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الــــــقــــــدس) 2019-12-3 ,أ ف ب) -
ــيالد عــلى نــصــبت شــجــرة عـيــد ا
مــدخل فـنـدق "إمـبــريـال" في الـبـلـدة
ة من القدس الشرقية احملتلة القد
وزينت إيـذانا ببـدء االحتـفاالت لكن
الــتــهــديــد بـــإخالء قــريب مــحــتــمل
لـــلـــمـــبـــنى لـــصـــالح اجلـــمـــعـــيــات
االسـتــيـطــانــيـة يــخـيم عــلى أجـواء
األعـــيـــاد.وتــــمـــتــــلك الــــكـــنــــيـــســـة
األرثــوذكــســيــة الــيــونــانــيــة فــنـدق
"إمـبـريـال" و"الـبتـرا" الـواقـعـان عـند
مـــــدخـل بـــــاب اخلـــــلـــــيل فـي احلي
ة ويهدد سيحي في البلدة القد ا
اإلخالء الفندق بعد أن استحوذت
عــلـيــهــمــا جــمـعــيــة اســتـيــطــانــيـة
بـاإلضافـة إلى عـقار ثـالث هـو "بيت
ـــــــــعــــــــــظـــــــــمـــــــــيــــــــــة" فـي احلي ا
اإلسالمي.وصادقت احملـكمـة العـليا
اإلسـرائـيــلـيــة في حـزيـران/يــونـيـو
ــاضي عـلى بـيع أمالك لــلـكـنـيـسـة ا
األرثـوذكـسـيـة الـيـونـانـيـة جلـمـعـية
"عـطـيـرت كـوهـانـيم" االسـتـيـطـانـيـة
بعد فشل محاوالت بطريركية الروم
األرثوذكس إلغـاء البيع عـبر الطعن
ـركـزية الـتي أقرت بـقرار احملـكـمة ا
عــــمــــلـــيــــة الـــبــــيع في.2017وطـــرأ
ــــاضـي تـــطــــور عــــلى األســـبــــوع ا
مــجــريـات الــقــضــيـة بــعــدمــا أقـرت
مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة بــتــجــمــيـد
إجـراءات نــقل الـعـقـارات وإخالئـهـا
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يـقول مـحامي عـائلـة الدجـاني التي
تستأجر فنـدق "إمبريال" ماهر حنا
"حــصـلت الــبــطـريــركـيــة عــلى قـرار
غـيـابي من احملكـمـة بتـجـميـد الـبيع
لــظـــهــور بــيــنــات تـــكــشف عن غش
وخـداع فـي عـمـلـيـة الـبـيع وعـلـيه ال
يـجوز الـتعـاقد".وتـتملـك أبو الـوليد
كون من الدجاني صاحب الـفندق ا
طـــابـــقـــ يـــحـــتـــويــان  48غـــرفـــة
اخملـــــاوف الـــــتي جتـــــعـــــلـه غـــــيــــر
متفائل.يقول أبو الوليد "هذا القرار
ـــا يــحــمل في ســيف ذو حــدين ر
طـيــاته حتـوال فـي مـســار الـقــضـيـة

