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{  اوســاكــا (الــيــابــان) (أ ف ب) -
أقرّ قادة دول مجموعة العشرين أن
حــــدة الــــتــــوتـــــرات الــــتــــجــــاريــــة
واجلـيـوسـيـاسـيـة تـصـاعدت وذلك
في خـتـام قـمتـهم الـتي انـعـقدت في
الـيــابــان وهــيــمن عــلــيــهــا الــنـزاع

التجاري الصيني-األميركي.
وجاء في بيان قادة مجموعة الدول
الــعـشـرين "األهم هــو أن الـتـوتـرات
الـــتـــجـــاريـــة واجلــيـــوســـيـــاســـيــة
تصاعدت". و أكد الرئيس األميركي
دونـالد تـرامب امس الـسبت أنه لن
يفرض رسوماً جمركية جديدة على
الـــواردات الــصـــيــنـــيــة فـي الــوقت
ــفـاوضــات مع بــكـ الــراهن وأن ا
من أجل الــتــوصل التــفــاق جتــاري

ستُستأنف.
وقـال تــرامب إن واشـنـطن لن تـزيـد
أي رسـوم جـمـركـيـة ولن تـلغـي تلك
ـفــروضــة حـالــيًـا "عــلى األقل في ا
الــــوقـت الــــراهـن" مــــؤكّـــــداً بــــذلك
مـعلـومات أفـادت بهـا وكالـة األنباء
الـصـيـنـيـة الـرسـمـيـة بـعـد اجـتـماع
الرئيس األميركي ونظيره الصيني
شي جــيــنــبـيــنغ عــلى هــامش قــمـة
مجـموعـة العـشرين في أوسـاكا في
الـــــيـــــابــــان. وتـــــابـع "ســــنـــــواصل

التفاوض".
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وأكـد تــرامب أنه مــسـتــعـد لــدخـول
أراضـي كـوريـا الـشـمــالـيـة في حـال
الـتقى زعـيمـها كـيم جونغ أون عـند

احلدود مع الشطر اجلنوبي.
وقال رداً على سؤال بشـأن إمكانية
عــــبــــوره احلــــدود نــــحــــو كــــوريـــا
نطقة الشمالية إذا الـتقى كيم في ا
نزوعـة السالح "بالتـأكيد سأفعل. ا
وسأشعر باالرتياح للقيام بذلك. لن

تكون هناك أي مشكلة لدي".
ـير وأعـلن الـرئـيس الـروسي فـالد
بـــوتـــ امـس الـــســـبت أن وزيـــري
تـحدة وروسيا خارجيـة الواليات ا
ســـيــبـــاشـــران مـــحــادثـــات بـــشــأن
معاهـدة احلدّ من األسلحـة النووية
لــكــنـــهــا قـــد ال تــؤدي إلى تـــمــديــد

اتفاقية "ستارت 3.
وقال بـوتـ لـصـحـافـيـ بـعـد قـمة
مجـموعـة العـشرين في أوسـاكا في
الـيــابـان الــسـبت "كـلّــفـنـا وزيــريـنـا
للـشؤون اخلارجـية ببـدء مشاورات
ـكـنـنا في هـذا الـشـأن (...) لـكن ال 
الـــقــول بـــعــد إن ذلك ســـيــؤدي إلى

تمديد اتفاقية ستارت ."3
كـــمـــا أعـــلن بـــوتـــ أن مـــوســـكـــو
والــريــاض اتــفــقــتـــا عــلى تــمــديــد

االتفاق الذي يحـدّ من انتاج النفط
نظراً لوفرة اإلمدادات في العالم.
وقال بـوت لـلصـحافـي عـقب قمة
مــجـمــوعــة الـعــشــرين في أوســاكـا
"ســنـمــدد االتــفـاق (نــحن) روســيـا
والـســعــوديــة. بــالــنـســبــة لــلــمـدة
ــا لـســتـة أو سـنــفـكــر في األمـر. ر
تـسـعـة أشـهـر. يـرجح أن يـكون ذلك

حتى تسعة أشهر".
ـنتجـون من داخل "منـظمة واتفق ا
ـــصـــدرة لـــلـــنـــفط" (أوبك) الـــدول ا
وخــارجــهــا فـي كــانــون األول عــلى
خفض اإلنتاج اليومي بـ 1,2مليون
برميل. وتعـقد أوبك التي تضم 14
دولـــة تــضـخ نــحـــو ثـــلث إمــدادات
ـية اجـتـمـاعًـا غـاية في الـنـفط الـعـا

األهمية في فيينا الثالثاء.
ويـأتي االجـتـمـاع عـلى وقـع الـوفرة
ـيـة وفق فـي إمـدادات الـنـفط الــعـا

أوبك والوكالة الدولية للطاقة.
وخـفضت الـوكالة تـوقعـاتهـا للـنمو
فـي الــطــلب لــلــعـام  2019لــلــشــهــر

