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{ الــقــاهــرة  (أ ف ب) - أكـد وزراء
اخلارجية العـرب في ختام اجتماع
في الـقاهـرة األحد حـضره الـرئيس
الــفــلــســطــيـــني مــحــمــود عــبــاس
رفـضـهم أي صـفـقـة بشـأن الـقـضـية
الــفـــلــســطــيـــنــيــة ال تــتـــمــاشى مع

رجعيات الدولية. ا
وقـــال بـــيــــان صـــادر عن مــــجـــلس
جامعة الدول العربية على مستوى
وزراء اخلارجية "إن الـدول العربية
التي قدمت مـبادرة السالم الـعربية
كنـها أن تقبل عام  (...) 2002ال 
أي خــطـة أو صـفـقـة ال تـنـسـجم مع

رجعيات الدولية". هذه ا
وعـقــد اجملـلـس اجـتــمـاعه الــطـار
ــنـاقـشـة األحـد بـدعــوة من عـبـاس 
آخر تطـورات القضيـة الفلسـطينية
خــصــوصـا "تــلك الــتي تــســتــهـدف
فـرض حـلـول غـيــر قـانـونـيـة تـدّعي
الـسـيـادة اإلسـرائـيـلـيـة عـلـى أجزاء
أساسـية من األراضي الفـلسطـينية
ا والـعـربـيـة احملـتـلـة عـام  1967
فـيـهــا الـقـدس الـشــرقـيـة واجلـوالن

العربي السوري احملتل".
وشـدد اجملـلس عـلى "أن مـثل هـكـذا
صفـقة (صفـقة القـرن) لن تنجح في
حتقـيق السالم الـدائم والشامل في

الشرق األوسط".
وفي مــــقــــدم هـــــذه احلــــقــــوق حق
الـشــعب الـفــلـسـطــيـني "في تــقـريـر
ستقلة ذات صير وإقامة دولـته ا ا
الـســيــادة عــلى خــطـوط  4يــونــيـو
(حـــزيــران)  1967وعـــاصـــمـــتـــهــا

القدس الشرقية".
اضي أكـدت احلـكـومة واألسـبـوع ا
الــفـلــسـطــيـنــيـة اجلــديـدة في أولى
جــلــســاتــهــا رفض خــطــة الـرئــيس
ـرتـقـبـة االمـيـركي دونـالـد تــرامب ا
لــــــــلـــــــــسـالم بــــــــ اســـــــــرائـــــــــيل

. واعتـبرت في بيان والفلـسطيـني
أن "كل من يـعـتـقـد أن صفـقـة الـقرن
ســتـمـر سـيـكـون واهـمـا" في إشـارة
الى خطة السالم التي قالت االدارة
االميركية إنها سـتكشف مضمونها
بـعـد االنـتـخـابــات الـتـشـريـعـيـة في

إسرائيل.
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وكــان رئــيس الـوزراء اإلســرائــيـلي
بنـيامـ نتـانياهـو أعلن أنّه يـعتزم
ضـمّ مسـتـوطـنـات الـضفّـة الـغـربـيّة
احملـــتـــلّــة فـي حــال فـــوزه بـــواليــة
جديدة بعد االنتخابات التشريعيّة.
كــذلك أكـد مـجـلـس اجلـامـعـة االحـد
التـزام الدول الـعربـية "دعم مـوازنة
دولـة فـلــسـطـ وتـنـفــيـذ قـرار قـمـة
تـونس بـتـفـعـيل شـبكـة أمـان مـالـية
ـبـلغ  100مــلـيـون دوالر شــهـريـا
ــواجــهــة الــضــغـوط الــســيــاســيـة

الية التي تتعرض لها". وا
من جهته شدد الرئيس الفلسطيني
ـتـحـدة عـلى رفض قـرار الـواليـات ا
االعـتـراف بــسـيـادة اســرائـيل عـلى

اجلوالن السوري.
وقـــال "ال نـــقـــبل ضم اجلـــوالن وال
زارع اللبنانية احملتلة نقبل ضم ا
فــكـلـهـا أراض عـربـيـة ولـذلك نـدافع
ـستـوى الـذي ندافع عـنـها بـنـفس ا

به عن أرضنا".
الى ذلك تـــبــــنى تـــنـــظـــيم الـــدولـــة
االسالمـيـة هـجومـا عـلى مـقـر أمني
فـي الــســعــوديـــة شــمــال الــريــاض
األحــد قـتل فــيه أربــعـة مــسـلــحـ
وأصيب ثالثة رجال أمن بجروح.
وأفـاد الـتـنـظيـم عـبـر وكـالـة أعـماق
الــدعــائــيــة الــتـــابــعــة له في بــيــان
تناقلته حسابات قريبة من التنظيم
اجلـــهــادي عــلى تــطـــبــيق تــلــغــرام
"مــنـــفــذو الــهــجــوم عــلى مــقــر أمن
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{ بـــــوغــــوت (أ ف ب) - لـــــقي 17
شــخـــصـــاً عـــلى األقـلّ مــصـــرعـــهم
واعــــتُــــبــــر  13آخـــــرون في عــــداد
ـفـقــودين في انـزالق لــلـتـربـة أدى ا
إلى طـمـر ثـمـانـية مـنـازل بـالـوحول
فـجـر األحــد في مـنـطـقــة ريـفـيـة في
جـنوب غـرب كولومـبيـا بحـسب ما

