
ـشاورة وتبـادل الرأي ب اجلـماعة  ,واصـطالحا تـعني عنى ا الـشورى لغـة 
فـلــسـفـة احلـكم وصـدقه في الـتـعـامل بـ الـنـاس  ,وفـي كـلـتـا احلـالـتـ أشار
الـيهما القـرآن الكر ( وأمرهم شورى بـينهم ) ( الشورى آية 38 )التي نزلت
بـعد معركة أحد التي نزل فيها الـنبي ( ص ) على حكم األغلبية . وقوله تعالى
( وشـاورهم في األمـر ) الـتي تـوحي الى تـطـبـيق حـكم اجلمـاعـة وضـمـان بـناء
الـدولــة في سـيـاســتـهـا لــلـرعـيـة في كــافـة شـؤونــهـا الـسـيــاسـيـة والـعــسـكـريـة
واألجـتمـاعية  ,وهي مـنهج تربـوي وعلمي سـار عليه الـرسول ( ص ) في حكم
األمـة حيث حـرص على أن تـكون الـشورى نـظاما لـلحـياة ولـيس نظـاما لـلحكم
بـخالف ( احملاصصة ) التي أوجـدت مدرسة جديدة حـولت الشورى من نظام
لـلحياة الى نظـام للحكم عزز فـيه حكم ( األقلية ) وفـرض سياسة األمر الواقع
الـتي فـقدت ثـقة االنـسان بـنـفسه ومـبادئه وحتـولت الـشورى  من وسـيلـة صنع
سؤولية االجتمـاعية الى أداة معبرة عن مباد ـستقبل عن طريق الشعـور با ا
ومـفاهـيم ضيقـة يتـلقى فيـها االنـسان مصـاحله الشـخصـية والفـئوية  ,وتـموت
فـيـهـا عـمـلـيـة انتـقـال الـسـلـطـة وتـداولـها  ,بـخالف مـبـدأ الـشـورى الذي وضع
أسـسه الـرسـول ( ص ) في أدارة الدولـة الـتي كان يـتـمتع بـهـا االفراد بـحـرية
عارض كـبيرة خاصة في عـملية انتقـال وتداول السلطة  ,حـيث كان يحترم ا
ويـسـتـمع الى آرائـهم ويعـامـلـهم بالـعـدل ويـجادلـهم بـاحلـسنى  ,بـخالف نـظام
تحـاصصـ باآلراء الفـردية الـتي تقتل عـملـية تنـمية احملـاصصـة الذي يلـزم ا
احلـريــة وتـسـتـأصل عـوامل تـبـادل الــرأي في الـوقت الـذي نـرى فـيه الـشـورى
ستقبل تـضع الفرد في السـياق العام لدفع األمـور العامة الى أمام  ,وصـنع ا
سـؤولية واحترام أغلبية اآلراء . أن مباد عن طـريق تبادل الرأي والشعور با
ـقـراطـيـة الــشـورى مـسـتـنـبـطـة من الـقـرآن  ,وأسـهــمت في تـقـريـر مـكـانـة الـد
وأصـبحت شـعارا مـهمـا من شعـارات اجملالس الـنيابـية ومـنهـا مجـلس النواب
الـعراقي  ,بـخالف نظـام احملاصصـة الذي أسـهم في تعمـيق الفـردية والفـئوية
قوتا ب احلركات السياسية الوطنية , واحلزبية  ,وأصـبحت عرفا سياسيا 
ناسب كان الذي يـحتاج الى الرجل ا ناسب في ا ألنـها وضعت الرجل غيـر ا
ـا ســاعـد عـلى تـعـزيـز الـتـخـلف والـتــراجع في كل مـيـادين احلـيـاة . لـذلك ,
حـرص الـرسـول ( ص ) وأصحـابه سـابـقا  ,ودعـاة الـشورى من الـسـياسـي
ـلزم بـالشورى  ,مـستـندين عـلى ما الـوطنيـ الحقا  ,األعـتمـاد علـى األجتاه ا
بدأ السياسي الذي يجسد ة تعزز هـذا ا ورد في الـقرآن الكر من آيات كر
ـفـهوم ـقراطي  ,ألن الـشـورى في هـذا ا ـفـهـوم الـد مـعـنى ( األغـلـبـيـة ) في ا
ـا هي قـيـمة من لـيـست شـكال فـوقانـيـا كـما يـراه الـبـعض في هـذه األيام  ,وأ
قـراطي األصـلي من أجل أن صـمـيم اجملـتـمع وجـزء أسـاس من نـسـيـجه الـد
تـكــون كل مـسـتـويـات احلـيــاة قـائـمـة عـلى احلـوار احلـر  ,وصـوال الـى الـقرار
والرأي النهائي الصائب  ,بخالف احملاصصة التي يسود فيها الرأي الفردي
الـقـوي ويـضـيع فيـهـا رأي أهل ( احلل والـعـقـد ) وأني أذكر الـى السـيـاسـي
قـصة من حياة الرسول ( ص ) ليدركـوا أن شعار( وأمرهم شورى بينهم ) أو
( وشــاورهم في األمـر ) لـيس شـعــارا تـمـر من خالله طــمـوحـات احملـاصـصـة
ـصالح الشـخصية  ,فـفي غزوة بـدر الكبرى   ,وصـل الرسول ( ص ) خبر وا
ــا كـان عـلــيه أال أن يـســتـشـيــر من مـعه من ـســلـمـ  مــسـيـرة قــريش الى ا
هـاجـرون كالما حـسـنا لـكن الـنبي ( ص ) ظل يـنـظر الى أصـحابه  ,فـأبـدى ا
الـقوم ويقول لهم أشـيروا علي أيها الـناس . فقال سعـد بن معاذ : والله لكأنك
تـريدنا يا رسول الله فقال ( ص ) : أجل .فقـال سعد : لقد آمنا بك وصدقناك
فـو الـذي بـعثك بـاحلق لـو اسـتـعرضت بـنـا هـذا البـحـر نـخضه خلـضـنـاه معك
فـسر الرسول ( ص ) بقول سـعد . وهكذا كان رسول الـله يشير أصحابه في
كـل صـغـيـرة وكـبـيـرة  ,كــمـا حـدث ذلك في غـزوة أحــد واخلـنـدق وغـيـرهـا من
الـغزوات األخـرى .والسـؤال متى يـتحـول شعـار ( وأمرهم شـورى بيـنهم ) في
ارسـات صادقة في السـياسة بـدال من ( وأمرهم قسمـة بينهم ) الـعراق الى 
ـقـراطـية ـارسـات د ... وحـتى يـتـحـول شـعـار ( وشـاورهم فـي األمـر ) الى 
حـرة وصوال الى الـقرار الصـائب بدال من ( وأقنـعهم فيـما يريـدون ) . وأخيرا
عـلى الــسـيـاسـيـ أن يـدركـوا أن األمـام عـلي ( ع ) كـان يـحث مـواطـنـيه عـلى
ـارسة أدوارهم ومسـؤولياتهم جتـاه حاكمـهم ونظامهم
ا تـكـلم به اجلبـابرة .. الـسـياسي بـقوله ( ال تـكـلمـوني 
ا يـتـحـفظ به عـنـد أهل الـبادرة وال وال تـتـحـفـظـوا منـي 
ـصـانـعـة وال تـظـنـوا بي اسـتـثـقـاال في حق تـخـالـوني بـا
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وهــــــزت إدعــــــاءات ارتــــــكــــــاب
األشــــخــــاص الـــذيـن أُرســــلـــوا
سـاعدة ضـحايـا الزلـزال الذي
خلف عشرات اآلالف من القتلى
مــخــالــفــات جــنــســيــة أوســاط
اإلغاثـة مع دعوة رئـيس هايتي
إلجــــراء حتــــقــــيـــقــــات بــــشـــأن

