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لكن رغم هذه اخلـطوة اإلصالحية
ـمـلـكة تـتـبّع قـوانـ حتدّ ال تـزال ا
من حـريـة الـنسـاء وتـعـطي الـذكور
سـلـطة أعـلى تـسـمح لهـم بالـتـحكم

رأة. ببعض جوانب حياة ا
في ما يلي خمسـة جوانب رئيسية

للرجل سلطة أعلى فيها:
rOKF² «

يضع نظام "والية الرجل" في أيدي
الــــذكـــــور األب أو األخ أو الــــزوج
وحــتى األبــنــاء ســلــطــة الــتـحــكم

رأة. بجوانب كثيرة في حياة ا
وحتـتـاج النـسـاء إلى موافـقـة أحد
األقـــربـــاء الـــذكــور لـالنــخـــراط في
ـغــادرة الـبالد دروس مـنــزلـيــة أو 
مــن أجــل الــــــــــــــــدراســـــــــــــــــة.وفـي
تـمـوز/يـولـيو 2017 أعـلنت وزارة
التعلـيم بدء منح موافقـة للطالبات
لالنــخــراط في حــصـص الــتــربــيـة
الـبـدنــيـة لـلــمـرة االولى شـرط أن
يــــــــتالءم ذلـك مـع الــــــــقــــــــوانـــــــ
االسـالمــيــة.ولم حتــدّد الــوزارة مـا
إذا كــانت الـطـالـبــات يـحـتـجن إلى
مــــــوافــــــقــــــة "ولي األمــــــر".ولـــــدى
الـسـعـوديـة العـديـد من اجلـامـعات

اخملصّصة للنساء فقط.
nOþu² «

خــفّــفت الــســعــوديــة بــعض أوجه
نـــظـــام "واليـــة الــرجـل" في قـــطــاع

رأة الـسـعوديـة على الـذي يجـبـر ا
احلــصــول عــلى إذن "ولي أمــرهــا"

للقيام بإجراءات عدة.
ويـنص "نظـام الـوالية" عـلى حـاجة
ـــوافـــقــــة الـــرجـــال من الـــنــــســـاء 
األقربـاء الزوج أو االخ أو األب أو
االبن لـلــتـعــلم وجتـديــد جـوازات

السفر ومغادرة البالد.
وال حتــتــاج الـنــســاء إلى مــوافــقـة
األقــارب الــذكــور لــلــحـصــول عــلى
رخـــصــة قـــيـــادة لـــكن االجــراءات
ـرأة الـقــضـائــيـة الـتـي قـد تـلــجـأ ا
إلـيـهـا في حال مـنـعـها من الـقـيادة

ليست واضحة.
وتقول الفـاخر إنّها سـألت عائلت
اذا تقمن محافظت فـي القطيف "
بعرقلة الفتيات?" مشيرة إلى أنّها
اتُهمت "بالـتدخل في حياتهن" و
إبالغـها بـأن الرجـال صـمّمـوا على

منع بناتهن من القيادة.
وتُــحــاكم  11نــاشـــطــة ســـعــوديــة
بعـدما  اعـتقـالهن في أيـار/مايو
في إطـــار حـــمــــلـــة أمـــنـــيـــة 2018
واسـعـة اســتـهـدفت نــاشـطـ قـبل
ــفــروض شــهـــر من رفع احلــظـــر ا
ــرأة لـــلــســيــارة في عـــلى قــيــادة ا
ـمـلــكـة.والـكـثـيــر من الـنـاشـطـات ا
ـــعـــتـــقالت طـــالــ فـي الــســـابق ا
بـــالـــســـمـــاح لـــلـــنـــســـاء بـــقـــيــادة
وقوفات السيارات.وتشير بعض ا
إلـى أنـــهنّ كنّ ضـــحـــايـــا تـــعـــذيب
وتــعـديــات ذات طـابع جــنـسي.و
اإلفـراج عن ثـمان نـاشـطات مـؤقـتا
ولــــــكــــــنــــــهـن ال يــــــزلن عــــــرضــــــة
لــلـــمــحــاكــمـــة.وتــنــفـي احلــكــومــة
السعودية التي تتعرض النتقادات
دولـيـة شـديـدة بـشـأن سـجـلـهـا في
مـجـال حــقـوق اإلنـســان أن تـكـون
ـوقوفـات قد تـعـرضن لتـعذيب أو ا
لتحرّشات جنسية.وتعترف الكثير
من الـــــســــيــــدات بــــفــــضل هــــؤالء
الــنـــاشــطـــات في رفع احلـــظــر عن
قـيـادة الــسـيـارات.وتـؤكــد الـفـاخـر
"هـن قــــــــمـن بــــــــشـق الــــــــطـــــــــريق
لنـا".ويصـادف اليـوم االثنـ مرور
عــــام عـــلـى ســـمــــاح الـــســــلـــطـــات
الـــســـعــوديـــة لـــلــنـــســـاء بــقـــيــادة
الــسـيـارات في خــطـوة إصالحـيـة
مـلكة الـساعيـة لتغـيير كبـرى في ا
صـورتهـا في العـالم كـدولة تـفرض

