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{ غزة (االراضي الـفلســــطيـــــنية)
( أ ف ب) - وافـق الــــــــــــــــقــــــــــــــــادة
الـفلـسـطيـنيّـون في قـطاع غـزّة على
وقف إلطالق النـار مع إسـرائيل في
سـاعــة مـبــكـرة امس اإلثــنـ بــعـد
انـدالع أخطـر مواجـهـات منـذ حرب
العام  2014بـحسب مـا أعـلن ثالثة
فاوضات. مسؤول مطلع على ا
ولم تـشــأ مــتـحــدثـة بــاسم اجلـيش
االسـرائيـلي التـعلـيق على االتـفاق.
وقـال مـراسل لـوكـالـة فـرانس بـرس
إنه لـم يـكن هــنــاك إطالق صـواريخ
من جـانب الفـلسـطيـنيـ أو غارات
جــويــة إســرائــيــلــيــة مــنــذ دخــول

االتفاق حيز التنفيذ.
ورفــعت إسـرائــيل صــبــاح اإلثــنـ
ــفـــروضــة عــلـى حــركــة الــقــيـــود ا
ــدنـــيــ فـي مــحـــيط احلــدود مع ا

قطاع غزة.
وقــد تــوسّــطت مــصــر في االتّــفــاق
الـذي دخل حـيـز الـتــنـفـيـذ الـسـاعـة
 4,30فــــجــــرا ( 01,30 بــــتـــــوقــــيت
غـريـنتش) بـحـسب ما قـال مـسؤول
ـسـيـطـرة عـلى فـي حـركـة حـمـاس ا
قـطاع غـزة وآخَـر في حركـة اجلـهاد
اإلسـالمي اشــــتـــرطــــا عــــدم كـــشف

هويتيهما.
‚UHð« ‰uBŠ

كمـا أكّد مـسؤول مـصري طـلب عدم
ذكر اسمه حصول االتّفاق.

وبـدأ الـتـصـعـيـد الـسـبت مع إطالق
مــئــات الــصـــواريخ من غــزة وردت
إسـرائـيل بـغـارات جـويـة تـواصـلت

األحد.
وقـتل  23 فـلـســطـيـنــيـا عـلى األقل
بينهم  9 نشطاء على األقل ينتمون
إلى حـــركــــتَي حـــمــــاس واجلـــهـــاد
اإلسـالمي وأربـــــعـــــة في اجلـــــانب

اإلسرائيلي.
ــسـؤول في حــركـة اجلــهـاد وقـال ا
اإلسالمـي إن اتـــــفـــــاق وقف اطالق
الــنـار اجلـديـد " بـشـرط أن يـكـون
متبـادال ومتزامنـا وبشرط أن يقوم
االحـتالل بـتـنـفــيـذ تـفـاهـمـات كـسـر

احلصار عن قطاع غزة".
ـسؤول الفلـسطيني فإنّ وبحسب ا
من بــ اخلــطـــوات "ســيــتم إعــادة
مسـاحة الـصيد من  6إلى  15ميالً
واســتــكــمــال حتـــســ الــكــهــربــاء
والــوقـــود واســتـــيــراد الـــبـــضــائع

وحتس التصدير".
وانــتـــقــد خــصـــوم رئــيس الــوزراء
بـنـيـامـ نـتــانـيـاهـو وبـيـنـهم أحـد
أعــضــاء حــزبه "الـلــيــكــود" اتــفـاق

وقف اطالق النار.
ووصف رئــــيـس هــــيــــئــــة األركــــان
السابق وخصم نتانياهو الرئيسي
في انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــتـــــاسع من
نــيـــســـان/أبــريل بـــيـــني غـــانــتس
االتـفاق بـأنه "استـسالم جديـد أمام
ــــنــــظــــمـــات ابــــتــــزاز حــــمـــاس وا

اإلرهابية".
خــاضت إســرائــيل وحــمــاس مــنــذ
 2008ثـالث حـــــــروب ويــــــثـــــــيــــــر
الـــتــصــعــيــد كـل مــرة مــخــاوف من
انـدالع حــرب رابـعــة. من جــهـتــهـا
أعــلـــنت كــتــائب الــقــسّــام اجلــنــاح
الــعــســكــري حلــمــاس مــقــتل أحــد
قـادتـهــا حـامـد اخلــضـري في غـارة

إسرائيليّة.
وقـال اجلـيش اإلسـرائـيـلي إنّه قـتل
اخلــضــري فـي "ضــربــة مــوجّــهــة"
ــــســــؤول عن مــــشـــيــــراً إلـى أنّه "ا
حتــــــويل األمــــــوال من إيــــــران إلى
مــنـــظّــمــات إرهــابــيّــة تــعــمل داخل
القطاع". وأعلن نتانياهو األحد إنه
أمــر اجلـيش ب"مــواصـلــة ضـربـاته
ـكـثـفة عـلـى عـنـاصر إرهـابـيـة في ا

