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صــوت مـجـلـس األمن الـدولي امس
األربعـاء لـصالح نـشر مـا يصل إلى
 75 مــراقــبــا في مــديــنــة احلــديـدة
دة ستـة أشهر السـاحليـة اليـمنيـة 
ــراقـبــة وقف إطالق الــنـار وإعـادة
ـتـحاربـ نـشر الـقوات. الـطـرف ا
وبعـد أسبـوع من محـادثات السالم
ـــتـــحــدة في الـــتي رعـــتـــهــا األ ا
ـاضي تـوصـلت الـسـويـد الـشـهـر ا
تحـالفة مع إيران حركة احلـوثي ا
ـدعـومـة من واحلـكـومـة الـيـمـنـيـة ا
الـــســـعـــوديــــة إلى اتـــفـــاق بـــشـــأن
عظم احلديدة وهي نقطة الدخول 
الـــســـلع الــــتـــجـــاريـــة واإلمـــدادات
اإلنـسـانـية لـلـيمـن وشريـان احلـياة
الي الـيمـني الـذين يقـفون على

شفا اجملاعة.
ـؤلف من 15 وكـان مــجـلس األمن ا
ــاضي عــضــوا قــد أجــاز الــشـهــر ا
فـــريق مـــراقـــبــة مـــســـبق بـــقـــيــادة
تـقاعد باتريك اجلنرال الهـولندي ا
كـــمـــارت وطـــلب من األمـــ الـــعــام
تحـدة أنطونيـو جوتيريش لأل ا

التوصية بعملية أكبر.
—«d  ŸËdA

وســيـصـوت اجملــلس يـوم األربـعـاء
على مشروع قرار صاغته بريطانيا
يـطـالب جـوتـيـريش بـنـشـر الـبـعـثـة
الـــــتـي أوصى بـــــهـــــا ”عـــــلـى وجه
الــســرعـة “والــتي ســتــعــرف بـاسم
ـتــحــدة لـدعم اتــفـاق بــعـثــة األ ا
احلــديــدة.  كـــمــا يــطــالب مــشــروع
القرار ”الدول األعـضـاء وال سيـما
تحدة الدول اجملاورة بدعم األ ا
ــطــلــوب لــتــنــفــيــذ عــلى الــنــحــو ا
ـتـحـدة لدعم تـفـويض بـعثـة األ ا

اتفاق احلديدة.“
 وتـدخل حتــالف عـســكـري بــقـيـادة
السعودية في اليمن في عام 2015
لـدعم القـوات احلـكومـيـة. وانتـقدت
ـــتــحــدة والــدول الـــغــربــيــة األ ا
االئتالف بسبب مقتل عدد كبير من

ن فيهم األطفال. دني  ا
 وتـتهم دول اخلـليج إيـران بتـزويد
احلوثـي بالـسالح وهو ما تـنفيه
طـهــران واحلـركــة.  ويـحــتـاج قـرار
مــجـلس األمـن إلى تـســعـة أصـوات
مؤيـدة مع عدم استـخدام بريـطانيا
ـتـحـدة أو روسـيا أو أو الـواليـات ا
فـــرنــســـا أو الــصـــ حق الـــنــقض
(الـفـيـتـو). وقـال دبـلـومـاسـيـون إنه

شروع. توقع إقرار ا من ا
 وفي اقـــتــراحه في  31ديـــســمــبــر
كــانــون األول أمــام اجملــلس الــذي

أطـــلــــعت عـــلــــيه رويــــتـــرز وصف
ـكون ـقتـرح ا جـوتـيريش الـفـريق ا
من  75فـردا بـأنه ”وجـود خـفـيف“
لـرصد االمـتثـال لالتـفاقـية وحتـديد
وتـقـيــيم احلـقـائق والــظـروف عـلى

األرض.
W³ÝUM  ‰u «

 وكـتب جـوتـيريـش قائال ”سـتـكون
هـــنـــاك حــاجـــة أيـــضـــا إلى مــوارد
وأصـول مـنــاسـبـة لـضــمـان سالمـة
ـا ــتـحــدة  وأمـن مـوظــفي األ ا
ـدرعـة والـبـنـية ـركـبـات ا في ذلـك ا
الـتـحــتـيـة لالتـصــاالت والـطـائـرات

ناسب.“ والدعم الطبي ا
ـوارد ستـكون شـرطا  وقال ”هذه ا
ستدام أساسيا للتدش الفعال وا

قترحة.“ همة ا لهذه ا
ـهـمـة سـتـسـهم في  وذكـر أن تــلك ا
احلـفــاظ عـلى ”عـمــلــيـة ســيـاســيـة
ـتـحدة هـشة “أعـاد مـبعـوث األ ا
مـارتن جريـفيث تـدشيـنهـا. ويهدف
جـريفـيث إلى عـقد جـولـة أخرى من
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{ القـامشـلي (سوريا) - أ ف ب) -
رفض أكـراد سـوريـا امس األربـعـاء
اقـتـراح إقـامـة "مـنـطـقـة آمـنة" حتت
سـيـطـرة تـركـيـة عـلى طـول اجلـانب