قيودا متشدّدة على مواطنيها.
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{ القطيف (الـسعودية)  (أ ف ب)
- جتــلس صــبــيـحــة الــفــاخـر (68
عـاما) خـلف مـقود الـسيـارة بـينـما
ـقـعـد اجملاور يـسـتـقـر ابنـهـا في ا
في انـقالب لـألدوار لم تـتـخـيّل األم
ـكنا في السـعودية أنه سـيصبح 

حياتها.
وحــتى 24 من حـــزيــران/يـــونــيــو
لم يـكن مـسـمـوحـا لـلـنـساء ?2018
ــمــلــكـة بــقــيــادة الــســيــارات فـي ا
احملافـظة بـعدمـا اعتـبر رجال دين
مـــتــشـــدّدون عــلى مـــدى عــقــود أن
ـرأة لــلـسـيـارة الـســمـاح بـقــيـادة ا
ســــــيـــــــؤدي إلى االخـــــــتالط بــــــ

. اجلنس
ـفـروض عـلى وبــعـد رفع احلـظــر ا
قـيادة الـسيـارات قـبل عام جـلست
ــقـود في آالف الـســيــدات خــلف ا
مـــشـــهـــد يـــعـــكس الـــتـــغـــيـــيـــرات
ملكة التي ـهمة في ا االجتماعية ا
كانت البلد الوحيد في العالم الذي
يــــحـــظـــر عــــلى الـــنــــســـاء قـــيـــادة

السيارات.
وقـالت الــفـاخــر وهي أم خلـمــسـة
أبـنـاء لوكـالة فـرانس بـرس بـينـما
كـانت تـقـود سيـارتـهـا الفـضـية في
شـــوارع مــديــنـــة الــقـــطــيف شــرق
ــكــنـني أن ــمـلــكــة "إلى اآلن ال  ا

أصدّق ذلك".
وكان زوجها الذي توفي قبل نحو
عشـر سنوات عـلّمـها سرا الـقيادة
ــلـكـة خالل رحالت عـائــلـيــة إلى 
البحرين اجملاورة في التسعينات.
ومـــنح قـــرار الـــســـمـــاح بـــقـــيـــادة
ـــرأة الـــســـعـــوديـــة الـــســـيـــارات ا
استقالليتها وأنهى اعتمادها على
الــسـائـقــ أو األقـارب الـرجـال في

التنقل.
وتؤكّـد منـيرة الـسناني ( 72عاما)
وهي تــقـود ســيـارتــهــا في مـديــنـة
الــظــهــران (شــرق) وإلى جــانــبــهـا
زوجها "نشعر بأننا كنا نعيش في

قفص".
وتــابـــعـت "يــفـــتـح بــاب الـــقـــفص

فنحلّق إلى كل مكان".
وجـاءت اخلطـوة في إطـار بـرنامج
إصـالحـــات طـــمــــوح يـــقـــوده ولي
الـعهـد السعـودي األميـر محـمد بن
ســلــمــان الــذي تــعـهّــد بــاالنــفــتـاح

والقضاء على التشدّّد.
لــكــنــهــا طــبُّــقت بــعـد أســابــيع من

اعــتــقــال الــســلــطــات الــســعــوديـة
نـاشطـات بارزات في مـجال حـقوق
ــرأة مــا أوحى بــأنّ اإلصـالحـات ا
االجــتــمــاعـيــة ال تــشــمل احلــريـات

السياسية.
ــــمـــلــــكـــة لـــتــــنـــويع ومـع ســـعي ا
رتـهن للنفط فإن قرار اقتصادها ا
الـسـماح بـالقـيـادة يتـيح لـلسـيدات
االنــــضــــمــــام إلـى ســــوق الــــعــــمل
ـــواطـــنــ الـــســاعـي لــتـــوظـــيف ا

وخصوصا الشباب منهم.
وتشيـر شركة "بـرايس واتر هاوس
كــوبـرز" لالسـتــشـارات إلى أنّ عـدد
ـــتــلــكن الــســعــوديـــات الــلــواتي 
رخـصــة قـيـادة قـد يـصل إلى ثالثـة

مالي امرأة بحلول عام .2020
ولـم يــفـــتـح ســوى عـــدد قـــلـــيل من
مــعـاهــد تـعـلــيم قــيـادة الــسـيـارات
ــدن األبـــواب أمــام الـــنـــســـاء في ا
الـــــســـــعـــــوديـــــة حـــــيث ســـــارعت
ــــتـــقــــدّمــــات إلى تـــعــــلم قــــيـــادة ا
الــســـيــارات والــدراجــات الــنــاريــة
أيـضــا في مـشــهـد بــقي مــحـظـورا
لعـقود. لـكن في مجتـمع يتـمتّع فيه
احملافـظون بالـنفـوذ تقول كـثيرات
إنّــهن تـعــرّضن لــلـتــمــيـيــز وحـتى

بعض التصرفات العدوانية.
وتــــــزخــــــر وســــــائـل الــــــتــــــواصل
االجـتـمـاعي بالـصـور والـتعـلـيـقات
الساخرة التي تلوم السائقات على
ــــــروري إلـى جــــــانب االزدحــــــام ا
"الـــنـــصــائـح" الــتـي تــدعـــوهن إلى
"جتنّب وضع مواد التـجميل" أثناء

