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قعد في مجلس النواب األميركي في مينيابوليس بوالية مينيسوتا وقراطية إلهام عمر ب مؤيديها بعد فوزها  u“∫ الد

ترامب.بـعـد فوزهـا كتـبت إلـهام عـمر في
تغـريدة "انـتـصرنـا معـا. شكـرا!" قبل أن
تـوجه رســالـة إلى رشـيـدة طــلـيب قـائـلـة
"أهــنـئ شـقــيــقــتي رشــيــدة طــلــيب عــلى
انتصارها! أتطلع إلى اجللوس معك في

مجلس النواب إن شاء الله".
ولـودة في ديترويت أما رشيـدة طلـيب ا
ألبوين مهاجرين فلسطيني ففازت في
ـــــقـــــعـــــد عن واليـــــة سن  42 عـــــامـــــا 
مــيــشــيــغــان.هــذه احملـــامــيــة هي أكــبــر
إخوتها الـ .14وفي  2008 أصبحت أول
ـان مـيـشـيـغـان امـرأة مـسـلـمـة تـدخل بـر
احمللي.وقـالت في مقـابلـة مع شبـكة "إيه
ــاضي "أنـا بي سي" في آب/اغــسـطس ا
مـــرشــحــة بــســبب الـــظــلم والن أبــنــائي

." يتساءلون حول هويتهم كمسلم
وكانت أعلنت في أيار/مايو لشبكة "سي
بي أس" نــيــوز ان انــتـخــابــهــا ســيـوجه
ــتــحـدة "رســالــة قـويــة" لــكل الــواليـات ا
مفادها "نـحن جزء ال يتـجزأ من اجملتمع
قـابل مثل ونريـد ان نقـدم له شـيئـا في ا

أي فرد آخر".
تـتـخـذ رشـيــدة طـلـيب مـواقف مـعـارضـة
لــــلـــــرئــــيس دونـــــالــــد تــــرامـب وحــــزبه
اجلـمـهـوري. وخـالل احلـمـلـة الـرئـاسـيـة
عام 2016  انتـقدت بـشـدة سلـوك ترامب

حيال النساء.
وخالل احلمـلة عرضت بـرنامـجا تقـدميا
وأيـــدت خــصــوصـــا اعــتـــمــاد حــد أدنى
لالجور يـبلغ  15 دوالرا للـسـاعـة وكذلك

تأم الضمان الصحي.
وأصبـحت مدافـعـة عن قضـايا الـطبـقات
الــشـــعـــبــيـــة وفـــازت في االنـــتــخـــابــات
ـوقـراطي في الـتــمـهـيـديــة لـلـحـزب الــد
ـاضي في منـطـقة يـشكل آب/أغسـطس ا

السود غالبية فيها.
وهي تـــدافع عن بـــرنــامـج تــقـــدمي جــدا
ــســاواة في الــرواتـب بـ يــنص عــلى ا
الــرجـال والـنــسـاء والـتــعـلـيـم اجلـامـعي

{ شــيـكــاغـو (أ ف ب)  بــعـد  12 عـامـا
سـلم كيث إيـليـسون مـقعدا على تـولي ا
في الــــــــكـــــــونــــــــغــــــــرس أصـــــــبــــــــحت
ــوقـراطـيـتـان إلــهـام عـمـر ورشـيـدة الـد
طـلـيب أول امـرأتــ مـسـلـمـتـ تـدخالن
مــجــلس الــنــواب االمــيــركي بــنــتــيــجــة
ما انـتــخـابــات مـنـتــصف الـواليـة  2018
يــضــفي روح الــتــعــدديــة عــلى الــهــيــئـة

التشريعية االميركية.
في سن  36 عــــامــــا انــــتـــــخــــبت هــــذه
االمـــيـــركـــيــــة احملـــجـــبـــة الـالجـــئـــة من
الـصـومــال لـتـصـبح عــضـوا في مـجـلس
النواب عن واليـة مينـيسوتـا خلفـا لكيث
ايــلــيـســون الــذي كـان أيــضــا أول نـائب

أسود ومسلم في الكونغرس.
بـنت إلـهـام عـمـر لـنـفـسـهـا صـورة امـرأة
سـيـاسـيـة تـقـدمـيـة. فـهي تـؤيـد مـجـانـية
الــتــعــلــيـم اجلــامــعي وتـــأمــ مــســاكن

للجميع وإصالح القضاء اجلنائي.
وفـرت هذه الـشـابة من بـلـدها الـصـومال
في سن الـثــامـنـة. وبـعــدمـا أمـضت أربع
ســنـوات في مـخــيم الجـئــ في كـيــنـيـا
استـقـرت عائـلتـهـا أخيـرا عام  1997 في
مينيسـوتا حيث تعيش جـالية كبرى من