ونــلـقـي بـهــا في مـزابل الــتـاريخ أو
تـــســــتـــكــــمل اإلجــــراءات لــــصـــالح
ـستـوطـن هـذه مـعركـة قـضائـية ا
بحـتة".وترجع قـضية الـعقارات إلى
 2004عندما حصلت ثالث شركات
إسرائيلية مرتبطة بجمعية عطيرت
كـوهـنـيم االسـتـيطـانـيـة عـلى "حـكر"
عقارات تـملكـها الكنـيسة اليـونانية
األرثــوذكــســيــة.ويــســتـمــر صــاحب
الـفـنـدق الـذي اسـتـأجـره عـام 1949
في دفع أجــرته الـــبــالــغــة  200ألف
شـــــــيــــــكـل (حــــــوالي  57ألف دوالر
أمـــيـــركي) في الــــســـنـــة.وبـــحـــسب
الدجاني فإن اجلمعية االستيطانية
تطالبه "بدفع نحو  10مليون شيكل
بـدل أجـرة العـقـار بـأثـر رجعي".ولم
يــتــمـكن الــنــاطق بــاسم الــكـنــيــسـة
األرثـوذكـسـية مـن التـعـلـيق الـفوري
ـوضــوع.واحـتـلـت إسـرائـيل عــلى ا
الـــقـــدس الــــشـــرقــــيـــة عـــام ?1967
وضـــمّـــتــهـــا الحــقـــاً في خـــطــوة لم
يعترف بها اجملتمع الدولي.وتعتبر
إسرائيل القـدس بكاملهـا عاصمتها
ـــقـــســـمـــة في حـــ يـــريــد غـــيــر ا
الــفــلـــســطــيـــنــيـــون إعالن الــقــدس
الـــشـــرقــــيـــة عـــاصـــمـــة لـــدولـــتـــهم
ــســتــقــبــلــيــة.ويــتــبع الــكــنــيــسـة ا
األرثوذكسيـة اليونانيـة التي تعتبر
الـطــائــفـة الــرئـيــســيـة في األراضي
ـــقـــدســــة حـــوالى  200مــــلـــيـــون ا
مـسـيـحي حـول الـعـالـم ويـقـدر عدد
ـــنـــتـــمــ إلـــيـــهـــا في إســـرائـــيل ا
واألراضي الـفـلـسـطـينـيـة بـنـحو 90
ألـفـاً.وأثـارت عــمـلـيـة الــبـيع غـضب
الـفـلسـطـينـيـ الذي يـعتـبـرون بيع
أراضي القـدس الشرقـية وعقـاراتها
للـيهـود خيانـة ويخـشون من شراء
ـستـوطنـ اإلسرائـيلـي عـقارات ا
في القدس الشرقية.وأدى البيع إلى
إزاحة بطـريرك األرثوذكس حـينذاك
إيـريــنـيـوس األول الـذي حل مـحـله
ثـــيـــوفـــيـــلـــوس الـــثـــالث.وانـــقـــسم
ــــســــيـــــحــــيــــون األرثـــــوذكس في ا
فــلـــســطــ وإســرائـــيل بــ مــؤيــد
ومـعـارض لـلـبـطـريـرك ثـيـوفـيـلـوس
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{ جـــــــاكــــــرتــــــا (أ ف ب) - ذكــــــرت
الشرطة ان انفجارا أدى الى اصابة
جـــنـــديــــ بـــجـــروح صـــبـــاح امس
الـــــثالثــــاء فـي وسط الــــعــــاصــــمــــة
االنـدونيـسيـة جاكـرتا بـسبب قـنبـلة
دخانـية مـستبـعدة فـرضيـة حصول
هـجوم.وقـال رئيس شـرطـة جاكـارتا
غـاتــوت ادي لـلــصـحــافـيــ "جنـري
حتــقــيــقـا لــكـي نـفــهـم كـيـف وُجِـدت
القنبلة" في مـوقع النصب التذكاري
الــــوطــــني فـي قــــلب الــــعــــاصــــمــــة
ـ اإلنــدونــيــســـيــة.و نــقل جــنــديـَّ
ــســتـــشــفى. وقــال مــصــابَـــ إلى ا
ـسـؤول "أصـيب أحـدهـمـا في الـيد ا
واآلخر في الساق".وردا عـلى اسئلة
الصحـافي اوضح رئـيس الشرطة
انـه ال يـــوجـــد مـــا قــــد يـــشـــيـــر إلى

حصول هجوم.
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وتـوجــد ثـكـنــة عـســكـريــة في مـوقع
الــــنــــصـب الــــتــــذكـــــاري.وواجــــهت
إنـدونـيسـيـا أكبـر دولـة مسـلـمة في
الـعــالم تــمــرداً إسالمــيًـا مــنــذ مـدة
طـــويـــلــــة وتـــعـــرّضت لــــهـــجـــمـــات
مـتكـررة.وأمـر الـرئيس اإلنـدونـيسي
جــــــوكــــــو ويــــــدودو في تــــــشــــــرين
األول/أكـتـوبر بـتـعزيـز األمن بـعـدما
طعن مسلحان من مجموعة إرهابية

وزيــر األمـن الــذي جنـــا بــيـــنــمــا 
شتبه بهم. توقيف عشرات ا

هذا الـنـوع خالل مواسم األمـطار إذ
ـتــهــالـكــة الـتي ال ـبــاني ا تـنــهــار ا

تخضع عادة لصيانة جيدة.
وقتل  30شخـصًـا إثر انـهيـار جدار

في بومباي في تموز/يوليو.
وفي بـاريس لـقي ثالثـة رجـال إنـقاذ
فـرنـسيـ حـتـفـهم في حـادث حتطم
مروحـية قرب مـرسيلـيا خالل تنـفيذ
مـــهــــمـــة فـي مـــنـــاطـق تـــضــــربـــهـــا
الفيـضانات في جنـوب فرنسا وفق
مـــا ذكــرت وزارة الــداخــلــيــة امس .
ـروحيـة "اي سي وفُـقـد االتـصـال بـا
 "145واخـــتـــفـت عن الـــرادار خالل
همة انقاذيـة واستطالعية قيامهـا 
فـوق منـطـقة فـار مـساء االحـد.وعُـثر
على جثث الرجال الـثالثة قرب بلدة
روف في الساعة الـواحدة والنصف
صــبــاحـا بــالــتــوقــيت احملــلي وفق
بــيـــان صــادر عن وزيــر الـــداخــلــيــة
كريـستوف كـاستـانير ووزيـر الدولة
في الـداخلـيـة لوران نـونـيز.وفـتحت
السلـطات حتقـيقا لتـحديد مـسببات
احلـــــــــادث والـــــــــظــــــــــروف الـــــــــتي
رافـقــته.وأضــاف بـيــان كـاســتـانــيـر
ونـونـيز انه "بـيـنمـا تـستـعـد فرنـسا
اليوم لتكر  13من جنودهـا قتلوا
في خـدمــة بـلـدهم (في مـالي) يـفـقـد
بـلــدنـا ايــضـا ثالثــة أبـطــال أعـطـوا
".وقُتل حـيـاتهم حلـمـاية الـفـرنسـيـ
شـخـصـان األحد جـراء الـفـيـضـانات

