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ال يـخـفى على رتـقـبة  بـعيـداً عن هـراءات القـرار الـعراقـي في تشـكـيل احلكـومـة ا
هـما أحد أن الـقـطبـ الـدوليـ األكثـر فـاعلـيـة على الـسـاحة الـسيـاسـة العـراقـية 
و اللـذان يخـوضان حـالـياً تـنافـسا شـديداً ـتحـدة األمريـكـية و إيـران) (الـواليات ا
في دعم كل مـنهـمـا حـلـيفـه للـظـفـر و الـفوز بـرئـاسـة الـوزراء و تشـكـيل احلـكـومة
هـذا التنـافس و الصـراع جتلى في انقـسام مـا يسمى بـ(الـبيت الـشيعي) قبـلة  ا
دعوم إيـرانيا! من على نـفسه الى محـوري الفتح و دولـة القانـون ا تـهر اصال ا
و الساعي كـل منهما بارك أمريـكيا! من جهـة أخرى و الـنصر و سائـرون ا جهة 

انية الكبرى . إلى تشكيل الكتلة البر
سيكون قبلة  و بالشك أن النجـاح في تكوين الكتلة الكبرى  و تشكيل احلكومة ا
ـعـرفـة اي القـطـب أكـثـر فاعـلـية و تـأثـيرا و بـقـاءٍ على الـسـاحة مـقـياسـا حـقيـقـيا 

السياسة العراقية.. أمريكا أم إيران? !.. 
ÍœU³F «

و مـنذ بدايـة اربع  سنواته الـذي  حتدث  كـثيرا  رئيس  الـوزراء حيدر  الـعبادي 
هم  للـقضاء  و العدالة و ان ال و وعدهم  بتـقد اضيـة عن محاسبة الـفاسدين  ا
و رغم  زعمه في  احد مـؤتمراته  الصـحفية ينعـموا باألمـان  في  سنوات حكـمه 
مـسؤول   بدرجـة  مديـر عام  الى درجة األخـيرة  عن  احالـة  اكثر من (5000) 
لـفات وكـيل  وزير  الى  جلـان الـتحـقـيق  و هيـئـة النـزاهـة و القـضـاء لتـورطـهم  
مقتنع  و راض  عن غير أن العراقيـ  لم  يكونوا  وصفقـات  فساد  كبرى  
اداء الـعـبادي  في  مـحاسـبة  الـفـاسدين الـذين  تسـبـبوا  بـخراب و دمـار  البالد
ألنـهم  كانـوا  يـنـتظـرون  مـنه طوال ا يـقـول  مـعتـبـريه  ضعـيـفـا  و غيـر  جـاد 
اضـية (بـشغف كـبيـر) ان يعلن  فـي يوم  من األيـام  تقد من األربع  سنـوات  ا
تسـببوا بـتسـليم  ثلـثي  ارض البالد  لـتنـظيم داعش االرهابي  و تـسببـوا  ايضا
خـصوصا ـالية  االنـفجـارية  وسرقـتها  للـمحـاكمة الـعادلة   يزانـيات ا ضيـاع ا
رجعية  الـدينية  بضرب الفاسدين بيد بعد  ان حـصل  على تفويض الشعب  و ا
ظـاهـرات العـارمة الـتي انـطلـقت  في بغـداد  و احملـافظـات  عام  من حـديـد  في ا

2015 م الداعمة له .. لكنه  لم  يفعل ! .
فاجأ اجلميع  مؤخراً  بعـزله   لفالح  الفياض من مـنصبيه  في رئاسة الـعبادي 
مـضحيـا  بأصواته  في مستـشارية  األمن  الـوطني و رئاسـة  احلشد  الـشعبي 
نافسته  له  و كـما  أصدر قرارا باالستمرار بعـد  إن أحسَّ   ائتـالف  النصر 
بتجـميد  عمل  مجلس  مفوضـية  االنتخابات  بعد  انـتهاء  عمل  مجلس القضاة
للتحقيق معهم بقضايا فـساد  و على خلفية انحيازهم  حملور  الفتح  و نتـدب  ا
كـما يقـول . فهل سيـحصل عـلى ما يصـبو إلـيه  بوالية  ثـانية ?.. دولة  القـانون  
عسى ان يـقدم فيها من تـسببوا بدخـول داعش و خراب  و دمار  البالد  وضياع

ميزانياته  االنفجارية  للمحاكمة العادلة !..
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جنح الكرد بعد  ان تـشظت  كتـلة  احملور  الوطـني  ب  كتلـتي  النواة  و البـناء 
ـان دون  تقرير مـصيرهم و دخولهم ببقـائهم  حتى انعـقاد اجللسـة  االولى  للبر
ـتـسـابـقـ ا في  اي  من احملـورين  الـفـتـح  و الـقـانـون  او الـنـصـر و ســائـرون  
و يقنيا تأخر  دخول  الكرد  حتى الساعة العالن كل منها الكتلة الكبرى رسميا 
ر  دون احلـصول  علـى ضمانات فأنه  لن   لـيكونـوا (بيضـة القبـان)    احلرجة
ـرة بـعـد فـشل  الضـمـانـات الـتي مـنـحت  لهم حـقـيـقة  هـذه ا
ـالـكي  الـذي حـصل عـام   2010 في اتـفـاق اربـيل  مـع ا

