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صري الرئيس ا
ونظيره الفرنسي

في القاهرة

{  رام الـــله - (أ ف ب) - أعــــلـــنت
احلكومة الفلـسطينية امس اإلثن
أنــهــا وضــعت نــفــســهــا بــتــصـرف
الــرئــيس الــفــلــســطــيـنـي مــحــمـود
عــبــاس غــداة اجــتــمــاع الــلــجــنــة
ـركــزيـة حلـركـة فـتح الـتي أوصت ا
بــتــشــكــيل حــكــومــة جــديـدة تــضم
فــــصـــائل مــــنـــظــــمـــة الــــتـــحــــريـــر

وشخصيات مستقلة.
ـــتـــحـــدث الــرســـمي بـــاسم وقـــال ا
احلــكـومــة الـفــلـســطـيــنـيــة يـوسف
احملــمــود إن "رئــيس الــوزراء رامي
احلـمــد الـلـه يـضع حــكــومـته حتت

تصرف الرئيس محمود عباس".
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ــتـــحــدث في بــيــان رســمي ونــقل ا
تسـلمت وكالـة فرانس برس نـسخة
مــــنـه "تــــرحـــــيب رئـــــيس الــــوزراء
وأعـــضــاء احلــكــومــة بــتــوصــيــات
ــركـــزيــة حلــركـــة فــتح الــلـــجــنـــة ا
القاضية بتشكيل حكومة جديدة".
ركزية حلـركة فتح وكانت الـلجنـة ا
أوصت خـالل اجـــتــمـــاع بـــرئـــاســة
عـبـاس األحـد في مـقـر الـرئـاسة في
مـديـنـة رام الـله "بـتـشـكـيل حـكـومة
فــصـائــلـيــة سـيــاســيـة من فــصـائل
مــنــظـمــة الــتـحــريــر وشـخــصــيـات
مسـتقلـة" ما يعـني استبـعاد حركة
حــمـــاس. وأوضــحت الــلـــجــنــة في
بـيانـها أنه "تـقـرر تشـكيل جلـنة من
ــركــزيــة لــبـدء أعــضــاء الــلــجــنــة ا
ـــشــاورات مع فـــصــائل احلــوار وا

منظمة التحرير الفلسطينية".
وحــركـــة فــتح هي كـــبــرى فــصــائل

منظمة التحرير الفلسطينية.
وقــال احملــمــود إن "رئــيس الـوزراء
وأعـضـاء حـكـومـة الـوفـاق الـوطـني
أعـربـوا عن ثـقـتــهم بـنـجـاح جـهـود
تـشكـيل حكـومة جـديدة حتـمل على
عاتـقهـا هموم أبـناء شـعبنـا وتكمل
السير على طريق استعادة الوحدة
ضي الوطـنيـة وانهـاء االنقـسام وا
في سبيل نيل احلرية واالستقالل".
وشـكــلت احلـكــومـة احلــالـيــة الـتي
يـــتــرأســهـــا رامي احلــمـــد الــله في
 2014بعد توافق بـ كل الفصائل

الـفـلسـطـينـيـة وفي مـقدمـهـا حركـتا
فــــــتـح وحــــــمـــــاس. وقــــــد ضــــــمت

خصوصا وزراء من التكنوقراط.
وتــســـيـــطــر حـــركــة حـــمـــاس عــلى
ّ اجملــــلس الــــتــــشــــريــــعـي الـــذي 
انــتــخــابـه في الــعــام  .2006لــكن
بـسـبب اخلالفـات بـ حـركتـي فتح
وحــمــاس تـــعــطّـــلت أعــمـــاله مــنــذ
 .2007وأعلن عباس في  22كانون
اضي أن "احملكمة األول/ديسمبـر ا
الـــدســـتـــوريـــة قــــضت بـــحل" هـــذا
اجملــلس "والـدعـوة إلى انــتـخـابـات
تشريعية خالل ستة شهور" مؤكداً
أنه ســيــلـتــزم "تــنـفــيــذ هـذا الــقـرار
فورا". ورفضت حمـاس قرار عباس

حلّ اجمللس التشريعي.

