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ـــنـــظــمـــة الــتـي يــقـع مــقـــرهــا وأكــدت ا
الــــرئــــيــــسي فـي نــــيــــويــــورك أن هـــذه
االعــتــقــاالت حــصــلت في وقت أمــر فــيه
ـراجعة الرئيس عـبد الـفتاح الـسيسي 
قــانـون  2017 اجلــائــر الـذي يــقــيــد عـمل
نظمـات غير احلكومـية بعد أن قال في ا
الـثـاني من تــشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر أن
»عـيـوبـا تشـوبه «وانه ناجت عن »فـوبـيا

أمنية.
ولـكن بــيج اعـتـبـر »أن وعـود الــسـيـسي
نظمـات غير احلكومية بإصالح قانون ا
اجلـائر تـعـتبـر جـوفاء عـنـدما يـكـون هو
من يـشـرف عـلـى األجـهـزة األمـنـيـة الـتي
ــصـريـة بــأولـئك الـذي تـمـأل الـسـجـون ا
يـــســـعـــون إلى احلـــفـــاظ عـــلى حـــقـــوق

اإلنسان.«
ـصـريـة ــنـظـمـة »احلـكـومــة ا وطـالـبت ا
بـــاإلفـــصــــاح فـــورا عـن مـــكـــان جــــمـــيع
احملـــــتــــجـــــزين واإلفـــــراج عـن جــــمـــــيع
ــارســتــهم احملــتــجــزيـن فــقط بــســبب 
حـقـوقـهم وتـقـد اآلخـرين إلى احملـكـمة

راجعة احتجازهم.« بسرعة 
ومـنـذ أطـاح اجلـيش بـالـرئـيس الـسـابق
ــنـــتــمي إلى جــمــاعــة مـــحــمــد مــرسي ا
ـــســــلــــمـــ في  2013 بــــعــــد اإلخــــوان ا
احــتــجـاجــات شــعــبــيــة كــبــيــرة شــنّت
الـسلـطـات حـملـة تـوقـيفـات طـاولت آالفا

من أنصاره وأحالتهم للمحاكمة.
ـــصــريّــة أحـــكــامًــا وأصـــدرت احملــاكم ا
بـاإلعـدام في حقّ مـئـات اإلسالمـيـ إلّا
أنّ محـكمـة الـنقض ألـغت معـظمـها. كـما
صــدرت مــئــات االحـكــام بــالــســجن ضـد
أنــصـــار مـــرسي.وتـــصـــنّف احلـــكـــومــة
ــســلــمـ ــصــريّــة تــنــظــيم اإلخــوان ا ا

»إرهابيًا «منذ نهاية 2013.
وبعد أن حققت االكتفاء الذاتي من الغاز
الطبيـعي تسعى مصـر الى التحول الى
مركز إقليمي للطاقـة مستندة الى البنية
ـتـوافـرة لـديـها الـتـي تتـيح االسـاسـيـة ا
خــصـوصـا اســتـيــراد الـغــاز من قـبـرص
وإسرائيل وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ويــؤكـد وزيــر الـبــتــرول األسـبق أســامـة
كــمــال لــوكــالــة فــرانس بــرس أن "خــطـة
مصـر للتـحول الى مركـز إقلـيمي للـطاقة

بـيــروت (ا ف ب) قـالت مـنـظــمـة هـيـومن
رايــتـس ووتش امس األحـــد إن أجــهــزة
صـريـة أوقفت  40 من النـاشط األمن ا
احلــقــوقـيــيــ واحملـامــ والــنـاشــطـ
الـســيـاسـيـ مـنــذ أواخـر تـشـرين األول
ن قـــدمــوا دعـــمــا ـــاضي أغـــلـــبــهـم  ا
إنسـانـيا وقـانونـيا لـعـائالت احملتـجزين

. السياسي
نظمة في بيان أن »قوات األمن وأكدت ا
لم تـــقـــدم أي مــذكـــرة تـــوقـــيف كـــمـــا لم
تسـتـجب حملاولـة الـعائالت أو احملـام

». ــعــتــقــلـ مــعــرفــة مــكــان احــتــجــاز ا
وأضافت أن »بـعض هـذه احلاالت يـرقى

إلى اإلخفاء القسري.
وقــال مــايــكـل بَــيج نــائب مــديــرة قــسم
الــشــرق األوسـط وشــمــال إفــريــقــيــا في
هــيــومن رايــتس ووتش »اتــسع الــقــمع
ــصـــريــة الـــذي تـــمــارسـه قــوات األمـن ا
لــيـشــمل اآلن إخــفـاء الــرجــال والـنــسـاء
الــشــجــعــان الــذين يــحــاولــون حــمــايــة
ـــمـــارســات اخملـــفــيـــ وإنـــهـــاء هـــذه ا
الـقمـعـيـة. علـى ما يـبـدو تـريد احلـكـومة
ــدني ســـحق مـــا تــبـــقّى من اجملـــتــمـع ا
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وتابع البيان أن »هيومن رايتس ووتش
تمكنت من التحقق من اعتقال 40.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت مطلع
ـصـريـة الـشـهـر اجلـاري إن الـسـلـطـات ا
أوقـــــــفت  19عـــــلى األقـل من احملـــــامــــ
دافع عن حقوق االنسان والناشط ا

