
شباب عقولهم اكبر من اعمارهم بكثير و عواطفهم ملتهبة بعشق الوطن الى حد
التـماهي مع تضـاريسه ومـسامات ارضه  يـتلـمسون مـنذ عـدة سنوات طـريقهم
العـادة الـضـوء الى الـكـتـاب و الى لـذة الـقـراءة وجـدواهـا كـاهم مـصـدر لـلتـراكم
عـرفي و طرد اجلـهل تـلك اآلفة الـقاتـلـة في اجملتـمع الـتي ال يروج لـها االمـيون ا
تـثاقفـون الذين يقـحمـون البشـر في اقصى درجات تـعلمـون ا ا ا فحـسب  وا
الـتعـتيم والـتجـهيل و الـتعـطيل بـاسم ايديـولوجـيا مـعيـنة ضـيقـة االفق وعنـصرية

االجتاه والعلمية التفكير او باسم الدين كما هو رائج االن.
ـشروع كـنت متـابـعا لـتحـركات اصـحابه و منـذ البـدايات االولى النـطالقـة هذا ا
جـوالتـهم و جـديـتـهـم في اجنـاز شيء العـادة اعـمـار الـعـقـول بـنـور الـقـراءة وهـو
االسـاس لـنور الـتنـميـة والتـطور والـتحـضر . وسـاهـمت سنـويا في تـشجـيع هذا
التـوجه الشـبابي الـذي يسـتحق الـتقـدير كـعمل طـوعي غيـر ربحي ولـكن اهمـيته
تتـجاوز الـذات الى صمـيم كل اجملتـمع . لقـد شهـد اجملتـمع العـراقي العتـبارات
عديدة اجـتماعية واقتصادية تراجعا مخيفا عن القراءة الى حد ان سعر الكتاب
ـتنبي وهو الرئة االكثر اهميـة لتنفس الكتاب ودور النشر يصل الى في شارع ا
ادنـى مسـتـوى . وال يخـفى انه قـلـمـا يوجـد كـاتب عـراقي يعـيش من مـوارد كـتبه
التي تـوزع مـجانـا على االغـلب . مـشروع (انـا عراقي ..  انـا اقـرأ) والذي يـقيم
ثل سنـويـا مـعرضـا كـبـيرا لـلـكـتاب بـغـداد مـصحـوبـا بـبعض الـفـقـرات الفـنـيـة 
مهـرجان لتـمجـيد الكـتاب والـقراءة واطالع اجلـيل اجلديـد على محـورية الـكتاب
في حتريـر العقل من رجس اجلـهل والعتـمة العتـماده بالتـزامن مع القراءات في
الكتب الـرقميـة ما يعني بـالضرورة تقـليل الفـجوة والفارق بـ شبابنـا والشباب

في العالم . 
انـني كـرئـيس لـلجـنـة الـتـشـجـيع علـى القـراءة  وجلـنـة الـعـمل الطـوعي في وزارة
الثقـافة اعبر عن فرحتي الغامرة بهذا العنفوان الشبابي الذي يبذل طاقة جبارة
قال واحـد منـهم والقامة مـلتـقى سنوى ـتبرعـ وكاتب هـذا ا جلمع الـكتب من ا
على شـواطيء دجلة تـرويجا لـلكتـاب و حتفيـزا للقـراءة . وفي هذا السـياق ادعو
كتبـات للتعـاون مع هذه اجملموعة ؤلف ودور الـنشر واصحـاب ا كل الكـتاب وا

من الشباب ليعود للكتاب وهجه وللقراءة مجدها . 
عرفـة ضاقت دائـرة اجلهل واخلرافـة والدجل والـشعوذة فكـلما اتـسعت دائـرة ا
ـســيـرة ـارســهــا الـبــعض حتت مـســمــيـات شــتى لـوضع الــعــصي في ا الــتي 

ستقبل .  والترويج للماضي القبيح ومحاولة تقبيح احلاضر وا
باديء ليكـن للفـكر والشـعر والروايـة والفلـسفة وعـلم االجتمـاع ولكل االفكـار وا
ـعـاصرة والـنـيـرة وجتـارب الـشعـوب احلـيـة مـسـاحتـهـا وهـامـشـها الـرحب في ا
تفـكيـرنا ونـحن نـحاول اخلـروج من ركام الـفسـاد والـتخـلف والتـردي واستـبداد
اجلـهلـة بـعـقـولـنـا  ففي الـبـدء كـانت الـكـلـمـة قبل عـصـور الـتي وثـقت لـلـحـضور
ـفيـدة هي الـتي جـعلت البـشـري عـلى االرض  والقـراءة ا
لـلـكـلمـة مـغـزى ومـعنى و احـالـتـهـا الى معـول بـنـاء ضد
مـعــاول الـتـدمـيـر الــتي تـتـكـالـب عـلى احلـضـارة . " انـا
عـراقي .. انا اقـرأ" حضـور اخضـر لوعي عـراقي بديل