ونقض العهد معهم . حينها على والية  ثانية 
ـصير ,هـما تـنازع علـيها  و استـفتاء تـقرير ا  كـركوك ا
اهم أمـرين  يـســعى  الـكـرد  لـلـحــصـول  عـلى ضـمـانـات

فهل  منح ذلك لهم  ?. بشأنهما  

بيروت
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دى الطويل". على ا
وأتاحت عـمليـة السالم في أسـتانا
اقامة عـدة مناطق "خلـفض التوتر"
في سـوريـا التي تـعـاني منـذ الـعام
 2011نــزاعـــا أوقـع أكــثـــر من 350

ألف قتيل.
وأعربت فرنسا على غرار الواليات
ـتـحـدة عـن "قـلـقـهـا" إزاء احـتـمال ا
شن هـجـوم عـلى نـطاق واسـع على

محافظة إدلب.
WOŁ—U   UÝUJF½«

وأعــلن وزيـر اخلـارجـيـة الـفـرنـسي
"ان مـثل هـذا الــهـجـوم ســتـكـون له
انـعكـاسات كـارثـية" و"سـيؤدي الى
كــارثـة انــسـانــيـة جــديـدة وهــجـرة

كبيرة".
واعــتـــبـــرت "مـــجــمـــوعـــة االزمــات
الــدولـيـة" ومـقــرهـا بـروكـسل أنه ال
يــزال بـــاإلمــكــان تــفــادي الــنــتــائج
كن أن االنـسانـيـة الكـارثـية الـتي 
تـــنــجـم عن هــجـــوم واسع لـــقــوات
الـنظـام عـلى احملافـظـة الواقـعة في
شـمــال غـرب الـبالد والـتي تـخـضع
لــــســـيـــطـــرة فـــصــــائل مـــعـــارضـــة

وجهادية.
واضــافـت انه عــلـى روســيـــا الــتي
يــشـــكل دعــمــهــا اجلــوي عــنــصــرا
حـاسـمـا في مـثـل هـذا الـهـجوم ان
تــــــفـــــهـم ان حـــــمــــــام دم في هـــــذه
احملــافــظــة الــتي تــشــكل آخــر بـؤر
ـسـلـحـ اجلـهـادي ـعـارضـة وا ا

صاحلها. سيضر 
وقــالت اجملـــمــوعـــة في دراســة من
تسع صفـحات بعـنوان "انقاذ ادلب
من الـتـدمـيـر" انه "من خالل دعـمـها
هــجــومــا واســعـا تــغــامــر روســيـا
باالضرار باهدافها السياسية على

االمد البعيد".
واضــــافت "مــــجــــمــــوعــــة االزمـــات
الـدولــيـة" انـه عـلى روســيـا تــفـادي
اخليـار العـسكري خـصوصـا وانها
"ال تــســـعى فـــقط لـــضـــمــان نـــصــر
عسكري للنظام" بل ايضا "شرعنته

ستوى الدولي". مجدداً على ا
رغـم الـتـحــذيـر الـذي وجــهه تـرامب

االثـــنـــ يـــشـــيـــر خـــبـــراء الى أن
ــتــحـدة تــبــدو وكـأنــهـا الــواليـات ا
تــتــقـــبل انــتــصــار قـــوات الــنــظــام

طاف. السوري في نهاية ا
واعـتبـر جـونـاس بـاريـلـو بـلـيـسـنر
الــبــاحث في مــعــهــد هــادســون في
واشـنطن ان الـتحـذيرات االمـيركـية
بــعـــيـــدة عن الـــواقع الـــفـــعـــلي في

كربالء
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سوريا.وقـال بليسـنر إن الواقع هو
أن "االســــد يــــتــــقــــدم عــــلى االرض
ــسـاعـدة بـريــة من إيـران وجـويـة
من روسيـا" في الـوقت الذي تـعوّل
ـتـحدة عـلى عـمـلـية فـيه الـواليـات ا
سـالم في جـــنــــيف بــــرعـــايـــة اال
كن الـقـول بـانـها ـتـحـدة والـتي  ا

"تراوح مكانها".

الرئيس األميركي دونالد ترامب في البيت االبيض

{ واشـــــــنــــــطـن (أ ف ب) - حــــــذّر
الـرئــيس األمـيــركي دونـالــد تـرامب
امـس الـــنــــظـــام الـــســــوري من شنّ
هــجـوم عـسـكــري بـدعم من روسـيـا
وإيــران عـلى إدلب الســتـعـادة آخـر
مـحـافـظـة ال تــزال خـارج سـيـطـرته
عاداً أن مـثل هذا الـهجـوم قد يؤدي

الى "مأساة إنسانية".
ويـأتي حتـذيـر واشـنـطن في الـوقت
الـذي الــتـقـى فـيه وزيــر اخلـارجــيـة
االيـــرانـي جـــواد مــــحــــمـــد ظــــريف
الـرئــيس الـسـوري بـشـار االسـد في

. دمشق االثن
وقال ترامب في تغـريدة على تويتر
"على الرئـيس السـوري بشار األسد
أال يـهـاجم بـشـكل مـتـهـوّر مـحـافـظة
إدلب. سيرتكب الروس واإليرانيون
خــطـأ إنــسـانــيًـا جــســـــيــمـاً إذا مـا
ـــــــأســــــاة شـــــــاركــــــوا فـي هـــــــذه ا

