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اخلالفات في العملية السياسية واردة واملعارضة امر طبيعي 
وحالة صحية والتشظي واالصطفافات واردة ايضاً وطبيعية 
ــتغرب ومثير لالستهجان في  ولكن ماهو غير طبيعي ومس
ــتكمال (٤)  آن واحد هو ان تصل االختالفات الى حد عدم اس
حقائب وزارية في احلكومة احلالية رغم مرور اكثر من نصف 
سنة على اعالن تشكيلها.. ان القوى السياسية العراقية 
ــتوياتها ومراكز نفوذها مطالبة اآلن  كافة على اختالف مس
ــعبه فوق  ــل أي وقت مضى ان تضع مصلحة العراق وش وقب
ــاء العراق ونهوضه  ــة والذاتية وان يكون بن ــا االنوي مصاحله
ــة مطلوب العمل ألجلها  ــعبه اولوية ثابت وتقدم وازدهار ش
ــراق ويرفع  ــن يتغنى بالع ــني.. ان م ــة ال تل ــكل ثبات وعزمي ب

ــاء  االرتق ــل  ــعارات ألج ش
ــدول  ال ــاف  مص ــى  ال ــه  ب
ــه ان يكون  ــة علي املتقدم
مبادراً وسبّاقاً لبذل كل ما 
ــأنه ألجل ذلك.. اننا  من ش
ــذه املالحظات  ــرح ه إذ نط
ــم خيراً بكل  فالننا نتوس
القوى السياسية الفاعلة 
ــاحة العراقية ألن  في الس
ــذ خالفاتها  ــادر فوراً لنب تب
ــا والتخلص  ــاوز عقده وجت
من نزعة املغامن واملكاسب 

ــة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وان اول  وان تغلب املصلح
مظهر جتسده على االرض في هذا االجتاه ان تتوحد وان تتبلور 
ــرعة ألن بقاء  ــتكمال الكابينة الوزارية بس كل اجلهود الس
ــاغرة من شأنه ان يعوق أي خطوات  وزارات مهمة وحيوية ش
او اجراءات على طريق تقدمي اخلدمات للشعب وبالتالي يؤثر 
ــذا ما ال نتمناه وال نريده  ــى طبيعة عمل تلك الوزارات وه عل
ان يحصل.. نكرّر القول للمرة الثانية اننا بحاجة الى افعال 
ــة.. بحاجة الى  ــا رصيد من املصداقي ــس اقوال ليس له ولي
ــي على االرض.. فماذا تقول القوى  عمل خالّق ومنجز حقيق

السياسية بالضبط؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

ان بقاء وزارات مهمة 
وحيوية شاغرة من 
شأنه ان يعوق أي 
خطوات  او اجراءات 
على طريق تقديم 
الخدمات للشعب  
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يزور رئيس الوزراء (عادل عبد املهدي) 
ــار جولة في  ــي اط ــت ف ــة الكوي دول
املنطقة تشمل قطر وتأتي استكماالً 
لزيارة السعودية وقال مصدر ان رئيس 
الوزراء يعمل على تفعيل الوساطة 
بني واشنطن وطهران من خالل زيارته 
الى قطر والكويت.وفي السياق ذاته 
ــن ائتالف دولة القانون  رأت النائبة ع
ــة نصيف) ان اي وعود يعطيها  (عالي
ــأن  ــؤول عراقي للكويت بش اي مس
ــدة عن  ــي بعي ــككي ه ــط الس الرب
الواقع معتبرة ذلك الربط امرا مثيرا 
ــخرية واضافت ان كلفة تطوير  للس
ــي  ــعتها ف ــكك وتوس ــبكة الس ش
العراق تكلف اكثر من ٦٠ مليار دوالر 
ــتغرق اجنازها مدة ال تقل عن  وقد يس
ــراء وان  ــب اراء اخلب ــنوات بحس ٥ س
ــتدعي ان ال نباشر بهذا  الضرورة تس
العمل املكلف اكراماً لدولة كسرت 
ــفية  التعس ــات  بالتعويض ــا  ظهرن

بحسب قولها.
ــال رئيس  ــاً ق ــورات ايض ــي التط وف
ان  ــدي)  امله ــد  عب ــادل  (ع ــوزراء  ال
ــني  وااليراني ــكان  االمري ــؤولني  املس

ــم بخوض  ــدم رغبته ــا ع ــدوا لن اك
ــد املهدي خالل املؤمتر  احلرب وقال عب
الصحفي االسبوعي امس ان العراق 
ــتوى  ــة املس ــاالت عالي ــوم باتص يق
ــه قريبة جداً من الرؤية االوربية  ورؤيت
ــة. واكد  ــوية االزمة في املنطق لتس
ــران  ــى طه ال ــود  ــال وف ــه ارس عزم
وواشنطن النهاء التوتر بني الطرفني 
ــدي لقد وضعنا بدائل  وقال عبد امله
ــتراتيجية في حال اغلق مضيق  اس

هرمز.
ــد القائم  ــاً اك ــورات ايض ــي التط وف
ــفارة االمريكية ببغداد  باعمال الس
ــزام بالده جتاه  ــود) امس الت (جودي ه
ــى ان الواليات  ــار ال ــراق فيما اش الع
ــتخدام االراضي  ــر اس ــدة حتظ املتح
ــة وقالت  ــة ملهاجمة اي دول العراقي
ــة ان جوي التقى  ــفارة االمريكي الس
امس مبستشار االمن الوطني (فالح 
ــدد على التزام الواليات  الفياض) وش
املتحدة جتاه العراق باعتباره احد اهم 
ــتراتيجيني للواليات  ــركاء االس الش
ــي املنطقة واكد هود على  املتحدة ف
ــة عراقية قوية  اهمية وجود حكوم
ان  ــع  وتاب ــيادة  س وذات  ــتقرة  ومس
ــراكتها مع  ــتواصل ش واشنطن س

قوات االمن العراقية من خالل تقدمي 
املشورة والتدريب والتجهيز.

ــور  ــع املونيت ــر موق ــه نش ــن جانب م
ــقوط  االمريكي تقريراً عن حادثة س
ــط  محي ــي  ف ــا  كاتيوش ــاروخ  ص
ــفارة االمريكية وسط املنطقة  الس
اخلضراء ببغداد مساء االحد املاضي 
ــم  ــن متحدث باس ــع ع ــل املوق ونق
ــره من ان  ــة حتذي ــة االمريكي اخلارجي
ــؤولية اذا  ــتحمل ايران املس بالده س
ما قامت احدى اجملموعات املسلحة 

ــيتم الرد  ــداءات وانه س ــذ اعت بتنفي
على ايران بناء على ذلك.

ــف  كش ــاً  ايض ــورات  التط ــي  وف
ــا توصل  ــؤول امس عم ــدر مس مص
ــق احلنطة  ــق في حرائ ــه التحقي الي
ــدد من  ــهدتها ع ــعير التي ش والش
ــا  ــى انه ــار ال ــا اش ــات فيم احملافظ
ــائر فادحة وبحسب  ــببت بخس تس
ــق حقول  ــع حرائ ــأن جمي ــدر ف املص
ــعير التي شهدها عدد  القمح والش
ــت بفعل فاعل ومن  من احملافظات مت

ــاً ان التحقيقات  ــدة مبين جهة واح
ــير الى تورط جهات منتفعة من  تش
ــذه املادة  ــتورداً له ــاء العراق مس بق
ــائر الفالحني  واضاف املصدر ان خس
ــة من تلك احلرائق بلغت مئات  والدول
املاليني من الدنانير االمر الذي سيكبد 
احلكومة خسائر ايضاً النها سبق ان 
ــني قروضاً ومحفزات  قدمت للمزارع
ــم لكنها ستكون ملزمة  قبل املوس

بتعويضهم ايضاً.
ــة  ــفت جلن ــر كش ــد آخ ــى صعي عل

ــر املنتظمة  ــم واحملافظات غي االقالي
ــن  ــواب ع ــس الن ــي مجل ــم ف باقلي
تأجيل انتخابات مجالس احملافظات 
ــال عضو جلنة  ــام املقبل وق ــى الع ال
ــروان  االقاليم في مجلس النواب (ش
ــا اولياً  ــك اتفاق ــي) ان هنال الدوبردان
ــادل عبد  ــس الوزراء (ع ــرى بني رئي ج
املهدي) واملفوضية العليا املستقلة 
ــل انتخابات  ــات على تأجي لالنتخاب
ــي كان من  ــات الت ــس احملافظ مجال
ــرين الثاني  املقرر اجراؤها في ١٦ تش
ــام املقبل من  ــن الع ــان م ــى نيس ال
ــو اللجنة القانونية  جانبه اكد عض
ــب خدر)  ــواب (صائ ــس الن في مجل
ــي اصبح تأجيل  انه من اجلانب الفن
انتخابات مجالس احملافظات حتمياً.

ــت ابدى نواب عن تيار احلكمة  في وق
ــول مايجري في  ــاؤمهم ح امس تش
ــس  ــني رئي ــة مطالب ــذ احلدودي املناف
الوزراء بالتدخل ورئيسها باالستقالة 
وقال النائب عن احلكمة (محمود مال 
طالل) اننا متشائمون جداً مما يجري 
ــاً في املنافذ احلدودية من دخول  حالي
ــات كبيرة دون اي رادع  اخملدرات بكمي
شديد لهذه الظاهرة مشيراً الى عدم 

وجود ضمائر حية ملراقبة احلدود.

كتب محرر الشؤون احمللية
ــي املقدمة منها اصحاب  ــعب العراقي وف ــعة من الش تعاني قطاعات واس
ــح مفردات البطاقة التموينية كماً  ــكلة ش الدخل احملدود والفقراء من مش
ــات احملددة.ويؤكد مواطنون  ــاً ناهيك عن عدم انتظام وصولها في االوق ونوع
ــلباً على حياتهم املعيشية  ــح مفردات احلصة التموينية انعكس س ان ش
ــواق التجارية  ــية من االس ــراء املواد الغذائية االساس إذ ليس مبقدورهم ش
ــار احلكومة ألجل النهوض  ــعارها لهذا فهم يتطلعون الى انظ الرتفاع اس
ــادة كمياتها  ــني مفرداتها وزي ــث حتس ــة من حي ــة التمويني ــع البطاق بواق
ــعة عدد افرادها.«البينة اجلديدة» بدورها تطالب احلكومة  ــب مع س لتتناس
ــاح الذي تعاني منه  ــى وجه التحديد وزارة التجارة مبعاجلة مرض الكس وعل
ــق توقيتات محددة وصارمة واملنا  ــة التموينية وايصال مفرداتها وف البطاق
ــناً قد حصل بالفعل وعلى كل مسؤول ان يحترم قوت الشعب  ان نرى حتس

ويتفانى الجل ايصاله بكل امانة واخالص ولنا كالم آخر.
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أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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بقلم مراقب
ــاهقة  ــياء الكبيرة الش دائماً االش
وإرادة  ــة  خالَق ــكار  اف ــن  م ــدأ  تب
صميمية مخلصة ولكن هناك مع 
االسف من يضع العصي الغليظة 
ــوح لغاية  ــروع طم لتعويق أي مش
ــا يثار  ــوب ولعل م ــس يعق ــي نف ف
ــروع بناية  ــأن مش اآلن من غبار بش
ــدة واحدة من  ــك املركزي اجلدي البن
ــض  ــير بع ــث تش ــذه احلاالت.حي ه
ــى ان عدد الرافعات  اإلحصائيات إل
العاملة في  ــات)  (الكرين العمالقة 

ــدر  ــم يق ــة بالعال ــاريع العامَّ املش
ــة وأن ٥ الى  ــدود ١٠٠ الف رافع بح
ــارات….  ــي اإلم ــل ف ــا يعم ١٠٪ منه
ــن “الرافعات العمالقة”  وإذا لم تك
ــة في البناية اجلديدة للبنك  العامل
ــي الوحيدة في  ــزي العراقي ه املرك
ــد  ــط بالتأكي ــي األنش ــراق فه الع
ــدار (٢٤)  ــل على م ــث أنها تعم حي
ساعة يومياً... وعندما تشاهد تلك 
الرافعات وهي تعمل باشراف خبرات 
ــك يعطيك األمل بان  عاملية فأن ذل
ــار وأن  ــاء واإلعم ــة للبن ــاك زاوي هن

ــد لنا الثقة  ــاك بوابة لألمل تعي هن
ــراج وبنايات  ــاء اب بقدرتنا على أنش
ة بنا، وهي أمنية طاملا راودتنا  خاصَّ
ــدان العالم ونندهش  ــن نزور بل ونح
ــاهقة واملتقنة  ــا الش ــن بناياته م
ــر فإن بناية البنك  واجلميلة.للتذكي
صممتها العمالقة زها حديد بأقل 
ــا صممته من  ــبة مل ــة بالنس كلف
ــاريع اخرى.أعدت كلف إجنازها  مش
 .(Aecom) ــركات العاملية اكبر الش
ــات  ــدى كبري اح ــا  ــا حالي وتنفذه
ــركة اجنزت  ــركات البناء وهي ش ش

بنايات مهمة (كأبراج اللهب ومركز 
ــي باكو). ــهير ف حيدر علييف الش
ــف االجناز  ــت كل ــة كان ــي النهاي ف
ــبته ٩٪  ــد املوقع أقل مبا نس والعق
ــة اخملمنة.البنك املركزي  من الكلف
ــوارد وإرادة وعزم  ــن م ــا ميتلكه م ومب
سينجر املهمة في منتصف ٢٠٢٢ 
ــاهق محط  ــه الش ــيكون برج وس
ــداد العريقة.  ــار كل من يزور بغ انظ
ــتحق  ــأن العراق يس ــن نعلم ب نح
األفضل، وأن اهللا تعالى مع العاملني 

بصدق وعزمية.

بعيداً عن الضجيج.. بناية البنك المركزي الجديدة وبرجه الشاهق سيكون محط انظار زوار بغداد

—Ó€bÿn€a@›”di@HÜÌÜy@bÁãI@Ú‹yaä€a@Ú”˝‡»€a@bËn‡‡ï@ÚÌb‰j€a@

وكاالت / 
ــر النفط ثامر الغضبان، امس  اعلن وزي
ــدة الوزارية  ــاء، عن اتفاق جلنة ج الثالث
ــوق النفطية حتى  ــة الس ــى مراقب عل
ــى وجود  ــيرا ال ــهر متوز املقبل، مش ش
ــواق النفط  ــات عديدة تواجه اس حتدي

العاملية.
ــدر عقب  ــي بيان ص ــال الغضبان ف وق
ــال اللجنة الوزارية ملراقبة  اختتام اعم
االنتاج الـ١٤ في جدة، إنه مت االستماع 
ــداول اللجان  ــات وج ــى تقارير وبيان ال
الفنية املكلفة مبراقبة وحتليل االسواق 

العاملية والظروف واملؤثرات والتحديات 
التي تواجهها، وتقارير عن التزام الدول 

االعضاء باتفاق خفض االنتاج.
ــات  ــاك حتدي ــان ان هن ــاف الغضب واض
ــواق النفط العاملية  عديدة تواجه اس
ــبب األوضاع  ــية بس منها جيوسياس
ــي املنطقة،  ــية ف ــرات السياس والتوت
ــاج  ــتقرار االنت ــدم اس ــى ع ــة ال اضاف
ــال وليبيا  ــن فنزوي ــي في كل م النفط
ــاك حتديات فنية  ــا، وايضا هن ونيجيري
ــي انتاج الواليات املتحدة  تتمثل بتنام
ــن النفط، فضال عن زيادة  االمريكية م

ــي للدول  ــي العامل ــزون النفط ــي اخمل ف
ــدم  ــاكاً وع ــل أرب ــا ميث ــتهلكة مم املس

استقرار لألسواق النفطية.
واشار الغضبان الى ان االجتماع خلص 
الى أهمية التزام االعضاء بقرار خفض 
ــل امتصاص  ــي من اج ــاج النفط االنت
الفائض النفطي في االسواق العاملية، 
وتكليف الفرق الفنية والتحليلية في 
اللجنة الوزارية ملراقبة السوق العاملية 
ــوزاري القادم  ــد االجتماع ال حتى موع

في فيينا مطلع متوز املقبل.

@ÚÓ�–‰€a@÷Ïé€a@Új”aäfl@Û‹«@o‘–ma@ÒÜu@Ú‰¶@ZÊbjöÃ€a

   واشنطن / وكاالت / 
ــابق  ــف وزير الدفاع األمريكي الس  كش
ــباب التي  ــن األس ــس، ع ــس ماتي جيم
ــز قواته  ــب، الى تعزي ــت الرئيس ترم دع
العسكرية في منطقة الشرق األوسط. 
ــي تصريح، ان الرئيس  وأوضح ماتيس ف
ــال قوات  ــالل إرس ــدف من خ ــب يه ترم
ــى تقوية موقع  ــة الى املنطقة ال إضافي
بالده، وإضعاف النفوذ اإليراني، وال ينوي 

ــن حرب باملنطقة، مبينا ان الواليات  ش
ــض التعديالت  ــدة حتاول إجراء بع املتح

على االتفاق النووي مع إيران.
ــكري  ــاف ماتيس، ان الوجود العس وأض
ــي حلماية  ــي املنطقة، يأت ــي ف األمريك
ــا،  فيه ــتقرار  واالس ــالم  والس ــن  االم
ــأن نشاطاتها  وتوجيه حتذير إليران، بش
ــاه اإلقليمية  ــرب املوانئ واملي األخيرة ق

لدول اخلليج.

läy@Âí€@¸@b„ÖÏuÎ@ÚÌÏ‘n€@“ÜËÌ@Ú‘�‰‡‹€@paÏ”@fibçâg@Z@èÓmbfl

بغداد / 
    نفى جهاز مكافحة االرهاب، امس الثالثاء، تصريحا نسب اليه ونشر على صحيفة اميركية بشأن االستهداف 
األخير للمنطقة اخلضراء، مشيرا الى ان بياناته الرسمية يتم إعالنها من خالل املتحدث الرسمي باسم اجلهاز.

وقال اجلهاز ان ”التصريحات التي نسبت للجهاز من صحيفة الديلي بيست Daily Beast Newspaper واملنشورة 
ــؤولني كبار في جهاز  ــب الى مس ــنطن تاميز The Washington Times حول تصريح نس في موقع صحيفة الواش
ــتهداف املنطقة  ــي مبا يخص حادثة اس ــي موقعها االلكترون ــا ادعت الصحيفة ف ــب م ــة اإلرهاب حس مكافح
ــاء يوم األحد املاضي عارية عن الصحة“.وأضاف، أن ”البيانات الرسمية اخلاصة باجلهاز يتم إعالنها  اخلضراء مس
ــمية املوثقة للجهاز في منصتي الفيس بوك وتويتر  ــم اجلهاز والصفحة الرس ــمي باس من خالل املتحدث الرس

حصرا“، مشيرا الى انه ”ال يتحمل مسؤولية أي خبر من غير املصادر املشار اليها في أعاله“.

ÚÓÿÌäflc@Ú–Ózï@5Å@làÿÌ@lbÁâ�a@Úzœbÿfl@ãbËu
ÖaÜÃji@Â�‰ëaÎ@Òâb–ç@“aÜËnça@Êdíi@

كربالء/ 
افاد مصدر محلي في كربالء، امس الثالثاء، بأن مجلس احملافظة فشل 
ــس محافظة  ــال املصدر ان مجل ــظ عقيل الطريحي.وق ــة احملاف باقال
ــة بحضور ٢٥ عضوا وتضمن جدول اعمالها  كربالء عقد امس، جلس
ــل باقالة  اقالة احملافظ عقيل الطريحي. واضاف املصدر ان اجمللس فش

الطريحي بعد انسحاب عدد من االعضاء السباب غير معروفة.

@›í–Ì@ı˝iä◊@è‹©
Ô∞ä�€a@Ú€b”hi
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@èÓˆä‹€NN@›flbÿ€a@âaÏßa@äí‰m
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@Â«@bÓçÎâ@Û‹Çnnç@›Á
@bÿÌäflc@ÚËuaÏfl@ø@ÊaäÌg
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وكاالت / البينة الجديدة
ــش الوطني، العقيد أبو بكر  ــاط العمليات بالبحرية الليبية التابعة للجي ــف أحد ضب كش
البدري، أن الباخرة التركية أمازون، التي رست قبل أيام مبيناء العاصمة طرابلس، كانت حتمل 
أعدادا كبيرة من اإلرهابيني، من ضمنهم عناصر تنظيم داعش اإلرهابي. ووفقا ملا نقلته قناة 
ــلحة  ــي أعلن عن وصولها إلى اجملموعات املس ــحنة املدرعات الت ــا، أوضح البدري أن ش ليبي
ــي قال إنها  ــحنة احلقيقية، الت ــت للتغطية فقط على الش ــة الوفاق، كان ــة حلكوم التابع
تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات اإلرهابية الذين نقلتهم تركيا من سوريا والعراق 
ــحنة احتوت أيضا على كميات من األسلحة والذخائر التي  إلى ليبيا. وأضاف البدري أن الش
قدمتها تركيا كدعم للمجموعات املسلحة في طرابلس، في معاركهم ضد اجليش الليبي. 
ــان  ــر، يخوض قتاالً منذ الرابع من نيس ــير خليفة حفت ــش الليبي بقيادة املش ــر أن اجلي يذك
ــير أحدث إحصاءات األمم املتحدة إلى أن  ضد قوات حكومة الوفاق في محيط طرابلس. وتش

االشتباكات أدت إلى فرار نحو ٧٥ ألف شخص من ديارهم ومقتل ١٢٦ مدنيا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية، امس الثالثاء، حتليال  نش
ــات املتحدة وإيران بعنوان إيران  عن العالقات املتوترة بني الوالي
والواليات املتحدة في حرب منذ ٤٠ عاما، فما اجلديد هذه املرة؟ 
ــود األربعة  ــي خالل العق ــة إن األمر الطبيع ــت الصحيف وقال
ــيرا إلى أنه  ــداء، مش ــران هو الع ــنطن وطه ــة بني واش املاضي
ــر بعدما طالبت  ــهر القليلة املاضية تصاعد التوت خالل األش
واشنطن حلفاءها بقطع العالقات االقتصادية مع إيران بينما 
ــات على مصالح  ــن هجم ــران باإليعاز إلى حلفائها بش ردت إي
ــة املتحالفة معها مبا في  ــات املتحدة واألطراف اإلقليمي الوالي
ــة. وأضافت أن الصراع بني  ــك إطالق صواريخ نحو جدة ومك ذل
ــم الطالب مقر  ــام ١٩٧٩ عندما هاج ــنطن وطهران بدأ ع واش
ــا أمريكيني كرهائن لنحو  ــفارة األمريكية واحتجزوا رعاي الس
٤٤٤ يوما كتعبير عن الغضب من ربع قرن من الدعم األمريكي 
للملكية الديكتاتورية التي بدأت بانقالب عام ١٩٥٣ الذي كان 
ــارت الى أن الصراع تواصل  ــا من الواليات املتحدة. واش مدعوم
خالل حقبة الثمانينات من القرن املاضي عندما قصف حلفاء 
ــكرات حربية بينما قصفت  ــفارات أمريكية ومعس طهران س
الواليات املتحدة سفنا إيرانية بالطوربيدات في اخلليج، ثم في 
ــعت الواليات املتحدة خلنق وعزل إيران  ــعينات س حقبة التس
ــالم  ــا إيران فردت بتقويض اتفاق الس ــن طريق العقوبات. أم ع
ــرائيليني والذي كان مفترضا فيه أن  ــطينيني واإلس بني الفلس
يدشن حقبة جديدة في الشرق األوسط. واعتبرت أن الهجوم 
ــفارة األمريكية  ــي بصاروخ على مقر الس ــذي مت األحد املاض ال
في بغداد كان رسالة موجهة لألمريكيني رغم أنه ليس هناك 
أدلة كافية على أن الصاروخ كان يستهدف املوقع الذي أصابه 

بالفعل وأنه لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم.

÷aä»€aÎ@bÌâÏç@Âfl@ÚflÖb‘€a@¥ÓibÁâ�a@Ú‰zë@äç@NN@bÓ◊6€@7�Å@=Ó€@‚bËma

‚bÁÎc@ÙÏç@oéÓ€@ûÎb–n€a@Û‹«@b„âbjug@Û‹«@ÈmâÜ”Î@bËÓ‹«@ä�Å@È‰–ç@la6”aÎ@ÊÏ‰©@èÓˆâ@kflaäm@ZÔ„aäÌg@fiÎ˚éfl

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــة النيابية أحمد  ــة املالي ــن عضو اللجن أعل
ــتضيف  الصفار امس الثالثاء أن اللجنة تس
اليوم وزيري املالية والتجارة ومدير عام شركة 
تسويق النفط (سومو) للتباحث بشأن عدة 
ــادرات النفطية  ــا تنظيم الص أمور من بينه
ــح أن يكون  ــتان، فيما رج ــم كردس ــن إقلي م
تأخر تشكيل حكومة كردستان هو السبب 
بـتلكؤ تطبيق االتفاق من قبل اإلقليم. وقال 
ــع رواتب موظفي  ــار في حديث: إن توزي الصف
ــكل طبيعي وال  ــتان يسير بش إقليم كردس

ــول تلكؤ  ــة مخاوف من حص ــد لدينا أي توج
ــة ووزارة  ــى أن احلكوم ــيراً إل ــا، مش بتوزيعه
ــى تطبيق املوازنة االحتادية  املالية تعمالن عل
ــكل واضح.وأضاف، أن املادة  لسنة ٢٠١٩ بش
ــرة من املوازنة حتدثت بكل وضوح بأن  العاش
ــديد ٢٥٠ ألف  ــه بتس ــال التزام ــم بح اإلقلي
برميل يومياً لشركة سومو فسيحصل على 
ــرة تريليون  ــل والبالغة عش ــة بالكام املوازن
ــال عدم  ــا بح ــنويا، أم ــار س ــار دين و٨٠٠ ملي
ــيتم استقطاع  ــبب كان فس االلتزام ألي س
سعر برميل النفط البالغ ٥٦ دوالراً لعدد األيام 

ــديد النفط فيها. وأشار إلى  التي لم يتم تس
ــتضافة لوزير  ــيكون لديها اس أن اللجنة س
ــومو ووزير  ــركة س املالية اليوم ومدير عام ش
ــن األمور  ــى مايطرح م ــة عل ــارة لالجاب التج
ــم اللتزاماته  ــديد اإلقلي ــة بعدم تس املتعلق
ــوء فهم حول  النفطية، موضحاً أن هناك س
ــم اللتزاماته  ــديد اإلقلي ــدم تس ــوع ع موض
ــة مقابل املبالغ التي يحصل عليها،  النفطي
ــا فقد مت  ــن النواي ــة أنه إلثبات حس واحلقيق
فصل موضوع مستحقات اإلقليم واخلالفات 

السياسية عن رواتب املوظفني.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــيه  ــرائيلي، موش ــن وزير املالية اإلس زيــارة .. أعل
ــر الدولي  ــاركة في املؤمت ــه املش ــون، عن نيت كحل
الذي تنظمه الواليات املتحدة في البحرين الشهر 
ــي املناطق  ــتثمار ف ــجيع على االس املقبل للتش
ــر،  ــم الوزي ــدث باس ــد املتح ــطينية. وأك الفلس
ــينفيلد، لصحيفة «تاميز أوف إسرائيل»  عمري ش
ــاء أن كحلون، إذا بقي في  اإللكترونية امس الثالث
ــرح فيه اإلدارة  ــذي من املتوقع أن تط ــد حضور املؤمتر ال ــه، يري منصب

األمريكية خطتها إلنعاش االقتصاد الفلسطيني.
اخفاق .. أفاد عضو في وفد التفاوض عن «قوى إعالن احلرية والتغيير»، 
ــكري  ــاة «RT»، بأن اجمللس العس ــح لقن ــي تصري ف
ــرأس اجمللس  ــكل قاطع أن ي ــوداني رفض بش الس
السيادي مدني، وذلك بعد إعالن فشل املفاوضات.

ــكري  ــس العس ــني اجملل ــات ب ــت املفاوض وأخفق
االنتقالي احلاكم في السودان و»قوى إعالن احلرية 
ــر» في حتقيق انفراج فيما يتعلق باملرحلة  والتغيي

االنتقالية في البالد.

ــي ألكسندر  تمركز .. أكد مدير جهاز األمن الروس
ــلح من فرع «والية  بورتنيكوف أن نحو ٥ آالف مس
ــان» التابع لـ»داعش» يتمركزون في املناطق  خراس
الشمالية من أفغانستان قرب حدود بلدان رابطة 
ــتقلة. وقال بورتنيكوف في كلمة أمام  الدول املس
ــدان رابطة  ــة التابعة لبل ــزة األمني ــاء األجه رؤس
الدول املستقلة، امس الثالثاء: «يثير قلقنا انتقال 
ــتان احملاذية  ــمالية من أفغانس اجملموعات اإلرهابية إلى املناطق الش

لبلدان رابطة الدول املستقلة».
اســتهداف .. قال املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، 
ــتهداف أحد  ــي املالكي، إن احلوثيني حاولوا اس ترك
ــتخدمه  ــران، الذي يس ــة مبدينة جن ــق احليوي املراف
ــرات. ــل متفج ــار حتم ــال طي ــرة ب ــون، بطائ املدني
ــي أن جماعة احلوثي «تواصل تنفيذ  وأوضح املالك
األعمال اإلرهابية التي متثل تهديدا حقيقيا لألمن 
ــتهداف  ــي والدولي، من خالل محاولة اس اإلقليم

املرافق املدنية واملدنيني من مواطنني ومقيمني.

