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ــديــر { الــقـــدس  (أ ف ب) - أكــد ا
ـنـظـمـة "هـيـومن رايـتس الـتـنـفـيـذي 
ووتش" كـــيــنــيـث روث إن إســرائــيل
ـوقــراطـيــة في الـعــالم تـطـرد أول د
ـنظمة احلقـوقية منددا موظفا في ا
بقرار طرد مدير مكتبها في اسرائيل
واالراضـي الــفـــلـــســطـــيـــنــيـــة عـــمــر
شـــاكـــر.وأيــدت احملـــكــمـــة الـــعــلـــيــا
ـاضي قرار اإلسـرائيـلـيـة األسـبـوع ا
نـظـمة احلـكومـة طـرد مديـر مـكـتب ا
احلـقــوقـيــة في إســرائـيل واألراضي
ـوجب الـفـلـسـطـيـنـيـة عـمـر شـاكـر 
قانون مـثيـر للجـدل صدر عام 2017
يـــحــظـــر دخــول أنــصـــار مــقـــاطــعــة
ـرفوعة إسرائـيل.وتسـتند الـقضـية ا
ضد شـاكر إلى تـصريـحات مـنسـوبة
ـقــاطـعـة كــان أدلى بـهـا إلـيه تــدعم ا
قبل تـوليه منـصبه وتـبرز احلـكومة
ـسـتـوطـنات اإلسـرائـيـليـة انـتـقـاده ا
اإلسـرائــيـلـيــة في الـضــفـة الـغــربـيـة
احملــتــلــة.وبــذلك يــكــون شــاكــر أول
ـنــظـمــة يـطـرد مـن بـلـد مـوظـف في ا
وجـب قانـون مـثيـر لـلجـدل يـسمح
إلســـرائـــيل بـــطـــرد األجـــانب الـــذين
يـؤيدون مـقـاطـعة اسـرائـيل بـحسب

السلطات.
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وينفي شـاكر دعمه للـمقاطـعة ويتهم
ـحــاولـة قـمع اي انـتـقـاد اسـرائـيل 
لـــــــــســــــــيــــــــاســـــــــاتــــــــهــــــــا جتــــــــاه
.وصـرح روث لـوكـالة الـفـلـسطـيـنـيـ
فرانس برس في القدس "ال أعتقد أن
ـوقراطـيـة أخـرى قـامت بـطرد أي د
بــــــــاحث فـي هــــــــيــــــــومـن رايــــــــتس
ووتش".وأضـاف أن دوال مـثل كـوريا
الـشـمـالــيـة وفـنـزويال وايـران طـردت
ــنـطـقـة إال أن أي بـلـد بـاحـثـ في ا
وقراطي لم يقم بذلك.وقال "اعتقد د
أن ذلك يـظـهـر الـطـبـيـعـة التـي تزداد
ــــــوقــــــراطــــــيـــــة تــــــشــــــددا لــــــلــــــد
االســـــرائـــــيـــــلــــيـــــة".وأشـــــار إلى أن
إسـرائـيل رغم اجـرائـهـا انـتـخـابـات
وتمتعها بصحافة حرة حتاول "قدر
ما تسـتطيع" اسـكات جهـود "تسليط
الـــضــوء عـــلى انـــتــهـــاكــات حـــقــوق
اإلنــســان الــتي مــحــورهــا االحــتالل

الـــقــــمـــعي والـــعـــنــــصـــري لألراضي
الفـلسـطيـنيـة".وتتهـم اسرائيـل شاكر
ــقــاطــعـة بــأنه من مــؤيــدي حــمــلــة ا
وســــحـب االســــتــــثــــمــــارات وفــــرض
الـعـقوبـات الـتي تـدعـو إلى مـقـاطـعة
اســـرائـــيـل بـــســــبب مـــعــــامـــلــــتـــهـــا
.وقـال وزيـر الداخـلـية لـلفـلـسطـيـنـي
اإلســرائــيــلـي أريــيه درعي "يــجب أن
يـعـلم كل من يـعـمـلـون ضـد إسـرائـيل
أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل
هنا".وتتصدى السـلطات اإلسرائيلية
ــقــاطــعــة بــشــدة ألنـــشــطــة "حــركــة ا
وســــحـب االســــتــــثــــمــــارات وفــــرض
العـقـوبات" وهي حـملـة دولـية تـدعو
لـلـمــقـاطـعـة االقـتـصــاديـة والـثـقـافـيـة
والـعـلـمـيـة إلسـرائـيل بـهـدف حـمـلـهـا
على إنهـاء االحتالل واالستـيطان في
األراضي الفلسطينية.وترى إسرائيل

في احلــركـة تــهــديـدا اســتـراتــيـجــيـا
عـاداة الـسامـية وهـو ما وتتـهـمهـا 
ينفيه الـنشطاء بـشدة.وانتقدت األ
ـــتـــحـــدة واالحتــاد األوروبـي قــرار ا
الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن
ـتحـدة اكتفت قرارهـا.لكن الـواليات ا
بـــتـــأكـــيـــد دعـــمـــهـــا حلـــريـــة الـــرأي
ـــيــــا.وقـــال روث إن دعـم رئـــيس عــــا
ـــتــحــدة دونــالــد تــرامب الــواليــات ا
ــطـــلق لـــلـــحــكـــومـــة الــيـــمـــيــنـــيــة ا
اإلســرائــيــلــيــة شــجّــعـهــا عــلى قــمع
مـــنــــظــــمــــات الــــدفــــاع عـن حــــقـــوق
اإلنــســـان.وقــال لــفـــرانس بــرس "من
ـضي قدمـا في قرار الصـعب تخـيّل ا
طــــــرد عــــــمـــــر لــــــو لم تــــــعطِ اإلدارة
األمـيــركـيــة نـوعــا مـا ضــوءا أخـضـر
صــريــحــا".وتـــقــول هــيــومن رايــتس
ووتش إنهـا انتـقـدت سجل إسـرائيل