الى ذلـك ودّع االسـتـرالـيـون بـكـثـير
مـن الـتـأثـر آيـة مـصـاروة الـطـالـبة
من عــرب اسـرائـيل الــتي قـتـلت في
ــة وحـشــيــة قـبل أســبـوع في جـر
ملبورن وذلك عبر تنظيم جتمعات
ــيــة احــتــجــاجــيـــة وأخــرى تــكــر
ووقفـات اضـاءة شمـوع في الوقت
ـــكــلــوم الـــذي كــان فـــيه والـــدهــا ا
رافـقة جثمـانها في طريق يستـعد 

العودة الى اسرائيل.
وعثر عـلى جثة الـشابة الـبالغة من
العـمر  21 عامـا قرب مـحطـة قطار
في وقت مــبـــكــر من يــوم األربــعــاء
اضي بعد ساعات على تعرضها ا
العـتداء وحـشي خالل عـودتـها الى

نزل الذي تقيم فيه. ا

ة اغـتصابهـا وقتلها وأحدثت جر
صـدمـة لــدى االسـتـرالــيـ وأثـارت
مـوجة حـزن واسـتيـاء دفعت اآلالف
ـــــســــيــــرات لـــــلــــمـــــشــــاركـــــة في ا
ــا لــهــا كــمـا والـتــجــمــعــات تــكـر
ـة أسـئلـة حـول مدى طـرحت اجلر
احلـمـايـة الـتي تـتمـتع بـهـا الـنـساء

في الشوارع العامة في استراليا.
وألــقت الـــســلـــطــات االســـتــرالـــيــة
الـقبض عـلى كـودي هيـرمان الـبالغ
 20عـــامـــا ووجـــهت الـــيه االتـــهــام
ـة وهـو ســيـبـقى بـارتـكــاب اجلـر
قــيــد االحـتــجـاز بــانــتـظــار جـلــسـة
اسـتــمـاع حــددتـهــا احملـكــمـة في 7

حزيران/يونيو.
وأعـــرب ســـعـــيـــد مـــصـــاروة والـــد

انـه يـتـمـنى أن "يــرى الـنـاس الـنـور
في الــظالم (...) وأن ال يـكــونـوا في
الـــــظـالم". وطـــــلب مــــــصـــــاروة من
وسـائل اإلعـالم احملـلــيــة أن تــكـتب
اسم ابــنـتـه بـاالنــكـلــيــزيـة كــمـا في
جــواز سـفــرهــا حـتى يــتــبـ انــهـا
فــلــســطــيـــنــيــة حتــمل اجلــنــســيــة
االسـرائـيـلـيـة في الـوقت الـذي كان
ـرافـقـة جثـمـانـها الى يـسـتـعـد فيه 
اسرائـيل. وأقيمت مـراسم اسالمية
للـضحـية في أحـد مسـاجد مـلبورن
. وحجبت احملـكمة تـفاصيل االثنـ
ـدعـ ــة بـنـاء عــلى طـلـب ا اجلـر
الـعـامــ الى حـ ابالغ عـائــلـتـهـا
بـــهـــا وسط تـــقـــاريـــر عن قـــســاوة

توافرة. علومات ا ا

≈ŸUL²ł∫ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرأس إجتماع مركزية الفتح

الـضحـيـة الـذي انتـقل من اسـرائيل
ـروعة ـة ا الى مـلـبورن بـعـد اجلر
ـفـاجـأة الـكـبـيـرة" الـتي شـعر عن "ا
بها بسبب الدعم الذي تلقاه والذي
ـزيـد من شـكّل عـزاءً له ودعـا الى ا