في مـنـطـقـة الـريفـيـيـرا الـتي شـهدت
هــطــول أمــطـــار غــزيــرة وتــســبــبت

بفيضانات قوية.
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وفي واجــادوجــو أعــلــنت حــكــومــة
بوركـيـنا فـاسو إن مـا ال يقل عن 14
شخصا قُتلوا بالرصاص في هجوم
على كـنيسـة في شرق الـبالد صباح
ـسـلـحـ امس.ولـم تـتـضح هـويــة ا
بـعـد ولم تُعـرف تـفـاصـيل أخرى عن
الـهجـوم. وقـالت احلـكومـة في بـيان
ـسلحـة تعالج اجلرحى إن القوات ا
ـــنـــطــــقـــة.وأدى تـــمـــرد وتـــفـــتـش ا
إسالمــيـ في بـوركـيـنـا فـاسـو هـذا
الــعــام إلى إثـــارة تــوتــرات عــرقــيــة
ودينـية وإلى حـالة من الـفوضى في
منـاطق واسـعة من الـبالد وال سيـما
الي ناطق الـشماليـة احملاذية  في ا
ـــصـــادر إن ـــضـــطــــربـــة.وقـــالت ا ا
الــهـــجــوم وقع فـي قــريـــة فــوتــوري
ـعــروفـة تـاريــخـيـا ـنـطــقـة إست ا
بــوجـود قــطــاع طــرق فــيــهـا والــتي
ـاضي لـهـجوم من تـعـرضت الـعـام ا
جـــمـــاعـــات مــتـــشـــددة عـــلى صـــلــة
بـــتـــنـــظـــيـــمي الـــقـــاعـــدة والـــدولـــة
اإلسالمية.وفي السادس من نوفمبر
تشرين الثاني أطلق مسلحون النار
على قـافلـة حافالت كـانت تقـل عمال
ـا أدى إلى ـنـطـقـة إست  مـنـاجم 

سقوط  39قتيال.

الـثـالث الـذي اتـهـمه الـبـعض بـبـيع
عــقـارات في مـدن يـافــا وقـيـصـاريـة
والـقدس وحـيـفا.وبـحـسب احملامي
حـنـا سـتـنـتـظـر احملـكـمـة  30يـوما
ستوطنون الئحة دفاع حتى يقدم ا
ضــد قـــرار الــتـــجـــمــيـــد.ويـــضــيف
"حتــسن مـــوقــفـــنــا كـــثــيـــرا وقــرار
الـتجـميـد سيجـعل الـقضيـة أصعب
".لـــكن احملــلل ــســتـــوطــنــ عـــلى ا
تخصص في السياسي والباحث ا
تاريخ أوقاف الكنـيسة أليف صباغ
يــرى أن تـوقـيت هــذا الـقـرار يـخـدم
البـطريرك ثـيوفيـلوس الثـالث.يقول
أليف "جتميد القرار بتقديري يخدم
الـبـطـريــرك عـشـيـة احــتـفـاالت عـيـد
ــيـالد لــيــقــدم نـفــسـه كــمــنــتــصـر ا

ويعطيه تغطية وطنية".
وبالنسـبة للمحـلل السياسي ليس

واضـــحـــا مـــا إذا كـــانت احملـــكـــمــة
سـتــعــيـد الــنـظــر في إجــراءات نـقل
الـــعـــقـــارات أم ســتـــنـــظـــر في قــرار

لكية. ا
ويـشـيـر صـبـاغ إلى تـدخل سـياسي
مــحـتــمل من أجل إعــادة الـعــقـارات
ــقـابل لــلــكـنــيــسـة لــكن "ســيـكــون ا

عقارات قيمتها مضاعفة".
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وقـــــال مــــصـــــدر من اجلـــــمــــعـــــيــــة
االستيـطانية عـطيرت كـوهنيم إنهم
ـسـتـوطـنـ واثـقـون من سـيـطــرة ا
ــواقع في الـنــهـايــة.وجـعـلت عـلى ا
هذه الـصفـقة من "عطـيرت كـوهنيم"
ـبـاني الـواقـعـة عـند مـالـكـة ألغـلب ا
مــدخل بــاب اخلـلــيل أحــد األبـواب
ـة والسوق الـرئيسـية لـلبـلدة الـقد
الـعـربيـة. وتـنطـلق من بـاب اخلـليل

عـنه.وتمـنع الـسلـطات اإلسـرائـيلـية
أعــمـــال تــرمــيم الـــفــنــدق إلى حــ
ـثلي انـتـهـاء الـقـضـيـة وفق أحـد 
فــنـدق الـبـتـرا. ويـقـول مـفـضال عـدم
الـــكـــشف عـن اســـمه "لـــديـــنـــا قــرار
محكـمة بعـدم الترميم وأي مـخالفة
للـقرار تعـني السـجن أو اإلبعاد عن
ــة أبــعــدت مــرتــ الــبــلــدة الــقــد