جماعات أخرى.
À—«u  WNł«u

وبـــدأت بــريــطـــانــيــا واالحتــاد
األوروبـي في مـراجــعـة تــمـويل
أوكـــســفـــام وهي إحــدى أكـــبــر
ـؤسسـات اخليـرية في الـعالم ا

واجهة الكوارث.
ويـــذكـــر الـــتـــقـــريـــر الـــداخـــلي
بـالتـفصـيل ما فـعلـته أوكسـفام
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مـؤخـرا محـاولـة السـتـغالل احلرب
الــســوريــة.وكـــانت ثالثــة مــصــادر
مـطــلـعــة قـالت لــرويـتــرز األسـبـوع
ـــــــاضـي إن نـــــــحــــــو  300 رجل ا
يـعـمـلـون لـصـالح شـركـة عـسـكـريـة
روســــيـــــة خــــاصــــة عــــلـى صــــلــــة
بــالــكــرمــلــ ســقــطــوا بــ قــتــيل
وجريح في واقـعة بـسوريـا الشـهر
احلــالي. وقــالت قــنــاة االخــبــاريــة
الــســوريــة امس االثــنــ ان قـوات
مـوالـية لـلـحكـومـة ستـدخل مـنطـقة
عفرين بشمال غرب البالد في وقت
قريب. ونـقلـت القـناة الـرسمـية عن
مــراســلــهــا قــوله (قــوات شــعــبــيـة
ستدخل عفرين خالل ساعات). كان
مسـؤول كردي كبيـر قال يوم االحد
ان الـــقــوات الـــكـــرديــة الـــســـوريــة
تــوصــلت الـى اتــفــاق مع حــكــومـة
دمــــــشق عــــــلـى دخــــــول اجلــــــيش
السوري مـنطقـة عفـرين للمـساعدة

