
d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

WÐuF  b−¹ U ½d  w  dHB «  «d² « VCſ

Ÿ«d² ù« o¹œUM  v ≈ ‰u u UÐ

 WOÝËd « WOJ¹d _« WNł«u*« bÒFBð ö¹ËeMH  WO½U ½ù«  «bŽU *«

tK²I  U²MKŽ√ ÍœUNł bzUI  u¹bO  W×  s  ÊUII×²ð u U UÐË f¹—UÐ

خوان غوايدو
في مؤتمر
صحفي

WO¼«dJ « »UDšË »U³A «

{ بــــــــــاريـس - أ ف ب) - أحـــــــــدث
احملــتــجــون مـن حــركــة "الــســتــرات
ـــشـــهــد الـــصـــفـــراء" انـــقالبـــا فـي ا
الــســيــاسي الـــفــرنــسي لــكــنــهم لم
يــتــمــكــنــوا من بــلــبــلــة الــتــوازنـات
االنــتــخــابــيــة بـحــسـب مـا كــشــفت
اســتـطـالعـات لــلـرأي أظــهـرت حـزب
انـويل ماكـرون واليـم الرئـيس إ
تطرف في طليعة نوايا التصويت ا
في االنــتـخـابـات األوروبــيـة تـمـامـا
كـمـا في االنتـخـابـات الرئـاسـيـة عام
 2017 . وبـــــحــــسب مــــجــــمــــوعــــة
استـطالعات للـرأي جرت في فـرنسا
ـان األوروبي نـتـائـجـها ونـشـر الـبـر
اجلــمــعــة فــفـي حــال قــامت حــركــة
"الـــســـتـــرات الـــصـــفـــر" الــتـي تـــهــز
احـتـجـاجـاتـهـا فـرنـسـا مـنـذ تشـرين
الــثــاني وجنــحـت في فــتــرة مــا في
حـــشــد مـــئـــات اآلالف في الـــشــارع
بتـشكيل قـائمـة خلوض االنتـخابات
األوروبـيـة فـإنـهـا لن حتـصل سـوى

ئة  من األصوات. على 3,6 با
وأوضـح مــــديـــر "مــــركــــز الـــعــــلـــوم
الـسـيـاســيـة لألبـحـاث الــسـيـاسـيـة"
مــارســيــال فــوكــو أن "بــ مــؤيــدي
السـترات الصـفراء هنـاك أشخاص
مـن خــارج الـــلــعـــبـــة الــســـيــاســـيــة
تنـعون عن الـتصويت وأشخـاص 
ا بالـغنا بشـكل منـتظم" مضـيفـا "ر
بـعـض الــشيء في فــكــرة أن تــأيــيـد
احلـركــة يـعــني تـلــقـائــيـا مــعـارضـة

انويل ماكرون". سياسة إ
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وتشير الدراسة إلى أن البالد مقبلة
عـلى ما يـبدو عـلى مواجـهة شـبيـهة
بـالـتي شهـدتـهـا الدورة الـثـانـية من
االنـتخـابـات الرئـاسـية األخـيـرة ب
مــاكــرون ومـارين لــوبن إذ تــوقـعت
النتـخـابات  26أيـار/مـايو مـنـافـسة
بـــــ "اجلــــمــــهـــــوريــــة إلى األمــــام"
و"الــتــجــمع الــوطــني" يــفــوز فــيــهـا
ـــئــة احلـــزب الـــرئـــاسي بـ23,5 بـــا
تطرف. ئة  لليم ا مقابل 19,4 با
وحــصل مـاكــرون في الـدورة األولى
من االنتخـابات الرئـاسية الفـرنسية
في  23نــيــســان/أبـريل  2017عـلى
ــــــئـــــة  مـن األصـــــوات 24,01 بـــــا
ــئــة ومــارين لــوبن عــلى 21,30 بــا

من األصوات.
وقــــالـت احملــــاضـــرة فـي الــــعــــلـــوم
الـســيـاســيـة في جــامـعــة أفـيــنـيـون
(جـــنــوب) كـــريـــســتـــيل الجـــيــيه إن
ـشــهـد الــســيـاسي عــرف انــقالبـا "ا
خالل الفترة االنتخابية في ?2017
وحـركـة الـسـتـرات الـصـفـراء تـندرج
ضــــمن هـــذا اخلـط ذاته" لـــكــــنـــهـــا
أضـافت أن "الذيـن اختـاروا مـاكرون
ســيـخـتــارونه مـجــددا عـلى األرجح

وهم الذين يدلون بأصواتهم".
من جــــهــــتـه أشـــار فــــوكــــو إلى أن
"استـمرار حـركة (الـستـرات الصـفر)
لـهـذه الـفـتـرة الـطـويـلـة حـمل بـعض

األشخـاص على اتـخاذ مـوقف مؤيد
ـاكـرون في نـوايـا الـتـصـويت وهم
يثقون به لطي صفحة هذه احلقبة".
ويـظـهـر نـاخـبـو "الـتـجـمع الـوطـني"
والء كــبــيــرا حلـزبــهم إذ يــبـدي 69
ـئـة  من الــذين انـتـخــبـوا مـارين بـا
لـــــوبن عــــام  2017اســــتـــــعــــدادهم
لـــلـــتـــصـــويت لـــلـــوائح احلـــزب في
ايــار/مــايـو وفـق اسـتــطالع لــلـرأي
أجــــراه مــــعـــهــــد "إيــــبـــســــوس" في
شـــبــــاط/فـــبـــرايــــر وشـــمل 10002