اإلنســـــانية احملتملة".
ـــئـــات اآلالف من ـــكـن  وأضـــاف "
الــنـاس أن يُــقـتــلــوا. ال تـدعــوا هـذا

االمر يحدث".
WE U;« ·—UA

مـنــذ عـدة أسـابـيـع يـحـشــد الـنـظـام
الــــســــوري قـــوات عــــلـى مــــشـــارف
احملـافـظـة الـواقـعـة في شـمـال غـرب

البالد على احلدود مع تركيا.
وتُـعـد مـحـافظـة إدلب مـع أجزاء من
احملـــافــظـــات احملـــاذيـــة لـــهـــا آخــر
مناطق اتفاقـات خفض التوتر التي

ترعاها روسيا وايران وتركيا. 
عقل وإلدلب خصـوصيتـها كونهـا ا
األخيـر لهـيئـة حترير الـشام (جـبهة

النصرة سابقاً). 
كــمــا تُـــعــد مــنــطــقـــة نــفــوذ تــركي
وتـنـتشـر فـيهـا نـقاط مـراقـبة تـركـية

تطبيقاً التفاق خفض التوتر.
وحتـاول تـركـيـا تـفـادي شن هـجـوم
عـلى احملـافـظـة سـيـؤدي الـى حـركة
ــــهـــــاجــــرين الى نــــزوح جــــديــــدة 

أراضيها.
ـتـحـدة ومــنـظـمـات وحــذرت اال ا
إنـــســانــيـــة من أن هــجـــومــا واسع
النطـاق على احملافـظة سيؤدي الى
كـارثـة إنسـانـية غـيـر مسـبـوقة مـنذ
بـــدء الـــنــزاع الـــســـوري في الـــعــام

2011.
إال أن روســيـا وإيـران شــددتـا عـلى
ضــرورة الـقـضـاء عـلى مـجـمـوعـات
ـتوقع متـطرفـة في احملافـظة ومن ا
أن تدعـما النـظام الـسوري في حال

شنّ هجوم.
ومــــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام  2017 بــدأ
تنـسيق واسـع ب مـوسكـو وأنقرة
ــلف الــســوري انـطـالقـاً من حـول ا
مـحـادثـات جتـري عـلى مـراحل مـنذ
عـام ونــصف في اسـتــانـا وتــشـارك
فيها ايران حليفة النظام السوري.
وقـــدمـت إيــــران وروســـيــــا دعــــمـــا
سيـاسيا ومالـيا وعسـكريا منـتظما
الى نظام بشار االسد طيلة النزاع.
تــــأتي زيــــارة وزيــــر اخلــــارجــــيــــة
االيــراني الى دمــشق قــبـل بــضــعـة
أيـام عـلى قمـة ثالثـية حـول سـوريا
مـــقـــررة في إيـــران يـــوم اجلـــمـــعــة
السابع من أيلول/سـبتمبر اجلاري
ــيــر بــ الــرؤســاء الــروسي فالد
بــوتــ وااليــراني حــسن روحــاني

والتركي رجب طيب اردوغان.
وأعـــــلن الــــكـــــرمــــلــــ أن بــــوتــــ
سيتـباحث مع نظـرائه في "اجلهود
شـتركة الـرامية إلى ضـمان عودة ا
األوضـاع في سوريـا إلى طـبيـعتـها
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أطـــــلـــــقـت في  2013بـــــهـــــدف
تطـوير التـواصل التـجاري ب
الـصـ وبـقـيـة الـعـالم وضـمان

امداداتها.
فقـد استـثمر الـعمالق الـصيني
سـنويـا مـليـارات الدوالرات في
افـريــقــيــا مــنـذ  2015في بـنى
حتتـية (طـرق وسكك حـديد) أو
في الــقــطــاع الــصــنــاعي. وهي
اسـتـثـمـارات تـرحب بـهـا الدول
اإلفــريـــقــيــة الــتـي تــأمل في أن
ــــوهــــا تــــؤدي إلى تــــســــريع 

االقتصادي.
لـكـن االسـتـثــمـارات الــصـيــنـيـة
تـثيـر أيضـا انـتقـادات متـزايدة
من الـــغـــرب الـــذي يـــشــيـــر الى
ارتـفـاع مـديـونـيـة بـعض الدول
االفـريقـية بـشـكل كبـير مـا يثـير
قــلـق صــنــدوق الــنـــقــد الــدولي
ـــــكـــــتب ايـــــضـــــا.وبـــــحـــــسب ا
االمـــيــركـي "مــبـــادرة االبـــحــاث
الـصــيـنـيـة-االفــريـقـيــة" الـتـابع
جلــامــعــة جـونــز هــوبــكــنـز في
واشـنــطن فـان الـصـ أقـرضت
إفـــريــقــيـــا مــا مـــجــمــوعه 125
مليـار دوالر ب العام  2000و

2016.
وقــال شي جــيــنــبــيــنـغ صــبـاح
ي االثــنـ امــام الـقــادة من عـا
االقـــــتـــــصــــاد والـــــتـــــجــــارة ان
"اســــتــــثـــــمــــارات الــــصــــ في
افــريـــقـــيـــا ال تـــتـــرافق مـع أيــة
شـروط سـياسـيـة. إن الـص ال
تـتـدخل فـي الـشـؤون الـداخـلـية
إلفــريـــقــيــا وال تـــمــلي عــلـــيــهــا

