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ومــــعـــظم أراضي شــــمـــال الـــيـــمن
ومجموعة موانئ على طول ساحل

البحر االحمر.
وشـهـد النـزاع تـصـعـيـدا مع تدخل
الــــســـعـــوديـــة عــــلى رأس حتـــالف
عـــســـكــري فـي آذار/مــارس 2015
بـــعـــدمـــا تـــمـــكن احلـــوثـــيـــون من
السـيـطرة عـلى مـناطق واسـعة في

أفقر دول شبه اجلزيرة العربية.
ويـنــشـر الـتــحـالف الـعــربي سـفـنـا
حـربــيـة في الـبــحـر االحـمــر قـبـالـة

السواحل اليمنية.
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وبـعـد اطالق احلــوثـيـ صـاروخـا
بــالــســتـيــا في الــرابع مـن تـشــرين
الثـاني/نـوفمـبـر  اعتـراضه فوق
مــطــار الــريــاض شــدد الــتــحــالف
ــنــافـذ احلــصــار عــبــر إغالق كـل ا
اليمنية اجلوية والبحرية والبرية.
وادى احلـصـار الى نـقص حـاد في
ــواد الــغـــذائــيــة وعــرقل وصــول ا

الحـة الـدولـية" الـبـحـر األحـمـر وا
مـا لم يُرفع احلـصـار الـذي فـرضته
وانئ السعـودية وحـلفاؤهـا على ا

طارات. وا
وقــال الـصــمــاد في تـصــريح بــثـته
سيرة" التلـفزيونية التابعة قناة "ا
ــرون في مــيــاهــنـا لــلــحــوثــيـ "
وت جوعاً". ببواخرهم وشعبنا 
واضاف الـزعـيم احلوثي "إن أردوا
ـفــاوضـات أن نــعـود إلى طــاولــة ا
نـــحـن جـــاهــــزون ومــــســـتــــعـــدون
لـلـتفـاهـمـات وسيـجـدون مـنـا ما لم
ــاضي لــيس تــنــازالً يــجــدوه فـي ا
ـــا حــــرصـــاً عـــلى حـــقن دمـــاء وإ
الـــشـــعـب وعـــلى أمن واســـتـــقـــرار

نطقة". ا
وادلى الصـماد بـتـصريـحاته خالل
اجـتــمـاعه مع نـائـب مـبـعـوث اال
. تحدة الى اليمن مع شر ا

ـتــمـردون احلــوثـيـون ويــسـيـطــر ا
دعـومـون من إيـران على صـنـعاء ا

اربيل
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مـا تـنـاولـته بـعض وسـائل االعالم من يـوم 2018/1/8 من ان الـعـفـو سـيـشـمل
البغـدادي بعد تعديله وهذا غـير صحيح وغير قانوني ويـنم عن  تفسير بعيد عن
الـصـواب وتأويل بـعـيـد عن السـداد ذلك ان الـبغـدادي غـيـر مشـمـول بالـعـفو في
قانون الـعفو بشكله االصـلي وبشكله بعد الـتعديل الن قانون التـعديل منع العفو
ة ارهـابية بأي شـكل وأي صفة فال يجـوز الشمول بـالعفو عمن ارتـكب اية جر
ن ارتــكـب االرهــاب بـــعــد 2014/6/10 اي من ارتـــكب االرهـــاب زمن داعش
وصل ال يـشـمل بـالـعـفو والـبـغـدادي ارتـكب االرهـاب قبل ووصول داعش الـى ا
هـذا الــتـاريخ وبـعــد هـذا الـتـاريـخ وداعش ارتـكب االرهـاب خـالل الـفـتـرة االولى
ـنح الـعـفـو لـلـداعشي قـبل 6/10 وبـعـد 6/10  اي ال يوجـد اي مـجـال قـانـوني 
االول البـغدادي واتباعه فالقول بوجـود بصيص امل للعفو عن داعش واتباعه ال
ذكـور وبالـتالي ال يـشمله صحـة له كمـا انه استـمر على االرهـاب بعـد التـاريخ ا
ادة (4/ ثـانياً) من قانـون العفو رقم (27) لـسنة 2016 الـعفو اما ماورد في ا
وقانون تـعديل قانـون العفـو فيتـعلق بتـخريب مـؤسسات الـدولة ومحـاربة القوات
ـسـاعـدة او الـتـحـريض او ـة ارهـابـيـة سـاهم بـارتـكـابـهـا بـا ـسـلـحـة وكل جـر ا
االتفاق فـانها كانت موجودة بقانون العفـو قبل التعديل ولم ترد بعد التعديل الن
ا لم يكن الـتعديل فرق ب ارهاب سابق يوم 6/10 وارهـاب بعد هذا التاريخ 
موجـودا في قانـون العـفـو قبل الـتعـديلً وهـذه لم ترد بـقانـون العـفو (80) لـسـنة
2017 بـعـد تـعديـله وان كـانت مـوجودة بـقـانون الـعـفـو قبل تـعـديله (27) لـسـنة
2016 اي انهـا وردت في اجلـريدة الـرسـميـة الوقـائع الـعراقـية (4417) لـسـنة
2016 ولم تـرد في نـفس اجلـريدة (4469) الـتي  فيـهـا نـشر الـتـعـديل وهذا
ـان عند قـراءة التعـديل شأنه شأن الـقوان سبـبه االضطراب احلـاصل في البر
ـسـودة او في رئاسـة اجلـمهـورية ان في كـتـابة ا اخلالفـيـة او خطـأ ارتـكبه الـبـر
عـنـد ارسـاله لـلـمـصـادقـة او في وزارة الـعـدل النـهـا اجلـهـة الـتي تـتـولى اصـدار

