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ـتـحـدة وحـركـة طـالـبـان الـتوصل ا
إلـى اتــفـــاق النــســـحــاب لـــلــقــوات

األميركية من افغانستان.
وكانت واشنـطن وطالبان قـريبتان
من الــتـوصـل الى هـذا االتــفـاق في

بداية ايلول/سبتمبر. 
 U{ËUH  oOKFð

لــكـن الــرئــيس األمـــيــركي دونــالــد
فـاوضات التي كانت ترامب علق ا
قـــد بــدأت عـــام عــلى اثـــر هــجــوم
اســـتـــهـــدف قـــاعـــدة بـــاغــــــــــــرام
اجلــويـة في شـمـال كـابـول وأسـفـر
عن سقوط 12 قتـيال بينـهم جندي

أميركي.
فاوضات في السابع واستؤنفت ا
مـن كـــانــون األول/ديـــســـمـــبـــر في

الدوحة خالل الشهر اجلاري.
وقتل عشـرون جنديا أمـيركية على

القل خالل عمـليات في أفغـانستان
ن فـــيــهم خالل الــعـــام اجلــاري 
الــــــعـــــــســـــــكــــــري الـــــــذي ســـــــقط
.وبـذلك يصبح 2019 العام اإلثن
الـذي سـجل فـيـه سـقـوط أكـبـر عدد
من العـسكريـ األميـركي الـقتلى
مــنــذ إعالن انـــتــهــاء الــعـــمــلــيــات

القتالية رسميا في 2014.
وقـــتل أكـــثــر من 2400 عـــســكــري
أميـركي في معـارك في أفغانـستان
مـنـذ بدء االجـتـيـاح األميـركي لـهذا
الــبـلــد في تــشـريـن األول/أكـتــوبـر

.2001
ويـأتـي هـذا الــهــجــوم غـداة إعالن
فـوز أشـرف غــني بـواليـة رئــاسـيـة
ثانـية في افغـانسـتان.لكنّ مـنافسه
الـرئيسـي عبـد الله عـبد اللـه توعد

بالطعن في النتائج.
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درسـة بيـت التـربيـة االهم قبل الـتعـليم قال أبـاؤنا مـنذ قـد  الزمـان ان ا
ـهم  وهـنا نـكن لـهم كل الـود واالحـتـرام كـون بـيـتـنا قـد عـلـمـنـا مـاكـنا ال ا
قـدس لكن في الـعقود الـقريـبة وحلـد اآلن لم يعد نعلـمه لوال هـذا البـيت ا
) نـعم يتـعجب هذا الـبيت اال بـابـاً من أبواب الـرزق(على بـاب الـله مفـتحـ
ـة على قلوبنا والباك ؤ القار الكر من هذا الوصف لكـنها احلقيقة ا

على ماضيها اجلميل
دارس األهـليـة ماعـادت تفـتح ألجل التـربيـة والتـعلـيم لألوالد وحسب ان ا
ـال ـال الـوفـيـر وجــعل طـرق لـكـسب هـذا ا ـال وا بل هـدفـهـا هـو كــسب ا
واستنـزاف جيـوب اآلباء الفـارغة وبحـجج مبـتكره وفـكر مـتاجرة لم يـتف
بـهـا احـد من قـبل نـعم فـإنـهـم يـخـطـطـون السـتـثـمـار الـتالمـيـذ او الـطـلـبـة
وكأنهـم مشاريع جتـارية بـجبـاية األقـساط البـاهظـة الذي يـجبـر على دفعه
ولي أمر الـطـالب ذلك الـشر الـذي البـد مـنه نعم شـر الن الـعـلم أصبح في
ـال حيث هـناك مـدارس أهلـية تـأخذ صـوراً تذكاريـة لطالب بالد النـفط با
الشعب وتطلب من الـطالب  ان يبتـسم للقطة الـتذكارية وبعـدها يطلب ثمن
درسة فـقد أتاني احـد األبناء تلك االبتـسامة وبـضعف مـا يصور خـارج ا
ـلغ 4 إضـعـاف عن سـعـر طـالـبــاً مـبـلغ صــورة قـد أخـذت لـه مع زمالئه 
الطبع اسـتغربت وقـلت هل أبلـغكم قبل االلـتقاط بـسعرهـا إجاب بكـلمة ال!
فهل يـعـقل ان يجـبـون بكـامراتـهم الـشخـصـية مـبـالغ ال حتمل أوجه احلق
من صغار لم يعلـمونهم إلى اآلن الدار من الدور أو الـنار من الدينار!! ان
ـدرسـة فـإن اإلصالح احلـقـيـقي الـذي يـطـالـبـون به يـبـدأ أوالً من األهل وا
درسة صاحلة إلخراج جيل ناضج الفكر و قوي كان األبوان صاحل وا
االرادة سيـكون هنـاك إصالح حـقيقـي في البـلد فاالوطـان تبـنى باألخالق
ـسيرة التربوية والتعليمية لك تلك الصفت ال يبني وطناً ا والعلم ومن ال
ـظاهر الـتعـليـميـة الغـير صـحيـة وغير في خطـر  علـينا أن نـلغي كـل تلك ا
دارس وطنـية وغـير تـربـوية من الـساحـة اليـوم وارجاع الـتـربيـة والتـعلـيم 
ــدارس احلـــكـــومـــيــة وتـالفي إتالف عـــقـــول وأخالق الـــتـالمـــيــذ بـــتـــلـك ا
تسلطة على رقاب اآلباء اإلصالح يبدأ تحزبه وا ؤسسات التعليمية ا وا
من مراكز الـتربية الـصحيـحة والتـعلم في اإلخالص في العـمل وال نسمح
ـستقبل كل البلدان الـتي امتاز تقدمها وازدهر ان يكون غير ذلك ألبناء ا
مستـقبلـها اوعـز ذلك للتـربية والـتعـليم النـظيف التي تـربى علـيها أجـيالهم