فرنسي.
ونـــوايــا الـــتــصـــويت بــ مـــؤيــدي
احلـزبـ في هذه االنـتـخـابـات التي
ال تـثـيـر تـعـبـئـة كـبـيـرة في فـرنـسـا
ـعـدل الـوطـني إذ يـؤكـد أعـلى مـن ا
 56من مــؤيــدي "اجلـــمــهــوريــة إلى
ـــئـــة  من مـــؤيـــدي األمــام" و50 بـــا
"الــتـجــمع الـوطــني" أنـهم ســيـدلـون
ـئـة  من بـأصــواتـهم مــقـابل 42 بـا

. ستطلع مجمل ا
كـما يـشـيـر التـقـرير ذاته إلى أن 71
ـئة  من مؤيـدي احلزب الـرئاسي با
واثــقــون من خـيــارهم وتــصل هـذه
ـئة  ب أنـصار الـنـسـبة إلى 77 بـا

تطرف. اليم ا
ئة  فقط من قابل يقول 28 با في ا
مؤيدي تـشكيل قـائمة مـن "السترات
الصفراء" إنهم واثقون من خيارهم.
وأوضــحت الــبـــاحــثــة أن "تــرجــمــة
غـضب الـسـتـرات الـصـفـراء أصوات

{  واشـنـطن (أ ف ب) - تـصـاعدت
ــــواجـــهـــة بــــ الـــواليـــات حـــدة ا
ـسـاعدة ـتـحـدة وروسـيـا بـشـأن ا ا
ـرسلـة إلى فنزويال مع اإلنسـانية ا
فـرض واشــنـطـن عـقــوبـات جــديـدة
على شخصيـات في نظام نيكوالس
مادورو ووعد روسي بدعم الرئيس

االشتراكي.
ـــــعــــركــــة ويــــواصـل الــــبـــــلــــدان ا
الدبلوماسية عن بـعد بينهما غداة
إخـفـاق كـل مـنـهمـا فـي تـمـريـر قرار
في مــجــلس األمن الـدولـي حـيث لم

يتمكنا من التفاهم.
فـي الــــوقـت نـــــفـــــسه أكـــــد زعـــــيم
عارضة خوان غوايدو الذي يقوم ا
بــــجــــولـــــة تــــشــــمـل األرجــــنــــتــــ
والــبـــاراغــواي بــعـــد كــولــومـــبــيــا
والـبرازيل ويـريـد العـودة إلى بـلده
"اإلثــــنــــ عــــلـى أبــــعــــد حــــد" رغم
"الـتـهـديـدات" أن "قـيم احلـريـة (...)
ـــوقــراطـــيـــة" لن تـــوقـــفـــهــا والـــد

األسلحة.
قـال غـوايـدو بعـد لـقـاء مع الـرئيس
األرجنـتيـني ماوريـسيـو ماكري في
بـــــويــــنـــــوس آيــــرس الـــــســــبت إن
"التـراجع الوحيـد في العمـلية التي
بــدأت في فـنــزويال سـيــكـون عـودة
الـــعـــديــد مـن الــفـــنـــزويـــلــيـــ إلى

بيوتهم" بعدما غادروا البالد.
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ــبـعـوث األمـريـكي لألزمـة وصـرح ا
الـــفـــنـــزويـــلــــيـــة إلـــيـــوت أبـــرامـــز
لــصــحــافـيــ فـي واشـنــطن "نــأمل
بالـتأكـيد أن يـتمكـن من العودة إلى
بلده بأمان". لكنه لم يخف قلقه" ألن
"مـسـؤول كـثـرا في النـظـام هددوا

بتوقيفه".
ـتـحـدة التي لم وأكـد أن الـواليات ا
تـــــــــنـــــــــجح حـــــــــتـى اآلن فـي ودفع
نيـكـوالس مادورو إلى الـرحيل رغم
حــمـــلــة الـــضــغـــوط االقــتـــصــاديــة
والـدبـلـوماسـيـة التـي تمـارسـها لم

تخسر بعد الرهان.
ومـع أنه كـــــرر أن "كـل اخلـــــيــــارات
مـطـروحــة عـلى الـطـاولــة" مـلـمـحـا
بــذلـك إلى خــيــار عـــســكــري أشــار
مــجـــددا إلى الـــعـــقــوبـــات لـــزيــادة

الضغوط.
وقــال إن "عـشــرات" الــفــنـزويــلــيـ
اإلضـافـيــ حـرمـوا من الــتـأشـيـرة
األمـــريـــكـــيـــة بـــتـــهـــمــة "تـــقـــويض

وقراطيـة". من جهتها فرضت الد
وزارة اخلـزانـة األمريـكـية عـقـوبات
مــــالـــيـــة عـــلى ســــتـــة مـــســـؤولـــ
عسـكري فـنزويلـي بينـهم أربعة
جـــنــراالت قــريـــبــ من "الـــرئــيس
الـسـابق غــيـر الـشــرعي" نـيـكـوالس
نع مادورو كـمـا تصـفه واشنـطن 