إرادتها".
لـــكــنـه أقـــر بـــضـــرورة ضـــمــان
ـــتـــعـــلـــقـــة خـــفض اخملـــاطـــر ا

باالستثمارات.
ورفض الرئـيس الروانـدي بول
كـــاغـــامـي الـــذي تـــتـــولى بالده
حــــالـــيـــا الــــرئـــاســــة الـــدوريـــة
لـالحتــــــاد االفــــــريــــــقي االحــــــد
االنــتـــقــادات حـــول وجــود "فخ
ديــــون" مــــفــــتــــرض. وقــــال في
حـديث مع وكـالـة انـبـاء الـص

اجلــديــدة ان الــهــدف هــو وقف
تـــقـــدم الـــعالقـــات الـــتـــجـــاريــة
الــصــيــنــيـــة-االفــريــقــيــة.وقــال
سـألـة هو "اجلـانب االخر مـن ا
ان هـــؤالء الــــذيـن يـــنــــتــــقـــدون
الــصـ حــول مــسـألــة الــديـون
ال يـقـدمـون الـقـلـيل جـدا" من ا
همة لتمويل مؤكدا الضرورة ا

إفريقيا.
وخـالل آخــــــــــــر قــــــــــــمــــــــــــة فـي
جـوهانـسـبـرغ عام  2015أعلن
الرئـيس الـصيـني عن مسـاعدة
وقروض بقيمة  60مليار دوالر
لــدول إفـــريـــقــيـــة.وســـيـــتــرافق
مـنتـدى بك مـع سلـسلـة عقود
تــــــــــــوقـع بـــــــــــ الــــــــــــصـــــــــــ
وشركـائها.وسـيحضـر الرئيس
النـيجـيري محـمد بـخاري حفل
تـــــوقـــــيع اتـــــفـــــاق في قـــــطــــاع
ــول بــقــرض من االتــصــاالت 
الــبـــنك الــصــيــنـي لالســتــيــراد
والـتصـديـر قيـمته  328ملـيون

دوالر بحسب ما أعلن مكتبه.
اجــتـمع الــرئـيس الــصـيـني من
جـــــانـب اخـــــر خالل نـــــهـــــايـــــة
االسبوع في لـقاءات ثنـائية مع
عـدد كـبـيـر من قـادة الـدول مـثل
رئـــيــسي مــصــر عـــبــد الــفــتــاح
الــســيـــسي والــســنــغــال مــاكي

سال.
واسـتــقــبل الــرئـيس الــصــيـني
ايـضـا نـظـيـره الـسـوداني عـمـر
البشير الصادرة بحقه مذكرات
توقـيف امام احملكـمة اجلنـائية
الـدوليـة بتـهمـة ارتكـاب "ابادة"
و"جـــرائـم ضــــد االنـــســــانــــيـــة"

و"جرائم حرب" في دارفور.
وتـقـدم الـص مـسـاعـدة لـلدول
االفـريــقـيــة مـنــذ حـقــبـة حـروب
ـســتـعــمـرين االسـتــقالل ضــد ا
الغربي الـسابق لكن وجود
بـــكــــ في الــــقــــارة تـــعــــزز مع
تـطـورها الـكبـيـر لتـصـبح ثاني
ي.ومــا يــدل عـلى اقـتــصــاد عـا
االهـمـيـة االسـتــراتـيـجـيـة الـتي
تولـيـهـا الـصـ الفـريـقـيـا فـقد
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{ بــرلـ  (أ ف ب) - تــعـهّـدت
دول ومـنــظّـمــات دولـيــة عـديـدة
خالل مـــؤتــمــر لــلــمــانــحــ في
برلـ اإلثنـ تقـد مسـاعدات
بــقـــيـــمــة  2,17 مــلـــيـــار يــورو
لــتــنــمــيــة دول حــوض بــحــيـرة
تشاد حيث تنشط جماعة بوكو

حرام اجلهادية.
وقـــــــالت وزارة اخلـــــــارجــــــيــــــة
ـؤتـمر ـانـيـة الـتي نـظّـمـت ا األ
في بـــــيـــــان إن هـــــذه األمـــــوال
ـعـنـية سـتـكـون متـاحـة لـلدول ا

قبلة". "خالل السنوات ا
وبــاإلضــافــة إلى مــبـلغ الـ2,17
مـليـار يورو فـقد تـعهّـدت بنوك
للتـنميـة بتقد قـروض ميسّرة
بـقــيـمـة  467مـلــيـون دوالر إلى
ـطــلّـة عــلى الــبـحــيـرة الــدول ا

بحسب البيان.
ــانـيـا أنـهـا كـذلك فـقــد أعـلـنت أ
ســتـقــدّم بــحـلــول الــعـام 2020
أكـثر من  100ملـيـون يورو من
ــــســــاعـــــدات اإلنــــســـــانــــيــــة ا
باإلضافة إلى  40 مليون يورو
ســتـخــصّص ألهــداف الــوقــايـة
واالسـتــقـرار في دول احلـوض

كما أضاف البيان.
ونقل البيان عن وزيراخلارجية
ــاني هـايـكــو مـاس قـوله في األ
ـؤتـمـر خــتـام الـيــوم األول من ا
الـذي يسـتـمر يـومـ "أنا راضٍ
بالـكامل علـى القيـمة اإلجمـالية
للـوعود" التي خـرج بها مـؤتمر