قطاع غزة".
ــكـــتب الــســـيــاسي وقـــال رئــيـس ا
حلــمــاس اسـمــاعــيل هــنـيــة مــسـاء
األحد إنّ "الـعودة إلى حـالة الـهدوء
ـكن واحملافـظة عـليـه مرهون أمر 
بالـتزام االحـتالل بوقف تام إلطالق
الــنـار بـشــكل كـامل". وأضـاف "دونَ
ذلك سوف تـكون الـساحـة مرشّـحة

واجهة". للعديد من جوالت ا
وأُطلق نحو  690صاروخ من قطاع
غـــــــــــزّة فـي اتّـــــــــــجــــــــــاه األراضـي
اإلسـرائـيـلـيّة مـنـذ الـسـبت بـحسب
اجليش اإلسرائيلي الذي أشار إلى
اعــــتـــراض الــــدفــــاعـــات اجلــــويـــة

اإلسرائيلية أكثر من  240منها.
وإضافـة إلى سقـوط قتـلى وجرحى
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{  واشـــــــنـــــــطـن (أ ف ب) - أعـــــــلن
مــســـتــشـــار األمن الــقـــومي لــلـــبــيت
األبـــيـض جـــون بــــولـــتــــون امس أن
ـتـحــدة سـتـرسـل حـامـلـة الــواليـات ا
طـــائـــرات وقـــوة من الـــقـــاذفـــات إلى
الشـرق األوسط في رسالـة "واضحة

ال لبس فيها" إلى إيران.
وقال بولـتون في بيـان "ردا على عدد
ـقـلـقـة ـؤشّـرات والـتـحـذيـرات ا من ا
والــتــصـاعــديّــة سـتــنــشـر الــواليـات
تحدة حاملة الطائرات يو إس إس ا
أبراهـام ليـنكـولن وقوّةً من الـقاذفات
ـــركـــزيـــة فـي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــيـــادة ا

األميركية" في الشرق األوسط.
ـتحـدة ال تسعى وأضاف "الـواليات ا
إلى حرب مع النـظام اإليراني لـكننا
عـــلى اســتــعــداد تـــام لــلــرد عــلى أي
هـجــوم سـواء  شـنه بــالـوكـالـة أو
من جـــانـب احلــرس الـــثـــوري أو من

القوات النظامية اإليرانية".
ولـم يــوضح الـــبــيـــان ســبـب الــقــرار
األمــيـركي بـنــشـر حـامـلــة الـطـائـرات
وقــوة الـقــاذفــات في هـذا الــتــوقـيت
لكـن وزير اخلـارجـية األمـيـركي مايك
بــومــبــيــو أكـد الحــقــا أن األمــر غــيـر
مــرتــبط بــالــتــصــعــيــد مــؤخــرا بــ

إسرائيل وقطاع غزة.
وقال بومبيو "ما حصل بالضبط هو
أنـنا شـهدنـا حتـركات تـصـعيـدية من
قبل اإليراني وسنحاسبهم على أي
ــــصـــالح هـــجــــمـــات تـــســــتـــهـــدف ا

األميركية".
W×K  WŽuL−

وأضاف قبل الـتوجه إلى فنـلندا "في
حال حـصـلت هذه األنـشطـة وإن كان
ذلـك بـالــوكــالــة عــبــر طـرف ثــالث أو
مـجـمـوعــة مـسـلـحـة مـثل حـزب الـله
فــســـنــحـــاسب الــقـــيــادة اإليـــرانــيــة

مباشرة على ذلك".
ولم يوضح بومبيو طبيعة "األنشطة

التصعيدية" التي كان يشير إليها.
ويـــأتي نـــشــر الـــقــوة وسط ارتـــفــاع
مــســـتـــوى الــتـــوتــر بـــ واشـــنــطن
وطـــهــران بــشــأن بـــرنــامج األخــيــرة
الــنـــووي إذ اســـتـــهـــدفت الـــواليــات
ــــــتــــــحــــــدة صــــــادرات إيــــــران من ا

اليورانيوم اخملصب بعقوبات.
ويــعـاني االقــتـصــاد اإليـراني بــشـدة
بـعـد عـام عـلى االنـسـحـاب األمـيـركي
من االتفـاق الـنووي وعـودة عقـوبات
واشــنــطن غـيــر أنّ طــهـران الــتي لم

تنـسـحب من جانـبـها حتـذّر بأنّ ثـمة
"حدوداً" لصبرها.

