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{ اسـطنـبـول (أ ف ب) - أعـلن رئـيس
تـركـيــا رجب طـيّـب إردوغـان االحـد ان
ســلـطــات بـالده سـتــكــشف خـالل أيـام
"احلــقــيـــقــة الــكـــامــلــة" بــشـــأن مــقــتل
ـعارض جـمال الصـحافي الـسـعودي ا
خاشقجي داخـل القنصـلية الـسعودية

في اسطنبول.
ورفض الـــرئـــيس األمـــيـــركي دونـــالــد
تـرامـب اتـخــاذ مــوقف صــارم من ولي
الـعـهـد الـسـعــودي مـحـمـد بن سـلـمـان
ودافع عـنه بـاعـتـبـاره شـريـكـاً جتـاريـاً
ـيـة مـهـمــاً رغم مـطــالـبـة الــقـوى الـعــا
نتقد بأجوبة حول مـقتل خاشقـجي ا
لــلــقـــيــادة الــســـعــوديــة والـــكــاتب في
صحـيفـة واشـنطن بـوست في الـثاني

من تشرين األول.
ولكن بـعـد وصفه الـروايـة السـعـودية
بـأنـهـا "ذات مـصـداقـيـة" قـال الـرئـيس
االمـيــركي دونــالــد تـرامب فـي رد فـعل
جديد أن الـرواية الـسعـودية "تـنطوي
عـلى مـغــالـطــة وأكـاذيب" مـضــيـفـا في
مـــقــــابـــلـــة مـع واشـــنـــطـن بـــوست ان
"روايــــاتـــهـم حتـــتــــمل الــــكــــثـــيــــر من

التأويالت".
ومساء األحد أعلن مصدر في الرئاسة
الـتركـيّـة أنّ إردوغـان اتّـفق مع تـرامب
ــة هــاتــفـيــة عــلـى "وجـوب خالل مــكــا
تـــوضــيـح قــضـــيّـــة خـــاشــقـــجي بـــكلّ

جوانبها".
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من جـــانـــبـه أكـــد وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
السعـودي عادل اجلبـير األحد أن ولي
الـعـهــد الـسـعــودي "لم يـكن عــلى عـلم"
ملـكة ال تعرف قتل خاشـقجي وأن ا
أين جثته مؤكدا ان العاهل السعودي
مصمم على محاسبة قتلة الصحافي.
انـيـا وبريـطانـيا في وقالت فـرنسـا وأ
بــيـان مــشــتــرك االحــد "ال تــزال هــنـاك
حــاجــة مـــلــحـــة لــتــوضـــيح مــا حــدث
بـــالـــضـــبـط في الـــثـــانـي من تـــشـــرين
األول/اكـــتـــوبــر (بـــحـــيـث) يــتـــخـــطى
الــنــظـــريــة الــتـي وردت حــتى اآلن في
الـتـحـقـيق الـسـعـودي والـتي يـجب أن
تكـون مـدعـومـة بـالوقـائع لـكي تُـعـتـبر

ذات مصداقية".

وبعد اختفاء خاشقجي في الثاني من
تـشـرين االول 2018أقـرت الــسـلــطـات
الـســعــوديـة الــســبت بـأنّ الــصــحـافي
الـســعـودي قُــتل في قــنـصــلــيـتــهـا في
إسطنـبول إثر وقـوع شجار و"اشـتباك
بــــاأليــــدي" مع عــــدد مـن األشــــخـــاص

داخلها.
وقال الـنـائب الـعـام الـسـعـودي سـعود
اجمليب ان نقاشا بينه وب مستقبليه
في القـنـصـليـة أدى الى "شـجار" اودى
بحـيـاته بـحـسب ما نـقـلت عـنه وكـالة

االنباء السعودية الرسمية.
من جــانـبـه قـال عــلي الــشــهــابي وهـو
يدير مركز أبحـاث مقرب من السلطات
مـلكـة ان جمال خـاشقـجي قضى في ا

