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قضية ريجيني: الحسم مؤّجل
تترقــب القاهرة بقلق، اجتماعــات روما المؤجلة مع الطرف اإليطالي، بشــأن 

قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، وسط خشية من تصعيد أوروبي. ]8[

عادل األحمدي

ســتبقى القــرارات التــي اتخذهــا الرئيــس اليمنــي، 
عبــد ربــه منصــور هــادي )الصــورة(، ليــل األحــد، 
 ســجال طويــل، نظــرًا أللغازهــا وتداعياتها 

ّ
محــط

لقي بوزنها على مشــهد يمن ما 
ُ
التــي ُيتوقــع أن ت

 عن 
ً
قبــل التســوية السياســية ومــا بعدهــا، فضال

ارتداداتهــا املتوقعــة فــي مختلــف مناطــق البــالد، 
خصوصــا بعــد تعيــن علــي محســن األحمر في 
منصب نائب رئيس الجمهورية، في توقيت بالغ 
الحساســية، يســبق انطــالق عمليــة وقــف إطــالق 

النــار ومحادثــات الســالم بــن الشــرعية وممثلــن 
العــام  الشــعبي  واملؤتمــر  الحوثيــن  عــن جماعــة 
يعتبــر  والــذي  صالــح،  اللــه  عبــد  علــي  برئاســة 

األحمر، خصمهما األبرز.
وفــي أول موقــف لــه بعد تعيينه في منصب نائب 
رئيــس الجمهوريــة، خلفــا لخالد بحــاح الذي أقيل 
أيضــا مــن منصــب رئيس الحكومــة، أكد األحمر، 
فــي بيــان أصــدره أمــس االثنــن، أن التضحيــات 
الخليجيــة والعربيــة واليمنيــة الكبــرى لــن تذهــب 
ســدى النســيان، وال يــزال أمامنــا الكثيــر إلنقــاذ 
وطننــا وتجــاوز املاضي، واالنتقال إلى مســتقبل 

يحمــي ويحافــظ علــى حقــوق كافــة أبناء الشــعب 
التضحيــات  »تلــك  أن  األحمــر  واعتبــر  اليمنــي«. 
الجسيمة شكلت األساس املتن الستعادة الدولة 
اليمنيــة وتحريرهــا من حرب املليشــيا االنقالبية 
التابعــة للحوثيــن واملخلــوع علــي عبدالله صالح« 
على حد قوله. وشدد على أنه »ال يمكن أن يبقى 
اليمــن واليمنيــون رهائــن أحــالم جاهليــة التغلــب 
علــى الدولــة اليمنيــة بالعقليــة املنفلتــة عــن أخالق 

الدين وأخالق اليمنين واإلنسانية النبيلة«. 
فــي مــوازاة ذلــك، تتوالــى تصريحــات املســؤولن 
السعودين حول استمرار التفاوض مع الحوثين 

فــي الريــاض، والتي كان أحدثها لوزير الخارجية 
الســعودي، عــادل الجبيــر، أمــس االثنــن، إذ أكــد 
وجود وفد من الحوثين في الرياض، مشيرًا إلى 
أن املفاوضــات أحــرزت تقدمــا. وأضــاف، خــالل 
مؤتمر صحافي، أن »املباحثات مع الوفد الحوثي 
لتقريــب  اليمــن،  فــي  الوضــع  لتهدئــة  مســتمرة 
الجبيــر  تصريحــات  وجــاءت  النظــر«.  وجهــات 
بعــد يــوم واحــد مــن تصريحــات ولــي ولــي العهــد 
الســعودي، محمــد بــن ســلمان، بــأن حــرب اليمــن 

تقترب من نهايتها.
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بدر الراشد، منير الماوري

ــج  ــانــ ــان أســ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــد عــــــواصــــــف جـ ــعــ بــ
ــات  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، عــــــبــــــر تـ
ــدأت بــكــشــف  ــ ويــكــيــلــيــكــس، والــــتــــي بــ
العاملية للعلن،  أروقـــة السياسة  فــي  يــدور  مــا 
بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، والــفــضــائــح األمــنــيــة 
واملخابراتية، التي أثارها املوظف السابق في 
وكالة األمن القومي األميركية إدوارد سنودن، 
ــر كـــشـــفـــه عـــــن تـــفـــاصـــيـــل طـــــــرق تــجــســس  ــبــ عــ
»أوراق  تأتي  األميركية، عامليًا،  االستخبارات 
بنما« كموجة جديدة كاشفة لجزء يسير من 
الــفــســاد املــالــي الــعــاملــي هــذه املـــرة، بشكل غير 

مسبوق. 
»أوراق بــنــمــا« تــمــّس قــطــاعــات مــتــنــوعــة هــذه 
املرة، تشمل قادة دول وسياسيني، باإلضافة 
ــاد  ــحـ إلــــى مــوظــفــني فـــي األمـــــم املـــتـــحـــدة، واالتـ
ــدم »الـــفـــيـــفـــا«، وريـــاضـــيـــني،  ــقـ الــــدولــــي لـــكـــرة الـ
ــنــــاء أصـــحـــاب الـــنـــفـــوذ، فـــي هــــزة ســتــكــون  وأبــ

األكبر من نوعها عامليًا.
اآلن،  حتى  األضخم  تعد  التي  بنما«،  »أوراق 
مــن ناحية حجم الــوثــاق املــســربــة، كشفت عن 
2.6 تيرابايت من الوثائق املنشورة إلكترونيًا، 
ما مقداره 11.5 مليون وثيقة، تشمل إيميالت 
ــورا، ووثــــائــــق نــصــيــة،  وقــــواعــــد بـــيـــانـــات وصـــــ
تغطي الفترة ما بني 1977 و2016. وقــد عمل 
عــلــى الــوثــائــق قـــرابـــة 400 صــحــافــي مـــن 100 
مــؤســســة إعـــالمـــيـــة و80 دولــــــة، حــيــث قــامــوا 
وعــلــى مـــدى ســنــة كــامــلــة بــمــراجــعــة الــوثــائــق 

وتصنيفها وتجهيزها للنشر.
بـــ  تــتــعــلــق  ــق  ــائــ وثــ بـــنـــمـــا«  »أوراق  وتـــكـــشـــف 
وأثــريــاء،  بمشاهير  مرتبطة  شــركــة   200014
رئيس   72 لـ  مالية  أنشطة  معلومات  وتشمل 
دولة، وقرابة 143 سياسيا مع عائالتهم، ممن 
»صــفــقــات مــشــبــوهــة«. ما  ارتــبــطــت أعمالهم بـــ
 على ضخامة 

ً
تتميز فيه »أوراق بنما«، عالوة

حــجــمــهــا، أنــهــا أثـــــارت بــشــكــل مــبــاشــر مــوجــة 
القضائية، في قضايا تتعلق  التحقيقات  من 
قوانني  على  والــتــحــايــل  الــضــريــبــي،  بالتهرب 
التمويل املالي، وتسجيل شركات وهمية من 

أجل عقد صفقات مشبوهة. 
بـــدأت قــصــة »أوراق بــنــمــا« املــســربــة، قــبــل عــام 
مع  تواصل شخص مجهول  عندما  اآلن،  من 
األملانية«  تسايتونغ  دويتشه  »زود  صحيفة 
بـــإرســـال  وقــــــام   ،)  Süddeutsche Zeitung(
بمؤسسة  تتعلق  التي  الوثائق  من  مجموعة 
قــانــونــيــة، مــقــرهــا فـــي بــنــمــا، تــســمــى مــوســاك 
أن  ــبـــني  وتـ  )Mossack Fonseca( فــونــســيــكــا 
الشركة تقوم ببيع شركات »أوفــشــور«، تتيح 
الوهمية،  صفقاتهم  تغطية  مالكيها  لبعض 
وغــســل أمــوالــهــم، وتــســيــيــر أنــشــطــتــهــم املــالــيــة 
املــحــظــورة. مــع مــــرور الـــوقـــت، بــــدأت الــوثــائــق 
بــالــتــراكــم، حــتــى وصــلــت إلــــى رقــــم مـــهـــول، لم 
تسايتونغ«  دويــتــشــه  »زود  صحيفة  تتمكن 
ــا، فــقــامــت  مـــن الــتــعــامــل مـــع الـــوثـــائـــق وحــــدهــ

بدر الراشد

ــــي، فــالديــمــيــر  ــــروسـ ــــان الـــرئـــيـــس الـ كـ
بــــوتــــني، أبـــــــرز »املــــلــــوثــــني« مــــن غــيــر 
العرب في »أوراق بنما«، على الرغم 
مــن أن الــوثــائــق املــســربــة مــن شــركــة »مــوســاك 
شر إلى اسمه بصورة مباشرة، 

ُ
فونسيكا« لم ت

إال أن كل ما في الوثائق يشي ببوتني، حتى 
أن الكرملني اعتبر ما ورد فيها »مؤامرة على 
بوتني وروسيا«. وسارعت السلطات الروسية 
لـــلـــدفـــاع عـــن بـــوتـــني، إذ قــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
الــكــرمــلــني، ديــمــتــري بــيــســكــوف، »أن ال شــيء 
جــديــدًا أو مــلــمــوســًا« فــي مــا يــخــص الــرئــيــس 
 إن الهدف 

ً
الــروســي فــي »أوراق بــنــمــا«، قــائــال

في  والتأثير  استقرار روســيــا،  »زعــزعــة  منها 
آيسلندا،  أمــا  الــبــالد«.  في  املقبلة  االنتخابات 
الــدول التي صعقتها »أوراق  فقد كانت أولــى 
بنما« باكرًا، بتوجيه اتهامات بالفساد لرئيس 
غونلوغسون،  ديفيد  سيغموندور  ــــوزراء،  الـ
في الدولة التي تعاني اقتصاديًا منذ سنوات. 

بوتين »المتّسخ« بأصدقائه 
ظهر اسم 

ُ
على الرغم من أن »أوراق بنما« ال ت

الــرئــيــس الـــروســـي بــشــكــل مــبــاشــر، إال أن ما 
من  أن مجموعة  تظهر  معلومات  مــن  تكشفه 
الــصــفــقــات املــشــبــوهــة بــقــيــمــة مــلــيــاري دوالر، 
ــا أصـــدقـــاؤه املــقــربــون، واســتــفــاد  والــتــي أدارهــ
منها بعض أفــراد عائلته، ما كان لها أن تتم 

من دون رعاية الرئيس الروسي نفسه.  
رودغــولــني،  سيرغي  أن  بنما«  »أوراق  تظهر 
ــــني، كــــــان الـــرجـــل  ــوتـ ــ ــن بـ ــ ــــرب مـ ــقـ ــ الــــصــــديــــق املـ
الرئيسي في شبكة الفساد، التي استفاد منها 
أصدقاء بوتني املقربون، وعائلة بوتني نفسه، 
وال سيما ابنته كاترينا. وتكشف األوراق ألول 
مرة، أن بوتني يمتلك 12.5 في املائة من أسهم 
أكبر شركة إعالنات تلفزيونية روسية، والتي 
دوالر،  مليون  و144  املليار  يقارب  ما  تكسب 
باإلضافة إلى منح رودغولني حصة محدودة 
ــارات والــشــاحــنــات  ــيـ فـــي شـــركـــة صــنــاعــة الـــسـ
الــروســيــة »كـــامـــاز«، و15 فــي املــائــة مــن شركة 
إلى  باإلضافة  قبرص،  في  املسجلة  »رايــتــار« 

تملكه 3.2 في املائة من بنك روسيا. 
يوري كوفالتشوك، والذي يدير »بنك روسيا«، 
بــنــمــا«  ــظــهــر »أوراق 

ُ
ت لـــبـــوتـــني،  ــر  صـــديـــق آخــ

توّرطه في تحويل مليار دوالر لشركة خاصة، 
عــن طــريــق الــبــنــك. وكــانــت الـــواليـــات املــتــحــدة 
األميركية، بحسب صحيفة »ذا غارديان«، قد 
اتهمت كوفالتشوك بأنه يدير بشكل شخصي 
روس،  حكوميني  ملسؤولني  البنكية  األعــمــال 

على رأسهم بوتني.
ــتـــشـــوك  ــالـ كـــوفـ أن  ــنــــمــــا«  بــ »أوراق  وتــــظــــهــــر 
ــل، عن  ــ ــام بــتــحــويــل مــلــيــار دوالر، عــلــى األقــ قــ
طــريــق بــنــك روســـيـــا إلـــى شــركــة »ســانــدلــوود 
كونتيننتال«، وكان مصدر هذه األموال عبارة 
عن سلسلة من التمويالت املالية التي دفعها 
»البنك الروسي التجاري« في قبرص، والذي 
تسيطر عليه روسيا، باإلضافة إلى تمويالت 
مــن قبل بنوك أخــرى فــي قــبــرص. وتشير »ذا 
غــــارديــــان« إلـــى عـــدم وضــــوح أســـبـــاب تمويل 
هذه البنوك، لشركة »ساندلوود كونتيننتال« 
إذا  إال كشركة غير موثوقة،  عرف 

ُ
ت لن  والتي 

املعتادة،  املالية  التعامالت  إطــار  في  تحدثنا 
أنشأتها بصيغة ما،  التي  الــشــركــات  مــن  هــي 
ُكشفت  والــتــي  فونسيكا«  »مــوســاك  مؤسسة 
إلى  السبعينيات  منذ  وثــائــقــهــا،  مــن  املــاليــني 

2016، في فضيحة »أوراق بنما«. 
وتكشف األوراق أن األمــوال اآلتية من »البنك 
الــروســي الــتــجــاري« فــي قــبــرص، تــم إقراضها 
الحقًا في روسيا بعمليات تمويل ذات فوائد 
بـــاهـــظـــة جــــــدًا، تــــم تــحــويــلــهــا لـــحـــســـاب ســـري 
ــراء شــركــة  ــ ــــى شــ ــة إلـ ــافـ ــرا، بـــاإلضـ ــويـــسـ فــــي سـ
بقيمة  فــاره  ليخت  كونتيننتال«  »ساندلوود 
بالقرب  إلــى ميناء  6 ماليني دوالر، وإرســالــه 

من سانت بطرسبيرغ.
ذهبت أمــوال الــقــرض، بحسب »ذا غــارديــان«، 
بالرئيس  املحيطة  الدائرة  إلى  مباشر  بشكل 
الــروســي. بعض هــذه األمـــوال ُدفــعــت كتمويل 
إن  التأكد  أن يتم  الــفــائــدة، مــن دون  منخفض 
كان »أصدقاء بوتني« قاموا بسداد أية مبالغ 
اقترضوها، أو تم منحهم إياها بطريقة تبدو 

سليمة من الناحية القانونية. 
ــنــــوات تـــقـــريـــبـــًا، قـــامـــت شــركــة  قـــبـــل خـــمـــس ســ
ــإقـــراض شــركــة  »ســـانـــدلـــوود كــونــتــيــنــنــتــال« بـ
شــركــة  وهـــــي  دوالر،  مـــلـــيـــون   11.3 »أوزن« 

23
سياسة

يبدو اشتباك رئيس األرجنتين الحالي، موريسيو ماكري، مع »أوراق بنما« 
إليه على نطاق  يُنظر  األرجنتيني، والذي  خاليًا من أي تعقيد. فالرئيس 
واسع كابن أبرز رجل أعمال مهاجر من إيطاليا إلى األرجنتين، شق طريقه 
اليوم  به  تحيط  التي  الفضيحة  لكن  السياسة،  إلى  المال  عالم  من  بيسر 
 ،)Fleg Trading Ltd( بشركة  بالكشف عن عالقته  تتعلق بعدم قيامه 
عندما أفصح عن ملكياته للحكومة األرجنتينية عامي 2007 و2008، 

إبان توليه رئاسة بلدية العاصمة األرجنتينية، بوينس آيرس.

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هوالند، أن ما كشفته أوراق بنما سيؤدي 
إلى تحقيقات في فرنسا، متوقعًا أن تجني خزينة الدولة منها »موارد 
ستخضع  ستسلم  التي  المعلومات  »كل  إن  هوالند  وقال  ضريبية«. 
»كل  أن  وأضــاف  قضائية«.  ــراءات  وإلج الضرائب  مصلحة  لتحقيقات 
التحقيقات ستجرى وكل اإلجراءات ستنفذ، وستجري محاكمات على 
األرجح«. وشكر »المبلغين والصحافة التي تحركت، وال شك لدّي في أن 

محققينا مستعدون تمامًا لدراسة هذه الملفات«.

الرئيس األرجنتيني سعادة هوالند

للصحافيني  الدولية  الجمعية  مع  بالتعاون 
االســتــقــصــائــيــني، بــمــشــاركــة أبــــرز املــؤســســات 
بي  »بــي  مجموعة  مثل  الــعــاملــيــة،  الصحافية 
سي« و»ذا غارديان« البريطانيتني، وصحيفة 
»لوموند« الفرنسية، باإلضافة إلى الصحيفة 
األملانية، وصحف أخــرى في مناطق مختلفة 
من العالم. فيما يخص العالم العربي، تكشف 
أقــــارب  »أوراق بــنــمــا« تــفــاصــيــل حــــول فــســاد 
الرئيس السوري بشار األسد، رامي مخلوف، 
وحافظ مخلوف، باإلضافة إلى الفساد املالي 
ــــورط فــيــه عــــالء مـــبـــارك، ابــــن الــرئــيــس  ــــذي تـ الـ
املـــصـــري، حــســنــي مـــبـــارك، والــــذي أطــاحــت به 
ثورة 25 يناير في 2011. كذلك تكشف الوثائق 
معلومات عن رئيس الوزراء العراقي السابق، 

إياد عالوي. 
 

إمبراطورية األسد ــ مخلوف
قاد بشار األسد تحواًل اقتصاديًا في سورية، 
بعد توليه مقاليد الحكم في دمشق سنة 2000، 
السياسات  عــن  التخلي  مــالمــحــه  أبـــرز  كــانــت 
األســد،  والـــده، حافظ  التي رسخها  املحافظة 
خالل فترة حكمة لسورية التي قاربت الثالثة 
عقود.  اتسم »اإلصالح االقتصادي الليبرالي« 
لــلــدولــة، بــمــالمــح عــــدة، أهــمــهــا صــعــود طبقة 
املرتبطني باألسد،  جديدة من رجال األعمال، 
والذين سيطروا بشكل واسع على االقتصاد 
الــــســــوري، وُرصـــــد إثــــراؤهــــم الـــســـريـــع، بسبب 

عالقاتهم بالسلطة، متمثلة باألسد. 
كان تدمير  بــاألول،  الثاني، واملتصل  وامللمح 
الــســوريــة،  فــي  التقليدية  االقــتــصــاديــة  البنية 
ــتـــجـــارة املــحــلــيــة ومــــع دول  املــعــتــمــدة عــلــى الـ
الجوار، والزراعة، وتجاهل الدولة لسياساتها 
ــلـــت تـــثـــبـــيـــت األوضــــــــاع  ــمـ ــقــــديــــمــــة الــــتــــي شـ الــ
للمواطنني عند مستوى معقول  االقتصادية 
نسبيًا، لتحل محلها بنية اقتصادية ليبرالية 
– إن صــــح الــــوصــــف – فـــاقـــمـــت مــــن تــهــمــيــش 
الفقراء، وأولئك الواقعني خارج دائرة السلطة، 
مما أدى في نهاية املطاف إلى زيادة تهميش 
ــة بــأنــهــا  ــوريــ ــــوصــــف فــــي ســ

ُ
املـــنـــاطـــق الـــتـــي ت

»مــنــاطــق مـــحـــرومـــة« والـــتـــي أصــبــحــت الحــقــًا 
مــيــدانــًا رئيسيًا لــلــثــورة الــســوريــة عــلــى نظام 
األسد، والتي انطلقت في 2011 ضمن ثورات 

الربيع العربي.
ابـــنـــا خـــالـــة األســــــد، رامـــــي وحـــافـــظ مــخــلــوف، 
الــبــارزة الصاعدة في حقبة  كانا من األسماء 
نــفــوذًا  بـــشـــار األســــــد، مــنــذ 2000، وامـــتـــلـــكـــوا 
عالقتهم  بسبب  دمشق،  في   

ً
هائال اقتصاديًا 

العائلية بــه. وقــد ُعــرف على نطاق واســـع، أن 
أي شــركــة أجــنــبــيــة تــريــد الــعــمــل فـــي ســوريــة، 
بــحــاجــة إلـــى »تــعــمــيــد« رامــــي مــخــلــوف، الــذي 
ــأنــــه مــتــحــكــم بـــاالقـــتـــصـــاد الـــســـوري  ظـــهـــر وكــ
كــكــل. ويــحــمــلــه الـــســـوريـــون مــســؤولــيــة تـــردي 
األوضــاع االقتصادية في البالد، خالل العقد 
»الهادئ« لحكم األسد من 2000 وحتى 2010، 
والــــذي ُعـــرف بــوعــود اإلصــــالح الــتــي لــم يجن 
االقتصادية  اإلصالحات  إال  السوريون  منها 

الشكلية. 
وطــــاولــــت الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة كـــال مـــن رامـــي 
مــخــلــوف، وشقيقه حــافــظ )الـــذي يــديــر حاليًا 
حسابا غير مجمد في سويسرا يحوي قرابة 
أربعة ماليني دوالر(، بسبب الــدور الــذي أّداه 
األخوان في دعم جرائم األسد في حق الشعب 

السوري، بعد ثورة 2011 على حكمه. 
وثــائــق تسجيل  عــن  بــنــمــا«  »أوراق  وتــكــشــف 
شركة )Drex Technologies S.A(  التي يمتلكها 
رامـــــي مـــخـــلـــوف، والـــتـــي امــتــلــك عـــن طــريــقــهــا 
63 فـــي املـــائـــة مـــن أســـهـــم شـــركـــة »ســيــريــاتــل« 
مباشر،  غير  بشكل   ،)  Syriatel( لــالتــصــاالت 
مما أدى إلــى خالفات بينه وبــني مستثمرين 
أردنـــيـــني شـــاركـــوه فـــي تــأســيــس الــشــركــة في 
املائة  في   10 على  ويستحوذ مخلوف   .2002
من أسهمها بصفته الشخصية، و63 في املائة 

يتقاسم ملكيتها صديق بوتني، كوفالتشوك 
»إيغورا  مع شركة قبرصية، وتمتلك منتجع 
ــيــــم فـــيـــه حـــفـــل زفــــــاف ابــنــة  قــ

ُ
ســــكــــاي«، الــــــذي أ

بوتني، كاترينا، في عام 2013، كما أن بوتني 
ُيعتبر أحد أبرز املترددين على املنتجع خالل 

السنوات القليلة املاضية.
ــع أن ثــــروات بوتني  وُيــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واسـ
تــدار من خــالل أصدقائه املقربني، إذ تورطوا 
فـــي تـــحـــويـــالت مــالــيــة وهـــمـــيـــة، ودفـــــع مــبــالــغ 
مليونية نظير استشارات غامضة، باإلضافة 
إلــى دفــع مبالغ ضخمة مــن املــال نظير إلغاء 
ــهــــدف مــنــهــا  ــان الــ ــ ــة، كـ ــيـ ــمـ صـــفـــقـــات تـــبـــدو وهـ
إضــفــاء صــيــغــة »قــانــونــيــة« عــلــى فــســاد مالي 

هائل، وصفقات مشبوهة. 

ديفيد كاميرون 
الــوزراء البريطاني، ديفيد  تبدو حالة رئيس 
ــل تــعــقــيــدًا مــــن حـــالـــة الــرئــيــس  ــ ــيــــرون، أقـ ــامــ كــ
الـــروســـي. فــكــامــيــرون، وبــكــل بــســاطــة، استغل 
والــده من أجل التهرب الضريبي. إذ قام إيان 
ــوزراء الــبــريــطــانــي،  ــ كــامــيــرون، والــــد رئــيــس الــ
تـــوفـــي عــــام 2010، بــتــأســيــس شــركــة  والــــــذي 
اســتــثــمــار قــامــت بــالــتــهــرب مـــن أيـــة الــتــزامــات 
ــتــــحــــدة. وأســـــــس إيــــان  مـــالـــيـــة فــــي املـــمـــلـــكـــة املــ
كــامــيــرون شــركــة »بــلــيــرمــور هــولــديــنــغــز« في 
بتمويلها حتى  يقوم  وكــان   ،1982 عــام  بنما 
عــدم ظهور  الرغم من  وفاته في 2010. وعلى 
والـــد كــامــيــرون فــي الــصــورة، كمدير للشركة، 
املــســربــة، ضمن  الــوثــائــق  أن  إال  حــتــى 1989، 
»أوراق بــنــمــا«، تــؤكــد أنــه قــام بـــدور فــّعــال في 
تأسيس الشركة في بداية الثمانينيات. وتقدر 
لم  بـــ20 مليون دوالر،  الشركة  قيمة تمويالت 
تكن خاضعة للضرائب والقوانني البريطانية 
املتعلقة بضريبة الدخل أو ضرائب الشركات.

الرئيس الصيني 
وّجهت التحقيقات أصابع االتهام إلى عائالت 
من  وعـــدد  جينبينغ،  شــي  الصيني،  الرئيس 
كـــبـــار املـــســـؤولـــني، وقـــالـــت إنـــهـــم اســتــخــدمــوا 
شــركــات »أوفــشــور« إلخــفــاء ثــرواتــهــم، ومنهم 
ــاء الـــقـــدامـــى أو الــحــالــيــني  ثــمــانــيــة مـــن األعـــضـ
ــفــــوذ لــلــمــكــتــب  ــنــ ــة الــ ــ ــعـ ــ لـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة واسـ
الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي. 
بــنــمــا« دور ديــنــغ جــيــاغــوي،  ــظــهــر »أوراق 

ُ
وت

زوج الــشــقــيــقــة الـــكـــبـــرى لــلــرئــيــس الــصــيــنــي، 
الـــــذي يــمــلــك مــنــذ 2009 شــركــتــني فـــي الــجــزر 
العذراء البريطانية. هذه القضية أربكت شي 
منصبه  تسلم  مــنــذ  يتباهى  الـــذي  جينبينغ 
أواخر عام 2012 بعزمه على مكافحة الفساد.

نواز شريف
ــوزراء،  ــ فــي بــاكــســتــان دافــعــت عــائــلــة رئــيــس الـ
نواز شريف، عن امتالكها شركات »أوفشور« 
التي  بــنــمــا«  »أوراق  فــي  اســمــهــا  أن ورد  بــعــد 
أظـــهـــرت تــــورط ثــالثــة مـــن أبـــنـــاء نــــواز شــريــف 
أنها ستكون  ُيعتقد  التي  األربعة، وهم مريم 
خليفته الــســيــاســيــة، وحــســن وحــســني الــلــذان 
عقارية  شــركــة  تملكا  أنهما  السجالت  تظهر 
في لندن من خالل شركات »أوفشور« أدارها 
ــــواز شــريــف  ــال حــســني نـ ــ مــكــتــب املـــحـــامـــاة. وقـ
إلذاعة »جيو« الخاصة إن عائلته »لم ترتكب 

خطأ«.
أمـــا فــي آيــســلــنــدا، فــقــد رفـــض رئــيــس الــــوزراء، 
ســيــغــمــونــدور ديــفــيــد غــونــلــوغــســون، دعــوتــه 
لــالســتــقــالــة بــعــد الــكــشــف عـــن امــتــالكــه شــركــة 
وسندات مصارف بماليني الــدوالرات، عندما 
املصارف  وطلبت  لبالده  املالي  النظام  انهار 
الحكومة  مــســاعــدة إلنــقــاذهــا. وكــانــت رئيسة 
اآليسلندية السابقة، يوهانا سيغوردادوتير، 
دعت غونلوغسون، إلى االستقالة على خلفية 
كــشــف »أوراق بــنــمــا« أنــــه أســــس مـــع زوجــتــه 
شركة في الجزر العذراء البريطانية، استغلها 

إلخفاء ماليني الدوالرات.
كذلك رفض رئيس أوكرانيا، بترو بوروشنكو، 
االعــتــراف بــأي خطأ بعد الكشف عن امتالكه 
شــركــة لـــم يــبــلــغ عــنــهــا فـــي كــشــوف الــضــريــبــة، 
فيما دافعت املفوضية األوروبية عن مفوض 
املناخ، ميغل أرياس كانات، الذي تملك زوجته 
إنه  ميكايال شركة »أوفــشــور« في بنما قالت 
عمليات  بنما«  »أوراق  وكشفت  عنها.  أفصح 
مــالــيــة ألكــثــر مــن 214 ألـــف شــركــة »أوفـــشـــور« 
العالم،  في أكثر من 200 دولــة ومنطقة حــول 
عــلــى  وشــــركــــة  شــخــصــًا   33 ــمــــاء  أســ وأوردت 
الخارجية  قــائــمــة وزارة  عــلــى  مــدرجــني  األقـــل 
التعامل مع كوريا  السوداء بسبب  األميركية 

الشمالية وإيران وحزب الله اللبناني. 
وحاول مكتب املحاماة، »موساك فونسيكا«، 
الــذي بــات في صلب فضيحة »أوراق بنما«، 
عن  بعيدًا  يعمل  بنمي  محاماة  مكتب  وهــو 
ــواء وتــضــم الئــحــة زبــائــنــه شخصيات  ــ األضـ
بــــارزة وهـــو متخصص فــي قــضــايــا التهرب 
ــاَع عــن نــفــســه، وقــــال رامـــون  ــدفـ الــضــريــبــي، الـ
فــونــســيــكــا أحـــــد مـــؤســـســـي املـــكـــتـــب لـــوكـــالـــة 
»فـــرانـــس بـــــرس«، إن الــتــســريــبــات »جــريــمــة، 
ــنـــمـــا«. واعــتــبــر  ــنـــحـــة« و»هــــجــــوم عـــلـــى بـ وجـ
أن »بــعــض الـــــدول ال يــعــجــبــهــا أن لــنــا مــيــزة 
تــنــافــســيــة تـــجـــذب الـــشـــركـــات«، فــيــمــا أعــلــنــت 
حـــكـــومـــة بــنــمــا أنـــهـــا »ال تـــتـــســـاهـــل« مــــع أيـــة 
»التعاون القوي«  صفقات مشبوهة، واعدة بـ

مع أي تحقيق قانوني.

 Drex Technologies( شــركــة  طــريــق  عــن  منها 
S.A( واملسجلة في الجزر العذراء البريطانية.

قـــام شـــركـــاء مــخــلــوف بــرفــع قــضــيــة ضـــده في 
فــيــيــنــا فـــي الـــعـــام 2002، حــيــث تــمــتــلــك شــركــة 
بنكيا  حــســابــا   )Drex Technologies S.A(
الشركة  قــامــت  كما  دوالر.  مليون   2.6 يــحــوي 
بفتح حساب بنكي آخر في HSBC في جنيف. 
ــي مــخــلــوف حـــســـابـــات لــثــالث  ــ كـــذلـــك فــتــح رامـ
و   )Lorie Limited( وهـــي  يمتلكها،  شــركــات 
 Ramak( و   )Dorling International Limited(

Ltd( في مصرف » أتش أس بي سي«. 
 )Cara Corporation( وتعامل املصرف مع شركة
 Seadale( يــديــرهــا مــخــلــوف، وشـــركـــة والـــتـــي 
يتقاسم  الــتــي   )International Corporation
ملكيتها مع أخيه حافظ، باإلضافة إلى شركة 

 )Eagle Trading & Contracting Limited(
مع  ملكيتها  مخلوف  حــافــظ  يتقاسم  والــتــي 

 .)Lane Management LLC( شركة
لـــم تــكــشــف أوراق شـــركـــة مـــوســـاك فــونــســيــكــا 
أو   ،)Mossack Fonseca( القانونية  للخدمات 
»أوراق بنما« إال تفاصيل إضافية على قصص 
الفساد املتداولة حول عائلة مخلوف، مدعمة 
 Drex بالوثائق التي تثبت ملكيته في شركة
Technologies S.A. . وتظهر »أوراق بنما« أن 
الشركة )موساك فونسيكا( ناقشت ابتداًء من 
ورشــى،  فــســاد،  عمليات   2011 فبراير/شباط 
قام بها أقــارب مخلوف، تزامنًا مع العقوبات 
رامــي  على  األميركية  الخزانة  فرضتها  التي 
وحـــافـــظ مـــخـــلـــوف. وأن لــجــنــة »بــــي فـــي إي« 
 )the BVI Financial Services Commission(

أبطال 
أوراق 

بنما
تستعرض »العربي 

الجديد« أبرز ما 
تتضمنه تسريبات 

»أوراق بنما«، التي 
تكشف للمرة األولى، 

جزءًا يسيرًا من 
أسرار أموال مشاهير 

العالم، من قادة 
الدول والسياسيين 
العرب أو األجانب 

مرورًا بالرياضيين. أوراق  
تتضمن 11.5 مليون 

وثيقة، وتغطي 
الفترة ما بين 1977 

و2016، تسلط 
الضوء خصوصًا على  

إمبراطورية األسد 
ــ مخلوف المالية 
في سورية. كما 

تكشف جزءًا من 
ثروات رئيس الوزراء 

العراقي السابق إياد 
عالوي، مرورًا بعالء 

مبارك، وصوًال إلى 
كيفية إخفاء الرئيس 

الروسي فالديمير 
بوتين ألمواله عبر 

التمويه

ــلــــت شـــركـــة »مــــوســــاك فـــونـــســـيـــكـــا« فــيــمــا  راســ
التي  الــشــركــة  قــيــام  حـــول  بتحقيقات  يتعلق 
 Drex Technologies( مخلوف  رامــي  يمتلكها 
ــوال،  ــ S.A( بـــالـــتـــورط فـــي عــمــلــيــات غــســيــل أمـ
وطـــالـــبـــت الــلــجــنــة مـــوســـاك فــونــســيــكــا بقطع 
الذي  األمــر  عالقتها بشركات عائلة مخلوف، 
الشركة في 2012، وأرسلت إلى  له  استجابت 
ــي مــخــلــوف، كــمــا هـــو مــبــني فـــي الــوثــائــق،  رامــ

قرارها بالتوقف عن العمل معه. 
 

حسني وعالء مبارك 
ورد اســـم الــرئــيــس املــصــري املــخــلــوع حسني 
البكر  ابنه  مبارك في »أوراق بنما« من خالل 
عــــالء مـــبـــارك الــــذي اتــضــح أنــــه يــمــتــلــك شــركــة 
استثمارات عاملية عمالقة مسجلة في الجزر 
»كريديت  بنك  ويديرها  البريطانية  الــعــذراء 
ســـويـــس«. وتـــأكـــيـــدًا لــذلــك تــضــمــنــت الــوثــائــق 
ــورة ضــوئــيــة مـــصـــّدقـــة لـــجـــواز ســفــر عــالء  ــ صـ
مبارك تبني أنه من مواليد العام 1960، ويعمل 
الوثائق  بوظيفة »أعمال حــرة«. كما تتضمن 
ــــالت املــتــعــلــقــة بـــالـــشـــركـــة الــتــي  ــراسـ ــ بـــعـــض املـ
يمتلكها عالء مبارك لكنها ال تحدد على وجه 

الدقة حجم أصولها.
في إبريل/ نيسان من العام 2011، اعتقل عالء 
مبارك مع والده وشقيقه جمال، بعد استقالة 
الجمهورية تحت  رئــاســة  مــن  مــبــارك  حسني 
ضــغــط ثـــورة 25 يــنــايــر الشعبية. وفـــي الــعــام 
ذاتــه صــدرت تعليمات من االتــحــاد األوروبــي 
إلى موساك فونسيكا تقضي بتجميد أصول 

شركة عالء مبارك االستثمارية.
إلـــــى أن  ــائــــق  الــــوثــ تـــشـــيـــر  الــــعــــام 2013  وفـــــي 
الــســلــطــات فـــي الـــجـــزر الــــعــــذراء الــبــريــطــانــيــة 
فرضت غرامة على موساك فونسيكا مقدارها 
بــشــكــل صحيح  الــتــحــقــق  لــعــدم  دوالر   37500
من هوية عالء مبارك الذي وصفته السلطات 

»زبون ذي مخاطر عالية«. بـ
واعــــتــــرف مـــســـؤولـــو مــــوســــاك فــونــســيــكــا فــي 
اتــهــم كانت معيبة  تحقيق داخــلــي بــأن إجــراء
ــبـــارك في  ــدم تــحــديــد هـــويـــة عــــالء مـ بــســبــب عــ
وقــت مبكر بما فيه الــكــفــايــة. ومــع ذلـــك، كتب 
إلـــى مـــوســـاك فونسيكا،  »كــريــديــت ســـويـــس« 
التي تقوم بها شركة عالء  إن األنشطة   

ً
قائال

مبارك في عموم العالم ال تتعارض مع تجميد 
سويسرا أصول مبارك. 

الجزر  السلطات في  العام 2014، فتحت  وفي 
آخــر مع موساك  البريطانية تحقيقًا  الــعــذراء 
ــــح بعض 

ّ
فــونــســيــكــا وشــركــة عـــالء مـــبـــارك. ومل

املزيد  إلــى وجــود  موظفي مــوســاك فونسيكا 
من املخالفات القانونية، مشيرين إلى ضعف 
مــســتــوى تحكمهم بــشــركــة عـــالء مـــبـــارك وتــم 

التخلي عن وكالة الشركة في أبريل 2015.
ورفـــضـــت أســــرة مـــبـــارك االســتــجــابــة لطلبات 
متكررة بالتعليق على املعلومات الواردة في 

»أوراق بنما«.
 

عائلة القذافي 
األدلــــة  مـــن  الـــعـــديـــد  بــنــمــا«  تــضــمــنــت »أوراق 
أو  مملوكة بشكل  بأصول وشــركــات  املتعلقة 
الراحل  الليبي  العقيد  بآخر ألفــراد من أســرة 
االستقصائي  التحقيق  ولكن  القذافي،  معمر 
التفاعلي الـــذي تــولــى نــشــره االتــحــاد الــدولــي 
على  موقعه  في  االستقصائيني  للصحافيني 
اإلنــتــرنــت اكــتــفــى بـــاإلشـــارة إلـــى أن ليبيا في 
املسربة،  البيانات  في  مشمولة  القذافي  عهد 
ضمن  للتفاصيل  مساحة  للقذافي  يفرد  ولــم 
من  نماذج  التحقيق  لهم  أفــرد  الذين  الزعماء 

الشركات التي يملكونها هم أو أقاربهم.
أن تظهر الحــقــًا  معلومات  املتوقع  مــن  ولكن 
 عن أموال القذافي املخفية وفقا 

ً
أكثر تفصيال

»أوراق بنما« املسربة. لـ
 

إياد عالوي... مؤسس الشركات
تشير »أوراق بنما« إلى أن موساك فونسيكا 
زودت شركة )I.M.F. Holdings Inc( واملسجلة 
في بنما سنة 1985، والتي يمتلكها عــالوي، 
بـــمـــدراء تــنــفــيــذيــني يـــديـــرون أعــمــالــه. الــشــركــة 
الــتــي اســتــمــر بــامــتــالكــهــا بــشــكــل كــامــل حتى 
في  كينغستون،  في  منزاًل  تملك  كانت   ،2000

بريطانيا يطل على نهر التايمز. 
في أبريل / نيسان 2013، وتزامنًا مع انهيار 
الـــشـــركـــة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا عــــــــالوي، أصــبــحــت 
ملكية املنزل املطل على التايمز، والــذي تقدر 
باسم  دوالر،  املليون  ونصف  بمليون  قيمته 
الفترة ما  فــي  الــذي شغل  الــعــراقــي  السياسي 
الجمهورية  لرئيس  كنائب  و2015   2014 بني 
في العراق.  شركة أخرى من شركات »ما وراء 
 )Moonlight Estates Limited( وهــي  البحار« 
والتي تعود ملكيتها إلى عالوي أيضًا، تمتلك 
عقارا آخر في لندن. الوثائق التي تسربت من 
موساك فونسيكا، تحدد مصدر األموال التي 
امتلك عـــالوي مــن خاللها عــقــاراتــه فــي لندن، 
 )I.M.F. Holdings Inc( شــركــتــي  طــريــق  عـــن 
باعتبارها   )Moonlight Estates Limited(و
»مدخرات شخصية«. األمر الذي يضع الكثير 
من األسئلة حول حقيقة مصدر هذه األموال، 
التي تمكن عالوي  أو »املدخرات الشخصية« 

من خاللها من تملك تلك العقارات.
ــاد عـــــــالوي، وبــحــســب  ــ املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي إليــ
التي  الشركات  أوضــح حقيقة  بنما«  »أوراق 
املكتب  ــد  وأكــ الـــعـــراقـــي.  الــســيــاســي  يمتلكها 
ــــالوي بـــالـــكـــامـــل لــثــالث  اإلعــــالمــــي امــــتــــالك عــ
و   )I.M.F. Holdings Inc( هــــي  ــــات،  ــركـ شـــ
 Foxwood( و   )Moonlight Estates Limited(
تــأســيــس  أن  إلــــى  مــشــيــرًا   ،Estates Limited
شــركــة IMF(( جــاء حصريًا مــن أجــل امتالك 
مــنــزل عـــالوي فــي لــنــدن، بــنــاء على »نصائح 
»أمنية«.  بأنها  وصفت  وألســبــاب  قانونية« 
وأكد أن كل حسابات الشركات صحيحة، وأن 

»الضرائب ُدفعت في الحال«.

األجانب

العرب
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لجمال عبد الكريم وأقــاربــه مثل فــادي وعدنان 
لإلنابة عنهم.

التعاون مع آل مخلوف
ما تكشفه أيضًا وثائق سجالت شركات مجموعة 
عــبــد الــكــريــم فــي »األوف شــــور«، هــو تــعــامــل هــذه 
املجموعة في حساباتها البنكية مع بنك )سورية 
الدولي اإلســالمــي(، وهو البنك الــذي يساهم فيه 
إيــهــاب مــخــلــوف شقيق رامـــي مــخــلــوف. وإيــهــاب 
معاقب أوروبيًا منذ عام 2011 كحال شقيقه رامي 
ووالده محمد مخلوف. وبالرغم من استقالته من 
ــه ما زال 

ّ
أن إاّل  البنك إثر العقوبات،  مجلس إدارة 

من كبار املساهمني فيه.
بنك )سورية الدولي اإلسالمي( نفسه تعرض في 
االتحاد  واتهمه  األميركية.  للعقوبات   2012 عــام 
»كــواجــهــة تسهل عمليات  بــأنــه يعمل  ــــي  األوروبـ
احــتــيــال يمارسها )املــصــرف الــتــجــاري الــســوري( 
فــي الـــخـــارج لــإلفــالت مــن الــعــقــوبــات«. واملــصــرف 

ــاري هــــــو مـــصـــرف  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ
األكبر  السورية  الحكومة 
ــخــتــرق مــن خالله 

ُ
والـــذي ت

على  املفروضة  العقوبات 
محكمة  أن  غــيــر  الـــنـــظـــام. 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي ألــغــت 
ضد  املــفــروضــة  العقوبات 
بــــنــــك )ســـــــوريـــــــة الـــــدولـــــي 
فـــي منتصف  اإلســــالمــــي( 
عام 2014 بعد دفاع البنك 
ه ال يتعامل مع شركات 

ّ
بأن

ــقــــوبــــات، فــي  ــتـــرق الــــعــ تـــخـ
الــــــوقــــــت الــــــــــذي كــــــــان فــيــه 
ــنـــك هــــو املــعــتــمــد  ــبـ ــذا الـ ــ هــ
لــشــركــة    2013 عـــــام  مـــنـــذ 
ــتــــس( الـــتـــابـــعـــة  ــيــ )بـــــــــان غــ
أي  الكريم،  عبد  ملجموعة 
إّبـــــان فـــتـــرة عــقــوبــة الــبــنــك 

وإبـــان دفــاعــه عــن نفسه أمــام املحكمة األوروبــيــة. 
وأدت العقوبات الغربية لتغييرات بني مساهمي 
ومديري الشركات املعاقبة. ويتضح في مثال من 
 من شملته العقوبات استقال 

ّ
شركة )مورغان( أن

لــوالــده كما فعل  املــجــال  ليترك  مــن منصبه علنًا 
وائل عبد الكريم، أو يترك املجال لشقيقه كما فعل 

أحمد برقاوي.
ــرارات الــعــقــوبــات  ــ فـــي الــنــهــايــة يــمــكــن الـــقـــول إن قــ
سّماها  كما  الكريم«  »عبد  شبكة  ضد  األميركية 
القرار، تنص على دور هذه الشركة في »التعاون 
مع شركاء عابرين للحدود ال يعترفون باملوقف 
املــال.  السياسي لحكوماتهم وال يجمعهم ســوى 
إذن هــي شــركــات خفية عملت مــع رجــال الرئيس 
)بـــشـــار األســـــد( فـــي تــقــديــم الــنــفــط والـــدعـــم لــآلــة 
العسكرية وللطيران التابع للحكومة السورية في 
الــحــرب ضــد الشعب الــســوري«. وذلــك بحسب ما 
سماها القرار األميركي. وعلى ما يبدو »ال مانع 
لـــدى مختصي خـــرق الــعــقــوبــات مــن شــبــكــات في 
األوف شور  ومــالذات  سويسرا وهولندا وتركيا 
الحرب  استعار  استمرار  سبيل  في  التعاون  من 

وتغذيتها بالوقود، ما دام املال يقول كلمته«.

45
تحقيقات

جب مجموعة عبدالكريم على أسئلة معّد التحقيق، غير أّن مدير شركة مورغان التي 
ُ
لم ت

ارتبطت باملجموعة أجابت على لسان مديرها، ياسر برازي، بأن شركة مورغان تأسست 
في سيشل بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2012، بينما تشير وثائق حصل عليها معد التحقيق 

إلى أن الشركة موجودة بإدارة وائل عبدالكريم منذ عام 2011. 
وينفي بــرازي أن يكون لشركة مورغان سيشل أية نشاطات تجارية أو حسابات بنكية. 
وأحمد  عبدالكريم  وائــل  مديريها  على  العقوبات  فــرض  تاريخ  وحتى  الشركة،  أن  ويحدد 
برقاوي، في 17 ديسمبر/كانون األول 2014، كانت قيد »التأسيس«، ولم تمارس أي نشاط 
تجاري. ولكنه ال يوضح كيف يمكن أن تكون شركة قد تأسست وافتتحت فرعًا في دبي، 

 طيلة نحو خمس سنوات. 
ً
بدون أن تمارس عمال

ويــوضــح: »كــان وائــل عبدالكريم مؤسسًا لشركة مــورغــان في سيشل، بنسبة 60% من 
أسهمها، لكنه بعد سنة تقريبًا من هذا العمل في هذا املنصب بدأ االنفصال عن الشركة 
مع أحمد برقاوي«، بحسب املدير الحالي، ياسر بــرازي. بينما تشير الوثائق إلى أّن وائل 
عبدالكريم وأحمد برقاوي كانا ضمن إدارة الشركة وفروعها منذ عام 2011 وحتى نهاية 
عام 2014، ما يعني أنهما أدارا أعمالها نحو أربع سنوات، وخالل فترة عمل شركاتهما التي 

عوقبت بسبب انتهاك العقوبات الدولية.
استقال برقاوي قبيل فرض العقوبات ضده بأيام، واستقال وائل عبدالكريم بعد صدور 
العقوبات بأسبوعني تقريبًا. وباع »وائــل عبدالكريم أسهمه في الشركة، وتخلى عن  قرار 
اإلدارة ملستثمر جديد، بحسب املدير الحالي برازي، ولم تعد له أية صلة بالشركة منذ بداية 
2015«. ويضيف برازي: »كانت الشركة تخطط لبدء النشاط التجاري بتاريخ 8 أغسطس/
آب 2015، لكن لألسف فرضت العقوبات األميركية ضد الشركة قبل خمسة أيام من موعد 

بدئها اإلنتاج، أي في 3 أغسطس/آب 2015«.
ــه إضــافــة إلــى أن مــورغــان لــم تــمــارس أي نشاط تــجــاري حتى الــيــوم، فــإّن 

ّ
ويــؤكــد بـــرازي أن

تــجــاري مــع ســوريــة بشكل عــام،  »الحكومة اإلمــاراتــيــة حــظــرت علينا ممارسة أي نــشــاط 
ومنعتنا من ممارسة أية نشاطات تجارية مع شركات معاقبة أوروبيًا أو أميركيًا«. ويؤكد 
العقوبات األميركية طاولت شركة مورغان، بذريعة ملكيتها أو وقوعها بشكل  برازي أن 
مباشر أو غير مباشر تحت إدارة أشخاص معاقبني من قبل أميركا، بينما »ال يمتلك أي 
من األشخاص املعاقبني أميركيًا، مثل وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي، أي أسهم أو سيطرة 

على شركة مورغان، وهي ال تتبع مجموعة عبدالكريم حاليًا«. 
طبعًا يحتاج هذا الجزء من التبرير مزيدًا من اإلقناع، ألن الوثائق التي بحوزتنا تؤكد ملكية 
الوالد جمال عبدالكريم، الذي يرأس مجموعة عبدالكريم، أسهمًا في مورغان ميدل إيست، 

بدون توفر أية وثيقة تثبت خروجه منها.
ويؤكد برازي أن شركة مورغان أرسلت مبرراتها وأدلتها مطالبة برفع العقوبات ضدها، 
وأبرز الوثائق التي قدمناها لسلطات OFAC املسؤولة عن العقوبات، وثيقة تثبت أّن وائل 

عبدالكريم لم تعد له عالقة بالشركة، ال من ناحية امللكية أو اإلدارة.
من جانبها، ردت شركة )MOssACk FOnseCA( بأنها ال تدعم أية أعمال غير قانونية 
»العربي الجديد«: »عملنا يقتصر  لـ تقوم بها أي شركة مسجلة في األوف شور، وتابعت 

على تسجيل شركات، وال نتدخل في نشاطاتها فيما بعد«.
3 شــركــات سويسرية  معاقبة  عــن  األميركية كشف  العقوبات  قـــرار  أن  بــالــذكــر،  الــجــديــر 
استخدمت أساليب ملتوية لتغيير وجهات وعناوين شحنات وقود طائرات قبل وصولها 
للحكومة السورية، وسهلتها شركة بولندية يرجح أنها تأسست خصيصًا لهذا الغرض«. 
والفواتير واستخدام حيل  الشحن  تم تزوير وثائق  أنه  أن هناك وثائق تثبت  القرار  وأكــد 

لتضليل وجهات السفن.

تناقضات شركة مورغان

تحقيق ـ نزار الغزالي

أعــلــنــت وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة في 
يــولــيــو/تــمــوز مـــن عـــام 2014 عـــن أول 
ثــــالث شـــركـــات مــرتــبــطــة ضــمــن شبكة 
من شركات ورجــال أعمال متهمني بتقديم الدعم 
التي  العسكرية  للحملة  والتكنولوجي  النفطي 
السوري  الشعب  األســد ضد  يقودها نظام بشار 

بحسب البيان الرسمي لوزارة الخزانة. 
الشبكة بحسب البيان تكونت من شركات وسفن 
انطلقت من سورية، وعملت في اإلمارات العربية 
أبرز  ويعد  وهولندا،  وتركيا  وسويسرا  املتحدة 
العــبــيــهــا شــركــة ســـوريـــة تــســمــى »مــجــمــوعــة عبد 
الــخــزانــة  الــشــبــكــة، بحسب  الــكــريــم«. وزّورت هـــذه 
واستخدمت  للشحن  وبيانات  عقودًا  األميركية، 
سفنًا وغّيرت وجهات سيرها، واختفت ثم ظهرت 
العقوبات  على  الرقابة  مــن  لتتهرب  الـــرادار  على 
املــفــروضــة على مــؤســســات ســوريــة مــن الــواليــات 
ــا وكــنــدا، ولــتــقــدم الــدعــم النفطي  املــتــحــدة وأوروبــ
العسكرية، بما  الــســوري وآلــتــه  للنظام  واملــعــدات 
للنظام  التابعة  والسفن  الــطــائــرات  تموين  فيها 

السوري بحسب قرارات العقوبات األميركية.
ــــول األجــنــبــيــة«  بــهــذا الــكــشــف أعــلــنــت »إدارة األصـ
املسؤولة عن العقوبات في وزارة الخزانة األميركية 
والــتــي تــســمــى »أوفـــــاك OFAC« فـــرض الــعــقــوبــات 
عـــلـــى هـــــذه الــشــبــكــة وشـــركـــاتـــهـــا، فــــأدرجــــت عــلــى 
 ExpErt pArtnErs شركتي  السوداء  الالئحة 
 MEgAtrAdE ومقرها سورية، إضافة إلى شركة
لقيامهما بأعمال تجارية »لصالح أو بالنيابة عن 
)مركز البحوث العلمية( التابع للحكومة السورية 
ــذي يـــطـــور أســلــحــة غــيــر تــقــلــيــديــة وصـــواريـــخ  ــ والــ
بالستية« بحسب القرار. كما أدرجت على الالئحة 
 pAngAtEs IntErnAtIOnAl  :السوداء شركة
اإلمـــارات  دولـــة  ومــقــرهــا   ،COrpOrAtIOn ltd
يتعرف  لم  األميركي  الــقــرار  لكن  املتحدة،  العربية 
ــام 2014،  عــلــى مــالــك هـــذه الــشــركــة حــتــى أواخــــر عـ
فـــأدرج مــديــر الــشــركــة ومــالــكــهــا، وائـــل عبد الكريم 
)41 عامًا(، وهو فلسطيني سوري الجنسية، على 
الئــحــة الــعــقــوبــات. وأضـــاف شــركــة أخـــرى تتبع له 
قــرار  شمل  كما   .MAxIMA تــدعــى  الشبكة  ضمن 
الــعــقــوبــات مساهمي هـــذه املــجــمــوعــة وشــركــائــهــا، 
ومنهم: أحمد برقاوي )31 عامًا(، وهو فلسطيني 
ســــوري الــجــنــســيــة، إضــافــة إلـــى الــشــركــات ورجـــال 
السويسرية  الجنسيتني  مــن  املــتــورطــني  األعــمــال 

والهولندية.

عالم المالذات اآلمنة
لــكــن هـــل كــشــفــت الــســلــطــات األمـــيـــركـــيـــة حــقــًا كل 
أفراد هذه الشبكة ومساهمي شركاتها؟ الجواب 
بالنفي. ففي آذار/مــارس من العام املاضي 2015، 
بنحو  الثاني  األميركية  العقوبات  قــرار  بعد  أي 
ثــالثــة أشـــهـــر، اكــتــشــفــت الــســلــطــات فـــي واشــنــطــن 
مــزيــدًا مــن املتورطني فــي هــذه الشبكة، وهــم ست 
شركات وأربعة رجال أعمال أتراك ونحو 10 سفن 
إضافة ملؤسسات  بنما وسيراليون،  في  مسجلة 

حكومية سورية كشركة النفط وشركة املوانئ. 
لــكــن االكــتــشــاف الــجــديــد فــي الــحــزمــة الــثــالــثــة من 

 
ّ
ــو أن ــد »شـــبـــكـــة عـــبـــد الــــكــــريــــم« هــ ــقـــوبـــات ضــ ــعـ الـ
الــســلــطــات األمــيــركــيــة بــــدأت تــكــتــشــف مـــا تسمى 
شــركــات »األوف شـــور« أو املــــالذات اآلمــنــة، التي 
تــعــمــل ضــمــن مــجــمــوعــة عــبــد الـــكـــريـــم، مـــن خــالل 
شركات »أوف شور« صممت لهذه الغاية، بحيث 
يستفاد  قــد  لغايات  أصحابها  أســمــاء  كشف 

ُ
ت ال 

منها للتهرب الضريبي أو التهرب من املسؤولية.
ويشير مصطلح »األوف شور« إلى تمركز الشركة 
في بلد معني، من بلدان مناطق اإلعفاء الضريبي 
واملــــالذات اآلمــنــة، فــي حــني أنــهــا تنفذ أعــمــااًل في 
بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى من الناحية 
القانونية. أما املالذات اآلمنة، فهي مناطق تفرض 
بــعــض الــضــرائــب أو ال تــفــرض أي ضــرائــب على 
املصرفية  أنظمتها  تتمتع  دول  هــي  أو  اإلطـــالق، 
بــقــوانــني صــارمــة لتحافظ عــلــى ســريــة حسابات 
من  التهرب  على  فتساعدهم  األجــانــب،  عمالئها 

دفع الضرائب في بالدهم األصلية. 
ــن ربـــط  ــ ــة مـ ــيــ ــيــــركــ وقــــــد تـــمـــكـــنـــت الـــســـلـــطـــات األمــ
ــركــــات خـــفـــيـــة كـــان  ــم بــــشــ ــريــ ــكــ مـــجـــمـــوعـــة عـــبـــد الــ
مقرها  شــركــة  وهــي   thE EAglEs llC منها: 
 MOrgAn AddItIvEs ــة  ــ ــركـ ــ وشـ ســـــوريـــــة، 
الــحــرة  املــنــطــقــة  فـــي   MAnuFACturIng CO
بميناء جبل علي في إمارة دبي ومسجلة في جزر 
للشركات  العاملية  املــــالذات  إحـــدى  وهــي  سيشل، 
املــديــر الحالي لهذه  املخفية »أوف شـــور«. ويــرى 
الشركة ياسر برازي في إجابته عن تساؤالت معد 
العقوبات  الشركة ضمن  إدراج  قــرار   

ّ
أن التحقيق 

فالشركة  خــاطــئ،  أســاس  إلــى  »استند  األميركية 
غير مملوكة حاليًا وال تدار من وائل عبد الكريم. 
بينما بررت وزارة الخزانة األميركية عند فرض 
 الشركة كانت مملوكة وتدار من 

ّ
قرار العقوبات أن

قبل وائل عبد الكريم املعاقب أميركيًا.
واســتــطــاعــت الــســلــطــات األمــيــركــيــة كــشــف شــركــة 
ــة تــرتــبــط بــمــجــمــوعــة  ــنـ ــــالذات اآلمـ ــ مــخــفــيــة فـــي املـ
وهي  شيبينغ«.  »ملينيوم  وتسمى  الكريم،  عبد 
شركة نقل بحري تعمل في تركيا، لكنها مسجلة 
في بنما، والتي هي إحــدى أشهر املــالذات اآلمنة 

للشركات الخفية في العالم.

الدائرة االقتصادية لألسد
يــجــيــب هــــذا الــتــحــقــيــق االســتــقــصــائــي أيـــضـــًا عن 
األميركية  السلطات  عــرفــت  هــل  التالية:  األسئلة 
التابعة ملجموعة عبد  الــشــركــات  أســمــاء  كــل  حقًا 
الكريم وأسماء مالكيها؟ وملاذا اكتشفت بعضهم 
الــشــريــك  ولـــم تكتشف بعضهم اآلخــــر؟ ومـــن هــو 
الخفي املتصل مباشرة بالنظام السوري، والذي 
لم تستطع تحقيقات الخزانة األميركية اكتشافه 

وربطه بمجموعة عبد الكريم؟
كــانــت الــشــركــة الــتــي كــشــفــت الــوثــائــق األمــيــركــيــة 
ــيـــط الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري لــنــقــل  ــا لــعــبــت دور وسـ ــهـ أنـ
لبنانية  بانياس، هي شركة  مرفأ  إلى  الشحنات 
نظام  2013 ومسجلة ضمن  عــام  بــدايــة  تأسست 
 EBlA trAdE األوف شور« في لبنان واسمها«
عــاقــبــت  األمــيــركــيــة  الــســلــطــات   sErvICEs s.A
الـــســـوداء، غير  الــالئــحــة  الــشــركــة ووضعتها على 
ــم مـــالـــكـــوهـــا الــحــقــيــقــيــون،  ــم تــعــلــم مــــن هــ ــا لــ ــهــ ــ

ّ
أن

األميركية.  العقوبة  مــن  أنقذهم  الــذي  األمــر  وهــو 

وبــالــرغــم مــن أن املـــرســـوم االشــتــراعــي رقـــم 2083 
لــعــام 2009 والــخــاص بتأسيس شــركــات »األوف 
ــور« فـــي لـــبـــنـــان، ال يــنــص عــلــى ســـريـــة أســمــاء  ــ شـ
التجاري  السجل  مــوقــع  أن  إال  الــشــركــات،  مالكي 
البحث  طــرق  فــي  يتيح  اإللــكــتــرونــي، ال  اللبناني 
ــــذه الـــشـــركـــات بــســهــولــة،  املـــتـــاحـــة الـــكـــشـــف عــــن هـ
وال يــتــيــح أي نـــص قــانــونــي فـــي لــبــنــان إمــكــانــيــة 
الحصول على نسخة ورقية من السجل التجاري 
لــم يكن الطالب مــن أصــحــاب العالقة.  لشركة، مــا 
الــجــديــد« حــصــلــت عــلــى السجل  إاّل أن »الــعــربــي 
الــتــجــاري لــلــشــركــة، لــتــكــتــشــف ثــالثــة عــشــر اســمــًا 
ومفوضي  املساهمني  واللبنانيني  السوريني  من 
التوقيع في الشركة، على رأسهم  اثنان من أبناء 
عقوبات  عليهم  املفروض  السوري  األعمال  رجــل 
أميركية وأوروبــيــة، ومنهم محمد حمشو، حيث 
ابنيه )أحمد صابر( و)عــمــرو( في  ظهرت أسماء 
ســجــالت هـــذه الــشــركــة، كــمــا يــســاهــم مــعــهــمــا في 
الشركة أبــنــاء رجــل األعــمــال اللبناني ذي األصــل 
فإن  وللمفارقة،  الصوفي.  هاشم  محمد  السوري 
عــام 2006 في  أهلية  أســس جمعية  قــد  الصوفي 

»محاربة الفساد«. لبنان، تعنى بالترويج لـ
ــال الـــرئـــيـــس، ويــنــتــمــي  ــ ــد رجــ ــ مــحــمــد حــمــشــو أحـ
للدائرة االقتصادية الضيقة لألسد؛ وهو شريك 
األسد  لنظام  االقتصادية  الـــذراع  رامــي مخلوف، 
ــام الـــقـــابـــضـــة«، كـــانـــت قـــد طــاولــتــه  ــ فـــي شـــركـــة »شـ
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة منذ منتصف 
عام 2011 ووصفته بأنه من الداعمني واملرتبطني 
أن محكمة  مــاهــر، غير  األســد وشقيقه  بالرئيس 
االســتــئــنــاف األوروبـــيـــة بــّرأتــه ورفــعــت العقوبات 
عــنــه فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر مــن عـــام 2014 
لعدم كفاية األدلة. لكن وبعد أقل من أربعه أشهر 
أدلــة جــديــدة وأعــاد  على رفعها قدمت بريطانيا 
العقوبات ضد حمشو.  االتحاد األوروبـــي فــرض 
إمبراطورية  عــن  الجديد  العقوبات  قــرار  وكشف 
حمشو املالية واالقتصادية التي تتضمن شركات 

اتصاالت وتكنولوجيا وسياحة وعقارات.

االختباء وراء األبناء
نظام  العالقات بوضوح بني  يمكن رســم خارطة 
األسد ومجموعة عبد الكريم عبر محمد حمشو 
أبــنــاءه واجــهــة، ليختفي خلفهم  الـــذي اســتــخــدم 
أخــرى،  مــرة  الغربية. ولكن  العقوبات  لقرار  اتقاء 
هـــل اســتــطــاعــت الــســلــطــات األمــيــركــيــة كــشــف كل 
شركات ومساهمي مجموعة عبد الكريم نفسها، 

وخاصة في سجالت »األوف شور« الخفية؟ 
الـــوثـــائـــق الــتــي حــصــل عــلــيــهــا مــعــد الــتــحــقــيــق من 
ــائـــق أكـــبـــر شـــركـــة عــاملــيــة لتسجيل  تــســريــبــات وثـ
شركات »األوف شور« وتدعى »موساك فونسيكا« 
االستقصائيني  للصحافيني  الدولي  االتحاد  عبر 
دويـــتـــشـــه  )زود  األملــــانــــيــــة   sZ ــفـــة  ــيـ وصـــحـ  ICIJ
تسايتونغ( مــن خــالل شبكة »إعــالمــيــون مــن أجل 
صــحــافــة اســتــقــصــائــيــة عــربــيــة )أريـــــــــج(«، تكشف 
شركات ومالكني آخرين لم يرد ذكرهم في الوثائق 
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا الــســلــطــات األمــيــركــيــة أثــنــاء 
تــعــقــبــهــا مــجــمــوعــة عــبــد الـــكـــريـــم. وســاهــمــت هــذه 
الشركة العاملية في عدم كشف مساهمني ومديرين 
ــه. وعـــلـــى رأس  ملــجــمــوعــة الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــبــع لــ

املجموعة  مؤسس  العقوبات  قائمة  مــن  الهاربني 
الكريم، وهو  ورئيس مجلس إدارتــهــا، جمال عبد 
فلسطيني سوري يحمل جواز سفر سوريًا وآخر 
أميركيًا، وجواز سفر من جمهورية سانت كيتس 
الكاريبية التي تمنح مؤسسي شركات األوف شور 
جــــوازات ســفــر«. وقـــد منحت هـــذه الــجــزيــرة جــواز 
نظرًا  أميركيًا  املعاقب  وائــل  وولـــده  لجمال  السفر 
الستثماراتهم في هذه الجزيرة. وبحسب الوثائق 
التي حصلت »العربي الجديد« عليها، يظهر اسم 
واملقيم  املولود في حيفا 1943  الكريم  جمال عبد 
فــي دمــشــق، إضــافــة لــكــونــه املــســاهــم الــرئــيــســي في 
مجموعة عبد الكريم واملعروفة في سورية  باسم 
»عــبــد الــكــريــم لــلــتــجــارة«، بحسب ســجــالتــهــا على 
ــــو أيــضــًا  ــة الـــصـــنـــاعـــة فــــي دمــــشــــق. وهـ ــرفـ مـــوقـــع غـ
مساهم رئيسي في شركة )مورغان( التي عاقبتها 
الواليات املتحدة األميركية. لكن اسمه لم يظهر في 
العقوبات نظرًا الختفاء اسمه من سجالت الشركة 
املــســجــلــة فــي جــزيــرة ســيــشــل فــي املــحــيــط الــهــنــدي 

والتي هي إحدى مالذات »األوف شور«. 
اسم جمال عبد الكريم ما يزال يظهر على موقع 
كعضو  الهندسية(  للصناعات  العربي  )االتحاد 
ملجلس اإلدارة. وكان أحد أعماله ضمن مجموعته 
»عبد الكريم للتجارة« حتى بداية األزمة السورية، 
 لشركة )فوكس( األملانية لزيوت 

ً
هو عمله وكيال

لوثيقة  وفقًا  أيضًا رسميًا  وقد ُسجل  السيارات، 
وزارة  ســجــالت  مــن  التحقيق  معد  عليها  حصل 
 BOld :لشركتني هما 

ً
السورية وكيال االقتصاد 

وشــركــة  لــلــمــحــركــات،  اإليــطــالــيــة   rOCChI srl
األمـــيـــركـــيـــة   t.W. tEChnOlOgY COrp

للمعدات واآلالت. 
ــم تــــرّد وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة عــلــى أسئلة  ولـ
املتعلق  العقوبات  نــظــام  حــول  لها  توجيهها  تــم 
ــــاص. بــيــنــمــا عـــلـــق مــكــتــب إدارة  ــخـ ــ ــهــــؤالء األشـ بــ
األصول األجنبية في وزارة الخزانة بأنه يبذل كل 
الجهود »ملعاقبة مخالفي العقوبات ومنتهكيها 

سواء كانوا أفرادًا أم شركات«.