التسامح.
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وقـال للـصحـفيـ بعـينـ دامعـت
ــاضي في وقت مــتــأخــر اإلثــنــ ا
"هــذه هي الـرســالــة الــتي نــريـد أن
نـبـعث بـهـا نـريـد ان جنـعل الـعـالم
مـكـانـا أكـثـر سالمـا وأمـانـا واكـثـر
جــمــاال وابـــتــســامــة وأن نــســامح
بـعـضـنا أكـثـر". وأضـاف "هـذا ليس
مـــــنـي بل مـن آيـــــة. أنـــــا أحتـــــدث
بــصـوتي وبـعـقـل آيـة" مـشـيـرا الى
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نـاسبات من من لم يـشاهد فـلم الرسـالة عدة مـرات وفي مخـتلف ا
رات,وكـنـا نـحن مـشـاهديه الديـنـيـة.هـذا الـفلـم الذي تـكـرر مـئـات ا
نتكرر معه ايضا.كنا نشاهد هذا الفلم اجلميل وكأننا نؤدي واجبا
ـهم كنا نتابع االحـداث بانتباه الى درجة اخالقيا مفـروضا علينا.ا
اننـا حفظنـا اغلب مقاطع الـفلم احلواريـة.لكن ما عالقة ابـو سفيان
ـوصل الـتي قـدمت ـرسـلـة الى مـديـنـة ا بـلـجـنـة تـقـصي احلـقـائق ا
تـقريـرهـا وتنـاولته بـعض الـفقـضائـيات,وكـان هذا الـتقـرير صـادما
الي لـلـكـثـيرين ,الن التـقـريـر اشـار الى سـرقات ضـخـمـة بـلـغت ا
اضـافـة الى جتـاوزات اخـرى.? الــعالقـة بـ فـلم الـرسـالـة وتـقـريـر
جلنـة تـقصي احلـقـائق تـكمن فـي ان (ابو سـفـيان) رفض ان يـلـجأ
الى قريش قـبل معركـة بدر.وكلنـا يتذكر الـلقطـة الرائعة الـتي يظهر
فيـها الولـيد مندفـعا بحـصانه صوب قافـلة ابي سفـيان.كان رد ابو
ســفـيــان انه ســيــواصل الــســيـر لــيال فــيــنــجـو من قــبــضــة الــنـبي
(ص).فـيـرد علـيه الولـيد وهل نـسيت مـكـانتك في قـومك.فاجـابه ابو
ـعـقـول ان اعرض امـوال مـكـة لـلخـطـر.مـكـانتي رهن سـفيـان امن ا
بهـذه االبل.وفـعال يبـتعـد زعـيم مكـة بـقافـلته بـعـيد عن حـرب قريش
ـشـهـد هو مـا نـفتـقـده الـيوم ذلك الـتي خسـرتـهـا. في الواقـع هذا ا
ـال العـام.قد يـقال ان ابي سـفيـان كان تـاجرا ومن احلـرص على ا
طـبـقـة ارستـقـراطـيـة حتـتكـر كل شيء لـكن احلـقـيـقة الـتي وصـلـتـنا
كـمشـاهدين هـو هـذا احلرص عـلى حقـوق من لهم امـوال في قافـلة
مـكـة.ولـعل من الـضــروري االلـتـفـات الى ان انـسـحـاب الـعـربي من
ـتحالفون مـعه يعد عالمة جـ ال تغفر.ان ابا حرب يدخـلها قومه ا
سفـيان كـسر الـقاعـدة الـعامـة وفكـر بعـقل االقتـصادي الـذي يفـكر
ن تـولى هو النـيابـة عنـهم في جتارته.اقـتصدي بـحقـوق االخرين 
ـقـارنة قـد تـبدو ؤسـف ان احتدث  عمـلي جـدا ابـو سفـيـان.ومن ا
غـريبـة بـ مـشهـد في فـلم وجلـنة ذهـبت الى مـديـنة مـنـكوبـة خـسر
اهــلــهــا كل شـيء لــتــعــود الــيــنــا بــنــبـــأ عــجــيب وهــو ان كل شيء
يسـرق(السكـراب)واحلديـد واالنقاض.اال يـعني ذلك اننـا نعيش في
زمن غيـر ناضج اخالقيا.?اال يـعني ما سمـعناه من هذه الـلجنة ان
ـكـنه اخلـروج مـنـهـا بـسـهـولة.? في ـر بـازمـة سـيـاسيـة ال  الـبـلـد 
الــواقع عـاد الى ذاكـرتي حــوار ابـو سـفـيــان في تـلك الـلــقـطـة بـعـد
اسـتـمـاعي لـتـقـريـر بثـتـه (الـشرقـيـة) عـن نـتائـج تـلك الـلـجـنـة.وماذا
سـتكـون النـتيجـة.?سؤال جـوهري.بـكل تاكيـد لن تكـون هنـاك نتائج
لـفـات وتركـها تذكـر.ذلك الن الـنظـام الـسيـاسي حـ يـعتـاد غلـق ا
لـلـزمن سـيتـعـلم درسا مـهـما هـو دعـوا كل شيء على
حــاله الن مــواجــهــة الــفــاســدين مــثال خــســارة
كـبـيــرة.لـذا كل مـا تـفـعـلـه الـلـجـان هـو احلـديث
الــعــام دون ان يــكــون هــنــاك اثــر مــلــمـوس,او

مواجهة محتملة. 
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ـنـظـمـات لــلـحـريـةِ مـفـاهــيم تـتـوسع عـنــد ايـديـولـوجـيــات األحـزاب وا
فاهـيم عند اإلنـسان. قد يـتبادر ذاهب  بـينمـا تتسع أفـقياً هـذه ا وا
عـادلة العـكسية فـيهما إلى ذهن الكـاتب مقارنة الـعبوديـة واحلرية وا
مـن خالل الوجـود  فـعـنـدما تـريـد أن تـرى احلـرية عـلـيك الـنـظر الى
مرآة العبوديـة والعكس صحيح . أرى فـي احلرية أحجاراً وعالمات
تكمن في جيوب ثـياب الفرد فمتى مـا يحتاجها عـليه أن يخرج قطعاً
مـنهـا للـتصـريف والتـصرف بـثمـنهـا في إدارة شؤونه احلـياتـية . مذ
لوء باحلـرية  فحركاته الطفـولة يسبح الـطفل الرضيع في حـوضٍ 
ــا يـتـمــتع بـهــا ولـصــيـحـاتـه وغـضـبه الـإلراديـة هي الــتـعـبــيـر احليّ 
وسعادته  ال يأبه أبداً من الـتناقضات التي تـواجه حاجاته فاجلميع
عبيد له تنفذ طلباته باحلد الذي يقتنع به وإسكاته عند الغضب. 