دول القرن االفريقي.
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وفي 2016 فازت الشابة الـناشطة ضمن
مــنــظــمــة نــافــذة مــدافــعــة عـن احلــقـوق
ــقــعــد نــيــابي في واليــتــهــا ــدنــيــة  ا
الصناعية حيث تعـيش جالية صومالية

كبيرة.
وقـــــــــد صـــــــــرحـت جملــــــــــلـــــــــة "إيـل" في
أيـلـول/سـبـتـمـبـر "أنـا مـسـلـمـة وسوداء
كن أن أغرمت ببساطة بالسياسة وما 
تنـجـزه". وأوضحت أنـهـا قررت الـترشح
"لتـظهر مـا يجب أن تـكون عـليه األنـظمة

وقراطية التمثيلية فعال". الد
وهي مـــعــارضـــة لـــســيـــاســـة الــهـــجــرة
تشـددة التي يعتـمدها الـرئيس دونالد ا

اشهر من عام 2018.
الى ذلك ذكرت وسـائل إعالم أميـركية أن
جنــمـــة مــوســـيــقـى الــروك الـــيــســـاريــة
ألـكــسـنـدريــا أوكـاسـيـو-كــورتـيـز دخـلت
الـتـاريخ الـثالثـاء بـكـونـهـا أصـغـر امرأة
تــنــتــخب في الــكــونـغــرس لــتــمــثّل أحـد
ــــوقـــــراطي في مــــعــــاقـل احلــــزب الــــد

نيويورك.
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والـشـابـة الـبـالـغة  29 عـامـا الـتي تـعود
اصــولــهـا الـى بـورتــو ريــكـو انــتــصـرت
لـطـبـقـتـهـا الـعـامـلـة وشـقت طـريـقـهـا من
الـعـمل كـنــادلـة حـتى انـتـزاعـهـا تـرشـيح
ــوقــراطي فـي انــتــخــابـات احلــزب الــد
تــمـهــيـديــة حـزبــيـة في وقت ســابق هـذا
الــعــام.وتــمـــكــنت أوكــاســـيــو-كــورتــيــز
ـة منافسـها اجلمهوري الثالثاء من هز
أنـــطـــونـي بـــابــــاس في االنـــتــــخـــابـــات

اجملاني مرورا بالـصحة العـامة وحقوق
مـثلـيي اجلـنس والغـاء مـرسوم الـهـجرة
الذي اعـتـمده تـرامب الى جـانب حمـاية
الــبـيـئــة.وحتل مـحل الــنـائب مـنــذ فـتـرة
طـويـلـة جون كـونـيـرز الـذي اسـتـقال في
كــانـون األول/ديــسـمــبـر بــعـد اتــهـامـات

بالتحرش اجلنسي ومشاكل صحية.
سـلمـ في مـجلس وبذلـك يرتـفع عـدد ا
الـــنــواب الى ثالثـــة الى جــانـب عــضــو
ـسـلم من الـكـونـغـرس انـدري كـارسون ا
أصـول افــريـقـيــة والـذي أعـيـد انــتـخـابه
بـسـهـولـة فـي واليـة انـديـانـا الـتي تـمـيل

وقراطي أساسا. الى الد
وتــتــنــاقـض هــذه الـنــتــيــجــة مـع تــزايـد
سلـم في الـبالد. فقد مشاعـر معـاداة ا
أفــاد مـــجــلس الـــعالقـــات االمــيـــركــيــة-
االسالمـيـة عن تـزايـد جـرائم احلـقـد ضد
ـســلـمـ بــنـسـبـة  %21 في أول سـتـة ا

أربيل

بغداد
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لــيــست فــكــرة مــجـــــنــونــة ولــيت احــد اثـــــــريــاء الـدنــيــا يــتـــــــــقـدم
ــــــشروع النـشائـــــــها في الـعراق وقـرب العـاصمـة عنـدها سـيجد
ومع اولى خـطـوات اسـتـحــصـال مـوافــــــقـة االســـتــثـمـار سـيـجـد من
ـســــــاعــدته" بـأعـتـــــبـار الـنـخـوة" ثم لـيـأخـذ يـبـتـــــزه واخـر مـسـتـعـد 