الثاني على التوالي.
فـيـمـا أكـد تـرامـب لـنـظـيـره الـتـركي

{ واشــــنــــطن (أ ف ب) - نــــشـــرت
تحدة ألول مرة مقاتالت الواليات ا
شـبح من طراز "إف- "22في قـطر
وفق مـــا أعــلن اجلـــيش األمـــيــركي
امس في إطــار تــعــزيــز واشــنــطن
تـواجــدهـا الـعــسـكـري فـي اخلـلـيج

على وقع التوتر مع إيران.
ركزية وأفادت القـيادة العـسكريـة ا
للـقوات اجلويّة األمـيركيـة في بيان
أنه  نشر مقاتالت شبح "إف-22
رابــــتـــور" "لــــلـــدفــــاع عن الــــقـــوات
ـــصـــالح األمـــيـــركــيـــة" من دون وا

حتـــديــد عـــدد الــطــائـــرات الــتي 
إرسـالـهـا. وأظـهـرت صـورة مـوزعـة
خـــمـس مـــقــــاتالت "إف- "22وهي
حتـلّق فـوق قـاعـدة الـعُـديـد اجلـوية
في قـــــطــــر. وانــــخــــرطت طــــهــــران
وواشــنـــطن فـي خالف تــصـــاعــدت
حـدته مـنذ أعـلن الـرئـيس األمـيركي
دونــــالـــد تـــرامب االنــــســـحـــاب من
االتفاق الـنووي الذي أبـرمته إيران
مع الــدول الــكــبــرى وإعــادة فــرض
الـــعـــقـــوبـــات عـــلى اجلـــمـــهـــوريــة
اإلسالمية. وارتـفع منسـوب التوتر
ـاضي عـنــدمـا أسـقـطت األســبـوع ا

إيـران طائـرة أميـركيـة مسـيّرة فوق
ميـاه اخللـيج بعـد سلسـلة هـجمات
اسـتــهــدفت نــاقالت نــفط واتــهـمت
واشـنطن طـهران بـالوقـوف خلـفها
وهــو مـا نــفــته األخـيــرة. وانــخـرط
الــبــلــدان مــذاك في حــرب كالمــيــة
تـصــاعـدت هـذا األسـبـوع مع إعالن
تـرامب عن عــقـوبــات جـديــدة بـحق
ــــرشـــد األعـــلى لـــلــــجـــمـــهـــوريـــة ا
اإلسالمـيـة آيــة الـله عـلي خــامـنـئي
ووزيــر اخلـــارجــيــة مــحــمــد جــواد
ظــريف. وهـددت إيـران من جــهـتـهـا
بــالـتــخـلـي عن بـعـض الـتــزامـاتــهـا
ـــنــصــوص عــلــيـــهــا في االتــفــاق ا
النووي ما لم تساعدها باقي الدول
ـوقـعـة عـلـيه (بـريطـانـيـا والـص ا
ــانـــيــا وروســيــا) في وفـــرنــســا وأ
االلتـفاف على الـعقـوبات األميـركية
بيعاتها رتبطة  وخصوصًا تلك ا

من النفط.
وفي أيــار/مــايــو نــشــرت الــقــوات
اجلـويـة األمـيـركــيـة حـامـلـة طـائـرة
وعدة قـاذفـات قنـابل من طراز "بي-
 52ستـراتوفـورتريس" في اخلـليج
رداً عـلى ما وصـفتـها وزارة الـدفاع

األميـركيـة بأنهـا خطـة محتـملة من
ـــهـــاجــــمـــة الـــقـــوات قـــبـل إيـــران 

نطقة. األميركية في ا
وانـتـقـد الـرئـيس األمـريـكي دونـالد
تـرامب التـصريـحات الـتي وصفـها
ـهينـة التي جاءت من باجلـاهلة وا
اجلــــانـب اإليــــراني بـــــعــــد فــــرض
عـقـوبــات اقـتـصـاديــة جـديـدة عـلى

قيادات إيرانية.
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وكــتب تــرامب عــلى حــســابه عــلى
مــــوقـع تــــويــــتــــر قــــائال إن (هــــذه
الــتـصــريـحــات أظــهـرت أن الــقـادة

اإليراني اليفهمون الواقع).
ويــــأتي ذلك بــــعـــد تــــصـــريــــحـــات
الــرئـيس اإليــراني حــسن روحـاني
الـتي قال فـيهـا إن (فرض الـواليات
تحدة عقـوبات جديدة على إيران ا
يـؤكـد أن الـبـيت األبـيض "مـتـخـلف
عـقـلـيـا). وفرض تـرامب الـعـقـوبات
اجلـديـدة اإلثنـ مـؤكدا أنـهـا تأتي
كـرد فــعل عــلى الــسـلــوك الــعـدائي

اإليراني الذي تصاعد مؤخرا.
وتــسـتــهـدف الــعـقــوبـات اجلــديـدة
مجموعة من الشخصيات اإليرانية