اجلريدة الرسمية.
وفي جـمـيع االحـوال فــانـنـا نـقـتـرح اجــراء تـعـديل جـديـد يـتــضـمن مـا سـقط من
وضـوع دسـتوري وقـانوني ولـيس اداريا النـصى بعـد الـتصـويت علـيه ذلك ان ا
بـاعتـبـاره خطـأ بـالنـشـر في الـوقائع يـتم تـصـحيـحه بـبيـان طـبـقا لـقـانون الـنـشر
باجلـريدة الرسمية كما يحصل في التصحيحات االخرى اي ان
ـان اعداد مـشـروع قانـون تـعديل جـديد طـلـوب من البـر ا
لـقــانــون الـعــفــو وايـراد ذلك والــتــصـويـت عـلى الــقــانـون
ــقـرر دســتـوريــاً وال يـكـفي ـانــيـا بــالـشـكل ا اجلـديـد بــر
ـعـرفة اجلـهـة الـتي سـببت الـتـصـحـيح او تشـكـيل جلـان 

ذلك .

{ اســـطــنـــبـــول (أ ف ب) - حــضت
تركـيا امـس االربعـاء ايران وروسـيا
على "حتمل مسـؤولياتهـما" كدولت
داعـمـتـ لـلـنـظـام الـسـوري من اجل
وقف هــجــومه عـلـى مـحــافــظـة ادلب
ــشـمــولــة بـاتــفـاق مــنــاطق خـفض ا

التوتر الذي تضمنه الدول الثالث.
وقال وزير اخلـارجية الـتركي مولود
تـشــاوش اوغـلــو لـوكـالــة االنـاضـول
التركيـة الرسميـة ان "ايران وروسيا
يجب ان تـتحـمال مسـؤوليـاتهـما في

سوريا".
واضـاف تــشـاوش اوغـلــو "اذا كـنـتم
دوال ضـامـنـة واحلـال كـذلك فـيـجب
وقف الـنـظـام. االمـر هـنـاك ال يـتـعـلق
ـجــرد هـجـوم جـوي الــنـظـام لـديه

نوايا أخرى وهو يتقدم في ادلب".
وتـشن قـوات الــنـظـام الـسـوري مـنـذ
 25كانون األول/ديسمبر هجوماً

لــلــســيــطــرة عــلى الــريف اجلــنــوبي
الـشـرقي إلدلب احملــافـظـة الـوحـيـدة
اخلارجة عن سـلطـة دمشق وتسـيطر
عـلـيـها بـشـكل رئـيـسي هـيـئـة حتـرير

الشام (النصرة سابقا).
وتـــقع مــحـــافــظــة ادلـب عــلى حــدود
تركيا التي تتخوف من تدفق الجئ
الى اراضيها في حال تصاعد هجوم

النظام السوري.
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واعـتـبـر وزيـر اخلـارجـيـة التـركي ان
وجـود مـجمـوعـات تـعـتبـر "ارهـابـية"
في ادلب ال يبرر شن ضربات واسعة
الــنـطــاق عـلى كـل اراضي احملـافــظـة
مـتهـمـا النـظـام السـوري بـاستـهداف
دعومة عتـدلة ا ـعارضة ا مسلحي ا
من انقرة. وتابع تـشاوش اوغلو "اذا
كـانت مـجـمـوعـات ارهـابـيـة تـتـواجد
هــنــاك فـــيــجب كـــشــفــهـــا وحتــديــد

مــكــانـهــا. الـعــمــلـيــات يــجب ان تـتم
ــســاعــدة وسـائل بــطــريــقـة حــذرة 

تكنولوجية".
ويـأتي هـجوم الـنـظـام الـسـوري قبل
اســابــيع مـن اجــتــمــاع يــفــتـرض ان
يـــــــجـــــــمـع في  29و 30 كـــــــانــــــون
ـثـلــ عن الـنـظـام الـثــاني/يـنـايــر 
ـعــارضـة في سـوتــشي عـلى امل وا
التـوصل الى حل لـلـنـزاع الذي أوقع
أكثر من 340 الف قتيل منذ اندالعه
في 2011. ونشـرت تـركيـا قوات في
محـافظـة ادلب لـوضع مراكـز مراقـبة
في اطار اقامة مناطق خفض التوتر
الـــتي تــفــاوضت عـــلــيــهــا مــوســكــو

وطهران وانقرة.
وبـــحـــسـب تـــشـــاوش اوغــــلـــو فـــان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
ــكن ان يـتــصل بـنــظـيــره الـروسي
ـير بـوتـ "اذا لـزم االمـر" لكي فالد

يحثه على التدخل لدى دمشق. وقال
ـكـنـنا غض الـطـرف لـقـد بـذلـنا "ال 
كننا افساد الكثير من اجلهود وال 

كل شيء".
وكــانت وزارة اخلــارجــيـة الــتــركــيـة
اســتــدعت الــثالثــاء ســفــيــري ايـران
وروســــيـــا فـي انـــقـــرة لـالعـــراب عن
"استيـائها" ازاء الـهجوم الـذي يشنه

النظام السوري في ادلب.
ونـــدد الــــرئـــيس الـــتـــركي إردوغـــان
بقضية ضد مـصرفي تركي بوصفها