في ظالل »األوف شور«
على غرار جمال عبد الكريم، لم تكتشف السلطات 
األميركية أسماء بقية أفراد العائلة املساهمة في 
أتاح  ما  الكريم،  عبد  ملجموعة  التابعة  الشركات 
لهم العمل بحرية فــي ظــالل »األوف شـــور«. ففي 
التحقيق يظهر  التي حصل عليها معد  الوثائق 
مــحــمــد فـــــادي عــبــد الـــكـــريـــم مــســاهــمــًا فـــي شــركــة 
مــورغــان املسجلة فــي سيشل، والــتــي تحمل اسم 
»مورغان ميدل إيست«، ويشترك في ملكيتها مع 

جمال ووائل عبد الكريم.
الكريم  إبــراهــيــم عبد  عــدنــان  اســم  بينما يختفي 
املقيم في األردن كمساهم في شركة )بان غيتس( 
املعاقبة، دون اكتشاف اسم هذا املساهم من قبل 
نــظــرًا ألن دخــولــه كمساهم  األمــيــركــيــة،  السلطات 
فــي هــذه الــشــركــة تــم عــام 2013 بوثيقة منفصلة 
مللفها الحقًا. وحصل  الشركة أضيفت  عن سجل 
معد التحقيق على نسخة منها. كما يختفي اسم 
آخر في ملفات هذه الشركة، وهو مواطن سوري 
لم  عــامــًا.   )42( بـــرقـــاوي  نسيم  يــدعــى  فلسطيني 
ــــي حــني  ــه فـ ــمــ ــات الــــعــــقــــوبــــات اســ ــطـ ــلـ تـــكـــتـــشـــف سـ
لــم تكشف  كــمــا  بـــرقـــاوي،  أحــمــد  اكتشفت شقيقه 
اســـم رجـــل األعـــمـــال الـــســـوري عــبــدالــلــه زيــنــة )51( 
سنة، وهو مساهم ومدير في هذه الشركة خالل 
السلطات  قبل  مــن  العقوبات ضدها  فــرض  فترة 

األميركية.
وفي حني تكشف الوثائق أسماء بعض الشركاء 
تنتمي ملجموعة عبد  املديرين ضمن شركات  أو 
الــكــريــم، منهم: رجــل األعــمــال اإلمـــاراتـــي سليمان 
خميس رشيد آل علي )26( عامًا، و آخر فلسطيني 
ــًا، وهــو  ــامـ ــرازي )33( عـ ــ يـــدعـــي يـــاســـر مــحــمــود بــ
املدير الحالي في شركة )مورغان( التي طاولتها 
يكونا ضمن  لم  أنهما  غير  األميركية،  العقوبات 
مساهمي  ضــمــن  للمعاقبني  األمــيــركــيــة  الــالئــحــة 

ومديري الشركة. 

مخالفة العقوبات الدولية
تــعــمــل مــكــاتــب الـــقـــانـــون املــتــخــصــصــة بــمــســاعــدة 
ــبــــني فــــي الــتــســجــيــل فــــي شــــركــــات »األوف  ــراغــ الــ
»املـــالذات  شـــور«، على تقديم مــواصــفــات مناطق 
اآلمــــنــــة« الـــتـــي يـــســـاعـــدون زبــائــنــهــم عــلــى إخــفــاء 
واحــدة  بنقرة  ويمكن  فيها.  وشركاتهم  أموالهم 

عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، االطـــــالع عــلــى الــتــنــافــس الكبير 
فــــي الـــتـــرويـــج بــــني املـــحـــامـــني ومـــكـــاتـــب الـــقـــانـــون 
ــركــــات املــتــخــصــصــة فــــي تــســجــيــل »األوف  والــــشــ
األفضل  املــيــزات  تقديم  حــول  وتنافسهم  شـــور«، 

وهي »السرية«، و»انعدام الضرائب«.
وبـــرغـــم إعـــــالن الـــشـــركـــات واملـــكـــاتـــب الــقــانــونــيــة 
»األوف شور«  املتخصصة في تسجيل شركات 
تلتزم  أنــهــا   ،)MOssACk FOnsECA( ومنها 
ــانـــون الــــدولــــي، وأنــهــا  ــقـ بــاملــعــايــيــر الــعــاملــيــة والـ
على اســتــعــداد لــوقــف التعامل مــع أيــة شــركــة أو 
شخص يعاقب من قبل األمم املتحدة أو االتحاد 
ــا، ورغـــــم أن هــــذه الــشــركــة  ــركـ ــيـ األوروبــــــــي أو أمـ
لديها دائـــرة مهمة تسمَى »دائـــرة االمــتــثــال« أي 
الخضوع للقوانني، حيث يعمل في هذه الدائرة 
محامون وقانونيون مهمتهم متابعة ما يحصل 
قــانــونــيــًا مـــع الــزبــائــن فـــي أي مــكــان مـــن الــعــالــم، 
ويــقــتــرحــون وقـــف الــتــعــامــل مــع مــن تــثــبــت عليه 
الجرائم أو االحتيال أو يعاقب اقتصاديًا، تثبت 
مراسالت  وتشمل  عليها  التي حصلنا  الوثائق 
»دائــرة االمتثال« أن الشركة كانت تتابع وتهتم 
بقرارات العقوبات الصادرة ضد زبائنها، لكنها 
ال تــلــتــزم بــقــرار الــعــقــوبــات بشكل مــنــتــظــم، فهي 
لم تستجب لقرار العقوبات ضد رامــي مخلوف 
)ابــن خــال بشار األســـد( والـــذي صــدر عــام 2008 
مـــن قــبــل الــســلــطــات األمـــيـــركـــيـــة. لــكــنــهــا الــتــزمــت 
العقوبات  ضمن  شركاته  بعض  إدارة  وأوقــفــت 
التي طاولته بعد عام 2011، ولم تلتزم )موساك( 
قبل  عــام من  التي فرضت ألكثر من  بالعقوبات 
ــــي ضــد رجـــل األعــمــال الــســوري  االتــحــاد األوروبـ
القريب من األســد سليمان مــعــروف. ومــن خالل 
اطالع معّد التحقيق على أحدث الوثائق املتاحة 
ــام 2015،  ــاك( فـــي عـ مـــن مـــراســـالت شــركــة )مـــوسـ
ـــهـــا لـــم تــفــكــر فـــي وقــف 

ّ
 الـــوثـــائـــق تــكــشــف أن

ّ
فـــــإن

التعامل مع مجموعة عبد الكريم وشركاتها أو 
مساهميها الذين طاولتهم العقوبات األميركية.

ــــن قـــدرتـــهـــا  ــة مـ ــ ــقـ ــ ــة )مــــــوســــــاك( واثـ ــركــ ــانــــت شــ كــ
ــاء الـــشـــركـــات واملــســاهــمــني حــتــى عن  ــفـ عــلــى إخـ
 
ّ
ــإن ـــاء، ولــــــذا فــ ــشـ ـــني تــ ــة حـ ــيـ ــركـ ــيـ الـــســـلـــطـــات األمـ

لــم تكتشف كــامــل شبكة  الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
الــشــركــات املــخــفــيــة لــــ )مــجــمــوعــة عــبــد الــكــريــم(، 
 JAkOC pEtrOlEuM فهي لم تكتشف شركة
الــتــي  الـــوثـــائـــق  بــحــســب  املـــمـــلـــوكـــة   lIMItEd
حصنا عليها من جمال ووائــل وفــادي ووفيقة 
عبد الكريم بعد تأسيسها عام 2011 في جزيرة 
سيشل. كما لم تظهر للسلطات األميركية شركة 
 vECtrA IntErnAtIOnAl trAdIng
ــان عــبــد  ــدنــ ــي يـــشـــتـــرك فــيــهــا ويــــديــــرهــــا عــ ــتــ والــ
منذ  أميركيًا«  »املعاقب  برقاوي  وأحمد   الكريم 

عام 2014.
عملت هذه الشبكة على إيجاد مالذات وشركاء 
بأسماء خفية، بعد أن ضيقت العقوبات الدولية 
على مجموعة عبد الكريم عقب إغالق فروع لهذه 
الشركات في إمارتي دبي والشارقة، خصوصا 
أعقاب  فــي  إنترناشيونال(  غيتس  )بــان  شركة 
صدور العقوبات األميركية. كما وضع الشركاء 
أبنائهم،  أسماء  املجموعة  شبكة  في  املعاقبون 
ــاء اآلخـــريـــن  ــنــ مــثــل أوالد مــحــمــد حــمــشــو، واألبــ

أوراق بنما مسارات معقدة في »األوف   شور«  للتخلص من العقوبات الغربية

لشبكة  الخفية  الشركات  عن  استقصائي،  تحقيق  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
النظام  لتزويدها  الماضي  العام  واشنطن  عاقبتها  التي  الكريم«،  عبد  »مجموعة 

السوري بوقود للطائرات ومعدات آللته الحربية، كما يكشف التحقيق أسماء بقية 
شركاء المجموعة وشركاتها في سورية ولبنان واإلمارات ودول غربية

 Adam يؤكد
 J. Szubin

وهو مسؤول 
العقوبات ضد 

األعمال اإلرهابية 
واالستخباراتية 

أن وزارة الخزانة 
األميركية 

»ستستمر في 
فرض العقوبات 

بحق النظام 
السوري حتى 

يوقف العنف ضد 
الشعب«. وذكر 

بأن العقوبات 
األميركية ال تشمل 
الغذاء وال الدواء 

وال المعدات 
الطبية والضرورية.

كما تمت معاقبة 
السفن التالية 

ضمن الشبكة: 
  AQUA سفينة
وتحمل علم 

سيراليون، سفينة 
  BLUE DREAM
وتحمل علم 

جزيرة سانت كيس، 
 BLUE WAY سفينة

وتحمل علم 
بنما، وسفينة 

BLUEGAS وتحمل 
علم سيراليون، 

 FINIKIA وسفينة
سورية حكومية، 

 GREEN وسفينة
LIGHT تحمل 

علم بنما، وسفينة 
LAODICEA سورية 

حكومية
 MARIANA سفينة

تحمل علم 
سيراليون، سفينة 

SOURIA سورية 
حكومية، 

 TALA وسفينة
تحمل علم بنما، 

كما تمت معاقبة 
شركة هولندية 

 Staroil B.V وهي
ضمن الشبكة.

شبكات األسد 
الماليّة

عقوبات

شركة إيبال أوف شور في لبنان ويظهر اسم محمد 
حمشو )العربي الجديد(

عملية نقل األسهم واإلدارة بعد العقوبات لشريك 
إماراتي )العربي الجديد(

جواز السفر األميركي لكبير المجموعة جمال عبد الكريم )العربي الجديد(
 10 سفن ترفع أعالما دولية وسورية تمت معاقبتها أميركيا )فرانس برس(

المقر الرئيسي لشركة موساك في بنما )العربي الجديد(

)Getty( شركات األوف شور وفرت الوقود لطائرات النظام السوري

شركات سويسرية 
وإماراتية وهولندية 

عملت ضمن شبكة 
لدعم األسد

ثالث حزم من 
العقوبات األميركية 

لم تستطع كشف 
كامل أعضاء الشبكة 
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شركات خفية 
في بلدان عدة لدعم 

النظام السوري



ليل األحد، محط سجال طويل، نظرًا  اليمني عبد ربه منصور هادي،  الرئيس  التي اتخذها  القرارات »الكبيرة«  ستبقى 
أللغازها وتداعياتها التي يتوقع أن تلقي بوزنها على مشهد يمن ما قبل التسوية السياسية وما بعدها

أمين محمد

بيل 
ُ
ق العسكرية والسياسية  الخطى  تتسارع 

انطالق الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف3 
بــن املــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام، واملفترض 
أن تــبــدأ خــالل األســبــوع املــقــبــل، حيث يحاول 
طــرفــا الــتــفــاوض قــضــم املــزيــد مــن الجغرافيا 
مــن تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعــــش( في 
جنوب سورية ووسطها وشمالها على وقع 
تــصــريــحــات ســيــاســيــة مــتــنــاقــضــة تــصــدر من 
عــواصــم صــنــع الـــقـــرار فــي الــعــالــم، وتتمحور 
حـــول مــصــيــر رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 

األسد.
ــتـــمـــر مـــصـــيـــر األســــــــد بـــكـــونـــه املــعــضــلــة  ويـــسـ
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــتــنــظــر الــجــولــة املــقــبــلــة من 
ــات، فـــي ظـــل إصـــــرار حــلــيــف الــنــظــام  ــفـــاوضـ املـ
األبـــــرز، روســـيـــا، عــلــى تــرحــيــل هـــذا املــلــف إلــى 
جــــوالت الحــقــة فــي خــضــم »كــبــاش ســيــاســي« 
التي  بينها وبن الواليات املتحدة األميركية 
ــــد مـــن أي تــســويــة  تـــصـــّر عــلــى اســتــبــعــاد األسـ
سياسية مقبلة. أما املعارضة السورية، التي 
من املقرر أن تبدأ يوم الخميس املقبل سلسلة 
أن  انفكت تؤكد  فما  الــريــاض،  في  اجتماعات 

بغداد، بيروت ـ العربي الجديد

أنــهــى زعــيــم الــتــيــار الــصــدري، مقتدى الصدر 
ــراء، وســـط  اعـــتـــصـــامـــه أمــــــام املــنــطــقــة الــــخــــضــ
ــارات  ــعـ الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، بـــعـــد شـ
ــة الــــخــــضــــراء  ــقــ ــطــ ــنــ الــــتــــهــــديــــد بــــاقــــتــــحــــام املــ
ــاد إلــى  ــام، وعــ ــ ومــحــاصــرتــهــا ألكــثــر مـــن 10 أيـ
حــي الــحــنــانــة الــقــديــم وســـط الــنــجــف مــن دون 
مها 

ّ
نتائج. وحتى قائمة الترشيحات التي سل

البرملان،  إلى  العبادي  الحكومة حيدر  رئيس 
والـــتـــي كــانــت الــســبــب املــعــلــن لــفــض اعــتــصــام 
قّر 

ُ
ت أن  مرجحة  وغير  باتت ضعيفة  الــصــدر، 

على صيغتها مع بروز مواقف جديدة للكتل 
واملسيحية.  والتركمانية،  والسنية،  الكردية، 
مواقفها  فتباينت  الشيعية  الكتل  بعض  أّمــا 
بن رافض ومتحفظ عليها، وأخرى اشترطت 
بــعــض الــضــمــانــات مــقــابــل الــتــصــويــت عليها. 
وهو ما اعتبره مراقبون نجاح عملية احتواء 
تهديداته  عن  التراجع  على  وإجــبــاره  للصدر 
بعد عجز رئيس الحكومة حيدر العبادي على 
التصعيد مــن قبله، وازديـــاد املخاوف  إيــقــاف 
من انتقال األزمة إلى داخل مليشيات »الحشد 

عثمان المختار

تــؤشــر مــوجــة الــتــفــجــيــرات االنــتــحــاريــة، التي 
نفذها تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( في 
العراق خــالل الساعات الست األولــى من يوم 
أمس اإلثنن، إلى خلل أمني واضح وخروقات 
كبيرة، عكس ما تعلنه حكومة بغداد وتروج 
آمنة ال يمكن للتنظيم  لــه مــن وجــود مناطق 
الوصول إليها. ووفقًا ملصادر عسكرية وأمنية 
ذ التنظيم 25 عملية انتحارية 

ّ
عراقية، فقد نف

فة ما 
ّ
طاولت األنبار ثم املوصل وبغداد، مخل

 وجريحًا، غالبيتهم من 
ً
ال يقل عن 230 قتيال

الشعبي«  »الحشد  الجيش ومليشيات  قــوات 
يبسط  الـــذي  للتنظيم،  املناهضة  والــعــشــائــر 
سيطرته على أجـــزاء واســعــة مــن مــدن شمال 
وغــــرب الــبــالد ويــنــفــذ جــرائــم قــتــل وإعـــدامـــات 

جماعية بحق سكان تلك املناطق.
وتــــوزعــــت الـــســـيـــارات املــفــخــخــة بـــواقـــع عشر 
سيارات في هيت وجبة والبغدادي واملجّمع 
األســد، استهدفت قوات  لقاعدة عن  السكني 
االتحادية  السابعة واألولــى والشرطة  الفرقة 
ــائــــرات  وقــــــــوات الـــعـــشـــائـــر، فـــيـــمـــا تـــمـــّكـــنـــت طــ
ثــالث منها قبل  مــن تدمير  الــدولــي  التحالف 
وصولها إلى أهدافها، بينما أوقعت األخرى 
خــســائــر بــالــغــة فــي صــفــوف الــقــوات العراقية 
وفقًا  جريحًا،  و64   

ً
قتيال  37 بلغت  املشتركة 

من  الجديد«  »العربي  جمعتها  إلحصائيات 
مستشفى عــســكــري وآخـــر مــدنــي فــي األنــبــار. 
كــمــا ضــربــت ســبــع ســيــارات مفخخة وحـــدات 
الجيش في مناطق اللهيب والعمور والطريق 
القديم الرابط بن الفلوجة وبغداد، استهدفت 
إحــداهــا بــوابــة معسكر طـــارق، الـــذي تتواجد 
املفخخات وفقًا  ــفــت 

ّ
الــجــيــش. وخــل قـــوات  فيه 

لحصيلة غير رسمية 29 جنديًا و12 عنصرًا 
ومليشيا  العراقية  الــلــه«  »حـــزب  مليشيا  مــن 
»حــــركــــة الــــنــــجــــبــــاء«، فـــيـــمـــا ضــــربــــت مــخــمــور 
أيضًا يقودها  آليات مفخخة  املوصل  جنوب 

مصير األسد مسألة محسومة بالنسبة إليها 
ال يستطيع أحد تجاوزها. وتشدد املعارضة 
الفترة  فــي  بقائه  مناقشة  تقبل  لــن  أنها  على 
»وتــلــك هي  وفــي مستقبل ســوريــة  االنتقالية 
إرادة السورين التي صدحت بها حناجرهم 

في التظاهرات التي عادت من جديد«.
ولم تنقطع التصريحات الصادرة من موسكو 
واملــطــالــبــة بــتــأجــيــل مــنــاقــشــة مــصــيــر األســــد، 
والتي كان أحدثها ما نقلته وكالة »رويترز«، 
ــن نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  أمـــــس اإلثــــنــــن، عــ
الـــروســـي، ســيــرغــي ريــابــكــوف، الــــذي قـــال »إن 
ــيـــس الــــســــوري بــشــار  املـــطـــالـــبـــة بــتــنــحــي الـــرئـ
األســـد عــن الــســلــطــة تــحــّد مــن فـــرص التوصل 
ــيـــة لــــــأزمــــــة«. وبــيــنــمــا  ــيـــاسـ إلــــــى تـــســـويـــة سـ
ــد ريـــابـــكـــوف أن »مـــوســـكـــو تــقــتــرح تــأجــيــل  أكــ
املــنــاقــشــات حــول مصير األســـد، أشـــار إلــى أن 
»أطـــراف الــصــراع الــســوري هــي الــتــي يجب أن 

تبت في هذا األمر الحقًا«.
ريابكوف  تصريحات  على  املعارضة  رد  لكن 
الهيئة  باسم  املتحدث  أكــد  بعدما  يتأخر،  لــم 
»العربي  العليا للتفاوض رياض نعسان آغا، لـ
 املوضوع الرئيس في املفاوضات 

ّ
الجديد« أن

ــو هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــيــة«، قــبــل أن يضيف  »هـ

الــشــعــبــي« الــتــي تــديــن بـــالـــوالء ألحـــــزاب عــدة 
فــي قلب الصراع  الــيــوم هــي  حاكمة بالسلطة 
الـــحـــالـــي، مـــا يــعــنــي انــهــيــار الــحــكــومــة بشكل 
ــا الــســبــب غــيــر املــعــلــن،  ــ نــهــائــي فـــي الـــعـــراق. أّم
ــادات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي  ــهــ فــتــســرد شــ
 
ّ
أن مـــن مـــصـــادر ســيــاســيــة مختلفة  الــجــديــد« 

االزمة وصلت إلى حّد كبير، بحيث تم اختيار 
رشيد  العراقي،  اإلسالمي  الحزب  عن  النائب 
العزاوي، مسؤول تواصل بن الصدر من جهة 
وبن رئيَسي الوزراء حيدر العبادي والبرملان 
سليم الــجــبــوري مــن جهة أخـــرى خــالل األيــام 
الخميس  البرملان  التي سبقت جلسة  الثالثة 
 أتباع الصدر 

ّ
املاضي. وتؤكد املصادر ذاتها أن

ــلـــغـــوا يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي بــاالســتــعــداد  بـ
ُ
أ

ــــدر« بـــاقـــتـــحـــام املــنــطــقــة  لــتــنــفــيــذ »عـــهـــد الـــــصـ
الـــخـــضـــراء. وبــالــفــعــل، تـــم تــحــضــيــر كـــل شــيء 
التيار  في شقة سكنية مملوكة ألحد قيادات 
الــكــرادة القريبة من  الــصــدري تقع في منطقة 
املنطقة الخضراء، قرب كنيسة سيدة النجاة. 
كما جرى استقدام عناصر فاعلة في مليشيا 
»سرايا السالم«، ولــواء »اليوم املوعود« لهذا 
أبلغت  ذلــك،  للمصادر. وحــول  الــغــرض، وفقًا 

ــتـــحـــاريـــون، اســتــهــدفــت تــجــمــعــات الــجــيــش  انـ
والــبــشــمــركــة والــعــشــائــر، وأســـفـــرت عـــن مقتل 
وإصابة زهاء 20 شخصًا، وبن القتلى الشيخ 
فـــارس الــســبــعــاوي، زعــيــم »الــحــشــد الــوطــنــي« 
ــي قـــــــوات مـــتـــطـــوعـــة مــــن أهــــالــــي املـــوصـــل  ــ وهــ
وعــشــائــرهــا تــعــمــل عــلــى تــحــريــر املـــوصـــل من 

قبضة »داعش«.
كما استهدف التنظيم بغداد بسيارة مفخخة 
»الحشد   لـ

ً
وحــزام ناسف، طاولت األولــى رتــال

عن  وأسفرت  الطارمية،  منطقة  في  الشعبي« 
مقتل 12 وجــرح 8 آخرين، وسقط بن القتلى 
العباس«،  الفضل  »أبــو  مليشيا  فــي  الــقــيــادي 
ثامر الزعالن، الذي عاد من سورية أخيرًا وفقًا 
انتحاري  فّجر  فيما  ملا تسرب من معلومات، 
ــة حــــــزام نـــاســـف نــفــســه عـــلـــى حــاجــز  ــطـ بـــواسـ
تفتيش قرب جسر املثنى، مما أسفر عن مقتل 
لــــوزارة الداخلية  وإصــابــة 22 شــخــصــًا، وفــقــًا 

العراقية بينهم ضابط برتبة عقيد.
وســـجـــلـــت مـــحـــافـــظـــات الـــبـــصـــرة والـــنـــاصـــريـــة 
هجمات عنيفة، إذ استهدفت سيارة مفخخة 
مــقــر شــركــة درع الــخــلــيــج لــلــخــدمــات األمــنــيــة 
 وجـــريـــحـــًا، 

ً
ــن ســـقـــوط 13 قـــتـــيـــال ــا أســـفـــر عــ مــ

ــتــل وأصــيــب 35 مــن عناصر »الحشد 
ُ
ق بينما 

داخــل  نفسه  انتحاري  فجر  عندما  الشعبي« 

الديكتاتور  مــن عهد  انــتــقــااًل  االنــتــقــال  »نفهم 
لفتت  السياق،  وفــي  الديمقراطية«.  عهد  إلــى 
عـــضـــو وفـــــد املــــعــــارضــــة الـــتـــفـــاوضـــي، ســهــيــر 
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ ــي، فــــي حـ ــ ــاسـ ــ األتـ
ــا الــتــي ســبــق أن أنـــكـــرت على  ــيـ  »روسـ

ّ
إلـــى أن

الحصار، وإطــالق  الــســوري حقه بفك  الشعب 
سراح املعتقلن كإجراءات حسن نوايا لبيئة 
املسبق،  بــالــشــرط  تفاوضية جــديــة ووصــفــتــه 
تضع الــيــوم عــدم نــقــاش مصير األســـد شرطًا 
مــســبــقــًا لــالنــخــراط الـــجـــدي فـــي املـــفـــاوضـــات«. 
 »هذا األمر الذي ال يمكننا 

ّ
وفقًا لأتاسي فإن

القبول به كون األسد، مجرم الحرب، هو جزء 
أســـاســـي مـــن املــشــكــلــة الـــتـــي تــقــتــضــي إيــجــاد 
ــوازاة املــواجــهــات  ــ حــل جـــذري ودائـــــم«. وفـــي مـ
الـــســـيـــاســـيـــة، تــشــتــعــل الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـوريـــة 
التي  واملليشيات  النظام  قــوات  بــن  باملعارك 
تقاتل إلى جانبه وبن تنظيم »داعــش« الذي 
خــرج مــن بلدة القريتن جنوب شــرق حمص 
أيــام قليلة من فقدانه مدينة تدمر شرق  بعد 
حمص. ويعتبر مراقبون للمشهد السوري أن 
التنظيم »يخسر لصالح قوات النظام لغايات 
سياسية، إذ بات من املعتاد أن تشهد الفترة 
تراجعًا  اســتــحــقــاق ســيــاســي  أي  الــتــي تسبق 

بغداد  فــي  املستوى  رفيعة  مــصــادر سياسية 
التيار  بــارزة في  أكدتها شخصيات  وبيروت 
 ضــغــوطــًا إيــرانــيــة 

ّ
املــحــافــظ داخـــل طـــهـــران، أن

مارسها  التهديد  لحد  وصــلــت  مــبــاشــرة  غير 
األمن العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر 
االعتصام  فــض  ليلة  الــصــدر عشية  على  الله 
ه وعودته إلى 

ّ
)األربعاء(، كانت السبب في فض

 نصر 
ّ
الــنــجــف. وبــحــســب املــصــادر ذاتــهــا، فـــإن

الــلــه حــّمــل الــصــدر مــســؤولــيــة انــكــفــاء الشيعة 
مندفعًا  استمر  ما  إذا  العاملي،  املستوى  على 
التحالف  بتشظي  سيتسبب  كــونــه  بمطالبه 
ربما  ة، 

ّ
السن وعــودة  العراقي وغرقه  الشيعي 

بــمــســاعــدة أمــيــركــيــة هــــذه املــــرة لــلــتــرّبــع على 
ــّد تــعــبــيــرهــا. وتــضــيــف هــذه  الــســلــطــة، عــلــى حـ
 نصر الله كان على اتصال مباشر 

ّ
املصادر أن

مــع الــصــدر فــي خيمته وجــرت اتــصــاالت عــّدة 
يوم األربعاء وصباح الخميس لهذه الغاية.

ــــران  ــراض إيـ ــتــ ــادر ذاتــــهــــا أن اعــ وتــــؤكــــد املــــصــ
انصّب على أربع شخصيات رأت أنها ستمّكن 
ــد« لــكــونــهــا قــــد رشــحــت  ــّيـ ــسـ ــتـ ـــة مــــن »الـ

ّ
ــن الـــسـ

ملــنــاصــب ســيــادّيــة وهـــي؛ وزارات الــخــارجــيــة، 
الشريف علي بن  واملالية والتخطيط، ومنها 

تواجد عناصر  الناصرية، خــالل  قــرب  مطعم 
»الـــحـــشـــد« الــعــائــديــن بـــإجـــازة إلــــى مــنــازلــهــم، 
بحسب ما أعلن مجلس املحافظة. وفي صالح 
الــديــن ُســّجــلــت عملية انــتــحــاريــة قـــرب حقول 
عـــــالس الــنــفــطــيــة اســـتـــهـــدفـــت ثــكــنــة لــلــجــيــش 
مــن دون معرفة مــا أســفــرت عــنــه، بسبب ُبعد 
املنطقة عن مركز مدينة تكريت وامتناع قوات 
الجيش عن التعامل مع وسائل اإلعالم هناك. 

فإن  لــهــؤالء،  ووفقًا  النظام«.  لصالح  عسكريًا 
»مـــا جـــرى فــي تــدمــر والــقــريــتــن ال يــخــرج عن 
هذا اإلطار، إذ لم تجر معارك توحي بأن قتااًل 
حقيقيًا قــد حـــدث بــقــدر مــا كــانــت »مـــنـــاورات 
مـــشـــتـــركـــة« تــنــتــهــي بــنــصــر إعــــالمــــي لــلــنــظــام 
لتعزيز موقعه في معادلة محاربة اإلرهاب«. 
كما حققت قوات املعارضة تقدمًا على حساب 
تــنــظــيــم »داعـــــش« وتــنــظــيــمــات مــوالــيــة لـــه في 
شمال وجنوب سورية. وأعلنت فصائل تابعة 
للمعارضة أنها استعادت السيطرة على قرى: 
تــل شعير وقــصــاجــك وتـــل بــطــال، وقـــره كــوز، 
وطاط حمص، ومــزارع شاهن في ريف حلب 
الشمالي من تنظيم »داعش« إثر معارك سقط 
 من عناصر التنظيم، وفقًا 

ً
فيها أربعون قتيال

ملا أكدته مصادر ميدانية. كما قتل ثمانية من 
قـــوات الجيش الــســوري الــحــر الـــذي بــات على 
أبــــواب بــلــدة الـــراعـــي االســتــراتــيــجــيــة القريبة 
مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة والـــتـــي تقع 
تحت سيطرة »داِعـــش«. وفــي جنوب سورية، 
ــل قــــــــوات املــــعــــارضــــة مـــنـــذ أســـبـــوعـــن  ــ ــواصـ ــ تـ
»تــطــهــيــر« مــنــاطــق فــي ريـــف درعــــا مــن وجــود 
املثنى  اليرموك«، و »حركة  تنظيمي »شهداء 

االسالمية« املوالين لتنظيم »داعش«.

العائلة  مــن  وهــو  الخارجية،  لـــوزارة  الحسن 
املـــالـــكـــة ســـابـــقـــًا، ومــــعــــروف بــحــســن عــالقــاتــه 
مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل عـــــــام.  وتــضــيــف 
 الـــصـــدر اجــتــمــع فـــي خــيــمــتــه عــشــّيــة فض 

ّ
أن

االعتصام وعــرض على مساعديه األمــر، وتم 
االتفاق على أن يتم الطلب من العبادي تقديم 
قــائــمــتــه الـــــوزاريـــــة غــــدًا )الــخــمــيــس املـــاضـــي( 
بهذه الصيغة، والتي سيقبل بها الصدريون 
ضمن عرض معّد مسبقًا ملشهد اليوم التالي 
)الخميس(. عضو بارز في التحالف الوطني 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »نــصــرالــلــه  ــؤكـــد لــــ يـ
بالتحالف  األطــــراف  بــالــصــدر وجميع  اتــصــل 
رئيس  نائب  مثل  عــالقــات  معها  يمتلك  التي 
الــجــمــهــوريــة، نـــوري املــالــكــي، وعــّمــار الحكيم، 
العامري وبــذل جهدًا كبيرًا«. ويشير  وهــادي 
ــذا املــصــدر إلـــى أن »الــقــائــمــة الــحــالــيــة التي  هـ
ــحــهــا الـــعـــبـــادي جــــرى االتـــفـــاق عــلــى أنــهــا 

ّ
رش

ــــدة عــبــر الــتــصــويــت في  لـــن تــقــر فـــي ســلــة واحـ
املرجح  فمن  وعليه،  املقبل.  األســبــوع  البرملان 
أن تستبعد شخصيات منها وتستبدل أخرى 
مــثــل الــشــريــف عــلــي بـــن الــحــســن والــشــيــوعــي 

علي عالوي«، على حد قوله.

اللجنة األمنية في محافظة  أعلن رئيس  كما 
واسط جنوب بغداد، صاحب الجليباوي، عن 
سقوط مروحية عسكرية عراقية في املحافظة 
واشتعال النيران فيها، ونجاة طاقمها املؤلف 
عن  التفجيرات  وتكشف  اشخاص.  أربعة  من 
ــح فـــي أداء الـــقـــوات الــعــراقــيــة، كما  خــلــل واضــ
إلى  الحكومة  الــتــي تسعى  الــصــورة،  تــضــرب 
تــرويــجــهــا عـــن قــــرب الـــقـــضـــاء عــلــى الــتــنــظــيــم 

ــبـــالد، خــصــوصــًا بعد  ــهـــدوء إلـــى الـ ــادة الـ ــ وإعــ
إلــى مناطق تبعد عن دائــرة الصراع  وصوله 
ى 

ّ
بأكثر من 555 كيلومترًا وهي البصرة. وتبن

الــتــنــظــيــم الــعــمــلــيــات االنــتــحــاريــة فــي بــيــانــات 
أغــلــب منفذيها من  أن  اتــضــح منها  مــتــفــرقــة، 
العراقين، مع استخدام مصطلح »األنصاري« 

وهي كنية العراقين في التنظيم.
ووصــــف نــــواب بــالــبــرملــان مــا حـــدث بــالــكــارثــة 
األمــنــيــة، الــتــي تــوجــب عــلــى رئــيــس الحكومة، 
حــيــدر الــعــبــادي، تــقــديــم إجـــابـــات، فيما أشــار 
حـــزب »الــــدعــــوة« بــزعــامــة نــــوري املــالــكــي إلــى 
أن الــتــفــجــيــرات فــي الــجــنــوب مــحــاولــة إلربـــاك 
الــوضــع الــحــالــي. واعــتــبــر الــخــبــيــر العسكري 
الــــعــــراقــــي، الـــعـــمـــيـــد املـــتـــقـــاعـــد مــــاجــــد فــيــاض 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  الصالحي، 
أن الــتــفــجــيــرات تــؤكــد أن »داعــــش« مــا زال في 
وأنـــه يمتلك عامل  بالهجوم  املــبــادرة  إمــكــانــه 
إلــى أن التنسيق بــن خالياه  املــفــاجــأة، الفــتــًا 
في مسألة التوقيت خطير، كما أن استهداف 
مــــواقــــع مــحــّصــنــة يــســتــدعــي الــتــحــقــيــق فــيــه، 
خصوصًا في البصرة، واملطعم قرب الناصرية 
وكيفية معرفة »داعش« بوجود مسلحن من 

»الحشد« يتناولون الطعام داخله.
وتأتي التفجيرات مع اتهامات رسمية وّجهها 
الــعــراقــي،  للجيش  البشمركة  قـــوات  فــي  ــادة  قـ
بأنه مخترق من »داعــش«. وقال املشرف على 
البشمركة، سيروان  قــوات  في  محور مخمور 
الجديد«، إن  لـ«العربي  البرزاني، في تصريح 
البشمركة فــي منطقة  هجمات »داعـــش« ضــد 
مخمور شمالي بغداد، زادت بشكل الفت منذ 
املنطقة  فــي  وتمركز  العراقي  الجيش  ـــِدم 

َ
ق أن 

الــعــام الــحــالــي. وأضــــاف: »نــحــن مــتــأكــدون من 
ــود مـــصـــادر اســتــخــبــاريــة لـــداعـــش وســط  ــ وجـ
بتوفير  ونــقــوم  الحكومية  والـــقـــوات  الــجــيــش 
ــع: »حــــتــــى اآلن لــم  ــ ــابـ ــ ــلـــى ذلــــــــك«. وتـ األدلــــــــة عـ
نحصل على وثائق تؤكد ذلك، لكننا واثقون 
بنسبة 100 في املائة من أن املعلومات يجري 
تسريبها لصالح داعش، ورصدنا حاالت نقل 
املعلومات بواسطة أجهزة االتصال والراديو 
وكانوا  العراقي،  بالجيش  اجتماعاتنا  حــول 
يــنــقــلــون مــعــلــومــات تـــشـــرح وجــهــتــنــا وكــيــف 

نتحرك على األرض«.
ويربط عدد من قادة البشمركة بن شكوكهم 
ــن »داعـــــــــش« لــلــجــيــش  ــات مــ ــراقــ ــتــ ــود اخــ ــوجــ بــ
العراقي، بازدياد عدد الهجمات الصاروخية، 
ــهــا ويــحــقــق أهــدافــه 

ّ
الــتــي أخـــذ الــتــنــظــيــم يــشــن

في  للبشمركة  امليداني  القائد  وقــال  خاللها. 
مــخــمــور، نــجــاة عــلــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
استخبارية  مــصــادر  داعـــش  تنظيم  »لـــدى  إن 
الــعــراقــي، وفي  معلوماتية مــن داخــل الجيش 
داخــــل الــحــشــد الـــوطـــنـــي، وبــــن ســكــان الــقــرى 

العربية في املنطقة«.

عادل األحمدي

تــمــّهــد الــتــعــيــيــنــات املــفــاجــئــة الــتــي 
ــا الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي، عــبــد  ــ ــراهـ ــ أجـ
ربــه منصور هـــادي، أول مــن أمس 
)األحــــــــــد(، وشـــمـــلـــت مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 
عديدة،  الحتماالت  الــبــاب،  الحكومة  ورئــيــس 
ــــي تـــوقـــيـــت بـــالـــغ  ــا جــــــــاءت فـ ــهــ وال ســـيـــمـــا أنــ
الـــحـــســـاســـيـــة، يـــســـبـــق انــــطــــالق عــمــلــيــة وقـــف 
 عن 

ً
إطــــالق الـــنـــار ومـــحـــادثـــات الـــســـالم فــضــال

ــوالـــي تــصــريــحــات املـــســـؤولـــن الــســعــوديــن  تـ
حـــول اســتــمــرار الــتــفــاوض مــع الــحــوثــيــن في 
الرياض والتي كان أحدثها لوزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير، أمس اإلثنن، بتأكيد 
وجـــود تــقــدم فــيــهــا. كــمــا يــتــوقــع أن يــكــون لها 

ارتدادات سواء في شمال البالد أو جنوبها. 
واســـتـــهـــدفـــت الـــتـــغـــيـــيـــرات بــــصــــورة أســاســيــة 
اإلطـــاحـــة بــخــالــد مــحــفــوظ بـــحـــاح، الــــذي كــان 
يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس مــنــذ أبـــريـــل/
ــي، ويـــشـــغـــل مــنــصــب  ــ ــاضــ ــ نـــيـــســـان الـــــعـــــام املــ
األول  نوفمبر/تشرين  منذ  الحكومة  رئــيــس 
2014. واستهل هــادي نــص قــرار إقــالــة بحاح 
الذي  األمــر  بالفشل،  حكومته  تتهم  بديباجة 
الشخصي  البعد  بــأنــه يعكس  مــراقــبــون  عــده 
لــهــذا التغيير املــفــاجــئ، ويــتــرجــم صــراعــًا بن 

الرجلن.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول الــدبــلــومــاســي الــيــمــنــي، 
»العربي الجديد« إنه »لم  مصطفى النعمان لـ
يــكــن ســـرًا عـــدم االنــســجــام بــن هـــادي وبــحــاح 
مــنــذ الـــيـــوم األول، فــقــد كــــان رئـــيـــس الــــــوزراء 
العمل  الشخصية وأسلوب  املقال نقيضا في 
الــنــاس«.  ويلفت نعمان إلى  واالنــفــتــاح على 
أنه »يجب التذكير أن هادي لم يكن له رأي في 
اسمي رئيسي الحكومتن )السابقن(، محمد 
»األول   

ّ
أن ويوضح  بحاح«.  وخالد  باسندوة 

 
ً
كان اختيار املعارضة حينها والثاني كان حال
السلم  باتفاق  انتهت  التي  السياسية  لأزمة 
والـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة فـــي 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
2014 والذي يتنصل منه كل معارضي أنصار 
 الجميع اعتبره حينها 

ّ
الله على الرغم من أن

نصرا وطنيا«. ويقول نعمان معلقًا على نص 
قــرار هــادي إنــه »رغــم الديباجة الطويلة وما 
حوته من تناقضات دستورية إال أن الغريب 
اتـــهـــام الــحــكــومــة بــكــل أخـــطـــاء وكـــــوارث الــعــام 
املــنــصــرم، وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فــإنــهــا أقــالــت 
رئيسها وأبقت كل الوزراء بل إنها نصت على 
تعين رئيس جديد لها ولم تكلفه بتشكيلها 
ــــرت الــــعــــادة الــــدســــتــــوريــــة«. ويــضــيــف  كـــمـــا جـ
الـــقـــرار بديباجته  الـــبـــارزة هــي أن  »املــالحــظــة 
املــقــال  الــحــكــومــة  كـــان ُمهينًا لشخص رئــيــس 

زلزال تعيينات 
اليمن

قراءات متباينة 
ومشهد التسوية غامض
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معارك سياسية وعسكرية تسبق جنيف السوري

قصة انتهاء اعتصام الصدر واتصاالت نصراهلل العراق: يوم داٍم من الشمال إلى الجنوب

العسكري األبــرز لهم منذ سنوات. في املقابل 
يرى آخرون أن القرار يقوي الصف العسكري 
والــقــبــلــي والـــســـيـــاســـي املـــؤيـــد لــلــشــرعــيــة في 
الخصوص،  وجــه  على  الشمالية  املحافظات 
امليدانية  الــقــيــادات  مــن  قليل  عـــددًا غير  إن  إذ 
مصنفة على أنها قريبة من األحمر، وتحديدًا 
يمتلك  الــذي  اليمني لإلصالح  التجمع  حــزب 
قاعدة في املقاومة الشعبية واملناطق املحررة. 
لقرار هادي  األولــيــة  التفسيرات  تباينت  وقــد 
 بإرادة التحالف 

ً
باختيار األحمر، ورُبط أصال

العربي، والرياض على وجه التحديد. وعلى 
الشرعية،  أنــه يمثل صفًا في فريق  الرغم من 
فــــإن قــطــاعــًا واســـعـــًا مـــن املــتــوقــع أن يــعــارض 
تــوســع دور األحــمــر فــي املــرحــلــة املقبلة، وفي 
مــقــدمــة ذلــــك الـــقـــوى املــحــســوبــة عــلــى الــحــراك 
الــجــنــوبــي، والـــتـــي تــعــتــبــره جــــزءًا مـــن الــنــظــام 
السابق، وكذلك بالنسبة للحوثين، وبالتالي 
بالرئاسة  هـــادي  يطيل عمر  قــد  التعين  فــإن 
الــرجــل الثاني،  الــنــاتــج حــول  نتيجة الــخــالف 
خالفًا لبحاح الذي كان مقبواًل إلى حد ما من 

قبل الحوثين. 
ومن زاوية أخرى، صّعد التغيير الجديد اسمًا 
جديدًا إلى رئاسة الوزراء وهو أحمد عبيد بن 
دغــــر، الــــذي يــتــحــدر مــن مــحــافــظــة حــضــرمــوت 
العام املاضي الرجل  وكان إلى أبريل/نيسان 
الثاني في حزب املؤتمر بقيادة صالح، إذ قام 
األول  النائب  منصب  إلــى  بتصعيده  الــحــزب 
ــادي فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــ خــلــفــًا لــلــرئــيــس هـ

الثاني 2014. 
ــيـــة شـــغـــل بــــن دغـــر  ــالـ ــقـ ــتـ ــــالل املـــرحـــلـــة االنـ خــ
املعلومات،  منصب وزير االتصاالت وتقنية 
أبــعــاد مختلفة،  ذات  رســالــة  تعيينه  ويحمل 
فــهــو مــن نــاحــيــة األقــــرب لــلــحــزب الـــذي انشق 
عــنــه وأعــلــن تــأيــيــده لــلــتــحــالــف، ومـــن ناحية 
أخرى، يأتي تعيينه ليزيد االنقسام في حزب 
صالح، ويقوي الجناح املؤيد للشرعية. وفي 
العام،  الشعبي  املؤتمر  حــزب  أعلن  السياق، 
املخلوع علي عبدالله  الرئيس  الذي يترأسه 
ــالـــح، فــصــل خــمــســة مـــن قـــيـــادات الـــحـــزب،  صـ

أعلن المساعد المنسق لقائد القوات البرية التابعة للجيش اإليراني، أمير 
للقوات  تابعين  وعناصر  عسكريين  مستشارين  أرسلت  بالده  أن  آراسته، 
الخاصة في اللواء 65، إلى سورية. ونقل موقع »تسنيم« اإليراني، عن 
ومن  اللواء،  هذا  من  عسكريين  »مستشارين  أن  االثنين،  أمس  آراسته، 
ألوية أخرى، أرسلوا إلى سورية، في وقت سابق«. ميدانيًا، نقلت وكالة 
أنباء »فارس«، أمس، أن شخصين إيرانيين ُقتال في سورية أثناء مواجهات 

مع »مجموعات تكفيرية مسلحة«.

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خالل مؤتمر صحافي مع 
المتواجد  الحوثي  الوفد  مع  المحادثات  أن  أمس،  النيوزيلندي  نظيره 
في الرياض متواصلة لتهدئة الوضع في اليمن وإيجاد مخرج لألزمة 
اليمنية، كاشفًا أن هذه المحادثات أحرزت تقّدمًا. وأكد أن »السعودية 
ستواصل جهودها إلعادة االستقرار في اليمن، ونتوقع لقاًء يمنيًا في 
الكويت«. فيما نفى وجود ممثلين عن الرئيس اليمني المخلوع علي 

عبد اهلل صالح في الرياض.

تقّدم بمحادثات الرياض والحوثيين

تعزيزات إيرانية إلى سورية

متابعة

خاص الحدث

مقدمتهم  وفــي  الــعــربــي،  للتحالف  املــؤيــديــن 
الــذي  ــر.  كما يعتبر التغيير  هـــادي وبــن دغـ
ــات الـــكـــويـــت  ــادثــ ــبـــق مــــوعــــد انــــطــــالق مــــحــ سـ
ــرًا شــــديــــد الـــحـــســـاســـيـــة مــن  ــ ــ بـــأســـبـــوعـــن، أمـ
املــتــوقــع أن يــؤثــر على مــســار الــحــوار املقبل، 
 
ً
إذ أبــعــد الــتــغــيــيــر بـــحـــاح، الــــذي كـــان مــؤهــال

 
ً
لــقــبــول الــطــرفــن بــه ملــرحــلــة انــتــقــالــيــة، فضال

املـــفـــتـــرض  مــــن  تــغــيــيــر حـــكـــومـــي  عــــن أن أي 
بعدما  تــســويــة،  اتــفــاق  ألي  كنتيجة  يــتــم  أن 
أصــبــحــت أغــلــب املـــؤشـــرات تــصــب فـــي خــانــة 
الحرب.  وإنهاء  باتجاه حل سياسي،  السير 
السياسي، محمد  واملحلل  الصحافي  ويــرى 
العالئي، في تصريح لـ »العربي الجديد«، أن 
القرارات »خطوة يلفها الكثير من الغموض 
وترسل إشارات متضاربة بخصوص األزمة 
أنها  عــلــى  تــهــا  قــراء والـــحـــرب، ومثلما يمكن 
خطوة تصعيدية تجهض مساعي التوصل 
بطريقة  أيضًا  قراءتها  يمكن  لحل سياسي، 
أخـــرى واعــتــبــارهــا إجـــراء ربــمــا يمهد للسير 

في املفاوضات«.  
مــن جــهــتــه، يعتبر ســفــيــر الــيــمــن الــســابــق في 
ــة، عــــبــــدالــــوهــــاب طــــــــواف، فــــي حــديــثــه  ــ ــوريـ ــ سـ
ــــرارات األخـــيـــرة  ــقـ ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الـ لــــ
اليمن  استعادة  مصلحة  في  وتصب  صائبة 
سواء بحرب أو سلم«. وفي إشارة إلى التغيير 
ــقـــرار بــجــعــلــه مــنــصــب الــنــائــب  الــــذي أحـــدثـــه الـ
لشخصية من املحافظات الشمالية في مقابل 
مــن محافظة جنوبية،  هـــادي  الرئيس  تــحــدر 
»تــوازنــات  يـــرى طــــواف أن الـــقـــرارات جــــاءت بـــ
السياسي  امليداني  الوضع  تعكس  صحيحة 
في البلد«. ويضيف أن »الوضع السابق مختل 
فـــي تـــوازنـــاتـــه الــســيــاســيــة والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، 
األمــر الــذي أعــاق كثيرا من املــحــاوالت الجادة 

الستعادة اليمن من االنقالبين«.

مــوقــعــه فـــي حــــال اشـــتـــرط تــحــالــف االنـــقـــالب 
تنحيه عن الرئاسة ونقل صالحياته لنائبه، 
بــارزًا  قــام باختيار نائب يعتبر خصمًا  ولــذا 
لــالنــقــالبــيــن يــدفــعــهــم لــلــقــبــول بــبــقــاء هـــادي 
»أخــف الــضــرريــن«. وقــفــزت تعيينات هــادي  كـــ

بالشخصية العسكرية املثيرة للجدل، الفريق 
علي محسن األحمر، إلى موقع الرجل الثاني 
فــي الــدولــة، األمـــر الـــذي يثير احــتــمــاالت عــدة. 
يرى مراقبون أن تعين األحمر يضع العقبات 
أمام التسوية مع الحوثين باعتباره الخصم 

D D

التابعة  ــرة«  ــي ــس ــم »ال ــاة  ــن ق ــرت  ــ ذك
التحالف  مــقــاتــالت  أن  للحوثيين، 
في  أهدافًا  أمــس،  قصفت،  العربي 
محافظة صعدة. وتعد هذه المرة 
الحوثيون  فيها  يعلن  التي  األولـــى 
بدء  منذ  صعدة  على  غـــارات  عــن 
فيما  الماضي.  الشهر  أوائل  التهدئة 
بمقتل  السعودية  »اإلخبارية«  أفادت 
هجوم  خالل  الحوثيين  من   100 نحو 
الربوعة  منطقة  مركز  على  نفذوه 

السعودية على الحدود.

قصف صعدة

230 قتيًال 
وجريحًا في 
التفجيرات 
يوم أمس 
)عمر العلو(

تاريخ  في  لم تحدث  في سابقة  خالد بحاح، 
للدهشة  »التوقيت مثير  الجمهورية«. وتابع 
إذ إن تأويالته كثيرة، ولن يكشف حقيقة ما 

جرى إال خالد بحاح وحده«.
ــى الـــتـــي ُيـــعـــن فــيــهــا هـــادي  ــ ــرة األولــ ــ وتـــعـــد املـ
رئيسًا للحكومة من دون التوافق مع األحزاب 
املــخــتــلــفــة، إذ قــامــت املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة على 
بتوافق  الوفاق  اختيار باسندوة في حكومة 
ــراف، وكـــذلـــك كــــان اخــتــيــار بـــحـــاح، األمـــر  ــ ــ األطـ
الذي يجعل من القرار تحواًل مهمًا في مسار 
الــتــســويــة. وكــــان الــحــوثــيــون وحــــزب املــؤتــمــر 
عبدالله  علي  املخلوع  الرئيس  يترأسه  الــذي 
لقاءات ومقترحات منها  أبــدوا خالل  صالح، 
النقاط العشر التي ُسلمت لأمم املتحدة العام 
املـــاضـــي، مــوافــقــة عــلــى عــــودة حــكــومــة بــحــاح 
الــتــي  الــتــعــديــالت  قــبــل  الــتــوافــقــيــة  بنسختها 
أجراها هادي أثناء الحرب، وكان اسم بحاح 
خالل  محتملة  توافقية  كشخصية  مطروحًا 
مــرحــلــة مــا بــعــد وقـــف الـــحـــرب، لــكــن الـــقـــرارات 
قطعت الطريق أمام بحاح كشخصية جاهزة 

لحكومة في مرحلة انتقالية جديدة. 
ــي الـــســـيـــاق، اعـــتـــبـــرت بــعــض الــــقــــراءات أن  وفــ
ــقـــرارات إقــالــة بــحــاح تحصن  هــــادي ضــمــن بـ

أسقط »داعش« كالم 
الحكومة العراقية عن 

مناطق آمنة ال يستطيع 
التنظيم الوصول إليها، 
عبر موجة التفجيرات، 

التي قام بها يوم أمس، 
اإلثنين، وسط اتهامات 

للجيش بأنه مخترق
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دالالت عديدة الختيار األحمر نائبًا لرئيس الجمهورية )محمد حويس/فرانس برس(

وائل قنديل

»ندرك أنه نظام قمعي فاشل، لكننا 
ندعمه«. تلك هي الخالصة من 

التصريحات الصادرة عن »ليندسي 
غراهام« رئيس وفد الكونغرس 
األميركي، وعضو لجنة القوات 

املسلحة به، عقب لقائه مع عبد الفتاح 
السيسي في القاهرة، أول أمس.

املفاجأة الوحيدة في هذه 
التصريحات أن هناك من يعتبرها 

غريبة أو مفاجئة، أو كان يتوقع 
غيرها من نائب جمهوري في ذروة 

اشتعال سباق انتخابات الرئاسة 
األميركية، والتنافس املحموم على 

إرضاء اللوبي الصهيوني، من أجل 
الوصول إلى البيت األبيض.

نعم، وصل الحال بمصر أن أصبح 
نظام الحكم فيها جسرا أو قنطرة 

للعبور إلى كسب ود إسرائيل، 
ومن ثم الحصول على تأييد اليمني 

واللوبي الصهيوني، املؤثر للغاية 
في حسم نتيجة انتخابات الرئاسة. 
نعم، بات الطريق إلى إرضاء اليمني 

الداعم إلسرائيل، يمر عبر عبد 
الفتاح السيسي، نور عني إسرائيل، 

وطفل الحاخامات والجنراالت املدلل، 
واألولى بالرعاية والعناية املركزة، 

في هذا الظرف الدقيق الذي يبدو فيه 
في مهب ريح الرأي العام األوروبي.

زيارتان يمينيتان في توقيت واحد، 
النتشال طفل االستبداد من ورطته، 
يأتي وفد الكونغرس، أوال، ثم يتبعه 

العاهل السعودي، بوفد موسع، األمر 
الذي جعل قرود االنقالب ترقص 

فرحا فوق أشجار الفاشية، فيطلب 
مصطفى بكري تخصيص جلسة 

برملانية لتكريم ملك السعودية، 
على خدماته الجليلة لنظام عبد 

الفتاح السيسي. مرة أخرى، مصدر 
الدهشة األكبر هنا أن يبدو البعض 
مندهشا من هذا السخاء اليميني، 

املنهمر من واشنطن، على الرغم 
من أن »غراهام 2016« هو ذاته 
»غراهام 2013« الذي جاء إلى 

القاهرة، صحبة زميله جون ماكني 
في بواكير انقالب السيسي، وبعد 
أن غادرا بقليل، كان الجنرال أكثر 

إحساسا بالدفء الدولي واإلقليمي، 
ما جعله يقدم على ارتكاب »جريمة 
القرن« في رابعة العدوية والنهضة، 

ولديه يقني بأنه آمن من العقوبة.
جاء الثنائي )غراهام وماكني« 
إلى مصر قبل أيام من مذبحة 

فض االعتصامات، وحسب وكالة 
األنباء الرسمية املصرية )أ ش أ( 
في ذلك الوقت فقد« طلب الرئيس 

األميركي، باراك أوباما، من عضوين 
جمهوريني بارزين بمجلس الشيوخ 

السفر إلى مصر لالجتماع مع 
قادتها العسكريني واملعارضة، 

بينما يعكف حلفاء القاهرة على 
دراسة كيفية الرد على االضطرابات 
التي تعصف بالبالد«. وقال غراهام 
للصحافيني خارج مجلس الشيوخ، 

إن »الرئيس اتصل بنا وأنا قلت 
بوضوح إنني يسعدني أن أذهب، 

نريد أن ننقل رسالة موحدة مفادها 
أن قتل املعارضة يصبح أكثر فأكثر 

مثل انقالب، وتشجيع العسكريني 
للتحرك قدما نحو اجراء انتخابات«.

أقر النائبان الجمهوريان بوقوع 
انقالب في مصر، يتنافى مع القيم 

واملبادئ الديمقراطية املحترمة، 
لكنهما يقبالن بنتائجه، كونها 

تحقق مصلحة أميركية»برغماتية« 
وفي املحصلة أدانا االنقالب علميا 

اصطالحيا، لكنهما أيداه تجاريا 
واستثماريا، وهما بذلك لم يبتعدا 

عن موقف إدارة باراك أوباما 
»الديمقراطية« التي تصنعت الجهل 
أو »الال أدرية« أمام انقالب،  يوافق 

هواها وينزل بردا وسالما على 
حليفتها إسرائيل.

ال ينبغي أن نندهش ملوقف 
»غراهام« أو غيره، ممن يقدم البط 
محشوا باألرز، ومتبال، إلى نظام 
هم يقرون بأنه  استبدادي دموي 

فاشل، لكنهم ال يزالون مستفيدين 
من وجوده، وطاملا تريده »إسرائيل« 

فليستمر رغم أنف املبادئ والقيم، 
تماما كما كانوا مع مبارك حتى 

الرمق األخير، لكنهم اضطروا 
صاغرين لتركه يسقط، عندما 

وجدوا شعبا قام من تحت الردم 
وعاد للحياة. كيف نلوم »غراهام« 
وبيننا من يدعم النظام أكثر منه! 

وهذا موضوع آخر...

بطة أميركية 
محشوة باألرز 

للسيسي

مرور 
الكرام



قلق مصري من التصعيد األوروبي

قضية ريجيني: الحسم مؤّجل

مشعل وبوغدانوف 
لوصل ما انقطع

بدء عودة السفراء... وإجماع دولي حول السراج

رّكزت التحريات المصرية 
على مسألة السرقة ولم 

تتحدث عن القتل

السفير التركي كان 
أول الواصلين وقطر 

ترحب بانتقال »الوفاق« 
إلى العاصمة

القاهرة ـ العربي الجديد

طالبت مصر، الســلطات اإليطالية، 
بتأجيــل  رســميًا،  االثنــن،  أمــس 
االجتماع األمني املشترك الذي كان 
ســيعقد اليوم الثالثاء، في روما، بن محققن 
إيطالين وممثلن للشــرطة املصرية بحضور 
املدعي العام لروما، للوقوف على آخر تطورات 
التحقيــق فــي قضيــة مقتــل الطالــب اإليطالــي 
جوليــو ريجينــي، الــذي عثــر علــى جثته مطلع 
فبراير شباط املاضي بطريق مصر-اسكندرية 
الصحــراوي بعــد نحــو أســبوع مــن االختفــاء. 
وبحســب صحيفة »ذي غارديان« البريطانية، 
الوفــد  زيــارة  بتأجيــل  طالبــت  مصــر  فــإن 
الرســمي بضعــة أيــام لحــن االنتهــاء مــن جمع 
كافــة األدلــة املتعلقــة بالتحقيقــات حــول مقتــل 
أنفاســه  املصــري  النظــام  ويحبــس  ريجينــي. 
فــي انتظــار نتيجــة االجتمــاع املذكــور املؤجــل، 
ألنه، وفقًا ملصدر دبلوماسي مصري، سيكون 
»األهــم بــن الطرفــن منــذ بــدء التحقيــق، نظــرًا 
ألن أي تفســيرات ســيقدمها الجانــب املصــري 
يــرون  أو  اإليطاليــون  املحققــون  يقبلهــا  ولــن 
أنهــا تتناقــض مــع ما لديهم من أدلة، ســيؤدي 
تمامــًا،  الطرفــن  بــن  العالقــة  انفصــام  إلــى 
وستكشف إيطاليا عن الخيوط التي تمتلكها 
جهــاز  تــورط  تثبــت  أنهــا  تــرى  التــي  واألدلــة 
الطالــب  اختطــاف  فــي  مصــري  رســمي  أمنــي 

وتعذيبه«.
»العربــي  لـ الدبلوماســي  املصــدر  ويضيــف 
الجديــد«، أن »املحققــن اإليطاليــن مصممــون 
علــى تــوّرط جهــاز أمني مصري فــي الحادث«، 
أعلنتهــا  التــي  الروايــة  تــؤدي  أن  متوقعــًا 
الداخليــة إلــى »اتســاع الفجوة بــن الجانبن«. 
املصريــة  الشــرطة  »اســتباق  أن  إلــى  ويشــير 
االجتمــاع املشــترك املتفــق عليــه مــع املحققــن 
صت 

ّ
اإليطالين بالرواية التي أذاعتها، ثم تمل

منهــا عــن تــورط تشــكيل عصابي فــي الواقعة، 
ســيضاعف صعوبــة مهمــة الشــرطة املصريــة 
فــي إقنــاع املحققــن اإليطاليــن بهــذه الروايــة، 
متعلقــات  جميــع  عــرض   

ّ
ظــل فــي  خصوصــًا 

ريجيني«.
ويرجــح املصــدر أن »تكــون للقضيــة فــي حــال 
املصريــة،  بالروايــة  اإليطاليــن  اقتنــاع  عــدم 
عواقب وخيمة على السياسة األوروبية تجاه 

ألن جميــع أعضــاء العصابــة لقــوا مصرعهــم. 
التــي  العصابــة  تكــون  أن  الثانــي  والتصــّور 
ســرقت ريجيني قد ســرقت منه حاجياته بعد 
إلقائــه جثــة هامــدة علــى قارعــة الطريــق، وفــي 
هذه الحالة ستعود القضية إلى نقطة البداية، 
ألن هذا التصّور يفصل تمامًا بن فعل السرقة 

وفعل القتل«، وفقًا للمصدر القضائي.
الجديــد«،  »العربــي  لـ ذاتــه  املصــدر  ويضيــف 
يــده مغلولــة«، ألن  تــزال  النيابــة »ال   فريــق 

ّ
أن

 
ّ

التحريات التي قّدمتها الشــرطة ال تدعمها إال
أقــوال شــقيقة أحد أعضــاء العصابة املقتولن. 
ورّكــزت التحريــات فقــط علــى مســألة الســرقة، 
ولــم تتحــدث عــن القتل. بينمــا يتناقض تقرير 
الطــب الشــرعي مــع فرضية االختطــاف والقتل 
للسرقة أو بدافع إجرامي، وال سيما أن القتيل 
ليســت لــه عائلة في مصــر ليتمكن املختطفون 

من مساومتها«، على حّد تعبيره.
ومــا يضاعــف الشــكوك حــول روايــة وتحريــات 
اليــوم  حتــى  تــزال  ال  التــي  املصريــة  الشــرطة 
متناقضــة، تأكيــد األخيــرة العثــور على جميع 
ريجينــي،  بحــوزة  كانــت  التــي  املاليــة  املبالــغ 
ــارات 

ّ
وهــي 5000 جنيــه، باإلضافــة لثــالث نظ

ن، 
َ
ن حديث

َ
ن محمول

َ
شمسية، وساعة، وهاتف

باإلضافة لقطعة صغيرة من مخّدر الحشيش 
داخل حقيبة يد مرسوم عليها شعار املنتخب 
اإليطالــي لكــرة القــدم. ويتنافــى الحفــاظ علــى 
كل هــذه املتعلقــات مــع ســلوكيات أي عصابــة 

إجرامية تخطف املواطنن أو األجانب.

مصــر، ألن املحققــن اإليطاليــن يضعــون هــذه 
الواقعة في إطار واسع من املمارسات القمعية 
كعمليــات القتــل، والخطــف، واالعتقــال خــارج 
املصريــة  الســلطات  يتهمــون  القانــون،  إطــار 

بممارستها ضد املصرين واألجانب«. 
 الداخلية املصرية تراجعت 

ّ
وعلى الرغم من أن

عــن اتهــام »التشــكيل العصابــي«، الــذي قتلــت 
جميــع أفــراده الشــهر املاضي، باملســؤولية عن 
اختطاف وقتل ريجيني، كانت التحريات التي 
قدمتهــا الشــرطة للنيابة العامــة، للمرة األولى 
منــذ تفجيــر القضيــة، تصــّب فــي هــذا االتجــاه. 
وادعــت الشــرطة أن إخفــاء حاجيــات ريجينــي 
كان بدافــع الســرقة، وأن العصابــة التــي قتلتــه 

هي نفسها التي سرقته.
قضائــي  مصــدر  يقــول  الســياق،  هــذا  فــي 
بالنيابــة العامــة، على صلــة بالفريق املختص 
التــي قدمتهــا  »التحريــات   

ّ
إن القضيــة،  بنظــر 

الشرطة تعني تصورًا من اثنن؛ األول أن تكون 
العصابــة املتورطــة في الســرقة هي التي قتلت 
عمليــًا  القضيــة  تســقط  وبالتالــي  ريجينــي، 
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تونس ـ وليد التليلي

ف رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
ّ
يكث

فائــز الســّراج، منــذ وصوله إلــى طرابلس قبل 
أســبوع، مــن مشــاوراته مــع العديد مــن القوى 
الفاعلــة في املشــهد الرئاســي الليبــي للتهيئة 
مختلــف  إدارة  مهــام  حكومتــه  اســتالم  أمــام 
مؤسســات الدولــة الليبيــة، مــن خــالل ضمــان 
نيلها أوســع دعم ممكن من القوى السياســية 
فــي  اســتمراره  مــع  بالتزامــن  والعســكرية، 
حصد الدعم الدولي واإلقليمي، والذي ترجم 
 عــن 

ً
بمواقــف واضحــة تؤيــد خطواتــه فضــال

بــدء عــودة الســفراء. وذكــرت صفحــة الســراج 
الرســمية علــى موقــع »فيســبوك«، أن الســفير 
التركي لدى ليبيا، سالم شاهن، وصل أمس 
اإلثنن، إلى مطار معيتيقة في طرابلس على 
أن يتبعــه الســفير املغربــي. ولفتت إلى أنه مع 
نهاية هذا الشهر ستكون البعثتان اإليطالية 
فــي  مقراتهمــا  إلــى  عادتــا  قــد  والبريطانيــة 
أغلــب  وكانــت  طرابلــس.  الليبيــة  العاصمــة 
البعثــات الدبلوماســية قــد غــادرت طرابلــس 
وتوجهت إلى بلدانها أو انتقلت إلى تونس. 
وفــي ســياق املواقــف الدوليــة والعربية، كانت 
دولــة قطــر قــد رحبــت، أول مــن أمــس )األحــد(، 
طرابلــس.  إلــى  الرئاســي  املجلــس  بوصــول 
وأكــدت وزارة الخارجيــة القطريــة، فــي بيــان، 
إلــى  الليبــي  الرئاســي  املجلــس  »انتقــال  أن 
انســجامًا  يأتــي  الليبيــة طرابلــس  العاصمــة 
مــع اتفــاق الســالم الــذي رعتــه األمــم املتحدة«، 
معتبــرة إيــاه »خطــوة هامــة في مســار تفعيل 
دعــت  كمــا  ليبيــا«.  فــي  السياســية  العمليــة 
الرئاســي  املجلــس  بيانهــا،  فــي  الخارجيــة 
الليبيــة،  األطــراف  كافــة  مــع  »التواصــل  إلــى 
وذلــك مــن أجــل خلــق املزيــد مــن التوافــق علــى 
مخرجات االتفاق السياسي والبدء في حوار 

وطنــي شــامل يقــود إلى مصالحــة وطنية من 
شأنها أن تعبر بالبالد إلى االستقرار«.

التــي  الداخليــة  املشــاورات  صعيــد  وعلــى 
يجريهــا الســراج، أكــد عبــد الحميــد العبيدي، 
املبعوث الخاص لرئيس مجلس نواب طبرق 
عقيلة صالح، ورئيس لجنة املراقبة الوطنية 
املكلفــة بالتحــاور مــع املجلــس الرئاســي، أنــه 
تم االجتماع في طرابلس مع السراج ومعظم 
أعضــاء املجلــس الرئاســي. وبــّن العبيــدي أن 
املثــول  علــى  يعتــرض  لــم  الرئاســي  املجلــس 
أمام مجلس النواب في طبرق، مؤكدًا ترحيب 
الســراج بفكــرة املراقبــن الليبيــن فــي جلســة 
أن تعقــد  مــن املحتمــل  التــي  النــواب  مجلــس 
الفضائيــة،  القنــوات  علــى  تبــث  وأن  قريبــًا 

بعدما تأجلت أمس. 
وكان صالــح قــد شــدد علــى ضــرورة حضــور 

كامــل أعضــاء الحكومــة من جديــد أمام برملان 
طبــرق لنيــل الثقة، واضعًا جملة من الشــروط 
أمــام املجلــس، ومتهمــًا املبعــوث األممــي إلــى 
ليبيــا مارتــن كوبلر بمحاولة تجاوز شــرعية 
البرملــان، األمــر الــذي اســتدعى ردًا مــن كوبلــر. 
موقــع  علــى  لــه  تغريــدة  فــي  األخيــر  وأكــد 
 »مجلــس النــواب 

ّ
»تويتــر«، أول مــن أمــس، أن

يبقــى الجهــة الشــرعية الوحيــدة للمصادقــة 
علــى  وأحــث  الوطنــي.  الوفــاق  حكومــة  علــى 
عقــد جلســة للمجلــس تكتنفهــا اإلرادة الحــرة 

للتصويت على الحكومة«.
األوان للمصالحــة ومــد  »آن  وأضــاف كوبلــر 
األيــدي مــن أجــل الوصــول إلى تفاهم مشــترك 
يريــد  الليبــي  الشــعب  موحــدة.  ليبيــا  حــول 
ويســتحق الســالم واالزدهــار«. و كان كوبلــر 
أكــد فــي الســابق أنــه يمكــن االكتفــاء بالنــواب 
رت إقامــة 

ّ
املوقعــن علــى الحكومــة إذا مــا تعــذ

جلســة رســمية للمصادقة على غرار ما حدث 
طوال األسابيع املاضية.

