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{ واشنطن (أ ف ب) - يلتقي وزير
اخلـارجيّـة األمـيركي مـايك بـومبـيو
هـذا األسـبـوع في الـبـرتـغـال رئيس
الــوزراء اإلســـرائـــيــلـي بــنـــيـــامــ
نتـانيـاهو بـحسب مـا أفادت وزارة
اخلـارجـيّـة األميـركـيّـة ومـصادر في
الــقـــدس الـــثالثــاء وذلـك في إطــار
الــتـــقــارب اإلســرائــيـــلي مع الــدول
الـــعـــربـــيّــة.وســـيـــكـــون بــومـــبـــيــو
ونــتــانــيـاهــو في لــشــبـونــة مــسـاء
األربــعــاء واخلـمــيس. وعــلى األثـر
يـــتــوّجه بـــومــبــيــو اخلـــمــيس إلى
ـلك مـحـمّـد ـغـرب حـيث يـلـتـقي ا ا
السادس قبل أن يعود مساء اليوم
نـفـسه إلى واشنـطن.وأشـار مـصدر
دبــــومـــاسـي أمــــيـــركـي األســــبـــوع
غـرب يـلعب دوراً ـاضي إلى أنّ "ا ا
ـنـطقـة كـشـريك مهمّ في كـبـيراً في ا
تعزيز التسامح ولديه أيضاً روابط
وعالقة هـادئـة مع إسرائـيل".ويأتي
ذلك في وقت ترغـب الدولـة العـبرية
بـالتـقـرّب من بعض الـدول الـعربـية
وخصـوصًا دول اخلـليج عـلى غرار
الــسـعــوديـة الــتي تــتـشــارك مـعــهـا
الـعداء حـيـال إيران.وقـالت مـصادر
سياسـية في القدس لـوكالة فرانس
بــرس إن "نـــتــانــيـــاهــو ســيـــلــتــقي
بــومــبــيــو في الــبــرتــغــال". وأكّـدت
تحدّثة باسم اخلارجيّة األميركيّة ا
مـورغان أورتـاغـوس أنّ هذا الـلـقاء
سيتمّ من دون أن تـعطي مزيدًا من
التفاصيل.وسيلتقي رئيس الوزراء
الــبــرتــغــالي أنــطــونــيــو كــوســتــا
نـتانـياهـو وبومـبيـو في اجتـماع
مـنـفـصلـ اخلـمـيـس في لـشـبـونة
بــحــسب مــا أكّــد مــكــتـبـه لـفــرانس
كتب إلى أن كوستا برس. وأشار ا
لـن يـــدلـي بــــتـــصــــريــــحـــات بــــعـــد
.وانتـقد نتانياهو األحد االجتماع
دوال أوروبــيـة انــضــمّت لــلــتـو إلى
آلــيــة "إيــنــســـتــكس" لــلــمــقــايــضــة
الـتـجـاريـة مع إيران الـتي ابـتـكـرها

األوروبـــــيــــون لـاللــــتـــــفــــاف عـــــلى
فروضة على العقوبات األميـركية ا
اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيــة لــتـجــنّب
اسـتـخدام الـدوالر.وسـيـكون الـلـقاء
بـ نتـانيـاهو وبـومبـيو األول مـنذ
ـتــحــدة قـبل أن غــّيـرت الــواليــات ا
أســـبــوعـــ ســـيــاســـتـــهــا بـــشــأن
ــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة في ا
األراضي الــفـلــسـطــيـنــيـة احملــتـلـة.
وبــاتت واشــنـطـن تـعــتــبــر أن هـذه
سـتوطنات ال تُـعدّ "في ذاتـها غير ا
مـتّـسـقـة مع الـقـانـون الـدولي" رغم
قـرارات مـجـلس األمن الـتـي تـعـتـبر
ـسـتوطـنـات غيـر قـانونـيّـة كونـها ا
مــقــامــة عــلى أراض فــلـســطــيــنــيّـة
مـحـتــلّـة.وكـان يُـفــتـرض أن تـكـشف
واشــنـطن خــطــتـهــا لـلــتـســويـة في
الـشــرق االوسط بـعــد االنـتــخـابـات
اإلسـرائـيـلـيـة في أيـلـول/سـبـتـمـبـر
ــــــاضي. لـــــكـن لم تــــــنـــــتج هـــــذه ا
االنـتــخـابــات فــائـزاً بــشـكل واضح
وقــد تُــرغم الــدولــة الــعــبــريـة عــلى
إجـراء انـتـخـابات جـديـدة سـتـكون
الـــثـــالـــثــة خـالل عــام واحـــد وذلك

مطلع العام .2020
ــدعـــيـــة الــعـــامــة الـى ذلك كـــرّرت ا
للـمـحكـمـة اجلـنائـيـة الـدوليـة فـاتو
بــنـســودا امس مــوقــفــهــا الـرافض
الحــــقـــة إســـرائــــيل في قــــضـــيـــة
هــجــومـــهــا الــدامي عــلى أســطــول
مـسـاعـدات كـان مـتّـجـهـا إلـى قـطاع
غـزة في  ?2010مــطــالــبــة بــإغالق