االكفاء بتطبيق اي نشاط او عمل يناط لهم.

{ كـابل (أ ف ب) - أعـلـنت حـركـة
طــالــبــان امس مــســؤولــيــتـهــا عن
هجـوم قـتل فيه جـندي أمـيركي في
أفـغـانــسـتـان مــؤكـدة أن عـددا من
الـعـسـكـريـ األميـركـيـ واألفـغان

أيضا جرحوا في هذا الهجوم.
وفي رسـالـة عـبر تـطـبـيق واتـساب
إلـى وكــــالــــة فـــرانـس بــــرس قـــال
الــنـاطق بــاسم احلـركــة ذبـيح الـله
ــتـــمـــردين "قـــامــوا مــجـــاهـــد إن ا
بتفجير آلـية اميركية في شار دارا
في إقـــــلـــــيم قـــــنــــدوز" بـــــشـــــمــــال
أفــغـانـسـتــان في وقت مـتـأخـر من
األحـد.وجـاءت رسالـة طـالبـان بـعد
إعالن اجليش األميـركي مقتل أحد
عـــســــكـــريـــيـه "خالل مـــهــــمـــة" في
أفغانسـتان.ويأتي مقـتل العسكري
األمـيـركي بـيـنـمـا حتـاول الـواليات
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{ واشــــنـــطن (أ ف ب) - كـــشـــفت
رسـالـة الــكـتـرونــيـة نـشــرهـا مـركـز
لصـحافـي استـقصـائي امس أن
مــســؤوال عن مــيــزانــيــة الــواليــات
ــتــحـــدة طــلب مـن وزارة الــدفــاع ا
األمـيـركيـة (الـبنـتـاغون) "االنـتـظار"
قــبـل تــســـلــيـم اجلــيـش األوكــراني
مـــســاعـــدة بـــعــد ســـاعـــة ونــصف
الـساعـة فقط من االتـصـال الهـاتفي
الذي أجراه الرئـيس دونالد ترامب
ــــــيـــــر مع نــــــظــــــيـــــره فــــــولــــــود
زيلينسكي.وهذه واحدة من العديد
الرسـائل االلكـترونـية الـتي نـشرها
"مركـز النـزاهة الـعامـة" (سنـتر فور
بـابلـيك اينـتيـغيـريتي) وهـو جتمع
.وترامب لصـحافـي اسـتقـصائـي
مـسـتهـدف بـإجـراءات عزل أطـلـقـها
مــجـلس الـنــواب الـذي صـوت عـلى
اتـهـامـه األربـعـاء النه اشـتـرط مـنح
ساعدة العـسكرية التي تبلغ هذه ا
قيمتها 400 مليون دوالر ألوكرانيا
مــقـابل حتــقـيق لــكـيــيف حـول جـو
بايدن نائب الـرئيس السابق وأحد
خصومه احملتمـل في االنتخابات
قبلـة التي ستجرى في الرئاسيـة ا

.2020
وبـعـثت الـرسـالـة االلـكـتـرونيـة إلى
ـيـزانـيـة مـسـؤول مـكـتب اإلدارة وا
مــايـكل دافي عــنـد الــسـاعـة 11,04
مـن اخلـــــامـس والـــــعــــــشـــــريـن من
تـمـوز/يـولـيـو 201 اي بـعـد سـاعة
و 31دقــيــقـة من انــتــهـاء احملــادثـة
الـــــــهــــــاتـــــــفــــــيـــــــة بــــــ تـــــــرامب
وزيـلــيــنــســكي.وكــتب دافي "نــظـرا
عرفتي للتوجيهات التي تلقيتها و
ـــســـاعــدة بـــنـــيــة اإلدارة دراســـة ا
ألوكــرانـيــا (...) انـتـظــروا قـبل دفع