وردًا على شــروط صالح أيضًا، قال مستشــار 
املاليــة،  للشــؤون  الرئاســي  املجلــس  رئيــس 
مــازن رمضــان، إن صالــح »اختــار أن يعالــج 
خلــق  بمحاولــة  البرملــان  نــواب  مــع  مشــكلته 
وكان  الرئاســي،  املجلــس  مــع  أخــرى  مشــكلة 
أفضل لعقيلة أن يكون عند املســؤولية وأن ال 
يســتمر في عبثه بالوطن«. وأضاف رمضان، 
مــن  »كان  أنــه  صحافيــة،  تصريحــات  فــي 
األفضــل لــه لــو وّجــه كلمتــه إلــى النــواب وقــدم 
ضمانــات علــى عقد جلســة دون الهرج واملرج 
الالئقــة«، بحســب  غيــر  واأللفــاظ  والتخويــن 
قولــه. وذّكــر رمضــان بــأن املجلــس الرئاســي 
»عرض الحكومة في جلســة البرملان الســابقة 
وتم تســليم الســير الذاتية ألعضاء الحكومة، 
واملشــكلة الحقيقيــة عنــد عقيلــة أنــه غير قادر 
علــى جمــع النــواب وعقــد جلســة للتصويــت 

على منح الثقة للحكومة«، بحسب قوله.
أقرهــا  التــي  بالعقوبــات  يتعلــق  مــا  وفــي 
االتحــاد األوروبي على عدد من الشــخصيات 
مستشــاره  قــال  صالــح،  بينهــا  مــن  الليبيــة، 
فــي تصريحــات  املريمــي،   اإلعالمــي، فتحــي 
صحافيــة، إن »العقوبــات علــى صالح ال قيمة 

وال وزن لها«.

ما يضعف رواية وتحريات الشرطة أنّها عرضت جميع متعلقات جوليو 
بطاقات تحقيق شخصية، وجامعية، وكأنها  الشخصية من  ريجيني 
الكشف  تم  حتى  آمن،  بمكان  وُحفظت  القتيل  الطالب  من  أُخــذت 
عنها. وهو ما يتنافى مع سلوك العصابات اإلجرامية التي تتعّمد دائمًا 
إعدام أي متعلقات تخص ضحاياها هروبًا من المسؤولية، خصوصًا 

أّن التخلص من المتعلقات أيسر من التخلص من جثة.

رواية تناقض الواقع

يصّر أهل ريجيني على معرفة الحقيقة )أندرياس سوالرو/فرانس برس(

يزور بوغدانوف في جولته قطر والكويت ومصر )فابريك كوفريني/فرانس برس(

الدوحة ـ أنور الخطيب

لــم يــأت بيــان وزارة الخارجيــة الروســية 
أمــس  جمــع،  الــذي  اللقــاء  حــول  بجديــد 
االثنــن، رئيــس املكتــب السياســي لحركــة 
خالــد  )حمــاس(  اإلســالمية  املقاومــة 
مشــعل، ونائب وزير الخارجية الروســي، 
ميخائيل بوغدانوف، خالل زيارته قطر. 
 من نائب أمير 

ً
كمــا التقــى بوغدانــوف كال

قطر، عبدالله بن حمد آل ثاني، ومســاعد 
الخارجيــة  للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر 
املريخــي  ســعد  بــن  ســلطان  القطريــة، 
بحــث  بهمــا،  االجتمــاع  خــالل  وجــرى 
البلديــن، وســبل  بــن  الثنائيــة  العالقــات 
دعمهــا وتطويرهــا باإلضافــة إلــى األمور 
ذات االهتمــام املشــترك، بحســب مــا ذكرت 

وكالة األنباء القطرية )قنا(.
)بوغدانــوف  ــن 

َ
الطرف  

ّ
إن البيــان،  وقــال 

علــى  محادثاتهمــا  فــي  رّكــزا  ومشــعل( 
أوســطية  الشــرق  التســوية  عمليــة  حالــة 
الفلســطينية،  األراضــي  فــي  والوضــع 
التأكيــد  ومشــعل  بوغدانــوف  جــّدد  إذ 
الصــف  وحــدة  اســتعادة  أهميــة  علــى 
الفلســطيني في أقرب وقت، باعتباره من 
التطلعــات  لتحقيــق  الرئيســية  املقّدمــات 
إلقامــة  الفلســطيني،  للشــعب  الحقيقيــة 
دولة مستقلة خاصة به. وبحسب البيان، 
ــن تبادال اآلراء حــول مواضيع 

َ
فــإن الطرف

األعمــال،  جــدول  علــى  مدرجــة  أخــرى 
التركيــز علــى عمليــة تســوية األزمــة  مــع 

السورية.
بدورها، أعلنت حركة »حماس«، في بيان 
لهــا، أن رئيــس مكتبهــا السياســي، خالــد 
الحركــة،  قيــادة  مــن  ووفــد  عقــد  مشــعل، 
أمــس اإلثنــن، لقــاًء فــي الدوحــة مــع نائب 
ميخائيــل  الروســي،  الخارجيــة  وزيــر 
تطــورات  الحديــث  وتنــاول  بوغدانــوف، 
الفلســطينية،  الســاحة  فــي  الوضــع 
خصوصــًا فــي ظــل مــا يجــري فــي القــدس 
واســتمرار  املحتلــة  الغربيــة  والضفــة 
عمليــات االســتيطان. كما تطــرق الطرفان 
في اللقاء إلى الحديث عن »معاناة قطاع 
غــزة املتواصلــة تحت الحصــار وتطورات 
املصالحة الفلسطينية، إضافة إلى هموم 
املنطقــة عمومًا«. ولم يأت بيان »حماس« 

بيــان  ذكــر  فيمــا  الســوري،  امللــف  علــى 
الخارجيــة الروســية أنــه جــرى »التركيــز 

على عملية تسوية هذا امللف«.
اللقــاء  بوغدانــوف،  ـ  مشــعل  لقــاء  ويعــد 
األّول بــن مســؤولن روس وقياديــن فــي 
»حمــاس« منــذ شــهر أغســطس/آب العــام 
وزيــر  التقــى  حــن  ذلــك،  وكان  املاضــي. 
الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، في 
الدوحــة، خالــد مشــعل، ووّجــه لــه الدعــوة 
لزيــارة موســكو التــي قبلتهــا »الحركــة«، 
لكنهــا لــم تتــم حتــى اآلن. ورأى مراقبــون 
اللقــاء بــن مشــعل وبوغدانــوف يعــد   

ّ
أن

 لعالقة قائمة بن الطرفن، شهدت 
ً
وصال

علــى مدى الســنوات املاضيــة، مّدًا وجزرًا، 
بســبب االنقســام الفلســطيني والحــروب 
وأســر  غــزة،  قطــاع  علــى  اإلســرائيلية 
الجناح العسكري لحركة حماس )كتائب 
إســرائيلين.  جنــودًا  القســام(  الديــن  عــز 
فيمــا لــم تصــل العالقــة بــن الطرفــن، فــي 
الســنوات املاضيــة، إلــى مرحلــة التطبيــع 
لحركــة  تمثيلــي  مكتــب  وفتــح  الكامــل، 

حماس في موسكو.  
الشــرق  جولتــه  فــي  بوغدانــوف  ويــزور 

أوسطية، الكويت ومصر.

»حماس«  لقيادة  زيارة  آخر  تعود 
وكان   ،2010 عــام  إلــى  لموسكو 
ــازت  ف حــيــن  ــي،  ــم رس لــقــاء  أول 
التشريعية  االنتخابات  في  الحركة 
عام 2006، إذ أعلن الرئيس الروسي، 
سيدعو  أنـــه  بــوتــيــن،  فــاديــمــيــر 
لزيارة  »حــمــاس«  فــي  مسؤولين 
بشأن  مباحثات  إلجــراء  موسكو، 
مستقبل عملية السام بين إسرائيل 

والفلسطينيين.

آخر زيارة عام 2010

اليوم  األوروبــــي،  ــاد  ــح االت ســفــراء  يعقد 
ليبيا  في  الوضع  لمناقشة  اجتماعًا  الثاثاء، 
الوفاق  حكومة  تواجه  التي  والتحديات 
الوطني، برئاسة فائز السراج )الصورة(. ونقلت 
أوروبــي  دبلوماسي  عن  إعامية  مصادر 
قوله إن هذا االجتماع هو تمهيدي للقاء 
وزاري على مستوى الخارجية والدفاع. إلى 
في  األمنية  الترتيبات  مسؤول  وصل  ذلك، 
البعثة األممية، باولو سير إلى طرابلس أمس.

مشاورات أوروبية

أكد رئيس الوزراء 
التركي، أحمد داود 

أوغلو، والعاهل 
األردني، الملك 
عبداهلل الثاني، 

االستمرار في التعاون 
والحوار السياسي 

على أعلى مستوى 
بين البلدين ورفع 

مستواه. وجاء ذلك 
في اتصال هاتفي 

بينهما، أمس اإلثنين، 
بحسب ما نقلت 

وكالة »األناضول« عن 
مصادر برئاسة الوزراء 

التركية.

رفع مستوى 
الحوار
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اقتصاد
مصر: بلد الـ 400 ألف مستشار

القاهرة ـ العربي الجديد

املصريــة،  املاليــة  وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  أكــد 
لـــ »العربــي الجديــد«، أن أحــد أســباب عــزل رئيــس 
هشــام  املستشــار  للمحاســبات،  املركــزي  الجهــاز 
جنينــة، مــن منصبــه األســبوع املاضــي بقــرار مــن الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي، هــو انتقاده الجيش الكبير من املستشــارين 
داخــل الجهــاز اإلداري للدولــة، بعدما أكد أن عددهم وصل إلى 
نحــو 400 ألــف يتقاضون ســنويًا مــا يقرب من 20 مليار جنيه 
سنويًا )2.3 مليار دوالر(، ما يوازى 10% من ميزانية الدولة.

وهــذه املبالــغ تتحملهــا ميزانية الدولــة والصناديق الخاصة، 
ما اعتبره جنينة في تقرير سابق، إهدارًا للمال العام.

وأشــار املصــدر، الــذي رفــض ذكــر اســمه، إلــى أن املستشــارين 
شــكلوا »لوبــي« داخــل الجهاز اإلداري للدولــة ضد جنينة، من 

أجل اإلطاحة به من منصبه، بعد أن كشف فسادهم املالي.
تقاريــر  بكــذب  الحالــي  النظــام  إيهــام  املستشــارون  وحــاول 
رئيــس الجهــاز »املعــزول« الــذي أكــد فــي تقريــر لــه أن الفســاد 
استشــرى فــي عــدد كبيــر مــن مفاصــل الدولة املصريــة، ووصل 

إلــى أكثــر مــن 600 مليــار جنيــه )67.5 مليار دوالر( خالل ثالث 
الحكومــة  علــى  العــام  الــرأي  أثــار  الــذي  الرقــم  ســنوات، وهــو 
والنظام معًا، بحســب املصدر. ويتكون لوبي املستشــارين من 
ضبــاط ســابقن وســفراء وصحافيــن وخبــراء قانــون وقضاة 
حســب  للدولــة،  اإلداري  الجهــاز  فــي  ســابقن  ومســؤولن 
املصــدر، الــذي أشــار إلــى تمركزهــم فــي عــدد كبير مــن الجهات 
عــن   

ً
فضــال األعمــال،  قطــاع  وشــركات  والســيادية  الحكوميــة 

وجــود عــدد كبيــر من هؤالء داخل مؤسســة الرئاســة ومجلس 
الوزراء ومبنى البرملان وداخل دواوين املحافظات.

وأضــاف املصــدر، أن هنــاك تقاريــر حبيســة داخــل أدراج وزارة 
املالية، تؤكد أن ما يتقاضاه هؤالء سنويًا، كفيل بحل العديد 
مــن املشــكالت التــي تعانــي منهــا مصــر حاليًا، وخاصــة الفقر، 
وإقامة العديد من املشروعات االقتصادية، لتشغيل عدد كبير 

من العاطلن، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية.
وأكد أن ما يتقاضاه هؤالء شهريًا ال يتناسب مع ما يقدمونه 
مــن أعمــال، بــل أصبحــت »ســبوبة« للكثيــر مــن الشــخصيات 
املهمــة بعــد اإلحالــة للتقاعــد، موضحــًا أن هنــاك الكثيــر منهــم 
مــن أصحــاب النفــوذ داخــل النظــام، مضيفــًا أن هنــاك تقاريــر 

الــذي  املستشــارين  جيــش  مــن  التخلــص  بضــرورة  أوصــت 
ال فائــدة منــه، ولكــن بــدون أي نتائــج علــى أرض الواقــع، بــل 

أعدادهم في ازدياد سنويًا.
وكان الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة وهو »جهاز حكومي« 
الســيادية  والجهــات  والهيئــات  الــوزارات  مــن  عــددًا  طالــب 
بضــرورة التخلــص مــن لوبــي مــن أطلقــوا على أنفســهم بأنهم 
مستشــارين مــن أجــل ترشــيد النفقــات، وتقليــل عجــز املوازنــة 
العامة للدولة، وأكد الجهاز في تقرير له أن منصب املستشار 
صمــم مــن بــاب »املجامــالت« لعــدد مــن الشــخصيات املهمــة، 
موضحــًا فــي تقريــر لــه أن الجهــاز طالــب بخطــوات جــادة فــي 
هذا امللف أكثر من مرة رئيس الوزراء الســابق إبراهيم محلب 
والحالي شريف إسماعيل، ولكن لم تقم أي حكومة بالتخلص 

من هؤالء الذين تعج بهم املصالح الحكومية في مصر.
البرملانــي معتــز محمــود، جيــش املستشــارين داخــل  وانتقــد 
أمــام  لــه  عاجــل  بيــان  فــي  مؤكــدًا  للدولــة،  اإلداري  الجهــاز 
البرملــان أمــس، أن مــا يحــدث يمثــل إهــدارًا للمــال العــام، حيــث 
فــي تلــك املناصــب بعــد بلوغهــم ســن املعــاش  يتــم تعيينهــم 

القانونية، ويتقاضون رواتب كبيرة.

قــال وزيــر النفــط اإليراني بيجــن زنغنة، أمس، إن بالده 
ســتواصل زيــادة إنتــاج النفــط وصادراتــه حتــى تصــل 
إلى الوضع الذي كانت تتمتع به في السوق قبل فرض 
العقوبات عليها، في إشارة إلى تمسك طهران بموقفها 
من التفاهمات التي تجرى بن منتجن من داخل أوبك 

وخارجها بشأن تنظيم سوق النفط الدولية.
مهــر  وكالــة  نقلتهــا  فــي تصريحــات  زنغنــة،  وأضــاف 
عنــد  اإلنتــاج  تثبيــت  علــى  االتفــاق  أن  اإليرانيــة، 
كبــار  بــن  املاضــي،  الثانــي  يناير/كانــون  مســتويات 
مصــدري العالــم مــن داخل أوبك وخارجهــا مثل اململكة 
لكنــه  إيجابيــة،  خطــوة  وروســيا  الســعودية  العربيــة 

نفــى مشــاركة بــالده في هــذا االتفاق. وبشــأن احتمالية 
ســيحضر  إنــه  زنغنــة  قــال  الدوحــة،  اجتمــاع  حضــور 

االجتماع بالتأكيد »إذا كان لديه وقت« بحسب مهر.
ومــن املنتظــر أن ينعقــد اجتمــاع املنتجــن مــن داخــل 
منظمــة البلــدان املصدرة للبترول )أوبك( وخارجها، 
أبريــل/  17 يــوم  الدوحــة،  القطريــة  العاصمــة  فــي 

نيســان الجــاري، ملناقشــة مقتــرح تثبيــت اإلنتاج من 
أجــل دعــم األســعار. غير أن تصريحــات زنغنة، تمثل 
املزيــد مــن التهديــد الحتمــاالت التوصــل إلــى اتفــاق 

مؤثر خالل االجتماع.
ولــي  ولــي  عــن  قبــل يومــن،  بلومبيــرغ  ونقلــت وكالــة 

العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، قولــه إن الرياض 
لــن توافــق علــى تثبيــت مســتويات إنتــاج النفــط إال إذا 
وأدت  اآلخريــن.  املنتجــن  وكبــار  طهــران  ذلــك  فعلــت 
تخمة املعروض من الخام إلى هبوط أسعار النفط بما 

يصل إلى 70% منذ 2014.
إيــران  إنتــاج  أوبــك حجــم  مــن  وتقــدر مصــادر ثانويــة 
وتســعى  يوميــا.  برميــل  مليــون   2.93 بنحــو  حاليــا 
طهــران إلــى اســتعادة حصتهــا الســوقية وبخاصــة في 
إلــى تراجــع صادراتهــا مــن  العقوبــات  أوروبــا إذ أدت 
الــذي بلــغ 2.5 مليــون برميــل يوميــا  الــذروة  مســتوى 
قبــل 2011 إلــى مليــون برميــل يوميــا فقط في الســنوات 

األخيــرة. وفــي ســياق متصــل قالــت مصــادر مطلعــة إن 
مــن املنتظــر أن تســتورد الهنــد مــا ال يقــل عــن 400 ألــف 
برميل من النفط اإليراني يوميا، في الســنة التي بدأت 
فــي األول مــن أبريل/نيســان، فــي الوقــت الــذي تتطلــع 
فيــه شــركات التكريــر إلــى زيــادة مشــترياتها مــن الخام 
بعد رفع العقوبات عن طهران في يناير/كانون الثاني 
املاضــي. كانــت إيــران ثاني أكبر مــورد للنفط إلى الهند 
قبل أن يســحب العراق البســاط من تحتها ويحتل تلك 
املرتبــة، بعدمــا تضــررت عالقات طهران التجارية جراء 

العقوبات.
)رويترز(

إيران تتمسك بزيادة إنتاجها النفطي

إسطنبول ـ العربي الجديد

أعلن مجلس املصدرين األتراك، 
أمس، أن الصادرات التركية حققت 

زيادة بنسبة 2.6%  خالل شهر 
مارس/آذار املاضي، مقارنة مع 

الشهر ذاته من عام 2015.
وبلغت قيمة الصادرات التركية،  
خالل الشهر املاضي، 11 مليارًا 

و466 مليونًا و493 ألف دوالر، في 
حني بلغت قيمة الصادرات التركية 
خالل الربع األول من العام الجاري 

33 مليارًا و433 مليونًا و132 
ألف دوالر، حسب بيان مجلس 

املصدرين، الذي حصلت »العربي 
الجديد« على نسخة منه.

ويرى محللون أن الصادرات 
التركية نجحت في إيجاد بدائل 

لألسواق الروسية، بعد العقوبات 
التي فرضتها موسكو في إثر 

إسقاط أنقرة طائرة »سوخوي« في 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.

وأكد االقتصادي التركي، أوزجان 
»العربي الجديد«، أن  أونيصال، لـ

املنتجات التركية منافسة من 
حيث الجودة والسعر، ما ساعد 
في رواجها باألسواق األوروبية 

واآلسيوية.
وأضاف أونيصال أن أجور النقل 

وتكاليف الترويج تحد من انتشار 
الخضر والفواكه التركية، معترفًا 
بأن السوق الروسية هي األنسب 
»رغم استبعاده تراجع السلطات 

الروسية عن العقوبات، كما أشيع 
أخيرًا«.

ومن جانب ثان، أعلنت وزارة 
الجمارك والتجارة التركية، أمس، 
أن عجز امليزان التجاري انخفض 

21.3% في مارس/آذار، على أساس 
سنوي، ليصل إلى 4.97 مليارات 

دوالر، في حني هبط حجم التبادل 
التجاري 1.77% ليصل إلى 30.55 

مليار دوالر. وأظهرت بيانات 
الوزارة أن الواردات انخفضت 

5.07% إلى 17.76 مليارا .
ونقلت وسائل إعالمية تركية أن 
روسيا بدأت طي ملف العقوبات 

االقتصادية املفروضة على تركيا، 
لكن رئيس دائرة الحجر الزراعي 

الروسي، سيرغي دانكفيرت، نفى 
خبر رفع العقوبات متوقعًا أن تقوم 

بالده، في غضون شهر، بفرض 
عقوبات على جميع املنتجات التي 

يتم استيرادها من تركيا.
ولم يستبعد دانكفيرت، بحسب 
وسائل إعالمية تركية، إمكانية 

فرض حظر على كل واردات 
الخضار والفواكه من تركيا، مبينًا 
أن املسؤولني األتراك، كانوا يذهبون 

إلى روسيا في حال حدوث أي 
خلل في موضوع االستيراد 

مع روسيا لحلها، إال أنهم في 
الفترات األخيرة لم يزوروا روسيا، 
واستعاضوا عن ذلك باملراسالت 

إلصالح الخلل.
وأكد خبراء بالشأن التركي 

أنه ورغم وصول حجم التبادل 
التجاري بني روسيا وتركيا العام 

املاضي لنحو 43 مليار دوالر، 
إال أن العقوبات لم تؤثر على 

الصادرات ونسبة النمو.
وأعلنت هيئة اإلحصاء التركية 

أن االقتصاد حقق العام املاضي 
نموًا وصل إلى 4 %، وأن  سرعة 

نمو االقتصاد التركي في الربع 
األخير من العام املاضي، وصلت 

إلى %5.7.

ارتفاع الصادرات 
التركية

ازدهار صناعة 
السينما الصينية

 100 مــن  أكثــر  طالــب 
صينــي  مســتثمر 
مــن  أموالهــم  باســتعادة 
مكاتــب واحــد من ممولي 
فيلم )آي. بي. مان 3(، بعد 
إقرار موزع الفيلم بشــراء 
مليــون  بقيمــة 56  تذاكــر 
املبيعــات.  لرفــع  يــوان 
وقالــت اإلذاعــة الوطنيــة 
إيــرادات  إن  الصــن،  فــي 
ارتفعــت  التذاكــر  شــباك 
الربــع  فــي   %51 بنســبة 
األول مــن العــام الحالــي، 
متعلقــة  فضيحــة  رغــم 
بمبيعــات التذاكــر أثارت 
الحجــم  فــي  شــكوكا 
الحقيقــي لســوق األفــالم 

السينمائية املزدهرة.
اإلذاعــة  وأضافــت 
إجمالــي  أن  الوطنيــة 
التذاكــر  مبيعــات  قيمــة 
 14.5 بلــغ  الصــن  فــي 
مليــار يــوان )2.24 مليار 
الشــهور  فــي  دوالر( 
الثالثــة األولى من العام، 
 6.9 اإليــرادات  زاد  مــا 

مليارات يوان.
الســينما  اعتمــاد  زاد 
شــباك  علــى  األميركيــة 
اآلخــذ  الصينــي  التذاكــر 
فــي االزدهــار، مــع توقــف 

نمو السوق األميركية.
شــركات  وتعمــل 
مــع  الصــن  فــي  محليــة 
أميركيــة  اســتوديوهات 
صينيــة  أفــالم  إلنتــاج 
إلــى  متطلعــن  ناجحــة، 
الســوق  فــي  املــال  جنــي 

املحلية املزدهرة.
)فرانس برس(

اإلمارات تتوقع تحسن أسواق النفط
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  في  الدولة  وزير  قال 
أبوظبي  بترول  لشركة  التنفيذي  الرئيس  المتحدة، 
أسعار  إن  أمس،  الجابر،  سلطان  »أدنوك«،  الوطنية 
ال  وبالتالي  المتغيرة،  العوامل  من  بالعديد  تتأثر  النفط 
يمكن ألحد إعطاء تنبؤ دقيق لألسعار إال أنه توقع أن 
تستعيد األسواق توازنها خال العام الجاري والمقبل.

اإلماراتية  األنباء  وكالة  نشرته  حوار  في  الجابر  وأضاف 
بعض  الماضية  القليلة  األسابيع  خال  رأينا  »لقد  )وام( 
التحسن في سعر النفط، ورغم إمكانية استمرار تقلبات 
يحصل  أن  المرجح  من  القريب  المدى  على  األسعار 

تحسن تدريجي في األسعار على المدى المتوسط«.

»الغارد« تستبعد اتفاقًا قريبًا إلنقاذ اليونان
الغارد،  كريستين  الدولي  النقد  صندوق  مديرة  قالت 
مساعدات  حزمة  لتقديم  جديدًا  اتفاقًا  إن  أمس، 
إلى  منها  رسالة  وفي  المنال«.  بعيد  يزال  »ما  لليونان 
الغارد  أكدت  تسيبراس،  أليكسيس  اليوناني  الوزراء  رئيس 
والحكومة  الدولي  النقد  صندوق  بين  »المباحثات  أن 
اليونانية ما تزال بعيدة عن أي اتفاق جديد يتم عرضه 
رسالتها،  في  الغارد  وتابعت  الصندوق«.  إدارة  على 
دعم  من  يتمكن  لن  الصندوق  أن  على  مرارًا  »أكدنا 
على  مبني  غير  جديد،  إنقاذ  برنامج  أو  مبادرة  أي 
الباد  تكون  حتى  الواقعية،  واالفتراضات  المصداقية 

قادرة على تحمل الديون وأعبائها«.

إيران تواصل زيادة اإلنتاج
اإليراني  النفط  الرسمية عن وزير  نقلت وكالة مهر شبه 
النفط  إنتاج  زيادة  ستواصل  باده  إن  قوله  زنغنة  بيجن 
تتمتع  كانت  الذي  الوضع  إلى  تصل  حتى  وصادراته، 
وكان  عليها.  العقوبات  فرض  قبل  السوق  في  به 
المنتجين  اجتماع  األسبوع قبيل  يتحدث مطلع  زنغنة 
)أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  داخل  من 
القطرية  العاصمة  في  سيعقد  والذي  وخارجها؛ 
تثبيت  مقترح  لمناقشة  أبريل/نيسان   17 يوم  الدوحة 
زنغنة  أن تصريحات  األسعار. وبدا  اإلنتاج من أجل دعم 
تمثل المزيد من التهديد الحتماالت التوصل إلى اتفاق 

مؤثر خال االجتماع.

أخبار مختصرة
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D

تونس ـ فرح سليم

تبحث تــونــس هــذه األيــــام، تنويع 
مـــســـارات صـــادراتـــهـــا إلــــى أســــواق 
غــيــر تــقــلــيــديــة، وال سيما روســيــا، 
الــتــي تــســتــوعــب قـــرابـــة 150 مــلــيــون شــخــص، 
الركود  حالة  ظــل  فــي  مغرية،  يشكلون سوقا 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا االتـــحـــاد األوروبــــــــي، الــشــريــك 

التجاري األول لتونس.
اللجنة  إن  التجارة محمد حسن،  وقــال وزيــر 
االقتصادية التونسية - الروسية التي عقدت 
اجــتــمــاعــاتــهــا فــي مــوســكــو، قــبــل أيــــام، اتفقت 
عــلــى االنـــطـــاق قــريــبــا فــي مــفــاوضــات توقيع 
وروسيا،  تونس  بني  الحر  للتبادل  اتفاقيات 
ــــي املـــجـــال  ــة فـ ــ ــراكـ ــ ــفــــاقــــيــــات شـ ــانــــب اتــ إلــــــى جــ

التجاري والسياحي بني البلدين.
ــر فــــي تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة لـــ  ــوزيــ ــاف الــ ــ ــ وأضـ
ــفــــاق، أيــضــا،  ــه تـــم االتــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ
ــاء مـــؤســـســـة تـــونـــســـيـــة لــتــســويــق  ــ ــشـ ــ عـــلـــى إنـ
أن  إلــى  التونسي في روسيا، مشيرا  الحليب 
دعــم الــتــعــاون مــع الــســوق الــروســيــة مهم جدا 
بــالــنــســبــة لــتــونــس فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة بفضل 
إمكانات التصدير نحو هذه السوق الشاسعة 
جــــدا. ولــفــت وزيــــر الــتــجــارة إلـــى أن الــعــاقــات 
ــدا، غــيــر أن  الــتــجــاريــة بــني الــبــلــديــن قــديــمــة جــ
تبقى  التونسي  الجانب  من  املحققة  النتائج 
دون املأمول، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد 
األعمال  املشتركة ومنظمات  الغرف  إطــار  في 
رفع  إلــى جانب  بالصادرات  النهوض  ومركز 
العملة،  وتــحــويــل  بالنقل  املتعلقة  الــعــراقــيــل 
لتسهيل نفاذ السلع التونسية إلى هذه السوق 
ــه.  وتــرتــفــع املـــبـــادالت  الــشــاســعــة، حــســب قـــولـ
الــتــجــاريــة وفــق بــيــانــات عــام 2014، إلــى نحو 
مــلــيــار ديــنــار ســنــويــا )نــصــف مــلــيــار دوالر(، 
لفائدة االتحاد الفيدرالي الروسي، مقابل 45 
مليون دينار لفائدة تونس. وقد أبدى الجانب 

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

ــه الـــفـــاح  ــ تـــحـــل عــــامــــات الـــســـعـــادة عـــلـــى وجـ
الفلسطيني عمار خضير كلما شاهد سنابل 
القمح في أرضه القريبة من الشريط الحدودي 
لقطاع غزة تزداد حما، إال أن شعور السعادة 
سرعان ما يتاشى، بسبب الخشية من إقدام 
االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى إتـــــاف أو حــرق 

املزروعات كلما اقترب موعد الحصاد.
ــلـــول مــوعــد  ــا( حـ ــامــ ــتـــرقـــب خــضــيــر )41 عــ ويـ
حصاد سنابل القمح في أواخر الشهر الجاري 
أو بعد ارتفاع دراجات الحرارة بحذر شديد، 
متوقعا أن يكون إنتاج هذا العام وفيرا؛ نظرا 
لــغــزارة مــوســم األمــطــار الــتــي بـــدأت بالهطول 
منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حتى 

الروسي عقب اجتماع اللجنة العليا املشتركة 
ــداده لــتــحــقــيــق الـــــتـــــوازن فــــي الـــتـــبـــادل  ــعــ ــتــ اســ
الــتــجــاري بـــني الــبــلــديــن، كــمــا ســبــق أن قبلت 
مــوســكــو مــضــاعــفــة عـــدد الــطــلــبــة الــتــونــســيــني 
وعلى  روســيــا.  فــي  تعليمية  بمنح  املنتفعني 
وافقت  والعسكري،  األمني  التعامل  مستوى 
الدعم لتونس  الروسية على تقديم  الحكومة 
ــبــــات واملـــــــعـــــــدات.  وأكــــــدت  ــتــــدريــ ــيـــث الــ مــــن حـ
التونسي،  الــروســي  األعــمــال  رئــيــســة مجلس 
قــررت تخفيض  أن روسيا  تاتيانا سادوفيا، 
الجمارك على املنتجات التونسية التي يجري 
ــيـــة بنسبة  تــصــديــرهــا إلــــى األســـــــواق الـــروسـ
25%. وأوضحت سادوفيا، خال ملتقى حول 
»الــــســــوق الـــروســـيـــة وآفــــــاق تــطــويــر الــتــعــاون 
الـــتـــجـــاري بـــني الـــبـــلـــديـــن« فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي املـــاضـــي، أن حــجــم الــتــخــفــيــض يبلغ 
التونسية  املنتجات  على  الضرائب  من   %25
املصدرة لألسواق الروسية. وحثت سادوفيا، 
في تصريحات إعامية املؤسسات التونسية 
عـــلـــى »تـــحـــديـــد أســــعــــار مــضــبــوطــة ومــائــمــة 
لــلــمــنــتــجــات الــتــونــســيــة املـــوجـــهـــة لــلــتــصــديــر، 
لتمكينها من املنافسة في السوق الروسية«. 
وأكدت سادوفيا، أن املنتجات التونسية يمكن 
أن تحظى بمكانة جيدة في األسواق الروسية 

شهر مارس/آذار املاضي. ويقول املزارع عمار 
لـ »العربي الجديد« إن موسم القمح للموسم 
ــم مــقــارنــة  الـــحـــالـــي، يــعــتــبــر مـــن أفــضــل املـــواسـ
بالسنوات القليلة املاضية، فجميع املحاصيل 
أعطت  األمــطــار  بواسطة  تــروى  التي  البعلية 
يعانوا  لم  املــزارعــني  أن  مبينا  مميزا،  إنتاجا 

وبإقبال من الروس بفضل جودتها العالية.
فـــي املــقــابــل، أعـــربـــت تــونــس عـــن اســتــعــدادهــا 
لــزيــادة حجم تصدير زيــت زيتون ومنتجات 
زراعــيــة أخــرى إلــى روســيــا لتعويض النقص 
الناجم عن تقييد تصدير املنتجات األوروبية.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، تسعى 
ــــى تـــنـــويـــع الـــتـــعـــاون  الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة إلـ
ــتـــصـــادي مـــع روســـيـــا، عــبــر فــتــح بـــوابـــات  االقـ
ــة  ــاحـ ــيـ ــسـ الــــســــيــــاحــــة والـــــــرفـــــــع مــــــن حــــصــــة الـ
الــروس، حيث وضعت  التونسية من السياح 
الــســيــاحــة مــنــذ ســنــة 2014 هــدفــا برفع  وزارة 
عـــدد ســيــاح هـــذه الــســوق إلـــى 350 ألـــف وافــد 
ـــعـــت تـــونـــس مـــع روســـيـــا، الــعــام 

ّ
ســنــويــا. ووق

املـــاضـــي، اتــفــاقــيــة حــــول الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الـــســـيـــاحـــة، كـــمـــا تــــم إعــــــــداد بـــرنـــامـــج تــمــولــه 
الحكومة الروسية لتحفيز 2.5 مليون متقاعد 
في موسكو على السفر إلى تونس للسياحة 
والترفيه، وفي انتظار تعميم املشروع ليشمل 
باقي متقاعدي املدن الروسية، واملقدر عددهم 
بــعــشــرات املـــايـــني. واســتــقــبــلــت جــزيــرة جربة 
500 كلم جنوب شرق العاصمة منذ أيام، وفدا 
من متعهدي الرحات الروسية كما تم االتفاق 
مع عدد من وكــاء السفر على برمجة تونس 
القادمة.  األشهر  امتداد  على  رحاتهم  ضمن 
وتعول وزارة السياحة على االستقرار األمني 
في الجزيرة، حتى تكون بوابة لعودة السياح، 
فيما تتواصل املباحثات مع املصرف املركزي 
ــل إقـــنـــاعـــه بـــقـــبـــول الــعــمــلــة  ــ الـــتـــونـــســـي مــــن أجـ
الــروســيــة )الــــروبــــل(، ملــزيــد تــشــجــيــع الــتــبــادل 
ومــنــذ سنة 2008،  االتــجــاهــني.  فــي  السياحي 
الصعيد  على  ثالثا  شريكًا  روســيــا  أصبحت 
لــتــونــس، فيما  بالنسبة  الــخــارجــي  الــتــجــاري 
بلغت الـــصـــادرات الــتــونــســيــة إلـــى روســيــا 25 

مليون دوالر فقط.
ومــن الــصــادرات الروسية األخــرى، يمكن ذكر 
األخــشــاب والــــورق والــســبــائــك الــفــوالذيــة، أمــا 
تـــونـــس فــتــصــدر إلــــى روســـيـــا زيــــت الــزيــتــون 

واملنتجات الزراعية ومنتجات النسيج.
وفي عام 2008، تم إنشاء أول مؤسسة روسية 
الــطــرق  تعبيد  عــلــى  تعمل  مشتركة  تونسية 
في تونس، وفي عام 2008 حصلت املؤسسة 
ترخيص  على  املشتركة  الفيتنامية  الروسية 

بتنقيب النفط في تونس.
التونسي شحًا في  املركزي  املصرف  ويواجه 
انخفضت  األجنبي، بعدما  النقد  رصيده من 
احــتــيــاطــيــاتــه بــنــحــو يـــفـــوق 10% خــــال أول 
شهرين من العام الجاري، ما يجبر الحكومة 
النقد األجنبي عبر  على تعزيز إيراداتها من 

الصادرات والسياحة

مــن فــتــرات جــفــاف وانــحــبــاس لألمطار مثلما 
حصل في األعوام املنصرمة.

وأوضـــــــح خــضــيــر أن الــــخــــوف يــســيــطــر عــلــى 
الحدودية،  املناطق  القمح في  جميع مزارعي 
ــمـــزروعـــات  ــلـ ــيـــر االحـــــتـــــال لـ خـــشـــيـــة مــــن تـــدمـ
ــــى أن بــعــض  ــيـــرا إلــ بـــوســـائـــل مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــشـ
القليلة  األسابيع  في  قد يضطرون  املــزارعــني 
القادمة إلى حصد محاصيلهم، رغم أن دورة 
زراعــة محصولي القمح والشعير التي تصل 

لقرابة ستة أشهر لم تكتمل بعد.
ويتعمد االحتال بني الحني واآلخــر تجريف 
ــة عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ املـــحـــاصـــيـــل الـ
أو إحراقها عبر  للقطاع،  الشرقية والشمالية 
 عن قيام 

ً
إطاق القذائف النارية عليها، فضا

طــــائــــرات إســرائــيــلــيــة صــغــيــرة الــحــجــم بــرش 

ثــم تحرقه،  الــــزرع  ــجــفــف 
ُ
ت مــبــيــدات كيميائية 

الـــذي يكبد املـــزارعـــني الــغــزيــني خسائر  األمـــر 
مالية كبيرة تفوق طاقتهم.

الـــذي يمتلك تسعة  أمــا املــــزارع جميل قــديــح، 
دونمات مزروعة بمحصول الشعير، فأوضح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــيـــزة مـــوســـم الــعــام  لــــ
الجاري 2016 تكمن في كمية األمطار الكبيرة 
التي تساقطت على قطاع غزة على مدار فصل 
ــر الـــذي  ــ الــشــتــاء وعـــلـــى فـــتـــرات مــتــقــاربــة، األمـ

ساهم في إحياء التربة وإنعاش الزرع.
ــديــــح أن زراعــــــــة مـــحـــصـــولـــي الــقــمــح  وذكـــــــر قــ
تبدأ من مرحلة  بأربع مراحل،  تمر  والشعير 
اإلنــــبــــات، ثـــم مــرحــلــة الــتــفــســيــخ، وصــــوال إلــى 
مرحلة تكوين األزهــار، وأخيرا مرحلة إنتاج 
الحبوب، الفتا إلى أن محصول القمح املزروع 
مــحــلــيــا يــتــمــيــز بــجــودتــه وصــاحــيــتــه لصنع 
الــدقــيــق، الـــذي يمكن مــن خــالــه إنــتــاج الخبز 

والكثير من األطعمة.
ــة الـــقـــمـــح والــــــــردة الــتــي  ــنـ ــــني أن بـــعـــض أجـ وبـ
الدقيق تستخدم في أعاف  نتج بعد طحن 

ُ
ت

الدواجن واملاشية كما تستخدم حبوب القمح 
الـــذي يساعد  علفًا لــحــيــوانــات املـــــزارع، األمـــر 
املـــــزارع فـــي تــوفــيــر األمـــــوال وتــقــلــيــل تكاليف 
الــدواجــن،  الرعاية إن كــان مــن مربي أو تجار 
متمنيا أن يمكنه املوسم الحالي من تعويض 
خسائره التي تكبدها في العدوان اإلسرائيلي 
غـــزة، صيف 2014. وربـــط قديح  األخــيــر على 
بني ازدياد وتيرة إطاق قوات االحتال نيران 
رشــاشــاتــهــا بشكل عــشــوائــي تــجــاه املــزارعــني 
ــيـــهـــم الـــحـــدوديـــة،  أثـــنـــاء تـــواجـــدهـــم فـــي أراضـ
وبني كثافة محصول القمح ووصوله ألطوال 
املزارعني  فرحة  أن  إلــى  غير مسبوقة، مشيرا 
بسبب  منقوصة  تبقى  التماس  مناطق  عند 

خوفهم من اعتداءات جنود االحتال.
وكـــانـــت وزارة الــــزراعــــة فـــي غـــــزة، قـــد حـــذرت 
منتصف الشهر املاضي من مخطط إسرائيلي 
يرمي إلى تدمير محصول القمح في املناطق 
 
ً
منوهة واهــيــة،  أمنية  تحت حجج  الحدودية 
إلــى أن االحــتــال يسعى إلبقاء القطاع سوقا 

ــــون في  ــزارعـ ــ ــه املـ ملــنــتــجــاتــه الـــرديـــئـــة. ويــــواجــ
ــا،  ــرزهـ ــدة تـــحـــديـــات أبـ ــة عــ املـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـ
تهديد االحتال لحياتهم بإطاق النار عليهم 
تدميره  إلــى  إضــافــة  ومتعمد،  مباشر  بشكل 
 عــن غياب 

ً
لشبكات الـــري وآبـــار املــيــاه، فــضــا

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي تــســهــل عــمــلــيــات تنقل 
املزارعني.

ــم الـــتـــخـــطـــيـــط  ــــس قــــســ ــيـ ــ ــه، قـــــــال رئـ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
الزراعة بغزة،  اإلرشــاديــة في وزارة  والبرامج 
محمد الــنــاقــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن حجم 
إنتاج القمح والشعير للعام الجاري تضاعف 
بــنــســبــة 20% عـــن الـــعـــام املــــاضــــي، مــبــيــنــا أن 
واستقرار  األمــطــار  من  هائلة  كميات  تساقط 
دراجــات الــحــرارة طــوال فصل الشتاء انعكس 

إيجابا على نمو وغزارة املحصول.
وأوضح الناقة أن املساحات املزروعة بالقمح 
ــــم، وبــالــشــعــيــر نحو  تــبــلــغ قـــرابـــة 23 ألـــف دونـ
عــشــرة آالف دونــــم، فــي حــني سيبلغ مجموع 
إنــتــاج الــقــمــح نــحــو عــشــرة آالف طـــن، وقــرابــة 
أربــعــة آالف طــن مــن الــشــعــيــر، مــشــيــرا إلـــى أن 
اإلنتاج املحلي العام يساهم في تغطية نحو 

6% من إجمالي احتياجات السكان.
ــرامــــج  ــبــ ــيــــس قـــســـم الـــتـــخـــطـــيـــط والــ ــفــــت رئــ ولــ
غالبية حــقــول محصولي  أن  إلـــى  اإلرشـــاديـــة 
القمح والشعير تتركز في املناطق الحدودية، 
األمـــر الـــذي يجعل املــزارعــني عــرضــة لخسائر 
مالية باهظة فــي حــال أقـــدم جــنــود االحــتــال 
عــلــى تــدمــيــر املــحــاصــيــل الــزراعــيــة ســـواء عبر 

تجريفها أو رشها بمبيدات قاتلة.
االســـتـــهـــدافـــات  مــــن وراء  االحــــتــــال  ــهــــدف  ويــ
املتكررة للمزارعني على طول املناطق الحدود 
إلى ترسيخ  غــزة،  لقطاع  الشرقية والشمالية 
الحدود  تقتحم  التي  العازلة  املنطقة  مفهوم 
لـــ 500 مــتــر، وفــي مناطق أخــرى  بعمق يصل 
تتجاوز مسافة كيلومتر مربع. وتمنع قوات 
ــادة إحــيــاء املنطقة الــعــازلــة منذ  االحــتــال إعــ
انــــدالع انــتــفــاضــة األقــصــى عـــام 2000، والــتــي 
تتميز بخصوبة تربتها ووفرة مياه املخزون 
الجوفي داخلها. )الدونم يساوي 0.247 فدان(

الرباط ـ مصطفى قماس

قال محافظ البنك املركزي املغربي، عبداللطيف الجواهري، 
إن محاصرة ارتفاع البطالة مرهون بخلق االقتصاد املغربي 

160 ألف فرصة عمل في السنة. 
وجاء ذلك خال استضافته من قبل االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب، الذي يمثل مصالح رجال األعمال، بمناسبة انعقاد 
املجلس الوطني للمقاولة في مدينة أغادير، أول أمس، وهو 
موعد يحظى بأهمية كبيرة من رجال األعمال، حيث يحللون 
خاله وضعية الشركات ويعبرون عن مطالبهم من الحكومة. 
غير أن محافظ البنك املــركــزي أبــرز مــن خــال الــعــرض الــذي 
قدمه، حدوث تراجع في خلق فرص العمل في املغرب، حيث 
الفاصلة بني  الفترة  وصلت 56 ألف فرصة عمل سنويا في 
2013 و2015، و80 ألف فرصة عمل بني 2009 و2012، و168 

ألفا بني 2001 و2008. 
ــا زال يــتــيــح فـــرصـــة الــعــمــل في  وســـجـــل أن الـــقـــطـــاع الـــــذي مـ
الفرص  تلك  أن  الخدمات، علما  الحالية هو قطاع  الــظــروف 
ال تزال في وضع هش، هو ما تؤكده التقارير التي تصدرها 
املندوبية السامية للتخطيط.  وأعاد التأكيد على انخفاض 
النمو االقتصادي في العام الحالي، حيث ينتظر أن يصل%1 
من الناتج اإلجمالي املحلي، مقابل 4.5 % في العام املاضي، 
التي  للتخطيط،  السامية  املــنــدوبــيــة  عنه  كشفت  مــا  حسب 

تختص بتوفير البيانات حول االقتصاد املغربي. 
النمو بتأثر  تــراجــع مستوى  أيـــام  املــركــزي قبل  البنك  وبـــرر 
لم  الــذي  الحبوب  محصول  على  املطرية  التساقطات  تأخر 
يتعد 38 مــلــيــون قــنــطــار فــي الــعــام الــحــالــي، مــقــابــل 115 في 
)الهيئة  السامية للتخطيط  املندوبية  املاضي. وكانت  العام 
الــرســمــيــة املــكــلــفــة بــاإلحــصــاء فــي املـــغـــرب( تــوقــعــت أن يصل 
معدل النمو إلى 1.3% مقابل 4.4 في العام املاضي، الذي بلغ 

فيه محصول املغرب من الحبوب 11.5 مليون طن.
وتذهب املندوب السامية في التخطيط، إلى أن التساقطات 

املــطــريــة تــصــنــف املــوســم الــحــالــي مــن ضــمــن األعـــــوام األكــثــر 
املــاضــي ساعدت  الــعــام  املــغــرب، علمًا أن  الــتــي عرفها  جفافًا 
فيها تلك التساقطات على تحقيق موسم زراعي استثنائي.

الحكومة،  حفيظة  املــركــزي  البنك  محافظ  توقعات  وأثـــارت 
الــتــي تــتــوقــع نــمــو االقــتــصــاد بنسبة 3% فــي الــعــام الــحــالــي، 
حيث أجبر ما كشف عنه محافظ البنك املركزي، على تكليف 
وزير االقتصاد واملالية محمد بوسعيد، بإنجاز دراسة حول 

وضعية االقتصاد الوطني في هذا العام. 
املــوازنــة، سجل أن انخفاضه منذ 2012  وعند تناوله لعجز 
يعود إلى عوامل خارجية تتمثل في انخفاض سعر البترول 
وما تاه من تقليص للدعم من 5.5 مليارات دوالر في 2012 
إلى 1.4 مليار دوالر في العام الحالي، زيادة على هبات دول 
املركزي  البنك  يفت محافظ  ولم  الخارجي.  التعاون  مجلس 
الخزانة، حيث  بلغته مديونية  الــذي  املستوى  الوقوف عند 
املحلي  اإلجمالي  الناتج  من   %45.4 من  انتقلت  أنها  سجل 
 ،2015 في  املحلي  اإلجمالي  الناتج  من  إلــى %64   ،2008 في 
وهو مستوى يتجاوز متوسط املسجل في البلدان املماثلة. 

املـــســـؤول املــغــربــي الــــذي أكـــد عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــوازنــات 
املالية، أشــار إلى أن رصيد املغرب من النقل األجنبي انتقل 
من تغطية أربعة أشهر من الواردات في 2012 إلى ستة أشهر 
و24 يــومــا فــي 2015، مــتــوقــع اســتــمــرار زيــــادة ذلـــك الرصيد 

خال األشهر املقبلة. 
والحــــظ أنــــه رغــــم خــفــض مــعــدل الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي، وتــوفــر 
ــن قــبــل املــصــاريــف  ــع الــــقــــروض مـ ــوزيـ ــم يــرتــفــع تـ الــســيــولــة لـ
الفترة  فــي  املــركــزي راعــى  البنك  املــرجــوة، علما أن  بالوثيرة 
األخيرة اجتماعات بني املصاريف والشركات من أجل تيسير 
مــنــح الـــقـــروض فــي ظــل وجــــود قــطــاعــات تــعــانــي مــن تــراجــع 
نــشــاطــهــا. وخــفــض الــبــنــك املــركــزي املــغــربــي، مــؤخــرا، خفض 
معدل الفائدة القياسي من 2.50% إلى 2.25% من أجل دعم 
النمو االقتصادي، حيث يفترض أن تخفض املصارف معدل 

الفائدة على القروض التي تمنحها للشركات واألفراد.

اللجوء إلى روسيا.. تونس 
تبحث عن أسواق غير تقليدية

مطالبة بتأجيل سداد الديونمزارعو القمح يترقبون بحذر موعد الحصاد

توقعات بتراجع المحاصيل الزراعية )Getty(تونس نحو زيادة صادرات زيت الزيتون إلى روسيا )فرانس برس(

غالبية حقول محصولي القمح والشعير تتركز في المناطق الحدودية )عبدالحكيم أبو رياش(

المركزي المغربي يدق ناقوس الخطر

تتحرك تونس بثقلها 
تجاه السوق الروسية 

باعتبارها خيارا جيدا 
لمنتجاتها، وال سيما 

الزراعية والسياحية، كما 
يسعيان إلبرام اتفاقية 

للتجارة الحرة

انخفاض صادرات 
نفط كردستان

 قالت وزارة املوارد الطبيعية بحكومة 
كردستان، إن صادرات اإلقليم شبه 

املستقل في شمال العراق من النفط الخام 
إلى تركيا هبطت إلى 327.37 ألف برميل 
يوميا في املتوسط في مارس/آذار، نظرا 
لتعطل خط أنابيب وتوقف تدفقات الخام 

من كركوك. واستؤنف تدفق النفط في 
خط األنابيب الذي ينقل الخام من حقول 

كردستان وكركوك إلى ميناء جيهان 
التركي على البحر املتوسط في 12 مارس/
آذار، بعد توقف استمر ثالثة أسابيع سبب 

أضرارا شديدة إليرادات اإلقليم.
لكن شركة نفط الشمال العراقية التي 

تديرها الدولة أوقفت التصدير من الحقول 
التي تديرها في منطقة كركوك للضغط 
على األكراد الستئناف املفاوضات حول 
تقاسم اإليرادات؛ وهو ما أدى إلى خفض 
الصادرات بمقدار 150 ألف برميل يوميا.

المركزي المصري يُحيل 
شركات صرافة للنيابة

 قالت مصادر في النيابة العامة، إن محافظ 
البنك املركزي املصري طارق عامر طلب 
من النائب العام فتح التحقيق مع ما بني 

12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة 
الدوالر. وتعاني مصر كثيفة االعتماد على 
الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ 

انتفاضة 2011 والقالقل التي أعقبتها، 
وأدت إلى عزوف السياح واملستثمرين 
األجانب وتراجع إيرادات قناة السويس 
والعاملني في الخارج. وتعمل في مصر 

نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك 
املركزي. وأغلق املركزي خمس شركات 

صرافة خالل فبراير/شباط ومارس/آذار.

الكويت تأمل في تعاون 
منتجي النفط العالميين

 قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس 
الصالح، إن الكويت تأمل أن يساعد 

التنسيق بني منتجي النفط من داخل أوبك 
وخارجها على جلب االستقرار إلى السوق.

وأضاف في تصريحات للصحافيني: »كلما 
كان هناك تنسيق بني املنتجني الرئيسيني 

داخل أوبك وخارجها فمن املؤكد أن 
يساعد ذلك على استقرار األسعار«. كانت 

بلومبرغ، قد نقلت عن ولي ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، قوله، إن 

الرياض لن تشارك في تثبيت اإلنتاج ما لم 
تشارك إيران وكبار املنتجني اآلخرين.

مصرف سوسيتيه جنرال يتجه 
إلى إلغاء وظائف

ذكر االتحاد العام للعمل في فرنسا، 
في بيان، أن مصرف سوسيتيه جنرال 
الفرنسي يخطط إللغاء 128 وظيفة من 

القسم املختص بالعمليات املصرفية العاملية 
وتقديم حلول للمستثمرين. ولم يعِط 

االتحاد، في بيانه الذي صدر يوم األحد، أي 
إطار زمني لعملية إلغاء الوظائف التي تأتي 

في إطار خطة لتخفيض اإلنفاق أعلنها 
املصرف عام 2015.

واردات الهند من النفط 
اإليراني تتجاوز 500 ألف برميل

أظهرت بيانات شحن أولية، أن واردات 
الهند من النفط اإليراني تجاوزت 500 ألف 
برميل يوميا في مارس/آذار، مسجلة أعلى 
مستوى لها في خمس سنوات على األقل، 

في الوقت الذي استأنفت فيه شركة التكرير 
الخاصة، ريالينس اندستريز، مشترياتها 
بعد توقف دام سنوات. وبلغ إجمالي حجم 
واردات شركات التكرير الهندية من إيران 
506 آالف و100 برميل من النفط يوميا 

الشهر املاضي، بزيادة تبلغ نحو 135% عن 
فبراير/شباط.

تراجع البطالة بمنطقة 
اليورو ألدنى مستوى

واصل معدل البطالة في منطقة اليورو 
تراجعه، خالل شهر فبراير/شباط املاضي، 

فيما يمثل دعًما لألداء االقتصادي في 
منطقة اليورو. وأعلنت وكالة إحصاءات 

االتحاد األوروبي، أمس االثنني، أن معدل 
البطالة في منطقة اليورو سجل %10.3 

خالل فبراير/شباط املاضي، مقابل %10.4 
في يناير/كانون الثاني السابق له. ويمثل 
معدل البطالة بنهاية شهر فبراير/شباط 

املاضي، أدنى مستوى مسجل في منطقة 
اليورو، منذ أغسطس/آب من عام 2011. 

وانخفض عدد العاطلني عن العمل بمقدار 
39 ألف شخص، إلى 16.63 مليون شخص.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

2.5
تموله  برنامج  ــداد  إع تم 
لتحفيز  الروسية  الحكومة 
في  متقاعد  مليون   2.5
إلى  السفر  على  موسكو 
ــس لــلــســيــاحــة، وفــي  ــون ت
المشروع  تعميم  انتظار 
متقاعدي  باقي  ليشمل 

المدن الروسية.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

بنود  حاليا،  اليمنية،  الحكومة  تبحث 
ــفـــاق لــعــرضــه عــلــى مــمــولــني دولـــيـــني،  اتـ
ــة مـــن خـــالـــه، املــقــرضــني  ــدولــ تــطــالــب الــ
تأجيل  املسال،  الطبيعي  الغاز  ملشروع 
دفع مستحقاتهم بسبب توقف املشروع 
اليمنية  الشركة  الحرب.وأعلنت  نتيجة 
لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــــســــال، فــــي أبـــريـــل/

نــيــســان مــن الــعــام املــاضــي، حــالــة الــقــوة 
الـــقـــاهـــرة فـــي مـــرفـــأ الــتــصــديــر ومــحــطــة 
اإلنـــتـــاج، وأعــلــنــت إجـــاء موظفيها من 
املحطة بسبب تدهور األوضاع األمنية 
فــــي الــــبــــاد، وتــــوقــــف إنــــتــــاج الــــغــــاز فــي 

اليمن.
ــال أضــخــم  ــســ ــاز املــ ــغــ ــروع الــ ــشــ ويـــعـــد مــ
مشروع صناعي ورأس مال استثماري 
ــيــــمــــن، بـــلـــغـــت تــكــلــفــتــه 4  ــــخ الــ ــاريـ ــ ــــي تـ فـ
مليارات دوالر، وتبلغ طاقته اإلنتاجية 
الـــغـــاز  ــن  ــ مـ ــن  ــ طـ ألــــــف  و900  مــــايــــني   6

الطبيعي في السنة الواحدة.
ويـــديـــر املــــشــــروع تــحــالــف مـــن شــركــات 
عاملية بقيادة شركة »توتال« الفرنسية، 
ــــروع، فــيــمــا  ــــشـ ــتـــي تــمــلــك 40% مــــن املـ الـ
تملك شركة »هنت« األميركية %17.22، 
ويــصــدر الــغــاز الــيــمــنــي بــمــوجــب عقود 
طــويــلــة املــــدى إلــــى األســــــواق اآلســيــويــة 

واألميركية واألوروبية.
الفرنسية على  تــوتــال  وأشــرفــت شــركــة 
عــمــلــيــة إنـــشـــاء وبـــــدء تــشــغــيــل مــشــروع 
الــغــاز الــطــبــيــعــي املــســال بــالــيــمــن، وهــي 
الشريك املدير للمشروع بنسبة مساهم 
في  اآلخــــرون  والــشــركــاء   ،%39.62 تبلغ 
املــــشــــروع هــــم: الـــشـــركـــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز 
16.73%، شركة هنت 17.22%، مؤسسة 
املـــؤســـســـة   ،%9.55 ــة  ــاقـ ــطـ ــلـ لـ كـــــي  إس 
الـــكـــوريـــة لــلــغــاز 6%، شـــركـــة هــيــونــداي 
لــلــتــأمــيــنــات  الـــعـــامـــة  والــهــيــئــة   ،%5.88

االجتماعية واملعاشات اليمنية %5.

وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الــــشــــركــــة الــيــمــنــيــة 
لـــلـــغـــاز املــــســــال لـــــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«، 
ــيــــني هــــــم: بــنــك  الــــخــــارجــ ــقــــرضــــني  إن املــ
الــيــابــان لــلــتــعــاون الـــدولـــي، بــنــك كــوريــا 
لــلــتــصــديــر واالســـتـــثـــمـــار )كــــي إكــســيــم(، 
الفرنسية  الــشــركــة  مــصــارف  مــجــمــوعــة 
لــتــأمــني الــتــجــارة الــخــارجــيــة )كــوفــاس(، 
جي  إف  يــو  طوكيو-ميتسوبيشي  بنك 
ــبـــاس،  ــدود، بـــنـــك بــــي إن بــــي بـــاريـ ــ ــحـ ــ املـ
آي إن جي  لــنــدن، بنك  فــرع  سيتي بنك 
بــلــجــيــكــا فــــرع فــرنــســا، املـــصـــرف املــلــكــي 
جــنــرال،  بــنــك سوسيتيه  االســكــتــلــنــدي، 
ــو مـــيـــتـــســـوي  ــ ــــومـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ مـــــؤســـــســـــة سـ
ــــدودة -أوروبــــــــــا، وبــنــك  ــحـ ــ املـــصـــرفـــيـــة املـ

ميزوهو الياباني املحدود.
وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي 
املـــســـال قـــد وقـــعـــت فـــي 19 مـــايـــو 2008 
ــات قــــــروض لـــتـــمـــويـــل املـــشـــروع  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
مــع مــجــمــوعــة بــنــوك دولــيــة فــي أوروبــــا 
ــــاالت ائتمانية  إلـــى وكـ وآســـيـــا، إضـــافـــة 
للمشروع  الراعية  والجهات  للتصدير 
حصلت بموجبها الشركة على قروض 
وصلت إلى 2.8 مليار دوالر شكلت %58 

من التكلفة األولية للمشروع. 
موعد  آخــر  سيكون  االتفاقية  وبحسب 
الــديــون هــو الخامس  استحقاق لــســداد 
ــنـــص  وتـ  ،2023 ديــــســــمــــبــــر  مــــــن  ـــر  ـــشـ عـ
االتفاقية على دفع مستحقات القروض 

على دفعات ابتداًء من عام 2012.
للغاز  اليمنية  الــشــركــة  مــشــروع  وُيــعــد 
ذا  الصناعي  املــشــروع  املسال  الطبيعي 
املــعــايــيــر الــعــاملــيــة األكــبــر مــن نــوعــه في 

اليمن حتى اليوم.
ــيـــة فــــي الــيــمــن  ــالـ وتــــأثــــرت األوضــــــــاع املـ
بــشــدة، بفعل الــحــرب، مــا أطـــاح بــقــدرات 
ــداد ديــونــهــا األجــنــبــيــة،  الـــدولـــة عــلــى ســ
خـــاصـــة أن احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي 
يـــعـــانـــي شـــحـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــــا أدى 
املركزي عن حماية  إلــى تخلي املصرف 

الــعــمــلــة الــوطــنــيــة.  وذكـــر تــقــريــر حديث 
لـــــوزارة الــتــخــطــيــط الــيــمــنــيــة، إن إيــقــاف 
الوضع  وإنــقــاذ  املحلية  العملة  تــدهــور 
املــــالــــي واالقـــــتـــــصـــــادي، لــلــبــلــد يــتــطــلــب 
ــة نــقــديــة عــاجــلــة  ــعـ الـــحـــصـــول عــلــى وديـ

توضع في البنك املركزي اليمني.
وأوضـــح التقرير، الــذي صــدر عــن شهر 
مــارس/آذار املاضي، إن اليمن استخدم 
الــعــمــلــة  إلنــــقــــاذ  الـــنـــقـــديـــة  األدوات  كــــل 
وأنه  الحلول،  جميع  واستنفد  املحلية، 
»يــنــبــغــي بــشــكــل عــاجــل الــحــصــول على 
وديعة نقدية في البنك املركزي اليمني 
تعيد للريال اليمني عافيته ولاقتصاد 

بعض استقراره«.
وذكر التقرير، أن البنك املركزي استخدم 
كل ما لديه من أدوات السياسة النقدية، 
وغــيــر الــنــقــديــة، بــمــا فــيــهــا رصـــيـــده من 
املصداقية التي تتمتع بها قيادة البنك، 
 عــن اتــخــاذ إجــــراءات استثنائية 

ً
فــضــا

عنيفة  تقلبات  حـــدوث  دون  للحيلولة 
في سوق الصرف.

وأضـــــــــاف: »لـــكـــن األجـــــــــواء الــتــشــاؤمــيــة 
لألزمات التي يعيشها اليمن بأبعادها 
ــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واألمــ
ألـــقـــت بــظــالــهــا عــلــى الـــوضـــع الــنــقــدي. 
في  الوطنية  العملة  فقدت  وبالنتيجة، 
قيمتها  مـــن   %25.6 إلــــى   16.3 حـــــدود 
ــلـــت الــــدخــــول الــحــقــيــقــيــة لـــألفـــراد  ــآكـ وتـ

ومعيشتهم بنحو ذلك«.
وأشـــــار الــتــقــريــر، إلـــى أن الــتــقــلــبــات في 
ســعــر الــصــرف تنعكس بــصــورة فــوريــة 
على أســعــار السلع والــخــدمــات والــقــوة 
ومستويات  الوطنية  للعملة  الشرائية 
اليمن  مالية  وتعاني  للسكان.  املعيشة 
البنك  الحتياطيات  السريع  التآكل  مــن 
ــبـــي مــــن 4.7  ــنـ املــــركــــزي مــــن الـــنـــقـــد األجـ
ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  دوالر  ــيـــارات  ــلـ مـ
في  دوالر  مــلــيــار   2.1 إلــــى   2014 األول 

الشهر ذاته من العام املاضي.

تقارير عربية

مال وناس

اليمنغزة

مصارف

تبلغ المساحات المزروعة 
بالقمح الموسم الحالي 

نحو 23 ألف دونم

لصندوق  التنفيذية  املــديــرة  قالت 
الــنــقــد الـــدولـــي، كــريــســتــني الغـــارد 
)الصورة(، في خطاب إلى رئيس 
وزراء اليونان أليكيس تسيبراس، 
ــفــــاوضــــات  ــا تـــعـــتـــقـــد بــــــأن املــ ــهــ إنــ
اتفاق جديد  إلى  للتوصل  الرامية 
ــزال بــعــيــدة  ــ لـــديـــون الـــيـــونـــان »ال تـ

بشكل كبير«.
ــارد، لــرئــيــس الــــوزراء  ــ وكــتــبــت الغـ
اليوناني، أمس: »أكدت في العديد 
فقط  بوسعنا  أن  املــنــاســبــات  مــن 
دعم برنامج موثوق ويستند إلى 
لنتائج  ويقود  واقعية،  افتراضات 
مبنية على هدفه املتمثل في وضع 
الــيــونــان عــلــى مــســار نــمــو صلب، 
استعادة  من  تدريجيا  وتمكينها 

القدرة على تحمل الدين«.
وقـــالـــت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن هــنــاك  ــز«  ــمـ ــايـ تـ
مؤشرات على أن الصندوق يريد 
ــن حـــزمـــة اإلنـــقـــاذ  االنــــســــحــــاب مــ
الـــيـــونـــانـــيـــة واملـــــقـــــدرة بـــنـــحـــو 86 
مــلــيــارًا، وإلــقــاء املــســؤولــيــة كاملة 

على االتحاد األوروبي وحده.

مفاوضات 
صعبة مع 

اليونان
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد توفيق، 
تونس ـ فرح سليم

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــم  ــتــــي  الــ ــا،  ــمـ ــنـ بـ أوراق  كـــشـــفـــت 
مــن  أول  مــــســــاء  عـــنـــهـــا  الـــكـــشـــف 
أمس، عن استمرار ظاهرة نزوح 
عمليات  عبر  العربية  املنطقة  مــن  األمــــوال 
ــوال وتــــهــــرب ضـــريـــبـــي تـــقـــوم بــهــا  ــ ــ غـــســـل أمـ
بــعــض األنــظــمــة الــحــاكــمــة عــبــر استثمارها 
فــي مـــاذات ضريبية ومــصــارف ال تخضع 
للسرية املــصــرفــيــة فــي الـــخـــارج، كــمــا أكــدت 
أكــبــر عــمــلــيــة تــســريــبــات فـــي الــعــالــم ضمت 
11.5 مــلــيــون وثــيــقــة، عــلــى اســتــمــرار تفاقم 

ــي الـــــدول   أزمــــــة الـــفـــســـاد ونـــهـــب األمـــــــــوال فــ
ــنــــاخ  ــلــــى املــ ــر ســـلـــبـــا عــ ــ ــــؤثـ الــــعــــربــــيــــة، مـــــا يـ
االســــتــــثــــمــــاري واألوضـــــــــــــاع االقــــتــــصــــاديــــة 
التي كانت  الــدول  واملعيشية لشعوب هــذه 
ــن تـــنـــامـــي الــــظــــاهــــرة فــي  ــررًا مــ ــر تــــضــ ــثــ األكــ

السنوات املاضية.
ــرب تـــحـــدثـــوا  ــ وحــــســــب خــــبــــراء اقــــتــــصــــاد عــ
»العربي الجديد« من عدة عواصم عربية،  لـ
فقد التهم الفساد معدالت النمو التي كانت 
حققتها هذه الدول، كما أدى إلى »تطفيش« 
االســـتـــثـــمـــارات املــحــلــيــة والــفــشــل فـــي جــذب 

استثمارات خارجية.
ــة الـــتـــي خــلــعــتــهــا ثـــــورات  ــمـ وجـــــــاءت األنـــظـ
الــربــيــع الــعــربــي فــي صـــدارة أســمــاء الحكام 
التي شملتها وثائق بنما، حيث كشفت عن 
تــورط عــاء النجل األكبر للرئيس املصري 
املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك الــــذي أطـــاحـــت به 
ثـــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عــام 2011، 
وأكـــدت الوثائق أن نجل مــبــارك كــان ضمن 
ــتـــي اســتــغــلــت  الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الـ
نــفــوذهــا إلخـــفـــاء ثــرواتــهــم وتــهــريــبــهــا إلــى 

الخارج.
»العربي  لـ مصريون  اقتصاد  خــبــراء  وقـــال 

»الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن قــائــمــة املــســؤولــن 
إلى  األمـــوال  بتهريب  املتهمن  التونسين 
الــجــبــايــة« تشمل شــركــات محاماة  »جــنــات 
يديرها محامون مقربون من نظام الرئيس 
املــخــلــوع عــلــي زيــــن الــعــابــديــن، إلــــى جــانــب 

صاحب قناة تلفزيونية.
وكــشــف رئــيــس تــحــريــر مــوقــع »انــكــيــفــادا« 
ــــي أمـــس،  ــاجـــري، فـــي تــصــريــح إذاعـ ولــيــد املـ
يباشرون مهامهم حاليا  تــورط سياسين 
ــورة  ــثــ ــكــــومــــات قـــبـــل الــ ــــي حــ ومــــســــؤولــــن فـ

وبعدها في تهريب األموال.
وأضــاف املاجري أن التقرير تضمن أسماء 
وزراء سابقن ومسؤولن في األحزاب وأنه 
تــونــس متوّرطن  مــن  لرياضين  ال وجـــود 

في هذا امللف.
وقــــال الــخــبــيــر الــجــبــائــي األســعــد الـــــذوادي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن دوال  فــي تــصــريــح لـــ
عديدة في العالم تحّولت إلى مراكز دولية 
لتبييض األموال وتهريب الثروات املنهوبة 
وأشــار  الضريبي.  التهرب  وارتــكــاب جرائم 
الـــذوادي، إلــى أن تونس أصبحت جــزءًا من 

الوجهات اآلمنة لتبييض األموال.
وكــشــفــت بـــيـــانـــات ومــــؤشــــرات رســمــيــة عن 

اســتــفــحــال الــتــهــرب الــضــريــبــي فـــي تــونــس، 
حيث ال تــدفــع أكــثــر مــن 40% مــن الشركات 
الضرائب، في حن يعفى من الضرائب نحو 
60% من الشركات املصدرة كليا. عاوة على 
ألــف شركة تونسية 20% نتائجها  أن 616 
سلبية و1% مــن الــشــركــات تــوفــر 80 % من 

اإليرادات الضريبية في تونس.
ــال الــــــذوادي إن »تـــونـــس دخــلــت مرحلة  وقــ
الثورة  ســنــوات  وبعد  قبل  الشامل  الفساد 
فـــي ظـــل غـــيـــاب الـــرقـــابـــة وتــخــلــف مــنــظــومــة 
الجبائي  الفساد  لظاهرة  املجّرمة  القوانن 

)الضريبي(«.
وأضــــاف أن الــســيــاســات الــعــامــة فــي الــبــاد 
مــن  الــــرغــــم  ــلـــى  عـ اإلصــــــــاح  تــفــتــقــر إلرادة 
ــاقـــات الــشــعــبــيــة  ــقـ ــتـــحـ جـــســـامـــة حـــجـــم االسـ

املتعلقة بالتنمية والتشغيل.
أياد  العراقي  السابق  الـــوزراء  وكــان رئيس 
تناولتها  عــراقــيــة،  شخصية  أبــــرز  عــــاوي 
ــار حجم  ــ ــك فـــي إطـ ــأتـــي ذلــ أوراق بــنــمــا، ويـ
فساد قياسي بلغ أكثر من 400 مليار دوالر 
ــلـــعـــراق، حسب  ــيـــركـــي لـ ــتــــال األمـ مــنــذ االحــ
جهات رقابية عراقية، وبدأ العراق األسبوع 
املاضي التحقيق في قضايا فساد جديدة، 

العبادي،  الـــوزراء حيدر  رئيس  حيث طلب 
بــاتــخــاذ مــاحــقــات قــضــائــيــة إزاء اتــهــامــات 
بــتــلــقــي مــســؤولــن كــبــار رشـــى مــقــابــل منح 
بيان  وأفـــاد  نفطية.  عــقــودا  عاملية  شــركــات 
ــبــــادي »يــــدعــــو الـــقـــضـــاء  ــعــ صـــحـــافـــي، أن الــ
الفورية  القضائية  باملاحقات  القيام  إلــى 
بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة 
و)هافينغتون  ميديا(  )فيرفاكس  قبل  مــن 

بوست(«.
وكانت سورية حاضرة في الفضيحة، حيث 
كشفت »وثــائــق بنما« أمـــس، أن ابــنــي خال 
الرئيس السوري بشار األسد، رامي وحافظ 
مخلوف، كونا ثرواتهما بناًء على استغال 
الروابط األسرية لعائلة األسد، عبر سنوات.

