
هـندس مـحمـد شياع عـادن ا من االمـور التي يـسعى لـها وزيـر الصـناعـة وا
نافسة الـسوداني اعادة الصناعـة الوطنية واالنـتاج العراقي الى الواجـهة وا
نتجـات الغذائيـة والكهربـائية واالنشـائية والنـسيجية في الـسوق عبر طـرح ا
واجلـلـديـة ورغم الـتـسهـيالت الـتي قـدمـتـهـا الـوزارة ومـتـابـعـة الـوزير اال ان
بـعض االطراف لم يحلو لهـا ان ترى صناعة وطنـية تتوافر بالـسوق العراقية

ادية.  لتأثر مصاحلهم الشخصية ا
ـشاكل التي تـواجه الصنـاعات الوطـنية الـيوم اغراق الـسوق العـراقية ومن ا
ـنـتـوج العـراقي ـشـابه الـتي تـقل جـودة وسـعـرا عن ا بـالـسـلع والـبـضـائع ا
ـنـتـجات  ـتـواضـعة الى هـذه ا ـواطن العـراقي وتـبـعـا المـكانـيـاته ا وجلـوء ا
نتـجات العراقـية التي اصبـحت تكلـفتها الـتصنيـعية اعلى من بيـنما تـعاني ا

نتج االجنبي عزوفا عنها. ا
كـما ان العـراقي اليوم اصـبح فاقدا لـلثقـة بهذه الـصناعـة بعد ان وجـد طيلة
سـنوات احلـصـار مـنتـوجـا رديـئا بـنـفس الـوقت يعـتـبـر عدم فـرض الـرسوم
ـشاكل الـكمـركيـة على الـسلـع االجنـبيـة حلمـاية الـصنـاعـة الوطـنيـة احدى ا
فـضال عن ان عمـليـات االستـيراد والـتصـدير تـخلـو من اي ضوابط وكل من
هب ودب يــــدخـل جتــــارته وبـــــضــــاعــــته الـى الــــعــــراق بــــدون اي تـــــقــــيــــيم
اضافة الى وجود مصالح ومنافع لرؤس وجماعات ومافيات خطيرة وفحص
 ف الـسوق العـراقية تـعمل عـلى ادخال السـلع والبضـائع الرديـئة للـحصول
عـلى ارباح مادية مـستغل ضـعف اجراءات الدولة بـهذا الصدد فـيما يريد
الـبعض ان يبقى الـعراق مسـتهلكـا لهذه الـسلع ال منتـجا واليريـد ان تتطور

الصناعة العراقية لتكون منافسة لصناعات الدول اجملاورة.
وبـالنتـيجـة مهـما كـانت جهـود السـيد وزيـر الصـناعـة فانـها تـواجه العـراقيل
افـيـات التي لـها اذرع والـعقـبـات بالـرغم ان السـيـد السـوداني واجه هـذه ا
وتـشـعبـات كـبـيـرة من خالل عـمـله في الـلـجـنة االقـتـصـاديـة لـكن جـهـود هذا

الوزير النزيه حتتاج الى دعم ومساندة حكومية وشعبية.  
ان الـدولة العـراقيـة امامهـا خيار لـدعم جهـود هذا الرجل وعـدم التـخلي عنه
ـنتـجة الى الـسوق الـعراقـية لـتكـون منـافسة متـمثال بـعودتـها عـبر وزارتـها ا
ـتـسـيـد وعودة لـلقـطـاع اخلـاص الـذي اصـبح مـنـذ بدايـة الـتـسـعـيـنات هـو ا
الـقـطـاع احلـكـومي ال يـتم اال مـن خالل طـرح مـنـتـجـات الـشـركـات الـتي يـتم
ستوردة واعادة العمل واد ا حـمايتها بفرض رسوم كـمركية مرتفعة عـلى ا
عـلى منح الـوكـاالت الـتجـاريـة للـمـواطـن بـالـسـلع والبـضـائع احملـليـة مـقابل
اربـحا مجـزية لـهم لكي يـكونوا مـنافـذ تسـويقـية اليصـال تلك الـسلع لـلناس
امـا السـلع التي التـنتجـها شـركاتـنا فـيتم جتـهيـز الوكالء من وزارة الـتجارة
الـتي تسـتورد هـذه السـلع والبـضائع وهـنا يـدخل القـطاع احلـكومي لـيردع
جتـاوزات القطـاع اخلاص ويـخلق مـنافسـة في السـوق وايضا نـقلل الـفساد
الـذي يتم من خالل العقـود والصفـقات التجـارية. ففي الـثمانيـنات من القرن
نتـجات احمللية ـاضي كانت وزارة التجـارة هي اجملهز للـمواطن سـواء با ا
ـستـوردة الـتي تـتعـاقـد عـليـهـا مع دول ولـيس مع شـركات خـاصـة لكن او ا
االمـور تغيرت بـعد فرض العقـوبات االقتصـادية اثر احداث عام  1991 النه
واد لم يـسـمح لـوزارة الـتـجـارة او اي جـهـة حـكـومـيـة الـتـعـاقـد واسـتـيـراد ا
بـسبب تلك العقوبات الـدولية لذلك جلأ العراقـيون الى القطاع اخلاص لسد
ت طبـقة من الـتجـار وحلد االن كـــــــانوا والزالوا الـنقص الـذي يحـصل و
ـعرقل الي اجـراءات لتـصحـيح مســـــــــار السـوق العـراقيـة لكن الـيوم لم ا
ــصـادرة امـوالــنـا بـسـبب يــــــعـد هــنـاك حــــــــصـار او حــظـر او مـخـاوف 
نـافــــــــسـة وليس فرض الـعقـوبات الدولـية فـلمـاذا التعـود الدولـة الى دور ا