ويـــلــــخص الـــبــــاحث في الــــشـــركـــة
االســتـشــاريـة األمــيـركــيـة "اوراســيـا
غــــــــروب" هـــــــنـــــــري روم الــــــــوضع
االقـــتـــصـــادي في إيـــران بـــأنّه سيء

زيد من السوء". ويتجه نحو "ا
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنّ
الناجت احملـلي اإلجمالي لـلجمـهورية
ـئة اإلسالمـية سـيـهـبط بنـسـبة 6 با
عام  ?2019بعـد تراجع بـنسـبة 3,9

ئة  في .2018 با
غـير أنّ الـهـبوط قـد يـكون أكـثـر شدّة
ألنّ هــذا الــتــوقع يــعـود إلـى مـا قــبل
22 إعـالن واشــــــــــــــــــنـــــــــــــــــطــن فـي 
نـــــيـــــســــــان/ابـــــريل عـن وضع حـــــد
لإلعفاءات الـتي كانت ال تـزال تسمح
لـثـمـاني دول بـشـراء النـفط اإليـراني
مـن دون مــــخــــالــــفــــة الــــعــــقــــوبـــات
ـفـعول االقـتصـاديـة األميـركـية ذات ا

اخلارجي.
وتبدو هذه األزمـة ضمن مسار أسوأ
من االنــكــمــاش االقـتــصــادي لــعـامي
 2012و - 2013الـذي ال يــزال مـاثالً
في أذهان اإليـرانـي - حـ أنـتجت

الــعــقــوبــات الـدولــيــة ضــدّ بــرنـامج
طـهران الـنووي وبـرامـجهـا لـتطـوير

االسلحة البالستية أقصى آثارها.
وكــان الــنص الــذي جــرى الــتــوصل
إلـيـه في فــيـيــنــا في تــمــوز/يــولــيـو
 2015بــ اجلـمـهــوريـة اإلسـالمـيـة
ومـجـمـوعة ) 1+5الصـ الـواليات
تـحـدة فرنـسا بـريـطانـيا روسـيا ا
ــانـيـا) ســمح بـإعــادة دمج إيـران وأ

نظومة السياسة الدولية.
وكــســبت طــهــران من خالل االتــفـاق
الـــذي أقـــرّه مــجـــلس األمـن الــدولي
رفعاً جـزئياً للـعقوبات الـدولية التي
قابل وافقت على تستهدفها. وفي ا
احلـد من بـرنـامجـهـا الـنـووي بـشكل
كـبـير وتـعـهـدت بـعدم الـسـعي بـتـاتاً

حليازة قنبلة نووية.
إال أنّ حكم الرئيس األميركي دونالد
تـــرامب بـــأنّ هــذا االتـــفــاق ال يـــقــدّم
ضــــمـــانــــات جـــعــــله يــــعــــلن في 8
أيار/مايو  2018نيته بسحب بالده
بـــــشــــــكل أحــــــادي وإعـــــادة فـــــرض
وجب العقوبات التي كـانت معلّقة 

نص فيينا.
وأعيـد العـمل بالـعقـوبات ابـتداءً من

شهـر آب/اغـسطس  ?2018وتسعى
واشـنــطن لــقــيــادة حــمــلــة "ضــغـوط
قــصـوى" ضـدّ طـهــران بـغـيــة دفـعـهـا
وفق مـا تـقـوله نـحـو الـتـفاوض عـلى

"اتفاق أفضل".
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وبعـد مـرور عام يـشيـر ديـبلـوماسي
أوروبي فـــــضّل عـــــدم الــــكـــــشف عن
اسمه إلى غـياب أي نقـطة لالنطالق
نحو "مـعاجلة وغـياب أي خطة ذات
مـصـداقيـة تـسـمح بالـتـفـكيـر بـاتـفاق

أفضل" من اتفاق عام .2015
وتـبـحث واشــنـطن في الـواقع وفـقـاً
للمصـدر نفسه بأسـلوب "وقح وغير
مسؤول" عن دفع إيران نحو "انتهاك
الـتـزامـاتهـا الـنـوويـة" لـلتـمـكن تـالـياً
"من الــقـــول لــلــعـــالم: إيــران تـــشــكّل

تهديداً".
وانــخـفــضت قـيــمـة الـريــال اإليـراني
مـقـارنــة بـالـدوالر مـنـذ  8أيـار/مـايـو
ــــئـــة  في  2018بــــنــــســــبـــة 57 بــــا
األســواق احلــرّة مـا أنــتج ارتــفــاعـاً
حـاداً في أرقام الـتـضـخم الـتي باتت
ئة  على أساس تالمس نسبة 51 با
ئة  قبل عام. سنوي مـقارنة ب 8 با

ولـــــيس احلـــــديـث إال عن الـــــنـــــسب
رتبات النسق الرسمية... وال تتـبع ا

التصاعدي.
يـؤثـر ارتفـاع األسـعـار بـشـكل خاص
واد الـغـذائيـة. ويـقول مـصدر عـلى ا
في الــصـــنــاعـــات الــغـــذائــيـــة "زدنــا
ئة  "منذ 21 أسعارنا بـنسبة 70 با
آذار/مـارس ) 2018بــدايـــة الــســنــة
اإليـــرانـــيــة  ?(1397ويـــضـــيف "بال
شك سـيـتـعـيّن عـلـيـنـا الـزيـادة ب20

ئة  حتى شهر تموز/يوليو". با
وفي بـعض مـحالت الـعـاصـمـة بـات
من الــصــعب الــعـثــور عـلـى الـلــحـوم
احلـمـراء. كمـا أصـبح الـفـسـتق الذي
يـــحــضــر عــمــومـــاً عــلى كل طــاوالت
ــثــابــة تــرف غــيــر مــتــاح األفــراح 

