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اعتـادت بعض اجلـهات احلـكومـية واالمـنيـة على اتـخاذ قـرارات التخـلو
من العـقوبـات الشـخـصيـة ضد كل من يـشـكو حـاله ويكـشف االوضاع
واطن بشكـل عمومي فتـتم معاقـبة االشخاص تردية حلـاالت تضر بـا ا
ـكـتــوبـة  لـلـمـسـؤول او يـقـدمـونـهـا لـوسـائل الـذين يـقـدمـون شـكـاواهم ا
ـرئيـة وبذلك تـرمي اجلهـات التي التروق سمـوعة وا قـروءة وا االعالم ا
لها مـثل هذه الـشكـاوى وكشف حـاالت اخرى بـذلك ترمي تـلك اجلهات
ـشـتـك ضـد اي حـالـة غيـر حـضـارية او ـواطنـ ا الى تكـمـيم افـواه ا
واطن بتـقد شكـوى ضد اية مخالـفات قانـوية االمر الـذي يتردد فـيه ا
جـهـة مـهـمـا بـلغ فـسـادهـا ومـخــالـفـاتـهـا خـوفـا من ان تـشـمـله الـعـقـوبـة
ركبات احلمل اجلماعية  ومااثار استغرابي قـبل ايام شكا اصحاب ا
ـنفـذ اجلـنـوبي للـعـاصـمة بـغـداد وحتـديدا بـنـقطـة تـفـتيش القـادمـة من ا
ـدخل الــعـاصــمـة من جــهـة مــحـافــظـة واسط الـرســتـمــيـة الــرئـيــسـيــة 
نطقة زخما مروريا غير ومقترباتها حيث يشهد الشارع الرئيس لتلك ا
ـواطـنــ بـكـافـة مـسـبــوق تـخـتــلط  فـيه مــركـبـات احلـمـل مع مـركـبــات ا
ـركـبات ـرويـة لـلـكـثيـر من اصـحـاب ا انـواعهـا والنـنـكـر ان اخملـالفـات ا
عنـدما يـتـعمـد الى استـخـدام الطـريق العـام عـكس االجتاه  االمـر الذي
ركـبات قـبل الدخول يتـطلب قضـاء ساعـات طويـلة لـلوقف في طـوابيـر ا
الى الـعـاصـمـة وتـلك هي مـشـكـلـة ازلـيـة بـسـبب اجلـسـر الـقـد ونـقـطـة
تفـتيش الـرسـتمـيـة اضافـة الى قدم الـطـرق وعدم صالحـية كـيـلومـترات
عدة  –وعرضت احدى القـنوات التلـفزيونيـة تقريرا  شكـا فيه اصحاب
ركبات احلمل من حاالت رشاوى يتقاضاها البعض قبل الدخول الى ا
ـركبـات احلمل كذلك بغداد كـذلك عطل جـهاز الـسونـار الذي يـفحص ا
ركبات اخلصوصي ـواطن اصحاب ا عرض التقرير بعض شكاوى ا
والـسـاكـنـ مـنـطـقـة الـنـهـروان وبـسـمـايـة ومـقـتـربـاتـهـا  ومـعـانـاتـهم من
ـروريـة  يـبدو ان هـذا الـتـقـريـر ازعج بـعـض االشـخاص االخـتـنـاقـات ا
روريـة وعدوها شـكوى ضدهم فـعمدوا الى نتـم للـجهات االمـنية وا ا
ركـبات بـاجراءات اكـثـر تعـسفـية مضـاعفـة مـحاسـبة جـميع اصـحـاب ا
ا شكا احدهم ـركبات دخول العاصمة و وشديدة الهدف منها تاخير ا
االجراءات الحدى الـنقـاط التفـتشـية فـكان جواب احـدهم (خلي تـفيدكم
الـشكـوى!) نـعم انـهـا عـقـوبة جـمـاعـيـة بـسبـب شكـوى ضـد حـالـة تـمنى
ـسؤولة بـايجاد حـلول لهـا خاصة ان واطن منـها ان تسـهم اجلهات ا ا
ـروريـة الـتي تـشـهـدهـا نـقـطة تـفـتـيش الـرسـتـمـيـة وجـسر االخـتـناقـات ا
ـوظف ان يخرجوا النهروان وديالى القـد غير مسبـوقة وتتطلب من ا
من بـيـوتـهم مــنـذ سـاعـات الـفــجـر لـيـصـلـوا الـى دوائـرهم بـعـد سـاعـات
الصباح  نعم حان الوقت ان نتخلص الـعقوبة اجلماعة التي تؤثر على
ـرضى وكـبـار السن ـوظـفـ وا ـواطنـ عـمـومـا وا ا
واالطفال خصوصا   مع حتياتنا للمخلص في
ا يبذلونه رورية  تلك النقاط التفـتيشية االمنيـة وا
ــواطن وتــامــ طــرق آمــنه من جــهــود حلــمــايــة ا

