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سؤال يـراود الكـثيرين من داخل وخـارج العـراق وكل من يهتم بـدراسة أوضاع
رحلة ويراود الكـثير منهم اسئله كثيره مثل العـراق وما يحدث فيه خالل هذه ا
ــظـــاهــرات...? وهل ســتــحـــقق جنــاح ام ال...? ومن وراء هــذه مـــا الــهــدف من ا
الـــتــظــاهــرات...? وهل هـــنــالك جــهــات تـــمــولــهــا وحتــركــهـــا...? وهل من يــقــوم
بـالتـظاهـرات يـنتـمي جلهـة سيـاسيه مـعيـنه....? واسئـله كثـيره سـنحـاول االجابه
ـتـابع لـلـوضع داخل الـعـراق والـذي ال يـخفـى على سـتـطـاع ان ا عـلـيـهـا قـدر ا
ـتــردي والـبـطـاله الـقـاصي والــداني من انـعـدام لــلـخـدمـات والـوضـع الـصـحي ا
وانعـدام األمن واالمـان وازدياد نـسـبه الـفقـر بـالرغـم من كون الـعـراق من الدول
الــغـنــيه كل ذلك بـســبب تـفــشي الـفــسـاد في الـهــرم احلـكــومي وعـدم مــحـاسـبه
ن قام بالـتظاهـر وطالب بحق الفـاسدين وسراق قـوت الشعب فـلو امعـنا النظـر 
الـشـعب جتــدهم شـبــاب بـعـمـر الــزهـور لم يــعش حـكم الـبــعث وال احلـصـار وال
احلروب جـيل كان أعمارهم ال تتجـاوز الثالثة من العـمر ايام االحتالل األميركي
وواكب كل احلــكــومــات الــتـي جــاءت عــلى الــدبــابه االمــيــركــيه وعــاش ظــلــمــهم
وفسـادهم وشاهد بـأم عيـنه السراق والـلصـوص تعث الفـساد في الـبالد وتدمر
ا أنه جيل بنى نفسه بنفسه وثقف نفسه من خالل االطالع على بنـاه التحتية و
جتارب الـدول األخـرى من خالل مواقع الـتواصل االجـتـماعي والـكوكـو... ولديه
ـغـتـصـب لـذا قـرر اخلروج ـطـالـبه بـحـقه ا عـقل مـتـفـتح وواعي إلدراك األمـور وا
والـتـظـاهـر من أجل كل عـراقي عـانى الـظـلم والـفقـر واحلـرمـان خـرجـوا لـيـنادوا
بـاإلصالح وتـغيـر األوضاع فـالـتحم الـشعـب حولـهم بكل فـئـاته ليـنادوا بـسـلمـية
ته كن هز شروعه هكذا جيل واعي ال  ظـاهرات وحقهم في تلبية مطالـبهم ا ا
وهــذا مـا الحــظـنــاه من ثــبـات الــشـبــاب بـالــرغم من اســتـخــدام الـعــنف ضـدهم
ـتهم واسـتـشهـاد وجـرح العـديـد.. هؤالء الـشـباب لن يـتـمكن أحـد من كـسر عـز
ـشـروعـة.. ونـحن بـدورنا ولن يـتـركـوا االعـتصـام إلى ان تـتـحـقق كل مـطـالبـهم ا
نقف مـعهم بكل مـا اوتينـا من قوة النهم عـلموا الـكون معـنى الشجـاعه والوقوف
ـطـالبـة بـحق الـشـعب الـعـراقي في الـعـيش بـحـيـاة حره بـوجه احلـاكم الـظـالم وا
ـة الف حتية اجالل واكبار لـهؤالء الشبـاب االبطال وندعوا الـله ان يحفظهم كر
ن باعـوا انـفسـهم لألجـنبي ووقـفوا ضـد أبـناء بـلدهم تـربصـ واخلـونه  من ا

واراقوا دمائهم الغاليه.
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ومـن مـجــتـمع ومن بــيـئــة الخـرى تــخـتــلف اســالـيب الــتـربــيــة من شـخص الخــر
فـقد يـبالغ االهل بـل تتـفاوت بـ مـفرط ومـتطـرف ومـعتـدل ومن جـيل الخر الخر
بـاالفـراط بالـدالل نـاس ومـتنـاسـ ان االفراط بـالـدالل نتـائـجه ستـكـون وخيـمة
الن االفــراط يــؤدي الى خــلق بل عـــلى االهل واجملــتــمـع لــيس عــلـى االبن فــقط 
اليتوانى عن فعل اي انسـان اناني اليهمه سوى نـفسه غير ابه بظـروف االخرين
صلحة على حساب اقرب الناس شئ في سبـيل مصلحته حتى وان كانت تلك ا