قوتها عليه. 
ــنـتــجـات ــواطن الـعــراقي تــقع عـلــيه مـســؤولــيـة دعم ا من جـانب اخــر ان ا
الـوطنـية وان يـخرج من اطـار فقـدان الثـقة الـى تشـجيـعهـا وعلـيه ان يتـقبل
نـتجات الوطنـية النها اكثر طـمأنينة  وصـناعتنا الوطـنية كانت هي الرائدة ا
ـنطقـة لكن سـنوات احلروب واحلـصار القـاسي ليس مـعيارا جلـودتها في ا
فـهو ظـرف استـثنـائي  فكـلنـا يعـرف خالل عـقدي الـسبـعيـنات والـثمـانيـنات
رقي مـنتجاتـنا خاصـة الصناعـات اجللديـة التي كنـا نسميـها (باتـا) وكثيرا
كـنا نـبـحث عن ادويـة سـامـراء وقيـمـتـهـا الدوائـيـة  ومـركـبـاتنـا كـانت تـسـير
بـاطارات الديـوانية الشـهيرة وكـم اشترينـا من معـمل فتاح بـاشا البـطانيات
والـسجـاد العـراقي وومـوائدنـا الغـــــــذائـية لم تـكن تخــــــــلـو من البـان ابو
غـريب  وكـنا نـصـدر  لـلـــــخارج سـكـائـر سومـر  و نـحـجز
مـقـدمــا حـتى نـحــصـــــل عـلى سـمــنت الـكـــــــــوفـة
لـشـدة الـطلـب علـيه نـحن الـيـوم بـامس احلـاجة الى
ــتـنــتـجــات لـكي نــطـورهـا ـواطن مـع تـلك ا تـفــاعل ا
لالفـــــضل واالحــــسـن ونــــشــــخـص الــــســــلــــبــــيــــات

وااليجابيات.
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سيـاسية جـديدة وحكـومة جديدة ذات
جـــدول أعــمــال اجــتــمـــاعي" عــلى مــا
أوضحت فاغـنكنيخـت وهي شخصية
مــعـروفــة ومـثـيــرة لـلــجـدل عــلى غـرار
زوجـــهــا أوســكــار الفـــونــتــ الــوزيــر
الـــــســــابـق من احلـــــزب االشــــتـــــراكي
ـــــوقــــراطـي والــــذي ســـــاهم في الــــد

تأسيس "دي لينكي".
ثل هذا التحرك إذ والظروف مؤاتية 
ــــواضـــيع ـــان يــــضـــعــــون ا بــــات األ
االجـتـماعـيـة في طـليـعـة مطـالـبهم إلى
جـانب ســيـاسـة الــهـجـرة بــحـسب مـا
كـشف اسـتـطالع للـرأي أجـرته مـؤخرا

شبكة "آ إر دي" التلفزيونية.
وفي مـواجـهـة صـعــود حـركـة "الـبـديل
ـتطرفة التي دخلت انيا" اليـمينية ا ال
ـاضـي إلى مــجــلس الــنـواب الــعــام ا
رأت مجلة "در شبيغل" أن "الوقت حان

إلطالق حركة جتمع اليسار".
 U UIA½« …—UŁ«

وهـــــذا يــــصـح رغم أن شـــــخــــصـــــيــــة
مــؤسـسي هـذه احلـركــة ال تـبـعث عـلى
االرتيـاح وهم موضع انـتقادات داخل
صـــفـــوف حــزبـــهم نـــفـــسه ولـــيـــســوا
مـعروفـ بسـعيـهم لتـوحيـد الصـفوف