لـــفـــتـــرات مـــتـــفـــاوتـــة أطـــولـــهــا 3
أشـهر".وعن قـرار احملكـمـة بتـجمـيد
قــرار نــقل الــعـقــارات يــقــول "كــلـهم
كــذابــون مـنــذ الــعـام  2004وحـتى
الـــيــوم ونــحن نــنــتـــظــر ونــســتــمع
لــلـوعــود أنــا أريــد قــرارا واضــحـا
وصريحا مكتـوبا في ورقة رسمية".
.وبـالـنـسـبـة له فـإن قـرار الـتـجـمـيـد
يعني أنهـم "ربحوا معركـة لكنهم لم

يكسبوا احلرب".
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سـيحي في كل مواكب البـطاركة ا
احتفاالتهم الدينية.وعلى بعد أمتار
طل على قليلة من فندق "إمبريال" ا
مـيدان عـمر اخلـطـاب وحيث تـنشط
احلــركــة الــســيــاحــيــة يــقع فــنــدق
ـتـنـازع "الـبـتــرا" الـعـقــار الـثـانـي ا
عــلـــيه.يـــتـــكـــون الــفـــنـــدق من أربع
طـبـقــات وتـطلّ شــرفـاته الـشــرقـيـة
عـلى مـا يعـرف بـ "بـركـة البـطـريرك"
ـــســـجــد وكـــنـــيــســـة الـــقـــيــامـــة وا
األقـصى.ويـحتـوي الـفـنـدق على 40
غـــرفـــة  20مـــنـــهـــا فـــقط صـــاحلـــة
لــلــتـشــغــيل في ظـل وضع مــتـهــالك
جلــمـيـع مـرافـق الـفــنــدق الــذي بـدا
درجه اخلشـبي مـكسـرا كمـا أرضية
بـالطه وجـدرانه مــتـشـقــقـة وتـفـوح
مـــنــهــا رائـــحــة الــرطـــوبــة عــوامل
جــمـيـعـهــا أدت إلى عـزوف الـزبـائن
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سـلسالت حـتى الـثقـافة مـتـهمـة بالـفـساد مـنـذ صغـري وانا اشـاهـد ا
واالفالم الـعربـية واالجـنبيـة في تلـفاز ذي قـناتـ فقط بـحجم عـشرين
ـوعـد احملدد بـوصـة باألبـيض واالسـود حـيث ننـتـظـر بفـارغ الـصـبر ا
اشـهــر مـا نــذكــره مـســلـسل رافـت الـهــجـان او احلــسـنــاء  والـوحش
وغـيـرهـا في فـتـرة الـثـمـانـيـنـات بـعـدهـا فـتـرة الـتـسـعيـنـات حـيـث ازمة
ــســلـسالت احلــصـار اخلــانق بــكل مــعـانــيه حــيث بـدأت مــشــاهـدة ا
ـشاهـد كان عـائدا من عـمل منـهك مرهق دبـلـجة و هي شيء جـديد  ا
بدخل ال يسد رمقه اال انه كان متمسكا صابرا محتسبا محبا للحياة
دون تـقـاعس وعجـلـة احليـاة مـستـمـرة بـكل مشـاكـلهـا...حـتى من باب
ـنازل وتـمت السـرقة الـطرفـة قيل انه في يـوم من االيـام سرقت احـد ا
فتـرة عرض مسـلسل مدبـلج مكـسيكي في يـوم شتائي وكـانت تعرض
في وقت مبكر تقريبا السـادسة او السابعة ال اذكر الوقت لكن الناس
ـنـزل في يـقـظـة ولـيس نـوم بـعـد الــسـرقـة تـركت رسـالـة ال اصـحـاب ا
ـسـلـسل مـفــادهـا شـكـرا الى كـوادالـوبي وهـو اسم الـشـخـصـيـة في ا
ـهم في هـذا كـله انـنا ـسـلـسل ا الـذي اشـتـهـر ولم يـحـفظ احـد اسم ا
ـا اجنذاب لـعـدة اسبـاب قد نـشـاهد اعـمـال لغـيرنـا ونـنجـذب الـيهـا ا
ـشـاهــد بـحـيث ـا يـشــد ا ـمــثل االخـراج الى اخــره  يـكـون الــنص ا