في صد هجوم تركي.
Õ«dÝ ‚öÞ«

من جـانب اخـر أطـلــقت الـسـلـطـات
الــســودانــيــة مــســاء األحــد سـراح
الـــــعـــــشــــرات مـن الـــــنـــــاشـــــطــــ
ـعارض الذيـن كانت اعتـقلتهم وا
الــشــهــر الـفــائـت خالل تــظــاهـرات
احتـجاجيـة على غالء األسعار في
خـطــوة تـأتي بـعـد ثالثـة أيـام عـلى
انــتــقــاد الــسـفــارة االمــيــركــيـة في
اخلرطـوم لظروف احتـجازهم "غير
ـفرج هـينـة".وخرج ا االنسـانيـة وا
عـنــهم من ســجن كــوبـر في شــمـال
الـعـاصـمـة هـاتـفـ "حـريـة عـدالة
ثــورة" وكــان في انــتــظـارهـم امـام
الــــســــجن الــــعــــشــــرات من افــــراد
عـــائالتـــهم الـــذين اســـتـــقـــبــلـــوهم
بـاالحضان كـما افاد مـراسل وكالة
فــرانس بــرس.وكــانت الــســلــطــات
طلبت على غير عادة من مراسلي
وسائـل االعالم احلضـور الى كوبر

لتغطية خبر إطالق سراح هؤالء.
وقــــال مــــســــؤول في احلــــكــــومــــة

للصحـافي ان اطالق سراحهم 
"بأمر من الرئيس عمر البشير".

من جـهـته قـال جنل رئـيس الوزراء

{ ادلب- ا.ف.ب: أعـــلن فـــصـــيالن
مـــــســــــلــــــحــــــان ســـــوريــــــان امس
انـدمــاجـهـمـا فى مــحـاولـة عـلى مـا
يـــبــدو الســتــبـــاق اشــتــبــاك أوسع
مـحـتـمل مع اجلـهـاديـ فـى شـمال
غــرب الـبالد. وقــال الـفــصـيالن فى
بـيــان مـشــتـرك نـحن حــركـة أحـرار
الــشــام وحــركــة نــور الــدين زنــكى
نــعـلن تـوحــدنـا فى جـبــهـة حتـريـر
ســوريــا.واجلــمــاعــتــان حــركــتــان
ـناطق تتـمتعـان بوجـود قوى فى ا
عـارضة فى التى تـسـيطـر علـيهـا ا
الشمال السورى على طول احلدود

ب محافظتى حلب وإدلب.
وتسـيطـر على إدلب إلى حد واسع
"هـيئـة حتريـر الشـام" وهى ائتالف
ـسـلـحون وأعـلن عن يـغـلب عـلـيه ا
ارتـبـاطه سـابـقـا بـالـقـاعدة.. ودعت
"جـبهـة حتـرير سـوريـا" فى بيـانـها

جميع الفصائل لالنضمام إليها.
وقــــال ســـــام هــــيــــلــــر احملـــــلل فى
مــجـــمــوعـــة األزمــات الـــدولــيــة إن
االندماج مرتبط بتنامى قوة "هيئة

حترير الشام" فى شمال سوريا.
وأضـاف: "أنـهـا مـحـاولـة لـتـشـكـيل
ميـزان قوى مع هيئـة حترير الشام
ـواجهة الـتى فى الظـاهر تتـحضر 

جديدة مع حركة زنكي".
وأوضح هيلر أن "الزنكى واألحرار
هــــمـــا مـن أهم الــــفـــصــــائل غــــيـــر
اجلــهــاديــة فى الــشــمــال وحــركــة
زنكـى بالـتـحـديـد كـانت عـقـبـة امام
مـحــاوالت "هــيـئــة حتــريـر الــشـام"

لتكريس سيطرتها".
W×K   UŽULł

ـــعـــارضــة وتــعـــانـى جـــمـــاعـــات ا
ــسـلــحـة من الــتـصـدع مــنـذ وقت ا
طــويل لــكن احلــركـات األســاســيـة
تـكـافح مـنـذ سنـوات حملـاربـة نـفوذ
ــسـلـحــة الـقــويـة مـثل الـفــصـائل ا