السوري للحدود ب البلدين.
وقـال الـقـيادي الـكـردي الـدار خـليل
ــكن لــوكـــالــة فـــرانس بـــرس إنه "
رسم خط فاصـل ب تـركيـا وشمال
ســوريــا عــبــر اســتـقــدام قــوات من
تـحدة ـتحـدة تابـعـة لال ا اال ا
حلـــفظ االمن والــسـالم أو الــضــغط
هـاجـمة عـلى تـركـيا لـعـدم القـيـام 
مـنـاطـقـنـا" مـضـيـفـا "أمـا اخلـيارات
ـكن القـبول بهـا النها االخرى فال 
تـــمـس ســيـــادة ســـوريـــا وســـيــادة

إدارتنا الذاتية".
فـيــمـا  قـال الــرئـيس الــتـركي رجب
طــيـب أردوغــان يـــوم الــثـالثــاء إنه
بـحث مـسـألة مـنـطقـة آمـنة تـقـيمـها
أنــقــرة داخل سـوريــا عــلى احلـدود
بـ الــبـلـدين خالل اتـصـال هـاتـفي
مع الـــرئــــيس األمـــريــــكي دونـــالـــد

ترامب وصفه باإليجابي.
كـــان تــرامب الـــذي أعــلن الـــشــهــر
ـــاضي أنـه ســـيـــســحـب الـــقــوات ا
األمـريــكـيـة مـن سـوريـا اقــتـرح في
ـنـطـقة تـغـريـدة يـوم األحـد إقـامـة ا

اآلمنة دون أن يقدم تفاصيل.
وقـــال أردوغـــان لـــنــواب مـن حــزب
العـدالة والتـنميـة الذي ينـتمي إليه
”طــرح (تـرامب) مـن جـديـد مــسـألـة
ا في منطقـة آمنة بعمق  20ميال 
ذلك مـنطـقة آمـنة عـلى حدود تـركيا
نـقـيـمـها نـحن وهي مـسـألـة أحتدث
عنـها مـنذ فـترة أوبـاما “في إشارة
لــلـرئـيس األمـريــكي الـسـابق بـاراك

أوباما.
WIDM  lOÝuð

وقال أردوغان للصحفي فيما بعد
نطـقة ألكثر مكن تـوسيع ا إن من ا
سافة. من  20ميال لكنه لم يحدد ا
وتعـهدت تركـيا بتـولي قتال تـنظيم
الــدولـة اإلسالمـيـة في سـوريـا بـعـد
االنسحاب األمريكي. لكن اخلالفات
ــتـــحــدة ــريـــرة بــ الـــواليـــات ا ا
وتـركيـا بخـصوص وحـدات حمـاية
الـــشـــعب الـــكـــرديـــة أدت إلـى تــأزم
احملادثات ب الدولـت الشريكت

في حلف شمال األطلسي.
ووحـــدات حــــمـــايــــة الـــشــــعب هي
تحدة احلليف الرئيسي للواليات ا
ــتــشــدد لـكن في قــتــال الــتــنـظــيم ا
تـركـيا تـعـتـبـرهـا تـنظـيـمـا إرهـابـيا
وامــــــتـــــــدادا حلــــــزب الــــــعــــــمــــــال
الـكـردستـاني احملـظور الـذي يـقاتل

داخل تركيا منذ عقود.
وأجـرى ترامب وأردوغـان االتـصال
الـهـاتـفي يـوم االثــنـ بـعـدمـا هـدد
تـرامب تـركـيـا في تـغـريـدة بـتـدمـير
اقــتــصــادهـا إذا هــاجــمت قــواتــهـا

وحدات حماية الشعب الكردية.
وقــال أردوغــان إن تـغــريــدة تـرامب
أصـــابــتـه بــاحلـــزن لــكن االتـــصــال

الهاتفي يوم االثن كان إيجابيا.
وأثـار تهـديد تـرامب بتـدميـر تركـيا
اقـــتـــصـــاديـــا قــــلـــقـــا أيـــضـــا بـــ
ـســتـثـمــرين فـانــخـفـضت الــلـيـرة ا
ـئة ـا يـصل إلى  1.6بـا الـتـركـيـة 
. وقال أردوغان إنه اتفق مع االثن
تـرامب خالل االتـصـال عـلى تـعـزيز

الروابط االقتصادية.
وقـال أردوغـان ”ســتـواصل تــركـيـا
فعل ما يتع عليها فعله حلل هذه
ـسـألـة في ضـوء جوهـر حتـالـفـها ا
ــا يـحــتـرم حــقـوقــنـا وقــوانـيــنـا.
توصلنا لـتفاهم تاريخي مع ترامب