لف. هذا ا
ويــأتي قــرار بــنــســودا بــعـد ثـالثـة
أشهـر من إصدار احملكـمة ومـقرها
الهـاي لـلـمـرة الـثـانـيـة تـوجـيـهـات
ـدعيـتهـا الـعامـة بإعـادة النـظر في
قـــرارهـــا عـــدم مالحـــقـــة إســرائـــيل
الــــصـــــادر في عــــام .2014وقــــالت
بــــنـــســـودا فـي وثـــائق قــــدّمـــتـــهـــا
للمحكمـة "ال أساس وجيها للمضي
قــدمــا في إجــراء حتــقــيق".وكــررت
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بنسـودا موقفـها القـانوني السابق
بقولها "ال أسـاس وجيها يدفع إلى
االستـنتـاج بان أي قـضية مـحتـملة
قـد تـنـجم عن هـذا الـوضع سـتـكون
عــــلـى قــــدر كـــــاف من اخلـــــطــــورة
العــتــبــارهــا مــقــبــولــة بــالــنــســبــة
لــلــمـحــكــمــة".وفي  31أيــار/مــايـو
 ?2010تــعـرض أســطــول نــظــمـته
جمـعيـة تركـية مقـرّبة من احلـكومة
اإلسالمـــيــة احملـــافــظــة فـي أنــقــرة
لـهـجـوم من قـبل وحـدة من الـقوات
اخلاصـة اإلسرائيلـية فيـما كان في
ـياه اإلقـليـمـية مـتّجـها إلى قـطاع ا
غــــــــــزة اخلــــــــــاضـع حلــــــــــصـــــــــار

إسرائـيلي.وقُتل في الـهجوم تـسعة
أتـــراك عــلـى مــ ســفـــيــنـــة "مــافي
مـــــرمـــــرة" مـــــا أدى الـى تـــــدهــــور
الـعالقـات الدبـلـوماسـيـة ب تـركـيا
وإســـرائــيـل.وتــوفي تـــركي عـــاشــر
الحقًا مـتاثرا بـجروحه.وكانت جزر
ـطـلـة علـى احمليط الـقـمـر الـدولـة ا
الــهــنــدي وحـيـث كـانـت الـســفــيــنـة
مسـجّلـة أولى اجلهـات التي رفعت
الـــدعـــوى ضـــد إســـرائـــيـل.وقــررت
بــنـســودا عـام  2014عـدم مـالحـقـة
إســرائـــيل مـــعـــتــبـــرة أن الـــوقــائع
"لـــيـــست عـــلـى درجـــة كـــافـــيـــة من
ـــكن اخلـــطـــورة" مــا يـــعـــني أنه 

الـــرغم مـن انـــتــــقـــاداتــــهم احلـــادة
لـــقــرارات بـــنـــســـودا أكـــدوا أنـــهــا
صـاحــبـة "الــقـرار الــنـهـائـي" بـشـأن
توجـيه اتهـامات من عـدمه.وأطلقت
اجلنـائـيـة الـدولـيـة بـشـكل مـنـفصل
في  2015حتــقــيــقًــا أولــيًــا بــشــأن
رتبـطة بارتكاب جرائم االتهامات ا
حــرب وجـرائم ضـد اإلنــسـانـيـة في
إسـرائـيل واألراضي الـفلـسـطيـنـية
غداة حـرب غزة.لـكن بنـسودا التي
سـتـغادر مـنـصبـهـا في عام ?2021
لم تمض قـدما حـتى اآلن نحـو فتح
حتقيق شامل قـد يؤدي إلى توجيه

اتهامات.

الـثـورات ال تـخـتـزل  النـهـا وبـبـسـاطـة اكـبـر من قـامـوس يـجـمـعـهـا   أو مـحـيط
يضـمها  او مـقالة حتـلل ابعـادها  والن ثورات الـشعوب حتـتاج الى غوص في
ـكـان  والـزمـان  تـاريـخ الـنـفس الـبـشـريـة   فــالـثـورة حـالـة تـتـجـاوز  فــلـسـفـة ا

والتقاليد والعادات والتراث واحلضارات .
كلـما ذهبت الى سـاحة الـتحـرير  اجد  نـفسي عـاجزا عن فهم هـذا اللـغز الذي
جعل هـؤالء الفتيـة ان ينتـفضوا  وكانـهم على موعـد ثوري ال منـاص منه  بهذا
اإلصـرار  وبـهـذا االسـتـبـسـال  وبـتـلك احلـالـة الـوطـنـيـة اجلـديدة الـتـي عـجزت
نـظـريـات احـزاب و تـنـظــيـمـات  وانـقالبـات سـريــة وعـلـنـيـة ان تـصل الى حـدود

حتقيق جزئية بسيطة منها .
حسنا / سأبدأ  في اللغز االول  وهو التجمع الكبير الذي حدث في االول من
تظـاهرين الـسلـمي بـوحشـية ودمـوية  رصاص حي تشـرين  وكيف  قـمع ا
تـظاهـرين   ودمـوية  سـلطـة األحزاب  انـتهى الـنزال وقنـاصة  وبـ سلـميـة ا
الى موعـد اخر  وانتهت اجلولة االولى بعـد ان سالت دماء الشهداء في ساحة
هـدي اَي تبـرير    واطمـأنت األحزاب ان ال التـحريـر  ولَم جتد حـكومـة عبـد ا
عودة  لـلمتظاهرين  حتـت نصب احلرية  وكانهم ألـغوا فكرة ( ان احلرية  هي
التي تـقود الشـعوب ) جـسدها من قـبل  الفـنان الفـرنسي  ديالكـروا  في لوحته
العظـيمة التي يـحتفظ بها مـتحف  اللوفـر في باريس  وبعد اكثـر من مئتي سنة
لحمة  عـلى شكل نصب ( يافطة ) اختزل  فيها يأتي جـواد سليم ليجسد هذه ا