نحو غد احلى واجمل ومعطر بنكهة الكتاب.
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قـال غـوتـيـريش إن الـنـزاع يـحـتـاج
ـــعـــاجلـــة أمن إلـى حل ســـيـــاسـي 
الفلسـطينيـ لكن "إلى أن يتحقق
كن للدول األعـضاء سبر كل ذلك 
االجــراءات الــعـــمــلــيــة والـــقــابــلــة
ــكن أن حتـسن لـلــتـحــقـيق الــتي 
ــــدنــــيـــ حــــمــــايــــة الــــســــكــــان ا

." الفلسطيني
وأكــد أن "اجـراءات من هــذا الـنـوع
ـدنـي سـتـؤدي إلى حتسـ أمن ا

االسرائيلي أيضا".
وقــتل فــلــســطــيــنــيــان وجـرح 270
آخـرون اجلـمعـة بـرصـاص اجليش
االسرائيلي خالل احـتجاجات على
احلــدود بــ قــطــاع غــزة والــدولـة

العبرية.
وقـتل  171فــلــســطــيــنــيــاً في غــزة
برصـاص اجليش اإلسـرائيـلي منذ
بـــدء "مـــســـيـــرات الــعـــودة" في 30
آذار/مارس للـمطالبـة بحق العودة
لالجـئـ الـفـلـسـطـيـنـيـ وبـإنـهـاء
فـروض على قطاع غزة. احلصار ا
وتـتخـلل هـذه الفـعالـيـات مسـيرات
احـتــجــاج وصـدامــات مع اجلــنـود

. اإلسرائيلي
oK  —bB

وقــال غــوتــيـــريش في تــقــريــره إن
ــدنــيـ وخــصــوصـا "اســتـهــدف ا
األطـفـال غـيـر مـقـبـول". وأضـاف أن
ـسؤولـ عن انتـهاكـات القـانون "ا
اإلنـــــــســــــانـي الــــــدولـي يــــــجب أن
يـحــاسـبـوا".وتـابع أن جـهـود األ
ـــتـــحـــدة لـــضـــمـــان الـــرفـــاهـــيـــة ا
لـلــفـلـسـطــيـنـيـ يــجب أن تـتـعـزز
مـشـيـرا إلى أن أزمـة تـمـويـل وكـالة

ـــتــحـــدة لــغـــوث وتــشـــغــيل األ ا
الـالجئـ الـفـلـسـطـيـنـيـ (اونروا)

تشكل "مصدرا للقلق".
وتــواجه الــوكــالــة الــتــابــعــة لأل
ـتحـدة نقـصا في الـتمـويل بعـدما ا
قــــررت إدارة الـــرئـــيـس األمـــيـــركي
دونـالـد تـرامب تعـلـيق مـسـاهمـتـها
فيهـا.وصدر تقرير غـوتيريش الذي

 توزيـعه على الـدول األعضاء في
ـتحـدة بيـنمـا تشـهد جـهود األ ا
الـسالم في الـشـرق األوسط جـمودا
بـانـتظـار خـطـة سالم حتدثت عـنـها
إدارة تـرامب وجتــري مــنـاقــشـتــهـا

منذ أشهر بدون توضيحها.
وتــسـاءل دبــلــومــاســيـون في األ
ـتحـدة عمـا إذا كـانت هذه اخلـطة ا
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ف ب) عــــلـــقت { واشـــنــــطن (ا
واشــــنــــطن تــــمــــويل مــــشــــاريع
الـــــــتــــــحــــــالـف الــــــدولـي إلحالل
االسـتـقـرار في سـوريـا مـحـاولة
في الـــوقـت نـــفــــسه اســــتـــعـــادة
ــبـادرة عـلى الـسـاحـة الـدولـيـة ا
عـبـر تـكـلـيف دبـلـومـاسي مـحـنك
إحــيـــاء عـــمــلـــيـــة الــسـالم الــتي
تــراوح مــكـانــهــا بــرعــايـة األ

تحدة. ا
وقـــالت الـــنــاطـــقـــة بــاسم وزارة
اخلــارجــيـــة األمــيــركـــيــة هــيــذر
نويرت إن وزير اخلـارجية مايك
بـومـبـيـو "سـمح بـتـغـيـيـر وجـهة
حـوالى  230 مــلــيـون دوالر من
صــنــدوق إحـالل االسـتــقــرار في

سوريا".
—«dI²Ýô« ‰ö²Š≈

ـوفد وأوضح بـريت مـاكـغـورك ا
اخلــــاص لـــلـــرئـــيـس األمـــيـــركي
دونالـد تـرامب إلى التـحالف في
مــؤتـمــر صـحــافي أن بــومـبــيـو
حــــصل في لــــقـــاء عــــقـــد في 12
تـــمــــوز/يـــولــــيـــو عـــلـى هـــامش
اجتمـاع حللف شمـال األطلسي
على  300مـلـيون دوالر من دول
ــشـاريع لـلـتـحـالف الـدولي عـدة 