ساعدة االنسانية. وصول ا
ــســؤولــ اجلــنـرال وبــ هـؤالء ا
ريــتــشــارد لــوبــيــز فــارغــاس قــائــد
ـفـوض احلـرس الـوطني وكـبـير ا
خـــوســيه دومـــيــنـــغــيـــز رامــيـــريــز
سـاعدة ـتهـم بـعـرقلـة إيصـال ا ا
اإلنـسـانــيـة الـتي حتــاول الـواليـات
ــتـحـدة تــسـلــيـمـهــا إلى مـعــسـكـر ا

غوايدو.
وتـــتــحـــدث واشــنـــطن عن ســـقــوط
خــمــسـة قــتـلى و 285جــريــحـا في
صـــدامــات عـــنــيـــفــة عـــلى احلــدود
الـفــنـزويــلـيـة عــنـدمـا مــنـعت قـوات
ـسـاعدات األمن عـمـليـة نـقل لـهذه ا

اضي. األسبوع ا
قال وزير اخلزانة ستيفن منوتش
إن مـنع مـادورو "شـاحـنـات وسـفـنا
مـحمـلة مـساعـدة انسـانيـة هو آخر
مــثـال عــلى اسـتــغالل نــظـامه غــيـر
ــواد الـغــذائـيـة الـشــرعي ايـصـال ا

الضرورية للتـحكم في الفنزويلي
الضعفاء".

وأشـار إلـى فـرض عــقــوبــات "عـلى
عـنــاصـر في قــوات االمن الـتــابـعـة
ــــادورو ردا عـــلـى عــــنف الــــقــــمع
ـأسويـة واحـراق مواد والـوفيـات ا
غـــذائــــيـــة وأدويــــة مـــوجــــهـــة الى
فـــنـــزويـــلـــيـــ مـــرضى وجـــيـــاع"
موضـحا أن هذه الـعقوبـات تقضي
بـتـجــمـيـد أي أصـول لــلـمـسـؤولـ
ـتـحدة الـعـسـكـريـ في الـواليـات ا

الية معهم. وكذلك التعامالت ا
سـاعدات وترى فـنزويال في هـذه ا
ذريعـة لتدخل أمـريكي عـسكري من
أجل طــــرد الــــرئــــيس مــــادورو من
الــســلــطــة. لــكن ابــرامــز نــفـى هـذا
االتــهــام من جـديــد بــيـنــمـا تــبــنـته
الـسـلـطـات الـروسـيـة التـي تواصل

دعم مادورو.
وأكـــد وزيــر اخلـــارجــيــة ســـيــرغي
الفروف اجلـمعة بـعد مـحادثات مع
نـائـبة الـرئـيس الـفنـزويـلي ديـلسي
رودريـغــيـز أن "روســيـا ســتـواصل
مسـاعدة الـسلـطات الفـنزويـلية في
ـــــشـــــاكل االجـــــتــــمـــــاعـــــيــــة حل ا
ا في ذلك من خالل واالقتصـادية 
تـــوفـــيـــر مـــســاعـــدات إنـــســـانـــيــة

مـــشــروعـــة". وشــدد عـــلى تــســـلــيم
كـــراكــاس "شـــحـــنـــات كـــبــيـــرة من
الــقــمح" وقـــال إنه يــدرس "الئــحــة
إضـافـية من األدويـة" الـتي طـلبـتـها
السلـطات بعد إرسـال "شحنة أولى

تزن  7,5أطنان".
WODH½ WŽuL−

وقــالت رودريـغـيــز بـعـد ذلك إن "مـا
حتـتـاج إلــيه فـنـزويال مــتـوفـر لـدى
كن لـفنزويال أن تقدم من روسيا. 
جـهــتـهـا الــنـفط الـذي حتــتـاج إلـيه
روسـيــا". وأعــلــنت عن نــقل مــكـتب
لـلــمـجـمـوعـة الـنـفــطـيـة احلـكـومـيـة
الـــعــمـالقــة "بـــيــديـــفــيـــســا" عـــمــاد
سـتـهـدفة االقـتـصـاد الفـنـزويـلي وا
بالـعقـوبات األمـريكيـة من لشـبونة

إلى موسكو.
وتـشـهـد فـنــزويال أزمـة اقـتـصـاديـة
وسياسية حـادة تفاقمت منذ إعالن
ــعـــارضــة خـــوان غــوايــدو زعـــيم ا
نـفـسه رئـيـسـا بـالـوكـالـة في كـانون
الـثاني/يـنايـر مؤكـدا ان مادورو لم

يعد رئيسا شرعيا.
ويتهم مـادورو وحلفـاؤه -- ومنهم
روسـيــا -- واشـنــطن بـالــتـخــطـيط
النـقالب ضــد حـكــومـته. واعــتـرفت
تـحـدة بغـوايـدو رئيـسا الـواليـات ا

بـالـوكــالـة لـفـنـزويـال وقـادت حـمـلـة
دبلوماسية دعما له.

