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ّ
القوات المشتركة تحرر أكثر من  % 80من
وادي حجر في الساحل األيمن لمدينة الموصل
بغداد  -أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة ق��وات العمليات
املش��تركة  ،يوم أم��س األربعاء ،
عن حترير أكثر م��ن  80باملائة من
منطقة وادي حجر في الس��احل
األمي��ن ملدين��ة املوص��ل  ،فيم��ا
كش��فت قوات الرد الس��ريع عن
عثوره��ا على نفق بط��ول 1كم
ميتد من منطقة البو س��يف إلى
زنك��ورة الواقعتني غ��رب مدينة
املوصل .
وقال مصدر امني رفيع املستوى
في قي��ادة العمليات املش��تركة
ف��ي حدي��ث خ��اص لصحيف��ة
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "قوات جهاز
مكافحة االرهاب تواصل تقدمها
ف��ي منطقة وادي حج��ر التابعة
للس��احل األمين ملدين��ة املوصل
وحررت منه أكثر من  80باملائة ".
وأضاف املص��در الذي لم يفصح
ع��ن اس��مه أن "تنظي��م داعش
اإلجرام��ي يتقهق��ر بفع��ل
العملي��ات العس��كرية الت��ي
يشهدها الساحل األمين”.
ومن جانبه أف��اد إعالم فرقة الرد
الس��ريع التابع لقوات الشرطة
االحتادية ،أمس األربعاء  ،بأن قوات
ال��رد الس��ريع عثرت عل��ى نفق
لتنظيم داع��ش اإلجرامي بطول
1كم غرب مدينة املوصل.
وق��ال مصطفى حمي��د الناطق
باس��م الفرق��ة إن "ق��وات ال��رد
الس��ريع متكنت من العثور على

نفق بطول 1كم ميتد من منطقة
البو سيف إلى زنكورة الواقعتني
غرب مدينة املوصل .
وأضاف حميد لصحيفة ‘‘الصباح
اجلديد‘‘ أن " عناصر تنظيم داعش
اإلجرام��ي كان يس��تعمل ه��ذا
النفق لتدريب عناص��ره والقيام
بعمليات عس��كرية ضد القوات
االمنية .
م��ن جهت��ه كش��ف مجل��س
محافظة نين��وى  ،أمس األربعاء
 ،ع��ن ق��رب نص��ب الهندس��ة
العس��كرية أول جسر عائم في
الس��احل األمي��ن ملدين��ة املوصل
مبوازاة اجلسر الرابع احملرر .
وقال عضو اجمللس حس��ام العبار
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن
"صنف الهندس��ة العس��كرية
يس��تعد لنصب أول جسر عائم
مبوازاة اجلس��ر الرابع احملرر الجتياز
قوات إضافية النهر ودخولها في
مع��ارك التحرير وحتقي��ق مرونة
اكبر لتلك القوات".
وأض��اف العب��ار أن "امل�لاكات
الهندس��ية في احملافظة وبغداد
ق��ادرة على إعادة إعمار اجلس��ور
املدمرة بنحو عاجل لكنها حتتاج
إلى تخصيصات مالية".
وتاب��ع أن "حج��م الض��رر ال��ذي
أحلقته عصابات داعش في جميع
اجلس��ور بلغ نح��و  30باملائة بعد
تفجيرها بعبوات ناس��فة كبيرة
ملنع تق��دم القوات األمنية صوب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مص��در امن��ي مس��ؤول
مبهاجمة تنظيم داعش املدنيني
ف��ي حي�ين محررين ف��ي اجلانب
األمين من مدينة املوصل.
وقال املصدر في حديث صحفي،

ّ
يوجه باإلسراع في
العبادي

صرف مستحقات المقاولين

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه رئيس مجلس ال��وزراء حيدر
ّ
العب��ادي ،أم��س األربع��اء ،بتدقيق
مس��تحقات املقاولني خارج أوقات
الدوام الرس��مي وأيام العطل من
أجل التس��ريع في إجن��از معامالت
صرف مستحقاتهم.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لرئي��س
ال��وزراء ف��ي بي��ان ّ
اطلع��ت عليه
"الصب��اح اجلدي��د" ،إن "العب��ادي
وج��ه ،أم��س باس��تمرار هيئ��ات
ّ
الرقابة املالية العاملة في الوزرات
واجله��ات غي��ر املرتبط��ة ب��وزارة
واحملافظ��ات العاملة عل��ى تدقيق
مس��تحقات املقاول�ين بالعم��ل

خارج أوقات الدوام الرس��مي وأيام
العطل الرسمية".
وأض��اف املكتب أن "ذل��ك جاء من
أجل التس��ريع في إجن��از معامالت
صرف مستحقاتهم".
وواف��ق مجل��س ال��وزراء ،الثالث��اء
( 14حزي��ران  )2016عل��ى إط�لاق
مس��تحقات املقاول�ين م��ن خالل
إصدار سندات اخلزينة.
يشار الى أن البنك املركزي العراقي
أعلن ،األحد ( 10نيسان  ،)2016عن
موافقة خلية األزم��ة املالية على
مقترحه بإصدار سندات حكومية
لدف��ع مس��تحقات املقاول�ين
واجملهزين على مؤسسات الدولة.

البغدادي ّ
يقر بهزيمة تنظيمه ويدعو
عناصره للتوجه للمناطق الجبلية

القوات املشتركة تواصل توغلها في اجلانب األمين
امين املوصل.
الى ذل��ك أفادت قيادة الش��رطة
االحتادي��ة  ،أم��س األربع��اء ،ب��أن
طائراتها املسيرة دمرت  3ثكنات

لـ"داع��ش" و 5عجالت مفخخة
بأمين املوصل.
وقال قائد الش��رطة الفريق رائد
ش��اكر ج��ودت ف��ي بي��ان تلقت

صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘
نس��خة من��ه ،إن "طائ��رات
الشرطة االحتادية املسيرة املزودة
بالقنابل أصبحت س�لاحا ً فعاال

ف��ي مجري��ات معرك��ة املوصل
وتنفذ يوميا ً عش��رات الطلعات
املباغتة".
تتمة ص3

داعش يهاجم بـ"عنف" المدنيين في حيين بأيمن الموصل
ان التنظيم نفذ هجمات عنيفة
بقذائ��ف اله��اون والقنص على
املدني�ين و الق��وات العراقي��ة
املتواج��دة ف��ي ح��ي اجلوس��ق
والطيران جنوبي املوصل.
ال��ى ذل��ك ق��ال قائد الش��رطة
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االحتادي��ة الفريق رائ��د جودت في
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصباح
اجلدي��د" ،ان التنظي��م االرهابي
يعيش حال��ة االرباك واالنهزامية
وعناصره تقاتل مبجاميع منعزلة
ومجساتنا االستخبارية امليدانية

تشير الى تفكك التنظيم وهرب
قياداته العليا من املوصل.
وأض��اف ان ق��وات الش��رطة
االحتادية تفتش مناطق الغزالني
واجلوس��ق والطي��ران بحث��ا ً عن
االلغام واالفخاخ وعناصر داعش

من يقف وراء الحرب النفسية ضد
داعش؟ 2
القوّات العراقية في حربها على

املتخف�ين وس��ط االهال��ي قبل
الشروع باقتحام مناطق الدندان
والعكي��دات والنب��ي ش��يت
والدواسة.
وف��ي س��ياق آخ��ر اعل��ن قائ��د
الفرقة الس��ابعة باجليش اللواء

الركن نومان عبد الزوبعي ،امس
األربعاء ،عن توجيه ضربات جوية
"مؤث��رة" عل��ى اه��داف تابع��ة
لتنظي��م "داعش" ف��ي مناطق
غربي األنبار.
تتمة ص3

 26ألف نازح من أيمن
الموصل خالل  10أيام

متابعة

3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مص��در محل��ي ف��ي
محافظ��ة نينوى ،أن زعيم تنظيم
"داعش" أب��و بكر البغ��دادي وجه
خطاب��ا ً ألنصاره ف��ي املناطق التي
يس��يطرون عليه��ا ،موضح��ا ً أن
اخلط��اب تضم��ن اإلق��رار بهزمي��ة
التنظيم في املعارك األخيرة ودعوة
لعناصره بـ"التخفي والفرار" الى
املناطق اجلبلية.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي،
إن "البغ��دادي وجه خطابا ً س��ماه
خطب��ة ال��وداع ال��ى املقربني منه

ووزعه��ا عل��ى اخلطباء لش��رح ما
مير به التنظي��م ،وان اخلطباء بدأوا
بالتح��دث عن الهزائ��م التي مينى
به��ا التنظيم ف��ي نين��وى وبقية
الواليات".
وأض��اف املص��در  ،أن "اخلطب��ة
تضمنت أيض��ا ً تعليمات لعناصر
التنظيم ب��أن يفجروا انفس��هم
عن��د محاصرتهم من قبل القوات
العراقي��ة" ،داعي��ا ً اتباع��ه ال��ى
"التوجه للمناطق اجلبلية والوعرة
في العراق وسوريا".
تتمة ص3

النفط ينخفض لليوم الثاني

برغم التزام أوبك بخفض اإلنتاج
بغداد ـ وكاالت:
واصلت أسعار النفط اخلام تراجعها
ام��س األربعاء حي��ث أدى منو اإلنتاج
األميرك��ي إل��ى زي��ادة الضغ��وط
على الس��وق برغم أن خفض إنتاج
منظم��ة البلدان املص��درة للبترول
(أوبك) واصل دعم األسعار.
ويترقب املستثمرون في سوق النفط
بيانات اخملزونات األسبوعية من إدارة
معلومات الطاق��ة االميركية املقرر
إعالنها في الس��اعة  1530بتوقيت
جرينتش امس األربعاء.
وبحلول الساعة  0723انخفض خام
غرب تكساس الوس��يط األميركي

في العقود اآلجلة  15س��نتا ً أو 0.3
باملئة إلى  53.86دوالرا ً للبرميل .ونزل
خ��ام القياس العاملي مزيج برنت 13
س��نتا ً أو  0.2باملئة إلى  56.38دوالرا ً
للبرميل.
وزادت مخزون��ات اخل��ام االميركي��ة
لألسبوع السابع على التوالي .وفي
ظل توقعات بزيادة جديدة في اخملزون
األس��بوع املاضي قدره��ا  3.1مليون
برميل هذه امل��رة زادت اخملاوف من أال
يكون منو الطلب كافيا ً الس��تيعاب
تخمة املع��روض العاملي من النفط
اخلام.
تتمة ص3

في هذا العدد "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة  22ص13

أكدت عدم تنفيذ "النزاهة" ألوامر قبض قضائية طالت مسؤولين

لجنة نيابية :ال نحتاج تعديالت أو تشريعات جديدة لمواجهة الفساد
بغداد -ساهر علي:
أك��دت جلن��ة نيابي��ة متخصص��ة،
أمس االربعاء ،عدم احلاجة إلى اجراء
تعدي�لات جوهري��ة عل��ى القوان�ين
اخلاص��ة بجرائ��م الفس��اد ،متهمة
هيئ��ة النزاهة بع��دم تنفيذ العديد
من أوامر القبض الصادرة من القضاء
العراقي ضد كبار املسؤولني ،مبينة
أن هذا التلكأ ادى إلى هروبهم خارج
البالد.

وقال مق ّرر اللجنة النائب عادل نوري
ف��ي حديث م��ع "الصب��اح اجلديد"،
إن "الع��راق لديه تش��ريعات عديدة
ملواجهة جرائم الفساد املالي واالداري
وه��و من الناحي��ة املبدئية ال يحتاج
إلى تعديل واسع في بنودها".
وأض��اف ن��وري أن "قس��ما ً من هذه
التش��ريعات بات قدميا ً وبحاجة إلى
اج��راء تعدي�لات ،لكنه��ا بس��يطة
وال ميك��ن القول ب��أن مجلس النواب

يعط��ل عملي��ة مواجهة الفس��اد
كون��ه يتمن��ع ع��ن تغيي��ر تل��ك
القوانني".
وأش��ار إلى أن "العقوب��ات موجودة
وتطبقها احملاكم وبعضها مش��دد
كما هو حال جرائم الرش��وة وغيرها
م��ن االفعال التي يص��ل فيها اجلزاء
إلى السجن ملدة ليست بالقليلة".
ويرى نوري أن "املش��كلة االكبر التي
تواج��ه الب�لاد ف��ي الظ��رف الراهن

تكم��ن بع��دم وج��ود ارادة حقيقية
ملواجه��ة الفس��اد م��ن قب��ل هيئة
النزاهة على وج��ه اخلصوص وبقية
اجلهات الرقابية".
وأش��ار إلى أن "الهيئ��ة تتحدث عن
حس��م االف القضاي��ا املعروض��ة
أمامه��ا ب�ين االحالة عل��ى القضاء
والغلق لكنها تعجز عن مالحقة أي
من املسؤولني الكبار".
تتمة ص3

تواصل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة تس��جيل
صدام حس��ين  /األعمال السرية لنظام اس��تبدادي  2001 – 1978 /وتسلط حلقة
اليوم الضوء على الدور التآمري لنظام صدام على عدد من الدول العربية وكذلك
حي��ن يناقش صدام ومستش��اروه كيفي��ة معاقبة البلدان الت��ي وقفتْ إلى جانب
مصر بعد أن وقع أنور الس��ادات اتفاقية الس�لام مع إسرائيل ويقول صدام بهذا
الصدد  :لقد قلنا إن الس��ادات خائن وس��نتعامل معه على هذا األساس ،من خالل
تحريض الش��عب لكي يبذلوا قصارى جهدهم لإلطاحة به باعتباره خائن ًا .لقد قلنا
ذلك جهاراً وقد س��معوا كالمنا قبل مجيئهم إلى هن��ا .لقد كررنا حديثنا اليوم،
الكلمات نفسها .أخشى أن يظنوا أن تلك مجرد كلمات لعامة الناس ،وليستْ هي
موجهة لهم أيض ًا .إننا نفي بما قلناه.

تقريـر

فيتو روسي صيني يعرقل قرارًا دوليًا لمعاقبة دمشق
بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تعمل املن��دوب الروس��ي
ل��دى األمم املتحدة ،ح��ق النقض
"الفيت��و" ضد ق��رار جمللس األمن
الدول��ي بف��رض عقوب��ات عل��ى
احلكومة الس��ورية ،الس��تعمال
جيشها السالح الكيمياوي ضد
املدنيني في احل��رب الدائرة بالبالد
منذ نحو  6سنوات.
وه��ذه ليس��ت املرة األول��ى التي
تس��تعمل فيها روس��يا والصني
حق النقض إلجهاض قرارات ضد
دمشق في مجلس األمن الدولي،
إذ تعد موس��كو وبكني حليفتني
للرئيس بشار األس��د .وهذه هي
امل��رة الس��ابعة التي تس��تعمل
فيها روس��يا ح��ق الفيتو حلماية
األسد.
ونال القرار ،الذي صاغته بريطانيا
وفرنس��ا والواليات املتحدة ،تأييد
تس��ع دول مقابل ث�لاث عارضته
ه��ي :روس��يا والص�ين وبوليفيا،
في ح�ين امتنعت كازاخس��تان

اجتماع مجلس األمن
وإثيوبيا ومصر عن التصويت.
ونص مش��روع القرار على فرض

حظ��ر س��فر وجتمي��د أرصدة 11
سوريا ،هم أساسا من املسؤولني

العس��كريني ،إضاف��ة إل��ى 10
هيئ��ات .كما نص على حظر بيع

وتسليم ونقل مروحيات ومعدات
أخ��رى للجي��ش واحلكوم��ة في
سوريا.
وجاء مش��روع القرار إث��ر حتقيق
مش��ترك لألمم املتحدة ومنظمة
حظر األسلحة الكيمياوية كان
خلص ف��ي أكتوب��ر  2016إلى أن
الس��لطات الس��ورية نفذت في
األقل ثالث هجمات كيماوية في
 2014و.2015
وتقول روس��يا إن التصويت على
مش��روع القرار سيضر مبحادثات
السالم التي تقودها األمم املتحدة
بني األطراف السورية ،والتي بدأت
في جنيف األسبوع املاضي.
لك��ن املندوب��ة األميركية نيكي
هايلي عدت أن "ه��ذا القرار كان
مناس��با ً ج��دا" بع��د التصويت،
مضيف��ة "أن��ه ي��وم حزي��ن في
مجلس األم��ن عندما تب��دأ دول
بخل��ق األعذار ل��دول أخرى تقتل
شعوبها".
تفصيالت ص7

ترامب يستثني العراق من دول حظر السفر
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وس��ائل إعالم أميركية
نق�ًل�اً عن مس��ؤولني اميركيني،
إن ق��رار الرئي��س االميرك��ي
دونال��د ترام��ب بحظر الس��فر
سيس��تثنى العراق م��ن قائمة
الدول السبع احملظورة.
وكان ترامب أص��در قرارًا بحظر
س��فر مواطني والج��ئ (العراق
– إي��ران – اليم��ن – الصوم��ال –
س��وريا – ليبيا – السودان) ملدة

 90يوماً ،ومن��ع دخول الالجئني
ملدة  120يوما ً باستثناء املنتمني
لس��وريا الذين حظ��ر دخولهم
ألجل غير مسمى.
وف��ي كاون الثاني املاضي ،فرض
ترام��ب حظ��رًا مؤقتً��ا لدخول
الالجئ�ين ومواطن��ي ال��دول
س��الفة الذك��ر إل��ى الوالي��ات
املتح��دة ،قبل أن يوقف القضاء
القرار.
وعلَّل القضاء رفضه للقرار ،بأ َّن

احلكومة لم تشر إلى دليل على
أن أي أجنب��ي م��ن أي دول��ة من
الوارد ذكرها في األمر التنفيذي
ارتك��ب هجو ًم��ا إرهابيًّ��ا ف��ي
الواليات املتحدة.
وانتق��د ترام��ب ق��رار القضاء،
ووعد قب��ل أي��ام ،بإص��دار قرار
تنفي��ذي جدي��د لـ"حماي��ة
الوالي��ات املتحدة" ،في إش��ارة
إلى مس��اعيه للحد من دخول
الالجئني واملهاجرين إلى بالده.

جنرال بالتحالف الدولي يؤكد

فقدان داعش لكل مقومات الصمود

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن قائد عس��كري كبير في قوات
التحالف الدولي ض��د "داعش" ،أن
مسلحي التنظيم لم تعد لديهم
القدرة على الصم��ود في احلرب ،مما
يجعل حلمهم بإقامة ما يصفونها
"الدولة" قد انتهى.
وق��ال نائ��ب قائ��د الش��ؤون
االستراتيجية والدعم في التحالف
الدول��ي اجلنرال روب��رت جونز ،خالل

إيج��از صحف��ي عق��ده ف��ي لندن،
إن "العملي��ات العس��كرية اجلارية
ف��ي املوص��ل بالع��راق والرق��ة في
س��وريا أدخل��ت داعش ف��ي مرحلة
االنكماش" ،مبينا ً ان "التنظيم لم
يع��د لديه أي مقوم��ات للصمود أو
تغيير كفة احلرب".
وج��اءت تصريح��ات اجلن��رال جونز
عقب اجتماع عقده ممثلو مجموعة
العمل التابعة للتحالف ،مبشاركة

أكثر من  20دولة.
واضاف جونز ان "عمليات التحالف
جفف��ت قن��وات اإلم��داد املال��ي
والعسكري لداعش" ،مشيرًا الى ان
"تركيا أس��همت أيضا ً في تشديد
احلراس��ة على حدودها م��ع العراق
وسوريا ،بنحو جعل عدد املسلحني
األجان��ب اجل��دد الذي��ن ينضم��ون
للتنظيم ال يتجاوز بضع أفراد".
تتمة ص3
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د.علي شمخي

شؤون عراقية

أكد إن زيارات بارزاني الى تركيا ال تصب إال في مصلحة حزب العدالة والتنمية

غريب حسو :نيجيرفان بارزاني زار دمشق ّ
سرًا
والتقى بـ «علي مملوك»

التوحيد قوة!
تس��عى اطراف متعددة في العراق للمباشرة
ووضع آليات لتس��وية االوض��اع في املناطق
احمل��ررة واع��ادة اعم��ار املناطق الت��ي طالتها
مع��ارك التحري��ر ووس��ط خالف��ات ح��ادة
واختالفات في ط��رح االفكار واملقترحات تبدو
احلاج��ة ملحة لتوحي��د ه��ذه االختالفات مبا
يعزز اجلهود الوطنية الرساء االمن واالستقرار
واعادة اخلدم��ات البناء املدن احمل��ررة وبرغم ان
هذه املهمة ليست يس��يرة وتتطلب طاقات
وكفاءات وجه��ودا ً مضاعفة اال ان املؤس��ف
ه��و غياب أي دور حكوم��ي او برملاني لتجميع
اخلطط التي نس��مع عنها في وسائل االعالم
او الت��ي تطلقه��ا تصريحات م��ن قبل ممثلني
ف��ي مجال��س محلي��ة او وزارات وباس��تثناء
م��ا اعلنه رئي��س ال��وزراء حيدر العب��ادي في
اكثر من مناس��بة عن وج��ود خطط لتثبيت
االمن واالس��تقرار في محافظ��ة املوصل من
دون االع�لان عن تفاصي��ل هذه اخلطط تغيب
الشفافية عن الدور احلكومي في رسم معالم
املس��تقبل في املوصل وغيرها من املدن التي
عبث االحت�لال الداعش��ي مبقدراتها ومايزال
ماليني الناس يعان��ون فيها والبد من التأكيد
بأن املرحلة املقبلة تتطل��ب ترابطا ً كبيرا ً بني
جه��ود الدول��ة االحتادي��ة مبا متثله بغ��داد من
مركزية وبني ماتفكر به وتريده اجملالس احمللية
في كل محافظات العراق واقليم كردس��تان
فتخصيص االموال وحتديد املش��اريع واختيار
الوزارات واملؤسس��ات املعني��ة بتثبيت االمن
واع��ادة اخلدم��ات اليرتبط مبحافظ��ة بعينها
واليقتص��ر على جه��ود وزارة واح��دة او جهة
واح��دة وبالتالي فان من��ح الكثير من الوقت
لتوس��يع دائرة البحث واملناقشة عن املرحلة
املقبلة امر ضروري ويحتم على احلكومة اخذ
زمام املبادرة والدعوة الى اجتماعات ومؤمترات
موسعة ملناقش��ة هذا التحدي الكبير والبد
ايض��ا ً م��ن مكاش��فة اجلمه��ور العراقي مبا
يجري االعداد والتخطي��ط له والبد ايضا ً من
تعريف الرأي العام بال��دول واجلهات الداعمة
لهذا املش��روع احليوي ف��ي العراق وفي الوقت
نفسه مصارحة هذا اجلمهور باملعوقات التي
تق��ف امامه حي��ث ان مثل هذه الش��فافية
ومثل هذه املكاشفة س��تمكن جهات أخرى
تتمثل بوس��ائل االع�لام ومنظم��ات اجملتمع
املدني في التعرف على حقيقة مايحصل في
هذا امللف وتش��خيص من ه��و مخلص ومن
هو مقصر ومس��اندة اجلهود الوطنية وتعزيز
االمكانيات التي تتي��ح اختصار الزمن واعادة
احلي��اة الطبيعية الى هذه املناطق من العراق
وسيكون من املناس��ب جدا ً الشروع في هذا
الوقت بفتح املنافذ واستقبال االراء واالفكار
م��ن كل فئات اجملتم��ع حول املرحل��ة املقبلة
وع��دم االقتص��ار عل��ى مجال��س احملافظات
واحلكوم��ة املركزية وفي النهاي��ة فان توحيد
هذه اآلراء واملقترحات واجلهود سيكون عامل
قوة للدولة برمتها .

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد ممثل حزب االحت��اد الدميقراطي
السوري في اقليم كردستان غريب
حس��و ان الزيارات الت��ي يقوم بها
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني
ال��ى تركيا ال تصب اال في مصلحة
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة احلاكم،
مبينا ً ان الدميقراطي الكردس��تاني
اجرى اتصاالت س��رية م��ع النظام
ف��ي س��وريا بتوجيه م��ن احلكومة
التركية ،التي تدعم وتساند القوى
واجلماع��ات االرهابي��ة املتطرف��ة
في سوريا ،وتس��عى للقضاء على
التجربة الكردية.
واضاف حس��و في حديث للصباح
اجلدي��د ان احل��زب الدميقراط��ي
ينف��رد ب��ادارة مل��ف العالق��ات
الكردية التركي��ة ،وان زعيم احلزب
الدميقراطي مسعود بارزاني وتركيا
متفق��ون عل��ى كل ش��يء مع��اد
للكرد وقضيتهم العادلة في تركيا
وسوريا ،وان الزيارات التي يقوم بها
بارزاني دوريا ً الى انقرة المتثل اقليم
كردس��تان ،وامن��ا هي متث��ل موقف
ورؤي��ة احل��زب الدميقراط��ي ال��ذي
يتزعمه ،وهي تأتي لضمان مصالح
اجلانب�ين ومعاداة الش��عب الكردي
في شمالي و غربي كردستان.
حس��و أضاف ان أية زيارة يقوم بها
بارزان��ي تتبعها حتركات عس��كرية
تركي��ة واعت��داءات عل��ى االراضي
الكردية في س��وريا ،وه��ي تزامنت
م��ع حتش��دات تركية عل��ى تخوم
مدين��ة عفرين وقصفه��ا من قبل
اجليش التركي ما ادى الى س��قوط
عشرات الضحايا من املدنيني.
واض��اف ان وف��دا ً ع��ن احل��زب
الدميقراطي الكردس��تاني برئاسة
نيجرفان بارزاني زار دمش��ق مؤخرا ً
والتقى هناك برئيس جهاز اخملابرات
علي مملوك ومسؤولني آخرين ممثلني
عن النظام.
وتاب��ع ان بارزان��ي نزوال عن��د رغبة
احلكوم��ة التركي��ة يح��اول فت��ح
قن��وات لالتص��ال م��ع احلكوم��ة
الس��ورية اليج��اد بدائ��ل للق��وى

حسو أضاف ان أية زيارة
يقوم بها بارزاني تتبعها
تحركات عسكرية
تركية واعتداءات على
االراضي الكردية في
سوريا ،وهي تزامنت
مع تحشدات تركية على
تخوم مدينة عفرين
وقصفها من قبل
الجيش التركي ما ادى
الى سقوط عشرات
الضحايا من المدنيين

بارزاني
الفاعل��ة عل��ى االرض في س��وريا
واس��تبدالها بالق��وى الكردي��ة
املوالي��ة النق��رة الدارة املناط��ق
الكردي��ة ،التي تدار بع��د الثورة من
قبل حزب االحتاد الدميقراطي ،الذي
تعده تركيا منظمة ارهابية موالية
حلزب العم��ال الكردس��تاني ،وتابع
«كن��ا نأم��ل ان يلعب بارزان��ي دورا ً
كبيرًا في من��ع التجاوزات التركية
وتفعي��ل عملي��ة الس�لام ،اال انه
وراء كل زي��ارة يقوم به��ا الى تركيا
انعكاس��ات س��لبية على شمالي
وغربي كردستان.
صحيفة حريت التركية وفي سياق
تناوله��ا جلوانب م��ن زي��ارة بارزاني
ذكرت في تقرير ان اردوغان بحث مع
بارزاني الذي وصل الى اس��طنبول
االح��د ،مس��ألة نف��ط كرك��وك
واتفق اجلانبان كذلك على ارس��ال

البيش��مركة التابع�ين للمجلس
الوطن��ي الكردي الس��وري القريب
م��ن احلكوم��ة التركية ال��ى غربي
كردستان.
واضاف��ت الصحيف��ة ان رئي��س
اجلمهوري��ة رج��ب طي��ب اردوغ��ان
تباحث مع رئيس اقليم كردس��تان
مس��عود بارزان��ي مس��ألة نف��ط
كركوك وارسال عناصر البيشمركة
التابع�ين الذي��ن دربته��م وقام��ت
بتس��ليحهم احلكوم��ة التركي��ة،
ف��ي اقليم كردس��تان ،الى املناطق
الكردية في سوريا كبديل عن حزب
االحتاد الدميقراط��ي الذي متكن من
هزمية داعش وحترير العديد من املدن
ويدي��ر منذ س��نوات حكما ً ش��به
ذاتي في كردس��تان س��وريا ،اال انه
يواجه عدا ًء ش��ديدا ً من قبل احلزب
الدميقراطي بزعامة مسعود بارزاني

التحالف الوطني يصف التظاهرات ضد

البيشمركة تعلن عن إبطال مفعول

العبادي في واسط بـ»غير المسؤول»

نحو  3آالف عبوة ناسفة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن قائد ف��ي هندس��ة القوات
الس��اندة االول��ى ف��ي ق��وات
الپيش��مرگة ،ع��ن متك��ن قوات��ه
بالتعاون مع منظمت��ي ( )M.A.Gو
 )F.S.Dمن ابط��ال مفعول قرابة 3
االف عبوة ناس��فة خالل الشهرين
االولني من عام .2017

تقـرير

وق��ال الل��واء محم��ود كاكيي في
حدي��ث صحف��ي «انه بالتنس��يق
والتع��اون م��ع منظمت��ي ()M.A.G
و  ))F.S.Dم��ن اج��ل رف��ع العبوات
الناس��فة املزروعة من قبل تنظيم
«داعش» االرهابي في عدد من احملاور،
اس��تطاعت فرق الهندس��ة خالل
الش��هرين املاضي�ين رف��ع ()2713

نزوال عند رغبة االدارة التركية التي
ترفض نش��وء أية جماعات وأحزاب
كردية ال تدور في فلكها.
واضاف��ت الصحيف��ة ان بارزان��ي
اقت��رح على اردوغ��ان إع��ادة قوات
البيش��مركة التابع�ين للمجلس
الوطني الك��ردي الس��وري املوالي
لتركيا الى غربي كردستان  ،وهو ما
ايده ارودغان ورحب به.
وتابعت حريت ان اردوغ��ان وبارزاني
اتفق��ا كذلك عل��ى خطط جديدة
ملواجهة تنظي��م داعش في العراق
وس��وريا ،كما وقعا اتفاق��ا ً جديدا ً
ف��ي مج��ال الطاق��ة ،وكان بارزاني
قد عاد مس��اء االثنني من زيارة قام
بها ال��ى تركي��ا تلبي��ة لدعوة من
حكومة ح��زب العدال��ة والتنمية،
التق��ى خالله��ا اضافة ال��ى رئيس
اجلمهوري��ة وال��وزراء برئي��س جهاز

اخملابرات حاكان فيدان.
اال ان مس��توى االس��تقبال املتدني
ال��ذي حظيت به زيارة بارزاني برغم
رفع علم كردستان فسره مراقبون
بأن حكومة حزب العدالة والتنمية
تتعامل مع بارزان��ي كموظف لدى
احلكوم��ة التركي��ة وليس كممثل
لش��عب او رئيس��ا ً القلي��م ،وه��ي
ترف��ض حل��د االن تس��مية بارزاني
برئي��س اقليم كردس��تان حتى في
اخلطاب��ات الرس��مية ،وتس��تعمل
بدال عن كلمة كردستان مصطلح
االقليم الكردي.
ب��دوره نف��ى نائ��ب رئي��س ال��وزراء
الترك��ي الناط��ق باس��م احلكومة
نعمان قورتومل��وش ان يكون بارزاني
قد تطرق خالل اللق��اء مع اردوغان
ال��ى قضي��ة الس�لام ف��ي تركيا،
واطالق س��راح رئيس ح��زب االحتاد

الدميقراط��ي صالح الدي��ن دميرتاش
ال��ذي تعتقله تركي��ا بتهمة دعم
ومناصرة حزب العمال الكردستاني
الك��ردي املع��ارض ،بع��د ان كان��ت
وسائل اعالم قريبة من الدميقراطي
الكردس��تاني ،اعلنت عن ان بارزاني
ناق��ش م��ع اردوغان س��بل تفعيل
عملية الس�لام ودعا كبادرة حسن
ني��ه الى اطالق س��راح زعماء حزب
الشعوب الدميقراطي الذمي تعتقل
حكومة ح��زب العدال��ة والتنمية
العشرات منهم بتهم وجود صالت
مع حزب العمال الكردستاني.
وعل��ى صعي��د منفص��ل ق��ال
قورتومل��وش أ ّن «تركيا ال تطمع في
األراض��ي الس��ورية والعراقية ،إمنا
تقوم بعمليات عسكرية في هاتني
الدولت�ين للحف��اظ عل��ى أمنه��ا
القومي».

عبوة ناسفة و( )10احزمة ناسفة»
 ،منوها الى «ان قواته اس��تطاعت
ايض��ا تدمي��ر ( )350قطع��ة م��ن
املتفجرات».
واضاف كاكي��ي «ان ابطال مفعول
هذه االلغام والعبوات الناسفة من
قبل تنظيم «داعش» االرهابي جرت
في محاور اخلازر والگوير ومخمور».

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعرب التحالف الوطني العراقي،
عن أس��فه ازاء االحداث واالعمال
«غير املسؤولة» التي رافقت زيارة
رئيس الوزراء حيدر العبادي واعضاء
مجل��س ال��وزراء ال��ى محافظة
واسط،يوم األول من أمس الثالثاء
والتي رافقتها تظاهرات أس��فرت

عن وقوع صدامات واصابات.
وذكر بيان للتحالف اطلعت عليه
«الصب��اح اجلدي��د» ،ان «ما حصل
في محافظة واس��ط اليصب في
املصلحة العامة ويعرقل اي تطور
او ق��رار ايجاب��ي يخ��دم احملافظة
وأهلها».
كم��ا ب��ارك التحال��ف الوطن��ي

«جمي��ع القرارات التي صدرت عن
مجلس الوزراء املوقر في جلسته
الت��ي عقده��ا ف��ي احملافظ��ة،
داعي��ا ً ال��ى تكرار هذه اجللس��ات
ف��ي محافظ��ات اخ��رى بغي��ة
تذلي��ل العقبات الت��ي تواجهها
محافظاتن��ا وح��ل امللف��ات
العالقة».

بعد التهويل والتضخيم لقدرات التنظيم اإلرهابي

ّ
القوات العراقية في حربها على داعش؟
من يقف وراء الحرب النفسية ضد
ترجمة :سناء علي*
« دور التحال��ف الدولي لم يكن فعاال ً
ف��ي القضاء على داعش بل انه يحاول
ومن خالل تصريحات القادة االميركان
تضخي��م تل��ك اجلماع��ات االرهابي��ة
وجعله��ا ق��وة ال تقهر  ,ب��ل يحاول أن
يظهره��ا بأنه��ا متتل��ك كل مقومات
القوة العس��كرية» هذا ما ابتدأت به
اخلبيرة في شؤون اجلماعات املسلحة
للدول الش��رق اوس��طية « الرا بيتر «
تصريحها في سؤال مت طرحه من قبل
مراس��ل الصحيف��ة حول ه��ل توازي
ق��وة داعش ما يه��ول له ف��ي االعالم
االميرك��ي والعالم ؟ كم��ا عدت هذا
التهويل « أحد األس��باب التي مكنت
مجامي��ع داعش من الس��يطرة على
مدينة الرم��ادي والتي اش��ارت الى ان
بغداد ليست عصية على تلك اجملاميع
 .عل��ى الرغ��م م��ن ان بغ��داد بوقتها
كانت محصنة بعدة أطواق أمنية مما
يجعله��ا عصية ,كما ان هذا التهويل
لم يتطرق على االطالق الى أن اجليش
العراقي بدأ يس��تعيد زمام املبادرة في
محافظ��ة االنب��ار بع��د حتقيقه عدة
انتصارات مبس��اندة الشرطة االحتادية
واحلشد الشعبي».
كم��ا ش��ددت بيت��ر عل��ى « ض��رورة
التعاطي مع ضروف القتال ومواجهة
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة بدقة من

اجل التصدي الى احلرب النفسية التي
يش��نها االرهاب على القوات االمنية
واملواطنني .كون هذه الشائعات ليست
سوى خدمة مجانية للعدو في حربه
النفس��ية ض��د الش��عب العراق��ي,
كما أن احلرب عل��ى اإلرهاب حتتاج الى
مستويات عدة من املواجهة من بينها
اإلعالم واحل��رص على التصدي للحرب
النفس��ية ورف��ع معنوي��ات اجلي��ش
العراقي ،وهذه مسؤولية اجلميع».
واضافت إن»العصابات االرهابية باتت
تعرف مدى اهمية وس��ائل اإلعالم في
التروي��ج إلفكاره��ا والس��يطرة على
نفوس الضعفاء ،حتى باتت جتند اعداد
كبي��رة الدارة مؤسس��اتها االعالمية
التي تعتمد عليها بنحو اساسي».
وبينت أن»هذا الدع��م االعالمي الذي
تقدمه مؤسسات «داعش» لعناصرها
االرهابية ،يجب ان يُقابل باعالم وطني
يعتم��د على املهني��ة ف��ي تفنيد ما
تطرحه تلك وسائل اإلعالم ،على وفق
طريقة علمية ومهنية  ,كما ان حرب
الش��ائعة اصبحت اليوم مبنزلة اآللة
العس��كرية وهناك القدرات التقنية
التي تنشر املعلومة املفبركة والكاذبة
وتشوه احلقائق بسرعة فائقة «.
وأضاف��ت أن «املاكن��ة االعالمية التي
تواجهه��ا القوات االمني��ة في العراق
اليوم م��ن نوع خاص مما يتطلب منها
الرد اعالميا ً من خالل الوثائق واحلقائق
والتحلي��ل وتفكيك االفالم والدعايات

املفبركة».
م��ن جانب��ه اش��ار « ادمون��د هيكل «
اخلبي��ر في معهد مونتري��ال االعالمي
واملتخصص بدراسة علم الشائعات
قائال « الش��ائعة يعرفها بعض خبراء
اإلع�لام واحلرب النفس��ية عل��ى انها
«خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتش��ر
ف��ي اجملتمع بنحو س��ريع و تُتداول بني

العام��ة ظنا ً منه��م بانها صحيحة»
وتس��تعمل ف��ي أغل��ب االحي��ان في
احل��روب لتدمي��ر نفس��ية الع��دو،
فالش��ائعة أس��لوب اعتمده تنظيم
داع��ش االرهابي بكث��رة في حربه ضد
الق��وات االمني��ة واالث��ارة الهل��ع في
نف��وس املواطنني ،داعيا ً إلى تش��كيل
خلي��ة من خب��راء احل��رب النفس��ية

ومختصني آخرين لتفنيد الش��ائعات
التي تتعرض لها هذه القوات والعمل
بالضد منها ».
كما اش��ار الى ان « اس��تعمال احلرب
النفسية وادواتها ضد القوات االمنية
الت��ي حتارب داعش في العراق له الدور
احلاس��م في حس��م املعركة لصالح
تنظي��م داع��ش بأق��ل اخلس��ائر م��ن

جه��ة ،بوصفها نوع م��ن أنواع القتال
النفس��ي ال��ذي يس��عى لتحطي��م
الثقة في الذات الفردية،وطرح شعور
بعدم االنتم��اء للوطن،مما يحدث خلل
وانفع��االت عديدة لدى االف��راد بعدم
السيطرة على نفسهم ،وادخال هذه
القوات في اس��لوب صراع الشائعات
والدعاي��ات الت��ي تطلقه��ا الغ��رف
اخملابراتية من جهة اخرى،لقياس مدى
االس��تجابة للرفض والقبول وتأثيرها
عليه».
كما ش��ار ال��ى ان « مجامي��ع داعش
اإلجرامية يسعون جاهدين إلى كسر
معنويات األبطال في اجليش واحلش��د
الشعبي بأي طريقة كانت» ,الفتا ً إلى
أن» الوس��يلة الت��ي يعتمدها داعش
بهذا اجلانب هو بث الشائعات الكاذبة
م��ن خ�لال وس��ائل اإلع�لام او مواقع
التواص��ل االجتماعي ,كم��ا ان هناك
من يروج لهذه الش��ائعات لكن يجب
الوقوف ضدها بحسم ».
هي��كل م��ن جانب��ه اثنى عل��ى الروح
املعنوي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا املقات��ل
العراق��ي مش��يرا ً الى ان صم��ود هذا
املقات��ل أدى إلى انهيار ف��ي معنويات
عصاب��ات داعش اإلجرامي��ة حيث لم
يعد أمامهم سوى تسريب الشائعات
غير الواقعية ليثبتوا وجودهم».
كم��ا دع��ا ال��ى «تش��كل خلي��ة من
اخلبراء في احلرب النفسية من االطباء
واخملتص�ين لوض��ع ح��د ف��ي كيفية

مواجهة الشائعات والتصدي لها».
وأكد» هيكل « على أهمية التحصني
النفس��ي للمقاتلني ونبه إلى خطورة
احلرب النفسية التي يشنها اإلرهابيون
وأصحاب األجن��دات املريضة التي لم
توف��ر جه��ودا ً للنيل م��ن إرادة القوات
املسلحة العراقية بوجه اخلصوص».
ودعا هيكل االعالم الوطني  ،إلى الرد
عل��ى مروجي الش��ائعات ،باملعلومات
والوثائ��ق ،ونش��ر انتص��ارات اجلي��ش
العراق ،وتدريبات قواته ،ألن الش��ائعة
ال ميك��ن تفنيده��ا اال من خ�لال اعالم
مقتدر ومؤسس��ات ذات ق��درة عالية
عل��ى حتقيق االنتصار على الش��ائعة
واعالمها».
كم��ا ذك��ر ان «  90%من ح��رب داعش
تُ��دار عب��ر االنترن��ت ،وه��ذا ماجنح به
ه��ذا التنظي��م ،باحت�لال محافظتي
نينوى وصالح الدين ،عبر نشر مقاطع
الفيدي��و والص��ور املفبرك��ة ،الت��ي
يستعملها من أرشيفه اإلعالمي في
سوريا ،ونشرها على انها في العراق».
وتاب��ع ان» مت التنبي��ه س��ابقا ً من قبل
مركزن��ا وعب��ر بح��وث مت ايصاله��ا
للمعنيني في وقت سابق على ضرورة
تدريب اجليش والشرطة واجهزة االمن
الوطن��ي ،عل��ى مواجهة ه��ذا اخلطر
االعالمي ،كونهم بأمس احلاجة الى ان
نقابل تلك الشائعات باحلقيقة».
* عن صحيفة ناشونال ديلي نيوزبيبر
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أكد أن تدقيقًا أمنيًا جزء من جهود حماية المواطنين

"الديمقراطي الكردستاني" :تقرير "رايتس ووتش"
استهداف النتصارات البيشمركة

بغداد ـ مشرق ريسان:
انتق��د احل��زب الدميقراط��ي
الكردس��تاني -بزعام��ة رئي��س
اإلقليم مس��عود بارزاني -التقرير
األخي��ر ملنظم��ة "هيوم��ن رايتس
ووتش" بش��أن "احتجاز" حكومة
إقلي��م كردس��تان رج��اال وصبية
فروا من القتال في مدينة املوصل،
ع��ادا ً تل��ك التقارير "اس��تهدافاً"
لالنتصارات الت��ي حتققها القوات
العراقية والبيش��مركة واحلش��د
الشعبي في نينوى.
وتق��ول النائ��ب عن احلزب أش��واق
اجل��اف إن "منظمة هيومن رايتس
ووتش تنتقد الس��لطات العراقية
في احلكوم��ة االحتادية وفي إقليم
كردس��تان؛ عندم��ا تق��وم بدورها
في احلف��اظ على أرواح املواطنني"،
متسائلة في الوقت ذاته" :ما الذي
تريده املنظمة من تقاريرها هذه؟،
وهل تريد للمحافظ��ات العراقية
ومحافظات اإلقليم أن تكون مثل
محافظة نينوى؟".
وتوض��ح اجل��اف ف��ي حدي��ث مع
"الصباح اجلديد" ،إن "إجراء تدقيق
أمن��ي للذي��ن يفرون م��ن مناطق
س��يطرة تنظيم داعش اإلرهابي،
�د ج��زءا ً م��ن جه��ود حماي��ة
يع� ّ
املواطنني" ،مبينة إن "هناك الكثير
من عناصر التنظيم مت اعتقالهم
عندما حاولوا الهرب بزي نس��اء أو
االختباء بني العائالت النازحة".
ودعت النائبة عن احلزب الدميقراطي
الكردس��تاني منظم��ة "هيوم��ن
رايت��س ووت��ش" املعني��ة بحقوق
اإلنس��ان ،إلى "توخي الدقة واحلذر
في نق��ل املعلوم��ات ،والكف عن
إطالق االتهام��ات للقوات الكردية
والعراقية" ،مشيرة إلى إن "بقاءها
(املنظم��ة) به��ذا النحو س��يضع
حولها عالمات استفهام".

أشواق الجاف :منظمة
هيومن رايتس ووتش
تنتقد السلطات العراقية
في الحكومة االتحادية
وفي إقليم كردستان؛
عندما تقوم بدورها
في الحفاظ على أرواح
المواطنين" ،متسائلة
في الوقت ذاته" :ما
الذي تريده المنظمة من
تقاريرها هذه؟ ،وهل
تريد للمحافظات العراقية
ومحافظات اإلقليم أن
تكون مثل محافظة
نينوى؟
قوات البيشمركة
وتتاب��ع حديثه��ا قائلة" :نس��مع
صوت املنظمة عن��د قيام القوات
بتحري��ر امل��دن ،وال نس��مع له��ا
صوتا ً عندما يق��وم داعش بإعدام
عناص��ر ق��وات البيش��مركة أو
املدني�ين الع��زل" ،مش��يرة إلى إن
"في اآلون��ة األخيرة بدأنا نس��مع
أصواتا ً ضد اجليش العراقي وقوات
البيشمركة واحلشد الشعبي في
مرحلة االنتصار ،وهذا يثير العديد
من عالمات االستفهام".
يع��اد إل��ى األذه��ان إن منظم��ة
"هيومن رايتس ووتش" اتهمت في
( 27شباط املاضي) قوات حكومة
إقليم كردس��تان باحتج��از رجال

وصبية فروا من القتال في مدينة
املوص��ل ،بعد اجتيازهم الفحوص
األمنية ،داعي ًة السلطات العراقية
وحكوم��ة اإلقليم إل��ى إبالغ أفراد
العائ�لات بش��أن مواق��ع جمي��ع
املعتقلني.
وذكرت املنظمة أن "قوات حكومة
إقلي��م كردس��تان اعتقل��ت أكثر
م��ن  900رجل وصب��ي نزحوا من 5
مخيم��ات ومناط��ق حضري��ة في
أربيل بني عام  ،2014وأواخر كانون
الثاني  ،"2017مبين ًة أن "املعتقلني
احتج��زوا ملدة تصل إلى  4أش��هر
م��ن دون أي اتصال مع عائالتهم أو
تقدمي معلومات لها".

ودعت املنظمة السلطات العراقية
وحكوم��ة إقلي��م كردس��تان إلى
"الكش��ف علنا ً عن عدد املقاتلني
واملدني�ين احملتجزي��ن ،مب��ا فيه في
نق��اط التفتي��ش ومواق��ع الف��رز
واخمليمات ،خالل الصراع مع داعش،
واألساس القانوني الحتجازهم ،مبا
فيه التهم املوجهة إليهم".
وتؤكد اجلاف إن "هناك استهدافا ً
لق��وات البيش��مركة م��ن خ�لال
الفيديو الذي نشر في وقت سابق،
وقي��ل بأن��ه يص��ور اعت��داء قوات
البيش��مركة عل��ى نازح�ين م��ن
احلويجة".
وتداول ناش��طون ووس��ائل إعالم؛

أواخر شباط املاضي؛ مقطع فيديو
ق��ال ناش��روه بأنه العت��داء قوات
البيشمركة على نازحني هربوا من
قبضة تنظيم داعش اإلرهابي من
قضاء احلويجة بكركوك.
وف��ي هذا الش��أن تق��ول اجلاف إن
"التحقيق��ات أثبت��ت ب��أن ه��ذا
الفيديو غي��ر صحيح ،ومت تصويره
قبل نحو عام ف��ي منطقة داقوق
الت��ي تبع��د نحو  35كم ش��رقي
كرك��وك ،وكان ملهرب�ين ولي��س
لنازح�ين" ،مضيف��ة إن "نش��ر
مقط��ع الفيدي��و ميث��ل دعاي��ة
انتخابي��ة مبك��رة يس��تعملها
بعض النواب".

م��ن جهته ،ق��ال النائب عن احلزب
الدميقراط��ي الكردس��تاني أيضاً،
ماج��د ش��نكالي ف��ي حدي��ث
لـ"الصب��اح اجلدي��د" ،إن "وزي��ر
البيش��مركة الفريق جب��ار الياور
أك��د إن الفيدي��و ال��ذي مت تداوله
مؤخ��را ً ق��دمي جداً ،وان الش��خص
الذي يقوم باالعتداء على النازحني
ه��و غير تابع لقوات البيش��مركة
بل هو متطوع".
ويوض��ح إن "الش��خص املعت��دى
عليه موج��ود حاليا ً في محافظة
كرك��وك وباس��تطاعته تق��دمي
ش��كوى ف��ي القض��اء بح��ق من
اعتدى عليه".