. انح ا
ؤتـمر يـظهر وأضاف إن هـذا "ا
كن أن نـفعله عنـدما نعمل ما 

." سوياً
ــالــيـة الــتي وقــيــمــة الــوعــود ا
خـرج بـهـا مـؤتـمـر بـرلـ تـفوق
بــأضــعـاف تــلـك الـتـي تـمــخّض
اثـل استضافته عنهـا مؤتمر 
ـاضي فيـومـها أوسـلـو العـام ا
عـنية مـساعدات طلـبت الدول ا
بــقـيــمـة  1,5 مــلـيــار دوالر لـكن
الــوعـــود الــتـي قــطـــعت لم تــزد
قيمتها عن  672 مليون دوالر.
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وكـــانت  12 مـــنــــظــــمـــة غــــيـــر
حــكـــومــيــة تــنـــشط في حــوض
بـحـيــرة تـشـاد قــدّرت األسـبـوع
ــاضي بـ 11 مـــلـــيـــونـــاً عــدد ا
األشــخـاص الــذين هم بــحـاجـة
مـاسّـة لـلـمـساعـدات اإلنـسـانـية
من أجـل بـــــقــــــائـــــهـم في هـــــذه
نطـقة التي تـنشط فيـها بقوة ا

جماعة بوكو حرام.
ـنظـمات فـي بيـان "لقد وقالت ا
ـتمـرّدون وكذلك أيـضاً أجـبر ا
العـمليات الـعسكـرية في الدول
األربـع" احملــيــطــة بـــالــبــحــيــرة
وهي نيجيريـا وتشاد والنيجر
والـــكـــامـــيـــرون " 2,4مــــلـــيـــون
شـــخص عـــلـى تـــرك مــنـــازلـــهم
وهناك أيضا  5مالي شخص
يــــعــــانــــون مـن انــــعــــدام األمن

الغذائي".
وتـضــيف الـصـ االثـنـ قـادة

 53دولة أفريقية في قمة
حتـتـفي بـالتـعـاون االقـتـصادي
ب الـعمالق االسـيوي والـقارة
وتــثــيـر مــخــاوف حــيــال ديـون

. بعض تلك الدول لبك
نتدى على مدى يوم يجمع ا
االقـتـصـادي الـســابع لـلـتـعـاون
الــــــصــــــيـــــنـي-االفــــــريـــــقـي في
الـعـاصـمـة الـصيـنـيـة عـدة قادة
دول وحكومات وبـينهم رؤساء
ســاحل الـــعــاج احلـــسن وتــارا
وجـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا ســـيـــريل
رامــابـــوزا والــكــونـــغــو ديــنس
سـاســو نـغـيــسـو.وتـتــغـيب عن
ـلكة إي سواتيني القمة فقط 
التي كـانت تعـرف سابـقًا باسم
ـــــلـــــكـــــة ســـــوازيـالنـــــد وهي
احلـلـيـفـة االخـيـرة فـي افـريـقـيا
لـــــتــــايـــــوان اجلــــزيـــــرة الــــتي
تعتبرها الص جزءا ال يتجزأ
من اراضـــيـــهــــا حـــيث لم تـــتم

نتدى. دعوتها الى ا
وتشكل القـمة مناسـبة للرئيس
الـصــيـني شي جــيـنــبـيــنغ لـكي
يـــــحــــتــــفـل "بــــطــــرق احلــــريــــر
ـبــادرة الــتي الرئيس االرجنتيني ماوريسيو ماكرياجلــديــدة" وهـي ا

اخـتــارت جــيـبــوتي لــفـتح أول
قاعدة عسكرية لها في اخلارج
عام  ?2017بحـسب بكـ فان
هـــدفــهـــا دعم عــمـــلــيـــات حــفظ
تـحدة الـسالم التـابـعة لـال ا
واجالء رعـايـا وتأمـ مـواكـبة

بحرية للتصدي للقرصنة.
الى ذلك اعــــلــــنـت احلــــكــــومـــة
األرجــنــتــيــنــيــة اإلثــنــ خــطّـة
ـــعــاجلـــة االخــتالالت تـــقــشّف 
ــــالـــيـــة الــــتي أدت إلى أزمـــة ا
الـعـمـلـة وذلـك عـشـيـة اجـتـماع
مــهم في مــقـر صــنــدوق الـنــقـد

الدولي.
وعــــــنــــــــــــــد الــــــســــــــــــــاعـــــة
 09.45 (14.45)بــــتوقيـــــت
غـــــريــــنــــتـش) يــــعــــقــــد وزيــــر
االقـــــتــــصــــاد األرجــــنـــــتــــيــــني
نــيــكــوالس دوجــوفن مــؤتــمــراً
ـتوقع اإلعالن صـحفـيـاً ومن ا
عن ضرائـب جديـدة على قـطاع
الــــتـــــعـــــدين وصـــــادرات فــــول

الصويا.