للجميع . 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6193 Tuesday 13/11/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6193 الثالثاء 5 من ربيع االول  1440 هـ 13 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018م

{ الــربــاط - ا ف ب: لــقي رجل
أربعيني كان يجمع بقايا الفحم
في اجلـبل حـتـفه جـرّاء انـهـيار
صــخــري قــرب جــرادة مــديــنــة
ناجم السابقة في شمال شرق ا
ـــــغـــــرب بــــحـــــسب مـــــا قــــال ا

ناشطون محلّيون امس.
وأتت هذه الوفاة الـعرضيّة بعد
أيّــام قـلــيـلــة من وفــاة شـاب في
الــثـامــنـة عــشـرة من عــمـره في
انـهـيـار بـئـر مـهـجـورة نـزل إليه

جلمع الفحم.
وأثارت وفـاة هـذين الشـخـص
غضـباً عـلى صـفحـات في موقع

فيسبوك.
وهـــزّت مــديـــنــة جـــرادة حــركــة
احـتـجـاج بــعـد مـصـرع عـامـلـ
مــنـجــمــيـ فـي آبـار مــهــجـورة
نـهــايـة كــانـون األول/ديـســمـبـر
ثم اثن آخرين عرضًا 2017

اثلة. في ظروف 
ويـطالب مـتظـاهرو جـرادة التي
تُــــعـــانـي الـــبـــطــــالـــة بــــبـــدائل
اقـتـصاديّـة حتول دون اضـطرار
الـسكّان إلى اخملـاطرة بحـياتهم

ناجم غير القانونية. في ا
وحـــيـــال الــــتـــظـــاهــــرات الـــتي
اســــــــتـــــــمــــــــرّت مـن كـــــــانـــــــون
األول/ديـــــســـــمـــــبــــر  2017إلى
نـــيــســان/أبــريل  2018أعــلــنت
السلـطات اتخاذ سلـسلة تدابير
لــتـــحـــريك االقـــتـــصــاد احملـــلّي
ـهجورة ووعـدت بإقفـال اآلبار ا
وحـــظّـــرت أيّ "تـــظــاهـــرة غـــيــر

مشروعة".
غربي أحكاما وأصدر القضاء ا
بـــالــســـجن تـــتـــراوح بــ ثالث
وخمس سنوات مع النفاذ بحق
تــســـعــة أشــخـــاص لــصـــلــتــهم
باحلركة االحتجاجية في مدينة
جــرادة في عـامي  2017و2018

كما ذكر اجلمعة محاميهم.

وبــحــسب احملــامي أوقف حــتى
اآلن  95شـــخــــصًـــا جـــرّاء هـــذه

التظاهرات وحوكم  25منهم.
وفي ايـطـالـيـا يفـتـتح في مـديـنة
بـاليـرمو اإليطـاليـة امس اإلثن
مــؤتــمــر دولي حــول مــسـتــقــبل
لــيــبــيـا الــتي تــشــهــد حــالـة من
الــــفـــوضـى مــــنـــذ  ?2011لــــكن
نـتــائــجه غـيــر مــؤكـدة ومــهـددة
ـشير بـالشكـوك بشأن مـشاركة ا
خـلـيفـة حـفتـر الـرجل الـقوي في

شرق ليبيا.
WOÐU ²½« WOKLŽ

وتــأتي هــذه احملـاولــة اجلـديـدة
إلطالق عـــمـــلـــيــة انـــتـــخـــابـــيــة
وسيـاسيـة بـهدف إخـراج البالد
من الـوضع احلالي بـعد مـؤتمر
باريس الـذي عقد في أيـار/مايو
ـاضي وأسـفـر عن اتـفـاق عـلى ا
موعـد إلجراء انـتخـابات وطـنية
فـي الــــــعــــــاشــــــر من كــــــانــــــون

األول/ديسمبر.
كـلفة إيجاد ـتحدة ا لكن األ ا
حل يـــؤدي إلى االســـتـــقــرار في
لـيـبــيـا الـتي تـشـهـد انـقـسـامـات
ونــزاعــات عــلى الــســلــطــة مــنـذ
ســقــوط نـظــام مـعــمـر الــقـذافي
أعـــلن اخلــمـــيس أن الــعـــمــلــيــة
االنتـخابـية أرجـئت وستـبدأ في