. خنقاً
وبحسب وزارة االعالم السـعودية فان
االشــــخــــاص الــــذيـن اســــتــــجــــوبــــوا
خاشـقـجي ( 59عـامـا) في الـقـنـصـلـية

سعوا الى "اخفاء ما حصل".
ـعلـومات الـتي اعلـنتـها غيـر أن هذه ا
الـــســـعـــوديــــة قـــوبـــلت بــــكـــثـــيـــر من
التـسـاؤالت والـتـشـكـيك خـصـوصا في
الـغــرب وال سـيـمــا في ظل الــغـمـوض
الـذي يـلف مــصـيـر اجلـثــة عـلـمـا بـأن
السلطات سبق أن اكدت ان الصحافي

خرج من القنصلية.
ويقول مسـؤولون في األجهـزة األمنية
التركية إن خاشقجي تعرض للتعذيب
وقتل داخل القنصلية على أيدي فريق
سعـودي من  15فـردا جـاء خـصـيـصـاً
الى تركـيـا الغـتيـاله. وبـحـسب صحف

تركية فان جثته  تقطيعها.
ـــســؤول وأعــلـــنت الـــريـــاض اقــالـــة ا
الثاني في اخملابرات السعودية اللواء
احـمــد الــعـســيــري وثالثـة آخــرين من
كـبــار مــســؤولي اجلــهــاز اضــافـة الى
لـكي هو مسـتشـار "اعالمي" لـلقـصـر ا
سـعــود الـقــحـطــاني. و تــوقـيف 18

مشتبها بهم.
لـكـن مـحــلــلـ غــربــيــ رأوا في هـذه
االجـراءات مـحـاولــة لـتـحــديـد أكـبـاش
فداء وإبـعاد ولي الـعهـد االميـر محـمد
بن ســـلـــمـــان عن أي مـــســـؤولـــيـــة في

القضية.

انية ستشـارة اال وفي برل أعلـنت ا
انـغــيال مــيــركل أنّ بالدهــا لن تــصـدّر
أســلــحــة إلى الــســعــوديــة في الــوقت

احلالي.
وصرّحت ميـركل للصـحافيـ في مقر
حزبها "أنا أتّفق مع كلّ الذين يقولون
إنّه في ما يتعلّق بصادراتنا احملدودة
من األسلحة إلى الـسعوديـة فإنّها لن

حتدث في الوضع احلالي".
من جهـتـها اعـتـبـرت كنـدا أنّ الـوقائع
التي سردتها الـرياض "غير مـتماسكة
ـصــداقــيــة" مـطــالــبـة وتـفــتــقــر إلى ا

بإجراء "حتقيق معمّق".
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وطــالـــبت وزيـــرة خـــارجــيـــة االحتــاد
األوروبي فيديريكا مـوغيريني السبت

بتحقيق "معمق وشفاف".
أما رئـيس الـوزراء االستـرالي سـكوت
مـوريـسـون فـقـال األحــد أن الـتـفـسـيـر
السـعودي "غـيـر متـماسك" و"ال يـجدي

نفعا".
ـتـحـدة ومـنـظـمات كـذلك دعت األ ا
غــيــر حــكــومــيـــة إلى إجــراء حتــقــيق
مــســـتــقـل لــكـــشف مالبـــســات مـــقــتل

الصحافي السعودي.
وبدا ترامب مـحرجا جـراء هذه االزمة
وسط انتـقـادات حتـى داخل معـسـكره
ــسـاس اجلــمــهـوري لــكــنـه يـرفـض ا
بالعقـود الهائـلة خصـوصا العـسكرية

مع السعودية.
ــقـابل أشــادت اإلمــارات ومــصـر في ا
والبـحـرين والـكـويت وسـلـطـنـة عـمان
واألردن والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيـة
بـقــرارات الــعــاهل الــسـعــودي بــشـأن

