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ـكــافـحـة اجلـفـاف في مـنـطــقـة الـسـاحل والـلـتـ
كــانـتــا حـاضــرتـ فـي االجـتــمـاع.وتــتـفــاقم هـذه
األرقـام بـرغم احملـاصـيل اجلـيـدة نـسـبـيـا نـتـيـجة
حتـــسن هـــطـــول األمـــطــار.وقـــال وزيـــر الـــزراعــة
الـنيجري ابـالده عبودة "لقـد أمطرت تقريـبا لستة
أشـهر هذا العام  وهـذا استثنائي". ويـعد تصاعد
الــعـنف وتــزايـد عــدد الـشــبـان الــذين يــلـتــحـقـون
ـنـاطـق سـبـبـ لـتـفـاقم بـاجلــهـاديـ في بـعض ا
انــعــدام األمـن الــغــذائي. وخالل الــعــام اجلــاري
شـهـد مـحصـول احلـبوب ارتـفـاعـا طفـيـفا مـقـارنة
ـتوسط ـئـة ومـقـارنـة  ـاضي   1,7  بـا بـالـعـام ا
ــاضـيــة ووصل إلى 75,1 الــســنــوات اخلــمس ا
واشي كـان هناك مـليـون طن.وفي مجـال تربيـة ا
"عـجـز كبـير عـلى صـعيـد توفـيـر العـلف في بعض
مـنـاطـق الـسـاحل" بـحـسب شـبـكـة الـوقـايـة الـتي
أشـارت إلى انّ موريتـانيا والسـنغال كانـتا األكثر
تـأثراً.وقال البيان اخلـتامي الصادر عن االجتماع
ــضــاف إلى الـ 35لــلــشــبــكــة إنّ "هــذا الــعــجــز ا
ـراعي بــسـبب صــعـوبــات الـوصــول إلى بــعض ا
ـناطـق التي يـعدّ األزمـة األمـنيـة" يـؤدي في هذه ا
تـرحـال الـقطـعـان فيـهـا أمـرا تقـلـيـديا إلى "تـركـيز
ـنـاطق اآلمـنـة وغـير كـبـيـر لـلـمواشي فـي بعض ا
ـــبــكـــر" عن ـــالـــوفــة وأيـــضـــاً إلى رحـــيـــلــهـــا ا ا
شـهـد بـ"اخلـليط مـنـاطـقهـا.ووصف زونـدي هـذا ا
ـتـفجـر" فـيمـا حـذر اخلبـراء من أنّ هـذا الوضع ا
يـنـطـوي عـلى "تـهـديـد رئيـسي" لـنـاحـيـة "مـفـاقـمة
ـزارع ـنطـقـة بـ ا الـنـزاعـات" الـتقـلـيـديـة في ا
ـوارد.وأوصى ــواشي لــلــوصـول إلـى ا ومــربي ا
واشي على اخلـبراء بـ"الـتحـسب" وتوزيع عـلف ا

ناطق التي تنتقل إليها القطعان. ا
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{ بـــاريس - (أ ف ب) : رأى خــبـــراء أنّ الــزراعــة
ـواشي قد تمثالن إذا تـوفّر لهـما تمويل وتـربية ا
طـار عامـلي سالم في مـنطـقة الـساحل اإلفـريقي
الـتي تـهـددها الـنـزاعـات ب اجملـتـمـعات احملـلـية
والـعنف اجلـهادي وانعـدام األمن الغذائي في ظل
ـسـاعـد ـديــر ا ـنــاخي.وقـال ا مــخـاطـر الـتــغـيـر ا
ـنـتـدى الـسـاحل وغـرب افـريـقـيـا سـيـبـيـري جـان
زونـــدي لــفــرانس بـــرس إنّه "يــتــوجـب مــعــاجلــة
االســبـــاب الــرئــيــســة لألزمـــات: الــفــقــر انــعــدام
االســتـقـرار وأيـضـاً انــعـدام األمن الـغـذائي".وقـاد
زونـدي اجتمـاعا خلبـراء في مقر مـنظمـة التعاون
االقـتصادي والتنمـية في باريس اإلثن حضرته
تـحدة كـما جـهات مـانحـة ووكاالت تـابعـة لأل ا
مـنظـمات غـير حكـوميـة. وتمحـور االجتـماع حول
تالفـي األزمـات الــغـذائــيـة الــتي تــتـفــاقم في هـذه
ــنــطــقـــة من الــعــالم.وبــدت األرقــام مــرعــبــة إذ ا
تـضـاعف في نهـاية  2019عـدد االشـخـاص الذين
يـحتـاجون إلى مـساعـدة غذائـية في  16دولـة ب
الـسـاحل وغـرب افريـقـيـا فوصل إلى  9,4مـلـيون
شـــخص في مـــقــابل  4,5مـــلــيـــون شــخص خالل
اضي.ويـعدّ  619ألف الـفـترة نـفسـها مـن العـام ا
شـخص من ب العـدد اإلجمالي في "حـالة طارئة"
(الــدرجــة الـرابــعــة عــلى مــقـيــاس يــشـمـل خـمس
درجـات وتـعـرّف الـدرجـة اخلـامـسـة بـأنّهـا إعالن
مـجـاعة).وفي حـال عـدم القـيـام بشـيء فإنّ الـعدد
اإلجمالي سيرتفع إلى  14,4مليون شخص خالل
الـــفــتــرة الـــصــعـــبــة مـــا بــ حـــزيــران/يـــونــيــو
وآب/اغــســـطس الــتي تـــشــهــد مــوســـمــا أعــجف
بــحــسب تـقــديــرات شـبــكــة الـوقــايــة من األزمـات
ـشتـركـة بـ الدول الـغـذائـية والـلـجـنـة الدائـمـة ا
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{ واشـنـطن - (أ ف ب) : دفع الـرئـيس األمـيـركي دونـالـد ترامـب تعـويـضـات بـقـيـمة
مليـوني دوالر جلمـعيـات خيـرية عـلى خلـفيـة قضـية اخـتالس أموال كـانت مخـصصة