”محاولة انقالب سياسي“
ومــجـــهـــودا مـــشـــتـــركـــا من وكـــالــة
ركزية األمريكية ومكتب اخملابرات ا
الــتــحــقــيـقــات االحتــادي لــتــقـويض

أنقرة.
وأدانـت هـيــئــة مـحــلــفــ أمـريــكــيـة
ــصـرفي مــحـمـد ـاضي ا األسـبــوع ا
صرفي ببنك خلق خاقان عطا الـله ا
الــذي تـمــلك الــدولــة مـعــظم أســهـمه
ـفروضة بالـتحـايل على الـعقـوبات ا
عــلى إيــران في قــضـيــة أدت لــتــوتـر
العالقـات ب الـبلـدين الشـريك في

حلف شمال األطلسي.
وقــــــال إردوغــــــان إن (اخملــــــابـــــرات
ــــركـــزيــــة األمـــريــــكـــيــــة ومــــكـــتب ا
الـتحـقـيـقات االحتـادي وشـبـكة رجل
ـــقـــيم في الـــديـن فــتـح الـــله كـــولن ا
ـتحـدة والذي تلـقي عليه الواليات ا
أنـقرة مـسـؤولـية مـحـاولـة انقـــــالب
في 2016 تــســتــغل مــعـا الــقــضــيـة

لتقويض أنقرة).
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الى ذلك أعلن اجليش الروسي امس
االربــعـاء في جــريـدته الــرسـمــيـة ان
ـســيــرة الـتي هــاجـمت الــطـائــرات ا
ـاضي القـواعـد الروسـية االسبـوع ا
في ســوريــا انـطــلــقت من مــحـافــظـة
ادلب حــيث يــشن الــنـظــام الــسـوري
هـــجــومــا اثــار تـــوتــرا بــ روســيــا

وتركيا وايران.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت
االثن ان "عشر طـائرات بدون طيار
مـحـمـلـة مـتـفـجـرات" هـاجـمت قـاعدة
حمـيمـيم اجلـوية الـروسيـة ليل 5-6
كـانون الـثـاني/ينـايـر فـيمـا هـاجمت
ثالث طائرات اخرى قاعدة االسطول

اسابيـع فقط من عقـد اجتـماع يومي
 29و 30كانون الثاني/يناير

ــثـلــ عن الــنــظـام احلــالي يــضم 
ـعــارضـة في سـوتــشي عـلى امل وا
التـوصل الى حل لـلـنـزاع الذي أوقع
أكثر من  340الف قتيل منذ اندالعه

في .2011
وبـــعــد أكــثـــر من عــامـــ من تــدخل
القوات الروسيـة لدعم نظام الرئيس
بشـار االسد اعـلن الرئـيس الروسي
يـر بوت في مـنتـصف كانون فالد
االول/ديــسـمــبـر انــسـحــابـا جــزئـيـا

نتشرة في سوريا. للقوات ا
لـكـن روسـيـا ال تــزال حتـتــفظ بـثالث
كــتــائب من الـــشــرطــة الــعـــســكــريــة
وقــاعـدتي حــمـيــمـيم وطــرطـوس في
غـــرب ســوريـــا. وفي مـــوســكـــو قــال
ـتـحـدث بـاسم ـتـري بـيــسـكـوف ا د
الـكـرمـلــ امس الـثالثـاء إن روسـيـا
لـــديـــهــا مـــا يــكـــفي من الـــقــوات في
ســوريـــا لــلـــتــصـــدي ألي هــجـــمــات

محتملة على قاعدتيها هناك
WO²% WOMÐ

وأضــاف في مــؤتــمــر عــبــر الـهــاتف
”تلك القوة الباقية هناك والبنية

ــتـبـقـيـة في الــتـحـتـيـة الــعـسـكـريـة ا
قـــاعـــدتـي حـــمــــيـــمـــيـم وطـــرطـــوس
الــعــســكــريــتــ قــادرة تــمــامـا عــلى
الـتــصـدي لـهــذه األعـمـال اإلرهــابـيـة

التي تقع من ح آلخر.“
وقـالت وزارة الـدفــاع الـروسـيـة يـوم
االثــنـــ إن مـــتـــشـــددين هـــاجـــمــوا
قـاعـدتــيـهـا لـيل الــسـادس من يـنـايـر
كانون الـثاني باسـتخدام  13طائرة

مسلحة بال طيار.
و قـال الــرئـيـس الـتــركي رجب طـيب
ـان ألعضاء إردوغان في كـلمـة بالـبر
حـزب الـعـدالـة والـتـنـمـية احلـاكم إن
اجلـيـش الـتـركي ســيـواصل عـمــلـيـة
نطـقتي عفرين ومنبج درع الفرات 

في سوريا.
وكــانت تــركــيــا أطــلــقـت عـام 2016
عملـية درع الفـرات على حدودها مع
ســوريـا لــلــقـضــاء عـلـى مـا وصــفـته
تمثل في خطر مر اإلرهاب “ا ”
ـقاتـل تنـظـيم الدولـة اإلسالمـية وا

