
d¹—UIðË —U³š√8

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

»uMł w  ÊU−N²Ýù«  U U²NÐ V «dð ‰U³I²Ý≈

…b×²*«  U¹ôu «

صـباح االثـنـ نـظمت تـظـاهـرة سلـمـية
ـديـنة احـتـجـاجـا عـلى ارتـفاع في هـذه ا
االسعار بـعد دخول مـوازنة تقـشف تزيد
ـسـاهـمات ـضـافـة وا ضـريـبـة الـقـيـمـة ا

االجتماعية حيز التنفيذ.
واعــلن الـنــاطق بــاسم وزارة الــداخـلــيـة
الذاعة شمس انه  توقيف 44 شخصا
على االقل بـينهم 16 في القـصرين و18
في احياء شـعبـية قرب الـعاصمـة مؤكدا
ان االضــــــطـــــرابــــــات "ال عـالقـــــة لــــــهـــــا
طالب االجتماعية". وقراطية او ا بالد
واوضح ان منفذي االضـطرابات احلقوا
ـــقـــار قــوات االمـن في بـــلــدة اضـــرارا 

بجنوب البالد.
ووجـهت عـدة مـنـظمـات دعـوة لـلـتـظـاهر
اعتـبارا من ظـهر الـثالثاء ( 11,00ت غ)

في وسط تونس.
ويشـهد شـهر كانـون الثـاني/ينـاير عادة
تـعبـئـة اجـتمـاعـية فـي تونس مـنـذ ثورة
2011 وسط اجــواء يـشـوبــهـا تــوتـر مع

اقتراب االنتخابات.
واالحد فرقت الشرطة التونسية تظاهرة
احتـجاجـا على ارتـفاع االسـعار نـدد بها

ناشطون وبعض االحزاب.
الى ذلك قــال رئــيس الـوزراء الــتــونـسي
يوسف الشاهد امس الثالثاء إن الوضع
االقـتــصـادي صــعب ودقــيق لـكن 2018
ســـــيـــــكـــــون آخـــــر عـــــام صـــــعـب عـــــلى
الـــتـــونـــســـيـــ وذلك بـــعـــد لـــيـــلـــة من
االحـتـجـاجـات الـعـنـيـفـة الـتي قُـتل فـيـها
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وأبلغ الـشـاهد الـصحـفيـ في تعـليـقات
بـــثــــتـــهــــا اإلذاعـــة احملــــلـــيــــة "الـــوضع
االقــتــصـادي صــعب والــنــاس يـجب أن
تـفهـم أن الوضع اسـتـثـنـائي وأن بـلدهم
ــر بــصــعــوبــات ولــكن نــحـن نـرى أن
2018 ســيــكـــون آخــر عــام صــعب عــلى

." التونسي
الى ذلك  أعـلنت مـجـموعـة دول الـساحل
(مالي وتـشاد وبـوركينـا فاسـو والنـيجر
ومــوريــتــانــيــا) في خــتــام اجــتــمــاع في
بــامـــاكـــو االثـــنـــ تـــأســـيس صـــنــدوق
ـــرتـــقب ان ائـــتــــمـــاني إلدارة األمـــوال ا
انـحـة لقـوة مـكافـحة تـقدمـها اجلـهـات ا

{ تـــــونس (أ ف ب) - تـــــوفـي رجل في
ظــروف لم تـتــضح في طــبـربــة بـجــنـوب
الــعــاصــمــة الـــتــونــســيـــة حــيث وقــعت
صـدامات خالل الـلـيل كـمـا اعـلنت وزارة
الصـحة امس الثـالثاء فيـما شـهدت عدة
مـدن تـونـسـيـة احـتـجـاجـات لـيـلـيـة عـلى

خلفية مطالب اجتماعية.
واعــتـــقل عــشــرات االشـــخــاص وحلــقت
اضـــرار بــعــدة مـــبــان عـــامــة خالل هــذه