هم ثماني نساء وأحد عشر رجال.
وقف احملامية وأوضحت أن »من ب ا
ـنـعم الـبـالـغـة من الـعـمر 60 هـدى عـبـد ا
عـــامــا وهي عـــضــو ســابـق في اجملــلس

القومي حلقوق االنسان «في مصر.
»ومن ضـمن احملـتــجـزين أيـضـا مـحـمـد
أبـو هــريـرة الـنــاطق الـرســمي الـسـابق
ـصـريـة لــلـحـقـوق بــاسم الـتـنــسـيـقـيــة ا
ـؤيـدة واحلـريــات وزوجـته الــنـاشـطــة ا
سلم عائشة خيرت الشاطر لإلخوان ا
ـرشد وهي ابـنة خـيـرت الـشاطـر نـائب ا
سجون ?«وفقا لهيومن العام لإلخوان ا

رايتس ووتش.

أخـــذ اســمه مـن اسم هــذه الـــرقــصه
الــتي شــاعت في تــلـك الـفــتــرة. ومن
أجـود أنــواع االقـمـشه(الــهـربـد) كـان
يــســتـعــمل عــبــاءة لـلــنــســاء وكـانت
ترتدي النساء الـنعال الكويتي كونه
ــرأة ــثـل االنــاقـــة وتـــســـتـــخـــدم ا
البغداديه الـنمنم وهـو اخلرز الناعم
البس. لـون يستـعمل في زخـرفة ا ا
ـعـاضـد وخـاصـة ( الـلـوي) وكـانت ا
كـــأســـاور تـــضـــعـــهـــا الـــنـــســـاء في
الوي) الـتي تـوضع مـعـاصـمـهـا و(ا
في اليـد وهـنالك أنـواع احملابس أي
اخلـوا مـنهـا أبـو اخلـضـرمـة وأبو
الگبه وأبـو النص ليـرة وأبو الوردة
ة منها والسليماني واالحجار الكر
رجان الذي يستخدم كخرز  تصنع ا
منه أسـاور الـنسـاء و(ماشـة) الذهب
اي مـاســكـة الـشـعــر ذات الـكـراكـيش
والــلــيــرة احلـلــيــة الــذهـبــيــة تــكـون
مـسـكـوكات نـقـديـة لـتـجـمـيل الـقالئد
اده احلـجـرية واألساور والـكـهـرب ا
البس الـثـمـيـنـه لـتـجـمـيل احلـلي وا
واسـتـعـمــال الـكـركـوشه كـمـجـمـوعـة
خــيـوط مـشــدودة لـتـحــلـيـة الــعـبـاءة
وقـمــاش الـكـشـمـيـر الــذي يـسـتـعـمل
العـداد مـالبس الـنـســاء و(كـعــكـولـة)
احلـــــلــــيه الــــتـي تــــوضع في طــــرف
اجلــديـلـه و(گـبــيــلـة) الــكف الــذهـبي
الذي يوضع على الرأس و(الگردانة)
 من أنــواح احلـلــيــة الـدهــبـيــة الـتي
توضـع في اليـد و( گـصـايب الذهب)
وهي عـــبــــارة عن لـــيــــرات ذهـــبـــيـــة
صــغـيـرة تــربط في سـلــسـله ذهــبـيـة
وتلف مع الشعر عند ضفر اجلدائل.
و ( القـرتـيله)  وهـي قطـعـة زجاجـية
فيها قضيب معـدني صغير تستعمل
لــتـــجـــمــيـل الــشـــعـــر وكــان قـــمــاش
ا تـستـخدمه الـسيدة (القـصطـور) 
الـبغـداديـة أيـضاً لـنـعـومـته وجودته
و(القـوري) حليـة صغـيرة من الذهب
تـشبه ابـريق الـشـاي تربط بـسـلـسله
وتـــعــلق فـي الــرقــبـــة و( الــقــاردون)
سلسلة ذهبيه تستعمل كحلية تلفها
ـــرأه الـــبــــغـــداديـــة عــــلى رأســـهـــا ا
ـحـاذاة الـوجه و (الـقـايش)  حـزام
عــــــــريـض مـن الــــــــذهـب من حـــــــــلى
البـغداديات الـثريـات ألنه غالي وهو

