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برنامج ديوان الديوان ناقش النظام السياسي العربي

وزير الخارجية األردني األسبق أبو جابر لـ«صوت العرب» :صفقة القرن عمرها  100عام
• لن يهدأ العالم العربي إال بتسوية قضية فلسطين مع الغرب
متابعة حمد احلمدان:
احلديث مع عا�شق للتعليم ،يقيم
بنقل اخلربات التاريخية مت�صالح
مع احل�ضارات الإن�سانية ي�سلط
ال�ضوء على الزوايا املظلمة يف
الفكر ال�ضيق وي�صحح املفاهيم،
وق��د ك��ان ح��دي��ث ق��ن��اة «�صوت
ال��ع��رب» ع�بر برناجمها دي��وان
ال��دي��وان م��ع وزي���ر اخلارجية
الأردين الأ�سبق د.كامل �أبو جابر
��صري��ح��ا ���ص��ارم��ا يف ك��ث�ير من
االح��ي��ان ،فالرجل ي��رى فو�ضى
يف النظام ال�سيا�سي العربي ويقر
ب�أن عالقة العرب مع الغرب �سلبية
رغم ان الغربيني اقرب الينا من
اجنا�س اخ��رى اق�صى ال�رشق،
واق�صى غرب املعمورة وانها لن
تتح�سن اال اذا مت ت�سوية الق�ضية
الفل�سطينية ،و�أخ�يرا ي�شهد ابو
جابر ب�أن الأردن مل يكن دوما يف
�صف الغزو العراقي للكويت والى
تفا�صيل اللقاء:
• ح�سب خربتك ال�سيا�سية هل
يوجد نظام حكم عربي مميز؟
 كلمة نظام ال تطبق يف الدولالعربية وال توجد كلمة واحدة
ت�صف بها ال��دول العربية كدول
امريكا الالتينية مثال او الدول
الأوروب��ي��ة،وذل��ك ب�سبب الرتاث
العربي واحلقيقة انه على مدار
�أل��ف �سنة حكمنا العثمانيون

وغريهم.
• هل بالإمكان القول ان النظام
ال�سيا�سي ال��ع��رب��ي ظ��ه��ر بعد
�سايك�س بيكو؟
 نعم ظهر بعد انهيار احلكمال��ع��ث��م��اين وم���ا تبعه م��ن وعد
بلفور.
• هل �صفقة القرن التي يتحدث
عنها الغرب لها عالقة مبا حدث
�سابقا ك��وع��د ب��ل��ف��ور واحل���رب
العاملية التي مهدت لقيام كيان
�إ�رسائيل يف العامل؟
 �أعتقد ان �صفقة القرن ،عمرهاالآن �أك�ثر من  100ع��ام واخذت
ا���ش��ك��اال خمتلفة بالتعامل مع
العرب حتى ت�أ�سي�س دولة يهودية
يف فل�سطني وح�ضارة الغرب جارة
لنا وتعلمنا منها ونحن لي�س
�ضدها وه��ي وقفت على قدميها
بف�ضل احل�ضارة اال�سالمية ولوالها
مل��ا تقدمت احل�ضارة الغربية
وان كنت �ضد بع�ض ت�رصفاتها
الهوجاء الرعناء ب�سبب ال�سماح
بتغلغل ال�صهيونية بها.
• الدولة العثمانية كانت حتكم
الأم���ة العربية على ال��رغ��م من
ال�سكان ال��ع��رب اك�ثر ع��ددا من
االتراك هل كان هناك متثيل عربي
�سواء يف ال�سلطة او يف اي جمل�س
ت�رشيعي حينها؟
 بامل�رشق العربي والدول التيحكمته مل يكن هناك �سوى حاكم

• أحب وأقدس التعليم ...وتعييني كوزير خارجية تكليف

• د .كامل أبوجابر متحدثا ً إلى د .هشام الديوان

واحد وهو اخلليفة ،و�أول د�ستور
جاء يف تاريخ ال��دول اال�سالمية
هو الد�ستور الذي و�ضعه ال�سلطان
عبداحلميد ول��ك��ن مت التالعب
به فيما بعد وكالعادة ال يوجد
التزام ،وجمل�س املبعوثني يف
ال��دول��ة العثمانية مل يتجاوز
التمثيل العربي فيه اكرث من الربع
وكان االمري عبدالله بن ال�رشيف
ح�سني ع�ضوا يف ه��ذا املجل�س