الصدامات بحسب وزارة الداخلية.
وتاتي هذه احلوادث على خلفية مطالب
اجــتـــمــاعـــيـــة في تــونـس وخــصـــوصــا
احـتـجاجـا عـلى اجـراءات تـقـشف تـنوي
احلــكـومــة اعـتـمــادهـا. وقــال الـنــاطـقـان
بـاسم وزراتي الـصـحـة والـداخـلـية بـانه
سيجـري تشريح اجلثـة الثالثاء لـتحديد
اسباب وفـاة الرجل البـالغ من العمر 43
عامـا في طـبربـة. ونـفت وزارة الـداخلـية
ما  تـداوله بـان الرجل قـتل عـلى ايدي
الشرطة مؤكدة عدم وجود اي اثار عنف
عــلـيه. وقـال الــنـاطق بـاســمـهـا الــعـمـيـد
خلـيـفة الـشـيبـاني ان الـرجل كان يـعاني

من مشاكل "ضيق تنفس".
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من جــانب آخــر قــال الــنــاطق الــرسـمي
باسم األمن الوطني العميد وليد حكيمة
لوكـالة فـرانس برس "ان  11عنـصرا من
االمن الوطـني اصـيبـوا برشق احلـجارة
ــولـوتـوف فــيـمـا ــقـذوفـات وقــنـابل ا وا
تــضــررت أربع آلــيــات لــلــشــرطــة" خالل

الصدامات الليلية.
ديـنة الـفقـيرة في وسط في القـصريـن ا
الــبالد قــام عــشــرات الـشــبــان بــاحـراق
اطــارات ســيــارات ورشـقــوا بــاحلــجـارة
عـناصـر االمن الـذين ردوا بـاطالق الـغاز
ـسيل لـلـدمـوع كـما افـاد مـراسل وكـالة ا

فرانس برس.
ـــديـــنـــة االخــرى في ســـيــدي بـــوزيـــد ا
الواقـعة في وسط الـبالد والتي انـطلقت
مـنـهـا في كـانـون االول/ديـسـمـبـر 2010
حـركـة االحـتـجـاجـات االجـتـمـاعـية الـتي
شكلت شرارة "الربيع العربي"  اغالق
طـــــرقــــــات بــــــاالطـــــارات وجــــــرى رشق
ــراسل بـــاحلــجــارة ايـــضــا كــمـــا افــاد ا

احمللي لوكالة فرانس برس.
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مـهـمة تـربـيـة طـفلـيـهـا من زواجـها
األول وتزوجت بعيد وصولها الى
"مـــيــدان اجلــهــاد" بـــجــهــادي قــتل

الحقا.
وفـي ايـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبــر 2014
تـحـدة اسمـهـا على ادرجت اال ا
قائمـتها الـسوداء للـمقاتـل االكثر
خـــــطـــــورة وبـــــعـــــد عـــــام من ذلك
ـتــحـدة عـلى ادرجـتــهـا الــواليـات ا
قــائــمــتـهــا الــسـوداء "لــلــمـقــاتــلـ
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وولـدت إمــيـلي كـونــيغ في لـوريـان
ـقــاطـعـة مــوربـيـان ألب دركي في
أسـرة من اربــعـة اطـفــال كـانت هي
اصــــغـــرهم ســـنـــا ومـــا ان بـــلـــغت
الـعـامـ حـتى تـرك الـوالـد االبـنـاء
االربـعـة لـوالـدتـهم وانـفـصل عـنـهـا
لـــتـــتــولـى هي لـــوحـــدهـــا مـــهـــمــة
درسة تربيـتهم. الـتحقت الـطفلـة 
البلدة وكانت فتـرة دراستها عادية
الى ان تعرفت الى شاب من أصول
جــزائــريــة فــتــزوجت مــنه بــعـد أن
اعـــتــــنـــقت االسالم واجنــــبت مـــنه
طـــفــلــ قـــبل ان يــســـجن زوجــهــا

بتهمة االجتار باخملدرات.
وبــعـيــد إسالمـهــا تـعــلـمت كــونـيغ
الـلـغـة الــعـربـيـة ثم ارتـدت الـنـقـاب

كـونـيغ لـصـحـيـفة "ويـست فـرانس"
ان ابنتها اتصـلت بها عبر الهاتف
لتقول لها "انها معتقلة في معسكر
كـــردي لــــقـــد  اســــتـــجــــوابـــهـــا
وتــعـذيـبــهـا" مــطـالـبــة الـســلـطـات
الفـرنسيـة بالـتدخل "العـادتها" الى
فـرنـسا مع اطـفـالـهـا الـثالثـة الذين