قسوم. ا
ـديـنـة مشـروع كـالـزوراء بفـضـائـها وخـضـرتـها الـواسـعـ مع وجود ا
سـرح خـشـبته وجـمـهـوره يتـفـرج فـيهـا الـزائر حديـقـة حزبـيـة تـشبـه ا
ـثلـ يغطـون ادوار التـيارات احلـزبية بـلغ الف دينـار ال غيـر على 
العـراقيـة وهي تتـقاتل" حـزبيا" لـتفـوز هي من اجل نفـسهـا هي وتثرى
هي وحتتكر الدولة او مابقي من الـدولة هي تلبس على حساب الناس
وتأكل وتـقتـني سيـارات وطائـرات وتتـناول الـويسـكي او حتج او تؤدي
اضي العمرة او تزور شهادة دراسيـة او تخفي سجلها االجرامي و ا
الـشـخـصي واحلـزبي وتـنـشـأ بـســواتـر من اشـخـاص شـركـاتـهـا الـتي

ناقصات! ترسو عليها ا
ــكن اقــامــة عــرض اســمه االنــتـخــابــات وعــرض لــطـرق الــتــهــجــيـر و
واالسـتـيالء على امـوال الـشعب الـتي كـانت بـيد رمـوز الـنظـام الـسابق

فورثها النظام الالحق!
ـمكـن عرض پانـوراما تـظهـر مالحم وطـنية مـثل احلرب وسيـكون من ا
الـطـائـفـيـة وكـذلك مـقـاطع ڤـيـديـو حصـري خلالعـة االخـوة وقـتالهم من
اصــحـاب مـحالت الـرشـاقـة الــذين مـنـهم من قـضـى نـحـبه ومـنـهم من

الزال ينشط ومابدل تبديال اال تبديل االحضان!
تفوقنا في علم اجملاري.

دعك من اقـوال عن اوسع شبـكـة مجـاري في اية دولـة وال انـها تـعالج
النفايات....

مجاريـنا هي االفضل فـهي تبلع الـبشر وتبـلع احلجر وتـبلع سنوات
الـعمر تـبلع حـضارة الـراحل نبـوخذ نـصر وابـتلـعت جهـاد منـاضل
ـئـات من صراخ الـشعـراء وكلـمات قـضوا في سـجون الـشر ومـئات ا
االناشيد واحالم الطفولة وطلب االمان مجارينا ابتلعت دجلة والفرات
" ومـيـزانيـة تـلو ونهـر الـقائـد سـابـقا" اقـصـد الـنهـر والـقائـد الـسـابقـ
قبور والذين سيقبرون الذين لم ميزانيات و اكلت مجارينا مـا اجنزه ا
ينجزوا شيئا اال انهم منحونا شعورا ان دين الله كان في خطر وانهم

انقذوا الله والبشر!
طر. مجارينا ابتلعت كل شيء اال زخات ا

رحم الـــله الــــســـيـــاب والـــله بت اثـق انه كـــتب
ـطـر وكـان يـنـوي اهـدائـهـا لـرؤوسـاء قـصـيـدة ا

اجملاري. بلد عجيب.

تـتـبع فان الـتـعلـيم الـعالي في الـعـراق والوطن ـهـتم وا ال يـخفـى على ا
الـعـربي واجه حتـديـات متـسـلـسـلة مـنـذ نـشوئـه وذلك لتـأثـره بـاألحداث
الـســيـاســيـة واالجــتـمــاعـيــة واالقــتـصــاديـة الــتي عـكــست ســلـبــيـاتــهـا

وإيجابيتها على هذا القطاع.
ــة من جــانب اخــر دفــعت ان عــوامل الالاســتــقــرار من جــانب والــعــو
ـاضي من خالل بـاجتـاه إصالح الـتـعـلـيم الـعـالي مـنـذ أواخـر القـرن ا
فـريـقـ يــدعـو االول إلى اخلـصـخـصــة يـنـادي لـقــبـول أكـبـر عـدد من
طالبي التعليم العالي و ضرورة العمل على تمك اجلامعات من تلبية
ــوجـــودة أصال فــيه وفــريق اخــر يــدعــو الى احــتــيــاجــات اجملــتــمع ا
ضـرورة مراعاة مـخرجـاتها الـتعـليـمية لـتلـبيـة احتيـاجات سـوق العمل

ي منافس. نافسة في سوق تعليمي عا ومجاراة روح ا
ا يـجدر االنتـباه اليه بـان اغلب اجلامـعات العـراقية والـعربيـة يغلب و
علـيهـا حداثة  الـتجربـة اجلامـعية (أغـلب اجلامعـات العـربية ال يـتجاوز
عـمـرهـا نحـوًا من أربـعـ عامـاً) فـهي تـشتـرك عـلى األغـلب بـاستـثـناء
ـؤسـسي من جهـة اضـافة بـعض جـامعـات دول اخلـليـج  الى العـمل ا
لالفـتقار إلى نـظام مـحكم  يـتبنى مـفاهـيم ويطـبقهـا تطـبيقًـا صحـيحاً
شـكالت قبل أن تستـفحل فتـقوض كل جهود اإلصالح ليقـضي على ا