ـرشـد األعلى الـبارزة عـلى رأسـها ا
لــلـــثــورة اإليــرانــيــة آيــة الــله عــلي
خـامنـئي. وقـال ترامب إن خـامـنئي
(مـسـؤول بـشـكل كـامل عن الـسـلوك
الـعـدائي لـلـنـظـام اإليـراني) مـشـيرا
إلـى أن (خــامــنــئي يـــســيــطــر عــلى
مـبـالغ ضـخمـة ويـستـغـلـها في دعم
احلــــرس الــــثــــوري). وكــــان وزيــــر

اخلـارجيـة األمـريكي مـايك بـومبـيو
ــاضي أن قــد أكــد نــهــايــة الــعــام ا
تلك سـيطرة كاملة على (خامنئي 
مـــا يــــزيــــد عن  95مــــلــــيـــار دوالر
ويستـخدمها كصـندوق دعم ألعمال

احلرس الثوري اإليراني).
لـــكن روحـــاني تــســـاءل الحـــقــا عن
سبب استهداف العقوبات خامنئي
ـتلك إال الـذي وصفه بـأنه رجل ال 
حـسـيـنـيــة واحـدة ومـنـزال بـسـيـطـا
عــادا (الــســلــوك األمـريــكـي مـنــدفع
ورمــزي) كـمــا أشـار إلى أنـه يـؤكـد
ــتـــحــدة عن أن (إعالن الــواليـــات ا
رغـبـتهـا في احلـوار مع إيـران كذب
مفـضوح). لـكن ترامـب انتـقد إيران
وقــال (إنـهـا التـفـهم إال لـغـة الـقـوة)
مـشـيـرا إلى أن (بالده تـمـتـلـك أكـبر
ـسـافة قـوة عـسكـريـة في الـكون و

كبيرة عن أقرب منافسيها).
وكـــتـب تـــرامب عـــلى تـــويـــتـــر (أي
هـــــجـــــوم إيـــــراني عـــــلـى أي شيء
أمــريــكي ســيــقـــابل بــقــوة كــبــيــرة
ــنـــاطق وكـــاســـحــة وفـي بــعـض ا

كاسحة تعني ماحية).
واسـتـمـر الـتـصـعـيـد بـ الـواليـات

تـحدة وإيران بـشكل مـستمـر منذ ا
عــام  2018عــنـــدمــا أعـــلن تــرامب
انسحاب بالده من االتـفاق النووي
الـذي وقـعـته الـدول الـكـبـرى الـست

مع إيران في العام .2015
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وبـهــذا الــقـرار أعــاد تــرامب فـرض
الــعـقــوبــات عــلى إيــران الـتي ردت
بـإجـراءات مـقـابــلـة آخـرهـا الـشـهـر
ــــاضـي عــــنــــدمــــا أعــــلـــــنت وقف ا
الــتــزامـهــا بــبـعـض بـنــود االتــفـاق
النـووي خاصة فـيما يـتعلق بـكمية
سموح لها بتخصيبه اليورانيوم ا
مــحـلــيـا. وفي نـفـس الـوقت شـددت
إدارة تـرامب الـعـقـوبـات وأمرت كل
الـدول بوقف شـراء الـنـفط اإليراني
وألــغت أغـلـب االسـتــثــنــاءات الـتي

كانت قد سمحت بها في السابق.
وأثـرت العـقوبات بـشكـل كبيـر على
االقـتــصـاد اإليــراني الـذي يــعـتــمـد
عـلى النـفط كـمصـدر أسـاسي لدخل
الـبالد الـقــومي والـذي تـســتـخـدمه
ــواد الــغــذائــيــة طـــهــران لــشــراء ا
لـسكـانهـا البـالغ عددهم  81ملـيون

نسمة.

رجب طـــيب إردوغـــان أن عـــمــلـــيــة
ــنــظـومــة صــواريخ شــراء أنــقــرة 
"إس- "400الدفـاعية الـروسيـة تعد
"مـشكـلة" وذلك خـالل اجتـماع عـقد
على هامش قمة مجموعة العشرين
امـس الــسـبـت. وأعـربـت واشـنــطن
مــراراً عن مــعــارضـتــهــا الـصــفــقـة
وأمــهــلت تـــركــيــا حــتى  31تــمــوز
لـلتـخلي عـنهـا إذ اعتـبرت أن شراء
أنقرة للمنظومة الروسية يتعارض
مع مشاركـتها في بـرنامج مقاتالت

"إف- "35األميركي.
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ـــوقف وشـــدد تــرامـب عــلـى هــذا ا
خالل احملـادثــات الـتي أجـراهـا مع
إردوغــــان في مــــديــــنــــة أوســــاكــــا
اليابانية حيث تنعقد قمة مجموعة

العشرين.
وقـال تـرامب "إنـهـا مـشـكـلـة ال شك

في ذلك. إنه أمر ليس بجيد".
لـــكـــنه أضــــاف أن تـــركـــيـــا "كـــانت
صـــديـــقـــة لـــنــــا (...) نـــحن شـــريك
جتــاري كــبــيــر (بــالــنــســبــة لــهـا).