عروف باسم "شوكان" خالل محاكمته في القاهرة صري محمود أبو زيد ا صور الصحافي ا محاكمة: ا
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ما أن أعلن عن فوز الرئـيس جاير بولسـونارو في االنتخابـات  البرازيلية
الــتي جــرت في 29 (اكــتــوبــر) تــشــرين األول   2018 حــتى قــرّر نــقل
سفـارة بالده إلى القـدس احملتـلة  وهـو الـقرار الـذي سبـقه إليه الـرئيس
األمريكي دونالد ترامب ح نقل السفارة األمريكية إلى القدس في /14
مايو /أيار  2018اعترافـًا منه بـأنهـا عاصمـة لدولـة " إسرائـيل"  فاحتاً
سلسل االعتراف وهو ما شـجّع بعض من ينتظر اتخاذ مثل هذه الباب 
اخلطوة لكنه كان  يـخشى ردود فعل عربية وإسالمـية. وكانت غواتيماال
قــد قــررت نـقـل سـفــارتــهــا إلى الــقــدس بــعــد يــومــ من قــرار الـرئــيس
اثـلـة في سـبـتـمـبـر/أيـلول األمـريكـي وتبـعـتـهـا الـبـاراغـواي في خـطـوة 
انها على نقل 2018 وإن ظلّت مترددة وكذلك هندوراس التي صادق بر
ان  الـروماني السـفارة لكـن اإلعالن لم يتم رسـميـاً كمـا أن رئيس الـبر
ـعارضة أتت من رئـيس البالد  كـما قررت ـاثل إلّا أن  ا عبّر عن رأي 
تشيكـيا نقل سـفارتها في  12أيلول/ سبـتمبـر أيضاً. فـهل هذه خطوات
منـفـردة ومـعـزولة أم أنـهـا حـلـقات مـتـواصـلـة بحـيث يـصـبح األمـر الواقع
واقـعـاً ويتـم التـطـبـيع الـدبـلـومـاسي والـدولي بـصـورة هـادئـة ونـاعـمة دون
ضجـة تُذكـر? عـلمـاً بـأن هذه الـقرارات واإلجـراءات الـقاضـيـة باالعـتراف
بـالـقـدس عـاصـمـة لـدولـة "إسـرائـيل" تـعـتـبـر مـخـالـفـة صـريـحـة وواضـحة
لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني والتفاقيات جنيف لعام
ا يسمى بـ"الشرعية الدولية" 1977وملحقيها  1949 وانتهاكاً سافراً 
ـدينـة وفـقا لـقرارات مـجلس األمن  الـدولي مـا تزال مـحتـلة السيّـما أن ا
وخـصوصـاً قـسـمـهـا الـشـرقي مـنـذ الـعام 1967. وح قـرر الـكـنـيست
"اإلسرائـيـلي" ضـمهـا في الـعام  1980 كان قـرار مـجـلس األمن الدولي
رقم  478 واضحاً وصريحاً بأن إجراء "إسرائـيل"  يعتبر باطالً والغياً
علـمـاً بأن مـجـلس األمن منـذ الـعام  1967 دعا إلى انـسـحاب إسـرائيل
من جميع األراضي العربـية احملتلة (بـعد العدوان)  وفقـاً لقراري مجلس
األمن رقم  242لعام  1967و 338لعام  1973ولم يعـترف بأي نـتائج
قـامت عـلى أسـاس اسـتـخدام الـقـوة واحـتالل األراضـي. وكان االحـتالل
"اإلسـرائـيـلي" مـنـذ الـعـام  1967  قـد بـاشـر بـإجـراء تــغـيـيـرات بـنـيـويـة
وإدارية وقانـونية لـتحويـلها بـالتدريج إلى جـزء من "إسرائيل". ولـهذا فإن
ـاثلة خطوة رئـيس البـرازيل اجلديـد واحلكـومات التي اتـخذت خـطوات 
تعتـبر جتاوزاً فـظاً للـقانون الـدولي حلقوق اإلنـسان وستـؤدي إلى تفاقم
ـعـتـدي عــلى االحـتـفـاظ بـاألراضي األوضـاع سـوءًا حـ يـتم تــشـجـيع ا
التي احتـلهـا بل منحه الـشرعـية الحتالله وهـو ما سـيعقّـد الوصول إلى

حل سلمي وعادل.
وحـتى اآلن لـيس هــنـاك ردود فـعل جــادة وحـازمـة ال من جــامـعـة الـدول
العربية وال من منظمة التعاون اإلسالمي أو من بعض الدول فرادى فإن
طلـوب علمـاً بأن العالم ستـوى ا ما صدر يعـتبر دون احلـد األدنى من ا
اإلسالمي الذي يـنـتمي إلـيه الـعـرب بغـالبـيـتهـم السـاحقـة يـزيد عـن ملـيار
كن التحرك فيها ليار إنسان وهناك مجاالت ودوائر مختلفة  ونصف ا
ـنع الـدول واحلــكـومـات من الــتـمـادي في قـرارهــا بـنـقل ســفـاراتـهـا إلى
الـقــدس الســيّـمــا في  اجملــال االقـتــصــادي بـدءًا مـن الـنــفط والــعالقـات
االقتـصـاديـة والـتجـاريـة إلى اجملـاالت األخـرى كمـا أن اجملـال الـقـانوني
ـكن الـذهاب إلـى محـكـمة الـعـدل الدولـية ـثال  مهم جـداً وعـلى سبـيل ا
إلصدار رأي اسـتشـاري بشـأن اإلجراء الـذي أقدمت عـليه هـذه البـلدان
وغـالـبـاً مــا كـان لـلـضــغط الـدبـلـومــاسي والـسـيـاسـي واإلعالمي تـأثـيـره
كن التحرك لتنشيط خصوصاً ح  تكون البلدان العربية موحّدة كما 
ي في الــوسط الــفــني واإلعالمي ــســتــوى الـعــا ــقــاطــعـة عــلى ا نــظـام ا
ية قـاطعة األكـاد ي وغيـرها ونـعلم كم هي مؤثـرة ا والتجـاري واألكاد
ـعروفة BaycotBDS. إن موازين القوى األوروبية ضـد "إسرائيل" وا
ـعاجلـة االخـتالل احلـاصل فيه الدولـيـة حتـتاج إلى جـهـد طـويل ومثـابـر 
ــواقف الــعـربــيــة ومــواقف بــعض الــقـوى خــصـوصــاً في ظلّ تــصــدّع ا
الصديـقة في أوروبا وأفـريقـيا وآسيـا حيث قام بـعضـها بنـقل رحيله من
ضفة الصداقة مع العـرب إلى ضفة الصداقة مع "إسـرائيل" التي منحها