تتمات ص1
القوّات املشتركة حترر أكثر
من  % 80من وادي حجر في
الساحل األمين ملدينة املوصل
وأض��اف ج��ودت أن "الطائ��رات
متكنت من تدمير  3ثكنات للعدو
و5عج�لات مفخخ��ة وقتلت 11
إرهابي��ا ً ف��ي حي الدواس��ة ،في
اجلانب األمين ملدينة املوصل".
وفرض��ت الق��وات األمني��ة
س��يطرتها على الطريق الرابط
بني املوصل وتلعفر.
وقالت خلية اإلع�لام احلربي في
بيانه��ا الت��ي تلق��ت صحيف��ة
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه
ان "الق��وات األمنية املش��تركة
متكن��ت م��ن ف��رض س��يطرتها
على الطري��ق الرابط بني مدينة
املوصل وقضاء تلعفر الواقع في
اجلهة الغربية منها".
وأضاف ان "القوات األمنية باتت
عل��ى بع��د كيلو مت��ر واحد من
املدخل الش��مالي الغربي ملدينة
املوصل".
وأعلن��ت خلي��ة اإلع�لام احلربي،
أم��س األربع��اء  ،عن حتري��ر قرية
الدامرج��ي جن��وب ب��ادوش في
الس��احل األمي��ن م��ن مدين��ة
املوصل.
وقال��ت اخللي��ة في بي��ان تلقت
صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘
نسخة منه ان "قطعات الفرقة
املدرع��ة التاس��عة ح��ررت قرية
الدامرج��ي الصغي��رة جن��وب
ب��ادوش مبس��افة  5كيلومت��ر

ورفعت العلم العراقي فيها بعد
تكبي��د العدو خس��ائر ب��األرواح
واملعدات".
وتواص��ل الق��وات العراقي��ة
املش��تركة مبس��اندة طي��ران
التحال��ف الدول��ي ،عملياته��ا
العس��كرية لتحري��ر مدين��ة
املوص��ل م��ن قبض��ة “داع��ش”،
فيما أعل��ن القائد العام للقوات
املسلحة حيدر العبادي ،في (19
ش��باط  ،)2017إنط�لاق صفحة
جدي��دة م��ن عملي��ات “قادمون
يانين��وى” لتحري��ر اجلان��ب األمين
للمدينة.
داعش يهاجم بـ"عنف"
املدنيني في حيني بأمين املوصل
وق��ال الزوبع��ي ف��ي حدي��ث
صحف��ي ،إن "طي��ران التحالف
الدول��ي والعراقي وجه��ا ،اليوم،
ضربات جوية مؤثرة على اهداف
ومواق��ع لتنظيم داعش في عنه
وراوه والقائم غربي األنبار".
وأض��اف الزوبع��ي ،أن "تل��ك
الضرب��ات أوقع��ت خس��ائر
مادية وبش��رية كبي��رة بصفوف
التنظيمات اإلرهابية" ،الفتا ً الى
أن "الهدف من تلك الضربات هو
استنزاف التنظيم متهيدا ً لتحرير
تلك املدن من سيطرته".
من جهة أخرى أفاد مصدر أمني
ف��ي محافظة ص�لاح الدين ،بأن
احلش��د الش��عبي ص��د هجوما ً
ش��نه تنظيم "داع��ش" جنوب

ش��رق تكريت ودم��ر آليتني وقتل
من فيهما.
وقال املصدر في حديث صحفي،
إن "الل��واء التاس��ع في احلش��د
الش��عبي ص��د هجوم��ا ً ش��نه
داعش ف��ي قرية البو خدو جنوب
شرق قضاء تكريت".
وأض��اف املص��در  ،أن��ه مت "حرق
اليتني وقتل من فيهما واعتقال
عنصر في التنظيم".
البغدادي يق ّر بهزمية تنظيمه
ويدعو عناصره للتوجه
للمناطق اجلبلية
وتابع املصدر ،أن "قادة ما يسمى
مبجلس ش��ورى اجملاهدي��ن هربوا
جميعه��م م��ن نين��وى وتلعفر
باجتاه االراضي الس��ورية" ،مبينا ً
أن "الق��ادة البارزي��ن املقربني من
البغدادي يتحركون على الشريط
احلدودي بني العراق وسوريا".
النفط ينخفض لليوم الثاني
برغم التزام أوبك بخفض
اإلنتاج
وأظهر تقري��ر من معهد البترول
االميرك��ي أن مخزون��ات النفط
ف��ي الوالي��ات املتح��دة ارتفعت
 2.5مليونات برميل في األسبوع
املنتهي في  24شباط.
وصعدت السوق في وقت سابق
م��ن اجللس��ة حي��ث ل��م يقدم
خطاب الرئيس االميركي دونالد
ترامب أم��ام الكوجنرس تفاصيل

تذكر عن خط��ط إدارته الرامية
لتعزيز إنتاج النفط االميركي.
وكان املتعامل��ون ف��ي الس��وق
يتوقعون أن يشمل خطاب ترامب
تفاصيل عن سياسته في قطاع
الطاق��ة لك��ن تصريحاته خلت
من أي تفاصيل محددة.
جلنة نيابية :ال نحتاج
تعديالت أو تشريعات جديدة
ملواجهة الفساد
وينتق��د ن��وري الهيئ��ة ايض��ا ً
"كونه��ا ل��م تنجح ف��ي تنفيذ
اوام��ر قب��ض اصدره��ا القضاء
العراقي بح��ق وزراء هاربني خارج
العراق منذ سنوات".
ولف��ت مق�� ّرر اللجن��ة النيابية
إل��ى أن "مش��كلتنا االولى التي
يستوجب حلها تتلخص بايجاد
جهات لديها االرادة في مكافحة
الفس��اد م��ن خ�لال االلي��ات
القانوني��ة املوج��ودة حاليا ً ومن
ثم التفكير بتطوير هذه االليات
الحقاً".
وأوض��ح أن "رئيس هيئة النزاهة
حسن الياسري ال يعرف وبحسب
قول��ه أم��ام مجل��س الن��واب
خ�لال االس��بوع احلال��ي بجهة
ارتباطه هل مع رئاسة الوزراء أم
بالسلطة التشريعية".
ويج��د نوري أن "جهل الياس��ري
بجه��ة ارتباط��ه يضعن��ا أم��ام
حقيق��ة مواجه��ة الفس��اد
بالع��راق ك��ون مس��ؤول الهيئة

ال يع��رف ممن تتم محاس��بته أو
توجيه االسئلة له ،فكيف له أن
يتعامل م��ع جرائم خطيرة متس
املال العام أدت إلى اهدار موازنات
انفجارية اعتمدتها الدولة طيلة
السنوات املاضية؟".
من جانبه ،يتف��ق عضو اللجنة
ريبوار طه ،مع مقررها بأن "العراق
ال يحت��اج حالي��ا ً إل��ى تعديالت
جوهرية لقوانني الفساد كونها
موجودة اساسا ً رغم وجود بعض
املالحظات عليها".
وأض��اف ط��ه ف��ي تعلي��ق إل��ى
"الصباح اجلديد" ،أن "العديد من
ملفات الفساد موجودة فعالً في
مؤسسات الدولة وهذه حقيقة
يعلم بها اجلميع".
واف��اد ب��أن "هيئ��ة النزاه��ة لم
نلم��س منه��ا اج��راءات فعيلة
وحقيقي��ة ملواجه��ة حاالت هدر
امل��ال الع��ام برغ��م العديد من
االخبارات املقدمة اليها".
وشدد طه على ان "جلنة النزاهة
اش��رت تلكئا ً واضح��ا ً في عمل
الهيئ��ة وع��دم اجنازه��ا امللفات
املعروض��ة امامه��ا واحال��ة
املتهم�ين عل��ى احملاك��م وتقدمي
االدلة الكافية الدانتهم".
وكان رئيس هيئة النزاهة حسن
الياس��ري قد وجه لوما ً ش��ديدا ً
جملل��س الن��واب العراق��ي ،ودعاه
إلى س��ن قوانني جدي��دة تفرض
عقوبات مشددة على املتورطني
به��در امل��ال الع��ام والفس��اد

االداري.
جنرال بالتحالف الدولي يؤكد
فقدان داعش لكل مقومات
الصمود
وتاب��ع جون��ز أن "جل��وء داع��ش
الس��تعمال طائ��رات صغي��رة
مس��يرة ع��ن بعد إللق��اء قنابل
عل��ى مواق��ع اجلي��ش العراق��ي
واملدنيني ف��ي معرك��ة املوصل،
دلي��ل عل��ى الوض��ع اليائ��س
ال��ذي وص��ل إلي��ه" ،موضحا ً ان
"التحالف يطور أدواته للتصدي
لهذا الن��وع من الطائرات ،إال أنه
رفض الكشف عن هذا النوع من
التكنولوجيا".
وأكد مس��ؤولون ف��ي التحالف
الدولي خ�لال اجتم��اع لندن أن
احل��رب عل��ى التنظي��م "ب��دأت
تؤت��ي أكله��ا" ،ال س��يما في ما
يخص "دحض ادعاءات التنظيم
التي دغدغت مش��اعر الكثيرين
لالنضمام إليه منذ ."2014
واك��د اجلنرال جونز أن "التحالف
س��يطارد ويقتل كل من يحمل
الس�لاح ضمن صف��وف داعش
ويقتل مدنيني ،س��واء أكان هذا
الش��خص من لندن أو باريس أو
بغداد" ،الفتا ال��ى ان "التحالف
عثر على م��واد إعالمي��ة كثيرة
في املوص��ل ،وبناء على دراس��ة
ما فيها متكنا م��ن التعرف على
خطط التنظيم وأس��اليبه في
الدعاية".

 26ألف نازح من أيمن
الموصل خالل  10أيام

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الهجرة جاس��م محمد اجلاف،امس
األربع��اء ،ع��ن إس��تقبال  26أل��ف ن��ازح م��ن
الس��احل األمين ملدينة املوصل ف��ي فرق الوزارة
امليدانية خالل األيام العشرة املاضية ،مبينا ً أن
العدد اإلجمالي للنازحني من املوصل واحلويجة
بلغ  251الف نازح منذ بدء عمليات التحرير.
وقال اجلاف ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح
اجلديد" ،إن "ف��رق الوزارة امليدانية اس��تقبلت
 26ال��ف ن��ازح م��ن أمي��ن املوصل خ�لال االيام
العشرة املاضية" ،مبينا ً أن "فرق الوزارة قامت
بتقدمي املس��اعدات االغاثية العاجلة متمثلة
بالعينية والغذائي��ة والصحية واملنزلية لهم
وايوائهم في مخيم��ات اجلدعة واملدرج واحلاج
عل��ي بناحية القيارة ،إضافة الى مخيم حمام
العليل".
وأضاف اجلاف أن "العدد االجمالي للنازحني من
املوص��ل واحلويجة بلغ  251ال��ف نازح منذ بدء
عمليات حترير املوصل" ،معتبرا ً "إعادة اخلدمات
واالستقرار بات امرا ً ملحا لعودة االسر النازحة
الى اماكن سكناها احملررة".
وكان وزي��ر الهجرة واملهجرين جاس��م محمد
اجلاف أعلن ف��ي 26( ،ش��باط  ،)2017أن وزارته
اس��تقبلت  2380نازح��ا ً م��ن الس��احل األمين
ملدينة املوصل خالل الس��اعات املاضية ،مبينا ً
أن مجم��وع النازحني الذين اس��تقبلتهم فرق
ال��وزارة خـ�لال اليوم�ين املاضيني بل��غ 3888
نازحاً.

 1500شهادة مزورة
في الداخلية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت مفتش��ية وزارة الداخلية ،عن وجود
 1452ش��هادة مزورة ف��ي الوزارة خ�لال العام
املاضي .2016
وجاء في التقرير السنوي للمفتش العام لوزارة
الداخلية لعام  2016انه مت الكشف عن 1452
شهادة مزورة.
واكد املفتش العام خالل التقرير السنوي إعادة
ومنع هدر  15مليار دينار خالل .2016
يذك��ر ان مف��ارز وجل��ان مكتب املفت��ش العام
لوزارة الداخلية كش��فت أكث��ر من  200حالة
فس��اد إداري ومالي في مفاص��ل ودوائر الوزارة
خالل شهر كانون األول املاضي.
وذكرت شعبة التخطيط واملتابعة في مكتب
املفتش الع��ام ل��وزارة الداخلية ف��ي تقريرها
لش��هر كانون األول من ع��ام  2016أن مالكات
مكت��ب املفت��ش العام ف��ي مديري��ة التدقيق
والرقاب��ة املالية متكنت خ�لال كانون األول من
إع��ادة  148مليونا و 257الف��ا ً و 468دينارا ً الى
خزينة الدولة.

"الثقافة" تعلن خطة

خاصة بالكرد الفيليين
بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وكيل وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار
فوزي االتروشي مع وفد اللجنة الدولية للكرد
الفيليني من بروكسل اجلانب الثقافي املتعلق
بالش��ريحة ،وتأس��يس مراكز ثقافية ونصب
تذكارية.
وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الصباح
اجلديد" ،ان الوفد تألف من مجيد جعفر وزينب
مراد وشهلة حفيد.
واوضح االتروش��ي وهو املسؤول عن جلنة إزالة
اآلثار الس��يئة عن الك��رد الفيلية املش��كلة
بأمر م��ن مجلس الوزراء ،خطة الوزارة في هذا
اجلانب والزيارات املتكررة إلى البصرة ومنطقة
خانق�ين ف��ي ديال��ى وكركوك وواس��ط الجناز
أعم��ال اللجنة حيث مت متليك قطعة ارض في
محافظة واس��ط إلقامة مركز ثقافي وإقامة
نص��ب للش��هيد الك��ردي الفيل��ي ف��ي احد
س��احات مدينة الكوت والعمل مستمر الجناز
بقي��ة املواقع إضافة إلى بغ��داد إلجناح عملية
متلي��ك قطع األراضي للكرد الفيليني وإنش��اء
مراكز ثقافية لهم
وأب��دى االتروش��ي االس��تعداد الكامل لدعم
موض��وع أرش��فة ورقمن��ة الوثائ��ق املتعلقة
مبأساة الكرد الفيليني وإقامة الندوات بالتعاون
ودار الثقافة والنش��ر الكوردي��ة والتي بدورها
أبدت تعاونها بهذا اجملال.

الملف األمني

ضبط مواد كيمياوية بحمالت دهم جنوبي بغداد * مقتل  7إرهابيين في كمين نصب لهم جنوبي الحويجة
ضربات جوية مؤثرة ألوكار"داعش" غربي األنبار * الطيران يقصف تجمعات إرهابية وسط الموصل

بغداد – حمالت دهم
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امس االربعاء انه ضمن حمالت املتابعة
والده��م والتفتي��ش ملالحق��ة عناصر
تنظيم داعش ،والتي تقوم بها القوات
األمنية مت العث��ور على مواد كيمياوية
جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املص��در ان قـوة من الفوج الثاني
من اللواء( )23فرقة مشاة ( )17متكـنت
من تنفيذ واجب تفتيش فـي منطقة
(الـطـراطـع��ة) ضم��ن قاطع جنوبي
بغداد.
ديالى – عمليات تفتيش
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة ديالى ام��س االربعاء ان قوة
امني��ة مش��تركة م��ن ش��رطة ديالى
نفذت عملية امنية واس��عة لتفتيش

مناطق شمال قضاء املقدادية وشملت
مناط��ق (منطقة االس��يود واخليالنية
وابو دهن وسنسل والعالي).
واش��ار املصدر االمني الى ان العملية
تهدف الى تتب��ع خاليا عصابات داعش
النائم��ة في هذه املناطق وان ش��رطة
ديالى عدت خطة امنية شاملة لغرض
تامني مناط��ق احملافظة وملنع اي تواجد
لعصاب��ات داع��ش االرهابي��ة وحماية
املواطنني فيها.
كركوك – هجوم مسلح
أكد اعالم احلش��د الش��عبي أن قوات
احلشد الشعبي متكنت امس االربعاء
من قتل  7من عناصر داعش في كمني
نصب لهم جنوب احلويجة .
ونقل بيان إلعالم احلش��د الشعبي أن
/اللواء  52التابع للحش��د الش��عبي
 ،قت��ل  7عناصر من داع��ش في كمني

محكم نصب لهم على طريق االمداد
صالح الدين – عملية امنية
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
ص�لاح الدين ام��س االربع��اء ان قوات
احلش��د الش��عبي قتل��ت  3انتحاريني
بعملي��ة امنية جنوب ش��رق س��امراء
جنوبي محافظة صالح الدين.
وذك��ر املصدر االمني ان “قوات احلش��د
الش��عبي الل��واء  313قت��ل ثالث��ة
انتحاري�ين تابع�ين لداع��ش حاول��وا
استهداف القطعات االمنية املنتشرة
في اط��راف منطقة الضلوعية جنوب
شرق سامراء".
االنبار – ضربات جوية
اعلن قائ��د الفرقة الس��ابعة باجليش
الل��واء الركن نومان عبد الزوبعي امس
األربع��اء ،ع��ن توجي��ه ضرب��ات جوية

"مؤث��رة" على اه��داف تابعة لتنظيم
"داعش" في مناطق غربي األنبار.
وقال اللواء الرك��ن الزوبعي إن "طيران
التحال��ف الدولي والعراقي وجها فجر
ي��وم امس ضرب��ات جوية مؤث��رة على
اهداف ومواقع لتنظيم داعش في عنه
وراوة والقائم غربي األنبار".
الديوانية – عملية امنية
اعلن مص��در امني في قيادة ش��رطة
محافظ��ة الديواني امس األربعاء ٬انها
دع��ت املواطن�ين كاف��ة إلى اإلس��راع
بتس��ليم األس��لحة املتوس��طة
والثقيل��ة الت��ي بحوزتهم إل��ى أقرب
مركز شرطة.
وقال املصدر االمني انه "على املواطنني
كافة الذين ميتلكون أسلحة متوسطة
وثقيل��ة تس��ليمها بأس��رع وقت إلى
أق��رب مركز للش��رطة ضم��ن الرقعة

اجلغرافية ملنازله��م تنفيذا ً ألمر رئيس
الوزراء القائد العام للقوات املس��لحة
حيدر العبادي".
كربالء – اعتقال مطلوبني
اك��د قائد ش��رطة محافظ��ة كربالء
اللواء أحمد عل��ي زويني امس االربعاء
أن��ه من خالل النش��اطات والفعاليات
األمني��ة التي من ش��أنها حفظ االمن
واالس��تقرار وف��رض س��لطة القانون
في احملافظة متكن��ت مفارزها األمنية
العامل��ه في مديري��ة مكافحة اجرام
كربالء م��ن إلق��اء القبض عل��ى ()١٤
متهما ً .
واوض��ح الل��واء زوين��ي ان املطلوب�ين
ش��اركوا بجرائم جنائية مختلفة من
بينه��م متهمني مطلوب�ين على وفق
أح��كام القتل عمد فض�لا عن ضبط
عجالت ودراج��ات ناري��ة ال تتوفر فيها

مستمسكات رسمية وثبوتية.

املدينة في غضون أيام.

نينوى – قصف جوي
كش��ف مصدر محلي ف��ي محافظة
املوص��ل ام��س االربع��اء ان طي��ران
التحال��ف الدول��ي دك مواقع لتنظيم
داعش مبركز مدينة املوصل.
ولف��ت املص��در ان أكث��ر م��ن  7غارات
جوي��ة نفذته��ا طائ��رات التحال��ف
الدولي على مواقع متش��ددي تنظيم
داعش اإلرهابي في منطقة الدواس��ة
بالس��احل األمين ملدينة املوصل (مركز
املدينة ) .
واش��ار املص��در االمني ال��ى ان القوات
العراقي��ة حقق��ت تقدما س��ريعا في
املراح��ل األول��ى م��ن الهجوم س��عيا
الس��ترداد الش��طر الغربي من املوصل
فاس��تعادت الس��يطرة عل��ى املط��ار
واخترق��ت دفاع��ات التنظي��م ح��ول

البصرة – اطالق نار
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة
البصرة امس االربع��اء بأن رجل أعمال
يعم��ل مديرا ً ملص��رف أهلي وش��ركة
للمق��اوالت ف��ي احملافظ��ة تعرض��ت
س��يارته املصفحة الى اط�لاق نار من
قب��ل مجهول�ين ل��دى م��روره بها في
منطقة تقع جنوب احملافظة.
وقال املصدر إن "القوات األمنية تلقت
بالغ��ا يفيد بنجاة مدي��ر فروع مصرف
إيالف اإلس�لامي ف��ي اجلن��وب واملدير
الع��ام لش��ركة دار الزي��ن للمقاوالت
محسن احلس��ني من محاولة اغتيال
في منطقة طالع احلمزة الواقعة ضمن
قضاء أبي اخلصيب" ،مبينا ً أن "السيارة
املصفحة التي كان يستقلها تعرضت
الى اطالق نار من قبل مجهولني".
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صحة الرصافة تقيم
ً
احتفالية لمناسبة أسبوع
الرضاعة الطبيعية

بغداد  -الصباح الجديد:
أقام قس��م الصحة العامة في دائرة صحة بغداد
 /الرصاف��ة احتفالية ملناس��بة أس��بوع الرضاعة
الطبيعي��ة في مستش��فى فاطمة الزه��راء (ع)
حتت ش��عار( الرضاعة الطبيعي��ة مفتاح التنمية
املستدامة) .
وأش��ار الدكت��ور ميثم نور الش��رع مع��اون املدير
الع��ام للش��ؤون اإلدارية إن ه��ذه االحتفالية التي
أقيمت في مستش��فى فاطم��ة الزهراء وهي من
املستش��فيات صديقة الطفل تهدف إلى أهمية
الرضاعة الطبيعية وأهمية إن تأخذ املؤسس��ات
الصحية والس��يما املراكز الصحية الدور الفاعل
في توعية املواطنني إلى فؤائد الرضاعة الطبيعية
واالبتع��اد عن الرضاع��ة الصناعية التي تس��بب
العديد من اإلمراض .
من جانبها أش��ارت الدكتورة ناه��دة التميمي ان
مجلس احملافظة يدعم القطاع الصحي وخصوصا
في مجال الوقاية من االمراض وتش��جيع العادات
الصحي��ة الصحيحة والتي تس��هم في تخفيف
وتقلي��ل اإلم��راض وان جلنة الصح��ة والبيئة في
اجمللس عقد العديد من االجتماعات والندوات التي
تهدف إلى االرتقاء باخلدمة الطبية والصحية في
محافظة بغداد.
وعل��ى هام��ش االحتفالي��ة أقيم��ت العدي��د من
الفعالي��ات منه��ا فاعلية ألطفال روض��ة الرؤية
األهلية .وجرى تكرمي عدد من املؤسسات الصحية
وعرض فلم وثائقي عن أهمية الرضاعة الطبيعية
وجرى افتتاح املعرض خاص بهذه املناسبة.

وزير العمل أفضل
شخصية وزارية

وإدارية عام 2017
اعالم الوزارة
كرم االحت��اد العراقي لوكاالت االنباء وزير العمل
والش��ؤون االجتماعية املهندس محمد ش��ياع
السوداني كافضل وزير واداري خالل عام .2017
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان
الوزير السوداني اختير كافضل شخصية وزارية
واداري��ة لعام  2017خ�لال اس��تفتاء الكتروني
وميدان��ي اجراه االحتاد العراق��ي لوكاالت االنباء
دام اربعة اشهر مبشاركة  170وكالة اخبارية.
واضاف منعم ان تكرمي الوزير جاء خالل املهرجان
الس��نوي الثان��ي الذي اقام��ه االحت��اد العراقي
لوكاالت االنب��اء لتكرمي الش��خصيات املتميزة
والفاعل��ة ف��ي الس��احة العراقي��ة في ش��تى
اجملاالت.

النزاهة تدعو

الباحثين للمشاركة

في مؤتمرها العلمي
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئ��ة النزاه��ة دعوته��ا األكادمي ِّي�ين
العلمي
والباحث�ين للمش��اركة ف��ي مؤمتره��ا
َّ
الس��نو َّي التاس��ع املزمع إقامت��ه بالتعاون مع
مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة
احلس��ين َّية املُق َّدس��ة في الثالثني من آذار اجلاري
حتت شعار (بالنزاهة تزدهر اجملتمعات).
ُش��ر على موقعها
بيان ن ِ
وأوضح��ت الهيئة في ٍ
الرسمي اطلعت « الصباح اجلديد» على نسخة
ِّ
منه أ َّن املؤمتر سيش��تمل على أربعة محاور هي
القانون��ي والديني واملدني واإلعالمي  ،الفتة إلى
بحثُ فيه ع��ن اآلليات
أ َّن احمل��ور
س��ي َ
القانوني ُ
َّ
التشريع َّية والتنفيذيَّة لتعزيز مشاركة اجملتمع
في مواجهة الفساد والوقاية منه .
خصص احمل��ور الدين��ي ال��دور التثقيفي
وس�� ُي َّ
للمنبر الدين��ي في الوقاية من الفس��اد واحملور
املدني
املدني عن تفعيل دور مؤسس��ات اجملتمع
ِّ
اإلعالمي
في مواجهة الفس��اد  ،مب ِّينة أ َّن احملور
َّ
سيتناول مسؤولية اإلعالم الوطني في مواجهة
الفساد.

اإلعمار تسعى إلى إعداد خارطة الطريق لتنفيذها

«الشوك» يعلن المباشرة بتحديث وثيقة سياسة اإلسكان الوطنية في العراق
متابعة الصباح الجديد:
اعلن وكيل وزارة االعمار واالسكان
والبلدي��ات العام��ة املهن��دس
اس��تبرق ابراهيم الش��وك رئيس
اللجنة الوطنية للمس��توطنات
البش��رية ف��ي العراق املباش��رة
بتحديث وثيقة سياسة االسكان
الوطني��ة م��ع خارط��ة الطري��ق
لتنفيذه��ا بالتعاون م��ع برنامج
االمم املتح��دة للمس��توطنات
البش��رية في الع��راق التي تضم
ممثل�ين ع��ن وزارة التخطي��ط
واخلارجية وامانة بغداد .
وب�ين الوكي��ل ان سياس��ة
االس��كان الوطني��ة ف��ي العراق
لس��نة  2010واجه��ت حتدي��ات
وصعوب��ات ف��ي تنفيذه��ا نظرا
للظروف االستثنائية السياسية
واالقتصادي��ة واالجتماعية التي
م��رت بالع��راق مم��ا حت��م ضرورة
حتديثه��ا وفق��ا للمتغي��رات
اجلدي��دة املتمثل��ة باحلاج��ة الى
اعم��ار املناط��ق احمل��ررة وتوفي��ر
اخلدم��ات االساس��ية فيه��ا
لتمك�ين النازحني من العودة الى
مناطقهم الى جانب سد احلاجة
الس��كنية املتراكم��ة ف��ي ظل
انخفاض اسعار النفط وصعوبة
توفي��ر املوارد املالي��ة لغرض اجناز
املشاريع الس��كنية عبر صياغة
خارطة طري��ق باختيار مجموعة
م��ن السياس��ات االس��كانية
التمكينية القابلة للتنفيذ على
امل��دى القصير وتهيئ��ة االرضية
لتنفي��ذ بقي��ة السياس��ات
عل��ى امل��دى الطويل بالتحس��ن
التدريج��ي لالوضاع السياس��ية
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة في
العراق.
م��ن جانب اخ��ر اوض��ح الوكيل
اس��تبرق الش��وك انه ف��ي اطار
االع��داد لل��دورة ( )26للمجل��س
احلاك��م لبرنام��ج االمم املتح��دة

واجهت سياسة
اإلسكان الوطنية
لسنة 2010
تحديات وصعوبات
في تنفيذها
نظرا للظروف
االستثنائية السياسية
واالقتصادية
واالجتماعية التي
مرت بالعراق

جانب من االجتماع

للمستوطنات البش��رية ولكون
الع��راق عضوا في االمانة العامة
للبرنامج للسنوات 2018-2017
فقد تقرر ان تكون هناك مشاركة
فعالة للعراق ف��ي الدورة املقبلة
الجتم��اع اجملل��س احلاك��م التي
س��تعقد في ش��هر آي��ار املقبل
في املق��ر الرئيس ف��ي العاصمة
الكيني��ة نيروبي من خالل محاور
( ادارة اخملاط��ر وس��كن الط��وارئ
,االرتق��اء بالعش��وائيات  ،توفي��ر
اخلدمات االساس��ية في مرحلة
مابع��د الصراع��ات  ،مش��اريع
التنمي��ة احمللي��ة واالس��اليب
املبتكرة في متويل االس��كان) مع

الس��عي الى تبني قرار للمجلس
احلاك��م بخص��وص التوجه نحو
صياغة اس��تراتيجيات لس��كن
الطوارئ نظ��را لكون ه��ذا احملور
ميثل عامال مش��تركا بني العديد
من دول العالم للتصدي ومعاجلة
ازم��ات ما بع��د الكوارث س��واء
كانت طبيعية او نتيجة للنشاط
االنس��اني او االرهاب��ي وكان
العراق قد جنح ف��ي اصدار قرارين
للمجل��س احلاك��م للس��نوات
 2015-2013بخص��وص الفق��ر
وتفعي��ل دور اللج��ان الوطني��ة
للمس��توطنات البش��رية للدول
االعضاء في االمم املتحدة.

ّ
ً
ً
واسعة
حملة
الزراعة تنفذ
لتشجير الجامعات والكليات
بابل  -الصباح الجديد:
نفذت وزارة الزراعة  /دائرة الغابات
والتصحر حملة واسعة لتشجير
اجلامع��ات والكلي��ات العراقي��ة
ومنه��ا جامع��ة باب��ل وبأش��راف
مباش��ر من قبل الوكي��ل اإلداري
لل��وزارة الدكت��ور مه��دي س��هر
اجلب��وري ومديرة عام دائرة الغابات
والتصحر راوية مزعل محمود .
وذك��ر قس��م العالق��ات واإلعالم
والتع��اون الدول��ي ف��ي ال��وزارة ،
أن حمل��ة تش��جير جامع��ة بابل
والكليات التابعة لها نفذت حتت

ش��عار ( لنجعل من العراق واحة
خض��راء ) وذل��ك من خ�لال زراعة
أروق��ة وباح��ات اجلامعة بش��تى
األش��جار دائم��ة اخلض��رة وذات
األصن��اف الت��ي تتحم��ل امللوحة
واجلف��اف ومنه��ا اليوكالبت��وس
والكازورين��ا واألث��ل اضاف��ة إل��ى
أشجار الديدونيا والسرو.
واش��ار الى أن ه��ذه احلملة تنفذ
لتحس�ين البيئة داخل اجلامعات
واإلكثار م��ن الواحة واملس��احات
اخلض��ر للح��رم اجلامع��ي وتوفير
اجلو املناس��ب لطلب��ة الكليات ،

فيما تأتي هذه احلملة اس��تمرارا ً
حلمالت التش��جير الت��ي تنفذها
وزارة الزراع��ة م��ن خ�لال دائ��رة
الغاب��ات والتصح��ر  ،حيث كانت
بدايتها حملة شجرة لكل طالب
لتش��جير املدارس ف��ي محافظة
بغداد .
ولفت الى أن احلملة ش��ارك فيها
رئي��س جامع��ة باب��ل وع��دد من
أساتذة وطلبة اجلامعة  ،حيث قام
الطالب بتوزيع النشرات الزراعية
اخلاصة بخدمة ورعاية األش��جار
وفوائدها .

على صعيد اخر رعى وكيل الوزارة
محاضرة بعنوان (االبداع والتحدي
واالبتكار ) العمار اجلسور املدمرة
 ،والت��ي نظمها قس��م التدريب
واملعرفة في الوزارة بحضور مدير
عام دائرة التخطيط واملتابعة في
الوزارة ومدي��ر عام املركز الوطني
لالستشارات الهندسية.
وذكر املركز االعالم��ي في الوزارة
 ،ان احملاض��رة اقيم��ت بالتع��اون
م��ع ش��ركة اخلي��ال للتصاميم
واالستش��ارات الهندس��ية ،
حيث قدم فيها احملاضر املهندس
االستش��اري (فارس عب��د الرزاق
املهداوي ) شرحا عن انواع اجلسور

من حيث االش��كال الهندس��ية
وامل��واد املس��تعملة فيه��ا
وتصنيفه��ا بحس��ب الدميومة ،
ث��م تطرق ال��ى مكون��ات االجزاء
الرئيس��ية للجس��ور وتصني��ف
االض��رار الت��ي حلقت به��ا خالل
حقب��ة التس��عينيات وبعد عام
 2003نتيجة للح��روب واالعمال
االرهابية وط��رق معاجلة كل جزء
اعتم��ادا على الوس��ائل احلديثة
ومنه��ا ط��رق املعاجل��ة بالي��اف
الكاربون .
من جانبه اش��ار الوكي��ل الى ان
اع��ادة االعم��ار تواج��ه ع��دد من
التحدي��ات والصعوب��ات وه��ي

تختلف بشكل كبير عن االنشاء
الذي يت��م على وفق الس��ياقات
الطبيعي��ة  ،واملهن��دس العراقي
اكتس��ب خب��رة كبيرة ف��ي هذا
اجملال واس��تطاع من حتقيق جناح
كبي��ر وهائ��ل في اعمار اجلس��ور
نتيجة للخبرات التي اكتس��بها
في مواقع العم��ل  ،لذلك فنحن
باعادة االعمار س��وف لن نقتصر
على اعادة اعمار اجلسور الن هناك
ش��يا مش��ابها في االبنية ونحن
االن في طور حترير املدن املغتصبة
واعادة اعمارها فنحتاج الى هذه
االفكار كي نستطيع من القيام
بهذه املهمة على اكمل وجه .

ّ
تعد استراتيجية للحد من
اليونسيف
تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة
بغداد  -الصباح الجديد:
عق��دت هيئــة رعاي��ة الطفولة
اجتماعا مع منظمة االمم املتحدة
للطفولة (اليونيسيف) ملناقشة
االس��تراتيجية اخلاص��ة باحل��د
م��ن جتنيد االطفال ف��ي النزاعات
املسلحة التي اعدتها املنظمة.
وقال��ت مدي��رة مكت��ب الهيئ��ة
الدكتورة عبي��ر مهدي اجللبي انه
مت خ�لال االجتماع طرح مجموعة
من ال��رؤى واالفكار حول مضامني
االستراتيجية التي ستناقش في
ورش��ة عمل مبش��اركة ممثلني عن

التي س��يتم التعاون والتنس��يق
معها الجناح االنشطة والفعاليات
املتنوعة املوجه��ة للطفل ضمن
البرنامج املقترح.
يشار الى ان هيئة رعاية الطفولة
الت��ي يترأس��ها وزي��ر العم��ل
والش��ؤون االجتماعي��ة املهندس
محم��د ش��ياع الس��وداني تضم
ف��ي عضويتها ممثلني ع��ن وزارات
التربي��ة  ،والصح��ة والبيئ��ة ،
والداخلي��ة  ،واخلارجية  ،والثقافة
 ،والش��باب والرياض��ة ،والع��دل ،
ووزارة التخطيط.

ال��وزارات االعضاء في هيئة رعاية
الطفولة  ،وممثل�ين عن منظمات
اجملتمع املدني  ،فضال عن مشاركة
قيادات من هيئة احلشد الشعبي
 ،وممثل�ين ع��ن مجالس ع��دد من
احملافظات.
الى ذل��ك ،بحثت الدكتورة اجللبي
مع س��فيرة الطفولة في العراق
الدكت��ورة زين��ة الق��ره غول��ي ،
البرنامج املقدم من قبل املنظمة
ال��ذي تن��وي تنفيذه خ�لال العام
احلال��ي  ،إذ مت اس��تعراض مفردات
البرنام��ج وآليات تنفيذه واجلهات

أمانة بغداد تناقش ظاهرة التجاوزات والمناطق العشوائية
بغداد  -الصباح الجديد:
نظم��ت امانة بغداد ورش��ة عمل
حت��ت عن��وان (أس��اليب ترقي��ة
املناطق العش��وائية في العاصمة
) ملناقش��ة ظاه��رة التج��اوزات
واملناطق العشوائية في العاصمة
بغداد.
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم
أن " دائرتي التصاميم والتخطيط
واملتابع��ة نظمت��ا ورش��ة عم��ل

تقرير

في دي��وان امان��ة بغ��داد حضرها
وكي��ل امان��ة بغ��داد للش��ؤون
البلدي��ة واملدي��رون العامون لدوائر
التخطيط واملتابع��ة والتصاميم
ومجاري بغ��داد وعدد م��ن اعضاء
مجل��س محافظة بغ��داد (وهيئة
خدمات) واس��اتذة جامعات وعدد
من املوظف�ين في الدوائ��ر الفنية
والبلدية ".
وأضاف��ت أن " الورش��ة تضمن��ت

محاض��رات ف��ي خط��ورة موضوع
التج��اوزات والبن��اء عل��ى ام�لاك
الدولة خالفا للتصميم االس��اس
والع��بء الكبير ال��ذي حصل على
البن��ى التحتي��ة م��ن م��اء صاف
وص��رف صح��ي وصعوب��ة تق��دمي
اخلدم��ات وتضافر جه��ود الوزارات
واملؤسسات املعنية اليجاد احللول
الناجعة اليقاف هذه الظاهرة ".
وبينت ان " الورشة تضمنت ايضا

موض��وع جتريف االراض��ي الزراعية
والتج��اوز عل��ى اراض��ي الدول��ة
واستغاللها للسكن بغض النظر
عن االستعماالت احملددة لها مبوجب
التصميم االس��اس ال��ذي يعرض
اجواء العاصمة للتلوث فضالً عن
تأثيرها على جمال العاصمة ".
كما نظمت امانة بغداد بالتنسيق
مع كلية الهندس��ة في اجلامعة
العراقي��ة ن��دوة علمي��ة تناول��ت

موضوع ترش��يد اس��تهالك املياه
واحملافظة عليها من الهدر".
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم
ان" الن��دوة الت��ي اقامته��ا دائ��رة
م��اء بغداد بالتنس��يق م��ع كلية
الهندس��ة اجلامع��ة العراقي��ة
تناولت موضوع س��ن التشريعات
القانوني��ة بش��أن ترش��يد املي��اه
واحملافظة عليها من الهدر ".
واضافت ان" الندوة تضمنت ايضا

محاض��رة علمي��ة ف��ي موض��وع
(اجلباي��ة االلكتروني��ة ألج��ور املاء)
وعم��ل نظ��ام جباي��ة حديث��ة
بإس��تعمال األجه��زة االلكترونية
والبرامج احلديثة في هذا اجملال".
واشارت الى ان" امانة بغداد قامت
ايض��ا ً بتنفيذ حملة خدمية داخل
اروق��ة اجلامع��ة تضمن��ت زراع��ة
احلدائق مبش��اركة عدد من الطلبة
املتطوعني".

إعداد مشروع تمكين األرامل النازحات اقتصاديا

إطالق الدفعة األولى من اإلعانة االجتماعية مطلع آذار الجاري
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة العم��ل والش��ؤون
االجتماعي��ة انها س��تطلق الدفعة
االولى من اعانة احلماية االجتماعية
للعام  2017مطلع اذار اجلاري لـ()945
ألف اسرة في بغداد واحملافظات.
وقال مدير تكنولوجيا املعلومات في
هيئة احلماية االجتماعية جمال بالل
ان الوزارة ستطلق بداية الشهر اجلاري
الدفع��ة االولى لع��ام  2017ملا يقرب
من ( )945ألف اس��رة للمستفيدين
من النس��اء والرج��ال الذي��ن قبلت
اعتراضاته��م  ،الفتا ال��ى ان الدفعة
تش��مل املعترض�ين واملبحوث�ين
والذين ل��م تظهر نتائجهم من وزارة
التخطيط فضال عن الشمول اجلديد
 ،وان مبال��غ الدفع��ة بلغت ما يقرب
من (  ) 255مليار دينار.
واض��اف ب�لال ان توزي��ع االعانات في
ه��ذه الدفع��ة س��يتم على ش��كل

س��لمني الق��دمي واجلدي��د  ،مش��يرا
الى ان املس��تفيدين الذين لم تصل
نتائجه��م م��ن وزارة التخطي��ط
واملبحوثني والذين لم يزرهم الباحث
االجتماع��ي سيتس��لمون وفق��ا
للس��لم الق��دمي  ،فيما سيتس��لم
املش��مولون اجل��دد والذي��ن ظه��رت
نتائجهم واملعترضني الذين اطلقت
اعاناتهب��م قرار قاض وفقا للس��لم
اجلديد لالعانة وباث��ر رجعي .واوضح
بالل ان ال��وزارة بانتظار ورود اس��ماء
الدفعة الثالثة من املشمولني اجلدد
م��ن وزارة التخطي��ط  ،متوقع��ا ان
يكون ذلك خالل الش��هرين املقبلني
والتي اش��ار الى أنها ستش��مل كل
م��ن تقدم للش��مول اجلدي��د وعدته
الوزارة دون مستوى خط الفقر ،الفتا
ال��ى ان وزارة التخطيط مازالت جتري
عمليات التدقي��ق واملطابقة الصدار
اسماء املشمولني.
م��ن جانب��ه دع��ا مدي��ر ع��ام دائ��رة
احلماي��ة االجتماعية عقيل جاس��م

الوزارة ستطلق بداية الشهر اجلاري الدفعة االولى لعام 2017

املوس��وي املواطن�ين املس��تبعدين
من رواتب ش��بكة احلماية ،ممن عدوا
فوق مس��توى خط الفقر ،الى تقدمي
اعتراضاتهم امام اللجان القضائية
اخلاصة خالل م��دة اقصاها  30يوما
م��ن تاريخ التبليغ بقرار االس��تبعاد،
الفت��ا الى ان االعت��راض اذا مت تقدميه
بع��د انتهاء امل��دة القانوني��ة احملددة
فانه يتم رده ش��كليا ،لكن حتى االن
لم يت��م حتدي��د حال��ة رد االعتراض
شكليا كون جميع االعتراضات وردت
ضمن املدة الزمنية املقررة .وكش��ف
املوس��وي ع��ن وج��ود نح��و عش��رة
آالف ش��خص اعترض��وا ،ومتت اعادة
االعانات لهم في بغ��داد واحملافظات
وستصرف لهم باثر رجعي
عل��ى صعي��د متصل اطلق��ت وزارة
العم��ل مش��روع متك�ين االرام��ل
النازح��ات بالتع��اون م��ع اجلمعي��ة
الطبي��ة العراقية املوحدة ليش��مل
تدري��ب ( )2500ارمل��ة نازح��ة في 5
محافظ��ات وه��ي ( بغ��داد واالنب��ار

وديالى وصالح الدين ونينوى).
وق��ال وكيل ال��وزارة لش��ؤون العمل
الدكتور عبد الكرمي عبد اهلل ش�لال
ان ال��وزارة حت��رص عل��ى تنفي��ذ هذا
املش��روع لغرض متكني املرأة النازحة
اقتصاديا ومحاولة اكس��ابها اخلبرة
وامله��ارة م��ن خ�لال ادخاله��ا ضمن
برنام��ج تدريب��ي مكثف ملدة ش��هر
عل��ى ع��دة مه��ن ومنه��ا (اخلياطة
واحلالقة واالم��ور اخلاصة بالصناعات
الغذائية وتربية الدواجن).
واض��اف ان مهم��ة وزارة العم��ل
تتمثل ف��ي تهيئة امل�لاكات اخلاصة
بالتدري��ب ف��ي ح�ين تك��ون مهمة
اجلمعية الطبي��ة املوحدة هو تهيئة
املس��تلزمات اللوجس��تية املطلوبة
الجناح املش��روع الذي مي��ول من قبل
دول��ة الكوي��ت الش��قيقة كجهة
مانحة  ،الفت��ا الى انها فرصة لفتح
سبل التعاون املشترك مع منظمات
اجملتم��ع املدن��ي ممثل��ة باجلمعي��ة
الطبية.
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عمار البغدادي*

شركة الصناعات الحربية ّ
تجهز مصفى الدورة بالنتروجين المسال
ايمان سالم  /ناصر عبد ويس*
اعلن��ت ش��ركة الصناع��ات
احلربي��ة العامة احدى ش��ركات
وزارة الصناع��ة واملع��ادن عن ان
مصنع ابن س��ينا التابع لها قام
بتجهيز مصفى ال��دورة بـ( )45
مترا مكعبا من مادة النتروجني
املسال وبنقاوة عالية جدا تصل
الى . % 99,99
وق��ال مدي��ر مرك��ز االع�لام
والعالق��ات العام��ة ف��ي الوزارة
عب��د الواح��د علوان الش��مري
ان م��ادة النتروج�ين تس��تعمل
الغ��راض التبريد ف��ي العمليات
االنتاجي��ة للمصف��ى املذكور ،
مؤكدا على ان مصنع ابن سينا
يقوم بأنت��اج املادة املذكورة على
وفق اح��دث االجهزة وبأش��راف
مالكات متخصصة .
واضاف الشمري ان املصنع على
اس��تعداد لتجهي��ز جميع دوائر
الدولة باملواد اخلاصة باملضافات
الكيميائية للمي��اه الصناعية
اخلاص��ة بأب��راج التبري��د والتي
كانت وما زالت تستورد من خارج
البالد مببالغ عالية اذ ان املالكات
الفنية والهندس��ية في املصنع
جنحت ف��ي انتاج امل��واد اخلاصة
بأب��راج التبري��د باملواصف��ات
املطلوب��ة وحتقيق اعل��ى كفاءة
في العم��ل من خ�لال التجارب
املوقعية للمواد املنتجة.
ولف��ت الش��مري ال��ى ان ه��ذه
املواد تشمل مانع تأكل وتكلس
اب��راج التبري��د بأنواع��ه ومان��ع
النمو االحيائي في ابراج التبريد
ومش��تت تكلس اب��راج التبريد
التي يتم استعمالها لتخليص
اب��راج التبري��د م��ن الترس��بات
والت��آكل والطحال��ب وذل��ك
لدميومته��ا واس��تمرار كفاءتها
داعي��ا جميع دوائ��ر الدولة التي

إن مصنع ابن
سيناء على استعداد
لتجهيز جميع دوائر
الدولة بالمواد
المعنية بالمضافات
الكيميائية للمياه
الصناعية الخاصة
بأبراج التبريد

بصراحة مع الغاضبين

على زيارة الجبير لبغداد!

جتهيز مصفى الدورة بالنتروجني املسال

تدخل ابراج التبريد في عملياتها
االنتاجي��ة ال��ى االس��تفادة من
هذه املنتجات.
عل��ى صعيد اخ��ر نظمت هيئة
البح��ث والتطوي��ر الصناع��ي
التابع��ة ل��وزارة الصناع��ة
واملع��ادن حت��ت ش��عار (البحث
والتطوير السبيل الى التطبيق)
ورش��ة تدريبي��ة ح��ول البحث
العلم��ي وآلي��ة أس��تثماره من
خ�لال االش��راف املباش��ر ورفع
كف��اءة االداء ومالءم��ة الهيكل
التنظيمي للمؤسسة البحثية
فيم��ا اقام��ت دورة تدريبي��ة
بالتعاون مع الشقيقة الشركة

العامة للصناع��ات الكيمياوية
واملبي��دات ف��ي مجال تش��غيل
االجهزة اخملتبرية .
وق��ال الش��مري بأن��ه مت الق��اء
محاض��رات ع��ن اهمي��ة اعداد
اخلط��ط البحثية التي تس��هم
ف��ي انعاش الصناع��ة الوطنية
بص��ورة مباش��رة وتصنيفه��ا
عل��ى وفق معايي��ر احلاجة اليها
ومتابعة استثمارها في خطوط
االنتاج اضافة الى االشراف على
الباحث�ين والتركيزعل��ى كفاءة
االداء الفني��ة كذل��ك اختي��ار
املش��اريع للبح��ث والتطوي��ر
بدقة ووضع موازنة لغرض متويل

املش��اريع البحثي��ة  ،مش��يرا
بانه مت مناقش��ة وط��رح الكثير
م��ن املواضي��ع املهم��ة االخرى
منه��ا امت�لاك الع��راق للثروات
الطبيعي��ة والصناعية الكبيرة
التي تدخل في مجال الصناعة
الثقيل��ة واخلفيف��ة وصناع��ة
االدوية فيما تطرق احملاضرون الى
املعوق��ات التي تره��ق الصناعة
الوطنية اهمها تس��ويق املنتج
احمللي ونش��ر ثقاف��ة اقتنائه من
قبل املستهلك أضافة الى ألية
احلصول على براءة االختراع التي
متي��ز الباح��ث وعمل��ه العلمي
محليا وعامليا.

الى ذلك بني الش��مري بأن هيئة
البح��ث والتطوي��ر الصناع��ي
وبالتع��اون م��ع ش��ركة الفرات
للصناع��ات الكيمياوية نظمت
دورة تدريبي��ة عملية في مجال
تش��غيل االجه��ز اخملتبرية على
U-VIS.SPEETRO
جه��از
))PHOTOMTER) CECIL 7500
مطيافي��ة ف��وق البنفس��جية
واملرئي��ة واملطيافية االلكترونية
ه��ي اح��د ان��واع الدراس��ات
الطيفي��ة والت��ي تعتم��د على
امتص��اص االش��عة ف��وق
البنفسجية أو املرئية ,
وقال الش��مري لقد مت تس��ميتها

المتصاصه��ا لالش��عة ف��ي
تل��ك املنطقتني ي��ؤدي ال��ى أثارة
االلكترون��ات ف��ي اجل��زيء ال��ذي
ميت��ص تل��ك االش��عة  ،مؤك��دا
بأنه مت التعرف خ�لال الدورة على
طريقة تشغيل هذا اجلهاز واجراء
الفحوصات اخملتبري��ة للمنتجات
الكيمياوي��ة ودرج��ة تركي��ز كل
منتج فيها  ،الفتا بان هذه الدورات
تأتي من خالل التعاون املشترك بني
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن
ولض��رورة تعزيز امله��ارات الفنية
واخلبرات في جميع اجملاالت.
*اعالم الصناعة

مسوحات جيولوجية للموارد المعدنية في واسط وميسان
حسين حسن*
نظم��ت هيئ��ة املس��ح اجليولوج��ي
التابع��ة ل��وزارة الصناع��ة واملع��ادن
ج��والت ميداني��ة للف��رق احلقلي��ة
للمس��ح اجليولوجي في محافظتي
واسط وميسان.
وقال مدي��ر مركز االع�لام والعالقات

العام��ة ف��ي ال��وزارة عب��د الواح��د
الش��مري ان هيئ��ة املس��ح قام��ت
باج��راء جولة ميدانية للفرق احلقلية
للمس��ح اجليولوجي ف��ي محافظة
واس��ط منطق��ة زرباطي��ة وان ه��ذا
املش��روع من ضمن خططه��ا للعام
احلالي الذي يسهم فيه مالك الهيئة

واجلهات الساندة فيها بالتنفيذ.
واضاف الش��مري ان املش��روع يهدف
ال��ى اع��داد خرائ��ط جيولوجي��ة
تفصيلية مبقاييس متعددة ملنطقة
الدراس��ة والتي تتضم��ن معلومات
جيولوجي��ة تركيبي��ة وطباقي��ة
واقتصادي��ة وجيومرفولوجي��ة فضال

عن تعي�ين وحتديد املوارد املعدنية في
املنطق��ة  ،مش��يرا الى ان املس��احة
اخملط��ط دراس��تها له��ذا العام هي
( )1600ك��م مربع  .ولفت الش��مري
ان الف��رق اجليولوجي��ة التقت مدراء
املكاتب االقليمية وممثلي الهيئة في
محافظات العراق وبعد ان اس��تمعو

ال��ى املقترح��ات والس��بل الكفيلة
لتطوير العمل وكذلك العقبات التي
تع��وق عمله��م  ،ابدو اس��تعدادهم
حلله��ا على وف��ق ما متاح م��ن موارد
الهيئ��ة  .كم��ا جرى ايضا ً مناقش��ة
آلي��ة العم��ل الفاعل��ة والصحيحة
الجناح االس��تثمار املعدني في ش��تى

مناطق الع��راق  ،فيم��ا قامت اجلهة
نفس��ها ايضا ً بجولة ميدانية اخرى
في منطق��ة الطيب ضم��ن الرقعة
اجلغرافي��ة حملافظ��ة ميس��ان الداء
الغرض واالهداف تفسها.
*اعالم الصناعة

العمل والبنك الدولي يناقشان
البرنامج التجريبي لإلعانات
بغداد  -الصباح الجديد:
ناقشت وزارة العمل والشؤون االجتماعية
م��ع فري��ق م��ن البن��ك الدول��ي البرنامج
التجريب��ي للتحويالت النقدية املش��روطة
املق��رر تنفي��ذه مل��دة ثالث س��نوات  ،ضمن
خريط��ة طريق االس��تراتيجية املوقعة بني
اجلانبني لالعوام (.)2019-2015
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العم��ل عمار
منع��م ان هيئ��ة احلماي��ة االجتماعية في
ال��وزارة عق��دت اجتماعا مع فري��ق البنك
الدول��ي لالتف��اق عل��ى اخلط��وات االول��ى
لتنفي��ذ املش��روع الذي يتضمن تش��كيل
جلنة توجيهية برئاسة الوزير محمد شياع
الس��وداني تض��م وزارات العم��ل والصحة
والتربي��ة وجه��ات س��اندة كالتخطي��ط
واملالية.
واضاف منعم انه مبوج��ب خريطة الطريق
املتف��ق عليها بني الطرفني ،س��يتم حتديد
املناطق التي سيغطيها املشروع التجريبي
للتحويالت النقدية املشروطة وحتديد عدد
االسر في تلك املناطق املشمولة باملشروع

تقرير

وحس��ب قاع��دة بيان��ات وزارت��ي العم��ل
والتخطي��ط  ،وخاصة قاعدة بيانات اختبار
مص��ادر الدخ��ل البديلة بع��د التحقق من
العناوين واملوقع اجلغرافي لالسر.
ولفت الى ان املشروع س��يحفز رب االسرة
على ارس��ال ابنائه الى املدارس وس��تكون
هن��اك متابع��ة وتدقيق مس��تمر لضمان
اس��تمرار االبن��اء ف��ي مواصل��ة التعلي��م
وكذلك س��تكون هن��اك متابع��ة صحية
حلالة الطلبة ،فضال عن تش��جيع النس��اء
احلوام��ل على متابعة التلقيحات املطلوبة
ومتابعة لقاحات االطفال.
واوض��ح منع��م ان املش��روع التجريب��ي
ستس��بقه حملة اعالمية س��تنطلق في
بداي��ة حزيران عام  2017اضاف��ة الى اجراء
زي��ارات ميداني��ة لالس��ر املش��مولة الدارة
احلاالت وصياغة اتفاق تعاقدي مع االس��ر ،
فيما انطلق املشروع التجريبي للتحويالت
النقدية املشروطة ابتداء من ايلول املقبل.
واش��ار الى ان برنامج التحوي�لات النقدية
املش��روطة الذي يطب��ق اآلن ف��ي  55دولة

ف��ي العالم س��يتيح االس��تثمار في رأس
امل��ال البش��ري وبالتحدي��د ف��ي مجال��ي
الصح��ة والتعليم ،لكس��ر حلق��ة توارث
الفق��ر عبر االجيال ،إذ س��تقدم التحويالت
النقدية املش��روطة حواف��ز نقدية وعينية
لالس��ر لضمان اس��تثمارها ف��ي الصحة
والتعليم ،وس��يتطلب ذلك تنسيقا ً وثيقا ً
بني مؤسسات حكومية عدة لضمان جتربة
وتنفي��ذ التحوي�لات النقدي��ة املش��روطة
بصورة فعالة.
يذكر ان اخلريطة االستراتيجية املوقعة بني
وزارة العمل والبنك الدول��ي تتمثل بإيجاد
نظ��ام متكامل للحماي��ة االجتماعية في
العراق ،يشمل ش��بكات األمان االجتماعي
والتأمينات االجتماعية وسياس��ات س��وق
العم��ل وتأس��يس هيئة كف��وءة للحماية
االجتماعية مس��ؤولة عن برامج شبكات
األم��ان االجتماع��ي باالعتم��اد عل��ى نهج
علمي في االس��تهداف قائ��م على معايير
واضحة تعمل على حتس�ين ش��مول األسر
واألفراد الفقراء والفئات الهشة.