سحب .. أصدرت شركة هواوي الصينية أول رد فعل 
ــحب  ــب الضربة القوية التي تلقتها بس لها عق
ــغيل أندرويد من  ــام تش ــاص لنظ ــا اخل ترخيصه
ــتجابة ملطالب احلكومة  قبل غوغل الذي يأتي اس
ــل عبر البريد اإللكتروني  األمريكية.وفي بيان أرس
إلى موقع ذي فيرج املتخصص في األخبار التقنية، 
أكدت هواوي على مساهمتها في منو أندرويد على 
ــد التي تنتجها  ــات هواتف أندروي ــث أن مبيع ــتوى العالم، حي مس

الشركة تنمو بأرقام مضاعفة.
ــاه النهر  ــة في تدفق مي ــح الصمامات املتحكم ــد فت تدفــق .. أعي
ــة طرابلس بعد  ــاه العاصمة الليبي الصناعي باجت
ــلحة بإجبار  ــة مس ــام مجموع ــن قي ــاعات م س
ــا بالقوة.  ــز حتكم على قطعه ــني في مرك العامل
ــن املكتب اإلعالمي  ــائل إعالم ليبية ع ونقلت وس
ــر الصناعي أن اجملموعة  ــاونة للنه مبنظومة احلس
ــويرف  ــي كانت معتصمة في مركز حتكم الش الت

جنوب شرقي العاصمة.

بغداد / البينة الجديدة
ــاحة حقول  ــة، عن مس ــر الزراع ــف وزي كش
احلنطة والشعير املتضررة جراء احلرائق التي 
ــات. وذكر بيان  ــهدها في عدد من احملافظ تش
ملكتب النائب األول لرئيس مجلس النواب: ان 
ــن  «النائب االول لرئيس مجلس النواب حس
ــس الثالثاء، اجتماعا  كرمي الكعبي، ترأس ام
ــر الزراعة،  ــني وزي ــع صالح احلس ــعا م موس
ــق االخيرة التي  ــوف على تداعيات احلرائ للوق
ــع محافظات  ــح في أرب ــت بحقول القم حلق
ــر  «آخ ان  ــة  الزراع ــر  وزي ــح  عراقية».وأوض
ــاحة االراضي  إحصائية مؤكدة بينت ان مس
املتضررة من احلرائق بلغت ١١٨٥ دومناً وتتوزع 
ــالح الدين  ــات ديالى وص ــع محافظ ــى أرب عل
ــاحة  ــغ املس ــا تبل ــوك، فيم ــل وكرك واملوص
ــن ١,٢٥٠ مليون دومن،  املزروعة بالقمح اكثر م
وهناك اضرار مبعدات الري وغيرها».وأشار الى 
انه «مت تشكيل خلية ازمة ومفاحتة االجهزة 
االمنية للتحقيق والتنسيق بني كافة اجلهات 

ــار احلرائق ومالحقة  حلصر االضرار ومنع انتش
املتسببني». وطالب الكعبي خالل االجتماع 
ــة واالهوار  ــاء جلنة الزراع ــره اعض الذي حض
واالمن والدفاع ونواب احملافظات املتضررة من 
احلرائق، ونقيب املهندسني الزراعيني واعضاء 
ــؤولي وزارة الزراعة التنفيذيني،  النقابة ومس
بان يتم طرح املوضوع خالل االجتماع الدوري 
ــس الثالثاء،  ــرر عقده ام ــوزراء واملق ــس ال جملل
والبدء بعملية حصر االضرار والتعويض على 
ان يتم االنتهاء من التحقيقات وكافة االمور 
خالل فترة شهر واحد، والكشف عن اجلهات 
ــتهدف  ــف وراء هذه اجلرمية التي تس التي تق
ــن وقوت  ــي وام ــن الغذائ ــراق واالم ــن الع ام
ــرى خالل االجتماع  ــن العراقي. كما ج املواط
مناقشة عدة محاور بينها تظاهرات اصحاب 
مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية، 
ــع اعداد  ــكلة تراج ــراض الزراعي، ومش واالق
ــراق، وقانون نقابة  حيوانات اجلاموس في الع

املهندسني، وقانون التفرغ الزراعي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــؤون الدولية  ــس البرملان اإليراني للش ــاعد اخلاص لرئي أكد املس
ــس األمريكي دونالد  ــان، أن اعتقاد الرئي ــني أمير عبد اللهي حس
ــى التفاوض بالقوة ليس  ــب بأنه قادر على إجبار طهران عل ترام
ــؤول اإليراني في مقابلة لشبكة «سي  ــوى أوهام. وذكر املس س
ــدة ذكر فيها ترامب  ــة مؤخرا، تعليقا على تغري إن إن» األمريكي
ــتكون نهاية لطهران، ذكر أن  ــرب ضد الواليات املتحدة س أن احل
ــالمية  ــيطرة على اجلمهورية اإلس ــس األمريكي يريد الس الرئي
بتغريدات وتهديدات، غير أن ٤٠ عاما مرت منذ الثورة اإلسالمية 
في إيران أظهرت أنه ال ميكن التحدث معها بلهجة التهديدات.

ــتطيع التفوق على إيران وإجبارها  وقال: «إذا كان يعتقد أنه يس
ــال بعض  ــاوض من موقف غير متكافئ من خالل إرس على التف
ــة، فإنه يرتكب خطأ.  ــرات والقاذفات إلى املنطق حامالت الطائ
ــفنهم منا فإن ذلك يشكل خطرا عليها. لم  وعندما تقترب س
ــى احلرب، لكننا نقف بثبات». وفيما يتعلق بدعوة  نتطلع أبدا إل
ــدد عبد اللهيان على أنه  ترامب القادة اإليرانيني لالتصال به، ش
ــاالت مع طهران ما لم يترك  ــن لترامب احلديث عن أي اتص ال ميك
لهجة التهديد والقوة وما لم يعود إلى االتفاق النووي، مع ضمان 
ــع: «يعتقد  ــي البيت األبيض. وتاب ــه خليفته ف ــحب من أال ينس
ترامب أنه يوجه سالحا إلى رأس إيران من خالل العقوبات ويعمل 
ــر اقتصادنا، لكن كل ذلك يحدث في خياله فقط. يريد  على دح
اآلن أن نتصل به؟ هو رئيس مجنون!». وأشار املسؤول اإليراني إلى 
ــؤولني،  تضارب املواقف داخل البيت األبيض، متهما بعض املس
وبالدرجة األولى مستشار األمن القومي، جون بولتون، بالسعي 
ــة غير  ــخصيا ينتهج سياس ــاف أن ترامب ش ــى احلرب، وأض إل
ــارات  ــة لذلك «تتلقى إيران إش ــر متوازنة، ونتيج ــتقرة وغي مس

متضاربة، ومن غير الواضح من هو سيد البيت األبيض».
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بغداد / البينة الجديدة
ــراق احتل املرتبة  ــة (EIA) أن الع ــفت ادارة الطاقة االمريكي كش
ــدل النتاج  ــة للنفط باكبر مع ــني الدول املنتج ــة من ب السادس
النفط خالل عام ٢٠١٨. وافادت االدارة في احصائية نشرت مؤخرا 
ــدل انتاج  ــة عامليا باكبر مع ــل املرتبة السادس ــان العراق احت ب
ــي خالل عام ٢٠١٨. واضاف ان الواليات املتحدة كانت االولى  نفط
عامليا باكبر معدل انتاج نفطي وبواقع ١٧ مليون و٨٨٥ الف برميل 
يوميا، تليها السعودية وبواقع ١٢ مليون و٤١٩ الف برميل يوميا، 
تليها روسيا وبواقع ١١مليون و٤٠١ الف برميل يوميا، تليها كندا 
ــا، تليها الصني وبواقع ٤  ــع ٥ ماليني و٢٩٥ الف برميل يومي وبواق
ــار التقرير الى ان العراق جاء  ــون و٨١٦ الف برميل يوميا. واش ملي
ــة باكبر معدل انتاج للنفط حيث بلغ ٤ ماليني  باملرتبة السادس
ــع ٤ ماليني و٤٧١ الف  ــا، تليها ايران وبواق ــف برميل يومي و٦١٦ ال
ــر ان العراق تقدم مرتبة واحدة خالل  برميل يوميا. واوضح التقري
ــي عام ٢٠١٧. يذكر ان  ــابعا بعد ايران ف ــام ٢٠١٨ بعد ان كان س ع
العراق يعتبر ثاني اكبر منتج ومصدر للنفط اخلام داخل منظمة 

اوبك وخامس اكبر احتياطي بالعالم للنفط اخلام.

وكاالت / البينة الجديدة
اعلنت اليابان، انها ستمنح وسام االمبراطورية لربيع ٢٠١٩ الى 
ــتاذ عراقي جامعي. وقالت السفارة  عدد من االجانب بينهم اس
اليابانية في العراق إن حكومة اليابان ستمنح عدد من االوسمة 
االمبراطورية لربيع ٢٠١٩ جلاللة االمبراطور اجلديد ناروهيتو لعدد 
ــتاذ الدكتور محمود القيسي الذي  من االجانب ، مبينة ان األس
ــل معاون عميد كلية اآلداب في جامعة بغداد هو من ضمن  يعم
ــيحصلون على الوسام لهذا العام. وتابعت ان  األجانب الذين س
ــام الذي سيمنح لالستاذ العراقي يأتي تقديراً ملساهماته  الوس
في تطوير الدراسات اليابانية وتعليم اللغة اليابانية، باإلضافة 
ــيمنح  ــجيع التبادالت األكادميية بني اليابان والعراق س إلى تش
ــارة وردية. ــعة الذهبية مع ش ــرقة، األش ــمس املش ــام الش وس
واشارت السفارة الى ان القيسي لعب دوراً مهماً لسنوات عديدة 
ــة الثقافية واألكادميية  ــر العالقات اليابانية – العراقي في تطوي
ــجيع التبادالت األكادميية وتقدمي دراسة اللغة  وداعما قوياً لتش
ــعي لتوقيع مذكرة تفاهم  ــي العراق، فضالً عن الس اليابانية ف

بني جامعة بغداد وجامعة تشيبا اليابانية.
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نينوى / البينة الجديدة
ــي قضاء  ــقوط طائرة ف ــن تفاصيل س ــدر أمني، ع ــف مص كش
ــال املصدر إن  ــس الثالثاء. وق ــع حملافظة نينوى، ام ــور التاب مخم
الطائرة سقطت في الساعة العاشرة صباحاً، مبيناً أن الطائرة 
ــيرة بدون طيار. وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن  مس
ــقوط الطائرة.  ــة فتحت حتقيقاً بس ــمه، أن األجهزة األمني اس
ــابق من امس  الثالثاء، بأن  ــهود عيان أفادوا، في وقت س وكان ش
طائرة صغيرة حتطمت، اليوم، في قرية السعداوة بناحية الكوير 

في قضاء مخمور دون تسجيل أي خسائر.

;◊Ëê] h;Àç“Á;:Ÿ^;ÑÅëŸ
ÑÊ⁄¶;∫;ÎÖ]ö;ºÊŒà

وكاالت / البينة الجديدة
كشف مصدر مسؤول، ان (٢٣٠) امريكيا 
ــا اعتبر ان  ــادروا العراق حتى االن، فيم غ
ــا مبغادرة  ــن مبطالبة رعاياه ــرار البحري ق
ــي. واضاف املصدر ان أكثر  العراق سياس
ــارّ عملهم  ــاً غادروا مق ــن ٢٣٠ أميركي م
ــى اآلن، حيث كان  ــداد وإربيل حت ــي بغ ف
ــة وبرنامج  ــون مبجال اإلغاث ــؤالء يعمل ه
تثبيت استقرار املدن احملررة ونزع األلغام 

ــترك،  ــة والتعايش املش ــز املصاحل وتعزي
ــة بالدهم لهم بذلك، إضافة  بعد مطالب
ــيات أجنبية  إلى مغادرة آخرين من جنس
ــة ركزت أمس  ــاف ان احلكوم أخرى. واض
ــة واألجنبية  ــة الدول األوروبي على طمأن
على حدّ سواء، بشأن استقرار األوضاع، 
وعدم صحة املعلومات التي تتحدث عن 
ــتهداف البعثات األجنبية،  إمكانية اس
ــض القرارات، مبا  ــرا ان جزءاً من بع معتب

ــركة إكسون موبيل  ــحب ش في ذلك س
ــة  ــركات العاملي ــر الش ــة، أكب األميركي
ــا  موظفيه ــراق،  الع ــي  ف ــتثمرة  املس
ــي منتج في  ــل نفط ــن حق ــب م األجان
البصرة يوم السبت املاضي، على الرغم 
ــي احلقل،  ــا بعقد للعمل ف ــن التزامه م
ــاً، كما ان  ــر منه أمني ــياً أكث كان سياس
دعوة املنامة رعاياها في العراق للمغادرة 
ــاً. وتابع ان  ــن هذا اإلطار أيض يندرج ضم

ــركات  ــت لش ــتثمارية منح ــاً اس رخص
ــبب التصعيد  ــددة اآلن بس أجنبية، مه
ــي مجال  ــتثمارات ف ــا اس ــي، بينه احلال
الغاز والنفط واإلسكان، ومن ضمنها ما 
ــوب نفط ثانٍ من  ــروع مدّ أنب يتعلّق مبش
حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي 
ــالً عن رخص  ــر محافظة نينوى، فض عب
استثمارية منحت لرجال أعمال عراقيني 
ــرة في العمل. ــون اآلن من املباش ف يتخوّ

ــة األميركية، في ١٥  ودعت وزارة اخلارجي
ــيني  ــار احلالي، موظفيها غير األساس اي
ــداد وقنصليتها في  ــفارتها ب  بغ ــي س ف
ــراق، كما علقت  ــادرة الع ــل الى مغ أربي
ــة للعراقيني  ــيرات العادي ــدار التأش إص
مؤقتا.وعزت ذلك الى التعرض لتهديدات 
متزايدة، مبينة أن وزير اخلارجية االمريكي 
ــة على تلك  ــع احلكومة العراقي قد اطل

التهديدات خالل زيارته االخيرة.
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اعلنت محكمة حتقيق الكرخ، امس الثالثاء، انها دونت أقوال 
إرهابي عمل مبنصب (نائب والي والية دجلة) التابعة لتنظيم 
محكمة  ان  األعلى  القضاء  مجلس  وقال  اإلرهابي.  داعش 
إرهابي  أقوال  اإلرهاب صدقت  الكرخ اخملتصة بقضايا  حتقيق 
(نائب والي والية دجلة)، الفتا إلى أن املتهم اعترف بقتله ثالثة 

أشقاء اثناء توجههم جلمع الكمأ من أحد الوديان.
وأضاف أن اإلرهابي اعتقل الضحايا وأقاربهم وأجرى حتقيقات 
معهم حتى عثر في هواتفهم على صور تظهر مشاركتهم 

مع احلشد الشعبي في حترير مناطقهم.
وتابع أن املتهم أقدم على قتلهم واالتصال بذويهم وإبالغهم 
إحالته  وبصدد  أقواله  احملكمة صدقت  أن  إلى  باالمر، مشيرا 
قانون  من  الرابعة  املادة  أحكام  وفق  اجلنايات  محكمة  على 

مكافحة اإلرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥.
احكاما  واخرى  فترة  بني  يصدر  العراقي  القضاء  ان  يذكر 
باالعدام والسجن املؤبد بحق عناصر تنظيم داعش واملؤيدين 

له.

بغداد / البينة اجلديدة

عد النائب النائب عن احلكمة حسن خالط، امس الثالثاء، ان عدم استثناء وزارتي التربية 

ــار الى انه قدم  ــات للمحافظات مخالفة قانونية، فيما اش ــة من نقل الصالحي والصح

مطالعة لرئيس الوزراء بضرورة االلتفات للقانون.

وقال خالط في مؤمتر صحفي عقده امس، مببنى البرملان ، انه  في دولة املؤسسات ينبغي 

ــبق ان صوت البرملان  ــكل الذي يخدم املواطن، مبينا انه س احترام القوانني وتطبق بالش

ــو القانون رقم ١٠  ــون احملافظات غير املنتظمة باقليم وه ــام ٢٠١٨ على تعديل قان في ع

لسنة ٢٠١٨ وفي الفقرة ١٢ منه مت استبعاد وزارتي التربية والصحة من نقل الصالحيات 

للمحافظات.

ــة ادت الى خلق فوضى  ــة قانونية صريح ــرة لم تطبق وهي مخالف ــاف ان هذه الفق واض

كبيرة في قطاعات مهمة، مشيرا الى ان هنالك ارباكا وعشوائية وتضاربا بالقرارات.

ــريعه  ــات للقانون والتقيد مبا مت تش ــس الوزراء بضرورة االلتف ــع قدمنا مطالعة لرئي وتاب

بالدورة السابقة واستثناء الوزارتني واعادة االمر الى نصابه الطبيعي.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــية، تقريرا حول  ــفوبودنايا بريسا الروس ــرت صحيفة س نش
ــروج الوضع عن  ــران، وإمكانية خ ــد األميركي ضد إي التصعي
ــي  ــكري السياس ــع العس ــر إن الوض ــيطرة.وقال التقري الس
ــبت املاضي، دعا امللك  يحتدم حول اخلليج أمام أعيننا. فالس
ــلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى اجتماع قمة  السعودي س
عربية طارئ يتعلق بتدهور العالقات مع إيران، حسبما ذكرت 
ــعودية. وقال مصدر بوزارة خارجية اململكة  وكالة األنباء الس
ــة إن دول جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول  للوكال
ــدد، حتدثت  ــذا الص ــاركة فيه.وفي ه ــوة للمش ــج مدع اخللي
ــرق األوسط،  ــؤون الش ــا مع اخلبير في ش ــفوبودنايا بريس س
كبير الباحثني في معهد الدراسات الشرقية التابع ألكادميية 
ــية، ميخائيل روشني، فقال ما زلت ال أرى سوى  العلوم الروس
ــتعد األميركيون بجدية حلرب  ــدات متبادلة. فعادة، يس تهدي
ــراق بعناية  ــوش، مثال، أعد لغزو الع ــورج دبليو ب خطيرة... ج
ل ائتالفا وحصل على بعض الدعم الدولي. ال  ــكّ ــديدة. ش ش
ــل األميركيون  ــذا القبيل حتى اآلن.رمبا يأم ــيء من ه يوجد ش
ــاعدة عسكرية من الدول العربية  أكثر في احلصول على مس
ــت جاهزة  ــي إيران، ليس ــن أوروبا؟العملية البرية ف ــس م ولي
ــة، مثل الغزو  ــأة، فلن تكون بالتأكيد نزه ــد. وإذا بدأت فج بع
ــراء العديد  ــي للعراق. حينها متكن األميركيون من ش األميرك
ــؤول الدفاع عن بغداد.  من اجلنراالت العراقيني، مبن فيهم مس

مع إيران، هذا لن ينجح!

(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات (البينة اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

 بغداد / البينة اجلديدة
ــون  صادق ــة  كتل ــن  ع ــب  النائ ــم  اته
ــداوي، امس  ــة محمد كرمي البل البرملاني
الثالثاء، أطرافاً دولية بالعمل على خلق 
أزمة باملنطقة والدفع باجتاه ضرب إيران، 
ــة اخلضراء  ــتهداف املنطق ــراً اس معتب

بصاروخ كاتيوشا مسرحية فاشلة.
ــاً ثالثاً  ــاك طرف ــداوي ، إن هن ــال البل وق
ــى خلق أزمة  ــة تعمل عل ــاً دولي وأطراف
ــد الدفع باجتاه ضرب  باملنطقة وهي تري
ــتهداف  ــن يقف خلف اس ــران وهو م إي
ــداد، كما أن  ــي بغ ــة اخلضراء ف املنطق
البعض يريد دفع دول معينة لتلك احلرب، 
ــرة  ــاء الفجي ــتهداف مين ــاً أن اس مبين
ــعودية  ــارات وقضية ارامكو بالس باإلم
ــتفيد واحد  جميعها أمور خلفها مس
ــة  الفتن ــعال  األوراق وإش ــط  ــد خل يري

والصراعات باملنطقة.
ــه ال يوجد أي طرف  ــاف البلداوي، أن وأض
ــني إيران  ــدالع احلرب ب ــتفيد من ان مس
وأميركا، ودخول املنطقة فيها فستحرق 

ــا كل  ــيتأثر به ــس، وس ــر والياب األخض
ــة اخلليج هي مصدر  ــم ألن منطق العال
اقتصادي مهم جلميع دول العالم، الفتاً 
ــتهداف املنطقة  ــرحية اس إلى أن مس
اخلضراء بصاروخ هي مسرحية فاشلة 
والعراق لن يذهب باجتاه أن يكون الشرارة 
التي تقود احلرب باملنطقة، فالعراق كان 

ــام األمان  ــو صم ــيبقى ه ــا يزال وس وم
ــلم باملنطقة والالعب رقم  ــر الس لنش
واحد في إدارة سياسة املنطقة وإيجاد 
ــى جمع  ــل عل ــة تعم ــة معتدل سياس
ــبح احلرب  ــراف املتناحرة وإبعاد ش األط

عنها.
ــود  موج ــا  م كل  أن  ــداوي،  البل ــد  وأك

ــية  دبلوماس ــات  وهيئ ــفارات  س ــن  م
ــي العراق  ــة تعمل ف ــات دولي ومؤسس
ــون العراقي ونحن  ــة بالقان هي محمي
ــى  عل ــاظ  للحف ــة  للحكوم ــون  داعم
ــته في  ــدال الذي مارس ــتوى االعت مس
ــل مع األزمات وأن ننأى بعيداً عن  التعام

سياسة احملاور باملنطقة والعالم.
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــس  ام ــوزراء،  ال ــس  مجل ــوت  ص
ــر  االس ــح  من ــى  عل ــاء،  الثالث
ــة  احلماي ــون  بقان ــمولة  املش
ــة ١٠٠ الف دينار لكل  االجتماعي
ــحب  ــرة، فيما قرر اجمللس س اس
ــني الى القضاء  يد املوظفني احملال

بقضية أو اكثر.
ــة  لرئاس ــب االعالمي  وقال املكت
ــوزراء وافق  ــوزراء إن «مجلس ال ال

ــوزاري  ال ــس  اجملل ــرارات  ق ــى  عل
للطاقة املأخوذة في اجللسة ١٨، 
ــوية للعقد  ــأن اتفاقية التس بش
ــني  ب  (  EFP10 – 10200) ــم  املرق
 LEIGHTON OFFSHOREــركة ش

وشركة نفط البصرة» .
ــحب  ــس قرر س ــاف ان «اجملل واض
ــني الى القضاء  يد املوظفني احملال
بقضية أو اكثر، كما خوّل مجلس 
ــوزراء وزير التربية معاجلة االمور  ال

الطلبة  ــدوام  ب املتعلقة  الطارئة 
واحتياجاتهم» .

ــب، أن «اجمللس صوت  ــع املكت وتاب
على منح االسر املشمولة بقانون 
ــة االجتماعية مبلغا قدره  احلماي
ــرة ، كما  مائة الف دينار لكل اس
ــة كلية  ــمول طلب قرر اجمللس ش
ــط والغاز  ــة للنف االدارة الصناعي

بقناة النخبة».
ــس  «مجل أن  ــب،  املكت ــح  واوض

 (٦) ــداء  إه ــى  عل ــق  واف ــوزراء  ال
ــعاف من دائرة صحة  سيارات اس
ــة  ــة العلوي ــى العتب ــف ال النج
ــى املوافقة  ــة ال ــة، اضاف املقدس
القدمية  ــتبدال املركبات  على اس
ــفاراتنا في  ــي س ــتخدمة ف املس
ــى ان  ــب، ال ــت املكت اخلارج».ولف
«اجمللس صوت على إعفاء مشاريع 
ــوم حماية  القرض األملاني من رس

املنتج احمللي».

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
روحاني،    حسن  اإليراني  الرئيس  طالب 
موسعة  صالحيات  على  بحصوله 
واالقتصاد. احلرب  بشأن  قرارات  التخاذ 

إرنا،  الرسمية  األنباء  وكالة  وأفادت 
االثنني املاضي، أن الرئيس اإليراني أشار 
عندما   ،١٩٨٠ عام  العراق  حرب  إلى 
من  أعلى  حرب  زمن  مجلس  متكن 
تخطي فروع أخرى التخاذ قرارات بشأن 

االقتصاد واحلرب.

ولم يحدد التقرير الصالحيات اجلديدة، 
إال أنه نقل عن روحاني قوله اليوم نحن 
بحاجة إلى مثل هذه الصالحيات.وذكر 
غير  مشكالت  تواجه  إيران  أن  روحاني 
النفط،  وبيع  املصارف  في  مسبوقة 
مشيرا إلى أن البالد متحدة في ضرورة 
والعقوبات. املتحدة  الواليات  مقاومة 

وكان روحاني قد أكد   أن الظروف احلالية 
ليست مواتية للتفاوض مع واشنطن بل 
للمقاومة والصمود، مشيراً إلى أن إيران 

تلقت أكثر من ١٠ طلبات من واشنطن 
احلالية ليست  الظروف  للتفاوض لكن 
مناسبة للمفاوضات، الفتاً إلى أن البالد 
والظروف  اقتصادية  حرب  حالة  تعيش 
الضغوط. مقاومة  تستدعي  احلالية 

دونالد  االميركي  الرئيس  ان  حني  في 
مع  محادثات  سنجري  أننا  أكد  ترامب 
إيران عندما تكون جاهزة، مشيراً إلى أن 

طهران أبدت عدائية شديدة.

وكاالت / البينة اجلديدة
حيدر  واإلعمار  اإلصالح  حتالف  في  القيادي  أكد 
هيئة  إلغاء  على  سيعمل  أنه  الثالثاء،  امس  املال، 
املساءلة والعدالة وهيئة احلشد الشعبي في حال 
املساءلة  هيئة  أن  اعتبر  وفيما  بيده،  القرار  كان 
في  الناس  حملاربة  وسيلة  إلى  حتولت  والعدالة 
أرزاقهم، رأى أن الكثير من قرارات احلشد الشعبي 
ال تخضع لسيطرة القائد العام للقوات املسلحة.

وقال املال  بشأن الهيئة التي سيعمل على إلغائها 
النزاهة،  هيئة  والعدالة،  املساءلة  (هيئة  بني  من 
هيئة احلشد الشعبي)، في حال كان القرار بيده، 
املساءلة  إلغاء هيئتي  إنه سيعمل على  املال  قال 
كبيرا.وأشار،  ضررا  فيهما  ألن  الشعبي،  واحلشد 
ضمن  انتقالي  والعدالة  املساءلة  وجود  أن  إلى 
مفهوم العدالة االنتقالية مبوجب الدستور وليس 
أبدياً، وأن املساءلة والعدالة في العراق حتولت إلى 
وسيلة حملاربة الناس في أرزاقهم، داعياً إلى إلغاء 

الهيئة وحتويلها إلى ملف قضائي.وتابع، أن عناصر 
احلشد الشعبي قدموا دماء وتضحيات في سبيل 
اخلالص من عدو إرهابي يستهدف اإلنسان لكونه 
التضحيات  هذه  مقابل  يعني  ال  لكن  إنساناً، 
وخلق  العراقية  العسكرية  املؤسسة  إضعاف 
جيوش رديفة، معتبراً أن الكثير من قرارات احلشد 

الشعبي ال تخضع لسيطرة القائد العام للقوات 
في  عنصر  ألف   ١٦٠ إن  القول  إلى  املسلحة.مال 
من  جزءاً  يكونوا  أن  حق  لهم  الشعبي  احلشد 
مؤسسة الدولة املدنية، داعياً إلى استيعاب هؤالء 

العناصر في مؤسسة اجليش والشرطة.

وكاالت / البينة اجلديدة
الى  التيار الصدري،   دعا 
تظاهرة «حاشدة» مساء 

اجلمعة املقبلة.
اللجنة  بيان  في  وجاء 

على  املشرفة  املركزية 
الشعبية  االحتجاجات 
ألمن  «دعما  العراق  في 
العراق وسلمه، وابعادا له 
عن الصراعات اإلقليمية 

ولتجنيبه  والدولية، 
ويالت احلرب املرتقبة في 
يجب  والتي  املنطقة، 
فيها  العراق  يكون  ال  ان 
احلكومة  ولدفع  طرفا، 

االجتاه؛  بهذا  اجلميع  بل 
العراق  ملصلحة  حفظا 
ومستقبله،  وشعبه 
حرجة،  مرحلة  في 
دولية  وصراعات واطماع 
الوطن  كيان  تتهدد 
ابناء  ندعو  ووجوده، 
شعبنا العراقي للخروج 
بتظاهرة سلمية حاشدة 
يوم اجلمعة، في الساعة 

التاسعة مساء».
ان  الى  البيان  ونوه 
التظاهرة تكون «كل في 
محافظته، يُستثنى من 
ذلك محافظة النجف».

Ú»‡¶a@CÒÜëby@ÒäÁbƒmD@µa@Ï«ÜÌ@âÜñ€a@âbÓn€a

@kˆb‰€a@k‹ü@Û‹«@’œaÏm@Úzñ€a
@Û–ínéfl@ıbí„a@ÔïÏñÿΩa@êb‰Ìa

¡çaÎ@ø@ÚÌåÌå»€a

واسط / البينة اجلديدة
ــط من خدمات صحية التقت النائبة الدكتورة ايناس  نظرا حلاجة محافظة واس
ــول اهم االحتياجات واخلدمات  ــي  بوزير   الصحة والبيئة للتباحث ح املكصوص
ــفى  ــاء مستش ــط ومن خالل اللقاء قدمت النائبة طلب انش الصحية في واس
ــمل جميع  ــفى عام يش ــاء بحاجة ملستش ــاء لكون القض ــة في القض العزيزي
ــب هامش السيد  ــرير ومتت املوافقة حس ــعة ٢٠٠ س االختصاصات الطبية بس
ــف املوقعي الى  ــط لتهيئة املكان والكش ــر بااليعاز الى مديرية صحة واس الوزي
ــفى العام حتى  ــط لتمويل بناء املستش ــة وزارة  التخطي ــاريع ملفاحت دائرة املش
يتسنى للوزارة االطالع على بناء املستشفى حسب الرقعة اجلغرافية في قضاء 

العزيزية.في محافظة واسط.

