
دخلت التظاهرات التي تشهدها 
ــض مدن  ــداد وبع ــة بغ العاصم
ــر  العراق امس يومها الثاني عش
ــاء  الدم ــن  حلق ــوات  دع ــط  وس
واحلفاظ على املمتلكات العامة 
ــاء التظاهرات  ــرص على ابق واحل
وتوجهها  ــارها  سلمية في مس
ــد عنفوانها  ــي ال تفق ــام ك الع
وتوصل رسائلها من دون احلاجة 
ــدم غير  ــف او نزيف ال ــى العن ال

املبرر.
ــرون  ــق متظاه ــداد اغل ــي بغ فف
ــرق في  ــن الط ــد م ــس العدي ام
ــرخ والرصافة ومنعوا  جانبي الك
ــن التوجه  ــني والطلبة م املوظف
ــهم  ــى مراكز عملهم ومدارس ال
ــة ان مناطق  ــت مصادر امني وقال
ــاة قطعت بعض  ــرق القن في ش
ــوارعها بالكامل وهكذا احلال  ش
ــة الغزالية في  ــبة ملنطق بالنس

جانب الكرخ.
ــرت  ــأن متصل انتش ــي ش وف
ــكل مكثف  ــوات امنية بش ق
ــة  الصاحلي ــي  منطقت ــي  ف
ــار  ــى مط ــوالً ال ــالوي وص والع
املثنى بعد يوم من اشتباكات 
ــة  ــوات االمني ــني الق ــة ب دموي
واملتظاهرين الذين عبروا جسر 
ــول الى املنطقة  االحرار للوص
ــة قبل  ــر احلكوم ــراء مق اخلض

انسحابهم.
مت  ــاً  ايض ــورات  التط ــي  وف
ــري االحرار  ــالق جس ــس اغ ام
والشهداء ليكون عدد اجلسور 
املقطوعة في بغداد (٣) بعد ان 
ــر اجلمهورية في  ــق جس مت غل

وقت مبكر.
وزارة  ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق

ــد احملنا  ــد خال ــة العمي الداخلي
في تصريح متلفز ان التظاهرات 
ــي ثمارها  ــلمية هي من تؤت الس
ــى  عل ــيني  السياس ــر  وجتب

االستجابة ملطالب الشعب.

من جانب آخر قالت ممثلة االمني 
ــي العراق  ــألمم املتحدة ف العام ل
ــت  الوق ان  ــخارت  بالس ــني  جين
حان الجراء حوار وطني في البالد 
ــة بأنها  ــاع اجلاري ــة االوض واصف

ــخارت في  ــت بالس ــة وقال مروع
تغريدة لها على تويتر ان استمرار 
سفك الدماء في العراق امر مروع 
مشددة على ان االحباط الشديد 
ــي الينبغي  ــعب العراق لدى الش

ــتهانة به او قراءته بطريقة  االس
خاطئة واكدت املبعوثة االممية ان 
ــد اال العنف ويجب  العنف اليول
ــلميني  ــة املتظاهرين الس حماي

وقد حان وقت احلوار الوطني.

ــرة وقعت  ــة البص ــي محافظ وف
ــات عنيفة عند  ــس اصطدام ام
ــي احملافظة بني  ــاء ام قصر ف مين
ــة   االمني ــوات  والق ــني  املعتصم
ــادة  اع ــرة  ــة االخي ــاء محاول اثن
العمل  واستئناف  امليناء  افتتاح 
ــاء محلية فإن  ــب انب به وبحس
االشتباكات اسفرت عن مصرع 
ــة  واصاب ــن  املتظاهري ــن  م  (٢)
ــحاب  وانس ــى  اجلرح ــرات  عش

القوات االمنية.
وناشد شيوخ عشائر في البصرة 
اعتصامهم  ــاء  بانه املعتصمني 
والسماح باستئناف عمل امليناء 
ــأن اغالقه احلاق اضرار  ألن من ش
ــعب العراقي.  بالغة بعموم الش
ــة العراقية  ــار الى ان الدول ويش
تتكبد يومياً خسائر تقدر مباليني 
ــدوالرات جراء توقف العمل في  ال
ــتتبع  ــة الى ما يس ــاء اضاف املين
ــراج البضائع  ــك من توقف اخ ذل

واملواد الغذائية 

تتمة ص٣
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التظاهرات في بغداد وبعض مدن العراق تدخل يومها الثاني عشر وسط دعوات لحقن الدماء والحفاظ على الممتلكات العامة

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد / 
قال محافظ بغداد اجلديد املهندس محمد جابر العطا ان احملافظة تبذل مساع حثيثة 
ــداد بهدف توزيعها للفقراء. ــروع خمس مدن حتيط بالعاصمة بغ وجادة لتنفيذ مش

واكد العطا في تصريح صحفي ان احملافظة تهدف من وراء ذلك ضمان السكن الالئق 
ملواطني بغداد وذلك من خالل انشاء املدن السكنية حيث تعاني العاصمة بغداد من 

نقص حاد في عدد الوحدات السكنية جراء غياب اخلطط السابقة في هذا اجملال.
ــروع يتضمن تهيئة اراض تقع في مناطق اطراف بغداد مثل  وفي التفاصيل فإن املش
ــاء (١٠٠) الف وحدة  ــينية النش ــروان والتاجي وأبو غريب وكذلك احملمودية واحلس النه
ــع وزارة العمل  ــيق م ــار محافظ بغداد ان ثمة تنس ــكنية متكاملة اخلدمات.واش س
والشؤون االجتماعية لتزويدها باسماء الفقراء ضمن قاعدة البيانات املوجودة لديها 
ــييد الوحدات السكنية  من اجل االعتماد عليها في تخصيص االراضي وفرزها لتش
ــروع.«البينة اجلديدة» تسأل: هل سنقول وداعاً للعشوائيات التي  عليها ضمن املش

صارت سمة من سمات بغداد؟

َّـ الهدف

ــا الهيئات  ــي تبذله ــود الت ــكل اجله ــع تقديرنا ل م
ــي تتصدى  ــك الت ــيما تل ــي العراق الس ــة ف الرقابي
ملوضوعة الفساد املالي واالداري الذي ابتلينا به وفي 
املقدمة منها هيئة النزاهة لكن ثمة مالحظات وددنا 
ــى ان يأخذ بها االخوة املسؤولون فيها  طرحها عس
وفي املقدمة منها عدم االشارة الى اسماء املتهمني 
الذين يتم استقدامهم ألغراض التحقيق في ملفات 
ــن ذلك  ــتعاضة ع ــح واالس ــكل صري ــم بش تطاله
ــابق او وزير الصحة  مبفردات من قبيل وزير النقل الس
االسبق او محافظ احملافظة الفالنية او رئيس مجلس 

ــة  العالني ــة  احملافظ
ــاوز هيئة  ونأمل ان تتج
ــذه «العقدة»  النزاهة ه
ــياء  االش ــمي  تس وان 
ــن  ولتك ــمياتها  مبس
شجاعة كي نصفق لها 
وهي تستحق ذلك فعالً 
ــة اولى اما  هذه مالحظ
ــة الثانية فهي  املالحظ
النزاهة  مبحاكم  تتعلق 

التابعة جمللس القضاء االعلى فهي االخرى تعلن عن 
ــتعادة كذا مبلغ من املال املنهوب لكنها التشير  اس
ــل مؤخراً  ــح وهذا ماحص ــم احلرامي الصري ــى اس ال
ــترجاع محاكم النزاهة  حيث اظهرت احصائية اس
(٧٥٢) مليار دينار بعد عام (٢٠٠٣) وحتى بداية تشرين 
ــم اجلنايات في  ــام وان محاك ــذا الع ــي ه االول املاض
البالد استردت اكثر من ثالثمائة وثمانية عشر ملياراً 
وهو جهد كبير الغبار عليه.. املنا كبير بأن تكشف 
ــعب  هوية اللصوص اليوم.. اليوم وليس غداً ألن الش

يطالب بالتعرف عليهم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@pÖb«@�̧ aÏflc@b‰Ìcâ
aÏibÀ@ÚÓflaäßa@Âÿ€

 نأمل ان تتجاوز هيئة 
النزاهة هذه «العقدة» 
وان تسمي االشياء 
بمسمياتها ولتكن 
شجاعة كي نصفق لها

عبد الوهاب جبار
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ساحة التحرير توحد الشعب والعلم العراقي رمز الوطن 

بغداد /  
اعلنت هيأة النزاهة عن صدور امر استقدام 
ــس ادارة مطار  ــاء مجل ــق رئيس واعض بح
ــابق على خلفية تهمة تعمد  النجف الس

االضرار باملال العام.
ــي الهيأة, وفي معرض  دائرة التحقيقات ف
حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت 
ــاء, اكدت اصدار  ــا واحالتها الى القض فيه
ــة بالنظر  ــة حتقيق النجف اخملتص محكم
في قضايا النزاهة امر استقدام بحق رئيس 
واعضاء مجلس ادارة مطار النجف الدولي 
السابق, استنادا الى احكام املادة (٣٤٠) من 

قانون العقوبات.
ــتقدام  وتابعت الدائرة موضحة ان امر االس
الصادر عن احملكمة جاء على خلفية تهمة 
ــن خالل اقدام  ــد االهدار باملال العام م تعم
املتهمني على اصدار اوامر ايفادات الى خارج 
ــمية ودون اعالم  ــراق بدون موافقات رس الع

مجلس احملافظة, خالفا للصالحيات.
يشار الى ان الهيأة كانت قد اعلنت مطلع 
ــهر اجلاري , عن صدور ستني امر قبض  الش
ــتقدام بحق نواب ومسؤولني محليني  واس

عن تهم فساد واضرار باملال العام.

@èÓˆâ@’°@‚aÜ‘nça@äflc@âÎÜï@ZÚÁaå‰€a
’ibé€a@—v‰€a@âb�fl@ÒâaÖa@è‹©@ıbö«aÎ

بغداد /                 / خاص
ــكان والبلديات واالشغال  وجه وزير االعمار واالس
ــي نداءً الى اهالي محافظة  العامة بنكني ريكان
ــي واخواني اهل  ــرام قال فيه: احبائ البصرة الك
البصرة الكرام من شيوخها ورجاالتها وابطالها 
ــقيتم كل  ــاء الوطنيني اخمللصني يا من س الكرم
ــن املدن  ــوم م ــم الي ــم وانت ــراق بدمائك ارض الع
ــا الكبير.. واضاف  ــاء عبر تاريخه الكبيرة املعط
ــروع جراء  ان االحتجاجات والتظاهرات حق مش
ــف االداء احلكومي ورد على الكثير  احلرمان وضع
ــنوات  ــاد املوجود طوال الس ــل والفس من الفش

املاضية في البالد.

ــكم ألجل ان حتافظوا  اقبل ايديكم واقبل رؤوس
على منشآتكم اخلدمية والنفطية واملوانئ فهي 
شريان االقتصاد العراقي وهي تساوي سمعتكم 
ــمعة البلد التي الميكن تعريضها الى اخلطر  وس
وان هذه السمعة اذا ما تعرضت للخطر فسوف 
ــرات السنني حتى تعيدون ثقة  حتتاجون الى عش
ــتثمار  ــركات العاملية في البصرة وفي االس الش

في البصرة.
وختم ريكاني ندائه بالقول: ارجوكم.. ارجوكم ان 
ــاس بالشركات النفطية وباملوانئ  متنعوا أي مس
ــص محبتي واحترامي..  وباخلدمات العامة.. خال

اخوكم بنكني ريكاني.

@·ÿçÎ˙âÎ@·ÿÌÜÌa@›j”a@ZÒäñj€a@›Áa@bjüb´@¥ÿ‰i
ÚÓflÜ®aÎ@ÚÓ�–‰€a@·ÿmfí‰fl@Û‹«@√b–z‹€

ــس  رئي ــال  ق
حكومة كردستان 
بارزاني  نيجيرفان  
من  ــدوى  الج ــه  ان
ــي نحو اجراء  املض
مبكرة  ــات  انتخاب
دون  ــراق  الع ــي  ف
ــبب  الس ــاح  ايض

وراء ذلك.

@äñnÇΩbi
ÜÓ–Ωa

بغداد / 
تلقت «البينة اجلديدة» سيالً من الرسائل 
النصية التي بعثها مواطنون يناشدوننا 
ــف  ــح مل ــة بفت ــة احلكوم ــا مبفاحت عبره
ــخاص  عقارات الدولة التي بيعت الى اش
ــس»  «تفالي ــة  بخس ــعار  باس ــات  وجه

التتناسب مع قيمتها احلقيقية. 
ــة  مطالب ــة  الدول ان  ــون  مواطن ــول  ويق
ــالك العامة واملال العام التي  باحترام االم
ــية غاية  مت التالعب بها في ظروف سياس
ــار القانون  ــن انظ ــد بعيداً ع ــي التعقي ف

واجلهات الرقابية.

تزامناً مع «حزم االصالحات» 
@paâb‘«@—‹fl@|n–i@k€b�m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CèÓ€b–n€aD@�i@o»Ói@>€a@Ú€ÎÜ€a

بغداد / 
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير  النفط 
ــدة في مصفى  ــر (٢٢٠٠) فرصة عمل جدي ــن توفي ع
ــر الغضبان  ــال وزير النفط ثام ــالء النفطي .وق كرب

ــركات الكورية التي  ــالف الش ــه مت االتفاق مع ائت ان
ــر (٢٢٠٠) فرصة عمل  ــى توفي ــداي ) عل تقودها(هون
ــف االختصاصات  ــل خملتل ــود عم ــق عق ــدة وف جدي
والبناء محافظات الفرات األوسط (كربالء ، النجف 

ــان : ان الوزارة  ــاف الغضب ــة) .واض ــل، الديواني ، باب
تقوم  بالتنسيق  مع إدارة احملافظات املذكورة لوضع 
ــبة الستقبال طلبات العمل من قبل  اآلليات املناس
ــالل األيام  ــرة  خ ــني والتعاقد معهم مباش املواطن

ــت وزارة النفط قد وفرت في  ــة املقبلة . وكان القليل
ــن (٤٦٠٠) فرصة عمل خلريجي  ــابق   أكثر م وقت س

الكليات الهندسية واملعاهد النفطية وغيرها. 

@aÜ„ÏÁ@…fl@÷b–m¸bi@ı˝iä◊@Û–ñfl@ø@›‡«@Úïäœ@HRRPPI@7œÏm@Z@¡–‰€a@

بغداد / 
ــتورية البرملانية، امس الثالثاء،  عقدت جلنة التعديالت الدس
ــاء  ــاء اللجنة وعدد من رؤس ــا األول بحضور أعض اجتماعه
ــدر ، إن اللجنة عقدت اجتماعها  ــل النيابية. وقال مص الكت
ــاء اللجنة  ــس النواب بحضور أعض ــل مبنى مجل األول داخ
ــكلها البرملان خالل اجللسة الطارئة التي خصصها  التي ش
ملناقشة مطالب املتظاهرين وعدد من رؤساء الكتل النيابية 
وأضاف، أن  اللجنة بحثت متطلبات وآليات تعديل الدستور 

انسجاماً مع أوضاع العراق وحتقيق مصالح الشعب.
ــرين  ــته املنعقدة بتاريخ (٢٨ تش ــي جلس ــوت البرملان ف وص
ــة متثل كافة  ــة نيابية خاص ــكيل جلن ــى تش األول ٢٠١٩) عل

املكونات لغرض إجراء تعديالت على الدستور وتسليمها 
ــهر  ــرة ال تتجاوز أربعة أش ــواب خالل فت ــى مجلس الن إل
ــة املكونة  ــكل اللجن ــط.وكان مجلس النواب قد ش فق
ــة لتلبية مطالب  ــواً ضمن احلزم االصالحي من (١٨) عض
احملتجني ومن املقرر ان تقدم اللجنة نتائج اجتماعها الى 
ــمل  ــهر ويش ــس النواب خالل مدة ال تتجاوز (٤) اش مجل
ــتور على ان  ــة على الدس ــالت الضروري ــة بالتعدي توصي
تعرض التعديالت املقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة 
ــواد املعدلة من قبل  ــا ومن ثم تطرح امل ــت عليه للتصوي

اجمللس على الشعب خالل مدة ال تزيد على الشهرين.

ÂÌäÁbƒnΩa@k€b�fl@Úí”b‰Ω@fiÎ˛a@bË«b‡nua@Ü‘»m@âÏnçÜ€a@›ÌÜ»m@Ú‰¶

بغداد / 
ــالة الى  ــي) رس ــة املندائيني (نوفل الناش ــس كتلة الصابئ ــه رئي وج

الرئاسات الثالث قال فيها مانصه:
ــوا بالوطنية  ــوا مصاحلكم على جنب واعمل ــوا عقلكم وضع حكم
ــعب وتنازلوا قبل فوات  ــيئا الجل الش ــة اخلالصة, افعلوا ش العراقي
ــل ال بالقول  ــك بالفع ــعب فليثبت ذل ــا مع الش ــول ان ــن يق االوان م
الشعب سئم احلياة بوجود هكذا سلطات ال تعطي  للشعب فرصة 
ــم كلما طالت التظاهرات  ــي انا انصحك للعيش فيه.واضاف الناش
كلما كثرت السلبيات وستكون هنالك تداعيات خطيرة نحن نعلم 

انها مؤامرة فلنقض عليها بفعل يلبي طموح الشعب مصير العراق 
ــول او ان تركبوا املوجة  ــروا الفتنة باحلل اصبح بايديكم اما ان تكس
ــم اني بلغت.  ــول ويفعل .الله ــعب هو الذي يق ــون حكم الش وتدع
املناصب تأتي وتزول وتبقى ارادة الشعب هي االقوى نريد كسر الفتنة 
ــني امام حقوق  ــى متى نظل هكذا صامت ــد اقتتاال. ال ــا وال نري ودحره

الشعب اترجاكم اكسروا الفتنة.. اكسروا الفتنة.
واختتم الناشي رسالته بالقول: 

ادعو االمم املتحدة بالتدخل الفوري النقاذ العراق وشعبه من الضياع 
والسير نحو اجملهول ...اللهم احفظ العراق وشعبه .

k‰u@Û‹«@·ÿßbñfl@aÏ»ôÎ@·ÿ‹‘«@aÏ‡ÿy@Z@Ôëb‰€a
@ÊaÎ¸a@paÏœ@›j”@ÚÓ‰üÏ€bi@aÏ‹‡«aÎ@
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
 أدانت وزارة اخلارجية، امس الثالثاء، االعتداء 
ــي محافظة  ــة ف ــة اإليراني ــى القنصلي عل
ــى أن أمن البعثات  ــددت عل كربالء، وفيما ش
ــمح بتجاوزه،  والقنصليات خط أحمر ال يُس
ــن تؤثر في  ــذه األفعال ل ــل ه ــرت أن مث اعتب
ــن اجلوار بني العراق  عالقات الصداقة وحس
ــا تدين قيام بعض  ــران. وقالت الوزارة إنه وإي

املتظاهرين باالعتداء على القنصلية العامة 
ــالمية اإليرانية في كربالء  للجمهورية اإلس
ــا بحرمة  ــوزارة التزامه ــة، وتؤكد ال املقدس
البعثات الدبلوماسيّة التي كفلتها اتفاقية 
ــية وضرورة عدم  فيينا للعالقات الدبلوماس
ــوزارة،  ــر. وأضافت ال ــا للخط ــض أمنه تعري
ــات خط أحمر ال  ــن البعثات والقنصلي أن أم
ــمح بتجاوزه، وأن السلطات األمنية قد  يُس

اتخذت جميع اإلجراءات ملنع أيِّ إخالل بأمن 
ــى أن مثل هذه األفعال لن  البعثات، الفتةً إل
تؤثر في عالقات الصداقة وحسن اجلوار التي 
ــر أن متظاهرين  ــن اجلارين. يذك تربط البلدي
ــة اإليرانية في  ــروا القنصلي ــني حاص غاضب
كربالء، وحرقوا اإلطارات قربها، كما مت وضع 
ــا، اال أن القوات  ــم العراقي على جداره العل

األمنية قامت بتفريقهم بعد ذلك.

بغداد/ البينة الجديدة
دعت مديرية اإلدارة املركزية في هيئة احلشد الشعبي، 
ــوخة عقودهم للعودة الى اخلدمة  امس الثالثاء، املفس
ــهر اجلاري. وذكر بيان  ــر من الش ابتداءً من اليوم العاش
ــم ١٠٧ الذي  ــر الديواني املرق ــب األم ــة، إنه حس للهيئ
ــن وزارة الدفاع  ــوخة عقودهم م ــودة املفس يقتضي ع
ــعبي، تدعو هيئة احلشد الشعبي/ اإلدارة  واحلشد الش
املركزية جميع املفسوخة عقودهم للعودة إلى العمل 
ــهر  ــن اليوم ١٠ من الش ــد اعتبارا م ــي صفوف احلش ف
ــبني تكون كالً  اجلاري. وأضاف البيان، أن مراجعة املنتس
ــابقة ضمن قواطع  ــه أو مديريته الس ــب مقر لوائ حس
ــب عملية  ــة التفاصيل وترتي ــات لغرض معرف العملي

املباشرة فوراً.

بغداد / البينة الجديدة
ــزب الدميقراطي  ــن احل ــد م ــع وف ــي م ــد احللبوس ــان محم ــس البرمل ــث رئي بح
ــتاني، تلبية مطالب املتظاهرين عبر برنامج إصالحي واسع، فيما أكدا  الكردس
ــات. وقال مكتب  ــتورية بقبول جميع املكون ــى التعديالت الدس ــة أن حتظ أهمي
ــتقبل، امس االول  ــي اس ــس مجلس النواب محمد احللبوس ــي إن رئي احللبوس
ــيار زيباري. وأضاف البيان، أن  ــتاني برئاسة هوش وفد احلزب الدميقراطي الكردس
اللقاء بحث تطورات األوضاع السياسية واألمنية التي متر بها البالد في املرحلة 
ــروعة، وضرورة تلبيتها عبر برنامج إصالحي  الراهنة، ومطالب املتظاهرين املش
واسع يضع معاجلات جذرية تتالءم مع طموحات املتظاهرين والشعب العراقي.

وأشار إلى أن اللقاء ناقش التعديالت الدستورية، والتأكيد على أهمية أن حتظى 
بقبولٍ من جميع مكونات الشعب العراقي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــز  تامي ــورك  نيوي ــة  صحيف ــفت  كش
ــا أن حاالت  ــي افتتاحيته ــة ف األميركي
االنتحار في اجليش األميركي تفوق عدد 
ــروب على الرغم  ــى منهم في احل القتل
من اجملهودات الهائلة التي تبذلها وزارة 

الدفاع األميركية للحد من الظاهرة.
ــي  ف ــر  التحري ــة  هيئ ــوة  ــول عض وتق
ــة كارول غياكومو إن أكثر من  الصحيف
٤٥ ألف جندي من قدامى احملاربني أو من 
ــش األميركي قد  ــي اخلدمة باجلي هم ف
ــتة املاضية،  انتحروا خالل األعوام الس
ــرين حالة انتحار كل يوم،  أي نحو عش
ــوع قتلى اجليش  ــا يزيد على مجم أو مب
ــتان  ــارك ب أفغانس ــي املع ــي ف األميرك

ــام صادرة  ــدث أرق ــر أح ــراق. وتظه والع
ــة (بنتاغون)  ــن وزارة الدفاع األميركي ع

ــوات األميركية  ــدل االنتحار للق أن مع
ــي جميع فروع اخلدمة ارتفع  العاملة ف

بأكثر من الثلث خالل السنوات اخلمس 
ــون  ــن يعان ــم الذي ــة، وأن معظ املاضي
ــن اجملندين  ــم م ــر االنتحار ه ــن خط م
ــا. ــن ٣٠ عام ــم ع ــل أعماره ــن تق الذي
ــات قدامى  ــف الصحيفة أن بيان وتضي
ــق أيضا،  ــرة للقل ــر مثي ــني تعتب احملارب
ــى احملاربني  ــام ٢٠١٦ كان قدام ــي ع فف
ــني ونصف  ــة لالنتحار مبرت ــر عرض أكث
ــخاص الذين لم يخدموا  مقارنة باألش
ــب الصحيفة، فإنه  في اجليش. وبحس
ــس الرقابة واإلصالح  وفقا للجنة مجل
ــن تتراوح  ــبة االنتحار بني الذي فإن نس
ــت  ــا ارتفع ــني ١٨و٣٤ عام ــم ب أعماره
ــام ٢٠٠٥  ــي الفترة من ع ــدل ٨٠٪ ف مبع
ــر يتضاعف  ــذا اخلط ــى ٢٠١٦، وإن ه إل

ــنة األولى بعد أن يغادر اجلندي  في الس
اخلدمة الفعلية. ويقول خبراء إن حاالت 
ــدة وناجتة عن العديد من  االنتحار معق
املتهورة،  ــرارات  الق ــة  ــل، خاص العوام
ــؤولو البنتاغون  ــول مس ــني يق ــي ح ف
ــن ميوتون  ــكريني الذي ــة العس إن أغلبي
ــرض عقلي. ــن م ــون م ــارا ال يعان انتح
ــات  ــذه الوفي ــة إن ه ــول الصحيف وتق
ــل ميكن  ــب، ب ــر العائالت فحس ال تدم
ــروح  ــوض ال ــار أن تق ــات االنتح لعملي
ــل الوحدات  ــك داخ ــة والتماس املعنوي
ــة.  ــذه الطريق ــوا به ــد عض ــي تفق الت
ــير الصحيفة إلى حاالت اإلحباط  وتش
ــود  اجلن ــا  يعانيه ــي  الت ــة  والصدم

األميركيون بعد عودتهم من املعارك.

È—3Ÿ¯\;éË°\;ÃÊ ê;∫;Ñ]ui›ˆ\;kˆ]¢;ÎÅÁÅp;‹]ÕÑ^;fl¡;Àç“h;á¥]h;‘ÑÊÁÊË›

بغداد / البينة الجديدة
ــاء في مكتبه  ــاء األعلى امس الثالث ــس مجلس القض عقد رئي
ــراف  ــا ضم رئيس هيئة االدعاء العام ورئيس هيئة اإلش اجتماع
ــتئناف بغداد الرصافة والكرخ  ــي محكمة اس القضائي ورئيس
ــي والقائم  ــز اإلعالم ــرف على املرك ــي املش ــني والقاض االحتاديت
ــر عام دائرة التحقيقات  ــال نائب رئيس هيئة النزاهة ومدي بأعم
ــز اإلعالمي جمللس  ــان صادر عن املرك ــة النزاهة. وذكر بي ــي هيئ ف
ــتركة بخصوص  ــاء األعلى أنه «مت وضع آليات العمل املش القض
ــواء التي اتخذت  مراجعة القضايا املهمة للوزارات بعد ٢٠٠٣ س
ــم يتم  ــت ل ــي مازال ــة أم الت ــراءات القانوني ــا اإلج بخصوصه
ــاس باخلدمات  ــا  خصوصا في الوزارات ذات املس ــق فيه التحقي

التي يحتاجها املواطنون».

بغداد / البينة الجديدة 
ــي والبحث العلمي تعيني مائة وواحد  قررت وزارة التعليم العال
ــهادات العليا من حركة مالك  ــرين خريجاً من حملة الش وعش
ــطى. واكد وزير  ــتنصرية والتقنية الوس ــداد واملس جامعات بغ
ــهيل ان املتعينني  ــم العالي والبحث العلمي قصي الس التعلي
ــب  ــة بحس ــة اجلامعي ــات اخلدم ــيمنحون مخصص ــدد س اجل
ــرة ازاء  ــى اجلامعات املؤش ــي وينقلون ال ــم القانون اختصاصه
اسم كل منهم (في القوائم املرفقة) بعد مباشرتهم في جهة 
تعيينهم وبعد التأكد من صحة صدور وثائقهم وسالمة املوقف 
ــتناداً الى قرار مجلس  ــرار التعيني يأتي اس ــر ان ق القانوني.يذك
ــهادات  ــنة ٢٠١٩ اخلاص بتعيني حملة الش الوزراء رقم ٣٧٣ لس
ــتثناءً من احكام القسم الثالث من تعليمات تنفيذ  العليا اس
ــة ٢٠١٩ الفقرة اوالً للبند  ــنة املالي املوازنة العامة االحتادية للس

١٨ منها ولهذه السنة فقط.

;€\ÊÕ;ÑÅëh;È’]¬’\;€Ë÷¬i’\
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نوعية القنابل املسيلة للدموع الرصبية والبلغارية خمالفة حلقوق اإلنسان بسبب تراكيز جرعاهتا الكيميائية
بغداد / البينة الجديدة

ــع التواصل  ــطون على مواق تناقل ناش
ــوق طيور  ــورا تظهر نف ــي ص االجتماع
ــز التظاهرات  ــاحة التحرير مرك في س
االحتجاجية في العاصمة بغداد. وعزا 
ــى الغازات  ــطون نفوق الطيور ال الناش
التي استخدمت من قبل قوات مكافحة 
الشغل على مدى شهر تقريبا، لتفريق 
ــاؤالت حول  ــرت التس ــن. وكث املتظاهري
ــة بحماية  ــوات املكلف ــتخدام الق اس
ــة لقنابل  ــنك واجلمهوري ــري الس جس

الغاز املسيل للدموع، اذ يشير ناشطون 
الى أن هذا الغاز ينتشر بسرعة وتأثيره 
ــاعة بعد التعرض  ــتمر اكثر من س يس
ــبب  له ما يحتاج الى تدخل طبي، ويس
انخفاضا حادا في اداء أجهزة التنفس.

ــة القنابل  ــى ان نوعي ــير تقارير ال وتش
ــة والبلغارية  ــيلة للدموع الصربي املس
ــن الغاز، وهي  ــوأ لهذا النوع م هي االس
ــان بسبب تراكيز  مخالفة حلقوق االنس
ــا  ومخالفته ــة،  الكيميائي ــا  جرعاته
قواعد سلوك فض التظاهرات الغاضبة 

ــق عليها دوليا، فضال عن مخالفة  املتف
ــيلة  ــتخدام لقنابل املس ــد االس قواع
ــموح  ــافات املس ــل املس ــوع، مث للدم
ــب مع ذلك،  بها، التي حددت مبا يتناس
ــة قريبة من  ــق فارغ ــا في مناط ورميه
ــة العفو  ــت منظم ــن. واتهم املتظاهري
ــلطات  ــابق، الس ــي وقت س ــة ف الدولي
ــتخدام القنابل املسيلة  العراقية باس
ــس  ولي ــن  املتظاهري ــل  لقت ــوع  للدم
ــيرة الى أن هذه القنابل  تفريقهم، مش

تخترق جماجم املتظاهرين.

ناشطون يتناقلون صوراً لنفوق طيور في ساحة التحرير بسبب الغازات

بغداد / البينة الجديدة
ــادل عبد املهدي،  ــس الوزراء، ع ــد رئيس مجل عق
ــا بحضور  ــاء، اجتماع ــس الثالث ام
رئيسي مجلس القضاء األعلى 
والنواب والقادة األمنيني. وذكر 
ــي، إن رئيس  ــه اإلعالم مكتب
مجلس الوزراء القائد 
ــوات  للق ــام  الع
ــادل  ــلحة ع املس
ي  ــد مله ا عبد
ــة  ليل ــد،  عق

ــس مجلس  ــور رئي ــا بحض ــس االول، اجتماع أم
القضاء األعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب 
ــاع والداخلية  ــري الدف ــي، ووزي محمد احللبوس
ــورات  ــث تط ــني، لبح ــادة األمني ــن الق ــدد م وع
األوضاع واإلجراءات الالزمة حلفظ األمن والنظام.

وأضاف البيان، أن االجتماع أكد دعم السلطتني 
القضائية والتشريعية جلهود احلكومة واألجهزة 
ــتقرار في عموم البالد  األمنية بفرض األمن واإلس
وحماية املتظاهرين واملمتلكات اخلاصة والعامة 
ــام العمل  ــة وضمان انتظ ــآت اإلقتصادي واملنش

والدوام وانسيابية حركة املواطنني.

�]¡]⁄ip\;ÅŒ¬Á;ÍÅ‚∏\;Åe¡
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بغداد / البينة الجديدة
ــب) باملتظاهرين  ــاء (لؤي اخلطي ــاب وزير الكهرب أه
ــات التابعة  ــالمة املؤسس ــى أمن وس ــاظ عل احلف
ــى  ــة ال ــال الطاق ــان ايص ــاء لضم ــوزارة الكهرب ل
املواطنني. وخاطب اخلطيب املتظاهرين في تصريح 
ــاء بالوصول  ــاعدتكم ملوظفي الكهرب له «ان مس
ــتمرار حتملهم  ــم ومواقع عملهم واس الى دوائره
ــة  الوطني ــة  املنظوم ــى  عل ــاء  لإلبق ــؤولية  املس
ومنطومة الطاقة في مختلف ميادين التظاهر هو 

عصب مهم في حياة الشعب». واضاف ان «توقف 
اعمال موظفي الكهرباء سيؤدي الى نتائج سلبية 
ــفيات واملنشآت  ــآت احليوية كاملستش على املنش
ــرف الصحي فضالً  ــاريع املياه والص احليوية كمش
ــح ان «تعكير بيئة  ــات االخرى». واوض عن القطاع
العمل في املشاريع االستثمارية سيعرض عملية 
ــار قطاع الكهرباء للخطر بعدما مت بذل  اعادة اعم
جهود حثيثة للدفع باجتاه جلب اخلبرات والشركات 

العاملية النعاش منظومة الطاقة».
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بغداد / البينة اجلديدة
الطماطة من كافة  استيراد محصول  الزراعة عن منع  وزارة  أعلنت 
وحمايته  احمللي  املنتج  وشحة  وفرة  ضوء  في  وذلك  احلدودية  املنافذ 
.واستناداً إلى كتاب مجلس الوزراء جلنة الشؤون االقتصادية املتضمن 
تخويل وزير الزراعة صالحية فتح ومنع االستيراد في ضوء وفرة وشحة 
املوافقة على منع استيراد احملصول من كافة  املنتج احمللي حصلت 
املنافذ احلدودية إعتباراً من الرابع لشهر تشرين الثاني احلالي ، فضالً 
عن منح مدة ( ١٠ ) ايام بعد اصدار كتاب املنع للمستوردين احلاصلني 
على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزء من اإلرسالية وذلك 
ملنحهم الوقت الكافي الستكمال ما تبقى منها.يشار إلى إن وزارة 
وقت  في  الطماطة  محصول  باستيراد  سمحت  قد  كانت  الزراعة 

سابق وبكميات محدودة .

وكاالت / البينة اجلديدة
ــح لها ان  ــت االم املتحدة في تصري قال
عدد الشهداء من املتظاهرين العراقيني 
ــرين  ــوا حتفهم مابني ٢٥ تش الذين لق
ــرين الثاني بلغ ٩٧ شخصا  االول و٤ تش
ــوق  حق ــاكات  انته ان  ــي  يونام ــال  وق
ــتمرت  ــان اخلطيرة في العراق اس االنس
ــهدها بغداد  خالل التظاهرات التي تش
وعدد من مدن العراق لكن يونامي قالت 
ان انضباط قوات االمن مابعد ٢٥ تشرين 

االول هو اكبر مما قبله. 
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(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات (البينة اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

اربيل / البينة اجلديدة 
اعلنت حكومة إقليم كردستان، عن 
ترؤس رئيس احلكومة مسرور بارزاني 
اجتماعاً للجنة إعداد مشروع قانون 
ــارت إلى مناقشة  اإلصالح، فيما أش
ــالل  ــروع خ ــة للمش ــح العام املالم
ــرت حكومة اإلقليم ،  االجتماع.وذك
ــتان  ــس حكومة إقليم كردس ان رئي
مسرور بارزاني ترأس، امس، اجتماعاً 
للجنة إعداد مشروع قانون اإلصالح، 
ــة  ــاع مناقش ــالل االجتم ــرى خ وج
ــروع والبحث  ــح العامة للمش املالم
ــي جوانبه من الناحيتني القانونية  ف
ــاله إلى  واإلدارية بهدف إكماله وإرس
ــداً من  ــراره، لكونه واح ــان إلق البرمل
املهام الرئيسية للحكومة اجلديدة.
ــالل االجتماع على  ــد بارزاني، خ وأك
ــروع  ــراع في إعداد مش ضرورة اإلس
اإلصالح وإرساله إلى البرملان إلقراره، 
ــني أن يراعي  ــالح يتع ــاً أن اإلص مبين
ــوق  ــك حق ــة وال ينته ــدأ العدال مب
ــس حكومة إقليم  اآلخرين.وجدد رئي

كردستان تأكيده على أن اإلصالح عملية 
ــي إعداد  ــراع ف ــة، مطالباً بـ اإلس مهم

ــاله إلى البرملان. ــروع القانون وإرس مش
وأوضح، أنه يجب أن يُراعى مبدأ العدالة 

في اإلصالح، وال تُنتهك خالله حقوق أي 
ــمح في الوقت ذاته  ــتحق، ولن نس مس

بأي عمل خارج إطار القانون.

@paäÁbƒn€a@ıÜi@à‰fl@bflÏÌ@QQ�€a@fi˝Å@ÂÌäÁbƒnΩa@Âfl@aÜÓËë@YW@Z@Ôflb„ÏÌ

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

 بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
ــم الطائي،  ــي قاس ــع الدين ــى املرج افت
ــتخدام الغاز  امس االثنني، بخصوص اس
ــيل للدموع، فيما دعا الى مقاطعة  املس

كل من يستخدمه.
وقال الطائي «يحرم استخدام االسلحة 
ــيلة  ــا مبا فيها القنابل املس احملرمة دولي
ــى قتل املتظاهر او  للدموع التي تؤدي ال
شل جهازه العصبي، مبينا انه ال يشفع 
ــؤوليه  ــورا من مس ــه مأم ــل كون للفاع
ــلمني او  ــرادا مس ــا او اك ــوا عرب ــا كان اي
ــنة او  ــني اوغيرهم س ــيحيني عراقي مس
ــت اية صفة  ــا كان اآلمر وحت ــيعة واي ش

كان.
ــل كل التبعات  ــل الفاع ــاف يتحم واض
ــرة والتبعات  ــرعية في الدنيا واآلخ الش
ــائرية، داعيا الى مقاطعة كل من  العش
ــتخدمها وعدم التعامل معه في اي  يس
شأن دنيوي وطرده من اي مجلس وتثبيت 

اسمه من املنبوذين وامللعونني.
 

التي حتتاجها  واملستلزمات االخرى 
ارتفاع  العراقية وبالتالي  ــواق  االس

اسعارها في مختلف انحاء البالد.
ــوات االمنية  ــي كربالء قامت الق وف
فجر امس الثالثاء بتفريق املعتصمني 
ــاحة التربية وسط احملافظة  في س

ــتباكات اسفرت عن اصابة  بعد اش
ــى كما اقتحمت  العديد من اجلرح
ــاحة التي  ــة اخرى الس ــوات امني ق
ــة مركزاً  ــالل االيام املاضي ــت خ كان
للتظاهرات وازالت اماكن االعتصام 
ــان عدم  ــارز لغرض ضم ــع مف ووض

عودة املعتصمني اليها.
ــرون قد هاجموا مبنى  وكان متظاه
القنصلية االيرانية في كربالء امس 
ــاعة  ــالل (٢٤) س ــة خ ــرة الثاني للم
ــام  ــاً وق ــا نهائي ــني باغالقه مطالب
املتظاهرون برشق مبنى القنصلية 

باحلجارة. في حني تؤكد مصادر بأن 
القنصلية خالية متاماً من املوظفني 

بعد الهجوم االول.
ــا  جانبه ــن  م ــدة»  اجلدي ــة  «البين
تطالب احلشود املتظاهرة املطالبة 
ــلمية  ــى س ــاظ عل ــوق باحلف باحلق

ــماح  ــرات وعدم الس ــذه التظاه ه
ــة او  ــل اي جه ــن قب ــا م الختراقه
ركوب موجتها وكذلك احلفاظ على 
املمتلكات العامة واخلاصة حيث ان 
هناك عناصر مندسة حتاول افتعال 
اعمال تخريبية اللقاء الالئمة على 

ــلميني احلقيقيني  ــن الس املتظاهري
ــباب  الش ــأن  ب ــة  ثق ــى  ــن عل ونح
ــق  ــذه احلقائ ــون ه ــن يع املتظاهري
ــهم  ــا جيداً بحكم حس ويدركونه

الوطني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء االعلى  ــس القض ــا مجل دع
ــن  ــدي مل ــى التص ــني ال املواطن
يرتكب جرمية موثقة تستهدف 
ــكات  املمتل ــى  عل ــداء  االعت
ــل  وتعطي ــة  واخلاص ــة  العام
ــن خالل  ــني م ــح املواطن مصال

قطع الطرق.
ــاً ضم  ــان ان اجتماع ــال بي وق
ــس القضاء االعلى  رئيس مجل
ــاء  ــق زيدان ورؤس ــي فائ القاض
ــي  ومحكمت ــام  الع ــاء  االدع
ــة  الرصاف ــداد  بغ ــتئناف  اس
والكرخ والقاضي املشرف على 
ــش هذه  ناق ــي  االعالم ــز  املرك
ــدي لها  ــرق التص ــم وط اجلرائ
ــات اجلزائية  وفق قانون احملاكم
ــض على هذه  ــاز القب الذي اج

ــم من دون امر من اجلهات  اجلرائ
اخملتصة.

ــاع  االجتم ان  ــان  البي ــار  واش
ناقش ايقاف العمل في املوانئ 
ــا  ــط وم ــر النف ــف تصدي وتوق
يسببه ذلك من ارتفاع لألسعار 
وخسائر للبلد وتعطيل لعمل 
ــر  ــى التأثي ــالً عل ــدارس فض امل
على الواقع التعليمي وحرمان 
ــة  ــدارس من الدراس ــة امل طلب
ــن الوصول  ــني م ــع املوظف ومن
ــدمي اخلدمات  ــى دوائرهم لتق ال

للمواطنني.
ــش االجتماع ايضاً اعتداء  وناق
البعض على رمز الوطن وقوات 
ــرطة وما يشكله  اجليش والش
ــت الى  ــاذة المت ــرة ش ــن ظاه م

الوطنية بأي صلة.

@÷aä»€a@a7–ç@ZÚÓuâb®a
@Ê˝ïaÏÌ@èÌâbiÎ@Òä‘„di
@·nÌ@bΩ@Úzï@¸Î@b‡Ë‹‡«

b‡Ë„díi@È€ÎaÜm
 بغداد / البينة اجلديدة

ــس  ــة، ام ــت وزارة اخلارجي نف
ــأن  االثنني، ما يتم تداوله بش
أنقرة  ــي  ف ــراق  الع ــفيري  س
ــة  مواصل ــدة  مؤك ــس،  وباري
ــدث  ــت املتح ــا. وقال عملهم
أحمد  اخلارجية  وزارة  ــم  باس
ــا تداولته  الصحاف، ننفي م
ــع  ومواق ــالم  اإلع ــائل  وس

ــأن  بش االجتماعي  التواصل 
أنقرة  ــي  ف ــراق  الع ــفيري  س
ــاف  الصح ــد  وأك ــس.  وباري
ــا بانتظام  ــة عملهم مواصل
ــياً.  في متثيل العراق دبلوماس
ــائل اعالم ومواقع  وكانت وس
نقلت  االجتماعي  ــل  التواص
ــفيري  ــرا يتعلق بعمل س خب

العراق لدى تركيا وفرنسا.

بغداد / البينة اجلديدة
تلقى العراقيون أمس رسائل على هواتفهم النقالة تعلمهم 
بقطع االنترنت ابتداء من صباح أمس الثالثاء ١١/٥/ ٢٠١٩ وحتى 
اشعار آخر غير معلوم والالفت في صياغة الرسائل ورود عبارة 
مشتركينا  مع  الشفافية  مبدأ  من  انطالقا  املشترك  (عزيزي 
نود ان ننوه عن القطع احلاصل في خدمة االنترنت في الوقت 
احلالي جاء لظروف خارجة عن ارادتنا كليا حيث مت قطع جتهيز 
االنترنت من املصدر بناء على تعليمات اجلهات الرسمية والذي 

مت تطبيقه على جميع شركات الهاتف النقال). 
قطع  يساوي  االنترنت  خدمة  قطع  بان  ترى  اجلديدة»  «البينة 
طريق مؤدٍ الى ميناء أو منشأة حيوية نظرا ألهميته في احلياة 

اليومية وخاصة بالنسبة لنا كصحافة ورقية.