وكذلك عمي �سعيد �أبو جابر كان
ع�ضوا ،والدول العربية فيما بعد
ا�ستعانت بالد�ستور البلجيكي
ال���ذي �أت���ى ب��ه امل����صري��ون �إل��ى
املنطقة بعد ان ترجموه وو�ضعوا
تعديالت عليه حيث عملت به
معظم ال��دول العربية كالعراق
والأردن و�سورية.
• ن�ستطيع ال��ق��ول ان النظام
ال�سيا�سي العربي بد�أ بعد احلرب

مالي 24 :طف ًال ضحية المذبحة العرقية األخيرة

الصين تدعم مشروع القانون  ...واالحتجاجات تبلغ ذروتها

هونغ كونغ  :البرلمان يؤجل جلسة النظر

��ص�رح رئ��ي�����س وزراء م���ايل بوبو
�سي�سيه ب�أن  24طفال على الأقل كانوا
بني نحو  100قتيل يف مذبحة نفذها
م�سلحون يعتقد �أنهم من جماعة
فوالين العرقية قبل يومني يف قرية
تقطنها جمموعة دوغون الإثنية.
وذك��ر �سي�سيه �أث��ن��اء تفقده موقع
املذبحة يف قرية �سوبانكو و�سط
البالد� ،أن كثريين من القتلى �أ�صيبوا
ب�أعرية نارية يف الظهر ،وقال« :كل
�ضحايا الرعب والوح�شية ه�ؤالء
يذكروننا مب�س�ؤوليتنا كزعماء
للعمل على تعزيز الأمن والتعجيل
بتحقيقه».
و�أ�صبح �سي�سيه رئي�سا ل��ل��وزراء يف
�أبريل بعد تنحي �سلفه يف �أعقاب مذبحة
ارتكبها م�سلحون من قومية دوغون يف
�إحدى قرى جماعة فوالين يف مار�س.
وقتل املئات منذ يناير يف �صدامات
بني �صيادين من دوغون ورعاة من
عرقية فوالين ،منها هجوم وقع يف

في قانون تسليم المطلوبين
�أجلت الهيئة الت�رشيعية يف هونغ
كونغ اجتماعا للنظر يف م�رشوع
قانون مقرتح ي�سمح بتبادل املطلوبني
مع ال�صني على خلفية احتجاج الآالف
�أمام مقر الربملان.
وج���اء يف بيان ع��ن حكومة هونغ
كونغ« :وفقا للنظام الداخلي رقم 14
(� ،)3أمر رئي�س اجلمعية الت�رشيعية
بت�أجيل االجتماع ال��ذي ك��ان مقررا
الأربعاء ال�ساعة � ،11.00إلى وقت
الحق» ،م�شريا �إلى �أنه �سيتم حتديد
وقت االجتماع الحقا.
واجتاح �آالف املتظاهرين يف هونغ
كونغ �صباح اليوم ،طريقا رئي�سيا
جم��اورا ملكاتب احلكومة ون�رشوا
الفو�ضى احتجاجا على م�رشوع قانون
مقرتح ي�سمح بتبادل املطلوبني مع بر
ال�صني الرئي�سي.
و�أقام بع�ض املحتجني حواجز متنع
مرور ال�سيارات يف قلب املدينة ،فيما
حتدى كثريون مطالبات ال�رشطة لهم
بالرتاجع يف م�شاهد تعيد �إلى الأذهان
االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية
التي ع�صفت باملدينة �أواخ���ر عام
.2014
ويعرب معار�ضو م�رشوع القانون عن
قلقهم من �أن ت�سمح التغيريات املحتملة
لي�س فقط ب�إر�سال امل�س�ؤولني ال�صينيني
الفا�سدين املختبئني يف هونغ كونغ �إلى
املحكمة ،ولكن �أي�ضا الن�شطاء الذين ال
يتفقون مع �سيا�سات بكني الر�سمية.
وقد اجتاح �آالف املتظاهرين يف هونغ
كونغ ام�س الأربعاء طريقا رئي�سيا
جم��اورا ملكاتب احلكومة ون�رشوا
الفو�ضى احتجاجا على م�رشوع قانون
مقرتح ي�سمح بتبادل املطلوبني مع بر
ال�صني الرئي�سي.
و�أظ��ه��رت لقطات تلفزيونية �آالف
املحتجني حمت�شدين داخل وحول طريق
لونغ وو ،وهو �رشيان مهم ي�صل بني
ال�رشق والغرب ويقع قرب مقر رئي�سة
هونغ كونغ التنفيذية كاري الم.

