،  باالنتخابات  الــحــزب 
آخرين، ومن بينهم القيادي في الحزب عبد 

ــــت فــــي الـــتـــحـــضـــيـــر الـــجـــدي  ــقـــي مــــن وقــ مــــا بـ
ــبـــاحـــث فــــي الــعــلــوم  لـــانـــتـــخـــابـــات. ويــــــرى الـ
ــتــــوري مــحــمــد  ــانــــون الــــدســ ــقــ الــســيــاســيــة والــ
الزهراوي، أن البحث عن تمديد والية زعماء 
أحـــــزاب لــغــايــات انــتــخــابــيــة، ُيـــعـــّد شخصنة 
»الزعيم  لثقافة  السياسي، وترسيخا  للعمل 
األســـــطـــــورة« الـــتـــي أصــبــحــت بــمــثــابــة ُعـــرف 
املـــغـــربـــي، وتغلغلت  الــحــزبــي  الــحــقــل  يــحــكــم 
هـــذه الــثــقــافــة فــي مخيلة الــحــزبــيــن املــغــاربــة 
الـــزهـــراوي،  الــزمــن. ويعتبر  مــن  عــقــود  طيلة 
»العربي الجديد«، أن االستثناء  في حديث لـ
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــد الــــــــذي طـــبـــع الــــحــ ــيــ الــــوحــ
والتنمية«،  »العدالة  حــزب  جّسده  املعاصرة 

لوالية  لبنكيران  التمديد  أن  باجي،  السام 
ثــالــثــة أمـــر غــيــر قــانــونــي، وأن الــتــوّجــه نحو 
التمديد يخالف قواعد الديمقراطية املعمول 
بــهــا فــي »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، والــتــي تمّيزه 
عن غيره من األحــزاب، مبديا خشيته من أن 
يصبح الحزب عاديا مثل غيره من األحزاب 

التي تسير بزعامات خالدة.
ــرار«، فهناك شبه  ــ لــحــزب »األحـ أمــا بالنسبة 
ــــن مـــــــزوار،  ــديـ ــ ــاء صــــــاح الـ ــقــ ــاع عـــلـــى بــ ــ ــمـ ــ إجـ
الخارجية، على  العام للحزب ووزيــر  األمــن 
أنــهــا خــطــوة منطقية  الــحــزب، باعتبار  رأس 
تــســتــوجــبــهــا ظــــــروف اقــــتــــراب االنـــتـــخـــابـــات 
استثمار  املوعد  هــذا  يتطلب  إذ  التشريعية، 

بــعــدمــا بــصــم الــواقــع الــســيــاســي بممارسات 
وســـلـــوكـــيـــات مـــغـــايـــرة اتـــســـمـــت بــاالنــســجــام 
ــزاب  ــ ــل األحــ ــ مــــع األعــــــــراف املـــعـــمـــول بـــهـــا داخــ
الغربي،  املجتمع  فــي  العريقة  الديمقراطية 
»الــحــزب الــنــمــوذجــي«  حــتــى صـــار يــوصــف بـــ
فــي مــا يــخــص الــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيــة التي 

تفتقدها األحزاب الباقية.
ــــى أن هـــذه  ــيـــر الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي إلــ ويـــشـ
مسار  طبعت  الــتــي  االستثنائية«  »الــصــورة 
»العدالة والتنمية« كمؤسسة حزبية عصرية 
تعمل وفق الضوابط القانونية والتنظيمية 
ــّيـــرت بــعــد  املـــنـــافـــيـــة ملــنــطــق الــشــخــصــنــة، تـــغـ
العمل الحكومي، إذ بات  تولي بنكيران دفة 
الــــحــــزب ُيـــخـــتـــزل فــــي شـــخـــص األمــــــن الـــعـــام 
ــة الــتــمــاهــي مـــع الــنــمــاذج الــحــزبــيــة  إلـــى درجــ
السائدة القائمة على »الزعامات التقليدية«. 
ويلفت إلى مؤشرات ما سماه تنامي النزعة 
 
ً
ا

ّ
متمث والتنمية«،  »الــعــدالــة  عند  الــواقــعــيــة 

القوى  إبـــرام تحالف حكومي مــع بعض  فــي 
السياسية مثل حزب »التقّدم واالشتراكية«، 
ــت تـــنـــاصـــبـــه الـــــعـــــداء الـــســـيـــاســـي  ــانــ ــي كــ ــتــ الــ
مع  التحالف  إلى  باإلضافة  واإليديولوجي، 
حـــزب »األحـــــرار« الـــذي يتزعمه مــــزوار، على 
الــرغــم مــن أن اإلســامــيــن اتهموه بالضلوع 

في جرائم نهب املال العام.

وصف أعضاء في الكونغرس 
األميركي، تصريحات األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون، الذي 

وصف بـ »االحتالل« الوجود املغربي 
في إقليم الصحراء املتنازع عليه بني 
املغرب وجبهة »البوليساريو«، بأنها 

»غير مسبوقة، وتناقض موقف األمناء 
العامني السابقني للمنظمة الدولية«. 
وقالت مجموعة الصداقة املغربية 

األميركية في الكونغرس، التي تتألف 
من نحو 40 سيناتورًا من الحزبني 
»الجمهوري« و»الديمقراطي«، في 

رسالة إلى وزير الخارجية األميركي 
جون كيري، أوردتها الوكالة املغربية 
الرسمية أمس الثالثاء ، إنه »يمكننا 
أن نساعد من أجل تجاوز هذه الزلة 
املؤسفة من قبل األمني العام لألمم 
املتحدة، وتعزيز ودعم الشراكة بني 
الرباط وواشنطن، من خالل العمل 
على ضمان تجديد مالئم لبعثة 

»مينورسو« )بعثة األمم املتحدة في 
منطقة الصحراء(، مع التشبث بموقف 
الواليات املتحدة األميركية طويل األمد 

تجاه قضية الصحراء«. وشددوا 
على ضرورة تأكيد وزارة الخارجية 

األميركية، على موقف الواليات 
املتحدة، الداعم للتوصل إلى تسوية 

تقوم على أساس املخطط 
املغربي للحكم الذاتي، تحت 

السيادة املغربية.

انتقادات 
لبان
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ــــن ثـــاثـــة قــــــرارات طــالــبــت يــريــفــان  صــــدر عـــن مــجــلــس األمـ
باالنسحاب مــن اإلقليم واألراضـــي األذريـــة االخـــرى التي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا، لــيــتــم إعــــان الــهــدنــة فـــي نــاغــورنــي قــره 
العام 1994 برعاية مجموعة مينسك بقيادة كل  بــاغ في 
الخروقات  املتحدة وروسيا. ولكن  والــواليــات  من فرنسا 
تــقــّدم في  لــم يتم تسجيل أي  لــم تتوقف مــن حينها، كما 
املـــحـــادثـــات املــتــكــررة بـــن بــاكــو ويـــريـــفـــان. بــقــيــت الــحــرب 
إذ استمرت  الــقــوقــاز،  فــي  اإلقليم عقدة جيوسياسية  فــي 
مــوســكــو بــدعــمــهــا غــيــر املــــحــــدود ألرمــيــنــيــا الـــتـــي تــراهــا 
الوحيد في وجه  الصد  بــاغ حائط  قــره  وإقليم ناغورني 
الطموحات التركية بمد نفوذها إلى الجمهوريات التركية 
كازاخستان  مثل  السوفييتي  االتحاد  عن  انفصلت  التي 
إلى  وصــواًل  وتركمانستان  وقيرغيزيستان  وأذربــيــجــان 
تركستان الشرقية التي تقطنها أغلبية األويغور التركية 
في الصن، وذلك بينما استمرت أنقرة في دعمها القوي 
لجمهورية أذربيجان التي تسيطر عليها عائلة علييف، 
 بــإقــلــيــم 

ً
ــواء فــــي قــســمــهــا الـــشـــرقـــي أو الـــغـــربـــي مـــمـــثـــا ــ ســ

ذروتــه عندما  التركي  الروسي  الصراع  وبلغ  ناهجيفان. 
السيطرة  مــايــو/أيــار 1992  األرمينية في  الــقــوات  حاولت 
عــلــى إقــلــيــم نــاهــجــيــفــان، فــهــددت حينها رئــيــســة الــــوزراء 
في  أرمينيا  على  الــحــرب  بــإعــان  تشيلر  تانسو  التركية 
حـــال حــاولــت الــتــقــّدم فــي أراضــــي نــاهــجــيــفــان، وتـــم حشد 
التركية  الحدود  على  التركي  الجيش  اآلالف من عناصر 
ل من طرف ثالث في 

ّ
الشرقية، لترد موسكو بأن أي تدخ

الحرب سيؤدي إلى حرب عاملية ثالثة.
وبعد اكتشاف االحتياطات األذريــة الكبيرة من الغاز في 
بحر قزوين، تحّولت باكو إلى محط اهتمام غربي أميركي 
الغاز  ــا مــن االعتماد على  فــي تخليص أوروبـ  

ً
أمــا كبير، 

الـــروســـي، وبــاتــت أذربــيــجــان أحـــد خــطــوط املــواجــهــة بن 
الــذي ال زال مــتــرددًا في  موسكو وحلف شمال األطلسي، 
الحلف، وذلــك  إلــى  أذربــيــجــان  انضمام  التصعيد وقــبــول 
بينما تجري أعمال إنشاء أنبوب الغاز بن اآلبار األذرية 
إلى  تمتد  أن  املفترض  مــن  والــتــي  عبر جورجيا،  وتركيا 

أوروبا في وقت الحق.

3 قرارات وثروات طبيعية
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اقتصاد
السعودية تضخ 25.5 مليار دوالر لمصر

الرياض ــ خالد الشايع

أمـــس، مواصلة دعمها مصر،  الــســعــوديــة،  أكـــدت 
عبر ضخ نحو 25.5 مليار دوالر، منها تزويدها 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ بـــاحـــتـــيـــاجـــات نــفــطــيــة وقــــــــروض واسـ
جــــديــــدة. ومــــن املـــقـــرر تــوقــيــع اتـــفـــاق يــتــم بــمــوجــبــه تــزويــد 
السعودية الحتياجات مصر النفطية بقيمة 20 مليار دوالر 
العاهل السعودي  بفائدة 2% ملــدة 5 ســنــوات، خــال زيـــارة 
املـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مـــصـــر، واملـــرتـــقـــب أن تــبــدأ 
الخميس املقبل. كما سيتم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1.5 
أمــس،  اإلعـــان،  إلــى  بــاإلضــافــة  لتنمية سيناء،  مليار دوالر 
عن تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال 4 
مليارات دوالر، سيتم ضخ 25%منها كودائع في املصارف 

املصرية خال ثاثة أشهر.
لـــ »الــعــربــي الجديد«،  وحسب مــصــادر، رفضت ذكــر اسمها 
يــرتــقــب تــوقــيــع الــســعــوديــة ومــصــر خـــال اجــتــمــاع اللجنة 
الــســعــوديــة املــصــريــة املــشــتــركــة، الــيــوم األربـــعـــاء، 14 اتفاقية 
السعودي  الــصــنــدوق  مــع  اتفاقيات  أهمها  تفاهم،  ومــذكــرة 
للتنمية لتعمير بعض املناطق في سيناء، وتجنب االزدواج 

الــضــريــبــي، ورســـم الـــحـــدود الــبــحــريــة بــن الــبــلــديــن، وإنــهــاء 
املشكات االستثمارية، والربط الكهربائي بن البلدين.

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة االقتصاد والطاقة في 
»العربي  لـ الراشد،  عبدالرحمن  السعودي،  الشورى  مجلس 
السعودي ملصر سيساعد بشكل كبير  الــدعــم  أن  الــجــديــد«، 
في دعم االقتصاد املصري الذي يعاني حاليا من التراجع، 
ولكنه شدد على أن هذا الدعم لن يكون مجانيا، بل سيتم 
مــنــح تسهيات فــي الــدفــع واســتــثــمــارات وقــــروض بــفــوائــد، 
معترفا بأن االستثمار في مصر يعد مخاطرة كبيرة في ظل 
تراجع قيمة الجنية املصري مقابل الدوالر. وشهدت العملة 
املصرية، أمس، تراجعا جديدًا، حيث بلغ سعر الدوالر 10.10 
جنيهات في السوق السوداء في حن يبلغ سعره الرسمي 
8.88 جنيهات، ويأتي ذلك في ظل تفاقم األزمات االقتصادية 
واملــالــيــة فــي الــبــاد، فــي ظــل تــراجــع مــصــادر النقد األجنبي 
ــادرات وتــحــويــات الــعــامــلــن فـــي الــخــارج  الــرئــيــســيــة )الــــصــ

والسياحة وقناة السويس واالستثمارات األجنبية(.
ويقول رئيس لجنة االقتصاد والطاقة في مجلس الشورى 
الـــســـعـــودي »إن االقـــتـــصـــاد املـــصـــري يــعــانــي مـــن الــضــغــوط 
هذا  تخفيف  مــن  السعودي  الــدعــم  وسيساعد  والتحديات، 

»ليس  مــصــر«. ويضيف  تواجهها  الــتــي  واألعــبــاء  الضغط، 
من  الكثير  فهناك  مصر،  فــي  السعودية  تستثمر  أن  غريبا 
ــواء فـــي الــصــنــاعــة أو الــتــجــارة  االســتــثــمــارات فـــي مــصــر، ســ
ــه، يــؤكــد املــحــلــل املــالــي  ــ ــــار ذاتـ ــة«. وفـــي اإلطـ ــزراعــ أو حــتــى الــ
»العربي الجديد«، أن الدعم الكبير  السعودي، ربيع سندي، لـ
ملصر سيكون الفرصة األخيرة لاقتصاد املصري للنهوض 
ــــح ســـنـــدي، أن الــســعــوديــة تــعــتــقــد أن من  مـــن كــبــوتــه. وأوضـ

واجبها دعم مصر وبقية الدول العربية.
وتعتبر الرياض أكبر الشركاء االقتصادين للقاهرة، حيث 
عــام 2015 نحو 3.4  السعودية ملصر  الــصــادرات  بلغ حجم 
مليارات دوالر، فيما بلغ حجم الصادرات املصرية للسعودية 
في نفس العام 1.7 مليار دوالر، حسب إحصائيات رسمية.

من جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس األعمال السعودي 
أمــس، عــن تأسيس شركات  الله بــن محفوظ،  املــصــري عبد 
ســعــوديــة جـــديـــدة فـــي مــصــر بـــرأســـمـــال 4 مـــلـــيـــارات دوالر. 
وسيعرض رئيس املجلس صالح كامل، خال اجتماع اليوم 
في القاهرة، الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، وتم إيداع 
10% منها في املصارف املصرية على أن يتم إيداع 25% أي 
مليار دوالر خال األشهر الثاثة املقبلة، حسب بن محفوظ.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــم  ــلــــت املـــــخـــــاوف فــــي األســــــــــواق الـــلـــيـــبـــيـــة، رغـ تــــواصــ
الوطني  الــوفــاق  حكومة  أرسلتها  التي  التطمينات 
ــتــــي ال تــــزال  ــز الــــــســــــراج، لـــــألســـــواق الــ ــائــ بــــرئــــاســــة فــ
اســتــمــرار  عــلــى خلفية  ملحوظة  تــرقــب  حــالــة  تشهد 
االضــطــرابــات السياسية واألمــنــيــة. والحـــظ مــراســل 
الكريمية  في ســوق  تجوله  الجديد« خــال  »العربي 
في  للسلع  واســعــة  ركــود  حالة  طرابلس  بالعاصمة 
لتطورات  التجزئة  وبائعي  الجملة  تجار  ترقب  ظل 
وكيل  وقــال   .

ُ
املقبلة الفترة  فــي  السياسية  األوضـــاع 

الـــوطـــنـــي علي  ــاذ  ــقــ اإلنــ بــحــكــومــة  ــتـــصـــاد  االقـ وزارة 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــا طــــرابــــلــــس، فـ ــقــــرهــ املــــحــــجــــوب، ومــ
ولــم يمارس عمله  بيته  لــزم  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ
مـــنـــذ دخــــــول املـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة الـــوفـــاق 

الوطني للباد. 
ــراءات  وأشـــار إلــى أن الــــوزارة اتــخــذت جملة مــن اإلجـ
لتوفير السلع خال العشرة أيام املاضية، والتنسيق 
مع البنك املركزي لفتح االعتمادات املستندية الازمة 

الستيراد السلع من الخارج. 
الـــجـــديـــد« أن مــوظــفــي مختلف  والحـــظـــت »الـــعـــربـــي 
ــمــــارســــون عــمــلــهــم بــشــكــل  الــــــــــــوزارات بـــالـــعـــاصـــمـــة يــ

طبيعي، ولكن ال يوجد أي وزير أو مسؤول يمارس 
عمله مند أسبوع تقريبا. ومــن جانبه أرجــع رئيس 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة فــي ليبيا ســابــقــا، محمد كــانــون، 
األسعار  ارتفاع  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات 
واســتــمــرار حــالــة القلق بــاألســواق إلــى غــيــاب الــدولــة 
ــم دخــــول حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي  بــشــكــل كـــامـــل، رغـ

املدعومة من األمم املتحدة، للعاصمة طرابلس.  
وقــــال إن ذلـــك أثـــر ســلــبــا عــلــى عـــدم اســتــقــرار أســـواق 
ــمـــات املـــتـــداولـــة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء  ــعـ الــســلــع والـ
والتي تشهد نشاطا كبيرًا في ظل توقف االعتمادات 
والـــتـــحـــويـــات املـــالـــيـــة لـــغـــرض الـــعـــاج فـــي الـــخـــارج 

والـــدراســـة. وأوضــــح كــانــون، أن عـــدم اســتــقــرار األمــن 
في الباد نتج عنه اقتصاد متعثر وأزمات معيشية. 
وتــســبــبــت االضـــطـــرابـــات فـــي تـــذبـــذب أســـعـــار السلع 
الــضــروريــة الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــا كبيرًا عقب دخــول 
 
ً
حكومة الوفاق إلى العاصمة قبل ان تنخفض قليا

خال اليومن املاضين. 
ويـــؤكـــد أســـتـــاذ االقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة مـــصـــراتـــه، عمر 
السوداء في  السوق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ زرمــوح، 
القضاء عليها في غضون  ليبيا هشة جــدًا ويسهل 
أيــام إذا تحسن األمــن وتم اتخاد جملة إجــراءات من 
قبل املصرف املركزي منها فتح اعتمادات مستندية.

تواصل مخاوف األسواق الليبية رغم التطمينات الحكومية

مصطفى عبد السالم

أخطر ما في تسريبات بنما التي 
تم الكشف عنها يوم األحد أنها 

تثبت مجددًا أن عمليات نهب ثروات 
الشعوب العربية من قبل بعض 

الحكام ال تزال مستمرة، وأن سرقة 
أموال الدولة لم تنقطع حتى في ذروة 

فترة اندالع الثورات العربية، وأنه 
رغم قيام هذه الثورات في بعض 

الدول مثل مصر وتونس وسورية 
واليمن، إال أن فساد النخبة الحاكمة 
ورموزها واملرتبطني بها من رجال 

األعمال ال تزال هي املتحكم األول 
في املشهد املالي واالقتصادي، وإن 
توارت وجوه بعض هذه النخب عن 

أنظار املشهد السياسي مؤقتا.
توثق تسريبات بنما عشرات 

األسماء من الذين هربوا أمواال 
بمليارات الدوالرات من بلدانهم إلى 

دول وجزر مالذات ضريبية، كما 
ظهر حدوث عمليات نهب منظمة 

ُ
ت

لألموال، من بينهم رموز أنظمة 
مبارك، القذافي، األسد وبن علي.
السؤال، ما الذي دفع كل هؤالء 
لتهريب أموالهم خارج أوطانهم 

واللجوء ملالذات ضريبية لتخبئة 
ثرواتهم عن عيون شعوبهم؟ 

وملاذا ال يستثمر الحكام الواردة 
أسماؤهم في »أوراق بنما« األموال 

التي بحوزتهم داخل بلدانهم إذا 
كانت هذه األموال نظيفة ومن 

مصادر مشروعة؟ وملاذا نقلوها 
إلى بنوك سويسرا وإيطاليا وأملانيا، 

أو في املالذات الضريبية بجزر 
بنما وهاواي والكاريبي واملحيط 

الهادي، أو استثمروها في عقارات 
ببريطانيا وفرنسا والنمسا؟

وإذا كان بعضهم يمارس عمليات 
نهب منظم لثروات بلده، ويرتكب 

جرائم غسل األموال، فإن السؤال: 
هل هؤالء جادون في تطبيق قوانني 

مكافحة الفساد وغسل األموال 
والتهرب داخل أوطانهم؟ 

بالطبع من املستبعد أن يستثمر 
بعض الحكام األموال التي نهبوها 

داخل حدود أوطانهم، ألن مصدرها 
غير مشروع وناجم عن عمليات 

رشى وفساد وعموالت وبيع آثار 
وسمسرة في شركات قطاع األعمال 

العام وأراضي الدولة، ولذا فإن أول 
ما يتبادر لذهن هؤالء هو تهريبها 

إلى الخارج خوفا من مصادرتها.
ليست هذه األسئلة الوحيدة التي 

تطرحها وثائق بنما، فهناك أسئلة 
أخرى من عينة: ما الذي يدفع 

بنك في حجم »إتش إس بي سي« 
البريطاني، ملساعدة رؤساء دول 

في عمليات تهريب األموال للخارج 
وغسلها؟

سؤال آخر: كيف يدير عالء مبارك، 
نجل الرئيس املخلوع حسني 

مبارك شركته الواقعة بجزر العذراء 
البريطانية في منطقة بحر الكاريبي 
وهو قابع في أحد سجون القاهرة؟ 

وكيف توافرت له كل هذه اإلمكانيات 
املادية والبشرية من اتصاالت 

دولية وأجهزة كمبيوتر وجيش من 
املستشارين إلدارة شركاته في 

الخارج وهو مسجون بتهم فساد 
مالي؟

»وثائق بنما« وما سبقها من 
وثائق مثل »سويس ليكس« التي 

تم الكشف عنها في فبراير/شباط 
2015 وغيرها تؤكد أن الثورات ضد 

بعض األنظمة كانت ضرورة.

ولذا كانت 
الثورات ضرورة

العجز
األميركي

يتسع
اتــســع الــعــجــز الــتــجــاري 
فــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة 
بــأكــثــر مـــن املـــتـــوقـــع، في 
شـــهـــر فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط، 
حــــــيــــــث طــــــغــــــت زيــــــــــــادة 
الــــــــــواردات عـــلـــى تــعــافــي 
الــــــصــــــادرات فــــي أحــــدث 
داللـــــــــــة تــــشــــيــــر إلـــــــــى أن 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي ظل 
األول.  الربع  ضعيفا في 
الــتــجــارة  وزارة  وقـــالـــت 
ــة، أمـــــــــس، إن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
زاد  ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ الــــعــــجــــز 
مــلــيــار   47.1 ــى  إلــ  %2.6
خـــبـــراء  ــــع  ــــوقـ وتـ دوالر. 
اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــون، فــــي 
اســـــتـــــطـــــاع لـــــرويـــــتـــــرز، 
زيــــادة الــعــجــز الــتــجــاري 
دوالر  مــلــيــار   46.2 إلــــى 
ومع  فبراير/شباط.  في 
حــســاب مــعــدل التضخم 
 63.3 إلــى  العجز  يرتفع 
مــســجــا  دوالر،  ــيـــار  ــلـ مـ
أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه مــنــذ 
ــر مـــــــــــــارس/آذار مــن  ــهـ شـ
الــعــام املــاضــي، مــن 61.8 
شــهــر  فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار 

يناير/كانون الثاني. 
ويـــنـــضـــم الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
ــاق  ــ ــفــ ـــ بـــــــيـــــــانـــــــات عــــــــن إنـ
والــشــركــات  املستهلكن 
ــيــــرة  وتــ أن  إلـــــــى  تـــشـــيـــر 
الــــــنــــــمــــــو االقـــــــتـــــــصـــــــادي 
األول  الربع  في  تباطأت 
مــن الــعــام بــعــدمــا تباطأ 
إلــى مــعــدل ســنــوي قــدره 
1.4% فــي الــربــع األخــيــر 
من 2015. وتقل تقديرات 
النمو للربع األول حاليا 

عن %1.

تفاؤل بإتمام اتفاق الدوحة النفطي
أمس،  الفزيع،  نوال  أوبك،  في  الكويت  محافظ  قالت 
اتفاق  هناك  سيكون  أنه  على  تدل  المؤشرات  كل  إن 
ويأتي  الدوحة.  اجتماع  في  اإلنتاج  تثبيت  على  مبدئي 
الماضية، في  األيام  النفط خالل  تراجع أسعار  ذلك رغم 
بتثبيت  االلتزام  وعدم  اإلنتاج  زيادة  على  إيران  إصرار  ظل 
النفط  أوبك وكبار منتجي  أعضاء  اإلنتاج. ودعت قطر 
خارج المنظمة، إلى االجتماع في 17 أبريل/نيسان القادم 
اتفاق  أعقاب  في  اإلمـــدادات  تجميد  على  لالتفاق 
مبدئي في فبراير/شباط إلبقاء اإلمدادات عند مستويات 
»سوق  أن  أمس،  الفزيع،  وأضافت  الثاني.  يناير/كانون 

النفط ستتوازن في النصف الثاني من هذا العام«.

السياحة األردنية تواجه صعوبات 
أداء  إن  أمس،  الفايز،  نايف  األردنــي،  السياحة  وزير  قال 
القطاع السياحي خالل شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/
لألحداث  نتيجة  بالصعوبة،  اتسم  الماضيين  شباط 
المتالحقة التي تشهدها دول منطقة الشرق األوسط.
واآلثــار  السياحة  وزارة  عن  ــادرة  ص إحصائيات  وكانت 
األردنية، أشارت إلى أن عدد السياحة الوافدة إلى األردن 
مع  مقارنة  زائــر  ماليين   4.8 حوالى   2015 في  بلغت 
حوالي 5.3 ماليين زائر في 2014، وبتراجع 9.7٪. وأضاف 
إلى  بدأت تتحسن  األردن  السياحة في  أن صناعة  الفايز، 
األفضل، خاصة مع حلول موسم الصيف الذي يعول 

عليه األردن لزيادة أعداد السياح العرب واألجانب.

نمو أنشطة األعمال في منطقة اليورو
أظهر مسح نشرت نتائجه، أمس، أن وتيرة نمو أنشطة 
شهر  في  قليال  تسارعت  اليورو  منطقة  في  األعمال 
فبراير/ شهر  في  وصلت  أن  بعد  الماضي  مـــارس/آذار 

خاصة  شهرا،   13 في  وتيرة  أبطأ  إلى  الماضي  شباط 
من  الــرغــم  على  ــك  وذل الــخــدمــات،  لقطاع  بالنسبة 
ماركت  مؤشر  ويقدم  األسعار.  في  حادة  تخفيضات 
المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو قراءة 
مخيبة لآلمال لصانعي السياسات في البنك المركزي، إذ 
جبهة  على  سياستهم  تخفيف  من  أسابيع  بعد  يأتي 
والتضخم.  النمو  لتحفيز  محاولة  أحدث  في  عريضة 

وسجل المؤشر 53.1 نقطة في مارس/آذار.

أخبار مختصرة
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الرباط ـ مصطفى قماس

ــم تــــــأت تــــداعــــيــــات االعــــــتــــــداءات  ــ لـ
بروكسل  عرفتها  التي  اإلرهابية 
ــيــــة، كــمــا  عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة املــــغــــربــ
ــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــنـــيـــون فــــي هــ تــــخــــوف مـــنـــهـــا املـــهـ
قــبــل أكــثــر مــن أســبــوعــن، وإن كــانــت كبحت 
االنــطــاقــة املــتــوقــعــة فــي فــصــل الــربــيــع الــذي 
ــتــــرات الــــــــذروة الــســيــاحــيــة فــي  يــعــتــبــر مــــن فــ
اململكة. وعندما عبر املهنيون عن التخوفات 
حن وقــوع تلك االعــتــداءات األخيرة، فألنهم 
كانوا يستحضرون ما حدث عندما تعرضت 
ــاريــــس لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر/ بــ
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، حــيــث بـــادر الكثير 
ــن الـــحـــجـــوزات  ــن الـــســـيـــاح إلــــى الـــتـــراجـــع عـ مـ
التي عبروا عنها قبل ذلــك. وكانت تخوفات 
اإلرهابية  االعــتــداءات  تداعيات  مــن  املغاربة 
األخيرة، مبررة أكثر ألنها تزامنت مع عطلة 
عيد الفصح وسبقت عطلة مدارس البعثات 
ــال عــلــى املـــدن  ــبــ األجـــنـــبـــيـــة، حــيــث يــكــثــر اإلقــ

السياحية املغربية من الخارج والداخل.

غير أن »العربي الجديد«، الحظت أن مدينة 
ــراكــــش الـــتـــي تـــعـــد مــقــصــد الـــســـيـــاح،  مـــثـــل مــ
تمكنت من الحفاظ على بعض من جاذبيتها 
لدى السياح في هذه الفترة التي يعول عليها 
املهنيون كثيرًا، ألنها تعد فترة الــذروة على 

مستوى إقبال السياح على املغرب.
ويذهب محمد البيضاوي، الذي يعمل بأحد 
إلــــى أن نسبة  ــراكـــش،  ــمـ بـ الـــكـــبـــرى  ــنـــادق  ــفـ الـ
إقبال السياح على املؤسسة التي يعمل بها، 
وصلت إلى حوالى 60% في الفترة األخيرة، 
ــبـــول بـــالـــنـــظـــر لـــلـــظـــروف  ــقـ ــتـــوى مـ ــو مـــسـ ــ وهــ

الدولية الحالية.
يــذهــب الــبــيــضــاوي إلــى أنــه ســـادت حــالــة من 
الــخــوف مــن اســتــنــكــاف الــســيــاح عــن اإلقــبــال 
على املغرب، بعد االعتداءات اإلرهابية التي 
استهدفت بلجيكا، غير أن العديد من الفنادق 
تمكنت من الحفاظ على نشاطها رغم بعض 
الــتــراجــع املــســجــل مــقــارنــة بــمــا كـــان متوقعًا. 
وجــاءت االعــتــداءات اإلرهابية األخيرة، بعد 
ظـــهـــور مــــؤشــــرات عــلــى انـــتـــعـــاش الــســيــاحــة، 
ــتـــي اســتــهــدفــت  ــيــــة الـ ــابــ ــم الــعــمــلــيــة اإلرهــ ــ رغـ
في  السياحة  إيـــرادات  ارتفعت  فرنسا، حيث 
نهاية فبراير/شباط بحوالى 1.1%، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، لتستقر في 

حدود 740 مليون دوالر.
ويعبر عزيز بنحمو، الذي يدير أحد الفنادق 

بـــضـــواحـــي مـــديـــنـــة مــــراكــــش، أنـــــه رغـــــم عـــدم 
تسجيل تــراجــع حــاد إلقــبــال الــســيــاح، إال أن 
النشاط  انــتــعــاش  يــتــوقــعــون  كــانــوا  املهنين 
ــل اســـتـــقـــراره، بفعل  ــ الــســيــاحــي أو عــلــى األقـ
الــــتــــرويــــج والـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــتـــي تــقــتــرحــهــا 
ــّول املــهــنــيــون فـــي مــــدن مثل  ــعــ الـــفـــنـــادق. ويــ
مراكش وأكادير والدار البيضاء، على العطلة 
ــام الــحــالــيــة، الــتــي  ــ نــصــف الــســنــويــة فـــي األيــ
تساهم في إنعاش السياحة، علمًا أن العديد 
األسر  أن  يــؤكــدون  بالسياحة  املشتغلن  من 
املــغــربــيــة أكــثــر إنــفــاقــًا عــنــد زيــارتــهــا للمدن 
الــذي  األجنبي  بالسائح  مقارنة  السياحية، 
يــأتــي إلـــى املــغــرب فــي إطــــار رحــــات منظمة 
مــن شــركــات ســيــاحــيــة. ويــتــضــح مــن بيانات 
ارتفاع  بأكادير،  للسياحة  الجهوي  املجلس 
ــدد الـــســـيـــاح املــحــلــيــن الــــذيــــن وفـــــــدوا إلـــى  ــ عـ
املدينة الشاطئية بنحو 14.5%، فيما تراجع 
وزاد   ،%15 بحدود  الفرنسين  السياح  عــدد 
وعدد   ،%1.64 بنحو  اإلنجليز  السياح  عــدد 

السياح السعودين بحدود %6.6.
للسياحة  الجهوي  املجلس  رئــيــس  وكــشــف 
ألكادير سوس ماسة، خال ندوة صحافية 
قبل ثاثة أيام، أن املجلس يجري مفاوضات 
املغربية، بهدف  امللكية  الخطوط  مع شركة 
بــرمــجــة رحـــات خــاصــة خـــال عطلة نهاية 
األســـبـــوع بــأســعــار مــعــقــولــة، ووضــــع منتج 
السياح على صعيد  الفئة من  خــاص بهذه 
ــــظ املـــهـــنـــيـــون تـــراجـــع  ــــر. والحــ ــاديـ ــ وجـــهـــة أكـ
ــيـــن  ــرنـــسـ ــفـ ــال الــــســــيــــاح اإلســــــبــــــان والـ ــ ــبــ ــ إقــ
واإليطالين، في مقابل عودة السياح األملان 
والــبــريــطــانــيــن، غــيــر أن املــهــنــيــن، الحــظــوا 
مــســاهــمــة الـــســـيـــاح املــحــلــيــن فـــي انــتــعــاش 
الــســيــاحــة فـــي املــمــلــكــة فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، 

خاصة في ظل العطل نصف السنوية.

أربيل ـ العربي الجديد

حقق مسؤولون من وزارة الثروات الطبيعية 
ــان الـــــعـــــراق،  ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــلــــيــــم كـ ــــط« مـــــن إقــ ــفـ ــ ــنـ ــ »الـ
ونظرائهم في إيران، تقدمًا في ملف تصدير 
نفط وغاز اإلقليم إلى األســواق العاملية عبر 

األراضي اإليرانية.
وقــــال املـــديـــر الــتــمــثــيــلــي لــحــكــومــة كــردســتــان 
ناظم  اإليرانية طهران،  العاصمة  في  العراق 
الدباغ، في تصريح صحافي، أمس، إن أربيل 
وطــهــران »تــقــتــربــان« مــن إتــمــام اتــفــاق إنشاء 
خط لتصدير نفط وغاز من كردستان العراق 

عبر إيران.
وأوضح أن وفدًا من وزارة الثروات الطبيعية 
)النفط( باإلقليم زار طهران األسبوع الجاري 
والــتــقــى مــســؤولــن عــن قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
اتفاقية  إعـــداد  التفاهم بشأن  اإليــرانــي، وتــم 
الــصــدد، خال  تعاون بن الجانبن في هــذا 

شهر. 
بتغطية  ستقوم  كردستان  أن  الدباغ  وتابع 
ــات الــــتــــكــــريــــر لــــتــــأمــــن املـــشـــتـــقـــات  ــاجــ ــيــ ــتــ احــ
ملصافي اثنتن من املحافظات اإليرانية هي 

كرمانشاه، وتبريز، وفي مرحلة تالية سيزود 
مصافي تقع في طهران وأراك بالنفط الخام.

ــــى أن اإلقـــلـــيـــم فــــي حــالــة  ــاغ، إلــ ــ ــدبــ ــ ــفــــت الــ ولــ
نهائي سيقوم بتصدير  اتفاق  إلى  التوصل 
النفط الخام، عبر إيران بواسطة الصهاريج 
االنتهاء  بعد  القادمة  الفترة  فــي  يتحول  ثــم 
مــن إقــامــة أنــبــوب بينهما إلـــى الــضــخ عبره 

وإيقاف الصهاريج.
وفـــي حــالــة إتــمــام املـــشـــروع سيصبح الخط 
املــمــر الــثــانــي لـــصـــادرات اإلقــلــيــم إلـــى جــانــب 

أنابيب قائمة تربطه بتركيا.
وتــــحــــاول أحــــــزاب ســيــاســيــة كـــرديـــة عــراقــيــة 
مــشــاركــة بــالــبــرملــان والــحــكــومــة فـــي اإلقــلــيــم 
التابع لجال  الحزب  إيــران مثل  ومقربة من 

الوطني«، وحزب حركة  »االتحاد  الطالباني 
مصطفى،  نوشيروان  يرأسها  التي  التغيير 
إتمام خط تصدير نفط وغاز  الدفع باتجاه 

عبر إيران وإيقاف الخط التركي.
وتــمــارس إيــــران ضــغــوطــا كــبــيــرة عــلــى إقليم 
الــعــراق إلخــضــاعــه لنفوذها على  كــردســتــان 
غرار بغداد، لكن اإلقليم الذي يقوده مسعود 
ــبـــارزانـــي يــفــضــل تــقــاربــًا أكــبــر مـــع الــغــرب،  الـ
ويرى أن تركيا هي بوابة اإلقليم التي تحقق 
ــع ذلـــك تجنب  لـــه الـــوصـــول إلـــى مــبــتــغــاه، ومـ

البارزاني تجنب الصدام مع اإليرانين.  
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزارة الــثــروات 
الطبيعية باإلقليم تراجع صادراتها النفطية 
ــــال  شــهــر مـــــــــارس/آذار املــــاضــــي، بنسبة  خـ
تصل إلى 45% مقارنة بيناير/كانون الثاني 

من العام الجاري.
وقال بيان للوزارة، حصلت »العربي الجديد« 
اإلقليم خال  إن صـــادرات  مــنــه،  على نسخة 
ألفا و371 برميا  املاضي بلغت 327  الشهر 
و272  مليونا   557 بقيمة  الــخــام،  النفط  مــن 
مليونا   36 تخصيص  تــم  دوالرًا،  و177  ألفا 

منها للشركات املنتجة.

تونس ـ فرح سليم

عــاد ملف زيــادة سن التقاعد في تونس إلى 
لـــوزارة  ــداث، بعد تصريح مثير  واجــهــة األحــ
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة، الــتــي اقــتــرحــت خفض 
العجز  مــن  للحد  كحل  املتقاعدين  مــعــاشــات 
املالي الذي تعاني منه الصناديق االجتماعية. 
وقال وزير الشؤون االجتماعية، محمود بن 
رمـــضـــان، إن مــن بــن الــحــلــول إليــقــاف نزيف 
عــجــز الــصــنــاديــق االجــتــمــاعــيــة، إعــــادة النظر 
مــن أسخى  أنها  التقاعد، معتبرًا  رواتـــب  فــي 
الرواتب في منظومة الضمان االجتماعي في 
بأن  الحكومي حلوله،  املسؤول  وبــرر  الباد. 
النفقات  نفس  لــه  تعد  لــم  )املتقاعد(  املساهم 
مــن نــقــل ومــأكــل ومــلــبــس، مبينًا أن الــرواتــب 
مبنية على أحسن سنتن في الحياة املهنية 
للشخص، والحال أنه في فرنسا مبنية على 
25 سنة. وبــات من الواضح – حسب الوزير- 
أنـــه لــيــس هــنــاك أي حــل إال تخفيض رواتـــب 
التقاعد باعتبار أنها غير مبينة على املقدرة 
الشرائية للعمال أو مؤشر األسعار، بل مبنية 

على الوظيفة التي كان يشغلها.
املــســؤول الحكومي،  واســتــفــزت تــصــريــحــات 
التونسي  الــعــام  )االتــحــاد  الشغالن  منظمة 
الــهــروب  بسياسة  وصفتها  حــيــث  لــلــشــغــل(، 

إلى األمــام، معتبرة أن الحكومة تقود حملة 
الــرأي العام عبر  إعامية تهدف إلــى توجيه 
خاطئة  وأحيانًا  منقوصة  معلومات  تقديم 

ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب«.
ــة فــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــم الـــتـــغـــطـــيـــة االجـ واعــــتــــبــــر قـــسـ
املــنــظــمــة، فـــي بــيــان صــحــافــي أمــــس، أن »كــل 
الــوزيــر تؤكد  الــتــي قدمها  الحجج واألرقــــام 
أنه غير مقتنع بغير حل زيادة سن التقاعد، 
في حن أن االتفاقيات السابقة التي حصلت 

االجتماعية  للحماية  الفرعية  اللجنة  ضمن 
حلول  على  تنص  االجتماعي،  العقد  ضمن 
ــتـــخـــاص الــــديــــون وتــنــويــع  أخــــــرى مـــثـــل اسـ
مـــصـــادر الــتــمــويــل والـــحـــوكـــمـــة، فـــي تسيير 

الصناديق االجتماعية«. 
كــمــا أكـــد اتــحــاد الــشــغــل أن الــفــرضــيــات التي 
اعـــتـــمـــدهـــا الــــــوزيــــــر، مـــثـــل الــــــزيــــــادة بــخــمــس 
املــــدرجــــن، لن  ــفـــائـــدة 100% مـــن  ســـنـــوات ولـ
تــخــرج الـــصـــنـــدوق مـــن أزمـــتـــه. وبــلــغــت قيمة 
والحيطة  للتقاعد  الوطني  الــصــنــدوق  عجز 
االجــتــمــاعــيــة )الــصــنــدوق املــخــصــص ألعـــوان 
الـــدولـــة واملــوظــفــن الــحــكــومــيــن(، نــحــو 426 
مليون دينار سنة 2015، )213 مليون دوالر(، 
في حن بلغ عجز الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي )صندوق موظفي القطاع الخاص 

والحرفين والتجار( 310 ماين دينار.
ــبـــر عـــضـــو املـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي التـــحـــاد  ــتـ واعـ
الـــشـــغـــل، بـــوعـــلـــي املــــبــــاركــــي، فــــي تـــصـــريـــح لـــ 
»العربي الجديد«، أن ما يدعيه وزير الشؤون 
تونس  فــي  التقاعد  أنظمة  بــأن  االجتماعية 
تــتــمــيــز بــالــســخــاء ال أســــاس لـــه مـــن الــصــحــة، 
الفـــتـــًا إلــــى أن املـــوظـــف املـــحـــال عــلــى املــعــاش 
يــحــصــل فـــي أفــضــل الـــحـــاالت عــلــى 80% من 
أجـــره، كما يحرم مــن عديد االمــتــيــازات على 

غرار املنح وغيرها.

انتعاش
السياحة

الحكومة تبحث زيادة سن التقاعد )فرانس برس(

تقدم بمفاوضات كردستان العراق وإيران النفطية

غضب من مقترح خفض معاشات المتقاعدين

المغرب يخفف من
تداعيات هجمات بروكسل

العالم يبدأ تحقيقات بشأن الفضيحة

يقول مهنيون سياحيون 
في مدن مغربية مثل 
مراكش وأكادير والدار 

البيضاء، إن االعتداءات 
اإلرهابية التي حدثت في 

بروكس، لم تؤثر كثيرًا 
على حركة السياحة

مال وسياسة مال وناس

تونس

800
ــانــي  ــاء اإلســب ــض ــق فــتــح ال
تحقيقا بشأن »أوراق بنما«. 
ووعدت مصلحة الضرائب 
الهولندية أيضا بمتابعة أية 
قضايا تهرب ضريبي. فيما 
تحقيقات  أستراليا  بـــدأت 
مكتب  زبائن  من   800 حول 
ــكــا«  ــســي »مــــوســــاك فــون

للمحاماة.

قضية

يمثل الفرنسيون 
نحو 35% من السياح 

الوافدين للمغرب

فتح القضاء الفرنسي 
تحقيقًا بتهم »تبييض 

ضريبي فادح«

ينفي بنك »إتش.إس.بي.
سي« تورطه في التحايل 

الضريبي

أحزاب تضغط 
إلتمام خط إيران ووقف 

التصدير عبر تركيا

لندن ـ العربي الجديد

ســـرعـــان مـــا ظــهــرت آثــــار الـــزلـــزال، 
الذي أحدثته الوثائق املسربة من 
»موساك  البنمي  املحاماة  مكتب 
فونسيكا« والواقعة في 11.5 مليون وثيقة، 
ــن هـــــزة ســـيـــاســـيـــة فــــي أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم.  مــ
وبدأت حكومات دول مثل فرنسا وأستراليا 
ونــيــوزيــلــنــدا والــنــمــســا والـــســـويـــد وهــولــنــدا 
والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة تـــحـــقـــيـــقـــات. وأســـســـت 
ــة مــــوســــاك فــونــســيــكــا الــبــنــمــيــة، وهـــي  ــركـ شـ
ألــف شركة  أكثر من 240  التسريبات،  محور 
جميع  فــي  لعمائها  الخارجية  للمعامات 
أيــة مخالفات.  ارتــكــاب  وتنفي  العالم  أنــحــاء 
ــة نـــفـــســـهـــا بـــأنـــهـــا ضــحــيــة  ــركــ ــشــ وتــــصــــف الــ
التقارير  أن  وتزعم  الخصوصية  ضد  حملة 

اإلعامية تسيء تفسير طبيعة عملها.

مصارف متورطة
وتــشــيــر الــتــســريــبــات إلـــى أن مــئــات املــصــارف 
حــــول الــعــالــم اســتــعــانــت بــخــدمــات »مـــوســـاك 
فــونــســيــكــا«، مــنــهــم نــحــو 30 مــصــرفــا أملــانــيــا 
بــانــك« و»كــومــيــرســبــانــك«.  بينها »دويــتــشــي 
وإتــش.إس.بــي. »كريدي سويس«  بنكا  ونفى 
سي«، وهما اثنان من أكبر البنوك في العالم، 
استخدما  بأنهما  التلميحات  الثاثاء،  أمــس 
شركات معامات خارجية ملساعدة عمائهم 
عــلــى الــتــحــايــل الـــضـــريـــبـــي. ووفـــقـــا لــاتــحــاد 
الــــدولــــي لــلــصــحــافــيــن االســتــقــصــائــيــن، فقد 
ورد اســـمـــا الــبــنــكــن ضـــمـــن قـــائـــمـــة بــأســمــاء 
بنوك، ساعدت في تأسيس شركات معامات 
خــارجــيــة تــجــعــل مــن الــصــعــب عــلــى محصلي 
الضرائب واملحققن تعقب حركة األمــوال من 
مــكــان آلخــــر. وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لبنك 
ال  إن مؤسسته  تيام،  تيغان  كريدي سويس، 
الــقــانــونــيــة. ويضع  تستهدف ســوى األصـــول 
الــبــنــك نــصــب عــيــنــيــه أثــــريــــاء آســـيـــا لتحقيق 
الـــنـــمـــو. وخـــــال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي هــونــغ 
أقــر بــأن البنك يستخدم شركات  كونغ أمــس، 
مـــعـــامـــات مــالــيــة خـــارجـــيـــة لــكــن فــقــط إلدارة 
لهم أصول  الذين  األثــريــاء،  العماء  حسابات 
فــي أكــثــر مــن منطقة تــخــصــص قــضــائــي، وال 

يـــدعـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــتــهــرب مــــن الـــضـــرائـــب 
هــويــات  مــعــرفــة  دون  بأنشطتها  الــســمــاح  أو 
الشخصيات املعنية. وقال: »ال ندعم الشركات 
تكون هناك شركة  الضريبي. عندما  للتهرب 
يــنــتــفــع مــنــهــا طـــرف ثــالــث نــصــر عــلــى معرفة 
هــويــة هــذا املــنــتــفــع.« ومــن ناحية أخـــرى، قال 
بــنــك )إتـــش.إس.بـــي.ســـي(، إن تــاريــخ الــوثــائــق 
ــات شــامــلــة  يـــعـــود إلــــى فـــتـــرة تــســبــق إصــــاحــ
لنظام عمله. ودفع البنكان غرامات كبيرة في 
السنوات األخيرة للسلطات األميركية، بسبب 
البنكية.  عملياتهما  أو  لــلــثــروات  إدارتـــهـــمـــا 
ووافــق بنك »كــريــدي سويس« في 2014 على 
دفع غرامة قيمتها 2.5 ملياَري دوالر ملساعدة 
الضرائب.  مــن  التهرب  على  أميركين  أثــريــاء 
ووافق بنك )إتش.إس.بي.سي( في 2012 على 
دفع غرامة قيمتها 1.92 مليار دوالر للسماح 
باستخدامه لغسيل أموال مخدرات مكسيكية.
تــحــقــيــقــات مــوســعــة وأطــلــقــت عــــدة حــكــومــات 
تحقيقا  الــفــرنــســي  الــقــضــاء  وفــتــح  تحقيقات. 
وفي  فـــادح«.  تــزويــر ضريبي  »تبييض  بتهم 
إســـبـــانـــيـــا فـــتـــح الـــقـــضـــاء تــحــقــيــقــا، ووعـــــدت 

بمتابعة  أيضا  الهولندية  الضرائب  مصلحة 
أستراليا  وبـــدأت  ضريبي.  تهرب  قضايا  أيــة 
ــــن مـــوســـاك  ــائـ ــ ــــن زبـ تـــحـــقـــيـــقـــات حــــــول 800 مـ
فــونــســيــكــا. وأعــــلــــن الـــقـــضـــاء الـــبـــنـــمـــي، مــســاء 
ــع الــتــي  ــائــ ــوقــ ــي »الــ ــــن، فـــتـــح تــحــقــيــق فــ ــنـ ــ اإلثـ
أوردتــهــا وســائــل إعــام وطنية ودولــيــة تحت 
العامة  النيابة  وأوضــحــت  بنما«.  أوراق  اســم 

أن الــتــحــقــيــق يــرمــي إلـــى تــبــيــان مـــا إذا كــانــت 
الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية  هذه 
وتحديد مرتكبي هذه املخالفات، وما إذا كانت 
قد تسببت بأضرار مالية. وقال املتحدث باسم 
األميركية،  الــعــدل  وزارة  فــي  الجنائي  القسم 
بيتر كــار، أمــس، إن الـــوزارة تفحص الوثائق 
املسربة من مؤسسة قانونية في بنما، والتي 
لساسة  خارجية  مالية  ترتيبات  عــن  تكشف 
وشخصيات عامة دولية. وتسعى الوزارة إلى 
أدلــة على  الوثائق تحمل  معرفة ما إذا كانت 
األميركي.  للقانون  أخــرى  انتهاكات  أو  فساد 
وقال كار: »تأخذ وزارة العدل األميركية على 
ــم املــتــعــلــقــة بعمليات  ــزاعـ مــحــمــل الــجــد كـــل املـ
لها  املستوى، قد تكون  فساد خارجية عالية 
صـــات بــالــواليــات املــتــحــدة أو الــنــظــام املــالــي 

األميركي.«

شخصيات تنفي
ونـــفـــى األرجــنــتــيــنــي، لــيــونــيــل مــيــســي، نجم 
بــرشــلــونــة، والــفــرنــســي مــيــشــال بــاتــيــنــي، أي 

ضلوع لهما في فضيحة التهرب الضريبي.

وقال رئيس الوزراء األردني األسبق، علي أبو 
الراغب، إن الشركتن اللتن ذكرتا في أوراق 
بنما، لم تتخللهما أية مخالفات من أي نوع، 
وإنــهــمــا ســجــلــتــا وفــقــا لــلــقــوانــن واألنــظــمــة، 
الوثائق قد  وقــد تم إغاقهما الحقا. وكانت 
أظــهــرت أن أبـــو الـــراغـــب، وفـــي يــولــيــو/تــمــوز 
منصبه  مــن  استقالته  مــن  أشهر  قبل   ،2003
وزوجـــتـــه  أصـــبـــح  األردن،  لــــــــوزراء  كـــرئـــيـــس 
رئــيــســن لــشــركــة »Jaar« االســتــثــمــاريــة في 
كــان لها  البريطانية، والــتــي  الــعــذراء  الــجــزر 
وتم  في سويسرا،  العربي  البنك  مع  حساب 
وقــــف أعــمــالــهــا فـــي أغـــســـطـــس/آب مـــن الــعــام 
ذاتــــه. وكــــان أبـــوالـــراغـــب وزوجـــتـــه قــد تــرأســا 
الـــقـــابـــضـــة،  ــثـــمـــارات  ــتـ لـــاسـ  «  JaY« شـــركـــة 
ومقرها أيضا في الجزر العذراء البريطانية 
مطلع عــام 2008. وجــاء في صلب الفضيحة 
رئيس حكومة آيسلندا، ديفيد سيغموندور 
بنما«  »أوراق  كشفت  بعدما  غونلوغسون، 
أنه أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء 

البريطانية ليخفي فيها ماين الدوالرات.
وقـــــــد رفـــــــض االســــتــــقــــالــــة رغـــــــم نــــــــزول آالف 
األشخاص إلى الشارع مساء اإلثنن وأمس 
للمطالبة  ريكيافيك،  العاصمة  في  الثاثاء، 
مذكرة  املــعــارضــة  سلمت  بينما  باستقالته، 
لحجب الثقة عنه، وستعرض على تصويت 
في موعد لم يحدد بعد. وبسبب هذه األزمة، 
رانــيــار  أوالفـــور  الفنلندي،  الرئيس  اختصر 
غــريــمــســون، زيــــارة يــقــوم بــهــا إلـــى الــواليــات 
املــتــحــدة. وفـــي أوكــرانــيــا، أكـــد الــرئــيــس بترو 
الــقــانــون بحرفيته،  أنــه يحترم  بــوروشــنــكــو، 
لكن بدون أن ينفي وجود حسابات في الجزر 

العذراء البريطانية.
ــيـــس مــاوريــســيــو  ـــد الـــرئـ ــتــــن، أكــ ــنــ فــــي األرجــ
مــاكــري، بــعــد نــشــر تــســريــبــات »أوراق بنما« 
التي كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها في 
جـــزر الــبــاهــامــاس، أن كــل مــا قـــام بــه فــي هــذا 
اإلطــار كان قانونيا ولم يرتكب أية مخالفة. 
الباكستاني،  الــوزراء  كما نفت عائلة رئيس 

نواز شريف، القيام بأي عمل غير مشروع.
ديفيد  البريطاني،  الــــوزراء  رئيس  وتــعــرض 
كاميرون، للضغوط الثاثاء لشرح القضايا 
املالية املتعلقة بعائلته بعد أن كشفت »أوراق 
ــان يدير  بــنــمــا« املــســربــة أن والــــده الـــراحـــل كـ
صندوق أوفشور، وتجنب دفع الضرائب في 

بريطانيا على مدى 30 عاما.
وأكــــد مــكــتــب كـــامـــيـــرون أن مــســألــة أن يــكــون 
أوفــشــور هي  فــي استثمارات  أمـــوال  للعائلة 
»مسألة خاصة«، رغم أن مصدرا في الحكومة 
صرح لوكالة فرانس برس، أن رئيس الوزراء 

نفسه ليست له حصة في تلك األموال.