يب��دو ان الرئيس حيدر العبادي وابراهيم اجلعفري وزير
اخلارجية جتاوزا اخلطوط احلمر التي وضعها قادة بعض
الكتل ومن يتحدث باسمها ووكاالت ومواقع اخبارية
ومنصات مس��مومة وهما يس��تقبالن وزير اخلارجية
الس��عودي في بغداد ويدشنان عهدا نتمنى ان يكون
« رشيدا» في العالقات العراقية السعودية!.
ماس��معته على الشاش��ات التلفزيوني��ة وماقرأته
في بعض الصح��ف العراقية لكت��اب موالني لكتل
سياس��ية قريبة وتابعة كان مأساويا بحق ومدهشا
جلهة الكالم املس��موم والدعاية والتش��هير املغرض
الذي حترك على قاطرة الزي��ارة التي عدها «تاريخية»
ملسؤول سعودي رفيع املستوى للعراق.
البع��ض «والنه غاض��ب على الزي��ارة جلهة حتقيقها
الهداف وطنية حقيقية تخفف من االحتقان الراهن
ف��ي العالقات املش��تركة « اكد ان العراق س��وف لن
يجني من الزيارة غي��ر الوعود بالكف عن االرهاب وان
السعودية ليس��ت في وارد تنقية عالقاتها العراقية
وانه��ا ات��ت ال��ى بغ��داد الن الع��راق حق��ق اهدافه
العس��كرية ف��ي مواجهة داعش والتأمل��وا خيرا من
اجلبير».
هنا اس��أل ه��ؤالء الذي��ن يقيم بعضهم ف��ي بيروت
ويدير ش��بكة مطاعم وآخرون يديرون مصالح مالية
لتنظيمات سياس��ية وكتل واش��خاص ف��ي الدولة
العراقي��ة عل��ى خصومة دفين��ة مع الرئي��س حيدر
العبادي:
م��اذا لو كان رجل منكم على رأس احلكومة العراقية
احلالي��ة غي��ر الرئي��س العب��ادي وكيف س��تقيمون
الزيارة واين س��تضعونها في س��لم وسياق العملية
الدبلوماس��ية املش��لولة مع الرياض هل س��تلقون
بالالئم��ة مث�لا على رئي��س ال��وزراء ام تغلظون فيه
بالق��ول ان الزيارة اثم كبير والميكن اس��تقبال اجلبير
وان الوطنية احلقيقية تقتضي عدم السماح للرياض
باجمليء لبغداد الى ماهنالك من هذا الكالم الكاذب؟.
هذا الفريق املناوىء للرئيس العبادي ينتمي لالسف
الشديد الى املكون السياسي القريب من توجهات
الرئيس ومن العائلة السياس��ية نفس��ها ولوكان
رج��ل اخر ف��ي احلكوم��ة العراقية احلالي��ة يحقق
ه��ذا االنتصار الدبلوماس��ي ويفتح ك��وة في جدار
العالق��ات العراقي��ة الس��عودية لتح��ول العبادي
ال��ى خيار اس��تراتيجي للعراقي�ين واذا غاب فانهم
سيستنس��خون رجال ش��بيها بالعب��ادي ولكانت
املق��االت واحل��وارات السياس��ية ف��ي التلفزيونات
القريب��ة من توجهات هذا الفري��ق او التي ميتلكها
الفري��ق ذاته صادح��ة بقدرة الرجل على اس��تعادة
العالق��ات املش��تركة وبداي��ة صفح��ة جديدة من
التع��اون ملكافحة االرهاب الذي يس��تهدف الرياض
وبغداد معا لكن الن الرئيس العبادي هو الذي افتتح
العهد ودش��ن الدبلوماس��ية الهادئة واملرنة واتاح
فرصة لالتفاق على تطوير العالقات مع السعودية
فان الزيارة حتولت الى خراب وتدمير للعراق وان اجلبير
لم يأت الى العراق اال للتآمر على العراق!.
الثابت عند كل لبيب ووطني ويفكر بطريقة ليبرالية
بعيدا عن جميع اشكال التعصب والتطرف احلزبي
والفئوي االعم��ى ان «الفريق الغاضب» على الزيارة
ل��م يكن غاضبا من الس��عودية والوزير اجلبير الذي
حتدث بواقعية عن رغبة السعودية بتطوير عالقاتها
العراقي��ة واالتف��اق عل��ى رف��ع مس��توى التمثيل
الدبلوماس��ي او االتفاق على س��فير جديد لبغداد
خلفا للمتهور املراهق السبهان الذي اساء للعربية
الس��عودية وملهمة الس��فير امنا ه��و غاضب على
العب��ادي الذي حقق انتصاري��ن او يقترب من حتقيق
انتصارين في وقت نوعي واحد  ..حسم املعركة في
الطرف االمين من املوصل وحس��م العالقة بالعربية
السعودية بالزيارة التاريخية للجبير الى بغداد.
اغضب��وا على الرئيس حي��در العب��ادي اليهم ..مع
انك��م تخرب��ون بيوتك��م بايديكم به��ذا الغضب
والش��غب في املنصات االعالمية املكتوبة واملرئية
الن الرج��ل يس��تهدف الذهاب الى حتقي��ق انتصار
نوع��ي كبير للعراق واليس��تهدف حتقيق انتصارات
انتخابي��ة او اهدافا معينة حتضيرا لالنتخابات كما
تفعلون!.
*كاتب عراقي

بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

جمعية األمل تسعى إلنشاء مراكز للحوار وبناء السالم في الجامعات العراقية
منى خضير عباس*
نظم��ت جمعي��ة األم��ل العراقية
بدع��م م��ن برنام��ج االس��تجابة
للصدم��ات والصم��ود ()ICRRP
التابع للبرنامج األمنائي لألمم املتحدة
ف��ي الع��راق ( )UNDPوبتموي��ل من
مص��رف التنمي��ة األملان��ي ()KfW
وعلى هام��ش برنامج نش��ر ثقافة
حوار األدي��ان والقوميات في العراق،
ورشة ألساتذة قياديني من جامعات
تكري��ت والكوف��ة وبغ��داد ودهوك
واملوص��ل ،بينه��م رئي��س جامع��ة
تكريت وعمداء كلية الهندسة في
جامعة تكري��ت واالداب في جامعة
الكوف��ة والعل��وم السياس��ية في
جامعة بغداد.

كم��ا ضم��ت الورش��ة ممثل�ين من
البرنامج االمنائي لالمم املتحدة ومركز
العدال��ة وبناء الس�لام في جامعة
ايس��ترن مانوناي��ت االميركي��ة،
وجامع��ة نيوي��ورك ،ومتت الورش��ة
بتيسير من الدكتورة أملا عبدالهادي
جاداهلل املتخصصة في مجال بناء
السالم وحل النزاع .
ابتدأت الورش��ة بتعريف املشاركني
مبا مت تنفيذه من برنامج نشر ثقافة
حوار االدي��ان والقوميات في العراق،
الذي تنفذه جمعية االمل العراقية
م��ع جامع��ة الكوف��ة واكادميي��ة
البالغي التابعة ل��دار العلم لالمام
اخلوئي بدءا من اول السنة الدراسية
احلالي��ة ،وم��ا تضمنه م��ن قصص
جن��اح ودروس وحتدي��ات وكذلك بيان
فلس��فة البرنامج وآلي��ات تنفيذه،

برنامج نشر ثقافة حوار األديان والقوميات في العراق

ومت التركي��ز على جزء الش��باب من
البرنامج وعرض املبادرات الشبابية
الت��ي مت تأسيس��ها بإثر مش��اركة
الشباب في هذا البرنامج.
وعرضت اجلامعات املشاركة خبرتها
وتوجهاته��ا ف��ي مجال احل��وار بناء
السالم ،ثم متت مناقشة التحديات
واملقترحات اخلاصة بتعليم السالم
في اجلامعات العراقية.
بعدها اج��رى املش��اركون حتليال ملا
متتلك��ه جامعاتهم م��ن نقاط قوة
ونق��اط ضع��ف وف��رص وتهديدات
فيما يتعلق بأمكانية انشاء دراسات
ع��ن بناء الس�لام ف��ي جامعاتهم،
وفي الي��وم الثاني قام املش��اركون
ببي��ان ما يخطط��ون لتنفيذه على
امل��دى القريب واملتوس��ط والبعيد،
وما ينوون القيام به بصورة جماعية

 ،من أجل بناء استراتيجية لتعليم
الس�لام ف��ي اجلامع��ات العراقية،
وانش��اء مجلس اجلامعات العراقية
لتعلي��م الس�لام ،ومت االتف��اق على
عقد لق��اءات اخرى في املس��تقبل
ملتابعة تنفيذ ما مت االتفاق عليه.
وفي ختام الورشة مت تكرمي الدكتورة
أمل��ا ج��اداهلل بق�لادة م��ن جمعية
األم��ل العراقي��ة جلهده��ا املتمي��ز
في العمل م��ع اجلمعية وخصوصا
تشجيعها الش��باب الذين دربتهم
للعمل اجلاد في مجال بناء الس�لام
والقيام مبب��ادرات اجتماعية لتعزيز
التماس��ك االجتماعي ف��ي العراق،
وم��ا قدمت��ه من متابع��ة تطوعية
منها مع الشباب.
*اعالم اجلمعية
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الجيش السوري يسيطر على

روسيا والصين تستعمالن الفيتو ّ
ضد فرض

«مثلث تدمر» االستراتيجي

دمشق ـ بي بي سي:
فرضت وحدات اجليش الس��وري ف��ي ريف حمص
الش��رقي س��يطرتها الكامل��ة عل��ى املنطق��ة
املعروف��ة باس��م «مثل��ث تدم��ر» عل��ى األطراف
الغربية ملدينة تدمر.
وذكرت وكالة «س��انا» امس األربعاء األول من آذار،
أن وح��دات اجلي��ش بالتعاون مع الق��وات الرديفة،
خاض��ت خ�لال الس��اعات املاضي��ة اش��تباكات
عنيفة مع مس��لحي ما يع��رف بتنظيم «الدولة
اإلس�لامية» ف��ي «مثل��ث تدم��ر» ،مضيف��ة أن
االشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات
من مسلحي «داعش».
كذل��ك نقلت وكال��ة «نوفوس��تي» ع��ن مصدر
ميدان��ي ،أن وحدات اجليش الس��وري في اخلطوط
األمامية متركزت في املثلث االستراتيجي ،وأنه لم
يتبق سوى هضبة جبلية والقلعة.
وجتعل س��يطرة اجليش الس��وري على املثلث كل
املدين��ة ف��ي مرمى نيران��ه ،ما يس��هل اقتحامه
للقلعة واملرتفعات اجملاورة.

ملك السعودية يزور
إندونيسيا

جاكرتا ـ أ ب ف:
يق��وم امللك س��لمان ،ام��س األربعاء  ،ب��أول زيارة
لعاهل س��عودي إلى إندونيسيا منذ  47عاما ،في
مسعى لتعزيز الروابط االقتصادية مع أكبر دولة
مسلمة من حيث عدد السكان.
ونزل امللك ،الذي ترافقه حاشية من ألف شخص
تقريبا من بينهم أمراء ووزراء ،من طائرته الرسمية
في مطار جاكرتا ،حيث كان الرئيس ،جوكو ويدودو،
في استقباله مع حرس الشرف.
ومت ش��حن نحو  460طنا من التجهي��زات للزيارة،
من بينها س��يارات مرس��يدس ليموزين وساللم
متحركة لنزول امللك من الطائرة .ونقلت معظم
املع��دات إلى جزي��رة بالي ،حيث س��يمضي إجازة
بعد زيارة إلى جاكرتا تستمر  36يوما .
وه��ذه الزي��ارة ه��ي األول��ى لعاهل س��عودي إلى
أندونيس��يا منذ  47عاما ،وتش��كل إحدى املراحل
األساس��ية من جولة نادرة للملك ،الذي تس��عى
بالده إلى تنويع اقتصادها من أجل احلد من اعتماده
على النف��ط .وصرح أم�ين حكومة إندونيس��يا:
«أنها زيارة تاريخية بالنس��بة لنا» ،حسبما نقلت
عنه الصحف احمللية.
وميكن أن يتم اإلعالن خالل الزيارة ،عن توقيع عقود
بني إندونيس��يا والسعودية باالضافة إلى اتفاقات
للتعاون في مجاالت األمن والصحة والتعليم.
وستطلب إندونيس��يا خالل الزيارة أيضا إمكانية
إرس��ال ع��دد أكب��ر من احلج��اج م��ن رعاياها إلى
السعودية.

فيون يعلن عدم انسحابه
من االنتخابات الفرنسية

باريس ـ أ ب ف:
أعلن مرش��ح ميني الوس��ط لالنتخابات الرئاسية
الفرنس��ية ،فرانس��وا في��ون ،امس االربع��اء ،أنه
سيمضي «حتى النهاية» في ترشحه لالنتخابات
املقررة في نيس��ان أي��ار املقبلني ،رغ��م تأكيده أن
االتهام سيوجه له قريبا بشأن وظائف وهمية.
وكش��ف فيون لصحافي�ين أنه «مت إب�لاغ احملامي
اخلاص بي بأنني سأس��تدعى في  15آذار من طرف
قضاة التحقيق لتوجي��ه االتهام إلي» في قضية
وظائ��ف وهمية لزوجته ،مضيف��ا «لن أرضخ ولن
أنسحب».
وكانت وس��ائل إعالم فرنس��ية رجحت استدعاء
في��ون من طرف قضاة التحقي��ق حني ألغى فجأة
زيارة مق��ررة ل��ه ،االربعاء ،إل��ى املع��رض الزراعي
الفرنسي.
وكانت النيابة العامة قد فتحت حتقيقا أوليا في
كانون الثاني املاضي ،إثر تقارير صحفية عن تقاضي
زوجته ،بينيلوب فيون 500 ،ألف يورو كرواتب خالل
 8سنوات بصفتها مستشارة لزوجها في مجلس
الشيوخ ،دون أن متارس الوظيفة فعليا.

شؤون عربية ودولية

عقوبات جديدة على سوريا

متابعة الصباح الجديد:
صوتت روسيا والصني ضد مشروع
ق��رار في األمم املتحدة بش��أن فرض
عقوب��ات على احلكومة الس��ورية
بس��بب مزاع��م باس��تخدامها
أسلحة كيمياوية.
وه��ذه ه��ي امل��رة الس��ابعة التي
تس��تخدم فيه��ا روس��يا ح��ق
النق��ض «فيتو» ضد مش��روع قرار
في مجل��س األمن الدول��ي يتعلق
باألزمة في سوريا.
واس��تخدمت الص�ين حق النقض
ست مرات بشأن سوريا منذ اندالع
الصراع فيها عام .2011
وكانت س��وريا وافقت على تدمير
أس��لحتها الكيمياوي��ة ف��ي عام
 2013مبوجب اتف��اق جرى التوصل
إلي��ه بوس��اطة روس��يا والواليات
املتحدة .ونفت احلكومة الس��ورية
أن تك��ون ق��د نف��ذت أي هجمات
كيمياوية.
لكن التحقيقات التي أجرتها األمم
املتحدة ومنظمة حظر األس��لحة
الكيمياوية توصل��ت إلى أن قوات
احلكوم��ة الس��ورية نف��ذت ثالث
هجم��ات كيمياوي��ة خ�لال عامي
 2014و.2015
وذك��رت التقاري��ر أن مروحي��ات
تابعة لس�لاح اجلو السوري ألقت
بغ��از الكلور عل��ى مناطق تخضع
لسيطرة املعارضة املسلحة مرتني
ف��ي آذار عام  2015وم��رة أخرى في
نيسان .2014
ويحظر اس��تخدام الكلور كسالح
وفق��ا التفاقي��ة حظر األس��لحة

كانت سوريا وافقت على
تدمير أسلحتها الكيمياوية
في عام  2013بموجب
اتفاق جرى التوصل إليه
بوساطة روسيا والواليات
المتحدة .ونفت الحكومة
السورية أن تكون
قد نفذت أي هجمات
كيمياوية

الكيمياوية لعام .1997
وقال��ت منظم��ة حظر األس��لحة
الكيميائية إن مس��لحي ما يُعرف
بتنظيم «داعش « استخدموا أيضا
غاز اخلردل في أحد الهجمات.
وأعدت الواليات املتحدة وبريطانيا
وفرنس��ا مش��روع ق��رار العقوبات
األخير ال��ذي ُطرح للتصويت امس
الثالثاء.
وكان الق��رار ين��ص عل��ى حظ��ر
بي��ع الطائ��رات املروحية لس��وريا
باإلضاف��ة إلى عقوبات ضد  11من

الق��ادة العس��كريني واملس��ؤولني
الس��وريني وعش��ر جماع��ات لها
صلة بهجمات كيماوية.
وأيدت تسع دول أعضاء في مجلس
األمن مش��روع القرار بينما صوتت
ض��ده ث�لاث دول :روس��يا والصني
وبوليفيا.
وامتنعت ع��ن التصويت دول ثالث
أخرى :مصر وكازاخستان وإثيوبيا.
ويتطل��ب مترير ق��رار مجلس األمن
احلصول على تأييد تس��ع دول دون
معارضة من جان��ب الدول اخلمس

دائمة العضوية ف��ي اجمللس والتي
تتمتع بح��ق النقض وهي الواليات
املتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا
والصني.
روس��يا والص�ين تعارض��ان فرض
عقوب��ات جدي��دة ض��د احلكوم��ة
السورية بسبب مصدر الصورة
وأكد الرئيس الروسي فالدميير بوتني
أنه س��يكون «غير مناس��ب متاما»
فرض عقوبات على سوريا ،مضيفا
بأن ذلك «س��يضر فقط أو يقوض
الثق��ة» في محادثات الس�لام بني

احلكومة السورية واملعارضة.
وق��ال س��فير الص�ين ل��دى األمم
املتحدة لي��و جيه يي« :إننا نعارض
استخدام األسلحة الكيمياوية».
لكنه اعتبر أنه من املبكر جدا فرض
عقوبات بينم��ا ال تزال التحقيقات
جارية.
لك��ن الس��فيرة األميركي��ة لدى
املنظم��ة الدولي��ة نيك��ي هال��ي
قالت« :إنه يوم حزين على مجلس
األم��ن حينما يب��دأ األعض��اء في
تق��دمي أعذار ل��دول أخ��رى أعضاء

تقتل شعبها».
وأضافت« :بالتأكيد العالم أصبح
مكانا أكثر خطرا».
وق��ال من��دوب بريطانيا ل��دى األمم
املتحدة ماثي��و رايكروفت« :العجز
ع��ن اتخاذ إج��راء ضد اس��تخدام
األس��لحة الكيمياوي��ة يق��وض
الثقة ف��ي ق��درة اجملتم��ع الدولي
على معاجلة االنتهاكات الصارخة
للقان��ون الدول��ي ،ويق��وض ثق��ة
الس��وريني املتضرري��ن م��ن ه��ذه
الهجمات املروعة».

توجيه التهمة الى ستة عناصر أمن تونسيين في قضية اعتداء سوسة
سوسة ـ أ ب ف:
اف��اد مصدر قضائي ام��س االربعاء
ان س��تة عناص��ر ام��ن تونس��يني
سيحاكمون بتهمة «عدم مساعدة
اش��خاص معرض�ين للخطر» في
ختام حتقيق حول اعتداء سوس��ة
الذي وقع في حزيران  2015واس��فر
عن مقتل  38سائحا اجنبيا.
ويالحق  33ش��خصا في هذا امللف

بينهم ستة عناصر امن كما اعلن
لوكالة فرانس برس املتحدث باسم
نيابة تونس سفيان سليتي مؤكدا
بذلك معلومات صحافية.
واض��اف ان عناص��ر االمن الس��تة
الذي��ن يتهمون ب»عدم مس��اعدة
اش��خاص معرض�ين للخطر» هم
ضم��ن مجموع��ة م��ن  12متهما
ل��م يودع��وا الس��جن بانتظ��ار

محاكمته��م الت��ي ل��م يح��دد
موعدها بعد.
واوض��ح س��ليتي ان  14متهما في
احلبس االحتياطي .ويالحق س��بعة
غيابيا ول��م توضح التهم املوجهة
الى املتهمني الـ 27االخرين.
وكان قاض��ي التحقيق اغلق امللف
ف��ي مت��وز  2016لكنه ل��م يرفع اال
مؤخرا الى احملكمة اجلنائية.

ويأتي االعالن في حني ان جلس��ات
استماع جرت في االسابيع املاضية
ام��ام محكمة الع��دل امللكية في
بريطاني��ا الت��ي قت��ل ثالث��ون من
رعاياه��ا في اعتداء سوس��ة الذي
تبناه تنظيم داعش .
وفي اس��تنتاجاته اعل��ن القاضي
نيكوالس لوراين سميث امس االول
الثالثاء ان الشرطة التونسية ردت

عل��ى الهجوم بش��كل «فوضوي»
في ذلك الي��وم .وقال «كان يفترض
ان يكون ردهم اكثر فعالية».
وفي كانون الثاني قال احملامي اندرو
ريتش��ي ال��ذي يداف��ع ع��ن  20من
اس��ر الضحايا ام��ام محكمة في
لن��دن ،ان التقري��ر التونس��ي الذي
س��لم للحكومة البريطانية اشار
ال��ى «ثغ��رات» امنية ح��ول فنادق

سوسة.
ومنف��ذ الهج��وم ال��ذي كان
طالبا تونس��يا مس��لحا ببندقية
كالشينكوف اردى عشرة اشخاص
على شاطىء فندق امبريال مرحبا
قبل دخول��ه هذا الفن��دق من فئة
خمس جنوم حيث واصل اطالق النار
عش��وائيا .واس��تمر الهجوم اكثر
من نصف ساعة.

المفوضية األوروبية تكشف رؤيتها لالتحاد األوروبي بعد البريكست
بروكسل ـ أ ب ف:
كش��ف رئيس املفوضية االوروبية
ج��ان كل��ود يونك��ر ام��س االربعاء
رؤيته الوروبا بعد البريكس��ت ،آمال
احلفاظ على وح��دة االحتاد االوروبي
ال��ذي ب��دأت تظه��ر عليه ش��روخ
نتيجة االزمات املتكررة.
وعرض يونكر امام النواب االوروبيني
اجملتمع�ين ف��ي بروكس��ل «كتابه
االبي��ض» ح��ول مس��تقبل االحتاد
االوروبي والذي اعلنه منذ زمن.
وه��ذه الوثيق��ة التي تأت��ي في 12

تقـرير

صفحة س��تعرض على قادة الدول
ال��ـ 27االعضاء س��يناريوهات عدة
لتحري��ك املش��روع االوروب��ي الذي
اهتز جراء خروج بريطانيا من االحتاد
االوروب��ي وتعاق��ب االزم��ات منها
اقتصادية واخرى تتعلق بالهجرة.
وس��يطلع الق��ادة عليه��ا متهيدا
لتحضير قم��ة مقررة ف��ي  25اذار
في روم��ا لالحتف��ال دون بريطانيا،
بالذكرى الستني ملعاهدة روما التي
وضعت اسس البناء االوروبي.
و ق��ال متح��دث باس��م املفوضية

ام��س االول «نتحدث ع��ن خيارات
ممكن��ة ايجابي��ة وواقعي��ة تفضي
جميعه��ا الى وح��دة وتعاون الدول
الـ.»27
واضاف «الفكرة هي اطالق عملية
تأم��ل كب��رى ف��ي ه��ذه اخلي��ارات
السياس��ية الواقعية التي تتمتع
مبصداقية سنتقدم على اساسها
مستقبال».
وذكرت مصادر اوروبية ان مش��روع
يونكر ال��ذي مت املوافقة عليه امس
االول الثالث��اء م��ن قب��ل مجموعة

املفوضني ،سيقترح اربعة او خمسة
سيناريوهات حول مستقبل االحتاد
االوروب��ي ب��دءا ببق��اء الوضع على
حال��ه الى فدرالية اكبر مرورا باحتاد
اوروبي بسرعات متفاوتة.
وق��ال رئيس كتل��ة االش��تراكيني
والدميوقراطيني في البرملان االوروبي
االيطالي جاني بيتيال لوكالة فرانس
برس «اقتراح خمسة خيارات فقط
حول مس��تقبل االحتاد االوروبي دون
اختيار بوض��وح افضلي��ة او قيادة
سياسية سيكون خطأ».

واض��اف «ادعو ج��ان كل��ود يونكر
الى مواجهة االنقس��امات وجمود
احلكوم��ات م��ن خالل تق��دمي خيار
سياسي قوي ملستقبل اوروبا».
وكان يونك��ر دع��ا علنا ال��ى اوروبا
تتحم��ل مس��ؤولية التق��دم
«بس��رعات متفاوت��ة» لتج��اوز
العقب��ات الت��ي غالب��ا م��ا تعرقل
بعض املشاريع.
وقبل ايام قال امام طالب بلجيكيني
«ل��م تع��د املرحلة لتص��ور انه في
امكانن��ا ان نقوم جمعيا بالش��يء

نفسه معا».
واضاف «ليتفق اولئك الذين يرغبون
ف��ي القي��ام باكبر عدد م��ن االمور
معا على ما هو اساس��ي كانوا 15
او .»28
و ق��ال ف��ي حدي��ث الذاع��ة املانية
مطلع ش��باط «هل يري��د اجملريون
والبولنديون الش��يء نفس��ه الذي
يريده االملان او الفرنس��يون؟ اشك
ف��ي ذل��ك» مش��يرا ال��ى تفاق��م
الهوة ب�ين بعض الدول الش��رقية
والغربية.

ّ
قدم وعودًا بتوفير «ماليين الوظائف»

ترامب يتعهد في خطاب أمام الكونغرس «تجديد الروح األميركية»
واشنطن ـ أ ب ف:
بعي��دا ع��ن اللهج��ة الصارم��ة الت��ي
اتس��مت بها كلمة دونال��د ترامب عند
اداء اليم�ين الدس��تورية ،تعهد الرئيس
االميرك��ي بلهج��ة رئاس��ية اكث��ر من
املعت��اد «جتديد ال��روح االميركية» التي
ال ميك��ن فصلها برأيه عن تدابير صارمة
حول الهجرة.
في خطاب استمر س��اعة ،التزم خالله
ترامب بالنص ،حيا الرئيس الـ 45للواليات
املتح��دة ام��ام الكونغرس ال��ذي حضر
كل اعضائ��ه ش��عورا جدي��دا «بالفخر
الوطني» يسود الواليات املتحدة.
وقال ترام��ب في مجلس الن��واب حيث
حض��ر ايضا أعض��اء مجلس الش��يوخ
ووزراء وقض��اة م��ن احملكم��ة العلي��ا ان
«فص��ل جدي��د م��ن الفخ��ر االميركي
يبدا».
واس��تعاد ترام��ب املواضيع الرئيس��ية
حلملته االنتخابية وتعهد بتوفير «ماليني
الوظائف» ون��دد باتفاق��ات التبادل احلر

املضرة ببالده وش��دد عل��ى ان مكافحة
اجلرائم ستكون بني االولويات.
خالفا للعادة ،كان ترحيب الدميوقراطيني
بالرئي��س فات��را فق��د ظل��وا جالس�ين
ف��ي مقاعده��م مكتوف��ي االي��دي دون
تعبي��ر عل��ى وجوهه��م .ف��ي املقاب��ل،
كان اجلمهوري��ون يصفق��ون دون توقف
ويقفون حتية عند ذكر املش��اريع الكبرى
للرئي��س مثل تش��ييد انابي��ب للنفط
واقامة جدار على احلدود مع املكس��يك
ومكافحة «االرهاب االسالمي املتطرف»
وحتى عن��د ذكر ش��عار «لنعيد اميركا
عظيمة مجددا».
كما ارتدت نح��و  40نائب��ة دميوقراطية
الل��ون االبي��ض ال��ذي يرمز ال��ى الدفاع
عن حقوق النس��اء كنوع من االحتجاج
الصامت.
حاول ترامب استغالل املناسبة العطاء
متاس��ك لعمله بعد ش��هر اول فوضوي
في سدة الرئاسة ،فتعهد مطوال اتخاذ
اج��راءات صارمة جدا عل��ى احلدود ،احد
ابرز مواضيع حملته الرئاسية.
وقال ترامب «عندما نطبق اخيرا قوانيننا

حول الهجرة ،سنزيد الرواتب وسنساعد
العاطلني عن العمل وس��نوفر مليارات
الدوالرات وسنعزز امن مجمعتنا».
ودع��ا ترام��ب ارملت��ي ش��رطيني م��ن
كاليفورني��ا قت�لا باي��دي مهاج��ر غير
شرعي في العام .2014

وحتدث ترامب عن اصالح تش��ريعي دون
ان يأتي على ذكر تطبيع اوضاع املقيمني
بش��كل غير ش��رعي ،واقترح استبدال
النظ��ام احلال��ي بنظ��ام يق��وم عل��ى
«اجلدارة».
كم��ا اعل��ن تش��كيل مكت��ب خ��اص

لضحاي��ا جرائ��م الهج��رة س��يحمل
اس��م «فيكتيم��ز اوف امييغريش��ن
ك��رامي انغيجمنت» او «فويس» .وش��دد
«س��نعطي صوت��ا للذي��ن تتجاهلهم
وس��ائل االع�لام وتس��كتهم املصالح
الشخصية».

وميك��ن ان يوقع ترامب في االيام املقبلة
على مرس��وم جديد حول الهجرة بدل
املرسوم الذي عرقله القضاء.
ح��ول االقتصاد ،تعه��د ترامب اصالحا
مالي��ا «تاريخي��ا» من خ�لال تخفيض
«كبي��ر» للضرائ��ب عل��ى الطبق��ة
املتوسطة من شانه ان يتيح للشركات
«منافسة اي كان».
وش��دد ترام��ب «علينا العم��ل بحيث
يصبح من الس��هل على ش��ركاتنا ان
تقوم باعماله��ا في الوالي��ات املتحدة
ومن الصعب عليها ان ترحل».
اقت��رح ترام��ب خط��ة لالس��تثمار في
البن��ى التحتية من املتوقع ان تصطدم
مبعارض��ة عدد كبي��ر م��ن اجلمهوريني
من��ددا ب��ان الب�لاد «انفق��ت ملي��ارات
الدوالرات في اخلارج».
وندد رئي��س االقلي��ة الدميوقراطية في
مجلس الشيوخ تشاك شومر باخلطاب
«الش��عبوي» وقال «هناك تباين واضح
بني ما يقوله الرئيس للفقراء وما يقوم
به لالغنياء».
من جهتها ،علقت غوين مور وهي نائبة

دميوقراطية ارتدت اللون االبيض «هناك
امور ميكن بالفعل ان نش��يد بها .لكن
كيف سيسدد كل هذه التكاليف؟».
وطلب ترامب في خطابه الذي يش��كل
ايضا مقدم��ة للمعركة ح��ول موازنة
الع��ام  2018من النواب التصويت على
زيادة تاريخية في النفقات العس��كرية
تبلغ  54مليار دوالر اي نحو .10%
لكن العديد من املسؤولني االميركيني
عب��روا عن رفضهم القتط��اع اكثر من
ثلث متويل الدبلوماس��ية واملساعدات
اخلارجية.
للمرة االولى منذ العام  ،2006يسيطر
اجلمهوري��ون عل��ى البي��ت االبي��ض
ومجلس��ي الش��يوخ والن��واب وجدول
اعمالهم مكتظ م��ن اصالحات قطاع
الصحة والضرائب في .2017
وق��ال بول راي��ن رئيس مجل��س النواب
«انها فرصة ال حتص��ل اال مرة كل عدة
اجي��ال» .لك��ن الغالبي��ة ال تتف��ق مع
الرئي��س ح��ول كل النق��اط خصوصا
ف��ي ما يتعلق باس��تبدال اصالح نظام
الصحة املعروف ب»اوباماكير».

اقتصاد
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إلتزامًا باتفاق أوبك ..وتلبية االحتياجات المحلية

مصر تخفض سعر
الدوالر الجمركي

العراق يقلص صادرات نفط كركوك

القاهرة ـ رويترز:
قال وزير املال املصري عمرو اجلارحي إن سعر الدوالر
اجلمركي س��ينخفض إلى  15.75جني��ه بدءا ً من
الغد ،مقارنة بـ 16جنيها ً حالياً.
وق��ال الوزي��ر إن «العمل بالس��عر اجلدي��د للدوالر
اجلمرك��ي يب��دأ اعتبارا ً م��ن األول م��ن آذار وحتى
 15من��ه ،متاش��يا ً مع أس��عار ص��رف العملة في
املصارف».
وال��دوالر اجلمرك��ي هو م��ا يدفعه املس��تورد من
رس��وم بالعملة احمللية مبا يوازي الرسوم الدوالرية
املفروض��ة علي��ه نظي��ر اإلف��راج ع��ن البضاعة
املستوردة واحملتجزة فى اجلمارك.
وكانت مصر خفضت سعره في منتصف الشهر
اجل��اري إلى  16جنيه��ا ً من  ،18.5وس��ط حال من
الغالء الفاحش في أسعار السلع واملنتجات التي
أدت إلى ركود في النشاط التجاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مسؤول كبير بإقليم كردستان
إن العراق خفض صادراته من نفط
كرك��وك لتعزيز التزام��ه بخفض
اإلم��دادات املتف��ق عليه م��ع أوبك
وتوفي��ر الوق��ود ال�لازم لتلبي��ة
االحتياج��ات احمللية ف��ي ظل حربه
ضد تنظيم داعش.
وكان إقلي��م كردس��تان اتف��ق مع
بغداد الع��ام املاضي على التصدير
املش��ترك خل��ام حق��ل كرك��وك
النفط��ي العم�لاق بع��د التوصل
التف��اق مبدئ��ي عل��ى تقاس��م
اإليرادات.
وق��ال وزي��ر امل��وارد الطبيعي��ة في
حكومة إقليم كردس��تان آش��تي
هورام��ي إنه في األس��ابيع األخيرة
أُخ��ذ م��ا ب�ين  40ألف��ا و 50أل��ف
برميل يوميا م��ن حصته في نفط
كرك��وك إلى مصف��اة محلية بدال
م��ن تصديرها لدعم جه��ود بغداد
الرامية لاللتزام باتفاق أوبك.
وأضاف «حتتاج بغداد بعض النفط
إلمداد املوصل به حتس��با ألن تؤدي
العملي��ة العس��كرية هن��اك إلى
استقرار الوضع وزيادة الطلب على
املنتجات» النفطية.
وكان��ت منظمة البل��دان املصدرة
للبت��رول توصل��ت التف��اق عل��ى
خفض اإلمدادات اعتب��ارا من يناير
كان��ون الثاني بهدف تقلص تخمة
املعروض العاملي من النفط وتعزيز
األسعار .ولم يصل العراق بعد إلى
املس��توى املس��تهدف لتخفي��ض
إمداداته لكنه فاج��أ مراقبي أوبك
بالفعل بجه��وده لالمتثال لالتفاق
بعدما عارضت بغداد لفترة طويلة

اتفقت أوبك على
خفض اإلنتاج بنحو
 1.2مليون برميل
يوميا اعتبارا من األول
من كانون الثاني في
أول اتفاق منذ ثماني
سنوات على خفض
اإلنتاج

أرامكو السعودية تغلق
مصفاة الرياض

حقول نفطية في كركوك

فكرة املشاركة في اتفاق املنتجني.
وتقول أوب��ك إن اتفاقها يركز على
تقلي��ص اإلنتاج ولي��س الصادرات.
لك��ن بق��اء نف��ط كرك��وك داخل
العراق بدال من تصديره سيساهم
في تخفيف تخمة املعروض بسوق
منطقة البحر املتوسط.
في الش��أن ذاته ،انخفضت أسعار
النف��ط العاملي��ة لكنه��ا ظل��ت
تتحرك ف��ي نطاق ضيق م��ع زيادة
إنت��اج اخلام ف��ي الوالي��ات املتحدة
والذي محا أث��ر تخفيضات اإلنتاج
التي تقودها منظمة أوبك.

وفاجأت منظمة البل��دان املصدرة
للبت��رول (أوبك) الس��وق مبس��توى
التزامه��ا القياس��ي بتخفيضات
إنت��اج النف��ط حت��ى اآلن وقد يزيد
االلت��زام ف��ي األش��هر املقبلة مع
تعه��د اإلم��ارات العربي��ة املتحدة
والع��راق -وهم��ا األق��ل التزام��ا-
بالوصول س��ريعا إلى املس��تويات
املستهدفة إلنتاجهما.
لكن بينما دفع اتفاق خفض اإلنتاج
املبرم في الثالثني من تشرين الثاني
أس��عار النفط إلى االرتفاع مبقدار
عش��رة دوالرات للبرمي��ل حترك��ت

أس��عار النفط في نطاق ضيق بلغ
ثالثة دوالرات في األسابيع األخيرة.
وتذبذب خام القياس العاملي مزيج
برنت وخام غرب تكساس الوسيط
األميركي ي��وم الثالثاء بني الصعود
والهبوط بفارق بضعة سنتات عن
سعر اإلغالق السابق.
وانخفض خام برنت  16س��نتا إلى
 55.77دوالر للبرمي��ل بينم��ا تراجع
اخلام األميركي تسعة سنتات إلى
 53.96دوالر للبرميل.
واتفقت أوبك عل��ى خفض اإلنتاج
بنح��و  1.2ملي��ون برمي��ل يومي��ا

اعتبارا من األول م��ن كانون الثاني
ف��ي أول اتفاق منذ ثماني س��نوات
على خفض اإلنتاج.
وباإلضاف��ة إل��ى تعه��د  11م��ن
منتج��ي النفط غي��ر األعضاء في
أوب��ك بخف��ض إنتاجه��م ذك��رت
وكال��ة انترفاكس نق�لا عن مصدر
مطلع أن روس��يا قلص��ت إنتاجها
من النفط بنح��و  124ألف برميل
يومي��ا ه��ذا الش��هر مقارن��ة مع
مستويات تشرين األول.
وبوج��ه ع��ام يتوق��ع محلل��ون
واقتصادي��ون أن يص��ل متوس��ط

س��عر خ��ام برن��ت ف��ي  2017إلى
 57.52دوالر للبرميل.
وزاد منتج��و اخلام األميركي اإلنتاج
إلى م��ا يزي��د على تس��عة ماليني
برميل يوميا خالل األسبوع املنتهي
ف��ي  17ش��باط للم��رة األولى منذ
نيسان  2016وفقا لبيانات احتادية.
وقالت ش��ركة بيكر هيوز خلدمات
الطاقة يوم اجلمعة إن عدد منصات
احلف��ر التي تش��غلها الش��ركات
األميركية بلغ  602منصة حفر في
األسبوع املاضي وهو أكبر عدد منذ
تشرين األول .2015

الدولة العربية األولى بزيادة األجور
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حصل��ت س��لطنة ُعم��ان على
املرك��ز األول بني ال��دول العربية،
والتاس��ع عامليا في متوسط منو
األج��ر احلقيق��ي ،س��نويا ،وفقا
لتقرير األجر العاملي لعام ،2016

ال��ذي أصدرته منظم��ة العمل
الدولية.
وبحس��ب ما نقلته وكالة األنباء
العمانية ،عن تقرير ملوقع «تاتش
س��تون» اإللكتروني البريطاني،
ف��إن التقرير العامل��ي لألجر لعام

 ،2016أظه��ر أن متوس��ط من��و
األج��ر احلقيق��ي في ُعم��ان بلغ
 ،7.2%على أس��اس سنوي ،وذلك
خالل الفترة من  2008إلى ،2015
وه��ي الفت��رة التي تل��ت األزمة
املالية العاملية.

ووفقا للتقري��ر ،فقد حلت مصر
في املركز الثاني عربيا ،مبتوسط
من��و بل��غ  ،6.8%فيم��ا حل��ت
الس��عودية ثالث��ا مبتوس��ط منو
باألجور بلغ .6.2%
وتص��درت طاجيكس��تان دول

العال��م م��ن حي��ث من��و األجور
سنويا ،مبتوس��ط منو بلغ ،14.4%
تليه��ا زامبيا مبتوس��ط 12.1%؛
فيما كانت س��يرالنكا وجامايكا
أقل دول العالم في هذا الش��أن،
حي��ث تراج��ع متوس��ط األجور

بنس��بة  ،4.2%تليهم��ا اليون��ان
بتراجع قدره .3.6%
وتراجع متوسط منو األجور ،على
أس��اس س��نوي ،ف��ي بريطاني��ا
بنسبة 1%؛ فيما ارتفع في تركيا
بنسبة  ،4%والصني بنسبة .9%

بودابست :ضرر العقوبات ضد روسيا أكبر من نفعها
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أش��ار وزي��ر اخلارجي��ة الهنغاري،
فينغر بيت��ر زيجارتو ،إل��ى أن رفع
العقوبات املفروضة على روس��يا،
مرتب��ط بالعالق��ات الثنائي��ة بني
موس��كو واإلدارة اجلدي��دة ف��ي
واشنطن ،مؤكدا عدم جدواها.
وأعرب زيجارت��و ،عن أمله باقتراب
موع��د رفع العقوبات عن روس��يا
قائ�لا« :آمل حق��ا أن يحني الوقت
الذي س��نكون قادري��ن فيه على
رف��ع العقوب��ات .وحالي��ا ،كم��ا
أعتق��د ،هذا األمر ليس بيد أوروبا.
وعل��ى الرغ��م م��ن حقيق��ة أن

االحتاد األوروب��ي يتخذ قرارا ،ولكن
أعتقد أن ذلك مرتبط مبس��تقبل
العالقات ما بني روس��يا والواليات
املتح��دة وإمكاني��ة أن تصب��ح
أفضل ،وعندها سيكون باإلمكان
رفع العقوبات».
وخالل لقاء مع وكالة «نوفوستي»
الروس��ية ،قال زيجارتو »:لم حتقق
العقوبات ضد روس��يا أهدافها...
وم��ن الناحية االقتصادية ،أحلقنا
الضرر بأنفس��نا أكثر من روس��يا
عندما قررنا توجيه ضربة ملوسكو،
وكأننا أطلقنا النار على ساقنا».
وأش��ار إل��ى أن��ه م��ن منظ��ور

السياس��ة العام��ة « ،كان م��ن
املتوقع أن تس��هم العقوبات في
االمتثال الكامل التفاق مينس��ك
في تسوية النزاع األوكراني».
وأض��اف الوزي��ر الهنغاري»:عل��ى
مدى الس��نوات الث�لاث املاضية،
ل��م نحقق أي تق��دم حقيقي في
هذه املسألة ،وأنا ال أريد أن أتطرق
هنا الته��ام أحد ،ولكن في الواقع
لم نح��رز أي تقدم..وهذا يعني أن
الهدف السياس��ي ل��م يتحقق..
وله��ذا أريد أن أطرح س��ؤاال ..ملاذا
علين��ا اإلبقاء على العقوبات بدال
من البحث عن مخرج آخر؟».

تقـرير

وأوض��ح زيجارت��و أن الضغ��وط
األميركي��ة على ال��دول األوروبية
ماتزال قوي��ة ،إذ قال« :إذا لم يكن
هناك مثل هذه الضغوط ،أو أنها
لن تكون قوية جدا ،عندها ،أعتقد،
بأن أكثر دول االحتاد األوروبي سوف
تتح��دث بج��رأة عن احلاج��ة إلى
اتب��اع نهج أكث��ر واقعية (للحوار
مع روسيا)».
وكش��ف الوزير ،أن ب�لاده مهتمة
للغاي��ة بتحس�ين العالق��ات
ب�ين الوالي��ات املتح��دة وروس��يا،
بقوله»:أمتن��ى أن تتج��ه اإلدارة
األميركي��ة اجلديدة لعق��د اتفاق

م��ع الرئي��س الروس��ي ..إليج��اد
لغة مش��تركة ،ألن ذل��ك يعتمد
إل��ى ح��د كبي��ر عل��ى العالقات
الشخصية».
وحول إمكانية استئناف مشروع
خط أنابيب الغاز «السيل اجلنوبي»
ق��ال زيجارت��و ،لـ»نوفوس��تي»:
«أعتق��د أنه توج��د فكرة النتظار
االنتخاب��ات ف��ي الب�لاد ومعرفة
املوق��ف الناج��م وقته��ا ،كما أن
عودة املش��روع للتنفيذ بش��كل
كامل هو من مصلح��ة هنغاريا،
وليس فقط لهنغاريا بل لصربيا،
والبوسنة ،والهرس��ك ،باإلضافة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وكالة األنباء الس��عودية أن أرامكو ستغلق
مصفاتها النفطي��ة البالغة طاقته��ا  126ألف
برمي��ل يومي��ا في الري��اض إلجراء أعم��ال صيانة
مقررة مسبقا من أول آذار تستغرق  80يوما.
يه��دف اإلغالق إل��ى االنتهاء من أعمال إنش��اءات
وربط وحدات املصفاة مبشروع للوقود النظيف.
ونسبت الوكالة الرسمية إلى أرامكو السعودية
قوله��ا إنه��ا تنوي زي��ادة إنت��اج الدي��زل والبنزين
والكيروسني واألس��فلت وغاز البترول املسال من
مصاف��ي التكري��ر األخ��رى لتلبي��ة الطلب خالل
اإلغالق.

«الرافدين» 1200 :دينار

للدوالر عبر فروع المصرف
بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مص��رف الرافدي��ن أن عملي��ة بي��ع الدوالر
للمواطن�ين في بعض فروعه ببغ��داد واحملافظات
تكون بـ 1200دينار للدوالر الواحد.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان صحافي،
إن «املصرف مس��تمر ببيع الدوالر للمس��تفيدين
في عدد من فروعه ببغداد واحملافظات التابعة له»،
مش��يرا الى أن «عملية بيع الدوالر للمواطنني في
بع��ض فروعه ببغداد واحملافظ��ات تكون على وفق
الضوابط القانونية».
وأضاف أن «املصرف أطلق بيع الدوالر بواقع  3آالف
دوالر للش��خص في مقابل  1200دينار عن الدوالر
الواح��د ومن حق اي مواطن الش��راء واملنفعة من
فرق السعر عن السوق العام».

تراجع األسهم األميركية
إل��ى بلغاريا ،ودول غ��رب البلقان،
ودول أوروبا املركزية ،نحن مهتمون
باملشروع».
وأكد الوزير أن رفض مد «(السيل
اجلنوب��ي) ه��و (من��وذج للكي��ل
مبكيال�ين)( ،التي��ار الش��مالي) ال
يزال مس��تمرا ،والذي يختلف عن
(اجلنوبي) فقط بالئحة الشركات
األوروبية املشاركة في املشروع».
وأض��اف الوزي��ر أن��ه خ�لال زيارة
الرئيس بوتني إلى بودابس��ت ،قام
رئيس الوزراء فيكتور أوربان «بإثارة
هذه القضية وق��ال أننا بالتأكيد
نريد إحياء هذا املشروع».

نيويورك ـ رويترز:
فتحت األسهم األميركية على انخفاض طفيف
وس��ط عزوف املس��تثمرين الذي��ن يترقب��ون أول
كلمة يلقيها الرئيس دونالد ترامب أمام جلس��ة
مشتركة جمللسي الكوجنرس الستقاء كيف ينوي
تطبيق سياساته.
وتراج��ع املؤش��ر داو جونز الصناع��ي  8.14نقطة
مب��ا يعادل  0.04باملئة إل��ى  20829.3نقطة وهبط
املؤشر ستاندرد اند بورز  500مبقدار  3.92نقطة أو
 0.17باملئة ليس��جل  2365.83نقطة ونزل املؤشر
ناس��داك اجملم��ع  7.11نقط��ة أو  0.12باملئ��ة إلى
 5854.79نقطة.

مع أنه قابل لالستمرار في 2017

االنتعاش االقتصادي في منطقة اليورو :مؤشرات نمو ال تبدد المخاوف
الصباح الجديد ـ وكاالت:
فوجئ كثيرون مبؤشرات النمو القوية
املس��جلة ف��ي العديد م��ن البيانات
الصادرة واملسوح في بداية هذا العام.
أحد األمثلة الكاشفة متثل في إصدار
بيانات موج��زة عن مؤش��رات مديري
املشتريات في فرنسا وأملانيا ومنطقة
الي��ورو .وم��ن بني املؤش��رات التس��ع
س��جلت ثمانية مؤش��رات من��و بل إن
س��تة مؤشرات سجلت منوا ً أعلى من
توقع��ات أي من خبراء االقتصاد الذين
استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم.
ولذلك فليس م��ن املدهش أن يبحث
االقتصادي��ون وصانع��و السياس��ات
اآلن عن دليل مؤك��د على أن انتعاش
منطق��ة الي��ورو ه��ذا الع��ام قاب��ل
لالستمرار ،وفي الوقت نفسه يشيرون
إل��ى مجموعة متنوعة م��ن األخطار
االقتصادية والسياسية التي يحتمل
أن حتم��ل ف��ي طياته��ا ب��ذور اخلراب.
وينفي ه��ؤالء ظهور نقط��ة محددة
ميك��ن عندها القول إن منطقة اليورو
انتعشت وأصبحت تسير على طريق
النمو .بل أن التطور ظل بطيئاً.
وق��ال جيمس ماكان خبي��ر االقتصاد
املتخصص ف��ي دول منظمة التعاون
االقتص��ادي والتنمية لدى س��تاندرد
الي��ف إنفس��تمنتس إن «منطق��ة

الي��ورو تش��هد حتس��نا ً باط��راد على
مدار ثالث س��نوات اآلن مبساعدة حفز
السياس��ة النقدية ونهاية التقشف
املالي وحتس��ن أحوال القطاع املالي».
وتؤكد األرقام ذلك ،إذ تشير املفوضية
األوروبية إلى أن الناجت احمللي اإلجمالي
احلقيقي في منطق��ة اليورو منا على
مدار  15ربع سنة على التوالي في ما
يعد عالمة على التحسن املضطرد.
غي��ر أن اس��تبعاد بع��ض م��ن أحدث
البيانات يبني أن النمو كان مس��تقرا ً
ولي��س مبه��راً .فم��ا زال النم��و
االقتص��ادي يس��ير مبع��دل يبلغ نحو
 1.6ف��ي املئ��ة س��نويا ً ويق��در أغلب
اخلب��راء الذي��ن ش��اركوا بتوقعاتهم
للمفوضية نفسها أنه سيظل على
هذا املس��توى تقريب��ا ً الع��ام احلالي.
لذلك فالس��ؤال اآلن ه��و ما إذا كانت
البيان��ات األخيرة قلب��ت هذه الصورة
رأس��ا ً على عق��ب .حتى قب��ل النظر
ف��ي م��ا إذا كان��ت مش��اكل الدي��ن
اليوناني س��تؤرق منطق��ة اليورو مرة
أخرى ،فهناك قضيتان رئيس��تان هما
التضخم واالنتخابات.
وفي حني أن تكرار البيانات اإليجابية
التي صدرت في ش��هري كانون الثاني
وش��باط خالل الش��هر املقب��ل ،مثل
ارتفاع الطلبي��ات الصناعية األملانية
بش��دة مرة أخرى ،س��يعزز س��يناريو
انط�لاق النم��و ف��ي االحت��اد األوروبي،
فرمبا يك��ون املفت��اح ف��ي التضخم.

وق��ال ب��ول مورتيمر لي رئيس قس��م
اقتصاديات السوق في بنك «بي أن بي
باريبا»« :يكمن خطر الش��عور بخيبة
األمل ف��ي أن يؤدي ارتف��اع التضخم
األساس��ي إل��ى تباط��ؤ من��و الدخ��ل
احلقيقي واالستهالك».