قضية خاشقجي.
ورحب اإلعـالم الـــــســـــعـــــودي األحـــــد

ملكة. باخلطوات التي اتخذتها ا
وكـتـبـت صـحـيــفـة عــكـاظ الـســعـوديـة
األحــد "الـعــدالــة قــائــمــة ..احملــاســبـة
قادمـة" عـلى صـفحـتـهـا األولى بيـنـما
ــلــكــة كــتــبت صــحــيــفــة الــريــاض "
الـــعــدالـــة واحلـــزم" بـــعـــد اإلعالن عن

قضية خاشقجي.
واصل احملــقــقــون االتــراك عــمــلــيــات
الــبـــحث حـــيث فـــتــشـــوا غــابـــة قــرب

ـعروف اسطـنـبول. وفـقـد خـاشقـجي ا
بانـتقـاداته لسـياسـة الريـاض بعد أن
دخل في الــــثــــاني مـن تـــشــــرين االول

القنصلية السعودية في اسطنبول.
وتمت دعوة  25شاهدا االحـد من قبل
النيابة في تـركيا بحـسب تلفزيون ان
تي في. وكـان عـامـلـون قي الـقـنـصـلـية
السـعوديـة بـاسطـنبـول أدلـوا اجلمـعة
بشهاداتهم امام محـكمة في اسطنبول

بينهم تقنيون ومحاسبون وسائق.
وكــتـب اخلــبـــيـــر في شـــؤون الـــشــرق
ـعــهـد األوسط مـايــكل ســتـيــفـنــز في ا
ـلـكي في تـغـريـدة عـلى مـوقع تـويـتر ا
"هذه أكـثر حلـظة مـزعزعـة في سيـاسة

الشرق األوسط منذ الربيع العربي".
من جـهـتــهـا اعـتـبــرت مـنـظـمــة الـعـفـو
الدولية في بيان أنّ نتـائج التحقيقات
السـعـوديـة "غيـر جـديـرة بالـثـقة" وأن
"إجراء حتـقيق مـستـقل "هو الـضمـانة
الـوحيـدة بـوجه مـا يـبـدو أكـثـر فـأكـثر

ـــتـــحــدّثـــة بـــاسم أســـابــيـع. وقـــالت ا
الرئـاسـة األميـركـية سـارة سـاندرز في
ـة الـهـاتـفـيّـة جـرت بـ ـكـا بـيـان إنّ ا
رتـقـبة ـنـاسـبة الـزيـارة ا الرئـيـس 
لـتــرامب إلى فـرنــسـا إلحــيـاء الــذكـرى
ية ئوية األولى النـتهاء احلرب الـعا ا

األولى في 1918 .
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ـــة تـــطــرّق ـــكـــا وأضـــافت إنّه خالل ا
الــرئــيــســان إلى "الــظــروف احملــيــطــة
ـأسوي للـصحافي الـسعودي وت ا با

جمال خاشقجي".
وبحسب ساندرز فإنّ ترامب وماكرون
سائل "تطرّقـا أيضاً إلى سـلسلـة من ا
ا في االقتـصاديـة واألمـنيـة الـدوليّـة 
ذلك الــوضع في ســوريــا" وانــســحـاب
تحدة من مـعاهدة األسلحة الواليات ا
ـبرمـة ب ـدى ا تـوسـطة ا النـوويـة ا
واشـــنـــطن ومـــوســـكـــو خالل احلـــرب

الباردة.