الية. صاحله السياسية وا ؤسسته السابقة و استغاللها 
ووزعـت األموال على ثـماني جمـعيات
إحـداهـا لألطفـال احملـروم (شـيـلدرن
إيـــد ســوســـايــتـي) وأخــرى لـــتــعـــلــيم
الـتالميذ من األقـليات (يـونايتـد نيغرو
كـولـيج فـانـد) وضـد معـاداة الـسـامـية
(يـــو اس هـــولــوكـــوسـت مــيـــمـــوريــال
) وفق ما أكـدت النائبـة العامة مـيوز
لــنـــيــويــورك لــيـــتــيــســيـــا جــيــمــز في
بـيان.وأضافت أن "اجلمعـيات اخليرية
لـيست وسـيلـة لتـحقـيق اهداف ولذلك
فـإن هذه التـعويضات تـعكس بوضوح
حجم استغالل الرئيس لنفوذه وتمثل
انـتصاراً للجمعيات غير الربحية التي
تــلـتــزم بـالــقــانـون".وأطــلـقت الــنـائــبـة
الـعامـة الدعـوى ضد "مـؤسسـة ترامب"
فـي حـزيــران/يــونــيـو  2018مــتــهــمـة
تــــرامب بــــاخلـــلط بــــ أعـــمــــال هـــذه
ـؤسسة اخملـصصة لألعمـال اخليرية ا
وبــــــ اجلـــــــهــــــاز اخملــــــصص إلدارة
تـــرشــحــيه لــلــبـــيت األبــيض. و حل
اجلــــمــــعــــيــــة لــــكن الــــتــــحــــقــــيق ظلّ
.ويــقــول االتــهــام إن تـرامب مــســتــمـراً
ــؤسـسـة اخلــيـريـة ســحب من أمـوال ا
لـتــسـويـة قـضـايـا غـيــر مـرتـبـطـة بـهـا
والــتــرويج لـفــنــادق تـرامب وألســبـاب
خـاصـة مـثل شـراء لـوحـة له رفـعت في
أحـد نواديه للغـولف. ويشتبه كذلك أن
تـــرامب قــام في عــام  2016بـــتــنــظــيم
ـؤسسـته كان عـشـاء جلمع الـتـبرعـات 
.وبــعـد في الــواقـع عــشــاء انــتــخــابــيــاً
إدانــته في هــذه الـقــضـيــة في تــشـرين
الـثاني نـدد ترامب "بـأربع سنوات من
ـضـايـقـات ألهـداف سـيـاسـيـة" ضـده. ا
وأضــاف "كل مـا وجـدوه هـو مـؤسـسـة
خــيــريـة تــعــمل بــشــكل فــعـال تــمــامـاً
وبـــعض اخملــالــفـــات ذات الــطــبـــيــعــة
الـتـقـنـيـة مـثل عـدم تـسـجـيل مـحـاضر

الــعالقـات الـدبــلـومـاسـيــة بـ طـهـران
ـانـيا وواشـنـطن. ووصل شـيوي الى أ
إلجـراء فـحـوص طـبـيـة. وقـال مـسؤول
كـبير في اإلدارة األمـيركيـة إنه سيبقى
هــنـاك "لــفــتـرة قــصـيــرة" مـوضــحـا ان
"مـزاجه جيد لـلغايـة" ويبدو أنه يـتمتع
بـصحة جيدة. من جهتها ذكرت وزارة
اخلـارجـيـة السـويـسـرية ان "سـويـسرا
تــؤكـد دورهــا في الــبـادرة اإلنــسـانــيـة
الـتي حدثت اليوم على أراضيها وأدت
إلى إطالق سراح سليماني وشيوي".
صـــورة نــــشـــرهـــا وزيـــر اخلـــارجـــيـــة
اإليــراني عـلـى حـســابه الـرســمي عـلى
تـويتر في  7كـانون األول تظهر الوزير
مـحمد جاويد ظريف (يسار) مع العالم
اإليـراني مـسعـود سـليـمـاني يـتحـدثان
عـلى مـ طـائرة في مـكـان غيـر مـحدد.
واظـــهـــرت الـــصــور الـــتي نـــشـــرتـــهــا
واشــــنـــــطن شــــيـــــوي يــــســــتــــقـــــبــــله
دبـلــومـاسـيـون أمـيـركـيـون عـلى مـدرج
مـــطــار زوريـخ. وحــكم عـــلى الـــبــاحث
الـصيـني االميركي بـالسجن  10أعوام