ومن املتوقع أن تبل��غ الـقراءة األولية
ملع��دل التضخم في منطق��ة اليورو
خالل شباط والتي تعلن األربعاء اثنني
في املئة مقارنة بالــشهر نفسه من
الع��ام املاض��ي لترتفع إلى املس��توى
الــ��ذي يس��تهدفه البن��ك املرك��زي

األوروبي بفض��ل احلفز النقدي والنمو
االقتص��ادي .وعلى رغ��م تواضع هذا
املس��توى لم تش��هد املنطقة مثله
من��ذ أربع س��نوات كما أن الس��نوات
اخلم��س املاضي��ة ش��هدت مس��ارا ً
عكس��يا ً قويا ً بني التضخم ومبيعات

التجزئة.
وبعبارة أخرى ميكن الرتفاع األسعار أن
يضر بإنفاق املس��تهلكني الذي يفيد
في حتريك االقتصاد .وتفس��ر البطالة
خالل األزمة املالية بعضا ً من انخفاض
مبيع��ات التجزئ��ة الذي ش��وهد في
ش��كل متقطع منذ ع��ام  .2008غير
أن مع��دل البطالة م��ا زال على رغم
حتس��نه يزي��د مرت�ين ع��ن مثيله في
الوالي��ات املتحدة على س��بيل املثال.
لذل��ك ف��إن التضخ��م ف��ي منطقة
الي��ورو قد يخنق النمو ال��ذي و ّلده إذا
ارتفع بشدة في العام املقبل.
ومع ذل��ك ،ي��رى االقتصادي��ون عامال ً
للقض��اء عل��ى النمو في سياس��ات
منطق��ة الي��ورو .فقد ج��ادل كثيرون
ب��أن منطق��ة الي��ورو ال ميكنه��ا
التناف��س كق��وة اقتصادي��ة رائ��دة
م��ن دون إصالح��ات هيكلي��ة كبيرة،
خصوص��ا ً ف��ي االقتصادي��ن اللذي��ن
يحت�لان املرتبتني الثانية والثالثة بعد
أملانيا .وقالت فلورري��ان هينس خبيرة
االقتصاد األوروب��ي في «بنك برينبرغ»
اخلاص« :األمر يتوقف على رفع الوتيرة
درجة في فرنسا وإيطاليا».
غير أن السياس��ة ف��ي هذين البلدين
بالتحدي��د ه��ي الت��ي ته��دد بتأجيل
اإلصالحات الهيكلي��ة املفيدة للنمو
التي ينادي بها البنك املركزي األوروبي
وكث��ر م��ن االقتصاديني ف��ي القطاع
اخل��اص .ففي إيطالي��ا تقلصت فرص

إج��راء انتخابات ه��ذا الع��ام ،غير أن
االضطراب السياس��ي ال��ذي اكتنف
استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي
س��يؤدي على األرج��ح إل��ى انتكاس
اإلصالح��ات الكب��رى حت��ى جت��رى
انتخابات.
ومع ذلك ففي فرنسا متثل االنتخابات
نفس��ها اخلط��ر األكب��ر .فاثن��ان من
املرش��حني الثالثة األوائل يعتبران من
اإلصالحي�ين االقتصادي�ين لكنهم��ا
يقف��ان ف��ي مواجه��ة ماري��ن لوب��ن
مرش��حة اجلبهة الوطنية التي متثل
اليم�ين املتطرف والت��ي وعدت بطرح
عضوية فرنسا في االحتاد األوروبي في
اس��تفتاء من ش��أنه أن يهز استقرار
اقتصاد منطقة اليورو لسنوات.
وتس��تبعد االس��تطالعات فوز لوبن.
غي��ر أن ف��وز الرئي��س األميرك��ي لم
يكن متوقعا ً وال كانت رغبة بريطانيا
في االنس��حاب م��ن االحت��اد األوروبي
متوقعة .وقال االقتصاديون في «بنك
برينب��رغ» لعمالئه��م« :إذا انضم��ت
فرنسا وهي تش��هد حتسنا ً إلى أملانيا
وكانت األخيرة ال تزال حتتفظ بقوتها
في قلب أوروبا فمن املمكن أن تتحسن
التوقع��ات االقتصادية والسياس��ية
ملنطقة اليورو ككل في شكل كبير.
«(لكن) فوز لوبن بالرئاس��ة س��يؤذن
بنهاي��ة اآلمال في اإلصالح لفرنس��ا
واالحتاد األوروبي في الس��نوات اخلمس
املقبلة».
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فضاءات

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

التطرف واالعتدال في القول والممارسة ..جدل الكامن والوافد
تظه��ر منحرف��ات التط��رف (الغلو.
املبالغة .التش��دد .االفراط في القول
والفعل )..اكثر م��ا تظهر في ظروف
االضطراب��ات واالنقالب��ات ووج��ود
االحتالل والظل��م والتمايز اجملتمعي
الذي يف��رز مواطنة م��ن درجة ثانية
او مهمش��ة او مقصي��ة ،وليس من
ش��ك بأن كل هذا حدث ف��ي العراق
بفت��رات متقاربة امتدت لنصف قرن
وتفاقمت قي العقد االخير حني صار
للتطرف هياكل ومؤسسات وتأثيرات
على االرض هددت وتهدد مس��تقبل
الب�لاد اذا لم يتصلب ع��ود االعتدال
ويأخ��ذ دوره في اعادة العقل اجلمعي
املتش��ظي جراء التطرف الى مساره
البناء الصحيح.
الكثي��ر من اصح��اب الرأي ي��رون ان
اجملتم��ع العراقي معت��دل في اصوله
وس��لوكيات ش��رائحه اخملتلف��ة
ويش��يرون بذل��ك ال��ى اح��داث م ّرت

ومراحل تاريخية مجتزَأة من سياقها
التاريخ��ي لتأكي��د ه��ذه الق��راءة
التي ال تس��تقيم متاما ً م��ع املدونات
املوثق��ة ،لك��ن ،في كل االح��وال ،ما
يهم ه��و احلقيقة املاثل��ة امامنا :ان
التط��رف يض��رب اآلن كل املكون��ات
التي يتش��كل منها احلاضر العراقي،
ثقافة وس��لوكاً ،وتبرز في كل مكون
«حاف��ات» تنزل��ق ال��ى مس��تنقع
التجيي��ش وش��عارات تدمي��ر اآلخر،
حي��ث تب��رز احلاج��ة الى بح��ث هذه
الظاه��رة وترس��يم مصادره��ا واالثر
الذي ستتركه على مستقبل العراق
على اخلارطة كدولة وسبل درئها.
يق��ال ،هن��ا ،ان اجلين��ات مص��در ل��ـ
«اصال��ة» هذا التط��رف والعنف في
ثقافتنا وسلوكنا ،ويبدو ان شيئا ً من
هذا صحيح ،معب ٌر عنه في محاوالت
الهرب من احللول العلمية ملشكالتنا
ال��ى نقيضها ،اخلراف��ة ،كما يتجلى

رأي

ذلك في «طفرات» اجتماعية حدثت
ف��ي امزجتنا في مج��رى التاريخ .في
ه��ذا يذك��ر الطبري ان س��لطانا ً قرر
بناء مس��جد له في دمش��ق فأمر ان
يأتي��ه كل رج��ل (من س��كان املدينة
واملقيمني فيها) بلبنة واحدة ،ففعلوا،
إال عراقيا ً كان يأتيه بلبنتني ..فقال له
الس��لطان« :يا أهل العراق ،تفرطون
في كل شيء ،حتى في الطاعة».
امم كثي��رة انخرط��ت ف��ي دوام��ات
العن��ف ،ولم يبحث علماؤها اثر تلك
الدوامات في الكروموزومات ،بل ولم
يدخلوا (كما ندخل نحن) في مقارنات
بني عدد الضحاي��ا وعدد التفجيرات،
مثل قولن��ا :حم��دا هلل ،اليوم فقط
تفجي��ران وقتيل واح��د« .حميد جا»
ش��اعر من س��راييفو كان ي��ردد في
فزع م��ن مش��اهد اجلث��ث« :كم هو
غير الئق ،وكم هو سخيف ،ان نقارن
بني درج��ات العن��ف واع��داد املوتى»

أمم كثيرة انخرطت
في دوامات العنف،
ولم يبحث علماؤها
اثر تلك الدوامات
في الكروموزومات،
بل ولم يدخلوا
(كما ندخل نحن)
في مقارنات بين
عدد الضحايا وعدد
التفجيرات

اما تقاري��ر االمم املتح��دة الدورية عن
االحوال االمنية في العراق ،فان عبارة
«تراجع اعداد الضحايا في الهجمات
االرهابية» تثير فينا نوعا ً من االرتياح،
على الرغم ان بني الضحايا (املتراجع
عدده��م) أ ّم واب وثالث��ة من ابنائهم،
ولم يبق من العائلة غير طفلة بعمر
اربع س��نوات ،فما هو معنى ارتياحنا
ذاك؟.
«اجلني األناني» كت��اب اصدره العالم
البريطاني «ريتش��ارد دوكني» يذهب
ال��ى الق��ول «ان كل ش��يء مكتوب
ف��ي كروموزوماتن��ا» وتضم��ن رصدا ً
ع��ن تأثي��ر اجلين��ات عل��ى التكوي��ن
ع��د م��ن قب��ل كتاب
البش��ري م��ا ّ
غربيني تقدميني انه فاش��ية جديدة
«محس��نة» لكن ،في كل االحوال ال
نس��تطيع القول بان اجلين��ات بريئة
متاما ً من عصبيات العنف والتجييش
املنفلت��ة من ال��ذات العراقي��ة ،في

ظروف تتسم باالضطراب والنزاعات
والتدخ��ل اخلارجي واعم��ال االرهاب،
لكن الكثي��ر من املعاين��ات توصلت
الى حل وس��ط مييز بني تأثير اجلينات
وتأثي��ر البيئة ،وهو م��ا توصلت اليه
في تتبع الكثير من الدراس��ات التي
قللت من مكانة اجلينات في س��لوك
االنس��ان ،واعط��ت للبيئ��ة دورا ً في
جمل��ة مكون��ات الش��خصية ،م��ن
دون ان يحس��م العلماء االولوية في
التأثير بني اجلينات والبيئة.
دراس��ة ف��ي مجل��ة «املراهق��ة»
االميركي��ة لفري��ق م��ن العلم��اء,
ربطت ب�ين الس��لوك العنفي للفرد
وبني امل��واد الكيميائية العصبية في
الدم��اغ ,وقد وجد أن له��ا تأثيرا ً على
«الشخصية»  -خاصة أثرها املباشر
على الق��وى العقلية  -مث��ل القلق
واالكتئ��اب واالنفص��ام .واحلقيقة ان
مناص��ري املؤث��رات اجلينية في حتديد

الدواعش يس ّلمون أسلحتهم..أيها العالم ..اشهد ..أنهم جبناء

هجـاء
السياسة
اخترعت لنا السياس��ة اش��ياء ال وجود لها
ف��ي قيم االخ�لاق ،حتى لتب��دو انها صنعة
اكث��ر من كونه��ا علم��ا ً من عل��وم اجملتمع
واحلي��اة ،وم��ن خاللها ق��د ت ُضف��ي صفات
انس��انية على مخلوقات ال تستحقها ،وقد
يثير لدينا ،خاطر ما ،افكارا ً عجيبة عن احلياة
ال جنس وال مقاس وال طعم لها ،وذلك حني
نرصد جملة من املفارقات ،وكأن السياس��ة
ال ذاكرة لها ،او كأن الساسة ال رؤوس لهم.
واحلال ،ان السياس��ة تب��رر للخطايا مثلما
تب��رر للعثرات ،وثمة القليل من ابطالها من
يعترف بخطاياه وعثراته ،ويطلب الس��ماح
والعف��و ،يح��دث ذل��ك ع��ادة ف��ي احملاكم،
والس��بب يعود ،ف��ي جزء منه ،ال��ى ما كان
يس��ميه اجلاح��ظ بالبطانة ،او ما يس��ميه
االدب السياس��ي االيران��ي باحلبربش��ية..
فالبطان��ة واحلبربش��ية يغ��وون الزعام��ات
الفارغ��ة مبواصلة اخلطيئة والس��قوط في
العثرات.
ف��ي حمية االس��تتباع ،واالنحي��از االعمى
للقبيلة أوالنوع أواملذهب أوالدين أوالزعيم،
ق��د يضط��رون  -وان��ا احت��دث ع��ن ظاهرات
سياس��ية  -الى النزول منزلة االس��اءة الى
املمدوح  ،االنحطاط السياس��ي في العراق
فت��ح الب��اب (من��ذ العه��د الس��ابق) امام
انحط��اط ف��ن االرت��زاق ووجد تعبي��ره ،اآلن،
في انتش��ار صور الساسة واملشايخ  ،بنحو
عشوائي مضحك ،الس��احات واملنعطفات
وج��دران العم��ارات العالي��ة ،رس��مها (او
ارتكبها) مبتدئون جهلة تفننوا في تصنيع
البراءة واالبتسامة على وجوه ال تبتسم في
س ّرها ،وقبل س��نوات قليلة اقامت بلديات
م��دن مباريات ملن يرغب برس��م صور كبيرة
لساسة ومتنفذين ُمطاعني.
كن��ا نعتق��د ان املش��هد املق��رف جلداريات
وص��ور ص��دام حس�ين س��يحل ف��ي ذاكرة
ساسة العهد اجلديد كمخلفات استفزازية
بائدة ،وستش��كل وحدها ميثاقا ً سياس��يا ً
واخالقيا ً ضد هذه الظاه��رة املعيبة ،وليس
م��ن دون مغزى ان يهتم املراس��لون االجانب
بنق��ل اجلداري��ات والصور اجلدي��دة من على
جدران املدن الصماء ومنعطفات الش��وارع
الكونكريتي��ة واعم��دة الكهرب��اء الب��اردة
بالكثير من االس��تغراب ،ولم يتوان مراسل
فرنس��ي كان ق��د زار بغ��داد قب��ل عش��ر
س��نوات ،من الق��ول بع��د ان زار العراق مرة
�اهدت صورة كبيرة لزعيم محلي
أخرى»ش�
ُ
تنتش��ر من حولها مستنقعات من الصرف
الصحي ،وتنام حتت قوائمها احلديدية نعاج
ضعيفة وجائعة».
وهكذا فان السياسة تغوينا  -إن لم نتحصن
كفاية  -على االستطراد الفائض ،وتكشف
لنا املزيد مما ل��م يخطر على بالنا ،فلم يكن
برام س��توكر قد تخي��ل ان هناك مخلوقات
متص دماء البش��ر قب��ل ان يلتقي عام 1890
بنحو عابر مبصاص دماء من البش��ر ليخترع
من دناءته شخصية دراغوال.

سوريا ..الخاليا تسحق بعضها
أندل��ع قتال ش��رس ب�ين منظمات
ارهابي��ة اس�لامية مس��لحة م��ع
الهزائم التي مني��ت بها في حلب،
بدأ بني خاليا منظمة «فتح الشام»
(النصرة سابقاً) وفصائل إسالمية
«معتدل��ة» التي كان��ت متحالفة
إل��ى وقت قري��ب في قت��ال القوات
النظامي��ة في ريفي حل��ب وإدلب،
ووصف «اجمللس اإلسالمي السوري»
الذي يش��كل مرجعي��ة للفصائل
اإلس�لامية عناصر «فتح الش��ام»

بـ «اخل��وارج والبغاة» ،ما كان مبنزلة
«مظلة ش��رعية» لقتال التنظيم
بالتزامن مع س��عي «حرك��ة أحرار
الش��ام اإلس�لامية» ،أكبر فصيل
مسلح ،إلى فرض هدنة.
ون ُس��ب الى عم��ار العم��ر قائد ما
يس��مى «أحرار الش��ام» دع��وة إلى
«النفي��ر الع��ام» لوق��ف االقتت��ال
احلاص��ل بني الفصائل االس�لامية.
وق��ال ،بحس��ب ش��بكة «ش��ام»
املعارض��ة ،إن احلركة «لن تس��مح

باس��تمرار طرف ببغي��ه على طرف
آخ��ر ،وإن واجبهم نص��رة إخوانهم
ظامل�ين أو مظلوم�ين» ،الفت��ا ً إل��ى
رف��ض احلرك��ة «تك��رار الق��رارات
اخلاطئ��ة املنفصلة عن الواقع التي
تقوم على أساس تخوين الفصائل
واس��تئصالها والتي اتخذت املرات
املاضية».
عد في
وكان «اجملل��س اإلس�لامي» ّ
بي��ان «جبه��ة فت��ح الش��ام بغاة
صائلني معتدين ،اس��تحلوا الدماء

واحلرم��ات ،وجمعوا إل��ى ذلك فكر
اخلوارج في تكفير املسلمني واخلروج
عل��ى جماعتهم املتمثل��ة في بالد
الش��ام» ،ودع��ا إل��ى قت��ال «فت��ح
الشام» لردها عن «بغيها».
وكان��ت «فتح الش��ام» قضت على
«جي��ش اجملاهدين» ف��ي ريف حلب،
علم��ا ً أن هذا الفصيل ش��ارك في
مفاوضات آس��تانة ،م��ا دفع جتمعا ً
من سبعة فصائل إلى تشكيل قوة
لطرد «فتح الشام» من ريف إدلب.

الس��لوك البشري قد وجدوا في مثل
هذه النظريات ضالتهم واعتقدوا ان
مصدر كل السلوك البشري ال بد ان
يكون جينيا ً وراثياً.
لكن الباحثة «ماريام فيرد» في العام
 2010نف��ت صح��ة هذا االس��تنتاج
واعلنت بهذا الصدد أن دماغ اإلنسان
والش��مبانزي يكونان باحلجم نفسه
عن��د ال��والدة .وان دماغ الش��مبانزي
ينمو بنس��بة  28%عند سن البلوغ,
بينما ينمو دماغ اإلنسان بزيادة تقدر
بنسبة  ,300%وهذا يعني ان معظم
اجزاء ادمغتنا تنمو وتكبر بعد الوالدة
وان البيئة هي املسبب لذلك.
العنف الذي ضرب مجتمعنا بحاجة
الى دراس��ات متخصص��ة ،وفي كل
االح��وال ،ينبغ��ي ان نتعل��ق بام��ل
انحس��ار االره��اب وحتس��ن الظروف
البيئية لكي تعود النفوس الى مربع
التعايش

رأي آخر

الحالة العربية ..صادمة
التقري��ر ال��ذي أصدرت��ه مؤسس��ة كارنيغ��ي ع��ن احلالة
العربي��ة -والذي أطلق باللغة العربية في بيروت األس��بوع
املاض��ي ،حتت رعاي��ة رئيس ال��وزراء اللبناني األس��بق فؤاد
الس��نيورة -ج��اء صادما ف��ي عنوانه“ :انكس��ارات عربية:
مواطنون ،دول ،وعقود اجتماعية” .وقد أعد التقرير باحثون
ومفكرون جلهم من العرب القلقني على مستقبل دولهم
ومجتمعاتهم ،مبن فيهم من اجليل اجلديد.
جاء التقرير ليشكل صفارة إنذار أخرى ،شبيهة بصفارات
اإلنذار الت��ي أطلقتها تقاري��ر األمم املتحدة ح��ول التنمية
اإلنس��انية في الوطن العربي ابتداء من العام  ،2002والتي
أش��ارت إلى فجوات واضحة في احلري��ات واملعرفة وحقوق
امل��رأة جتب معاجلتها ،لكن احلكوم��ات العربية لم تلق لها
باال حتى وقعت الواقعة .ويشير التقرير احلالي ليس فقط
إلى اس��تمرار ه��ذه الفجوات ،وإمن��ا أيضا ً إل��ى التحديات
اجلدي��دة التي طرأت من��ذ اندالع الث��ورات العربي��ة العام
 ،2011كانهيار العقود االجتماعية القدمية ،وانتهاء حقبة
النفط .وال يتحدث التقرير عن االنكسارات مبعنى الهزائم
بالضرورة ،ولكن مبعنى التصدعات التي ستقود إلى هزائم
إن لم تتم مراجعة حقيقية للسياس��ات احلالية كافة في
معظم أرجاء الوطن العربي.
وكان��ت “كارنيغ��ي” ق��د أصدرت دراس��ة مس��حية العام
املاضي ،عرضت فيها وجهات النظر التي طرحها أكثر من
مئة من اخلبراء والباحثني العرب ،من ش��تى أرجاء املنطقة.
وقد وضعت الغالبية العظمى من هؤالء اخلبراء التحديات
السياس��ية احمللية؛ ومنها النزعة التس��لطية ،والفساد،
وغياب املساءلة ،كأولويات تفوق التحديات اجليوسياسية؛
مثل النزاعات اإلقليمية ،واملنافسات الطائفية ،والتدخالت
�د الكثيرون ذلك حصيلة لسلس��لة طويلة
األجنبية .وع� ّ
م��ن اإلخفاق��ات اجلوهرية ف��ي مجال احلوكم��ة .وقد مثل
ذل��ك نقطة االنطالق في هذا التقري��ر اجلديد ،الذي يحاول
التصدي لعدد من املس��ائل اجلوهرية التي تواجه املنطقة:
مل��اذا لم يتحق��ق حت��ى اآلن الوع��د بحكم أفض��ل حاال،
وتوفير الفرص االقتصادية ،والتعددية السياس��ية؟ وكيف
س��تكون مواصفات العقود االجتماعية األكثر تقبال ملبدأ
املس��اءلة ب�ين املواطن�ين وال��دول؟ وكيف تس��تطيع دول
املنطقة االس��تفادة من رأس املال البشري؟ يبدو أن النظام
العربي القدمي الذي يتس��م بأنس��اق التس��لط السياسي
واالقتص��ادات املعتمدة على النفطـ آيل إلى األفول .وفيما
تس��تحيل العودة إلى مرحلة ما قبل العام  ،2011فإن ثمة
خط��را ً من قي��ام أنظمة أكث��ر قمعا ً من س��ابقاتها .ومن
املتعذر ان نشهد نهاية لهذا الوضع ما لم تتبلور سياسات
كلية مختلفة ملعاجلة األس��باب االقتصادية واالجتماعية
والسياسية التي أدت بنا إلى هذه احلال.
يذكرن��ا التقري��ر أن تخي��ل ه��ذه اجملموع��ة م��ن املفكرين
ملستقبل مشرق قد يبدو أش��به مبغامرة جريئة ،ويعود بنا
إلى العام  ،1968حني نش��ر الفيلس��وف الس��وري املنشق
صادق جالل العظم -الذي توفي في كانون األول (ديس��مبر)
املاض��ي في منف��اه في برلني -كت��اب “النق��د الذاتي بعد
الهزمي��ة” .وم��ع أن هذا الكت��اب املرجعي كان ف��ي ظاهره
حتليال للهزمية العربية أمام إسرائيل في حرب  ،1967إال أنه
ش��كل في الواقع نق ًدا مرًا للثقافة السياس��ية العربية.
وقد استنكر العظم جلوء القادة العرب إلى اختالق األعذار
والتنص��ل من اللوم ،بدال من حتمل املس��ؤولية عن الهزمية
العسكرية ،متهربني بذلك من فرصة التجديد الثقافي.
بعد نصف قرن ،لم يتغير الكثير؛ فنجد العظم يستعرض
قبل ممات��ه حصيلة الفوران الذي ش��هدته املنطقة ،فيردد
أص��داء من حملته النقدية الس��ابقة ،ويعرب عن اعتقاده
أن االنتفاضات العربية قد س��اعدتنا في فهم أبعاد الواقع
اإلقليم��ي كما ه��و :دول تهيم��ن عليها كيان��ات طائفية
وإثنية بدال من وطنية .وأنظمة تس��لطية أفس��حت اجملال
أمام اندالع احلروب األهلية وانهيار الدولة وانتشار اإلرهاب.
رحل العظم قبل أن يتحقق حلمه مبراجعة ذاتية تؤس��س
ملستقبل مختلف؛ أكثر تعددية وإشراقا ً وازدهارًا .ترى ،ماذا
س��يقول أحفاد العظم عن أحوال املنطقة بعد خمس�ين
عاما من اليوم؟
*تقرير «كارنيجي»

من بطون الكتب
أرت بوكوالد

أعظم كاتب ساخر في آخر كتبه
الكاتب الساخر «أرت بوكوالد» احلائز
علي جائ��زة بوليتزر والذي رحل قبل
عش��ر س��نوات عن عاملنا07-1-17 ،
واجه متاعب صحي��ة بكليتـــــه
في أوائــــل عام  ،2006مما يستدعي
إجراء غسيل مس��تمر للكلية ،لذا
ق��رر االنتق��ال إلي إح��دى دور رعاية
املســــنني بواشــــنطن ،وهناك
ش��رع في كتابة ه��ذا الكتاب الذي
رمبا يكون آخر كتبه.
الكت��اب يأت��ي س��اخرًا ،يصف فيه

حياته في دار املسنني ناقال بني احلني
واآلخ��ر حملات م��ن حياته الس��ابقة.
متعرضا ً لشتى قضايا نهاية العمر،
مثل وصيت��ه ،وتص��وره جلنازته ،بل
وتخيله ملا قد يجده في اجلنة.
الكت��اب وبالرغ��م م��ن أس��لوبه
الس��اخر إال أن��ه قد يبك��ي القارئ
في بعض األحيان بس��بب مش��اعر
«بوش��والد» املرهفة ،وأيضا ً يجعل
الق��ارئ مبه��ورا ً بش��جاعته وقوته
أمام املوت.

هذا الكاتب لم يحكم أميركا ،لكنه
أهم م��ن كل الرؤس��اء األميركيني.
الفرق بينه وبني أي رئيس أن الرئيس
يحكم أمي��ركا ،أم��ا بوكوالد فهو
«يتحكم» ف��ي األميركيني باعتراف
اس��تطالعات الرأي الت��ى أكدت أنه
واح��د من ثالثة رجال غير رس��ميني
يتحكمون في األميركان!.
************
تنتش��ر مقاالت بوكوالد وقفشاته
الس��اخرة في  240مطبوعة تصدر

في أمي��ركا ،وفي العال��م في وقت
واح��د ،لدي��ه فلس��فة رائ��دة ف��ي
كتاباته فهو يقول:ـ أنا ال أكتب ..إمنا
أفتح النوافذ ليتنفس القراء .لست
مهرج��ا ً ميتل��ئ قلم��ه باألصباغ إمنا
كاتب يحلم بأن يتعود الناس البكاء
من الضحك.
*أري��د أن يثور الناس عل��ى حياتهم
وقناعتهم بالضحك.
ـ *اضحكوا ..يتغير العالم.
وهو يقول :مس��كينة حماتي ،إنني

أضعه��ا في كل اجلمل املفيدة وغير
املفي��دة الت��ي اكتبها ،لك��ن عذري
الوحيد
اعدها أهم ش��يء في حياتي
أنن��ي ّ
اعده��ا اخملابرات
..اعده��ا أمي��ركاّ ..
ّ
املركزي��ة ..ومصلح��ة الضرائ��ب..
والبنتاجون..والرئيس ..
ويق��ول أيض��ا ً  :أن��ا رج��ل طبيعي
مائة باملائ��ة..وإال دلوني على رجل ال
يرى ف��ي حماته أو زوجت��ه كل هذه
السلطات!
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الدولية بعد تولي ترامب


األميركية
""الرئاسة









طبيعة الرئيس اجلمهوري اجلديد للواليات املتحدة
االميركي��ة دونال��د ترام��ب ،الش��عبوية جتعل من
الصعب فهم كيف س��تكون سياسته اخلارجية،
اذ يش��تهر رج��ل األعم��ال السياس��ي بخطاب��ه
ال�لاذع ،والذي يب��دو انه يالئم ش��ريحة كبيرة من
الش��عب االميرك��ي ،فبعد دخول��ه البيت االبيض
في واشنطن اصدر بيانا اكد فيه على فرض حظرا
على جميع املس��لمني من دخول بالده ،وهو موقف
كان قد اس��تخدمه خالل حملته االنتخابية ضد
هيالري كلينتون.
باإلضاف��ة إلى طبيعت��ه الش��عبوية ،يضاف اليه
عدم خبرته في السياس��ة اخلارجية طبقة أخرى
من االرتباك لنواياه العاملية احلقيقية ،على عكس
م��ا ادعاه خ�لال مناظراته االنتخابي��ة بأنه ميتلك
بصيرة مثالية من خالل الزعم في كتابه أن أسامة

ب��ن الدن كان مقرفا ويج��ب التخلص منه ،وكذلك
التنب��ؤ بزعزعة االس��تقرار في الش��رق االوس��ط
بسبب احلرب على العراق.
والن القرار األميركي غالبا ما يحرك كل االجتاهات
في العالم  ،فهو بالتأكيد س��يكون له األثر البالغ
والفاعل في املتغيرات التي قد التكون في معظمها
إيجابي��ة على الصعيد العاملي  ،وقد تتعرض لردود
فع��ل عنيفة م��ن األط��راف الدولي��ة املعنية كما
حصل في معظ��م القرارات الت��ي اتخذها ترامب
منذ توليه الرئاسة األميركية وحلد اليوم .
الصب��اح اجلديد تقدم قراءة مل��ا ميكن ان تتمخض
عليه سياسات ترامب في املرحلة املقبلة في ضوء
املس��تجدات واملتغيرات املتس��ارعة التي تعصف
باملنطقة والعالم.
احملرر

" "

كيف يمكننا النجاة في عصر ترامب؟




ش��اغل املنص��ب اجلديد م��ن عدمه،

فإننا ن ُس ِقط عليه الصورة التي نريده
جوزيف ستيغليتز*
يرحب
أن يكون عليها .ولكن في حني

أغلب املس��ؤولني املنتخبني بكونهم
ف��ي غض��ون فت��رة ال ت��كاد تتج��اوز

كل شيء لكل الناس ،لم يترك ترامب
الش��هر ،متك��ن الرئي��س األميرك��ي
أي مجال للش��ك في اعتزامه القيام
دونالد ترامب من نشر الفوضى وعدم

مبا ق��ال إنه ينت��وي القيام ب��ه :فرض
اليق�ين ــ ودرج��ة من اخل��وف كانت
احلظر على املهاجرين املسلمني ،وبناء

لتجعل أي إرهابي فخورا بنفس��ه ــ
جدار على احلدود مع املكسيك ،وإعادة
بوتيرة مذهلة .وليس من املس��تغرب

التفاوض عل��ى اتفاقية التجارة احلرة
أن يناض��ل املواطن��ون وكب��ار رج��ال
ألميركا الش��مالية ،وإلغاء إصالحات
األعمال واجملتمع املدني واحلكومة في

دود-فران��ك املالية لع��ام  ،2010وأمور
محاولة االس��تجابة لهذه احلال على
أخرى كثيرة رفضها حتى مؤيدوه.

النحو الالئق وبفعالية.
لق��د انتق��دت ف��ي بع��ض األحي��ان
برس��م
يتصل
وأي وجهة نظر في ما

جوانب بعينها من النظام االقتصادي
مؤقتة
تكون
أن
الطريق إلى األمام البد

واألمني الذي نش��أ ف��ي أعقاب احلرب
بعد
يقترح
ل��م
بالض��رورة ،ألن ترامب
" 
العاملي��ة الثاني��ة ،والذي اس��تند إلى
يس��تجب
تش��ريعات تفصيلية ،ولم


املتحدة ،ومنظمة حلف ش��مال
األمم

كامل
بنح��و
الكوجن��رس وال احملاك��م
األطلس��ي ،واالحتاد األوروبي ،وشبكة

3
التنفيذية.
أوامره
حتى اآلن لوابِل من
 " 
م��ن املؤسس��ات والعالق��ات األخرى.
ولك��ن االعت��راف بع��دم اليقني ليس
محاوالت
بني
كبير
ف��ارق
هناك
ولكن
 
" 
مبررا لإلنكار.
إص�لاح ه��ذه املؤسس��ات والعالقات
من
بات
ذل��ك،
من
العك��س
ب��ل على

لتمكينها م��ن خدم��ة العالَم على
 
ترام��ب
تصريح��ات
أن
اآلن
الواض��ح
نح��و أفض��ل ،وأجن��دة تس��عى إلى

تويت��ر البد أن
وتغريدات��ه على موقع
 
تدميرها بالكامل.
أعقاب
ففي
تؤخذ عل��ى محمل اجلِد.
باعتباره
العال��م
إل��ى
ترام��ب
ينظ��ر

" 
نوفمبر/تشرين الثاني،
االنتخابات في
صف��ر .وفي واقع
مب��اراة محصلتها ِ
تظاهرات ضد ترامب
أم��ل
كان هن��اك
بأن��ه
عامل��ي
��به
ش
ِ
األم��ر ،تُ َعد العوملة إذا م��ا أديرت على

 

س��يتخلى عن التطرف الذي اتسمت
نحو جي��د قوة محصلته��ا إيجابية:



فاش��ية
يحمله من إيحاءات
اقتص��اد عاملي أكثر
يس��تفيدون من
س��واء بنحو مس��تتر أو صراحة ،من
املتص��ور بكل
ب��ه حملت��ه .وكان من



بكل ما 
أصدقاؤها
فأميركا تكسب إذا أصبح

تاريخي��ةَّ ،
وأكد عل��ى التزامه بتنفيذ
ازدهارا وش��بكة م��ن التحالفات بني
تعصب وبغض للنساء .وقد اكتسب
تأكي��د أن س��يد ع��دم الواقعي��ة قد
وحلفاؤها ــ س��واء أستراليا أو االحتاد



أبش��ع مخططات��ه .وكان��ت اإلدارات
بالدميقراطي��ة ،وحقوق
دول ملتزم��ة
 ه��ذا التضامن طبيع��ة عاملية ،حيث
مختلف��ة عندما
يتبن��ى ش��خصية
األوروب��ي أو املكس��يك ــ أكث��ر قوة.
دائما
ج��دي
بنحو
تتعامل
الس��ابقة
القانون.
وسيادة
اإلنسان،
يواج��ه ترام��ب وحلف��اؤه الرف��ض
املترتبة
الرهيب��ة
املس��ؤولية
يتول��ى
يهدد
ترامب
يتبناه
الذي
النهج
ولكن




على  

 
مع مس��ؤوليتها عن تعزي��ز مصالح
إذا كانت سحابة ترامب تنطوي
واالحتجاج��ات ف��ي مختل��ف أنحاء
على ش��غل ما يُسمى غالبا املنصب
بتحويله��ا إل��ى مب��اراة محصلته��ا

الوالي��ات املتحدة .ولكن السياس��ات
التضامن
العالَم احلر.
أي جانب مضيء
األكثر قوة في العالَم.


سلبية :وسوف تخسر أميركا أيضا.
”
فهو ِحس
الت��ي الحقته��ا كان��ت تُص��اغ عادة
ف��ي الوالي��ات املتحدة ،أظه��ر االحتاد
اجلدي��د ح��ول قي��م أساس��ية مثل
الواقع أن ش��يئا مش��ابها يحدث مع
كان ذل��ك النهج واضح��ا منذ ألقى


املتحدة:
 

األميرك��ي للحري��ات املدني��ة ،بع��د
واملس��اواة والتي يدعمها
التس��امح
للمصلحة
 في إط��ار فهم مس��تنير
كل رئيس جدي��د للوالي��ات
خط��اب تنصيب��ه ،حي��ث دأب عل��ى
أوال»،
«أمي��ركا
ش��عار
اس��تحضار
وطأ
إل��ى
ترامب
مس��ارعة
توق��ع
أن
وفريقه،
ترام��ب
يجس��ده
مبا
الوع��ي
األميركيني
أن
تعتقد
وكانت
الوطنية.
لصالح
تصويتنا
فبصرف النظر ع��ن
  2


ضرورة ملموس��ة .ففي ظل س��يادة
احلري��ات املدني��ة ،أنه على اس��تعداد
كأي وق��ت مضى للدفاع ع��ن املبادئ
القان��ون ،إذا كانت احلكوم��ات راغبة
الدس��تورية األساسية مثل احملاكمة
في منع الش��ركات من نقل التصنيع
العادل��ة ،واحلماية املتس��اوية ،واحلياد
واخلدمات إلى اخلارج ،فإنها تعمل على
الرس��مي عندما يتعلق األمر بالدين.
اس��تنان التش��ريعات وتبني القواعد
وفي الشهر املاضي ،دعم األميركيون
التنظيمي��ة خلل��ق احلواف��ز املالئم��ة
االحت��اد األميرك��ي للحري��ات املدنية
وتثبيط الس��لوك غير املرغوب .وهي
هيئ��ة
باملالي�ين م��ن ال��دوالرات ف��ي
ال تستأسد على ش��ركات بعينها أو
تبرعات.
تهددها وال تص��ور الالجئني املنكوبني
وعل��ى نح��و مماث��ل ،أع��رب موظف��و
وكأنهم تهديد أمني.
الش��ركات وعمالؤه��ا ف��ي مختلف
كان��ت وس��ائل اإلع�لام الرائ��دة في
أنح��اء الب�لاد ع��ن قلقه��م إزاء كبار
أميركا ،مثل نيويورك تاميز وواشنطن
املس��ؤولني التنفيذيني في الشركات
بوست ،ترفض حتى اآلن تطبيع نكران
وأعضاء مجالس اإلدارة الذين يدعمون
ترامب للقي��م األميركية .فليس من
ترام��ب .والواق��ع أن قادة الش��ركات
املعت��اد أن يحك��م الوالي��ات املتحدة
األميركية واملس��تثمرين كمجموعة
رئيس يرفض استقالل القضاء؛ ويضع
أصبح��وا عوامل مس��اعدة لترامب.
في محل ِكبار املسؤولني العسكريني
فف��ي االجتم��اع الس��نوي للمنتدى
واالس��تخباراتيني في صميم عملية
االقتص��ادي العاملي ف��ي دافوس هذا
العام ،سال لُعاب كثيرين أمام وعوده
صنع السياس��ات األمني��ة الوطنية
ُ
بخف��ض الضرائب وتخفي��ف القيود
متعصب��ا م��ن وس��ائل اإلع�لام
التنظيمي��ة ،ف��ي حني جتاهل��وا بكل
اليميني��ة املتطرفة؛ ويروج ملش��اريع
حم��اس تعصبه ــ الذي لم ي ُ َ
ذكر في
ابنته التجارية ف��ي حني كانت كوريا
أي م��ن االجتماعات التي حضرتها ــ
الش��مالية جت��ري أح��دث اختباراتها
ونزوعه إلى فرض تدابير احلماية.
للصواريخ الباليستية.
واالنزعاج
وكان األمر األكثر إثارة للقلق
ولك��ن عندم��ا ينهم��ر علين��ا واب��ل
من
ف��كان
االفتق��ار إلى الش��جاعة:
متواصل م��ن األحداث والقرارات التي
املهتمني
أولئك
الواضح أن العديد من

“
تف��وق كل احل��دود ،فمن الس��هل أن
بترامب يخشون رفع أصواتهم ،خوفا
يصيبنا اخل��در ونبدأ في النظر إلى ما
(وأس��عار أس��هم
اس��تهدافهم
من

 

وراء انته��اكات الس��لطة في انتظار
شركاتهم) بإحدى تغريداته .والواقع
وطأة .وسوف
صور هزلية
يتمثل
5
 أشد


السمات املميزة
انتش��ار اخلوف من
أن
أح��د التحدي��ات الرئيس��ية في هذا
اآلن
ونح��ن
االس��تبدادية،
لألنظم��ة



اجلديد في اليقظة املستمرة،
العصر
نشهد انتش��اره في الواليات املتحدة
األمر.
لزم
وحيثما
كلما
واملقاومة
األولى في حياتي كرجل بالِغ.
للمرة
 

ونتيجة لهذا ،أصبحت أهمية سيادة


بجامع��ة كولومبيا وحائز
* أس��تاذ
القانون ،التي كانت ذات يوم مفهوما
في نظر العديد من األميركيني،
مجردا
االقتصاد
في
نوبل
جائزة
على



"
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سياسة ترامب تجاه العراق..

تغوص في المجهول والتغيير الزماني
تثبت نظرة
ترامب
الواسعة
حول العراق
عدم
مراعاته
للبلد ،ان
اقتراح
ترامب
الرئيس
لمواجهة
داعش هو
بتفجير
إمدادات
النفط
العراقية
«ألنهم
يمتلكون
النفط»
وهذا يدل
على عدم
وجود
فكر ثاقب
وفهم
للتعقيدات
االستراتيجية
الكامنة في
البالد ،وفي
الخطاب
نفسه،
واصل
ترامب
القول بأن
«ما يسمى
بالحكومة
في العراق
ذهبت إلى
إيران

أوال ،الناس
أصحاب السيادة
الذين تدفقوا
للشوارع في
كل المدن
الكبرى في
البالد وهم
يدركون أنه
على أساس
اجمالي
األصوات فهم
الذين فازوا
باالنتخابات
وليس ترمب

طبيع��ة الرئي��س اجلمه��وري اجلدي��د
للوالي��ات املتح��دة االميركي��ة دونالد
ترامب ،الش��عبوية جتعل من الصعب
فه��م كي��ف س��تكون سياس��ته
اخلارجي��ة ،اذ يش��تهر رج��ل األعم��ال
السياسي بخطابه الالذع ،والذي يبدو
انه يالئم ش��ريحة كبيرة من الشعب
االميركي ،فبعد دخوله البيت االبيض
في واشنطن اصدر بيانا اكد فيه على
ف��رض حظرا عل��ى جميع املس��لمني
من دخ��ول بالده ،وه��و موقف كان قد
اس��تخدمه خالل حملت��ه االنتخابية
ضد هيالري كلينتون.
باإلضاف��ة إل��ى طبيعته الش��عبوية،
يضاف اليه عدم خبرته في السياسة
اخلارجي��ة طبق��ة أخرى م��ن االرتباك
لنواياه العاملية احلقيقية ،على عكس
ما ادع��اه خالل مناظرات��ه االنتخابية
بأنه ميتل��ك بصيرة مثالي��ة من خالل
الزعم في كتابه أن أسامة بن الدن كان
مقرفا ويج��ب التخلص منه ،وكذلك
التنبؤ بزعزعة االس��تقرار في الشرق
االوسط بسبب احلرب على العراق.
وم��ع ذلك ،ف��إن وجهات نظره بش��أن
الع��راق تت��رك الكثير مما ه��و مرغوب
فيه ،ففي خالل مناظرة للجمهوريني،
ادع��ى ترام��ب بأنه «وقف ض��د احلرب
مع الع��راق بقوة» ،ولك��ن في مقابلة
ي��وم  11أيلول عام  ،2002س��أل هوارد
س��تيرن ترام��ب إذا كان يؤي��د غ��زو
العراق ورد ترام��ب «نعم أعتقد ذلك..
وأمتنى للمرة األول��ى ان يتم القيام به
بنح��و صحي��ح» ،وعندما س��ئل عن
ه��ذه املقابل��ة في قاع��ة  CNNوالتي
احتضنت املناظ��رة اجلمهورية ،تراجع
ترامب قائال« :ميكن أنني قد قلت ذلك،
لم أكن سياسيا ،ورمبا كانت تلك املرة
األولى التي يس��ألني أح��د فيها هذا
الس��ؤال ،وبحلول الوق��ت الذي بدأت
في��ه احل��رب ،كنت ضده��ا ،وبعد ذلك
بوقت قصير ،كنت حقا ضدها» ،لكن
تراج��ع ترام��ب وعدم يقين��ه يعكس
موقف سياسته اخلارجية العام.
تثبت نظ��رة ترام��ب الواس��عة حول
العراق عدم مراعات��ه للبلد ،ان اقتراح
ترامب الرئيس��ي ملواجه��ة داعش هو
بتفجي��ر إم��دادات النف��ط العراقية
«ألنهم ميتلك��ون النف��ط» وهذا يدل
عل��ى ع��دم وجود فك��ر ثاق��ب وفهم
للتعقي��دات االس��تراتيجية الكامنة
في البالد ،وفي اخلطاب نفس��ه ،واصل
ترامب القول بإن «ما يسمى باحلكومة
ف��ي العراق ذهب��ت إلى إي��ران ملقابلة
إيران ،وإن ايران تس��ير لالستيالء على
الع��راق ..ال تهمني احلكومة العراقية،
النهم فاس��دون متاما ؟» وه��ذا يلقي
املزيد من الضوء على تبس��يطه وغير
اكتراثه باألحداث في الشرق األوسط.
ترامب وتطبيق القرارات
لم تستطع كلينتون كسر القاعدة
املركزية لصناع الس��تراتيجية العليا
واخلارط��ة املس��تقبلية للبل��د بعدم
بق��اء أي من احلزبني ف��ي احلكم ألكثر
م��ن فترت�ين متتاليت�ين .حي��ث بفوز
ترام��ب تعززت هذه القاع��دة ،فمثلما
ال يس��تطيع أي رئي��س أمريك��ي إدارة

تبق��ى هناك وتس��يطر عل��ى النفط
العراقي.
ويعتق��د الرئي��س االميرك��ي ،بأنه ال
توجد حكومة في الع��راق بعد خروج
األمريكان ،وحل��د اآلن ،لذلك كان على
الواليات املتح��دة االميركية ان تبقى
هناك وتس��يطر على النفط العراقي،
لكي ال يقع بيد عناصر داعش.
وفي خض��م هذه التصريح��ات يبقى
املوق��ف العراق��ي غي��ر واض��ح م��ن
سياس��ة ترام��ب اجلديدة ،ول��ن يكون
هن��اك موق��ف وطني موح��د يجمع
الساسة العراقيني عليه في مواجهة
ترامب ،فالكتل السياس��ة كل منها
يح��اول الذهاب إل��ى الواليات املتحدة
االميركية لغرض عرض وجهة نظرها
كم��ا ح��دث ف��ي الس��ابق م��ع بوش
وأوباما.

البيت األبيض ألكثر من دورتني ،فإن أيا
من احلزبني اجلمه��وري والدميقراطي ال
يس��تطيع البقاء في السلطة ألكثر
من دورتني وعليهما تداول السلطة.
واذا دققن��ا النظ��ر ف��ي بع��ض
املس��ائل السياسية والس��تراتيجية
واالقتصادي��ة الداخلي��ة للوالي��ات
املتح��دة االميركي��ة ،نرى أن��ه بجانب
عملية التداول الس��لمي للس��لطة،
هن��اك مس��ائل أخرى أصبح��ت عرفا
متبعا وكأنها متفق عليها س��را بني
احلزب�ين الرئيس�ين ،م��ع أنها ل��م ترد
في الدس��تور ،فمثال ينص��ب اهتمام
الدميقراطيني على املس��ائل الداخلية
بينم��ا يهت��م اجلمهوري��ون أكث��ر
بالسياسة اخلارجية ويعتقدون أن قوة
أمريكا تبدأ من خارج البلد.
وما يخ��ص العراق في هذه املس��ألة،
فإن االتفاق الس��ري ب�ين حزبي احلمار
والفيل يب��دو جلي��ا ،أن الدميقراطيني
يص��درون القوان�ين واجلمهوري��ون
ينفذونها ،حيث أص��در الدميقراطيون
قان��ون حتري��ر العراق ع��ام  ،1998لكن
اجلمهوريني نف��ذوه عام  ،2003كما ان
الدميقراط��ي جو بايدن يعتبر مهندس
قان��ون تقس��يم العراق على أس��اس
فيدرال��ي ال��ذي أص��دره الكونغ��رس
عام  ،2007إال أنه��م لم ينفذوه خالل
السنوات الثماني الالحقة التي كانوا
فيها بالسلطة عن طريق باراك اوباما،

ويحتمل أنه��م ترك��وه لترامب حتى
ينف��ده ،واآلن عندما يتولى هذا الرجل
الصارم الس��لطة ف��ي البيت األبيض
ويدع��و ال��ى إع��ادة الهيب��ة للواليات
املتحدة ،ق��د يكون ملف العراق إحدى
األوراق التي يريد من خاللها إعادة هذه
الهيبة ،حسب قوله.
وهناك جملة عوامل جتعلنا نعتقد أن
تقس��يم العراق في عه��د ترامب بات
قريبا جدا ،منها:
 ف��ي أول رد فع��ل ل��ه ،ي��رى الرئيساجلمه��وري أن سياس��ات أوبام��ا
س��اهمت في نش��وء تنظي��م داعش
االرهاب��ي ،ويرى ضرورة إج��راء تغييرات
جذرية في سياسات الواليات املتحدة
في الع��راق واملنطقة ،ويعد تقس��يم
الع��راق إحدى الوس��ائل الالزمة لهذه
التغيي��رات واملراجع��ات اجلذرية التي
حتتاجها سياس��ات البيت األبيض في
املستقبل.
 اس��تمرار اخلالفات السياسية وعدماتف��اق القوى العراقي��ة ،وخاصة حول
املناط��ق احمل��ررة م��ن قبض��ة داع��ش
كاملوصل ،حيث ان بعض هذه املناطق
ل��م تتح��رر كامل��ة حت��ى اآلن إال أن
النق��اش بدأ يحتدم هن��ا وهناك حول
إدارتها مستقبال.
 إبقاء بعض املواد الدستورية معلقةدون حسمها ،مثل املادة  140املتعلقة
مبس��تقبل كركوك واملناط��ق األخرى

املتن��ازع عليه��ا ،واملادت�ين 111و 112
املتعلقت�ين بالنف��ط والغ��از وامل��وارد
الطبيعي��ة ،والت��ي هي مث��ار خالفات
حادة بني املكونات األساسية في البلد
ولها أبعاد تاريخية وقومية.
كل هذه احلقائق ليس��ت مس��وغات
أو ترويجا لتقس��يم العراق عن طريق
جتزئة البلد ،بل هي واقع مجسد قمنا
بإلقاء الضوء عليه ،بل ينبغي ان جنعل
من التقس��يم على أس��اس فيدرالي
وتش��كيل األقاليم بالشكل الذي ورد
ف��ي الدس��تور ويحب��ذه االميركيون،
ن��واة لتقوية هذه الدول��ة في املرحلة
الراهنة.
إثارة األزمات
ي��وم الس��بت  21يناير ،كش��ف عن
ني��ة مبيته عن��د الرئي��س االميركي
دونالد ترامب ،حيث فتحت تصريحات
أطلقها قال فيها إن «واش��نطن كان
عليه��ا أن تأخ��ذ احتياطي��ات اخل��ام
العراقية» ،باب التس��اؤل واس��عا عن
طبيع��ة العالق��ة ب�ين البلدي��ن ف��ي
املستقبل.
فيما جاء رد رئيس الوزراء العراقي على
تلك التصريحات ،يوم الثالثاء  24يناير،
بالق��ول إن «نف��ط الع��راق للعراقيني
وأي كالم خ�لاف ذلك غي��ر مقبول وال
أتصور أن أي مسؤول في العالم يدعي
امتالك شيء ليس له».