الى ذلـك اتـــــهم دونــــــالـــــد تـــــرامب
اجلـمـعـة مـحامـيه الـسـابق بـالـكذب
أمـــام الــــكـــونــــغــــرس وحتـــدث عن
مــشـــروع كـــتــاب لـم يــنـــشـــر حــول
الــرئـيس األمـريـكي اقــتـرحه مـايـكل

كوه مطلع .2018
وكــــان كـــوهــــ أكـــد فـي جـــلــــســـة
استمـاع استثـنائية في الـكونغرس
األربـــعـــاء أنه حـــاول بـــيـع كـــتــاب
بـعــنـوان "تــرامب الـثــورة: من بـرج
تــرامب إلـى الــبــيت األبـــيض فــهم
دونــالـــد تــرامب" بـــدون أن يــحــدد

تاريخا لذلك.
ولم ينـشر هـذا الكـتاب إطـالقا. وقد
ـوقع اإلخــبـاري االلــكـتـروني ذكــر ا
"ديلي بـيـست" الذي حتـدث عن هذا
اضي أن شـروع في أيار/مـايو ا ا
النـاشر "سنـتر ستـريت" الذي كانت
احملـادثات جتـري معـه تراجع بـعد
تفتيش مـكتب التحقـيقات الفدرالي
(اف بي آي) مكاتب كوه ومنزله.
وأكـد النـي ديـفـيس مـحـامي مـايـكل
كــوهـ اجلــمـعــة أن مـوكــله تــلـقى
ال في "دفـعـة مـسـبقـة كـبـيـرة" من ا
بـــدايــة  2018من أجـل مــشـــروعه

قـــبل أن يـــتـــخـــلـى عن ذلك. واتـــهم
بــــدوره تــــرامب بــــإطالق "أكــــاذيب

جديدة".
فـي بـــدايـــة  2018كـــان كــوهــ ال
يــزال قــريــبـــا من تــرامب ويــطــرح
نــفـسه عــلى أنه خــبــيـر بــرئــاسـته.
ـــرجـح أن يـــخـــدم هــذا وكـــان من ا

الكتاب مصلحة الرئيس.
وفـــور عــودته من فـــيــتـــنــام أطــلق
تـرامب سـلسـلـة تغـريـدات اجلمـعة
قـال فـيـهـا إنه اطـلع عـلى قسـم على
األقل من مـخــطـوطـة الــكـتـاب الـذي
يــــوصـــفـه بـــأنـه "رســـالــــة حب إلى

ترامب".
b¹bł »U²

ورأى أنـه "عـــلى الــــكـــونـــغـــرس أن
ـايكل يـطـلب نص الـكـتاب اجلـديـد 
". وقال "ستصابون بالذهول كوه
عـنــدمـا تــرون األكــاذيب والـتــزويـر
والتناقضات مع شهادته اخلميس
كــمـا لـو أنه شـخص آخـر. لـقـد فـقـد

مصداقيته تماما".
وأكـد دونالـد ترامـب جونـيور اإلبن
األكـــبـــر لـــلـــرئـــيـس األمـــريـــكي في
تــغـريــدة أيـضــا أن مــايـكل كــوهـ
"اقتـرح كتابـا يقـول إن ترامب ليس
ــديح" لــوالــده. كــاذبــا" ومــلـيء "بــا
واتهم احملـامي السـابق بأنه انـتقل
إلـى مـعـسـكـر آخر بـعـدمـا "نـصـحه"

وقراطيون بذلك. الد
وردا عــــــلى أســـــــئــــــلــــــة عــــــدد من
ــانــيـ اجلــمـهــوريــ الـذين الــبـر
كـــانــوا يـــحــاولـــون األربــعـــاء نــزع
الـصـدقيـة عن شـهادته أكـد كـوه
أنه ليس لديه "أي مشروع حاليا".
لـكن كـوه الـذي يـفتـرض أن يـبدأ
مــطـلع أيــار/مـايـو تــنـفــيـذ عــقـوبـة
بـــالــســـجن ثالث ســـنــوات أكــد أن
الـعـديـد من شـخــصـيـات الـسـيـنـمـا

والتلفزيون حتدثت إليه.
وعـنــدمـا ســألت نـائــبـة جـمــهـوريـة
احملـــامي الـــســابـق الــذي طـــرد من
نقـابة احملـام ولم يـعد لديه دخل
مـا إذا كـان مـسـتــعـدا لـلـتـعـهـد بـأال

يؤلف أي كتاب رد "ال".
وكــوهــ لــيـس أول مــحــام ســابق
لـرئـيـس يـنـقــلب عـلــيه. فـجـون دين
احملــــامي الــــســـابـق لــــريـــتــــشـــارد
نيكـسون شهد ضده خـالل فضيحة
ووترغيت وألف عددا من الكتب في

وقت الحق.