التاريخ العراقي بانتباهات ذكية ال فتة .
رة اكثر تـظاهرون هـذه ا ـوعد الـعظيم في  25تـشرين  االول  وكان ا ثم حل ا
يـقـظة  وأكـثـر حذرا  بـيـنـما األحـزاب كـانت  منـتـشـية بـقـصة االنـتـصار االول
ـفـاجـأة الـعـظـيـمـة ان الـثـوار اسـتـبـقـوا األحـداث  و اكـتـسـحـوا سـاحة وكـانت ا
ـطـعم الـتـركي  وأزاحـوا ـوعـد  واحـتـلـوا بـنــايـة ا الـتـحـريـر قـبل سـاعــات من ا
حـواجـز جسـر اجلـمـهـورية  واسـتـمـكـنوا  وتـمـكـنـوا  وبدأت أسـطـورة الـثـبات
والصمـود تتحقق  وكأنـها معجزة هبـطت من السماء  والنتـيجة ان االحتجاج
حتـول الى انـتـفـاضة  واالنـتـفـاضـة الى ثـورة عـارمة اكـتـسـحت بـغـداد والوسط

ومدن اجلنوب .
يـبقـى السـؤال الـكـبـيـر  كـيف أمـكن لـلـشـبـاب ان يحـقـقـوا مـعـجـزة االنـتـفـاضة

دهشة التي ما زالت مثار إعجاب اجلميع ..? والصمود بهذه الطريقة ا
الواقع يـقول  ان مـواقع التـواصل االجتـماعي كـانت عامال مـهمـا  في عمـليات
االتصـال والتواصل  وأنها سـاعدت في تخزين هذا الـتراكم من الوعي الوطني
زري الذي ازعج االشـباب  بعد منعهم من مزاولة  كمـا ان الوضع النفسي وا
رزقـهم ( الـبـسـطـيـات ) والى تهـد بـيـوتـهم( الـعـشـوائـية ) عـلى رؤوسـهم  الى
تهـميش رمـز  من رموزهم  وهـو الفريـق الركن  عبـد الوهـاب السـاعدي  كذلك
تخـلي األحزاب الدينية عنهم في ايّام محنتهم / كانت اهم األسباب التي جمعت
ـبـاركـة حتت نصـب احلريـة  ورفـعوا هـؤالء الـفتـيـة لـكي يقـومـوا بـانتـفـاضـتهم ا

شعارهم األثير ( اريد .. وطن ) .
ان لكل انـتفاضة أو ثورة نتائج  آنيـة تتحقق  واُخرى مستقـبلية تتبلور / واظن
ـرحلـية الـتي حتقـقت االن مهـمة جـدا .. واولهـا خلق (حـالة وطـنية) ان النـتائج ا
ا حـدث مثلـها قـبل مئـة عام  في ثورة مثـيرة لم يعـتدهـا العراقـيون من قـبل  ر

العشرين  ولكن بشكل اقل حدة واتساعا وصرامة .
رأة في ساحـة التـحريـر  سقـطت الطـائـفيـة  وسقـطت الصـنمـية  وبـرز دور ا
ـشـاركـة قـويـة    واالهم ان االنـتـفـاضـة ألـغت فـكـرة الـعـراقـيـة بـشـكل الفت و 
الثـورات التي تتم عادة عن طريق االنقالبات العسكرية  أو عن طريق  األحزاب

السياسية  وارتباطاتها اخلارجية .
واظن .. ان الشـباب  لهـم من الوعي حتى في تـصحيح حـركة التـاريخ  وقصة
رابـط عـلى النزول ـسلمـ ا ( جبل  احـد) والطـمع في الغنـائم التي اجـبرت ا
ـعركـة  االمر  الـذي سـاعد فـي التـفاف من اجلـبل بـحثـا عـنهـا قـبل ان تنـتـهي ا

عركة لصالح كفار قريش . سلم وحسم ا خالد بن الوليد على ا
هؤالء الـفتـية  وصـلوا سـاحة التـحريـر  مع أكفـانهـم  وانتصـروا علـى ملذات
احلـيـاة وبهـرجـتهـا  وأعادوا صـيـاغة فـكـرة البـقـاء وهي غريـزة تـشمل االنـسان

واحليوان  واحلشرات والنبات .
اخيـراً  هل سمعـتم بـ (جمهوريـة أفالطون الفـاضلة)   كـان أفالطون قد اطر
ثقف  اما جمهـوريته باطار علمي  فال يقـبل  فيها سوى الفيـلسوف والعالم وا
ــسـحــوقــة  فال مـكــان لــهـا في رحــاب جــمـهــوريـته ــعـدومــة وا الـطــبـقــة الــرثـة ا

الفاضلــــــة .
عدمـون من فتية العراق  اسسوا لـنا ( جمهورية التحـرير الفاضلة ) وفتحوا ا
درس  ـي  وا ـثـقف  والـفـيـلـسـوف واألكاد ابـوابـهـا لـلـجـمـيع  فـهب الـيـهم ا
وظف  والـعـامل والفالح   واصـبـحت ساحـة الـتحـريـر مثل خـلـية الـنحل  وا
ـكان  ومن يـغسل اآلوان  ومن يـسعف هنـاك من يهـيء الطـعام  ومن يـنظف ا
قـرب  ومن يرسم  صـاب  ومن ينـقلـهم الى مستـشفى ا ا
ومن يـحلق  ومن يلـقي الشـعر  ومن يـغني  ومن  كتب
على عـربته ( التكـتك ) لنستـعيد الوطن  مـوعدنا غدا 
ومـنــهم من ظــلت عـيــونه ســاهـرة حلــراسـة جــمـهــوريـته

الفاضلة .