رد فعل سلبي
وفي أعقاب التقارير، تحركت الصن لفرض 
قـــيـــود عــلــى تــغــطــيــة الــتــســريــبــات الــهــائــلــة، 
بــعــدمــا أشــــارت »أوراق بــنــمــا« إلـــى شــركــات 
الرئيس  َســِر 

ُ
بــأ مرتبطة  خارجية  معامات 

القادة  الصيني، شي جن بينغ وغيره من 
ــانـــوا فـــي الــســلــطــة أو ال  الــصــيــنــيــن مــمــن كـ

يزالون فيها.
وفـــــي مـــوســـكـــو كـــــان الـــــــرد شــــديــــد الــلــهــجــة 
مــســتــهــدفــا الـــواليـــات املــتــحــدة، حــيــث أعــلــن 
الـــتـــحـــقـــيـــق أجـــــــــراه عــنــاصــر  الـــكـــرمـــلـــن أن 
املركزية  االستخبارات  وكــالــة  فــي  سابقون 
ــي آي إيــــــــه(، ومــــســــؤولــــون  ــ األمـــيـــركـــيـــة )ســ

سابقون في وزارة الخارجية. »أوراق بنما« 
في يد القضاء

فتحت عدة دول تحقيقات قضائية واسعة، بعد فضيحة »أوراق بنما«، التي كشفت تورط 
مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم، ومشاهير من عالم المال والرياضة، في عمليات تهرب 

ضريبي وغسيل أموال، فيما توالت بيانات النفي من متورطين ذكرت أسماؤهم
إياد عالوي ينفي

قال رئيس الوزراء العراقي األسبق، إياد عالوي، أمس، إن ورود اسمه 
ضمن أوراق بنما، التي كشفت عن تورط مسؤولني عراقيني بقضايا 
ــارة لــعــقــار شخصي  ــوال وتــهــرب مــن الــضــرائــب، كـــان إشــ غسيل أمــ
يمتلكه. وأوضح عالوي، في بيان أصدره مكتبه في بغداد، أن العقار 
الوثائق، كان سكنًا شخصيًا اشتراه  الذي ورد ذكره باسمه ضمن 
قبل 30 عامًا من ماله الخاص، وأن القانون البريطاني يسمح بتشكيل 
شركات خارج بريطانيا. وذكر عالوي في البيان أن »موقفه الضريبي 
سليم وال توجد فيه أية مخالفات قانونية أو أي تهرب ضريبي، وهو 

مشار إليه في نفس الوثائق«، الفتًا إلى أن »نفس العقار الذي ذكرته 
لهيئة  قدمه  الــذي  املالية  الذمة  استمارة كشف  في  كــر 

ُ
ذ بنما،  وثائق 

الــعــراقــيــة«. وكــانــت وثــائــق تــم تسريبها عبر اخــتــراق املوقع  الــنــزاهــة 
والتي  القانونية،  للخدمات  فونيسكا«  »مــوســاك  لشركة  اإللكتروني 
لها، قد كشفت عن ورود اســم عــالوي، ضمن  تتخذ من بنما مقرًا 
الوثائق  وذكـــرت  ــوال.  أمـ غسيل  بقضايا  املتورطني  الــعــقــارات  مالكي 
أن »عــالوي يمتلك ثــروة بماليني الـــدوالرات وعــددًا من العقارات عبر 

عالقات مع شركات متهمة بأنشطة غير قانونية وغسيل أموال«.

يشار إلى أن املغرب يراهن األسواق السياحية 
بــعــيــدًا عــن الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــراجــعــت، حيث 
يــعــول عــلــى الــبــلــدان الــصــاعــدة مــثــل روســيــا، 
ــد. وكــــان  ــنــ ــهــ بـــولـــونـــيـــا، تـــركـــيـــا، الــــصــــن والــ
املــجــلــس الــوطــنــي املــغــربــي لــلــســيــاحــة، كشف 
عن املضي للترويج لوجهة املغرب في العام 
الــحــالــي، حــيــث يـــراهـــن األول عــلــى األســــواق 

التقليدية، خاصة أملانيا وإنجلترا، باملوازاة 
مع ربط شراكات مع شركات النقل وتكثيف 
النقل الجوي. ويعتقد املسؤولون املغاربة أن 
بــلــوغ هــدف 20 مليون ســائــح بحلول 2020 
ــدرة غير  ــن أســــــواق مـــصـ يــقــتــضــي الــبــحــث عـ
الـــســـوق الــفــرنــســيــة، الــتــي تــمــثــل نــســبــة %35 
مــن السياح الــوافــديــن إلــى املــغــرب، الــذي يدر 

عليه النشاط السياحي حوالى ستة مليارات 
دوالر، تأتي كما في العام املاضي من حوالى 
عــشــرة مــايــن ســـائـــح. ويــنــتــظــر أن يــنــشــىء 
له  مكاتب جديدة  للسياحة،  الوطني  املكتب 
على الصعيد الدولي، ويعول أكثر على فتح 
مكتب في تركيا التي تصدر 13 مليون سائح 

نحو العالم سنويًا.

تمثل الفضاءات 
الصحراوية ركيزة 
للسياحة في 
المغرب )األناضول(

 HSBC بنك
متورط في 
قضايا فساد 
كشفتها 
»أوراق بنما« 
)فرانس برس(
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السابق أبو بكر القربي بالتوسط لدى السلطات 
البريطانية إليقاف مالحقة فاروق. وفي عام 2010 
قامت الخارجية اليمنية بمنع دخول الصحافية 
 )VG( الــنــرويــجــيــة مـــاريـــان فــيــكــاس مــن صحيفة
الــنــرويــجــيــة إلـــى الــيــمــن الســتــكــمــال كــتــابــهــا حــول 

مقتل ماغنوسني. 
ــمــنــح فــيــكــاس تــأشــيــرة دخــــول مـــن ســفــارتــي 

ُ
لـــم ت

لب منها التواصل 
ُ
اليمن في هولندا وأملانيا. ثم ط

عليها  ردت  ــتـــي  والـ الــيــمــنــيــة  ــــالم  اإلعــ وزارة  مـــع 
أن شاهر  اللهبي،  أحمد  اإلعــالمــي  املــســؤول  عبر 
عبدالحق ال يرغب في زيارتها إلى اليمن. وعند 
سؤاله عن كيف يستطيع رجــل أعمال منعي من 
دخول اليمن، أجاب اللهبي: نعم شاهر يستطيع 
منعِك بحسب ما روت فيكاس لصحف بريطانية 
على  اليمنية  اإلعـــالم  وزارة  وعلقت  ونــرويــجــيــة. 
الفيزا عن فيكاس بالقول  قــرار السفارتني حجب 
إن املنع »ليس بأوامر من شاهر عبدالحق«، وإنما 
بسبب إجراءات مطلوبة لدخولها إلى اليمن، وال 

سيما أن السبب الرئيسي 
ــا كــــــان مــقــابــلــة  لــــزيــــارتــــهــ
ــبـــدالـــحـــق الــــذي  شــــاهــــر عـ

بدوره رفض مقابلتها.
ســبــبــت الــقــضــيــة مــشــاكــل 
ــدة لـــشـــاهـــر عــبــدالــحــق  ــ عــ
الـــــــذي حـــــــاول دفـــــع مــبــلــغ 
مـــالـــي لـــوالـــد مــاغــنــوســني 
ــــاف مــالحــقــة  ــقـ ــ مـــقـــابـــل إيـ
نـــــجـــــلـــــه فـــــــــــــــــــاروق، وهــــــو 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــه أسـ ــ ــتـ ــ ــــضـ مـــــــا رفـ
بــــحــــســــب مـــــــا صــــــــــرح بـــه 
الـــوالـــدان فــي مــــارس/آذار 
فــي صحيفة »ذا  املــاضــي 
ــان« الــبــريــطــانــيــة.  ــ ــارديـ ــ غـ

كــمــا أعــلــنــت شــركــة كــوكــا كـــوال فــي عـــام 2011 عن 
إيــقــاف تعاملها مــع شــاهــر عــبــدالــحــق فــي اليمن 
ومــصــر وليبيا بــعــد أن رضــخــت لــحــمــالت دولــيــة 
التحقيق  ُمــعــد  لكن  نــرويــجــيــون.  نشطاء  أطلقها 
وثــق كــون عبدالجليل شقيق شاهر ما زال يدير 
الشركة، إذ يرأس مجلس إدارة الشركة في اليمن 
ومــصــر وليبيا والــعــمــل مستمر فــي فــروعــهــا في 
الدول الثالث تحت نفس اإلدارة ولم يتغير شيء، 
وفـــق مــا تــظــهــره الــبــيــانــات املــســجــلــة عــلــى املــوقــع 

اإللكتروني للشركة.

تجاهل الرد 
تواصل ُمعد التحقيق مع عائلة بشر عبر رسائل 
اســتــفــســارات عــن معظم ما  إلــكــتــرونــيــة تضمنت 
ورد في التحقيق؛ مثل امتالكه لشركات أوفشور 
عملها.  وطبيعة  الشركات  تلك  بمديري  وعالقته 
لكن معد التحقيق لم يحصل على أي إجابات عن 
تلك األسئلة رغم تنبيه العائلة إلى اقتراب موعد 

نشر هذا التحقيق، حتى موعد نشر التحقيق.
لــة يمكن  املــســاء السابقة وغــيــاب  الــوقــائــع  بسبب 
ــقــــول إن وضـــــع الـــيـــمـــن ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــبـــلـــدان  الــ
العشرين األكثر فسادًا واألقــل شفافية في العالم 
الشفافية  منظمة  عــن  الـــصـــادر  الــتــقــريــر  بــحــســب 
العاملية في عام 2015، يعد أمرا طبيعيا وواقعيا.
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تحقيقات

يلقب رجل األعمال اليمني شاهر عبدالحق بشر، في وسائل اإلعالم الغربية بأنه »الرجل 
اليمني  للرئيس  هــو صديق شخصي  العربية.  الصحف  فــي  السكر«  و»مــلــك  الــحــديــدي«، 
املخلوع علي عبدالله صالح، ومبعوثه في مهمات سرية، آخرها زيارته الزعيم الليبي معمر 
القذافي، أثناء الثورة التي اندلعت ضد صالح في عام 2011. بالطبع نفت الحكومة اليمنية 
آنذاك تلك الزيارة، بينما أكدها التلفزيون الليبي الرسمي بعنوان »وصول مبعوث شخصي 

للرئيس اليمني« في مارس/آذار 2011، وظهر في مقطع فيديو مسجل مع القذافي.
اع القرار السياسي في دول كثيرة. 

ّ
شاهر عبدالحق، بعيد عن عني اإلعالم وقريب من صن

يمتلك في الظاهر الحصة األكبر في بنك اليمن الدولي وشركة اتصاالت في اليمن والسودان 
وشركات نفطية في اليمن والقرن األفريقي، إلى جانب فنادق سياحية، وشركات مقاوالت 
وإنشاءات هندسية. كما أنه وكيل لشركات عاملية منها مرسيدس بنز )اليمن( وكوكا كوال 

للمشروبات الغازية. 
الذي  أثناء الحصار  الغذاء،  العراقي مقابل  النفط  وارتبطت شركاته بفضائح عقود تبادل 
ــرض على العراق بعد صــدور قــرار األمــم املتحدة رقــم )661( في 6 أغسطس/آب 1990 

ُ
ف

لألمم  تقرير  عــام 2003، بحسب  في  الرئيس صــدام حسني  نظام  بسقوط  عمليًا  وألغي 
املتحدة.

أما عبدالجليل عبدالحق بشر، فهو الشقيق األصغر لشاهر، ويحمل جوازي سفر أملانيًا 
وبريطانيًا، إلى جانب جواز سفره اليمني. حاصل على املاجستير في الهندسة املعمارية 
من أملانيا في عام 1972. يعمل عبدالجليل حاليًا مديرًا تنفيذيًا ملجموعة شركات شاهر 
للتجارة )STCO( ورئيسًا ملجلس إدارة شركة تعبئة كوكاكوال في مصر واليمن وليبيا. 
كما يرأس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط في مصر لصناعة الزجاجات املستخدمة 
رفقت عند تأسيس الشركات في 

ُ
في تعبئة األغذية واملشروبات الغازية. بحسب معلومات أ

»األوفشور«.
أدى غياب علي عبدالله صالح عن املشهد السياسي إلى اختفاء التسهيالت املقدمة لعائلة 
مصالح  تأثرت  معه.  املتينة  عالقاتها  بفضل  عليها  تحصل  كانت  والتي  تدريجيًا،  بشر 
الوطنية ملكافحة  الهيئة  القضاء من قبل  إلى  حيل بعضها 

ُ
وأ فتح 

ُ
ت العائلة وبــدأت ملفاتها 

الفساد في اليمن، بتهمة التهرب الضريبي في ملف شركة االتصاالت »إم تي إن يمن« التي 
تملك عائلة بشر أسهمًا فيها.

وكانت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد في اليمن، قد اتهمت في عام 2014 شركة »إم 
تي إن يمن«، والتي تأسست في عام 2000 كشركة مساهمة محلية وأجنبية تحت االسم 
لقيام  القضاء  إلــى  ملفها  بتحويل  وطالبت  الضريبي،  بالتهرب  يمن،  سبيستل  التجاري 
الشركة بتغيير اسمها »سبيستل يمن« املسجل رسميًا لدى السلطات اليمنية إلى »إم تي 

إن يمن«، دون دفع أي مستحقات مطلوبة عند تغيير االسم وضريبة املبيعات املفروضة.
يقول عبدالواحد الصايدي، محام متخصص في قضايا الشركات التجارية، في تصريحات 
»العربي الجديد«، إن الشركة ال تعمل بشكل طبيعي منذ عام 2006 عندما اندمجت  خاصة لـ
مع شركة »إم تي إن« العاملية، ألنها مسجلة تحت اسم »سبيستل يمن« وترخيصها تحت 
هذا االسم، وبالتالي فالشركة لم تعد موجودة فعليًا، إال في حال تم إعالم وزارة االتصاالت 
واملواصالت وتم االتفاق على تغيير االسم، ومن ثم تدفع الشركة رسوم تغيير االسم وتدفع 

ضريبة مبيعات ناتجة عن عملية الدمج وتغيير مالكيها، وهو ما لم يحدث.

من هما األخوان بشر؟

صنعاء ـ محمد المهدي

ينتمي شاهر عبد الحق بشر وشقيقه 
ــيـــل، إلــــــى طـــبـــقـــة الـــعـــائـــالت  ــلـ ــبـــدالـــجـ عـ
الـــتـــجـــاريـــة الـــثـــريـــة فـــي الـــيـــمـــن، والــتــي 
اليمني،  االقتصاد  من  جــزء حيوي  على  تسيطر 
الرئيس املخلوع  بعد تنامي نفوذها خالل حكم 
علي عبدالله صالح. وسمح التحالف، املتواري عن 
األنظار، بتمدد استثمارات هذه العائلة إلى دول 
عدة في الشرق األوسط، أفريقيا وأوروبــا؛ مصر، 
ماليزيا  ثم  والصومال  إثيوبيا  ليبيا،  الــســودان، 
وبــريــطــانــيــا. وتــتــنــوع أنــشــطــة الــعــائــلــة التجارية 
بـــني االتــــصــــاالت، الــنــفــط، الــســيــاحــة، اإلنـــشـــاءات 
 شاهر 

ّ
أن مــن  الــرغــم  التجارية، وعلى  والــوكــاالت 

في  القضائية  السلطات  مــن  مطلوب  الــحــق  عبد 
واالغتصاب  القتل  بتهمتي  والنرويج  بريطانيا 
ما  ــه 

ّ
أن إاّل  النرويجية مارتني ماغنوسني،  للفتاة 

يزال يمارس إدارة إمبراطوريته املالية الخفية في 
جــزر ومــالذات أوروبــا اآلمنة من على أريكته في 

صنعاء.
يكشف هذا التحقيق االستقصائي الجانب اآلخر 
لــشــركــات »بــشــر« املــخــفــيــة، فــي مــــالذات ضريبية 
آمنة تمنح عمالءها سّرية تامة على حساباتهم 
وتعامالتهم املصرفية، ما يوفر لهم مزايا عديدة 
مثل التهرب الضريبي في بلدانهم األصلية، حتى 
إن تـــم ذلـــك بــطــرق قــانــونــيــة. ويــتــعــقــب التحقيق 
شركاتها  عبر  »بشر«  لعائلة  السرية  التعامالت 
»األوفــــشــــور« املــرتــبــطــة بــشــركــات معلنة وأخـــرى 
مخفية تشّكل واجهات لكبار املتنفذين في اليمن، 
يــســهــل اســتــخــدامــهــا لــلــتــحــايــل الــضــريــبــي ونــقــل 

أموال من دون التعرض ألي مساءلة قانونية.

المالذات الضريبية اآلمنة
»أوفــشــور«  شــركــات  بشر مجموعة  عائلة  تمتلك 
فـــي الـــجـــزر الــــعــــذراء الــبــريــطــانــيــة وتــســتــخــدمــهــا 
ملــأســســة أنــشــطــة تــجــاريــة بـــصـــورة قــانــونــيــة في 
اليمن وغيرها من الدول التي تنشط فيها. ووفقًا 
ملا وثقه معد التحقيق، يتم ذلك عن طريق إنشاء 
شـــركـــات مــخــفــيــة فـــي األوفــــشــــور، لـــشـــراء شــركــات 
تسمى Shelf Co، مسجلة منذ زمن طويل في 
بلدان األوفشور، ومن ثم التقدم باسمها لعطاءات 
حــكــومــيــة مــشــروطــة بــســنــوات خــبــرة طــويــلــة في 
استشارية  عقود  إبــرام  وكذلك  األصلية.  بلدانهم 
ــة فــــي بــلــدانــهــم  ــيـ ــلـ وهـــمـــيـــة بــــني شـــركـــاتـــهـــم األصـ
أمــوال لشركاتهم في »األوفــشــور« على  وتحويل 
من  التهرب  بهدف  وذلــك  العقود،  تلك  قيمة  أنها 

ضريبة األرباح في بلدانهم األصلية.
كانت صعبة  بشر  األخــويــن  أنشطة  تتبع  عملية 
دائــرة  واتــســاع  شركاتهما  تنوع  بسبب  ومعقدة 
انتشارها. إذ عمد ُمعد التحقيق إلى قراءة مئات 
اإللكترونية  الرسائل  وآالف  والبيانات  الوثائق 
ــــي  ــدولــ ــ ــن االتــــــــحــــــــاد الــ ــ ــ ــلــــيــــهــــا مـ ــــل عــ ــــصـ ــــي حـ ــتــ ــ ــ ال
 SZ وصحيفة   ICIJ االستقصائيني  للصحافيني 
األملــانــيــة ) ســوددويــتــشــه تــســايــتــونــغ( مــن خــالل 
استقصائية  أجــل صحافة  من  »إعالميون  شبكة 
عربية« )أريــج( مللفات شركة )موساك فونسيكا( 

التي تخصصت في تسجيل شركات األوفشور.

الشركات  بتسجيل  الخاصة  الوثائق  وتكشف 
واملراسالت، الصادرة عن بنوك أملانية ومصرية، 
امتالك األخوين بشر 18 شركة في الجزر العذراء 
البريطانية. يحمل تسجيل بعض تلك الشركات 
ذات االســــم الــــذي تــعــمــل بــه الــشــركــة عــلــى أرض 
البشائر وشركة  الواقع؛ مثل جبل صلب، سبأ، 
شــاهــر للتجارة املـــحـــدودة. هــذه املــعــادلــة تمنح 
ــال تــم الحجز  األخـــويـــن بــشــر أمــانــًا أكــثــر فــي حـ
بلدانهم عن طريق  في  األصلية  على شركاتهم 
تحويل جزء من أموالهم في شركاتهم األصلية 
بشكل دوري إلى حسابات بنكية لشركاتهم في 
»األوفشور«، وهو ما يعطيهم مرونة أكبر عند 
ــوال وتــجــنــب هــيــئــات التحقق  ــ تــحــويــل تــلــك األمـ
ــوال، بــحــســب مــصــادر  ــ ــ مـــن عــمــلــيــات غــســيــل األمـ

قانونية.  
ــركــــات بـــيـــد مـــديـــريـــن أجـــانـــب  ــلـــك الــــشــ ـــــــــدار تـ

ُ
وت

ويــمــلــكــهــا الـــشـــركـــاء ذاتــــهــــم، بــحــســب الـــوثـــائـــق 
الرسمية الصادرة من الجزر العذراء البريطانية 
 lInda blampIed ،JameS وهـــــــــــــم: 
 ،Wetherall ،JullIan GrIffIthS
لــكــن تــلــك الـــوثـــائـــق تــظــهــر أن املـــالـــك األســـاســـي، 
 benefICIal« الشركات  بهذه  الحق  صاحب 
وعبدالجليل  شــاهــر  األخــــوان  هــمــا   ،»oWner
والشركات املرتبطة بهما، وهي بحسب الوثائق: 
البشائر  املــحــدودة،  للخدمات  أاليـــد  أسوشيتد 
املــحــدودة،  انــتــربــرايــز  برمنستون  لــالتــصــاالت، 
جريشنج املحدودة، هاي ساين املحدودة، ماك 
للمشروبات املحدودة، ميتكو املحدودة، ريوريو 
القابضة املحدودة، شاهر للتجارة، اس تي سي 
بــرمــودا املــحــدودة، تيم اب للخدمات املــحــدودة، 
ويربلسدون  املــحــدودة،  للخدمات  وان  فــور  تــو 
ــــدودة، شـــركـــة يـــفـــيـــرا، سبأ  ــــحـ لـــالســـتـــثـــمـــارات املـ
ويل  املــحــدودة، ويشنج  القابضة لالستثمارات 
الــقــابــضــة املـــحـــدودة، الــنــيــل األزرق لــالتــصــاالت 

القابضة املحدودة، شركة جبل صلب. 
»العربي  عليها  حصلت  التي  السجالت  وتشير 
الجديد« إلى أن أربع شركات موثقة تعمل ضمن 
واملعلنة  الظاهرة  بشر  األخــويــن  شركات  أنشطة 
سرية.  عمليات  فــي  ستخدم 

ُ
ت أخـــرى  شــركــة  و14 

وتــابــع ُمــعــد الــتــحــقــيــق بــيــانــات جــمــيــع الــشــركــات 
التي ظهرت في وثائق شركات األوفشور اململوكة 
لألخوين بشر، بدءًا من شركة جبل صلب املسجلة 
 JabalSalab« ــم  ــ االســ ــذات  ــ بــ ــــور  ــــشـ األوفـ فــــي 
االســتــكــشــافــات  فــي  تعمل  والــتــي   ،»Company
الــنــفــطــيــة وتـــطـــويـــر خــــامــــات الــــزنــــك والــــرصــــاص 
الصومال  مثل  األفــريــقــي  الــقــرن  ودول  اليمن  فــي 
وإثيوبيا وتدخل في مناقصات استكشاف النفط 
الحكومية في تلك الدول. وبعد تتبع بيانات هذه 
الشركة التي تحمل ذات االسم في الجزر العذراء، 
أنها شركة بريطانية-يمنية  التحقيق  ُمعد  وجد 
أسهم  مــن   % 48 شــاهــر  ويملك  ومقرها صنعاء. 

شركة جبل صلب.
 Sheba« وتعمل شركة سبأ املسجلة في األوفشور
InVeStment holdInG lImIted« بتاريخ 
31 أغسطس/آب 1999، واململوكة لألخوين بشر، 
والسياحة  النفط  فيها  بما  متعددة  مجاالت  في 
ومقرها الرئيسي في أديس أبابا، إثيوبيا. لهذه 

الــشــركــة وجـــود فعلي فــي دول أخــــرى، إذ تمتلك 
فروعا في اليمن ومصر، بحسب 60 وثيقة تخص 
هــــذه الـــشـــركـــة فـــي الـــجـــزر الــــعــــذراء الــبــريــطــانــيــة. 
وتوزيع  الشركة  تسجيل  الوثائق  تلك  وتتضمن 
الحصص ووثــائــق خــاصــة بــاملــديــريــن )األخــويــن 
بشر وبيتر كاربنتر( إضافة إلى فواتير، شيكات، 
مـــراســـالت بـــني املــالــكــني وشـــركـــة املـــحـــامـــاة أثــنــاء 

عملية تسجيل الشركة.
شركة أخرى لها نشاط فعلي باسم »شركة شاهر 
 Shaher« األوفـــشـــور  فــي  الــتــجــاريــة« ومسجلة 
tradInG oVerSeaS lImIted«، بتاريخ 12 

إبريل/نيسان 1999.
اليمن  في  فروعًا  التجارية  وتمتلك شركة شاهر 
ومصر والسودان وإثيوبيا. وتعمل في مجاالت 
تــجــاريــة فــي الــيــمــن؛ منها الــقــطــاع املــصــرفــي مثل 
الــدولــي، وسياحية واتــصــاالت ونفط.  بنك اليمن 
ــا كـــوال  ــثـــل كــــوكــ ــة مـ ــيـ ــاملـ ــا تــحــتــكــر وكــــــــاالت عـ ــمـ كـ
الغازية ومرسيدس بنز وزيروكس.  للمشروبات 
ــر لـــلـــتـــجـــارة مــســجــلــة  ــاهـ وتـــظـــهـــر الـــوثـــائـــق أن شـ
فـــي الـــجـــزر الـــعـــذراء الــبــريــطــانــيــة بــأســمــاء شــاهــر 
جيمس  بيتر  عبدالحق،  وعبدالجليل  عبدالحق 

كاربنتر وسكاتليف براين.
الرئيس  الشركة تسهيالت من نظام  وتلقت هذه 
ولسنوات  صالح.  عبدالله  علي  املخلوع  اليمني 
اليمنية  الــدفــاع  وزارة  مــع  عــقــودًا  ُمنحت  طويلة 
وتسهيالت  أملانية  وعــربــات  بمدرعات  إلمــدادهــا 
جعلتها من أكثر الشركات التي حازت على عقود 
توريد وصيانة، بحسب وثائق مسربة من وزارة 

الدفاع اليمنية في ديسمبر/كانون األول 2012.
ــة الــــبــــشــــائــــر  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ نـــــــشـــــــاط رابـــــــــــــع مــــــــعــــــــروف بــ
 al« شـــــور  األوف  فــــي  واملـــســـجـــلـــة  لــــالتــــصــــاالت 
baShaIrteleCom Sa« بتاريخ 3 أغسطس/

آب 2005. تنشط البشائر في السودان بعد أن فازت 
الثاني  املشغل  بموجبه  أصبحت  إشكالي  بعقد 
لــلــهــواتــف الــنــقــالــة فــي الـــســـودان. وثــــارت القضية 
ضدها في الــرأي العام في الخامس من أكتوبر/
تشرين األول 2002 عندما نشرت صحف سودانية 
املشغل  لنيل رخــصــة  تأهلت  )13( شــركــة  أســمــاء 
الثاني للهاتف املحمول. في البدء، لم تكن شركة 
ها 

ّ
الــبــشــائــر ضــمــن قــائــمــة الــشــركــات املــعــلــنــة، لكن

املقررة للتنافس  املدة  انتهاء  أضيفت الحقا بعد 
عــلــى الــعــطــاء. وفـــي 24 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الــقــومــيــة لــالتــصــاالت  الــهــيــئــة  2003، اســتــبــعــدت 
جميع الشركات ووقعت العقد مع شركة البشائر، 
السودان  في  لالتصاالت  القومية  الهيئة  بحسب 
ــلــت فـــوز شــركــة الــبــشــائــر بسبب تقدمها 

ّ
الــتــي عــل

بــمــبــلــغ كــبــيــر لــلــحــصــول عــلــى رخـــصـــة التشغيل 
واملــقــدرة بـ 150 مليون يــورو، مقابل عــروض أقل 
بكثير من شركة البشائر؛ منها شركة أوراسكوم 
)30 مليون يورو( واملجموعة العربية السودانية 

)70 مليون يورو(.
تظهر الوثائق أن الشركة مسجلة تحت ذات االسم 
اإلنجليزي  القنال  فــي  تقع  )جــزيــرة  فــي جيرسي 
دار من قبل )ليندا بالمبيد، 

ُ
شمال غرب أوروبا( وت

جــولــيــان مـــــارك، جــيــمــس ويـــثـــرال(.عـــلـــى أن مــالــك 
الشركة الحقيقي »benefICIal oWner« هو 

شاهر عبدالحق.

مئات الوثائق وآالف الرسائل
الــصــادرة عن  الوثائق  التحقيق مئات  تتبع معد 
جهات رسمية في بلدان املالذات الضريبية اآلمنة 
وبنوك عاملية إضافة ملراسالت إلكترونية صادرة 
لألخوين  التابعة  األوفــشــور  شركات  مديري  عن 
بشر، وتكشف عملية تحليل الوثائق عن شهادات 
لتوزيع الحصص في شركات األوفشور ووثائق 
ــوازات الــســفــر ووثــائــق  ــ تــســجــيــلــهــا ونــســخ مـــن جــ
مــطــلــوبــة مـــن شـــركـــات املــحــامــاة املــتــخــصــصــة في 
الشركات، واتفاقيات موقعة  تسجيل وإدارة تلك 
لـــعـــقـــود الـــشـــركـــات وضـــمـــانـــات بــنــكــيــة وفـــواتـــيـــر 

كهرباء إلثبات محل السكن.
حــصــل مــعــد الــتــحــقــيــق عــلــى وثــيــقــة بـــتـــاريـــخ 27 
ملكية  لنقل  طلبا  تتضمن   2010 سبتمبر/أيلول 
 WIShInGWell holdInG شـــركـــة  أســـهـــم 
مع  بشر  عبدالجليل  ملكية  إلــى  فــورًا   lImIted
بــالــضــرائــب،  خــاصــة  تكاليف  أي  بتحمل  اإلقــــرار 
أو أي مــســؤولــيــة قـــد تــنــشــأ عـــن أي مــعــامــلــة ذات 
صلة بنقل األسهم. ذّيلت الرسالة بأرقام هواتف 

وعناوين عبدالجليل بشر في القاهرة.
وثيقة أخــرى صــادرة عن البنك العربي األفريقي 
الــــدولــــي بـــتـــاريـــخ 11 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
 moSSfon truSt إلـــــــى  ومــــوجــــهــــة   2010
CorporatIon، )شركة محاماة تقوم بعملية 
تــوضــح  ــور(،  ــ ــشــ ــ األوفــ شــــركــــات  وإدارة  تــســجــيــل 
وأن   1996 مـــنـــذ  لــلــبــنــك  عــمــيــل  عــبــدالــجــلــيــل  أن 
وضــعــه املـــالـــي جــيــد. شـــهـــادة ثــانــيــة صـــــادرة عن 
نوفمبر/تشرين   24 بــتــاريــخ   bank med بنك 
ذاتــهــا توضح  املحاماة  إلــى شركة  الثاني 2010  
وأن  عــامــا،   15 منذ  للبنك  عبدالحليل عميل  بــأن 
حــالــتــه املــالــيــة وتــعــامــالتــه الــبــنــكــيــة جـــيـــدة. وفــي 
رأي البنك، فإن عبد الجليل »رجل أعمال ال يمكن 
أن يــأخــذ الـــتـــزامـــات تــجــاه شــــيء ال يــســتــطــيــع أن 
ينفذه أو يلتزم به، ويضمن البنك استكمال نقل 
مــلــكــيــة أســهــم شــركــة أوفـــشـــور لــتــصــبــح بــالــكــامــل 
مــلــك عــبــدالــجــلــيــل بـــشـــر«. ويــظــهــر كــشــف حــســاب 
لــشــاهــر عــبــد الــحــق بــتــاريــخ 30 يــونــيــو/حــزيــران 
2009 صادر من بنك  CommerZbank، ضمن 
أوفــشــور وترتبط  وثــائــق أخــرى لتأسيس شركة 
الضريبي. ويعد  التهرب  في عمليات  بحساباته 
هــذا الــبــنــك، ثــانــي أكــبــر مــصــارف أملــانــيــا، وارتــبــط 
العام املاضي بفضيحة ذات صلة بمساعدة عمالء 
في  طويلة  لــســنــوات  واســتــمــر  ضريبيًا  متهربني 
مساعدة عمالئه على إخفاء أموالهم في بلدانهم 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2015، أقر  األصــلــيــة. وفــي 
في  لعمالئه  بتسهيله   CommerZbank بنك 
عــمــلــيــات الــتــهــرب الــضــريــبــي وأعــلــن عــن تــعــاونــه 
الكامل مع السلطات األملانية وموافقته على دفع 
)20( مليون دوالر كغرامة، بموجب صفقة عقدها 
مع االدعاء األملاني إلغالق امللف وتعهده بتغيير 
اته الخاصة بالتسهيالت التي كانت تعطى  إجراء

لعمالئه والتي مكنتهم من التهرب الضريبي.

شاهر والديون المعدومة
فــي عـــام 2013، ســـّرب مــوظــف فــي الــبــنــك املــركــزي 
اليمني قائمة سوداء تضم 522 شركة وشخصية 
ما  ولــم تسددها،  تجارية يمنية سحبت قروضًا 
أدى إلى تصنيفها ضمن خانة »ديون معدومة«؛ 
أي غــيــر قــابــلــة لـــالســـتـــرجـــاع، بــمــوجــب الــتــعــمــيــم 
الصادر عن البنك. شاهر عبد الحق احتل نصيب 
ــات الـــتـــي قــــرر الــبــنــك  ــركـ األســـــد فــيــهــا لــجــهــة الـــشـ
املركزي اليمني وقف التعامل معها أو منحها أي 
تسهيالت بنكية، ومنها: شركة شاهر التجارية، 
ــدودة، الــشــركــة  ــحــ شــركــة جــبــل صــلــب الــيــمــنــيــة املــ
العاملية  الــشــركــة  والــســيــارات،  للهندسة  املــتــحــدة 
لصناعة  املتحدة  الشركة  واالســتــثــمــار،  للتجارة 
سن  شركة  التجارية،  رايــز  ســن  شركة  املنظفات، 
ســيــت، شــركــة صــنــعــاء لــلــمــرطــبــات،  شــركــة عــدن 

للمرطبات، فندق تاج سبا، وكالة زيروكس.

مرسيدس بنز
ــإن تسجيل  ــا وثـــقـــه مــعــد الــتــحــقــيــق، فــ بــحــســب مـ
شركات بشر في املالذات اآلمنة سّهل لها التهرب 
ــزاع على  ــ مـــن تــنــفــيــذ حــكــم قــضــائــي فـــي قــضــيــة نـ
مــلــكــيــة وكـــالـــة مــرســيــدس بــنــز بـــني شــركــة محمد 
ســعــيــد غــالــب الــســفــاري وأوالده وشـــركـــة شــاهــر 
قضية  فــي  للعائلة(  )التابعة  املــحــدودة  للتجارة 
بـــني 1989 و 2015 عــنــدمــا ســجــل شــاهــر  امـــتـــدت 

تلك  الصناعة والتجارة. خالل  الوكالة في وزارة 
الفترة لم ينفذ شاهر عبدالحق األحكام الصادرة 
ضده بدءًا بالقرار األول عام 1990 وانتهاء بالحكم 
والصادر  النقض  أو  للطعن  القابل  غير  النهائي 
بأمانة  الثانية  االستئناف/الشعبة  محكمة  عــن 
العاصمة بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2014. قضى 
ذلـــك الـــقـــرار بـــإلـــزام شــركــة شــاهــر املـــحـــدودة، دفــع 
ريال  أملاني وعشرة ماليني  مــارك  خمسة ماليني 
يمني، للوكيل السابق )شركة محمد سعيد غالب 

السفاري وأوالده(.
ــم، أصــــــدر قـــاضـــي الــتــنــفــيــذ  ــكـ وبـــعـــد صــــــدور الـــحـ
ــرارا حــمــل رقـــم )584( بــتــاريــخ 21  ــ فـــي الــقــضــيــة قـ
ديسمبر/كانون األول 2014 يأمر فيه بنك اليمن 
الدولي الذي يملك شاهر عبدالحق الجزء األكبر 
من أسهمه بالحجز على املبلغ من أرصدة شركة 
رد  البنك  أن  إال  لــديــه.  املــحــدودة  للتجارة  شــاهــر 
تنفيذ  إمكانية  »عـــدم  مــؤكــدًا  املحكمة  طلب  على 
الحكم ألن أرصدة شركة شاهر مدينة، ومن ثم ال 
 لتنفيذ أمر الحجز على املبلغ«. 

ً
يملك البنك محال

»الــعــربــي  يــقــول رجـــل األعــمــال محمد الــســفــاري لـــ
الجديد«: »ال يمكن أن يكون حساب شاهر مدينا 
لدى البنك، هذه الحركة واحدة من أساليب شاهر 
لــلــتــهــرب والــتــحــايــل عــلــى الـــقـــانـــون واالســتــهــتــار 
ــاري: »خـــالل  ــفـ ــسـ بــالــقــضــاء الـــيـــمـــنـــي«. يــضــيــف الـ
ــود نـــاضـــلـــت لــلــحــصــول عـــلـــى حـــقـــوقـــي بــقــوة  ــقـ عـ
لكني  والــشــفــافــة،  الصحيحة  وبــالــطــرق  الــقــانــون 
لــم أجــد شيئًا ملموسًا، رغــم حصولي على حكم 
تكبدنا خسائر وصلت  رغــم  وســأواصــل  نهائي. 
ريـــال بسبب قضية مرسيدس  مــلــيــارات  لــعــشــرة 
الحق«. ونجح شاهر  عبد  تعنت شاهر  وبسبب 
في »جعل القضاء يعيد القضية إلى االستئناف 
رغم صدور حكم قضائي نهائي وعدم وجود أي 
من جديد«،  لالستئناف  إلعادتها  قانونية  صفة 

حسبما يشتكي السفاري.

نجل شاهر عبدالحق والفتاة النرويجية
فــي مــــــارس/آذار مــن عـــام 2008، وجـــدت الشرطة 
ــتـــاة الـــنـــرويـــجـــيـــة مـــارتـــني  ــفـ الــبــريــطــانــيــة جـــثـــة الـ
مــاغــنــوســني فـــي قــبــو تـــابـــع لــشــقــة فـــــــاروق، نجل 
لـــنـــدن. كــشــفــت التحقيقات  شــاهــر عــبــدالــحــق فـــي 
أن ماغنوسني شوهدت آخــر مــرة مع فــاروق قبل 

اختفائها بيومني.
غــادر فــاروق بريطانيا بعد ساعات من الجريمة 
إلى مصر بواسطة طائرة والده الخاصة ما حرم 
املحققني البريطانيني من التحقيق معه. من مصر 
الحكومة  بحماية  يعمل  حيث  اليمن  إلــى  ســافــر 
ويــــديــــر بـــعـــض أعــــمــــال والـــــــده بــحــســب املــحــقــقــني 
النرويجيني والبريطانيني. وخالل األعوام 2008 و 
2015 تواصلت الجهات النرويجية والبريطانية 
ليتسنى  فــــاروق  لتسليم  اليمنية  الــســلــطــات  مــع 
الــتــحــقــيــق مــعــه، لــكــن الــســلــطــات الــيــمــنــيــة رفــضــت 
بــدعــم مطلق ومــبــاشــر مــن قــبــل الــرئــيــس السابق 
على  يوقع  لم  اليمن  ولكون  عبدالله صالح  علي 

اتفاقية تبادل املطلوبني بني بريطانيا واليمن.
الـــدعـــم الــــذي تــلــقــاه شــاهــر عــبــدالــحــق فـــي قضية 
ــاوز حـــمـــايـــة فـــــــاروق فــي  ــجــ مــقــتــل مـــاغـــنـــوســـني تــ
اليمني  الخارجية  وزيــر  قيام  إلــى  ليصل  اليمن، 

»العربي الجديد« تكشف عن 18 شــركة »أوفشور« لشقيقين يمنيين

لعائلة  المملوكة  »األوفشور«  شركات  عن  تحقيق  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
بشر، والتي تعد من أهم العائالت اليمنية التي أسست شركات مخفية في المالذات 

الضريبية اآلمنة. ويتعقب التحقيق، بالوثائق، التعامالت السرية للعائلة عبر شركاتها 
التي تشّكل واجهات لكبار المتنفذين في اليمن

تمتلك عائلة 
بشر مجموعة 

شركات »أوفشور« 
في جزر العذراء 

البريطانية 
وتستخدمها 

لمأسسة أنشطة 
تجارية بصورة 

قانونية في اليمن 
وغيرها من الدول 

التي تنشط فيها. 
ووفقًا لما وثقه 

معد التحقيق، 
يتم ذلك عن 
طريق إنشاء 

شركات مخفية 
في األوفشور، 

لشراء شركات 
 ،Shelf Co تسمى

المسجلة منذ 
زمن طويل في 
بلدان األوفشور، 
ومن ثم التقدم 

باسمها لعطاءات 
حكومية 

مشروطة بسنوات 
خبرة طويلة في 

بلدانها األصلية.
وتشير السجالت 

التي حصلت 
عليها »العربي 

الجديد«، إلى 
أن أربع شركات 

موثقة تعمل 
ضمن أنشطة 

شركات األخوين 
بشر الظاهرة 

والمعلنة و14 
شركة أخرى 

ُتستخدم في 
عمليات سرية. 

وعلى الرغم من 
األموال المملوكة 

لألخوين بشر، 
فإن شركات 

شاهر عبد الحق 
احتلت نصيب 

األسد في قائمة 
الشركات التي قرر 

البنك المركزي 
اليمني وقف 

التعامل معها 
بسبب ديونها 

المعدومة.

شركات مخفية لمقربين 
من صالح تفضحها »أوراق بنما«

عائلة بشر

الواجهات

وثيقة عبارة عن جواز سفر شاهر عبدالحق مقدمة لتسجيل أوفشور )العربي الجديد(

وثيقة شركة البشائر لالتصاالت المملوكة لعائلة بشر في السودان ومسجلة في األوفشور )العربي الجديد(

كشف حساب شاهر عبدالحق صادر عن بنك ألماني متهم بتسهيل التهرب الضريبي لعمالئه )العربي الجديد(

جنازة الفتاة النرويجية التي تتهم السلطات البريطانية نجل شاهر عبدالحق بقتلها واغتصابها )فرانس برس(

المبنى الرئيسي لمجموعة شاهر عبدالحق التجارية اليمنية في صنعاء )فرانس برس(

عبدالجليل عبدالحق رئيس مجلس إدارة كوكاكوال مصر )موقع غرفة التجارة األميركية في القاهرة(

تشتري عائلة بشر شركات 
تسمى Shelf Co مسجلة 

منذ زمن طويل 

نجل شاهر عبدالحق 
متهم بقتل فتاة نرويجية 

ويرفض تسليم نفسه
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معين الطاهر

نـــقـــّدر صـــراحـــة الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
الصادمة للجمهور العربي والفلسطيني، 
ونـــعـــرف مــوقــفــه الــــذي نــخــتــلــف مــعــه فيه 
ــكــــارثــــة، والـــصـــواريـــخ  عــــن االنـــتـــفـــاضـــة الــ
الــعــنــف، وانــعــدام  العبثية، وعـــدم جـــدوى 
الـــبـــديـــل لــلــمــفــاوضــات غــيــر املـــفـــاوضـــات 
ــار الــــجــــار اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــظـ ــتـ نــفــســهــا، وانـ
الــزمــن وابــتــاع األرض  النظر عــن  بغض 
واســتــمــرار االحــتــال، حتى يــكــون جاهزًا 
 ما سمعناه، في األيام 

ّ
 أن

ّ
للمفاوضات. إال

مع  الرئيس  لقاء  خــال  املــاضــيــة،  القليلة 
ــــدى قـــنـــوات الــتــلــفــزيــون اإلســرائــيــلــي،  إحـ
ويفوق  السابقة،  الرئيس  مواقف  تجاوز 
فــي جموحها،  ــت 

ّ
كــل مــخــيــلــٍة، مهما شــط

ويــــــضــــــرب عــــــــرض الـــــحـــــائـــــط بــــكــــل أمــــــٍل 
الفلسطيني  املسار  بتصحيح  للجمهور 

وتصويبه.
كــان مــن املــتــوقــع، واالنــتــفــاضــة قــد دخلت 
ــادس، أن يــتــصــلــب مــوقــف  ــ ــسـ ــ شـــهـــرهـــا الـ
السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تتشّدد 
عبر عن أماني شعبها 

ُ
في مواقفها، وأن ت

 كامل 
ٌ

وتطلعاته، كيف ال وقد أعرب جيل
أكثر  املتبعة  الــســيــاســات  مــن  عــن غضبه 
مــن ربــع قــرن، وهــّب ساعيًا، بــدمــائــه، إلى 
مــا شهدناه   

ّ
أن  

ّ
إال االحـــتـــال،  يــنــدحــر  أن 

تجاوز املعقول، وتحّدى املنطق، وقلب كل 

عبد اللطيف السعدون

خطوة، خطوتان، ثاث، ويتقدم مقتدى 
الـــصـــدر، هـــذه املــــرة، »مـــرشـــدًا أعــلــى« في 
كان  اإليرانية، وإن  التجربة  العراق، كما 
يــحــاول أن يــنــأى بنفسه عــن خــط واليــة 
ــل في 

ّ
الــفــقــيــه. يــســوس، وقـــد نــقــول يــتــدخ

 
ً
شؤون السلطات الثاث، بصفته »ممثا

لــلــشــعــب«، كــمــا أعـــطـــى هـــو لــنــفــســه هــذه 
لــإصــاح«،  »راعــيــًا  كــان  الصفة، وقبلها 
لــلــقــوات املسلحة  الـــعـــام  أو هـــو »الــقــائــد 
املهدوية«، كما أطلق عليه بعض تابعيه 
ممن استجابوا لدعوته محاصرة املنطقة 
الــخــضــراء، واالعــتــصــام أمــــام بــوابــاتــهــا، 
وأنشد له بعضهم »طلع الصدر علينا«، 
وقّبل يده عسكريون كبار، في مقدمتهم 
قائد القوة املكلفة بحماية املنطقة )فريق 
ــة مــبــايــعــة، وتــعــبــيــرًا عــن والء،  ركـــن( داللـ
على  خروجًا  التصرف  هــذا  يعتبر  فيما 

أعراف العسكر وتقاليدهم.
أفــراد  الــصــدر على »املــبــايــعــة« بتفقد  رّد 
ــا، واالطـــمـــئـــنـــان عــلــى  ــهـ ــاطـ ــبـ ــوة وضـ ــقــ الــ
أحوالهم، مثل أي مسؤوٍل أول في دولة، 
ولم يتجرأ أيٌّ من مسؤولي الخط األول 
في دولة العراق )هل العراق دولة حقًا؟( 

على شجب هذا التصرف وإدانته.
يقول عارفو الصدر إنه أطلق، هذه املرة، 
 له 

ً
العنان ملا يعتبرها صاحياٍت معطاة

الشخصي  اعتقاده  من  منطلقًا  مذهبيًا، 
 
ْ
الـــذي يتجنب اإلفــصــاح عــنــه عــلــنــًا، وإن
كــــان يــظــهــره عــمــلــيــًا بــأنــه »أعـــــدل وأعــلــم 
وأنقى رجل في األمة«، بحسب ما تحكمه 
ــيـــة الــشــيــعــيــة،  شـــــــروط اخـــتـــيـــار املـــرجـــعـ
قـــاطـــعـــًا الـــشـــك فــــي اســـتـــحـــقـــاقـــه، لــيــكــون 
واملؤسسات،  السلطات  كل  على  املهيمن 
وهو يستعد للتقدم بذكاٍء محسوٍب من 
مــســتــشــاريــه، لــكــي يــتــّوج خــلــفــًا للمرجع 
الشيعي األعلى، علي السيستاني، الذي 
يــرقــد عــلــى فــــراش املـــــوت، والـــــذي منحه 
بركاته عند بدء االعتصامات، طالبًا من 
ما اصطدم مقتدى  وإذا  اآلخــريــن دعمه، 
بعديد منافسيه الذين ينتظرون دورهم 
لشيعة  الــروحــيــة  السلطة  على  للهيمنة 
التهديدات   أخــرى من 

ً
العراق، فإن حزمة

نبيل البكيري

ــدر الــــحــــروب  ــ ــ ــات الـــســـيـــاســـيـــة قـ ــويــ ــتــــســ الــ
تاريخيًا،  والطبيعية  املتوقعة  وخاتمتها 
وطـــاولـــة املــفــاوضــات هــي مــعــركــة املــنــهــزم 
األخيرة،  في أي حرب طوال التاريخ، لكن 
بــعــض هـــذه الــتــســويــات، أحــيــانــًا، حينما 
 حقيقية 

ً
 ال تريد هزيمة

ٌ
تكون هناك أطراف

بــا قضية ومــجــرد ورقــة  لكونه  للمنهزم، 
ــطــــرف أو  ســـيـــاســـيـــة، مــســتــخــدمــة لـــهـــذا الــ
ذاك. وبــالــتــالــي، تسعى هــذه األطـــراف إلى 
تسوية وضعه، وإعــادة االعتبار له، تحت 
مسمى إعان االستسام، وهذا ما تصنعه 

كواليس السياسة دائمًا. 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــكـــوالـــيـــس هـــو مــــا  بــات 
املرحلة  هــذا  في  كثيرًا،  اليمنيون  يخشاه 
ــذات، مــخــافــة تـــكـــرار تــجــاربــهــم املــريــرة  ــالـ بـ
والدائمة  الفاشلة،  التجربة  هــذه  مثل  مــع 
في تاريخ اليمنيني عقودًا طويلة، منذ ما 
ثورة  26 سبتمبر/أيلول حتى  ثــورة  بعد 
محطاٌت  وكلها   ،2011 فبراير/شباط   11
 كانت يتم فيها الذهاب إلى ساٍم 

ٌ
سياسية

الــصــراع، ويضاعف تكاليفه  كــاذٍب يؤجل 
وتضحياته أكثر ملحطاٍت آتيٍة أكثر عنفًا.

، إلى حد كبير، ولم 
ٌ
تجربة اليمنيني مريرة

اليوم،  بتكرارها  وقابلني  قادرين  يعودوا 
ما  أعقبتها  والــتــي  سبتمبر،  ثـــورة  فبعد 
)1962ـ  الجمهورية  امللكية  بالحرب  عرفت 
الــوطــنــيــة،  ــا عـــرف بــاملــصــالــحــة  1970(، ومـ
الدولة  فلول  عــودة  تمت  بموجبها  والتي 
اإلمامية العميقة إلى قلب دولة جمهورية 
قــيــادة  مــن  امللكيني  وتــمــكــني  بــل  سبتمبر، 
رايــة »حمير«  الجمهورية، تحت  دفة هذه 
الــجــمــهــوري ونــشــيــده وطــيــره، وهــم الذين 
حــاربــوهــا وجــمــعــوا الــعــالــم كــلــه لحصار 
لكنهم  الجمهورية،  صنعاء، إلسقاط هذه 
فـــشـــلـــوا أمــــــــام صــــمــــود أبـــــطـــــال ســبــتــمــبــر 

ونضالهم.
بــيــد أن مـــا عـــجـــزوا عـــن تــحــقــيــقــه عسكريًا 
اســـتـــطـــاعـــوا تــحــقــيــقــه ســيــاســيــًا بــمــؤتــمــر 
املــصــالــحــة الــوطــنــيــة املــلــكــيــة الــجــمــهــوريــة، 
حينها  السعودية  العربية  اململكة  برعاية 
التي  املــشــؤومــة  االتــفــاقــيــة  عــام 1970، تلك 
لهذه  ليخططوا  اإلماميون  عاد  بموجبها 
اليمنيون،  يعيشها  التي  األليمة  اللحظة 
ــارًا طــــاول الــجــمــيــع، بما  ــ الـــيـــوم، حــربــًا ودمـ
فيهم اململكة العربية السعودية التي تقدم 

تضحيات كثيرة اليوم.
ــاد املـــلـــكـــيـــون، بـــمـــوجـــب تـــلـــك املــصــالــحــة  ــ عـ
الــوطــنــيــة، إلـــى كــل أجــهــزة الـــدولـــة الــتــي لم 
يكن حينها سواهم يمتلكون خارطة إفراغ 
مــضــمــونــهــا مـــن الــــداخــــل، وهــــو مـــا تــمــثــل، 
الحقًا، بفشل جمهورية سبتمبر، وتحولها 
إلى شيء أقرب إلى النكته منه إلى الحقيقة، 
ــان ينخر  بــفــعــل املـــشـــروع اإلمـــامـــي الــــذي كـ
ــا، ويــفــّرغــهــا من  ــهـ ــدافـ فـــكـــرة ســبــتــمــبــر وأهـ
قيمها ومضامينها، بممارساٍت كهنوتيٍة 
الجمهورية  اليمن  حولت  متخلفٍة  قــرويــٍة 
ــى إقــطــاعــيــٍة مــنــاطــقــيــٍة، يـــديـــر ظــاهــرهــا  إلــ

املشايخ ويحكمها اإلماميون من الداخل.
وكل ما فعلته ثــورة سبتمبر حينها أنها  
طردت اإلمامة من باب الثورة، لكنها عادت 
من شباك املصالحة والتسوية السياسية، 
وهو السيناريو الذي تكّرر مع جمهورية 
التي أفضت إلى  وحــدة مــايــو/أيــار 1990، 
حــــرٍب أهــلــيــٍة بـــني شــريــكــي الــــوحــــدة، بعد 
بوثيقة  عــرفــت  شــهــيــرٍة،  سياسيٍة  تسوية 
ــاق، والـــتـــي وقــــع عــلــيــهــا في  ــفــ الــعــهــد واالتــ
عّمان في 18 يناير/ كانون الثاني 1994، 
بــرعــايــة املــلــك الــحــســني بـــن طــــال، وكــانــت 
بالحل  الــوثــيــقــة  تناولتها  الــتــي  الــقــضــايــا 
الــوطــنــيــة، وهــي  املــصــالــحــة  نفسها قضيا 
ــورة 11 فــبــرايــر/  ــ ــى تــفــجــر ثـ الـــتـــي أدت إلــ
شباط2011، وغدت بعد ذلك مادة للحوار 

سامر خير أحمد

العربي« ومجتمعاتها،  »الربيع  بلدان  بني 
 مشتركًا«، ربما يمكن 

ً
ثّمة ما يبدو »عاما

ــآالت غــيــر  ــ ــ االســــتــــفــــادة مـــنـــه فــــي تــفــســيــر املـ
الــثــورات،  تلك  إليها  أفضت  التي  الناجحة 
عــلــى صعيد إنــجــازهــا تــحــواًل ديــمــقــراطــّيــًا 
من  الكامل  التخلص  إلــى  يفضي  حقيقيًا، 
االســـتـــبـــداد، وهـــو الــهــدف الــجــوهــري الــذي 
قــامــت تلك الــثــورات مــن أجــل تحقيقه. ذلك 
العامل املشترك ال يتمحور حول تشابهها 
فــي اســتــيــاء الــعــســكــر عــلــى الــســلــطــة فيها، 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ثــــم حــكــمــهــا 
وإنما  الــتــوريــث،  ومــحــاوالت  امللهم  بالفرد 
فــي »الــجــوهــر الــثــقــافــي« الــــذي يــكــاد يكون 
مــنــذ عقود  فــي ســيــرة مجتمعاتها  ــدًا  واحــ
تنظيماٍت  قــيــام  إعــاقــة  إلـــى  وأدى  طــويــلــة، 
اجــتــمــاعــيــٍة حــقــيــقــيــٍة فــيــهــا، كـــان وجــودهــا 
ضروريًا لنجاح تلك الثورات. فتلك البلدان 
شــهــدت، مــنــذ أواســــط الــقــرن الــتــاســع عشر 
، أســاســه االنــتــقــال 

ً
حــراكــًا اجتماعيًا هــائــا

مــن الــريــف إلــى املدينة، وهــّمــه االنتقال من 
العمل في الحقول إلى العمل في الخدمات، 
ــا كــانــت  ــ

ّ
ــــدن. ومل وبــعــض الــصــنــاعــات فـــي املـ

هي بلدانًا غير صناعية، فإن هذا التكّدس 
البشري الهائل في املدن الذي بدا واضحًا 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، لــــم يـــؤد 
املهاجرون  إذ عمل  إنتاجيًا محمودًا،  دورًا 
فـــي مـــجـــاالت الـــخـــدمـــات والــجــيــش واألمــــن 
والوظائف الحكومية واملشاريع الصغيرة، 
وهــكــذا لــم تتوفر عــاقــات إنــتــاٍج، يمكن أن 

تؤثر طبقيًا على بنية املجتمع.
لم يكن ذلك االنتقال عديم األثر، فقد ظهرت 
تقريبًا،  املدنّية  والعاقات  التنظيم  أشكال 
بما فيها األحــزاب، لكن القضية األساسية 
إلى  التنظيمات  مــقــدار تحول تلك  فــي  هــي 
مــقــابــل  ــنــــاس،  الــ لــتــمــثــيــل  حــقــيــقــيــٍة  أدواٍت 

ذوبان صيغ التنظيم ما قبل املدنية.
يــمــكــن الـــقـــول إن هـــذا االنــتــقــال الــكــبــيــر هو 
الــذي قــاد إلــى قيام نــوع جديد من السلطة 
السياسية، عنوانه انقاب العسكر، ومن ثم 
إلى مشاركة فئاٍت جديدة في السلطة، هي 
أساسًا التي وفدت حديثًا إلى املدن، وباتت 
تشكل أكثرية سكانها. وهذه الفئات نفسها 
هي التي سيطرت على أشكال التنظيم في 
املــــدن، بــمــا فيها األحــــزاب الــعــقــائــديــة التي 
ــاريـــخ الـــعـــربـــي مــنــذ منتصف  ــتـ صــنــعــت الـ
القرن العشرين، وهذا طبيعي، ألنه يندرج 
 تــاريــخــيٍّ كــبــرى، وليس 

ٍّ
فــي عملية تــحــول

صــحــيــحــًا فــهــمــه بــأنــه انــتــقــال الـــريـــف، كما 
هــو، إلــى املدينة، ألنــه في حقيقته جــزء من 

الرئيس  رّوجها  التي  فيها  بما  املفاهيم، 
ومستشاروه طوال العقد املاضي. 