• مظاهرات �صاخبة يف هونغ كونغ

وذكرت �صحيفة «�ساوث ت�شاينا مورننغ
بو�ست» �أن الآالف جتمعوا يف وقت مبكر
من �صباح الأربعاء بالقرب من مبنى
اجلمعية الت�رشيعية لهونغ كونغ،
حيث �سيتم النظر يف تعديالت على
قانون ت�سليم املطلوبني يف القراءة
الثانية ،و�أوق��ف املتظاهرون حركة
املرور باجتاه اجلمعية الت�رشيعية،
وجميع �أنحاء و�سط املدينة.
وعلى الرغم من عدم ورود معلومات
حول �أي ا�شتباكات بني املتظاهرين
وال�رشطة ،فقد مت الإعالن عن التزام
الآالف �سلمية االحتجاجات ،لكن
بع�ض امل�شاركني ا�ستعدوا ال�شتباكات
حمتملة مع ال�رشطة ،بارتداء اخلوذ
والقفازات والأقنعة.
وحثت كاري الم ،اجلامعات ونقابات
العمال وممثلي قطاع الأعمال على
«التفكري مرتني» قبل االن�ضمام �إلى
االح��ت��ج��اج��ات �ضد ق��ان��ون ت�سليم
املجرمني .ونتيجة لذلك ،ووفقا
ل�شهادة و�سائل الإعالم املحلية ،تلقت

تهديدات باالنتقام من عائلتها.
و�أقام بع�ض املحتجني حواجز متنع
م��رور ال�سيارات يف قلب املدينة،
وحتدى كثريون مطالبات ال�رشطة لهم
بالرتاجع يف م�شاهد تعيد �إلى الأذهان
االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية
التي ع�صفت باملدينة �أواخ���ر عام
.2014
من ناحيته �أعلن مورغان �أورغتو�س
امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة اخلارجية
الأمريكية� ،أن الواليات املتحدة تدعم
معار�ضي التعديالت وت�شعر بالقلق
�إزاء احتمال ح��دوث تغيري يف قانون
هونغ كونغ و�أث��ارت هذه الت�رصيحات
ا�ستياء �شديدا واحتجاجا قويا من
بكني يوم الثالثاء.ويعرب معار�ضو
م�رشوع القانون عن قلقهم من �أن ت�سمح
التغيريات املحتملة لي�س فقط ب�إر�سال
امل�����س ��ؤول�ين ال�صينيني الفا�سدين
املختبئني يف هونغ كونغ �إلى املحكمة،
ولكن �أي�ضا الن�شطاء الذين ال يتفقون مع
�سيا�سات بكني الر�سمية.

ورافق النقا�ش الذي دار يف املجل�س
الت�رشيعي لهونغ كونغ حول هذه
التعديالت ا�شتباكات بني م�ؤيدي
وم��ع��ار���ض��ي ال��ت��داب�ير املقرتحة.
وقالت وزارة اخلارجية ال�صينية �أم�س
الأربعاء� ،إن احلكومة املركزية تدعم
ب�شدة حكومة هوجن كوجن يف �سبيل
�إقرار قانون للت�سليم ي�سمح ب�إر�سال
املتهمني �إل��ى بر ال�صني الرئي�سي
ملحاكمتهم.
وق��ال قنغ �شوانغ املتحدث با�سم
الوزارة يف �إفادة �صحفية بالعا�صمة
بكني �إن الر�أي العام ال�سائد يف هونغ
كونغ يعار�ض �أي ت�رصفات ت�رض
باملدينة.وحث الواليات املتحدة
ع��ل��ى ت��وخ��ي احل���ذر ع��ن��د احلديث
والت�رصف فيما يتعلق بهونغ كونغ.
و�أحاط ع�رشات الآالف من املحتجني
مببنى املجل�س الت�رشيعي يف هوجن
كوجن مما �أجرب املجل�س على ت�أجيل
جولة ثانية من النقا�ش حول م�رشوع
قانون الت�سليم.