ولدتهم في سوريا.
وردا عــلى ســؤال لــوكــالــة فــرانس
بـــرس اكــد بــرونـــو فــيـــنــاي وكــيل
ــرأة الـتي الــدفـاع عن كــونــيغ ان ا
ظـهــرت في شـريــطي الـفــيـديـو هي
بالفعل موكلته مشيرا الى ان "هذا
الـفيـديـو يـؤكد روح الـتـعـاون التي

يلي كونيغ". تتمتع بها حاليا ا
ولـكـن احملـامي شــكك في الــظـروف
التي رافقت تـصويـر الفيـديو وقال
كن ان يـكون بـعض مـا قالـته قد "
امـلي علـيـها بـالـنـظر الى تـفـاصيل

حياتها اليومية التي اعرفها".
ونــشـرت وحــدات حـمــايـة الــشـعب
الـكـردي على مـوقـعـهـا االلـكـتروني
هــــذيـن الــــشــــريــــطــــ من دون ان
توضح اين ومتى  تصويرهما.
وكونـيغ هي من اوائل الفـرنسـيات
الــلـواتي تــركن بــلـدهـن لاللـتــحـاق
بـاجلـهـاديـ إذ انـهـا سـافـرت الى
ســوريــا في 2012 تــاركـــة المــهــا

بغداد
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بهـيئتـ همـا هيـئة دعم وهيـئة مـراقبة
وذلـك بــهـــدف ضـــمـــان "اإلدارة اجلـــيــدة
لألموال التي يـوفّرها الـشركاء" حتـقيقا
"لإلدارة الـــشــفــافــة لألمــوال وضــمــانــا
لـنجـاح مـهمـة مـكـافحـة انـعدام االمن فى

منطقة الساحل".
من جـهته قـال ألـفـا باري وزيـر خـارجـية
بـوركـيـنـا فـاسـو إن االمـوال التـي وعدت
ـها للقوة انـحة بتقد اجلهات والدول ا
شتركـة ب الدول اخلمس وصلت الى ا
294 مـــلــيــون يـــورو "قــبل قـــمــة لــلــدول
انحة مقـرر عقدها في بروكسل في 23 ا
شــبـاط/فـبـرايــر "لـتـكــمـلـة االحــتـيـاجـات

الية" لهذه القوة. ا
وتـعـتـبـر بوركـيـنـا فـاسـو وتـشـاد ومالي
ومــوريــتــانـيــا والــنـيــجــر من افــقـر دول
العـالم وقـد شكّل الـتمـويل عـائقـا كبـيرا
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قدور اي شعب من الـشعوب النهوض أذا لـم تتكامل األمور التي ليس 
ا وكل شعب من تـلك الـشعـوب يقـاس  من شأنـها تـؤهل ذلك الـنهـوض 
لدية من األمكـانيات وأقـصد هنا هي الـتالؤم مع طبيـعة بيئـاته وما تفرزه

والوعي الذي يحمله هذا الشعب او ذاك.
فـالـوعي واالدراك اهم االمـور لــبـنـاء اجملـتـمـعـات ولــوصـولـهـا الى الـرقي
والــتـــقـــدم واالزدهــار الـــفـــكــري والـــروحي واالجـــتــمـــاعي والـــســـيــاسي
واالقتصـادي وغيرهـما مانـراه اليـوم من احداث جمـة وتسبب من خالل
ذلك وما طـرح ومـا قد يـطرح هـو نـتاج مـاذكـرته االن الشـعب الـذي يفـكر
ـراجعات والنظـر اي الرؤى وما يرى من ويستلـهم االمور ولدية بـديهية ا
خالل رؤاه وما قـد ينـتج من خالل ذلك مـامكن ان يـعرف سـبل مسـتقـبله
وتقدمه والوقوف عـلى اهم اسباب الفشل االنـحراف في جميع االصعدة
هـمة في حـيـاته ولكن هـناك مـؤثـرات جمـة على الـفـكر والـعقل الـفردي ا
ـؤثــرات لـهــا نـتــائـجــهــا عـلى الــتـرويض وتـلـك ا ضـمـن خـارطــة مـعــيـنــة 