وف��ي حتلي��ل أجرت��ه «عرب��ي»21
لتصريحات ترام��ب ورد العبادي عليه،
رأى مراقب��ون أنه من املبك��ر التكهن
بسياس��ة اإلدارة االميركي��ة اجلديدة
جت��اه العراق ،لكن البع��ض منهم لم
يس��تبعد أن يق��دم ترام��ب عل��ى أي
خطوة كان قد وعد بها.
وكان ترام��ب مل��ح ،إل��ى أن أخذ نفط
الع��راق كان م��ن املمك��ن أن يح��ول
دون صع��ود تنظيم داع��ش ،من خالل
حرمانه من مص��در التمويل ،موضحا
أن الع��راق في��ه نف��ط تق��در قيمته
بخمسة عشر تريليون دوالر ..وان على
أمي��ركا أن تأخ��ذ نفط الع��راق كله..
مقابل إسقاط نظام صدام ..و»كي ال
يقع بيد داعش.»..
وفي مقابلة مع محطة «أي بي سي»
أع��رب ترامب عن اس��تيائه الش��ديد
من اإلدارة الس��ابقة التي كانت حتكم
ف��ي الواليات املتحدة االميركية والتي
تركت العراق لوحده ،ليكون فيه فراغ
يش��غله اإليراني��ون وعناص��ر داعش،
مش��يرا إلى أن��ه كان يج��ب أن تضع
أميركا يدها على النفط في العراق.
وق��ال الرئيس األميركي إن العراق كان
ميتلك قوة تس��اوي ايران ،إال أن امريكا
أخط��أت حينم��ا دخلت الع��راق -في
إش��ارة للغ��زو األميركي للع��راق عام
 2003ثم س��لمته إليران ،مشيرا إلىأن اإلدارة األميركي��ة كان عليه��ا أن

اخلامتة
عب��ر ترامب عن خطأ الواليات املتحدة
في االنسحاب من العراق ،وقال كانت
الواليات املتحدة بحاجة إلى السيطرة
عل��ى النف��ط العراقي لك��ي ال يكون
هن��اك متدد من بعض الدول اإلقليمية
ويقص��د بها إيران .واص��در بيان حظر
في��ه دخ��ول العراقي�ين الى ب�لاده ،مما
يُعتقد ان هناك فجوة وتش��نجات بني
واشنطن والعراق ،ولم يستطع االخير
إرس��ال وفود تس��تطيع أن تبحث مع
ترامب قبل اس��تالمه للسلطة آليات
ومحددات وطبيع��ة العالقات وأوليات
املصلحة ب�ين بغداد وواش��نطن ،مع
أن ترامب قد حتدث أنه س��وف ينتهج
سياس��ة مخالفة لسياس��ة سلفه
أوبام��ا ،ودع��ا البنتاج��ون إل��ى إعداد
خط��ة للقض��اء على تنظي��م داعش
خالل ثالث�ين يوما .كم��ا أن هناك نوع
م��ن االرباك ف��ي العالقة ب�ين العراق
وواشنطن ،فاملتحدث الرسمي بأسم
البي��ت األبيض حت��دث م��ن أن قائمة
الدول السبع املش��مولة باملنع جاءت
م��ن قبل إدارة الرئيس الس��ابق أوباما،
عل��ى الرغم م��ن قيام ترام��ب بإلغاء
بع��ض ق��رارات أوبام��ا كإلغ��اء ق��رار
الضمان الصحي أوباما-كير».
ورمب��ا ق��د تتضم��ن املرحل��ة املقبل��ة
سياس��ات صعبة القبول م��ن بغداد،
الس��يما أن اجلمهوريني انتقدوا بشدة
سياسة أوباما بعدم تعامله وتعاطيه
م��ع احلكوم��ات العراقي��ة املتعاقب��ة
بنح��و يعك��س املصلح��ة االميركية
ويحق��ق ثوابت للسياس��ة االميركية
في منطقة الشرق األوسط وخصوصا
العراق .إن وحدة العراق اإلقليمية يجب
أن تبقى عنصرا ً ثابتا ً في أي إعادة إنتاج
للسياسات ،كما يجب أن يكون اعتماد
العراقيني على أنفس��هم عنصرا ً آخر
ف��ي املقاربة .وم��ن دون هذين البعدين،
فإن أحدا ً ال يمُ كنه أن يضمن بأن يصبح
املستقبل أفضل من احلاضر ،بل ال أحد
يمُ كنه تص ّور املآالت ،والعواقب السالبة
بعي��دة امل��دى ،عل��ى العراق والش��رق
األوسط.
* ع��ن مركز املس��تقبل للدراس��ات
االستراتيجية

مؤامرة دونالد ترامب ضد أميركا
برنار هنري ليفي
ف��ي اليوم الذي ص��ادف تنصيب ترامب
قابلت فيلب روث.
لقد كانت هذه جتربة غريبة وذلك نظرا
إلن روث في روايته الصادرة س��نة 2004
«املؤامرة ض��د أميركا» وصف بالضبط
الكابوس املش��ؤوم والذي تقش��عر له
األب��دان وه��و الكابوس الذي تعيش��ه
الواليات املتحدة االميركية اليوم.
لق��د تقابلنا مع صديقنا املش��ترك آدم
جوبنيك في شقة روث املليئة بالكتب
في مانهات��ن والتي إنتقل إليها بعد أن
أعلن تقاعده عن الكتابة.
لق��د أمض��ى روث فت��رة الصب��اح وهو
يش��اهد التلف��از ومث��ل الكثي��ر م��ن
األمريكي�ين ش��اهد الص��ور املذهل��ة
للطف��ل الكبي��ر املدل��ل وه��و يرف��ع
قبضتيه الصغيرتني وهو يوجه اإلهانات
ملؤسس��ة احلكم االميركية والش��عب
األمريكي والعالم.
كما يع��رف قراء روث ف��إن مؤلف رواية
«املؤامرة ضد أمي��ركا» لديه ولع خاص
بالبط�لات في األدب وعلي��ه فلقد ّ
ركز
عل��ى قضي��ة ميالني��ا ترمب الس��يدة
األول��ى اجلدي��دة والت��ي كان��ت تب��دو

س��ارحة التفكير بش��كل غريب طيلة
اإلحتفال فه��ل كانت تعكس الوضوح
والش��فافية؟ هل كنا نشاهد شخص
لدي��ه معرف��ة وثيق��ة بالك��وارث التي
س��تأتي باملستقبل؟ أو هل كانت فقط
أجمل فت��اة في احلف��ل أي الفتاة التي
ع��ادة م��ا يدعوه��ا املراه��ق املتحمس
للرق��ص وبعدئ��ذ ال يفارقه��ا طيل��ة
احلفل؟
إن العال��م الي��وم يكتب رواي��ة جديدة
بش��كل جماع��ي فلق��د أضف��ى روث
مبهارة العناصر التراجيدية والكوميدية
لهذه العملية وتكلمنا عن القوى التي
ق��د تس��تطيع مواجه��ة امل��د املظلم
للسوقية والعنف حتت حكم ترمب.
أوال ،الن��اس أصح��اب الس��يادة الذي��ن
تدفقوا للش��وارع في كل املدن الكبرى
في البالد وهم يدركون أنه على أساس
أجمال��ي األص��وات فه��م الذي��ن فازوا
باإلنتخابات وليس ترمب.
ثاني��ا ،هن��اك بعض اجلمهوري�ين الذين
يدركون أن ترمب الدميقراطي الس��ابق
الذي أصبح ش��عبويا واحلزب اجلمهوري
العري��ق وال��ذي إس��تخدمه كنقط��ة
إنط�لاق للوص��ول للس��لطة هما في
صراع حتى املوت.
القوة الثالثة هي وكالة اإلس��تخبارات

االميركي��ة والت��ي زار ترم��ب مقره��ا
الرئيس��ي بعد يوم م��ن تنصيبه حيث
وقف أم��ام ج��دار النصب الت��ذكاري-
وال��ذي يوجد عليه أس��ماء  117عميل
مخابرات قتلوا أثناء أداء مهام عملهم
– وهنأ نفس��ه بش��كل بشع وصبياني
على عدد األنصار الذي قدموا لواشنطن
لإلحتفال بتس��لمه السلطة ومن دون
أن يأتي على ذكر أولئك الذين س��قطوا
وهم يؤدون واجبهم.
ف��ي الوقت نفس��ه فإن دوائ��ر اخملابرات
االميركية لن تنس��ى قريب��ا بإن ترمب
ش��كك ف��ي نزاهته��ا فيم��ا يتعل��ق
بالقرصن��ة الروس��ية من أج��ل التأثير
على اإلنتخابات لصاحله.
س��ألت روث م��ا إذا كان يعتقد أنه من
الغري��ب إن الدميقراطي��ة األعظ��م في
العالم يجب أن تلجأ إلى هذه اجملموعة
غير احملتملة من الضواب��ط والتوازنات.
لق��د أجاب ضاحكا وهو يهز برأس��ه إن
الغريب ه��و احلالة اجلديدة م��ن التمرد
م��ع وق��ف التنفي��ذ وال��ذي يتحم��ل
مس��ؤوليتها الرئي��س املنتخ��ب غي��ر
املناس��ب .رمبا قد يعتق��د املرء أنه نظرا
لهذا التمرد الداخلي فإن من املمكن أن
ميضي ترمب فترة أقل كرئيس من بطل
رواية «املؤامرة ضد أميركا».

بالطب��ع ال ميك��ن مقارن��ة رواي��ة روث
والوضع احلالي على وجه الدقة.
جت��ري أح��داث رواي��ة روث ف��ي فت��رة
األربعين��ات حيث تروي إنتص��ار الطيار
البطل ش��ارلز ليندبي��رج على الرئيس
احلال��ي فرانكل�ين ديالن��و روزفلني علما
أن ليندبي��رج كان معادي��ا متحمس��ا
للسامية.
ولكن ترمب مع ذلك يس��تخدم لهجة
خطابية تذكرنا مبوسوليني ولقد أشار
لتضامنه مع أس��وأ القادة الشعبويني
والفاش��يني عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر م��ن
احمليط األطلسي وذلك من نايجل فاراج
وفكتور أوربان إلى مارين لوبني وفالدميير
بوتني.
وطبع��ا هناك ذل��ك الش��عار «أميركا
أوال» .إن م��ن املده��ش أن تلك الكلمات
لم تصيب الذين ينتمون جلميع املنتمني
للطيف السياسي األمريكي بالغثيان.
ف��ي واق��ع األم��ر ف��إن أي ش��خص
ميتل��ك القلي��ل من املعرف��ة التاريخية
والسياس��ية ال بد أنه يعلم أن «أميركا
أوال» كان ش��عار املتعاطفني مع النازية
سنة  1940خالل فترة ليندبيرج.
لق��د كان ه��ذا الش��عار هو ال��رد على
أولئ��ك الذي��ن أرادوا أن تق��اوم الواليات
املتحدة االميركية أملانيا النازية.

لق��د مت إس��تخدامه للتندي��د «بدعاة
احلرب» اليهود الذين مت إتهامهم بوضع
مصاحلهم فوق املصلحة الوطنية.
وهذا الش��عار ال��ذي ك��رره ترمب على
درج الكابيت��ول هو ال��ذي جعل الزعيم
السابق ملنظمة الكوكلس كالن ديفيد
ديوك يكش��ف ع��ن نواي��اه وأن يتبجح
قائال « لقد إنتصرنا».
إن ترم��ب يعلم كل ذل��ك وعندما يتم
تذكي��ره فه��و ي��رد قائ�لا بإن��ه يتطلع
للمستقبل وليس للماضي.
لك��ن هن��اك فريق�ين فقط ف��ي هذه
اللعبة :العدميني الذي��ن ليس لديهم
ذاك��رة وأولئك الذين يعلمون إن اللغات
لديها تاريخ وبالضرورة هوية .إن الفريق
األول يعتق��د أن بإم��كان متح��دث ما
أن يس��تحضر ش��عار املؤمنني بسيادة
البيض بش��كل متكرر ف��ي خطاب ما
بدون أن يكون لديه نوايا خبيثة والفريق
الثان��ي يعلم أن��ه ال ميكن إن��كار أصل
الكلمات بدون إن ينتقم ذلك املاضي.
إن ترم��ب احللي��ف للدمياغوجي�ين
املكروه�ين والبغيض�ين ف��ي العال��م
مرف��وض عاملي��ا ولك��ن انظر إل��ى هذا
التطور الغري��ب واخلبيث :الرئيس األقل
ش��عبية في أمي��ركا زار مؤخرا القدس

وعب��ر عن حب��ه لنفس الش��عب الذي
اعتبره��م الرئي��س ال��ذي س��بقه في
الرواية أنهم دون البشر.
نأم��ل أن أولئ��ك الذي��ن تلق��وا إهتمام
ترم��ب املفاجىء أن يكون��وا حذرين من
صديقهم اجلديد كم��ا هم حذرين من
أعدائهم.
يجب أن ال ينس��وا أن مصير إس��رائيل
هو مس��ألة جدي��ة بحي��ث ال يجب أن
يتم إستخدامه كحجة ملغامر مندفع
وغي��ر مثقف من أجل إظهار س��لطته
أو مهارات��ه املفترض��ة عل��ى صن��ع
الصفقات.
كما نتمنى أن ال يواجهوا نفس املعضلة
التي صورها روث في الرواية وهي احلاجة
لإلختي��ار ب�ين قدرين مخيف�ين بنفس
الدرجة :وهو قدر الضحية وينش��يل أو
الرهينة الطوعية بينجيلسدورف.
أمي��ركا لم تقرأ ما يكف��ي من كتابات
فيليب روث.
إن املس��ألة هي أما عال��م روث أو عالم
ترمب.
* برن��ار هن��ري ليف��ي ،كات��ب ومفكر
وفيلس��وف فرنس��ي ع��راب الثورات
العربي��ة ،وكان م��ن أهم ق��ادة حركة
الفلسفة اجلديدة سنة
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أبرز سياسات ترامب تجاه الشرق األوسط
هافينغتون بوست عربي
مع وصول دونالد ترامب للبيت األبيض،
يواجه الرئيس األميركي اجلديد العديد
من امللفات الشائكة ،أبرزها السياسة
اخلارجي��ة األميركي��ة جت��اه الش��رق
األوسط.
وتواج��ه الواليات املتح��دة العديد من
التحديات ف��ي هذا املل��ف ،مثل حالة
الفوضى في س��وريا والع��راق ،وقضية
األم��ن والنف��ط ف��ي اخللي��ج العربي،
ومستقبل العالقات اإليرانية األميركية
بعد االتفاق النووي ،والعالقات مع مصر
في ظل حالة عدم االستقرار ،والصراع
اإلسرائيلي الفلسطيني.
وفيم��ا يل��ي نس��تعرض مح��ددات
السياس��ة اخلارجية للواليات املتحدة
جتاه الشرق األوسط ،بحسب تصريحات
ترامب خالل حملته الرئاسية ولقاءاته
التلفزيوني��ة والصحافية خالل الفترة
األخيرة:
السعودية ..املال مقابل األمن
ف��ي أبري��ل املاضي ،ش��كك ترامب في
عالق��ة احلماي��ة الت��ي ترب��ط الواليات
املتحدة بالسعودية ،حيث أبدى ترامب
قلق��ه م��ن عالق��ة الوالي��ات املتحدة
م��ع الس��عودية ،التي اتهمه��ا بعدم
املس��اهمة بش��كل عادل ف��ي الدفاع
األميركي ،بحسب رويترز.
وق��ال ترام��ب حينه��ا «إنن��ا نرع��ى
الس��عودية ،اآلن ل��ن يس��تطيع أح��د
إزعاج الس��عودية ألننا نرعاها .وهم ال
يدفعون لنا ثمنا ً عادالً .إننا نخس��ر كل
شيء».
وكان ترام��ب ق��ال في م��ارس املاضي،
إن��ه في حال انتخابه ،قد يُوقف ش��راء
النف��ط م��ن الس��عودية وحلفاء عرب
آخري��ن ما لم تلتزم باملش��اركة بقوات
بري��ة ف��ي املعرك��ة ض��د «داع��ش» أو
«تع�� ّوض بش��كل كبي��ر» واش��نطن
ملكافحته��ا اجلماعة املس��لحة ،التي
تهدد استقرار الدول العربية.

وأض��اف ترامب« :لو كانت الس��عودية
دون عباءة احلماية األميركية ،ال أعتقد
أنه��ا كان��ت س��تكون موج��ودة »،في
مقابل��ة مع صحيفة «نيوي��ورك تاميز»
األميركي��ة حول سياس��ة واش��نطن
اخلارجية ،نُشرت السبت.

كيف سيعيد هيكلة أي اتفاقية.
دعا ترام��ب ملضاعف��ة العقوبات التي
فرضتها الواليات املتحدة على إيران ،أو
زيادتها إلى أضعاف ،كوسيلة إلجبارهم
عل��ى تقدمي املزي��د من التن��ازالت .قال
ترامب إنه س��يفكك الصفق��ة ،وقال
مس��اعدوه إنه سيس��عى فق��ط إلى
حتسينها ،لكن حتى اآلن ال توجد خطة
واضحة.

مصر ..ترامب يدعم السيسي
ف��ي لقاء جمع بني السيس��ي وترامب
 19س��بتمبر/أيلول  ،2016ق��ال ترامب
للرئي��س املص��ري ،إن��ه في ح��ال فوزه
مبنص��ب الرئاس��ة س��تكون الواليات
املتح��دة صديق��ا ً وفي��ا ً ملص��ر ولي��س
مج��رد حلي��ف ،وإن الدولت�ين لديهما
عدو مش��ترك وهو إرهاب اإلس�لاميني
املتطرفني».
وق��ال وليد ف��ارس ،مستش��ار بحملة
ترام��ب االنتخابي��ة ،لصحيفة املصري
اليوم إن املرش��ح اجلمه��وري أثنى على
التعامل احلازم للسيس��ي مع اإلرهاب
في مصر واملنطقة وإنه وعد بالضغط
من أجل إصدار تشريع يصنف اإلخوان
املسلمني كجماعة إرهابية.
وبحس��ب وكالة بلومبيرغ ،فإن ترامب
قال أنه س��يدعو السيس��ي إلى زيارة
رس��مية لواش��نطن ف��ي ح��ال ف��وزه
باالنتخابات الرئاسية ،معربا ً عما يكنه
لتاريخ مصر من احترام كبير ،ومشيدا ً
بالدور الري��ادي الهام الذي تقوم به في
الشرق األوسط.
العراق ..تعاون أكبر مع األكراد
وح��ول امللف العراقي ،ق��ال ترامب عن
الغ��زو األميركي للعراق ،ف��ي مناظرة
للحزب اجلمهوري في س��اوث كاروالينا
ي��وم  13فبراير/ش��باط املاضي« ،جورج
بوش ارتك��ب خطأً .ميكنن��ا أن نرتكب
األخطاء .لكن ه��ذا كان خطأ ً ُمتحفاً.
ل��م يكن ينبغي أن نذه��ب إلى العراق.
لق��د تس��ببنا ف��ي زعزع��ة الش��رق
األوسط».
كان ترام��ب ناقدا ً لق��رار الرئيس جورج
بوش غ��زو الع��راق ف��ي  ،2003قائالً إن
هذا ساعد على إطالق موجة من عدم
االستقرار في الشرق األوسط تستمر

حت��ى اآلن ف��ي زرع الفوضى .بحس��ب
مجلة .Wall Street Journal
يقول ترام��ب إنه عارض الغ��زو وقتها،
لكن منتقديه يقولون إن موقفه بشأن
األمر لم يكن واضح��ا ً متاما ً وقتها .لم
يحدد ترامب ما س��يفعله لتحس�ين
الوضع ف��ي العراق ،إال أنّ��ه حتدث مرارا ً
بشكل أوثق مع األكراد.
عن التعاون
ٍ
إيران ..إعادة هيكلة االتفاق النووي
أم��ا بخص��وص إي��ران ،فق��ال ترام��ب
خط��اب بتاريخ  21م��ارس/آذار في
في
ٍ
واش��نطن العاصمة« ،إيران مش��كلة

كبيرة جدا ً وس��تظل .لكنني إن صرت
الرئي��س املنتخب ،فإنن��ي أعرف كيف
أتعامل مع املشكلة».
انتقد ترامب بش��دة االتفاقية النووية
املنصرمة م��ع إيران ،قائ�لاً إن الواليات
املتّحدة س��محت إليران بالوصول إلى
 150ملي��ار دوالرٍ من األموال التي كانت
مجمدة ،بحس��ب تقري��ر مجلة Wall
.Street Journal
وأض��اف ترام��ب ،إن البي��ت األبي��ض
كجزء من
تلقى القليل من التن��ازالت
ٍ
الصفقة .واقترح ترامب التفاوض حول
الصفقة النووية ،لكن من غير الواضح

«إسرائيل» ..احلليفة الكبرى
العالق��ات الفات��رة بني الرئي��س أوباما
ورئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام��ن
نتنياه��و ازدادت س��وءا ً ف��ي األع��وام
املنصرمة ،بالتحديد بسبب االتفاقية
النووي��ة التي وقعها البيت األبيض مع
إيران.
لطاملا الواليات املتّحدة متتعت بعالقات
وثيق��ة مع إس��رائيل ،وهذا س��يجعل
العالقات األميركية اإلس��رائيلية حتديا ً
كبيرا ً بالنس��بة للبيت األبيض القادم،
بالنظر إلى غياب االستقرار عن الشرق
األوسط.
وبخص��وص املل��ف اإلس��رائيلي ،ق��ال
ترامب ف��ي خطاب يوم  21م��ارس/آذار
في واشنطن العاصمة« ،عندما أصبح
رئيس��اً ،فإن أيام معاملة اإلسرائيليني
كمواطن��ي درجة ثانية س��تنتهي في
اليوم األول».
ودعا ترامب إلى تقدمي املزيد من الدعم
إلس��رائيل ،وعمل من أجل بناء اجلسور
مع تل أبيب عن طري��ق قلب االتفاقية
النووية اإليرانية رأسا ً على عقب .جعل
ترام��ب البعض في إس��رائيل متوترين
بشكل محايد
عندما قال إنه سيعمل
ٍ
س�لام ب�ين الق��ادة
ف��ي أي محادث��ات
ٍ
الفلسطينيني واإلسرائيليني.
الحق��ا ً خف��ف ترام��ب م��ن موقف��ه،
قائ�لاً إنه من الصعوب��ة مبكان أن يظل
محايداً .ف��ي م��ارس/آذار ،ألقى خطابا ً
اجتم��اع للجنة الش��ؤون العامة
ف��ي
ٍ
األميركية اإلس��رائيلية في واش��نطن
العاصمة ،س��اعد عل��ى تهدئة بعض
مخاوفهم بشأن التزامه برؤيتهم.
خط��اب بكليفالند ،قال ترامب إن
وفي
ٍ

إس��رائيل ه��ي «حليفتن��ا ُ
الكبرى في
املنطقة».
سوريا ..األسد «سيئ»
عندما اس��تولى داعش ،على الرقة في
س��وريا ع��ام  ،2013فإن سلس��لة من
األحداث بدأت في إعادة تشكيل نظرة
الوالي��ات املتّحدة وال��دول واألخرى إلى
املسلمني ،ومواجهة اإلرهاب ،والتفاعل
مع بعضها البعض.
خ�لال مناظ��رة ل��ه ف��ي الس فيغاس
ع��ام  ،2015ق��ال ترام��ب ع��ن داعش:
«ه��ؤالء عصاب��ة .ه��ؤالء أش��خاص
مريعون ،وليس��وا عقوال ً فائقة .ويجب
أن نغي��ر نظرتن��ا لهم م��ن كل نقاط
االستشراف».
قال ترام��ب إنه لن يُفص��ح عن خطة
تفصيلية كاملة لهزمية داعش ألن هذا
س��يحرم الواليات املتح��دة من عنصر
املفاج��أة .لكن��ه ق��ال إنه س��يقصف
العملي��ات النفطي��ة للجماعة ،وقال
إن األم��ر ق��د يتطل��ب  30أل��ف جندي
أميرك��ي لهزمي��ة داع��ش في الش��رق
األوس��ط ،لكنه لم يلزم نفسه بإنزال
ق ّوة بهذا احلجم.
للتعامل مع اإلرهابيني املشتبه فيهم،
اقت��رح ترامب تغيي��ر القواعد الدولية
التي تجُ رم اس��تخدام اجليش للتهذيب.
كم��ا اقت��رح قت��ل عائ�لات اإلرهابيني
ليكون هذا رادعا ً لآلخرين.
تراجع ترامب عن بعض هذه التعليقات
بع��د ردة فعل عنيفة من بعض ضباط
اجليش احلاليني والس��ابقني ،لكن ليس
بشكل كامل.
ٍ
وعن س��وريا نفس��ها ،ق��ال إن الرئيس
الس��وري بشار األسد «س��يئ» ،لكنه
اكتف��ى بذلك ول��م يد ُع إل��ى تنحيته
ع��ن احلكم .ويبدو أن جزءا ً رئيس��يا ً من
اس��تراتيجيته في س��وريا ه��و إعطاء
روس��يا مزيدا ً من املرونة في س��عيها
لفرض االستقرار في املنطقة ،وقد قال
إن موس��كو رمبا يكون وضعها أنس��ب
إلحداث تغيرات في الشرق األوسط من
الواليات املتّحدة.

مراقبة سياسة االضطراب
مارك ليونارد*
أظه��ر تصوي��ت اململك��ة املتح��دة
للخ��روج من االحتاد األوروب��ي وانتخاب
دونالد ترامب رئيس��ا للواليات املتحدة
فج��وة عميقة ب�ين األجي��ال .يبدو أن
جيل األلفية العاملية وجيل املتقاعدين
القوميني  -ما يسميه توماس فريدمان
«شعب االنترنيت» و»ش��عب اجلدار»-
ليس لديهما أي ش��يء مشترك .لكن
كالهما يشير إلى نفس أزمة التمثيل
السياسي.
ف��ي اململكة املتحدة ،بالنس��بة لكل
ناخب��ي «املغادرة» الذين تقل أعمارهم
عن  24عاما ،كان هناك ثالثة فوق سن
 .65ف��ي الواليات املتحدة ،فاز ترامب ب
 53٪من أصوات م��ن تتجاوز أعمارهم
 65سنة ،لكنه كان مدعوما فقط من
 37٪من الذين تتراوح أعمارهم بني 18
و 29عاما.
في كلتا احلالتني ،مت جذب كبار الس��ن
م��ن قب��ل التصريح��ات املتش��ائمة
الت��ي تس��ببت باألض��رار الت��ي حلقت
مبجتمعاته��م الناجم��ة ع��ن التجارة
احل��رة ،وحري��ة التنق��ل ،وحري��ة احلب،
والتكنولوجي��ا اخلالي��ة من اإلنس��ان
الت��ي تعط��ل أعماله��م وأمانيه��م
االقتصادي .كان الش��باب أكثر تفاؤال
بشأن املستقبل ،وآمالهم الشخصية،
وق��درة التكنولوجي��ا  -وأكثر تعاطفا
جتاه الفئات املهمشة.
فاز املتش��ائمون ،واآلن ه��م متفائلون
ج��دا .أم��ا املتفائل��ون الس��ابقون
فيخشون األسوأ اآلن.
لكن على الرغم من مواقفهم اخملتلفة
جذريا جت��اه التكنولوجيا والعوملة ،فان
شعب االنترنيت وشعب اجلدار لديهما
ش��يء واحد مشترك :كالهما ال يثقان
باملؤسس��ات القائمة .فهم يعتقدون
أن الدميقراطي��ة التمثيلية قد انهارت،
ويرون اإلمكانات اإلبداعية لالضطراب.
ش��عب اجل��دار يري��د س��حق النظام
القائم ،على أمل ظهور شيء أفضل -
شيء يشبه أكثر العالم املألوف الذي
كان س��ائدا في املاض��ي (أو على األقل
حسب مخيلتهم) .ش��عب االنترنيت
م��ن جانب��ه ،يعتق��د أن التكنولوجيا
يجب أن يغير السياس��ة واملؤسسات،
مثلما غير الصحف وخدمات سيارات
األجرة ،والفنادق.
وقد أثبتت عقلية شعب االنترنيت من
خالل أمثال فياتشيسالف بلونسكي،

في المملكة
المتحدة ،بالنسبة لكل
ناخبي «المغادرة»
الذين تقل أعمارهم
عن  24عاما ،كان
هناك ثالثة فوق
سن  .65في الواليات
المتحدة ،فاز ترامب ب
 53٪من أصوات من
تتجاوز أعمارهم 65
سنة

وه��و عالم الش��بكة البالغ من العمر
 27عاما من أصل أوكراني ،الذي قضى
وقتا في جامعة هارفارد ،ويكمل حاليا
رس��الة الدكتوراه في وس��ائل اإلعالم
االجتماعية ف��ي جامعة أكس��فورد.
ق��ال لي «نحن نتعامل مع عالم القرن
احل��ادي والعش��رين»« ،لك��ن نظامن��ا
السياس��ي لم يتط��ور من��ذ القرنني
الثامن عشر والتاسع عشر».
يش��ير بلونس��كي إلى أن مؤسساتنا
احلكومية لم تنش��أ قبل الفيس��بوك
واالنس��تغرام فحس��ب ،ب��ل قب��ل
التلفزي��ون واإلذاعة .وفي ح�ين يتميز
اقتصادنا اآلن باالختيار ،والتخصيص،
واملشاركة ،ما تزال البيروقراطية تعيق
حياتنا السياسية ،ومصاحلنا اخلاصة،
واألح��زاب السياس��ية الضعيف��ة
واملنغلقة على نفس��ها وقال «عندما
تصبح حكومتن��ا أكثر مرونة»« ،ميكن
للن��اس أن يصوت��وا ألف��كار وبرام��ج
محددة ،وليس حلزب سياسي» ونتيجة
لذلك« ،س��وف تصبح السياسة مثل
أوب��ر :أكث��ر المركزية ،وأكث��ر انفتاحا،
وأكثر فورية».
ولتعزي��ز وجه��ة نظ��ره ،رب��ط ل��ي ي

بلونس��كي االتصال بصديقت��ه ماريا
لوي��زا مارتينيز دبارب��ور ،وهي محامية
متدربة تبلغ م��ن العمر  27عاما وهي
إح��دى مؤسس��ي «احل��زب الرقم��ي»،
وهو حزب سياس��ي رقم��ي جديد في
بلدها أوروغ��واي .قالت لي دباربور على
سكايب (وإال كيف؟) «نحن نعيش أزمة
متثيل» .وقال��ت بحزن «عندم��ا يتولى
الن��اس الس��لطة»« ،يصوت��ون وفق��ا
لتفضيالتهم اخلاصة» ،وليس لصالح
أولئ��ك الناخبني الذي��ن وضعوهم في
ذلك املنصب.
احلل من وجهة نظر دبربور هو استخدام
ش��بكة اإلنترنت لضمان متثيل دقيق.
يعم��ل «احل��زب الرقمي» حالي��ا على
انتخاب ممثل للبرملان .هذا املمثل ميكنه
استعمال اإلنترنت الستطالع ناخبيه
قب��ل كل تصوي��ت برملان��ي ،وبالتال��ي
ضمان الصوت الفعلي للناخبني.
واألكث��ر إث��ارة لالهتم��ام أن الناخبني
سيس��تطيعون تفوي��ض أصواته��م
لآلخرين ،رمبا ألصدقاء يتمتعون باملزيد
من اخلب��رة ف��ي قضايا معين��ة .فريد
االقتص��ادي ميكن أن يصوت نيابة عني
في املس��ائل االقتصادي��ة ،وآن العاملة

ميكن أن يصوت نيابة عني في املسائل
البيئية.
ال يعتمد مفهوم دبربور على االنتخابات
أو االس��تفتاءات .بدال من الدميقراطية
التمثيلية أو املباش��رة ،فإن��ه يوفر ما
تس��ميه وبلونس��كي «الدميقراطي��ة
الس��ائلة»  -وهو النظ��ام الذي يضم
أفض��ل م��ا ف��ي االثن�ين .وأوضح��ت
«نح��ن نتحدث ع��ن التمثيلية ،وليس
األيديولوجية»« .نحن ال منثل اليسار أو
اليمني ... .نحن منثل الشعب».
بلونسكي ودبربور عضوان في مجتمع
مك��ون م��ن « 6000فاعل أو ُم َ
ش��كل
عامل��ي» ،التقي��ا ع��ن طري��ق املنت��دى
االقتصادي العاملي .تت��راوح أعمارهما
ب�ين  23و 27عام��ا ،وهم��ا مبدع��ان،
متصالن ،عاملي��ان ،ومفعمان باحليوية.
يش��عران باالس��تياء بس��بب نتائ��ج
االنتخابات األخيرة ،قالت دبربور («كان
عام  2016العام الذي فقدت فيه الثقة
في اإلنسانية») .لكن شعوري يقول أن
هؤالء الفاعلني س��يعودون بقوة قريبا،
وس��يجدون فرص��ا ف��ي االضطرابات
السياسية احلالية.
هذا ال يعني أن ه��ذه االضطرابات هي

احل��ل ملش��اكلهم ،أو حت��ى ملش��اكل
ش��عب اجلدار .عل��ى العكس من ذلك،
ميكن لالضطرابات السياسية الراهنة
أن جتع��ل بع��ض آمال ه��ذه اجلماعات
صعبة املنال.
يأم��ل الكبار والصغار على حد س��واء
استرجاع الفرص التي كانوا يتمتعون
به��ا بع��د جيل طف��رة املوالي��د لعام
 .1945لكن هذه الفرص كانت متاحة
من قب��ل االلت��زام بالعم��ل اجلماعي،
والتأيي��د الواس��ع إلع��ادة التوزي��ع،
والنم��و االقتص��ادي الق��وي  -والتي ال
ميك��ن االعتم��اد على أي منه��ا اليوم.
عل��ى العكس من ذل��ك ،فإن رد الفعل
العنيف ض��د العومل��ة والهجرة على
األرج��ح يضر بالنم��و العاملي ،في حني
أن احلاجة إلى بناء حتالفات مخصصة
للتق��دم يق��وض الرغب��ة ف��ي بن��اء
مؤسسات جديدة .بالنسبة للكثيرين
في هذه األي��ام ،أصبحت إعادة التوزيع
كلمة سيئة.
وبالتالي فإن السياس��ة التي يدعمها
ش��عب اجل��دار ليس��ت ه��ي احل��ل.
نف��س الش��يء بالنس��بة لسياس��ة
ش��عب االنترنيت .في حني السياسة

التخريبية التي تدعم خدمة االنترنت
ميك��ن أن تقلب الوض��ع الراهن  -وكما
علمتن��ا ثورات الربيع العربي ،لم يثبت
فعاليته بشكل خاص في خلق بدائل
مستدامة.
إن ش��كاوى كب��ار الس��ن والش��باب
واقعي��ة جدا .كم��ا لم يتم تقاس��م
املكاس��ب االقتصادي��ة ف��ي العق��ود
القليلة املاضية على نطاق واس��ع مبا
في��ه الكفاي��ة .األحزاب السياس��ية
مدين��ة بالفض��ل لنفس��ها أكثر من
اجملتمع��ات الت��ي تخدمه��ا .هن��اك
االش��تراكية لألغني��اء والرأس��مالية
للفق��راء .واحلرب عل��ى اإلرهاب تخلق
املزي��د م��ن اإلرهابيني .ونظ��م التجارة
والهجرة بدأت تفقد الدعم.
ب��دال م��ن الدفاع ع��ن الوض��ع القائم
بالث��ورة املضادة ،يجب عل��ى الطبقة
السياس��ية العمل على إنشاء نظام
جدي��د  -نظام يس��تجيب الحتياجات
الش��عب .لقد أعرب الصغ��ار والكبار
معا عن مطالبهم .وحان الوقت للرد.
*مدي��ر اجملل��س األوروب��ي للعالق��ات
اخلارجية
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ترامب وسياسته الصناعية المختلة
داني رودريك*
لم يتول رئيس الواليات املتحدة املنتخب
دونالد ترامب مهام منصبه بعد ،ورغم
ه��ذا ،كان��ت نس��خته من السياس��ة
الصناعية املعيبة معروضة على رؤوس
األشهاد منذ فوزه املفاجئ في نوفمبر/
تشرين الثاني.
في غضون أس��ابيع من االنتخابات ،بدأ
يدعي النصر بالفعل .فمن خالل
ترامب ّ
مزيج م��ن الترغيب والترهي��ب ،تغلب
على ش��ركة كاري��ر للتدفئ��ة والتبريد
فحمله��ا عل��ى اإلبق��اء عل��ى بع��ض
عملياته��ا ف��ي والية إنديان��ا« ،فأنقذ»
بذلك نحو  1000وظيفة أميركية .وفي
زيارته ملصنع كارير في وقت الحق ،حذر
الش��ركات األميركي��ة األخ��رى من أنه
يعتزم فرض رس��وم صارم��ة عليها إذا
نقلت مصانعها إلى اخلارج ثم شحنت
منتجاتها إلى الديار.
وقد أنت��ج حس��ابه على موق��ع تويتر
تيارا من التعليقات في نفس الس��ياق.
فقد نسب لنفس��ه الفضل في القرار
الذي اتخذته شركة فورد باإلبقاء على
مصنع لينكولن في والية كنتاكي ،بدال
من نقله إلى املكس��يك .و َه َّدد شركة
جن��رال موتورز بفرض رس��وم اس��تيراد
عليها إذا استمرت في استيراد السيارة
شيفورليه كروز من املكسيك بدال من
تصنيعها في الواليات املتحدة.
الح��ق ترام��ب متعه��دي الدفاع
كم��ا َ
في ما يتصل بتج��اوز التكاليف ،فوبخ
بقس��وة ش��ركتي الطي��ران العمالقة
بوينج ولوكهيد مارتن في مناس��بتني
منفصلت�ين بس��بب إنت��اج طائ��رات
باهظة التكاليف.
الواقع أن أس��لوب ترام��ب في التعامل
م��ع السياس��ات ميث��ل انفص��اال حادا
عن أس��اليب من س��بقوه في املنصب.
فه��و أس��لوب يتس��م بالش��خصنة
املفرطة والتقل��ب املزاجي .وهو يعتمد
عل��ى التهدي��د والترهي��ب ،ومييل إلى
التباه��ي واملبالغ��ة ،والك��ذب بش��أن

النجاح��ات الفعلي��ة .إنه أش��به بنوع
من االس��تعراض العام ،الذي يتخذ من
موقع تويتر مس��رحا له .وهو أس��لوب
يُفضي إل��ى التآكل العمي��ق للقواعد
الدميقراطية.
ميي��ل أه��ل االقتص��اد إلى الدف��اع عن
اإلبق��اء عل��ى مس��افة معقول��ة في
العالقة بني احلكوم��ة وقطاع األعمال.
فم��ن املفت��رض أن يع��زل املوظف��ون
العموميون أنفس��هم عن الش��ركات
اخلاصة ،خش��ية أن يفسدوا وينخرطوا
في ممارسات احملسوبية .وهو مبدأ ثمني
ف��ي الوالي��ات املتح��دة ـ��ـ ولكنه في
األغلب األع��م يُختَ��رَق وال يُح َترَم .ومن
األمثلة الواضحة على هذا التأثير الذي
ال ميكن إنكاره على سياس��ة احلكومة
األميركية والذي يمُ ارَس من ِق َبل أباطرة
املال طوال العقود الثالثة املاضية.
بي��د أن الكثي��ر م��ن التفاع�لات ب�ين
احلكوم��ة وعالَم امل��ال واألعمال تكمن
أيض��ا وراء العديد م��ن جناحات أميركا.
إذ يق��وم تاري��خ التنمي��ة االقتصادي��ة
في الوالي��ات املتحدة على الش��راكات
البرجماتي��ة والتع��اون ب�ين القطاعني
الع��ام واخل��اص ،وليس العالق��ات التي
حتاف��ظ عل��ى مس��افة معقول��ة من
التباع��د والقواع��د الصارم��ة .وكم��ا
ي ُ َذ ِّك ُرن��ا خب��راء االقتص��اد واحمللل�ين
السياس��يني م��ن ذوي االهتمام��ات
التاريخية مثل مايكل ليند ،وس��تيفن
كوهني ،وبراد ديلوجن ،فقد ورثت الواليات
املتحدة تقاليد هاملت��ون التي تقضي
بتوفير احلكومة الفيدرالية لالستثمار،
والبنية األساسية ،والتمويل ،وغير ذلك
من أش��كال الدعم الت��ي يحتاج إليها
القطاع اخلاص.
يدين اإلب��داع التكنولوجي في الواليات
املتح��دة لبرام��ج حكومي��ة بعينه��ا،
مثل مس��اعدات القروض أو املشتريات
احلكومية ،بقدر ما يدين لبراعة أصحاب
املش��اريع واملس��تثمرين األميركي�ين.
وكم��ا يالحظ جوش ليرنر األس��تاذ في
كلية إدارة األعمال في جامعة هارفارد،
فقد تلقت بعض شركات التكنولوجيا
األكثر ديناميكية في الواليات املتحدة،

مبا في ذلك أبل وإنتل ،مساعدات مالية
م��ن احلكومة قبل أن تطرح أس��همها
للتداول ف��ي البورصة .وكانت ش��ركة
تيسال الصانعة للسيارات الكهربائية
م��ن الش��ركات املس��تفيدة من نفس

برنام��ج ضمان��ات القرض الع��ام الذي
اس��تفادت من��ه ش��ركة س��وليندرا،
شركة اخلاليا الشمسية التي أفلست
في عام  2011بعد انهيار عام مذهل.
وكم��ا يوض��ح مث��ال س��وليندرا ،فقد

فش��لت العديد من املب��ادرات العامة.
ولك��ن االختب��ار النهائ��ي ه��و م��ا إذا
كان العائ��د االجتماع��ي عل��ى احملافظ
االس��تثمارية ككل إيجابي��ا ،مع وضع
النجاح��ات واإلخفاقات في احلس��بان.

ومتي��ل مثل هذه التقييم��ات العريضة
إل��ى الن��درة .ولك��ن أح��د التحلي�لات
وجد أن برام��ج الواليات املتحدة لتعزيز
كف��اءة الطاقة حققت صاف��ي فوائد
إيجابيا .ومن املثير لالهتمام أن القسم
األعظ��م م��ن الفوائ��د كان راجعا إلى
ثالثة مشاريع متواضعة نسبيا.
ورمبا ق��دم عالمِ ��ا االجتماع فري��د بلوك
وماثي��و كيل��ر أفض��ل التحلي�لات مل��ا
يسمى «الدولة التنموية» في الواليات
املتحدة ــ وه��و الواقع الذي يزعمان أن
إيديولوجية أصولية الس��وق السائدة
حجبت��ه .ويص��ف بلوك وكيل��ر كيف
تعمل «ش��بكة ال مركزية من اخملتبرات
املمولة من القطاع العام» ومجموعة
متنوع��ة من مب��ادرات التموي��ل ،مثل
برنامج أبحاث إبداع األعمال الصغيرة،
م��ع الش��ركات اخلاص��ة ،وتس��اعدها
في تس��ويق منتجاتها .وقد عمال هما
وزمالؤهم��ا عل��ى توثيق الدور الواس��ع
ال��ذي تلعب��ه احلكوم��ة الفيدرالي��ة
وحكومات الواليات في دعم الشبكات
التعاونية التي يعتمد عليها اإلبداع ــ
سواء في مجال التكنولوجيا احليوية ،أو
التكنولوجي��ات اخلضراء ،أو تكنولوجيا
النانو.
بطبيع��ة احل��ال ،كان��ت مث��ل ه��ذه
السياس��ات الصناعي��ة ،الت��ي قامت
عل��ى التع��اون الوثيق والتنس��يق بني
القطاعني العام واخلاص ،من الس��مات
املميزة ف��ي عملية صنع السياس��ات
االقتصادي��ة ف��ي ش��رق آس��يا .وم��ن
الصعب أن نتخيل حتول الصني إلى قوة
تصنيعي��ة كب��رى ــ وم��ا صاحب ذلك
من جن��اح منوذجها املوجه نحو التصدير
ـ��ـ م��ن دون املس��اعدة والتوجي��ه من
ِق َب��ل احلكومة الصيني��ة .ومن عجيب
املفارق��ات أن نف��س األش��خاص الذين
يش��يدون باملكاس��ب الصيني��ة م��ن
العومل��ة ينزعج��ون ع��ادة إزاء احتمال
مح��اكاة اإلدارة األميركي��ة للنه��ج
الصيني وتأييدها الصريح للسياسات
الصناعية.
على النقيض من الصني بطبيعة احلال،
تدع��ي الوالي��ات املتحدة كونه��ا دولة

دميقراطي��ة .وف��ي ال��دول الدميقراطية
تتطلب السياسة الصناعية الشفافية
واملساءلة والطابع املؤسسي .والبد من
معايرة العالقة بني احلكومة والشركات
اخلاص��ة بدقة .والب��د أن تكون الهيئات
احلكومي��ة قريب��ة بالق��در الكافي من
مؤسسات القطاع اخلاص الستخالص
املعلوم��ات الالزمة عن احلقائق بش��أن
التكنولوجيا والسوق على أرض الواقع.
عل��ى س��بيل املث��ال ،ما هي األس��باب
اجلوهري��ة وراء خس��ارة الوظائ��ف في
قطاع التصنيع ،ولنقل في مجال إنتاج
الس��يارات ،وكيف من املمكن أن تقدم
احلكومة يد املساعدة ،إن كان بوسعها
أن تس��اعد على اإلطالق؟ ولكن ال يجوز
له��ا أن تقت��رب بش��دة م��ن ش��ركات
القطاع اخلاص إل��ى احلد الذي يجعلها
في جيب هذه الشركات ،أو تنتهي بها
احل��ال على ط��رف النقي��ض األخر إلى
توجيه األوامر إليها.
وهن��ا تفش��ل السياس��ة الصناعي��ة
على طريقة ترامب في اجتياز االختبار.
فمن ناحية ،تشير تعييناته للمناصب
االقتصادية الرئيس��ية إلى أنه ال يعتزم
قطع العالقات التي تربط بني احلكومة
بوال ستريت والشركات املالية الكبرى.
ومن ناحي��ة أخرى ،تش��ير طريقته في
صناعة السياسات من خالل التغريدات
على موقع تويتر إلى أنه ال يهتم كثيرا
ببناء حوار مؤسسي ،مع كل الضمانات
الالزمة ،الت��ي حتتاج إليها السياس��ة
الصناعية السليمة.
LEARN MORE
وه��ذا يعني أننا من املمكن أن نتوقع أن
تتأرجح سياسة إدارة ترامب الصناعية
ب�ين احملس��وبية والبلطج��ة .وقد يعود
ه��ذا بالفائ��دة عل��ى بع��ض أصحاب
املصلحة؛ ولكنه لن يعود بأي خير يُ َ
ذكر
على الغالبية الس��احقة م��ن العمال
األميركيني أو االقتصاد ككل.
*أس��تاذ االقتصاد السياسي الدولي
بكلي��ة ج��ون كيني��دي للعل��وم
احلكومية بجامعة هارفرد.

ألمانيا في عصر ترامب
يوشكا فيشر*
برل�ين ـ��ـ اآلن أصبح دونال��د ترامب
الرئيس اخلام��س واألربعني للواليات
املتحدة ،وفي خطاب تنصيبه أوضح
للمؤسس��ة األميركي��ة أن إدارته ال
تعت��زم مواصل��ة العم��ل كاملعتاد.
ويش��ير ش��عاره «أمي��ركا أوال» إلى
التخلي عن ــ أو رمبا تدمير ــ النظام
الدولي بقيادة الواليات املتحدة الذي
بن��اه وصانه الرؤس��اء الدميقراطيون
واجلمهوريون بدء من فرانكلني ديالنو
روزفل��ت ـ��ـ وإن كان ذل��ك بدرجات
متفاوت��ة م��ن النجاح ـ��ـ ألكثر من
سبعني عاما.
إذا تخلت أميركا عن دورها بوصفها
الق��وة االقتصادي��ة والعس��كرية
الرائدة وحتركت نحو النزعة القومية
واالنعزالية ،فس��وف تعج��ل بإعادة
ترتيب النظام الدولي ،في حني تعمل
أيضا عل��ى تغيير الوالي��ات املتحدة
ذاتها .فبدال من كونها قوة مهيمنة،
س��وف تتحول الواليات املتحدة إلى
ق��وة واح��دة كب��رى بني ق��وى كبرى
عديدة.
منذ نهاي��ة احلرب العاملي��ة الثانية،
كانت الواليات املتح��دة احملرك الذي
يدف��ع التج��ارة احل��رة العاملي��ة إلى
األمام ،وعلى هذا ف��إن أي حترك نحو
فرض تدابير احلماية أو محاولة عكس
اجتاه العوملة أو تس��خيرها لتحقيق
مصالح وطنية ضيقة ،من شأنه أن
يخلف عواقب اقتصادية وسياسية
هائلة ف��ي مختلف أنح��اء العالم.
الواقع أن اآلثار الكاملة املترتبة على
مث��ل هذا التحول ال ميكن التنبؤ بها
إلى حد كبير؛ لكننا نعلم جميعا ــ
أو ينبغ��ي لنا أن نعل��م ــ ماذا حدث
آخ��ر مرة عندم��ا حتولت ق��وى رائدة
عاملي��ة إل��ى الداخل ،ف��ي ثالثينيات
القرن العشرين.
ُصبح التحالفات ،واملؤسسات
ورمبا ت ِ
املتع��ددة األط��راف ،والضمان��ات
األمني��ة ،واالتفاقي��ات الدولي��ة،
والقيم املشتركة التي يقوم عليها
النظ��ام العامل��ي احلال��ي ،موض��ع
تس��اؤل أو رف��ض ت��ام .وإذا ح��دث
ذل��ك ،فهو كفي��ل بتدمير الس�لام
األميركي ( )Pax Americanaالقدمي

بال داع بيد أمي��ركا ذاتها .وفي غياب
إطار بديل واض��ح لكي يحل محله،
فإن كل املؤشرات تش��ير إلى اندالع
االضطرابات والفوضى في املستقبل
القريب.
وسوف يكون اثنان من أعداء أميركا
الس��ابقني ،أملاني��ا والياب��ان ،ب�ين
أكبر اخلاس��رين إذا تخل��ت الواليات
املتحدة عن دوره��ا العاملي في عهد
ترامب .فقد ش��هد كل من البلدين
هزمي��ة كاملة في ع��ام  ،1945ومنذ
ذل��ك احل�ين ،رفض��ا كافة أش��كال
الدكتاتورية أو «الدولة املتسلطة».
ومع ضمان أمنهما من ِق َبل الواليات
املتح��دة ،حت��ول البلدان إل��ى دولتني
متاجرتني مش��اركتني بنش��اط في

النظ��ام الدول��ي بقي��ادة الوالي��ات
املتحدة.
وإذا رف��ع ترام��ب مظل��ة األم��ن
األميركي��ة ،فس��وف تواج��ه هاتان
القوت��ان االقتصاديت��ان مش��اكل
أمنية خطيرة .وفي حني قد يس��مح
وضع اليابان اجليوسياس��ي الطرفي
له��ا نظريا بإع��ادة تأمي��م قدراتها
الدفاعي��ة ،فإن مالحقة ه��ذا اخليار
رمبا يزيد بش��كل كبير م��ن احتمال
اندالع مواجهة عس��كرية في شرق
آسيا .وهو احتمال مزعج للغاية ،ألن
عدة دول في املنطقة لديها أسلحة
نووية.
من ناحية أخرى ،تقع أملانيا في قلب
أوروبا ،وهي محاطة بأعداء س��ابقني

م��ن زمن احل��رب .وهي ال��دول األكبر
حجم��ا في الق��ارة على املس��تويني
االقتص��ادي والدميوغراف��ي ،ولكنها
تدين بقدر كبير من قوتها للضمانات
األمنية األميركية واألطر املؤسسية
املتعددة األطراف والعابرة للمحيط
األطلسي واألوروبية التي تقوم على
القي��م املش��تركة والتج��ارة احلرة.
وبفض��ل النظ��ام الدول��ي القائ��م
أصبح��ت الدول��ة املتس��لطة ،وما
يصاحبه��ا م��ن مجاالت نف��وذ ،غير
ضرورية.
على النقيض من اليابان ،ال تستطيع
أملانيا إعادة تأميم سياستها األمنية
ولو م��ن الناحية النظري��ة ،ألن مثل
ه��ذه اخلطوة م��ن ش��أنها أن تعمل

على تقويض مب��دأ الدفاع اجلماعي
ف��ي أوروب��ا ومتزي��ق أوص��ال الق��ارة.
وينبغ��ي لن��ا أن نتذك��ر أن الغ��رض
من النظ��ام العامل��ي واإلقليمي في
فترة ما بعد احل��رب كان دمج القوى
املعادية الس��ابقة حتى ال تش��كل
خطرا على بعضها بعضا.
ونظرا لوزنها اجليوسياس��ي ،أصبح
منظ��ور أملاني��ا اآلن مرادف��ا ملنظور
االحت��اد األوروب��ي .واالحت��اد األوروب��ي
لي��س كيانا مهيمنا؛ ب��ل هو معني
بسيادة القانون ،والتكامل ،والتوفيق
السلمي بني مصالح الدول األعضاء.
ويكف��ي موق��ع أملاني��ا وح��ده لكي
يجعل القومية فكرة سيئة؛ وفضال
ع��ن ذل��ك ،تعتم��د مصال��ح أملانيا

السياسية واالقتصادية األساسية
على وجود احتاد أوروبي قوي وناجح ــ
وخاصة في عصر ترامب.
عندما يتعلق األمر باألمن ،فإن أملانيا
تبحر في نفس القارب الذي يستقله
كل األوروبي�ين .وكم��ا ال ميكن تصور
األمن الفرنسي في غياب أملانيا ،فال
يوجد أم��ن أملاني في غي��اب بولندا.
ولهذا السبب يتعني على أملانيا وكل
الدول األوروبية األخ��رى أن تبذل اآلن
قصارى جهدها لتعزيز مساهماتها
في األم��ن اجلماعي في إط��ار االحتاد
األوروبي وحلف شمال األطلسي.
تس��تند ق��وة أملاني��ا عل��ى قدرتها
املالي��ة واالقتصادية ،وس��وف يكون
لزام��ا عليه��ا اآلن أن تس��تفيد من

هذه القوة نياب��ة عن االحتاد األوروبي
وحل��ف ش��مال األطلس��ي .ولك��ن
من املؤس��ف أنها لم يعد بوسعها
أن تعتم��د عل��ى ما يس��مى «أرباح
الس�لام» ،التي اس��تمتعت بها في
املاض��ي (وحت��ى خالل أزم��ة اليورو).
ال ش��ك أن االقتصاد في كل ش��يء
فضيلة؛ ولكن البد أن تكون األولوية
العتب��ارات أخرى إذا أمس��كت النار
ببيت املرء وأوشك على االنهيار.
بعي��دا عن االعتب��ارات األمنية ،تأتي
التجارة احل��رة العاملي��ة كمصلحة
أساس��ية ثانية ألملانيا .وسوف تظل
التج��ارة البينية في أوروبا ش��ديدة
األهمية ،ألن هذه هي الطريقة التي
تكس��ب بها أملانيا عيش��ها؛ ولكن
التجارة م��ع الواليات املتحدة ال تقل
أهمي��ة أيض��ا .وإذا دخل��ت الص�ين
والواليات املتحدة ــ السوقان األكثر
أهمية خارج االحتاد األوروبي للصادرات
األملانية ــ ف��ي حرب جتارية ،فإن هذا
لن يبش��ر بأي خير .وم��ن الواضح أن
فرض تدابير احلماية في أي مكان رمبا
يخلف عواقب عاملية.
ولك��ن عل��ى الرغم م��ن كل اخملاطر
الت��ي تفرضه��ا رئاس��ة ترامب على
األوروبي�ين ،فإنها توف��ر أيضا بعض
الفرص .فقد س��اعد خطاب ترامب
بشأن تدابير احلماية وحده في حدوث
تق��ارب بني الص�ين وأوروب��ا بالفعل.
واألم��ر األكث��ر أهمية ه��و أن اإلدارة
األميركي��ة اجلدي��دة زودت األوروبيني
أخيرا بالفرص��ة لتوحيد صفوفهم
وتعزي��ز قواه��م اجليوسياس��ية
ومواقفهم.
ولكن إذا وح��د األوروبيون صفوفهم
أخي��را ،فينبغ��ي له��م أن يتجنب��وا
مع��اداة الواليات املتحدة .صحيح أن
ترامب رئي��س أمي��ركا ،ولكنه ليس
أمي��ركا .وس��وف تظل دول ش��مال
األطلس��ي تتقاس��م نفس التاريخ
والقيم املش��تركة ـ��ـ حتى في ظل
ترام��ب ،وحتى برغ��م أن الكثير من
األم��ور س��وف يتغير في الس��نوات
املقبلة.
* يوش��كا فيش��ر ،وزي��ر خارجي��ة
أملاني��ا ونائ��ب مستش��ارها أثناء
الفت��رة  ،2005-1998وأح��د زعماء
حزب ُ
اخلضر البارزين ملدة تقرب
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» تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي « 2001 - 1978الحلقة »22
ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن
قب��ل «دار الجم��ل» ف��ي ألماني��ا بعن��وان
(أشرطة تسجيل صدام ..األعمال السرية
لنظام اس��تبدادي  )2001-1978وتنشره
«الصب��اح الجديد» اس��تباق ًا عل��ى حلقات،
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات
م��ن التس��جيالت الس��رية لالجتماع��ات،
واالتص��االت الهاتفية ،والمؤتمرات التي
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام
 2003إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق
بي��د ق��وّات االحت�لال وأع��دت م��ن قب��ل
(معه��د التحلي�لات الدفاعي��ة) لمكتب
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة ،وهي

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية
لالجتماع��ات بي��ن ص��دام وحاش��يته،
ويفه��م م��ن المقدم��ة أن الباحثي��ن
س��يزودون بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال
السرية للنظام.
وضمن�� ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن
األس��ئلة التأريخي��ة .كي��ف كان رد فع��ل
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا
المتعلق��ة بالح��رب والس�لام؟ ه��ل كان
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام
الش��خصي ف��ي م��ا يتص��ل بالمس��ائل

الحساسة بالدولة؟.
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم ،كيفن
أم .وودز :عضو في هيئ��ة البحث التابعة
لـ (معه��د التحليالت الدفاعية) .نُش��رتْ
دراس��اته ع��ن الع��راق ف��ي (الش��ؤون
األجنبية)( ،مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية
واألمن القوم��ي) وهو ضاب��ط اميركي
متقاع��د ،وديفيد دي .بالكي :نائب مدير
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه
في موضوعات هذه الوثيقة ،ومارك إي.
س��تاوت :محاضر في كلية كريغر لآلداب
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز ،وهوً
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي
بواشنطن.

