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العالم

العالم

السودان قالت قوى «إعالن الحرية والتغيير» كلمتها في شأن المرحلة االنتقالية ،بوثيقة
دستورية تقوم على نقل السلطة إليها باعتبارها القيادة التي تمثل الحراك
الشعبي ،تاركة الباب مفتوحًا لالتفاق على «شراكة» محدودة مع العسكر في «المجلس
العسكري المرتقب ،سيتضح ما إذا كانت الوثيقة قد
السيادي» .وعلى ضوء رد المجلس ّ
فتحت طريق التفاوض مجددًا ،أم مثلت حجر عثرة إضافيًا

رؤية «قوى التغيير» على طاولة العسكر:

ّ
على مدنية
لالتفاق
ً
السلطة أوال
على وقع مسيرة «مليونية السلطة
امل ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،قـ ـ ــدمـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ــوى «إع ـ ـ ـ ــان
الحرية والتغيير» رؤيتها للمرحلة
االن ـت ـقــال ـيــة ،ب ـعــد تـعـثــر امل ـفــاوضــات
م ــع «امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري» وعـقـمـهــا
إال مــن اتـفــاق على تشكيل «مجلس
سـيــادي» مــن العسكريني واملدنيني.
ّ
وفي محاولة للضغط بالشارع ،سلم
وفـ ــد «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،أع ـضــاء
«العسكري» ،أمس ،وثيقة دستورية،
تــدعــو إل ــى م ـعــادلــة ج ــدي ــدة قــوامـهــا
إزاح ـ ـ ــة «ال ـع ـس ـك ــري» ذي ال ـع ــاق ــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة املـ ـشـ ـب ــوه ــة ،وص ــاح ــب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا إعـ ـ ـ ــان
اسـتـمــرار املـشــاركــة فــي حــرب اليمن.
كـمــا تـنـهــي الــوثـيـقــة مــرحـلــة الـنـظــام
الرئاسي البائد؛ فهي توقف العمل
بدستور عام  ،2005وتعلن السودان
«جـ ـمـ ـه ــوري ــة م ــدن ـي ــة دي ـم ــوق ــراط ـي ــة
تكون فيها الـسـيــادة للشعب» .وفي
سبيل ذل ــك ،ت ــوزع الــوثـيـقــة السلطة
ع ـل ــى ث ــاث ــة م ـس ـت ــوي ــات ف ــي ال ـف ـتــرة
االنـتـقــالـيــة امل ـح ــددة بــأربــع س ـنــوات:
«م ـج ـلــس رئ ــاس ــي م ــدن ــي» يضطلع
ب ــاملـ ـهـ ـم ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة ،و«م ـج ـل ــس
تـشــريـعــي م ــدن ــي» ،و«مـجـلــس وزراء
مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية
ألداء املهمات التنفيذية.
ال ش ــك ف ــي أن الــوث ـي ـقــة الــدس ـتــوريــة
كسرت حالة الجمود في املفاوضات،

في حال موافقة
«العسكري» على
الوثيقة تنحصر
المفاوضات بالمجلس
السيادي

ون ـق ـل ـت ـهــا إلـ ــى مــرح ـلــة م ـت ـقــدمــة فــي
الـ ـ ـح ـ ــوار مـ ــع «ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ،لـكـنـهــا
تـ ـج ــاوزت أهـ ــم ال ـن ـق ــاط ال ـعــال ـقــة في
شأن «املجلس السيادي» املتفق على
تشكيله بالشراكة بني الطرفني .فهي
لم ُت ّ
بي سوى كيفية إصــدار قراراته
ّ
والتصويت في داخـلــه ،حيث نصت
عـل َــى أن «الـ ـق ــرارات ت ـصــدر بأغلبية
ثلثي األعضاء» ،لكنها لم تحدد عدد
األعضاء أو نسب التمثيل والرئاسة،
وه ــي ن ـقــاط ال ـخ ــاف ال ـتــي أوص ـلــت
امل ـفــاوضــات إل ــى طــريــق م ـس ــدود .إذ
أص ـ ّـر «الـعـسـكــري» ،حينها ،عـلــى أن
يـتـكـ ٌـون املـجـلــس مــن ٌ ع ـشــرة أع ـضــاء،
سبعة منهم له وثالثة مدنيون ،بينما
أصرت قوى «الحرية والتغيير» على