والتطوير.
غلوطة لبرامج فاهيم ا وفِي وجهة نظري الشخصية ان دخـول بعض ا
ـعـوقـات الـكـبيـرة في ما يـسـمى بـضـمـان اجلـودة الـتي اعـتـبـرهـا من ا
ـدى الــقـريب كـونـهـا اصــبـحت  تـعـبـئـة أوراق الـتـعـلـيـم الـعـالي عـلى ا
ـا تـعـكـسه هـذه األوراق بـاألرقـام والـنــسب دون وجـود واقع حـقـيـقي 
حيث ان خطورة هذا ينبع من ان خطورة البرامج اخلطا هي  أشد من

خطورة عدم وجود برامج ّاصال. 
ا يبعد ألنها تودي الى اإليـهام  بوجود إجنازات وحـلول للمشـكالت 

األذهان  عن التفكر في حل حقيقي لها.
والن التـعليم الـعالي ليس كـتلة واحـدة  لوجود اكـثر من عامل كـالبحث

العلمي واالبتكار والتدريب  فان التطوير اجلزئي هو احلل األمثل .
هتـمون ذلك من خالل بعض العوامـل فمثال براءات االختراع ويثبت  ا
واالبتـكار  لن تـوتي ثمارهـا بعـيدا عن  صـناعة الـعِلم وتـوفر دراسات
ية وإرادة سياسية ودعم مادي مسـتمر وقوي وحماية قانونية أكاد
لألفكار ال ثغرة فيها وتعاون جتاري وصناعي ووعي إعالمي وكلها

مكونات أساسية لعملية االبتكار.
ومن التـحديـات االخرى الـتي يواجـههـا التـعليـم العالي فـي العراق هي
التقـصير في مـجال التـدريب حيث ال يـوجد تعاون عـلى اي درجة  ب
ـا يـقـلل قـيـمـة مـخـرجات مؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعـالي وسـوق العـمل 
ـعـايـير سـوق الـعـمل وحل هذه الـتـعـليم الـعـالي بـسبب عـدم امـتالكـها 
شـكلـة سهل جـدا من خالل التـدريب والبـحث العـملي وتـنمـية الـنزعة ا
االبـتـكـاريـة. عـلى الـعـكس مـا نـشــهـده الـيـوم من تـاثـر الـتـعـلـيم الـعـالي
بـالتـعـليم الـتلـقيـني بـصورة لم تـشهـدها اجلـامـعات الـعراقـية طـول مدة

تأسيسها. 
حتدي اخـر من التـحديـات التي يواجـههـا وسيـواجههـا التـعلـيم العالي
ستقبل القريب والتي احلمد لله بدات تاخد الطرق في حلها وهو في ا
ــيـة ال نـقـتـصـر عـلى االنـتـحـال ار االسـتالل الـعــلـمي وهـذه ظـاهـرة عـا

جامعاتنا.
حتـدي اخـر ومـهم يـقف عـائــقـا في تـطـويـر الـتـعـلــيم الـعـالي عـانى مـنه
العـراق منذ عـقود وهو هـجرة الكـفاءات كمـا كان يعـرف خارج العراق
وقد ظهرت هجرة داخليـة في السنت االخيرة للـكليات األهلية يضاف
ـبتـعثـ في اجلامـعات احلـكومـية له عـدم استـيعـاب حمـلة الـدكـتوراه ا
ا يـجـعـل هـذا الـعامـل يـؤثـر جـدا براي وتـوجـهـهم لـلـكـلـيـات األهـلـيـة 
فحـرمـان مـنـظـومـات الـبـحث الـعـلـمي في الـبالد الـعـربـية مـن جهـودهم
ومهـاراتهم وخبـراتهم يعـد معـوقاً للـتنـــــــمـية رغم اجلهـود التي بذلت
من قـبل الـــــــــوزارة بـعـد 2003 من تــخـصــيص درجـات لــعـودتـهـــــــم
ولـكن اجلـو اجلـامـعي مـازال يـفـتـقـر بـجـديـة السـتـيـعـابـهم اضـافـة الى
الـنظـرة غـير الـصـائبـة من قبـل البـعض باعـتـبارهم مـزدوجي اجلـنسـية
وكـأنه ذنب يـجب ان يـحـاسـبـو عـلـيه رغم مـا مـر به الـعـراق مـن ظروف
قاهـرة. تدني حـجم اإلنفـاق على الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلمي وهي
حـقيـقة واضـحـة بوضـوح الشـمس وعدم وجـود رويـة حقـيقـية بـاشراك
موسسات صنـاعية لقلتـها ان وجدت بالتـمويل اجلزئي ويعود جزء من
هــذا الى الــبــيـروقــراطــيــة اإلداريــة الـفــارعــة . خــتـامــا فــان الــقـرارات
ـسـتـمرة والـتـعـاون بـ كل مـكـونات السـيـاسـيـة احلـاسمـة واجلـهـود ا
اجملمتع والـقرار الواضح هو احـد اهم العوامل التي يـحتاجهـا التعليم