@¥‰üaÏΩa@ä�•@›ˆbçâ
@o„6„¸a@…�”@Â«
ÒäÁb”@“Îäƒ€

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤوليتها  مس ــن  م ــاً  انطالق
ــو  ــة تدع ــة واالخالقي الوطني
ــة  باقال ــدة»  اجلدي ــة  «البين
ــالى  الكس ــؤولني  املس كل 

ــلهم طيلة  اثبتوا فش الذين 
ــؤولية  ــنمهم املس ــدة تس م
ــعب  ــيئاً للش ولم يقدموا ش
ــم يحققوا منجزاً  العراقي ول

يفرح هذا الشعب.
ــدة»  اجلدي ــة  «البين ــد  وتؤك

ــارع  ــب الش ــل غض ان مجم
االداء  ــن  م ــالً  اص ــم  ناج
ــل حلفنة من  السيئ والفاش
ــن  ــني الذي ــؤولني اخلدمي املس
تأمني  ــي  ف ــط  فق ــغلوا  انش
مصاحلهم ولم يعيروا اهمية 

ملتطلبات واساسيات الناس.. 
إن اقالة فورية وعاجلة لهؤالء 
املسؤولني بات حاجة ضرورية 
ملحة من اجل تلبية مطالب 
غضب  ــاص  وامتص ــارع  الش

املتظاهرين.

بغداد / البينة اجلديدة
السيد  اجلمهورية  رئيس  عقد 
مع  اربيل  في  اجتماعاً  صالح  برهم 
الرئاسات الثالث في اقليم كردستان 
لبحث  اربيل  في  الكردية  واالحزاب 

تطورات التظاهرات.
البحث  ان  كردية  مصادر  وقالت 
التعديالت  تدارس  االجتماع  في 

الدستورية املقترحة واجراء انتخابات 
واالحزاب  االقليم  وموقف  مبكرة 

منها.
الدميقراطي  احلزب  رئيس  وكان 
بارزاني قد ذكر  الكردستاني مسعود 
ان التعديالت املقترحة يجب اال تلحق 
الضرر مبصالح االقليم واملنجزات التي 

حتققت له.

›Óiâa@ø@ÊbnçÖä◊@·Ó‹”a@pbçbˆâ@Ô‘n‹Ì@3bï
Új‘mäΩa@ÚÌâÏnçÜ€a@p˝ÌÜ»n€a@szj€@

التظاهرات في بغداد وبعض مدن العراق تدخل يومها الثاني عشر وسط دعوات لحقن الدماء والحفاظ على الممتلكات العامة

بغداد / البينة اجلديدة
الثالثاء،  امس  الفتح،  حتالف  وجه 
يدعوهم  املتظاهرين  إلى  رسالة 
املنظم  املسلسل  رفض  إلى  فيها 

لتخريب املصالح الوطنية.
الذي  الوقت  إنه في  التحالف  وذكر 
وقفنا فيه الى جانب جماهير شعبنا 

مع   نقف  املشروعة  مطالبهم  في 
قرار حشودهم اليومية في ساحات 
بوقفة  ونطالبهم  والتحرير  احلرية 
غلق  عمليات  الستنكار  مسؤولة  
وتعطيل  واجلسور  العامة  الطرق 
املصالح الوطنية واملدارس واملعاهد 
بإيقاف  الوطني  االقتصاد  وتخريب 

العمل في املوانئ واملنافذ احلدودية 
النظام  بخرق  البعض  يقوم  حيث 
االمة  والتعدي على ممتلكات  العام 
باسم االعتراض والعصيان واحلقوق 

االجتماعية.
الذي  الوقت  في  أننا  وأضاف، 
للمتظاهرين  بالشكر  فيه  نتقدم 

برفض  نطالبهم  فاننا  السلميني 
لتخريب  املنظم  املسلسل  هذا 
املصالح الوطنية ومرافقها احليوية 
التي  بالفوضى  السماح  وعدم 

تشوه مظاهراتهم املطلبية.

بغداد / البينة اجلديدة
هالة  األردنية  املعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  أعلنت 
العراق،  من  لألردن  املوردة  النفط  كميات  أنّ  زواتي، 
لشهر تشرين األول املاضي، بلغت ٢٧٢ ألف برميل؛ 
في  زواتي،  صهريجاً.وقالت   ١٠٨٨ بواسطة  نقلت 
تصريح صحفي، إنّ مجموع الكميات، خالل الشهر 
مصفاة  من  نقلها  مت  طن  ألف   ٣٦٫٤ بلغت  املاضي، 
في  األردنية  البترول  مصفاة  إلى  العراق  في  بيجي 

الزرقاء مبعدل ١٠ آالف برميل يومياً، تشكل ٧٪ من 
العراقي  اجلانب  بتعاون  مشيدة  األردن،  احتياجات 
هذه  أهمية  على  النقل.وشدد  عملية  لتسهيل 
األردن  بني  القائم  الطاقي  التعاون  إطار  في  اخلطوة 
واالجتماعي  االقتصادي  األثر  إلى  الفتة  والعراق، 
إلعادة تفعيل االستيراد البري، وما يتبعه من تأهيل 
اخلط البري بني البلدين، وتشغيل أسطول صهاريج 
أن  في  أملها  عن  زواتي  اجلانبان.وأعربت  يتقاسمها 

يشهد اجلانبان األردني والعراقي في القريب املزيد من 
عالقات التعاون بني األردن والعراق في مجال الطاقة، 
مبا يلبي مصالح الطرفني بإنشاء أنبوب تصدير نفط 
ومن  حديثة  مبنطقة  مروراً  البصرة  من  ميتد  العراق 
إقامة شبكة للربط  إلى ميناء العقبة، وكذلك  ثم 
والثروة  الطاقة  وزارة  البلدين.وكانت  بني  الكهربائي 
املعدنية األردنية، وبالتعاون مع اجلانب العراقي، قد 

بدأت، مطلع أيلول املاضي، 
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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االخريةالحلقة
التقسيم الرقمي

أن  ــة،  الرقمن ــن  ع ــث  احلدي ــد  وعن
ــرًا  مبش ــل  يظ ــي  الرقم ــاد  االقتص
ا  ــة مدفوعً ــادة هائلة في اإلنتاجي بزي
ــريعة في تكلفة  بالتخفيضات الس
ــر االقتصادي بعيد  االتصاالت. والتأثي
ــة،  ــات الرقمي ــط املنص ــدى؛ إذ ترب امل
ــال األعمال  ــل تاوباو الصينية، رج مث
ن كال اجلانبني  كِّ ــالء اجلدد، مما ميُ بالعم
ــن  م ــة  عالي ــة  بدرج ــل  التعام ــن  م
الشفافية. كما تؤدي الزيادة الهائلة 
ــى ما وصفه  ــات البيانات إل في تدفق
ــارد  ــادي الدولي ريتش ــر االقتص اخلبي
ــه «التفكيك الثالث»، مع  بالدوين بأن
ــتعانة مبصادر خارجية  إمكانية االس
ــدود، كما  ــات عبر احل ــد من اخلدم ملزي
ــع. وإذا أُجنز األمر  هو احلال مع التصني
ــر  ا، فإن الرقمنة تبش ــازًا صحيحً إجن
بزيادة اإلنتاجية، مع إمكانية أن حتقق 
ــطة  واملتوس املنخفضة  االقتصادات 

ــي عملية  ــدة ف ــزات جي ــل قف الدخ
التنمية.يُقيِّم مؤشر االقتصاد الرقمي 
ــالل أربعة  ــن خ ــتعداد م ــا االس لدين
أبعاد: جودة البنية التحتية لإلنترنت 
ــالت  والعائ ــركات  الش ــاركة  ومش
ــمل التدابير سرعة  واحلكومات. وتش
االتصاالت اجلوالة والعريضة النطاق، 
وعدد السكان النشطني عبر اإلنترنت 
ــاري على  ــاق التج ــم، واإلنف وحصته
ــات واالتصاالت،  ــا املعلوم تكنولوجي
ومقياس البنك الدولي لعمق اخلدمات 
ــر اإلنترنت. ــاعها عب احلكومية واتس

وتظهر النتائج فجوة رقمية صارخة؛ 
إذ تتمتع االقتصادات املرتفعة الدخل 
ــا على رأس  ــنغافورة وكوري – تأتي س
ــة عالية اجلودة،  القائمة- ببنية حتتي
ــاركة  ــن املش ــة م ــتويات عالي ومس

ــتهلكني  ــال واملس ــاع األعم في قط
ــر عن بعض  ــة. وبغض النظ واحلكوم
ــتثناءات، ال يفعل نظراؤهم من  االس
ــط  واملتوس ــض  املنخف ــل  الدخ ذوي 
ــدم االقتصاد الرقمي فرصة  ذلك. ويق
ــن كثيرين في  ــدة للتنمية، ولك جدي

وضع غير مؤهل لالستفادة منها.
السياسة الشعبوية

ــف  ــن الباحثني اكتش ــا م أن: «فريقً
ــن جامعة  ــك م ــل فون ــادة مانوي بقي
برلني احلرة، أثناء عملية جمع بيانات 
ــات يعود تاريخها إلى عام  عن انتخاب
ــؤدي إلى  ــة ت ــات املالي ١٨٧٠، أن األزم
ــعبوية.  ــم األحزاب الش ــادة في دع زي
ــعبويني  ــكام الش ــرِّف احل ــن نُع ونح
بأنهم أولئك الذين يدافعون عن عامة 
الناس ضد النخب الفاسدة، واحللول 
املنطقية مقابل السياسات املعقدة، 
ــاركة  ــدة الوطنية مقابل املش والوح
ــذا التعريف، أصبح  ا له الدولية. وفقً

ــي اإلجمالي  ــن الناجت احملل اآلن ٤٣٪ م
ــرين  ــادات مجموعة العش في اقتص
ــعبويني،  ــكام الش ــيطرة احل حتت س
ــام ٢٠١٦. ــاع ٨٪ عن ع ــبة ارتف وبنس

ــا أن أعلى اخملاطر في  وتوضح نتائجن
واملتوسطة  املنخفضة  االقتصاديات 
ا من عدم  ــل. ويعكس هذا مزيجً الدخ
املساواة الشديدة، واحلراك االجتماعي 
ــف. وأكد  ــيط، واحلكم الضعي البس
ــاب  أصح ــن  م ــادة  «الق أن:  ــراء  اخلب

ــة  املصلح ــى  إل ــر  النظ ــات  سياس
ــب  مناس ــر  غي ــع  وض ــي  ف ــة  الذاتي
ــي:   إضاف ــي  نظام ــر  خط ــة  ملواجه
ــببت األحداث  ــاخ. فقد تس تغير املن
ــن الفيضانات  ــية، م املناخية القاس

ــن الفئة  ــى عواصف م ــي تايالند إل ف
ــات املتحدة، في  ــة في الوالي اخلامس
ــكان والبنية  إحداث فوضى في اإلس
ــل اإلمداد. وارتفعت  التحتية وسالس
خسائر التأمني خمسة أضعاف منذ 
ــتمرار ارتفاع  ــع اس ــات. وم الثمانيني
ــتكون التأثيرات  ــرارة، س ــات احل درج
النطاق.ولتصوير  واسعة  االقتصادية 
ــاخ،  ــر املن ــن تغي ــة ع ــر الناجت اخملاط
ــف اخلاص  ــر الضع ــتخدم مؤش نس

ــف.  ــة للتكيُّ ــردام العاملي ــادرة نوت مبب
ــر التعرض لتغير املناخ  ويتتبع املؤش
ــاء والصحة، وخدمات  عبر الغذاء وامل
ــرية،  ــي، واملوائل البش ــام البيئ النظ
ــادات  واالقتص ــة.  التحتي ــة  والبني
ــطة الدخل ذات  ــة واملتوس املنخفض
ــرارة املرتفعة والتي تعتمد  درجات احل
على الزراعة واملوارد احملدودة للتكيُّف 

هي األكثر تأثرًا في مؤشر نوتردام».
تطوير القيادة

ــوى املثبِّطة  ــن أن الق ــى الرغم م «عل
ــه االقتصادات  ــي األفق، تواج تلوح ف
ــل  الدخ ــطة  واملتوس ــة  املنخفض
ــتمرة في حتريك الدوافع  حتديات مس
التقليدية للنمو.ونحن نتتبع الدوافع 
ــة  أربع ــر  عب ــة  للتنمي ــة  التقليدي
ــة  ــوى العامل ــر الق ــزات:ـ توفي مرتك
املتنامية – من خالل الزيادة الطبيعية 
ا للنمو.التوسع في  أو الهجرة- أساسً
رأس املال وتخصيصه بكفاءة، وتعزيز 

ــي  الت ــات  العمل.السياس ــة  إنتاجي
ــن إمكانيات  ــة تزيد م ــزز اإلنتاجي تع
ــواق  ــد عن األس ــر البع االقتصاد.يوف
ــادات  لالقتص ــاحة  مس ــة  احلدودي
ــل،  الدخ ــطة  واملتوس ــة  املنخفض
ــق التعلم  ــاطة عن طري ــو ببس لتنم
من التكنولوجيا املتقدمة، وممارسات 
ــدم.وال عجب  ــي العالم املتق اإلدارة ف
ــر إلى  ــه بالنظ ــح أن ــج توض أن النتائ
ــة للتنمية، تتمتع  ــع التقليدي الدواف

ــل مبيزة  ــة الدخ ــادات املرتفع االقتص
ــويد، وسويسرا،  كبيرة. وتتصدر الس
ــا  مم ــي،  العامل ــف  التصني ــارك  والدمن

يعكس مستويات عالية من التعليم، 
ــم الفعال.وتتصدر  ــاح، واحلك واالنفت
ــئة،  ــواق الناش ــب األس ــني ترتي الص
ــة، ودعم  ــتثمارات قوي باس مدعومة 

ــر لزيادة الدخل  ــكار، ونطاق كبي لالبت
ــاد املتقدمة. ــتويات االقتص نحو مس
ــواق الناشئة األخرى  وقد وجدت األس
أنه يصعب تقليد منوذج الصني. ففي 
ــال، ال توجد  ــبيل املث البرازيل على س

ــي العالي  ــم األساس ــس للتعلي أس
ــراض احلكومي  ــودة، وقد أدى االقت اجل
العالي إلى حدوث مزاحمة اقتصادية 
إلى  ــر  اخلاصة.وبالنظ ــتثمارات  لالس
أن  ــرف  نعت أن  ــب  «يج ــتقبل،:  املس
ــن الصعب حتديد  ــات حدود. وم للبيان
ــية. فقد  العوامل الثقافية واملؤسس
عانت البرتغال من بطالة بنسبة أعلى 
ــة الديون  ــا في أعقاب أزم من إيطالي
ــن لم يكن  ــيادية األوروبية، ولك الس
لديها االرتفاع نفسه في الشعبوية.
ــاك أحكام  ــى نتائجنا، هن ــاءً عل وبن
حول أي املدخالت يجب استخدامها، 
وما القيمة التي تستحقها. وتستند 
ــراءة متأنية لألدبيات  ــا إلى ق أحكامن

األكادميية.
الصورة الكبرية لن تتغري

ــطة  واملتوس املنخفضة  االقتصادات 
ــات  ــة لالضطراب ــر عرض ــل أكث الدخ
العاملي. وسياسة  لالقتصاد  القادمة 
ــواق  ــة متنع الوصول إلى األس احلمائي
العاملية. والشعبوية تزيح السياسة 
ــارها الصحيح. وتغير املناخ  عن مس
ــي في الطريق  ــوح في األفق. واملض يل
إلى الرخاء يزداد صعوبة.    السياسات 
ــة ذات الدخل  ــي اجملموع ــة؛ فف مهم
ــف أولئك  ــط، يق ــض واملتوس املنخف
ــرًا لتحقيق دوافع  ــن حتركوا مبك الذي
ــع أفضل  ــة في وض ــة للتنمي تقليدي
ــتثمارات  للتكيُّف. وتقوم الصني باس
ــكار، وهو أمر  ــال االبت ــرة في مج كبي
ضروري لدفع االقتصاد نحو سلسلة 
ــة. ولكن البرازيل ال تفعل ذلك. القيم
ــل  ــات ذات الدخ ــني االقتصادي ــن ب م
املرتفع، تقف البلدان ذات االستجابة 
الديناميكية للقوى املثبِّطة في وضع 
أفضل. وتستثمر الدمنارك بكثافة في 
ــوى العاملة وتقدمي الدعم  تدريب الق
ــات  ــن الوالي ــني. ولك ــال النازح للعم
ــر إلى  ــل ذلك.بالنظ ــدة ال تفع املتح
ــتجابة  االس ــب  تتطل ــتقبل،  املس
ــى  ــراءات عل ــاذ إج ــة اتخ الصحيح
ــي والدولي:ـ على  ــن الوطن الصعيدي
ــي  تبن ــب  يج ــي:  األمريك ــتوى  املس
ــاد بيئة  ــى إيج ــل عل ــة تعم سياس
وتوفر  واالبتكار  ــتثمار  لالس مناسبة 
ــني على التكيُّف مع  التدريب للعامل
ــي االقتصاد  ــح الفرص ف األمتتة وتتي
ــتوى الدولي: تبني  الرقمي.على املس
ــلع  ــارة الس ــي جت ــدة ف ــد جدي قواع
واالستعداد للطفرة الرقمية في جتارة 
ــات وجتديد الزخم في مكافحة  اخلدم
ــني األمرين –  ــاخ. وللجمع ب ــر املن تغي
ــع وراء منتدى االقتصاد  جزء من الداف
ــرص للتعلم  ــب توفير ف ــد– يج اجلدي
ــات واالبتعاد عن  ــل املمارس من أفض
ــذا التقرير،  ــاء. وكما يوضح ه األخط
االقتصادات أخطاءها  تصحح بعض 
ــك.  ذل ــل  يفع ال  ــر  اآلخ ــض  والبع
وبالنسبة للفئة الثانية، هذه النتائج 

دعوة وفرصة لالستيقاظ.

*خبري اقتصادي امريكي

سياسة الحمائية تمنع 
الوصول إُّـ األسواق 
العاِّـية والشعبوية تزيح 
السياسة عن مسارها 
الصحيح وتغري اِّـناخ 
يلوح َّـ األفق

األزمات اِّـالية تؤدي إُّـ زيادة َّـ دعم األحزاب الشعبوية و يعرف الحكام 
الشعبويني بأنهم أولئك الذين يدافعون عن عامة الناس ضد النخب الفاسدة

ترامب

رئيس وزراء الصني

شي جني بينغ

ماهي القوى التي تهدد أهم اقتصادات العالم

ا، كان  قبل عشرين عامً
اقتصاد الصني ميثل 
شر حجم اقتصاد  عُ
الواليات املتحدة. وفي 
عام ٢٠١٩، أصبح ميثل 
الثلثني. وفي عام ٢٠٣٩، 
إذا استمر بالوتيرة 
نفسها، سيكون أكبر 
بنسبة ١٠٪. وستقفز 
الهند لتتخطى 
اليابان وأملانيا وصوالً 
إلى املركز الثالث في 
التصنيف العاملي. 
ا ستحل فيتنام  وختامً
في املراكز العشرين 
األولى».أن: القوى 
املثبِّطة جتتاح االقتصاد 
العاملي. واألنظمة 
الشعبوية تلقي 
بالقواعد االقتصادية 
وراء ظهرها وسياسة 
احلمائية االقتصادية 
تقوِّض التدفقات 
التجارية التي أدت إلى 
نهوض الصني. واألمتتة 
واالقتصاد الرقمي 
يعمالن على زيادة 
اإلنتاجية بالنسبة 
للبعض، وتآكل املوارد 
القدمية لألفضلية 
بالنسبة للبعض اآلخر. 
كما تلوح تهديدات 
تغير املناخ في األفق. 

* سكوت جونسون

ــطرها  ــة تاريخية يس ــون اليوم ملحم ــش العراقي يعي
ــجعان الذين  ــد وفلذات أكبادكم الش ــم الصنادي أبناؤك
جادوا بأنفسهم وحملوا أرواحهم فوق راحاتهم وضحوا 
بكل مالديهم من أجل وطن حر آمن ولم ترعبهم هجمات 
الفاسدين وطلقات الفاشلني وحصون املهزومني.ولذلك 
ــة كرمية ويريد  ــي يحب وطنه ويرغب بدول على كل عراق
ــارك هؤالء األبطال كل من موقعه  العيش بكرامة أن يش
ــواء بتقدمي اخلدمات أو باملال واإلمدادات  ــؤوليته س ومس
ــة التي تعمل بها أو بعصيان  أو بالضغط على املؤسس
ــة وهبها  ــن أو بكل موهب ــل املتظاهري ــر التي تقت األوام
ــرفاء كالبنيان  ــع العراقيون الش ــك اهللا.. فحني يجتم ل

ــام  أم ــوص  املرص
والفاسدين  الظاملني 
والفاشلني سينفرط 
عقدهم ولن ينفعهم 
ــر  بعد ذلك ركن الش
به  ــلحون  يتس الذي 
ــون حتته ومن  ويحتم
ــو كل قلم  أدع ــا  هن
ــريف وكل  ــي ش وطن
ــاعر  قاص وروائي وش
ــب  كات وكل  ــر  وناث
ــة وحتقيق وكل  مقال
ــي  واعالم ــي  صحف
ــب كلمة  وكل صاح
ــن هذه  ــب ع أن يكت
في  ــس  لي ــة  امللحم

ــي توثيق مالحمهم  ــب بل ف ــم ومدحهم فحس نصرته
وبطوالتهم وقصصهم فلكل بطل من هؤالء قصة ورواية 
ــوح االنتفاضة التشرينية بطولة  ــارك في س ولكل مش
وصولة. اكتبوا عن كل شيء يحدث في هذه امللحمة عن 
كل بطل سالت دماؤه وعن كل امرأة شاركت أخيها وعن 
كل فتى وفتاة صدحت أصواتهم بحب الوطن وانطلقت 
ــم دموع الظلم  ــكبت أعينه ــم مع العراق وس حناجره
ــة والفخر فهذا هو  ــر.. اكتبوا عن قصص البطول والنص
ــدين  ــذي لوثته ثلة من الفاس ــراق األصيل ال ــخ الع تاري
ــم وخداعهم...  ــراق مبكره ــني حكموا الع ــني ح واملنافق
ــون .. كي يبقى العراق حرا أبيا كرميا  اكتبوا أيها العراقي

..والسالم من عراق السالم.

د . ليث شرب

موقف

على كل عراقي يحب 
وطنه ويرغب بدولة 
كريمة ويريد العيش 
بكرامة أن يشارك 
هؤالء األبطال كل من 
موقعه ومسؤوليته

·ÿfl˝”di@·ÁÎäñ„a
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بغداد / البينة اجلديدة
وااليرادات  الصادرات  مجموع  عن  النفط  وزارة  اعلنت 
املتحققة لشهر تشرين االول املاضي ، بحسب االحصائية 
االولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» 
، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط اخلام (١٠٦ ) ماليني 
وثمامنائة  ماليني  وستة  مئة   ) برميل   (  ٤٧٠ و(  الف   (٨٥٩)
وتسعة وخمسون ألفا واربعمائة وسبعون  برميل) ، بايرادات 
بلغت اكثر من (٦) مليارات و( ١٠٧) مليونا  و (٣١٥ ) الف دوالر 
(ستة مليارات ومائة وسبعة مليونا وثالثمائة وخمسة عشر  

دوالرا).

مجموع  ان  جهاد  عاصم  النفط  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
الكميات املصدرة من النفط اخلام لشهر تشرين االول املاضي 
من احلقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت (١٠٣) 
ماليني و( ٥٤٠  ) الف و (٨٥٥) برميل  ، اما من حقول كركوك 
عبر ميناء جيهان بلغت الكميات املصدرة ( ٢) مليون و( ٥٧٩) 
الف و( ٨٣٧ ) برميل ، فيما بلغت الكميات املصدرة  من حقل 
القيارة (  ٤٣١) الفا و ( ٤٨٦  ) برميل ، فيما بلغت الكميات 

املصدرة الى االردن (٣٠٧) الف و(٢٩٢) برميل .
واشار الى ان املعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( ٣ ) ماليني 
و(  ٤٤٧)  الف برميل، حيث كان املعدل اليومي للتصدير من 

موانئ البصرة (  ٣ ) ماليني و( ٣٤٠ ) الف برميل ، ومن جيهان كان 
املعدل اليومي ( ٨٣ ) الف برميل ، فيما كان املعدل اليومي من 
حقل القيارة (١٤ ) الف برميل ، وبلغ املعدل اليومي للتصدير 

الى االردن (١٠) االف برميل .
واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ  ( ٥٧٫١٥٣  ) 

دوالرا .
على  الشعب  باطالع  اميانها  خالل  ومن  الوزارة  ان  يذكر 
هذا  اتخذت  منه  املتحققة  وااليرادات  التصدير  عمليات 

االجراء الشهري .

@‚b®a@¡–‰€a@Âfl@ÒâÜñΩa@pbÓ‡ÿ‹€@ÚÓ€Î¸a@ÚÓˆbñy¸a@Â«@Â‹»m@¡–‰€a@@
ÔôbΩa@fiÎ¸a@ÂÌäím@äËí€@Ú‘‘znΩa@paÖaäÌ¸aÎ

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت هيأة البحث والتطوير الصناعي عن حصول مركز بحوث ابن البيطار 
والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز  من  اختراع   براءة  على  لها  التابع 
الكونوكاربس  نبات  الوراق  املائي  املستخلص  فعالية   ) بعنوان  النوعية 

املستزرع في العراق كمادة مطهرة صديقة البيئة ) .
واكد مدير املركز املهندس عبد الرزاق داود ان براءة االختراع تهدف الى حتضير 
املائي  للمستخلص  النباتي  االصل  ذات  الفعالة  املادة  من  ومعقم  مطهر 
الوراق نبات الكلونوكاربس املزروع في العراق مشابه في فعاليته املضادة 
فحص  اجراء  مت  حيث  الديتول  ومعقم  ملطهر  املمرضة  اجملهرية  لالحياء 
الفعالية البايولوجية للمطهر النباتي واحملضر على عدة انواع من البكتريا 
وبتراكيز  النباتي  احملضر  للنموذج  العالية  الفعالية  النتائج  واظهرت 
مختلفة على البكتريا ، مضيفا بأنه قد مت  ايضا اجراء التقييم اخملتبري 
للمادة في املركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة وتبني 
من النتائج انه فعال جدا ومطابق للمواصفات الدستورية ، مشيرا في ذات 
الوقت الى انه قد مت تقييم املطهر النباتي في وزارة الزراعة دائرة البيطرة 

ووجد انه ذو فعالية عالية وجيدة وافضل من الديتول . 

@Òıaäi@Û‹«@›ñ§@Ô«b‰ñ€a@äÌÏ�n€aÎ@szj€a@ÒdÓÁ
ÚÓj�€a@paäË�ΩaÎ@pb‡‘»Ωa@fib©@ø@ a6Åa

البينة اجلديدة / علي شريف 
اجتماعا  مؤخرا  بابل  محافظة  صحة  دائرة  عقدت 
عام  مدير  وقال  احملافظة٠  في  الصحي  الواقع  لتحسني 
االسدي  قحطان  محمد  الدكتور  احملافظة  صحة  دائرة 
ان  اجلديدة):  (البينة  جريدة  ملندوب  االجتماع  ترأس  الذي 
مناقشة  ومت  الدائرة  في  االقسام  مدراء  ضم  االجتماع 
املعامالت  إجناز  في  الروتني  تقليل  منها  األمور  من  عدد 
في  األسلوب  خالل  من  زمني  سقف  وحتديد  للمواطنني 
التعامل وتوجيه العقوبة للمخالفني باإلضافة إلى االيعاز 
إلى قسم الهندسة باالسراع في إجناز املشاريع املتلكئة٠ 
إلى  الصالحيات  منح  مت  لقد  الدكتوراالسدي:  واضاف 
التخصصية  للمراكز  األدوية  بتوفير  اخملتصة  االقسام 
اإلجناز  لسرعة  الطبية  واملستلزمات  الكلى  ومواد غسل 
باإلضافة استكمال درجات احلذف واالستحداث وإرسالها 
إلى اجلهات اخملتصة لغرض فتح باب التعيينات في الدائرة 
من  متابعة  فريق  تشكيل  الى  االحتياج٠واشار  وحسب 
والعمليات لإلشراف على عمل  والفنية  التفتيش  قسم 
املقدمة  واخلدمات  املستشفيات  في  الطوارئ  شعب 
الئقة  صحية  طبية  خدمة  لتقدمي  خاللها  من  للمرضى 

صحة  دائرة  عام  مدير  ترأس  اخر  سياق  باملواطنني٠وفي 
ملناقشة  اجتماعا  االسدي  الدكتور محمد قحطان  بابل 
إلى  وحتويلهم  اليومية  االجور  حتويل  باجراءات  اإلسراع 
اللجنة  وبحضور   (٣٣٧ (٣١٥املعدل/  املادة  وحسب  عقود 
اخملتصة واملشكلة من الدائرة وحسب الضوابط٠ الدكتور 
وخالل  عقود  إلى  وحتويلهم  اإلجناز  بسرعة  اوعز  االسدي 

فترة اسبوع وحسب القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء.

@Ôzñ€a@…”aÏ€a@¥ézn€@b«b‡nua@Ü‘»m@›ibi@Úzï
Úƒœb0a@ø

بابل / البينة اجلديدة 
التربية  كلية  في  بحثي  فريق  حصل 
براءة  على  بابل  بجامعة  األساسية 
(تعزيز  جهاز  تصنيع  عن  اختراع 
وضم  الدقيقة)  احلركية  املهارات 
حامت  حيدر  الدكتور  االستاذ  الفريق 
املساعد  واألستاذ  العجرش  فالح 

في  التدريسيني  عباس  حمزة  نسرين 
باالشتراك  األساسية  التربية  كلية 
عباس  حمزة  علي  املهندس  مع 
اختراع  براءة  أول  وهي  السلطاني٠ 
وعلم  التربية  تخصص  مجال  في 
النفس خاصة بتصنيع جهاز (وسيلة 
التعليمية  املهارات  لتطوير  تعليمية) 

ومساعدة التالميذ من ذوي االحتياجات 
في  صعوبات  يعانون  الذين  اخلاصة 
والرسم  بالكتابة  اخلاصة  التعلم 
التالميذ  لدى  التعلم  مهارات  وتطوير 

العاديني في املدارس العراقية٠

Ú‘Ó”Ü€a@ÚÓ◊äßa@paâbËΩa@åÌå»m@ãbËu@…Ó‰ñm@ a6Åa@Òıaäi

بغداد/جاسم كرمي الطائي
الهندسي  األعمار  دائرة  عقدت 
األعمار  وزارة  تشكيالت  احدى 
العامة  والبلديات  واإلسكان 
بتاريخ  استثنائية  جلسة 
عام  مدير  وبحضور   ٢٠١٩/١١/٣
وكالة  الهندسي  األعمار  دائرة 
مدب  حسن  املعماري  املهندس 
وأعضاء  العام  املدير  ومعاون 

اللجنة االستشارية.
بارك  االجتماع  مقدمة  وفي 
الدائرة  عام  ملدير  اجملتمعون 
وكالة  الدائرة  رئاسة  تسنمه 
متمنني له كل املوفقية والنجاح 
مدير  رحب  فيما  الدائرة  ادارة  في 
عام الدائرة باجملتمعني متمنيا أن 
أبنائه  وبسواعد  العراق  يشهد 
التطور  ظل  في  معمارية  نهضة 
بعمليات  احلاصل  التكنولوجي 
البناء وأن يعم اخلير واحملبة وأألمان 

على عموم العراق.     
مناقشة  االجتماع  خالل  ومت 

للدائرة  التنظيمي  الهيكل 
لبعض  املطلوبة   والتعديالت 
لغرض  والشعب  االقسام 
الى   وكذلك  الوزارة  الى  ارسالها 
الستحصال  التخطيط  وزارة 
أكد  كما  املطلوبة  املوافقات 
مدير عام الدائرة على ضرورة قيام 
علم  بتصميم  التصاميم  قسم 

سعي  عن  فضال  بالدائرة  خاص 
وارشفة  بتداول  الدائرةللبدء 
حتديد  مت  كما  الكترونيا  البريد 
يوم االربعاء ملقابلة املوظفني من 
لطرح  العام  املدير  السيد  قبل 
املوظفني  تواجه  التي  املشاكل 

وايجاد احللول املناسبة لها.    

@@lÜfl @Âéy @âb‡»Ωa @êÜ‰ËΩa @ÔçÜ‰:a @âb‡«˛a @ÒäˆaÖ @‚b« @äÌÜfl @Úçbˆäi
@RPQY@Ô€bßa@‚b»€a@fi˝Å@bÓˆb‰rnça@b«b‡nua@Ü‘»m@ÚÌâbínç¸a@Ú‰v‹€a

بغداد / البينة اجلديدة

واملعادن  الصناعة  وزارة  أكدت 
إلكمال  جهودها  أستمرار 
التصاريح األمنية اخلاصة مبوظفي 
لها  التابعة  واملصانع  الشركات 
ومتابعة  بتوجيه  احملررة  املدن  في 
السيد  من  ومستمرة  مباشرة 
عبداهللا  صالح  الدكتور  الوزير 

اجلبوري .
وأفصح مدير التصاريح واملعلومات 
أحمد  السيد  الوزارة  في  األمنية 
التصاريح  أكمال  عن  الشهيلي 
في  موظفا   (١٧٤) لـ  األمنية 

الشركة العامة لصناعة االسمدة 
رواتبهم  صرف  لغرض  الشمالية 
املتراكمة للسنوات املاضية، موكداً 
من  ومبتابعة  متواصل  العمل  ان 
السيد الوزير الجناز كافة املعامالت 
املدخرة  الرواتب  بصرف  اخلاصة 
للوزارة  التابعة  الشركات  ملوظفي 
يتبق  لم  حيث  احملررة  املناطق  في 
الوزارة  قليل من منتسبي  اال عدد 
معامالتهم  إجناز  سيتم  الذين 
مستحقاتهم  صرف  لغرض  قريباً 

املالية بشكل كامل .

@bjén‰fl@HQWTI@�€@Ú�Ó‰fl˛a@|�Ìâbñn€a@fib�‡◊g@Â�‹»m@ÊÖb�»ΩaÎ@Ú�«b‰ñ€a@@

بغداد / البينة اجلديدة
مجلس  رئيس  السيد  اجتمع 
في  االول  أمس  االعلى   القضاء 
االدعاء  رئيس  السادة   مع  مكتبه 
االشراف  هيئة  ورئيس  العام  

القضائي .
وقال بيان صادر عن املركز االعالمي 
جمللس القضاء  االعلى ان  القاضي 
احملكمة  بتكليف  وجه  زيدان  فائق 

الفساد  ملكافحة  املركزية 
التحقيق  فريق  مع  وبالتنسيق 
وديوان  النزاهة  هيئة  في  اخلاص 
اعمال  بتدقيق  املالية  الرقابة 
الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة 
التي تشكلت بعد  ٢٠٠٣ ولغاية االن 
وحتديدا العقود واملشاريع الكبيرة  . 
االجراءات  اتخاذ  الى  البيان  ولفت 

القانونية بحق اخملالفني للقانون .

@@RPPS@@Ü»i@Ú‹ÿ �íΩa@ÒâaãÏi@Ú�jmäΩa@7À@@pbË¶aÎ@paâaãÏ€a@fib‡«a@’Ó”Üni@ÈuÏÌ@ıbö‘€a

بغداد/ البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الهجرة العراقية  امس االول عن عودة 
عشرات الالجئني العراقيني من اجلمهورية التركية 
الى ديارهم .وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في 
الوزارة طالب اصغر دوسه ان « الوزارة سجلت عودة 
«العودة  برنامج  ضمن  تركيا  من  عراقيا  الجئا   ٦٠

الطوعية» .

تركيا  في  الوزارة  مكتب  ان  الى  دوسة  واشار   
ووزارة  أنقرة  لدى  العراقية  السفارة  وبالتنسيق مع 
العراقيني من  الالجئني  اعادة عشرات  ،اعلن  النقل 
منفذ  وعبر  برا  الوطن  أرض  إلى  التركية  األراضي 
مبحافظة  زاخو  قضاء  إلى  التابع  اخلليل  إبراهيم 

دهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البالد  .

@@@¥Ó”aä»€a@¥˜u˝€a@paäí«@ÒÖÏ«@Z@Òäv:a@ÒâaãÎ
bÓ◊äm@Âfl

بغداد / البينة اجلديدة
شاركت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية متمثلة مبدير عام 
الدكتورة  املرأة  حماية  دائرة 
اجتماع  في  املوسوي  عطور 
املرأة  لتمكني  العليا  اللجنة 
العامة  األمانة  في  الريفية 

جمللس الوزراء.
تفعيل  تناول  االجتماع 
الريفية  املرأة  دعم  مشاريع 
كونها طاقة معطلة باجملتمع 
توقف  بعد  خاصة  الريفي 
املصرف  من  قروضا  منحها 

الزراعي وبدون فوائد.

خالل  املوسوي  وأوضحت 
العمل  وزارة  ان  االجتماع 
للمرأة  قرض   (٤٥٠٠) قدمت 
االجتماع  واختتم   ، الريفية 
مبجموعة من التوصيات التي 
من شانها مساعدة املرأة على 

ايجاد فرص عمل الئقة بها.
دائرة   وزعت  أخرى  جهة  من 
حماية املرأة حقائب مدرسية 
من   (٦٥) بني  وقرطاسية 
اليتامى ضمن أطار املسؤولية 
التي تنتهجها الدائرة في دعم 

النساء فاقدات املعيل .  

@ÛflbnÓ€a@Új‹�€a@Ú€b–◊Î@ÚÓ–Ìä€a@ÒcäΩa@¥ÿ∑@ b‡nua@ø@⁄âbím@›‡»€a

(حي  سكان  من  مجموعة  نحن   .. االحترام  وافر  تقدمي  بعد 
اجنادين) محلة ٨٢٩ زقاق (١٢)/ االعالم ، انقطعت عنا الكهرباء 
منذ اسبوعني واعلمتنا  دائرة الصيانة ان احملولة املغذية لدورنا 
ننتظر  ونحن  رفعها  مت  وفعال  تبديلها  يستدعي  مما  معطوبة 
باملوافقة  التفضل  سيادتكم  نرجو   .. بديلة  محولة  نصب 

نستنجد  ..ونحن  بديلة  محولة  ونصب  بتجهيز  وااليعاز 
بسيادتكم ودمتم بخير.

مجموعة من اصحاب الدور السكنية
عنهم الصحفي/ عكاب سالم الطاهر

Ñäÿ€a@ıbiäË◊@@ÒäˆaÖ@‚b«@äÌÜfl@âbƒ„a@‚bfla@ÒÜëb‰fl فقدان هوية

فقدت مني الهوية 
الصادرة  كارد  كي 
من اِّـديرية اِّـالية 
ــد  الحش ــة  لهيئ
ــم  بأس ــعبي  الش
ــد  محم ــى  (يحي
ــامي)  ش ــف  خل
ــى  عل ــاء  فالرج
عليها  ــر  يعث ــن  م
تسليمها اُّـ جهة 

االصدار.
مع التقدير.

صندوق اإلسكان العراقي
إعالن

إُّـ الشريك (عماد جاسب برايوت)

ــكان العراقي الكائن َّـ  اقتضى حضورك إُّـ صندوق اإلس
ــة البصرة :- كوت الحجاج/ مجمع وزارة االعمار  (محافظ
ــك لتثبيت إقرارك  ــالة) وذل ــكان / تقاطع حي الرس واإلس
ــم حاتم) بالبناء  ــريكة (زهراء هاش باِّـوافقة على قيام الش
ــاعة َّـ القطعة اِّـرقمة (٨٣٨/٢٩٤)  على حصتها اِّـش
ــكان وخالل  ــليفه قرض اإلس مقاطعة (القبلة) لغرض تس
مدة أقصاها (١٥) يوماً داخل العراق  وشهراً خارج العراق 
ــوف يسقط حقك َّـ  ــر اإلعالن وبعكسه س من تاريخ نش

االعرتاض مستقبالً.
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ــم ومن خالل جتارب  ــطيني يعل ــعب الفلس بالرغم من أن الش
ــاكل املتراكمة  ــا لن حتل املش ــات لوحده ــابقة أن االنتخاب س
ــزءاً من عملية  ــع االحتالل إن لم تكن ج ــواء الداخلية أو م س
ــاملة إلعادة بناء النظام السياسي ليصبح أكثر قدرة على  ش
مواجهة االحتالل، وقد رأى الفلسطينيون كيف أن االنتخابات 
ــاكل البلد،  في أكثر من بلد عربي كلبنان والعراق لم حتل مش
ــلطة من تغيير  ــراع على الس ــا أدى إليه الص ــه م ومع تلمس
ــطيني ضد االحتالل  ــراع من صراع الكل الفلس طبيعة الص
ــل االحتالل،  ــلطة وحكومة في ظ ــراع داخلي على س إلى ص
ــكوك بأن حتريك موضوع االنتخابات قد يعود  وبالرغم من الش
ــة حتتاج لعنوان  ــوية قادم لرغبة أميركية ودولية متهيداً لتس
نتخب، إال أن االنتخابات أصبحت مطلباً شعبياً،  فلسطيني مُ
دث  ــكل طوق جناة وحترك املياه الراكدة وحتُ ــى ولعل أن تش عس

تغييراً يفتح باب األمل .
ــطيني لالنتخابات ليس ترفاً  ــدان الشعب الفلس إن توق ونش
ــياق آلية روتينية ملمارسة السلطة  دميقراطياً أو يندرج في س
في إطار قوانني جارية محل توافق ورضى اجلميع، أو تعبيراً عن 
إرادة شعبية خالصة جتسد استقاللية القرار الوطني وسيادة 
األمة الخ، كما أن الشعب يعرف أن مخرجات االنتخابات ستُلزم 
ــروط اجلهات املانحة  الفائزين بالتعامل مع واقع االحتالل وش
ــريعي لسلطة حكم ذاتي ولرئيس  ألنها انتخابات جمللس تش
ــلطة احلكم الذاتي، ناهيك عن أن ومن خالل املمارسة فإن  س
األشخاص الذين سيفوزون باالنتخابات التشريعية ويشكلوا 
األغلبية في اجمللس ليس بالضرورة أن يكونوا احلكام الفعليني 

للبلد .
ــة على جناح  ــن املراهنة دون نتيج ــنوات م ــرة س إذن، بعد عش
ــزات وثوابت  ــس ومرتك ــق على أس ــة والتواف ــوارات املصاحل ح
ــام  ــروع الوطني بل تكرس االنقس ــي واملش ــام السياس النظ
ــعب املتواجد داخل  ــد أمام الش ــنوات، لم يَعُ ــالل هذه الس خ
ــو كانت مغامرة  ــة على االنتخابات ول ــة وغزة إال املراهن الضف

سياسية وذلك لألسباب التالية:
    ألنه توجد سلطة فلسطينية، والسلطة في جميع احلاالت 
رة، وال يبدو في القريب مؤشرات  ــيِ حتتاج لنخبة حاكمة ومس
ــلطة  ــتزول، وقد الحظنا كيف مت انعاش الس ــلطة س أن الس
ثرُت  ــارفت على اإلفالس وكَ الوطنية مالياً بقدرة قادر بعدما ش
التكهنات حول سقوطها، نفس األمر جري مع سلطة حركة 
حماس في غزة التي كانت على وشك السقوط بعد سقوط أو 
ــقاط حكم اإلخوان في مصر ٢٠١٣ وفشل احلركة في إدارة  إس
د  ــددة، ولم تَعُ ــد يد االنقاذ لها من جهات متع ــزة، حيث مت م غ
ــتمد قوة بقائها من التفاف الشعب حولها بل ألنها تؤدي  تس
ــتمر  ــتمرارها حتى يس ــاً وأطراف متعددة تريد اس دوراً وظيفي
ــلطة  ــية في مناطق الس ــام.     ألن الطبقة السياس االنقس
ــواء تعلق  ــدود، س مأزومة ووصلت في خياراتها إلى طريق مس
األمر مبشروع السالم الفلسطيني الذي يراهن على املفاوضات 
ــة واملؤمترات الدولية  ــة اجلنايات الدولي ــدة ومحكم واألمم املتح
ــلمية  ــلحة حتى املقاومة الس ــروع املقاومة املس الخ، أو مش

كمسيرات العودة وكسر احلصار وصلت لطريق مسدود.