. األكراد السوري

دعونـا باد ذي بدء تـعريف حـيتانـنا األكثـر شهرة فـي العالم فـهي ال تشبه أي
واصفاتها ألنها مـخلوقات مائية هالمـية ناعسة تنحدر من كائن  عـلى األرض 
دن سالالت رخوة ومـلساء تطورت بسرعـة مذهلة وغادرت مياهـها لتنتقل إلى ا
سـتوطنـات وتمتص مـا حولها من والقصـبات لتـنشئ مسـتعمـراتها وعـشرات ا
ا أن يشـعر بهـا أحد إلى أن يصاب بـاجلفاف من دمائه ماء ودمـاءٍ وأموال دو
وأمواله ورطـوبته هي إذن لـيـست تلك اخملـلوقـات التي احـتاجت ماليـ السـن
لكي تـتطور في فـسلـجتهـا ووظائف أعـضائهـا لقد اخـتصـرت الزمن أو أحرقت
راحل عـلى ثـقافـة أهل االنـقالبـات واألحزاب اجلـدا ثـورية واالنـقالبـية في دفع ا
دولـهم إلى األمـام وابـتداعـهم لـلـخطط اخلـمـسـية واالنـفـجـارية الـتي أنـتـجت هذه

لساء. القطعان من احليتان الوديعة ا
ولكي ال جنـهد أنـفسنـا في البـحث عن اجلذور األولى لـهذه الـكائنـات ونسـتقدم
من الـقـبور الـسيـد داروين أو مـندل فـإننـا سـنتـناول نـوعـ مهـم مـنـها وهـما
ــارسـان ( نــشـاطــيـهــمـا احلــيـاتي ) وسط الـنــوعـان الــلـذان يــعـيــشـان مــعـنـا و

مجتمعاتنا التي اكتظت بهما.
األول: بـدأ بـالـتـحـول مع قــيـام جـمـهـوريـتـنـا الـعـتـيـدة في  1958من مـخـلـوقـات
انتهـازية مـسطـحة األدمغـة هالميـة األشكـال عاطـلة عن الـعمل والتـفكـير جـائعة
وغرائـزية الـطباع ال تـنتـمي إلى أي طبـقة أو عـرق أو دين أو مذهب مـع فهي
ـقتـنيـات والـتقـنيـات ) من اجل عمـلـية تـطورهـا إلى حيـتان تـستـخـدم كل هذه ( ا
لكي ودخـلت احلقبة اجلمهورية اخلالدة وهي وديعـة ملساء جاءت من العصر ا
ـفـدى عبـد الـكر قـاسم ال خـبـاثة فـي ذلك بل هذه كل مـا زالت تـهـتف لـلمـلك ا
معلـوماتها وثقافتها ونيتها الصافـية النقية وسرعان ما تغلغلت و ( إندحست )
إلى مفـاصل األحزاب الثورية جـدا والرجعية جـدا جدا والقوميـة أو الدينية جدا
ــفـروض إنــهـا تــمـثل ـنــظـمــات الـتي كــان من ا جــدا جـدا والى اجلــمـعــيــات وا

مخلوقات إنسانية فأصبحت خالل سنوات مراتع للحيتان.  
وخالل سـنـوات قلـيـلة حتـولت هـذه اخمللـوقـات إلى حيـتـان وديعـة التـهـمت كل ما
ـسـلحـة في حـروبـها حـوالـيهـا من نِـعم األحـزاب واالنـقالبات الـثـوريـة والقـوات ا
ـقدسة) وتأميـم النفط وحتويل موارده لـلعشائر (القومـية والتحـررية واجلهادية ا
احليتـانية في كل أنـحاء العـالم خلدمة مـصالح األمة ووحدتـها ومسـتقبـلها الذي
نشـهد اشراقاته اآلن وفي اقل من نصف قرن حتـولت تلك اجملاميع إلى طبقات
وعـشـائـر من أصـنـاف وأنـواع رهـيـبـة ال تـمت لإلنـسـان الـعـادي بـأي شـكل من
األشكـال وانتشرت في ربـوع العراق بوداعـة تلتهم كل شيء إال (احلالل) حتت
باد والوطنيات ومستـقبل اجلماهير واألمة ودوما يكون في ظالل السـيوف وا
قـاومة الـشـعبـيـة) أيام الـزعـيم األوحد و (احلـرس الـقومي وشـقـيقه حـمـايتـهـا (ا

اجليش الشعبي) أيام بطل القادسيات!
ـثيـر أنـها تـختـلف في كل شيء فيـمـا بيـنهـا إال في السـلوك والـغـريبُ فيـها بل ا
فهي تتـلون مع الـبيـئة الـتي تعيش وتـترعـرع فيـها فال تكـاد تعـرف ألوانـها التي
تغـيرها من لون إلى آخـر  كالضـفادع حسب مـكان عيشـتها من أقـصى اليسار
إلى أقــصـى الــيــمــ ومن الــرفــيق مــاركس قــدس ســره إلى الــرفــيـق اجملــاهـد
القـرضاوي دام ضله فهي تـتنقل برخـاوة وانسيابـية رهيبة بـ كل هذه العوالم
ا أي خـسائر تذكر سوى نـوعية األقنعة وأسالـيب التدليس و (االندحاس) دو
ورغم ذلك تفـاءل العـراقيـون كما الـيوم حـتى أطلت ( الـثورة الـبيـضاء جدا ) في
تموز 1968. لكي تـبدأ مرحلة أخرى (النوع الـثاني) من مراحل تطور وانتشار
ـنــاضـلـة الــتي دربت ودرست في مـدارس وتـكـاثـر هــذه احلـيـتــان الـعـقــائـديـة ا
ومخـتبرات ومعامل احلزب القائد آالفا مؤلفة من أجيال أكثر تطورا من احليتان
طـورة كانت تلك ـذاهب وأول الوجـبات ا وبكل األحـجام واألشـكال واألعراق وا
قاولـ في السنـوات األولى حلقبـة الثورة الـبيضـاء جدا ما التي لـبست قنـاع ا
لـبثـت حـتى تـطورت إلـى أنـواع زيتـونـيـة عـسـكـريـة مع مـطـلع الـثـمـانـيـنـات وقـيام
عسكرة احلرب بـ (أحفاد القعقاع ويزدجرد) فانتشـرت قطعان من احليتان ا
بـالـرتب وأنصـافـها وأشـكالـهـا والزيـتوني ودرجـاته واجملـحشـة وأفـواجهـا حتى
غـرقت الـبـالد وطـافت الـعـبـاد وأصــبـحت احلـيـتـان تــصـول وجتـول في مـشـارق
ناسف البالد ومغـاربها بألوانها الزيتونية ورتبها وأوسمتها التي كانت تقدم با
ناضلة باركة) فهـبت جموع اجلماهير ا والصـواني حتى بدأت (غزوة األنفال ا
ورفــاق الـعـقــيـدة والـصــنـاديـد من فــرسـان األمـة لــنـهب مـدن وقــرى كـردسـتـان
ـدربة عـلى امتـصاص الـدماء واألمـوال في تمرين تتـقدمـهم أفواج من احلـيتان ا