في جـو من عدم اسـتقرار احلـياة الـسياسـية وشـيوع ظاهـرة تزيـيف احلياة
الـنـيــابـيــة الـذي يـحــصل االن في الــعـراق بـعــد االحـتالل االنــكـلــو-امـيـركي
قراطية الـبغيض حيث االنقالب على العمـلية السياسية وتـشويه جوهر الد
ـساواة السياسية ـزعومة من اجل االستحواذ على الـسلطة وعدم حتقيق ا ا
ـتفق علـيه ب (االكـثرية) ـدني اخلدمي ا وتـنفيـذ برامج الـعمل السـياسي وا
ـنـتخـذة (بفـتح اخلـاء). وتمـثلت ظـاهرة ـنتـخذة (بـكـسر اخلـاء) (واالقلـية) ا ا
سـاواة السـياسـيـة بعـدة اشكـال ومظـاهـر كاسـتحـواذ روؤساء الـكتل عـدم ا
ـان ومصـادرة اصواتهم ـان من خالل السـيطرة عـلى اعضـاء البر عـلى البر
لـصـالح االحــزاب والـكـتل واسـتــحـواذ احلـزب الـواحــد عـلى الـســلـطـة بـعـد
ـهمـة بقـيادته الـتوافق في عـملـية (احملـاصصـة) احلزبـية وحـصر الـقرارات ا
راكز والوظائف داخل العراق وخارجه من الـسياسية وتمركز قيـاداته في ا
ـتـحـالفـة مـعه سـابـقاً او دون الـنـظر الى رأي االحـزاب والـكـتل الـسـياسـيـة ا
ـالـيـة ــسـؤولـيـات االداريــة وا ــا ادى الى حـصـر ا  . ـشـاركــة مـعه الحـقـاً ا
والـعسكرية بـفئات قليلـة من انصاره واتباع ذلـك احلزب وهذا السبب الذي
ذهبية نسوبـية العائلـية وا ساعـد على شيوع ظاهـرة احملسوبية احلـزبية وا
ـبـاد ـالي حـتى حتـول احلـفـاة اسـيـاد وا وشـجع عـلى الـفـسـاد االداري وا
احـقاد واالعتبارات االخالقية واالجتماعية والثـقافية مهزلة ولعبة حيث تمكن
اجلـهل والتخلف واالمية والتزوير والفساد من الهيمنة على احلياة العقالنية
في اكــثـر مـؤســسـات الـدولــة الـتــربـويـة والــعـلـمــيـة والـســيـاسـيــة والـثـقــافـيـة
واالجـتماعية حتى ضاعت ذوات الـناس بعمليـة تطبيع سياسـة هجينة اختلط
ظلومة ة واالكثرية ا فيها (احلابل بالنابل) واشتعلت احلرب ب االقلية الظا
تـفق عليه بيـنهما ـا زاد في غضب الشعب الـنبيل ومحـاولته الغاء الـعقد ا
من خالل الـعملية االنتخـابية التي جاءت بهذه (االقـلية) في مؤسسات الدولة
ا بدأ (دع الشعب واحكم  الـتشريعية والتنفـيذية والقضائية الـتي حكمت 
تـشـاء)  وعـنـدمـا وصـلت احلـالـة الـسـيـاسـيـة الى مـاوصـلت عـلـيه من خـراب
وكـوارث حلــقت بــالــوضع االقــتــصــادي واالمـنـي جـراء فــشل الــســيــاسـات
ـتعـاقبـة وسـياسـات حزب الـسلـطة الـواحدة وبـعد ان اخلـاطئـة للـحكـومات ا
احس زعـماء الـكـتل واالحـزاب باخلـطـر وبأن (سـحـر السـاحـر سوف يـنـقلب
عـلــيه) اطــلـقت االحــزاب والــكـتل الــشــعـارات الــصــوريـة رغم وضـع الـبــلـد
الـسيـاسي واالقـتصـادي السـيء حيث تـفشـي البـطالـة وشـيوع نـزعة االدالل
الوطـنية وتفتيت الـبنية التحتـية وسلب ثروات البلد وتـعطيل عمل مؤسسات
الـدولـة وجـاءت شــعـاراتـهم لـاللـتـفـاف عــلى الـبـوادر الــوطـنـيـة الــتي تـطـالب
بتصحيح مسار العملية السياسية من خالل االصالح والتغيير.. ان التفاف
ـتكـالـبة عـلى الـسلـطة عـلى حـركة االصالح والـتـغيـير تـخـاذلة وا الـقيـادات ا
ـتسبب في لـغرض تعطيل اجـراءات مكافحة الـفساد ومحاسـبة الفاسدين ا
خـراب البالد. فما جرى قـبل انتخابات  2018/12/5وبـعدها اعطى مؤشر
ـرجعـية عـلى هذه الـقيـادات الفـاشلـة والعـناصر عـلى عدم رضى الـشعب وا
الـسياسية الـتي تصدرت العـملية الـسياسية خالل  14عـام وكانت شعارات
ـحـاسـبـة الـفـاسديـن) و (حتقـيق ـطـالـبـة  اجلـمـاهـيـر (اجملرب اليـجـرب) (وا
االصـالح والــتــغــيــيـر) (ورفـض احملــاصــصــة احلــزبـيــة وتــقــاسـم الـوزارات