بتهمة التجسس في إيران.
وهــو طــالب دكـتــوراه في الــتـاريخ في
جــامـعــة بــرنـســتـون االمــيــركـيــة كـان
يـجري ابحاثا حـول ساللة القاجار في
إيران حيث  اعتقاله في اب  2016

WOŽcł U¹öš

أمـا سـليـمـاني فـهو اسـتـاذ وباحث في
مــجـال اخلاليــا اجلـذعــيـة في جــامـعـة
"تـــربـــيت مـــدرس" وتــوجه لـــلـــواليــات
ـتـحدة في  22تـشـرين األول/أكـتـوبر ا
بـحسب وكالة االنباء الرسمية ?2018
االيــرانـيـة. قـال تـرامـب في بـيـان "بـعـد
أكــثـر من ثالث سـنـوات من سـجـنه في
إيـران شيـوي وانغ عائـد إلى الواليات
ـــــتـــــحـــــدة". بـــــدوره تـــــوجـه وزيــــر ا
اخلـارجـية مـايك بـومبـيـو بالـشـكر الى
الــسـلــطـات الــسـويــسـريــة مـعــربـا عن
ســعـادته "ألن طــهـران كـانـت بـنـاءة في
هـذا الـشـأن". وقـال "مـا زلـنـا نـدعو الى

االفـراج عن جـميع الـرعـايا االمـيركـي
احملـتجزين ظلما في ايران". من جهته
عـبـر مـسـؤول أمـيـركي كـبـيـر عن االمل
فـي أن يــــكــــون االفـــــراج عن شــــيــــوي
مـؤشرا الى أن "اإليـرانيـ قد يـكونون
ـنـاقـشة كـل القـضـايا" عـلى اسـتـعداد 
مـثل برامـجهم الـنوويـة والصـاروخية
" واالفــراج عـن "الــرهــائن األمــيــركــيــ
احملـــتـــجـــزين في إيـــران و"األنـــشـــطــة
ـنــطـقـة. وقـال الــضـارة" لـطــهـران في ا
ـسؤول األميركي إن "حمـلة الضغوط ا
الـقصوى التي قررها الرئيس ترامب

تـعــمل كـمـا انـهـا فـعـالـة لـلـغـايـة"
مـــشـــيـــرا الـى اعالن تـــرامب إنه
مـسـتعـد "للـقـاء اإليرانـي دون
شروط مسبقة". وشدد على أنه
"لم يكن هناك أي مبلغ نقدي أو
رفـع لـلـعـقــوبـات أو أي نـوع من
الـتنـازل أو الفديـة" مقابل إطالق
ســراح شــيــوي. وقـال ظــريف في
تــغــريــدة "عـائــد لــلــوطن". ونــشـر
صـــورا لـه مع ســـلـــيــــمـــاني داخل
وخــــــارج طـــــائــــــرة حتــــــمل عــــــلم
اجلـمهـورية اإلسالمـية. ولم يـتضح
. أيـن  الـــــتـــــقـــــاط الـــــصـــــورتــــ
والـعالقـات الـدبـلـومـاسـيـة مـقـطـوعة
ـتــحـدة وإيــران مـنـذ بــ الـواليــات ا
الـعام  .1980وتـدهورت في أيـار/مايو
حــــ أعــــلـن تــــرامب احــــاديــــا 2018
ـبرم االنـسـحـاب من االتـفاق الـنـووي ا
ــوجــبه فـي الــعــام  2015والـــذي  
فـروضة تـخـفيف الـعقـوبات الـدوليـة ا
عــلـى إيــران مــقــابل وضع قــيــود عــلى
بـرنامـجها الـنووي. وردت طهـران بعد
عــام عـبــر تـعـلــيق بـعض الــتـزامــاتـهـا
ـوجب االتفاق الـنووي. وقال روبرت
عاجلة مـالي مدير اجملمـوعة الدوليـة 
األزمـات "إنـهـا أنـبـاء سـارة نـادرة على
اجلـبهة األميـركية اإليرانـية". واعتقلت
إيـران رعايـا أجانب عديـدين غالبـيتهم
بـــتــهم الـــتــجــسس بـــيــنـــهم اجلــنــدي

األمــــيــــركـي الــــســــابق مـــــايــــكل وايت
واإليـرانيـة البـريطـانيـة نازانـ زغاري
ي الـفـرنـسي روالن راتـكـلـيف واألكـاد
مـــارشــــال واحملـــاضـــرة اجلــــامـــعـــيـــة