اليه..
فـاما ان فـانهـا نـسـبيـة تـتقـبل احلـالتـ امـا التـطـرف والـشدة في مـعـاملـة االبن 
ـعاملة التي تـلقاهاها تخلق انـسانا محطـما نفسيـا غير قادر عـلى نسيان سوء ا
ليـكسـر االلم الذي فـيصـبح ابـا ضعـيفـا بل عـاجزا عن تـربيـة ومـحاسـبة ابـنـاءه 
اويـكـون نــسـخـة من ابـويه عـانى مـنه فـيــقع في بـراثن الـفــشل في تـربـيــة ابـنـاءه
يستـخدم القـسوة ذاتها او اكـثر منهـا في وقت باتت القسـوة والشدة سلـعة عفا
وهذا وهذه تؤدي الى العصيان والتمرد ة واالنفتـاح علـيها الزمان في زمن العو
هــو االخـــر انــســان فــاشـل فــشل بــتـــربــيــة ابــنـــاءه.. وعــلــيه فـــان خــيــر االمــور
فـالــلــجــوء الى مــسك الــعـصــا من الــوسط هــو احلل الــنــاجع لــلـتــربــيـة الــوسط
الـصـحـيـحـة الـقـائمـة عـلـى الـثواب والـعـقـاب الـذي البـد ان يـؤتي اكـله بـعـد خـلق
ـطـلـوب الــذي يـؤدي الى خـلق مـنـظــومـة حـيـاتـيــة قـادرة عـلى الـتـقـو الــتـوازن ا
الـسلـوكي وتنـشـاة الطـفل تنـشئـة صحـيحـة خللـق انسـانا مـتزنـا يتـحلى بـاخللق
مستـعدا التخاذ قـرارات سليمة وماغـرس فيه من قيم الكر مـعتمدا عـلى نفسه
بعـيدا عن اي انحراف سـلوكي.. ان االلتزام الـكامل والصارم بـقوالب واساليب
ـة الـتي عـفـا عـلـيـهـا الـزمن واالصـرار عـلـيـهـا يـؤدي الى الـتـمـرد الـتــربـيـة الـقـد
ـة وانتـشار والـعـصيـان في مـجتـمع اهم سمـاته الـتحـرر واالنـفتـاح في ظل العـو
وهذا لـذا فان عملـية التـربية بـاطارها الـعام يجب ان تـخضع لروح الـعصر النت
بل االلتـزام بقـاعدة االخالق الـعامة في ـالوف او االنـفالت اليعـني اخلروج عن ا
الن مـاتربـيـنا عـلـيه في طـفولـتـنا بـات االن"مـوظة اطـار شفـاف غـيـر قابل لـلـكسـر
ة" التـفي بـالغـرض-بنـظر ابـناءنـا-بل انهـا تعـتـبر قـيدا يـحد من تـصرفـاتهم قـد
ويكـبلـهم ويسـاعدهم بـذلك النـت وصديق الـسوء.. ان الـتربـية الـسلـيمـة يحب ان
الن الفـرض سيـقود الى ازدواحـية تكـون قبل كل شئ مـقـنعـة وليـست مفـروضـة
ومـاان يديروا اي ان االبن يـنفذ مـايطـلب منه مـادام امام ناظـري والديه التـعامل
وهـذه االزدواجية هـي اخلطوة االولى ظهـورهم حتى يـقوم بـكل ماحتـلو له نـفسه
وعليه يجب اعتـماد اساليب تربـوية ذكية تقـوم على االقناع في غرس لالنحـراف
ـنـيع الذي سـيـحمـيـهم من شرور الـقيـم العـلـيا في نـفـوس االبنـاء لـتكـون الـسد ا

انفسهم اوال ومن شرور احمليط ثانيا..
ان الوسـطية بـالتعـامل تؤمن احلصـول على نتـائج سليـمة وهذه دعـوة لالعتدال
بل هي الـوصـفـة الـنـاجـعة بـالـتـعـامل مع اجلـمـيع وهي تـصلـح الي مكـان وزمـان
لـلـتـعـامل والــتـكـيف االيـجـابي مع مـتـغــيـرات احلـيـاة في كل اجملـاالت ولـيس مع