يجعله متسمرا امام التلفاز ...
شـاهد العـراقي الى كل ما هومن خارج يل ا يل او  ـاذا  السؤال 
احلدود واقصد هـنا ثقافـيا فلو       قـرأنا التاريخ لـو جدنا ان مصر
لــديــهــا حــرب اكــتــوبـر الــتي الــفـت من اجــلــهـا مــا الــفت مـن روايـات
ثال وقصص حتولت فـيما بـعد الى  افالم ومسـلسالت على  سـبيل ا
ــســلـسل الــبـولــيـسي ال احلـصــر الـرصــاصــة التـزال في جــيـبي او ا
اخملـابـراتـي رافت الـهـجـان  وان كـانت هـنـاك شـكـوك في صـحـته ولـو
سلسالت غيـر العربية التي  ال تمت للثقافة بشكل بسيط ناهيك عن ا
الـعـراقـيـة بـشيء والـتي كـانـت تبـث بـحـجة الـتـالقح الـفـكـري او تـبادل
الثقافـات في ح كنا نـخوض حروبا طـاحنة على مـدار ثمان سنوات
عجاف اخذت ما اخذت معها مـن اجيال وشباب بعمر الورد احلروب
دائـمـا ما تـكـون نتـائـجهـا قـذرة بكل مـا حتـمل الكـلـمة من مـعـنى حتى
حلقها حصـار فبعد ان كانت السـلطة تصنع توابـيت فارغة جتول بها
ـنـظـمات والـهـيـئـات الى في شـوارع بـغـداد لـتجـلـب انـظـار وتـعاطـف ا
اخــره في الــعـالـم الــدولي الــذي لم يــحـرك ســاكـن حـتـى لـو مــات كل
شاهد العراقي العراقي وب احلـرب واحلصار لم ينتج ما يـجذب ا
اال اللـمم مثل عـالم الست وهـيبة او ذئـاب اللـيل فكيف نـستـطيع جذب

شاهد في اخلارج . ا
سـرح التجاري وان صح الـتعبير ظلمـة هنا نشط ا  في هذه الفتـرة ا
ن عـمل ألنه كــان مـصــدر رزقـهم او ــسـرح الــهـابط مـع اعـتــزازي  ا
النهم ال يستطيعون انتاج ما يريـدون فكل شيء مغاير تعتبره السلطة

ان ذاك مناهض لها وان كانت فكرة بسيطة ??
ـية فـمـجـرد طـرح فكـرة تـمس الـدولة بـنـظـامـها الـقـمـعي  ولو واحـد بـا
يتعرض صاحب العمل الى االعتقال   تلك حقب قد مضت لها ما لها
قراطيـة التي كنا نتمنى وعليها ما عـليها حتى جاء زمن احلـرية والد
ـعـمورة فـبـعـد ان كان ان تـنـصـفنـا كـشـعب يـنتـمي الى هـذه االرض ا
يـقودهـا مـرتزقـة من الـعرب  واعـني الـثقـافـة واالعالم بأغـلب مـفاصـلة
امثـال حمـيدة نـعنع واديب نـاصر ووو .... مسـتغـل ومـستـفيدين من
ـال قـائــد ضـرورة يـدعــو الى الـقـومــيـة الـعــربـيـة فــكـان هـمــهم جـمع ا
والتركيز على االغاني التي تمـجد رمزهم حتى غنت سميرة سعيد  و
ـشـاكـله اجملـبـر عـلـيـها ; لـطـفي بـو شـنـاق...... وتـرك الـعـراق يـغرق 
طـبعـا الفـنان يـريد ان يـقدم شـيء وانا لـيس بصـدده بل بصـدد الذين
ا وصل كل هـذا الـكم من الـفنـان ـؤسـسات لـوال ادارتـهم  يـديرون ا
والفـنـانـات لـنـصرة الـعـراق في تـلك الـفـترة لـيـلـتـقـوا بالـسـيـد الـرئيس
ظلمة جاءت حـقبة اكثر ظلمة العجيب باألمر بـعد انتهاء حقبة الـظلم ا
ـقــيـتـة; داعـش ) و كل هـذا فـيـه االف الـقـصص وسـواد( الـطــائـفــيـة ا
ـة وهي االكـثـر روايـات وحـكـايـات لم تـسـتـطـع أي جـهة ـؤ ـفـرحـة وا ا
يز في ح ان السـاحة لم تخلو حكوميـة او غيرها من انتـاج شيء 
من كتاب جيدين مجيدين نسـتنتج من ذلك ان هبوط الفن العراقي هو
شـاركة في ـؤسسـة احلكـوميـة بل حتى لم تـفكـر  ـتمـثلـة با االدارة ا
مهرجـان اال من هنا او من هـناك وهو مـا ال يغني وال يـشبع من جوع
ظـاهرات شواهـد وشواهد هل يـا ترى نرى وحتى هـذه الفتـرة حيث ا
ــــلئ الــــعــــ والـــفــــكـــر ابــــسط مــــثـــال ابـن ثـــنــــوة شـــهــــيـــد عـــمال 
اكتوبر.....رسـالة للقـائم على الـثقافة ال االعالم الن الـتاريخ يسجل

فسجلوا اسماءكم بقلم من نور يحكي لألجيال اننا كنا ابطال

بغداد
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وفي الـهـنـد دُفن  17 شـخــصًـا عـلى
األقــل مــن أربـع عـــــــــــــــــائــالت حتـت
األنــقـاض عـنــدمـا تـســبـبت األمـطـار
الـغـزيـرة بـانـهـيـار جـدار كـبـيـر عـلى
مــنـــازلــهم أثـــنــاء نــومـــهم وفق مــا

افادت الشرطة.