أن ي ـت ـكــون م ــن  15عـ ـضـ ـوًا ،ثـمــانـيــة
مـنـهــا وس ـب ـعــة م ــن ال ـع ـس ـكــريــن ،في
م ـحــاولــة م ــن ك ــل ط ــرف لــاسـتـحــواذ
على ق ــرار املجلس ،ال ــذي تـعــود إليه
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـح ـســب ال ــوث ـي ـق ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ـ ـ ـ ـ
صالحيات مهمة ،من بينها ممارسة
سلطات رأس الدولة والقائد األعلى
لـلـقــوات املـسـلـحــة ،واعـتـمــاد وتعيني
مجلس القضاء األعلى وسفراء البلد
في الـخــارج ،وقبول اعتماد السفراء
األجانب ،وإعالن الحرب ،والتصديق
على القوانني الـصــادرة مــن املجلس
التشريعي ،وتعيني حكام األقاليم.
وفـ ـ ــي حـ ــن ت ــرك ــت ال ــوثـ ـيـ ـق ــة الـ ـب ــاب
ـرض
مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـ ـ ٍ
لـ ـ ــ«الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري» ح ـ ـ ـ ــول «املـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادي» ،ح ـ ـ ـصـ ـ ــرت ت ــأسـ ـي ــس
«مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ـ ــي»
و«املجلس التشريعي االنتقالي» بيد
قوى «إعالن الحرية والتغيير» ،التي
لها أن تختار رئيس الــوزراء ونائبه
والوزراء الذين ال يتجاوز عددهم 17
وزيـرًا ،على أن تكون ملجلس الــوزراء
صــاح ـيــات ك ـبــرى مــن سـبـيــل إعــان
حــالــة الـ ـط ــوارئ ،وابـ ـت ــدار ال ـقــوانــن،
ووض ـ ــع ال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة ل ـلــدولــة.
ك ـمــا أن ل ـقــوى «ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر»
تحديد أعـضــاء املجلس التشريعي
االنـتـقــالــي امل ـكــون مــن  120إل ــى 150
عضوًا بالتوافق في ما بينها ،على
أن ُيراعى في عضويته تمثيل القوى

حصرت الوثيقة تأسيس مجلس الوزراء والبرلمان بيد قوى «الحرية والتغيير» (أ ف ب)

املشاركة في التحالف املعارض ،وأن
ّ
ال ي ـق ــل تـمـثـيــل امل ـ ــرأة ع ــن  40بــاملـئــة
فـ ـي ــه .وب ـح ـس ــب ال ــوث ـي ـق ــة ،ال ي ـجــوز
ّ
ّ
حــل هــذا املجلس ،وهــو يـمــارس سن
التشريعات والقوانني ومراقبة أداء
السلطة التنفيذية وترشيح رئيس

ّ
الوزراء في حالة حل الحكومة.
ما سبق يعني أن السلطةً ،
بناء على
الــوثـيـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،سـتـكــون بيد
املــدن ـيــن ،وبــالـتـحــديــد ق ــوى «إع ــان
الحرية والتغيير» التي تقود الحراك
الشعبي ،ما عدا بعض الصالحيات،

كتلك املنوطة بـ«املجلس السيادي».
وفي حني أحال «املجلس العسكري»
الوثيقة إلى «مطبخ القرار لدراستها
والـ ـ ــرد ع ـل ـي ـهــا» دون ت ـحــديــد سقف
زمـ ـ ـن ـ ــي ،أوضـ ـ ـح ـ ــت ق ـ ـ ــوى «الـ ـح ــري ــة
والتغيير» أنها «قابلة للتفاوض في