في االنتـخابـات األوروبيـة يبدو في
غاية الصعوبة" مبررة ذلك بصورة
خاصة بـأن احلركة تـعبر عن "تراكم
ـكـن الـعـبـير من مـشـاعـر الـغـضب 
عـنهـا بـسهـولـة أكبـر بـارتداء سـترة
ثل قادرين صفراء منها بتعي 
على نـقل مطـالب وجتسـيد الـغضب

من خالل أصوات".
ــمــكن بــعـد وضع وإن لم يــكن من ا
"تـوصـيف عـام" لـلـمـتـظـاهـرين رأت
كـننا الـقول إن قـسما الجيـيه أنه "
كبـيرا منـهم لم يكـونوا يـعبرون عن
آرائهم (قبل الـنزول إلى الشارع في
نهـاية كل أسـبوع) ألنـهم لم يـكونوا
يــشـعـرون أو لـم يـعـودوا يــشـعـرون

ثَّلون". أنّهم 
wÝUOÝ qO¦Lð

كن وتابـعت "ال أعـتقـد أن احلركـة 
أن تدخل فـي مسـار تمـثيل سـياسي
تـقـلـيـدي والـعـديـد من أتـبـاعهـا من
ـتـنعـون بـشـكل مـنـهجي أو الـذين 
مرحـلي عن التـصويت أو يـصوتون
ألحــــزاب من +خــــارج مـــؤســــســـات
النظام+" مـضيفة "هذا مـا نستشفه
خـصـوصـا في الـصعـوبـات الـكـبرى
في إيــجـاد مـتـحــدث بـاسـمـهـا" وفي

مــــــخـــــتـــــلـف الـــــلــــــوائح الــــــتي 
تشـــــكيلها.

واحملـتــجـون مـخــتـلــفـون مــنـذ عـدة
أســـابــيع حـــول إمــكـــانــيـــة خــوض
االنـتــخــابــات األوروبــيــة مع قــيـام

مـبــادرات غــيـر مــنـســقــة أو مـوضع
جدل داخل احلركة.

غــيـر أن تـرشــحـهم لالنـتــخـابـات لن
يــكـون له عـلى مـا يــبـدو الـكـثـيـر من
الــتـأثــيــر عـلى الــنــتـائـج إذ يـشــيـر
اسـتـطالع للـرأي أجـراه "إيـبـسوس"
و"ســـــوبـــــرا ســـــتــــــيـــــريـــــا" في 25
شـبـاط/فبـرايـر أنه في حـال تـشـكيل
"الــســتـــرات الــصــفــر" قــائــمــة فــإن
"اجلـمـهـوريـة إلى األمـام" سـيـحـصل
ئة  من األصوات مقابل على 23 با
ــئـة  لــلــتــجــمع الــوطــني 19,5 بــا
اثـلة لـلحزب ـقارنـة مع نتـيجـة  با
لــلــيــمــ ـــئــة   الـــرئـــاسي و21 بـــا
ــــتـــــطــــرف في غـــــيــــاب قــــائــــمــــة ا

. للمحتج
ــالــيـة الى ذلك تــقــوم الــســلــطــات ا
والـفــرنـســيـة بــالـتــحـقق مـن صـحـة
تـسـجـيل فيـديـو يـظـهر فـيه الـداعـية
تـشدد أمادو كـوفا أحد كـبار قادة ا
اجلــهـاديـ وهــو يـنـفي مــقـتـله في
عـمـلـيـة لـقوة بـرخـان الـفـرنـسـية في
وسـط مـــــــــالـي في  23تــــــــشـــــــــرين

الثاني/نوفمبر.
وقــال مـصــدر عـســكـري في بــامـاكـو
لـوكــالــة فــرانس بــرس اجلــمــعـة إن
"عـــمـــلـــيــــات تـــدقـــيق جتـــري". وفي
بــاريس أكـد الــنـاطق بــاسم رئـاسـة
األركان الفرنسية الكولونيل باتريك
سـتـيغـر "نـقـوم بـالتـحـقق في صـحة

التسجيل".

الـــــفـــــرنـــــســــيـــــة في  28تـــــشـــــرين
الثاني/نوفمبر أكدت بارلي أنه "

شل حركته".
وأعـلــنت مـصــادر عـسـكــريـة مــالـيـة
رســمـيـا الـنـبـأ حـيـنـذاك. وقـال قـائـد
ـــالي الــــعــــمـــلــــيـــات فـي اجلـــيـش ا
اجلــــنـــرال عـــبـــد الـــلـه ســـيـــسي أن
"اإلرهابي أمـادو كـوفا تـوفي متـأثرا
بــجـروحه بـعــد الـتـدخل الــعـسـكـري
الـفـرنــسي وفق مـعــلـومـات قــدمـهـا

الي". اجليش ا
ÍdJ Ž qšbð

غرب لكن زعيم تنظـيم القاعدة في ا
ـالك دروكـدال نـفى اإلسالمي عـبــد ا
في تـســجـيل صـوتي في  11كـانـون

األول مقتل أمادو كوفا.
وســيـــطــرت عـــلى شــمـــال مــالي في
آذار/مــــــارس  2012جــــــمــــــاعــــــات
إسالمـية مـرتبـطـة بتـنظـيم القـاعدة.
وقــد طـرد قـسم كـبـيــر مـنـهـا بـفـضل
تـــدخل عــــســـكـــري دولـي أطـــلق في
بـادرة من فرنـسا وال يزال 2013 
مـــســتـــمـــرا. ومـــنــذ  2015امـــتــدت
هجمـات اإلسالمي إلى وسط مالي
وجـنــوبـهــا وحـتى إلى دول اجلـوار
خـــصـــوصـــا بـــوركـــيـــنـــا فــــــــاســو