أعلنت السلطات.
وقــالـت الــوكــالــة الــوطــنــيــة إلدارة
اخملاطر إنّ انزالق التربة الذي وقع
في قــريـة روسـاس في واليـة كـاوكـا
أدّى لـطـمـر ثـمـانيـة مـنـازل مـشـيرة
إلـى أنّ فـــرق اإلنــــقـــاذ تـــبــــحث عن
مــفـقـودين يــرجّح أن يـكـونـوا حتت
األنـــقـــاض. وأضـــافت أن خـــمـــســة

أشخاص جرحوا.
W¹u¼ nA

وكـانت الــسـلـطـات حتـدثت أوال عن
مـــقــتل  19شـــخــصـــا. وفي الــوقت
نــفـسـه أكـد مــســؤول في الــوكــالـة
طــالـــبـــا عــدم كـــشف هـــويـــته عــدد
ـفـقـودين. ونـقل اجلـرحى لـلـعالج ا
في مـســتـشـفــيـات. وعـزت الــوكـالـة
انزالق الـتربة إلى األمـطار الـغزيرة
ـنــطـقــة طـوال الــتي هـطــلت عــلى ا

أسابيع عدة.
وانـــزالقــات الـــتـــربـــة شـــائــعـــة في

كولومبيا خالل موسم األمطار.
الـى ذلك  يـــــشــــهـــــد شــــرق كـــــنــــدا
وخــصــوصــا كــيــبــيك فــيــضــانـات
دفعت السلطات إلى إجالء أكثر من
 1500شـخص من مـنـازلهم بـيـنـما
نـشــر حـوالى  600عـســكـري أرض
ـــســـاعـــدة حلــكـــومـــتي لـــتـــقـــد ا
مقاطعتي كيبيك ونيو برونسويك.
ومــنـــذ أيــام تـــضــرب فـــيــضـــانــات
ربـيـعيـة ناجـمـة عن ذوبـان الثـلوج
شرق كنـدا بأكمـله من نهر واتاوي
في شـرق مــقــاطـعــة أونـتــاريـو إلى
نهـر سان جـان في نيـو برونـسويك
مــرورا بـنـهــر سـان لـوران وروافـده

في جنوب كيبيك.
لـكن الـسـلـطـات الـتي كـانت تـخشى
تكـرار الـفـيـضـانـات الـكـارثـيـة التي
حــــدثت في  2017في مــــقـــاطـــعـــة

كيبيك بدت أقل قلقا األحد.
ـدني وقـال الــنـاطق بـاسم الـدفـاع ا
إيـريك هــود لــوكـالــة فــرانس بـرس
ـقــبـلـة". "نـحـن مـتـفــائـلـون لـأليـام ا
وأضاف "ستحدث فـيضانات كبيرة
لــــكن بــــشـــــكل عــــام لـن نــــصل إلى
مـسـتوى  2017 بـاسـتـثـنـاء بعض
الـقطـاعات مـثل بـحيـرة سان بـيار"
حـــيث يـــتــوسع نـــهــر ســـان لــوران

بالقرب من مدينة تروا ريفيير.
ـتحـدث أن "الـفارق الـوحـيد وأكـد ا
مـع مــــــــا حــــــــدث في  2017هـــــــو
مــســـتــوى اســـتــعـــداد الــبـــلــديــات

والسكان".
ومنذ أيام قام العديد من البلديات
بــحـشــد مــتـطــوعــ وتـوزيع 500

ألف من أكياس الـرمل إلقامة سدود
ـــنــاطق أو حـــمــايـــة مــســـاكن في ا

هددة. ا
نـاطق تضـررا األحد وكـانت أكثـر ا
واتـــاوي بــالــقـــرب من الــعـــاصــمــة
أوتـاوا وبــوس في جــنــوب مـديــنـة
كـــــيـــــبـــــيك حـــــيـث  إجالء 800

ــيــاه أكــثـر من شــخص. وغـمــرت ا
قاطعة األحد.  1200منزل في كل ا
ويـفتـرض أن يـؤدي ارتفـاع درجات
احلرارة الذي بـدأ احلد إلى تسريع
ناطق. ذوبان الثلوج في عدد من ا
ودعت حـكـومـتـا مـقاطـعـتـي كيـبـيك
ونـــيـــو بـــرونـــســـويك اجلـــيش إلى
مـساعـدتهـما. وقـد نشـر نحو مـئتي
عسـكري في كـيبـيك مسـاء السبت 
و 400آخــــــــرون نـــــــهـــــــار األحـــــــد
خـــصــوصــا في مــنـــاطق غــاتــيــنــو
بالقرب من العـاصمة أوتاوا والفال
في شمـال مونـتريال وتـروا ريفـيير