ربيع .2019
ـشـيــر حـفـتـر ويـضـعف رفـض ا
الـذي تسـيطـر قواته عـلى اجلزء
شاركة األكبر من شـرق البالد ا
ــؤتـــمـــر هــذا االجـــتـــمــاع فـي ا

اجلديد قبل بدئه.
وقـــــال مــــســــؤول فـي "اجلــــيش
الــوطـني الــلـيــبي" الـذي يــقـوده
حــفـتـر لـوكـالـة فـرانس بـرس إنّ
رئــــــيـس الــــــوزراء اإليــــــطــــــالي
جــوزيــبي كـونــتي زار بــنــغـازي

األحد للقاء حفتر.
لـكن مصدراً مـقرباً من احلـكومة

اإليـطـالـيـة فـي رومـا نـفى نـفـيـاً
قـاطـعــاً هـذه الـزيــارة. لـكن هـذا
صـدر لم يـتمـكن من تـأكيـد ما ا
إذا كــــان كــــونــــتي قــــد حتــــدّث
شـير حفـتر أو ما هـاتفيـاً مع ا
إذا كان قـد حصل أو لـم يحصل
ؤتمر شاركته في ا على تأكيد 

في جزيرة صقلية.
وكـما في اجـتمـاع باريس دعي
حفـتر إلى اجللـوس على طاولة
ـفـاوضـات مع رئـيس حـكـومـة ا
ـعـتـرف بـهـا الـوفـاق الـوطـني ا
دولــيــاً فــايــز الــســراج ورئــيس
مـجـلس الـنــواب عـقـيـلـة صـالح
ورئــيس مــجــلس الــدولــة الـذي
يــــوازي مــــجــــلـس أعــــيــــان في

شري. طرابلس خالد ا
كــمـــا دعت رومــا شـــخــصــيــات
بــارزة بــاالضـــافــة الى عــدد من
دني. أعيان القبائل واجملتمع ا
وإلى جانب التوتر ب مختلف
الــقــوى الــلــيـبــيــة تــؤثــر عــلى
مـــؤتــــمـــر بـــالــــيـــرمــــو أيـــضـــا
االنـقسامـات ب مخـتلف الدول

هتمة بليبيا. ا
W d²A  W¹ƒ—

في مـقـابــلـة أعــرب الـسـراج عن
ـــؤتـــمـــر األمل في أن يـــخـــرج ا
بـ"رؤية مـشتـركة جتـاه القـضية
اللـيـبيـة" مـشددًا عـلى "ضرورة
توحيد مواقف" باريس وروما.
فـإيـطـالــيـا قـلـقـة خـصـوصـا من
هاجـرين الذين يسعى مشكـلة ا
عــشــرات اآلالف مـنــهم ســنــويـا
إلى الــوصــول إلى ســواحــلــهــا
انـطالقا من لـيبـيا حـيث ينشط
ــهـــربـــون مـــســـتـــفـــيـــدين من ا

الفوضى السائدة.
وأكـــد جـــوزيـــبي كـــونــتـي هــذا
األسـبـوع أن "مـؤتــمـر بـالـيـرمـو
خــطــوة أســاســيــة في حتــقــيق
هــدف اســتـــقــرار لــيــبــيــا وأمن

ـــتـــوسط".وكـــانت إيـــطـــالـــيــا ا
اتـهــمت فـرنــسـا عـقب اجــتـمـاع
بــاريس بـأنــهـا تــريـد أن تــكـون
وحـيدة في ليـبيا الـتي يحكـمها
كـيــانـان مــتـنــافـســان: حـكــومـة
ـنــبـثــقـة مـن عـمــلـيـة الـســراج ا
ـتحدة ومـقرهـا طرابلس األ ا
وســلـطــات مـوازيــة في الــشـرق
ـان مــنـتــخب عـام يـدعــمـهــا بــر
وقوة مسلحة بقيادة 2014
ـشـيـر حـفـتـر.وفي أيـار/مـايـو ا
ــــــــاضـي دعت بــــــــاريـس إلى ا
إجــراء انــتــخــابــات فـي كــانـون
األول/ديسـمـبر لـكـنهـا واجهت
بسرعة تشكيكا من قبل إيطاليا

تحدة. وكذلك الواليات ا
وقال ديفيـد هايل الرجل الثالث

في وزارة اخلارجـيـة األميـركـية
اخلــمـيس أمــام مـعــهـد الــشـرق
األدنـى في واشــــنــــطن "نــــؤيــــد
االنـــتـــخـــابــــات في أقـــرب وقت
ــكن لــكن مــواعــيـد نــهــائــيـة
مـصطـنـعة مع عـمـليـة مـتسـرعة
ســتـأتـي بـنــتـائج عــكـســيـة".في
اليـوم نفـسه أكـد مبـعوث األ
تحدة إلى ليبيا غسان سالمة ا
أمـــام مــجــلس األمن الــدولي أن
اجـراء االنـتـخـابـات قـبل نـهـايـة