ــفــهــوم أحــاول الـــهــروب من اخلــوض فـي مــتــاهــات الـــفــلــســفـــة وا
ـوضـوع من جــانب اعالمي أو كـتــحـقـيق االجـتــمـاعي والـتــمـسك بــا
ـعـادالت صـحـفي قـد يـكـون مـقــبـوالً لـدى بـعض الـقـراء عـنـد قـراءة ا
الـتـضـاديــة في سـلـوكـيـة الـفـرد وقــد تـؤثـر الـظـروف احلـال والـزمـان
اجلهل والعلم  الصحة كان في اكتساب احلـرية فالغنى والفقـر  وا
ـطـيـة خـاصـة في حتـديـد احلـرية ـرض كـذلك أقـتصـاد الـبـلـد له  وا
واطن فمثالً هنا في العراق أن النفط هو الذي يشتري ويبيع حرية ا

بدون ان يشعر به أحد. 
ـرأة والـرجل وحـتى بـ الـشـباب صورة احلـريـة تـخـتـلف في نـظـر ا
ضـمار يكون واسعاً وكبيراً كلما وكبار السن عليه البحث في هذا ا
زاد فيـهـا الشـمـوليـة .في مـجـتمـعـنا الـعـراقي يعـرف اجلـميع الـنـقاط
الـعديـدة التي تـدخل ضمن مـفهـوم احلريـة فالـتمـلك واللـبس ( بشيء
مـن العـقالنـية ) والـكالم والـسـير و… و… حـسب الـطـبقـة االجـتمـاعـية
رء لـكن النقد الـسائد في الـشارع والدواوين هو التي يـنتمي إليـها ا
مـارسات الـتي تعـبر عن من يـغتـال حريـة الفـرد . ولو هـناك بـعض ا
صـاحب احلـرية بـحـريته لـكن هـناك من يـرى فيـهـا عيـباً يـشـار إليـها
بـالـنقـد الالذع جهـراً أو سـراً خاصـة عنـدمـا يحـصل عـليـها بـاجملان

في ح أنها طبيعية جداً في منظور اآلخر . 
النقطة التي أريـد إثارتها الحظت كثيـر من األشخاص يحب عبوديته
لـيشـتري فـيهـا حرية مـحدودة الـثمن فـمثالً عـندمـا ينـتمي إلى الـقائد
ارسـة أو الشعور الفالني ويـبيع ويشـتري تمـجيد هذا الـقائد لـقاء 
ضـيـئة باحلـريـة داخل مـجتـمـعه بـأمان وكـأن احلـريـة هي الشـمـعـة ا
لـسعـادته .لذا يـبيـع الفـرد مبـادئه وعقـيدته حلـزب ما ويـبقى يـنفـذ ما
لى عليه السبيل الوحيد الذي يلتقي بحريته عندما تغمره السعادة
الكـاملة وكـذلك احلال االنـتماء إلى الـدين والعرق واجلـغرافيـة ونظام
احلكم والعشـيرة والقبـيلة وغيرهـا من إنتماءات و مسـميات. الغريب
في اكـتـسـاب بـعـض احلـريـات هي عن طـريق الــعـبـور إلى شـخـوص
خارج بـلـدته سـواء عـربيـة أو أجـنـبـية ويـكـون إنـتمـائه أعـتـبـاطي على
أساس شخصـية ما . كذلك قـد يكون ثمن شـراء احلرية هو السالح
والبارود واألعم هو إراقة الدماء لـقاء نوع مع من احلرية أما باقي

أنواع احلريات كانت ميتة قبل الثورة وبعد الثورة .
ارس أتوقع أن أغلب األفـراد في مجتـمعنا يـحتاج إلى عـبوديةٍ كي 
طقوسه بسعادة تكفي عـيشه على أرضه  وال نعلم هل هذا هو جزء
وروث عن أجدادنا حينما كانت الـنسبة العالية من اجملتمع في من ا
ذلك العـصـر حتت نـيـر حـكم األقطـاع ويـتـنـعم بحـبه إلى مـحـكـومـيته
والـبؤس الـذي يتـناوله بـشكل طـبيـعي على شـكل جرعـات كي يتـمكن
في الــعـيش بــسالم بـ أفـراد أســرته ويـظــهـر الـســؤال لـلــعـيـان هل
العبـودية حاجة أم غـريزة يتـفاعل معهـا الفرد . مع مالحظـة التفريق
ا بـ حب واحتـرام شخـصيـة ما مـعروفـة وب الـتبـعيـة واخلضـوع 
فهوم يريده هذا احملبـوب. أرجو أال أخذ مساحة واسـعة من شرح ا
اخلاص باحلرية التي تنـشأ من البنى التحتيـة اخلاصة بنشأة الفرد
.متى ما  الـتخلص من درنـات العبوديـة التي تغطي سـنابل احلرية
معنى ذلك ستـكون حياتنا غـير وأخيراً هل تطـبق احلرية الفردية في
الـــدول الــغــربــيـــة في مــجــتــمـــعــنــا ?.. أتــوقع أن
اإلنـسان الـعـراقي باخلـصوص يـرتـدي قمـصان
عـــديــدة مـن الــعـــبـــوديـــة هل يـــتــخـــلص مـــنـــهــا