تحدة. الذي تقوده الواليات ا
وتهدف خطط التحالف هذه إلى
إحـالل االســـتـــقــــرار في شـــمـــال
نـطـقـة الـتي كان شـرق سـوريـا ا

يحتلها تنظيم داعش.
ـــارك وذكـــر اســـتـــرالـــيـــا والـــد
واالحتــــاد األوروبـي وفــــرنــــســـا
ـــانــيــا وإيــطـــالــيــا والــنــروج وأ

واخلـدمــات الــعـامــة األسـاســيـة
ــيــاه والــكـهــربــاء وغــيــرهـا) (ا
وليس إلعادة إعـمار البالد التي
تـــبــدو عـــمـــلـــيـــة أوسع وتـــقــدر
كــلـفـتـهــا بـأكـثـر من  300مـلـيـار
دوالر وتبـقى بالـنسبـة للـغرب

مرهونة بتغيير في النظام.
V «dð ÕU$

وقــــــــالـت نـــــــــويــــــــرت إن هــــــــذه
ـــســاهــمـــات اجلــديـــدة تــشــكل ا
"جنـاحا" لـتـرامب الـذي طلب من
األسـرة الدولـية مـساهـمة بـشكل
ــالـــيــة في أكـــبــر في اجلـــهــود ا

سوريا.
وقـال تــرامب في نـيـسـان/أبـريل
إنه يـــريــد أن "يـــغــادر" اجلـــنــود

األمـيـركـيـون ســوريـا. لـكن كـبـار
ــــســــؤولــــ الــــعــــســــكــــريــــ ا
األمــيــركـيــ أكــدوا بــســرعـة أن
تحدة -- هدف مهمة الواليات ا
الــقـــضــاء عــلى تــنــظــيم الــدولــة
االسالمـــيــة -- لـم يــتـــغــيــر وأن
الـعـسـكـريـ األمـيـركـيـ بـاقون

هناك.
 ’Uš q¦2

وقـــالت الـــنــاطـــقـــة بــاسم وزارة
اخلـارجـية األمـيـركـية إن تـعـليق
هذه األموال األمـيركيـة "ال يعني
تــراجــعــا فـي تــصـمــيــمــنــا عــلى
حتـقـيق أهدافـنـا االستـراتـيجـية
في سـوريـا" مـوضـحة أن ذلك ال
ـساعـدة اإلنـسـانـية يـؤثـر عـلى ا
ــــنـــــاطق الـــــتي وال عـــــلى أمـن ا
"حـــررهـــا" الـــتــــحـــالف الـــلـــذان

تتوالهما وزارة الدفاع.
وأكدت نـويرت "نـحن مسـتعدون
ة للـبقاء في سـوريا حتى الـهز
الـــنـــهـــائــيـــة لـــتــنـــظـــيم الـــدولــة
االسالمــيـة وســنــبــقى مــركّـزين
عـلى ضـمــان انـسـحــاب الـقـوات

االيرانية وحلفائها".
مـن جـهـتـه قـال بـريت مــاكـغـورك
ّ إخــراج الــتـنــظـيم من 99 إنه 
ــنــاطـق الــتي كــان ــئــة مـن ا بـــا
يــســـيــطـــر عــلــيـــهــا ســـابــقــاً في
ســــوريــــا ويــــتمّ الــــعــــمل عــــلى
االسـتعـدادات لـلمـرحـلة األخـيرة

من احلملة العسكرية.
وتــابــعـت ان تــعــلــيق الــتــمــويل
األمـيـركي "يـسـمـح لـنـا بـتـحـريـر
أمـــــــوال دافـــــــعـي الـــــــضـــــــرائب

الســـتــخــدامـــهــا عـــلى أولــويــات
أخرى في السياسة اخلارجية".
وفي الوقت نفـسه أعلنت وزارة
اخلــارجــيــة األمــيـركــيــة تــعــيـ
جــيــمس جــيــفــري وهــو ســفــيـر
ـثال خـاصـا سـابق في بـغـداد 
لـســوريــا.وجــيــفـري ( 72عــامـا)
مــــــكــــــلـف إحــــــيــــــاء اجلــــــهــــــود
الدبلـوماسيـة األميركـية حملاولة
الـتـوصل إلى تسـويـة تفـاوضـية
لـلـنــزاع في سـوريـا الــذي أسـفـر
عـن ســقــوط أكـــثــر من  350ألف
قتيل ونزوح مالي منذ .2011
ـتحـدة جـهود وتـدعم الواليـات ا
ــــتــــحـــدة الى مـــبــــعـــوث األ ا
سـوريـا سـتـافـان دي مـيـسـتـورا
توقفة حالـيا خصوصا بسبب ا
مـــفــاوضـــات مــوازيــة جتـــريــهــا
روسـيــا حـلــيـفــة نـظـام الــرئـيس
بــــــشـــــار األســـــد الــــــتي جتـــــري
مفـاوضات مع تركـيا وايران في