امتياز "الدولة األكثر رعاية ".
في حـ كان قـد قـطع الـعالقـات الـدبـلـومـاسـية مـعـهـا مـنـذ الـعام 1967
وحـتى نـهـايـة الثـمـانـيـنـات. ويـتـطـلّب األمـر ضـرورة حتـقـيق وحـدة وطـنـية
ـواقف مـوحدة فـلسـطـيـنـيـة واالنفـتـاح عـلى الـعـالم الـعـربي واإلسالمي 
ـثّل تـطوّراً لـيتـخـذ األخـيـر إجـراءات حـازمـة إزاء نـقل الـسـفـارات الـذي 
خـطـيـراً. ويــحـتـاج ذلك إلى الــضـغط عـلى احلــكـومـات وتـنــشـيط احلـركـة
الشـعـبيـة والـرأي العـام الـعربي واإلسالمي لـيـدرك خطـورة هـذا الوضع
ـثل إعالنـاً السـيّـمـا أنه يــتـرافق مع مـا يـســمى "قـانـون الـقـومــيـة" الـذي 
ـئــة من سـكـان فــلـسـطــ األصـلـيـ مـســبـقــاً عن طـرد أكــثـر من 20 بـا
وجودين حالياً في األراضي احملتلة سنة 1948. وال بد من التوقع أنه ا
بـدون ردود فــعل حـازمــة فـإن االعــتـرافـات بــالـقــدس احملـتــلـة "عــاصـمـة"

مزعـومة لـ"إسـرائيل" سـتـتوالى خـصوصـاً ح يـكون
العـرب ضعـفاء وغـيـر موحـدين ومواقـفـهم متـناقـضة

وسنرى تسابقاً حد التهافت على ذلك .

{ باحث ومفكر عربي

لــست اصــدق وقــبــلي الــنــاس في بالدنــا ان مــســتــقال قــد رشـح فــفـاز
نصب.

قلـيل من الـعـراقـي حتـت سيـطـرة الـنظـام لم يـكـونـوا بعـثـيـ وقـليل من
البـعثـي بـعد حل احلـزب لم يتـحـولوا الى االحـزاب التي دخـلت العـملـية

. السياسية سنة وشيعة عربا وكردا وتركمانا ومسيحي
وبعيدا عن التقافز ب االحزاب وهي خصلة متأصلة في وجدان الغالب
ن دخـلـوا الـعـمل احلـزبي لـلـبـحث عن الـذات فـأن شـرط االسـتـقاللـيـة
احلـزبـيـة ال تـقل كـومـيـديـا عن كـومـيـديـا احلـصـانـة الـتي بـاتت مـراجـعـة
ستقل فاالخير تدوسه خطوات الغائها تلح اكثر من احلاح رفع شـرط ا
التـحزب مـتخـفيـة خلف سـبحـة او بذلـة او زي ديني امـا احلصـانة فـقد
وفرت مـجال سرقـات متـعددة وابـتزازا واسـتغالل مـنصب مـثلـما قدمت

فرص هرب او تهديدا بفضح االخرين فالكل في" الهوى سواء".
ستقل لـن يكون نائـبا وال رئيس جـمهوريـة وال وزيرا ونزوال بل قد ال ا

يحصل فرصة عمل اال بدفعة من غير مستقل.
كـنت نـويت رفـع دعـوى قـضـائــيـة عـلى حــيـدر الـعـبــادي فـقـال لي قـاض
احـتـفظ بـأسـمه ان مـثل هـكـذا دعـوى تـتـعـرقل وقـد يـتـسـبب لك الـعـبـادي

شاكل وقد كان.
محزن ان نـكذب عـلى انفـسنـا ومحـزن اكثر ان نـصدق الـكذبـة ونرسـلها

لالخرين بكل برود ووقاحة!.
بعض كـذبات 2003 باتت مـثل الدواء مـنتـهي الصالحـية فـقضايـا الوطن
لم تعـد تـعني اعالمـيـا اال استـعـراض اصحـاب الـفخـامـة يقـلـدون صدام
حسـ وهم في الواقع يـستـعـدون خلوض صـراعات مـتجـددة وقضـايا
اجليل الـناشيء تـختـصرهـا التـراجعـات في منـاهج التـعلـيم التي تـتوقف

دارس. ناسبات التاريخية وانهيارات سقوف ا مع ا
الصحة والغذاء واالمن ليست للمستـقل بل للمنتم ونحن الالمنتمي