اي أمــــوال جــــديــــدة وعــــدت وزارة
ها".  الدفاع بتقد

واضــاف "بــســبب حــســاســيــة هـذا
الــطـلـب أشـكــر لـكم حــصـر االطالع
عـليه بـالـذين يـجب أن يكـونـوا على
عــلم به فــقط".وكــان مــؤيــدو تـرامب
اجلــمـهـوريــون في مـجــلس الـنـواب
دافــعــوا في تــقــريـر فـي الـثــاني من
كـــانــون األول/ديــســمــبــر عن دافي
مـؤكـديـن أن طـلـبـات من هـذا الـنـوع
"ليست غيـر اعتياديـة" حسب مركز
الــنــزاهــة الــعـــامــة.من جــهــته أكــد
الــــســــنــــاتــــور اجلــــمــــهــــوري رون
جــونـسـون عـلى شـبـكـة الـتـلـفـزيـون
األمــيــركــيــة "إيه بي سـي" األحـد أن
نـشـر هـذه الـرسـالـة االلـكـتـرونـيـة ال
ـعد يـقدم "اي شيء جـديد" لـلـملف ا
ـــــقــــابل رأى ضـــــد الــــرئــــيـس.في ا
ـوقــراطـي تــشـاك الــســنــاتــور الــد
شومر أن الـرسالة تـكشف أمرا بالغ

األهمية. 
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وكـتب في تـغـريـدة عـلى تـويـتـر "إذا
لم يكن هـناك اي شيء غـير قـانوني
في حجب األمـوال فـلمـاذا لم يرغب
مــايــكـل دافي بــأن يـــعــرف أحــد مــا
يـــفــعـــله?".وأكـــدت عــضـــو مـــجــلس
ي ـــوقـــراطــيـــة إ الـــشـــيــوخ الـــد
كـلـوبـوشـار لـشـبكـة "سي ان ان" أنه
"إذا كـــان الـــرئـــيس بـــريء تـــمـــامــا
ويـجب أال يتـهم فـلمـاذا يـخاف إلى
هذا احلد من أن يقول هؤالء الناس
ما لديهم?".وعلى الرغم من شهادات
17 من األعــــــضــــــاء احلــــــالــــــيــــــ
والــــســـــابــــقــــ إلدارتـه أكــــدوا أنه
ـــصـــلــحـــته اســـتــخـــدم مـــنـــصـــبه 
الــشـخــصـيــة يـؤكـد تــرامب بـراءته

ويـــعــتــبــر انـه يــتــعـــرض "حلــمــلــة
مـــــــــــــطــــــــــــاردة" و"حملـــــــــــــاولــــــــــــة
انـــقالب".وســـيــحــاكـم عــلى األرجح
اعتبارا من كانون الثاني/يناير في
مــــجـــلس الـــشــــيـــوخ حـــيث أكـــدت
األغـلبـيـة اجلمـهوريـة أنـها تـعتـبره

بريئا وال تنوي إقالته.
وحكـمت قـاضيـة أميـركيـة على ريك
دير السابق للحملة غيتس نائب ا
االنتخـابية لـلرئيس دونـالد ترامب
ـدة  45يــومـاً الــثالثــاء بــالــســجن 
ـدة ثالث ـراقـبـة  وبـوضـعـه حتت ا
ســنـوات وذلك بـتـهــمـة الـكـذب عـلى
احملقّـقـ في قضـية تـدخّل موسـكو
في االنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيـــة
األميركـية.وغيتس (47 عاماً) الذي
اعــتـرف فـي شـبــاط/فـبــرايـر 2018
بـارتكـاب جـرمي الـكذب عـلى مـكتب
الـتـحـقـيـقـات الـفـدرالي "أف بي آي"
واالحــتـيـال الـضــريـبي كـان يـواجه
ـدة تصل إلى ست عقـوبـة السـجن 
ســنـوات لـكـنّه وافق عــلى الـتـعـاون
مع احملــقّـقــ في إطــار الــتــحــقـيق
الــــــــذي كـــــــان يـــــــقـــــــوده روبـــــــرت
مــولــر.وســاهم تــعــاون غــيــتس مع
احملــــقّــــقــــ وانــــقالبه عــــلـى بـــول
مـــانـــافـــورت شـــريـــكـه الـــتـــجــاري
ــديـر الــسـابـق حلـمــلـة الـســابق وا
تـرامب فـي تـشـديـد الـعـقـوبـة الـتي
صــدرت بـحق مــانـافــورت.ويـقـضي
دة سبع مانافـورت عقوبة الـسجن 
ســنــوات ونـــصف بــتــهـم احــتــيــال
ضـــريــبي ومــصــرفي.وأدّى تــعــاون
غــيــتس مع احملــقـقــ إلى تــسـاهل
ي بـيـرمـان الـقـاضـيـة الـفـدرالـيـة آ
جـاكـسون مـعه إذ إنّـهـا سـمحت له
بـــتــوزيـع أيــام ســـجــنه الـ45 عــلى