اضية.“ الليلة ا
الى ذلك تـــوفي  15طـــفـالً نـــازحــاً
غـالــبـيـتـهم من الـرضع في سـوريـا
جــراء الـبـرد الـقــارس والـنـقص في
الــرعـايـة الـصـحـيـة وفق مـا أفـادت
ــتـحــدة لـلــطـفــولـة مــنـظــمـة األ ا

(اليونيسف) الثالثاء.
لـــقـي األطـــفـــال وبـــيـــنـــهم  13 لم
يـبــلـغـوا عـمــر الـسـنـة حــتـفـهم في
مــخـيم الـركـبــان الـواقع في جـنـوب
شــــرق ســـوريــــا قــــرب احلـــدود مع
األردن والذي يعـاني من نقص حاد
ساعـدات اإلنسانـية وآخرون في ا
خالل الرحلة الشاقة بعد الفرار من
آخر جيب لتنظيم الدولة اإلسالمية

في شرق البالد.
ـــديـــر وقـــال خـــيـــرت كـــابـــاالري ا

اإلقـلـيـمي لـلــيـونـيـسف في الـشّـرق
األوسط وشـمال أفـريـقيـا في بـيان
أن "تــــتــــســـــبب درجــــات احلــــرارة
ــعــيـشــيـة ــتــجـمــدة والــظـروف ا ا
الـــقـــاســـيـــة في الـــركــبـــان (...) في
تــعـريـض حـيــاة األطـفــال لــلـخــطـر

بشكل متزايد".
وأضـــاف أنـه "خالل شــــهـــر واحـــد
فــقط القى مــا ال يــقل عن ثــمــانــيـة
أطـفـال حـتـفـهـم - مـعـظـمـهم عـمـره
دون األربــعـــة أشــهــر وكـــان عــمــر

أصغرهم ساعة واحدة فقط".
WO½U ½« ·Ëdþ

ويــعـــاني مــخـــيم الـــركــبـــان حــيث
يــعــيش نـــحــو عــشــرات اآلالف من
ظروف إنـسانيـة صعبـة خصوصاً
مـــنــذ الــعــام  2016بـــعــدمــا أغــلق
األردن حـدوده مـع سـوريــا مــعـلــنـاً
نطقـة "منطقة عـسكرية". وحتتاج ا
ساعدات اإلنسانية أحياناً أشهر ا

طويلة للدخول إلى اخمليم.
وفي تـــشــرين الـــثـــاني/نـــوفــمـــبــر
ـاضي دخــلت قـافــلـة مــسـاعـدات ا
إنـسـانيـة لـلـمـرة األولى إلى اخمليم
بـعــد انـقــطـاع طــال عـشــرة أشـهـر.
ـرة األخـيـرة التـي وصلت وكـانت ا

تحدة إلى الركبان. فيها األ ا
وفـي شـــــــرق ســــــوريـــــــا يـــــــواجه
الــنـازحـون من آخـر جـيب لـتـنـظـيم
الدولـة اإلسالميـة في مـحافـظة دير
الــــزور صــــعــــوبــــات كـــبــــيــــرة من
"االنتظار أليام في البرد دون توفر
مـأوى أو حـتى الـلـوازم األسـاسـيـة

التي يحتاجونها".
وقـال كابـاالري أن "أفـادت التـقـارير
بأن الرحـلة اخلطرة والـصعبة أدت
إلى وفـاة سـبـعـة أطفـال- مـعـظـمهم
لم يبلغ السنة الواحدة من العمر".
ومـنـذ كـانـون األول/ديـسـمـبـر نزح
أكــــثـــر من  10آالف شــــخص وفق
نطقة التي تحدة من هذه ا األ ا
ـوقراطـية تـشن قوات سـوريا الـد
حتــالـف فــصــائل كــرديــة وعــربــيــة
مــدعـومــة أمـيـركــيـاً هــجـومــاً مـنـذ
تطرف منها. أشهر لطرد التنظيم ا
ــتــحــدة وذكــرت مــنــظــمــات األ ا
الــعـامــلــة في ســوريــا في بــيـان ان
األطـفـال الـسـبـعـة تـوفـوا في مـخيم
الــهــول لــلــنــازحــ في مــحــافــظــة

احلسكة.
ــنـظــمــات عن "بـالغ وأعـربت تــلك ا
قلـقها" إزاء "آالف األشـخاص الذين
يـعـتـقـد أنـهم مـا زالـوا مـحـاصـرين"
في جـيب تـنـظيم الـدولـة اإلسالمـية
األخير كما إزاء "الوضع اإلنساني
احلـرج" في الـركـبـان حـيث "ال يـزال
أكثر من  000?40شخص نازح في

حاجة ماسة للمساعدة".
وقال كابـاالري في بيان الـيونيسف
إنه "ال تـزال حـيـاة األطـفـال تُـخـتـزل
نـتـيـجـة تـعرضـهم لـظـروف صـحـية
ــــكن تــــداركـــهــــا بـــالــــوقـــايـــة أو
بـالـعالج" مــضـيـفــًا "أمـور كـهـذه ال
ــكـن قــبــولــهــا ونـــحن في الــقــرن
احلــــادي والــــعــــشــــرين. يــــجب أن
يتوقف فقدان احلياة بهذه الطريقة