القيادة.
واألخــطــر من ذلك أشــعل عــدد من
عـارض لـقيـادة النـساء الـنيران ا
في مـــركــبــة إحــدى الـــســيــدات في
اضي ـكـرمة الـعـام ا مـديـنة مـكة ا

بحسب وسائل إعالم محلية.
وكـانت الـسـيـدة بـحـسب الـتـقـاريـر
االعالمـيـة بـدأت بـالـقـيـادة من أجل
ــال بــعـدمــا كـانت تــوفـيــر بـعض ا
تـنـفق نـسبـة كـبيـرة من راتـبـها من

أجل توظيف سائق.
وحتـدّثت وسـائل االعالم مـنـذ تـلك
احلـادثة عن خـمس عـمـليـات حرق
لسيـارات تقودها نـساء في مناطق

ملكة. مختلفة من ا
وتــواجه كـثـيـرات أيـضـا مـعـارضـة
مـن األقــــارب الـــــرجــــال فـي دولــــة
يـسـود فــيـهـا نـظــام "واليـة الـرجل"

التوظيف مع توجّهها نحو تنويع
االقتصاد بعيدا عن النفط.

وقـدّم ولي العـهد األمـيـر محـمد بن
سلمان الذي تسلّم منصبه هذا في
حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 2017 خـــطّـــة
اقــتـــصــاديــة حتت مـــســمى "رؤيــة
تــتـضــمّن ســعـيــا لــتـعــزيـز "2030
حــضـور الـنـســاء في سـوق الـعـمل
ئة ورفع نسـبته من 22 إلى 30 با
في 2030.وســـــــــمـح الـــــــــعــــــــــاهل
ـلك ســلـمــان بن عـبـد الـســعـودي ا
الـعزيـز للـنسـاء بالـتقـدم للـحصول
على رخـصة لـبدء عـمل خـاص عبر
االنــتــرنت فــيــمــا بــدأت الــشــرطـة

توظيف النساء.
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ـوافــقـة ال تــزال الـنــسـاء بــحـاجــة 
الـرجـال لـتجـديـد جـوازات سـفرهن
أو مـغادرة الـبالد لـكنـهن بدأن في
بـقـيادة 2018 حـزيران/يـونـيو 24
السـيارات للـمرة األولى بعـد عقود
مـن احلـــظـــر.وحـــظــــيت اخلـــطـــوة
بـــتــرحي دولي واسـع إال أنّــهــا لم
تـــتـــرافـق مع انـــفـــتــــاح ســـيـــاسي
للـسمـاح بحرّيـات إضافـية في هذا
اجملـــال.كــمــا اعــتُــقـــلت نــاشــطــات
ــرأة قــبل مــدافــعــات عن حــقــوق ا
أسابيع من دخول قرار رفع احلظر
ــرأة لــلــســيــارة حــيّـز عن قــيــادة ا

الــــتــــنــــفــــيــــذ وجتــــري حــــالــــيــــا
مـحاكـمتـهن وال تـزال بعـضهن في

السجن.
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بـــحـــسـب نـــظـــام "واليــــة الـــرجل"
حتــتـــاج الــنــســاء مـن كل األعــمــار
ـــوافــــقـــة أقــــاربـــهن مـن الـــذكـــور
لـــلـــزواج. كــمـــا أنّه يـــحق لـــلــرجل
الــــتــــقــــدم بــــطــــلـب طالق من دون

احلاجة إلبالغ زوجته.
اضي وفي كانون الـثاني/ينـاير ا
قالت وزارة العدل أنّه يتوجّب على
احملـاكم إبالغ الـنسـاء عـبـر رسائل
نــصـيّــة بــأن زواجـهـن انـتــهى في
خـطـوة بـدت وكـأنّـهـا تـهـدف لوقف
مــحـاولــة الــرجـال احلــصــول عـلى

طالق من دون إبالغ زوجاتهم.
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في كــانــون الــثــاني/يــنــايـر 2018
العب سُـــمح لــلـــنــســاء بـــدخــول ا
الـريــاضــيـة واجلــلــوس في أمـاكن
مـخـصّـصـة لهـن وللـعـائالت لـلـمرة
االولى بعـدما مُـنعن من ذلك طـيلة
عــقـود.كــمـا حــدّت الــسـعــوديـة من
سلطـة الشرطـة الدينـية التي كانت
تالحق الــنــســـاء الــلــواتي لم يــكنّ
يــغـطـ رؤوسـهـن.وبـدأت الـنـسـاء
في السـعوديـة مؤخـرا الظـهور في