تحـريـر :
كيفن م .وودز
ديفيد د .باكي
مارك إي .ستوت
تـرجمـة :
علي عبد األمير صالح

السادات إلى إسرائيل ..كيف يناقش أركان النظام الوضع العربي الجديد
لغة العقاب والتخويف تعبر الحدود وسوريا قيد الريبة
مجرماً ،مثلما يلزمنا القيام بالشيء
نفسه مع السادات.
ص��دام يزعم أن تاريخ العراق وخبرته
العلمي��ة تؤهله بنح��و فريد لقيادة
األم��ة العربية لكنه يعبر عن خوفه
من أن إس��رائيل تس��عى إلى إيقاف
تقدم الع��رب (بني أيلول [ س��بتمبر
]  1980وتش��رين الثان��ي [ نوفمبر ]
)7( )1981

*ص��دام ومستش��اروه يناقش��ون
كيفي��ة معاقب��ة البل��دان الت��ي
وقفت إلى جانب مص��ر بعد أن وقع
ْ
أنور الس��ادات اتفاقية الس�لام مع
إسرائيل ( 27آذار[ مارس ] )1( )1979
ذك��ر  :1م��ن الناحية الثاني��ة ،أود أن
أوجه س��ؤاال ً إلى النائب )2( .املوقف
ال��ذي س��معناه جميع��ا ً وابتهجنا
�ت أن أي نظام عربي
به ه��و حني قل� َ
ال ينف��ذ قرارات بغ��داد ،وهي أقل ما
ميك��ن ،وأن أي ش��يء أقل ه��و خيانة
وكل م��ن يفع��ل ذل��ك يُع��د خائناً.
س��ؤالي ه��و :ه��ل لديك فك��رة عن
طريق��ة الفعل [ الذي يتم القيام به
] ض��د هذه البل��دان العربية التي ال
تلتزم بالقرارات؟
صدام :لقد قلنا ذلك عالنية وقد متت
إذاعة حديثنا بصوتنا املسجل وقبل
أن ينعقد مؤمتر ال��وزراء( .في األرجح
املقصود :مؤمتر وزراء اخلارجية العرب
– م ).لقد قلنا إنه [ السادات ] خائن
وسنتعامل معه على هذا األساس،
م��ن خ�لال حتري��ض الش��عب لكي
يبذلوا قصارى جهدهم لإلطاحة به
باعتب��اره خائناً .لقد قلنا ذلك جهارا ً
وقد س��معوا كالمنا قبل مجيئهم
إلى هنا .لق��د كررنا حديثن��ا اليوم،
الكلمات نفس��ها .أخشى أن يظنوا
أن تل��ك مجرد كلمات لعامة الناس،
وليست هي موجهة لهم أيضاً .إننا
ْ
نفي مبا قلناه.
ذك��ر  :1إنني أؤك��د س��يادة النائب،
إنه ش��يء واضح كالنه��ار ،أن هناك
ف��ي األقل ثالثة بل��دان عربية ترفض
االلتزام بق��رارات بغ��داد وحتى إنها
ترفض حض��ور مؤمتر وزراء الش��ؤون
اخلارجي��ة في بغداد )3( .ولكي أكون
صادق��اً ،ف��ي تقدي��ري هن��اك بلدان
عربية أخرى مرشحة التخاذ املوقف
نفس��ه .إذاً ،إن اتخاذ هذه اإلجراءات
– إن رب��ط البل��دان العربي��ة األخرى
بهذه اإلجراءات هو املفتاح واملسألة
املركزية في رأي��ي ،لكي مننع البلدان
العربية األخ��رى من اتخ��اذ مواقف
متذبذبة وغير ملتزمة .هذه مسألة
مركزية ...
إن الواليات املتحدة ،س��يادة النائب،
ته��دد األقطار العربي��ة التي ترفض
صفق��ة اخليانة ،وس��تتخذ إجراءات
ضدها )4( .وبنا ًء على ذلك ،علينا أن
نك ّون موقفا ً عربيا ً [ غير مسموعة
] يرف��ض صفقة االستس�لام هذه.
ه��ذه القضي��ة حتت��اج أيض��ا ً إل��ى
مبادرة .من دون مبادرة ،س��نترك كل
قطر عربي يتصرف كما يشاء في ما
يتصل بهذه القضية احملددة ...
ذك��ر  :2النقط��ة التي أش��ار إليها
الرفيق صدام ،املتعلقة بأن السادات
ْ
يصل إل��ى الق��دس باملصادفة،
ل��م
مهمة ج��دا ً وخطي��رة ،وهي نقطة
ناقش��ناها طويالً على مدى سنوات
كثي��رة!  ...لق��د قلن��ا إن التس��وية
س��تعني القض��اء عل��ى القضي��ة
الفلسطينية .وقلنا إذا نظرنا إليها
من وجهة النظ��ر القومية واعتبرنا
الص��راع م��ع الع��دو كون��ه صراعا ً
من أج��ل حياتنا ،وص��راع حضارات،
وفيه إم��ا أن نهزم العدو الصهيوني
ومنسحه أو أن ميسحنا هو ،هذا يعني
أنه يتعني علينا أال نقبل بالتس��وية.

الرئيس املصري الراحل محمد انور السادات

ويج��ب أال نرب��ي اجلماهي��ر العربية
والفلس��طينية عل��ى أيديولوجي��ة
التسوية.
ص��دام :فيما يخ��ص األنظمة التي
تتن��ازل ،أعني تل��ك التي تن��زل إلى
مس��توى أدنى م��ن احل��د األدنى في
العالقة املشتركة ،و ،كما قلنا ،هذا
التن��ازل إلى ح��د مس��توى اخليانة،
التي ليس لها بالطبع أي مس��توى.
رمبا بوس��عنا القول إن القومية متثل
مس��تو ًى ف��ي التعبير ع��ن املوقف
القوم��ي ،غير أن��ه ال ميكنن��ا القول
إن هن��اك مس��تويات م��ن اخليان��ة.
لكننا نفترض هذا االعتقاد النظري،
لك��ي نؤكد ألولئك الذين يس��اندون
الس��ادات ويؤيدون��ه أنه��م خون��ة
مثله وباحلد نفس��ه .ما هو موقفنا
جتاههم؟ ف��ي احلقيقة ،لقد قلنا ما
هو موقفن��ا جتاههم .لق��د ص ّرحنا
جه��ارا ً بتس��جيل صوتي ح��ي وقد
�ت إذاعته وتوزيع��ه .لكن هل هذا
مت� ْ
أسلوب للحكومات أم للعمل اخلاص
بالثوريني والشعب ؟
ف��ي الواق��ع ،إن فك��رة اإلمس��اك
بأولئك الذين ساندوا أو سيساندون
الس��ادات ،اإلمس��اك به��م كونهم
مسؤولني عن اخليانة ،هو أول رأي من
آراء – أوال ً وقبل كل شيء – اجلماهير
واملنظمات الثورية .وعلى مس��توى
آخ��ر ،كمنظم��ات قومي��ة يجب أال
نعطي أي أهمي��ة ملوقف احلكومات
األخرى .وتص��وروا احتمال حدوث أي
ن��وع من االتف��اق ملعاقب��ة األنظمة
التي تنحني إلى مس��توى السادات.
نح��ن فق��ط نري��د أن تلت��زم ه��ذه
األنظم��ة بقرارات (قم��ة بغداد) من
خ�لال مقاطعة الس��ادات؛ إذا كانوا
يتوقع��ون من��ه أن يوق��ع [ اتفاقية
الس�لام – م ،] .أغل��ب الظن ما كان

عليهم أن يوقعوا على قرارات (قمة وال أري��د أن أش��رحها .فيم��ا يخص
األنظم��ة الوطني��ة ،املوق��ف فقط
بغداد).
غي��ر أن بعضه��م كان يحس��ب أن تغير م��ن موقف عام ،أول��ي ،عملي
املس��ألة ستس��تمر ردحا ً طويالً من إلى موق��ف علني ،مبعنى أنه موقف
الزم��ن وبعض األنظم��ة وقعت في حيث ال نشعر باخلجل مطلقا ً من أن
نوع من الفخ ،معتقد ًة أن الس��ادات نحصل على ش��حنة من األسلحة
و ّقع فع�لاً ،وأنهم فع�لاً و ّقعوا على ونقول إنه��ا قادمة م��ن العراق ضد
ه��ذه الق��رارات ومن املتوق��ع منهم النظام الس��وداني .س��نص ّرح أيضا ً
أن يلتزم��وا به��ا .ه��ذه الطريق��ة في املذياع قائلني :نعم ،سنرس��لها
منا ،املقاتل��ون الثوري��ون ،واملقاتلون إلى املقاتل�ين في الس��ودان ،نص ّرح
الثوريون لهم طرائقهم في التعامل بذلك بأعلى أصواتنا.
مع اخلونة وهي طرائق معروفة جيدا ً ألن ه��ذا ال يعن��ي أننا نتخ��ذ موقفا ً
جدي��داً .إن عالقتن��ا م��ع مقاتل��ي
الس��ودان تعود إلى وقت أس��بق من
عالقتنا م��ع النظ��ام الرجعي .لكن
اآلن الوضع اتخذ اآلن موقفا ً آخر من
هذا النظام الرجع��ي .إننا معذورون
إذا ما قلنا رس��ميا ً وأذعنا أننا نعتبر
صدام :لقد قلنا ذلك
أش��خاصا ً كه��ؤالء كونه��م خونة.
عالنية وقد تمت
والي��وم ،قب��ل مجيئنا إل��ى هنا ،من
احملتمل أن��ه مت إعالن ذل��ك في أخبار
إذاعة حديثنا بصوتنا
الساعة السادسة –
المسجل وقبل
ليست هناك
طارق :الساعة الثامنة،
ْ
أخبار في الساعة السادسة -
أن ينعقد مؤتمر
ص��دام [ :يقاطع��ه ] .لي��س احلديث
الوزراء( .في األرجح
مع الوزراء ،ب��ل التعليق على الوضع
المقصود :مؤتمر
في الس��ودان ،ألن املوقف السوداني
ل��م يع�� ْد – موقفهم واض��ح حيث
وزراء الخارجية العرب
قالوا رس��ميا ً بأنهم لن يحضروا .إذاً،
– م ).لقد قلنا إنه
م��ن الناحي��ة العملية ،لق��د وقفوا
إل��ى جان��ب الس��ادات ،وبن��ا ًء على
[ السادات ] خائن
ذل��ك ،لقد دار ف��ي خلدن��ا أن علينا
وسنتعامل معه
أن نعل��ن في جميع نش��رات األخبار
باإلذاعة والتلفزيون احلقيقة القائلة
على هذا األساس
إن الس��ودان ل��ن حتض��ر وإن حاك��م
الس��ودان س��اند اخلائ��ن الس��ادات
وهكذا أصبح ش��ريكه ف��ي اخليانة.
( )5ف��ي املاضي ما كن��ا لنقول هذا
الكالم .لكنن��ا نفعل ذلك اآلن .نحن

نعلن ذلك رس��مياً ،مبعن��ى بوصفه
موقف��ا ً حكومي��اً .ولي��س موق��ف
(الفدائيني) ،أعني موقف البلد .لذلك
دعونا نتصرف على هذا األساس.
يوج��د بل��دان ع ّب��را رس��ميا ً ع��ن
اس��تيائهما مم��ا أُعل��ن في نش��رات
األخبار ،اململكة العربية السعودية
والكوي��ت – بدرجت�ين مختلفت�ين
إمنا باس��تياء واضح .وقد أخبرنا وزير
الش��ؤون اخلارجية (العراقي – م ).بأن
يتصل بكال السفيرين ،وأن يخبرهما
أنه ال يتعني عليهما أن يتصورا أن ما

صدام :فيما يخص
األنظمة التي تتنازل،
أعني تلك التي تنزل
إلى مستوى أدنى
من الحد األدنى في
العالقة المشتركة،
و ،كما قلنا ،هذا
التنازل إلى حد
مستوى الخيانة ،التي
ليس لها بالطبع أي
مستوى

مت اإلعالن عنه غير صحيح ،إمنا عليه
أن يخبره��م أن هذا هو موقف األمة
العراقية ،وأننا سنطبقه حرفياً .إنها
ليست زلة لسان أو غلطة .باألحرى
ْ
إنها سياس��ة األم��ة العراقية ،وقد
�ت بجميع قدراتها وس��لطتها
أُعلن� ْ
السياسية ،والتي سنطبقها ونعد
أي حاك��م ال يلت��زم بق��رارات (قم��ة
بغ��داد) كون��ه خائن��ا ً بقدر م��ا كان
السادات خائناً .هذا التعريف ملوقفنا
خلق شبكة جديدة ونظرة جديدة.
إن أي نظ��ام وطني باس��تطاعته أن
يعمل في الش��بكة عينه��ا ،لذلك
يلزمنا أن نش��جعه ،إمنا يجب علينا
أال نتوق��ع أن تتص��رف احلكوم��ات
األخ��رى مثل تل��ك احلكوم��ات غير
الوطني��ة أو غي��ر التقدمي��ة أو غير
الوطني��ة التقدمية .وعلى كل حال،
كـفدائي�ين عليك��م أال تس��كتوا.
علين��ا أال نتوقع أن نظام��ا ً للحكم
الرس��مي نح��ن [ غير مس��موعة ]،
وأن نحث الش��عب بأسلوب منظم
لك��ي يضع خط��ة لتدمي��ر النظام
 ...عليك��م أن تع ّب��روا وأن تعلنوا في
[ غي��ر مس��موعة ] أن مني��ري خائن،
وهو خائن كالسادات )6( .لقد سأل
ش��عبنا أنن��ا ثرن��ا ض��ده ويلزمنا أن
نطلب��ه مثل الس��ادات (أي مبعنى أن
نطال��ب بهدر دم��ه – م ).حيثما نراه
وأال نتح��رج أبداً .وإن كان أحد منكم
يحتاج إلى األس��لحة ويريد أن يقتل
منيري بحيث [ غير مس��موعة ] هذه
األس��لحة من س��فارتنا في فرنسا.
وإذا اكتش��فوا أن الس�لاح ُمرس��ل
من خالل س��فارتنا بواس��طة رزمة
دبلوماس��ية ،وقد أُعلن رس��ميا ً أنه
من العراق ،س��نعترف بأنه ُمرس��ل
من العراق ،لكي يقتلوا اخلائن منيري،
وهو مجرم بقدر ما يكون الس��ادات

هوامش:
( « :553-SH-SHTP –A-000 )1
اجتماع صدام وكبار مستش��اريه
بعد مؤمتر بغ��داد « 27 ،آذار (مارس)
.1979
( )2هذه إش��ارة إلى ص��دام .قبل أن
يصبح رئي��س اجلمهوري��ة في 16
متوز (يوليو)  ،1979كان صدام نائب
رئي��س مجلس قي��ادة الثورة ويصر
على أن تتم مخاطبته بـ « الس��يد
النائ��ب « أو « س��يادة النائب « .مع
أنه من الناحية الفنية الش��خص
الثان��ي فقط في القي��ادة في وقت
هذا التس��جيل ،كان من الس��هل
أن يك��ون الرجل األقوى في العراق.
كارش وروس��تي « :صدام حسني:
سيرة ذاتية سياسية «.86 :
( )3إش��ارة ه��ذا املستش��ار إل��ى
« ق��رارات بغ��داد « تُش��ير إل��ى
ْ
صاحب��ت اجتماع
الق��رارات التي
القم��ة املنعق��د ف��ي بغ��داد ف��ي
تش��رين الثان��ي (نوفمب��ر) ،1978
ْ
ناقش��ت في��ه دول اجلامعة
ال��ذي
العربي��ة كيفي��ة معاقب��ة مص��ر
على توقيعها معاهدة السالم مع
إس��رائيل .وزراء خارجي��ة اجلامعة
العربية سيلتقون في بغداد في 28
آذار (مارس)  1979لكي يس��تأنفوا
النقاش��ات ف��ي كيفي��ة معاقبة
مصر .الس��ودان ،عم��ان ،وجيبوتي
ْ
رفض��ت حضور اجتماع
جميعها
آذار (م��ارس)  .1979توم��اس دبليو.
لبم��ان « :اخلط��ة العربية تتحرك
نح��و الوقوف ضد املعاه��دة :وزراء
اخلارجية الع��رب يجتمعون لوضع
خط��ة لالنتق��ام من املعاه��دة «،
جري��دة (واشنطنبوس��ت) 27 ،آذار
(مارس) .1979
( )4في الظاه��ر أن تعبير « صفقة
اخليانة « يُشير إلى اتفاقية كامب
ديفيد.
(  )5احل��دث ال��ذي ل��ن يحض��ره
الس��ودان هو على ما يبدو اجتماع
اجلامع��ة العربية ل��وزراء اخلارجية
واملالي��ة في آذار (مارس) ،1979الذي
ْ
ُط
��ردت من��ه مص��ر م��ن اجلامعة
العربية بس��بب توقيعها معاهدة
الس�لام م��ع إس��رائيل .كان منيري
حليف��اً حميماً للوالي��ات املتحدة
وقد س��اتد الس��ادات بع��د أن وقع
األخي��ر اتفاقية (كام��ب ديفيد)« .
جعفر مني��ري :الزعيم الس��وداني
س��اند اتفاقية [ كامب ديفيد ] «،
جريدة (بوس��تون غل��وب) 31 ،أيار
(ماي��و) 2009؛ م��ار « :تاريخ العراق
احلديث «.169-168 :
( )6جعف��ر منيري رئي��س جمهورية
السودان.
( « :626-SH-SHTP-A-000 )7صدام
يناقش البلدان اجملاورة وأنظمتها «،
االجتماع غير م��ؤرخ (تقريباً 1980
– .)1981

14

اخلميس  2اذار  2017العدد ()3638
(Thu 2 Mar 2017 issue (3638

اعالن

رأي

15

اخلميس  2آذار  2017العدد ()3638
(Thu. 2 Mar. 2017 issue (3638

المكتب الرئيسي:
العراق ـ بغداد ـ الوزيرية محلة
 304زقاق  17دار  44/1موبايل
00964 - 07901910117
assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com
iz@newsabah.com
ايميل االعالن:
adv.newsabah@yahoo.com

المقاالت و اآلراء التي
تنشر ّ
تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال ّ
تمثل بالضرورة
رأي الجريدة

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:
risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:
assabahaljaded@yahoo.com

كاريكاتير

جملة مفيدة

أخبار ترامب في اإلعالم
عبدالمنعم األعسم

المطالبة باألقاليم
 ..ما المشكلة؟

م��ن يقول ان املطالبة التي يطلقها بعض ساس��ة
ونش��طاء احملافظات جلهة حتوي��ل محافظاتهم (أو
اكثر من محافظة) الى اقليم أمر طبيعي وأن يترك
الى الس��ياقات الدس��تورية له احلق بحدود صدقية
نيات املطالبني ،فالدس��تور اش��ار في مادته الـ116
ال��ى «النظام االحت��ادي» الذي يتك��ون «من عاصم ٍة
وادارات محلية» وانه
ومحافظات ال مركزي ٍة
واقاليم
ٍ
ٍ
اعطي احلق لسكان أية محافظة حتويل ادارتها الى
اقليم ،لكن ثمة مؤش��رات غي��ر مريحة وراء دعوات
يطلقها البعض من ممثلي سكان محافظات االنبار
وص�لاح الدين والبص��رة والنجف وغيره��ا ما يدفع
الى اخلش��ية من ان تكون مبنزلة محاولة «تقس��يم
للدولة العراقية» كما يذهب املعارضون ،فيما يقول
الدس��تور في مادته ال��ـ 119ان تل��ك األقاليم تقام
على وفق استفتاء مباشر من السكان.
التناق��ض هن��ا يحت��اج ال��ى تأم��ل ف��ي خلفي��ات
االعتراض عل��ى اقامة اقاليم دس��تورية ،لكن قبل
ذل��ك ينبغ��ي التذكير ب��أن بع��ض املعترضني على
اقامة االقاليم كانوا مشاركني اساسيني في وضع
الدس��تور العراقي ،في اطار العملية السياس��ية،
وروحا،
وانه��م يؤكدون على ضرورة اإللت��زام به نصا ً ً
و(الى ذلك) اقسموا على تطبيق الدستور وحمايته
من التشويه والتعدي ،االمر الذي يحمل على القول
ان املعترضني هؤالء يتعاملون مع الدس��تور بوصفه
قطع��ة من املط��اط ،ميددونها من اجلانب املناس��ب
ملصاحلهم ومعاركهم السياسية ،ويضيقونها من
اجلوانب التي تناس��ب مصال��ح غيرهم ،وان احلديث
عن «مؤامرة» او «تقسيم العراق» ال يعدو عن كونه
شعارًا في املماحكات السياسية والصراع الفئوي،
وإثارة الشارع ،بل واستغفاله.
انن��ا نتح��دث عن معارض�ين لدع��وات االقاليم من
اصحاب العملية السياس��ية حص��راً ،اما معارضو
ه��ذه الدعوات من خص��وم التغيير وقوى التجييش
والقبلية العمياء واالس�لام املتطرف ،فانه ال نحتاج
ملناقش��تهم وتفس��ير معارضتهم ،آخذا ً باالعتبار
انهم ال يعترفون بالدس��تور وال بالدولة االحتادية وال
بالتغيير وال بأية مؤسس��ة من مؤسس��ات الدولة
اجلدي��دة ،وليس لديهم أي بديل معلن عن املش��هد
القائم بل موزعون على خيارات كوميدية ،بني اقامة
اخلالفة ،أو العودة الى نظام احلزب الواحد ،أو تشييد
دولة القبائل والطوائف واحلروب.
طبعاً ،ال يصح التقليل من شأن تدخالت دول اجلوار،
وال من اخلطر الناجم عن وجود قوى وزعامات تنسق
م��ع حكومات هذه الدول في غير صالح البالد ،لكن
ال يص��ح أيضا ً حتوي��ل ورقة األقالي��م واملطالبة بها
ال��ى مكب للش��تائم والصراعات الفئوي��ة ..او الى
مترين على تأليب فئات شعبية ضد خيار يحتاج الى
مناقش��ات دس��تورية بناءة ..وفضاءات ال تسممها
اخملاوف املغشوشة على وحدة البالد.

عن موقع «كارتون سياسي»

«أيتها النفس إجملي جزعا ...
إن الذي تخشني قد وقع»
آوس بن حجر

إعالم تطبيقات التراسل الفوري )الجزء الثاني)

مهند حبيب السماوي
باحث في مجال
السوشل ميديا

PROJECT
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آن كروجر
كبيرة االقتصاديين
السابقة في صندوق
النقد الدولي

أس��تعان الصحفيون ،كما اش��رنا
في اجل��زء االول م��ن ه��ذه املقالة،
بتطبيق��ات التراس��ل الف��وري
اخملتلفة من اجل خدمة اغراضهم
املهني��ة التي تتلخص في احلصول
عل��ى االخب��ار من خ�لال مصادرها
الرس��مية وبطريقة س��هلة جدا ً
جتنبهم عن��اء البحث واجلهد الذي
كانوا يقومون ب��ه قبل ظهور هذه
التطبيق��ات او ،مبعن��ى ادق ،قب��ل
ظهور خاصية انشاء اجملاميع داخل
هذه التطبيقات.
ويج��ب ان ال يغيب ع��ن موضوعنا
مالحظة مهمة يجب االشارة لها
فيما يتعلق بهذه التطبيقات قبل
اخلوض ببع��ض التفاصيل ،وهي ان

هذه التطبيقات ليست متشابهة
في صفاته��ا او على منط واحد من
حيث املمي��زات التي تتمتع بها ،بل
ه��ي مختلف��ة املزاي��ا وكل واحدة
منه��ا تتمتع بس��مات مغايرة عن
التطبيقات اآلخرى.
فنج��د مث�لا ان اجملموع��ة الت��ي
تتش��كل ف��ي الواتس��اب تختلف
ف��ي خواصه��ا عم��ا ه��و موج��ود
في مجموع��ات تطبيق��ي الفايبر
والتيلغ��رام وغيرهم��ا  ،كم��ا ان
مي��زة انش��اء القناة ه��ي خاصية
فري��دة بتطبيق التيلغ��رام وال جتد
له��ا نظي��ر ف��ي بقي��ة تطبيقات
التراس��ل الت��ي يعتم��د عليه��ا
الصحفي��ون ف��ي تلق��ي االخب��ار،

وهي الس��مة التي تعد استثنائية
من حيث عدد املش��تركني بالقناة
وصف��ة اخلصوصي��ة ،فض�لا ع��ن
امكاني��ة تعديل الن��ص حتى بعد
ارس��اله للمشتركني الذين امسوا
يعتم��دون ،عل��ى نحو َك ِبي��ر ،على
هذه التطبيقات.
ونتج ع��ن هذا االعتم��اد على هذا
الن��وع م��ن التطبيق��ات تراج��ع
اهتم��ام الصحفي�ين باملواق��ع
االلكترونية للمؤسسات احلكومية
الت��ي امس��ت مهجورة م��ن قبل
الصحفي�ين الذين جل��أوا الى هذه
التطبيقات وقاموا بتنصيبها على
هواتفهم لدرجة هددت تواجد هذه
التطبيق��ات ،بصورة جدي��ة ،بقاء

وج��دوى وجود املواق��ع االلكترونية
الرسمية وأهميتها.
وقد مت طرح ه��ذا املوضوع واحلديث
عنه في بعض االوساط السياسية
واحلكومية في بعض الدول العربية،
كاململكة العربية السعودية ،كما
اش��ارت الى ذل��ك بع��ض التقارير
الصحفية التي ذكرت بان القائمني
على املواقع االلكترونية احلكومية
يشتكون من عدم وجود اهتمام بها
ويؤكدون على توجه املس��تخدمني
نحو مواقع التواصل االجتماعي.
ومن خالل مالحظتي الش��خصية
وتتبعي ملا يحدث في هذه العوالم
االفتراضية ،وجدت ان التهديد الذي
تتضمنه هذه التطبيقات ال يقتصر

على املواقع االلكترونية فحس��ب،
ب��ل امتد تأثي��ره ايضا ً ال��ى مواقع
التواصل االجتماعي كالفيسبوك
وتويتر التي تس��نمت زمام املبادرة
في عصر التواصل والثورة الرقمية
بحي��ث اضح��ى الن��اس عموم��ا ً
يعتمدون عليها ،بالنس��بة لتلقي
االخبار ،بنس��بة 60٪ كما هو احلال
لدى الش��عب االميركي ،ومع ذلك
فقد الحظ��ت في الفت��رة االخيرة
قل��ة اهتم��ام وعدم وج��ود تفاعل
حقيق��ي م��ع صفح��ات التواصل
االجتماعي احلكومية الرسمية في
مقابل تزايد االقبال على تطبيقات
التراسل الفوري.
قد يُرج��ع بعضهم قل��ة االهتمام

وتراجع متابعة صفحات الفيسبوك
الرس��مية م��ن قب��ل الصحفيني
الى سياس��ة الفيس��يوك اجلديدة
التي بدأت بتطبيقها في االش��هر
االخي��رة  ،والت��ي مبوجبه��ا جتد ان
املعجب�ين بالصفحة اليش��اهدون
بالضرورة كل املنش��ورات التي يتم
نش��رها في الصفح��ة وبذلك قد
اليحصل الصحف��ي على البيانات
التي تنش��رها املكات��ب اإلعالمية،
فضال عن عدم وجود تنبيه يُرس��ل
للمس��تخدم يخب��ره بوج��ود خبر
او منش��ور جدي��د كم��ا يح��دث
ف��ي تطبيق��ات التراس��ل الفوري
مال��م يدخل املس��تخدم لتطبيق
الفيس��بوك نفس��ه ويتاب��ع اخبار

املكت��ب اإلعالمي املع�ين من خالل
اآلليات املعروفة سواء عبر خاصية
التنبي��ه داخل التطبيق او س��مة
املشاهدة أوال .
نع��م اذا م��ا قام اصح��اب صفحة
الفيس��بوك الرس��مية بعم��ل
تطبي��ق عل��ى الهات��ف ومت تفعيل
مي��زة التنبيهات  ،فان املس��تخدم
حينها سيحصل على هذا التنبيه
ولكنه ايضا ً لن يك��ون مبثل النص
ال��ذي يصل للمس��تخدم نفس��ه
ف��ي تطبيق��ات التراس��ل الفوري
م��ن حي��ث امكاني��ة وس��هولة
النس��خ واس��تعماله للتحرير في
املؤسس��ة الصحفية التي يعمل
بها الصحفي.

كيف ترفع الواردات من فرص العمل
وفق��ا ً للش��عوبيني الي��وم ،فق��د
اختف��ت «الوظائ��ف اجلي��دة» ف��ي
مجال الصناعات بالواليات املتحدة
بسبب منافسة الواردات والترتيبات
التجاري��ة التفضيلي��ة .لك��ن هذه
الرواي��ة ال تتف��ق م��ع احلقائ��ق ،ألن
الواردات تخلق فرص عمل أيضا.
بداي��ة ،ترتب��ط العدي��د م��ن فرص
العمل بالتجارة بنحو مباشر .يجب
التفكير في عمال الشحن والتفريغ
الذين يحملون ويفرغ��ون البضائع،
والطيارين وأطق��م الطائرات الذين
ينقل��ون البضائ��ع عن طري��ق اجلو،
وسائقي الشاحنات الذين يقومون
بذلك عن طريق البر ،وعمال اجلملة
والتقسيط الذين يخزنون ويبيعون
تلك السلع.
ثاني��اً ،غالب��ا ً م��ا تق��دم ال��واردات
إس��هامات أرخ��ص مم��ا ه��و متوفر
في الوالي��ات املتح��دة ،والتي متكن
الش��ركات األميركية من التنافس
بنحو أفضل مع الشركات األجنبية
في أس��واق التصدير ،واحلفاظ على
حصتها من األسواق احمللية.
ثالثاً ،يس��اعد االس��تثمار األجنبي
املباش��ر ( )FDIالشركات األميركية
للحصول على بعض اإلس��هامات

بتكلفة أق��ل ،مع الدخول في املزيد
م��ن البحوث والتنمي��ة وغيرها من
األنشطة.
وأخي��را ً ولي��س آخ��رًا ،التصدير إلى
الوالي��ات املتحدة يعط��ي األجانب
املزيد م��ن الدخل املطلوب لش��راء
ال��واردات م��ن الوالي��ات املتح��دة
وبل��دان أخ��رى .ومب��ا أن وظائ��ف
تصدي��ر الصناعة ع��ادة ما تتطلب
مه��ارات أكثر قيم��ة ،وتكلف أكثر
م��ن الوظيفة ف��ي الصناعات التي
تتنافس مع الواردات ،فاٍن الصادرات
اإلضافي��ة الناجت��ة ع��ن ال��واردات
ستخلق فرص عمل أفضل بشكل
عام.
دون الواردات ،ف��إن العديد من فرص
العم��ل املوجودة اليوم س��تختفي.
ووفق��ا ً لبع��ض التقدي��رات ،متث��ل
الوظائ��ف ذات الصل��ة باملنتج��ات
املس��توردة أكث��ر من نصف س��عر
جتزئته��ا .وتتطل��ب العدي��د م��ن
ال��واردات مراف��ق اخلدم��ات احمللي��ة
مع العمال األميركيني .الس��يارات
األجنبي��ة ،على س��بيل املث��ال ،لن
يتم بيعه��ا إذا كانت قط��ع الغيار
وامليكاني��ك لتق��دمي لصيانتها غير
متوفرة.

ف��ي أي بضاعة مصنعة أو خط من
البضائع ،فاٍن عملية اإلنتاج عادة ما
تنطوي على عدة خطوات .وتتطلب
بعض اخلطوات الهندسية والفنية
مه��ارات كبي��رة ،والبع��ض اآلخ��ر
يس��تلزم عم�لا مبه��ارات متدني��ة
نس��بياً .ألن قوة العمل في الواليات
املتحدة على درجة عالية من املهارة
بنحو ع��ام ،فالش��ركات األميركية
لديه��ا مي��زة عل��ى منافس��يها
األجانب.
لك��ن الش��ركات األميركي��ة التي
تعتمد على املكونات التي تنتجها
الي��د العامل��ة غي��ر املاه��رة إما أن
تصن��ع ه��ذه املكونات نفس��ها ،أو
تقوم بش��رائها من مصادر محلية
عالية التكلفة .وهذا س��يكلفها
الكثير الس��يما إذا كان��ت تتنافس
مع الش��ركات في الدول الصناعية
األخ��رى الت��ي ميكنه��ا اس��تيراد
اإلسهامات نفس��ها بأقل تكلفة،
أو مع ش��ركات في بلدان حيث اليد
العاملة غير املاهرة أرخص.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى ،إذا متكن��ت
الش��ركات في الواليات املتحدة من
استيراد االس��هامات التي تتطلب
مه��ارات متدني��ة بتكلف��ة أق��ل

م��ن الت��ي س��تتطلب إلنت��اج تلك
االس��هامات بنفس��ها ،فس��تقلل
م��ن س��عر املنت��ج النهائ��ي .وهذا
س��يمكنها م��ن درء املنافس�ين
األجان��ب ف��ي الداخ��ل والتناف��س
بش��كل أكث��ر فعالية ف��ي اخلارج.
أملانيا والياب��ان لديهما قوى عاملة
ماهرة مكلف��ة ،لكن ش��ركاتهما
قادرة على املنافس��ة في األس��واق
العاملي��ة على وج��ه التحديد ألنها
تس��تعني مبص��ادر خارجي��ة عالية
التكلفة ،ومراحل إنتاج منخفضة
املهارة.
إن ال��واردات منخفض��ة التكلف��ة،
وب��دال م��ن «تدمي��ر» وظائ��ف
األميركي�ين ،فه��ي تدعمه��ا ف��ي
الواقع .وعندما تتمكن الش��ركات
م��ن التوس��يع نتيج��ة لتحس�ين
قدرته��ا التنافس��ية ف��ي الداخ��ل
واخلارج ،فهي تخلق املزيد من فرص
العم��ل .لكن إذا أجبرت الش��ركات
عل��ى ش��راء االس��هامات احمللي��ة
ذات التكلف��ة املرتفع��ة ،س��يكون
عليه��ا احل��د م��ن أرباحه��ا أو رفع
أس��عار منتجاته��ا .م��ع انخفاض
األرباح ،ستكون أقل قدرة للتوسيع
وتوظي��ف املزيد م��ن العم��ال؛ وإذا

خسرت املال ،فقد تضطر إلى فصل
العمال .لكن من املرجح أن يتسبب
رفع األس��عار في فق��دان حصتها
في الس��وق ،مما يعني عددا ً أقل من
املوظفني لتلبية الطلب.
ف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان ،يس��اعد
االس��تثمار األجنبي املباش��ر أيضا
على توفير فرص العمل في الواليات
املتحدة ،عندما تضطر الش��ركات
التي تواجه منافسة من اخلارج إلى
االختيار بني نقل أنش��طة العمالة
غير املاهرة إلى اخل��ارج ،واخلروج من
قطاع األعمال .وميكن لنقل مكونات
معين��ة إلى اخل��ارج أن يرف��ع الربح
اإلجمال��ي لعملي��ة اإلنت��اج ،لكن
ميكن أيضا ً أن يلزم الشركات بإصدار
حقوق امللكية الفكرية والدراية .مع
االس��تثمار األجنبي املباش��ر ،ميكن
للش��ركات احلفاظ على السيطرة
عل��ى عملي��ات امللكية ،وتوس��يع
فرص العمل في املكتب الرئيس��ي
أو املنشآت األميركية.
وهن��اك اعتب��ار آخ��ر ه��و أن الدول
املص��درة س��وف تضط��ر إل��ى
تصحي��ح مي��زان مدفوعاتها إذا ما
انخفضت عائ��دات التصدير بنحو
كبير .على س��بيل املث��ال ،إذا قررت

الواليات املتحدة احل��د من الواردات،
فس��تنخفض واردات كثي��ر م��ن
ش��ركائها التجاري�ين أيض��اً ،ألنها
ل��ن تك��ون ق��ادرة عل��ى متويله��م.
إن عائ��دات التصدي��ر مت��ول واردات
معظ��م دول العال��م ،لذل��ك إذا
انخفض��ت واردات الواليات املتحدة،
ف��إن صادراتها س��تنخفض تقريبا ً
بالنسبة نفسها.
وإذا حدث ذلك ،سيتم فقدان وظائف
صناع��ة التصدير ،جنب��ا إلى جنب
م��ع الوظائف التي مت��ت عن طريق
االس��تيراد .وحت��ى ل��و متكن بعض
عمال الش��حن والتفريغ وس��ائقي
الشاحنات وموظفي رئيس املكتب،
وآخرون من إيجاد وظائف جديدة في
الصناعات التي حتل محل قطاعات
خدمات االستيراد ،ستكون أجورهم
على األرجح منخفضة.
ونظ��رًا له��ذه الدينامي��ات ،مل��اذا
انخف��ض التصني��ع كنس��بة من
إجمال��ي العمال��ة ف��ي الوالي��ات
املتح��دة؟ إن منافس��ة ال��واردات
والترتيب��ات التجاري��ة التفضيلية
مثل اتفاقي��ة التجارة احلرة ألمريكا
الش��مالية ع��ام  1994تتقاس��م
الع��بء األكب��ر من الل��وم في هذه

األي��ام .لكن لم تصب��ح أيا ً من هذه
العوام��ل ذات صل��ة إال بع��د فترة
طويلة من ب��دأ العمالة الصناعية
في االنخفاض  -والتي بلغت ذروتها
في أواخر عام .1970
وأح��د التفس��يرات اجلزئي��ة هو أن
الش��ركات قد تعاق��دت على املزيد
م��ن اخلدمات من الباط��ن ،وبالتالي
ف��إن حص��ة العمالة املباش��رة في
مجال التصنيع قد انخفضت ،على
الرغم من أن عدد الوظائف املرتبطة
باإلنتاج للشركة رمبا لم تتغير.
لك��ن معظم احملللني يع��زون تراجع
العمال��ة الصناعي��ة لتحس�ين
اإلنتاجية .لم يكن لدى الش��ركات
األميركي��ة أي خي��ار س��وى تطوير
أو تبن��ي التقني��ات والعملي��ات
والتكنولوجي��ات اجلدي��دة لتظ��ل
ق��ادرة عل��ى املنافس��ة .ليواك��ب
تصنيع التوظيف زي��ادة اإلنتاج في
ه��ذا القط��اع والقيم��ة املضافة،
ف��إن الطلب على الس��لع املصنعة
س��يضطر إلى االرتفاع بنحو أسرع
بكثير مما كان عليه ،أو أن األميركيني
سيضطرون إلى خنق منو اإلنتاجية.
اخليار األخير هو أضمن طريقة جلعل
أميركا فقيرة مرة أخرى.
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قراءة

الحلقة الرابعة

 في البدء كانت سومر..

{

ثقافة

تواصل ثقافية الصباح اجلديد نشر حلقات من كتاب:
سرقة حضارة الطني واحلجر للكاتب حميد الشمـري

{

قصة الماء والطين ..

حتدثن��ا في احللقة الس��ابقة ع��ن النهرين
العظيم�ين ( دجلة والف��رات) ودورهما في
نش��أت احلض��ارة العراقي��ة القدمي��ة وقد
اس��ماهما الباح��ث :احلض��ارة التي اجنبها
املاء والطني.
بدأ عقل اإلنسان السومري ينتظم وينظم
حياته وصالته باحمليط اجلغرافي واجملتمعي
حي��ث وج��د نفس��ه محاطا بامل��اء عنصر
التحدي األول الذي كثيرا ما كان يس��تفزه
ليثب��ت قوته وجدارته إزاءه  .حيث ان فيض
املاء في الوادي يأتي في غير موسم احلاجة
ألي��ه ف��إن ل��م يس��يطر عليه فس��يكون
مدي��را  .فكان البد ل��ه أوال أن يتصدى لهذا
املارد للوقوف بوجه س��طوته وطغيانه ثم
إخضاع��ه  .فكانت العبقري��ة واالرادة حتت
االختبار حيث جنح الس��ومري في التصدي
وقه��ر عنف��وان النهرين  .وحيث حتتس��ب
جميع املنجزات احلضارية في بالد الرافدين
إلى جناح قوة االنسان ومقدرته العقلية في
صراعه ضد هذين النهرين وقوى الطبيعة
الوحش��ية التي ال ترحم  .ثم كان انتصاره
اجملي��د عليها جميعا وتس��خيرها لصاحله
قب��ل أن يب��دأ بالبن��اء احلض��ري املس��تقر
والزراع��ة االقتصادي��ة والنش��اط التجاري
الواسع (يجدر بنا ان نعترف في هذا املكان
بأن كل ما اجنزه االنس��ان في العراق القدمي
امن��ا كان ثم��رة الص��راع العنيد املس��تمر
ضد الطبيعة اخملادع��ة  -جورج رو – العراق
القدمي)وكانت األراضي البعيدة عن النهرين
جافة غي��ر مزروعة فكانت الض��رورة لبناء
الس��دود وحتويل قس��م من م��اء النهرين
الى مجار جدي��دة وفتح الرواضع والقنوات
والنهي��رات واجلداول الصغي��رة حول املدن
والق��رى وامل��زارع وكان ه��ذا اجله��د واحدا
من أش��كال النجاح في التح��دي  .وكانت
الظروف املناخية وتقلب��ات الطقس احلادة
في وس��ط وجنوب ب�لاد الرافدي��ن وجنوب
غ��رب إي��ران وجنوب ش��رق بالد الش��ام قد
حتمت والزمت السومري أن يتصدى لهذه
الطبيعة الشرسة ثم يتحالف معها بعد
ان يكيفها ويخضعها من خالل أس��اليب
زراعت��ه وصناعت��ه ومعيش��ته وتنقالت��ه

تحسب جميع المنجزات الحضارية
في بالد الرافدين إلى نجاح قوة
اإلنسان ومقدرته العقلية في
صراعه ضد هذين النهرين وقوى
الطبيعة الوحشية التي ال ترحم.
ثم كان انتصاره المجيد عليها
جميعا وتسخيرها لصالحه قبل
أن يبدأ بالبناء الحضري المستقر
والزراعة االقتصادية والنشاط
التجاري الواسع (يجدر بنا أن
نعترف في هذا المكان بأن كل
ما أنجزه اإلنسان في العراق
القديم إنما كان ثمرة الصراع
العنيد المستمر ضد الطبيعة
المخادعة  -جورج رو – العراق
القديم)
وحروب��ه وس�لامه واس��تقراره ومعارف��ه
العملي��ة والعلمية ومعتقدات��ه الدينية
ومسار حضارته ومواد البناء املستخدمة
في أس��وار مدن��ه وبيوت س��كناه فكانت
هذه خطوته االولى ف��ي االجتاه الصحيح
لبناء حضارته في ه��ذه املناطق الطينية
واملروية دائما
العقل السومري املبدع
وبس��بب طبيع��ة عالقات��ه االقتصادي��ة
والتجاري��ة م��ع جيران��ه م��ن الش��عوب
والتحدي��ات الت��ي افرزتها تل��ك العالقات
اصبح االمر موجبا على العقل السومري
املبدع ان يبدأ باالختراع فكان دوالب الفخار
في (  4000 ق م) والعجلة في ( 3000 ق م)

 ,وقد س��اهمت تلك االختراعات في تطور
هذه العالق��ات ودلت على ق��وة ودينامية
هذا العقل  ,حيث انتقلت العلوم والفنون
الس��ومرية الى الشعوب اجملاورة بواسطة
تاج��ر العرب��ة ال��ذي كان يتب��ادل معهم
املنتجات واملع��ارف والثقافات  ,وبس��بب
حروبه وترحاله واس��فاره ومتابعته ألمور
التجارة أصبحت للسومري معرفة عملية
كافي��ة ف��ي عل��وم احلس��اب والرياضيات
وبسبب ظروف الطقس والدورات املناخية
وتعاق��ب الفص��ول ومواني��ت الفيض��ان
وانحساره ومستوياته اصبحت له معرفة
بالفل��ك ودوران الش��مس والقمر واالرض
ومعرفة م��اذا علي��ه أن يزرع ومت��ى وهنا
ظهرت عبقريات مدهش��ة ف��ي التفكير
واالختراع  ,وهذا أدى الى حدوث ثورة زراعية
في انتاج احلبوب خاصة بعد اختراع احملراث
النص��ف ميكانيكي ف��ي (4 000 -ق م ) ,
حيث يتم البذار بواس��طة قمع ثابت يوزع
بذار احلبوب بنظام يتحكم فيه االنس��ان ,
ويثبت ذلك كثرة االه��راء وصوامع الغالل
املكتش��فة في املدن السومرية  ,ورافقت
ذلك ث��ورة صناعية في مج��ل الصناعات
احلرفية البس��يطة مث��ل الفخ��ار امللون
املتق��ن الصن��ع وانت��اج وتصني��ع األلبان
وتسويقها واس��تخدام املوازين واملكاييل
وبس��بب هذه التطورات اوجد الس��ومري
لنفس��ه مجاال اخ��ر إلظه��ار قدراته وهو
العم��ل والتفكي��ر واحترف قس��م كبير
م��ن الس��كان مهن��ة صي��د االس��ماك
واتس��ع نظام امللكية اخلاصة وسلس��لة
م��ن التط��ورات ف��ي مختل��ف مناح��ي
احلي��اة املرتبط��ة ببعضها مكان��ا وزمانا
منه��ا اس��تبدال اخلتم املس��طح باخلتم
االسطواني  ,ثم جنحت به الضرورة لبناء
بيته من الطني املفخور(الطابوق) في املدن
الكبيرة ذات األس��وار واخلن��ادق الدفاعية
وشيد القصور امللكية والزقورات واملعابد
الكبيرة التي س��كنها الكهن��ة ليكونوا
قريب��ا م��ن اآللهة ووس��طاء بينه��ا وبني
االنس��ان وجعلها مرك��زا للمدينة تلتف
حولها االحياء واالسوان وبدأ اجملتمع يأخذ
ابع��ادا طبقي��ة وان كانت من ع��رق واحد

اآلداب واملوس��يقى والنح��ت وهندس��ة
البن��اء  ,وصن��ع اخلزف املطل��ي واملصقول
واالث��اث االني��ق اجلمي��ل ونش��أت عقيدة
التوحيد ووحدة الزواج واستخدمت ادهان
التجمي��ل واحلل��ي وع��رف الن��رد والداما ,
وفرض��ت ضريب��ة الدخل  ,واس��تخدمت(
املرضعات وشربت اخلمور)  -ديورانت)

غالف الكتاب

وديانة واحدة تب��دأ بامللك على رأس الهرم
فاألمراء والسادة والكهنة واالحرار وعبيد
األرض وب��دأت حاجات��ه املس��تجدة تأخذ
منحى آخر وتفرض نفسرها على عمارته
وفنونه وأخذت املدنية واحلضارة تؤس��س
لنفس��رها بيئ��ة مس��تقرة تس��تطيع
اس��تيعاب واحتواء هذا النت��اج احلضاري
املميز( ,فنجد في س��ومر اول ما اسس��ه
االنسان من دول وامبراطوريات  ,واول نظم
ال��ري  ,واول اس��تخدام للذه��ب والفضة
في تقومي الس��لع  ,واول العتود التجارية م
واول نظ��ام لالئتم��ان ,واول القوانني  ,واول
املكتبات واول استخدام للكتابة في نطاق
واسع  ,واول قصص اخللق والطوفان  ,واول
امل��دارس واملكتبات  ,واول االدب والش��عر,

كتابة

الطيف الثقافي البابلي

بمناسبة ترشيحه للقائمة القصيرة في أدب األطفال:

الباحث صباح المرزوك

محمد كاظم جواد شاعر الطفولة المتخمة بالبراءة
عبد األمير خليل مراد
هن��اك أس��ماء عديدة اس��تطاعت أن ترس��خ
ابداعها في ذاكرتنا من خالل الكتابة لألطفال،
وهناك اس��ماء أُخر لم جتد فرصتها متاحة في
هذا امليدان ،إذ غادرت وقد اس��تنفدت ما لديها
من هموم وأفكار بعد ان استراحت في الكتابة
للكب��ار من خالل الش��عر والقص��ة القصيرة
والرواية.
الكثي��ر من املعني�ين بش��ؤون األدب يظنون أن
الكتابة للطفل هي ممارسة سهلة ويسيرة وال
تتطلب جه��ودا مضنية على اعتبار أن الطفل
لم يق��در على التمييز أو ف��رز اإلبداع احلقيقي
من الزائ��ف .وقد أثبتت هذه النظرية فش��لها
وس��قمها حني نض��ع ذكاء الطفل وفراس��ته
مقياس��ا له��ذه املعادلة ،فالطفل يس��تطيع
التماس الفن احلقيقي م��ن الرديء وهو ال يعبأ
بأي إبداع أو كتابة لم تالمس عفويته أو حتاكي
طفولت��ه .وقد بين��ت العديد من الدراس��ات و
البحوث العلمية املهتمة باألطفال :إن الطفل
ذو حساس��ية مفرطة ويحتاج إلى لغة خاصة
يتمكن الكاتب بوس��اطتها من استدراجه إلى
فنه وابداعه.
ش��عراء وقصاصون جربوا بداياته��م األُول في

واول اصباغ التجميل واحللي  ,واول النحت
والنقش الب��ارز ,واول القص��ور والهياكل
 .واول اس��تعمال للمع��ادن ف��ي الترصيع
والتزيني  ,واول العق��ود والقباب واالقواس
 قصة احلضارة  -ديورانت)(وعل��ى ه��ذا املس��رح غي��ر الدقي��ق
التح��د ي��د اآله��ل بالس��كان والثقافات
املتباينة نش��أت الزراع��ة والتجارة واخليل
املستأنس��ة واملركبات  ,وس��كت النقود
وكتبت خطابات االعتماد ونش��أت احلرف
والصناعات والش��رائع واحلكومات وعلوم
الرياضة والطب واحلقن الش��رجية وطرق
صرف املياه  ,والهندسة  ,والفلك  ,والتقومي
والساعات  ,والورق واحلبر م وألفت الكتب
وش��يد ت املكتب��ات وامل��دارس  ,ونش��أت

وحدة حضارية
عندم��ا نلق��ي نظ��رة متفحص��ة عل��ى
الطبيعة اجلغرافية لب�لاد ما بني النهرين
وجوارها واحلضارات املتمددة املتعاقبة في
املنطق��ة جند أنه��ا تختلف ب�ين منطقة
وأخرى إلى حد التطرف أحيانا تبعا لشكل
تضاري��س االرض  ,فمن جبال وعرة وعالية
في الش��مال إلى تالل ووديان في الوس��ط
وأراض سهلية غرينية ومسطحات مائية
ف��ي اجلن��وب و يوحد جميع ه��ذه املناطق
املتناقضة جغرافي��ا واحلضارات املتعاقبة
زماني��ا ه��و اتصاله��ا مكاني��ا وارتباطها
بالنهري��ن اخلالدين وحركتهما  ,ورغم هذا
التناق��ض اجلغراف��ي واملناخ��ي إال أن بالد
الرافدين عاش��ت وح��دة حضارية جتاوزت
تل��ك التناقض��ات اجلغرافي��ة واملناخي��ة
وكان ف��ي داخل ه��ذه الوح��دة احلضارية
خصوصيات لكل شعب من شعوبها حتى
وإن حدث��ت بينها ح��روب وصدامات ويأتي
ذلك منسجما مع روح حضارة الوادي ذات
الوجوه املتع��ددة والصراع الفكري احملتدم
الدائم واخملاضات املستمرة واملتألقة  ,لقد
عاشت هذه الشعوب وحضاراتها اخملتلفة
ف��ي بوتق��ة واح��دة صهرها وأتس��ع لها
محي��ط واحد صبغها بصبغ��ة رافدينية
فأف��رزت وح��دة حضارية أصيل��ة متميزة
ومتنوعة  ,وكانت منجزاتها الفنية تنافس
أعظم ما عرفه االنس��ان في كل العصور
الالحق��ة وكانت ارضها حبلى على الدوام
وفي كل غيث حضاري تلد مولودا صحيح
البدن معافى ينش��أ ويشب قويا متمكنا
ومختلفا وحيث أن التاريخ يتوقف ويتذكر
البداي��ات الناجحة فقط  ,فقد توقف هنا
طويال وبدأ ينسج قصة املسيرة احلضارية
الناجحة لإلنسان الرافديني.