والنيجر.
وتضاف هذه الهـجمات إلى نزاعات
داخـليـة أوقـعت أكـثر من  500قـتيل
ـدنيـ في وسط مالي في صفـوف ا

تحدة. في  2018بحسب األ ا

ـثل االنتـرنت بـيئـة الـكتـرونـية خـصبـة لـلشـبـاب تتـيح لـهم تبـادل األفـكار ونـشر
عـلومات والتـواصل االجتماعي  واالنضـمام جملموعـات متعددة الرؤى اآلراء وا
ـشـكالت في عـدم تـفريق واالجتـاهـات الـفكـريـة بـتـنوعـهـا  ولـكن تـكمن احـدى ا
اغـلـب الـشــبـاب مــا بـ حـريــة الـرأي والــتـعــبـيــر  وبـ نــشـر عــبـارات الــعـنف
والـتـحـريض والـقـذف وانـكـار وجــود اآلخـر اخملـتـلف والـتي تـقع حتت مـظـلـة مـا
يسـمى خطاب الكـراهية . ان هذه اخلـطابات لم تظـهر ب ليلـة وضحاها بل هي
ـجملهـا  وهي خطابـات التختلف نتـاج أفكار متـطرفة افرزتـها وسائل االعالم 
تأثـيراتها عـلى ما تنتـجه اجملاميع االرهابـية (داعش) التي ترفض مـباد السلم
األهلي والتعايش السلمي   ونامل ونسعى لتحويلها من خطابات مستهلكة الى
مـنـتـجـة واحلـد من بـقـائـهـا بال رقـيب  . وفي مـتـابـعـة الغـلب صـفـحـات الـشـباب
ـنـتـخب الـعـراقي عـدم ادراكهم الـعـراقي تـبـ لـنا انـفـعـالـهم عـلى اثـر خـسـارة ا
نشورات الـتي تنعكس أهـدافها على اجملـتمع  السيمـا وانه كلما زاد خلطـورة ا
ـشاركـة تـظـهـر لـفـئـة اكـبر من الـتفـاعل مـعـهـا عن طـريق االعـجـاب والـتـعـلـيق وا
ستـخدم ويـزيد انتـشارها لـيستـمر وجودهـا لسنوات احـياناً والـتي بينت كم ا
يحمـل الشباب من مشـاعر سلبـية وتهكمـية ضد دولة قـطر وضد الالعب (بسام
الراوي) من جـهة أخـرى  وبـغض النـظر عن مـوقفـنا من تـصرف الالعب اال ان
خـطـاب الكـراهـيـة بـهذا الـشـكل غـيـر مـقبـول السـيـمـا وانهـا تـتـعـارض مع الروح
فترض ان يتحلى اجلمهور الرياضي بها . ان خطورة هذه الرياضية التي من ا
اخلطـاب تـكمن في حتـول الـشبـاب في مـواقع التـواصل من مـسـتهـلك الى مـنتج
لهـذه اخلطابـات السلـبية الـتي تهدد امن وسالمـة اجملتمع  والـتي تنتـهك حقوق
كـونـات والدول اخملـتلـفـة وتؤشـر لقـلة االنـسـان وتخـلق احلقـد والـبغـضاء بـ ا
ـا يـتم تنـاوله من نـكات وبـعض الـتسـمـيات حتـوي كـما وعي الـشـباب وادراكـهم 
هائال من الـكـراهيـة . وتـؤدي وسائل االعالم االلـكـترونـية دوراً اسـاسـياً في بث
شكلة ليست باألعالم بل خطـاب الكراهية تارة والتصدي له في الوقت ذاته  فا
بـاسـتــخـدام االفـراد له وعـدم وعـيـهم بـكـيـفـيـة الـتـعـامل مع الـوسـيـلـة فـأصـبـحـوا
مروجـ خلطابات العنف تفـتك باجملتمع وتعيق خـطواته في التنمية  والشك ان
ا يفكر وسائل االعالم هي مـرآة للمجتمع التي توجد فيه وبـالتالي هي انعكاس 
ـوصل ومــا تــعـرضت لـه األقـلــيـات من به ويـتــصــرف افـراده ومــا حـصـل في ا
ـسيـحـيـ وااليزيـديـ وغيـرهم اال نـتاج لـلـخطـابـات الـتحـريـضيـة الـتي أوقعت ا
بضاللـها على كل افراد اجملـتمع بالاستـثناء . ان اجملتـمع اليوم بحـاجة خلطاب
مـضـاد للـكـراهـيـة يركـز عـلى احملـبـة والتـسـامح وقـبـول االخر و قـبـول اخلـسارة
دني  تـرعى خطـابات ببـرامج تتـبنـاها احلـكومـة مع وسـائل االعالم واجملتـمع ا
ضـد الـعـنف والـكـراهـيـة لـبنـاء الـسـالم وترسـيـخ مفـاهـيـم التـمـاسـك االجتـمـاعي
والسـلم األهلي لتشجع تـبادل األفكار ومحـاربة التطرف الـتي تهدد وجود االخر
تقدمة في هذا كن االستفادة من جتارب الدول ا لنصل الى مجتمع متعايش و
ــنع و يــجــرم خــطـابــات الــعــنف الــصــدد . اال ان هــذا اليــكــفي بــدون قــانــون 
والـكـراهـيـة حملــاربـة أي مـحـاوالت لـلـتـفــرقـة الـعـنـصـريـة
ـا فـيــهـا مـواقع والـقـومــيـة عـبــر أي وسـيـلــة إعالمـيــة 
ؤسـسات اإلعالمـية والديـنية التـواصل االجتـماعي وا
والـسـيـاسـيـة لــلـعـمل عـلى إعـادة بـنـاء اجملـتـمع الـذي