بغداد /البينة اجلديدة
التسويق  ومراكز  املواقع  جميع  العاني  هاشم  محمد  التجارة  وزير  وجه   
واالستالم بإتخاذ اجراءات عاجلة حلماية اخلزين االستراتيجي من احلنطة 
املسوقة من الفالحني واملزارعني هذا املوسم.ونقل بيان للوزارة عن العاني 
تأكيده «بأهمية اتخاذ اجراءات عاجلة حلماية خزين احلنطة املستلمة من 
للوقاية  الكاملة  احلماية  بوسائل  تغطيتها  واملزارعني من خالل  الفالحني 

من الظروف اجلوية احملتملة كذلك اعداد خطة طوارئ حلماية اخلزين حتسبا 
باجلوادر  والبناكر  اخملازن  «أهمية غطاء  العاني على  للظروف اجلوية».وشدد 
خالل  من  حمايتها  تستهدف  سريعة  اجراءات  واتخاذ  جيدة  مبواصفات 
خطط للدفاع املدني وخطط لتوفير اجلوادر البديلة واالغطية البالستيكية 
للحماية املستمرة حتسبا الي ظرف جوي طارئ».كما شدد وزير التجارة على 
في  كان  سواء  اخملزون  جميع  حلماية  تطوعي  عمل  حمالت  تنفيذ  «أهمية 

املوسم  هذا  املسوقة  احلنطة  من  البناكر  في  املفتوحة  او  املغلقة  اخملازن 
بالتنسيق مع اجلهات الساندة في احلكومات احمللية وشركات الوزارة على 
اختالف تخصصاتها وتشكيل جلان فرعية ومركزية لتوفير احلماية الالزمة 
من خالل حزمة اجراءات يتم العمل خالل حاالت الطوارئ والظروف اجلوية».
وكانت مزارع احلنطة والشعير في محافظات نينوى وديالى وصالح الدين، 

شهدت حرائق غامضة التهمت االف الدوامن الزراعية.

lÏjßa@Êãb´@Û‹«@Ú‘‹”@Òâbvn€a@NNfiÏ‘ßa@÷äy@Ü»i
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وكاالت / البينة الجديدة
ــش الوطني، العقيد أبو بكر  ــاط العمليات بالبحرية الليبية التابعة للجي ــف أحد ضب كش
البدري، أن الباخرة التركية أمازون، التي رست قبل أيام مبيناء العاصمة طرابلس، كانت حتمل 
أعدادا كبيرة من اإلرهابيني، من ضمنهم عناصر تنظيم داعش اإلرهابي. ووفقا ملا نقلته قناة 
ــلحة  ــي أعلن عن وصولها إلى اجملموعات املس ــحنة املدرعات الت ــا، أوضح البدري أن ش ليبي
ــي قال إنها  ــحنة احلقيقية، الت ــت للتغطية فقط على الش ــة الوفاق، كان ــة حلكوم التابع
تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات اإلرهابية الذين نقلتهم تركيا من سوريا والعراق 
ــحنة احتوت أيضا على كميات من األسلحة والذخائر التي  إلى ليبيا. وأضاف البدري أن الش
قدمتها تركيا كدعم للمجموعات املسلحة في طرابلس، في معاركهم ضد اجليش الليبي. 
ــان  ــر، يخوض قتاالً منذ الرابع من نيس ــير خليفة حفت ــش الليبي بقيادة املش ــر أن اجلي يذك
ــير أحدث إحصاءات األمم املتحدة إلى أن  ضد قوات حكومة الوفاق في محيط طرابلس. وتش

االشتباكات أدت إلى فرار نحو ٧٥ ألف شخص من ديارهم ومقتل ١٢٦ مدنيا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية، امس الثالثاء، حتليال  نش
ــات املتحدة وإيران بعنوان إيران  عن العالقات املتوترة بني الوالي
والواليات املتحدة في حرب منذ ٤٠ عاما، فما اجلديد هذه املرة؟ 
ــود األربعة  ــي خالل العق ــة إن األمر الطبيع ــت الصحيف وقال
ــيرا إلى أنه  ــداء، مش ــران هو الع ــنطن وطه ــة بني واش املاضي
ــر بعدما طالبت  ــهر القليلة املاضية تصاعد التوت خالل األش
واشنطن حلفاءها بقطع العالقات االقتصادية مع إيران بينما 
ــات على مصالح  ــن هجم ــران باإليعاز إلى حلفائها بش ردت إي
ــة املتحالفة معها مبا في  ــات املتحدة واألطراف اإلقليمي الوالي
ــة. وأضافت أن الصراع بني  ــك إطالق صواريخ نحو جدة ومك ذل
ــم الطالب مقر  ــام ١٩٧٩ عندما هاج ــنطن وطهران بدأ ع واش
ــا أمريكيني كرهائن لنحو  ــفارة األمريكية واحتجزوا رعاي الس
٤٤٤ يوما كتعبير عن الغضب من ربع قرن من الدعم األمريكي 
للملكية الديكتاتورية التي بدأت بانقالب عام ١٩٥٣ الذي كان 
ــارت الى أن الصراع تواصل  ــا من الواليات املتحدة. واش مدعوم
خالل حقبة الثمانينات من القرن املاضي عندما قصف حلفاء 
ــكرات حربية بينما قصفت  ــفارات أمريكية ومعس طهران س
الواليات املتحدة سفنا إيرانية بالطوربيدات في اخلليج، ثم في 
ــعت الواليات املتحدة خلنق وعزل إيران  ــعينات س حقبة التس
ــالم  ــا إيران فردت بتقويض اتفاق الس ــن طريق العقوبات. أم ع
ــرائيليني والذي كان مفترضا فيه أن  ــطينيني واإلس بني الفلس
يدشن حقبة جديدة في الشرق األوسط. واعتبرت أن الهجوم 
ــفارة األمريكية  ــي بصاروخ على مقر الس ــذي مت األحد املاض ال
في بغداد كان رسالة موجهة لألمريكيني رغم أنه ليس هناك 
أدلة كافية على أن الصاروخ كان يستهدف املوقع الذي أصابه 

بالفعل وأنه لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــة النيابية أحمد  ــة املالي ــن عضو اللجن أعل
ــتضيف  الصفار امس الثالثاء أن اللجنة تس
اليوم وزيري املالية والتجارة ومدير عام شركة 
تسويق النفط (سومو) للتباحث بشأن عدة 
ــادرات النفطية  ــا تنظيم الص أمور من بينه
ــح أن يكون  ــتان، فيما رج ــم كردس ــن إقلي م
تأخر تشكيل حكومة كردستان هو السبب 
بـتلكؤ تطبيق االتفاق من قبل اإلقليم. وقال 
ــع رواتب موظفي  ــار في حديث: إن توزي الصف
ــكل طبيعي وال  ــتان يسير بش إقليم كردس

ــول تلكؤ  ــة مخاوف من حص ــد لدينا أي توج
ــة ووزارة  ــى أن احلكوم ــيراً إل ــا، مش بتوزيعه
ــى تطبيق املوازنة االحتادية  املالية تعمالن عل
ــكل واضح.وأضاف، أن املادة  لسنة ٢٠١٩ بش
ــرة من املوازنة حتدثت بكل وضوح بأن  العاش
ــديد ٢٥٠ ألف  ــه بتس ــال التزام ــم بح اإلقلي
برميل يومياً لشركة سومو فسيحصل على 
ــرة تريليون  ــل والبالغة عش ــة بالكام املوازن
ــال عدم  ــا بح ــنويا، أم ــار س ــار دين و٨٠٠ ملي
ــيتم استقطاع  ــبب كان فس االلتزام ألي س
سعر برميل النفط البالغ ٥٦ دوالراً لعدد األيام 

ــديد النفط فيها. وأشار إلى  التي لم يتم تس
ــتضافة لوزير  ــيكون لديها اس أن اللجنة س
ــومو ووزير  ــركة س املالية اليوم ومدير عام ش
ــن األمور  ــى مايطرح م ــة عل ــارة لالجاب التج
ــم اللتزاماته  ــديد اإلقلي ــة بعدم تس املتعلق
ــوء فهم حول  النفطية، موضحاً أن هناك س
ــم اللتزاماته  ــديد اإلقلي ــدم تس ــوع ع موض
ــة مقابل املبالغ التي يحصل عليها،  النفطي
ــا فقد مت  ــن النواي ــة أنه إلثبات حس واحلقيق
فصل موضوع مستحقات اإلقليم واخلالفات 

السياسية عن رواتب املوظفني.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــيه  ــرائيلي، موش ــن وزير املالية اإلس زيــارة .. أعل
ــر الدولي  ــاركة في املؤمت ــه املش ــون، عن نيت كحل
الذي تنظمه الواليات املتحدة في البحرين الشهر 
ــي املناطق  ــتثمار ف ــجيع على االس املقبل للتش
ــر،  ــم الوزي ــدث باس ــد املتح ــطينية. وأك الفلس
ــينفيلد، لصحيفة «تاميز أوف إسرائيل»  عمري ش
ــاء أن كحلون، إذا بقي في  اإللكترونية امس الثالث
ــرح فيه اإلدارة  ــذي من املتوقع أن تط ــد حضور املؤمتر ال ــه، يري منصب

األمريكية خطتها إلنعاش االقتصاد الفلسطيني.
اخفاق .. أفاد عضو في وفد التفاوض عن «قوى إعالن احلرية والتغيير»، 
ــكري  ــاة «RT»، بأن اجمللس العس ــح لقن ــي تصري ف
ــرأس اجمللس  ــكل قاطع أن ي ــوداني رفض بش الس
السيادي مدني، وذلك بعد إعالن فشل املفاوضات.
ــكري  ــس العس ــني اجملل ــات ب ــت املفاوض وأخفق
االنتقالي احلاكم في السودان و»قوى إعالن احلرية 
ــر» في حتقيق انفراج فيما يتعلق باملرحلة  والتغيي

االنتقالية في البالد.

ــي ألكسندر  تمركز .. أكد مدير جهاز األمن الروس
ــلح من فرع «والية  بورتنيكوف أن نحو ٥ آالف مس
ــان» التابع لـ»داعش» يتمركزون في املناطق  خراس
الشمالية من أفغانستان قرب حدود بلدان رابطة 
ــتقلة. وقال بورتنيكوف في كلمة أمام  الدول املس
ــدان رابطة  ــة التابعة لبل ــزة األمني ــاء األجه رؤس
الدول املستقلة، امس الثالثاء: «يثير قلقنا انتقال 
ــتان احملاذية  ــمالية من أفغانس اجملموعات اإلرهابية إلى املناطق الش

لبلدان رابطة الدول املستقلة».
اســتهداف .. قال املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، 
ــتهداف أحد  ــي املالكي، إن احلوثيني حاولوا اس ترك
ــتخدمه  ــران، الذي يس ــة مبدينة جن ــق احليوي املراف
ــرات. ــل متفج ــار حتم ــال طي ــرة ب ــون، بطائ املدني
ــي أن جماعة احلوثي «تواصل تنفيذ  وأوضح املالك
األعمال اإلرهابية التي متثل تهديدا حقيقيا لألمن 
ــتهداف  ــي والدولي، من خالل محاولة اس اإلقليم

املرافق املدنية واملدنيني من مواطنني ومقيمني.

سحب .. أصدرت شركة هواوي الصينية أول رد فعل 
ــحب  ــب الضربة القوية التي تلقتها بس لها عق
ــغيل أندرويد من  ــام تش ــاص لنظ ــا اخل ترخيصه
ــتجابة ملطالب احلكومة  قبل غوغل الذي يأتي اس
ــل عبر البريد اإللكتروني  األمريكية.وفي بيان أرس
إلى موقع ذي فيرج املتخصص في األخبار التقنية، 
أكدت هواوي على مساهمتها في منو أندرويد على 
ــد التي تنتجها  ــات هواتف أندروي ــث أن مبيع ــتوى العالم، حي مس

الشركة تنمو بأرقام مضاعفة.
ــاه النهر  ــة في تدفق مي ــح الصمامات املتحكم ــد فت تدفــق .. أعي
ــة طرابلس بعد  ــاه العاصمة الليبي الصناعي باجت
ــلحة بإجبار  ــة مس ــام مجموع ــن قي ــاعات م س
ــا بالقوة.  ــز حتكم على قطعه ــني في مرك العامل
ــن املكتب اإلعالمي  ــائل إعالم ليبية ع ونقلت وس
ــر الصناعي أن اجملموعة  ــاونة للنه مبنظومة احلس
ــويرف  ــي كانت معتصمة في مركز حتكم الش الت

جنوب شرقي العاصمة.

بغداد / البينة الجديدة
ــاحة حقول  ــة، عن مس ــر الزراع ــف وزي كش
احلنطة والشعير املتضررة جراء احلرائق التي 
ــات. وذكر بيان  ــهدها في عدد من احملافظ تش
ملكتب النائب األول لرئيس مجلس النواب: ان 
ــن  «النائب االول لرئيس مجلس النواب حس
ــس الثالثاء، اجتماعا  كرمي الكعبي، ترأس ام
ــر الزراعة،  ــني وزي ــع صالح احلس ــعا م موس
ــق االخيرة التي  ــوف على تداعيات احلرائ للوق
ــع محافظات  ــح في أرب ــت بحقول القم حلق
ــر  «آخ ان  ــة  الزراع ــر  وزي ــح  عراقية».وأوض
ــاحة االراضي  إحصائية مؤكدة بينت ان مس
املتضررة من احلرائق بلغت ١١٨٥ دومناً وتتوزع 
ــالح الدين  ــات ديالى وص ــع محافظ ــى أرب عل
ــاحة  ــغ املس ــا تبل ــوك، فيم ــل وكرك واملوص
ــن ١,٢٥٠ مليون دومن،  املزروعة بالقمح اكثر م
وهناك اضرار مبعدات الري وغيرها».وأشار الى 
انه «مت تشكيل خلية ازمة ومفاحتة االجهزة 
االمنية للتحقيق والتنسيق بني كافة اجلهات 

ــار احلرائق ومالحقة  حلصر االضرار ومنع انتش
املتسببني». وطالب الكعبي خالل االجتماع 
ــة واالهوار  ــاء جلنة الزراع ــره اعض الذي حض
واالمن والدفاع ونواب احملافظات املتضررة من 
احلرائق، ونقيب املهندسني الزراعيني واعضاء 
ــؤولي وزارة الزراعة التنفيذيني،  النقابة ومس
بان يتم طرح املوضوع خالل االجتماع الدوري 
ــس الثالثاء،  ــرر عقده ام ــوزراء واملق ــس ال جملل
والبدء بعملية حصر االضرار والتعويض على 
ان يتم االنتهاء من التحقيقات وكافة االمور 
خالل فترة شهر واحد، والكشف عن اجلهات 
ــتهدف  ــف وراء هذه اجلرمية التي تس التي تق
ــن وقوت  ــي وام ــن الغذائ ــراق واالم ــن الع ام
ــرى خالل االجتماع  ــن العراقي. كما ج املواط
مناقشة عدة محاور بينها تظاهرات اصحاب 
مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية، 
ــع اعداد  ــكلة تراج ــراض الزراعي، ومش واالق
ــراق، وقانون نقابة  حيوانات اجلاموس في الع

املهندسني، وقانون التفرغ الزراعي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــؤون الدولية  ــس البرملان اإليراني للش ــاعد اخلاص لرئي أكد املس
ــس األمريكي دونالد  ــان، أن اعتقاد الرئي ــني أمير عبد اللهي حس
ــى التفاوض بالقوة ليس  ــب بأنه قادر على إجبار طهران عل ترام
ــؤول اإليراني في مقابلة لشبكة «سي  ــوى أوهام. وذكر املس س
ــدة ذكر فيها ترامب  ــة مؤخرا، تعليقا على تغري إن إن» األمريكي
ــتكون نهاية لطهران، ذكر أن  ــرب ضد الواليات املتحدة س أن احل
ــالمية  ــيطرة على اجلمهورية اإلس ــس األمريكي يريد الس الرئي
بتغريدات وتهديدات، غير أن ٤٠ عاما مرت منذ الثورة اإلسالمية 
في إيران أظهرت أنه ال ميكن التحدث معها بلهجة التهديدات.

ــتطيع التفوق على إيران وإجبارها  وقال: «إذا كان يعتقد أنه يس
ــال بعض  ــاوض من موقف غير متكافئ من خالل إرس على التف
ــة، فإنه يرتكب خطأ.  ــرات والقاذفات إلى املنطق حامالت الطائ
ــفنهم منا فإن ذلك يشكل خطرا عليها. لم  وعندما تقترب س
ــى احلرب، لكننا نقف بثبات». وفيما يتعلق بدعوة  نتطلع أبدا إل
ــدد عبد اللهيان على أنه  ترامب القادة اإليرانيني لالتصال به، ش
ــاالت مع طهران ما لم يترك  ــن لترامب احلديث عن أي اتص ال ميك
لهجة التهديد والقوة وما لم يعود إلى االتفاق النووي، مع ضمان 
ــع: «يعتقد  ــي البيت األبيض. وتاب ــه خليفته ف ــحب من أال ينس
ترامب أنه يوجه سالحا إلى رأس إيران من خالل العقوبات ويعمل 
ــر اقتصادنا، لكن كل ذلك يحدث في خياله فقط. يريد  على دح
اآلن أن نتصل به؟ هو رئيس مجنون!». وأشار املسؤول اإليراني إلى 
ــؤولني،  تضارب املواقف داخل البيت األبيض، متهما بعض املس
وبالدرجة األولى مستشار األمن القومي، جون بولتون، بالسعي 
ــة غير  ــخصيا ينتهج سياس ــاف أن ترامب ش ــى احلرب، وأض إل
ــارات  ــة لذلك «تتلقى إيران إش ــر متوازنة، ونتيج ــتقرة وغي مس

متضاربة، ومن غير الواضح من هو سيد البيت األبيض».
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بغداد / البينة الجديدة
ــراق احتل املرتبة  ــة (EIA) أن الع ــفت ادارة الطاقة االمريكي كش
ــدل النتاج  ــة للنفط باكبر مع ــني الدول املنتج ــة من ب السادس
النفط خالل عام ٢٠١٨. وافادت االدارة في احصائية نشرت مؤخرا 
ــدل انتاج  ــة عامليا باكبر مع ــل املرتبة السادس ــان العراق احت ب
ــي خالل عام ٢٠١٨. واضاف ان الواليات املتحدة كانت االولى  نفط
عامليا باكبر معدل انتاج نفطي وبواقع ١٧ مليون و٨٨٥ الف برميل 
يوميا، تليها السعودية وبواقع ١٢ مليون و٤١٩ الف برميل يوميا، 
تليها روسيا وبواقع ١١مليون و٤٠١ الف برميل يوميا، تليها كندا 
ــا، تليها الصني وبواقع ٤  ــع ٥ ماليني و٢٩٥ الف برميل يومي وبواق
ــار التقرير الى ان العراق جاء  ــون و٨١٦ الف برميل يوميا. واش ملي
ــة باكبر معدل انتاج للنفط حيث بلغ ٤ ماليني  باملرتبة السادس
ــع ٤ ماليني و٤٧١ الف  ــا، تليها ايران وبواق ــف برميل يومي و٦١٦ ال
ــر ان العراق تقدم مرتبة واحدة خالل  برميل يوميا. واوضح التقري
ــي عام ٢٠١٧. يذكر ان  ــابعا بعد ايران ف ــام ٢٠١٨ بعد ان كان س ع
العراق يعتبر ثاني اكبر منتج ومصدر للنفط اخلام داخل منظمة 

اوبك وخامس اكبر احتياطي بالعالم للنفط اخلام.

وكاالت / البينة الجديدة
اعلنت اليابان، انها ستمنح وسام االمبراطورية لربيع ٢٠١٩ الى 
ــتاذ عراقي جامعي. وقالت السفارة  عدد من االجانب بينهم اس
اليابانية في العراق إن حكومة اليابان ستمنح عدد من االوسمة 
االمبراطورية لربيع ٢٠١٩ جلاللة االمبراطور اجلديد ناروهيتو لعدد 
ــتاذ الدكتور محمود القيسي الذي  من االجانب ، مبينة ان األس
ــل معاون عميد كلية اآلداب في جامعة بغداد هو من ضمن  يعم
ــيحصلون على الوسام لهذا العام. وتابعت ان  األجانب الذين س
ــام الذي سيمنح لالستاذ العراقي يأتي تقديراً ملساهماته  الوس
في تطوير الدراسات اليابانية وتعليم اللغة اليابانية، باإلضافة 
ــيمنح  ــجيع التبادالت األكادميية بني اليابان والعراق س إلى تش
ــارة وردية. ــعة الذهبية مع ش ــرقة، األش ــمس املش ــام الش وس

واشارت السفارة الى ان القيسي لعب دوراً مهماً لسنوات عديدة 
ــة الثقافية واألكادميية  ــر العالقات اليابانية – العراقي في تطوي
ــجيع التبادالت األكادميية وتقدمي دراسة اللغة  وداعما قوياً لتش
ــعي لتوقيع مذكرة تفاهم  ــي العراق، فضالً عن الس اليابانية ف

بني جامعة بغداد وجامعة تشيبا اليابانية.
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نينوى / البينة الجديدة
ــي قضاء  ــقوط طائرة ف ــن تفاصيل س ــدر أمني، ع ــف مص كش
ــال املصدر إن  ــس الثالثاء. وق ــع حملافظة نينوى، ام ــور التاب مخم
الطائرة سقطت في الساعة العاشرة صباحاً، مبيناً أن الطائرة 
ــيرة بدون طيار. وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن  مس
ــقوط الطائرة.  ــة فتحت حتقيقاً بس ــمه، أن األجهزة األمني اس
ــابق من امس  الثالثاء، بأن  ــهود عيان أفادوا، في وقت س وكان ش
طائرة صغيرة حتطمت، اليوم، في قرية السعداوة بناحية الكوير 

في قضاء مخمور دون تسجيل أي خسائر.
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وكاالت / البينة الجديدة
كشف مصدر مسؤول، ان (٢٣٠) امريكيا 
ــا اعتبر ان  ــادروا العراق حتى االن، فيم غ
ــا مبغادرة  ــن مبطالبة رعاياه ــرار البحري ق
ــي. واضاف املصدر ان أكثر  العراق سياس
ــارّ عملهم  ــاً غادروا مق ــن ٢٣٠ أميركي م
ــى اآلن، حيث كان  ــداد وإربيل حت ــي بغ ف
ــة وبرنامج  ــون مبجال اإلغاث ــؤالء يعمل ه
تثبيت استقرار املدن احملررة ونزع األلغام 

ــترك،  ــة والتعايش املش ــز املصاحل وتعزي
ــة بالدهم لهم بذلك، إضافة  بعد مطالب
ــيات أجنبية  إلى مغادرة آخرين من جنس
ــة ركزت أمس  ــاف ان احلكوم أخرى. واض
ــة واألجنبية  ــة الدول األوروبي على طمأن
على حدّ سواء، بشأن استقرار األوضاع، 
وعدم صحة املعلومات التي تتحدث عن 
ــتهداف البعثات األجنبية،  إمكانية اس
ــض القرارات، مبا  ــرا ان جزءاً من بع معتب

ــركة إكسون موبيل  ــحب ش في ذلك س
ــة  ــركات العاملي ــر الش ــة، أكب األميركي
ــا  موظفيه ــراق،  الع ــي  ف ــتثمرة  املس
ــي منتج في  ــل نفط ــن حق ــب م األجان
البصرة يوم السبت املاضي، على الرغم 
ــي احلقل،  ــا بعقد للعمل ف ــن التزامه م
ــاً، كما ان  ــر منه أمني ــياً أكث كان سياس
دعوة املنامة رعاياها في العراق للمغادرة 
ــاً. وتابع ان  ــن هذا اإلطار أيض يندرج ضم

ــركات  ــت لش ــتثمارية منح ــاً اس رخص
ــبب التصعيد  ــددة اآلن بس أجنبية، مه
ــي مجال  ــتثمارات ف ــا اس ــي، بينه احلال
الغاز والنفط واإلسكان، ومن ضمنها ما 
ــوب نفط ثانٍ من  ــروع مدّ أنب يتعلّق مبش
حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي 
ــالً عن رخص  ــر محافظة نينوى، فض عب
استثمارية منحت لرجال أعمال عراقيني 
ــرة في العمل. ــون اآلن من املباش ف يتخوّ

ــة األميركية، في ١٥  ودعت وزارة اخلارجي
ــيني  ــار احلالي، موظفيها غير األساس اي
ــداد وقنصليتها في  ــفارتها ب  بغ ــي س ف
ــراق، كما علقت  ــادرة الع ــل الى مغ أربي
ــة للعراقيني  ــيرات العادي ــدار التأش إص
مؤقتا.وعزت ذلك الى التعرض لتهديدات 
متزايدة، مبينة أن وزير اخلارجية االمريكي 
ــة على تلك  ــع احلكومة العراقي قد اطل

التهديدات خالل زيارته االخيرة.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــار، أن الدولة، أية  ــذ بنظر االعتب مع األخ
دولة، حتى وإن كانت على حافة االنهيار، 
ستظل تقاوم االعتراف بأمر كهذا، وإيران 
ــذه القناعة، مع أن  ــت خروجاً عن ه ليس
ــف اإليرانية،  ــب للمواق ــن كث املراقب ع
ــون مجرد  ــن أن تك ــد م ــا أبع ــدرك أنه ي
ــران «مجموعتني»  ــرة، وأن لدى طه مكاب
ــدة منها  ــي كل واح ــباب تكف ــن األس م

لتعميق اإلحساس بهذا اليقني:ـ
ــنطن،  ــق بواش ــى؛ وتتعل ــة األول اجملموع
فإدارة ترامب ال ترغب في احلرب وهي غير 
مستعدة لها، وعام االنتخابات الرئاسية 
ــواب، والتقارير املتواترة تتحدث  يقرع األب
عن ضعف في جاهزية اجليش األمريكي 
ــدة، واحلرب على  ــار حرب جدي خلوض غم
ــي عريض، ال  ــالف دول ــة الئت ــران بحاج إي
ــنطن قادرة على جمعه في  يبدو أن واش
ظل ضعف احلماسة الدولية خليار احلرب 
وعدم قناعة مراكز دولية عديدة بصوابية 
القرارات األمريكية األحادية باالنسحاب 
من االتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة 
ــرب في حال  ــن احل ــران وأخيراً ش على إي
ــف إلى كل هذا  ــرار بذلك... أض اتخذ الق
ــوذا إقليميا في  ــك، أن إليران نف وذاك وتل
ــة وأقاليمها،  ــن دول املنطق ــدة دول م ع
ــى إيران، إلى حرب  ما قد يحيل احلرب عل
ــب معها  ــع نطاقاً، يصع ــة أوس إقليمي
ــح  ــظ مصال ــاراتها وحف ــم مبس التحك
حلفاء واشنطن في املنطقة... لكل هذه 
ــباب تبدو طهران «مطمئنة» لعدم  األس

ــدى املنظور  ــرب في امل ــان كفة احل رجح
ــة؛  ــة الثاني ــر. اجملموع ــل تقدي ــى أق عل
ــا، فالدولة جنحت  ــق بطهران ذاته وتتعل
في بناء ترسانة عسكرية يصعب جتاهل 
ــاء  ــران حلف ــا... وإلي ــا وكفاءته فاعليته
وشركاء وموالون في دول عديدة... والدولة 
ــس، أي أنها  ــن النف ــاع ع ــة دف ــي حال ف
ــى أرضها، وليس  ــتخوض املعركة عل س
ــود األخيرة...  ــوكالء كما في العق عبر ال
ــد تكون  ــذا وذاك، أنها ق ــن ه ــم م واأله
معركة «اجلمهورية اإلسالمية» فالنظام 
ــهل أن  ــدي بامتياز، وليس من الس عقائ
يحدث استدارة كاملة في مواقفه، أقله 

ــية وضحاها... يكفي أن نذكر أن  بني عش
ــة عليا واحدة،  ــوى واحدة، عن مرجعي فت
حول «اجلهاد الكفائي» في العراق، كانت 
ــعبي»  الش ــد  ــكيل «احلش كافية لتش
ــني ألف مقاتل،  من أكثر من مئة وخمس
ــتوى،  ــع مس ــى أرف ــدرب عل ــلح وم مس
ــى  ــات عل ــت املرجعي ــف إن أجمع فكي
اإلفتاء بـ «جهاد العني» الذي هو فريضة 
ــن مقلديهم  ــد وواحدة م ــى كل واح عل
ومقلداتهم، ما الذي ميكن أن يحصل في 
ــوالً للبنان واليمن ودول  إيران والعراق وص
ــرى؟.ال أدري إن كانت إدارة ترامب تدرك  أخ
ــدات أم ال لكن  ــذه التعقي ــام اإلدراك ه مت
املؤكد أن الرئيس ترامب سيتنظر طويالً 
قبل أن «يرن» هاتفه الذي أودع رقمه لدى 
ــار أن يأتيه  ــري بانتظ ــس السويس الرئي
ــران، طالباً اجللوس على  الصوت من طه
ــي أن هذا لن  ــي ظن ــدة املفاوضات ف مائ
ــب، أقله في واليته  ــل مع إدارة ترام يحص
ــه أن يعود ثانية للبيت  ر ل دّ ــى، فإن قُ األول
ــي املواقف  ــدالً ف ــا نرى تب ــض، فرمب األبي