محمد كاظم جواد

ملصق اجلائزة

الكتاب��ة للطفل ووجدوا أمامهم مس��احات
واسعة من الصحف واجملالت التي تعنى بهذا
األدب واس��تطاعوا أن يحف��روا عناوينهم في
ذاكرة الكبار والصغار على حد سواء والقليل
منه��م من متك��ن م��ن املزاوجة ب�ين الكتابة
لألطفال والكتابة للكبار وخير مثال على ذلك
الش��اعر العراق��ي محمد كاظم ج��واد الذي
اقترنت جتربته الش��عرية ب�ين الكبار والصغار
فف��ي بداياته حفر اس��مه في ه��ذا الفن من

خالل نش��ر العديد من الدواوين ونشر العديد
م��ن القصائد في الصحف العراقية والعربية
الت��ي تتعاط��ى م��ع أدب األطف��ال بروحي��ة
ومهني��ة عالية غي��ر انه صمت مل��دة طويلة
خالل التسعينيات من القرن املاضي واليوم قد
ج��دد عطاءه بكتابة أكثر م��ن ديوان لألطفال
منه��ا صدر ف��ي العراق هذه األي��ام ومنها ما
سيصدر في بيروت خالل األشهر القادمة وهو
به��ذا احلضور اإلبداعي .يؤك��د امتيازا في أدب

األطفال وتألقا الفت��ا .في الصحافة العراقية
بع��د أن صم��ت الكثي��رون ولم نعد نس��مع
بإجنازاتهم في الدوريات العراقية والعربية.
والش��اعر محمد كاظ��م جواد ل��م يفتر عن
الكتاب��ة للكب��ار أيض��ا فقد أص��در أكثر من
مجموعة ش��عرية في هذا امليدان ،غير أن أدب
الطفل وخصوصا ش��عر األطفال هو الش��عر
ال��ذي يتميز بالصفاء اللغ��وي واحلس التربوي
العال��ي الذي نفتقده في الكثير من الكتابات
املهتم��ة باألطفال حيث بقي جواد أمينا لهذا
الفن في كل محطات حياته.
إن هذا االهتمام يأتي ليكمل مس��يرة الشاعر
محم��د كاظم ج��واد في قصي��دة التفعيلة
وقصيدة النثر وهو ميتطي منصة أدب الطفل
بأكث��ر من إص��دار جدي��د مزين بالرس��ومات
املعبرة لفنانني عرب وعراقيني انه اإلبداع الذي
ال ينض��ب عند الش��اعر وهو ال��ذي جعل من
الكتاب��ة لألطفال هما ذاتيا ومختبرا المتيازه
في ه��ذا الفن العف��وي النبيل وق��د ابدع أميا
إب��داع غير عابئ بضجيج احملبطني واملثبطني
والطارئ�ين وآخره��ا هو ترش��يح كتاب��ه (أين
ظل��ي) إلى القائمة القصيرة في أدب األطفال
لهذا العام.
ونح��ن نبارك ل��ه ه��ذا اإلجن��از والتواصل مع
اكبادنا التي متشي على األرض.

خبر

بمشاركة عراقية الفتة

أمير الجدوعي
قيم في بابل ،حفل تأبيني ومبساهمة
ع��دد م��ن املنظم��ات الثقافي��ة في
احملافظة منها البيت الثقافي البابلي
وجمعية الرواد الثقافية املس��تقلة/
املركز الع��ام بابل بالتع��اون مع فرع
نقاب��ة املعلمني في بابل حفال تأبينيا
واستذكاريا ملناسبة الذكرى الثالثة
لرحيل األديب املوسوعي صباح نوري
املرزوك.
وقال عريف احلفل التأبيني الش��اعر
عب��د اله��ادي عب��اس :إن الواج��ب
األخالق��ي وااللت��زام األدب��ي هما من
دفعنا لنلتقي اليوم ونس��تذكر رمزا
ثقافيا استثنائيا سامقا في املشهد
الثقافي البابلي والعراقي .
وق��ال مدي��ر البيت الثقاف��ي البابلي
عل��ي الس��باك :إنن��ا الي��وم ال ننعى
فقيدن��ا امل��رزوك ألن النع��ي ال يليق
بالقام��ات اخلالدة الت��ي تعيش بيننا
بآثارها وم��ا تركته لنا م��ن منجزات
ه��ي مص��داق ألعم��ال خ ّي��رة ط ّيبة
ينتفع بها الباحث واملتعطش للعلم
واملعرفة ,وهو واحد من األعالم احل ّلية
بجده ومثابرته
العراقية إذ أس��تطاع ّ
وإصراره وح ّب��ه لعمله أن يكون رقما
مؤثرا ف��ي مجال البح��ث والتنقيب
في مناج��م الفك��ر واألدب والثقافة
واملعرفة بش��تى صنوفه��ا وألوانها,
والبي��ت الثقاف��ي البابل��ي بجمي��ع

منتس��بيه ومريدي��ه يج��د أن م��ن
واجباته اس��تذكار الرم��وز واالحتفاء
بهم ف��ي حياتهم وبع��د مغادرتهم
إلى الرفيق األعلى.
كما شارك بإلقاء الكلمات والقصائد
الرثائية بحق الفقيد املرزوك كل من
رئيس فرع نقابة املعلمني في بابل ثائر
هجول ومدير البيت العراقي للشعر
الشعبي الشاعر حامد كعيد اجلبوري
ورئيس رابطة اجملالس الثقافية احللية
ش��يخ اخلطاط�ين حس��ام الش�لاه
وعض��و املكت��ب املركزي الحت��اد أدباء
وكتاب العراق الش��اعر جب��ار الكواز
واألدي��ب ف�لاح الرهيم��ي والش��اعر
حس��ان اجلناب��ي والباح��ث
حس�ين ّ
حس��ن عبيد عيسى والشاعر كامل
توم��ان الكنان��ي والباح��ث واألدي��ب
نبيل الربيعي والش��اعر محمد عبد
احملس��ن ش��عبان والباح��ث الدكتور
سعد احلداد والشاعر الشعبي راسم
اخلطاط والفنان الرائد فيصل مبارك
والشاعر محمد سناء الشاله واألديب
ري��اض املدني والش��اعر موفق اللبان
والش��اعر حامد الش��مري والشاعر
عل��ي احلمدان��ي وكاظ��م الش��يخ
والش��اعر عبد الستار شعابث ,فيما
اختتمت فعاليات االستذكار بكلمة
لعائل��ة الفقيد تالها جنل��ه الدكتور
قدم
عامر صباح نوري امل��رزوك ,فيما ّ
رئيس ف��رع نقابة املعلم�ين في بابل
األستاذ ثائر هجول درع الوفاء لعائلة
املرحوم.

انطالق فعاليات «الملتقى العربي للفنون التشكيلية» في قطر ..مساء اليوم
متابعة الصباح الجديد:
بتنظي��م م��ن اجلمعي��ة القطري��ة للفن��ون
التش��كيلية تنطلق مساء اليوم في الدوحة
فعاليات «امللتقى التشكيلي العربي» بدورته
االول��ى ،وال��ذي يجم��ع نخب��ة م��ن الفنانني
والنق��اد الع��رب ف��ي حق��ول مختلف��ة من
الفنون التش��كيلية من بينهم فنانون ونقاد
واعالمي��ون عراقيون  ،حيث تعق��د فعالياته
في الثاني من آذار املقبل برعاية الوجيه عادل
عل��ي بن عل��ي الرئي��س الفخ��ري للجمعية
ويس��تمر مل��دة اس��بوع  ،وتواكب��ه تغطي��ة
إعالمية وصحفية واسعة .
واملشاركة العراقية متثلت بكل من الفنانني
علي املعمار ومحمود ش��بر واسماعيل عزام
وزي��د الزيدي وال��ذي حتفل س��يرهم الفنية
بالكثير من االجنازات والناقد ماجد السامرائي

المشاركة العراقية تمثلت
بكل من الفنانين علي المعمار
ومحمود شبر واسماعيل
عزام وزيد الزيدي والذي
تحفل سيرهم الفنية بالكثير
من االنجازات والناقد ماجد
السامرائي واالعالمي ناصر
الربيعي

واالعالمي ناصر الربيعي.
وصرح السيد عادل علي بن علي ، ،بأن امللتقى
يأتي مبثابة تكرمي لرواد احلركة التش��كيلية،
الذين س��خروا قدراتهم الفنية وإبداعاتهم
الفكرية ،لالرتقاء مبستوى الفن التشكيلي
من خالل أفكارهم وتراكم خبراتهم الفنية،
وأكد بن علي أن هذا امللتقى الثقافي الفني
ه��و جزء م��ن النهض��ة الثقافي��ة واالزدهار
الفن��ي والثقافي واإلبداعي الذي متر به قطر.
وق��ال بن علي» بهجتنا كبيرة لتلبية األخوة
الفنانني العرب للمشاركة في امللتقى األول
م��ن نوعه ف��ي الدوح��ة ،ونأمل أن يش��كل
مساحة حلوارات تش��كيلية غنية بني جتارب
الفنان�ين الع��رب من جيل ال��رواد ،على أرض
قطر ،مبش��اركة طيف واس��ع م��ن الفنانني
الذين لهم مس��يرة فني��ة حافلة ،وجتاربهم
تضاه��ي التجارب العاملي��ة ،ومن جانبه ذكر
الفنان التش��كيلي يوس��ف الس��ادة رئيس

مجل��س إدارة اجلمعي��ة القطري��ة للفن��ون
التش��كيلية أن امللتقى س��يتخلله العديد
من الفعاليات ،أبرزها ورش��ة فنية ومنبريات
فكرية تعنى بالفنون التشكيلية وسيختتم
امللتقى فعالياته مبعرض يضم نتاج الورشة،
باإلضاف��ة لتكرمي الفنانني ال��رواد ونخبة من
اإلعالميني والتشكيليني.
وأضاف الس��ادة :عملنا على وضع آلية عمل
للملتقى ،من خالل تكوين جلان تعمل كفريق
واحد لتنفيذ أهدافه ،والذي نطمح أن يكون
سنويا ً ومواكبا ً للحركة التشكيلية العربية،
ون��وه أن خط��ط اجلمعي��ة القادمة س��وف
تستهدف أجيال ما بعد الرواد وفئة الشباب
فلهم احل��ق علينا أن نحتويه��م ونحفزهم
إلجن��ازات أكثر ،س��واء أكان��وا قطريني أم من
غير القطريني من العرب وستكون املشاركة
ضمن مجموعة معايير سيتم اإلعالن عنها
مستقبالً كما صرح.

من فعاليات احلفل
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دراسـات

بطاقات حب واعتزاز «للمعلم«

اإلحباط في العمل ُيدمر الصحة
أفادت دراسة علمية حديثة إلى أن االستياء والشعور
باإلحباط في العمل ميكن أن يكون ضارا ً لكل جوانب
حياتن��ا ب��دءا ً من صحتنا اجلس��دية وحت��ى عالقاتنا
باآلخرين في األسرة ومع األصدقاء.
وأوض��ح عال��م النف��س “بيتر دوي��ل” املش��رف على
الدراس��ة :أن التفكير الس��لبي ميكن أن يكون واحدا ً
م��ن أكث��ر األع��راض املض��رة الناجمة عن الش��عور
بالسخط وعدم الشعور بالسعادة في العمل.
وأض��اف “دويل”  :أن األفكار الداخلية أو التفكير مرارا ً
وتك��رارا ً في مدى كراهيت��ك لعملك قد يكون مدمرا ً
بنح��و خ��اص للذات ،موضح��ا ً أنه عندم��ا نفكر مع
أنفس��نا بنحوسلبي ونقول كلمات سلبية ألنفسنا
(تص��ل أللف كلمة في الدقيق��ة الواحدة) على نحو
متزاي��د ،نف��رز الكثي��ر م��ن األدرينال�ين والكثير من
الكوليسترول.
وأشار اخلبير النفسي إلى أن  :العقل واجلسد يكونان
في حالة مس��تمرة م��ن التوتر والقلق مب��رور الوقت
وهو ما قد يؤدي أيضا ً إلى بعض املش��كالت اجلسدية
اخلطيرة ،مما يتطلب وضع حد لهذا الشعور النفسي
السلبي.

األول من أذار ورود حمر تنثر في طريق رسل التربية والتعليم
معلمنا األول ورس��ول اإلنس��انية
محم��د (ص) ( :م��ن علمني حرفا ً
ملكن��ي عب��داً) وم��ا أجملها من
عبودي��ة ل��م زرع ب��ذور اله��دى
والص�لاح والرش��اد ف��ي عقولنا.
ألف حتية وإجالل وتقدير لإلس��رة
التربوي��ة والعلمية في عراقنا من
اقصاه الى أقصاه.

بغداد  -زينب الحسني:
حمل��ت الطالب��ة غن��ى احم��د
وردة حم��راء وه��ي متوجه��ة الى
مدرس��تها صباح��ا ً وق��د عل��ت
االبتس��امة وجهه��ا  ,اذ حتتف��ل
امل��دارس في الس��اعات األولى من
من صب��اح األول م��ن أذار في كل
عام بيوم املعل��م ،امتنانا ً وعرفانا ً
ب��دور رس��ول العل��م واألس��رة
التربوي��ة التي تع��د البيت الثاني
للطلبة  ،جريدة «الصباح اجلديد»
نقل��ت ه��ذه االج��واء م��ن خالل
لقائه��ا بع��ض الطلب��ة بش��تى
املراحل الدراس��ية والذين وجهوا
اكثر من رس��الة اعتزاز ملعلميهم
ومدرس��يهم واساتذتهم في هذا
املناسبة.
أمي الثانية
الطالب��ة هبة محم��د عبرت عن
حبه��ا ملعلمتها من خالل حملها
وردة حمراء  ,وقالت اني احبها كما
لو كانت امي  ,فهي تتعب من اجل
ان نتعلم وحتاول دائما ً اسعادنا في
وقت االستراحة « الفرصة « فهي
قريبة جدا ً منا نحن تالميذها  ,كل
عام وهي أمي الثانية .
الش��اعره ح��ذام يوس��ف وجهت
تهنئ��ة للمعلم العراق��ي قائلة :
كل عام وكل املعلمني بخير وجناح
بهذه املناس��بة احب ان اذكر وزارة
التربي��ة واملعنيني بأم��ر املعلم ان

أنتم قدوتنا
االعالمية ش��فاء الكناني طالبة
ماجس��تير عب��رت ع��ن فرحته��ا
بعي��د املعل��م قائل��ة  :ان ه��ذه
الش��ريحة اعطت الكثير وقدمت
االجنازات وخرج��ت االجيال ومازال
املعلم العراقي يب��دع من اجل ان
يص��ل بلدن��ا العزيز ف��ي مصاف
دول العالم,حينما نس��تذكر هذا
اليوم نش��عر بفرحة تغمر قلوبنا
,وتع��ود بنا عجلة الزمن الى الوراء
في املراح��ل الدراس��ية اخملتلفة..
ل��وال املعلم لم نتمك��ن من ادراك
حاجاتن��ا االجتماعي��ة  ,واعظ��م
وصف له��ذه الش��ريحة وصفها
الش��اعر أحم��د ش��وقي بقوله ِ:
«كاد املعلم ان يكون رسوال» .
أم��ا املهندس��ة داليا ص�لاح فقد
عبرت عن حبها واعتزازها باملعلم
من خالل بعض الكلمات الطيبة
قائلة :أق��دم لكل معلم في بلدي
اسمى معاني الش��كر واالمتنان
فبه��م نصن��ع األمم  ,وبه��م نبعد
ظالم اجله��ل ونني��ر حياتنا بضوء
املعرف��ة ،أنتم قدوتنا التي نحتذي
بها وننشئ بها جيل املستقبل .

من املدارس العراقية
نخ��رج ع��ن نط��اق االحتفالي��ات
املستنسخة في جميع املناسبات
ب��أن تص��در ال��وزارة ق��رارا ً يدعم
املعلم ويوفر له جميع االمور التي
تكف��ل له احلماية م��ن التجاوزات

م��ن قبل بعض الطالب��ة أو أولياء
االمور ,ودعت الى االهتمام مبكانة
التعليم « املدرسة « لتكون مكانا ً
مناس��با ً للطال��ب واملعل��م ف��ي
الوقت نفسه .

رئي��س حتري��ر مجلة الس��وق عبد
احلاف��ظ اجلب��وري عب��ر ع��ن حبه
واعتزازه باملعلم قائالً  :تبقى رسالة
التعلي��م واحدة م��ن أهم وأقدس
الرس��ائل التي لواله��ا ملا نهضت

األمم وال عرف��ت ش��عوبها معن��ى
املدني��ة والتحض��ر واإلنس��انية،
والعال��م مدين للمعل��م بكل ما
وصل إليه من تقدم وحتضر وتطور.
حري بنا أن نحتف��ي مبن قال بحق

علماء يحذرون الحوامل
من تناول األجبان الطرية
نصح بحث جديد ،أجرته “مدرس��ة الطب” بجامعة
“ويسكونس�ين ماديس��ون” األميركي��ة ،احلوام��ل
باالمتناع متاما ً عن تناول األنواع الطرية من اجلنب.
وأكد العلم��اء القائمون على البح��ث أن  :البكتيريا
الت��ي تتواج��د في ه��ذه األنواع م��ن اجل�بن تزيد من
مخاط��ر التع��رض لإلجه��اض ،موضح�ين أن بكتريا
الليستريا ،وهي نوع شائع من البكتيريا التي تتواجد
في الطعام ،ميكن أن تهاجم املشيمة وبطانة الرحم
مما يسبب اإلجهاض.
وخلص البح��ث اجلديد ،إلى أن  :تناول األنواع اخملتلفة
من اجل�بن الطري يعد عاملاً ش��ديد اخلطورة ،خاصة
ف��ي املراحل املبكرة من احلمل ،الفت� ً�ا إلى أن األعراض
التي تسببها بكتيريا اليس��تريا تتشابه مع أعراض
البرد ،فهي تش��مل ارتفاع في درج��ة احلرارة وآالم في
العضالت واجلسم والشعور بالتعب واإلسهال ،ومن
ثم قد ال ميكن مالحظتها مبكراً ،السيما لتشابهها
أيضا ً مع أعراض احلمل في بداياته.
وأوضح الباحثون أن هناك ساللة من اليستريا تسبب
اإلجهاض ووالدة اجلنني ميتا ً وحتى الوالدة املبكرة بني
 11سيدة حامل من بني ألفني.

الرشاد يقيم مهرجان الربيع السنوي

صحة الرصافة تحتفل بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية
بغداد  -زينة قاسم :
أق��ام قس��م الصح��ة العام��ة
في دائرة صحة بغ��داد الرصافة
احتفالي��ة ملناس��بة أس��بوع
الرضاع��ة الطبيعي��ة ف��ي
مستش��فى فاطم��ة الزه��راء ,
حتت شعار( الرضاعة الطبيعية
مفت��اح التنمي��ة املس��تدامة),
فيما نظم مستش��فى الرش��اد
مهرجان��ه الربيع��ي الس��نوي
وبحضور العديد من الشخصيات
الرياضية والفنية .

وأش��ار الدكتور ميثم نور الشرع
مع��اون املدي��ر الع��ام للش��ؤون
اإلدارية إن ه��ذه االحتفالية التي
أقيمت في مستش��فى فاطمة
الزه��راء وهي من املستش��فيات
صديقة الطفل تهدف إلى أهمية
الرضاع��ة الطبيعي��ة وأهمي��ة
إن تأخ��ذ املؤسس��ات الصحي��ة
,الس��يما املراك��ز الصحية الدور
الفاع��ل ف��ي توعي��ة املواطنني
إل��ى فوائد الرضاع��ة الطبيعية
واالبتعاد عن الرضاعة الصناعية

التي تسبب العديد من اإلمراض
 .م��ن جانبه��ا أش��ارت الدكتور
ناه��ده التميم��ي  :ان مجل��س
احملافظة يدعم القطاع الصحي
وخصوص��ا ً ف��ي مج��ال الوقاية
م��ن اإلمراض وتش��جيع العادات
الصحية الصحيحة التي تسهم
في تخفيف وتقليل اإلمراض وان
جلن��ة الصحة والبيئة في اجمللس
عق��د العدي��د م��ن االجتماعات
والندوات التي تهدف إلى االرتقاء
باخلدمة الطبي��ة والصحية في

محافظة بغ��داد  .وعلى هامش
االحتفالي��ة أقيم��ت العديد من
الفعاليات منها فاعلية ألطفال
روضة الرؤيا األهلية.
من جهة أخرى نظم مستشفى
الرش��اد مهرجان��ه الربيع��ي
الس��نوي بحض��ور العدي��د من
الشخصيات الرياضية والفنية .
وأش��ار الدكت��ور ميث��م ن��ور
الش��رع مع��اون املدي��ر الع��ام :
أن الرش��اد له��ا خصوصي��ة وان
الدائ��رة وضع��ت كل اإلمكانات

طارق حرب

البغدادية التي بنت جسرًا
يربط الكرخ بالرصافة

أفقي

عامودي

 .1نهايات أبيات الشعر  oملس
 .2منتس��ب للصحراء  oعصا تدق في
األرض لتثبيت شيء
 .3مسابقات  oنصف عامل
 .4فرق��ة موس��يقية غربية س��ويدية
كان��ت نش��طة ف��ي الس��بعينات o
ضجيج
« .5إل��ى »...مع ضمير الغائب  oاس��م
علم يشبه اسم بلد
 .6حار  oعاصمة حضرموت في اليمن
 .7مرتفع  oعكس اشترى
 .8نصف موعد  oذنوب  oنصف داخل
 .9ثالث��ة حروف من أدي��ب  oثلثا ثوب o
كالم
 .10متقدم في العمر  oواسع

 .1ال يسمع  oأغرى وقرب
 .2من أفالم عبد احلليم وشادية
 .3اضحيات  oبحر واسع
 .4وفى مبا وعده  oنصف باهر
 .5م��ن قبائ��ل العرب ف��ي املدينة
املنورة  oسباق طويل
 .6يفي��ض خيره وكرم��ه  oأظهر
عيوبا
 .7تراءت له أشياء لم توجد
 .8معان��اة ف��ي احلي��اة  oص��اف
وأصلي
 .9مت��وازن  oص��وت مرتفع يصم
اآلذان
 .10إم��ا كذا أو ك��ذا  oأعلى قمم
أوروبا

حظك اليـوم

,وانش��أت جس��را ً جديدا ً في بغداد يصل
بني ش��ارع املس��تنصر احلالي والذي كان
يسمى باب الغربة في رصافة بغداد وبني
ب��اب الرقة ف��ي اجلهة الثاني��ة من النهر
وه��ذه محلة الش��واكة احلالية في كرخ
بغ��داد وقد امتازت عن كثير من النس��اء
وقدمت ما لم تقدمه امرأة بغدادية على
مثل ه��ذا الفعل حيث كان هذا اجلس��ر
فرحة لالنام ومتنزها للخاص والعام كما
يذكر اه��ل التاريخ ,كذل��ك بنت قنطرة
عل��ى اح��د االنه��ر الصغيرة ف��ي بغداد
وكانت لها دار حولتها الى مدرس��ة قرب
ب��اب االزج (باب الش��يخ) وس��لمتها الى
ناظر املدرسة وكتبت هذه املدرسة وق ًفا
خيريا ً بحض��ور قاضي القض��اة وفقهاء
بغ��داد ووق��ف اآلالف من اه��ل بغداد في
هذه املناس��بة ,كما يك��ون العيد حيث
كانت هذه املدرس��ة اكب��ر مدارس بغداد
ف��ي ذلك الزمان وفوض��ت التدريس فيها
الى ابي الفرج ابن اجلوزي وانشأت كذلك
رباط��ا ً للنس��اء الصوفيات حي��ث يقدم
الس��كن والطع��ام والدناني��ر وجعل��ت
املش��يخة في الرباط الى اخت الش��يخ
الصوفي ابي بكر الزوزني وعمرت السيدة
بنفش��ة كثيرًا من املش��اهد وكانت لها
مب��رات واوقاف للخيرات واحس��ان كثير
الى العباد والعلم��اء والزهاد كيث كانت

دوائر خدمية

هواتف تهمك

واملتمثلة بالكابنت محمد كاصد
والفنانة القديرة أس��يا كمال مما
أعطى ملس��ة في ه��ذا املهرجان
من خالل مشاركتهم املرضى .
وقد تضمن املهرجان العديد من
الفعالي��ات الرياضي��ة والفني��ة
وهي ج��زء في العالج النفس��ي
للمرض��ى بإتاح��ة الفرصة لهم
ف��ي ممارس��ة بعض النش��اطات
احلياتي��ة م��ع متكينه��م م��ن
االحتكاك باجملتم��ع ليكون ذلك
مكملاً للعالج الدوائي .

كلمات متقاطعة

تراثيات

امتازت السيدة بنفش��ة عن الكثير من
النس��اء ,كونه��ا قدمت ما ل��م تقدمه
امرأة آخرى أذ انش��أت جس��را ً جديدا ً في
بغداد يصل بني شارع املستنصرية احلالي
والذي كان يسمى باب الغربة في رصافة
بغ��داد وبني باب الرقة ف��ي اجلهة الثانية
م��ن النهر وه��ذه محلة الش��واكة ,كان
هذا اجلسر فرحة لالنام ومتنزها ً للخاص
والعام كما يذكر أهل التاريخ.
والس��يدة بنفش��ة هي الزوج��ة الثانية
للخليفة العباسي املستضيء بامر اهلل
الذي تولى اخلالفة في بغداد عام 566هـ
,وهو ابن اخلليفة املس��تنجد باهلل ووالد
اخلليف��ة الناص��ر لدين اهلل ذل��ك ان هذا
اخلليف��ة تزوج اولاً م��ن اخلاتون االولى في
بغداد وهي زمرد خات��ون صاحبة اخليرات
املش��هورة والقب��ر املش��هور العالي في
مقبرة باب ح��رب أي مقبرة الكرخ والتي
دف��ن في ترب��ة هذا القبر عائش��ة زوجة
الس��لطان حسن باشا حاكم بغداد عام
 1704هـ ,لذلك يغني اطفال بغداد لهذا
القبر أي قب��ر زمرد خاتون اغنية (طلعت
الشميس��ة على قبر عيش��ة) ,وعيشة
هي عائشة زوجة السلطان حسن باشا
والقبر يعود لزمرد خاتون .
وكان االعتق��اد ان ه��ذا القب��ر يعود الى
زبيدة زوجة هارون الرش��يد وهذا اخلليفة
املس��تضيء باهلل ال��ذي تزوج الس��يدة
بنفش��ة ,اضافة ال��ى زوجته الس��ابقة
زم��رد خات��ون كان كرميً��ا حلي ًم��ا محب��ا ً
للعفو وفي زمانه رجعت س��لطة بغداد
على مصر وكانت اخلطب في اجلوامع في
مصر واليمن والشام تذكر اسم اخلليفة
هذا ويكون ذلك في بغداد واراضي الدولة
العباس��ية االخ��رى و بنفش��ة الزوج��ة
الثانية بنت عبداهلل اصلها رومية كانت
محظي��ة للخليفة املس��تضيء ,وكانت
م��ن خواصه فتزوجها اخلليفة لكنها لم
تلد له ول��دا ً وأنصرفت ال��ى أعمال اخلير
فكانت باملكانة الرفيعة في االمر والنهي
وفائقة ف��ي املعروف ومتفق��دة للفقراء

املادي��ة واللوجس��تية م��ن اجل
االهتمام بهذه املؤسسة املهمة
وخصوص��ا اجلان��ب الفندقي الن
ً
ه��ذا اجلانب مهم وأساس��ي في
العم��ل ,إضاف��ة إل��ى ذل��ك فان
املستش��فى يق��دم اخلدم��ات
التاهيلية والعالجية .
وأض��اف إن مستش��فى يقي��م
احتفالي��ة مهرج��ان الربي��ع
الس��نوي وان ه��ذا العام اختلف
ع��ن األعوام الس��ابقة من خالل
حض��ور الش��خصيات الرياضية

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

تتفقد ذوي احلاجات ال بل ذهبت الى ابعد
م��ن ذلك عندما اعطت كل ما متلكه من
ذهب وفضة وجواه��ر وثياب الى جواريها
ومماليكه��ا ومت نق��ل م��ا ف��ي خزائنه��ا
م��ن العقاقي��ر واالش��ربة واملعاجني الى
املستش��فى العض��دي في ك��رخ بغداد
حيث كان يساوي آالف الدنانير .
واراد بع��ض رج��ال الدولة جع��ل اخلالفة
لالب��ن االصغر للخليف��ة لكنها رفضت
ذل��ك وقال��ت ان االب��ن االكب��ر ه��و الذي
سيصبح اخلليفة وهذا اخلليفة والناصر
لدين اهلل وهو اب��ن ضرتها الزوجة االولى
للخليف��ة زم��رد خات��ون لذل��ك كافأها
اخلليف��ة عندما تقلد احلك��م حيث انزل
الس��يدة بنفش��ة بالرغم من انها ضرة
الم��ه وزوجة البيه الثانية ف��ي دار كبيرة
واعانته على خالفته وتذكر كتب التاريخ
انها بنت مسجدا ً كبيرا ً قرب سوق الغزل
احلال��ي وكانت زكاتها في ش��هر رمضان
بالذهب وليس بالتم��ر وتولت عتق خلقا ً
كثيرا ً م��ن اجلواري واملمالي��ك والعجيب
انه��ا توف��ت قب��ل الزوج��ة االول��ى زمرد
خاتون لذلك تولت زمرد خاتون دفنها في
مقبرتها املشهورة بالكرخ والتي ذكرناها
سابقاً .وهكذا كانت السيدة بنفشة قد
مت دفنها في قبر السيدة زمرد خاتون قبل
دفن صاحبة القبر السيدة زمرد خاتون .

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

مشروبات الطاقة تسبب البدانة
قال مركز حماية املس��تهلك بوالي��ة بافاريا األملانية:
إن مشروبات الطاقة حتتوي على السكر ،ليس فقط
من أجل املذاق ،ولكن كمص��در للطاقة أيضاً,لذا قد
حتتوي العبوة الواحدة على ما يصل إلى  40جراما ً من
الس��كر ،أي أكثر من  13مكعب س��كر .وحتتوي أنواع
أخرى من مش��روبات الطاقة على مواد حتلية بدلاً من
السكر.
وبالرغ��م م��ن أن هذه املواد ال تتس��بب ف��ي البدانة
مباشرة وال تهاجم األس��نان كالسكر ،إال أن تناولها
بكثرة قد يتسبب في مشكالت باملعدة واألمعاء من
ناحي��ة ،ويُزيد من النهم إل��ى تناول احللوى من ناحية
أخرى ،مما يرفع بدوره من خطر البدانة.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

أنت س��عيد احل��ظ الي��وم ولكن املش��كلة
الوحيدة الت��ي قد تواجهها هي عدم قدرتك
االس��تيعاب بس��بب تأثي��ر عاطفتك عليك
بشكل مفرط .ال تهتم اليوم باملشاكل التي
ال تعنيك وال تخصك.

تقع اليوم في مش��كلة ال تس��تطيع اخلروج
منه��ا .تظن أن البعض قد يبارد ملس��اعدتك
ولكن في احلقيقة ستجد أن هذا مجرد حلم.
ال تفترض حدوث ش��يء ما ،ما دمت غير واثق
من ذلك.

ال تكت��ف بال��كالم أو احلديث ح��ول الرحالت
الت��ي يقوم به��ا اآلخرون ح��ول العال��م ،بل
خط��ط للقيام بواحدة منه��ا .إذا لم حتاول أو
تخص��ص وقتا وأمواال لتحقيق أحالمك ،فلن
تتحقق أبدا.

السرطان

األسد

العذراء

يج��ب علي��ك أن تعت��رف أن��ك ش��خص مميز
ومهم .ثق في نفسك وفي أرائك وقدراتك .رمبا
يحدث أمر م��ا اليوم يعرقل بع��ض اإلجراءات
اخلاصة بعملك أو حتى بحياتك الش��خصية.
ستحصل على مكافأة قريبا بسبب جهودك.

رمب��ا تخس��ر ف��ي معركة م��ا وتظ��ن أنك ال
تستطيع القيام بأي ش��ئ وتفضل الصمت
ط��وال الوقت .تأكد أن احلي��اة ال تنتهي بهذه
الطريقة وأن الفرص م��ا زالت أمامك لتثبت
نفسك بني اآلخرين.

تش��عر بأن األجواء متوترة م��ن حولك اليوم،
ولكنك ال تدري ملاذا! الشعور بالقلق يجعلك
ال تس��تطيع أن تتعامل مع أي شيء بأسلوب
عقالن��ي .ال تتعجب م��ن تصرف��ات اآلخرين
معك اليوم.

الميزان

العقرب

القوس

ال تقلل من شأن نفسك خاصة أمام اآلخرين،
بل كن واثقا في نفسك وفي قدراتك .ال تظن
أنك ال تس��تحق التقدي��ر أو الدعم ألنك في
احلقيقة ش��خص عظي��م ولدي��ك مؤهالت
عالية.

اهتم اليوم باألمورالتي جتعلك سعيدا .يبدو
أنه ق��د حان أخيرا وقت تنفي��ذ أحالمك .حتل
بالشجاعة وسوف تتمكن من تغيير حياتك
الش��خصية وحياتك املهنية أيضا .قد تكون
أيضا منوذجا يحتذي به من حولك.

اس��تجمع ش��جاعتك م��ن أج��ل حتقي��ق
املشروعات التي خططت لها منذ مدة ،ودافع
ع��ن أفكارك حتى تتغلب على املتش��ككني.
س��يتجاوب م��ن حول��ك م��ع حماس��ك
وسيحاولون تشجيعك.

الجدي

الدلو

الحوت

سيطرأ على حياتك تغيير لن تستطيع جتنبه
لفترة طويلة ،كما أنك تتمتع اليوم باحلماس
والثقة الالزمني لتنفيذ مش��روعاتك .عليك
أن توظف تلك الطاقة لتخطو اخلطوة األولى
نحو مستقبلك.

مهارات��ك التنظيمي��ة مطلوبة ف��ي العمل
الي��وم .قد يك��ون لذل��ك تأثي��ر إيجابي على
ثقتك في نفس��ك ،كما سيالحظ األصدقاء
أيضا الق��درات املتميزة التي تتمت��ع بها .مبا
أنك بحالة جيدة.

ال تدع اللحظة متر دون أن تسعى وراء أفكارك.
ستكس��ب املؤيدي��ن الذين يش��اركونك في
األه��داف .هك��ذا تس��تطيع العم��ل الي��وم
بطريق��ة جي��دة وتتقدم بش��كل كبير لكي
تصل في النهاية إلى أهدافك.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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سلة الرياضي تحتفظ
بلقب الدوري األردني

عمان ـ وكاالت:
احتف��ظ الرياض��ي بلق��ب ال��دوري األردن��ي لكرة
السلة ،بعد فوزه على األرثوذكسي بنتيجة «-68
 ،»55ف��ي املب��اراة اخلتامية للمرب��ع الذهبي التي
جرت على صالة األمير حمزة في مدينة احلس�ين
للشباب.
وظفر الرياضي ب��كأس البطولة بفارق املواجهات
عن منافس��ه الع��ودة الذي ج��اء باملرك��ز الثاني
حي��ث تع��ادال بالرصي��د النقطي ول��كل منهما
« »11نقطة ،فيما جاء األرثوذكسي باملركزالثالث
برصيد « »8نقاط ..ويعد هذا االنتصار هو اخلامس
عل��ى التوالي الذي يحقق��ه الرياضي في مباريات
املربع الذهبي ،ليتوج باللقب.
وج��اء احلض��ور اجلماهي��ري للبطول��ة متواضعا ً
للغاية ،حيث بات االحت��اد األردني مطالبا ً بالبحث
عن احللول الستعادة اللعبة لشعبيتها.

طائرة األهلي

البحريني األولى عربيًا
المنامة ـ وكاالت:
ت��وج األهل��ي البحرين��ي بلق��ب البطول��ة العربية
للكرة الطائرة اخلامسة والثالثني بعد فوزه الصعب
على اجليش القطري ( )2/3ف��ي ختام البطولة التي
استضافتها البحرين.
وقدم الفريقان أدا ًء قويًا حيث اتسمت املباراة بالندية
واالثارة وذهبت للشوط احلاسم الذي حسمه األهلي
البحريني لصاحله.
وحس��م األهلي الش��وط األول لصاحله بنتيجة 27
مقابل  25بعد شوط متكافئ ،وعاد اجليش القطري
وفاز بالش��وطني الثاني والثال��ث بنتيجة  28مقابل
 26و 25مقابل  21لكن األهل��ي البحريني عاد بقوة
في الش��وط الرابع وحس��مه لصاحل��ه بنتيجة 25
مقابل .21
وفي الش��وط احلاس��م متكن األهل��ي البحريني من
حس��م اللق��اء لصاحله بع��د تألق العبي��ه خاصة
الدولي محمد عنان وعل��ي الصيرفي وعلي مرهون
حيث ف��از األهلي بنتيجة  15مقابل  ..13وش��هدت
املب��اراة حض��ورا جماهيريا كبيرا م��ن أنصار االهلي
البحريني.

الثلوج تؤجل لقاء

دورتموند في كأس ألمانيا
ميونيخ ـ وكاالت:
تأجلت مب��اراة ش��بورتفروندي لوته م��ن الدرجة
الثالث��ة وضيف��ه بوروس��يا دورمتوند الت��ي كانت
مق��ررة أول أمس ،في ربع نهائي كأس أملانيا ،وذلك
بس��بب تس��اقط كثيف جدا ً للثلوج ف��ي لوته..
وأوضح متحدث باس��م االحتاد األملاني لكرة القدم
أن احلكم فيليكس بريخ ومساعديه «اتخذوا هذا
القرار باتفاق مع الفريقني».
وكان مق��ررا ً أن تنطل��ق املباراة في متام الس��اعة
 20.45بالتوقي��ت احمللي وأوضح االحتاد األملاني أنه
س��يحدد موع��دا ً جديدا ً للمباراة في أس��رع وقت
ممكن.

مفكرة الصباح الجديد

الدوري اإلسباني

الكورونا ـ أتليتكو مدريد
إشبيلية ـ بيلباو

مساء
10:45
ً
مساء
11:30
ً

رياضة

تتوزع األلقاب التي ظفر بها على  7أندية و  5دوريات

السويدي زالتان إبراهيموفيتش يثري سيرته الكروية باللقب رقم 32
لندن ـ وكاالت:
ع��زز املهاجم الس��ويدي اخملضرم
زالت��ان إبراهيموفيتش رصيده من
األلقاب ،بإحرازه رفقة فريقه كأس
الرابط��ة اإلنكليزي��ة اللقب رقم
 32في مش��واره الرياضي ،بعدما
ت ّوج مع ناديه مانشس��تر يونايتد
بالبطول��ة الثانية هذا املوس��م،
وذل��ك عقب ف��وز «اليونايتد» في
النهائي على نادي س��اوثهامبتون
بثالث��ة أهداف مقابل هدفني ،كان
نصيب «السلطان» منها ثنائية .
وكان املهاجم الس��ويدي قد جنح
في الظفر بـ  30لق ًبا قبل ان يأتي
إلى إنكلترا ويدش��ن مغامرته في
املالعب اإلنكليزية بالبطولة رقم
 31بعدم��ا ن��ال م��ع «اليونايتد»
بلقب ال��درع اخليرية بف��وزه على
نادي ليس��تر س��يتي ف��ي افتتاح
بطوالت املوسم احلالي.
وبع��د قي��ادة إبراهيموفيت��ش
ملانشس��تر يونايت��د إلح��راز
اللق��ب رقم  44في تاري��خ النادي
ليتس��اوى بذل��ك م��ع غرمي��ه
ن��ادي ليفرب��ول كأكث��ر األندي��ة
اإلنكليزي��ة صع��ودًا للمنص��ات،
فقد نش��رت صحيف��ة « ذا صن «
البريطاني��ة تقري��رًا اس��تعرضت
في��ه األلق��اب والبط��والت الت��ي
نالها إبراهيموفيتش في مختلف
مراحل شوطه الرياضي مبختلف
الدوري��ات التي رح��ل إليها ،حيث
تت��وزع األلق��اب االثن��ان والثالثون
الت��ي ظفر بها النجم الس��ويدي
على  7أندية و  5دوريات.
وتع��د جترب��ة «إب��را» ف��ي املالعب
الفرنس��ية مع نادي باريس س��ان
جيرم��ان م��ن ع��ام  2012وحت��ى
عام  2016ه��ي األفضل من حيث

إبراهيموفيتش
األلق��اب ،بعدم��ا هيم��ن فريق��ه
على الس��احة احمللي��ة ،فأحرز 14
لق ًبا منها لقب الدوري أربع مرات
ومثلها ملسابقة كأس فرنسا.
وف��ي املالع��ب اإليطالي��ة ،ن��ال
«الس��لطان»  9ألق��اب م��ع ثالثة
أندية مختلفة ،حي��ث أحرز لقب
الدوري س��ت مرات بأل��وان أندية
يوفنت��وس وآي س��ي مي�لان وإنتر
ميالن ،فضالً عن حتقيقه للسوبر

اإليطالي مع األندية الثالثة أيضا ً
.
وفي املالعب الهولندية أحرز «إبرا»
مع نادي أياكس أمستردام  4ألقاب
منها لقب ال��دوري الهولندي في
مناسبتني.
وفي إس��بانيا وبرغم أن جتربته مع
نادي برش��لونة لم تدم إال موس ًما
واحدا ً فق��ط ،إال أنه جنح في إثراء
س��جله بأربعة ألقاب ،حيث ت ّوج

إنفانتينو يكشف عدد منتخبات
أفريقيا في مونديال 2026
نواكشوط ـ وكاالت:
قال رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" ،جياني إنفانتينو ،إن الفيفا
زاد من الدعم املالي واالس��تثمارات
اخملصصة لالحتادات اإلفريقية لكرة
الق��دم ،من  27مليون دوالر ،إلى 94
مليون ًا خالل العام احلالي.
وأوضح ،في مؤمت��ر صحفي ،عقده
مساء أول أمس ،في نواكشوط ،أن
العمل س��ينصب على توفير وبناء
املنشآت الرياضية اخلاصة بتطوير
كرة القدم.

وأضاف أن املكانة الكبيرة املمنوحة
للقارة اإلفريقية ،جتسدت في زيادة
ع��دد الف��رق إلى  ،48س��تكون من
بينه��ا  9أو  10منتخبات أفريقية،
اعتبارا من كأس العالم .2026
وعب��ر ع��ن ارتياح��ه مل��ا حققت��ه
موريتاني��ا في مج��ال دعم وتطوير
لعب��ة ك��رة الق��دم ،س��واء عل��ى
مستوى املمارسة أو التجهيزات أو
املالعب أو القاعات الرياضية .
كان إنفانتين��و ،وص��ل للعاصمة
املوريتاني��ة نواكش��وط ف��ي زيارة

عم��ل ت��دوم يو ًما واح ًدا لتدش�ين
بع��ض املنش��آت الرياضي��ة،
واملس��اهمة في تطوير كرة القدم
املوريتاني��ة ..والتق��ى انفانتين��و
برئي��س ال��وزراء املوريتان��ي يحيى
ولد حدمني ،وكذل��ك رئيس االحتاد
املوريتاني لك��رة أحمد ولد يحيى..
وتتلقى موريتانيا دع ًما سنويًا من
االحتاد الدولي لكرة القدم في إطار
مشروع "الهدف" الذي يستهدف
تطوي��ر ك��رة الق��دم ف��ي البلدان
الفقيرة.

مشاركة واسعة في مونديال الخماسي
القاهرة ـ وكاالت:
أعلنت دول كثيرة مش��اركتها في
بطول��ة كأس العالم للخماس��ي
احلدي��ث الت��ى ستس��تضيفها
مص��ر خ�لال الفترة م��ن  21حتى
 27آذار اجل��اري ..والدول هي إيطاليا
وفرنس��ا وأملانيا وإجنلترا والنمس��ا
وبلغاريا وبيالروسيا والتشيك واجملر
وجواتيماال والهند وأيرلندا واليابان

وكازاخس��تان والتفي��ا وليتواني��ا
وبولندا وروس��يا وجن��وب أفريقيا
وسويس��را وأوكرانيا باإلضافة إلى
مصر.
وأكد االحت��اد املصري للخماس��ي
احلديث مش��اركة مص��ر بعدد 24
الع��ب والعب��ة هـم ياس��ر حفنى
وإس�لام حام��د وش��ريف ياس��ر
وشريف نظير وعبد الرحمن قرنى

وأحم��د حس��ام وأحم��د أس��امة
ومهن��د طارق ومهند ياس��ر وعلي
الدين ش��ريف وعمر هاني وشهاب
الدين أش��رف ..والالعب��ات هايدى
عادل وس��لمى أمي��ن ومريـم عامر
وس��ندس طارق ورمي ياقوت ونورين
بولس ونادين يوس��ف وهنا إيهاب
ون��ور عباس ون��وران جم��ال الدين
ومايا عبد اهلل وندي جمال الدين.

بلقب الدوري وكأس السوبر احمللي
والق��اري ،باإلضاف��ة لنيل��ه لقب
كأس العالم لألندية .
وم��ن الالف��ت للنظ��ر أن��ه وعلى
الرغ��م م��ن تخمة األلق��اب التي
نالها زالت��ان إبراهيموفيتش خالل
مش��واره الك��روي ،إال انه فش��ل
في إحراز لقب إحدى املس��ابقتني
القاريتني س��واء دوري أبطال أوروبا
أو ال��دوري األوروب��ي رغم انه لعب

ألندي��ة س��بق وأن نال��ت اللق��ب
القاري األكبر «التشامبيونز ليغ»
مثل ناديي برش��لونة وإنتر ميالن،
ولذلك يسعى الس��لطان جاهدا ً
هذا املوس��م لقيادة مانشس��تر
يونايت��د إلح��راز أول لق��ب له في
مسابقة الدوري األوروبي.
وش��به زالت��ان إبراهيموفيت��ش
مهاجم مانشستر يونايتد ،نفسه
باألس��د بعدما سجل هدفني في

الف��وز  2-3على س��اوثهامبتون،
ف��ي نهائ��ي كأس رابط��ة األندية
اإلجنليزي��ة لكرة القدم ،يوم األحد
املاضي ،ليرفع رصيده هذا املوسم
إلى  26هدفا.
وإبراهيموفيت��ش أكث��ر الع��ب
مش��اركة في املباريات بتشكيلة
املدرب جوزيه مورينيو ،مع س��عي
اليونايت��د لتحقي��ق املزي��د م��ن
األلقاب في كأس االحتاد االجنليزي
والدوري األوروبي ،إضافة إلى إنهاء
املوسم ضمن أول أربعة مراكز في
الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وقال الالعب البالغ عمره  35عاما
«أن��ا بحالة جي��دة .أش��عر بأنني
وح��ش كاس��ر .أنا وحش كاس��ر.
أش��عر كأنن��ي أس��د» ..وأض��اف
«أتدرب بقوة .الناس التي تعرفني
م��ن داخ��ل غ��رف املالب��س تعرف
أنن��ي أتدرب بقوة» ..وتابع «أس��ير
عل��ى نه��ج املدرس��ة التقليدية
حيث البد من العمل الش��اق وعن
طريقه تأت��ي اإلجنازات وليس كما
يحدث حاليا حيث حتصل على ما
تريد بسهولة».
وكانت هناك توقعات في البداية
بأن الالعب الس��ويدي س��يواجه
صعوب��ات ف��ي التأقل��م عل��ى
س��رعة وق��وة ال��دوري اإلجنليزي،
وأقر ابراهيموفيتش بأنه استمتع
بال��رد على املش��ككني ..وقال «ال
زلت أق��وم مبا أفعله كل عام لكن
البع��ض ل��ن يتقبل��وا ذل��ك ولن
يعترفوا به ...إنه أمر استثنائي ألن
البعض قال إنني انتهيت».
وأضاف «هذا ألنني هنا في اجنلترا.
بع��د كل ه��ذه الس��نوات يق��ول
البعض لم يأت ويثبت قدراته هنا،
لكني جئت .وجئت عندما اعتقد
الناس أن من املس��تحيل تقدمي ما
أنا قادر على فعله».