أمكن لـردعها.وأطـلق نتـانيـاهو الذي
وجّهت إليه النـيابة العـامة اخلميس
اتّهامات بالرشوة واالحتيال وخيانة
األمانة ويصارع للـحفاظ على موقعه
الـسـيـاسي تـصـريحـاته خـالل زيارة
أجراهـا لقـاعدة عـسكـرية إسـرائيـلية
في مـرتـفــعـات اجلـوالن احملـتل.وقـال
نـتـانـيـاهو إن "الـعـدوان اإليـراني في

نطقة وضدنا مستمر". ا
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ويــــــتــــــزامـن كالم رئــــــيـس الـــــوزراء
اإلسرائيـلي مع زيارة يجـريها رئيس
ــشــتـركــة لــلــجـيش هــيــئـة األركــان ا
األمـيــركي اجلـنــرال مـارك مــيـلي إلى
إســــرائـــيل لـــلـــقــــاء نـــظـــيـــره أفـــيف
كوخـافي.وأعـلن اجليش اإلسـرائـيلي
أن مـيــلي وكـوخـافـي بـحـثــا "مـسـائل
تــــشــــغــــيــــلــــيــــة والــــتــــطــــورات في
ـنـطـقـة".وقـال نـتـانـياهـو مـن اجلزء ا
احملتل من هـضبـة اجلوالن الـسورية
ـــتــهــا إســـرائــيل "نـــتّــخــذ الـــتي ضــمّ
ـنع إيران من اإلجراءات الـضـرورية 
ترسيخ وجودها في منـطقتنا".وتابع
ـنع نـقل "يـشـمل ذلك الـنـشـاط الالزم 
أسلـحـة فـتاكـة من إيـران إلى سـوريا
ســــــــواء جـــــــوا أو بــــــــرا".وأضـــــــاف
نع جـهود إيران لـتحويل "سنتـحرك 
الــعـراق والــيــمن إلى قــواعـد إلطالق
الصواريخ" على إسرائيل.وفي تأكيد
نــادر أقــرت إســرائــيل األربــعــاء بـأن
مقاتالتها شـنّت هجوما "عـنيفا" ضد
قـــوات إيــرانــيـــة وأهــداف لــلـــجــيش
ــرصـد الـســوري في سـوريــا.وأفـاد ا
ـقتل 23 السـوري حلقـوق اإلنسان 
شـخـصـا في الـغـارات هم 21 مقـاتال
.وجـــاء الـــهـــجـــوم غـــداة ـــ ومـــدنــــيَّ
اعتـراض "القـبة احلـديديـة" الدفـاعية
اإلسرائـيلـيـة أربعـة صواريخ أطـلقت
من سوريا حـمّل اجليش اإلسـرائيلي
مـسؤولـيـتـهـا لـ"قوات إيـرانـيـة".وكان
ـدعي الــعـام اإلٍسـرائـيــلي أفـيـخـاي ا
منـدلبـليت قـد أعلن اخلـميس تـويجه
االتهـام لـنتـانـياهـو في جـرائم رشوة
ـا أثار واحـتـيال وخـيـانـة األمـانـة 
ــهــنــات بــأن نــهــايــة عـهــد رئــيس تــكّ

الوزراء اإلسرائيلي باتت وشيكة.

رايـــتس ووتـش ال تـــتـــبــنـى مـــوقـــفــا
جتــاهـهــا".وأعــلــنت هــيـومـن رايـتس
ووتش أن شاكـر سيـبـقى في منـصبه
عـلى الــرغم من طــرده وسـيــعـمل من
األراضـي األردنـــــيــــــة.وقـــــال روث إن
شـكـلـة الـقـائـمة إسـرائـيل تدّعـي أن ا
هي مع شـاكـر لــكن الـصـحـيح هـو أن
مـشكـلـتهـا تـكـمن في تسـلـيط هـيومن
رايـــــــتـس ووتـش الـــــــضـــــــوء عـــــــلى
ــسـتـوطــنـات الــتي ال يــعـتــرف بـهـا ا
الــقـانــون الـدولـي.وأضـاف "ال مــجـال
الســــتــــبــــدال عـــمــــر ألن أي شــــخص
سيـخلفه سـيوجه االنـتقـادات نفـسها