ا لم يكن يفكر به من قبل. واالستقبال والرضوخ والرضا 
هيأة فهناك مؤثرات طبـيعية تفرضهـا الطبيعة والـفترات الزمنية والـبيئة ا
لهذا.وهناك مؤثرات مجتمعية جتعل الفكر والعقل االنساني بيئة ناضجة
ـكن زراعــته فـيـهــا وهـذه تـريــد من هـذا الـعــقل هـو الـرضـوخ لـتـقــبل مـا
ـان بــامـور ورفـض امـور اخــرى لـغــرض الـوصــول الى مــاخـطط له واال

ومايراد من ذلك
ففكرة التحزب واالحـزاب هي نوذج لذلك فعندمـا ينخرط الفرد في حزب
اي انتـمائه الـيه يرى كل االفـكـار االخرى افـكار ضـالة وهي حتـمل نفس
ـسـتــنـقع لـذلك افـكـار والــرؤى لـكن النـهــا من غـيـر تــلك الـدائــرة وذلك ا
مايقوم به البعض من الـذين يريدون الوصول الى مـايخططون له أن كان
على مستـوى مؤسسـات او مرجعيـات او احزاب ترى الـكل يتضارب مع
واحملصـلة النهـائية هي مـحصلـة نفعيـة وليست نـفعيـة عامة تخص الكل 

يزاتها مجموعة محدودة فقط اي التشمل اجلميع. خيراتها و
لذلك نرى تـوسع دائرة اخلالف وليـس االختالف ومن هذا يـنتج التـناحر
وقد يأخذ مأخذه فتنشب احلرب ويـحلل القتل وهذا مارأيناه في االعوام
نـصـرمـة حـتى اصـبح الـقتـل والتـرويع عـلى االسم او الـهـويـة او الـلقب ا

وغير ذلك.
رجعيات هي وجدت وهذا يدلل على ان كافة تلك احلـركات واالحزاب وا
من اجل امـور نــفـعـيــة خـاصـة بــهـا حتـول تـرويـض االنـسـان لــصـاحلـهـا
واستخدامه فـيما تفكـر والى مبتغـاها وبالتـالي يفتقـر اجملتمع الى وصلة
التمـاسك والتالحـم وهذا يضـعفه ويـجعـله مجـتمعـا متـفكـكا اليـقوى على
فـــقل شـيء من اجل وكــــنه وحـــقـــوقه بـل يـــبـــقى مــــتـــأرجـــحـــا بـــ هـــذا
ـلمـوس هنا ان من اتـنفعـوا من تلك االحـداث وصلوا الى وذاك.والدليل ا
ما يبـتغـوه والزال اجملتـمع يعاني األمـرين والزالت االمور تـتدهـور وتتجه
الى االســوء والـكل يــعــلم بـذلـك ويـعــرف مـايــنــقص الـفــرد ومــا يـجب ان
يحصل عليه لـذلك على االنسان ان يـعي جيدا وان يستـخدم العقل الذي
اعطـاه الله سـبحـانه وتعـالى له وكـرمه على بـاقي اخمللـوقات ومـعرفـة الله
هي معرفة عقـلية وليست مـعرفة عاطفـية او شعورية حـتى يكون االنسان
ـارسـة عمـله كـأنـسـان ولـيس كألـة حتـركـهـا اياد في مـكانه احلـقـيـقي و
خفـية اليـعرف لـهـا مكـان والمسـتقـر. وكلـمـا يتـقرب الـفرد من ربه يـعرف
ذلك اكثـر الن الله هـو من جعل االنـسان خـليـفة في االرض لـيس ألة بـيد

غيره.
ـا فيـهـا الديـنـة لم تـراعي حقـوق الـفرد او ـؤسسـات  لذلك نـرى اغـلب ا
اجملتمع بل تنـغمس بكل مـالديها من قـوة في سبيل ان تـصل الى ماتريد
ـعـانـاة الـتي يـعـانـيـهـا الـفـرد او اجملـتمـع بل تـراها والتـنـظـر والتشـعـر بـا
ـفـاصل حـتى تـوهم الـفرد احـيانـا تـسـلط الـضـوء هـامـشـيـا عـلى بـعض ا
بانـهـا تـراع وتـطالب بـحـقـوقـة وصيـانـة وجـودة وشعـوره بـانـهـا تقف الى