االبناء فقط ..
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بـالرغـم من دخـول الـتظـاهـرات الـسـلـمـيـة شـهـرهـا الـثـاني ابـطـالـهـا من الـشـباب
العـراقي وكافـة االعـمار واالجـناس والـشـرائح والقـوميـات واالديـات انطـلقت من
قـلب الـعـاصـمة بـغـداد وعـمت غـالـبـيـة مـحـافـظـات الـعـراق الـتي سـانـدت مطـالب
جتــمـعـات ســاحـة الـتــحـريـر  وبـالــرغم من سـقــوط اعـداد مـروعـة مـن الـشـهـداء
ـواطن الـعـراقي يـتـضـاعف لـلـمـطـالـبـة واجلـرحى من تـاعالتـقـيـ فـان اصــرار ا
ـفـسـدين والـقـضـاء عـلى احملـاصـصـة الـتي تـسـبـبت بـانـزالق بـحـقـوقه وكـشف ا
الـعـراق الى الـهـاوية ووضـغت سـاسـته في مـواقف اليـحـسدون عـلـيه سـيـدفـعون
ثـمـنـهـا عـاجال ام آجال بـعـد ان رفـضـتـهم اطـيـاف الشـعب الـعـراقي في الـداخل
علنة في خطبها واخلارج ليـعلن الرفض على لسان مرجعيات العراق احلكيمة ا
اسـبـوعـيـا  نـعم بـالـرغـم من االصـابـات الـنـفـسـيــة واجلـسـديـة واخلـسـائـر الـتي
تعـرضت لهـا العـوائل العـراقيـة جند ان روح الـوطنـية واالصرار عـلى البـقاء في
ساحـة التحرير وساحات احملافظات االخرى تتضاعف وتطالب التغيير من اجل
ـتـظـاهـرون االبـطـال بـالـهـتـافـات الـعـراق والـكل يـنـادي نـريـد وطن  ولم يـكـتف ا
ـطعم الـتـركي الذي حـولوه والـشـعارات الـتي خـطوهـا عـلى يافـطـاتهم وجـدران ا
يتة الى هجورة وا الى رمزا وطـنيا واطلقو علـيه اسم جبل احد وحولو طوابـقه ا
طـوابق تــعج بـالـروح واحلــيـاة واالمل واحلب من خالل تــاسـيس مـكــتـبـة واذاعـة
ومـرسم ودوائـر لـلـنـاقـاشـات والـتـحلـيل من اجـل الوصـول الى الـوطن واالهم ان
طعم التـركي غير مبـال مايطـلق عليهم مـن قنابل غازيـة مسيلة الرابضـ في ا
للـدموع تارة واطالقـات صوتـية وحيـة تارة اخـرى فراح الشـباب العـراقي يبـتكر
وت والـنـار ليـبـتـكر لـنـا آلة وكـعـادته يـصنع اجلـمـال واحلب من وسط الـركـام وا
ة  وراح الشباب ومن كال اجلـنس يلونو جدران نـجنيق وهي االسلحة الـقد ا
وارصـفـة نـفق الـتـحـريـر بـالـوان ولـوحـات تـعـبـر عن وطـنـيـتـهم من خالل لـوجـات
تـشكـيـلـيـة ستـبـقى شـاخصـة لـوقت طـويل وراح الـبعض يـبـتـكر مـااسـمـوه بدرع
ـنـيـومـيـة تـعـلـق عـلى االسالك  واالعـمـدة وتـهـدف صـد اسـبـارطـة وهي شـبـكــة ا
ـسيـلـة لـلـدمـوع وابـطـالـهـا وابـتك ايـضـا اخلـلـيط الـدوائي الـذي يعـالج الـقـنابـل ا
سـيلـة وهـناك من عـمل مشـبك حديـدي في مـقدمـة التـكتك ـصـاب بـالغـازات ا ا
الـذي كـان بـطال في الـتـظـاهـرات وبـالـتـالي عـمل له حـمـايـة واطـلق عـلـيه الـتـكـتك
صـفح واكتب على مقمة التكتك عبارة اسعاف التحرير او اسعاف اجلمهوري ا
ـصاب وابـتكـروا رفعات نسبـة للـمناطـق التي يعـبرهـا التكـتك النقـاذ اجلرحى ا
ـطعم شـروبـات الى اعـلى ا من الالسـالك واحلبـال مـهـمتـمـهـا ترفع االطـعـمـة وا
ـرابــطـ في الـطـوابق الـعـلـيــا وابـتـكـروا لـوحـات فـنـيـة ـهـا الى ا الـتــركي وتـقـد
سيلـة للدموع  وتشكـيلية خـطت خارطة الـعراق واسمه الكـبير بـاغلفة الـفنابـر ا
واخـرهـا تراجي احلـلي عـلى شكـل التـكتـك التي صـمـمت تثـمـينـا واعـجاب لـهذه
نـعم وغــيــرهــا من االبــتـكــارات الــتي اذهــلت الـعــالم وهــو يــتـابـع تـلك الـعــجــلــة 
الـتـظـاهـرات الــتي سـيـكــتب عـنـهـا الــتـاريخ ويـسـجـل البـطـالـهـا
بتكر في شـارك مواقف وطنية وتؤكد ان العراقي هو ا وا
اصـــعب واحـــرج الـــظـــروف  فـــتـــحـــيـــة لـــلـــمــتـــظـــاهـــرين
الـسـلـمــيـيـنـومن كــافـة االعـمـار واالجـنــاس الـذين يـرفـعـون
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كان الصـياد اللبـناني حسن يونس
ــيـاه نــفـســهـا قــبـالـة يــغـطس في ا
بلدته الساحلية على مدى  30عاما
لكـنه لم ير شـيئـا مثل مـا حدث هذا
الــعــام عـــنــدمــا اخــتــفت الــسالالت
احمللية وحلت محلها أسماك األسد
الـغــازيـة. انــتــهت األيـام الــتي كـان
يــخــرج فـــيــهــا بــصــيـــد كــبــيــر من
الـسـلطـعون األحـمـر وقنـافـد البـحر
وســمك الــســلــطــان إبــراهــيم. فــقـد
أصبح اآلن يـعتـبر نفـسه محـظوظا