التي أدت إلى طرد عمر".
ـــــــهـم رئـــــــيـس الـــــــوزراء الـى ذلـك  اتّ
اإلسرائيـلي بنـيام نـتانيـاهو األحد
ـهــاجـمـة الـدولـة إيـران بـالــتـخـطـيط 
الـعــبـريــة مـؤكـدا أنـه سـيـفــعل كل مـا
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في مـجال حـقـوق اإلنـسان لـكـنـها لم
ـــقـــاطـــعـــة واألمـــر ذاته تـــؤيـــد قط ا
ينطبق على شاكـر منذ انضمامه إلى
ـــنــظــمـــة.وتــشــيـــر وزارة الــشــؤون ا
اإلسـتـراتــيـجـيـة اإلسـرائــيـلـيـة الـتي
حتــقـق في االنــتــهــاكـــات احملــتــمــلــة
لـــقــانـــون عــام 2017 إلى أن نـــشــاط
شاكر ال سيما في ما يتعلق باحتالل
إسرائـيل للـضـفة الـغربـية وصل إلى
قـاطعـة.وصرح درجة الـدعوات إلـى ا
شاكـر لفـرانس بـرس "لم تدع هـيومن
رايــتس ووتش ولم ادع انــا كــمــمــثل
ـقــاطـعـة اسـرائـيل".إال أنه لـهـا ابـدا 
نظمـة ال تقيد حريـة التعبير قال ان ا
ــــا في ذلك احلـق في الــــدعـــوة الى
ـكن ان نـنـكر ـقـاطـعـة.وأضـاف "ال  ا
ـقاطـعـات حول الـعالم أدت إلى بأن ا
ـة ولـكن هـيـومن تـغـيـيـر أنـظــمـة ظـا
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أرسل لي أحـد من ضــمن نـشـاطــات احلـركـة االجــتـمـاعـيــة الـشـبــابـيـة بـالــعـراق 
يـتـحدث عن حـركة عـناه  كبـير وعـمـيق  األصـدقـاء األفاضل فـيديـو قـليل بـوقتـه 
فـينـادي أحدهم الـشـباب وهم في حـالـة  كر وفـر مع اجلـهات احلـكـوميـة االمـنيـة 
على زمـيله وهو يحثه عـلى التقدم قائال (هـا خوي عمر تقـدم .. ثم يصيح اجلميع

علي وياك علي). 
فما جرى وهذه الوقـفة البد لهـا  من أن تكــــون مـركزة ودقيـــــقـة  هنـا لنا وقفـة 
لم كان كـبـيـرا جدا  نـــــصـرمـة فـي العـراق خالل الـســـــنوات الـست عـــــشـرة ا

اضية .  ائة عام ا يتعود عليه اجملتمع العراقي على االقل في ا
وكــان لـإلسم  دور كــبــيــر حــيث جـــرى عــلى األرض قــتـــال فــعــلي بـــ الــنــاس 
فـالذيـن تمت تـصـفيـتـهم بسـبب االسم كُـثـر ومن الطـائـفتـ الـشيـعـية وضـوع  بـا
والسنية  فعبد احلس وعبدالكاظم وعبد الزهرة قد غادر الكثير منهم أرض الله
قد ومن جـهـة الثـانـيـة فعـمـر وعثـمـان وسفـيـان  لـيسـتـقر في داخـلـهـا جثـة هـامدة
والـسبب غـادرالكـثـيـر مـنـهم أيـضـا أرض الـله لـيـسـتقـر في عـمـقـهـا جـثـة هـامـدة 
واضح وجلي وهـو عمق الطائفية التي زرعها أعداء الله والوطن في نفوس الناس
حـيث عـانى اجملـتــمع الـعـراقي الـطـيـب األصـيل مـعـانـاة كـبــيـرة ودقـيـقـة دفع من
أجورين من داخل الـبلد وخارجه لـعبتهم اخلـبيثة من لـعب  ا خاللهـا دما طاهرا 
بالشكل تطرفة وزرع احلقد والكراهية ب طوائف اجملتمع  خالل نشـر االفكار ا
فسادت ـتحجـرة تقـتنع باالمـر الذي جعل أصـحاب الـنفوس الـضعيـفة والـعقول ا
الفوضى وعمت الكراهية بعض احملافظات  وعلى رأسها  بغداد عاصمة التاريخ
كون مجـتمعـها خليط مـن الطائفـت  حيث كـان القتل والتـهجيـر على قدم وساق
وقــد كـان كــمــا أشــرت قــد دفع دمه ثــمــنــا لـتــلك الــفــوضى هــو عــمــر من جــهـة
هـنـا في الفـيديـو يـظهـر عمـر وهو يـتـقدم بـصحـبة وعـبداحلـسـ من جهـة اخرى 
والتراجـع وخيانـة الوطن عبـداحلسـ وعبـدالزهـرة وهم يد واحـدة ضد الـفسـاد 
,بدعم من عـلي من خالل إهزوجة (علي وياك علي) وكما قال اخلليفة الثاني عمر
ا وصل اليه يقـول اليوم عمـر رافضا  بن اخلطـاب (رض) (لوال علي لهـلك عمر) 
ـؤسـسـة انه وعـلي كـانـا يــدا واحـدة تـتـجـه صـوب  ا الـعـراق من تـراجـع وتـبـعـيــة
ـخاطـر مـاوصل الـيه الـبـلـد  وبضـرورة أن يـتـغـير احلـكومـيـة لـغـرض تـوعيـتـهـا 
ـثل جـانب مـهم من احلـال نــحـو األفـضل وصـوال الى عـراق قـوي وشـامـخ هـذا 
أما اجلـانب االخر فان علي وعـمر كل منهـما قد تفـهم مايبيته تكـاتف علي وعمر 
ـقـصود شـيـعـة الـعراق لـهم أعـداء الـدين والـوطن ) وعنـدمـا اقـول عـلي وعمـر فـا
وسنـته من أبناء اجملتمع البغدادي الطيب) حيث يراد للعراق أن يضل علي يقاتل
وبـالنتيـجة يضل عمـر وعمر أيضـا يحافظ عـلى حالة اخلـالف والكراهيـة مع علي
الــعــراق مــتــخــلــفــا ومـتــراجــعــا ووضــعه ركــيك كــدولــة ضــعــيــفــة الدور لــهـا وال
بكل نـخوة فـعنـدما يـتـفهم عـلي هذا األمـر يـؤيده في ذلك ويـقف مـعه عمـر  أهـمـية
ينفذ منه البلد شهد اجلديـد يشكل منفذا يبشر بـاخلير  فان ا العرقـي وغيرتهم
يـسـودهــا االمن اجملـتــمـعي وبــالـتـالـي سـيـنــعـكس ذلك الى أفــاق واسـعــة ورحـبــة
أما مـستـقـبال ان شاءالـله على حـالـة البـلد بـشكل مـباشـر فـتسـود احملبـة والوئـام
التـطور من خالل تقد اخلدمات للشعب الصابر بكل انواعها دون استثناء فهي
وهي حكومة من الشعب واليه مهـمة احلكومة التي يطالب بها رجال العراق اليوم
حتس به وتهـتم بشـؤونه وتعمل من أجـله ومن أجل مسـتقبل أبـناءه.وحـينهـا تعود
بـغداد كـمـا كانت عـروس الـدنيـا جـميـلة جـذابـة واسعـة الـعيـنـ خدودهـا كـالقـمر
أمـا لـيالـيـها وخـيـوط شعـرهـا تسـتـمد لـونـها مـن ضيـاء الـشمس 
رة ليس فحـدث والحرج حيت ستعود شهرزاد تقص هذه ا
حتكي قـصة جيل لشـهريـار بل للزمن بـكل آهاته وأمـانيه
استـطاع ان يعيد لهـا حالوة عمر أمده أكـــــثر من ألف
شــــهـد رائعا باذن الله تعــــالى وهــــــنا سيكون ا عام
والـعــراق ســــــيــاخـذ دوره الــكــــــبــيـر كــبــلــد رائـد ذو
عـــــمق تاريـخي عـظـيـــــم ودور سيـاسي واقـتـــــصادي