كـمــا يـقــول كـولن ولــسن واالخــرون من امـثــال رئـيس
الــصـــدفــة ورئـــيس الـــغــفـــوة ووزيــرة اجـــور الــطب
ـزور الـعــدلي ونـائــبـة الــثـقــافـة ورئــيس الــهـيــئـة ا
والــضــابط الــذي تــرك سالحـه وذهب لــيــســكــر في
لـتحي الذي يصـور لنفسه افالمـا اباحية عمان وا

ـدة عــشـر مـطـلع  2019 ضــمن اتـفــاقـيــة 
سنـوات بـقيـمة  15 ملـيار دوالر بـحسب

بيان لديليك.
واســــتـــكــــمـــاال لــــهـــذا االتــــفــــاق أعـــلن
كونسـورسيوم أمـيركي-إسرائـيلي يقود
عمليات تطوير حـقول الغاز اإلسرائيلية
الـبــحــريـة في  27ســبــتـمــبــر/ايــلـول عن
اتـفـاقــيـة تـتـيح نـقـل الـغـاز من احلـقـلـ
اإلســرائــيــلــيــ الـى مــصــر عــبــر اعـادة
تـــشــغــيل خـط انــابــيب كـــانت الــقــاهــرة
تـسـتـخـدمـه لـتـصـديـر الـغـاز الى الـدولـة
العبرية بـعد اجراء تعديالت تـقنية عليه

عاكس. بحيث يعمل في االجتاه ا
ـوجب هـذه االتـفـاقـيـة اشـتـرت نـوبل و
ايـنـرجي وشـريكـهـا االسـرائـيـلي ديـليك
ـصـرية إلى جـانب شـركـة غاز الـشـرق ا
ـتـوقف عن ـئـة من خط األنـابـيب ا  39بـا
الــعــمل والــذي يـربـط مـديــنــة عــسـقالن

اإلسرائيلية بشمال سيناء.
وقـال مـوقع مـدى مـصـر االلـكـتـروني أنه
سـتنـدات اطلع عـليـها فـإن "شركة وفقـا 
غـاز الشـرق الـرابح األكـبر من اسـتـيراد
غـــاز إســرائـــيل وإعــادة بـــيــعه لـــلــدولــة
لـوكة صـرية (...) غـالـبيـة أسهـمهـا  ا
صـرية الذي جلهاز اخملـابرات العـامة ا
يحصل على  %80 من أرباحها حلسابه".
وقــال أســامــة كــمــال لــفــرانس بــرس إن
ــصـــريــة "تــمــتـــلك حــصــة اخملــابــرات ا
رئــيــســيــة في شــركـة غــاز الــشــرق مــنـذ
تأسيـسها عام 2003.وأضاف أنه "ال يرى
في ذلك مشكلة. بل عـلى العكس فإن هذا
ـصريـة".وفي ـصـالح ا يـضـمن حـمـايـة ا
مـجـال الـنـفط يـنـتـظـر أن يـؤدي تـطـوير
الـبــنـيـة الـتـحـتـيــة الى تـوفـيـر مـلـيـارات
الـدوالرات لـلـحـكـومـة خـصـوصا مـع بدء
تـشـغيل مـعـمل تـكـريـر مسـطـرد اجلـديد
نطقة شبرا اخلـيمة في شمال القاهرة
ــقــبل وتــطـويــر مــعــمل مــيـدور الــعــام ا

لزيادة طاقته االنتاجية.
وقال أحـمـد هيـكل رئـيس شركـة الـقلـعة
الـكة حملطـة مسـطرد لـفرانس برس إن ا
"اإلنتاج التـجاري للـمحطة الـتي ستنتج
ــنــتــجـات  4,4مــلــيــون طن ســنـويــا من ا
الـنـفـطـيـة سـيـبـدأ في نـهـايـة أيـار/مـايـو

ال تـــقــتـــصـــر فـــقط عـــلى قـــطـــاع الـــغــاز
ا تتضمن كذلك مشروعات الطبيعي وإ
كـــــــبــــــيـــــــرة فـي قـــــــطــــــاعـي الـــــــنـــــــفط

والبتروكيماويات".
روعـــات كـــبــــيـــرة في قــــطـــاعي الــــنـــفط

والبتروكيماويات".
ويــشـدد كــمـال الـذي ال يــزال قـريــبـا من
دوائــر صــنع الــقـرار عــلى أن "صــنــاعـة
البتـروكيماويـات ستلـعب دورا مهما في
ـصـري خالل الـسـنـوات قـطـاع الـطـاقـة ا

قبلة". ا
“UG « œ«dO²Ý«

ال صري طارق ا وأعلن وزير البـترول ا
أخـيرا ان مـصـر "أوقـفت إستـيـراد الـغاز
ــسـال" فـي أيـلــول/سـبــتـمــبـر "بــعـد أن ا