وقـال مـسـؤول في الـشـرطـة لـوكـالـة
فـرانس برس إن بـ القـتـلى طفـل
في القـرية الـواقعـة في والية تـاميل
نـــادو (جـــنـــوب) والـــتي تـــعـــرضت

ألمطار موسمية غزيرة.
وانــهـار اجلــدار الـبــالغ طـولـه سـتـة

أمــــتـــار حــــوالى الـــســــاعـــة 05,50
صباحًا في منطقة تقع على بعد 50
ـبـاتور وفق كـلم شـمال مـديـنـة كو
ــز أوف مــا أفـــادت صــحــيـــفــة "تــا

إنديا".
وكثـيراً مـا تشـهد الـهنـد حوادث من
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{ القاهرة (أ ف ب) - حتت ظالل
شــجــرة وارفــة يــنــضم عــمــر الى
مزارعـ آخرين في قريـة صغيرة
بـغرب القـاهرة ليـقنـعهم بأحـقيته
ياه في ري أرضه أوال فيما قلّت ا
التي يـصبـهـا نهـر الـنيل في قـناة
مـجـاورة ألراضـيــهم.ويـقـول عـمـر
الـــبــالغ من الـــعــمــر  65عــامــا إن
أرضـه "جـــافـــة مـــنـــذ عـــدة أيـــام".
ويــضـيف "أنـا بــحـاجــة الى مـيـاه
لــريـــهـــا قــبـل أن يــســـتـــخــدمـــهــا

وزيـر الري الـسـابق مـحـمـد نـصر
الـــدين يــشـــدد عــلى أن "اعـــتــمــاد
مــصـر عــلى نـهــر الـنــيل ال يـقـارن
بـــــــــــدول حـــــــــــوض الـــــــــــنــــــــــيـل
االخــــــرى".ويــــــتـــــابـع "نـــــحـن في
مـستـوى أدنى من مـستـوى الشح
ـتـخـصـصـون ـائي".وبـحـسب ا ا
ـيــاه يـبـدأ عـنـدمـا يـقل فـان شح ا
ياه عن نصيب الفرد سنويا من ا
الف مــتـــر مــكــعب.وبـــلغ نــصــيب
الفـرد في مصر  570متـرا مكـعبا
في الـعام  2018ويـنـتـظـر ان يقل
الى  500متر مكعب بحلول العام
 ?2025وفــــق األرقـــــــــــــــــــــــــــــــــام
الـــرســــمـــيـــة.وخـالل الـــســـنـــوات
األخيـرة اتخـذت حكومـة الرئيس
عـبـد الــفـتـاح الـسـيـسي اجـراءات
مـن أجل احلــــفـــــاظ عــــلى مــــوارد
ــيــاه.من ضــمن هــذه الــبـالد من ا
االجراءات وضع صـنابيـر موفرة
للمـياه في األماكن الـعامة واعادة
ـــســـتـــخـــدمـــة ـــيـــاه ا تـــدويـــر ا
وتــــقـــلــــيص زراعــــة احملــــاصـــيل
سـتهـلـكة لـلمـيـاه مثل األرز.كـما ا
أبرمت مـصـر عقـودا قيـمـتهـا عدة
ماليــ من الــدوالرات مع شــركــة
فـلـوانس كـورب االمـيـركـيـة لـبـناء
يـاه البحر وفق محـطات حتلـية 
الــشـركـة.بـدأت اثـيــوبـيـا في بـنـاء
سـد الــنـهــضـة عـام  2011وتـأمل
في أن تـتمكـن من توليـد الكـهرباء
قبل قبل أن منه مع نهايـة العام ا
يــعــمل الــســد بــكــامل طــاقــته في

.2022ولم تـسـفـر تـسع سـن من
ـفـاوضات بـ مـصر والـسودان ا
واثــيـــوبــيـــا عن اتـــفــاق.الـــشــهــر
ــاضي اتـفـقت الـدول الـثالث في ا
واشنطن على مواصلة احملادثات
بــشــأن الــنــقـاط اخلـالفــيـة وعــلى
رأســهــا فــتـــرة ملء خــزان الــســد
واسـلـوب تشـغـيـله.وتـطـلب مـصر
احلــصــول عــلى  40مــلــيــار مــتـر
مكعب من مياه النيل سنويا كحد
أدني وهـــو مـــا لـم تـــوافق عـــلـــيه
اثيوبيا.وخالل اجتماع واشنطن
الــذي شــارك فــيه الـــبــنك الــدولي
ومراقبون أميركيون قررت الدول
الـثالث اعطـاء نفـسهـا مهـلة حتى
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للتوصل الى اتفـاق.ويعتقد وليام
ديـفيـسـون من مـجـمـوعـة االزمات
الــــدولـــيــــة أن "تـــســــارع وتـــيـــرة
احملـادثـات ووجود مـراقـب يـزيد
مـن فــــــــــرص الــــــــــتــــــــــوصـل الى
تسوية".وتـعتبر اثيـوبيا أن السد
الـــذي تــبــلـغ كــلــفـــة تــشـــيــيــده 4
مـلـيـارات دوالر أســاسي لـنـمـوهـا
االقـــتــــصـــادي.أمـــا بـــالــــنـــســـبـــة
للـسـودان فـان السـد سـيوفـر لـها
ـياه كهـربـاء وسـينـظم مـنسـوب ا
الـــتي تـــصـل الـــيه.ويـــســـتـــبـــعــد
اخلـــبــراء نـــشـــوب نــزاع مـــســلح
بـسـبب اخلالف عـلى تـوزيع مـياه
الـــنـــيل "ألن ذلـك ســـيـــكـــون بـــالغ
الـــضــرر لــكل االطــراف" بــحــسب