وسنصبح أكبر".

وأفــادت واشــنـــطن أنــهــا ســتــمــنع
أنـقـرة من شـراء مـقاتالت "إف-"35
وسـتـطـرد الـطـيـارين األتـراك الـذين
يـــتــدربـــون حـــالـــيًـــا في الـــواليــات
ـتـحـدة مــا لم تـتـراجـع تـركـيـا عن ا
صفقتها مع موسكو للحصول على
مــنــظــومـة "إس- "400بــحــلـول 31

تموز/يوليو.
وأثـارت الـصـفقـة اسـتـغراب حـلـفاء
تـركــيـا فـي حـلف شــمـال األطــلـسي
وحــفــيــظــة واشــنــطن الــتي كــانت
تـتــوقع من أنــقـرة شــراء مـنــظـومـة
صواريخ "باتـريوت" األميـركية بدالً

من "إس-."400
لكن تركـيا تمسكت بـالصفقـة بينما
قــال إردوغــان في وقت ســابـق هـذا
الشهر "اسـتكملنـا الصفقة. إن شاء
الـــلـه ســيـــبـــدأ تـــســلـــيم إس-400

قبل". الشهر ا
وأكد إردوغان خالل لـقاء مع بوت
عـلى أن االتــفـاقــيـة حتــمل "أهــمـيـة

بالغة" بالنسبة لتركيا.
و جــدّدت  19من دول مـــجـــمـــوعـــة
الــعــشــرين بــاســتــثــنــاء الــواليــات

وقــالت أوسـاط الـرئــيس الـفـرنـسي
ـانـويل مــاكـرون قـبــيل اجلـلـسـة إ

اخلـتـامـيـة جملـمـوعـة الـعـشـرين "
ناخ". تبني النصّ بشأن ا

ويـــؤكـــد اتـــفــاق  1+19دعم الـــدول
الـ 19من بـيــنـهــا الـصــ وفـرنــسـا
ناخ انيا التفـاق باريس حول ا وأ
ـتـحـدة الــذي انـسـحـبت الـواليـات ا

منه عام .2017
و الــــتـــوصـل إلى هـــذا االتــــفـــاق
صــبــاح الــســبت بــعــد مــفــاوضـات
طــويــلــة وشــاقــة بــســبب مــحــاولـة
ـتــحــدة عـرقــلـة اإلعالن الـواليــات ا
ــاثالً إلعالني الــذي اتــخـذ شــكالً 
قــمــتـي مــجــمـــوعــة الــعـــشــرين في
هــامــبــورغ عــام  2017وبــويــنــوس
آيــــــريس عــــــام  ?2018بــــــحــــــسب

الرئاسة الفرنسية.
ـانيـة أنـغيال ـستـشـارة األ وقـالت ا
ميـركل في وقت سابق الـسبت أمام
الـصـحـافـة إن مجـمـوعـة الـعـشـرين
ناخ إلى ستـتوصل في ما يـخصّ ا
ـاضي ـاثل" لـنصّ الـعـام ا "نصّ 

بعد مفاوضات شاقة.

W∫ صورة تذكارية للمشارك في مجموعة العشرين في اوساكا —UA
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ــتــحــدة الــســبت في أوســاكــا في ا
الــــيــــابـــــان الــــتــــزامــــهــــا من أجل
ـوقع "الـتـطـبـيق الـكـامل" لالتـفـاق ا
ـــكـــافـــحــة عــام  2015في بـــاريس 

االحتباس احلراري.
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وقـعون في البـيان اخلتامي وقال ا
لــلـقــمـة إنـهـم مـتــفـقـون عــلى "عـدم
الــــــتــــــراجع" عـن هـــــذا االتــــــفـــــاق
مــسـتـخــدمـ لــهـجـة تــذكـر بــنـبـرة
الـبـيــان اخلـتـامي لـقـمــة مـجـمـوعـة

اضي. العشرين العام ا
ـانويل وقـال الـرئـيس الـفـرنـسي إ
مــاكـرون "يـجب أن نــذهب أبـعـد من
ـنـاخ. وأضاف ذلك" في مـا يخصّ ا
"جتـنّبـنا الـتـراجع (...) لكـننـا يجب
أن نـــــــذهـب أبــــــــعـــــــد مـن ذلك (...)
وسـنـبـذل كل جـهـدنا لـلـذهـاب أبـعد

من ذلك".
ـان أعـلـنوا وكـان الـفـرنـسـيـون واأل
فـي وقت سـابـق أن دول مـجــمــوعـة
الـــعــشــرين تـــوصــلت الـــســبت إلى
ــنــاخ بــاســتــثــنـاء اتـفــاق بــشــأن ا