نا العربي وبلدنا.. العالي في عا
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الـــــــنــــــواب. وهـــــــذا االنــــــتـــــــصــــــار
وقـراطي سـيكـبل عـمل الـرئيس الـد
تحدة اخلامس واألربع للواليات ا
في الـنـصف الـثـاني من واليـته حـتى

العام 2021.
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ـوقراطـي في وتعـهـدت زعيـمة الـد
مــجـلـس الـنــواب نــانـسي بــيــلـوسي
"بـترمـيم الـضوابـط واحملاسـبـة التي
نص عـــلــيــهــا الــدســتــور عــلى إدارة
ــــقــــابـل بـــأن تــــرامـب" واعــــدة في ا
وقراطـيا سيـعمل على "كونغـرس د
حلول جتـمعـنا ألننـا سئمـنا جمـيعا
االنـقسـامـات".وبـعد عـامـ عـلى فوز
ـفـاجئ بـالـرئـاسة من رجل األعـمال ا
دون أن تكـون له أي خـبـرة سيـاسـية

أو دبـلومـاسـيـة تـهاتف األمـيـركـيون
بكـثافة إلى مـراكز االقـتراع.واسـتعاد
وقـراطيون مـجلس النواب ألول الد
مـرة مـنــذ الـعـام 2010 فـيـمــا احـتـفظ
اجلمـهوريـون بغـالبيـتهم فـي مجلس
قعد أو النواب مع احتمال زيادتها 
مقـعدين بـحسب شـبكـات التـلفـزيون
األميركيـة. وهذا ما سـيضع الواليات
ــتـحــدة في كــانـون الــثــاني/يـنــايـر ا
 2019 أمـام كــونـغـرس مـنــقـسم عـلى
غرار مـجتـمع يـشهـد شقـاقات عـميـقة

حول شخص ترامب.
وغالـبا مـا تكون انـتخـابات مـنتصف
الـوالية الـرئـاسيـة لـغيـر صـالح حزب
الرئيس لـكن خسارة مـجلس النواب
ؤشـرات االقتصادية على الرغم من ا

ـمـتـازة تـشـكل انـتـكـاسـة شـخـصـية ا
لترامب بـعدما جـعل من هذا االقتراع

استفتاء حقيقيا على شخصه.
وكانت اخلـارطـة االنتـخابـية الـقائـمة
هذه الـسنـة لـصالح اجلـمهـوري إذ
أن ثـــلث مــقـــاعــد مــجــلـس الــشــيــوخ
ـطروحـة لـلـتجـديـد تـتعـلق بـواليات ا

ذات غالبية محافظة.
كن احلـصول عـلى أرقام دقـيقة وال 
لــنـسـبــة اإلقـبـال لــعـدم وجـود هــيـئـة
ـعـطـيات انـتـخـابيـة مـوحـدة جتـمع ا
بــصـــورة مــركــزيـــة لــكن في واليــات
تكسـاس ونيويـورك وماريالند أبدى
ــــراقــــبـــون الــــذين الـــنــــاخــــبـــون وا
اســتــجـوبــتــهم وكـالــة فــرانس بـرس
دهــشـــتـــهم لـــكـــثــافـــة اإلقـــبـــال عــلى

التصويت.
وقال جـون سـافـاريز الـطـالب في علم
الـنــفس الـبــالغ من الــعـمـر  26 عـامـا
والـــذي نــشــأ في مــديـــنــة فــولــرتــون
. وقراطي احملافظة إنه صوت لـلد
وأوضـح لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس أن
والـديـه جـمـهــوريـان مـتــشـددان لـكن
خــطـيــبـته فــتـاة من أصل مــكـســيـكي
تـحدة مـضيـفا ولدت في الـواليـات ا
"ح أرى الـصعـوبات الـتي تعـانيـها
عائـلتـها في الـوقت احلاضـر لم يكن

بإمكاني سوى أن أصوت".
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أمــا نــيــكي ديــفــيــدســون ( 20عــامـا)
الطـالبة في عـلم األحيـاء فقـالت إنها
صــوتـت لــلـــجـــمــهـــوريـــ الــتـــزامــا
سـيحـية". وأوضحت بـ"معـتقـداتهـا ا
أن دونـــالــد تـــرامب "يـــقــوم بـــاألمــور
بــصـورة مـغــايـرة وهــذا مـا نــحـتـاج
إلـيه". وصـوت جــيـمس غـيـرلـوك (27
عاما) لـلجـمهوريـ في شيـكاغو ألنه