كبير . 
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التـعايش: هو قبـول التصالح الـدنيوي والوجـود واجلوار في االتفاق عـلى جملة
من األخـالق اإلنـسـانــيـة الــتي تـتــيح فـرصــة لـتــبـادل احلـوار واإلقــنـاع" "ســلـمـان
ـودة. والـتعـايش الـسـلمـي تعـبـير الـعـودة" اصطـالحاً أي عـاشـوا عـلى األلفـة وا
يُـراد به خـلق جـو من الـتـفـاهم بـ الـشـعـوب بـعـيـداً عن احلـرب والـعـنف. تـتـمـيز
ـتـقــدمـة -تـلك الـتي تـتـصـدر مـعـايـيـر الــتـقـدم الـصـنـاعي والـتـعـلـيـمي الـشـعـوب ا
واالجـتــمـاعي- بـخـصــائص مـجـتـمــعـيـة أسـاســهـا الـتـعـايـش بـ أفـرادهـا. كـيف
جتاوزت هذه الـشعوب الطائـفية القـومية الدينـية والطبـقية? ال جنزم هنـا بنسبة
(100%) ولـكن نـتـحـدث عن الـظـاهـرة الـغـالـبـة. أجـد أولى أسس الـتـعـايش الـتي
يُـبـنى عـليـهـا هي مـا تـتم بـ الـشـعب وحـكومـته الـتي تـمـسك زمـام أمـور الـناس
ومـصـاحلـهم. تـمــثل احلـكـومـات من حتـكــمـهم فـإن كـانت احلـكــومـة تـتـعـامل مع
ـا يزدري من ليس مواطـنيهـا بطائـفية وكل من فـيها ال يـدافع فقط عن طـائفته وإ

من ملته أفال يخلق ذلك جواً من احلقد اجملتمعي ب األفراد?
احلكومات تتوالى وال يدوم حزب حاكم إلى األبد.

مُـرعب أن يُــعـامل الـشــعب عـلى وفـق انـتـمـاءه وكــأنّك تـقــول: أن ذنـبي أني ولـدت
ـرحـلـة! لن تـتـقــدم أو تـنـتـعش دولـة ال مـسـاواة بـ عـراقـيـاً هل سـنـصل لــهـذه ا
أفرادهـا. لن ينمو حب الوطن في نفوس أبـناءها طي تلك الظروف. وهذا جلي في
ـلك حاكـماً مـنذ 16عـاماً" جـلس على كـرسي احلكم وقـال أنا بـلدي الـعراق. لم 
عـراقي انـتـمــائي لـلـعـراق وواجــبي يـلـزمـنـي أن أنـظـر لـكل الــعـراقـيـ حتت اسم
الـعـراق فــقط. كلّ يـرعـى مـصـاحله ومــصـالح أقــربـاءه. ولّــدوا حـقـداً بــ الـنـاس
ـا ولـظـروف قـاهـرة -مـثل مـا أسـاسه وبـنـاءه ومـنـطـقه خـاطـئـة عالمَ? وإالمَ? لـر
ذكـرت وغـيـرهــا مـقـصــودة ومـخـطط لـهــا- جتـذرت أصـول حـالـت دون الـتـعـايش
السـلمي; خسـر من أجلـها العـراق على مـدى سن أرواحـاً طاهـرة بريئـة. سببت
جروحـاً ال تُشـفى. لكن عـراقـيتـنا لـها جـذور أعمـق ارتبـاطاً وأمـدّ اتسـاعاً من أي
زراعة حقـيرة خبيثـة. كثيراً ما قـلنا كثـيراً ما قمنـا; فقُطّعت ألسـنة وبُترت أقدام
حملاولـة إيقاف نهضة اجملتمع ضد التـفرقة ضد الفساد ضد كل ما يحول دون
بنـاء البلـد; خوفـاً بالطـبع على مـصالح مـعروفة. ويـتم ذلك ولو بـتدخالت خـارجية
معـروفة بدورهـا أيضـاً. أما الـذرائع ال يغـلب القامـع فـيهـا أعمق الـفالسفة. ملّ
ـنـحى الـذي تـأخـذه إلـيه حـيـاته الـتي بـاتت ال تـشبه الـشـعب وكلّ بـعـدمـا أبـصر ا
حـيـاة البـشـر بـشيء. فـنـهض وناهـض حكـومـته بـسـلـميـة بـحـتـة; من أجل تـعايش
سلمي دون تدخل خارجي من أجل ألفة مجتمعية راضون بتنوعها الذي يعطيها
مـيـزة الــعـراق. شـعب يـأبى تـمـيـيـزاً عـنـصـريــاً بل يـضع تـلك الـكـلـمـات الـبـائـسـة
صالح الـنبيلة ضى نـحو التفاهم الـوطني وا "عنصـرية طائفـية" حتت أقدامه و
ـنطلق كـان لزامـاً على كل عراقيّ شـتركة الـتي تعـيد للـعراق مجـده. ومن هذا ا ا
حرٍّ غـيور انـتمـائه العـراق وحـسب أن يدعم هـذه النـهضـة التي مـا إن أُدحضت
لن تـكون لـلعـراق نهـضة بـعدهـا. لنـشدّ عـلى أيدي بـعضـنا فـنحن وحـدنا مـعاً من