عركة كبرى قادمة ال ريب! تعبوي 
وجاءت غزوة الـكويت العـظمى لتـبدأ تطـبيقات غـزوة كردستـان ولتتـحول الكويت
خالل ساعـات إلى سـاحة لـتـلك القـطـعان من احلـيـتان الـتي (شـفطت كل شيء)
هم في كل هذه وكنـست الكويت بأكمـلها من دولة إلى متـصرفية أو محـافظة وا
( فدى) إلى (ماكو زعيم إال كر لك ا ومتها وبقائها فـمِن (عاش ا الغـزوات د
وصـوال إلى (صــدام اسـمك هــز أمـريــكـا) حـتـى عـصـرنــا الـذهــبي مع (مــخـتـار
ـبتـسم ( بطل األبـطال وقـاهر الـرجال) ال يهـمهـا شخص من العـصر) وقـرينه ا
يــحـكم أو حــزبه بـقــدر مـا تـهــمـهــا غـرائــزهـا في (الـلــغف والـشــفط ) واالمـتالك
واالمـتـصـاص وهي ذكيـة جـدا رغم رخـاوتهـا وبـساطـتـهـا في التـكـيف مع تـبدل

األنظمة وتغيير األسماء واالجتاهات. 
 وهــكـذا دخــلت هي األخـرى حــقـبــة مــا بـعــد صـدام بــشـكل مــثـيــر في ذكـائــهـا
زايـدة على أولئك الذين قاوموا ـناضل جدا) بل وا واندحـاسها ب صفوف (ا
صدام وحـزبه طوال ما يقارب من أربعـة عقود لتتبـوأ مراكز الصدارة في معظم
مراكز الـقرار وحواليه بدوائر تشبه تلك التي تنتجها قطعة احلجر في بركة ماء
ساك من أبناء هذا مدربة ومـروضة بشكل لم يعد العقالء التميـيز بينها وب ا
الشـعب العجب فـقط إنها بدأت بـالتهـام األخضر والـيابس وكل ما حـواليها من
ـانية ـناصب الـبر أراض وأبار وأنـابيب بـترول ومـبان وطـرق وحتى األرصـفة وا
والوزاريـة ومواقع السـياسة واإلدارة في األحزاب الـتي استطـاعوا صنـاعتها أو

التي اخترقوا مفاصلها من األحزاب العاملة على الساحة.
بل ولم تكتفِ هـذه احليتان الـوديعة بشهـاداتها العـليا ضد الكـوليرا والتـايفوئيد
ـتـوسـطـة فاقـتـنت شـهـادات الـدكتـوراه والـتـخـصص الـعالي من واالبـتـدائـية أو ا
جامـعة سوك مـريدي الـشهـيرة الـتي ال تلـزم طلبـتهـا باحلـصول عـلى أي شهادة
قـبل الـدكتـوراه إضافـة إلى شهـاداتهـا الـدينـية وعـمائـمـها وهـكذا أصـبح لديـنا
تـكيفة للعيش في لساء وا أجيال مـتقدمة ومتطـورة من هذه الكائنات الوديـعة وا
ــائـــيــة واجلـــبــلـــيـــة وحــتى ــنـــاخــات والـــتـــضــاريـس ا كـل ا
الصـحراوية إذا اقتضى األمر لذلك فهي أجيال متطورة
ان واحلـكومة حـازت على شهـادة راقية جدا تـليق بالـبر
جـدا مـن مـنــظــمــة الــشــفـافــيــة الــدولــيـة (EITI) حــيث

أصبحت دولتها من أفسد دول العالم وأفشلها!

تحدة من ان اليمن وحذرت اال ا
يـواجه "اســوأ ازمـة انـســانـيـة" في
العـالم. وخلف وبـاء الكـوليـرا أكثر

من ألـــفي وفـــاة في حــ يـــحــتــاج
ثــــمـــانــــيــــة مـاليــــ شــــخص الى

مساعدات غذائية عاجلة.