ــابــــق بــــــــوزارة  ــام الــــســ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ووصــــــــف املـ
الصناعة السورية، عدنان تامر، في تصريح 
»العربي الجديد«، ما تم كشفه عبر »أوراق  لـ
بــنــمــا« حـــول فــســاد األســــد ومــخــلــوف، »هــو 
جـــزء مــن حــقــائــق عــايــشــنــاهــا كــشــهــود على 
سرقة البلد وتبديد الثروات منذ عام 2001 
وقــــت خـــرجـــت شـــركـــات مــخــلــوف وتــشــغــيــل 
أمــــــوال آل األســـــد لــلــعــلــن بــعــد وفـــــاة حــافــظ 

األسد واستام بشار األسد السلطة«.

»أوراق بنما«.. أكبر نزوح  ألموال العرب

وثائق بنما طاولت عالء النجل األكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك )األناضول(

)Getty( اتهامات فساد طاولت قطاع النفط

أثارت  فضيحة تسريبات »أوراق بنما«، ردود 
العربية، فقد  أفعال واسعة في األوساط 
الفساد،  ظاهرة  استمرار  األوراق  أكدت 

وكشفت عن واحدة من أكبر عمليات النزوح 
غسل  عمليات  عبر  المنطقة،  من  لألموال 
الحاكمة  األنظمة  بعض  بها  تقوم  أموال 

في  االستثمارات   وإخفاء  بضخ  المتورطة 
للسرية  مالذات ضريبية ومصارف ال تخضع 
أكبر  وعكست  الخارج.   في  المصرفية 

 11.5 ضمت  العالم،  في  تسريبات  عملية 
بمزيد  تهّدد  التي  المخاطر  وثيقة،  مليون 

من تدهور األوضاع العربية

محور

10 ترليونات دوالر حجم 
األموال المهربة في 
مالذات ضريبية آمنة

الجزائر ـ حمزة كحال

العديد  بنما  وثــائــق  تسريبات  قائمة  كشفت 
وزير  ومنهم  الحالين،  العرب  املسؤولن  من 
الــصــنــاعــة واملــنــاجــم الـــجـــزائـــري، عــبــد الــســام 
ــائــــمــــة تــــضــــم عــــشــــرات  بــــــــوشــــــــوارب، ضــــمــــن قــ
فــي  ــفـــوذ  ــنـ الـ ــاء وذوي  ــ ــريــ ــ الـــســـيـــاســـيـــن واألثــ
مـــاذات ضريبية  الــذيــن يستخدمون  الــعــالــم، 
إلخــــــفــــــاء ثـــــرواتـــــهـــــم عــــبــــر شـــــركـــــة »مـــــوســـــاك 
فونسيكا« للخدمات القانونية، ومقرها بنما 
ــعــتــبــر إحــــدى أكــثــر الــشــركــات الــتــي تحيط 

ُ
وت

أعــمــالــهــا بــســيــاج مــن الــســريــة. ووفــقــا لبعض 
الوثائق، التي تم نشرها على موقع صحيفة 
من  أول  األملــانــيــة،  تسايتونغ«  دويتشه  »زود 
أمس، فإن وزير الصناعة واملناجم الجزائري 
 Royal« ــة فــــي بــنــمــا اســـمـــهـــا ــركـ يــمــتــلــك شـ
شهر  فــي  بإنشائها  قــام   »aRRival CoRp
الشركة  عـــام 2015، وتــخــتــص  أبــريــل/نــيــســان 

لندن ـ العربي الجديد

ــــش إس بــــي ســـي،  ــود بـــنـــك إتـ ــعـ ــرة أخــــــرى يـ ــ مـ
أكــبــر مــصــرف بــريــطــانــي، لــلــواجــهــة، ويــرتــبــط 
مالية  وجرائم  فضائح  بملفات  مجددًا  اسمه 
وعمليات غسل أموال وتهرب واسعة النطاق 
عليها  ثـــارت  قمعية  أنظمة  بها ملصلحة  قــام 
عن  بنما«  »تــســريــبــات  كشفت  فقد  شعوبها، 
عمليات  فــي  مباشر  بشكل  مــتــورط  البنك  أن 

السلع بن تركيا وبريطانيا والجزائر،  بنقل 
حيث فتح من خالها حسابا بنكيا في البنك 
 ،»NBaD pRivate BaNk« الــســويــســري 
وكان بوشوارب، حسب نفس الوثائق، ُيسير 
شركته في بنما عن طريق شركة استشارات 
الــجــزائــري، مقرها في  الــوزيــر  يمتلكها نفس 
 CompagNie( ليكسونبورغ والحاملة السم
 .  D›étuDe et De CoNseil )CeC
 CompagNie( شركة  أن  الوثائق  وتضيف 
كانت   D›étuDe et De CoNseil )CeC
قد كشفت في وقــت سابق أن وزيــر الصناعة 
 Royal« واملناجم الجزائري، هو فعا مالك
الشركة،  نفس  وأضافت   ،»aRRival CoRp
حسب الجريدة األملانية، أن الوزير الجزائري 
قد أمرها بتجميد نشاط شركته املتواجدة في 
بنما، باإلضافة إلى الحساب البنكي املفتوح 
 Royal aRRival« بـــاســـم  ســويــســرا  فـــي 
CoRp«. وكانت حوالى 105 وسائل إعامية 

نقل وتهريب أموال وتهرب ضريبي ملصلحة 
بشار  نظام  منها  مصداقيتها،  فقدت  أنظمة 
األســـــــد، والـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي املـــخـــلـــوع زيـــن 
املصري  الرئيس  وعائلة  عــلــي،  بــن  العابدين 

املخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
إتش  بنك  أن  بنما  أوراق  تسريبات  وكشفت 
إس بــي ســـي، ضــالــع فــي عمليات نــقــل أمـــوال 
ضخمة بمليارات الــدوالرات وتهرب ضريبي 
ــات »أوف شـــــــور«، وذلــــك  ــركــ ــة عـــبـــر شــ ــعــ واســ
عنها  كشفت  الــتــي  الكبيرة  الفضيحة  ضمن 

التسريبات وهزت دول العالم، مساء األحد. 
وأشـــــارت الــتــســريــبــات إلـــى أن بــنــك إتـــش إس 
ــي ســـــي، قـــــدم خـــدمـــاتـــه املـــصـــرفـــيـــة ملــقــربــن  بــ
ورمـــــوز لــأنــظــمــة الــقــمــعــيــة فـــي املــنــطــقــة مثل 
العادلي،  املغربي، وحبيب  وأحمد  عــز،  أحمد 
الطرابلسي  وعائلة  مصر،  في  جرانة  وزهير 
الله صالح في  تــونــس، وعائلة علي عبد  فــي 
أن عــاء مبارك،  اليمن.  وكشفت وثائق بنما 

من 76 بلدا قد نشرت أول من أمس، بالتنسيق 
االستقصائّية،  للصحافة  الــدولــي  املــركــز  مــع 
»وثائق بنما« ضمن  تحقيقا حول ما سمته بـ

أكبر عملية تسريب لوثائق في العالم.
الفساد  قضايا  مــن  العديد  الجزائر  وشــهــدت 
ــيــــرة، واحــتــلــت املــرتــبــة 88  خــــال الــفــتــرة األخــ
ــثــــر فــــســــادا، حـــســـب تــقــريــر  ضـــمـــن الـــــــدول األكــ
أصدرته منظمة الشفافية الدولية الذي شمل 
دراســــة أوضــــاع 168 دولــــة فــي الــعــالــم،  وفقا 

ملؤشرات إدراك الفساد لعام 2015.
الفساد،  ملحاربة  الجزائرية  الجمعية  وقــالــت 
ــة، إن  ــيــ ــدولــ تــعــلــيــقــا عـــلـــى تـــقـــريـــر املـــنـــظـــمـــة الــ
الـــجـــزائـــر تــتــحــصــل مــــرة أخـــــرى عــلــى تــرتــيــب 
ــنـــوات 2014 و  ــو نــفــســه تــرتــيــب سـ ســلــبــي، هـ
2013، مع ماحظة تحسن في الترتيب مقارنة 
بعام 2014، وهو ال يعد تحسنا في حد ذاته 
بل إن عدد الدول التي أجريت عليها الدراسة 
إلــــى 168  فـــي 2014  ــة  ــ مـــن 175 دولـ انــخــفــض 

كانت  مــبــارك،  حسني  املخلوع  الرئيس  نجل 
البريطانية في  الــعــذراء  فــي جــزر  لديه شركة 
مــنــطــقــة بــحــر الـــكـــاريـــبـــي، وتــعــرضــت شــركــتــه 
لسلسلة من الغرامات لخرق القوانن الخاصة 
متورط  ــده   والــ وأن  األمــــوال،  بمكافحة غسل 
أيضا في غسل أموال. وال يعد االتهام األخير 
هو األول من نوعه للبنك البريطاني الشهير، 
فقد سبق توجيه اتهامات لبنك إتش إس بي 
سي بارتكاب جرائم مالية أخرى، إذ تورط في 
الـــدوالرات ملصلحة عصابات  تمرير مليارات 

دولة في 2015. وأرجعت الجمعية الجزائرية 
سابق،  تقرير  فــي   ،)aaCC( الفساد  ملكافحة 
إلـــــى غـــيـــاب اإلرادة  الـــســـيـــىء  الـــتـــرتـــيـــب  هـــــذا 
الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة فـــي مــكــافــحــة ظــاهــرة 

املكسيك، مما جعل  املخدرات في  االتجار في 
حــكــومــة املــكــســيــك تــطــلــب الـــعـــون مـــن أمــيــركــا 
لـــوقـــف نـــشـــاط هــــذا املــــصــــرف. وفــــي فــبــرايــر/

ــواب بــريــطــانــيــون فتح  ــ نـ أعـــلـــن  شـــبـــاط 2015 
تحقيق سريع ملصرف إتش إس بي سي بعد 
كشفتها  الضريبي  بالتهرب  تتعلق  فضيحة 
وســـائـــل إعـــــام وشــمــلــت فـــرعـــه الــســويــســري، 
وجاء تحرك النواب عقب كشف موظف سابق 
فــــي املـــجـــمـــوعـــة املـــصـــرفـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، عــن 
وجود آالف الحسابات السرية غير الشرعية 
في فرع املجموعة بسويسرا. والفضيحة التي 
عــرفــت وقــتــهــا بــاســم »ســويــس لــيــكــس« ألقت 
الـــضـــوء عــلــى مـــمـــارســـات الــتــهــرب الــضــريــبــي 
للبنك الــبــريــطــانــي، وكــشــفــت تــفــاصــيــل اآللــيــة 
التي اعتمدها املصرف في سويسرا ملساعدة 
ــلـــى إخــــفــــاء أمــــــــوال غــيــر  ــه عـ ــمـــائـ ــدد مــــن عـ ــ عــ
مصرح بها. ساعتها اعتذر املصرف للعماء 
بسويسرا  فرعه  ممارسات  عن  واملستثمرين 

استشراء الفساد، وأن تصديق الجزائر، سنة  
املــتــحــدة ملكافحة  ــم  األمــ اتــفــاقــيــة  عــلــى   ،2004
الفساد، وسن قانون عام 2006، بشأن مكافحة 
ــم يــقــدمــا شيئا  الـــفـــســـاد، لـــم يــجــديــا نــفــعــا ولــ
ــرة. وكـــشـــف رئــيــس  ــاهــ ــظــ ملــعــالــجــة تـــنـــامـــي الــ
الجمعية الجزائرية ملكافحة الفساد، جيالي 
»الــعــربــي  حـــجـــاج، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، لـــ
ــر  ــزائـ ــم الــــفــــســــاد فــــي الـــجـ الــــجــــديــــد«، أن حـــجـ
وكــــان من  مــلــيــارات دوالر.   6 بــلــغ  عـــام 2014 
أبـــرز قضايا الــفــســاد الــتــي أثــيــرت مــؤخــرًا في 
أبرمتها  بقضية صفقات  يتعلق  ما  الجزائر، 
شركة  النفط الجزائرية سوناطراك، مع أربع 
شركات أجنبية بينها شركة أملانية وإيطالية، 
اتهمتها محكمة جزائرية بأنها حصلت على 
صــفــقــات غــيــر قــانــونــيــة فــي الــجــزائــر. وعــقــدت 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات جــلــســة ســابــقــة ملــحــاكــمــة 
19 مــتــهــمــا بــيــنــهــم كـــبـــار املـــســـؤولـــن بــشــركــة 

سوناطراك وبحضور 82 شاهدًا.

الـــتـــي أثــــــارت ضــجــة عـــاملـــيـــة، كــمــا اعـــتـــذر عن  
الــدوالرات  مساعدة عمائه في إخفاء ماين 
بعيدا عن أعن السلطات الضريبية لبلدانهم، 
وأقــر املــصــرف بالفشل فــي االلــتــزام باملعايير 
وجاء  بسويسرا،  فرعه  مراقبة  يخص  ما  في 
االعــتــذار بعد أيـــام مــن نشر صحف أوروبــيــة 
ــبـــات ســــويــــس لـــيـــكـــس والــــتــــي تــتــعــلــق  ــريـ تـــسـ
بحسابات مصرفية سرية ألكثر من 100 ألف 
عميل ساعدهم الفرع على التهرب الضريبي، 
تتمتع  الــتــي  املصرفية  الــســريــة  مــن  مستفيدا 

بها سويسرا.
لحكومة  إحـــراج  مــصــدر  التسريبات  وشكلت 
كــامــيــرون،  ديفيد  البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس 
ألن املدير التنفيذي السابق للمصرف ستيفن 
غـــريـــن كــــان وزيـــــرا لــلــتــجــارة بــبــريــطــانــيــا بن 
عامي 2011 و2013، ودفعته هذه التسريبات 
إلــــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة مــجــمــوعــة 

ضغط اقتصادية في بريطانيا.

إتش إس بي سي مصرف الجرائم الماليةوزير جزائري حالي ضمن التسريبات

المصرف متورط بعمليات 
تهريب أموال لمصلحة 

ديكتاتوريين عرب

ومــن جانبه قــال الخبير االقــتــصــادي، عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  الــخــالــق فــــــاروق، لــــ
ــاون االقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة  ــعـ ــتـ مــنــظــمــة الـ
األوروبــيــة قــدرت حجم األمـــوال املهربة في 
بحوالى   2012 آمنة سنة  مـــاذات ضريبية 

10 ترليونات دوالر.
ــاروق، أن أكــبــر دلــيــل عــلــى فساد  وأوضــــح فــ
مبارك إجراؤه 46 مكاملة هاتفية منذ بداية 
ــبـــاط، وهــــو الــشــهــر الـــــذي تمت  ــبـــرايـــر/شـ فـ
اإلطـــاحـــة بـــه مـــن مــنــصــبــه 2011 وحــتــى 23 
من الشهر نفسه، بــدول لها عاقة بتهريب 
األمـــوال، ولــم يجِر تحقيق في هــذه الواقعة 
املركز رقــم 94 من  حتى اآلن. وتحتل مصر 

أصل 175 دولة في مؤشر الفساد.
وفي تونس ووفق معلومات حصلت عليها 

الفساد يلتهم أموال العرب... 
ويطرد االستثمارات

استمرار  تعكس  التسريبات  إن  الــجــديــد«، 
تفشي حاالت الفساد، حيث كان عاء مبارك 
يــديــر أمــوالــه فــي الــســجــن، مــا ســيــؤدي إلــى 
تفاقم األزمات االقتصادية واملعيشية، وفي 
هذا السياق، أكد الخبير االقتصادي د.عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــبــي عــبــد املــطــلــب، لـــ
أن نــجــلــي مــبــارك عـــاء وجــمــال تــورطــا في 
الــعــديــد مــن جــرائــم الــفــســاد فــي الــعــديــد من 
القطاعات باالشتراك مع عشرات املسؤولن 

ورجال األعمال.
الفساد  أن عمليات  املــطــلــب،  عــبــد  وأوضــــح 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا رئــيــس الــجــهــاز املــركــزي 
ــة، وأطــــيــــح  ــنـ ــيـ ــنـ لـــلـــمـــحـــاســـبـــات، هــــشــــام جـ
معدل  فــي  خــطــيــرا  مــؤشــرا  تمثل  بسببها، 
الفساد داخليا، ما يؤثر سلبا على األوضاع 

املعيشية للمواطنن.
للمحاسبات حجم  املــركــزي  الــجــهــاز  وقـــدر 
كلفة الــفــســاد فــي مــصــر خـــال ثــاثــة أعـــوام 
مليار   67.5( مــلــيــار جــنــيــه   600 مــن  بــأكــثــر 
فــي عام  مليار جنيه  بــــ200  دوالر(، مقارنة 
2014، وتشير تقارير رسمية إلى أن الفساد 
التهم جزءًا كبيرًا من النمو خال السنوات 

املاضية.

عمرو األبوز

حول  بنما«،  »أوراق  عنها  كشفت  التي  الفضيحة  جــددت 
تـــورط رؤســــاء ومــســؤولــن ومــشــاهــيــر عـــرب وعــاملــيــن، في 
أمــوال، نقاشات مختصن  قضايا تهرب ضريبي وغسيل 
بشأن خطورة حسابات »األوفشور« أو املاذات الضريبية، 
للقيام  بــابــا خلفيا  الــفــاســديــن،  آالف  مــئــات  الــتــي يتخذها 
بأنشطة محظورة. وشركات األوفشور هي شركات وهمية 
يتم إنشاؤها، دون أصول معروفة أو رقابة من الحكومة، 
وال ُيــطــلــب مـــن هــــذه الـــشـــركـــات قـــوائـــم مــالــيــة أو مــحــاضــر 
الجتماعات الجمعية العمومية. ويتم إنشاء هذه الشركات 
سجل باسم صاحبها، وبذات الرقم 

ُ
عبر رقم كودي، إذ ال ت

الكودي تستطيع فتح حسابات مصرفية أو فروع للشركة 
في أماكن متعددة حول العالم.

لماذا بنما؟
فــي مــوقــع إلــكــتــرونــي ألحـــد الــشــركــات الــتــي تــقــدم خــدمــات 
 pRivaCy( الخصوصية، ُيعلن نادي أدوات الخصوصية
»أوفــشــور«  شركة  تأسيس  إمكانية  عــن   ،)tools CluB
فــي دولــــة بــنــمــا، لــلــراغــبــن، مــقــابــل نــحــو 2970 يــــورو فقط 
)3385 دوالرا أميركيا(. تلك تكلفة زهيدة جدا بالنظر إلى 
مصروفات تأسيس الشركات في دول العالم، علما بأن تلك 
فتح حساب  على  للعميل  الــنــادي  التكلفة تشمل مساعدة 
مصرفي ســري فــي بنما أو خــارجــهــا. وال تــفــرض حكومة 
بنما أي نوع من أنواع الضرائب على شركات »األوفشور«، 

طاملا أنها ال تمارس األعمال التجارية في الدولة. 
وغالبا ما تعتمد املصارف، التي تسهل لعمائها حسابات 
»األوفـــــشـــــور« الـــســـريـــة، عــلــى إنـــشـــاء شـــركـــات فـــي مــــاذات 
كشفت  وقــد  عــمــائــهــا.   على  للتستر  بنما،  مثل  ضريبية 
الوثائق التي سربها موظف سابق في مصرف »إتش إس 
بي سي« فرع سويسرا، وتم اإلعان عنها في فبراير/شباط 
املــاضــي، أن مديري الحسابات في هــذا املصرف  العام  من 
يبحثون، بصفة غير قانونية، عن زبائن مفترضن، راغبن 
في إخفاء أموالهم والتهرب من بعض الضرائب، مما يدفع 
املصرف إلى شركات األوفشور، املنتشرة عموما، في دولة 
بنما أو الجزر العذراء البريطانية. وقد أسس بنك »إتش.
إس.بي.سي« وفروعه، أكثر من 2300 شركة في دولة بنما.

لها  التابعة  والشركات  والــفــروع  بنك   500 من  أكثر  وعمل 
الــذي تسربت عنه  البنمي،  مع مكتب »موساك فونسيكا« 
»أوراق بنما«، منذ السبعينيات ملساعدة العماء على إدارة 
شركات أوفشور. وساعد بنك »يو.بي.إس« السويسري في 

تأسيس أكثر من 1100 شركة في بنما.

مصارف األوفشور
ومصارف الـــ »أوفــشــور«، هي املصارف الواقعة خــارج بلد 
ودع، وتكون غالًبا في بلدان ذات ضرائب منخفضة 

ُ
إقامة امل

وتتميز  الــدولــيــة.   للرقابة  تخضع  ال  مالية  مؤسسات  أو 
هـــذه املــصــارف بــمــزيــد مــن الــخــصــوصــيــة، وهـــو مــبــدأ وجــد 
مع قانون املصارف السويسرية 1934، فضا عن تمتعها 
بــضــرائــب منخفضة أو مــعــدومــة، وســهــولــة الــوصــول إلــى 
العماء، ال سيما للحماية  الودائع، وهي مزايا يحتاجها 
من عدم االستقرار السياسي أو املالي في بلدانهم األصلية.
ووفق دراسة حديثة صادرة عن املركز اإلقليمي، للدراسات 
منطقة   80 من  أكثر  العالم  يضم  بالقاهرة،  االستراتيجية 

أوفشور.

خسائر باهظة
النازحة  الــثــروات  الضريبية حجم  الــعــدالــة  وقـــدرت شبكة 
فيما  تــرلــيــون دوالر،   32 أوف شــور بنحو  إلــى 80 منطقة 
قدر تقرير مؤتمر التجارة والتنمية التابع لأمم املتحدة 
)أونتكاد( لعام 2014، أن ما يتراوح بن 8 و15% من صافي 
بــه فــي دول  النامية، يتم االحتفاظ  لــلــدول  املالية  الــثــروات 
ــراء تــلــك األســالــيــب الــخــفــيــة، تخسر  ــ املــــاذ الــضــريــبــي. وجـ

البلدان النامية 160 مليار دوالر سنويا.
وحسب التقرير الصادر لعام 2013 عن مؤشر »فايننشال 
ســيــكــرســي إنـــدكـــس«، فـــإن الـــثـــروات الــخــاصــة املـــودعـــة في 
ــجــبــى منها 

ُ
ت مــراكــز »أوفـــشـــور«، وال تخضع لــضــرائــب أو 

ضرائب ضئيلة، تتراوح بن 21 إلى 23 مليار دوالر. ووفقا 
لتقرير نشرته »فايننشال سيكرسي إندكس«، فإن األموال 
واملــخــدرات  الجريمة  أمــوال  تتكون من  التي  الشرعية  غير 
الدول  بن  تتحرك  التي  الفاسدين،  والساسة  والعصابات 

سنويا، تقدر بنحو 1.5 ترليون دوالر. 

إخفاء الثروات 
عبر 

»جنات الضرائب«

»األوفشور«... أبواب خلفية 
تتستر على ترليونات الدوالرات

استغل مئات آالف الفاسدين حول 
العالم الحوافز، التي يقدمها 
النظام المالي في دولة بنما 

إلنشاء شركات »أوفشور«، سّهلت 
عليهم تهريب مليارات الدوالرات

بنما«، توضح  »أوراق  إن  أمس،  النمساوي فيرنر فايمان،  المستشار  قال 
وجود أخطاء من رجال أعمال كبار، ما يزالون يخفون أمواًال وأصوًال 
على  صحافي،  بيان  في  فايمان  وشدد  لتعبيره.  وفقًا  يمتلكونها، 
واألصول  األموال  تلك  بشأن  واضحة  أوروبية  إجابات  تقديم  »ضرورة 
والبحث في خلفياتها«، الفتًا إلى أن »العقوبات القانونية يجب أن تكون 

رادعًا لمثل هذه العمليات التي تأخذ بعدًا دوليًا«.

مطلوب إجابات من االتحاد األوروبي

أثارت »أوراق بنما«، ردود 
أفعال واسعة عربيًا في 
ظل تحذيرات من تسبب 

الفساد في تفاقم أزمات 
االقتصاد

خالل السنوات األخيرة 
ارتبط اسم البنك البريطاني 

بعدد من الفضائح 
المالية منها ضلوعه في 

عمليات نقل أموال

)Getty( تخسر البلدان النامية 160 مليار دوالر سنويًّا بسبب التهرب

الثالثاء 5 أبريل / نيسان 2016 م   27 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 582  السنة الثانيةالثالثاء 5 أبريل / نيسان 2016 م   27 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 582  السنة الثانية
Tuesday 5th April 2016 Tuesday 5th April 2016



أحمد فرحات

هو واحــد من كبار رادة علم املستقبليات 
الــحــديــث فـــي الــعــالــم، اســتــشــرافــا وتــألــيــفــا 
وتــنــظــيــرًا وتـــدريـــســـا. عــرفــتــه الــجــامــعــات 
وكيئو،  وأوســاكــا،  طوكيو،  فــي  اليابانية 
وناغازاكي أستاذًا فيها، بل وعميدًا أيضا، 
تخرجت على يديه أفواج شبابية يابانية 
عّدة، تدين له بفن النظر إلى املستقبل، على 
والسياسة  واالقتصاد  االجتماع  مستوى 
والتخطيط  والعوملة  والتنمية  والحقوق 
الـــهـــنـــدســـي لـــلـــعـــاقـــات الــــحــــضــــاريــــة بــن 
في   

ً
أمــا واملتعثر،  منها  املتقّدم  الشعوب، 

تغيير األحوال والتطور، وفق درس العلم 
ــه املـــغـــربـــي املــهــدي  ــذة. إنــ ــافـ ــنـ وشــــروطــــه الـ
املــنــجــرة، والـــذي كــافــأه امــبــراطــور اليابان 
بجائزة الوسام الذهبي من رتبة »الشمس 
املــشــرقــة«، عــن مــبــحــٍث مـــطـــّوٍل تــنــاول فيه 
أهمية األنموذج الياباني لشعوب األرض، 
وبــخــاصــة مــنــهــا شـــعـــوب الــعــالــم الــثــالــث، 
ة، 

ّ
والذي كان يرفض لها هذه التسمية املذل

مقترحا تسمية بديلة »الشعوب التي ال بّد 
متغّيرة«، مهما تباطأ زمنها.

وعــامِلــنــا املــنــجــرة الـــذي ولــد فــي الــربــاط في 
1933، وأتّم دراسته في جامعة كورنيل في 
الواليات املتحدة، متخرجا في البيولوجيا 
والــــكــــيــــمــــيــــاء أوائــــــــــل الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات،عـــاد 
ــلـــوم الــســيــاســيــة  ــــى دراســـــــة الـــعـ فـــانـــحـــاز إلـ
واالقــتــصــاديــة، ولكن هــذه املــرة فــي جامعة 

عبد الحميد اجماهيري

تـــطـــول الــــحــــروب الـــعـــربـــيـــة  الـــعـــربـــيـــة، عــلــى 
مـــن دون أن  الـــبـــلـــدان، أو داخـــلـــهـــا،  حـــــدود 
تــعــنــي قــضــيــة وجـــــود، بـــل بــــدون أن تعني 
الــتــي تضخ  الــقــوة  املــتــحــاربــن يملكون  أن 

الدماء في ناعورة املواجهة.
 بــضــعــفــهــم. وال 

ٌ
ــة ــويــ ــم قــ ــهـ ــروبـ الــــعــــرب، حـ

تعني املدة املتزايدة أن الحرب ستحل أيا 
ــُبــت بن 

ْ
مـــن مــعــضــات الــشــعــوب الــتــي تــن

جــدرانــهــا مــقــابــر جـــديـــدة. ذلـــك أن الــحــرب 
تـــنـــازلـــت عـــن تــقــادمــهــا الـــــذي أمــضــتــه في 
البحث عــن نــصــٍر مــع عــدو واضـــح، يحتل 
وقلب  اإلســامــيــة،  العربية  الــخــارطــة  قلب 
وجدانها منذ سبعة عقود تقريبا، لفائدة 
عدو محلي، داخلي ملتبس للغاية، ضائع 
املــــامــــح بــــن حــــســــابــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، وبـــــن الـــطـــوائـــف، 
تكتشفه في كل دورِة تفكٍك بأسماء جديدة.
نسينا املفهوم الصحيح للحرب، ضد عدو 
يحتل األرض، وِضْعنا في تمارين خاطئة 
ــي نـــصـــٍر عـــلـــى اإلخـــــــوة األعـــــــداء.  لـــأمـــل فــ
ــل نـــصـــر هــــو هـــزيـــمـــة مـــؤجـــلـــة، وحــــرب  ــ وكـ
ــاد الــعــقــائــد امللتهبة،  ــرى تــرقــد فـــي رمــ أخــ
املناطق  في  وحتى  املسّوسة.  والوطنيات 
ــاردًا، عــــادة ما  ــ الــتــي يــكــون فــيــهــا الــســام بـ
يكون بفعل اتفاقيات تخص إطاق النار، 
كــمــا فــي شــمــال أفــريــقــيــا أو عــلــى الــحــدود 
الــدول التي تعيش  اللبنانية. وفي أحسن 
طــمــأنــيــنــة حـــــذرة، ال خــيــار ســــوى الــحــرب 

الباردة أو السام املسلح.
ال تملك الحرب الجديدة ما يكفي من أناقة 
الى موائد  التي تفضي بأصحابها  العبث 
الــتــفــاوض. وال تملك أيــضــا أنــاقــة الــجــدوى 
التي تطرح بند النتيجة على ثقافة الجنود 
الجدد. كل ما تملكه الحبر الجديد، ومتسع 

من الخيال القاتل الذي بّرر حربا أخرى.
ــرج الـــعـــرب مـــن مــرحــلــة الــعــجــز الـــتـــام في  خـ
خـــوض حــــرٍب واحــــدة مــشــّرفــة إلـــى مــرحــلــٍة 
كما  التعّدد،  على  قدرتهم  فيها عن  أبــانــوا 
في سرير الغائبات. مرحلة يغادرها البلد 
الــعــاجــز عـــن ضــــرب تـــل أبـــيـــب بــحــجــر، إلــى 
متسٍع من النار يمكن أن يفتح فيه جبهات 

أحمد طه

نــقــطــة   1954 آذار  مـــــــــارس/  أزمــــــــة  مـــثـــلـــت 
مفصلية في تاريخ مصر الحديث، فصلت 
ما قبلها عّما جــاء بعدها، ملا كــان لها من 
السياسية  الحياة  مسار  على  كارثية  آثــار 
ــة عــقــود، ولــم 

ّ
املــصــريــة، دامـــت أكــثــر مــن ســت

نجِن حصادها املرير إال بعد قيام ثورة 25 
يناير. ووفقا لرواياٍت عديدة في مذّكراتهم، 
كان هدف »الضّباط األحــرار« من انقابهم 
مــجــّرد مطالب  فــي 23 يوليو/ تموز 1952 
بـــالـــجـــيـــش، إال أنـــهـــم  ــة خــــاصــــة  ــيــ إصــــاحــ
فوجئوا بالتنازل السريع للملك فاروق عن 
عرشه ومغادرته الباد، ولم يكن لديهم أي 
تصّور عن املشهد السياسي الجديد، سوى 
 سادسا وأخيرًا 

ّ
املبدأ الفضفاض، والذي حل

في أهدافهم، وهو »إقامة حياة ديمقراطية 
لم  املتتابعة  األحـــداث  مسار  لكن  سليمة«، 
رًا بأي قدر من الديمقراطية، فقد 

ّ
يكن مبش

الثقافة املــصــريــة، فــي  الحقبة شبه  عــرفــت 
واملمارسة  الحزبية،  التعّددية  الليبرالية، 
الــديــمــقــراطــيــة، واتــســمــت تــلــك الــفــتــرة بقدر 
كــبــيــر مـــن الــحــيــويــة الــســيــاســيــة والــفــكــريــة، 
ــرزت مـــجـــااًل ســيــاســيــا خــصــبــا، شابته  ــ وأفــ
مــمــارســات الــقــصــر واالحــــتــــال، بــاإلضــافــة 
إلــــى األزمـــــة االجــتــمــاعــيــة املــتــفــاقــمــة، حتى 
الدولة ما  جاء انقاب 1952 ليدّك بمطرقة 
أنجزته الحركة الوطنية املصرية طوال قرن 
ونــصــف. فقد تعامل ضــّبــاط انــقــاب 1952 
الليبرالية بسياسة الهدم  مع الحقبة شبه 
الشامل، ولم يحاولوا استبقاء اإليجابيات 
ص من السلبيات 

ّ
والبناء عليها، بعد التخل

ــص من 
ّ
ومــعــالــجــتــهــا، وإنـــمـــا قـــــّرروا الــتــخــل

املشهد السابق برمته، وإهالة التراب على 
كـــل مـــا حــمــلــه مـــن إيـــجـــابـــيـــاٍت وســلــبــيــات، 
ــــزوا عـــلـــى آلــــيــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن  ــهـ ــ وأجـ

الدستور إلى الحياة النيابية.
ــمـــت عــــــّدة أطـــــــراف فــــي دفـــــع مــســار  ــاهـ وسـ
ــــداد  ــبـ ــ ــتـ ــ االسـ ــق  ــ ــريـ ــ طـ إلـــــــى  ــــو«  ــيـ ــ ــــولـ يـ  23«
الشديد  عــداؤهــم  والــدكــتــاتــوريــة، جمعهم 
لــحــزب الــوفــد الــــذي كـــان يــحــظــى بشعبيٍة 
جـــارفـــة مــنــذ تــأســيــســه عــقــب ثــــورة 1919، 
نزيهة خاضها،  انتخابات  أي  فلم يخسر 
الـــوطـــنـــيـــة  الــــحــــركــــة  حــــربــــة  رأس  ـــــل 

ّ
ومـــــث

املــصــريــة فــي مــواجــهــة القصر واالحــتــال، 
فــرصــة مثالية  انــقــاب 1952  أن  رأوا  وقــد 
ــوان  ــص مــنــه. وكـــانـــت جــمــاعــة اإلخــ

ّ
لــلــتــخــل

املــســلــمــن أول هــــذه األطـــــــراف، فــقــد كــانــت 
 1952 لضّباط  الوحيد  السياسي  الشريك 
ت أن هــذا االنــقــاب قام 

ّ
في انقابهم، وظن

لحسابها، وهو ما أثبتت األيام الحقا أنه 
وقانونيون  سياسيون  ولعب  كبير.  وهــم 
ــزاب األقـــلـــّيـــة، مثل  ــ مـــن رجــــال الــقــصــر وأحــ
اق السنهوري رئيس 

ّ
علي ماهر، وعبد الرز

مــجــلــس الـــدولـــة، وســلــيــمــان حــافــظ وكيله 
حــيــنــذاك، دورًا كــبــيــرًا فــي إغــــراء الــضــّبــاط 
بالسير في طريق الديكتاتورية، بتسويغ 
ــوء إلـــــى اإلجـــــــــــراءات االســتــثــنــائــيــة،  ــلـــجـ الـ
مـــبـــتـــكـــريـــن مـــصـــطـــلـــحـــات جــــــديــــــدة مــثــل 
»الشرعية الثورية« و»الفقه الثوري«، وقد 
الديمقراطية،  كانت أول مسمار في نعش 
أمام العصف بالدستور،  الطريق  ومهّدت 
الــتــي تعني عودتها  الــنــيــابــيــة  وبــالــحــيــاة 

 عودة »الوفد« إلى السلطة.
ً
مباشرة

كــانــت أزمـــة تعين مجلس الــوصــايــة على 
العرش، بعد تنازل فــاروق البنه الرضيع، 
أول خرق للدستور، فقد كانت املادة 52 من 
ــمــة لشأن 

ّ
دســتــور 1923 املــعــمــول بــه املــنــظ

الــوصــايــة، بــدعــوة الــبــرملــان إلـــى االنــعــقــاد، 
أمامه،  القانونية  اليمن  األوصــيــاء  وأداء 
إال أن الــبــرملــان الـــذي جـــاءت بــه انتخابات 
تعطيله  ــّم  وتـ وفــديــة،  بأغلبية  كـــان   1950

إياد الدليمي

كشف التحقيق االستقصائي الذي أجرته 
مــؤســســاٌت إعامية غربية عــن جــانــٍب من 
وكيف  العراقية،  النفط  وزارة  فــي  الفساد 
أن هــذه الــــوزارة املهمة الــتــي تــديــر عصب 
الــثــروة الــعــراقــيــة تــتــعــّرض ألكــبــر فضائح 
الــفــســاد فــي الــعــالــم. وقــد بــّن التحقيق أن 
ثـــروات الــعــراق تــعــّرضــت منذ الــعــام 2003 
أن يتحّول  إلــى  أدت  ألبشع عملية ســرقــٍة، 
الـــعـــراق، صــاحــب أكــبــر احــتــيــاطــي نفطي، 
 عــاجــزة مــالــيــا قــد تــواجــه خــطــر عــدم 

ً
ــة دولــ

القدرة حتى على دفع رواتــب نحو سبعة 
ماين موظف حكومي في األشهر القليلة 
املقبلة. ال تجد قضايا الفساد التي تكشف 
عنها وسائل اإلعام، أو الوثائق التي يتم 
تسريبها بن وقت وآخر، أي ردة فعل من 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، مــا يــبــدو أمــــرًا يعود 
تكون  مــا  غالبا  التي  الشخصيات  أن  إلــى 
 بــمــثــل هـــذه الــفــضــائــح هــي التي 

ً
مــتــورطــة

تدير الباد منذ 2003.
الفساد  عــن  التحقيق  أخــيــرًا،  كــشــف،  وقـــد 
ــة عــــن أســـمـــاء  ــيـ ــراقـ ــعـ فــــي عـــقـــود الـــنـــفـــط الـ
ــا  كـــبـــيـــرة ورفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى، لـــعـــل أبـــرزهـ
وزيـــــر الــنــفــط فـــي حــكــومــة نـــــوري املــالــكــي 
رئـــيـــس  ونـــــائـــــب   )2010-2006( األولـــــــــى 
مـــن 2014-2010  الــطــاقــة  لـــشـــؤون  الــــــوزراء 
في حكومة حيدر  العالي  التعليم  ووزيــر 
الشهرستاني.  حسن  الــحــالــيــة،  الــعــبــادي 
النفط  أخـــرى، منها وزيـــر  أســمــاء  ووردت 
السابق، ثامر الغضبان، وأيضا مدير عام 
عنى 

ُ
شركة نفط الجنوب )أكبر مؤسسة ت

النفط(. ولــهــذه األســمــاء داللتها،  بــشــؤون 
العراق  يلتهم  الــذي  الفساد  أن  فهي تؤكد 
يأتي من أكبر رؤوســه، وأنــه محمي بقوة 
هــذه الـــرؤوس وأحــزابــهــا، وبعد ذلــك بقوة 
الــقــضــاء الــعــراقــي الــــذي تـــحـــّول أكــبــر حــام 

لهذه الطبقة الفاسدة.
العراق  بأن  الدولي  البنك  تقديرات  وتفيد 
ــار  ــعـ ــــل أزمـــــــة انــــخــــفــــاض أسـ بـــــــدأ، وفــــــي ظـ
الــنــفــط، الــســحــب مـــن احــتــيــاطــاتــه املــالــيــة، 
الـــعـــام 2015 بنحو  فـــي  تــنــاقــصــت  والـــتـــي 
الكبير،  السحب  أن هــذا  مــن  مــحــذرًا   ،%30
املالية  الكبير في االحتياطات  والتناقص 
للعراق، يمكن أن يعّرضه لهزٍة اقتصاديٍة 
كــبــيــرٍة، ويــجــبــره عــلــى تــســريــح مــوظــفــن، 
اٍت مالية أخرى،  وتقليص رواتــب، وإجــراء
ــّدد الــبــنــيــة االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  ــهـ تـ
توضح  نفسه،  الوقت  وفــي  واالجتماعية. 
الــتــقــديــرات أن مــجــمــل مــيــزانــيــات الــعــراق 
الــعــام 2004 وحــتــى 2015،  الــســنــويــة، منذ 
وصــلــت إلـــى نــحــو 800 مــلــيــار دوالر، ولــم 

ــتــــوراه فــيــهــا. وبـــدأ  لـــنـــدن، حــيــث نــــال الــــدكــ
ــم  ــ ــــي األمـ ــرق أبـــــــــواب الـــعـــمـــل فـ ــطــ بـــعـــدهـــا يــ
ــيــــث عــمــل  ــو«، حــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ املـــــتـــــحـــــدة، و»الـ
فانفتحت  العام،  ملديرها  خاصا  مستشارًا 
أمامه إذ ذاك أبــواب العاملية، وشرع يزاوج 
بــن الــســيــاســة فــكــرًا اســتــراتــيــجــيــا كــونــويــا 
وواقعه العربي الغارق في بؤس املراوحات 
»الــنــهــضــويــة« إيــاهــا، مــنــذ محمد عــلــي في 
حسد 

ُ
مــصــر إلـــى واقــعــنــا األدكــــن الــــذي ال ن

عليه الــيــوم. وتــحــّول بــعــدهــا، وهــو يطوف 
ــا وآســـيـــا، مــحــاضــرًا فــي جامعاتها،  ــ أوروبـ
ومراكزها  املستقبلية،  العلمية  ومعاهدها 
االســتــراتــيــجــيــة، إلـــى مـــدافـــٍع أكــبــر عــن دول 
الــجــنــوب الــفــقــيــر، فـــي مــقــابــل هــيــمــنــة دول 
الشمال الغني. ولكن ليس، ألبتة، من موقع 
االســتــخــذاء أو االســـتـــاب لــآخــر املــتــفــّوق، 
الــفــرد هــو سّيد نفسه  حيث كــان يعتبر أن 
إبــداعــيــا وحــضــاريــا، وأن مــســتــوى نتاجه، 
ــذي يــقــّدمــه  ــ واســتــثــنــائــيــة تـــفـــكـــيـــره، هــــو الــ
العاِلم  أو  فاملفكر،   .

ً
قــاطــبــة الــعــالــم  لشعوب 

فقط.  بلده  ملك  وليس  البشرية،  ملك  الفذ، 
الــغــرب السياسي  ففي وقــٍت كــان فيه ينقد 
بعمق ونــفــاٍذ معرفي مــتــجــاوز، كــان يشير 
ــــرب، وخـــصـــوصـــا  ــغـ ــ إلـــــى إنـــــجـــــازات هـــــذا الـ
وسائر  والتكنولوجيا  العلم  مضمار  فــي 
مــيــاديــن الــعــلــوم اإلنــســانــيــة الـــتـــي ينبغي 
املنتج  العقل  موقع  من  نقدها وتصويبها 
الذي  الخطابي  العقل  لبناها، ال من موقع 
يدينها عن بعٍد وجهٍل بها. وهو عندما دعا 

ــة  ــ ــّي األولــ الـــوظـــيـــفـــة  أن   ،)2014 فــــي  )رحــــــل 
للثقافة عادت، كما كانت في بداية التاريخ، 
ــاء، مــــع تــــفــــاوٍت  ــقــ ــبــ ـــخـــتـــزل فــــي مـــهـــمـــة الــ

ُ
ــت لـ

أســاســيٍّ فــي معنى هــذا الــبــقــاء، إذ إن بقاء 
رجـــل الــكــهــوف كـــان مــحــدودًا وخصوصيا. 
أمـــا بــقــاء رجـــل الـــيـــوم فــمــرتــبــط بــإشــكــالــيــٍة 
مهما  غامضة،  أبعاد  وذات  معقدة،  كونيٍة 

تبّدت لنا مستويات وضوحها.
ــع أن الـــكـــونـــيـــة الـــجـــديـــدة هــــي الــشــغــل  ــ ومـ
 أنــــه ال مــعــنــى ألــبــتــة 

ّ
الــشــاغــل ملــفــكــرنــا، إال

ثقافٍة كونيٍة مع 900 مليون  للحديث عن 
أمــي فــي الــعــالــم، وهــو عــدد يـــزداد سنويا، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــّدم الــعــلــمــي والتقني 
الذي تشهده البشرية، ويقّرب املسافات في 
ما بينها. ومن املفيد في رأيه، أن ُيشار إلى 

املوروث  التي نتقّبل بها مفهوم  السهولة 
الــثــقــافــي الـــكـــونـــوي، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
اإلنسان.  كونية  مــدى محاربة  من  نعجب 
النتاج،  املنجرة  األولــى، يقصد  الحال  في 

وفي الحال الثانية يقصد سبب الوجود.
يــبــّن الـــتـــاريـــخ، وعــلــم االجـــتـــمـــاع يــبــرهــن، 
)منذ أكثر من 600 سنة مع ابــن خلدون(، 
ــوى، بــل من  ــ أن الــكــونــوي ال يــنــبــع مــن األقـ
األعلم. ولن تظهر بوادر التنمية الحقيقية 
بــحــســب   ،»

ً
ــة ــافــ ــقــ ثــ الـــعـــلـــم  ــبـــح  أصـ إذا   

ّ
»إال

ــهـــدي املـــنـــجـــرة، املــديــر  تــعــريــف صـــديـــق املـ
العام األسبق لليونسكو روني ماهو. وإذا 
كان فرنسيس بيكون يرى أن »املعرفة هي 
ق أن »املهم 

ّ
القوة«، فإن عاملنا املغربي يعل

في املعرفة هو التفكير الذي يسبقها. وما 
لــم نــــوِل اهــتــمــامــا كــافــيــا، نــحــن فــي الــعــالــم 
ف 

ّ
التخل سنكّرس  فإننا  للتفكير،  الثالث، 

لكن  وسيلة،  املعرفة  أن  ذلــك  علميا،  هكذا 
التفكير غاية«.

 
ً
الــظــل، مما ثقيل  كائنا  ليست  و»املــعــرفــة 
قد يتصّور بعضهم مّمن هم  وجافا، كما 
ة 

ّ
وباث مدهشة  سياقات  هي  بل  خارجها، 

للحيوية والتجدد«؛ سمعته مرة يقول ذلك 
في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، 
ــيـــات، وحـــــاضـــــر فـــــي هــــذه  ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ فـــــي الـ
ُبــعــيــد أســابــيــع مــن استقبالها  الــجــامــعــة، 
الـــرئـــيـــس األســـبـــق لـــاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
سمعته  غــوربــاتــشــوف..  ميخائيل  اآلفــــل، 
ــــســــع نــطــاق 

ّ
ــن ات ــ ــك ويـــــــــردف: »مــ ــ ــقــــول ذلــ يــ

ضاعه، فيرى أن ما يعرفه 
ّ
معارفه، عظم ات

 بالنسبة إلى بحار يجهلها«.
ً
قطرة

ــئـــات الــــدراســــات  كـــتـــب املــــهــــدي املـــنـــجـــرة مـ
الـــرائـــدة، وبــلــغــاٍت كان  واملــبــاحــث العلمية 
اإلنجليزية  الفرنسية،  اليابانية،  يتقنها: 
وبــالــطــبــع الــعــربــيــة، ومـــن أبـــرزهـــا: »نــظــام 
ــــدة«، »الـــــحـــــرب الـــحـــضـــاريـــة  ــــحـ ــتـ ــ األمـــــــم املـ
القيم«،  الــعــوملــة«، »قيمة  األولــــى«، »عــوملــة 
ــقــراطــيــة«، وهــو 

ّ
»انــتــفــاضــات فــي زمـــن الــذل

حــــوارات أجــريــت مــعــه، وكــلــهــا تنطلق من 
التراجيديا العربية السوداء التي نتخّبط 
َحَت منها عنوانا 

َ
فيها جميعا اليوم. وقد ن

ــقــراطــيــة«. 
ّ
لــكــنــه أيــضــا دااًل: »الــذل طــريــفــا، 

ــــب  ــغــــربــــي مـــحـــمـــد أديـ ــبــــاحــــث املــ ويـــــــرى الــ
»يشّكل عنصرًا  العنوان  هــذا  أن  الساوي 
الــحــال  واقـــع  يختصر  خــمــاســيــا،  تركيبيا 
فــي الــوطــن الــعــربــي، وفـــي الــعــالــم الــثــالــث، 
وهــــي الــجــهــلــوقــراطــيــة، والــفــقــروقــراطــيــة، 
ــي أفــــــرزت  ــتــ ــة، وهــــــي الــ ــيــ ــراطــ ــزوقــ ــجــ ــعــ والــ
ــفــقــراطــيــة، الــتــي تــغــرقــنــا، 

ّ
 الــتــخــل

ً
مــجــتــمــعــة

عربا، في الرداءة الحضارية حتى القعر«.
)فــي جامعة  املــنــجــرة  بــاملــهــدي  استمتعت 
محاضرًا  والتكنولوجيا(  للعلوم  عجمان 
لبقا، جذابا، جهوري الصوت فخيمه. فكل 
 بــســمــة الــدقــة 

ً
لــفــظــة لــديــه كــانــت مــوســومــة

املــعــانــي العلمية  يــدفــع  واملــنــهــجــيــة. كــــان 
دفعا في قلب شبكٍة أدبيٍة ظاهرة، يربطها 
ببعضها بمنطٍق مدعوم بالحجة الدافعة.
)كاتب لبناني(

عـــديـــدة، ضــد الـــدولـــة الـــجـــارة، ضــد الشعب 
ــدة  ــ ــة. دفـــعـــة واحـ ــعــــارضــ ــد فـــصـــائـــل املــ ــ وضـ
ج الـــشـــعـــوب مــــن مـــــــدارس الـــحـــروب  ـــرَّ

َ
تـــتـــخ

العبثية. الشعوب نفسها التي ظلت تنتظر، 
وتناشد قادتها املعركة، فكانت مخططات 
السام تنهمر عليها باستمرار، باعتبارها 
السام  لقبول  العقانية  مــن   

ً
عــالــيــة  

ً
درجـــة

امللغوم مع العدو عوض حرب الخراب. هي 
الشعوب التي تناشد اليوم قادتها من أجل 
ســـاٍم داخــلــي، فتصبح الــحــرب، هــذه املــرة، 

الحتمية السياسية الوحيدة للخراب.
نــــجــــح الـــــعـــــرب فـــــي أطــــــــول حــــــــرٍب مــمــكــنــٍة 
خـــاضـــوهـــا مـــنـــذ اســـتـــقـــاالتـــهـــم الــوطــنــيــة، 
ــي ذلـــــك ســـــوى أن تــكــون  وال شـــــرط لـــهـــم فــ
الداخلية  الجبهات  بهذه  الخاطئة.  الحرب 
الــفــلــســطــيــنــي أي حلم  املــشــتــعــلــة، ال يــمــلــك 
فــي أن ثــورتــه ســيــكــون لــهــا إخــــوة. لــم يعد 
يوهم نفسه بــأن األولــويــات ســوف تتحّدد 
عــلــى مــعــيــار الـــقـــدس، أو بـــنـــاٍء عــلــى حـــدود 
الدولة املمكنة، قادته الحروب إلى جبهاٍت 
لــم يــجــّرب فيها إطـــاق آمــالــه نــحــو األرض 
ــــد مــــن شـــعـــوب املــتــوســط  ــة. فــــا أحـ ــقـــدسـ املـ
وشرقه يمنحه سامه، لكي يخوض حربه 
الــــضــــروريــــة، بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت الــشــعــوب 
أنقاض الحروب الداعرة. ومن شدة األهوال 
الــتــي تــنــزل عــلــى الــعــواصــم الــعــربــيــة، ومــن 
الــدوالــي  الــتــي تنبت مثل  املخططات  شـــّدة 
فـــي قـــاعـــات الـــقـــرار الــــدولــــي، أصــبــحــت نــار 
الثورة داخــل الكيان، في حــدود غزة أو في 
حدود الخليل، تبدو كمدفأة للثورة، تحلم 
بالقرب منها وسط الشتاء العربي الطويل 
الــذي خــرج للتو من ربيع العرب املشروع. 
ولـــــم تــنــجــح أيـــــة مــــحــــاولــــة، فـــصـــل األرض 
الفلسطينية عن شقيقتها األرض العربية، 
كـــمـــا تــنــجــح فـــصـــول الــــصــــراع الـــحـــالـــي. ال 
حرب تجعل األرض قريبة، وال حرب ترفع 
ــه إلــى  ــربـ ــرق املـــتـــوســـط وغـ أبـــنـــاءهـــا فـــي شــ

درجة »الشعوب«.
ــــت الــــشــــعــــوب إلـــى  ــّولـ ــ ــة حـ ــيـ ــالـ ــحـ ــــرب الـ ــــحـ الـ
ــة.. وأقــــل مـــن نـــظـــام.. وأقــــل من  ــ أقـــل مـــن دولــ
جــيــش نــظــامــي.. وأقـــل مــن جــنــود.. والــعــدو 
عــدوًا وال حتى شريك  يعد  لــم  اإلسرائيلي 
ســـام مــســلــح، هــو اآلن احــتــمــال جــيــد، لكي 

ــــرة وإقــــــالــــــة حـــكـــومـــة  ــاهـ ــ ــقـ ــ بــــعــــد حــــريــــق الـ
االنعقاد  إلى  ودعوته  النّحاس،  مصطفى 
تــعــنــي عــــودة »الـــوفـــد« إلـــى الــســلــطــة. وفــي 
فــتــوى  تـــمـــوز 1952 صـــــدرت  يـــولـــيـــو/   31
قسم الــرأي في مجلس الــدولــة، في جلسة 
تــّرأســهــا الــســنــهــوري، بــعــدم جــــواز دعـــوة 
ــل لــانــعــقــاد، فـــي مــخــالــفــٍة 

ّ
الـــبـــرملـــان املــعــط

صريحة للدستور.
ولــــــم تـــكـــتـــف جـــمـــاعـــة اإلخــــــــــوان املــســلــمــن 
ــان الــــوفــــدي،  ــرملـ ــبـ ــــودة الـ ــّد عــ ــ ــوقـــوف ضـ ــالـ بـ
ــمــا ذهــبــت إلـــى خــطــوٍة أبــعــد بمهاجمة 

ّ
وإن

الــعــظــيــم  كـــمـــا ذكـــــر عـــبـــد  ــور  1923،  ــ ــتـ ــ دسـ
رمـــضـــان فـــي كــتــابــه »اإلخــــــــوان املــســلــمــون 
ــا فــي  ــهـ ــان لـ ــيــ ــــي بــ والـــتـــنـــظـــيـــم الــــــســــــري«، فـ
ت فيه هجوما حادًا 

ّ
أغسطس/ آب1952، شن

التجارب  أن  زاعــمــة  النيابية،  الحياة  على 
تقّدم  »لــم  السابقة  والبرملانية  الدستورية 
 صــحــيــحــا«، 

ً
 وال تـــمـــثـــيـــا

ً
نـــيـــابـــة صـــالـــحـــة

عطي 
ُ
 ت

ً
ها انتهت إلى أن أصبحت »أداة

ّ
وأن

صيغة  السلطان  ومظالم  الحّكام  شــهــوات 
قـــانـــونـــيـــة«، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــطــالــبــتــهــا 
بــإلــغــاء األحــكــام الــعــرفــيــة، إال أنــهــا اعتبرت 
لــه مــن ناحية  أن دســتــور 1923 »ال وجـــود 
 بإسقاطه، 

ً
الواقع أو ناحية الفقه«، مطالبة

واملسارعة بعقد جمعيٍة تأسيسيٍة لوضع 
مبادئ  من  مبادئه  يستمد  جديد،  دستور 
ــــام الـــرشـــيـــدة. وتـــوالـــت خـــطـــوات هــدم  اإلسـ
مــعــالــم الــديــمــقــراطــيــة، والــســيــر فـــي طــريــق 
الديكتاتورية، ففي ديسمبر/ كانون األول 
 ،1923 دســــتــــور  ســـقـــوط  عــــن  ــن  ــ ــِل عــ

ُ
أ  ،1952

الـــثـــانـــي 1953، جــاء  وفــــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
اإلجهاز على الحياة الحزبية، بصدور قرار 
 األحــــــزاب، ومـــصـــادرة أمـــوالـــهـــا. وفــي 

ّ
بــحــل

إقــامــة  تــحــديــد  تـــّم   ،1953 أيــلــول  سبتمبر/ 
محكمة  أول  وتشكيل  الــنــّحــاس،  مصطفى 
ــنـــظـــام 23 يـــولـــيـــو، ُســمــيــت  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـ
»محكمة الثورة«. وفي يناير 1954، انتهى 
وجماعة  الضّباط  بن  التكتيكي  التحالف 
اإلخـــــــوان املــســلــمــن، وجـــــاء الــــــدور عــلــيــهــا، 
ها، واعتقال عدد كبير من 

ّ
فصدر قرار بحل

داخـــل »مجلس  أزمـــة  ثــّم نشبت  أعضائها، 
قــيــادة الــثــورة«، على خلفية الــخــاف حول 
الجيش  عــودة  بعد  النيابية  الحياة  عــودة 
إلــــى ثــكــنــاتــه، عــلــى إثـــرهـــا اســتــقــال محمد 
في  الجمهورية  رئيس  منصب  مــن  نجيب 
23 فبراير/ شباط 1954، وتّم تعين جمال 
عــبــد الــنــاصــر رئــيــســا للمجلس قــبــل عــودة 
نجيب مجددًا، إثر مظاهرات عارمة في 27 
فبراير. بعدها، توالت جوالت الصراع بن 
أنصار الديمقراطية وأنصار الديكتاتورية، 
ففي 5 مــارس أصــدر مجلس قيادة الثورة 
ــراءات فــوريــة لتشكيل  ــ ــراراٍت بــاتــخــاذ إجـ ــ قـ
جمعية تأسيسية باالنتخاب املباشر، على 
وتــتــولــى   ،1954 يــولــيــو   23 فــي  تجتمع  أن 
للباد، كما تباشر سلطات  وضــع دستور 
البرملان إلى حن وضع الدستور وانتخاب 
الرقابة على  إلغاء  تقّرر  برملاٍن جديد، كما 
العرفية  األحــكــام  برفع  والتعّهد  الصحف، 

قبل انتخاب الجمعية التأسيسية.
ــوٍط مـــتـــوالـــيـــة لــلــقــوى  ــغــ وتـــحـــت وطــــــأة ضــ
الثورة،  قيادة  الديمقراطية، أصدر مجلس 
 

ّ
ــّصـــت عـــلـــى حـــل فــــي 25 مـــــــارس، قـــــــــراراٍت نـ
الــثــورة في 24 يوليو 1954،  مجلس قيادة 
بتكوين حزب  للمجلس  الــســمــاح  عــدم  مــع 
ســيــاســي، وعــلــى الــســمــاح بــقــيــام األحــــزاب، 
كـــمـــا نــــّصــــت عـــلـــى عــــــدم جــــــــواز الـــحـــرمـــان 
السياسي، وعلى إجراء انتخابات الجمعية 
لها  يــكــون  وأن  كــامــلــة،  بحرية  التأسيسية 
الديمقراطية  القوى  كانت  البرملان.  سلطة 
تــشــعــر بــأنــهــا عــلــى مــرمــى حــجــر مــن حسم 
الصراع وتحقيق االنتصار، فقّررت أن يكون 
للمطالبة  العام،  مــارس يوما لإلضراب   28

ــادة مـــنـــهـــا بــالــشــكــل  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن االسـ ــّكـــن مـ يـــتـــمـ
ع بن 

ّ
ــوز الــصــحــيــح، بــل إن تــلــك الـــثـــروات تــ

الــــذي  األمـــــــر  وحـــيـــتـــانـــه،  الـــفـــســـاد  رؤوس 
ــة تــتــســّول املـــــال، لــتــدفــع  ــ ــّول الـــعـــراق دولـ ــ حـ
التي  الــحــرب  مــوظــفــيــهــا. تستدعي  رواتــــب 
الخضراء،  املنطقة  العراق، وحكومة  يّدعي 
شنها على اإلرهــــاب، أواًل، شــن حــرٍب على 
ــــذي يــعــتــبــر الـــبـــوابـــة األســاســيــة  الــفــســاد الـ
األحــاديــث  تــتــذّكــرون  إرهــــاب، ولعلكم  ألي 
ــة  ــلـــحـ ــــن كـــيـــفـــيـــة وصـــــــول األمــــــــــوال واألسـ عـ
إلـــى تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة، فــقــد ثبت 
بالدليل أن الفساد الذي يضرب املؤسسات 
العراقية أحد األسباب التي تجعل األموال 
ــذا الــتــنــظــيــم.  ــ ــى هــ ــ ــة( تـــصـــل إلــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ )واألسـ
وتــحــدثــت مـــصـــادر أن الــتــنــظــيــم، وبــســبــب 
ــاوى املــنــتــشــرة فـــي جسد  ــ ــرشـ ــ الـــفـــســـاد والـ
الدولة العراقية عقب 2003، تمكن حتى من 
اختراق املؤسسة العسكرية العراقية، بل إن 
الــوزارة  صفقاٍت مالية كبيرة داخــل أروقــة 
تبّن  مجهولة،  لجهاٍت  أسلحة  بيع  كانت 

أنها تابعة لتنظيم الدولة.
ــزاب  ــ ــعـــة ألحــ ــابـ ــهــــات عــــراقــــيــــة تـ وهــــنــــاك جــ
مــســلــحــة،  مــلــيــشــيــات  ولـــديـــهـــا  ووزارات، 
تـــقـــوم بــعــمــلــيــات بــيــع نــفــط عـــراقـــي خـــارج 
إطــــــــار الــــــدولــــــة، حـــتـــى أن وســـــائـــــل إعـــــام 
عــراقــيــة تــحــدثــت عــن أنــابــيــب نفطية تصل 
إلــى الــبــصــرة، بعضها مــعــروف أنــه للجهة 
حــتــى  أو  ــفــــانــــي  الــ ــزب  ــ ــحـ ــ الـ أو  الـــفـــانـــيـــة 
ــيـــس هــيــئــة  ــقـــول رئـ الـــســـيـــاســـي الـــفـــانـــي. يـ
إن  فــرج،  السابق، موسى  العراقية  النزاهة 
قــــادة الــفــســاد هـــم الــســاســة والــحــكــومــيــون 
الــكــبــار، وإن هـــذا الــفــســاد كـــان فـــي مقدمة 
ــقـــوط ثــلــث  ــــى سـ ــتـــي أفـــضـــت إلـ ــاب الـ ــبــ األســ
اختزلوا  الساسة  وإن  داعـــش،  بيد  الــعــراق 
ــكــــونــــات، واملــــكــــّون  ــاملــ ــي بــ ــراقــ ــعــ ــعـــب الــ الـــشـ
ــزاب، والـــحـــزب بــاملــقــربــن، واملــقــربــن  ــاألحـ بـ
بالبطانة. وتأتي هذه الحقائق املؤملة التي 
أزمــة سياسية  الــعــراق فــي خضم  يعيشها 
عدة  تظاهرات  أن خرجت  بعد  متصاعدة، 
وســط بــغــداد، للمطالبة بــاإلصــاح، ســارع 
بــعــدهــا مــقــتــدى الــصــدر لــيــتــصــّدر املــشــهــد، 
ــا، قــبــل أن  ويـــقـــود اعــتــصــامــا اســتــمــر أيــــامــ
»تــكــنــوقــراط«،  الــعــبــادي عــن تشكيلة  يعلن 
مشهد  لينتهي  الــحــالــيــة،  للحكومة  بديلة 
االعــتــصــام والــتــظــاهــر، وكـــأن الــعــراق حقق 
اليوم ال يمكن  إصاحاته املشهودة. عــراق 
أن تنقذه إصاحات، حتى وإن وجدت، ألن 
أساس أي إصاحاٍت حقيقية يجب أن تبدأ 
بمحاكمة حيتان الفساد واسترداد األموال 
الــعــراقــيــة املــنــهــوبــة الــتــي جــعــلــت مـــن هــذه 

الرؤوس الفاسدة أثرياء.
)كاتب عراقي(

إلى االقتداء باألنموذج الياباني، بالنسبة 
النامية،  الــدول  العربي وسائر  إلــى وطننا 
كان ُيذّكر أن اليابان، ومعها الصن وكوريا 
إلــخ، لم تصب شيئا من التطور  وماليزيا، 
ــتــــصــــادي الـــكـــاســـح،  الــعــلــمــي والـــتـــقـــدم االقــ
 بــعــدمــا اقــتــدت بمناهج وســيــاقــات هــذا 

ّ
إال

الـــغـــرب الــعــلــمــيــة الــوضــعــيــة، حــيــث الــعــلــم، 
فــي مــســاراتــه ونــتــائــجــه املــســتــمــرة، محايد 
الغرب  هــذا  لكن  كافة.  بمعادالته  ومستقل 
كبار،  ُمدّبرين  إلى  الشرق يحتاجان  ومعه 
يــنــظــرون بعقول وقــلــوب واحــــدة، محتاطة 
ــّدد  ــَهـ ـ

ُ
ــيـــورة عــلــى مــســتــقــبــل الــبــشــريــة، امل وغـ

ــرار.. وما  فــي أي لحظة مــن املغامرين األشــ
أكثرهم.

منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، والعالم، 
من وجهة نظر املهدي املنجرة، يعاني من 
انفجار صواعق األحداث املحورية، مترافقا 
زاده  الــذي  املعلومات  انفجاٍر هائٍل في  مع 
 وتــعــقــيــدًا، بــعــض االكــتــشــافــات في 

ً
أهــمــيــة

الــفــيــزيــاء الـــنـــوويـــة، والــبــيــوكــيــمــيــاء، وعــلــم 
ــعــة الــتــي قـــادت، 

ّ
ــصــن

ُ
الـــوراثـــة، والــجــيــنــات امل

أحيانا، إلى عواقب وخيمة. وإن أكبر »ثورة 
ثــقــافــيــة« قـــامـــت، واشـــتـــّد خــطــرهــا، هـــي في 
اإلنسان  بــات فيه باستطاعة  الــذي  الــوقــت 
البشرية في بضع ساعات. واليوم،  تدمير 
فـــإن املـــخـــزون الـــنـــووي كـــاف لــلــقــضــاء على 
سبعة أضعاف سكان الكرة األرضية، ربما 
فــي دقــائــق. وهــذا مــا يسميه عاملنا الكبير 
»الــقــتــل الــفــائــض«. مــن هــنــا يـــرى املنجرة  بـــ

ــذه الــــــــدول فــــي خــــارطــــة الـــعـــصـــر.  ــ تـــبـــقـــى هــ
هــو الـــذي يعطيها الــدلــيــل عــلــى أنــهــا مثله 
وأساطيرها  القديمة،  حــروبــهــا  إلــى  تــعــود 
املــؤســســة، لــكــي تــســتــمــر، وهـــو بــذلــك يــقــدم 
ـــب الـــحـــداثـــة املــمــكــنــة  ــه واهــ الـــدلـــيـــل عــلــى أنــ
الــصــحــراء. لهذه  لــم تخرج بعد مــن  ملنطقٍة 
فقط،  قديما،  تحاربه  كانت  التي  الشعوب 
لــكــي تــلــهــي عــقــيــدتــهــا االنـــتـــحـــاريـــة بــعــدوٍّ 
جــــاءت بــه الـــحـــروب الــكــبــرى للبشرية إلــى 
، إلــى حن 

ً
منطقة منزوعة »الــســام« أصـــا

هابيل  غــريــزة  الــقــاتــلــة،  الــغــريــزة  تستيقط 
وقابيل األصلية.