هيئة حترير الشام.
ونقـلت وكـالة اإلعالم الـروسـية عن
وزيـر اخلـارجـيـة سـيـرجي الفـروف
قــوله امس االثـــنــ إن الــتــقــاريــر
ـــــقــــــتل مـــــئـــــات الـــــتـي أفـــــادت 
ـــتــعــاقـــدين الــروس فـي ســوريــا ا

بـعـد تـلـقي رسـالـة عـبـر الـبـريد
اإللكتروني في  12يوليو تموز
 2011 تــقـــول إن عــامــلــ في
مشـروع هايتي انتـهكوا مدونة
سـلـوك أوكسـفـام فـيـمـا يـتـعلق
بــــــاالســـــتــــــغـالل اجلــــــنــــــسي
واالحـــــــتـــــــيــــــال واإلهـــــــمــــــال

واحملسوبية.
أعـــلــنت مـــنـــظــمـــة أوكــســـفــام
لإلغــــاثـــة أن ثالثــــة رجـــال من
نـظمـة يواجـهون الـعامـل بـا
مزاعم بـارتكـاب سـلوك جـنسي
مــشـ في هـايـيـتي قـد هـددوا
الـشــهـود بـدنـيــا خالل حتـقـيق

أجري عام 2011.
ــنــظــمــة اخلــيــريــة ونــشــرت ا
تـــقـــريـــرهــــا الـــداخـــلي حـــول
انـتـهـاكــات مـزعـومـة لــعـامـلـ

بها عقب ضغط دولي.
وقــالت أوكــســفــام في تــقــريـر
يــعـــود لــعــام  2011إن هــنــاك
"حاجـة لبـذل مـزيد من اجلـهد"
ــــــوظــــــفـــــ مـن أجل مــــــنـع "ا
ـــتــورطــ في مـــشــكالت" من ا
الـعمل لصالح مـنظمـات خيرية

أخرى.
وعلى الـرغم من ذلك الـتـحـذير
فـــــإن الــــعــــديـــــد من الــــرجــــال
ـــرتـــبـــطـــ بـــاالنـــتـــهـــاكــات ا
ـزعــومـة قـد تـولــوا بـعـد ذلك ا
وظـائف في مــنـظـمــات خـيـريـة

أخرى.
ونـــشــرت أوكـــســفـــام نــســـخــة
منقحة من تـقريرها قائلة إنها
تــرغب في أن تـــكــون "شــفــافــة
ـستـطاع" بـشأن الـقرار بقـدر ا

الذي اتخذته.
وطُـمـسـت أجـزاء من الـتــقـريـر
الـــذي بــلغ عــدد صــفــحــاته 11
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طلق سراحهم تقف عند مكان االحتجاز »öÞ‚∫ عوائل ا

أمل هــبــاني.ومــنــذ مــطــلع كــانـون
ـــاضي قـــمــعت الـــثــاني/يـــنـــايــر ا
الـسـلـطــات الـسـودانـيـة تـظـاهـرات
احــتـجــاجـيـة عــلى ارتـفــاع اسـعـار
ــواد الـــغــذائــيـــة وفي مــقـــدمــهــا ا
اخلــبـــز. وجــرت الــتـــظــاهــرات في
الـــعـــاصـــمـــة اخلـــرطـــوم وانـــحــاء
مــخـتــلـفـة مـن الـبالد ولــكن شـرطـة
مـــكــافـــحــة الـــشــغـب وقــوات االمن
عـمـدت الـى تـفـريـقــهـا مـســتـخـدمـة
سـيل للـدموع. و اعـتقال الغـاز ا
ـعــارضـة عـدد من قــادة االحــزاب ا
مــنــذ بـــدايــة االحــتــجــاجــات.وأتى
ـعــتـقـلـ بـعـد االفـراج عن هـؤالء ا

ـــهـــدي الــذي االســـبق الـــصـــادق ا
اطاح بحـكومته في  1989 انقالب
قــاده الــبــشــيــر "نـــحن لم نــتــحــرر
بـالـكـامل ألن الـعديـد من رفـاقـنـا ما

زالوا في السجن".
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ومن بـ الـشـخـصـيـات الـتي افرج
عـنـهــا األحـد عــدد من كـوادر حـزب
عـارضة وفي االمـة ابرز احـزاب ا
مـقدمـهم نـائب رئيس احلـزب فضل
اللـه برمـة ناصـر واألمـينـة العـامة
لـلحزب سـارة نقـد الله. كمـا شملت
ـفـرج عـنهـم الـناشـطـة في قـائـمـة ا
مـجـال الـدفـاع عن حـقـوق االنـسـان