بـعــض جــوانـبـهــا» .وإذا واف ــق األول
ع ـل ــى بـ ـن ــوده ــا ،ت ـن ـت ـقــل امل ـف ــاوض ــات
إلـ ــى مــرح ـلــة االتـ ـف ــاق ع ـلــى تشكيلة
امل ـج ـل ــس الـ ـسـ ـي ــادي ورئ ــاسـ ـت ــه .أم ــا
فــي ح ــال رف ــض اقـتـصــار «ال ـشــراكــة»
على «السيادي» الذي يبدو محدود
ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ،وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاد امل ــؤس ـس ــة
العسكرية عــن أي دور سياسي في
املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ،فيعني ذل ــك أن
قـ ــرار «إع ـ ــان الـ ـح ــرب» الـ ــذي تــركـتــه
ال ــوث ـي ـق ــة ل ــ«امل ـج ـل ــس الـ ـسـ ـي ــادي» ال
ّ
يلبي متطلبات الوصاية الخارجية
لدول باتت تتعامل مع املجلس على
أنه السلطة الوحيدة في البالد.
وهـ ـن ــا ،ال ش ــك ف ــي أن «ال ـع ـس ـك ــري»
سيحاول إح ــداث شقاق فــي أوســاط
املـعــارضــة ،وال سيما داخ ــل تحالف
قوى «إعالن الحرية والتغيير» ،الذي
يتكون من قــوى ذات أيديولوجيات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ت ـمــامــا ك ـمــا ح ـ ــاول بــدايــة
املفاوضات (قبل عشرة أيــام) رفض
ً
االعتراف بالتحالف املعارض ممثال
شــرعـيــا لـلـحــراك ،وات ـجــه إل ــى أح ــزاب
ّ
كــانــت ضـمــن ال ـن ـظــام ال ـبــائــد (تـســلــم
مـنـهــا أك ـثــر مــن  120رؤي ــة للمرحلة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة) ،فـ ــي خـ ـط ــوة ُوصـ ـف ــت
بـ«الحوار الوطني  ،»2في إشارة إلى
الحوار الذي أجراه الرئيس املخلوع
عمر البشير عام  ،2014وقاطعته قوى
سياسية ذات ثقل ،بينما شارك فيه
أكـثــر مــن  100حــزب وحــركــة مسلحة
أخرى .وما يشجع «العسكري» على
ه ــذا ال ـخ ـي ــار ،بـ ــروز ب ـ ــوادر خــافــات
بني قــوى «الحرية والتغيير» ،منها
م ــع «ال ـج ـب ـهــة ال ـث ــوري ــة» ال ـتــي تضم
ح ــرك ــات دارف ـ ــور املـسـلـحــة («تـحــريــر
ال ـ ـس ـ ــودان» ،و«ال ـ ـعـ ــدل واملـ ـ ـس ـ ــاواة»،
و«الشعبية /قطاع الشمال») ،والتي
رف ـضــت ال ـس ـبــت امل ــاض ــي «الـتـغـيـيــب
املتعمد» لها عــن امل ـفــاوضــات ،علمًا
بأنها تنضوي داخــل تحالف «نــداء
الـ ـس ــودان» ،ال ــذي ي ـضـ ّـم أيـضــا حــزب
«األمـ ـ ــة ال ـق ــوم ــي» ،ب ـق ـي ــادة ال ـص ــادق
املـ ـ ـه ـ ــدي ،والـ ـ ـ ــذي اتـ ـج ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
خ ـ ـطـ ــاب تـ ـه ــدئ ــة م ـ ــع «الـ ـعـ ـسـ ـك ــري»
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة»،
حــن اعـتـبــر أن «الـجـيــش ال يــريــد أن
يـحـكــم» ،وأن امل ـفــاوضــات ك ــان يجب
أن تبدأ بمناقشة صالحيات املجلس
السيادي قبل التمثيل ،وهــو مــا بدا
أن وثيقة أمس سارت عليه ،ما يشي
بأن االتفاق مع «العسكري» ـ ـ إذا ّ
تم
ـ ـ سيضع قــوى «الحرية والتغيير»
أمـ ـ ـ ـ ــام تـ ـ ـح ـ ــدي «ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــة» ،الـ ـت ــي
تفترض قدرًا أكبر من توزيع األدوار
والـصــاحـيــات ،حفاظًا على تماسك
املعارضة وعدم السماح باختراقها.
(األخبار)

اليمن

ّ
تمرد في صفوف القوات السودانية

اإلمارات تتجه لتجنيد األفارقة
تشهد ســواحــل اليمن ،منذ أي ــام ،ازدي ــادًا
في وتيرة تدفق المهاجرين اإلثيوبيين
والـصــومــالـيـيــن ،بتسهيل مــن ال ـقــوات
اإلماراتية ،التي تفيد عدة معطيات بأنها
تعمل على تجنيد هــؤالء للقتال على
جبهات الساحل الغربي .يأتي ذلــك في
وق ــت ت ـســود فـيــه انـقـســامــات صفوف
ال ـقــوات الـســودانـيــة ،الـتــي يـبــدي المئات
من عناصرها رغبتهم في العودة إلى
وطنهم

صنعاء ــ رشيد الحداد
أدى نجاح الحراك الشعبي السوداني
في إطاحة الرئيس عمر البشير إلى
بــروز انقسامات في صفوف القوات
ال ـس ــودان ـي ــة امل ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـع ــدوان
عـ ـل ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن .ووفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـ ـص ـ ــادر فــي
«املقاومة الجنوبية» في مدينة املخا
(محافظة تعز) الخاضعة للسيطرة
اإلمــاراتـيــة ،أعـلــن املـئــات مــن الجنود
السودانيني رغبتهم في التوقف عن
القتال والـعــودة إلــى بــادهــم .وتفيد
املـصــادر ،فــي حديث إلــى «األخـبــار»،
ب ـ ــأن ب ـع ــض ه ـ ـ ــؤالء حـ ــاولـ ــوا إخـ ــاء
مــواق ـع ـهــم ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ضــواحــي
مدينة الخوخة ،إال أن اإلمارات دفعت
بـ ـتـ ـع ــزي ــزات ع ـس ـك ــري ــة إلـ ـ ــى مـحـيــط
معسكر القوات السودانية ملنع ذلك،