كن. العام احلالي أمر غير 
وقــال سالمــة في مــؤتـمــر عــبـر
الفيديو من طرابلس "يجب عقد
مــؤتــمـــر وطــني فـي األســابــيع
األولـى من عـــام  2019عـــلى أن
تبـدأ العـملـية االنـتخـابيـة ربيع

عـام  ?"2019مــا يـنــهي فــعـلــيـا
احـتـمـال إجـراء انـتـخـابـات قـبل
نـهـايـة الـعـام اجلـاري.ويـحـضـر
مؤتـمر بالـيرمو وزيـر اخلارجية
الــفـــرنــسي جــان إيف لــودريــان
ووزيـــــرة خـــــارجــــيـــــة االحتــــاد
األوروبي فيديريكا موغيريني.
ويـأتي هـذا الـلـقـاء في بـالـيـرمو
بـينهمـا تشهد الـعاصمة الـليبية

تصاعدا في التوتر. 
وقد قتل  117شخصا ب نهاية
آب/أغـــــــســــــطـس ونـــــــهــــــايــــــة
أيـلـول/سـبــتـمـبـر. وقـال مـصـدر
دبــلـــومــاسي إيــطــالي إن عــودة
الــهـدوء وإعــادة حتـريـك عـجــلـة
االقــتـــصـــاد هــمـــا مــوضـــوعــان

ؤتمر. سيتطرق إليهما ا

غرب مدينة جرادة شمال ا
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{ لـــــنـــــدن- ا ف ب: يـــــزور وزيــــر
ي اخلــارجـيــة الــبـريــطـاني جــيـر
هــــانـت الــــريــــاض امس اإلثــــنــــ
لك لـيطلب من الـعاهل السـعودي ا
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد
األمير مـحمـد بن سلـمان بـذل مزيد
ـتـعلّق من اجلـهـود في الـتحـقـيق ا
ـة قــتل الــصــحــافي جــمـال بــجــر

خاشقجي.
وخـالل جـــــولـــــته الـــــتـي تـــــشـــــمل
ــــتـــحـــدة اإلمــــارات الـــعـــربــــيـــة ا
سيسعى هـانت للحصول على دعم
تـحدة إلنهاء النزاع جلهود األ ا
في الــيـمن حــســبـمــا ذكـرت وزارة

اخلارجية البريطانية.
وتـــأتي زيــــارة هـــانـت وسط أزمـــة
ـقتل دبـلـوماسـيـة دولـيـة تـتـعـلق 
الــصــحـافي الــســعـودي الــذي كـان
ـتـحـدة في مـقـيـمـا فـي الـواليـات ا
قنصـلية بـلده في اسـطنبـول مطلع

اضي. تشرين األول/أكتوبر ا
وقـال هــانت الـذي ســيـلــتـقي وزيـر
اخلارجيـة السعوديـة عادل اجلبير
أيـضـا إن "األسـرة الـدولــيـة تـبـقى
مـتــحـدة فـي شـعــورهـا بــالـصــدمـة
واالســتــيـــاء من الــقـــتل الــوحــشي

جلمال خاشقجي قبل شهر".
ـقــبـول أن وأضـاف أنه "من غــيــر ا
ـة القـتل هذه تبـقى مالبسـات جر
غـيـر واضـحـة" مـؤكـدا أنه "نـشجع
الـسـلطـات الـسـعوديـة عـلى تـعاون
كـامل مـع الـتحـقـيـق التـركـي بـشأن
مـقــتـله لـضـمـان الـعـدالـة لـعـائـلـته

والعالم الذي يراقب" التطورات.
وكــــــــانـت وزارة اخلــــــــارجــــــــيــــــــة
الـبـريـطـانـيـة ذكـرت أن هانـت الذي
سـيــصل إلـى الـســعــوديــة اإلثــنـ

ــلك ســيــجـــتــمع خـــصــوصـــاً مع ا
سـلمـان وولي الـعـهـد. وأضافت أنّ
وزيــر اخلـــارجـــيـــة "ســيـــطـــلب من
ـزيـد الـسـلـطـات الـسـعـوديـة فـعل ا
لـضـمـان حتــقـيق الـعـدالــة لـعـائـلـة
خـاشقـجي" وسـيُشـدّد علـى "أهمـية
تعـاون السعودية مـع تركيا إلجراء