بالتدريـــج . 
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{ احلـــديــدة (الـــيـــمن ) (أ ف ب) -
تــتـردّد أصـداء طـلـقـات الـنـيـران في
مطاحن الـبحر األحـمر في احلديدة

بـغـرب الـيـمن رغم الـهـدنـة التي 
الــتــوصل إلـــيــهــا بــصـــعــوبــة بــ
ـعترف والـية لـلحكـومة ا القـوات ا

. تمردين احلوثي بها دوليا وا
طـاحن التي سـيطـرت علـيها وفي ا
والية لـلحكـومة بدعم من القـوات ا
اإلمارات والسعـودية قبل التوصل
إلى اتـــــفـــــاق وقـف اطالق الـــــنـــــار
تحدة مخزون هائل برعاية األ ا
من القمح يكفي إلطعام قرابة أربعة
ماليـــ شــــخص في الــــبالد الـــتي

أصبحت على شفير اجملاعة.
ـنظـمـات اإلغـاثـية من ولم تـتـمـكن ا
ــطــاحن الـتي الــوصــول إلى هـذه ا
تقع عند األطـراف الشرقية لـلمدينة
ــطــلـة عــلى الــبـحــر األحــمـر مــنـذ ا
أيــلــول/ســبــتــمــبـر  2018بــســبب
ـــوالـــيـــة الـــقـــتـــال بـــ الـــقـــوات ا
تمـردين احلوثي في للحـكومة وا

احلديدة وعند أطرافها.
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ـتقطعـة حاليا وتهدّد االشـتباكات ا
الــهــدنــة الــتي  الــتــوصل إلــيــهـا
خالل مـحـادثـات سالم في الـسـويـد
اضي. في كانون االول/ديسمبر ا
تـمـردون احلوثـيون وعـنـدما فـقـد ا
ـطــاحن تــركـوا الــسـيــطــرة عـلـى ا
وقع مـفخخـا باأللغام بـحسب ما ا
يــــقـــــول عــــنـــــاصــــر فـي الــــقــــوات

احلكومية.
خالل رحـلـة إلى احلـديـدة األسـبوع
ـاضي نـظّـمـهـا الـتـحـالف بـقـيادة ا
الـسـعـوديـة شـاهـد مـراسـل لـوكـالة
فــرانس بـرس مـقـاتـلـ من الـقـوات
احلــكـومــيـة بـيــنـهـم مـقـاتــلـون من
ـــــوقع الـــــســـــودان يـــــجــــوبـــــون ا

بــكـاشــفـات مــعـدنــيـة خــوفـا من أن
يـقـوم احلـوثـيـون بـالـتـسـلل لـزراعة
ألغام جديدة. ويتصاعد الدخان من
بـعـيد من مـواقع تـابعـة لـلحـوثـي

مع تــأكـيــد الـقــوات احلــكـومــيـة أن
ــتـمـردين قــامـوا بـحـرق اإلطـارات ا
في خـطــوة اسـتــفـزازيـة. ثـم تـتـردد

وقع. أصوات طلقات النار في ا
ـيــداني الــيــمـني ويــؤكــد الـقــائــد ا
محـمد سـلمان لـوكالـة فرانس برس
"بـالــنــســبــة لـنــا نــحن مــلــتــزمـون
بـالهـدنة حـسب أوامر قـيادتـنا (...)
و لـكن الـعـدو لـم يـلتـزم بـشـيء كـما

تشاهدون وتسمعون".
وفي تصـعيد آخـر تضرّرت إثـنتان
من الـصــوامع الــتي حتــتــوي عـلى

مـخــزون كـبـيـر مـن الـقـمح نــتـيـجـة
حــريـق نــشب فــيـــهــمــا حــسب مــا
ــتــحــدة اجلــمــعــة أعــلــنـت اال ا
مــرجّـحـة أن يـكــون احلـريق نـاجتـا