أساوية". ا
وحــذر مـن أنه في حــال عــدم تــوفـر
الـرعـايـة الـصـحـيـة واحلـمـايـة فإن
"عـدداً أكــبـر مـن األطـفــال سـيــمـوت
يـومــاً بـعـد يــوم في الـركــبـان وديـر

الزور وأماكن أخرى في سوريا".
وبــحـث وزيــر اخلـــارجـــيــة األردني
ن الــصـفـدي في إتـصـال هـاتـفي أ
مع نــــظــــيـــره الــــروسـي ســـيــــرغي
الفـروف الـثالثـاء قـضـيـة الـنـازحـ
الـعالـق في مـخيم الـركبـان واكدا
على ضرورة العمـل لتأم عودتهم

إلى مدنهم وبلداتهم.
وكــان ســكــان من مــخــيـم الــركــبـان
أعربـوا في وقت سابق عن رغـبتهم
االنتـقال إلى منـاطق خارج سـيطرة

النظام في الشمال السوري.
وذكــرت هــيــئــة الــعالقــات الــعــامـة
والـسـيـاسـيـة وهـي هـيـئـة مـحـلـيـة
عـاملـة في اخملـيم في بـيان اإلثـن

"لن نــقـبـل إال بـتــرحــيل اخملــيم الى
الشمال السوري وبـرعاية التحالف

الدولي" بقيادة واشنطن.
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ــــبــــعـــــوث اجلــــديــــد لأل وصل ا
تـحدة إلى سوريـا غير بـيدرسون ا
الى دمـشق الـثالثـاء في أول زيـارة
له مـنـذ تـعـيـيـنه في مـنـصـبه خـلـفـاً
للموفد الـدولي السابق ستافان دي
مـيـسـتـورا.وشـاهـد مـصـور فـرانس
برس بيدرسون وهو مبعوث األ
تحدة الرابع إلـى سوريا منذ بدء ا
الــــنــــزاع في الــــعـــام  ?2011لـــدى

دخــوله الى مـــقــر إقــامــته في أحــد
فـنـادق الـعـاصـمـة الـسـوريـة حـيث
ـــقــــرر أن يـــلــــتـــقـي عـــدداً من من ا

. سؤول السوري ا
وبيـدرسـون الذي تـسلم مـهامه في
الـسـابع مـن كـانـون الثـانـي/يـنـاير
دبــلــومــاسي مــخــضـرم شــارك في
 1993ضـمن الـفـريق الـنـروجي في
ـفـاوضــات الـسـريّــة الـتي أفـضت ا
إلى التـوقيع على اتـفاقيّـات أوسلو
. بــ إســرائــيل والــفــلـســطــيــنــيـ
ـــثًّال وأمـــضى ســـنـــوات عـــديــدة 
لـبالده لـدى السـلطـة الفـلـسطـينـية.
وشـغل مـنصب سـفـير الـنـروج لدى
الص وسبق أن كان سفيراً لبالده

تحدة. لدى األ ا
اسـتبـقت دمـشق وصـول بيـدرسون
بــتـــأكــيـــدهــا األحـــد اســتـــعــدادهــا
الــــتـــعــــاون مـــعه مـن أجل "اجنـــاح
مــــهـــــمــــته".وقــــال مــــعــــاون وزيــــر
ن سـوسان اخلـارجيـة الـسوريـة أ
خالل مـؤتمـر صـحافـي عقـده األحد
في دمــــشق إن هـــذه الــــزيـــارة "هي
زيــــارة تــــعـــارف رغـم أن الــــســــيـــد
بيدرسون معروف من قـبلنا ولكنها
مـــحـــطــة أولـى ســـنــســـتـــمع الـــيه
سنجدد له استعدادنا للتعاون معه

من أجل إجناح مهمته".
وأمل سوسـان أن يحـقق بيـدرسون
"مـا عـجـز اآلخـرون عن حتـقـيقه ألن

لدينا مصلحة في ذلك".
وكــــان نــــائب وزيــــر اخلــــارجــــيــــة
ــقــداد أكــد في الــســوري فــيـــصل ا
وقت سـابق وفق ما نـقلت صـحيـفة
ــقـــربـــة من الـــســلـــطــات الــوطـن ا
اســــتــــعــــداد بالده الــــتــــعــــاون مع
بــيـدرســون "بـشــرط أن يــبـتــعـد عن
أسـاليب مـن سبـقه وأن يـعلن والءه
لـوحــدة أرض وشـعب سـوريـا وأال
يــقف إلى جــانب اإلرهــابــيــ كــمـا

وقف سلفه". 
ا اتهمت دمشق دي ميستورا ولطا
الــذي اســـتـــقـــال من مـــنـــصـــبه في
تــشــرين األول/أكــتــوبــر بـعــد أربع
ـساعي الـتي لم تـكلل سـنوات من ا
بالـنجاح لـتسـوية النـزاع السوري
ـوضوعـية" في تـعاطيه مع بـ"عدم ا