واملواقع واألولويات، ومن يعش يرَ.
الحرب على ايران لو وقعت

ــرق  ــرب أميركية ثالثة في الش طبول ح
ــط، تُقرع بقوة هذه األيام، والتوتر  األوس
ــالمية والواليات  بني جمهورية إيران اإلس
املتحدة األميركية، دفع بالبلدين للوقف 
ــا برميل البارود  ــد حافة الهاوية، فيم عن
الضخم، ينتظر شرارة واحدة لالنفجار... 
لكن مع ذلك، ما زالت الرهانات معقودة، 

ــة تفادي  ــى إمكاني ــال معلقة، عل واآلم
ــة املفاوضات،  ــودة إلى طاول ــرب، والع احل
وانتصار الدبلوماسية الهادئة على قرع 
ــة  املتبادل ــات  املزعجة.االتهام ــول  الطب
قة  عمّ ــا، مُ ــت ذروته ــن، بلغ ــني البلدي ب
ــة أصال بينهما.  ــوة الثقة» العميق «فج

ــر  بالتحضي ــران  طه ــم  تته ــنطن  واش
لضرب أهداف أميركية وحليفة، واألخيرة 
ــار صقري» من ضمن  تتهم األولى، أو «تي
ــرب على  ــن ح ــتعداد لش إدارتها، باالس
ــتهدف «تغيير النظام» وليس  إيران، تس
ــا  ــب، كم ــات» فحس ــر السياس «تغيي
ويرددون  ــون  األميركي ــؤولون  املس ــول  يق
ــان ال يريدان  ــل أو ملل.الطرف ــن دون كل م
ــقطانها  احلرب، بيد أنهما كالهما ال يس
ــد األعلى للثورة  ــاباتهما. املرش من حس
ــال إن  ــرب، وق ــتبعد احل ــالمية، اس اإلس
ــك  ــنطن كذل ــا، وإن واش ــران ال تريده إي
ــي فقد  ــس األميرك ــا الرئي ــا. أم ال تريده
ــتبق «تيار الصقور» في إدارته، وفتح  اس

ــية،  ــرية» أمام الدبلوماس «قناة سويس
ــدم مبوقف  ــذه تصط ــه ه ــن محاولت لك
إيراني متصلب، ال يريد التفاوض مع هذه 
اإلدارة، وال يريد احلرب معها، في استعادة 
ــلم» التي  ــة «الالحرب والالس ــادرة حلال ن
طاملا طبعت بعض أزمات املنطقة األكثر 

استعصاء.وعلى الرغم من تراجع طرفي 
األزمة املتفجرة، خطوة واحدة للوراء عن 
ــة»، إال أن عواصم اإلقليم  ــة الهاوي «حاف
ــا  ــر م ــها، فآخ ــس أنفاس ــت حتب ــا زال م
حتتاجه املنطقة في هذه املرحلة احلبلى 
ــتنزافات،  واالس ــروب  واحل ــات  بالصراع
ــاملة ومدمرة حال  ــدة، ش هو حرب جدي
ــى  ــع أن تبق ــر املتوق ــن غي ــا، وم وقوعه
ــورة في إيران أو باملواقع  تداعياتها محص
ــة فقط.وجتتهد  ــي املنطق ــة ف األميركي
ــيون  والسياس ــراء  واخلب البحث  ــز  مراك
ــيناريوهات» احلرب  ــتعراض «س ــي اس ف
ــت التطورات عن  ــة، في حال خرج املقبل
ــه، صدفة  ــد أو بدون ــيطرة، عن قص الس
ــث)، وحدث ما  ــل (طرف ثال ــل فاع أو بفع
ــة من هؤالء  ــاه، في محاول ــد عقب م ال حتُ
ــي  ــا ف ــألة برمته ــع املس ــا، لوض جميع
ــراف  ــارة»، واستش ــزان الربح واخلس «مي
ــن أن تفضي املواجهة، وهنا ميكن  ما ميك
ــيناريوهات،  ــن الس ــر بجملة م التفكي

أهمها ثالثة:ـ
سيناريو الضربة اِّـحدودة

ــتهداف  كأن تقوم الواليات املتحدة باس
القطع البحرية اإليرانية التي مت تزويدها 
ــة كانت أم  ــراض دفاعي ــخ (ألغ بالصواري
ــي الداخل  ــة)، أو ضرب أهداف ف هجومي
ــراض واحدا من  ــن افت ــي. هنا ميك اإليران

خيارين ميكن أن تقدم عليهما ايران:ـ
ــل مماثلة في القوة  ــام بردة فع األول؛ القي
ــد  تتعم كأن  ــاه،  االجت ــي  ف ــة  ومعاكس
ــنطن،  ــار أهداف غير موجعة لواش اختي
ــرة أو عبر جماعات  ــتهدافها مباش واس
ــرض قيام  ــن أن يفت ــا أن املراقب ميك كم
ــدة، عبر  ــى الواليات املتح ــران بالرد عل إي
ــم  ــي اإلقلي ــا ف ــداف حللفائه ــرب أه ض
ــة، وبهدف  ــرب أهداف أميركي وليس بض
ــع  ــة، وقط ــل األميركي ــواء ردة الفع احت
ــاالت وتداعيات  ــة احتم ــق على أي الطري
ــاع إيران عن  ــي: امتن ــر مرغوبة.والثان غي
ــى حقها  ــديد عل ــرد واالكتفاء بالتش ال
ــبني»،  في الرد «في الزمان واملكان املناس
ــوريا،  متاما مثلما تكرر عليه احلال في س
حيث امتنعت إيران عن الرد على أكثر من 
مئتي ضربة جوية وصاروخية إسرائيلية 
ــة على عموم  ــداف إيرانية موزع ــد أه ض
األراضي السورية.في كلتا احلالتني، ميكن 
أن يفضي «التحرش بالقوة العسكرية» 
ــالت الدولية وتفعيل  ــريع التدخ إلى تس
ــرص التئام مائدة  ــية وزيادة ف الدبلوماس
ــر ترغبه إدارة الرئيس  املفاوضات، وهو أم
ــه إيران بقوة كذلك،  ترامب بقوة، وترفض
ــا بانتظار  ــذه اإلدارة، ورمب ــيما مع ه ال س
ــية. وميكن  نتائج انتخابات ٢٠٢٠ الرئاس
ــى االنزالق إلى  ــدر ذاته، إل أن يفضي بالق

«قعر الهاوية».
سيناريو تقليع األظافر واألنياب

كأن تستهدف القوات اجلوية والصاروخية 
ــز القوة والردع اإليرانية،  األميركية، مراك
ــووي  ــا الن ــآت برنامجيه ــدا منش وحتدي
والصاروخي، فضال عن وحدات من احلرس 
ــارج إيران. هنا، ال ميكن لطهران  الثوري خ
ــيكون  ــدي، وس األي ــة  ــف مكتوف تق أن 

ــداف» أكثر عمقا وتنوعا،  لديها «بنك أه
ــة وأخرى حليفة. ــمل أهداف أميركي يش

كيف ستنتهي هذه املواجهة؟ ومن الذي 
ــيوقفها؟ وما الذي سيوقفها؟ تلكم  س

ــان املراقبني، لكن  ــئلة عالقة في أذه أس
ــير إلى احتمال  ــات األغلب تش الترجيح
ــداف أميركية في  ــرب أه ــام إيران بض قي
ــة في  ــج وبحر عمان وعلى اليابس اخللي

دول اخلليج املقابلة، ال سيما إن انطلقت 
ــخ األميركية منها.  الطائرات أو الصواري
ــيناريو إلى «حرب  ــرص انتقال هذا الس ف
ــاملة» هي األعلى، ومن غير  مفتوحة وش
ــنطن إليه، من دون  ــح أن تلجأ واش املرج
ــكرية  ــون قد أمتت بناء قدرات عس أن تك

ــى مقربة  ــط إيران وعل ــي محي كافية ف
منها، وهو أمر لم يحصل حتى اللحظة، 

برغم احلشد البحري واجلوي األخير. 
سيناريو الحرب الشاملة واِّـفتوحة

ــيناريو احتالل  ــنطن س ــد واش كأن تعي
ــام، وهو  ــقاط النظ ــراق (٢٠٠٣) وإس الع
سيناريو يفترض حشد مئات ألوف اجلنود 
ــلحة  األميركيني، ومختلف صنوف األس
ــتخدام  ــا يفضي إلى اس ــا، ورمب ومدياته
ــامل تكتيكية»، كما  ــلحة دمار ش «أس
ــبقا بناء  ــيناريو يتطلب مس أن هذا الس
ــي العراق  ــا حصل ف ــف دولي» كم «حتال
ــد أن مجلس  ــتان، ألن من املؤك وأفغانس
األمن الدولي لن مينح واشنطن التفويض 
ــاملة،  ــرب الش ــن احل ــذي حتتاجه لش ال
ــة حال،  ــى أي ــروري عل ــب ض ــو متطل وه
ــس الواليات املتحدة،  حتى وإن منح اجملل
ــع إيران.ال  ــاب إلى حرب م ــا للذه تفويض
ــكرية  وجه للمقارنة من الناحية العس
ــات املتحدة، بيد أن حرب  بني إيران والوالي
ــاع، ستطلق  على هذه الدرجة من االتس
ــن مكامنها،  ــياطني األرض» م كافة «ش
ــر»  الكبي ــط  األوس ــرق  «الش ــيقع  وس
بَلَ  ــاملة، ال قِ ــي أتون فوضى ش برمته، ف
ألحد على احتوائها أو السيطرة عليها. 
ــارب الواليات  ــن جت ــة م ــة دروس ماثل وثم
ــالل العقدين  ــم خ ــي اإلقلي ــدة ف املتح
ــب احلرب،  ــس املهم كس ــني، فلي الفائت
ــي الغالب، لكن  وهي مهمة مضمونة ف
ــاظ بـ»النصر املكلف».  األهم هو االحتف
ــبت املعركة في  ــات املتحدة كس فالوالي
ــقطت نظام  ــراق، وأس ــتان والع أفغانس
ــرت أو  القذافي، لكنها في املقابل، خس
ــر احلرب في نهاية املطاف. طالبان  تخس
ــران  ــتان، وإي ــى أفغانس ــوة إل ــادت بق ع
ــراق، وليبيا  ــطت هيمنتها على الع بس
ــكل قوى التطرف  تتحول إلى مالذ آمن ل
ــد لكل  ــق وتهدي ــدر قل ــاب، ومص واإلره
جيرانها. وكل هذه اخملاطر على عظمها، 
ــارن مبا ميكن أن يكون احلال، في حال  ال تق
ــة الدولة  ــران وضعفت قبض تفككت إي
ــا، ومن خاللها إلى  ــت الفوضى فيه وعمّ
ــدري حقيقة ما  ــه.ال أحد ي اإلقليم برمت
ــر اإلدارة األميركية،  الذي يجول في خاط
وكيف سينتهي السباق بني «صقورها» 
ــران وحولها.. لكن  ــا» نحو إي و»حمائمه
ــتكون  ــت، س ــرب إن اندلع ــد أن احل املؤك
ــارن بكل ما  ــة، ال تق ــب كارثي ــا عواق له
شهدته املنطقة في العقدين املاضيني، 
ــدم األمن  ــيوع حالة انع ــن حيث ش ال م
واالستقرار وتفاقم تهديد اإلرهاب، وال من 
ــدة من الهجرة  حيث تدفق موجات جدي
ــن، وال من حيث مفاعيل «مبدأ  واملهاجري
ــل االنهيارات  ــو» وتتالي مسلس الدومين
ــرى ومجتمعات جديدة  ــمل دوال أخ ليش
ــرى  وأخ ــباب،  األس ــذه  املنطقة.له ــي  ف
ــا، يبدو من املرجح أن تلجأ األطراف  غيره
ــية، إن لم  ــار الدبلوماس ــى تغليب خي إل
ــوري، فبعد حني من  ــن على املدى الف يك
الوقت (بعد االنتخابات الرئاسية ٢٠٢٠)، 
فإيران ليست العراق، وال هي أفغانستان 
ــت كما  ــنطن اليوم، ليس أو ليبيا، وواش
ال  ــابقة،  الس ــا  حروبه ــية  عش ــت  كان
ــكريا، فضال عن دخول  سياسيا وال عس
ــية احلاكمة والفاعلة  الطبقة السياس
فيها، في «مزاج االنتخابات» وصراعاتها 

وحساباتها.

*كاتب عربي

ترامب سيتنظر طويالً 
قبل أن يرن هاتفه 
الذي أودع رقمه لدى 
الرئيس السويسري 
بانتظار أن يأتيه 
الصوت من طهران

ليس اِّـهم كسب الحرب وهي مهمة مضمونة 
َّـ الغالب لكن األهم هو االحتفاظ بالنصر اِّـكلف

خامنئي

ترامب

روحاني

ــا اعوام الصمت والصبر والعوز واجلوع ونقص     قضين
ــا ان احلظ العاثر يتآلف  ــي الكهرباء واملاء حتى عرفن ف
مثل بطل اسطوري مع بطل غيره حتى تكتمل صورة 
ــية  ــتعد الفريق لبدء عملية سياس ــطورة ويس االس
جديدة وبنفس االسماء واالحزاب واحملاور التي عرفناها 
ــوبية  ــض ان احملس ــال البع ــبقا . ق ــناها مس وعايش
واملنسوبية ستلغى ولن يكون لها وجود وهذا ايضا لن 
يكون كما لن تكون اشياء كثيرة . العيوب السياسية 
ــتخدام مساحيق التجميل  كثيرة ولن يفيد معها اس
ــل.  ــرس االنتخابي باء بالفش ــن حتمل اعباء الع وان م
ــاعاته حزينة على  ــت س ــه وانصرم ــم الزمن اوراق ملل
ــتملت  االقتتال ومت الغاء صفحة حقوق الناس وما اش
ــل هناك قوى  ــم املتلهفة لرؤية االمل. ه ــه قلوبه علي
ــؤال بحجم االرض وإن  ــية عراقية بالفعل؟ س سياس

قوى  ــاك  هن ــت  كان
ــة  ــية عراقي سياس
ــا وملاذا  فأين مكانه
ــط؟  التخب ــذا  ه
ــر  االكب ــة  الكتل
ــن  ــاس الذي ــي الن ه
ــون  يطالب ــوا  خرج
بحقهم الضائع بني 
ــني  املتصارع ــل  ارج
ــن يعتاش  . هناك م
ــات  الصراع ــى  عل
البعض  ــرى  ت ولكن 
ــدث  يتح ــا  عندم

ــه حقيقة االمر فارغ متاما  بالتلفاز يدوخ العالم ولكن
ــب عليه اهللا  ــذي يحاس ــان ال ــن اي فاعلية فاللس م
ــيء  ــي اول ش ــان السياس ــوف يكون اللس ــى س تعال
ــماوية والروايات عن ابطال  ــد حدثتنا الكتب الس فلق
ــيئة فهل من  ــن خامتتهم الس ــي وع الكذب السياس
ــا نأمله ولكن  ــكيلة العراقية هذا م ــد في التش جدي
ــتنقع . الكذب السياسي كثير جدا  ال بياض في املس
ــتعبد ان يقوم البعض بافتراءات جديدة  ومن غير املس
محاولة للكسب غير املشروع ونحن في اتون صراعات 
حقيقية مع الزمن لكسب شيء من القوة فالعراق لم 
ــاكل االقتصادية والسياسية  يعد قويا وفيه من املش
ــيء في  ــا الكثير علينا ايجاد البديل عن كل ش وغيره

العراق ما عدا الوطن فهل وصلت الرسالة؟

Ô����çb��Ó��ç@là���◊
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هناك من يعتاش على 
الصراعات ولكن ترى 
البعض عندما يتحدث 
بالتلفاز يدوخ العالم 
ولكنه حقيقة االمر فارغ 
تماما من اي فاعلية

من أين تأتي طهران بكل هذه الثقة

ال يخفي قادة 
طهران قناعاتهم 
بأن واشنطن 
ليست بصدد شن 
حرب على بالدهم، 
فهي ال تريد وال 
تستطيع إن 
رغبت... هكذا يقول 
املرشد، وهكذا 
يردد من خلفه 
قادة سياسيون 
وعسكريون... 
لكنهم في الوقت 
ذاته، ال يكفون عن 
التأكيد بأنهم أهل 
للحرب، مستعدون 
لها، وأن واشنطن 
ستختبر معهم 
ما لم تختبره في 
حربيها السابقتني 
ضد أفغانستان 
والعراق .. من أين 
يأتي هؤالء بكل 
هذا اليقني، من أين 
تأتيهم الثقة؟.

* عريب الرنتاوي
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بغداد / البينة اجلديدة
واالساتذة  الطلبة  قروض  الرافدين،  مصرف  أطلق   
والباحثني في الدراسات العليا في اجلامعات العراقية 
التعليم  لوزارة  التابعة  االهلية  واجلامعات  احلكومية 
االعالمي  املكتب  العلمي.وقال  والبحث  العالي 
نسخة  اجلديدة}  البينة   } تلقت  بيان  في  للمصرف 
ماليني  خمسة  الى  تصل  قروض  «منح  انه  منه 
كلف  لتغطية  والباحثني  واالساتذة  للطلبة  دينار 
الى سنتني  تصل  القرض  «مدة  ان  بحوثهم».وأضاف، 
وتسدد شهرياً مع الفائدة املقررة بعد شهر من تاريخ 
املنح».واشار البيان الى ان «على طالب القرض تقدمي 
كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة التتجاوز 
ال  ان  وعلى  الكلي  راتبه  من   ٪٥٠ االستقطاع  نسبة 

توجد بذمته كفاالت لدى الغير».
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بغداد / البينة اجلديدة
في  النظر  إعادة  إلى  النزاهة  هيأة  دعت   
املُتعاقدة  واجلباية  اخلدمة  شركات  أداء 
ضرورة  بيِّنةً  مُ كافة،  الكهرباء  وزارة  مع 
العقود  التي ظهرت في  العيوب  معاجلة 
بيان  الشركات.وذكر  هذه  مع  املُبرمة 
الهيأة،  في  الوقاية  «دائرة  ان  للنزاهة   
في  العامِّ  املُفتِّش  مكتب  مع  وبالتعاون 
ي  ؛ لتقصِّ وزارة الكهرباء، ألَّفت فريق عملٍ
التي  واجلباية  اخلدمة  عقود  حال  واقع 
تُقدِّمها الشركات املُتعاقدة مع الوزارة، إذ 
قام الفريق بالعديد من الزيارات امليدانيَّة 
وصياً،  مُ التوزيع،  ومراكز  الوزارة  دوائر  إلى 
كلٍّ  إلى  منه  نسخةٌ  لَت  أُرسِ تقريرٍ  في 
ة جمللس الوزراء ومجلس  من األمانة العامَّ
بضرورة  الكهرباء،  وزير  ومكتب  اب  وَّ النُّ
إلزام الشركات املُتعاقدة مبهامّ وواجباتٍ 
الوزارة،  حقوق  على  واحملافظة   ، دةٍ وحَّ مُ
وتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني، فضالً 
فني املعارين،  عن تنظيم آليات وأعداد املُوظَّ

والعجالت  لألبنية  االستئجار  ومبالغ 
والتحاسب  والتسديد  اجلباية،  وآليات 
دةٍ». وحَّ مُ بياناتٍ  وقاعدة  استمارة  وفق 
الكهرباء  «وزارة  النزاهة  دائرة  تقرير  ودعا 
مسألة  االعتبار  بنظر  األخذ  ضرورة  إلى 
الكهربائيَّة  الشبكة  صيانة  أو  تأهيل 
وتصفير الضائعات في املنطقة املُغطاة 
بشكلٍ كاملٍ عند إبرامها للعقود؛ متهيداً 
املُنفِّذة،  الشركة  إلى  اجلباية  عقد  ملنح 
مع مراعاة أن يكون تسديد مبلغ التأهيل 
تأهيل  بغية  وذلك  اجلباية؛  مبلغ  من 
وحتقيق  املُناسب،  بالشكل  الشبكة 
خدمةٍ  عقد  ليكون  احلقيقيَّة  اجلباية 
 ، والواقعيِّ احلقيقيِّ  بالشكل  وجبايةٍ 
أداء  تقييم  مراعاة  ضرورة  على  شدِّداً  مُ
الشامل  التقييم  عبر  سنوياً  الشركات 
رات األداء وحتليلها، األمر الذي يُحدِّدُ  ملُؤشِّ
املُتعاقدة  الشركة  مع  العمل  استمرار 
إلزام  «أهميَّة  إلى  عدمه».وأشار  من 
بإجراء  واجلباية  اخلدمة  شركات  جميع 

دٍ  وحَّ مُ بنموذجٍ  الفصليِّ  التحاسب 
املطابقة  عمليَّة  وإجراء  كافة،  وللعقود 
جميع  وتسديد  العقد،  بنود  حسب 
يتمُّ  وبعكسه  تها،  بذمَّ ِّبة  املُترت املبالغ 
اتِّخاذ اإلجراءات القانونيَّة بحقِّها، الفتاً 
 {VPN} إلى ضرورة تفعيل العمل بشبكة
مراكز  بني  املُباشر  االتِّصال  يضمن  مبا 
اجلباية التابعة للشركات ومركز النظم؛ 
آنيةٍ  بصورةٍ  النظم  مركز  إعالم  لضمان 
من  اجلباية  شركات  ملنع  اجلباية  مببالغ 
ترحيل النقد املُتسلم، وعدم استحواذها 
التالعب  عدم  وضمان  العام،  املال  على 
أن يكون  التقرير على «ضرورة  د  به».وشدَّ
أساس  على  الشركات  مع  التحاسب 
الطاقة  وليس  املتسلَّمة  الطاقة  مبلغ 
وااللتزام  املُستثمر،  قبل  من  املبيعة 
بالتأمني على الشبكة وليس إجراء جردٍ 
إعداد  أهميَّة  إلى  نبِّهاً  مُ عليها،  سنويٍّ 
الفصليِّ  للتحاسب  وَّحدةٍ  مُ استمارةٍ 
، تكون جزءاً اليتجزَّأ من العقد  والشهريِّ

وفق  فتكون  القدمية  العقود  ا  أمَّ اجلديد، 
صيغة مالحق عقودٍ؛ لضمان توحيد آلية 
ة وعدم  التحاسب جلميع الشركات العامَّ
االجتهاد في هذا املوضوع». وطالب تقرير 
النزاهة «بإعادة النظر بنسبة الضائعات 
الفنيَّة البالغة ١٤٪ حسب العقد، وحتديد 
نسبةٍ جديدةٍ وحسب حالة الشبكة؛ ألنَّ 
ثِّلُ  نسبة الضائعات الفنيَّة في العقد متُ
يتم  لم  حيث  للضائعات،  األعلى  احلدَّ 
األخذ بنظر االعتبار بأن بعض الشركات 
شبكةٍ  ذات  تسلَّمة  مُ مناطق  لديها 
بيِّناً ضرورة تفعيل فقرة ترشيد  ، مُ أرضيَّةٍ
استهالك الطاقة مبقدار ٢٠٪ ضمن بنود 
بصياغة  «االهتمام  على  وحثَّ  العقد». 
بند الشرط اجلزائيِّ مبا يجعله فاعالً في 
ضمن  التسديد  على  الشركات  إجبار 
الغرامات  نسبة  ورفع  القانونيَّة،  ة  املُدَّ
الشركة،  على  املفروضة  ة  التأخيريـَّ
احملجوزة  املبالغ  مع  تتناسب  وجعلها 
وأن  تأخيرٍ،  يوم  كلِّ  عن  الشركات  لدى 

مراقبة  كاميرات  ووضع  تصاعدياً،  يكون 
من  الثانويَّة  احملطات  في   ١١  KV ملقياس 
لزماً شركات  مُ املُستثمرة،  قبل الشركة 
فقرات  بتنفيذ  واجلباية  اخلدمة  عقود 
نصب  مقدِّمتها  وفي  املُبرمة،  العقود 

وتزويد  املُغذِّيات،  على  الذكيَّة  املقاييس 
لقراءة  ؛  مُشتركةٍ مبحاضر  النظم  مركز 

زة للشركات».  هِّ مقاييس الطاقة اجملُ
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االنبار / البينة اجلديدة 
نفذت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة 
ــة لتنظيف  ــرات الفلوجة حمل ــعبة تطهي االنبار / ش
ــنبالن وازالة  ــات القصب والش ــر من نب ــداول واالنه اجل
ــبات الطينية بهدف ايصال احلصص املائية الى  الترس
ــليمان  الذنائب ، تضمن العمل تنظيف جدول علي س

ــتمرار بتنظيف اجلداول  الواقع في قضاء الكرمة واالس
ــي الكرمة والصقالوية  ــية والفرعية في قاطع الرئيس
حيث استخدمت االليات املتخصصة لذلك . ومن جانب 
ــري والبزل في  ــاريع ال ــر واصلت مديرية صيانة مش اخ
الديوانية وبالتنسيق مع شعبة ري الشامية تطهيرها 
ــميات من نبات الشنبالن والقصب وفتح  مبزل الهاش

ــم احلالي كما  ــتعداد للموس ــات بهدف االس االختناق
ــاريع الري والبزل في ذي قار  واصلت مديرية صيانة مش
ــط ال ابراهيم  ــف مقدم ناظم احلمزة ( ناظم ش بتنظي
ــر ) من نبات الشنبالن واالعشاب املائية بهدف  والكس
ــول احلصص املائية  ــات املياه وتأمني وص ــم توزيع تنظي

لالراضي الواقعة في الذنائب .

âbj„¸a@ø@pa7Ë�m@Ú‹ª@à–‰m@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@

كربالء / البينة اجلديدة
املباشرة  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  اعلنت   
االمام احلسني  اجملاور ملرقد  الزينبي  التل  بتوسعة وتطوير مقام 
احلسينية  العتبة  في  االعالم  قسم  رئيس  السالم.وقال  عليه 
باشرت  والفنية  الهندسية  الكوادر  ان  الشهرستاني   جمال 
وتوسعة  تطوير  مشروع  في  الكونكريتي  الهيكل  بأعمال 
الهيكل  اعمال  اجناز  املؤمل  ان من  .واضاف   الزينبي  التل  مقام 
القادمة». االربعني  زيارة  قبل   (٪٧٥  -  ٪٧٠) بنسبة  الكونكريتي 

واوضح : ان املشروع سينفذ على مساحة (٣٠٠٠) متر مربع  اي 
بأكثر من ١٠ اضعاف.  التل  ملقام  السابقة  املساحة  بزيادة عن 
للرجال  موزعة  طوابق  بـ(٣)  سينفذ  املشروع  ان  الى   واشار 
التصاميم  وفق  مصمم  وهو  الشعائر،  ملمارسة  والنساء 
املكان  روحانية  مع  تتوافق  التي  احلديثة  والنقوش  االسالمية 

وتاريخه».

@›n€a@Ú»çÏm@ Îäí∂@ıÜj€a
ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ø@=‰Ìå€a

بغداد / البينة اجلديدة
الــعــامــة  املــــرور  مــديــريــة  قـــررت   
مــن  جــديــدة  تـسـلـسـالت  طـبـاعـة 
الــورقــيــة  املــروريــة  الـعـقـود  ارقـــام 

القطاع  شركتي  بـني  تـوزيـعـهـا  لـيـتـم 
قبل  من  معهما  التعاقد  مت  اللتني  اخلاص 
واالعالم  العالقات  مدير  الداخلية.وقال  وزارة 
خـلـيـل  مـؤيـد  الـعـمـيـد  املديرية  في 

«مهمة  ان  صحفي  تصريح  في  سـلـمـان 
اللجنة املشكلة مـن قـبـل الــوزارة ستكون 
اجلديدة  الورقية  العقود  توزيع  آلية  مراقبة 
ابـتـداء مـن عملية طباعتها في مـطـبـعـة 
الـى  وصـــوال  الــشــرطــة،  شــهــداء 
تعاقدت  اللتني  الـخـاص  القطاع  شركتي 
الــى  وبـعـدهـا  مـعـهـمـا،  الــــوزارة 
بيعها  ليتم  رسـمـيـا  املـجـازة  املـكـاتـب 
للمواطنني بـنـفـس االســعــار الـقـديـمـة 
ان  الـــوزارة».وبــني  قـبـل  من  املـعـتـمـدة 
االجـراءات  جميع  «ستتخذ  الداخلية  وزارة 
فــي  املـكـاتـب  او  الشركة  بحق  القانونية 
الفتا  املـحـددة،  لـالسـعـار  رفـعـهـا  حــال 
ســيــتــم  اآللية  هـذه  تطبيق  ان  الـى 
املــقــبــل،  االســـبـــوع  مـــن  ابـــتـــداء 
السيما بعد ان استغل بعض ضعاف النفوس 

املتعلقة  االعمال  بتهيئة  املديرية  انشغال 
االلـكـتـرونـيـة  الـعـقـود  بـمـشـروع 
القليلة  االشهر  خـالل  بها  سيعمل  التي 
بـيـعـهـا». اسـعـار  لـيـرفـعـوا  املـقـبـلـة، 

خالل  ومن  مديريته  ان  الى  سلمان  ولـفـت 
الــوطــنــي،  املــشــروع  مــراحــل  تنفيذ 
تــهــدف الـى تـقـديـم افـضـل الـخـدمـات 
ألحــدث  اتـبـاعـهـا  خــالل  من  للمواطنني 
الـبـرامـج العاملية فـي تسجيل املـركـبـات 
ونـقـل ملكياتها وحتديث السجالت اخلاصة 
املـروريـة  املنظومة  توحيد  الـى  اضافة  بها، 
بني بغداد ومحافظات البالد املتبقية بنظام 
موحدة  تسجيل  وارقـام  موحد  مروري 
مطبوعة وفق احدث االنظمة املرورية العاملية 

أسوة بباقي دول العالم املتطورة».

pbj◊äΩa@ÚÓÿ‹fl@›ÌÏ§@ÖÏ‘»€@ÒÜÌÜu@p˝é‹ém@…j�m@âÎäΩa

بغداد / البينة اجلديدة/عدنان كاظم الربيعي
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
العامة اعمال تنفيذ طريق املرور السريع ط/٦ 
في محافظة الديوانية, عن طريق شركة اشور 
املركز  .وذكر  الوزارة  تشكيالت  احدى  العامة 
االساس  طبقتي  اجناز  مت  انه  للوزارة  االعالمي 
من  ط/٦  السريع  املرور  طريق  لكامل  القيري 
واملمر   (١٢٠  _١٤٤) كم  ومن   (٩٥  _  ٤٧) كم 
الديوانية  بالكامل من محافظة  االمين منجز 
لغايه تقاطع البطحاء.واوضح املركز االعالمي 

انه ستتم املباشرة عن قريب بأعمال الطبقة 
كمية  اجناز  مت  حيث  ٨سم  بسمك  الرابطة 
وكمية   C صنف  خابط  حصى  م٣   ٣٣٢٣١
Aواعمال  صنف  خابط  حصى  م٣   ٥١٩٨٤
ترابية  واعمال  م٣   ١٧١٥٩ بكمية  ترابية  دفن 
الى  باالضافة   , م٣   ٧٦٩٩٧ بكمية  لالكتاف 
اعمال االسفلت االساس القيري لطبقة اولى 
مبساحة ٢٨٤٣١٢ م٢ والطبقة الثانية ٢٨٨٨٨٧ 
 C صنف  اخلابط  احلصى  اعمال  اجناز  ومت   ، م٢ 

ملقتربات اجملسر الفوقاني وبكمية ٨٨٥ م٣ .