بكين  :لم نحتجز مليون ًا من اإليغور

 ...وبيانات األمم المتحدة غير دقيقة
دح�ض نائب وزير اخلارجية ال�صيني ت�شانغ هان هوى ،بيانات عن
وجود نحو مليون من الإيغور يف ما ي�سمى «مع�سكرات �إعادة الت�أهيل»
يف منطقة �شينغيانغ الإيغورية ذاتية احلكم يف ال�صني ال�شعبية.
وقال امل�س�ؤول ال�صيني يف م�ؤمتر �صحفي عقده يف مدينة �شينغيانغ
الإيغورية� ،إن هذه البيانات ملفقة ومفربكة بالكامل ،ون�رشها
«الزومبي» املتبقون من عهد احلرب الباردة ،الذين ال يريدون ر�ؤية
تطور جمهورية ال�صني ال�شعبية .و�أو�ضح الدبلوما�سي �أن «احلكومة
ال�صينية تتفهم متاما الإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات املحلية
ملنطقة �شينغيانغ الإيغورية ذاتية احلكم للحفاظ على الأمن
واال�ستقرار االجتماعي يف املنطقة ،وكذلك اجلهود الرامية ل�ضمان
امل�صالح الأمنية لل�سكان املحليني وتطورهم»� .أ�ضاف« :بع�ض
الأ�شخا�ص يقومون منذ بع�ض الوقت بحملة لت�شويه �سمعة احلكومة
ال�صينية و�سيا�ساتها يف �شينغيانغ ،وي�سمون مراكز التعليم املهني
التي مت �إن�شا�ؤها هناك «مراكز لإعادة ت�أهيل الإيغور» ،حتى �أنهم
اختلقوا بع�ض الأرقام ،زاعمني �أننا احتجزنا مليون �شخ�ص يف هذه
املراكز ،وهذا بالطبع هراء مطلق» .وتابع« :بع�ض �أع�ضاء املجتمع

الدويل ال يريدون بب�ساطة ر�ؤية تطور ال�صني ،لقد قدموا اتهامات
ال �أ�سا�س لها �ضد ال�صني ،و�أدلوا بت�رصيحات ت�شوه �سمعة جمهورية
ال�صني ال�شعبية و�سيا�ستها .ه�ؤالء النا�س «زومبي» متبقون من حقبة
احلرب الباردة ،وين�سون املعايري الأخالقية ،ويختلقون �أي ق�ص�ص
وتعليقات ال �أ�سا�س لها ومثرية لل�سخرية».
ويف نهاية �أغ�سط�س  ،2018ذكر خرباء جلنة الأمم املتحدة املعنية
بالق�ضاء على التمييز العن�رصي يف تقرير من�شور� ،أن ما ي�صل �إلى
مليون من �أ�صول �إيغورية ميكن �أن يكونوا يف «مع�سكرات �إعادة
الت�أهيل» يف منطقة �شينغيانغ الإيغورية.
وتعليقا على هذا املوقف ،قالت وزارة اخلارجية ال�صينية �إن
املعلومات حول و�ضع الإيغور يف «مع�سكرات �إعادة الت�أهيل» مل يتم
ت�أكيدها من �أي كان وال تتوافق مع الواقع.
وتقول ال�سلطات ال�صينية �إنه مت �إن�شاء نظام «م�ؤ�س�سات التعليم
املهني» يف املنطقة ،مع الرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على تدري�س اللغة
العامة ،والأحكام القانونية واملهارات املهنية ،كما يجري العمل
هناك على تعزيز «مقاومة الإرهاب والتطرف».