ب مونتريال وكيبيك.
وقد يتم نشر حوالى  120عسكريا
في مقـاطعة نـيو برونسـويك بشرق

كيبيك.
وفي الفال الـبلـدة الواقـعة في شمل
مـونـتـريـال ويـواجه فـيـهـا أكـثـر من
 900مـسكن خـطر ارتـفـاع مسـتوى
ــقــبـــلــة تــوجه ـــيــاه في األيـــام ا ا
رئـيس وزراء كيـبيك فـرنسـوا ليـغو
ــــــــوقع لــــــــيـــــــطــــــــلع عــــــــلى ألـى ا

االستعدادات.
وأكـــد أنه يــؤيـــد اتــخـــاذ إجــراءات
ـنـاطق احملـيـطـة لـتـحـفـيـز ســكـان ا
بالـقطـاعات الـتي تشهـد فيـضانات

ويـتلـقون تـعويـضات لـهذا الـسبب
إلـى االنـــتـــقـــال. "يــــجب أن نـــكـــون
واقــعــيـــ وإذا كــان من الــضــوري
إجـبـار الـناس عـلى الـرحـيل فـيجب

القيام بذلك".
œËbÝ W U «

وبـــدأ أوائل الـــعـــســكـــريـــ الــذين
وصلوا األحد إلى الفال العمل فورا
وشــاركـوا في إقـامـة سـدود مـوقـتـة

مستخدم أكياس رمل.
وســــقــــطـت أول ضــــحــــيــــة لــــهـــذه
الــفـــيــضـــانــات الـــســبت فـي بــلــدة
بونتياك (غرب أوتاوا) حيث لم تر
ـيـاه جـرفت سـيـدة سـبـعـيـنـيـة أن ا
جـــســـرا صــغـــيـــرا عـــلى الـــطـــريق
وســقــطت بــســيــارتــهــا في مــجـرى
ـيـاه. وكــان شـرق كـنــدا شـهـد في ا
ربيع  2017أسـوأ فـيـضـانـات مـنذ
ربع قـرن سـبـبـت أضـرارا جـسـيـمة
وإجالء آلف األشـخاص فـي منـطـقة
تـــمـــتـــد مـن أونـــتـــاريـــو إلى نـــيـــو

برونسويك.
وحــيــنــذاك وفي مــقـاطــعــة كــيــبـيك
وحــدهـا  إجالء أكـثــر من أربـعـة
ـيـاه آالف شـخص بـيـنـمــا غـمـرت ا
حوالى  5400مـسـكن حـسب أرقام

دني. الدفاع ا

دينـة الزلفي شـمال غربي الدولـة 
الــــريـــاض من مــــقــــاتـــلي الــــدولـــة

اإلسالمية".
وقـال جـهاز أمـن الدولـة الـسـعودي
فـي بــيــان نــشــرتـه وكــالــة االنــبــاء
الـسـعـوديـة ان الــسـلـطـات األمـنـيـة
تـــمــكّـــنت عـــنـــد الـــســـاعــة 09,49
 05,49)ت غ) من "إحباط عمل

إرهـابي اســتــهـدف مــركـز مــبـاحث
مـحـافــظـة الـزلـفـي" عـلى بـعـد 260

كلم شمال العاصمة السعودية.
وأوضح ان "مــجـــمــوعــة إرهــابــيــة

ـركـز في محـاولـة بائـسة هـاجمت ا
القتحامه وقد تصدّت قوات رئاسة
أمـن الدولـة لـلـمـهـاجـمـ وتـعـاملت
ــوقف مـا ــا يـقــتــضــيه ا مــعــهم 
أسـفـر عن مقـتـلهم جـمـيعـاً وعددهم
أربـعة إرهـابيـ يجـري التـثبت من

هوياتهم".
وأصـــــيـب ثالثـــــة مـن رجـــــال األمن
"إصـابــات طـفــيـفــة" خالل مـحــاولـة

ركز. الهجوم على ا
وكـانـت صـحـيـفـة "الـشـرق األوسط"
ـهاجـم قالت فـي وقت سابق إن ا

اضية أصدر زعيم وفي السنوات ا
تـنـظـيم الـدولـة االسالمـيـة أبـو بـكر
ــــهـــاجــــمـــة الــــبــــغـــدادي دعــــوات 
السـعوديـة التي تـشارك في حتالف
دولي نــــفّــــذ غــــارات جــــويــــة ضـــد
الــتــنــظــيـم في مــنــاطـق ســيــطــرته
بـالعـراق وسـوريا مـنذ  2014 قبل

أن يخسرها.
وسـبـق لـلـتـنظـيـم اجلـهـادي أن نـفّذ
منذ نـهاية  2014 سلسلـة هجمات
ـعـظـمـها ـمـلـكـة اسـتـهـدفت  في ا

قوات االمن واالقلية الشيعية.