األزمة السورية.
وقـــــبـل دي مــــيـــــســـــتــــورا تـــــولى
اجلــزائــري األخــضــر االبـراهــيــمي
واألمــــ الــــعـــــام الــــســـــابق لأل
ـتـحـدة الـراحل كـوفي أنـان مـهـمة ا
ـبــعــوث الــدولي الى ســوريـا من ا
دون أن تثمـر جهودهمـا في تسوية
الـنــزاع الـذي تــســبب مـنــذ انـدالعه
ـقــتل أكـثـر من  360ألف شـخص
وأحـــدث دمـــاراً هـــائـالً في الـــبـــنى
الـتـحتـيـة وتسـبب بـنزوح وتـشـريد
أكـــثـــر من نـــصـف الــســـكـــان داخل

البالد وخارجها.

ـتحارب احملادثات بـ الطرف ا
هذا الـشهـر. الى ذلك أعلن مـتحدث
رســـمـي بـــاسم وزارة اخلـــارجـــيـــة
االردنــيـــة امس الـــثالثـــاء إن بالده
ــتــحــدة وافــقت عــلـى طــلب اال ا
اسـتــضـافـة عــمـان الجـتــمـاع حـول
ـبــرم بـ اتـفــاق تــبـادل األســرى ا

تقاتل في اليمن. اجلانب ا
صـدر في بـيـان إن "الوزارة وقـال ا
ــقـدم من قـد وافــقت عـلى الــطـلب ا
ــبــعــوث اخلــاص لالمــ مــكــتب ا
ــتــحــدة الى الــيــمن الــعــام لأل ا
السـتـضـافـة عمـان لالجـتـمـاع الذي
ــثــلي احلــكــومــة ســيــعــقــد بــ 
الــيــمـنــيـة وجــمــاعـة أنــصــار الـله
نـاقشة بـنود اتفـاق تبادل األسرى

." عتقل وا
ـمـلكـة األردنـية وأضـاف "انـنا في ا
الهاشمية نقف بكل إمكانياتنا إلى
جـــانـب أشـــقــــائـــنـــا فـي اجلـــهـــود
ـسـتـهـدفـة وضع حـد لـهـذه األزمة ا
الــــــتي طــــــالـت والــــــتي ال بــــــد من

التـوصل إلى حل سيـاسي لها وفق
عتمدة". رجعيات ا ا

ـصـدر أن "حتـديـد مـوعـد واوضح ا
االجـتــمـاع والــتـرتــيـبــات اخلـاصـة
بـاالمــور الـلـوجــسـتـيــة واالعالمـيـة
ســـيــكــون مـن اخــتــصـــاص مــكــتب
ـتحدة مبـعوث االم الـعام لال ا
في الــيـمـن". وكـان وزيــر خــارجــيـة
ن الصفـدي أكد اخلميس االردن أ
خالل مـؤتـمـر صـحـافي مـشـترك مع
نـظـيـره الـيـمـني خـالـد الـيمـاني في
ـتـحـدة إلى عــمـان أن مـوفــد األ ا
الــيــمن مــارتـن غــريــفــيث طــلب من
األردن اســتـضــافــة اجـتــمــاع حـول

اليمن وأن بالده تدرس الطلب.
وعـمـان هي مـقـر مـكـتب بـعـثة األ

تحدة اخلاصة باليمن. ا
ـي فـــضـل عـــدم وكــــان مــــصـــدر أ
الـكــشف عن اســمه أوضح لــوكــالـة
فـــرانس بـــرس اخلـــمــيـس أن "هــذا
االجــتــمـــاع مــصــغــر ولم يــحــدد له
مــوعــد وهــو لــلــجــنــة خــاصــة من

مـــشــيـــرا الى أن الــطـــرف احلــوثي
الـــيـــمـــنـي "لم يـــقـــبل اخلـــروج" من
ـوانئ معتـبرا أن "هذه احلديدة وا
ـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة الــــبـــعـــثـــة األ
ومسؤولـية اجلنرال بـاتريك كمارت

الذي يعمل على تنفيذ ذلك".
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وأشــار إلى تـطـلــعه الى "انـسـحـاب
كــامل لــلـمــلــيـشــيـات احلــوثــيـة من
احلديدة" موضـحا "نتطـلع لتحقيق
هـذا الــهــدف وهـو اآلن مــسـؤولــيـة

اجملتمع الدولي".
وكان غريفيث طالب األربعاء طرفي
الـنـزاع في الـيـمن بـالـدفع لـتـحـقيق

"تقـدم كبير" بـعد االتفـاقات التي 
التوصل اليها في السويد.

وقــال غـريــفـيث أمـام مــجـلس االمن
ـغـلـقـة إنه ال بـد من عـبـر الـدائـرة ا
إحــراز "تــقــدم كـــبــيــر" قـــبل جــولــة
مفـاوضات جـديدة. اال انه لم يـحدد
بـــعــد ال مــكــان وال مـــوعــد اجلــولــة

اجلديدة من احملادثات.