بنيام نتانياهو

اعــتــبــار الـقــضــيــة غــيــر مــقــبــولـة
بـالــنــسـبــة لـلــمـحــكــمـة اجلــنـائــيـة
الدولية.وأكدت بـنسودا قرارها عام
 2017بـــعــدمــا أمــرتــهــا احملــكــمــة
اجلـــنـــائـــيـــة بـــإعـــادة الـــنـــظـــر في
الـقـضـيـة.وإسـرائـيل لـيـست عـضواً
فـي احملـــــكـــــمـــــة إال أن مالحـــــقـــــة
مـــواطــنـــيــهـــا قــضـــائــيًـــا هــو أمــر
ــكن.لــكن فـي انــتــكــاســة جــديـدة
بـالــنـسـبـة لــبـنـســودا بـعـد عـدد من
اإلخــفـاقــات الــكـبــيــرة قـرر قــضـاة
االستئـناف أن علـيها النـظر مجدداً
في مــــســـألـــة تـــوجــــيه اتـــهـــامـــات
إلســـرائــيـل.إال أن الــقـــضـــاة وعــلى
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تحدة في نيويورك يتحدث بينـما كان مندوب احلكومة العراقية لدى هيئة اال ا
ـاضي في جلـسة جمللس االمـن عن (الوضع الوردي) في  مسـاء يوم الـثالثاء ا
ـسـتـقـيـلـة  مــتـجـاهالً مـا يـجـري من احـداث الـعـراق و " اجنـازات " حـكـومـتـه ا
ـاضـيـ والـتي سـقط سـاخـنـة ودمـويـة هـزت الـعـراق والـعـالم خالل الـشـهـرين ا
خاللـهـا في صـفــوف احملـتـجـ نـحـو  450شـهــيـداً واكـثـر من  18الـف جريح
تحدة السـيدة جنت بالسخارات ومصـاب .. كانت مبعوثة االم الـعام لأل ا
(العراقـية الـهوى ومحـبة احلقـيقـة) تتحـدث في مساء الـيوم ذاته بـجلسـة خاصة
أمام مـجلس االمن عن االوضاع احلقيقية في العراق وما يجري فيه من احداث

دامية وما يتعرض له من مخاطر .
ية بـعوثـة اال وفي هذه اجلـلسـة اخلاصـة بالـوضع الراهن في الـعراق قـدمت ا
بالسـخـارات تـقـريـرهـا بـأسم (األحـاطـة) حتـدثت فـيه عن أتـصـاالتـهـا ولـقـاءاتـها
سـار حركة يـدانية الـواقعـية  سـؤول الـعراقيـ  واألهم عن مشـاهداتهـا ا با
ثوار االحـتجـاجات وشـعـاراتهم واهـدافهم ومـطـاليـبهم  ومـا يـواجهـونه من قمع
ـســلـحـة ذات دمـوي من بـعـض اجـهـزة االمن ومـن مـا أسـمــتـهم بــالـعـصــابـات ا
الوالءات اخلـارجية . وجاء في تقـرير (األحاطة) هذا  حـسب بالسخارات : لقد
خـرج الـعـراقـيـون لـلـتـظـاهر مـن أجل (الـكـرامـة) ومن اجل ( الـوطن) مـسـتـوحـية
ـتــظــاهــرين (# نــريــد وطن)  ومن ثم تــأكــيــدهـا ان هــذه الــتــظــاهـرات شــعــار ا
االحـتـجـاجــيـة كـانت  في غـالــبـيـتـهـا ســلـمـيـة لـكــنـهـا ووجـهت بـالــقـمع الـقـاسي
واستـخدام مـختـلف االسلـحة الـناريـة والغـازية والـسالح احلي على يـد عنـاصر
امنـية  وكذلك يـد عصابـات مسلـحة مـجهولـة ذات انتمـاءات خارجيـة وهو االمر

كن التسامح به . الذي ال 
ـية ان اسـتمـرار ذلك يـؤدي الى مزيـد من التـوتر والـعنف  ـبعـوثة األ واكدت ا
ـســؤولـة مـنــعت األنـتــرنت ومـواقع وتـأكــيـدهــا كـذلك ان الــسـلــطـات الـرســمـيــة ا
التـواصل االجتماعي وعدد من وسائل االعالم والفـضائيات  فضالً عن اغتيال
او اخـتـطـاف عـدد من الـصـحـفـيــ والـنـاشـطـ وذلك كي ال يـعـرف الـعـراقـيـون
والعالم حقيقة ما يجري الن السلطة  كما تؤكد بالسخارات (لديها ما تخفيه).
وبـــعـــد ان أشــارات الـى ابـــرز وأهم مـــا يـــتــصـف به الـــوضع الـــراهن من قـــمع
انيـة) و (هيئة حقوق وانتهـاكات حتدثت عنها ايـضاً  (جلنة حقوق االنـسان البر
ـيـة تقـريـرهـا بالـقـول : لـقد حـان الـوقت أليـقاف ـبـعوثـة اال االنـسـان ) ختـمت ا
فرط لـلقـوة ضد احملتـج بعـد ان وصلت الـثقة ارسـات القتل واالسـتخـدام ا
بيـنهم وبـ احلـكومـة الى الصـفـر  ومؤكـدة في الوقت نـفـسه  ان امام الـعراق
ـطــالـيب االن  –رغم كل ذلك  –فــرصــة مـنــاسـبــة لـوقف الــعـنـف واالسـتــجـابــة 
ـا يـؤدي الى انـهـاء احملـنـة بـاتـخاذ احملـتـجـ وحتـقـيق الـسيـادة واالسـتـقالل و