األسترالية كايلي مور غيلبرت.
وفـي تشرين األول الفائت أطلقت

طـــــــــــهـــــــــــران ســــــــــراح
أســــتــــرالــــيـــ

جــــلـــســــات اجملـــلـس اإلداري".ويـــدافع
الـرئـيس األمـيركي عـن نفـسه عـلى عدة
جــبـهـات قـضـائـيــة.وطـلب الـقـضـاء من
مـصـرف أن يـقدمـا لـلكـونغـرس وثائق
حـول احلسابات اخلاصـة لترامب كما
يـسـعى الكـونـغرس إلى مـنع نـائب عام
فـي نــــيــــويــــورك من وضـع يــــده عــــلى
تـصريحات ضريبية عن ثماني سنوات
ـعـركـة األسـاسـيـة الـتي لـتــرامب.لـكن ا
يــواجـهـهــا هي سـعي مـجــلس الـنـواب
إلـى إطالق إجراءات عـزله أمام مـجلس
الـشيوخ على خلفية اتهامه باستغالل
الــنـفـوذ وعـرقـلـة عــمل الـكـونـغـرس في

قضية أوكرانيا. 
WHBM   U{ËUH

ووجه  ترامب السبت الشكر الى ايران
لـقـيـامـهـا ب"مـفـاوضـات مـنـصـفـة جـدا"
بــعـد تــبـادل لــلــسـجــنـاء بــ الـبــلـدين
الــعــدوين  تــنـظــيــمه في ســويــسـرا.
وكــتب تـرامب ايــضـا عـلى تــويـتـر "هل

رأيتم نستطيع اجناز اتفاق معا".
و الـــــســـــبت االفـــــراج عن االيـــــراني
تـحدة مـسعود ـوقوف في الـواليات ا ا
ـسجون في سـليـماني وعن االمـيركي ا
ايـران شيـوي وانغ. وقد أعـلنـت طهران
ـسجون اإلفـراج عن العـالم سليـماني ا
ــتــحــدة فــيــمــا أعـلــنت في الــواليــات ا
واشــنـطن أن الـبـاحث شـيـوي وانغ في
طــــــريــــــقه إلـى بالده. وعــــــبــــــر وزيـــــر
اخلـارجية اإليراني محمد جواد ظريف
الــســبـت عــلى تــويــتــر عن ســروره الن
"االسـتـاذ مـسـعـود سـلـيـمـاني والـسـيـد
شـيوي وانغ سينضمان إلى عائلتيهما
قـــريــبًــا". وتـــابع "جــزيـل الــشــكـــر لــكل
اجلــهــات الــتـي ســاعــدت وخــصــوصـا
احلــكـومــة الـســويـســريـة" الــتي تـرعى
ـصالح األميـركية في إيـران في غياب ا

lOD∫ راعي قطيع ماشية في صحراء أفريقية
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ــنـظــمــة غــيــر قـادرة فـي هـذه إلـى أن ا
ـرحـلة تـأكـيد ضـلوع إيـران بـهجـمات ا
وقـعت في وقـت سابق هـذا الـعـام ضد
مـنشـآت نفطـية سـعودية.وذكـر التـقرير
الـــذي حــصـــلت وكـــالــة فـــرانس بــرس
الــثـالثــاء عـلـى نــسـخــة مــنـه "تـمــكــنت
األمـــانــة الــعــامــة من تــفــحص حــطــام
األسـلحة التي استخدمت في الهجمات
عـلى مـنشـأة نفـطيـة في عفـيف في أيار
 وعلى مطار أبها الدولي في  2019
حـزيـران وآب   2019 ومـنـشـآت شـركة
أرامـكو السـعودية الـنفطـية في خريس

والبقيق في أيلول 2019 
w½«d¹≈ ÍËu½

رحلة ليست وتـابع التقرير "في هذه ا
(األمــانـة الـعـامـة) قــادرة عـلى الـتـأكـيـد
بـــــشــــكـل مــــســــتـــــقل أن الـــــصــــواريخ
ـسـيـرة الـتي اسـتـخدمت والـطـائـرات ا
فـي هذه الـهـجـمات مـصـدرهـا إيران أو
انــهـا نـقـلت بــطـريـقـة مـخــالـفـة لـلـقـرار
الذي أقر االتفاق الدولي حول 2231
ـبـرم في عام 2015 الـنـووي اإليراني ا
مـع طــهــران.وأكــد األمـــ الــعــام لأل
ـــتــحــدة أنـــطــونــيــو غـــوتــيــريش أن ا
الــتـحـقـيق بـشـأن الـهـجـمـات مـتـواصل
وتـعهد بـرفع نتائـجه إلى مجلس األمن
فـور انـتهـائه.وأواخر أيـلـول/سبـتمـبر
ــمـلــكـة ــانـيــا وا انــضــمت فــرنـســا وأ
ــتــحــدة في ـــتــحــدة إلى الــواليـــات ا ا
اتــهــام طــهـران بــأنــهـا "مــســؤولـة" عن
الــهـجــمـات الـتي نــفـذت مــنـتـصف ذلك

الشهر.