عانى الكثير .

d¼UEð» ∫ اصحاب السترات الصفر في تظاهراتهم االحتجاجية
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ـوريــتـانـيـة وأكــدت وكـالـة األنــبـاء ا
"األخـــــبــــار" اجلــــمـــــعــــة أن الــــذراع
اإلعالمــيـة جلــمـاعــة نـصـرة اإلسالم
ــســلــمــ قـــامت بــتــســـلــيــمــهــا وا
التـسجيل. وهـذه اجلماعـة هي أكبر
حتالف جـهادي في منـطقـة الساحل
مـــرتــبط بـــتــنــظـــيم الــقـــاعــدة وقــد
انـضـمت إلـيه مـجـمـوعـة كـوفـا الـتي
تتألف خصوصا من أفراد من قبائل

الفوالني منذ إنشائه في .2017
وفي مقاطع بـثتها شـبكة التـلفزيون
الـفـرنـسـيـة "فـرانس  "24وحـصـلت
فــرانس بــرس عــلى نــســخــة مــنــهـا
أيــضــا يـــظــهــر رجل قـــدم عــلى أنه
أمـــادو كـــوفــــا ويـــشـــبـه الـــقـــيـــادي
اجلهادي ال تبـدو عليه آثار جروح
جـــالـــســـا وراء طـــاولــة ويـــرد عـــلى

أسئلة.
وكان اجليش الفرنسي أعلن في 23
تشـرين الـثاني/نـوفمـبر أنه شن في
الـلـيــلـة الـسـابــقـة عـمــلـيـة في وسط
مالي معقل جمـاعة كوفا سمحت له
"بشل حركة" نحو "ثالث إرهابيا".
ورحـبت وزيرة اجلـيوش الـفـرنسـية
فلورانس بارلي بهذه الـعملية "التي
سـمــحت بـتــحـيـيــد وحـدة إرهــابـيـة
كبيرة كان في صفوفها على األرجح
أيــضــا أحــد أهم مـســاعــدي إيـاد أغ
غـالـي وهـو أمـادو كـوفـا من كـتـيـبـة

ماسينا".
وفي جـلـسة فـي اجلمـعـيـة الوطـنـية
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هدي مقاليد الـسلطة في رئاسة الوزراء انتبهت الى ازدياد فـور تسنم عبدا
االزدحـام فـي الـشـوارع بـشـكـل غـريب سـيـقــول الـبـعض ان االزدحـام في
شـوراع بـغداد بـدأ منـذ احـتالل بغـداد عام 2003 ولـيس جـديدا وسـيـبقى
ــالـيـة لــلـنــاس وتـعـطــشـهم لــلـشـراء مـســتـمـرا  الســبـاب اهــمـهـا: الــوفـرة ا
ـنضبط للـسيارات وضيق الـشوارع والطرق واالسـتيراد العـشوائي وغير ا
وعـدم وجود تـخـطيط سـليم لـتوسـعـتهـا والتوجـد خطـة إلدامـتهـا وصيـانتـها
واغالق بـعـضهـا بكـتل الـكونـكريت والـعوارض بـحـسب رغبـة اي من دوائر
الــدولـة او حــزب او حــتى مـســؤول او اي شــخص مــتـنــفـذ "حــتى لــو كـان
خـارجـا على الـقـانون" ووضع نـقـاط تفـتيش تـقـريبـاً في كل شـارع كل هذة
اسـبـاب صـحـيـحــة لالزدحـام وإلكـتـظـاظ الـشـوارع ولـكن .. بـعـد اسـتـيـزار
ـهدي بدأ بـخطـة فتح الـشوارع ورفع العـوارض وكتل االسـمنت مـنها عـبدا
سـمـاة خضـراء جتنـياً" ورفع ـنطـقـة السـوداء "ا وفـتح بـعضـاً من شوارع ا
طـبات نـقاط الـتـفتـيش الغـير مـجـدية اصالً من الـشوارع وتـصـليح بـعض ا
والـتـكـسـرات كل هـذة االجـراءات لم تـكن متـخـذة في عـهـد الـعـبـادي وكان
ـاعـلــيه االن "لم يـشـهـد شــارع مـطـار بـغـداد االزدحـام اقـل وطـأة واهـون 
سؤول او زيـارة لضيف وقد ازدحـام او نصب سيـطرة بدون وجود سـفر 
شـهد الشارع في اآلونة االخيرة مثل هذة احلاالت" انا كمواطن اتسأل هل
االزدحـامات مـدبـرة? هل هنـاك من يـريد ابـقى الشـوارع مـكتـظة? هل هـناك
تـسـولون وبـتـرتيب مع ـتجـولـون وا من يـريـدها مـزدحـمة النـتـشار الـبـاعة ا
الـعُصب التي تشـغلهم وتسرحـهم? هل هناك خطـة جديدة لضبط االمن في
بـغـداد بـوضع سـيـطـرات ونقـاط تـفـتـيش مـتـحـركـة وبـشكـل عشـوائي? وهل
ضـبطت اي نقطة تـفتيش اي حالة خـروج على القانون او مـنعت مخالفة او
ـهـدي صـدت عــمال ارهـابـيــا? هل هـنــاك من يـريـد افــشـال اجـراءات عــبـدا
وارجـاع اغالق الشـوارع ونشر  الـسيطـرات ودفع النـاس لننـتقم من عادل
ألن لم يــكن عــادال وتـألــبـهم ضــده? اطــرح ذلك وكـلي خــوف من اســتـغالل
بُـنيات القاعدة او احد اجنـالها لهذة األزدحامات في تنـفيذ اعمال اجرامية
تُـعـيـد لالذهـان يـوم اجلـمـعـة الـدامي وبـاقـي ايـام االسـبوع
لــوجـــود رغــبــة لـــدى الــعــديــد مـن االطــراف في عــدم
االسـتقـرار ولـيس هنـاك افضل من تـفجـير او هـجوم