األماكن العامة من دون حجاب.
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في الـســاعـة الــثـامـنــة يـقف الــقـنــصل الـعــام لـقـنــصـلــيـتـنــا الـعــراقـيـة في
ـنـتـفجـي في باب الـبـنـاية فرانـكـفـورت الـدكتـور مـحـمـد مصـطـفى جـمـعة ا
االنيـقة الـتي تقـع في احلي التـجاري في مـديـنة فـرانكـفورت  وهـو يرسل
ابتـسامـته وكـلمـات التـرحيب بـأبـناء جـاليـته الـذين بكـروا قادمـ من مدن
ـانـيـة مـخـتـلـفـة إلجنـاز مـعـامالتـهم (الـوكـاالت  وثـيـقـة احلـيـاة  الـعـودة ا
الطوعيـة  اجناز وجتديـد جواز السفـر  الرعويـة  امور اخرى ).. هو ال
راجعـ  والقـلة منـا تعرف ولكـنه اشار لنـا بجـهة باب دخـول ا يعرفـني 

انه القنصل  فشكرناه ودلفنا الى البناية . 
من اولى ساعات الصباح وحـتى الثانية بـعد الظهر يتـوافد اكثر من مئتي
عراقي على الـقنصـليـة إلجناز معـامالتهم  وعـليك ان ترى اجلـهد الكـبير
الذي تـبذله ثالثـة شبـابـيك للـمراجـعة لـثالثة مـوظـف خـلفـهم يجـلس ثالثة
ـناداة حسب الـدور واالرقام تبدأ طـقوس الزحام اخرون للمـعاونة وب ا
زاج انـاس تريد ان تنجز اوراقها وظفون بأريـحية عجيبة  تصه ا الذي 

وظف ان فيها نقصا عليه ان يكمله .  حتى عندما يخبره ا
في تلك القاعة التي التصل مـساحتها الى نحو 50 مترا جتد العراق كله

بتنوعاته الطائفية والعرقية والقومية . 
يـوم كــامل تــابـعـــــــــت فـيه جــهــــــــد هـؤالء الــرجـال حــيث اجنــزت ورقـة
احلـيـاة بسـاعـة وصـعـدت الى الـطـابق الـثـالث إلجنـاز مـعـامــــــــلـة جتـديد

اجلواز لزوجتي . 
وهذا الطابق اقل زحاما من الطابق االرضي ومع انـاقة وابتسامة موظفيه

فأن امر اجناز بصمة اجلواز قد ال يستغرق خمس دقائق. 
وددت ان اسـأل الــقــنــصل الـعــام عن هــذا الــروتـ الــيــومي الــصـاخب 
فـأومــأت لي مالمـحه بــالـرد ان هــذا واجـبــهم  وحـقــا إن من يـزور بــنـايـة
القـنـصلـية الـعـراقيـة في فـرانكـفـورت يشـــــــعـر تمـامـا ان موظـفي ورجال
ؤسـسة الـعراقـية ــ الـدبلـوماسـية يـؤدون واجبهم عـلى اكمل ونسـاء هذه ا
وجه .  ال أدري ان كــانت بـقــيــــــــــة قـنــصــلـيــات الــعـراق مــثل ســفـارات
ـهـجر  واســــــــمع شـكاوى كـثـيرة وسـلـوكاً وقنـــــــــصـليـاتـنا في دول ا

لكنني فظاً من بعض موظفي سفاراتنا وقنصــــلياتنا 
س مثل هـذا في تـلك البـنـــايـة اجلـميـلة لم ارَ او ا
الـتي تـسـكن بـشيء من الـرضــا والـراحـة قـلـوب
ــا يــضــــــطــرهم اللــتــقـاط اغـلـب مـراجــعــيــهـا 
رفوع على صورة حتت شموخ الـعلم العـراقي ا

بواباتها .

جاريد كوشنر
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يـونـيـو حـزيـران. وقــاطـعت الـسـلـطـة
الـفــلـسـطـيــنـيـة االجـتــمـاع ولم يـوجه
الــبــيت األبـيـض الـدعــوة لــلـحــكــومـة

اإلسرائيلية.
وســتــشــارك دول اخلــلــيج الــعــربــيــة
ا ـتحـدة  ـتـحالـفة مـع الواليـات ا ا
في ذلك الــســعــوديــة واإلمــارات إلى
جــانب مــسـؤولــ من مــصـر واألردن
غرب. ولن يحضر لبنان والعراق. وا
كـانـت جـمـاعــة حـزب الـلـه الـشـيــعـيـة
ـدعومـة من إيـران والتي الـلـبنـانيـة ا
تتـمتع بـنفوذ كـبيـر على احلكـومة قد
وصــفت في الــســابق اخلـطــة بــأنــهـا
ة تاريخية” يجب وقفها. “جر
يـعــتــقــد مــحــلــلــون عــرب أن اخلــطـة
االقـتــصـاديــة تـمـثـل مـحـاولــة لـشـراء
مـــعـــارضـــة االحـــتـالل اإلســـرائـــيـــلي
لألراضي الفلسطينية برشوة قيمتها
مــلـيـارات الــدوالرات لـلـدول اجملـاورة
الـتـي تـســتــضـيف ماليــ الالجــئـ

الفلسطيني من أجل دمجهم.
ـــصـــري األســـتــاذ وقـــال صـــفـــوان ا
ـضلل أن بـجـامـعـة كـولـومـبـيا ”من ا
نقول إن هذه اخلطة اقتصادية بحتة
ألنـــهــا لـــهـــا بــعـــد ســـيــاسـي له آثــار
تــــــتــــــعـــــارض مـع الــــــطـــــمــــــوحـــــات