ديفيسون.

اآلخـرون".ويــضــيف الــرجل الـذي
يــــزرع خـــضـــروات مـــشـــيـــرا الى
اوراق السبانخ واخلس في حقله
"نحن نعتمد على مياه النيل التي
تقل بـشكل خـاص في الصيف وال
تــكــفــيـــنــا".وتــعــاني مــصــر مــنــذ
ياه يعزى سنوات من نقص في ا
أسـاسـا الى تـزايـد أعداد الـسـكان
ـزارعـون تدبـر أمورهم ويـحاول ا
مـع انــخـــفــاض حـــجم الــوارد من
ـائي في مـصـر ـيـاه.والـنــقص ا ا

ـناخي يرجع كـذلك الى الـتـغـيـر ا
ـياه الصـرف الصحي والتـلوث 
والنفايات الصـناعية.وتزايد قلق
ـزارع عـلى ضـفـتي الـنـيل في ا
مـصــر بــعـد أن أعــلـنت اثــيـوبــيـا
عــزمــهـا عــلـى انــتــاج الــكــهــربـاء
اعـــــتــــــبـــــارا من  2020مـن ســـــد
الـــنـــهـــضـــة الـــذي تــبـــنـــيه عـــلى
النيل.وترى مـصر أن السد الذي
يـكــتـمل تــشـيـيــده قـريـبــا يـشـكل
ـــكن أن "خــــطـــرا وجـــوديــــا" اذ 

ــيــاه يـــؤدي الى تــقـــلــيل حـــجم ا
الـواردة الـيهـا بشـكل كـبيـر. ولكن
اثيوبيا تـؤكد أن نصيب مصر لن
يـتـأثـر.ويـقـول أحـمـد وهـو مـزارع
شـــاب في الــثـــالــثــة والـــعــشــرين
"سـيــكـون (هـذا الـســد) دمـارا لـنـا
وألرضــنــا. كــيف ســنــســتــمــر في
الـــــــزراعــــــة?" .وبـــــــدأت مــــــصــــــر
والـــســـودان وإثــيـــوبـــيـــا جـــولــة
مــفـاوضــات جـديــدة في الــقـاهـرة
حملــــاولـــة الـــتـــوصل الى اتـــفـــاق
يــرضي األطـراف الــثالثـة.ويــؤكـد
هــاني سالمــة اخلــبـيــر في مــركـز
االهــرام لـلــدراســات الــسـيــاســيـة
واالســـتــراتــيـــجــيـــة أنه "البــد من
التوصل الى اتفاق واال فإن مصر
ســتــواجه مــشــكالت اقــتــصــاديـة
واجـتمـاعيـة غير مـحتـملـة".ووفقا
ـــشــكالت لـه فــان من بـــ هــذه ا
واخملــــاطــــر ســــيــــكــــون جــــفـــاف
االراضـي الــزراعــيــة وانــخــفــاض
حــجم الـزراعـة وصــعـوبـة تــولـيـد
الـــــــكــــــــهــــــــربـــــــاء مـن الــــــــســـــــد
ـكن الـعـالي.ويــضـيف رسالن "و
أن يـؤدي ذلـك الى أزمـة سـيـاسـية
وعــدم اســتـــقــرار".ويــوفــر الــنــيل
 %95من احــتـيــاجـات مــصـر من
ياه وعلى ضفـتيه يعيش سكان ا
الـبالد البـالغ عددهم  100ملـيون
نــــــــســــــــمــــــــة بــــــــحــــــــسب األ
ـتــحــدة.والـنــيل أطــول نــهـر في ا
الـعـالم ويعـد شريـانا رئـيسـيا في
ر بـها.ولكن الـدول العـشر الـتي 

ـاذا هنـالك تظـاهرات فـي العـراق? وما هي أسـبابـها? هنـالك من يسـألـنا 
ـكننـا حصر كل وماذا يريـد العراقي من حـكومتـه ونظامه الـسياسي? و
ـتـتـالـيـة مـنذ هـذه األسئـلـة بـسـؤال واحـد فـقط مـا سـبب أزمـات العـراق ا