"راض للغاية على االقتصاد".
ولـزم ترامب الـثالثـاء الـبـيت االبيض
بـدون أن ينـشـر أي تغـريـدة ألكـثر من
ثماني ساعـات ما يعتـبر أمرا نادرا
بــعــدمــا اسـتــمــر في عــقـد جتــمــعـات
انتـخابـيـة حتى الـلحـظة األخـيرة من

احلـملـة حتت شـعار "لـنـجعل أمـيـركا
عظيمة من جديد".

وبعدما أطلـق حملته االنتـخابية قبل
ـــهـــاجـــرين ست ســـنـــوات نـــاعـــتــا ا
" اختار من ـغتصب كسيكي بـ"ا ا
جـديد هـذه الـسـنـة رسالـة تـقـوم على
الـــتــهـــويل الــتـــخــويف من مـــخــاطــر

الهجرة.
وردد مــنـــذ أســابــيع "إنـه اجــتــيــاح"
ـهاجـرين الذين مهـوال بشـأن قوافل ا
ـكــسـيك هـربــا من الـعـنف يـعــبـرون ا
والـــفـــقــــر في أمــــيـــركـــا الــــوســـطى

متوجه إلى احلدود األميركية.
وتـضـمـنت هـذه االنـتـخـابات سـوابق

كثيرة.
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وقراطيتان إلهام عمر فأصبحت الد
ورشــيـــدة طـــلـــيب أول مـــســلـــمـــتــ
تــــــدخالن مــــــجــــــلس الــــــنــــــواب عن
مينيسوتا وميشيغان على التوالي.
وكــتـــبت إلـــهـــام عـــمــر الـــتي دخـــلت
ـــــتــــحــــدة الجـــــئــــة من الــــواليــــات ا
الصومال في تغريدة "انتصرنا معا.
شــكـــرا!" قــبل أن تــوجـه رســالــة إلى
ـولودة في ديـترويت رشيـدة طلـيب ا
ـــــــهــــــاجـــــــرين فـي عــــــائـــــــلـــــــة من ا
الفلسطـيني "أهنئ شـقيقتي رشيدة
طـلـيـب عـلى انـتـصــارهـا! أتـطـلع إلى
اجللـوس معك في مـجلس الـنواب إن
ـوقـراطـيـة شـاء الـله".كـمـا فـازت الـد
من كنساس شاريس ديفيدز احملامية
ولعة بالفنون الـقتالية لتصبح أول ا
أميركـية من السـكان األصلـي تدخل
الــكــونــغــرس بــفــوزهــا في مــنــطــقــة
مـــحــافـــظــة.وفي كـــولــورادو (غــرب)
أصـــبح جـــاريــد بـــولــيـس أول حــاكم
ـــثـــلــيـــته.أمـــا في واليــة يـــجـــاهـــر 
ــوقـراطي تــكـسـاس لـم يـتـمــكن الـد
بيتو أورورك من إحـداث مفاجأة كان
حــزبه يــأمـل بــهــا وفــاز الــســنــاتـور
نتـهيـة واليته تيـد كروز بعـد سباق ا
شـهـد منـافـسـة محـتـدمـة وقـد حصل

على دعم من ترامب.

{ واشـنـطن (أ ف ب) وعـدت زعـيـمـة
ـوقـراطــيـ في مـجـلس الـنـواب الـد
نـــانــــسي بـــيـــلـــوسي امس  بـــفـــرض
"ضـوابط ومـحـاسـبـة" من جـديـد عـلى
إدارة الــــرئـــيس األمـــيــــركي دونـــالـــد
تـرامـب مـؤكــدة في الـوقت نــفـسه أن
حـــــزبـــــهـــــا لن يـــــشن حـــــربـــــا عـــــلى
اجلمهوري بعدما استعاد السيطرة
على مجلس النواب.وأعلنت بيلوسي
خالل مــؤتـمــر صـحــافي عــقـدته بــعـد
انتـقـال السـيطـرة في مـجلس الـنواب
ـوقـراطـيـ في االنـتـخـابات إلى الـد
الـتـشـريــعـيـة الـنـصـفـيـة "األمـر الـيـوم
ـــــوقـــــراطـــــيـــــ يــــــتـــــخـــــطى الــــــد
. األمر يـتـعلق بـتـرميم واجلـمهـوريـ
الـــضـــوابط واحملـــاســـبـــة الـــتي نص