لو اصطاد القاروص (اللقز).
توفر على أي حال هو سمكة لكن ا
األسـد وهي سـمكـة عـدوانيـة سـامة
موطـنها األصـلي في البحـر األحمر
و مـنـطـقـة احمليـط الهـادي الـهـنـدية
وتأكل األسمـاك األصغر حجـما كما

تأكل بعضها البعض.
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ويــقـول خــبــراء الـبــيــئـة واألحــيـاء
ـائـيـة إن تـوسـعــة وتـعـمـيق قـنـاة ا
الـــســــويس الـــتـي تـــربط الــــبـــحـــر
األبـيض بــالــبـحــر األحـمــر في عـام
 2015وارتـفاع حـرارة ميـاه البـحر
نـاخي دفع سمـكة بـسبب الـتغـيـر ا
األسـد التخـاذ مـوطن جديـد لـها في

توسط. البحر ا
وظهرت سرعة انتشار سمكة األسد
ــــا يــــهـــدد عــــلى نــــطــــاق واسـع 
ــرجـــانــيــة ومـــصــائــد الــشـــعــاب ا

األسماك.
وقـالت اإلدارة القـوميـة للـمحـيطات
والـــغالف اجلـــوي األمـــريـــكـــيــة إن
أعـداد ســمـكــة األسـد زادت بــدرجـة

كـبـيـرة لـلـغـايـة عـلى مدى  15عـاما
فـــيـــمــا يـــرجع جـــزئــيـــا إلى إطالق
الـنـاس ألسـمـاك غـير مـرغـوب فـيـها
ــنـزلـيـة وإن مـن أحـواض الـسـمك ا
هــذه األســمـــاك تــضــر بـــالــشــعــاب
رجانية في احمليط األطلسي وفي ا

كسيك والبحر الكاريبي. خليج ا
وقــال يـونس في طـلــعـة بـزورق في
الصـباح الـباكر ”يعني الـبحر مش

البحـر اللي كنـا نعرفه الـسمك كله
تـغيّـر في أنـواع سمك كـتـير بـيّنت
جـــديــدة يــعـــني مــتـل األســد مــتل
النفّاخة وفي نوع سلطان ابراهيم

ما كنّا نشوفوه.“
وأضاف ”يـعني مـنـضهـر عـالبـحر
أوقات كتيرة منـضهر وبحرية مش
بـس أنـا بـيـضـهــروا مش جـايـبـ

. ــازوت مش مــطــلــعـ شـي حق ا

الن الـــســـمـك قـــلـــيل .“وقـــال عـــالم
ــائـيــة جــيــســون هـول- األحــيــاء ا
سـبنـسر إن األسـماك ذات الـزعانف
السامة رصـدت ألول مرة في البحر
تـوسط في عام  1991ولم ترصد ا
بـعد ذلـك حتى  2012قبـالـة ساحل
جــنــوب لـبــنــان. ومــنــذ عـام 2015

نطقة. انتشرت باطراد في ا
وقـال الـصـيـاد عـطــا الـله سـبـلـيـني

تـخـصص في الصـيد بـالرمح إنه ا
بـدأ فـي رؤيـة الــســمـكــة قــبل ثالثـة

أعوام لكنها كانت نادرة.
وأضــاف أنه أصــبح يــوجــد مــنــهـا
اآلن من  30إلى  50سمكة في مكان
واحد. وقال ”هيـدي سمـكة مـثل ما
بــيـــقـــولــوا إبـــادة. يــعـــني بـــتــجي
نوع تستوطن بدهـا كل شي إلها 
وال سـمكـة تقـعد حـد منـها وإجـماال
هي مطـرحهـا األساسي مـحل الـلقز
عـشان هـيك خـفت عنـا سـمكـة اللـقز
لدرجـة كتيـرة. هي سمكـة بتاكل كل

شي.“
ويقول النـاشطون في مجـال البيئة
في لـــبـــنـــان إن أرزاق الـــصــيـــادين
واحلـــفـــاظ عــلـى مــجـــال الـــبـــيـــئــة
ا يـعتمـدان على تناول البحـرية ر

الناس لسمكة األسد.
ـــثـل انــتـــشـــار هـــذا الــنـــوع من و
الــــســـــمك مـــــشــــكـــــلــــة عـــــلى وجه
اخلصـوص للبيـئة البـحرية لـلبنان
الـتـي أنـهـكــتـهـا عــقـود من الــصـيـد

اجلائر والتلوث .
وقـالت الـنـاشـطـة في مجـال الـبـيـئة
البحرية جيـنا تلج عن تلك السمكة
”بـتـاكل كـتيـر وبـتـتكـاثـر عـلى مدار
الــســنـة فــكـتــيـر ســهل عـلــيـهــا أنـو
تـسـيـطـر علـى النـظـام االيـكـولوجي
تــــبــــعــــنـــــا وتــــخل بـــــنــــظــــامــــنــــا