ـنـاصب في السـلـطـة) واخـر مايـتـطـلع الـيه الشـعب من (مـخـاض) نـضاله وا
ـشـاركة الـوطني واالنـتـخابـات ان يـولـد للـعـراق حكـومـة وطنـيـة مـبنـيـة على ا
بـعيدة عن محاصصة االحزاب وعلى مايبدو فأن نقطة البداية اعطت مؤشر
ــان ونـائــبـيــة وانــتـخــاب رئـيس ايــجــابي من خالل انــتـخــابـات رئــيس الــبـر
همة تـشكيل احلكـومة لقد جاء اجلـمهورية وتكـليف رئيس مجـلس الوزراء 
ذلك بـعـد ان اخـتلـطت االوراق وتـغـيـرت قـواعـد الـلعـبـة ونـتـمـنى ان تـمـر هذه
احلـالة بـخـيـر بـتـشـكيـل احلكـومـة اجلـديـدة بـعيـداً عن احملـاصـصـة احلـزبـية
زاجيـة واالستعاليـة واالستبداديـة فاخلطر ذهبيـة والعرقـية وا والـطائفيـة وا
تبع في نـهج ا اليـزال قائمـاً الن روؤساء الـكتل واالحـزاب اليروق لهم هـذا ا
ان لذلك تـعي احلـكومـة فهو يـفقـدهم نفوذهم وسـلطـتهم داخل الدولـة والبـر
ـقرطيـة التوافـقية الـسياسـية (احملاصـصة) فهم نـراهم لم يغادروا مـبداً الد
ـناصب الـدولة بـالظـاهر مع اخـتـيارات الـفضـاء الـوطني وتـرشيح الـكـفاءات 
نون ـناصب و لـكن في حواراتهم يـؤكدون على حصـصهم من الوزارات وا
ـكـلف بتـشـكيل ـهدي ا انـفسـهم ويـراهنـون عـلى اخفـاق الـسيـد عـادل عبـد ا
ــرتــقــبـة عــنــدهــا يــقـدم الــوزارة من اقــنــاع الــكــتل واالحــزاب في وزاراته ا
اسـتـقـالـته النه اليـقـبل حـكـومـة تـعـ من قـبل االحـزاب ان تـعـيـ احلـكـومـة
اجلـديدة اليـعني الـتجـديد في الـدولـة فتـغيـير عـدد من الوزراء اليـتعـدى كونه
تـعديل وزاري في الهيكل الـسياسي للـحكومة بالـرغم ان هذا االجراء نفسه
ـتـمـسـكة مـوضع خالف وتـواجـهه مـعوقـات هـائـلـة امامـه من قبـل االحزاب ا
رتقبة غير ذات ا يجعل احلكومة ا بالسلطة القائمة على مبدأ احملاصصة 
فاصل القيادية االصغر في احلكومة (وكيل وزير تـأثير اضافة لذلك فأن ا
مـديـر عام رئـيس مـؤسـسـة والـدرجـات الوضـيـفـيـة اخلـاصة.. الـخ ) والتي
جـاءت بفـعل احملاصـصة احلزبـية واحملـسوبـية فـهذه الـدرجات حتولـت بفعل
اجلـمود والـتـحجـر الى رواسب ثـقـيلـة في جـسم الدولـة وبـؤر للـفـساد فـلـقد
ـواقع ولم يطالها التغـيير رغم انها التملك مـضى عليها زمن طويل في هذه ا
واقع احلساسة ية الـتي تؤهلها لـلبقاء في هـذه ا الـكفائه والشهـادة االكاد
ان اعـادة النـظـر في هذه الـعـناصـر وتـغيـيرهـا بـالتـنـاسق مع عـملـية تـشـكيل
احلـكومـة اجلـديـدة سـيسـهل مـهـمة بـنـاء الـهيـكل االداري لـلـدولـة على اسس
الوطـنية والكفـاءة التي حرمت منهـا على مر السنوات الـسابقة فلـتكن عملية
ـراجعـة الـكبـرى في جسم الـدولة. تـشكـيل احلكـومـة متالزمـة مع اجراءات ا
فـمن االولى ان يقول السـياسيون (ال لـلمحاصـصة) فلقـد تب اخلط االسود
من اخلط االبـيض في اللعـبة الـسياسـية وان يحـمل الكل انفـاس جديدة من
نـهج اجلـديـد في تشـكـيل احلكـومـة ودعم رئيس مـجـلس الوزراء الـتعـامل بـا
ـهـدي) من اجل بـناء مـؤسـسـات واجـهـزة دولة ـكـلف (الـسيـد عـادل عـبـد ا ا
بـفكـر تـعددي جـديـد وروحـية تـتـميـز بـالـشفـافـيـة والعـقالنـيـة وباطـار قـانوني
ــواطن فـــيه بــكـل حــقــوقه ـــقــراطي يـــتــمــتـع ا ســـيــاسي د
ـشـاعـر وواجـبـاته وعـنـدمـا لم يـشـعـر الـسـيـاسـيـون 
ورغـبة الناس باالصالح والتغيير فأن غليان الشارع
سـوف يـنفـجـر عـلـيـهم بقـوة لـيـعـيـد احليـاة احلـقـيـقـية
ن اليحترم الشعب ورأي االكثرية للشعب والعذر 