"إلـى محـكـمـة مـخـتصـة" بـتـسـويـة هذا
الـــنــوع مـن الــقـــضــايـــا "هي في هــذه
احلـالـة احملـكـمة الـثـوريـة" في طـهران
وفـق احملـامي.واتــهـمت إيــران الـتي ال
واطنيها زدوجة  تـعترف باجلنسيـة ا
بـــاريـس بـ"تــدخـل غــيـــر مـــقــبـــول" في
شــؤونــهـا الــداخــلـيــة بـعــدمــا حـاولت
فــرنــســا الـتــواصل مع عــدخلــاه.ودعـا
زمـالء لـعـدخلـاه ومـارشـال في تـشـرين
األول فــرنــسـا إلى تــعــلـيق أي تــعـاون
عــلـمي وجــامـعي مع إيــران كـشـكل من
أشــكــال االحــتــجــاج.وأطــلــقـت بــلــديـة
ي باريس الثالثاء حملة دعم لألكاد
الــلــذين رفــعت صــورهــمـا أمــام قــصـر
الــبــلـديــة.وأفـرج الــسـبت عن الــبـاحث
سجون في إيران منذ أكثر األمـيركي ا
مـن ثالث سنـوات شـيـوي وانغ مـقابل
إطـالق سراح العـالم اإليراني اخملتص
بـاخلاليـا اجلذعـية مـسـعود سـليـماني
الـــذي كـــان مـــحــتـــجـــزا في الـــواليــات
ـتـحدة مـنـذ عام .2018وأيـد القـضاء ا
ـهــنـدس الــفــرنـسي في أيــار تـرحــيل ا
اإليـــــراني جالل روح الـــــله جنــــاد إلى
ـــتــحـــدة والــذي تــتـــهــمه الـــواليــات ا
حاولة تهريب مواد يشتبه واشـنطن 
اســتـخــدامـهـا ألغــراض عـســكـريـة إلى
إيـران في خـرق لـلعـقـوبـات األميـركـية
عـــلـى هــذا الـــبـــلـــد. ورفض الـــقـــضــاء
الــفــرنــسي حــتى اآلن طــلــبـات إلطالق
سـراح روح الله جناد. كما أشار تقرير
ــتـحـدة فــصـلـي لألمـ الــعـام لأل ا
رفـع هـذا األسـبــوع إلى مـجـلس األمن

فـي إخــراج اجلــنـــود األمــيـــركــيــ من
قـــواعــدهم الــتــركــيــة في حــال فــرضت
عـــقــوبـــات.وأضــاف "كل من إجنـــرلــيك
كن أن ومـحطـة كوريتـشيك (لـلرادار) 
تـطرحـا على الـطاولـة". وأحال الـقضاء
اإليـراني إلى مـحـكمـة في طـهـران طلب
يـ فرنـسي إفـراج بكـفالـة عن أكـاد
مـحتجزيـن في طهران منـذ ستة أشهر
كـما ذكرت األربـعاء وكالـة أنباء الـطلبة
اإليـرانية إسنا شبه الـرسمية.وحتتجز
ة الفرنسية إيـران منذ ستة أشهر العا
-اإليـرانـية في مـجـال االنتـروبـولوجـيا
ـذهب فــاريــبـا عــدخلـاه اخملــتــصـة بــا
الــشـيــعي ومـديــرة األبـحــاث في مـركـز
األبـحـاث الـدولـية في جـامـعـة سـيانس
بـو بـبـاريـس وزمـيـلـهـا روالن مـارشال
اخملـتص بالقرن اإلفريقي والباحث في
ــؤسـســة نـفـســهـا.ويـتــهم الـبــاحـثـان ا
بـ"الــــتـــجــــسس ضــــد األمن الــــقـــومي"
اإليــرانـي. وطـلـب الــرئـيـس الــفـرنــسي
ـــانــويل مــاكـــرون من جــديــد إطالق إ
سـراحهما بكفالـة "دون تأخير" معتبراً
أن سـجنـهمـا "أمر غـير مـقبـول".وذكرت
إسـنا نقالً عن محاميـهما سعيد دهقان
أن قــــاضـــيـــاً وافق عـــلى طـــلب إفـــراج
بــكــفــالــة قــدم عن كـال الــبـاحــثــ لــكن
الــنــيــابــة الــعـامــة طــلــبت اســتــئــنـاف
الــقـرار.وأعـلن دهـقـان وفق الـوكـالـة أن
"كــــفـــالـــة مــــوكـــلي قــــد حـــددت ووافق
الـــــقــــاضي عــــلى اإلفــــراج عــــنــــهــــمــــا
بــكـفـالـة".لـكن الـنـيـابـة الـعـامـة "طـعـنت
بـالقرار" وسـيرفع طلب اإلفراج بـكفالة
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اثــنـ هـمـا مـارك فـيــركـ وصـديـقـته
جــولي كــيــنغ الــتي حتـمـل اجلـنــســيـة
األسـتـرالـيـة والـبـريـطـانـيـة في تـبـادل
على ما يبدو مع الطالب اإليراني رضا
دهـــبـــاشي الـــذي كـــان مـــطـــلـــوبـــا في
ـتـحـدة. وفي ايـلـول أُطـلِق الــواليـات ا
ســراح اإليـرانـيّـة نـيـغـار
غــودســكـانـي الـتي
حُـكم علـيها سـابقًا
فـي الـــــــــواليـــــــــات
ــتّــحــدة بـتُــهــمـة ا
انـتهـاك العـقوبات
األمــيــركــيّــة عـلى
طـــــهــــران وقــــد
عـــــــــــــــــادت إلـى

بالدها.