ثالثــة ايـــام عــلى ابـــداء الــســفــارة
االمــيــركــيــة في اخلـرطــوم قــلــقــهـا
الحـتـجــاز الـسـلــطـات الـســودانـيـة
ــئــات من الــقــادة الــســيــاســيـ "ا

" واطـنـ العـادي والـناشـطـ وا
واعـتـقـال عـدد كـبـير مـن هؤالء "في
ظروف غيـر انسانية ومـهينة بدون
وصـــول مــــحـــامــــيـــهـم او اســـرهم
الــــيـــــهم".وكـــــانت ســـــفــــارات دول
االحتــــاد االوروبي فـي اخلــــرطـــوم
طـــــالــــبـت في نـــــهـــــايـــــة كـــــانــــون
الـثــاني/يـنــايـر في بــيـان مــشـتـرك
السـلطـات السودانـية بـاالفراج عن

. وقوف ا

مُــــنح "خــــروجــــا تــــدريــــجــــيـــا
ا" وسمح لـه باالستقالة وكر
بــشـرط أن يــتـعــاون تـمــامـا مع
بــقـيــة مــراحل الــتــحـقــيق.وفي
جزء آخـر من التـقريـر بعـنوان
ــســتـــفــادة" وضح "الـــدروس ا
احلـاجـة إلى ضـمـانـات مـشددة
ــــنع عــــبــــر قـــطــــاع اإلغــــاثـــة 
تورط في فضائح وظف ا ا
مـن االنـــتــــقــــال إلى مــــنــــاصب

جديدة.
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ويقـول الـتـقـريـر: "هـنـاك حـاجة
إلى آلـيـة أفضل من أجل إبالغ
ــنــاطق والــوكـاالت الــفــروع وا
ــشـاكل الــسـلــوكـيـة األخــرى بـا
للمـوظف عـندمـا ينتـقلون من
مــكــان آلخـــر ومن أجل جتــنب
ــــوظــــفـــــــ إعــــادة تــــدويــــر ا
تورط في ضعيـفي اآلداء وا

مشاكل".
وعـلى الـرغم من ذلك الـتـحـذير
فــــــإن الــــــعــــــديــــــد من هــــــؤالء
ــتــورطــ عــمـــلــوا بــعــد ذلك ا
لصـالح منـظمـات إغاثـة أخرى
ــا فــيـهــا مـنــظـمــة أوكـســفـام

ذاتها. 
وتــولى الــســيـد هــورمــيـرن في
ــطـاف مــنــصـبــا آخـر نــهـايــة ا
ــســتــوى وهــو رئــيس رفــيع ا
بــعـــثــة مــنــظــمــة "الــعــمل ضــد

اجلوع" في بنغالديش.
وقــالت مـــنــظــمــة الـــعــمل ضــد
اجلـوع إنهـا أجرت سـلسـلة من
ــراجـعــات بـشــأن هـورمــيـرن ا
لـكـنـهــا لم تـتـلق مـعـلـومـات من
أوكـسـفــام عن أي سـلــوك غـيـر
أخالقي أو غـيـر الئق من جانب

هورميرن.

صـفـحـة بـهـدف إخـفـاء هـويـة
ــــــا فـي ذلك األشـــــــخــــــاص 
أســــمـــــاء الــــرجــــال الــــثالثــــة

تهم بتهديد الشهود. ا
قـرر أن تـقدم أوكـسـفام ومن ا
تـقريـرهـا األصـلي دون تـعديل
إلى حـكـومـة هـايـيـتي االثـن

وأن تعتذر عن "أخطاء".
وتـــواجه أوكــســفـــام ضــغــطــا
دوليـا متـزايدا بـسبب طـريقة
إدارتها لتـحقيق بشأن مزاعم
أفـــــادت بــــــأن بـــــعـض أفـــــراد
طـاقمها في هـايتي استـجلبوا
عـــاهـــرات في مـــبـــان تـــابـــعــة

للمنظمة.
ويكـشف التقريـر عن أن سبعة
من مـــوظــــفي أوكـــســـفـــام قـــد
ـــنـــظـــمـــة بـــســـبب غـــادروا ا
ســـلــــوكـــهم فـي هـــايـــتي عـــام
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ـوظف بـينـيما وفُـصل أحد ا
اســتــقــال ثالثــة آخــرون بــعـد
اســـتــجـالبــهـم عــاهـــرات. ولم
يُـسـتـبـعـد اسـتـخـدام عـاهـرات

قاصرات.
كما فُصل اثـنان آخران بسبب
ـــارســــتــــهــــمــــا الـــتــــســــلط
والترهيب وفصل آخر بسبب
تـــــقــــاعـــــسه عـن حــــــــمـــــايــــة