نصنع مجدنا.

لـو اكن اتـوقع قـبل االول من تـشـرين اني سـاجـلس مع صـديقـي الشـاعـر مـحـمد
ثامر يـوسف وحيدين في ساحة اخلـالني وكأننا ننـتظر خبرا يـجعلنا نـشعر باننا
ؤكدة سعـداء.لكن هل تاتي السـياسة بنـسمة سعـيدة واحدة ياتـرى.?ان اجابتي ا
ا يـحصل في الـشارع,وهي تـريد هي كال.فمـثل هذه الـطبـقـة السـياسـة ال تهـتم 
قــتل هــذه االعــتـــصــامــات من خالل جــرعــات سم الـــتــســويف الــتي تــمــيت روح
ـعتـصمـ كمـا تعـتقـد اعنـي السـلطـة.ومن هنـا اقول ان الـلعـبة الـسيـاسيـة باتت ا
مـكشـوفـة للـجـمـيع.ولعل اعـتـراف الـشيخ قـيس اخلـزعلـي بان الـطـبقـة الـسيـاسـية
عـتـصمـ ان يـستـثـمروا هـذا االرتـباك مـرتبـكـة كان اعـتـرافا دقـيـقا جـدا.وعـلى ا
ــصــلــحـــة الــوطن اي ان يـــزدادوا اصــرارا وعــزمــا عـــلى الــبــقـــاء في ســاحــات
ـلل عن حـلم تـغـيـيـر الـواقع الـسـيـاسي. كـنت االعـتـصـام,وابـعـاد شـبح الـيـأس وا

وصديقي ننظر الى توافد العشرات الى ساحة التحرير.
هناك حـيث ينمو مجتمع يختلف كليا عن جسد هذه السلطة الغريبة. في التحرير
عتـصمون شـيئا مـهما جدا,وعـرفوه كاسمائـهم.ما هو ذلك الشيء.?انه اكتـشف ا

معرفتهم انهم على في مواجهة الفساد والظلم واحملاصصة. 
ـوجة الـتحـررية الـقـوية ابـدا.ان تعـرف انك على حق ال شيء يقف فـي وجه هذه ا

هذا ليس شيئا هينا.
وقد تـظنه احلكومة كذلك لكنه لـيس كما يظن رجال السلطة

الغارقون باالمتيازات ومتاع الدنيا الرخيص. 
مـســاء في اخلالني شــعـرت بـانـنـي مـحـاط بــنـور بـلـدي
اخلـافـت.طـاقـة ايـجـابـيـة اضــاءت ضـعـفي وحـزني عـلى
الشـهداء واخلـسائـر الـتي وقعت.فـهل ستـكون الـسلـطة
ـتــظــاهـرين ـســؤولــيـة فـي تـلــبــيـة مــطــالب ا عــلى قــدر ا

. السلمي
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أمامه.وتسـترجع حلـيمة ذات الـشعر
األجــعـــد مــا حــدث مــعــهــا يــومــذاك
فـتــقـول "جُـلــدت مـئـة جــلـدة أو ربّـمـا
أكــثـر فــبـعــضـهــا أُعـيــدَ وأنـا لم أكن

أعدّها"
.وتــــضـــيف "الــــقـــاضي كــــانت لـــديه
مشـكلـة شخـصيـة معي مع شـكلي...
( حتى إنّه قال لي +نحن (اإلسالمي
في احلكم منـذ أكثر من عـشرين سنة
ولـسّه في بـنـات كـده?+".وتـتابـع "قال
لي الــقـاضـي +أنـا هــنـا مــحلّ ربّــنـا+
(...) قـــال لي أيـــضـــاً +قـــولي لي أنّك
لست مسلمـة ألعطيك ردّة+". وعقوبة
الردّة اإلعدام. ودانها القاضي بتهمة
إضافـيـة لم تـكن في القـرار االتّـهامي
هي "الــزيّ الــفـاضـح" وحـكـم عـلــيــهـا
ئـة جلـدة وغـرامة.وسـرعان مـا أمر
القاضي بإخالء قاعة احملكمة لتنفيذ
العـقوبـة أمـامه بيـنمـا أصرّ مـحامي
حـلــيـمـة عــلى أن تـنـفّــذ اجلـلـد امـرأة
ـادة في الـقـانـون تنصّ مـسـتعـيـنـا 
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وكان الـقاضي يأمـر بإعـادة اجللدات
اخلـفـيــفـة لـيـسـمـع من بـعـيـد صـوت
الــســوط وهـو يــلــسع بــعـنـف سـاقي
دانـة كمـا تروي األخـيرة.وبـحسب ا
منظـمات حـقوقيـة تعرضت آالف من
وجب "قانون النظام النساء للجلد 
ــطــبّق فـي الــســودان مــنــذ الـــعــام" ا
1996 والذي يـقـيّد احلـريـات العـامة
ـرأة والــفـرديّــة وبـاألخـصّ حـريــة ا
ويــنصّ عـلى عــقـوبــات مـشــدّدة مـثل
اجللد والسجن لفترات تصل خلمس
ســــــنــــــوات وغــــــرامـــــات مــــــالــــــيـــــة