ابراهيم ابراش

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــع أول  ــن م ــد تزام ــي تصعي ف
ــي رجب  ــس الترك ــارة للرئي زي
ــادة  ــز قي ــان ملرك ــب إردوغ طي
ــالم» على  ــع الس ــة «نب عملي
ــورية، تعرضت أكبر  ــدود س ح
ــة  األميركي ــوات  للق ــة  قافل
األول،  ــس  أم ــا،  حتركه ــاء  أثن
ــكة لعدة  ــق احلس ــى طري عل
ــة مصدرها  باملدفعي هجمات 
املنطقة الواقعة حتت سيطرة 

الفصائل املوالية ألنقرة.
ــادة املركزية  ــل القي ــد ممث وأك
القافلة كانت  أن  ــة،  األميركي
تتحرك باجتاه احلدود العراقية، 
ــقوط  ــبب س ــم تصب بس ول
ــد كيلومتر  ــف على بع القذائ
ــدداً  ــر منها، مش ــد أو أكث واح
ــف  التحال ــوات  «ق أن  ــى  عل
ــروع في  ــظ بحقها املش حتتف

الدفاع عن النفس».
ــال املركز  ــابق، ق وفي وقت س
ــوف:  بورينك ــوري  ي ــي  الروس
ــا معلومات من اجلانب  «تلقين
ــوات جتنب  ــر قن ــي عب األميرك
ــتباك تفيد بأنه، في يوم  االش

ــة  قافل ــت  تعرض ــر،  نوفمب  ٣
أميركية على طول طريق إم ٤ 
على بعد ٦ كلم غرب منطقة 
ــن منطقة  ــر، لهجوم م ــل مت ت
ــلحون  ــا مس ــيطر عليه يس
ــم تقع أي  ــا، ول ــون لتركي موال

إصابات».
ــحبت القافلة،  ــاً، انس والحق
ــة  ــو ١٥٠ آلي ــم نح ــي تض الت
ــي  ــي كوبان ف ــا  قواعده ــن  م
ــرقي  ــن بريف حلب الش وصري
ــف الرقة  ــى في ري وعني عيس

ــة  مدين ــاه  باجت ــمالي،  الش
ــلي ومنها إلى إقليم  القامش
ــر معبر  عب العراق  ــتان  كردس
الوليد احلدودي. وفي حني نفت 
ــاع التركية تضرر أي  وزارة الدف
ــات مدنية  ــر أو مؤسس عناص

ــة للتحالف الدولي من  أو تابع
ــدات الكردية،  ــا للوح ضرباته
ــورية  أفادت وكالة األنباء الس
(سانا) والكردية «هاوار» مبقتل 
بفريق  مصور فيديو ومسعف 
رينجرز»  ــا  بورم «فري  منظمة 
املتخصصة  ــة  احلكومي ــر  غي
ــى، جراء  ــعاف اجلرح ــي إس ف
هجوم بقذائف هاون أطلقتها 
ــا على  ــة له ــل املوالي الفصائ

قرية رشيدية في ريف تل متر.
ــت القوات  ــاء، أكمل ــي األثن ف
ــارها  ــس، انتش ــة أم احلكومي
ــي  ــتراد الدول ــاذاة االتوس مبح
حلب- القامشلي واستطاعت 
ــني  ــا ب ــل قواته ــق تواص حتقي
ــكة  ــي الرقة واحلس محافظت
ــري  ب ــداد  إم ــق  طري ــني  وتأم

لقواتها.
ــن عودة  ــث ع ــل حدي ــي ظ وف
ــدول الفتتاح بعثاتها  بعض ال
ــارات والبحرين،  على غرار اإلم
ــر اخلارجية  ــاون وزي ــن مع أعل
أن  ــان  سوس ــن  أمي ــورية  الس
ــة (اجملرية)  ــفارة الهنغاري الس
ستفتح أبوابها من جديد في 
ــم باألعمال  ــق وأن القائ دمش

ــل وزار مقر الوزارة  وصل بالفع
ــى جانب  ــداً أنه إل أمس، مؤك
ــت مت احلديث عن  ــرار بودابس ق
ــة  القبرصي ــفارة  الس ــح  فت
خالل استقبال دبلوماسي من 
بدأت  ــياً،  سياس ــة.  اجلمهوري
ــتور  ــال جلنة الدس ــس أعم أم
ــد  بع ــف  ــي جني ف ــرة  املصغ
ــي  الداخل ــا  نظامه ــرت  أق أن 
أعمالها  ــير  ــمح بس ــا يس مب
ــلوك  س ــة  ومدون ــة،  بسالس
ــن التعطيل  ــف كثيراً م تخف
ــددت  ــا ح ــم أنه ــوارد، واأله ال
ــتور  ــة الدس مهمتها مبناقش
وإقراره وعرضه إن احتاج على 

اللجنة املوسعة.
ــزت وزارة  ــة ثانية، أجن ــن جه م
ــط  خ ــن  م ــم  كل  ٣٠ ــل  النق
ــل بني  ــزدوج الواص ــار امل القط
ــزور والبوكمال  ــي دير ال مدينت
ــم،  كل  ١٤٢٫٨ ــه  طول ــغ  البال
ــط املناطق  ــدة أنه يتم رب مؤك
ومرافئ  ــة  احليوية من صناعي
ومطارات، ببعضها وصوالً إلى 
ــق مواصفات  ــدول اجملاورة وف ال
ــة حديثة من حيث  فنية عاملي

السرعة والبنى التحتية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــح  غداة إعالنه نيته عدم الترش
ــرة املقررة في  ــات املبك لالنتخاب
ــس  رئي ــال  ق ــل،  املقب ــمبر  ديس
ــت» نايجل فاراج،  «حزب بريكس
ــراع الثالث خالل  ــس، إن االقت أم
ــيفرز برملاناً معلقاً  ــنوات س ٤ س
ــواب احلزب  ــح، وإن ن ــى األرج عل
ــوة املرجحة إذا  ــون الق ــد يكون ق
ــدد معقول  ــل احلزب على ع حص
ــون نفوذاً  من املقاعد، فقد ميارس
كبيراً. وأشار فاراج إلى أن «رئيسة 
الوزراء السابقة تيريزا ماي ظلّت 
في السلطة بفضل ١٠ من نواب 

ــدوي  الوح ــي  الدميقراط ــزب  احل
ــا احملافظني  ــارة حزبه ــد خس بع
األغلبية البرملانية في انتخابات 

مبكرة كانت دعت إليها» .
وجرت الدعوة لالنتخابات املبكرة 
ــل  ــهر املقب ــي ١٢ الش ــررة ف املق
ــأن  ــبب أزمة في البرملان بش بس
ــن ثالثة  ــد أكثر م ــال بع االنفص
ــى تصويت البريطانيني  أعوام عل
ــن  م ــروج  اخل ــى  عل ــة  باملوافق

التكتل.
ــي دونالد  ــس األميرك الرئي وكان 
ترامب حض فاراج ورئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون على 

التالقي معاً حلماية فرص توسيع 
التجارة األميركية ـــ البريطانية 
بعد انفصال بريطانيا عن االحتاد 

األوربي.
ــي  ــني ف ــب الصحفي ــغ ترام وأبل
البيت األبيض أنه تربطه صداقة 
بالرجلني، لكنه وصف جونسون 
بأنه «الرجل املناسب في الوقت 

الراهن».
ــن أي الرجلني  ــئل ع ــا سُ وعندم
يؤيد، قال ترامب: «أحب االثنني... 
ــيقوم باألمر  أعتقد أن بوريس س
ــى النحو الصحيح .. تربطني  عل
ــا أود أن أراه من  ــة بهما وم صداق

ــو أن يتالقيا  ــس ه ــل وبوري نايج
ــن»،  ــك ممك ــد أن ذل ــا... أعتق مع
ــذ انفصال  ــرورة تنفي ــداً ض مؤك
ــتمرار  اس ــهيل  لتس ــم  منظ
ــا والواليات  ــارة بني بريطاني التج

املتحدة.
ــوّت مجلس العموم  إلى ذلك، ص
ــى خليفة رئيس  ــي، عل البريطان
ــو الذي ترأس  ــان جون بيرك البرمل
ــبوع  األس ــرة  األخي ــته  جلس

املاضي.
يشار إلى أن املرشحني األوفر حظاً 
خلالفة بيركو هم النائب ليندسي 
هويل والنائبة هارييت هارمان من 

ــة إلينور  ــزب العمال» والنائب «ح
لينج من «احملافظني».

وكان بيركو، الذي ترأس جلسته 
ــس املاضي، عضو  األخيرة اخلمي
ــني في مجلس  عن حزب احملافظ
ــام ١٩٩٧ وانتخب  العموم منذ ع
ــاً للمجلس في عام ٢٠٠٩،  رئيس
ــب منه احملافظة  األمر الذي تطل

على احلياد السياسي.
واتهمه العديد من أعضاء حزبه، 
ــون،  ــوده حاليا جونس ــذي يق ال
مت  أن  ــذ  من ــاً  خصوص ــز  بالتحي
التصويت على اخلروج من االحتاد 

األوربي في عام ٢٠١٦.

 وكاالت / البينة الجديدة
ــن  املتظاهري آالف  ــد  احتش
ــن  ع ــال  لالنفص ــن  املؤيدي
برشلونة  في  اإلثنني  اسبانيا 
ــعيا لتعطيل زيارة للملك  س
فيليبي السادس الى املدينة، 
ــي الوقت الذي تتحضر فيه  ف
البالد الجراء انتخابات جديدة 

في ظل األزمة االنفصالية.
ــات في  ــف االحتجاج وتعص
ــمالية  الش ــة  املنطق ــذه  ه
ــبانيا منذ  ــرقية من اس الش
اصدار احملكمة العليا احكاما 
ــاء  زعم ــعة  تس ــجن  بس
ــهر املاضي،  ــني الش انفصالي
ــراءات  اإلج ــديد  تش مت  ــد  وق
ــارة  للزي ــة  املرافق ــة  األمني
ــك  م املل ــدّ ــي ق ــة والت امللكي

خاللها جوائز للشباب.
ــلي فرانس  ــد مراس ــال أح وق

ــض  ــكان ان بع ــي امل ــرس ف ب
الفتات  ــوا  حمل ــن  املتظاهري
كتب عليها ”امللك األسباني 
ــي كتلونيا“  غير مرحب به ف
ــك  للمل ــور  ــى ص ال ــة  اضاف

مقلوبة رأسا على عقب.
ــك فيليبي  ــول املل ــذ وص ومن
ــدد كبير من  ــر ع األحد مت نش
العناصر األمنية حول املكان 
ــل توزيع  ــذي أقيم فيه حف ال
اجلوائز، كما قطعت الشرطة 
ــي  ــة ف ــرق الرئيس ــد الط أح

املدينة .
ــالل  خ ــك  املل ــرق  يتط ــم  ول
ــر إلى  ــكل مباش ــل بش احلف
ــت  ــي أعقب ــات الت االضطراب
ــاد  ــم احملكمة، لكنه أش حك
ــاهمة التي  في كلمته باملس
ــي  ف ــة“  الـ“تعددي ــا  قدمته
ــة  الدميقراطي ــى  ال ــا  كتلوني

اإلسبانية، والتي كانت ”بنّاءة 
وداعمة للتقدم“.

وأضاف امللك متحدثا باللغة 

ــة ”متثل هذه القيم  الكتلوني
ــص  قص ــل  أفض ــك  ش ــال  ب
ــن وال ينبغي  ــا. ال ميك كتلوني

ــا أن تكون مجرد ذكرى من  له
ــل حقيقة حاضرة  ب املاضي، 
ــتقبلية، وواقع ال مكان  ومس
ــامح  فيه للعنف وعدم التس
ــات  وحري ــوق  حق ــة  إعاق أو 

اآلخرين“ .
ــادس  وأثار امللك فيليبي الس
ــني  االنفصالي ــب  غض
الكتلونيني قبل عامني عندما 
ــي ذروة األزمة  ــدة ف ــدد بش ن
ــتقالل االقليم،  ــة اس مبحاول
ــى  عل ــلطات  الس ــض  وح

”ضمان النظام الدستوري“.
ــام  أي ــد  بع ــه  تدخل ــاء  وج
ــتفتاء  ــراء اس ــة من إج قليل
ــه مدريد  ــي املنطقة حظرت ف
ــف من  ــال عن ــه أعم وتخللت
ــرطة، وتبعه الحقا  قبل الش
ــتقالل لم  ــالن اس ــدار إع اص
ــوأ  ــبب بأس يعش كثيرا وتس

ــبانيا  ــية في إس أزمة سياس
منذ عقود.

ــيه ليغيرو البالغ  وقال خوس
ــاز امللك  ــد انح ــا ”لق ٤٥ عام
ــي تعرضت  ــرطة الت إلى الش
بالضرب ملن شارك باالقتراع“، 
ــى خطاب امللك  ــارة إل في إش
ــى  إل ــه  في ــر  ــم يش ل ــذي  ال

العنف.
ــة احلالية في  وكانت املواجه
ــي  كاتالونيا املوضوع الرئيس
لدى املرشحني قبل انتخابات 
األحد، وهي الرابعة في خالل 
ــير  ــنوات، حيث تش ــدة س ع
ــرأي إلى أنها  ــتطالعات ال اس
ــتعطي دفعة كبيرة حلزب  س
املتطرف  ــي  اليمين ”فوكس“ 
ــن املرجح أن يحل في  الذي م

املركز الثالث .

وكاالت / البينة الجديدة
ــري عبد  املص ــس  الرئي ــه  وجّ
ــى  عل ــي  السيس ــاح  الفت
ــكر لنظيره  ــس الش تويتر ام
األميركي دونالد ترامب لدعمه 
ــة املرتقبة  ــات الثالثي املفاوض
ــد  س ــول  ح ــبوع  األس ــذا  ه
ــيده إثيوبيا  النهضة الذي تش

على نهر النيل.
ــب  ترام ــي  السيس ــف  ووص
ــراز فريد  ــن ط ــل م ــه «رج بأن
وميتلك القوة ملواجهة األزمات 
والتعامل معها، وإيجاد حلول 

حاسمة لها».
ــري عن  ــس املص ــرب الرئي وأع
اجلهود  لترامب «على  امتنانه 
التي يبذلها لرعاية املفاوضات 
ــودان  ــة بني مصر والس الثالثي

وأثيوبيا حول سد النهضة».
وستشارك في احملادثات املقررة 
ــنطن مصر  ــاء في واش األربع
ــودان وستتناول  وإثيوبيا والس
ــروع اإلثيوبي الذي يتوقّع  املش
أن يبدأ تشغيله بشكل كامل 

عام ٢٠٢٢.
ــد  ــس أبابا أن الس ــد أدي وتؤك
ــة  الطاق ــد  لتولي ــص  اخملص

ر  ــدّ تق ــذي  وال ــة  الكهربائي
ــارات دوالر  ــه بأربعة ملي كلفت
ــة البالد  ــروري لتأمني حاج ض

للكهرباء .
ــى من أن  ــن القاهرة تخش لك
ــوة تدفق  ــد على ق ــر الس يؤث
مياه النيل الذي يؤمن نحو ٩٠ 
باملئة من احتياجاتها املائية .

ــؤول أميركي في  وكشف مس
وقت سابق من الشهر احلالي 
أن السيسي كان قد طلب من 
ط لكسر اجلمود  ترامب التوسّ
ــى املفاوضات،  الذي يخيم عل
وذلك عندما التقيا في أيلول/

سبتمبر على هامش اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة.

ــى  ــا عل ــب حينه ــق ترام وواف

ــد  وق ــا  إثيوبي ــع  م ــل  التواص
ــر اخلزانة  ــاطة وزي ــرض وس ع
ــق  وف ــني،  منوتش ــتيفن  س
ــا  ــؤول رافض ــح املس ــا أوض م
ــف هويته.  واإلثنني كتب  كش
ــر «أؤكد  ــي على تويت السيس
ــي الكاملة في هذه  على ثقت
ــي من  والت ــة  الكرمي ــة  الرعاي
ــبيل توافقي  شأنها إيجاد س
ــة األطراف  ــوق كاف يرعى حق
في إطار قواعد القانون الدولي 

والعدالة اإلنسانية» .
ــهر املاضي تطرّق رئيس  والش
ــي أحمد  ــي أبي ــوزراء اإلثيوب ال
ــروع  ــى مش ــان إل ــام البرمل أم
ــالده قادرة  را بأن ب ــد محذّ الس
على «حشد املاليني» إن كانت 

متّجهة حلرب.
ــرة تصريحاته  القاه واعتبرت 

«غير مقبولة».
وشدد أبيي، الذي فاز هذا العام 
ــالم تقديرا  ــزة نوبل للس بجائ
ــت املصاحلة  جلهوده التي أرس
الكبيرة بني بلده واريتريا، على 
ــبيل  ــي الس ــات ه أن املفاوض

األمثل حلل النزاع.
ــودان  والس ــا  إثيوبي ــدت  وأك
مشاركتهما في القمة بعدما 
ــارعت  ــرة قد س ــت القاه كان
ــات  الوالي ــاطة  وس ــول  لقب

املتحدة.
ــريان حياة  ــكل النيل ش ويش
ــاه والكهرباء للبلدان  يوفر املي

العشرة التي يعبرها.
ــيان  ــداه األساس ــي راف ويلتق
النيل األبيض والنيل األزرق في 
العاصمة السودانية اخلرطوم 
ــماال عبر  ــل تدفّقه ش ويواص
أراضي مصر ليصب في البحر 

املتوسط .
ويخشى محللون اندالع نزاع 
بني مصر وإثيوبيا والسودان إن 
ــم التوصل إلى حل قبل  لم يت

تشغيل السد.

وكاالت / البينة الجديدة
ــه احلكومة  ــت في ــي وقت نف  ف
ــن  م ــوع  ن اي  ــود  وج ــة  املغربي
ــع  م ــة  التطبيعي ــات  العالق
ــرائيل على خلفية محاكمة  اس
ــي  ف ــروف  مع ــي  مغرب ــط  ناش
ــرائيل  مناهضة التطبيع مع اس
ــركة  ــاركة ش ــج على مش احت
ــرائيلية في معرض ملنتجات  اس
ــة مقاطعة  زراعية، دعت ”حرك
ــة  املغارب ــباب  الش ــرائيل“  اس
ملقاطعة الدورة اخلامسة ملنتدى 
ــي  ــد ف ــباب املنعق ــادة الش الق
مدينة الصويرة باملغرب منتصف 
ــبب  ــي اجلاري بس ــرين الثان تش

مشاركة إسرائيل.
ــاركة  ــة أن مش ــرت احلمل  واعتب
ــذا  ــي ه ــرائيلي ف ــان االس الكي
أرض  ــى  عل ــام  املق ــى  امللتق
ل تطبيعاً واضحاً  مغربية، يشكّ
ــار دولة االحتالل  ومحاولة إلظه
ني  ــتيطا س ال ا - ر ستعما ال ا و
ــريكاً  ش ــا  وكأنه ــرائيلي  اإلس
ــدى يعقد في  ــي منت ــاً ف طبيعي
ــددة على أن أغلبية  املغرب، مش
املغاربة ترفض التطبيع بشكل 

مطلق.

وينعقد فيها املنتدى في مدينة 
ــة،  اخلامس دورته  ــي  ف الصويرة، 
ــية  الفرنس ــفارة  الس ــة  برعاي
ــرب،  باملغ ــي  الفرنس ــد  واملعه
ــى التي تدعو  ــر أنّها املرة األول غي
ــفارة فرنسا إلى إشراك  فيها س

إسرائيل في هذا املنتدى.
ــي  ف ــا  فرنس ــفارة  س ــرت  ونش
اسرائيل على موقعها الرسمي 
ــة للمنتدى  ــالغ الدورة اخلامس ب
الشباب اإلسرائيليني  دعت فيه 
ــراوح أعمارهم بني ١٨ و  الذين تت

ــن يفهمون اللغة  ا والذي ٢٥ عامً
ا، لتقدمي طلب  ــدً ــية جي الفرنس
ــاركة في املنتدى اخلامس  للمش
للقادة الشباب األورومتوسطيني 
وتبادل  حول موضوع ”املشاركة 
ــدة“ الذي تنظمه  املواطنة اجلدي
ــد  واملعه ــية  الفرنس ــفارة  الس

الفرنسي للمغرب.
ــفارة  الس ــا  وجهته ــوة  الدع
الفرنسية للشباب االسرائيليني 
ــي جمعيات  ــني ف املتطوع ــن  م
ــي  وحامل ــني  واجلامعي ــة  مدني

ــة  االجتماعي ــروعات  املش
واجلماعية ، موضحة أن املنتدى 
ــاركة في  ــح الفرصة للمش يتي
ــتديرة  ــدة املس ــات املائ اجتماع
والعروض  ــيقية  املوس واحلفالت 
لتعزيز  ــة  العملي ــل  العم وورش 
ــاب مهارات  ــاريعك واكتس مش

جديدة .
ــة  املغربي ــة  احلرك ــت  وعقب
ــع  ــالل والتوس ــة لالحت املناهض
أن  ــوة،  الدع ــى  ــرائيلي، عل االس
السفارة الفرنسية متنح نفسها 
ــة على  ــا ضيف ــم أنه ــق، رغ احل
ــى األراضي  ــأن تدعو إل املغرب، ب
ــرائيليني في  املغربية شباب إس
ــكرية ضمن  ــن اخلدمة العس س
ــاً  يوميّ ــارس  مي ــالل  احت ــش  جي
ــعب  الش ــق  بح ــرب  ــم ح جرائ
بالذات  ــقيق،  الش الفلسطيني 

في غزة والقدس.
أن املستهدفني  وأضافت احلملة 
ــم  ه ــية،  الفرنس ــوة  الدع ــن  م
أشخاص عملوا باألمس القريب 
أو سيعملون قريباً على اخلطوط 
ــتعمارية  اس ــرب  حل ــة  األمامي
وإحاللية مستمرّة ضدّ الشعب 

الفلسطيني  .
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د. حامد األطري

إن االستهانة بالقانون وانتشار الفوضى والعنف 
والبلطجة واجلرائم الغريبة والشاذة التي جتتاح 
ــارع املصري أصبحت من األمور املرعبة التي  الش
تدمي قلوب املصريني وتستوجب التوقف أمامها 
ــة  ــة -حكوم ــوف الدول ــتلزم وق ــة وتس بالدراس
ــدة وحزم لوقف هذه الظاهرة التي  ــعب- بش وش
ــع. إن محاربة الدولة  ــكل مري تنامت وازدادت بش
ــي  ــة ف ــة الطامع ــة املتطرف ــات الديني للجماع
االستيالء على مقاليد السلطة والسيطرة على 
ــات مهامها وواجب  ــعب لهو من أولوي إرادة الش
حتمي عليها  لتحمي الشعب من شرور وتطرف 
تلك اجلماعات اإلرهابية  التي ال تتورع عن القتل 
ــفك الدماء، لكن  ــرق والتفجير والتدمير وس واحل
ــذه اجلماعات  ــرب ضد ه ــتحوذ احل ــب أال تس يج
ــام وإمكانيات  ــل اهتم ــى ج ــة عل ــة املناوئ اآلبق
ــى  ــة عل ــذه املواجه ــي ه ــب أال تأت ــة، ويج الدول
ــط األمن واألمان للمواطن وحمايته  حساب بس
ــة به، فخطر  ــار واخملاطر األخرى احملدق من األخط
هذه اجلماعات املتطرفة وإن كان هو األهم واألولى 
باحملاربة واملواجهة لكنه ليس هو اخلطر الوحيد، 
ــي على األمن  ــذا ال يجب تغليب األمن السياس ل
ــوال، ألن االلتفات عن  ــال من األح ــي بأي ح اجلنائ
ــار مظاهر البلطجة  األمن اجلنائي أدى إلى انتش
ــاد ورواج اخملدرات وارتكاب الكثير  والعنف والفس

من اجلرائم واآلثام بال خوف أو وجل.
ــارع آمن وهادئ وخال  ــن حق املواطن املصري ش م
ــني والبلطجية والقتلة واللصوص ومن  من اجملرم
ــق املواطن رصيف  ــج والضوضاء، ومن ح الضجي
ــة، ومن حق  ــر وسالس ــه بيس ــير علي ــد يس جي
ــب أرصفة  ــغاالت تغتص ــارع بال إش ــن ش املواط
ــق املواطن أن  ــر الطريق، ومن ح ــاة وحتتل نه املش
ــرطة راكبة في  ــيير دوريات ش ــوم الدولة بتس تق
ــاعة لتمنع  ــن طوال ٢٤ س ــوارع وامليادي كل الش
ــث  ــتفحالها ولتب ــا أو اس ــل وقوعه ــم قب اجلرائ
ــد أن وجود هذه  ــي النفوس، فاملؤك الطمأنينة ف
الدوريات سيُحدث فرقاً واضحا وملموساً، فليعد 
ــدالً من احلصان  ــب دراجة نارية ب ــرطي الراك الش
ــرطي الراجل ليجوبا الشوارع  وليعد كذلك الش

ــتمر عمل  ــن حق املواطن أن يس ــاً وإياباً، وم ذهاب
كافة اجلهات الرقابية على مدار اليوم في ورديات 
ــاعات عمل  أو مناوبات متواصلة دون التقيد بس
محددة وذلك من أجل القضاء الفوري واآلني على 
ــف  ــن أي نوع.ومن أس ــم م ــات أو جرائ أي مخالف
ــيني،  ــل أخطاء وخطايا السياس ــن يتحم أن األم
ــهل ملعاجلة  ــراً ما يكون احلل العاجل واألس وكثي
ــى املواجهة األمنية  ــاء هو اللجوء إل هذه األخط
ــىء،  ملا  ــورة بالغة وأثر س ــا لهذا من خط رغم م
ــية في الصدور  يولده التدخل األمني من حساس
ــببه من عداء ظاهر أو خفي جتاه األجهزة  وما يس
ــعر املواطن  ــرض أن يش ــن املفت ــي م ــة الت األمني
ــان والعرفان باعتبارها احلامية له  جتاهها باالمتن
ــل  ــة عليه. إن األمن غالباً ما يتحمل فش واألمين
السياسات االقتصادية واآلثار السلبية للتغيرات 
ــات، والتي  االجتماعية الناجتة عن هذه السياس
ــم االجتماعي والتفاوت الطبقي  من أبرزها الظل
ــبة الفقر  ــاواة وزيادة نس ــة واملس ــاب العدال وغي
والعوز وانتشار الفساد، األمر الذي يؤدي إلى تذمر 

ــم للعنف في الكثير من  وثورة املواطنني وجلوئه
ــات الظروف  ــل األمن تبع ــان، كذلك يتحم األحي
ــلبية التي تتمثل في استبداد  ــية الس السياس
ــة القهر وكبت  ــم وممارس ــم وأنظمة احلك احلاك
ــاركة  ــد أو تضييق آفاق مش ــلب احلريات وس وس
املواطنني في القرارات السياسية وحرمانهم من 
ــرارت وحرمانهم من التعبير عن  مراقبة هذه الق
أرائهم. ويتحمل كذلك فشل منظومات التعليم 
والصحة! فقد أصبح لزاماً عليه تأمني اجلامعات 
ــت االمتحانات وذلك  ــة واملدارس وق وقت الدراس
ــان لتمكني  ــام اللج ــن اقتح ــني م ــع املواطن ملن
ــن التعدي  ــع الطالب م ــن الغش ومن ــم م أبنائه
ــا أن هناك مطالبات  ــؤولي اللجان! كم على مس
ــفى ملنع  ــرطة في كل مستش ــة نقطة ش بإقام

ــن التعدي على األطباء والعاملني!  أهل املرضى م
ــاء املتمثلة  ــن مثالب القض ــك يتحمل األم كذل
ــطء الفصل في  ــراءات التقاضي وب ــطء إج في ب
القضايا واملظالم، الذي يترتب عليه تأخر حتقيق 
ــذا التأخر وهذا البطء يدفع املواطنني  العدالة، ه
ــول على  ــف والبلطجة للحص ــو العن ــاً نح دفع
ــوة، وال يفوتنا هنا أن  ــهم وبالق حقوقهم بأنفس
نؤكد بأن تأخر العدالة في حد ذاته هو ظلم بني. 
ــات  ــل السياس ــا أن األمن يتحمل أيضاً فش كم
التربوية، ويدفع ضريبة غياب دور البيت واملدرسة، 
ــغال اآلباء واألمهات بعملهم  بحكم غياب وانش
ــر  ــي التأثي ــني ف ــة واملعلم ــف دور املدرس ولضع
ــوا عنها  ــن انصرف ــى الطالب الذي ــي عل اإليجاب
واستبدلوها بالتواجد في الشوارع والكافيهات 
والسناتر وحتولوا إلى مشاغبني من الدرجة األولى 
ــائل التواصل  ــائل اإلعالم ووس بعد أن حلت وس
ــة وصارت هي  ــل البيت واملدرس االجتماعي مح
املربي واملوجه واملؤثر األول في سلوكيات الشباب! 
ــة عنيفة وبذيئة تدعو  ألن معظم املواد اإلعالمي
إلى البلطجة واالنحراف وسحق القيم واملبادىء، 
ــبتهم قيما  ــدت هؤالء الشباب وأكس لقد أفس
ــت غالبيتهم  ــلبية ال حصر لها وال عد وحول س
ــني، وال يصيبك  ــة ومدمنني ومنحرف إلى بلطجي
ــتقصاء الذي  العجب حني تعلم أن نتيجة االس
ــر أن ٧٠٪ من  ــن املدمنني أظه ــري على عدد م أج
ــي اخملدرات وتعلموا  املدمنني قد ذهبوا إلى تعاط
ــالت! وقس  ــا من األفالم واملسلس طرق تعاطيه
ــباب نحو القتل  على ذلك ما نراه من اندفاع الش
ــدي واللفظي على  ــة الدماء والتعدي اجلس وإراق
ــات وخيانة األهل  ــى احلرم ــن والتعدي عل اآلخري
واألوطان، واندفاع الشابات نحو التعري والتحلل 
ــخ واالفتخار باحتراف الرقص املاجن في  والتفس
ــهال العالقات احملرمة  ــة واستس املواخير الليلي
ــار الزواج  ــارج إط ــة اجلنس خ ــتحالل ممارس واس
ــم قيمة  ــي تعظ ــة الت ــال الفني ــدى لالعم كص
ــم الهدامة.  ــروج ملثل هذه القي ــذه النماذج وت ه
ــول  ــاد احلل ــلبية إليج ــر الس ــة الظواه إن دراس
ــية  ــريعية والسياس العلمية واجملتمعية والتش
ــات األمنية فقط  ــى املواجه ــدم االعتماد عل وع
ــل للتغلب عليها،  ــق الصحيح واألمث هو الطري
ولضمان سالمة املواطن في نفسه وعرضه وماله 
ولتجنيبه اخملاطر والتهديدات، يجب على الدولة 
ــامل عسكرياً  توفير وحتقيق األمن مبفهومه الش
ــاً وصحياً وتعليمياً وفكرياً  واقتصادياً واجتماعي

وبيئياً.

 * كاتب مصري

*طالب الحسني

ــهد التعقيد السعودي  بريطانيا تعيد قراءة مش
ــلطات السعودية وبقبول  في اليمن بدال من الس
ــرود أمريكي في غرق  ــن هذه األخيرة، رمبا هناك ب م
ــة“ وما يهم  ــعودية الثري حليفته  ”العربية الس
ــا يكرره  ــو ”الصفقات“ وهذا م ــت األبيض ه البي
ــظ عدد التصريحات املتعلة  ترامب (لم نعد نحف
ــه الرياض على كل  ــا) وهو ما تدرك بذلك لكثرته
ــادرة على منع  ــا غير ق ــه ولكنه ــال وتتأذى من ح

ترامب من قول ذلك أمام جمهوره.
ــاورات  ــة املش ــادرة ”غرف ــد مغ ــعودية ال تري الس
السرية السعودية اليمنية في مسقط“ وتبحث 
ــروط  ــا تزال تضع بعض الش ــن حلول لكنها م ع
وتطلب ضمانات تتعلق مبستقبلها مع مين جديد 
ــل العمليات العسكرية  خارج قبضتها بعد فش
ــب  ــد والدقيق أيضا بحس ــة احلزم“.اجلدي ”عاصف
ــتان دخلت على خط  ــات مؤكدة أن باكس معلوم
ــات إقليمية  ــد مقارب ــاض تري ــات ألن الري املفاوض
ــي ، رغم أنها  ــتباك اليمن مللف خروجها من اإلش
تريد أن يكون هذا امللف بعيدا عن اإلعالم ومحاط 
ــع وقوع تداعيات  ــرية حلفظ ماء الوجه وملن بالس
ــامتون مبحمد بن  ــعودي، فالش ــي الداخل الس ف
ــر وخصوصا  ــعودي كثي ــي البيت الس ــلمان ف س
ــرب وكانت لديهم  ــوا هذه احل ــك الذين عارض أولئ
ــتاني على  ــابات مختلفة. الدخول الباكس حس
خط املباحثات السعودية اليمنية، يأتي بعد جناح 
رئيس الوزراء عمران خان جزئياً في تفكيك اخلالف 
السعودي اإليراني، وهو ما قاله وزير خارجيته شاه 
ــي عقب جولة عمران خان الشهر  محمود قريش
املاضي إلى كل من طهران والرياض، ذلك ما يتعلق 
ــعودية وإيران فما الذي ستقدمه باكستان  بالس

في مشاورات اليمن – السعودية؟

األمر مرتبط بأمرين: األول أن إيران ترفض التفاوض 
ــة  ــه الرئاس ــا قالت ــو م ــني وه ــن اليمني ــة ع نياب
ــني حتديدا،  ــر مرة ولألوربي ــة اإليرانية غي واخلارجي
ــيطا ، فالقيادة اليمنية  ــت أن تلعب دورا وس وقبل
ــاوض الذي  ــق املف ــاء والفري ــي العاصمة صنع ف
يرأسه الدبلوماسي اليمني ورئيس وفد املشاورات 
اليمنية محمد عبد السالم هم املعنيون، وبالتالي 
كان على السعودية والواليات املتحدة األمريكية 
ــق وخريص الرضوخ  ــة أرامكو في ابقي ومنذ ضرب
ــة مفاوضات  ــى طاول ــق املؤدي إل ــلوك الطري وس

مباشرة مع اليمن.

ــتان في خط  ــي املتعلق بدخول باكس ــر الثان األم
هذه املشاورات ، أن السعودية تريد ربط إخراجها 
ــاد إقليمية ودولية ، ومن املفارقات  من اليمن بأبع
ــمية  الرس ــات  التصريح ــع  م ــى  يتناف ــك  ذل ان 
للمسؤولني السعوديني العلنية ، لكن من املؤكد 
ــة ، التركيب  ــت الطاول ــف كليا حت ــك يختل أن ذل
ــطاء يخفف  ــيع الوس هنا أيضا بريطانيا ، فتوس
ــوة اجللوس مع اليمن  من شعور السعودية بقس
ــنوات من  وحركة أنصار اهللا وحلفائهم بعد ٥ س
عدوانها الذي فشل، فسحب امللف اليمني على 
ــار  ــى لو كان هذا املس ــي ودولي حت ــار إقليم مس
مرتبط بإيران مثلما تريد واشنطن ولندن والرياض 
تصويره ، فطاملا أن اليمن هو من ميلك القرار وليس 

دولة أخرى فهذا ال يهم.
املستجد في هذه املشاورات (السعودية اليمنية) 
ــو ملف احلصار  ــرى ودقيقة ، ه ــذه معلومة أخ وه
ــن منذ ٢٠١٥،  ــف على اليم ــذي يرفضه التحال ال
وهي نقطة اخلالف احلالية ، فاملفاوضون اليمنيون 

وضعوا رفع احلصار أولوية، إذ أن احلصار من منظور 
اليمن ومعه كل احلق وخصوصا مع تفاقم الوضع 
ــي، هو العدوان األكبر، هذا ما  ــاني واملعيش اإلنس
ــي البريطاني  مارتن غريفث  ــل للمبعوث الدول قي
ــد امللك بدر الدين  ــيد عب خالل لقائه األخير بالس
ــي قائد حركة أنصار اهللا ، وأيضا خالل لقاءه  احلوث

باجمللس السياسي األعلى في العاصمة صنعاء.
ــر احلصار، فإن هذا األخير من األصل غير  وعلى ذك
ــة واملواثيق  ــرارات الدولي ــرعي ويتنافى مع الق ش
ــه بالقرار الدولي  ــل ومجرّم  دوليا، وربط األممية ، ب
ــور  املذك ــي  الدول ــرار  فالق ــح،  ــر صحي ٢٢١٦ غي
ــع ودخول  ــق بحظر بي ــن له متعل ــع رفض اليم م
ــلحة إلى اليمن، ولكن ما يقوم به التحالف  األس
ــلحة، بل  ليس له عالقة مبراقبة ومنع دخول األس
مبنع دخول وخروج املواد الغذائية والتجارية، وأكثر 
ــاء الدولي أمام املرضى  ــن ذلك إغالق مطار صنع م
ــي وليس  ــار مدن ــر مط ــذا األخي ــافرين، وه واملس

عسكريا.
ــاني والقيمي  وبالتالي: مع بعده األخالقي واإلنس
ــن احلروب  ــرض أن يكون بعيدا ع ــن املفت ــذي م وال
ــى اليمن هو النقطة اخلالفية  فإن رفع احلصار عل
البارزة في املشاورات اليمنية السعودية، فالرياض 
تريد تسوية عسكرية وسارعت في تشكيل جلان 
ــرى من جانب  ــن جانبها وتقابلها أخ للمراقبة م
اليمن، ولكنها في املقابل تريد اإلبقاء على اليمن 

محاصرا، هذا األمر مرفوض مينيا العتبارين:
ــكرية السعودية مبا في  األول أن العمليات العس
ــك الغارات فقدت فاعليتها وال تقدم أي إضافة  ذل
للسعودية ولو كان ذلك فاعال ومؤثرا ملا طالت هذه 
احلرب وحسمت عسكريا ، ومن جهة ثانية اليمن 
ــتطيع اآلن  ــكرية ويس ــذه املعادلة العس جتاوز ه
ــعودي واإلماراتي،  ــران إلى العمق الس إيصال الني
ــكري املماثل  وبالتالي لدى اليمن ورقة الرد العس

واملوجع .
االعتبار الثاني: أن بقاء احلصار السعودي األمريكي 
املصري على اليمن وعقد تسوية مع السعودية ال 
تتضمن رفعه سيبقيه ورقة ضغط سعودية، هي 
تعتمد عليها حاليا بدرجة رئيسية حملاولة تركيع 
ــلها  ــة وتركيع اليمنيني بعد فش ــوى الوطني الق

العسكري والسياسي.
ــة  ــع احلصار هي املعركة الشرس ــن هنا فإن رف م
ــعودية وفي احلرب  ــوية مع الس املتبقية في التس

ككل .

*كاتب صحفي يمني

*دكتورة / ميساء اِّـصري

ــة  ــرائيلية مكثف ــة إس ــة إعالمي هجم
ــن  عناوي ــت  وإحتل األردن  ــتهدفت  إس
ــتعل األراء  ــام , لتش ــف هذه األي الصح
ــتعال األزمة بني الطرفني، ويبدو ان  بإش
للجنراالت في وزارة حرب الكيان نصيب 
ــد من التصريحات املتحاملة على  األس
ــا  ــالم وتبعاته ــة الس ــة وإتفاقي اململك

الزمنية واملكانية .
ــف  األردن حلي أن  ــروا  أق ــم  أنه ــم  رغ   
ــنة، وقد  ــذ نحو ٥٠ س ــتراتيجي من إس
ــني  ــب لنجدة امللك حس ــت تل أبي هرع
الذي كان نظامه عرضة للخطر بسبب 
ــاح  واجتي ــطينيني  الفلس ــع  م ــرب  احل
اجليش السوري شماال، كما إنه بتنسيق 
ــون ومستشار  ــارد نيكس مع إدارة ريتش
األمن القومي هنري كيسنجر، حشدت 
إسرائيل القوات في مثلث احلدود األردنـ  
إسرائيل ـ سوريا، وهددت بإستخدامها 
ــة إلى  ــوري .إضاف ــاح الس ــد اإلجتي ض
ــلطة  ــن أن انهيار الس ــت احلالي م الوق
ــي  ــدرة األردن ف ــدد ق ــطينية يه الفلس

احملافظة على إتفاقية السالم .
ورمبا هنا نلحظ مغزى سياسي ذو حدين 
ــتوى  ــذه اإلعترافات الرفيعة املس من ه
ــرائيلي  ــدور اإلس ــى ال ــح ال ــي تلم والت

ــه األضعف  ــا ان ــان األردن . وخصوص ألم
ــاده وتوازنه  ــبب تدهور اقتص حاليا، بس
ــرائيل  إس ــى  إل ــاج  ويحت ــي،  الدميغراف
ــب دور الضامن ألمنه  ــي ميكن أن تلع الت
ــرق ـ أوسطي  ــتقراره، في إقليم ش واس
ــدات ألمن  ــه التهدي ــد في ــر، تتزاي متغي
ــه ومجتمعاته، وتتعرض فيه أنظمة  دول
ــل والتبدل حسب  احلكم ألخطارالفش

قولهم.
ــب  ــا الكات ــة وغضب ــر حدي ــد األكث وجن
ــرف نداف  ــتيطاني املتط ــي اإلس اليمين
ــه بصحيفة  ــة ل ــي مقال ــني ف هعتس
ــر األردن عنصرا معاديا  معاريف، اذ إعتب
ــفير  ــتعادة الس ــبب إس ــرائيل بس إلس
ــة املعتقلني، مما  ــد أزم ــل أبيب، بع من ت
ــذي وقع  ــالم ال ــل اتفاق الس يؤكد فش
ــرن، وأن ما حاول  ــني الدولتني قبل ربع ق ب
ــار بالكيان تسويقه لإلسرائيليني  اليس

أصابهم بخيبة األمل.
ــوم  ــت الي ــرائيل بات ــرى أن إس ــك ي وبذل
ــة  الزراعي ــق  املناط ــادة  إلع ــرة  مضط
ــركاء  ــة، ألن ش ــن اململك ــتأجرة م املس
ــون جتديد عقد  ــالم األردنيني يرفض الس
ــع قبل ٢٥ عاما، في حني أن  اإليجار املوق
إسرائيل تُوفر لألردن ما قيمته ٥٠ مليون 
ــنويا، قابلة  ــاه س ــن املي ــر مكعب م مت
ــميني مكانة  للمضاعفة، ومتنح الهاش
ــا زعم،  ــي، كم ــرم القدس ــزة في احل ممي
ــن األردنيني منذ  ــن الكيان لم يتلقَ م لك
ــن الكراهية..  ــالم إال مزيدا م اتفاق الس
ــم  ــرائيل تعل ــة اس ــى ساس ــك عل لذل
الدرس من تدهور العالقة مع األردن فيما 

ــرائيلية مع دول  ــات اإلس ــص العالق يخ
ــج، فيجب أال يدفعوا أثمانا مقابل  اخللي
ــت إلى صديقة  ــعودية حتولّ ذلك، فالس
إلسرائيل دون أن نعطيها أراضي كاألردن، 
ــروات طبيعية كما  ــا عن ث ــازل له أو نتن
ــعودية تعلم  ــا مع األردن ، ألن الس فعلن
ــي املنطقة هو  ــتقرار ف ــاح اإلس أن مفت

إسرائيل، القادرة على الدفاع عنها .
ــى رؤية االعالم العبري للخليج  وبناءً عل
هل نتساءل نحن العرب عن مدى مقاربة 
إتفاقيات السالم مع وثيقة عدم اإلعتداء.. 
ــرائيل ومنطقة اخلليج،  اجلديدة بني إس
ــدة جبهات؛  ــراً على ع ــهد توت التي تش
اذن وفقا إلعالمهم اإلستخبارتي هكذا 
ــرائيلي. ويبدو  يبدو األردن من منظور إس
ــرائيلية لم تعد تكترث  ــب اإلس أن النخ

ــتجعل منه،  ــرا مبصالح األردن، وس كثي
ــات حادة بني اجلانبني،  الضحية. فاخلالف
ــدس واألماكن  ــن والق ــدود واألم ــن احل م
ــة واملياه والبنية التحتية وقناة  املقدس
ــاز، اإلتفاق  ــت والغ ــر املي ــر االحم البح
هش، لكنه قائم، مع ما يشهده الشرق 
ــتعال غير مسبوق وان  ــط من اش األوس
إستقرار األردن يشكل مصلحة مهمة، 
خشية صعود نظام سياسي جديد في 
ــطينيا أو آخر،  ــواء كان فلس ــان، س عم
ــرائيل، ويعمل على  ــا إلس ــون معادي يك
إشعال التوتر على احلدود الطويلة، بعد 
ــالم أي تهديدات  ــاق الس ــط إتف أن أحب

قادمة عبر هذه احلدود.
رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي 
ــيصل إلى العاصمة  مئير بن شبات، س

ــان في غضون األيام القريبة  األردنية عم
,للتفاوض . لكن يبدو أن النخب احلاكمة 
ــدة أن  ــرف على قاع ــرائيل تتص ــي إس ف
ــم على اإلعتمادية  ”األردن مضمون وقائ
ــقوفا خفيضة ملا ميكن أن  ”، وأن ثمة س
ــال اجلانب األردني  ــه ردود أفع تكون علي
حيال ما يصدر عن احلكومة اإلسرائيلية 
ــات تعزز  ــات وممارس من مواقف وسياس

حالة ”عدم اإلكتراث“.
وفي ضوء اجملريات اإلسرائيلية والقائمة 
ــن  ــس م ــة، لي ــة واملماطل ــى املراوغ عل
ــى منطقتي  ــهل تفاوض األردن عل الس
ــل. هناك  ــدون عراقي ــورة والغمر ب الباق
مراوغة من اجلانب اإلسرائيلي، والذي قد 
يلجأ إلى اللعب بالنصوص حملاولة إيجاد 
ــه. نعم  ــب لصاحل ــرات قانونية حتس ثغ
ــى، ومن ثم  ــوة األول ــار يعد اخلط اإلخط
تأتي املفاوضات. وال يوجد في املفاوضات 
الثنائية صيغة حتكيم، وحتى لو وجدت 
ــا طويال كذلك حتى  ــإن ذلك يأخذ وقت ف
ــم لصاحلنا فال  ــو كانت نتائج التحكي ل

يوجد آلية لتنفيذ التحكيم .
ــي األردن يرغبون في  ــرار ف ــاب الق أصح
ــد , لكن  ــس وزراء جدي ــع رئي ــوس م اجلل
املشكلة ليست بسلوك نتنياهو األرعن 
كما تقول التصريحات األردنية . بل هي 
فتصريحات  ــة.  صهيوني ــتراتيجية  إس
ــور األردن ال ميكن  ــم غ ــن ض ــو ع نتنياه
ــود اإلنتخابية  ــياق الوع ــا في س قراءته
ــور األردن ميثل خط الدفاع  خاصة وأن غ
ــرائيلي، بل هي  ــان اإلس ــن الكي األول ع
خطة ضمن مشروع كبير معد مسبقا، 

ــع التيار  ــرائيل م ــس وزراء إس ــده رئي أع
اليميني، الذي يعيش في املستوطنات.