بل إلى إثارة الشقاقات.
ورأى اخلــبــيــر الــسـيــاسـي في بــرلـ
ديـــتـــر روشت أن احلـــركـــة قـــد تــلـــقى

دى القريب". جناحا "أقله على ا
وأوضـح أن مــواقـف فـــاغــنـــكـــنــيـــخت
ــؤيـــدة لــســـيــاســـة هــجـــرة مــشــددة ا
ولـتـقـارب مع روسـيـا "من شـأنـهـا نـيل
انيا". تأييد قسم من ناخبي البديل أل
وفي مــواجــهـــة هــذا الــتـــهــديــد الــذي
يـسـتـهـدفه هـو أيـضـا مـبـاشـرة يـبدي

ـــوقـــراطي احلـــزب االشـــتـــراكي الـــد
ارتــيــاحه حــيث قــالـت رئــيـســتـه مــنـذ
نـيـسـان/أبـريل أنـدريـا نـالـيـس "هذا ال

يحرمني من النوم".
والـواقـع أنـهــا تــواجه مــشـكـالت عـلى
أصـعـدة أخرى. فـبعـدمـا سجـل حزبـها
أسوا نتيجة تاريخية له في انتخابات
 2017التشريعية حيث لم يحصل
ســــوى عـــلى  %20,5من األصـــوات
يـــعـــاني مـــنــذ ذلـك احلــ مـن تــراجع
مــتـواصل فـي اسـتـطـالعـات الـرأي في
حـ انــضم إلى ائــتالف مــيـركل مــنـذ
آذار/مــارس وتـــقــلص الـــفــارق الــذي
ـتــطـرف وكـذلك يـفـصــله عن الـيــمـ ا

أنصار البيئة.
ويــشــجع هــذا الــوضع اخلــضــر عــلى
إبداء طمـوحاتهم وتـمييـز أنفسهم عن
ـــــوقــــراطي في حــــزب اشــــتــــراكي د
تـراجع. وأعـلن روبـرت هـاسـبـيك الذي
انــضم حـديـثـا إلى رئـاسـة اخلـضـر أن
"إنـشـاء غـالـبـيـات سـيـاسـيـة لـيـبـرالـية
وتــقـــدمـــيــة وبـــيــئـــيــة هـــو من واجب

اخلضر قبل سواهم".
وتــابع مـحـذرا "إن كــان ذلك غـيـر كـاف
ـوقـراطي مع احلــزب االشـتـراكي الــد
(...) عندها سيتحتم البحث عن حلول
أخرى" في نـداء مبطن إلى احملـافظ
بـغـيــــة تـشـكـــــــيل حتـالــــف حـكـومي
عام  2021 حـ ستـسلـم ميـركل على

األرجح قيادة البالد.
ـوقراطيون ويدرس االشتـراكيون الد
هـذا الــتـهـديـد بــجـديـة وقــالت نـالـيس
مؤخرا إنها تعمل على تشكيل حتالف
ـسـتـوى "أحـمـر أحـمـر أخــضـر" عـلى ا
الـوطني ومن ضـمـنه بالـتـالي اليـسار

الراديكـالي.غير أن الـكثيرين يـشككون
ــانــيـــا عــلى في قـــدرة أقــدم أحـــزاب أ

استقطاب التأييد.
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وأوضح اخلـبـيـر الـسـيـاسـي مـاتـياس
مــيــكــوس من مــعــهــد االبــحــاث حـول
ـوقراطـيـة في غـوتيـنـغن أنه مـنذ الـد
اإلصالحـات الـلــيـبـرالـيــة الـتي أقـرهـا
ـسـتـشـار األسـبق غـيـرهـارد شرودر ا
يـعــاني احلـزب الـذي أنـشئ قـبل اكـثـر
من  150عــــــامــــــا مـن "قــــــصــــــور في

التوجه".
وتـابـع مـتـحـدثا لـوكـالـة فـرانـس برس
"إنه لم يعـد يعـرف ما هي أهدافه ومن
هـي مجـمـوعـات نـاخـبـيه" مـعـتـبرا من

الـضــروري إعـادة حتــديـد مــواصـفـات
احلزب.