وأصدرت تعميمًا إلى جميع النقاط
العسكرية املمتدة على طريق املخا ـ ـ
عدن بمنع مرور أي جندي سوداني
ال يحمل تصريح مــرور من عمليات
الـ ـس ــاح ــل ال ـ ـغـ ــربـ ــي ،خ ـش ـي ــة هـ ــروب
أعداد كبيرة من تلك القوات .وأبلغت
الجنود السودانيني بــأن قــرار وقف
مشاركتهم القتالية بيد حكومتهم
وفـ ــق اتـ ـف ــاق الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ـن ـهــا وب ــن
«التحالف».
ال ــاف ــت أن ال ـحــديــث ع ــن انـقـســامــات
ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـس ــودانـ ـي ــة
ي ـتــرافــق م ــع تـصــاعــد وصـ ــول اآلالف
م ــن امل ـه ــاج ــري ــن األف ـ ــارق ـ ــة ،بتسهيل
إم ـ ــارات ـ ــي ،إلـ ــى س ــواح ــل ال ـي ـم ــن ،فــي
ُ َ
وق ــت ت ـســت ـهــدف فـيــه قـ ــوارب الصيد
الـيـمـنـيــة ،فــي عـمـلـيــات أضـ ـ ّـرت ب ــ249
قاربًا خالل العامني املاضيني ،وقتلت
 260ص ـي ــادًا ،وأص ــاب ــت  214آخــريــن.
وبحسب مصادر محلية في منطقة
رأس ال ـ ـع ـ ــارة فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ل ـح ــج،
القريبة مــن مضيق بــاب املـنــدب« ،لم
تعترض الـقــوات اإلمــاراتـيــة البحرية
ما يزيد على  15ألف مهاجر إفريقي،
مـعـظـمـهــم م ــن الـجـنـسـيــة اإلثـيــوبـيــة،
وتوضح
خالل األسبوعني املاضيني»َ .
املصادر أن «الالجئني األفارقة ق ِدموا
عبر باب املندب من شمال جيبوتي،

ّ
مستقلني زوارق تابعة ّ
ملهربي البشر
الــذيــن أوصـلــوهــم إل ــى جــزيــرة ُميون
وجبل الشيخ سعيد ،ومــن ثــم نقلوا
عبر زوارق صغيرة إلى سواحل رأس
العارة في طور الباحة ،وسواحل بئر
العميرة فــي مدينة ع ــدن»ّ ،
مبينة أن
«معظم هــؤالء الالجئني مــن الــذكــور،
ّ
وفــي ســن الـشـبــاب ،وكــانــوا يحملون
حـقــائــب م ــن ن ــوع واح ـ ــد» ،الف ـتــة إلــى
أن «اهتمام القوات املوالية لإلمارات
ب ـه ــم أثـ ـ ــار الـ ـشـ ـك ــوك واملـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
مـغـبــة إق ــدام ـه ــا ع ـلــى تـحــويـلـهــم إلــى
م ـي ـل ـي ـش ـي ــات م ـس ـل ـح ــة لـ ـلـ ـقـ ـت ــال فــي
صفوف التحالف».

عدد المهاجرين
األفارقة بلغ قرابة 36
ألفًا خالل األشهر الثالثة
األولى من العام الجاري

ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ــرجـ ــح مـ ـص ــادر
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء،
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن ي ـك ــون الـ ـه ــدف من
تـسـهـيــل تــدفــق امل ـهــاجــريــن األف ــارق ــة
ت ـج ـن ـي ــده ــم كـ ـم ــرت ــزق ــة ف ـ ــي مـ ـع ــارك
الـســاحــل الـغــربــي ،ال ــذي يتشابه من
حيث التضاريس مع مناطق إثيوبيا
ً
والصومال ،فضال عن رخص تكلفة
استغاللهم ،فيما يلفت نــائــب وزيــر
اإلعـ ــام ف ــي حـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ ،فهمي
ال ـ ـيـ ــوس ـ ـفـ ــي ،إل ـ ـ ــى أن «الـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمـ ـ ــارات تـسـتـقـبــان مـنــذ أســابـيــع
م ــرت ــزق ــة م ــن دول الـ ـق ــرن اإلف ــري ـق ــي
للمشاركة فــي ال ـعــدوان على اليمن،
بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن األن ـظ ـم ــة
اإلفريقية» ،معتبرًا في تصريح إلى
«األخبار» أن «تحالف ُالعدوان يكرر
السيناريو نفسه الذي نفذ في ليبيا
وال ـع ــراق وســوريــا بــالــدفــع بمرتزقة
أجــانــب» .كذلك ،تؤكد «حركة شباب
أبــن الـثــوريــة» ،املناهضة لــإمــارات،
وصول اآلالف من املهاجرين األفارقة
إلى سواحل أبني ،ونقل قوات موالية
ألب ــو ظـبــي أعـ ــدادًا كـبـيــرة مـنـهــم ،من
شـ ـق ــرة إل ـ ــى م ـن ــاط ــق واقـ ـع ــة م ــا بــن
َ
م ـحــاف ـظــتــي ش ـب ــوة وأب ـ ـ ــن ،م ـح ــذرة
مــن ّ
مغبة استغاللهم فــي العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـ ــدائـ ـ ــرة فـ ــي ال ـس ــاح ــل

الـغــربــي ،داع ـيــة أب ـنــاء املـحــافـظــة إلــى
ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـل ـم ـس ــاع ــي اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
ل ـت ـح ــوي ــل أراض ـ ـي ـ ـهـ ــم إلـ ـ ــى س ــاح ــات
تدريب مليليشيات مسلحة ،سيكون
لـهــا أث ــر سـلـبــي عـلــى أم ــن املـحــافـظــة
ّ
وستعرض أيضًا للخطر
والجنوب،
حياة اآلالف من املهاجرين األفارقة
الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــذون ال ـ ـي ـ ـمـ ــن م ـح ـطــة
«تــرانــزيــت» لـلـمــرور إل ــى الـسـعــوديــة
بحثًا عن عمل.
من جهتها ،وفي إطــار التنازع بينها
وبني اإلمارات ،تتخذ سلطات الرئيس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
ه ـ ــادي ،م ــن قـضـيــة تــدفــق املـهــاجــريــن
وسـيـلــة لتوجيه ضــربــات إلــى جهود
أبــو ظـبــي .وانـطــاقــا مــن ذل ــكّ ،
وجهت
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ح ـكــومــة ه ــادي
باعتقال املئات من الالجئني األفارقة
م ــن ش ـ ــوارع ع ــدن األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي،
م ـع ـت ـب ــرة وج ـ ــوده ـ ــم بـ ـه ــذه ال ـك ـث ــاف ــة
«تـ ـه ــديـ ـدًا ألم ـ ــن عـ ـ ـ ــدن» .وب ـف ـع ــل ه ــذا
ُ
التوجيه ،اعتقل  5000الجئ إفريقي،
ُ
ودع عدد كبير منهم في «أحواش»
وأ ِ
ُ
م ـغ ـل ـق ــة ،ف ـي ـم ــا وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـبـ ــاقـ ــون فــي
م ـيــدان املـنـصــورة الــريــاضــي مــن دون
تقديم املأكل واملشرب إليهم ،وهو ما
اس ـت ـثــار ان ـت ـق ــادات م ــن ِق ـ َـب ــل «منظمة
الهجرة العاملية»ّ ،
لترد عليها الجهات

األم ـن ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـه ــادي ب ـم ـحــاولــة
تمويه األس ـبــاب الحقيقية الحتجاز
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ،عـ ـب ــر إرج ـ ـ ـ ــاع األمـ ـ ـ ــر إل ــى
احتمال استغاللهم من ِق َبل «أنصار
ال ـلــه» .لكن اإلجـ ــراءات الـتــي اتخذتها
م ــا تـسـمــى «ال ـش ــرع ـي ــة» ل ــم تـفـلــح في
منع هروب قرابة  3000الجئ إفريقي
مــن ملعب املنصورة أواخ ــر األسبوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ب ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة م ـي ـل ـي ـش ـي ــات
«ال ـح ــزام األم ـن ــي» املــوال ـيــة ُل ــإم ــارات.
ووفقًا ملصادر مطلعة ،فقد نقل املئات
م ــن ه ــؤالء بــات ـجــاه ب ــاب امل ـن ــدب ،ولــم
ُ
تعد «منظمة الهجرة الدولية» سوى
 110م ـن ـهــم ،فـيـمــا ال يـ ــزال الـغـمــوض
يكتنف مصير املئات .وفي أعقاب تلك
الحادثة ،طالبت حكومة هــادي ،على
لسان وزيــر اإلدارة املحلية فيها عبد
الــرقـيــب فـتــح ،األم ــم املـتـحــدة ،بسرعة
الـ ـت ــدخ ــل الحـ ـ ـت ـ ــواء ت ــدف ــق ال ــاج ـئ ــن
األفارقة.
يذكر أن عــدد املهاجرين األفــارقــة إلى
اليمن بلغ قرابة  36ألفًا خالل األشهر
الثالثة األولى من العام الجاري ،وفقًا
ملا يفيد به «األخبار» مصدر في مكتب
«منظمة الهجرة الدولية» في صنعاء،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـي ـم ــن اس ـت ـق ـبــل ال ـع ــام
املاضي  150ألف مهاجر إفريقي ،عاد
طوعًا منهم ثالثة آالف إلى بلدانهم.
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تقرير