السياسية.“
وأردف قــــــائال ”جـــــزء كــــــبـــــيــــــر من
اخلـمـسـ مـلـيـار دوالر سـيـذهب إلى
الــدول اجملــاورة لــتــوطـ الـالجــئـ

الفلسطيني في تلك البلدان.“
وبــعـد قـيـام إســرائـيل في عـام 1948
اســتــوعـب األردن وســوريــا ولــبــنــان
. مــعـظـم الالجــئــ الـفــلــســطــيــنــيـ
وتــشــيـــر بــعض الــتــقــديــرات إلى أن
عــددهم يـصـل اآلن إلى نـحـو خــمـسـة

. مالي
وقــال مـهـنـد احلـاج عـلي وهـو زمـيل
فـي مـركـز كـارنـيـجي لـلـشـرق األوسط
في بيروت ”أرى أنهـا سـتفـشل فشال
ذريـعـا بيـنـمـا تفـيـد خصـوم الـواليات
ـنـطـقة “في إشارة إلى ـتـحدة في ا ا

إيران.
فـي الـسـنــوات األخـيـرة دفـع تـنـافس
إيــران الــشـــديــد مع كــتــلـــة تــقــودهــا
الـــســــعــــوديــــة الــــصـــراع الــــعــــربي
اإلسـرائــيـلي إلـى مـكـانــة أقل أهــمـيـة

على نحو متزايد.
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وفي ح رحـبت الريـاض وحلـفاؤها
ـوقف تــرامب األكــثــر صـرامــة ضـد
طـهـران الـتي تعـتـبـر نفـسـها حـامـية
للحقوق الـفلسطينيـة يتهم منتقدون
الـــــســـــعــــــوديـــــة بـــــالــــــتـــــخـــــلـي عن

. الفلسطيني
ووسـط مـخـاوف من أنـهـا سـتـدفـعـهم
إلـى قــبــول خــطــة أمــريــكــيــة حتــابي
إسـرائـيل أكدت الـسـعوديـة لـلحـلـفاء
العرب أنها لن تؤيد أي شيء ال يلبي

. طالب األساسية للفلسطيني ا
ؤسسة وقال علي الـشهابي رئـيس ا
الــعــربــيـــة الــتي تــدعـم الــســيــاســات
الـسعـودية إن الـسلـطة الـفلـسطـينـية
مــخـطــئـة في رفض اخلــطـة. وأضـاف
في تــغــريــدة عــلى تــويــتـر ”يـجب أن
ـنـافع تـقـبـلـهـا وتـعـمل عـلى وصـول ا
لـشــعـبـهـا ثـم تـمـضي قــدمـا بـقـوة في
العمل الـسلمي... للـبحث عن احلقوق

السياسية.“
وانتقد رجل األعـمال اإلماراتي البارز
خـــــلـف أحـــــمــــــد احلـــــبــــــتـــــور رفض
الـفلـسطـينـي الذهـاب إلى البـحرين
قـاربة... قـصيـرة النـظر قائال ”هـذه ا
في أفــضل األحــوال وانــهــزامـيــة في

أسوأها.“
وكــتب ”ال ضــيــر من االســـتــمــاع إلى
الـطـروحات الـتي سـتُـقدَّم عـلى طـاولة

البحث.“
وحــتـى في اخلــلــيج ال تـــلــقى خــطــة

كوشنر دعما يذكر.
ووصـفــهـا مـاجــد األنـصــاري أسـتـاذ
عـلم االجـتـمـاع السـيـاسي في جـامـعة

قطر بأنها مضحكة وغير واقعية.
وقـال األنـصـاري ”فـكـرة االنـتـقـال من
ال مقابل األرض مقابل الـسالم إلى ا
الـــسالم تـــمـــثـل إهـــانـــة لـــلـــقـــضـــيـــة

الفلسطينية... 
من الــواضح جــدا أن فــكــرة كــوشــنـر
تـتـمـثل في دفع أمـوال مقـابل مـوافـقة
الفلـسطيـني على اسـتيالء إسرائيل
عـلـى جـمــيع أراضــيـهـم وعـدم تــقـد
تـــنــازالت لــلـــفــلــســـطــيــنــيـــ بــشــكل

أساسي.“
وتـــوقع الـــبـــاحـث الـــكـــويـــتي مـــيـــثم
الــشــخص أن تــكــون واشــنــطـن غــيـر
قـادرة عــلى تــنـفــيـذ اخلــطـة من خالل
الـدبــلـومــاسـيــة وقــد يـتــعـ عــلـيــهـا

فرضها بالقوة.
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وقـــال ”أعــــطى (تــــرامب) إســــرائــــيل
الـقدس واجلـوالن وفي كل يـوم يـقدم

لهم هدايا على حساب العرب.“
وقــال أســتــاذ الــعـــلــوم الــســيــاســيــة
اإلمـاراتي عــبــد اخلـالق عــبــد الـله إن
لـلـفلـسـطـينـيـ احلق في رفض خـطة
كوشنر ألنـها ال تلبي احلد األدنى من