ــتيطاني  ــارات للتيار االس مما يحمل إش
ــد للضم بضم  ــو اجلدي ــروع نتنياه مبش
ــا  ــامرة. او م ــودا والس ــي يه ــي ف األراض
ــة الضم املتسلل من  ــمى بسياس يس
ــة ودميوغرافية  ــرض وقائع ميداني أجل ف

جديدة .
ــب للعب  ــرائيل وإدارة ترام ــعى إس تس
ــم ٢٤٢ و٣٣٨  ــن رق ــراري مجلس األم بق
ــا األصلي  ــن مضمونهم ــا م وتفريغهم
ــاً آخر،  ــى منحهما مضمون ــعى إل وتس
يقوم على الضم، مبا يتناقض مع النص 
، تناقضاً جوهرياً.وكانت البداية هضبة 
اجلوالن، ثم احللبة الفلسطينية االردنية 
ــة  ــة األرضي ــة وتهيئ الغربي ــة  و الضف

املناسبة للضم.
ــى  ــن االردن عل ــب ان ال يراه ــك يج  لذل
غياب نتنياهو عن الساحة السياسية 

ــرائيل نحو  ألن خبث نتنياهو يحرك إس
ــل غانتس في  ــات ثالثة .مع فش إنتخاب
ــة إجراء  ــة، أي إمكاني ــكيل حكوم تش
ــل٢٠٢٠ ,  ــارس املقب ــي م ــات ف االنتخاب
ــن تهم في  ــرب نتنياهو م ــي ته مما يعن
ــل عقوبتها إلى  ــاد تص ثالث قضايا فس

ا . السجن ١٥ عامً
لكن الكيان سيبقى في دوامة ويعتقد 
ــو  ه ــة  قادم ــة  ــدة ألي حكوم العق أن 
ــف  ــني نتنياهو؛ وهذا بدوره يكش بنيام
ــي للكيان، والذي  وجه النظام السياس
ــا على غير ما تُظهره وسائل  يبدو هشً
اإلعالم العبرية ، و يسعى إلبراز شخص 
واحد، هو بنيامني نتنياهو فقط لينجو 
من احملاكمة، ما يعني الشخصنة، وهي 
عالمة غير إيجابية للنظام اإلسرائيلي. 

حتى لو كانت سياسته للموساد.
االردن في مواقف صعبة عديدة والشعب 
األردني رافض للرضوخ والتهويد . وأختم 
القول بقصة عن مستوطنة ”ميغرون“، 
ــال هاتفي على  التي بدأت ببناء برج إرس
ــارس، الذي ما  ــاج البرج إلى ح تلة. إحت
ــكن معه.  ــرته للس ــث أن أحضر أس لب
ــى أن أصبحت  ــدوم العائالت إل ــى ق توال
ــالل إلى  ــرت“ االحت ــتوطنة، ”اضط مس
مدها باملاء والكهرباء والصرف الصحي، 
وترخيصها رسمياً، في وقت الحق ، على 
ــوق أراض عربية.. فهل  ــم من أنها ف الرغ

نعي بؤس ما نحن فيه؟

*كاتبة اردنية

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الجريدة

إسرائيل تـُوفر لألردن ما قيمته 
٥٠ مليون مرت مكعب من اِّـياه 
سنويا قابلة للمضاعفة وتمنح 
الحكومة االردنية مكانة مميزة 
َّـ الحرم القدسي

السعودية ال تريد مغادرة غرفة 
اِّـشاورات السرية السعودية 
اليمنية َّـ مسقط وتبحث عن 
حلول وتطلب ضمانات تتعلق 
بمستقبلها مع يمن جديد

من حق اِّـواطن اِّـصري شارع 
آمن وهادئ وخال من اِّـجرمني 
والبلطجية والقتلة واللصوص 
ومن الضجيج والضوضاء
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آي : مناقــش ”تأثــري“ آبــي أحمــد َّـ 
أفريقيا

ــان بيريل  ــرت مقاال للكاتب أي ــدة آي نش جري
بعنوان ”ضوء يشع وسط الظالم“.

ــوزراء اإلثيوبي آبي  ــل أن رئيس ال ــر بيري ويعتب
أحمد مبثابة ”منارة لألمل في أفريقيا“ الوقت 
ــه األنظمة الدميقراطية حول  الذي تعاني في

العالم.
ويضيف الكاتب أن آبي سياسي شاب مليء 
بالطاقة والشجاعة. ويقارِن بينه وبني الزعيم 
ــابق ميخائيل غورباتشوف  ــوفيتي الس الس
قائال إن ”كليهما خفف قدر ما يستطيع من 

وطأة نظام حكم الفرد الذي سبقه“.
ــل األزمة  ــرار آبي بح ــى أن ق ــير أيضا إل ويش
ــديد التأثير  احلدودية بني بالده وإريتريا كان ش
ــى البلدين لعقود  حيث ظل الصراع يؤثر عل

ــة كواحد من أطول الصراعات احلدودية  طويل
في العالم .

ــياس أفورقي  ويضيف أن الزعيم اإلريتري أس
ــكل  ــة األزمة بش ــد ما حلحل ــل إلى ح عط
ــبب خوفه من تبعات وجود نظام  نهائي بس
ــا قد يؤثر على  ــع باحلرية على حدوده، م يتمت

املشهد السياسي في بالده .
ــام الدميقراطية  ــل إن الطريق أم ــول بيري ويق
ــير إلى أن آبي  ــي إثيوبيا ما يزال طويال، مش ف
ــدة على األقل  ــرض حملاولة اغتيال واح قد تع
والبالد تشهد تنوعا عرقيا ودينيا كما تشهد 
ــوذ القبلية بينما  صراعات على مناطق النف
ــب تركيزه على  ــون بأنه يص ــه املعارض يتهم
ــيا أكثر من حل أزمات  ــه سياس تلميع نفس

البالد الداخلية املستفحلة منذ عقود .
ــيء حتى  ويواصل بيريل قائال ”ليس هناك ش
ــد األفريقي  ــي، القائ ــاب بآب ــع اإلعج اآلن مين
ــا مختلفا عن  ــدم منوذج ــذي يق ــاب، ال الش
ــبثون  يتش ــن  الذي ــني  التقليدي ــوص  اللص

بالسلطة بأساليب وحشية في أغلب بلدان 
القارة“ .

ــح أن ”أهمية منحه جائزة نوبل ( آلبي)  ويوض
تكمن في مراعاتها التقدم احلادث في إثيوبيا 
كما أنها تشجع قادة البالد على عدم االنزالق 

مرة أخرى نحو نظام حكم الفرد القدمي“.

الديلي تليغراف : لن ينتهي العنف
ــا  حتليلي ــاال  مق ــرت  نش ــراف  تليغ ــي  الديل
ــابق في تركيا بيتر  ــفير البريطاني الس للس
وستماكوت بعنوان ”هجوم تركيا في سوريا 
ــتاني  ــف حزب العمال الكردس ــن ينهي عن ل

على أراضيها“ .
ــالم“ التي  ــول ماكوت إن عملية ”نبع الس يق
ــورية  ــنها اجليش التركي والفصائل الس يش
ــمال شرقي سوريا، ضد األكراد  املوالية له ش
ــيات املعروفة بواي بي جي ”أفزعت  وامليليش

األكراد وحلفاءهم العسكريني الغربيني“.
ــي فالدميير  ويوضح ماكوت أن ”الرئيس الروس
ــة رغم أن  ــدوى العملي ــكك في ج ــني ش بوت

ــق  ــب طيب أردوغان نس ــس التركي رج الرئي
ــكرية، كما  ــدء العمليات العس ــه قبل ب مع
ــد ترامب تعرض  ــي دونال ــس األمريك أن الرئي
ــه في  ــرب حلفائ ــن أق ــديدة م ــادات ش النتق
ــه أعطى الضوء األخضر  احلزب اجلمهوري ألن

ألردوغان“.
ويواصل ماكوت قائال ”العمليات العسكرية 
في سوريا تلعب دورها بكفاءة عالية في دعم 
ــل بعدما تعرض  ــعبية أردوغان في الداخ ش
ــهر املاضية  ــية في األش ــة سياس النتكاس

بسبب ممارساته السلطوية“ .
ــه  ــى أن ــي إل ــي البريطان ــير الدبلوماس ويش
”بالنسبة لتركيا الفرق بني واي بي جي وحزب 
العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة 
ــدار ٣٠ عاما  ــت العنف على م إرهابية مارس

وقتلت نحو ٤٠ ألف شخص“ .
ويوضح ماكوت أنه سواء انتهت هذه العملية 
ــيبقى  ــتغرقت وقتا أطول، س ــريعا أم اس س
ــتكون تركيا بحاجة إلى  األكراد غاضبني وس

ــدى الطويل، واألفضل  ــي على امل حل سياس
حاليا بالنسبة لألكراد في شمالي سوريا هو 
منطقة حكم ذاتي على غرار الوضع شمالي 
العراق لكن هذا احلل لن يرضي تركيا بسبب 
ــطة واي بي جي و  ــتمرار أنش ــا من اس قلقه

حزب العمال شمالي سوريا“.

اإلندبندنــت أوناليــن : غارات روســية 
على اِّـستشفيات

ــرا الثنني من  ــرت تقري اإلندبندنت أونالين نش
ــرت وإيفان  ــتيان تريب ــليها هما كريس مراس
ــيا قصفت  هيل بعنوان ” تقرير يؤكد أن روس
ــي غضون ٤  ــوريا ف ــي س ــفيات ف ٤ مستش

ساعات“.
يقول الصحفيان إن روسيا تعرضت التهامات 
ــوريا  ــفيات في س ــابقا بقصف املستش س
ــكرية الداعمة لنظام  ــالل حملتها العس خ

بشار األسد لكن اآلن ”أصبح األمر موثقا“.
ويضيف التقرير أن حتليال لتسجيالت القوات 
ــجالت  ــورة، وس ــية غير املنش ــة الروس اجلوي

حتديد مواقع املقاتالت وإفادات شهود العيان 
ــن تتبع  ــز م ــورك تامي ــة نيوي ــت صحيف مكن

عمليات القصف اجلوي الروسية في سوريا.
ــفت  ويوضح التقرير أن هذه اإلجراءات ”كش
ــف ٤  ــية بقص ــة الروس ــوات اجلوي ــام الق قي
ــفيات في سوريا خالل ١٢ ساعة في  مستش
ــددت هوية قائد كل  ــار املاضي كما ح مايو/آي

مقاتلة شاركت في القصف“.
ــارات في  ــلة الغ ــر إن ”سلس ــول التقري ويق
ــل عينة  ــار املاضي متث ــو/ آي ــس من ماي اخلام
ــوريا لكنها  ــة في س ــرب اجلوي ــرة للح صغي
ــنوات من التدخل العسكري  تلخص أربع س

الروسي في سوريا“ .

ــروط نقل بعض  تنويه: (البينة اجلديدة) تلتزم بش
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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دكتور / علي اِّـرهج 

ــاة أفضل، فال  ــاء يحلمون بحي ــم أبري إنه
ــم، فهم غير  ــم ومبطالبه ــتخفوا به تس

ــل األرض في  ــرات أه ــكل مؤام ــني ب معني
ــم، وتوظفيها مبا  ــن مظلوميته االفادة م
ــوه، وال يعني خروجهم  ورفضهم  ال ترتض
ــاد واشهار  ــف الفس ــوى كش للظلم س
ــود  بوج ــم  فقولك ــي،  السياس ــالس  الف
ــون وفق أجندة  ــني (مأجورين) يعمل ندس مُ
ــن  ــم م ــرائيلية ال يعفيك ــة واس أمريكي
ــؤوليتكم التاريخية التي لم تكونوا  مس
ــى تهدمي  ــدمت وعملتم عل ــا، ففس بقدره

البالد و خراب نفوس العباد .
أما قولكم بوجود مؤامرة لم تتقوا شرها 
فهذا ال مينحكم تطهير ذواتكم وشيطنة 

ــر) الذي  ــف عنكم (املتظاه ــر) اخملتل (اآلخ
خرج ليُعلن براءته  من أفعالكم .

ــلمي  ــورمت كل خروج عنكم وتظاهر س ص
ــا بفعل  ــه أفعالكم بأنه ــض أصحاب يرف
مؤامرة خارجية أو داخلية يروم املتظاهرون 
ــي  ــي ف ــي والقيم ــاء اجملتمع ــدمي البن ته
العراق!.ولم تُدينوا أنفسكم ولم حتسبوا 
كل فعل رافض ألفعالكم فيه اخبار لكم 
ــة إمنا هي من   ــوء اجملتمعي ــأن أفعال الس ب

منطلق مسؤوليتكم. 
كونوا رجاالً وحتملوا مسؤولية اخفاقكم 
عون أو في  ــا تدّ ــال وجود مؤامرة كم في ح

حال عدمها فأنتم املسؤولون أوالً وآخراً.
ــبة اجلاني ال تخوين  حاس فاألجدى لكم مُ
ناك خديعة  الشباب وقتلهم. وإن كانت هُ
عون  ــبابنا وتدّ ــرائيلية لش أمريكية أو اس
ــا ولم تعملوا على  أنكم تعرفون خيوطه
انقاذ شبابنا من الوقوع في شركها فأنتم 
ــدة « قفوهم أنهم  ــى قاع ــؤولون عل املس
ــا وصلنا إليه  ــا أن نصل مل ــؤولون». أم مس
من خسارة لدم أبرياء من شبابنا ليكونوا 
اسبونهم  شهداء ، واألدهى واألمرّ أنكم حتُ
ــاقوا وراء مؤامرة أنتم كما  على أنهم انس
ــى فطرتهم ال  ــا، وهم عل ــون أدرى به تدع

ــم وأفاعيل مناوئيكم،  يعلمون بأفاعيلك
ــان، ألنها من  ــذه فعلة ال تليق بالفرس فه

أفعال القاصرين الضعفاء.
ــا كان األجدر بكم لو كان عندكم بقية  أم
ــجاعة ولو للحظة الشعور بتأنيب  من ش
ــن أرواح  ــرناه م ــر ؟!، فكل ما خس الضمي
شبابنا إمنا هو ذمة في أعناقكم ال لشيء 
غير أنكم مصرون على أنها مؤامرة تعرفون 
نذ زمن، فلماذا تركتم شباب  من حاكها مُ
ــم يكونوا  ــم ومذهبك ــاء جلدتك ــن أبن م
أضحيات؟!.. هل تستلذون بطعم املوت؟!.

ــة. غداً او بعد  ــم واملقصود هنا حلم اليقظ ــر من املواطنني يحل كثي
ــي والدبلوماسي ولهم تفسيرات أخرى  غد هذا في الصرف السياس
أما جماعة االعالم ونحن منهم فلهم حسابات االخماس واالسداس 
ــير  ــابات ونفوذ في مصادر القرار ... من حيث تكهن وتفس أي لنا حس
ــن الواقع رغم ان تكهن  ــرات قد تكون بعيدة كل البعد ع واقع املؤش
ــعد  ــيني في لبنان وأصحاب القرار كانت صفراً اال ان قرار (س السياس
ــتور اللبناني فأن كتابة  ــماً ومبوجب نصوص الدس احلريري) كان حاس
ــتور  ــس اجلمهورية كان بحكم الدس ــى رئي ــتقالة وتقدميها ال االس
ــعب اللبناني ابتداء من  ــاء على أصوات جموع الش ــذاً لفعل بن تنفي

الشباب واالحداث الى ان وصلت الى الكبار الكهول.
ــذا تنفيذ مبا  ــواب وه ــعب انتخب ن ــراق) فأن الش ــوع (الع ــا موض ام
ــعب بالرملان وان التظاهرات  ــتور فقد اختصر راي الش كتب في الدس
واالحتجاجات التي عمت أغلب املناطق العراقية من الوسط واجلنوب 
ــام) لها دوافع  ــقاط النظ ــة احملافظات والتي تنادي بـ (أس ــد بقي وتايي
وحتديات نشأت عن تراكمات منذ ٢٠٠٣  وحلد االن واليوجد مايشير الى 
ان هناك بصيص أمل في التصدي للفساد وانا شخصياً اعترض على 

ــاد) بل  ــة (الفس كلم
ــل  تدخ ــا  انه ــول  أق
ــون  قان ــم  جرائ ــي  ف

العقوبات .
ــالس  االخت ــال  ومث
ــة  الصف ــال  وانتح
والتدخل في املزايدات 
ومشاريع  واملناقصات 
الوهمية  ــتثمار  االس
ــال العام  ــب امل وان نه
ــام  اقي ــة  مبضاعف
ــذه  فه ــات  املناقص
ــوص  منص ــم  جرائ
ــون  قان ــي  ف ــا  عليه

ــاد  ــاداً ... فالفس العقوبات والميكن الي حال من األحوال اعتبارها فس
ــاالً على ذلك  ــح ومعلوم مث ــادي واالجتماعي واض ــوم االقتص باملفه
ــرة  ــيارات إنتاجية فيطلب عش ــة س ان دائرة من الدوائر حتتاج خمس
سيارات ذات نفس املواصفات فهذا ما يطلق عليه بالفساد او تعيني 
ــي الدائرة املعنية ولكن كلنا نطلق عليه  موظفني اكثر من احلاجة ف
ــس البرملان واحلكومة  ــى ان ما عرضه رئي ــاد) لهذا املعن عبارة (الفس
ــارع العراقي فلم  ــال وامنيات وتطلعات الش ــد كل البعد عن ام بعي
ــما في أي موضوع من املواضيع التي تشير الى محاربة  ــمع حس نس
ــن قلب صادق  ــو دعوة صادقة وم ــذا البلد. فادع ــار اجلرائم بحق ه جت
مفعم باالحساس واملشاعر بحق هذا البلد ان تتخذ إجراءات صارمة 
ــاد الذين لهم أي عالقة ولو كان شكا فيما تطالب  ضد حيتان الفس
اجلماهير .. وان حدسي وحلمي ان األيام القادمة سوف تشكل ضغطاً 
آخر وكثيراً على اجلهات التنفيذية والتشريعية وهنا يجب ان يتدارك 

االمر اليوم قبل الغد .

د. علي سعد عمران

ــكلة العراق بطبيعة النظام السياسي  هل مش
ام مبن يعمل داخل هذا النظام؟

ــد مجلس نواب  ــي النظامني يوجد أحزاب ويوج ف
ــي  ــريع والرقابة أيضا (الرئاس ــلطة التش بيده س

بطريق وبآخر).
ــا العراق  ــية التي مير به ــكلة السياس لعل املش
ــائر مجاالت احلياة  ــي تلقي بظاللها على س -والت
ــزاب بصورة مفرطة  ــل الدولة- هي بكثرة األح داخ

ــتراكها  واش فاعليتها  وعدم 
ــعيها  ــي احلكم وس ــا ف كله
ــة  اخلاص ــا  مصاحله ــة  خلدم
ــى  ــاعد عل ــا س ــرا .. ومم حص
ــع وجود  الوض ــتمرار هذا  اس
ــل  (التمثي ــي  انتخاب ــام  نظ
ــبي) ونصوص دستورية  النس
ــلطة  الس ــن  م ــف  تضع
ــيما مجلس  التنفيذية والس

الوزراء.
لذا من املمكن إصالح النظام 
ــي دون االجتاه  البرملاني العراق
ــذي تعتريه  ــي ال ــى الرئاس إل
ــالل  ــن خ م ــرة  ــر كثي محاذي

اآلتي:
ــوزراء  ــس ال ــة دور رئي ١. تقوي
ــتورية  الدس ــوص  النص ــي  ف

ــتور احلالي  ــالل تعديل الدس ــق ذلك من خ ويتحق
وتضمينه األفكار اآلتية:

ــوزراء بأن يكون  ــة اختيار رئيس ال ــل طريق أ. تعدي
ــية احلاصلة على  (رئيس احلزب أو الكتلة السياس

ــة النيابية  ــح الكتل ــى االصوات) وليس (مرش أعل
األكثر عددا) كما هو االن.. وبذلك سيكون الشعب 
قد أسهم باالنتخابات البرملانية في اختيار نوابه 

ورئيس الوزراء -بصورة غير مباشرة- أيضا.
ــان بعد  ــق حل البرمل ــوزراء ح ــس ال ــاء رئي ب. إعط
ــذي يعد احلكم بني  ــس اجلمهورية -ال موافقة رئي
السلطات-، وذلك لتحقيق التوازن بني السلطتني 
ــريعية والتنفيذية الذي هو مفقود االن متاما  التش

في نصوص دستورنا احلالي.
ت. منح رئيس الوزراء صالحية اتخاذ قرارات لها قوة 
ــكرية)  القانون عند حالة الضرورة (املالية والعس
وذلك بعد موافقة رئيس اجلمهورية.. على أن تكون 
ــرارات خاضعة  ــذه الق ه
لرقابة البرملان (املسؤولية 
ــة  ورقاب ــية)  السياس
ــؤولية  (املس ــاء  القض

القانونية).
ــوزراء  ــس ال ــح رئي ث. من
ــلطة إقالة الوزير عند  س
عدم قيامه بعمله بصورة 
فعلية. وبذلك ستتحقق 
ــل  ــة داخ ــرة الفاعلي فك
ــيما  ــس الوزراء الس مجل
ــوزراء  ال ــس  لرئي كان  اذا 
أيضا.  اختيارهم  سلطة 
ــا  وفق ــوط  ضغ ــدون  وب
ــون انتخابي يضمن  لقان

حتقق ذلك.
٢. تشريع قانون انتخابات 
ــبي»  ــرة «التمثيل النس ــى فك ــد يقضي عل جدي

ويأخذ بنظام األغلبية ذي الدور الواحد . 

سامي جواد كاظم

ــى  ــم ٢٠ ال ــط عمره ــباب متوس الش
ــل يعني انهم لم  ــنة وهذا العم ٢٥ س
ــوا على ظلم طاغية العراق بل  يعيش
ــا جرى في  ــم على م ــت عيونه تفتح
ــا زاد في  ــقوط ، ومم ــد الس ــراق بع الع
ــيئ للحكومات  ــني بلة االداء الس الط
ــم من ان  ــراق بالرغ ــة في الع املتعاقب
ــا احلكومات  ــرت به ــي م ــاع الت االوض
ــا ازمات بارادة دول اجلوار واملنطقة  فيه
ــي لم تفكر  ــذه احلكومات الت اال ان ه
ــا  اطالق ــباب  الش ــؤالء  ه ــتقبل  مبس
ــة واكثرهم محنة  ومع تفاقم البطال
اخلريجني الذين يسهرون الليالي حتى 
ــهادة البكالوريوس  ــوا على ش يحصل

ــد  ليج ــا  العلي ــهادات  الش ــى  وحت
ــذه  ــي . ه ــره او املقاه ــف ينتظ الرصي
ــاع ال تفكر بها احلكومات ولكن  االوض
ممن له مآرب في العراق يفكر لها بدقة 
ــتقبل  ــرف كيف يجندها في املس ويع
ــذه االجندة  ــت ه ــد قام ــه ، وق الهداف

بخلق عدة اشكال من االزمات ، (داعش 
والبطالة وسبايكر واخملدرات). 

ــتورية  ــرعية ودس ــرات اليوم ش مظاه
ــاد االوربي  ــوم االحت ــق بعينه. والي واحل
ــتقبال  اس ــى  عل ــراق  الع ــاوض  يف
ــجون  ــني في الس ــهم املعتقل دواعش
ــة  ــم وتهيئ ــورية دون محاكمته الس
ــراق  الع ــي  ف ــم  له ــرمي  الك ــش  العي

وتساعدهم اوربا باملنح املالية .
ــة انها مع  ــا صراح ــة اعلنته املرجعي
الشعب ضد الفساد وال متيل الي جهة 
كانت ولكن هل يعي السياسي الدرس 
ــة لصالح  ــف املرجعي ــتثمر موق ويس
ــيحصل غدا؟ ال  ــاذا س ــراق؟ االن م الع
ــاحات  ــبابنا يوميا في س ــون ش يعلم
التظاهر يرفعون االعالم العراقية ولم 
ــوة بحيث ان  ــرات خط ــدم املظاه تتق
احلكومة اصبحت 
ــن تطالب  م ــي  ه
باملبادرة لتقول من 
ــا؟  معن ــاوض  يتف
ــر  بالنص ــو  وادع

لشعبنا االبي .
ــل  تتكل ان  ــد  الب
املظاهرات الرائعة 
وتصبح  بالنجاح 
ــعوب  لش ــا  درس
ــي  العرب ــع  الربي
ــلت  فش ــي  الت
نعم  ــا  ثوراته في 
فشلت هذه الدول 
ــي  ــى االن تعان وال
وال تعلم بالعمالء 
يحكمون  ــن  الذي

بالدهم باخلفاء.
ــلميني  ــر املتظاهرين الس اللهم انص
ــرا عزيزا  ــى بلدهم نص ــني عل احلريص
ــني والصهاينة والكتل  تذل به الوهابي

الفاسدة امني يارب العاملني.

*حسن الحضري
     

ا أن الناس متفاوتون  ــلَّم به قطعً  من املس
ــذي طبعهم اهللا  ــي طبيعة تكوينهم ال ف
ــم من أفكار  ــمل ذلك ما لديه عليه، ويش
ــا يتعلق  ــدرات وغير ذلك م ــات وق وطموح
ــان، وما  ــخصية لكل إنس بالسمات الش
ــه باآلخرين،  ــي عالقت ــكل ذلك ف يتصل ب
ــذا األمر في  ــرع احلنيف ه ــد راعى الش وق
ِ الديني  املفاضلة بني الناس على املستويَنيْ

لَمُ   أَعْ
ُ
ــول: (اهللا ــاهللا تعالى يق والدنيوي؛ ف

) [األنعام: ١٢٤]؛ كما  ــالَتَهُ  رِسَ
لُ عَ يْثُ يَجْ حَ

كان النبي -صلَّى اهللا عليه وسلَّم- يجعل 
ــب  ــتحقه، بحس كالًّ في مكانه الذي يس

طبيعة األمر، وصفات من ينتدبه له. 
م- باألخذ  ــلَّ     وقد أمر -صلَّى اهللا عليه وس
ــذر من احملاباة واجملاملة  مبعيار الكفاءة، وح
ــال صلَّى اهللا عليه  ــاب ذلك؛ فق على حس
ن أمر املسلمني شيئًا،  ــلَّم: «من وَلِيَ مِ وس
ــاة؛ فعليه لعنة  ا محاب ــم أحدً ر عليه فأمَّ
، حتى  ا وال عدالً رفً ــل اهللا منه صِ اهللا، ال يقب
يدخله جهنم» [أخرجه أحمد في مسنده 
(ص ٢٠٢/ ٢١)]؛ فاحملاباة فيها جورٌ على حق 
ــاد لكل أمر  ن هو أولى باألمر، وفيها إفس مَ
يتواله من ال يصلح له، وإن كان يصلح ألمرٍ 

غيرِه. 
ــي اهللا عنهم-  ــة -رض ــد كان الصحاب    وق

ــادة، ويقدِّمون  ــي املناصب والقي ــن ف زاهدي

ــى كل اعتبار؛ رُوِيَ  ــلمني عل مصلحة املس

ــن رواحة؛ انهزم  تل اب ــازي»: «ملا قُ في «املغ
ــوأ هزمية، ثم إن املسلمني  ــلمون أس املس
تراجعوا، فأقبل رجل من األنصار يقال له: 
ــرم؛ فأخذ اللواء وجعل يصيح  ثابت بن أق
ــاس يثوبون إليه من  ــار، فجعل الن باألنص
ــه، وهم قليل، وهو يقول: إليَّ أيها  كل وج
ــاس!!؛ فاجتمعوا إليه، فنظر ثابت إلى  الن
ــواء يا أبا  ــال: خذ الل ــن الوليد فق خالد ب
سليمان؛ فقال: ال آخذه؛ أنت أحق به؛ أنت 
، وقد شهدتَ بدرًا؛ قال ثابت:  رجل لك سنٌّ
خذه أيها الرجل، فواهللا ما أخذته إال لك» 
ــت  فثاب ٧٦٣)]؛   /٢) ــدي  للواق ــازي»  [«املغ
ــم يفكر في  ــي اهللا عنه- ل ــرم -رض ــن أق ب
ــه، وهو من كبار  ــاظ بالراية لنفس االحتف
ــابقني إلى اإلسالم؛ ولكنه  الصحابة الس
ــه في هذا  ــهود ل ــا إلى من هو مش دفعه
ا  ــالمً ــدث من ثابت إس ــدان، وإن كان أح املي

ــه  ا، بالرغم من أن ثابتًا نفس ــنًّ ــر س وأصغ
ــول خالدٍ له،  ــا؛ بدليل ق ــة أيضً ــلٌ للراي أه
ــاع أصحابه عليه كما ورد في رواياتٍ  وإجم
ــلمني؛  ــر املس ــرى؛ حيث «قال: يا معش أخ
ــم؛ قالوا: أنت؛  ــوا على رجل منك اصطلِح
ــل؛ فاصطلح الناس على  قال: ما أنا بفاع
ــيرة النبوية وأخبار  خالد بن الوليد» [«الس

اخللفاء» البن حبان (١/ ٣١٨)].
ــوة والقدرة  ــالم الق ــترط اإلس ــد اش      وق
على القيادة ملن يتوالها في أي أمرٍ من أمور 
ــى بصالح دينه  ــن أو الدنيا، فال يُكتفَ الدِّي
ــذا فنجد احملاباة  ــا في عصرنا ه فقط؛  أم
واجملاملة ألناسٍ ال دِين لهم، وال قوة وال قدرة 
ــيء، وال علم وال دراية بشيء، حتى  على ش

فسدت األمور؛ ونسأل اهللا السالمة.
  

*عضو اتحاد كتاب مصر
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حسني فرحان

 بعد ستة عشر عاما من زوال النظام البعثي 
اجلاثم على صدر عراقنا احلبيب وبعد انبثاق 
ــة، وأخرى  ــة وانتقالي ــات مؤقت ــدة حكوم ع
منتخبة وفق دستور سعت املرجعية الدينية 
ــة، خاض  ــب بأياد عراقي ــى أن يكت ــا إل العلي
العراقيون معترك التجربة الدميقراطية التي 
ــالفهم طيلة عقود  ــهد مثيلها أس ــم يش ل
ــط من احلكم  ــادوا فيها على من ــة، اعت طويل
ــة أو تفرضه  ــدول الغربي ــه عليهم ال تفرض
ــية التي  ــم مطامع احلركات السياس عليه
دأبت على العمل باملنهج االنقالبي وتكريس 
ــا  ــر دوره ــني وتنتظ ــد االنقالبي ــلطة بي الس
ــا لتكون الصولة  بانقالب آخر يقضي عليه

التي بعدها دولة . 
اإلرث العراقي في قضية احلكم مايزال يؤمن 
بطريقة التغيير هذه .. اجملتمع العربي مايزال 
ــير األمور بهذا الشكل، الغرب  يرغب بأن تس
ــت  ــة ناضجة أسس ــروق له جترب ــك الي كذل
ــا، لتضع أقدام هذا  ــا املرجعية العلي أركانه

ــة التي  ــكة الصحيح ــى الس ــعب عل الش
تسير عليها سائر الشعوب املتحضرة وهي 
تعول على تنامي وعي اجملتمع مبرور السنوات 
ــواه منهجا  ــم تر س ــب احلكومات ول وتعاق
ــب  ــلطة يتناس ــلمي للس صاحلا لتدوال س
وطبيعة اجملتمع العراقي وتركيبته وتعدديته 
واختالف انتماءاته فذكرت في إحدى خطب 
اجلمعة في ١٧ شعبان ١٤٣٩ بيان عدة أمور: 
«- لقد سعت املرجعية الدينية منذ سقوط 
ــي ان يحلّ  ــابق ف ــتبدادي الس النظام االس
ــية  ــه نظامٌ يعتمد التعددية السياس مكان
ــر الرجوع  ــلطة عب ــلمي للس والتداول الس
ــات دورية  ــراع، في انتخاب ــى صناديق االقت ال
ــا بانه ال بديل  ــة، وذلك امياناً منه حرّة ونزيه
ــم البلد  ــي حك ــار ف ــلوك هذا املس ــن س ع
ــعب  ــتقبل ينعم فيه الش ــه مس ــد ل إن اري
باحلرية والكرامة ويحظى بالتقدم واالزدهار، 
ــظ فيه على قيمه االصيلة ومصاحله  ويحاف

العليا. 
ــة على  ــة الديني ــرّت املرجعي ــا أص ــن هن وم
ــدة  ــة االمم املتح ــالل ومنظم ــلطة االحت س
باإلسراع في اجراء االنتخابات العامة إلتاحة 
الفرصة امام العراقيني لتقرير مستقبلهم 
بأنفسهم، من خالل اختيار ممثليهم اخملوَّلني 
ــني اعضاء  ــم وتعي ــتور الدائ ــة الدس بكتاب

احلكومة العراقية. 
ــر عاماً على  ــة عش واليوم وبعد مرور خمس
ــزال املرجعية الدينية عند  ــك التاريخ ما ت ذل

ل ـ  ــكّ ــار يُش ــلوك هذا املس ــا من ان س رأيه
ــب  من حيث املبدأ ـ اخليار الصحيح واملناس

حلاضر البلد ومستقبله، وانه ال بد من تفادي 
ــم الفردي والنظام  ــوع في مهالك احلك الوق

االستبدادي حتت أي ذريعة او عنوان.» .
ــد هذا القول من الثوابت لدى مرجعيتنا  ويع
ــة التي  ــب اإلصالحي ــى املطال ــا، وحت العلي
ــب بها اليوم تراها تدور ضمن هذا احملور  تطال
ــن الفكر  ــى مطالب تنطلق م ــداه إل وال تتع
الفوضوي أو االنقالبي الذي يجر البالد إلى ما 

ال حتمد عقباه.

ــعب هو  ــأن الش ــن ب ــا تؤم ــة العلي املرجعي
ــه او اصالح  ــرار في تغيير نظام ــب الق صاح
ــل احلكومي  ــار العم ــومي مس ــؤونه أو تق ش
ــروعة)  ــا مع (املطالب املش ــدت على أنه وأك
ــاليب وطرق  ــي أس ــلمية ف ــت إلى الس ودع

االحتجاج وإن تطورت .
ــت التظاهرات في محافظات محددة  انطلق
ــوء  ــت موحد حتركهم النقمة من س وبتوقي
األوضاع نتيجة تراكم ملفات الفساد وسوء 

األداء احلكومي  
ــط هذا احلراك تعددت املطالب التي  في وس
ــق من حاجات تلبي طموح املتبني لها  تنطل

وقد تلبي حاجات اجلماهير وقد التلبيها .

ــداث التي عبرت عنها  ــي خضم هذه األح وف
ــة) ينبغي  ــا بـ(احملنة الراهن ــة العلي املرجعي
ــبقا في قضية  ــى أن هنالك س ــات إل االلتف
ــب  ــب وأولويات لطرحها بحس ــرح املطال ط
الضرورة فبعضها مقدمات لتحقق البعض 
ــة الدينية  ــك كان تأكيد املرجعي اآلخر، لذل
ــرورة إعادة  ــدة على ض ــي موارد ع ــا وف العلي
ــذي صوت  ــون االنتخابات ال ــي قان ــر ف النظ
ــي  ــه البرملان وجعل من الواقع السياس علي
ــس ديكتاتورية حزبية  ــبة لتكري بيئة مناس
ــا إال بتغيير  ــبيل للخالص منه ــة الس مقيت
هذا القانون اجملحف وهو من املطالب املهمة 
ــي أن يلتفت  ــور الواع ــي ينبغي للجمه الت

ــا األولوية في طرحها لتكون  إليها ويعطيه
مقدمة مهمة من مقدمات التغيير وتضاف 
إليه سائر املطالب املهمة األخرى التي دعت 
إليها املرجعية العليا ، أما أن تترك األمور في 
ــه الصور بني  ــهد الذي تختلف في هذا املش
انفعاالت تفرضها حلظة التواجد في أماكن 
ــات املتظاهرين  ــالف ثقاف ــر مع اخت التظاه
ــارة ونحو  ــه نحو العنف ت ــم فتتج وأعماره
ــدوء تارة أخرى ويتخللها الصراخ والفرح  اله
ــص واالمتعاض واليأس واألمل  والبكاء والرق
ــب  ــى والتخري ــل والفوض ــزام والتحل وااللت
واالعمار والنظافة واالهمال في مسرح كبير 
ــذا لن يحقق  ــتعراض التناقضات .. فه الس
ــات أعدت  ــود جه ــا مع وج ــيئا خصوص ش

عدتها لالنقضاض .
ــب وفاعليته ضمن  ــى قوة املطل التركيز عل
أطر سلمية بأعلى مستويات احليطة واحلذر 
ــة منهم  ــذرت املرجعي ــن ح ــن تدخالت م م
ــخص أو مجموعة  ــا «  «ليس ألي ش بقوله
ــني أو أي طرف إقليمي أو  ــة بتوجه مع أو جه
ــادر إرادة العراقيني أو يفرض رأيه  دولي أن يص

عليهم».. 
فاملطالب اإلصالحية التي ترفع في تظاهرات 
ــبق  ــات متعددة لم يس ــل فئ ــن قب ــوم م الي
ــي األمر أن اآلذان  ــة بها أحد، كل ماف املرجعي
ــن قبل احلاكم ..  ــت عنها فيما مضى م صم

فاطلقت اليوم بألفاظ متعددة.

انطلقت التظاهرات َّـ 
محافظات محددة وبتوقيت 
موحد تحركهم النقمة من 
سوء األوضاع نتيجة تراكم 
ملفات الفساد وسوء األداء 
الحكومي  

اشرتط اإلسالم القوة والقدرة 
على القيادة ِّـن يتوالها َّـ أي 
أمرٍ من أمور الدين أو الدنيا 
ى بصالح دينه  فال يـُكتفَ
فقط  أما َّـ عصرنا هذا فنجد 
اِّـحاباة واِّـجاملة ألناسٍ ال 
دين لهم

ِّـاذا تركتم شباب 
من أبناء جلدتكم 
ومذهبكم يكونوا 
أضحيات هل تستلذون 
بطعم اِّـوت؟

اِّـرجعية اعلنتها صراحة 
انها مع الشعب ضد الفساد 
وال تميل الي جهة كانت 
ولكن هل يعي السياسي 
الدرس ويستثمر موقف 
اِّـرجعية لصالح العراق؟

اِّـشكلة السياسية التي 
يمر بها العراق والتي تلقي 
بظاللها على سائر مجاالت 
الحياة داخل الدولة هي 
بكثرة األحزاب بصورة 
مفرطة وعدم فاعليتها

ما عرضه رئيس الربِّـان 
والحكومة بعيد كل 
البعد عن آمال وامنيات 
وتطلعات الشارع العراقي
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق
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ــز، قائالً:  ــط داود على كوارل ضغ
ــا. هذه  ــرار هن ــم، ما من اس «جي

تفاهة».
ــد موعد الجراء اتصال  جرى حتدي
جماعي عبر الهاتف مع احملامني 
ــركات احملاماة ذات  من جميع ش
ــم  ــع وكأنه ــدا اجلمي ــة. ب الصل

يتكلمون بالشيفرات.
قال داود: «اسمعوا، ارجو منكم 
ــم  يتكل ال  ــل  الرج ــات،  االلتف

بالشيفرات».
ــم نثبت  ــز اخيراً: «ل ــاد كوارل اف
ــتحضرنا ملفات  شيئاً هنا. اس
ــه  ــرف االملاني (دويتش ــن املص م
ــالل فصل  ــدة خ ــذ م ــك) من بان
ــمل  تش ال  ــا  ولكنه ــف،  الصي

الرئيس وال مالياته».
في الساعة العاشرة صباحاً من 
ــمبر توجه  ٢١ كانون االول/ ديس
ــي محاولة  ــر ف ــة مول داود ملقابل
ــة. في اغلب  ــب الطاول منه لقل
ــل طريقة  ــان تتمثل افض االحي

للدفاع بالهجوم.
كل  ــدمي  تق ــرى  «ج داود:  ــال  ق
السجالت. وأُجريت املقابالت مع 
ــتثناء واحد او  كل الشهود باس
ــدو ان التحقيق  ــني منهم. يب اثن
ــرة  مؤام ــن  ع ــم  ناج ــه  بأكمل
حاكتها شركة (فيوجني جي بي 
ــتيل)  اس) التي حضرت ملف (س
ــن اللجنة الوطنية  واملدعومة م
ــار  وكب  (DNC) ــة  الدميقراطي
ــن  ــتخباريني م ــؤولني االس املس
ــات الفيدرالي  ــب التحقيق مكت
ــن  ــب. م ــة ترام ــض رئاس لتقوي
السخافة االخفاق في التحقيق 
ــى  ــذي ادى ال ــي ال ــي دور كوم ف
ــلوك غير  ــذا التحقيق. فالس ه
السوي واملشني لكومي يتطلب 
ــش  ــه». كان املفت ــق في التحقي
ــام في وزارة العدل يحقق في  الع
ــال قضية  ــي حي ــات كوم تصرف
ــون  لكلينت ــي  االلكترون ــد  البري
ــال داود: «رمي الكرة في ملعب  ق
ــف الثقة  ــام يضع ــش الع املفت

بتحقيقك».
امتنع مولر عن االجابة.

واصل مولر وكوارلز الضغط وارادا 
ــي ٨ كانون  ــس. ف ــة الرئي مقابل
ــى مولر قائمة  ــي/ ٢٠١٨ امل الثان
ــاً ارادوا  ــن ١٦ موضوع ــف م تتأل
وتتعلق  ــأنها.  بش ــار  االستفس
ــني او كومي او  ــا تقريباً بفل كله

سيشنز.
ــة الرئيس الى ان  ــت داود عناي لف
ــت محددة.  ــة ليس ــك القائم تل
ــو  ــه ه ــام ب ــب القي ــا ارغ «ان م
ــوص هذه  ــر بخص ــط اكث الضغ
ــك  ــم لدي ــى ترتس ــة حت القائم
ــل. فاحتواؤها على  ــورة افض ص
ــى  ال ــيدفعك  س ــاً  موضوع  ١٦
ــئلة  ــوص االس ــني بخص التخم
التي سيطرحونها عليك». سأل 

ترامب: «ماذا ستفعل؟».
ــالة اليه  ــي كتابة رس ــر ف «افك
ــئلته هذه».  ــب فيها عن اس جني
ــتعرض  ستس ــالة  الرس ــذه  وه
ــدم  وتق ــا  يرونه ــا  كم ــع  الوقائ
ــة خصوصاً  القانوني ــات  املرافع
ــلطات الرئيس  في ما يتعلق بس

ــتور.  حتت املادة الثانية من الدس
«وسنحضرها على شكل موجز 

احملكمة العليا».
ــرار: «لقد  ــب بنبرة اص ــال ترام ق
ــم  أل ــيء».  ش كل  ــم  اعطيناه
ــاف: «ال  ــك؟ ثم اض ــم ذل ه يكفِ

امانع في التكلم معه».
ــيكيولو  س ــاي  وج داود  ــى  قض
ــبوعني التاليني في صياغة  االس
ــيكيولو الذي غالباً  الرسالة. س
ــبكة  ــا يظهر كمعلق على ش م
ــي ان ان  ــيحية الس ــث املس الب
ــوز  ني ــس  فوك ــبكة  ش ــى  وعل
املهنية  ــيرته  ــالل مس ــد خ عم
ــنة الى متثيل  التي امتدت ٣٠ س
ــة  ــة والديني ــات احملافظ اجملموع

واملناهضة لالجهاض.
ــب داود:  ــأل ترام ــي النهاية س ف
ــن وصلتما؟ هل لي برؤية  «الى اي

الرسالة؟».
ــر االقامة في  ــر داود الى مق حض
ــبت في  البيت االبيض نهار الس
ــن كانون الثاني/ يناير ٢٠١٨  ٢٧ م
ــدة بعد  ــاعة الواح ــي الس حوال

الظهر .
ــه الرئيس في جولة قصيرة  رافق
ــملت ارجاء املكان فضالً عن  ش
غرفة نوم لينكولن. مازحه قائالً: 
قد يكون «هذا السرير يتسع لي 

ولك».
فردّ داود ممازحاً: «بوسعنا ان نرى 

انفسنا في املرآة».
ــي هذه  ــب: «ان فزت ف ــال ترام ق
ــك اجلولة  ــأقدم الي ــة س القضي
الذهبية. ستمتد لساعات. برأيي 
هذا اجمل قصر في العالم. ليس 

ثمة مثيل له».