ووضـــعت احلــكـــومــة أولـــويــة
الي تـتمـثل بتـقـليص الـعجـز ا
ـزمن الــذي يـغــذي الـتــضـخم ا
والــذي ســيــتــجــاوز  %30في
 2018ويُضعف ثالث أكبر

اقتصاد في أميركا الالتينية.
ووفـقًـا لـصـحـيـفة "كـالرين" فإنّ
مـــــؤتــــمــــر وزيــــر االقــــتــــصــــاد
سـتــسـبـقه رســالـة مـتــلـفـزة من
رئـــيـس الـــبالد مــــاوريـــســــيـــو
مــاكـري الـذي يُـرتــقب أن يـعـلن

تعديالً وزاريًا.
وخـرج مـاكري الـذي وصل الى
عن احلـــــــــكـم اواخــــــــر  2015 
ســيــاســة الــيــســار لــلــرئــيــسـة
الـــســـابــــــــــقـــة كـــريـــســتـــيـــنــا
كـــــيــــــرشــــــنـــــر (2007-2015)
ـزيد العـتـماد سـيـاسـة تتـسم 
من الليبرالـية. وقد وعد باحلد
من الـتـضخم الـذي يـتـجاوز الـ
 %20منذ عشر سنوات لكنه
لـم يــتــوصل الـى وقف ارتــفــاع

األسعار.

رويـتـرز فيـمـا كـان يـعمـل إلى جانب
زرعة ”هذه تطوع في ا عدد من ا
ـوذج لــلـزراعــة الـبــيـئــيـة ـزرعــة  ا

وإحـــدى مــكـــونــات قـــريــة فــــــرخــة
الــبـيــئـيـة. وأوضح حـمــاد أن قـريـة
فــرخــة انــضــمت قــبل ســنــوات إلى
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تـسـعى قـريــة فـرخـة الـفـلــسـطـيـنـيـة
الـواقــعـة عــلى تل تـكــسـوه أشــجـار
الـزيـتـون وسط الـضـفـة الـغـربـية أن
ـوذجا ومـصدر إلـهام لـقرى تكـون 
أخــرى بــشـــأن االســتـــخــدام األمــثل
لـــلـــمـــوارد الــطـــبـــيـــعـــيـــة وإنـــتــاج
احملاصيل الـزراعية بـدون استخدام

واد الكيماوية. ا
“uK « —U−ý«

واختار نشطـاء من القرية جانب تل
من أراضــيـهــا وبـدأوا قــبل سـنـوات
الــعــمل عــلى اســتـصالحـه وزراعـته
ــشـمش بــأشـجــار الـلــوز والـتـ وا
واخلــوخ واحلــمــضــيــات واخلــضـر
فضال عن النبـاتات الطبـية وأطلقوا

عليها مزرعة (قمر البلد).
وقال بـكر حـماد الـناشط الـبيئي في
زرعـة قمر الـبلد قرية فرخة ”هاي ا
مزرعة بيـئية تعلـيمية تشـرف عليها
هنـدس العرب بـالتعاون جمعـية ا
مـع مـــؤســـســــات وجـــمـــعــــيـــات في
الــقــريـة.“وأضــاف في مــقــابــلــة مع

طموحة “وقال حماد ”هاي األرض
من  50 سنـة لم تزرع ولـكن بجـهود
بـسيـطـة وقوة عـمل ال تـوصف قمـنا
ـزارعـ بـجـدوى الـزراعـة بـإقــنـاع ا
البيئية التي يجب أن نعود إليها.“
وأضـاف أن الــهـدف من الــتـنـوع في
زراعـة األعشـاب الـطبـيـة أنهـا تـلعب
دورا كـبـيـرا في مـكـافـحـة احلـشرات
واآلفـات وبــالــتـالـي ال تـكــون هــنـاك

واد الكيماوية. حاجة الستخدام ا
ويـطـمح حـمـاد إلى أن يـتمـكن خالل
ـــقــــبـــلـــة من الـــســـنـــوات الــــثالث ا
اســــتـــصـالح كل مــــســــاحـــة األرض
ا ( 15000 مـتـر الـبــالـغـة  15 دو
مـربع).وقال ”بـدأنا من ) 2015 في
زراعــة األرض) ونــحن مـســتــمـرون.
لـديـنـا خـطـة طـمـوحـة.. هـذه االرض
ا متوقع خالل مساحتها  15دو
 3سنوات أن تكون كلها مزروعة و
لــتـكــون مــحـطــة لــتـبــادل اخلــبـرات
احملـلـيـة الـدولـية.“واسـتـفـاد سـكان
الـقـريـة من جتربـة الـزراعـة البـيـئـية
وعــمـــلــوا عـــلى إنــشـــاء حــدائق في

مــــنـــازلـــهم وزرعــــوهـــا بـــاخلـــضـــر
واحلمضيـات. وهناك حتى اآلن 15
ـاذج للزراعة حديقـة منزليـة تمثل 
ــنــازل حتت شــعـار الــبـيــئــيــة في ا
”أنت تصنع غذاءك .. أنت تصنع
حـــريــتك.“وقـــالت مـي عــقـل إحــدى
زرعة والـتي لديها تطـوعات في ا ا
حــديــقــة في مـنــزلــهـا ”الــفــكـرة من
الزراعـة البيـئية أول قـرية بيـئية أن
نــرجـع إلى الـــزراعــة اخلـــالـــيــة من

الكيماويات
وأضــافت ”أخــذنـــا تـــدريــبـــات عن
الـزراعة الـعـضويـة عنـا مـزرعة قـمر
الــبـــلــد وحــدائق مــنـــزلــيــة إلنــتــاج
مزروعات خالية من الكيماويات.“
وأوضــحت أن الـــزراعــة الــبـــيــئــيــة
ـئة من تسـاهم في تـقـليل  70 في ا
ـيـاه. ويـأمل الـقـائـمون اسـتـخـدام ا
عــلى الـزراعــة الـعــضـويــة في قـريـة
فـــرخــة أن يــنـــجــحـــوا في تــعـــمــيم
جتـربتـهم عـلى قرى أخـرى بـدأ عدد
مـنهـا بـالفـعل االهـتمـام بـهذا الـنوع

من الزراعة.