 
ّ

لـــلـــمـــفـــاوضـــات، إال عـــــودة   ال 
ّ
إن لــنــا  قــيــل 

اتفاٍق  أســرى  الدفعة األخيرة من  بإطاق 
ــــأن يــتــم تــجــمــيــد االســتــيــطــان،  ســـابـــق، وبـ
وأن تــعــيــد الـــــدول الـــراعـــيـــة لــلــمــفــاوضــات 
صــــوغ مــبــادئــهــا، وتـــحـــّدد جـــــدواًل زمــنــيــًا 
لها، وذهــب بعضهم إلــى حد أن يتم ذلك 
عــبــر قـــــرار جـــديـــد ملــجــلــس األمــــــن، أو من 
خــــال مــؤتــمــر دولـــــي. هـــكـــذا كــــان املــوقــف 
لكن  ضــعــفــه.  عــلــى  الــرســمــي  الفلسطيني 
كل هذه النقاط ُمسحت في لقاء الرئيس 
ــرًا، مـــع الـــقـــنـــاة الــثــانــيــة في  ــيــ عـــبـــاس، أخــ
الرئيس،  أصبح  اإلســرائــيــلــي.  التلفزيون 
، يرغب ويلّح في لقاء نتنياهو، بل 

ً
فجأة

قـــادر وفــي جلسة واحــدة  ــه 
ّ
بــأن ويبشرنا 

»على حل جميع الخافات مع نتنياهو«.
ــيــــادة  ــا ربـــــــع قـــــــــرن، يـــــا ســ ــتــــظــــرنــ ملـــــــــاذا انــ
الرئيس، ما دمَت تمتلك مثل هذه القدرة 
الــســحــريــة عــلــى حـــل الــخــافــات كــلــهــا في 
 بفشل 

ٌ
ــدة؟ هـــل هـــذا اعـــتـــراف ــ جــلــســة واحــ

فــريــق املــفــاوضــات، وتــرقــب لنجاح أفــكــاٍر 
 
ّ
مـــا لـــم ُيــعــلــمــنــا الــرئــيــس بــهــا بــعــد؟ أم أن

نتنياهو  موقف  في  مفاجئًا  تغييرًا  ثّمة 
الفلسطينية  للمطالب  يرضخ  سيجعله 
 باملواقف 

ٌ
في جلسة واحدة؟ أم هناك قبول

ــا؟ أو هــو  ــ ــهـ ــ لـ  
ٌ
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة ورضــــــــــــوخ

االنتفاضة  تصاعد  مــن  املشترك  الــخــوف 

تفسير الــعــزاء في أرفــع ضابط درزي في 
ه لتعزيز الروابط مع 

ّ
جيش االحتال بأن

إخــوتــنــا فــي الــطــائــفــة الـــدرزيـــة، متناسيًا 
ــذيــــن يــنــظــمــون  الــ الــــــــدروز  ــبـــان  الـــشـ آالف 
 لــــرفــــض الـــخـــدمـــة فــي 

ً
فـــعـــالـــيـــاٍت يـــومـــيـــة

جيش االحتال، ورفض سلخ الدروز عن 
إخوتهم من عرب فلسطني.

أّمــا التنسيق األمني، والــذي خــرج علينا 
ــه 

ّ
كــثــيــرون مـــن الــنــاطــقــني الــرســمــيــني، بــأن

تنسيق لخدمة الشؤون الحياتية اليومية 
 الرئيس يقطع 

ّ
للمواطن الفلسطيني، فإن

التمسك  على  بتشديده  كــل خطيٍب،  قــول 

 »البديل سيكون الفوضى، 
ّ
به، باعتبار أن

ووصـــــول ســـاح ومــتــفــجــرات ومسلحني 
سيأتون من كل مكاٍن ليدخلوا إسرائيل، 
أنــا )أي الرئيس( أضــع يــدي عليهم، ولو 
لـــم يــكــن هـــنـــاك تـــعـــاون أمـــنـــي فلسطيني 
إســـرائـــيـــلـــي، ســـتـــكـــون هـــنـــالـــك انــتــفــاضــة 
دامية«. فهل، بعد هذا القول، ثّمة من ينكر 

مرامي التنسيق األمني وغاياته.
األمــــــــن   

ّ
إن الــــــرئــــــيــــــس  ــد  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ يـــــــقـــــــول 

ــقـــائـــب طـــالـــبـــات  الــفــلــســطــيــنــي يـــفـــتـــش حـ
مــدارســهــم وفي  فــي  املــــدارس وطالباتها، 
ــــه فــي مــدرســة واحــــدة عثر 

ّ
الـــشـــوارع، وأن

على  70 سكينًا. تساءلت كثيرًا ملاذا هذا 
به؟  الرئيس  على  أشـــار  ومــن  التصريح؟ 
ه يأتي، بعد 

ّ
وما الهدف منه؟ خصوصًا أن

الفتاح  عــبــد  الشهيد  ــدام  إعــ نــشــر شــريــط 
الشريف بــدم بــارد، على يد أحــد الجنود 

الصهاينة. 
ــدة  ــ وجــــــود 70 ســكــيــنــًا فــــي مــــدرســــة واحـ
 آالف السكاكني 

ّ
يعني، بحسبٍة بسيطٍة، أن

مــخــبــأة فـــي حــقــائــب الــطــالــبــات والــطــاب 
ــز  ــواجـ ــر الـــحـ ــبـ ــًا عـ ــيـ ــومـ ــــن يـــــمـــــّرون يـ ــذيـ ــ الـ
 منتشرة 

ً
اإلسرائيلية، وهي إذا كانت فعا

ــذا الــنــحــو، فــهــذا بــمــثــابــة اعــتــراٍف  عــلــى هـ
بفشٍل ذريٍع لسياسة السلطة الفلسطينية 
ونهجها، وتأكيد على عزم جيل الشباب 
على سلوك طريٍق مغاير تماًما. لكن، أال 
يخشى أيضًا أن تكون هذه التصريحات 

لــلــتــلــفــزيــون اإلســرائــيــلــي بــمــثــابــة تــبــريــٍر 
ــلــــى حــــواجــــز  إلعــــــــــدام هــــــــؤالء الـــــطـــــاب عــ
 
ّ
االحـــتـــال، وبــأيــدي جــنــوده، بــاعــتــبــار أن

كـــل حــقــيــبــة مـــدرســـيـــة مــشــبــوهــة، تحمل 
واملستوطنني  للجنود  داخلها  في  املــوت 

الصهاينة.
ر الـــرئـــيـــس مــــن احـــتـــمـــاالت انــهــيــار 

ّ
يــــحــــذ

ــهــا 
ّ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل ويـــقـــول إن

»على وشك االنهيار«، من دون أن يحدد 
الــســيــاق يحملنا على   

ّ
لــكــن لــذلــك،  ســبــبــًا 

ه، وبداًل من اعتبار االنتفاضة 
ّ
االعتقاد أن

 للنضال الفلسطيني، يستند إليها، 
ً
رافعة

التعجيل  فــي  يعتبرها سببًا  رّبــمــا  ــه 
ّ
فــإن

ــيــــك. وهــــنــــا نــعــود  ــار الــــوشــ ــيــ ــهــ بــــهــــذا االنــ
إلـــى رســالــة الــقــيــادي الــفــتــحــاوي، مـــروان 
الـــبـــرغـــوثـــي، مـــن خــلــف قــضــبــان الــســجــن 
اإلســرائــيــلــي، لنكتشف كــم كــانــت دعــوتــه 
وبنيٍة سياسيٍة  بديل،  وطني  مسار  إلــى 
شـــابـــة، وتـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب والــبــنــيــة في 

مكانها ووقتها. 
يتحّمل الرئيس محمود عباس والسلطة 
ـــل املــــســــؤولــــيــــة عــن  ـــامــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــ
التراجعات املستمرة واملتتالية من هاويٍة 
الــصــامــتــة،  الــفــصــائــل   

ّ
أن  

ّ
إال إلــــى أخـــــرى، 

والتي تخلت عن دورها النضالي السابق، 
نفسها،  املــســؤولــيــة  مــن  قسطها  تتحمل 

 أخرس.
ٌ
والساكت عن الحق شيطان

)كاتب فلسطيني( 

املــنــافــســني، ورّدهــــم على  بــتــراجــع  كفيلة 
أعقابهم، وثّمة اصطدام آخر سوف يكون 
مـــع طـــهـــران الـــتـــي تــســعــى إلــــى أن يــكــون 
خلف السيستاني، مبايعًا لوالية الفقيه، 
ــران، بخبرتها  ــهـ لــكــن طـ لــهــا،  وخــاضــعــًا 
ــع املــرجــعــيــات  الــطــويــلــة فـــي تــعــامــلــهــا مـ
الــــعــــراقــــيــــة، ســــتــــعــــرف كــــيــــف تــــحــــل هــــذا 
ــكـــال، وتــتــفــادى االصـــطـــدام، وتعيد  االشـ
الصدر إلى حظيرتها، وهو يعرف أيضًا 
كيف يتلّون، كي يكون في خدمة طهران، 

وفي الوقت نفسه، كي ال يكون!
أتباعه  عمل  الخافة،  ملشروع  واستباقًا 
عــلــى تــحــويــل املـــكـــان الــــذي اعــتــصــم فيه 
ــــزوره الـــنـــاس لــلــتــبــرك به  ــزارًا ديــنــيــًا، يـ ــ مـ

وتقبيل تربته.
مــقــتــدى الـــصـــدر، بــعــد ذلـــك وقــبــلــه، يريد 
أن تــســعــى الــســلــطــة إلــيــه تــجــّر أذيــالــهــا، 
وقناعته أن السلطة ال تصلح إال له، وأنه 
الــوحــيــد الــــذي يــصــلــح لــهــا، تــعــكــس ذلــك 
صــورتــه اإلشــكــالــيــة، حــتــى لـــدى مريديه 
وأتباعه، متمردًا أحيانًا، خاضعًا أحيانًا 
تـــمـــرّده وخــضــوعــه،  فــي  أخــــرى، ملتبسًا 
 
ً
يــتــصــّدى لــكــل الــســلــطــات، يــشــّكــل لــجــنــة

عــلــى  ويــــصــــادق  ــدد،  جــــ وزراء  ــيـــار  ــتـ الخـ
»الــكــابــيــنــة« الـــوزاريـــة املــقــتــرحــة، ويطلب 
ــان، و»لـــيـــقـــبـــل مــن  ــرملــ ــبــ عـــرضـــهـــا عـــلـــى الــ
بــقــبــل، ولــيــرفــض مـــن يـــرفـــض«، ويــوجــه 
ــيــــس الــــــــــوزراء،  ــى رئــ ــ إنــــــــــذارًا مــــوقــــوتــــًا إلــ
الــعــبــادي، إلعــان تشكيلٍة وزاريــٍة  حيدر 
جـــديـــدة، وإال فــإنــه ســيــعــمــد إلـــى خــطــوة 
ــلــــع«: كـــمـــا ســـّمـــاهـــا. وعــنــدمــا  ــلـــع قــ »الـــشـ
تشكيلته  ــعـــرض  ويـ ــادي،  ــبـ ــعـ الـ يــخــضــع 
الــصــدر وجهه نحو  الــبــرملــان، يدير  على 
الـــبـــرملـــان، مـــهـــددًا أيـــضـــًا. ومــــع هــــذا كــلــه، 
فــهــو يــدعــو إلـــى احـــتـــرام الــدســتــور الــذي 
فوق  سلطٍة  ممارسة  فــي  حقًا  يعطيه  ال 
إلى  يدعو  أيضًا  وهــو  الثاث،  السلطات 
»احترام استقال السلك القضائي وعدم 
التدخل في مجريات عمله«، لكنه ينّصب 
رئيس  نائب  ويحجز  حاكمًا،  نفسه  مــن 
الــوزراء املقال، أحد حيتان الفساد، وهو 
تــيــاره، ويطلب ممن عنده أدلة  قــادة  من 
ــه، لكي  عــلــى فـــســـاد املــــذكــــور تــقــديــمــهــا لــ
ــه، وتـــجـــريـــمـــه عــلــى  ــاتـ ــقـــاضـ يــســتــطــيــع مـ

الــوطــنــي الـــذي تــم االنــقــاب عليه، وصــواًل 
إلى هذه اللحظة التي دشنت بانقاب 21 

سبتمبر/ أيلول 2014. 
دأبــُت  أزمــة مستعصية،  من  اليمن  يعاني 
على وصفها بالُعقدة اليمنية، على منوال 
الــُعــقــدة الــيــزنــيــة الــتــي يطلقها املــؤرخــون 
الــيــمــنــيــون عــلــى فــتــرة الــزعــيــم الــتــاريــخــي 
يـــزن، والـــذي سعى  اليمني، سيف بــن ذي 
إلى طرد األحباش من اليمن، باالستعانة 
 ،

ً
 تــاريــخــيــة

ً
بــالــفــرس، مــؤســســًا بــذلــك عــقــدة

ــعــقــدة الــحــديــثــة املتمثلة 
ٌ
ال مــضــافــًا إلــيــهــا 

»بالزيدية السياسية«، وهي التي تفرعت 
إلى هاشمية  سياسية في العهد اإلمامي 
الــجــمــهــوري،  الــعــهــد  فــي  وقبيلة سياسية 
ــقـــدة الـــزيـــديـــة  وكـــلـــهـــا فــــي قــلــبــهــا تــكــمــن عـ
ســالــٍة،  فــي  اليمن  تختزل  الــتــي  السالية 

ورقعٍة جغرافية وحيدة.
ومن هذا املنطلق، كانت وال زالت كل أزمات 
الــيــمــن وبــواعــثــهــا املــوضــوعــيــة تــكــمــن في 
وجـــود ســيــاق أيــديــولــوجــي مذهبي كهذا، 
يــرتــكــز عــلــى نـــظـــريـــٍة ســيــاســيــٍة عــقــائــديــٍة 
عصبويٍة غيبية، ال مجال فيها ألي نقاش 
ــــرف، فــي  أو اجـــتـــهـــاد مــــع نــــص بــــشــــري، عــ
أدبياتهم، بالحق اإللهي املقّدس، فيما هي 
فكرة بشرية مجردة، تمخضت عن اجتهاٍد 
 ،

ً
شخصيٍّ لطامح سياسي بالحكم، ممثا

كما في أدبيات الزيدية السياسية، باإلمام 
لــهــادي يحيي بــن الــحــســني الــرســي، الــذي 
قــدم إلــى اليمن هــاربــًا مــن الــديــلــم فــي عام 

284 هجرية، الجئًا سياسيًا بلغة اليوم.
ــذه الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة املهمة  بــإغــفــال هـ
ــمــــن الــــقــــديــــم واملــــعــــاصــــر  ــيــ مـــــن تـــــاريـــــخ الــ
وتعقيداتها، عدا عن عدم  إدراك تعقيدات 
املعقدة  والــدولــيــة  اإلقليمية  اللحظة  هــذه 
الــبــحــث والتفكير  وخــلــفــيــاتــهــا فــي مــراكــز 
الــغــربــي عــلــى مــــدى املـــائـــة ســنــة املــاضــيــة، 
أي  يفضي  لن  االستراتيجية،  وخرائطها 
 سياسيٍّ مقنع، ملــا سيترتب 

ٍّ
حــل إلــى حــل

ــفـــاٍظ عــلــى جــوهــر  ــذا الـــحـــل مـــن حـ عــلــيــه هــ
والــذهــاب نحو حلحلة  وإدامتها،  املشكلة 
ــذر  ــجــ ــن الــ ــ ــة عــ ــبــ ــرتــ ــتــ ــج املــ ــائــ ــتــ ــنــ ــعــــض الــ بــ
األساسي لألزمة، واملتمثل يمنيًا بنظرية 
الحق اإللهي في الحكم، وإقليميًا املطامع 
الــقــومــيــة اإلمـــبـــراطـــوريـــة إليــــــران، ودولـــيـــًا 
بـــالـــتـــوجـــه نـــحـــو تـــقـــســـيـــم املـــقـــســـم إثــنــيــًا 
الثانية  املرحلة  ومذهبيًا، بحسب خرائط 
لــســايــكــس بــيــكــو، بــمــوجــب خـــرائـــط بــرنــار 

لويس الشهيرة.
انطاقًا من هذا كله، لم تعد عملية السام 
يمنيًا محليًا وداخــلــيــًا،  الــيــمــن شــأنــًا  فــي 
بقدر وجاهة هذا الطرح، لكن املشكلة اليوم 
تكمن فــي تــداخــل املــشــهــد املــحــلــي اليمني 
والخليجي والــعــربــي، وعــودتــه إلــى نقطة 
البداية، قبيل تشكل الدولة الوطنية، دولة 
ما بعد االستعمار، وهي تلك اللحظة التي 
واستعمال  باملنطقة  االســتــفــراد  فيها  تــم 
وتجزيئًا،  تقسيمًا  بيكو  سايكس  مشرط 

مــرحــلــة تــاريــخــيــة عــاشــتــهــا تــلــك الـــبـــلـــدان، 
ظلت خالها تبحث عن »النهضة«، نتيجة 
التأثر بأوروبا التي تحولت إلى مستعمر، 
هذا  تجاه  بالتخلف  مجتمعاتها  وشــعــور 
ــــدؤوب  املــســتــعــمــر املـــتـــحـــضـــر، وســعــيــهــا الــ
بــه. وقـــاد هــذا االنــتــقــال الكبير، في  للحاق 
ــداٍث تــغــيــيــر ثقافي  ــ أبــــرز نــتــائــجــه، إلـــى إحــ
كــبــيــر فــــي مــجــتــمــعــات تـــلـــك الـــبـــلـــدان الــتــي 
بــاتــت تــتــرّكــز أعــــدادهــــا فـــي املــــدن الــكــبــرى، 
قيم  أساسه خلخلة  العواصم،  وخصوصًا 
املجتمعات الريفية وأفكارها، بما يتناسب 
والحياة املدنية الجديدة. يبدو فهم الحالة 
الثقافية لتلك املجتمعات، حاسمًا في فهم 
أزمة ثورات »الربيع العربي« بعد نجاحها 

في إطاحة أنظمة االستبداد.
ــكــــن قـــــولـــــه عــــــن ثــــقــــافــــة هــــذه  ــمــ أهــــــــم مــــــا يــ
القديمة  أبويتها  غـــادرت  إنها  املجتمعات 
الــتــقــلــيــديــة، ولــــم تــنــجــح فـــي الـــوصـــول إلــى 
ثقافٍة مدنّيٍة كاملٍة، تقوم على حرية اختيار 
الـــفـــرد، إذ ظــلــت تــجــمــع بــني االثــنــتــني فيما 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا حــالــة مــرضــيــة بــّيــنــة، ألن 
املجتمعات ظل يأخذ بمفاهيم  سلوك تلك 
الـــثـــقـــافـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي بـــعـــض ســـلـــوكـــه، 
اآلخــــر، وقــد  فــي بعضه  املــدنــّيــة  وبمفاهيم 
يأخذ بمفاهيم إحداهما في مظهر سلوكه 

وبمفاهيم الثانية في جوهره ومغزاه.
حدث هذا في وقت كانت فيه صيغ التنظيم 
الظاهرية لتلك املجتمعات حديثة، كأجهزة 
الدولة والسياسة واالقتصاد، غير أن عملية 
االنتقال التي لم تستطع إنجاز تحّول كامل 
إلــــى الــثــقــافــة املـــدنـــيـــة، لـــم تــكــن قـــــادرة على 
الــازم النخراط  الوعي االجتماعي  إحــداث 
الناس الكامل في صيغ مجتمعية حديثة، 
نفسها،  لتنظيم  نهائية  صيغًا  واعتبارها 
 
ً
ــــون تـــلـــك املــجــتــمــعــات لــــم تـــجـــد مــصــلــحــة كـ
القديمة  املفاهيم  عــن  التخلي  فــي  حقيقية 
تــام، واألخذ  القائمة على الجماعية بشكل 
باملفاهيم املدنّية الجديدة بشكل عميق، ما 
دامـــت وســائــل العمل و»اإلنـــتـــاج« فــي املــدن 
حدث تلك املصلحة. هكذا قامت ثورات 

ُ
لم ت

ــع الـــعـــربـــي«، فـــي لــحــظــٍة تــاريــخــيــٍة  ــيـ ــربـ »الـ
فارقٍة، ضاقت فيها الشعوب بالظلم والقهر 
تتوفر  أن  دون  مــن  والتمييز،  واالســتــبــداد 
ـــم بـــهـــا نــفــســهــا، 

ّ
ــثـــة، تـــنـــظ عـــلـــى صـــيـــغ حـــديـ

لتتمكن من استكمال ثوراتها نحو الحرية 
أن  طبيعيًا  فكان  والــعــدالــة،  والديمقراطية 
لم  الــثــائــرة  املجتمعات  أن  والــواقــع  تتعثر. 
نفسها، ألنها  تنظيم  بــضــرورة  يومًا  تفكر 
ظــلــت تــعــلــق أحــامــهــا عــلــى الـــفـــارس املنقذ 

الذي سيجود به الزمان يومًا ما!
)كاتب من األردن(

وامتدادها؟. يطالب الرئيس بمنحه فترة 
اخــتــبــار قــصــيــرة أســبــوعــًا ال غــيــر، يتركه 
مسؤولياته،  لتحمل  اإلسرائيليون  فيها 
الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة من  تنسحب فــيــهــا 
ألــف، والتي تشكل 18% فقط من  مناطق 
أجــزاء  وتشمل  الــغــربــيــة،  الضفة  مساحة 
لـــم ينجح  الــفــلــســطــيــنــيــة، وإذا  ــــدن  املـ مـــن 
خال هذه األيــام بإنهاء »أعمال العنف«، 
ــه يــقــول لــهــم »عــــودوا واحــتــلــوهــا كما 

ّ
فــإن

ــدار! فــبــداًل من  شــئــتــم«. غــريــب هـــذا االنـــحـ
ــن كــل  ــــال مــ ــتـ ــ املـــطـــالـــبـــة بـــانـــســـحـــاب االحـ
الـــهـــدوء،  األرض املــحــتــلــة شـــرطـــًا إلعـــــادة 
أيــامــًا مـــعـــدودة  فقط  نــطــالــب بانسحابه 
على 18% من األرض، ونبّرر له، من حيث 
ندري أو ال ندري، اجتياحه هذه املناطق 

ا.
ً
سابقًا والحق

 ثّمة اعترافًا ما بتبرير االحتال، 
ّ
يبدو أن

اللجنة  قــالــه عضو  مــا  فــي  ويتجلى ذلــك 
بعد  املدني،  فتح، محمد  لحركة  املركزية 
قــيــامــه »بـــواجـــب الــتــعــزيــة« فـــي الــجــنــرال 
منير عمر، إذ اعتبره مسؤواًل في اإلدارة 
املدنية اإلسرائيلية للضفة الغربية، نافيًا 
عن الجنرال صفته العسكرية، ومتناسيًا 
اإلدارة  إســــرائــــيــــل  عـــلـــيـــه  تـــطـــلـــق  ــا  ــ مـ  

ّ
أن

اإلسرائيلي  العسكري  الحكم  هو  املدنيه 
املباشر الذي يدير شؤون الضفة الغربية 
املحتلة، وكل موظفيها ضباط في جيش 
واألدهــى  سياساته.  وينفذون  االحــتــال، 

وجود  لعدم  سراحه  يطلق  ثم  أساسها، 
األدلة!

ــة الــــســــيــــاســــيــــة«  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ هــــــو يـــنـــتـــقـــد »الــ
الــطــائــفــيــة، ويــنــقــد رجـــالـــهـــا، لــكــنــه يظل 
داخــلــهــا، ويــخــشــي انــهــيــارهــا، ولـــه فيها 
ونــواٌب ال يخرجون عن  يمثلونه،  وزراء 
طــاعــتــه، وســـفـــراء يــــرّوجــــون طــروحــاتــه، 
ومــدراء عامون يسوسون دوائرهم وفق 
تــوجــيــهــاتــه، وكـــمـــا هـــو مــــعــــروف، هــنــاك 
 لتياره من »عموالت« عقود 

ٌ
 مالية

ٌ
حصة

ــفـــاقـــيـــات الــقــائــمــة تحت  املــــقــــاوالت واالتـ
تلك  إلــى  ينظر  والقانون  سلطة وزرائـــه، 
»الـــعـــمـــوالت« عــلــى أنــهــا ســرقــة مـــن املـــال 
العام الذي يطالب الصدر بعدم املساس 

به.
السياسية،  املحاصصة  إلغاء  إلى  يدعو 
لكنه يؤكد على ضرورة »مراعاة التوازن 
بني مكونات الشعب«، وكلمة »املكونات« 
ــــف  ــوائــ ــ ــطــ ــ ــة »الــ ــمــ ــلــ ــكــ ــر مــــلــــطــــف لــ ــيــ ــبــ ــعــ تــ
واألعراق« التي هي من إرث حاكم بغداد 

بعد الغزو، بول بريمر.
الخطوة  وفــي  خطوتان،  خطوة،  وهكذا، 
الــثــالــثــة يــتــكــّرس إعـــان الــصــدر »مــرشــدًا 
أعـــــــلـــــــى«، ويــــصــــبــــح مــــــشــــــروع »الــــــدولــــــة 
ــام الـــعـــيـــون. عــنــدهــا  ــ  أمـ

ً
ــاثـــا الـــديـــنـــيـــة« مـ

ســتــســقــط رهـــانـــات الــعــلــمــانــيــني، ودعــــاة 
»التحالف املدني« الذين وضعوا أنفسهم 
في ذيل »التيار الصدري«، وسيخرجون 

من املولد با حمص. 
)كاتب عراقي(

وإنـــمـــا الـــخـــوف الـــيـــوم أن هــــذا الــنــمــط من 
أكثر تدميرًا وجموحًا  اليوم  املشاريع بدا 
ــذه املــرحــلــة األكــثــر  مــن خـــال مــخــرجــات هـ

 وفوضى. 
ً
عبثية

إن معنى التسوية السياسية، اليوم، وفقًا 
ألبسط تصور ممكن يتخمض عنه الحل، 
ال يــعــنــي، فـــي أســـــوأ احــتــمــالــيــاتــه، ســوى 
انــتــصــار املـــشـــروع اإليـــرانـــي الــــذي تــمــّكــن، 
من  وسياسيًا  طائفيًا  املــتــعــددة  بــخــايــاه 
دفــع املنطقة كلها إلــى هــذا الوضع األكثر 
عبثية، وهــو الـــذي فــي مــأمــٍن مــن كــل هذه 
الــعــرب دون  الــتــي يقتل فيها  الــصــراعــات 
ق بادهم وتــدمــر، فيما هو 

ّ
غيرهم، وتــمــز

فـــي األخـــيـــر ســيــحــصــد نــتــائــج أي اتـــفـــاٍق 
االحـــتـــفـــاظ بمصالحه  بــحــقــه  بـــاالعـــتـــراف 
االســتــراتــيــجــيــة، والــتــي فــي مــقــدمــتــهــا أنــه 
أصبح يمتلك قوًى ونفوذًا في كل البلدان 
الــعــربــيــة. وفــــي الـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي خير 
دلـــيـــل، حــيــث لـــم يــعــد هـــنـــاك دولـــــة، وإنــمــا 
الــلــه، ويتحّكم  هيكل دولـــٍة، يقودها حــزب 

فيها كيفما يشاء.
نموذج  تــكــرار  الكبير  الخطأ  مــن  سيكون 
حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي فـــي الــيــمــن، وتـــكـــرار 
ســيــنــاريــو الــطــائــف يــمــنــيــًا، ألن مـــا جــرى 
لــلــبــنــان، وبــعــده الـــعـــراق وســـوريـــة والــيــوم 
الـــيـــمـــن، ال يــعــنــي ســــوى مــنــطــق واحـــــد أن 
الــقــلــب منها الخليج  املــنــطــقــة كــلــهــا، وفـــي 
الــعــربــي ودولــــــه، لـــن تــكــون فـــي مـــنـــأًى عن 
واالستراتيجيات  الـــرؤى  غياب  ــدادات  ارتــ
فـــي الــتــعــاطــي مـــع ديــنــامــيــكــيــة املــشــاريــع 
االتــفــاق  كـــان  والــتــي  للمنطقة،  التفكيكية 
ــد أهـــم  ــ ــركــــي أحــ ــيــ ــــي األمــ ــرانــ ــ ــووي اإليــ ــ ــنـ ــ الـ
تضمن  سياسيٍة  تسويٍة  فــأي  تجلياتها. 
بـــقـــاء االنـــقـــابـــيـــني، الــحــوثــيــني وحــلــيــفــهــم 
صـــالـــح، فـــي أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة قـــادمـــة، 
مــــن دون تـــجـــريـــدهـــم مــــن كــــل إمــكــانــاتــهــم 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة ســتــكــون عبثية، 
ــيـــهـــم وتــــشــــرعــــن انـــقـــابـــهـــم،  ــلـ ــافــــظ عـ تــــحــ
 وحقيقيًا في 

ً
باالعتراف بهم شريكًا فاعا

تمنحهم  كما  قــادمــة،  سياسية  عملية  أي 
الوضع  لتفجير  الكافية،  والخبرة  الوقت 

في أي لحظة قادمة يريدون.
)كاتب يمني(

إلى أين يتجه الرئيس محمود عباس؟

مقتدى الصدر مرشدًا أعلى

ماذا تعني التسوية في اليمن؟

تفكيك أزمة »الربيع«

يتحّمل عباس 
والسلطة كامل 
المسؤولية عن 

التراجعات المتتالية 
من هاويٍة إلى أخرى

خطوة، خطوتان، 
وفي الثالثة يتكّرس 

إعالن الصدر »مرشدًا 
أعلى«

لم تعد عملية
 السالم في اليمن 

شأنًا يمنيًا محليًا 
وداخليًا

آراء

عدلي صادق

ربما تصلح املشاهد املثيرة، املتكّررة في مخيم عني الحلوة، ألن تكون مادة عمل 
األول حكاية  يقّص  ــخــرج. 

ُ
وامل املؤلف   من 

ٌ
كــل سينمائي مميز، يشتهر من خالله 

ندوبًا عميقة ال  الحروب واملحن، في وجهه،  األيــام، وأوقعت  أرهقته  بائس،  مخيم 
محى، واختلطت، في وقائع أيامه، مظاهر الخوف والقلق بأوهام األمان واالستقرار، 

ُ
ت

ثم احتشدت في أزقته، وفي زواريبه املغلقة، إال من فتحاتها الوحيدة، تشكيالت 
املدّججني بالسالح، من آباء الجماجم والضباع والقعقاع، فانتعشت تهيؤاتهم، لكي 
ريدون واملعجبون، وفيه املرأة 

ُ
يروا في املخيم عاملهم الشاسع الذي فيه األتباع وامل

الوفير، وسبطانات من كل عيار، وقاذفات  مثنى وثــالث، والخصوبة، والرصاص 
معّدلة وأخرى نائمة على طرازاتها القديمة، وفيه األفراح واملناسباُت التي يتمنطق 
املــؤرخ ما زال يغمس  التاريخ، أو كأن  فيها »القبضايات«، كأنهم امتلكوا نواصي 

قلمه في إناء وعودهم بتحرير فلسطني وسائر بالد املسلمني، ويكتب.
ربما يجد املخرج السينمائي ضالته في اللقطات واملفارقات التي ليس لها مثيل. 
كانت هوليوود نفسها، املفتوحة عند االضطرار على تخوم جارتها الكبرى لوس 
أنجلوس في والية كاليفورنيا؛ تهيئ مواقع التصوير في نحو 65 كيلومترا مربعا، 
هائلة  مـــدٍن  »مــاكــيــتــات«  وتستوعب  ُعــظــمــى،  حـــرٍب  مــيــاديــن  تخليق  على  عينها 

ُ
ت

بنحو  املكتظ  الحلوة،  في مخيم عني  أمــا  الجماهير.  من  غفيرة  األحــجــام وجموع 
ثمانني ألف نسمة، فإن مساحته التي ال تتعّدى ألف متر مربع، لكنها، على ضيق 
مساحته بطل الحكاية: تفيض أوهام »املجاهدين«، فيظنون أن إمبراطوريتهم فيه، 
وأنه املالذ اآلمن للقتلة، وللخارجني على القانون، وللحاملني بأدواٍر إقليمية مبهرة، 
رون مقومات 

ّ
وملن تضاءلت أهداف جوسستهم إلى حجم بيضة، فظنوا أنهم سيوف

النصر للقوى اإلقليمية البعيدة، عن طريق املخيم! في تسمياتهم، امتشقوا تسمية 
األجناد التي اخترعها الخليفة عمر في صدر اإلســالم، عندما قّسم الخارطة إلى 
أقاليم عسكرية، وفق خطوط عرضية، الواحد صعودًا بعد اآلخر، إلى ما بعد حدود 
يأتي من  البيزنطي  الخطر  أن  االعتبار  آخــذًا بعني  أجــنــادًا،  الحالية، سّماها  تركيا 
الشمال. هنا، ترتسم املفارقة في اللغة السينمائية: الناس قرفوا »الُجند«، واملكان 
البديع، قس بن ساعدة، مخترع  الجاهلي  إن فصاحة  لــذا  ــاس. 

ّ
رف والحمار  ضّيق 

»أما بعد« مصطلحًا خالدًا نفتتح به الكالم في رسائلنا؛ لم تعد تستميل غشيمًا 
وال حاذقًا. هنا، يصطدم الراضون من أولئك الصابرين على ضيق املكان، بطرفي 
االشتباك الذي يلد االشتباك: جحفل التغيير الكوني انطالقًا من مخيم عني الحلوة، 
 صرعة، 

ّ
وجحفل مقاومة »الجند« و»الُعصبة« و»فتح اإلسالم«، ومعهم جحفل كل

لكي تدور عجلة الحياة على هواه، فيبقى له شرف السقاية. 
ــراء الشريط  فــي حــكــايــة عــني الــحــلــوة، تــتــوفــر كــل عــنــاصــر الــحــركــة )األكـــشـــن( إلثــ
إن  بــل  بــالــغ حماستهما،  فــي  زاال  بــالــســالح ال  املشتبكان  الــطــرفــان  الــســيــنــمــائــي. 
واحــدهــمــا يحّس بــأن شطب اآلخــر هــو املــعــادل املــوضــوعــي إلزالـــة العقبة األخيرة 
قبل فتح القسطنطينية. في هذه األثناء، يهجم الناس بالفؤوس والرفوش وأكياس 
 أذى 

ّ
الرمل، إلغالق الطرق وتضييق هوامش الحركة، قاصدين وقف االشتباك وكف

الرصاص األعور. الناس تمتثل لناموس الحياة بل تأتمر بأمره. سرعان ما تتشكل 
الردمياُت والسواتر الحجرية، ويتفاقم غضب األهلني. املشتبكون خمس ساعات 
في جولٍة واحدة، لم يتعّرضوا ألية إصابة، بينما أصاب رصاصهم األبرياء من غير 
الحلوة،  اقتنصا من حكاية عني  الروائي واملخرج،  أن الصديقني،  لو  العالقة!  ذوي 
 أو رصينة، ملا يجري 

ً
 ساخرة

ً
فكرة عمل سينمائي جريء، وقّدما من خالله معالجة

في التنظيمات والتشكيالت والتجمعات القلقة أو املأزومة، ولكل ما هو مسكون في 
أوقاتنا، بالعصاب والرهاب؛ لقيل عنهما إنهما مشبوهان ويخدمان العدو. 

الذين فوق الشبهات، وال يخدمون طرفًا سوى األمة  بالطبع، يتفّوهون كأنهم هم 
التي يدافعون عنها على الثغور.

زياد خداش

ني 
ّ
لم ينم صاحبي الفلسطيني الذي يعيش في املنفى، ولم يجعلني أنام، وهو يحث

على معرفة موقع  املبنى الذي كان في ثالثينيات القرن املاضي مشفى البرص في 
حي الطالبية في القدس )أّسسه الطبيب الفلسطيني توفيق كنعان(، وكان جده أحد 
نزالئه املرضى. ذهبت من أجله إلى القدس، طارقًا كل باب من أبواب أصحابي األدباء 
املقدسيني، وموقفًا الرجال الثمانني في الشارع الذي ربما يصدف أنهم يعرفون، بعد 
أن يئست من محاوالت عمنا »غوغل« في تزويدي بشهادات ملثقفني يعرفون موقع 
املشفى. املعلومة الوحيدة التي عثرت عليها، وتكّررت ألف مّرة، أن هذا املشفى كان 
يضم مرضى يهودًا وعربًا. وفي حرب 1948، استولت العصابات الصهيونية عليه، 
وطردت منه املرضى العرب الذين تاهوا في شوارع القدس، متعبني وغير مصّدقني 
ما يجري، في مشهٍد يندى له جبني الصخر، كما يصفه بتأثٍر فلسطيني تسعيني، 

كان حارسًا للمشفى. 
 منه، ألني فشلت في مساعدته. املحزن 

ً
ما زال صاحبي ينتظرني، وما زلت خجال

بــالدي.  فــي  الــنــاس  أغــلــب  تلقى حماسًا عند  أمكنتنا وذاكــرتــهــا ال  أن أسئلتي عــن 
أشعر باستمرار أن أسئلتي تزعجهم، وال أدري كيف أستطيع أن أقنعهم بأن جبهة 
الذاكرة أهم وأخطر جبهة لكسر روايــة املحتلني عن املكان وتاريخه، وأن االنتصار 
ط أرض الذاكرة، 

ّ
، من دون كاسحة ألغام فكرية ذهنية، تمش

ً
على األعداء ليس سهال

وتهيئها ملعركٍة فاصلٍة ُيشارك فيها الذهن والقلب والروح والرصاصة. 
هنا أستذكر فورًا، أحد أهم رواد صنع هذه الجبهة في فلسطني، هو املرحوم الكاتب 
ص رؤيته، في كتاباته، جوهر فكرة القتال بالذاكرة، الذاكرة التي 

ّ
سلمان ناطور. تلخ

يخافها املحتلون، بل ويرتعبون منها. لم ييأس الناطور الذي خطفه منا املوت قبل 
أسابيع من إقناعنا بأن الذاكرة هي الصخرة التي تتحّدى كل محاوالت الصهاينة 
ملحو املكان والفكرة من عقول الفلسطينيني وقلوبهم. الفلسطيني ابن دالية الكرمل، 
العروبي، فهو  الفلسطيني وكيانه  لحم  االحــتــالل شق  مــحــاوالت  مــرارًا من  سخر 
أفرادها  من  عديٍد  استمالة  في  إسرائيل، جزئيًا،  نجحت  التي  الدرزية  الطائفة  ابن 
أدركــوا خطورة  آخرين،  عديدين  مع  فشلت  لكنها  االغتصابي،  لخدمة مشروعها 
على  نــاطــور  مــشــروع سلمان  قاتل  الوطنية.  وكينونتها  األمــة  روح  عــن  االنفصال 
جبهتني: مشروع تحييد أو استمالة طائفته، وجبهة ذاكرة الفلسطيني، املستهدفة 

روحه وأصالته، وتراثه.
الــذاكــرة، هــو املهندس الشاب  الــقــدس، تحديدًا، رائـــٌد آخــر مــن رواد جبهة  يقاتل فــي 
أحــد، هــو نفسه  البكري. هــو ال يعمل ضمن مؤسسة، وال يتلقى دعمًا مــن  طــارق 
 وتخطيطًا ووقتًا ورؤية، فهو يتنقل بسيارته في القرى الفلسطينية 

ً
مؤسسة، ماال

 كاميرته، وفي قلبه مشروعه القتالي املتني، وفي عقله وعيه 
ً
واألحياء املقدسية، حامال

املتقدم لخطورة جبهة القتال بالذاكرة. يركن سيارته قرب دغٍل ما في جبال القدس، 
يعرف  فهو  طبعًا،  تائه  )غير  وعينّي  ضميره،  وعيه  على ضــوء  معتمدًا  ويمشي 
 وأحياء ومباني(. يتحّسس األشجار العتيقة الضخمة، 

ً
كل شبر من القدس، جباال

متفقدًا بمساعدتها ذاكرة  قصص املقاتلني الذين جلسوا يومًا تحتها في استراحة 
 ،

ً
محاربني، في طريقهم إلى نسف قطاٍر، أو مهاجمة قافلٍة صهيونية. ويلمس صخرة

مستنطقًا حكاياتها مع فالحني، مّروا قربها، أو جلسوا فوقها في طريق عودتهم 
إلى قراهم، بعد يوم زراعة طويل حار، أو يزيح الغبار واألتربة والشوك عن قبٍر قديٍم 

لشهيٍد أردنيٍّ سقط دفاعًا عن فلسطني، ولم يعرف أهله مكان دفنه.
املحتلة:  الفلسطينية  األحــيــاء  إلــى  البكري  طــارق  اسمها  التي  املؤسسة  تهبط  ثم 
البقعة والطالبية والقطمون والشيخ جراح واملصرارة، منفذًا مشروعه )ما قبل وما 
بعد(، حيث يحصل على صــورٍة قديمٍة ملكاٍن من أحفاٍد منفيني لفلسطيني ولد 
وعاش فيه، ثم يضع جوارها صورة حديثة للمكان املحتل نفسه، ويرسلها إلى 

صاحب الصورة املنفي.

توفيق بوعشرين

 مــن سلطتها، شيئًا مــن تأثيرها، 
ً
يــوم، جــزءًا مــن هيمنتها، قطعة الــدولــة، كــل  تفقد 

 من سطوتها، على املجتمع وعلى الفرد. ترتخي قبضة الدولة كل ساعٍة على 
ً
مساحة

االقتصاد والثقافة واإلعالم واإلنترنت وحركة البشر والرساميل واألفكار والصور 
والــرمــوز ونــظــام القيم واتــجــاهــات الــــرأي… وهـــذا كله ألن الــشــركــة تــتــقــّدم والسلطة 
تفتح،  واملعابر  الحدود تسقط  تنحسر، ألن  واالنعزالية  العوملة تزحف  تتراجع، ألن 
 والجماعة تزداد ضعفًا. لو عاش كارل ماركس إلى اليوم لسقط 

ً
ألن الفرد يزداد قوة

التاريخ  إلى متحف  بنهايتها ودخولها  تنبأ  التي  الدولة  أن  مغشيًا عليه، وهو يرى 
في تراجع مستمر، ألسباب مناقضة للنظرية الشيوعية، عكس ما توقعه ماركس، 
وللمبادرة  وللشركة  للسوق،  العنان  أطلقت  التي  الرأسمالية  بمعاول  تهدم  فالدولة 
الحرة وللفرد، حتى أصبح شعار املرحلة »دولة أقل وحرية أكثر«. تعرف الدول الذكية 
أن  حاول 

ُ
أن تتصالح مع شعبها وعصرها، وت إلى  الحقيقة، وتتجه  الغرب هذه  في 

تمأل الفراغ، وأن تتقن استعمال أدوات السلطة التي مازالت بيدها، والتي ال يستطيع 
املجتمع أن يأتمن القطاع الخاص عليها )مثل األمن والجيش والقضاء والدبلوماسية 
وسلطة التنظيم ومراقبة جودة الخدمات واملنتوجات، وحماية األطراف الضعيفة في 
أما  والتأثير(…  والجاه  الثروة  اكتساب  طريق  على  السير  وتنظيم حركة  املجتمع، 
تقليديٍة  قــوٍة  العصر، وتستعمل ما بقي عندها من  املتخلفة فتعاند حقائق  الــدول 
لفرض سطوتها على املجتمعات واألفراد، فتنتج مزيدًا من سخط الناس، ومزيدًا من 

قمع األفراد، والكثير من السلطوية ومن عوامل عدم االستقرار.
إلى اليوم، دخلت ثماني دول عربية إلى خانة الدول الفاشلة، حيث انهارت األنظمة، أو 
تكاد، وفقدت الدولة حق احتكار العنف املشروع، وصالحية مراقبة الحدود، وواجب 
تلبية الحد األدنى من احتياجات السكان، وهذا هو التعريف الشائع للدول الفاشلة. 
كانت البداية بالصومال ثم العراق فسورية واليمن وليبيا ولبنان وجنوب السودان 
ومالي، وفي الطريق إلى إعالن الفشل هناك الجزائر ومصر وموريتانيا ودول أخرى.

الــبــاردة،  الــحــرب  انــهــارت بعد نهاية  أنظمة سلطوية، وكلها  الـــدول  كانت تحكم هــذه 
 

ٌ
وكلها تفتتت في زمن العوملة، وكلها تعيش حروبًا أهلية أو تقترب منها... إنها دول

عجزت عن تدبير إشكالية تجديد الشرعية، وسؤال التنمية، وامتحان الحرية وحقوق 
اإلنسان، انهارت الدولة في كل هذه البلدان، ألن الشعب لم يتمسك بها، ولم يدافع عنها، 
ولم ير أن هذه الدول تمثله، أو تلبي حاجاته، أو تقوده إلى املستقبل. لهذا، تخلى عنها، 
فانهارت عند أول امتحان داخلي أو خارجي. ليست فقط األنظمة السلطوية هي التي 
والقبائل  للمليشيات  املجال   

ً
فاسحة تتبّدد،  كلها  الدولة  بل  البلدان،  هــذه  في  تنهار 

 من أي مشروع 
ً
والعشائر والتنظيمات اإلرهابية لحكم الجغرافيا التي أصبحت خالية

االقتصاد  يحضر  الــدولــة،  فشل  مع  مغرية.  أيديولوجيا  أو  جامعٍة  رؤيــٍة  أو  وطني، 
األسود القائم على تهريب البضائع، وغسل األموال، واالتجار في البشر، واالستثمار 

في عائدات القرصنة، وخطف األجانب وتلقي الفدية، واالتجار في السالح.
 من األرض التونسية في 

ً
قبل أسابيع، كان تنظيم داعش ليبيا يريد أن يقضم قطعة

السالح، وتجنيد  الزيتون بواسطة  للبغدادي في بالد  بنقردان، إلقامة والية جديدة 
خاليا السلفية الجهادية التي انتعشت، مع ارتخاء مفاصل الدولة بعد ثورة الياسمني. 
كان هذا اختبارًا لقوة الدولة التونسية، ومدى قدرتها على مراقبة حدودها، واحتكار 
استعمال السالح فوق أرضها، لكن االختبار األقوى كان للشعب التونسي ولسكان 
منها  يئسوا  إنهم  أم  التونسية،  بالدولة  مــازالــوا متمسكني  كانوا  إذا  فيما  بنقردان، 
بفعل األزمة االقتصادية واالجتماعية التي أحدثتها مشكالت إعادة ترتيب أوضاع 
البيت الداخلي للنظام التونسي. ستتعّرض لهذا النموذج في االختبارات دول وشعوب 
أخرى، عربية وأفريقية في األشهر والسنوات املقبلة، سواء على يد داعش أو القاعدة 
 ألن تحل محل الدولة الفاشلة، 

ً
أو غيرهما من التنظيمات املسلحة التي باتت جاهزة

العربية، وندرة  الدولة  التنظيمات على ضعف الشرعية السياسية في  وتتغذى هذه 
شرعية اإلنجاز فيها.

على مسرح »عين الحلوة« القتال بالذاكرة

الدولة المريضة
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لبنى سالم

السورية  العاصمة  في  املوتى  أهــل  يعاني 
القبور  املرتفعة ألسعار  الكلفة  من  دمشق 
 ألم موت األحّبة ال يكفيهم، 

ّ
في املدينة. كأن

لدفنهم،  ومــكــان  عــن طريقة  البحث  فــي  فينشغلون 
قــبــل أن يــســتــوعــبــوا خــبــر رحــيــلــهــم حــتــى. تــتــفــاوت 
أســعــار الــقــبــور فــي مقابر املــديــنــة، وتــتــعــدى أسعار 
بعضها 100 ضعف متوسط دخل الفرد في سورية. 
يتجاوز ثمن القبر في مقبرة الدحداح في العاصمة 
3 ماين ليرة سورية )6 آالف دوالر أميركي(، بينما 
ال يتعدى متوسط دخل الفرد الشهري في سورية 
60 دوالرًا. أما في مقبرة باب صغير، وبــاب شرقي 
املسيحية، فيصل إلى نحو 3 آالف دوالر. وتترافق 
تــكــالــيــف الــقــبــر مـــع تــكــالــيــف أخــــرى تــتــضــمــن أجـــرة 

حفره وتبليطه وتحجيره ونقل الجثمان.
يقول محمد، وهو أحد سماسرة القبور في دمشق، 
فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »ليس 
هـــنـــاك ســعــر مـــوحـــد لــلــقــبــور. ســعــر الــقــبــر يختلف 
ــــداح لـــيـــس كــقــبــر كــفــر  ــــدحـ بــحــســب املـــنـــطـــقـــة. قـــبـــر الـ
 له سعره. وبحسب ما يتوفر لديك من 

ّ
سوسة. كــل

مال نختار املنطقة. إن لم تكن من أصحاب املاين 
فعليك بشراء قبر خارج دمشق«.

أم أحمد فقدت والدتها منذ مدة قصيرة، تسخر من 
الــوضــع: »املـــوت مكلف هــذه األيــــام.. لــم نستفق من 
صدمنا  حتى  الباهظة  املستشفى  فــاتــورة  مصيبة 
والدتي  احتفظت  الــدفــن.  وتكاليف  القبور  بأسعار 
ــنـــوات، كــانــت  بـــســـواريـــن مـــن الـــذهـــب فـــي يـــدهـــا لـــسـ
 ثمنهما بالكاد 

ّ
ــهــمــا ثــمــن قــبــرهــا. لــكــن

ّ
تــقــول لــنــا إن

»بالرغم  تضيف:  والــكــفــن«.  األدويــــة  تكاليف  غطى 
لكننا  يوما،  أحــد  لم نستدن من  املالية  أزماتنا  من 
 
ّ
اضطررنا هذه املــرة من أجل ثمن القبر. املشكلة أن

طبقة إسمنتية إضافية فوق القبر القديم«. ال يتوقف 
األمــر على البيع، فبعض مكاتب دفــن املوتى تؤجر 
والباب  الحلقة،  ومنها  املقابر،  مــن  عــدد  فــي  القبور 
الصغير. هو نشاط غير قانوني ويجري عبر رشوة 
ارين الذين يدفنون املوتى 

ّ
مسؤولي املقابر، أو الحف

الجدد في قبور قديمة.
تــقــول حــســنــاء الـــحـــورانـــي، وهـــي ســـوريـــة مــقــيــمــة في 
تركيا: »كانت مفاجأتي كبيرة حن علمت بدفن ابن 
فــي دمــشــق. تلقت عائلة أختي  فــي قبر مؤجر  أختي 
خبر مقتل ابنها في املعتقل، فباعت منزلها ودفعت 
رشــوة إلــى األمــن لتحصل على جثمانه كــي ال يدفن 
ها لم تتمكن من شــراء قبر له، 

ّ
في مكان مجهول. لكن

فاستأجرته بنصف مليون ليرة سورية لسنة واحدة. 
وذهبت بما بقي معها من مــال إلــى لبنان. ال يحدث 
 العائلة 

ّ
هذا إال في سورية«. تضيف: »ما يؤسفني أن

القبر البنها، ويمكن   هــذا 
ّ
أن أّي ورقــة تثبت  ال تملك 

للحفارين أن يتصرفوا بالقبر كما تصرفوا بغيره«.
هــــذا األمـــــر يـــؤكـــده عــبــد الـــرحـــمـــن الـــســـّيـــاف، وهــو 
الحرب،  بــدأت  فلسطيني يعيش في دمشق: »منذ 
 شيء، من الكهرباء 

ّ
يتاجر أشخاص مستغلون بكل

واملــاء والغاز إلى القبور. استأجر أوالد أخي قبرًا 
قبر.  ثمن  جمع  يستطيعون  ريثما  ألبيهم،  موقتا 
 حياته في دمشق، ولم يشاؤوا أن يدفنوه 

ّ
عاش كل

خارجها. إيجار القبر الذي دفعوه أكبر من إيجار 
بيوتهم«.

الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة اضـــطـــرت كــثــيــريــن إلـــى تجنب 
على  واالقتصار  التقليدية،  الــعــزاء  مراسم  تكاليف 
استقبال املعزين املقربن في البيوت. يقول السّياف: 
»أرخــص صالة عزاء تبلغ كلفتها 800 دوالر، حتى 
تــلــك الــتــابــعــة لــلــمــســاجــد. اضــطــررنــا إلـــى اســتــقــبــال 
إلينا  املجيء  كثيرون  وتجنب  بيوتنا.  في  املعزين 

بسبب ضيق املكان«.