الـعــمـلــيـة الــسـيــاسـيــة مـادامت تــؤمن وتــقـر وتــعـتــرف بـاالخــتالف فـهي تــطـرح
مارسة موضـوعة(التعدديـة السياسـية) ألنها شـرط أساسي من شروط تطـبيق ا
وطبيعة شروعة دستـورياً نافسـة السياسيـة ا قـراطية حيث تعـمل في ظل ا الد
نـافـسـة السـيـاسيـة تـمـر من خالل عمـلـية عـارضـة وان ا الـدسـتور حتـدد نـوع ا
ــمـارســة مـجــرد سـلــوكـيــات هي أقـرب إلى وبــخالف ذلك تــكـون ا االنــتـخــابـات
وهـذا ما شـهدته جتـربة الـنظـام السـابق والذي ـقراطـية الـشكـليـة مـنهـا إلى الد
عارضـة تستند علـى ركيزة مهمة أال وهي لذلك فأن ا ـعارضة تمامـاً غيب دور ا
كن االتفاق عـارضة حاضـرة ألنه ال فان ا االختالف مـا دام االختالف موجـود
عارضة يـنبغي أن تتوافـر في أي عملية لـذلك فأن ا كن االختالف دائمـاً كما ال
كـما أن الـشـرط األساسي ألي مـعارضـة أن يـكون لـها من قـراطـية سيـاسيـة د
لذلك فان وجود التمـاسك ما يكفي إلسقاط أي حكـومة سلمياً وأن يحلـوا محلها
ـقـراطيـة ألجل تقـو أداء عـمل احلكـومة ـعـارضة ضـرورة كقـيـمة سـياسـية د ا
الن القائـم على احلـكومة هم من الـبشر يـتعرضـون لألخطاء فيـما إذا أخفـقت
ـسـاءلة ومن ثم ـراقـبة وا ـعـارضة في ا والـهـفوات ومـن هنـا يـبرز دور وأهـمـية ا
ــعــارضــة أخـيــراً هي لــيــست ألجل الــصــراع أو من أجل الــتــقــو الـعــام  فــا
بل هي تنافس خلدمة الصالح العام .  الـدعاوي التي تطلقها بعض الكتل البـقاء
الـسيـاسـية  لـتـشكـيل كـتلـة كبـيـرة للـمـعارضـة هي دعـاوى ال تهـدف إلى تـعكـير
صـفـوا الـعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة أو حتـاول وضع الـعـراقـيل أمـام احلـكـومـة بل هي
ـعـارض وهـنـا حـديثـنـا لـيس حديث دفـاع عن ا مـعـارضة تـقـيـيم وتـقو لألداء
خصوصاً وإنـها وكمـا في كثير من عـارضة نفسـه بقـدر ما هو دفاع عن مـبدأ ا
ـساندة ويـعترض دول العـالم أسلوب يـعارض (لـيقيم ويـقوم) ويسـاند في وقت ا
ـعـارضـة سـلوك فـا عـنـدما يـجـد احلـكـومـة قـد انـحـرفت عـن مـسـارهـا الـطـبيـعـي
جــمــاعي مـعــ إزاء ظــاهـرة مــا تــتـقــاطع مع رأي هــذه اجلــمـاعــة أو تــلك. عـلى
وان دورها ال ـعارضة األحزاب والـكتل السيـاسية عمـوماً أن تعي جيـداً ماهية ا
ألجل االعتـراض بحد ذاته بل هـو لتنشـيط دورة احلياة الـسياسيـة للوصول إلى
فـالـواقع السـيـاسي يشـيـر إلى ضعف في دور حكـومي يـقدم اخلـدمة لـلـمواطن 
ولكـنفي ـنـاصب ـعارضـة فـأغلب األحـزاب السـيـاسيـة تتـهـافت على ا فـهم دور ا
نـفس الـوقت ال جتد مـعارضـة حـقيـقيـة تقـوم عـلى مبـدأ التـقيـيم والـتقـو . نحن
نحتـاج إلى معارضة فاعلة وسلمية وواقعية السيما أن البالد بدأت عهداً جديداً
ويـبـحث عـن االسـتـحـقـاق فـإذا اجلـمــيع شـارك في احلـكــومـة ـقـراطــيـة في الـد
ان ـعارضـة في الـبـر احلزبي أو الـفـئـوي فمـن يسـأل ويـراقب من ?! أن وجـود ا
ضــرورة ســيــاســيــة كـونــهــا تــعــطي انــطــبــاع سـيــاسي مــتــحــضــر وتــعـزز دور
فيما إذا أخفقت الن احلكومة مهما وإنها ألجل تقو أداء احلكومة ـقراطية الد
خـصـوصاً وأن الـتـزمت بـبـرنامـجـهـا فـهي حتـتـاج إلى من يـقيـم عمـاهـا وأداءهـا
ستشري وأرث كبير من الفساد ا تعاقـبة هناك تـراكمات كبيرة في احلكومات ا
لذلك يبرز هدي وتـركة ثقيلة على حـكومة السيد عـبد ا في دوائر الدولـة جميعها
عارضة ساءلة ومن ثم الـتقو العـام فا تابعـة وا راقبـة وا عـارضة في ا دور ا
أوالً وآخــراً هي لـيـست ألجل الـصــراع أو من أجل الـبـقــاء بل هـو تـنـافس ألجل

خدمة اجملتمع والصالح العام .