عن قصف بقذائف الهاون.
وقالت لـز غراندي مـنسقـة الشؤون
ن في بـيــان "نـفـقـد اإلنـسـانــة في ا
هـذا الـقـمح في وقت صـعـب لـلـغاة
حث عــــاني أكــــثـــر من  20مــــلـــون
شــخص مــني أي مــا قــرب من 70
ئة من إجمـالي عدد السكان من با

اجلوع".
تــقع احلـديـدة عـلى الـبـحـر األحـمـر
ئة ر عـبر ميـنائهـا نحو  70با و
سـاعدات من الواردات الـيمـنيـة وا
ا يوفـر شريـان حياة اإلنسـانيـة 

اليــ من الــســكــان الــذيـن بــاتـوا
عــلـى حــافــة اجملـــاعــة. وجــاء وقف
إطـالق الـــنـــار في احلـــديـــدة بـــعـــد
ضـغـوطـات دولـيـة عـلى الـسـعـودية
ـسـتمـرة مـنذ نـحو إلنـهـاء حربـها ا
أربع سـنـوات في الـيمـن جاءت في
خضم قضية مقـتل مقتل الصحافي
جـــمـــال خــــاشـــقـــجي فـي تـــشـــرين

اضي. االول/اكتوبر ا
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تكررة يحذر ولكن مع اخلروقات ا
مــراقـبــون من أن االنــهــيــار أصـبح

مجرد مسألة وقت.
وقـالت مـجـمـوعـة األزمـات الـدولـيـة
في تـــقــــريـــر أنه "حــــال الـــســـمـــاح
بــانــهــيــارهــا لن يــكــون هــنــاك أي

اثـل لفـتـرة طويـلة فـرصـة التفـاق 
لـلــغـايـة". ويــسـود الـتــوتـر شـوارع
مـدينـة احلديـدة مع اسـتمـرار تدفق
ـــــصــــــابــــــ من الــــــقـــــتــــــال إلى ا
ــســـتـــشــفـــيـــات بــيـــنـــمــا يـــكــرّر ا
ـسـؤولــون الـعـسـكــريـون وسـكـان ا

دينة جملة "ال يوجد هدنة" . ا
ـ الذي ويـؤكد الـعـقيـد سعـيـد سا
يـقــود وحـدة حـربــيـة إمــاراتـيـة في
الــســاحل الـغــربي لــلــيـمن لــوكــالـة
فرانس برس أن قواته تـلتزم بوقف
إطـالق الــنـار ولــكــنه أشــار إلى أن
قـــواتـه "جـــاهـــزة دائـــمـــا" وتـــراقب
الـــــوضع. وقــــد أدى االتـــــفــــاق إلى
ـدينة ب ـعارك في ا تراجع حدة ا
دعـوم من تـمرّدين احلـوثيـ ا ا
دعومة إيران والقوات احلكـومية ا
ـتحدة من التـحالف. وتـقول األ ا
إن وقف إطالق النـار صامد عـموما
عـلى الرغم من بـعض االشـتبـاكات
ــــتــــمـــرّدون فـي حــــ يــــتــــبــــادل ا

واحلكومة االتهامات بخرقه.
ـقـرر لـقـوات ولـم يـتم االنـسـحــاب ا
ـــوالـــيـــة ـــتـــمـــرديـن والـــقـــوات ا ا
ــديـنــة الــذي كـان لــلــحـكــومــة من ا
مـــقــــررا نـــهــــايـــة يـــوم  7كــــانـــون

ــقـبـل والـذي  الــثــاني/يــنــايــر ا
تـأجـيـله بـسـبب انـعـدام الـثـقـة بـ
. وقـال عضـو في التـحالف الطـرف
اشـــتـــرط عــدم الـــكـــشف عن اســـمه
لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس "إلـى مــتى
سيقبل اجملتـمع الدولي هذه اللعبة
?" مضـيفا "فقط عندما من احلوثي
تـشـد اخلـنـاق عـلـيـهم سـيـأتون إلى

فاوضات". طاولة ا
وكـــرّر عـــدد من عـــنــاصـــر الـــقــوات
ـوالـيــة لـلـحـكـومــة هـذا الـشـعـور ا
مـوضحـ لـوكالـة فـرانس برس أن
الــرد الـعـسـكـري هـو احلل الـوحـيـد

حتى لو أدى ذلك إلى سفك الدماء.
ولـــكن الــتــهــدئــة مـــنــحت بــرنــامج
ي "بـــعض اجملـــال" الـــغــــذاء الـــعـــا
لـــلـــوصـــول إلـى مـــنـــاطق جـــنـــوب
احلديـدة لم يكن بـاإلمكـان الوصول
إليها سـابقا بسبب الـقتال بحسب
ــــدر مــــا أكــــد ســــتــــفـن أنــــدرسن ا