الدفن أمر محتم ال يمكن تأجيله أو التغاضي عنه«.  
 »مقابر الدحداح وباب صغير 

ّ
أما حسام فيقول إن

والــشــيــخ ســعــد هـــي لــألغــنــيــاء فــقــط. تــوفــيــت أخــتــي 
بــمــرض الــســرطــان مــنــذ أشــهــر، ولــجــأنــا إلـــى مقبرة 
 
ّ
نــجــهــا فــي ضــواحــي دمــشــق وهـــي األقــــل كــلــفــة. لكن
األمــر كــان معقدًا، فقد طلبوا منا إذنــا من املحافظ، 
وبيانا بأوضاعنا املالية، وتزكية من إمام الجامع. 
بــعــد جــهــد حصلنا عــلــى املــوافــقــة بــعــد ثــاثــة أيـــام، 
املستشفى  بــراد  في  نبقي جثمانها  أن  واضطررنا 

طوال هذه املدة. لم يكن لدينا خيار آخر«.
ال تــتــطــابــق تــســعــيــرة الـــقـــبـــور فـــي الــعــاصــمــة الــتــي 
أصــــدرهــــا املــكــتــب الــتــنــفــيــذي ملــحــافــظــة دمـــشـــق مع 
الواقع. ففي هذه التسعيرة الرسمية ال يتعدى سعر 
املمتازة 24 دوالرًا. وتتدنى لتصل في  الدرجة  قبر 

الدرجة الثالثة إلى 12 دوالرًا.
يقول عباس املراد )56 عاما( وهو تاجر من دمشق: 
»عملت سابقا في بيع األكفان ملكاتب دفن املوتى، لم 
تكن أسعار القبور في املدينة مطابقة أبدًا لألسعار 
 مــســاحــة املــقــابــر 

ّ
الــحــكــومــيــة. املــشــكــلــة األســاســيــة أن

داخل املدينة محدودة، وممتلئة بالقبور، وال يمكن 
 هذا 

ّ
نها محاطة باألبنية السكنية. لكن

ّ
توسعتها أل

استغلت هذه  إذ  الــحــرب  كبيرًا بسبب  بــات  الــفــارق 
املــكــاتــب واملــســؤولــون عــن املــقــابــر وأصــحــاب املقابر 
الــقــبــور. هذه  املــوتــى ليرفعوا أســعــار  كــثــرة  القديمة 
التجارة ليست خافية على أحد والحكومة تتغاضى 
 االنــتــهــاكــات األخــــرى الــتــي يــتــعــرض لها 

ّ
عنها كــكــل

ليرة  »نــمــوت بطلقة ثمنها 100  الــســوريــون«. يعلق 
 »العديد 

ّ
أن إلــى  املــراد  لــيــرة«. يشير  وندفن بمليون 

من العائات التي تمتلك قبرًا ألحد أجدادها تتاجر 
الــيــوم. فتبيعه بعقد رسمي لــذوي أحــد املتوفن  به 
إلــى ميت  الــجــدد بسعر بــاهــظ. كما يــورثــه البعض 
جديد في العائلة، فيدفن في املكان نفسه بعد بناء 

مجتمع
شككت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئن أمــس، في قانونية إبعاد 13 مهاجرًا 
ع بن االتحاد 

ّ
اللجوء، وذلــك في إطــار االتفاق املوق إلى تركيا يوم االثنن بعدما كانوا يطلبون 

برس«  »فــرانــس  لوكالة  لوكليرك  فيليب  اليونان  في  املفوضية  وتركيا. وصــّرح ممثل  األوروبـــي 
بأنهم يخشون من أن يكون هــؤالء، ومعظمهم من األفغان، قد عجزوا عن تسجيل أسمائهم في 
الوقت املناسب وأبعدوا. وأضاف أن املفوضية تجري محادثات مع السلطات التركية للبحث في 
)فرانس برس( احتمال منحها حماية لهؤالء، في حال رغبت في ذلك. 

أعلن مسؤول مصري أن السلطات املصرية انتشلت، أمس، أربع جثث ملهاجرين غير شرعين من 
مياه البحر األبيض املتوسط، قبالة محافظة كفر الشيخ، بعد أيام من غرق 12 آخرين. وقال مدير 
الجدد مصرّي،  الغرقى  أحــد  إن  لوكالة »رويــتــرز«،  الــجــنــزوري،  الشيخ، أحمد  مرفق إسعاف كفر 
ويرّجح أن يكون الباقون ــ وهم ُسمر البشرة وال يحملون أوراقا ثبوتية ــ من دول أفريقية. وأضاف 
يوم  غرقى  مــع  قضوا  أنهم  يرجح  الــذي  األمــر  ن، 

ّ
التعف شبه  نتيجة  اختفت،  الضحايا  معالم  أن 

)رويترز( الخميس املاضي، الذين كانوا ثاثة مصرين وتسعة أفارقة. 

مصر تنتشل جثث 4 مهاجرين من مياه المتوسطترحيل 13 طالب لجوء من اليونان بال مسّوغ قانوني

صيدا ـ انتصار الدنان

ــذا الـــاجـــئ  ــ  الـــســـبـــل بــــطــــارق، هـ
ّ

ــل ــ ــاقـــت كـ ضـ
ــاب الــــــــذي تــــــرك مــخــّيــم  ــ ــشـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـ
إلــى مخّيم عن  اليرموك في سورية ليلجأ 
الــحــلــوة فــي جــنــوب لــبــنــان. وألن »ال حياة 
كريمة«، ما كان عليه إال التفكير في الهجرة.

الــذي يتحّدر  يشكو طــارق حمد )20 عاما( 
بــلــدة الصفصاف فــي فلسطن، مــن أنه  مــن 
اضطر إلى »ترك سورية ومخيمي وبيتي، 
نــتــيــجــة الــــحــــرب. عــنــدمــا اشـــتـــدت املـــعـــارك، 
ــى لــبــنــان  ــ ــّم إلـ ــ ــن ثـ ــ ــا، ومـ ــنـ قـــصـــدنـــا أقـــــــارب لـ

مباشرة. في مخيم عن الحلوة، دار جدي. 
أهــل والــدتــي يقطنون فــي حــي الصفصاف 

في املخيم«. 
البناء،  يخبر: »فــي ســوريــة، كنت أعمل فــي 
ألنــنــي لـــم أكــمــل تــعــلــيــمــي. وقــــد عــمــلــت فيه 
ــدًا فــي لــبــنــان«. هو  أيــضــا لــفــتــرة وجــيــزة جـ
حضر بمفرده إلى عن الحلوة، »لكن إخوة 
اليرموك  اليوم محاصرين في  زالــوا  لي ما 
مــع عــائــاتــهــم، وثــّمــة خــطــر عــلــى أرواحــهــم 
ــا أخـــواتـــي فــمــتــزوجــات. واحـــدة  جــمــيــعــا. أمـ
ــت فـــي ســـوريـــة وابــنــهــا أيــضــا   مـــا زالــ

ّ
مــنــهــن

 
ّ
محاصر فــي املــخــيــم«. يشير طـــارق إلــى أن

والــده كــان يعمل في سورية سائق سيارة 
أجـــــــرة، »وكــــانــــت أوضـــاعـــنـــا تــســيــر بــشــكــل 
طبيعي. لكن الحرب ضيعت حياتنا كلها«. 
لــذا يــحــاول الــيــوم الــهــجــرة بــأي طريقة إلى 

إحدى الدول األوروبية.
ــــارق كـــثـــيـــرًا، لــكــنــه مــــا زال مــصــرًا  ــانـــى طــ عـ
لــدي جــواز سفر،  السفر. يقول: »ليس  على 
ــرارًا أن أســتــحــصــل عــلــى واحـــد،  وحـــاولـــت مــ
لكنني ال أستطع الذهاب إلى سورية بسبب 
الخدمة اإللزامية. كنت أرغب في السفر مع 
أنجح«.  لم  لكنني  السويد،  إلــى  أوالد عمي 
ــارق إلـــى ســمــســار يــهــّرب الــنــاس  وتــعــّرف طـ

من السودان إلى ليبيا، »أرسل لي ولخمسة 
أشــــخــــاص دعـــــــــوات. تـــوجـــهـــنـــا إلـــــى املـــطـــار 
ي دوالر أميركي له. كان من 

َ
بعدما دفعنا ألف

املفترض أن تكون أوضاعنا قد سويت، لكن 
السفر للفلسطيني من دون فيزا مقدمة من 
السفارة، أمر مستحيل. اتصلنا بالسمسار 

الذي تكلم مع املوظف، من دون جدوى«.
بــعــد ذلـــك، انــتــظــر طـــارق عــشــرة أيـــام حتى 
يــعــيــد الــســمــســار املــــــال، لــكــنــه لـــم يـــــرّد إال 
ــزءًا مـــنـــه، قــبــل أن يــفــقــد كـــل اتـــصـــال بــه.  ــ جـ
ــاود الــكــرة. يــقــول: »حــاولــت  لــم يــيــأس، وعــ
)شمال  طرابلس  مرفأ  عبر  تهريبا  السفر 

القبض علينا مــن قبل فرع  ألــقــي  لــبــنــان(. 
شخصا.  أربعن  حينها  وكنا  املعلومات، 
ألقي القبض علينا ونحن في طريقنا إلى 
الباخرة. وسجنا لنحو 12 ساعة«. يتابع: 
»صــــرت أبــحــث عـــن طـــرق أخــــرى لــلــهــجــرة. 
املخاطرة بحياتي وبكل ما أملك، هي من 
أجــل تحسن ظــروف عيشي التي لــم تعد 
تجديد  أستطيع  ال  لــبــنــان،  هــنــا،  تحتمل. 
ــــي  ــن الـــعـــام خــتــم عــلــى أوراقـ ــ إقـــامـــتـــي. األمـ
ترحيل، أي أنه يتوجب علّي مغادرة البلد 
فورًا. وها أنا أالزم املخّيم، إلى حن إيجاد 

طريقة جديدة للهجرة«.

طارق من لجوء إلى آخر.. والهجرة هدفه

ميليا بو جوده

إنها الساعة الرابعة فجرًا. يصحو غدي 
مع شعور غير معتاد بالجوع. قد ال يكون 
جوعًا، بقدر ما هو رغبة عارمة في تناول 
بعض من تلك الحلوى التي خبأتها الجّدة. 
على أطراف أصابعه، يترك غرفة املعيشة 
حيث اعتاد النوم عندما يبيت في منزل 

يه. أما وجهته، فاملطبخ الكبير. أرضّية  جدَّ
املنزل باردة في هذه الليلة الشتوّية، لكنه 

ل حافي القدَمني. هذا يضمن 
ّ
يصّر على التنق

عدم إصدار أّي صوت قد يوقظ جّدته 
وأخواله. املهّمة سرّية.

على مهل، يفتح باب البّراد. يلقي بجسده 
الصغير عليه من الداخل، إلبقائه مشّرعًا. 

يبحث عن علبة الحفظ الزرقاء التي وضعت 
ى من الحلوى. أخيرًا، 

ّ
فيها الجّدة ما تبق

يجدها على إحدى الطبقات السفلى، 
خلف علب حفظ أخرى. يبتسم، كأنه ظفر 

بالجائزة الكبرى. يفتحها على عجل، قبل أن 
يلتهم قطعة منها. قطعة أخرى، فثالثة. وقبل 

العودة إلى الكنبة التي حّولتها الجّدة إلى 
سرير له، يحرص على إعادة العلبة الزرقاء 
 علب الحفظ األخرى. 

ّ
إلى مكانها خلف كل

كأّن شيئًا لم يكن.
إنها الساعة السابعة صباحًا. يوقظه خاله 

األكبر. يعلو ضحكهما وهما يتعاركان، قبل 
ره األخير بواجبه الصباحّي. وخزة 

ّ
أن يذك

صغيرة. يعصر إصبعه األوسط قبل أن 
ة. 263. هذا 

ّ
يلقي نقطة الدم على تلك القش

ما تشير إليه أرقام شاشة اآللة البيضاء. 
ثّمة مشكلة في اآللة، ربما. وخزة أخرى، في 

سبابته هذه املّرة. 263. يحاول الخال الحفاظ 
د من تاريخ انتهاء 

ّ
على هدوئه، وهو يتأك

ات. بعدها، يغيب لدقائق قبل 
ّ

صالحّية القش
ني. يبّدلهما، قبل 

َ
ني جديدت

َ
أن يعود مع بطارّيت

وخزة ثالثة في البنصر. 263. ويسرع الخال 
إلى البّراد إلحضار حقنة اإلنسولني. ال بّد 

من إضافة إلى الجرعة املعتادة.
قبل أشهر، لم يكن غدي قد بلغ الخامسة 
ص لديه املرض. لم 

ّ
خ

ُ
من عمره عندما ش

يفهم ملاذا لم يحتفل بعيد ميالده الخامس، 
كما العادة. لم يفهم ملاذا ُحِرم من قالب 

الحلوى الذي طلبه على شكل بطله الجّبار 
ل، الذي لطاملا حلم بمشاركته في 

ّ
املفض

ه ارتكب سوءًا، وأّن 
ّ
مهماته السرّية. ظّن أن

والَديه أرادا معاقبته. بكى كثيرًا، ولم يفهم 
 ما 

ّ
 ما شرحاه له ومن كل

ّ
شيئًا من كل

حاولت طبيبته توضيحه. لم يفهم ذلك، 
مثلما لم يفهم ضرورة وخز أصابعه مّرات 

عّدة يوميًا، وتسجيل األرقام التي تظهر 
على شاشة اآللة التي يحملها معه أينما 

ذهب، على ذلك الدفتر األزرق الصغير. كذلك 
لم يفهم ضرورة حقن بطنه باإلنسولني 

مّرات عّدة أيضًا، في اليوم الواحد.
ألّن داء السكري بنوَعيه األّول )مرض غدي( 

والثاني يضرب أكثر فأكثر، ُيحتفل غدًا 
بيوم الصّحة العاملّي - 2016 تحت عنوان 

»اهزم داء السكري«. في امللصقات التي 
ّصصت للمناسبة، بطل خارق يرتدي 

ُ
خ

ل، 
ّ

األحمر واألصفر. ليس بطل غدي املفض
ه قد يساعده على فهم حاله.. قد يساعده 

ّ
لكن

على إدراك السبب الذي دفع جّدته إلى إخفاء 
الحلوى عنه.

مهّمة سريّة
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نموت بطلقة ثمنها 100 ليرة وندفن بمليون ليرة )األناضول(

»النّصرة« وخياراتها دالالت ترفيع الجنرال ُمحسن
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ظهر اسم »جبهة النصرة » في يناير/ كانون 
تنفيذ هجمات  بـــدأت  عــام 2012، حيث  ثــانــي 
عــلــى مــواقــع للجيش الــســوري فــي إدلـــب قــرب 
دعائي  فيديو  بعدها  لُينشر  التركية،  الحدود 
ألحـــد عــنــاصــر هـــذه الــحــركــة، مــعــلــنــًا فــيــه عن 
تشكيل الجبهة بزعامة »أبو محمد الجوالني« 
ــان يـــخـــاطـــب الــجــمــيــع بــالــتــســجــيــالت  ــ الــــــذي كـ

الصوتية، دون ظهوره.
ّدمت »جبهة النصرة« فرعًا للدولة اإلسالمية 

ُ
ق

الدولة  تلك  زعيم  بعد  فيما  لُيعلن  الــعــراق،  في 
نــيــســان عـــام 2013، عـــن توحيد  إبـــريـــل/  فـــي 
ــد، أطــلــق عــلــيــه اســم  ــ الــتــنــظــيــمــني فـــي بــنــاء واحـ
»الـــدولـــة اإلســالمــيــة فــي الـــعـــراق والـــشـــام »، ما 
وأبو  »النصرة«  أمير  بني  عميقًا  أوجــد خالفًا 
ــارع الـــجـــوالنـــي إلــى  ــ بــكــر الـــبـــغـــدادي، حــيــث سـ
ــــالن عـــن اســتــقــاللــيــتــه تـــجـــاه الـــقـــيـــادة في  اإلعــ
العراق، ويبايع، في الوقت نفسه، زعيم تنظيم 

القاعدة في أفغانستان، أيمن الظواهري.
ــبـــراعـــة الــتــخــطــيــط  ـــصـــرة بـ

ّ
ــّيـــزت جــبــهــة الـــن تـــمـ

لهجماتها وسرّيتها في آن واحد، وهو ما كان 
املعركة،  مــيــدان  فــي  النتائج  أفضل  لها  يجلُب 
وسائل  مــع  التواصل  تتفادى  كانت  فالجبهة 
اإلعالم. وفي املقابل، جعلت لها ناطقًا رسميًا  
ــارة الــبــيــضــاء«، والــتــي تــخــتــّص ببّث  ــنـ هــي »املـ
بثُّ دومًا بعد انتهاء 

ُ
الفيديوهات والصور التي ت

النصرة«، في معظمها،  املعارك. تضّم »جبهة 
اإلســالمــي،  للتيار  ينتمون  ســوريــني  مقاتلني 
وقد ساعدها هذا األمر لالنخراط، والعمل مع 

الــفــصــائــل املــقــاتــلــة فــي ســوريــة، حــيــث جمعت 
الــســورّي  الجيش  كثيرة ضــد  مــعــارك  بينهما 
بداية، إلى مواجهة امليليشيات الطائفية القادمة 
من لبنان وإيــران، بوجود الدعم الروسي الذي 
ــدة مــنــاطــق فـــي شــمــال  ــاء أيـــضـــًا. تــحــولــت عـ جـ
وشــــرق ســـوريـــة، والــتــي ســاهــمــت الــجــبــهــة في 
تحريرها، إلى ما ُيدعى »مناطق محّررة«، يعود 
السكان،  الفضل في مساعدة  النصرة  لجبهة 
النظام الحكومي الذي  وإيجاد كيان بديل عن 
كــــان ُيــســّيــر األمـــــور الــحــيــاتــيــة، وّيـــديـــر الــبــنــى 
بإنشاء  هــذا  ل 

ّ
تمث املــنــاطــق،  هــذه  فــي  التحتية 

ــام، مــثــل تــوزيــع  ــهـ الــجــبــهــة هــيــئــات مــخــتــلــفــة املـ
الــطــعــام واملـــالبـــس واملــنــتــجــات االســتــهــالكــيــة، 
والتربية  الشرطة والقضاء  أنظمة  وفي تفعيل 

والصحة. 
على أّية حال، تعطي جبهة النصرة، في الوقت 
الــحــالــي، األولــويــة فــي مقاتلة الــنــظــام الــســورّي 
اإلسالمية  الشريعة  تحكيم  على  وإسقاطها، 
ــة، وتـــعـــزيـــز جـــــدول عــمــل جــهــادي  فـــي ســــوريــ
إقليميًا ودوليًا، بانتهاجها سياسة براغماتية، 
تــســعــى فــيــهــا إلــــى الــتــحــالــف مـــع مــجــمــوعــات 

سورية مقاتلة تحمل فكرًا إسالميًا.
ــقــــالب فــي  ــن، يـــتـــوقـــع مـــراقـــبـــون حــــــدوث انــ ــكـ لـ
الــتــي تنتهجها الــجــبــهــة عــلــى املــدى  الــســيــاســة 
الــبــعــيــد، إذ يــتــخــوف بــعــضــهــم مـــن اســتــيــالء 
»الــنــصــرة« ومـــن معها عــلــى الـــثـــورة الــســوريــة 

)بعد نجاحها (.
أيهم أبا زيد )سورية(

لم يكن قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور 
هـــــادي، أخـــيـــرًا، تــعــيــني الـــجـــنـــرال عــلــي محسن 
ــرًا ُمــفــاجــئــًا عــلــى املستوى  األحــمــر نــائــبــًا لـــه، أمـ
مثل  حـــدوث  بإمكانية  تنبأت  فقد  الشخصي، 
ِشر 

ُ
ذلك بشكل أو بآخر، في مقال سابق لي، ن

في »العربي الجديد« قبل حوالي شهر، بعنوان 
»الجنرال ُمحسن والطريق إلى الرئاسة«.

اح  بحَّ الحكومة خالد  رئيس  إقالة  فاجأتني  ما 
مـــن مــنــصــبــيــه مـــعـــًا، رئـــيـــس الــحــكــومــة ونــائــب 
ــع اإلبـــقـــاء  ــوقـ ــُت أتـ ــنـ ـــلـــيـــًا، وكـ

ُ
ــه ك ــزلـ الـــرئـــيـــس، وعـ

األقــل،  الحكومة على  رئــاســة  فــي منصب  عليه 
صوصًا وأن البديل له ليس أفضل منه بحال، 

ُ
خ

الــــوالء  الـــكـــفـــاءة واألداء، ومــــن حــيــث  مـــن حــيــث 
واالنتماء. يعلم جميعنا أن الدكتور أحمد ُعبيد 
بــًا،  قــًا وُمــَغــرِّ ــرِّ

َ
ـــر ظــل يتنقل بــوالءاتــه ُمــش

ْ
بــن َدغ

طـــوال الــســنــوات املــاضــيــة، فقد كــان عــضــوًا في 
اللجنة الدائمة للحزب االشتراكي، وبقدرة قادر 
أصبح عضوًا في املؤتمر الشعبي العام الحاكم، 
لــصــالــح، وعندما  التصفيق  ــواة  ُهــ مــن  وواحــــدًا 
ت ساعة الحزم، ركب 

َّ
حانت لحظة الحقيقة ودق

فنادق  بهم  تُعجُّ  كثيرين  مثل  الشرعية،  موجة 
الرياض، منذ بدء الحرب.

طــوال  وحكومته  ــاح  بــحَّ أداء  ُمنتقدي  مــن  كنُت 
ــة لــعــالقــاتــه بــدولــة  الــشــهــور املــاضــيــة، وبــخــاصَّ
الحسم  إلى تعطيل  التحالف سعْت  بعينها في 
فـــي تـــعـــز، وعـــرقـــلـــت كـــل ُجـــهـــد لـــدعـــم املــقــاومــة 
وإسنادها هناك، ولسُت هنا في معرض الدفاع 
قــرار  إن  الــقــول  أردُت  لكنني  مهاجمته،  أو  عنه 

الرئيس هادي في إقالة الرُجل من املنصبني معًا 
وعزله تمامًا كان قرارًا ارتجاليًا، ال يخُدم سوى 
بالشعب  وليس  ُهـــَو،  تتعلق بشخصه  أغـــراض 
ُجــل ال يعني رضانا  الــرَّ مــع  والــوطــن، وخالفنا 

 عنه.
ً
على قرار هادي تعيني بن دغر بديال

عــلــى الــجــانــب اآلخــــر، فــقــد جـــاء تعيني الــجــنــرال 
ُملبيًا  الرئيس،  نائب  في منصب  ُمحسن  على 
لــطــمــوحــات ُمــعــظــم الـــشـــارع الــيــمــنــي، وبــخــاصــة 
الــداعــم للشرعية واملــقــاومــة، وقــد القــى ابتهاجًا 
وتــرحــيــبــًا مـــن تــلــك األطــــــراف، لــكــنــه فــتــح الــبــاب 
واســعــًا أمــام تــســاؤالت عــديــدة، تتعلق بدوافعه 
ودالالته، كما وبتوقيته أيضًا. وقد جاء توقيت 
الكويت،  قبل وقت قصير من مباحثات  القرار 
املزمع عقدها في الـ 18 من شهر  إبريل/ نيسان 
أرادت،  التحالف قد  أن قيادة  الجاري، ما يعني 
ــصــومــهــا، أن تــنــســف أي إمــكــانــيــة 

ُ
بــحــســب خ

لعلها  أو  بدئها،  قبل  الكويت  مباحثات  إلنجاح 
أرادت تحقيق أي إنجاز على األرض، ُيِزيد من 
املباحثات. ومن  تلك  بــدء  تها، قبل 

َّ
ُرْجــَحــان كف

الــرد  الــقــرار جــاء بمثابة  ناحية ثانية، كــأن هــذا 
بالظهور  تجرؤ صالح  على  اململكة،  من  القوي 
السبعني،  مــيــدان  فــي  أنــصــاره  ومخاطبة  علنًا، 
اعتبرته،  مــا  وهـــو  للعاصفة،  ــــى  األول بــالــذكــرى 
فيما يبدو، رسالة تحٍد واضحة لها ولحلفائها 
 أبرز الدالالت لهذا القرار أنه أعطى 

َّ
في اليمن. لعل

واململكة  التحالف،  قيادة  لعزم  واضحًا  ُمؤشرًا 
ـــِضـــي في 

ُ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــحــديــدًا، عــلــى امل

خيار الحسم العسكري حتى النهاية، في املدى 

الحرب  استمرار  يعني  مــا  األقـــل،  على  ور 
ُ
املنظ

والطلعات الجوية، خالل األسابيع وربما األشهر 
الكويت  مفاوضات  بأن  لقناعتها  ربما  املقبلة، 
نــتــاج ضــغــط أمــيــركــي وروســــــي، عــلــى أطــــراف 
فِضَي، في أحسن 

ُ
الصراع في اليمن. لذلك لن ت

إلــى تسوية سياسية هشة، ال  حاالتها، ســوى 
الرئيس  هدفهم  الخليج  ودول  للمملكة  حقق 

ُ
ت

من هذه الحرب، وهو إجهاض طموحات إيران 
التوسعية، في ملف اليمن على أقل تقدير. ليس 
فــي مصلحة الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة، وال 
وبمقدمتها  للشرعية،  َمثلة 

ُ
امل اليمنية  األطــراف 

حديث  أي  الوطني،  والجيش  الشعبية  املقاومة 
حتمًا  ستفضي  ألنها  سياسية،  تسوياٍت  عن 
ــــح، كــــأطــــراف فــاعــلــة  ــال إلــــى بـــقـــاء الـــحـــوثـــي وصــ
والعبة، في أي معادلة مقبلة، وهذا ال يستقيم، 
 وال مــنــطــقــًا، بــعــد مـــا يــزيــد عـــن عـــام من 

ً
عــقــال

والدمار، وفوق  الخراب  الضروس، ومن  الحرب 
الــشــهــداء من  اليمنيون  قـــّدم  أن  بعد  هــذا وذاك، 

خيرة شبابهم.
بقاء الحوثي وصالح، ولو بمقدار شعرة معاوية 
سيعني  مقبلة،  سياسية  استحقاقات  أي  فــي 
اليمن وحسب، وإنما في  إيــران، ليس في  بقاء 
بعد  وإيـــران تستطيع  ــل، 

ُ
كــك والخليج  الــجــزيــرة 

 طويلة من 
ً
ذلك أن تصنع من تلك الشعرة، حباال

اململكة ودول  التي ستظل تلفها حول  املشانق 
الخليج، على املديني، القريب والبعيد، وكأنك يا 

بو زيد ما غزيت.
حبيب العزي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

علي أنوزال

ــدرت، فـــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة فـــي املـــغـــرب،  ــ صــ
ــــؤول فــي  ــــسـ تـــصـــريـــحـــات مـــنـــســـوبـــة إلــــــى مـ
رأيه،  بأنه  فيها عّما وصفه  عّبر  الحكومة، 
الــدولــة  تضع  ألن  األوان  آن  أنــه  فيه  يعتبر 
لخصخصة  وآن  الــتــعــلــيــم،  ملــجــانــيــة  حـــــّدًا 
ــع الـــوزيـــر، صاحب  قــطــاع الــصــحــة. وقـــد دافـ
ــه بـــأن التعليم  ــذه الــتــصــريــحــات، عـــن رأيــ هـ
من   

ً
إمــكــانــاٍت ضخمة يستنفذان  والــصــحــة 

خزينة الدولة سنويا، وكاهما يعانيان من 
فشٍل كبير. ولذلك، يعتقد الوزير، أن توجيه 
ميزانيتهما إلى االستثمار سيكون مجديا 
القتصاد الباد، وخصخصتهما ستحسن 

من جودتهما، وترفع من أدائهما. 
ــال، ولـــيـــس منطق  ــمــ ــل األعــ ــذا مــنــطــق رجــ هــ
رجل السياسة. والوزير صاحب هذا املنطق 
 رجـــل أعــمــال، ومـــن أثــريــاء املــغــرب 

ً
هــو فــعــا

ِحم في 
ْ
ق

ُ
املسجلن على قائمة »فوربيس«، أ

»السياسة« إقحاما.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــفــي أعـــضـــاء فـــي الــحــزب 
الــذي يقود الحكومة، وفــي وقــٍت لــم يصدر 
فيه عن الحكومة نفسها ما يوضح موقفها 
ــد أعـــضـــائـــهـــا، فــإن  الـــرســـمـــي مـــن »رأي« أحــ
كثيرين اعتبروا هذا »الرأي« بمثابة »بالون 
اختبار« ملا ُيطبخ على ناٍر هادئة. فصاحب 
ــذا الـــــــرأي هــــو مــــن الـــــــــوزراء »الـــنـــافـــذيـــن«  ــ هـ
املقّربن من الدوائر العليا للقرار في املغرب. 

سمير حمدي

 إصاحية 
ً
عرفت تونس الحديثة مبكرًا حركة

 كــبــيــرة فـــي الــتــحــديــث 
ً
رائـــــدة، جـــّســـدت رغـــبـــة

وبناء أسس دولٍة أكثر تقدما، وهو ما عبرت 
عنه شخصياٌت مهمة في القرن التاسع عشر، 
أمــثــال أحــمــد بــن أبــي الــضــيــاف وخــيــر الدين 
التونسي والشيخ أحمد قابادو، وصواًل إلى 
عبد  والشيخ  التونسي  الشباب  قــادة حركة 
العشرين،  القرن  مطلع  في  الثعالبي  العزيز 
ــّكـــل هـــــؤالء الــــــــرّواد أســــس مـــا يمكن  وقــــد شـ
تسميته اإلسام الليبرالي في تونس، حيث 
ــا مــــدى الـــرغـــبـــة الـــتـــي تحكمهم  ــان واضـــحـ كــ
، يــجــمــع بن  فـــي تــقــديــم مـــشـــروع تـــحـــديـــثـــيٍّ
اإلســـام فــي أســســه العامة واملــبــادئ العامة 
لــدولــة الحقوق والــحــريــات التي تأثر هــؤالء 
بالتركيز  خصوصا  األوروبــــي،  بنموذجها 
على اإلصــاح السياسي، من خــال مفاهيم 
ــــض الــحــكــم املــطــلــق،  ــعـــدل والــــشــــورى، ورفـ الـ
يحفظ  أولوية وضع دستوٍر  على  والتأكيد 

الحقوق، ويؤكد على معاني املواطنة. 
ويــورد ابــن أبــي الضياف، في مقدمة كتابه 
ــاط الــحــكــم  ــ ــمـ ــ ــن أنـ ــ »اإلتـــــــحـــــــاف«، حـــديـــثـــا عـ
املــخــتــلــفــة، أنــهــا ال تــخــرج عـــن ثــاثــة »املــلــك 
ــلــــك املــقــيــد  ــلــــك الـــجـــمـــهـــوري واملــ املـــطـــلـــق واملــ
بقانون شرعي أو عقلي أو سياسي«، وهو 
ينتصر للشكل األخير، ألن املمالك »ال تكون 
عــلــى نــهــج االســتــقــامــة، إال إذا كــانــت الــدولــة 
طالبة ومطلوبة«، و»الدولة املقيدة بقانون، 

استثماريٍة  طــمــوحــاٍت  أيضا صاحب  وهــو 
كبيرة في قطاع الصحة، وغير مستبعد أن 
في  لاستثمار  مماثلة  طموحات  له  تكون 

قطاع التعليم.
تــكــلــف مـــيـــزانـــيـــة الــتــعــلــيــم خـــزيـــنـــة الـــدولـــة 
يــعــادل 45 مليار درهــم  مــا  املغربية سنويا 
)نحو 450 مليون يورو(، أي أكثر من سدس 
مــيــزانــيــة املـــغـــرب ســـنـــويـــا، ويــــقــــّدر مــوظــفــو 
القطاع بنحو ربــع مليون مــوظــف، ما  هــذا 
عدد  أكــبــر  يستوعب  التعليم  قــطــاع  يجعل 
من املوظفن الذين يفوق عددهم عدد أفراد 

قطاع الجيش واألمن بكل تفرعاته.
ــرب، قـــبـــل أكــــثــــر مــن  ــ ــغــ ــ ــقــــال املــ ــتــ ومــــنــــذ اســ
ــتــــمــــدت الـــــدولـــــة املـــغـــربـــيـــة  نـــصـــف قـــــــرن، اعــ
للنهوض   

ً
وطنية  

ً
سياسة التعليم  مجانية 

باالقتصاد الوطني املغربي، وإلعطاء أبناء 
لم   فــي ارتــقــاء السُّ

ً
الــوطــن فــرصــا مــتــســاويــة

ــام تــــراجــــع مــســتــوى  ــ ــكـــن، أمــ ــتـــمـــاعـــي. لـ االجـ
ــدأت الـــــدولـــــة، مــنــذ  ــ ــ الــتــعــلــيــم الـــعـــمـــومـــي، بـ
سنوات، تشجع االستثمار في هذا القطاع. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن »الــقــيــمــة املـــضـــافـــة« الــتــي 
قدمتها بعض املــدارس الخاصة، من حيث 
جودة تعليمها، أو مساهمتها في التخفيف 
من العبء الكبير الذي كان يقع على القطاع 
التخفيف من  فــي  تفلح  لــم  أنــهــا  إال  الـــعـــام، 
»ثقل« امليزانية التي ما زال يستنفذها هذا 
القطاع، بسبب فساٍد مستشٍر داخل إدارته 
انعكاسات  أيــة  لها  تكن  لــم  كما  العمومية، 

طالبة ملا لها من الحقوق امللكية، ومطلوبة 
بــمــا عليها مــن الــحــقــوق الــقــانــونــيــة«، وهــو 
ما يتفق مع التوجه الــذي دافــع عنه الوزير 
ــــن، فــي  ــلـ ــ املـــصـــلـــح خـــيـــر الـــــديـــــن، عـــنـــدمـــا أعـ
كتابه »أقـــوم املــســالــك«، أن الـــدول األوروبــيــة 
تخلصت مــن االســتــبــداد، وســـارت فــي نهج 
الحريات، وهو أمر لم يتحقق لها إال عندما 
»نـــصـــب األروبــــــاويــــــون املـــجـــالـــس وحـــــــّرروا 
الــفــســاد مستشر في  أن  مــعــتــبــرا  املــطــابــع«، 
الـــــدول اإلســـامـــيـــة نــتــيــجــة االســـتـــبـــداد، ألن 
 لــلــظــلــم على 

ٌ
ــلـــوك مــجــلــبــة ــدي املـ ــ ــــاق أيـ »إطــ

اخـــتـــاف أنــــواعــــه، كــمــا هـــو واقــــع الـــيـــوم في 
بعض ممالك اإلســـام«. ومــن هنا، فــإن باب 
إال  يكون  ال  االستقال،  بل وضمان  التقدم، 
عبر إطاق الحريات وضمان العدل، »ثم إن 
الــعــدل والــحــريــة يــجــب أن يــوضــع لهما من 
النظم ما يضمن وجودهما ودوامهما«، وال 
يكون ذلك بغير املجالس النيابية املنتخبة 

من الشعب.
استمر هذا التوجه العام املنادي بالحريات، 
وبـــالـــتـــأســـيـــس لــــدولــــة املــــواطــــنــــة، حـــتـــى بــعــد 
انسداد أفق التجربة اإلصاحية التي قادها 
التونسي، وسقوط تونس أرضا  الدين  خير 
وحـــكـــمـــا تـــحـــت هــيــمــنــة االحـــــتـــــال، وهـــــو مــا 
تــجــّســد فـــي مــطــالــب الــنــخــب الــتــونــســيــة في 
عبد  لــدى  خصوصا  العشرين،  الــقــرن  مطلع 
الــعــزيــز الــثــعــالــبــي مــؤســس حـــزب الــدســتــور، 
غير أن ما جرى بعد االستقال كان نقيضا 
لهذا املشروع العام القائم على فكرة الحريات 

االجتماعي،  الفشل  إنتاج  »ماكينٍة« إلعادة 
املجتمع  أبناء  بن  مقيتٍة  طبقيٍة  وتكريس 

الواحد.
هذا الوضع الكارثي للتعليم العمومي الذي 
أصــبــح ُيــخــّرج أشــبــاه املــتــعــلــمــن، ويــغــادره 
سنويا نحو ربع مليون تلميذ، من دون أن 
ينهوا دراستهم اإلعدادية، وعلى الرغم من 
مـــرور أكــثــر مــن خمسن ســنــة عــلــى اعتماد 
أمــيــن..  املــغــاربــة  نصف  زال  فما  مجانيته، 
الذي  السلبية هو  النتائج  تعليم بكل هذه 
يــشــجــع املــطــالــبــن بـــإلـــغـــاء مــجــانــيــتــه على 
ــوم. لــكــن، هـــل الــحــل في  ــيـ رفــــع أصـــواتـــهـــم الـ
التعليم؟ بعيدًا عن شعارات  إلغاء مجانية 
املـــعـــارضـــن ألي مــــسٍّ بــمــجــانــيــة الــتــعــلــيــم، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه مـــن مــكــتــســبــات الــشــعــب، 
أن  إال  الدولة تجاه رعاياها،  ومــن واجبات 
خطورة املطالبة بإلغاء مجانيته تكمن في 
مــا هــو مــســكــوت عــنــه مــن رفـــع هـــذا املطلب. 

الــتــأســيــس لــلــمــشــروع اإلصـــاحـــي، بــقــدر ما 
إلــى اســتــعــادة صــراعــات إيديولوجية  سعت 
مــزمــنــة، واملـــكـــوث ضــمــن مــربــعــاٍت فــكــريــٍة، ال 
الفكر،  الليبرالية منهجا من حيث  تستسيغ 
للتعددية  تــؤســس   ،

ً
حقيقية  

ً
ليبرالية أعــنــي 

ــر، فـــجـــمـــاعـــات الـــيـــســـار  ــ ــاآلخــ ــ واالعـــــــتـــــــراف بــ
الــتــونــســي ظــلــت تــجــتــّر تــصــوراتــهــا العقيمة 
التي تشيطن الفكر الليبرالي. وتصّور التيار 
 أنــه بصدد مراكمة موروثه 

ً
اإلســامــي وهــلــة

الــحــركــي، ولـــوال حــصــول نـــوٍع مــن املصالحة 
الــتــاريــخــيــة بــيــنــه وبـــن الـــقـــوى الــدســتــوريــة، 
الوفاق  استمر  ملا  البورقيبي،  الحكم  سليلة 

لتحقيق انتقال ديمقراطي ممكن.
ــغـــالـــبـــيـــة املـــــشـــــاريـــــع الـــســـيـــاســـيـــة  ــبـــغـــي لـ ــنـ يـ
تستعيد  أن  النجاح،  أرادت  متى  التونسية، 
روح الــحــركــة اإلصـــاحـــيـــة الــتــونــســيــة الــتــي 

الــدول  فــإذا كانت دول متقدمة وغنية، مثل 
االســكــنــدنــافــيــة، لـــم تــلــغ مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم، 
على الرغم من قدرة مواطنيها على إرسال 
أبنائهم إلــى مـــدارس خــاصــة، ألنــهــا تعتبر 
أن الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة وبـــعـــض الــخــدمــات 
االجــتــمــاعــيــة تــبــقــى مـــن مــســؤولــيــة الـــدولـــة 
نجاح  تصّور  يمكن  فكيف  رعاياها،  تجاه 
مجانية التعليم في دولٍة مثل املغرب، %10 
من  وثلثهم  الــفــقــر،  عتبة  دون  سكانها  مــن 

الفقراء؟
خــــطــــورة مـــثـــل هـــــذه املـــطـــالـــب فــــي الــجــشــع 
الـــذي يــحــّرك أصــحــابــهــا لــتــحــويــل التعليم، 
املواطن  حقوق  مــن  أساسيا  حقا  باعتباره 
إلــى سلعٍة لاستثمار والربح  على دولــتــه، 
ــو أخـــطـــر مــن  ــا هــ ــاك، مــ ــنــ الــــســــريــــع. لـــكـــن، هــ
مــثــل هـــذه املــطــالــب، وهـــو تــكــريــس نـــوٍع من 
 
ً
مستقبا املجتمع  ستقسم  الــتــي  الطبقية 

إلى طبقتن اجتماعيتن اثنتن فقط، أبناء 
املتعلمن، وهي األقلية التي ستفتح أمامها 
ـــاء االجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــحــّكــم في  ــقـ أبــــــواب االرتــ
رقــاب العباد وأرزاقــهــم، وطبقة واســعــة من 
الذين سيحكم عليهم بالبقاء  الفقراء  أبناء 
بينهم،   فيما  يتطاحنون  املجتمع،  قــاع  في 
يــقــتــلــهــم جــهــلــهــم. وهـــنـــا، خـــطـــورة املــطــالــبــة 
ببساطٍة،  ألنــهــا،  التعليم،  مجانية  بــإلــغــاء 
تــعــنــي وضــــع املــجــتــمــع عــلــى أبــــــواب حـــرٍب 

طبقيٍة طاحنٍة آتيٍة ال تبقي وال تذر.
)كاتب وإعالمي مغربي(

سعت الى تأسيس دولة الحقوق والحريات، 
بــعــيــدًا عـــن األدلـــجـــة املـــفـــرطـــة، أو الــشــعــارات 
املــبــالــغ فــيــهــا حــــول الــتــنــظــيــر أليــديــولــوجــيــا 
ــة، تــــحــــت مـــســـمـــى الــــبــــورقــــيــــبــــيــــة، أو  ــنـ ــيـ هـــجـ
ــٍة طـــفـــولـــيـــٍة، تـــبـــالـــغ فــــي الــعــلــمــنــة،  ــراويـ ــيـــسـ لـ
فاألحفاد،  اإلساموفوبيا.  هــوس  ويسكنها 
فــي منحاهم املــعــاصــر، يــبــدون أقــل وعيا من 
األجـــــــداد، فـــي قــضــايــا الـــهـــويـــة، فـــي عاقتها 
بالحرية ودولـــة الــقــانــون ورفـــض كــل أشكال 
ــداد، تــنــظــيــرا أو مـــمـــارســـة. ويــمــكــن  ــبــ ــتــ االســ
الـــقـــول إن مـــامـــح مـــشـــروع وطـــنـــي قـــد بـــدأت 
بالتشكل من خال املمارسة، وليس التنظير، 
الــتــوافــقــات حول  خصوصا مــن خــال جملة 
دستور 2014 والتجارب االنتخابية املتتالية 
منذ الثورة، األمر الذي سيجعل منها تقليدًا 
ديــمــقــراطــيــا تــحــرص عــلــيــه األجـــيـــال املــقــبــلــة، 
بعيدًا عن الهوس الذي يسكن بعض عجائز 
على  تربوا  ممن  التونسية،  الحزبية  الحياة 

ذهنية االستبداد. 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن الــتــجــربــة 
ر تــدريــجــيــا كــلــمــا ابــتــعــد 

ّ
الــتــونــســيــة تـــتـــجـــذ

الــصــراع حول  السياسي عــن  أطـــراف املشهد 
قـــضـــايـــا الــــهــــويــــة، وتـــجـــنـــب الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
النموذج الواحد املمكن، وفتح الباب واسعا 
ــــام األجـــيـــال املــقــبــلــة، لــصــيــاغــة نــمــوذجــهــا  أمـ
ــا املـــنـــاســـبـــة  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــــي، وفــــــــق خـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
اإلصــاحــي  اإلرث  مــع  واملــتــســقــة  ملستقبلها، 

لبادها.
)كاتب تونسي(

واضحة، للتخفيف من حالة االكتظاظ التي 
تــعــانــي منها كــثــيــٌر مــن فــصــول الــــدرس في 
املــدارس العمومية، والتي قد يتجاوز عدد 
تاميذ الفصل الواحد منها 70 تلميذًا في 
الــفــصــل املــخــصــص الســتــيــعــاب أقـــل مــن 30 

تلميذًا.
في املقابل، ساهمت هذه املدارس في تشجيع 
نـــوع جــديــد مـــن »اقــتــصــاد الـــريـــع«، بــمــا أن 
الدولة، وفي إطار تشجيع التعليم الخاص، 
منحته امتيازاٍت كثيرة، لعل أهمها إعفاؤه 
من الضرائب، ما حّول »االستثمار« فيه إلى 
للشخصيات  يمنح  الـــذي  »االمــتــيــاز«  نـــوع 
وللمقربن، وجعله مجااًل مفتوحا  النافذة 
للمضاربة واملحسوبية والزبونية والفساد 

بكل أنواعه.
يضاف إلى هــذا، أن بعض مــدارس التعليم 
الــخــصــوصــي تــحــّولــت إلــــى ســلــم لــارتــقــاء 
ــاء »تـــمـــيـــيـــزي«، ال  ــقــ االجـــتـــمـــاعـــي، لــكــنــه ارتــ
تتوفر  مــن  إال  مــدارَجــه  يرتقي  أن  يستطيع 
أســرهــم على اإلمــكــانــات املــاديــة لفعل ذلــك. 
وهو بذلك ساهم في تكريس نظرٍة »دونيٍة« 
إلى مدارس التعليم العمومي التي تحولت 
ــا يــتــبــعــه من  « إلنـــتـــاج الــفــشــل، ومــ

ً
»مـــشـــتـــا

انحراٍف وتطرف. 
وبذلك، تخلت املدارس العمومية عن الهدف 
الــنــبــيــل الــــذي مــن أجــلــه تــم تــعــزيــز مجانية 
ــاء الــشــعــب الــحــق  ــنـ ــو مــنــح أبـ الــتــعــلــيــم، وهــ
الــفــرص، لتتحول إلى  في املــســاواة وتكافؤ 

والــقــانــون، لتصبح دولـــة مــا بعد االستقال 
 لــحــكــم الــــحــــزب الــــواحــــد والــســلــطــة 

ً
مـــرتـــهـــنـــة

يتصّرف  الـــذي  الجمهورية  لرئيس  املطلقة 
بشكٍل ال يختلف عما سماه ابن أبي الضياف 
املــلــك املــطــلــق. والـــيـــوم، وبــعــد نــجــاح الــثــورة 
التونسية سنة 2011، هل من فرصٍة إلعــادة 
اســتــئــنــاف املـــشـــروع اإلصـــاحـــي الــتــونــســي، 
فــي مــبــادئــه األولــــى الــتــي تــقــوم عــلــى الحرية 

واملواطنة؟
التونسي  السياسي  املشهد  املتأمل في  يرى 
ــة  ــربـ ــه، وغـ ــيـ ــلـ ــاســـي عـ ــيـ ــسـ غـــلـــبـــة الــــســــجــــال الـ
ــل مـــحـــاولـــة  ــ ــــي ظــ املــــــشــــــروع اإلصـــــــاحـــــــي، فــ
بــعــضــهــم فــــرض مــشــاريــع هــــي، فـــي واقــعــهــا، 
امتداد لنماذج سلطوية سابقة، مثل حديث 
الرغم  على  البورقيبية،  إحــيــاء  عــن  بعضهم 
ــم يــكــن ديــمــقــراطــيــا، فهو  مـــن أن بــورقــيــبــة لـ
وعــلــى الــرغــم مــن عــاقــتــه الــوثــيــقــة بــاألجــواء 
النموذج  يتمثل جيدًا  لم  الفرنسية،  الفكرية 
الليبرالي، بقدر تركيزه على عملية التحديث 
الــقــســري اجــتــمــاعــيــا، مــن دون الــتــركــيــز على 
أشكال  مــع  إصـــاٍح ســيــاســيٍّ حقيقي، يقطع 
ــوال  الــحــكــم املــطــلــق الـــــذي قــــام بــتــكــريــســه، طـ
ســنــوات حكمه الــتــي اســتــمــرت ثــاثــن سنة، 
وهـــو املــســار نفسه الـــذي تــحــّرك ضمنه زيــن 
ــلـــي، وزاد عــلــيــه مــــن خـــال  الـــعـــابـــديـــن بــــن عـ
 
ٌ
 تحميها ترسانة

ً
تحويله االستبداد مؤسسة

مــن الــقــوانــن. وبــعــد ســقــوطــه مــن رأس هــرم 
التونسية  السياسية  القوى  لم تسع  الدولة، 
إلى االستفادة من اللحظة التاريخية إلعادة 

خطورة إلغاء مجانية التعليم
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قبل نحو 19 عامًا، كان يعمل مدرّسًا. تغيرت حياته بعد وفاة والده، 
وصار يعيش في الشارع. ابتسمت له الحياة مجددًا بعد لقائه جمعية 

»القلوب الرحيمة«

»المفّكرة القانونيّة« ترصد النشاط العدلي

القضاء اللبناني.. »مش ماشي الحال«

1819
مجتمع

طنجة ـ وصال الشيخ

ــا، خــرج  تـــشـــّرد دام 19 عـــامـ بــعــد 
ــد الـــــعـــــوت الـــســـتـــيـــنـــّي مــن  ــمـ مـــحـ
الشارع. يقول إن »لكل شيء بداية 
ــا«. إذًا، انــتــهــت حياة  ونــهــايــة، حــيــاة ومـــوتـ
العوت املاضية، وبــدأت أخرى حني وصلت 
إحدى  في  الرحيمة«  »القلوب  جمعية  إليه 
املشّردين  تفقد  اعــتــادت  الــتــي  هــي  الليالي، 
في الشارع. كان يجلس على قطعة كرتون 
ــد شــــــــوارع مـــديـــنـــة طـــنـــجـــة، فــســألــه  ــ فــــي أحــ
له  وقدموا  يحتاجه،  عما  الجمعية  أعضاء 

الطعام واألغطية.
كـــان يعيش حــيــاة مــســتــقــّرة مــع عائلته في 
حـــــّي املـــوظـــفـــني فــــي طـــنـــجـــة إلـــــى أن تــوفــي 
عائلته، وتحديدًا  مــع  املشاكل  بــدأت  والـــده. 
مـــع زوجـــتـــه حـــول اإلرث. تــغــّيــب عـــن العمل 
ملـــدة ثــاثــة أشــهــر، حــتــى طـــرد مــنــه. يــقــول لـ 
عــام 1978، حصلت  »فــي  الجديد«:  »العربي 
عــلــى شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة مــن مــدرســة 
ــت ملـــدة  ــ ــدربـ ــ ابـــــن الـــخـــطـــيـــب فــــي طـــنـــجـــة، وتـ
ــنّي فـــي مــديــنــة الــحــســيــمــة. وبــعــد  عــامــني ألعــ
ــنـــوات انــتــقــلــت لــلــعــمــل فـــي طــنــجــة.  ثــــاث سـ
ــرت على 

ّ
أث والــديــون  العائلية  لكن مشاكلي 

تــركــيــزي فـــي عــمــلــي«. يــتــابــع: »تــغــّيــبــت عن 
لب 

ُ
املدرسة مدة ثاثة أشهر. وحني عدت، ط

مني جلب شهادة طبية. مع ذلك، لم أحصل 
على جواب بعد عدد من رسائل االستعطاف 
ــتـــي قــدمــتــهــا لــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة الــوطــنــيــة.  الـ
شعرت بأنه غير مرغوب بي في العمل. إثر 

أنظر إليها حتى ذهبت إلى املقهى. وصدمُت 
ألن الخبر نشر في الصفحة األولى، وفي أسفل 
الخبر كتبت عبارة: أنظر الصفحة الخامسة«.
بعد ذلك، بادرت نيابة التعليم في طنجة إلى 
االتصال به واستقباله لفهم حكايته القديمة. 
يخبر: »رّحب النائب بي وفوجىء حني سمعني 
مسائل  بإنجاز  وعدني  بشكل سليم.  أتحدث 
إدارية وبذِل جهٍد للحصول على تعويض عن 
السنوات املاضية. كان عليهم تحضير بعض 
الــوثــائــق ألنــنــي فــقــدت وثــائــقــي الــرســمــيــة في 
يفكر  تعويضات،  على  حصوله  بعد  العمل«. 
في التطوع ومساعدة الناس، هو الــذي عاش 
في الشارع ويعرف أســراره. العمل التطوعي، 

بالنسبة إليه، مهم جدًا. 
ــلـــى قــــــراءة  ــــوت إلــــــى أنــــــه مــــدمــــن عـ ــعـ ــ يـــلـــفـــت الـ
الصحف اليومية، وكثيرًا ما كان يقرأ قصص 
الــتــعــســاء والـــبـــؤســـاء. يـــقـــول: »كــــان يعجبني 
الكتاب واملفكرون القدامى، مثل املفكر املغربي 
عـــابـــد الــــجــــاب، وتــــأثــــرت بــمــحــمــود درويـــــش 
وغسان كنفاني«. يضيف: »يوم كان درويش 
حّيا وتنظم له أمسيات في العاصمة الرباط، 
ــامـــس،  وخــــصــــوصــــا فــــي مــــســــرح مـــحـــمـــد الـــخـ
أصــــررُت وصــديــقــي على الــحــضــور. يعجبني 
ما سمعته أبكي«. يتابع: 

ّ
صوته وإلقاءه. وكل

»ربما ذهب إلى األمسية أشخاص ال يعرفون 
القراءة والكتابة. أرادوا أن يسمعوه فقط«.

عــلــى الــرغــم مــن كــل مــعــانــاتــه، لــم يفقد األمـــل. 
ويرى أن الصدفة التي جعلته يلتقي أعضاء 
في جمعية »القلوب الرحيمة« في الشارع، قد 

.
ً
تعّوضه قليا

العالج في قضايا إدمان 
المخدرات ما زال معطًال، 

ومالحقة األشخاص 
المدمنين مستمرة

لم أتوقع أبدًا أن أصير 
في الشارع، وقد عشت 

في كنف عائلة. تغيّر كل 
شيء حين توفي أبي

ذلـــك، تــركــت املــديــنــة قبل أن أعـــود إليها في 
وقت الحق. لكنني انقطعت عن زيارة البيت 

ملدة 19 عاما، أي حتى اليوم«.
هــذا الــرجــل الـــذي ولــد فــي الـــدار البيضاء في 
عام 1955، تنقل بني الشارع وبيوت أصدقائه، 
وأصـــيـــب بـــمـــرض الـــســـكـــري وضـــعـــف الــنــظــر. 
إلى  سعى  معاناة«.  معاناة..  »كانت  يضيف: 
املغربية«،  األســرة  »تركيبة  لكن  حل مشاكله، 
على حّد قوله، حالت دون ذلك. ويوضح: »إن 
الــطــاق.  الــزوجــة  كنت زوجـــا ال يعمل، تطلب 
الــيــوم، ال  وقــد طلقتني زوجتي غيابيا. حتى 
أعرف ابني الذي ولد في عام 1985. أشعر أن 
ثــّمــة مــن حــّرضــه ضـــدي. أمــا ابنتي املتزوجة، 
أنه  املــنــاســبــات«. تعتقد عائلته  فــأزورهــا فــي 
ارتـــكـــب خــطــأ كــبــيــرًا حـــني انــقــطــع عـــن الــعــمــل.. 