 2003وحتى يومنا هذا?جند السبب األول والرئيسي هو نظام
احملـاصصـة الـذي بـدأ مع تـشـكـيل مـجـلس احلـكم وحـتى يـومـنـا هذا بل
زادت احملاصصة تعقيدا مع تـشظي الكتل السياسـية الرئيسية إلى كتل
أخـرى حــتى بـات األمــر يـخــضع لــنـظــام احملـاصــصـة داخل الــكـتــلـة أو
ـقـسم)وهـو األمر ـكن تـسـمـيـته بـ(تـقـسـيم ا االئـتالف الـواحد وهـذا مـا 
ــشــهــد الـعــراقي ســواء الــسـيــاسي مــنه أم االقــتــصـادي أو الـذي زاد ا
الثقافي واالجتمـاعي تعقيدات شـديدة جدا انعكست عـلى أداء السلطت
التـنفـيذيـة والتـشريـعيـة التـي تخـضع لنـظام الـتوافق وإن لم حتـصل هذه
التوافـقات نـدخل في أزمات تنـتهي بـحلول تـوافقـية.ووصلت احملـاصصة
ـديـريــات الـعـامـة وهــو مـا جـعل من إلى درجـات وظـيــفـيـة صـغــيـرة في ا
نـصب (غنـيمـة) لهذا احلـزب أو ذاك.ناهـيك عن عدم الـتوافق عـلى عدد ا
ـا جعـل التـشـكـيـلـة الـوزاريـة خـالـيه مـنـهم عـاما كـامال في من الـوزراء 
وقـبـلـهـا بـقـيت وزارتـا الـداخـلـيـة والـدفـاع بدون وزيـرين الـدورة األخـيرة 
دورة انتـخـابـيـة كـاملـة وهـذا مـا يـعـكس مـساو نـظـام احملـاصـصـة بكل

مسمياته.
شـهد العـراقي العام مـجرد أزمـات وحلول وقـتية دون أن هذا ما جـعل ا
نـفكـر بـتـجـاوز نـظـام أقل مـا يـقـال عـنه إنه سيء وهـو نـظـام احملـاصـصة
ا وجدت فيه القوى السياسية نفسها ومصاحلها وبقاءها أطول الذي ر
وحـدة تــوافـقـيـة ــكـنـة لـدرجــة إنـهـا بـدلت الــتـسـمـيــة إلى(شـراكـة فـتـرة 
خاصة وإن نظاما ستخدمة في احملاصـصة وطنية)وبقيت ذات اآلليـات ا
كـهذا جنح فـي بقـاء الـقـوى الـتـقلـيـديـة كل هـذه الـسـنوات لـكـنه بـالـتـأكـيد
يشكل سببا رئيسيا من أسباب أزمات العراق التي جتمعت دفعة واحدة
في تــظـاهــرات شـهــر تــشـريـن أألول وكـشــفت لــلـقــاصي والــداني تـردي
في بلد أكثر ال مـعا األوضاع العامة في البـلد بسبب تقـاسم السلطة وا
ــال! قـد يـسـتـغــرب الـبـعض من ذلك لــكـنـنـا جنـد إن ثـروات مـا فـيه هـو ا
ـعـاشي لألسـرة ـسـتـوى ا الـعـراق كـافـيـة ألن تـعــيـد بـنـاء الـبـلـد وتـرفـع ا
ـستـوى عـال جدا العـراقـية وتـوفـر لنـا مـدارس وشوارع ومـدنـا جديـدة 
اجلمـيع يعرف هذا لكن ما الية وسنجد هنالك فـائضا في نهاية الـسنة ا
ــنع حـــدوثه هــو نـــظــام احملـــاصــصــة الـــذي جــعل الـــدولــة الــعـــراقــيــة
سمى وزارات وهيئات مجيرة لهذا احلزب أو ذاك مع مجرد(كانتونات)
(تــرهل) واسع جــدا في الـــدرجــات اخلــاصــة من مــدراء عــامــ ووكالء
وحمايات ومدراء مكاتب وغيرها من العناوين التي تستهلك موارد البلد.
ـتـظاهـر العـراقي تتـمـثل بالـقضـاء على نـظام لهـذا جند إن من أولـويات ا
احملـاصـصــة والـدخـول في اإلطـار الــوطـني الـذي هــو أكـبـر من الــفـئـويـة
واجلـهـويـة واحلـزبـيـة وهـذا يـحـتـاج لـتـغـيـيـر الـفـكـر الـسـيـاسي لألحـزاب
العـراقيـة الـتي تقع عـلـيهـا مـسؤولـية مـواكـبة تـطورات
الشارع العراقي بأجياله اجلديدة الرافضة لآلليات
ـة ورفض الــشـبــاب الـعــراقي لـلــبـقــاء بـأطـر الـقــد
ـواطن كالسـيـكيـة تـقـلـيـديـة غـيـر مـجـديـة للـوطن وا

معا.

»ö²Š‰ ∫ فندق اميريال في القدس احملتلة

ÕU²²∫ سد النهضة االثيوبي قبل افتتاحه «

jÝË∫ موقع انفجار وسط العاصمة االندونيسية