حققت االكتفاء الذاتي".
وقال " خالل عـام واحد وضع  4حقول
توسط مصرية كبــرى للغاز في الـبحر ا
عــلى خــريـطــة اإلنـــــــتــاج وهي حــقـول
ظــــــهـــــــر وآتــــــول ونــــــورس وشــــــمــــــال
األســــكـــنـــدريـــة".وأضـــاف أن "إجـــمـــالي
مـعــدالت اإلنـتــاج بـلـغت  6,5 مـلــيـار قـدم
مـكعب من الـغـاز يومـيـا" وهو مـا يـعادل
االســـتــــهالك احملـــلي.ولـــكن احلـــكـــومـــة
صريـة ال تريد حتـقيق االكتـفاء الذاتي ا
ـــا تـــرغب في االســـتـــفــادة من فـــقط وا
مــحـطــتــ كــبــيــرتــ لــتــســيــيل الــغـاز
موجودت في دميـاط وادكو على البحر
تـوسط.وكانت احملـطتـان تعـمالن بأقل ا
من طاقـتـهمـا مـنذ  2015 بسـبب احـتـياج
نتجة السوق احمللية لكل كميات الغاز ا
فـي مــصـــر بــعــد أن كـــان هــنـــاك فــائض
يـــســمـح بـــتــســـيـــيـل جــزء مـن االنـــتــاج
ـصرية وتصـديره.ولذلك فـان احلكـومة ا
قـررت فـتح الـبـاب أمـام الـقـطـاع اخلاص
الســتـيــراد الـغــاز عــبـر خــطـوط أنــابـيب
لــتــسـيــيــله في دمــيــاط وادكــو ثم إعـادة
تصـديره.وفي هذا اإلطـار تمت اتـفاقات

الستيراد الغاز من اسرائيل وقبرص.
ولتنـفيـذ خطة تـصدير الـغاز الى أوروبا
بــعــد تــســيـيــله  فـي شـبــاط/فــبــرايـر
ــاضـي تــوقـــيـع اتــفـــاق لـــنـــقل الـــغــاز ا
الـطـبـيـعـي من حـقـلي تـامـار ولـيـفـيـاتـان
اإلســرائــيـلــيــ الي مــصـر اعــتــبـارا من

قبل على أقصى تقدير" مشيرا إلى أن ا
هذا االنـتاج سيـوفر عـلى الدولة واردات

وقود قيمتها  2 مليار دوالر سنويا.
شروع وأكد أن شركته بدأت درس هذا ا
مـنـذ الـعـام 2004 ألنه كـان لـديـنـا تـخـوف
نـتجات البـترولية التي كبير من كـمية ا
تـسـتـوردهـا مصـر وتـأثـيـرهـا عـلى عـجز

يزان التجاري". وازنة وا ا
وأعلن وزير البترول اخيرا توقيع اتفاق
ا يؤدي لتوسيع معمل ميـدور للتكرير 
الى زيـادة طـاقـتــــه االنـتـاجـيـة "بـنـسـبـة

.60%
ـال إن هـــذا الـــتــــطـــويـــر وقـــال طـــارق ا
ـنتجة في سيؤدي الى "زيادة الـكميات ا
ـعـمل من الـبوتـاغـاز والـبـنـزين الـعالي ا
االوكــتــان ووقــود الـنــفــاثــات والــسـوالر
والــفـحم والــكــبـريت من  4,6مـلــيـون طن
ــا حـــالــيـــا إلى  7,6 مـــلـــيــون طـن (..) 
ــشـروع الـقـومـى لـلـدولـة يـتــمـاشى مع ا
ـركـز اقــلـيـمي لـتـجـارة بـتـحــويل مـصـر 

وتداول البترول والغاز".
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كـما أن هـذا الـتـطـوير سـيـسـمح بـحسب
الوزيـر "بإنـتاج مـنتـجات عـاليـة اجلودة
ا ـيـة  ـواصـفـات الـعـا مـتـمـاشـية مع ا
يسهم فـى توفيـر سيولـة دوالرية نتـيجة
واصفات نتجات ذات ا تصدير بعض ا

ية". القياسية العا
وبـلــغت قـيــمـة واردات مـصــر من الـنـفط
ـنــتـجـات الـنـفــطـيـة خالل الـعـام 2017 وا

قرابة  5,2 مليار دوالر.
وتـريد مـصـر كذلك حتـقـيق طـفرة كـبـيرة

في صناعة البتروكيماويات.
ويــتم حــالــيــا بــنـــاء مــجــمع الــتــحــريــر
للبتروكيماويات في الع السخنة" على
الـــبــحــر االحــمــر عـــلى بــعــد قــرابــة 120

ميلومتر شرق القاهرة.
وســيـنــتج هــذا اجملـمع  4مالي طن من
نتـجات البتـروكيماويـة تبلغ قيـمتها 6 ا
مــلــيـارات دوالر ســنــويـا وهــو ســيــتـيح
ــــــصـــــر ان تــــــتـــــحــــــول الى مــــــصـــــدر

للبتروكيماويات.
ــشـروع كـذلـك بـخـلق  3االف سـيــسـمح ا

فرصة عمل.