حتقيق كامل وموثوق به".
وخالل جـولـته القـصـيـرة للـخـليج
ســـيـــزور هــــانت أبـــوظــــبي حـــيث
سـيلتقي ولـي عهد أبوظـبي الشيخ
مـحــمـد بن زايــد آل نـهــيـان ونـائب
ـــدعـــوم من الــــرئـــيس الـــيـــمــــني ا
الـتـحـالف الـذي تـقـوده الـسـعـودية
عــــلي مــــحــــسن األحــــمــــر ووزيــــر

اخلارجية خالد اليماني.
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وتـسعى بـريـطانـيا لـلـحصـول على
ـــنــطــقــة دعـم من شــركـــائــهــا في ا
لــتــحــرك جــديــد في مــجــلس األمن
الدولـي من أجل مـحـادثات الـسالم
في الـــــــيـــــــمـن. وقـــــــال هـــــــانت إن
"اخلـســائـر الــبــشـريــة لـلــحـرب في
الـــيــــمن ال تُـــحـــصى بـــ ماليـــ
الـــنــازحـــ ومـــجــاعـــة وانــتـــشــار
أمــراض وحـمــام دم مـســتـمــر مـنـذ
سـنـوات" مؤكـدا أن "احلل الوحـيد
اآلن هــــو قـــرار ســــيـــاسـي بـــوضع

السالح جانبا واتباع السالم".
وقع وأكـد أن "بـريـطانـيـا تـتـمـتع 
فـريــد بـصــفــتـهــا دولـة عــضـو في
مــــجــــلـس األمن الــــدولي ومــــؤثــــر
ـنـطـقـة. لـذلك أتـوجه أسـاسي في ا
الـيــوم إلى اخلــلــيج ألطــلب من كل

األطراف االلتزام بهذه العملية".
وتـابع "نـشـهـد كـارثـة إنـسـانـية من
صـنع اإلنــسـان أمـام أعــيـنـنـا. اآلن

هـنـاك نـافذة إلحـداث فـرق والـسـير
ــتـحـدة وراء عـمــلـيــة سالم لأل ا
ــتـــحــدة في ـــمــلــكـــة ا وجلـــهــود ا

مجلس األمن الدولي".
وقالت وزارة اخلارجية البريطانية
إن هانت سيبـحث أيضا في قضية
ـتّهم الـبـريطـاني مـاثـيـو هـيـدجـز ا

بالتجسّس في اإلمارات.
في الـيـمن قُتل نـحو  150شخـصا
بـيــنـهـم مـدنــيـون خـالل الـســاعـات
ـــعـــارك بــ ـــاضــيـــة في ا الـ 24ا
ـواليـة للحـكومـة اليمـنية القوات ا
ـتـمـردين احلــوثـيـ في مـديـنـة وا
احلديدة في غـرب اليمن حسب ما
أعـلــنت مـصـادر عـســكـريـة وطـبـيـة

. لوكالة فرانس برس االثن
وقـال مـصـدر عـسـكـري من الـقـوات
ــدعـومـة من ـوالـيــة لـلـحــكـومـة ا ا
الــتـــحــالـف الــعـــســكـــري بــقـــيــادة
الـسـعـودية إن احلـوثـيـ جنـحوا
في صـدّ هـجوم واسع مـسـاء األحد
من اجلـهة اجلـنـوبيـة وتمـكـنوا من
وقف تــقــدم الــقـوات نــحــو مــيــنـاء
احلديـدة.وذكرت مـصـادر طبـية في
مـسـتشـفـيات فـي احلديـدة أن أكـثر
ــتـمـردين احلــوثـيـ من  110من ا
والية لـلحكومة و 32من القـوات ا
ـعـارك في قـتـلــوا خالل الـلـيل في ا
جبهات مخـتلفة من احلديدة. وأكد
مــصــدر عـســكــري في احلــديـدة أن
ـديـنـة سـبـعــة مـدنـيـ قـتـلـوا في ا
الساحلية بدون أن يذكر تفاصيل.
واســتـــهــدف الـــتـــحــالـف بــقـــيــادة
تمردين بغارات جوية السعودية ا

صادر. عديدة وفق ا
وقـالت مصادر طـبية في مـستشفى
الـعـلـفي الـعـسـكـري الـذي يـسـيـطـر