ديرة الـعامة لـ"وحدة كبيرة.وتـقول ا
ـرأة والـطفل" مـكافـحـة الـعنف ضـدّ ا
في السـودان سـليـمى إسـحق شريف
( 44عاماً) لوكالة فرانس برس "نحن
ــنــهج لـــديــنــا أصالً عـــنف كــثــيـــر 
ــارس عـــلى الـــنـــســـاء لـــلــحـــدّ من
مشاركتـهن السيـاسية واالجتـماعية.
ولـديــنـا حـتى قــوانـ تـلـزم أو حتثّ
ـارسـة الــعـنف عـلى الـنـسـاء عـلى 
بالقانون".وتـوضح أنّ "قانون النظام
الـعــام" ال يـتـضــمن "ثـوابت مــعـروفـة
معـمـوال بهـا وليس قـانـوناً واضـحاً

بل يطبّق وفق مزاج من ينفّذه".
وقالت حليمة "حـتى لو كان ما تقوله
(الــدولـة) مــجـرد كـالم جلـهــة أن هـذا
الـــقــانـــون ســـيـــلـــغى بـــكـــامـــله وكل
ـقـيـدة لـلحـريـات سـتـلغى الـقـوان ا
وسنصـبح جزءا من اجملـتمع الدولي
واثيق الـدولية حـتى لو كان هذا وا
مــجــرد إرادة سـيــاســيــة من الــدولـة

أعتقد أنه انتصار لنا".
وشــــــــاركـت آالف الــــــــنــــــــســـــــــاء في
التـظـاهرات الـتي انـدلعـت ضد نـظام
الـبــشـيـر في كـانــون األول/ديـسـمـبـر
 2018احـتـجاجـا عـلى ارتـفـاع سـعر
اخلـــبـــز ثم حتـــولـت الى مـــطـــالـــبــة
بـــســـقـــوط الــنـــظـــام الـــذي أطــاح به

اجليش.
 وتواصلت احلركة االحتجاجية بعد
ذلك الى ح التوصل الى اتفاق ب
منـظمـيـها واجملـلس العـسكـري الذي
اسـتلم احلـكم بـعـد البـشـيـر في إطار
مرحـلة انـتـقالـية تـنتـهي بانـتخـابات

وحكم مدني.
وتـزامـنًـا مع الـيـوم الـدولي لـلـقـضـاء

ـرأة ثم جتــهش بـالـبــكـاء.وتــسـارع ا
ـسح دمـوعــهـا تـســتـعـ الــصـلـبــة 
بـتـنـهــيـدة عـمـيـقـة وتـقـول "أن تـكـون
مـخــتـلـفـاً فـي مـجـتـمع مــثل اجملـتـمع
الـسـوداني وأن تـكـون امرأة فـي هذا
االخــتالف.. تـصــبح حـيــاتك صـعــبـة
جــداً... عـلــيك أن تـكــون قـويــاً طـوال
الـوقت لــكي تـأخـذ حــقّك أو تـتـنـازل
وتتنازل فتـخسر نفسك".بـعد جلدها
فقدت حليـمة األمل بإمكانيـة التغيير
في الـسـودان فـسـافـرت إلى اخلـارج
حيث كانت تعـتزم االستقـرار نهائياً
لــكـنّ احلــراك الــشــعــبي الــذي أطــاح

رأة الذي يصادف على العنف ضـد ا
االثــنــ يـعــلق كــثـيــرون آمــاال عـلى
إحــــداث تـــغــــيــــيــــرات ســـيــــاســــيـــة
ـرحـلـة.ما آلم واجـتـماعـيـة في هـذه ا
حليمة أكثر من اجللد في ذلك الوقت
هو "احملاكـمة الثـانية" الـتي خضعت
لـــهـــا أمــام أســـرتـــهــا وهـي "أصــعب
ـــني هــو أنّ وأقـــسى".وتـــقــول "مـــا آ
اجملـــتـــمـع ومن ضـــمـــنه األســـرة أو

األهل ال يفهموننا. 
نحن لـدينـا حـقوق نـريد أن نـعيش"
قبل أن تـتقـطع كـلمـاتهـا قائـلة "هم ال
يفهمون أو إنّهم يحبونك بشروطهم"

بـالـبـشــيـر في نـيـسـان/أبـريل 2019
أعاد إليها األمل بإمـكانية أن يصبح
الـسودان دولـة مـدنيـة فـأعـادت فتح
مــركــز لـلــدراســات الـنــســويــة كـانت