يقيم العدو معادلته الجديدة كالتالي: هاته 
الــدول، كلما وجــدت فرصة اللتهام نفسها 
ألرسم  وأتفرغ  السام،  مع  وحيدًا  تركتني 
للغرب وجهه في واحة الصحراء الوحيدة 

التي أحرسها من برابرتها املتجّددين.
بعد هذه الحرب، سيلزمنا، وال شك، ساٌم 
العالم  نقنع  لكي  أيضا،   

ٌ
ومستحيل  

ٌ
طويل

بأننا لسنا كما يريدنا أعداؤنا.
وهم يقّدمونها على أساس أنها حرٌب ضد 
البشرية املتحضرة، وليست حروبا عربية 
ضـــد الـــعـــرب، كــمــا هـــي فـــي حــقــيــقــة الـــواقـــع، 
ف الخراب. هذه الحروب تحّول، 

َّ
وفي ُمصن

تدريجيا، القادم من هجرة الــدول الغربية، 
أي القادم الحتال فلسطن، مواطنا شرقيا 
ل شعوب القاطنن، سكان املاء  حوِّ

ُ
دائما، وت

والــهــواء والــتــراب األصلين، مهاجرين في 
ضــواحــي الــعــواصــم األوروبـــيـــة، وأوطانهم 

خياما جديدة في برد أوروبا القارس.
)كاتب مغربي(

ــورًا، مـــن دون  ــ بـــإنـــهـــاء الــحــكــم الــعــســكــري فــ
وتشكيل   ،1954 يوليو   24 حتى  االنــتــظــار 
ــراء االنــتــخــابــات، وكــان  حــكــومــٍة مــدنــيــٍة إلجـ
املحامن  نقابة  بمشاركة  املــزمــع  اإلضـــراب 
الجامعات،  في  التدريس  هيئات  وأعــضــاء 
العمالية.  والــنــقــابــات  الــطــابــيــة،  والــجــبــهــة 
بيضة  املشترك  النقل  عمال  نقابة  لت 

ّ
ومث

ــّبـــان فـــي حــســم الــــصــــراع، ألن مـــن شــأن  الـــقـ
إضـــراب عّمالها إصــابــة حــركــة املــواصــات 
، فـــحـــاول كـــل طــرف 

ّ
فـــي الــعــاصــمــة بــالــشــلــل

علن مشاركتها في 
ُ
استمالتها، وكان من امل

اإلضراب، حتى توّجه رئيس اتحاد نقابات 
ــاوي أحــمــد  ــ ــــصـ ــتــــرك، الـ ــقـــل املــــشــ ــنـ عــــّمــــال الـ
إلــى مقّر »هيئة التحرير«، وهي  الــصــاوي، 
باكورة التنظيمات الشمولية لدولة يوليو 
وتّم  أحمد طعيمة،  رئيسها  والتقى   ،1952
االتفاق على تحويل اإلضــراب من املطالبة 
قــرارات   بإلغاء  املطالبة  إلــى  بالديمقراطية 
 ،1954 مـــــــارس   28 ــــي  وفــ مــــــــارس.   25 و   5
خرجت أعجب مظاهرة في التاريخ، هاتفة 
بسقوط الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــبــرملــان 
واألحـــــــــــزاب. وفـــــي 29 مـــــــارس، تـــــّم تــوجــيــه 
مــظــاهــرة إلــى مجلس الــدولــة، اعــتــدت على 
رئــيــســه الــســنــهــوري. وقـــد ذكـــر خــالــد محي 
أن  م« 

ّ
أتكل »اآلن  مذكراته  في  الحقا،  الدين، 

عبد الناصر اعترف له بأنه دفع أربعة آالف 
جنيه لتدبير تلك املظاهرات، وهو ما كتبه 

 .»
ّ

أحمد طعيمة في مذكراته »شاهد حق
وفي 29 مــارس، قرّر مجلس قيادة الثورة 
إرجـــاء تنفيذ قــــرارات 5 و25 مـــارس حتى 
ــال. وفـــــي 15أبــــريــــل/  ــقــ ــتــ نـــهـــايـــة فـــتـــرة االنــ
نيسان، أصدراملجلس قراراٍت كانت بمثابة 
الــضــربــة الــقــاضــيــة لــلــقــوى الــديــمــقــراطــيــة، 
ى الوظائف 

ّ
عندما قرّر حرمان كل من تول

على  السابقة  العشر  السنوات  في  العامة 
23 يــولــيــو 1952مــــــن حــقــوقــه الــســيــاســيــة. 
املجلس  قــرّر  الصحافة،  تطهير  وبــدعــوى 
ــه  ــ  مــجــلــس نـــقـــابـــة الــصــحــفــيــن، ووّجـ

ّ
ــل ــ حـ

ضـــربـــة لــلــحــركــة الـــطـــابـــيـــة، عـــنـــدمـــا مــنــح 
املــســؤولــن فـــي الــجــامــعــات كـــل الــســلــطــات 

لضمان انتظام الدراسة فيها.
وقــبــل نــهــايــة 1954، كـــان نــظــام يــولــيــو قد 
ــكـــم قــبــضــتــه عـــلـــى املــــجــــال الــــعــــام، بــعــد  أحـ
واملجتمعية  السياسية،  البنى  كــل  هــدمــه 
وجمعيات،  ونقابات  أحــزاب  من  القديمة، 
ُمجِهزًا بذلك على ما بنته الحركة الوطنية 
ــك الـــحـــن،  ــ ــذ ذلـ ــنـ ــرن ونــــصــــف. ومـ ــ طــــــوال قـ
السياسية،  التعّددية  عصر  مصر  وّدعـــت 
واملــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة، ودخــلــت عصر 
التنظيم الشمولي األوحد والديكتاتورية، 
أكثر من 60 عاما  السياسي  املجال  ووقــع 
في أسر الثنائية الصراعية املنكودة »دولة 
يوليو 1952 - جماعة اإلخوان املسلمن«، 
ولـــم يــظــهــر الــحــجــم الــحــقــيــقــي لــلــكــارثــة إال 
بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما اكتشفنا 
مـــدى الــتــفــريــغ والــتــجــريــف، وهـــو مــا أعــاد 

إنتاج الثنائية املنكودة نفسها.
)كاتب مصري(  

الجهلوقراطية والفقروقراطية والعجزوقــراطية

»الحروب العربية« ضد العرب

أزمة مارس 1954 وسقوط الديمقراطية 
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بلده فقط

نسينا المفهوم 
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آراء

صالح الدين الجورشي

الــيــوم، أكــثــر وضــوحــا.هــنــاك تغير حصل فــي سياسة مؤسسات  أصــبــح األمـــر، 
التمويل الغربية تجاه منظمات املجتمع املدني عموما، والعربية منها خصوصا. 

ر ما يلي:
ّ
لكن، قبل اإلشارة إلى األسباب، علينا أن نتذك

تطلب األمر أكثر من أربعني عاما حتى يصبح الحديث عن املجتمع املدني جزءًا 
من الخطابات الرسمية للحكومات العربية، من دون أن يعني ذلك انتهاء التحفظات 
الــســابــقــة، أو الــقــبــول بــه شــريــكــا فعليا وكــامــل الــحــقــوق فــي وضـــع الــســيــاســات 
التونسية  الــثــورة  ونجحت  االحتجاجية،  الحركات  اندلعت  وعندما  ومراقبتها. 
ن املجتمع املدني املحلي من أن ينجز، 

ّ
بالخصوص في تغيير موازين القوى، تمك

في مرحلٍة قصيرٍة، مهام عديدة، فاقت أحيانا ما قدمته األحزاب. ولم يقف األمر 
لكنه  متفاوتا،  تقدما  العربية  املدنية  املجتمعات  عموم  حققت  بــل  تــونــس،  عند 
ملحوظ في عديد املجاالت، وهو ما أعاد تأجيج مخاوف األنظمة من هذا الكيان 
 على أن تحّد من هيمنة الحكومات 

ً
 وحريصة

ً
 مشاكسة

ً
النامي الذي ترى فيه قوة

على الشأن العام.
التي يطلقها مــن أصبحوا يسّمون  نـــداءات االستغاثة  املــدة األخــيــرة،  تــوالــت، فــي 
نشطاء املجتمع املدني العرب. كما تعّددت املؤشرات التي تدل على وجود إرادٍة 
سياسيٍة لتحجيم دور املنظمات املستقلة، والعمل على إضعافها أو إخضاعها 
ألجــنــداٍت داخــلــيــٍة وخــارجــيــٍة، تــتــعــارض مــع املــبــادئ الــتــي قــامــت مــن أجلها هذه 
املنظمات. الالفت للنظر أن هذه الرغبة ال تقتصر على معظم دول املنطقة، وإنما 
سعت رقعتها لتشمل أيضا جزءًا مهما من الحكومات األوروبية والغربية التي 

ّ
ات

انخرطت بدورها في الجهود الرامية إلى تقييد حركة املجتمعات املدنية العربية، 
وأيضا ممارسة الضغط حتى على منظماتها املحلية.

اليوم  تستعمل  التي  إيالما،  وأكثرها  األسلحة،  أهــم  من  التمويل  معضلة  تعتبر 
م في املنظمات غير الحكومية، محليا ودوليا، فالجمعية التي ال يتوفر لديها 

ّ
للتحك

 عن الحركة والتأثير. ولهذا الغرض، تجد 
ً
الحد األدنى من املال تجد نفسها عاجزة

املسؤولني عن هذه املنظمات مشغولني باستمرار بالبحث املستمر عن مصادر 
املحلي  التمويل  أن  وبما  الجمعية.  لحاجيات  تستجيب  التي  ملشاريعهم  تمويل 
صعب املنال، ومرتبط بشروٍط سياسيٍة قاهرٍة، يصعب القبول بها، ألن املقابل 
هو التخلي عن استقاللية القرار، وربما االضطرار إلى تكييف األهداف والوسائل 
أبــواب  طــرق  إلــى  املنظمات  تلجأ  السبب،  ولــهــذا  الحاكمة.  الجهات  وفــق مصلحة 
الحكومية  املنظمات غير  السابقة، كانت  املرحلة  الدولية. في  التمويل  مؤسسات 
العربية تجد التمويل بسهولة، خصوصا في مجاالت املرافعة والدفاع عن الحقوق 
الغربية  الحكومات  وكــانــت  االقــتــصــاديــة.  مــا  حــد  وإلــى  واالجتماعية،  السياسية 
ف الضغط على أنظمة الحكم في املنطقة، وتزيد من 

ّ
تشجع على ذلــك، لكي تكث

هذه  أن  وبما  والتجارية.  السياسية  بشروطها  القبول  على  وإجبارها  ابتزازها 
منها  وتجعل  املحلية،  املدنية  مع مجتمعاتها  تتصالح  أن  بــدل  إذ  غبية،  األنظمة 
تراها  الوطنية،  واملصالح  بالسيادة  املــاّســة  الضغط  أشــكــال  كــل  ملواجهة  حليفا 
تنازالٍت خطيرٍة، حتى  تقديم  إلى جانب  الحريات،  على  التضييق  في   

ً
مستمرة

ترضي مراكز القوى الدولية لضمان استمراريتها في السلطة.
للمجتمعات املحلية صــوٌت عــاٍل في بعض  اللعبة، وأصبح  عندما تغّيرت قواعد 
الحاالت، بدأت تتغير حسابات مصادر التمويل، وأخذت تظهر اعتراضا واضحا 
في  الغربية  للسياسات  الرافضة  تلك  خصوصا  املنظمات،  بعض  مطالب  على 
قدرة  الغربية ضعف  العواصم  كما الحظت  واالجتماعية.  االقتصادية  املجاالت 
االنتقالية، وهو ما زاد  املراحل  أثناء  الدولة، في  إدارة شــؤون  البديلة على  القوى 
من هشاشة األوضــاع، وضاعف من حجم أطماع الحكومات الغربية، إلى جانب 

الشركات متعّددة الجنسيات.

باسل طلوزي

ربما كان اعترافا متأخرًا ألمي، غير أنني أجد نفسي مدفوعا، هذا العام، ألعلن 
نقمتي على عيد األم، ألنني لم أستطع، حتى اليوم، أن أسامحها على تلك اللحظة 
التي أعلنْت فيها أن وقت فطامي قد حان، وتركتني أصارع أنينا لم يخفت بعد. 

حاولت، ولو على نحو مباشر، أن ألفت انتباهها إلى أن فطامي ليس »في عامني«، 
فحطمت املزهريات والصحون، ونثرت مناديل الورق في أرجاء البيت، وتعّمدت 
ها تتراجع عن قرارها القاسي بحقي. لكن، من 

ّ
الصراخ والبكاء من دون سبب، عل

دون جدوى، إذ كان واضحا أن القرار كان قطعّيا، ويندرج تحت »البند السابع«، 
ما يعني استخدام كل الوسائل املتاحة لطرد جحافل طفولتي عن صدرها الذي 
كان أول وطٍن عرفته في حياتي، فكان ذلك الحرمان من »وطني األم« أول منازل 

اغترابي الطويل.
 بغطاء، وموضوٌع على باب 

ٌ
راودني إحساس باليتم، آنذاك، فشعرت بأني ملفوف

ميتٍم حقيقيٍّ في ليلة قارسة البرودة، أنتظر بزوغ شمٍس ال تشرق، أو محكوما 
باإلعدام على استعداد لدفع الغالي والنفيس لقاء إضافة خمس دقائق أخرى إلى 

عمره املحتضر.
ومّما كان يزيد من احتقاني، أنني كنت أشعر بحدٍس غامض، ينبئني أن هذا 
الطرد الذي أخضعتني له ستكون له عواقب وخيمة في أزمنٍة مقبلة، يغدو فيها 

الفطام متكررًا على وجوٍه أخرى ال تقل قسوة، وأنينا غير مسموع.
هل أســرد لــك، يا أمــاه، كم فطاما تعّرضت له بعد انفصالي األول عن حضنك؟ 
، وعن أناٍس وأنظمٍة جّردوني من ثديها قبل 

ً
هل أحّدثك عن »فطام الحرية«، مثال

الرضاع، وهم يعلمون أن انفصالي عنها يعني املوت؟ أم تراني أحدثك عن »الفطام 
الــوطــنــي«، عــن طــغــاٍة حــالــوا بيني وبــني حضن الــوطــن، واســتــأثــروا بالحليب كله، 
وووظفوا أكثر من »الفصل السابع« لطردي منه، بحثا عن مناٍف أكثر رحمة. وثمة 
»فطام عروبي« أبعدني عن ثدي العروبة، اقترفه بحقي حكاٌم يرضعون من ثدي 
تل أبيب كرها غريبا لكل ما يمّت للعروبة بصلة، وحاولوا سحبي معهم إلى ذلك 
 من الوحدة العربية.

ً
الثدي الساّم، ألصبح جزءًا من التركيبة الشرق أوسطية، بديال

عن أي فطاٍم أحّدثك، يا أمي، عن »الفطام الحضاري« الذي يخضعني له القريب 
ف 

ّ
التخل أدور بغير فلك  والتحديث، فال  التطور  والغريب، ألبقى بعيدًا عن ثدي 

ب«، وبكل ما هو 
ّ
»الحليب املعل والجهل، ومالمسة قشور الحضارة، واالقتناع بـ

باته 
ّ
»جاهز« بدل »التفصيل«، بصرف النظر عن املقاس املالئم لجسدي، ومرك

املــتــروك على أرصفة  أنــا  الــكــبــريــاء«،  »فــطــام  أحــدثــك عــن  أم  الفكرية والنفسية؟ 
التهميش االجــتــمــاعــي والــفــكــري والــســيــاســي، تــاركــأ املــنــابــر ألنــــاٍس يفرضون 
ــم بالعصّي والــهــراوات والــرصــاص، ويــزّجــون معارضيهم في  قــراراتــهــم وآراءهـ
املجّرد من أبسط حقوقي  أنا  الكرامة«،  أم أشكو لك »فطام  األقبية واملعتقالت؟ 
اإلنسانية التي أقّرتها املواثيق األممية، فال حق في التعليم، وال حق في العالج، 
وال حق في الوظيفة، وكلها أثداٌء ال تسكب حليبها إال في أفواه من يتقنون النفاق 

وهّز األذناب، والتمّسح بأردية السلطة واألنظمة والوسطاء. 
الحياة ودبيبها، عن  دائــٍم عن  أمــي، كبرُت على فطاٍم  يا  كــبــرُت،  أنــا  عموما، ها 
األحالم ومتعتها. كبرُت ولم أزل أحطم املزهريات، وأتعّمد الصراخ، لكن ملليون 
املـــّرة. كــبــرُت مفطوما عــن كــل رغباتي ونــزعــاتــي اإلنسانية  سبب وســبــب هــذه 
املشروعة بالحرية والكرامة والوحدة، منذ غادرت »وطني األول« في حضنك، من 
دون أن أستسيغ طعما للحليب املجفف، إال كرديف لجفاف الحياة العربية كلها، 

 الغتراٍب لم ينتِه بعد؟
ً
فكيف تريدين مني أن أحتفل بعيٍد كان فاتحة

التي  الغربة  ك تمنحينني تعويضا عــن تلك 
ّ
لعل أمــي،  يــا  إلــيــك،   مني 

ٌ
هــي رســالــة

لم  فطامي  ، ألن 
ً
ثانية إلــى حضنك  فتعيدينني  أرعــن،  قــراٍر  ذات  بها،  زججتني 

يحن بعد.

فاطمة ياسين

الــذي أعقب إعــالن سحب روسيا جــزءًا كبيرًا من  املفرط  التفاؤل  الرغم من  على 
قواتها املقاتلة في سورية، وما ترتب عليه من تكهناٍت توحي بأنه يمكن لروسيا 
الــواليــات املتحدة على عــزل بشار األســد، فــإن التصريحات واألحــداث  أن تساعد 
األخيرة تظهر عكس ذلك. غياب روسيا عن املؤتمر الخاص بالنووي رافقته حفنة 
عباراٍت مستنكرة للرئيس األميركي، باراك وباما، الذي قال »تعني مقاطعة الرئيس 
 ال تشمله تلك الجهود«.. ما 

ً
القمة، أن هناك مخزونا نوويا هائال فالديمير بوتني 

يشي بأن الوفاق بني البلدين ليس في أفضل حال. 
وبــالــعــودة إلــى املــلــف الــســوري، فــإن تــأكــيــدات وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي 
 

ٌ
الفروف، أخيرًا، أن »الحديث عن وجود اتفاق حول مصير األسد ما هو إال تضليل
خاطئٍة  معلوماٍت  تنشر  »واشنطن  إن  وقوله  واقــعــا«،  منيات 

ُ
األ إلظهار   

ٌ
ومحاولة

أن  يعني  السورية«،  بالتسوية  الخاصة  األميركية  الروسية  املشاورات  حول سير 
الخالفات بني القطبني ال زالت قائمة، بل ربما هي في أوجها.

ر رئيس وفد النظام في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري،  في األسبوع املاضي، عبَّ
عن استعداد بالده التنسيق مع أميركا للقضاء على اإلرهاب. وفي مقابلته، أخيرًا، 
د رئيس النظام السوري، بشار األسد، أسماء الدول  مع وسائل إعالم روسية، عدَّ
وبريطانيا  فرنسا  مــن  كــل  دور  على  وأكــد  وعامليا،  إقليميا  اإلرهــابــني  تدعم  التي 
املقابلة  لكنه استنتج، في  املتحدة.  الــواليــات  يأتي على ذكــر  أن  ذلــك، من دون  في 
نفسها، وجود »صراعاٍت« داخل اإلدارة األميركية نفسها، موحيا بأنه امتلك دهاء 
اللعب على تلك املتناقضات، عندما استطاع إيجاد بيئة في سورية مشابهٍة للتي 
كابد منها األميركان في فيتنام والعراق. ال تغّير أخبار الدستور السوري الجديد، 
التجديد  الرغم من  الــروس واألمــيــركــان، من األمــر كثيرًا، فعلى  املزمع إعـــداده من 
الحقيقي في بعض أهم بنوده، إال إنه ما زال يسمح لبشار األسد بترشيح نفسه 
لحكم سورية سبع سنوات جديدة، مرتني، على ما تقول املعلومات املسّربة عن هذا 

الدستور، ما قد ال ينفع معه إلغاء بند ديانة الرئيس من الدستور املنتظر.
أرض  األطـــراف على  إنجاحها معظم  اتفقت على  الــتــي  الهدنة  فــي  الــخــروق  تــأتــي 
سورية بني النظام ومعارضيه تجسيدًا ميدانيا لغياب االتفاقات السياسية. بدأها 
النظام، ومن خلفه روسيا، على شكل ضرباٍت محدودٍة على بعض املواقع، ثم زادت 
مدنيا  فتكت بسبع وثالثني  القريب مجزرة  باألمس  وتيرة شّدتها، حتى شهدنا 
في بلدة دير العصافير، معظمهم من النساء واألطفال، وتالها، بعد يوم، قصف 
 نفذته طائرات النظام على مناطق الغوطة الشرقية والغربية، األمر الذي 

ٌ
جويٌّ عنيف

لت  وحمَّ باملجزرة،  فنددت  النظر«،  »غــض  تخرج عن حالة  املتحدة  الــواليــات  جعل 
الفتح ميدانيا  قــوات جيش  املتفق عليها. وجــاء رد  الهدنة  النظام مسؤولية خــرق 
في ريف حلب الجنوبي، حيث قامت ببضع عملياٍت هناك، أدت إلى استرجاع تل 
مع  ذلــك  تزامن  الحاضر،  منطقة  على  وعينها  املحيطة،  التالل  ومجموعة  العيس، 
الواليات  كانت  الالذقية.  ريف  في  معارضة  كتائب  مــحــدودٍة، حققتها  انتصاراٍت 
ر لتدريب دفعٍة جديدٍة من املقاتلني السوريني على 

ّ
املتحدة، في هذه األثناء، تحض

أساليب حديثة، أكثر فاعلية، ملواجهة تنظيم داعش، في خطوٍة عمليٍة يؤكد أوباما 
فيها فاعلية أميركا على األرض، وعملها املستمر للقضاء على اإلرهاب. فبمتابعة 
االنتصارات التي تحققت، في األسابيع األخيرة، في كل من سورية والعراق، على 
تنظيم الدولة اإلسالمية، نفهم أن لدى أوباما ما يواجه به العالم، حني يسأله أحدهم: 

ماذا كنت تفعل؟
أْن يعني انــســحــاب قـــوات روســـّيـــة اقـــتـــراب نــهــايــة نــظــام األســـد فــهــذا األمـــر يشبه 
ده املخّيلة من تلقاء رغباتها، ألن تدخل روسيا، من األساس، لم 

ّ
»الفانتازم« الذي تول

 ال يعّول عليها استراتيجيا، ويبقى على 
ٌ
يكن ألَجٍل غير مسمى، وبالتالي هو خطوة

 لبوتني عن مرحلة ما بعد األسد، ألن الفوضى 
ً
 مقنعة

ً
الواليات املتحدة أن تقّدم خطة

التي ستلي انهيار الهدنة لن تعجب أيا من دول العالم، حتى روسيا.

المجتمع المدني في الفخ عاتب على أمي

بديل االتفاق الروسي األميركي
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يبــدو أن القامــوس املفاهيمــي الخــاص بحزب العدالــة والتنمية في املغرب لم ينته 
مسلســله بعــد، فبعــد »التماســيح والعفاريــت وبطاقــة تعريــف البقــرة«، أضيفــت 
مصطلحات جديدة ستؤســس ذاكرة اإلســالميني مســتقبال، خصوصًا وأنهم 

على وشك انتهاء واليتهم الحكومية .
هذه املصطلحات الجديدة أطل علينا بها أحد قيادي حركة التوحيد واإلصالح، 
الجنــاح الدعــوي لحــزب العدالــة والتنميــة، حينمــا أراد منهــا انتقاد وزيــر الوظيفة 
العمومية بشأن إضافة ساعٍة على التوقيت الرسمي املعتاد، والتي اعتبرها هذا 
القيــادي فــي تدوينــة علــى »فيســبوك« تفســد على الزوجني وقــت الجماع، مؤكدا 

»أن أفضل أوقاته بعد صالة العشاء أو بعد صالة الفجر«.
أطلــق التنظيــم النســائي للحــزب نفســه تدوينــة أخرى، تدافع وتزكــي الطرح الذي 
قال به القيادي، حينما قال إن ما قاله »األخ حول كون الساعة اإلضافية تفسد 
»الجمــاع والنــكاح« بــني الرجــال وزوجاتهم صحيح مائة باملائة، ونحن شــاهدات 
 وتهكمًا، يا مغاربة، كونوا رجاال فحولني مثل بنكيران 

ً
على ذلك.. كفاكم جهال

ورجال حزبنا«.
من حق املغاربة بشــتى توجهاتهم السياســية واإليديولوجية أن ينتقدوا كيفما 
أرادوا. لكــن، ليــس مــن حقهــم أن ينعتــوا املغاربــة بالجهــالء، كمــا فعــل الجنــاح 
النسائي لحزب العدالة والتنمية في تدوينته الفيسبوكية التي حدفها فيما بعد .

ال أحد ينكر أن إضافة ســاعة إلى التوقيت الرســمي املعمول به يســبب ســلبياٍت 
االجتماعيــة،  الشــرائح  مــن  مجموعــة  علــى  بالغــا  نفســيا  أثــرا  يخلــف  جمــة، 
خصوصًا األطفال منهم، لكن السؤال املطروح، وهو مشروع: ملاذا حصر بعض 

اإلسالميني هذه   السلبيات في الجماع  فقط؟
هــذا الســؤال وغيــره يظهــر بجــالء النمــط الضيــق لتفكيــر هــؤالء، كمــا يوضــح 
أيضا ســيكولوجيتهم املأزومة التي ال هم لها ســوى ممارســة الجنس، فهل كل 
املشــكالت والقضايــا تــم حلهــا، وبقــي فقــط التفكيــر فــي الجمــاع، أم أنــه يشــكل 

أولوية األوليات لهم؟
هــذا يعــري حقيقــة مــا يظهــره هؤالء مــن قابليتهم لتبنــى الحداثــة واالندماج في 

املجتمع املغربي، باعتباره مجتمعا ليبراليا في طور تبنيه للتحديث.
نقطــة أخــرى يمكــن اســتنتاتجها مــن خرجــات اإلســالميني وخرجــة »الســاعة 
اإلضافيــة والجمــاع«، هــي أن أصحــاب هــذا التفكيــر ما زالوا يخلطــون بني العمل 
الدعوي الذي يعطيهم الشرعية لتقديم الوعظ واإلرشاد والعمل السياسي الذي 

يكون مرتبطا باملسؤولية.
فضيل التهامي )المغرب(

تنتشر بني أفراد الحركة اإلسالمية ظاهرة ملفتة، 
وهــي تشــبيه األحــداث السياســية والحياتيــة التــي 
يعيشــونها بأحــداٍث ذكــرت فــي القــرآن الكريــم، أو 
وقعــت فــي الســيرة النبويــة، ذلك أن أكثــر ما يرتبط 
بــه الفــرد فــي بدايــة نشــأته الفكريــة داخــل الحركــة 
وعقلــه  وجدانــه  ل 

ّ
يشــك مــا  وأكثــر  اإلســالمية، 

هــو القــرآن وقصصــه وآياتــه والســيرة وأحداثهــا 
ووقائعهــا، ويغــرس فــي تكوينــه أن القــرآن كتــاب 
جامــع، يشــتمل علــى كل الحقائــق، ويســتوعب كل 
ــنة والســيرة التــي هــي التطبيــق  األحــداث، وكــذا السُّ

العملي للمنهج القرآني.
ارتبــاط املســلم بالقــرآن والســيرة وثيــق، فــال حــرج 
في فهم األحداث الواقعة، والنظر إليها برؤية قرآنية 
إيمانيــة، بــل لعلــه واجب منهجــي أن تكون هذه هي 
زاويــة النظــر وطريقــة الفهــم والتحليــل والتفســير. 
ال  مــا  كثيــرًا  الفكــرة  لهــذه  العملــي  التطبيــق  لكــن 

ينضبــط، وتحــدث حالــة مــن االستســهال الشــديد 
في إسقاط اآليات وإنزالها على الوقائع واألحداث، 
فيســبب ذلــك اضطرابــًا فكريــًا وحركيًا لــدى أفراد 
مــا  أحيانــًا  بــل  وجماهيرهــا،  اإلســالمية  الحركــة 
يقــود إلــى بــذر الشــك فــي نفــوس وقلــوب بعضهــم 
يصطــدم  عندمــا  واملنهــج،  الفكــرة  صالحيــة  فــي 
يشــبهه،  أنــه  ظــن  عمــا  مختلــف  واقعــه  أن  ويــرى 
فضــال عــن حالة الســخرية والتهكم لدى املختلفني 
فكريــًا وإيديولوجيــًا مــع الحركــة اإلســالمية، وهــم 
يــرون تخبــط أفرادهــا وانتقالهــم فــي االستشــهاد 
بــني اآليــات واألحاديــث بشــكل يظهــر فيــه تناقــض 

ة في العقل والنظر.
ّ
في االستشهاد أو خف

ولكي ينضبط هذا األمر، يحتاج ِمن َمن يقبل على 
االستشــهاد باآليات والســيرة وينزلها على الواقع 
ويشبه بها، أمرين: فهم كامل للواقع ورؤية شاملة 
للمشــهد بعد جهد في التحليل والبحث والدراســة، 

وفهم منضبط للنصوص وتاريخ وأسباب نزولها، 
وعلم بالسيرة ووقائعها وتفاصيل حوادثها.

ويحتــاج امتــالك الفهــم األول إلــى طــول نظــر فــي 
العلوم اإلنسانية التي طاملا لم تجد مساحة اهتمام 
كافيــة فــي عقــول أفــراد الحركــة اإلســالمية، مثــل 
واإلدارة  واالجتمــاع  واالقتصــاد  السياســة  علــوم 
وغيرهــا، فطاملــا تمت مزاولتهــا بالهواية والتجربة، 
ال بالتخصــص والدراســة، أو بالحــد األدنــى، كان 
الزهــد فــي اإلنتــاج اإلنســاني الغزيــر فيهــا، والعمــل 
الفكــري  باإلنتــاج  االكتفــاء  ثــم  أســلمتها،  علــى 
الشــرعية  السياســة  كتــب  مثــل  منهــا،  اإلســالمي 
مــع  اإلســالمية،  واإلدارة  اإلســالمي  واالقتصــاد 
أن غــزارة اإلنتــاج اإلنســاني فــي هــذه العلــوم أكثــر 
بكثيــر مــن إنتــاج املســلمني منهــا نتيجــة التخلــف 
الحضاري والعلمي الذي تعيشه األمة منذ سنني.
أحمد حمزة )مصر(

صعدوا في سفينتهم، متجهني إلى الضفة األخرى، 
حيــث رأوا مــن بعيــد جنتهــم التي ينشــدونها، حيث 
الحريــة والحيــاة،  مــن  أكبــر  بقــدر  يتمتعــون هنــاك 
لهــم  الوحــوش  نهــش  مــن  عقــودًا  عانــوا  بعدمــا 
واســتعباد الســادة لهــم وظلمهــم، فلم يعرفــوا طعمًا 
التــي كانــوا  واملعانــاة  الضغــوط  مــن شــدة  للحيــاة، 

يعيشونها. 
أبحرت سفينتهم التي ال عودة لها إلى نقطة البداية، 
ألن في رجوعها فناؤهم وموتهم املحتوم، فسارت 
االمــور كمــا يريــدون لكــن ســرعان مــا تغيــرت تلــك 
الحالــة بعدمــا أحــس الجــالدون والســادة بخطــورة 
هذه الخطوة وقرب فنائهم، فأرسلوا خلفهم السفن 
املحملة بالجنود واملدافع، إلعادتهم إلى بيت الطاعة 

أو إبادتهــم وســفينتهم فــي عــرض البحــر، فكانــت 
املعركــة وســط البحــر بــني ســفينٍة مليئــة بالعصــاة 
مــن أطفــال ونســاء ورجــال متشــوقني إلــى جنتهــم، 
معهــم،  حملوهــا  التــي  الحجــارة  إال  يملكــون  وال 
بالســالح  مدججــني  وجنــود  العاريــة  وصدورهــم 
واملدافــع ومتشــبعني بفكر العبوديــة، فكانت املعركة 
الســادة،  ففــاض غضــب  العصــاة،  لصالــح ســفينة 
فأرسلوا خلفهم الطيور الجارحة، ملساعدة الجنود 
الجــوارح  انفضــت  العصــاة.  ســفينة  ارجــاع  فــي 
 تدميــر أجــزاء منهــا، وبــدأت 

ً
علــى الســفينة، محاولــة

مخالبهــا وضرباتهــا تطــال تلــك األجســاد الطريــة، 
فتنهــش لحمهــم وتكســر عظامهــم، وهــم ال حــول 
لهــم وال قــوة. وفــي خطــوٍة ماكــرٍة، اســتعان الســادة 

إلقــاء حممهــا  أيضــًا  بــدأت  التــي  الســود  بالغربــان 
بنــاء  بذلــك   

ً
محاولــة الســفينة،  علــى  وبيوضهــا 

أعشاش لها وتثبيت موطئ قدم لها على أرض تلك 
السفينة، أمال في إغراقها حني تتاح الفرصة، وجدا 
ركاب الســفينة أنفســهم بني عدوين، جنود الســادة 
والغربــان التــي بــدأت فــي بنــاء أعشاشــها وتتمكــن 
منهم  رأوا سفنًا تأتي من بعيد، بدأوا بالتلويح لها، 
لعلها تخلصهم مما يعانونه، استجابت لهم بعض 
الســفن، ألقــت لهــم الطعــام والــدواء ملســاعدتهم علــى 
إكمــال رحلتهــم، لكــن بعــض الســفن االخــرى أعرت 
عن مساعدتهم، واكتفت بمشاهدة الجوارح تنهش 

أجسادهم. 
هاني أحمد )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

فــي  تواجــه الســلطوية العســكرية الحاكمــة 
، وتحديــدًا أوروبيــة، علــى 

ً
 دوليــة

ً
مصــر أزمــة

جوليــو  اإليطالــي  الطالــب  تعذيــب  خلفيــة 
شــهرين.  حوالــي  قبــل  وقتلــه،  ريجينــي 
املصريــة  الرســمية  الروايــة  تهــاوت  وقــد 
ســرقة  فــي  متخصصــة  »عصابــة  ثمــة  أن 
األجانــب وقتلهــم«، والتــي خــرج بهــا وزيــر 
الداخلية قبل أســبوعني، بعد رفض الجانب 
لهــا  ريجينــي،  وعائلــة  الرســمي  اإليطالــي، 
وتهديدهم بالكشــف عن معلوماٍت قد تمثل 
حرجــا وضغطــا علــى النظــام الحاكم، وربما 
تكشــف تورطــه فــي هــذه الجريمــة الشــنعاء. 
ولعــل ذلــك مــا دفــع الســلطات املصريــة إلــى 
الهرولــة لنفــي روايتهــا فــي مشــهد داٍل علــى 
مدى التخبط والفوضى التي تعيشــها هذه 

السلطات، بسبب هذه األزمة.
البحــث  اآلن،  املصريــة،  الســلطات  تحــاول 
عــن روايــٍة جديــدٍة، يمكــن أن يحملهــا الوفــد 
املصــري الــذي لــم تَحــدد مالمحــه بعــد، ومــن 
املفترض أن يزور إيطاليا خالل ساعات إلى 
الســلطات اإليطاليــة، وفحــوى هــذه الروايــة 
الشــرطة  فــي زي  قــد تنّكــروا  أن »أشــخاصا 

صالح النعامي

تتواصــل حفلــة رقص صاخبة في إســرائيل، 
الفتــاح  الفلســطيني عبــد  الفتــى  علــى دمــاء 
الشــريف الــذي أعدمــه أحــد جنــود االحتــالل 
في الخليل، قبل عشرة أيام، بدم بارد. فوزراء 
ونواب وحاخامات وشخصيات عامة انبرت 
للدفاع عن الجندي، وطالبت بعدم مساءلته 
 قوميا«. وقد أضفى النقاش 

ً
باعتباره »بطال

اإلســرائيلي العــام حول هــذه الجريمة مزيدًا 
مــن الشــرعية علــى عمليات اإلعــدام امليدانية 
التي ينفذها جنود االحتالل واملســتوطنون 

اليهود ضد الفلسطينيني. 
فقــد دل اســتطالع للــرأي العــام علــى أن %68 
الفتــى  إعــدام  يؤيــدون  اإلســرائيليني  مــن 
الفلســطيني )هآرتــس، 30-3(، فــي حــني وقــع 
عريضــٍة  علــى  اإلســرائيليني  آالف  عشــرات 
أركان  وهيئــة  السياســي  املســتوى  تطالــب 
»وســام  القاتــل  الجنــدي  بمنــح  الجيــش 
البطولــة« )معاريــف، 29-3(. وتنافــس وزراء 
نتنياهــو ونــواب الكنيســت فــي خلع عبارات 
الثنــاء والتقديــر علــى منفــذ الجريمــة، ألنــه 
»يعبــر عــن ضميــر الشــعب«، كما قــال النائب 
السابق لرئيس الكنيست، الليكودي موشيه 

فايغلني. 
معظــم   أن  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  الفتــا  وكان 
الوزراء الصهاينة قد أعلنوا تأييدهم عملية 
اإلعــدام امليدانيــة، فقــد بــرزت، بشــكل خــاص، 
ميــري  الهاذيــة  )الشــرقية(  الثقافــة  وزيــرة 

املصرية هم من اختطفوا ريجيني وقتلوه«، 
 
ً
ســذاجة تقــل  وال  متهافتــة،  روايــة  وهــي 

واستخفافا عن الرواية السابقة. 
ولعــل الســؤال الــذي يطــرح نفســه اآلن: ملــاذا 
تصــّر الســلطات املصريــة علــى عــدم كشــف 
هنــا  ريجينــي؟  مقتــل  قضيــة  فــي  الحقيقــة 
يطرح بعضهم عدة تفسيراٍت، يأتي بعضها 
من داخل كواليس السياسة املصرية، وتأتي 
أخــرى مــن بــاب التخمــني، بنــاًء على ســوابق 
األجهــزة املصريــة فــي هــذا الشــأن. بالنســبة 
للتفســير األول، يشــير بعضهــم إلــى أن ثّمــة 
إلــى  هنــا  )يشــار  ســيادية  جهــة  مــن  أفــرادًا 
املخابــرات الحربيــة( متورطــون فــي خطــف 
الطالب وتعذيبه وقتله بهدف توريط وزارة 
الداخليــة وأجهزتها، خصوصا جهاز األمن 
الصــراع  إطــار  فــي  القضيــة،  فــي  الوطنــي، 
الدائــر بــني األجهــزة التــي تديــر البــالد اآلن. 
ويســتدل مرّوجــو هــذا التفســير علــى رفــض 
عــن  اإلفصــاح  اآلن،  حتــى  املصــري،  النظــام 
القاتل الحقيقي لريجيني، خوفا من توريط 
دوليــٍة،  مشــكلٍة  فــي  الســيادية  الجهــة  هــذه 
خصوصــا  وصورتهــا،  ســمعتها  وتلويــث 
دور  أي  لهــا  يكــون  أن  ُيفتــرض  ال  أنهــا 
الخطــف  فيــه  بمــا  املدنــي،  الشــأن  إدارة  فــي 

ريغــف بحماســها »للفعــل األكثــر األخالقية« 
التي أقدم عليها الجندي. 

الفلســطيني  الفتــى  إعــدام  عمليــة  جــاءت 
قتــل  علــى  رســميٍّ  تحريــٍض  نتــاج  الجريــح 
الفلســطينيني بــدم بارد. ففــي مطلع مارس/ 
آذار املاضــي، أصدر الحاخام األكبر الشــرقي 
يترّبــع  الــذي  يوســيف،  إســحاك  إلســرائيل، 
على رأس املؤسســة الدينية الرســمية، فتوى 
يحمــل  فلســطيني  كل  بقتــل  الجنــود  تلــزم 
خطــرًا  يشــكل  يكــن  لــم  ولــو  حتــى  ســكينا، 
 الحاخام 

َّ
عليهــم. ليــس هــذا فحســب، بل حــث

االنصيــاع  عــدم  علــى  الجنــود  يوســيف 
لتعليمــات قادتهــم، فــي حال حاولــوا منعهم 
مــن قتــل الفلســطينيني. وعلــى الرغــم مــن أن 
بتأييــٍد  فتــواه  الــذي حظيــت  الحاخــام  هــذا 
يشــغل  اإلســرائيلي،  الجمهــور  مــن  واســٍع 
منصبــا رســميا، إال أن أحــدًا مــن املســتويات 
السياســية والعســكرية لــم يبــد أيــة مالحظــة 
الجنــود  حّرضــت  أنهــا  مــع  فتــواه،  علــى 
علــى رفــض األوامــر العســكرية. وقــد أصــدر 
املاضــي،  األســبوع  مطلــع  نفســه،  الحاخــام 
فتوى أخرى »تحّرم« الســماح للفلسطينيني 
علــى   

ّ
وحــث إســرائيل«،  »أرض  فــي  بالبقــاء 

طردهم إلى السعودية، والسماح فقط ببقاء 
من يخدمون اليهود. 

لم تقف األمور عند حد االحتفاء باإلعدامات 
امليدانية، بل تعّمد نتنياهو صب الزيت على 
النار، في سعيه إلى استرضاء قواعد اليمني 
فــي إســرائيل، مــن خــالل اســتئناف سياســة 

أمــا  املصــري.  النظــام  إلــى  توجههــا  التــي 
مــع  العالقــة  علــي  فالتداعيــات  إيطاليــا، 
القاهرة قد بدأت بالفعل، حيث قّررت جماعة 
الســياحة اإليطاليــة غيــر الحكوميــة، والتــي 
خاصــة،  إيطاليــة  ســياحية  شــركات  تضــم 
حتــى  مصــر،  إلــى  رحالتهــا  وتعليــق  وقــف 
يتــم كشــف حقيقــة مــا حــدث مــع ريجينــي. 
ويمثل الســياح اإليطاليون نســبة كبيرة من 
الســياحة األجنبية في مصر، خصوصا في 
مدينــة شــرم الشــيخ منــذ وقــت طويــل. ومــن 

للصهاينــة  للتدليــل  الهادفــة  أســاليبه  أحــد 
التحريــض  مقابــل  وفــي  »اعتدالــه«.  علــى 
الفلســطينيني،  قتــل  علــى  الفــج  اإلســرائيلي 
التدليــل  فــي  طــوره  عــن  عبــاس  يخــرج 
الحفــاظ  علــى  حرصــه  علــى  لإلســرائيليني 

على أمنهم. 
التلفــزة  قنــاة  معــه  أجرتهــا  مقابلــٍة  ففــي 
اإلسرائيلية الثانية، ادعى عباس أن عناصر 
األجهــزة األمنيــة التابعــة لســلطته يفتشــون 
حقائب طالب املدارس الفلســطينية ملصادرة 
الســكاكني التــي يمكــن أن تكــون فــي حوزتهــم 
خشية استخدامها ضد املستوطنني وجنود 
االحتــالل. لكــن عباس الذي صمم لغة جســده 
بعمــق  الصهاينــة  يقنــع  لكــي  املقابلــة،  فــي 
حرصه على سالمتهم، فاجأ الصحافية التي 
أجــرت معــه املقابلــة، عندمــا قــال إن عناصــر 
مدرســة  مــن  ســكينا   70 صــادروا  قــد  أمنــه 
واحدة! لم يقف هذا التهافت بهذا الشكل عند 

شــأن خســارتهم إضعــاف القطاع الســياحي 
 في مصر منذ حادثة تفجير 

ً
املتداعــي أصــال

كذلــك  الشــيخ.  شــرم  فــي  الروســية  الطائــرة 
حكومتــه  اإليطالــي  الشــيوخ  مجلــس  حــث 
علــى تجميــد العالقــات مــع مصــر، إلــى حــني 
التحقيــق فــي قضيــة ريجينــي، بعدمــا أعلــن 
أن مصــر دولــة غيــر آمنــة. ولعل ذلــك ما أربك 
السلطات املصرية، ودفعها إلى إعادة النظر 

في روايتها الرسمية بشأن الحادث.
وال  إيطاليــا،  تقطــع  أن  املتوقــع  مــن  ليــس 
عبــد  الجنــرال  بنظــام  عالقاتهــا  أوروبــا، 
ظــل  فــي  خصوصــا  السيســي،  الفتــاح 
اإلرهــاب،  ضــد  الدوليــة  الحملــة  اســتمرار 
واعتقادهــم الســاذج بقــدرة نظــام السيســي 
علــى لعــب دوٍر فــي هــذه الحملــة. لكــن األزمة 
النظــام  هــذا  أن  علــى  جديــد  دليــل  الحاليــة 
 داخليا )أمنيا واقتصاديا 

ً
ليس فقط فاشــال

وسياســيا(، لكنه أيضا يمكن أن يكون عبئا 
على حلفائه األوروبيني. ناهيك عن اإلحراج 
الــذي تتعــّرض له الحكومات األوروبية أمام 
مــع  العالقــات  اســتمرار  بســبب  مواطنيهــا، 
ضــد  والقتــل  القمــع  يمــارس  فاشــي،  نظــام 

املواطنني واألجانب، على حد سواء.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

 أبعــد فــي تحــّدي 
ً
هــذا الحــد، بــل ذهــب خطــوة

مشــاعر شعبه، عندما أمر، األسبوع املاضي، 
بإرســال وفــد للتعزيــة بهــالك الجنــرال منيــر 
فــارس، قائــد مــا يعــرف بـــ »اإلدارة املدنيــة«، 
املســؤولة عــن تنفيــذ عمليــات تدميــر املنــازل 

ومصادرة األراضي الفلسطينية. 
علــى  الصهيونــي  التغــّول  حالــة  وإزاء 
بتوثيــق  عبــاس  يــرد  الفلســطيني،  الشــعب 
التعــاون األمنــي مع االحتــالل، فقادة الجيش 
األمنــي  التعــاون  أن  يؤكــدون  اإلســرائيلي 
الــذي تبديــه أجهــزة األمنيــة التابعة للســلطة 
الفلســطينية لــم يكــن، فــي يوم، قويا وواســعا 
في أي يوم كما هو اآلن )هآرتس، 27-3(. فمنذ 
مطلع 2015 عقد 140 لقاء تنســيقا أمنيا بني 
 80 منهــا  وإســرائيل؛  الفلســطينية  الســلطة 
لقــاء بــني قــادة ألوية في الجيش اإلســرائيلي 
و»نظرائهم« في الســلطة، و 60 لقاء ميدانيا، 
-26 )معاريــف،  بعينهــا  أحــداث  أملتهــا 
يوســي  الصهيونــي،  الصحافــي  ليــس   .)3
ميلمان، معروفا بـ »يساريته« املتطرفة، لكنه 
يصــل فــي تحقيق نشــرته صحيفــة معاريف، 
الســلطة  تعــاون  بــأن  مفــاده  اســتنتاٍج  إلــى 
الفلســطينية األمنــي مــع إســرائيل يعــد أهــم 
الصــراع  إدارة  إســتراتيجية  نجــاح  عوامــل 
فــي  املتطــرف  اليمــني  تتبعهــا حكومــة  التــي 
تــل أبيــب، وتمّكنهــا مــن فــرض سياســة األمــر 

الواقع، في أقل قدر من األضرار.
من يمثل عباس برب السماء؟

)كاتب فلسطيني(

والتعذيــب والقتــل، وأن وظيفتها محصورة 
فقط داخل املؤسسة العسكرية. أما التفسير 
قــام  الوطنــي  األمــن  جهــاز  أن  فهــو  اآلخــر، 
بالجريمــة ألســباب عديــدة، منهــا أوال، وهو 
التــي  والتوحــش  البلطجــة  حالــة  األرجــح، 
مــع  بهــا  التعاطــي  علــى  الجهــاز  هــذا  درج 
يمكــن  أنــه  قادتــه  تخّيــل  والــذي  املواطنــني، 
أيضــا تطبيقهــا علــى األجانــب، مــن دون أن 
يكــون لألمــر تداعيــات كبيــرة. ثانيــا، رغبــة 
بعــض مراكــز القــوى داخــل هــذا الجهــاز فــي 
توريــط النظــام الحالــي، أو باألحــرى بعــض 
أجــل  مــن  دوليــٍة  أزمــٍة  فــي  املتنفــذة،  أذرعــه 
تحقيــق التــوازن الداخلــي معهــا، فــي إطــار 

الصراع الطاحن بني هذه األجهزة. 
وأيــا مــا كان األمــر، فــإن النظــام الحالــي فــي 
ورطــة كبيــرة ليــس فقــط مــع إيطاليــا، أحــد 
حلفائــه الرئيســيني، وإنمــا أيضــا مــع بقيــة 
ســلطت  فقــد  األوروبــي،  االتحــاد  بلــدان 
واقعــة ريجينــي الضوء على ملف انتهاكات 
حقــوق اإلنســان فــي مصــر، ودفعــت البرملــان 
بوقــف  توصيــٍة  إصــدار  إلــى  األوروبــي 
وقــف  وكذلــك  مصــر،  مــع  األمنــي  التعــاون 
، مثل 

ٌ
املساعدات االقتصادية. كما بدأت دول

هولنــدا وأملانيــا، فــي رفــع حــدة االنتقــادات 

الفلســطينيني،  الشــهداء  بجثــث  االحتفــاظ 
وتواصــل تدميــر املنــازل، وتوســيع سياســة 
وحظــر  الغربيــة،  الضفــة  أوصــال  تقطيــع 
تســويق املنتوجــات الفلســطينية في القدس 
الشــرقية، وفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام 
غــالة املتطرفــني الصهاينة لتدنيس املســجد 
تــم  فــجٍّ بمــا  األقصــى، واالســتخفاف بشــكٍل 
التوافق عليه مع ملك األردن، من خالل »أداء 
الصلوات التلمودية« بشكل استعراضي في 

محيط قبة الصخرة. 
بــرز  الــذي  الوقــت  فــي  أنــه،  املبكــي  املضحــك 
اســتخفاف  مــدى  مســبوق،  غيــر  بشــكل 
الصهاينــة بدمــاء الفلســطينيني، كان رئيــس 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يبعث 
رســائل تشــجع هــؤالء القتلــة علــى مواصلــة 
جرائمهــم بحــق الشــعب الذي يّدعــي تمثيله، 
املاضــي،  الثالثــاء  مســاء  عبــاس،  كان  فقــد 
أبراهــام  الحاخــام  يــدي  بــني  رأســه  يســلم 
الشــرقيني،  الحاخامــات  أبــرز  أحــد  غــوالن، 
و»يفاجــئ«  »التبريــكات«،  منــه  ويتلقــى 
رافقــت  التــي  الشــرقية  اإلســرائيلية  النخــب 
الحاخــام غــوالن إلــى ديــوان عبــاس، بالقــول 
إنــه يحــرص يوميــا علــى االســتماع للغنــاء 
هــو  املفضــل  مطربــه  وأن  الشــرقي،  العبــري 

موشيه إلياهو. 
تجــاوز  الــذي  عبــاس  أن  تصديــق  يصعــب 
يجيــد  ال  والــذي  عامــا،  والثمانــني  الثانيــة 
للغنــاء  االســتماع  علــى  يحــرص  العبريــة، 
العبري، لكن هذا هو نمط االبتذال الذي يعد 

مصر وإيطاليا وبينهما ريجيني

عبّاس من يمثّل.. برب السماء؟
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طهران ـ فرح الزمان شوقي

العاصمــة  منــه  تعانــي  الــذي  الجفــاف 
اإليرانيــة طهــران كان مفيــدًا ال للســكان بــل 
جوانــب  علــى  املائيــة  فالقنــوات  للجــرذان. 
الطرقــات باتــت بعــد جفافهــا ملعبــا ومســكنا لتلــك 
القــوارض التــي تخرج منها لتتحرك بحرية تامة في 
بعــض شــوارع العاصمــة، مــن دون قــدرة فعليــة علــى 

التخلص منها.
عــدد  يصــل  أن  »اعتمــاد«  صحيفــة  توقعــت  وقــد 
أي  جــرذ.  مليــون   30 إلــى  العاصمــة  فــي  الجــرذان 

كذلــك،  لهــا.  املخصصــة  األماكــن  فــي  أكيــاس مغلقــة 
يدعــو إلــى ضرورة تقديم الســكان الشــكاوى في حال 
الحظــوا انتشــار الجــرذان فــي مناطقهــم. فهــذا األمــر 
بشــكل  تواجدهــا  أماكــن  علــى  التعــرف  فــي  يســاعد 

دقيق، وهو ما يسهل مكافحتها.
 بعــض اإلجــراءات، مــن بينها إغالق 

ّ
ويــرى قديمــي أن

الحفــر علــى جوانــب الطرقــات وغيرهــا، قلصــت عــدد 
ــه لــوال هــذه 

ّ
الجــرذان منــذ عامــني حتــى اآلن. يتابــع أن

ســكان  لعــدد  معــاداًل  الجــرذان  عــدد  لبــات  الجهــود 
طهران.

بلديــة  فــي  الخدمــات  قســم  وكيــل  يقــول  مــن جهتــه، 
 عدد الجــرذان انخفض 

ّ
طهــران منصــور باقرصــاد إن

 العامــل الرئيســي 
ّ
عــن العــام املاضــي. ويــرى كذلــك أن

في انتشارها هو عدم مراعاة النظافة، باإلضافة إلى 
وجود حفر مياه آسنة مفتوحة.

علــي  والســالمة  البيئــة  شــؤون  فــي  الخبيــر  أمــا 
 مهمــة مكافحــة الجــرذان تقــع على 

ّ
ســاالري، فيــرى أن

عاتــق املســؤولني أواًل وعلــى عاتــق املواطنــني ثانيــا. 
 العــدد يفــوق 

ّ
ويشــير مــع غيــره مــن الخبــراء إلــى أن

 
ّ
إن املعلــن عنهــا. ويقــول  الرســمية  األرقــام  بدرجــات 
على املعنيني إقرار خطة عمل شاملة ومكثفة، وعلى 
املواطنــني تعلــم آليات محاربة هذه القوارض وإدراك 

مدى خطورة انتشارها.
 
ّ
وفي حديثه إلى »العربي الجديد« يضيف ساالري أن

هذه القوارض إذا لم تجد ما تأكله فإنها سوف تخرج 
إلــى ســطح األرض، ومــن املمكــن أن تهاجــم النــاس أو 
 الجــرذان قادرة على نقل 

ّ
الحيوانــات. كذلــك يوضــح أن

35 نوعــا مــن الفيروســات. ويدعــو إلــى اتخــاذ خطوات 
ســريعة وإقــرار خطــط رســمية، فــال ينبغــي الحــد مــن 
أعــداد الجــرذان فحســب، بــل يجب الســعي إلى القضاء 
عليهــا، وذلــك مــن خــالل اســتخدام مبيــدات كيميائيــة 

سامة تراعي املواصفات ومعايير السالمة العامة.

 
ّ
لكــن املدينــة.  فــي   شــخص 

ّ
كل مقابــل  جــرذان  أربعــة 

دراســة رســمية أشــرفت عليهــا بلديــة طهــران ولجنــة 
املدينة الرسمية ولجنة الصحة البرملانية، ونشرتها 
مؤسسة الصناعات واملهن املكلفة بتخصيص عمال 
للقضــاء علــى جــرذان املدينــة بعد تســلمها امللف قبل 
عامــني، توقعــت وجــود مليــون و400 ألــف جــرذ فــي 
طهــران. كذلــك أشــارت املؤسســة إلــى انخفــاض العدد 

عن السنوات السابقة.
يقــول املديــر التنفيــذي ملؤسســة الصناعــات واملهــن 
األرقــام  هــذه  إلــى  الوصــول  آليــة   

ّ
إن قديمــي  رضــا 

التقريبيــة تجــري مــن خــالل احتجاز بعــض الجرذان 
ووضــع عالمــات عليهــا مــن قبــل عمــال متخصصني، 
 
ّ
أن يتابــع  نســبية.  تقديــرات  إلــى  يــؤدي  الــذي  األمــر 
كثيــرًا  تخــرج  وال  األرض،  تحــت  مختفيــة  الجــرذان 
 فــي مناطــق معينــة، وهــي مناطــق انتشــار مطاعم 

ّ
إال

مكشــوفة.  مطاعــم  بينهــا  ومــن  الســريعة،  الوجبــات 
كذلك نجدها في املزارع املحيطة بالعاصمة. وتشهد 
حضــور  أكبــر  العاصمــة  غــرب  ســتارخان  منطقــة 
املمتــد  العصــر  ولــي  شــارع  بعدهــا  ومــن  للجــرذان. 
مــن جنــوب املدينــة إلــى شــمالها، حيث تكثــر املطاعم 
القنــوات  فــي  كثــر  يرميهــا  التــي  النفايــات  وتــزداد 

املخصصة أساسا للمياه.
الجــرذان.  ملحاربــة  خططــا  هنــاك   

ّ
إن قديمــي  يقــول 

فــي  يبلــغ عددهــم  عمــال  اســتخدام  األولــى  الطريقــة 
دورات  إلــى  خضوعهــم  بعــد   300 الراهــن  الوقــت 
تدريبيــة خاصــة، ومــن املفتــرض أيضــا أن يحصلــوا 
على لقاحات ملنع نقل الفيروسات في حال إصابتهم. 
ن في باطن 

َ
والطريقة الثانية اســتخدام مبيدات تحق

األرض، مــن دون اإلضــرار بجذور األشــجار املنتشــرة 
 جزءًا من الخطة 

ّ
فــي كل أنحــاء طهــران. ويلفت إلــى أن

لم يطّبق بعد، فعلى املواطنني املساهمة في العملية 
مــن خــالل تقليــل كميــة النفايــات وعــدم رميهــا إال في 

مجتمع
 موضــوع إعــادة 

ّ
صّرحــت مســؤولة فــي املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، بــأن

املهاجريــن وطالبــي اللجــوء )أكثــر مــن 10 آالف( الذين ينتظرون فــي بلدة إيدوميني اليونانية على 
الحــدود مــع مقدونيــا، لــم ُيطــرح بعــد، فــي إطــار اتفــاق تبــادل وإعــادة قبــول املهاجريــن بــني تركيــا 
واالتحاد األوروبي. وقالت املسؤولة عن التواصل واإلعالم في إيدوميني لدى املفوضية، لني فايد، 
»ننتظر لنرى كيف تتطور األمور، ونحن مستمرون في تقديم الدعم الالزم حتى يتّم كل شيء بما 
)األناضول( يتوافق مع حقوق اإلنسان والقوانني األوروبية«. 

أعلنت حكومة التشيك عن إعادة النظر في خطة ملنح اللجوء لنحو 153 مسيحيا عراقيا. جاء ذلك 
بعدمــا طلــب خمســة وعشــرون مســيحيا عراقيــا، وصلــوا إلــى التشــيك قبل شــهرين، إلغــاء إجراءات 
اللجــوء، وســافروا بشــكل غيــر قانونــي إلــى أملانيــا املجــاورة نهايــة األســبوع املاضــي، حيــث طلبــوا 
 بــراغ طلبــت منهــم املغــادرة إلــى بالدهم حصــرًا يومها. وقال وزيــر الداخلية 

ّ
اللجــوء هنــاك، علمــا أن

 املهاجريــن أســاؤوا التعامــل مــع حســن نيــة بــالده، وأمــر بوقــف 
ّ
التشــيكي، ميــالن تشــوفانيتش، إن

)أسوشيتد برس( الخطة الخاصة باملهاجرين حتى إشعار آخر. 

براغ توقف خطة لمنح مسيحيين عراقيين اللجوءمصير المهاجرين في إيدوميني لم يُعرف بعد

صور ـ انتصار الدنان

يحــرص بعــض الفلســطينيني علــى تعليم 
الجيل الجديد كل ما يتعلق بتراثهم، وذلك 
حتى ال تندثر معامله في بالد اللجوء، وإن 
كان األمــر صعبــا فــي الوقــت الحالــي. فــي 
مخّيــم الرشــيدية لالجئــني الفلســطينيني 
الــذي  لبنــان(،  )جنــوب  صــور  مدينــة  فــي 
يعيــش فيــه فلســطينيون لجــأوا إليــه مــع 
عائالتهم بعد النكبة، يتولى مركز القدس 
للشــباب تثقيــف األطفــال فــي املخيــم، مــن 

خالل تنظيم نشاطات مختلفة. 

تقــول املشــرفة فــي املركــز، إيمــان الرفاعــي، 
إنهــا تعمــل فــي املركــز منــذ تأسيســه قبــل 
تســع ســنوات. وتلفــت إلــى أنــه يركــز علــى 
وطنيــة  أســس  علــى  األطفــال  تثقيــف 
املركــز  أن  تضيــف  ســليمة.  واجتماعيــة 
مقســم إلــى خمــس وحــدات، منهــا الوحــدة 
الثقافيــة التــي تعّرف األطفــال على التراث 
العــادات  يشــمل  أنــه  علمــا  الفلســطيني، 
وحــدة  أمــا  وغيرهــا.  واملطبــخ  والتقاليــد 
مســاعدة  إلــى  فتهــدف  الدراســي،  الدعــم 
التالميــذ على إتمام واجباتهم الدراســية، 
والتكنولوجيــا  اإلنترنــت  وحــدة  وهنــاك 

ووحدة املكتبة العامة وغيرها.
وتلفت الرفاعي إلى اهتمام املركز بالجانب 
الرياضــي واأللعــاب الترفيهيــة، األمــر الذي 
االســتمتاع،  والشــباب  لألطفــال  يتيــح 
املخيــم  فــي  هنــاك  ليــس  أنــه  وخصوصــا 
مالعــب رياضيــة فــي ظــل ضيــق مســاحته. 
تضيف: نسعى إلى تنمية هوايات األطفال 
واملســاعدة فــي بنــاء شــخصياتهم وتعزيــز 

قدراتهم من خالل مدربني متخصصني.
أيضا، تشير الرفاعي إلى أن املركز يستقبل 
وحتــى  ســنوات  ســت  عمــر  مــن  األطفــال 
ســن الرابعــة عشــرة. ويتيــح لهــم ممارســة 

والكتابــة  والرياضــة  كالرســم  هواياتهــم 
معالجــني  وجــود  إلــى  الفتــة  وغيرهــا، 
نفســيني في املركز يتولون متابعة األطفال 
التــي  الضغــوط  نتيجــة  يعانــون  الذيــن 

يعيشونها في املخيمات. 
وتلفــت الرفاعــي إلــى أن املتخّصصــني فــي 
املركــز يرصــدون حــاالت األطفــال مــن خــالل 
التواصــل معهــم لالطــالع علــى مشــاكلهم،  
ثــم التواصــل مــع ذويهم لتــدارك أي خلل قد 

رًا في حياة الطفل. 
ّ
 مؤث

ً
يكون عامال

ــم 
ّ
ينظ املركــز  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

محاضــرات صحّيــة ألهالــي املخيــم، تشــمل 

كل ما يتعلق بالصحة الجسدية واألمراض 
التــي قــد يتعــرض لهــا أي شــخص. كذلــك، 
كبيــر  بشــكل  يهتــم  املركــز  أن  إلــى  تشــير 
بالتعليــم كــي يكون هناك جيل متعلم قادر 
وتوضــح  الحيــاة.  صعــاب  مجابهــة  علــى 
الرفاعــي أن جميــع املنتســبني إلــى برنامــج 
االمتحانــات  فــي  نجحــوا  الدراســي  الدعــم 
املدرســية التــي خضعــوا لها في مدارســهم. 
واجبنــا  »مــن  قائلــة:  حديثهــا  وتختــم 
الفلســطيني  الشــباب  ببنــاء  االهتمــام 
العينيــة.  باملســاعدات  اهتمامنــا  مــن  أكثــر 

األولوية هي لبناء الشباب الفلسطيني«.

التراث الفلسطيني لن يندثر في مخيم الرشيدية

والسالمة،  البيئة  شــؤون  في  الخبير  يشير 
التي  الــفــيــروســات  أّن  إلـــى  ســــاالري،  عــلــي 
تنقلها الجرذان خطيرة، إذ يمكن أن تنتقل 
بسهولة إلى األطفال خصوصًا، فتصيبهم 
الذي  القوباء  مثل  سيئة  جلدية  بأمراض 
يتسبب بتقيحات جلدية وجروح، فضًال عن 
الحامل  الجرذ  تحرك  ما  إذا  الشعر.  تساقط 
للفيروس في حديقة عامة مثًال قد يمسك 
أّي طفل بيده األلعاب هناك، ما يعرّضه إلى 

خطر التقاط الفيروس.

األطفال في خطر

عصام سحمراني

 
ّ

الجدال العقيم يتساوى في نتائجه كل
املشتركني فيه من أذكياء أو أغبياء. وبما 

ه جدال عقيم في النهاية فنتائجه عقيمة 
ّ
أن

 أو تنهي خالفًا، 
ً
 مشكال

ّ
بدورها لن تحل

بل ستؤدي إلى مزيد من الشقاق بني 
املختلفني.

أّما مساره فيحّول الذكي إلى غبي، والغبي 
هما يتساويان 

ّ
إلى ذكي. فاملسألة أن

 
ّ

فيه. مثل هذه الجداالت نشهدها كل
يوم، خصوصًا على مواقع التواصل 

االجتماعي. ينطلق املتجادلون من قضية 
معينة. قضية قد تكون في أساسها 
فاسدة، ومن ذلك القضايا التمييزية 

الغارقة في الطائفية واملذهبية واملناطقية 
وحتى الوطنية واإلقليمية عندما توّجه 
في اتجاه اآلخر املختلف في أحد هذه 
املستويات. وقد تكون قضية حيوية 

مهمة لكّن الجدال فيها ينجّر إلى مستوى 
الكراهية املحض. ويجّر معه املتجادلني 

بأذكيائهم وأغبيائهم وهم يحاولون الدفاع 
عن حقيقة »ال جدال فيها« بالنسبة لهم. 
يتساوى هؤالء، فالحجج القائمة ال يريد 

الطرف اآلخر عن سابق تصور وتصميم 
االقتناع بها، مهما كانت تبدو مقنعة 

بالنسبة ملن يدفعها في وجه اآلخر. يقول 
في ذلك أستاذ علم االجتماع العراقي 

الراحل علي الوردي في كتابه »خوارق 
الال شعور«: »من البالهة أن نحاول إقناع 
غيرنا برأي من اآلراء بنفس البراهني التي 

نقنع بها أنفسنا«.
غالبًا ما تنتهي مثل هذه الجداالت 

بالشتائم وقبيح األلفاظ والتهجم غير 
ها 

ّ
املبرر - بالنسبة ملراقب خارجي. لكن
مبررة بالتأكيد ملن يعرف خفاياها، 

فالجميع يتغذى عليها ويظهر انفعاالته 
األيديولوجية فيها، بما يشبه الحفاظ على 

العدو من أجل البقاء، خصوصًا مع معرفته 
 بتطّرف يقابله.