بالنسبة إلى كثيرين.
وجـــــاء اإلعالن األمـــــيـــــركـي بـــــوقف
اإلعــفـــاءات عـــلى مـــبــيـــعـــات اخلــام
اإليــــراني لـــيــــفـــاقم جــــواً من األسى
والــنــزعـة احلــتـمــيـة في الــعـاصــمـة.
فـيـتــسـاءل أحـد سـكّـان طـهـران "مـاذا
ســـيــحـل بـــهــذا الـــبـــلـــد إذا لم يـــعــد

قدوره بيع النفط على اإلطالق?".
اختـارت إيـران البـقـاء ضمن االتـفاق
النووي ومواصلة احترام التزاماتها
التي تعهدت بهـا في فيينا في مقابل

االنسحاب األميركي.
ويـــرى ديــبــلــومـــاسي أنّ احلــكــومــة
اإليــرانــيــة الــتي تــواجـه صــعــوبـات
حـقـيـقـة مـرتـبـطـة بـأثـر "إعـادة فرض
الــــعـــــقــــوبــــات تـــــبــــدي حــــتى اآلن

براغماتية عالية".
برغم ذلك يـزعج طهـران ما تـرى فيه
عـــجـــزاً أوروبـــيـــاً عن الـــتـــحـــرر من
واشنطن وإنقاذ االتفاق النووي عبر
الـســمــاح لـلــجــمـهــوريــة اإلسالمــيـة
باالسـتـفادة من الـفـوائد االقـتصـادية

توقعة. ا
ويـــحـــذّر نــــائب وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
اإليـراني عـبـاس عـرقـجي بـاسـتـمرار

من أنّ "ثمة حدوداً" لصبر إيران.
ـانـيا ولم يُـستـتـبع إنـشاء فـرنـسا وأ
وبريطانـيا لنظـام مقايضـة في نهاية
كانون الثاني/يناير يسمح بتبادالت
مــحــدودة بــ أوروبــا وإيــران عــبــر
االلتـفـاف على الـعقـوبات األمـيركـية

بأي تعامل ملموس حتى اآلن.
ـتــخــصص في ويــعــتــبــر الــبـاحـث ا
ـــــعـــــهـــــد الـــــدولـي لـــــلـــــدراســـــات ا
اإلستراتيجية كليمان تيرم أنّ "إيران

ســتــحـتــاج إلى أوروبــا ذات ســيـادة
عـلى الــصـعـيـد االقــتـصـادي من أجل
ــواصـلــة وفق الـوضـع الـراهن بال ا
ـتـحدة في إطـار" االتـفاق الـواليات ا
شـهد النـووي. غـير أنّه يـضـيف أنّ ا
"يفـرض عـلى إيران مـواصلـة احلوار
الـــســــيـــاسي مـع أوروبـــا لـــتــــجـــنّب
انــسـجـام أمــيـركي-أوروبـي وإنـشـاء
جــبــهـــة مــوحــدة بــوجـه االقــتــصــاد

اإليراني".
الى ذلك توقع صـندوق النـقد الدولي
أن االقتصـاد اإلماراتي قد يـكون عند
نـقـطـة حتـول السـيـمـا مع اسـتـكـمال
نــســبـــة كــبــيــرة من االســـتــثــمــارات
عرض "إكسبو  2020دبي" وجهة  ا

مع نهاية العام اجلاري.
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وقــال صــنـدوق الــنـقــد في بــيـان إن
"اقتصاد اإلمارات قطع شوطا طويال
نحـو تنويع الـنشـاط ولكن تـذبذبات
أســـعــار الــنــفط ال تـــزال تــؤثــر عــلى
اإلنـــــــفــــــاق احلـــــــكـــــــومي وبـــــــعض

القطاعات".
وأضاف أنه "للحفاظ على قوة النمو
بــعـد مــعـرض إكــسـبـو  2020 ودون
الــدفـعـة الـتـنـشـيـطــيـة الـتي تـقـدمـهـا
الـيـة العـامة يـتعـ االستـفادة من ا
ـو جـديـدة مـنـفـصلـة عن مـحـركـات 

أسعار النفط". 
وأشـار الـبـيـان إلى أن "االقـتـصـاد قد
يكون عند نقطـة حتول حاليا يدعمه
اإلنـفـاق الــعـام إذ يـتـوقع اسـتـكـمـال
نــســبـــة كــبــيــرة من االســـتــثــمــارات
ـعـرض إكـسـبو  2020 مع ـوجـهة  ا

نهاية العام".
وذكر صندوق النقد الدولي أن النمو
ــكن أن يـــتــجــاوز 2 في اإلمـــارات "
ـئة  في هـذا العـام ويـقـترب من 3 با

ئة  في ."2021-2020 با
يشـار إلى أن معـرض إكسـبو الدولي
 2020سينظم في مدينة دبي من 20
أكـــتـــوبــر  2020 وحــتى  10أبــريل