الـوعـود االنـتخـابـيـة األسـاســــــــية
الــــتـي أطــــلــــــــــــقــــهــــا تــــرامب في
حـــــــــــمــــلــــته االنــــــــــتــــخــــابــــيــــة
الــســــــــــابــقـة في 2016. وتــشـمل
ـيـزانيـة أيـضـاً زيادة بـنـسـبة 3,1 ا
ــئــة عــلى رواتب أفــراد الــقـوات بــا
ــــســــلـــــحــــة وهي أعـــــلى زيــــادة ا
يـحـصـلــون عـلـيـهــا خالل عـقـد.لـكنّ
ــشـرّعـ ضــمّـنـوا الــقـانـون مـوادّ ا
عــديــدة تــرمي لــلــتــحــكّم بــطــريــقـة
استـخدام أمـوال البـنتـاغون. وعلى
ــثـال فــقــد مــنع الــقــانـون ســبــيل ا
خــفض عــديـد الــقــوات األمــيــركــيـة
ـنـتـشـرة في كـوريـا اجلـنـوبـيـة أو ا
تـسـلـيم طـائـرات أف-35 شبح إلى
تـركـيـا أو شـراء عـربات أو حـافالت

. في الص
كـمــا فـرض الـقـانـون عـقـوبـات عـلى
حـكــومــة الـرئــيس الــسـوري بــشـار
األسد بـهدف "وضع حـدّ لهـجمـاتها
القـاتلة ضـدّ الشـعب السوري ودعم
االنتقال إلى حكـومة سورية حتترم
الــــقــــوانـــــ وحــــقــــوق اإلنــــســــان

والتعايش سلمياً مع جيرانها".
وأمــهل الــقـانــون خـصــوصـاً وزارة
اخلــزانــة األمـيــركــيــة ســتّــة أشــهـر
ـركزي لـتـحـديد مـا إذا كـان الـبـنك ا
الـــســوري ضـــالــعــاً فـي عــمـــلــيــات
تبييض أموال بغـية فرض عقوبات

عليه إذا ثبت ذلك.

ـسـلّـحـة األمـيـركـيـة بـعـد لـلـقـوات ا
أسلحـة البر والـبحر واجلـو ومشاة
البـحريـة وخفـر السـواحل.وسيـقود
هـــذه الـــقــوة "رئـــيس الـــعـــمــلـــيــات
الفضائيـة" الذي سيكون حتت إمرة
وزيـــــر سالح اجلـــــو. ولم يـــــرصــــد
الـــقــانـــون أي تـــمـــويل إضـــافي في
الـوقت احلـالي ألنّ "قـيـادة الـفـضاء"
الــتي يـريــد تـرامب اســتـحــداثـهـا ال
تزال قـيد اإلنشـاء.وبحسب الـقانون
فــإنّ اإلنـفــاق الـعــسـكـري األمــيـركي
ــالــيـة  2020الـتي خـالل الــســنــة ا
بدأت في تشرين األول/أكتوبر يبلغ
 738مــلــيــار دوالر بــزيــادة قــدرهـا
اضي.ويغطي  %3مقارنـة بالعـام ا
ـــيــزانــيــة األســاســيــة هــذا الــرقم ا
لـــلــبــنــتــاغــون (635 مــلــيــار دوالر)
والــنــفــقــات الــتي رصــدتــهــا وزارة
الـطاقـة لصـيانـة التـرسانـة النـووية
األميركية وتزويدها بالوقود (23,1
مـــلــيـــار دوالر) إضـــافـــة إلى 71,5
مـلـيـار دوالر مـخـصّـصـة لـلـعـمـلـيات
الــعـســكـريــة اجلـاريـة خــارج الـبالد
(أفــغــانــســـتــان ســوريــا الــعــراق