تحدة. الواليات ا
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ساسة الفشل وفشل الساسة معادلة  التقبل القسمة إال على من قَبَلَّ
ان يـكون بـقلـبـها  سـفيـنـة بال رُبان  تـبحـر في بـحر مـتالطم االمواج
تتالقفهـا الريح  وننتظـرها بصبـر  كي تصل الى بر األمان وملتهـب 
 قادتـها يَـبنـَّون الوطن بـالشعـارات والوعـود ودماء الـفقـراء والصراع
عـلى االستـيالء على الـسلطـة وكأنـها تـشريف ولـيس تكـليـفا بل كـأنها
غـا  ويَـبنـَّون بيـوتهم ومـسـتقـبل عوائـلـهم بأمـوال الوطن جـزءا من ا
قـراطيـة التي ـواطن بعـد ان في ظل وحمـاية وشـرعة الـتجـربة الـد وا

ثل لها   رسخت الفساد كوجه رسمي و
تـريـد ان تـعـلـمـني كم انت صـادق وطـني  مـخـلص   وخـادم لـلـعراق

وأهله!!
التـدعـني أنـظـر الى شـرعـيـة وصـولك لـلسـلـطـة الني أكـاد اجـزم بـأنـها

باطلة إال ما رحمَّ  ربي  وكل مابنيَّ على باطل فهو باطل .
طـريق الــوصــول الى الــســلـطــة بــعــد عـام 2003 عــام الـتــحــريـر او
األحتالل  عام اخلالص من الدكـتاتورية وخـضوعنا ألكبـر دكتاتورية
قـراطـية واحلـريـة وعام انـتـهاك مـتـجبـرة بـالعـالم "امـريـكا"  عـام الـد
ـسميات  الكرامـات والسيـادة  عام مُختـلف عليه لـذا تصلح لهُ كل ا
ن جـاءَ عـلى ظهـر الـدبابـة األمـريكـية  او طـريق الـسلـطـة كان مُـعـبدا 
فرضـتهِ ارادة الدول اقـليمـية لـتحقـيق مصـاحلها او لـترسـيخ مشروع
نع الـعراق من الـنـهوض  والـعودة لـلعب دور الـريادة  او احـقادهـا 
ـقـراطـية جـاء من خالل االنـتـخـابـات  التي تـمـثل جـوهـر العـمـلـيـة الد
قراطيـة التي شيَّعت منذُ والدتها  كلها باطلة  ملفوفة "بتابوت " الد
كن لـلبـاطل ان يكـون حقـا وحاشـا ذلك ان يحدث  ولو اقـتنـعت ان 
لــكن دعــونــا نــتــصـــور ان الــبــاطل اصــبح حــقــاً  فــأدعــوني ان ارى
منـجزاتك ال بدالتك  دعـني ارى عمـلك على االرض ال مـاركة حذائك
ـواطن وفـخــور بك ان ال تـريـني  مـدى دعــني ارى كم هـو مـسـتــمـتع ا
ـقـربـون بك عـلى حـسـاب تـعـاسـة اسـتـمـتـاع  عـائـلـتك وفـخـر اهـلك وا
ـواطن  شـرعــيـة الـوجـود مــوصـولـة بـشــرعـيـة اإلجنـاز وخـيـبــة أمل ا
ـسـؤولـيـة ومن يـرغب ومـنـفـصـلــة تـمـامـاً عن كـيـفــيـة الـفـوز بـكـرسـي ا
ـسـؤوليـة علـيه ان يـكون بـاالسـتمـرار بالـعـمل الـسيـاسي او بـكرسي ا
ظـلـوم  سيـاسة الـكيل ـواطن ا عـطاؤه بـحجم آالم وامـنـيات واحالم ا
شـاعر انقضى وقـتها  وتسـك االلم لم يعد كيـال انتهت ولـعبة ا
واطن كبـير وجرح الوطن اكـبر متى نـستيقظ من حـلمنا ينفع جـرح ا
رعب مـتى نشعر بـأدميتـنا  كيف نـحلم ونعـقد االمل على مـستقبل ا
مشـرق ونحن في حاضـر بائس ومـترد لدرجـة اننـا  فقدنـا االحساس

ان هناك امل بالنهوض من جديد .
البـنـاء والنـهـوض والـتنـمـيـة اختـصـرت تـلك الركـائـز الـعمـيـقـة على ان
تـكون مـدخالً ناجـحاً لـكل طمـوح وفـاعل باجملـتمع   وان ال تـستـخدم
كـشـعـارات  جـوفاء الـغـرض مـنهـا ذر الـرمـاد بـالعـيـون الـعـمل اجلاد
واخمللص  السبـيل الوحيد لطوق الـنجاة الذي من شأنـه انقاذ ماتبقى