. وظف ا
نظمة في تقريرها إن وقالت ا
مديـر عـمـلـياتـهـا في هـايـيتي
رونــالــد فــان هـورمــيــرن "أقـر
بـاستـجالب عـاهـرات" في مـقر
أقامته التابع ألوكسفام وذلك
حـيـنـمـا سئل مـن جانـب فريق

التحقيق.
وأضـاف التـقـرر أن هـورمـيرن
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 اعترف مدير مـنظمة أوكسفام
اخلـيريـة في هايـتي باسـتقدام
ـــقــر إقـــامــته خالل عـــاهــرات 
مـهمـة إغاثة قـبل استـقالته في
 2011وذلك وفــقــا لـــتــحــقــيق
داخـلي في مــزاعم عن ارتـكـاب
مــخــالـفــات جــنــســيــة نـشــرته

. أوكسفام امس االثن
وهـذا أول مــرة تـتـنــاول فـيـهـا
أوكـــســـفـــام بـــشــكـل مـــبـــاشــر
االتــهـــامــات ضـــد روالنــد فــان
هـورمـيـرن الـذي نـفى دفع مـال
ــارســـة اجلــنس مع مـــقــابل 
عـــاهـــرات أو ســوء اســـتــغالل
قــاصــرات. وتــولى هــورمــيـرن

إدارة عــمــلـيــات أوكــســفـام في
هـــايـــتـي بـــعـــد زلـــزال وقع في

 2010واستقال في 2011.
وقـالت أوكـسـفـام إنـهـا نـشـرت
تقرير  2011الذي يوثق أيضا
اتــهــامــات ضــد آخــرين بــشـأن
ـارسـة اجلــنس مع عـاهـرات
فـي مــســـكن كـــانت أوكــســـفــام
تسـتـأجره وبـعـملـيـات بلـطـجة
وتــــــرهـــــيـب كي ”نــــــتـــــحــــــلى
بـالشفـافية بـقدر اإلمكـان بشأن
الــقــرارات الــتي اتــخــذنــاهــا..
واعـترافـا بخيـانة األمـانة التي
جنـــمـت عن ذلك“.ولـم يـــتـــسن
لــــرويــــتـــرز االتــــصـــال بــــفـــان

هورميرن للتعليق.
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اولـوياتنـا".وبينـما كانت ألـسنة
الــنــيــران تــلــتــهم الــســوق كــان
عشـرات الـتجـار يـقفـون ال حول
لهم وال قـوة يراقـبـون شاحـنات
ــيــاه في االطــفــاء وصــهــاريج ا
رواحهـا ومـجيـئـها واحلـزن باد

على وجوههم. 
وقـالت كـلـوديـنـات جـوزف الـتي
ـبـنى تـعـمل مـنـذ  15عـامـا في ا
الـذي تصاعـدت منه سـحابة من
الـدخــان الـرمــادي "لــدي طـفالن
ـعـيلـة الوحـيـدة لهـما ألن وانا ا
زوجي تـــــوفي في  12كـــــانــــون
الــثـانـي/يــنــايـر  2010بــســبب
الــزلـــزال الـــذي اوقع اكـــثـــر من

 200الف قتيل".

لـتــفـريق احلــشـود.وإزاء غــيـاب
التنسيق لم يـجد رئيس البلدية
يـوري شــيـفـري سـوى ان يـبـدي
رج التي اسـفه حلالـة الهـرج وا
سـادت والــتـي عـزاهــا الـى عـدم
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وقـال رئـيـس الـبـلــديـة "هـذا هـو
ضــعف الـدولـة والــبـلـديـات انه
ضــعف هــايـتـي. كـان بــاالمــكـان
تالفي هـذا احلـريق اجلديـد لكن
الــتــجــهـــيــزات الالزمــة لــيــست
متوفـرة". واضاف "انها غـلطتنا
. لــســنــا نـــحن كل الــهــايــتــيــ
بــحـالــة جـيــدة لـديــنـا مــشـكــلـة
ويـــــــــــــــــــــجـــب ان نـــــــــــــــــــــرتّــب

ــعـــرفـــة اســبـــاب احلــادث. من
جـانب اخر الـتـهم حـريق سـوقا
لـلمـنسـوجات في بـور او برنس
األحـد بـعد اقل من اسـبـوع على
حريق آخـر دمـر جـزئيـا الـسوق
التـاريـخي لـلعـاصـمـة الهـايـتـية
لـــيـــنــكـــشف بـــذلك اكـــثـــر فــشل
الـسـلـطـات في ضـمـان الـسالمـة
العـامـة.وبسـبب نـدرة شاحـنات
االطــفـاء الـتـابـعـة لـلـبـلـديـة فـقـد
ســـاهـــمـت في جـــهــــود إطـــفـــاء
احلــــريـق صــــهــــاريج خــــاصــــة
ياه اضافة الى تستخدم لـنقل ا
شاحنات للشرطة واخرى لبعثة
ـتحدة مـجهزة بـخراطيم اال ا
مـــيــاه تـــســـتــخـــدم في الـــعــادة