ــب، برفقة  ــارون، ابن ترام حضر ب
صديق.

قال بارون: «ابي، يريد صديقي ان 

يلتقط صورة معك، هل تسمح 
له بذلك؟».

ــاط  التق ــرى  وج ــع».  «بالطب
الصورة.

ــب وداود حول طاولة  ــس ترام جل
ــني التذكاريني  ب تطل على النُصُ

لواشنطن وجيفرسون.
ــال داود: «أريد ان اعطيك فكرة  ق
ــه عملية  ــون علي ــد تك ــا ق عم
ــيجريان  س ــهادة».  بالش االدالء 
ــنتكلم  ــة. «وس ــة جتريبي جلس
ــول بعض هذه املوضوعات. قد  ح
ــني. ولكن  ــن كومي وفل تكون ع

بشكل مقتضب. لست مضطراً 
ــبق.  ــام بأي اعداد مس ــى القي ال

اجب بشكل ارجتالي».
«اريدك ان تقرأ رسالتنا. أنا جاهز 
ــل  ــن افع ــي ل ــا ولكنن لتوقيعه

ــا،  ــا عنه ــعر بالرض ــى ان تش ال
ــان خطي  ــن بي ــارة ع ــا عب ألنه
ــطتها نخبر بوب  ــم. فبواس مه
ــه من  ــن موقف ــا وع ــن موقفن ع
منظورنا، وعن السبب وراء عدم 
ــبب عدم  وجوب خوضك.. عن س
ــئلة  االس ــرح  لط ــتحقاقه  اس

عليك.
ــر مؤذية  ــئلة غي ــدت االس «إن ب
ــذا النحو .  ــال تعتبرها على ه ف
واريدك ان تركز متاماً في االصغاء 
ــتجوباً  ــتُ مس الكالم. لس الى 
ــئلة  االس ــي  تروقن ــذاراً.  مه
ــة. ويروقني ان  القصيرة اللطيف
ــوف  ــا صبور جداً. وس ابنيها. ان
أُسدي اليك النصيحة املعتادة: 
اجب عن السؤال فقط. اتفقنا؟ 

هل فهمت؟».
«نعم».

ــرة ان ثمة  ــت ألول م ــى عرف «مت
مشكلة مع اجلنرال فلني؟».

ــا  ــد حينم ــاً. اعتق ــت واثق «لس
ــالي بيتس.  تكلم مكغان مع س
ــا جون».  ــت واثقاً ي ولكنني لس
ــام  ــي الع ــب ان املدع ــال ترام ق
ــال ان فلني اخبر نائب  بالنيابة ق

الرئيس امراً غير صحيح.
«ماذا فعلت حيال ذلك؟».

ــه ال يظن انه فعل  قال ترامب ان
ــن ان دون قد تولى  ــيء. «اظ أي ش

هذه املسألة. وعملوا..».

«هل استدعيت فلني؟».
«ال».

«هل تكلمت مع فلني بأي شكل 

من االشكال؟».
ــر انه... اتصل  «ال اعلم. اكاد اذك

بي هو وبريبوس».
ــيدي الرئيس، هل سألته ان  «س
ــد تكلم عن العقوبات مع  كان ق

كيسلياك (السفير الروسي)؟».
«ال».

ــيدي  ــق بذلك، س ــت واث «هل ان
الرئيس؟ لدينا بعض االدلة التي 
تشير الى احتمال ان هذا احلديث 

قد جرى. هل انت واثق بذلك؟».
ــدم  ــوس ق ــي ان بريب كان داود يع
افادة ملصلحة الرئيس. ذات مرة، 
وبحضور بريبوس في الغرفة، قال 

فلني امام الرئيس انه لم يتناقش 
ــوص  بخص ــس  الرئي ــع  م ــط  ق

احاديثه مع كيسلياك.
استفاض ترامب باجابة مطولة 

وهزيلة.
ــى  ــد ال ــمع، لنع ــال داود: «اس ق

نقاط البحث الرئيسية».
«آه».

ــؤاالً عن فلني: «هل  طرح داود س
مر عليك وقت اضطررت فيه الى 

تسريحه من عمله؟».
«نعم».

«هل تذكر كيفية حدوث ذلك؟».

ــالة  رس ــدم  ق ــه  ان ــن  اظ «ال. 
استقالة. ال امانع اخبارك بأنني 
ــه. كان لديه  ــداً علي ــفتُ ج اس
ــل لطيف جداً  عيوبه ولكنه رج
ــا تعلم احب  ــي. كم وهو يعجن

ــذه  ه ــت  كان اذن  ــكريني.  العس
التوصية وهذا ما قمت به». كان 
بريبوس ومكغان قد اوصيا بطرد 

فلني.
ــن مقابلة  ــراك يوماً ع «هل اخب

ملكتب التحقيقات الفيدرالي؟».
«ال اعلم. ال يسعني التذكر».

شعر داود بأن ترامب يعجز فعلياً 
ــدى طرحه ملزيد  ــر. فل عن التذك

ــب انه ال  ــئلة قال ترام ــن االس م
يقوى على تذكر كثير منها. وقد 
ــاً بالنظر الى  ــك مفهوم وجد ذل

متطلبات الرئاسة.
عاد داود الى كانون االول/ ديسمبر 
٢٠١٦ بُعيد االنتخاب وطرح املزيد 

من االسئلة حول فلني.
ــع  م ــل  يتواص كان  ــل  «ه
الدبلوماسيني والى ما هنالك؟».

«افترض انه كان يفعل ذلك».
«هل تكلم مع كيسلياك؟».

ــت اعلم. اعلم ان كثيراً من  «لس
ــني افراد  ــث كانت جتري ب االحادي
ــن انني غردت  ــم ادارتي. اظ طاق

ببعض االمور».
ــرّد ترامب  ــارس غ ــي ٣١ آذار/ م ف
قائالً: «يجب ان يطلب مايك فلني 
احلصانة: فهذه حملة استهداف 
ــارة  ــداً (عذراً للخس ــة ج شرس
الكبيرة في االنتخابات) يجردها 

االعالم والدميقراطيون!».
ــن  ــك م ــا موقف ــأل داود: «م س
ــا  ــق عليه ــي واف ــات الت العقوب
ــام اوباما بطرد  ــا؟» حيث ق اوبام
ــرض  ــياً وف ــياً روس ٣٥ دبلوماس
ــات  ــراد وهيئ ــى اف ــات عل عقوب
ــني  مجمع ــال  واقف ــددة،  متع
ــيني في كانون الثاني/ يناير  روس

.٢٠١٧
ــي القوة  ــدتُ ان هذا منحن «وج

للمضي قدماً».
ألن  «آه،  ــول:  بالق داود  ــق  علّ
ــتعارض  اجلميع اعتقدوا انك س
العقوبات تريد عالقات طيبة مع 

بوتني».

ــالً: «ال، اعتبرتها  ــرر ترامب قائ ك
نقطة قوة لي».

باالستناد الى االفادة التي راجعها 
داود، كان كالمه دقيقاً. وجد داود 
ــناً في  ان الرئيس يبلي بالءً حس
ــرة املؤلفة من  االجابات؟ فاملذك
٦ صفحات التي جمعها البيت 
ــض وداود حول فلني احتوت  االبي
ــر كثيراً من  ــى معلومات اكث عل
ــا ترامب اآلن.  ــك التي يتذكره تل
كان داود قد قدم سرداً تفصيلياً 
يتطرق الى تفاصيل يومية حول 
االبيض  البيت  كيفية اكتشاف 
ــى مولر  ــذب عل ــد ك ــني ق ان فل
ــز، اللذين اطريا على هذه  وكوارل

املذكرة ملدى شموليتها.
ــر  ــت للمدي ــمَ قل ــأل داود: «ل س
ــي .. وطلبت منه التروي مع  كوم

فلني. لمَ فعلتَ ذلك؟».
ــم اطلب ذلك  ــاب ترامب: «ل اج

قط».
ــال داود: «كتب ذلك في مذكرة  ق
بالتزامن مع حدوثه. وحتدث بذلك 

الى اصدقائه».
ــل هذا  ــم اق ــب: «ل ــاب ترام اج
ــل هذ  ــم اق ــون ل ــا ج ــكالم. ي ال

الكالم مطلقاً».
«في احلقيقة هو يقول...».

ــم  ــه كاذب». ث ــب: «ان ــال ترام ق
ــة. «ذاك  ــم كومي بشراس هاج
ــه كاذب. انه  ــق، ان ــل مناف الرج
يتنقل بني مسألة بريد كلينتون 
ــرات  املذك ــة  وكتاب ــي  االلكترون

وتسريب املعلومات».
ــاً وعبر  ــس نقداً الذع ــه الرئي وج
ــال توقف حاول  عنه بال هوادة وب
ــه فواصل ترامب  داود ان يقاطع

كالمه من دون انقطاع .
ــرت  انحس ان  ــد  بع داود  ــال  ق
ال  ــمع،  «اس ــالً:  قلي ــة  العاصف
ــؤال  ــعك االجابة عن أي س يس
بهذا الشكل. فهذا ما يصفونه 
بالتصرف املنفر. هذا ليس جيداً. 

اتفقنا؟ كن مهذباً في الرد».
«سحقاً!».

ــك ال تخضع  ــك: «ان ــال ل هل ق
ــادس من  ــي الس ــق» ف للتحقي

كانون الثاني/ يناير؟
«نعم قال لي هذا».

ــة  قضي ــد  «قص داود:  ــأل  س
الفضيحة اجلنسية فقط وليس 
ــرة، أليس كذلك؟».  قضية املؤام
كانت هذه احدى النظريات لدى 

فريق مولر.
ــي ذلك  ــم يقل ل ــراء، ل ــذا ه «ه

قط».
ــه داود ألن كومي قد اعلن  صدق
ــة حتقيق في اية  انه لم يكن ثم

قضية خالل تلك املرحلة.
ــاعة  ــف الس ــدة نص ــت م وكان
ــدة. «هذه  ــة الفائ ــة عدمي التالي
ــرر ترامب  ــة!» وك ــدة لعين مكي
ــه آنفاً. لم  ــرد به او قال كل ما غ
ــتطع الوصول الى أي مكان،  يس
ــتعل غضباً. خشي  فترامب يش
داود لو ان مولر كان مكانه، لقام 
ــى االرجح بطرده فوراً.  ترامب عل
ــأل: لمَ انا  ــدا وكأن ترامب يس ب
ــئلة؟  ــس هنا اجيب عن اس جال
ــس الواليات االميركية  «فأنا رئي

املتحدة».

ملف
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ترامب: ان فزت َّـ هذه القضية سأقدم 
اليك الجولة الذهبية ستمتد لساعات 

برأيي هذا اجمل قصر َّـ العالم ليس ثمة 
مثيل له

H72I@Ú‘‹ßa

وجه الرئيس نقداً الذعاً وعرب عنه بال هوادة 
وبال توقف حاول داود ان يقاطعه فواصل ترامب 

كالمه من دون انقطاع

ترامب
ميكا

بريبوس
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ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

ــات الرئيس  ــأن سياس ــئلة كثيرة بش لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس

األمريكي املثير للجدل (دونالد ترامب) احمللية وحول السياسة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه العالم أجمع.. 

والبد من االشارة بأن مؤلف هذا الكتاب «بوب يبشور وودورد» هو أحد أشهر الصحفيني األستقصائيني في 

التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من (47) عاماً في صحيفة الواشنطن بوست وحاز جائزتي 

بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه شارك في تأليف (18) كتاباً كانت االكثر مبيعاً 

ــأن كيف أمر ترامب بأغتيال  ــاؤالت بش في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس

ــد)؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته  ــوري (بشار األس الرئيس الس

ــي بأنها (موجعة).. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه «تضليل  مع السيس

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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األمر  تعلق  إذا  اخلصوص  وجه  وعلى 
أو  التشريع  فان  التشريعية  بالسلطة 
القانون إذا صدر على خالف مبادئ الدستور 
الشكلية  استيفائه  مبجرد  نافذا  يصبح 
ال  و  اجلميع  على  ويطبق  إلصداره  الالزمة 
مخالفته  على  االعتيادية  احملاكم  تقوى 
القانون  تطبيق  تقتصر على  الن مهمتها 
لذلك كان من الواجب أن يتضمن الدستور 
الالزمة  اآلليات  ورسم  سيادته  حماية 
لذلك، ويكاد يجمع الفقه الدستوري على 
القوانني  دستورية  على  الرقابة  وجود  إن 
الواردة  احلقوق  حلماية  وسيلة  أفضل  هي 
نتيجة  الرقابة  هذه  وتعطي  الدستور  في 
يكون  ويكاد  الدستور،  لسمو  حتمية 
الطابع  هو  القضائية  الرقابة  أسلوب 
الغالب على الدساتير في معظم البلدان 
، وهو ما معمول به حاليا في العراق حيث 
الرقابة  العليا  االحتادية  احملكمة  تتولى 
وعلى  القوانني  دستورية  على  القضائية 
(٩٣) من  املادة  (أوالً) من  الفقرة  وفق حكم 
الدستور النافذ لعام ٢٠٠٥، ويكون الطعن 
دعوى  مبوجب  القانون  دستورية  بعدم 
العليا يطعن  االحتادية  احملكمة  أمام  تقام 
محل  القانون  دستورية  في  مبوجبها 
وسيلة  هي  الدعوى  هذه  وتكون  الطعن 
أو  الدستورية  بعدم  احلكم  إلى  الوصول 
بالدستورية جتاه النص القانوني املطعون 
التي  الدعاوى  الرغم من مئات  فيه. وعلى 
نظرتها احملكمة االحتادية العليا واألحكام 
التي أصدرتها واملتاحة إلى اجلميع لالطالع 
والبحوث  والدراسات  موقعها  عبر  عليها 
املتعلقة بها ، إال إن البعض ما زال يستعلم 
يعتقد  التي  بالقوانني  الطعن  عن كيفية 
مادة  أو  فقرة  فيها  أو  دستورية  غير  بأنها 
بني  وترد  الدستورية  املبادئ  مع  تتقاطع 
مواطنني  من  استفسارات  واألخر  احلني 
عن  القانون  في  اخملتصني  من  وأحياناً 
النص  بان  البعض  ويتعلل  الكيفية  هذه 
القانوني للمحكمة االحتادية العليا ليس 
العلم  مع  ذلك  لبيان  الكافي  بالوضوح 
يغني  تفصيال  ذلك  فصل  قد  القانون  ان 
اخملتص ثم فصله باسهاب وتفصيل اوسع 
االحتادية  للمحكمة  الداخلي  النظام  في 
القانون  وكال   ٢٠٠٥ لسنة   (١) رقم  العليا 
الدستورية  واملواد  الداخلي  والنظام 
منشورة في موقع احملكمة االحتادية العليا 
على  األمر  تبسيط  ولغرض   ، االلكتروني 
من استفسر ومن يسعى للحصول على 
الطعن  لطرق  سأعرض  املعلومة  تلك 
أمام  واألنظمة  القوانني  دستورية  بعدم 
وعلى  العراق  في  العليا  االحتادية  احملكمة 

وفق اآلتي :
أوالً : مفهوم الطعن بعدم الدستورية:

اختصاص  إلى  أشار  العراقي  الدستور  إن 
على  بالرقابة  العليا  االحتادية  احملكمة 
النافذة  واألنظمة  القوانني  دستورية 
الرقابة  تلك  آلية  تنظيم  يوضح  ولم 
احملكمة  قانون  تفصيالت  إلى  تركها  وإمنا 
الحقاً،  سيشرع  الذي  أو  النافذ  االحتادية 
الدول  وهذا منحى جيد الن اغلب دساتير 
النصوص  إلى  التفصيالت  تلك  تركت 
االحتادية  احملكمة  قانون  وفي  القانونية، 
إلى  أشار  قد   ٢٠٠٥ لسنة   ٣٠ رقم  العليا 
تلك اآللية عبر الطلب الذي يتقدم به احد 
املشار  الطبيعية  أو  املعنوية  األشخاص 

من   (٤) املادة  من  (ثانياً)  الفقرة  في  إليهم 
قانون احملكمة االحتادية العليا النافذ وهم 
او من مدع ذي  أو جهة رسمية  (محكمة 
مصلحة) ويفهم من عبارة طلب هو إقامة 
دعوى أصولية أمام احملكمة االحتادية العليا 
الن قانون املرافعات هو القانون األم والذي 
يرجع إليه في حال عدم توفر النصوص في 
وأشار  اإلجراءات  بقواعد  يتعلق  ما  قانون 
لسنة   ٨٣ رقم  املدنية  املرافعات  قانون 
تعريف  إلى   (٢) املادة  في  املعدل   ١٩٦٩
 – (الدعوى  اآلتي  فيها  جاء  التي  الدعوى 
طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء) 
العليا  االحتادية  احملكمة  لنظام  كان  كما 

رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ تفصيل لطبيعة 
وفق  وعلى  إقامتها  وكيفية  الدعوى 
التفصيل الوارد في املادة (١) من ذلك 
قانون  من   (٤) املادة  ان  وحيث  النظام 
أعطى  قد  العليا  االحتادية  احملكمة 
وهي  جهات  لثالث  الطعن  في  احلق 
ذو  واملدعي  الرسمية  واجلهة  احملكمة 
من   (١) املادة  في  جاء  وما  املصلحة 
النظام وضح الكيفية التي يقوم بها 
إما شخص  وهو  املصلحة  ذو  املدعي 
إن قانون ما قد  طبيعي كأي فرد يرى 
واحملكمة  الدستورية  حقوقه  مس 

الدعاوى  مئات  في  تنظر  العليا  االحتادية 
بصفتهم  اإلفراد  من  مقامة  سنويا 
الشخصية وهذه اآللية هي الدعوى التي 
وبطريقني  غير،  ال  املواطن  بها  يتقدم 
سأعرض لهم في فقرة التي ستأتي الحقا 
من هذه الورقة. أما اجلهتني األخريني وهم 
القانون  فان  الرسمية  واجلهة  احملكمة 
تطبق  التي  اخملتصة  احملكمة  منح  قد 
التقاضي  درجات  من  درجة  وبأي  القانون 
محكمة  أي  او  التمييز  محكمة  سواء 
او  اإلداري  او  االعتيادي  القضاء  في  أخرى 
العسكري وقضاء منتسبي قوى  القضاء 
األمن الداخلي، وهؤالء لهم أن يطلبوا من 

احملكمة االحتادية العليا أن تنظر في عدم 
دستورية قانون ما قد مت التمسك به أمام 
عدم  فيه  ترى  وإنها  (احملكمة)  اجلهة  هذه 
الدستورية رغم عدم وجود طاعن من ذوي 
هذا  اخملتصة  احملكمة  فمنحت   ، العالقة 
مباشرة  يقدم  بطلب  الطعن  في  احلق 
ذاك  وعند  العليا  االحتادية  احملكمة  إلى 
النظر فيه وأصدرت احملكمة االحتادية  يتم 
عشرات القرارات واألحكام بعدم دستورية 
طلب  على  بناء  كانت  قوانني  في  نصوص 
املادة  اآللية  تلك  ونظمت  احملاكم  إحدى 
للمحكمة  الداخلي  النظام  من   (٣)
 ٢٠٠٥ لسنة   (١) رقم  العليا  االحتادية 
إحدى  طلبت  (إذا  األتي  فيها  جاء  التي 
نظرها  أثناء  نفسها،  تلقاء  من  احملاكم 
دعوى، البت في شرعية نص في قانون أو 
يتعلق  تعليمات  أو  نظام  أو  قرار تشريعي 
الى  معلالً  الطلب  فترسل  الدعوى  بتلك 
وال  فيه،  للبت  العليا  االحتادية  احملكمة 

واجلهة  الرسم)  إلى  الطلب  هذا  يخضع 
الثالثة هي اجلهة الرسمية حيث تصادف 
بعض الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة 
مع  تتعارض  بأنها  وتعتقد  قوانني  تنفيذ 
الدستور ولم تقام فيها دعوى أصولية فان 
الرسمية  اجلهة  تلك  رئيس  منح  القانون 
ان يطلب النظر في عدم دستورية القانون 
وقد  النافذة  مواده  فقرة من  أو  مادة  أو في 
النظام  من   (٥) املادة  اآللية  هذه  نظمت 
طلبت  (إذا  اآلتي  فيها  جاء  التي  الداخلي 
الرسمية، مبناسبة منازعة  إحدى اجلهات 
قائمة بينها وبني جهة أخرى، الفصل في 
شرعية نص في قانون او قرار تشريعي أو 

الطلب  فترسل  أمر،  او  تعليمات  او  نظام 
العليا،  االحتادية  احملكمة  الى  بدعوى 
بتوقيع  بكتاب  وذلك  أسانيده،  مع  معلالً 
الوزير اخملتص أو رئيس اجلهة غير املرتبطة 

بوزارة).
باعتبارها  الدستورية  الدعوى   : ثانياً 

وسيلة الطعن :
بعدم  الطعن  في  الشائعة  الصور  من  إن 
الدستورية تكون عبر الدعوى الدستورية 
لذلك فان اغلب قوانني القضاء الدستوري 
وأحياناً الدستور ذاته أشار إليها وفي قانون 
لسنة   ٣٠ رقم  العليا  االحتادية  احملكمة 
الدستورية  الدعوى  إلى  أشار  قد   ٢٠٠٥

لكن ترك تفصيالتها إلى النظام الداخلي 
الذي صدر الحقا استناداً ألحكام املادة (٩) 
الدعوى  تلك  إقامة  وكيفية  القانون  من 
الدعوى  تقام  ان  االولى  بصورتني  وردت  قد 
العليا  االحتادية  احملكمة  أمام  مباشرة 
تنظرها  دعوى  مبناسبة  الثانية  والصورة 
االعتيادي  القضاء  في  اخملتصة  احملكمة 

وسأعرض لها على وفق اآلتي :
١. الصورة األولى : ان تقام الدعوى مباشرة 
النظام  اجاز  حيث  اخملتصة  احملكمة  امام 
 (٤) املادة  احكام  الى  واستناداً  الداخلي 
رقم  العليا  االحتادية  احملكمة  قانون  من 
أي  او  النافذ لكل مواطن  ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ 
بعدم  للطعن  الدعوى  يقيم  ان  شخص 
دستورية قانون ما على أن يكون قد تضرر 
يسمى  ما  وهو  القانون  هذا  تطبيق  من 
وعلى  الدعوى  تلك  إقامة  من  باملصلحة 
النظام  من   (١) املادة  رسمتها  آلية  وفق 
(يقدم  اآلتي  فيها  جاء  التي  الداخلي 

اإلجراءات  وفق  بدعوى  املنازعة  موضوع 
تقدمي  عند  املدعي  على   – اوالً    –  : اآلتية 
عريضة دعواه أن يرفق بها نسخاً بقدر عدد 
املدعى عليهم وقائمة باملستندات ويجب 
أو وكيله على كل ورقة  أن يوقع هو  عليه 
مبطابقتها  إقراره  مع  املقدمة  األوراق  من 
لألصل . ثانياً : – ال تقبل عريضة الدعوى 
املنصوص  املستندات  بها  ترفق  لم  إذا 
 . مادة  هذه  من  (أوالً)  الفقرة  في  عليها 
رئيس  الدعوى من  : – تؤشر عريضة  ثالثاً 
الرسم  ويستوفى  يخوله  من  او  احملكمة 
وفقاً  اخلاص  السجل  في  وتسجل  عنها 
ختم  عليها  ويوضع  تقدميها  ألسبقية 

احملكمة وتاريخ التسجيل ويعطى املدعي 
اخملتص  املوظف  من  عليه  موقعاً  وصالً 
وتاريخ  الدعوى  رقم  فيه  يبني  بتسلمها 

تسجيلها)
٢. الصورة الثانية : ان يتم الطعن بقانون 
من  محكمة  تنظرها  دعوى  مبناسبة  ما 
ذلك  مثال  االعتيادي  القضاء  محاكم 
او  الشخصية  األحوال  او  البداءة  محاكم 
احملاكم  من  وغيرها  اجلنايات  او  التحقيق 
مبا فيها محكمة التمييز االحتادية، ويكون 
أطراف  احد  به  يتقدم  بدفع  األمر  ذلك 
الدعوى إلى احملكمة التي تنظر في الدعوى 
االعتيادية فان تلك احملكمة تكلفه بتقدمي 

يكلف  ثم  ومن  طلب  او  بعريضة  الطعن 
الطلب  إرسال  تقرر  وبعدها  الرسم  بدفع 
مع املستندات الى احملكمة االحتادية العليا 
القانون  دستورية  بعدم  الطعن  في  للبت 
محل الطعن ومن ثم تقرر استئخار النظر 
أما  الطعن،  نتيجة  ورود  حلني  الدعوى  في 
الدفع  املتضمن  الطلب  إرسال  رفضت  إذا 
بالرفض  قرارها  فان  الدستورية  بعدم 
االحتادية  احملكمة  أمام  به  للطعن  يخضع 
أحكام  في  جاء  ما  وفق  وعلى  العليا 
للمحكمة  الداخلي  النظام  من   (٤) املادة 
(إذا  اآلتي  فيها  جاء  التي  العليا  االحتادية 
في شرعية  الفصل  احملاكم  إحدى  طلبت 
نظام  او  تشريعي  قرار  او  قانون  في  نص 
احد  من  دفع  على  بناء  أمر  أو  تعليمات  او 
اخلصم  فيكلف  الشرعية  بعدم  اخلصوم 
. وبعد استيفاء  بتقدمي هذا الدفع بدعوى 
الدعوى  قبول  في  تبت  عنها  الرسم 
إلى  املستندات  مع  ترسلها  قبلتها  فإذا 

الدفع  في  للبت  العليا  االحتادية  احملكمة 
باستئخار  قراراً  وتتخذ  الشرعية،  بعدم 
رفضت  إذا  إما  للنتيجة،  األصلية  الدعوى 
الدفع فيكون قرارها بالرفض قابالً للطعن 

أمام احملكمة االحتادية العليا).
الدستورية  الدعوى  إقامة  إن  ويذكر 
األفراد  على  تسري  أعاله  الصورتني  وبأي 
األشخاص  وعلى  الشخصية  بصفتهم 
املعنوية على حدٍ سواء و يجب ان تتضمن 
واسم  الطاعن  وهو  املدعي  اسم  الدعوى 
اجلهة  رئيس  يكون  وعادة  عليه  املدعى 
التي شرعت القانون وهي مجلس النواب 
والتي أذنت بإصداره وهو رئيس اجلمهورية 

النظام  من   (٦) املادة  اليه  أشارت  ما  وهذا 
االخرى  الشروط  بعض  وذكرت  الداخلي 
الواجب توفرها في عريضة الدعوى وعلى 
وفق النص اآلتي (إذا طلب مدع الفصل في 
شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او 
الطلب  فيقدم  امر،  او  تعليمات  او  نظام 
املنصوص  للشروط  مستوفية  بدعوى 
عليها في املواد ( ٤٤ – ٤٥ – ٤٦ – ٤٧ ) من 
تقدم  ان  ويلزم  املدنية،  املرافعات  قانون 
صالحية  ذي  محام  بوساطة  الدعوى 
الشروط  الدعوى  في  تتوفر  وان  مطلقة 
في  للمدعي  تكون  ان   –  : اوالً   –  : اآلتية 
ومباشرة  الدعوى مصلحة حالة  موضوع 

او  املالي  او  القانوني  مركزه  في  ومؤثرة 
املدعي  يقدم  ان   –  : ثانياً  االجتماعي. 
الدليل على ان ضرراً واقعياً قد حلق به من 
جراء التشريع املطلوب الغاؤه . ثالثاً : – ان 
بعناصره  ومستقالً  مباشراً  الضرر  يكون 
بعدم  حكم  صدر  ما  اذا  ازالته  وميكن 
 : . رابعاً  شرعية التشريع املطلوب إلغاؤه 
– ان ال يكون الضرر نظرياً او مستقبلياً او 
مجهوالً. خامساً : – أن ال يكون املدعي قد 
استفاد بجانب من النص املطلوب إلغاؤه . 
سادساً : – ان يكون النص املطلوب إلغاؤه 
قد طبق على املدعي فعالً او يراد تطبيقه 

عليه)
ثالثاً : طلبات احملاكم واجلهات الرسمية:

الدعوى  على  الطعن  طريق  يقتصر  لم 
الداخلي  النظام  أتاح  وإمنا  الدستورية 
من  كل  العليا  االحتادية  للمحكمة 
طلب  تقدمي  الرسمية)  واجلهة  (احملكمة 
للنظر بعدم دستورية قانون معني ويكون 

واجلهة  دعوى  عريضة  دون  الطلب  هذا 
مؤسسة  او  وزارة  او  دائرة  أي  الرسمية 
رأي  وهو  أرى،  احملكمة  أما  للدولة  تتبع 
بعنوان  إليها  أشار  النص  بان  شخصي، 
(احملكمة) ولم يشير إلى القاضي أو أعضاء 
قاضي  من  أكثر  من  تتكون  التي  احملكمة 
او  اجلنايات  أو  االستئناف  محكمة  مثل 
غيرها من احملاكم األخرى وارى ان في هذا 
التوجه حكمة مفادها ان احملاكم قد نظم 
قانون  هو  تشكيلها  وكيفية  أعمالها 
التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ 
املعدل وفي هذا القانون فان معنى كلمة 
الدعاوى  في  تنظر  التي  هي  محكمة 
واملتكون من القاضي والواجب حضورهم 
مشكلة  احملكمة  كانت  فاذا  الدعوى  في 
فإنها  التقاعد  على  أحيل  قاض  من 
التكون محكمة وليس لقراراتها أي اثر او 
إنها نظرت في موضوع خارج اختصاصها 
فإنها ال تعتبر محكمة مشكلة تشكيال 
معدومة  قراراتها  جميع  وان  صحيحا 
النظام  قصدها  التي  احملكمة  فان  لذلك 
رقم  العليا  االحتادية  للمحكمة  الداخلي 
(١) لسنة ٢٠٠٥ هي احملكمة التي تشكل 
تشكيل صحيح وعلى وفق القانون وهذا 
إلى من له صالحية عرض الطلب  يقودنا 
طلب  عند  العليا  االحتادية  احملكمة  على 
احملاكم  ففي  الدستورية  بعدم  الطعن 
محكمة  ذلك  مثال  قضاة  عدة  املشكلة 
عرض  قرار  يكون  ان  يجب  أرى  اجلنايات 
الطلب يكون باألكثرية ألنه قرار قضائي، 
فقط  عضوين  من  احملكمة  تشكلت  فإذا 
قضاة  ثالث  من  تتكون  األصل  في  وهي 
فان هذا القرار غير صحيح ويكون معدوم 
األثر ، وحيث إن احملاكم اجلزائية تتكون من 
ومن  والتحقيق  اجلنح  قاضي في محاكم 
هيئة قضائية في محاكم اجلنايات فإنها 
إذا  ال تكون صحيحة وال يعتد بأحكامها 
لم يحضر احملاكمة ممثل االدعاء العام الن 
القانون منع انعقاد تلك احملاكم اال بحضور 
في  جاء  ما  وفق  وعلى  العام  االدعاء  ممثل 
نص املادة (٨) من قانون االدعاء العام رقم 
٤٩ لسنة ٢٠١٧ التي جاء فيها اآلتي (تعد 
جلسات احملاكم اجلزائية ومحاكم األحداث 
عضو  حضور  عدم  عند  منعقدة  غير 
االدعاء العام) وبذلك فان احملكمة التي لها 
حق طلب عدم الدستورية تشمل أعضاء 
قاضي  او  اجلنايات  في  القضائية  الهيئة 
ممثل  ويقابله  اجلنح  محاكم  في  احملكمة 
االدعاء العام ألنه الطرف الثاني من أطراف 
الطرفني  باجتماع  إال  تنعقد  وال  احملاكمة 
وبذلك   ، شخصي  رأي  بانه  اشرت  وكما 
بعدم  الطعن  له حق طلب عرض  فان من 
الدستورية يكون لهيئة محكمة اجلنايات 
يكون  وكذلك  اجلنح  محكمة  وقاضي 
احملكمة  هذه  أمام  العام  االدعاء  للمثل 
االحتادية  احملكمة  من  مبفرده  يطلب  أن 
ما  قانون  دستورية  عدم  في  النظر  العليا 
صادفه عند النظر في إحدى القضايا التي 
ممثالً  فيها  يعمل  التي  احملكمة  تنظرها 
نص  صراحة  عن  فضالً  العام  االدعاء  عن 
الفقرة (١١) من املادة (٥) من قانون االدعاء 
العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ التي جاء فيها 
القوانني  دستورية  بعدم  (الطعن  اآلتي 
العليا)  االحتادية  احملكمة  أمام  واألنظمة 
ومن خالل هذا املعنى فان املقصود باالدعاء 
العام هو رئاسة االدعاء العام وكذلك ممثل 
االدعاء العام أمام احملاكم اخملتصة فهؤالء 
العام  االدعاء  رئاسة  بواسطة  او  مبفردهم 
بزمالئهم  أسوة  الطعن  في  احلق  لهم 
احلقوقية  الدعاوى  ينظرون  الذين  القضاة 
او اجلزائية مع التنويه إلى أن جميع أعضاء 
االدعاء العام من رئيس االدعاء العام إلى 
نائب االدعاء العام في الوقت احلاضر هم 
من القضاة حصرا واملنتدبني للعمل في 
صنوفهم  مختلف  وعلى  العام  االدعاء 
الرسمية  اجلهات  عن  أما  القضائية. 
حصراً  له  من  هو  األعلى  رئيسها  فان 
الدستورية  بعدم  الطعن  طلب  حق 
وعلى وفق ما جاء في املادة (٥) من النظام 

الداخلي التي أشير إليها سلفاً.
بعدم  الطعن  آلية  فان  تقدم  ومما  لذلك 
وان  جداً  يسيرة  القانون  دستورية 
القانونية يسرت األمر لكل من  النصوص 
يسعى للحفاظ على حقوقه الدستورية 
وكان  النافذ  العراق  دستور  اقرها  التي 
كبير  دور  العليا  االحتادية  للمحكمة 
بعدم  واحلكم  احلقوق  تلك  حماية  في 
لتلك  خرق  مثلت  التي  القوانني  دستورية 
املبادئ الدستورية وكان لذلك اثر كبير في 
بسيادة  التمسك  على  املواطن  تشجيع 
حجم  على  يطلع  ومن  والقانون  الدستور 
احملكمة  تنظرها  التي  والطلبات  الدعاوى 
االحتادية العليا سيرى مقدار ثقة املواطن 
عليها  اثنى  الذي  الدستوري  قضائنا  في 
في  اخملتصني  من  واألشقاء  األصدقاء 

القضاء وافقه الدستوري.

قوانين

من الصور الشائعة َّـ الطعن بعدم الدستورية 
تكون عرب الدعوى الدستورية لذلك فان اغلب قوانني 
القضاء الدستوري وأحياناً الدستور ذاته أشار إليها 

وَّـ قانون اِّـحكمة االتحادية العليا
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طرق الطعن بعدم دستورية القوانني أمام اِّـحكمة االتحادية العليا
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يعتبر الدستور 
القانون األسمى 

واألعلى في 
العراق، ويكون 

ملزماً في 
أنحائه كافة، 

وبدون استثناء 
وهذا ما جاء 

في نص الفقرة 
(أوالً) من املادة 

(١٢) من دستور 
العراق لعام 

٢٠٠٥ ويرتبط 
مبدأ سيادة 

الدستور  مببدأ  
املشروعية، الذي  

يعني سيادة 
حكم القانون، 

أي  خضوع   
السلطات  
العامة  في 

الدولة  
(التشريعية 
والتنفيذية 

والقضائية) في 
كل تصرفاتها 

وأنشطتها 
ألحكام  

القانون، والبد 
من ضمان هذه 
السيادة ألنها 
ستبقى مجرد 

معنى فارغ 
من أي مضمون 
وحبراً على ورق، 
إذا كان بإمكان 

السلطات 
والهيئات 

اخملتلفة اخلروج 
على القواعد 

الدستورية 
وخرق املبادئ 

الواردة فيه،

الدستور العراقي أشار إُّـ اختصاص اِّـحكمة االتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانني واألنظمة 
النافذة ولم يوضح تنظيم آلية تلك الرقابة وإنما تركها إُّـ تفصيالت قانون اِّـحكمة االتحادية النافذ

القاضي /
 سالم روضان اِّـوسوي

»

»
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اندلعت مواجهات بني قوات األمن العراقية ومحتجني 
في  االثنني  األحد-  ليل  اإليرانية  القنصلية  حاصروا 
املتظاهرين،  من  شهداء   ٤ وسقط  كربالء،  محافظة 
محاولتهم  عند  عليهم  النار  القوات  فتحت  أن  بعد 

إضرام النار باملقرب الدبلوماسي.
أمس،  فجر  القنصلية،  جدار  متظاهرون  واعتلى 
القنصلية  مبنى  ورموا  فوقه  العراقي  العلم  ورفعوا 
حالت  األمن  قوات  لكن  حارقة،  وزجاجات  باحلجارة 
من  خالياً  كان  الذي  املبنى  في  حريق  اندالع  دون 
البعثة الدبلوماسية عند مهاجمته. ونقل ١٢ جريحاً 
انتهاء  بعد  أمن  رجال  بينهم  من  املستشفى  إلى 

االشتباكات.

وسبق أن رفع العلم العراقي على القنصلية األسبوع 
الفت،  حترك  وفي  مشابهة،  تظاهرات  خالل  املاضي، 
كربالء  محافظة  في  احلسينية»  «العتبة  أعلنت 
ساحة  في  للمتظاهرين  «لوجستيا»  دعماً  تقدميها 
غذائية  مواد  حتمل  سيارات  بإرسال  ببغداد  التحرير 

ومتوينية.
وتستقبل مدينة كربالء، ١٠٠ كلم جنوب بغداد، حيث 

مرقد اإلمام احلسني ع، ماليني الزوار اإليرانيني سنوياً.
اإلنسان»  حقوق  «مفوضية  جددت  ذلك،  غضون  في 
بتطبيق  التام  االلتزام  إلى  األمنية  القوات  دعوتها 
معايير االشتباك اآلمن وعدم استخدام الرصاص احلي، 
بإطالق  قامو  الذين  األشخاص  إحالة  إلى  دعت  كما 

النار مباشرة جتاه املتظاهرين للتحقيق.
تحد ودعم

عبداملهدي  عادل  احلكومة  رئيس  مطالبة  وغداة 
السير  حركة  تعطيل  وعدم  الطرقات  بفتح  احملتجني 
في  حكومية  مؤسسات  متظاهرون  أغلق  والدوامات، 
ومحافظات  وميسان  والنجف  قار  ذي  محافظتي 

أخرى، أمس.
وأفاد مصدر أمني بأن متظاهرين اغلقوا جسر األحرار 
وسط بغداد، من أجل الضغط في تنفيذ عصيان مدني 
املتظاهرون  وأقام  األول.  أمس  منذ  تنفيذه  إلى  دعوا 
حاجزاً، وكان ردهم على رجال الشرطة الذين يحاولون 

العبور «لدينا أوامر، ال ميكنكم املرور».
رسالة
في  عبداملهدي و دعا  سابق،  وقت 

وفتح  طبيعتها  إلى  احلياة  بعودة  للسماح  احملتجني 
واألسواق  واملدراس  واجلامعات  املغلقة  الطرقات 
من  شهر  بعد  محافظات  وعدة  بالعاصمة  واملصانع 
االحتجاجات التي سقط فيها ٢٥٠ شهيدا من بينهم 

٧ من رجال األمن.
وقال عبداملهدي، في رسالة للمحتجني، إن املظاهرات 
إلى حراك  الشعبية حققت كثيراً من أهدافها، وأدت 
سياسي واسع، ودفعت السلطات الثالث إلى مراجعة 
في  تسببت  املظاهرات  أن  من  حذر  لكنه  مواقفها، 

خسائر كبيرة مبليارات الدوالرات.
اللواء عبدالكرمي خلف املتحدث  في موازاة ذلك، حذر 
اجلمهورية  انهيار جسر  من  أمس،  باسم عبداملهدي، 
وتدمير  «حرق  إلى  ذلك  سبب  عازياً  بغداد،  وسط 

الوسادات املطاطية للجسر».
باملنطقة  التحرير  ساحة  يربط  الذي  اجلسر  ويشهد 
واسعة،  احتجاجية  تظاهرات  بغداد،  وسط  اخلضراء 
املنطقة  إلى  العبور  املتظاهرين  مئات  يحاول  حيث 
احملصنة، في حني ترد قوات مكافحة الشغب بالقنابل 

املسيلة للدموع.
 ٥ مقتل  طبية  مصادر  أعلنت  الحق،  وقت  وفي 

متظاهرين على االقل في بغداد.
أم قصر

أمام  اعتصامهم  العشرات  واصل  ذلك،  غضون  في 
أمس، وقطع  البصرة  أم قصر االستراتيجي في  ميناء 
مع  التفاوض  ورفضوا  اخلصيب  أبي  طريق  محتجون 

ت  ا امليناء قو باجتاه  الطريق  لفتح  األمن 
ي  لذ الغذاء ا لواردات  احلياة  شريان  يعد 

والدواء.
أنها  البصرة، على  قيادة عمليات  املقابل، شددت  في 
احليوية،  املنشأة  إلى  املؤدية  الطرق  بقطع  لن تسمح 
قانون  وفق  موافقات  على  حصلت  أنها  إلى  الفتة 
مكافحة اإلرهاب العتقال املتسببني في قطع الطريق 
الفقري  العمود  تشكل  التي  املوانئ  عمل  وتعطيل 
األمنية  «القوات  أن  إلى  وأشارت  العراقي.  لالقتصاد 
ستقوم بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن املطلوبني 
احلق  أمنت  أنها  وأكدت  الطرق».  بقطع  واملتسببني 
الكامل للمتظاهرين السلميني املطالبني بحقوقهم 

املشروعة.
استدعاء مسؤولني

إصدار  األعلى  القضاء  مجلس  أعلن  آخر،  جانب  من 
الصحة  لوزارة  العام  املفتش  بحق  قبض  أمر  مذكرة 

األسبق بتهمة سرقة ملفات وزارة الصحة.
أوامر قبض وإحضار  النزاهة، بصدور  أفادت هيئة  كما 

مسؤولني محليِّني في بحقِّ 
فظة  على محا الديوانيَّة 

فسادٍ خلفيَّة  تهم 
رٍ  هد ل و ملا با

العام.

وكشفت 
عن  الهيئة 

توقيف  مذكرة  تفاصيل 
ومحافظ  األسبق  ة  حَّ الصِّ وزير  بحقِّ 

حني بابل السابق،  في 

أشارت إلى تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ املدير العام لصحة 
احملافظة السابق.

وفـــــــــــد أمريكي

في هذه األثناء، استقبل رئيس مجلس النواب محمد 
برئاسة  األميركي  النواب  مجلس  وفد  احللبوسي، 
النائب عن احلزب الدميقراطي في واشنطن ورئيس جلنة 

القوات املسلحة آدم سميث.
التطورات  احللبوسي  واستعرض 
السياسية في البالد، ومطالب املتظاهرين، 

وحزم اإلصالحات التي أقرَّها مجلس النواب، 
وقانون  الدستورية،  بالتعديالت  املتعلقة  واإلجراءات 
حماية  ضرورة  على  مؤكداً  االنتخابات، 

املتظاهرين وعدم االعتداء على القوات األمنية.
الدولي بقيادة  كما بحث احللبوسي، جهود التحالف 
«داعش»،  تنظيم  محاربة  في  املتحدة  الواليات 
احملررة،  املدن  في  االستقرار  وحتقيق  خالياه،  ومالحقة 

واملساعدة في عودة النازحني إلى مدنهم. 