جانبه. 
لــذلك كـل احلــكــومـــات جــاءت من اجل مـــصــالح خـــاصــة وتــثـــيــر امــور
صـاحلـها ايـضـا بل تـستـخـدم االنسـان في حتـقـيق طوحـاتـها بـعـيد عن
واطن وعدم مراعـاة حقوقه حتى بـاستخدامه مايحتـاجه ا
طـوعـيــا او كـرهـا  الن االوراق اخــتـلـطت فــمـا عـاد
ـيـز بـ احلـكـام احلـكـومـيـة او الـديـنـيـة االنـسـان 
فالتالبس فـيما بـعضـها اضاع االنـسان في دوامة

النهاية لها.
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أمام تشكيل هذه الدول قوتها العسكرية
شتركـة للتصـدي للجهـادي ومباشرة ا

هذه القوة مهامها.
ونفـذت قوة دول الـسـاحل اخلمس اولى
عـمــلـيـاتـهــا "االسـتـطالعــيـة" في تـشـرين
الثـاني/نوفمـبر وهي تـنوي زيـادة عديد
قواتها الى خمسـة آالف عسكري بحلول

ربيع 2018.
ويــــأتي قــــرار تـــــأســــيس الــــصــــنــــدوق
االئــتـمــاني قــبل اســبـوع مـن االجـتــمـاع
الـذي سـتــسـتـضـيــفه في بـاريس في 15
كــانــون الــثـانـي/يـنــايــر اجلــاري وزيـرة
الـــدفــاع الــفــرنــســيـــة فــلــورانس بــارلي
وسـيـشـارك فـيه نـظـراؤهـا في مـجـمـوعة
انـحة بـهدف دول السـاحل وفي الـدول ا
"تــعـبـئــة اجملـتـمع الــدولي لـتـعــزيـز قـوة

مجموعة الساحل".

U³—»…∫  الرئيس االمريكي دونالد ترامب خالل حضوره مباراة بكرة القدم في والية اتالنتا

تحدة) (أ ف { اتالنتا (الواليات ا
ب) - اســتـــقــبل بـــعض مــشـــجــعي
مـبــاراة في كــرة الـقــدم األمــيـركــيـة
دونـــــالــــد تـــــرامـب بــــصـــــيـــــحــــات

االستهـجان امس االثنـ في مدينة
اتالنتا في والية جورجيا اجلنوبية
احملـــافــظـــة الــتي تـــعــتــبـــر مــؤيــدة

للرئيس اجلمهوري.

وكان دونـالد ترامب يـحضـر مباراة
جـامــعــيــة في اتالنــتـا بــ فــريـقي
جــورجــيـا وأالبــامــا امـام عــشـرات
ـشــجـعــ الـذين صـدرت من االف ا

ب صفوفهم في آن واحد صيحات
الترحـيب واالستهجـان عندما دخل
ـلعب لالستماع الرئيس االميركي ا

الى النشيد الوطني.

شـجع عـلقـوا الكثر وكان بـعض ا
ـطـر من ســاعـة في الــبـرد وحتـت ا
فــيــمــا فــرضت تــدابــيــر أمـنــيــة في
لعب اسـتعدادا نـطقة احملـيطة بـا ا

لوصول موكب الرئيس.
وحــضــر الــرئـــيس عــزف الــنــشــيــد

. الوطني الى جانب الالعب
وكـــان الــرئـــيـس وراء إثـــارة جــدال
حــول الـريــاضـيــ الـذين يــضـعـون
إحـدى ركـبـتـيـهـمـا علـى االرض لدى
أداء الــنـشـيــد الـوطـني احــتـجـاجـا
عـلى اعـمــال الـعـنـف الـتي تـنــفـذهـا