االيكولوجي.“
وأضــافت تــلج الــتـي تــديــر حــمــلـة
لتـشجـيع النـاس على تـناول سـمكة
األسد ”حظـنا حلـو انو ها الـسمكة
طــيــبـة كــتــيـر بــتــتـاكل ومـن أطـيب
الـسـمك بـالـبـحـر الـيـوم هي سـمـكـة

األسـد فنـحن عم نـشجع الـصـيادين
انـه يـتــصــيــدوهـا .“ولم يــســتـجب
حـــــتى اآلن لــــــدعـــــوتـــــهـــــا ســـــوى
الصيـادين لكن تـلج تأمل في جناح
حـمـلتـها. وتـرأس تـلج منـظـمة غـير
حــكــومــيــة تـعــرف بــاسم جــمــعــيـة
يـوميـات احمليـط ورغم أنهـا حتظى
باعتراف الـدولة لكنـها ال تتلقى أي

. تطوع تمويل وتعتمد على ا
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وقـــالت تــلج ”أكــبـــر مــشــكـــلــة هــو
اجلهل. ما مـنعرف شي عـن بحرنا.
يــعـــني كـــيف بـــدنــا نـــحــافـظ عــلى
الثروة الـسمكـية اللي عنـا والتنوع

البيولوجي.“
وتضع األسماك الغازية البيض كل
ـكــنـهـا أن تـضع كل أربــعـة أيـام و
عـام مـا يـصل إلى مــلـيـوني بـيـضـة
قــــــادرة عــــــلـى حتــــــمل تــــــيــــــارات

احمليطات.
ويـقـول هول-سـبـنـسر إن االنـتـشار
هـــذا الــعـــام كــان ”بــنـــسب تـــشــبه
الـطـاعون “في أنـحـاء شرق الـبـحر
ـــا في ذلك الـــيـــونـــان ـــتـــوسـط  ا

وتركيا وإسرائيل وقبرص.
ــدى ــشـــكــلــة عــلى ا ولـــلــحــد من ا
الــبـــعــيـــد فــإنه يـــرغب في إنـــشــاء
ــاحلــة في ـــيــاه ا هــويس إلغالق ا
قــنـاة الــســويس وهــو مـا ســيــمـنع

انتقال أنواع من بحر إلى اآلخر.
وقال هول-سبنسر إنه حل القيام
بــذلك فــإن أفــضل شيء هــو صــيــد
ســمـكــة األسـد ”واالحــتـفــال أيـضـا
بـحـقـيـقـة أنـهـا صـاحلـة لألكل عـلى

نحو جيد.“

{ تـونـس (أ ف ب) - أدت نـحـو 60
امـــرأة تــونـــســيـــة امس أمــام مـــقــر
ـغتصب هو انت" احلكومـة أغنية "ا
الــتي ظــهـرت ألول مــرة في تـشــيـلي
قـبـل أن تـنــتــشـر فـي انـحــاء الــعـالم
كـنشـيـد احتـجـاجي ضد االغـتـصاب
والـتـحـرش والـتـمـيـيـز الـذي تـعـاني
ـرأة.وقــالت شــمس رضـواني مــنه ا
"نـحن هنـا لـنـدين كل أشكـال الـعنف
ــــؤســـســـاتي (...) االجـــتــــمـــاعي وا

ــنــزلي".ويــأتي هــذا الــعـرض في وا
تـونس في الـوقت الـذي أطـلـقت فـيه
نسـاء تونـسيـات حمـلة عـلى وسائل
التـواصل االجتمـاعي ضد الـتحرش
اجلـنسـي حتت وسم "أنـا زادة" على
ـي "انــــــا غـــــــرار الـــــــوسـم الـــــــعـــــــا
ايــضـا".وأشــعل هـذه احلــمـلــة قـيـام
فــتـــاة تــونــســيــة بـــنــشــر صــور في
تــشــرين األول الــتــقــطــتــهــا لــنــائب
مــنــتــخب حـــديــثــا تــزعم انه يــقــوم

بــاالســتـمــنــاء داخـل سـيــارتـه امـام
ـدارس.لــكن الــنـائب زهــيـر احــدى ا
مـخلـوف الذي ظـهـر في الصـور قال
انه مــــصــــاب بــــالــــســــكــــري وكـــان
يسـتـخدم قـارورة ماء لـلتـبول داخل
سـيــارته وقــد أخــلي ســبـيــله بــعـد
اخـــضــاعه لـــلــتــحـــقــيق بــتـــهــمــتي
ا الـتـحـرش اجلـنـسي واجملـاهـرة 
يـــنــافي احلـــيــاء.وأطـــلــقت نـــشــيــد
ــغــتــصب هــو انـت" في تــشــيــلي "ا