خطوات عملية في هذا االجتاه .
كن القول ان تقرير ( األحاطة ) هذا عن العراق كان صريحاً وواضحاً ويقيناً 
في وصف الوضع الـراهن وتعـقيـداته ومثل دعـماً وانـصافـاً لثـوار االحتـجاجات
الـذين اعـترف اجلـميع بـاحقـيـة ومشـروعيـة اهدافـهم ومطـالـيبـهم التي قـدموا من
اجـلــهـا حــتى االن  مـئــات الـشــهـداء وآالف االصــابـات واجلـرحـى  ومـا زالـوا

طالب . مصرين على الثورة واالحتجاج حتى حتقيق تلك االهداف وا
ـتـحـدة الـسـيدة ـبعـوثـة االمـ الـعـام لال ا ال ريب ان تـقـريـر ( األحـاطـة) هـذا 
ا جرى ية تاريخيـة بالغة االهمية في توثيق دولي  بالسخـارت يشكل شهادة ا
نـصرمـ وما يجـري حتى االن  وهـو االمر الذي في العـراق خالل الشـهرين ا
ي مـع ثوار سـيـزيـد ويـوسع من حـمالت الـدعم والـتـضـامن عـلى الـصـعـيـد الـعـا
ـتـازا لـهم في االحـتـجـاجـات وسـيــشـكل  في الـوقت نـفــسه  دافـعـاً مـعـنــويـاً 
االسـتمـرار بـحركـتهم األحـتجـاجـية وتـرشيـدها وانـضاج خـطـابهـا بشـكل اشمل
ـندسـ من جهات عـديدة فضالً عن فضالً عن الـسعي لتـحصـينهـا من تسلل ا
عنـاصر من جـماعات الـطبـقة الـسيـاسية و (الـدولة الـعمـيقة)
الـتي تسـعى بـكل قـوة  لكن دون جـدوى  لالجـهـاز على
ـا لديـهـا من وسائل وامـكـانات هذا احلـراك وتـصفـيـته 
النهـا ال تريد للعراق ولـشعبه اخلير واالسـتقرار والتقدم

في ظل السيادة واالستقالل احلقيقي .
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ديــــروط (أ ف ب) - عــــلى بــــقــــعــــة
زراعـيـة تــضم أراضي يـنـبـت فـيـهـا
الـــقـــمح والـــذرة الى جـــانب أراض
خــاويــة وقــرب مــدرســة ابــتــدائــيـة
مـتــهـالـكـة تــقع عـلى طــريق بـالـكـاد
يـصــلح لـسـيــر الـسـيــارات يـعـيش
اآلالف في الــنـهــايــا إحـدى الــقـرى
األكــثــر فـقــرا في مــصــر آمــلـ أن
تــؤتي مـبــادرة رئـاســيـة لــتـحــسـ
أوضاعهم ثمارها.تـقع قرية النهايا
عـلى بـعـد حوالى  400كـلم جـنوب
الـقاهـرة في محـافظـة أسيـوط التي
تـعــتـبـر احملـافــظـة األكـثــر فـقـرا في
الــبالد حـــسب أحـــدث إحــصــاءات
الـفـقـر الـرسـمـيـة في الـبالد.وتـقـول
فـتـاة عــشـريـنـيـة تــخـرج من بـوابـة
"مدرسة النهايا االبتدائية" بضحكة
ــسـتــديـر خــجـولــة عـلـى وجـهــهـا ا
احملــاط بــحــجــاب رمــادي لــوكــالـة
فــرانس بـــرس "هل جــئـــتم إلعــداد
مــوضــوع صـحــافـي عن الــفـقــر في
الــنــهــايــا?.. احلـالــة نــيــلــة خـالص
(ســيـئــة جــدا)".وتــضــيف بـدون أن
تذكـر اسمهـا "أنا لست مـعلمـة هنا
بل أؤدي اخلـدمــة الـعــامـة لـكــنـنّي
أرى التالميـذ يجلسـون على مقاعد
متهالكة هناك  45طفال في الفصل
الـــواحـــد وهـــنــاك نـــقص فـي عــدد
".واخلدمـة الـعـامـة هي ما ـعـلـمـ ا
يـــســـاوي الـــتــــدريب الـــعـــســـكـــري
اإللـــزامي اخلــاص بـــالــفــتـــيــان في
مــصــر لــلــفـتــيــات.وأعــلن اجلــهـاز
ــــصـــري لـــلـــتــــعـــبـــئـــة ـــركـــزي ا ا
واإلحـصاء في نـهـاية تـمـوز/يولـيو
ارتـفـاع نـسبـة الـفـقر عـلى مـسـتوى
اجلمـهورية إلى  %32,5في عامي
 ?2018-2017مـقابل  %27,8في

 ?2015أي بــــــــزيـــــــادة قـــــــدرهـــــــا
.%4,7كـمـا سـجّل جـهـاز اإلحـصاء
عــــامي  2017و 2018ان هـــــنــــاك
 12,5مـــلـــيـــون مــــواطن حتت خط
الـــفــقـــر في ريـف صــعـــيـــد مـــصــر.
وبحـسب اجلهاز احلـكومي تعـتبر
مـــحـــافــظـــة أســـيـــوط في مـــقـــدمــة
احملــافــظـــات األكــثــر فــقــرا.وأطــلق
ــصــري عـــبــد الـــفــتــاح الــرئــيـس ا
الـسـيسي عـلى األثـر مبـادرة "حـياة
ـسـاعـدة األكـثـر احـتـيـاجـا ـة"  كـر
وحتس أحوال القرى األكثر فقرا.
وكــانت الــنـــهــايــا من أولى الــقــرى
الـتـي نـادى الــرئــيس بـالــنــظـر إلى
بادرة الرئاسية أحوالها.وتشمل ا
حــسب مـا نـشــر في وسـائل اإلعالم
ـنازل الـرسـمـيـة حتـديث وتـرمـيم ا
وإرسـال الـقـوافل الـطـبـيـة وتـوفـيـر
األدويـــــة واألمــــصـــــال فـــــضال عن