اضطرت إلغالقه في 201.
وتــعـتــبـر بــائـعـات الــشـاي الــلـواتي
ينـتشـرن في مـعظم أنـحاء اخلـرطوم
حـيث يـبـعن الـشـاي واألطـعـمـة عـلى
األرصـفـة بـدورهن من أبـرز ضـحـايـا
قــانـون الــنـظــام الـعــام ألن الـشــرطـة
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وتـؤكّد عـوضـيـة محـمـود كـوكو (56
عــامــاً) الــتي تــنـشـط في الــدفـاع عن
حقـوق بائـعـات الشـاي واألطعـمة أنّ
حــمالت الـشــرطـة ال تــزال مـســتـمـرة
ضـدّ "سـتّـات الـشـاي" الـلـواتي رفـعن
قـضـيتـهن لـرئـيس الـوزراء عـبـد الله
حـــمــدوك.وتــقـــول الــنــاشـــطــة الــتي
منـحتـها واشـنطن في 2016 جائزة
ـرأة الـشجـاعـة" "لـغـايـة اآلن هـناك ا
كــشّــات (حــمالت أمــنــيــة) وبــاألمس
اشـتــكـيـنـا حلـمــدوك أنّ الـشـرطـة مـا

اذا? زالت تطارد ستّات الشاي 
 ألم نـــقل (إن الــســـلــطـــة أصــبــحت)
مــدنــيّـــة? ألم نــقل إن الــكــشّــة وهــذه

األمور انتهت?".
وتــضـــيف "مـــامــا عـــوضـــيــة" كـــمــا
ينـاديـها الـناشـطون الـشـبان بـينـما
ـراسل فـرانس بـرس الـشاي تـسكب 
من إبريق ضخم حتت شـجرة تقـيها
شــمـس اخلــرطــوم احلــارقــة "هــنــاك
جـــــذور وهـــــذه اجلـــــذور يـــــجب أن
تُقـتلع يـجب أن نقـتلـعهـا نحن. هذه

الثورة هي ملكنا نحن النساء".

{  اخلـــرطــوم (أ ف ب) - يـــتـــقــطّع
صوت السـودانية حـليمـة ثم تتوقّف
عن الــكالم... عــيـنــاهــا الـلــتـان هــمـا
بـــلــون شــعــرهــا األســـود الــقــصــيــر
تـأخـذان بـاالحـمرار فـتـشـدّ عـلـيـهـما
لكي حتـبس دمـوعهـا كمـا فعـلت قبل
تـــسع ســنـــوات حــ حــكم عـــلــيــهــا
ــئـــة جــلــدة لـــكــنّـــهــمــا الــقـــاضي 
تــخـذالنـهـا كـمــا خـذلـتـهـا عــائـلـتـهـا
حيـنـذاك.اليـوم وبـعد "الـثـورة" التي
أطــاحـت بــالــرئــيس عــمــر الــبــشــيــر
وقراطي في وأرست بداية مـسار د
الــبالد تـأمل حــلـيـمــة بـأن الــقـانـون
والـذهـنيـات سـتـتـغيـر أيـضـا.وتـقول
حــلـيــمـة عــبـد الــله (اسم مــسـتــعـار)
لوكالة فرانس برس إنّ عقوبة اجللد
"تـــكــــســـر شــــيــــئـــاً فـي داخـــلك (...)
أصبـحتُ أكثر عـدوانيـة وأكثر عـنفاً
صــــــار لـــــديّ جــــــانـب عــــــنـــــيـف في
شـــخـــصـــيـــتي وســـبـــبه مـــا حـــصل
لي".حــلـــيــمــة (41 عـــامــاً) نـــاشــطــة
نـسـويـة مـتـحـدّرة من أسـرة يـسـارية
وحتـــمـل درجـــة مــــاجــــســــتـــيــــر في
"دراسات اجلندر والـتنميـة". اعتقلت
في 2010 بـــتــهـــمـــة شــرب اخلـــمــر
فــعــلـمـت عـلـى الـفــور أنّ عــقـوبــتــهـا
سـتـكـون اجلـلد  40جـلدة.لـكن مـا لم
تكن تعلـمه بحسب مـا تقول هو أنّ
شخصـيّتها الـقوية الـتي ورثتها عن
والــدتـهــا وشـعـرهــا الـقــصـيــر غـيـر
ـنديل ولـبـاسهـا الـغربي ـستـور  ا
اخملتـلف في حـيـنه عن هنـدام عـموم
السـودانـيات سـيسـتـفزّون الـقاضي
لـدرجـة أن يـشــدّد الـعـقـوبـة إلى مـئـة
جـــلــدة وأن يـــصـــرّ عـــلـى أن تـــنـــفّــذ
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انــتـخــابــات اجملــالس احملــلـيــة بــعـد

أشهر من العنف.
وشكلت النـتيجة ضـربة مهيـنة لبك
والم الـــــتي جتـــــاهـــــلـت الـــــدعــــوات
لإلصالح الـســيـاسـي وأشـارت مـراراً

إلى وجــود أغــلــبـيــة صــامــتــة تــؤيـد
حــــكــــومــــتــــهــــا وتــــرفـض احلــــركـــة

االحتجاجية.
تحدث باسم وزارة اخلارجية وقال ا
الصـينـية غـينغ شـوانغ خالل مؤتـمر

فــــقط في كــــراكــــاس ضــــد الـــرئــــيس
الفـنـزويلي نـيـكوالس مـادورو تـلبـية
عـارض خوان غـوايدو الذي لدعـوة ا
يـواجه صـعـوبـة فـي الـقـيـام بـتـعـبـئـة

واسعة. 
تظاهرون لفترة قصيرة في وجتمع ا
جـادة لــيــبـرتــادور الــتي تــربط شـرق
العـاصمـة الفـنزويـليـة بغـربها. وأدت
ـتــظـاهـرين مـواجــهـة قـصــيـرة بــ ا
والـــشــرطـــة الـــتي قـــطـــعت الـــطــريق