الشرطة.
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ـتفاوت وقد يشـكل هذا االستـقبال ا
مـصـدر قــلق لـلـبـيت االبـيض نـظـراً
ألنه صـــدر مـن جـــمـــهـــور واليـــتـــ
جـمـهـوريـتـ راسخـتـ وتـعـتـبران
جزءا من قاعدة ترامب االنتخابية.
مـن جــــهـــــة اخــــرى رفـض الــــبـــــيت
االبــيض االثـنـ تـأكــيـد او نـفي مـا
إذا كــان الـــرئـــيس دونـــالـــد تــرامب
ســيـلــتــقي احملـقق اخلــاص روبـرت
مـــولــر لإلجـــابــة عـــلى اســئـــلــة عن
تواطـؤ محـتمل حلـملته االنـتخـابية
مـع روســـيــــا خالل االنــــتـــخــــابـــات
الـرئـاسـيـة الـتي فـاز بـهـا في نـهـاية
2016. وجــــاء في بـــــيــــان حملــــامي
ترامـب تي كوب ان "الـبـيت األبيض
ال يـعـلق عـلى االتـصـاالت مع مـكتب
ـــكــتب احملــقـق اخلــاص احــتـــرمــا 

احملقق اخلاص وسير عمله".
كتب دير الـسابق  ويجري مـولر ا
الـتـحقـيـقـات الـفدرالي (اف بي آي)
كنة حتقيقا مسـتقال حول صالت 

بـ حمـلة تـرامب وروسيـا للـتأثـير
عــلى سـيـر االنـتـخــابـات الـرئـاسـيـة
لـياردير اجلـمهوري التي كـسبهـا ا
ــوقــراطــيــة أمــام مــنــافـــســته الــد
هـــيالري كـــلـــيــنـــتـــون في تـــشــرين

الثاني/نوفمبر .2016
كـمـا يــحـقق مــولـر في إمـكــانـيـة أن
يـكــون تــرامب واحلــلـقــة الــضـيــقـة
الـــلــصـــيــقــة بـه قــد حــاوال عـــرقــلــة
الــعـدالــة مــا اثــار تـكــهــنــات حـول
امـكـانــيـة خـضــوع الـرئـيـس نـفـسه

لالستجواب.
وفي أيـار/مـايو أقـال تـرامب مـدير
مكتب التـحقيقـات الفدرالي جيمس
رتبط كومي على خلفيـة التحقيق ا
ــــســـألـــة الــــتـــدخل الــــروسي في
االنــتــخـابــات. إال أن هـذه اخلــطـوة
جــاءت بـنـتـيـجــة عـكـسـيـة إذ دفـعت
بــوزارة الــعــدل إلى تــعــيــ مــولــر

مدعيا خاصا.
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ـح تــرامب الى أنه قــد يــتــحــدث وأ
إلى مولـر رغم اخملاطـر السـياسـية
والــقـانـونـيـة الــعـديـدة السـتـجـواب
رئيس البالد من قبل محقق خاص.
وفي تــشـــرين األول/أكــتـــوبــر أقــر
مـــســاعـــدان لــتـــرامب فـي حــمـــلــته
االنـتــخـابـيـة بـاإلدالء بـإفـادة كـاذبـة
والـكـذب عــلى مـكـتـب الـتـحــقـيـقـات
الـــفـــدرالي بـــشـــأن اتــصـــاالتـــهـــمــا
ـــتــكـــررة مع وســطـــاء يــعـــمــلــون ا
حلـسـاب الـسـلـطـات الـروسـيـة وقد

. وافقا على التعاون مع احملقق
وينفي ترامب وجود أي تواطؤ ب

حملته االنتخابية وروسيا.

تصاعـد صخب احلديث عن اإلصـالح ومحاربـة الفسـاد وال نرى طحـينا
ـعضـلـة ما زالت له  ما بـ مـؤتمـر واخـر  يذهب وفـد ويـأتي غيـره  وا
ـؤتمرات الى منـاسبات لـلترفيه بـسفر الذوات باقية  حـتى حتولت هذه ا
سؤولـ الى مختـلف دول العالـم حلضورهـا  فيمـا تستـحضر كـلمات ا
ـشـكــلـة فـيــنـا ولـيـسـت في مـجـتــمع اخـر  حـ وافق (عـزيـز عــلي) ان ا
اجملتمع على محاكاة  النهب باسم الفرهود من يهود العراق ومن بعدهم
ــصـطــلح األبـرز عن احلــواسم  عـام 2003 من الـكــويت ومن ثم ظــهـر ا
ومن ثم مـفاسـد احملـاصـصة وتـصـاعدت فـقـاعـة طبـقـة اجـتمـاعـيـة تذعن
لشهوات النفس االمـارة بالسوء  وال تتـوقف عند ثوابت ( راشد يزرع )
بادرة الزراعيـة  وال التعليم فال األرض سقيت وزرعت على الرغـم من ا
دراس ـبادرة التـعليـمية  فانـتهى طالب ا جرى حتديـثه على الرغم من ا
الى متـخـرجـ ال يفـقـهون مـن ثقـافـة الذوق الـعـام اال األغـاني الهـابـطة 
ومن علوم احلاسوب اال البحث عن مـواقع االثارة وغرائب حياة الغرب 