ي. االقليمي لبرنامج األغذة العا
ي حاال ولـدى بـرنـامج األغـذة الـعـا
 51ألـف طن مــتــري من الــقــمح في
مــطـاحن الـبـحــر األحـمـر وهـو ربع
مخـزون القمح فـي البلـد الفقـير ما
دة كفي إلطـعام  3,7مالن شخص 

تحدة. شهر بحسب اال ا
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ـديـر الـتـنـفـيذي ومـن جـانـبه أكـد ا
ي ديـفــيـد لــبـرنــامج األغـذيــة الـعــا
بـيـزلي في مـقـابلـة في دافـوس "كـنا
نـحــاول الـوصـول (...)(لـكن أسـمع)
أن احلـــوثــيــ ال يــســـمــحــون لــنــا

طاحن". بالوصول إلى ا
وأضــاف "تـتــقـدم أربع خــطـوات ثم
تــرجع خـطـوتــ إلى الـوراء. ولـكن

ما زلت متفائال بشكل حذر".
ـطـاحن ويـعـد فـرض حـصـار عـلى ا
ـثـابـة عـقـاب جــمـاعي لـلـيـمـنـيـ

اجلياع على طرفي النزاع.
ومن جـــانــبه يــقـــول وســام قــائــد
ــديـر الـتــنـفــيـذي لـوكــالـة تـنــمـيـة ا
ــنــشـــآت الــصــغـــيــرة واألصــغــر ا
الــتـابــعـة لــلــصـنــدوق االجـتــمـاعي
الـيمنـي وهو منـظمـة غيـر حكـومية
أن "مـطـاحن الـبـحــر األحـمـر نـقـطـة
ـتـنـازعة قـوة تـسـتـغـلهـا األطـراف ا

(...) لتحقيق أهداف سياسية".
وتـــابع "من يـــســـيـــطـــر عـــلـى هــذه
ـنـشـآت سـيـكـون لـه الـقـرار األكـبر ا
حــول مـن يــحــصل عـــلى الــطــعــام.

الغذاء هو سالح".
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{ الــــقــــاهـــــر - ( أ ف ب) - عــــقــــد
ـــانـــويل الـــرئـــيـس الـــفـــرنـــسـي إ
مـاكرون امس االثـنـ اجتـمـاعا مع
ـــصــري عـــبـــد الــفـــتــاح نـــظــيـــره ا
الـسـيـسـي بـهدف تـعـزيـز الـعـالقات
االقــــتـــــصــــاديـــــة والــــثـــــقــــافـــــيــــة
واالسـتـراتــيـجـيـة بــ الـبـلـدين مع
احلديث في الوقت نفسه "بصراحة

أكبر" عن حقوق االنسان.
وفي الـيـوم الـثـاني لـزيـارة مـاكرون
صـر استـقبله الـسيـسي في قصر
االحتادية الـرئاسي بضاحـية مصر

اجلـــديــــدة في الــــقـــاهــــرة وعـــقـــدا
اجـتـمـاعـا ثـنـائـيـا سـيعـقـبه تـوقـيع
نـحـو ثالثـ اتـفاقـا وعـقـدا جتـاريا
"بـقـيـمـة مئـات ماليـ الـيـوروهات"

بحسب الرئاسة الفرنسية.
وهــذه الـعــقـود الــتي وضـعت حتت
خــانــة تــنــويع الــعــرض الــتــجـاري
الــفـرنــسي حــيـال مــصــر سـتــشـمل
ـتـجددة قـطـاعـات الـنـقل والـطـاقـة ا
والـصـحـة والـصـنـاعـات الـغـذائـية.
ـصـر ويــرافق مـاكــرون في زيـارتـه 
نحـو خمـس من رؤسـاء الشـركات

الــفـــرنــســـيــة في مـــجــاالت الـــنــقل
والـطـاقـة والـصــحـة. وبـعـد ثـمـاني
ســــنـــوات مـن الـــربــــيـع الـــعــــربي
سينـاقش الرئيـسان كذلك الـقضايا
اجليوسياسية واألزمات االقليمية.
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وقـال الــرئـيس الـفـرنـسي األحـد إن
"استـقرار مـصر يهـمنـا كثيـرا. إنها
شـريك مـهم في مـا يـتـعـلق بـلـيـبـيـا

وفي مكافحة الراديكالية".
ـوضـوع األكــثـر حـســاسـيـة هـو وا
حــقــوق اإلنــســـان في مــصــر الــتي

يــعـــتـــزم مــاكـــرون الــتـــحـــدث عــنه
"بـــصـــراحـــة أكـــبـــر" خالل زيـــارته
ؤتـمـر الصـحفي خـصوصـا خالل ا
ــقــرر عـقــده بــعـد ظــهـر ــشــتـرك ا ا