ذكرى «الهولوكوست»

محرقة الوعي ال تستثني رياض األطفال
جددت إسرائيل تذكير العالم
بالوصاية الصهيونية على
اليهود في كل بقاع األرض،
من خالل إحيائها أمس
ذكرى «المحرقة والبطولة»
التي أبيد خاللها ستة ماليين
العالمية
يهودي في الحرب ّ
الثانية .مناسبة للتذكير بأن
تل أبيب استغلت المحرقة،
ليس فقط من أجل تبرير
احتالل فلسطين ،أو اصطناع
مظلوميات تحت مسمى
«معاداة السامية» ،بل أيضًا
كـ«تطعيم مناعي» ُيعطى
منذ الطفولة
بيروت حمود
توقفت السيارات في شــوارع فلسطني
املحتلة أمس ،بمجرد انطالق صافرات
ذك ــرى «املـحــرقــة والـبـطــولــة» ،وتوقفت
أي ـ ـضـ ــا ع ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل أم ـ ــاك ـ ــن ال ـت ــرف ـي ــه،
ٌ
ّ
التسوق .حدث يتكرر
واملطاعم ،ومراكز
سـنــويــا قبيل خمسة أي ــام عـلــى ذكــرى
ي ــوم «اس ـت ـقــال إس ــرائ ـي ــل» .وف ــي هــذه
املـنــاسـبــة ،أع ــاد الــرئـيــس اإلســرائـيـلــي،
روؤفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ري ـ ـف ـ ـل ـ ــن ،اتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام أوروب ـ ـ ـ ـ ــا
بـ«العنصرية» ،وقال إن «أوروبا اليوم،
ُ
مثل أجــزاء أخــرى في العالم كله ،تبدل
وجهها مــن جــديــد ،وتـطــاردهــا أشباح
املـ ــاضـ ــي .ن ـظ ــري ــات ال ـت ـف ــوق ال ـع ــرق ــي،
ونقاء العرق القومي ،كراهية الغرباء،
م ـ ـع ـ ــاداة ال ـ ـسـ ــام ـ ـيـ ــة ...كـ ــل هـ ـ ــذه أمـ ــور
مـسـتـفــزة م ــن جــانــب ال ـي ـمــن وال ـي ـســار
عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ٍّـد سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي ج ـم ـي ــع أرج ـ ـ ــاء
أوروب ــا» .الرئيس اإلسرائيلي ،الــذي ال
ُ
يختلف عن مسؤولني إسرائيليني كثر
فــي طريقة اسـتـغــال املـحــرقــة ،تجاهل
أح ــدث األق ـ ــوال الـعـنـصــريــة ال ـتــي نطق
بها الحاخام الصهيوني ،غيورا ردلر،
خالل محاضرة له في املدرسة الدينية
في مستوطنة «عيلي» قبل أيام ،حيث
تحدث عــن «الـتـفــوق العرقي لليهود»،
ف ــي م ـق ــاب ــل «الـ ـعـ ـي ــوب ال ـخ ـل ـق ـيــة ال ـتــي
يحملها الـعــرب فــي جيناتهم» ،ولذلك
على هــؤالء (الـعــرب) ،بحسب نظريته،
أن «يخدموا اليهود».
ّأمــا رئيس ال ــوزراء ،بنيامني نتنياهو،
ينف حجم التضامن الــذي تحظى
فلم ِ
بــه إســرائـيــل فــي الـعــالــم ،ولكنه أضــاف
في خطابه أن «ذلك (التضامن) يترافق
مـ ــع مـ ــوجـ ــات مـ ــن الـ ـك ــراهـ ـي ــة مـ ــن ِق ـ َـب ــل