أمامهم إلى إنهاء التظاهرة.
وقال أنطونيو فيغويرا الذي كان ب
ـتـظـاهـرين "لـن نـحـقق شـيـئـا بـهـذه ا

الطريقة".
ـعـارضة الـفنـزويلـية ويحـاول زعيم ا
االســــتــــفـــــادة من رحــــيـل الــــرئــــيس
الــبـــولــيــفـي إيــفــو مـــورالــيس الــذي
اســتـــقــال فـي الــعـــاشــر من تـــشــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر عـلى أثـر تـظـاهرات
للمعارضة التي تتهمه "بالتزوير" في
االنتخـابات الـرئاسيـة التي جرت في
 20تـشـريـن األول/أكـتـوبــر.وتـظـاهـر
نــحـو خــمــســة آالف شـخـص حـسب
وكـــالـــة فـــرانس بـــرس الـــســـبت في
كـراكـاس أي أقل بـكـثـير مـن عـشرات
اآلالف الـذي كــان غـوايـدو يــنـجح في

صـــحــافي "تـــدعم حـــكـــومــة الـــصــ
ركزيـة بحزم قـيادة رئيـسة السـلطة ا
نـطقة التـنفـيذيـة كاري الم حلـكومـة ا
اخلـاضــعـة إلدارة خــاصــة" في هـونغ

كونغ.
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سائل ورغم أن االنتـخابـات ترتبـط 
محلـية عـلى غرار مـسارات احلافالت
وجمع الـقـمامـة إال أن الـنتـيـجة تـعد
ـــثـــابـــة تـــعـــبـــيــــر عن الـــرفض من
الـنــاخـبــ لـلـحــكـومــة الـتي تــهـيـمن
عـــلـــيــهـــا الـــصــ بـــعـــد شـــهــور من
واجهات الـتي اتسمت بـالعنف ب ا

تظاهرين والشرطة. ا
وأفـاد غـيـنغ أن احلـكومـة تـدعم كـذلك
الشرطـة والقضـاء في هونغ كونغ في
"مـعاقـبـة الـتـصـرفـات العـنـيـفـة وغـير

شروعة". ا
وأضاف أن "عـزم احلكـومـة الصـينـية
على حمايـة السيادة الـوطنية واألمن
ومـصـالح الــتـنـمـيــة لم يـتـزعـزع. ولم
يتـزعزع عـزمهـا عـلى مواصـلة الـعمل

." بناء على بلد واحد بنظام
وقــالـت الم االثــنـــ إن حــكـــومــتـــهــا

دينة. ستصغي "بتواضع" لسكان ا
وتظـاهـر بـضع مـئـات من األشـخاص

حشـدهم بـعـد أن أعـلن نفـسه رئـيـسا
بـــــــالـــــــوكـــــــالـــــــة في 23 كـــــــانــــــون
الــثــاني/يــنــايــر واعــتـرف بـه نــحـو
خمسـ بلـدا.لكن تـظاهـرة السبـــــت
كانت األكبـر منذ الـــتـظاهرة الـكبيرة
الـتي جــرت في األول من ايــار/مـايـو
غـــداة دعـــوته إلى انـــتـــفـــاضـــة ضــد

الرئيـــــس االشتراكي.
ويــشــكل حــجم الــتــعــبــئــة اخــتــبـارا
لـلـمـعـارض الـشـاب الـذي يـحـاول من
دون جــــــــدوى إزحـــــــة مــــــــادورو عن
الـرئـاسـة مـنـذ كـانـون الـثانـي/يـنـاير

اضي. ا
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وكتب غوايدو في تغريدة على تويتر
"االحتـجـاجـات تـعني أنـنـا لن نـعـتاد
ـــــأســـــاة (...) ومـــــواجـــــهــــة عـــــلى ا
الــديـكــتــاتـوريــة تــقع عـلـى عـاتق كل
واحـد مــنـا".وتــشـهــد فـنــزويال اسـوأ
أزمــة اقـــتــصـــاديــة وســـيــاســـيــة في
تــاريــخــهــا احلـــديث. وتــعــاني هــذه
الـدولـة الــغـنـيــة بـالـنــفط من تـضـخم
هـائل ونـقـص في الـسـلـع األسـاسـيـة
من الـــــدواء إلى الــــغـــــذاء في أزمــــة
أجــبــرت كــثــيــرين عــلى الــنــزوح من

بلدهم منذ 2016.

, (أ ف ب) - أعـربت الـصـ { بـك
امس االثــنــ عن دعــمــهــا لــرئــيــسـة
السلطـة التنـفيذية لـهونغ كونغ كاري
ـطـالب ــعـسـكــر ا الم بـعـدمــا حـقق ا
ــوقــراطــيـة فــوزاً كــاســحًـا في بــالـد

e∫ ناخبون يحتفلون امام مركز انتخابي في هونغ كونغ بعد خسارة مرشحة مؤيدة لبك d

واطن األميركي عمر شاكر يتحدثان خالل لقاء نظمة في إسرائيل واالراضي الفلسطينية ا نظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث (يسار) ومدير ا دير التنفيذي  UI¡∫ ا

صحافي في أحد فنادق القدس
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فـقـد مـني جـواز الـسـفـر الـصـادر
من جـمـهـوريــة بـنـغالديش رقـمه
 (AA5362684) بأسم

(MD.MOKBUL) 
ن يـعثـر علـيه تسـليمه الـرجاء 
الـى ســــفـــــارة بـــــنـــــغـالديش في

العراق.