ية لتكون شبكة القـرى البيئية الـعا
بـذلـك أول قـرية فـلـسـطـيـنـيـة تـنـضم
زرعة إلى هذه الشبكة.وقال ”هذه ا
ـــولـــة مـن أصـــدقـــاء فـــرنـــســـيــ
وسويـسريـ والعمل فـيهـا تطوعي
تعـاوني ب مـزارع ومـزارعات ...
ــزرعــة يــتم الــعــمل هــنــا في هــذه ا
إلثـــبـــات لـــلـــمـــزارعـــ والـــزائـــرين
والـطـلبـة أنه ضـمن أقل اإلمـكـانـيات
ــوارد ــوارد واالعـــتــمـــاد عـــلى ا وا
الـطبـيـعـيـة بـاسـتـطـاعـتـنـا أن نـعـمر
ــزرعــة أن ـــكن لــزائــر ا االرض.“و
ـيثان من يشـاهد أيـضا إنتـاج غاز ا
واد العضـوية فضال عن استغالل ا
الطـاقة الـشمـسيـة وبئـر جلمـع مياه

األمطار.
W¹bOKIð WI¹dÞ

وإمـعـانـا في االعـتمـاد عـلى الـبـيـئة
تــنــتج مــزرعــة قــمــر الــبــلــد اخلــبــز
ة بـاستـخدام بـطريـقة تـقلـيـدية قـد
مـوقــد من الــطـ يــعــمل بــاحلـطب.
ـزرعـة تـذوق اخلـبـز ـكن لــزوار ا و
مع زيت الــزيـتـون والــزعـتـر.”خـطـة ULŁ—∫ فلسطينيون يقطفون ثماراً في مزرعة