راقبة وقف إطالق النار خالل وصوله مدينة احلديدة  تحدة  مكلف  تقاعد باتريك كمارت الذي سيقود فريق تابع لأل ا u‰ ∫ اجلنرال الهولندي ا Ë
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ــتــابــعــة أطــراف األزمــة مــكــلــفــة 
تطبيق اتفاق تبادل األسرى".

ــــتــــحـــدة حــــقــــقت وكــــانت األ ا
اختراقا في الثـالث عشر من كانون
االول بـــــعــــد ثــــمــــانـــــيــــة أيــــام من
ثـل احملادثـات في السـويد بـ 
عن حكـومة عبـد ربه منـصور هادي
ــدعـوم من الـســعـوديـة واإلمـارات ا
ــتــمـرديـن احلـوثــيـ من جــهـة وا

دعوم من إيران من جهة ثانية. ا
ــوجب هـذا االتــفـاق دخل وقف و
إلطـالق الــنــار حــيــز الــتــنــفــيــذ في
الــــــثـــــــامن عــــــشـــــــر من كــــــانــــــون
األول/ديـسمـبر في مـديـنة احلـديدة
الواقعة في غرب الـيمن على البحر
ـقـاتـلـون االحـمـر عـلى أن يـلــتـزم ا
ـــنـــطـــقـــة الـــتي االنـــســـحـــاب من ا
ستدخلها بعـثة مراقبة تابعة لال
ـتـحـدة. كـمـا اتـفق الـطـرفـان عـلى ا

تبادل أسرى. 
وقـال الـيمـاني إن شـيـئا لم يـتـحقّق
عـلى األرض مــنـذ اتــفـاق الــسـويـد

 U³ d*« qš«œ 5šb² « lM* …uŽœ

قـبل ايـام عـرضت احـدى الـقـنــوات تـفـريـرا مـفـاده حـظـر الـتـدخـ داخل
ركبات كافة فشاهدنا ان الفلـب اصدرت قرارا بحظر التدخ لسائق ا
اكـوالت بـكـافـة انـواعـها ـركبـة ومـسـتـقـلـيهـا اضـافـة الى حـظـر تـنـاول ا ا
ــركـبــات وخـاصــة مــركـبــات االجــرة  وهـذا الــقــرار حـد من لـســائــقي ا
ـروريـة الـتي سـجـلت ارقـاما ـروريـة وخـفض من احلـوادث ا اخملـالفـات ا
ـركبات اضـافة الى تـناول البـعض منهم قياسـية بسـبب تدخـ سائقي ا
شروبات احلارة كالقهوة والشاي وتناول السندويشات السريعة انواع ا
 فقامـت احلكومـة بتـثبـيت كاميـرات تعـمل على االشـعة فوق الـبنـفسـجية
بـشـوارع الـفلـلـبـ وتـقـاطـعـات الـطـرق  وبـدات تـرصـد احلـاالت اخملـالـفة
ـواطنـ  وفـرضت عـلى اخملـالـف ـركـبـات ومـستـقـلـيـهـا من ا لـسائـقي ا
ـركـبة وايـداعه الـسـجن وسحب غرامـات فـوريـة كبـيـرة وحـجز صـاحب ا
واطن تفاعلوا بشكل ايجابي مع رخصة القيادة ويضيف التقرير (ان ا
الـقـرار فـحـد من اخملـالـفـات واحلـوادث بل جـعل من انـسـيـابـيـة آمـنـة في
الشوارع وبالتالي انـخفضت اخملالفـات الى اكثر من النصف خالل مدة
ركبات مع القرار) ولو واطن واصحـاب ا قصيرة جدا بسبب تـفاعل ا
صـدر مـثل هـذا الـقـرار في الـعـراق يـقـيـنـا انه سـيـضـرب عـرض احلـائط
ـركبـات بـتـفاصـيل الـقـرار بل  ويضـاعـفون بسـبب عـدم الـتزام سـائـقي ا
ركـبات مـاتتـسبب هـذه احلالة وبـايل اثنـاء قيـادة ا اخملالـفة باسـتخـدام ا
خـالفـات وحوداث  خـطيـرة تصل لـلمـوت  نعم ان حـاالت التـدخ من
قبل السائق والركاب تتـسبب بحوادث مفاجأة  اضـافة الى التلوث العام
ــشــروبــات احلــارة كـالــقــهــوة والــشـاي واالضــرار بـالــصــحــة وتــنـاول ا
والسنـدويشات  هـي االخرى تتـسبب باربـاك السـائق وخروجه من جادة
ـرور ــمــيــته وقــبل ان نــحــمـل دوائــر ا الــطــريق وتــقــوده الى احلــوادث ا
والـشــرطـة احملــلــيـة وامــانـة بــغـداد  والــتـحــجج بــعـدم صالحــيـة الــطـرق
تـانة وان نلتـزم اخالقيا عند واجلسور عليـنا ان نلتـزم بشروط االمان وا
ــوبــايـل والــتــدخــ وشـــرب الــقــهــوة واكل ــركــبـــة ونــتــرك ا قــيــادتـــنــا ا
السندويـشات لغـاية وصولـنا بشكـل آمن بل ويقوم سائق
نع الـركـاب من التـدخ النه يـضر مركـبة االجـرة 
ـاكل في بـالـصــحـة ويـتــرك مـخـلـفــات الـسـكــائـر وا
ركـبة  –هي دعوة لـنـلتـزم بـها من اجل سـالمتـنا ا

ونظافتنا .