وهــــذا مـــا يـــحــــاول االشـــتــــراكـــيـــون
ـــوقـــراطــيـــون الــقـــيـــام به وقــد الــد
بـــاشـــروا مــؤخـــرا حـــمـــلــة ســـيـــاســة
اجـتــمـاعــيــة تـتــمـحــور حــول الـنــظـام

التقاعدي.
ساعي قطع احلزب وفي سياق هذه ا
وعـودا كـان هــو نـفـسه يـعــتـبـر في مـا
ــكن حتــقــيــقــهــا مــثل مــضى أنـه ال 
ـعاشـات الـتقـاعـدية ضـمـان مسـتـوى ا
حـــــــــــــتـى  2040مـن خــالل زيــــــــــــادة
ـسـاهـمـات ورفع الـضـرائب وهـو ما ا
اعـتـبـرته "در شـبـيغل" "رهـانـا يـنـطوي

على مجازفة".

سُـمـعـت تـعـود النـفـجـار مـسـتودع
ـطـار بـسـبب مـاس ذخــيـرة قـرب ا
كــهـربـائي".ومـنــذ بـدء الـنـــزاع في
قــصــفت ســـــــوريــا عــام  2011  
اســرائـيل مـراراً أهـدافـاً عـسـكـريـة
لـلــجـيش الـسـوري وأخـرى حلـزب
الـــلـه في ســــوريـــا. واســــتــــهـــدف
القصف اإلسرائيـلي مؤخراً أهدفاً
إيــرانــيــة.وكـــانت دمــشق اتــهــمت
إســـــــرائــــــــيل فـي الــــــــثـــــــامـن من
تــمـــوز/يـــولــيـــو بــقـــصف مـــطــار
الـــتــيــفـــور الــعــســـكــري في وسط
البالد وتـكـرر األمر في الـ 12منه
وأعــلــنت اســرائـيـل وقـتــهــا أنــهـا
ضـربت ثالثـة مواقع عـسـكـرية في
جنوب سوريا. وأعلنت دمشق في
احلــادثـتـ أن دفـاعـاتـهـا اجلـويـة

تصدّت للصواريخ اإلسرائيلية.
وكــــــرّرت إســـــرائـــــيـل األربـــــعـــــاء
ــهــاجــمــة أهــداف تــهــديــداتــهــا 
عـــســكــريــة إيــرانـــيــة في ســوريــا
ومـواقع لــلـجــيش الـســوري بـعـد
اإلعالن عـن اتـــفــــاق لــــلــــتــــعـــاون
الـعـسكـري بـ نـظام بـشـار األسد
وطـــهــــران.وقـــال رئـــيس الـــوزراء
اإلسرائـيلي بنـيامـ نتانـياهو إنّ
"جــــيـش الــــدفــــاع اإلســــرائــــيــــلي
ســـيُــواصـل الــقــيـــام بــعـــمل قــوي
وحـازم ضدّ أيّ مـحـاوالت إيرانـية

لـتــمـركــز قـوات وأنـظــمـة أســلـحـة
متطورة في سوريا".

الى ذلك حض األمــ الـعـام لأل
ــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتـيــريش ا
السبت "جميع األطراف على وقف
األعـمال الـعدائـيـة فورا" في لـيبـيا
وااللــتـزام بــاتـفــاقـات وقف إطالق
ـاضي بـرعـاية ـبرمـة في ا الـنـار ا

تحدة. األ ا
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وأدان غـــــوتـــــيـــــريش فـي بـــــيــــان
"اسـتــمـرار الـعــنف في الـعــاصـمـة
ـا في ذلك الـلـيـبيـة ومـحـيـطـهـا 
الـقــصف الـعـشــوائي الـذي تــلـجـأ
إلــيه جــمــاعــات مـــســلــحــة تــقــتل

وجترح مدني بينهم أطفال".
ـــــتـــــحــــدة وكـــــانـت الـــــواليـــــات ا
وبـريـطانـيا وإيـطـاليـا وفـرنسـا قد
دعت في وقـت ســـابق إلى إنـــهـــاء
الـقـتـال في لـيـبـيـا وذلك فـي بـيان

مشترك صدر في روما.
وبحسب آخـر حصيـلة صدرت عن
وزارة الصحة مسـاء اجلمعة فإنّ
ــعـارك في الــعــاصـمــة الـلــيـبــيـة ا
أوقـعت أربــعـ قــتـيالً وأكــثـر من
مــئـة جـريح مـنـذ اإلثـنـ ومـعـظم
الــضــحــايـــا مــدنــيـــون.وتــتــواجه
مجموعتان مسـلّحتان منذ اإلثن
بــاألســلـحــة الـثــقــيـلــة في جــنـوب