إطار "عملية أستانا".
ويـسعى دي مـيـستـورا الى عـقد
اجــــتـــمـــاع مع إيـــران وروســـيـــا
وتــركــيــا فـي أيــلــول/ســبــتــمــبـر
لــوضع الـلـمـسـات األخـيـرة عـلى
تـشـكـيل جلـنـة لـصـيـاغـة دسـتور
جـــديــد لـــســـوريـــا. وقـــد الــتـــقى

بومبيو األربعاء في واشنطن.
وقــال مـاكــغــورك اجلــمـعــة "كــنـا
دائــمــا واضــحـــ جــدا: لن يــتم
سـاعدة الدولـية إلعادة حتريك ا
إعـمار سـوريا مـا لم نـر تقـدما ال
رجـعـة عــنه في عــمـلـيــة جـنـيف

باجتاه انتقال سياسي".

للسالم ستطرح يوما.
ــــتــــحــــدة من أن وحـــــــذرت األ ا
ـكـن أن تـنــدلع في حــربـا جــديــدا 
غــزة. وشــنت إسـرائــيل مــنـذ 2008
ثالث حــروب ضـد قـطـاع غـزة الـذي
تـسـيـطر عـلـيه حـركة حـمـاس وأثار
ـتصـاعـد منـذ آذار/مارس الـتوتـر ا

مخاوف من مواجهة جديدة.

ــدني عن ولم يــكـــشف الــدفـــاع ا
عدد الضحايا الـذين عثر عليهم
لـكن وسـائل إعالم مـحـلـيـة قـالت
إنها عـائلة من زوجـ وفتاة في
الـــتــاســعـــة من الــعـــمــر. وكــانت
وقتة حتى احلصيلة الرسـمية ا

اخلميس  38 قتيال.
وحـمــلت احلـكــومـة الــشـعــبـويـة
ـــشـــغــلـــة لـــلــجـــســر الـــشـــركــة ا
مــسـؤولـيـة الـكـارثـة الـتي وقـعت
ـديـنـة الـسـاحـلـيـة الـثالثـاء في ا
الـــشــمـــالـــيـــة وهــددت بـــإلـــغــاء

عقودها.
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ورصـت عــــــــلـى ارض مــــــــركــــــــز
للـمعـارض بنـعوش  18شخـصا
-- احدها بـاللون األبـيض لطفل
قـضى مع والديه -- وقـد غـطيت
ركز بالورود والصور. وحتول ا
الـكبـير لـكـنيـسة صـباح الـسبت
بــحـسب مـراسل لــوكـالـة فـرانس

برس.
وعـال الـــتـــصـــفـــيق لـــدى دخـــول
رجـال اإلطــفـاء الــقـاعـة قــبل بـدء
ــراسـم عــنــد الـــســاعــة 11,30 ا

 9,30)ت غ).
لــكن أكــثـر مـن نـصـف الـعــائالت
ــراسم ــشـــاركــة في ا رفــضت ا

واختـار بعـضها تـنظـيم جنازات
خـــاصــــة ومـــقـــاطــــعـــة مـــبـــادرة

احلكومة.
ونـقـلت الـصـحف عن والـدة أحـد
أربـــعــة شـــبـــان ايـــطـــالــيـــ من
نابولي قـضوا في الكارثـة قولها
إن "الــدولـــة هي الــتي تـــســبــبت
بــــذلـك االفــــضل أال يـــــظــــهــــروا
وجـــــوهـــــهم إن اســـــتـــــعــــراض

السياسي مخجل".
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وجلـأ روبـرتـو والـد أحـد الـقـتلى
من نــــــــــابـــــــــولـي إلى وســــــــــائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي لـلـتـعـبـير
عـن غـــضـــبه قـــائـال "لن يـــصـــبح
ابـني رقـمــا في قـائـمــة الـوفـيـات
الــتي تـســبـبـت بـهــا االخـفــاقـات
االيــطــالـــيــة". واضــاف "ال نــريــد
جنازة مهزلة بل مراسم خاصة".
وعــبــر اســقف جــنــوى اجنــيــلـو
بـانـيـاسكـو الـذي تـرأس الـقداس
امـس الــــســـــبت عن "احـــــتــــرامه
ن اخـــــــــــــــتــــــار أال الـــــــكــــــامـل 
يــــــــــشــارك في مـــراسم جــنــازة

الدولة".
ويـــتــــقـــدم الـــرئـــيـس ســـيـــرجـــو
مــــــاتــــــاريال ورئــــــيـس الـــــوزراء
جوزيبي كونـتي مراسم اجلنازة
الرسمية لتي قالت وسائل اعالم
مـحـلـيـة ان كـبار مـوظـفـ شـركة
"اوتــوسـتــرادي بـيــر لـيــطـالــيـا"
ـشغلـة للـجسـر سيـحضـرونها ا