@›‡»€a@›ïaÏm@Úflb»€a@pbÌÜ‹j€aÎ@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a
ÚÓ„aÏÌÜ€a@ø@VO¬@…Ìäé€a@âÎäΩa@’Ìä�i

@Òàmbç˛aÎ@Új‹�‹€@�bôÎä”@’‹�Ì@ÂÌÜœaä€a
bÓ‹»€a@pbçaâÜ€a@ø@¥rybj€aÎ

البينة اجلديدة / علي شريف
عقدت دائرة صحة محافظة بابل اجتماعاً 
حضره مدير قسم االمور االدارية واملالية 
عبد  هشام  مروان  الدكتور  والقانونية 
البشرية  املوارد  شعبة  ومسؤول  العزيز 
شعبة  ومسؤول  موسى  حبيب  فرحان 
واملعاونني  حميد  حسن  عباس  اخلدمات 
صحة  دائرة  مؤسسات  لكافة  االداريني 
عبد  هاشم  مروان  الدكتور  بابل٠وقال 

العزيز:ان االجتماع ناقش وضع اللمسات 
االجراء  حتويل  معامالت  الكمال  االخيرة 
اليوميني الى عقود وايضا احلاق معامالت 
حسب  باقرانهم   ٢٠١٩ لعام  االجراء 
بهدف  بابل  محافظة  ديوان  توجيهات 
شرائح  من  اكثر  مستفيدين  شمول 
الوزراء  مجلس  قرار  من  اليوميني  االجراء 
رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩ املعدل٠وفي سياق اخر 
مستشفى  في  الصيدلة  شعبة  أقامت 

القسم  مع  وبالتعاون  التعليمي  مرجان 
(مرض  بعنوان  علمية  محاضرة  الفني 
العالجية)  املستجدات  وآخر  السكري 
حاضر فيها الصيدالني االختصاص مضر 
في  السريريني  الصيادلة  مسؤول  خضر 
وآخر  اهم  فيها  تناول  وقد  املستشفى 
السكري  ملرضى  العالجية  املستجدات 
لها  والسلبية  اإليجابية  النتائج  وأهم 
اجملاورة  الدول  جتارب  استعراض  خالل  من 

عدد  حضرها  ٠احملاضرة  العالجات  لهذه 
من الصيادلة ومن بينهم املتدربني٠ وجتدر 
االشارة أن شعبة الصيدلة في مستشفى 
مرجان التعليمي تقوم أسبوعياً بتنظيم 
املتدربني  للصيادلة  علمية  محاضرات 
للتواصل في مناقشة أهم تطورات علم 

الصيدلة وتطوير قابلياتهم العلمية٠ 

ÖÏ‘«@µa@¥ÓflÏÓ€a@ıaäu˛a@p˝flb»fl@wÌÎ6€@b«b‡nua@Ü‘»m@›ibi@Úzï

بغداد/ البينة اجلديدة 
اجلزائري  فالح  املهندس  بغداد  محافظ  وقع 
هالس)  (شركة  مع  مشتركة  تفاهم  مذكرة 
القطار  مشروع  بتنفيذ  للمشاركة  الصينية 
املعلق.وجدد محافظ بغداد، خل حفل توقيع 
كافة  بتذليل  احمللية  التزام حكومته  املذكرة، 
املعوقات واملشاكل التي تقف امام تنفيذ هذا 
املشروع احليوي والستراتيجي.وشدد اجلزائري 
سيحقق  كونه  املعلق  القطار  اهمية  على 

قفزة نوعية في مجال النقل داخل العاصمة 
املواطنني  حركة  تسهيل  على  ويساعد 
«الفريق  ان  الى  بغداد  محافظ  داخلها.واشار 
اجتماعاته  في  متواصل  للمحافظة  الفني 
مع اجلهات احلكومية االخرى املتمثلة بوزارتي 
اجل  من  بغداد  وامانة  والتخطيط  النقل 
تسريع املباشرة باملشروع ورفع املعرقالت التي 
اجلزائري  بتنفيذه».واكد  واالسراع  تواجهه 
والتسهيالت  الدعم  كل  تقدم  «احملافظة  ان 

كما  االسثمارية».  الشركات  جلميع  املمكنة 
املستمر  التواصل  اهمية  على  احملافظ  شدد 
الصينية  الشركات  مع  التعاون  لتعزيز 
وصلت  الذي  التطور  حجم  من  واالستفادة 
عبر  جانبه  اجملال.من  هذا  في  شركاتهم  اليه 
عن  بالنقل  املتخصصة  هالس  شركة  مدير 
سعادته لتوقيع املذكرة مثمنا جهود احملافظ 
وتوفير  شركته  امام  الصعوبات  تذليل  في 

االرض املناسبة لهذا املشروع.

’‹»Ωa@âb�‘€a@àÓ–‰ni@Ú◊âbí‡‹€@ÚÓ‰Óï@Ú◊äë@…fl@·Áb–m@Òä◊àfl@…”ÏÌ@ÖaÜÃi@≈œb™

قاسم   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
حوشي

ابن  مستشفى  في  طبي  فريق  متكن 
الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة 
من  بغداد  بالعاصمة  الرصافة  صحة 
انقاذ مواطن من اجلنسية السودانية 
العمر  من  الرابع  العقد  منتصف  في 
يفقد  ان  كاد  جراحي  تداخل  دون  من 
حلادث  تعرضه  نتيجة  اليمنى  عينه 
قطعة  بواسطة  خارجية  شدة  جراء 
الدكتور  املستشفى  مدير   ، معدنية 
عمار فؤاد عيسى كشف عن استقبال 
حرجة  بحالة  ملريض  الطوارئ  شعبة 

ان  بعد  الليل  من  متأخرة  ساعة  في 
احالته من احدى مستشفيات ديالى 
شديد  وجفاف  االلم  من  يعاني  وهو 
وضع  على  اثرت  التي  االصابة  جراء 
العني بشكل غير طبيعي  .من جانبه 
الدكتور  الطبي  الفريق  رئيس  كشف 
الشريفي  حمزة  علي  حسني  املقيم 
حلالة  املستشفى  استقبال  عن 
بالوقت ذاته  نادرة  مرضية طارئة وهي 
بشدة  مصاب  عاما   (٤٥) بعمر  لرجل 
معدنية  قطعة  بواسطة  خارجية 
من  احالته  مت  حيث  حديد)  (شيش 
يعاني  وهو  العام  بعقوبة  مستشفى 

من االلم وجفاف شديد وضغط على 
عصب العني جراء االصابة التي تعرض 
نتج  واحلاجب  اجلفن  منطقة  في  لها 
العلوي خلف كرة  اجلفن  عنها دخول 
غير  بشكل  بروزها  بالتالي  العني 
عدم  في  تسبب  وهذا  لإلمام  طبيعي 
العني للرجوع لوضعها السابق  قدرة 
مره اخرى ما يشكل خطرا كبيرا على  
صحة العني  في حال استمر ذلك لعدة 
ان  بني  الشريفي   ، متواصلة  ساعات 
الفريق الطبي اخلافر حرص على جتنب 
اجراء اي تداخل جراحي ملعاجلة حالة 
املصاب من خالل عمل فتحة صغيرة 

ثم توسيعها  ومن  اجلفن  في منطقة 
الى  الفتا   ، اجلفن  خياطة  يتم  بعدها 
دون  الطبيعي  لوضعها  العني  ارجاع 
احلاجة الى اجراء اي تداخل جراحي او 
استخدام اي اداة طبية حيث استغرق 
املريض  بعدها  متكن  دقائق  عدة  ذلك 
اجلفن  وشكل  وظائف  استعادة  من 
ان  الشريفي  واستدرك   ، السليم 
جانبه  الى  ضم  اخلافر  الطبي  الفريق 
معاون طبي محمد هادي عناد ، الفتا 
أن املريض غادر املستشفى بعد حتسن 

حالتها الصحية .

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
بتبليط  السكك األستاذ طالب جواد كاظم احلسيني  وجه مدير عام 
املعابر النظامية من قبل  كوادر شعبة  الهندسة املدنية ملنطقة بغداد 
التخسفات  لتالفي حدوث  الكاظمية  بلدية  مع  بالتنسيق  الوسطى  
واألضرار التي تلحق مبادة االسفلت وزحفها اثناء عبور العجالت وسير 
الذي  الكشف  وفق  جاء  االحترازي  العمل  هذا  ان  ..السيما  القطارات 
قامت به السكك مع بلدية الكاظمية املقدسة بتوقيع محضر مشترك 
املعابر  جميع  بتبليط  اليوم  هذا  التنفيذ  بعملية  للبدا  شهر  قبل 
مبساحة  االسفلت  مبادة  واكساءها  الكاظمية  قاطع  ضمن  النظامية 

فوق خط  العجالت  تعرقل سير  تالفيا حلدوث تخسفات  ١٢٠م٢  تقدر 
السكة وتسبب االزدحامات وتؤثر على سير القطارات من تلك املعابر. 
يذكر :أن مدير عام السكك وجه  بهذه  اخلطوة وستلحقها خطوات 
بالنسبة ملمرات التعابر النظامية في بغداد عموما  على تأهيلها مبا 
ينسجم مع حركة مرور السيارات على هذه املعابر وتالفي عملية تزايد 
انشقاق مادة االسفلت بني خط السكة وتالفي احلوادث التي  تسبب 
أضرارا للسيارات أثناء املرور بسرعة عالية وان املبادرة هذه جاءت حرصا 
من السكك لصالح املواطن الكرمي أثناء مروره بتلك التقاطعات إليجاد 

انسيابية عالية أثناء سيرالقطارات والعجالت  .

@ÚÓ‡√bÿ€a@ÚÌÜ‹i@…fl@’Óé‰n€biÚÓflbƒ‰€a@äib»Ωa@¡Ó‹jni@äëbjm@Ÿÿé€a

البصرة / البينة اجلديدة
ملوانئ  العامة  للشركة  العام  املدير  السيد  التقى 
ضمن  احلسني  عبد  صفاء  املهندس  الدكتور  العراق 
البرنامج األسبوعي له بعدد من  املوظفني واملواطنني 
ذلك لالستماع وحل مشاكلهم  والتي تواجه عملهم 
بعد ان قدموا طلباتهم  عبر شعبة شؤون املواطنني . 
املقابلة كل من السيد مدير شعبة شؤون  وقد حضر 
قاعة  على  العالقة    ذات  االقسام  ومدراء  املواطنني 
حيث  الشركة  مقر  في  احلميد  عبد  باسل  الشهيد 
كافة  بتذليل  املعنية  واالقسام  الدوائر  سيادته  وجه 
املواطنني  التي تواجه  الصعوبات واملشاكل واملعوقات 
للمواطن  خدمة  اجلهود  جميع  تسخر  وأن  واملوظفني 

والصالح العام .

@Âfl@aÖÜ«@Ô‘n‹Ì@÷aä»€a@¯„aÏfl@‚b«@äÌÜfl
Ô«Ïjç˛a@È©b„äi@Â‡ô@¥–√ÏΩaÎ@¥‰üaÏΩa

@ÊÏÓ»‹€@·rÓ:a@Âia@Û–ínéfl@ø@=ü@’Ìäœ
@Ôyaäu@›ÅaÜm@ÊÎÖ@Âfl@Úˆâbü@Ú€by@áb‘„hi@@|v‰Ì@

كاريكاتير

4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

@bË‡Ó€b”cÎ@Ú‘�‰Ωa@fiÎÖ@Âfl@fiÎÖ@ÒÜ«@ø@Ô‡Ó‹”g@áÏ–„@ÊaäÌ�
…çÎc@ÚÓ‡Ó‹”g@läy@µg@ÊaäÌg@Û‹«@läßa@›Ó∞@Ü”@bfl

ــار، أن الدولة، أية  ــذ بنظر االعتب مع األخ
دولة، حتى وإن كانت على حافة االنهيار، 
ستظل تقاوم االعتراف بأمر كهذا، وإيران 
ــذه القناعة، مع أن  ــت خروجاً عن ه ليس
ــف اإليرانية،  ــب للمواق ــن كث املراقب ع
ــون مجرد  ــن أن تك ــد م ــا أبع ــدرك أنه ي
ــران «مجموعتني»  ــرة، وأن لدى طه مكاب
ــدة منها  ــي كل واح ــباب تكف ــن األس م

لتعميق اإلحساس بهذا اليقني:ـ
ــنطن،  ــق بواش ــى؛ وتتعل ــة األول اجملموع
فإدارة ترامب ال ترغب في احلرب وهي غير 
مستعدة لها، وعام االنتخابات الرئاسية 
ــواب، والتقارير املتواترة تتحدث  يقرع األب
عن ضعف في جاهزية اجليش األمريكي 
ــدة، واحلرب على  ــار حرب جدي خلوض غم
ــي عريض، ال  ــالف دول ــة الئت ــران بحاج إي
ــنطن قادرة على جمعه في  يبدو أن واش
ظل ضعف احلماسة الدولية خليار احلرب 
وعدم قناعة مراكز دولية عديدة بصوابية 
القرارات األمريكية األحادية باالنسحاب 
من االتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة 
ــرب في حال  ــن احل ــران وأخيراً ش على إي
ــف إلى كل هذا  ــرار بذلك... أض اتخذ الق
ــوذا إقليميا في  ــك، أن إليران نف وذاك وتل
ــة وأقاليمها،  ــن دول املنطق ــدة دول م ع
ــى إيران، إلى حرب  ما قد يحيل احلرب عل
ــب معها  ــع نطاقاً، يصع ــة أوس إقليمي
ــح  ــظ مصال ــاراتها وحف ــم مبس التحك
حلفاء واشنطن في املنطقة... لكل هذه 
ــباب تبدو طهران «مطمئنة» لعدم  األس

ــدى املنظور  ــرب في امل ــان كفة احل رجح
ــة؛  ــة الثاني ــر. اجملموع ــل تقدي ــى أق عل
ــا، فالدولة جنحت  ــق بطهران ذاته وتتعل
في بناء ترسانة عسكرية يصعب جتاهل 
ــاء  ــران حلف ــا... وإلي ــا وكفاءته فاعليته
وشركاء وموالون في دول عديدة... والدولة 
ــس، أي أنها  ــن النف ــاع ع ــة دف ــي حال ف
ــى أرضها، وليس  ــتخوض املعركة عل س
ــود األخيرة...  ــوكالء كما في العق عبر ال
ــد تكون  ــذا وذاك، أنها ق ــن ه ــم م واأله
معركة «اجلمهورية اإلسالمية» فالنظام 
ــهل أن  ــدي بامتياز، وليس من الس عقائ
يحدث استدارة كاملة في مواقفه، أقله 

ــية وضحاها... يكفي أن نذكر أن  بني عش
ــة عليا واحدة،  ــوى واحدة، عن مرجعي فت
حول «اجلهاد الكفائي» في العراق، كانت 
ــعبي»  الش ــد  ــكيل «احلش كافية لتش
ــني ألف مقاتل،  من أكثر من مئة وخمس
ــتوى،  ــع مس ــى أرف ــدرب عل ــلح وم مس
ــى  ــات عل ــت املرجعي ــف إن أجمع فكي
اإلفتاء بـ «جهاد العني» الذي هو فريضة 
ــن مقلديهم  ــد وواحدة م ــى كل واح عل
ومقلداتهم، ما الذي ميكن أن يحصل في 
ــوالً للبنان واليمن ودول  إيران والعراق وص
ــرى؟.ال أدري إن كانت إدارة ترامب تدرك  أخ
ــدات أم ال لكن  ــذه التعقي ــام اإلدراك ه مت
املؤكد أن الرئيس ترامب سيتنظر طويالً 
قبل أن «يرن» هاتفه الذي أودع رقمه لدى 
ــار أن يأتيه  ــري بانتظ ــس السويس الرئي
ــران، طالباً اجللوس على  الصوت من طه
ــي أن هذا لن  ــي ظن ــدة املفاوضات ف مائ
ــب، أقله في واليته  ــل مع إدارة ترام يحص
ــه أن يعود ثانية للبيت  ر ل دّ ــى، فإن قُ األول
ــي املواقف  ــدالً ف ــا نرى تب ــض، فرمب األبي

واملواقع واألولويات، ومن يعش يرَ.
الحرب على ايران لو وقعت

ــرق  ــرب أميركية ثالثة في الش طبول ح
ــط، تُقرع بقوة هذه األيام، والتوتر  األوس
ــالمية والواليات  بني جمهورية إيران اإلس
املتحدة األميركية، دفع بالبلدين للوقف 
ــا برميل البارود  ــد حافة الهاوية، فيم عن
الضخم، ينتظر شرارة واحدة لالنفجار... 
لكن مع ذلك، ما زالت الرهانات معقودة، 

ــة تفادي  ــى إمكاني ــال معلقة، عل واآلم
ــة املفاوضات،  ــودة إلى طاول ــرب، والع احل
وانتصار الدبلوماسية الهادئة على قرع 
ــة  املتبادل ــات  املزعجة.االتهام ــول  الطب
قة  عمّ ــا، مُ ــت ذروته ــن، بلغ ــني البلدي ب
ــة أصال بينهما.  ــوة الثقة» العميق «فج

ــر  بالتحضي ــران  طه ــم  تته ــنطن  واش
لضرب أهداف أميركية وحليفة، واألخيرة 
ــار صقري» من ضمن  تتهم األولى، أو «تي
ــرب على  ــن ح ــتعداد لش إدارتها، باالس
ــتهدف «تغيير النظام» وليس  إيران، تس
ــا  ــب، كم ــات» فحس ــر السياس «تغيي
ويرددون  ــون  األميركي ــؤولون  املس ــول  يق
ــان ال يريدان  ــل أو ملل.الطرف ــن دون كل م
ــقطانها  احلرب، بيد أنهما كالهما ال يس
ــد األعلى للثورة  ــاباتهما. املرش من حس
ــال إن  ــرب، وق ــتبعد احل ــالمية، اس اإلس
ــك  ــنطن كذل ــا، وإن واش ــران ال تريده إي
ــي فقد  ــس األميرك ــا الرئي ــا. أم ال تريده
ــتبق «تيار الصقور» في إدارته، وفتح  اس

ــية،  ــرية» أمام الدبلوماس «قناة سويس
ــدم مبوقف  ــذه تصط ــه ه ــن محاولت لك
إيراني متصلب، ال يريد التفاوض مع هذه 
اإلدارة، وال يريد احلرب معها، في استعادة 
ــلم» التي  ــة «الالحرب والالس ــادرة حلال ن
طاملا طبعت بعض أزمات املنطقة األكثر 

استعصاء.وعلى الرغم من تراجع طرفي 
األزمة املتفجرة، خطوة واحدة للوراء عن 
ــة»، إال أن عواصم اإلقليم  ــة الهاوي «حاف
ــا  ــر م ــها، فآخ ــس أنفاس ــت حتب ــا زال م
حتتاجه املنطقة في هذه املرحلة احلبلى 
ــتنزافات،  واالس ــروب  واحل ــات  بالصراع
ــاملة ومدمرة حال  ــدة، ش هو حرب جدي
ــى  ــع أن تبق ــر املتوق ــن غي ــا، وم وقوعه
ــورة في إيران أو باملواقع  تداعياتها محص
ــة فقط.وجتتهد  ــي املنطق ــة ف األميركي
ــيون  والسياس ــراء  واخلب البحث  ــز  مراك
ــيناريوهات» احلرب  ــتعراض «س ــي اس ف
ــت التطورات عن  ــة، في حال خرج املقبل
ــه، صدفة  ــد أو بدون ــيطرة، عن قص الس
ــث)، وحدث ما  ــل (طرف ثال ــل فاع أو بفع
ــة من هؤالء  ــاه، في محاول ــد عقب م ال حتُ
ــي  ــا ف ــألة برمته ــع املس ــا، لوض جميع
ــراف  ــارة»، واستش ــزان الربح واخلس «مي
ــن أن تفضي املواجهة، وهنا ميكن  ما ميك
ــيناريوهات،  ــن الس ــر بجملة م التفكي

أهمها ثالثة:ـ
سيناريو الضربة اِّـحدودة

ــتهداف  كأن تقوم الواليات املتحدة باس
القطع البحرية اإليرانية التي مت تزويدها 
ــة كانت أم  ــراض دفاعي ــخ (ألغ بالصواري
ــي الداخل  ــة)، أو ضرب أهداف ف هجومي
ــراض واحدا من  ــن افت ــي. هنا ميك اإليران

خيارين ميكن أن تقدم عليهما ايران:ـ
ــل مماثلة في القوة  ــام بردة فع األول؛ القي
ــد  تتعم كأن  ــاه،  االجت ــي  ف ــة  ومعاكس
ــنطن،  ــار أهداف غير موجعة لواش اختي
ــرة أو عبر جماعات  ــتهدافها مباش واس
ــرض قيام  ــن أن يفت ــا أن املراقب ميك كم
ــدة، عبر  ــى الواليات املتح ــران بالرد عل إي
ــم  ــي اإلقلي ــا ف ــداف حللفائه ــرب أه ض
ــة، وبهدف  ــرب أهداف أميركي وليس بض
ــع  ــة، وقط ــل األميركي ــواء ردة الفع احت
ــاالت وتداعيات  ــة احتم ــق على أي الطري
ــاع إيران عن  ــي: امتن ــر مرغوبة.والثان غي
ــى حقها  ــديد عل ــرد واالكتفاء بالتش ال
ــبني»،  في الرد «في الزمان واملكان املناس
ــوريا،  متاما مثلما تكرر عليه احلال في س
حيث امتنعت إيران عن الرد على أكثر من 
مئتي ضربة جوية وصاروخية إسرائيلية 
ــة على عموم  ــداف إيرانية موزع ــد أه ض
األراضي السورية.في كلتا احلالتني، ميكن 
أن يفضي «التحرش بالقوة العسكرية» 
ــالت الدولية وتفعيل  ــريع التدخ إلى تس
ــرص التئام مائدة  ــية وزيادة ف الدبلوماس
ــر ترغبه إدارة الرئيس  املفاوضات، وهو أم
ــه إيران بقوة كذلك،  ترامب بقوة، وترفض
ــا بانتظار  ــذه اإلدارة، ورمب ــيما مع ه ال س
ــية. وميكن  نتائج انتخابات ٢٠٢٠ الرئاس
ــى االنزالق إلى  ــدر ذاته، إل أن يفضي بالق

«قعر الهاوية».
سيناريو تقليع األظافر واألنياب

كأن تستهدف القوات اجلوية والصاروخية 
ــز القوة والردع اإليرانية،  األميركية، مراك
ــووي  ــا الن ــآت برنامجيه ــدا منش وحتدي
والصاروخي، فضال عن وحدات من احلرس 
ــارج إيران. هنا، ال ميكن لطهران  الثوري خ
ــيكون  ــدي، وس األي ــة  ــف مكتوف تق أن 

ــداف» أكثر عمقا وتنوعا،  لديها «بنك أه
ــة وأخرى حليفة. ــمل أهداف أميركي يش

كيف ستنتهي هذه املواجهة؟ ومن الذي 
ــيوقفها؟ وما الذي سيوقفها؟ تلكم  س

ــان املراقبني، لكن  ــئلة عالقة في أذه أس
ــير إلى احتمال  ــات األغلب تش الترجيح
ــداف أميركية في  ــرب أه ــام إيران بض قي
ــة في  ــج وبحر عمان وعلى اليابس اخللي

دول اخلليج املقابلة، ال سيما إن انطلقت 
ــخ األميركية منها.  الطائرات أو الصواري
ــيناريو إلى «حرب  ــرص انتقال هذا الس ف
ــاملة» هي األعلى، ومن غير  مفتوحة وش
ــنطن إليه، من دون  ــح أن تلجأ واش املرج
ــكرية  ــون قد أمتت بناء قدرات عس أن تك

ــى مقربة  ــط إيران وعل ــي محي كافية ف
منها، وهو أمر لم يحصل حتى اللحظة، 

برغم احلشد البحري واجلوي األخير. 
سيناريو الحرب الشاملة واِّـفتوحة

ــيناريو احتالل  ــنطن س ــد واش كأن تعي
ــام، وهو  ــقاط النظ ــراق (٢٠٠٣) وإس الع
سيناريو يفترض حشد مئات ألوف اجلنود 
ــلحة  األميركيني، ومختلف صنوف األس
ــتخدام  ــا يفضي إلى اس ــا، ورمب ومدياته
ــامل تكتيكية»، كما  ــلحة دمار ش «أس
ــبقا بناء  ــيناريو يتطلب مس أن هذا الس
ــي العراق  ــا حصل ف ــف دولي» كم «حتال
ــد أن مجلس  ــتان، ألن من املؤك وأفغانس
األمن الدولي لن مينح واشنطن التفويض 
ــاملة،  ــرب الش ــن احل ــذي حتتاجه لش ال
ــة حال،  ــى أي ــروري عل ــب ض ــو متطل وه
ــس الواليات املتحدة،  حتى وإن منح اجملل
ــع إيران.ال  ــاب إلى حرب م ــا للذه تفويض
ــكرية  وجه للمقارنة من الناحية العس
ــات املتحدة، بيد أن حرب  بني إيران والوالي
ــاع، ستطلق  على هذه الدرجة من االتس
ــن مكامنها،  ــياطني األرض» م كافة «ش
ــر»  الكبي ــط  األوس ــرق  «الش ــيقع  وس
بَلَ  ــاملة، ال قِ ــي أتون فوضى ش برمته، ف
ألحد على احتوائها أو السيطرة عليها. 
ــارب الواليات  ــن جت ــة م ــة دروس ماثل وثم
ــالل العقدين  ــم خ ــي اإلقلي ــدة ف املتح
ــب احلرب،  ــس املهم كس ــني، فلي الفائت
ــي الغالب، لكن  وهي مهمة مضمونة ف
ــاظ بـ»النصر املكلف».  األهم هو االحتف
ــبت املعركة في  ــات املتحدة كس فالوالي
ــقطت نظام  ــراق، وأس ــتان والع أفغانس
ــرت أو  القذافي، لكنها في املقابل، خس
ــر احلرب في نهاية املطاف. طالبان  تخس
ــران  ــتان، وإي ــى أفغانس ــوة إل ــادت بق ع
ــراق، وليبيا  ــطت هيمنتها على الع بس
ــكل قوى التطرف  تتحول إلى مالذ آمن ل
ــد لكل  ــق وتهدي ــدر قل ــاب، ومص واإلره
جيرانها. وكل هذه اخملاطر على عظمها، 
ــارن مبا ميكن أن يكون احلال، في حال  ال تق
ــة الدولة  ــران وضعفت قبض تفككت إي
ــا، ومن خاللها إلى  ــت الفوضى فيه وعمّ
ــدري حقيقة ما  ــه.ال أحد ي اإلقليم برمت
ــر اإلدارة األميركية،  الذي يجول في خاط
وكيف سينتهي السباق بني «صقورها» 
ــران وحولها.. لكن  ــا» نحو إي و»حمائمه
ــتكون  ــت، س ــرب إن اندلع ــد أن احل املؤك
ــارن بكل ما  ــة، ال تق ــب كارثي ــا عواق له
شهدته املنطقة في العقدين املاضيني، 
ــدم األمن  ــيوع حالة انع ــن حيث ش ال م
واالستقرار وتفاقم تهديد اإلرهاب، وال من 
ــدة من الهجرة  حيث تدفق موجات جدي
ــن، وال من حيث مفاعيل «مبدأ  واملهاجري
ــل االنهيارات  ــو» وتتالي مسلس الدومين
ــرى ومجتمعات جديدة  ــمل دوال أخ ليش
ــرى  وأخ ــباب،  األس ــذه  املنطقة.له ــي  ف
ــا، يبدو من املرجح أن تلجأ األطراف  غيره
ــية، إن لم  ــار الدبلوماس ــى تغليب خي إل
ــوري، فبعد حني من  ــن على املدى الف يك
الوقت (بعد االنتخابات الرئاسية ٢٠٢٠)، 
فإيران ليست العراق، وال هي أفغانستان 
ــت كما  ــنطن اليوم، ليس أو ليبيا، وواش
ال  ــابقة،  الس ــا  حروبه ــية  عش ــت  كان
ــكريا، فضال عن دخول  سياسيا وال عس
ــية احلاكمة والفاعلة  الطبقة السياس
فيها، في «مزاج االنتخابات» وصراعاتها 

وحساباتها.