طـرابـلس. وأعـلـنت هـدنـة الـثالثاء
ثم وقف إلطالق الـــنــار اخلـــمــيس
لكن لم يصـمد االتفـاق إال لساعات
وشهـدت طرابلس اجلـمعـة سقوط
 16صاروخًا على األقل. ووقعت

ثالث قـذائف قرب مـطار مـعيـتيـقة
الــوحــيـد الــعــامل في الــعــاصــمـة
ـطار الـلـيبـيـة مـا أجبـر سـلطـات ا
ــدة 48 عــلى تـــعــلــيـق الــرحالت 

ساعة على االقل لدواع أمنية.
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في بدايـة السـبعيـنات وبعـد االزمة احلادة في مـياه الشـرب في العراق يـتذكر
ـنـاطق الـقـريـبـة من قـنـاة اجلـيش في بـغـداد  قـامت احلـكـومـة انـذاك اهـالي ا
ـياه الـصاحلـة للـشـرب على ضـفتي قـناة بنـصب محـطـات صغـيرة لـتصـفـية ا
اء الصالح للشرب حيث توسعت ياه في بغداد با اجليش لـرفد ودعم شبكة ا
عقمة في شبكات االسالة ياه النقـية وا بغـداد بسرعة وحدثت ازمة في ضخ ا
دن واالرياف وبسـبب جناح التجربة  تعميـمها على كل مناطق العراق في ا
لتـنتهي االزمـة بأشهـر معدودة مع فـائض للمـياه الصـاحلة للـشرب في حـينها
إذن هـنـاك مـئـات احلـلـول الـعــلـمـيـة والـعـمـلـيـة النـقـاذ اهـلـنـا في الـبـصـرة من
ياه الصاحلـة للشرب وعلى احلـكومة بشقـيها الفدرالي العـطش وجتهيزهم بـا
واحمللـي ان تاخـذ عـلى عـانـقـهـا علـى حل سريـع وعمـلي ودائـمي بـاالسـتـعـانة
بذوي االختصاص من مهندس وكيماوي وحتى االستعانة بشركات اجنبية

مكنة فشعبنا يستحق اكثر من ذلك بكثير . بالسرعة ا

ــانــيـا { بــرلــ (أ ف ب) - تـشــهــد أ
ـشـهـد الـيـسـار مـا ب إعـادة تـشـكـيل 
والدة حركة يـسارية ذات نبـرة معادية
لألجانب وحتدي أنصـار البيئة حلزب
ـوقراطي في أزمـة بحـثا اشتـراكي د
ــواجـهـة صـعــود الـيـمـ عن حـلـول 

تطرف. ا
ـهـارة مـنـذ وبـعـدمـا مـهـدت الـطـريق 
أشهـر تطلق سـاره فاغـنكنـيخت أبرز
وجــوه حــزب "دي لـيــنــكي" الــيــسـاري
الـــــــــراديـــــــــكــــــــالـي فـي الـــــــــرابـع من
أيـلــول/ســبــتـمــبــر حــركـة "انــهــضـوا"
ـعزل عن (أوفـشـتـيـهن) الـتي تـعـتـزم 
سـائل االجتـماعـية طرح خط تنـاول ا

أكثر تشددا بشأن الهجرة.
ـعلن هو تـوحيد وهدف فـاغنكـنيخت ا
قـوى الـيـسار الـتـقـدميـة حـول مـشروع
يـــــرمي إلـى مــــكـــــافـــــحـــــة الـــــفــــوارق
ــتــزايـــدة في الــقــوة االجــتـــمــاعــيـــة ا

االقتصادية األولى في أوروبا.
وتـــفــيــد أولـى األرقــام الــرســـمــيــة عن
انـضـمـام حـوالي أربـع ألـف شخص
إلى احلركة التي تندرج في خط حترك
سيـاسي في انتـشار أوصل في فـرنسا
جــان لـوك مــيالنـشــون إلى اجلــمـعــيـة
ــانــويـل مــاكــرون إلى الـــوطــنــيـــة وإ

الرئاسة.
وتخاطب هذه احلركة اجلديدة أنصار
الــــيـــــســـــار الــــراديـــــكــــالـي واحلــــزب
ـوقــراطي واخلـضـر االشــتـراكي الــد
وجـيعـهم من الذيـن خابت آمـالهم بـعد
ستشارة أنغيال  13عاما من حكم ا
ـتطرف ميـركل فاجتـهوا إلى اليـم ا