نيسان .2021
عـرض حتت شعار: "تواصل ويقام ا
ـســتــقـبل". ويــعـد الــعــقـول وصــنع ا
ـــعــــرض من أكـــبـــر وأهم األحـــداث ا

االقتصادية في العالم.
ويـتـوقع أن يـجـذب مـعـرض "إكـسـبو
 2020دبي" أكثر من  25مليون زائر
خالل فــتــرة انـعــقــاده وســيـأتي 70
ئة من الزوار من خارج اإلمارات. با

تــــســــبــــبت الــــصــــواريخ بــــإطالق
صـــــفـــــارات اإلنــــذار فـي جـــــنــــوب

نازل. إسرائيل وإحلاق أضرار 
وقــال اجلــيش اإلســرائـيــلي إنّه ردّ
عـبـر اسـتـهـداف دبّـابـاته وطـائراته
نحو  350موقعـاً عسكـريّاً حلركتَي
حــمــاس واجلــهــاد اإلسالمي. ومن
سـتهـدفـة نفق مـخصّص ـواقع ا ا
لـلـهجـمـات تابـع للـجـهاد اإلسالمي
ـــتــدّ من جــنــوب الـــقــطــاع حــتّى
األراضي اإلســرائـــيــلــيــة بــحــسب
ــتـحـدّث بـاسم اجلـيش جـونـاثـان ا

كونريكوس.
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ـــبـــاني في ودمـــرت الـــعــديـــد من ا
مدينة غزة.

وندّدت تركيا السـبت بتدمير مبنى
فـي غـزّة يـضمّ مـكــتب وكـالـة أنـبـاء
األنـاضـول احلكـومـيّـة جـرّاء قصف

للطيران اإلسرائيلي.
وقـــالت وزارة الــصــحّـــة الــتــابــعــة
حلمـاس في غزة إنّ  19فلـسطـينـيّاً
عـــلى األقـلّ قُـــتـــلــــوا األحـــد جـــرّاء
تواصل على القصف اإلسرائيلي ا
الـقـطـاع بيـنـهم تـسعـة نـشـطاء في
حـــــركـــــتَـي حـــــمـــــاس واجلـــــهـــــاد

اإلسالمي.
وأضــافت الـوزارة أنّ امــرأةً حـامالً
وطــفالً يـبــلغ من الــعـمـر  14شـهـرا
هما في عداد القـتلى الذين سقطوا
ـــتــحـــدث بــاسم األحـــد غــيـــر أنّ ا
اجلـيـش االسـرائـيـلي قـال إنه بـنـاء
على معلـومات استخـباراتية "نحن

ـــرأة اآلن عــــلى ثـــقـــة" بـــأن وفـــاة ا
والـطـفـل غـيـر ناجـمـتـ عـن ضـربة

إسرائيلية.
ــؤسـفــة غـيـر وقـال إن "وفــاتـهــمـا ا
ا نـاجمـة عن سالح (إسـرائيـلي) إ
عن صاروخ حلـماس أطلق وانـفجر

قصود". كان ا في غير ا
وقالت الوزارة الـتابعـة حلماس في
ساعـة متـأخرة األحـد إن طفالً يـبلغ
من الـعــمــر أربـعــة أشـهــر في عـداد
الـقـتـلى الـذين سـقـطـوا األحـد غـير
أنّ اجلـــــيش اإلســـــرائــــيـــــلي رفض

التعليق على ذلك.
واألحـــد أعــلـــنت حـــمــاس وحـــركــة
اجلـهـاد اإلسالمـي أن جـنـاحــيـهـمـا
العسـكري استـهدفا آليـة عسكرية

إسرائيلية بصاروخ كورنيت.
وقـال كـونريـكـوس إن آليـة اصـيبت
ــا أدى إلى بــصـــاروخ كــورنـــيت 

مقتل مدني إسرائيلي.
أجــرى مـســؤولـون مــصـريـون ومن
ــتـحـدة مـحـادثـات لـلـتـوسط األ ا
إلى وفق إلطالق الـنـار كـمـا صـدرت

دعوات دولية إلى التهدئة.
فــيـــمــا اســتـــنــكــر الـــعــراق عــدوان
ـتـواصـل للـيـوم الـثـاني اسـرائـيل ا
على الـشعب الـفلسـطيـني في قطاع
غـزة مــا ادى الى اسـتــشـهــاد عـلى
إثـره عـدد كـبـيـر وتـدمـيـر مـخـتـلف

البنى التحتية.
ـــــتــــــحـــــدث بـــــاسم وزارة وقـــــال ا
اخلــارجــيـة أحــمــد الــصــحـاف في
بيـان امس (كما نـستنـكر التـصعيد