اذا كــانت االحــوال اجلــويــة فى
مــنــطــقــة الــبـحـث عن الــطــائـرة
ســـتـــســــمح االثـــنـــ بـــارســـال
مـروحيـات لم تتـمكن من االقالع
االحد.وفى مـؤشـر إلى صـعـوبة
همـة التى تنتـظر فرق االنقاذ ا
نــقـــلت الـــوكـــالـــة عن مـــســؤول
مـحــلى عن الـعـمـلـيـات قـوله انه
يـنبـغـى الـبحـث عـلى نـحـو مـئة
ـكــتب الــفــرنـسى قــمــة.وأعــلن ا
لـلدراسـات والتـحلـيالت لسالمة
ــدنى مــســاء االحـد الــطــيــران ا
" ارســـــال ثالثـــــة "مـــــحــــقـــــقــــ
" و"مـــســـتـــشـــاريــــ تـــقـــنـــيـــ
لـلـمسـاعـدة فـى الـتحـقـيـق الذى
جتـــريه الــســلـــطــات االيــرانــيــة

وتــرجح الــســـلــطــات ان تــكــون
الطائرة التى اقلعت من طهران
حتـــــــطــــــمـت وقــــــتل جـــــــمــــــيع
ركـابـهــا.وكـانت الـطــائـرة تـقـوم
رحـــلــة بـــ طـــهــران ومـــديـــنــة
ياسوج الـتى تبعد حوالى 500
كـلم الى اجلنـوب من الـعـاصـمة
االيــــرانــــيــــة. وقــــد فــــقــــدت من
شـاشـات الـرادار خالل عـاصـفـة
ثـــلــجـــيـــة فى مــنـــطـــقــة جـــبــال
زاغروس قبيل ظهر االحد بينما
كـــانت تــقــتــرب مـن وجــهــتــهــا
وعــــرقــــلـت األحــــوال اجلــــويــــة
الـسيـئة عـمل فرق االنـقاذ طوال

نهار األحد.
ولم توضح الوكالـة الرسمية ما

{ طــهــران- ا.ف. ب:اســتــأنـفت
فــرق االنـقــاذ اإليـرانــيـة صــبـاح
امس  االثنـ عـمـليـات الـبحث
عن طائـرة الركـاب التى تقل 66
شـخــصـا وفـقـدت األحــد بـيـنـمـا
كانـت حتلق فوق منـطقة جـبلية
فى جـــنــوب غـــرب ايــران كـــمــا
اعـلـنت وكـالـة االنـبـاء االيـرانـية
الــرســمــيــة.وكــانت الــســلــطـات
اإليــرانــيـة عــلـقـت مـســاء األحـد
عــمـلــيـات الـبــحث عن الــطـائـرة
الــتـــابـــعــة لـــشــركـــة الــطـــيــران
"آسـمـان" ومن طراز "ايه تى آر-
 ?"72بسبب االحوال اجلوية
الــقــاســـيــة مـع تــســاقـط ثــلــوج
وهـطـول امـطــار وريـاح عـاتـيـة

ـطـلـوب من مـؤتـمـر الـكـويت إلعـمار الـعـراق ومـا هي مـعـايـيـرالـنـجاح مـا ا
والفشل ?

ـكن تصـنيـفهـا الى ثالثة مـا سمـعنـا وقـرأنا من أصـوات وآراء حتى االن 
ـؤتـمـر فـاشال قـبل أن يبـدأ الـقـسم الـثـاني كان أقـسـام الـقـسم االول عد ا
ؤتمر وأيده بعد إعالن مـحايدا أما القسم الـثالث تفاعل مع سير أعمـال ا

البيان اخلتامي.
أثـناء عودتي الى بغداد قادما من الكويت استقبلت اتصاال هاتفيا من أحد
الـزمالء الصحـفي اثـناء وجودي في صـالة انتـظار احلقـائب ويبدو انه ال
ــؤتـمــر سـألــني عن رأي أحـد ــشــاركـتي كــصـحــفي في اعــمـال ا يــعـلم 
ـاذا الـسـيـاســيـ (أحتـفظ عن ذكـر أسـمه) هل هـو مع أم ضـد ? قـلت له و
يــكـون ضــد إعــمـار الــعــراق بـعــد ان بـددت احلــكــومـات الــســابـقــة أمـوال