ّ
أّن التطّرف ال يعيش إال

يحترف كثيرون الجدال العقيم. هؤالء 
هّمهم إفحام خصومهم مهما كانت 
الطريقة. ومع عدم قدرتهم على ذلك، 

خصوصًا أّن الخصم يستخدم األسلوب 
اءة وتدور أّي 

ّ
نفسه، تنهار املنظومة البن

قضية على حجج بالية مبتذلة. وعدا عن 
كونه ال يحمل جديدًا، فإّن مثل هذا الجدال 

 املشاكل.
ّ

ال يحل
في دراسته »مرتكزات السيطرة الغربية«، 

يتحدث أستاذ علم االجتماع اللبناني 
»بوليميك«، وهي  فريدريك معتوق عن الـ

املساجلة التي اختص بها الغرب عن سواه 
من األمم في التوصل إلى حلول ملشاكله. 
ه »استعداد ذهني لالنفتاح على 

ّ
يقول إن

الخصم، من دون شجار وخصام، بل 
اء يهدف الداخل فيه إلى 

ّ
ق بن

ّ
بجدال خال

الخروج بنتيجة مختلفة جدليًا عن تلك 
التي انطلق منها وينتمي إليها حاليًا. وال 
يسعى إلى دحر أفكار اآلخرين وتثبيت 

فكرته وحده كما هي. الطرفان توحدهما 
استراتيجيًا دينامية واحدة تجعل 

.»
ً
نشاطهما السياسي متكامال

نحتاج بشدة إلى تبديل جدالنا العقيم 
»بوليميك«. بـ

»بوليميك«

مزاج
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انتشار النفايات يتسبب في زيادة عدد الجرذان )فرانس برس(



األساس الذي بنيت وفقه هذه الخطة، يعتمد 
على عالقة قوية بني حجم ومستوى »العنف« 
الـــقـــدس وبــني  قــبــل فلسطينيي  مـــن  املـــمـــارس 
مــســتــوى األوضــــــاع املــعــيــشــيــة فـــي أحــيــائــهــم. 
املعادلة األمنية اإلسرائيلية تفترض هنا أنه 
في حال تحّسن مستوى املقدسيني اجتماعيًا 
ــن شــــــأن ذلــــــك جــعــلــهــم  ــ  مـ

ّ
واقــــتــــصــــاديــــًا، فــــــــإن

بالتالي  اإلسرائيلي،  بالكيان  أكثر  مرتبطني 
عــــدم لــجــوئــهــم إلــــى أي مـــواجـــهـــة مـــعـــه. وهــو 
سياسيًا  تحييدهم  املــحــّصــلــة،  فــي  يعني  مــا 

وأمنيًا.
وهـــذه الــخــطــة الــتــي تشمل بــرامــج عــديــدة في 
قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم واالقــــتــــصــــاد والـــخـــدمـــات 
البلدية وغيرها، تأتي بهدف تعزيز السيطرة 
األمنية اإلسرائيلية على مدينة القدس، وقمع 
ــع االحــــتــــالل مـــن طــرف  أي بــــــوادر مـــواجـــهـــة مـ
املـــقـــدســـيـــني، عـــن طـــريـــق إغـــراقـــهـــم فـــي بــرامــج 
تّدعي تحسني مستوى معيشتهم االقتصادية 

واالجتماعية. 

كلية تحضيرية
ــالـــي،  ــــى مــــوضــــوع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
وكـــخـــطـــوة أســـاســـيـــة لــتــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات هــذه 
الــخــطــة، أعــلــن املــجــلــس اإلســرائــيــلــي للتعليم 
الــعــالــي فـــي مـــايـــو/أيـــار 2015 عـــن فــتــح كلية 
تحضيرية جديدة داخل الجامعة العبرية في 
القدس، تستقطب في سنتها األولى 50 طالبًا 

وطالبة مقدسيني، ومن ثم تتوسع تدريجيًا.
التحاق  عند  اإلسرائيلية  الجامعات   

ّ
أن ُيذكر 

أكثرهم   
ّ
أن خصوصًا   - بها  مقدسيني  طــالب 

ــادات ثـــانـــويـــة فــلــســطــيــنــيــة ال  ــ ــهـ ــ يـــحـــمـــلـــون شـ
م 

ّ
إلــى جعل هــؤالء في تعل إسرائيلية - تعمد 

مواد أساسية تحضيرية قبل بدئهم التعليم 
الجامعي في التخصصات املختلفة. في هذه 
الكلية التحضيرية التي استحدثت في العام 
الدراسي الحالي، يتعلم الطالب اللغة العبرية 
ومــــادة املــدنــيــات اإلســرائــيــلــيــة بــاإلضــافــة إلــى 
مــواد أكاديمية أخــرى قبل مباشرة دراستهم 
الــجــامــعــيــة. واملــخــتــلــف فــي هـــذه الــكــلــيــة، أنها 
تالئم  بطريقة  للمقدسيني  حــصــرًا  خصصت 
»احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم«، بـــحـــســـب تــعــبــيــر املــجــلــس 

اإلسرائيلي للتعليم العالي.

برامج تشجيعية ومنح كاملة
إلــى جــانــب اإلشــــراف على هــذه الكلية، أطلق 
برنامج  العالي  للتعليم  اإلسرائيلي  املجلس 
»الـــرواد« يعّرف الطالب املقدسيني من خالله 
بالتعليم العالي اإلسرائيلي وبالتخصصات 
ويركز  اإلسرائيلية.  الجامعات  في  املطروحة 
الــبــرنــامــج عــلــى تــالمــيــذ الــثــانــويــة املقدسيني 
خـــــالل بــحــثــهــم عــــن جــــامــــعــــات. ويـــشـــمـــل ذلـــك 
زيـــــــارات دوريــــــة لــنــحــو عــشــر مــــــدارس تــابــعــة 
ـــح 

ّ
لــبــلــديــة االحـــتـــالل فـــي الـــقـــدس، ومــــن املـــرش

ــا فــــي األعــــــــوام املـــقـــبـــلـــة. خـــالل  ارتــــفــــاع عــــددهــ
البرنامج  يلتقي موظفو هــذا  الــزيــارات،  هــذه 
أهمية  لهم  ويشرحون  املقدسيني  بالتالميذ 
ــة الـــتـــســـجـــيـــل فــي  ــيـ ــفـ ــيـ ــعــــالــــي وكـ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
فيها.  التعليم  وآفــاق  اإلسرائيلية  الجامعات 
ومـــن ضــمــن خــطــة هـــذا الــبــرنــامــج، اصطحاب 
هـــؤالء الــتــالمــيــذ فــي جـــوالت عــلــى الجامعات 

للتعّرف عليها عن قرب.
بعد تقريب برنامج »الــــرواد« مــا بــني تالميذ 
تستقبل  اإلسرائيلية،  والجامعات  الثانوية 
ــراغــــب فـــي الــــدراســــة في  الـــطـــالـــب املـــقـــدســـي الــ
الجامعة العبرية خصوصًا، برامج تشجيعية 
برنامج »صــــدارة« وبرنامج  قبيل  مــن  أخـــرى 

»جامعة«.
ــمـــي  ــاديـ ــامـــج »صــــــــــدارة« هــــو اإلطـــــــار األكـ ــرنـ بـ
الــتــشــجــيــعــي املــرتــبــط بــالــكــلــيــة الــتــحــضــيــريــة 
الجديدة، من خالله تقّدم منح مالية للطالب 
املقدسيني بقيمة 30 ألف شيكل )نحو ثمانية 
الــتــحــضــيــريــة  الــكــلــيــة  ــذه  هــ فـــي  دوالر(.  آالف 
اليوم، نحو 50 طالبة وطالبًا مقدسيني تلقوا 
يتابع  كــذلــك،  كاملة.  دراســيــة  منحًا  بأكثرهم 
نحو 40 طالبة وطالبًا مقدسيني دروسهم في 
الكلية التحضيرية املشتركة مع األجانب، وقد 
تلقوا بأكثرهم منحًا مالية مشابهة. هذا يعني 
أن نحو 90 طالبًا مقدسيًا يتعلمون مجانًا في 
قبولهم  حـــال  وفـــي  التحضيريتني،  الكليتني 
ر لهم خيارات 

ّ
في الجامعة العبرية سوف توف

إضافية للتقديم طلبات منح والحصول على 
دعم مالي. ويشكل هذا األمر، بطبيعة الحال، 
دافــعــًا وجـــاذبـــًا ملــزيــد مــن الـــطـــالب، خصوصًا 
 األوضـــاع االقــتــصــاديــة الصعبة التي 

ّ
فــي ظــل

البرامج  إلــى  الــقــدس. باإلضافة  يعيشها أهــل 

 القدس المحتلة
هنادي القواسمي

ــفــت في 
ّ
بــشــكــٍل غــيــر مــســبــوق، تــكــث

وجهود  خطط  األخــيــريــن  العامني 
إلى  الهادفة  اإلسرائيلي  االحتالل 
تــشــجــيــع مـــزيـــد مـــن الـــطـــالب املــقــدســيــني على 
اإلسرائيلية.  والكليات  بالجامعات  االلتحاق 
وفـــي مــقــّدمــة بـــاذلـــي هـــذه الــجــهــود، الــثــالــوث 
ف من وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية 

ّ
املؤل

واملجلس اإلسرائيلي للتعليم العالي وبلدية 
الـــقـــدس، بــالــتــعــاون والتنسيق  االحـــتـــالل فــي 
أساسي  بشكل  العبرية  الجامعة  مــع  الكامل 
وغيرها من الجامعات والكليات اإلسرائيلية.

 هذه الجهود تخدم 
ّ
في حني يبدو للبعض أن

املقدسيني وتساهم  الطالب  ظاهريًا مصلحة 
واملهني،  األكــاديــمــي  مستقبلهم  تحسني  فــي 
الجمعي  الــوعــي  صعيد  على  عواقبها  أن  إال 
على  خصوصًا  كليًا،  مأمونة  غير  والــوطــنــي 
 دوافعها )من الجانب 

ّ
املدى البعيد. كذلك فإن

اإلســرائــيــلــي( هــي فــي األســــاس دوافــــع أمنية 
بحتة.

يمكن استقراء هذه الدوافع األمنّية بالرجوع 
إلى عام 2013، عندما أنشئت لجنة إسرائيلية 
تضّم ممثلني عن جهات حكومية إسرائيلية 
ــيــــس حــكــومــة  ــر مـــكـــتـــب رئــ ــديــ عـــــــــّدة، مـــنـــهـــم مــ
ــتــــالل ومــمــثــلــني عـــن جـــهـــاز األمـــــن الــعــام  االحــ
ــابــــاك( والـــشـــرطـــة وبــلــديــة  اإلســـرائـــيـــلـــي )الــــشــ
االحتالل وكذلك املستشار القضائي لحكومة 
ة 

ّ
االحـــتـــالل. اجــتــمــع هـــؤالء بــهــدف وضـــع خط

وذلــك  الــقــدس،  على  السيطرة  لتعميق  أمنية 
ملموسًا  ارتفاعًا  تظهر  إحــصــاءات  نشر  بعد 
فــي حـــاالت إلــقــاء الــحــجــارة على املستوطنني 
ــاعـــدًا فـــي حــــدة املـــواجـــهـــات مـــع شــرطــة  وتـــصـ

االحتالل.
ــاعـــات، أعــلــنــت حــكــومــة  ــمـ ــتـ نــتــيــجــة هــــذه االجـ
 ،2014 ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ  29 فــــي  االحـــــتـــــالل 
أبو  الشهيد  انـــدالع »هبة  أيــام قليلة مــن  قبل 
ــنـــة الـــــقـــــدس، مــصــادقــتــهــا  ــيـــر« فــــي مـــديـ خـــضـ
ــا أســمــتــه  ــم 1775( عــلــى مـ ــرار رقــ ــ )بـــمـــوجـــب قـ
واجتماعي« شاملة  اقتصادي  »تطوير  خطة 
الــقــدس، تمتد لخمسة أعــوام  تستهدف شــرق 
مليون   295 إلى  )2014-2018( وبتكلفة تصل 
أميركي(.  دوالر  مليون   78( إسرائيلي  شيكل 
الدوافع األمنية،  ة ذات 

ّ
الخط ومن ضمن هذه 

عليم في 
ّ
خصصت حكومة االحتالل لقطاع الت

القدس 47 مليون شيكل )أكثر من 12 مليون 
أهــداف رئيسية  ع لتحقيق ثالثة 

ّ
تــوز دوالر(، 

ــلـــي  هـــــي: تــشــجــيــع تـــبـــنـــي املـــنـــهـــاج اإلســـرائـــيـ
ــة بـــعـــض املـــــــــدارس،  ــبــ ــي املــــــــــــدارس، وحــــوســ ــ فـ
و513  ألفًا   528( شيكل  ي 

َ
مليون وتخصيص 

اإلســرائــيــلــي  الــعــالــي  التعليم  لــقــطــاع  دوالرًا( 
وتشجيع املقدسيني على االنخراط فيه.

يذكر نّص قرار حكومة االحتالل أن االفتراض 

طالب 
مقدسيّون
االحتالل يستقطب 

الفلسطينيين
إلى جامعاته

يحاول االحتالل اإلسرائيلي استقطاب الطالب المقدسيين، 
وتوفير  وكلياته  لجامعاته  التسويق  ــالل  خ مــن 
برامج  تقّدمها  التي  المنح  ذلك  في  بما  التسهيالت، 

عديدة استحدثت لهذا الغرض

االنفالت األمني الذي 
يُعاني منه اليمن، في 
ظل الحرب المستمرة، 

بدأ يأخذ أشكاًال مختلفة. 
وبات تعرّض النساء 

لجرائم سرقة أثناء سيرهن 
في الشوارع أو خالل 

تنقلهن في الحافالت 
العامة أمرًا طبيعيًا

نساء يُسرقن في شوارع صنعاء

ارتفع عدد المقدسيين 
150% خالل ستة أعوام 

في الجامعة العبرية

يقّدم برنامج »صدارة« 
منحًا جامعية بقيمة نحو 

ثمانية آالف دوالر

عدد اليمنيين الذين 
يحتاجون إلى حماية يقدر 

بنحو 11.4 مليون شخص

الحرب ألقت بظاللها على 
الحياة العامة مع ضعف 

األمن وتداخل المهام

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

مــــا زالـــــــت املـــشـــاكـــل والــــجــــرائــــم األمـــنـــيـــة فــي 
في  األمــنــي  االنـــفـــالت  نتيجة  تــزايــد مستمر 
العاصمة اليمنية صنعاء وغيرها من املدن. 
هــذا االنــفــالت أدى إلــى وقـــوع جــرائــم لــم تكن 
بشكل  النساء  سرقة  منها  قبل،  مــن  لتحدث 

خاص أثناء سيرهن في الشوارع. 
أم خالد الريمي هي إحدى الضحايا. تقول 
إن رجلني كانا يستقالن دّراجة نارية نجحا 
ــاء تــوجــهــهــا  ــنــ ــدهـــا أثــ ــرقـــة حــقــيــبــة يـ فــــي سـ
ــع ابــنــهــا فـــي فــبــرايــر/شــبــاط  ــى بــيــتــهــا مـ إلــ
املــال واملقتنيات  املاضي، وقد فقدت بعض 
الثمينة. تحكي تفاصيل الحادثة لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«. تـــقـــول إن رجـــلـــني مــلــثــمــني كــانــا 
على مــن دراجـــة نــاريــة اقــتــربــا منها كثيرًا 
ــهــــدوء، لــيــنــتــزع أحــدهــمــا حــقــيــبــتــهــا من  وبــ
إلــى سقوطها  أدى  يدها بسرعة كبيرة، ما 
أرضًا في حي الجامعة في صنعاء. وتشير 
إلــى أن رجــااًل آخرين متواجدين في املكان 

حاولوا اإلمساك بالدراجة لكنهم فشلوا.
تضيف أنــهــا لــم تبلغ أجــهــزة الــشــرطــة ألنها 
تــعــرف أنــهــم لــن يستطيعوا إعـــادة مــا ســرق، 
وخصوصًا أن الرجلني كانا ملثمني ولم تكن 
الدراجة النارية تحمل رقمًا. وتشير إلى أنها 
الثبوتية  واألوراق  املــال  بعض  تحمل  كانت 
كــل هــذا »يهون  لكن  فــي حقيبتها،  والهاتف 
أمــام املخاطر األخــرى التي غالبًا ما تصيب 
ــــالت األمـــنـــي  ــفـ ــ ــنــــاس بــســبــب الــــحــــرب واالنـ الــ
الـــحـــاصـــل«. تــضــيــف أنــهــا تــســمــع يــومــيــًا عن 

جرائم قتل وسرقات كثيرة.
ــلــت الـــريـــمـــي عــدم 

ّ
ــة، فــض ــذه الـــحـــادثـ بــعــد هــ

الخروج لوحدها خشية التعّرض لحوادث 
أصطحب  كنت  »ســابــقــًا،  تضيف:  مشابهة. 
ابــنــي مــن املــدرســة يــومــيــًا. لكن بــات زوجــي 
يتولى هــذه املهمة، ولــم أعــد أخـــرج وحــدي 
إطــــالقــــًا«. وفــــي حـــادثـــة مــشــابــهــة، تــعــرضــت 
ســمــر الــجــربــانــي فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
لسرقة حقيبتها واالعتداء بالضرب من قبل 

لصوص كانوا على من دراجة نارية. 

وعــلــى الــرغــم مــن أن بــعــض املــــارة ســاعــدونــي 
إللقاء القبض على أحد الجناة، إال أن األجهزة 
األمــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
جماعة أنصار الله )الحوثيني( أطلقت سراحه 
ــانـــي. وتـــقـــول  ــربـ بـــعـــد ســــاعــــات، بــحــســب الـــجـ

تــضــطــر نــســاء إلـــى اســتــخــدام وســائــل النقل 
العامة )الحافالت املتوسطة( في تحركاتهن 
ــار املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة،  ــعـ نـــظـــرًا الرتــــفــــاع أسـ
وبالتالي ارتفاع أسعار املواصالت الخاصة، 
ــة. ويــعــتــرف  ــرقــ ــا يــعــرضــهــن ملــــحــــاوالت ســ مــ
مــســؤول أمــنــي رفــض الكشف عــن اســمــه بأن 
اليمنيني  عــلــى حــيــاة  ألــقــت بظاللها  الــحــرب 
في ظل ضعف األمــن، مشيرًا إلى أن التراجع 
األمني يعّد أمرًا طبيعيًا بسبب تداخل املهام 
ــعـــف الـــتـــمـــويـــل وتــــراجــــع مــــصــــادر دخـــل  وضـ

املواطنني وازدياد الفقر. 
مهام  تسلموا  الحوثيني  إن  املــصــدر  ويــقــول 
حفظ األمن في املحافظات، لكنهم ال يملكون 
مماثلة.  جرائم  مع  للتعامل  الكافية  الخبرة 
ــد املــســتــمــر  ــزايـ ــتـ ويــشــيــر إلــــى أنــــه فـــي ظـــل الـ
للجرائم التي ترتكب في املحافظات اليمنية، 
وتـــجـــدر  ــنـــــي.  ــ األمـ األداء  فــــي  ــنــــاك ضـــعـــف  هــ
اإلشــارة إلى توقف كثير من ضباط الشرطة 
ــن الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــالـــهـــم نــتــيــجــة الـــتـــدخـــالت  عــ

املستمرة ملندوبي املليشيات في أعمالهم.

من جهة ثانية، ال يستغرب يمنيون انتشار 
هذه الجرائم، ويرون أن األمر نتيجة طبيعية 
لــالنــفــالت األمـــنـــي الــــواســــع، وخــصــوصــًا مع 
اســـتـــمـــرار املـــواجـــهـــات املــســلــحــة فـــي مــنــاطــق 

ومحافظات مختلفة.
ــيـــاق، يـــؤكـــد تــقــريــر حـــديـــث أصــــدره  فـــي الـــسـ
مـــكـــتـــب األمـــــــم املــــتــــحــــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون 
الــدولــة فــي اليمن  اإلنسانية بــأن مــؤســســات 
أن »تطبيق  إال  الـــحـــرب،  قــبــل  تــعــانــي  كــانــت 
الــقــانــون تـــدهـــور أكــثــر وبــشــكــل مــلــحــوظ في 
ــالــــي«. وتـــشـــيـــر الــبــيــانــات  ظــــل الــــصــــراع الــــحــ
املحلية إلى أن الناس ال يشعرون باألمان في 
خطيرة  مشاكل  وهــنــاك  الــجــديــدة،  مواقعهم 
بــســبــب غــيــاب الــعــدالــة وعــــدم مــعــرفــة الــنــاس 
املــتــضــرريــن بــحــقــوقــهــم األســـاســـيـــة. وقــــّدرت 
األمم املتحدة عدد اليمنيني الذين يحتاجون 
إلى الحماية بنحو 11.4 مليون شخص )44 
فـــي املـــائـــة مـــن إجــمــالــي عـــدد الـــســـكـــان(، بمن 
فــي ذلــك الــنــازحــون والــالجــئــون األفــارقــة، أي 

الفئات األكثر تعرضًا لالنتهاكات.

»العربي الجديد«: »خرجت من املعهد الذي  لـ
أدرس فيه، والواقع إلى جوار املركز التجاري 
العاصمة،  الــجــزائــر وســط  فــي شـــارع  الليبي 
ــة نـــاريـــة. لم  ــ ألفـــاجـــأ بــرجــلــني يــســتــقــالن دراجـ
محاواًل  الخلف  مــن  أحدهما بضربي  يــتــردد 

أخذ الحقيبة، فغبت عن الوعي«.
وتــــؤّكــــد الـــجـــربـــانـــي أن أحــــد املــــــارة اعــتــرض 
املــســلــح بـــســـيـــارتـــه، مـــا أدى إلــــى كــســر جــزء 
مــن دراجــتــه الــنــاريــة. بــعــدهــا، تجمع الــنــاس 
وأمسكوا بأحدهم. وبداًل من تقديم الشكر ملن 
أمسك بالجاني، تؤكد أن العاملني في مركز 
الــشــرطــة احـــتـــجـــزوا صــاحــب الـــســـيـــارة الـــذي 
اعــتــرض الــلــصــوص، وغـــرمـــوه 50 ألـــف ريــال 
يــمــنــي )نــحــو 200 دوالر أمــيــركــي(، عــلــمــًا أن 
للدراجة  اعتراضه  نتيجة  تــضــررت  سيارته 

النارية.
تقتصر  وال  النساء  سرقة  أساليب  وتــتــعــّدد 
عــلــى الـــشـــارع فــقــط، فــي ظــل كــثــرة اســتــخــدام 
فــرار اللصوص  الــنــاريــة وسهولة  الــدراجــات 
ــــن جـــهـــة أخــــــرى،  ــم. مـ ــهــ ــاردتــ ــطــ ــة مــ ــعــــوبــ وصــ

الـــتـــرويـــجـــيـــة واملـــــنـــــح، يـــمـــكـــن ملـــــس الـــجـــهـــود 
املقدسيني  الستقطاب  املــتــزايــدة  اإلسرائيلية 
إلـــى الــتــعــلــيــم اإلســرائــيــلــي الــعــالــي، مــن خــالل 
الــوظــائــف الــجــديــدة الــتــي تــســتــحــدث فــي هــذا 
اإلطــــــار. عــلــى ســبــيــل املـــثـــال اســتــحــدث مكتب 
مع  العبرية  الجامعة  فــي  والقبول  التسجيل 
وظيفة جديدة  الحالي،  الدراسي  العام  بداية 
تــتــســق مــــع هـــــذه املـــخـــطـــطـــات، وهـــــي وظــيــفــة 

»مستشار أكاديمي للطالب املقدسيني«.

األرقام إلى ارتفاع
ــانـــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي  ــيـ بــحــســب بـ
الجديد«، تسّجل أكثر من 150 طالبًا مقدسيًا 
فـــي الــســنــة الــجــامــعــيــة األولــــــى فـــي الــجــامــعــة 
ــّي 2015 -  الــعــبــريــة فــي الــقــدس لــلــعــام الـــدراسـ
املقدسيني  املسجلني  عــدد  كــان  بينما   ،  2016
فـــي عــــام 2009 - 2010  فــقــط  فــيــهــا 60 طــالــبــًا 
دراســي. وهو ما يعني ارتفاعًا بنسبة %150 

خالل ستة أعوام فقط.
وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات نــفــســهــا، بــعــدمــا كــانــت 
الطب في  كلية  فــي  املقدسيني  الــطــالب  نسبة 
الــجــامــعــة الــعــبــريــة 1% فــقــط فــي عـــام 2009 - 
 2013  -  2012 عــــام  فـــي  أمــــا  ــدراســــي،  الــ  2010
كــذلــك، سّجل  إلــى %10.  النسبة  فقد وصــلــت 
ارتفاع مشابه.  في كلية هداسا اإلسرائيلية، 
فقد ارتفعت بنسبة 10% في عدد املقدسيني 

امللتحقني بالكلية في السنوات األخيرة.
ــج  ــرامــ ــبــ ــب الــ ــ ــانـ ــ ــة أخـــــــــــرى، وإلـــــــــى جـ ــهــ ــن جــ ــ مــ

ــي تـــــــــــــرّوج لـــلـــجـــامـــعـــات  ــ ــتــ ــ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــ
ــر مـــعـــاهـــد فــلــســطــيــنــيــة  ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــة، تـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ

للتحضير  وأخــرى  العبرية،  اللغة  في  دورات 
المتحانات القبول في الجامعات اإلسرائيلية. 
وقد تزايد عدد هذه املعاهد في اآلونة األخيرة.

ــن املـــخـــطـــطـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــإن  بـــمـــعـــزل عــ
ــد بـــالـــجـــامـــعـــات  ــزايــ ــتــ ــام املـــقـــدســـي املــ ــمــ ــتــ االهــ
والـــكـــلـــيـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة يــنــبــع فـــي األســــاس 
عانى خريجو  لطاملا  براغماتية.  أســبــاب  مــن 
ــعــــات الــفــلــســطــيــنــيــة املـــقـــدســـيـــني مــن  ــامــ الــــجــ
في  طويلة  إسرائيلية  بيروقراطية  إجـــراءات 
االعــتــراف بشهاداتهم،  على  سبيل حصولهم 
ومن ثم الحصول على فرص عمل. وهو األمر 
الذي جعل البعض يفكر في خيار الجامعات 
مهني  أجل ضمان مستقبل  من  اإلسرائيلية، 
الطب  كانوا من خريجي  إذا  جّيد، خصوصًا 

أو التمريض أو املحاماة. 

ماذا بعد؟
العبرية،  الجامعة  فــي  مقدسية  طالبة  منى 
الــجــديــد« عـــن التحاقها  »الــعــربــي  لـــ تــتــحــدث 
بــالــكــلــيــة الــتــحــضــيــريــة بــعــد إنـــهـــاء الــثــانــويــة 
للطالب  توفر  التي  املنح   

ّ
أن تنكر  ال  الــعــامــة. 

املــقــدســي فـــي الــكــلــيــة الــتــحــضــيــريــة هـــي أحــد 
ــرار الـــطـــالب  ــ ــتـــي تــحــســم قــ عــــوامــــل الــــجــــذب الـ
ــة املــنــح  ــلـ ــًا مــــع قـ ــا، خـــصـــوصـ ــهــ ــاق بــ ــتـــحـ لـــاللـ
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــعــ ــامــ الـــــدراســـــيـــــة فـــــي الــــجــ
ــا. وتـــشـــيـــر مـــنـــى إلــــــى الـــجـــهـــود  ــهــ ــعــ ــواضــ وتــ

املختلفة  اإلسرائيلية  الــبــرامــج  تبذلها  الــتــي 
»أنــا وصلت على سبيل  الطالب،  الستقطاب 
املــثــال إلـــى الــجــامــعــة الــعــبــريــة، بــعــدمــا حصل 
مــوظــفــو أحـــد هـــذه الــبــرامــج عــلــى رقـــم هاتفي 
ونتائجي في املرحلة الثانوية من مدرستي. 
 هذه البرامج تبذل جهودًا وتقيم 

ّ
بالتالي، فإن

تعاونًا مع املــدارس التابعة للبلدية من أجل 
استقطاب الطالب«.

 وجودها في الجامعة العبرية 
ّ
تقول منى إن

األكاديمي  والتحصيل  الــدراســة  لــغــرض  هــو 
فــي مــجــال دراســتــهــا، لكنها تــلــفــت إلـــى أنها 
إلــى تثقيف  فــي حاجة ماسة  وجــدت نفسها 
نفسها عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي والــوطــنــي 
والتاريخي »ألتحّصن في وجه أي محاوالت 
لصهينة الفكر أو التأثير على وعيي الوطني. 
فقد فوجئت من حجم الضخ الفكري املؤسرل 
ــــذي يــتــلــقــاه الـــطـــالب فـــي بــعــض الــحــصــص  الـ
األكاديمية في الكلية التحضيرية، خصوصًا 
ــخ إســـرائـــيـــل  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ تـــلـــك الــــتــــي تـــتـــحـــدث عـ

وديمقراطيتها«.
 »ثّمة ما هو غير مطمئن في 

ّ
وتشعر منى أن

هذا البرنامج«، وينبع شعورها هذا من كثرة 
الكلية  تنظمها  التي  والفعاليات  التأكيدات 
تعليمهم  استكمال  بــجــدوى  الــطــالب  إلقــنــاع 
الــعــالــي فــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة أو الجامعات 
يتّم  ذلــك   

ّ
أن وتخبر  عــام.  بشكل  اإلسرائيلية 

أكاديميات  تستضيف  محاضرات  خــالل  من 
وأكـــاديـــمـــيـــني فــلــســطــيــنــيــني فــــي الــجــامــعــات 

الــــشــــروحــــات  ــن خـــــــالل  ــ مــ أو  اإلســــرائــــيــــلــــيــــة 
ــرق  ــ ــ ــن الــــتــــخــــصــــصــــات وطـ ــ ــ املــــســــتــــفــــيــــضــــة عـ

التسجيل والتسهيالت املمنوحة.
 االرتفاع املتزايد في 

ّ
في حني يرى البعض أن

اإلسرائيلية  الجامعات  في  املقدسيني  أعــداد 
هــــو فــــي املـــحـــّصـــلـــة لــصــالــحــهــم إذ يــكــســبــهــم 
التحصيل األكاديمي املناسب ويسهل عليهم 
 آخرين 

ّ
الحصول على فرص عمل جيدة، إال أن

ال ينكرون هذه النتائج اإليجابية لكل طالبة 
وطالب، بينما يدعون إلى النظر إلى السياق 
التشجيع  عمليات  فــيــه  تحصل  الـــذي  الــعــام 
ــهـــؤالء الــطــالب  واالســـتـــقـــطـــاب اإلســـرائـــيـــلـــي لـ

والذي هو في مجمله سياق أمني سياسي.

تحقيق

غزة ـ إيمان عبد الكريم

فها 
ّ
بني أكوام الحجارة والركام التي خل

دمــــار الــحــرب األخـــيـــرة عــلــى قــطــاع غــزة، 
تجد امرأة اختارت القيام بمهام صعبة. 
تراها تكسر وتجمع الحجارة والصخور 
أينما وجدت، في الطرقات أو في محيط 
ــــرب مـــحـــل إقـــامـــتـــهـــا.  مـــكـــب الـــنـــفـــايـــات قــ
ها حمار،  تضعها في عربتها التي يجرُّ
وإلــــــى جــانــبــهــا طــفــلــهــا الــصــغــيــر الــــذي 
لــم يــتــجــاوز الــعــاشــرة مــن عــمــره. وحــده 
يساعدها في تحّمل هذا العمل وبيع ما 

تجمعه.
تصحو جيهان أبو محسن أو أم محمد 
)48 عــامــًا( مــع شـــروق الــشــمــس. تستعد 
لبدء العمل والسير على الطرقات الوعرة 
واملــحــاطــة بــأكــوام الــنــفــايــات، لتصل إلى 
 في مناطق عشوائية 

ُ
مكان عملها. تعيش

على الحدود الغربية ملدينة خان يونس 
جنوب قطاع غزة، وهي منطقة قريبة من 
هذه  ــعــانــي 

ُ
ت اإلســرائــيــلــيــة.  املستوطنات 

املــنــاطــق مـــن ظــــروف اقــتــصــاديــة صعبة 
جـــدًا، مــا دفـــع بـــأم محمد إلـــى الــعــمــل في 
مهنة صعبة وشــاقــة. تقول: »أعــانــي من 
فــقــر شــديــد فـــي ظـــل عــجــز زوجــــي املــســن 
عن القيام بأي عمل. لذلك، وجدت نفسي 
أطفالي،  العمل لسّد جــوع  إلــى  مضطرة 
ــم عــلــى  ــدهــ ــار شــفــقــة أحــ ــظـ ــتـ ــن انـ بــــــداًل مــ

حالنا«.
ــوأ األمــاكــن   أم محمد فــي أحـــد أسـ

ُ
تــعــمــل

رمى النفايات 
ُ
جنوب قطاع غزة. هناك ت

ــة« كما  ــرابــ ــكـــان إلــــى »خــ حــتــى تـــحـــول املـ
يــقــول ســكــان املــنــطــقــة. تــنــتــشــر الـــروائـــح 
الكريهة والحشرات. إال أن هذه الظروف 
الــصــعــبــة لـــم تــمــنــعــهــا مـــن الــعــمــل. تــقــول 
وهـــي تــنــقــل الــحــجــارة بــمــســاعــدة ابنها 
الــبــارد،  فــي منطقة نهر  »أعــيــش  محمد: 
الحياة.  مقومات  ألدنـــى  وجـــود  ال  حيث 
يمكن نقلنا من األرض حيث نقيم في أي 
لحظة«. تجد نفسها مجبرة على العمل 
ى عنا 

ّ
لتوفير لقمة العيش »بعدما تخل

القريب والبعيد«.
أرض  الفقيرة على  األســـر  عــشــرات  قيم 

ُ
ت

حــكــومــيــة مــنــخــفــضــة فــــي مــنــطــقــة بــطــن 
السمني غرب مدينة خان يونس جنوب 
قــطــاع غـــزة. يــعــيــشــون فــي بــيــوت مؤقتة 
غــيــر مــســقــوفــة. هـــذه الــبــيــوت شــّيــدت من 
الـــحـــجـــارة وألــــــواح الــزيــنــكــو )الــصــفــيــح( 
والقماش والنايلون، وال تقي برد الشتاء 
أو حر الصيف. تفصل بني البيوت أزقة 
رملية ضيقة تنعدم فيها أبسط مقومات 

الحياة اإلنسانية.
تعمل أم محمد ساعات طويلة قد تزيد 
تتمّكن  يوميًا، حتى  ثماني ساعات  عن 
من جمع أكبر عدد من الحجارة وبيعها، 
 أن املـــصـــانـــع تــشــتــري حــمــولــة 

ً
مــضــيــفــة

الــعــربــة الـــواحـــدة بــمــا ال يــزيــد عــن ثالثة 
دوالرات أو أكثر، بحسب الحمولة. ظهرًا، 
ــراء الــطــعــام  ــ تـــعـــود إلــــى مــنــزلــهــا بــعــد شـ
 قبل أن تخرج 

ً
ألطفالها، ثم ترتاح قليال

للعمل مجددًا. تقول إنها تتضايق كثيرًا 
حـــني تـــعـــود إلــــى الــبــيــت ظـــهـــرًا، وتــكــون 
الــعــائــلــة فــي انــتــظــارهــا لــتــنــاول الــطــعــام. 
تـــضـــيـــف »لــــكــــن رؤيـــتـــهـــم وهـــــم يـــأكـــلـــون 
ــذل املــــزيــــد مــــن الــجــهــد  ــ ــــى بــ تـــدفـــعـــنـــي إلــ

والعمل لتوفير احتياجاتهم«.
ــعــيــل أســرتــهــا املــكــونــة مــن طــفــلــني هما 

ُ
ت

محمد وكــريــم )ســت ســنــوات(، وزوجــهــا 
الــذي يبلغ مــن العمر )75 عــامــًا(، والــذي 
كان يملك بسطة في السوق يبيع فوقها 
الثياب. لكن بسبب مرضه، لم يعد قادرًا 

عــلــى الـــعـــمـــل، واضــــطــــرت أم مــحــمــد إلــى 
تحّمل أعباء األسرة خشية تراكم الديون. 
ويحلم،  ويشتهي  يتمنى  »كــريــم  تــقــول: 

وأنا مجبرة على تأمني احتياجاته«.
ليست  أن صحتها  إلـــى  ــارة  ــ اإلشـ تــجــدر 
أفـــضـــل مـــن صــحــة زوجـــهـــا بــكــثــيــر. هي 
أيــــضــــًا تــــعــــانــــي مـــــن الــــضــــغــــط وأزمــــــــات 
كثيرًا  تفكر  مــا يجعلها  حـــادة،  صــدريــة 
الصعب.  لعملها  الصحية  باملضاعفات 
تضيف أن التفكير في مستقبل عائلتها 
»أهـــم مــن التفكير فــي وضــعــي الصحي. 
 فـــــي وضــــــع مـــــأســـــاوي وعــلــيــنــا 

ُ
ــيـــش ــعـ نـ

املقاومة«.
أمــا محمد، الــذي يتفّرج على التعب من 
خــالل مــالمــح والــدتــه، مــع اقــتــراب موعد 
غـــــروب الـــشـــمـــس، وهــــو يــهــم بــنــقــل آخــر 
الــحــجــارة، فيقول: »ال تقوى  مــن  حمولة 
أمــــي عــلــى تــحــمــل هــــذا الــعــمــل وحـــدهـــا. 
العذاب.  أتركها تتحمل هــذا  أن  وأرفــض 
هـــي أمــــي ويـــجـــب أن أســـاعـــدهـــا بــكــل ما 
ــن طــــاقــــة وقـــــــــوة. فـــقـــد تــعــبــت  ــ ــــت مـ ــيـ ــ أوتـ

كــثــيــرًا حــتــى تـــوفـــر لــنــا كـــل مــصــاريــفــنــا 
واحتياجاتنا لنعيش بكرامة«.

يـــتـــنـــاوب مـــحـــمـــد وشـــقـــيـــقـــه كــــريــــم عــلــى 
مساعدة والدتهما في عملها. تقول إنها 
في  بتعبهما  شــعــرت  ما 

ّ
كل كثيرًا  تتألم 

العمل »فاألطفال في مثل عمرهما يجب 
أن يكونوا في البيت يدرسون ويلعبون 

ويتمتعون بحياة صحية وكريمة«.
مر عام ونصف العام على بدء أم محمد 
الــشــاق، والـــذي انعكس على  هــذا العمل 
ــع ذلــــــــك، ال تــكــتــرث  ــ ــا. مـ ــهــ ــهــ مــــالمــــح وجــ
لــظــروف الــحــيــاة الــقــاســيــة الــتــي أجــبــرت 
وهي  مضيفة  وتــحــديــهــا،  تحملها  على 
في طريق عودتها إلى بيتها بعد انتهاء 
يوم عملها: »كل ما أريد من هذه الدنيا 
لقمة حــالل من أجــل أطفالي، وحياة في 
مــنــزل جــيــد يحمينا مــن الــبــرد واملـــرض 
وحرارة الصيف. أتمنى مساعدة زوجي 
ــه،  ــن أملـ  مـ

ً
ــاح قــلــيــال ــرتـ ـــه يـ

ّ
فـــي عـــالجـــه عـــل

ويتمكن محمد وكريم من بناء مستقبل 
جيد وجميل«.

الصخور تحميهم من الجوع

يتناولون الغداء )إيمان عبد الكريم(

بدأت العمل بمساعدة ابنها )إيمان عبد الكريم(

ما زالت تخرج وحدها 
أحيانًا )عبدالرحمن 

عبداهلل/فرانس برس(

هل تلتحق بجامعة إسرائيليّة بعد نجاحها بالثانوية العامة؟ )األناضول(

بعدما مرض زوجها، 
لم تجد أم محمد 

الغزّية خيارًا غير العمل. 
يوميًا تجمع الصخور 
لتبيعها. فهي ال تريد 

شفقة من أحد مهما 
كان عملها شاقًا
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سمير سعيفان

األممي  القرار  أن  الرغم من  على 
بـــيـــان  عـــلـــى  اعـــتـــمـــد   2254 رقــــــم 
جـــنـــيـــف، ونــــــص صـــــراحـــــًة عــلــى 
 ،2012 جنيف  لبيان  الكامل  التنفيذ  كفالة 
ل  و إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة، تخوَّ
أســاســا النــتــقــال  كــامــلــة،  ســلــطــات تنفيذية 
سياسي بــقــيــادٍة ســوريــٍة، وفــي ظــل عملية 
يــمــتــلــك الـــســـوريـــون زمـــامـــهـــا، عــلــى أســـاس 
مــجــمــل مـــا جـــاء فـــي بــيــان جــنــيــف. والحـــظ 
القرار، خصوصا، جدوى اجتماع الرياض 
ــــذي تــســهــم نــتــائــجــه فـــي الــتــمــهــيــد لعقد  الـ
مـــفـــاوضـــاٍت تــحــت رعـــايـــة األمـــــم املــتــحــدة، 
بــــشــــأن الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــٍة ســيــاســيــٍة 
مدتها  فترة مستهدفة  في غضون  للنزاع، 
ســتــة أشـــهـــر، وإقـــامـــة حــكــم ذي مــصــداقــيــة 
الطائفية،  عــلــى  يــقــوم  وال  الــجــمــيــع،  يشمل 
وتـــحـــدد جـــــدواًل زمــنــيــا وعــمــلــيــة لــصــيــاغــة 
دستور جديد، على الرغم من ذلك، فإن ما 

يجري في الواقع يتجاهل ذلك كله.
ركـــز قـــرار مــجــلــس األمـــن 2254 عــلــى ثالثة 
عــنــاصــر: إقــامــة »حــكــم« خــالل ســتــة أشــهــر، 
ووضـــــع دســـتـــور وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات تــتــم 
خـــالل 18 شــهــرا، لــكــن الـــقـــرار لــم يــضــع لها 
ــذا يــتــطــلــب  ــ ــّددة، وهــ ــ ــحـ ــ ــيــــات تــنــفــيــذيــة مـ آلــ
يشمل  واسعا  واتفاقا  مباشرة  مفاوضات 
قــضــايــا عــديــدة مــعــقــدة.  لـــذا، يــنــص الــقــرار  
عـــلـــى  دعـــــوة مــمــثــلــي الــحــكــومــة الــســوريــة 
ــٍة، فــي  ــة إلـــــى الـــــدخـــــول، بــــســــرعــ ــارضــ ــعــ واملــ
مــفــاوضــاٍت رســمــيــٍة، بــشــأن عملية انــتــقــال 
ــيـــاســـي، بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــٍة  سـ
ســيــاســيــٍة دائـــمـــٍة لـــأزمـــة؛ كــمــا يــنــص على 
الــدولــي هــو دور »مــيــســر«  الــفــريــق  أن دور 
ــدة،  ــتـــحـ ــتــــي تـــبـــذلـــهـــا األمـــــــم املـ لـــلـــجـــهـــود الــ
ــة فــي  ــ ــمـ ــ ــة دائـ ــيـ ــيـــاسـ لـــتـــحـــقـــيـــق تـــســـويـــة سـ

سورية.
أمـــــــــا املـــــبـــــعـــــوث األمــــــــمــــــــي، ســــتــــيــــفــــان دي 
ميستورا، املغرم باملشاورات، فقد قفز على 
قـــرارات مجلس  بــيــان جنيف 2012، وعــلــى 
األمن جميعها، وبدأ نهجا »تشاوريا« مع 
وموالية  معارضة  عديدة،  سياسية  وفــود 
وشبه معارضة ونسائية، وربما غدًا وفود 
رجـــالـــيـــة وشـــــــؤون أســـــــرة، ويــســتــلــم مــنــهــا 
جــمــيــعــهــا أوراقـــــــا ويــجــتــمــع بـــهـــا، ويــظــهــر 
ــائــــل اإلعــــــــالم، فــــي عــمــلــيــة  ــام وســ ــ مــعــهــا أمــ
تمييع للمفاوضاتـ تحت مسمى  التشاور، 
ــــي عــمــلــيــة  ــه فـ ــديــ إذ يــــتــــســــاوى الـــجـــمـــيـــع لــ
الــتــشــاور، ويــبــدو أنـــه يــســعــى إلـــى احــتــكــار 
ــدر  ــة، وقـــــد أصــ ــ ــــوريـ صـــيـــاغـــة الــــحــــل فــــي سـ
الرغم من  فعاًل ورقته األولــى للحل، وعلى 
 Non( ليست رسمية  أنها  أنها تنص على 
أنه  غير  املتحدة،  لأمم  تقدم  ولــن   ،)Paper
النهج،  بهذا  العمل  مبدأ  يكّرس  بتقديمها 
ــه يـــرغـــب بـــاالســـتـــمـــرار فــيــه،  بــمــا يـــوحـــي أنــ
ليقدم هو وثيقة الحل النهائي، قائاًل »هذا 
مـــا تـــوافـــق عــلــيــه الـــســـوريـــون«، داعـــيـــا إلــى 

إصدارها بقرار من مجلس األمن. 
وبالتالي، يسعى إلى أن يضع نفسه وصيا 
الوفود، ووصيا على سورية، بميول  على 
واضحة نحو النظام ونحو الروس، زاعما 
الــروس، وهو يستجيب  القرار اآلن بيد  أن 

لطلباتهم.

الدستور واالنتخابات
األمــــر الــغــامــض اآلخــــر هـــو الـــدســـتـــور، فال 
نــعــلــم كــيــف ســيــوضــع ومـــن ســيــضــعــه، هل 
سيشكل دي ميستورا فريقا من املختصني، 
ــور، ثــــم يــعــرضــه  ــ ــتـ ــ يـــضـــعـــون مــــســــودة دسـ
ــالـــي، مـــن هـــو الــفــريــق  ــتـ ــالـ لـــالســـتـــفـــتـــاء؟ وبـ
ومــــــاذا ســيــكــون مــحــتــوى الـــدســـتـــور، وأي 

استفتاٍء، وكيف سيجري، ومن سيجريه؟
تــضــع الـــدســـاتـــيـــر عـــــادة هــيــئــة تــأســيــســيــة 
مـــنـــتـــخـــبـــة مـــــن الــــشــــعــــب، مـــهـــمـــتـــهـــا وضــــع 
الـــدســـتـــور فــقــط، ثـــم تــحــل، وتــضــع الــهــيــئــة 
من  بلجنة  مستعينًة  الــدســتــور  املنتخبة 
من  ومجموعة  الدستوري،  القانون  علماء 
خــبــراء الــســيــاســة واالقــتــصــاد واالجــتــمــاع، 
وتطرحه للنقاش العام، ثم تعدله وتضعه 
عليه مسودة،  األخيرة، وتصّوت  بصيغته 
ثم تطرحه لالستفتاء العام، وسنعود إلى 

مسألة االستفتاء على الدستور.
األمـــــر الـــغـــامـــض الـــثـــالـــث هـــو االنــتــخــابــات 
ــتـــي ســتــجــرى  ــا لـــلـــدســـتـــور الـــجـــديـــد الـ ــقـ وفـ
االنــتــخــابــات تأتي  خــالل 18 شــهــرًا، فقيمة 
مــن قيمة الــدســتــور، فــإن كــان الــدســتــور قد 
السوريني،  إرادة  يمثل  وضــع على نحٍو ال 
فــقــيــمــة االنــتــخــابــات صــفــر، بــل هــي تــزويــر 
إلرادة السوريني التي عهدوها منذ 1963. 
فــكــيــف ســيــجــري االســتــفــتــاء واالنــتــخــابــات 
فــي الــظــروف الــحــالــيــة مــع وجـــود أكــثــر من 
أربعة ماليني الجئ في دول الجوار، وأكثر 
من مليون ونصف الجئ ومهاجر إلى دول 
بــعــيــدة، ونــحــو ســتــة مــاليــني مــهــّجــر داخــل 

ســوريــة؟ واألهــــم مــن سينظم االنــتــخــابــات 
فـــي املـــنـــاطـــق كـــافـــة، ومــــن ســيــديــرهــا ومــن 

سيراقبها؟
أكـــثـــر الـــنـــقـــاط غــمــوضــا دور بـــشـــار األســـد 
ــة الــلــعــب غير  ــذا يــشــبــه ورقــ ومــصــيــره، وهــ
تبقى  »البوكر«،  القمار  لعبة  في  املكشوفة 
بها  ليفاجئ  اللعبة،  نهاية  حتى  غامضًة 

الالعب خصمه، فيربح أو يخسر.
ــدة، ســـتـــكـــون نــتــائــج  ــائــ ــســ فــــي الــــظــــروف الــ
أيـــة انــتــخــابــات تــجــري مسبقة الــصــنــع في 
املناطق كافة، فاملناطق التي يسيطر عليها 
الــنــظــام ســتــكــون الــنــتــائــج وفـــق مــا يــقــّرره، 
وبـــالـــشـــكـــل الـــــذي يـــريـــده تـــمـــامـــا، حـــتـــى لــو 
املتحدة،  األمــم  من  املندوبني  مئات  راقبها 
ليدلوا  عنهم،  رغــمــا  الــســوريــون  فسيخرج 
بأصواتهم وفق مشيئة النظام. وسيجري 
األمر نفسه في مناطق املعارضة، مع فارق 
أن مــنــاطــق املــعــارضــة مــشــتــتــة ومــشــرذمــة، 
ويسيطر كل فصيل معارض على منطقته 
الــتــي يــرفــض أن يــتــّدخــل بــهــا فــصــيــل آخــر، 
وســتــكــون نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات كــمــا يــريــد 
قــــادة الــفــصــيــل، حــتــى لـــو قــامــت الــفــصــائــل 
بــالــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا، فــلــن تــصــل إلــى 
اتــفــاٍق عــلــى قــائــمــة مــوحــدة فــي كــل منطقة 
من مناطق سيطرتها، وسيكون الفشل من 

نصيبها.
تــحــد آخـــر أمــــام املــعــارضــة، فــقــد نــص قــرار 
مــجــلــس األمــــن عــلــى أن يــشــمــل االســتــفــتــاء 
واالنتخابات جميع السوريني الذين تحق 
الــذيــن يعيشون  بــمــن فيهم  املــشــاركــة،  لــهــم 
ــيــــف ســتــنــظــم  فـــــي املــــهــــجــــر، والــــــــســــــــؤال: كــ
املعارضة االستفتاء واالنتخابات في دول 
الــجــوار والــــدول الــبــعــيــدة، فـــدول الــجــوار ال 
تسمح للمعارضة بالدخول إلى املخيمات 
املــضــيــفــة  ــة  ــ ــدولــ ــ الــ إلرادة  تـــخـــضـــع  الــــتــــي 
وإدارتـــهـــا. وبــالــتــالــي، ننتظر مــن الــيــوم أن 
يــتــم تـــزويـــر نــتــائــج انــتــخــابــات الــســوريــني 
فــي لــبــنــان، بضغط مــن حــزب الــلــه وحلفاء 
مشابه  شــيء  وسيحدث  الكثيرين،  النظام 

األردن  توجهات  تتفق  ال  بينما  في مصر، 
مع توجهات تركيا، وستكون هناك قوائم 
مــخــتــلــفــة. طــبــعــا، ســتــبــقــى مــنــاطــق داعـــش 

وجبهة النصرة خارج أية مشاركة. 
أيــــــــضــــــــا، مــــــــن أيــــــــــن ســـــتـــــأتـــــي املـــــعـــــارضـــــة 
فــي دول  الــســوريــني  لتحشيد  بــاإلمــكــانــات 
بينما  االنــتــخــابــات،  فــي  للمشاركة  الــعــالــم 
ال تــمــلــك الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات أيــة 
الوطني  االئتالف  ومثلها  مادية،  إمكانات 
لقوى الثورة واملعارضة، ومثلها الحكومة 
املـــؤقـــتـــة، فــقــد قــطــعــت عــنــهــا جــمــيــعــهــا أيــة 
ــــوارد  مــــســــاعــــدات، بــيــنــمــا يــمــلــك الـــنـــظـــام مـ
مــركــزيــة، إضــافــة إلــى دعــم روســي وإيــرانــي 
مــن تجميع مؤيديه  يــمــّكــنــه  بــمــا  وعـــراقـــي، 
وتــحــشــيــدهــم، والــتــأثــيــر عــلــى املــحــايــديــن، 
أي  نتائج  أي ستكون  الــيــوم.  أكثرهم  ومــا 
ــة انــتــخــابــات لــصــالــح النظام  اســتــفــتــاء وأيـ
بينما  املوحدة،  ولوائحه  املركزية  بقيادته 
وتشتتها،  بتشرذمها  املعارضة،  ستخسر 
واخــــــتــــــالف الـــــــــدول املـــضـــيـــفـــة لـــلـــســـوريـــني 

والداعمني لها.
ــا أورتـــــــــه بـــأنـــه  ــ ـــل مـ ســـيـــأتـــي الــــــــرد عـــلـــى كــ
تشكيل حكم/  عــلــى  ابــتــداًء  االتــفــاق  سيتم 
حــكــومــة، وســتــكــون هـــي صــاحــبــة السلطة 
ــة، مـــوالـــيـــًة ومـــعـــارضـــة،  ــافـ عــلــى املـــنـــاطـــق كـ
إلــى مهام  العمليات، إضــافــة  كــل  وســتــديــر 
أخرى عديدة. ولكن، هنا نأتي إلى مفترق 
الــطــرق، فــأحــد الــطــرق يـــؤدي بــســوريــة إلــى 
حل، ويصل بها إلى بداية بر األمان، وآخر 
يودي بها إلى جحيٍم يشبه جحيم العراق 

بعد 2003.
يسعى النظام وإيران إلى تشكيل »حكومة 
إلــى كسب  وحــدة وطــنــيــة«، ويسعيان معا 
الــروس لهذا الحل فقط ال غير، وهذا  دعــم 
الــحــل إنــمــا يعني شيئا واحـــدًا، هــو أن كل 
شــــيء قـــد عــــاد إلــــى مـــا قـــبـــل مــــــارس/ آذار 

2011، وكأن شيئا لم يكن. 
فحكومة »الوحدة الوطنية« هذه، حتى لو 
كان رئيسها شخصيًة معارضًة، ونصفها 
املــعــارضــة، فلن يكون لها أي دور، وال  مــن 
لها  يمنحها  التي  بالحدود  إاّل  تأثير،  أي 
رئــيــســا بكامل  الـــذي سيبقى  ــد  األسـ بــشــار 
صالحياته الشاملة، ففي الدستور الحالي 
التنفيذية والتشريعية  السلطة  هو رئيس 
والقضائية والقائد العام للجيش والقوات 
فــــي أي  أيــــة وزارة  املـــســـلـــحـــة، ويـــمـــلـــك حــــل 
وقــــــت، كـــمـــا ســيــحــتــفــظ الـــنـــظـــام بــــــــوزارات 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة والــخــارجــيــة واملــالــيــة، 
الدولة. حينذاك، ستكون  أي بمفاصل قوة 
ــًة  ــعـــروفـ ــذه الــــــــــــوزارات مـ ــ ــائـــج أعــــمــــال هــ ــتـ نـ
مــســبــقــا، واألهـــــم ســتــبــقــى ســيــطــرة الــنــظــام 
عــلــى الــجــيــش واألمـــن كــمــا هـــي، بقياداتها 
نفسها. ولــن يــكــون هــذا مــقــبــواًل، وال يقدم 

حاًل، ما يعني استمرار الصراع.

الحل في هيئة حكم انتقالي
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل عـــاجـــل عـــــادل وشــامــل 
يـــنـــزع  أن  أواًل  يـــنـــبـــغـــي  ــلـــحـــيـــاة،  لـ ــــل  ــابـ ــ وقـ
ــم  ــع مــــــن رؤوســـــــهـــــــم وهــــــــم الـــحـــسـ ــيــ ــمــ ــجــ الــ

الــعــســكــري، وأن تــنــزع الــســيــطــرة األحــاديــة 
للنظام واملعارضة على مناطق سيطرتهم 
كل  تمثل  مشتركة  سلطة  وإقامة  الحالية، 
ــراف فـــي جــمــيــع املـــنـــاطـــق، بــمــا يــمــنــع  ــ ــ األطـ
تزوير االنتخابات وتزوير إرادة الناخبني 
مــن أي فــريــق. وهـــذا يتطلب أن يــوقــف دي 
تشاور  فقد  مــشــاوراتــه،  برنامج  ميستورا 
تــنــظــيــم  ــبـــدأ  يـ يـــكـــفـــي، وأن  بـــمـــا  اآلن  حـــتـــى 
ــبـــاشـــرة بــــني وفــــــدي الــهــيــئــة  مـــفـــاوضـــات مـ
العليا للمفاوضات والنظام، ووضع اتفاق 
انتقالي،  لتشكيل هيئة حكم/ حكم  شامل 
أيــــا كـــانـــت الــتــســمــيــة، كـــامـــل الــصــالحــيــات 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــة والــقــضــائــيــة، أي 
صالحيات رئيس الجمهورية وصالحئات 
مجلس الوزراء في الدستور الحالي، خالل 
الحكم  هيئة  في  ويمثل  االنتقالية،  الفترة 
األطــــــراف الـــثـــالثـــة، وهــــي ثــلــث لــلــمــعــارضــة 
املجتمع،  للنظام وآخــر ألطــراٍف من  ومثله 
مثل ممثلني عن النقابات املهنية والعمالية 
وغرف التجارة والصناعة ورجال األعمال 
والـــنـــســـاء وشــخــصــيــات مـــرمـــوقـــة. ويــشــكــل 
املعارضة  بــني  مناصفة  الثالث  الثلث  هــذا 

والنظام. 
واالتــــــفــــــاق عـــلـــى أن تـــمـــنـــح هـــيـــئـــة الــحــكــم 
مساعدة  مؤسسات  تشكيل  حق  االنتقالي 
وزارة  مـــثـــل  ــة،  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ االنـ املـــرحـــلـــة  إلدارة 
انتقالي  انتقالية ومجلس عسكري وأمني 
انتقالية،  وعدالة  وطنية  مصالحة  وهيئة 
ومجالس محلية انتقالية في كل محافظة، 
املحافظ،  بوظائف  املجلس  رئيس  ويــقــوم 
وتــشــكــل جــمــيــعــهــا بــطــريــقــة هــيــئــة الــحــكــم 

االنتقالي نفسها.  
ويــتــم ذلـــك كــلــه مـــن خـــالل املـــفـــاوضـــات بني 
ــام، وأن يــصــدر  ــنــــظــ املـــعـــارضـــة والــ وفــــــدي 
ــن كــاتــفــاق  ــقـــراٍر مـــن مــجــلــس األمــ ــفـــاق بـ االتـ
السياسي  االنتقال  قدمت خطة  وقد  ملزم، 
التي صاغتها مجموعة الخبراء السوريني، 
ونـــشـــرت فـــي جـــريـــدة الــعــربــي الــجــديــد في 
تــصــورًا   2015 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   3

متكامال حول الحل.
األرضــيــة  االنــتــقــالــي  الــحــكــم  هيئة  ستهيئ 
عملية  وانتخاباٍت، وهذه  اٍت  استفتاء ألية 
ــــالل ســتــة  مـــركـــبـــة وصـــعـــبـــة، لــــن تــنــتــهــي خـ
برنامٍج إلعادة  تتطلب وضع  أشهر، وهي 
الدولة، وخصوصا  تفعيل عمل مؤسسات 
في مناطق سيطرة املعارضة ملا لحق بها 
من دمار، وبرنامج إلعادة أكبر قدر ممكن 
مـــن املـــواطـــنـــني الـــســـوريـــني املـــهـــّجـــريـــن الــى 
دول الجوار، أو داخل سورية إلى بيوتهم. 
وهكذا فقط يمكن إيجاد جو إيجابي مقنع 
للمساهمة  السوريني،  من  شريحة  ألوســع 
فــي إنــجــاح هــذا الــحــل.  وبالطبع، ال يمكن 
القضاء  الــحــل، مــن دون  املــضــي بمثل هــذا 

على »داعش« وجبهة النصرة.
أعلم أن دي ميستورا والروس واألميركان 
ــا قـــلـــتـــه،  ــ ـــل مـ ــرفــــون جــــيــــدًا كــ ــعــ ــم يــ ــرهــ ــيــ وغــ
لــكــن الـــســـؤال: ملــــاذا هـــذا الــغــمــوض؟ ومـــاذا 

يطبخون؟
)كاتب وباحث سوري(

مشاورات دي ميستورا ال تنتهي وتبتعد عن آلية هيئة الحكم االنتقالي

سورية
الحل األممي الغامض والقفز على بيان جنيف

قفز دي ميستورا، 
على بيان جنيف 2012، 
وعلى قرارات مجلس 
األمن جميعها، وبدأ 
نهجًا »تشاوريًا« مع 

وفود سياسية عديدة، 
معارضة وموالية 

وشبه معارضة 
ونسائية

من أين ستأتي 
المعارضة باإلمكانات 

لتحشيد السوريين 
للمشاركة في 

االنتخابات، بينما ال تملك 
الهيئة العليا لالنتخابات 

أية إمكانات مادية، 
ومثلها »االئتالف 

الوطني«، ومثلها 
الحكومة المؤقتة؟

ال تســتوفي الصيغة التي يطرحها مبعوث األمم المتحدة إلى ســورية، ســتيفان دي ميســتورا، للحل السياسي، ما تضمنه بيان 
جنيــف 2012، والذي نص على بناء هيئة حكم انتقالي. وتتصف هذه الصيغة بالغموض والتشــوش. تقدم المطالعة التالية 

إضاءة نقدية لها

دي ميستورا في جنيف.. دوران في مشاورات ال تنتهي وصيغ غامضة تبتعد عن بيان جنيف 1 )فرانس برس(

ركز قرار مجلس األمن 2254 على ثالثة عناصر: إقامة »حكم« خالل ستة 
انتخابات تتم خالل 18 شهرًا، لكن القرار  أشهر، ووضع دستور، وإجراء 
لم يضع لها آليات تنفيذية محّددة، وهذا يتطلب مفاوضات مباشرة 
على  القرار  ينص  لذا،  معقدة.  عديدة  قضايا  يشمل  واسعًا  واتفاقًا 
بسرعٍة،  الدخول،  إلى  والمعارضة  السورية  الحكومة  ممثلي  دعوة 
في مفاوضاٍت رسميٍة، بشأن عملية انتقال سياسي، بهدف التوصل إلى 
الدولي  الفريق  دور  أن  على  ينص  كما  لألزمة؛  دائمٍة  سياسيٍة  تسويٍة 
هو دور »ميسر« للجهود التي تبذلها األمم المتحدة، لتحقيق تسوية 

سياسية دائمة في سورية.
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كيف تعامل اإلعالم مع »أوراق بنما«؟
لونا صفوان

شــغلت »أوراق بنما« الرأي العام العاملي، 
تحتــوي  التــي  األوراق  شــرت 

ُ
ن أن  بعــد 

مــن  أعطيــت  وثيقــة  مليــون   11.5 علــى 
الصحيفــة  إلــى  مجهــول  مصــدر  قبــل 
تســايتونغ«،  دويتشــي  »زود  األملانيــة 
الدولــي  »االئتــالف  مــع  شــاركتها  والتــي 
وزعــت  االســتقصائيني«.  للصحافيــني 
الوثائــق علــى 107 مؤسســة صحافيــة في 
78 دولــة لتتــم دراســة محتواهــا ومعاينــة 

تفاصيــل ما ورد فيها. 
لــم يتــردد اإلعــالم األميركي، في الســاعات 
األولى على انتشــار وبداية تداول »أوراق 
بنمــا«، لــم يتــردد باالبتعــاد عــن األضــواء 
الكبيــرة  املســاحات  تخصيــص  وتفــادي 
للخبــر. فــي حــني خصصــت »ذا أتالنتيك« 
»مــا  للقــراء  تشــرح  مســاحة  األميركيــة 
أهميــة  إلــى  باإلضافــة  بنمــا«  أوراق  هــي 
»نيويــورك  صحيفــة  بعكــس  تكشــفه،  مــا 
مســاحة  أي  تخصــص  لــم  التــي  تايمــز« 
لخبــر  الرئيســية  موقعهــا  صفحــة  علــى 
الوثائــق، بــل اكتفــت بنقــل أخبــار متداولة 
إلــى  باإلضافــة  العامليــة،  الــوكاالت  مــن 
شر في قسم »أوروبا« في املوقع 

ُ
تحقيق ن

فــي  محامــاة  مكتــب  »تســريبات  بعنــوان 
بنمــا تــورط قــادة عامليني بصفقات فســاد 
وحســابات خارجيــة«، وكذلــك قنــاة »ســي 
»أوراق  تبــرز  لــم  التــي  األميركيــة  إن«  إن 

بنمــا« علــى اإلطالق في موقعها.

»فوكس نيوز«.. عناوين ضبابية
وفي محاولة لاللتفاف على خبر الوثائق 
»تحقيقــات  نيــوز«:  »فوكــس  موقــع  كتــب 
ماليــة  بيانــات  تســريبات  بعــد  عامليــة 
خارجيــة« حيــث أرفــق صــورة لفالديميــر 
بوتــني مــع الخبــر. وعلــى موقــع »ريديــت« 
املختــص بمشــاركة أخبــار علــى اإلنترنــت 
ل عــدد مــن املســتخدمني  والروابــط، تســاء
يدفــع  قــد  الــذي  الحقيقــي  الســبب  عــن 
حــدث  تجاهــل  إلــى  األميركــي  اإلعــالم 

ضخم كالتســريبات املذكورة.
إال أن مجلــة »تايــم«، غــردت عكس الســرب 
موقعهــا  صفحــة  علــى  عنوانــا  ونشــرت 
متــورط  »بوتــني  فيــه:  جــاء  الرئيســية 
بــأوراق بنمــا«، مرفقــة مــع املقــال سلســلة 
تشــرح  التــي  القصيــرة  األخبــار  مــن 

تفاصيــل وتداعيات نشــر الوثائق.
مــن  يعتبــر  حدثــا  بنمــا  أوراق  شــكلت 
األحداث الكبرى لعام 2016 حيث رسخت 
الصحــف واملواقــع العامليــة جهودها لنقل 
التــي  التحديثــات  آخــر  ونشــر  وتغطيــة 
بــدأت املنظمة الدوليــة لصحافة التحقيق 
ليــل  مــن  متأخــرة  ســاعات  فــي  بنشــرها 

األحد.
ومحاولــة  الخبــر  تــداول  يقتصــر  لــم 
الغــوص في حيثياته على صحف محلية 
بــل توســعت لتشــمل صحفــا عامليــا حيــث 
دأبــت كل مطبوعــة ووســيلة إعالمية على 
تســليط الضوء على شخصياتها املذكور 
»إنديــان  صحيفــة  ومنهــا  الوثائــق،  فــي 
الخبــر  نشــرت  التــي  الهنديــة  إكســبرس« 
علــى صفحتهــا الرئيســية مع »مانشــيت« 
العامليــة  القائمــة  فــي  »الهنــود  بعنــوان: 
كمــالذات  املســتخدمة  الســرية  للشــركات 

ضريبية«.
صفحــة  خصصــت  بوســت«  »هافنغتــون 
بعنــوان  ملانشــيت  الرئيســية  موقعهــا 
»الحقــوا املــال .. تــورط سياســيني، رئيــس 
فــي  ُيكشــف  جمهوريــة  ورئيــس  وزراء 
الخبــر  مــع  املوقــف  وأرفــق  بنمــا«،  أوراق 
عامليــة  وجوهــا  تتضمــن  املوســع صــورة 
منهــا الرئيــس الروســي فالديميــر بوتني، 
والعــب كــرة القدم العاملي ليونيل ميســي، 
جهتهــا،  مــن  وغيرهــم.  القذافــي  معمــر 

منوعات

رصد

تغريد

نشــرت الصحف البريطانية األخبار التي 
رئيــس  والــد  مــن  كل  تــورط  عــن  تواتــرت 
كاميــرون،  ديفيــد  البريطانــي  الــوزراء 
ســيغموندور  آيســلندا  وزراء  ورئيــس 
حيــث  األمــوال،  بتهريــب  جونالوجســون 
تشــابهت عناويــن األخبــار املتداولــة التي 
تــورط  علــى  التركيــز  بمعظمهــا  كــررت 

البريطانيــة  »ميتــرو«  كاميــرون.  والــد 
محامــاة  شــركة  بنمــا،  »أوراق  كتبــت: 
»ذا  أمــا  متــورط«،  كاميــرون  ديفيــد  والــد 
كيــف  بنمــا،  »أوراق  فعنَونــت:  غارديــان« 
فــي  أموالهــم  واألثريــاء  املشــاهير  يخفــي 
علــى  غارديــان«  »ذا  وركــزت  الخــارج؟«، 
نشــر عــدة فيديوهــات عــن الوثائــق مرفقة 

فالديميــر  الروســي  الرئيــس  بصــورة 
التذكيــر  الصحيفــة  أعــادت  الــذي  بوتــني 
الوثائــق  فــي  طاولتــه  التــي  بالفضائــح 

املسربة.
متابعــة  غارديــان«  »ذا  وخصصــت 
خاصــة الســتقالة ورئيــس وزراء آيســلندا 
ســيغموندور جونالوجســون من منصبه 

بعد انتشــار التسريبات.
ديفيــد  »والــد  »ميــرور«:  كتبــت  بدورهــا، 
متورطــة  معروفــة  وأســماء  كاميــرون 
بتســريبات بنمــا«، وكذلك موقــع صحيفة 
التــي  البريطانيــة،  إندبندنــت«  »ذي 
ذّكــرت بدورهــا بالوعــود التــي كان ديفيــد 
قضيــة  بمتابعــة  قطعهــا،  قــد  كاميــرون 
السرية املحيطة بالضرائب في بريطانيا، 
ات جدية الحتواء نشاطات  واتخاذ إجراء
املصــرح  غيــر  الخارجيــة  األمــوال  تناقــل 
علــى  إندبندنــت«  »ذي  وشــددت  بهــا، 
ضــرورة التــزام رئيس الــوزراء البريطاني 

بوعــوده علــى الرغم من تورط والده.
واختــارت صحيفة »تلغراف« البريطانية 
تســليط الضــوء علــى تورط عــدد كبير من 
النواب الســابقني »املحافظني« وامتالكهم 

أمالكا تحوم شــبهات فســاد حولها.