وســاهم اتّـفـاق لــوقف إطالق الـنـار
بـ إسرائـيل وحـماس رعـته مـصر
ـتـحـدة فـي تـهـدئـة نـسـبـية واأل ا
تـزامنـاً مع االنتـخابـات التـشريـعيّة
في إســــــرائـــــيل فـي الـــــتـــــاسـع من
وجب نيسان. وسمحت إسرائيل 
اتــفـاق وقـف الـنــار لـقــطــر بـتــقـد
ـاليـ الـدوالرات إلى مــسـاعـدات 
الــقـــطــاع لــدفع الـــرواتب وتــمــويل
شـراء الـوقـود لـتـخـفـيف حـدة أزمـة

الكهرباء.
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الى ذلـك قــال الـــرئـــيس األمـــريـــكي
دونــالــد تــرامب امس إن الــواليــات
ـتـحـدة تـؤيـد تـمـامـا رد إسـرائـيل ا
عــلى وابل الــصـواريخ الــذي أطـلق
عــلــيــهــا من غــزة ودعــا إلـى إنــهـاء
هــجـمــات الـفــلـســطـيــنـيــ مـحـذرا
سكـان غزة من أن مـثل هذه األفـعال
لن حتقق لهم "أي شيء سوى مزيد

من الشقاء".
وقال تـرامب في رسـالة عـلى تويـتر
(مـن جـديــد تــواجه إسـرائــيل وابال
من الـهجـمات الـصاروخـية الـدامية
مـن قـبل إرهـابي جـمــاعـتي حـمـاس
واجلهـاد اإلسالمي. نؤيـد إسرائيل
ـــــئــــة فـي دفــــاعـــــهـــــا عن 100 بـــــا
مواطنيهـا.. إلى مواطني غزة ..تلك
األعمال اإلرهـابية ضـد إسرائيل لن
حتقق لكم أي شيء سـوى مزيد من
الشقاء. انهوا العنف واعملوا على
ــكن أن حتـــقــيـق الــسالم.. فـــهـــو 

يحدث).

نشود الوظيفة في العراق تعتبر االستقرار ورفاهية الفرد وحلمه ا
ففي الـوظيـفة يـفكـر بالـزواج وبـناء اسـرة ويرى ان حـلمه قـد حتقق
فبـدون الوظيفـة يشعر بـالضياع وعـدم االستقرار والـهدف الطاغي
يـسورين منهم هـدفهم الوظيفة في العراق من اجل الـوظيفة حتى ا
فال جتـد أحـدا يـقـول اطــلب الـعـلم والــثـقـافـة وهـا نــحن في الـسـتـة
والثالثـ سنـة األخـيرة هي فـترة مـظـلمـة ومرعـبـة واسوء مـا مر به
البـلد وبـأبـنائه من ضـياع وتـشـرد وقتل ورعب بـعيـدين عن الـثقـافة
فثمان سنوات حـرب وثمان سنوات حصار وهـا نحن عشنا بعدها
ستة عـشر عاما في حـروب داخلية وخارجـية وتفجـيرات واتهامات
بعـضنـا لبـعض ورعب وخوف وجـوع وحرمـان وال عمل وال وظائف
وأصـبـحت الوظـيفـة هي الـشغل الـشاغل لـإلنسـان العـراقي امرأة
كـانت ام رجـال. كـلـنـا نـفـكـر في الـوظـيـفـة ومـاذا سـنـعـمل وهـكـذا
تدخل مـشكالت الـوظـيفـة والعـمل الى كل تـفاصـيل احلـياة. الـعمل
ـؤكد االخر. ان كثيرا من هو طبعا جـهاد ألجل الرزق. لكن االمر ا
ـهني سـتوى ا الذين يـعمـلون التـعني لـهم حـقيـقة الـوظيـفة عـلى ا
ـادي. ولـكن الـعـمل ـسـتـوى ا شـيـئـا بـل هي تـعـني لـهم فـقط فـي ا
اصبـح جزءا من احليـاة وهم بكل بـساطـة يؤدون جـزءا من احلياة
حتـى اليتهـموا بـاجللـوس من دون عمل. انـا ال احتدث عن احلاالت
االستثـنائية بل ما يهـمني هو احلالة الـشائعة التي تـشمل األغلبية
ـوظفـ ومشـكالتهم مع الـوظيـفة. نـحن نحـتاج الى الـساحـقة من ا
ان نفـهم ماذا نـعطي الـوظيـفـة وماذا تـعطـينـا الوظـيفـة حتى نـفهم
هنية التي نعيشها? علينا ان نعرف كم ساعة نعمل وكما احلياة ا
ساعة يجب ان نعمـل وما هو مقابل هذا العـمل? هذه مسألة مهمة
يجب ان ندخل في تفاصيلها النها تترتب عليها أمور كثيرة. مثال
عــلى ذلك هل تــعـتــقـد أن الــعـمل يــلــحق بك أذى وهل هـذا األذى
حقـيقي أم انه مجـرد توهم منك? اسـأل نفسك حـتى تعرف وضعك
احلـقيـقي في مهنـتك ماهـو التـعب البدنـي الذي تتـكبـده في عملك?
هل يسبب لك عمـلك تعبا ذهنيـا ويستهلك طاقـاتك العقلية? هل انت
انـســان مـنــصـرف الى عــمـله ويــضع فـيه طــاقـاته كــلـهــا ويـؤمن له
احلـلـول الرائـعـة? هل انت راض عن درجـتك في عمـلك ومـرتاح له?
هل انت جزءا من احلياة وهم بكل بساطة يؤدون جزءا من احلياة
حتـى اليتهـموا بـاجللـوس من دون عمل. انـا ال احتدث عن احلاالت
االستثـنائية بل ما يهـمني هو احلالة الـشائعة التي تـشمل األغلبية
ـوظفـ ومشـكالتهم مع الـوظيـفة. نـحن نحـتاج الى الـساحـقة من ا
ان نـفـهم مـاذا نـعـطي الـوظـيفـة ومـا تـعـطـيـنا الـوظـيـفـة حـتى نـفهم
هـنيـة التي نـعيـشهـا? علـينا ان نـعرف مـستـمتع في عـملك احليـاة ا
ـهـني? هل انت مـرتــاح لـزمالئك الـذين تـعـمل وتـشـعـر بــاالشـبـاع ا
معهم?  هل هنـاك عدالة في توزيع العـمل بينك وب االخرين? وهل
هــنـاك مـحـابـاة في الـعــمل تـسـبب لك تـعــبـا وازعـاجـا? هل عالقـتك
بـرئـيـسك في الــعـمل مـتـوازنــة ام فـيـهـا صــداقـة أو اضـطـهـاد? هل
احـاسيـسك الـسلـبـيـة في العـمل خـلقت لـديك رد فـعل سـلبـيـا جتاه