العاملية الثانية والآن كيف ترى
الو�ضع بالن�سبة للنظام ال�سيا�سي
العربي؟
 ال يوجد حاليا نظام �سيا�سيعربي بل فو�ضى �سيا�سية عربية،
و�أح����د �أه���م �أ���س��ب��اب الفو�ضى
ال�سيا�سية والفكرية واالقت�صادية
يف العامل العربي هي العالقة
ال�سلبية م��ع دول ال��غ��رب على
الرغم من �أنها الأق��رب الينا من

احل�����ض��ارات االخ����رى كال�صني
والهند واليابان ،ولن يهد�أ العامل
العربي اال اذا متت الت�سوية بيننا
وبني الغرب فيما يتعلق بق�ضية
فل�سطني.
• مباذا خرجت من جتربتك كوزير
خارجية �سابق؟
 كلفت كوزير اقت�صاد وخارجيةدون رغبة مني لأنني بالأ�صل ا�ستاذ
جامعي واح��ب واق��د���س التعليم
وبالن�سبة يل ا�ستاذ اجلامعة يف
العامل العربي �أهم من وزير او
رئي�س حكومة او قائد ع�سكري لأن
التعليم هو الأه��م والأم��ل �أمامنا
لالجيال القادمة كي تتعلم لوفرة
اجل��ام��ع��ات يف ال���دول العربية
وعلينا تطوير انف�سنا وان نكون
كعرب ندا للغرب نواكب الع�رص
و�أال نكون �سجناء لفكر قبل الف
�سنة لكن طبعا م��ع املحافظة
على اخالقنا وعاداتنا العربية
احلميدة.
• خالل توليك وزارة اخلارجية
الأدرنية ماذا عا�رصت من احداث
مرت يف الدول العربية؟
 كل امل�صائب العربية عا�رصتهابعد �أن وعيت على الدنيا فمنذ عام
 47و�أنا �أتابع من خالل القراءة
وال���رادي���و م��ا ي��ج��ري بالعراق
وفل�سطني وبقية ال��دول العربية
وال��ع��امل ومل ار �سوى الأزم���ات
وامل��آ���س��ي على ال��ع��امل العربي

و�أعتقد ان هذا ب�سبب عدم التمكن
م��ن اي��ج��اد معادلة معقولة مع
الغرب.
• خالل توليك وزارة اخلارجية
عا�رصت اح��داث الغزو العراقي
للكويت وم��ا تبعها من قطيعة
عربية كيف ت�صف هذا الأمر؟
 غزو العراق للكويت كان عدمف��ه��م وج��ن��ون � ًا وال��غ��رب اعطى
انطباعا مغلوطا ملوقف الأردن،
وامللك الراحل احل�سني من هذا
الغزو ب�سبب املوقف يف الق�ضية
الفل�سطينية علما ان امللك ح�سني
طالب �صدام ح�سني باخلروج من
الكويت لأنها دولة جارة عربية
وم�سلمة وال يجوز هذا االعتداء
ورف�ض مقابلة اي م�س�ؤول عراقي
حينها م����ادام ال���ع���راق يحتل
الكويت ،واتذكر انني يف م�ؤمتر
ا�سالمي بباك�ستان او�ضحت املوقف
الأردين من احتالل الكويت.
• �أال ترى ان موقف �أمري الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد مرة اخرى
ب��ف��ت��ح االب�����واب ي��ع��ت�بر حتمال
مل�س�ؤولية تاريخية.
• �سمو الأمري ال�شيخ �صباح االحمد
حكيم و�أنا �إذا اجيز يل ان انتخب
ع�رشة ا�شخا�ص من العامل العربي
وت�سميتهم حكماء العرب �س�أنتخب
�أم�ير الكويت على ر�أ�سهم وهو
ابن �أ�رسة حكم وتعلم احلكمة من
ا�سالفه ومنذ ال�صغر.

• حزن �شديد على وجوه الن�ساء يف مايل

مار�س وقتل فيه م�سلحون ما يزيد
على � 150شخ�صا من فوالين يف واحد
من �أ�سو�أ �أحداث العنف يف تاريخ مايل
احلديث مما �أج�بر رئي�س ال��وزراء
واحلكومة حينذاك على اال�ستقالة.

وت�����ش�ير ب��ي��ان��ات م��وق��ع وح����وادث
النزاعات امل�سلحة �إل��ى �أن ح�صيلة
العنف العرقي تقدمت على ح�صيلة
هجمات اجلماعات الإ�سالمية املتطرفة
من حيث عدد القتلى يف مايل.