{ اسـطنـبول - (أ ف ب): حذرت تـركيا
امـس األربـعــاء من أنــهـا ســتــمـنع دوال
أخـرى من القـيام بـعمـليـات استـكشاف
وتــنـقــيب عن الـغــاز في مـنــاطق تـقـول
ــتـوسط. إنــهـا تــابـعــة لـهــا في شـرق ا
ويـــتــصــاعــد الــتـــوتــر بــشــأن احلــدود
ـنـطــقـة مـنــذ اكـتـشـاف الــبـحـريــة في ا
كــمـيـات كـبـيـرة من الـغـاز.وأثـار اتـفـاق
اضي ب تركيا وليبيا بحري الشهر ا
غـــضب دول مــحــاذيــة أخــرى تــطــالب
بــحـقـوق في مـنـاطق واسـعـة من شـرق
ـــتـــوسـط كــالـــيـــونـــان وشـــركـــائـــهــا ا
. وقــال وزيــر اخلــارجــيـة اإلقــلــيــمــيــ
مـولـود تـشـاوش أوغلـو في مـقـابـلة مع
كنه شـبكة خـبر التـلفزيـونية "ال أحـد 
الـقـيـام بـهـذه األنـواع من األنـشـطـة في
جرفنا القاري من دون إذننا".وردا على
ســؤال بـشـأن رد تـركـيـا في حـال جـرت
أعــــمـــال تـــنـــقـــيب قــــال "ســـنـــوقـــفـــهم
طـبـعـا".غيـر أن تـشاوش أوغـلـو أضاف
أن تـركـيـا عـلى اسـتعـداد لـلـجـلوس مع
الـيـونـان حلل اخلـالف.وقـال "لسـنـا مع
ــكــنــهـا الــتــوتــرات بـل مع مــقــاربــة 
ــوجب ضـــمـــان حــقـــوق اجلــانـــبـــ 

القانون الدولي".
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وتـطـرق تشـاوش أوغلـو أيـضا لـلتـوتر
تحـدة بسبب ـتصـاعد مع الواليـات ا ا
شــــراء تـــركــــيـــا مـــنــــظـــومــــة الـــدفـــاع
الـصاروخي الـروسية إس- 400والذي
قــــد يــــتــــســــبـب بــــفــــرض عــــقــــوبـــات
أمـيـركـية.وأشـار إلى أن تـركـيـا ستـفـكر مولود تشاوش أوغلو

ـتـظاهـريـن أصـحاب لـغـة جـديـدة بـاتت تـتـفـاعل بـ فـقـرات الـتـفـاوض بـ ا
ـشــروعـة وبـ اخلـارجــ عن الـصف الـوطـنـي واحملـافـظـ عـلى احلـقـوق ا
مـساو إدارة الـدولة والـسراق والـهمـجي ,,لـغة جـديدة هي الـقتل  والـغدر
بـأبشع االسلحة  أسلـحة يستخدمـها جبان ليجرح او يـقتل الشباب األعزل
 شـباب ال يـحمل بـيديه إالّ رايـة العـراق يرفـعهـا الى السـماء ويـنادي بـاعلى
ــعـتــصـمــ الـعــزّل في ســاحـة الــتـحــريـر واخلـالني وبـاقي صـوته : نــحن ا
طالبة بحقوقنا لك اال سالح حب الـعراق وا نتفضة ال  دن ا احملـافظات وا
ـشروعـة .قامـت هذه الـفئـة الـباغـيـة بهـجوم مـبـاغت وغادر مـسـتخـدم كل ا
ـتـقـدم ــعـدات مـدفــوعـ من جـهـات التــؤمن  بـالـوطن احلــر ا االسـلـحـة  وا
ستقبل الزاهر وتطلعات الشباب الذي  يعاني البطالة  وعدم االهتمام من وا
ة . واليوم إذ تستمر وفقدان ابسط مقومات احلياة احلرة الكر قـبل الدولة 
ـتـظـاهـرين واخلـطف سـوف تـزداد حـركـة االنـتـفـاضة لـغـة الـقـتل وتـصـفـيـة ا
ـنظمات وقـوتها وسلـميتـها وسوف حتـظى بالدعم واالسـناد من كل الدول وا
طالب الـعربية والدولية. ولكون احلـكومة فشلت وتماهلت بل واهـملت تنفيذ ا
ـهـد لـهـا السـبـيل كل ـنـتـفـضـون وهي مـطـالب  ـشـروعـة التـي نادى بـهـا ا ا
وهــو يـعــرف والـشــعب كـله يــعـلم ان عـراقي من جــنـوبـه الى غـربه وشــمـاله 
ثـروات العراق جميعها مسروقه ويهيمن عليها احزاب السلطة الغاشمة ومن