الـيـمــن امل ـت ـطــرف ،وال ـي ـســار املـتـطــرف،
واإلس ــام املـتـطــرف» .نتنياهو استغل
امل ـنــاس ـبــة أي ـض ــا لـلـتـطــرق ل ــ«ال ـت ـهــديــد
ً
اإليــرانــي» ،قائال إن «طهران تبعث لنا
كل يــوم رسائل تهدد بالقضاء علينا.
نحن ال نتجاهل ذلــك ،ولكننا أيضًا ال
نرتدع منه ...إسرائيل لن تقدم رقبتها
للذبح ،بخالف ما حصل إبان املحرقة،
نحن قادرون اليوم على حماية أنفسنا
بقوانا الذاتية ،وبجيشنا القوي القادر
على التغلب على أعدائنا».
وب ـم ــا أن م ــراس ــم «ذك ـ ــرى امل ـح ــرق ــة» ال
تقتصر فـقــط عـلــى املــؤس ـســات العامة
وال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،بـ ـ ــل ت ـش ـمــل
املـ ـ ـ ــدارس أيـ ـض ــا ،ف ـ ــإن األخ ـ ـيـ ــرة كــانــت
ّ
مـ ـح ــط اهـ ـتـ ـم ــام ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس»
ّ
التي نشرت تقريرًا أمــس ،تتبعت فيه
مراحل تطور تدريس «الهولوكوست»
ً
فــي امل ــدارس اإلسرائيلية ،وص ــوال إلى
تدريسها فــي ريــاض األطـفــال .الالفت،
وفقًا لتقرير الصحيفة ،أنــه فــي العقد
األول م ــن ق ـي ــام إس ــرائ ـي ــل ،أي عـنــد َمــا
كانت املحرقة حديثة العهد ،لم ُيدخل

في ُعمر  3سنوات
يسمع األطفال
اإلسرائيليون كلمة
محرقة للمرة األولى

املــوضــوع إلــى مناهج التعليم .وحتى
نـهــايــة الـخـمـسـيـنـيــات ،ك ــان مسموحًا
ل ـل ـم ـ ّ
ـدرس ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن اس ـت ـخــدام
ُ
ك ـت ـ ّـي ـب ــات ص ـغ ـيــرة ل ـل ـت ـحــدث ع ــن ذل ــك.
ال ـت ـطــور ح ــدث عـنــدمــا اخـتـطــف جـهــاز
«املـ ـ ــوسـ ـ ــاد» اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،أودولـ ـ ـ ــف
أي ـخ ـم ــان ،أح ــد امل ـس ــؤول ــن ال ـك ـبــار في
الـبــولـيــس ال ـس ــري ف ــي ال ــراي ــخ الـثــالــث.
وب ـ ـعـ ــد مـ ـح ــاكـ ـم ــة آيـ ـخـ ـم ــن وإع ـ ـُـدام ـ ــه
شـنـقــا فــي مــديـنــة ال ـلــد املـحـتـلــة ،أدخ ــل
موضوع املحرقة رسميًا إلــى املدرسة،
ً
مـ ـ ــرورًا ب ـ ــإق ـ ــراره مـ ـ ــادة ت ــدري ـس ـي ــة فــي
ً
ك ـت ــب الـ ـت ــاري ــخ ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى اع ـت ـبــار
وزارة التربية والتعليم زي ــارة معتقل
أوش ـف ـت ــس ف ــي ب ــول ـن ــدا م ــن ال ــرح ــات
ّ
املدرسية التوعوية في سن املراهقة.
ّأمـ ــا مـتــى يـسـمــع اإلســرائ ـي ـل ـيــون كلمة
«شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوءآة» (م ـ ـحـ ــرقـ ــة) أول م ـ ـ ـ ـ ّـرة فــي
حياتهم؟ فذلك خالل سنواتهم األولى
( 4-3س ـ ـنـ ــوات) ف ــي ريـ ـ ــاض األطـ ـف ــال،
وخـ ـ ـ ــال مـ ــراحـ ــل دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم ال ــاح ـق ــة