≈ŸUL²ł∫ الرئيس الفلسطيني في اجتماع وزراء اخلارجية العرب
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كــانـوا في سـيـارة حــاولت اقـتـحـام
احلـــاجــز األمـــني لـــفــرع مـــقــر أمن

الدولة.
nÝU½ Â«eŠ

وبـحسب الـصحـيفـة فإن إثـن من
ـــهــاجــمــ تــرجّـال من الــســيــارة ا
"وأطــلــقــا الـنــار عــلى رجــال األمن.
وبادرت األجهـزة األمنية بـالتصدي
لـهـمـا وقـتــلـهـمـا عـلى الـفـور فـيـمـا
حــاول الــثــالث الــفــرار و قــتــله
وفـجّـر الـرابع نـفـسه بـحـزام ناسف

كان يرتديه".
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سـتورد بالنسبة تَمـورُ وسائل االعالم باحملتوى االعالمي الـغريب والهج وا
للـبيئـة العـراقية بـعد االنفـتاح الـذي شهده الـبلـد وحتول نظـام احلكم فيه من
قـراطي تغـلب علـيه الفوضـوية وقـصور الـنظـر بعد ديكـتاتـوري بغـيض الى د
قروءة  2003م . وفي ضل ذلك صار العراق ساحة للوسائل االعالمية (ا

ـرئيـة) الرقمـية مـنها والـتقـليديـة متـعددة الوالءات واالنـتماءات سـموعة وا وا
واالهواء نـسبةً كـبيرةً مـنها تـعمل من اخلارج وتـتلقى دعـمها من دول اخرى
ـستـقـلة يـديـر صـاحبـة االجـندة اخلـارجـيـة مهـرة مـتخـصـصـ بيـنـما يـديـر ا
واحلـكـومـيــة امـيـون وغـيـر مـتـخـصـصـ بــحـكم نـظـام احملـاصـصـة والـتـوافق
ـا جعل الـعراق امام  حتـديات فـكرية اسـتطـاعت ان تتـغلغل الى السـياسي . 
بـنـيـته االجـتـمـاعـيـة وقـيـمه وتـقـالـيـديه فـعـزلت فـئـاته وقـطـعـت خـيـوط الـوصال
واالتصال ب نسيجه االجتماعي من جهة وفئاته اجملتمعية من جهة اخرى 
كذلك مـنـظومـته الـثقـافيـة والـسيـاسـية عـبر مـحـتوى إعالمي وجـه للـعراق عن
طريق وسـائل إعالم عراقية واجنبية لتـدعيم او تشكل اجتاهات جديدة تخدم
ـثقـفـ والكـتاب مصـالح دول قـائمـة عـلى تلك الـوسـائل. لذلك يـحـاول بعض ا
ـشكلة مع واالعالميـ والناشطـ بجهـود فردية ايجـاد حلول ناجـعة لهذه ا
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة من بـيـنـهـا خـطـوة كـلـية مـبـادرات شـحـيـحـة من بـعض ا
االعالم في اجلامـعة العراقيـة بإقامتها مـؤتمراً علمـياً إعالمياً شارك فيه 35
بـحـثـاً ألكـثـر من  40 بـاحـثـاً من مـخـتـلف احملـافـظـات الـعـراقـيـة ومـؤسـسات
الدولـة احلكـوميـة وغير احلـكومـية لـيسـاهموا بـإيجـاد حلـول علـمية وفق رؤى
كنـها ان جتهز على بـلد اسمه العراق شكلـة او ظاهرة   ـية بحثيـة   اكاد
اذما بـقـيت دون عالج جـذري لـتـكـون الـهـوية الـوطـنـيـة واالنـتـمـاء الوطـني في
ؤتـمر الذي كان دعمه متـواضعاً لكن محتواه نـظور االعالمي  اول محاور ا ا
ـشـارك فـيه. وهـنـا لسـنـا بـصدد االشـادة بـهذا العـلـمي كـبيـراً فـضالً عن ا
ـطـالب بـإقـامة ـوقف ا ـؤتـمـر والـقـائمـ عـلـيه وهم يـسـتحـقـون ذلك لـكـنـنا  ا
ثلة من قبـل كلياتنا وجـامعاتنا كونـها  ليست مؤسـسات تدريسية مؤتـمرات 
فـقط بل  جـهـات  بـحـثـيـة و عـلـمـيـة حتتـم علـيـهـا وظـيـفـتـهـا ان جتـد وجتـتـهد
شكالت يعـاني منها البـلد وال تختلق للـمساهمة بـإيجاد حلول عـلمية ناجـعة 
االعذار لـلـهروب مـن مسـؤولـيـاتهـا بـحجـة غـيـاب الدعـم فالـعـمل بـاإلمكـانـيات
احملــدودة هي ســمــة الــوطــنــيــة لــذلك امل ان تُــقــدم كــلــيـات
جـامعـاتـنا احلـكـومـية واالهـلـية كـال ًحسب اخـتـصاصه
ـشـكالت والظـاهرات الـتي تـواجه البـلد عـلى معـاجلة ا
وفق رؤى عـلـمـيــة تـؤازرهـا مـرة وحتــثـهـا مـرة اخـرى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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في النهـاية اصدرت جلنـة الثقافة واالعالم قـرارها بحظر لـعبة البوبـجي ولعبتان
اخـريـان.اذن نـحن محـصـنـون جيـدا الن هـنـاك من يـراقب حتى الـعـاب االنـترنت
صلحتـنا.جلنة الثـقافة تتابع جـيدا الصحة الـنفسية ومن ثم يصدر عـنها حكمـا 
لنـا.انهـا حتمـينـا من انفـسنـا وتقف الى جـانبـنا.هي االخ االكـبر الـذي يعـرف ما
ـ ان احلرية تعـني ان نطير في ينفـعنا وما يـضرنا.احـيانا نفـكر كمواطـن حا
ـسـافـة الـتي يـحق لـنـا ان نـدور فـيـها كل االجتـاهـات.وجلـنـة الـثـقـافـة تـدرك ان ا
مـحـددة وامـنـة.ومن هـنـا ســاوجه كالمي لـهـذه الـلـجـنــة كي الـفت انـتـبـاهـهـا الى
مـوضـوع ال يـقل اهـميـة من قـضـيـة حـظـر بعـض االلعـاب االلـكـتـرونـيـة. اقول:في
دارس احلـكومية واالهلية يعيش االطفال اضـطهادا قاسيا على مدار العام.انا ا
نـاهج الـتعـلـيـميـة وطـريقـة ايـصالـهـا الى الـتالميـذ بـعمـلـيـة قتل الـتـخيل اسـمي ا
لديهـم.ال توجد هـناك تـربيـة حقيـقيـة لقـدرات التالميـذ الصـغار الـذين ذهبوا الى
درسـة بـنقـاء وضـعه الله فـيـهم.فال لـغتـهم مـكتـمـلة,وال طـريقـة تـفـكيـرهم مـلـوثة ا
علـومات مبـاشرة مشـتتة.االطـفال يذهـبون الى مدارسـنا لتـنظيف اعـماقهم من
امكانـياتهم احلقيقـية التي خلقهـا الله لهم.هذا الكالم يؤيـده الكره النفسي الذي
ـدرسة.كمـا نراه ح يعيـشه التـلميـذ الصـغير يـوميـا ح يرفض الـذهاب الى ا
يـكـون الــتـلـمـيـذ كـارهـا لـلـتــعـلم وكـأنه يـعـاني من غــبـاء يـثـيـر االبـوين بـاالنـزعـاج
ان ان والـغـضب.كـنت في احلقـيـقـة اتمـنى عـلى جلـنة الـثـقافـة واالعالم في الـبـر
تنتـبه الى ظاهرة مفقودة في مدارسنـا فقدانا تاما مع توفر االمـكانيات البسيطة
شكلة لـو اتخذت جلنة االعالم والثقافة قرارا لتحـقيق جتربة تعليمية جـميلة.ما ا
رحلة االبـتدائية تخـصيص وقت قصير دارس كلها وخـاصة في ا يوجب عـلى ا
عـلمة بـعرض قـصة شـيقـة لالطفال لـيكن  15دقيـقة او نصف سـاعة تـقوم فـيه ا
شروع بعـد ان حتكيها لهم باسلوب سهل.ثم تشوقهم لقصة الغد.اظن ان هذا ا
ـعـنى لـلـبـعض يـتـطـلب وقـفـة حـقيـقـيـة من اهم االخالقي الـذي يـبـدو فـارغـا من ا
سلطـة تشريعيـة في البلد.وقفـة تنقذ الصـغار من ملل التعـليم التقلـيدي.وفيما لو
بدأنـا بتقد هـذه القصص بشـكل يومي من خالل شاشة عرض
ـدارس فـمـاذا ستـكـون الـنتـائج.بال شك متـوفـرة في كل ا
ستـكون نتـائج مطـمنة ومـشجعة,وتـعطي للـتالميـذ فرصة
ان يــكـبـروا مع الــوقت دون ان يـحــسـوا بـضــغط نـفـسي
يـدمـر ولـعـهم الـبريء بـاالشـيـاء.انـهـا رسـالة غـيـر مـكـلـفة