أو باتوا يقاطعون االنتخابات.
والهدف النـهائي هو تشكـيل "غالبيات

{ بـيــروت (أ ف ب) - سُـمع دويّ
انـفجـارات عـنيـفة لـيل الـسبت في
ــزة الــعــســكــري مــحـــيط مــطــار ا
الــتـــابع لــلــنــظــام الــســوري قــرب
الـعـاصـمـة دمــشق وفـيـمـا حتـدّث
ـرصد الـسوري حلـقوق اإلنـسان ا
عـن "اســــــتـــــــهــــــداف صـــــــاروخي
إسرائـيلي" مـحتـمل نقـلت وسائل
إعالم حـكــومـيــة أنّ األمـر يـتــعـلق
"بـانـفـجـار مـسـتـودع ذخـيـرة قـرب

طار بسبب ماس كهربائي". ا
رصـد السوري رامي وقال مـدير ا
عبـد الرحـمن لوكـالة فـرانس برس
إنّ هـنــاك "اسـتـهــدافًـا صــاروخـيًّـا
يُــرجّح أنه إسـرائـيــلي عـلى مـطـار
ـزة الـعـسـكـري أصـاب مـسـتودع ا
ـطار األمـر الذي أدى ذخائـر في ا

إلى انفجارات عنيفة متتالية".
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زة الـعـسـكـري غرب ويـقع مـطـار ا
دمشق ويُـعدّ مـقرًّا لـالستـخبارات

اجلوّية السورية.
من جـهــتـهـا نــقـلت وكـالــة األنـبـاء
الـرســمـيــة الـســوريـة "سـانــا" لـيل
الـسـبت عن مـصـدر عسـكـري نـفيه
ــزة أليّ عـدوان "تــعــرّض مــطــار ا
صـدر إنّ مطار إسرائـيلي".وقـال ا
ــــزة "لم يــــتـــعــــرّض ألي عـــدوان ا
إســرائــيــلي وإنّ األصــوات الــتي

وإثـر تـلك احلـوادث أعـلـنت هـدنة
جديـدة مسـاء اجلمـعة لـكنّ سقوط
الـقــذائف اسـتـمــرّ الـسـبت مــثـيـرًا
ــواجـــهــات مـــخــاوف من جتـــدد ا

الدامية.
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طـالعة في البـدء فإن الـسيـروائيـة ال حتتاج الى تـعريف فـكل شخص مـهتم بـا
والكـتابة لديه فـكرة واضحة او شبه واضـحة عنها وإذا كـان ال بد من التطرق
إليها فبإمكاننا القول بأنها حركة تقليدية تبدأ من الذات لتصل إلى النص مع
كل النـتائج الـتي تـنجم عـنهـا من مزاجـية شـخصـية انـفعـاليـة وعاطـفيـة وكأن
سبقة و الكـاتب ذاته يتكلم عن نص كتبـه غيره فيضفي عـليه مقوالته القلـبية ا
احاسـيسه الـشخـصيـة و ينقـله من موقع اآلخـر الى األنا فـيفـقد الـنص صفته
كنص و يـتحول الى تلك األنـا الفردية او اجلـماعية الطـاغية التي تـسيطر على
واقع الكـاتب ذاته  هذا النسق من التفكير كان من نتائج النصر الذي حققته
وذجـاً في جميع الـبرجـوازية االوروبـية عـقب الثـورة الفـرنسـية  ( “دو سـاد 
نـحرفة و نـزعته الطـاغية لـلرذيلة ملـفاته والتي يـضع فيهـا جتاربه اجلنـسية ا
متـحدثاً عن نـفسه في إطار اآلخر و ضـمن احداث خيـالية) انتـقل هذا النسق
ا فـيهـا الـشعب الـعربي وذلك من التـفـكيـر الى معـظم شـعوب الـعالم الـثـالث 
ابتـداءً من عصر النهضة الذي أخرج العرب من نسق تفكيري قد إلى نسق
ــلـمـوس و بــرجـوازي اوروبي انــبـهـروا بـه و ضـاعـوا فــيه مـتــنـاســ الـواقع ا
متـخـيـلـ عـالم آخـر نسـجـوه من قـراءاتـهم لـرواد الـنهـضـة االوروبـيـة هـذا ما
يــخص نـشــوء الــسـيــروائــيـة او جتــذيــرهـا  في مــا يــخص ادبــاء الـيــوم فـإن
السـيروائية سالح ذو حدين فمرة يـنجح الكاتب في لفت انتـباه القراء فيما لو
كان صـاحب جتربة تستحق عناء الكتابـة عنها و تعزف على وتر حساس عند
القـراء شـريطـة ان يكـون قادراً عـلى رفد جـمهـوره بأفـكار جـديدة خـارج إطار
ـعـاصر الـذات و داخل اطـار الواقع أمـا مـا هـو معـروف في الـوسط االدبي ا
فإن كـثيـراً من الكـتاب يـقعـون في هوة الـسيـروائيـة و ال يتـمكـنون من اخلروج
منـها ذلك الن التجارب الواقـعية عند العرب تـكون اقل بكثير مـنها عند الغرب
بذلك تـكون السيروائية منصة تتويج لبعض الكتاب و شاهد قبر لالعم االغلب