ايضا.
ـدني االيـطالي أن أعـلن الدفـاع ا
فرق االطفاء التي تقوم بعمليات
بحث حتت أنقاض اجلسر الذي
انـــهــار فـي جــنـــوى عــثـــرت لــيل
اجلـــمـــعـــة الــســـبت عـــلى جـــثث
ضحايا في سيارة سحقت بكتلة
مـن االســمــنت فــيـــمــا تــســتــعــد
ديـنة االيطـالية لـتنظـيم جنازة ا
رسـمـيــة لـلـضـحــايـا.ولم يـكـشف

ــــســــعـــفــــون عـن عــــدد هـــؤالء ا
الــضـــحــايـــا لــكـن وســائل إعالم
إيـطــالـيـة قــالت انـهـا عــائـلـة من
زوجـ وفــتـاة في الـتـاسـعـة من

العمر. و
كــانـت آخــر حــصــيــلــة رســمــيــة
مـوقـتـة نـشـرت قـبل هـذا اإلعالن
تــتـحــدث عن سـقـوط  38 قـتـيال
وعـــــشـــــرة جــــــرحى مـــــا زالـــــوا
ـستـشـفى بيـنهم يـعاجلـون في ا

ستة في حالة اخلطر.
وقـــال مـــتــحـــدث بـــاسم الـــدفــاع
ـدني لوكـالـة فـرانس برس "كل ا
مـــا نــســتـــطــيع قـــوله إن جــهــاز
اإلطــــفــــاء عـــثــــر عــــلى ســــيـــارة
بـــداخــلـــهــا جـــثث". واضــاف "ال
ـكـنـنا إعـطـاء حـصيـلـة النـنا ال
نــــعــــرف عــــدد اجلــــثـث بــــداخل

السيارة".
واتــهـمت احلــكــومـة اجملــمــوعـة
الــعـمالقـة "اوتـوسـتـرادي" بـعـدم
االسـتـثـمـار في أعمـال الـصـيـانة
الـالزمـــــــة وقــــــالـــــــــت إنـــــــهــــــا
ســــتـــســـعـى اللـــغـــاء عــــقـــودهـــا

ربحة. ا
وطـالب وزيـر الــداخـلـيــة مـاتـيـو
سـالـفـيـني بـأن تقـدم الـشـركـة ما
يـــــــصـل الى  500 مـــــــلـــــــيــــــون
يـــــــــورو ( 570 مـلــيـون دوالر)
ـسـاعــدة الـعـائالت واحلــكـومـة
احملــلــيــة فـي مــواجــهــة عــواقب

الكارثة.
وبـــ الـــقــتـــلى أطـــفـــال وثالثــة
مــواطـنــ من تــشـيــلي وأربــعـة

. فرنسي
وبــــدأت أعـــمــــال بــــنـــاء جــــســـر
مورانـدي عام  1963واستـغرق

بناؤه أربع سنوات. 
وقــد عـانى عــلى مـدى عــقـود من
مـــشــاكـل بــنـــيــويـــة دفــعـــــــــت
الـسـلـطـات إلى إجــراء عـمـلـيـات
صـــــــــيـانة مطــــــــــوّلة وأثارت

تحدة انطونيو غوتيريش في جنيف األم العام لال ا

{ نـيويـورك - ا ف ب - قـدّم األم
ــتــحـــدة أنــطــونــيــو الـــعــام لأل ا
غوتيريش اجلمعـة أربعة مقترحات
تــــهــــدف الـى تــــعــــزيـــــز حــــمــــايــــة
الفـلسـطينـي في االراضي احملـتلة
وتـشمـل نشـر بـعـثـة مـراقـبـة مـدنـية
وأخـرى أمـنـية أو عـسـكـريـة وزيادة
سـاعـدات االنـسـانـيـة والـتـنـمـوية ا
ـيداني للمنظمة وتعزيز احلضور ا

الدولية.
وفصّل األمـ العام مـقتـرحاته هذه
في تقـرير من  14صفـحة أعـدّه بناء
عـلى طـلب اجلـمــعـيـة الـعـامـة لأل
ـتـحـدة بـعـد مـوجـة عـنف حـصدت ا
أرواح  171فـلـســطـيـنـيــا قـتـلـوا في
قـــطــــاع غـــزة بــــرصـــاص الــــقـــوات

االسرائيلية منذ آذار/مارس.
وفي تـقـريـره شـدّد غـوتـيـريش عـلى
أن تـنفـيـذ كل من اخلـيارات األربـعة
بـحـاجـة لتـعـاون بـ االسرائـيـلـي
سـتبعد والفلـسطينـي ولكن من ا
كـثـيـراً أن تـوافق إسـرائـيل عـلى أي