حتـــســــ جـــودة مــــيـــاه الــــشـــرب
وإيـصـال الصـرف الـصـحي وزيادة
ــدارس وإقـــامـــة مــدارس كـــفـــاءة ا
جديدة.وعقب توصية الرئيس زار
ـبادرة الـقريـة حسب ما مسـؤولو ا
يـــقـــول األهــالـي ووعــدوا بـــبـــنــاء
مـدرسـة جديـدة وتـرمـيم الـقد من
ــنــازل. ولـكن عــلى األرض وضع ا
ـبادرة مـوضع الـتنـفيـذ يـستـغرق ا
وقـــــتــــا طـــــويال والـــــنــــاس عـــــلى
حـالـهم.في مـنزل مـبـني من الـطوب
األحـــمــر والـــطـــيــني وبـــســـقــفـــيــة
مـــصــــنــــوعـــة مـن الـــقـش وجـــذوع
الـــشـــجـــر جـــلــسـت هــا زنـــاتي
األرمـلـة الـعـجـوز ذات ال  75عـامـا
ريح ـتواضع غير ا على سريرها ا
وحـيـدة في بـيـتـهـا وراحت تـشـكو
ـرض.وتـعـاني زنـاتي من الـفـقـر وا
كـسـر في عـظـمـة رسغ يـدهـا بـعـدما

سـقـطت عـلـيـهـا مـنـذ بـضـعـة أشـهر
ولم تــتـــمــكن من عـالجه حــتى اآلن
ــال.وتـقــول لـفـرانس لـعــدم تـوفـر ا
بــــــرس بـــــاســـــتــــــغـــــراب "قـــــالـــــوا
ــنــزل ـــســؤولـــون) لي اهــدمـي ا (ا
وسـوف نــبــني لك واحــدا جــديـدا..
هل يــتـــخــيــلــون أنــني قــادرة عــلى
ذلك?!".وتــضـيف "أنـا ال أريـد شـيـئـا
ســـوى ثــلّـــاجـــة وســـريــر صـــغـــيــر
يـنـاسـبـني" مـوضـحـة أنـهـا تـعيش
عـلى مــعـاش زوجـهــا بـقــيـمـة 700
جـــــنـــــيـه شـــــهـــــريـــــا ( ($43,4وال
درسة تتـقاضى غيـره.بالقـرب من ا
كـــان عــمــدة الــقــريـــة جــمــال ثــابت
مـرتديـا جلـبابه الـفضـفاض يـجلس
على أريكة خشبية حتت سقفية من
الـقش وسط حقـله احملـاط بأراضي
الـقـريـة.ويـقـول لـفرانـس برس "أتى
ــة مـــســؤولــو مــبـــادرة حــيــاة كــر

ــنـازل والـطـلـبـات ثم وتـفـحّـصـوا ا
أرسـلـوا لــنـا اجلـمـعــيـات اخلـيـريـة
ولـــــكن حـــــتـى اآلن لم يـــــتـــــغـــــيـــــر
شيء".ويــضـــيف أن الــقـــريــة الــتي
يـقطـنهـا حالـيا  10600شخص "ال
تملك مدرسة إعدادية أو ثانوية وال
توجـد فيـها وحدة صـحيـة أو مركز
لـــلـــشــبـــاب. هـــنـــاك فـــقط مـــدرســة
ابـتـدائـيـة ومـخـبـز ال يـكـفي إنـتاجه
ـبادرة اجلـمـيـع".ويـتـابع "طـالـبـنـا ا
بـــتـــخـــصـــيص أرض ضـــمن أمالك
الــدولـة لــبــنـاء مــدرســة أخـرى ألن
أقـرب مـدرســة إعـداديـة أو ثــانـويـة
تـــقـع عـــلى بــــعـــد حـــوالـى أربـــعـــة
كيلـومترات من القـرية". وال يتحمل
مــــــــعــــــــظـم األهـــــــالـي كــــــــلــــــــفـــــــة
ـواصالت.ويوضـح أن الكـثـير من ا
منـازل القريـة حتتـاج إلى ترميم أو

أسقف 
مشـيرا الى أن مـعظم أهـالي الـقرية
ردود يومي يعـملـون في الزراعـة 
يـــتــراوح بــ  70و 80جـــنــــيـــهـــا
( ($4,3لــكل مــنـهـم.أمّـا عن شــبـاب
القـرية فيـقول إنهم "يـهاجرون إلى
الـشمـال مثل الـقاهـرة واإلسكـندرية
والسويس للبحث عن عمل".ويشير
ثابت الى أن الـقريـة تعـاني قصورا
ـيــاه والـكــهـربـاء وال فـي إمـدادات ا
تـمتلـك نظـاما للـصرف الـصحي.في
إحدى حارات القرية الترابية يقف
مـحــمـد مـصـطـفى ( 31عـامـا) قـرب
ـظـلم وقـد نـافـذة دكـانه الـصــغـيـر ا
نـــثـــرت خــلـــفـه بــعـض الـــبــضـــائع
ــة عـــلى رفــوف والــبــقـــالــة الـــقــد
خـشـبــيـة يـغـطـيـهــا الـغـبـار.ويـقـول
مـتـكئـا عـلى حـافة الـنـافذة وشـاكـيا
من آالم في ظـهـره "كل مـا أحـتـاجه