العمل فأصبحت تعطي اقل?
ـناسـبة هـنـة الصـحيـحة وا والـسـؤال األهم: هل انت موجـود في ا
أم ان هـنـاك خـطــأ حـصل جـعـلك تـعـيش فـي مـهـنـة لـيـست لك ولم
تـسـتـطـع تـركـهـا أو لم تـفـكـر في ذلك? أحـيـانـا كـثـيـرة يـؤدي عـدم
هـني الى نتائج اغرب من اخلـيال.. فالبعض غـير سعيد االشباع ا
ـهـنة حـقـها في مـهنـته او غـير مـتـحمس لـهـا النه أصال اليـعطي ا
شـكـلة هي في بالـتـالي فهـو غـير راض عن أدائه ولـكـنه يـظن ان ا
ـهـنـة نـفـسـهـا. والـبـعض اليـحب مـهـنـته النه كـونه غـيـر راض عن ا
ا تورط مع زمالئه أو رؤسائه في العمل مـا يجعل مكان العمل ر
مـكـانـا لالذى فـي حـ ان الـعـمل نـفـسه اليـكـون سـيـئـا. لـكل هـذه
ـرء ان يحـلل مـشكـلته مع األسـباب يـتـوجب على ا
الـعمل بـشكل صـحـيح حتى يـستـطيع ان يـجد
احلـلـول الـصـحـيـحـة ويـتـوصل الى الـقـرارات

ناسبة. ا

ö…∫ فلسطينيون يصلون على جثمان قيادي في حماس بغارة اسرائيلية
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الذي يطال أهلنا في فلسط ندعو
ـــتــحــدة لــلـــتــدخل الــفــوري األ ا
لوقـفه وندعـو أيضـاً جامـعة الدول
الـــعــربـــيـــة ومــنـــظــمـــة الــتـــعــاون
اإلسالمي إلى عـقد جـلسـات طارئة;
لـــبــحث تــداعـــيــات هــذا الــعــدوان
ـواقف عـمـلـيـة إليـقـاف واخلــروج 
استمـرار مسلسل الـعدوان والقتل
بـحق أهـلـنـا فـي الـقـطـاع وضرورة
اســـتـــصـــدار قـــرارات جتـــر هـــذا
الــــــعــــــدوان وحــــــمــــــايــــــة أرواح

تلكات الشعب الفلسطيني). و
وأضــاف ان (الـعـراق يــؤكـد مـوقـفه
الــداعم لـــلــشــعب الـــفــلــســـطــيــني
ــــشــــروعـــة بــــإنــــهـــاء وحــــقــــوقه ا
االحــــتالل وإيــــقـــاف االعــــتـــداءات
ـتــكـررة ويـعـلن وقـوفه اجلـاد مع ا
مـــحــــنــــة أهـــلــــنـــا فـي الـــقــــطـــاع 
واالستعداد لـتقد كل ما من شأنه

التخفيف من معاناتهم).
ومن جـهـته أكّـد الـرئـيس األمـيـركي
دونــالـد تــرامب األحـد أنّ إســرائـيل
حتـــظى بــدعـم واشــنـــطن الـــكــامل.
وكـــتب تــرامب عـــلى تــويـــتــر "مــرّةً
جـديـدة تُـواجه إسـرائـيل وابـلًا من
الـهجـمـات الصـاروخيّـة الـقاتـلة من
جــانب حــركــتَي حــمــاس واجلــهـاد
. نحـن ندعم اإلسالمي اإلرهـابـيّـتـ
إســـرائــيل  %100فـي دفــاعـــهــا عن