جـمـاعــة "الس تـيـســيس" الـنــسـويـة
أواخـر تـشـرين الـثانـي حيـث وقفت
نـســاء في صــفــوف مــتــراصــة أمـام
مـــؤســســـات الــدولـــة وهن يـــضــعن
عـصــابـات عـلـى اعـيــنـهن ويــنـشـدن
رفـضـهن لـلـذكـوريـة ولـتـحـمل اعـذار
الــتــحــرش اجلــنــسي.وجــاء تــقــد
ـــغـــتـــصب هـــو انت" في اغـــنـــيــة "ا
تــــونس الــــســــبت بــــعــــد عــــشـــرات
ـمـاثلـة في جـميع أنـحاء الـعروض ا
ـا في ذلك بـاريس ومـدريد الـعالم 

وبيروت ونيويورك.
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وأفـــــاد مــــراسـل فــــرانـس بــــرس أن
الـنــاشـطـات الــتـونــسـيــات الـلـواتي
شــاركن في الــعـــرض عــلى طــريــقــة
ال"فالش مـوب" (الـتجـمع الـفـجائي)
اسـتـجـ لـدعـوة جـمـاعـة "فـرقـطـنـا"

النسوية احمللية.
الـى ذلك فـــــاز رئــــيـس احلــــكـــــومــــة
اجلزائرية السابق عبد اجمليد تبون
في اجلــولـة األولى من االنــتـخـابـات
الرئـاسيـة التي جرت في  12كانون
األول اجلـــاري بــعــد حــصــوله عــلى
ئة من أكثر من ثمـانية وخمـس با
.وتـبون إجـمـالي أصـوات الـنـاخـبـ
الـبـالغ مـن الـعـمــر أربـعـة وســبـعـ
عـامـا كـان في صـفـوف حـزب جـبـهـة

التـحريـر الوطـني لكنـه رشح نفسه
كــمــســتـــقل.وقــال رئــيس الــســلــطــة
ستقلة لالنتخابات محمد شرفي ا
إن االنـتخـابـات جـرت في أجواء من
احلــريــة والـــشــفــافــيــة وأن نــســبــة
اإلقـبــال قـد بـلــغت أكــثـر من تــسـعـة
ـــــئــــة.وتـــــزامن إعالن وثـالثــــ بــــا
النتـائج مع انطالق اجلـمعة الـثالثة
واألربـعـ مـن احلـراك الـشـعـبي إذ
بـدأ مـحـتـجـون بـالـتـجـمـهـر فـي مدن
ـطـالـبـة بــالـتـغـيـيـر ـواصـلــة ا عـدة 
ورفض االنتـخابـات.و تبـون من ب
ـســؤولـ الــذين تــولـوا مــخــتـلف ا
ــنـــاصب في الـــدولـــة وصــوال إلى ا
ثــاني أعــلى مـــنــصب وهــو رئــاســة
احلـكومـة.لـكنه حـاول الـنأي بـنـفسه
عن دائــرة الـــرئــيس الــســـابق عــبــد
العزيز بـوتفليـقة بالرغم من أنه كان
من بــ وزرائه الـبــارزين لــسـنـوات
عديـدة.فقد أعـلن في مؤتمـر صحفي
بــــعـــد إعالن تــــرشـــحه: "تــــعـــرضت
لـلــعـقـاب حـتى أنـهم نـزعـوا صـوري
من قــصـر احلــكــومــة" حــيث تــوجـد
صــور كـل رؤســاء احلـــكــومـــة مــنــذ
اســــتـــقالل الــــبالد في .1962وكـــان
تبـون يرد على سـؤال حول اعـتباره
من رمــوز نــظــام بـوتــفــلــيــقــة.وكـان
ـنـصب رئيس بـوتـفـلـيقـة قـد كـلـفه 

احلـكـومـة في  25 أيار  2017 لكن
بعـد مرور أقل من ثالثـة أشهـر عزله
من مــنـصـبه وكـلـف أحـمـد أويـحـيى
بـرئـاســة احلـكـومــة.ونـقــلت األنـبـاء
حـيـنـهـا عن مـصـدر حـكـومي رسـمي
قـــوله: "إن رؤيـــة رئــيـس الــوزراء لم
تـكـن مـتــوافــقــة مع رؤيــة الــرئـيس"
ووجــود مــشـاكل في الــتــواصل بـ
.ويــبــدو أن قـرارات تــبـون الــرجــلـ
ـنتجات نع استـيراد العـديد من ا
مـن اخلــارج من قــبـل رجــال أعــمــال
مقرب من بوتفلـيقة وشقيقه سعيد
كــــــان وراء إنـــــــهــــــاء مــــــســــــيــــــرته
ســريــعــاً.وكــان عـــلي حــداد رئــيس
أرباب العمل من بـ رجال األعمال
ـتـنـفذيـن الذين اسـتـهـدفـهم تـبون ا
ـسـجـون حالـيـا بـتـهم فـساد وهـو ا
ـــقـــربـــ من ســـعـــيـــد ويـــعــــد من ا
ــسـجـون أيــضـا بـتـهم بـوتـفــلـيـقـة ا
فــســاد.وشـغل تــبــون عـدة مــنـاصب
وزاريـــة خالل نــحــو ســبع ســنــوات
بــشــكل مــتــواصل كــمــنـصـب وزيـر
لـــلـــتـــجــارة واإلســـكـــان واألشـــغــال
العمومية والثقافة إلخ.وتولى تبون
منـصب والي (محـافظ) في الواليات
اآلتـــيـــة:تــــيـــزي وزو من  1989إلى
1991تــــيــــارت من  1984لــــغــــايــــة