علـيهـا الـدستـور على إدارة (الـرئيس
األمـيـركي دونـالـد) تـرامب" مـتـعـهـدة
ــقـــابل بـ"الـــعـــمل عـــلى حـــلــول فـي ا
جتـمــعــنــا ألنــنــا ســئـمــنــا جــمــيــعـا
وقـراطيون االنقـسامـات".وحقق الـد
انـتـصــارا كـبـيـرا مــسـاء الـثالثـاء في
االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة األمـيـركـية
ـــنــــتـــصف الــــواليـــة الـــرئــــاســـيـــة
بـانـتــزاعـهم الـسـيــطـرة عـلى مـجـلس
ــوجــة الــزرقـاء" الــنــواب غــيــر أن "ا
ـــرتــقــبــة ضــد الـــرئــيس األمــيــركي ا

دونالد ترامب لم حتصل.
واحتفظ اجلمـهوريون بغـالبيتهم في
مــجـلس الــشـيــوخ مـا أتـاح لــتـرامب
اإلعالن عـن "جنـــاح هـــائل" بـــدون أن
يأتي عـلى ذكر خـسارة حزبـه مجلس
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النـصفيـة في دائرتـها االنـتخـابية وهي
مـنـطـقـة ذات طـابع تـعددي تـقع فـي جزء
من كويـنـز والبـرونكـس بحـسب وسائل
اعـالم أمــــيـــــركـــــيـــــة.وبـــــفـــــوزهـــــا حتل
ـوقـراطــيـة الـشـابـة كـأصـغـر نـائـبـة الـد
مــنــتــخــبــة مــكــان عــضــو الــكــونــغــرس
اجلــمــهــوريــة ألـيس ســتــبــفــانـيـك الـتي
انــتــخــبت عــام  2014 عن احــدى دوائـر
.وقـبل نـيـويـورك وهي فـي عـمـر الـثالثـ
ذلك كــانت أصـغــر نـائــبـة مــنـتـخــبـة هي
وقراطيـة اليزابيث هـولتزمان التي الد
انـتـخـبت نـائـبـة عن بـروكـلـ عام 1972
وهي في الـ  31 مـن عــــمــــرهــــا.وحتــــتل
ــئـة من مــقـاعــد مـجـلس الـنـسـاء  23 بـا
ئـة من مقاعد 19 با الشيوخ احلالي و3
مجلس النواب وهما معدالن منخفضان
نــسـبـيــا في دولـة مـتــقـدمـة تــمـلك أقـوى

اقتصاد في العالم.
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{ الـربـاط  (أ ف ب) - دعـا العـاهل
لـك محـمد الـسادس امس غـربي ا ا
اجلــــزائـــــر إلـى حــــوار "مـــــبـــــاشــــر
وصــريح" مـقــتـرحــاً تـشــكـيل "آلــيّـة
ســـيـــاســـيّـــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــحــوار
والــــــتــــــشـــــــاور" من أجـل "جتــــــاوز

اخلالفات" ب البلدين اجلارين.
ـــــلك فـي خـــــطـــــاب عـــــبــــر وقـــــال ا
التلفـزيون خصّص حيّـزاً كبيراً منه
لـلـحـديث عـن الـعالقـات بـ الـربـاط
ــغـرب واجلــزائـر "أؤكّــد الــيـوم أنّ ا
بـاشر والـصريح مسـتعـدّ لـلحـوار ا
مـع اجلــزائـــر الــشـــقــيـــقــة من أجل
جتـــــاوز اخلـالفـــــات الـــــظـــــرفـــــيـــــة
ــوضـوعــيـة الــتي تــعـيق تــطـور وا

العالقات ب البلدين".
 U öŽ l{Ë

وأضـاف "يـجب أن نـكـون واقـعـيـ
وأن نعترف بأنّ وضع العالقات ب
البلدين غير طبيعي وغير مقبول".
ـــغــرب واحلـــدود بـــ اجلــزائـــر وا
مغلقـة منذ العام  1994 بينما تعود
آخــر قــمّـة بــ الــبـلــدين إلى الــعـام

.2005
ـغـربي الـذي تـولّى وشـدّد الـعـاهل ا
لك العرش في  1999خلـفـاً لوالـده ا
الـراحل احلـسن الـثـاني عـلى "أنّـني

طالبت منـذ تولّيت الـعرش بصدق
وحـــسن نــيـــة بــفــتـح احلــدود بــ
الــبـــلـــدين وبـــتــطـــبـــيع الـــعالقــات