ـــتــمـــردون مــنــذ  2014إن عـــلــيه ا
ستـشفى استقبل عـشرات القتلى ا
واجلـــرحى مـن احلـــوثــــيـــ خالل
الــــلــــيل.وبــــدأ احلــــوثــــيـــون نــــقل
جـرحــاهم إلى الـعــاصـمـة صــنـعـاء
الـتي يسـيطـرون عـليـها أيـضا مـنذ
ـدينـة ميـناء أربع سنـوات.وتضمّ ا
ــســاعـدات تــمــر عــبــره غــالــبــيــة ا
واد الغذائية التي يعتمد عليها وا
ماليــ الـسـكـان لـلـبــقـاء عـلى قـيـد
احلـياة في بـلد يـواجه نحـو نصفه
سـكـانه ( 27مــلـيـون نـسـمـة) خـطـر

تحدة. اجملاعة وفقا لال ا
منذ  2014تـخضع مـدينـة احلديدة
ـــتــمـــرّدين وحتــاول لــســـيــطـــرة ا
القوات احلكومية بدعم من حتالف
عـــســــكـــري تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة
اسـتـعـادتـهـا مـنـذ حـزيـران/يـونـيو
اضي بـهدف السيـطرة خصوصاً ا

على مينائها االستراتيجي.
وقُــــتل  592شـــــخــــصــــاً ( 460من
احلـــــــوثـــيــ  125مـن الــــقــــوات
( ـوالية لـلحكومـة وسبعـة مدني ا
ـــواجــــهـــات في مـــنــــذ اشـــتــــداد ا
احلــــديــــدة فـي األول من تــــشــــرين
الـثاني/نـوفـمـبر. وجنـحت الـقوات
اضي والية للحكومة اخلميس ا ا
ــتــمــرّدين في اخــتــراق دفـــاعــات ا
ـدينة والـتوغل في شرق وجـنوب ا

طلة على البحر األحمر. ا
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اعـتـبـر وزيـر اخلـارجـيـة األمـيـركي
مايك بـومـبيـو ونظـيره الـبريـطاني
ي هـانت أن وقت الـتـفاوض جيـر
قد حان.ودعا بومبيو خالل اتّصال
هـاتــفي مع وليّ الـعـهـد الـسـعـودي
األمـير محـمد بن سلـمان األحد إلى
"وقـف الـقــتــال" في الـيــمن وإلى أن
"يـأتي جمـيع األطراف إلى الـطاولة
مـن أجل الــــــتـــــفـــــاوض عـــــلـى حل

سياسي للنزاع".
وأكــدت إدارة الـــرئــيس األمـــيــركي
دونــــالــــد تـــرامـب الـــتـي تـــخــــضع
لــضـغــوط من جـانب الــكـونــغـرس
إعالن الـتــحـالف الــعـســكـري الـذي
ـتـمـردين تـقـوده الـسـعوديـة ضـد ا
أنه ســــيــــؤمن تــــزويــــد طــــائــــراته

بالوقود في اجلو بنفسه.
وأشــــار هـــــانـت إلى اخلـــــســـــائــــر
الــبـشــريـة "الـتـي ال تُـحـصـى" لـهـذا
الـــــنــــــزاع الـــــذي يـــــتـــــطـــــلّـب حالًّ

." "سياسياً
وسيـدافع الوزيـر البـريطـاني الذي
يـــصل إلـى الـــســـعـــوديـــة اإلثـــنــ
ــلك وســيــجـتــمـع خـصــوصــاً مع ا
ســلــمـان وولـي الـعــهــد مــحــمـد بن
ســـلــمــان عن فــكـــرة الــلــجــوء إلى

"إجــراء جـــديــد" في مـــجــلس األمن
الـدولي دعمـاً جلـهـود الـسالم التي
ـتّـحدة إلى يـبـذلهـا مـبعـوث األ ا
الـيمن مارتن غـريفيث الـذي يسعى
إلى عـقـد جـولة مـفـاوضـات جـديدة

بحلول نهاية العام.
وانـــدلــعـت حــرب شـــوارع لــلـــمــرّة
األولى األحـــد في حـيّ ســـكـــني في
شـــرق احلــديــدة الــيــمــنــيّــة. وقــال
مـسـؤولـون عسـكـريّـون في الـقوات
ـواليـة لـلحـكـومة إنّ هـذه الـقوات ا
ناطق عـملت األحد عـلى "تطهـير" ا
الـسـكـنـيـة الـتي دخـلـتهـا فـي شرق
. ــتـمـردين احلـوثـيـ ـديـنـة من ا ا
ــتـمــرّدون الــقــنّــاصـة يـســتــخــدم ا
ويـعتـمـدون علـى األلغـام والـقصف
كـثّف بقذائف الهـاون لوقف تقدّم ا
قابل تشنّ هـاجمة. في ا القوات ا
والية للحكومة هجماتها القوات ا
بـــدعم من طـــائـــرات ومـــروحـــيــات
الــتـــحــالـف الــعـــســكـــري.لــكن رغم
ـيـنـاء اخلـاضع الـهـجـوم ال يـزال ا
ـتـمـردين يـعـمل "بـشكل لسـيـطـرة ا
طــبــيــعـي" بــحــسب نــائب مــديــره