إصالحات  إجراء  ضرورة  إلى  األميركي  الوفد  ودعا 
املتظاهرين  مطالب  وتلبية  وسياسية  اقتصادية 
وحمايتهم، وعبر عن استعداد واشنطن لتقدمي املزيد 

من الدعم لبغداد.
«التكتك» صحيفة «التحرير»

بغداد  وسط  التحرير»  «ساحة  في  ناشطون  وأعلن 
جريدة  إصدار  احتجاجية،  حركة  حالياً  تشهد  التي 
وعلى  املنطقة  داخل  توزع  «تكتك»،  باسم  يومية 

املتظاهرين حصراً.
من  اليومية،  الصحيفة  تلك  وتدار 
مجال  في  وعاملني  ناشطني 
والصحافة،  اإلعالم 

ما  نشاطات غالباً  تتناول 
ساحة  في  التحرير وتوثيقها.املتظاهرين 

إضافة الى ذلك تتناول قصص عن حياة القتلى الذين 
سقطوا نتيجة القنابل املسيلة للدموع، والدور الذي 

لعبوه خالل التظاهرات السلمية.
كتبت  أمس،  أصدرت  التي  األولى  النسخة  وفي 
«الشباب  فيه:  جاء  العريض  باخلط  عنواناً  «تكتك» 
يعلنون القيامة، خريطة طريق إنقاذ العراق، املستحيل 

ليس عراقياً».

اللبناني  للرئيس  داعمة  تظاهرة  أول  غداة 
حيث  الشارع،  إلى  التوتر  عاد  عون،  ميشال 
عاد املتظاهرون منذ ليل األحد ـــ االثنني إلى 
قطع الطرق كما بادروا في مناطق محددة إلى 

تعطيل الدوام الرسمي وشل إدارات الدولة.
بعد أيام من الهدوء النسبي، الذي خيّم على 
احلكومة،  استقالة  إثر  املناطق،  مختلف 
حيث  الشارع  إلى  لبنان  في  احملتجون  عاد 
امتألت ساحات االعتصام في بيروت واجلنوب 
والشمال غداة نزول اآلالف من أنصار الرئيس 

ميشال عون إلى الشوراع.
في  التأخر  على  املتظاهرون  يحتج  وبينما 
عاد  وتأليفاً،  تكليفاً  احلكومي  االستحقاق 
للضغط  كوسيلة  الطرقات  قطع  مشهد 
ـ  األحد  ليل  منذ  السياسية  السلطة  على 

االثنني، مثيراً توترات في عدة مناطق.
وفرّ  كرّ  حاالت  منطقة  من  أكثر  وشهدت 
إقفالها  إثر  األمنية  والقوى  املتظاهرين  بني 
وأبرزها: جسر «الرينغ» في بيروت، طريق عام 
حلبا، األوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس 
ببيروت عند نقطة «الباملا»، أتوستراد البداوي، 
نيْ  املسلكَ على  كسروان  غزير–  أوتوستراد 
الزوق  الشرقي والغربي إضافة إلى أوتوستراد 
ونهر الكلب، الطريق الدولية في عاليه، مثلث 
مفرق  الشويفات  وطريق  بيروت  باجتاه  خلدة 

دير قوبل، األوتوستراد الساحلي في الدامور.
شل اإلدارات

إقفال  إلى  احملتجني  جلوء  أمس،  الفتاً  وكان 
واملصارف  الرسمية  املؤسسات  بعض 
السيما في صيدا، والشمال كوسيلة جديدة 
جديداً  أسلوباً  املتظاهرون  واعتمد  للضغط. 
بإقفال  قاموا  إذ  العام  اإلضراب  فرض  في 
ملنع  املعدنية  بالسالسل  املؤسسات  بعض 
أغلقوا  كما  إليها  الدخول  من  املوظفني 
في  الكهرباء  ملؤسسة  الرئيسية  البوابة 
عليها  ووضعوا  املعدنية  بالسالسل  صيدا 
بسبب  مقطوع  الطريق  عليها  كتب  ورقة 

صيانة الوطن.
بوابة  عند  احملتجني  من  عدد  جتمع  كذلك 

من  املوظفني  ومنعوا  «أوجيرو»  سنترال 
الدخول ومزاولة العمل. كذلك قام محتجون 
«أوجيرو»  ومكاتب  حلبا  هاتف  مركز  بإقفال 
في  املستقلة  الرسمية  املصالح  من  وعدد 

املدينة.
للمرة األوُّـ... قطع طرقات َّـ الشوف

للمرة األولى منذ بدء احلراك، شهدت منطقة 
موالية  درزية  غالبية  تسكنها  التي  الشوف 
للزعيم الدرزي وليد جنبالط قطعا للطرقات 
على غرار سائر املناطق، فقد قطع محتجون 
بيت  في  سيما  ال  الطرقات،  امس  صباح 
على  املعتصمون  نصب  التي  والسراي  الدين 
بيت  ومعاصر  بهم،  خاصة  خيما  مدخلها 
وجسر  وكفرنبرخ،  وزين،  وعني  وبريح،  الدين، 
الزير.   – دميت  ومنطقة  وكفرحيم،  القاضي، 
وقام املتظاهرون بإقفال املصارف في الشوف 
فتح  من  الرسمية  املؤسسات  تتمكن  ولم 
واجلامعات  املدارس  ذلك  في  مبا  أبوابها 

واملعاهد .

إلى  املعتصمني  توجه عدد من  وفي طرابلس 
امليناء،  في  الفرنسي»  «اللبناني  البنك  فرع 
ثم  املصرف،  مغادرة  املوظفني  من  وطلبوا 
وجتمهروا  املهندسني  نقابة  إلى  توجهوا 
ومرددين  اللبنانية  األعالم  رافعني  أمامها، 
الفاسدين  «مبحاسبة  تطالب  هتافات 
من  طلبوا  ثم  املنهوبة»،  األموال  واسترداد 

النقابة  مبنى  مغادرة  واإلداريني  املهندسني 
الى  احملتجني  من  عدد  وتوجه  أبوابها.  وإقفال 
املوظفني  من  وطلبوا  والعقارية  املالية  مبنى 
من  آخر  عدد  وتوجه  العمل.  عن  التوقف 
وعدد  والسنترال  امليناء  بلدية  إلى  احملتجني 
قبل  أبوابها  اقفلت  التي  املصارف  فروع  من 
معظم  أن  علماً  إليها،  املتظاهرين  وصول 
اخلارجية،  أبوابها  أغلقت  قد  كانت  املصارف 
يقوم  داخلية  أعمال  على  نشاطها  واقتصر 

بها املوظفون.
الحريري وباسيل

زار رئيس «التيار الوطني احلر» وزير  سياسياً، 
اخلارجية في حكومة تصريف األعمال جبران 
استقبله  حيث  أمس،  الوسط،  بيت  باسيل 
رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري 
بالتأكيد  تطرق  االضواء  من  بعيد  لقاء  في 
جديد.  حكومة  رئيس  تكليف  موضوع  إلى 
«احلريري  إنّ  وقالت مصادر سياسية متابعة، 
لن يستجدي التكليف من أحد وينأى بنفسه 

عن سوق املساومات».
بعبدا  قصر  إلى  متجهة  األنظار  تزال  وما 
بانتظار أن يحدد رئيس اجلمهورية ميشال عون 
متهيداً  امللزمة  النيابية  االستشارات  موعد 
لتكليف شخصية سنية بتشكيل حكومة 
إذا  هو  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  جديدة. 
البرملان  تركيبة  على  طرأ  تغيير  هناك  كان 
خصوصاً  السياسية  التحالفات  اهتزاز  بعد 
بعد  وكذلك  الشيعية،  الثنائية  صعيد  على 
استقالة عدد من النواب من كتلهم، بالتالي 
إذا كان حزب اهللا والتيار الوطني احلر ما يزاالن 

الثاني  أم ال ؟ والسؤال  ميلكان أغلبية نيابية 
احلريري  املذكوران سيسميان  احلزبان  كان  إذا 
لرئاسة احلكومة اجلديدة أم ال؟ وكذلك تركيبة 

احلكومة اجلديدة وطبيعة التوازنات داخلها.
عون

في موازاة ذلك، أبلغ رئيس اجلمهورية العماد 
املتحدة  لألمم  اخلاص  املنسق  عون  ميشال 
استقباله  خالل  كوبيتش  يان  لبنان  في 
«من  أن  بعبدا،  قصر  في  أمس  ظهر  قبل  له 
تشكيلها  بعد  اجلديدة  احلكومة  مهام  أولى 
خالل  من  الفساد  مكافحة  عملية  متابعة 

اإلدارات  كل  في  التحقيق 
واملؤسسات  الرسمية 
بهدف  واملستقلة  العامة 

الفاسدين»،  محاسبة 
«التحقيق  أن  إلى  الفتاً 

يشمل  سوف 
املسؤولني  جميع 
تناوبوا  الذين 
اإلدارات  هذه  على 
ت  سسا ملؤ ا و

مة  لعا ا
لح  ملصا ا و

 ، ملستقلة ا
من 

مختلف 

«اإلصالحات  أن  عون  وأكد  املستويات». 
التي اقترحها ووعد اللبنانيني بالعمل على 
حتقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة 
واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل 
مؤسساتها، مشدداً على أن دعم اللبنانيني 

ضروري لتحقيق هذه اإلصالحات.
إلى  وجهها  التي  «النداءات  أن  إلى  وأشار 
تفهمه  عكست  واملعتصمني،  املتظاهرين 
أنه  على  مشدداً  رفعوها»،  التي  للمطالب 
في  املتظاهرين  هؤالء  مع  احلوار  من  بد  «ال 
الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم على 

القضايا املطروحة».
تغطية  بسبب  «األخبار»  َّـ  استقاالت 

االحتجاجات
مفاجأة جديدة تلقتها جريدة «األخبار» بعد 
الصحيفة  في  االقتصاد  قسم  رئيس  قرار 
وأتت  االستقالة.  زبيب  محمد  الصحفي 
«األخبار»  جريدة  أداء  نتيجة  زبيب  خطوة 
خالل  من  ظهر  الذي  التظاهرات،  خالل 
التغطية، التي تبدلت على نحو خط حتريري 
األخيرة  االيام  خالل  التحرك  ملناهضة  أقرب 
استقالة  األولى.  األيام  خالل  له  تبنيها  بعد 
استقالة  سبقتها  فقد  األولى  ليست  زبيب 
اكتوبر   ٢٩ يوم  الصحفية جوي سليم منها 

املاضي.
رئيس  وغرد 

السابق  الوزير  العربي»  «التوحيد  حزب 
أمس،  «تويتر»،  على  حسابه  عبر  وهاب  وئام 
بالقول: «علينا إزالة االلتباس بني من يحاول 
الصرخة  أصحاب  وبني  شروطه  حتسني 
احلقيقية وأصحاب املطالب احملقة، واملقاومة 
مدعوة إلى اإلبداع واملبادرة وهما ال ينقصانها 
أسامة  النائب  ونسمي  ثورية  خلطوة  فلنبادر 
سعد رئيساً للحكومة: هل يستطيع لبناني 

بالفساد فلنبادر».  له عالقة  أن يقول أسامه 
«التأجيل  أن  املشنوق،  نهاد  النائب  أكد  كما 
النيابية  االستشارات  إلجراء  املستمر 
بتشكيل  رئيس  تكليف  بشأن 
بعد استقالة احلكومة  احلكومة، 
من  املزيد  على  يدل  أيام،  منذ 
الدستور  جتاوز  في  التمادي 
ومحاولة  واألعراف 
صالحيات  على  االستيالء 
الرئاسة الثالثة وإظهارها 
لشروط  املتلقي  موقع  في 

رئيس اجلمهورية أو حزبه».

االحتجاجات مستمرة .. والعتبة الحسينية ترسل مساعدات إلى التحرير
12 قضايا

/ القسم السياسي

NO.3296 .WED .6 .NOV .2019  العدد (٣٢٩٦) االربعاء ٦/ ١١ / ٢٠١٩

لقاء بني باسيل 
والحريري يتناول 
التكليف .. وعون يدعو 
لحوار مع اِّـتظاهرين 
بالساحات

توجه عدد من اِّـعتصمني 
َّـ طرابلس إُّـ فرع البنك 
اللبناني الفرنسي َّـ اِّـيناء 
وطلبوا من اِّـوظفني مغادرة 
اِّـصرف ثم توجهوا إُّـ نقابة 
اِّـهندسني وتجمهروا أمامها

اغلق اِّـتظاهرون جسر 
األحرار وسط بغداد، من 
أجل الضغط َّـ تنفيذ 
عصيان مدني دعوا إُّـ 
تنفيذه وأقاموا حاجزاً 
ِّـنع اِّـرور

استقبل رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوسي وفد مجلس 
النواب األمريكي برئاسة النائب 
عن الحزب الديمقراطي َّـ 
واشنطن ورئيس لجنة القوات 
اِّـسلحة آدم سميث

/ القسم السياسي
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احللبوسيعبد املهدي خلف

احلريري عون



صراع جيوسياسي بني روسيا وأمريكا والصني 
في أفريقيا

ــاول فيه  ــي الوقت الذي يح ــر: «ف ــع التقري وتاب
ــز لعودة  ــادة أفريقيا والتجهي ــني مغازلة ق بوت
ــاوف من هذا التدافع  كبيرة إلى القارة تثار مخ
نع في  ــار صُ ــو أفريقيا. ويبدو أنه إط ــد نح اجلدي
موسكو وبكني وواشنطن؛ إذ أوضح املسؤولون 
بدرجات متفاوتة أن دخولهم إلى القارة جزء من 

صراع جيوسياسي أوسع بينهم».
ــكالت  وأكد التقرير أن: «هناك العديد من املش
ــور األفارقة  ــار ليس أقلها أنه يص في هذا اإلط
ــلبية، وليسوا  ــية س على أنهم أطراف سياس
ــل بالدهم.  ــق في متثي ــة لهم احل ــا فاعل أطرافً
ولكن أول قصور فعلي في هذا اإلطار يتمثل في 
إشراك روسيا في أي مناقشة للقوى العظمى 
ــى هذه  ــت تنتمي إل ــا لو كان ــم، كم ــي العال ف
ــؤولني  ــر الذي ردده العديد من املس القوى؛ األم
ــيبدو أنه  ــة حول العالم، وس ــذ اإلخباري واملناف

ليس من تخطيط بوتني. 
ــغل منصب  ــس، الذي ش ــت هاري ــرَّح جران وص
ــاري الرئيس باراك أوباما للشؤون  كبير مستش
: «حتاول  ــي قائالً ــة، جمللة فورين بوليس األفريقي
ــيا التأكيد على فكرة أنها العب رئيسي».  روس
ــي، كان بوتني بال شك قادرًا  وفي مدينة سوتش
ــن البيانات حتكي قصة  ــى القيام بذلك، لك عل
ــد أن ضمت  ــام ٢٠١٤، وبع ــذ ع ــة. فمن مختلف
ــت العقوبات  ــبه جزيرة القرم، فرض ــيا ش روس
ــواق جديدة وشركاء  على بوتني البحث عن أس
ــرب، وبذلت  ــار التنظيمي للغ ــدد خارج اإلط ج

روسيا جهودًا متضافرة للتوسع في أفريقيا. 
لكن اجلهود الروسية لم يكن تأثيرها كبيرًا؛ إذ 
إن ٣٫٧٪ فقط من البضائع الروسية ينتهي بها 
ــن ٢٫٧٪ تذهب إلى  ــي أفريقيا وأكثر م املطاف ف
ــمال أفريقيا، ويذهب جزء ضئيل إلى معظم  ش
ــوأ؛ إذ متثل البضائع  ــارة. والعكس هو األس الق
ــية.  ــن الواردات الروس ــة ١٫١٪ فقط م األفريقي
ــي كل  ــن املفترض أن تغير قمة سوتش وكان م
ــي بذلك  ــاك ما يوح ــك، ليس هن ــذا. ومع ذل ه
ــات املُوقَّعة والتي بلغت  ــر؛ إذ إن الصفق التغيي
ــار دوالر كان معظمها مجرد  ــا ١٢٫٥ ملي قيمته
ــل بنجاح على أرض  ــرات تفاهم قد ال تكل مذك

الواقع».
ــيطة وال  ــكلة بس ــر أن: «املش ــح التقري وأوض
ــلحة،  ميكن تفاديها على ما يبدو: بخالف األس

ــر لتصبح  ــدم الكثي ــيا أن تق ــن لروس ال ميك
املمول األساسي للقارة، إذ إن ما لديها قليل، 
ــي الوقت  ــا القليل منه. وف ــتأخذ أفريقي وس

ــتنجح  ــب أن نرى كيف س ــن الصع ــي، م احلال
ــركاء جدد وكسب املزيد  خطة بوتني إليجاد ش
ــغيل االقتصاد الروسي.  من األموال وإعادة تش
ــيء إلى  ــيعود كل ش ــد انتهاء املنتدى، س وبع
ــه مواطن محبط من  ــا كان عليه، هذا ما قال م

مدينة سوتشي.
ــوذج قوته  ــبب من ــقط بوتني بس ــع ذلك، س وم

ــنوات، يطمح بوتني إلى  العظمى. «منذ عدة س
ــبما  ــي النظام الدولي»، حس ــب دور أكبر ف لع
ــفير الواليات  ــك مايكل ماكفول، س صرَّح بذل
ــيا لفورين بوليسي.  ــابق في روس املتحدة الس
ــي  ــل الزعيم الروس ــي، لم يخج ــي سوتش وف
ــا عن أن  ــروا طوعً ــك، وقد عب ــوه من ذل ومعاون
ــوة باعثة على  ــى أفريقيا كانت خط ــودة إل الع
ــوة العظمى.  ــي عودتهم إلى وضع الق األمل ف
ــة مجلس  ــوروزوف، عضو جلن ــرح أنطون م وص
الدوما للشؤون الدولية، أمام  مسؤولني أفارقة 
: «إن القوى  ــالً ــي من القمة، قائ ــي اليوم الثان ف
العظمى التي تتنافس في هذه القارة ستحدد 

مستقبل أجندة العالم». 

«سخافة اســرتاتيجية».. هل يسهل 
ا؟ التالعب باألفارقة حقًّ

: «لكن إذا عادت روسيا،  واستدرك التقرير قائالً
ــرة. وقد اتضح  ــا الفاضحة كثي ــإن أخطاءه ف
ــى أنها دول  ــة عل ــدول األفريقي ــة ال أن معامل
ــاؤل،  ــا قضية محل تس ــب به ــهل التالع يس
ّا وفكريًّا فحسب، بل هي  ليست فقط أخالقيًّ
ــخيف من الناحية االستراتيجية.  ا أمر س أيضً
وعندما تنخرط روسيا، فإنها غالبًا ما تقلل من 
ــة األفريقية الداخلية وتغض  أهمية السياس
ــية، وترفض  ــن التفضيالت السياس الطرف ع
ــع اجملتمع املدني وعبر  ــر عالقات هادفة م تطوي
ــي. وبدالً من ذلك، أوضح جود  الطيف السياس
ديفيرمونت من مركز الدراسات االستراتيجية 
ــي املعترك  ــون ف ــروس يتدخل ــة أن: «ال والدولي

االنتخابي احلالي».
ــيا  ــدأ التقرير في ذكر أمثلة على تدخل روس وب

في العديد من الدول األفريقية، فقال:
ا في  في جنوب أفريقيا، اتضح خطأ روسيا متامً
ــن احملتمل أن تكون  ــة الغامضة، والتي م املغازل
فاسدة للرئيس جاكوب زوما بتوقيع عقد لبناء 

ــضِ وقت طويل  ــأة نووية. ولم مي منش
ــة زوما في  ــى وقعت حكوم حت

واسعة  ــاد  فس فضيحة 

ــيا  ــاء اتفاقية روس ــى إلغ ــا أدى إل ــاق؛ مم النط
الثمينة على يد خليفته سيريل رامافوسا.

ــاءً مماثلة  ــيا أخط ــودان، ارتكبت روس وفي الس
ــروس خطة تضليل  ا. فقد قدم ال ــر وضوحً وأكث
ــا كان يناضل من  ــير، بينم ــر البش ــاذ عم إلنق
ــة بالدماء في  ب ــاذ ديكتاتوريته اخملضَّ ــل إنق أج
الثورة األخيرة، ولم يفعلوا شيئًا عندما أصبح 

البشير وراء القضبان.
ــا.  ــر إحراجً ــت أكث ــرى كان ــاء أخ ــاك أخط وهن
ــاء يفغيني  ــتخدم أصدق ــام ٢٠١٨، اس ففي ع
بريجوزين، الرجل الذي يُعتقد أنه العقل املدبر 

ــي في االنتخابات الرئاسية في  للتدخل الروس
ــام ٢٠١٦، تكتيكات مماثلة  ــات املتحدة ع الوالي
ــقر.  ــباق االنتخابي في مدغش ــل الس لتعطي
ــائل اإلعالم  ــتخدام وس ومتثلت الفكرة في اس
زِم املرشحون  للتأثير في الرأي العام. ومع ذلك، هُ
ــا أن االدعاءات  ــني، كم ــن الكرمل ــون م املدعوم
ــؤولي  ــوة ملس بالرش ــة  ــة املتعلق الالحق

مدغشقر لطخت صورة روسيا.
ــيا  لكن في ليبيا، كانت روس
ــف  ا. فقد اكتُشِ أقل حظًّ
ــة  محاول ــو  يولي ــي  ف

ــلوا  ــروس الذين فش ــؤولني ال ــن املس ــني م اثن
ــي االنتخابات  ــقر التأثير ف ــي مؤامرة مدغش ف
ــهالً في بلد  ــة األخيرة. ولم يكن ذلك س الليبي
ــة االنتخابية  ــل إلى الدميقراطي يفتقر بالكام

وسيادة القانون.
ــي هناك إلى  ــفير الروس ــا، دعا الس وفي غيني
تعديل دستوري يسمح للرئيس كوندي بالبقاء 
ــن دورتني  ــه ألكثر م ــذي ظل في ــي منصبه ال ف
ــت  ــاتير ليس ــيتني. فقد صرح أن: «الدس رئاس
ا أو قرآنًا. لكن الدساتير  عقيدة أو كتابًا مقدسً

تتكيف مع الواقع».
ــم من جناح بوتني في  ــد التقرير: «على الرغ وأك
ــاعيه احلازمة في أوروبا والشرق  العديد من مس
ــاعدة  ــتقطاب اجلماهير، ومس ــط – اس األوس
ــل  ــا، وحتوي ــرق أوكراني ــم ش ــيني، وض السياس
ــورية- فإن املناورة  ــرب األهلية الس مجريات احل
ــه الكثير». وقال  ــي أفريقيا كلفت ــة ف العدواني
ــيا بعنجهية،  ديفرمونت «عندما تعاملت روس
ــا». إن ما يغيب  ــهم عنه ــأى األفارقة بأنفس ن
ــى أفريقيا،  ــألة دخولها إل ــيا في مس عن روس
ــجع إطار القوة العظمى اآلخرين على  وما يش
ــيانه، هو أن للدول األفريقية بطبيعة احلال  نس
ــت  ــية اخلاصة التي ليس تفضيالتها السياس

ا، أو ال تقع حتت رحمة أحد القادة.  للبيع دائمً
ــب احلاكمة وحتاول  ــيا النخ وعندما حتكم روس
ــا  فإنه ــة،  الدميقراطي ــات  االنتخاب ــض  تقوي
ــية في القارة. ولقد  تتجاهل االجتاهات األساس
ــاعدت هذه الدرجة من االختالف الفلسفي  س
بني الكرملني والقارة في إثبات أنه ليس لروسيا 
ــي بأفريقيا، على  ــي أو أيديولوج ارتباط سياس
ــاك خالل احلرب  ــم من حضورها القوي هن الرغ
ــاس األفرو  ــم مقي ــال متحدث باس ــاردة. وق الب
ــد اليوم ٠٫٠٠٠٥٪  ــي إنه: «يعتق لفورين بوليس
ــل منوذج  ــيا أفض ــة أن روس ــن األفارق ــط م فق

للتنمية لبلدهم». وأضاف أن: «نسبة 
ــيا  األفارقة الذين يعتقدون أن روس
ــوذ أجنبي في  ــر نف ــع بأكب تتمت

بالدهم ضاعت بني آراء اآلخرين».
ــيا بني  «التمدد في الفراغ».. روس
ــة والالمباالة  ــة الصيني اجلاذبي

األمريكية

ــركاء  ــم مناذج وش ــر: «بصفته ــاف التقري وأض
ــات املتحدة والصني  ــيني، تفوقت الوالي سياس
ــراه  أج ــتطالع  اس ــح  أوض إذ  ــيا؛  روس ــى  عل
ــات املتحدة متثل منوذج  ــاس األفرو أن الوالي مقي
ــارة، وحصلت  ــي الق ــا ف ــر رواجً ــة األكث التنمي
ــن األفارقة. وتنعكس  ــان ٣٠٪ م على استحس
ــي األكبر:  ــح النفوذ األجنب ــات لصال التصنيف
ــني هي القوة  ــن األفارقة أن الص ــد ٢٣٪ م يعتق
ــي بالدهم، في حني  ــتعمارية األبرز ف ــر االس غي
ــات املتحدة  ــن األفارقة أن الوالي ــد ٢٢٪ م يعتق

تتمتع بهذه امليزة. 
ــى بوتني أن  ــار واضح عل ــك، هناك مس ــع ذل وم
يتبعه – عند التعامل مع واشنطن على األقل- 
ــس األمريكي  ــي، أعلن الرئي ــام املاض ففي الع
ا كبيرًا في وقت  ا عسكريًّ دونالد ترامب تخفيضً
ــمة ملكافحة إرهاب  ما يزال أمامه أعمال حاس
ــرق،  ــباب في الش ــو حرام في الغرب، والش بوك
ــالمية  ــمال، والدولة اإلس ــي الش ــدة ف والقاع
ــك، أظهر ترامب  ــوب. وباإلضافة إلى ذل في اجلن
ــل  ــية تامة بالقارة، ولم يرس المباالة دبلوماس
ــذ أن زارها وزير  ــرًا إلى أفريقيا من ا كبي ــاعدً مس
ــون العام  ــس تيلرس ــابق، ريك ــه الس خارجيت
ــاء وجوده  ــن منصبه في أثن ــي، (وأُقيل م املاض

ا. هناك)، ولم يزرها بنفسه مطلقً
ويرى التقرير أن االهتمام القليل الذي أولته إدارة 
ــار القوى العظمى  ــب ألفريقيا يأتي في إط ترام
اخلاطئ. وقد طرح مستشار األمن القومي جون 
بولتون سياسة إدارة ترامب اجلديدة جتاه أفريقيا 
ــدي املُلِح  ــل من «التح ــام املاضي، وقل ــي الع ف
ــوى العظمى».  ــس بني الق ــي التناف املتمثل ف
وكما هو احلال مع اخلطوات األمريكية اخلاطئة 
ــة ترامب جتاه  ــرق األوسط، فإن سياس في الش
أفريقيا، أو عدم وجودها، مهدت الطريق لصعود 
ــابق،  ــفير الس ــيا. وقال ماكفول، الس روس
ــحب فيها  «إنها حالة أخرى ننس

ويتمدد بوتني في فراغنا».
ــا، لعبت  ــن جانبه وأردف: «م
ــل.  أفض ــكل  بش ــني  الص
إلى  ــة  منتظم ــارة  إش وفي 

ــة، أثبتت  ــة الغربي ــع اإلمبريالي ــا م مواجهاته
ــتخدام رواية  ــي اس ا ف ــة متامً ــني أنها بارع بك
ــا بأفريقيا  ــر ارتباطه ــة لتصوي ــة عاملي جنوبي
ــدم التدخل.  ــن االحترام املتبادل وع كواحدة م
ــتخدام أفريقيا  ومع ذلك، فقد حان الوقت الس
ــا إلظهار قوتها. وعلى الرغم من أنها أقل  مكانً
ــروب بالوكالة التي  ــن احل ــتقرار م زعزعة لالس
ــعلتها في أنغوال وأماكن أخرى خالل احلرب  أش
ا في  ــطً الباردة، فإن اجليش الصيني ما يزال نش
ــه اخلارجية الوحيدة  ــث يدير قاعدت القارة؛ حي

في جيبوتي، ويدرب اجلنود في رواندا.
ا  ــا جيدً ــا مكانً ــني أن أفريقي ــا وجدت الص كم
ــي ٢٠١٥  ــي منتديات عام ــا. وف ــرض مبادئه لع
ــي، أعلن  ــاون الصيني األفريق ــن التع و٢٠١٨ ع
ــي جني بينغ أنه يهدف إلى  الرئيس الصيني ش
ــراكة الدولية» وتغيير  ــوذج جديد للش «بناء من

«نظام احلكم العاملي».

رغم التشــويه الغربي.. روسيا تلهث 
للحاق بالصني

ــنوات  كان لهذه اإلجراءات تكلفتها. ففي الس
ــهدت زامبيا حملة ساخنة بعنوان  األخيرة، ش
ــل ال للصني» والتي كانت  «#SayNo٢China أو ق
ــتثمار الصيني  ــد لالس ــع ح ــى وض ــدف إل ته
ــا في البالد. وفي غانا، دفعت مخاوف  وتدخالته
ــة  ــى طمأن ــو أدو إل ــا أكوف ــس نان ــة الرئي مماثل
ــذا العام، بأن  ــابق من ه ــني، في وقت س الغاني
االرتباط مع الصني لن يؤدي إلى «فقدان سيادة 
غانا». كما كانت هناك محاوالت غربية لتشويه 
االستثمارات الصينية بأنها «مصائد للديون»، 

ــهل بكثير  ــي لم جتعل األمور أس ــى والت عل
الصني.

ومع ذلك، متتلك 
ــني  لص ا

ال  ــا  م

ــب الواليات املتحدة  ــيا، وما ال ترغ متتلكه روس
في استخدامه، ألنها منشغلة مبشاكل أخرى: 
ــى الواليات  ــذ أن تفوقت الصني عل النقد. فمن
د  قْ املتحدة كأكبر شريك جتاري ألفريقيا قبل عِ
من الزمن، أشرفت بكني على مشروعات البنية 
ــخية  ا س ــة، وضخت قروضً ــة الضخم التحتي
ــرة في القارة. وفي املنتدى األخير للتعاون  ميس
الصيني األفريقي، ضاعف شي جهود التوعية 
ــتثمار بقيمة ٦٠ مليار  لبالده، وأعلن حزمة اس
ــة أضعاف ما قدمته  دوالر، وهو ما يعادل خمس

روسيا األسبوع املاضي».
واستدرك التقرير: «ومع ذلك، فإن هذا لن يوقف 
ــيا. ومن األمور التي فشل  بالضرورة صعود روس
إطار القوى العظمى في أخذها في االعتبار هو 
كيف ميكن للدول األفريقية، مثلها مثل جميع 
ــددة. وقال  ــراكات متع ــدول، احلفاظ على ش ال
ــية  ــية أساس ــول إنها حقيقة دبلوماس ماكف
ــي أفريقيا، بالنظر إلى أن  تقدم فوائد خاصة ف
ــني تلعب في  ــيا والص «الواليات املتحدة وروس

مسارات مختلفة». 
ــي أعلنت عن  ــا، الت ــر: «نيجيري ــم التقري وخت
ــي، إحدى  ــلحة جديدة في سوتش اتفاقية أس
هذه الدول املستفيدة. وفي الوقت نفسه الذي 
ــيا تزويد البالد لتوفير األمن  تستطيع فيه روس
ــي بالنفط، فقد  ــالد الغن ــرق الب في جنوب ش
ساعدت الصني في متويل وبناء بنيتها التحتية 
النفطية، وقد اشترت الواليات املتحدة نفطها 
مبليارات الدوالرات. وبنظرة أخرى، قد يصبح إطار 
ــارًا للمحصلة  ــة الصفرية اخلاطئ ازده احملصل

اإليجابية».

هارفارد  بجامعة  األستاذة  هوالند،  أليشا  كتبت 
ا نشرته صحيفة «واشنطن  األمريكية، تقريرا حتليليًّ
قرار  ضد  األخيرة  تشيلي  احتجاجات  عن  بوست» 

احلكومة بزيادة أجرة مترو األنفاق.
أن قرار  إلى  أليشا هوالند تقريرها باإلشارة  استهلت 
احلكومة في السادس من أكتوبر (تشرين األول) املاضي 
املواطنني،  على  انعكس  األنفاق،  مترو  أجرة  بزيادة 
ر  الذين بدأوا احتجاجات واسعة في الشوارع لم تُظهِ

أية إشارة على االنحسار أو التراجع.
مليونية  مسيرة  خرجت  املاضية،  اجلمعة  ويوم 
وجود  رغم  سانتياغو،  العاصمة  في  «سلمية» 
احتجاجات أخرى اتسمت بالعنف وأعمال التخريب 

والنهب، سقط خاللها ٢٠ قتيالً وآالف من املصابني.
بينييرا  سباستيان  الرئيس  أن  «رغم  التقرير:  ويقول 
إجراء  على  ووافق  األنفاق،  مترو  أجرة  رفع  قرار  ألغى 
احملتجون  رفع  املطلوب،  النحو  على  حكومي  تعديل 
من  واملزيد  جديدة،  باحتجاجات  مطالباتهم،  سقف 
الذي  الدستور  ودعوات إلعادة صياغة  العنف،  أعمال 

يعود إلى عصر بينوشيه».

ِّـاذا تسبب رفع األجرة بنسبة ٤٪ َّـ نزول 
اِّـواطنني إُّـ الشوارع؟

عدم  أن  إلى  املراقبني  معظم  يشير  التقرير:  يضيف 
واسعة  االحتجاجات  وراء  تقف  االقتصادية  املساواة 
التي شأنها شأن دول أخرى في  النطاق في تشيلي، 
قارة أمريكا الالتينية تشهد تفاوتًا كبيرًا بني األغنياء 

والفقراء .
ورغم أن الطبقة الوسطى اآلخذة في الزيادة في وضع 
لكنها  اجتماعية،  مساعدات  على  للحصول  أفضل 
تظل فقيرة للغاية للدرجة التي جتعلها ال تستطيع 

العيش بأريحية.

احتجاجات تشيلي
عناصر  من  آالف   ١٠ من  أكثر  بنشر  احلكومة  رد  جاء 
البالد في  أن  وأعلنت  الشوارع،  في  والشرطة  اجليش 
يبدو  القوات  وجود  إن  املتظاهرون  ويقول  حرب،  حالة 
وكأنه عودة إلى الديكتاتورية العسكرية للبالد، التي 

دامت منذ عام ١٩٧٣ وحتى عام ١٩٩٠.

مع  للتعاطي  تدابير  املاضي  األسبوع  بينييرا  وأعلن 
شريحة  فرض  ذلك  في  مبا  الدخل،  في  املساواة  عدم 
ضريبية أعلى على الطبقات العليا، وزيادة احلد األدنى 

لألجور للطبقات األدنى.
ليس  تشيلي  في  املساواة  عدم  أن  التقرير  ويرى 
ا؛ مبعنى أن حقبة  ا أيضً اقتصاديًّا فحسب، بل جغرافيًّ
دت إلى الفصل بني مختلف طبقات  الديكتاتورية عمِ
اجملتمع في مناطق مختلفة من العاصمة سانتياغو، 
مثل  العامة  اخلدمات  م  تُقدَ حتى  ا  خططً ووضعت 
متفاوت  بشكل  والنقل  واملدارس،  الصحية،  الرعاية 

إلى هذه األحياء.

من  اِّـواطنني  آالف  نقل  بينوشيه  نظام 
وسط العاصمة إُّـ ضواحيها

ينتقل التقرير للحديث عن حقبة بينوشيه؛ إذ تقول 
سدة  إلى  بينوشيه  أوجستو  اجلنرال  وصول  قبل  إنه 
أزمة  تواجه  سانتياغو  العاصمة  كانت  السلطة، 
بناء مساكن لكنها  إسكان، وحاولت عدة حكومات 
بتزايد  للوفاء  تكفي  بسرعة  ذلك  فعل  تستطع  لم 

الطلب على السكن.
األراضي  الفقراء لغزو  كان بعض الساسة يحشدون 
تسامح  كما  عليها،  ألنفسهم  منازل  وبناء  اخلاصة 
االنتهاكات؛  تلك  مع  ا  دميقراطيًّ املنتخبون  الرؤساء 
بغية كسب األصوات وإيواء الفقراء، بحسب أبحاث 

أجرتها أليشا.

بعد االنقالب العسكري لبينوشيه عام ١٩٧٣، وعد 
وأزال  عشوائيات»،  بال  مدينة  سانتياغو  يجعل  بأن 
وفي  قانوني،  غير  بناء  بُنيت  التي  املساكن  اجليش 
العام ١٩٧٩ فقط، نقلت احلكومة ٢٩ ألف عائلة من 
وسط املدينة، وآوتهم في منشآت بُنيت على عجل، 

أقصى غرب املدينة وجنوبها.
ا، أغريت العائالت األخرى ذات الدخل املنخفض  أيضً
خففت  عندما  املدينة،  حدود  إلى  ا  طوعيًّ لالنتقال 
مساكن  بناء  على  للتشجيع  اللوائح  احلكومة 

جديدة بأسعار معقولة.
عام  للبالد  الدميقراطية  عودة  رغم  أنه  وتؤكد 
١٩٩٠، لم يتغير ذلك الفصل اجلغرافي الذي أرساه 
املساكن  من  املزيد  بناء  على  وللحفاظ  بينوشيه، 
رخيصة  مفتوحة  أراضٍ  إلى  بحاجة  احلكومة  كانت 
دفع  كما  املدينة،  وسط  من  البعيدة  األراضي  الثمن، 
في  لالرتفاع  األسعار  املستمر  االقتصادي  النمو 

املناطق املركزية اجلذابة .
تشيلي  أصبحت  إذ  جناح؛  أوجه  السياسة  لتلك  أن 
تستطيع  التي  الالتينية  أمريكا  في  الوحيدة  الدولة 
الفقراء  استيالء  وجتنب  اإلسكاني،  العجز  من  احلد 
ذت  غير القانوني على األراضي، لكن تلك املساكن نُفِ

بجودة أقل ، وفصل جغرافي بني الطبقات.
هيكل احلكم بالعاصمة يعزز عدم املساواة

في حني أن مثل هذه االنقسامات االقتصادية مألوفة 
في مدن أمريكا الالتينية، فإن هيكل احلكم احلضري 
املساواة،  عدم  مظاهر  تفاقم  إلى  أدى  سانتياغو  في 

طبقوا  لبينوشيه  االقتصاديني  املستشارين  أن  كما 
الالمركزية للحكومة احمللية، معتقدين أن ذلك يخلق 
مصالح  وتلبية  العامة  اخلدمات  لتحسني  منافسة 

السكان احملليني».

تشيلي
م العاصمة سانتياجو  ا أن بينوشيه قسَّ توضح أيضً
منها  كل  متوَّل  «كومونا»  أو  صغيرة،  ضاحية   ٥٢ إلى 
ا بشكل رئيسي، ورغم أنه من املفترض أن يعيد  محليًّ
املبيعات  ضرائب  توزيع  احلكومي  التضامن  صندوق 
الفوارق  فإن  الضواحي،  من  مع  جتُ التي  واملمتلكات 

مذهلة في مستويات املعيشة داخل تلك املناطق.
ثراءً  األكثر  املنطقة  في  للفرد  اإلنفاق  معدل  إن 
في  الفرد  إنفاق  معدل  يفوق  دوالرًا)   ١٤٥٠ (فيتاكورا: 
املنطقة األكثر فقرًا (بوينتي ألتي: ١٨٠ دوالرًا) بثماني 
مرات، رغم أن األكثر فقرًا يستخدمون اخلدمات العامة 

بشكل أكبر.
جنوب  تقع  التي  رامون  سان  منطقة  إلى  لننظر 
نقلت  الديكتاتورية  فإبان  سانتياغو،  العاصمة 
ا من أصحاب الدخول املنخفضة من  احلكومة ١٥ ألفً
وسط املدينة إلى سان رامون، وأخبرني العمدة السابق 
لسان رامون في العام ٢٠١٦ أن سكان اجملتمعات الثرية 
ال يستخدمون اخلدمات العامة، هنا هم يستخدمون 
البلدية،  مدرسة  إلى  ويذهبون  الطبية  العيادات 
ويحتاجون إلى حافالت لنقل أطفالهم إلى املدرسة، 

والسكان هنا فقراء، من سيدفع ثمن كل ذلك؟»
.. لكنه قد  املترو أسهم في احلد من انعدام املساواة 
إحدى  هو  سانتياجو  في  املترو  نظام  إن  املزيد  يفعل 
الفقراء  إلى  وصلت  التي  القليلة  العامة  اخلدمات 
ربطهم  في  وأسهمت  املدن،  أطراف  على  املقيمني 
املنتخبة  احلكومات  ووضعت  الثري،  احلضري  باملركز 
افتتح  بينوشيه  لكن  املشروع،  تصميم  ا  دميقراطيًّ
اخلط األول عام ١٩٧٥، وأشرف على متديده ليصل إلى 

شتى املناطق التي يعيش بها الفقراء .
يرى التقرير أن اعتماد الطبقات الفقيرة اعتمادًا أكبر 
واالستمتاع  عملهم  أماكن  إلى  للوصول  املترو  على 
القدر  ذلك  تأجيج  في  تسبب  ما  هو  املدينة،  بحياة 
في  وتسبب  املترو،  تذكرة  رفع  قرار  بعد  الغضب  من 
ا إلى تصريحات  اإلضرار بهم بشدة. يشير التقرير أيضً
رفع  قرار  عن  خاللها  دافعوا  والتي  املترو،  مسؤولي 
تعريفات الركوب في سانتياغو؛ نظرًا إلى ما تشهده 
مجال  واتساع  مستمر،  تطوير  من  املترو  منظومة 
املناطق التي يصل إليها. وتتكامل منظومة املترو مع 
ا بسيطة ملرة  منظومة احلافالت ليدفع السكان رسومً
واحدة، ما يجعلها أفضل وسائل النقل كلما طالت 
املسافة. لكن مدنًا أخرى مثل العاصمة الكولومبية 
تقدم  إذ  الدخول؛  توزيع  إلعادة  ا  نهجً تتبع  بوجوتا 
مناطق  من  تنطلق  التي  للرحالت  مدعومة  أسعارًا 
خاصة  سفر  بطاقات  تصدر  أو  الدخل  منخفضة 

سياسات  تشمل  كما  املنخفض،  الدخل  ألصحاب 
إعادة التوزيع األخرى فرض ضرائب على قيمة األراضي. 
في حني أن مسارات مترو األنفاق تنقل املستخدمني 
أصحاب الدخول املنخفضة إلى أماكن أعمالهم في 
األراضي  ملالك  كبرى  تتراكم مكاسب  املدينة،  وسط 

املترو  يربطهم  عندما  ممتلكاتهم  قيمة  ترتفع  الذين 
باملزيد من السكان. على سبيل املثال، فإن متديد خط 
مترو جوبيل في لندن أسهم في زيادة القيم التقريبية 

لألراضي بنحو ٣٫٩ مليار دوالر.
هو  األراضي  على  ضرائب  فرض  من  الهدف  يكون 
وهذا  للحكومة،  املكاسب  هذه  من  بعض  استعادة 
الضرائب  مثل  التقدم  حتقيق  دون  يحول  ال  التوجه 
املقام  والبناء  األرض  على  تُفرض  التي  العقارية، 
عليها. وفي الوقت احلالي، تخطط احلكومة لتوسيع 
املترو عبر أكثر مناطق سانتياغو ثراءً، فيتاكورا والس 

كونديس.
إن أحد خيارات حكومة تشيلي تتمثل في االستعانة 
تُفرض  حيث  واليابان،  وسنغافورة  تايوان  بنماذج 
ضرائب على الزيادات في قيمة األراضي التي تخلقها 
الغنية،  التجارية  املناطق  في  العابرة  االستثمارات 
املترو  خطوط  متديد  لتمويل  ا  الحقً ذلك  واستخدام 

ودعم أسعار تعريفة الركوب في املناطق األكثر فقرًا.
تختتم أليشا تقريرها باإلشارة إلى أن انعدام التكافؤ 
في متويل املترو يُعد أحد مصادر اإلحباط لدى احملتجني 
عدم  إزاء  األكبر  قلقهم  عن  يعبر  لكنه  التشيليني، 

املساواة والنظام احلكومي الذي يدمي تلك األزمة .