من وطننا ومواطنينا. 
مـنذُ ستـة عشـر عام والـعمـليـة السيـاسيـة تتـرنح مابـ رداءة التـجربة
ـواطن من جهه وبـؤس الـتمـثـيل من جـهه ومابـ ألم واهـات الـوطن وا
ــأزرق لـم تــكن ســوى اخــرى  ومـــحــاوالت الــبـــعض لــلــخـــروج من ا
مـحـاوالت بـائــسـة بـاءت بـالــفـشل لم يـتــخـلى احـد عن طــائـفـيـته وعن
فاهيم خطاب ناصـب التي وزعت كغنائم ومابـ تلك ا قوميته وعن ا
مـؤلم يـنم عن مـدى رجعـيـتـنا   لم يـخـرج احـد من نـظام احملـاصـصة
ـلـكـة احملـاصـصـة لـها خـطـابـاتـهـا وادبـيـاتـها قـيت  بـل اصبـحت  ا
سك الذي الحول له وال قوة  واطن ا ولغتها التي تدغدغ مشاعر ا
شـاريع التي تـمس حياة وال اريد ان احـدثكم عن نسـب االجناز في ا
ـواطن  خالل الـسـنـوات الـتي مـرت كي ال اجـعل افـكـاركم تـدور في ا

عادلة الصفرية فلك ا
يدان النخب واالعالم واعطاء سؤول النزول  لكن اود من الساسة ا
اجلمـيع صورة مـعبرة وواضـحة عن حـجم االجناز في مـشاريع الـبلد
وح عرض النتائج انا اعـتقد ان السياسي سيـخجل ويصاب بخيبة

واطن  لذا نقول للجميع ; امل قبل ا
 اثبتوا شرعية اجنازكم  افضل بكثير من شرعية
وصولـكم لـلمـنصب  فـشرعـنوا وجـودكم بالـعمل
الـــدؤوب من اجل الـــنـــهـــوض واعـــمـــار الـــعــراق

واطن . شاركة فاعلة وحيَّة من كل ا

بغداد
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{ فييـنا (أ ف ب) - أفـاد مكتب األ
ة عني بـاخملدرات واجلر تحـدة ا ا
امس في تقـريره الـسنـوي أن اإلنتاج
ـي للـكـوكـايـ وصل عام 2017 الـعا
إلى أعـلى مــسـتـويــاته عـلى اإلطالق
ــئـة الـرقم مـتــخـطــيـا بـنــسـبـة  25بـا
ـسـجل العـام الـذي سـبقه الـقيـاسي ا

مع ازدياد االنتاج في كولومبيا.

وعــــززت حـــقــــول نــــائـــيــــة جــــديـــدة
وعصابـات اجرامـية االنتـاج في أكبر
بلـد مـورّد بالـرغم من اجلـهود البـعاد
اجملتمعـات الريفيـة عن زراعة الكوكا
بعد اتفاق سالم مع متمردي الفارك.
وقـالت أجنـيال مـي رئـيـسـة الـبـحـوث
ي ومــقـــره فــيـــيــنــا ــكــتـب األ فـي ا
"بالطبع إنها أنباء سيئة في كل مرة.

نتجة ... إنها أخبار سـيئة للبـلدان ا
مـا يـحـدث فـي كـولـومـبـيـا أمـر مـثـيـر

للقلق".
وقـال التـقـريـر إن القـفـزة في اإلنـتاج
"كانت مدفوعـة بشكل رئـيسي بزيادة
إنــتــاج الـكــوكـايــ في كــولــومـبــيـا
والــتي أنـتــجت مـا يــقـدر بــنـحـو 70

ئة من الكوكاي في العالم". با
وفي العـشـر سنـوات قـبل عام 2017
ـئة كانـت هنـاك زيـادة بنـسـبة  50با
فـي الــتـــصــنـــيع حـــيث وصـــلت إلى
مستـوى قياسي بلغ  1,976طنا قبل
عام وفقا للتـقرير الذي استند في
راقبة الوطنية. أرقامه على أنظمة ا
وخالل نـفـس فـتـرة ال  10سـنـوات 
ـضبـوطة ارتفـعت كمـية الـكوكـاي ا
في جـمـيع أنـحاء الـعـالم بـنـسـبة 74

ئة. با
في  2017 ضــبــطت الــســلــطــات في
أنــحــاء الــعــالم كــمــيــة قــيــاسـيــة من
اخملـدرات بـلـغت في اجملـمـوع 1275
ـئة طـنـا أي بارتـفـاع بـنـسـبة  13بـا

عن العام الذي سبقه.
وذكـر التـقـرير أن "هـذا يـشـير إلى أن
جهود تطبيق الـقانون أصبحت أكثر

فـعـالـية وأن تـعـزيـز الـتـعـاون الدولي
ا يساعد في عمليات الضبط". ر

ــئـــة من الـــكــمـــيــات ونــحــو  90 بـــا
ـضــبـوطـة كــانت في األمـيــركـيـتـ ا

فيـمـا كولـومـبيـا وحـدها ضـبطت 38
ـئـة من الــكـمـيــة اإلجـمـالــيـة لـعـام بــا