بنغالديش للعالم :اضغطوا على ميانمار
الستقبال الروهينغا
طالبت بنغالدي�ش املجتمع الدويل
بال�ضغط على ميامنار لتهيئة الأجواء
التي من �ش�أنها �إتاحة عودة م�سلمي
الروهينغا ،الذين كانوا ف��روا من

حملة قمع ا�ستهدفتهم عام .2017
وق���دم وزي���ر اخل��ارج��ي��ة �أبوالكالم
عبدامل�ؤمن ه��ذا الطلب خ�لال لقاء
عقده اليوم الأربعاء مع الدبلوما�سيني

• م�سلمو الروهينغا يف معاناة م�ستمرة

الأجانب العاملني يف دكا .وقال الوزير
الحقا لل�صحافيني�« :أبلغناهم ب�رضورة
ال�ضغط على ميامنار» ،م�ضيفا �أن
الدبلوما�سيني ردوا ب�إيجابية على
طلب بالده.
ت��أت��ي ت�رصيحات عبدامل�ؤمن بعد
ثالثة �أي��ام من ت�شكيك رئي�سة وزراء
بنغالدي�ش ال�شيخة ح�سينة واجد يف
نية ميامنار ا�ستعادة الالجئني.
وت�ست�ضيف بنغالدي�ش �أكرث من مليون
من م�سلمي الروهينغا بعدما فروا
م��ن دي��اره��م ب��والي��ة راخ�ي�ن �شمايل
ميامنار.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن � 750ألفا منهم
عربوا احلدود هربا من حملة قمع بد�أها
جي�ش ميامنار �ضد �أقلية الروهينجا
يف �أغ�سط�س من عام .2017
وت��ت��ه��م الأم����م امل��ت��ح��دة ومنظمات
حقوقية حكومة ميامنار بالتورط يف
�أعمال تطهري عرقي و�إب��ادة جماعية
�ضد م�سلمي الروهينغا.

الهند :إجالء  300ألف شخص بسبب األعاصير

• بع�ض �آثار الأعا�صري

�أعلنت ال�سلطات الهندية البدء
�إج�لاء قرابة � 300أل��ف �شخ�ص
يف والية كوجرات غربي البالد
قبيل و�صول الإع�صار «فايو»
املتوقع يف غ�ضون يومني.
وقال م�س�ؤول كبري يف الوالية،
جيه �أن �سينغ ،لل�صحافيني:
«ت��وق��ع��ت الأر����ص���اد �أن ي�صل
فايو يف وقت مبكر �صباح 13
ي��ون��ي��و» ،مو�ضحا �أن���ه تقرر
«�إج��ل��اء � 291أل����ف �شخ�ص
يعي�شون يف املناطق املنخف�ضة
يف  10مناطق �ساحلية بحلول
الأربعاء» .و�أ�ضاف �أن «جميع
املدار�س والكليات يف املناطق
ال�ساحلية �ستبقى مغلقة كتدبري
وقائي ،و�إن�شاء  67مركزا لإيواء
النازحني».
وتوقع خرباء الأر�صاد اجلوية

�أن يتكثف «فايو» ،الذي يت�شكل
ف��وق بحر ال��ع��رب ،وي�رضب
ك���وج���رات ال���ي���وم اخلمي�س
م�صحوبا برياح ت�صل �رسعتها
�إلى  135كيلومرتا يف ال�ساعة
و�أمطار غزيرة.
و�أعربت �إدارة الأر�صاد اجلوية
ال��ه��ن��دي��ة ع��ن قلقها م��ن �أن
يت�سبب الإع�����ص��ار يف �إحل��اق
�أ���ض�رار ب��امل��ن��ازل املغطاة
ب��ال��ق�����ش وي��ق��ت��ل��ع الأ���س��ط��ح
والأل����واح املعدنية ويعطل
خطوط الكهرباء واالت�صاالت
ويلحق �أ�رضارا ج�سيمة بالطرق
واملحا�صيل.
وه��ط��ل��ت الأم���ط���ار املو�سمية
على والي��ة «ك�يراال» اجلنوبية
الغربية الأ���س��ب��وع املا�ضي،
بعدما ت�أخرت لعدة �أيام.