ـسـاعـدات االنـسـانيـة الى الـبالد ا
بـحسب مـا اعـلنت مـنـظمـات اغـاثة

دولية.
وأكــــد الـــــتــــحــــالف
العسكري في كانون
االول/ديــــســــمــــبــــر
ــاضي ان مـــيــنــاء ا
احلــديـــدة ســيــبــقى
مـــفـــتـــوحـــا ثالثـــ
يـوما امـام شـحـنات
ـــــــــســــــــــاعـــــــــدات ا
والـــبـــضــــائع الـــتي
تــــــنـــــقـل االغـــــذيـــــة
والــــوقـــود. وخــــلف
الــــنــــزاع أكـــثــــر من
تــســعــة آالف قــتــيل
في اليمن منذ تدخل
قــــوات الــــتـــحــــالف
الـعـربي في الـنـزاع
بـــحـــسب مــنـــظـــمــة

ية. الصحة العا
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من نـتيـجـة ذلك ارتفـاع مـعدل دخل الـفرد
وتراجع الفقر والبطالة في البالد.

بـالـطـبع لم يـتـحـقق كل هـذا من فـراغ بل
كان وراءه مجـموعـة من السيـاسات التي
جعلت ماليزيا تتـمتع بأحد أفضل بيئات
االســـتــثـــمــار في جـــنـــوب آســيـــا حــسب
دراســات الــبــنـك الــدولي. واألهم من ذلك
اليزية كان لديها دائما هو أن احلكومة ا

تصور أو رؤية للمستقبل.
يقول مهاتير مـحمد في آخر تقرير له عن
ـوازنــة الــعـامــة قــبل تــقـاعــده كــرئـيس ا
للـوزراء إن حكومـته أدركت تمـاما أهـمية
اعـتـنـاق قـيم إيـجـابـيــة لـتـحـقـيق الـتـقـدم
نشود ولهذا اعتنق سياسة النظر إلى ا
قصود بها اعتناق قيم العمل الشرق وا
الـسـائدة في الـيـابـان وكوريـا الـتي تـقوم
أســـاســــا عـــلـى االنـــضــــبــــاط الـــشــــديـــد
واالخالص التـام جلهة الـعمل واحلرص
ــديـريـن لـيــكـونــوا قـدوة عـلى اخــتــيـار ا

وظفيهم.
فهـوم البحث عن وقد يـبدو هذا مـخالفـا 
قيم التـطور في الغـرب عمومـا والواليات
ـتـحدة بـشـكل خـاص لكن مـهـاتـير رأى ا
دائمـا أن ثـقافـة العـمل في اليـابان بـشكل
خاص هي االنسب لثقافة وتكوين بالده.
ومن االمــور الالفــتــة لــلــنــظـر أيــضــا في
ـالـيـزي جتـربـة مـالـيـزيـا قـدرة اجملـتـمع ا
عـلـى جتـنب الـصــراعـات واخلالفـات بـ
ـكــونـة اجملـمــوعــات الـعــرقــيـة الــثالثــة ا
لــلــســكــان الــبــالغ عــددهم  29.3مــلــيـون
ـثـلـون 58 ـااليـو الـذين  نـسـمـة وهي ا
ــئـة من الـسـكـان والـصـيـنـيـون الـذين بـا
ـئة والـهنـود البالغ تبـلغ نسـبتهم  24با

ئة. نسبتهم  7با
ة أكـد مـهاتـيـر دائـما رفـضه لـفـكرة الـعـو
حــسـبـمـا تـقـدمـهـا أو تـفـسـرهـا الـواليـات
ــتــحــدة ذلك النــهــا ســتــؤدي إلى فــتح ا
أســواق الـدول الــنـامــيـة أمــام الـشــركـات
االمـــريــكـــيـــة الــعـــمالقـــة الــتي ال تـــقــوى
مؤسسات الدول الناميـة على منافستها

ويـــنــتـــهي األمـــر بــاســـتــمـــرار احــتـــكــار
الشركات الكبرى.

ورأى مــهــاتـيــر أنه ال يــجب أن تــقـبل أي
أفكار أو سياسـات جملرد أنها صادرة من
الغرب وطبق أفـكاره عملـيا عندما رفض
تـطــبــيق الــسـيــاســات الــتي أوصى بــهـا
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولي أثـــنـــاء أزمــة
االســـواق اآلســـيـــويـــة الـــتي طـــالت دول

ا فيها ماليزيا. منطقة جنوب آسيا 
ــالـيــزيـة وهي فـقــد تـعــرضت الــعـمــلـة ا
الرينـجيت إلى مضـاربات واسعـة بهدف
تـخــفــيض قـيــمـتــهـا وظــهـرت عــمـلــيـات
حتويل نقـدي واسعة إلى خارج مـاليزيا
وبدا ان الـنـجاح الـذي حـققـته على وشك