حلـى ذهبـية كـوكـبيـة االشـكال تـعلق
في الـشـعـر الـذي يـخـر من (الـفـوطة)
على الصدف ومن الـزينة ما يسمى
قــاب قــرعــان أو الــقــرآن وهــو غالف
ذهب له فتحه تدخل منها نسخه من
القرآن الكر صغيرة احلجم ووزنه
نصف مثقال ذهب من دون السلسلة
وتــسـتـعــمل الـبــنـات الـشــابـات هـذه

القالده خاصة. 
fÐö  jÐ—

واخلـضـرمـة قـطـعـة زجـاجـيـة مدورة
زرقاء فيـها ثـقبان تـصاع داخل اطار
البـس وفي أســفــلــهــا لـــربــطــهــا بــا
بــــربــــارات لــــلــــزيــــنـه. ومن احلــــلى
(الـــعــران) وهـي حــلــيـــة تــعـــلق بــ
نخـرين من خالل ثقب اخـتص بها ا
االطــفـــال ذكــوراً وإنــاث ال يــتــجــاوز
وزنه ربع مثقال. وكان الوشاح الذي
يــــوضـع عــــلـى الــــصـــــدر من حـــــلي
ومالبـس و(الــهـــچع) ثــوب نـــســائي
محـلى بـبـعض اخليـوط ذات الـبريق
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في ســلــســلــة بــغــداد تــراث وتــاريخ
كـانت لنـا مـحـاضـرة عمـا تـتـجمل به
ــرأة الــبــغــداديــة من حــلـي وزيــنـة ا
ومـالبس وعـــطــور نـــهـــايــة الـــعـــهــد
ـلـكي اذ الـعـثـمـاني وبـدايـة الـعـهـد ا
منذ أربعـينات القـرن العشرين بدأت
أشـكــال جـديـده لــلـزيـنـة والــتـجـمـيل
ـا كـانت تـعـتـمدة وانـتـهى الـكـثيـر 
الــنـســاء الـبــغـداديــات سـابــقـاً وذلك
عاشي ـستـوى ا يعـود الى ارتفاع ا
وتـطـور الـصـنـاعـة وانـتـقـال الـفـهوم
االوربـــيــة في ذلـك الى بــغـــداد. لــقــد
رأة الـبغدادية تـهتم بزيـنتها كانت ا
البــــســـهـــا لـــتــــظـــهــــر جـــمـــيــــلـــة 
صـوغاتهـا الذهـبية الـتي ترتـديها
أو التي تخـزنها عـلى وفق قاعدة ان
الذهب زيـنـة وخزيـنة نـحـو ما يـقول
ــثل الـبــغـدادي فــمـثالً كــان الـثـوب ا
ــــرأة الــــهــــاشــــمي وهــــو لــــبــــاس ا
ـــعـــروف الـــعـــريض الـــبـــغـــداديـــة ا

ــســاحــات ذو األكــمــام ــتـــســاوي ا ا
زخـرف بخيوط االبريسم العريضه ا
بــنـمـاذج جــمـيــلـة وغـالــبـاً مــا يـكـون
بــــالــــلـــون األســــود. وكــــان هــــنــــالك
(اجلـنــاغ) الـذي يــكـون نــصف دائـره
فـي أعاله مــكـــان تـــرتــبط بـه حــلـــقــة
وينقش بثالث شذرات صغيرة توزع
عـلى شـكل مـثـلث مـتـسـاوي األضالع
وفي أسفـله ثالثة تـعاريج عـلى شكل
مــــثـــلث أيـــضـــا فـي رأس كل مـــثـــلث
(عــروة) تــعــلق بــهــا (بــربـارة)  عــلى
فتول من شكل ورقة الورد ويـحاط 
بـروم للزيـنه ويتراوح وزنه الذهب ا
مـثقـال من الـذهب. وهـنـالك ( تـرچـية
الـلـيـلــو)  وهي أقـراط مـصـنـوعـة من
الـــــذهب واحملـالة بــــقــــطـع من خــــرز
الـلـؤلؤ. وغـازي قـطـعـة نقـديـة تـركـية
ذهبيـة مدورة الشـكل وعلى محـيطها
تــلـــصق عــروة تــعــلق بــهــا  حــلــقــة.
والـــوبـــريـــة وهي عـــصـــابـه لـــلــرأس
تـلـبسـهـا الـنـسـاء الثـريـات والـنـجوم

البس عــــبـــارة عن قـــطـــعـــتــــ من ا
سروال داخلي طـويل وقميص طويل
األكمـام بـدون ياقـة وبال أزرار ومادة
الــعـقـيـق احلـجـريــة احلـمــراء الـلـون
اجلميـلة تصـاغ مع الذهب في بعض
مصـاغات الـسيدة الـبغـدادية والـعقد
الــذهــبي أو الــفــضي الــطــويـل الـذي
يسمى (عـجد) الـذي يعلق في الـرقبة
وقد يكون مزدوجـاً أو ثالثياً وهنالك
قــمــاش اشــتـهــر عــنــد نـســاء بــغـداد
أواسط الـقرن الـعـشـرين وهـو (ضوه
عـة بريـقيـة يشـبه الضوء اللـيل) ذو 
في الــلـيل. و( الـشــمـرة) وهي حــلـيـة
ذهــبـيه أو فـضــيـة كــبـيـرة تــعـلق في
(فــوطـة) الــنـســاء الـبــغـداديــات قـرب
الـــــرأس و(شـــــذر) وهـــــو ســـــوار من
الـذهب مـطـعـم بـالـذهب و(الـشـالـگي)
أحـسـن األقـمـشه وهــو قـمــاش مـلـون
بــأشــجــار جـمــيــلـة و( الــســكــاربـيل)
احلـذاء النـسـائي عـالي الكـعـوب كان
ـا تـتـبـاهـى به بـعض الـبـغـداديـات
وكــانت هــنــالك حــلـيــة نــســائــيـة من
الـذهب بـهيـئـة االسـلـحـة حيـث تضع
الـبـغداديـة هـذه احلـلـيـة عـلى الـكتف
وكـانت بعض االعـرابـيـات في الـقرى
احمليطة بـبغداد يلـبسن حليـة ذهبية
مدورة الـشكل فيـها زخـارف وأحجار
تـربط بـخـيط من الـعـنق تـسمى(زرار