ياسادة.
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{ مـــوســكـــو (أ ف ب) - قـــال رئــيس
ـتـري مـدفيـديف الـوزراء الـروسي د
امس االثنـ إن لـدى موسـكو فـرصة
في حتــسـ الـعـالقـات مع أوكــرانـيـا
يـر زيلـينـسكي لـكنه بقـيادة فـولـود
أكــد أنه "لــيس لــديه أوهــام" فـي هـذا
ـــســؤول الـــشـــأن. وفي أول رد فـــعل 
روسي كــــبـــيــــر في أعــــقـــاب الــــفـــوز
الـــســــاحق في انــــتـــخــــابـــات األحـــد
مثل الـكوميدي الذي ال لزيلينـسكي ا
يــتــمـــتع بــخــبـــرة ســيــاســـيــة كــتب
مدفيديف على صفحته على فيسبوك
أن "هـنـاك فرصـة لـتـحـسـ الـعالقات
مع بـــلــدنــا". وكــتب مــدفــيــديف عــلى
فيسـبوك أن نتيـجة االنتـخابات التي
اكـتــسح فـيـهــا زيـلـيـنــسـكي الـرئـيس
ـنــتـهـيــة واليـته بـتـرو بــوروشـنـكـو ا
ـقاربة جديدة "تظهر حـاجة واضحة 