يحتمي خلفهم ويسير في طريق يرونه ال ينتهي اال بسفك دماء األبرياء .
رحـلة خـطيرة وفـاصلـة قد تصل الى طـريق مسدود ر   ان الـعراق اليـوم 
لن ينتفع حينها استقالة فالن ومحاسبة عالن وهروب تلك اجملموعة  وبهذه
احلـالــة يــجب ان يـتــدارك من بــيـدهم مــفــاتـيح احلـل والـرضــوخ الى صـوت
ـطـالـيب . هـذا هـو  احلل وتـلـبـيــة كل ا الـشـبـاب وآمـال الـعـراقـيــ جـمـيـعـا 
الـوحيـد إمـا عـكس ذلك  فإن انـتـفـاضة الـشـارع العـراقي سـتـستـمـر وتزداد
ـواجـهـة بـالـعـنف ـقـابـل ذلك سـيـزيـد احلـاكم من ا قـوته وتـكـبـر مـسـاحـته و
سالم ..وهذا ليس والـقتل واخلطف وتعود السجون السرية تمتلئ بشبابنا ا
من صـالح من يـريـد اســتـقـرار الـعـراق ونـهـوض شـعــبه . سـتـة عـشـر عـامـا
والــعــراق يــنــزف دمــا من الــتــفــجــيــرات والــقــتل بــســبب عــصــابــات داعش
االجـراميـةوبعـد ان كنـا نـنتـظر يـوم النـصـر والظـفر بـهم وتـطهـير الـعراق من
دنـسـهم نرى الـيـوم ان شـبـابنـا بـعـمـر الزهـور يـردى ارضـا بـرصاص من ال
رحـمة له وال حب للـعراق وشعـبه ... ستـة عشر عـاما ونحن نـنتظـر ان يكون
هـذا اجليل جـيال لـلـبـنـاء والعـطـاء والـنـهـوض بالـصـنـاعـة والزراعـة والـثـقـافة
والـعلوم .. لكن على الـعكس من ذلك يؤسفـنا ان نراهم اليوم يُـقتلون بسالح

الكا واخلنجر والقامة.
أيـة لغـة جديـدة هـذه التي تـريدون فـيهـا جـر البـلد الى انـهار
من الــدمـاء تــســحق احلـيــاة واالرواح الــبـريــئــة الـتي
شـروعـة .. لكن الـيوم تـنادي بـالـسلـمـية وحـقوقـهـا ا
سـنـقـولـهـا كـلـمـة ان الـعـراق بـلـد االحـرار وسـيـبـقى
وسـيـبـقى شــبـابه يـطـالب مـنـارا لـلــحـريـة والـنـصــر 

بحقوقه وسيحققها باذن الله .

دونالد
ترامب

بغداد
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ـفـروض عـليـهـا في بـداية أتـخذت احلـكـومـة العـراقـيـة عـند بـدلـيـة احلصـار ا
ـا وهي دعم وسيـطرة كل شيء من الـتسـعيـنات خـطة إقـتصـادية مـتـبعـة قد
قبـل احلكومة  ويجب أن تكون القيمة الفعلـية للمنتج قليلة جدا حتى لو كان
نتج فـيجب أن يكون متوفرا بأي طريقة حتى لو يا مرتفعا أما ا سـعرها عا

ستهلكون . كان ذا جودة أو متدنية حتى ال يتضايق ا
هـذه اخلـطة أبـتـكـرهـا االحتـاد الـسـوفيـتي الـعـمالق في حـيـنـهـا وبـدايـة حكم
النـظام الصيني قبل أن يصبح رأسماليا متوحشا يلتهم الصغير قبل الكبير
 ومن الـدول العربية التي طـبقتها مصـر لفترة قصيرة أبـان حكم جمال عبد

الناصر والعراق وسوريا لفترة طويلة .
الـكل يصـرخ من الـغالء وكان الـله في عون اجلـمـيع وشكـواهم حـقيـقيـة بكل
تـأكيد  وهم يتـشبثـون بطلبـ ال ثالث لهم وهـما بالـدعم  احلكومي أو زيادة
الـدخل  لـكن مـاذا عن اخلـيار الـثـالث وهـو أن الـدول تـتبع سـيـاسـة الـسوق
واطن هو من يجد ما هـو مطروح ويختار ما ـفتوحة والعرض والطـلب  وا ا

يشاء فهو صاحب القرار .
ــتـحــدة جتـد جـهــازا كـهــربـائـيــا سـعــره ثالثـمــائـة دوالر لـكن في الـواليـات ا
بـإمكانك شـراءه عبر االنتـرنيت وشحـنه إلى بيتك من الـص بنـصف السعر
وحـتى أقل  وفي بـريطـانـيا احملـالت الغـذائـية ذات االسم الـرنـان جتد فـيـها
واد الـغذائـية لـكن في يوم الـسبت واألحـد وهي أيام مـختـلف ا
الـعطل كمـا هو مـعلوم جتـد أسواقـا مفتـوحة في أماكن
ـواد الــغـذائــيــة بـأســعـار مــنـافــسـة مـحــددة تـعــرض ا
ومـغريـة وهكـذا تتـمكن احلـكومـات من خدمـة اجلميع
من دون أن تــــقـــدم دعــــمــــا ومن دون أن تــــزيـــد دخل