قترحات. من هذه ا
ــقـتـرحـات األربـعـة الـتي أوردهـا وا

األم العام هي:
ـــيــداني لال "تـــعــزيــز الـــوجــود ا
ــــا فـي ذلك رفــــدهــــا ــــتـــــحــــدة"  ا
ـراقبـ حلقـوق اإلنسـان وآخرين
لـلشـؤون السـيـاسيـة مكـلّفـ تقـييم

األوضاع في االراضي احملتلة.
ـــســــاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة زيـــادة ا
والـتنـمـوية من أجل "تـأمـ رفاهـية

السكان".
تـشكيل بـعثـة مراقبـة مدنـية تنـتشر
فـي مــنــاطق حــســـاســة مــثل نــقــاط

ــــعــــابــــر وقــــرب الــــتــــفــــتــــيـش وا
ـسـتـوطنـات االسـرائـيلـيـة وتـكون ا
مـهـمـتـها إعـداد تـقـاريـر عن مـسائل

احلماية.
نـشـر قـوة شـرطـة أو قـوة عـسـكـرية
ـتـحـدة تـكون بـتـفـويض مـن األ ا
مــهـمــتــهــا تــوفــيـر حــمــايــة مــاديـة

. للمدني الفلسطيني
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ـيـة ولـكن تــشـكـيل قــوة حـمـايــة أ
يـحـتــاج إلى قـرار يـصــدره مـجـلس
األمـن الـدولي وهـو أمـر مــسـتـبـعـد
احلدوث في ظل اسـتعـداد الواليات
ـتحـدة السـتخـدام الفـيـتو لـعرقـلة ا
أي مــشــروع تــعــارضه حـلــيــفــتــهـا

إسرائيل.
وفي  1994انـــتــشـــرت في مـــديـــنــة
اخللـيل بـالـضـفـة الغـربـيـة احملـتـلة
بــعـــثــة صــغـــيــرة تــضم مـــراقــبــ
اوروبــيـ لــكن اســرائــيل رفــضت
مذاك كل الـدعوات للـسمـاح بوجود

ناطق احلساسة. دولي في ا
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وقــال غـــوتــيــريش فـي تــقــريــره إن
ـــتـــحــــدة قـــامت بــــعـــدد من األ ا
مـــبـــادرات احلـــمــــايـــة لـــكن "هـــذه
اإلجـراءات لم تـسـتجب" لـلـمـخاوف
التي وردت في قرار تبنته اجلمعية
ـــــتــــــحـــــدة في الـــــعـــــامــــــة لأل ا

حزيران/يونيو.
وكـانت اجلـمـعـيـة الـعـامـة دانت في
هـذا الـقرار اسـرائيـل بسـبب قـتلـها
فلـسطـينـي في قـطاع غـزة وطلبت
من غــوتــيــريش وضـع مــقــتــرحـات
. "آللية حماية دولية" للفلسطيني
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اقارب ضحايا انهيار اجلسر في جنوى يصلون امام نعش وضع في مركز اقيمت فيه مراسم اجلنازة للضحايا

بغداد
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فـجـعة  فال انـشـطة الـكتل  وال تـبدو الـظـروف الراهـنـة  مسـكونـة بـنهـايـاتهـا ا
مواقـفهـا  تنـتهي عـند رفض الـشعب لـصيـاغات الـعالقات احلـصصـية  فـالكل
يـتـحـرك عـلى وفق الـتـوزيـعـات الـفـاجـعـيـة الـسابـقـة  والـكـل ايضـا يـسـاوم عـلى
توزيـعات مراكز القرار  فقـد باتت االشتراطات هي محركـات االنشطة بارادتها
حركـات خارجية مـفروضة عـليها  وفي كل أم رغمـا عنها  بـدراية منهـا  أو 

رشح على ماسواه . احلاالت فان القهر اجلماعي للمجتمع هو ا
يـقـول مـاركس في مـعــرض حـديـثه عن صـنـاعـة الـتــاريخ (إن الـبـشـر يـصـنـعـون
التاريخ لـكنهم يجهلون التاريخ الذي يصنـعونه) فهل نساهم نحن البشر بتكوين
كن اصالحه  إال عـندما نـتيقن نحن الـبشر بان هذا الـفعل السيـاسي الذي ال
الضرورات تـستوجب تغيير صفحات الفعل القاهر لسياسات توزيع البالد على
ذاهـب والعـرقـيات  وحتـتم عـلـينـا ضـرورات التـغـيـير االنـتـقال الى الـطـوائف وا

واطنة . فاهيم واالليات الوطنية في بناء الدولة وحتقيق مصالح ا ا
لـقـد كان الـتـراكم الـذي صنـعـته احملـاصصـة مـخزيـا  وكـانت جتـربة سـيـاسات
اضي  الكـتل واالحزاب والـكيانـات التي حـكمت فـاشلـة  فهي لم تـستـفد من ا
كنها أن تـشكل واحدة من ارهاصات دينامـيكية التطور  بل ولم تخـلق جتربة 
اجلمـيع تخنق عـلى ماضوية  شـوه مفاهـيمهـا  من اجل حتقيق مـصالح ذاتية 