هـو غـرفـتـان ومـطـبـخ وحـمـام فـأنا
أعيش أنـا وأسرتي في منـزل سقفه
متهـالك ومهدد بالـسقوط".ويضيف
مـحــمـد وهـو أب خلــمـســة أطـفـال
"أنـــــا آخـــــذ مـــــعـــــاش الـــــتـــــكـــــافل
(االجتمـاعي) وهو يبلغ  400جنيه
(حوالى  ($25ولكنه ال يـكفى حتى
لـــتــكــالـــيف عالج ظــهـــري".أطــلــقت
وزارة الــتــضــامـن االجــتــمــاعي في
 2014بــرنــامج "تـــكــافل وكــرامـــة"
بــغـرض تــقـد مــسـاعــدات نـقــديـة
مــشــروطــة لألســر الــتي ال تــمــتــلك
دخـال حتت مـــــظـــــلــــة احلـــــمـــــايــــة
االجـتمـاعـية ويـستـفـيد مـنه حالـيا
أكـــــــثــــــر مـن تــــــســـــــعــــــة مـاليــــــ
ـبـادرة شـخص.ويـوضح مـسـؤول ا
الرئاسية في محافظة أسيوط خالد
عـبـد الـنـاصـر لـفرانـس برس أن من
ـــبــادرة أســـبــاب تـــأخـــر نـــتـــائج ا
"الـبيـروقراطـيـة اإلدارية".ويـؤكد أن
مـســاعـدة األسـر الــفـقـيــرة وتـرمـيم
منازلهـا تستلزمـان موافقة اجلهات
ــعـنــيــة "لـكن  حتــديـد اإلداريـة ا
كــافـــة األســمــاء الــتـي حتــتــاج إلى

مــســـاعــدة" في الــنــهــايــا كــمــا "
االنـــتــهـــاء من تــخـــصــيص األرض
ـــدرســة لـــبــنـــاء مـــدرســـة".خـــلف ا
االبتـدائية كـنيسـة قيد اإلنـشاء ذكر
احلــــــارس أن الــــــعـــــمـل فــــــيــــــهـــــا
درسـة أيضا متـوقف.وإلى جوار ا
تــرتـفـع أربـعــة جـدران لــبــنـاء غــيـر
مـكتـمل بـجـانـبه الفـتـة كـتب عـلـيـها
"يـتم بـحمـد الـله (بالـتـبرعـات) بـناء
مــســجــد سـيــدنــا احلــسـ بــقــريـة
الـنهـايـا".ويقـول أحد سـكـان القـرية
"هـذا الـبـنـاء صــار له أربـعـة أشـهـر

ال". لك ا دون تقدم .. ال أحد 
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تـحدة (أ ف مـلكـة ا { وتغـورد - ا
ب) - ســــــعـى أعــــــضـــــــاء احلــــــلف
األطـــــلـــــسي الـ 29إلبـــــداء وحـــــدة
ظـاهـرية امس األربـعـاء في الـذكرى
نظمة في ظل السبع لتـأسيس ا
اخلالفـات الــتي خـرجت إلى الـعـلن
ــتــحــدة وفــرنــسـا بــ الــواليــات ا

وتركيا.
وبــعــد ثـالثــ عــامــا عــلى ســقــوط
جـــــدار بـــــرلـــــ يـــــواجه احلـــــلف

ـوروث من حـقـبـة احلـرب الـباردة ا
حتــديــات هـائــلــة مــا بـ عــســكـرة
الـفــضـاء وعـودة روسـيـا بـزخم إلى
الـسـاحـة الـدولـيـة وصـعـود الـص
كــقـــوة عــســكـــريــة.لــكن الـــلــقــاءات
انــطــلــقـت الــثالثــاء في ظل تــبــادل
االنــتـــقــادات عــقب الــتــصــريــحــات
األخــــيـــرة لــــلـــرئـــيـس الـــفــــرنـــسي
ـانـويل مـاكـرون الـذي اعـتـبـر أن إ
ـوت احلــلـف األطـلــسـي في حــال "ا

الـــدمــاغـي" داعــيـــا إلى مــراجـــعــة
اسـتـراتـيجـيـته.ولم يـكـتف مـاكرون
ا أثاره ـوقفه بالرغم  بالتمسك 
من انـتـقـادات شـديـدة من حـلـفـائه
بل دعـــا إلـى اســـتـــئــــنـــاف "حـــوار
اسـتـراتـيـجي" مع مـوسـكـو وطـالب
تـركيا بـتوضـيحـات حول عمـليـتها
الــعـســكـريــة ضـد وحــدات حـمــايـة
الشعب الكرديـة احلليف الرئيسي
ـعــركـة ضـد لـلــدول الـغــربـيــة في ا

تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة مـتـهـمـا
أنــقــرة بــالــتــعـــامل مع مــتــطــرفــ
قـريــبـ من الـتــنـظـيم.وتــهـدد هـذه
الــتــصــريــحــات بـإثــارة أجــواء من
ـقررة الـتوتـر خالل جـلسـة الـعمل ا
االربـــعــاء اعـــتـــبـــارا من الـــســـاعــة
 10,00ت غ فـي مــــنـــــتــــجـع فــــخم
لــلــغـولـف في واتــفـورد بــضــاحــيـة
لـــنــدن والـــتي يــتـــوقع أن يـــتــركــز
ـــســـائل الـــبـــحث خـاللـــهـــا عـــلى ا
اجلـوهـريــة بـعـد تــبـادل اجملـامالت
مـسـاء الـثالثـاء خـالل مـأدبـة عـشاء
لكلة إليزابيث الثانية في أقامتها ا
قـــصـــر بـــاكـــنــغـــهـــام ثم فـي مـــقــر
احلـكــومـة الـبــريـطـانــيـة مع رئـيس
الــــوزراء بـــوريس جــــونـــســـون في
خــضم حــمــلــتـه االنـتــخــابــيــة.ومن
فترض أن يصدر عن القمة إعالن ا
يـــحــدد مــســرح عــمـــلــيــات احلــلف
ويـأخـذ بالـتـحديـات الـتي يطـرحـها
.وســيــكــلف األمـ صــعــود الـصــ
الـعـام لــلـحـلف يـنس ســتـولـتـنـبـرغ
مـهـمـة تقـضي بـرسم اسـتـراتيـجـية
لـلـحـلف بـوجه التـحـديـات اجلـديدة

وفي طليعتها اإلرهاب الدولي.
وسيعلن بوريس جونسون بحسب
ما أفاد مكتبه "بـعد سبع عاما ال
يزال الـتزامنـا قويـا كالصـخر جتاه
احلــلف األطـلــسي ودرع الـتــضـامن
الــعـــمالقــة الـــتي حتــمي  29بــلــدا

وحوالى مـليـار نسمـة" مضـيفا "إن
كـان لـلـحـلف األطلـسي شـعـار فـهو
+الـــكل من أجـل واحـــد وواحـــد من
أجل الـكل+".غيـر أن رسـالة الـوحدة
هـذه تـصـطـدم بـاخلالفـات الـقـائـمـة
بـ قـادة احلـلف الـتي تـاسس عـام
 ?1949وذلك بــــالـــــرغم من دعــــوة
ستولتنبرغ إلى رص الصفوف.وإذ
شــدّد الــرئـيـس الــفـرنــسي عــلى أن
شترك" أبدى اإلرهاب هو "العـدو ا
خالل لـقــاء مع الــرئــيس األمــيـركي
"أسـفه لـلـقول إنـه ليس لـديـنـا حول
الطـاولة الـتعـريف نفـسه لإلرهاب".
وحـ لـفـت الـرئـيس األمـيـركي إلى
أن الـعـديـد من اجلـهـاديـ قـادمـون
من أوروبـا سـائال مـاكـرون من باب
ـــزاح إن كـــان يـــريــد اســـتـــرجــاع ا
بــعــضــهم رد الــرئــيس الــفــرنــسي
".من بــنـــبــرة جــافــة "لــنــكن جــديــ
جــانـبه لم يــخف تـرامب اســتـيـاءه
حـيــال تـصــريـحــات مـاكــرون الـذي
وصف احلــلف األطــلـسـي بـأنه "في
ــوت الــدمـاغـي" ونـدد بــعـدم حـال ا
راجعة اسـتراتيجية حيال القيام 
روســيـا واإلرهــاب فــأكــد الــرئـيس
األمــيــركي أن هــذه الــتــصــريــحـات
"مـهـيــنـة لـلـغـايــة" و"مـسـيـئـة جـدا"
مـشـيرا إلى أن "ال أحـد بـحـاجة إلى
احلــــــلـف األطـــــلــــــسـي أكـــــثــــــر من
فرنـسا".وأوضح ماكـرون أن الهدف

من تـصـريــحه كـان حتـفــيـز احلـلف
والتـنديـد بالـقرارات األحـادية التي
تـحدة وتـركيا اتخـذتهـا الواليـات ا
بدون تشاور والتي عـرضت للخطر
الــعــمــلــيــات ضــد تــنــظــيم الــدولــة
اإلسالمـــيـــة اجلـــاريـــة في ســـوريــا
ـشــاركـة قــوات من فـرنــسـا ودول

حليفة أخرى.
وجهة ألنقرة واتخذت االنتقادات ا
الـتي كـان يـؤخـذ عـلـيـهـا بـاألسـاس
شراؤها منظومة صواريخ روسية
مـنحى حـادث دبـلومـاسي األسـبوع
ــــاضـي حــــ رد إردوغــــان عــــلى ا
مـاكــرون بـأنه هــو نـفــسه "في حـال

وت الدماغي". ا
وطلب الـرئيس الـفرنـسي من أنقرة
تــوضــيح مــوقــفــهــا لــكــنه لم يــلق
استـجابـة خالل اجتـماع رباعي مع
الــــرئـــــيـس رجب طـــــيـب إردوغــــان
انية أنـغيال ميركل ستـشارة األ وا
وبـــوريـس جـــونــــســــون قـــبـل بـــدء
الـقـمــة.وفـضل مـاكــرون عـدم زيـادة
ــــعــــقـــدة الــــتــــوتــــر في عـالقــــاته ا
بــاألســـاس مـع نـــظــيـــره الـــتـــركي
ــــضي مــــشــــددا عـــــلى "ضـــــرورة ا
قــــدمــــا".غــــيـــر أن اخلـالف ال يـــزال
قائما إلى حد أن فرنسا تخشى أن
تـعـرقل تــركـيـا أي تــقـدم خالل قـمـة
األربــــعـــاء عـــلى مـــا أورد مـــصـــدر

دبلوماسي. زعماء حلف شمالي االطلسي
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