حلل مشكالت أوكرانيا".
w½«d Ë« Ÿ«e½

والــعالقــات بـ أوكــرانــيـا وروســيـا
مــتــوتــرة مـنــذ انــتــفــاضـة في 2014
. والي لـلـكرمـل أطاحـت بالـرئيـس ا
وقامت روسـيا ذاك الـعام بـضم القرم
ودعــمـت انــفــصــالـــيــ في نــزاع في
الشـرق األوكرانـي أودى بحـياة نـحو

 13ألف شخص.
وخالل احلــمـلـة قــال بـوروشــنـكـو إن
زيلـيـنسـكي زعيم يـفتـقـد بشـكل كبـير
للخبـرة التي تمكـنه من الوقوف أمام

. ير بوت الرئيس الروسي فالد
وقال مدفـيديف إن "لـيس لديه أوهام"
بشـأن زيلـينـسكي. وكـتب "ال شك بأن
الـرئيس اجلـديـد لـلدولـة سـيسـتـخدم
نـفس اخلـطــاب جتـاه روسـيـا كـالـذي

استخدمه في حملته".

mتــبــدأ أوكــرانــيـا اإلثــنــ صــفــحـة
جديـدة غيـر مـسبـوقة من تـاريخـها ال
يعرف ما إذا سـتتيح انـطالقة جديدة
أو ستكون قفزة خطيرة في اجملهول
ـير ـمـثل الـهـزلي فـولـود بـعـد فوز ا
زيلـيـنسـكي بالـرئـاسة في بـلد يـعاني
من فسـاد مسـتشـر ووضع اقتـصادي

صعب وحرب دامية.
ورغم الـشـكـوك فـي قـدرته عـلى تـولي
ــوجــهـة إلــيه احلــكم واالنــتــقــادات ا
ـمثل بسـبب غمـوض بـرنامـجه فاز ا
الـهــزلي الـبــالغ من الــعـمـر  41عـامـا
بـ %73,1مـن األصـــــوات بــــــحـــــسب
الــنــتـائج شــبه الــنـهــائــيـة الــصـادرة

اإلثــنــ مــقــابل  %24,5لـــلــرئـــيس
نتهية واليته بترو بوروشنكو. ا

ويــعـتـبــر الـعـديــد من الـنــاخـبـ في
الوقت احلاضر أن الـرئيس السادس
ـسـتـقـلـة واألصـغـر سـنـا ألوكـرانـيـا ا
يـوفـر فـرصـة النـطالقـة جـديـدة حـول
ـثـيـرة لـلـتـوتر ـسـائل ا الـعـديـد من ا
واالستياء وهو يحظى بدعم ساحق
وقـد تـلـقى الــتـهـاني من قـادة الـعـالم
ــا في ذلك فـي اتــصــالــ بــأســـره 
هــاتـفــيــ من الـرئــيــسـ األمــيـركي
ـانويل دونـالد تـرامب والـفـرنـسي إ

ماكرون.
لـكن بدون أن يـقـدم بـرنامـجـا مـحددا

يــذهـب أبــعــد من عــزمـه عــلى "كــســر
الــنــظــام" بــدون أن يــحــيــد عن اخلط
ـوالي لـلـغــرب الـذي اتـخـذته الـبالد ا
عام  ?2014وبـدون غـالبـيـة نـيـابـية
سـتـقـبل يبـدو صـعـبا لـلـرئيس فـإن ا
الذي سيـنصب رسـميا بـحلـول مطلع
حـــزيــران/يــونــيــو بـــعــدمــا لــعب في
مسلـسل تلـفزيوني هـزلي دور أستاذ
تاريخ ينتخب رئيسا وهي شخصية
تــعـكس صــورة بـســاطـة واســتـقــامـة

رشح. صبت لصالح ا
وقالت كـاريـنا ( 28عامـا) في شوارع
كـيـيف صـبـاح اإلثـنـ "أظـهـر الـناس
أنـــهم يــريــدون الــتـــجــديــد يــريــدون
تــغـيــيـرا" مــوضــحـة أنــهـا "فــوجـئت
بشـكل إيجـابي" بـرد فعل بـوروشنـكو
ــته الــذي ســـارع إلى اإلقــرار بـــهــز
وقالت "كنت أعتقد أن عـمليات تزوير
ســـتــــحــــصل أنه ســــيــــحـــاول بــــكل
الــوسـائل الـتــمـسك بــالـســلـطـة. وفي
ـطاف كـانت لنـا االنتـخابات نهـاية ا

األكثر نزاهة في تاريخ أوكرانيا".
راقبـون الدولـيون تـقريرهم ويسـلم ا
بــعـد ظــهــر اإلثـنــ بــعـد دورة أولى
لـقـيت إشـادات بـاعـتـبـارهـا اسـتـوفت
ـوقــراطــيـة ولـم يـتم ــعــايـيــر الــد ا
الـتـنـديــد األحـد بـأن عـمـلـيـات تـزويـر
كبرى في بـلد غالبـا ما كانت عـمليات
انتقال السلطة صعبة مع ثورت في