صالح العامة للناس والوطن . تتناقض باالجتاه مع ا
ـاضي  خلـدمـة إن الـعـقـلـيـة الـرجـعـيـة  هي وحــدهـا الـتي حتـاول اسـتـنـسـاخ ا
ـشـاركة وفي كل ـلـمـوس  إن هذا الـطـرف يريـد ا الحظ ا اهداف مـرحـليـة  وا
ـتفق امـاكن الـدولـة  خلدمـة جـماعـاته ومـنـاطقـه  وذاك يريـد حتـقيـق الشـروط ا
عليـها وفوقـها من االسـتحقـاقات القـومية  والـثالث يريـد احملافظـة على االغلـبية
ـصـلـحة لـتحـقـيق مـصـالح مكـونـاته  وفي حـقـيقـة االمـر كل هـؤالء لم يشـتـغـلوا 

مايزعمون تمثيلهم .  
صـاحلهم  لـذلك كان االختـناق الشـعبي  وكانت ا كل مـاجرى ويجـري هو  إ
ـواطنـ  وإذا كان األمر غـير ذلك فـليـدلنا خطـوط العزلـة واضحـة بينـهم وب ا
ـكن ان يسجل طوال أحد مـنهم على عمل جـماعي خلدمة الـناس  أو مشروع 
ـذاهب سـنــوات احلـكم الـطـويــلـة  لم يـحـدث أي شيء  وكـل االحـاديث بـاسم ا
والـقـوميـات هـو طرقـة سـياسـيـة تـستـهـدف تخـويف اخلـائـف اصال لالسـتـمرار
باحلكـم  والتحكم بالسلطة والدولة . لقـد كان التراكم الذي صنعته احملاصصة
 من اسـوأ مـاسـجل في الـتـاريخ الـعـراقي احلـديث  فـهـو لم يـخـتـلف من حـيث
ضمـون عن التـجربـة التي سـبقته إال بـبعض الـتفـصيالت  فتـلك التـجربـة تعد ا
شاريع وتـضبط ايقـاعات الدولة  العراق مـلكا اجـباريا  لـكنهـا تبني وتـؤسس 
أم التـجربـة التي تـلت فـإنهـا وزعت اجملتـمع لطـوائف وعـرقيـات وكتـبت الدسـتور
ذهـبية  االشكالـية مـايعـزز الفـرقة وتـوزيع البالد عـلى قوائم الـفرقـة العـرقيـة وا
الي والعقاري  واشـاعة ال العام  وفتحت االبواب لشرعنـة الفساد ا ونهـبت ا
االتكـالية والتـسيب  ولم حتقق شـيئا. اصبح الـهاجس الوطـني اساس حتركات
اجلمـاهير  فالشعب  أو لنقل طبقات مهمة من الشعب  باتت تدرك يقينا  انه
بدون النـظام الوطني احلـازم  والسلطـة التي تديـرها شخصـيات معرفـية وطنية
ؤهلة العادة ترتيب اوراق ية كل ضمن اخـتصاصه  هي ا وتكـنوقراطية واكاد

بعثرة  دون ذلك  فوضع احلالة العراقية لم يتغير بل سيسوء .  العراق ا
جمـيع االطـراف تـتـحـرك على كـل شيء  إال إنهـا تـوقف احلـركـة إذا كـان االمر
يتـعلق بنـظام وطـني وسلـطة عابـرة للـمحـاصصة الـسيـاسية
الـطـائــفـيـة . ويـبـقى الــعـراق مـوجـوعــاً  ونـهـايـات الـوطن
مــســكــونــة بـالــفــرقــة والــتــوزيع  إذا لم يــتــخط الــشـعب
سـيـاســات الـتـخـديــر ويـحـدد بـرنـامــجه الـوطـني  وهـذه

مسؤولية جمعية للكل من اجل الكل .

وتــــــايــــــوان وكـــــــذلك اإلمــــــارات
ـتـحــدة والـسـعـوديـة الـعـربــيـة ا
الــــلـــتــــان أعــــلـــنــــتــــا عن أكــــبـــر
مساهمت تـبلغان على التوالي
خـــمــســ مــلـــيــون دوالر ومــئــة

مليون دوالر.
وهـــــذه األمــــوال مــــخـــــصــــصــــة
ــتـــفــجــرات لــعـــمــلــيـــات إزالــة ا

{ جــنـــوى (ا ف ب) نــظـــمت في
جـنـوى الــسـبت جـنــازة رسـمـيـة
ـــســـؤولـــ بـــحـــضــــور كـــبـــار ا
السيـاسي اإليـطاليـ لعشرات
من ضــــحـــايـــا حــــادث انـــهـــيـــار
اجلـســر فــيـمــا رفــضت عـائالت
راسم بعض الضحـايا حضور ا
الرسمـية واعلنت أجـهزة االنقاذ
الــــــعــــــثــــــور عــــــلى مــــــزيــــــد من
اجلـــــثث.وأعـــــلن حـــــداد وطــــني
ــراسم بــالــتـزامـن مع تــنـظــيم ا
فـيـمـا عـثــرت فـرق االطـفـاء الـتي
تــبــحث عن خــمــســة اشــخــاص

على سيارة بداخلها جثث.