الصحف الفرنسية و»فضيحة بنما«
صحيفــة  كتبــت  اآلخــر  املقلــب  وعلــى 
عــن  »الكشــف  الفرنســية:  »لوفيغــارو« 
»أوراق بنمــا« فضيحــة التهرب الضريبي 
العاملية«، وعنَونت »لوموند« في قســمها 
الخاص »لوموند ليكس«: »أوراق بنما«.. 
بالتينــي«  مليشــيل  غامضــة  شــركات 
صناديــق  فــي  الغــوص  بنمــا..  و»أوراق 

املالذات الضريبية الســوداء«.
القــراء  خصــت  الفرنســية  »ليبراســيون« 
بنمــا«،  أوراق  عــن  نعرفــه  »مــا  بخبــر 
تفصيليــا  مقــااًل  »بوليتيكــو«  ونشــرت 
»زود  صحيفــة  حصلــت  »كيــف  بعنــوان: 
تســريبات  علــى  تســايتونغ«  دويتشــه 
صحيفــة  كتبــت  فيمــا  بنمــا؟«،  »أوراق 
الشــيوعية:  الفرنســية  »لومانيتيــه« 
»أوراق بنمــا: فضيحــة جديدة من التهرب 
شــركات  تــورط  عــن  يكشــف  الضريبــي 

خارجيــة بتمويــل وودائع وراء البحار«.

مواقع التواصل تتابع وتشرح
مارتــن  كيــل  برايــن  املصمــم  اختــار 
أعــاد  تفاعليــة  خريطــة  تصميــم 
تقســيم  توضــح  نشــرها  املســتخدمون 
»أوراق  بفضيحــة  وعالقتهــا  البــالد 
شــبكات  علــى  القضيــة  تفاعــل  بنمــا«. 
ســاعات  حتــى  اســتمر  التواصــل 
الخريطــة  انتشــار  مــع  األولــى   الصبــاح 
بالتفاصيــل،  تكشــف  التــي  التفاعليــة 
فــي  ذكرهــا  والــوارد  املتورطــة  الــدول 
بــارزة  أســماء  إلــى  باإلضافــة  الوثائــق، 
منها رئيس وزراء آيسلندا، سيغموندور 
مــن  اســتقال  الــذي  جونالوجســون، 
اإلحــراج  الوثائــق.  انتشــار  بعــد  منصبــه 
لــم يقتصــر علــى االســتقالة، فقــد انســحب 
تلفزيونيــة  مقابلــة  مــن  جونالوجســون 
عمليــات  فــي  تورطــه  عــن  ســؤاله  خــالل 
اســتثمارات  إخفــاء  وفــي  معلنــة،  غيــر 
كبيــر  عــدد  وأعــاد  الــدوالرات،  بماليــني 
مــن املســتخدمني تداولهــا متســائلني عــن 
ســتدفع  كانــت  إن  ومــا  الوثائــق  تأثيــر 

خرى إلى االســتقالة.
ُ
بشــخصيات بارزة أ

الدولــي  »االتحــاد  يكشــف  لــم  مــن جهتــه، 
للصحافيــني االســتقصائيني« عــن هويــة 
املصــدر الــذي ســرب الوثائــق واملعلومــات 
حفاظا على السرية حتى لوسائل اإلعالم 
التحقيــق  فــي  ســاهمت  التــي  الشــريكة 
طــوال عــام كامــل فــي الوثائق التــي قدمها 
وقدرت بأنها أكثر بحوالى 1500 مرة من 

وثائق »ويكيليكس« الشــهيرة.

لم يُكشف عن هوية 
المصدر الذي سّرب 

الوثائق والمعلومات

طاولت االنتقادات متابعة عدد من وسائل اإلعالم تسريب الوثائق، ومنها قناة »سي إن إن« 
األميركية التي شّدد مغردون على غياب مشاركة أي خبر أو وثيقة على موقعها

جانــب  إلــى  عــرب  اســتقصائيني  صحافيــني   9 عمــل 
صحافيي العالم في تســريبات بنما، أكبر تســريبات في 
تاريخ الصحافة، والتي تضمنت نشر أكثر من 11 مليونا 
ونصــف مليــون وثيقة ســّربتها الصحيفــة األملانية »زود 
بالتعــاون   ،Suddeutsche Zeitung تســايتونغ«  دويتشــه 

مع »االتحاد الدولي للصحافيني االستقصائيني«.
ومــن العــرب شــارك في التحريــر والتحليل كل من منتظر 
ناصــر مــن العــراق، ومحمــد القومانــي من اليمن، وبســمة 
شــتاوي وســناء ســبوعي ومالــك خضــراوي مــن تونــس، 
وحمــود املحمــود مــن ســورية، وهشــام عــالم مــن مصــر، 
مــن  الشــوابكة  ومصعــب  الجزائــر،  مــن  حــالس  وإيــاس 
األردن. فيمــا ســاهم مــن أســرة »العربــي الجديــد« كل مــن 
الغزالــي  نــزار  االســتقصائي  والصحافــي  عــزام  محمــد 
بمــا يتصــل  أوراق بنمــا  عــن  إعــداد تحقيــق خــاص  فــي 

بالتسريبات الخاصة لشبكة تمويل نظام بشار األسد.
وعكــف أكثــر مــن 350 صحافيــا حــول العالــم مــن أكثــر من 
ســبعني جنســية علــى دراســة وتحليــل الوثائــق املســربة، 
منهم سبعة صحافيني من األرجنتني، و17 من أستراليا، 
مــن  واثنــان  بلجيــكا،  مــن  وخمســة  النمســا،  مــن  و22 
البوسنة، وثالثة من بوتسوانا، و12 من البرازيل، وستة 
مــن كنــدا، واثنــان مــن تشــيلي، وواحــد مــن هونــغ كونــغ، 
وتســعة مــن كولومبيــا، وعشــرة مــن كوســتاريكا، وواحد 
مــن التشــيك، وســتة مــن الدنمــارك، وســتة مــن اإلكــوادور، 
مــن  و18  فنلنــدا،  مــن  واثنــان  الســلفادور،  مــن  وثالثــة 
فرنســا، و18 مــن أملانيــا. كمــا شــارك خمســة مــن إيطاليــا، 
وأربعــة مــن اليابان، واثنــان من كينيا، وثالثة من التفيا، 
وســبعة مــن املكســيك، وصحافــي من باكســتان، وخمســة 

من بنما، وستة من الباراغواي، وعشرة من البيرو.

9 صحافيين عرب
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في تونس، غّصت وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي بأخبار عن »أوراق بنما« 

خاصة بعد أن كشف الصحافي المختص في 
الصحافة االستقصائية ورئيس تحرير موقع 
»انكيفادا« في تونس وليد الماجري على أن 

الموقع الذي يشرف عليه سيشرع في نشر 
وثائق تتعلق برجال أعمال تونسيين وسياسيين 

تورطوا في قضايا التهرب الضريبي وتبييض 
األموال.

عربيا، انتشر وسما »#وثايق_بنما« و«أوراق_
بنما« إذ تنوعت اآلراء حول التسريبات 

التي شغلت العالم، وكتب ياسر »المجد 
للصحافيين االستقصائيين في العالم كله. 
المجد ألهل الحقيقة« وقال الناشط المصري 

وائل عباس »مهم جدا واحنا بنتكلم على 
#وثائق_بنما ما نقولش أموال الدولة ! ال نقول 

أموال الشعب ! دي أموال الشعب حصيلة 
إنتاجه وضرايبه اللي بيدفعها!«.

عالميًا استخدمت وسوم بلغات مختلفة 
Papeles_de_« لتداول التسريبات ومنها

Panamá#« و«#panamapapers« وكتب حسن 
»الذي سرّب #وثائق_بنما أظهر أشياء وأخفى 

أكثر منها 11 مليون وثيقة ُوجهت لكشف 
تحركات مليارات الدوالرات لشخصيات حكم 

وساسة بينما تجاهلت جهات أخرى«، وأُعيد 
نشر روابط عديدة ساهمت بإتاحة الوثائق 

لعدد كبير من القراء حول العالم.

)Getty( صحيفة »الغارديان« البريطانية تابعت التسريبات عن كثب



ــنــشــط« 
ُ
الــتــي يــنــتــظــرهــا املــشــاهــد، وهـــي »امل

بــاألربــاح  يــعــود  الـــذي  للمحطات  الرئيسي 
وعــائــدات اإلعــان الضرورية لصمود عالم 
الــتــلــفــزيــون، واإلبـــقـــاء عــلــى نــمــط خـــاص من 

التوجه إلى الناس أو الجمهور.
»ثمة أزمــة ال محالة«، يؤكد أحــد مسؤولي 
اإلنتاج في محطة لبنانية، ويقول نعم هناك 
أزمــــات إنــتــاج فــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، 
لترتيب  جــديــدة  قبل سنتني وضعنا خطة 
ــا أن نــقــلــل كــثــيــرًا من  ــنـ ــاولـ أوضـــاعـــنـــا، وحـ
صرف ميزانيات ضخمة لعدد من البرامج 
ــا نــصــرف عــلــى إنــتــاجــهــا مــبــالــغ لم 

ّ
الــتــي كــن

يعد بإمكاننا اليوم دفعها، ألسباب كثيرة، 

تتلقاه  الــذي  بالدعم  يتعلق  منها سياسي 
املحطة الذي لم يعد سرا خافًيا، إضافة إلى 
عدم وجود األفكار الجديدة أو قدرة لبنان 
تــحــديــدا عــلــى اســتــيــعــاب الــتــكــرار فــي أفــكــار 

ربيع فران

كيف هو حال إنتاج البرامج في 
العالم العربي؟ سؤال كبير، تبدأ 
اإلجـــابـــة عــنــه مــن خـــال الــوقــائــع 
والــذي  العربي،  اإلعـــام  فيها  يتخبط  التي 
ال يقتصر عــلــى خــلــو الــســاحــة مــن الــبــرامــج 
الــضــخــمــة، بـــل يــصــل إلـــى حــــدود تخفيض 
أوال،  ــيـــة  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ الـ ــات  ــطــ ــحــ املــ مـــيـــزانـــيـــة 
وتــســريــح عـــدد كبير مــن املــوظــفــني، وإقــفــال 
مكاتب في عــدد من الــدول العربية. لكن ما 
هــي األســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى كــل هـــذا؟ ومــا 
أزمة  لحل  الجديدة  الصيغة  أو  الرؤية  هي 
»الــتــلــفــزة« العربية؟ والــســؤال األهـــم مــا هو 
التجاذب  هــذا  لكل  الحقيقي  املشكلة  سبب 

داخل املحطات؟
مــن دون شـــك، أن مــرحــلــة مــا بــعــد الــثــورات 
الــعــربــيــة لــيــســت كــمــا كــــان الـــحـــال قــبــل عــام 
 

ّ
2011، مـــن تــونــس بـــدايـــة إلـــى الــخــلــيــج، قــل
الثاني  الــعــام  بعد  »التلفزيوني«  الحماس 
ــــن الــــــثــــــورة، وحـــــاولـــــت مـــعـــظـــم املـــحـــطـــات  مـ
ــروج بـــأقـــل خــســائــر مــمــكــنــة مـــن جـــراء  ــخــ الــ
تــــداخــــل أوجـــــــه الــــحــــرب بــعــضــهــا بــبــعــض، 
وتــأثــيــرهــا عــلــى املــحــطــات والــــدول الــداعــمــة 

لهذه املحطات بالدرجة األولى.
هـــذا الــنــمــط مــن »الـــحـــروب املتقطعة« دخــل 
ئ عـــلـــى عــــالــــم الـــتـــلـــفـــزيـــون 

ّ
ــز ــتــــجــ بـــشـــكـــل مــ

العربي. واملفارقة أنه لم يؤثر على اإلنتاج 
الدرامي كوجه يتناقض تماًما مع نظرتنا 
ــرى. وال نــغــالــي إذا قلنا  ــ إلـــى الــبــرامــج األخـ
إن درامـــا »شهر رمــضــان« وحــدهــا مــا زالــت 
التلفزيونية  لــأعــمــال  األســـاســـي  املــقــيــاس 

أول ناقد 
في تاريخ هوليوود 

ينال نجمة باسمه في 
ممر المشاهير

رغم األزمات المتنقلة 
ال يزال اإلنتاج الرمضاني 

هو األضخم

2223
منوعات

وبرامج أصبحت »معلوكة« وعرضت على 
الشاشات وتناوب عليها عدد من املقدمني 

أو الضيوف. باختصار.. ال جديد.
لكن الحرب املندلعة في اليمن تحديدًا، كان 
لها األثر األكبر في رسم سياسة »الضياع« 
ــتـــي تــشــهــدهــا مــعــظــم مـــحـــطـــات الــخــلــيــج  الـ
وتحديدًا  الخليجية،  املحطات  كل  العربي. 
السعودية،  العربية  للمملكة  التابعة  تلك 
في  الــحــرب  لتوقف  النهائي  الــقــرار  تنتظر 
الــيــمــن كـــي تــتــنــفــس الــصــعــداء وتـــعـــود إلــى 
ــا. الــــخــــوف أصـــبـــح يــســيــطــر  ــهـــدهـ ســـابـــق عـ
 على كل موظفي محطة »أم بي سي«، 

ً
مثا

الرئيسي  املــقــّر  لــبــنــان أو فــي  إن فــي مكتب 
لــلــمــحــطــة فـــي دبــــي، خــصــوصــا بــعــد الــقــرار 
ـــا مـــن مكتب 

ً
لــتــســريــح 28 مـــوظـــف املـــفـــاجـــئ 

محطة »العربية« في بيروت، وهي املحطة 
الشقيقة لـــ«أم بي ســي«. وفــق املــصــادر، فإن 
الــيــوم يعتبر مستقرًا  بــي ســـي«  وضـــع »أم 
ــاء عــن  ــنــ ــغــ ــتــ جــــــــدًا، ال قـــــــــــرارات بــــشــــأن االســ
موظفني، أجواء مريحة وفق املصدر، ال بل 
فــوجــئ املــوظــفــون فــي محطة »أم بــي سي« 
 »bonus« الــــرواتــــب ومـــكـــافـــأة بـــزيـــادة عــلــى 
نهاية الشهر املاضي. ويعزو املصدر سبب 
العربية من مكتب بيروت  تسريح موظفي 
اإلخبارية  القناة  ملكية  تــجــاذب حــول  إلــى 
الــســعــوديــة بــعــدمــا تــحــولــت مــلــكــيــتــهــا إلــى 
ــة فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة،  مـــســـاهـــمـــات خـــاصـ
مـــا قـــد يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى إعــــــادة تــمــوضــع 
اســتــراتــيــجــي ســيــقــرره الــشــركــاء الــجــدد في 
فتح مكتب  إعـــادة  هــؤالء  وبإمكان  املحطة، 
تمثيلي يعتمد على مراسلني غير موظفني 
freelance، هذا ربما يفتح الباب أمام أسئلة 
الداخلي  البيت  جديدة حــول إعــادة ترتيب 

التائهة.  الــبــرامــج  »أجــنــدة«  قبل  للمحطات 
ــن الـــبـــرامـــج  ــ ــــي ســــــي« الــــعــــديــــد مـ ــــي »أم بـ فـ
املــطــروحــة لــلــمــواســم املــقــبــلــة، لــكــن الــواضــح 
أن املــحــطــة تــائــهــة فــي بــرمــجــة وتنفيذ هــذا 
النوع من البرامج. لم يثبت أبدًا أن املحطة 
السعودية قررت نقل برنامج »أرب آيدول« 
إلــى األردن، وفــق معلومات خاصة، ال قرار 
بعرض موسم رابع من البرنامج، األسباب 
غير معروفة، وحتى أعضاء لجنة التحكيم 
ال يعرفون أي تفاصيل حول موعد املوسم 
قـــــرار حــاســمــا  آيـــــــدول، وال  املــقــبــل مـــن أرب 

بإخبارهم باالنتقال خارج بيروت.
 project run وكذلك األمر بالنسبة لبرنامج
way الـــذي ُيــعــنــى بــأمــور املــوضــة واألزيــــاء، 
التسويقية  إعاناته  عرض  قريًبا  وستبدأ 
ــررًا  ــقـ ــان مـ مــــن خــــــال املــــحــــطــــة، وبــــعــــدمــــا كــــ
عــرضــه نهاية الــعــام الــحــالــي بــات فــي حكم 
املــؤكــد تقريب املــوعــد إلــى الــخــريــف املقبل، 
أي بعد انتهاء مرحلة الصيف، تحاول »أم 
بــي ســي« مــرة جــديــدة االبــتــعــاد عــن برامج 
املواهب، واالستعانة بنجم تصميم األزياء، 
املــصــمــم إيــلــي صــعــب، عــبــر مــشــاركــتــه التي 
الــبــرنــامــج، ما  تــأكــدت ضــمــن لجنة تحكيم 
العالم  يكسب املحطة بعدًا جــديــدًا فــي هــذا 
املــخــصــص لـــهـــواة هــــذا الـــنـــوع مـــن األزيـــــاء 
مــع األهــــداف الــكــامــنــة مــن وراء ذلـــك، لجهة 
األزيــاء  بــدور  الخاصة  والتسويق  الــدعــايــة 

وعالم التصاميم العاملية.
يسابق شهر رمــضــان كــل اإلنــتــاجــات التي 
تـــعـــتـــزم املـــحـــطـــات تـــقـــديـــمـــهـــا، أو الــــتــــي لــم 
تـــقـــرر بــعــد مـــواقـــيـــت عـــرضـــهـــا، لــكــن الــســلــة 
الرمضانية تفتح شهية مسؤولي املحطات 
للمغامرة، على اعتبار أن امليزانية الكبيرة 
تساهم في الترويج واإلعانات والعائدات، 
لــكــن هـــذا الـــعـــام يــبــدو أن االتـــجـــاه سيكون 
ـــن األعـــمـــال  ــددة مـ ــحــ ــددا إلـــــى أنــــــــواع مــ ــجــ مــ
على  مفتوحة  املــحــطــات  فشهية  الــدرامــيــة، 
الــــدرامــــا الـــســـوريـــة، فـــي وقــــت تـــحـــارب فيه 
الـــدرامـــا املــصــريــة لــبــلــوغ هــدفــهــا، وذلـــك مع 
ــي الــفــتــرة  ــات املـــصـــريـــة فــ ــاجــ ــتــ ــع اإلنــ ــراجــ تــ
البيئة  انتصار مسلسات  وكذلك  األخيرة، 
الــشــامــيــة ومــــا ُســـمـــي بـــالـــدرامـــا املــشــتــركــة 
الــتــي أســهــم فــيــهــا الــســوريــون بــشــكــل كبير 
البلدان املحصورة بجنسية  على غيره من 
واحــدة. وكذلك أسهم انفتاح رجال األعمال 
لــلــدخــول فـــي هــــذه الــــدائــــرة مـــن اإلنــتــاجــات 
على تسويقها بشكل كبير وتحقيق أرباح 
خــيــالــيــة.. مــن هــنــا يــقــاســم الــشــهــر الفضيل 
السنة  باقي أشهر  أو ميزانيات  اإلنتاجات 
من دون اعتراض من قبل مسؤولي املحطة 
ــتــــراحــــات الـــخـــاصـــة بــعــروض  عــلــى كـــل االقــ

الشهر الكريم.

جمالتلفزيون

فنسينما

خليل العلي

رغـــم مــا تــتــعــرض لــه مــديــنــة الــقــدس املحتلة 
أهلها  يعانيه  ومــا  لتهويدها،  مــحــاولــة  مــن 
أنهم متمسكون  إال  من مضايقات االحتال، 
بالحياة ومتشبثون بأرضهم ويعبرون عن 

ذلك بطرق عدة.
يــوســف الــرجــبــي مــن مدينة الــقــدس املحتلة، 
فنان تشكيلي يرسم اللوحات التي تعّبر عن 
مأساة الشعب الفلسطيني نتيجة االحتال، 
وهــــو مــتــخــصــص أيـــضـــا فـــي مـــجـــال الــخــزف 
أن  بعد  الجديد«:  لـ«العربي  يقول  والــزجــاج، 
الجميلة  الفنون  نحو  األكثرية  توجه  ملست 
بــدأت فــي مجال الــخــزف والــزجــاج، واتجهت 
إلى دمج الفنون الجميلة مع الفنون الحرفية 

ضمن تطوير اللوحة الفنّية الفلسطينّية.
مــنــذ ثـــاثـــني ســنــة يــعــمــل الـــرجـــبـــي فـــي الــفــن 
باللونني  الــرســم  بــدايــتــه  وكــانــت  التشكيلي، 
ــال ألــــوان  ــإدخــ األبـــيـــض واألســــــــود، ثـــم بــــدأ بــ
شفافة مع اللون األسود، ثم انتقل إلى الرسم 

مـــتـــأثـــرًا بــشــكــل واضــــــح ومـــبـــاشـــر بــالــحــرب 
 
ً
أنتجت جيا والــتــي  فيتنام،  فــي  األمــيــركــيــة 
 عــمــا حـــدث ومــا 

ً
غــاضــبــا وثـــوريـــا ومــتــســائــا

يــحــدث. »إيــبــرت« كــان جـــزءًا مــن هــذا الــحــراك 
ــه فـــي الــســبــعــيــنــيــات، حني  ــ الــــذي وصـــل ذروتـ
مــع مخرجني  كــانــت هــولــيــوود تغّير جلدها 
ُســـمـــوا حــيــنــهــا بـــأصـــحـــاب الــلــحــى الــخــمــس: 
ــيـــزي، ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ،  ــكـــورسـ مــــارتــــن سـ
فــرانــســيــس فـــورد كـــوبـــوال، بـــرايـــان دي بــاملــا، 

جورج لوكاس. 
كتب إيــبــرت عــن كــل منهم فــي بــدايــة حضوره 
ــّون بــصــمــتــه: ســبــيــلــبــرغ وتــغــيــيــره شكل  ــكـ وتـ
الــفــنــيــة،  ــــودة  ــــجـ الـ ــة ذات  ــاريـ ــتـــجـ الـ الــســيــنــمــا 
دي بــاملــا كــخــلــيــفــة أللــفــريــد هــيــتــشــكــوك بلغة 
العظيمة  وأفامه  كوبوال  جديدة،  سينمائية 
ــا جــــزآ األب  ــهـ فـــي الــســبــعــيــنــيــات- وعـــلـــى رأسـ
الروحي-، لوكاس والذهاب للفضاء في »حرب 
ــنـــجـــوم«، ومـــارتـــن ســكــورســيــزي والــغــضــب  الـ
املكتوم الذي تحمله أفامه ومحاولته اكتشاف 

محمد جابر

التي  دائما ما ارتبطت املوجات السينمائية 
غّيرت الفن السابع بنقاد سينمائيني أّرخوا 
ــــزءًا مـــن ذلــك  ــــروا ملـــا يـــحـــدث، وكـــانـــوا جـ

ّ
ونــــظ

الــنــقــد السينمائي فــي روســيــا كــان  الـــحـــراك. 
جزءًا من ثورية فن ما بعد الثورة البلشفية، 
كـــــذا مــجــلــة »كـــــراســـــات الـــســـيـــنـــمـــا« ال يــمــكــن 
الجديدة، وفي  الفرنسية  املوجة  فصلها عن 
مــصــر كـــان ألســمــاء مــثــل ســامــي الساموني 
أو ســمــيــر فــريــد وجــــود أســاســي فــي الــحــراك 
السينما  في  أمــا  الثمانينيات.  خــال  الكبير 
األمــيــركــيــة، فيأتي اســم روجـــر إيــبــرت بشكل 
ا أساسيا من هوليوود  متفرد كرجل كان جزء
طوال ما يقارب الخمسني عاما، للدرجة التي 
جــعــلــت املــخــرج مــارتــن ســكــورســيــزي يصفه 

بأنه »أعظم ناقد لأفام«.
ــــي صــحــيــفــة  ــــرت بــــــدأ الـــكـــتـــابـــة فـ ــبـ ــ روجـــــــر إيـ
تــايــمــز« عــام 1967، فــي ذلك  »شيكاغو ســان 
الــوقــت كــان هناك حــراك يحدث فــي السينما 

2000 حينها  عــــام  حــتــى  املـــائـــيـــة،  بــــاأللــــوان 
ــيـــك« مع  ــلـ ــريـ انــتــقــل إلــــى رســــم لـــوحـــات »األكـ
تكوين  خالها  من  استطاع  جديدة  تقنيات 
فــي هــذا  املــمــّيــز  الفنية وأســلــوبــه  شخصيته 
ــك مـــن خـــال اســتــخــدام تقنيات  املـــجـــال، وذلــ
النجارة والخشب إلنجاز لوحات لها أبعاد 

عن سطح اللوحة.
يلفت إلى أنه عام 2005 بدأ بإدخال الزجاج 
ــّون لــوحــات فــنــّيــة من  ــه، وكــ

ّ
واملـــعـــادن إلـــى فــن

خال املزج بني الزجاج واملعادن لتكون قاعدة 
الــرجــبــي  يــؤكــد  الـــقـــادمـــة.  ــال  ــيـ األجـ تتعلمها 
أن »الـــفـــن يــعــتــمــد عــلــى الــتــعــبــيــر واملــحــاكــاة، 
والتعبير يتم بطرق عدة وليس فقط بالريشة 
التي  واألحــــداث  الضغط  ونتيجة  ــوان،  ــ واأللـ
نــعــيــشــهــا فـــي الـــقـــدس اســتــخــدمــت األســطــح 

الصلبة بعيدًا عن رومانسية الريشة«. 
يــوســف الــرجــبــي حــاصــل عــلــى بــكــالــوريــوس 
فــنــون جميلة، تخصص خـــزف وزجــــاج، من 
في  والتصميم  للفنون  بيتساليل  أكاديمية 
الـــقـــدس، ودبـــلـــوم فــنــون الـــخـــزف مـــن جامعة 
حصل  كما  الخليل،  فــي  فلسطني  بوليتكنك 
ــة فــــن الــنــحــت  ــ ــدراسـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى مـــنـــحـــة دراسـ
بـــالـــزجـــاج فــــي املــــدرســــة الـــعـــاملـــيـــة ســـيـــاتـــل - 
واشنطن، وشارك في ورش عدة في فلسطني، 
ــا شـــــــارك فــــي مــــعــــارض داخـــــــل فــلــســطــني  ــمـ كـ
وخارجها، حيث شارك في اإلمارات العربية 
املتحدة وتونس وكــوريــا والــيــابــان، وحصل 
على العديد من الجوائز وشهادات تقديرية، 
وله العديد من املطبوعات وامللصقات الفنّية.

جوهر املشروع األميركي. أسس منهجا نقديا 
صار له أتباعه من الكتاب، والــذي يقوم على 
التعامل مع كل فيلم وتقييمه بالنجوم، من 1 
إلى 4، بحسب »صنفه السينمائي«، حيث كان 
 The Blair Witch يعتبر أن إعطاءه لفيلم مثل
 The Godfatherبـــــ مــســاواتــه  يعني  ال   Project
، ولكن يعني أنــه »نقلة فــي أفــام الرعب 

ً
مــثــا

تستحق تقديرها«.
ظل الرجل يكتب بثبات وبشكل أسبوعي عن 
السينما، وخلق  فــي  التي تصدر  األفـــام  كــل 
مــبــكــرًا اهــتــمــامــا خـــاصـــا مـــن قــبــل الــجــمــهــور 
الــعــادي بـــ«قــوائــم أفــضــل األفــــام«، خصوصا 
 at« حني بدأ في تقديم برنامجه التلفزيوني
زميله جني سيسكل، حيث  مع   »the movies
أصبح تقييمهم )برفع اإلبهام ألعلى كعامة 
على جودة الفيلم( أو )إنزاله ألسفل كعامة 
 من أشكال الدعاية لأفام 

ً
على سوئه( شكا

عــلــى الــبــوســتــرات أو اإلعــــانــــات الــتــجــاريــة، 
بفضل الشعبية التي امتلكها »إيبرت«.

وفي عام 2005، كان إيبرت هو أول ناقد في 
تاريخ هوليوود ينال نجمة باسمه في »ممر 
»تكريما  ذلــك  أن  حينها  واعتبر  املشاهير«، 
ــات فــي  ــ ــــني مـ ــلــــه«، وحـ لــلــنــقــد الــســيــنــمــائــي كــ
أبريل/نيسان عام 2012، بعد معاناة طويلة 
ــــال ســكــورســيــزي  مــــع ســــرطــــان الـــحـــنـــجـــرة، قـ
إن »الــســيــنــمــا األمــيــركــيــة خــســرت واحــــدًا من 
رموزها وأحد األشخاص الذين ساهموا في 
تطويرها، إيبرت بالنسبة لي سينمائي من 

الطراز األول، هو أعظم ناقد لأفام«.

يوسف الرجبي.. الفن رغم كل شيءروجر إيبرت... في ذكرى رحيل الناقد
عام 2012 رحل الرجل 

الذي حّول النقد 
السينمائي إلى جزء من 
عالم وصناعة الشاشة 

الفضية

ألوان ترابية منوعة، هي 
حصيلة خطوط الموضة 

اللبنانية لهذا الموسم 
من ماكياج الربيع الذي 

يُبشر بصيف المناسبات 
وحفالت الزفاف التي تكثر

رغم محاولة االحتالل 
اإلسرائيلي خنق 

مدينة القدس، ال يزال 
الفلسطينيون ينتجون فنًا 

جميًال وجديدًا

بيروت ـ العربي الجديد

يـــواجـــه خــبــيــر الــتــجــمــيــل الــلــبــنــانــي حــمــادة 
»مـــوضـــة« الـــعـــام بــتــغــيــرات كــثــيــرة يصفها 
الخاصة بماكياج  لــألــوان  بأنها ضــروريــة 

النساء.
حمادة بدأ حياته املهنية قبل أكثر من عشر 
سنوات واستطاع أن يحجز مكانه بني عدد 
لبنان،  فــي  التجميل  خــبــراء  مــن  قليل  غــيــر 
وتـــعـــاون مــع عـــدد مــن املــغــنــيــات فــي الــعــالــم 
الجزائرية،  ــة 

ّ
فــل الكويتية،  شمس  الــعــربــي، 

ــوات خــبــيــر  ــنــ ــدا عـــطـــيـــة، وهـــــو مـــنـــذ ســ رويــــــ
التجميل الخاصة بالفنانة كارول سماحة.

في حديثه لـ«العربي الجديد« يقول حمادة: 
»بـــدأنـــا فــي تــحــديــد خــطــوط بــعــض األلــــوان 
الربيع  الخاصة بموسَمي  املاكياج  وأنــواع 
والــصــيــف لــهــذا الــعــام، ال حـــدود فــي نظري 
لـــلـــمـــاكـــيـــاج، بـــعـــد زيــــارتــــي األخــــيــــرة لــدبــي 
وقبلها إلى فرنسا، استطعت الجزم بأن كل 
تجميل  كخبراء  أمامنا  مفتوحة  الخيارات 
فــي عـــدم تــعــريــف أنــــواع املــاكــيــاج الــخــاص، 
ــا هـــو الـــقـــدرة على  ــرورًيـ وكـــل مـــا أصــبــح ضـ
تنسيق األلوان وكيفية وضعها على الوجه 

من خال  إن  الخاصة  املكونات  واستعمال 
للبشرة  املناسب  أو  الجيد،  األســـاس  كــريــم 
ــوان التي  أو مــن خــال أنـــواع املــاكــيــاج واأللــ

تتناسب مع املناسبات«.
في اعتقاد حمادة أن ماكياج الفنانة كارول 
باقي  مــاكــيــاج  تلقائًياعن  يختلف  ســمــاحــة 
الـــفـــنـــانـــات، قــبــل إصــــــدار ألــبــومــهــا الــغــنــائــي 
الجديد »ذكرياتي« يقول: انشغلنا  بكيفية 
وبالطبع  العمل  بهذا  الخاصة  التحضيرات 
اخـــتـــصـــاصـــنـــا فــــي »لــــــــوك« الـــفـــنـــانـــة كـــــارول 
سماحة حول كيفية التقاط الصور املناسبة 
للغاف، وعليه اشتغلت على األلوان الفاتحة 
الــقــريــبــة جـــدًا مــن الــبــســاطــة وطبيعة كـــارول 
اللواتي  الفنانات  سماحة، يقول: كــارول من 
ال يــفــضــلــن املـــاكـــيـــاج الــــصــــارخ، وحــتــى أيـــام 
مسرحيتها كنا نحاول إضفاء البساطة على 
قدمتها  التي  االستعراضية  »التابلوهات« 

بنجاح لجهة اختيار »اللوك« واأللوان.
كــان ملًكا بامتياز على ماكياج  الزهر  لــون 
ســمــاحــة فــي الــغــاف والـــصـــور الــتــابــعــة لــه، 
ــواء  ــ ــك لــتــبــيــان أن الــفــصــل ربـــيـــع واألجــ ــ وذلـ
ــع يـــومـــنـــا ولــــحــــظــــات إصــــــدار  ــ تـــتـــنـــاســـب مـ
األلــبــوم، ثــم إن معظم األغــنــيــات تحكي عن 

الظال كانت  ألــوان  األمــل والعشق واللقاء. 
مشتقة مــن »الــبــاســتــيــل« مــزجــت الـــ«مــوف« 
مع األزرق والقليل من الزهري ، فيما احتل 
الــشــفــاه فتحول  أيــضــا مكانه على  الــزهــري 

إلى »زهري الشفاف«. 
عـــن عــنــاويــن مــوضــة الــربــيــع املــقــبــل، يــؤكــد 
حمادة أن ألوان »العنب« طاغية على ألوان 
املــكــيــاج .. األلــــوان الــتــرابــيــة طــبــًعــا حــاضــرة 
لــلــشــغــف املـــتـــواجـــد فـــيـــهـــا، كـــريـــم األســـــاس 
يــتــحــول بـــرونـــزًيـــا بــشــكــل مــتــســاو مـــع لــون 
البشرة، إضافة ألنواع وظال العيون التي 

يجب أن تتناسب مع ألوان الثياب أواًل.
ـــا نــلــتــزم 

ً
ــالــــعــــروس، أحـــيـــان فــيــمــا يــتــعــلــق بــ

بـــأســـلـــوب »ســـمـــوكـــي« الـــــذي يــعــتــبــر الــيــوم 
البنات  بعض  عند  طلبا  واألكــثــر  تقليدًيا 
الــزفــاف، لكن هناك إضافات من خال  ليلة 
البريق واللعب على املــواد البراقة في رسم 
الــعــني مـــع مـــا ال يــخــتــلــف مـــع الــشــكــل الــعــام 
للعني أو لأزياء، ولون فستان الزفاف الذي 
يتدرج في فروع األبيض الذي يتحول إلى 
»أوف وايت« أو »ذهبي«، هذه كلها يجب أن 
قاسًيا  له 

ّ
فأفض الشفاه  أحمر  أما  نراعيها، 

في ماكياج العروس.

تخفيض الميزانيات 
واإلنتاج مستمّر

القدس كما يرسمها )العربي الجديد(

أسئلة كثيرة تُطرح حول إنتاجات محطات التلفزة في العالم العربي، أسئلة ال تجد أجوبة 
شافية... هل دخلت المحطات في نفق اإلرباك؟ وهل انتهى عصر الميزانيات ضخمة اإلنتاج؟

البرامج العربية

ماكياج الربيع

حكواتي

محمد حاج حسين

لدينا ما يكفي من األحزان والحجارة نرميها عاليًا لنثقب القبة الزرقاء 
الحجارة ال تصل عاليًا  فوقنا، بعضنا يحملها ليخفف بها مواجعه، 
 للسماء، ال 

ً
إلى مبتغانا، الدموع التي تكتب األفق، حجارة أقدر وصوال

أحــزان مشتركة، وال طرق لرميها، هي فقط أحــزان تلقى هنا وهناك، 
ولطاملا هطل الــحــزن مــن الــســمــاء. أمشي فــي ذلــك الــطــريــق، كــل مــا فيه 
والكوب  الحانة  بــاب  قة بصرير 

ّ
معل الريح  في  يــداي  نحن،  تغّير حتى 

اه، فأيننا 
ّ
الفارغ، عيناي تمّران بكل شيء، تفاصيل املكان تشبه ما كن

من املكان؟
ح خلف فراشة، بكل 

ّ
أتراني شربت الحانة كلها، أم شربتني!؟ ما لي أترن

تترنح  أنــا، هي  الخشبي  املقعد  أتــرنــح، وأالحقها، على  أالحقها،  قــواي 
أفــق.  وال  تالحقني،  تترنح،  بدموعنا،  بنا،  املكتظ  األفــق  فــي  وأالحقها 
تفصلني عن باب الغيم ألف قافية، كل هذا الطيران وال تحليق، ونحن، 
الـــدرب؟!!  لــي بــأن العمر اتكأ على بقايا  ملــاذا حــن اهتز الغصن أومــأ 
تفاصيلك يا درب تعج بكل ما كــان، إال نحن، كأنك تذكرة عبور، وال 
املكان  بــن أصــابــع  قــصــيــدة،  الغيم  قــصــيــدة، تحت  الغيم  عـــودة. خلف 
قصائد ال نطالها، وال تطالنا. كان بوسع الجميع حمل ذكرياتهم في 
القسر  وجــود  تقّبل  على  بعد  نعتد  لــم  لكننا  بالبحر،  ورميها  كيس، 
في الحياة، من بعيد صوت أسئلتنا يتردد، أين العصفور، وملن العش 
القديم، كم كأس شربت لتغني بكل هذا الصدق يا غراب! »ثم، لَم كل هذا 

ق، قل لها أحبك. لن يقتلك أحد«.
ّ
التمل

ُه طوعًا ألسباب كثيرة من بينها الفضول، وما 
َ
هي في الكون الذي هاجرت

زلت تواري في األيام خطاياَك السابقة، تدِفُن رأسَك في الريح كالنعامة، 
حاور نفسك، دائمًا، ترسم 

ُ
شعل السيجارة، »كم هي باردة املسافة« ت

ُ
وت

صورة قاسيون على جبل أمامك. تراُه منذ سنة ولم تستطع االقتناع 
بأنه كبشري يهمك معرفة األماكن بأسمائها، ال بماهيتها، الجبل برد 

ودفء، وحجر، واسم. 
ما زلت أسير في ليل املدينة البارد، إلى حيث أقنع نفسي، »الدويلعة« 
لــدّي، الحرس يعرفني  هنا، 5 دقائق وأصــل »بــاب شرقي«. ال مشكلة 
وكــلــب املــــدام »جـــاكـــي«، والــعــفــن عــلــى شبابيك الــغــرفــة والـــجـــرذان التي 

ما أحّست بحركاتي املترنحة.
ّ
تركض، كل

ــق؟ أم أنــه مــجــرد تــرف االبــتــعــاد عن 
ّ
ــأل نفسي هــل هــذا تــمــل أعـــود وأسـ

الكبرى، وبردى  بدعتنا  الياسمن  الحنن؟  املألوف هناك؟ ملن كل هذا 
تدفعاني  املــفــارقــن. وعيناِك  وذاكـــرة  القلب  فــي  هنا  هنا،  أكثر  يفيض 

للتساؤل دائمًا، »هل حقًا كنت في دمشق، ولم أرِك!«.
الدويلعة ال تــحــوي أشــجــارًا وكــالبــًا ضالة  الـــرؤى السابقة،  إلـــّي  تــعــود 
بهذا القدر، أرمي اللعنة التي تسكرني وأتابع املشي، ثم أهمس »أحبك« 

بخوٍف، كجرذ هارب من نباح كالٍب في هذه الشوارع املترنحة.

ال صحو
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إيلي صعب نجم الخريف على MBC  »العربية« أقفلت... هل باقي القنوات في أمان؟

من ماكياج حمادة  )العربي الجديد(

ألوان ترابية  )العربي الجديد(

كارول سماحة بريشة حمادة )شربل بومنصور(



بها اإلصــرار اليساري على تجاهل الحياة 
الخاصة وعواطفها، وعارض بها تحريمات 
الكنيسة القديمة، وعارض بها أولئك الذين 
اعتنقوا مــزاعــم »الــتــحــّرر«. وكــانــت معركته 
مع مزاعم التحّرر هي األشد صعوبة ألنها 

تضّمنت نقدًا للمجون.
فــــي هــــــذا، كـــمـــا يـــقـــول بــــــاث، تـــابـــع بــريــتــون 
دانتي  اإليطالي  وأشهرهم  املاضي  شعراء 
املــؤســســن  أحــــد  كــــان  الـــــذي   )1321-1265(
الــذيــن حــاولــوا فــي الــقــرون الــوســيــطــة إزالـــة 
التعارض بن الحب العذري وبن الفلسفة 
املــســيــحــيــة. ويــعــتــقــد بـــاث أن دانــتــي واصــل 
بذلك تراث الغرب املركزي، ومنه التيار الذي 
ــر تــوحــيــد الــشــعــر  ــ يــلــتــمــس بـــن عـــصـــٍر وآخـ
والــفــكــر، والــنــقــد واإللـــهـــام، والــفــعــل والنظر. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــجــد بـــن شــخــصــيــات 
الذي  األملــانــي هيغل  الفيلسوف  التيار  هــذا 
كان األول في صياغة مفهوم محّدد وجلي 
»املغترب«  أو  »املتوّحد«  اإلنسان  لوضعية 
في الشائع من الترجمات. وإلى هذا التراث 

يلتفت بــاث شــارحــا ألول مــرة تـــراث هيغل 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر جــــديــــدة. »الــــتــــوّحــــد« هــو 
الشعور بأننا غائبون عن ذواتنا الحقيقية، 
ــنــا وتــغــتــصــب 

ّ
 مــحــل

ّ
ــــرى تـــحـــل وأن قــــوى أخـ

 
ً
حــيــاة نعيش  فتجعلنا  الحقيقية،  ذواتــنــا 
تعويضية. التوّحد هو أال يكون املرء ذاته، 
أن يكون خــارج ذاتــه، أن يكون بال وجــه، أن 
َر مجهواًل، أن يكون غيابا. مصدر 

َ
يكون آخ

التوّحد لــدى هيغل هــو »االســتــئــصــال«، أو 
السلب، فما معنى هذا املفهوم؟

جواب هيغل هو أن االستئصال يمكن إدراكه 
بالعودة إلى النظرة اليهودية ثم املسيحية 
 مـــن قــيــمــة الــطــبــيــعــة، وتــحــّولــهــا 

ّ
الــتــي تــحــط

ــم في 
ّ
إلـــى مــجــّرد شـــيء مــن األشـــيـــاء، وتــحــط

الوقت نفسه العالقة العضوية بن اإلنسان 
واملدينة، وسبب هذا هو وضع تعارٍض بن 
الروح واملادة، بن الروح والجسد، بن الفهم 

واإليمان، بن الحرية والضرورة. 
االستئصال يختزل كل هذه التعارضات في 
تــعــارٍض واحـــد: ذاتــيــة مطلقة وموضوعية 
مــطــلــقــة، أو مــطــلــق ذات ومــطــلــق مــوضــوع. 
ولــكــن هــنــالــك نــقــطــة تــتــلــو هـــذا الــفــصــل بن 
ذات اإلنسان والعالم يحاول فيها اإلنسان 
وانطالقا منها اتخاذ طريقه عائدًا إلى ذاته 

أو نفسه، ويصبح الخالص في متناوله.
أبناء جيله  آمن هيغل، شأنه في ذلك شأن 
في أواخــر القرن الثامن عشر وأوائــل القرن 
واعتقد  الفرنسية،  بــالــثــورة  عــشــر،  التاسع 
أنــهــا ستمحو »الــتــوّحــد«، وتــحــدث صلحا 
بن الكائنات اإلنسانية والطبيعة، وبينها 
ــا. إال أن فــشــل الـــثـــورة أجــبــره  ــهــ وبــــن ذواتــ
فلسفة  تصّور  إلــى  واللجوء  التراجع،  على 
ية« بوساطة الشظايا التي 

ّ
تعيد بناء »الكل

 
ُ

ية، السلُب أو االستئصال
ّ
اختصر إليها الكل
الذي ال يتوقف.  

 للثورة الفرنسية: 
ً
هكذا، اقترح هيغل بديال

فــلــســفــة تــجــيــب عــلــى لــغــز الـــتـــاريـــخ، وتــقــّدم 
 
ُ
تشخيصا لالستئصال. ولم تكن هذه فلسفة
تاريٍخ، بل كانت تاريخا فلسفيا لإلنسانية. 
وفق هذه الفلسفة، وبما أن املجتمع املدني 
أثبت عدم قدرته على أن يخدم كذاٍت كونية 
للدولة،  ذاتـــه  ُيخضع  أن  عليه  فــإن  شاملة، 
ــة مــتــعــالــيــة بــالــعــالقــة مع  وســـتـــكـــون الــــدولــ

املجتمع إن ظلت أمرًا محااًل.

محمد األسعد

قـــبـــل وفــــاتــــه بــــوقــــت قـــصـــيـــر، نــشــر 
الـــــكـــــاتـــــب والــــــشــــــاعــــــر املـــكـــســـيـــكـــي 
)1914-1998( كتابا  أوكتافيو باث 
تــحــت عــنــوان »الــلــهــب املـــــزدوج«. فــي سياق 
هــــذا الـــكـــتـــاب، جـــــاءت تـــأمـــالتـــه حــــول فــكــرة 
»الــــحــــب« فــــي الــــتــــراث الـــغـــربـــي، خــصــوصــا 
فــي األزمــنــة الــحــديــثــة، والــكــشــف عــن أصــول 
إلى  )نسبة  الهيغلي  الديالكتيك  مصطلح 
-1770 هيغل،  فريدريك  األملاني  الفيلسوف 

ــاء بــــاث بــهــذه  ــ 1831( فـــي فـــكـــرة الـــحـــب. أضـ
التي  والعاطفية  الفكرية  النوازع  التأّمالت 
بنت أطروحة الجدل الشهيرة التي لم تعد 

قرن إال باسم هيغل في الفكر املعاصر.
ُ
ت

ــن الــحــركــة  وضـــــع بــــــاث، بـــوصـــفـــه قـــريـــبـــا مــ
ــه  ــدريـ ــة، الـــشـــاعـــر الـــفـــرنـــســـي أنـ ــيـ ــالـ الـــســـوريـ
في  عالية  مكانة  في   )1966-1896( بريتون 
الحب، من خــالل مفهومه  بفكرة  يتعلق  ما 
التي عــارض  الفكرة  الــوحــيــد«، تلك  »الــحــب 

القاهرة ـ إيمان عادل

عربيا  بالفكر  املشتغلن  مــن  الكثير  يرتبط 
ــزءًا من  بــأســمــاء فــالســفــة غــربــيــن كـــرّســـوا جــ
عنها،  الكتابة  أو  مؤلفاتهم  لنقل  اهتمامهم 
ارتباط سيغموند فرويد بجورج  نذكر هنا 
طرابيشي أو إدموند هوسرل بحسن حنفي. 
أما إذا ذكرنا هيغل، فإنه يحيل إلى إمام عبد 
األعمال  واضــع سلسلة   )1934( إمــام  الفتاح 
)ترجمات  الهيغلية«  »املكتبة  بـ  عرفت  التي 
ودراسات( والتي تمثل إلى اليوم أهم مرجع 

عربي عن هيغل.
للدراسات«  دال  »مركز  عقدها  في محاضرة 
فــي الــقــاهــرة، يــوم الخميس املــاضــي، تحّدث 
ــري عــن  ــ ــــصـ ــاذ الـــفـــلـــســـفـــة واملــــتــــرجــــم املـ ــ ــتـ ــ أسـ
الــراهــن، إذ يــرى أن »الــواقــع فــي مصر يفتقد 
إلــــى املــنــطــق والــــجــــدل، بـــل يــمــكــن أن نصفه 
بـــالـــواقـــع الــالمــعــقــول أو الــالمــنــطــقــي، وهـــذا 
الــحــكــم يــنــســحــب عــلــى الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة 
الجيش  قــيــام  »أن  إلــى  مشيرًا  والسياسية«، 
فـــي مــصــر بــتــربــيــة املـــاشـــيـــة، وتــوفــيــر املــــواد 
بعيدًا عن وظيفته  املساكن،  الغذائية، وبناء 
األســاســيــة وهـــي حــمــايــة حــــدود الـــبـــالد، هو 
مظهر من مظاهر الالمعقولية التي تعيشها 

البالد«.
واعتبر صاحب كتاب »األخالق والسياسة«، 
أن األبوة السياسية التي رّسخ لها السادات، 
ــــات  ــم اآلفـ ــ ــانـــت مــــن أهـ ــــن بـــعـــده مــــبــــارك، كـ ومـ
الــســيــاســيــة؛ ألنـــهـــا تــجــعــل األبــــــّوة تــنــفــذ من 
املفهوم األخالقي إلى املفهوم السياسي بكل 

هيغل 
الوجه الذي لم 

يعرفه أحد

يرتبط اسم الفيلسوف األلماني هيغل بتلك المتانة والرصانة التي اتسم بهما معماره 
المعمار  هذا  من  يستخرج  باث  أوكتافيو  المكسيكي  الشاعر  أن  غير  الفلسفي، 

قراءات حول الحب ال تتسم بانضباط حاد، رغم أنها تظل قريبة من تناوله المفاهيمي 
لألشياء. لم يكن ذلك سوى ترجمة عمالقة لرؤية هيغل الشاب للحب

في محاضرة ألقاها 
مؤخرًا، يشير أستاذ 

الفلسفة المصري إلى 
تفّكك العالقة بين الحياة 
العامة في بالده والفكر، 
رغم ما يتيحه هذا األخير 

من مخارج لألزمات

إمام عبد الفتاح إمام واقع مصري ال منطق فيه وال جدل

الحب في معالجة مفاهيمية

أراد هيغل من خالل 
تناول الحب تقديم حل 

الغتراب اإلنسان

حّول باث الرؤى 
المفاهيمية الهيغلية 

إلى مقاباِلت شعرية

مثل  معاصر  مكسيكي  بشاعر  يأتي  الــذي  ما  بعضهم  يتساءل  قد 
من  ألماني  لفيلسوف  قراءات  عن  يبحث  كي  )الصورة(  باث  أوكتافيو 
هيغل  مثل  عشر  التاسع  الــقــرن 
ــوع  ــوض ــو م ــ ــب، وه ــحـ ــن الـ عـ
ــا تــكــلـّـم فــيــه الــشــعــراء  ــادة م عـ
أقصوا  ولعلّهم  الفالسفة،  قبل 
هنا  إننا  عنه.  الحديث  من  غيرهم 
حيال فهم المبدعين بأن المعرفة 
هنا(  واألدب  )الفن  المتخّصصة 
تالمسها  وحين  حــدودهــا،  لها 
فهي ال تترّدد في أن تعتمد على 

خبرات معرفية أخرى.

إجابات يملكها اآلخرون

2425
ثقافة

فّواز حداد

كتب مرة ناقد سينمائي فرنسي مشيدًا بفيلم »الحرب والسالم« من إخراج 
الروسي سيرغي بوندراتشوك -يقارنه بالنسخة األميركية من إخراج كينغ 
أن  أي  األطـــراف،  املترامية  الشاسعة  الروسية  بــاألرض  يتمّيز  بأنه  فيدور- 

الفيلم األميركي يفتقد إلى روسيا التي ال فضل للمخرج فيها. 
التمّيز ال يعني الخصوصية التي أكثر ما نالحظها في األدب. فنحن نعثر 
على الشعب الروسي في قصص ومسرحيات تشيخوف، سواء في القاع 
االجتماعي وما يقاسيه من شظف العيش، أو مع علية القوم وما يعانونه 
من سأم وملل، وهي ليست كلمات تقال، تتبّدى في العالقات اليومية وجراح 
الروح وإرث املاضي. كذلك اختزل دستويفسكي وتورجنيف في أبطالهم، 
ســواء فــي الــداخــل أو فــي املــهــاجــر، نــمــاذج واقعية للمزاج الــروســي العنيف 
والقاسي، والطّيب الذي يذرف الدموع في أقل بادرة من التعاطف. كما ونعثر 
في روايــات بلزاك على فرنسيني أقحاح من األب غوريو إلى طبيب الريف 
وكاهن القرية، واملصرفي والضابط املتقاعد. أما في روايــات جني أوسنت، 
الريف،  أثرياء  فنلحظ شخصيات نسائية إنجليزية صميمية من عائالت 
السينما  اآلن عندما تستعيدها   حتى 

ً
وإقــبــاال زالــت تالقي استحسانًا  ما 

والتلفزيون. 
في  واإلنــجــلــيــز  والفرنسيني  الـــروس  نــرى  أن  فــي  الخصوصية  تكمن  هــل 
قصصهم، مثلما نرى األميركان في روايات هيمنغواي وفوكنر وسالنجر... 
وأميركا الالتينية في روايات ماركيز ويوسا وغيرهم؟ باملقابل، هل تصلح 
يحب  كما  العربية«  »الليالي  منذ  لخصوصيتنا؟  معيارًا  وليلة«  ليلة  »ألــف 
من  الترجمات  زالــت  ومــا  رؤيتنا من خاللها،  في  يرغب  الغرب تسميتها، 
تتهاوى  وعــروش  ملوك وحريم وحمامات  النمط؛  هــذا  في  ترغب  العربية، 

ورؤوس تتدحرج وسياف، ولو على نحو عصري.
هناك رأي يقول إن خصوصية الغرب مستمدة من التيارات األدبية، تتبّدى 
الواقعية  إلــى  والــتــاســع عشر  الثامن عشر  الــقــرن  فــي رومانسية وواقــعــيــة 
أدبيًا ُيحسب  تيارًا  اليوم  يقّدموا حتى  لم  العرب  بينما  السحرية وغيرها، 
القديمة  األدبــيــة  الــتــيــارات  أن  ُيــبــرزون خصوصّيتهم. غير  مــن خالله  لهم، 
واملستحدثة ليست محط خصوصية وال ملكية، بل تعتبر تقنيات وأشكال 
مبذولة للجميع، مهما كان مصدرها، فهي خّزان األدب، القابل لالستخدام 

دونما تخصيص بأحد.
رأى الــغــرب نفسه فــي روايــاتــه، بينما لــم يــر الــعــرب أنفسهم إال فــي عيون 
الغرب، واملستغرب أن تالزم بعضهم عقدة الدونية، بكتابة روايــات تصلح 
للترجمة، بتقديم نماذج الشذوذ والبطش واالنحالل والهوس باملوت وتدمير 
الـــذات، أنــمــوذج اإلنــســان املــريــض على أنها صــورة العربي، إرضـــاء للمزاج 
غير  على شعوب مريضة  السيطرة  أيقونة  العنف  في  وجــد  الــذي  الغربي 
راشــدة، فلماذا ال ترضيه رؤية العرب على هذه الشاكلة؟ ليس في الكتابة 
أن نكتب  الخصوصية تتحقق في  ُمّدعاة.  إال خصوصية  الغرب  لحساب 
ويكتبها  يتطّوع غيرنا  لن  ذواتنا،  الذين نجهل  نحن  أنفسنا  رواياتنا عن 
الخصوصية،  يتعّدى  للعالم،  نقّدم شيئًا  أن  نستطيع  عنا. حينئذ  عوضًا 
بإثراء العالم بروايات تستدعي إنجازات تضاف إلى الرصيد األدبي العاملي. 

كتابة لحساب الغرب

فكر

محاضرات

هنا عالٌج للتوّحد واالستئصال، ولكن على 
الدولة  الدولة،  التي تبتلعها  الــذات  حساب 
الــتــي هــي بــالــنــســبــة لهيغل الــشــكــل األعــلــى 
الـــذي يستطيع الــــروح املــتــمــوضــع اتــخــاذه. 
إن خــطــأ هــيــغــل هــنــا وخـــطـــأ تـــالمـــيـــذه من 
بعده ربما، كما يرى باث، يكمن في بحثهم 
ــٍل تــاريــخــي مــؤقــت ملــتــاعــب الــتــاريــخ  عـــن حــ
النوع  والتوّحد.  االستئصال  أي  وتبعاته، 
اإلنــســانــي هــو نفسه دائــمــا، إال أن مكانه ال 
يقع في نطاق هذه النفس أبدًا. إنه يقع في 
 دائــــم عــن الــنــفــس. 

ٌ
الـــزمـــن، والـــزمـــن انــفــصــال

صــحــيــح أنـــنـــا نــســتــطــيــع إنـــكـــار الـــزمـــن كما 
أنــنــا ال نستطيع  فــلــســفــات، إال  تــفــعــل عـــدة 
ــب احـــتـــضـــانـــه لـــنـــا. والــــزمــــن هــو 

ّ
أن نــتــجــن

االســتــئــصــال الـــدائـــم، وهـــو ال يــســتــريــح؛ إنــه 
يــعــيــد تــولــيــد ذاتــــه. االســتــئــصــال ال يشفيه 

الزمن، بل يشفيه شيء آخر الزمني.
يــأتــي الــشــفــاء، كــمــا يـــرى بـــاث، مــن لحظاٍت 
ـــا فــحــســب، 

ّ
مــعــّيــنــة يــفــتــح فــيــهــا الـــزمـــن شـــق

لــنــا بــرؤيــة الــجــانــب اآلخــــر، ويعني  يسمح 
التي تبزغ فيها  اللحظات والتجارب  بذلك 
النفس واملوضوع معا مثلما هو بزوغ األنا 

اٍت وطاعة، وهي ممارسات  ما تحمله من والء
ليس لها عالقة بالسياسة والديمقراطية.

ــقــــّرب الـــحـــاكـــم مــن  ــــى مــــا قــــد يــ وبـــــاإلشـــــارة إلـ
االستبداد، اعتبر إمام أن السادات كان يحب 
الــســقــوط فـــى الــتــنــاقــض، وهـــي آفـــة منطقية 
واســتــبــداديــة فــي الــوقــت نفسه، فهو لــم يكن 
مــؤمــنــا بــالــديــمــقــراطــيــة، لــــذا كــــان يــلــجــأ إلــى 
»الديمقراطية  قبيل  مــن  متناقضة  عــبــارات 

لها أنياب«.
يــعــود إمــــام إلـــى مـــا قــالــه فـــي كــتــابــه األشــهــر 
»الــطــاغــيــة« )1994(، مــؤكــدًا أن االســتــبــداد ال 
يــحــمــل إيــجــابــيــات، فــــ »ال قــيــمــة إليــجــابــيــات 
الــطــاغــيــة – مــهــمــا بــلــغــت - ألن الــثــمــن باهظ 
ــــدًا: ضـــيـــاع اإلنــــســــان«. كــمــا اعــتــبــر أن أول  جـ
عـــوامـــل ظـــهـــور الــطــاغــيــة هـــو اســـتـــنـــاده إلــى 
ــّررات مـــن قــبــيــل إنـــقـــاذ الــشــعــب وإصــــالح  ــبــ مــ
مــا أفــســدتــه الــحــكــومــات الــســابــقــة وأنــــه أعلم 
ــم. ويـــضـــيـــف أن  ــهـ ــنــــاس بـــمـــا يــصــلــح لـ مــــن الــ
ــذي يــنــشــده بــعــضــهــم خــطــيــئــة،  ــ ــاع الـ ــمــ »اإلجــ
فــاالخــتــالف والــصــراع أهــم بكثير، وال بــد أن 
الحياة  لتطّور  جيدًا  هــذا  السياسيون  يعي 

السياسية في مصر«.
يؤمن إمام أن الواقع الذي َبُعد عن الفلسفة - 
بل وحّملها صفات سلبية - يمكنه االستفادة 
مــنــهــا، وهــــذه االســتــفــادة ســهــلــة وضـــروريـــة، 
فبحسبه، إن »الفلسفة ليست طالسم بعيدة 
عن الواقع، ووفقا لنظرية الوظيفة ألرسطو، 
فــإن كــل مــوجــود فــي هــذا الــوجــود لــه وظيفة 
يعلو على سلم الوجود إذا أتقنها، والفلسفة 

لها وظيفة وإتقانها من الضرورات«.

واألنت واآلن واألبد وهنا وهناك معا. هذه 
الــتــجــارب ال تــقــبــل االخـــتـــزال إلـــى مــفــاهــيــم، 
بــوســاطــة  إال  عــنــهــا  الــتــعــبــيــر  نستطيع  وال 
املـــفـــارقـــات والــشــعــر. والـــحـــب هـــو أحـــد هــذه 
بالعاطفي،  الحّسي  يمتزج  حيث  التجارب 
ويمتزج االثنان بالروح. إنها تجربة كاملة 
نــكــون فــيــهــا خــــارج ذواتـــنـــا مــنــدفــعــن نحو 
املوضوع املحبوب. وهي تجربة العودة إلى 
أصلنا، إلى املكان الذي ال يظهر في املكان؛ 

إنه أرضنا األصلية.
ومن أجل جالء فكرته هذه، ال يلجأ باث إلى 
شاعر أو إلــى صوفي، بل إلــى فيلسوف من 
طراز هيغل، فيكشف عن وجه من وجوه هذا 
هيغل،  يقول  أحــد.  تناوله  ما 

ّ
قل الفيلسوف 

له:   
ٍّ

تجل في  والتنافيات،  التعارضات  سّيد 
»يلغي الــحــبُّ كــل تــعــارض، ومــن هنا يفلت 
الحب من مجال العقل. إنه يجعل املوضوعية 
عدما وخــواًء، ومن هنا يمضي إلى ما وراء 
التأّمل. في الحب تكتشف الحياة ذاتها في 

 من أي نقص..«.
ً
ذاتها خالية

ال يقول هيغل إن الحب يطرد االستئصال 
إلـــــى األبـــــــد، ولـــكـــنـــه ربـــمـــا آمـــــن فــــي شــبــابــه 

بشيء مثل هــذا، وربما كانت فلسفته كلها 
الــذي أعطته  الــدور  ببساطة، خصوصا في 
الــرؤيــة  لــهــذه  عــمــالقــة  تــرجــمــة  للديالكتيك، 
ــة لــلــحــب بــلــغــة الـــعـــقـــل املــفــاهــيــمــيــة.  ــابـ الـــشـ
فــفــي هـــذا الــنــص نــفــســه، يـــرى هيغل بعمق 
ال يــضــاهــى املـــفـــارقـــة املـــأســـاويـــة الـــتـــي تقع 
العاشقون  الــحــب: »ال يستطيع  أســـاس  فــي 
االنفصال عن بعضهم بعضا إال في الدرجة 
الـــتـــي يـــكـــونـــون فــيــهــا مـــن الـــفـــانـــن أو حن 

يتأّملون إمكانية الفناء«.
حقيقة األمر هي أن الفناء هو القوة الجاذبة 
للحب، هو الحافز الذي يقتلعنا من األرض 
واملكان الذي نقيم فيه. ويخاطر باث فيقول 
كامل  في  تكون  الحياة حن  »الحب هو  إن 
امــتــالئــهــا وفـــي تــطــابــقــهــا مـــع نــفــســهــا«، أي 
عــكــس االنـــفـــصـــال. وهــنــا يـــحـــّول بـــاث رؤيـــة 
هيغل املفاهيمية إلى مقابل شعري وحّسي، 
فيصبح الحب، استنادًا إلى هيغل، اكتشاف 
أنــه في  الــحــيــاة، ولكنه يضيف: »إال  وحـــدة 
الطرفن  انكساٌر بن  الوحدة يحدث  لحظة 
الزمن  ويعود  حدين، 

ّ
املت النقيضن  بن  أو 

إلى الظهور«.

إطاللة
تصويب

فيها تناقضات ال يخجل منها الطاغـية تستعيد  أمسية  عّمان  في  مقرّها  في  اليوم  األردنية  الفلسفية  الجمعية  تقيم 
األخالق  فلسفة  حول  للحديث   )2012  -  1943( خليفات  سحبان  الراحل  األردني  المفكر 
»الديمقراطية في  الغربي المعاصر. من أعمال خليفات  اللغوي في الفكر  والتحليل 

األردن: سياقها الدولي وشروطها الموضوعية« و»ابن هندو«. 

ينّظم معهد العالم العربي في باريس، بعد غد يوم العالم العربي. يجري التركيز خالل 
هذه التظاهرة على الموسيقى والشعر كأشكال من التعّدد الثقافي العربي، وستنظم 
يقّدمها  العربي  والمغرب  األندلس  في  الموسيقية  ـ  الشعرية  التقاليد  محاضرتان: 

مراد يالس وتطّور الشعر العربي بين القرون يلقيها يحيى الشيخ.

يوم الجمعة 8 نيسان/ أبريل، يقّدم الباحث التونسي في الفلسفة محمد صالح العياري 
طاهر  الثقافي  النادي  في  األديــان؟  بين  الحوار  توسيع  يمكن  هل  بعنوان  محاضرة 
شعار  رفع  من  الماضية  القرون  حصيلة  العياري  سيتناول  العاصمة.  تونس  في  الحداد 
اقتصادية  أخرى،  سياقات  في  يضعها  أن  قبل  تاريخية،  زاوية  من  األديــان«  بين  »الحوار 

وجيوسياسية، متسائًال عن آفاق هذا الشعار.

أوروبــا:  في  اإلســالم  ندوة  الجاري،  الشهر  من  الثامن  حتى  وتتواصل  أمس،  انطلقت 
اإلشكاالت، الرهانات والتحديات، في مدينة غرناطة اإلسبانية. يسلّط المشاركون الضوء 
على أسباب تصاعد الخطاب المتطرف سواء لدى مسلمين أو أوروبيّين. من المحاضرين 

طارق أبرو )المغرب/ فرنسا( وخوان خوسيه تامايو )إسبانيا(.
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هيغل في 
شبابه، تصّور 

لـ فرانتس 
كوغلر، 1828 

 

»صحافة كاذبة«  
)اللوحات لـ عبد الرزاق حمودة/ تونس()هدى لطفي(

شوقي بن حسن

ــفــــي بـــشـــبـــاب  ــتــ ــحــ قــــلــــيــــل مـــــــن يــ
الــفــالســفــة كــمــا يــجــري االحــتــفــاء 
ـــــاب 

ّ
بــــشــــبــــاب الــــفــــنــــانــــني والـــــكـــــت

والــشــعــراء، وهـــؤالء إذا لــم يحتِف 
بشبابهم أحــد، فهم من يحتفون 
بذلك، مطّوعني القصيدة أو الرواية 
ــيــقــّدمــوا صــــورة عن  ــلــوحــة ل أو ال

شبابهم.
أما مستخدمو الفكر، فإن وسيلة 
تــواصــلــهــم هـــي خــطــاب يقتضي 
ــة ومــعــرفــة  ــ مــنــهــم انــضــبــاطــًا ودقـ
تراكمية ضمن تاريخ املجال الذي 
يشتغلون فيه. من هنا، غالبًا ما 
ر، 

ّ
فتتأخ األولـــى  بالكلمة  ــون 

ّ
يــِظــن

فال ينطقون إال إذا شعروا بأنهم 
بلغوا مرحلة النضج.

ــا، فــــــي مــــــا عــــــــدا مــــاركــــس  ــنــ ــلــ ــعــ ــ ل
ــه الـــســـيـــاســـي(  ــّركــ )بـــفـــضـــل تــــحــ
نفسه،  على  املنكفئ  وكيركغارد 
ال نحمل صورة كاملة عن شباب 
الــفــالســفــة، وحــتــى أنــنــا مــن نــدرة 
ــف 

ّ
ــذه الـــــصـــــورة نــصــن ــ وجـــــــود هــ

نيتشه شابًا أبديًا )رحل عن 56 
)عن  فيتغنشتاين  وكذلك  عامًا( 
62 عامًا( أو شوبنهاور )عن 72 

عامًا( وغيرهم.
 