تطلعاتهم.
وتـــــابع قـــــائال ”لـــــيـــــست اخلـــــطـــــة
مسـتساغـة لدى اجلـمهور األوسع في

نطقة.  ا
وســتـكـون عــمـلــيـة بــيع بـثــمن بـخس

لقضية عادلة.“
وأضـــاف ”ســـتــــواجه دول اخلــــلـــيج
صــــــعـــــوبـــــــة فـي فـــــرضـــــهــــــا عـــــلى
. ستـواجه صعـوبة الـفلـســـــــطـيـنيـ
... هـذا ليس في إقـنـاع الفـلـسطـيـنيـ
مـا يـتـوقــــــــــعه الـنـاس بـعـد سـنوات

من الصراع والكفاح.“

ي لـدعم اقتصـادات الفلـسطيـني عا
والــدول الــعـــربــيــة اجملــاورة. ويــبــلغ
حــجم اخلــطــة  50مــلــيــار دوالر ومن
ـتـوقع أن يـطـرحـهـا جـاريـد كـوشـنر ا
صــــهــــر تــــرامـب خالل مــــؤتــــمــــر في

البحرين هذا األسبوع.
لكن االفتقـار إلى حل سياسي والذي
قـالت واشــنـطن إنــهـا ســتـكــشف عـنه
الحـــــقــــــا أثــــــار رفـــــضــــــا لـــــيـس من
الفلسـطيني فـحسب ولكن أيضا في
الـدول العـربيـة التي تـسعى إسـرائيل

إلى إقامة عالقات طبيعية معها.
ومن الـسـودان إلى الـكويت اسـتـنـكر
مـعلـقـون بارزون ومـواطـنون عـاديون
ـاثـلة مـقتـرحـات كـوشـنـر بـعـبـارات 
بـشـكل الفت لالنـتـبـاه مـثل ”مـضـيـعة
هائلة للوقت “و“فاشلة “و“مصيرها

الفشل منذ البداية.“
ــصــري جـمــال فــهـمي وقــال احملـلل ا
األوطــان ال تُــبــاع حـــتى مــقــابل كل”
أمــوال الـعـالم... هــذه اخلـطـة هي من
بــنـات أفــكـار ســمـاســرة الـعــقـارات ال
الـسـاسـة. حـتـى الدول الـعـربـيـة الـتي
تُوصف بأنها معـتدلة غير قادرة على

التعبير علنا عن دعمها.“
ـعلق بـجـريدة وقـال سـركيس نـعـوم ا
الـــنــهــار الــلـــبــنــانــيــة ”هــذه اخلــطــة
االقتـصـاديـة مـثـلـهـا مـثل غـيـرها لن

تنجح ألنها بال أساس سياسي.“
WOÝUOÝ WDš

وفي ح أُحيطت اخلطوط العريضة
لـلـخـطة الـسـيـاسـيـة بـالـسـريـة يـقول
ـسـؤولـون الـذين أطـلعـوا عـلـيـها إن ا
كوشنـر تخلى عن حل الـدولت وهو
احلل الذي يلقى قبـوال في العالم منذ
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قـال رئـيس مـجـلس النـواب الـلـبـناني
نبـيه بري يوم امـس إن لبنـان ال يريد
اسـتــثـمــارات عـلى حــسـاب الـقــضـيـة
الـفــلـسـطـيــنـيـة بـعــد أن كـشف الـبـيت
األبــيض عن خـطــة اقــتـصــاديـة يــبـلغ
حــجــمــهـا  50مــلــيــار دوالر فـي إطـار

رؤيتها للسالم في الشرق األوسط.
وقـال بري في بـيـان صادر عن مـكـتبه
يـخطئ الـظن من يـعتـقـد أن التـلويح”
ــــكن له أن ــــلــــيـــارات الــــدوالرات 
يـغــري لـبــنــان الـذي يــئن حتت وطـأة
أزمة اقتصادية خـانقة على اخلضوع
ـقـايـضـة عـلى ثـوابت غـيـر قـابـلة أو ا
للتصرف وفي مقدمها رفض التوط
الـــــذي ســــــنــــــقـــــاومـه مع األشــــــقـــــاء
قـاومة الـفلـسـطيـنيـ بـكل أسالـيب ا

شروعة.“ ا
وأضاف الـبيان ”نؤكـد أن االستـثمار
الـوحـيــد الـذي لن يــجـد له في لــبـنـان
أرضـا خـصـبـة هو أي اسـتـثـمـار على
حــســاب قــضــيــة فـلــســطــ وحــقـوق
الــشـعب الــفـلــسـطـيــني بـالــعـودة إلى
ـــســــتـــقـــلـــة أرضـه وإقـــامـــة دولــــته ا

وعاصمتها القدس الشريف.“
وقـوبلت الـرؤية االقـتصـادية للـرئيس
األمــريـــكي دونـــالــد تـــرامب في إطــار
خطة أوسع حلل الصراع اإلسرائيلي
الـفـلسـطـيـني بـازدراء ورفض وسخط
في الـعـالم الـعـربي حـتى عـنـدمـا دعا
الـــبــعض فـي اخلــلــيـج إلى مــنـــحــهــا