يحيى شرف الدين.
تـحدّث بـاسم برنامج بـدوره قال ا
ي هيرفيه فيرهوسيل األغذية العا
"عـلى الرّغم من أنّـها اسـتهدفت في
األيــــام األخـــيــــرة بــــأكـــثــــر من 50
ـرفـأ) لم صـاروخـاً فـإنّ أهـراءات (ا
تــصب وعـــلى مـــا يــبـــدو نــحن لم
نـخـسـر شـيـئـاً من مـخـزونـنـا الذي

يزيد عن  50ألف طن من القمح".
تحـدة بشكل مستمرّ وتذكر األ ا
أن الــــيــــمن يــــعــــيش أســــوأ أزمـــة
إنـسـانيـة في الـعـالم وتـشـــــير إلى
أن  14مــلــيــون مــدني "عــلى حــافـة

اجملاعة".

بـعـد ازمــة الـكــسـاد عـام 1929طـالب مــجـلس الــشـيـوخ االمــريـكي وزارة
ـهـمة اخلـبـير التـجـارة ألعداد تـقـييـم شامل لـلـدخل القـومي وقـام بـتلك ا
االقتصـادي "سيمـون كوزنتس" وهـذا هو النـموذج االولي للـناجت احمللي

ـتــحـدة عـام 1942 و نـشـر اول اصــدار لـلـنــاجت احملـلي في الــواليـات ا
ـرحـلـة والـسـبـب في ذلك هـو احلـاجــة الـسـريــعـة لـلــتـقـيــيم واالسـتـعــداد 
اقـتـصـاد مــا بـعـد احلـرب وبـعـد أن تــمت زيـادات مـتـســارعـة في الـنـمـو
ـســتـوى الــوطـني وهـو ـؤشـر مــفـيــد عـلى ا االقـتـصــادي اثـبت أن هــذا ا
مقياس للـنجاح والتـطور.  عادةً ما يعـبر االقتصـاديون عن الناجت احمللي
كمقياس لـلتطور االقتـصادي في البلدان وهـو مجموع ما تنـتجه البلدان
ـقياس فـيه العديد لكل السـلع واخلدمات خالل سنـة معيـنة اال أن هذا ا
من نـقـاط الــضـعف الـتي ال يــتم عـرضـهــا عـلى اجملـتـمـع او في الـبـحـوث
والدراسـات أن الوسـيـلة االسـاسيـة للـوصـول الى حالـة التـقـدم يتم عـبر
وه اال انه ومع مـرور الوقت اثبت انه وسيلـة غير كافية الناجت احمللي و
وضوعية ؤشرات ا لتقييم التقدم ألن التقدم يتم التعبير عنه من خالل ا
ــوارد االقـتــصـاديــة واالســتـهالك والــتــسـوق والــرفـاهــيـة مـثـل طـبــيـعــة ا
والـتـعـلـيم...الخ. فـكــثـيـر من الـبـلـدان الـتي يـنــمـو نـاجتـهـا احملـلي بـشـكل
تصـلة بـاجملتمع وضـوعيـة ا ؤشـرات ا متسـارع اال انهـا ال تتـقدم وفق ا
تمامـاً لذلك نالحظ غـالبـاً ما يـتم قيـاس الناجت احملـلي من خالل اجلانب
الـنقـدي ويـظـهـر في وسـائل االعالم تـرادف مـصـطـلحـات الـنـمـو والـتـقدم
والرفاهية. روبرت كينـدي عضو الكونغرس االميركي ( (1968يشكك في
عـيار الـوحيـد للتـنمـية والـتقدم مقيـاس النـاجت احمللي ويـقول بـأنه ليس ا
وأن الـنـاجت احملـلي االجـمـالي مـرتـفـع فـهـو ال يـغـطي عن صـحـة االطـفـال
ستوى التـعليمي وسرورهم ورفـاهيتهم فالـناجت يقيس كمـية البضائع وا
عـرفة...الخ. مضـروباً بـسعـر معـ فهـو ال يقيـس الشـجاعـة واحلكمـة وا
و الناجت احمللي ألنه ال لذلك ال ينبغي االفراط بتبسيط حالة التقدم عبر 
يغطي جـميع مـفاصل اجملتـمع فهـو نعم مؤشـر مهم لـقياس قـدرة الدولة
الية لـكنه ال يسـتطيع حل الـكثير من مـشاكل احليـاة ففي بعض الدول ا
نالحظ ارتـفاع كـبـيـر في الـناجت احملـلي اال ان هـذا االرتـفـاع ال يـزيد من
رفاهيـة اجملتمـعات بـقدر زيادته فـالرفـاهية تـشمل العـناصـر االجتمـاعية
والــشـخــصــيــة الــتي تــوسع من قــدرة االفــراد لــيـعــيــشــوا احلــيـاة الــتي
ؤشرات االخرى مـثل متوسط العمر يعتبرونهـا جديرة بالعـيش وكذلك ا
تـوقع عـند الـوالدة.. يـنبـغي ان يـكون االقـتـصاد اكـثـر من مجـرد انـتاج ا
واستهالك ويـعمل وفق مـباد علم االجـتمـاع االقتصـادي وهو يـختلف
طبـعـاً عن تـفـكـير عـلـمـاء االقـتصـاد الـذين يـجـردون بعـض الظـواهـر عـند