WOKBM∫ حواجز الشرطة أمام القنصلية السعودية في اسطنبول 

إخــــفــــاء ســــعــــوديــــا لــــظــــروف قــــتل
خاشقجي"

واثارت هذه القضيـة ايضا العديد من
الـتـكـهـنـات حـول إمـكـان أن تـؤدي إلى
إزاحـة ولي الــعـهــد االمـيــر مـحــمـد بن
سلمان ( 33عاما) من السـلطة من قبل

الكة. أعضاء آخرين في العائلة ا
ــلك الـــســعــودي أصــدر فــجــر ولــكن ا
الـسـبـت أمـرا بـتــشـكـيل جلــنـة وزاريـة
برئاسة ولي العهد إلعادة هيكلة جهاز
االســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة وحتـــديـــد
صالحيـاته مـا يشـيـر الى أنه حريص

. على إبقائه بحسب محلل
وأعــلن الـــبــيـت األبــيض أنّ الـــرئــيس
األمــيـــركي دونـــالــد تـــرامب بـــحث مع
ــانـويل مـاكـرون نـظـيـره الــفـرنـسي إ
ـة هـاتـفـيـة مـسـاء األحد في خالل مـكا
قـضـيـة الــصـحـافي الــسـعـودي جـمـال
خـاشـقـجي الـذي قــتل داخل قـنـصـلـيـة
بالده فـي اســــطــــنــــبــــول قــــبل ثالثــــة