انــــتــــقـــــادات حــــادة وجـــــهــــهــــا
مهـــــــــندسون.

وتــسـبب انـهـيـار جـزء من جـسـر
ـخـاوف في مـخـتلف مـورانـدي 
أنـحــاء الـعـالـم من تـقــادم الـبـنى

التحتية.
وأعــلـــــــــــنت إيـــطـــالــيـــا حـــالــة
ـــدة عــــام كـــامــــــل في طـــوار 

نطقة. ا
وتـــقـــول "أوتـــوســـتــرادي" الـــتي
تـتـولى تــشـغـيل وصــيـانـة نـحـو
نـصف الــطــرق في إيــطـالــيـا إن
إعادة الـبناء سـتسـتغرق خـمسة

أشهر.
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وتنفي الشركة القيام بأي توفير
في مـصـاريـف أعـمـال الــصـيـانـة
وتـقـول إنـهـا تـسـتـثـمـر أكـثـر من
مليـار يورو سنـويا في "السالمة
والصـيانة وتـدعيم الـشبكـة" منذ

2012.
وحـذّرت شـركـة "أتالنتـيـا" مـالـكة
شـركـة "أوتـوستـرادي" احلـكـومة
من أنـــهـــا ســـتـــكـــون مـــضـــطــرة
لــتــســديــد مــســتــحــقــات الــعــقـد
الــســاري حـتى  2038 عـلى أقل

تقدير.
وقـال كــونــتي إن اوتــوســتـرادي
"مسؤولة عن ضمـان صيانة هذا
اجلـــــــــســـــــــر وأمـن كـل الــــــــــذين

يسافرون عليه".
وكان  تشييع بـعض الضحايا
جـرى اجلـمـعة في مـدن إيـطـالـية

أخرى. 
وفي يــوم احلــداد الـوطــني عـلى
الـــضــحـــايـــا ســــــــيـــتم إطـــفــاء
ـــبــاني األضـــواء الـــتي تـــنــيـــر ا
الـــــــرمــــــزيـــــــة فـي رومــــــا مـــــــثل
الــكــولــيــســـيــوم وفــونــتــانــا دي
تــــــريـــــفــــي وغـــــيــــــــــــرهـــــا من
الـــــــسـاعـة  22,00إلى الـسـاعـة

 23,00ت غ.
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حـ اسـتـمع الى حـوارات تشـكـيل احلـكـومـة اشـعـر انـنا غـيـر مـحـظـوظـ النـنا
نـعـيش في زمن احـزاب تـتـحـدث عن مــصـلـحـة الـبـلـد لـكـنـهـا تـتـصـارع من اجل
احلــصــول عـلى مــكــاســبـهــا اخلــاصـة نــاســيــة اجلـمــاهــيـر الــغــارقــة بـبــؤســهـا
وفقـرها.تتصرف هذه االحزاب كما تصرف ابناء يعقوب مع اخيهم  يوسف لكن
الـفـرق هـو ان اخـوة يـوسف الـقـوا اخـاهم في الـبـئـر انـتـقـاما مـنه,في حـ القت
االحزاب الـبلد بكامله الى بئر احملاصصة منذ  15 عاما.عاد قادة االحزاب الى
مـقـراتهم,وظـهـروا امام الـفـضـائـيات,وحتـدثوا بـبـراءة كـامـلـة عن سـعـيـهم اجلاد
قـراطـيـة او مـجيء اخلالص الذي الحـداث نـقلـة حـقـيـقيـة في هـذه الـعـملـيـة الـد
يـنقـذه من هـذا الـظالم الـطـويل.لـكن في ظـلـمة الـبـئـر الـعـمـيقـة يـئن الـبـلـد وحـيدا
مـنــسـيـا كـمــا كـان الـنــبي يـوسف يـئـن مـنـتـظــرا قـدوم الـقــافـلـة الــتي انـقـذته من
محـنته.انا ح اقرأ سـورة يوسف هذه السـورة الرائعة اتخـيل كل قسوة العداء
ـفسـدين لـبـلدهم فـاق ثـورة االخوة ليـوسف بل ان عـداء ا
ضد اخـيهم.نعم تنافسـت االحزاب على ابقاء العراق
ـقـيت,وال بـد من انـتـشـاله من في بـئـر احملـاصـصـة ا
عـذابه الــطـويل.انـهـا عــزلـة بـلـد ثــري افـقـره الـسـراق

واالخوة الذين فقد احدهم ثقته باالخر.