ٌ
فـــي أدبـــيـــات الــفــلــســفــة، ثــمــة مــثــل
أبــدًا شابًا«،  يكن  لم  »كانط  يقول 
عـــــــبـــــــارة صـــــــــاغ مــــنــــهــــا املـــفـــكـــر 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه راي عــنــوانــًا 
لبحث »األنـــا األعــلــى لــم يكن أبــدًا 
ــًا«. الــعــبــارة الــثــانــيــة تــضــيء  ــابـ شـ
ــذا الـــعـــقـــل/ الــضــمــيــر  ــهـ األولــــــــى، فـ
أعلى  أن يصعد  أجــل  يتعالى من 
من األسوار التي تحجب الحقائق، 
إال ضمن صياغاته  يتكلم  ال  ثــم 
الـــصـــارمـــة، فــيــصــعــب تــخــّيــلــه في 
ــرت 

ّ
صـــورة شـــاب، وحــتــى لــو تــوف

صـــور عـــن شــبــابــه فــقــد تــراكــمــت 
فــوقــهــا صــــور أكــثــر عـــن نضجه 
يلتقي  أال  تحتها.  طمرتها  حتى 

ذلك مع حديث عن ُعمر النبّوة؟

عمر النبّوة
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بدأ تنفيذ الخطة

مراكز استقبال

حراسة 
مشددة

تركيا ليست آمنة

عملية تبادل

انطلقــت ثــاث ســفن تضــم مائتــي مهاجــر مــن جزيرتــي ليســبوس وخيــوس 
اليونانيتــن إلــى تركيــا، بموجــب اتفــاق أبــرم فــي 18 مــارس/آذار املاضــي بــن 
االتحــاد األوروبــي وتركيــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أولى هذه الســفن حطت في 

مرفأ ديكيلي في تركيا.  
)أريس ميسينيس/فرانس برس(  

أعلنــت وكالــة أنبــاء »ايــه ان أ« اليونانيــة أن 750 مهاجــرًا ســيرحلون حتــى يــوم 
غد، بمعدل 250 يوميًا، معظمهم من الباكســتانين والســريانكين واألفارقة. 
وبدأت تركيا إعداد مراكز استقبال مرحلية قبالة جزيرتي ليسبوس وخيوس 

ومخيم لاجئن قادر على استقبال أعداد كبيرة منهم داخل أراضيها. 
)Getty/ميلوس بيكانسكي(  

ومعظمهــم  املهاجــرون،  قــل 
ُ
ن

فــي  املرفــأ،  إلــى  الرجــال  مــن 
موريــا  مخيــم  مــن  حافــات 
الــذي كانــوا محتجزيــن فيــه، 
ثم صعدوا بهدوء إلى السفن 
مشــددة  حراســة  وســط 
وبرفقة بعض عناصر وكالة 
»فرونتكــس« الذيــن أمســكوا 

بأيادي الاجئن. 
)أوزان كوز/فرانس برس(  

تجمع بعض األشخاص قرب املرفأ للتعبير عن تعاطفهم، فيما رفعت الفتة على شرفة فندق قبالة مرفأ ديكيلي 
كتب عليها »تركيا ليست آمنة«. إال أن العملية جرت »بهدوء وانتظام«، بحسب املتحدثة باسم وكالة »فرونتكس« 

ملراقبة الحدود الخارجية لاتحاد األوروبي ايوا مونكور. 
)أوزان كوز/فرانس برس(  

ينص االتفاق بن االتحاد األوروبي وتركيا على أن يســتقبل االتحاد ســوريًا واحدًا في مقابل كل ســوري يعاد إلى 
تركيــا مــن اليونــان، علــى أال يتجــاوز العــدد 72 ألــف شــخص. ووصلت مجموعة أولى من 16 ســوريًا إلى هانوفر في 

شمال أملانيا أمس. وقال مصدر حكومي أملاني إن عشرات آخرين سيصلون إلى فرنسا وفنلندا والبرتغال. 
)أوزان كوز/فرانس برس(  

من مكان إلى مكان
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رياضة

يلتقي لخويا 
القطري النصر 
السعودي، 
اليوم الثالثاء، 
في مباراة 
مصيرية ضمن 
الجولة الرابعة 
لدوري أبطال 
آسيا، فالفوز 
هو الحل الوحيد 
أمام لخويا، 
فيما يواجه 
أهلي جدة 
السعودي 
العين اإلماراتي 
ويسعى 
لرد اعتباره، 
ويلتقي الجيش 
القطري نادي 
ناساف كاراشي 
األوزبكي.

)Getty( الفوز خيار لخويا الوحيد في مباراته أمام النصر السعودي

قمم عرب آسيا
عاد غولدن ستايت ووريزر إلى سكة االنتصارات 

وحقق فوزه التاسع والستني هذا املوسم، بعد 
تغلبه على بورتالند ترايل باليزرز 111-136، 
ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 

وكان ووريرز تعرض للخسارة الثامنة هذا املوسم 
واألولى على ملعبه منذ 14 شهرًا، بسقوطه أمام 

بوسطن سلتيكس يوم الجمعة املاضي، لكنه 
ال يزال مرشحًا لتحطيم الرقم القياسي املسجل 

باسم شيكاغو بولز )72 فوزًا و10 هزائم(.

أعلن نادي تشيلسي حامل لقب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم تعيني اإليطالي 

أنطونيو كونتي مدربًا جديدا له في عقد يمتد 
لثالث سنوات. وسيتسلم كونتي دفة الفريق 

اللندني بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا التي 
ستجري في فرنسا بني 10 يونيو/حزيران و10 

 
ً
يوليو/تموز املقبلني. وسيحل كونتي بديال
لجوس هيدينك املدرب املؤقت للفريق الذي 

سيترك النادي عقب نهاية املوسم.

يتطلع نادي برشلونة إلى تحقيق نتيجة 
إيجابية أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في الدور ربع 

النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على 
ملعب الكامب نو، وهو يسعى الستعادة نغمة 
االنتصارات بعد خسارة الكالسيكو أمام ريال 

مدريد، فيما يتطلع نادي بايرن ميونخ األملاني 
لوضع قدم في نصف النهائي حني يواجه نادي 
بنفيكا البرتغالي الذي يسعى لتفجير مفاجأة 

من العيار الثقيل.

ووريرز يعود لالنتصارات 
بعد السقوط أمام 

بوسطن سلتيكس

تشلسي يعلن 
أنطونيو كونتي 

مدربه الجديد

برشلونة يستقبل 
أتلتيكو مدريد وبايرن 

يواجه بنفيكا
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خطف سائق »فيراري« 
كيمي رايكونين المركز 

الثاني في البحرين

حّقق األملاني نيكو روزبرغ فوزه الثاني على 
التوالي في موسم الفورموال 1 الجديد، وذلك 
بــعــد أن حــصــد لــقــب ســبــاق حــلــبــة الــبــحــريــن، 
ثــانــي ســبــاقــات املــوســم، فــي وقــت حــل زميله 
الترتيب، وخطف  في  ثالثًا  »مرسيدس«  في 
سائق فريق »فيراري« كيمي رايكونني املركز 

الثاني.
وأنهى روزبرغ آمال زميله البريطاني لويس 
هــامــيــلــتــون فــــي تــحــقــيــق ثـــاثـــة انـــتـــصـــارات 
لبطولة  الــكــبــرى  الــبــحــريــن  بــجــائــزة  متتالية 
أن خطف  بعد  للسيارات،   1 فــورمــوال  العالم 
املوسم  لهذا  الثاني  السباق  في  األول  املركز 
عن جــدارة واستحقاق، ليؤكد أنه لن ُيمازح 

في هذا املوسم وسينافس بشراسة.
ــالـــث بــعــد  ــثـ ــز الـ وجــــــاء هــامــيــلــتــون فــــي املــــركــ
انــطــاقــة بطيئة عــلــى الــرغــم مــن أنـــه بـــدأ من 
الفنلندي  مع  واصــطــدم  املنطلقني  أول  مركز 
فالتيري بوتاس سائق وليامز في املنعطف 
األول، وحــافــظ روزبــــرغ على صـــدارة بطولة 
بسباق  فـــوزه  بعد  نقطة   50 برصيد  الــعــالــم 
أستراليا في افتتاح املوسم وبفارق 17 نقطة 

ــاز الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش عــلــى  ــ فـ
الياباني كي نشيكوري، في نهائي بطولة 
اللقب، ويتخطى  ليحقق  ميامي 6-3 و3-6، 
اإلســبــانــي رافــائــيــل نــــادال كــأكــثــر الــاعــبــني 
فـــوزًا بــبــطــوالت األســاتــذة ذات األلـــف نقطة 

.)28(
ويــحــقــق ديــوكــوفــيــتــش األرقــــــام الــقــيــاســيــة 
واحـــدا تلو اآلخـــر، حيث عـــادل كــذلــك الرقم 
املــســجــل بـــاســـم األمـــيـــركـــي أنـــدريـــه أغــاســي 
كـــأكـــثـــر الـــاعـــبـــني فـــــــوزًا بـــبـــطـــولـــة مـــيـــامـــي، 
برصيد ستة ألقاب، وكذلك أكبر مرات الفوز 

املتتالي باللقب )ثاث(.
ولــكــن إنــجــازه ال يتوقف عند هــذا الــحــدث، 
حيث إنه املوسم الثالث على التوالي الذي 
يــحــقــق الــبــطــولــتــني األولــــيــــني مــــن ســلــســلــة 
منافسات األلــف نقطة، وهــو الرقم الــذي لم 

يسبقه إليه أحد.
وبدا الاعب الصربي، الذي خاض النهائي 
رقــم 40 لــه فــي بــطــوالت األســاتــذة، قويًا من 
آخر امللعب، ولم يتح فرصًا عديدة ملنافسه 
الذي عانى من مشكات في الركبة اليسرى.

عــن هــامــيــلــتــون. فــي املــقــابــل أنــهــى الفنلندي 
ــراري الـــســـبـــاق  ــ ــيـ ــ ــكــــونــــن ســــائــــق فـ كـــيـــمـــي رايــ
الثاني  املركز  في  التوالي  الثاني على  للعام 
بفارق 10.2 ثانية عن روزبـــرج، وُيعتبر هو 
االنتصار رقم 16 في مسيرة السائق األملاني 
والــثــامــن ملــرســيــدس عــلــى الــتــوالــي، ُيــذكــر أن 
مـــحـــرك األملــــانــــي ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل ســائــق 

فيراري احترق قبل بداية السباق.
وخـــــــال الــــســــبــــاق اصــــطــــدم هـــامـــيـــلـــتـــون مــع 
الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري بــوتــاس ســائــق ولــيــامــز 
في املنعطف األول وهو ما جعله ينافس من 
بسيارة  الثانية  اللفة  بنهاية  السابع  املركز 
السائق  املنظمون  عاقب  حــني  فــي  متضررة، 
الفنلندي بالقيادة عبر منطقة الصيانة دون 

توقف.
سائق  ريتشياردو  دانييل  األسترالي  وجــاء 
رد بــــول فـــي املـــركـــز الـــرابـــع لــلــســبــاق الــثــانــي 
الفرنسي رومــان  الــتــوالــي، فيما واصــل  على 
جـــروجـــان نــتــائــجــه الـــرائـــعـــة لـــهـــاس. واحــتــل 
الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن ســائــق تـــورو 
روسو املركز السادس متفوقًا على الروسي 

وبدأ الصربي املباراة، التي استمرت ساعة 
و26 دقــيــقــة، فــاتــرًا بــعــض الـــشـــيء، وارتــكــب 
إلــى جــانــب ضربة  خطأين سهلني، ســاعــدا 
ــا جــعــل  ــن نـــيـــشـــيـــكـــوري، مــ خــلــفــيــة قـــويـــة مــ
الياباني ينجح في كسر أول إرساالت بطل 

العالم.
ــك، فـــإن الــصــربــي عـــاد عــلــى الــفــور  ــم ذلــ ورغــ
يــســتــغــل  أن  قـــبـــل  مــــبــــاشــــرة،  الـــكـــســـر  ورد 
ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الـــاعـــب  األخــــطــــاء الــســهــلــة الـ
الــيــابــانــي لــيــكــســر إرســـالـــه مـــجـــددًا ويــتــقــدم 
لـــم يستسلم  الــيــابــانــي  الـــاعـــب  ولــكــن   .2-4
 ،3-4 النتيجة  لتصبح  مــجــددًا  الــكــســر  ورد 
متتاليني  الــصــربــي بشوطني  يــفــوز  أن  قبل 
ويحسم املجموعة األولى لصالحه، في ظل 
ريــاح قوية، إال أن نسبة الرطوبة ودرجــات 
الحرارة أقل مما كانت عليه طوال البطولة.

ــان  وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــات، كـــ
ــال،  اإلرسـ أفــضــل على ضــربــة  ديوكوفيتش 
فــي تسديد 65% مــن إرســاالتــه  حيث نجح 
ــاط اإلرســــــال  ــقـ األولــــــــى، وفــــــاز بــــــــ83% مــــن نـ
لاعب  بالنسبة  و%49   %53 مقابل  األول، 

الياباني.
وعــانــى الــاعــب الــيــابــانــي مــن مــشــكــات في 
ــن األخـــطـــاء  ــد مــ ــديـ ــعـ ــــب الـ ــكـ ــ اإلرســــــــــال، وارتـ
كسر  من  ديوكوفيتش  مكنت  التي  السهلة 
بإرساله  والــفــوز  نيشيكوري  إرســـاالت  أول 
 .0-2 الثانية  املجموعة  فــي  ليتقدم  الــتــالــي 
بسبب  الطبيب  تــدخــل  نيشيكوري  وطــلــب 
شــعــوره بـــآالم فــي الركبة الــيــســرى، وحــاول 

دانييل كفيات سائق رد بول، فيما جاء ثنائي 
ماسا  فيليبي  البرازيلي  مــن  املــؤلــف  وليامز 
على  والتاسع  الثامن  املركزين  في  وبوتاس 
الترتيب. وأحرز البلجيكي ستوفل فاندورن 
مــع مكارين  األول  فــي سباقه  واحـــدة  نقطة 
بــداًل  مشاركته  بعد  العاشر  املــركــز  باحتال 
ــانـــدو ألـــونـــســـو الـــــذي لم  ــرنـ ــانـــي فـ ــبـ مـــن اإلسـ
له  الضلوع تعرض  فــي  يــشــارك بسبب كسر 

في سباق أستراليا.
ويـــبـــدو أن املـــوســـم الــحــالــي لـــن يــكــون ســهــًا 
ــان فــي  ــ لــهــامــيــلــتــون بـــطـــل الـــعـــالـــم، والـــــــذي كـ
املـــوســـمـــني املـــنـــصـــرمـــني يــنــتــصــر فــــي مــعــظــم 
الـــســـبـــاقـــات، حــيــث لـــم يــخــســر الــكــثــيــر منها 
لصالح زميله وخصمه في فريق مرسيدس 
ــم تــراجــع  روزبــــــــرغ، فــيــمــا يــشــهــد هــــذا املـــوسـ
الــســائــق األملـــانـــي ســبــاســتــيــان فــيــتــيــل الـــذي 
كـــان فـــي املـــوســـم املـــاضـــي قــريــبــًا مـــن سائقي 

مرسيدس.
بعد سباق جائزة البحرين الكبرى للموسم 
الجديد لبطولة العالم فورموال 1 للسيارات 

هذا هو ترتيب النقاط:
1- األملاني نيكو روزبرغ مرسيدس 50.

مرسيدس  هاميلتون  لويس  البريطاني   -2
.33

3- األسترالي دانييل ريتشياردو رد بول 24.
4- الفنلندي كيمي رايكونن فيراري 18. 
5- الفرنسي رومان جروجان هاس 18.

6- األملاني سيباستيان فيتل فيراري 15.
)العربي الجديد، إفي(

الوقت،  قــوة ضرباته ودقتها بمرور  زيــادة 
ولــكــن ديــوكــوفــيــتــش مــنــعــه مــن الـــعـــودة في 
اللقاء.  ورغم محاوالت نيشيكوري،  أجواء 
ارتكبهما  اللذين  املــزدوجــني  الخطأين  فــإن 
الاعب الياباني في وقت غير مناسب على 

اإلطاق منحا ديوكوفيتش اللقب السادس 
ديوكوفيتش  يحقق  وبــهــذا  ميامي.  فــي  لــه 
فــــوزه رقـــم 28 هـــذا املـــوســـم مــقــابــل خــســارة 
واحـــــــــدة، حــيــنــمــا اضــــطــــر لـــانـــســـحـــاب مــن 
بطولة دبــي بسبب عـــدوى تــعــرض لها في 

العني، ما قاده للفوز بأربعة ألقاب: الدوحة 
وأستراليا املفتوحة وإنديان ويلز وميامي.

ــبـــني فــي  ويـــعـــتـــبـــر نـــولـــي أحـــــد أنـــجـــح الـــاعـ
الفترة األخيرة، وهو يتصدر حاليًا ترتيب 
العبي التنس، حيث يبتعد بفارق كبير عن 
أنـــدي مـــوراي،  الــبــريــطــانــي  أقـــرب منافسيه، 
والسويسري روجيه فيدرير، إضافة إلى أنه 
الذهني،  الصعيد  على  كبيرة  بقوة  يتمتع 
وقد يحقق إنجازًا غير مسبوق هذا املوسم، 
وهــو الـــذي حقق 3 غــرانــد ســام فــي املوسم 
املـــاضـــي، بــعــدمــا خــســر فـــي نــهــائــي بــطــولــة 
املـــاعـــب  عـــلـــى  الـــفـــرنـــســـيـــة  غــــــــاروس  روالن 
الـــتـــرابـــيـــة أمـــــــام فـــافـــريـــنـــكـــا.وفـــيـــمـــا يــخــص 
الترتيب، لم يشهد تصنيف هذا األسبوع أي 
وفيما  األولــى:  العشرة  املراكز  في  تغييرات 

يلي قائمة الاعبني العشرة األوائل:
1-الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش. 16.540 

نقطة.
2-البريطاني آندي موراي. 7.815.

3-السويسري روجيه فيدرير. 7.695.
4-الـــســـويـــســـري ســتــانــيــســاس فــافــريــنــكــا. 

.6.370
5-اإلسباني رافائيل نادال. 4.955.

6-الياباني كي نيشيكوري. 4.490.
7-التشيكي توماس برديتش. 3.630.

8-اإلسباني ديفيد فيرير. 3.370.
9-الفرنسي جو ويلفريد تسونغا. 3.130.

10-الفرنسي ريشار غاسكيه. 2.840
)إفي/العربي الجديد(

ديوكوفيتش يتابع تحطيم األرقام القياسيةفورموال 1: التتويج الثاني لروزبرغ وخيبة أمل هاميلتون
حصد روزبرغ لقب 

سباق البحرين، ليحقق 
فوزه الثاني تواليًا في 

انطالق الموسم الجديد

انتصر ديوكوفيتش 
في النهائي على حساب 

الياباني نيشيكوري 
بمجموعتين نظيفتين

)Getty(  نيكو روزبرغ على منصة التتويج

)Getty( بالتيني الموقوف، نفى على الفور تورطه

)Getty( غابريال هيانزه مدافع مانشستر يونايتد السابق، ورد اسمه أيضًا

)Getty( ديوكوفيتش متصدر ترتيب العبي التنس

مباريـات
      األسبـوع

العربي الجديد

عـــاد الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي، العب برشلونة اإلسباني، 
ملــواجــهــة اتـــهـــامـــات بـــالـــتـــورط في 
شــبــكــة جـــديـــدة ُتــعــنــى بــالــتــهــّرب الــضــريــبــي، 
وفقًا ملا ذكرته وسائل إعام إسبانية، برفقة 
العــبــني آخـــريـــن وأســـمـــاء مـــن عــالــم الــريــاضــة 

والسياسة.
وكشفت قناة )السيكستا( اإلسبانية وجريدة 
واجه  الباوغرانا  العب  أن  )الكونفدنسيال( 
املــوجــودة ضده  الضريبي  التزوير  اتهامات 
فــي بنما  بــشــراء شركة تجارية  فــي إسبانيا 
الستخدامها كستار ملا يقوم به وذلك بهدف 

أوراق بنما 
تفضح المستور
ميسي في مأزق كبير

من  كبيرة  لمجموعة  بنما«  »أوراق  كشفت 
تورط  العالم  حول  االستقصائيين  الصحافيين 
والسياسة  الرياضة  عالم  من  ورنانة  كبيرة  أسماء 
أيضًا، في قضية تهرّب ضريبي ضخمة قد تهز 

العالم بأسره

قضية

القضية  إن  إخفاء ممتلكات. وقــال املصدران 
ــنـــي، بــل  ــيـ ــتـ ــنـ ال تــــطــــال نـــجـــم الـــتـــانـــغـــو األرجـ
هناك أسماء أخرى ومهمة أيضًا، لها ثقلها 
فــي عــالــم الــســاحــرة املــســتــديــرة، مــثــل رئيس 
االتحاد األوروبي السابق لكرة القدم، ميشيل 
بــاتــيــنــي، املــوقــوف حــالــيــًا لثماني ســنــوات، 

بــســبــب تـــهـــم رشـــــــاوى وفــــســــاد مــــع الــرئــيــس 
»الــفــيــفــا« جــوزيــف بــاتــر. وشملت  الــســابــق لـــ
الــقــائــمــة الــتــي نــشــرت أســمــاء العــبــني آخــريــن 
على غـــرار العــب ريـــال مــدريــد السابق إيفان 

زامورانو، مهاجم تشيلي. 
وورد أيـــضـــًا اســــم خـــــوان بـــيـــدرو دامـــيـــانـــي، 
ــيــــو فـــيـــغـــيـــريـــدو، عــــضــــوا الــلــجــنــة  ــنــ ــيــ وأوجــ
املستقلة لألخاقيات بالفيفا، وجيروم فالكه، 
األمني العام السابق في الفيفا، والذي أوقف 
فـــي وقـــت ســابــق وأقـــيـــل مـــن مــنــصــبــه بسبب 
ــاد مــتــعــلــقــة بــبــيــع  ضـــلـــوعـــه فــــي قـــضـــايـــا فـــسـ
تــذاكــر ملــونــديــال 2010 الـــذي أقــيــم فــي جنوب 
املدافع  وكذلك  غير شرعية،  بطريقة  أفريقيا 
الذي  هاينزه،  غابريال  السابق  األرجنتيني 
العريقة  األوروبــيــة  األنــديــة  مــن  للكثير  لعب 
على غرار ريال مدريد اإلسباني ومانشستر 

يونايتد اإلنجليزي.
بــنــمــا«  الــقــضــيــة »أوراق  ــذه  ويــطــلــق عــلــى هــ
وتــتــعــلــق بــتــحــقــيــق أجــــــراه الــكــونــســورتــيــوم 
الــتــحــقــيــقــات وصحيفة  الـــدولـــي لــصــحــافــيــي 
)سودويتشه تسايتونغ( األملانية. وبالعودة 
إلــــــى مـــيـــســـي، فــــــإن الـــتـــحـــلـــيـــل الــــــــذي أكـــدتـــه 
الصحيفة األملانية لوضع ميسي في القضية 
»استخدم ليونيل ووالده خورخي أوراسيو 
ميسي، في 13 يونيو )حــزيــران( 2013، بعد 
يـــوم فــقــط مـــن الــكــشــف عـــن تــهــربــه مـــن ســـداد 
ــــورو، مــكــتــبــًا في  أربـــعـــة مــايــني و100 ألـــف يـ
األورغــواي لتأسيس شركة بنمية، ونجحوا 
مـــن خــالــهــا مـــواصـــلـــة تــحــقــيــق أربــــــاح دون 

معرفة مصلحة الضرائب«.
الدولي للصحافيني  وجاء في بيان االتحاد 
ــنـــة  ــديـ االســــتــــقــــصــــائــــيــــني، املـــــــوجـــــــود فــــــي مـ
واشــنــطــن األمــيــركــيــة، أن الــوثــائــق )وعــددهــا 
نــحــو 11.5 مــلــيــونــًا( تــحــتــوي عــلــى بــيــانــات 
ألــف   214 مــن  ألكــثــر  مــالــيــة  بعمليات  تتعلق 
وتنتشر   ،)offshore( لــلــبــحــار  عــابــرة  شــركــة 
فـــي 200 دولــــة ومــنــطــقــة حـــول الــعــالــم. وأكـــد 
االتحاد أن هذه الوثائق وصلت إلى صحيفة 
أن  قبل  األملــانــيــة،  »ســودويــتــشــه تسايتونغ« 
من  370 صحافيًا  على  توزيعها  هو  يتولى 
إثر  فيها  التحقيق  بــلــدًا، بهدف   70 مــن  أكثر 

عمٍل مضنٍ استمر حوالي عام كامل.
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة الــبــنــمــيــة، األحــــــد، أنــهــا 
»ستتعاون بشكل تام« مع القضاء إذا ما تم 
الوثائق  إلــى  استنادًا  تحقيق قضائي  فتح 
املـــســـربـــة. فـــي وقــــت أعـــــرب مــكــتــب املــحــامــاة 
عـــن امــتــعــاضــه مـــن عــمــلــيــة الــتــســريــب الــتــي 
طاولته، حيث رأى أنها جريمة، كما تعتبر 

القائمة تضم 
رئيس »اليويفا« السابق 

ميشيل بالتيني

)Getty( ميسي والتهّرب الضريبي قصة طويلة وشائكة

هــجــومــًا يــســتــهــدف الـــدولـــة الــبــنــمــيــة. وقـــال 
رئــيــس املكتب ومــؤســســه، رامـــون فونسيكا 
ــًا. إن  ــذه جـــريـــمـــة، وجـــنـــايـــة أيــــضــ ــ مـــــــورا: »هــ
هــذه الخصوصية حــق أســاســي مــن حقوق 
اإلنسان تنحسر أكثر فأكثر في عاملنا اليوم. 
الخصوصية  فــي  الــحــق  يمتلك  كــل شخص 

سواء أكان ملكًا أم متسواًل«.
ــاد األوروبــــــــــــي لـــكـــرة  ــ ــحــ ــ ونــــفــــى رئــــيــــس االتــ
الفرنسي ميشيل  املــوقــوف،  )يــويــفــا(  الــقــدم 
بــاتــيــنــي، قــيــامــه بــالــتــهــرب الــضــريــبــي رغــم 
ــارت  ــ ــتــــي أشــ الــ ــق  ــائــ ــوثــ الــ فــــي  ــه  ــمــ ورود اســ
إلــــى اســتــعــانــتــه بــمــســاعــدة شـــركـــة مــوســاك 

الــفــرنــســي رئـــاســـة الـــيـــويـــفـــا. وأكـــــد مــحــامــو 
بــاتــيــنــي: »االحـــتـــفـــاظ بــكــافــة الــحــقــوق ضد 
املـــعـــلـــومـــات الـــغـــيـــر صــحــيــحــة واالدعـــــــــاءات 
التحقيق  هــذا  إطــار  فــي  التي يمكن نشرها 

الصحافي«.
وكشفت املستندات عن مبالغ مدفوعة كرشى 
الجنوبية  أمــيــركــا  التــحــاد  الــســابــق  للرئيس 
لــكــرة الـــقـــدم )كــونــمــيــبــول(، نــيــكــوالس لــيــوز، 
وبـــعـــض املـــســـؤولـــني الـــكـــبـــار داخـــــل االتـــحـــاد 
الـــقـــاري. وبــحــســب وســائــل اإلعــــام الــعــاملــيــة، 
يــشــتــبــه بــــأن الــكــونــمــيــبــول اســتــلــم نــحــو 97 
مليون يورو مقابل حقوق إعــادة بث بطولة 

لــكــي يدير  الــقــانــونــيــة،  لــلــخــدمــات  فونسيكا 
شــركــة داخـــل الــبــلــد الــاتــيــنــي تــم تأسيسها 
هناك في ديسمبر/ كانون األول عام 2007. 
وأصـــــــدر مـــحـــامـــو بــاتــيــنــي بـــيـــانـــًا رســمــيــًا 
الكاملة  جــاء فيه: »إن الحسابات والــثــروات 
لــبــاتــيــنــي مــعــروفــة مـــن الــهــيــئــة الــضــريــبــيــة 
في سويسرا، وهي الباد التي تعتبر مقره 

الضريبي منذ 2007«.
وذكرت صحيفة )لو موند( أن باتيني هو 
 Balney Enterprises« اإلداري الوحيد لشركة
تأسيسها في ديسمبر من  تم  التي   ،»Corp
عام 2007، أي بعد نحو 11 شهرًا من تولي 

كــــأس لــيــبــرتــادوريــس خــــال الــفــتــرة مـــا بني 
2008 وحتى 2018. وتم سداد املبالغ املشتبه 
أكدت  التي  الشركات  إحــدى  فيها عن طريق 
من  والتسويقية  التلفزيونية  حقوقها  على 
أجــل إعـــادة بــث مــبــاريــات البطولة لــقــاء دفع 
ــاٍو ســنــويــة بــمــايــني الـــــــدوالرات لــكــل من  ــ رشـ
ليوز والسكرتير العام السابق للكونيمبول، 
الكبار  املــســؤولــني  وبعض  ديــلــوكــا،  إدواردو 

داخل االتحاد خال عدة سنوات.
وكشفت املستندات املسربة من داخــل مكتب 
التي  البث  إعــادة  اتفاقات  تفاصيل  املحاماة 
وقعها كل من ليوز وديلوكا مع عدة شركات، 

ــــت فـــيـــه الـــســـلـــطـــات  ــهـ ــ ــــت الـــــــذي وّجـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
وذلك  بحقهما  رشــاٍو  قبول  تهمة  األميركية 
فـــي إطــــار الــتــحــقــيــقــات املــوســعــة فـــي قضايا 
الدولي  االتــحــاد  أروقـــة  التي ضربت  الفساد 
ــيــــوز، 87 عـــامـــًا،  لــلــعــبــة )فـــيـــفـــا(. ويـــخـــضـــع لــ
لــإقــامــة الــجــبــريــة فــي بـــاراغـــواي فــي انتظار 
أخذ قرار نهائي بشأن ترحيله إلى الواليات 
بضبط  الدولية  السلطات  وتطالب  املتحدة. 
إلــى  عـــامـــًا،   75 ديـــلـــوكـــا،  إدواردو  وتـــرحـــيـــل 
في قضايا فساد،  لتورطه  املتحدة  الواليات 
إال أن األخـــيـــر طــالــب بــالــســمــاح لـــه بــاإلقــامــة 

الجبرية في منزله بسبب تقدمه في السن.

سوسييداد يسقط إشبيلية في مباراة قوية
الــدوري  الـــ31 من  انتصر ريــال سوسييداد على مضيفه إشبيلية في الجولة 
اإلسباني لكرة القدم باملباراة التي استضافها ملعب رامون سانشيز بيثخوان 
بهدفني لواحد. وتقدم النادي الباسكي مبكرًا )د.2( بهدف حمل توقيع ماركيل 
إيــارامــيــنــدي. وجــاء  بــرأســه عرضية مثالية مــن آسيير  بيرغارا بعد أن حــول 
الهدف الثاني للضيوف حينما سجل البولندي غريغورز كريتشوفياك هدفًا 
ذاتيًا في مرمى فريقه )د.35(. حاول إشبيلية العودة للمباراة )د.51( من ركلة 
لم  الشباك ولكنه  لتعانق  الحارس خيرونيمو رولــي  جــزاء سددها على يمني 
يتمكن في النهاية من إدراك التعادل. وتعد هذه أول خسارة للفريق األندلسي 
على أرضه منذ سبتمبر/أيلول املاضي في املباراة التي لعبها ريال سوسييداد 
بتنظيم دفاعي كبير. بهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الباسكي لـ38 نقطة في 

منتصف الجدول بينما تجمد إشبيلية عند 48 نقطة في املركز السابع.

...وتعادل بين إسبانيول وماالغا
سيطر التعادل اإليجابي بهدف ملثله على املباراة التي جمعت ماالغا وإسبانيول 
افتتح  املــبــاراة فــي شوطها األول حيث  على ملعب »الروســالــيــدا«، جــاء هدفا 
الضيوف باب التسجيل في الدقيقة 11 عبر السنغالي باباكولي ديوب، فيما 
عادل املهاجم الكرواتي دوجي كوب النتيجة لألندلسيني من ركلة جزاء قبل أن 

يلفظ الشوط أنفاسه األخيرة )د.44(.

كولن يخطف تعادًال مثيرًا
فشل نادي هوفنهايم اليوم في تحقيق الفوز، بعدما تعادل أمام ضيفه كولن 
في الجولة الـ28 من الدوري األملاني باملباراة التي جرت على ملعب راين نيكار 
أرينا. وتقدم الضيوف في الدقيقة 69، عن طريق زيمون زولر ولكن أصحاب 
األرض نجحوا في خطف هدف التعادل في الدقائق األخيرة من عمر املباراة 
بواسطة كيفني فوالند. بهذا التعادل فشل هوفنهايم في تحقيق الفوز الثالث 
له على التوالي ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة بينما أصبح لكولن 34 نقطة في 

املرتبة الحادية عشرة.

إنتر يتابع نزيف النقاط
قــلــب تــوريــنــو الــطــاولــة عــلــى مضيفه إنــتــر، عــلــى ملعب »جــوزيــبــي مــيــاتــزه«، 
األرجنتيني  قائده  األول عن طريق  املباراة  »النيراتزوري« في شوط  وتقدم 
ماورو إيكاردي من ركلة جزاء في الدقيقة 17. إال أن الزوار عادلوا النتيجة 

الدقيقة 55 بعد لعبة مشتركة رائعة مع  أواًل عبر كريستيان مولينارو في 
لم  املنطقة  لــألول داخــل  الكرة بالكعب  الــذي هيأ  األرجنتيني ماكسي لوبيز 
يتوانى مولينارو في تسديدها قوية داخل شباك سمير هاندانوفيتش. ومع 
الحكم ركلة  ناغاتومو، احتسب  يوتو  الياباني  والظهير  طرد جواو ميراندا، 
جــزاء، نفذها أندريا بيلوتي بنجاح في الشباك. وواصــل إنتر بهذه النتيجة 
فخ  فــي  بعدما سقط  الــتــوالــي  على  الثانية  للمباراة  الــنــقــاط  نــزيــف  مسلسل 

التعادل اإليجابي )1-1( أمام روما.

فوز ثمين لمانشستر يونايتد
خطف مانشستر يونايتد ثالث نقاط غالية بعدما حقق فوزًا بشق األنفس 
الـــ32 للدوري  أمــام ضيفه إيفرتون بهدف نظيف في ختام مباريات الجولة 
الوحيد  الهدف  القدم. وبعد شوط أول سلبي، حمل  املمتاز لكرة  اإلنجليزي 
الحمر،  الشياطني  معقل  تــرافــورد«  »أولـــد  ملعب  على  أقيمت  الــتــي  للمباراة 
توقيع الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 54، وجاء الهدف بعد تمريرة 
عرضية أرضية من الهولندي الشاب تيموثي فوسو منساه قابلها مارسيال 
بقدمه مباشرة لتصطدم بقدم الحارس اإلسباني للضيوف، جويل روبلس، 

وتسكن الشباك.
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حسين غازي

ــلـــمـــات كــانــت  ــل تــــشــــيــــزاري، كـ ــ رحــ
قـــاســـيـــة عـــلـــى عــــشــــاق الـــســـاحـــرة 
املــســتــديــرة حـــول الــعــالــم، خــاصــة 
ــــادي مـــيـــان، فــبــعــد 84 عــامــا  فـــي إيــطــالــيــا ونـ
صنع خالها مجدًا وإرثا كرويا كبيرا، وّدع 
القدم  كرة  لتفقد  الحياة،  مالديني  تشيزاري 
أيـــقـــونـــة أخـــــرى بــعــد وفـــــاة يـــوهـــان كـــرويـــف، 
من  يتمكن  لــم  والـــذي  املميز،  الهولندي  ذلــك 
هــزم مــرض ســرطــان الــرئــة. نــادي ميان خط 
بــكــلــمــات قــلــبــيــة عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي على 
إلى  النادي بتعازيه  قــال: يبعث  تويتر حني 
أسرة مالديني، يشعر جميع من في النادي 
بـــالـــحـــزن والـــتـــأثـــر لــرحــيــل هــــذه الــشــخــصــيــة 
املحورية«. أما رئيس االتحاد اإليطالي لكرة 
القدم كارلو تافيكيو فقد قال: »رحل عنا رجل 

عظيم وبطل في كرة القدم اإليطالية.

لمحة عن مسيرته
ويعتبر مالديني أحد أهم األشخاص الذين 
ســاهــمــوا فـــي صــنــاعــة تـــاريـــخ نــــادي مــيــان، 
وهــو والــد األســطــورة باولو مالديني، وولد 
في مدينة تريستي اإليطالية في العام 1932، 
وحقق تشيزاري عدة ألقاب مع ميانو ومنها 

صانع التاريخ 
تشيزاري

رحل اسم كبير آخر هذا األسبوع، فبعد الهولندي يوهان كرويف، خسرت 
الكرة  84 سنة، ورثى نجوم  اإليطالية تشيزاري مالديني عن عمر  المالعب 
العالمية الراحل بكلمات حزينة، كما وقفت أندية الكالتشيو دقيقة صمت 

تخليدًا لذكراه، قبل بداية كل مباراة، وذلك كلفتة لتاريخه الكبير

3031
رياضة

رحيل

ــاد منتخب  قــ كــمــا  فـــي 1963،  ــا  ــ ــ أوروبـ كــــأس 
إيــطــالــيــا كــمــدرب فــي نــهــائــيــات كـــأس العالم 
1998 في فرنسا. ولعب تشيزاري نحو 400 
مباراة بقميص ميان وأحــرز ثاثة أهــداف، 
كما قاد منتخب باراغواي في نهائيات كأس 
الــعــالــم 2002. واعــتــزل الــلــعــب فــي عـــام 1967 
ليبدأ مشواره في عالم التدريب أوال كمساعد 
مدرب مليان )1970-1972( ثم كمدرب لنفس 
الفريق فترتني األولى بني عامي 1972 و1974 

والثانية في 2001.

وداع النجوم لتشيزاري
وأعرب نجوم الساحرة املستديرة عن حزنهم 
الكبيرة، وقال مدافع  الخسارة  الشديد لهذه 
»كان  بــاريــزي:  فرانكو  السابق  ميان  وقائد 
أسطورة في كرة القدم اإليطالية، رحل رجل 
وبطل عظيم، كانت لديه قيم كبيرة، هو بطل 

حينما كان يلعب وأيضا حينما درب، دائما 
ما كان جاهزًا هو مثال أصيل

السابق ومنتخب  قــال مهاجم ميان  بــدوره 
ــنــــزاغــــي، عـــبـــر حــســابــه  إيـــطـــالـــيـــا، فــيــلــيــبــو إيــ
الــرســمــي عــلــى فــيــســبــوك: »فـــي الــبــدايــة كنت 
ــبـــب بـــــوجـــــودي فــــي مــنــتــخــب تـــحـــت 21  الـــسـ
ملــا قدمته  املنتخب األول، شكرًا  فــي  ثــم  عاما 
لــي، ارقــد بــســام، كــل الحب لباولو مالديني 
والعائلة«. وكان إينزاغي أحد أهم املهاجمني 
النادي  إيطاليا، وشــارك بقميص  في تاريخ 
الــروســونــيــري فــي 300 مـــبـــاراة وســجــل 126 
هــدفــا. ومــن إيطاليا إلــى هــولــنــدا، حيث عبر 
نــجــم الــطــواحــني الــســابــق، رود خــولــيــت، عن 
حـــزنـــه الـــشـــديـــد عــبــر حــســابــه الـــخـــاص على 
ــال:  مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تــويــتــر، وقـ
»تــشــيــزاري.. ارقـــد بــســام، وتــعــازيــنــا لعائلة 
مــالــديــنــي«، وكــــان خــولــيــت العــبــا ســابــقــا في 
نــادي ميان، وعــاش أياما صحبة تشيزاري 

في النادي اللومباردي.
ــرة الـــقـــدم قــدمــت  أســـطـــورة أخــــرى مـــن عــالــم كـ
الــتــعــازي فــي هـــذا الــيــوم الــحــزيــن، حــيــث قــال 
نــجــم إيــطــالــيــا وقـــائـــد يــوفــنــتــوس الــســابــق، 
الرسمي  عبر حسابه  بييرو،  دل  أليساندرو 
على تويتر: »وداعا تشيزاري مالديني، رجل 
عظيم عشت معه أياما جميلة، تعازّي لباولو 

والعائلة«.

المالعب خلدت ذكراه
ــالــــي فــــي املــرحــلــة  ــبــــاريــــات الـــــــــدوري اإليــــطــ مــ
الــحــاديــة والـــثـــاثـــني، شــهــدت دقــيــقــة صــمــت، 
ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ فــعــلــى مــلــعــب الـــفـــريـــولـــي فــــي املـ
فــاز بها أوديــنــيــزي على أرضــيــة ملعبه أمــام 
خصمه العنيد نابولي بهدفني لوحد، ظهرت 
العماقة في  الشاشة  صــورة تشيزاري على 

وسط امللعب.
أما العبو ميان وأتانتا فوقفوا دقيقة صمت 
اللقاء  الراحل تشيزاري، وذلــك خــال  لذكرى 
أزوري  »أتليتي  ملعب  على  جمعهما  الـــذي 
دي إيتاليا«، وبدت عامات الحزن على وجه 
الجميع في امللعب، ال سيما أدريانو غالياني، 
والذي يعتبر أحد صانعي أمجاد ميان مع 
الرئيس سيلفيو برسلكوني. وشهدت باقي 
مباريات الجولة عينها دقيقة صمت تخليدًا 
لــذكــرى تــشــيــزاري، خاصة أنــه صاحب قيمة 
كبيرة في الكرة اإليطالية وليس فقط للنادي 
اللومباردي، وهو الذي أشرف على األتزوري 

بني فترة 1996 حتى 1998.

قيمة باولو في قصة
تــلــخــص هـــذه الــقــصــة قــيــمــة تـــشـــيـــزاري، ففي 
ــذه الــقــصــة،  ــــروي بـــاولـــو هــ مــقــابــلــة ســابــقــة يـ
أبي تشيزاري...ويوم  »ولدت أطارد أسطورة 
ــال لـــي، جــيــد يا  وصــلــت إلـــى الــفــريــق األول قـ
بني، اليوم قمت بأول خطوة، أتمنى أن تفوز 
أكثر مني، وأن ترفع لقب دوري أبطال أوروبا 

باريزي: رحل رجل 
وبطل عظيم، كانت 

لديه قيم كبيرة

نزاع بين مشجعي كورينثيانز وبالميراس 
يؤدي إلى حالة وفاة 

بــن مشجعي فريقي  مــواجــهــات  بــرصــاصــة خــال  مــتــأثــرا بإصابته  سقط شخص 
كورينثيانز وبامليراس البرازيلين، حسبما أفادت مصادر أمنية، وبدأت النزاع عندما 
تواجد نحو خمسون شخصًا في محطة قطار ساو ميغيل باوليستا شرقي ساو 
باولو. وتوفي أحد املارة ممن ليست لهم صلة باملشاجرة بعد تلقيه رصاصة طائشة. 

وألقت عناصر الشرطة القبض على ثاثة أشخاص واقتادتهم لقسم الشرطة.

إقالة توماس شاف من منصبه
ــادي هـــانـــوفـــر، مــتــذيــل تــرتــيــب  ــ ــد نـ أكــ
الــــــدوري األملـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، إقــالــة 
مــدربــه تــومــاس شـــاف، حــيــث يبتعد 
بــفــارق تــســع نــقــاط فــقــط عــن منطقة 
ستانديل،  دانــيــل  وسيستلم  األمـــان. 
املــديــر الــفــنــي لــفــريــق تــحــت 19 سنة، 
ــة، وصــــرح املـــديـــر الـــعـــام لــلــنــادي  ــدفـ الـ
مارتن بادير: »لم يكن قرارًا سهًا«، 
مؤكدًا على العمل الجيد الذي قام به 
وعّلق  نتائج.  بــا  كــان  ولكنه  املـــدرب 
الــذي خلف مايكل  على إبعاد شــاف 
أول  ديسمبر/كانون  فــي  فرونتزيك 
الــعــاشــرة في  الهزيمة  »بعد  املــاضــي: 
11 مـــبـــاراة، يــجــب أن نــحــاول إيــجــاد 

دافع جديد وتغيير املدرب«.

حكم إيطالي إلدارة مباراة الريال وفولفسبورغ
سيتولى الحكم اإليطالي جيانلوكا روتشي إدارة املباراة التي ستجمع بن فولفسبورغ 
األملاني وريال مدريد اإلسباني بعد غد األربعاء بذهاب الدور ربع النهائي من دوري 
األبطال األوروبــي. ويدير روتشي وهو من مواليد فلورنسا 25 أغسطس/آب 1973 
للنادي  مباريات عديدة  إدارة  له  ثان 2008 وسبق  يناير/كانون  دولية منذ  مباريات 
اإلسباني، آخرها كانت بدور املجموعات من التشامبيونز ليغ في نسخة 2013-2012 

على ملعب مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل بهدف.

األهلي يتابع طريق الصدارة
واصل األهلي تصدره بعد فوزه على اتحاد الشرطة بخمسة أهداف مقابل ثاثة في 
املباراة التي أقيمت بإستاد بتروسبورت، في إطار املرحلة الثالثة والعشرين ملسابقة 
الدوري املصري لكرة القدم. وبهذه النتيجة يحتفظ األهلي بقمة الجدول برصيد 50 
نقطة وبفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب املركز الثاني، فيما توقف رصيد الشرطة 
عند 16 نقطة. وفي رقم مصري جديد، وبعد 12 ثانية فقط، سجل حسام باولو العب 
نادي سموحة السكندري هداف املسابقة حتى اآلن برصيد 13 هدفًا، أسرع هدف في 
تاريخ مسابقة الدوري عبر تاريخها الطويل في مرمى النادي املصري البور سعيدي. 
إلى 38 نقطة  ليرفع رصيده  التاريخي  بالهدف  املباراة بفوز فريق سموحة  وانتهت 

احتل بها املركز الرابع مقابل 39 نقطة للمصري صاحب املركز الثالث.

حماته.  تعدها  التي  واملــأكــوالت  الهادئة  والحياة  املوسيقى 
ــه اضــطــر  ــه بــــدأ مــســيــرتــه كــنــاشــئ لــلــبــرســا، اال أنــ ــم أنــ ــ ورغـ
لاحتراف في أندية أخرى بعيدا عن حدود كامب نو، حيث 
وبــاداخــوس ومايوركا  لفرق فيجيريس وسلتا فيجو  لعب 
الكرة  العــتــزال  تيتو  اضــطــر  وإلــتــشــي وجرامينيت.  ولــيــيــدا 
عمله  بــدأ  وفــي 2003  بالركبة،  عــام 2002 بسبب مشاكل 
كــمــدرب فــي قــطــاعــات الــنــاشــئــن بــبــرشــلــونــة الـــذي عـــاد اليه 
بعد طول غياب، وتدرج حتى وصل للفريق األول كمساعد 
فيانوفا  عــاش  موسم 2008-2007.  من  بــدءا  لجوارديوال 
أفضل سنواته على مقاعد مدربي البرسا وحقق املجد مع 
املحلية  البطوالت  بالتتويج بجميع  الــدرب جــوارديــوال  رفيق 
والقارية والعاملية، الى أن قّدر له حمل اللواء من بيب وتولي 
القيادة في 27 أبريل 2012 ، حن قرر االخير الراحة ملدة عام 
الــواليــات املتحدة قبل أن يقبل تدريب بايرن  واالنــعــزال في 

تيتو حن  ألقيت على عاتق  التي  الضغوط  األملــانــي.  ميونخ 
اكتشاف بالصدفة  للفريق تزامنت مع  األول  املــدرب  أصبح 
ورم بالحلق قبلها بأشهر، بالتحديد في 21 نوفمبر 2011 ، 
أثناء فحص طبي على أذنيه. في ديسمبر/كانون األول 2012 
كان اإلعان الرسمي عن املرض، ورغم ذلك واصل الفريق 
مشواره في الليغا وحقق أفضل نتائج في الدور الثاني )18 
فــوزا وتــعــادل واحـــد( ليتوج باللقب مــعــادال الــرقــم القياسي 
لريال مدريد في املوسم السابق مع املدرب البرتغالي جوزيه 
للسفر  تيتو  اضطر  نقطة.  بـــ100  البطولة  بإنهاء  مورينيو 
إلى نيويورك في رحلة عاج، وترك منصبه مؤقتا ملساعده 
جوردي رورا، لكنه عاد في أبريل 2013. كافح تيتو املرض 
حتى انتهى املوسم، ثم اتفق مع مسؤولي النادي على إنهاء 
التعاون بينهما للتفرغ ملعركته مع السرطان، وودع برشلونة 

رسميا في 20 يوليو/تموز 2013.

أحمد فتحي

تغيرت حياة تيتو فيانوفا مدرب برشلونة الراحل الهادئة 
اضطر إلظهار  ، حيث   2011 الثاني  نوفمبر/تشرين  منذ 
معركته  خــال  شخصيته  فــي  والبطولي  القتالي  الجانب 
يوم 17  بمدينة جيرونا  ولد فيانوفا  الحلق.  مع سرطان 
سبتمبر/أيلول عام 1968 وسط عائلة من الطبقة الوسطى، 
وكان والــده جواكيم عمدة للمدينة التي كان عدد سكانها 
يزيد بقليل عن 600 نسمة، وذلك بن عامي 1991 و2003.

التابعة لنادي برشلونة  انضم ملدرسة »الماسيا« للناشئن 
في سن الـــ14 ، وهناك تعرف على بيب غــوارديــوال ونشأت 
قــادا سويا أفضل فريق  امتدت حتى  بينهما صداقة قوية، 
ــادي. عـــرف بشخصيته اإليــجــابــيــة، وكــانــت  ــنـ الـ فـــي تـــاريـــخ 
أكثر جملة يرددها »كل شيء سيكون بخير«، كان يعشق 

تيتو فيالنوفـا

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات

في شهر أبريل منذ 
عامين فارق تيتو 

الحياة بهدوء 
ودون ضجيج، 

تماما كما عاشها 
وكما كانت 

شخصيته كالعب 
ومدرب

تشيزاري خاض 
400 مباراة 
بقميص ميالن 
)Getty(

النادي في يوم رحيل  لم ينجح ميالن في تقديم هدية صغيرة ألسرة 
تشيزاري، حيث سقط الفريق في الجولة الحادية والثالثين من مسابقة 
الدوري اإليطالي لكرة القدم، وكانت الجماهير الحمراء والسوداء تأمل 
في الفوز على أتالنتا، لكن المهمة باءت بالفشل، إذ لم يتمكن العبو 
المدرب ميهالوفيتش من تحقيق المطلوب، حيث تقدم الفريق عن 
طريق البرازيلي لويس أدريانو قبل أن يخسر بهدفين، وبذلك بات مهددًا 

بخسارة مركزه السادس لصالح نادي ساسولو.

سقوط الميالن

وجه رياضي

ــدة كــقــائــد لــلــفــريــق، ألنــه  عــلــى األقـــل مـــرة واحــ
شعور ال يوصف أبدًا«.

ومــــن ذلــــك الـــيـــوم تـــابـــع بـــاولـــو قــصــة والــــده 
ويــقــول عــن ذلـــك: »مــنــذ تلك اللحظة حاولت 
تقديم كل ما يمكنني كي أصبح قائدًا لنادي 
مــيــان وفــعــلــت، وعــنــدمــا نــظــرت للقب دوري 
ــا وحملته بــني يــدي أمــام نــادي  أبــطــال أوروبـ

وقرأت ما كان مكتوبا فيها )باولو أنا فخور 
بك، والدك( لم يكن قد جاملني سابقا، وفكرت 
مليا، فــإذا ما أرســل والــدي لي هــذه الرسالة، 
وخسر دقيقتني من حياته، فهذا يعني أن ما 

قمت به أمٌر مهم جدًا«.
يكمل مالديني االبن تلك القصة التي بالفعل 
تفّسر مدى قيمة تشيزاري: »لقد كان الفريق 

مانشستر يونايتد، فكرت من دون أن أشعر 
بهاتفي،  أمسكت  اللقاء،  انتهاء  وبعد  بأبي، 
وكنت قد تلقيت الكثير من االتصاالت، ومن 
بــيــنــهــم زوجــــتــــي، وتـــبـــريـــكـــات مـــن أشـــخـــاٍص 

آخرين«.
يتابع باولو حديثه: » من بني كل الرسائل، 
كانت األولــى من والــدي، فتحتها على الفور 

بــرمــتــه يــحــتــفــل بــالــلــقــب، وفـــي تــلــك الــلــحــظــة، 
مرت أمامي ذكريات مسيرتي، تركت زمائي، 
أقــرأ الرسالة مرة تلو  وجلست بضع دقائق 
األخــــرى، لــقــد حققت حــلــم والــــدي بــرفــع لقب 
دوري األبــطــال كقائد كما فعل هــو، لقد كان 
األبــد، فما  إلــى  دائما قدوتي وسيبقى كذلك 

وصلت إليه في مسيرتي كان بفضله هو«.
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الزليج المغربي
نفس طويل ودّقة لصنع آيات الجمال

طنجة ـ وصال الشيخ

اش 
ّ
ق

ّ
الن يحتاج  دقيقة.  مهنة  هي 

إلى عالم الخيال واإلبداع والوقت 
ــر عــلــى  ــفــ ــنـــقـــش ويــــحــ ــيـ الــــكــــافــــي لـ
باملداد  الزليج  قطعة  ليحدد  كذلك  الزليج، 
)التخليص(  ثــم  التكسير،  ثــم  )الــتــراســاج(، 

أي يضبط قياسها ضبطًا دقيقًا. 
أمـــا الـــفـــّراش، فيحتاج لــلــدقــة والــحــذر عند 
والكبيرة  الصغر  متناهية  القطع  تركيب 
األشــكــال  فــي  يعمل  تنكسر عندما  ال  حتى 
الزليج  بعالم  لإلحاطة  املــعــقــدة.  الزخرفية 
ــه وظـــــــــروف هـــذه  ــاتــ ــدامــ ــتــــخــ ــغــــربــــي واســ املــ
الحرفة، قابلت »العربي الجديد«، إسماعيل 
يج في 

ّ
العفاقي، أحد املشرفني على ورشة زل

»الزاليجي« إسماعيل العفاقي في ورشة الزليج )العربي الجديد(

حّي القصبة بمدينة طنجة، شمالّي املغرب. 
ــاد الــنــاس  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـ يـــقـــول لــــ
يــلــتــفــتــون لــلــزلــيــج الــبــلــدي بــعــد أن أنــهــكــوا 
مـــادّيـــا فـــي اســـتـــخـــدام املـــســـتـــورد وتــبــديــلــه 
لــيــج الـــبـــلـــدي مــتــاح 

ّ
مـــن وقــــت آلخــــــر«، فــالــز

الستخدامات عدة في »جدران الصالونات 
واألعـــمـــدة والــســالــم، وأرضـــيـــة الــحــمــامــات 
لــكــونــه »ال يفقد قيمته  نــظــرًا  وجــدرانــهــا«، 
وجودته وجماله أبدًا«، وإن قيل لألبد، فهو 
صحيح، وهــو مــا تشهد عليه الــجــدران أو 

األرضيات في البيوت القديمة جدا. 
ــذي يـــقـــاوم مختلف  لــيــج الــ

ّ
مــصــدر هـــذا الــز

الرياح  أو  الشمس  الطبيعة، ســواء  ظــروف 
الــجــبــال املحيطة بمدينة  املـــاء، هــو  وحــتــى 
ع 

ّ
عجن وتقط

ُ
فاس، بحيث ُيؤتى بالتربة وت

وتـــوضـــع بــالــفــرن لــتــســتــوي، وبــاملــثــل عند 
من  خليطا  تضفي  التي  األلـــوان  استخدام 
الجمالية كما يقول العفاقي، دون أن يحدد 
تـــاريـــخ اكــتــشــافــه بــالــضــبــط، ولــكــنــه يشير 
الزخرفية املستخدمة في  أن »األشكال  إلى 

ليج تعود لعهد األندلس«. 
ّ
الز

لــيــج وأصـــلـــه يــحــتــاج إلــى 
ّ
الــحــديــث عـــن الــز

البحث والتقصي، فعاقة املغاربة بالزليج 
ــهــــذه الـــصـــنـــاعـــة  ــار بــ ــخــ ــتــ ــل االفــ ــكـ ــأخــــذ شـ تــ
أعادتهم الستخدامه، وهو  التي  التقليدية 

زليج متاح للجميع بأسعار مختلفة. 
سعرًا  الــوحــد  املتر  »يكلف  العفاقي  يشرح 
يراوح ما بني سبعني يورو إلى 500 يورو، 
أن األخير يحتاج إلى ستة عمال  والسبب 
ــتــــركــــيــــب، كــذلــك  ــنـــقـــش والــ مــــوزعــــني بــــني الـ

الــزخــرفــيــة املستخدمة  األشـــكـــال  تــعــقــيــدات 
فــــيــــه، والـــقـــطـــع الـــكـــبـــيـــرة حـــتـــى الــصــغــيــرة 
الذي يحتاجه،  ومتناهية الصغر، والوقت 
فــقــد يــحــتــاج إلــــى ثـــاثـــة أيـــــام فـــي الــنــقــش، 
وثاثة أخرى في التركيب، ويتوخى الحذر 
مــن الــكــســر والــتــركــيــز والـــدقـــة، لــذلــك سعره 
بـــاهـــظ«، وتــســمــى أشــكــالــه بمسميات عــدة 
منها »الترصيع، الخمسيني، والخمسيني 
ــر،  ــ

ّ
ــعــــش ــن، املــ ــ ــّمـ ــ ــثـ ــ الــــــديــــــوانــــــي، املــــــــوّبــــــــرا، املـ

العنكبوتية«، واألبرز أو قمة هذه األشكال 
»مخّبل العقول«.  يسمى بـ

ويشبه تركيب هذه األشكال بالفسيفساء، 
لكن الزليج يختلف بحجم وأشكال قطعه، 
عــدة،  بأشكال  ينقش  الزليج  أن  عــن  فضا 
العفاقي  يقول  جّمة.  تفاصيل  فيه  وتدخل 
شــــارحــــا بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــــــــــواردة فــي 
ــي الـــتـــرصـــيـــع املـــســـتـــخـــدم فــي  ــ الـــزخـــرفـــة »فـ
الــصــالــونــات مــثــا، تــوجــد أشــكــال تحتوي 
عــلــى أربـــعـــة مـــربـــعـــات تـــــدور حــــول نــجــمــة، 
وبداخلها مثلثات. كل شكل له لون مختلف. 
املــــربــــع يــســمــى »الــــدريــــهــــم«، والـــنـــجـــمـــة أو 
الوردة تسمى »خاتما«، أما املثلث فيسمى 
ــا يـــربـــط بــيــنــهــا جــمــيــعــا  ــ ــة«، ومـ ــلــــوزيــ »الــ ـــ بــ
فى«، تشبيه مأخوذ من العمود 

ْ
يسمى »الق

الــفــقــري لــرقــبــة اإلنـــســـان، و»الــقــطــيــب« على 
شــكــل مــســتــطــيــل بــقــيــاس صــغــيــر، ويطغى 

اللون األزرق على هذه األشكال«. 
الــحــرفــة صعبة،  تــبــدو  التفاصيل  مــع هـــذه 
ــر، كــمــا  ــغــ تـــســـتـــوجـــب إتـــقـــانـــهـــا مـــنـــذ الــــصــ
تــســتــوجــب الـــرغـــبـــة فـــي االســـتـــمـــرار فــيــهــا. 
اشا وال فّراشا، بل مشرفا 

ّ
العفاقي ليس نق

ومــديــرا لورشتني للزليج، واحـــدة فــي حي 
القصبة، وأخرى في منطقة »باسا تورو« 
ــر بمصر  األزهـ مــن جامعة  تــخــّرج  بطنجة. 
درس  ثــــم  والــــتــــاريــــخ،  الـــجـــغـــرافـــيـــا  ودرس 
الــشــريــعــة والــلــغــة الــعــربــيــة بــدمــشــق. يقول 
عـــن تــوجــهــه لــلــزلــيــج: »بـــــدأ والــــــدي يشعر 
بالتعب بعد عودتي، لذلك استلمت مكانه، 
ونصحني بالصدق واإلتقان حتى أستمّر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  بــعــمــلــي«. وأوضــــــح لــــ
أنــه ما زال في بداياته، وال بد من عراقيل، 
أبـــرزهـــا تــوفــيــر الــســلــعــة الــكــافــيــة ملــشــاريــع 
األســـواق«،  أو  املساجد  مثل  كبيرة،  إعــمــار 
م خطوة خطوة، 

ّ
: »لكنني أصعد السل

ً
قائا

ــان كــيــف تــصــنــع االخــتــاف  ــقـ املــهــم فـــي اإلتـ
 انتشار عدة محات لبيع وتركيب 

ّ
في ظل

العمل  على  الحرفيني  إقبال  وعــن  الزليج«. 
ــه مـــع بـــدايـــة 2014 أصــبــح  فــيــهــا، أوضــــح أنـ
الناس يعزفون عنها، وحتى عن صناعات 
تقليدية أخرى، قائا: »اإلقبال بدأ يضمحل 
وهو ما نتخّوف منه، ألنه مع مرور السنني 

سنفتقر لهذه الحرفة«. 
قــد يشكل  ولــكــن مــوقــع محله فــي القصبة، 
ــفـــاظ عـــلـــى تــــراث   مـــســـاعـــدًا فــــي الـــحـ

ً
ــامــــا عــ

الـــزلـــيـــج، فــهــي جــهــة مـــقـــررة فـــي الــســيــاحــة 
القادمني لطنجة في مختلف  السياح  لدى 
لة 

ّ
املـــواســـم والــفــصــول، كــذلــك وجــهــة مفض

يشترون  فــهــؤالء  فيها،  املقيمني  لــألجــانــب 
لون أن تظل تقليدية. 

ّ
البيوت ويفض

يــوفــر الــعــفــاقــي الــزلــيــج لــلــبــيــوت واملــحــات 
واملــســاجــد واملــقــاهــي وحــتــى الـــبـــارات التي 
ــل بــصــمــة تــقــلــيــديــة مــغــربــيــة وفــاســيــة 

ّ
تــفــض

على جدرانها. 

من أنواع الزليج: 
ترصيع، الخمسيني، 
والخمسيني الديواني، 
ر، 

ّ
املوّبرا، املثّمن، املعش
العنكبوتية وقمته 
»مخّبل العقول«.

■ ■ ■
في الترصيع 
املستخدم في 

الصالونات مثال، 
توجد أشكال تحتوي 
على أربعة مربعات 
تدور حول نجمة، 
وبداخلها مثلثات.

■ ■ ■
النمط التقليدي وجهة 

لة لألجانب 
ّ

مفض
املقيمني، فهؤالء 
يشترون البيوت 

لون أن تظل 
ّ

ويفض
تقليدية.

باختصار

الزليج )البالط( البلدي أو التقليدي، حرفة مغربية بحتة، متطلباتها صعبة، قوامها الدقة واإلتقان والسرعة، وتقوم على شخصين، 
النّقاش والفرّاش أو الفرّاغ

هوامش

نجوى بركات

أسبوعيًا  إذاعــيــًا  برنامجًا  التسعينيات،  فــي  أعـــددُت، 
إلذاعـــــة فــرنــســا الـــدولـــيـــة – الــقــســم الـــعـــربـــي، بــعــنــوان 
»صــبــاحــات بــاريــســيــة«، كنت أســّجــل فــيــه، مــع فنانني 
ــهــم عن 

َ
ومــثــقــفــني عـــرب مقيمني فــي بـــاريـــس، أجــوبــت

عالقتهم باملكان، ما يمارسونه من طقوٍس صباحية، 
ــــالق عـــــــــّدادات أيـــامـــهـــم فــي  ــا يـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى إطــ ــ ومـ

العاصمة الفرنسية. 
وبــمــا أنــهــم كـــانـــوا مـــن الـــعـــرب املــقــيــمــني فـــي بــاريــس، 
وأحــيــانــًا مــنــذ عــقــود طــويــلــة، كــنــت أســتــغــرب كــم كــان 
نادرًا أن يتحدثوا من داخل املكان حيث يوجدون، فهم 
إما كانوا يروون صباَحهم الدمشقي، أو البغدادي، أو 
البيروتي أو القاهري، أو التونسي، إلخ، وإما صباحهم 
الساحلّي أو الجبلّي أو القروّي، ذاكرين غالبًا أّمهاتهم 
كرّباٍت لتلك اللحظات البعيدة التي بدت، في توصيفها، 
أقرب إلى لحظة املجيء إلى الوجود، منها إلى النهوض 
راد أو القسرّي، محٌو  إلى عالٍم مألوف. كأنما الُبعد، املـُ
 فــي عالم االحتضار واملــوت، 

ٌ
ــوالدة، ودخـــول الـ للحظة 

« إال هــنــاك، فيصير 
ً
حــيــث ال يــعــود الــصــبــاح »بـــدايـــة

»هناك«، أو كأّن  « طاملا أنه بعيد عن تلك الـ
ً
بذلك »نهاية

املستوطن بلدًا جديدًا يغادر الصباَح كرمز للبدايات، 
إلـــى غــيــر رجـــعـــة. وإذ يــعــانــي مــعــظــم املــهــاجــريــن من 
خلٍل في عالقتهم بالوقت، ينعكس األمر أحيانًا على 
املكان نفيًا أو إنكارًا، أو ربما، في حاالت نــادرة جدًا، 
 جــديــدة لــالنــبــعــاث. فــي بــيــروت، أصــحــو اليوم 

ً
فــرصــة

مــســتــذكــرة »صــبــاحــاتــي الــبــاريــســيــة«. أفــتــح الــنــافــذة، 
 يختلط فيها 

ً
املدينة، كريهة أنفاس  فتفاجئني رائحة 

املكتظة من  األحياء  بما بصقه شريدو  البائت،  الليل 
بقايا شراٍب رخيٍص وأطعمة فاسدة، فوق ما يتراكم 
فيها من نفاياٍت، ومحتويات مجارير مبقورة البطون. 
 إلى الوراء، سوف أباشر 

ً
أقفل النافذة، وأتراجع خطوة

 حقيقية 
ً
فرصة هــذا  أخــرى، ألمنح صباحي   

ً
محاولة

للبدء من جديد. ال بأس، يبقى الضوء البهي من خلف 
بــاعــتــدال. ضــوء خّير،  باسمًا، يغمرك  أزرق،  الــزجــاج 

متوّسطي وربيعي بامتياز. 
ــّد كــوبــًا ســاخــنــا مــن الــنــيــســكــافــيــه - فــمــنــذ أوقــفــت  أعــ
تدخني السجائر، صرت ال أقترب من قهوتنا السوداء 
ح األنباء، إذ بماذا يبدأ املرء صباَحه 

ّ
- وأجلس لتصف

ههنا، بغير األنباء؟ قناة »العربية« تقفل مكتبها في 

بــيــروت وتـــســـّرح نــحــو 35 مــوظــفــًا... اقــتــحــام مكتب 
صحيفة »الــشــرق األوســــط« الــســعــوديــة فــي بــيــروت، 
وتخريبه، بسبب نشرها كاريكاتورا... توقيف أخطر 
شــبــكــة لــإتــجــار بــالــبــشــر فـــي جــونــيــة، وتــحــريــر 75 
بتينا  الطفلة  السورية...  الجنسية  فتاة معظمهن من 
الرعيدي تلقى مصرعها جّراء إصابتها أمام منزلها 

في جبيل برصاٍص طائٍش أطلق خالل جنازة... 
صـــبـــاح الــخــيــر يـــا لـــبـــنـــان. صـــبـــاح الــخــيــر ألخـــبـــارك 
»الساّرة« التي تمطرنا من كل حدٍب وصوب. وهكذا 

الفقر.  خــط  تحت  لبناني  ألــف  و200  مليون  دوالــيــك. 
بأكملها  عــائــالٌت  دهــر.  منذ   

ٌ
فـــارغ الرئاسي  الكرسي 

ــتــرحــيــل. يـــبـــدو أن  ــلــــت مـــن الــخــلــيــج ومــــهــــّددة بــال ُرّحــ
أبنائه   وخــارجــًا، من 

ً
داخــال الجميع،  ب من 

َ
ُيعاق البلد 

بالطبع.  أعدائه  نسيان  دون  من  وأصدقائه،  وأشقائه 
إفالٌس سياسّي، انهيار اقتصادي واجتماعي، حرٌب 
قفل، 

ُ
 خـــارج الـــحـــدود. مــؤســســاٌت إعــالمــيــة ت

ٌ
لــبــنــانــيــة

وسرقة،  قتل  حــوادث  أمني،  انفالت  فساد مستشٍر، 
إنترنت  احتكار،   فاسدة، 

ٌ
أطعمة نفايات،  أزمة  دعــارة، 

ح البلد 
ّ
غير مرخص له، غالء معيشة، بطالة، إلخ... يترن

انتهى  لقد  برثائه.  بــدأ  َمــن  أبنائه  من  هناك  متهاويًا. 
لبنان. أجل. نضب من أي معنى. حسنًا. ولكن، ماذا 
 عن 

ّ
نكف مــن حيواتنا؟  كيف  تبقى  ومــا  نحن،  ا 

ّ
عن

 
ً
الحلم بمستقبل أوالدنا، وكيف نؤسس لهم مستقبال
من فراغ؟ كيف نسترزق عيشنا، وكيف نضمن بعُد 
تماسكنا، عدم وقوعنا في الجنون، أو عدم االنتحار؟

يبدأ الصباح، على الرغم من نوره األزرق، رماديًا في 
لبنان. يبدأ ُمّرًا، ُمّزًا، مهترئًا. يبدأ بغّصة، بحريٍق في 
ٍس وانقباٍض في املعدة. يبدأ الصباح 

َ
القلب، بضيق نف

هنا، ويا ليته ال يبدأ.

صباحاتنا التي ليست كالصباح

وأخيرًا

ماذا عنّا نحن، وما تبقى من 
حيواتنا؟  كيف نكّف عن الحلم 

بمستقبل أوالدنا، وكيف نؤسس 
لهم مستقبًال من فراغ؟
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