خالل زيارة طلبة إسرائيليين لمعتقل أوشفيتز في وارسو ()EPA

ّ
يتعمقون فــي هــذا املــوضــوع تدريجًا،
ً
وصــوال إلى القيام برحلة إلى معرض
«ياد فاشيم» في القدس املحتلة ،وإلى
معسكرات اإلبادة في بولندا .لكن هذا،
بـحـســب الـصـحـيـفــة الـعـبــريــة« ،ل ــم يكن
موجودًا في املناهج خالل العقد األول
م ــن ق ـي ــام إس ــرائـ ـي ــل» .وه ـ ّـو م ــا ت ـعــزوه
املــؤرخــة الصهيونية ،حــنــة يابلونكا،
إلـ ــى أن «املـ ـع ــرف ــة حـ ــول م ــا حـ ــدث فــي
ُ
أوروبـ ـ ــا كــانــت مـ ـح ــدودة ،ول ــم تـكـشــف
الصورة الكاملة إلبادة اليهود إال بعد
س ـنــوات مــن ذل ــك .األحـ ــداث التاريخية
تحصل ،ولكن إقرار املناهج التعليمية
ً
يتطلب وقتًا طويال بعدها».
فـ ـق ــط ،ب ـع ــد م ـح ــاك ـم ــة آي ـخ ـم ــن أص ـبــح
االنشغال باملحرقة أم ـرًا محوريًا على
امل ـس ـت ــوي ــن امل ـح ـل ــي وال ـ ــدول ـ ــي .وم ـنــذ
ذلـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت ،ب ـ ـ ــدأت وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـع ـقــد ال ـ ـنـ ــدوات األولـ ــى
حــول إق ــرار املـنـهــاج الـتــربــوي املناسب
لـتــدريـ ُـس املـحــرقــة /ال ـكــارثــة .وف ــي عــام
 ،1979أدخ ـلــت املـحــرقــة كـمــادة إلزامية
ف ــي امل ـ ــدارس ال ـثــانــويــة مل ــدة  30ســاعــة
سنوية .وفي أواخر الثمانينيات ،فتح
سقوط «الجدار الحديدي» الباب أمام
وفــود الطلبة اإلسرائيليني للسفر إلى
أوروبــا الشرقية ،وتحديدًا إلى بولندا
وم ـع ـس ـك ــرات اإلبـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــي أن ـشــأت ـهــا
النازية في وارســو .وهي رحــات تثير
ً
ج ـ ــدال ف ــي إس ــرائ ـي ــل ل ـنــاح ـيــة كـلـفـتـهــا
املـ ــاديـ ــة ال ـع ــال ـي ــة ،والـ ـت ــأث ــر ال ـعــاط ـفــي
للطالب في أعمار صغيرة نسبيًا.
صـحـيــح أن وض ــع امل ـن ـهــاج التعليمي
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــاملـ ـح ــرق ــة اس ـ ـت ـ ـغـ ــرق وق ـت ــا
ً
طويال ،ولكن تقرير مراقب الدولة قبل
عــدة أعــوام أظهر أن «ال ــوزارة (التربية
والتعليم) بــدأت تنفيذ القرار الخاص
ب ــإل ــزام املـ ــدارس بـتــدريــس املـحــرقــة من
دون أهــداف تعليمية واضحة» .وعلى
ُ
م ـ ـ ّـر ال ـس ـن ــن ،ان ــتـ ـق ــدت ط ــري ـق ــة وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
تـ ــدريـ ــس «الـ ـه ــول ــوك ــوس ــت» وخ ــاص ــة
ل ـ ـ ــأطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال .فـ ـ ــي أرش ـ ـ ـيـ ـ ــف ص ـح ـي ـف ــة
ً
«هآرتس» لعام ُ ،1961يظهر ،مثال ،من
ـراس ــات ،أن ُمـ ِّ
ـدرســة
تـقــريــر إلح ـ
ـدى امل ـ ِ
ً
وجهت سؤاال إلى تالمذة الصف الرابع
للكتابة عنه فــي وظيفة بيتية ،وهــو:
م ـ ــاذا ش ـع ــر ُاألط ـ ـفـ ــال ع ـن ــدم ــا أرس ـل ـهــم
آيخمن إلى غرف الغاز؟
ْفرض وزارة التربية والتعليم تدريس
امل ـح ــرق ــة م ــن وج ـه ــة ن ـظــر إســرائ ـي ـل ـيــة
خــالـصــة ،ال يـسـتـهــدف الـطـلـبــة اليهود
ّ
فلسطينيي
فقط ،بل أيضًا الطلبة من
الـ ـ ـ ــ 48ال ــذي ــن ي ـش ـك ـلــون  17ب ــامل ـئ ــة مــن
مجمل الطالب في إسرائيل .في املقابل،
يـحــرم االح ـتــال امل ــدارس الفلسطينية
تــدريـ َـس الــروايــة الفلسطينية للنكبة،
ويـحـظــر عـلــى ه ــؤالء ال ـطــاب الـتـعــرف
إلى نكبة شعبهم.