*كاتب عربي

ترامب سيتنظر طويالً 
قبل أن يرن هاتفه 
الذي أودع رقمه لدى 
الرئيس السويسري 
بانتظار أن يأتيه 
الصوت من طهران

ليس اِّـهم كسب الحرب وهي مهمة مضمونة 
َّـ الغالب لكن األهم هو االحتفاظ بالنصر اِّـكلف

خامنئي

ترامب

روحاني

ــا اعوام الصمت والصبر والعوز واجلوع ونقص     قضين
ــا ان احلظ العاثر يتآلف  ــي الكهرباء واملاء حتى عرفن ف
مثل بطل اسطوري مع بطل غيره حتى تكتمل صورة 
ــية  ــتعد الفريق لبدء عملية سياس ــطورة ويس االس
جديدة وبنفس االسماء واالحزاب واحملاور التي عرفناها 
ــوبية  ــض ان احملس ــال البع ــبقا . ق ــناها مس وعايش
واملنسوبية ستلغى ولن يكون لها وجود وهذا ايضا لن 
يكون كما لن تكون اشياء كثيرة . العيوب السياسية 
ــتخدام مساحيق التجميل  كثيرة ولن يفيد معها اس
ــل.  ــرس االنتخابي باء بالفش ــن حتمل اعباء الع وان م
ــاعاته حزينة على  ــت س ــه وانصرم ــم الزمن اوراق ملل
ــتملت  االقتتال ومت الغاء صفحة حقوق الناس وما اش
ــل هناك قوى  ــم املتلهفة لرؤية االمل. ه ــه قلوبه علي
ــؤال بحجم االرض وإن  ــية عراقية بالفعل؟ س سياس

قوى  ــاك  هن ــت  كان
ــة  ــية عراقي سياس
ــا وملاذا  فأين مكانه
ــط؟  التخب ــذا  ه
ــر  االكب ــة  الكتل
ــن  ــاس الذي ــي الن ه
ــون  يطالب ــوا  خرج
بحقهم الضائع بني 
ــني  املتصارع ــل  ارج
ــن يعتاش  . هناك م
ــات  الصراع ــى  عل
البعض  ــرى  ت ولكن 
ــدث  يتح ــا  عندم

ــه حقيقة االمر فارغ متاما  بالتلفاز يدوخ العالم ولكن
ــب عليه اهللا  ــذي يحاس ــان ال ــن اي فاعلية فاللس م
ــيء  ــي اول ش ــان السياس ــوف يكون اللس ــى س تعال
ــماوية والروايات عن ابطال  ــد حدثتنا الكتب الس فلق
ــيئة فهل من  ــن خامتتهم الس ــي وع الكذب السياس
ــا نأمله ولكن  ــكيلة العراقية هذا م ــد في التش جدي
ــتنقع . الكذب السياسي كثير جدا  ال بياض في املس
ــتعبد ان يقوم البعض بافتراءات جديدة  ومن غير املس
محاولة للكسب غير املشروع ونحن في اتون صراعات 
حقيقية مع الزمن لكسب شيء من القوة فالعراق لم 
ــاكل االقتصادية والسياسية  يعد قويا وفيه من املش
ــيء في  ــا الكثير علينا ايجاد البديل عن كل ش وغيره

العراق ما عدا الوطن فهل وصلت الرسالة؟

Ô����çb��Ó��ç@là���◊
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هناك من يعتاش على 
الصراعات ولكن ترى 
البعض عندما يتحدث 
بالتلفاز يدوخ العالم 
ولكنه حقيقة االمر فارغ 
تماما من اي فاعلية

من أين تأتي طهران بكل هذه الثقة

ال يخفي قادة 
طهران قناعاتهم 
بأن واشنطن 
ليست بصدد شن 
حرب على بالدهم، 
فهي ال تريد وال 
تستطيع إن 
رغبت... هكذا يقول 
املرشد، وهكذا 
يردد من خلفه 
قادة سياسيون 
وعسكريون... 
لكنهم في الوقت 
ذاته، ال يكفون عن 
التأكيد بأنهم أهل 
للحرب، مستعدون 
لها، وأن واشنطن 
ستختبر معهم 
ما لم تختبره في 
حربيها السابقتني 
ضد أفغانستان 
والعراق .. من أين 
يأتي هؤالء بكل 
هذا اليقني، من أين 
تأتيهم الثقة؟.

* عريب الرنتاوي
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ــة، جو من  ــة، وخصوصا في العاصم ــة اجلزائري ــود الساح يس
ــة احلراك كما  ــر املوجود على قم ــي على التناف ــق الشعب القل
ــبه الهيستيري على مستوى بعض  يتحكم نوع من التوتر ش
ــي أن تنتزع لنفسها صفة متثيله  الشخصيات التي فشلت ف
ــن اخلارج املطلوب  ــل اجلزائري وفي إخفاء احلقيقة ع في الداخ
ــا وزيادة  ــل على حشد أنصاره ــا راحت تعم ــه، ومن هن تعاطف
ــباب من مراسلي  الضجيج في مناطق محددة يتجمع فيها ش
ــا نظيرا مليدان التحرير في  ــزة الداخلية واخلارجية، أرادوه التلف

القاهرة خالل األيام الـ١٨ عشرة األولى من ثورة يناير ٢٠١١.
ــرا لتقلص املشاركني العاصميني النسبي بذلت محاوالت  ونظ
ــرة الجتالب أنصار من مناطق مجاورة، أدت إلى نتيجتني لم  كثي
تكونا في صالح الناشطني السياسيني، األولى أن التجمعات، 
وخصوصا في ساحة البريد املركزي وموريس أودان، بدأت تأخذ، 
بالالفتات وباألعالم وبالهتافات، صبغة جهوية وإيديولوجية لم 
تغب مالحظتها على أبناء العاصمة الذين كانوا طليعة احلراك، 
ــج الهتافات ضد قيادة املؤسسة العسكرية  والثانية هو تشن
على وجه التحديد، والتشويش على كل من نادي بدعم اجليش، 
ــاق وباستجداء  ــات مستفزة تتهم بالنف حيث سمعوا تعليق
ــياتني“ الخ، وهو ما  ــوات املسلحة والشتائم من نوع ”يا ش الق
ــن إلى االبتعاد عن هذه التجمعات، خصوصا عندما  دفع كثيري
ــون بعناصر  ــة يتحرش ــر أبناء املنطق ــن غي ــون م راح املشوش
ــان سيصيب األبرياء، بعد أن  برّر ك ــة الستفزاز غضب مُ الشرط
ــون في االبتعاد تاركني من ليس لهم أي دور في  ينجح املتحرش
التحرش يدفعون ثمن الصدامات املفتعلة، والتي أحس كثيرون 
ــأن هناك من يعمل لها، ومن حسن احلظ وبفعل كفاءة األمن  ب
ــاوالت. وباستثناء  ــك احمل ــن إجهاض تل ــي املتظاهرين أمك ووع
واليات كثيرة عرفت حشودا أكدت متسكها باملطالب الرئيسية 
ــة ورمبا جهات أخرى  ــرج بو عريريج وعنابة وباتن للحراك مثل ب
ــم أطلع على ما مت فيها فقد عرفت تظاهرات مناطق متعددة،  ل
ــود، جملرد أن  ــا في حجم احلش ــي العاصمة، نقص ــا ف وخصوص
ــر الواعية عبر الوطن كله الحظت أن هناك عمال جديا  اجلماهي
ــاد والقيادات  ــة باطرونات الفس ــوم به السلطة في مالحق تق
ــي حتملها اجلماهير مسؤولية كل  العسكرية والسياسية الت
ــس اجلمهورية املستقيل  ــا أًصاب البالد، وكان املالحظ أن رئي م
ــت  ــره الكثيرون. وتالش ــد يذك ــم يع ــا، فل ــه متام ــد مت نسيان ق
االتهامات الغبية بأن مالحقة األثرياء املشبوهني تهدف حلماية 
ــا سقط هؤالء في  ــني املتورطني في الفساد، وعندم السياسي
ــات بعناصر فرنسية راحت  ــراك القضاء تسارعت االستغاث ش
ت شخصيات معينة تنسجم معها  حتتج على اعتقاالتٍ مسّ
فيما يتعلق باالنتماء العقائدي أو السياسي.  هؤالء يدركون أن 
ــدة واقتنعوا لذلك  ــدوق سيخذلهم وقد جربوا مرات عدي الصن
ــيء وتثبت  ــة تأسيسية يعاد فيها كل ش ــم يطالبون مبرحل ه
ــك يؤكدون  ــي الدستور، وقبل ذل ــي املسؤوليات ف ــم ف حصته
على مرحلة انتقالية تسند إليهم فيها املسؤوليات عن طريق 

التعيني، ألنهم ميوتون خوفا من االنتخابات..“

د. محيي الدين عميمور

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة
ــة ايبيزا»، التي  ألقت «فضيح
ــا بظلها على  ــت النمس ضرب
ــررة  ــة املق ــات األوروبي االنتخاب
اخلميس املقبل، وسط توقعات 
بأن تتأثر أحزاب اليمني املتطرّف 

سلباً بتداعياتها.
ــات  االنتخاب ــن  م ــام  أي ــل  قب
ــل األحزاب  ــة التي تأم األوروبي
ــق  أن حتق ــة  األوروبي ــة  القومي
اختراقاً فيها، خلطت فضيحة 
مدوية أدت إلى انهيار التحالف 
احلاكم في النمسا الذي يضم 
املتطرف،  ــني  واليم ــني  احملافظ
ــة االنتخابات  ــي حمل األوراق ف
ــاة  احلي ــزت  وه ــة،  األوروبي
السياسية في النمسا، حيث 
ــود الناخبون إلى مكاتب  سيع
االقتراع نهاية الصيف، واعتبر 
ــي هايكو  ــر اخلارجية األملان وزي
ــة  ــرات «فضيح تأثي أن  ــاس  م

ايبيزا»، جتاوزت حدود النمسا.
ــارت الصحافة احمللية إلى  وأش
ــة  ــزب حري ــار «ح ــة أنص صدم
النمسا» بعد العار الذي أحلقه 
ــزب اليميني املتشدد  بهذا احل
ــان  كريستي ــز  هاين ــه  زعيم

شتراخه، الذي اضطر السبت 
ــل  ك ــن  م ــة  االستقال ــى  إل

مناصبه.
ــا)  عام  ٤٩) ــتراخه  ش ــادر  وغ
رئاسة احلزب الذي يديره منذ ١٤ 
عاما، وأيضاً منصبه كمسؤول 
ــة سيباستيان  ثان في حكوم
ــام حتالفا  ــز، الذي كان أق كورت
ــد فوزه  ــتراخه بع مع حزب ش
في االنتخابات التشريعية في 

اكتوبر ٢٠١٧.
ــك، أعلن كورتز  ــي خضم ذل وف
ــات تشريعية  انتخاب ــم  تنظي
ــع أن تنظم في  ــرة. ويتوق مبك
ــهر سبتمبر بحسب  بداية ش
ــس الدولة الكسندر  طلب رئي

فان دير بيلن.
ــن اعتقاده  ــس ع ــرب كورت وأع
ــر املستبعد وقوع  ــه من غي بأن

شتراخه حتت طائلة القانون.
األول،  ــس  أم اآلالف،  ــارك  وش
ــاد  لالحت ــد  تأيي ــرة  تظاه ــي  ف
ــا. وأطلقت  ــي فيين ــي ف األوروب
ــعارات ضد  ــرة ش ــي التظاه ف
ــة و»حزب حرية  رئيس احلكوم
ــي بضع ساعات،  النمسا». وف
ــارج السيطرة  ــع خ بات الوض

بالنسبة لزعيم احلزب اليميني 
ــع  ــر مقاط ــر نش ــدد، اث املتش
ــل خلسة في  ــن فيديو سج م
ــي ٢٠١٧، يظهر  مدينة ايبيزا ف
فيه شتراخه وأحد مساعديه 
وهو  يوهان غودينوس،  املقربني 
رئيس الكتلة البرملانية احلالية 
ــة»، يتناقشان مع  حلزب «احلري
ــة قالت إنها قريبة  سيدة قريب
ــخصية روسية ثرية نافذة.  ش
ــان خصوصاً عن  ــا يتحدث وكان
ــود حكومية منساوية  منح عق
مقابل تقدمي مساعدات مالية. 
ــق باسم الكرملني  إال أن الناط
ــد  أك ــوف،  بيسك ــري  دمييت

ــس، أن «روسيا ال عالقة لها  أم
بفضيحة ايبيزا».

ع وزير اخلارجية  ــني، توقّ وفي برل
ــاوز  ــاس جت ــو م ــي هايك األملان
ــزا»،  ايبي ــة  «فضيح ــرات  تأثي

حدود النمسا.
ــي املنتمي إلى  ــال السياس وق
«احلزب االشتراكي الدميقراطي» 
ــة متثل  ــا، إن الواقع ــي أملاني ف
ــة  ــدا للثقاف ــا جدي «انحطاط

السياسية».
ــني  «اليميني أن  ــاف  وأض
ــى  ــون عل ــني نشيط الشعبوي
ــي انتخابات  نحو استثنائي ف
ــل واحد أن  ــن لك ــا، وميك أوروب

ــذي يعنيه عندما  ــع ما ال يتوق
ــن الالزم  ــؤالء أقوى م يصبح ه
ــا، وهذا ال  ــات أوروب ــي انتخاب ف
ــه، وأمتنى أن  ــاح ب ــن السم ميك
ــص املواطنون النتائج  يستخل

السليمة من ذلك».
ــس  ــد الرئي ــل، ناش ــي املقاب ف
األملاني فرانك فالتر شتاينماير، 
ــني املشاركة في  أمس، املواطن
ــي،  األوروب ــان  البرمل ــات  انتخاب
ــة.   الدميقراطي ــوى  الق ــم  ودع
ــود أملانيا دميقراطية  وقال: «وج
ــد ميزة  ــا موحدة، تع ــي أوروب ف
ــدا أنه من  ــا»، مؤك ــر حق كبي
العمل ألجل االستفادة  اجملدي 

من هذه امليزة العظيمة.
ــدي اجلدال  اجمل ــن  ــاف: «م وأض
ــر، وبالتأكيد  ــول األم ــا ح أيض

الذهاب للتصويت».
ــرّض وزير  ــون ذلك، تع في غض
ــو  ماتي ــي  اإليطال ــة  الداخلي
ــن  م ــادات  النتق ــي  سالفين
بعدما  الكاثوليكية،  األوساط 
ــة  مسيحي ــوزا  رم ــدم  استخ
ــع زمالئه  ــد م ــي جتمع حاش ف

األوروبيني من اليمني املتطرف.
ــذي  ال ــدث،  احل ــذا  ه ــع  وجم
ــة دومو»  ــرب «كاتدرائي أقيم ق
ــة ميالنو،  ــة في مدين التاريخي
ــعبويني مناهضني للهجرة  ش
ــي إطار  ــالم، ف ــن لإلس ومعادي
ــات البرملانية  ــة لالنتخاب حمل
ــة املقررة من ٢٣ إلى ٢٦  األوروبي
ــه اخلتامية،  ــي كلمت ــو. وف ماي
ــزب «الرابطة»  أمسك زعيم ح
ــرّف مبسبحة،  ــي املتط اليمين
ــدة مرمي العذراء،  وتضرع للسي
ــه لعدد  ــدى احترام ــد أن أب بع
ــني  املسيحي ــني  القديس ــن  م
ــا  ــني يوحن ــن السابق والباباوي
ــت  وبينديك ــي،  الثان ــس  بول

السادس عشر.

وكاالت / البينة اجلديدة
اثار قرار البرملان األملاني باعتبار 
ــل  اسرائي ــة  مقاطع ــة  حرك
ــر  وحظ ــة  للسامي ــة  معادي
ــا، دعوات  ــا وفعالياته نشاطه
عربية واسعه الى التراجع عن 
ــه اجلامعة  ــرار الذي وصفت الق
ــوة املؤسفة  ــة بـ «اخلط العربي

وغير مبررة».
ــام املساعد  الع ــني  ــال االم وق
ــة  ــني باجلامع ــؤون فلسط لش
ــو علي «في  ــة سعيد أب العربي
ــر مبررة،  ــوة مؤسفة، وغي خط
ــى  ــي عل ــان األملان ــوت البرمل ص
ــذي يتنافى  ــرار األمر ال هذا الق
ــرارات  ــون الدولي وق ــع القان م
االحتاد األوروبي». ودعا أبو علي، 
ــان األملاني إلى  ــان، البرمل في بي

ــن هذه اخلطوة غير  «التراجع ع
ــق الشعب  ــة، ودعم ح الصائب
ــن  م ــرر  للتح ــي  الفلسطين
ــق تقرير  ــة ح ــالل وممارس االحت
مصيره الذي نالته كل شعوب 

األرض».
دان  ــي  األملان ــان  البرمل ــان  وك
ــة  مقاطع ــة  حرك ــة  اجلمع
ــا  بأنه ــا  ووصفه ــل  إسرائي
ــة». وقال إن  ــة للسامي «معادي
ر باحلملة النازية  حتركاتها تذكّ

ضد اليهود.
ــر امللزم  ــرار غي ــي الق ــاء ف وج
ــات، ال تشتروا،  «تذكرنا ملصق
ــي تطلقها حركة مقاطعة  الت
بالدعوة  اإلسرائيلية  املنتجات 
ــروا من اليهود،  النازية، ال تشت
ــى  ــات عل ــن الكتاب ــا م وغيره

ــر».  املتاج ــات  وواجه ــدران  اجل
ــب» حركة  «أسالي أن  ــاف  وأض
ــة  ــل «معادي ــة إسرائي مقاطع

للسامية».
ــودة  مس ــرح  ط ــي  ف ــارك  وش
ــارة  املستش ــالف  ائت ــرار  الق
ــال ميركل من ميني الوسط  انغي
ــاد املسيحي  ــم االحت الذي يض
الدميوقراطي واالحتاد املسيحي 
االئتالف  ــريك  وش االجتماعي، 
احلزب االشتراكي الدميوقراطي، 
ــزب الليبرالي  ــى احل ــة إل إضاف
ــد النواب  ــزب اخلضر. وتعه وح
ــي  ــم مال ــض أي دع ــان رف األمل
ــدم  وع ــة،  املقاطع ــة  حلرك
ــركائها  السماح للحركة أو ش
باستضافة أي فعاليات في حرم 
البرملان.وتدعو حركة املقاطعة 

الى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً 
وثقافياً وحتى جامعيا، وتطلب 
ــة البضائع  ــاً مقاطع خصوص
ــات  املستوطن ــي  ف ــة  املنتج
اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
ــك، وجه  ــي غضون ذل احملتلة.ف
التنفيذية  ــة  اللجن ــر  أمني س
ملنظمة التحرير الفلسطينية 
ــى  ــة إل ــات رسال ــب عريق صائ
ــي هايكو  ــر اخلارجية األملان وزي
ــن «خيبة  ــاس، أعرب فيها ع م
ــه العميقني» بشأن  أمله وحزن
ــان «املضلل» الذي أصدرته  البي
ــة األملانية، والذي  وزارة اخلارجي
ــل ملناسبة مرور  «يهنئ إسرائي
ــى إنضمامها إلى  ــاً عل ٧٠ عام

هيئة األمم املتحدة.
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ــحي السباق  تضم قائمة مرشّ
ــي ٢٠٢٠ ست  الرئاسي األميرك
ــن أصول  ــالث منهن م ــاء، ث نس
ــبان،  ــو عشرة ش ــة ونح إفريقي
ــي تنوي اعتماد  لكن دينيز هايل
ــا  بدعمه ــدي  التقلي ــار  اخلي
املرشح األبيض البارز جو بايدن 
ــاق  ــا إلحل ــر حظ ــاره األوف باعتب

الهزمية بدونالد ترامب.
ــرة  البش ذات  ــي  هايل ــت  وقال
ــس  الرئي ــب  نائ إن  ــوداء،  الس
ــا «قادر  ــق البالغ ٧٦ عام الساب
ــة وتوحيدنا من  على قيادة األم
ــس  ــف يعك ــي موق ــد»، ف جدي
ــعورا يترسخ  ــدو ش ــى ما يب عل
ــني  الناخب ــدى  ل ــر  فأكث ــر  أكث

الدميقراطيني.

ــح استطالعات الرأي بايدن  ومتن
ــحي  األفضلية على بقية مرشّ

احلزب الدميقراطي.
ــي البالغة ٦٠ عاما  وتعمل هايل
ــة الصحية  ــال الرعاي ــي مج ف
وشاركت السبت في فيالدلفيا 
ــع انتخابي لبايدن  في أكبر جتم
ــه االنتخابية  منذ إطالق حملت

للرئاسة قبل أربعة أسابيع.
ــدن حماسة املشاركني  وأثار باي
ــيه اخلوض  ع بتحاش في التجمّ
ــة  التمهيدي ــة  املعرك ــي  ف
الداخلية وتركيزه على املواجهة 
ها إليه انتقادات  مع ترامب موجّ

حادة.
ــحا  ــا مرشّ ــر دعمه تبري ــي  وف
ــت  ــا قال ــني عام ــا بست يكبره
ــل  كاالسابي ــا  أنكيت ــة  الطالب

البالغة ١٦ عاما والتي ستتمكن 
ــي االستحقاق  ــراع ف ــن االقت م
ــل إن «بايدن هو  ــي املقب الرئاس
وميتلك  ــب  لترام ــس  مناف ــرز  أب
ــن  ــه م ــر إلخراج ــرص األوف الف
ــت املستشارة  ــه».  وقال منصب
أن  ــا  «علين ــي  ــي كيرزيك ميك
حي  نهزم ترامب»، ومن بني مرشّ
احلزب الدميقراطي بايدن هو من 

ميتلك الفرصة األقوى.
ــرم  مخض ــي  سياس ــدن  وباي
وعضو في مجلس الشيوخ منذ 
ــو صاحب السيرة  ٣٦ عاما، وه
حني  الذاتية األبرز من بني املرشّ

الدميقراطيني للرئاسة.
ــدن  باي إن  ــي  كيرزيك ــت  وقال
ــي التواصل مع  ــه موهبة ف لدي
ــي تعتبر  ــة العاملة الت الطبق

شريحة أساسية من الناخبني.
أن احلظوظ  ــي  ــدت كيرزيك وأك
ــدن تلعب دورا  ــة لباي االنتخابي
أهمية  ــددة على  أساسيا، مش
ــعبيته  وش السياسي  اعتداله 

ــة العاملة  ــوف الطبق في صف
ــذي ساهم في  ــل ال ــو العام وه
ــة  ــى الرئاس ــب إل ــال ترام إيص
ــات ٢٠١٦، مضيفة  ــي انتخاب ف
ــون  ــه أن يك ــد أن بإمكان «أعتق

مرشحا جامعا».
ــني  الطامح ــة  قائم ــم  وتض
ــوّع  التن ــديدة  ش ــة  للرئاس
ــني  ساع ــني  مي تقدّ ــحني  مرشّ
ــني  ــوات دميقراطي ــب أص لكس
ــى  ــم إل ــول حزبه ــدون حت يشه

اليسار.
ــت إن معايير  ــي قال ــن هايل لك
ــحها غير مبنية  اختيارها ملرشّ
ــرة أو العمر أو  ــون البش ــى ل عل
ــه على  ــى قدرت ــل عل ــس ب اجلن

الفوز وإجناز املهمة.
 وقالت إنها ال تعتقد أن حتقيق 
ــرأة أو أميركيا  ــك يتطلب ام ذل
ــة، مضيفة  ــول إفريقي من أص
ــر يتطلّب قائدا  «أعتقد أن األم
ــدن ميتلك  ــد أن باي ــا وأعتق قوي

هذه الصفات».
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ــزب احلرية» بسحب  لوّح «ح
ــن احلكومة  ــع وزرائه م جمي
ــة، احتجاجاً على  النمسوي
احتمال إقالة وزير الداخلية.

ــا  دع ــا  بعدم ــك  ذل ــي  يأت
ــان  سيباستي ــار  املستش
ــود حكومة  ــز، الذي يق كورت
ــع «حزب احلرية»،  ائتالفية م
إثر  ــرة  ــات مبك انتخاب ــى  ال
إرغام نائبه هاينز كريستيان 
ــتراخه، زعيم احلزب، على  ش
ــة  ــد فضيح ــة بع االستقال

فساد.
ر  ــوّ مص ــل  تسجي ــر  ونُش
ــتراخه وأحد  ــر فيه ش يظه
يوهان  ــني  املقرب ــه  مساعدي
غودينوس، وهو رئيس التكتل 
ــزب احلرية»،  ــي لـ «ح البرملان

ــدة قريبة  ــان مع سي يناقش
من شخصية روسية نافذة، 
ــة  ــوداً حكومي ــا عق منحه
ــي مقابل تقدميها  منسوية ف

ــدث  ــة. وحت ــدات مالي مساع
ــام للتمويل  ــن نظ ــاً ع أيض
ــه. وبعد  ــر القانوني حلزب غي
ــن  م ــتراخه  ش ــة  استقال

ــزب  للح ــاً  رئيس ــه  منصبَي
ــار، تتكهن  ونائباً للمستش
ــز  ــأن كورت ــالم ب ــل إع وسائ
ــر  وزي ــة  إقال ــى  إل ــى  يسع

ــة اليميني املتطرف  الداخلي
ــذي يعتبر  ــرت كيكل، ال هرب
ــع  م ــارض  تتع ــه  مهمات أن 

التحقيق حول التسجيل.
لكن نوربرت هوفر، وزير النقل 
ــزب  ـــ «ح ــد ل ــس اجلدي الرئي
ــز، قائالً:  ــة»، حذر كورت احلري
سنستقيل  وزراء،  «بصفتنا 
ــا إذا أُقيل  ــل مناصبن ــن ك م
وزير الداخلية هربرت كيكل 
ــدد على  ــه». وش ــن منصب م
ــى  ــذ» عل ــيء يؤخ أن «ال ش
ــع: «يحزنني أن  ــر، وتاب األخي
أرى مشروعاً حكومياً يتسم 
بهذا املقدار من اجلودة، ينهار 

أيضاً».
ــن استقالة  ــل كورتز م وجع
كيكل، الذي كان أميناً عاماً 
ــا  ــة» عندم ــزب احلري ـــ «ح ل

ــداث املطروحة  حصلت األح
ر عام  ــوّ ــي التسجيل املص ف
ــه  من ــدّ  ب ال  ــرطاً  ش  ،٢٠١٧
الحتمال استمرار احلزب في 
ــال: «واضح أن  ــة. وق احلكوم
السيد كيكل ال ميكنه إجراء 

حتقيق حول نفسه»
ــى  ال ــني  الكرمل ــى  وسع
إذ  ــة،  الفضيح ــن  ع ــأي  الن
ــق باسمه دميتري  الناط قال 
ال  ــا قصة  «إنه ــوف:  بيسك
ميكن أن تكون لها أي عالقة 
ــن أن أُصدر رأياً في  بنا. ال ميك
ــأن ظهور هذا التسجيل،  ش
ــه بروسيا وال  ــة ل ألن ال عالق
ال  ــة.  باحلكوم وال  ــس  بالرئي
ن هي هذه املرأة وهل  نعرف مَ
حتمل اجلنسية (الروسية) أو 

لديها أصول روسية».
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ــور، جنل  ــب جوني ــه ترام وج
ــد  ــي دونال ــس األمريك الرئي
ــاة  لقن ــا  اتهام ــب،  ترام
ــة، بنشر  ــرة» القطري «اجلزي
رسائل تدعو إلى الكراهية، 
ــى موقع  ــر حسابها عل عب
ــي  االجتماع ــل  التواص

«فيسبوك».
وغرد ترامب عبر حسابه على 
ــع التواصل االجتماعي  موق
«تويتر»، قائال: «اجلزيرة تنشر 
ــر  تنك ــة  علني ــات  فيديوه
حدوث (الهولوكوست) على 
صفحتهم بفيسبوك. فهل 
ــذ إدارة فيسبوك إجراء  تتخ
ــب صفحتهم، مثلما  وحتج
ــياء أقل من  ــع أش فعلت م

ترامب،  ــل  ذلك؟» وطالب جن
ــن الظهور على  بالتوقف ع
ــرة، عقب نشرها  قناة اجلزي
ــى  عل ــض  حت ــات  فيديوه
ــه،  ــا لوصف ــة وفق الكراهي
ــت»  «الهولوكوس ــر  وتنك

بحق اليهود.
ــت  أوقف ــا،  جانبه ــن  وم
ــني  اثن ــرة»  «اجلزي ــاة  قن
ــب  عق ــا  صحفييه ــن  م
ــو  فيدي ــع  مقط ــا  نشرهم
ــن محرقة  ــي حقائق ع ينف

«الهولوكوست».
ــدد ضحايا احملارق  يذكر أن ع
ــود  ــق اليه ــي ح ــة ف النازي
ــة  العاملي ــرب  احل ــالل  خ
ــم  ــة باس ــة، واملعروف الثاني
ــدر  يق ــت»،  «الهولوكوس

بنحو ستة ماليني يهودي.