حتى تتلخبـــــــط االوراق 
والعلم عند الله والراسخون في احلكم

الـضوابط القـانونـية عمـليـة حضاريـة لكل مـستلـزمات احليـاة  ولكي تـتحدد
ضـرورات العمل السياسية واحلـزبية واالقتصادية البـد من قانون يحكمها 
ويجعل من دولة القانون رائدة في صياغة العمل واالشراف على مستلزماته
 ولـكي تتحرك مـاكنة العـمل باجتاه مـتالزم في خدمة االنـسان وتطوره
قراطية هي مشروع إنساني ـا إن الد احلـضاري البد من حاكمية لهما . 
ـعرفـية   يتـوجب احملافـظة عـليـها عـبر تـطوير حـضاري حتكـمهـا القـوان ا
الـبـنـاء الــتـربـوي واالجــتـمـاعي بــغـيـة أن يـكــون االنـسـان هــو أهم مـرتـكـزات
حـركتها االيجابية  وليس باستـطاعة أحد أو حزب أو كيان سياسي يصون
ارسات خارج منطوق القانون . ففي اكثر من قراطي بافكار و الـعمل الد
مـرة طرح قـانون االحـزاب  في دورات مجـلس النـواب  ولم ير الـنور  كأن
هـناك اطـرافا بـعيـنهـا تريـد احلالـة سائـبة تـتصـرف كأنـها هي الـدولة  وهي
منوعات ا ليس لهـا  ومثل هذا السلـوك وتلك ا الـتي تمتلك حق التـصرف 
تـخفي الـكـثيـر من الـقضـايـا  ومن بـينـهـا جعل الـعـراق مسـرحـا لتـصـرفات
وسـلوكيـات تعـيد الـعراق الى مـاقبل الـدولة الـنظامـية . إن عـملـية الـتهرب أو
ـماطلـة إلقرار قانـون االحزاب  يطـرح مجمـوعة من التـساؤالت  من بيـنها ا
إن االثـراء الالمعقول وال منطقي الحزاب وكيانات وشخصيات  كانت ماقبل
عام (  (2003مـحدودة االمكانيات  ومابعد هـذا التاريخ تورمت امكانياتها
 هـذا الـتـســاؤل يـتـوجب عـلى قــانـون االحـزاب أن يـحـلّه  ثـم كل الـكـيـانـات
واالحـزاب والتـكتالت مـطالـبـة باالجـابة عـلى حجـوم امـوالهـا وطنـية أم هـناك
ــكــان أن يـحــدد الــقــانــون كل كــيـان دعـم خـارجـي لـهــا . فــمن الــضــرورة 
سـياسي حجمه احلقيقي وموارده وطبيعـة عالقاته  حتى يتم حماية العملية
ــواطـنـة . إن قــانـون االحـزاب الـوطـنــيـة  وتـكــريس مـفــاهـيم والـيــات عـمل ا
ضـرورة قصوى  لضبط االنفالتات في الساحة العراقية  حيث صارت كل
مجموعة أو شخص في مجموعة يحلم ليال وفي الصباح يخرج بانتاج كيان
 ومـثل هـذا الـسـلـوك يـربـك الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة الــعـراقـيـة وقـد يـؤثـر عـلى
الـعالقات اجملتمـعية وعلى الوحـدة الوطنيـة باعتبـارها عنصر
ـواجـهـة اخملـاطـر الـتي تـتـعـرض لـها الـفـعل االيـجـابي 
الـبالد . وبـالـضـرورة إن قـانـون االحـزاب  هـو مـهـمة
وطـنـيـة أمـام مجـلس الـنـواب  يـقـتـضي الـتـعامـل معه

بجدية واخراجه للعلن  فهو مطلب وطني وشعبي .