أقل من ثالثة عقود من االستقالل.
واشـــــاد رئـــــيـس اجملـــــلس األوروبي
ــفــوضــيـة دونــالــد تــوسك ورئــيس ا
األوروبـــيــة جــان-كــلـــود يــونــكــر في
رســالــة مــشــتــركــة إلى زيــلــيــنـســكي
ـوقـراطـيـة ب"الـتـمـسـك الـقـوي بـالـد
ودولـة القـانـون الذي أظـهـره الـشعب

األوكراني خالل العملية االنتخابية".
ـانية أنغيال ستشارة األ كما هنـأت ا
ميـركل اإلثنـ زيلـينـسكي عـلى فوزه
بـــالـــرئــــاســـة مـــؤكــــدة في بـــيـــان أن
"احلكومة الفدرالـية ستواصل دعمها
الـــنـــشط ألوكـــرانــيـــا في حـــقـــهــا في
الـــســـيـــادة وسالمـــة أراضـــيـــهـــا في

ستقبل". ا
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وسط مــوجــة الــعــداء لــلــنــخب الــتي
جتـتـاح العـالم فـإن فـوز زيـلـيـنـسكي
الــكـاسح يــعــكس ريـبــة األوكـرانــيـ
حــيـــال طــبــقـــة ســيــاســـيــة يــعـــتــبــر
بـــوروشــنـــكــو ( 53عـــامــا) مـن أبــرز

وجوهها.
نتهية واليته قرب وإن كان الرئيس ا
بالده من الغـرب إال أنه لم ينجح في
ـعـيـشــة في بـلـد حتـســ مـسـتــوى ا
يعتـبر من األفـقر في أوروبـا كما أنه
فــــشل فـي وضع حــــد لـــــلــــحــــرب مع
ـوالـ لـروسـيـا التي االنـفـصـاليـ ا
أوقـعـت حـوالى  13ألف قــتـيل خالل
ــآخــذ خـــمس ســنـــوات. ومن أبـــرز ا
عــلــيه أنه لـم يــبــد تــصــمـــيــمــا عــلى

ستشري. مكافحة الفساد ا
وتـبـدو الـتـحـديـات في وجه الـرئـيس
ـنـتخب هـائـلـة بـحـجم اآلمـال التي ا

حملته إلى السلطة.
فعلى الساحـة الداخلية يـتحتم عليه
أن يـثـبت قـدرتـه عـلى جـمع فـريق من
حوله واتخـاذ مبـادرات بدون غالـبية
انية وفي وقت أثار ترشحه ريبة بر
ال بل عــداء قــسم كــبــيـر من الــطــبــقـة
السياسيـة التي تعهد بـالتصدي لها.
ولن جتـري االنـتـخابـات الـتـشـريـعـية
قـبل  27تــشـريـن األول/أكـتــوبــر مـا

رحـلـة جديـدة من الصـراعات ينـذر 
السياسية.

تقاعدة البالغة من وقالت فيكتوريا ا
الـعـمر  79عـامـا مـتـحـدثـة في كـيـيف
"أحب زيلـينـسكي إنه شـاب شخص
جيد لكنني أخشى أال يصمد طويال
وأن يــقـضـوا عــلـيـه" مـضـيــفـة "إنه ال
يـعــرف حـتـى اآلن إلى أي حـد تــشـبه
حــيــاتــنــا الــسـيــاســيــة قــطــيــعــا من

الذئاب".
من جهتها قالت اليونا "من اجليد أن
تتبـدل السـلطة لـكنا لـتحديـات تبقى
هي نـفـسـهـا بـوجه أوكـرانـيـا: عدوان
روســــــيـــــا وضــــــرورة الــــــدفــــــاع عن

مؤسسات البلد".
وعقب قـيام سـلطـة مؤيـدة للـغرب في
أوكـرانـيـا عام  2014 قـامت مـوسـكو
بــضم شـبـه جـزيــرة الـقــرم وانــدلـعت
حـــــــــــرب فــي شـــــــــــرق الـــــــــــبـالد مـع
وال لروسيا أوقعت االنفصالي ا
حــوالى  13ألف قــتـــيل خالل خــمس

سنوات.
وبـعـدمـا فـرضـت مـوسـكـو قـبل ثالثـة
أيـــــام مـن الـــــدورة الـــــثـــــانــــــيـــــة من
االنـتـخـابات عـقـوبـات جـديـدة حتـظر
صـــــادرات الــــــنـــــفـط والـــــفـــــحـم إلى
أوكــــرانـــــيـــــا رأى رئـــــيـس الــــوزراء
ــتـــري مــيــدفـــيــديف في الـــروسي د
انــتــخــاب الــرئــيس اجلــديــد "فــرســة
لتحسن" العالقات الثنائية" لكنه أكد

أنه ال تساوره "أوهام".
وأكـد زيــلـيـنــسـكي فــور مـسـاء األحـد
رغـــبـــته في "إعـــادة إطالق" عـــمــلـــيــة
شاركة روسيا حول احلرب السالم 
ــد في شــرق الــبالد مــكــررا وعــده 

اليد لسكان مناطق النزاع.
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ير زيلينسكي مثل الكوميدي فولود ا

فريق االنقاد في كولومبيا