»قالوا إني أحمق«.
فــي وقــت الحـــق، حـــاول مـــدّرس اللغة العربية 
لـــلـــصـــف الـــــســـــادس الــــحــــصــــول عـــلـــى وظــيــفــة 
فــــي الــتــعــلــيــم الــــخــــاص مــــن خـــــال أصـــدقـــائـــه، 
ُرفــضــت طلباته. مــّرت  لكن إحــبــاطــه زاد حــني 
الـــســـنـــوات وظـــــل يــحــمــل الـــوثـــائـــق الــرســمــيــة 
واإلدارات،  املـــحـــامـــني  مــكــاتــب  بـــني  واألوراق 
ليتقاضى مبلغا بسيطا من جّراء عمله. وكان 
عمله فــي الــصــيــف أفــضــل مــن الــشــتــاء. أيــضــا، 

ساعده أصدقاؤه النقابيون.
يقول إنه تعلم كثيرًا خال وجوده في الشارع، 
»عـــرفـــت كــيــف يــتــعــامــل املــجــتــمــع املــغــربــي مع 
املــشــرديــن«. صــار يسأل عنهم. يضيف: »ذّمــة 
تــعــقــيــدات كــثــيــرة. كــيــف يتغير كــل شـــيء بني 
ليلة وضــحــاهــا؟ لــم أتــوقــع أبـــدًا أن أصــيــر في 

الشارع، وقد عشت في كنف عائلة. تغّير كل 
شــيء حــني توفي أبــي. نمُت فــي الــشــارع وفي 

املقاهي وبيوت األصدقاء. لكنهم يرحلون«.  
كــانــت املــعــانــاة كــبــيــرة فــي الـــشـــارع. يــقــول إنــه 
قضى »ليالي صعبة جــدًا. لم أكــن أنــام جيدًا. 
ــر، تــقــع مــشــاكــل أو يعتقل  ــ وبـــني الــحــني واآلخـ
رجال األمن عددًا من املشردين«. كان يتجنب 
املشاركة في أي حراك خشية أن تنفلت األمور، 
الفتا إلى أن بعض هؤالء يستخدمون أقراص 
الــهــلــوســة وغــيــرهــا. أمـــا الـــــدواء، فــكــان يقدمه 
لــه أحــد أصــدقــائــه األطــبــاء، الـــذي كــان يترأس 
جمعية ملرضى السكري. وبسبب مرضه، كان 
مضطرًا إلى تناول ست وجبات خفيفة، وكان 
هـــذا أمــــرًا صــعــبــا بالنسبة إلــيــه. ويــشــيــر إلــى 
أنــه كــان يحتفظ دائما »بــقــارورة زيــت زيتون 
وبخبز. وفــي بعض األحــيــان، كنت أعجز عن 

تأمني الطعام ملدة يومني«.
في النهاية، التقى بجمعية »القلوب الرحيمة«. 
األخيرة تواصلت مع عدد من الصحف لكتابة 
الصحافيني  أحد  »فوجئت ألن  يقول:  قصته. 
كتب قصتي. اشتريت الجريدة وطويتها ولم 

يؤكد المدير التنفيذي 
لـ»المفكرة القانونية« 
المحامي نزار صاغية، 

على أهمية استقاللية 
القضاء في لبنان، وأثر 

ذلك على تأمين حقوق 
الفئات االجتماعية 

المتنوعة في البالد

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

بـــعـــد أعــــــــوام قــلــيــلــة مــــن انـــطـــاقـــتـــهـــا، نــشــرت 
جمعية  وهــي  لبنان،  في  القانونية«  »املفكرة 
الفواصل بني  إلــى »نــزع  غير حكومية تهدف 
الــقــانــون واملــجــتــمــع«، أّول إصـــدار ســنــوّي لها 
تحت عنوان »أعمال املرصد املدني الستقال 
جمعت   .»2015-2014 وشــفــافــيــتــه:  الـــقـــضـــاء 
املفكرة أعمال محررين وحقوقيني كتبوا على 
مــدى عــاَمــني، مــقــاالت متخصصة فــي املرصد 

الذي ُيعّد أحد أذرع عمل املفكرة في لبنان.
يشير املدير التنفيذي للمفكرة، املحامي نزار 
صاغية، في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
ــدار الــجــديــد فــي »اإلضـــــاءة على  ــ أهــمــيــة اإلصـ
أهــمــيــة اســتــقــالــيــة الــقــضــاء فـــي لــبــنــان، وأثـــر 
ذلـــك عــلــى تــأمــني حــقــوق الــفــئــات االجتماعية 
املتنوعة فــي الــبــاد«. ويــأتــي ذلــك بحسب ما 
يشرح »من خال عرض لحاالت عملية وثقها 
ــامـــني، تــتــضــمــن أمــثــلــة على  ــد طـــــوال عـ املـــرصـ
تطور املجتمع وتحصيل حقوق املواطنني من 
خال قرارات قضائية مستقلة«. إلى ذلك، يبنّي 
صاغية »فضح عدد من التدخات السياسية 
املوثقة فــي عمل الــقــضــاء، األمــر الــذي يساهم 
أيــضــا فــي كــســر الــحــصــريــة الــتــي تجعل بيئة 
عمل الــقــضــاة واملــحــامــني خـــارج إطـــار النقد«. 
ومـــن املــتــوقــع أن يــشــكــل هـــذا الــكــتــاب مرجعا 

لإلعاميني والحقوقيني.

معارك وتعطيل
ــذا اإلصــــــدار، تــنــاولــت نــرمــني الــســبــاعــي  فـــي هـ
تــعــطــيــل إحــــــدى الـــهـــيـــئـــات املـــنـــشـــأة لــحــمــايــة 
املستهلك وهي »لجنة حل النزاعات«، ألسباب 
ها محكمة 

ّ
إدراية تتعلق بنقص املاك. ُيذكر أن

»مــفــعــلــة نــظــريــا فـــقـــط« وال وجـــــود لــهــا على 
لتطبيق  املؤهلة  الوحيدة  الواقع، وهي  أرض 

، ومــاحــقــة 
ً
ــا زال مـــعـــطـــا ــدرات مـ ــخــ إدمــــــان املــ

األشــخــاص املــدمــنــني مــســتــمــرة«. وقــد أحصى 
ــي و709 مــوقــوفــني بــجــرم تعاطي 

َ
ألــف املـــحـــّرر 

املــخــدرات خــال عــام 2014، بينما لم يتجاوز 
ــــى لــجــنــة  ــــدد األشــــخــــاص الــــذيــــن أحـــيـــلـــوا إلـ عـ
مــكــافــحــة اإلدمـــــان 110 أشـــخـــاص مــنــذ 2013. 
 قــانــون املــخــدرات الــصــادر عــام 1998 

ّ
ُيــذكــر أن

املاحقة  »العاج كبديل عن  ينص على مبدأ 
مــا تــرجــمــتــه وزارة الصحة  والـــعـــقـــاب«. وهـــو 
املستشفيات  عــلــى  التعميم  خـــال  مــن  أخــيــرًا 
العاج،  يطلب  كمريض  املــدمــن  حــق  باحترام 
وعــدم تبليغ قــوى األمــن الداخلي عن وصول 

حاالت الجرعة الزائدة إلى املستشفيات.
املائة من  املــحــّرر توقيف 90 في  كذلك، سّجل 
املدمنني خال التحقيق األولي، وتجاوز مدة 
النيابة(  إلــى  اإلحــالــة  )قــبــل  اإلداري  التوقيف 
الفترة القانونية القصوى 96 ساعة ووصلها 
ــدل إلـــــى ســـتـــة أيــــــام ونـــصـــف الـــيـــوم.  ــعــ ــي املــ فــ
ويــعــانــي املــدمــنــون الــقــلــة الــذيــن يــحــالــون إلــى 
العاج، من جــّراء فرض تكاليف مالية مقابل 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــيــهــم فـــي مــســتــشــفــى ضهر 
 
ّ
الــبــاشــق )شــمــال بـــيـــروت(، عــلــى الــرغــم مــن أن

الكشوفات.  هذه  على مجانية  ينص  القانون 
ويــســاهــم عـــدم تـــفـــّرغ أعـــضـــاء لــجــنــة مكافحة 

اإلدمان املؤلفة من خمسة أشخاص في تأخر 
معالجة امللفات املطروحة أمامها. 

المهّمشون كثر
ــد فـــصـــولـــه، يـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب قــضــايــا  ــ فــــي أحـ
لبنان،  في  مختلفة  اجتماعية  فئات  تهميش 
من النساء اللواتي يعانني من العنف األسري 
إلى ذوي املفقودين في الحرب األهلية. وتشير 
غــيــدة فرنجية إلــى »الــقــرار الــتــاريــخــي« الــذي 
أصــــــدره مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة عــــام 2014، 
»ورّســــخ فــيــه حــق أســـر املــفــقــوديــن فــي معرفة 
ــم، وتـــالـــيـــا االســـتـــحـــصـــال عــلــى  ــهــ مــصــيــر ذويــ
نسخة كاملة من مصير التحقيقات التي قامت 
بها لجنة التحقيق الرسمية لاستقصاء عن 

مصير هؤالء في عام 2000«.
لـــكـــن الــتــســلــيــم الــفــعــلــي لــنــســخ الــتــحــقــيــق لــم 
املــفــقــوديــن  مـــمـــارســـة ذوي  بـــعـــد  إال  يــحــصــل 
تمام  الــحــكــومــة،  رئــيــس  عــلــى  ضغطا شعبيا 

سام، الذي أوعز بتسليم امللفات.
ــيــــل ذوي  ــا وكــ ــو أيــــضــ ــ ــيـــر صـــاغـــيـــة، وهــ ويـــشـ
املفقودين، إلى »اجتزاء املعلومات الواردة في 
التحقيقات واقتصارها على مراحل التحقيق 
ــي مـــن دون الــتــعــمــق فـــيـــهـــا«. ويــتــجــاوز  ــ األولــ
حّد  إلــى  القانونية  املطالعة  حالة  التوصيف 
الجزم بــأن هــدف التحقيقات كــان »دفــن امللف 
علن عن اكتشافها، 

ُ
في املقابر الجماعية التي أ

وكان هذا االكتشاف مدعاة إلغاق امللف بداًل 
مــن الــتــعــرف على الــرفــاة املــوجــودة والسماح 

لألهل بدفن الضحايا وفق طقوسهم«. 
أمـــا فــي مــلــفــات الــعــنــف األســــري، فــإشــارة إلــى 
قضايا  على  التشريعية  »الــتــعــدديــة  سيطرة 
النزاعات الزوجية وتشتت امللفات في محاكم 
تح 

ُ
دينية وجزائية عـــدة«. أمــام هــذا الــواقــع، ف

الــقــضــاة لاجتهاد حــول حماية  أمـــام  املــجــال 
املرأة من العنف األسري، كحالة قاضي األمور 
املستعجلة في املنت، رالف كركبي، الذي حكم 
لزوجته  حميمية  صــور  نشر  مــن  زوج  بمنع 
بقصد تشويه سمعتها عام 2014. وهو الحكم 
األول الـــذي حــمــى امــــرأة مــن الــعــنــف املــعــنــوي، 
وشّكل بحسب املفكرة القانونية، انتقادًا »جّد 
بليغ لقانون الحماية من العنف، وقد أحالته 
اللجان املشتركة إلى الهيئة العامة للمجلس 

النيابي عام 2013«.

الـــواردة في قانون حماية  الحمائية  األحــكــام 
التعطيل  فــيــه  وقـــت يسيطر  وفـــي  املــســتــهــلــك. 
عــلــى مــلــف حــمــايــة املــســتــهــلــك، تــطــرح املــفــكــرة 
ــل مــحــكــمــة  ــمـ ــة حــــــول طـــبـــيـــعـــة عـ ــلـ ــئـ ــة أسـ ثــــاثــ
املطبوعات التي تنشط بشكل شبه يومي في 
الــقــضــايــا املــرفــوعــة ضــد الــصــحــافــيــني، والــتــي 
»تشير أحكامها إلى نقص فادح في تخصص 
أعـــضـــائـــهـــا، الـــذيـــن يـــحـــاولـــون تــكــريــس مــبــدأ 

حماية أصحاب النفوذ«.
كــــذلــــك دعـــــت املـــفـــكـــرة إلـــــى تـــحـــديـــد املــعــايــيــر 
التطرق  قبل  أعضائها،  الختيار  املوضوعية 
إلـــى الــــدور املــرجــو مــن املــحــكــمــة، ال ســّيــمــا في 

مجال حماية الحقوق والحريات.

المدمن إنسان
في مادة خاصة حول حقوق مدمني املخدرات، 
 »الــعــاج فــي قضايا 

ّ
أشــار كريم نمور إلــى أن

محمد العوت 
يترك الشارع

تونسيون شباب يدمنون 
القمار اإللكتروني

قد يصل األمر 
إلى اإلصابة بمرض خطير 

يسّمى القمار القهري

تونس ـ مريم الناصري

ــــواره مــــع الـــقـــمـــار اإللـــكـــتـــرونـــي  ــــشـ انـــطـــلـــق مـ
مــن مــجــّرد رغــبــة فــي اكــتــشــاف تــلــك األلــعــاب 
الجديدة في تونس وما قد تحققه من أرباح 
لــه بــهــا. ومنذ  بعدما شــاهــد تعلق أصــدقــاء 
يوميا، يقصد محمد  أدمنها.  أعـــوام،  أربــعــة 
أحد محات اإلنترنت في تونس من الصباح 
حتى املساء، فالقمار اإللكتروني بات يوفر له 
مداخيل يومية قادرة على تأمني مصاريفه. 
وتــتــراوح مــا بــني 600 و1500 ديــنــار شهريا 

)300 - 700 دوالر أميركي(.
ألكـــثـــر مـــن ثــمــانــي ســـاعـــات يــومــيــا، يــاحــق 
يه 

َ
عين يرّكز  والسريع.  السهل  الثراء  محمد 

ــّرة إذا  عــلــى شــاشــة الـــحـــاســـوب، ويــبــتــســم مــ
حقق ربحا وينفعل مّرة أخرى إذا خسر ما 
ربــحــه. وقــد يخسر أمــوالــه القليلة فــي لعبة 

»بي وين« ليعود إلى منزله صفر اليدين.
ومـــحـــمـــد مــــن مــــئــــات الـــشـــبـــاب الــتــونــســيــني 
املــدمــنــني على هــذا الــنــوع مــن األلــعــاب التي 
انـــتـــشـــرت ســـريـــعـــا فــــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، 
وانخرط الشباب فيها في ظل أزمة البطالة 
التي يعيشونها اليوم. على الرغم من حداثة 
في  كبير  بشكل  منتشرة  ــهــا 

ّ
أن إاّل  عــهــدهــا، 

مدن كثيرة، خصوصا في األحياء الشعبية 
فــي املــنــاطــق الــداخــلــيــة حــيــث ارتــفــعــت نسب 

البطالة وغابت وسائل الترفيه.
»بات  يلعب  عمره،  من  العشرين  في  مكرم 
وين« منذ أربعة أعوام، وقد أدمن هذه اللعبة 
التي تحقق له األربــاح وتوفر له مصاريفه 
الــشــهــريــة عــلــى عــكــس لــعــبــة »بــرومــســبــور« 

ــبــــاريــــات  ــي تـــرتـــبـــط فـــقـــط بـــمـــواعـــيـــد املــ ــتــ الــ
التونسية. أما »بات وين« فهي متواصلة، 
ها ترتبط بكل رياضات العالم الجماعية 

ّ
ألن

منها والفردية.
من جهته، يشير شريف وهو صاحب محل 
ــال عــلــى هــــذه األلـــعـــاب كبير  ــبــ  »اإلقــ

ّ
إلــــى أن

السلطة مثل هذه  الرغم من منع  جــدًا، على 
ــف فـــي خــانــة مــمــارســة 

ّ
األلـــعـــاب الــتــي تــصــن

املــيــســر مـــن دون تـــرخـــيـــص«. يــضــيــف أنــهــا 
في  الــريــاضــات  »لــعــب مفتوحة على جميع 
دول العالم، وفرص الفوز فيها أكبر من تلك 
ويشرح  بــرومــوســبــور«.  لعبة  توفرها  التي 
مــبــاراة  بــاخــتــيــار  تقضي  اللعبة   

ّ
أن شــريــف 

لــلــرهــان عليها بستة أرقــــام، هــي عــبــارة عن 
النهائية  بالنتيجة  ثــّم يتكّهن  لها. من  رمــز 

أو بعدد األهداف.
فــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فــــي عــلــم 
الزائر  الحميد  عبد  التربية  وعــلــوم  النفس 
اإللكتروني بني صفوف  القمار  »انتشار   

ّ
إن

الـــــشـــــبـــــاب يـــــوضـــــح مــــــــدى إحــــــبــــــاط هــــــؤالء 
ومــحــاولــتــهــم الــبــحــث عـــن الــكــســب الــســريــع 
والــســهــل والــوفــيــر. ويــشــاركــون فــي البرامج 

يضيف  النقدية«.  األربـــاح  ذات  واملسابقات 
 الــــتــــفــــاوت الــطــبــقــي فــــي تـــونـــس وبـــــروز 

ّ
أن

البرجوازية الجديدة جعل كل فئات املجتمع 
تنخرط في القمار بجميع أشكاله، لتحقيق 

رغباتهم في الثراء السهل والسريع«.
ما 

ّ
 »الشاب كل

ّ
إلــى ذلــك، يشير الزائر إلــى أن

ما أدمــن هــذه األلــعــاب بهدف 
ّ
حقق ربحا كل

ربــح أكــبــر. وقــد يصل األمـــر بالشخص إلى 
ــّمـــى الـــقـــمـــار  اإلصـــــابـــــة بــــمــــرض خـــطـــيـــر يـــسـ
القهري. وهذا املرض يتمثل في أنه مشكلة 
في الصحة العقلية، وواحد من أنواع كثيرة 
من أمراض عدم السيطرة على النفس. وهو 

عبارة عن رغبة ال يمكن السيطرة عليها في 
مــمــارســة الــقــمــار، عــلــى الــرغــم مــن الخسائر 

التي تطاول حياة اإلنسان«.
ــتـــه، يــــوضــــح رئــــيــــس املــــديــــر الـــعـــام  مــــن جـــهـ
لــلــشــركــة الــتــونــســيــة لــلــنــهــوض بــالــريــاضــة، 
محمد الهادي البرقوقي، لـ »العربي الجديد« 
الوطني  االقتصاد  تهدد  ويــن  بي  »لعبة   

ّ
أن

وتجعل الشركة تتكبد خسائر مادية كبيرة، 
 املحترفني تركوا لعبة برومسبور 

ّ
ال سيما أن

الكبرى بشكل  األلعاب  وباتوا يقبلون على 
 »هذه اللعبة تفسح املجال 

ّ
كبير«. يضيف أن

أمــــام شــبــابــنــا لــاحــتــكــاك بــشــبــكــات خطيرة 
تنشط خارج الباد«.

يبنّي موقع »توب 100 بوكمارك« إلحصاءات 
املــرتــبــة 33 من   تــونــس تحتل 

ّ
اإلنــتــرنــت، أن

ــة لــجــهــة ولــــوج مــواقــع الــقــمــار  بــني 247 دولــ
اإللكتروني، وهي تمثل 0.8 في املائة من رقم 
معامات القمار في العالم. أما التونسيون، 
فــيــشــكــلــون 17 فـــي املـــائـــة مـــن جــمــلــة زائــــري 

موقع »بانات«.
وفـــــي اآلونــــــــة األخـــــيـــــرة، تـــعـــّرضـــت مــحــات 
إنـــتـــرنـــت كــثــيــرة فـــي تـــونـــس لــحــمــلــة إغـــاق 
كــبــيــرة. عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، عـــمـــدت الــفــرقــة 
الــجــهــوّيــة لــلــشــرطــة الــبــلــدّيــة فـــي مــحــافــظــة 
صــفــاقــس بـــإغـــاق ثــاثــة مــحــات ملـــا يــعــرف 
بلعبة الحظ »بانات وين«، مع حجز جميع 
املــعــّدات وأجــهــزة الــحــاســوب وإيــقــاف ثاثة 
لعب  األولـــى  ني: 

َ
بتهمت متلّبسني  أشــخــاص 

الــقــمــار مــن دون رخــصــة والــثــانــيــة مخالفة 
قانون الصرف في الباد.

ــاث والــتــفــتــيــش  ــ ــحـ ــ كــــذلــــك، عــــمــــدت فــــرقــــة األبـ
التابعة للحرس الوطني في محافظة أريانة 
أخــيــرًا، إلـــى إلــقــاء الــقــبــض عــلــى عــامــل مــيــاوم 
ــجــه إلـــى لعبة الـــرهـــان الــريــاضــي »بــانــات 

ّ
يــت

وين« في محل إنترنت بالجهة. وحجزت في 
ومبلغا  التذاكر  من  ومجموعة  جهازا  املحل 
ماليا قدره 500 دينار )250 دوالرًا(. وقد أذنت 
الــنــيــابــة بــتــحــريــر مــحــضــر مــوضــوعــه »لــعــب 
امليسر من دون رخصة« واالحتفاظ باملعني.

بيروت ـ العربي الجديد

كــثــيــرًا مـــا يــســتــخــدم الـــنـــاس عـــبـــارة نــرجــســي 
أن  إال  ــي.  ــ ــانــ ــ أنــ الـــشـــخـــص  أن  عـــلـــى  ــة  ــلــــداللــ لــ
النرجسي يعاني من اضطراب في الشخصية، 
األنانية. على سبيل  أبعد ما يكون عن  وهــو 
املثال، إذا كنت قد تربيت مع أم أو أب يعاني 
أحـــدهـــمـــا مــــن الـــنـــرجـــســـيـــة، أو كـــــان شــريــكــك 
نرجسيا، ستشعر أنك مجرد كائن ُيستخَدم أو 
ل لتلبية احتياجات أو أهداف الشخص 

َ
ُيستغ

النرجسي. وفي نهاية املطاف، ستدرك أن هذا 
الشريك ال يقّدرك. حينها، تشعر بأنك خدعت 
مـــن قــبــل شــخــص لــطــاملــا أحــبــبــتــه. فـــي مجلة 
»سايكولوجي توداي«، تشير كاريل ماكبرايد 
إلى 28 وسيلة ملعرفة إن كان شريكك نرجسيا:

1ــــ حــني تسير األمـــور بشكل ســيــئ، هــل يلوم 
شريكك الجميع إال نفسه؟

2ــ هل يرفض شريك حياتك تحّمل مسؤولية 
أي تــصــرف ســيــئ؟ )عــلــى سبيل املــثــال، يقول 

إنك تصرفت بطريقة أثارت غضبي(.
3ــ هل يعتقد شريك حياتك أنه دائما على حق؟
4ـــــ هــل هــو عــاجــز عــن اســتــيــعــاب مــشــاعــرك أو 

مشاعر أطفالك؟
5ــ أيبدو شريكك أكثر قلقا حول كيفية تأثير 
ــفــــال عــلــيــه، بـــــداًل من  ســلــوكــك أو ســـلـــوك األطــ

التركيز على تقّبل شخصياتكم كما هي؟
ـــ هــل يــبــدو مــســتــعــدًا لــاســتــمــاع إلــيــك وإلــى  6ــ

مخاوفك؟ 
7ــ هل يقول باستمرار ما يتوجب عليك فعله؟
8ــ هل يجعلك تشعر بأنك لست جيدًا كفاية؟ 

ــن يـــومـــك  ــ ــك عــ ــ ــؤالــ ــ ــكــــك ســ ــريــ 9ـــــــــ أيــــتــــجــــنــــب شــ
ومشاعرك حتى لو بشكل عابر؟

إلــى الحديث كثيرًا عن عظمته  ـــ هل يعمد  10ـ
وكم أنت مثيٌر للشفقة؟ 

11ــ هل يكذب شريكك؟
12ــــــــــ هـــــل يـــشـــعـــر شــــريــــكــــك بـــــــأن اآلخــــــريــــــن ال 

يستحقون ثقتك؟
13ــ هل تاحظ أن األطفال يعمدون إلى حماية 

أنفسهم من خال عدم قضاء الوقت معه؟
ـــــ حــني يــتــحــدث شــريــكــك عــن األطـــفـــال، فهل  14ـ

يخبر اآلخرين ماذا يفعلون أو من هم؟
 إلى كسب رضى 

َ
15ــ هل يسعى األطفال دائما

وحب شريكك؟ 
16ــ هل يقضي الوقت األقل مع األطفال؟

17ــ أيسعى شريكك إلى منافستك؟

18ــ هل ينتقل فجأة من الشعور بالعظمة إلى 
الكآبة؟

19ــ هل يتصرف كأن العالم يدور حوله؟
20ــ هل تشعر بأنه ال يعرفك جيدًا أو يقّدرك؟

21ــ هل يكثر من النقد وإطاق األحكام؟
22ــ أتشعر أن شريكك ال يتقبلك؟

23ــ هل تشعر بأنك مسؤول عن مرض شريكك؟
24ــ هل تشعر بأن شريكك يستغلك؟

25ــ في حال واجهتك مشكلة معينة )طاق في 
العائلة، حادث سيارة، مرض أو غيرها(، هل 
بأنه يخشى  يتصرف شريكك بطريقة تظهر 

تأثير األزمة عليه أو عليك؟
26ــ هل تتساءل دائما إذا ما كان يحبك؟

27ــ هل يفتقد إلى مشاعر التعاطف؟
28ــ هل يتصرف وكأنه يغار منك؟

هكذا يكون 
الشريك نرجسيًا

ثائر غندور

لتبرير  بــــازار،  إلـــى  يــتــحــّول  أن  بــالــبــشــر،  اتــجــار  لتوقيف شبكة  ُيــمــكــن 
ُيمكن  األمــنــي.  الجهاز  هــذا  هــذا، وتبييض صــورة ذاك، وحماية  موقف 
لتوقيف شبكة اتجار بالبشر، أن يكون وسيلة الستعادة خطاب ذكوري 
 ملراجعة دقيقة 

ً
أن يكون محطة لتوقيف هكذا شبكة  وتقليدي. وُيمكن 

والــخــروج  األخـــطـــار  تقييم  إلعــــادة  ــل منطلقًا 
ّ
ــشــك

ُ
ت ــور،  ــ األمـ مــن  لكثير 

ساعد بضرب االتجار بالبشر في لبنان.
ُ
بخالصات ت

يتحّدث مصدر متابع وعامل على توقيف »شبكة جونية«، عن أكاذيب 
ــشــرت فــي وســائــل اإلعـــالم اللبناني، ومـــّرت بشكٍل عـــادي، ال بــل أراد 

ُ
ن

طرح 
ُ
ناشروها أن تتحّول إلى حقيقة. ربما نجحوا، لكن أسئلة كثيرة ت

على لسان املتابعني لهذا امللف:
1- هل صحيح ما ُحكي عن أن قوى األمن الداخلي ختمت بالشمع األحمر 
األمكنة املستخدمة لعمل هذه الشبكة قبل نحو سنة؟ وهل صحيح أن 

إعادة العمل وبث الحياة في أوكار العبودية هذه جاء بقرار قضائي؟
تعّرضت  أنها  األمنّية  القوى  أبلغت  الصبايا  بعض  أن  هل صحيح   -2
للتعذيب عند جهاز أمني آخر، لدى توقيفها قبل مدة؟ وهل صحيح أن 
إحداهن،  وضــرب  األمني،  الجهاز  من  الصبايا  م 

ّ
تسل الريحاوي،  عماد 

نقل 
ُ
ت التي  الرواية  أمــام املركز األمني؟ وفي  الهروب،  ألنها قــادت عملّية 

الصبية شرحت  أن هذه  إلى  ُيشار  التحقيق،  اطلعت على  عن مصادر 
تفاصيل ما تعرضت له داخل املركز األمني وخارجه.

غير  بطريقة  لبنان  إلــى  أدخــلــن  الصبايا  مــن  عـــددًا  أن  هــل صحيح   -3
للجيش  التابع  العسكري«  »الــخــط  مــن خــالل  الــوســطــاء  وعــبــر  شرعية، 

السوري، ثم جرى تهريبهن إلى لبنان عبر الجبال؟
4- ألـــم يــحــن الــوقــت لفتح املــلــف الــقــانــونــي لــتــجــارة الــجــنــس فــي لبنان؟ 
فالقانون اللبناني ال ُيجّرم بيع الخدمات الجنسّية مقابل بدل مالي، لكنه 
يضع مجموعة شروط منها تسجيل العامالت وبيوت الدعارة، والقيام 
بفحوصات دورية. وهنا يلفت مقرر لجنة حقوق االنسان في البرملان 
أراد ضمان  العشرينيات،  فــي  املــشــرع  أن  إلــى  مخيبر،  اللبناني غسان 
حماية العامالت، وعدم اإلضرار بالصحة العامة. لكن هذا القانون غير 
الــعــامــالت  أبــرزهــا عـــدم تسجيل  مطبق حــالــيــًا ألســبــاب مختلفة، ومـــن 

وبيوت الدعارة.
5- ملاذا لم يصدر أي موقف رسمي من نقابة األطباء حول هذا املوضوع 

ال سيما أن هناك طبيبًا متهمًا بأكثر من 200 عملية إجهاض؟
أبلغ مصدر مشارك  املــلــف،  هــذا  فــي  املستمرة  التحقيقات  وفــي سياق 
في التحقيقات »العربي الجديد«، أن إحدى الفتيات، بدأت بإرشاد القوى 
وإجبار  بالبشر  االتــجــار  فــي مجال  عاملة  أخــرى  إلــى شبكات  األمنّية 
»تأجير«  جــرى  أنــه  بالقوة، وخصوصًا  الجنس  ممارسة  على  الفتيات 
هذه الفتاة لشبكات أخرى. وتبنّي، أن هذه الشبكات دخلت في »سبات« 

مؤقت كما يبدو، لحني مرور هذه »العاصفة«.

»شبكة جونية« ليست وحيدة

تاء تجربة

هدف التحقيقات 
كان دفن ملف 

المفقودين في 
المقابر الجماعية 

)فرانس برس(
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MEDIA

توّسع رقعة االحتالل 
»الرقمي«

هذا أفضل وقت 
لشحن هاتفك الذكي

»أوراق بنما« 
جدل على مواقع التواصل

القدس المحتلة ــ صالح النعامي

تــــعــــمــــد إســـــرائـــــيـــــل إلــــــــى حــــــرمــــــان شــــركــــات 
ــــاالت والـــتـــقـــنـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة من  ــــصـ االتـ
الــحــصــول عــلــى عــتــاد حــديــث. وُيــســتــدل من 
دراسة واسعة أعدتها الباحثة الفلسطينية، 
الدكتورة هلينا سوري، أن إسرائيل تمارس 
احتااًل رقميا على الشعب الفلسطيني، في 
على  قــدرتــه  لتقليص  منها  واضـــح  مسعى 
مقاومتها، ولتمكينها من مواصلة تكريس 
الحقائق االستيطانية على األرض. وحسب 
دراسة سوري، التي ستصدر في كتاب العام 
القادم، فإن إسرائيل تقوم بالتشويش على 
اســتــقــبــال املــكــاملــات عــبــر شــبــكــات الخليوي 
الفلسطينية، وتقوم بقطع خطوط اإلنترنت، 
إلـــــى جـــانـــب تـــعـــمـــدهـــا رفـــــع الـــكـــلـــفـــة املـــاديـــة 
االتــصــال  شبكات  الفلسطينين  الســتــخــدام 
لديهم. وتشدد ســوري، التي زارت األراضــي 
التعاطي  أن  عــلــى  عـــدة،  مـــرات  الفلسطينية 
اإلسرائيلي مع الفضاء الرقمي الفلسطيني 
يعد مركبا رئيسا من مركبات استراتيجيتها 

الهادفة إلى الحفاظ على االحتال. 
كــمــا تــشــيــر إلـــى أن إســرائــيــل تـــشـــّوش على 
اســتــقــبــال إرســـــال شــبــكــتــي الــهــاتــف الــنــقــال 
في  و»الــوطــنــيــة«،  ــوال«  ــ »جـ الفلسطينيتن 
مــحــيــط الــحــواجــز الــعــســكــريــة الــتــي يقيمها 
الغربية،  أرجــاء الضفة  جيش االحــتــال في 
على  يعلقون  الذين  الفلسطينين  إن  حيث 
هذه الحواجز لساعات طويلة يبقون بدون 
ــدرة عــلــى الــتــواصــل مــع الــعــالــم الــخــارجــي.  قـ
ــــى أن إســـرائـــيـــل تــمــنــع  ــوري إلـ ــ وأشــــــــارت ســ
من  الفلسطينية  الخليوي  الهاتف  شركات 
تــدشــن مــحــطــات اســتــقــبــال خـــاص بــهــا في 
مناطق »ج« التي تشكل أكثر من 60 باملائة 
مـــن مــســاحــة الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، مــمــا يعني 
يعيشون  الــذيــن  الفلسطينين  تــمــكــن  عـــدم 
املناطق من استقبال مكاملات هذه  في هذه 
الشركات، واالضطرار إلى استخدام شبكات 
إلى  االتصال اإلسرائيلية. وأشــارت ســوري 
ــيـــل تــقــلــص قـــــدرة الــفــلــســطــيــنــيــن  ــرائـ أن إسـ
عــلــى تــوظــيــف الــفــضــاء الـــرقـــمـــي، مـــن خــال 
رفع أسعار املكاملات عبر الهاتف الخليوي، 
مشيرة إلــى أن سعر املــكــاملــة مــن أيــة مدينة 
املحتلة يساوي  للقدس  الغربية  الضفة  في 
سعر املكاملة الدولية، على اعتبار أن القدس 
ــة أن  ــ ــدراســ ــ فــــي »دولـــــــــة« أخــــــــرى. وتــــؤكــــد الــ
ســعــر املــكــاملــة بــن بــيــت لــحــم والـــقـــدس التي 
تفصلهما بضعة كيلومترات تبلغ أضعاف 
ــة الـــتـــي  ــلــ ــطــ ــــن إيــــــــات واملــ ــة بـ ــاملــ ــكــ ســـعـــر املــ
واستنتجت  الكيلومترات.  مئات  تفصلهما 
أن شــــركــــات الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال اإلســرائــيــلــيــة 
ــرار  ــطــ ــة بـــســـبـــب اضــ ــلـ ــائـ تــــجــــرف أربـــــاحـــــا هـ
الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــــى اســــتــــخــــدام خــدمــاتــهــا 
البنى  تهاوي وضــع  ويزيد  عالية.  بأسعار 
الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات االتــــصــــال فــــي مــنــاطــق 
االســتــعــانــة بخدمات  إلـــى  الــحــاجــة  السلطة 
عالية.  مبالغ  ودفـــع  اإلسرائيلية  الــشــركــات 
املستوطنن  أن  النقاب عن  وكشفت ســوري 
اليهود في كثير من األحيان وظفوا تدشن 
الشركات  تقيمها  التي  االستقبال  محطات 
الخليوية اإلسرائيلية في أرجاء الضفة من 
أجل فرض حقائق استيطانية على األرض. 
ــفـــون« اإلســرائــيــلــيــة  ــلـ وذكــــــرت أن شـــركـــة »بـ
دشنت عام 2000 محطة استقبال إلرسالها 
لــلــشــرق مــن مــديــنــة رام الــلــه، وقــامــت شركة 
الـــكـــهـــربـــاء اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــوصــيــل الــتــيــار 
ــان مــن املــســتــوطــنــن إال أن  لــلــمــحــطــة، فــمــا كـ
الكهربائي للمكان  التيار  استغلوا توصيل 
ــوا بــالــقــرب مــنــه نــقــطــة اســتــيــطــانــيــة،  ــنـ ودشـ
ــل عــــدد  ــ ــ ــوا عـــلـــيـــهـــا »مـــــــجـــــــرون«، وصـ ــقــ ــلــ أطــ

فلسطين

تونس

تكنولوجيا

عائلة.  إلــى خمسن  التي قطنتها  العائات 
التحتية  البنى  وأوضحت ســوري أن تجذر 
الضفة  فــي  اإلسرائيلية  الخليوي  لشركات 
وفر بيئة مساعدة لتعزيز االستيطان، حيث 
إن أي مستوطن بــإمــكــانــه االتــصــال مــن أيــة 
نقطة داخل الضفة الغربية بأي مكان داخل 

إسرائيل بسعر مكاملة محلية.

محمد دنكر

ــا يـــومـــيـــا ال  ــنـ ــيـ ــاتـــف روتـ ــهـ يــعــتــبــر شـــحـــن الـ
كــان  إذا  خــاصــة  نــســيــانــه،  أو  تأجيله  يمكن 
ينتظرنك يـــوم طــويــل خـــارج املــنــزل. ويــقــوم 
بوصل  الذكية  الهواتف  مستخدمي  معظم 
النوم.  إلى  الخلود  أجهزتهم بالشاحن قبل 

لكن بطاريات »الليثيوم إيون« التي تعطي 
الـــحـــيـــاة لـــلـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، هــــي مــنــتــجــات 
تكنولوجية متقلبة وال تعمل بطريقة ثابتة. 
ز 

ّ
فــشــحــن الــبــطــاريــة ملـــدة 10 دقــائــق قــد يــعــز

عمرها ملنح املستخدم نصف يوم تقريبا من 
الطاقة في هاتفه، بيد أن شحن الهاتف طوال 
الليل لن يعطي البطارية املزيد من الطاقة، 
ــل مـــن يــوم  حــيــث ســتــكــون كــافــيــة لــلــعــمــل أقــ
الفارغة كشخص في  البطارية  كامل. تعمل 
البحث  سبل  بــه  تقطعت  تقريبا،  الصحراء 
عـــن املــــــاء، وعـــنـــد عـــثـــوره عــلــى بـــعـــٍض مــنــه، 
يستنفده بالكامل ليعيد الطاقة إلى جسده، 
منه  لاستفادة   

ً
كاما بتخزينه  قيامه  عبر 

فــي وقـــت الحـــق. وبــحــســب مـــارك كــارلــســون، 
املهندس في شركة »موتوروال«، فإن بطارية 
بنسبة 10 باملائة يمكن أن تّدخر طاقة أعلى 

من بطارية بنسبة 50 باملائة.
ووفــــقــــا لـــكـــارلـــســـون، هـــنـــاك عـــــدة نــظــريــات 
ــار بــطــاريــات الــهــواتــف الذكية  لــطــريــقــة ادخــ
لــلــطــاقــة، فــالــشــحــن الـــزائـــد لــلــبــطــاريــة يمكن 
أن يــحــّد مــن قوتها على املـــدى الــطــويــل، لذا 
الــبــطــاريــات ملــيــزة وقــت التخزين عند  تميل 
لتواصل  تصميمها  تــم  فــقــد  معينة،  نسبة 
بــجــودة عالية ألكبر  ــار  فــي االدخـ مسيرتها 
ــن. وتــبــطــؤ  الـــشـــحـ مــــن دورات  مــمــكــن  عـــــدد 
ســرعــة شــحــن الــبــطــاريــات مــع اقــتــرابــهــا من 
نسبة 100 فاملائة. أما علميا، فنسبة وسرعة 
القطع  من  عــدد  نتاج  البطاريات هو  شحن 
حيث  والبرمجيات،  األجــهــزة  مــن  املترابطة 
عــلــى نسبة  يقتصر  الــســريــع ال  الــشــحــن  إن 
امــتــاء الــبــطــاريــة، فــاملــوضــوع أيــضــا مرتبط 
الفعلي  الشاحن  كــان  إن  الشاحن ومــا  بقوة 
إلــى  يــســعــى  لــلــجــهــاز، فمعظمنا  ــلـــي  واألصـ
شحن جهازه خــارج املنزل بأجهزة الشحن 
يرتبط  كــمــا   ،»Power banks« أو  الــصــغــيــرة 
الطاقة ومدى فعالية  األمر بنسبة استقرار 
ــدة عـــوامـــل  ــ ــن. وتـــســـاهـــم عــ ــاحــ الـــكـــابـــل الــــشــ
خارجية في تحديد نسبة شحن البطارية، 
فــالــهــاتــف ال يعمل بطريقة  املــكــان،  كــحــرارة 
جيدة في حــرارة مرتفعة، خصوصا أجهزة 
ــســتــبــدل 

ُ
ــامــــســــونــــغ« الـــتـــي ال ت »آبــــــــل« و»ســ

بطارياتها بشكل دوري.
ــاريـــات تلك  ــطـ واملــشــكــلــة هــنــا تــتــمــثــل فـــي بـ
الهاتف،  بخلفية  امللصقة  الــذكــيــة  األجــهــزة 
ارتخاء  للحرارة في  التي يتسبب تعرضها 
ــــدم الــتــمــاســك،  ــــى عـ ــــؤدي إلـ الـــصـــمـــغ، مـــمـــا يــ
ــاكــــل تـــبـــدأ  ــلـــيـــة الــــشــــحــــن ملــــشــ مــــعــــّرضــــا عـــمـ
بالشحن البطيء، وصواًل إلى تلف البطارية 
بالكامل. األمر نفسه يتكرر في حال تعّرض 
ــرارة مــتــدنــيــة، فــبــحــســب وكــالــة  الــهــاتــف لـــحـ
»تورونتو« العاملية لألخبار، كشف اختبار 
عـــن تــفــاعــل جـــهـــاز »آيــــفــــون« عــنــد تــعــّرضــه 
ــرارة الــســلــبــي  لـــحـــرارة مــتــدنــيــة، تــأثــيــر الــــحــ
االختبار، وضع جهازْي  الشحن. وفي  على 
»آيفون« من الطراز نفسه، األول في حرارة 0 
على مقياس فهرنهايت خارج املنزل واآلخر 
فــي الــداخــل بــحــرارة مــعــتــدلــة. وبــعــد ثاثن 
دقــيــقــة، انــخــفــضــت نــســبــة بــطــاريــة الــهــاتــف 
املوجود داخل املنزل من 100 باملائة إلى 99 
بطارية  نسبة  انخفضت  حــن  فــي  بــاملــائــة، 
الــهــاتــف املـــوجـــود فـــي الـــخـــارج 100 بــاملــائــة 
إلــى 86 باملائة. وهنا تجدر اإلشــارة إلــى أن 
تغيير روتن شحن الهاتف ليس ضروريا، 
خاصة إذا كنت تشحن هاتفك مرة أو مرتن 
يوميا، فهذا دليل أن الهاتف ُيشحن بطريقة 
الذين  األمــر مريب لألشخاص  لكن  سليمة. 
تقريبا،  كــل ساعة  هواتفهم  يــكــررون شحن 
فاألمر ينهك البطارية التي يمكن أن تتضّرر 
ة كفاءة 

ّ
في حال عدم ثبات طاقة الشحن وقل

الشاحن املستعمل.

تونس ـ محمد معمري

أغضبت طريقة نشر موقع »انكيفادا« التونسي محتويات 
التواصل  التونسين على مواقع  »أوراق بنما«، عــددًا من 
بعد نشر املــوقــع قائمة األســمــاء املــدانــة فــي هــذه األوراق، 
السياسي  حــول  الفرنسية  باللغة  مقال  بنشر  اكتفى  فقد 
محسن مرزوق مدير الحملة االنتخابية للرئيس التونسي 

الحالي الباجي قايد السبسي.
طريقة تعاطي موقع »انكيفادا« مع املسألة أشعلت جداًل 
بـــن الــتــونــســيــن، حــيــث اكــتــفــى املـــوقـــع، عــلــى عــكــس بقية 
الصحف واملــواقــع العاملية بذكر اســم واحــد من مجموعة 
من األسماء التونسية، وهو ما رأى فيه البعض مزيدا من 
التشويق في حن ذهب آخرون إلى اتهام املوقع بممارسة 

الضغط على بقية األسماء املفترضة.
التفاصيل،  املوقع  املــاجــري، رئيس تحرير  وأوضــح وليد 
وقـــــال عــبــر صــفــحــتــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«: »فــــي مـــا يتعلق 
 هيئة تحرير 

ّ
فــإن املسربة  بتحقيقاتنا حــول وثائق بنما 

ح فيه كل 
ّ

»انكيفادا« ستنشر في وقــت الحــق بيانا توض
ق بالعمل الذي نحن بصدد وضع ملساته األخيرة 

ّ
ما يتعل

وآجال نشره« وأضاف: »إلى بعض عشاق نظرية املؤامرة 
.. لم يهددنا ولم يضغط علينا أحد ولم يشتِر ذممنا أحد. 
الحر  أجـــزاء مثلما وعــدنــا. ووعـــُد  التحقيق سينشر على 
ــر مــن الــتــونــســيــن اعــتــبــر مــا نــشــره موقع  دْيـــــن«. قــســم آخـ
»انكيفادا« ال يرتقي إلى مستوى الوثائق الصادمة، فيما 
رأى بعضهم ومنهم صالح بلحاج أن ما نشر عن مرزوق 
ال يرتقي إلى مستوى املخالفة القانونية، قائا: »ما حصل 
ال تــوجــد فــيــه أي مخالفة قــانــونــيــة، اســتــشــارة إلجــــراءات 
بعث شركة في دول الجنة الضريبية. يعني مع احترامي 

للجميع حكاية فارغة من اآلخر وما فيها شيء«.
وذهــب بعضهم في تأويل ما نشر إلــى حــّد اتهام الرئيس 
الــتــونــســي الــحــالــي الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي حــيــث كــتــب بن 
مــهــدي »مــــن الـــواضـــح أن الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي هـــو من 
حصل على أموال من الخارج أثناء حملته االنتخابية وأراد 
مرزوق تهريب جزء منها، وهو ما ينسف كذبة االنتخابات 
الشفافة والنزيهة«. من جهته، أكد مرزوق في أول رد له على 
شر عنه في »انكيفادا« وذلك عبر تصريحات صحافية 

ُ
ما ن

أنه سيتوجه إلى القضاء التونسي من أجل الفصل في هذه 
املسألة التي قال إنها تستهدفه شخصيا. 

إسرائيل تشّوش على 
استقبال إرسال شبكتي 

الهاتف النقال

شحن الهواتف كل 
ساعة قد ينهك البطارية 

التي يمكن أن تتضرر
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)Getty( تساهم عدة عوامل في تحديد نسبة شحن البطارية

لليوم الثاني على التوالي، استمر تداول تغريد
أخبار تسريبات »أوراق بنما« على شبكات 

التواصل، التي كشفت تورط عدة شخصيات 
وسياسيين عرب في عمليات تهريب األموال 

وغسيلها والتهرب من الضرائب. 
وكتبت الصحافية ديانا مقلد »وثائق 

بنما تعري األنظمة من كل ستر، صفقات 
وفضائح، كل االحترام للصحافيين 

االستقصائيين وللحقائق التي نعرفها لكن 
نعجز عن كشفها«.

في مصر، أثار تصريح لوزيرة االستثمار 
داليا خورشيد جدًال بين المغردين الذين 

أعادوا نشره مستخدمين وسم »#وزيرة_
االستثمار«. 

وجاء في تصريح خورشيد »المستثمرين 
تايهين جوانا، إحنا عايزين نجوز المستثمر 

للفرصة ويخلفوا كمان«. وسخرت 
شبكات التواصل من خورشيد، حيث شدد 

المغردون على أنها دخلت دائرة تصريحات 
المسؤولين المثيرة للسخرية.

تّصدر وسم »#السعاده_من_وجهه_نظري_
هي« لوائح األكثر تداوًال عربيا وعالميا 

بأكثر من 39 ألف تغريدة. وشارك الناشطون 
ما تعنيه لهم السعادة في زمن شبكات 

التواصل والحروب على حد تعبيرهم. 
وقالت صفاء »#السعاده هي لما أحقق 
شيء كبير في مستقبل وأضمن نفسي«، 

وقال عالء »السعادة أن تكون محاطا 
بالعائلة واألصدقاء ناجحًا في العمل 

والدراسة«.

قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــــجـــــري فــيــه 
االســتــعــدادات إلطـــاق مفاوضات 
ــي تـــجـــمـــع أطــــــــراف  ــ ــتـ ــ ــــت الـ ــــويـ ــكـ ــ الـ
ــل/ نــيــســان  ــ ــريـ ــ ــراع الـــيـــمـــنـــي فــــي 18 أبـ ــ ــــصـ الـ
الجاري، بهدف التوّصل إلى اتفاٍق سياسي، 
ــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد  ــتـ ــة الـ يـــضـــع حــــــًدا لــــألزمــ
إلـــى  ــر مــــن خـــمـــســـة أعــــــــــوام، وأدت  ــثــ ــذ أكــ ــنـ مـ
محاوالت  إلجهاض  إقليمي  عسكري  تدخٍل 
الــحــوثــيــن االســتــيــاء عــلــى الــســلــطــة، أصـــدر 
الــرئــيــس الــيــمــنــي، عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
جملَة مراسيم رئاسية، أقال بموجبها نائبه 
 كًا من 

ّ
ورئيس حكومته، خالد بحاح، وعن

للرئيس،  نائبا  األحــمــر  محسن  علي  الفريق 
وأحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة.

إقالة بّحاح 
عــلــى الـــرغـــم مـــن خــــروج الـــخـــاف الــــذي طبع 
عاقة الرئيس هادي بنائبه ورئيس حكومته 
املقال بحاح إلى العلن في الشهور األخيرة، 
مـــعـــاٍن ذات دالالٍت  ــالــــة حــمــل  قـــــرار اإلقــ  

ّ
فـــــإن

مــتــعــددٍة، ســـواء مــن حيث التوقيت أو حجم 
 بحاح نائبا له، 

ّ
التغيير. وكان هادي قد عن

بعد ثاثة أسابيع من إطاق عملية »عاصفة 
الحزم« في 26 مارس/ آذار 2015، وجاء قراره 
نتيجة ضغوٍط داخلية وإقليمية، كانت ترى 
ضـــرورة عــدم حــصــول فـــراٍغ فــي السلطة، في 

حال شغور منصب الرئيس ألي سبب. 
ــرار تــعــيــن خـــالـــد بــحــاح  ــ ــان ُيــنــظــر إلــــى قـ ــ وكـ
بــعــد استياء  ــي رئــيــســا للحكومة  ُســمِّ الـــذي 
أيلول  الحوثين على صنعاء في سبتمبر/ 
خــبــرة  ــاحــــب  إداريــــــــا وصــ ــبـــاره  ــتـ بـــاعـ  ،2014
أداء  وتجربة، ويمكن أن يساعد في تحسن 
سلطة الــشــرعــيــة، بــعــد االنــتــقــادات الــشــديــدة 
ــهــــت إلــــى هـــــادي فـــي أثـــنـــاء تــولــيــه  الـــتـــي ُوّجــ
منصب الرئيس املؤقت، بعد توقيع املبادرة 
الخليجية عام 2011. فقد ساهم عجز هادي 
السابق،  الــرئــيــس  والءات  شبكة  تفكيك  عــن 
ــــل  ــــح، وبــــخــــاصــــة داخـ ــالـ ــ ــه صـ ــلــ عـــلـــي عـــبـــد الــ
املــؤســســة الــعــســكــريــة، فـــي تــشــجــيــع تــحــالــف 
الــحــوثــيــن - صــالــح لــانــقــاب عــلــى العملية 
الــســيــاســيــة، ومــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى كامل 
الــيــمــن بــقــوة الــســاح، ابـــتـــداًء بمنطقة دمــاج 
فـــي مــحــافــظــة صــعــدة فـــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
ــمـــران فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز  ثـــانـــي 2013، ثـــم عـ
2014، وصنعاء في سبتمبر/ أيلول من العام 
نفسه، ثّم محاولة االستياء على املحافظات 
ــداًء مــن يــنــايــر/ كــانــون ثاني  ــتـ الــجــنــوبــيــة ابـ
2015، بعد أن تمّكن الرئيس هادي من الهرب 
من مقر إقامته الجبرية في صنعاء إلى عدن 

التي أعلنها عاصمًة مؤقتة.
 قـــــرار الـــرئـــيـــس هـــــادي حمل 

ّ
ــا أن ــًتـ وكـــــان الفـ

ــاء بمنزلة  طــابــع اإلدانـــــة لــنــائــبــه امُلـــقـــال، وجــ
ــاع  ــ إقــــــراٍر بــالــفــشــل فـــي الــتــعــاطــي مـــع األوضـ
االقـــتـــصـــاديـــة واإلنـــســـانـــيـــة واألمـــنـــيـــة الــتــي 
تــفــاقــمــت نــتــيــجــة طــــول مــــدة الــــحــــرب، وعـــدم 
قــــــدرة الــــدولــــة عـــلـــى إعـــــــادة بـــســـط ســلــطــتــهــا 
وفرض األمن في املناطق املحّررة، خصوصا 
فــي الــجــنــوب، حيث تنامى نــفــوذ »الــقــاعــدة« 
وغيرها من التنظيمات الجهادية املتشّددة، 
وبلغ األمــر حّد السيطرة على موانئ كبرى، 
مثل ميناء املكا، وهو أهم موانئ حضرموت 
ــورت األوضـــــــــاع  ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــرب. تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر الـ ــحــ ــى بــ ــلــ عــ
االقـــتـــصـــاديـــة واإلنـــســـانـــيـــة بـــصـــورة كــبــيــرة، 
 

ّ
ــم املــتــحــدة إلــــى أن ــ فــقــد أشـــــارت تــقــاريــر األمـ
أكــثــر مــن %80 مــن ســكــان اليمن بحاجة إلى 
الشعب  نحو نصف   

ّ
وأن غذائية،  مــســاعــداٍت 

فاقم  املــجــاعــة. وقــد  اليمني يقف على حــافــة 
الحصار الذي فرضه الحوثيون على عدٍد من 
املناطق، خصوصا في تعز، صعوبة الوضع 
ــي؛ وذلــــك لــدفــع املجتمع  ــاثــ اإلنـــســـانـــي واإلغــ
العربي  التحالف  دول  على  للضغط  الدولي 
تحقيق  مــن  ومنعها  الجوية،  الحملة  لوقف 
ــادي كل  ــرار الــرئــيــس هــ أهـــدافـــهـــا. وقـــد أكـــد قــ
هذه العوامل، في تعليله إقالة بحاح، والذي 
جاء، كما قال، نتيجة »تعّثر األداء الحكومي 
أبــنــاء شعبنا وحلحلة  مــعــانــاة  فــي تخفيف 
مشكاته وتوفير احتياجاته، خصوصا دمج 
الشهداء،  الجرحى ورعــايــة  املــقــاومــة وعـــاج 
الــرشــيــدة  الــحــكــومــيــة  اإلدارة  تـــوفـــر  ــدم  ــعـ ولـ
لــلــدعــم الــامــحــدود الــــذي قــّدمــه األشـــقـــاء في 
التحالف العربي... ولتحقيق ما يصبو إليه 
شعبنا من استعادة الدولة واستتباب األمن 
العليا  الــوطــنــيــة  واالســـتـــقـــرار، ولــلــمــصــلــحــة 

للباد«.
 القرار، من الناحية العملية، 

ّ
ومن الواضح أن

ــٍة لـــفـــكـــرة االســـتـــعـــانـــة  جـــــاء بـــمـــثـــابـــة مــــراجــــعــ
الباد  بالتكنوقراط عموما في إدارة شؤون 
فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة. فــالــيــمــن يــحــتــاج، في 
ظــل مرحلة الــحــرب واملــفــاوضــات، إلــى قيادٍة 
ســيــاســيــٍة ذات قـــواعـــد شــعــبــيــة فـــي الــشــمــال 
والجنوب. وقد جاء قرار اإلقالة كأّنه محاولة 

قيادًة  تتطلب  جــديــدٍة،  مرحلٍة  مــع  للتعاطي 
ســيــاســيــًة وحــكــومــيــًة أكــثــر انــســجــامــا وأشــد 
ــقــــاعــــدة دعــــــم شــعــبــي  تـــمـــاســـكـــا، وتـــتـــمـــّتـــع بــ
وخصوصا  أكبر،  وحزبي  ومناطقي  وقبلي 
إذا أخــذنــا فــي االعــتــبــار حــالــة الــتــنــافــر التي 
طبعت العاقة بن هــادي وبحاح، وبوصف 
معتبرٍة،  دعـــٍم  بــقــاعــدة  يتمتعان  ال  الــرجــلــن 
حتى في املناطق التي ينتميان إليها )هادي 
فــي الجنوب وبــحــاح فــي حــضــرمــوت(. لذلك، 
كــان ال بــّد مــن هــذا التغيير، وخــصــوصــا في 
العربي  التحالف  قــيــادة  ظــل تصاعد حديث 
في  الكبرى  العسكرية  العمليات  انتهاء  عــن 
الــيــمــن، واالســتــعــداد لــانــتــقــال نــحــو تسويٍة 
سياسيٍة تنطلق مشاوراتها في الكويت في 
18 أبريل/ نيسان الجاري، بعد دخول وقف 
إطــــاق الـــنـــار حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي الــعــاشــر من 
الــشــهــر نــفــســه، وذلـــك بــمــوجــب االتـــفـــاق الــذي 
رعته األمم املتحدة، وأعلنه موفدها الخاص 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ. وقد أكدت  إلى 
املعلومات عن مفاوضاٍت  أخيرًا،  السعودية، 
تجري مــع وفــٍد حوثي فــي الــريــاض، أسفرت 
نــتــائــجــهــا األولـــيـــة عـــن تــهــدئــٍة عــلــى الــحــدود 
ــرى مع  ــ الــيــمــنــيــة – الـــســـعـــوديـــة، وتــــبــــادل أسـ
 قرار إقالة بّحاح جاء في 

ّ
الحوثين. ومع أن

هذا السياق، ويعد إشارًة إلى مرحلٍة جديدٍة، 
يــتــنــّقــل فــيــهــا الـــصـــراع بـــن املـــيـــدان وطـــاولـــة 
 الــتــعــيــيــنــات الــتــي أعقبته 

ّ
املـــفـــاوضـــات، فــــإن

كانت تهدف إلى توجيه رسائل أخرى.