بغداد
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ينطوي مفهـوم الثقافة عـلى بعدين أساسي أحـدهما كوني عام واآلخر
ـشتـرك اإلنـساني ي بـا وطـني أو محـلي  خـاص ويـتجـسّـد البـعـد العـا
اجلامع للـبشـر أما البـعد الوطـني أو الفـرعي فهو الـذي يأخذ الـسمات
ـعـتـقدات وطـرائق احلـيـاة الـتي تمـكّن مـجـموعـة بـشـرية من اخلـاصة وا
ـشتـرك بـتمـيّـزها عن اآلخـرين بـفـعل الروابط اخلـاصـة التي الـشعـور ا
طاف تمـثّل مجموعة الـسمات الروحية جتمعها ألن الـثقافة في نهـاية ا
ادية والفـكرية والـعاطفيـة التي تميّـز مجتمـعاً بعيـنه أو فئة اجتـماعية وا
بعـينهـا وهي تشـمل طرائق الـعيش من مـأكل وملبس وعـادات وتقـاليد
إضافة إلى احلقـوق األساسيـة لإلنسان والنـظم القيمـية التي يعـتمدها
عالوة عـلى الــفـنـون واآلداب. وذهب إعالن مـكــسـيـكـو في  6اغـسـطس
/آب  1982بشأن السياسات الـثقافية والتنـوّع الثقافي إلى تأكيد ذلك
من خالل هويّات تُميّـز اجلماعات واجملتـمعات اإلنسانـية  وهو ما يقرّه
القانون الـدولي حلقوق اإلنسـان كما ورد في العـهدين الدولي األول-
ـدنـيـة والــسـيـاسـيـة والـثــاني - اخلـاص بـاحلـقـوق اخلـاص بـاحلــقـوق ا
االقتـصـادية واالجـتمـاعـية والـثقـافيـة الـصادران في الـعام ?1966عن
ـتـحـدة والـلـذان دخال حـيّـز الـنـفاذ فـي الـعام اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
 ?1976إضافـة إلى اتفـاقية الـقضـاء على جـميع أشكـال التـميـيز ضد
ـرأة  الـصــادرة في الـعـام  .1979وتـتــمـيّـز اجملــمـوعــة الـثـقــافـيـة عن ا
رجعـيات الثـقافـية لهـويّة مشـتركة األخرى بـكون أفرادهـا يتقـاسمـون ا
ويسـعون لـلحـفاظ عـليـها وتـنمـيتـها بـوصفـها مـكوّنـاً أساسـياً لـكرامـتهم
اإلنـــســانـــيـــة حـــســـبـــمـــا ورد في إعـالن فـــرايــبـــورغ الـــصـــادر في 7
مايـو/أيار/ 2007بشـأن احلقـوق الـثقـافيـة. والثـقـافة ركن ال غـنى عنه
ـكن الـوصـول إلـى الـهدف في عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة بـجـمـيع جـوانـبـهـا وال 
كـان الذي تستحقّه فقد كانت نشود من التنميـة دون إعطاء الثقافة ا ا
ـسـتـقـبل عـنـصراً في الـسـابق واحلـاضـر وسـتـكون أكـثـر تـأثـيـراً في ا
أساسياً لـتقارب الشعـوب فاجملتمـعات بدون ثقـافة هي بال ذاكرة كما
أن الـثقـافـة عـنصـر جـوهـري لالستـقـرار االجـتمـاعي مـثـلمـا هي مـحرّك
ـاضي أسـاسـي لـلـنـشــاط االقـتـصــادي ولـنـتــذّكـر طـريق احلــريـر في ا
كن أن يبعثه اليوم من فـرص جديدة للتقارب والتعاون واحلاضر وما 
ـسيحية وبعدها اإلسالم دوراً مهماً ستوى الكوني. وقد لعبت  ا على ا
ي. وفي سـتوى الـعا وحيـوياً فـي التـقارب بـ ثقـافات الـشعـوب عـلى ا
ـثـقـفــ عـلى هـامش مـهـرجـان حـوار مـغــاربي جـمـعـني مع نـخــبـة من ا
ا لها شترك اإلنـساني  نـاقشة دور الثقـافة في ا الناظور السـينمائي 
من تـنوّع وتـعـدّد وتـشعّب ابـتـدأنـا فيه من دور الـسـيـنمـا فـهي  لـيست
للمتعة من خالل الـصورة والصوت واحلركة بل إنـها أفكار ومشكالت