مواطنيها".
ويـــأتي الــــتـــصـــعـــيـــد في أعـــقـــاب
اشـتبـاكات وقعـت اجلمـعة اعـتبرت

. األعنف منذ أسابيع ب الطرف

»dŠ ÕËdł `²Hð ‰uO «

v Ë_« ZOK)«

اليـختـلف اثنان عـلى ان حرب اخلـليج االولى او الـعراقـية االيـرانية
ـاسـي واالوجاع الـتي والـتي اسـتـمـرت ثـمـانـيـة اعـوام خـلـفت لـنا ا
مـازالت بعـضا من آثـارها قائـمة الى يـومنـا هذا ويـقينـا ان اجيـالنا
والـتي سـبـقـتـنـا تـتـذكـر تـلك االوجـاع في حـرب حـصـدت االخـضـر
ـآساوية التي عاشـتها العوائل واليابس  ويـقينا نتـذكر القصص ا
العـراقـية عـندمـا فقـدت ابـنائـها بـ شهـيـد واسيـر ومعـوق ومفـقود
ـآسي بــقـدر اسـتـذكـار الـى يـومـنـا هــذا  وهـنـا الاريـد مـلـف تـلك ا
ــا تـكـون نــادرة او في حـادثــة غـريـبــة اشـبه بــالـقـصص حـادثـة ر
ـا ســتـكـون في يــومـا مـا عـنــوان لـفـلم والـدرامــا الـسـيــنـمـائــيـة ور
سينـمائي  عندمـا انشغلت احملافـظات العراقـية الشرقيـة بالسيول
ـمـتـلـكـات الـقـادمـة من ايـران والـتـي تـسـبـبت بـاضـرار بـالــغـة في ا
ركـزيـة تخـطط للـحد واالرواح وراح حكـومات احملـافظـات ومـعهـا ا
رعبة التي اجـتاحت اراضينـا وجرفت معها كل شئ من السيـول ا
واولــهـا كـمـيــات االلـغـام الـتـي كـانت مـدفـونــة في االرض مـنـذ ايـام
احلـرب االولى وجـرفت الـسيـول مـاجـرفت من مـخـلـفات مـخـتـلـفة 
فاجأة الغريبة التي تـقشعر لها االبدان وتنسال لها الدموع وهنا ا
اضي  عـندمـا جرفـت السـيول رفـاة جثـة جلندي بل تـفتح جـروح ا
عراقـي كان قد فـقد مـنذ اكـثر من  37 عامـا و دفنه عـلى مايـبدو
فـقود قـد فوضـوا امرهم الى في ارض احلـرام انذاك وكـان ذوي ا
الـله وصار مـفقـودهم في دفتـر النـسيـان بالـرغم من احلـــــــــــــزن
الـذي كــان يـخـيم عـلى ذويه عـنـدمــا يـتـطـلــــــــــعـون لـصـوره  نـعم
ـفـقـود الـذي اراد الله فـاجـأة هي ان الـسـيـول جرفت رفـاة ذلك ا ا
ســـــــبـحانه وتـعالى ان يـدفن في االرض التي ولد عـليـها  فراحت
الــســيــول جتــرفه الى ارض الــعــراق لــيــتم الــعـثــور عــلــيه من قــبل
ـواطن الـذي تعـرفوا علـيه من خالل القالدة احلـديديـة التي كان ا
يحـملهـا برقبته ونـقش عليـها اسم اجلندي ووحـدته العسـكرية وهو
تـقلـيد كـان الـنظـام الـسابق يـطـبقه عـلى مـنتـسبي اجلـيش الـعراقي

ـــفــــقـــود واســـمـه وعـــنـــوانه  انـــذاك  وبـــعــــد الـــتـــعــــرف عـــلى ا
ـجـلس نـاحيـة الـفـجـر في الـنـاصـريـة حـيث قام االتـصــــــــــــــال 
فقود ودفنه في ارض العراق بعد ان كان اهالي الناحية بتشيـيع ا
مدفونا في االراضي االيرانية  والسيول القادمة من ايران مؤخرا
ا حـالة عادته الى تـراب العـراق لـيدفن ويـودع فـيهـا  نعم انـهـا ر
ــا فـتــحت جــروح ذويه واصــدقــائه وكل من تــعــرف عـلى نــادرة ر
تـــفـــاصـــيل احلـــدث الـــغــريـب الــذي تـــدواولـــته مـــواقـع الــتـــواصل
ئات القصص الـغريبة التي حدثت في االجتماعي سـيكون عنوانـا 
حـــرب اخلـــلـــيج االولـى  وهـــنـــا نـــشـــيـــر ان لــوال
ــفـقــود ضـمن الـقـــــــالدة الــتــعـريــفـيــة لـكــان ا
ــهــمـلــة الــتي جـرفــتــهـا الــســيـول االنــقـاض وا

االيرانية .  

بغداد
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