فرصة.
تـــــشـــــمـل خـــــطــــة ”الـــــسـالم من أجل
االزدهار “إنـشـاء صـنـدوق اسـتـثـمـار
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كـالـعـادة يـسـقط االنـسـان في الـوهم فـيـظن يـحـسن صـنـعـا من حـيث هـو
يخطئ الـطريق كعـادته يأكل بشـراهة حتى يـعطي لنـفسه الطـاقة الالزمة
ـا يـسـبب له تـعـبــا في مـعـدته يـعـوقه عن لـتـعـيـنه عــلى اعـبـائه الـيـومـيــة 
حتس انتاجيته اثـناء العمل… يلجأ لـلحمية دون معرفـة سابقة بقواعدها
ـرض فـقـر الـدم او غيـره من االمـراض الـنـاجتـة عن نقص فتـكـون سـبـبا 

التغذية.
ـارس انشطـته الريـاضيـة بكـثافـة للـحفـاظ على صـحة الـشباب كالـعادة 
دون ان يدري ان الـنسـيـان بدأ يالحـقه كظـله وهـو أول عالمات الـهرم بل
مرنة عموده الفقري و ان حافظ عـلى صحة الشباب ناسـيا ان القراءة ا
لعضالت العقل اول مـكافح للشـيخوخة كمـا يرى ميشيل سـير متجاوزة
بذلك عمليات التجميل و التمارين الرياضية في مكافحتهما للهرم ويواق
سيـر ميـشـيل في ذلك قـراء القـرآن الذين جـاء احلـديث شاديـا بـنشـاطهم
قائال (اهل القرآن ال يردون الـى ارذل العمر) سابـقا بذلك نظـرية ميشيل
سيـر في تـعـريف الـشيـخـوخـة بانـهـا هـرم النـشـاط الـعقـلي قـبل ان تـكون

القضية شيخوخة جسد.
كالـعادة يـصدق االنـسـان سيـادته على سـائـر مخـلوقـات االرض في ح
انه اجـهل واحـد بـحــقـيـقـته هـو نــفـسه فـبـاالحـرى ان يـدعـي تـمـكـيـنـا في
شكل اكثر ظانا منه انه االرض و هو اضعف مخلوقاتها كعادتـه يعقد ا
ـناسب يلـجأ لـنجدة من سـيكـون سببـا في انتـكاسته قيد ايـجاد احلل ا
يُعرض وجهـا عن من يحبه من اعـماقه الن االخيـر ال يحسن النـفاق كما

يحسنه االغلبية اليوم.
كالـعادة ينـسى من مد له يـوما يـد مسـاعدة يـبنى عالقـات جديـدة ليـنجو
ا تـبـقى له من رصـيـد اجتـمـاعي فـيسـقط من حـيث ال يـدري في وحدة
قاتـلة في حـ كان يـظن ثراء عـالقاته االجـتمـاعيـة مكـتشـفا ان االطـماع
ـلكه من ثروة و ـا كان  االنسانـية هي سـبب كثـرة عالقاته في الـسابق 
ا اصبح عليه حاله من فقدان مال.  هي نفسها سبب شح عالقاته اليوم 
ال غـرو انه يـنـسى أصـله احلـدائـقي رغم انه ال يـرتـاح اال وسط الـطـبـيـعـة
فيلجـأ الى التقنـية و احلضارة لـيتبـجح في االخير و يتـباهى بانه ال يأكل
ا هو مصنع اال ما هو (بيو)  في ح كان يتباهى من قبل بـانه يقتات 