نيابة األحمر: رسالة للحوثيين 
الفريق علي محسن األحمر نموذج العسكري 
املـــحـــتـــرف؛ إذ قــضــى نــحــو أربـــعـــن عــامــا في 
ــان الضابط  خــدمــة املــؤســســة الــعــســكــريــة، وكـ

األرفــــع فــيــهــا، حــتــى خــروجــه مــن الــيــمــن بعد 
سقوط صنعاء بيد الحوثين في سبتمبر/ 
ــلـــول 2014. وبـــنـــاًء عــلــيــه، يــمــتــلــك األحــمــر  أيـ
احــتــرامــا بـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة اليمنية 
غير املوالية لصالح على األقل، ولديه شبكة 
عاقات قوية داخل الجيش. ومّلا كان األحمر 
يــنــحــدر مـــن مــنــطــقــة ســنــحــان، وهــــي منطقة 
قوية  قبلية  عاقاٍت  بشبكة  ويتمتع  صالح، 
 قرار تعيينه سيجعل له ثقًا لدى 

ّ
فيها، فإن

ضباط الجيش القريبن من الرئيس السابق 
مــمــن أّيـــــدوا االنـــقـــاب أيـــضـــا. وفـــي حـــال قـــّرر 
هـــؤالء الــعــودة إلــى الــشــرعــيــة، فلديهم اليوم 
الذي  األحمر  بالفريق   

ٌ
 واضـــٌح، ممثل

ٌ
عــنــوان

أصبح نائًبا للرئيس، فضًا عن كونه نائبا 
للقائد األعلى للقوات املسلحة. 

األحمر،  الفريق  يعّد تعين  أخــرى،  من جهة 
سواء بصفته العسكرية أو صفته السياسية 
الـــجـــديـــدة، نــائــبــا لــلــرئــيــس، بــمــنــزلــة رســـالـــٍة 
قويٍة للحوثين؛ إذ يعّد من أشــّد خصومهم 
حضورًا في املشهد السياسي اليمني، وكان 
بصفته قائًدا للفرقة األولــى مدرع املتمركزة 
في محيط العاصمة صنعاء حتى سبتمبر/ 
أيلول 2014، خصما تاريخيا لهم، فقد شارك 
التي خاضتها  الست جميعها  الــحــروب  فــي 
منذ  الحوثي  التمّرد  ضد  اليمينة  الحكومة 

عام 2004. 
وجــــــاء تــعــيــيــنــه رســــالــــًة لــلــحــوثــيــن؛ فــفــشــل 
مــفــاوضــات الــســام يعني اســتــمــرار الــحــرب، 
حــتــى اعــتــرافــهــم بــالــشــرعــيــة وتــطــبــيــق قـــرار 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2216، 
والذي يطالبهم بتسليم الساح واالنسحاب 
مــــن املــــــــدن، والـــــعـــــودة إلـــــى طــــاولــــة الــــحــــوار. 
في  األحــمــر  تعين  الحوثيون  قــرأ  وبالفعل، 
منصب نائب الرئيس بوصفه إشــارة تشّدٍد 
من الرئيس هادي وقيادة التحالف العربي، 
ووصــفــهــا أحـــد الــســيــاســيــن الــقــريــبــن منهم 
بأنها تقطع الطريق على الحوار والتفاهمات 

املنتظر انطاقها في الكويت.
أخيرًا، يتمتع األحمر بعاقات قوية مع كثيٍر 
فيها  بما  اليمنية،  واألحـــزاب  الجماعات  من 
حـــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــاح الـــذي يعد 
خصما سياسيا وأيديولوجيا كبيرًا لتحالف 
عـــــداءه املطلق   

ّ
أن الــحــوثــيــن - صـــالـــح، كــمــا 

الله صالح يؤكد  السابق علي عبد  للرئيس 
استثناء األخير من أي تسويٍة سياسيٍة.

بن دغر: إعادة التوازن
ويــــعــــّد الـــتـــعـــيـــن اآلخــــــــر، املـــتـــمـــثـــل بــتــســمــيــة 
أحــمــد عــبــيــد بـــن دغــــر رئــيــًســا لــلــحــكــومــة، ذا 
داللــٍة أيًضا؛ فهو أرفــع شخصية انشقت عن 
الــرئــيــس الــســابــق، علي عبد الــلــه صــالــح، في 

النائب  السنة املاضية، وكــان يشغل منصب 
األول لصالح في حزب املؤتمر الشعبي العام. 
ــادي مـــن هــذا  ــاء تعيينه بــعــد أن طـــرد هــ وجــ
املنصب في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، رًدا 
على قرار حظر السفر وتجميد األصول التي 
فــرضــهــا مــجــلــس األمــــن عــلــى صــالــح واثــنــن 
آخـــريـــن مـــن قــــادة الــحــوثــيــن. وبــعــد انــطــاق 
ــر بــقــيــادة  ــزم«، الــتــحــق بـــن داغــ ــحـ »عــاصــفــة الـ

هادي في الرياض.
ــــن حــــضــــرمــــوت، وهـــي  ــــن دغــــــر مـ ويــــنــــحــــدر بـ
املــحــافــظــة الـــتـــي يــتــحــّدر مــنــهــا أيـــضـــا سلفه 
خالد بّحاح، ويحظى بدعٍم كبير فيها. وجاء 
بعد  الــحــكــومــة،  رئــاســة  فــي منصب  تعيينه 
الذي  املؤتمر  ساعات قليلة من إعــان حــزب 
عنه  املنشقة  الــقــيــادات  يترأسه صالح فصل 
املــؤيــدة للتحالف، وكـــان مــن بينهم بــن دغر 
الـــذي أقــيــل مــن الــحــزب فــي الــيــوم الـــذي صدر 
فيه قرار تعيينه رئيسا للحكومة، وذلك في 
اتخذها جناح  التي  الخطوة  فــوري على  رٍد 
صالح، وبما يقّوي موقعه في الجناح املنشق 
عـــن الـــحـــزب، ويــجــعــل فــريــقــه مــمــثــًا رســمــيــا 
في  أيــضــا  ذلــك  ويفيد  الحكومة.  فــي  للحزب 
زيادة قدرته على جذب عدد أكبر من أعضاء 

حزب املؤتمر، وفي عزل صالح وأنصاره.
ــًة  ــاولـ ــا مـــحـ ــذه الـــتـــعـــيـــيـــنـــات أيــــضــ ــ وتــــأتــــي هــ
الدولة،  الــتــوازن في قيادة  نــوٍع من  لتحقيق 
فقد تّم تعين الفريق األحمر الذي ينحدر من 
الــرئــيــس، وتعين  نائب  فــي منصب  الشمال 
بن دغر الذي ينتمي إلى الجنوب في منصب 
رئــيــس الــحــكــومــة؛ مـــا يــعــنــي تــحــقــيــق أوســـع 
التي  الدعم  مشاركٍة ممكنٍة، وتوسيع قاعدة 
تتمتع بها قيادة هادي، وتطويق كل دعوات 
االنــفــصــال وادعــــاء التهميش واإلقـــصـــاء في 

مرحلة حرجة من تاريخ الباد.

خاتمة
مع اكتمال االستعدادات إلعان وقف إطاق 
النار، وانطاق جولٍة جديدٍة من املفاوضات 
في الكويت، جــاءت تعيينات الرئيس هادي 
حكومته   

ّ
أن معنين؛  تحمل  رســالــٍة  بمنزلة 

مــســتــعــدة لــلــتــســويــة، وهــــي مــســتــعــدة أيــضــا 
الستمرار الحرب في حال فشل جهد السام، 
ــدة فــــي ظــــل تــعــّنــت  ــشـ ــم بـ ــائـ ــتـــمـــال قـ ــو احـ ــ وهـ
الــحــوثــيــن، وتــمــّســك الــرئــيــس الــســابــق بأمل 
الـــعـــودة لــتــأديــة دوٍر ســيــاســي، عــلــى الــرغــم 
باليمن.  ألحقته سياساته  الـــذي  الــدمــار  مــن 
قيادًة  االحــتــمــاالت  لكل  االســتــعــداد  ويتطلب 
ــر انـــســـجـــامـــا وأكـــثـــر  ــثـ ــًة وعـــســـكـــريـــًة أكـ ــيـ مـــدنـ
تمثيًا وذات قدرة أكبر على بناء التحالفات؛ 
وهــو مــا حــاولــت تعيينات هـــادي أن تحققه 

دفعًة واحدة.

رسائل إلى الحوثيين في نيابة علي محسن وإلى صالح في رئاسة بن دغر الحكومة

اليمن: تعيينات هادي الرئاسية
على أبواب جولة من المفاوضات

قرار هادي حمل طابع 
اإلدانة لنائبه الُمقال 
بّحاح، وجاء بمنزلة 

إقراٍر بالفشل في 
التعاطي مع األوضاع 
االقتصادية واإلنسانية 

واألمنية التي تفاقمت 
نتيجة طول مدة الحرب

قرار تعيين الفريق 
محسن األحمر نائبًا 

للرئيس سيجعل له ثقًال 
لدى ضباط الجيش 

القريبين من الرئيس 
السابق ممن أيّدوا 

االنقالب

يرى المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات في تقدير موقف بشــأن تعيين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الفريق 
علي محسن األحمر نائبا للرئيس، وأحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة، رسائل سياسية وعسكرية إلى الحوثيين والرئيس المخلوع 

علي عبداهلل صالح تسبق جولة المفاوضات في الكويت

هادي وبحاح في صالة عيد األضحى في عدن: الخالف ثم اإلقالة )فرانس برس(

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في تعليله إقالة نائبه ورئيس 
الحكومة السابق، خالد بحاح، إنها نتيجة »تعثّر األداء الحكومي في 
احتياجاته،  وتوفير  مشكالته  وحلحلة  شعبنا  أبناء  معاناة  تخفيف 
الشهداء، ولعدم  الجرحى ورعاية  المقاومة وعالج  خصوصًا دمج 
توفر اإلدارة الحكومية الرشيدة للدعم الالمحدود الذي قّدمه األشقاء 
استعادة  من  شعبنا  إليه  يصبو  ما  ولتحقيق  العربي...  التحالف  في 

الدولة واستتباب األمن واالستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبالد«.

إقالة بحاح... لماذا؟
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ــوز مــحــمــص،  ــ لـ لــــن جـــمـــيـــد، أرز،  ــروف،  ــ ــخـ ــ الـ
بــهــارات، وسمن  للتزيني،  بقدونس  صنوبر، 

بلدي.

المقلوبة
الباذنجان  مثل  املقلية  الخضار  من  وتطبخ 
والـــزهـــرة والــبــطــاطــا والــبــنــدورة وتــــرّص في 
ــّهـــر والــلــحــم  ــبـ املـ لـــهـــا األرز  ــاف  وعــــــاء ويــــضــ
املسلوق أو قطع الدجاج وقد اشتقت اسمها 
 يشبه قالب 

ً
 جميال

ً
قلب فتكّون شكال

ُ
ألنها ت

ــرأة فــي الــطــبــخ في  الــكــيــك، وتــقــاس مــهــارة املــ
حــرصــهــا عــلــى هــــذا الــشــكــل الــجــمــالــي وعـــدم 

تبعثر املكونات املرصوصة بالترتيب.

المجّدرة
الـــبـــرغـــل  أو  والـــــعـــــدس  األرز  ــــن  مـ ــبـــخ  وتـــطـ
مــن منطقة ألخـــرى في  والــعــدس وتختلف 
فــلــســطــني، وفــــي غــــزة وخـــاصـــة فـــي مــوســم 

خليل العلي

الشعبية  األكـــــالت  بــعــض  الزالـــــت 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــّيــــة حــــــــاضــــــــرة فـــي 
الحزينة،  أو  السعيدة  املناسبات 
وبعضها يحتم وجودها الوضع االقتصادي 
الـــــذي تــعــيــشــه األســـــر الــفــلــســطــيــنــيــة خــاصــة 
فــي غــزة املــحــاصــرة، أمــا فــي الضفة الغربية 
املحتلة فهذه األكالت تجاهد للبقاء شامخة 
على املائدة الفلسطينية رغم محاوالت سرقة 
االسرائيلية  للمائدة  ونسبها  األكـــالت  هــذه 
ــه الـــشـــكـــشـــوكـــة وورق  ــ ــلـ ــ ــا حـــــــدث مـــــع أكـ ــمــ كــ
، كــذلــك فــي املخيمات 

ً
الــعــنــب والــفــالفــل مــثــال

ــي لـــبـــنـــان ال زالــــــت األكـــــالت  الــفــلــســطــيــنــيــة فــ
موائد  على  حــاضــرة  الفلسطينية  الشعبية 

الفلسطينيني.
ــنـــا قـــائـــمـــة بــــأبــــرز األكــــــــالت الــفــلــســطــيــنــيــة  هـ
الشهيرة، التي يتناقلها الفلسطينيون داخل 
تــزال حاضرة  أنها ال  األراضـــي املحتلة، كما 

في دول اللجوء: 

المسّخن
هــــي أكـــلـــة فــلــســطــيــنــيــة تــــراثــــيــــة، تــعــتــبــر مــن 
ــتـــي تــشــتــهــر بـــهـــا فــلــســطــني،  ــّم األكـــــــالت الـ ــ أهــ
الفلسطيني  البيت  حواضر  من  ومكّوناتها 
الـــعـــادي: خــبــز بــلــدي عــلــى الــطــابــون وبــصــل 

وزيت زيتون وسّماق فلسطيني ودجاج.

المنسف
يعتبر جزءًا من املوروث الشعبي الفلسطيني 
واألردني، ويقدم في املناسبات وفي األعياد 
ــكـــون مــــن لــحــم  ــتـ لــلــتــرحــيــب بـــالـــضـــيـــوف، ويـ

رغم العروض التي تلقتها 
لم تتجه إلى التلفزيون 

وفضلت اإلذاعة

ال يزال الالجئون 
الفلسطينيون يحافظون 
على طعامهم التقليدي

2223
منوعات

الــــفــــول األخــــضــــر تــطــبــخ مــــن األرز والـــفـــول 
األخضر وتجّمل بالبصل املحّمر.

العكوب
وهــــــي نــــبــــات شـــــوكـــــي، يـــعـــيـــش فـــــي جـــبـــال 
ــلـــس، يــصــنــع مــنــه  ــابـ الــجــلــيــل واألغـــــــــوار ونـ
األهالي العديد من أشكال الطعام وأنواعه، 
البيض، واملعظم  فالبعض يأكله مقلًيا مع 

يأكله مطهًوا مع اللن.

الشيشبرك
الفلسطينية  الشعبية  األكـــالت  إحـــدى  هــي 
املشهورة لدى الفالحني وخاصة في شمال 
في  الفلسطينية  املــخــيــمــات  وفـــي  فلسطني 
لبنان، وتتكون من قطع صغيرة من عجني 
طــحــني الــقــمــح، املــحــشــوة باللحم والــبــصــل، 
املطهوة مع  والــبــهــار،  والــزيــت  والبقدونس 

اللن.

المفتول
أيام  هو طعام شعبي فلسطيني يؤكل في 
إلــى عصور مــا قبل  الــشــتــاء، يعود تاريخه 
ــيـــالد، رغــــم أن الــبــعــض يــقــول أن أصــلــهــا  املـ
أكلة منتشرة في  العربي، وهــي  املغرب  من 

العديد من الدول. 
ويــســتــخــدم فـــي هـــذا الــطــبــق مـــا يــســمــى في 
فــلــســطــني »الــســمــيــد« املـــضـــاف إلـــيـــه طحني 
الــقــمــح عــلــى شــكــل كــــرات صــغــيــرة، وتــطــهــا 
ــنــــاجــــر خـــــاصـــــة عــلــى  ــول بــــطــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ كــــــــــرات املـ
اللحم وخليط  مــرق  مــن  املتصاعد  الــبــخــار 

الخضراوات حتى نضجها. 
وتــتــكــون املــفــتــول مــن بــصــل، ملح وبــهــارات 
وفــلــفــل أســــود، زيـــت زيـــتـــون، لــحــم، حمص، 

عصير البندورة )الطماطم(، لوز، بقدونس.

البيصارة
مـــدن شــمــال  فـــي  أكــلــة فلسطينية اشــتــهــرت 
فلسطني وانتقلت إلى املخيمات الفلسطينية 
في لبنان، وهي تتكون من امللوخية الناشفة 
ــبــــودرة  ــة( بـــعـــد أن تــطــحــن مـــثـــل الــ ــابـــسـ ــيـ )الـ
فــول مجروش وكزبرة وثوم  إليها  ويضاف 

وزيت الزيتون.
وفي قطاع غزة هناك مأكوالت مشهورة عدة 

:
ً
منها مثال

السّماقيّة
وتـــشـــتـــهـــر بـــهـــا مـــنـــطـــقـــة الـــشـــجـــاعـــيـــة وهـــي 
أقــدم أحياء غــزة، وتقدم في األفـــراح واملآتم، 
وهـــي أكــلــة مــحــبــوبــة ألن كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــفــلــفــل تـــضـــاف لـــهـــا حـــســـب الـــرغـــبـــة وحـــني 
تطبخ في مناطق أخرى من غزة فهي تكون 
ــلــــذوق الـــعـــام،  قــلــيــلــة الــفــلــفــل لــخــضــوعــهــا لــ
أمــــا مــكــونــاتــهــا فــتــشــمــل الـــســـّمـــاق املــعــصــور 
والحمص  والبصل  والسلق  املطهو  واللحم 
والطحينة الحمراء وتفرغ في أطباق بمجرد 
نضجها وتستهلكها األسر لعدة أيام حيث 
تعد بكميات كبيرة. وحاليًا تقدم السماقّية 
فـــي الـــيـــوم الــســابــق لــحــفــالت الـــزفـــاف أو في 
حفل الزفاف لغداء املدعوين أو في أول أيام 
العيد حسب الــعــادات املتّبعة لــدى أهــل غزة 

األصليني.

الرّمانية
وهي تطبخ من عصير الّرمان حيث يضاف 
لــلــعــدس املــســلــوق مـــع الـــبـــاذنـــجـــان املــقــشــور 
كمية  تضاف  النضج  انتهاء  وبعد  واملقطع 

من الطحينة ويقلى لها الثوم املدقوق.

الفتّة الغزاويّة
وتعتمد على خبز الشراك أو الصاج أو الخبز 
الــرقــيــق غــيــر املــضــاف لــه الــخــمــيــرة ويــوضــع 
على وجهه بعد تسقيته باملرق األرز املحمر 
واللوز املقشور وتــرص فوقه قطع اللحم أو 
الثوم  املكونة من  ة 

ّ
الدق الدجاج وتؤكل معه 

والفلفل والليمون.

الزقالميّة
وهي عبارة عن البطاطس املقطعة ملكعبات 
الــزيــت ويضاف  ويــتــم قليها ثــم تصفى مــن 
لــهــا الــبــيــض وتــحــرك حــتــى يــنــضــج البيض 
ــنــــدورة  ــبــ ــة الــ ــاليــ ــع قــ ــ ــدم مـ ــقــ فـــوقـــهـــا وهــــــي تــ
الــوجــبــات. كما أنــه يوجد  الشهيرة على كــل 
في املطبخ الفلسطيني العديد من الحلويات 
النابلسية والعوامة والزالبية  الكنافة  منها 

والنمورة )البسبوسة(.

ذاكرةتراث

وقفةعلى األثير

ــــرى بــائــعــي  ــبــــدأ الـــصـــيـــف، حـــتـــى نــ مــــا إن يــ
ــنـــدي« بــزيــهــم الـــخـــاص،  مـــشـــروب »الـــتـــمـــر هـ
اتــهــم الــتــي تعلن  وأبــاريــقــهــم املــمــيــزة، ونــداء
عــن وجـــودهـــم، مــع إغــــراء املــــارة بــتــنــاول هــذا 
املشروب البارد املنعش الذي يروي العطش 

ويهدئ املعدة.
حصد من 

ُ
ت استوائية،  فاكهة  والتمر هندي 

شجرة خضراء معمرة، يصل طولها لحوالي 
ثالثة أمتار، وتزرع عادة في األماكن الحارة، 
ــن قــــــرون تـــحـــوي بـــــذورًا  ــارة عــ ــبــ والــــثــــمــــار عــ
متعددة، وهذه القرون هي األكثر استخدامًا، 
وهـــــي الــــتــــي تـــجـــمـــع، وتــــفــــرغ مــــن بــــذورهــــا، 
هذا  منها  ليصنع  املــاء  فــي  وتنقع  وتعجن، 

املشروب املميز. 
عــرفــه الــقــدمــاء فــي الهند وشـــرق آســيــا، وفي 
بالد فارس ومصر، وحفلت كتب آباء الطب 
العربي القديم بذكر فوائده العالجية، كابن 
سينا وابن البيطار وأبو بكر الــرازي وداود 
األنـــطـــاكـــي الـــذيـــن اتــفــقــوا عــلــى أن عــصــارتــه 
تــقــطــع الــعــطــش، وتــفــيــد فــي حــالــة الحميات 

خالفي مع »صــوت الغّد« كان حضارًيا جدًا 
وهذا ما أسهم إلى حد كبير في عودة األمور 

إلى نصابها«. 
ــول فـــي تــفــاصــيــل  ــدخــ وتـــضـــيـــف: »ال أريـــــد الــ
مــا حصل مــع راديـــو »أغــانــي أغــانــي« لكنني 
ــة لم  ــ طــــوال فــتــرة عــمــلــي ولــســنــتــني فــي اإلذاعـ
أكــن مــرتــاحــة، وكـــأن شيئًا مــا بــداخــلــي يــردد 
االحساس  صــدق  وبالفعل  أستمر،  لــن  أنني 
والتوقع، وغادرت »أغاني أغاني« التي أحمل 
منها إنجازًا رائعًا في دخولي إلى موسوعة 
ــة، بـــعـــد أن حــطــمــت الـــرقـــم  ــيـ ــاملـ ــعـ غــيــنــيــس الـ
القياسي كأول إذاعية تقدم برنامًجا استمر 

حوالى 84 ساعة على الهواء دون توقف«.
وعن تفاصيل عودتها إلى صوت الغد تقول 
نجيم، ربما هي عودة بصورة »رسمية« جدًا، 
وقعت على عقد كي أحمي نفسي واملؤسسة 
الــتــي أعــمــل بــهــا، وكــي تــوضــع كــل األمـــور في 
نصابها الطبيعي، وأمنيتي معاودة الفقرات 
الــضــوء على  بــاإلنــســان وتسلط  عنى 

ُ
ت الــتــي 

مــن يومياتنا من  خفايا جــارحــة وحــكــايــات 

بيروت ـ ربيع فران

ــة  أمـــس لــم يــكــن يــوًمــا عـــادًيـــا فــي مــبــنــى إذاعـ
ــد« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ازدحــــــــم مــدخــل  ــغــ »صــــــوت الــ
اإلذاعة بالصحافيني واملصورين الذين لبوا 
دعــــوة اإلعــالمــيــة ريــمــا نــجــيــم لــلــوقــوف على 
تفاصيل اليوم األول من عودتها إلى اإلذاعة 
التي مكثت فيها أكثر من سبعة عشر عاًما، 
متجهة   2013 شباط/فبراير  فــي  وغــادرتــهــا 
إلــــى إذاعـــــة »أغـــانـــي أغـــانـــي« الــتــي يمتلكها 
في  املــّر، وبعد عمل لسنتني  جهاد غابرييل 
العمل مجددًا  تــركــت نجيم  أغــانــي«  »أغــانــي 
لم تفصح عنها، وبــدأت مفاوضات  ألسباب 
ــســمــيــه »صــوت 

ُ
عــودتــهــا إلـــى »بــيــتــهــا« كــمــا ت

الغد«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم  تــقــول ريــمــا نجيم لـــ
أغـــب يــوًمــا عــن الــحــّس اإلنــســانــي الـــذي بنى 
أســـــاس عــمــلــي فـــي دنـــيـــا اإلذاعــــــــة، لــســنــوات 
الــنــاس على  وســنــوات طــوال غلبُت مصلحة 
كل األمــور األخــرى التي تلّهى بها اآلخــرون، 

ــازات، وأنــــه عــظــيــم الــنــفــع في  ــغــ وفـــي طـــرد الــ
بــعــض األمـــــــراض الــــحــــارة. أمــــا حــديــثــًا فقد 
ثبتت لــه الــعــديــد مــن الــفــوائــد، فهو يحتوي 
على مضادات حيوية قادرة على إبادة عدد 
من السالالت البكتيرية الضارة. إضافة إلى 
فوائده كملنّي، ومضاد للحموضة، وملطف، 
وخافض للحرارة، لذا تدخل عصارته املائية 
ــال. كـــمـــا أصــبــحــت  ــ ــفـ ــ فــــي بـــعـــض أدويـــــــة األطـ
عـــيـــادات الــتــجــمــيــل تــســتــخــدمــه فــي عــالجــات 

البشرة وترطيبها وسقوط الشعر.
ويحتوي لب ثمرة التمر هندي الطازجة، قبل 
تخفيفها باملاء، على نسبة من املاء )30 إلى 
60%(، وحوالي 30% بروتني، و 12% دهون، 
و70% كربوهيدرات، كما أن كل 100 جرام من 
اللب تحتوي على 270 سعرًا حراريًا. وأيضًا 
والــنــيــاســني(.  )ب1،ب2،  ب  فيتامينات  عــلــى 
ومــن أكــثــر األحــمــاض الــتــي تــوجــد فــي التمر 
هندي حامض الطرطريك، إضافة إلى نسبة 
ــادن، مــثــل الــفــوســفــور )108  ــعــ ــن املــ عــالــيــة مـ
ملجم لكل 100 جم(، والكالسيوم )54 ملجم 
لكل 100 جم( والحديد )1 ملجم/ 100 جم(. 
في بعض البلدان كالهند وبنغالدش يدخل 
التمر هندي في معظم وجبات الطعام، فهو 
ــيـــوي مثل  عــنــصــر رئــيــســي فـــي املــطــبــخ اآلسـ
الكاري والبهارات، بينما استخدامه األشهر 
الـــذي يتم  يتمثل فــي هــذا املــشــروب املنعش 
تحضيره عبر نقع الثمار ملدة طويلة، تصل 

إلى 12 ساعة. 
محمد...

خــالل »يــا ريما« البرنامج الــذي مضى عليه 
حوالى عشرين عاًما ومنه إلى كل املختصني 
العام والــخــاص، سأكون لسان حال  بالشأن 
كــل املــواطــنــني فــي لــبــنــان والــعــالــم إن أرادوا 
ــتـــواصـــل مــعــي ومــنــاقــشــة أيــــة مــشــكــلــة، أو  الـ

مناسبة، نحن في النهاية صوت هؤالء.
وهل ال تــزال اإلذاعــة في اعتقادها تحقق كل 
هـــذا االنــتــشــار فــي عــصــر »املــيــديــا الــبــديــلــة«، 
إن  الكثير  ــة تحقق  اإلذاعــ »نــعــم  تــقــول نجيم 
قــدمــنــا املــــادة أو املــحــتــوى الـــواجـــب أن ينفع 
ــنـــاس فـــي مــنــازلــهــم أو ســيــاراتــهــم وحــتــى  الـ
رسائل  تصلني  وكــم  البديلة،  الشبكات  عبر 
مساعدة  مني  وتطلب  وتناقشني  تسألني، 
أو  إلــى موقف  التطرق  أو  أو عينية  معنوية 
ــنـــاس ويـــجـــب أن  ــادث أو أي شــــيء يــهــم الـ ــ حـ

يعرفه اآلخرون«.
وحول الفقرات الجديدة في برنامجها، تقول: 
»هناك فقرات جديدة منوعة أعتقد أنها كانت 
 لقضايا ُيعنى 

ً
ضرورية، فتحنا الهواء قليال

اليوم  فاالعتماد   ، االجتماعي  التواصل  بها 
ــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

ً
كــمــا أصــبــح مــعــروف

لـــأخـــبـــار والـــنـــقـــاشـــات وردود  االجـــتـــمـــاعـــي 
الفعل«.

ــًا تــلــفــزيــونــيــة عـــدة  ــد نــجــيــم أن عــــروضــ تـــؤكـ
تتلقاها لكنها اليوم تتفرغ لعودتها اإلذاعية 
والعمل على النجاح الذي واظبت عليه طوال 
ــنـــوات املـــاضـــيـــة بـــــروح وثـــبـــات وقــنــاعــة  الـــسـ
ورســـالـــة تــعــتــبــرهــا تــحــدًيــا ال بــد وأن يؤتي 

بثماره ...

التمر الهندي... مشروب الصيفريما نجيم: اإلذاعة بلسم الوجع والفرح
عادت اإلعالمية اللبنانية 

ريما نجيم إلى إذاعة 
صوت الغد، بعد خالف 

بينها وبين اإلذاعة استمر 
سنوات

حنجرة وغيتار، هو كل 
ما كان يملكه فيكتور 
خارا لمواجهة بطش 
بينوشيه... ورغم ذلك 

سيق إلى الموت

مع بداية الربيع ثم 
الصيف، ينتشر مشروب 

التمر الهندي في أكثر من 
بلد عربي بصفته مشروبًا 

منعشًا

محمد كريم

كـــــانـــــت مـــلـــيـــشـــيـــات الــــــجــــــنــــــرال  أوغــــســــتــــو 
بينوشيه املسعورة تلتهم أمامها كل نبتة 
تنادي بالحرية، وكان شباب الجامعات قد 
الديمقراطية  التصدي النقالبه على  حــاول 

في سنة 1973. 
ــارا مــن بني  كـــان املــغــنــي الــثــوري فيكتور خـ
املعتقلني الذين اقتادهم الجنود إلى معتقل 
في  »سنتياغو«  ملعب  فــي  أقــامــوه  مفتوح 
اآلالف  مع  عــذب  حيث  التشيلية.  العاصمة 

من رفاقه الثائرين.
 لم يكن خارا يملك غير غيتاره وحنجرته، 
وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن ذلــــــــــك؛ كــــــــان مــــزعــــجــــًا جــــدًا 
الذي  وأعــوانــه. وهــو  االنقالبي  للديكتاتور 

أدرك ذلك مبكرًا، حني غنى:
إن كان الغيتار سالحا في كفاحنا

إن كان للغيتار فعل البندقية في القتال
فإن الذي يحمله يجب أن يكون ثائرا

كبيرًا،  مبلغًا  خــارا  بفيكتور  التعذيب  بلغ 
ــه الــتــي يــعــزف بــهــا، ثم  ــرافـ فــقــد هــشــمــوا أطـ
إمــعــانــًا فــي الــســاديــة طلب الــحــراس منه أن 
يــغــنــي، وقـــد وضـــعـــوا بـــني يــديــه الــنــازفــتــني 

وقــد حان  ليغني،  فيكتور  ولــد  لقد  غيتارًا! 
الوقت ليغني أمام عتبات املوت.

ــاره الـــجـــريـــح،  ــتــ ــيــ ــم يـــمـــانـــع أن يـــحـــمـــل غــ ــ لـ
املئات من زمالئه  ويصدح في معتقله بني 
فــي حياته.  بــآخــر مقطوعة  ــام حــراســه  وأمــ
كانت أغنيته األخيرة بعنوان »سننتصر«. 
ى فألهب حماس املعتقلني، الذين تحدوا 

ّ
غن

بينوشيه وارتــفــعــوا عــلــى آالمــهــم، وارتــقــت 
أصواتهم جميعًا مرّددة خلف خارا:

 سننتصر.. 
سننتصر! 

لقد كانت آخر كلماته!
وسريعًا.. 

وجدت جثة املغني الشاب ملقاة أمام إحدى 
املقابر، مثل املئات من الشباب الذين عذبوا 
وقتلوا، بعد أن خرقت جسده أربع وأربعون 
فكانت  بقيت حّية،  خــارا  أغاني  لكن  طلقة، 
تنمو  أخــذت  التي  الصغيرة  النبتة  بمثابة 
فــي قــلــوب الــشــبــاب الــثــائــر يــومــًا بــعــد يــوم، 
وكان إعالن وفاته بداية النهاية لنظام تافه 

يظن أن رصاصه سيحميه من الغناء.
األغــنــيــة الــثــوريــة كــانــت جـــزءًا مــن شخصية 
ــذي غـــنـــى لــلــفــقــراء  ــ ــذا الـــفـــنـــان الــعــظــيــم الــ ــ هـ

واملـــنـــبـــوذيـــن والـــكـــادحـــني مـــن أبـــنـــاء شعبه 
ولــإنــســانــيــة. وهـــو الـــذي شـــارك فــي تأليف 

بعضها ولحنها:
مذ فتحُت عينّي على الدنيا 

أشهد على الظلم والفقر واملآسي في بالدي
أشعر أنني في حاجة ماسة للغناء للناس

ــان حــــرا في  ـــي إيـــمـــان بــــأن يـــكـــون اإلنــــســ
ّ
كـــل

حياته 
و يناضل في سبيل العدل واملساواة 

لــقــد كـــان مــؤمــنــًا بــــدور املـــبـــدع فـــي الــحــيــاة، 
وكأنه يتنبأ بمصيره:

ليس غيتاري لأثرياء... 
لــأغــنــيــة مــعــنــًى يظهر حــني يــفــور الـــدم في 

الشرايني
ومن يريد أن يموت فنانا

يغني أغاني الحياة الصادقة
وبالفعل صدقت نبوءة »خــارا« وانتصرت 
بعد حني،  ولــو  الديكتاتورية،  تشيلي على 
وأســقــط نظام بينوشيه، وقــد صــار املغني 
الــراحــل رمــزًا فنيًا وثــوريــًا، يحتفى بذكراه. 
وبــعــد أربــعــني سنة ألــقــي القبض فــي 2013 
عــلــى عــــدد مـــن الـــضـــبـــاط املــتــقــاعــديــن على 

خلفية االتهام باغتياله.

ثابت في وجه محاولة »األسرلة«

)Getty( من هنا تبدأ صناعة المشروب

رغم محاولة االحتالل اإلسرائيلي السطو على المطبخ الفلسطيني إال أن عشرات األكالت ال 
تزال تعبّر عن هوية الفلسطينيين

المطبخ 
الفلسطيني

الغناء حتى الموت

حكواتي

نور دكرلي

ــام وبينما كنت أجــلــس وحــيــدًا عند شــاطــئ صــخــري من  فــي أحــد األيـ
أن تقوم  البّصارات، وطلبت مني  اقتربت مني إحدى  شواطئ بيروت، 
بالتبصير لي، وكما هو معروف إن من الصعب التخلص منهن، وأنهن 
الرفض وترضى  ذلــك منك حتى تيأس من محاوالت  يستمرن بطلب 
بذلك، وربما يبدأن بذلك دون أن توافق إلى أن يسحنب منك ما يستطعن 
من نقود، وبما أنني شخصيًا ضعيف في هذه املواقف وربما خجول، 

فكرت بأن ال أحاول التخلص منها بالطرق املعتادة. 
لذا وقبل أن تبدأ بسرد  تنبؤاتها وأبدأ أنا بسرد الدوالرات من جيبتي، 
كل  أعلم  فأنا  مستقبلي،  عــن  لتخبرني  لها  أحــتــاج  ال  بأنني  لها  قلت 
أن  املستقبل حتى كيفية موتي، واقترحت عليها  لي في  ما سيحدث 
أخبرها بذلك بشرط إن اقتنعت بما سأقوله أن ترحل وتتركني وحدي 
لها  األمـــر كــان ممتعًا بالنسبة  بــأن  فــبــدا  أخـــرى،  وتبحث عــن فريسة 

فوافقت على الفور.
بعض  بسرد  يسعفني  ه 

ّ
عل البحر  باتجاه  ونــظــرت  سيجارة  أشعلت 

األخبار عن مستقبلي وأتخلص من تلك البّصارة، وبعد دقيقة صمت 
بدأُت أخبرها:

فــي التاسعة والــثــاثــن مــن عــمــري ســأمــوت، سيكون قــد مضى على 
خروجي من السجن شهر تقريبًا، في إحدى القرى البسيطة، سأكون 
جالسًا على مصطبة اسمنتية أمام البيت الذي أقيم فيه مؤقتًا، والشيب 
غزا شعري ولحيتي، وعيناي تنظران إلى إصبع قدمي املتورم الظاهر 
من نعلي األسود املغّبر، سأرفع رأسي إلى األعلى ألنظر باتجاه امرأة 

تجر خلفها بقرة. 
حينها ستحط على أنفي ذبابة، ستزعجني ورغم ذلك لن أبعدها، بل 
التي  بالدغدغة  وأشــعــر  والــلــعــب، سأغمض عيني  التحدي  مــن  وكــنــوع 
حن  صغارًا  بها  نشعر  كنا  التي  الدغدغة  بتلك  ستذكرني  تسببها، 
ا نمرر أطراف أصابعنا على باطن أقدام بعضنا البعض، سأبتسم 

ّ
كن

حينها لتظهر أسناني الصفراء، وتتراءى في مخيلتي آالف االبتسامات، 
هي كنزي الوحيد الذي حصدته في حياتي، ستتسع ابتسامتي أكثر 
العمل، وذلك  وأكثر، آالف االبتسامات سيغص بها قلبي ليتوقف عن 

سيكون في الساعة الثالثة وست عشرة دقيقة عصرًا.
في التاسعة والثاثن من عمري سأموت بسكتة قلبية، سيكون موتي 
بسيطًا ودون ضجيج. أمي املريضة التي سيكون قد مر على غيابي 
عنها عشر سنوات، ووالدي الذي يقضي آخر أيامه متابعًا عمله بخنق 
دموعه بالشتائم، وأخوتي الذين ينتشرون في أصقاع العالم، كل هؤالء 

لن يعلموا بموتي. 
اسم  دون  بــوضــع حجر  وسيكتفون  بــدفــنــي،  الــغــربــاء  بعض  سيقوم 
تجر  التي  املــرأة  تلك  التالي ستمر  اليوم  في  الترابي.  لقبري  كشاهدة 

بقرتها من نفس املكان وذات الوقت وكأن شيئًا لم يحدث.
كآخر سن  وحــيــدًا، وحيدًا  من عمري سأموت  والثاثن  التاسعة  في 

في فم عجوز.
أنــف طفل   على 

ّ
وبعد سنوات ستعود روحــي متجسدة بذبابة وتحط

الطفل  أنــف  قــبــري، سأشعر حينها بدغدغة  مــن  تبقى  مــا  فــوق  يبول 
على باطن قدمي فأتمادى وأبدأ بالتزحلق والركض على أنفه والدغدغة 
ابتسامات  ستزيد وابتسامتي ستتسع، والطفل لن يغمض عينيه، ال 

يتذكرها، بل سيغمض كفه على جسدي ألموت.
فــي التاسعة والــثــاثــن مــن عــمــري ســأمــوت فــي املـــرة الثانية وحــيــدًا .. 

وحيدًا كذبابة فوق أنف طفل.
أثر  أن يكون كامي قد   

ً
آمــا البصارة  إلــى  أنهيت كامي هــذا والتفت 

بها، فتفاجأت بها تنظر إلي بعينن دامعتن وبدون أن تنطق أي كلمة 
ربتت على كتفي ورحلت، لم أحــاول أن أسألها أي شيء أو أن أوقفها 
فلقد كنت سعيدًا بنصري هذا والتخلص منها واملحافظة على نقودي 

وبطريقة لطيفة.
ولكن بعد تلك الحادثة بأسابيع بدأت تلك البصارة تزورني في مناماتي 
الــيــوم، وتبدأ  ذلــك  به في  أخبرتها  بشكل شبه يومي، وتبدأ بسرد ما 
النقود بالتدفق من جيوبي ومن جسدي ومن فمي كشال، وأنا أحاول 
 أن تتوقف عن الكام. لكنها ال تتوقف 

ً
أن أجمعها ألقدمها لها، متوسا

إلى أن استيقظ وجسدي كله يخفق ذعرًا.

بّصارة

فنون وكوكتيل

)Getty( أوغوستو بينوشيه

)Getty( الحلويات الفلسطينية من األشهر عربيًا )Getty( المائدة الفلسطينية

)Getty( فيكتور خارا

)Getty( خالل مشاركته في إحدى التظاهرات

ريما نجيم )العربي الجديد(
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ــهــــات نـــظـــرنـــا فــــي هـــذا  ونــــحــــاول تـــمـــريـــر وجــ
املـــوضـــوع الــشــائــك عــبــر الــخــشــبــة بمختلف 
ــتـــاح، فــنــواكــب الــتــراجــعــات  ــواع املـــســـرح املـ ــ أنـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بــمــكــتــســبــاتــهــا  ــ ــي مـ ــ الـــحـــاصـــلـــة فـ
النسائية  السابقة، ونتابع مطالب الحركات 
ــه، لـــذلـــك فــطــرح  ــنـ ــزء مـ ــ الـــتـــقـــّدمـــيـــة، ونـــحـــن جـ
املــرأة عبر املسرح هو اختيار ومبدأ  قضايا 

منذ البداية«.
ــفــــرقــــة، ثــمــة  ــلــ ــيــــة لــ فـــــي الــــــعــــــروض املــــســــرحــ
ــر اإلخــــراج. 

ّ
تــنــّوع فــي املــرجــعــيــة الــتــي تــؤط

 = أزرق   + »أحــــمــــر  لـــصـــاحـــبـــة  وبـــالـــنـــســـبـــة 
بنفسجي« فــاإلخــراج هو تالحم عــدد كبير 
ــــه 

ّ
ــا األداء ألن ــهــ أّولــ الـــفـــنـــيـــة؛  الـــعـــنـــاصـــر  مــــن 

مــن يبتكر الــفــرجــة املــســرحــيــة، إضــافــة إلــى 
النص والسينوغرافيا واملالبس واملؤثرات 
هنا  والكوريغورافيا،  والڤيديو  الصوتية 
تقول زيــطــان: »اإلخـــراج هو تناغم كل هذه 
فــرجــة تحترم  لتحقيق  الــعــنــاصــر وغــيــرهــا 
املــشــاهــد.. ال شـــيء عــفــويــًا أو مجانيًا فــوق 
إكسسوار  أو  كلمة  أو  حــركــة  لكل  الخشبة، 

مبّرراته«.   
قّدمت فرقة »أكواريوم« مسرحيتها الجديدة 
»التلفة« )أي الضياع( التي تناولت موضوعًا 
ــل  ــ ــاء داخـ ــنــــســ ـــق بـــمـــعـــانـــاة الــ

ّ
ــل شـــائـــكـــًا يـــتـــعـ

السجون. تقول زيطان عن هذا العمل: »النص 
كتبه رشــيــد أمــحــجــور، وقــد ارتــكــز فيه على 
طنجة،  مدينة  في  لسجينات  حّية  شهادات 
طــّورنــاهــا إلـــى حـــــوارات وعــّدلــنــا فــي بعض 
الــتــفــاصــيــل عــنــد اشــتــغــالــنــا عــلــيــه وزيــارتــنــا 
ألحــد سجون النساء في الــربــاط«. عن مدى 
مع  عمومًا  والعربي  املغربي  ي 

ّ
املتلق تفاعل 

مضمون العرض وأسئلته، تبّي أن »التلقي 
كــان إيجابيًا فــي الــعــمــوم« وتــســتــدرك: »لكن 
الــدول العربية. في  األمــر يختلف في بعض 
، كـــان هــنــاك ضــغــط كبير على 

ً
الــكــويــت مــثــال

مــن خياراتها  عــن بعض  تــنــزاح  لكي  الفرقة 
ــذا عــائــقــًا  ــّكـــل هــ فـــي الـــعـــرض املـــســـرحـــي، وشـ
فعليًا أمام تقديم فرجة حقيقية«. العمل على 
الجسد وعنه في الفنون البصرية، هو إحدى 
الفنان في  التي قد يسلكها  الصعبة  الطرق 
العربية، وسبق  البلدان  أو غيره من  املغرب 
أن قوبل عــرض »ديــالــي« بهجوم كبير. لكن 
الـــجـــســـد يــبــقــى فـــقـــط أحـــــد املـــواضـــيـــع الــتــي 
ح زيطان 

ّ
اختارت الفرقة العمل عليها. توض

»نشتغل على مواضيع تشّكل تابوهات في 
املغرب من قبيل جسد املرأة، بائعات الهوى، 
كل أشكال العنف املمارس على املرأة، ظاهرة 
الرشوة، سنوات الرصاص، خادمات البيوت 
القاصرات، ظاهرة الفتاوى وغيرها«، وتكمل 
الـــتـــي تجعلنا  ــل املـــواضـــيـــع  »بـــاخـــتـــصـــار، كـ
ــقــــوق اإلنــــســــان  ــلـــى صـــعـــيـــد حــ ــريـــن عـ ــأخـ ــتـ مـ
والحريات. هذا دورنا كفناني أن نتكلم على 
بعض مشاكلنا بوسيلة نحترفها ونتقنها، 

وفي حالتي هي املسرح«. 
مسألة الدعم تبقى إحدى املشكالت الكثيرة 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا املــــســــرحــــيــــون، خــصــوصــًا 
»املــشــاكــســي« مــنــهــم، وعـــّمـــا إذا كـــان هــنــاك 

الرباط ـ سليمان الحقيوي

لم تظهر قضايا املرأة والجندر على 
املسرح املغربي من زمن طويل، إذ أن 
طْرقها يعني فتح أبواب املحظورات 
اجتماعية  أو  دينية  أو  ثقافية  أكــانــت  ســواء 
ــــدى الـــتـــجـــارب الـــتـــي كــّرســت  أو جــنــســيــة. إحـ
»مسرح  فرقة  تجربة  املحظور،  لهذا  نفسها 
أكــواريــوم« التي أّسستها نعيمة زيطان عام 
1994، حــيــث املــــرأة لــيــســت املــمــثــلــة والــكــاتــبــة 

واملخرجة فقط، بل إنها املوضوع أيضًا. 
فــي حــديــثــهــا إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، تؤكد 
ــواريـــوم« منذ تأسيسها  انــحــيــاز »أكـ زيــطــان 
»نعتبر  تقول:  باملرأة؛  قة 

ّ
متعل إلى مواضيع 

أنــفــســنــا مــعــنــيــّي بــقــضــايــا املـــــرأة أّيــــًا كــانــت، 

القاهرة ـ سارة عابدين

ــرق كــتــابــتــه  ــ ــكـــال الــشــعــر وطـ ــم تــغــّيــر أشـ رغــ
 
ً
ة

ّ
وتجديد الشعر وبناء القصيدة، إال أن قل

الــشــعــر، بعيدًا  تــهــتــّم بتجديد طـــرق تــقــديــم 
عن طريقة اإللقاء التقليدية التي ال تجذب 
الكثيرين نظرًا ألن الشعر نفسه تغّير وال بد 

أن تتغّير طرق إلقائه ومسرحته.
من هنا تأتي تجربة »ذات للشاعرات« هي 
تــجــربــة حــديــثــة نــســبــيــًا نــشــأت عــــام 2013، 
بــهــدف تــقــديــم الــشــعــر بــطــرق مــبــتــكــرة بعد 
أمسيات  من  التقليدية  األشكال  اهترأت  أن 
وصالونات، وهي تجربة أطلقتها الشاعرة 
املصرية عبير عبد العزيز في إطار مبادرة 
ــــة ال تـــتـــبـــع أيــــــة جـــمـــعـــيـــة أو  ــــرديـ ثـــقـــافـــيـــة فـ

مؤسسة.
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ »الـ ــقـــول عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــ تـ

مع  بالتوازي  الشعر  تقديم  في  فكرت  إنها 
عــــدة فــنــون مــخــتــلــفــة وأطــلــقــت عــلــيــهــا اســم 
»الــتــجــربــة«، حيث يتم التجريب مــع فــن أو 
شكل جديد يقّدم الشعر من خالله، بحيث 
تبدو النصوص املكتوبة كما لو كانت جزءًا 
مــن نــص بــصــري أكــبــر، وتكمل أن التجربة 
بعد أن أثبتت نجاحها تحّولت إلى عروض 

عنى بمسرحة الشعر.
ُ
شعرية ت

وعن أسباب اهتمام املشروع بالشعر الذي 
العزيز  عبد  تــقــول  بالتحديد،  املـــرأة  تكتبه 
ل وجود مساحة محّددة مختارة 

ّ
إنها تفض

يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا فــي كــتــابــة الــتــجــارب 
ها 

ّ
الــثــانــي فهو ظن أّمـــا السبب  والـــعـــروض. 

بــأنــهــا بــهــذه الــطــريــقــة تـــقـــّدم وســيــلــة لــدعــم 
كتابة الشاعرات وتوفير فرص أكثر إلقامة 
أمسيات لها ونشرها، ال سيما وأن مساحة 
املحظور عند املــرأة تبدو أكبر بكثير منها 
لــــدى الـــرجـــل فـــي الـــبـــالد الـــعـــربـــيـــة، كــمــا أن 
ي عملها اإلبداعي تحيطه هاالت أقسى 

ّ
تلق

في  يتم سجنها  التلقي، حيث  قــوانــي  فــي 

محظورات تخرج 
من األكواريوم

تغيّر الشعر ولم تتغيّر 
أمسياته. هنا إطاللة 
على تجربة الشاعرة 

المصرية عبير عبد العزيز 
التي حاولت من خاللها 

تحويل القصيدة إلى 
عرض أدائي

في حديثها إلى »العربي 
الجديد«، تتطرّق 
سة »مسرح  مؤسِّ

األكواريوم« إلى صعوبة 
العمل المسرحي حين 

يكون العمل المرأة 
ويتناول المرأة، وتلفت 
إلى محاوالت اإلقصاء 

المجِهدة لهذه التجارب

استخدمت الفنانة 
لعرضها في متحف 
»موما« عنوانًا حّماًال 

للمعاني، يمزج 
التشكيل بالبالستيك 

كمادة مضرة للبيئة

تطّور وتغيّرت أشكاله وبقي اإللقاء مهيمنًا

ماريا هسابي الفن كعرض مضرّ وغامض

نعيمة زيطان عن مسرح ال يكف

المرأة وكل ما 
يخصها هو خيار الفرقة 

منذ انطالقها

اختيار النصوص 
يكون بحسب تعبيرها 

عن الفكرة أو الفن 
المقّدم معها

مخرجون بيض ال 
يريدون تضييع الوقت 

في متاهات الماضي

ارتكز عملها األخير 
على شهادات حيّة 

لسجينات في طنجة المرأة  قضايا  إلى  وااللتفات  الثقافي  للتغيير  الظاهري  الدعم  رغم 
وفقًا  يحجب  أو  ويُمنع  يُمنح  الرسمي  الدعم  أن  يبدو  بالعموم، 
العمل،  يطرحها  التي  للمقولة 
)الصورة(  زيطان  نعيمة  توّضح 
للغاية  ــج  ــزع م الــفــنــي  »خــطــنــا 
وأن  مسؤوليته.  نتحّمل  لكننا 
امــرأة  من  مسيّرة  الفرقة  تكون 
امرأة،  باسم  موقعة  واإلبداعات 
النضال  من  الكثير  يستدعي  أمــر 
ألننا  ــرار  ــم ــت االس بــمــبــدأ  والــتــشــبـّـث 
عقلية  ــق  وف نشتغل  ببساطة 
ذكوريّة فّجة، علينا التصدي لها«.

المرأة مسيِّرة

2425
ثقافة

لقاء

تجربة

عرض أدائي

عروض

ــة )مــمــثــلــة فــــي وزارة  ــدولــ تـــأثـــيـــر لــتــحــّكــم الــ
الثقافة( في دعم املسرح على حرية اإلبداع 
ح زيطان: 

ّ
واحترافية الفرق املسرحية، توض

»في العديد من مشاريعنا الثقافية، لم تكن 
وزارة الثقافة طرفًا مانحًا. بل أكثر من ذلك 
ر 

ّ
تتوف التي  الوحيدة  املغربية  الفرقة  نحن 

على مسرح خاص في حّي شعبي، نشتغل 
 لحد اآلن 

ّ
فيه منذ عشر ســنــوات، ولــم نتلق

وبذلك  الكبير،  املــشــروع  بهذا  ق 
ّ
يتعل دعمًا 

قــد ال تــكــون الــرقــابــة مــبــاشــرة، لكن يــبــدو أن 
ها الفني الذي توّد 

ّ
للوزارة اختياراتها وخط

ــهــا«. تتابع 
ّ
أن يــكــون هــو الــســائــد وهـــذا حــق

مــــوضــــوعــــات بــعــيــنــهــا يــنــتــظــرهــا املــتــلــقــي 
عه 

ّ
لم يجد في عملها ما يتوق إذا  وُيــصــدم 

مـــنـــهـــا. وتـــتـــابـــع عـــبـــد الـــعـــزيـــز أن اخـــتـــيـــار 
ــنـــصـــوص يـــكـــون بــحــســب تــعــبــيــرهــا عــن  الـ
املــقــّدم معها أو مــن خاللها  الــفــن  أو  الفكرة 
ألن   

ّ
بعينهن شــاعــرات  اختيار  على  ولــيــس 

ــل 
ّ
ــذه الــتــجــربــة يــمــث الـــنـــص الـــشـــعـــري فـــي هــ

البطل األول.
استعانت صاحبة تجربة »ذات« بأكثر من 
وعروضها  التجريبية  محاوالتها  فــي  فــن 
ــرائـــس  ــكـــي بـــمـــصـــاحـــبـــة عـ ــحـ ســـــــواء كــــــان الـ
املاريونيت أو لوحات الفن التشكيلي التي 
تالئم النص املكتوب وكان عرضها األخير 
اســتــلــهــامــًا مـــن أحـــد أعـــمـــال الــفــنــان الــراحــل  
ــا وهــو  ــ ــــؤاد املــهــنــدس وهــــو مــســرحــيــة »أنـ فـ
ــــي« بــمــصــاحــبــة عـــازفـــة األوبــــــوا شــيــري  وهـ
التشكيلية هند  الفنانة  لوحات  مع  أشــرف 

عدنان.
تسعى عبد العزيز إلى أال تقتصر عروضها 
ــل أن تـــقـــّدم  ــرات فــــي مـــصـــر، بــ ــاعــ ــشــ عـــلـــى الــ
تــجــارب عــربــيــة وأجــنــبــيــة لــتــخــرج بتجربة 
»ذات« إلى آفاق أكثر رحابة وأكثر انفتاحًا 
لحظة  كــل  فــي  مغامرة  الشعر  تعتبر  ألنها 
الكتشاف عوالم مبتكرة ومساحات جديدة 

من الحياة والفن.
تواجه تجربة »ذات« بعض التحديات، مثل 
قــبــول الــشــاعــرات تــجــربــة طـــرق جــديــدة في 
تقديم الشعر وقراءته، وأن يتقّبل الجمهور 
أيضًا الخروج من الشكل التقليدي للشاعرة 

تقف خلف منصة وتقرأ قصيدتها.

م أعمال زمالئنا  »في قولنا هذا فإننا ال نقيِّ
إبداعاتهم.  ونتابع  وندعمهم  نحترمهم  بل 
نا أيضًا أن تكون لنا اختيارات 

ّ
لكن من حق

، لم يتلق 
ً
مختلفة؛ مسرح »األكواريوم،« مثال

دعمًا من الوزارة منذ سنة 2000 أي منذ ست 
عشرة سنة، األمر الذي يجعلنا نطرح سؤال 
ي أي جواب في املوضوع«. 