ـوقف من عـزل الـرئيـس األمريـكي دونـالـد ترامب فـثـمة بـغض الـنـظر عن ا
ـعرفة حقيقة تـساؤالت مشروعة : قانونـية وسياسية تقـتضي اإلجابة عنها 
مـا يجـري  ثم ما هـي اإلجراءات الـتي يفـترض اتـباعـها لـتحـقيق مـثل هذه
اخلـطـوة من عــدمـهـا? وقـبل الـدخـول في حـيــثـيـات الـعـزل نـقـول: لم تـعـرف
تحدة منذ تأسيسها سابقة قانونية أدّت إلى عزل أحد رؤسائها الـواليات ا
من مـنـصـبه. وعـلى الـرغـم من أن مـحـاوالت جـرت لـعـزل رئـيـسـ سـابـق
وهـما أندرو جونسون (1865) وبـيل كلينتون (1998) إلّـا أنّها لم تصل إلى
عقّـدة التي يتطـلّبها الـعزل وح قرّر رجوة بسـبب اإلجراءات ا الـنتيجـة ا
ذكورين لـكن  مجلس الشـيوخ لم يصوّت مـجلس النواب عـزل الرئيـس ا
على ذلك وهو ما يشترطه الدستور ولهذه األسباب لم تنجح خطوة العزل
تـلك. أما مالبسات تـنحية الـرئيس ريتشـارد  نيكسون (1974) فـقد سارت
بـاجتاه آخر  واضطـرّ إلى تقد استـقالته بعـد فضيحـة ووترغيت واتهامه
قراطي. وإذا كـانت وتيـرة الدعوات لـلعزل قد بـالتجـسس على احلزب الـد
اضية فذلك يـعود في جزء منه إلى ردود الفعل ارتـفعت في األيام القليـلة ا
إزاء سـياسـات ترامب نـفسه وإلى تـضيـيق الـسلـطات الـقضـائيـة للـخيارات
تـعـلـقـة بـالـتـورط بـالـفـسـاد إضافـة إلى ـتـاحـة أمـامه بـشـأن االتـهـامـات ا ا
. وكانت االتـهـامات الـسابـقة بـشـأن التـورّط مع روسيـا قد انـتهـاك الـقوانـ
تـراجعت بـعد إدانـة بول مانـافورت مـدير حـملتـه االنتخـابيـة ومايـكل كوه
مـحامـيه اخلاص كـمـا كانت قـد تسـرّبت إلى الصـحافـة بعض األخـبار عن
ـاليـة  آالن وايسـيلـبيـرغ مع سلـطات الـتحقـيق . وقد تـعاون كـا أسراره ا
واجه تـرامب مـحاوالت عـزله بـالتـحـذير الـشـديد مـن االنعـكـاسات الـسـلبـية
اخلـطـرة عـلى مـجـمل االقـتـصـاد األمـريـكي وذلك في تـصـريح إلى شـبـكة "
فـوكس نيوز" بقوله : "أنا أو الفوضى واالنهيار" وبـالطبع سيكون بضمنها
عـنية انـهيار مـؤسساته االقـتصاديـة في ما لو أقـدمت األجهزة الـقضائـية ا
ضـي في إجراءات العزل? وما السبيل كن ا عـلى مثل هذا اإلجراء. فهل 
إلى حتــقـيق ذلك? ومــا هي الـعــواقب الـتي ســتـنــجم عـنه? وعــلى الـرغم من
قـابل من يرجّح بـقاءه حـتى نهـاية طـالبـة بعـزل ترامـب فهـناك بـا احلـملـة ا
الـوالية احلالية  ?2020بل واحـتمال فوزه بوالية ثانية ويستند في ذلك إلى
تـمـاسك كـتلـته االنـتـخابـيـة مـقـابل تشـظي وانـقـسـام معـارضـيه. ولـكن ماذا
بـشأن الفـضائح الـتي قيل إن محـاميه اعـترف بهـا والسيّمـا بدفع رشاوى
لـسـيـدات مـقـابل سـكـوتـهن عن رفع دعـاوى ضـده? فـهـل يعـدّ ذلـك انـتـهـاكاً
يـســتـحق الــعـزل? يــجـيب عـلـى هـذا الـســؤال بـرادلي ســمـيث رئــيس جلـنـة
االنـتخـابات الـفيـدراليـة بالـنفي بـطريقـة جازمـة حتى في ظـل إقرار محـاميه
كـوهــ بـذلك وتــبـريـره إن تــلك "الـصــفـقـة" ال تــنـدرج في نــفـقـات احلــمـلـة
االنـتـخـابـيـة ولم يـكن هـدفـهـا " اإلغـراء" لـلـتـأثـيـر عـلى نـتـائـجهـا. وسـبق أن
وجّـهت مـثل تـلك االتـهـامـات لـرؤسـاء سـابـقـ بـاسـتـخـدام أمـوال "خـاصة"
ومـلـتبـسة فـي احلمالت االنـتـخابـية مـثل بـيل كـليـنتـون وجـورج بوش االبن
وبـاراك أوباما دون أن تنال منهم وغالباً مـا يتم تسوية مثل هذه اخملالفات
عـبر دفع غرامات مالـية. حسب الدسـتور يتم العزل بـثالث حاالت أساسية
أولـهـا- اخلـيـانة الـعـظـمى وثـانـيـهـا- تلـقي رشـاوى وثـالـثـهـا- الـتورّط في
جـرائم كـبـرى أو جنح كـبـيـرة ومن هذه مـحـاولـة تضـلـيل الـعـدالة أو عـرقـلة
ة تـستـحق الـعزل بـعد إدانـته وفـقاً لـهذه الـتهم. سـيرهـا حـيث تعـتبـر جـر
وحـتى اآلن لم تـوجه احملـكمـة االحتـادية الـعـليـا أيـاً من هـذه التـهم اخلـطرة
إلى تـرامب. والقـرار الـنهـائي في العـزل يتّـخذه مـجلـسي الكـونغـرس فإذا
تـبنّى مـجلس الـنواب بـأغلبـية بـسيـطة (نصف + 1) الـدعوة لعـزل الرئيس 
يـرفع تـوصـيـة إلـى مـجـلس الـشـيـوخ وهـذا األخـيـر إن وافق عـلى مـثل هـذا
ـا أن الـغالـبـية في . و اإلجـراء يـحتـاج إلى أغلـبـية الـثلـث أي  67 شـيـخاً
الـكونـغـرس حالـياً (الـنواب والـشـيوخ) هي لـصالح اجلـمـهوريـ فمن غـير
ــنـطـقي أن يــتّـخــذ الـكـونــغـرس مــثل هـذا اإلجــراء  وال شكّ أن تـضـارب ا
طالب بالعزل خصوصاً وأن ـصالح وتداخلها يحول دون حتبيـذ رأي ا ا
الـرئيس لم تـوجه إليه أي تهـمة بـاقتراف جـرائم كبـرى فضالً عن ذلك فإن
ـضي فـي إجـراءات الـعـزل يـعـيـد إلى الــذاكـرة جتـربـة مـا تـزال طـريـة في ا
الـعام  1998حـ أصـرّ احلزب اجلـمـهـوري على بـدء اإلجـراءات الـقانـونـية
ضـد الــرئـيـس كـلــيـنــتـون حــيث كـان تــأثـيــرهــا كـبــيـراً عــلى جـمــهـوره في
االنـتخـابات الـتشـريعـية الـنصـفيـة وخسـر األغلـبيـة النـيابـية دون أن يـحرز
شــيــئــاً مــقـــابل ذلك. ولــكن إذا افـــتــرضــنــا حتــرّك مــســـلــسل االتــهــامــات
واإلجـراءات الـقـضـائـيـة  بـاإلدانة فـهل سـيـخـتـار تـرامب طـريـقـة نـيـكـسون
ويُـقدِم على االستقالة أم أن شخصـيته ال ترجّح مثل هذا االحتمال? وأغلب
الـظن أن احلزب اجلمـهوري سوف ال يـتورّط مرّة أخـرى في مغامـرة العزل
غــيــر احملــمـــودة الــعــواقب كــمــا حــصـل عــقب تــنــحــيــة
نـيكسون علـماً بأنه خضع حينـها لضغوط من احلزب
ــقـــراطي الـــذي ظلّ يــطـــالب الـــرئــيـس بــتـــقــد الـــد
االسـتقالة وتبقى هذه مجرد افـتراضات بعضها غير

كن التحقيق .