منهم.
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وحــذر الـصـفـدي من "االنـعـكـاسـات
اخلـطـرة لـعـدم تــلـبـيـة احـتـيـاجـات
الـوكــالـة وعـدم تــمـكـيــنـهـا من أداء
دورهـا عــلى األوضــاع اإلنــسـانــيـة
لالجئـ وعـلى األمن واالستـقرار"
مــشـيــرا الى ان "حـرمــان الالجـئـ
من خـــدمـــات الــوكـــالـــة ســـيــعـــمق
مشاعر اليأس واحلرمان وسيجعل
من زيـادة التـوتـر وتفـجـر األوضاع

خطرا حقيقيا".
ورأى أن "أي تــــراجع في خـــدمـــات
الوكالة وأي محاولة لالنتقاص من
ي يـهدد دورهـا وفق تـكلـيـفهـا األ

بـتبـعات خـطرة خـصوصـا في هذا
الـوقت الــذي يــشـهــد غـيــاب اآلفـاق
إلنهـاء االحتالل وحل الـصراع على
أسـاس حل الـدولـتـ الـذي يـضـمن
ـستـقلة قـيام الـدولة الفـلسـطيـنية ا
وعـاصـمـتـهــا الـقـدس عـلى خـطـوط
الرابع من حزيران/يونيو ."1967
واكــد الــصــفــدي أن "احلـفــاظ عــلى
األونـــــروا يـــــعـــــني احـــــتـــــرام حق
الالجـئ في الـعـيش بكـرامة وحق
أكـثـر من خمـسـمـئـة الف طفل الجئ
ــدارس إضــافــة من الــذهــاب إلـى ا
إلى أنـه تـأكـيـد عَــلى حق الالجـئـ

في الــــعــــودة والــــتـــــعــــويض وفق
قرارات الشرعية الدولية".

وأعـلنت اإلدارة األمـيركـيـة اجلمـعة
ــتـــحـــدة لن تُـــمــوّل أنّ الـــواليـــات ا
االونروا بعد الـيوم متّهـمة الوكالة
ـيـة بــأنـهـا "مـنــحـازة بـشـكل ال األ

كن إصالحه".
تـحدة التـي كانت على والواليـات ا
ــــســــاهم األوّل في مــــدى عــــقــــود ا
مــــوازنــــة األونـــروا خــــفّــــضت في
كانـون الثـاني/ينايـر بنـسبة كـبيرة
ية إذ إنّها مساعدتها لـلوكالة األ
لم تقدّم هـذا العام سوى  60مليون
دوالر مـقابل  370مـلـيـون دوالر في

العام .2017
وأعلن االحتاد االوروبي وهو اكبر
مــــــانح جــــــمـــــاعـي لالونــــــروا أنه
ســيــنــاقش مع شــركــائه الــدولــيـ
ة "كيفـية ضمـان مساعدات مـستد
ومـتـواصلـة وفـعالـة للـفـلسـطـينـي
ــا فـي ذلك عـــبــر االونـــروا" خالل
ـــرحـــلـــة الـــتي تـــســـبق انـــعـــقــاد ا
تحدة هذا اجلمعـية العامة لـأل ا

الشهر.
5¾łô qOGAð

الـى ذلـك حـض االحتـــــــاد االوروبي
ـــتــحــدة عــلى الـــســبت الــواليــات ا
ؤسف" إعـادة الـنـظـر في "قـرارهـا ا
ـتـحدة بـوقف تـمـويل وكـالـة األ ا
لــــغــــوث وتـــــشــــغـــــيل الـالجــــئــــ

الفلسطيني (أونروا).
وشدد االحتاد على أهمـية مواصلة
الـدعم الـدولي لالونـروا الـتـي تـدير
مــــدارس تــــضم مــــئــــات األطــــفــــال
الــــفـــلـــســــطـــيـــنــــيـــ في األراضي
الــفــلــســطــيــنــيــة احملــتــلـة واألردن