ذهب) .
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ة وغـالـباً مـا يـتم وضع أحـجـار كـر
في مصاغات النـساء البغداديات من
نـوع الــزمـرد وكــانت بـعض الــنـسـاء
البغداديـات يتباهـ باحلقائب التي
تـصنـع من جلـد الـروغـان خـاصة اذا
ادة كان احلـذاء مـصنـوع من نـفس ا
و(الــــدوالي)  أســــاور أغـــلـــبــــهـــا من
الفـضه وبعـضهـا من الذهب كل زوج
منهـا متصـلة ببـعض له مفتـاح يقفل
ـعـصم وتــعـتـبـر عـنــد ادخـالـهــا في ا
أقــمــشــة الــديــبــاج أرقى االنــواع من
االقمـشة الـتي ترتـديهـا أرقى سيدات
بـــــغــــداد في ذلـك الــــزمن و(الــــدواغ)
أكــلــيل فــيه أحــجــار بــارقه وهــو من
ـعـدنــيـة وبــعـضه يــكـون من ــواد ا ا
ذهـب يـــوضع عــــلى رأس الــــعـــروس
البـغداديـة في لـيلـة عقـدها ودخـلتـها

و(الــدالعـة) مــا يـعــلق شــاقـولــيـاً من
احلــلـى و(الــدانــتـــيل) وهي زخــارف
البس قـماشـيـة جاهـزة حتـلى بـها ا
وغالباً ما تكون فيه خيرط ذهبية أو
فضية و(اخلوصة) وهو خا ذهبي
أو فـضي تـتـحـلى به سـيـدات بـغـداد
واخلــلــخــال حــلــيــة تــوضع فـي قـدم
الـســيـدة الـبـغــداديـة وفي (اخلـصـر)
ــعــصم من خــرز الــذي يــوضع فـي ا
منظوم على شـكل سوار ومنه خصر
رمر أو من السليـماني الذي يـشبه ا
ـرجـان الـثـمـينـه وكـان هنـالك مـادة ا
الكـثيـر من اخلرز الـتي تستـعمل في
د وحتــــلـــيــــة احلـــلي صــــنع الــــقال
الفـضيـة والذهـبيـة التي تـتجمـل بها
ـرأة الـبـغــداديـة و(احلـفـصـة) وهي ا
حـلـبـة يـسـتـعـاذ بـهـا من ثـمـرة نـبات
رأة الـبـغـدادية من احلفـص وتكـثـر ا
حــــــلــــــقــــــات الــــــذهـب والــــــبالتــــــ
و(الــكــلــبــدون)  احلــلي الــتــطــريــزيه
والــزخـرفــيه الــتي تــخــاط لـلــمالبس
بـخـيــوط حـريـريـة خـاصــة يـقـال لـهـا
(كلـبدون)  و(چف) الـذهب كف ذهبي
كــــانـت الــــنـــــســــاء تـــــضــــعـه كــــانت
الـبــغـداديـات تــضـعه عــلى رؤوسـهن
كــالــتــاج و(الــچالب) قــطــعــة ذهـبــيه
تضعها النساء في فوطاتهن لتثبيت
لفها عـلى الرأس و(ثوب الـطلعة) اي
مالبس الـبــغـداديـات أثــنـاء اخلـروج
من الــــدار ويـــقـــصـــد بـه اجلـــيـــد من
اللباس و(تخته بابوج) حذاء خفيف
فــيه انــاقـة تــلــبــسـة بــعض الــنــسـاء
و(بالبل)  كــانت حـلي ذعــبـيــة تـعـلق
في حـواشي الصـدر لـعـباءة الـسـيدة
الـــبـــغـــداديــة وتـــتـــكـــون من سالسل
منفردة فيها كرات صغيرة يكون لكل
عـــبــاءة زوج مــنـــهــا والـــبــاون قالده
ذهبية محاطة بـاطار وسلسلة وشاع
اســتـخــدامــهـا وبــكــثـرة مـن الـنــسـاء
الـبـغـداديـات وخـاصـة أواسط الـقـرن
سـماة العـشرين واألقـراط الذهـبيـة ا
(أم الـــــوردة)  و(أبــو الــگـبــة)  خـا
نـــســـائـي له قـــبـه من الـــذهب و(أبـــو
الگلب) حـلـــــية ذهـبية تــــــوضع في
فوطـــــــــة الرأس لـتثـبيـــــــتها وغير
ــــا تــــســـتــــخــــدمه الــــنــــســـاء ذلك 

البغداديات للتجميل .

ال  أمام مجسم منشآت الستخراج الغاز  صري عبد الفتاح السيسي ووزير البترول طارق ا مجسم: الرئيس ا
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