التحول الى فشل.
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وبعد بحث مـستفيض لـلموضوع اصدر
مـهــاتـيــر مــجـمــوعــة قـرارات تــهـدف الى
فـرض قـيــود عـلى الــتـحــويالت الـنــقـديـة
ـلــكـهــا غـيـر خـاصــة احلـســابـات الــتي 
ـقـيـمـ وفـرض اسـعـار صـرف مـحددة ا
ـعامالت وهـذا يخـالف سيـاسة لبـعض ا
تعو الـعملـة التي يصـر عليـها صندوق
الـــنــقـــد الـــدولي دائـــمـــا. ورغم ضـــغــوط
الـصـنـدوق أصـر مهـاتـيـر عـلى سـيـاسته
الــتي أثــبـتت األيــام أنـهــا كـانت نــاجـحـة
حــتى أن دوال كــثـيــرة تــدرسـهــا وحتـاول
ـيـة تــكـرارهـا. لــكن وسـائل االعالم الــعـا
حسـبمـا يقـول مهـاتيـر ترفض االعـتراف
بــالــنــجــاح الـــذي حــقــقــته مــالــيــزيــا في
ــالـيــة اآلسـيــويـة وال مـواجــهـة االزمــة ا
تــظـهـره بـالـشـكل الــكـافي. أوضح تـقـريـر
خـاص جمللـة االيـكونـومسـيت عن جتـربة
مـاليـزيا في عـهد مـهاتـير مـحمـد أنه على
الــرغم مـن الــنــجـــاح االقــتـــصــادي الــذي
حتقق إال أن تـركيـز كل السـلطـات في يد
مــهــاتــيـر لـم يــسـمـح بـتــطــور الــتــجــربـة
قـراطيـة في مالـيـزيا كـما لم يـسمح الـد
بـظـهـور أي زعـيم قـوي وبـدا األمـر وكأن

مهاتير لن يتقاعد أبدا.
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ــعـارضـة فـي مـالــيـزيـا اخــتـار حتــالف ا
األحـد  7يــنــايــر/كـانــون الــثـانـي رئـيس
الوزراء السـابق مهاتـير محـمد البالغ من
العـمر  92عامـا مرشـحا لـرئاسـة الوزراء
في االنتخابات العامة التي يجب الدعوة

قبل. لها بحلول أغسطس/آب ا
ويُعد مهاتـير أكبر تهـديد لرئيس الوزراء
جنيب عـبد الرزاق الـذي يواجه اتـهامات
بالفـساد في ظل بقاء أنـور إبراهيم وهو
أكـثـر زعيم مـعـارض يتـمـتع بـشعـبـية في

البالد في السجن.
عـارضـة فـسيـصـبح مهـاتـير وإذا فـازت ا

أكبر زعماء العالم سناً.
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في عـام  1970كــتـب الـدكــتــور مــهــاتــيـر
ـااليو" مـحـمـد كـتابـا بـعـنـوان "معـضـلـة ا
االيـو واتهـمهه انتـقـد فيه بـشدة شـعب ا
بــالـكـسل والــرضـا بــان تـظل بالده دولـة

زراعية متخلفة دون محاولة تطويرها.
وقـرر احلزب احلـاكم في مـاليـزيـا والذي
ــااليــو الـقــومــيـة يــحـمل اسـم مـنــظــمـة ا
ـتـحـدة منـع الكـتـاب من الـتـداول نـظرا ا
لـآلراء الـعـنيـفـة الـتي تـضمـنـهـا واصبح
مهاتير محمد في نظر قادة احلزب مجرد

شاب متمرد البد ان حتظر مؤلفاته.
غـيـر أن مــهـاتــيـر ســرعـان مـا أقــنع قـادة
احلزب بقدراته وصعد جنمه في احلياة
السـياسيـة بسـرعة وتـولى رئاسة وزراء
ــــدة  22عـــــامــــا بالده مـن عــــام  1981
وأتيحت له الفـرصة كاملة لـيحول أفكاره
إلى واقع بـحـيث أصـبحـت مالـيـزيـا أحد
أجنـح االقــتـصــاديــات في جــنــوب آســيـا

والعالم االسالمي.
فـقــد حتـولت مــالــيـزيــا من دولـة زراعــيـة
ــواد تــعــتـــمــد عــلى إنـــتــاج وتــصــديــر ا
طـاط إلى األولـيـة خـاصـة الـقـصـديـر وا
دولـة صـنـاعـيــة مـتـقـدمـة يــسـهم قـطـاعي
الـصـنــاعـة واخلــدمـات فـيــهـا بــنـحـو 90
ـئـة من النـاجت احملـلي االجمـالي وكان با

لقد اخـتار مهـاتير في عام  1986صديقه
لـسنـوات طويـلة مـوسى هـيتـلم نائـبا له
إال أنه استقال بعد خمس سنوات بسبب
ــســتــمــر مع مــهــاتــيـر ووصــفه خالفه ا

اضي بأنه "رجل عنيد جدا". االسبوع ا
ثم اختار مـهاتير أنـور إبراهيم لـلمنصب
الــشــاغــر وتــكــرر الــســيــنـاريــو لــيــرحل
إبراهـيم بعـد خمس سـنوات إثـر خالفات
رة حادة مع مـهـاتيـر لكن الـرحيل هـذه ا
كان مدويـا إذ صحبـته اتهامـات البراهيم

ـثلية انتهت به الى بالفساد وا
السجن حتى اآلن.
ويـــرى كــــثــــيــــر من
ــــــراقـــــــبــــــ أن ا
مـــهـــاتـــيـــر قـــرر
انــهـاء احلــيـاة
الــســـيــاســيــة
البـــــــراهــــــــيم
بـــــــــــــهـــــــــــــذه
االتـــهـــامـــات
الـتي أنـكـرهـا
ابـــــــــراهـــــــــيم
باستـمرار بعد
أن اشــــــــــــتــــــــــــد
اخلـالف بـــــــــــــــ

. الرجل
ثـم وقع االخـــتـــيـــار
عـــلى عـــبـــد الــله
بـدوي خلالفة
مــهـــاتــيــر