الصومال...).
ـنع ـوازنــة ال  كــذلك فــإنّ قـانــون ا
سـيّـد الـبـيت األبـيض من اسـتـخدام
األمـوال اخملــصّـصـة لـوزارة الـدفـاع
لــتــمـــويل بــنـــاء جــدار حــدودي مع
ـكسـيك وهو مـشـروع يعـتبـر أحد ا
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عـطـالت نــهـايــة األســبــوع فــقط.من
جهته نُقل مانافورت (70 عاماً) إلى
ــاضي إثـر ــســتـشــفى األســبـوع ا ا
إصــابـته بـأزمـة قـلـبـيـة بـحـسب مـا
ذكــــــــرت شــــــــبــــــــكــــــــة إيـه بـي سي
ـــتـــوقـع أن يـــعــود الـــثالثـــاء.ومن ا
ـدير الـسـابق للـحمـلـة االنتـخابـية ا
لـــتـــرامـب إلى زنـــزانـــتـه في ســـجن

بنسلفانيا قريباً.
fK−  X¹uBð

ووافـق الــــكــــونـــغــــرس األمــــيــــركي
ـــجـــلس الـــثالثـــاء فـي تـــصـــويت 
الشـيوخ على قـانون موزانـة الدفاع
ـالـية 2020 والـتي بـلغت لـلـسـنـة ا
قـيـمـتـهـا 738 مـلـيـار دوالر وتـلـحظ
خصوصاً اسـتحداث "قوة فـضائية"
وفرض عقـوبات على نـظام الرئيس
فترض السوري بشـار األسد.ومن ا
أن يــوقّع الــرئــيس دونــالــد تـرامب
صــاحب فــكـــرة اســتــحــداث الــقــوة
الفـضـائيـة على الـقانـون كي يدخل

حيّز التنفيذ.
وبأغلـبية 86 صوتـاً مقابل 8 وافق
أعـــضـــاء مــجـــلس الـــشـــيـــوخ عــلى
مشروع القانون الواقع في أكثر من
ــنح ثالثــة آالف صــفـــحــة والــذي 
أيضاً ولـلمرة األولى إجـازة أبوية
جلــمــيـع مــوظــفـي الــوزارة.ويــنصّ
وازنة هذا على إنشاء "قوة قانون ا
فــضـائـيـة" تـصــبح الـفـرع الـسـادس
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إفـشـال هــذه اخملـطـطــات وحـمـايـة
ســـــــيــــــــادة الـــــــبالد والــــــــشـــــــعب
اجلـزائــري.ووُصف رئـيس األركـان
الراحل بأنه احلاكم الفعلي للبالد
ـنـاهـضة ـظـاهـرات ا مـنـذ خـروج ا
للعـهدة اخلامـسة للـرئيس السابق
بــــوتــــفـــلــــيــــقـــةوأعــــلن عـن دعـــمه
لـلمـظاهـرات في أكـثر من مـناسـبة.
وحــــذر من أن هــــنـــــاك من يــــريــــد
الــعـودة بـالــبالد إلى سـنـوات األلم
واجلــمـــر فـي إشــارة إلـى احلــرب
األهــلــيــة في تـســعــيــنـيــات الــقـرن
الـعـشــرين والـتي راح ضـحــيـتـهـا
أكثر من مئتي ألف شخص. والتي

عُرفت بـ العشرية السوداء.
وكــان أحــمـــــــــد قـــايــد صــالح من
أبــــــــــرز قـــــــــــيــــــــــادات اجلــــــــــيـش
اجلــــــــــــــــزائـــــــري خالل فـــــــتــــــرة

العشرية السوداء. 
أكـــد أن اجلـــيـش ســـيـــعــــمل عـــلى
ضـــمـــان أمن الــــبالد ولن يـــســـمح
بـــــالـــــعـــــودة إلـى عـــــصـــــر إراقـــــة
الـــدمــاء.وفي /أيـــلـــول عــام 2013
أصـبح قــايـد صـالـح نـائـبــا لـوزيـر
لك قـنـايـزية الـدفـاع خـلـفا لـعـبـد ا
مع احـــتــــفـــاظه بــــرئـــاســـة أركـــان

اجليش اجلزائري.
وجـاءت هـذه الـتـرقـيـة بـعـد إصـابة
الرئـيس السابق بـوتفلـيقة بـجلطة
دماغية في 27 من /نيسان 2013

الــسـابق وتــخـرج مــنـهــا بـشــهـادة
ـيـة فيـسـتريل عـسـكـرية من أكـاد
وشــارك في حــرب االسـتــنـزاف في
مـــــصـــــر عــــام 1968  وتـــــدرج في
السلك العسكري حتى وصل لرتبة
لواء عام 1993 حيث تـولى قـيادة