ّ
ملاذا، من دون تلق

تــشــيــر »عـــنـــدمـــا اســتــفــدنــا هــــذه الــســنــة من 
الــتــوطــي )بــرنــامــج أطلقته وزارة  بــرنــامــج  
املسرحية  الــفــرق  تمكي  إلــى  يهدف  الثقافة 
من فضاءات قارة للتدريب والعرض( كانت 
نّيتنا األولى إنجاح هذه التجربة ألنها في 
رأينا مهّمة؛ من حيث توفيرها فرص عمل 
لــلــفــنــانــي، وتــنــشــيــط فـــضـــاءات شــبــه راكـــدة 
عجزت الــوزارة عن تحريكها ثقافيًا«. وهنا 
ّج بنا في مسرح املنصور في 

ُ
تبّي زيطان: »ز

ضنا التحدي رغم النوايا 
ُ

مدينة الرباط، وخ
الــتــي كــانــت تــحــيــط بــنــا. ويــبــدو أن الــــوزارة 
مـــارســـت رقـــابـــة غــيــر مــبــاشــرة عــلــى الــفــرقــة 
ــدم مــتــابــعــتــهــا أنــشــطــتــنــا طــيــلــة سنة  ــم عـ رغـ
مــن االشــتــغــال، مــعــتــمــدة فــي تقييمها على 
وهدفها،  ونيتها  مصدرها  نعلم  ال  تقارير 
وهذا ضرب من العبث ومحاولة فاشلة في 
22 سنة.  عمرها  تجربة مسرحية  إجهاض 
اإلقصاء  على  املبني  التعامل  هــذا  في  ولنا 

أمثلة عديدة«. 

تصويب

آالء حسانين

ألثمة، ألثمة 
في كل مكان
غيوم كثيرة 

تغطي وجه الشمس
الطيور على األشجار

برؤوس منكسة 
وأجنحة ملقاة حولها 

كمجاذيف
بجانب قارب تالف

تحاول أن تغني
الطيور، 

بحناجرها املجروحة..
ومثل ناي مبحوح

يخرج صوتها موحشًا.
الضباب يسدل ستائره 

على مسرح العالم
كأنه يعلن النهاية

وال جمهور كي يصفق،
ال ممثلني

كي يخلعوا األقنعة
ويركعوا أمامهم ُمحّيني.

إنه الجمهور
جمهور العالم،

باأللثمة السوداء 
على وجهه

بعيونه 
التي تصارع غبار األحالم

- التي ركبت عرباتها 
وفّرت هاربة -

كي ترى موضع قبر،
وتحفره. 
إنه العالم

ينتهي
وال يصفق أحد،

إنه العالم
ينتهي،

والجمهور..
يدفن ضحاياه.

ذات في تحرير قراءة الشعر

الرقص أو السحل في المتحف

ضمن مهرجان اإلسكندرية للمسرح المعاصر، تعرض غدًا في قاعة الشاطبي 
عثمان  سامح  لـ  نص  عن  شكسبير  نساء  مسرحية  اإلسكندرية  مكتبة  مينى  في 
من  مجموعة  واحــدة  حبكة  ضمن  العمل  يمزج  الطايع.  محمد  أخرجه 
الشخصيات النسوية الشكسبيرية مثل الليدي ماكبث وجولييت وأوفيليا وديدمونة 

وبنات الملك لير.

لينا  لـ  الغزالن  نوم  مسرحية  عروض  تستمر  الجاري،  نيسان/أبريل  من  العاشر  حتى 
مسرح إروين في »الجامعة  الماضي في  انطلقت األسبوع  التي  )الصورة(  أبيض 
اللبنانية األميركية« في بيروت. العمل يرصد خمس سنوات من المحنة السورية في 
مرورًا  ألمانيا  إلى  وصوًال  مدنهم  من  الالجئين  أثر  يقتفي  حيث  مشاهد،  خمسة 

بتركيا وبلدان أخرى.

بعد انتهاء سلسلة عروض مسرحية »ماكبث« قبل يومين، يدخل اليوم مسرح نجمة 
الشمال في تونس العاصمة سلسلة عروض لمسرحية جديدة الخادمة زرلينا تستمر 
حتى نهاية األسبوع. كال العملين اقتباس لـ سنية زرق عيونه )الصورة( عن عمل شكسبير 
المعروف بالنسبة لألول، وعن عمل الكاتب النمساوي هرمان بروك والذي كتبه في 
األصل في شكل رواية قبل أن يتحّول منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى عمل مسرحي.

ستكون قاعة تبادل في طنجة يوم االثنين المقبل المحطة الجديدة لعرض درات 
زار العرض في الفترة الماضية مدن القنيطرة والرباط  مسرح المنتدى.  إنتاج  من 
وخنيفرة،  مالل  وبني  شفشاون  مدن  في  المقبلة  األيام  في  وسيقام  وأزمــور، 
وهو يأتي ضمن حملة توعوية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في المغرب.  

نيويورك ــ ابتسام عازم 

ــر شـــاب أنــيــق الــهــنــدام رشــيــق  جــلــس زائــ
الــقــامــة عــلــى الــــدرج إلـــى جــانــب الفنانة/ 
الراقصة التعبيرية. كان جسدها يتمّدد 
فــوق أربــع درجـــات رمــاديــة الــلــون. جلس 
طريقة  عن  ويبحث  فيها  يتمّعن  الشاب 
ملحاكاة عينيها اللتي توارتا داخل كرة 
 

ّ
رأســهــا الــتــي طمرتها بــي ذراعــيــهــا. ظل
الشاب جالسًا إلى جانبها وهي ساكنة، 
إال من أنفاسها،  يفصلهما حّيز أضيق 
مـــن ظــــالل جــســديــهــمــا الــتــي اتـــحـــدت في 
تلك اللحظات. بعد دقائق معدودة، تعب 
الــشــاب مــن االنــتــظــار فــمــّد يـــده املـــتـــرّددة 
لــلــكــز كــتــفــهــا، لــكــنــه تــراجــع عــن األمــــر في 
اللحظة األخــيــرة ثــم نــهــض وصــعــد إلــى 
الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي، والـــتـــفـــت مــــرة واحــــدة 
ليرى إذا ما غّيرت موضعها ثم ابتعلته 
قــاعــات املــتــحــف. هــذا واحـــد مــن املشاهد 
الرقص  التي يمكن رؤيتها خالل عرض 
فــي متحف  ُيــقــام حاليًا  الــذي  التشكيلي 
الـــفـــن املـــعـــاصـــر »مــــومــــا« فــــي نـــيـــويـــورك 

للفنانة القبرصية ماريا هسابي.
وفــي حي يتكّرر عــرض الراقصي إال أن 
لهم وغير  مــتــروكــًا  يبقى  ــزّوار،  ــ الـ تفاعل 
لــلــتــكــرار وإن تــكــّررت  مـــــدروس أو قــابــل 
بـــعـــض األمـــــــــور كــــاقــــتــــراب الـــبـــعـــض مــن 
البعض  ومـــرور  نكزهم  وحــتــى  الفناني 
اآلخر بشكل سريع إلى هذه القاعة التي 

يقصدونها في املتحف الضخم أو تلك.
اســتــخــدمــت هــســابــي لــعــرضــهــا عــنــوانــًا 
حـــّمـــااًل لــلــمــعــانــي بــاإلنــجــلــيــزيــة »مـــاريـــا 
هسابي: عرض تشكيلي« )Plastic(. وهنا 
لــعــب عــلــى مـــفـــردة »بــالســتــيــك« يـــتـــراوح 
التشكيلي/  الفن  أي  الظاهر  املعنى  بي 
النحت، ومعنى مادة البالستيك املضّرة 
ــــدى  ــي إحــ ــ ــــت فــ ــحــ ــ ــا أوضــ ــمــ بــــالــــبــــيــــئــــة، كــ

األمسيات التي ناقشت فيها عملها. 
يـــقـــام الـــعـــرض فـــي ثــــالث مــنــاطــق عــرض 
األول  املتحف.  داخــل  )منّصات( مختلفة 
مــــدخــــل املـــتـــحـــف والــــثــــانــــي عـــلـــى كــنــبــة 
إلى  التي تقود  األدراج  والثالث في أحد 
ثــالثــة طــوابــق وقــاعــات مختلفة. يستمر 
الــعــرض لــســبــع ســاعــات يــومــيــًا يــتــنــاوب 
ـــ 17 عــلــى أدوارهــــــم.  فــيــهــا الـــراقـــصـــون الــ
الــعــرض ليس عبارة  أن  وتــؤكــد هسابي 
عن رقص بالحركة البطيئة وإنما رقص 
يحدث ببطء، خصوصًا عند االنتقال من 
حركة إلى أخــرى وأن الفرق بي األمرين 

شاسع بالنسبة لها.
ــرقـــــص هـــنـــا أقـــــــرب مـــنـــه إلــــــى الـــزحـــف  ــ الـ

يستغرق اإلنسان العادي باملعدل حوالى 
عشرين ثانية لكن مع العرض قد تستمر 
عملية النزول/ الزحف لراقص بي ساعة 
إلى ساعتي تقريبًا بحسب نوع العرض 

الذي يقوم به. 
وفـــي الـــعـــودة إلـــى عــالقــة الـــزائـــر بالعمل 
له  الفنان  املتجّسد هنا في جسد  الفني 
تــأخــذنــا هــســابــي إلـــى حــــوار وتــفــاعــل أو 
نفور تام يمكن أن يحّسه كل من الراقص 
)العمل الــفــنــي(/ والــزائــر )املــتــلــقــي(. لكن 

أو حتى  تفاعل  عند  تتبّدل  األدوار  هــذه 
ــا يـــجـــّســـده الـــفـــنـــان فــي  إهــــمــــال الــــزائــــر ملــ
ــي 

ّ
تــلــك الــلــحــظــة، مـــا يــجــعــل عــمــلــيــة الــتــلــق

لــيــســت فــقــط حـــكـــرًا عــلــى الــــزائــــر بـــل هي 
عملية متبادلة بي الزائر والعمل الفني 
)الراقص(، وإن كان الراقص أكثر سيطرة 
يمشي  ألنــــه  فــعــلــه  وردود  أدواتـــــــه  عــلــى 
مــحــدود وتــصــّور معّي  برنامج  بحسب 
للمسؤولة عن العمل. لكن املثير في هذا 
الــنــوع مــن األعـــمـــال الــفــنــيــة وعــلــى عكس 
ــادة جــامــدة  ــ املــنــحــوتــة املــصــنــوعــة مـــن مـ
والتي تكتمل بقرار صانعها وضعها في 
العمل  فــإن هــذا  إلـــخ،  متحف أو عرضها 
يكتمل عندما يفنى، أي في اللحظة التي 
يصل بها الراقص إلى آخر درج ومن ثم 
يغادر وكأنه لوحة فنية خرجت عن طوع 
لــتــذوب بي  خالقها وذهــبــت إلــى حالها 

الزّوار الكثر.

والــســحــل يــحــدث دائــمــًا مــن أعــلــى الـــدرج 
إلـــــى أســـفـــلـــه، يـــســـتـــخـــدم فـــيـــه الـــفـــنـــانـــون 
مــن جهة  عــالــيــة تظهر  تقنيات جــســديــة 
جــمــال أجــســادهــم الــريــاضــيــة، ومــن جهة 
أخــــرى رجـــفـــات حــفــاظــهــم عــلــى املــواضــع 
ي 

ّ
فن لعمل  محاكاة  في  خذونها 

ّ
يت التي 

مــتــخــّيــل. يمكث الجسد/  أو  مــا مــوجــود 
الــفــنــان فــي كــل وضعية يــأخــذهــا مــا بي 
عشرين ثانية إلى دقيقتي ومن ثم تأتي 
فترة االنتقال البطيئة للوضعية التالية 
والتي تفرض كذلك تقّدمًا في النزول أو 

»السقوط«.
الــتــي تعمل  القبرصية  الــفــنــانــة  هــســابــي 
غــالــبــًا فـــي املـــســـرح والـــرقـــص الــتــعــبــيــري 
ــذا الــعــمــل  ــ ــتــــجــــريــــدي تــــحــــاول فــــي هــ والــ
ــمــــع بـــيـــنـــهـــمـــا وأخـــــــــذ الــــجــــســــد إلــــى  الــــجــ
تقاطعات فيزيولوجية وفنية جديدة مع 
املكان والــزمــان. فــإن نــزول تلك الدرجات 
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األكاديمية العربية الدولية
تعليم متميّز لتنشئة أجيال تواكب التغيير

الدوحة ـ رلى قبيسي

فــي مطلع الــعــام الــدراســي 2016-
األكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــح  ــتــ ــفــ ــتــ ســ  2017
الـــعـــربـــيـــة الــــدولــــيــــة أبــــوابــــهــــا فــي 
العاصمة القطرية الدوحة، بعد تحضيرات 
ــمــــرت لــــثــــاث ســـــنـــــوات جــــرى  دؤوبــــــــــة اســــتــ
تربوين  مستشارين  مــع  التنسيق  خالها 
ودولــيــة  عربية  مناهج  وإلعــــداد  للتخطيط 
الــــجــــودة.  ــة  ــيـ ــالـ عـ تــعــلــيــمــيــة  مـــعـــايـــيـــر  ذات 
البكالوريا  بــرنــامــج  األكــاديــمــيــة  وستتبنى 
ــة مــن  ــيــ ــدرســ ــة لــجــمــيــع املـــــراحـــــل املــ ــيــ ــدولــ الــ
ــديــر 

ُ
الـــروضـــة وحــتــى املــرحــلــة الــثــانــويــة. وت

األكـــاديـــمـــيـــة مــجــمــوعــة مـــن املــخــتــصــن في 
الـــشـــأن الـــتـــربـــوي ولــديــهــم الــخــبــرة الـــازمـــة 

لتطوير العمل والنهوض باملدرسة. 
في مساهمتها  األكاديمية  رؤية  ص 

ّ
وتتلخ

الــدائــم في  التغّير  أجيال تواكب  في تنشئة 
الــعــالــم وتمتلك املــهــارات والــقــدرات الــازمــة 
باملجتمعات.  واالرتــقــاء  التحديات  ملواجهة 
فــي رؤيتها على أهمية  وتــرّكــز األكــاديــمــيــة 
ــب لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى إرثــــــه  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ســــعــــي الـ
باإلضافة  وتــطــويــره،  والثقافي  الــحــضــاري 
إلـــى فهمه لــلــحــضــارات ولــلــثــقــافــات األخـــرى 
وتــفــاعــلــه مـــع اآلخـــــر عــلــى قـــاعـــدة الــشــراكــة 

واملساواة. 
ــعــنــى األكـــاديـــمـــيـــة كـــذلـــك بـــإتـــقـــان الــطــالــب 

ُ
ت

لــلــغــات أجــنــبــيــة إضـــافـــة إلـــى إملـــامـــه باللغة 
األم. وتلتقي هــذه الــرؤيــة مــع رؤيــة برنامج 
البكالوريا الدولية حيث ترّكز على بناء فرد 
تعزيز مفهوم  وعــلــى  ومــتــأمــل  مفّكر  نــشــط، 

م ملدى الحياة.
ّ
التعل

مسارات التدريس المختلفة
ــف األكــاديــمــيــة مــن روضــــة ومــدرســتــن 

ّ
تــتــأل

إنجليزية(.  لغة  ومــســار  عربية  لغة  )مــســار 
الروضة ثاث مراحل دراسية، وهي  تشمل 
ــــى خــمــس  ــــاث إلـ ــّم الــــطــــاب مــــن عـــمـــر ثـ تـــضـ
ســـنـــوات. وتــســتــرشــد األكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة 
الــــدولــــيــــة بـــبـــرنـــامـــجـــن عـــاملـــيـــن مــتــكــامــلــن 
ــة  ــيــ ــع الــــبــــكــــالــــوريــــا الــــدولــ ــ ــمـــن مــ ــجـ ــنـــسـ ومـ
ــفـــال الـــروضـــة ولــتــلــبــيــة  لــتــقــدم األفـــضـــل ألطـ
احــتــيــاجــاتــهــم وقـــدراتـــهـــم املــخــتــلــفــة، وهــمــا 
»هـــاي ســكــوب«  و»ريــجــيــو إمــيــلــيــو«، ويتم 
الــتــعــلــيــم فـــي الـــروضـــة بــاســتــخــدام اللغتن 

العربية واإلنجليزية بشكل متساٍو. 
واملــــدرســــة األولـــــــى، مـــســـار الــلــغــة الــعــربــيــة، 
هــي ابــتــدائــيــة مــن الــصــف األول إلـــى الصف 
الدولية  البكالوريا  تطّبق  وهــي  الــخــامــس. 
ــة فـــــتـــــدّرس جـــمـــيـــع املــــــواد  ــربـــيـ ــعـ بـــالـــلـــغـــة الـ
الدراسية باللغة العربية إضافة إلى تدريس 
ــــى بــمــســتــوى  الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة كــلــغــة أولــ

متقدم. وتدّرس أيضا اللغة الفرنسية. 
أما املدرسة الثانية، مسار اللغة اإلنجليزية، 
األول  الصف  مــن  ومتوسطة  ابتدائية  فهي 
إلى الصف الثامن، وهي تدّرس جميع املواد 
إلى  باإلضافة  اإلنجليزية  باللغة  الدراسية 
الفرنسية بمستويات  العربية واللغة  اللغة 
ــتــــيــــاجــــات ومـــســـتـــويـــات  مــخــتــلــفــة وفــــــق احــ
الطلبة. وستقوم هذه املدرسة بزيادة صف 

إنهاء  بعد  النهائية.  املرحلة  كل سنة حتى 
ــيـــة فــــي أّي مــن  الـــطـــالـــب لــلــمــرحــلــة االبـــتـــدائـ
املسارين، يكمل دراسته بسهولة في املرحلة 
م العلوم والرياضيات 

ّ
املتوسطة حيث يتعل

ــى الــلــغــة  ــ بـــالـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، إضــــافــــة إلــ
الــعــربــيــة والــلــغــة الــفــرنــســيــة وفـــق مــســتــواه. 
وتجدر اإلشــارة إلــى أن االنتقال من الصف 
الخامس من مسار اللغة العربية إلى الصف 
السادس حيث التعليم باللغة اإلنجليزية ال 
إن  للطالب، حيث  بالنسبة  أي عائق  يشّكل 
تدريس اللغة اإلنجليزية يتّم بشكل متقّدم 
فــي مــســار الــلــغــة الــعــربــيــة. ثــم إن اللغوين 
ومن خال أبحاث علمية مختلفة قد أوصوا 
م الطالب للغته األم واعتمادها 

ّ
بضرورة تعل

ر إيجابا في 
ّ
لغة أساسية للتدريس، ما يؤث

بالتالي  واكــتــســابــه  األخـــرى  الــلــغــات  مه 
ّ
تعل

وهذا  اإلنجليزية،  باللغة  قة 
ّ
املتعل املــهــارات 

ما تطمح إليه األكاديمية.

منهاج تكاملي شامل
ى 

ّ
تتبن ورؤيــتــهــا،  فلسفتها  إلـــى  واســتــنــادًا 

ــرامــــج الــتــعــلــيــمــيــة  ــبــ ــيــــة أحـــــــدث الــ األكــــاديــــمــ
وأجودها. ويتّم التركيز على منهاج تكاملّي 
شامل يستند إلى وسائل ومصادر تربوية 
متنوعة وغنية تمّكن الطالب من استكشاف 
البيئة املحلية والعربية والدولية وتساعده 
فــي توسيع مــداركــه مــن خــال الــتــعــرف إلى 
ثقافات وعلوم مختلفة مما يكسبه مهارات 
ومـــــعـــــارف وتـــــجـــــارب جـــــديـــــدة. فـــقـــد قـــامـــت 
األكاديمية باعتماد مناهج عربية وأجنبية 
الرياضيات  مناهج  أهم  وبترجمة  متمّيزة، 

ليتم اعتمادها في املدرستن. 
كما تقوم األكاديمية بتأليف منهاج التاريخ 

الــــذي ســيــتــم تــدريــســه لــلــمــرحــلــة املــتــوســطــة 
اللغة  حسب  اإلنجليزية  أو  العربية  باللغة 
األولى للطالب وحسب أحدث األساليب في 
التاريخ. وتعمل كذلك على تطوير  تدريس 
منهج العلوم االجتماعية الذي يستند إلى 
ــذ وجـــهـــة نــظــر الـــطـــالـــب بــعــن االعـــتـــبـــار،  أخــ
حيث يقوم الطالب برواية أو كتابة قصص 
ذاكرته.  اجتماعية طبعت  بمفاهيم  قة 

ّ
متعل

وتستند هذه املناهج إلى معايير تعليمية 
مـــطـــورة ومــنــقــحــة. ويــتــمــاشــى هـــذا املــنــهــاج 
يرّكز،  الــذي  الدولية  البكالوريا  برنامج  مع 
خاصة في املرحلة االبتدائية، على التعليم 
عن طريق املحاور الدراسية، ما يساعد على 

ربط املواد الدراسية بعضها ببعض.

مرافق لتطوير بيئة التعلّم
وتــســاعــد مـــرافـــق األكـــاديـــمـــيـــة عــلــى تــطــويــر 
ــرافـــق تــشــمــل  ــاملـ ـــم والـــتـــعـــلـــيـــم. فـ

ّ
بــيــئــة الـــتـــعـــل

مــخــتــبــرات عــلــمــيــة مــجــّهــزة حــديــثــا بــاملــواد 
الـــعـــلـــمـــيـــة؛  لـــلـــتـــجـــارب  ــة  ــ ــــازمــ الــ واألدوات 
والدراما  واملوسيقى  للرسم  استوديوهات 
الطلبة  بالكامل لتغطي احتياجات  مجّهزة 
وإبداعاتهم في هذه املواد؛ ماعب رياضية 
داخــلــيــة وخــارجــيــة لــكــرة الــقــدم وكـــرة السلة 
ــلــة 

ّ
ــــرة الـــطـــائـــرة؛ ســـاحـــات خــارجــيــة مــظــل وكـ

عب؛ مكتبة ضخمة مجهزة بما يعادل 10 
ّ
لل

واإلنجليزية  العربية  باللغات  كــتــاب  آالف 
والفرنسية.

ــمــيــهــا فــرصــا 
ّ
ــــر األكـــاديـــمـــيـــة ملــعــل

ّ
كـــمـــا تــــوف

مــســتــمــرة لــلــتــطــويــر املــهــنــي لــيــتــمــّكــنــوا من 
ب. 

ّ
ــال تــجــاه الـــطـــا ــّعـ الــقــيــام بــــدور فــاعــل وفـ

ويتم اعتماد نظام التعليم التعاوني القائم 
عــلــى وجــــود معلمن اثــنــن مــؤهــلــن داخــل 
الصف الواحد )من الصف األول إلى الصف 
الخامس(، مما يتيح االهتمام باالحتياجات 
الفردية للطاب. وتولي األكاديمية الجانب 
االجتماعي الخدماتي حيزًا مهما، إذ يجري 
باستمرار ربط الوحدات الدراسية باملجتمع 
مغزى  مما يضفي  للطالب،  املادية  والبيئة 
ومــعــنــى عــلــى الــتــعــلــم. وتـــقـــدم األكــاديــمــيــة 
الــاصــفــيــة بعد  بــرنــامــجــا خــاصــا لألنشطة 

الدوام.
وتــســتــنــد األكـــاديـــمـــيـــة إلــــى بــرنــامــج خــاص 
يـــشـــمـــل اإلرشــــــــــاد يــــؤّهــــل الــــطــــاب جــمــيــعــا 
ويساعدهم على استخدام أقصى ما لديهم 
مــن قـــدرات. إضــافــة إلــى هـــذا، هــنــاك سياسة 
خـــاصـــة لـــدعـــم الـــطـــاب ذوي االحــتــيــاجــات 
بــــاإلشــــراف عــلــى تطبيقها  يـــقـــوم  الــخــاصــة 
فــاألكــاديــمــيــة تؤمن  املــجــال.  فــي  مختصون 
بحق كل طفل في التعلم وتعمل على تأمن 
ما أمكن من مصادر وأدوات الزمة لدمجه في 
البيئة املدرسية. كما تهتم األكاديمية ببناء 
شراكة قوية مع األهل وتقدم لهم العديد من 
م أبنائهم والتعّرف على 

ّ
الفرص ملتابعة تعل

أكثر  والتعرف  وأنشطتها  املــدرســة  مناهج 
على برنامج البكالوريا الدولية من خالها، 
وذلك إيمانا بإيجابية الــدور الذي يقومون 

به في دعم العملية التعليمية.

تساعد مرافق األكاديمية على تطوير بيئة التعلّم والتعليم )ترشيد(

وفاء أبو موسى

يــتــســاءل الكثير مــن األهــالــي مــا الــذي 
يمكن فعله لندعم طفلنا ونحميه من 
أزمـــة االمــتــحــانــات، وتشير الــدراســات 
إلــى أن الطفل مـــزود بنظام  الــتــربــويــة 
ــة فـــســـيـــولـــجـــي وســـيـــكـــلـــوجـــي  ــيــ ــامــ حــ
بــفــطــرتــه اإلنـــســـانـــيـــة، لــكــنــه فـــي أمــس 
ــفـــســـي مـــــن قــبــل  ــنـ ــلــــدعــــم الـ الــــحــــاجــــة لــ
الـــوالـــديـــن وهـــــذا ال يــتــم إال فـــي حــالــة 
الــتــخــلــص مـــن األخـــطـــاء الــشــائــعــة في 
الــوالــدان  يستخدمها  والــتــي  التربية، 
ــة لـــلـــطـــفـــل مـــثـــل وضــــــع خــطــة  ــايـ ــمـ كـــحـ
في  األخـــذ  دون  لتعليمه  أو  ملستقبله 
االعــتــبــار رغــبــات الــطــفــل نــفــســه. حيث 
 فــي هــذه الخطة 

ً
يجب أن يكون فــاعــا

الطفل  يصل  عندما  بــه.  مفعواًل  ليس 
للمرحلة الدراسية فقد أصبح مستعدًا 
لكل التطورات العلمية، كما أن قدراته 
للتجرد  املحسوس  من  تتجه  العقلية 
ــــذه حــقــيــقــة عــلــمــيــة تــحــدثــت عنها  وهـ
السادسة  قبل ســن  الــنــظــريــات.  جميع 
املحسوسات  على  تعليمه  في  يعتمد 
وبــعــد ســـن الــســادســة تــتــطــور قــدراتــه 
ــدرة الـــربـــط  ــ ــقـ ــ ــى لـــتـــصـــل لـ ــلــ بـــشـــكـــل أعــ
بــــن األســــبــــاب والـــنـــتـــائـــج والـــظـــواهـــر 
وعــوارضــهــا، وفــي ســن الثانية عشرة 
يــصــل ملــرحــلــة الـــتـــجـــرد، وهــــي مــرحــلــة 
القدرات  تطوير  في  لسابقتها  مكملة 
ــادرًا عــلــى التحليل  ــ فــيــصــبــح الــطــفــل قـ
والحسابات  واملــقــارنــات  واالستنباط 
املعقدة وتتطور لديه القدرة على حفظ 
املصطلحات األكثر تعقيدا لغة ولفظا 
وقادرًا على تحديد هدف وإعداد خطة 
الفرصة  له  أتيحت  إذا  وتنفيذها هــذا 
وهيئ له الجو املناسب لهذا االنطاق. 
النفس  وعــلــم  التربية  علماء  ويعتبر 
السابقة  للحقائق  الوالدين  معرفة  أن 
مهم لدعم أطفالنا في ظل االمتحانات.

وفي ما يلي بعض النصائح التربوية 
الـــتـــي تـــدعـــم الـــطـــفـــل وتــــســــاعــــده عــلــى 
عــمــلــيــة تــعــلــيــمــيــة أفــــضــــل وتــشــجــعــه 
عــلــى الــتــمــتــع بـــالـــدراســـة والــتــحــصــيــل 
من  والــتــخــلــص  والتعليمي  الـــدراســـي 

الخوف أثناء االمتحانات:

الحب والقبول
وهي مشاعر غير مشروطة يحتاجها 
الطفل، أي أنــا أحبك لــذاتــك، ومــن هنا 
يشعر أن هناك ثقة بينه وبن والديه 

فينطلق نحو التميز.

االهتمام اإليجابي
الـــطـــفـــل فــي  أي االهــــتــــمــــام بـــمـــتـــابـــعـــة 
الظروف  كافة  في  ومساندته  املدرسة 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه مـــا دام هـــو في 
ــانــــي وشـــخـــصـــي لـــهـــا،  ــيــــاج إنــــســ ــتــ احــ
الطفل يتعلم بشكل غير  وهــذا يجعل 
مباشر بأن له حقوقا وعليه واجبات، 
ال يتعلم ذلك باألوامر والتنبيهات بل 
يتعلمه من خال اإلحساس باالهتمام 

اإليجابي من قبل األسرة والوالدين.

تقسيم دراسة المواد بالتدريج
مــــن الـــســـهـــل لـــألصـــعـــب وعـــــــدم تـــراكـــم 
ــدة وتــنــظــيــم حــيــاة  ــ الـــدراســـة مـــرة واحـ
الــطــفــل وتــدريــبــه عــلــى االعــتــمــاد على 
الــــذات بـــداًل مــن االعــتــمــاد عــلــى الكبار 
باملذاكرة، وعلينا البدء بتدريب الطفل 

على ذلك منذ بدء السنة الدراسية. 

التشجيع والتحفيز
تشجيع الطفل وتحفيزه على الدراسة 
مــــن خـــــال نــــظــــرات الــــرضــــا والـــقـــبـــول 
بـــدال مــن نــظــرات الــقــلــق والــتــوتــر، وإن 
وجدنا الطفل ال يستوعب، هنا علينا 
أو  بــالــصــراخ  نفسيا  عليه  أال نضغط 
الصراع أو البكاء، علينا منحه بعض 
الــوقــت ليسترخي ونــبــدأ الــدراســة من 

جديد.

استباق النتائج
وتطمن  النتائج  اســتــبــاق  عــدم  يجب 
الــطــفــل بــأنــه سيحصل عــلــى مــســتــواه 
أن يقوم  الــدراســي املطلوب، وأن عليه 
والبعد  ذلــك  على  ليحصل  يجب  بما 
بــــــأي مـــســـتـــوى أو أي  ــن مـــقـــارنـــتـــه  ــ عـ

شخص.

اإلنصات والتفهم 
ومساعدته  الطفل  خــوف  تفهم  علينا 
ــطــــي هـــــــــذا الـــــــخـــــــوف لـــيـــس  ــخــ ــــى تــ ــلـ ــ عـ
بــالــطــبــطــبــة أو الـــعـــواطـــف الــجــيــاشــة، 
إنــمــا بـــإشـــعـــاره بـــاألمـــان واالســـتـــقـــرار 

والتحفيز لتخطي تلك األزمة.

طرق الطفل الخاصة
عــلــيــنــا تـــدريـــب الــطــفــل عــلــى اكــتــشــاف 
ــة املـــنـــاســـبـــة لـــلـــدراســـة  طـــرقـــه الـــخـــاصـ
الــــجــــيــــدة وعـــــــدم حــــرمــــانــــه مــــن الــلــهــو 
والــــــلــــــعــــــب وقــــــــــت االمــــــتــــــحــــــانــــــات بـــل 
تــخــصــيــص الـــوقـــت لــكــل مـــا يــحــتــاجــه، 
فالطفل يحتاج إلى أن يكون إيجابيا 
ــه قــــادر عــلــى فعل 

ّ
وأن يــؤمــن حــقــا بــأن

الخوف  على  ليتغلب  فعله،  يجب  مــا 
والــقــلــق مـــن االمـــتـــحـــان ومــــن أي أزمـــة 

أخرى.
)مستشارة نفسية وتربوية(

حقائق داعمة 
للطفل أثناء 

االمتحانات

هل الثورة على المناهج هي الحل؟

القاهرة ـ سعد لطفي

مـــؤخـــرًا قـــامـــت األمـــهـــات املـــصـــريـــات بــإطــاق 
حملة بعنوان »تمرد على املناهج التعليمية« 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، بــهــدف 
املــطــالــبــة بــتــعــديــل املــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة بما 
يتناسب مع املراحل العمرية للطاب ومدى 
والــذي  لديهم،  والعقلي  الفكري  االستيعاب 
ال يـــتـــاءم – عــلــى حـــد قــولــهــم – مـــع املــنــاهــج 
املوجودة حاليا، باإلضافة إلى طلب تخفيف 
املناهج، ويبدو أن الحملة قد نجحت بالفعل، 
فــقــد أعــلــنــت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم إلــغــاء 
ــــزاء مــن املــنــاهــج لجميع املــراحــل  بــعــض األجـ
التعليمية، لكن هل املشكلة تكمن بالفعل في 

تخفيف املناهج؟ 

مشاكل التعليم متعددة
مـــن املـــؤكـــد أن مــشــاكــل الــتــعــلــيــم فـــي مــصــر ال 
من  العديد  فهناك  فقط،  املنهج  في  تنحصر 
ــه الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة  املـــشـــاكـــل الـــتـــي تـــواجـ
أبرزها النظام التعليمي نفسه، وفقا لتقرير 
رقم  املرتبة  تحتل مصر  الدولية،  التنافسية 
إدارة  جـــــودة  فـــي  دولـــــة   140 أصــــل  مـــن   139
املدارس والنظام التعليمي، بكل ما يحتويه 

الــتــقــيــيــم،  ــة،  ــعـ ــابـ ــتـ املـ اإلدارة،  أســـالـــيـــب  مــــن 
ــا. وكــــذلــــك مــشــكــلــة نــظــم  ــرهــ ــيــ املـــــــــــــوارد... وغــ
الـــتـــدريـــس، حــيــث تــعــانــي جــمــيــعــهــا مـــن عــدم 
التطوير واتباع األساليب الحديثة في طرق 
الشرح واستخدام التكنولوجيا وغيرها من 
الوسائل التي تعمل على خلق نظام تعليمي 
تــفــاعــلــي يــعــمــل عــلــى جــــذب اهــتــمــام الــطــاب 

ناحية عملية التعليم والتعلم.
هناك أيضا مشكلة املعلمن، حيث إن مهارات 
ــرا، مـــمـــا تــســبــب فــي  ــيـ ــثـ املــعــلــمــن مــتــدنــيــة كـ
الــطــاب، حيث تعتمد أساليب  لــدى  إحــبــاط 
املـــعـــظـــم عـــلـــى الـــتـــلـــقـــن واتـــــبـــــاع األســـالـــيـــب 
ــــرح، والـــتـــي  ــــشـ ــي الـ ــة فــ ــمـ ــديـ ــقـ الــتــقــلــيــديــة والـ
تصيبهم بامللل وعدم االهتمام، هناك أيضا 
مشكلة األهداف التعليمية، والتي تتمتع في 

العربي بكونها مجرد  الوطن  كثيٍر من دول 
كلمات براقة تجري صياغتها بشكٍل جذاب 
دون دراســة أو تخطيط لكيفية تحقيق تلك 
األهــداف. باإلضافة إلى أن الهدف التعليمي 
أصـــبـــح فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي يــعــبــر فــقــط عن 
خــلــق جــيــٍل مـــن الـــطـــاب لــديــهــم الـــقـــدرة على 
بـــدرجـــاٍت مرتفعة دون  اجــتــيــاز االخــتــبــارات 
أي اعتبار لألهداف األساسية التي يجب أن 
يتضمنها أي نظام تعليمي مثل خلق الوعي 
لدى الطاب، وزيادة املعرفة، وتحسن طرق 
ــــدارك الــتــفــكــيــر، وأيــضــا اســتــغــال املعرفة  ومـ

وامتاك مهارات التطبيق املصاحبة لها. 
املنهج  في  تنحصر  ال  التعليم  فمشاكل  إذن 
فـــقـــط، لــكــن لــكــونــهــا مــعــيــار الــتــقــيــيــم، فــإنــهــا 

تصبح العنصر الرئيسي في إلقاء اللوم. 

التعليم واألم المصرية
يـــرتـــبـــط الــتــعــلــيــم فــــي ذهـــــن األم املــصــريــة 
ــات  ــبــ ــواجــ ــتـــب، واملــــــدرســــــة، والــ ــكـ ــالـ دومـــــــا بـ
املدرسية، ومــا عــدا ذلــك فهو ضياع للوقت 
 فـــي عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم. وهـــذه 

ً
ولـــيـــس داخـــــا

الــرؤيــة هــي الــدافــع األســاســي للدعوات إلى 
ــــذف بـــعـــض أجــــزائــــه.  تـــطـــويـــر املـــنـــهـــج أو حـ
وفقا  التعليم  تقييم  يصبح  أن  مــن  ــداًل  وبــ
ملـــدى اإلدراك، والــتــفــكــيــر، واملــعــرفــة، وطــرق 
اســـتـــغـــالـــهـــا، وكـــيـــفـــيـــة تــطــبــيــقــهــا، أصــبــح 
الــتــقــيــيــم بــالــنــســبــة لــــألم يــعــتــمــد فــقــط على 
معيار الكيف والــدرجــات، فكلما كان مقدار 
الــكــتــب والــواجــبــات أقـــل أو أكــثــر مــن املــعــدل 
الطبيعي كان هذا مؤشرا على وجود خلل 
في  الطبيعية  النتيجة  كانت  لذا  بالتعليم! 
ظل نظام يحتم على طابه قضاء أكثر من 
ست ساعات داخل املدرسة، وساعات أخرى 
املطالبة  بالواجبات،  للقيام  املدرسة  خارج 
ــرى حــدثــت  بــتــطــويــر املــنــاهــج، لــكــن مـــرة أخــ
املنهج  تطوير  عملية  اخــتــزال  وتــم  املشكلة 
في الكّم ونتيجة لهذا األمر استجابت وزارة 

التربية والتعليم وقامت »بالحذف«.
إن دعـــــــــوات املـــطـــالـــبـــة بـــتـــطـــويـــر الــعــمــلــيــة 
تـــلـــك  أن  إال  ــا،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ بـــــــــّد  ال   الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
الــــــدعــــــوات يـــجـــب أن تـــســـيـــر وفــــــق املــنــهــج 
الصحيح الذي اتبعته كافة الدول الناجحة 
مـــن قـــبـــل، ولـــيـــس فــقــط الــــدعــــوة إلــــى حــذف 
ــادة بــعــض الــــدرجــــات،  ــ ــ ـــزاء وزيـ ــ بــعــض األجــ
نـــظـــام تعليمي  نـــقـــوم بــبــنــاء  ــبـــداًل مـــن أن  فـ
يـــقـــدر فــيــه الـــطـــاب الــــدرجــــات الــتــعــلــيــمــيــة، 
يجب أن تتوجه الدعوات نحو تطوير نظام 
يقدر  كما  التعلم  عملية  الــطــاب  فيه  يــقــدر 
املــعــلــمــون أســالــيــب الــتــعــلــيــم، حــيــنــهــا فقط 
يمكننا امتاك نظام تعليمي يبعث أقصى 

درجات الذكاء والحرية الفكرية.

ثارت المصريات على 
المناهج التعليمية 

مطالبات بحذف أجزاء 
منها لتناسب أعمار 

أبنائهن، ليستجيب وزير 
التربية على غير المتوقع

تتبنى األكاديمية العربية الدولية معايير متميّزة، بالتنسيق مع مستشارين تربويين، تضع الطالب 
في بؤرة االهتمام لتخلق منه إنسانًا واعيًا ُمدركًا لثقافته األم ومتفاعًال مع ثقافة الغير

تحقيق

يتّم التركيز على منهاج 
تكاملّي شامل يستند إلى 

مصادر تربوية متنوعة

)Getty( مهارات المعلمين المتدنية تحبط الطالب

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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رياضة

يسعى الهالل 
السعودي 
لوضع حد 
لنتائجه 
المتفاوتة في 
دوري أبطال 
آسيا وتسجيل 
نتيجة إيجابية 
عندما يستقبل 
الجزيرة اإلماراتي 
اليوم األربعاء 
برسم الجولة 
الرابعة التي 
تشهد أيضا 
قمة عربية 
أخرى بين النصر 
اإلماراتي واتحاد 
جدة السعودي 
اللذين يسعيان 
للفوز وال شيء 
سباق مثير في دوري أبطال آسيا )Getty(سواه.

قمم عربية

تصّدر األرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم 
نابولي، والبرازيلي جوناس، مهاجم بنفيكا، 

صدارة السباق على جائزة الحذاء الذهبي، التي 
تمنح ألفضل هداف في الدوريات األوروبية، 
برصيد 30 هدفا لكل منهما، بواقع 60 نقطة.

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم 
ريال مدريد، خلفهما بفارق هدف واحد، برصيد 

29 هدفا وإجمالي 58 نقطة. فيما يحتل املركز 
الرابع لويس سواريز، برصيد 26 هدفا.

قال رئيس برشلونة اإلسباني، جوسيب ماريا 
بارتوميو، إن البرازيلي نيمار، غير معروض 

للبيع، وذلك ردا على ما أوردته صحيفة )ليكيب( 
الفرنسية التي كشفت عن استعداد نادي باريس 

سان جيرمان لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده 
وصرح بارتوميو: »إذا جاء أحد للتفاوض بشأن 

نيمار، فلن نسمح له بذلك. نيمار سيستمر في 
برشلونة، ليس لديه أي شأن بهذه التقارير. الشيء 

الوحيد الذي قاله هو )أريد اللعب في برشلونة(«.

قال محامي ميشيل باتيني رئيس االتحاد 
األوروبي لكرة القدم املوقوف في مقابلة مع 
صحيفة لو فيغارو الفرنسية إن موكله أبلغ 

السلطات في سويسرا حيث يقيم بحسابه 
املصرفي في بنما حسبما تنص القوانن.

ونقلت الصحيفة عن املحامي قوله: »وجود 
حسابات مصرفية من خال شركات ال يخالف 

القانون طاملا تم اإلعان والكشف عنها وهو ما 
حدث بالفعل«. 

غونزالو هيغواين 
وجوناس يتصدران سباق 

الحذاء الذهبي

جوسيب ماريا بارتوميو: 
لن نسمح ألحد بالتفاوض 

مع نيمار

محامي بالتيني: 
موكلي أبلغ السلطات 

عن حسابه في بنما
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ــراب املــنــتــخــب  ــ ــتـ ــ بــــدايــــة هــنــيــئــا اقـ
املصري من الوصول ألمم أفريقيا 
أن  اســتــطــعــنــا  لــلــه  الــحــمــد   .2017
نسعد الجماهير املصرية الكبيرة واملتعطشة 
وأنــه،  أفريقيا من جديد خاصة  للعودة ألمــم 
كما يعلم الجميع، لم نتأهل للبطولة املفضلة 
لــنــا مــنــذ 2010 وهـــو مــا كـــان دافــعــا قــويــا لنا 
ــع قـــدم  ــ لـــلـــفـــوز عـــلـــى نــيــجــيــريــا مــــؤخــــرا ووضــ

ونصف القدم في »الكان« املقبل.

■ كــيــف تــــرى الـــفـــوز عــلــى مــنــتــخــب كــبــيــر بحجم 
نيجيريا؟

بــالــطــبــع الــتــأهــل عــلــى حــســاب مــنــتــخــب كبير 
يــضــم نــجــومــا يلعبون فــي أنــديــة لــهــا اسمها 
ــد مـــوســـي  ــ ــمـ ــ مـــثـــل جــــــون أوبــــــــي مـــيـــكـــيـــل وأحـ
ومــوســيــس وغــيــرهــم، لــه مـــذاق خــاص ويؤكد 
أن منتخب مــصــر تــأهــل لـــ »كــــان« ألنـــه األحــق 
واألجــدر بذلك وليس على حساب منتخبات 

متوسطة املستوى أو ضعيفة.

ــام نيجيريا لــم يــرض  ■ لــكــن مــســتــوي الــفــراعــنــة أمـ
الجماهير؟.

نيجيريا  منتخب  لــك  قلت  كما  صحيح،  هــذا 
تكن  ولــم  عامليني،  نجوما  ويضم  كبير  فريق 
مــبــاراتــا الـــذهـــاب فـــي كـــادونـــا واإليـــــاب بــبــرج 
العودة  مــبــاراة  وتــحــديــدا  بالسهلتني،  الــعــرب 
ــل األخـــيـــر لــلــنــســور،  خــاصــة وأنـــهـــا كــانــت األمــ
وكــــان مــن الــطــبــيــعــي أن يــضــغــطــوا علينا في 
ــز شــبــاكــنــا  ــوا هــ ــاولــ الـــدقـــائـــق األخــــيــــرة ويــــحــ
لــكــن فـــي املــجــمــل كــنــا األفـــضـــل فـــي املــبــاراتــني 
وحققنا ما نأمل فيه وهو حصد 4 نقاط من 
املواجهتني وهو ما جعلنا نتأهل بنسبة 99 

% لـ »كان«  بعد غياب طويل.

■ هل بالفعل نجا الفراعنة من كارثة في نيجيريا؟
ــنـــاء املـــبـــاراة  ــان مــرعــبــا فـــي املــلــعــب أثـ ــر كــ ــ األمـ
آالف مشجع حول   5 فوجئنا بحضور  حيث 
»الــتــراك« بــخــاف 40 ألــف مشجع تقريبا في 
املدرجات، وفشل األمن النيجيري في التعامل 
مـــع الــجــمــاهــيــر وإخـــراجـــهـــم مـــن املـــلـــعـــب، لــذا 
فــي كــادونــا  فــزنــا أو تعادلنا  إذا  أنــنــا  شعرنا 

فلن نخرج من امللعب بسام.

■ وماذا حدث بعد املباراة؟
بصراحة فوجئنا بتحية الجمهور النيجيري 
لنا عقب نهاية املباراة، ولم يحدث أي تجاوز 
الــفــنــدق وعــدنــا  إلـــى  منهم تجاهنا ووصــلــنــا 
من أصحاب  أي مضايقات  دون  القاهرة  إلــى 

األرض.

■ ما سبب إشارتك للجماهير النيجيرية بـ »الذبح« 
بعد هدف التعادل؟

لــم أقــصــد اإلســــاءة إلــيــهــم لــكــن األجــــواء كانت 
الزامبي  الحكم  وكـــان  الــلــقــاء  أثــنــاء  مشحونة 
الــقــرارات، لذا كانت  يتحامل علينا في معظم 
فرحتي بالهدف »هيستيرية«، لكن أعتذر لهم 

عن هذه اإلشارة.

ربنا  »حــمــدت  قـــال:  املنتخب  نجم  ■ محمد صــاح 
ــبـــاراة قــبــل تسجيلي الــهــدف الــثــانــي« ما  النــتــهــاء املـ

تعليقك؟
بالفعل ألن املشهد كان مرعبا ويوحي بكارثة 
سنتعرض لها لو فزنا أو تعادلنا في كادونا، 
لكن الحمد لله مرت األمور بسام ولم يحدث 
كــارثــة  أن تخطينا  بــعــد  لكننا  تـــجـــاوزات،  أي 
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امللعب كنا سنموت في غرفة خلع املابس.

■ ماذا تقصد؟
بــعــد املـــبـــاراة وأثـــنـــاء قــيــام الــاعــبــني بتغيير 
املابس فوجئنا بسقوط جزء من سقف غرفة 
خلع املابس بسبب الضغط الجماهيري على 
فررنا  لذا  له،  التحتية  البنية  امللعب وضعف 
الفني املؤتمر  الجهاز  امللعب ولم يحضر  من 

الصحافي عقب املباراة بسبب هذا املوقف.

الفوز بلقب  قــادرون على  الفراعنة  أن  ■ هل تعتقد 
أمم أفريقيا 2017؟

ــر يـــبـــدو صــعــبــا لــلــغــايــة ألن  ــ رغــــم أن هــــذا األمـ
املنتخب املصري يمر بمرحلة إحال وتجديد، 
وهناك العديد من الاعبني لم يعتادوا اللعب 
تحت ضغوط وكذلك يفتقدون عنصر الخبرة 
الدولية، إال أن هدفنا هو املنافسة على اللقب 

ولن نكتفي بالتمثيل املشرف في الغابون.

■ كيف ترى طريقة األرجنتيني »كوبر«؟
كــوبــر مــــدرب عــاملــي وســبــق لـــه أن قــــاد أنــديــة 
ــا اإلســبــانــي  ــايـــوركـ كــبــيــرة فـــي أوربــــــا مــثــل مـ
وبــالــطــبــع نستفيد  ــالـــي،  ــطـ اإليـ وإنـــتـــرمـــيـــان 
أن كوبر  التدريبية، كما  من خبراته وقــدراتــه 
ــه مـــدرب  ــأنـ ــن الـــاعـــبـــني وكـ يــســعــى لــلــتــقــرب مـ
وطني فهو يحاول تعلم اللغة العربية وحفظ 
ــري لــــتــــرديــــده مــعــنــا  الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي املــــصــ
بــجــانــب تــواضــعــه، وكــلــهــا أمـــور تــســاعــد على 

النجاح.

■ ما تعليقك على عودة عصام الحضري للمنتخب 
في سن الـ43 عاما؟

عودة الحضري للمنتخب قرار الجهاز الفني 
وأحترمه تماما، بجانب أن الحضري حارس 
انــضــمــامــه  أن  وأرى  مـــشـــرف  وتــــاريــــخ  كــبــيــر 
الــتــوقــيــت كـــان ســبــبــا في  للمنتخب فـــي هـــذا 

أكد البيان أن 
المؤسسة البنمية 

متوقفة عن العمل

باريس سان جيرمان 
ومانشستر سيتي يسعيان 

للتألق في المسابقة

ألفارو يفوز في بداية مشواره 
مع جيمناسيا بالدوري األرجنتيني

الدرجة  بدأ أربعة مدربني مشوارهم مع أنديتهم خال هذه الجولة في دوري 
األولى األرجنتيني لكرة القدم، لكن جوستافو ألفارو كان الفائز الوحيد عندما 
خوليو  املقابل  في  وأخفق  كويلمس.  على  1-صفر  الباتا  جيمناسيا  تفوق 
سيزار فالكيوني وبيدرو تروليو ومانويل يوب في تحقيق االنتصار في بداية 
مشوارهم مع أنديتهم الجديدة. وقال ألفارو بعدما تقدم جيمناسيا إلى املركز 
الــرابــع فــي املجموعة األولـــى فــي الـــدوري برصيد 16 نقطة بــفــارق أربــع نقاط 
عن جودوي كروز املتصدر »لقد استلمت فريقا رائعا من بيدرو )تروليو(«. 
ويلتقي بطل املجموعة األولى مع بطل املجموعة الثانية في نهائي املسابقة في 

29 مايو/أيار. وتضم كل مجموعة 15 فريقا.

التضامن يهزم الهومنتمن في دوري السلة اللبناني
منه  لينتزع   ،70-81 بنتيجة  الهومنتمن  مضيفه  على  الـــزوق  التضامن  فــاز 
صدارة املجموعة الثانية في الــدوري اللبناني لكرة السلة. كما ساهم مواطنه 
فادان فوكوسافليفيتش في هذا االنتصار، بتسجيله 15 نقطة، واستحواذه 
على عشر كرات مرتدة، وأضاف األميركي ديزموند بينيكار 14 نقطة، ومرر 
أربع كرات حاسمة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة. وكان األميركي جاسنت 
تابس أفضل املسجلني للهومنتمن برصيد 26 نقطة، كما برز مواطنه دوين 
وأضــاف  مــرتــدة.  كــرات  واستحوذ على سبع  نقطة،  بتسجيله 19  جاكسون 
اإليقاف، 11  األخيرتني بسبب  فريقه  مباراتي  الــذي غاب عن  إبراهيم،  أحمد 
نقطة، واستحوذ على خمس كرات مرتدة. وحقق كل من الفريقني 12 انتصارا 
وســـت هــزائــم هـــذا املـــوســـم، لــيــتــســاويــا بــرصــيــد 43 نقطة لــكــل مــنــهــمــا، ولكن 
التضامن تصدر هــذه املجموعة بعد فــوزه فــي مباراتني مــن أصــل ثــاث في 

املواجهات املباشرة على الهومنتمن.

بطولة البرتغال: سبورتينغ 
لشبونة يواصل مطاردة بنفيكا

في  اللقب  حــامــل  بنفيكا  الــلــدود  جـــاره  مــطــاردتــه  لشبونة  واصـــل سبورتينغ 
ختام  فــي   2-5 بيليننسيش  مضيفه  على  الكبير  بــفــوزه  األخــيــريــن،  العامني 
القدم. ويدين سبورتينغ  لكرة  البرتغال  والعشرين من بطولة  الثامنة  املرحلة 
لشبونة بفوزه إلى مهاجمه الدولي إسام سليماني الذي سجل ثنائية التقدم 
فــي الــشــوط األول فــي الدقيقتني 23 و32 مــن ركلة جـــزاء، رافــعــا رصــيــده إلى 

22 هدفا في املركز الثاني على الئحة الهدافني، والكوملبي تيوفيلو غوتييريز 
الذي سجل ثنائية في الشوط الثاني في الدقيقتني 58 و78، وادريــان سيلفا 
املونتينيغري  عبر  هدفيه  بيليننسيش  )54(. وسجل  الثالث  الهدف  صاحب 

ماركو باكيتش )78( وتياغو سيلفا )88(.

المغربيان وهاب والعمراني 
يوّدعان بطولة مراكش للتنس

ودع املغربيان المني وهاب ورضا العمراني منافسات فردي الرجال في بطولة 
بــاده، خسر  في  املقامة  للبطولة  األول  الــدور  ففي  للتنس.  املفتوحة  مراكش 
أمام األرجنتيني فاكوندو باجنيس بمجموعتني متتاليتني بواقع 6-7  وهاب 
و6-2. فيما خسر العمراني أمام الكرواتي نيكوال ميكتيتش 7-5 و6-3. وصعد 
اإلسباني  على  بــفــوزه  الثاني،  الـــدور  إلــى  جونزاليس  ماكسيمو  األرجنتيني 
دانييل مونوز 6-1 و6-4. كما تغلب اإلسباني ألبرت مونتانيس على الكرواتي 

فرانكو شكوجر بنتيجة 6-4 و4-6. 

كيليني يغيب 20 يومًا عن يوفنتوس
أصبح من املؤكد غياب مدافع يوفنتوس اإليطالي، جورجيو كيليني، ملدة 20 
اليمنى.  الــدرجــة األولـــى فــي العضلة الضاّمة  يــومــا، بعد اكتشاف إصــابــة مــن 
خروجه  بعد  كيليني  غياب  اإللكتروني،  موقعه  عبر  اإليطالي،  النادي  وأعلن 
لشعوره بآالم في العضات خال آخر مباريات الفريق، وأظهرت الفحوصات 
الطبية إصابته في العضلة الضامة. بالتالي يغيب املدافع املخضرم عن مواجهة 
باليرمو  لقاءات  أمــام ميان بملعب سان سيرو، وكذلك  الهامة  املقبل  السبت 
والتسيو. فيما ينتظر أن تكون عودته في 24 من الشهر الجاري حينما يزور 

أبناء تورينو ملعب فيورنتينا.