ولبنان وسوريا.
وقـــال مــتــحــدث بــاسـم مــفــوضــيــة
االحتــــــاد األوروبـي في بــــــيـــــان إن
ـتـحدة ـؤسف للـواليـات ا "الـقـرار ا
بأال تـكون بـعد الـيوم جـزءا من هذا
ــتـعــدد الــطـرف اجلــهـد الــدولي وا

ـتـحدث يـخـلـف فـجـوة كبـيـرة".بـع ا
ـتـحدة "نـأمل بـأن تـعـيد الـواليـات ا
النـظر في قرارهـا".وجاء في الـبيان
ـتـحـدة لـعـبت دومـا أن "الــواليـات ا
وســتـسـتـمــر في لـعب دور أسـاسي
في أي جـهــد لـتــحـقــيق الـسالم في

الشرق األوسط".
وأضــــــــاف أن "االحتــــــــاد األوروبي
ســيـواصل االنــخـراط مـع الـواليـات
ــتـحــدة وشـركــائـهــا االقـلــيـمــيـ ا
والدولي اآلخرين للعمل نحو هذا

شترك". الهدف ا
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وأعـلنت اإلدارة األمـيركـيـة اجلمـعة
ــتـــحـــدة لن تُـــمــوّل أنّ الـــواليـــات ا
االونروا بعد الـيوم متّهـمة الوكالة
ـيـة بــأنـهـا "مـنــحـازة بـشـكل ال األ

كن إصالحه".
ـــتــــحـــدثــــة بـــاسم وزارة وقـــالـت ا
اخلـارجيـة األميـركـية هـيذر نـويرت
في بــيـان إنّ إدارة الـرئـيس دونـالـد
تــرامب بـــعــدمـــا "درست بـــعــنـــايــة
تحدة سألـة قرّرت أن الواليـات ا ا
لن تــقــدّم بــعــد الـيــوم مــســاهــمـات

إضافية إلى األونروا".
تـحدة التـي كانت على والواليـات ا
ــــســــاهم األوّل في مــــدى عــــقــــود ا
مــــوازنــــة األونـــروا خــــفّــــضت في
كانـون الثـاني/ينايـر بنـسبة كـبيرة
ية إذ إنّها مساعدتها لـلوكالة األ
لم تقدّم هذا العام سوى  60 مليون
دوالر مـقابل  370مـلـيـون دوالر في

العام .2017
وأعلن االحتاد االوروبي وهو اكبر
مــــــانح جــــــمـــــاعـي لالونــــــروا أنه
ســيــنــاقش مع شــركــائه الــدولــيـ
ة "كيفـية ضمـان مساعدات مـستد
ومـتـواصلـة وفـعالـة للـفـلسـطـينـي
ــا فـي ذلك عـــبــر االونـــروا" خالل
ـــرحـــلـــة الـــتي تـــســـبق انـــعـــقــاد ا
تحدة هذا اجلمعـية العامة لـأل ا

الشهر.

{ عــمـــان (أ ف ب) - أعـــرب وزيــر
ـن الـصـفـدي اخلــارجـيـة االردني أ
امـس عـن أسـف بــالده لـــــــــــقــــــــــرار
واشـنــطن وقف تـمـويل وكـالـة األ
ـتـحـدة لـغوث وتـشـغـيل الالجـئ ا
الفـلسـطينـي (أونـروا) محذرا من
ان "حـرمــان الالجــئــ من خــدمـات
الـوكــالـة ســيـعـمـق مـشـاعــر الـيـأس
واحلـــرمـــان وســـيــجـــعل مـن زيــادة
الــتــوتــر وتـفــجــر األوضــاع خــطـرا

حقيقيا".
وقـال الـصـفـدي في بـيان ان "األردن
يـــأسف لــهــذا الــقـــرار الــذي يــفــاقم

ـالـيـة الـتي تـواجـهـها التـحـديـات ا
الـوكالـة ويهدد قـدرتهـا علـى تقد

." اخلدمات احليوية لالجئ
q¹uLð .bIð

واضـــاف ان "األردن بــــذل جـــهـــودا
ــتـحـدة مـكــثـفــة إلقـنـاع الــواليـات ا
بــاالســتـمــرار في تــقــد الــتــمـويل
للوكالة والعمل مع اجملتمع الدولي
ـعـادلـة تــضـمن تـوزيـعـا لـلـتــوصل 
أكــثــر عـدالــة حلــصص الــدعم لــكن
واشــنــطن اتــخــذت قــرارهـا بــوقف
ـا سـيـفـاقم من حتـدي سـد الـدعـم 

الي لهذا العام". العجز ا
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ان UDš«∫ ساره فاغنكنيخت من حزب "دي لينكي" اليساري أثناء القائها خطابا في البر