منطقة عسكرية.
وفـي عــــام 2004 تـــــولـى قـــــيــــادة
الـقـوات الـبـرية ثـم رقي عام 2006
لـرتـبـة فـريق وتـولـى رئـاسـة أركان

اجليش اجلزائري.
ــحـــاوالت "تــقــد ونــدد صـــالح 
بــدائل تــســـتــهــدف ضـــرب الــثــقــة
القـوية التي تـربط الشعب بـجيشه
" في وإحــداث قــطــيــعــة بــيــنــهـمــا
إشـارة إلى الـشـعـارات التـي رُفعت
في االحتـجاجـات مؤخـرا وطالبت

بدولة مدنية وليست عسكرية. 
طالبة حتى أن بعضها ذهب إلى ا
بتـنحي قـايد صـالح نفـسه.وجاءت
هـذه الــتـصــريـحــات بـالــتـزامن مع
االنتخابات الـرئاسية التي أُجريت
في وقت سابق هـذا الشـهر والتي
وصـفـهــا صـالح بـأنــهـا "مـوعـد مع

التاريخ".
ـــقــر وقـــال صــالـح أثـــنـــاء زيـــارة 
القـوات اجلويـة اجلزائـرية في 28
ـاضي إن هـناك /تـشـرين الـثـاني ا
"عــصــابــة" تــســتــنــجــد بـ (أطـراف
خارجـية) وإن اجلـيش يعـمل على

ــسـتــشـفى نُـقل عــلى إثــرهـا إلى ا
الـــعــــســــكــــري الــــفـــرنــــسـي "فـــال
دوغــراس". ثم عـاد في  16/تـمـوز
من الـــعــــام نـــفــــسه عـــلـى كـــرسي

متحرك.
واعتُبر قايد صالح منذ ذلك احل

الذراع اليمنى لبوتفليقة. 
وتــردد أن قــيــادة االســتــخــبــارات
الــسـابــقــة وعـلى رأســهــا مـحــمـد
ـــــعـــــروف بـ "اجلـــــنــــرال مـــــدين ا
تـوفــيق" كــانت تــســعى لإلطــاحـة
بالـرئيس خالل وجوده في فـرنسا

للعالج.
لكن قايد صـالح تمكن من اإلطاحة
بـــعــدد كـــبـــيــر مـن كــبـــار ضـــبــاط
ــنـصب اخملــابـرات بــعـد تــرقـيــته 
نــائب وزيـــر الــدفــاع.ومـع تــعــالي
ـــطــــالـــبــــة بــــتـــرشح األصــــوات ا
بـوتــفـلـيـقــة لـواليـة خــامـسـة نـفى
الــفــريـق أحــمــد قــايــد صــالح أيــة
طـمــوحـات ســيـاســيـة من جــانـبه.
وهـو مـوقـف دأب عـلى نـفـيه حـتى

بعد تنحي بوتفليقة.
ويـــذكــر أن الـــفــريـق أحــمـــد قــايــد
صــالح حـــاصل عــلى الـــعــديــد من
األوســــمـــة الــــعـــســــكـــريــــة وهـــو
مـــــــتـزوج وله سـبـعـة أبـنـاء.وكان
شقـيقه قـد توفي قـبل ما يـقرب من
شـــهــر في 29 /تـــشــرين الـــثــاني

اضي. ا
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في أحــد الــتــصــريــحــات األخــيــرة
لرئيس األركان ونائب وزير الدفاع
اجلــزائــري الـســابق أحــمــد قــايـد
اضي صالح في تشـرين الثاني ا
نــدد بـ (مـــخـــطــطـــات الـــعــصـــابــة
ـــشــــاركـــة وأذنـــابــــهـــا مـن خالل ا
بــصــورة مــكــثــفــة في انــتــخــابـات
الـــــرئـــــاســــــة) الـــــتي أُجـــــريـت في
12/كـــانــون األول. فـي إشــارة إلى
رمــوز نـــظـــام الـــرئـــيس الـــســـابق

عبدالعزيز بوتفليقة.