ـواد احلافـظة التي و ال يفقـد نضـجه سريـعا بـفضل ا
فَقُه الناس مؤخرا بشدة ضررها على حياتهم.
ما أحوج االنـسان الى البـوصلة الروحـية التي ال
تـــتــأتـى اال بــالـــعـــروج الـــفــكـــري و الـــروحي عن
الـظـواهـر الكــتـشـاف (كــرويـتـهـا)  كـمـا اكـتـشف
جاليلي كرويـة االرض عوض اعتقاد أفـقيتها الى
مــا النــهــايــة بــفــضل عــروجه الــفــكــري بــفــضل
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ح يـقـرا احـدنـا ديوان الـرصـافي يـكـتشـف شيـئـا خـطـيرا جـدا يـشـعره
بالقلق.ترى ما هو هذا الشيء الـذي نراه في كل قصائد الرصافي وعلى
االخص قـصـائـده الـسـيـاسـيـة.ذاك الـشيء هـو:ان الـتـاريخ في الـعـراق ال
يـــتـــحــرك النـه تـــاريخ ســـاكن ويـــكـــاد يـــكــون تـــاريـــخـــا في مـــتـــحف من
الشـمع.كـيف.? في كل قـصـيدة هـنـاك سـخريـة من الـواقع الـسـياسي في
ايـامه.مــثال حـ حتــدث عن الـعــلم والـدســتـور ومــجـلس االمــة مـاذا قـال
ـعنى ان الدسـتور كذبة.في عـنى الصحـيح محرف. عنهـا.?قال كل عن ا
ـفـردات هـي مـجـرد تالعب وكـذب.حـتى انه راي الـرصـافي ان كل هـذه ا
ـشـقي"يـقـصـد ان ـســعـد ا وصف في احـدى قـصـائــده الـدسـتـور بـانه "ا
الدستور انذاك كان مـسعدا للنواب ومـشقيا للفـقراء.وهذا هو ع احلال
الـتي نــعـيش فـيــهـا.وال اظن ان هـنــاك فـرقـا بــ دسـتـور ايــام الـرصـافي
ودسـتـور ايــامـنــا الـذي صـار هــو االخـر شـقــاء لـعــمـوم الـنــاس وسـعـادة
. اال يـعـني هذا الـكالم ان الـتاريخ سـاكن مـيت ال يـتحـرك.لكن انـي للـبـر
لنـتحـدث قلـيال عن ديك الرصـافي.في البـداية يـقصـد شاعـرنا الـكبـير ان
الـديك هـنـا هو رمـز لـلـدهـر ولـلـوضع الـسـيـاسي.وهـو في هـذه الـقـصـيدة
يسخر وكأنه رسام كاريكـاتير من تشكيل احلكومـة.ابيات تقطر استهزاء
من سياسيي زمـنه.يقول مـثال في احد ابيـات القصيـدة ان ديك الدهر قد
باض ببغداد وزارة.ويبدأ بانتقاص ونقد وجتريح هذه الوزارة. كما لو ان
الـشاعـر يـعـيش بـيـننـا ويـرى مـا نـراه ونـنـتقـده.كل مـا قـاله في الـقـصـيدة
يحصل االن طبقا لالصل.وهـنا ايضا ال اجد تعـليقا افضل من قولي انه
ـلبد بـجو الرطـوبة والغـبار وعـدم التغـير يزحف االمس التاريخ الـساكن ا
بعـيوبه وشـكـليـاته البـائـسة الى حـياتـنـا. تصـبح قصـيـدة الرصـافي ادانة

لواقعنا وكـانت ادانة لواقعه.وتـتحول مونـولوجات عزيز
ـوذج يـنـطبق عـلى كل االزمـان.ايـضا الن علي الى 
ــسـيـطــر.من هـنـا ـوت هـو ا احلـركـة مــتالشـيــة وا
سـيــظل ديك الــدهـر يــبـيض وزارة شــانـهــا شـان
عـجـيب كـمـا قـال الـشـاعـر الـكـبيـر الـرصـافـي.ما
تغـيـر هي الـوجـوه.امـا جـوهـر الـتاريـخ فمـيت بال

امل.  

فــتــرة طـــويــلــة ويــشـــمل قــيــام دولــة
فـلــســطـيــنـيــة مـســتــقـلــة في الـضــفـة
الـغـربـيـة والــقـدس الـشـرقـيـة وقـطـاع

غزة إلى جانب إسرائيل.
ورفـــــضت مــــنـــــظــــمــــة الـــــتــــحــــريــــر
الفلسطينية خطط كوشنر باعتبارها
وأصرت على أن “كلها وعود نظرية”
احلل الـســيــاسي هـو احلـل الـوحــيـد
للصـراع. وقالت إنها مـحاولة لرشوة
الــفــلــســطـــيــنــيــ لــقــبــول االحــتالل

اإلسرائيلي.
وصف الــســيـــاسي األردني الــكــبــيــر
الــسـابق جـواد الـعـنـاني حـالـة الـشك
واسـعـة الــنـطـاق بـعــد قـراري تـرامب
نـقل الـسـفـارة األمـريـكـيـة إلى الـقدس
واالعـتـراف بــضم إسـرائـيل لــهـضـبـة

اجلوالن.
وقال العناني ”هذا نهج غير متوازن
يفترض أن الفلـسطيني هم اجلانب
ــــــــكن أن األضــــــــعف وهـم الــــــــذين 
يسـتسلـموا لـلضغط بـسهولـة أكبر...
هذه نكسة كبرى للمنطقة بأسرها.“
ـراقب وقــال عـزام الــهــنـيــدي نــائب ا
ـسلـم في الـعام جلـماعـة اإلخوان ا
ـــــعـــــارضــــة األردن الـــــتـي تــــمـــــثل ا
الـــرئــيـــســيـــة في الــبـالد إن اخلــطــة
االقتصاديـة تمثل بيـع فلسط حتت
رايـــة االزدهـــار مـــقـــابل الـــسالم دون
إعــــــادة األرض وإن دول اخلـــــــلـــــــيج
الــعـربــيـة تــتـحــمل اجلـزء األكــبـر من
األمــوال مــشــيــرا إلى أنــهــا صــفــقــة

بأموال عربية.
ســتـتم مـنــاقـشـة مــقـتـرحــات كـوشـنـر
االقــتــصـــاديــة في اجـــتــمـــاع تــقــوده
ـــتــحـــدة يــومي 25 و26 الـــواليــات ا

UOÝ—…∫ السعودية صبيحة الفاخر (68 عاما) أمام سيارتها في القطيف 