عروف . ظاهر مخجلة  للذوق العراقي ا ليقلدوها من دون فهم 
ؤتمرات  كل ذلك يطرح السؤال : ما الفرق بـ (راشد يرزع ) وفقاعة ا

تعددة لإلصالح  ?? واالستراتيجيات ا
 في حديث مع احد األصـدقاء اوجـز اجابته عـلى هذا الـتساؤل بـالقول
ان زمن ( راشد يـرزع) كـان إلنـتاج ثـقـافة مـجـتمـعـيـة تتـقـبل نوع الـنـظام
السـيـاسي في وقته  لـكن نـاجته العـرضي جـعل العـراق من الـدول التي
تغـادرها االمـية وفـقا لـتقـارير دولـية مـعتـرف بهـا  اليـوم تتـصاعـد ثقـافة
جديـدة مـثل الـفـقاعـات الـغـازيـة او تلك الـتي يـتالعب بـهـا األطـفال  فال

يبقى لها اثر بعد حلظات من تصاعدها لتنفجر من دون أي صوت .
 هكذا هي ثـقافة مـجتمع الـيوم ال الدولة قـادرة على حتديـث ثقافته  وال
ـدني وفي االغلـب هي واجهـات الحـزاب سيـاسـية  منـظـمات اجملـتـمع ا
ترغب بتدوير عجلة الـتحديث في الذائقة اجملتـمعية   فالدولة في االغلب
ناسب في االعم خالل عقد ونـيف مضى انـتهى فـيها الـقول ان الـرجل ا
ن يقـدم حلـزبه الفـائدة ـفاسـد احملاصـصـة  نـاسب واسـتبـدل  كـان ا ا
األكبـر  وطبق ذلك فـي اغلب مـفاصل الـدولـة  حتى ان دورات الـتدريب
اخملـصصـة حلـوكـمـة األداء الوظـيـفي وتـكـوين الـبـنيـة الـتـحـتـية لـلـحـكـومة

االلكترونية  انتهت الى استخدام احلاسوب كالة طابعة ال غير !!
 هل ثــمـــة بــرمــجـــة لــتــدمـــيــر االنــســـان الــعــراقـي في اطــنـــاب مــفــاســد

احملاصصة?? 
ن ينـظـرون الى نـصف الـكأس الـفـارغ  فـجـميـع التـصـريـحات  لسـت 
احلكومية تتصـاعد عن محاربة الفسـاد  لكنها مثل الفـقاعة التي تنفجر
فـسدين بقانـون العفو الـعام الصادر مرة بقلـة األدلة  وأخرى بشـمول ا
ثلي الشعب في مجلس النواب  وثـالثة عن جاهلية القرن احلادي عن 
ساعي لتـحويل قيم النزاهة الى والعشرين الثقـافية  مقابل الكـثير من ا
تقاليـد مجتـمعية تـستحـضر  فضيـلة ( راشد يزرع) لـلقضـاء على االمية
واجلهل  وهناك الـكثيـر من القوانـ التي بحاجـة الى تفعـيل مثل قانون
تـلك الـبنـية الـتحـتيـة  بسـبب جهل التـوقيع االلـكتـروني  الذي مـا زال 
كبـار مسـؤولي الـدولة بـالتـعامـل مع احلاسـوب او تعـاليـهم الـبيـروقراطي
عنه  وعشـرات اخلطط االستـراتيـجية الـتي تغرق في
فـجـوة الـسـيـاسـات احلكـومـة الـعـامـة الـتي ال تـفـعل
وظف العمـومي بتنـفيذها  سيادة القـانون وتلـزم ا
ا يجـعل أي حديث عن رؤيـة استـراتيـجيـة مجرد