وكـرر صـالح في أكـثر من مـنـاسـبة
عـــلى أهـــمـــيـــة اإلســـراع بـــإجـــراء
انـتـخـابـات رئـاسـيـة لـلـتخـلص من
. ودعــا عـــنــاصــر الــنـــظــام الــقــد

ـشـاركـة اجلـزائـريـ إلى ا
كـثفة ا

œuMł∫  جنود أميركيون يشرفون على تدريبات للجيش األفغاني في هلمند

ـثـابـة فـي االنـتـخـابــات كـونـهـا (
انــطالقـة جـديـدة عـلى مـسـار بـنـاء

الدولة اجلزائرية اجلديدة).
ــهل الــرجل الـذي لـكن الــقــدر لم 
وُصـف بـ (رجل اجلــزائــر الــقــوي)
لـيــرى مـا ســيـحل بــاجلـزائــر بـعـد
نيـة اليوم االنتـخابات إذ وافـته ا
إثر أزمة قلبيـة.فمن هو أحمد قايد

صالح?
ولـــد أحــمـــد قـــايــد صـــالح في 13
/كانـون ثـاني عام 1940 في بـلدة
عـــ يــاقـــوت بــواليـــة بــاتـــنــة في
اجلزائـر.وفي عام 1957 انضم
قايد صالح جلـيش التحرير
ـــــقـــــاومــــة الـــــوطـــــنـي 
االســــــــتـــــــعــــــــمـــــــار
الـفـرنـسي وكان
في الــســابــعـة
عـــــشــــــرة من
عـمـره.وبـعد
االســتـقالل
تـــــــلــــــــقى
دورات

تـدريـبـيـة
فـــــــــــــــــي
االحتـاد
الـسوف
يـــــيــــتي

أحمد قايد صالح

تحدة  bŽU…∫ الرئيس األميركي دونالد ترامب في قاعدة أندروز اجلوية في الواليات ا

لنـكن اكـثـر صـراحـة ونبـتـعـد عن الـوقـاحة في مـنـاقـشـة اسبـاب انـهـزامـنا
واسباب تفشي الرذيـلة التي لصقت بنا ٠٠ فـكل مسؤول سياسي عراقي
ارس نوعا من الرذيلة احلوارية من امام شـاشات القنوات  الفضائيات
 كل يلعن االخر ويكشف عوراته حـتى اصبحوا مجرد ابواق ردود وقذف
على كل مايـتحرك جملـرد خالف في الرأي وتـراودهم النمـطية في تـناولهم
لالحداث برذيـلة حواريـة بعيـدة عن االخالق من خالل قذف كل مايـتحرك
فـهومها ومضـمونها حتى ويخالفهم في الـرأي مبتعديـن عن لغة احلوار 
ــفـــروض ان تــكــون قـــدوة في ســلـــوكــهــا بــاتت هـــذه الــنـــخب الــتـي من ا
شخصيات تافهة يشـجعهم  في ذلك توجهات القـناة الفضائية حتى باتت
هذه النـخب اشبه ماتـكون "  باالخـوة االعداء "  يحـملون لـبعضهـم بعضاً
ـسـمـومــة وقـد يـتـحــول احلـوار الى عـراك كالمي اطـنـانـاً مـن الـكـراهـيــة ا
مشحون باالنـفعال الذي في الـنتيجة يـقود اجملتمع الى االحـباط والتشنج
وتذمرهم من  هذه السلـوكيات التي  تعـكس التربية الـقاصرة والتي تركز
على فـكـرة االقصـاء والـغلـبة ولـيس عـلى فكـرة الـتعـدديـة والتـشـاور البـناء
ومحاولـة الفهم والقـبول بسـلميـة التعـايش ضمن مجـتمع متـعدد الطوائف
ــتــداول حـالــيــا لم يـعــد هــنـاك خالف ــفــهـوم ا ٠٠ وخالصــة الـكالم ان ا
واختالف في الـراي والـراي االخر بل اصـبح هـناك خالف واخـتالف ب
مـسـؤول سـيـاسي ومــسـؤول اخـر وقـد حتـول االمــر الى مـحـاولـة اقـصـاء
االخر  عـن طريق اهـانـته بل قـد يـصل االمـر حد الـقـطـيعـة والـكـراهـية في
االختـالف في وجهـات الـنـظـر وهـو امر مالصق لـلـطـبـيـعة الـبـشـريـة حيث
كن جمع الناس عـلى كلمة واحدة او راي واحـد ٠٠ فبغض النظر عن ال
نـوع االخــتالف  وصـحــته لــكن االخـتالف والــضـرر  هــو تـشــويه سـمــعـة
طـلـوب من اي مسـؤول مهـما ـسؤول فـا ؤسـسة الـتي يـعمل فـيهـا ذلك ا ا
كـانت ثــقـافـتـه ان يـلـتــزم بـثـقــافـة احلـوار بــاسـلــوب راقِ لـتـرويض فــكـرنـا
وانفسـنا على هـذا النمط من الـتعامل كي نـتقبل االراء واالفـكار في رضا
ـسؤول فـاالخـتالف في الـراي  اليـفـسـد لـلود ـا يـقـوله ا ـان  وقـناعـة وا
شـحون بـاالنفـعال والـثرثـرة يقود الى قضيـة ولكن الـكالم ا
االحباط وخدش مشاعر االخرين وتشويه سمعة البالد
واضـرار الـعـبـاد مـثـلـمـا غـالـبا مـايـفـعـل احـد الـنواب
النريد ان نذكر اسمه عندما يؤكد على فساد الطبقة
السـيـاسـية  وهـو عـ احلـقيـقـة ويـصفـهم بـالـسراق
ـرتـشـ ويـقـول انـا من بـيـنـهم ٠٠ والـبــــــيب من وا