موراي يتخطى الجزيري في دبي
أبو ظبي ـ وكاالت:
جت��اوز البريطان��ي آن��دي م��وراي
املصنف أوال ً على العالم التونسي
مالك اجلزيري بس��هولة  4-6و،1-6
في الدور األول لبطولة دبي الدولية
للتنس ..وصمد الالعب التونس��ي
إلى حد كبي��ر في اجملموعة األولى،
إلى أن خسرها عندما كسر موراي
إرس��اله وه��و متق��دم  .4-5إال أن
الالع��ب التونس��ي املصن��ف 51
عاملياً ،انهار ف��ي اجملموعة الثانية،
لينه��ي البريطاني املب��اراة في 79
دقيقة فقط.
وه��ي املب��اراة األول��ى أيض��ا ب�ين
الالعبني ..في ال��دور الثاني ،يلعب
م��وراي الس��اعي إلى لقب��ه األول
ف��ي ال��دورة الت��ي بل��غ مباراته��ا
النهائي��ة ع��ام  2012وخس��رها
أم��ام السويس��ري روجي��ه فيدرر،
م��ع اإلس��باني غييرم��و غارس��يا
لوبي��ز ال��ذي كان حج��ز بطاقت��ه
أمس بالفوز على الصربي فيكتور
ترويسكي  4-6و.3-6
يذك��ر أن م��وراي خ��رج م��ن رب��ع
النهائ��ي أع��وام  2015عل��ى ي��د
الكروات��ي بورن��ا كوريت��ش و2009
على يد الفرنسي ريشار غاسكيه
و 2008عل��ى يد الروس��ي نيكوالي
دافيدنك��و ..وفق��د السويس��ري
ستانيس�لاس فافرين��كا املصنف

موراي
ثانيا ً في البطولة لقبه ،بسقوطه
عند احلاجز األول إثر خس��ارته امام
البوسني دامير دجمهور.
وكان فافرين��كا ت�� ّوج بلقب العام
املاض��ي عل��ى حس��اب القبرصي
ماركوس بغداديس ،إال أنه س��قط
في مباراته األولى هذه السنة 7-6
( )7-4و.6-3
وفي رصيد فافرينكا ( 31عاماً) ثالثة
ألقاب في البطوالت األربع الكبرى:
ملب��ورن األس��ترالية  ،2014روالن
غاروس الفرنسية  2015وفالشينغ
مي��دوز األميركي��ة  ..2016وعان��ى
السويس��ري م��ن إصاب��ة مطل��ع
الش��هر احلال��ي أبعدته ع��ن دورة
روت��ردام الهولندية األس��بوع قبل

املاض��ي ..يذكر أنها املب��اراة األولى
بني فافرينكا ودجمهور وحس��مها
األخير في  72دقيقة.
ويلتقي دجمهور ف��ي الدور الثاني
اإلس��باني مارس��يل غرانوي��رس
ال��ذي حج��ز بطاقته بف��وزه على
التش��يكي يي��ري فيس��يلي 3-6
و ..2-6ول��م تك��ن ح��ال اإلماراتي
عم��ر بهروزي��ان املش��ارك ببطاقة
دع��وة أفضل من اجلزيري وخرج من
الدور األول بخسارته أمام الروسي
دانيي��ل مدفيدي��ف  6-2و..7-5
ويلعب مدفيديف في الدور املقبل
مع األملاني فيليب كولشرايبر الذي
أطاح باللوكسمبورغي جيل مولر
الثامن في البطولة باألمس.
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ميثم عادل*

المدير العام لدائرة األقاليم وشؤون المحافظات في وزارة الشباب والرياضة:

ّ
يصب جهوده على تنمية المواهب والمنشآت الرياضية
المركز الوطني
بغداد ـ علية عزم*
ق��ال املدير الع��ام لدائ��رة األقاليم
وش��ؤون احملافظات طالب املوسوي
ان مشروع رعاية املوهبة الرياضية
يعكس اهتم��ام ال��وزارة وحرصها
املتزايدين منذ تشكيلها وحتى االن
عل��ى احتضان املواه��ب في مجال
االلع��اب الرياضية املتنوعة  ،فضالً
عن ان املش��روع يدل عل��ى ترجمة
أهداف الوزارة الى افعال ملموسة
الثم��ار والنتائ��ج  ،وق��د ب��رز ذل��ك
بشكل خاص بفضل الدعم الكبير
واملتابع��ة املباش��رة لعم��ل وإنتاج
املركز الوطني ف��ي جميع االلعاب
من قبل الوزير عبد احلسني عبطان
 ،وما تش��كيل هذه الدائرة العامة
التي تعنى باملرك��ز الوطني لرعاية
املوهب��ة الرياضي��ة وفروع��ه كافه
املنتش��رة ف��ي احملافظ��ات  ،فضالً
عن ش��مولها للمنشات الرياضية
التابع��ة للمركز اال انعكاس لذلك
الدعم واحلرص على مشروع رعاية
املوهبة الرياضية.
املوسوي أوضح في تصريح خَ ص به
اعالم املركز الوطن��ي الذي زاره في
مكتبه مبناسبة تس��نمه منصب
املدير العام لدائرة األقاليم وشؤون
احملافظات  ،أوضح ان األقسام التي
تتأل��ف منه��ا الدائرة هي ( قس��م
املوهبة الرياضية  ،وقسم املنشآت
الشبابية والرياضية  ،وقسم شؤون
احملافظات وقس��م االداري��ة واملالية
والقانوني��ة  ،مش��يرا ً الى ان جميع
أقس��ام دائرت��ه تصب ف��ي خدمة
املوهب��ة الرياضي��ة وتهيئ��ة البنى

طالب املوسوي
التحتية واملس��تلزمات الرئيس��ة
الجناح هذا املش��روع الطموح ومن
كل اجلوانب الفنية واإلدارية واملالية
وبتكاتف هذه العناصر مجتمعة ،
فمن املؤكد ان يكون انتاج املشروع
الئق��ا ً بس��معة ال��وزارة والرياضة
العراقي��ة  ،وميث��ل راف��دا ً حقيقي��ا ً
وفع��اال ً للمنتخب��ات الوطنية في
الفئات العمرية.
وتاب��ع ان مش��روع رعاي��ة املوهبة
الرياضي��ة نهضت باعب��اءه الوزارة
 ،واس��تمر العمل في��ه بوتيرة جناح
ومتي��ز متصاعدة  ،وذلك ماملس��ناه
م��ن جتربتنا لس��نوات ف��ي مديرية

لقطة للموهوبني «عدسة :عباس كردي»
ش��باب ورياضة الديوانية  ،وكذلك
عق��ب تنفي��ذ نق��ل الصالحي��ات
للمحافظ��ات  ،ف��ي ادارة املرك��ز
الوطن��ي باحملافظ��ة  ،ونأم��ل م��ن
مالكات��ه االدارية والفني��ة احلالية
واملستقبلية  ،ان تعمل كما كانت
دائم��ا ً بج��د وح��رص ومثاب��رة في
خدمة املش��روع و ِفي مؤش��ر بياني
متصاعد ومتكامل اجلوانب يكمل
مسيرة من سبقونا في ادارة املركز
وميث��ل نظرتن��ا مل��ا س��يكون عليه
خالل الس��نوات املقبل��ة  ،كقاعدة
رئيسة للرياضة العراقية بأنديتها
ومنتخباته��ا الوطني��ة م��ن خالل

حمودي يبحث مع نظيره اإلسباني ملف رفع الحظر
بغداد ـ رحيم الدراجي*
أك��د رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة
الوطني��ة العراقية رع��د حمودي:
ان مل��ف رف��ع احلظر ع��ن املالعب
العراقي��ة س��يكون م��ن اولويات
لقائه بنظيره االسباني اليخاندرو
بالنك��و برافو ،يوم االثن�ين املقبل،
بن��ا ًء عل��ى الدع��وة الت��ي تلقاها
حمودي من نظيره االسباني .
وق��ال رئيس اللجن��ة االوملبية :انه
س��يناقش بش��كل مس��تفيض
قضي��ة رف��ع احلظ��ر اجلائ��ر على
املالع��ب العراقية ألكث��ر من ثالثة
عق��ود ونيف خالل اللقاء ،ونطالب
اجلان��ب االس��باني بالضغ��ط
واس��تخدام عالقاته في منظومة
االحتاد الدولي لكرة القدم( الفيفا
) ايض��ا م��ن اجل عودة ال��روح الى
املالع��ب العراقي��ة الت��ي تأس��ف
لعدم احتضان منتخباتها الكروية
وحرم��ان اجلماهي��ر الكروي��ة من
الوقوف خلفها في االستحقاقات
الرس��مية حالهم ح��ال بقية دول

رعد حمودي
العالم .
وأض��اف حم��ودي :انه س��يطالب
نظيره االسباني بتذليل الصعاب
والعقب��ات وتس��هيل دخ��ول
املنتخبات الوطني��ة العراقية الى
اس��بانيا بغية اقامة املعسكرات
التدريبي��ة وخ��وض املباري��ات

التجريبي��ة فض�لا ع��ن قضي��ة
التعاقدات  ،الس��يما وان اس��بانيا
م��ن ال��دول املتط��ورة ف��ي اغلب
الفعالي��ات الرياضية ،وباخلصوص
ك��رة القدم ،وه��ي فرص��ة طيبة
س��تكون متاحة ام��ام املنتخبات
الكروية لالس��تفادة من املدرس��ة
االس��بانية الت��ي تق��ف على هرم
اجنازات القارة العجوز خالل العقود
االخيرة .
وثمن رئيس اللجنة االوملبية الدور
الكبير لوزي��ر الش��باب والرياضة
عب��د احلس�ين عبطان واحت��اد كرة
القدم وجمي��ع القائمني  ،لدورهم
املميز ف��ي قضية رف��ع احلظر عن
املالعب العراقية ،حيث كان جهدا
كبيرا اثمر عن وصول جلنة من قبل
االحت��اد الدول��ي ،نأم��ل ان تنصف
كرتن��ا ،وان تقدم تقريرها بش��كل
ايجابي ويأتي ثماره خالل االجتماع
املرتقب لالحتاد الدولي.
* إعالم األوملبية

موهوبي الفئات العمرية.
طال��ب املوس��وي اك��د ان الي��ات
اإلجناز احلقيق��ي للمرحلة القادمة
في املش��روع متوف��رة وعلى جميع
الصع��د الفني��ة واإلداري��ة واملالية
بوج��ود مالكات فنية واستش��ارية
يش��كلون خبراء في ألعابهم ومن
األكادميي�ين واالبط��ال الس��ابقني
في الرياضات املتنوعة  ،وبواس��طة
مايقدمونه من مقترحات ومناهج
تطويري��ة ودراس��ات تص��ب ف��ي
مصلحة املش��روع  ،وبقية اجلوانب
االداري��ة واملالية تس��ير عل��ى ذات
اخلطى باجتاه عملية اخللق واالبداع

والتف��وق ف��ي اجمل��ال الرياضي وهو
ه��دف اجلميع س��واء في مش��روع
املوهبة الرياضية او الوزارة بش��كل
عام.
و ِف��ي مايتعلق بالية التنس��يق مع
املراك��ز الوطني��ة ف��ي احملافظ��ات
ذك��ر املدير الع��ام لدائ��رة األقاليم
وش��ؤون احملافظ��ات ان األمان��ة
العام��ة جملل��س ال��وزراء وجلنة نقل
الصالحيات وضعتا املراكز الوطنية
في إطار املش��اريع االس��تراتيجية
السياس��ية الوطني��ة و ارتباط��ه
مباش��ر باحلكوم��ة االحتادي��ة
وأعطياه اخلصوصية واالستقاللية

الكامل��ة ف��ي احملافظ��ات  ،وتل��ك
املراكز س��تواصل رعاي��ة املوهوبني
الرياضي�ين واملنش��ات الش��بابية
والرياضي��ة التابع��ة له��ا وبناه��ا
التحتي��ة والعائدي��ة ضم��ن وزارة
الشباب س��تكون لدائرتنا حتقيقا ً
ملبدأ املركزية لهذا املش��روع  ،ومن
خ�لال توجه��ات الدائرة س��تطبق
خط��ة العم��ل التكتيك��ي احلالي
واالس��تراتيجي املس��تقبلي و ِف��ي
بغداد واحملافظات.
يذك��ر ان املوس��وي ،تس��لم مهام
مديرية ش��باب ورياض��ة محافظة
الديوانية من ع��ام  ٢٠٠٤حتى عام
 ، ٢٠١٥وأثن��اء تل��ك الفت��رة ك ّلف
مبه��ام عضوي��ة اجملال��س احمللي��ة
باحملافظ��ة  ،فض�لاً ع��ن تس��نمه
ملس��ؤولية التنس��يق واملتابعة بني
محافظ��ات الف��رات األوس��ط في
مكتب وزير الشباب والرياضة حتى
ع��ام  ،٢٠١٠و ِف��ي ع��ام  ٢٠١٥تولى
قيادة املركز الوطني لرعاية املوهبة
الرياضية في الديواني��ة  ،و ِفي ذات
الوق��ت عم��ل عض��وا ً ونائب��ا ً ثانيا ً
في احتاد إعداد الق��ادة الرياضيني و
هو عض��و في احتاد إع��داد الثقافة
الرياضي��ة اخلاصة بالطب الرياضي
 ،وقد شارك في العديد من الدورات
التطويري��ة الرياضي��ة واإلداري��ة
والفني��ة عل��ى املس��توى الوطني
واالقليمي العربي والقاري ..واحترف
ك��رة القدم ومثل ن��وادي الديوانية
والرافدي��ن وال بدير ومنتخب هيئة
املعاهد الفنية ومنتخب كرة القدم
في جامعتي املوصل والقادسية.
* إعالم املركز الوطني

اليوم 4 ..مباريات في الدوري الممتاز

الجوية يفوز على الكهرباء ويطير غدًا
إلى الدوحة لمواجهة الحد آسيويًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��فرت مباريات اجلولة الثانية
من املرحل��ة الثانية لدوري الكرة
املمت��از أمس عن فوز اجلوية على
الكهرباء بهدف عماد محس��ن،
وتع��ادل زاخو م��ع ضيفه كربالء
س��لبا ،فيما انتهت مباراة نفط
ميس��ان وضيف��ه أمانةبغ��داد
بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.
وتس��تكمل الي��وم اخلمي��س
مباري��ات اجلول��ة الثاني��ة م��ن
املرحل��ة الثاني��ة ل��دوري الكرة
املمت��از باج��راء اربع��ة لق��اءات
حي��ث س��يالقي فري��ق الطلبة
منافس��ه ال��زوراء ف��ي ملع��ب
الش��عب الدول��ي ،ويح��ل فريق
النفط املتصدر ضيفا ً على فريق

النج��ف ،فيم��ا س��يقابل فريق
السماوة منافسه نفط الوسط
على ملع��ب الثاني ،وس��يواجه
فريق الكرخ في ملعبه منافسه
نف��ط اجلن��وب ،وس��يكون فريق
احلدود في حالة انتظار.
على صعيد اخر ،يغادر يوم اجلمعة
املقب��ل وفد ن��ادي الق��وة اجلوية
الى العاصم��ة القطرية الدوحة
ملواجه��ة ن��ادي احل��د البحرين��ي
املقرر اقامتها ي��وم االثنني املقبل
في ملعب ن��ادي الوكرة القطري
حلس��اب الدور الثان��ي من بطولة
كأس االحتاد االسيوي.
وق��ال م��درب فريق الق��وة اجلوية
باسم قاس��م :ان الوفد سيغادر
ي��وم غ�� ٍد اجلمع��ة ال��ى الدوحة

اس��تعدادا ملواجه احلد البحريني
ف��ي ثان��ي مبارياتنا ف��ي بطولة
كأس االحت��اد االس��يوي ..واوضح:
ان املب��اراة ف��ي غاي��ة االهمي��ة
ومفصلي��ة بالنس��بة لن��ا  ،كون
الفري��ق مطالب بتحقي��ق الفوز
دون غي��ره الن نظ��ام البطول��ة
يش��ير الى تأهل فري��ق واحد من
كل مجموعة  ،وفوز فريق الوحدة
السوري في اجلولة االولى يدفعنا
لتحقيق فوزا في املب��اراة الثانية
لنقت��رب م��ن املنافس��ة عل��ى
الص��دارة  ،كون التعثر الس��امح
اهلل ق��د يس��هل مهم��ة الفريق
السوري ويعقد مهمتنا وبالتالي
س��نركز على ضرورة اخل��روج من
املباراة بالنقاط الثالث.

طارق أحمد يشيد بمستويات قضاة المالعب

حكام الكرة يعسكرون في مصر ويشاركون بدورة صقل في أربيل
بغداد ـ الصباح الجديد:
يقيم االحتاد العراقي لكرة القدم
ماب�ين الس��ابع عش��ر والراب��ع
والعش��رين م��ن ه��ذا الش��هر
معس��كرا تدريبي��ا ف��ي مص��ر
للح��كام الدولي�ين املعتمدي��ن
ضمن القائمة الدولني واخلارجني
منها فيما حتتض��ن مدينة اربيل

مابني اخلامس والعشرين والثالثني
من الشهر ذاته دورة صقل حلكام
الدرج��ة االول��ى م��ع مش��اركة
لبعض احلكام الدوليني .
رئي��س جلن��ة احلكام عض��و احتاد
اللعب��ة ط��ارق احم��د اوضح ان
الس��ابع عش��ر من هذا الش��هر
سيشهد اقامة معسكر تدريبي

ف��ي مصر يس��تمر ملدة اس��بوع
يش��ارك فيه احل��كام املعتمدين
ضم��ن القائم��ة الدولي��ة وه��م
 6ح��كام س��احة و 8ح��كام
مس��اعدين اضافة الى احلكمني
صباح عبد وهيث��م محمد علي
م��ن خ��ارج القائم��ة اضافة الى
مرافقة الوفد لعدد من احملاضرين

تقرير

الدولي�ين من احلكام الس��ابقني
به��دف املش��اركة ف��ي اعط��اء
محاضرات نظري��ة وعملية اثناء
املعسكر .
واضاف احمد ان اخلامس والعشرين
من ه��ذا الش��هر ايضا س��يكون
موعدا النط�لاق دورة صقل حلكام
الدرجة االولى وعددهم  35حكما

بينه��م  5ح��كام دوليني تس��تمر
ملدة خمس��ة ايام سيحاضر فيها
محاضرين احده��م ماليزي واالخر
م��ن االردن هو اس��ماعيل احلافي ،
وزاد ان ال��دورة س��تكون ذات فائدة
كبي��رة للح��كام في ه��ذا الوقت
الذي يعد مناس��با ف��ي ظل عدم
وج��ود مباري��ات لل��دوري املمت��از

عل��ى خلف��ة توقفه ف��ي النصف
الثاني م��ن هذا الشهرالنش��غال
املنتخب الوطني مبالقاة اس��تراليا
والسعودية في الثالث والعشرين
والثامن والعشرين ضمن اجلولتني
االولى والثانية من تصفيات اسيا
املؤهل��ة لنهائي��ات كاس العال��م
روسيا . 2018

(انحراف) االتحاد اآلسيوي
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم ال يزال يعاني من (فوبيا)
الترخي��ص االحترافي ،ويب��دو ان القائمني على كرة
أسيا ( َّم َثلَ ُه َم َث َل) رجل يلبس بدلة باهضة الثمن اال
ان مالبس��ه الداخلية متهرئة وبالية مبعنى ان أحتاد
قارتنا املوقر يهتم بالقش��رة والش��كليات ،مالعب
مبدرج��ات زاهية لكنه��ا فارغة ،شاش��ات عمالقة
ملعرفة الوق��ت (وأي جرمية أكبر من تضييع الوقت)،
رخص تدريب ملدربي آسيا وجميع من يدرب أنديتها
الكبيرة مدربني اجان��ب بجانب ان كل من هب ودب
حص��ل على هذه (الكارتونة) للفش��خرة والتباهي
ونس��ى ان كرة القدم
ف��ي اس��توديوهات التحليل،
ٰ
لعبة اطرافه��ا العب يحتاج للتطور ومدرب يحتاج
فرص��ة إلظه��ار امكانيات��ه وجمهور ش��غوف ميأل
املدرجات وزمن فعلي يواكب سرعة اللعب والتطور
ألندية القارات االخرى.
فعندما جتبرك معايير احتراف االحتاد اآلسيوي إبعاد
نادي االحتاد الس��عودي من بطولة دوري ابطال آسيا
النه فش��ل ف��ي الترخيص االحتراف��ي وتبعد أندية
بعض الدول اآلسيوية اومتنحها على مضض نصف
مقع��د كالع��راق وعم��ان والكوي��ت واألردن ولبنان
ألن دورياته��ا غي��ر محترفة فهذا االنح��راف بعينه
وال ادري مان��وع االحت��راف الذي يتكل��م عنه رجال
االحت��اد اآلس��يوي بوج��ود أربعة أجانب ف��ي امللعب
أس��عارهم تفوق كل جوائز بطوالت آس��يا مبا فيها
بطوالت املنتخبات بفئاتها كافة وأندية مفلسة ال
تس��تطيع دفع رواتب منتس��بيها اخر الشهر ولوال
تدخل أولياء االمور (الش��يوخ واالمراء) وجتار (الشو)
الصب��ح الص��راخ والعوي��ل على منص��ات االعالم
والقنوات الفضائية علنيا وش��به يومي ان لم يكن
موجودا اصالً.
َف َ
ش ْل االحتاد اآلس��يوي بتطوير اللعبة بآسيا تدفع
ثمنه جميع الدول وخاصة دول غربي أس��يا وحتديدا ً
العربي��ة منه��ا فالع��ب منتخبه��ا حبي��س دك��ة
االحتي��اط لالجنب��ي احملت��رف وقاعدة  1+3فش��لت
فش�لا ذريعا ولم يس��تفاد منها سوى دول آسيوية
قليل��ة س��وقت العبيه��ا الغي��ر مرغوب�ين بأوربا،
وترخي��ص االحت��راف وضعه��ا أنديته��ا على حافة
االفالس ،التحكيم اآلس��يوي لم يتطور بوجود من
أكل عليهم الدهر وش��رب والفرز الطبقي لألندية
بجميع مس��مياته أضر باألندية ولم ينفعها فدول
القاع��دة اجلماهيري��ة بعيدة عن املنافس��ة األقوى
التى تط��ور الالعب وهي بطولة دوري ابطال آس��يا
ولوال تقس��يم االندية لغربي وشرقي لن جند طرفا ً
من غربها في النهائي.
عل��ى االحت��اد اآلس��يوي ان يعيد حس��اباته ويهتم
باملالب��س الداخلي��ة قب��ل اهتمامه مبارك��ة البدلة
الثمينة ،ويجعل قاعدة  1+3ثالثة العبني آس��يويني
مقابل واحد من خارج القارة وليس العكس!.
* مدرب كروي وناقد رياضي

بناء األجسام ينعى
البطل أحمد جبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
نعى احتاد بناء االجسام املركزي البطل أحمد جبار،
ال��ذي وافته املني��ة أول امس ،اثر حادث مؤس��ف،
ويعد رحيل البطل خسارة لرياضة العراق عموما ً
وبن��اء االجس��ام خصوص��ا ،وجبار يلع��ب لنادي
الش��رطة بوزن  75كغم ،وبحس��ب الزميل نبيل
الزبي��دي ،فان جب��ار توج بلقب بط��ل العراق منذ
الع��ام  2009ولغاية  ،2016وحص��ل على فضية
ال��دورة العربية في قطر  2011وتوج بلقب فضية
القارة في إيران .2013
«أس��رة الصب��اح اجلدي��د» تش��اطر ذوي الراح��ل
احزانه��م ،كم��ا تتق��دم بالتعزية الى احت��اد بناء
االجس��ام املرك��زي بفق��دان أحد أبط��ال اللعبة
املتميزين.

ضمن تحضيراته لتصفيات كأس العالم في ماليزيا

«الشاطئية» يلتقي لبنان تجريبيًا ..ويحيى زغير يفوز بعضوية آسيا
ترينغانو ـ أثير الشويلي*
يلتقي عصر اليوم اخلميس منتخبنا
الوطن��ي بك��رة الق��دم الش��اطئية
منتخب لبنان عند الس��اعة الرابعة
بتوقيت ماليزيا والثانية عش��ر ظهرا
بتوقي��ت الع��راق وتعد ه��ذه املباراة
التجريبية الثانية الس��ودنا حتضيرنا
للمب��اراة الرس��مية ام��ام منتخ��ب
االم��ارات ي��وم االثنني املقب��ل ،وجرى
منتخبنا يوم امس اخر وحدة تدريبية
خفيفة من اج��ل التحضيرات ملباراة
اليوم.
وفدنا يهنئ الرئيس
ي��زف وف��د منتبخن��ا الوطن��ي بكرة
القدم الش��اطئية من ماليزيا اجمل
التهاني والتبريكات الى عضو االحتاد
رئيس جلنت��ي الش��اطئية والصاالت
يحيى زغير مبناسبة تسنمه منصب
عضو اجلنتني باالحتاد اآلس��يوي لكرة
الق��دم ،وال س��يما وان زغي��ر ميتل��ك
خلفية عن ه��ذه اللعبي�تن متمنني
ل��ه املوفقي��ة والنجاح ف��ي مهمته
اجلديدة

مباريات جتريبية
اج��رت املنتخبات املتواج��دة االن في
مدين��ة ترينغان��و املاليزي��ة مباريات
جتريي��ة فيما بينها حي��ث التقى يوم
ام��س املنتخبان اللبنان��ي والبحرين
واس��فرت ع��ن ف��وز االول بنتيج��ة
اربع��ة اه��داف مقاب��ل ثالث��ة فيما
واجه منتخب الياب��ان منتخب البلد
املضي��ف ماليزيا وتغل��ب الكمبيوتر
الياباني بنتيجة ستة اهداف مقابل
الش��يء وتاتي هذه املباريات في طور
اس��تعداد املنتخب��ات ال��ى معت��رك
تصفيات كاس العالم التي ستفتتح
يوم السبت املقبل.
واع��رب العب��و املنتخ��ب الوطن��ي
لكرة القدم الش��اطئية عن ثقتهم
الكبي��رة ف��ي قدراته��م  ،حيث أكد
كابنت املنتخب علي مهدي عن ثقته
الكبي��رة مبا س��يقدمه االس��ود في
هذه البطول��ة بالرغم م��ن صعوبة
اجملموع��ة ال��ذي وصفه��ا اجلمي��ع
باحلديدي��ة ،وس��تكون مب��اراة اليوم
اخلميس ام��ام منتخب لبنان جتريبية
لكنه��ا مهم��ة من اج��ل تصحيح
االخط��اء الت��ي وردت ف��ي مباراتن��ا

العبو منتخبنا بالشاطئية

املاضية امام منتخب ماليزيا وانتهت
بالتع��ادل االيجابي بخمس��ة اهداف
ل��كل منتخب ،وايضا اتضاح الصورة
الكاملة للمالك التدريبي قبل اللقاء
امله��م ام��ام منتخ��ب االم��ارات يوم
االثنني املقبل وأن الثقة مستمدة من
التفاؤل الكبير ال��ذي عليه الالعبون
ورحلة االع��داد الرائع��ة التي حصل
عليها املنتخب  ،وان شاء اهلل نسعد
جماهيرنا .
كما حتدث (املقاتل) عبداهلل س��هيل
الع��ب منتخبن��ا الوطني فق��ال :إن
فريقن��ا يس��تعد االن ف��ي ماليزي��ا
من أج��ل أن يحقق نتيج��ة ،برغم ان
منتخب��ات مجموعتن��ا هم االفضل
في التصنيف العاملي واالسيوي لكن
ه��ذا على الورق وس��تكون لنا كلمة
ف��ي مباراتن��ا االولى .وس��نكون في
املوعد للدفاع ع��ن اهدافنا والظهور
بص��ورة طيبة وتقدمي أفضل ما لدينا
في هذه املواجهة الهامة.
وق��ال املتال��ق س��جاد س��هل :الذي
كانت له حصة في تسجيل االهداف
في مباراتن��ا املاضية ،واكد ان فريقنا
س��يدافع بكل قوة عن حظوظه في

التصفيات احلاسمة واملؤهلة لكأس
العال��م  ،2018ونطم��ح ان نق��دم
مس��توى جيدا في بداية املشوار ،وإن
اعدادنا مطمئن وسنكون على املوعد
ان شاء اهلل ونتطلع ونحلم بالوصول
ملونديال .2018
وكانت لنا وقفة اخيرة مع حارس مرمى
منتخبنا الوطني محمد سامي حيث
حت��دث قائال جمي��ع زمالئ��ي الالعبني
متفائل��ون قبل دخولنا ال��ى البطولة
واجلمي��ع ملت��زم بالتدريب��ات والتوجد
لدين��ا اي اصاب��ات ومباراتن��ا الي��وم
امام منتخب لبن��ان ليس البحث عن
النتيجة بقدر ما نبحث عن االستفادة
من االحت��كاك والتطب��ع على ارضية
امللع��ب ،اما عن زمالئ��ي حراس املرمى
اوارس حمي��د وابراهيم عماد فهم بأمت
اجلاهزي��ة وس��نكون عند حس��ن ظن
اجلمي��ع وتدريباتن��ا جاري��ة على قدما
وساق والتوجد اي مشكلة في اعدادنا
وس��نثبت للجميع بال��ذود عن مرمانا
ببسالة من اجل اسم العراق.
* املنس��ق اإلعالم��ي للجن��ة
الشاطئية

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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"باطل" يراد به باطل
بعد مش��وار طويل من اخلرس الش��امل ،خرجت علينا
باك��ورة التظاه��رات املقذوفة الينا من حم��ى "الربيع
العربي" بش��عار رددته التجمعات التي احتشدت حتت
نصب احلرية وسط العاصمة بغداد وهو (باطل) من دون
أن يكلفوا أنفس��هم في التعرف عل��ى مالمح وهوية
هذه املفردة املتنافرة أصالً ومغزى األس��اليب والوسائل
احلداثوي��ة التي اعتمدوها في االحتج��اج والتعبير عن
الرأي ،بوصفها إح��دى ثمار التعددية والتطور احلضاري
الذي جت��اوز مفردات وأدوات العال��م القدمي .هذه املفردة
وقرينها الذي ال يفارقها (احلق) لهما الصدارة في أش��د
احملط��ات رعبا ً وفتكا ً في تاريخن��ا القدمي والذي ما زالت
ثوابت��ه اجلليلة فاعلة الى يومنا هذا .لقد أش��رت مرارا ً
ال��ى نصيحة احلكيم كونفوش��يوس بض��رورة إصالح
اللغ��ة ،بوصفه��ا رأس األولوي��ات؛ وه��ا ه��ي املفردات
والش��عارات غير الدقيقة واملبهمة مثل (باطل) تخلط
األوراق في مثل هذه الوس��ائل االحتجاجية واحلضارية
اجملرب��ة .ما جرى في جامعة واس��ط من تظاهرات رددت
شعار (باطل) ضد السيد حيدر العبادي ،وما رافقها من
مشاهد رميه والوفد املرافق له بقناني املياه وغيرها من
التصرف��ات غير الالئقة ،يؤكد ما ّ
حذرنا منه مرارا ً حول
طبيعة وآليات وشعارات مثل هذه املمارسات احلضارية،
والتي بس��بب انقطاعنا الطويل عنه��ا ،صارت تواجه
خطر انحرافها الى ما ال يحمد عقباه ،وهذا يعيدنا الى
ما قالته مدام روالن زمن الثورة الفرنس��ية (( )1789ايه
ايتها احلرية! كم من اجلرائم ترتكب باسمك).
لم يعد أمر فس��اد الطبقة السياس��ية ،بحاجة الى
عبقريات خاصة كي يكتشف ،ووضعنا
بنحو عام لم
ٍ
يع��د فيه مجاال جل��والت جديدة من البط��والت واملآثر
تقمص دور املالئكة
االس��تعراضية ،إذ يحاول البعض ّ
مقاب��ل ش��ياطني املش��هد الراهن .كما أن اس��تمرار
طقوس التظاه��رات واالحتجاجات مبناس��بة وغيرها
س��يلحق الض��رر به��ذه الوس��يلة احلضاري��ة والتي
انتهك��ت
بنحو مؤس��ف من قبل قوى وش��خصيات
ٍ
وجماع��ات ودوافع ال يجمعهم ش��يء غي��ر مثل هذه
الش��عارات املبهم��ة من نس��يج باط��ل وأخواتها .إن
خلط األوراق بهذا الشكل لن يخدم سوى القوى التي
وصف��ت ما جرى بعد زوال النظام املباد بعبارة (ما بني
على باطل فهو باطل)!
علينا توخّ ي احلذر والدقة في تقدير ما يجري من أحداث
وتطورات ،ال س��يما بعد اخلس��ائر املاحقة التي حلقت
برأس رمح اإلرهاب واإلجرام داعش ،وعدم االجنرار خلف
صدامات ونزاع��ات ال مبرر لها وبالتالي تصعيدها الى
حيث ال ينفع األس��ى والن��دم ،علينا االنتباه الى خطر
املي��ول التي تس��عى جلس نبض الق��وى األمنية وردود
أفعالها في مثل هذه االحتكاكات واالشتباكات ،فما
زلنا (متظاه��رون وقوات مكافحة الش��غب) بعيدين
عن سن التكليف احلضاري ملثل هذه النشاطات .لقد
أش��رنا في عش��رات األعمدة واملقاالت واللقاءات الى
اخلل��ل البنيوي ف��ي األجهزة األمنية (وعي��ا ً ومالكات)
وم��دى فهمها وإدراكها لوظائفه��ا اجلديدة واملتنافرة
وم��ا كانت عليه زمن النظام املب��اد .إن محاوالت حرق
املراح��ل واالس��تثمار ف��ي امل��زاج املتنامي لالس��تياء
والتذمر وتس��خيره لصال��ح املزيد م��ن الفوضى ،لن
يؤدي في نهاية املطاف لغير املزيد من اخليبات وبالتالي
قطع الطريق أمام التطور التدريجي والطبيعي للبلد،
من خالل إمكاناته الواقعي��ة البعيدة كل البعد عما
تنس��جه مخيالت بعض "األفندية" من فلول األوهام
مقطـــوعـــ��ة
والشــعــــارات
اجلذور..

جوجل تكشف تفصيالت ثغرة
في برامج تصفح مايكروسوفت

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

نجم يهوى في عتمة األيام وقهر الغربة

أبو ليث وداعًا ..وستبقى لحروف "األديب" دالالتها ومعانيها
متابعة  -الصباح الجديد:
تنعى الصب��اح اجلديد اح��د قامات
الع��راق الثقافية ،ورائ��دا من روادها
في مج��ال الطباعة ،وه��و صاحب
مطبعة األديب في بغداد.
فت��ح اهلل اس��طيفان عزيزة،رائ��د
املطابع والنشر في العراق ،توفي في
العاصمة االردنية عمان ،ولم يحقق
حلمه وأمله بالعودة الى بغداد الذي
طامل��ا راوده وأيقن��ه ،وبفقدانه فقد
خس��رت حركة الثقاف��ة العراقية
اح��د رموزه��ا الثقافي��ة ،واح��د
داعميه��ا املهمني ،وال��ذي يعد من
ابرز الذين اسهموا في نشر االعمال
االدبي��ة والفنية لعدد م��ن الكتاب
العراقيني.
حرص الراحل عل��ى متابعة اعماله
بنح��و ،يضم��ن مع��ه اتق��ان كل
التفاصيل ،بغض النظر عن حجمها،
فلم يكن ليس��مح بانتاج غير الئق
مبكان��ة وتاري��خ املطبع��ة ان يخرج

منه��ا ،وهذا ما دفعه ال��ى التواجد
الدائم فيها كي يتابع كل تفاصيل
العمل الصغيرة قبل الكبيرة ،وذلك
ه��و ش��أن الكبار ف��ي كل زاوية من
زوايا احلياة سواء االيجابية او الفنية
او السياسية وحتى االجتماعية.
اس��طيفان كان اح��د اصح��اب
املباديء والثوابت التي لم يحد عنها
يوما ،وحت��ت أي ظرف ،لذا فكان احد
الداعمني للش��يوعيني الذين كانوا
يتعرضون لالعتقال ،بعد خروجهم
من��ه ،وه��ذا ما وضعه ف��ي مواقف
محرجة وخطرة ف��ي بعض االحيان
مع السلطات وقتذاك.
بع��د ان انتخب عض��وا في مجلس
ادارة احتاد الصناعات العراقية ،وجد
اس��طيفان ان واجب��ه جت��اه عمل��ه
ووطنه اصبح اه��م واكبر ،لذا فقد
داوم عل��ى متابع��ة كل التط��ورات
التقني��ة ،والتكنلوجية التي تتعلق
في عال��م الطباعة ،وهذا ما نتمناه

الراحل فتح اهلل اسطيفان

الي��وم م��ن كل اصح��اب الش��أن
والس��لطة ،وبجميع املهن واحلرف،

لكن يبدو ان امثاله قليل.
والن الراحل لم يكن طباعيا اعتياديا،
فق��د ح��ول مطبعت��ه "االدي��ب"
ال��ى ملتق��ى ثقافي يجتم��ع فيها
السياس��يون واملثقفون من ش��تى
املش��ارب والتوجه��ات ف��ي لقاءات
حوارية ونقاش��ية ،فيها من املتعة
واملعلومة الش��يء الكثير ،ونأسف
انه��ا لم تس��جل كي تك��ون منبرا
آخر الطالع اجيال اليوم على مباديء
احلوار الصحيح واإلنصات
الصحي،
ّ
وعلى حقيق��ة ان االختالف بالود ال
يفس��د من الود قضية ،بل انه يعزز
من الود ويبنيه على اس��س متينة
ورصينة.
اس��رة الصباح اجلدي��د تتقدم باحر
التعازي واملواس��اة ألس��رة الفقيد
ولصديقن��ا العزيز هيث��م فتح اهلل
اس��طيفان وبقية االخوة س��ائلني
املولى عز وجل ان يس��كنه فس��يح
جناته

الصباح الجديد :BBC -
كش��فت ش��ركة جوج��ل ع��ن تفاصيل ثغ��رة ف��ي برامج
مايكروس��وفت للتصفح على اإلنترنت ،تسمح للقراصنة
بإنشاء مواقع إلكترونية تؤدي لتعطيل تلك البرامج.
ويقول إيفان فراتريك ،الباحث في ش��ركة جوجل ،إن الثغرة
قد تس��مح ف��ي بع��ض احل��االت للقراصن��ة بالتحكم في
املتصفح باألجهزة التي يستهدفونها.
واكتُش��ف اخللل في نوفمبر /تش��رين الثان��ي املاضي ،لكن
لم تُكش��ف أية تفاصي��ل إال بعد انقضاء مهل��ة  90يوما،
منحتها جوجل لشركة مايكروسوفت كي تعاجله.
وفي شرحه لكيفية ظهور هذه الثغرة ،قال فراتريك إنه كان
مترددا في الكش��ف عن تفاصيل أكثر قبل أن يتم التعامل
معها .وقال إنه توقع أن تتمكن مايكروس��وفت من معاجلة
تلك الثغرة قبل انتهاء مهلة التسعني يوما.
ووج��دت املش��كلة ف��ي متصف��ح Internet Explorer 11
ومتصفح  ، Edgeوظهرت بسبب الطريقة التي يعالج بها
املتصفحان تعليمات إعداد بعض صفحات اإلنترنت.

ّ
"بنجوين راندم هاوس" توقع اتفاقا
لنشر كتابين ألوباما وزوجته

الصباح الجديد  -رويترز:
قالت شركة بنجوين راندم هاوس للنشر ،إنها توصلت إلى
اتفاق لنش��ر الكتابني املقبلني للرئيس األميركي الس��ابق
باراك أوباما ،والسيدة األولى السابقة ميشيل أوباما.
ول��م يتم الكش��ف عن بن��ود العقد الذي مينح الش��ركة
حقوق نشر الكتابني في أنحاء العالم.
لك��ن الناش��ر قال في بيان ،إنه انس��جاما مع املمارس��ات
الس��ابقة ،يعت��زم أوباما وزوجت��ه التبرع "بج��زء كبير من
عائ��دات املؤلف ملؤسس��ات خيرية" من بينها مؤسس��ة
أوباما.
وذك��رت صحيف��ة فاينانش��ال تامي��ز نق�لا عن أش��خاص
مطلع�ين ،أن االتف��اق ج��اء في أعق��اب منافس��ة حامية
للحصول عل��ى احلقوق العاملية لنش��ر الكتاب�ين ،جتاوزت
فيها العروض التي قدمها املتنافسون  60مليون دوالر وهو
رقم قياسي ملذكرات رئيس أميركي.
وحس��بما أفادت فاينانش��ال تاميز فإن الرئيس الدميقراطي
الس��ابق بيل كلينت��ون ،حصل باملقارنة م��ع ذلك على 15
مليون دوالر مقابل حقوق نشر مذكراته ،التي جاءت بعنوان
"حياتي" والتي نشرت في عام  2004بعد أن ترك منصبه.
وحص��ل الرئيس اجلمهوري جورج بوش الذي س��بق أوباما
على عش��رة مالي�ين دوالر ع��ن كتابه "ق��رارات مصيرية".
ونش��رت شركة نوبف التابعة لبنجوين راندم هاوس كتاب
كلينتون ،فيما نشرت شركة كراون كتاب بوش.

ّ
ً
زيارة
العراق في مقدمة أكثر  10البيت الثقافي ينظم
دول لطفًا مع الغرباء

الصباح الجديد  -وكاالت:
ج��اء ف��ي التقري��ر ال��ذي اصدرته
املؤسس��ـــــة اخليريــــة
للمس��ا عد ا ت
"كــاف" فـــي
قــــيـــ��اس
مس��تويــات
ا لكــــ��ر م
ولطـــاف��ة
النــــ��اس
بالنس��بـة
للغرباء في
شتى دول
العالم.
وجاء في
التقري��ر
" أل و ل
مـــ��رة،
أكثر من
نص��ف
الـــذين

ش��ملهم االس��تطالع قالوا إنهم
س��اعدوا غريبا خ�لال  ..2016وفي
ه��ذا األمر إش��ارة إل��ى أن فطرية
اإلنس��ان حتت��م علي��ه مس��اعدة
اآلخرين".
وتوص��ل االس��تطالع إل��ى أن
األش��خاص الذي��ن يعيش��ون في
ال��دول ،الت��ي تصن��ف حالي��ا من
أخطر األماكن ف��ي العالم وأقلها
اس��تقرارا ،ه��م الذين مييل��ون إلى
مساعدة األشخاص الغرباء.
وج��اء الع��راق عل��ى رأس القائمة
التي ضمت  10دول من شتى أنحاء
العالم ،حيث وجد االس��تطالع أن
 81في املئة م��ن املقيمني في هذه
الدولة يساعدون الغرباء.
واحتلت ليبيا املركز الثاني بنس��بة
 79في املئة ،متبوعة بالكويت بـ78
ف��ي املئة ،ثم الصومال بنس��بة 77
في املئة ،فاإلمارات العربية املتحدة
في املركز اخلامس بـ 75في املئة.

لجرحى الحشد الشعبي

بغداد  -الصباح الجديد:
نظ��م البي��ت الثقافي ف��ي مدينة
الص��در ،االثنني /٢٧ش��باط ،حملة
تطوعية بالتعاون م��ع وحدة املرأة،
وبرفق��ة املفت��ش العام ف��ي أمانة
بغداد ،ومستشارة أمني بغداد،
لزي��ارة ميداني��ة جلرح��ى احلش��د
الش��عبي الراقدين في مستشفى
ابن القف إلصابات احلبل الشوكي،
وقد أبدى مدير املستش��فى تعاونا
كبيرا .
وق��ام مدير البيت محمد حس�ين
ده��ش ،وموظف��و البي��ت الثقافي
ف��ي مدينة الصدر ،بتوزي��ع الهدايا
العيني��ة عل��ى اجلرح��ى كجزء من
الوف��اء جلراح ه��ؤالء األبطال ،الذين
بذل��وا كل م��ا ميلك��ون ،وضح��وا
بأرواحه��م للدف��اع ع��ن األرض
والعرض من دن��س عصابات داعش
اإلرهابية.
وأع��رب اجلرح��ى ع��ن ش��كرهم

وامتنانهم ملوظفي البيت الثقافي
على الدعم املقدم للقوات األمنية
واحلشد الشعبي.
وعل��ى هام��ش الزيارة ق��ال دهش:
إن ما نقدم��ه له��ؤالء األبطال من
دعم معنوي ،يأت��ي لتأكيد الوقفة
البطولية التي يقفها هؤالء الرجال
األفذاذ في الدفاع عن العراق ،ووحدة
أراضيه ضد داعش اإلرهابي.

ّ
معمرة في زنزانة لتحقيق حلمها
الشرطة الهولندية تحتجز
الصباح الجديد  -وكاالت:
مثلما اعتادت باالهتمام في الكثير
م��ن تفاصي��ل حي��اة مواطنيها،
وس��عيها ملس��اعدتهم عل��ى
تس��هيل ام��ور حياته��م
وحتقيق جزءا م��ن احالمهم
وطموحاته��م ،س��اعدت

الشرطة الهولندية معمرة في حتقيق حلم
لطامل��ا راودها وهو دخول زنزانة ومعايش��ة
حياة السجناء.
وقد أبلغت املعم��رة آني " 99عاما" ضابطا
في الش��رطة ،أنه��ا جربت كل ش��يء في
حياته��ا ،إال الس��جن ،وأن واح��دا م��ن آخر
أمنياتها خوض جتربة نزالء الزنزانات.

وبرغم أنها لم ترتكب جناية ،إال أن الشرطة
ف��ي مدينة نيميغن ش��رقي هولندا عملت
على حتقيق أمنيتها األخيرة.
وكان��ت االبتس��امة تغمر املعم��رة عندما
أدخلها عناصر الش��رطة في الزنزانة ،كما
وضعوا يديها في األصفاد حتى تبدو عملية
االحتجاز حقيقية ومتكاملة.

الفنانة رويدا عطية تطلق األغنية
الجديدة "مهلك على مهلك"

الصباح الجديد  -وكاالت:
كش��فت الفنان��ة الس��ورية روي��دا
عطي��ة ،أنه��ا تواصل��ت م��ع صاحب
ش��ركة "املول��ى برودكش��ن" ،بع��د
قطيع��ة وأزم��ات دامت ألش��هر ،عادت
روي��دة عطي��ة للتواص��ل م��ع صاحب
الشركة ،مشيرة إلى أنها تأمل خيرًا في

أن ينتهي اخلالف خالل املرحلة املقبلة ،قائلة
"ال أحم��ل في قلبي إال اخلير ،واحلمد هلل على
تلك النعمة التي اعت��ز بها" .وأكدت عطية
في تصريحات خاصة إلى احد املواقع الفنية،
أنه��ا س��تطلق أغني��ة جديدة خ�لال األيام
املقبل��ة ،وقالت عنه��ا "األغنية حتمل عنوان
"مهل��ك عل��ى مهل��ك" ،وهي م��ن كلمات

ايهم الهترة ،وأحل��ان وتوزيع حازم كرم ،وعلى
األرج��ح هناك ني��ة لتصويرها عل��ى طريقة
الفيديو كليب" .وأعلنت عطية أنها اتفقت
م��ع خطيبه��ا الفنان الس��وري إس��ماعيل
مناس��ترلي ،وبع��د عودتهما إل��ى بعضهما
البعض ،على عدم إقحام اإلعالم مرة جديدة،
في حياتهما الشخصية.

خوش ولد !
"خ��وش ول��د" م��ن العب��ارات الت��ي
يتداولها مجتمعنا على نطاق واسع
ويردده��ا افراد اجملتمع عندما ميتدحون
ش��خصا ً ما  ..وصف س��لوك واخالق
وتصرف��ات رجل أو صبي او ش��اب او
حتى طفل بالقول " هذا خوش ولد"
أو "هذا ش��كد خوش ول��د " وعندما
كان الش��اب يتقدم خلطبة فتاة ما ..
من احمللة او غيرها فتقوم اسرة الفتاة
بالسؤال عن الش��اب عندها يتلقون
أجابة اجليران واملعارف بإن هذا الشاب
هو "خوش ولد " أو السمح اهلل "هذا
موخوش ولد !" .
وم��ن احلكاي��ات ذات العالقة مبوضوع
"اخل��وش ولد " كان أح��د أقربائي قد
بلغ سن الزواج وكان يرغب في أكمال
نص��ف دينه كما يقولون على س��نة
اهلل ورسوله " واليريد الزواج !
وعندم��ا كان صاحبن��ا يس��تمع الى
اجاب��ات امه يكظ��م غيضه ووجعه
الن��ه "خ��وش ول��د" وم��ن املعيب ان
يطالب جهارا ً بحقوقه املشروعة .
وظل صاحبنا على هذا احلال واملنوال
س��نوات عديدة "ي��راوح في مكانه "
ول��م يتبق من أصدقائ��ه ممن كان في
عمره اال وقد دخ��ل القفص الذهبي
و"عاش في ثبات ونبات وخلف صبيان
وبنات " اال هو فقط لم  ...ولم يسمع
غي��ر أن ف�لان خ��وش ول��د ...
واليريد أن يت��زوج  ..حتى
كره ه��ذه اجلملة التي
حرمت��ه م��ن الدخول
الى القفص الذهبي !
وف��ي أحدى املناس��بات
االجتماعي��ة وف��ي غم��رة
الف��رح والزغاري��د تعرضت
"االم" ال��ى تكرار الس��ؤال
م��ن احلضور"ش��وكت راح
نفرح مبصطفى " حتى كررت
اجابتها السابقة " مصطفى
خوش ولد وميريد يتزوج !
وما ان سمع صاحبنا قول أمه ..
طف��ح الكيل به وقفز من مكانه
 ..صائح �ا ً  " :كافي عاد ياأمي  ..راح
يفوتني القط��ار وانتي تكولني هذا
خوش ولد  ...هذا خوش ولد  ...مااريد
أصير خوش ولد " بس زوجيني " !
وظاهرة ال"خوش ولد " اس��تفحلت
في ال��وزارات والدوائر وخصوصا ً عند

أناطة مسؤولية منصب مدير للدائرة
أو للقس��م  ..الح��د املوظفيني ليس
النه يتمتع مبؤه�لات الكفاءة واخلبرة
والنزاه��ة  ،بل الن��ه يوصف ب"خوش
ول��د " والدليل أنه يؤدي الفرائض في
أثناء الدوام الرس��مي ومطيعا ً الولى
األمر منهم !
يق��ول اح��د أصدقائ��ي املوظف في
أحدى ال��وزارات املهمة أن��ه مت اناطة
مس��ؤولية أه��م االقس��ام احليوي��ة
الى احد املوظفني ال��ذي كان مصابا ً
بعقد نفس��ية وأجتماعية  ،ويقضي
س��اعات الدوام الرس��مي وحيدا ً في
غرف��ة معزول��ة كان ق��د حولها الى
..سجن فيها ن َفسه  .وعندما
قفص َ
أس��تغربنا من تعيينه بهذا املنصب
ال��ذي يحتاج ال��ى مواصفات خاصة
 ،وتس��اءلنا عن املعايي��ر التي مت على
أساس��ها تعيين��ه به��ذا املنصب ؟
جاءنا اجلواب  ":النه خوش ولد !"
وبع��د أن ق��ص صديق��ي حكايت��ه
..س��ألني قائ�لاً  :أذا م��ا تص��رف
السياسي أو املسؤول او رئيس كتلة
م��ا ..بخ�لاف املصلح��ة الوطنية أو
العامة وأحلق ضررا ً فادحا ً مبس��تقبل
البالد والعباد ..هل علينا مسامحته
النه " خوش ولد "!
• ضوء
من كان منكم
"خ��وش ول��د
" فليرج��م
ا آلخــــرين
بحجر !

عاصم جهاد