واطن . ا
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البـس مــرّتـــبــة وآخــرون ان يــتـــهــيـــأ الــصـــغــار لـــلــخــروج مـن بــيـــوتــهم 
حـضروابالدشداشة ومالبس اللعب يقف هؤالء يجمعهم اإلنتظار لشيئ ما.
ـكـان الـذّي سـيفـرحـهم ويـغـيّـر من سـحـنـات وجوهم لـذافـإنهـم لم يتـركـوا ا
ـايـذكّره بـرفـعة الـعـلم يوم حلـظةحـتى قـام الـصبي الـذّي حـصل على أغـلى 
اخلـمـيس حصـل على عـلم الـعـراق يـزّين يـده. وقام الـثـاني والـثـالث... كنت
ـاذا تقف هـنا? أجاب أريـد رسم علم  : ـنتـظرين سـألت أحدهمً أقف بـجوار ا

العراق على يدي وآخر
أراد الـرسم على خدّه. كانوا واقف بإنتظـار حسم قصة حبهّم للعراق وقد

حصلوا على ما أرادوا تغمرهم الفرحة.
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الـشارع طـويل جتـوب فيه الـدّراجـات البـخـاريّة والـستـوّتـات بالـوانـها تـقوم
اشـ رافعي الـعلم الـعراقي. ـتظـاهرين. الـشارع يـسـتقـبل ا ـهمـات نقل ا
يـنزلون بـصيـحات عـسى أن تقضي عـلى الفـساد وتـمحي الـطائفـيّة حـناجر
ـتظـاهرين لم يـصبـها اجلـفـاف مالمح احلمـاس تشـتّد مع شـمس األصيل ا
ـسـاء. هـذا هـو الـشّـارع الـذّي حتّول مـن سـير إلى الـغـروب وفـعـالّـيـات في ا

. شاة اشدُّ ازدحاماً زدحم إلى سير ا العربات ا
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ـتـظاهـرين قـد تـّسرب إلى ـشـهد الـذّي يـتـكرر يـومـيـاً من حمـاس ا أظنّ أنّ ا
األطـفـال وهم يحـمـلـون الـعلم الـعـراقيّ وابـتـسامـات عـلى وجـوهـهم وسوف
ـاذا خرجوا مع أهلهم وحتججـوا بالبكاء إذا لم يحضروا يـعرفون مستقبالً 
إلى سـاحة التظاهرات اجل سيقولون كلمة لـلمستقبل الذّي سيحافظ عليهم
من االنـهيار والسقوط والّـذل وقد اصاب جيل الواقـف في التظاهرات هي

طفولة تغّني للوطن.
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ثـمة مؤسسات تربوية وأخرى لنقـابات العمال وحصة خلريجي اجلامعات
ؤسـسـات الـصحّـيـة نـزلت الـشارع تـسـتـجوب واحتـاد األدباء والـفـنـانـ وا
ـسـتـقـبل كـانـوا يـنـشـدون لـقـمـة الـتـاريخ حلـالـة الـيـأس والـتـعب وضـيـاع ا
طاليبـهم استبدلوا ـا وجدوا السلطـة متغافلـة  العـيش الكر سابـقاً لكنهم 
العـيش الـكر بـتـغّيـر السـلـطة وسـلطـاتـهاجـميـعـاً ليـعود وطـنـاً واحداً يـعطي
رتـفعة واطـن كما يـحاسـبه على الـواجبـات احملّشوة بـالضـرائب ا حـقوق ا
ـؤسسات الـتعـليمـيّة والصـحّية وعـدم التعـي لسـنوات وضعـف شديد في ا
تنـوعة أن عبرّت ؤسسـات ا واطن فـكان الصحـاب تلك ا وهـما ما يحـتاجه ا

عن فعالّيات في تظاهرات تشرين األول.
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شـروعـة لـلـمـواطن وبـ تـسويف ـطـالـبـة بـاحلـقـوق ا بـ خـضم الـصراع وا
وغـدر السلـطة ولـعبهـا على عـامل الوقت كـانت قوافل الشـهداء من الـشباب
قــد بــدأت وكــانت حلــظــات وداعــهـم وفــراقــهم لــلــوطن واألهل
ــة ومـا قُــدّر لــهم كـان والــزوجـة واألوالد صــعــبـة ومــؤ
وحـصل. هي الـشـهـادة وصـرخـةبـوجه كل من جتـاهل
خـــطـــابـــهم الـــســلـــمي فـــقـــرروافـــراق الــوطن  _لـــهم
ـغـفرة_كي يـبـقـوا شـعـلـة تـضيء الـشوارع الـرحـمـةوا

للمتظاهرين الذين يرددون على سلمّية التظاهرات.