وازنات الضخمة التي خصصت لها .? ا
فـلم يكن السؤال منطقيا بالتأكـيد اال اذا كان ينطوي على اهداف سياسية

واطن. ! صالح الشخصية لهذا احلزب او ذاك وطز بالوطن وا ترتبط با
ـــؤتـــمــر تـــمـــخض عن ثـالثــ مـــلـــيـــار دوالر كــمـــنح وقـــروض مـــيـــســرة ا
ـهمة ال تثق بـوضع استثـماراتها واسـتثمـارات غير ذلك كانت الـشركات ا
في الـعـراق السبـاب عدة مـنهـا الوضع االمـني والـقوانـ النـافذة والـروت
االداري والــنـفــوذ الـعـشــائـري كــلـهــا كـانت تــشـكل عــقـبـات بــوجه دخـول
ـؤتمـر من تبـديد الـشركـات الرصـيـنة لـلعـراق في الوقت الـذي تمـكن فيه ا
هـذه اخملاوف اوال عـبر توقـيع احلكومـة على حـزمة اتفـاقيات دولـية حتمي
ـسـتـثـمـرين ثـانـيـا من خالل الـتـزام الـصـنـدوق الـكـويـتي لـلـتـنـمـية امـوال ا
ـعـنى ان العـراق كـان بحـاجة الـعـربيـة بـكفـالة االسـتـثمـارات في الـعراق 

لكفيل موثوق والكويت قدمت هذه الكفالة.
وبـصرف الـنظر عن االمـوال وحجـمها فـإن العـراق بحاجـة ماسـة لإلعمار
ـدن األكثـر تـضـررا جراء األعـمـال احلـربـية ضـد عـصـابات بـخـاصـة في ا
ـا يـزل ماليـ الـنـازحـ يـعـيـشـون في ظـروف سـيئـة في الـداخل داعش و
واخلـارج يتطلـعون للعـودة الى منازلهم الـتي دمرتها احلـرب. من هنا أقول
ريضة ويدعي ان كـيف يسمح هذا وذاك لـنفسه ان يطلـق العنان ألفكـاره ا

اموال مؤتمر الكويت تضيف أعباءً مالية جديدة للعراق.
ـتـنـفـذ واالقـتـصـادي الـيـس من الـغـبـاء والـصالفـة ان يـتـفـرج الــسـيـاسي ا
ـتغنج على أطفال ونساء وشيوخ ومـرضى ومعوق يعيشون في خيام ال ا
حتـمـيـهم من بـرد الـشتـاء وشـمس الـصـيف فـرحـون بإطالق الـتـصـريـحات
قـابالت التـلفـازية واالذاعـية يـستـغلـون ملف الـنازحـ للـمتـاجرة وإجـراء ا
بـاصـوات الـنـاخــبـ !.الـكـويت قـررت بـأمـيـرهـا وحـكـومـتـهـا وشـعـبـهـا طي
اضي البغيض والبدء بـتطبيع العالقات مع العراق اجلار االبدي صـفحة ا
سنا ذلك ـرتبط بشعب الكويت بوشائج النسب والقرابة والدم والعروبة  ا
س الــيـد وســمـعــنـاه من شــيـوخ وســيـاســيـ واعالمــيـ ورجــال اعـمـال
ومـوظـف كـبار وصـغـار وسيـدات اعـمال ومـنظـمـات مجـتـمع مدني واثـناء
لـقائي بالشيخ فيصل احلـمود الصباح محافظ الـفروانية إستمعت منه الى
كالم لـم اتوقع سمـاعه فيه فيض مـن احلب للعـراق وشعبه ورجـاء بإن يعم
اخلـيـر واالعمـار واالسـتقـرار في ربـوعه قال بـاحلـرف الواحـد إن الـكويت
امـيـرا وحـكـومة وشـعـبـا تعـمل عـلى وفق هـدف مـحـدد وواضح هو إن أمن
الـكويت واستـقرارها من أمن وإستـقرار العراق عـبارة بليـغة الحتتاج الى
قبلة.فبدال من رحلة ا عـناء لفهمها حتدد مسار العالقات بـ البلدين في ا
إطالقــات بــالـونــات إنـتــخـابــيـة فــارغـة احملــتـوى زاهــيـة
ـــواطن االلــــوان دعـــونـــا نــــعـــمل مـن أجل الـــوطـن وا
والـلـحـاق بـركب الـتـنـمـية االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـادية
والــعـمـرانــيـة ونـعــيـد لـلــعـراق هـيـبــته ومـكــانـته الـتي

ضاعت بسببكم.

e»‰∫ طفل في هايتي يلهو بعد انحسار الزلزال “