االشارة يفهم.
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سـتقبل ترتـقي اال والشـعوب بـأبنـائها  النـهم هم من يـرسم مالمح ا
وان أي خطـر يهدد مسـتقبـلهم فأنه يـهدد مستـقبل البـلد بالـكامل ومنذ
تعـلم لكن زمن ليس بالـبعيد كـان العراق حـقق الصدارة في نسـبة ا
اليوم بدأ الـعراق يعاني ارتفـاع نسب االمية ب الـشباب  وهذا مؤشر
ـعـرفـة خـطــيـر الن االمـيـة تـعـني اجلـهل والـظالم بـدالً من نـور الـعـلم وا
ولألميـة اسبـاب منهـا احلروب التـي مر بهـا العراق كـحرب الـثمانـينات
واحلـصـار االقـتـصـادي في الـتسـعـيـنـات واالحـداث  الـتي تـلت سـقوط
النظام ومنهـا االرهاب وموجات النزوح وتـرك الدراسة بسبب الظروف
الـصـعـبـة وتـردي الـوضع االقـتـصـادي لـلـبـلـد وانـهـيـار الـبـنى الـتـحـتـية
ـدارس وفي مـراحل وتـردي الـواقع الــتـعـلـيــمي وتـسـرب الــطـلـبــة من ا
تعلـيمية مبـكرة وبطالـة اخلريج وشـيوع ثقافـة (من درسوا وتخرجوا
) هذه العوامل سـاعدت بنفور ماذا فعلـوا بشهاداتـهم  فال يوجد تعيـ
الـطـالب او الـتــلـمـيـذ وتـرك الــدراسـة والـتـوجه الـى الـشـارع وسـاحـات
الـعمل  من اجل رغـيف اخلـبز نـتيـجة الـظروف الـصـعبـة التي تـمر بـها
سؤولة اغلب عوائلهم وعدم وجود اخلطط االستـراتيجية من اجلهات ا
ـساعـدة الـتالميـذ او الطـالب ومنـحهم مـبـالغ مالـية مـشـجعـة للـدراسة
بكر الن ترك راحل التـعليم ا وسد جزء من نفقات الـدراسة وخاصة 
رحـلة تعـني صنـاعة االمـية فأن الطـالب او التـلمـيذ للـدراسة في هـذه ا
تعاقبة وهي االخطر شاكل التي لم  تعاجلهـا احلكومات ا االمية من ا
راحل عمرية مبكرة على مستقبل ابناء البلد فمـا زال تسرب الطلبة و
من مـقـاعــد الـدراسـة والـتـوجـه الى عـمـالـة  خـطــيـرة عـلى مـســتـقـبـلـهم
ــدارس اصالً وهـنــا تـكـمن ومـسـتــقـبل بــلـدهم  ومــنـهم من لـم يـدخل ا
الـكـارثة الـقـضاء عـلى االمـية يـتـطلب خـطـوات واضحـة وجـادة من قبل
لف النه يـستـهدف شـريحة وزارة التـربيـة وايالء اهمـية قـصوى لهـذا ا
سـتـقـبل الـبـلـد اي كلـمـا تـراجـعت نـسب االمـية تمـثل الـلـبـنـة االسـاس 
اجتـهـنـا لـلتـطـور واالزدهـار بـعـيدا عن الـتـخـلف والـظالم عـلى اجلـهات
وازنـة خاصـة ألنعــــــــــاش قسم مـحو األمـية في ـعنيـة التـخطـيط و ا
الـعـراق بـبـنـاء مـدارس خـاصـة بـهـا وتـعـيـــــــــــ كـوادر تـربـويـة وذلك
سـينـعـكس ايجـابـاً من حيث انـخـفاض نـسب األمـية من جـهـة وتشـغيل
اخلريـج واستثـمار الطـاقات التـعليـمية الـعاطلـة من جـــــــــهة اخرى
ـعرفـة النـسب الدقـيقـة لألميـة ليـكون بـعد واجـراء االحصـاء السـكاني 
ـشـروع مــحـو األمـيـة مـن اجل عـراق خـال من ذلك الــبـدء واالنـطـالق 

األمية.