. االثن
وكــان مــاكــرون اســتـقــبـل الـرئــيس
ـــصــري فـي بــاريـس في تـــشــرين ا
االول/اكتوبر  2017رغم انتقادات
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة تــنــدد
بـانــتــظــام بــتــحـركــات الــســلــطـات

عارضة. صرية ضد ا ا
إال أن الـــرئـــيس الـــفـــرنـــسي رفض
آنـــذاك "اعـــطـــاء دروس" لــنـــظـــيــره
صـري في مسألـة حقـوق االنسان ا

نظمات. ما اثار غضب تلك ا
وبـحــسب الــرئـيس الــفـرنــسي فـان
"االمـور ازدادت سـوءا مـنـذ تـشـرين
االول/اكـــــتـــــوبــــر  "2017ح زار
السيـسي باريس. بالـتالي وعد بان
ـسـألة بـطـريقـة أكـثر يـبـحث "هذه ا
صـراحـة وضوحـا ألنـني أعـتـقد أن
ذلك يــصب في مــصـلــحــة الــرئـيس

السيسي واالستقرار في مصر".
وأشـار إلى أنه سـيجـري بـعـيدا من
اإلعالم "مـــحـــادثـــات مــغـــلـــقـــة" مع
الـــســيـــسي حـــول "حــاالت فـــرديــة"
ـــعــــارضــــ أو لــــشــــخــــصــــيـــات

مـسـجـونـة. وطالـبت عـدة مـنـظـمات
حـقـوقيـة من بـينـهـا العـفـو الدولـية
وهــيـــومن رايــتس ووتـش االثــنــ
ماكرون ب"خطاب قوي حول حقوق
الـوضع الـكـارثي حلـقـوق االنـسـان"
ــطـــالــبــة بــاطالق في مـــصــر مع "ا
ســراح كل الــسـجــنــاء احملــتــجـزين

ظلما".
ـنـظــمـات احلـقــوقـيـة ب وطـالــبت ا
"تـــعـــلـــيق كل مـــبـــيـــعـــات الـــسالح
ـكن أن يـسـتـخدم الـفـرنـسي الذي 
الرتــكـاب أو تــســهــيل االنـتــهــاكـات

اخلطيرة للقانون الدولي".
رتـبـة الـثالـثـة على وحتـتل مـصـر ا
قـائمـة الدول الـتي تـشتـري السالح
الـفرنـسي. وأبرمـت القـاهرة عـقودا
قـيــمـتـهـا  6مـلــيـارات يـورو لـشـراء

أسلحة فرنسية منذ العام .2015
ومن ب العقود الهامة عقد لشراء

طـــائــرات قــتـــالــيـــة رافــال الــتي 
تسـليم  24مـنهـا الى مصـر بالـفعل
غـيـر أنه ال يـنـتـظـر اعـالن أي عـقود

سالح جديدة خالل هذه الزيارة.
ومـــاكـــرون الـــذي وصل االحـــد الى
حطـة في معبد مصر بـدأ زيارته 
عالم االثرية أبو سمبل أحد أبرز ا

في البالد.

وهدف الزيارة الـتي لم يلق خاللها
الـرئــيس الـفـرنــسي أي كـلــمـة هـو
القاء الـضوء على التـعاون الثقافي
مع مـصــر والـذي يـعــتـبـر ديــنـامـيـا
خـصوصـا في مـجال اآلثـار بـوجود
 32ورشــــة عـــمـل وتـــنـــقــــيب حتت
ـعــهــد الــفــرنـسـي لالثـار اشــراف ا
الـشـرقـيـة.وتـأمل فـرنـسـا الـيـوم في
احلصول على مهام تنقيب إضافية
في مــواقع أثـــريــة خــصــوصــا وان
الـتـقـليـد الـفـرنسي بـالـعـمل في علم

صريات قد جدا. ا
n×²  Y¹b%

ــشــاركـة في وتــسـعى أيــضــا الى ا
ستـقبلي صري الـكبيـر ا تـحف ا ا
ــــتــــحف في اجلــــيــــزة وحتــــديث ا
ـصـري الـشـهـيـر الـواقع في وسط ا

القاهرة منذ القرن التاسع عشر.
وســيــزور مـــاكــرون الــذي تــرافــقه
ـــتــحف زوجـــته بـــريــجـــيت هــذا ا
ـصـري في مـيـدان الـتـحـريـر بـعـد ا
ظهـر االثن قبـل أن يلتقـي اجلالية

الفرنسية في مصر.
ويــخـتــتم زيــارته صــبــاح الــثالثـاء
بـــــلـــــقــــاءيـن مع بـــــابـــــا االقـــــبــــاط
تـواضــروس الـثـاني وشـيخ األزهـر

اإلمام األكبر أحمد الطيب.

WM¹b∫ مقاتلون حوثيون في مدينة احلديدة