فقاعة !!
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{ بــــــــــاريــس (أ ف ب) - بــــــــــثّـت
وحــدات حـمــايــة الـشــعب الــكـردي
امس شريطي فيـديو ظهرت فـيهما
اجلهـادية الـفـرنسـية إمـيلي كـونيغ
(33 عـــامـــا) الـــتي اعـــتـــقـــلـــتـــهـــا
ـيــلـيـشــيـات الـكـرديــة في سـوريـا ا
بـــعـــدمـــا أدت دورا رئـــيـــســـيـــا في
الـدعـاية والـتـجـنيـد عـبـر االنـترنت
حلساب تـنظـيم داعش وهي تنفي
تعرضـها الي تعذيب مـنذ اعتـقالها
في مــطـلع كـانــون االول/ديـســمـبـر

الفائت.
—u  ◊UI² «

وفي الفـيـديو االول ظـهـرت الشـابة
امام الكـاميرا حـاسرة الرأس وهي
تـقـول بـعـربـيـة ركـيـكـة "لم اتـعرض
ألي تعذيب" مـضيـفة ان "التـحقيق
كـان عبـارة عن بـضـعة أسـئـلـة فقط
والـتــقـاط بـعض الــصـور لي وأخـذ
بــصــمـاتي هــكــذا فــقط االمــر كـله

استغرق ساعة او ساعت فقط".
وفي شــريط ثـان تــكـلـمـت فـيه هـذه
رة بـالـفرنـسـية قـالت "لـقد قـدموا ا
ـــشـــرب وســــجـــائـــر ـــأكـل وا لـي ا
وعـامــلـوني دومــا مـعـامــلـة جـيـدة.
احلــمــد لــله لم أتــلق اي مــعــامــلـة

سيئة".
ـــاضي قـــالـت والــدة واألســـبـــوع ا

بلـدتهـا لـوريان وبـيدهـا منـشورات
تدعو للجهاد حتاول توزيعها.

وفي ربـــــيع 2012 اســـــتــــدعـــــيت
للـمثـول امام مـحكـمة فـرفضت نزع
النـقـاب عن وجهـهـا وتشـاجرت مع
ــواجـهـة احـد احلــراس وصـوّرت ا

فـي شــريط فـــيـــديــو نـــشــرتـه عــلى
يوتيوب.

وعلى االثر تركت اجلهادية الشابة
طفليها في رعـاية والدتها وغادرت
فـــرنـــســا الى ســـوريـــا لاللــتـــحــاق

بزوجها اجلديد.

وبدأت مـشـوارهـا في عالم الـتـشدد
عبـر الـتواصل مع جـمـاعة "فـرسان
العزة" االسالمية التي كانت تنشط
في مـــديــنـــة نــانت (غـــرب) قــبل ان
حتظـرهـا السـلـطات. ومـنذ 2010
كـانت بـنـقـابـهـا تـقف قـرب مـسـجـد
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اإلرهـاب الــتي شـكـلـتــهـا الـدول اخلـمس
أخــيــرا. واتــخــذ الـقــرار بــتــشــكــيل هـذا
الــصــنــدوق االئــتــمــاني خالل اجــتــمـاع
استضـافته مالي وضم وزراء اخلـارجية
ـعـنـية في والـدفاع في الـدول اخلـمس ا
خــطــوة تـأتـي قـبـل اسـبــوع من مــؤتــمـر

انحة. باريس للجهات والدول ا
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ــالي تــيــمــان وقــال وزيـــر اخلــارجــيــة ا
هوبير كوليـبالي لوكالة فرانس برس ان
ـــهم الـــذي اتـــخــذ خـالل هــذا "الـــقـــرار ا
ـشترك هـو تأسيس االجتمـاع الوزاري ا
واكبة وادارة االموال صندوق ائتماني 
سـاعدة قوة الضـخمة الـتي اعلن عـنهـا 
كـافـحـة االرهاب في مـجمـوعـة اخلـمس 

الساحل".
وأضـــاف ان هـــذا الـــصــنـــدوق ســـيــزوّد