غربية-اجلزائرية". ا
ـلك الـبـالغ من الـعـمـر 55 وأضـاف ا
عامـاً أنّه "لـهذه الـغـاية أقـتـرح على
أشـقـائـنــا في اجلـزائـر إحـداث آلـيـة
ســـيـــاســـيـــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــحــوار
والتـشاور يتمّ االتـفاق عـلى حتديد
مـسـتوى الـتـمـثيـلـيـة بـها وشـكـلـها

وطبيعتها".
ــغـــرب "مــنــفــتح عــلى وإذ أكّــد أنّ ا
ــبــادرات الــتي قــد االقــتــراحـــات وا
تـتـقدّم بـهـا اجلـزائـر بـهـدف جتاوز
حالة اجلمود التي تعرفها العالقات
" بـ الـبـلــدين اجلـارين الـشـقـيـقـ
شــدّد عـــلى أنّ "مــهــمّــة هــذه اآللــيّــة
تــتــمـثّل فـي االنـكــبــاب عــلى دراسـة
ــطـروحــة بـكل جــمـيـع الـقــضـايــا ا
صـــراحـــة ومـــوضـــوعـــيـــة وصــدق
وحــسن نـيــة وبـأجــنـدة مــفـتــوحـة

ودون شروط أو استثناءات".
ــغــربي أنّ هــذه وأوضح الــعـــاهل ا
كن أن تـشكّل إطـاراً عمـلياً اآلليّـة "
لــلــتــعـــاون بــخــصــوص مـــخــتــلف
القضايا الـثنائية (..) كـما ستساهم
فـي تـعــزيــز الــتــنــســيق والــتــشـاور

الـثنـائي لـرفع التـحـدّيات اإلقـلـيمـية
والــدولـيــة ال سـيّــمـا في مــا يـخصّ
مـــحــــاربـــة اإلرهــــاب وإشـــكــــالـــيّـــة
ـا نـكنّه الهـجـرة".وأضاف "اعـتـباراً 
للجـزائر قيـادةً وشعبـاً من مشاعر
غرب لن ودّة والتقدير فإنّنا في ا ا
ندّخـر أي جـهــــد من أجل إرســـــاء
عالقاتنا الثنائية على أسس متينة
من الـــثـــقــــة والـــتـــضــــامن وحـــسن

اجلوار".
W−MÞ dLðR

ـــنــاســبــة ــلك بــخـــطــابه  وأدلـى ا
الـذكرى الـ 43 لـلـمـسـيـرة اخلـضراء
ؤتـمـر طنـجـة الذي والذكرى الـ 60 
دعت خالله حـركـات الـتـحـرّر في كلّ
ــغـرب واجلــزائــر وتـونس إلى من ا
ــغـاربـيـة.وفي  6 تـشـرين الـوحـدة ا
الثاني/نوفمبر  1975 لبّى  350ألف
مغـربي نـداء ملـكهـم احلسن الـثاني
وساروا بـاجتاه الـصـحراء الـغربـية
ـســتـعــمـر الــتي كـانـت حتت حـكـم ا
اإلسباني بهدف استـعادة السيطرة

عليها.
ـســتـعـمــر اإلسـبـاني وبـعــد رحـيل ا
ـغـرب عـلى مـعظـم منـاطق سـيـطـر ا
الــصــحــراء الــغــربــيــة مــا أدّى إلى
انــدالع نــزاع مـــســلّح مع "اجلــبــهــة

الشـعبيـة لتحـرير الـساقيـة احلمراء
ووادي الـــذهب" (الــبـــولــيـــســاريــو)

استمر حتى 1991.
تّـحدة بـعـثة لـها في وتنـشـر اال ا
ــنـطــقـة مــنـذ  1991 لـلــسـهــر عـلى ا
احــــتــــرام وقـف إطالق الــــنــــار بـــ

غـرب والبـوليـساريـو التي أعـلنت ا
من جــــانب واحـــد في  1976 قـــيـــام
"اجلـمهـوريـة العـربـيـة الصـحـراوية
ـــــوقـــــراطــــــيـــــة".وتــــــطـــــالب الــــــد
البـولـيسـاريو مـدعـومةً من اجلـزائر
صير في بتنظيم اسـتفتاء لتـقرير ا

لكي في تطوان غربي يحيي احلشود في حفل جتديد البيعة في القصر ا qHŠ∫ العاهل ا

الـصــحـراء الـغــربـيـة فـيــمـا تـرفض
الــــربـــــاط مــــدعـــــومــــةً مـن بــــاريس
وواشنـطن أيّ حلٍّ خـارج حكم ذاتي
ــنـطــقـة حتت ســيــادتـهــا في هــذه ا
الـشـاسـعـة البـالـغـة مـسـاحـتـها 266

ألف كلم مربع.
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