جاء رد الحكومة بنشر أكثر 
من ١٠ آالف من عناصر 

الجيش والشرطة َّـ الشوارع 
وأعلنت أن البالد َّـ حالة 

حرب
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كيف يمكن أن نفسر هذا 
الدعم اإلسرائيلي للشعب 

الكردي َّـ كل من اِّـمارسة 
والخطابة َّـ الوقت الذي 
تمد فيه تل أبيب إحدى 

القوى الرئيسية التي تضطهد 
الشعب الكردي بالسالح؟

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

لوب لوج  .. دعم األكراد هو النفاق اإلسرائيلي في أبهى صوره

رسائل التضامن والدعم للشعب الكردي قد طغت على الخطاب اإلسرائيلي منذ بداية عملية «نبع السالم» الرتكية شمالي سوريا
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كتب ستيفن بادوانو، وهو زميل مبعهد تطوير خدمات النهوض باملوظفني في كلية لندن لالقتصاد، تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» 
ــيا توسيع نطاق وجودها في جميع أنحاء أفريقيا، لكن هذه الرغبة ليست مشتركة بني األطراف  األمريكية، وحتدث فيه عن: «نية روس
ر التقرير أجواء منتدى أفريقيا– روسيا االقتصادي، الذي أقيم في مدينة سوتشي برئاسة بوتني وحضور عدد  جميعها».في البداية، صوَّ
ــماء، قد  ــيارة مدرعة صحراوية وطائرة هليكوبتر مقاتلة ذات ألوان مموهة، وطائرة مقاتلة ذات ألوان زرقاء كما الس من قادة دول أفريقيا، فقال: «س

ــتقبال الضيوف في الداخل. كانت هذه هي القمة األولى  ــاحة. وكانت البنادق وقاذفات القنابل في اس اصطفت على مدخل الس
ــي في روسيا، وكان املضيف، الرئيس الروسي فالدميير بوتني،  قدت األسبوع املاضي في مدينة سوتش ــيا وأفريقيا، والتي عُ بني روس
مصمم على عرض كل ما ميكن لبالده أن تقدمه. وقال شخص من جنوب أفريقيا: «إنهم طيبون»، وأضاف وهو يداعب مجموعة من 

رشاشات الكالشينكوف: «أنا أحبهم».

لماذا اشتعلت شوارع تشيلي ؟

يشري معظم اِّـراقبني إُّـ أن عدم اِّـساواة االقتصادية تقف وراء االحتجاجات واسعة النطاق َّـ تشيلي

نظام اِّـرتو َّـ سانتياغو هو إحدى 
الخدمات العامة القليلة التي وصلت 

إُّـ الفقراء اِّـقيمني على أطراف 
اِّـدن وأسهمت َّـ ربطهم باِّـركز 

الحضري الثري

اجاويدنتنياهو
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واضاف: اتشرف باحلضور بينكم 
ــر الثقافة  ــي وزي ــال عن معال ممث
ــر احلمداني  ــد االمي ــور عب الدكت
ــه  ــه واهتمامات ــم حتيات وابلغك
ــتذكار هؤالء النخب  بتكرمي واس
ــن هذا  ــاء.. وانطالقا م ــن االدب م
االعتزاز والغبطة التي نشهدها 
ــة  البغدادي ــة  االصبوح ــذه  به
املميزة والتي يشوبها احلزن بوفاة 
الشاعر ابراهيم اخلياط. مشيرا 
الى ان االحتفاء بالشاعر الكبير 
ــم هو احتفاء  جعفر علي جاس
ــاحة  ــة ومبس ــة العراقي بالثقاف
ــا  ــي عموم ــاالدب العرب ب ــادرة  ن

ــه اخلصوص  ــى وج ــراق عل والع
ــر متعمد الطفاء  فهناك تقصي
هذه املساحات ابواب الوزارة ودار 
ــرعة لكل  ــة االطفال مش ثقاف
ــدم ادب الطفل واالحتفاء  مايخ
ــر. وقال:  ــت الكثي ــات قدم بقام
ــن اصعب  ــال م ــد ادب االطف يع
ــاحات االدب  انواع الفنون في س
ــتدعاءً  اس ــا  واكثره ــة  اخملتلف
ــا تأملنا اجلهد الذي  للروح  اذا م
ــم القصائد النها  بذل في تنظي
ــس للصغار  ــد للكبار ولي قصائ
ــهل  الس ــلوب  باس ــت  صيغ
ــع. واختتم حديثه بالقول  املمتن

ــة  ــي عالم ــر عل ــاعر جعف الش
ــي مكتبات  ــة وباقة ضوء ف فارق
ــه مدويا  ــيبقى صوت العراق وس
ــتقوم  ــا وباذن اهللا س في اذهانن
ــال مطلع العام  دار ثقافة االطف

القادم بطبع ديوان جديد له.
عصفور طار من يدي

حط على غصن ندِ
قلت له ارجوك عد

لكنه لم يعدِ
ــور  الدكت ــدم  ق ــات  االبي ــذه  به
ــس  رئي ــارف  ه ــي  عل ــني  حس
ــي احتاد  ــل ف ــدى ادب الطف منت
ــة جعفر  ــاعر الطفول االدباء ش

ــم ليكون ثاني قامة  علي جاس
ــا املنتدى بعد  ــة يحتفي به ادبي
ــاطه الذي توقف  ــتئناف نش اس
ــرفنا ان  ــنوات عدة وقال: يش س
نحتفي بشاعر الطفولة املبدع 
ــب لدى  ــلوبه احملب ــرد باس واملتف
ــزت قصائده  ــذي غ ــال وال االطف
الكتب املدرسية مثل العصفور 
ــور وقصيدة  واحلرية وقصيدة ص
ــدة اهللا  ــال عن قصي ــزرع.. فض ن
ــادة  ــي م ــدرس ف ــاح ت ــو النج ه
التربية االسالمية لطلبة الرابع 
ــو  ــعر ه ــا ان الش ــي ومب االبتدائ
ــاعر فالبد  ــيرة الذاتية للش الس

ــن مؤلفاته  ــدمي بعضا م ــن تق م
ــة عام  ــة صوري ــا مجموع ومنه
ــلمت ياامي عام ٢١١٣  ٢٠٠٩ وس
ــعي والنجاح وديوان الليل  والس
الساحر وديوان شعر الطفولة.. 
ــي فقد  ــاعر جعفر عل ــا الش ام
ــا كتبه من  ــه مب حتدث عن نفس
ــة  وتوجيهي ــة  تعليمي ــد  قصائ
ــامع  ــى مس ــا عل ــة تاله وتربوي
ــكره لدار  ــر عن ش ــور وعب احلض
ــي كان لها  ــال الت ــة االطف ثقاف
ــاء قامات كبيرة  ــارزا في بن دورا ب
ــمائهم في  ــعراء مازالت اس وش

الذاكرة.

البينة اجلديدة / علي شريف
ــي في  ــت الثقاف ــف البي ضي
محافظة بابل الشاعر حسني 
ــن  ــث ع ــي للحدي ــي عوف عل
الشاعر والباحث املغترب كرمي 
ــع كتابه  ــدي وتوقي مرزة االس
وقال  ــك).  يدي ــني  ب ــة  (العربي
ــدي  ــاعر عوفي: ان االس الش
شاعر وباحث ولد عام (١٩٤٦) 

ــرف  وترعرع في النجف االش
ــة  االعدادي ــته  دراس ــل  واكم
ــة طب  ــل كلي ــم دخ ــا ث فيه
االسنان في جامعة بغداد ثم 
انتقل جلامعة البصرة واكمل 
ــوم الطبيعية  ــته للعل دراس
ــى الدبلوم  ــا حصل عل بعده
ــم  ــة وعل ــي التربي ــي ف العال
ــام  ــراق ع ــادر الع ــس وغ النف

ــارك في العديد من  ١٩٧٨ وش
املهرجانات الشعرية العربية 
ــراق والعالم  ــرى في الع الكب
العربي ونال جوائز وتشكرات 
ــرت له  وتقديرات عديدة ونش
واملقاالت  ــوث  البح ــرات  عش
ــف  الصح ــي  ف ــد  والقصائ
ــع  واملواق ــب  والكت ــالت  واجمل
ــار  ــة. واش ــة والعربي العراقي

الى شاعرية  ــاعر عوفي  الش
ــه  مؤلفات ــم  واه ــدي  االس
ــا (وطني عام  ــعرية منه الش
ــام)  ــام واي ــاد اي ١٩٩٧) و(حص
و(ملحمة وقصائد  عام ١٩٩٨ 
ــذرات  و(ش  ١٩٩٩ ــعرية)  ش
ــعراء  ــام) ٢٠١٢ و(ش االي ــن  م
ــام ٢٠١٩ وغيرها  ــدة) ع الواح

الكثير.
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ــعبية  ــارس دوراً في االنتفاضة الش ــة مت ــريحة عراقي كل ش
ــرين االول وهم معبأون بحب  الهادرة التي انطلقت يوم ١ تش
ــف  ــتلب منهم على حني غرة، ولكن مما يؤس الوطن الذي اس
ــي الثقافة لكنه كان مبعزل عن  ــه حقيقة أن هناك من يدع ل
ــالت وهي تطالب بحقوق مستلبة. كلنا قرأنا  الدماء التي س
ــب املاضية واملعاصرة  ــات العراقية وعلى مدار احلق االنتفاض
ــدرون الناس  ــوص يبت ــى وجه اخلص ــعراء عل ــا أن الش ووجدن
بقصائد حماسية يلهبون بها املشاعر كما حصل مع شاعر 
ــهيد  العرب محمد مهدي اجلواهري وقصيدته عن أخيه الش

وعن املنتفضني:
أتعلم أم انك ال تعلم    بأن جراح الضحايا فم

ــن هذه  ــكوت ع ــر الدعة والس ــض من آث ــا ببع ــن فوجئن لك
ــدلِ بدلوه  ــداث ولم ي االح
فللشاعر واملثقف دور في 
ــعبية  الش ــات  االنتفاض
لقضايا  ــدي  التص ويجب 
ــن املصيرية ولن جتد  الوط
ــل الذي  ــرق مث ــرق ط مفت
ــوم. اجلميع  ــف فيه الي نق
ــا  وكم ــف  مبواق ــب  مطال
ــي  العراق ــل  املث ــول  يق
ــن) مع  ــو دي ــيء ه (كل ش
ــجاعة  بالش ــاظ  االحتف
االدبية املعهودة للعراقي. 

ــخصيات املثقفة في  ــرفة لبعض الش ــهدنا حاالت مش ش
ــت باملستوى املطلوب  داخل وخارج العراق صحيح انها ليس
ألسباب كثيرة لكنها كانت معبرة وطموحة يلفها الشغف 
باحلب الطاهر للوطن وال ننسى دور بعض االديبات واملبدعات 
ــالة ليست مبتناول أي شخص  العراقيات. االدب والثقافة رس
لكننا كدعاة للسالم واحملبة علينا ان نكتب ونقول ونضحي 
ــف ان نقول ان  ــن القريب والغريب. ومن املؤس ــن طعن م لوط
بعض النواب يدعون بانهم شعراء او هم قريبون من االوساط 
ــة (كالغزال)  ــي االنتفاض ــم ف ــة ولكنه ــة واالبداعي الثقافي
ــراق وعلى  ــالم على الع ــة. الس ــباب معروفة ومدروس واالس
ــخ وهو ركيزة  ــارات والتاري ــد الثقافة واحلض ــه فهو بل محبي

االبداع واالنطالق نحو املستقبل.

@pbôb–n„¸a
@âÎÖÎ@ÚÓ”aä»€a
bËÓœ@—‘rΩa

 

فنارات

واثق الجلبي ــاعر  الش ــور  الدكت ــد  أك
ــل ابو رغيف مدير عام  نوف
ــال ممثل  ــة االطف دار ثقاف
ــياحة  ــر الثقافة والس وزي
ــد  عب ــور  الدكت ــار  واالث
ــي حلضور  ــر احلمدان االمي
ــة  الثقافي ــة  االصبوح
لالحتفاء بشاعر الطفولة 
ــم.. اكد  جعفر علي جاس
ــرعة  ــدار مش ــواب ال ان اب
ــدم ادب  ــا يخ ــام كل م ام
الطفل والثقافة العراقية 
ــاء ذلك  ــام. ج ــكل ع بش
خالل االصبوحة الثقافية 
التي نظمها االحتاد العام 
لألدباء والكتاب في العراق 
ــل)  الطف أدب  ــدى  (منت
ــة  ــع دار ثقاف ــاون م بالتع
ــاعر  بش احتفاءً  االطفال 
ــي  ــر عل ــة (جعف الطفول

جاسم)..

البينة الجديدة / اخالص العامري 
تصوير / علي الربيعي

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون الثقافية صدر كتاب (أور  عن دار الش
احلكي.. كوالج تأويل املنجز السردي في 
ذي قار) للكاتب علي شبيب ورد بطباعة 
ــر وبجزأين وهو عبارة  ــة وبقطع كبي أنيق
ــع  ــاء م ــاب واالدب ــا للكت ــن ببلوغرافي ع
ــي دار  ــم وقد تبن ــن ابداعاته ــوص م نص
ــز  ــذا املنج ــع ه ــة طب ــؤون الثقافي الش
االدبي الذي يتضمن مشروع توثيق ونقد 
الذاكرة االدبية في مدينة الناصرية الذي 
بدأه الكاتب بكتابني مهمني هما (دموع 
ــعرية  أور) و(أور املنافي) حول الذاكرة الش
ــك كتاب (عناء املاس)  في احملافظة وكذل

حول الذاكرة املسرحية في احملافظة.

خلود بناي
ــي بعد  ــديّ خلف ــدُ ي        أم
ــي األرض  ــيّ ف ــي ركبت أن اثن
ــل  وإمي ــف  للخل ــاقيّ  وس
ــحبُ  ــى اخللفِ أس ــال إل قلي
ــى فيبدأ  ــي بيدي لألعل قدم
االنطالق شيئا فشيئا أرتفعُ 
ــي باحةِ املنزل  أحلقُ وأدور ف
املفتوحة حول شجرةِ التوتِ 
اليتيمةِ في الدار، وكلما أزيد 
السرعة اسحب ساقي أكثر 
ــري، لكني كنت  ــاه ظه باجت
ــي  ــدوء ال تعجبن ــق به أحل
السرعة إال في حالة واحدة 

ــون منخفضة في  عندما أك
االرتفاع ويحاول أحد أخوتي 

االمساك بي.
ــون  ــار يركض ــي الصغ اخوت
ــون  يحاول ــني  فرح ــي  خلف

، لكني لم أرَ نظرة  اإلمساكَ
أنا  ــم،  أحده ــى  عل ــرة  الغي
ــي، نلعبُ  ــن طيران ــةٌ م واثق
ــذُ  نأخ ــم  ث ــاً  ــالً صباح قلي
قيلولة الظهرِ ونعاودُ عصراً، 
ــارجَ  ــرَ خ ــر أن اطي ــم أفك ل
ــى حلمي  ، خوفا عل ــتِ البي
ــرق أو أن أعلقَ بشيء  أن يس

أقوى مني.
وقتَ الغداءِ تنادينا أمي بعد 
إن تضع سفرةَ الطعامِ على 
ــل طائرة  ــط مث أألرضِ فأهب
ــتقر  ــة، تس ــبح املقاتل الش
ــة وتنزل  ــة معين على نقط

ــم أر هذا  ــا وبهدوء، ل عمودي
، في  ــننيِ الهبوطَ إال بعد س
احلروبِ األخيرة فأنُسبُ هذا 

االختراع لي.
ــي  ف ــدورانِ  ال ــن  م ــتُ  ملل
اخوتي  لهفة  ــى  ، حت البيتِ
ــي تغيرت،  ــاك ب ــي االمس ف
 ، فقررت أن أخرجَ الى الشارعِ
كالعادة حلقتُ داخل البيتِ 
ــبي  وخرجتُ من البابِ اخلش
أن  ــد  بع ــق  الضي ــر  األحم
ــع ارتفاع  ــال م ــت قلي هبط
الباب، اخوتي خرجوا خلفي، 
وقفتُ محلقةً بجانبِ اجلدارِ 

ــرأةُ ألصبح  ــني تأتيني اجل حل
، لم ينتبه  في وسطِ الشارعِ
ــرُ إلى  ــكلُ ينظ ــد، ال لي أح
ــعةٍ مقابل  ــاحةٍ شاس مس
ــا  به ــنُ  يدف كان  ــارع،  الش
(طوفه)،  ــا  يدعونه االطفالُ 
عيونٌ مفتوحةٌ وأفواهٌ فاغرةٌ 
ــت أيدي  ــني وقد تربع صامت
ــم،  ــى صدوره ــم عل بعضه
ألرى  ــم  نظراته ــي  أخذتن
ــرتُ مثلهم  ــدث. نظ ــا يح م
ــاهِ وإذا بجيشٍ  ــسِ االجت بنف
ــرِ  ــن األرض كالفط ــع م ينب
ــسَ  الياب ــنيَ  الط ــققُ  يش

ويخرجُ اجلنديُ مبالبسٍ شبه 
ــا رداءٌ أحمر  ــةٍ وحتته حديدي
ــوةٌ حديد ورمحٌ ودرعٌ  وقلنس
يذكرني بجيشِ صالح الدين 

االيوبي. 
ــرٌ  كبي ــشٌ  جي ــرجُ  يخ ــدأ  ب
األرضِ  ــك  تل ــن  م ــمٌ  منتظ
، تزاحمنا  نحونا، الكلُ هربَ
ــي البابِ  ــا واخوتي معاً ف ان
ــتُ قدمي من  ــبي وأفل اخلش
ــع أخوتي من البابِ  يدي ألدف
ــا  وأغلقن ــا  دخلن ــق،  الضي
ــادَ الهدوءُ،  الباب خلفنا وس

ومن حينها لم أعد أحلق.

اصدار
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ــس  ام ــة،  الثقاف وزارة  ــدرت  أص  
الثالثاء، توجيها مبعاقبة املوظفني 
ــن الدوام  ــني واملضربني ع املعتصم
ــع غرامة  ــني، م ــدة عام ــس مل باحلب
ــتنادا لقانون العقوبات  مالية، اس

العراقي رقم (١١)، لسنة ١٩٦٩.

عمرٌ بتشرينِ القصيدةِ ينضجُ

تتسابقُ الكلماتُ فيهِ وتهزُجُ

لوى بدفءِ يقينهِ زَّلُ السّ تتنَ

ويصيرُ بسملةً عليهِ املنهجُ

نُحرَتْ أغانيهِ العذابُ بعتمةٍ

فإذا بضوءِ صمودهِ يُستدرَجُ

تْ بصحوتهِ التماثيلُ التي نطقَ

جُ كانتْ بخوفٍ قبلَهُ تتحجَّ

غوفُ بحبّهِ هوَ ذلكَ اجليلُ الشَّ

وطنٌ إليهِ منَ األصالةِ يَعرُجُ
، ولذةُ هوَ جيلُ أغنيةِ الصباحِ

نِ باحملبةِ يأرجُ النّغمِ امللوّ

سوا لضيائِهِ كم حاولوا أن يطمِ

مْ تخرُجُ فإذا بغيرتهِ عليهِ

ا هِ العراقُ كأمنَّ يحيا بخافقِ

رَّجُ ضَ يْهِ مُ هوَ في خرائطِ رافدَ

قصة قصيرةقصيدة

—”Ïfl

قاسم العابدي

محمد جبار/ تصوير / وسام سامي
ــياحة واآلثار الدكتور عبد  وجه وزير الثقافة والس
ــامح الدولي  ــر احلمداني بنقل معرض التس األمي
الذي تقيمه جمعية كهرمانة إلى ساحة التحرير 
ــن  ــني املتواجدي ــور والفنان ــى اجلمه ــه إل لتقدمي
ــكيلية  ــرات وأعمال تش ــاحة مع تقدمي فق بالس
ــق ونقل صورة حية  ــم بالهواء الطل وفنية والرس

عن الفن والثقافة العراقية. 
ــالل زيارته املعرض الذي أقيم  وأضاف احلمداني خ

ــون العامة وحتت  ــرة الفن ــى قاعة دائ ــني، عل االثن
ــانية) وبالتعاون مع  ــعار (التسامح ثقافة انس ش
ــرة الفنون العامة «ان وزارة الثقافة تدعم الفن  دائ
ــهيالت املطلوبة والدعم الالزم  وتقدم كافة التس

للفنانني».
وتضمن املعرض اكثر من ٨٥ لوحة فنية تشكيلية 
جسدت مفهوم الثقافة والتسامح اإلنساني بني 
ــدت األوضاع  أبناء الوطن الواحد ونقل صورة جس
ــن أحداث  ــورة عامة ع ــراق بص ــر بها الع ــي مي الت

ــي يطالب  ــاحة التحرير والت ــي س ــرات ف التظاه
متظاهروها بحقوقهم املشروعة في التعبير. 

ــة  ــس جمعي ــكيلية رئي ــة التش ــت الفنان وقال
ــم املعرض   ــالك جميل «اقي ــون م ــة للفن كهرمان
مبشاركة كوكبة كبيرة من الفنانني العراقيني من 
ــدة «ان املعرض  ــات العراقية»، مؤك كافة احملافظ
ــامح  ــانية حتمل احلب والتس ــالة انس يبعث رس
ــن خالل لوحاته التي  تعبر  والثقافة للمجتمع م
عن التظاهرات مبجموعة من الرسوم التشكيلة 

ــل صورة  ــداث ونق ــم لألح ــت مؤازرته ــي نقل الت
الشهداء الذين سقطوا تضامناً معهم». 

ــف الذي وجه وزير الثقافة  واعربت جميل ان املوق
ــاحة  ــوار الوزارة لس ــه بنقل املعرض خارج أس في
التحرير، واصفة اياه باملوقف االيجابي والشجاع، 
ــي اجلمعية  ــا  ان فنان ــياق حديثه ــدةً في س مؤك
ــاحة التحرير  ــق القريب من س ــدون بالنف متواج
ــكيلية ألكثر من  ــوم الفنية والتش ــة الرس القام

عشرة أيام.
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بعض النواب يدعون 
بأنهم شعراء أو هم 
قريبون من األوساط 
الثقافية واإلبداعية 

ولكنهم َّـ االنتفاضة 
(كالغزال) واألسباب 

معروفة ومدروسة



الكاريكاتير يتصدى للمفسدين والبيانو يعزف للوطن وفعاليات رائعة في ساحة التحرير

¥ÌÏ�‹é€aÎ@ÂÌÜçb–€a@—Ó±@Ï”@Ôfl˝«g@Ä˝ç@Â–€a@Zlaà«@ÖÏª

ــاد تتجول منذ إنطالقتها  صحيفتنا وكاملعت
ــا  ــر كوادره ــرين األول عب ــن تش ــي االول م ف
ــدث عن كثب بدون  ــا لتنقل لنا احل ومصوريه
ــتمرت املتابعة  ــرى.. واس ــوع ملصادر أخ الرج
احلثيثة بعد إن اشتدت التظاهرات الشعبية 
ــة ٢٠١٩/١٠/٢٥ ملواكبة االحداث أول  في جمع
بأول وعلى مدار إثني عشر يوم من إنطالقتها 
ــاهد لننقلها للقراء  األولى ورصدت هذه املش

الكرام.
فن الكاريكاتري َّـ ساحة التحرير

ــد فنون الصحافة  ــر فن الكاريكاتير أح يعتب
ويكتسب األهمية القصوى من حيث التأثير 
ــاخر  على احلدث وما يقدمه من نقد الذع وس
ــم احلدث من  ــر من معطيات فه ــه الكثي وفي
ــورة التعبيرية وبالطريقة التي أراد  خالل الص
ــام أن ينقلها للناس ومن بني كبار  فيها الرس
رسامي العراق كان فنان الكاريكاتير حمودي 
ــوماته التي تعطي  عذاب وهو يرفع إحدى رس
ــاهد أن فئات الشعب كافة تريد وطنا  للمش
ــة قصيرة وفيها أوضح لنا  وألتقيناه في وقف
ــد أن أكون هنا  ــاركته هذه قائالً: ال ب عن مش
ــاد  ــى املتظاهرين ضد الفس ــن قدام ــي م الن

ــام  ــم عملي رس ــرة بحك ــلطات اجلائ والس
ــالح إعالمي قوي  ــذا الفن س ــر) وه (كاريكاتي
ــلطويني وهذا الفن  ــدين والس يخيف الفاس
دائماً لصالح الشعب ومن محاسن الصدف 
ــترك  ــرض الكاريكاتير املش ــت مع ــي أقم إن

ــي العراق  ــر ف ــامي الكاريكاتي ــة رس جلمعي
ــاركة  الفنان الفنان ضياء ناجي والفنان  مبش
ــلة  ــاحة القش ــي اجللبي بس ــب قص الطبي
ــن تطلعات  ــور ع ــومات تتمح ــت الرس وكان
ــة.. واليوم أنا  ــعب ومجابهتها للحكوم الش

ــعيد جداً بوجودي هنا مع إخوتي وأبنائي  س
ــا رأيته  ــرت العمل بنقل م ــني وباش العراقي

وسأراه لتحويله الى رسومات كاريكاتيرية.
رنا جاسم تعزف للوطن والشباب

ــا في نقل حضارة  ــادة الفنون لها دوره كالع
االوطان وكثيراً ما تكون هي القاسم املشارك 
ــعب لصناعة احلب والسالم  بينها وبني الش
ــت العديد  ــور القدمية لذلك دأب ــذ العص ومن

ــلطات العالم أن تقيد حركة الفن في  من س
ــالح واحلديد  ــي يحكموها بالس ــم الت بالده
ــميات  لكبت حريتهم وتطلعاتهم حتت مس
شتى ومبا إنها صنعت إلسعاد الشعوب وبث 
البهجة بقلوبهم لتتحول الى رسائل محبة 
ــالم.. وهنا جاءت الفنانة رنا  لكل محبي الس
ــمراء اجلميلة الصورة كحمامة  جاسم الس
ــالم حتط مع معاونيها من املقربني حاملة  س
ــيقية لتعزف أجمل األحلان  آلة البيانو املوس
ــط جتمهر الشباب  ــيد الوطنية وس واألناش
ــي حاضراً  ــيد الوطن ــون النش ــا.. ليك حوله
ــبة  ــذه املناس ــزف في ه ــي تع ــا وه بأنامله
ــعبها  ــباب وابناء ش ــا الش ــارك أخوته لتش
ــذه التظاهرة الضخمة وتعلن قائلة: جئت  ه
ــارككم ألني عراقية وهذا واجب  الى هنا الش
العراقية التي حتب وطنها ونحن تعودنا على 
حب الوطن والعمل على صناعة الغد املشرق 
ــاد االداري واملالي الذي تفشى  ومحاربة الفس

ببلد القوانني واحلضارة السامية.

نورا الهاشمي من دبي اُّـ بغداد
وتوسطت السيدة العراقية (نورا الهاشمي) 
مجموعة من الناشطني املدنيني وهم يقومون 
ــرات وتقدمنا  ــم اخلاصة بالتظاه بفعالياته
ــذه فأجابت:  ــاركاتها ه ــن مش ــألها ع لنس
ــارات العربية  ــة االم ــي عاصم ــن دب ــت م جئ
ــي تظاهراتهم  ــي العراقيني ف ــارك إخوت الش
ــعيدة  ــم أنا س ــروعة وك ــم املش ومطاليبه
ــون هنا مبدينتي احلبيبة  بهذه اللحظة أن أك
ــباب  ــع الكبير من الش ــذا اجلم ــداد مع ه بغ
ــوة العراقيات الالتي يقدمن  املتحمس والنس
ــن الوطني.. ومبا إني  ــاً جديداً في نضاله درس
ــأعمل قريباً  مختصة بفن تصميم األزياء س
ــتلهم موضوعه من أجواء  ــائي) يس (زي نس
ــذا الوطن الغالي الذي وجدت الصالبة فوق  ه
جسر اجلمهورية واحلماس حتت نصب احلرية 

مشاهد ستبقى في ذاكرتي الى االبد.
فعاليات الناشطني اِّـدنيني

ــني  املدني ــطني  الناش ــات  فعالي ــت  وحظي
ــاركني  املش ــر  وتقدي ــرام  بأحت ــة  املتنوع

ــود حثيثة  ــوه من جه ــا قدم ــرات مل بالتظاه
ــة املؤونات  ــال كاف ــم بإيص ــف عمله وتكثي
املتظاهر  ــباب  ــتية للش اللوجس والتبرعات 
ومنها شراء كافة مستلزمات وسائل اإلعالم 
ــة وجتهيز اخمليمات باالجهزة  الفنية والثقافي
ــهيل مهمة نقلهم  الصوتية واخلدمية وتس
ــاحة التحرير وبالعكس  من منازلهم الى س
ــد  ــم لس ــة له ــات مخصص ــك مركب وهنال
االحتياجات واملتطلبات السريعة إضافة الى 
معاجلتهم املصابني على نفقتهم اخلاصة إن 
ــط املدني  ــاب بذلك وكان للناش أحتاج املص
ــي مالزمة  ــبلي دور كبير ف ــر الش ــاج جاب احل
ــهيل  ــني وتس واإلعالمي ــني  الفنان ــة  ومعاون
ــا قائالً: نحن من  ــم وحتث لصحيفتن مهمته
ــباب  واجبنا أن نكون بتماس تام مع كل الش
وابناء الشعب بتظاهراتهم هذه سلمياً ومن 
ــوة بباقي  أجل تقدمي ما نتمكن به تقدميه أس
ــني  ــطني املدني ــة للناش ــاركات املتنوع املش
الذين لهم دور كبير في هذه التظاهرة وأطالق 

صوتنا (نريد وطن) ساملاً معافى.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي اِّـهندسني
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

املشاهد تثيرك من بعيد وأنت تتقدم اخلطوات نحو قلب بغداد النابض ساحة التحرير التي حتولت الى 
قلعة للصمود ينتشر فيها الشباب ومبختلف األعمار واملستويات والتخصصات.. ففي هذا املكان ال 
ميكنك معرفة هوياتهم ألنه الهوية توحدت هنا لتراهم شباب ثائر جاء يهتف من أجل (الوطن) حتى 

ــعب بأطيافه ومكوناته وهذا جعل احلراك الشعبي  ــاركة الش بات اجلميع يقول (نريد وطن) فقط ومبش
الوطني في العراق يتفوق على مدى التأريخ احلديث على كل الثورات عربياً وعاملياً..

@pÜuÎ@ZÔ9b:a@aâÏ„
@äéu@÷Ïœ@Úi˝ñ€a
@êb‡ßaÎ@ÚÌâÏË‡¶a
@ÚÌäßa@kñ„@o§
@ø@Û‘jnç@ÜÁbífl
Üi˛a@µg@Ômä◊aá
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة

م/ تبليغ

ــف لعيبي) مدير  ــيد (زيدان خل يرجى حضور الس
عام سابقاً َّـ وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
ــرة القانونية  ــور اُّـ مقرها / الدائ ــة بالحض العام

ألمور تحقيقية.

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة
الجمهورية العراقية

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري َّـ اِّـحمودية
إعالن تبليغ مدين مجهول اإلقامة 
إُّـ الراهن أنوار محمد عبد الرحمن

نوع التبليغ / أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٩٩/١م

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ٤١ ابو حصوة
الجنس: قطعة ارض

رقم االبواب : 
رقم الطابق : 

رقم الشقة:
مقدار الدين: (١٤,٣٧٥) ديناراً، اربعة عشر مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار 

اسم الدائن اِّـرتهن: مصرف الرافدين
تاريخ االستحقاق : مستحقة االداء 

وصف سجل التأمينات العينية : 
محل االقامة اِّـبني بالعقد : 

ــة معلوم غريه فتعترب بذلك  ــل اِّـبني بالعقد وانه ليس لك محل اقام ــب الدائن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك َّـ اِّـح ــتحقاق الدين اِّـبني اعاله وطل ــى اس ــاًء عل بن
ــيباع عقارك اِّـوصوف  ــر االعالن واال فس ــه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نش ــل االقامة فعلي ــول مح مجه

اعاله باِّـزايدة وفقا للقانون. 
مدير دائرة التسجيل العقاري َّـ اِّـحمودية

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

ــا اِّـرقمة (٧١٦٠ َّـ ٢٠١٩/١٠/٢١ و٧١٥٧  إلحاقاً بكتبن
َّـ ٢٠١٩/١٠/٢١ و٧١٥١ َّـ ١٠/٢١/ ٢٠١٩ و٧١٥٦ 
َّـ ٢٠١٩/١٠/١٠ و٧١٤٠ َّـ ١٠/٢١/ ٢٠١٩ و٧١٦٤ 
ــات اِّـدرجة  ــالن اِّـناقص ــة بإعــ َّـ ٢٠١٩/١٠/٢١) الخاص

ادناه:
١- ٢٤ / س / صحة ٢٠١٩.

٢- ٢٤ / ي / صحة.

٣- ٢٤ / ح / صحة.
٤- ٢٤ / م / صحة.
٥- ٢٤ / ل/ صحة.

٦- ٢٣ / صحة.
تقرر تمديد موعد غلق اِّـناقصات أعاله ليكون يوم األحد اِّـصادف 

٢٠١٩/١١/١٠ بدالً من يوم الثالثاء ٢٠١٩/١١/٥.

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ِّـحافظ البصرة

م/ (تمديد)



متابعة/ البينة الجديدة
وفي حني حذرت السفارة السعودية 
ــا مواطنيها من «عصابات  لدى تركي
تركية تستهدف السائح السعودي، 
واألموال»؛  ــفر  الس ــرقة جوازات  بس
ــه من «تعرُّض  ــتنادًا إلى ما رصدت اس
ــات  واملواطن ــني  املواطن ــض  بع
ــوازات  ــرقة جل ــل وس ــات نش لعملي
ــي بعض  ــغ مالية ف ــفرهم ومبال س
ــخاص  بل أش ــق التركية من قِ املناط
مجهولني»، أكدت شرطة السياحة 
ــت العربية» أنها  التركية لـ«اندبندن
لم تتلقَّ أي بالغ بهذا اخلصوص. وفي 
ــعودية على  ــل التأكيدات الس مقاب
ــياح الذين  ــداد الس ــاض أع أن انخف
ــزورون تركيا ال يقتصر على اململكة  ي
ــة  وأجنبي ــة  عربي دوال  ــمل  يش ــل  ب
ــات وزارة الثقافة  ــرى، أظهرت بيان أخ
ــام ٢٠١٨، أن  ــياحة التركية لع والس
ــن زاروا تركيا من  ــياح الذي ــدد الس ع
ــة املتحدة بلغ  ــارات العربي دولة اإلم
 ،٢٠١٨ ــام  ع ــي  ف ا  ــخصً ش  ٤٣،٢٩٢
مقارنة بـ٦٫٧١٧ فقط في عام ٢٠٠٣. 

وخالل الشهرين األولني فقط من عام 
ــائحني القادمني  ٢٠١٩، كان عدد الس
ــل زيادة  ــا ميث ــارات ١٤٠٠، م ــن اإلم م
ــبتها ١٫٩٪ مقارنة ببيانات العام  نس
ا  ــجلت قطر اجتاهً ــابق. كما س الس
ــياحها الذين  ، حيث زاد عدد س مماثالً
ــكل كبير بني عامي  يزورون تركيا بش

٢٠٠٣ و٢٠١٩، من ١٫٢١٠ إلى ٩٦٫٣٢٧.
بينهما «شعرة معاوية»

ــعودية على «وصل»  * ملاذا حترص الس
تركيا مهما حدث؟

- تشير هذه األرقام إلى أن هناك زيادة 
ــياح إلى تركيا  رِدَة في تدفق الس طَّ مُ
ــة املتحدة وقطر،  من اإلمارات العربي
ــم من االنخفاض الطفيف  على الرغ

في بعض السنوات.
ــياح القادمني من  * لكن ماذا عن الس
ــعودية محل السجال الرسمي  الس

واإلعالمي بني الرياض وأنقرة؟
ــة  العربي ــة  اململك ــف  تختل ال   -
ــني املذكورتني  ــعودية عن الدولت الس
ــياح من  أعاله، حيث ارتفع عدد الس
ــى ٧٤٧٫٢٣٣  ــي عام ٢٠٠٣ إل ٢٣٫٦٧٦ ف
ــي عام ٢٠١٨، وهي زيادة هائلة. وفي  ف
ــهرين األولني من عام ٢٠١٩، بلغ  الش
ا، وهو  ــخصً ــياح ٢٠٫٢٠٠ ش عدد الس
ــات الفترة  ــن بيان ــل قليالً م ــدد أق ع
ذاتها من العام السابق. ومع ذلك فإن 
ــدد يتعارض  ــذا االنخفاض في الع ه
في الواقع مع االجتاه العام للسياحة 
ــياح  في تركيا، حيث ارتفع عدد الس
ــهرين  ــي هذين الش ــام ف ــكل ع بش
ــذات الفترة  ــبة ٩٫٣٨٪ مقارنة ب بنس
ــون  ــد زار ٦٫٨ ملي ــام ٢٠١٨. وق ــن ع م
ــم  ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــائح م س
ــع األول من عام ٢٠١٩،  ــا في الرب تركي

ــوزارة، ٥٫٤٪ منهم  ــات ال ــا لبيان وفق
ــا املرتبة  ــل تركي ــب. وحتت ــن األجان م
ــة في العالم من حيث عدد  السادس
ــات ٢٠١٨، وهو  ــا لبيان ــياح، وفقً الس
العام الذي استضافت فيه البالد ما 

يقرب من ٤٦ مليون سائح.
ــا األكثر إثارة  ــاء األكبر، ورمب إن «االدع
للسخرية، في الفيديو، هو اجلزء الذي 
ــعوديني من  ــدف إلى تخويف الس يه
ــيُباعون  خالل التأكيد على أنهم س
في تركيا جلماعة «داعش» اإلرهابية 
ــن البيانات  ــالً ع ــس». ونق بثمنٍ بخ
الرسمية التي تفيد بـاعتقال حوالي 
ألفي شخص، وترحيل ٧ آالف آخرين، 
ــنتها  ش ــي  الت ــات  العملي ــة  نتيج

ــش»، إلى جانب منع  تركيا ضد «داع
ــن دخول  ــخص م ــي ٧٠ ألف ش حوال
ــتباه في صلتهم  تركيا بسبب االش
ــف: «إذا  ــة. وتضي ــة اإلرهابي باجلماع
ــي االعتبار،  ــا كل هذه األرقام ف أخذن
ــع الفيديو – املتكررة  يتبني أن مقاط
ــعودية  الس ــالم  اإلع ــائل  وس ــي  ف
ــف عن املشاعر املعادية  والتي تكش
ــل مجرد  ــت حقائق، ب ــا– ليس لتركي
ــى اإلضرار  ــية تهدف إل أدوات سياس
ــة  ــة، ومحاول ــا املعنوي ــة تركي مبكان
ــن مواصلة  ــعوديني م ــف الس تخوي

تعزيز عالقاتهم مع أنقرة.
ــعودية  هذا يعني أن التحذيرات الس
ــوى قمة جبل اجلليد، وأن  ــت س ليس
وراء األكمة ما وراءها، كما سيتضح 

ا.  أكثر الحقً
خطة إسرتاتيجية إلسقاط تركيا.. 

إعداد إماراتي وتنفيذ سعودي
في حني قالت تقارير إعالمية إن هذه 
احلملة السعودية حتظى بدعم أفراد 
ــخصيات  ــة وش ــة املالك ــن العائل م
ــت  ــعودية بارزة، ذكر ديفيد هيرس س
ورجب سويلو في موقع «ميدل إيست 
ــعودية  ــة العربية الس آي» أن اململك
بدأت منذ مايو (أيار) املاضي في تنفيذ 
«خطة إستراتيجية» إلسقاط تركيا، 
استنادًا إلى معلومات استخباراتية 
ــا اإلمارات  ــة املصدر جمعته مفتوح
ــدف من  ــدة. كان اله ــة املتح العربي
ــريبات – هو  ــب التس ــة – حس اخلط

ــة  ــع األدوات املمكن ــتخدام جمي اس
ــان  أردوغ ــة  حكوم ــى  عل ــط  للضغ
وإضعافه وإبقائه مشغوالً بالقضايا 
ــقطه  ــل أن تس ــى أم ــة عل الداخلي
ا  ــكً منهم ــه  تبقي أن  أو  ــة،  املعارض
ــة،  ــو األزم ــة تل ــة األزم ــي مواجه ف
ــكاب األخطاء  ــزالق وارت ــه لالن ودفع
ــائل اإلعالم  ــتلتقطها وس ــي س الت

بالتأكيد.
ــة في  ــتبدأ اململك ــك س ــا لذل ووفقً
ــي،  الترك ــاد  االقتص ــتهداف  اس
ــاء التدريجي  ــو اإلنه ــط نح والضغ
ــا،  ــي تركي ــعودي ف ــتثمار الس لالس
ــائحني  ــاض التدريجي للس واالنخف
السعوديني الذين يزورون تركيا، مبوازاة 
ــم، وتقليل  ــات بديلة له توفير وجه

البضائع  ــن  ــعودية م الس ــواردات  ال
ــك تقليص  ــم من ذل ــة، واأله التركي
ــؤون اإلسالمية  الدور التركي في الش
ــى ثمار احلملة  اإلقليمية. ظهرت أول
مبنع  ا؛  ــريعً ــعودية/اإلماراتية س الس
ــعودية ٨٠ شاحنة  ــلطات الس الس
تركية تنقل منتجات النسيج واملواد 
ــول اململكة عبر  الكيميائية من دخ
ــب احتجاز ٣٠٠  ــاء ضبا، إلى جان مين
حاوية حتمل الفواكه واخلضروات من 
ا ملا ذكره  ــدة، وفقً ــا في ميناء ج تركي
مسؤول تركي حتدث إلى «ميدل إيست 
آي» بشرط عدم الكشف عن هويته.