بغداد
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{ الـــقــــدس (أ ف ب) - أعــــلـــنت
وزيـــرة الـــثــــقـــافـــة والـــريـــاضـــة
اإلسـرائـيــلـيـة مـيــري ريـغـيف أنّ
احلــكــومــة أقــرّت امس مــشــروع
قــانـون مـثـيـراً لـلـجـدل من شـأنه
إذا ما صادق علـيه الكنيست أن
نع الدعم عن األعـمال الثـقافية
ـوالـيـة" لـلـدولـة والـفـنـيـة "غـيـر ا
العـبرية. ومـشروع القـانون التي
ـنح وزارتها تقـدّمت به ريغيف 
ــــالي صالحــــيــــة مــــنع الــــدعم ا
احلـكومي عن أي مـؤسـسة تـنتج
أعمـاالً ثقـافيـة أو فنـيّة تـنكر حّق
دولــة إســرائــيـل في الــوجــود أو

تمسّ بـكرامـة علـمها أو تـعتـبر يوم
اســتــقالل إســرائــيل يــوم حــداد أو
حتــــرّض عــــلى الــــعـــنــــصــــريـــة أو
اإلرهـــاب. وكـــتـــبـت ريـــغـــيف عـــلى
صفـحتـها عـلى موقع فـيسـبوك "أنا
سعيـدة جداً ألن يكون هـذا القانون
قــد أقـــرّ من قــبل جلـــنــة الــتــشــريع
ه إلى الــــوزاريـــة. ســــيــــتمّ تــــقــــد
الكـنيست إلقـراره إن شاء الله في
قـبل. نعم حلـرية الـثقـافة الـشهـر ا

ال لالستفزازات!".
وريـغــيف الــتي تــنــتـمـي إلى حـزب
الـلـيـكـود الـيـمـيـني بـزعـامـة رئـيس
الوزراء بـنيامـ نتانـياهو تـربطها

بـالــنـخـبـة الـثـقـافــيـة اإلسـرائـيـلـيـة
عالقـات مـتـوتّـرة لــلـغـايـة ال سـيّـمـا
وأنّ هــذه الـنــخــبــة مـحــســوبـة في

الغالب على اليسار.
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اضي ثـارت ثائرة ريغيف والعام ا
بــســبب فــوز فـيــلم "فــوكــســتـروت"
لـلــمـخـرج اإلســرائـيـلي صــامـوئـيل
مــعــاذ بــجــائـزة جلــنــة الــتــحــكــيم
الــكــبــرى في مـهــرجــان الــبـنــدقــيـة
الـسـيـنـمـائي وتـأهـلّه إلى الـقـائـمـة
اخملــتــصـرة لــتــرشــيـحــات جــوائـز
األوســـكـــار عن فـــئــة أفـــضل فـــيــلم

أجنبي.

والـفيـلم الذي أثـار حـفيـظة ريـغيف
يــتـطـرّق إلى اخلـدمـة اإللـزامـيـة في
اجلـــيش واالحـــتالل اإلســـرائــيـــلي
لألراضي الــفـــلــســطــيــنـــيــة لــكــنّه
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلى الــــــوزيــــــرة
اإلٍســـــــرائــيــلــيــة يــظــهــر اجلــنــود
االســرائــيــلــيــ "عــلى أنــهـم قــتــلـة

ويشوّه سمعتهم".
وبـسبب مـوقـفهـا هـذا لم توجّه إلى
ريــــغــــيف دعــــوة حلــــضــــور حــــفل
ـــيـــة تـــســــــــلـــيم جـــوائــــز األكـــاد
اإلسـرائـيـلـيـة لألفالم "أوفـيـر" التي
منـحت "فوكـستـروت" جائـزة أفضل