ويـبــدو أن بـدوي تــعـلـم من الـتــجـربــتـ
الــسـابـقـتــ فـعـاش حتت ظالل مــهـاتـيـر
دون خالفــات او مــشـكالت ظــاهــرة حـتى
تــولى مـنـصـب رئـيس الـوزراء فـي مـطـلع

شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2003.
وبـاالضــافــة إلى مــشـكـالته الــسـيــاســيـة
الــداخــلــيـــة أثــار مــهــاتــيــر أيــضــا جــدال
سـيـاسـيا خـارجـيـا مسـتـمـرا بـآرائه التي
ينـتقد فـيهـا الغرب بـشكل عـام والواليات
تحدة وأستراليا بشكل خاص وأخيرا ا
تصـريحاتـه الشهـيرة عن الـيهود
التي قـال فـيهـا إن "اليـهود
يــــحــــكــــمــــون الــــعــــالم
بـالـوكــالـة ويـرسـلـون
غيرهم للموت نيابة

عنهم".

مهاتير محمد

ـتمردون { دبي (أ ف ب) - هدد ا
الحـة في في الـيـمن بـاسـتـهـداف ا
الـــبـــحـــر االحـــمـــر مـــا لم يـــتم رفع
احلـصــار الـذي يــفـرضه الــتـحـالف
الـــعـــربي مــا اســـتـــدعى الـــثالثــاء
اتهامـهم مجددا من قـبل خصومهم

مارسة "االرهاب".
وكــــتب وزيــــر الــــدولـــة االمــــاراتي
لـلـشـؤون اخلـارجـيـة انـور قـرقـاش
عـــلى تـــويــتـــر "تــصـــريح احلــوثي
صــالح الــصــمــاد الــذي يــهـدد فــيه
الحـة الدولية عالنية بإسـتهداف ا
في الــبـحــر األحـمــر تـوثـيـق جـديـد
لــلـطـبــيـعـة اإلرهــابـيـة لــلـمـلــيـشـيـا

احلوثية".
وكان الـزعيم الـسيـاسي للـحوثـي
الـصــمـاد حـذر االثــنـ من أنه "في
حــــال اســــتـــــمــــرار الـــــعــــدوان في
تـصـعـيـده بـاجتـاه احلـديـدة سيـتم
الـــــــــــدخـــــــــــول فـي خـــــــــــيــــــــــارات
استراتـيجيـة... منهـا خيارات قطع

الروسي في طـرطوس بسـوريا بدون
ان يؤدي ذلك الى سـقوط ضـحايا او

اضرار.
وقالت وزارة الـدفاع كـما نـقلت عـنها
صـحـيفـة كـراسـنـايا زفـيـزدا االربـعاء
ــســيـرة "لــقــد تــبــ ان الـطــائــرات ا
ــوزرة الــواقــعـة اطــلــقت مـن بــلــدة ا
شـمـولة جـنوب غـرب مـنطـقـة ادلب ا
بـاتـفـاق خــفض الـتـوتـر واخلـاضـعـة
لــسـيـطــرة مـجـمــوعـات مـســلـحـة من

عتدلة+". عارضة ا ا
ومـــحـــافــــظـــة ادلب (شــــمـــال غـــرب)
الـواقعـة عـلى احلـدود مع تـركـيا هي
الـــوحــيـــدة اخلــارجـــة بــالـــكــامل عن
سـيـطـرة دمشـق. وهي حتت سـيـطرة
هيئة حترير الشام (النصرة سابقاً).
وتـتـعـرض احملـافـظـة حـالـيـا لـهـجوم
يشـنه النظـام اثار تـوترا بـ روسيا
وايـــران حــلــيــفــتـــا نــظــام الــرئــيس
الـــســـوري بـــشـــار االســـد وتـــركـــيــا
الداعـمة لـلمـعارضـة قبل نـحو ثالثة
اســابـــيع من اجــتــمـــاع سالم يــنــظم
ـبـادرة من هــذه الـدول في مـنـتـجع

سوتشي البحري في روسيا.
واثر الـهجـوم تـوجهت وزارة الـدفاع
الـــروســيـــة لــرئـــيس اركـــان اجلــيش
ورئيس جـهاز االستـخبـارات التركي
لــتـــاكــيـــد "ضــرورة احـــتــرام انـــقــرة
التـزاماتـها الـهادفة الـى ضمان وقف
اطـالق الـــنــار فـي مـــنـــطــقـــة خـــفض
الـتــوتـر فـي ادلب" ودعت تـركــيـا الى
ـــاثــلــة من "مـــنع وقــوع هـــجــمــات 
طـائـرات مـسـيـرة" بـحسـب ما اوردت

صحيفة كراسنايا زفيزدا الروسية.
والثالثـاء استـدعت وزارة اخلارجـية
الـتركـيـة سـفيـري ايـران وروسـيا في
انقـرة لالحتـجاج عـلى الهـجوم الذي
يشنـه النظـام السوري عـلى محـافظة
ادلب في شمال غرب سوريا بحسب

ما افادت مصادر دبلوماسية.
وتــتــهـم تــركــيـــا الــنــظـــام الــســوري
ـــعــارضــة بــاســـتــهــداف مـــقــاتـــلي ا
ــعــتــدلــة" حتت غــطــاء الــعــمــلــيــة "ا
العسكرية ضد اجلهادي معتبرة ان
ــكن ان "تــقـوض" هــذه الـتــطـورات 

ساعي الهادفة النهاء النزاع. ا
ويـأتي هجـوم الـقـوات السـوريـة قبل dLðR∫  الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خالل حديث في مؤتمر صحفي