ــياح السعوديني  وانخفض عدد الس
ــبة ١٥٪ (من  الذين يزورون تركيا بنس

ــهر  ــف إلى ٢٣٤ ألف) في األش ٢٧٦أل
ا  ــام ٢٠١٩، وفقً ــى من ع ــتة األول الس
للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة 
االنخفاض  وهو  التركية.  ــياحة  الس
ــال الكاتبة التركية  الذي ورد في مق
ــت من  ــا قلل ــي، لكنه ــيماء نازل ش
ــيّ بالنظر إلى  ــه وتأثيره الفعل رمزيت
ــياح من  ــادة الكلية لتدفق الس الزي
ــف دول العالم، واخلليج مبا في  مختل

ذلك السعودية.
ال يمكن للسعوديني مقاومة

 «الغزو الثقاَّـ الرتكي»
ــر موقع  ــابق، نش ــت العنوان الس حت
ــا بصور  م عَّ طَ ــرًا، مُ ــرج» تقري «بلومب
ــا، أعدته  ــي تركي ــياح العرب ف الس
ــاوالت تركيا  ــو نصر حول مح دونا أب

ــي العالم  ــر ف ــوذ أكب ــاب نف الكتس
ــعوديني  ــف تربح الس ــي، وكي العرب
ــة  التلفزيوني ــا  الدرام ــالل  خ ــن  م
ــل  ونق ــاحلية.  الس ــات  واملنتجع
ــائحة سعودية تدعى  التقرير عن س
ــنة) قولها: «أستطيع أن  نورا (٢٤ س
ــلوب حياة محافظ على  أحظى بأس
ــي محيط  ــعودية، لكن ف ــرار الس غ
ــعار معقولة… ما  أخضر جميل وبأس
ــي تركيا؟». ــذي ال يثير اإلعجاب ف ال

ــني أنقرة  ــرب املكتومة ب ــم احل وبرغ
ــي  الصحاف ــل  مقت ــذ  من ــاض  والري
ــرص العديد  ــجقي، يح جمال خاش
من السعوديني على متابعة األعمال 
ــور بثها على  ــة التركية، احملظ الفني

ــعودية،  ــوات الس ــن القن ــد م العدي
ــي  ــات الت ــاوي واملعجن ــاول املش وتن
املفضلة،  ــالتهم  تظهر في مسلس
ــموع  ــراء املالبس التركية والش وش
ــل  ــا يواص ــجاد. كم ــرة والس املعط
ــفر إلى  ــعوديون الس املواطنون الس
ــة، دون أن يتأثروا  ــات التركي املنتجع
ــي  ف ــادرة  الص ــف  الصح ــن  بعناوي
ــياء  ــم والتي حتذر من وقوع أش بالده
ــن االختطاف وصوالً  مخيفة، بدءًا م
ــة طرابزون  ــي مدين ــل. فف ــى القت إل
ــاحل البحر األسود،  الواقعة على س
ــددًا من  ــرج» ع ــر «بلومب ــد تقري رص
السعوديني يحتشدون في الساحة 
الرئيسة، وآخرون يتسوقون البقالوة 
ــة جدة  ــن مدين ــرأة م ــراب، وام والش

تتسوق املاكياج التركي، قائلة: «إنه 
لَت  ــئِ أرخص بكثير هنا»، وعندما سُ
عن التحذيرات التي تطلقها بالدها، 

وصفتها بأنها «مجرد تويتر».
ــس  يقول كامران بخاري، املدير املؤس
ــة» في  ــة العاملي ــز السياس لـ«مرك
ــنطن: «ال ميكنهم إغالق أجهزة  واش
ــالت اجلوية،  ــون، ووقف الرح التلفزي
ــة»، الفتًا  ــادالت الثقافي ــر التب وحظ
ــتطاعت من خالل  إلى أن تركيا «اس
قوتها الناعمة الثقافية أن تكتسب 
ا في اململكة  ــدً تدريجيًا نفوذًا متزاي
العربية  والدول  ــعودية  الس العربية 
األخرى». صحيحٌ أن احلملة السعودية 
ــد حققت بعض  املناهضة لتركيا ق

ــارت صحيفة  النجاحات؛ مثلما أش
ــده  ويؤك ــا،  آنفً ــة  التركي ــاح»  «صب
ــس «رابطة  ــي، رئي فولكان كانتارس
وكاالت السفر التركية» في منطقة 
: «خالل شهري  ــود، قائالً البحر األس
مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، كان هناك 
انخفاض كبير في عدد السياح إلى 
طرابزون، غيرَ أن «تدفق السياح عاود 
االرتفاع خالل شهر يوليو، بعد عودة 
ــعوديني إلى بالدهم، وتأكيدهم  الس
ــا أن  ــحٌ أيضً ــة». صحي ــا آمن أن تركي
ــدو على  ــق مما يب ــد أعم ــل اجللي جب
التحذيرات السعودية  وأن  السطح، 
ــائحني  التي تهدف إلى تخويف الس
ــا إمنا تخفي  ــني في زيارة تركي الراغب
وراءها حربًا على عدة جبهات أخرى، 

ــل عقاري  ــدث عنه وكي ــا ما حت منه
ا في  ــاك انخفاضً ــالً إن هن تركي قائ
ــترون  ــن يش ــعوديني الذي ــدد الس ع
الشقق في طرابزون هذا العام. ونقل 
عن شخص سعودي شعوره بالقلق 
من أن الرياض ستقطع كل عالقاتها 
مع تركيا، وأنه سيفقد استثماراته.
ــعودي محمد،  ــر أن املواطن الس غي
ــدرس من الرياض، يؤكد -برغم  وهو م
كل هذا اللغط- إنه يعتزم قضاء ٤٨ 
ــتراها قبل ثالث  ــقة اش ا في ش يومً
ــل مبنى  ــي طرابزون، داخ ــنوات ف س
اشترته ثماني أسر مرتبطة به، الفتًا 
إلى أن «الرحالت اجلوية املباشرة التي 
ــني املاضيني؛  ــالل العام ــت خ أضيف
ــص». ويضيف:  جعلت الرحالت أرخ
ــتثماري هنا..  ا على اس ــتُ نادمً «لس
ــي باألمان حني  ــاء عائلت ــعر نس تش
ــأن  ــق بش ــي للقل ــن، وال داع يخرج
نوعية  للمضايقة بسبب  تعرضهن 
مالبسهن، ولن يواجهن أي شيء من 
ــؤاله  ــأنه أن يحرجهن». ولدى س ش
ــر  التوت ــأن  ــا بش قلقً إذا كان  ــا  عم
ــعودية،  ــي بني تركيا والس السياس
أجاب مستهجنًا: «ال توجد دولة في 
العالم ميكنها أن تعطينا ما متنحنا 

إياه تركيا».
تخويف رأس اِّـال السعودي 

من «مخاطر استثمارية وأمنية»
ــعودية  ــم تكن التحذيرات الس إذا ل
ــرقة واالختطاف  ــر الس ــن مخاط م
ــياح  ــة لتخويف الس ــل كافي والقت
السعوديني، فليحاول رئيس مجلس 
إدارة غرفة الرياض، عجالن العجالن، 
ــن  ــعوديني م ــني الس ــر املواطن حتذي
ــا فيها من  ــي تركيا «مل ــتثمار ف االس
ــي  ف ــة  وأمني ــتثمارية  اس ــر  مخاط
ــبق  الوقت احلالي». وجذور األزمة تس
ــة  أزم ــذ  فمن ــجقي،  خاش ــة  قضي
ــاك انخفاض كبير في  قطر، كان هن
ــني تركيا  ــادل التجاري ب ــم التب حج
ــك  وكذل ــارات،  واإلم ــعودية  والس
انخفاض في استثمار هذين البلدين 
ــحٌ أن حرمان تركيا  ــي تركيا. صحي ف
اآلن من أي موردٍ اقتصادي يؤثر عليها 
ــني الرياض  ــراع ب ــدة، إال أن الص بش
ــى تركيا فقط بل  ــرة لن يؤثر عل وأنق
ــيجعل من الصعب على اجلانبني  س
ــي  ــا اإلقليمية.فف ــق أهدافهم حتقي
ــعودية عرقلة  ــتحاول الس ــني س ح
ــة  اجلهود التركية الرامية إلى ممارس
ــالمي، أو  ــادي في العالم اإلس دور قي
مع  ــة  االقتصادي ــا  ــز عالقاته لتعزي
ــتواجه  ــي،  س ــم العرب ــة العال بقي
ــعودية  ــا الس ــي تبذله ــود الت اجله
ــد دول «مجلس التعاون  إلعادة توحي
ــا القيادي  ــة دوره اخلليجي»، وممارس
ــبب دعم  ــة، عراقيل بس في املنطق

تركيا للدول التي تتحدى اململكة.
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هكذا تشن السعودية حرباً اقتصادية على تركيا

السعودية هتدف إىل خلق صدع بني الشعبني الرتكي والسعودي استنادا إىل مزاعم ال أساس هلا من الصحة

حني نشرت صحيفة «الرياض» فيديو يفيد بأن تركيا ليست آمنة للمواطنني السعوديني «ال للسياحة وال لالستثمار»، وأعلن مشاري الذيابي، القائم باألعمال في القنصلية السعودية في 
إسطنبول، أن عدد السياح السعوديني انخفض بشكل كبير عن العام املاضي؛ ردَّت الكاتبة شيماء نازلي جوربوز، في تقرير نشرته جريدة صباح التركية، قائلة: إن «هذه االدعاءات ليست 
ا إلى األكاذيب، كما تثبت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية». هذا بينما نقلت صحيفة «الشرق األوسط» عن مصادر «موثوقة» أن ١٦٥ جواز  استفزازية فحسب، بل تستند أيضً
ا ملثل هذه  رِقَت في ثالثة مواقع سياحية تركية، وأضاف الذيابي: «حوادث السرقات والنشل ليست على السياح السعوديني فقط، بل نسمع عن سياح عرب تعرضوا أيضً سفر سعودي سُ

احلوادث»؛ وقد استدركت الكاتبة شيماء نازلي قائلة: إن «السعودية تهدف إلى خلق صدع بني الشعبني التركي والسعودي استنادًا إلى مزاعم ال أساس لها من الصحة»..

\ �Ä]fiià\;]Ë—Öh;º]Œà¸;ÏËqËh\2àb;Ï�|;ÉË fih;∫;k^Åd;ÏÁÄÊ¬â’\
k\Ñ]Ÿ¸\;]‚i¬µ;ÑÅë∏\;ÏtÊi Ÿ;ÏËh\Ñ]e}ià\;k]ŸÊ÷¬Ÿ;∞b;

نهاية التيار المحافظ اإلنجلو - أمريكي

بريكسيت نتيجة ملفهوم الديمقراطية الغائب متاماً عن التقاليد السياسية الربيطانية

بدأت الرباغامتية املحافظة والسعي إىل توافق اآلراء عىل مر الزمن تتسبب يف تذمر أعضاء حزيب املحافظني والعامل

نشر هارولد جيمس أستاذ التاريخ 
والشؤون الدولية بجامعة برينستون، 
وهو زميل أقدم في مركز االبتكار 
الدولي للحكم ومتخصص في التاريخ 
االقتصادي األملاني والعوملة، ومؤلف 
مشارك للكتاب: اليورو ومعركة األفكار 
ومؤلف كتاب إنشاء وتدمير القيمة: 
دورة العوملة تقريرا على موقع صحيفة 
آي البريطانية جاء فيه: بطريقة مماثلة 
بشكل ملحوظ - وفي الوقت نفسه 
تقريبًا - قام الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب وعملية بريكسيت بتدمير التيار 
احملافظ عبر احمليط األطلسي. في حني أن 
جذور التوجه احملافظ األمريكية حديثة 
وسطحية إلى حد ما، فاٍن التيار احملافظ 
البريطاني هو نتاج تقليد فكري قدمي 
وغني، مما يجعل زواله أكثر إثارة للدهشة..

ــون  يُعارض ــاء  القدم ــون  احملافظ كان 
ــوا  أدرك ــم  لكنه ــة،  اجلذري ــرات  التغيي
ــداث  األح ــع  م ــف  التكي ــى  إل ــة  احلاج
ــد  لق ــرة.  املُتغي ــات  واألفضلي ــدة  اجلدي
ــي لإلصالح  ــج تدريج ــوا إتباع نه ل فضٌ
ــية الواسعة  ورفضوا التغيرات املؤسس
ــه من الصعب للغاية  النطاق، بحجة أن
ــيطرة على التغييرات اجلذرية. كان  الس
ــون براغماتيون، ولم يعطوا وعود  احملافظ
ا  اإلصالحات السحرية ألي مشكلة.وفقً
ــن املمكن  ــى العالم، م ــذه النظرة إل له
دائما تنفيذ إصالحات كبرى. ولكن يجب 
التعامل معها بطريقة ميكن من خاللها 
ــي عنها إذا لزم  تقييم نتائجها، والتخل
ــرف، الذي  ــس التط ــو عك ــر. هذا ه األم
يرفض العمل التدريجي ويعتبر أي فشل 
في اإلصالحات دليالً ليس على أي أخطاء 
ارتُكبت، وإمنا على التخطيط غير الكافي 
ــي اململكة املتحدة، بدأت  في تنفيذها.ف
البراغماتية احملافظة والسعي إلى توافق 
ــبب في تدمر  ــر الزمن تتس ــى م اآلراء عل
ــني وحزب  ــن حزب احملافظ ــاء كل م أعض
ــتكون من  ــني. وهم يش ــال املتطرف العم
ــزاب الكبيرة قد حتولت إلى نتائج  أن األح
ــكيليزم»،  لـ«باتلس ــا  تقريب ــة  متطابق
ــم املفكر  ــو مصطلح يتكون من اس وه

ــارد  ــرين ريتش ــي القرن العش احملافظ ف
ــم حزب العمال  ــنت بتلر وزعيم واس أوس
ــكيل. كانت رئيسة  املعتدل هيو غايتس
ــة  رئيس أول  ــر  ثاتش ــت  مارغري ــوزراء  ال
ــاع ما بعد  ــر إجم اول كس ــة حتُ بريطاني
ــة،  ــنت حربًا ضد املؤسس احلرب، وقد ش
التي في رأيها تقف في طريق التغييرات 
الضرورية. ومع ذلك، بقيت وفية بشكل 
ــر قادرة  ــة. كانت ثاتش ــر للتدريجي كبي
ــات العمالية ووزارة  على مواجهة النقاب
اخلارجية ومؤسسة املدينة ألنها تناولتها 
ا  ــم جميعً ــو األخرى. لو حتدته واحدة تل
ــلت.باإلضافة  ــت، لفش الوق ــس  نف في 
ــتخدمت تاتشر األساليب  إلى ذلك، اس
احملافظة القدمية في السياسة الدولية: 
لقد اعتبرت التحالفات عنصرا أساسيا 
ــي أي عملية إصالح. من وجهة نظرها،  ف
ــي آلية  ــون التكامل األوروب ــن أن يك ميك
ــي (ولو كان  ــة لتحقيق تقدم تدريج قوي
ــو نظام اقتصادي أكثر  صعب املنال) نح
ليبرالية. على الرغم من ذلك، بدأ احلجم 
ــر يُثير غضب  ــات تاتش ــر إلصالح الكبي
ــاك الكثير من  ــه كان هن ــع أن ــاس. م الن
ــيكة، فقد عارض بعض  التغييرات الوش
ــكل كبير. جتلى  احملافظني التسوية بش
ــي عملية  ــكل واضح ف ــذا النفور بش ه

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، والتي 
ــورة بغض النظر عن  أصبحت نظيرا للث
ــرء معها.  ــي تعامل بها امل ــة الت الطريق
ــي أنها تفتح  ــكلة الثورات ف تكمن مش
ــن البدائل. مع  ــر م ــام الكثي ــق أم الطري
ــذري، تظهر  ــال اإلصالح اجل ــادة احتم زي
ــا  ــع. كم ــي اجملتم ــدة ف ــات جدي تصدع
ــعينيات القرن  ــا في تس حدث في فرنس
ــر، كانت الثورة دائما تلتهم  الثامن عش
ــا. منذ انضمام اململكة املتحدة  أطفاله
ــة األوروبية في  ــة االقتصادي إلى اجلماع

ــني واللوائح  ــام ١٩٧٣، أصبحت القوان ع
وممارسات اإلدارة في هذا البلد وفي القارة 
ــبة  بالنس ــكل متزايد.  ــابكة بش متش
ــدة، يبدو أن  ــي اململكة املتح ــض ف للبع
ــاد األوروبي يوفر  خروج بريطانيا من االحت
فرصة للهروب من عالم متغير باستمرار. 
عارضة للتيار احملافظ،  في عملية أكثر مُ
ــي اخلطوة  ــيادة» ه ــتعادة «الس فإن اس
ــام  ــكيل النظ ــادة تش ــو إع ــى نح األول
ــع  ــي بأكمله.وم ــي واالجتماع السياس
ــيت  ــب أن يدرك مؤيدو بريكس ذلك، يج

ــاء مجتمع حديث من الصفر  أن إعادة بن
ــة البرنامج  ــر كتاب ــى حد كبي ــبه إل تش
اخلاص بك على «مايكروسوفت وورد» في 
الوقت الذي ميكنك االكتفاء باستخدام 
ــوفت وورد. هذا ينطبق بشكل  مايكرس
ــي. يتطلب  ــام القانون ــاص على النظ خ
ــتعادة  «اس ــل  مث ــي  األساس ــر  التغيي
ــيادة» مواجهة مجموعة كبيرة من  الس
ــا تداعيات  ــيطة التي له القضايا البس
ــة. عالوة على ذلك،  خطيرة وغير متوقع
كانت عملية بريكسيت نتيجة ملفهوم 
ــذي كان حتى اآلن  ــة هذا، وال الدميقراطي
ــية  ــن التقاليد السياس ــا ع ــا متامً غائب
ــدو  ــار مؤي ــع، أث ــي الواق ــة. ف البريطاني
ــد  ــداء ض ــعبويون الع ــيت الش بريكس
املؤسسات ذاتها التي صنعت بريطانيا: 
مثل البرملان وحكم القانون. كان النهج 
ــاه الدميقراطية  ــي التقليدي جت البريطان
ا عليه في خطاب إدموند بيرك  منصوصً
وجه للناخبني في  ــاب مُ عام ١٧٧٤ «خط
ــرًا ألن  ــرك بأنه نظ ــتول». جادل بي بريس
عقدة  ــة العامة مُ عملية صنع السياس
ــن املقايضات،  ــتمل على العديد م وتش
ــني مطلعني  ــار ممثل ــم اختي ــب أن يت يج
ا التخاذ قرارات مستنيرة بشأن قرار  جيدً

سياسي معني.
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ــتطيع -أو يجب عليه-    جميعنا يس
ــفر  ــل من الس ــؤدي دوره بالتقلي أن ي
ــراء الطعام  ــن، وش ــرة إن أمك بالطائ
ــحن آلالف األميال،  احمللي الذي لم يُش
ــية  الشمس ــواح  األل ــتخدام  واس
والسيارات الكهربائية. ولكن دعنا ال 
ــبب األساسي  نحيد النظر عن املس
ــمالية  الرأس ــو  وه ــة،  الكارث ــذه  له
ــمالية  الرأس ــحقت  املتضخمة.س
هذا الكوكب وكائناته احلية اقتلعت 
ــتغالل الثروة  ــال وأفرطت في اس اجلب
ــمكية وحرقت الوقود األحفوري  الس
ــي النمو  ي رغبتها احملمومة ف ــذّ لتغ
وزيادة ثراء جزء من البشرية. منذ ١٩٨٨، 
ــركة كانت مسؤولة عن ٧٠٪  ١٠٠ ش
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
ــمع بـ«األنثروبوسني»  معظمنا قد س
(احلقبة التي بدأ فيها التأثير البشري 
الكبير على جيولوجيا األرض والنظم 
ــة عار في  ــة)، إنها وصم اإليكولوجي
ــخ  بالتاري ــط  ترتب ــرية  البش ــني  جب
ــطةٍ مثل:  اجليولوجي، من خالل أنش
ــي والتلوث  ــتخدام األراض ــوء اس س
ــر  التغي ــذا  ه ــتيكي.حول  البالس
املناخي، وتأثيراته وأسبابه، أجرى مات 
ساميون، الصحفي في موقع «وايرد»، 
ــون مور- املؤرخ البيئي  حوارًا مع جاس
واخملتص في علم االجتماع في جامعة 
ــون. بدأ احلوار باحلديث عن  بينجهامت
الذي  ــني»،  «الكابيتالوس ــح  مصطل
يرى مور أنه نوع من االستفزاز النقدي 
ــني»  ــاس بـ«األنثروبوس ــذا اإلحس له
مفاده: لقد التقينا العدو، وهو نحن، 
ــنقوم بإخفاء  ــا س ــرة هي أنن فالفك
ــتهلكني  مس ــح  ونصب ــا  بصماتن
ــوث. كل هذه  ــني وننتبه للتل محتمل
ــلطة  تبعات للنظام غير العادل للس

واملال.
من اِّـسؤول؟ 

ــاميون على إجابة مور بالقول  علّق س
ــذا اإلجابة  ــي ه ا ف ــح لومً ــه يلمَ بأن

ــركات مع  ــا تفعله الش ــى غرار م عل
موظفيها؛ إن لم تنجحوا في حتقيق 
ــى  ــون عل ــن تك ــة ل ــدف فالتبِع اله
ــل، وإمنا  ــن العم ــوا م ــدراء فيفصل امل
باألمر  ــعر  أش العاملني.وأضاف:  على 
ــركة  ذاته مع التغير املناخي، ١٠٠ ش

مسؤولة عن ٧٠٪ من غازات االنبعاث 
احلراري ولكنهم هم من يقولون: أنتم 
ــتهلكون- من عليكم التكفل  -املس
ــول: هذا  ــب مور بالق ــر كله.عقّ باألم
ا هناك حتول من النظر  صحيح، وأيضً
إلى اإلنتاج إلى النظر إلى االستهالك، 

ــيد  ــاث غاز ثاني أكس ــم انبع فمعظ
ــفر الناس  ــن س ــي م ــون ال يأت الكرب
ا  ــاهمً ــول العالم، وإن كان هذا مس ح
أساسيًا فيه، ولكنه يأتي من اإلنتاج.
ــبة للفئات األقل عمرًا، هناك  بالنس
ــي بني: نعم  ــاد اإلدراك نوع من التض
ــس الوقت:  ــؤولون، وفي نف نحن مس

نحن نعلم بأننا لسنا كذلك.
الرأسمالية وحركات مقاومة التغري 

اِّـناخي
ــاميون إن كانت الرأسمالية  ــأل س س
ــركات التغير  ــع أي من ح متوافقة م
ــؤال  ــي، فأجاب مور بأن هذا س املناخ

ــح  ــدي، وواض ــي تقلي ــي اجتماع بيئ
ــت تكنولوجية؛  ــكلة ليس بأن املش
ــة إلزالة  ــائل تكنولوجي ــاك وس فهن
ــرعة كبيرة. ولكن تبقى  الكربون بس
ــتخدمتَ أشعة  ــألة: إذا اس هنا مس
ا  ــدً ــدرًا ومولّ ــاح مص ــمس والري الش

ــك أن تخزنها. عليك  ــة، فعلي للطاق
ــي  وه ــاء  كهرب ــبكات  ش ــي  تبن أن 
رؤوس  ــاب  وأصح ــة،  للغاي ــة  مكلف
ا جتاه مشاريع  األموال متحفظون جدً
ــاريع. ــل تلك املش ــدى مث ــة امل طويل

ــماليون  ــتثمرون الرأس ما يريده املس
ــخة محدودة  ــب مور- هو نس -بحس

ــات التكنولوجية التي  ــن التطبيق م
ــتخدم وتنزل إلى  ــن أن تُس من املمك
ــواق في احلال، نحن مجتمعات  األس
ــماليني على أنهم أصحاب  ترى الرأس
ــاريع ومجازفني ومبتكرين، وهذه  مش
هي احلال في بعض األحيان ولكن في 

ــن هنا نتحدث  ا، ونح ــق جدً إطار ضي
عن حتول وجودي ضخم لألرض.

سوابق تاريخية
التاريخية  ــوابق  تطرق مايسون للس
ــات  ــاك تقلب ــور إن كان هن ــأل م وس
ــمالية  مناخية طبيعية هددت الرأس
ا، أجاب مور: زعزعت التقلبات  ــابقً س
ـــ٢٠٠٠  ال ــنوات  الس ــي  ف ــة  املناخي
ــتقرار الطبقات احلاكمة  املاضية اس
ــو  ــذا ه ــتثنائي. كان ه ــكل اس بش
ــع اإلمبراطورية الرومانية في  احلال م
ــاف دفع املغول والقوط  الغرب، فاجلف
إلى أوروبا الغربية.وأوضح أن التغيرات 
ــكل أساسي بعد عام  املناخية -بش
ــرات  ــكال التوت ــت كل أش ٤٠٠- خلق
ــية، وأدت إلى  ــة والسياس االقتصادي
ــة في  ــة الروماني ــار اإلمبراطوري انهي
ــر  األم ــأن  ب اآلن  ــم  نعل ــن  الغرب.نح
ــت هناك  ــا، فقد كان ــن مرعبً ــم يك ل
ــد أقل،  ــدل موالي ــاواة أكثر ومع مس
ــون كيف  ــون يعرف ــاك فالح وكان هن
يزرعون وبالتالي اعتمدوا على مصادر 
مختلفة من الطعام واستراتيجيات 
ــة  ــن زراع ــدالً م ــش ب ــة للعي متنوع
ــادة الرومان. القمح فقط لكبار الس

ا  لن تنجو الرأسمالية، ولكن هذا أيضً
ــمالية،  يعتمد على ما نعنيه بالرأس
فمصطلح «الكابيتالوسني» هو نقد 

ــمالية هي  للفكرة القائلة بأن الرأس
ــام للقوة  ــط، ألنها نظ ــاد فق االقتص

ا. والثقافة أيضً
التغري اِّـناخي بني األمس واليوم

ــر املناخي  ــني التغي ــون ب يفرّق مايس
ــات  ــذي هو نتيجة املمارس ــي ال احلال

ــرية وبني إعادة تشكيل القوى  البش
ــمالية اآلن  ــأن الرأس ــي، ب ــي املاض ف
ــع، فالدول  ــرة في العالم أجم منتش
ــا بينها.علّق  ــة اقتصاديًا فيم مرتبط
ــح أنه ترابط  ــذا بالتوضي مور على ه
ا قوة  ــو أيضً ــتبدادي وه باملعنى االس

ــة التي بقيت  ــاحقة للموارد املالي س
عائمة بالطبع بفعل القوى العظمى.

ــا أرى بأنها جتعل النظام  وأضاف: «أن
ــة للتأثر.  ــر تقلبًا وعرض ــي أكث العامل
ــي وميامي، هي  ــل: دب ــي أماكن مث ف
ــتقرة. ما الذي يحدث  فعليًا غير مس
عندما تتصاعد العواصف في ميامي 

ــة أو أربعة أقدام في كل عام؟ ما  لثالث
ــدث عندما تتعرض مانهاتن  الذي يح
ــر ذات الطبيعة الرملية كل  لألعاصي

عامني؟».
كيف يجب أن يكون النظام اِّـثالي؟

سأل مايسون: إذن كيف يبدو النظام 

ــنتعايش بطريقة  ــف س املثالي؟ كي
ــع  ــيًا  م ــا وسياس اقتصاديً ــل  أفض
ــه يجب أن  ــب؟ وأجاب مور بأن الكوك
ــرؤوس األموال  ــاك تراكم ل ــون هن يك
ــتاذ  ــرى األس ــوم دميوقراطيًا.وي محك
اجلامعي أن اخلدمات املصرفية واملوارد 

ــة  ــون مجتمعي ــب أن تك ــة يج املالي
ــتكون حتت رحمة  ــر هذا س ألنه بغي
أصحاب رؤوس األموال الكبيرة يقررون 
ــو غير ذلك.كيف  ــا هو النافع وما ه م
يبدو النظام املثالي في رأيه؟ أن يكون 
ــة والدولة،  ــني املدين ــط ب ــا يرب نظامً
ــة  ــالت رخيص ــبكة مواص ــه ش لدي

ا أن  ــة الكربون. وعلينا أيضً ومنخفض
ــخ الواقعي لألحداث  ننظر في التاري
ــرين وعالقته  املدمرة في القرن العش
«أفكر  مور:  احلياة.يضييف  ــبكة  بش
في رغبة بلدان مثل أمريكا في تدمير 
فيتنام بتلك الطريقة املدمرة للبيئة. 
ــم أثناء هجوم  ذلك االقتباس العظي
ــروري تدمير  ــن الض ــح م ــت: «أصب تي
ــيكون هذا هو  ــة إلنقاذها»، س القري
ــني من القوى  ــه لواحدة أو اثنت التوج
ــي عصر األزمات املناخية،  العظمى ف
حيث سياسات العدالة االجتماعية 
ــة احلالية،  ــد األنظم ــركات ض والتح
ــرض  ــاوالت لف ــاك مح ــيكون هن وس

حلول عسكرية مدمرة عليها».
مستقبل العالم َّـ ظل التغري اِّـناخي

ــؤال مور  ــون احلوار بس ــم مايس يخت
ــتقبل، رد  ــأن املس إن كان متفائالً بش
مور بالقول بأنه سيكون صعبًا.«أريد 
ــأن التغير  ــع ب ــر اجلمي ــط أن أذكّ فق
ــى الطبقات  ا عل ــيئ أيضً املناخي س
ا لبقيتنا في  احلاكمة. وهو بائس أيضً
ــنة،  الفترة الزمنية من ١٠ و٢٠ و٣٠ س
حيث سيعيش جميعنا أوقاتًا صعبة. 
ا  ــات أيضً ــاك أوق ــيكون هن ولكن س
حني تتزعزع طبقة الـ١٪ -بأي شكل 
ــام، وال أظن أن  ــكل جذري وت كان- بش
ــتعدة على  ــة مس ــات احلاكم الطبق
اإلطالق للتحول السياسي والثقافي 
ــك الفترة». ــي تل ــيحدث ف ــذي س ال
ــذا بالفعل  ــا نرى ه ــم مور بأنن ويخت
ــتطيع  في تعاقب األجيال وبأننا نس
ــتراكية، هذه  التحدث اليوم عن االش
ــام ١٩٧٠ –  ــذ ع ــى من ــرة األول ــي امل ه
ــتطيع أن نفعلها في  ١٩٧٥ التي نس
ــل مقاومة مما  ــمالية أق العلن، الرأس
يظن الكثيرين، فهي لديها الشرعية 
ــة أو بأخرى ألنها  االجتماعية بطريق
ا يأخذ  ــن أن أحدً ــد بالتقدم، وال أظ تع
ــل اجلد بعد  ــرة على محم هذه الفك

اآلن.
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المؤرخ البيئي والمختص بعلم االجتماع في جامعة بينجهامتون جاسون مور:

متابعة البينة الجديدة

كيف سيقيض التغري املناخي 
علـى الرأسـاملية يف العالـم

ــم تتحقق أي  ــك، ل ــت: «ومع ذل وتابع
ــيا  ــذه التوقعات. وأصبحت روس من ه
أقوى العب في سوريا، ومن هناك بدأت 
بصياغة سياساتها في مناطق أخرى 
ــط».لم تتخذ موسكو  بالشرق األوس
ــوريا إال في أواخر عام  قرارها بدخول س
ــا أصبحت القوة املتزايدة  ٢٠١٥، عندم
ا  ــالد تهديدً ــي الب ــش ف ــم داع لتنظي
ــه.كان نظام  ــيا ال ميكنها جتاهل لروس
ــار األسد في خطر آنذاك، وفشلت  بش
ــاف داعش،  ــدة في إيق ــات املتح الوالي
ــني  ــات اجلهادي ــدت مجموع ــا تزاي كم
ــة  (منطق ــاز  القوق ــن  م ــني  املتطوع
ــد حدود  ــية تقع عن ــة سياس جغرافي
ــيا، ورابطة الدول املستقلة  أوروبا وآس
ــابق-) وتقول  ــوفيتي الس – االحتاد الس
كسينيا إن «استيالء اجلهاديني السنة 
ــؤدي إلى  ــن أن ي ــوريا كان ميك ــى س عل
ــيا». موجة هائلة من اإلرهاب في روس

ــني أن  ــد بوت ــك، اعتق ــى ذل ــالوة عل ع
ــد فرصة ذهبية لبلورة  مساعدة األس
ــط وفي  ــرق األوس ــي الش ــه ف مكانت
ــرق  ــم أجمع. وأخطأ محللو الش العال
ــيا لم تغادر  ــط بزعمهم أن روس األوس
ــام ٢٠١١،  ــا، فحتى ع ــة مطلقً املنطق

ــيا في املنطقة محدودًا  كان تأثير روس
ــراالت  اجلن كان  ــوريا،  س ــي  للغاية.ف
ــق أقصى  ــى حتقي ــن عل ــروس قادري ال
ــف؛ إذ أنقذوا نظام  ــتفادة من املوق اس

األسد، ووسعوا وجودهم على األراضي 
نوا روسيا من أن تصبح  السورية، ومكّ
القوة البارزة الوحيدة التي لها «جنود 
ــينيا إلى أن  على األرض».وأشارت كس
ــطة احلثيثة كانت وسيلة  تلك األنش

ــؤون  ــي ش ــا ف ــدس أنفه ــكو ل موس
ــة. وأرجعت ذلك إلى عدم وجود  املنطق
استراتيجية أمريكية واضحة، وكذلك 
ــة على وضع  ــدرة الدول األوروبي عدم ق
ــورية. وخالل  ــد للحرب األهلية الس ح
ــيا العديد  ــرة، اختبرت روس ــك الفت تل
ــوريا؛  ــة في س ــلحة احلديث ــن األس م
ــي بأعداد  ــل اجليش الروس ــث يعم حي
ــارج حدود البالد ألول مرة منذ  كبيرة خ
ــب  ــقوط االحتاد السوفيتي.وبحس س
التقرير جتني موسكو بالفعل أرباحها 
ــي اآلن  ــوريا، وه ــا في س ــن انتصاره م
مشغولة بترسيخ مكانتها من خالل 
ــلحة جلميع األطراف – رجب  بيع األس
ــي تركيا، وعبد الفتاح  طيب أردوغان ف
ــي في مصر- وإنشاء محطات  السيس
ــر، واألردن،  ــة «في مص ــة النووي للطاق
ــاعدة لألنظمة  ــر»، وتقدمي املس واجلزائ
ــودان»،  ــرى «مثل الس ــة األخ املضطرب
ــواق جديدة للنفط  وبالطبع إيجاد أس
ــي أحضان  ــع ف ــرمتِ اجلمي ــم ي والغاز.ل
ــي  فما تزال دول اخلليج  الرئيس الروس
ــات املتحدة في  ــل إلى الوالي ومصر متي
الوقت احلالي ولكن مسألة عدم وجود 
ــأن العديد  ــف أمريكي واضح بش موق

من القضايا اإلقليمية بالتأكيد أعطى 
ــية لتحقيق  ــيا الدعامة األساس روس
ــات  الوالي ــس  عك ــى  وعل ــا.  أهدافه
ــط طويلة  ــيا خط ــدة، لدى روس املتح
ــط، وقد تتعارض  األجل للشرق األوس
اخلاصة.وأردفت  ــرائيل  إس مع مصالح 
ــرة،  ــنوات األخي ــي الس ــينيا: «ف كس
ــيق  ــي إدارة التنس ــرائيل ف جنحت إس
ــيا ملنع حدوث اصطدام  املثير مع روس
في سماء سوريا، ولكن هذا التنسيق 
ا. كان رئيس  ــتراتيجيًّ ا اس ــس حتالفً لي

ــو يأمل في أن  ــني نتنياه ــوزراء بنيام ال
ــوريا، أو على  ــيا إيران من س تطرد روس
ــفني  ــون قادرًا على دق إس األقل أن يك
بني موسكو وطهران. لكن على الرغم 
ــإن التحالف  ــات بينهما، ف ــن اخلالف م
ــي اإليراني يزداد قوة».سوريا إذن  الروس
ــيا  ــد احملطة األولى على طريق روس تع
ــط.  ــرق األوس ــى قلب الش ــل إل الطوي
ــة الدفاع اجلوي  ــوم، تغطي أنظم والي
ــية من طراز «إس ٣٠٠» األراضي  الروس
السورية واللبنانية، وتناقش موسكو 

ــيء نفسه في العراق. عالوة  فعل الش
على ذلك، تخطط إيران للقيام مبناورات 
ــعة النطاق مع اجليش  عسكرية واس
ــها  ــرائيل نفس ــي، وقد جتد إس الروس
في موقع ال ميكنها فيه ضرب أعدائها 
ــيا  ــة في مقتل.وتخطط روس باملنطق
ــوري، والذي  ــش الس ــاء اجلي ــادة بن إلع
ا  ــة جدًّ ــر تعد معادي ــمل عناص سيش
إلسرائيل. ويعني هذا أن القوات اجلوية 
ــا مقيدة  ــد أيديه ــد جت ــرائيلية ق اإلس
ــف قواعد  ــق األمر بقص ــا يتعل عندم

ــان  ــينيا أن لس ــد كس ــد. وتعتق األس
ــيا يقول بينما تهز كتفيها:  حال روس
ا».واختتمت  «هذا ليس شأنًا شخصيًّ
ــول: «ال ميكن  ــا بالق ــينيا تقريره كس
ــة، ويجب  ــيا دولة مهم ــكار أن روس إن
على إسرائيل أن تواصل تعاونها معها. 
ــرء للحظة أن  ــى امل لكن يجب أال ينس
ــرائيل  الدولة الوحيدة التي ميكن إلس
أن تعتمد عليها هي الواليات املتحدة، 
ــي  احلقيق ــتراتيجي  االس ــا  حليفه

الوحيد».

لـم يرتمِ اجلميع يف أحضان الرئيس الرويس  فام تزال دول اخلليج ومرص متيل إىل الواليات املتحدة يف الوقت احلايل
روسيا ليست منقذة إسرائيل في الشرق األوسط

سوى  خيار  لديها  ليس  إسرائيل  أن  سفيتلوفا،  كسينيا  السابقة،  الكنيست  ونائبة  السياسية  أكدت 
مواصلة التعاون مع اجلانب الروسي في منطقة الشرق األوسط، في ظل عدم وجود سياسة واضحة للجانب 
األمريكي باملنطقة.وقالت السياسية اإلسرائيلية – في مستهل تقرير لها بصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية-: «عندما بدأت روسيا تتدخل ألول مرة في سوريا قبل أربع سنوات، توقع الغرب أن يجد فالدميير بوتني 
ا في الوحل بسبب احلرب األهلية في البالد، بينما كانت تأمل إسرائيل أن تقلل موسكو من نفوذ  نفسه غارقً

طهران في جارتها الشمالية».

وكاالت / البينة الجديدة

 فشلت الواليات 
اِّـتحدة َّـ إيقاف 
داعش كما 
تزايدت مجموعات 
الجهاديني 
اِّـتطوعني من 
القوقاز

حظي أبناء هذا الزمان بالشرف املؤسف ملواجهة كارثة لم يرها اجلنس البشري من قبل، وهو التغير املناخي 
السريع جرّاء ما اقترفته أيدي البشر طوال عقود، هذا وقد اعدت الصحافة العاملية تقريرا اوربيا مشتركا  طرحت 
وِّل كل جزء من احمليطات واليابسة، ويعرّض الكائنات احلية  عن طريقه التغيرات املناخية العاملية والذي يُحَ

خلطر الفناء من احلياة؛ إنه يقتل الناس عبر عواصف أشد وموجات حرارة أعلى وتلوث خارج عن السيطرة.
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WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٩٦) - األربعاء - ٦ - تشرين الثاني - ٢٠١٩
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ــط ال غير،  ــن كلمتني فقط.. فق ــتاك مؤلف م ــن) هاش (#نريد_وط
ــاً عراقياً طموحاً، كلنا تواقون  هاتان الكلمتان تلخصان حلماً وردي
إليه، لكنه بات خالل أسبوعني معمداً بالدماء الزكية لشباب بعمر 
ــض من مدن العراق في  ــوارع بغداد وبع الورود كانوا يهتفون في ش

الوسط واجلنوب (نريد .. وطن).
ــوس يلخص كل  ــاً عابراً بل قام ــعاراً لفظي ــد .. وطن) ليس ش و(نري
تطلعات العراقيني وآمالهم مبختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم 
ولغاتهم ولهجاتهم لرؤية وطن أخضر يعيش فيه اجلميع بكل أمن 
ــالم ودعة ومحبة وأخوة.. وطن ليس فيه مكان للحرب والبنادق  وس
ــكاكني القاطعة لألوردة والكامتة لألنفاس التي تريد املزيد من  والس

هواء احلرية النقي بعد عقود طوال من الدكتاتورية واالستبداد!
(نريد .. وطن) ليس فيه مكان للفقر املدقع الذي ينخر العظام ويذل 
النفوس األبية، وطن ليس فيه بيوت صفيح وعشوائيات تهدم على 
ــكن يليق بكرامة الناس  ــاكنيها بالشفالت.. وطن فيه س رؤوس س

ويحترم آدميتهم..
(نريد .. وطن) يعني أننا نريد دولة مواطنة كرمية ومؤسسات وأنظمة 
ــات وعصابات  ــني ومقاطعات وأحزاب ومافي ــني.. ال دولة دكاك وقوان
ــتحوذ على املال العام والثروات وال محاصصات وال فساد.. دولة  تس
ــول إلى مجرد  ــرم، ال أن يهان ويتح ــن العراقي ويك ــز فيها املواط يع

أسالب..
ــع بثرواتك التي  ــي وطنك وتتمت ــي أنك تعيش ف ــد .. وطن) يعن (نري
ــلبها  ــتحقاقك وليس ألحد احلق في س حباك اهللا بها ألنها من اس

منك أو يجعلك حتصل عليها بـ(القطارة)..
ــك رغيد ومستقبلك مضمون  في (نريد .. وطن) خبزك موفور وعيش
ــول، ال أحد ينتقصه أو يغمطه، وال أحد ميد يده  ن وحقك مكف ومؤمّ

على جيبك بالعفرتة والفهلوة.. بل «ارفع رأسك أنت عراقي»..
ازي  ــاف ونهّ ــلقني على األكت ــد .. وطن) ليس فيه مكان للمتس (نري
ــلني  ــعب والفاش ــي الضمير واملتاجرين بقضايا الش الفرص وبائع
ــالى ممن ال يجيدون ألف باء اإلدارة والعمل ولم يضحوا ألجل  والكس
العراق بوجه الضباع الداعشية وكل اخملالب اإلرهابية التي تكالبت 

لتنهش جسد العراق في ليلة ظلماء..
ــدان العالم الناهضة.. وطناً  ــامخاً ومزدهراً كما هي بل نريد وطناً ش
ــفيات متطورة فيها أدوية وعالجات وأجهزة متقدمة..  فيه مستش
ــور  ــحاب وأبراج وجس ــدارس وناطحات س ــه جامعات وم ــاً في وطن
ــاً فيه مصانع  ــرى.. وطن ــياء حاملة أخ ــكنية وأش ــوارع ومدن س وش
ومعامل تشتغل ليالً ونهاراً لتستوعب آالف األيدي العاملة ومزارع 

وبساتني جتعل الزراعة في العراق تستعيد عافيتها..
ــات واألزمات، فقد  ــروب واالضطراب ــاً ليس فيه مكان للح نريد وطن
مللنا من النكبات التي أكلت ما أكلت من األرواح.. وطناً يعيش فيه 
العراقي بال آالم وأحزان ونواح، فقد مللنا من مشهد كله قهر.. لقد 

آن للعراقي أن يرتاح.. من حقه أن يرتاح.

NN@HÂüÎ_ÜÌ�ä„#I
�Ô�”a�ä �«@ �·�‹ � �ß@ �ó �Ç�‹�fl

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

أبي الوطن
أمي الوطن 

رائدنا حب الوطن منوت كي 
يحيا الوطن 

يا سيدي انفلقت حتى لم 
يعد

للفلق في رأسي وطن
ولم يعد لدى الوطن 

من وطن يؤويه في هذا 
الوطن

أي وطن؟
الوطن املنفي..

أم الوطن؟!
أم الرهني املمتهن؟

أم سجننا املسجون خارج 
الزمن؟!

منوت كي يحيا الوطن 
كيف ميوت ميت؟

وكيف يحيا من اندفن؟!
منوت كي يحيا الوطن
كال.. سلمت للوطن!
خذه.. واعطني به 

صوتاً أسميه الوطن 
ثقباً بال شمع أسميه 

الوطن
قطرة إحساس أسميها 

الوطن
كسرة تفكير بال خوف 

أسميها الوطن
يا سيدي خذه بال شيء

فقط
خلصني من هذا الوطن

 ***
أبي الوطن 
أمي الوطن

أنت يتيم أبشع اليتم إذن 

أبي الوطن
أمي الوطن 

ال أمك احتوتك باحلضن
وال أبوك حن! 

أبي الوطن
أمي الوطن
أبوك ملعون

وملعون أبو هذا الوطن!
 ***

منوت كي يحيا الوطن 
يحيا ملن؟
البن زنا 

يهتكه.. ثم يقاضيه 
الثمن؟!

ملن؟
الثنني وعشرين لقيطاً
يتهمون اهللا بالكفر 

وإشعال الفنت 
ويختمون بيته بالشمع 

حتى يرعوي عن غيه
ويطلب الغفران من عند 

الوثن؟! 
تف على هذا الوطن!
وألف تف مرة أخرى! 

على هذا الوطن 
من بعدنا يبقى التراب 

والعفن
نحن الوطن! 

من بعدنا يبقى الدواب 
والدمن

نحن الوطن! 
إن لم يكن بنا كرمياً آمناً

ولم يكن محترماً 
ولم يكن حراً
فال عشنا..

وال عاش الوطن!
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قصيدة

بغداد / البينة الجديدة
ــه  منصب ــنمه  تس ــذ  من
اجلديد يواصل مدير شرطة 
النجدة العميد (علي كرمي) 
ــة  ــكل مهني ــه ب أداء واجب
ــجاعة ونكران ذات ليالً  وش
ونهاراً ومن دون كلل أو ملل.
ــد علي  ــرص العمي ــد ح وق
ــرطة  كرمي على أن تكون ش
النجدة في خدمة املواطنني 
ــارتهم  إش ــن  ره ــي  وه
ــا  ــتنجدون به ــا يس عندم
ــن احلاالت،  ــي أي حالة م ف
ــيير  ــد مت تس ــل فق وبالفع
ــرى  ــة وأخ ــات متحرك دوري
ــي مختلف مناطق  ثابتة ف
ــيما  ــة بغداد الس العاصم
ــل  ــروف ألج ــذه الظ ــي ه ف
توفير احلماية للناس ولكل 

ــلميني..  الس ــن  املتظاهري
ــم  أنه ــون  مواطن ــد  ويؤك
ــان  باالطمئن ــعرون  يش
دوريات  ــاهدون  ــا يش عندم
ــي  ف ــتنفرة  مس ــدة  النج
طلبهم  ــت  وحت ــم  خدمته
ــاعدة،  مس أرادوا  ــى  مت
ــكرهم  ش ــدون  يؤك ــا  كم
ــرطة  ــم ملدير ش واحترامه
ــاط  الضب وكل  ــدة  النج
ــبني ملا يقومون به  واملنتس
من جهود كبيرة ومخلصة 
أن  ــون  ويتمن ــة  ومتواصل
تتواصل وشائج التعاون ما 
ــدة واملواطن كما  النج بني 
ــن احلكومة دعم  يتمنون م
هذا املفصل األمني احليوي 
ــا وصل اليه  ــي إلى م ليرتق

في دول العالم.

حتت نصب احلرية يحتشد الشباب ومعهم الشيوخ ماء مثلج لقلوب تغلي
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عدسة / حمودي عبد غريب

جبل أحد .. قلعة احملتجني

متبرعون يقدمون البطانيات للمتظاهرين

(البينة اجلديدة) وسط املتظاهرين فوق جسر اجلمهوريةمفرزة طبية تقدم العالج للمتظاهرين

الشاعر أحمد مطر