1989أدرار من  1983إلى 1984
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كسيك امس محاوالت الكونغرس ا
األمـيــركي فــرض إرسـال مــفـتــشـ
ـكسـيكـية صـانع ا أمـيركـيـ الى ا
للتـأكد من ضمان احـترامها لـلبنود
تعلقة بحماية العمال التي نصت ا
عــلــيـهــا اتـفــاقــيـة الــتـجــارة احلـرة

اجلديدة ألميركا الشمالية.
WOJ¹d «  UF¹dAð

وقراطيون في مجلس واقترح الد
الـنــواب األمـيـركي إلقــرار اتـفــاقـيـة
كـسيك وكـندا ـتحـدة وا الـواليات ا
لـــلــتــجــارة احلــرة ان يـــتم تــعــيــ
خـمــســة مــلــحــقــ أمــيــركـيــ في
ـراقــبـة امـتـثـال األخـيـرة ـكـسـيك  ا
لـــقــوانــ الـــعــمل اجلـــديــدة.وكــان
ــكــســيـكـي قـد مــجــلس الــشــيــوخ ا
صادق على االتفاقـية اخلميس بعد
ـفـاوضات مع أكـثـر من عامـ من ا
واشـنـطن واوتـاوا.وقـال خـيـسوس
ســـعــادة رئـــيـس وفـــد الـــتـــفــاوض
ـكسـيـكي للـصحـافـي الـسبت إن ا
مــعــظم الــتــشــريــعــات األمــيــركــيــة
ــقـــتـــرحــة جـــاءت مــتـــوافـــقــة مع ا
الـتــوقـعــات اال ان اقـتــراح تـعــيـ
مـفـتـشـ أميـركـيـ لـيس جزءا من
االتــفــاقــيــة الــتي وقــعــتــهــا الــدول
الـــثـالث في مـــكـــســـيــــكـــو ســـيـــتي
اخلــمـيس.وأشـار الـى أنه "السـبـاب
كسيك واضحة" لم تـتم استشـارة ا
حــول هـذا الـبـنــد.وأضـاف سـعـادة
الــذي يــشـغـل مــنـصـب نـائـب وزيـر
كسيكي لشؤون أميركا اخلارجية ا
الـشـمــالـيـة أنه أثــار هـذا األمـر مع
ـمـثل الـتـجـاري األمـيـركـي روبرت ا
اليتهـايزر الذي سيـسافر األحد الى
واشـــنــطن لــلــتـــشــاور مع أعــضــاء
وجب الـكـونـغرس.ولـفت الى انـه 
سـؤول كـسـيكي فـان ا الـقانـون ا
ـكنهم بأي حال من األميركي "ال 
االحـــوال الـــتـــمـــتـع بـــصالحـــيـــات
لـــــلــــــتـــــفـــــتــــــيش" عـــــلـى األراضي

ـكـسـيـكـيــة.و تـوقـيع االتـفـاقـيـة ا
اجلديدة لـلتجارة احلـرة في أميركا
الشمالية في تشرين الثاني/2018
لـتــحل مـكــان اتـفـاقــيـة نـافــتـا الـتي
أبرمت قبل  25عامـا.لكـنهـا سرعان
مــا تــعــثــرت بـســبـب الــتــعــقــيـدات
الـســيـاسـيــة خـاصــة في الـواليـات
ـــــتــــــحـــــدة حــــــيث كــــــانت لـــــدى ا
ـوقـراطـيـ شـكـوك في الـتـزام الـد
ــتــعـلــقـة ــكـســيك بــاالصالحـات ا ا
بـقـوانـ الـعـمل والـتـي تـسـتـهدف
ـوازنـة ب عـلى وجه اخلـصوص ا
كسيـكي الذي يتقاضون العمال ا
اجورا زهيدة ونظرائهم األميركي
أصـــحــاب األجـــور االفــضل.وبـــعــد
مــحــادثــات إضــافــيــة  تــضــمـ
ـــوقع الـــثالثـــاء بـــنــودا االتـــفـــاق ا
لـلـتشـدد في تـطـبيـق أحكـام الـعمل
وتــشــمل الــتـغــيــيــرات شــرط احلـد
األدنى لألجور للعامل في صناعة
السيارات الـذي سيتم تطـبيقه على