حتليلهم لنموذج مع او مشكلة اقتصادية معينة. 
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فــقـــدت مــنـي الــهـــويــة
الـــصـــادرة مـن الـــبـــنك
ـركـزي العـراقي باسم ا
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فـــمن يـــعــثـــر عـــلــيـــهــا
تــســلـيــمــهــا الى جــهـة

االصدار..
وزير اخلارجية
ي هانت البريطاني جير

خواطر أنثى

إنها ليست كباقي بـنات جيلها . إنهـا فتاة جميلة وذات أخالق عـالية . لكنها
حرمت فرصة الزواج دون أن يكون هناك سبب لهذا احلرمان . سوـ التشدد
والتطرف في مواصفات من يقدم عليها  ,حتى بقيت متصاحلة مع واقعها ,
ـا يـحـصل لـهـا في هـذه احلـيـاة . لـكـنهـا لـم تـيأس  ,عمـلـت وقرأت مـؤمـنـة 
وكتبت حتى صار يشار إليها بالبنان في مجال األدب والنشر  ,حتى نسيت
ما كـانت تفـكر به ,وحرصت عـلى واقعـها اجلـديد مـتأكـدة أنها سـوف حتتل
وقع االجـتـمـاعي الرائـع الذي دفع اجلـمـيع لـكسب ودهـا ورضـاهـا . كانت ا
رقيـقة الـتعـامل مع اآلخرين  ,حريـصة عـلى كسب ود اجلـميع  ,راضية عن
وجودهـا وعالقـاتهـا التي جـعـلت الكـثـير يـتودد لـهـا ويحـاول التـقـرب إليـها .
حتى نسيت أن قطار احلياة مر بالقرب منها دون أن تركبه  ,لكنها حلقت به
ــعـانـاة . فـهي تــفـكـر بـأالم الـنـاس وهي حتـمل خـزيــنـا من الـفـكـر واألدب وا
عاناة واأللم ومعاناتهم ألنها تتمتع بصفات إنسـانية ومزايا واقعية تفيض با
ـا يـقع أمـامـهـا من مـأسـاة ومـعـانـاة . كـان هـمـهـا الـناس  ,وحب واحلـسـرة 
صـلحـة فـردية انـتفـاعيـة . فـهي أنثى ذكـية النـاس دون أن تلـتـفت لنـفسـهـا 
ـــوقع احـــبت نـــفــســـهـــا من خالل حـب اآلخـــرين من أجل أن يـــكـــون لـــهــا ا
االجتماعي الـذي يعوضهـا عما فـاتها من أحالم وأمنـيات . لقد اقـتنعت هذه
ا الشيء أن يكون اإلنسان موجودا (األنثى) أن الزواج ليس كل شيء  ,وإ
لـيـصــنع تـاريـخه بــنـفـسـه دون االعـتـمـاد عــلى غـيـره  ,إذ لـيس كل من نـالت
الزواج  ,أو حصـلت على وظـيفـة تعـيش كمـا تريـد .وليس كل من لم يـحصل
ا ال يريد . هذه هي فلسـفة احلياة ب أن يكون على ما يريده عاش حيـاته 
اإلنـسـان مـوجـودا يـحـقق مـا يـريـد وبـ أن ال يـكـون
موجودا فيفقد كل ما يريد . وليكن شعارنا  ,الصبر
وحب الناس واحلياة من أجل أن نعيش سعداء ,
بعيـدين عن التعـقيد ومعـاناته . ألن ليـس كل ما يريده
اإلنسـان يـدركه  ,أو مـا ال يريـده يـأتـيه مـن البـاطن أو

من خلفه. . 