فيلم.
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رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام نتانياهو ووزيرة الثقافة ميري ريغيف
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تـعيد اليـنا مأساة الـصحفي عدنـان خاشقـجي ما يعانـيه الصحفـيون العرب
من قـمع وتكميم ومالحقة جراء آرائـهم الصحفية ذات الـطابع الوطني النبيل
فـكم من صـحـفي فـي مـشـرق ارضـنـا ومـغـربـهـا قــد قـتل وانـتـهـكت كـرامـته
ـتنوعة بسـبب استـقالليته وعـدم تبني خـطاب االنظـمة الطـاغوتيـة بأشكـالها ا
ومة استمرارها  وقطعا الصحفي صاحلها ود التـي تبني منظومتها تبعا 
ـتـدفق شعـورا وطـنيـا اجتاه هـو ذلك االنسـان صـاحب االحسـاس الـعالي وا
ـواطن والدفاع عن وطـنه وشعـبه وال يهادن مـن اجل كلمـة احلق ومنـاصرة ا
مـصاحله هي الفاصـلة القـاطعة في سلـوكه اليومي ومـشوار حياته ولألسف
في مـجتمـعاتنا الـعربيـة الصحـفي منبـوذ من قبل االنظـمة إال اذا ما جترعت
كـرها عكس ذلك نتـيجة امالءات خـارجية او مواثـيق وأعراف دوليـة وأنا هنا
ـسـتـقل ولـيس من لـبس عـبـاءة احلكـومـات ودافع عن اتـكـلم عن الـصـحـفي ا
مـصـاحلـهـا عــلى حـسـاب الـوطن والــشـعب والـصـحــفي لـيس مـشـروع فـداء
ا هو مشروع بناء له من خالل طروحـاته وانتقاداته وتشخيصاته لـلوطن وإ
الـدقيقة وتـصويب كل فعالـياته السيـاسية واالقتـصادية واالجتمـاعية والوطن
ا ـطلق الـذي يجـثم على كل تـفاصـيل احلـياة وإ ال يـبنـيه العـقل الشـمولي ا
ا فيها الرأي العام والنخب ذوات الرؤية الثاقبة  والء تعددة  تبنيه االراء ا
نزلـقات وهوامش الـصحفي لـوطنه هو الـهوية االولـى التي حتصـنه من كل ا
الـسلـطة وشهـواتهـا والصـحفي يـكتب من اجل مـجتـمع افضل تـقدمـا وحياة
اكثر اشراقا وألوانا ومن اجل كل الناس الذين لهم البصمة الفارقة في بناء
اجملـتمع وليس مـهووسا بسـياسي السـلطات واحلـكومات .. هـو خلق ليـنتقد
ويـشخص مـسارات الـسيـاسي ألن زاويـة الرؤيـا لديه تـنبع من وقع الـشارع
ـواطن وإحـسـاسه الـكـثـيف وتــقـديـره لـلـمـواقف يـنـبع من حـرصه عـلى ان وا
تـكـون الصـورة مـتـكـامـلـة زاهيـة االلـوان بـيـنـمـا السـلـطـات حتـاول ان تـكرس
وجـودها من خالل الـتـلمـيع والوالءات والـدعايـة الـفارغـة واغلب االحـيان عن
طـريق القـمع واالضطـهاد عـلى حسـاب احلقـيقـة التي يـبحث الـصحـفي على
تـنـويــرهـا وجـعــلـهـا قــطب الـرحى في عــمـله وفي ظـل كل الـضـغــوطـات الـتي
تـمارس عليه وما يقدم من تضحيات في كل اجملاالت يبقى الصحفي ملتزما
ـهنـيـة والـوطـنيـة دون مـحـاباة او طـاعـة عـمـياء تـسـرق مـنه اجنازه بـأخالقه ا
وإحـساسه الـوطني وفي هـذا يضع روحه عـلى كفه من
اجل مـجـتــمع سـعـيـد ووطـن مـتـطـور يـحــتـوي اجلـمـيع
ويـسـتـثـمـر كل الـطــاقـات بـعـيـدا عن الـتـفـرد والـتـزمت
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