عدة مراحل خالل خمس سنوات.
÷ËUHð …œUŽ«

باركة رئيسة وحظيت التعديالت 
مــجـلس الـنـواب األمــيـركي نـانـسي
بـــــيــــلـــــوسـي وكــــذلـك االحتــــادات
الــــــعـــــمــــــالــــــيــــــة فـي الــــــواليـــــات
ـــفـــاوضــون ـــتـــحـــدة.واقـــتـــرح ا ا
األمــــيـــركــــيـــون فـي األصل إرســـال
ــراقــبــة ــكــســيك  مــفــتــشــ الى ا
تـطـبيق الـتـزاماتـهـا لكن احلـكـومة
كسيكية ترفض هذا النهج. وبدال ا
من ذلك وافــقت الـدول الــثالث عـلى
إنـشاء مـجمـوعات وسـاطة حلل أي
شــكــوى.وكــان الـرئــيـس األمـيــركي
دونــالـد تــرامب قــد دفع عـام 2017
بـــاجتــاه إعـــادة الـــتـــفـــاوض عـــلى
اتــفــاقــيــة "نــافــتــا" ألنه اعــتــبــرهــا

"كارثية" على العمالة االميركية.
الى ذلك أعلـنت الرئيـسة االنتـقالية
لـبـولـيـفيـا جـانـ أنيـيـز الـسبت أن
الــســلــطـــات عــلى وشك أن تــصــدر

مـــذكـــرة تــــوقـــيف ضــــد الـــرئـــيس
الــسـابق إيـفــو مـورالـيس الالجىء
في األرجنت وتستهدفه حتقيقات
بتهم التمرد واإلرهاب.وقالت أنييز
عضـو مـجـلس الـشـيوخ الـيـمـيـنـية
بـعــد مـراسـم عـســكـريــة "في األيـام
ـقــبـلــة سـتـصــدر مـذكــرة تـوقـيف ا
(ضــد الـرئــيس االشــتــراكي) ألنــنـا
قـــــــــمــــــــــنـــــــــا بــــــــــاخلـــــــــطـــــــــوات
ــنـاسـبـة".وأضــافت أن مـورالـيس ا
"لم يـحــتـرم شـيــئـا يــومـا وال حـتى
الـدســتـور" مـوضــحـة أنه نـتــيـجـة
لذلك "يدرك أنه سيـكون عليه تقد

إجــابـــات إلى الــبـالد ألنه يــجب أن
يحـاسب أمام الـقضـاء" إذا عاد إلى
البالد.واضطر موراليس لالستقالة
بعدما تخلى عنه اجليش والشرطة
في العـاشر من تـشريـن الثانـي بعد
ثالثــــة اســــابــــيع مـن تــــظــــاهـــرات
احـتـجـاج عـلى انـتـخابـات شـابـتـها
عارضة عمليـات تزوير كما تـقول ا
ومــنــظــمــة الــدول األمــيــركــيــة.وقـد
خــاض هـــذه االنــتــخــابــات لــواليــة
رئـاسـيـة رابعـة بـعدمـا تـولى قـيادة
بوليـفيا ل 14عامـا.ورأى موراليس
في هـذه الـتـحركـات "انـقالبـا" وجلأ

يــدعــو إلـى انــتــخـــابــات رئـــاســيــة
ـــورالــيس ــكن  وتـــشــريـــعــيـــة ال 
ــشــاركـة فــيــهـا. لــكن مــوعــد هـذه ا
االنـتـخـابـات لم يحـدد بـعـد.واخـتار
"احلركـة باجتاه االشـتراكيـة" مطلع
الـشـهـر اجلـاري مـورالـيس "رئـيـسا
حلـمـلـة" احلـزب لـهـذه االنـتـخـابـات
ـقـبـلـة.وصـرح مـورالـيس فـي هذه ا
ــنــاســبــة أنه يــنــوي الـعــودة إلى ا
الــبالد. وقـــال في اتــصـــال هــاتــفي
"قـريبـا سأكـون في بـوليـفيـا لنـطلق
معا هذه االنتخابات ولنكسبها كما

فعلنا دائما".

كسيكي خيسوس سعادة فاوض ا مثل التجاري االميركي وبينهما ا كسيكي (يسار) يصافح ا ×W ∫ الرئيس ا UB

ـــــكــــــســــــيك ثـم تـــــوجـه إلى إلـى ا
األرجـنـتــ بـعـد تـوقـف قـصـيـر في
كـوبا. وقـد منحـته حـكومة الـرئيس
الـبـيــروني الـيـسـاري األرجــنـتـيـني
الـبرتـو فرنـانديـز حمـايتـها بصـفته
الجىء.وفي نـهايـة األسبـوع توجه
مــســؤولـــون من "احلــركــة بــاجتــاه
االشتراكية" التي يقودها موراليس
إلى بـــويـــنــوس آيـــرس لـــتـــحـــديــد
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة احلــــزب قــــبل
ـقـبـلـة.وكـان االنـتـخـابـات الـعـامـة ا
ان البولـيفي صوت فـي نهاية البـر
تشرين الثاني/نوفمبال على قانون
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نساء تونسيات يرددن اغنية

بعض مخلفات قاع البحر في لبنان