برشلونة ـ العربي الجديد

أكــــدت عــائــلــة الـــاعـــب األرجــنــتــيــنــي، ليونيل 
ميسي، نجم نادي برشلونة اإلسباني، أنها 
ســتــتــقــدم بــشــكــوى ضـــد قـــنـــاة )الســيــكــســتــا( 
وذلك  )الكونفدنسيال(،  وجــريــدة  اإلسبانية 
ــقـــب نــشــر  ــه، عـ ــ ــدرتــ ــ ــيــــان رســــمــــي أصــ ــــال بــ خــ
تؤكد  أخــبــارا  اإلسبانيتني  اإلعـــام  وسيلتي 
ــهــــرب مــــن دفـــع  تـــــــورط مـــيـــســـي فــــي شـــبـــكـــة تــ

»أوراق بنما«. الضرائب، والتي سميت بـ
وأصـــــدرت عــائــلــة مــيــســي بــيــانــا رســمــيــا جــاء 
فيه: »ندرس اإلجراءات القانونية مع محامي 
الــعــائــلــة، تــجــاه وســائــل اإلعــــام الــتــي نشرت 
لــه عــاقــة بكل األفــعــال  الــخــبــر. ليونيل ليس 
املــنــســوبــة إلــيــه، هــي مــجــرد اتــهــامــات كــاذبــة 
بشكوى ضــد وسائل  وافـــتـــراءات، وسنتقدم 

اإلعام التي نشرت األخبار«.
الاعب  عائلة  أطلقته  الــذي  البيان،  وأضــاف 
األفضل في العالم »هذه الشركة التي تكلمت 
عــنــهــا وســـائـــل اإلعـــــــام، غــيــر نــشــطــة أصــــًا، 

سيحاول ريال مدريد االستفادة من حصوله 
ــوزه على  ــ عــلــى دفـــعـــة مــعــنــويــة هــائــلــة بــعــد فـ
برشلونة في مباراة قمة يوم السبت املاضي 
عندما يلعب في ضيافة فولفسبورغ األملاني 
في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم، اليوم األربعاء.
ــدوري  ــ وحـــقـــق الــــريــــال انـــتـــصـــاره األول فـــي الـ
اإلســبــانــي فــي »كــامــب نــو« منذ 2012 ليذيق 
برشلونة أول هزيمة على أرضه منذ فبراير/

ــد فــــي ســت  ــدريــ شـــبـــاط 2015، وفــــــاز ريــــــال مــ
ــاريـــات مــتــتــالــيــة فـــي كـــل املـــســـابـــقـــات منذ  ــبـ مـ
ــاره أتــلــيــتــيــكــو فـــي 27  ــ ــام جـ ــ خـــســـارتـــه 1-0 أمـ

ولـــم يــكــن هــنــاك تــعــامــل مــالــي مــعــهــا أو فتح 
حسابات جارية أبدًا«.

باملثل، أكد البيان أن املؤسسة البنمية املشار 
إنتربرايز(  ستار  )ميجا  الصحف  في  إليها 
هــي »شــركــة متوقفة تــمــامــا عــن الــعــمــل، ولــم 
يسبق لها امتاك أمــوال أو حسابات جارية 

مفتوحة«.
وتابعت عائلة ميسي مؤكدة أن هذه الشركة 
»مــؤســســة ســابــقــة ملــســتــشــاري  هـــي امـــتـــداد لـــ
األســـرة فــي السابق، وقــد تــم توفيق التوابع 

املالية لليونيل ميسي بالفعل في حينه«.
وختمت العائلة البيان بالقول: »هذه الوثائق 

فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي. وفــــي ظـــل تسجيل 
كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة لألهداف 
ــاريــــث بـــيـــل فــــي إرســـــــال تـــمـــريـــرات  ونــــجــــاح غــ
ــال يــبــدو مــرشــحــا للتفوق  ــريـ حــاســمــة فــــإن الـ
خارج أرضه على فولفسبورغ املتعثر محليا 

في املوسم الجاري.
وخسر فولفسبورغ صاحب املركز الثاني في 
الـــدوري األملــانــي وبطل كــأس أملانيا باملوسم 
السبت  أمــام باير ليفركوزن 3-0 يوم  املاضي 
لبطولة  التأهل  بعدم  مهددا  ليصبح  املاضي 

أوروبية املوسم املقبل.
بــالــدوري  الثامن  املــركــز  فولفسبورغ  ويحتل 
ــانـــى كــثــيــرا لــكــي يــســجــل األهـــــــداف إذ هز  وعـ
ــدة فــي آخـــر ثـــاث مــبــاريــات  الــشــبــاك مـــرة واحــ
بــــاملــــســــابــــقــــة، لــــكــــن بـــــاســـــت دوســــــــــت هــــــداف 
فــولــفــســبــورغ فــي املــوســم املــاضــي قــد يــشــارك 
ــام ريــــال مــدريــد بــعــد تــعــافــيــه مــن كــســر في  أمــ

القدم في يناير/كانون الثاني املاضي.
وقال زين الدين زيدان مدرب الريال »من املهم 
تحقيق الــفــوز لــلــحــصــول عــلــى ثــقــة فــي باقي 

مــن دون شــك تؤثر  ناقصة ومتحيزة، وهــي 
على سمعة ميسي، وهذا أمر خطير للغاية، 
ــم االحـــتـــيـــال الــضــريــبــي  ــرائـ فـــإلـــصـــاق تــهــم جـ
وغسيل األموال خطير للغاية، وهو من دون 
العائلة  لــه، ولــذا ستتخذ  شك يجلب الضرر 
رفع  بينها  ومــن  القانونية،  اإلجــــراءات  كافة 

دعوى قضائية«.
يذكر أن هذه الوثائق أطلق عليها اسم »أوراق 
بنما«، وهي من تحقيق أجراه الكونسورتيوم 
الــتــحــقــيــقــات وصحيفة  الـــدولـــي لــصــحــافــيــي 
وتطاول  األملانية.  تسايتونغ(  )سودويتشه 
هــــذه االتـــهـــامـــات الــعــديــد مـــن زعـــمـــاء الــعــالــم 
والعديد من األصدقاء  السابقني والحاليني، 
الــشــخــصــيــني لــلــرئــيــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتني، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف، 
والــرئــيــس األوكــــرانــــي بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو، 
ليونيل  األرجنتيني  مثل  الــريــاضــة  ونــجــوم 
مــيــســي، نــجــم بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، ورئــيــس 
االتحاد األوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل 

باتيني.

مباريات املوسم وجــاء األمــر في توقيت مهم 
قبل اللعب في أملانيا في دوري األبطال«.

وأضــــــــاف »نـــحـــن نــــــدرك مـــــدى أهـــمـــيـــة دوري 
األبـــطـــال ونـــريـــد الــتــقــدم فـــي املــســابــقــة ولــذلــك 

فالفوز في برشلونة سيكون مهما جدا«.
ــريــــاضــــي  وقـــــــــال كـــــــــاوس ألـــــوفـــــس املـــــديـــــر الــ
لفولفسبورغ إن الفريق سيتعافى سريعا قبل 
خوض أهم مباراة أوروبية في تاريخه في ظل 

ظهوره األول في دور الثمانية في املسابقة.

سان جيرمان ومانشستر سيتي
لباريس ســان جيرمان  الــوقــت بالنسبة  حــان 

ومــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــتــألــق عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي 
الـــنـــاديـــان الـــثـــريـــان فـــي مــواجــهــة مــرتــقــبــة في 

ذهاب دور الثمانية.
ويحاول سان جيرمان الذي ضمن االحتفاظ 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي الـــشـــهـــر املـــاضـــي 

الوصول إلى قبل نهائي دوري األبطال،
أمــــا ســيــتــي فـــإنـــه يـــشـــارك فـــي دور الــثــمــانــيــة 

بدوري األبطال ألول مرة.
ويــــرى الــفــرنــســي ســمــيــر نــصــري العـــب وســط 
سيتي أن فريقه غير مرشح للفوز، وقال العب 
فهو  األكبر  املرشح  »باريس  السابق  أرسنال 

يملك الخبرة«.
واستعد سان جيرمان -الــذي تفوق 4-2 على 
تــشــيــلــســي فـــي مـــبـــاراتـــي دور الــســتــة عــشــر - 
ملواجهة سيتي بالفوز 4-1 على نيس بفضل 
ثــاثــيــة مـــن زالتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش لــيــرفــع 

رصيده إلى 30 هدفا بالدوري هذا املوسم.
ــوزا كـــبـــيـــرا بــنــتــيــجــة  ــ ــا فــ ــقـــق ســيــتــي أيـــضـ وحـ
4-صفر على بورنموث في الدوري اإلنجليزي، 
ــن العـــب  ــ ــن تــــعــــرض أكــــثــــر مـ ــ لـــكـــنـــه يـــعـــانـــي مـ

القائد  لإلصابة. وسيفتقد سيتي بكل تأكيد 
فنسن كومباني ومن املرجح أيضا أن يغيب 
الحارس جو هارت ويايا توريه العب الوسط 

بسبب إصابات بالساق.
وقــال مانويل بيلغريني مــدرب سيتي »ربما 
يــكــون مـــن الــصــعــب عــلــيــهــم الــلــحــاق بــمــبــاراة 
الجيد بالنسبة لسيتي  األمــر  األربــعــاء«. لكن 
أنه استعاد الثنائي نصري والبلجيكي كيفن 
دي بروين بعد الغياب طويا بسبب اإلصابة.

ولــن يشارك ماركو فيراتي العــب وســط سان 
الفريق  لكن  بالفخذ  إصــابــة  بسبب  جــيــرمــان 
سبق أن ظهر قويا بدونه عندما فاز 2-1 على 
تشيلسي في ستامفورد بريدج في إياب دور 

الستة عشر الشهر املاضي.
يشارك  الـــذي   - بــاســتــوري  وسيغيب خافيير 
كبديل في أغلب األحــيــان مع ســان جيرمان - 
أنخيل  زميله  لكن  الــســاق  فــي  إصــابــة  بسبب 
دي ماريا تعافى من إصابة بسيطة في الركبة 

وبات جاهزا للمباراة.
)رويترز(

ريال مدريد يتكئ على فوزه بالكالسيكو في »أبطال أوروبا«عائلة ميسي تعكس الهجوم وتنفي تورط ابنها
تتجدد مواجهات دوري 

الثمانية من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا اليوم، 

إذ تقام مواجهتان

الشناوي حامي أخشاب الزمالك والمنتخب المصري )العربي الجديد(

)Getty( ميسي في أزمة جديدة

أن  عاما«، في   24« الزمالك  نادي  مرمي  الشناوي حارس  أحمد  نجح 
يفرض نفسه بقوة على الساحة وانتزع شرف حماية عرين المنتخب 
المصري على حساب حراس كبار مثل عصام الحضري وشريف اكرامي

الـــفـــوز عــلــى نــيــجــيــريــا واقـــتـــراب الــتــأهــل ألمــم 
.2017

ــودة الــحــضــري بسبب  ــردد أن عــ ■ لــكــن الــبــعــض يــ
تراجع مستوى الشناوي وشريف اكرامي؟

ال أريد أن أعلق على هذا األمر ألنه تردد منذ 
فــتــرة، لــكــن أعــتــقــد أن مــشــاركــتــي أســاســيــا في 
وجــود الحضري أكبر رد على ذلــك، وإن كنت 
امللعب  أن دور الحضري ليس فقط في  أؤكــد 
»قــائــد وقــــدوة« أكــبــر بكثير من  ولــكــن دوره كـــ

كونه حارس مرمي.

■ هــل تــوافــق على أن الحضري هــو أفضل حــارس 
في تاريخ مصر؟

املقاييس  وبكل  والبطوالت  بــاألرقــام  بالطبع 
يعتبر الحضري هو أفضل حارس مرمى في 

تاريخ الكرة املصرية.

■ هل بالفعل تعتبر نفسك الحارس األوحد حاليا؟
ــد انـــتـــهـــى، واآلن هــنــاك  ــ ــن الــــحــــارس األوحــ زمــ
الــعــديــد مــن الــحــراس املميزين فــي مصر مثل 
شــريــف اكـــرامـــي ومــحــمــد الــشــنــاوي واملــهــدي 
سليمان ومحمد عواد وعلي لطفي وغيرهم، 
مستقبل  وينتظرهم  واعــــدون  حـــراس  وكلهم 
رائـــــــع،  لــــذا لــســت مـــع مــقــولــة إن »فــــــان« هو 

الحارس األوحد في مصر حاليا.

■ ملاذا توجه لك اتهامات متكررة بالغرور؟
أرفض تماما هذه االتهامات وكل من يعرفني 
يدرك تماما أني لست متكبرا أو مغرورا، لكن 
ربــمــا يـــتـــردد ذلــــك ألنــنــي ٌمــقــل فـــي األحـــاديـــث 

والتصريحات اإلعامية.. ال أعرف.

■ تردد أنك تلقيت عدة عروض لاحتراف األوروبي. 
ما حقيقة ذلك؟

لـــم أتــلــق أي عــــروض رســمــيــة وكـــل مـــا يــتــردد 

مباريـات
      األسبـوع

نجونا من الموت فى 
نيجيريا

صالح قال لي: أنت أفضل 
من حارس روما

أعتذر للجماهير عن 
إشارة »الذبح«

مجرد عروض شفهية ولم تتخّط ذلك.

■ من أين جاءتك العروض الشفهية؟
تــلــقــيــت عــرضــا إنــجــلــيــزيــا ألن وكــيــل أعــمــالــي 
مدير  بجانب  الجنسية  إنجليزي  الــخــارجــي 
أعمالي في مصر، لكنني لن أرحل عن الزمالك 
إال من خال العرض الذي يناسبني وبموافقة 

النادي أيضا.

■ ما حقيقة طلبك من محمد صاح التوسط لك من 
أجل االحتراف األوروبي؟

ليس بالضبط، لكن كل ما في األمر أن محمد 
صــاح مــن أقـــرب الــاعــبــني لــي وذات مــرة قال 
لــي »إن الــحــارس الــثــانــي فــي رومـــا اإليــطــالــي 
لــه وقتها حــاول  مستواه ليس جــيــدا«، وقلت 
أن تساعدني في االحتراف الخارجي، وليس 

أكثر من ذلك.

■ ما هو النادي األوروبي الذى تحلم باللعب له؟
مانشستر يونايتد اإلنجليزي.

■ ومن هو مثلك األعلى؟
ــيـــا دي خـــيـــا حــــارس  ــلــــى خـــارجـ مــثــلــي األعــ
إيطاليا  حــارس  بــوفــون  بجانب  اليونايتد 
ومـــانـــويـــل نـــويـــر حـــــارس أملـــانـــيـــا، ومــحــلــيــا 
ــاوي حـــــــارس مــرمــى  ــنــ ــشــ ــر الــ والــــــــدي نــــاصــ

املصري واملريخ البورسعيديني السابق.

■ نفتح ملف نادى الزمالك، هل تأثر الفريق هذا 
املوسم بكثرة تغييرات األجهزة الفنية؟

من وجهة نظري، أرى بأننا لم نتأثر بذلك 
على اإلطــاق بدليل أن اإلدارة غيرت أربعة 
أجــهــزة فنية فــي املــوســم املــاضــي بــدايــة من 
ثم تولي  رحيل ميدو وتولي حسام حسن 
فيريرا املسؤولية، ورغــم ذلك حصلنا على 
ــدوري والـــكـــأس، نــحــن العــبــون  ــ بــطــولــتــي الــ
محترفون ومطالبون باحترام قرارات إدارة 
النادي والعمل مع كل مدرب تختاره لقيادة 

السفينة.

■ هل يوجد شرط جزائي في عقدك مع الزمالك؟

العقد، لكنني  نعم يوجد شــرط جزائي في 
لــن أســتــخــدمــه مــع الـــنـــادي نــهــائــيــا ألن هــذا 
الــجــمــيــل  أرد  أن  ــلـــوبـــي، وأتـــمـــنـــى  أسـ لــيــس 
للنادي الذي انتقلت إليه ولعبت له وأحرزت 
مع  استمراري  في  بطولتني وساهم  معهم 

املنتخب املصري.

الـــدوري املصري  املنافسة على درع  تــرى  ■ كيف 
هذا املوسم؟

املنافسة مشتعلة وأرى أن األسابيع املقبلة 
ستكون أكثر اشتعاال في ظل تمسك األهلي 
األخــيــر،  النفس  حتى  باملنافسة  والــزمــالــك 
وأعتقد أن درع الدوري سيظل حائرا حتى 
املسابقة وأتمنى  األخير من عمر  األسبوع 
الثاني  لــلــمــوســم  نــحــافــظ عليه  أن  بــالــطــبــع 
عــلــى الــتــوالــي، ألن الــزمــالــك يملك مــن الـــزاد 
أخرى  مــرة  التتويج  من  يمكنه  ما  البشري 
ــــدوري، عــلــى الــرغــم مــن أنــنــا نولي  بــلــقــب الــ
أهمية خاصة للفوز بلقب أفريقي غاب عن 

مسيرة النادي لعدة مواسم.

■ هل من املمكن أن تفكر في اللعب لألهلي؟
الزمالك  على اإلطــاق.. فأنا عاشق لفريقي 
وال أفــكــر فـــي الــلــعــب لــألهــلــي مــطــلــقــا، وفــى 
حالة رحيلي عن الزمالك سيكون لاحتراف 
الــخــارجــي فــي احـــدى الـــدوريـــات األوروبــيــة 
مع  عقدي  سأجدد  وإال  الزمالك،  وبموافقة 
الــقــلــعــة الــبــيــضــاء، وهــــذا عــهــد قطعته على 
نفسي واأليام ستثبت صحة ما أقول، فأنا 
ال أتخيل نفسي يوما ألعب لفريق آخر في 
الــدوري املصري مهما كان حجم اإلغــراءات 

التي تقدم لي.

■ هل بالفعل طلبت عدم لعب مباريات الزمالك مع 
املصري؟

ـــي لــكــنــنــي  كـــانـــت فـــكـــرة مـــنـــذ املــــوســــم املــــاضـ
تــراجــعــت عــنــهــا ألنــنــي العــــب مــحــتــرف ومــن 
الــطــبــيــعــي أن يــكــون انــتــمــائــي لــلــفــريــق الـــذي 
أرتــــــدى قــمــيــصــه.. فـــاملـــصـــري صـــاحـــب فضل 
حاليا  لكنني  أنــكــره  أن  يمكن  ال  عــلــّى  كبير 

العب في الزمالك وتحت أمره في أي وقت.

ولد في 14 مايو/أيار 1991 في 
محافظة بورسعيد.

■ ■ ■

تم اختياره في تشكيلة أفضل 11 
العبا في بطولة أفريقيا تحت 23 

سنة عام 2011 باملغرب.

■ ■ ■

انتقل في االنتقاالت الشتوية لعام 
2012 إلى نادي الزمالك على سبيل 
اإلعارة ملدة موسم واحد من نادي 
املصري ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء 

املوسم.

■ ■ ■

لعب أول مباراة دولية له مع منتخب 
مصر األول يوم 8 أكتوبر/تشرين 

األول 2011 أمام النيجر.
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رياض الترك

الذي  »راسلمانيا«،  عــرض  انتهى 
يــنــظــمــه اتـــحـــاد املــصــارعــة الــحــرة، 
وشهد الكثير من النتائج الكبيرة، 
وقد حضره عدد كبير من عشاق هذه الرياضة 
وصل إلى رقم تاريخي وقياسي بلغ 101766 
متفرجا، في أجواء مميزة أسفرت عن انتصار 

النجوم املحببني إلى قلوب الجماهير.
ولم تكن هذه الليلة عادية بل كانت صاخبة 
لــلــغــايــة، خــصــوصــا فــي ظــل حــضــور أساطير 
املــصــارعــة مــثــل شــــاون مــايــكــلــز، مــيــك فــولــي، 
وستون غولد وأخيرًا ستيف أوستني، واألهم 
ظهور »ذا روك« الذي أشعل املدرجات لحظة 
التي  الكبيرة  للشعبية  نظرًا  القاعة،  دخــولــه 
يــمــتــلــكــهــا هــــذا املــــصــــارع واملـــمـــثـــل األمــيــركــي 

الشهير في عالم السينما. 
ــن ال يـــعـــرف جــــون ســيــنــا فــلــيــتــعــرف إلــيــه  ومــ
فــي هـــذه الــلــيــلــة املــجــنــونــة مــن خـــال األغــنــيــة 
الجماهير  جعلت  الــتــي  الشهيرة،  الصاخبة 
ــدة فــــي املــــــدرجــــــات تــــصــــرخ وُتـــهـــلـــل  ــتـــشـ املـــحـ
لحضور »جون سينا«. لكن بالنسبة لبعض 
ــإن هــــذه الــلــيــلــة هـــي عـــاديـــة وال  الــجــمــاهــيــر فــ
املوسم، وذلك ألن  يمكن مقارنتها بمباريات 
هـــذه الــلــيــلــة تــســتــقــطــب الــجــمــاهــيــر الــجــديــدة 

ليلة 
راسلمانيا 32

في  جماهير  حضور  نسبة  أعلى  وحصدت   »32 »راسلمانيا  ليلة  انتهت 
ورغم  متفرجًا،   101766 نحو  إلى  الحاضرين  عدد  وصل  فقد  المدرجات، 
ليلة  أن  إال  المفرطة،  الُمزيفة  السينمائية  العروض  من  الكبير  االستياء 

»راسلمانيا« تبقى إحدى الليالي الرياضية الصاخبة في أميركا

3031
رياضة

تقرير

والجماهير العادية التي ال تعرف الكثير عن 
اللعبة بسبب عدم انخراطها كثيرًا، لتتحول 
هــــذه الــلــيــلــة إلــــى لــيــلــة تـــجـــاريـــة مـــن الـــدرجـــة 
األولــــــى، ويــمــكــن اســتــخــاص بــعــض الــنــقــاط 
الــضــروريــة املــثــيــرة لــلــجــدل مــن هـــذا الــصــراع 

الذي ُيشبه »الحفل«.
بدايًة فإن حدث »راسلمانيا« هو خداع بحد 
ذاته وال يمكن أن يكون حقيقة بعد نهاية هذه 
الليلة الصاخبة، وذلك ألن بعض املصارعني 
الذين دخلوا القاعة الضخمة دخلوا بطريقة 
سينمائية، على أنغام املوسيقى وتحت وابل 
من صافرات االستهجان من بعض املشجعني، 
وبدأت السخرية تمطر في املدرجات، حتى إن 
بعض املشجعني غادروا امللعب منزعجني من 

طريقة إدارة ليلة املصارعة الكبيرة.
فــي عـــام 2014، كـــان اتــحــاد املــصــارعــة ينوي 
إدخـــــال املـــصـــارع دانــيــيــل بـــرايـــن إلــــى الــفــقــرة 

ــة بـــبـــابـــتـــيـــســـتـــا ورانـــــــــــدي أورتـــــــــون،  الــــخــــاصــ
ــئـــوا بــتــغــيــرات  لـــكـــن عـــشـــاق املـــصـــارعـــة فـــوجـ
كبيرة خــال الحفل، األمــر الــذي أثــار استياء 
الـــكـــثـــيـــريـــن، وفـــــي الــــعــــام املــــاضــــي أيــــضــــا تــم 
اســتــعــمــال مــوســيــقــى صــاخــبــة إلخـــفـــاء حجم 
من  تخرج  كانت  التي  االستهجان  صيحات 

املدرجات املحتشدة.
واألمر املثير اآلخر أن املصارع أصبح ينسى 
أهمية إمتاع الجماهير داخل الحلبة، وأصبح 
ــيـــزه عـــلـــى الــــدخــــول الــســيــنــمــائــي  يـــصـــب تـــركـ
إلــــى الـــقـــاعـــة، وســــط املــوســيــقــى واســتــعــراض 
الــعــضــات، وفــي أعــلــى املــدرجــات يصف أحد 
املــشــجــعــني أن املـــصـــارع ال يــعــرف مــــاذا يــدور 
فـــي عــقــل الــجــمــاهــيــر، الـــتـــي تــهــاجــمــه بشكل 

هيستيري ألنه يستعرض بشكل مفرط.
وربما من أبرز اللحظات التي رسمت السعادة 
ــه املــشــجــعــني كـــانـــت لــحــظــة وصـــول  عــلــى وجــ
املمثل األميركي »ذا روك« و»جون سينا«، ألن 
املواجهة أضفت حماسا كبيرا في املدرجات، 
خــصــوصــا أنــهــمــا لعبا فــي فــريــق واحـــد ضد 
عــائــلــة وايــــت، وذلــــك ألن املــصــارعــني يــعــرفــان 
جــيــدًا كــيــفــيــة إشـــعـــال الــجــمــاهــيــر، خصوصا 
أنهما يملكان خبرة كبيرة في عالم السينما.

وبالنسبة للجماهير التي حضرت هذه الليلة، 
األنظار  املــصــارعــات خطفن  بــأن  فهي نوهت 
وكانت هذه ليلتهن، إذ إن حفل التقديم شهد 
وقت  في  حسناوات،  مصارعات  عشر  ظهور 
ودعــت بري بيا الجماهير، ربما ألنها على 

مشارف االعتزال من رياضة املصارعة.
إثــارة كبيرة  النسائي  اللقب  وشهدت مباراة 
واحــتــرمــهــا الــجــمــهــور املــتــابــع فـــي املـــدرجـــات 
كثيرًا. شارلوت، ساشا بانكس وبيكي لينش 
حــصــا عــلــى اســتــعــراض افــتــتــاحــي أكــثــر من 
رائع، خصوصا أن ساشا دخل القاعة برفقة 

املغني الشهير سنوب دوغ. 
فقد  الصاخبة  الليلة  هــذه  لنتائج  وبالنسبة 
أندرتيكر  ذا  الكبير  الــتــاريــخ  صــاحــب  تمكن 
من تحقيق الفوز على فينس مكمان في لقاء 
اللقاء  الجميع،  انتظره  الــذي  الجحيم،  قفص 
الحدود بني الخصمني،  أبعد  إلى  كان عنيفا 
القفص  أعلى  مــن  بالقفز  وقــام خاله مكمان 
الــحــديــدي، لــكــن الــحــانــوتــي نــجــح فــي الــهــرب 
لــيــســقــط األول بــشــكــل عــنــيــف، وبــعــدهــا أعـــاد 
الرجل امليت خصمه إلى الحلبة وثبته بعدما 

نفذ حركته الخاصة الشهيرة. 
اتــحــاد املصارعة  وفــي لقاء آخــر فشل رئيس 
تــريــبــل إتـــش فــي املــحــافــظــة عــلــى لــقــب الــعــالــم، 
ــان  ــ ــام الـــبـــطـــل الـــجـــديـــد رومـ ــ بـــعـــدمـــا ســـقـــط أمــ
ريــنــز، الـــذي نجح مــن اســتــعــادة مــا كــان ملكه 
في السابق، ورغم محاولة ستيفاني مكمان، 
اللقاء  التأثير على حكم  إتــش،  تريبل  زوجــة 
االنتصار  تحقيق  ريــنــز  اســتــطــاع  وتشتيته، 

الغالي، الذي انتظره الجميع.
أما لقاء ذا روك أمام عائلة وايت، فكان مميزًا 
بزمن  الــنــزال  انتهى  حيث  وتاريخيا،  للغاية 

G G

راسلمانيا هي ليلة 
االستعراض واألموال 

الطائلة

نادال: سأكون سعيدا بحمل علم إسبانيا في األولمبياد
ــدى العـــب الــتــنــس اإلســبــانــي رافــائــيــل نـــادال  أبــ
استعداده لحمل علم إسبانيا في دورة األلعاب 
فــي ريو  الــجــاري  الــعــام  الــتــي تنطلق  األوليمبية 
دي جـــانـــيـــرو، إذا وقــــع االخـــتـــيـــار عــلــيــه. وقـــال 
نادال »إذا وقع االختيار علي، فسأكون سعيدا، 
ولكن هناك الكثير من الرياضيني في إسبانيا 
يستحقون هذا الشرف، إذا وقع االختيار علي، 
)سأكون( سعيدا وممتنا، وإذا لم يقع، فسأكون 
فـــي الــخــلــف كــــاآلخــــريــــن«. وأعــــــرب نـــــــادال، في 
امتنانه  عن  )كادينا سير(،  ملحطة  تصريحات 
أليخاندرو  اللجنة األوليمبية اإلسبانية،  لرئيس 
بــانــكــو الـــذي اقــتــرح اخــتــيــار نــــادال لحمل علم 

إسبانيا.

األسطورة أفونسينيو يرى منتخب البرازيل بال هوية
وصف الاعب البرازيلي األسطوري السابق أفونسو سيلسو غارسيا ريس الشهير 
بـ »أفونسينيو« مواطنه نيمار نجم برشلونة اإلسباني بأنه »العب رائع«، ولكنه على 
الرغم من هذا اعتبر أن منتخب باده »با هوية«. وقال الاعب السابق في حوار مع 
)إفي( »وجود نيمار لدينا أمر جميل. إنه رائع، ولكنه أشبه بضمادة تغطي حاجتنا 
األوملــبــيــاد ويــوجــد شباب جيدون  اقــتــرب  إنها لحظة رهيبة.  لــوجــود هــويــة.  الشديدة 
ولكن ال يعرف أي شيء عن الفريق أو من سيكون املدرب. إنه أمر محزن«. ويتواجد 
وأتلتيكو مينيرو  بيليه،  بوتافوغو وسانتوس، بجانب  لعب ألندية  الذي  أفونسينيو، 
وفلومينينسي الذي أنهى فيه مسيرته عام 1982، حاليا في اقليم الباسك بدعوة من 

نادي أثلتيك بلباو بمناسبة مهرجان عن السينما والكرة ينظمه النادي الباسكي.

أدريانو غالياني: تشيزاري مالديني كان يمثل ميالن
أكد نائب رئيس نادي ميان اإليطالي أدريانو جالياني أن أسطورة كرة القدم اإليطالية 
تشيزاري مالديني، الذي توفي األحد »كان يمثل ميان«، مبينا أنه من النادر أن يشغل 
األب وابنه )باولو( موقع قائد الفريق ويفوزان بدوري األبطال. وأكد جالياني في مقابلة 
نشرها )راديو أونو( بإيطاليا على أن مالديني الذي توفي عن عمر 84 عاما »كان يمثل 
ميان ملا قدمه هو وابنه. تشيزاري مالديني كان أول من فاز بدوري األبطال بقميص 
امليان وكان شخصا رائعا كما أنها حالة فريدة تقريبا أن يشغل األب وابنه موقع 

قائد الفريق، ويفوز كاهما بلقب دوري األبطال«.

وكيل توريه يؤكد رحيل الالعب عن مانشستر سيتي
قـــال وكــيــل أعــمــال يــايــا تــوريــه إن العـــب وســط 
مانشستر سيتي سيترك ناديه املنتمي للدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم في نهاية املوسم 
الجاري في ظل عدم تلقيه لعقد جديد. وانتقل 
تــوريــه - الــبــالــغ عــمــره 32 عــامــا وأفــضــل العــب 
أفريقي أربع مرات متتالية بداية من 2011 - إلى 
لصفوف سيتي قادما من برشلونة مقابل 24 
مليون جنيه إسترليني )34.23 مليون دوالر( 

في يوليو/تموز 2010.

منع مشجعي الفرق الزائرة من حضور 
مباريات القمة في ساو باولو 

قررت شرطة ساو باولو منع مشجعي الفرق الزائرة من حضور مباريات القمة حتى 
املاضي وســط اشتباكات عنيفة  يــوم األحــد  الــجــاري بعد مقتل شخص  العام  نهاية 
قائد  مــورايــس  دي  ألكسندر  وقــال  البرازيليني.  وكورنثيانز  بامليراس  مشجعي  بني 
الشرطة في والية ساو باولو في بيان »هذا سيجعلنا نتجنب ضرورة مرافقة الشرطة 
العسكرية للمجموعات املنظمة للمشجعني وهذا سيسمح بتعزيز قوة الشرطة حول 
االستادات«. ورغم عدم توضيح الفرق املتأثرة بهذا القرار فإنه من املرجح أن ينطبق 
ذلك على رباعي ساو باولو املكون من كورنثيانز وبامليراس وسانتوس وساو باولو.

مدرب غاتلين سيواصل قيادة الفريق األميركي للتتابع
سيواصل مدرب العداء جاستني غاتلني قيادة الفريق األميركي للتابع أللعاب القوى 
في أوملبياد ريو بعد قرار من املسؤولني بتأخير تنفيذ سياسة جديدة كانت ستمنعه 
من شغل منصبه. وكان دينيس ميتشيل مدرب غاتلني أبلغ رويترز في فبراير/شباط 
املاضي أنه سيرحل بعدما وضع االتحاد األميركي شرطا يمنع أي شخص من شغل 

املنصب إذا كان يتولى تدريب أي عداء مرشح بقوة لانضمام للفريق.

وفي التفاصيل فإنه عندما وصلت بعثة املنتخب التركي 
إلى مقرها املخصص في مونديال 2002، قررت مجموعة 
فريضة  أداء  هاكان سوكور  بقيادة  األتـــراك  الاعبني  من 
أنـــذاك سينول  تركيا  مـــدرب  لكن  الجمعة جماعة،  صــاة 
املقترحة من  الــفــكــرة  عــن  راٍض  وكــأنــه غير  بــدا  جونيس 
القائد سوكور، ليقترح على الاعبني أداء فريضة الصاة 
في الفندق حسب رغبة كل العب من دون أدائها جماعة 

والخروج من الفندق.
الذي  هاكان سوكور  التركي  القائد  يعجب  لم  األمــر  لكن 
رفـــض الــفــكــرة تــمــامــا، وكـــي ال يــدخــل املــعــســكــر الــتــركــي 
اتحاد كرة  املــونــديــال، تدخل رئيس  بداية  في صــدام قبل 
بغية  أقـــرب مسجد  نحو  بالتوجه  لاعبني  وســمــح  الــقــدم 
بــدون مشاكل  األولــى  العقبة  لتنهي  الصاة،  أداء فريضة 
بالنسبة للبعثة التركية. لكن املشكلة الثانية التي واجهت 

ــتــركــي إلــــى كــوريــا  الــبــعــثــة هـــي عــنــدمــا ســافــر املــنــتــخــب ال
الجنوبية، وهناك ال يوجد مساجد أو حتى إمــام مسجد 
يؤم الصاة، األمر الذي دفع بسوكور لطلب إحضار إمام 

مسجد من سيول.
هذا األمر لم يلق إعجاب املدرب جونيس الذي رفض خوفا 
التركي،  املنتخب  عناصر  داخــل  انقسامات  حصول  مــن 
ليتطور األمر ويرفض سوكور أي اقتراحات ومنها اقتراح 
أن يؤم الصاة العٌب، ونظرًا لقيمة القائد سوكور وأهميته 
على  كبيرًا  تأثيرًا  لديه  أن  للمنتخب، خصوصا  بالنسبة 
جميع الــاعــبــني، اســتــقــدم االتــحــاد الــتــركــي إمـــام مسجد 
الــتــركــي، ليكون  بــطــائــرة خــاصــة إلــى مقر إقــامــة املنتخب 
سوكور من الاعبني الذين لم يتركوا دينهم من أجل كرة 

القدم بل دافع عن دينه وصاته قبل خوض املباريات.   
رياض...

هــاكــان ســوكــور الــنــجــم الــتــركــي الـــرائـــع، وربــمــا مــن أشهر 
الاعبني األتراك في كرة القدم، العب قدم الكثير في املاعب 
التركية والعاملية، كما ومثل أندية كبيرة مثل غلطة سراي 
التركي، إنتر ميان وبارما اإليطاليني، في وقت مثل املنتخب 
أشهر  لكن من  مباراة وسجل 55 هدفا.  التركي في 146 
لقطات سوكور هو ما فعله في مونديال العام 2002، وهي 
الرياضية األضــواء،  الصحافة  التي سلطت عليها  التجربة 

واعتبرتها من األجرأ في تاريخ بطوالت كأس العالم.
وحدثت هذه القصة في مونديال كوريا واليابان 2002، في 
الثالث  املركز  تركيا  فيها  التي حققت   العالم  بطولة كأس 
الــكــروي، لكن  الوحيد في تاريخها  اإلنــجــاز  املشرف وهــو 
رغم املشوار املونديالي الذهبي للمنتخب التركي، هناك أمر 
ال يمكن إغفاله وهو ما فعله النجم التركي هاكان سوكور 

»امُلتدين«.

هاكان سوكـور

على هامش الحدث

النجم التركي الذي 
أشعل مونديال 

2002 بقصته 
الشهيرة عن 

الصالة وتحدى 
مدربه

المصارعة على 
الحلبة هي 
)Getty( الحدث

بسبب  أسابيع  لمدة  غياب  بعد  مرة  ألول  سينا  جون  المصارع  ظهر 
اإلصابة التي تعرض لها، في المقابل كان المصارع العمالق أندر تيكر 
أمام  وحيدة  هزيمة  مقابل  الراسلمانيا  عروض  في  انتصارًا   23 حقق 
أندر  خسر  حال  في  أنه  للبطولة  المتابعين  بعض  وكشف  ليسنر،  بروك 
عدم  أو  االعتزال  على  االتحاد  رئيس  ماكمان  فينس  سيجبره  كان  تايكر 
على  سيؤثر  كان  الــذي  األمــر  وهو  مجددًا،  راسلمانيا  في  المشاركة 

الحضور الجماهيري.

جون سينا عاد

وجه رياضي

اللقاء  وشهد  الدقيقتني،  يتجاوز  لم  قياسي 
ــودة مــعــشــوق الــجــمــاهــيــر جـــون ســيــنــا إلــى  عــ
الحلبات وساعد الروك، للفوز في املباراة، إذ 
قلب بدخوله موازين القوى والتفوق العددي. 
ولـــم ينجح املــصــارع املــلــقــب بــاملــجــنــون »ديــن 
إمبروز« من تحقيق الفوز على الوحش بروك 
ليسنر، فــي نـــزال خـــاٍل مــن الــقــوانــني، وحــاول 

ــر يــعــتــبــرهــا ريــاضــتــه  ــ حــلــبــة، والــبــعــض اآلخـ
املفضلة التي يتابعها دائما، ويتفاعل مع كل 

ما يحصل في الخبايا بني املصارعني.
وكـــمـــا كـــل عــــام »راســـلـــمـــانـــيـــا« تــعــتــبــر حــدثــا 
ــاراة  ــبــ ــيــــركــــا مـــثـــل مــ ــــي أمــ ــا كـــبـــيـــرا فـ ــيــ ريــــاضــ
التي  الليلة  وهـــذه  الشهيرة،  بـــول«  »الــســوبــر 
تحصد أرباحا مالية ضخمة، أصبحت اليوم 

األول استخدام كل الوسائل املتاحة لتحقيق 
نجح  العالم سابقا،  بطل  ليسنر  لكن  الــفــوز، 
في انتزاع االنتصار وثبت خصمه في نهاية 

األمر.
محبوبة  رياضة  املصارعة  تبقى  الختام  في 
من البعض ومكروهة من البعض اآلخر، قسم 
يعتبرها تمثيل ومجرد صراع خرافي داخل 

املــالــيــة فقط  ليلة مــصــارعــة لتحقيق األربــــاح 
أمــام جماهير  ال غير، ألنــه ليلة االستعراض 
ليلة  انتهت  املـــدرجـــات.  فــي  محتشدة  غفيرة 
سنشهد  املقبل  الــعــام  وفــي   »32 »راسلمانيا 
والدة مواجهات جديدة في »راسلمانيا 33« 
على أمل أن تخف حدة العروض السينمائية 

التي بدأ يكرهها حتى جمهور اللعبة.

يــورو، في  كشف موقع )فوتبول ليكس( أن مانشستر يونايتد تعهد بدفع 22 مليون 
األربعة مواسم التي يمتد خالها عقد العبه الهولندي ممفيس ديباي. ووفقا للعقد الذي 
تم كشف تفاصيله، حصل ديباي على نحو 750 ألف يورو )600 ألف جنيه إسترليني( 
خال نحو 20 يوما من 10 إلى 30 يونيو/حزيران 2015. واعتبارًا من هذا التاريخ، تعهد 
مانشستر يونايتد بدفع 6.5 مايني يورو )5.2 مايني جنيه إسترليني( خال موسم 
2015-2016، على أن يدفع 4.9 مايني يورو )3.9 مايني جنيه إسترليني( لكل موسم 

من املواسم الثاثة املتبقية في عقد الاعب )من 2016 حتى 2019(.

صورة في خبر

عقد ديباي
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السلَميّة
مدينة الشعر والتاريخ في سورية

ميسون شقير

ربــمــا ال يــمــكــن أن تــذكــر الــشــاعــر 
الــــــســــــوري مـــحـــمـــد املـــــــاغـــــــوط، ال 
يمكن أن تذكر اسمه أو أي مقطع 
ــاريـــخ  مــــن شــــعــــره، أو تــــاريــــخ مــــولــــده، وتـ
وفاته دون أن تذكرها، فهي مدينة األلف 
شـــاعـــر، تــاقــيــك بــالــشــعــر الـــــذي يــطــل من 
 كل شــارع وكــل زاويــة، من عيون أطفالها، 
من قصائد املاغوط نفسه ، القصائد التي 
ال تــمــوت والــتــي تــحــيــا فــي قــلــوب الــفــقــراء 

واملظلومني.
املدينة  الــســوريــة،  »السلمية«  مدينة  إنها 
ــة الـــســـوريـــة  ــاديــ ــبــ ــة عـــلـــى كـــتـــف الــ ــعــ الــــواقــ

مدينة السلمية السورية تدعوك بمعالمها التاريخية وطبيعتها الساحرة لتجلس في قلب ناسها الطيبين )ويكيبيديا((

D

ــربــــي، والــــتــــي تـــبـــعـــد ثــــاثــــة وثـــاثـــني  ــغــ الــ
كيلومترا شرق مدينة حماة، والتي تشكل 
الــجــســر اإلنـــســـانـــي والــجــغــرافــي الــواصــل 
بــني الــبــاديــة الــســوريــة واملــــدن، بــني الــبــدو 
والحاضر،  املــاضــي  سيدة  بــني  والحضر، 
إنـــهـــا املـــديـــنـــة الـــســـوريـــة صــاحــبــة الــوجــه 
ــــوت الــــعــــربــــي. املـــديـــنـــة  ــــصـ الــــرومــــانــــي والـ
الـــحـــديـــثـــة، والـــطـــاعـــنـــة بـــقـــدمـــهـــا، مــديــنــة 
وهي  والتصوف،  الفلسفة  مدينة  القطن، 
ــة الـــتـــي كــلــمــا أتــيــتــهــا فــســتــاقــيــك  ــنـ ــديـ املـ
دائما كأنها تاقيك ألول مرة، وستحتفي 
ونفس  األلفة  ونفس  الدهشة  بنفس  فيك 
وســتــدعــوك  ضحكتها،  ستمنحك  الــحــب، 
الطيبني.  نــاســهــا  قــلــب  فــي  لتجلس  فــــورًا 

ــذك إلـــى  ــأخــ ــا تــ ــة أول مــ ــنـ ــديـ ــأخـــذك املـ ــتـ سـ
تعود  الــتــي  »شــمــيــمــيــس«،  قلعة  قلعتها، 
للعصر األيـــوبـــي والــتــي ضــربــهــا الــزلــزال 
عــادت ورممت ونهضت، ستأخذك  لكنها 
املدينة لقلعتها هذه لتعرفك على نفسها 
عــن كــثــب، ولــتــقــول لــك إنــهــا مــديــنــة قــادمــة 
من رحم العراقة، وستصر عليك أن تزور 
بهندسة  يتميز  الــــذي  الــشــهــيــر  حــّمــامــهــا 
رومــانــيــة غــايــة بــالــجــمــال، تجعلك تحس 
الــعــصــر، وبقبابه  تــعــيــش فــي ذاك  نــفــســك 
العربية اإلسامية والتي تزيد من سحره 
إلى  أيضا  وستأخذك  خصوصيته،  ومــن 
مقام اإلمــام إسماعيل لتعيد عليك تاوة 
رسائل إخوان الصفا وخان الوفا كاملة.

أصل التسمية
باسمها  تسميتها  عن  الــروايــات  تختلف 
إنها  تقول  األولــى  فالرواية  هــذا،  الجميل 
سميت بذلك في النصف الثاني من القرن 
الــثــامــن املـــيـــادي نــســبــة إلــــى األشـــخـــاص 
املــائــة الــذيــن نــجــوا مــن الـــزلـــزال الـــذي حل 
بمدينة املــؤتــفــكــة الــقــريــبــة مــنــهــا، والــذيــن 
ــلـــد )ســلــم  عــــــــادوا وســـكـــنـــوهـــا لــتــصــبــح بـ
مــائــة( ثــم لــيــتــحــول االســــم مــع الــزمــن إلــى 
تقول  فهي  الثانية  الــروايــة  أمــا  )سلمية(، 
إن هـــذا االســــم مــشــتــق مـــن كــلــمــتــي »ســيــل 
تأتيها  كانت  التي  السيول  بسبب  مياه« 
والــروايــة  الربيع،  في  الشرق وخاصة  من 
ــم الــتــاريــخــي هــذا  ــ الــثــالــثــة تـــؤكـــد أن االسـ
يعود إلى العهد اليوناني تخليدًا لذكرى 
معركة ساميس البحرية التي وقعت بني 
الــيــونــانــيــني والـــفـــرس وانــتــهــت بانتصار 
الرابعة تؤكد نفس  والــروايــة  اليونانيني، 
االســــم األصـــــل، ولــكــنــهــا تــقــول إنــــه تيمنًا 
بمدينة ساميس الواقعة على بحر إيجه، 
ــقـــدونـــي بــهــذا  ــنـــدر املـ ــكـ فــقــد ســمــاهــا اإلسـ

االسم.
الــروايــات تــروي تاريخًا  ومهما يكن فكل 
مميزًا يختبئ في هذه األرض، ويطل من 
أحرف االسم الذي أصبح عامرا بسكانها، 
ــار املـــوجـــودة فــي قــريــة تــل الـــذرة  فــمــن اآلثــ
الــقــريــبــة جــــدا لــلــمــديــنــة يــخــبــرك الــعــصــر 
الحجري بأنه كان يعيش فيها، ثم تأتي 
آثار السومريني في املدينة نفسها والتي 
تعود لثاثة آالف سنة قبل املياد، والتي 
تخبرك أيضًا عن نفسها بكل قوة في قرية 

ظهر املغر. 
أما العهد اآلموري الذي يعود أللفي سنة 
قبل املياد، ثم تأتي آثار العهد اليوناني 
الــســلــوقــي، وبــعــدهــا تــألــقــت فــي العهدين 
ملدينة  تحولت  إذ  والبيزنطي  الــرومــانــي 
ــدن الــســوريــة فـــي تــلــك الــفــتــرة،  مـــن أهـــم املــ
بــســبــب خــصــوصــيــة مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
الـــــذي حــولــهــا ملــحــطــة لــلــطــرق الــتــجــاريــة 
الواصلة بني حوض الفرات وباد الشام، 
وأيـــضـــا ملــحــطــة ضـــروريـــة لــلــقــوافــل الــتــي 

تتحاشى املرور عبر البادية.

طريق التجارة
ومــمــا زاد فـــي أهــمــيــة مــوقــعــهــا الــتــجــاري 
كــونــهــا تــقــع أيــضــًا عــلــى الــطــريــق الــثــانــي 
القادم من حلب مــرورًا بقصر ابــن وردان، 
لــتــشــكــل مــوقــعــًا بـــالـــغ األهـــمـــيـــة عــلــى هــذا 
الطريق املوصل إلى دمشق، وإلــى لبنان، 

عبر الجبال التدمرية ومنطقة القلمون. 
وقــــد كــــان أوج تــألــقــهــا فـــي الـــقـــرن الــثــالــث 
للدعوة  كانت منبعا  امليادي، حني  عشر 
الــفــاطــمــيــة، ومــركــزًا إشــعــاعــيــًا لــعــدد كبير 
لكن  وللتصوف،  والفاسفة،  العلماء  مــن 
أكمل  ثــم  املدينة  عـــادوا ودمـــروا  القرامطة 
تيمورلنك على ما تبقى منها، لكن أهلها 
ــادوا لــهــا فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع  ــ عــ
عــشــر ليبنوها مــن جــديــد ولــيــعــيــدوا لها 
اســمــهــا مــن جــديــد، ولــتــبــق الــســلــمــيــة كما 
عرفها املــاغــوط »األســيــر الـــذي فــك قيوده 

بأسنانه والذي مات حنينا إليها«.

تحتضن السلمية 
قلعة شميميس، التي 
تم ترميمها في القرن 

الثاني عشر.

■ ■ ■
تختلف الروايات بشأن 
أصل تسميتها، منها 
ما يعيدها إلى أصل 

إغريقي، وأخرى 
نسبة إلى سيل املاء، 
أو الناجني املائة من 

الزلزال.

■ ■ ■
أبرز أعالمها 

املعاصرين الراحل 
محمد املاغوط الذي قال 
فيها: األسير الذي فك 
قيوده بأسنانه والذي 

مات حنينا إليها. 

باختصار

مدينة األلف شاعر ومدينة التنوع، ومدينة كل السوريين، إنها السلمية في ريف حماة الشرقي، هي مدينة التصوف والفلسفة 
وجسر عبور التاريخ من المدنية إلى البادية

هوامش

سما حسن

صادف يوم الجمعة املاضي األول من إبريل، فقّررت 
الــتــي وضعها املجتمع  الــقــواعــد  أن أخـــرج عــن إحـــدى 
الغزي املغلق المرأة، فالجو كان بديعًا بسماء صافيٍة، 
واألغصان تتمايل بخفة مراهقٍة، طربت أذناها لغزٍل 
عفيٍف من ابن الجيران الذي يقف على ناصية الحارة 
وقت  في  رياضيًا، وخرجُت  حــذاًء  فانتعلُت  كالعادة، 
مبكر جدًا ملزاولة رياضة املشي في الحي الهادئ الذي 
 تسكن في 

ٌ
أقطنه. ومن األمور الغريبة أن تخرج امرأة

الـــذي تفرضه عليها  الــشــرعــي  وبــالــزي  حــي شعبي، 
 ،

ً
وحــيــدة املشي  ريــاضــة  تــمــارس  لكي  املحيطة،  البيئة 

ــى،  ــ وفـــي وقـــت مــبــكــر. وهـــكـــذا مــشــيــت خــطــواتــي األول
ومررت بحذٍر من أمام باب بيت جارتي األرملة، والتي 
تستيقظ مع »صراصير الصبح«، وكنت أريد أن أهرب 
الــلــزج: »ويـــن رايـــحـــة«، لكنها ضبطتني  مــن ســؤالــهــا 
اعتادت  الــعــادة، وقــد   بخروج باكر على غير 

ً
متلبسة

أطفالي  أحــد  وأنــا أحمل  باكرًا منذ سنوات،  خروجي 
على كتفي، أهرع به إلى أقرب طبيب.

وجدت أن الشرح عن  السبب الحقيقي سوف يجعلني 
لو  فــمــاذا  أيــامــًا،  حديثها  للسخرية، وسأصبح  مـــادة 

بيوتنا،  جـــدران  بــني  البقاء  بنا  يجدر  ال  أنــه  أخبرتها 
محملني بالشحنات السالبة بني سماع األخبار وصك 
الاليكات وسطر التعليقات على »فيسبوك«، فآثرت أن 
أرد عليها ردًا مختصرًا، أني اكتشفت نفاد الخبز في 
بيتي، وعلي أن أشتريه من أقرب مخبز، قبل استيقاظ 

أوالدي.
الفالفل  على ناصية الشارع، اخترقتني نظراُت باعة 
الحي، فقراء  أهــل  الــذي يطعم كل  الصغار في املطعم 
ــراص الــفــالفــل  ــ ــفــول والــحــمــص وأقـ وأغــنــيــاء، أطــبــاق ال
الــشــهــيــة، وهــــم يـــراقـــبـــون املــــــارة أكـــثـــر مــمــا يــهــتــمــون 
بعملهم. تناهت إلى سمعي نكتة أحدهم عن مختطف 
الــطــائــرة املــصــريــة، وقــد مـــررت مـــرات مــن أمــامــهــم في 
إلى سؤالي عن سبب  أثناء ترّيضي، ما حدا أحدهم 
، وادعيت أنني أبحث عن 

ً
»هذه الحركات«، فكذبُت ثانية

قطعٍة نقديٍة كبيرة أوقعتها، وهكذا اتخذت طريقي إلى 
بيتي، في املرة األخيرة، وملحت الباعة الصغار يتركون 
عملهم، ويمشطون آثار خطواتي بأعينهم، بحثًا عن 

الـ »عشرة شواقل«؟
متلبس،  كلص  جارتي  الــعــودة، ضبطتني  طريق  في 
ونظرت إلى يدي الخاوية، وسألتني عن كيس الخبز، 
وسألتني عن عدم ارتدائي حذائي ذي الكعب املرتفع 

بــال حقيبة يد  . وسألتني عــن سبب خــروجــي 
ً
قــلــيــال

املحققني  أسئلة  تشبه  أسئلة  ثالثة  كالعادة.  ضخمة 
فــي األفـــالم املــصــريــة، حــني تنطلق مــن وكــيــل النيابة 
املتهم، ما يمنح وكيل  مثل طلقات رصــاص، فيرتبك 
النيابة سببًا وجيهًا التهامه، وتلفيق التهمة له غالبًا، 
لكني قّررت أن أشن هجومًا مباغتًا عليها، فسألتها 
عن عدوتها اللدود، وهي جارة أخرى، تعيش في رغد 
بناية  أبنائها، في  العيش مع خمٍس من زوجــات  من 
من عدة طوابق، بعكسها هي التي تسجن كل واحدة 
مــن زوجـــات أبنائها األربــعــة فــي غــرفــٍة مــن القرميد، 

وكنت أعرف أنها تنقم على غرورها وتعاليها. وهكذا، 
بمجرد أن سألتها عنها تناست أسئلتها، وشخصت 
ببصرها إلى السماء، طلبًا إلنصافها، فانسللت إلى 

بيتي.
 ، فــي الــبــيــت، كــان شــجــاٌر مبكٌر قــد احــتــدم بــني ابنتيَّ
 صغيرًا لم يتجاوز 

ً
ألن كل واحدة كانت تشجع طفال

العام، حيث أعلنت شركة مالبس في غزة عن مسابقٍة 
إسرائيلي  شيقل  مائة  ومنحه  طفل،  أجمل  الختيار 
مبيعاتها  تــرويــج  هــو  الــشــركــة  وهـــدف  دوالرًا(،   25(
على  في صفحتها  الحصار،  بسبب  انخفضت  التي 
تشجيعًا  البنتني،  صــراخ  تعالى  وهــكــذا  »فيسبوك«. 
أنــِت مني شايفة  الصغرى:  وعمرو، وسألتني  ألمجد 
أحلى؟ ولم أعثر على جواٍب يرضيها، ألني لم أكتشف 
ــكــبــرى سبقتني  ال ابــنــتــي  لــكــن  الــطــفــلــني تــشــجــع،  أي 
بالقول: أمجد طبعًا، فعرفت أن ابنتي الصغرى تشجع 
عــمــرو، فكذبت الــكــذبــة الــثــالــثــة، وأنـــا لــم أر أيــًا منهما: 

»االثنني حلوين«.
ُيلبسن  أيــام زمــان، عندما كانت جّداتنا  إلى  سرحُت 
الولد مالبس البنات، ويربطن شعره، ويضعن الحلق 
في أذنه، ويخفونه عن أعني الجارات، فال يرينه إال حني 

يركض في األزقة بلعاٍب يسيل، ومخاط متجمد.

الكذب المباح

وأخيرًا

على ناصية الشارع، اخترقتني 
نظراُت باعة الفالفل الصغار، 

وهم يراقبون المارة أكثر مما 
يهتمون بعملهم

األربعاء 6 أبريل / نيسان 2016 م   28 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 583  السنة الثانية
Wednesday 6th April 2016
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