2017.
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وتـراجع انتـاج الـكـوكـايـ في بعض
مناطق كولومبيا الداخلية في أعقاب
إبــــرام اتـــفــــاق سالم عـــام  2016مع
حــركــة الــتــمــرد الـــســابــقــة الــقــوات
سـلحة الـثوريـة لكولـومبـيا (فارك) ا
. مع تقد زراعات بديلة للمزارع
لكن الـتـقريـر قال إن كـولـومبـيا ومـنذ
ذلك الوقت سجلت ارتـفاعا في زراعة
نـبـتـة الــكـوكـا مع حـقـول جـديـدة --
دن الـرئـيسـية -- بعـيـدة غالـبـا عن ا
يـتـم زرعـهـا فـيــمـا تـقـوم مــجـمـوعـات
إجـراميـة بـالـتحـرك في مـنـاطق كانت

تمردين. سابقا حتت سيطرة ا
أورد الــتــقــريــر أيــضــا أرقــام إنــتــاج
األفيـون في الـعـالم عام  2018والتي

سجلت عام  2017رقما قياسيا.
وقــال إن اجلــفــاف في أفــغــانــســتــان

ساهم في تـراجع االنـتاج بـنسـبة 25
ـئـة مـسجال  7790طنـا في 2018 با
مـــضــيـــفـــا أن ارتـــفـــاع االنـــتـــاج في
الـســنـوات الــسـابـقــة أدى أيـضـا إلى
تــراجع األســعــار. ورفع مــكــتب األ
ة عني بـاخملدرات واجلر تحـدة ا ا
تــقــديـــراته لــعــدد األشــخــاص الــذين
يـعــانـون من اضــطـرابـات اســتـخـدام
اخملــدرات وبـحــاجـة لــعالج بــعـد أن
أجـــرى اســــتـــطـالعـــات فـي الـــهــــنـــد
ونـيــجـيـريـا الـدولــتـان ذات الـكـثـافـة

رتفعة. السكانية ا
وعلى مـسـتوى الـعـالم فإن قـرابة 35
مـلـيون شـخص عـانـوا من اسـتـخدام
اخملـدرات في  2017أي بــزيـادة 4,5
مــلـــيـــون شـــخـص عن الـــتـــقـــديــرات

كتب. السابقة وفق ا
وقالت مي إن "عـدد األشخـاص الذين
هم بــحـاجـة لــعالج يـتــجـاوز بـكــثـيـر
تــقـــديـــراتـــنــا ... ســـتـــة من ســـبـــعــة
أشـخـاص ال يـحــصـلـون عـلى الـعالج
نظمة الذي يحتـاجونه" مضيفـة أن ا
ســتـراجع أعــدادهــا مـجــددا في حـال

. حصولها على بيانات من الص
ووصــلت أزمــة األفــيــون في أمــيــركـا

الــشـمــالـيــة مـســتـويــات جـديــدة عـام
 2017مع أكـثر من  47ألف وفاة في
ـتحـدة ناجمـة عن جرعات الواليات ا
زائـدة وفـقـا لـلـتـقـريـر. ويـقـدر مكـتب
ـعـني بـاخملـدرات أن ـتـحــدة ا األ ا
عدد مستخدمي مشتقات األفيون عام
 2017بــلغ  53,4مـــلـــيــون شـــخص
ـــئــة عن بـــارتــفـــاع بــنـــســبــة  56بــا
تــــــقـــــــديــــــرات عــــــام  2016بــــــعــــــد
االستطالعـات التي أجريت في الـهند
ونيجـيريا. وفـيما ال يـزال الفيـنتانيل
ــثل ـــواد اخملـــدرة الــشـــبــيـــهـــة  وا
ــشــكــلـــة الــرئــيــســيـــة في أمــيــركــا ا
الـشـمـالـيـة فـإن الـتـرامـادول يـضـرب

غرب ووسط وشمال إفريقيا.
ـيـة من ـضــبـوطـات الـعـا وارتـفـعت ا
مشـتـقات األفـيون الـصـناعـية من أقل
من  10كـيـلـوغـرامـات عام  2010إلى
قـرابـة  9أطـنــان في  2013لـتــسـجل
رقـــمــا قــيـــاســيـــا يــبــلغ  125طن في

2017.
وال يــــزال الــــقــــنـب اخملــــدر األكــــثــــر
اســتــخـدامــا في الــعـالـم ويـقــدر عـدد
األشـخــاص الـذي يـتـعـاطــونه بـنـحـو

بغداد 188مليون حسب التقرير.