كن أن يكون تعبّر عن مضمون ومعنى اجتـماعي أيضاً وهذا األخير 
عنصـراً للخـير أو عنـصراً للـشر بحسب اجلـهات التي تـوظّفه. والشيء
وسـيـقى فهي رسـالـة سالم وصداقـة بـ الشـعوب ذاته يـنطـبق عـلى ا
سرح فكثيراً ما كن تعميمها بـالتذوق والتواصل والتفاعل أمـا عن ا
ردّدنا القول األثير " أعطـني خبزاً ومسرحاً أعطـيك شعباً مثقفاً"  وفي
ـكسـيكي احلـائز عـلى جائـزة نوبل الشـعر كـان اكتـافيـو بـاث الشـاعر ا
يقـول: "إذا خال رأس السـياسـي من الشـعر حتـوّل إلى طاغـية" وهـكذا
فالبشر بـدون فن سيتعرضـون للصدأ سريـعاً وللعطب عـلى نحو شديد
بفقدان الـتخيّل وانـحسار الرؤى واألحالم. الـثقافـة من هذه الزاوية هي
رافــعـة أسـاسـيــة لـلـقـيـم اإلنـسـانـيــة الـتي بـإمــكـانـهـا إذا مــا  نـشـرهـا
كن أن ا  شترك اإلنـساني  وتعميـقها  رفع درجة الـوعي والسيّما بـا
تــقــوم به من دور لــلــتــواصل بــ الـشــعــوب والــبــلـدان عــلى الــرغم من
عـنى فـهي أداة صـداقـة وتـعـاون وإحدى ـسـافـات وبـهـذا ا شـسـاعة ا
ــشـتـركـة خـصـوصـاً إذا مـا كُـرّست لـلـخـيـر وسـائل إنـعـاش الـذاكـرة ا
والـعـمـران واجلـمـال والـسالم  بـدالً من نـكئ اجلـراح والـهـدم واحلـرب
والكراهية واالنتقام . ولكي تكون الـثقافة عادلة فال بدّ أن تكون شاملة
رأة فال حـريّة حـقيـقية دون ـوقف من ا ودون تمـييـز وخصـوصاً في ا
ـكن حتـريـر ـرأة وإلـغـاء جـمـيع أشـكـال الـتـمـيـيـز ضـدهـا وال  حتـرّر ا
رأة وإلّا فـإن نصفه سيـبقى معـطالً وغير فاعل. اجملتمع دون حتريـر ا
وقــد حـاول  إعالن مـكــنـاس حـول " حــوار الـثــقـافـات وأســئـلـة الــهـويّـة"
ـفهـوم والـبـنـيان عـلـيه في إطـار مشـروع لـلـتواصل االسـتنـاد إلى هـذا ا
الثـقافي من خالل الـتعـبيـر عن رؤية جـديدة تـنطلـق من احلوار واإلقرار
ـشـتـركات بـاحلق في االخـتالف وبـالـتـالي احلق في الـتـنـوّع وتـعـزيـز ا
اإلنـسـانـيـة الـتي تـقـوم عـلى الـقـيم ذات الـبـعد الـكـوني مـثل قـيم الـسالم
والـتـسامح ونـبـذ الـكراهـيـة والـتمـيـيـز مع األخذ بـنـظـر االعتـبـار احـترام
ـميـزة لـلثـقافـات الـوطنـية والـفـرعيـة وعدم الـتـجاوز عـليـها اخلـصائص ا
كن حتقيق ذلك دون واالعتراف بحقوقهـا كاملة وغير مـنقوصة.   وال 
دور حقيقي للثـقافة بشكل عـام وللفن بشكل خاص سـواء في السينما
ـوسـيـقى أم الـغـنـاء أم الـرقص أم الـرسم أم الـنـحت أم ـسـرح أم ا أم ا
ـكـنـة في الـعالم ـلّـة بل غـير  الـكـتابـة وسـتـكون احلـيـاة دون ثـقـافة 
ـعـاصـر واإلنـسان يـخـتـلف عن احلـيـوان بـثـقـافـته ولـغتـه وقدرتـه على ا
التـحكّم بعـواطفه. ومن جتـارب الشعـوب فاالطالع عـلى ثقـافة الغـير هو
ـكن أن تـغـتـني بـاالخـتالط والـتـبادل الـوسـيلـة األولى لـلـتـواصل الـذي 
ـسبـقة عن اآلخـر فإنـها تـقود إلى والتـفاعل أمـا العـزلـة والتـصورات ا
االسـتـعالء من جـهـة ومن اجلـهة األخـرى إلى ضـيق
األفـق فـــضالً عن ردود الـــفـــعل الـــعـــدائـــيـــة حـــدّ

التناحر.
{ باحث ومفكر عربي

∫W¹—Ëœ
القوات الكردية
في دورية وسط

القامشلي