 rzUMſ wN  ÆÆUMOKŽ wKDMð s

bOF « œU¹«

ــانـــيــاً وإعالمــيـــاً تــبــرز بـــ احلــ واآلخــر دعــوات تـــصل الى حــد بــر
فتـش العـمومي فـنتصـور أنها حـلقة زائدة الصرخات إللـغاء مكـاتب ا
من الرفـاهـيـة وسط هـذا الـكم الهـائل من الـفـسـاد اإلداري والـذي أصبح
ــواطن هـو الــضـحــيـة ظـاهــرة يـومــيـة في كـل وزارة وكل دائـرة ويــكـون ا
األولى .. أيـهــا الـسـادة إن سـت جـهـات بــصالحـيــات وقـوانــ ومـحـاكم
وقـضاة لـم يحـركـوا مـلف مـكـافـحـة الـفـسـاد من مـوقـعه بل ازداد لـيـكون
الـسـمـة األولى لـلـعـراق الـدولـة قـبل عَـلَـمِه وعـاصـمـته ورئـيـسه ونـظـامه ..
ـجـرد ذكـر الـعـراق تـرتـسم في ذهـن الـعـراقي واألجـنـبي صـورة الـبـلـد
شـاكل والقـضايا عـطيـات وا الغـارق بالفـساد حـد النـخاع ووسط هـذه ا
وتقارير الـشفافيـة الدولية وتـريدون إلغاء إحدى هـذه اجلهات ?.. ال أعلم
ـفتش الـعام وموظـفو مـكتبه ـيزانـية الـدولة فا بأية حـجة أو مـاذا توفرون 
هم ضمن مـيـزانيـة الدولـة يـندرجـون ضـمن جدول الـرواتب لـهم حقـوقهم
ـكـاتب أو في وزاراتـهم هـنـا يـجب أن نـفـكـر في صـيـغـة سـواء في هـذه ا
ـعلومـات التي لـديهم حـيث تعمل جديدة نـستـثمر فـيهـا خبـراتهم وكمـية ا
ـراقــبــة والـتــدقـيـق والـتــحـقــيق واإلحــالـة ووو.الخ من ــكــاتب في ا هـذه ا
ـكن أن نــرفع عن كـاهـلــهـا عـددا مـنــهـا لـيــخـتص بـهـا الـواجـبــات الـتي 
ـتـابـعـة ـالـيـة ونــفـسح اجملـال لـهم  ـالي الــداخـلي والـرقـابـة ا الـتـدقـيق ا
ؤسسات خلدمته وتطوير تقد اخلدمة للمواطن الذي أسست كل هذه ا

حسب الدستور .
ـهمـة دقيـقة وهي صـحة صـدور أية ـفتش الـعام     مثال يـكلَف مـكتب ا
سؤوليته ـكتب مباشرة وحتت إشـرافه و وثيقة بوحـدة  خاصة ترتبط با
وبـذلك نتـمـكن من تـقـد اخلـدمـة لـلـمواطـن ونخـتـصـر حـلـقـات زائدة في
كتب سـؤوليـة محـصورة بـ ا ـواطن وأيضـا ستـكون ا سلسـلة إنـهاك ا
واجلهة التي خاطبها فقط بدون تدخل معتمد وال موظف وال مدير وال أي
ـــســــؤولــــة عن اإلصــــدار وتــــخــــرج من خالل مــــرجع ســــوى اجلــــهــــة ا
فصل الرئيس الـذي يحدد اجلهة التي استلم منها (الفلتر)األقوى وهو ا
واجلهـة الـتي سـلـمهـا في حـ لـو بقـيت سـائـبـة هكـذا وتـخـوض في عدة
محطات يضيع الكثـير من احلقيقة فهي خاضـعة للتزوير أو التحريف أو
ساومـة ألنها حـلقات كـثيرة ليـس بينـها جهة االستبـدال أو الضيـاع أو ا
ـسـؤوليـات  هـذا لو رقابـيـة ذات مـسؤولـيـة مبـاشـرة تـسيـطـر على هـذه ا
كانت النـوايا صـادقة في مجـال تقـد وتيسـير خدمـة للـمواطن لكن .. ال
ـؤتـمرات إللـغاء ـاني الـذي يصـرخ ويـولول ويـعـقد ا أعتـقـد أن هدف الـبر
كاتب ألن األهـداف واضحة أمام الشـعب فهي محـاصصة وغنائم هذه ا
ـصلحة الـشعب بل خوفا على جثة مـتفسخـة للعمـلية كلهـا  لم تفكروا 
ـناصب ويتضح ذلك على منافع أحـزابكم وحصـصها من تـوزيع غنائم ا
ـدراء العـام يـبدأ فصل أكثر حـ ينـتهي تـوزيع الوزارات ووكالئـها وا
ـسـاومـات عــلى غـنـائم مـركـونـة عـلـى رفـوف مـجـلـسـكم كـمـا جـديـد من ا
يحصل في كل دورة  كلهـا مكشوفة وقـد حفظناها
عن ظـهـر قـلب . الـعـلـة فيـنـا نـحن بـالـطـبع واإلعالم
هرج الـذي ينـعق جملرد خـبر أو تـصريح بال فهم ا

ا وراء التصريح. وال إستقصاء 

مزرعة للكوكاي