 

إبراهيم الصياد

ــوات عملية  ــررت اتخاذ خط ــر صنيعاً، عندما ق ــت مص أحسن
ــاء جسور  ــاة من خالل بن ــا بشرايني احلي ــة سيناء مبده لتنمي
ــل والدلتا، األمر  ــة وادي الني ــبه اجلزيرة مبنطق ــاق تربط ش وأنف
ــدة واحدة، وعالقة ذلك  ــذي يؤكد ارتباط كل أرض مصر كوح ال
ــت وستظل  ــاء كان ــاً وأن سين ــا، خصوص ــا واستقراره بأمنه
ــي منحسراً عند  ــرى امتدادها األرض ــاً إلسرائيل التي ت مطمع
ــراش الفلسطينية. ولهذا، تعتبر سيناء  إيالت أو قرية أبو الرش
ــل. من هنا، ليس مستغرباً القول  مفتاح الطريق إلى وادي الني
ــة الشرق، أي  ــق دائماً من جه ــي املصري يتحق ــن القوم إن األم
ــرة سيناء يستطيع أن  ــبة جزي سيناء، وأن من يسيطر على ش
ــخ، تعرضت سيناء  ــا. منذ فجر التاري ــر على مصر كله يسيط
ــة الشرق. ولهذا،  ــزو استهدفت مصر جاءت من جه حملاوالت غ
ــرورة استراتيجية،  ــرة ض ــبه اجلزي ــح االهتمام بإعمار ش يصب
ــرة باستقرار الشعب املصري وأمنه. وهذا يذكرنا  تتصل مباش
ــور اخملتلفة، كما  ــاء وموضعها عبر العص ــة موقع سين بأهمي
ــخصية مصر»،  يذكر الدكتور جمال حمدان في موسوعته «ش
ــط التوزيع الدميوغرافي لسيناء بوضعها اجلغرافي، الذي  إذ ارتب
ــاء»، التي تعني  ــي األصول اللغوية لكلمة «سين بدا واضحاً ف
ــا. ويقول البعض  ــني لكثرة جباله ــد بعض املؤرخ «احلجر» عن
ــريت»، أو األرض  ــة «توش ــي الهيروغليفي ــر أنها تسمى ف اآلخ
ــاء، كما سميت في العهد القدمي «حوريب» أو أرض اخلالء.  اجلدب
ــبه اتفاق تاريخي على أن اسم سيناء مشتق من  لكن هناك ش
ــي احلضارة البابلية. وأطلق  ــم «اإلله» سني أو «إله القمر» ف اس
ــة آرامية األصل  ــم «الطور»، وهي كلم ــرب على سيناء اس الع

وتعني «جبل القمر».
ــة مروراً  ــدة منذ عهد الفراعن ــل تاريخية ع ــرَّت سيناء مبراح م
ــح اإلسالمي، ثم  ــى الفت ــي، حت ــي والرومان ــن اليونان بالعصري
ــي. وأثبتت  ــزو الصليب ــم الغ ــي، ث ــوي والعباس ــن األم العصري
ــة التي تربط  ــا من أهم املعابر البشري ــداث التاريخية أنه األح

الشرق بالغرب.
ــي، نظراً لظروف  ــار سيناء في العصر األيوب ــدأ االهتمام بإعم ب
ــر إلى ضرورة  ــع حكام مص ــة التي كانت تدف ــروب الصليبي احل

جتديد القالع واملوانئ خوفاً من اخلطر. من هنا، قام صالح الدين 
ــي ببناء ميناء الطور وإصالحه، ومتكن من انتزاع ميناء أبو  األيوب
ــراش من أيدي الصليبيني، ومن ثم صار البحر األحمر حتت  الرش
ــح اإلسالمي، مجرد  ــه. وعليه، كانت سيناء، منذ الفت سيطرت
ــاز والشام في  ــة من بالد احلج ــا القبائل اخملتلف ــرة تعبره قنط
ــر ابتداء من القرن  ــل. ولكن مركزها تغيّ ــا إلى وادي الني طريقه
الرابع عشر امليالدي، عندما صارت منطقة تلجأ إليها القبائل، 
بعد أن توقف تقريباً سيل الهجرات العربية إلى مصر في عصر 
ــر العربية سياسياً، ولم يعد هناك  املماليك، إذ مت عزل العناص
ــوا بالقبائل العربية في  ــو احلكام اجلدد إلى أن يستعين ما يدع

احلكم، حتى يشجعوا هجرتها إلى مصر.
ل العصر اململوكي بداية ملرحلة من االستقرار في شبه  ــكّ وش

ــرة سيناء، السيما مع زيادة االهتمام امللحوظ بطريق احلج  جزي
ــق البريد من مصر إلى الشام من ناحية  من ناحية، وتأمني طري
ــرى. وفي اعتقادي، أن اهتمام الدولة اململوكية بسيناء، كان  أخ
ــني حدود مصر الشرقية من األخطار احملدقة بها  يهدف إلى تأم
ــي بقايا الوجود  ــرق، والتي كانت تتمثل حينذاك ف ناحية الش
ــا انهارت دولة  ــة إلى اخلطر املغولي. وعندم ــي، باإلضاف الصليب
املماليك على يد السلطان العثماني سليم األول، الذي دخلت 
قواته مصر عبر سيناء، شهدت املنطقة فترة من الهدوء خالل 
ــرات اجلفاف التي تسببت  ــر العثماني، قطعها بعض فت العص
ــل التجارية للنهب، وزادت عمليات القرصنة  في تعرض القواف
وتهريب البضائع، فيما راجت حركة التجارة بني مصر والشام، 
ــا كان له أثره على سكان سيناء الذين يقومون بنقل التجارة  م

ــق املفضل لنقل  ــق البري هو الطري ــني البلدين، إذ كان الطري ب
البضائع لرخص تكلفته من ناحية وسهولته من ناحية أخرى.

ــر احلديث، بسبب  ــداً فاصالً في تاريخ مص ــام ١٧٩٨ كان ح الع
ــون بونابرت. تركت  ــر بقيادة نابلي ــة الفرنسية على مص احلمل
ــت مصر بؤرة االهتمام األوربي  ــك احلملة أثراً واضحاً، وأصبح تل
ــي. وما يهمنا هو وضع سيناء خالل السنوات  في املشرق العرب
ــهدت  ــل التي قضتها تلك احلملة في مصر، ذلك أنها ش القالئ
ــة، واعتبرها نابليون  ــوات العثمانية والفرنسي ــارك بني الق مع
ــالق لفتح الشام، غير  ــزاً ألطماعه التوسعية ونقطة انط مرك
ــان يهدف من ورائه إلى إسقاط  أن مشروعه التوسعي، الذي ك
ــة اخلالفة العثمانية، فشل حتت وطأة  القسطنطينية، عاصم
املقاومة.خالصة القول: كانت سيناء خالل تلك الفترة مسرحاً 
ــراع الفرنسي – العثماني في مصر. تعرضت  ألحداث ذلك الص
ــوات الفرنسية، كما قتل  ــا للتدمير مبدافع الق العريش حينه
ــر من أهلها نتيجة استبسالهم في الدفاع عن أرضهم،  الكثي
ــوات الفرنسية  ــاب الق ــال مثار إعج ــذا االستبس ــوا به فكان
ــام ١٨٠٥، بدأت  ــي احلكم في ع ــع تولي محمد عل ــا. وم نفسه
ــان االهتمام باألمن واإلدارة، أهم ما قام  مصر أحداثاً جديدة. وك
ــه احلاكم اجلديد في سيناء، متهيداً لتسييره جيشاً برياً وآخر  ب
ــا إلى الشام. ونالحظ أن  ــاً بقيادة ابنه األكبر إبراهيم باش بحري
ــل السيناوية لتحقيق  ــد علي حرص على توظيف القبائ محم
ــزرة، لكن طموحاته  ــاً سياسة العصا واجل أهدافه، مستخدم
ــة. وفي عام  ــا سمى باملسألة الشرقي ــت سبباً في إثارة م كان
ــراً  ــا مؤمت ــا والنمس ــا وبروسي ــا وروسي ــدت بريطاني ١٨٤٠، عق
ــدول األربع  ــدت مبقتضاه ال ــة العثمانية، تعه ــة الدول مبشارك
ــدة السلطان العثماني على إخضاع محمد علي، الذي  مبساع
ــر بشكل وراثي. وخالل فترات حكم  منح وأسرته حكومة مص
عباس األول وإسماعيل وسعيد وتوفيق، جرى االهتمام بسيناء 
ــرت على سيناء  ــان أهم األحداث التي أث ــى نحو ما. لكن، ك عل
ــاة السويس للمالحة في عام  ــالل تلك الفترة، هو افتتاح قن خ
ــة على مجتمع سيناء.  ــي كان إلنشائها آثاره املهم ١٨٦٩، والت
ــر املالحي املهم، إنشاء عدد  ــا كان من نتائج إقامة هذا املم كم

من املدن على ضفتي القناة.
ــة إذ دخلها الغزاة  ــة استراتيجية مهم ــاء متثل منطق إن سين
ــاً ملعارك كبرى. ولم تكن عمليات  الحتالل مصر.وكانت مسرح
ــراض  ــاء إال ألغ ــرة سين ــبه جزي ــي ش ــد ف ــالح أو التجدي اإلص
ــر احلالي أهمية  ــرض في العص ــة وعسكرية، ما ف استراتيجي
ــوادي عبر طرق  ــر، ويتم ربطها بال ــزرع سيناء بالبش قصوى لت
ــر احلفاظ على  ــة إن تنمية سيناء جوه ــاق، لتتأكد حقيق وأنف

أمن مصر.

* كاتب مصري

 ياسر رافع

ــال اجلزائري الذى  ــون “ زعيمة حزب العم ــال “ لويزه حن إن إعتق
ــب رموز النظام  ــة التروتيسكية ، بجان ــى األفكار اليساري يتبن
ــة الدولة  ــم التآمر ضد سلط ــر بته ــق في اجلزائ ــم الساب احلاك
ــار أن فساد  ــان ميكن أن مير باعتب ــة اجليش ، ك ــاس بسلط واملس

ــورات هو  ــرات ما قبل الث ــزاب في فت األح
شائع وجائز في غالبية األحزاب خصوصا 
ــع األنظمة التي ثار  ــت متماهية م إذا كان
عليها الشعب  ، لكن أن يكون هذا احلزب 
يساريا ويحمل تاريخا نضاليا طويال وممتدا 
ــخصية نضالية بحجم “  وعلى رأسه ش
ــا يجب أن نقف ونقول  لويزة حنون “ فهن
ــع بدايات  ــي السودان وم ــاذا حدث ؟!وف م
ــام البشير منذ  ــراك الشعبي ضد نظ احل
ــى سقوطه بدا  ــة العام املاضي وحت نهاي
ــودا للتيار اليساري والشيوعي قد  أن صع
أصبح الفتا للمتابعني وأصبحت شعارات 
اليسار جاذبة للشارع وللشباب لكن مع 
توالي احلوادث بعد عزل البشير فقد أصبح 
ــة األساسية لصالح قوى  التراجع السم
غير محددة املالمح واإلجتاهات اإليديوجلية 

كقوى “ التغيير “ التي تنضوي حتت لوائها أطيافا متعددة ، ومع 
ــي الذي وصف الثورة  ــارع اإلسالم السياس ضغط واضح من ش
ــي ويبدو أن هناك  ــيوعية خلطف السودان اإلسالم كمحاولة ش
في دائرة احلكم من يساعد في هذا اإلجتاه . وخفت صوت اليسار 
ــار العربي إال  ــم ما حدث لليس ــاذا ؟! ال ميكن فه ــي .. مل السودان
ــرة املمتدة منذ  ــل تطور اليسار خالل الفت ــا عند مراح إذا توقفن
ــرن العشرين وحتى  ــي خمسينيات الق ــرر الوطني ف فترة التح
ــل على ما حدث  ــري كمثال للتدلي ــذ اليسار املص اآلن ، وسنأخ
ــكلت النهاية  لذلك التطور . فهناك خمس مراحل أساسية ش

املأساويه التي يعيشها اليسار اآلن .
ــة الذهبية  ــي تعتبر املرحل ــي املرحلة الت ــى : وه ــة األول ـ املرحل
ــار املصري وهي التي كانت قبل التحرر الوطني حيث وجد  لليس

ــة واإلنتشار داخل اجملتمع ما جعله  اليسار من املساحة احلركي
ــة ولكنه  ــاع امللكية اإلقطاعي ــر األوض ــد بإمكانية تغيي يعتق
فوجئ بهجوم مضاد من القصر امللكي وتيار اإلسالم السياسي 
الوليد املتعاون معه جعله يفقد مساحات لكنه لم يفقد توازنه 
حتى قامت حركة يوليو ١٩٢٣ والتي كان اليسار ببعض الضباط 
ــوى اإليديولوجي لم  ــه حاضرا فيها ولكن على املست املنتمني ل

تكن له اليد العليا .
ــة الثانية : وتلك املرحلة مثلت اجلانب األعظم تأثيرا في  ـ املرحل
اليسار املصري ، حيث دخل اليسار في صدام مبكر مع السلطة 
ــدة ممثال في ضباطة في حركة يوليو ١٩٥٢ _ خالد محيي  اجلدي
ــة وإمتداداتها على األرض  ــاال _ والتنظيمات اليساري الدين مث
حيث تصادمت الرؤى واألفكار األممية لليسار مع األفكار القومية 
ــان يراها أفكارا  للنظام اجلديد والتي ك
ــوب وهو  ــق أهداف الشع ــة ال حتق مييني
ــن حتالف  ــه بني براث ــا عجل بسقوط م
السلطة مع اإلسالم السياسي وزج به 
ــون ، ذلك التحالف  ــى غياهب السج إل
ــق  ــراه وحل ــك ع ــا إنف ــان م ــذي سرع ال
اإلسالم السياسي باليسار في غياهب 
السجون أيضا . وقد عبر الرئيس “ عبد 
ــي بقوله “ إن  ــر “ عن تلك املرحل الناص
الشيوعيني عندهم أفكار جيدة لكني 
أختلف معهم في أمرين ، األول موقفهم 
ــة التي تتجاوز  ــن والثاني األممي من الدي
الوطنية “ ـ املرحلة الثالثة : وهي التي 
ــادات “  ــي الرئيس “ الس ــع تول بدأت م
ــة جديدة فى  ــن ملرحل احلكم والذي دش
التعامل مع اليسار الذي ظن واهماً أنه 
قادر على ترويض الرئيس اجلديد بعد رحيل “ عبد الناصر “ القوي 
الذي إستطاع جلمه بالتعاون مع اإلسالم السياسي في البدايات 
، وكانت حجة اليسار في ذلك أنه بعد أن فرغت الساحه من تيار 
ــالم السياسى القابع في السجون منذ عهد عبد الناصر ـ  اإلس
ــودا كبيرا لظاهرة اإلسالم  ــكلت صع املرحلة الرابعة : والتي ش
ــوى املنطقة العربية والعاملية والتي لعب  السياسي على مست
ــل سياسات عبر حتالفات  ــا هذا التيار دورا كبيرا في تشكي فيه

مع أنظمة محلية وعاملية 
ـ املرحلة اخلامسة: وهي املرحلة احلالية والتي تلت ثورات الربيع 
العربي حيث يعاني اليسار املصري من عوارض اإلنقسامات التي 

حدثت بعد ثورة يوليو ٥٢ ونظام الرئيس “ عبد الناصر “ .
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عبد الباري عطوان

ــة الشرق  ــي منطق ــد ف ــد أح ــم يعُ ل
ــدات  ــذ تهدي يأخ ــم  والعال ــط  األوس
ــة“ على محمل اجلد،  ترامب ”التويتريّ
ا سمسار  ــرب“ وإمنّ ألنّه ليس ”رجل ح
ــف  التّوصي ــذا  وه ــة،  جتاريّ ــات  صفق
ــي  ــه الت ــر تغريدات ــى آخِ ــق عل ينطب
ــا إيران ”من  ر فيه ــس وحذّ أطلقها أم
ــون النّهاية  ــربٍ ألنّها ستك خوض ح
ــروب تُخاض في  ــة لها“، فاحلُ الرسميّ
حات وسائل  ميادينها وليس على صفَ
ــةٍ  وبطريق ــي،  االجتماع ــل  التواص

استعراضيّةٍ مكشوفة .
ــال إنّ إيران تُريد احلرب؟ إيران تُريد  من ق
ــواق العامليّة  تصدير نفطها إلى األس
ل  ي تفعل ذلك بكُ عبر مضيق هرمز، وهِ
م بإرسال حامالت  ا، ولم تقُ يُسرٍ حاليًّ
الطائرات، أو القاذفات العمالقة بـ ٥٢ 
ضو  ــي هي عُ ــة اخلليج الت إلى منطق
أصيل فيها، في استعراضٍ مكشوفٍ 
ــن فعل  ــاره، وم ــطِ ثم ــم يُع ة ل ــوّ للقُ
ني بالفشل،  ــب، ومُ ــك الرئيس ترام ذل
شوداته هذه  ــك أنّ حُ ــن ذل واألخطر م
ــن حيث  ــة، م ــج عكسيّ ــت نتائ أعط
ــب اإليراني حول قيادته،  توحيد الشع
لفائه  عظم حُ ــه، أيّ ترامب، مُ سران وخُ
ا  طلقً سوا مُ ــم يتحمّ األوربيني الذين ل
ــام إلى أيّ حتالف خلوض احلرب  لالنضم

رار احلُروب  د إيران على غِ التي يُريدها ضِ
ــراق وأفغانستان،  ــي العِ ــة ف األمريكيّ

د ”داعش“. وأخيرًا ضِ
، ألنّه بات  ــالً ــد احلرب فع ــب ال يُري ترام
كلفةً  ــون مُ ــا ستك ــدرك أنّ نتائجه يُ
ا له ودولته، فإذا كان  ا وماديًّ ا بشريًّ ــدًّ ج
وا  ــن أن يغطّ ك ــاؤه اخلليجيّون ميُ لف حُ
ــف  ــإنّ التّكالي ــة، ف ــف املاليّ التّكالي
نا اجلُنود األمريكان،  البشريّة، ونقصد هُ
الت  ــن وحامِ ف ــر السّ ــواء على ظه س
ــي القواعد العسكريّة  الطائرات، أو ف
ــر (العيديد)،  ــراق وسوريا وقط في العِ
ــرة على خليج  جي رب الفُ ــارات (قُ واإلم
مان)، أو في املنامة (قاعدة األسطول  عُ
ــق نتائج  ــة)، أو تطوي ــس البحريّ اخلام
ــب البالستيكيّة  ــم في احلقائ عودته

وداء إلى الوطن األم. السّ
ــة األولى  ــر اجلول ــب خسِ ــم.. ترام نع
ــرب، عندما  ــذه احل ــة من ه التمهيديُ
ــى ثالث استِفزازات  لفاؤه إل تعرّض وحُ
ــرّد على أيٍّ  ــم يجرؤ على ال هينة، ول مُ

منها:
ــرات مينيّة  ــا أغارت طائ ــى: عندم  األول
ــة على ثالث  م لغّ ــرة ومُ سيّ ــة مُ حوثيّ
ــة خلط أنابيب  ــات للنّفط تابع مضخّ
ــالق،  م العِ ــة  السعوديّ ــرب  غ ــرق  ش
د محمد  ــتعلت النّيران فيها، وهدّ واش
ــة الثوريّة،  ــي، رئيس اللجن علي احلوث
ــر، إماراتيّة  ــدف آخ ــاك ٣٠٠ ه ن ــأنّ هُ ب
من بُنوك األهداف  ومينيّة وسعوديّة ضِ
كن ضربها في  ــى رادارات حركته ميُ عل
أيّ حلظة اذا لم تتوقّف حرب التّحالف 

على بالده.
جوم ”الغامض“ على أربع   الثّانية: الهُ
جيرة  ــة سواحل الفُ بال ناقِالت نفط قُ

ا، وحتّى هذه اللّحظة  وإعطابها جميعً
ــة اجلِهة  ــهِ التّحقيقات ملعرف ــم تنت ل
رور أكثر من  ــم مُ التي تقف خلفها رغ

أسبوع، ويبدو أنّها لن تنتهي.
فارة      الثّالثة: إطالق صاروخ على السّ
ــة اخلضراء في  ــة في املِنطق األمريكيّ
ــي منطقة  وه ــة،  راقيّ العِ ــة  العاصم
ــر أمانًا  ــون األكث ــرض أن تك ــن املُفت م
عزّزة  ــة أمريكيّة مُ في العالم، ومحميّ

ا. مة جدًّ تقدّ درات دفاعيّة مُ بقُ
ــذه الهجمات  ــرك له ــم املُشت القاس
ــات اختبار  ــت بالون ــا كان ــالث أنّه الثّ
ــة  األمريكيّ ــا  النّواي ــة  جديّ ــاس  ي لقِ

ــدو أنّ اإلدارة األمريكيّة  لشن حرب، يب
سقطت في هذا االختِبار حتّى كتابة 
طور بعدم تنفيذ تهديداتها  ــذه السّ ه
ــا ومصاحلها،  لفائه ــرّد، وحماية حُ بال
ثلما تنبّأ اجلنرال  ــدود مِ وسواء برد مح
ــي الرياض، أو  ــو زيد، سفير أمريكا ف أب

ع مثلما لوّح جون بولتون. وسّ مُ
املُعادلة اجلديّة كما خلّصها لي صديق 

على درايةٍ كبيرةٍ بطريقة تفكير محور 
ــيّ منه على  لع اإليران ــة، والضّ املُقاوم
نازلة“  ــا ”مُ ــوص، تقول إنّه وجه اخلُص
غير،  ــالق وداوود الصّ م ــوت العِ بني جال
مالق  ــر بشجّ رأس العِ حيث جنَح األخي
 ، ــرٍ وقاتلٍ ــاء عليه بحجرٍ صغي والقض
ــس مضمونًا  ة لي ــرور القوّ ــار غُ فانتِص
داوود  ــا  هه وجُ ــار  أحج ــة  ثالث ــا.  دائمً
ــاء جالوت،  لف ــت رأس حُ ــي أدم اإليران
ــرجٍ آمنٍ  ــى البحث عن مخ ــه إل ودفعت
ا هذا ما  ابة املُفاوضات، ورمبّ الل بوّ من خِ
ر وصول السيد يوسف بن علوي،  يُفسّ
هران  ــى طِ ماني إل ــة العُ ــر اخلارجيّ وزي
ــحني  املُرشّ الوسطاء  ــد  ــوم، كأح الي
ــم وطائِراتهم أجواء  ــن تزدحم به الذي

املِنطقة هذه األيّام.
ا“  إيران لن تختفي عن اخلريطة ”رسميًّ
ــى  ــل اختف ــب، فه د ترام ــدّ ــا ه مثلَم
ده بوش األب  ــدّ ــراق منها عندما ه العِ
ــه؟ وهل اختفت  ــن باملصير نفس واالب
ــد الغزو  ــن اخلريطة بع ــان م أفغانست
ــل اختفت  ــام ٢٠٠١؟ وه ــيّ ع األمريك
مر  ــوات من عُ ــد ثماني سن ــا بع سوري
ؤامرة اشتركت في تنفيذها ٦٥ دولة  مُ
بقيادة الواليات املتحدة وبُنوك مركزيّة 
ــات املِليارات من  ــة طافَحة مبِئ مالق عِ
ــت اليابان رغم  ــدوالرات؟ وهل اختف ال
ــني؟ أو املانيا  نبلتني نوويت ــا بقُ ه قصفِ

ات احلُلفاء؟ التي اجتاحتها قوّ
لفاءها  ــب أنّ إيران وحُ ما ال يُدركه ترام
نذ اليوم األوّل  ت لهذه احلرب مُ ــدّ استع
ــا العراقيّ  ــزت فيه بالده جاره الذي غ
ــا  ــام ٢٠٠٣، واستِعداداته ــه ع واحتلّت
ــة أسلحة  ــر ترسان ــي تطوي ــت ف متثّل
ختلف  ــي مُ نع ف ــة الصّ ــة ذاتيّ م تقدّ مُ

لفائها مبنظومةٍ  وتزويد حُ طاعات،  القِ
ــي اليمن،  ــواء ف ــارةٍ س ــةٍ جبّ صاروخيّ
ــاع غزّة، وال  راق، أو قِط ــان، أو العِ أو لبن
ــول إنّ ”حزب  ا عندما نق ــرًّ نكشف س
ــة  ــخ بحريّ ــى صواري ــل عل اهللا“ حص
ــع أمامها  ــوت، تتواض ــرع من الصّ أس
ــة التي  ــت“ السوريّ ــخ ”الخون صواري
ــام  أم ــة  اإلسرائيليّ ــة  البارج ــرت  دمّ
ــام ٢٠٠٦، وسيكون  ــل بيروت ع سواح
ات  واريخ اجلديدة منصّ ا لهذه الصّ هدفً
ــاز اإلسرائيليّة في البحر  النّفط والغ
ا  ضافً ــربٍ قادمة، مُ املتوسط في أيّ ح
ــني في جنوب  ناك جبل ــك أنّ هُ ــى ذل إل
باشرةً  ن على ميناء حيفا مُ لبنان يطالّ
ــور  خ الصّ ــاء  بإلق ــه  تعطيل ــن  ك وميُ

واريخ. واحلجارة، ناهيك عن الصّ
جوم  ــو أنّ الهُ ا آخر وه ــف سرًّ ال نكشِ
ــة  السعوديّ ــط  النّف ــالت  ناق ــى  عل

بالة  مالقة قُ واإلماراتيّة والنرويجيّة العَ
جيرة قبل أسبوع استهدف  ميناء الفُ
ا“ ناقالت نفط ”فارغة“ وغير  دً تعمّ ”مُ
ــاه اإلقليميّة لدولة  ــة، وفي املي ل حمّ مُ
اإلمارات، ليس الدوليّة، إليصال رسالة 
جوم  تقول بأنّ من وقف خلف هذا الهُ
ــق أزمة تلوّث البيئة،  ذه ال يُريد خل ونفّ
ناك  ولكن إذا اندلعت احلرب لن تكون هُ
حرّمات، وال بُد أن القادة العسكريّون  مُ
ا  ــون جيّدً ــون وغيرهم يفهم األمريكيّ
ــا هذا ما  ــذه الرّسالة، ورمبّ ــون ه مضم
ــر في اللّهجة اإلماراتيّة  ر التّغيي يُفسّ
ــو التّهدئة، والبُعد  ا، وميلها نح حاليًّ
عن التّصعيد. دعوة العاهل السعودي 
ــز لعقد  ــن عبد العزي ــك سلمان ب املل
ثالث قمم إسالميّة وعربيّة وخليجيّة 
ــهر  ــة األخيرة من ش ــي األيّام الثالث ف
ــة، تعني أنّ  ــة املكرّم ــان في مكّ رمض
، وأنّ  احلرب لن تقوم قبل هذا التّاريخ أوّالً

واإلمارات  السعوديّة  العربيّة  اململكة 
ــا بحاجة إلى  ا أنّهم يًّ ــا يُدركان جدّ بات
ــة  ــة وإسالميّ ــة عربيّ ــاء وتغطي لف حُ
ــذه  ــت ه ــد أن تناقص ــة، بع وخليجيّ
نيا ألسبابٍ  دودها الدّ ــى حُ التّغطية إل
ــض كلّه في  ــا وضع البي ــدةٍ أبرزه عدي
ــة“ واالبتزازيّة،  ــب ”اخملروق ــة ترام سلّ
ــم،  ــى واستعدائه ربَ ــل ذوي القُ وجتاهُ

والتّرفّع عليهم.
ب  د أنّ احملور اإليرانيّ كسِ مرّةً أُخرى نُؤكّ
ــذه احلرب،  ــة من ه ــوالت التمهيديّ اجل
ــم االنتقال  د أن يت ــن املُستبعَ ــات م وب
إلى اجلوالت النّهائيّة في الوقت الرّاهن 
ــي ذكرناها  ــاب الت ــل لألسب على األق
ا، فمن يُريد احلرب ال يخوضها على  آنِفً
 

ُ
”التّويتر“ والقصف ”التّغريدي“… واهللا

أعلم.

المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الجريدة

من قال إنّ إيران تـُريد 
الحرب إيران تـُريد 
تصدير نفطها إُّـ 
األسواق العاِّـيـّة عرب 
مضيق هرمز وهـِي تفعل 
ل يـُسرٍ ذلك بكُ

سيناء تمثل منطقة 
اسرتاتيجية مهمة إذ 
دخلها الغزاة الحتالل 
مصر وكانت مسرحاً 
ِّـعارك كربى

صعود التيار اليساري 
والشيوعي قد أصبح الفتا 
للمتابعني وأصبحت 
شعارات اليسار جاذبة 
للشارع وللشباب
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التايمــز : صفقــة القــرن والعــداء بني 
واشنطن وطهران 

ــف ”صفقة  ــز حتليال عن مل ــدة التامي ــرت جري نش
ــرن“ املتوقع اإلعالن عنها قريبا كتبه مراسلها  الق
ــرق األوسط ريتشارد سبنسر بعنوان  لشؤون الش
ــني  ــى الفلسطيني ــوال عل ــرض األم ــا تع ”أمريك

ليتخلوا عن مطلب الدولة“.
ــس األمريكي دونالد ترامب  يقول سبنسر إن الرئي
يقول دوما إنه ”يحب الصفقة اجليدة“ لكنه يقول 
ــوص السالم في الشرق  ــا إن ”صفقته بخص حالي

األوسط ستكون الصفقة األفضل“.
ــن عينهم ترامب  ــول سبنسر إن ”الرجال الذي ويق
ليرسموا تفاصيل هذه الصفقة هم صهره جاريد 
ــان  ــد فريدم ــالت و دافي ــون غرينب ــنر وجيس كوش
ــل واملرتبطني بها  وجميعهم من املقربني إلسرائي
ــون السلطة  ــي أن تك ــان من الطبيع ــي ك وبالتال
ــة وترفض التعاون معهم  الفلسطينية متشكك

وتعلن أنها ليست مرتبطة بهذه الصفقة خاصة 
ــدى إسرائيل إلى  ــارة األمريكية ل ــد نقل السف بع
القدس ضمن اإلعالن عن اعتراف واشنطن باملدينة 
ــة إلسرائيل“.ويشير سبنسر إلى  املقدسة عاصم
أنه عندما رفض كوشنر أن يصف شكل احلكومة 
ــي تقترحها اخلطة بأنها ”دولة“  الفلسطينية الت
ــة لقبول العرب  ــى بالفعل أي إمكاني ــان قد أنه ك
بها، مضيفا أن أغلب احملللني ومنهم اإلسرائيليون 
ــول األردني لن يكون هناك أي  يؤكدون أنه دون القب
ــري بالصفقة رغم  ــول مص ــودي وال قب ــول سع قب
ــنطن على دعم  ــاء اإلقليميني لواش ــرص احللف ح
ــى اإلصرار  ــر سبنسر إل ــه. ويشي ــب وصفقات ترام
ــوزراء  ــوه ورئيس ال ــب ومبعوث ــره ترام ــذي يظه ال
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو على ”إهانة السلطة 
الفلسطينية واإلشارة إلى أن الفلسطينيني طاملا 
ــالم في الشرق  ــد لصفقات الس ــوا دور املفس لعب
ــت لفرض  ــان الوق ــا يعني أنه ح ــو م ــط وه األوس

صفقة القرن عليهم“.

اإلندبندنــت : ”40 عامــا مــن العــداء األمريكي 
اإليراني“

اإلندبندنت نشرت حتليال ملراسلها للشؤون الدولية 
ــني الواليات  ــات املتوترة ب ــن العالق ــورزو دراغي ع ب
املتحدة وإيران بعنوان ” إيران والواليات املتحدة في 
ــذه املرة؟“.يقول  ــذ 40 عاما، فما اجلديد ه حرب من
ــود األربعة  ــي خالل العق ــر الطبيع ــي إن األم دراغ
ــنطن وطهران هو العداء، مشيرا  املاضية بني واش
ــة املاضية تصاعد  ــهر القليل ــى أنه ”خالل األش إل
ــنطن حلفاءها بقطع  ــا طالبت واش ــر بعدم التوت
ــا ردت إيران  ــع إيران بينم ــات االقتصادية م العالق
ــاز إلى حلفائها بشن هجمات على مصالح  باإليع
ــة املتحالفة  ــدة واألطراف اإلقليمي الواليات املتح
معها مبا في ذلك إطالق صواريخ نحو جدة ومكة“.
ــنطن وطهران  ويضيف دراغي أن ”الصراع بني واش
ــام 1979 عندما هاجم الطالب مقر السفارة  بدأ ع
األمريكية واحتجزوا رعايا أمريكيني كرهائن لنحو 
ــع قرن من  ــن الغضب من رب ــر ع ــا كتعبي 444 يوم

الدعم األمريكي للملكية الديكتاتورية التي بدأت 
ــام 1953 الذي كان مدعوما من الواليات  بانقالب ع
املتحدة“.ويضيف أن ”الصراع تواصل خالل حقبة 
الثمانينات من القرن املاضي عندما قصف حلفاء 
ــرات حربية  ــة ومعسك ــارات أمريكي ــران سف طه
ــا إيرانية  ــدة سفن ــت الواليات املتح ــا قصف بينم
بالطوربيدات في اخلليج، ثم في حقبة التسعينات 
سعت الواليات املتحدة خلنق وعزل إيران عن طريق 
ــردت بتقويض اتفاق السالم  العقوبات. أما إيران ف
ــان  ــذي ك ــني وال ــني واإلسرائيلي ــني الفلسطيني ب
ــة جديدة في الشرق  ــن حقب مفترضا فيه أن يدش
األوسط“. ويقول دراغي إن ”الهجوم الذي مت األحد 
ــارة األمريكية  ــر السف ــاروخ على مق ــي بص املاض
ــة لألمريكيني رغم  ــان رسالة موجه ــي بغداد ك ف
ــى أن الصاروخ كان  ــه ليس هناك أدلة كافية عل أن
يستهدف املوقع الذي أصابه بالفعل وأنه لم يعلن 

أي طرف مسؤوليته عن الهجوم“ .

الغارديان : ”غوغل ضد هواوي“

ــركة هواوي  الغارديان نشرت افتتاحية عن أزمة ش
ــدة والصني  ــني الواليات املتح ــة ب ــرب التجاري واحل
ــد هواوي: ال  ــان في غوغل ض ــوان ”رأي الغاردي بعن
ــروب االقتصادية مثلها  ــول اجلريدة إن احل رابح“.تق
ــل أن تبدأها  ــن السه ــروب العسكرية م ــل احل مث
لكن من الصعب إيقافها، مضيفة أن املعركة بني 
الصني والواليات املتحدة ”ليست بسبب التنافس 
التكنولوجي لكنها بسبب التنافس على سيادة 
ــركة غوغل  ــدة أن قرار ش ــح اجلري ــم“. وتوض العال
ــركة هواوي  ــزة ش ــل أجه ــن دعم عم ــف ع التوق
ــان مدفوعا بضغوط كبيرة من اإلدارة  الصينية ”ك
األمريكية“، وأن هذا القرار ”سوف يؤدي إلى اإلضرار 
مبصالح اجلميع وستندم عليه كل األطراف الحقا 
ــر من  ــع الكثي ــا ان تبي ــواوي الميكنه ــث أن ه حي
ــركة  ــني دون التعاون مع ش ــارج الص ــا خ أجهزته
البرمجيات األمريكية غوغل“. وتضيف اجلريدة أن 
ــذا الصراع هو ”خوف الواليات  السبب الرئيس له
ــة تكنولوجيا  ــي ساح ــى موقعها ف ــدة عل املتح

ــادة التي  ــارة الري ــا من خس ــاالت وخشيته االتص
حتتلها على الساحة الدولية في مواجهة اإلصرار 
الصيني على التنافس“، موضحة أن اخلسائر التي 
ترتبت على شركة غوغل ”قد تبدو أقل من خسائر 
ــل مستبعدة من السوق  ــواوي حيث أنها بالفع ه

الصينية“.
ــني أجهزة  ــاد املتبادل ب ــدة إن ”االعتم ــول اجلري وتق
االتصاالت الصينية والبرمجيات األمريكية يُظهر 
ــف أنه من  ــف كل منهما، وكي ــوح مدى ضع بوض
ــل ألي منهما أن يحقق السيادة العاملية  املستحي
ــدف السيطرة على  ــرب ليست به ــة. فاحل الكامل
ــة من سيصبح  ــا ولكن بهدف معرف التكنولوجي

سيد العالم“.

ــه: (البينة اجلديدة) تلتزم بشروط نقل بعض  تنوي
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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ــة، جو من  ــة، وخصوصا في العاصم ــة اجلزائري ــود الساح يس
ــة احلراك كما  ــر املوجود على قم ــي على التناف ــق الشعب القل
ــبه الهيستيري على مستوى بعض  يتحكم نوع من التوتر ش
ــي أن تنتزع لنفسها صفة متثيله  الشخصيات التي فشلت ف
ــن اخلارج املطلوب  ــل اجلزائري وفي إخفاء احلقيقة ع في الداخ
ــا وزيادة  ــل على حشد أنصاره ــا راحت تعم ــه، ومن هن تعاطف
ــباب من مراسلي  الضجيج في مناطق محددة يتجمع فيها ش
ــا نظيرا مليدان التحرير في  ــزة الداخلية واخلارجية، أرادوه التلف

القاهرة خالل األيام الـ١٨ عشرة األولى من ثورة يناير ٢٠١١.
ــرا لتقلص املشاركني العاصميني النسبي بذلت محاوالت  ونظ
ــرة الجتالب أنصار من مناطق مجاورة، أدت إلى نتيجتني لم  كثي
تكونا في صالح الناشطني السياسيني، األولى أن التجمعات، 
وخصوصا في ساحة البريد املركزي وموريس أودان، بدأت تأخذ، 
بالالفتات وباألعالم وبالهتافات، صبغة جهوية وإيديولوجية لم 
تغب مالحظتها على أبناء العاصمة الذين كانوا طليعة احلراك، 
ــج الهتافات ضد قيادة املؤسسة العسكرية  والثانية هو تشن
على وجه التحديد، والتشويش على كل من نادي بدعم اجليش، 
ــاق وباستجداء  ــات مستفزة تتهم بالنف حيث سمعوا تعليق
ــياتني“ الخ، وهو ما  ــوات املسلحة والشتائم من نوع ”يا ش الق
ــن إلى االبتعاد عن هذه التجمعات، خصوصا عندما  دفع كثيري
ــون بعناصر  ــة يتحرش ــر أبناء املنطق ــن غي ــون م راح املشوش
ــان سيصيب األبرياء، بعد أن  برّر ك ــة الستفزاز غضب مُ الشرط
ــون في االبتعاد تاركني من ليس لهم أي دور في  ينجح املتحرش
التحرش يدفعون ثمن الصدامات املفتعلة، والتي أحس كثيرون 
ــأن هناك من يعمل لها، ومن حسن احلظ وبفعل كفاءة األمن  ب
ــاوالت. وباستثناء  ــك احمل ــن إجهاض تل ــي املتظاهرين أمك ووع
واليات كثيرة عرفت حشودا أكدت متسكها باملطالب الرئيسية 
ــة ورمبا جهات أخرى  ــرج بو عريريج وعنابة وباتن للحراك مثل ب
ــم أطلع على ما مت فيها فقد عرفت تظاهرات مناطق متعددة،  ل
ــود، جملرد أن  ــا في حجم احلش ــي العاصمة، نقص ــا ف وخصوص
ــر الواعية عبر الوطن كله الحظت أن هناك عمال جديا  اجلماهي
ــاد والقيادات  ــة باطرونات الفس ــوم به السلطة في مالحق تق
ــي حتملها اجلماهير مسؤولية كل  العسكرية والسياسية الت
ــس اجلمهورية املستقيل  ــا أًصاب البالد، وكان املالحظ أن رئي م
ــت  ــره الكثيرون. وتالش ــد يذك ــم يع ــا، فل ــه متام ــد مت نسيان ق
االتهامات الغبية بأن مالحقة األثرياء املشبوهني تهدف حلماية 
ــا سقط هؤالء في  ــني املتورطني في الفساد، وعندم السياسي
ــات بعناصر فرنسية راحت  ــراك القضاء تسارعت االستغاث ش
ت شخصيات معينة تنسجم معها  حتتج على اعتقاالتٍ مسّ
فيما يتعلق باالنتماء العقائدي أو السياسي.  هؤالء يدركون أن 
ــدة واقتنعوا لذلك  ــدوق سيخذلهم وقد جربوا مرات عدي الصن
ــيء وتثبت  ــة تأسيسية يعاد فيها كل ش ــم يطالبون مبرحل ه
ــك يؤكدون  ــي الدستور، وقبل ذل ــي املسؤوليات ف ــم ف حصته
على مرحلة انتقالية تسند إليهم فيها املسؤوليات عن طريق 

التعيني، ألنهم ميوتون خوفا من االنتخابات..“

د. محيي الدين عميمور

رأي
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ــة ايبيزا»، التي  ألقت «فضيح
ــا بظلها على  ــت النمس ضرب
ــررة  ــة املق ــات األوروبي االنتخاب
اخلميس املقبل، وسط توقعات 
بأن تتأثر أحزاب اليمني املتطرّف 

سلباً بتداعياتها.
ــات  االنتخاب ــن  م ــام  أي ــل  قب
ــل األحزاب  ــة التي تأم األوروبي
ــق  أن حتق ــة  األوروبي ــة  القومي
اختراقاً فيها، خلطت فضيحة 
مدوية أدت إلى انهيار التحالف 
احلاكم في النمسا الذي يضم 
املتطرف،  ــني  واليم ــني  احملافظ
ــة االنتخابات  ــي حمل األوراق ف
ــاة  احلي ــزت  وه ــة،  األوروبي
السياسية في النمسا، حيث 
ــود الناخبون إلى مكاتب  سيع
االقتراع نهاية الصيف، واعتبر 
ــي هايكو  ــر اخلارجية األملان وزي
ــة  ــرات «فضيح تأثي أن  ــاس  م

ايبيزا»، جتاوزت حدود النمسا.
ــارت الصحافة احمللية إلى  وأش
ــة  ــزب حري ــار «ح ــة أنص صدم
النمسا» بعد العار الذي أحلقه 
ــزب اليميني املتشدد  بهذا احل
ــان  كريستي ــز  هاين ــه  زعيم

شتراخه، الذي اضطر السبت 
ــل  ك ــن  م ــة  االستقال ــى  إل

مناصبه.
ــا)  عام  ٤٩) ــتراخه  ش ــادر  وغ
رئاسة احلزب الذي يديره منذ ١٤ 
عاما، وأيضاً منصبه كمسؤول 
ــة سيباستيان  ثان في حكوم
ــام حتالفا  ــز، الذي كان أق كورت
ــد فوزه  ــتراخه بع مع حزب ش
في االنتخابات التشريعية في 

اكتوبر ٢٠١٧.
ــك، أعلن كورتز  ــي خضم ذل وف
ــات تشريعية  انتخاب ــم  تنظي
ــع أن تنظم في  ــرة. ويتوق مبك
ــهر سبتمبر بحسب  بداية ش
ــس الدولة الكسندر  طلب رئي

فان دير بيلن.
ــن اعتقاده  ــس ع ــرب كورت وأع
ــر املستبعد وقوع  ــه من غي بأن

شتراخه حتت طائلة القانون.
األول،  ــس  أم اآلالف،  ــارك  وش
ــاد  لالحت ــد  تأيي ــرة  تظاه ــي  ف
ــا. وأطلقت  ــي فيين ــي ف األوروب
ــعارات ضد  ــرة ش ــي التظاه ف
ــة و»حزب حرية  رئيس احلكوم
ــي بضع ساعات،  النمسا». وف
ــارج السيطرة  ــع خ بات الوض

بالنسبة لزعيم احلزب اليميني 
ــع  ــر مقاط ــر نش ــدد، اث املتش
ــل خلسة في  ــن فيديو سج م
ــي ٢٠١٧، يظهر  مدينة ايبيزا ف
فيه شتراخه وأحد مساعديه 
وهو  يوهان غودينوس،  املقربني 
رئيس الكتلة البرملانية احلالية 
ــة»، يتناقشان مع  حلزب «احلري
ــة قالت إنها قريبة  سيدة قريب
ــخصية روسية ثرية نافذة.  ش
ــان خصوصاً عن  ــا يتحدث وكان
ــود حكومية منساوية  منح عق
مقابل تقدمي مساعدات مالية. 
ــق باسم الكرملني  إال أن الناط
ــد  أك ــوف،  بيسك ــري  دمييت

ــس، أن «روسيا ال عالقة لها  أم
بفضيحة ايبيزا».

ع وزير اخلارجية  ــني، توقّ وفي برل
ــاوز  ــاس جت ــو م ــي هايك األملان
ــزا»،  ايبي ــة  «فضيح ــرات  تأثي

حدود النمسا.
ــي املنتمي إلى  ــال السياس وق
«احلزب االشتراكي الدميقراطي» 
ــة متثل  ــا، إن الواقع ــي أملاني ف
ــة  ــدا للثقاف ــا جدي «انحطاط

السياسية».
ــني  «اليميني أن  ــاف  وأض
ــى  ــون عل ــني نشيط الشعبوي
ــي انتخابات  نحو استثنائي ف
ــل واحد أن  ــن لك ــا، وميك أوروب

ــذي يعنيه عندما  ــع ما ال يتوق
ــن الالزم  ــؤالء أقوى م يصبح ه
ــا، وهذا ال  ــات أوروب ــي انتخاب ف
ــه، وأمتنى أن  ــاح ب ــن السم ميك
ــص املواطنون النتائج  يستخل

السليمة من ذلك».
ــس  ــد الرئي ــل، ناش ــي املقاب ف
األملاني فرانك فالتر شتاينماير، 
ــني املشاركة في  أمس، املواطن
ــي،  األوروب ــان  البرمل ــات  انتخاب
ــة.   الدميقراطي ــوى  الق ــم  ودع
ــود أملانيا دميقراطية  وقال: «وج
ــد ميزة  ــا موحدة، تع ــي أوروب ف
ــدا أنه من  ــا»، مؤك ــر حق كبي
العمل ألجل االستفادة  اجملدي 

من هذه امليزة العظيمة.
ــدي اجلدال  اجمل ــن  ــاف: «م وأض
ــر، وبالتأكيد  ــول األم ــا ح أيض

الذهاب للتصويت».
ــرّض وزير  ــون ذلك، تع في غض
ــو  ماتي ــي  اإليطال ــة  الداخلي
ــن  م ــادات  النتق ــي  سالفين
بعدما  الكاثوليكية،  األوساط 
ــة  مسيحي ــوزا  رم ــدم  استخ
ــع زمالئه  ــد م ــي جتمع حاش ف

األوروبيني من اليمني املتطرف.
ــذي  ال ــدث،  احل ــذا  ه ــع  وجم
ــة دومو»  ــرب «كاتدرائي أقيم ق
ــة ميالنو،  ــة في مدين التاريخي
ــعبويني مناهضني للهجرة  ش
ــي إطار  ــالم، ف ــن لإلس ومعادي
ــات البرملانية  ــة لالنتخاب حمل
ــة املقررة من ٢٣ إلى ٢٦  األوروبي
ــه اخلتامية،  ــي كلمت ــو. وف ماي
ــزب «الرابطة»  أمسك زعيم ح
ــرّف مبسبحة،  ــي املتط اليمين
ــدة مرمي العذراء،  وتضرع للسي
ــه لعدد  ــدى احترام ــد أن أب بع
ــني  املسيحي ــني  القديس ــن  م
ــا  ــني يوحن ــن السابق والباباوي
ــت  وبينديك ــي،  الثان ــس  بول

السادس عشر.
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اثار قرار البرملان األملاني باعتبار 
ــل  اسرائي ــة  مقاطع ــة  حرك
ــر  وحظ ــة  للسامي ــة  معادي
ــا، دعوات  ــا وفعالياته نشاطه
عربية واسعه الى التراجع عن 
ــه اجلامعة  ــرار الذي وصفت الق
ــوة املؤسفة  ــة بـ «اخلط العربي

وغير مبررة».
ــام املساعد  الع ــني  ــال االم وق
ــة  ــني باجلامع ــؤون فلسط لش
ــو علي «في  ــة سعيد أب العربي
ــر مبررة،  ــوة مؤسفة، وغي خط
ــى  ــي عل ــان األملان ــوت البرمل ص
ــذي يتنافى  ــرار األمر ال هذا الق
ــرارات  ــون الدولي وق ــع القان م
االحتاد األوروبي». ودعا أبو علي، 
ــان األملاني إلى  ــان، البرمل في بي

ــن هذه اخلطوة غير  «التراجع ع
ــق الشعب  ــة، ودعم ح الصائب
ــن  م ــرر  للتح ــي  الفلسطين
ــق تقرير  ــة ح ــالل وممارس االحت
مصيره الذي نالته كل شعوب 

األرض».
دان  ــي  األملان ــان  البرمل ــان  وك
ــة  مقاطع ــة  حرك ــة  اجلمع
ــا  بأنه ــا  ووصفه ــل  إسرائي
ــة». وقال إن  ــة للسامي «معادي
ر باحلملة النازية  حتركاتها تذكّ

ضد اليهود.
ــر امللزم  ــرار غي ــي الق ــاء ف وج
ــات، ال تشتروا،  «تذكرنا ملصق
ــي تطلقها حركة مقاطعة  الت
بالدعوة  اإلسرائيلية  املنتجات 
ــروا من اليهود،  النازية، ال تشت
ــى  ــات عل ــن الكتاب ــا م وغيره

ــر».  املتاج ــات  وواجه ــدران  اجل
ــب» حركة  «أسالي أن  ــاف  وأض
ــة  ــل «معادي ــة إسرائي مقاطع

للسامية».
ــودة  مس ــرح  ط ــي  ف ــارك  وش
ــارة  املستش ــالف  ائت ــرار  الق
ــال ميركل من ميني الوسط  انغي
ــاد املسيحي  ــم االحت الذي يض
الدميوقراطي واالحتاد املسيحي 
االئتالف  ــريك  وش االجتماعي، 
احلزب االشتراكي الدميوقراطي، 
ــزب الليبرالي  ــى احل ــة إل إضاف
ــد النواب  ــزب اخلضر. وتعه وح
ــي  ــم مال ــض أي دع ــان رف األمل
ــدم  وع ــة،  املقاطع ــة  حلرك
ــركائها  السماح للحركة أو ش
باستضافة أي فعاليات في حرم 
البرملان.وتدعو حركة املقاطعة 

الى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً 
وثقافياً وحتى جامعيا، وتطلب 
ــة البضائع  ــاً مقاطع خصوص
ــات  املستوطن ــي  ف ــة  املنتج
اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
ــك، وجه  ــي غضون ذل احملتلة.ف
التنفيذية  ــة  اللجن ــر  أمني س
ملنظمة التحرير الفلسطينية 
ــى  ــة إل ــات رسال ــب عريق صائ
ــي هايكو  ــر اخلارجية األملان وزي
ــن «خيبة  ــاس، أعرب فيها ع م
ــه العميقني» بشأن  أمله وحزن
ــان «املضلل» الذي أصدرته  البي
ــة األملانية، والذي  وزارة اخلارجي
ــل ملناسبة مرور  «يهنئ إسرائي
ــى إنضمامها إلى  ــاً عل ٧٠ عام

هيئة األمم املتحدة.
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ــحي السباق  تضم قائمة مرشّ
ــي ٢٠٢٠ ست  الرئاسي األميرك
ــن أصول  ــالث منهن م ــاء، ث نس
ــبان،  ــو عشرة ش ــة ونح إفريقي
ــي تنوي اعتماد  لكن دينيز هايل
ــا  بدعمه ــدي  التقلي ــار  اخلي
املرشح األبيض البارز جو بايدن 
ــاق  ــا إلحل ــر حظ ــاره األوف باعتب

الهزمية بدونالد ترامب.
ــرة  البش ذات  ــي  هايل ــت  وقال
ــس  الرئي ــب  نائ إن  ــوداء،  الس
ــا «قادر  ــق البالغ ٧٦ عام الساب
ــة وتوحيدنا من  على قيادة األم
ــس  ــف يعك ــي موق ــد»، ف جدي
ــعورا يترسخ  ــدو ش ــى ما يب عل
ــني  الناخب ــدى  ل ــر  فأكث ــر  أكث

الدميقراطيني.

ــح استطالعات الرأي بايدن  ومتن
ــحي  األفضلية على بقية مرشّ

احلزب الدميقراطي.
ــي البالغة ٦٠ عاما  وتعمل هايل
ــة الصحية  ــال الرعاي ــي مج ف
وشاركت السبت في فيالدلفيا 
ــع انتخابي لبايدن  في أكبر جتم
ــه االنتخابية  منذ إطالق حملت

للرئاسة قبل أربعة أسابيع.
ــدن حماسة املشاركني  وأثار باي
ــيه اخلوض  ع بتحاش في التجمّ
ــة  التمهيدي ــة  املعرك ــي  ف
الداخلية وتركيزه على املواجهة 
ها إليه انتقادات  مع ترامب موجّ

حادة.
ــحا  ــا مرشّ ــر دعمه تبري ــي  وف
ــت  ــا قال ــني عام ــا بست يكبره
ــل  كاالسابي ــا  أنكيت ــة  الطالب

البالغة ١٦ عاما والتي ستتمكن 
ــي االستحقاق  ــراع ف ــن االقت م
ــل إن «بايدن هو  ــي املقب الرئاس
وميتلك  ــب  لترام ــس  مناف ــرز  أب
ــن  ــه م ــر إلخراج ــرص األوف الف
ــت املستشارة  ــه».  وقال منصب
أن  ــا  «علين ــي  ــي كيرزيك ميك
حي  نهزم ترامب»، ومن بني مرشّ
احلزب الدميقراطي بايدن هو من 

ميتلك الفرصة األقوى.
ــرم  مخض ــي  سياس ــدن  وباي
وعضو في مجلس الشيوخ منذ 
ــو صاحب السيرة  ٣٦ عاما، وه
حني  الذاتية األبرز من بني املرشّ

الدميقراطيني للرئاسة.
ــدن  باي إن  ــي  كيرزيك ــت  وقال
ــي التواصل مع  ــه موهبة ف لدي
ــي تعتبر  ــة العاملة الت الطبق

شريحة أساسية من الناخبني.
أن احلظوظ  ــي  ــدت كيرزيك وأك
ــدن تلعب دورا  ــة لباي االنتخابي
أهمية  ــددة على  أساسيا، مش
ــعبيته  وش السياسي  اعتداله 

ــة العاملة  ــوف الطبق في صف
ــذي ساهم في  ــل ال ــو العام وه
ــة  ــى الرئاس ــب إل ــال ترام إيص
ــات ٢٠١٦، مضيفة  ــي انتخاب ف
ــون  ــه أن يك ــد أن بإمكان «أعتق

مرشحا جامعا».
ــني  الطامح ــة  قائم ــم  وتض
ــوّع  التن ــديدة  ش ــة  للرئاس
ــني  ساع ــني  مي تقدّ ــحني  مرشّ
ــني  ــوات دميقراطي ــب أص لكس
ــى  ــم إل ــول حزبه ــدون حت يشه

اليسار.
ــت إن معايير  ــي قال ــن هايل لك
ــحها غير مبنية  اختيارها ملرشّ
ــرة أو العمر أو  ــون البش ــى ل عل
ــه على  ــى قدرت ــل عل ــس ب اجلن

الفوز وإجناز املهمة.
 وقالت إنها ال تعتقد أن حتقيق 
ــرأة أو أميركيا  ــك يتطلب ام ذل
ــة، مضيفة  ــول إفريقي من أص
ــر يتطلّب قائدا  «أعتقد أن األم
ــدن ميتلك  ــد أن باي ــا وأعتق قوي

هذه الصفات».
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ــزب احلرية» بسحب  لوّح «ح
ــن احلكومة  ــع وزرائه م جمي
ــة، احتجاجاً على  النمسوي
احتمال إقالة وزير الداخلية.

ــا  دع ــا  بعدم ــك  ذل ــي  يأت
ــان  سيباستي ــار  املستش
ــود حكومة  ــز، الذي يق كورت
ــع «حزب احلرية»،  ائتالفية م
إثر  ــرة  ــات مبك انتخاب ــى  ال
إرغام نائبه هاينز كريستيان 
ــتراخه، زعيم احلزب، على  ش
ــة  ــد فضيح ــة بع االستقال

فساد.
ر  ــوّ مص ــل  تسجي ــر  ونُش
ــتراخه وأحد  ــر فيه ش يظه
يوهان  ــني  املقرب ــه  مساعدي
غودينوس، وهو رئيس التكتل 
ــزب احلرية»،  ــي لـ «ح البرملان

ــدة قريبة  ــان مع سي يناقش
من شخصية روسية نافذة، 
ــة  ــوداً حكومي ــا عق منحه
ــي مقابل تقدميها  منسوية ف

ــدث  ــة. وحت ــدات مالي مساع
ــام للتمويل  ــن نظ ــاً ع أيض
ــه. وبعد  ــر القانوني حلزب غي
ــن  م ــتراخه  ش ــة  استقال

ــزب  للح ــاً  رئيس ــه  منصبَي
ــار، تتكهن  ونائباً للمستش
ــز  ــأن كورت ــالم ب ــل إع وسائ
ــر  وزي ــة  إقال ــى  إل ــى  يسع

ــة اليميني املتطرف  الداخلي
ــذي يعتبر  ــرت كيكل، ال هرب
ــع  م ــارض  تتع ــه  مهمات أن 

التحقيق حول التسجيل.
لكن نوربرت هوفر، وزير النقل 
ــزب  ـــ «ح ــد ل ــس اجلدي الرئي
ــز، قائالً:  ــة»، حذر كورت احلري
سنستقيل  وزراء،  «بصفتنا 
ــا إذا أُقيل  ــل مناصبن ــن ك م
وزير الداخلية هربرت كيكل 
ــدد على  ــه». وش ــن منصب م
ــى  ــذ» عل ــيء يؤخ أن «ال ش
ــع: «يحزنني أن  ــر، وتاب األخي
أرى مشروعاً حكومياً يتسم 
بهذا املقدار من اجلودة، ينهار 

أيضاً».
ــن استقالة  ــل كورتز م وجع
كيكل، الذي كان أميناً عاماً 
ــا  ــة» عندم ــزب احلري ـــ «ح ل

ــداث املطروحة  حصلت األح
ر عام  ــوّ ــي التسجيل املص ف
ــه  من ــدّ  ب ال  ــرطاً  ش  ،٢٠١٧
الحتمال استمرار احلزب في 
ــال: «واضح أن  ــة. وق احلكوم
السيد كيكل ال ميكنه إجراء 

حتقيق حول نفسه»
ــى  ال ــني  الكرمل ــى  وسع
إذ  ــة،  الفضيح ــن  ع ــأي  الن
ــق باسمه دميتري  الناط قال 
ال  ــا قصة  «إنه ــوف:  بيسك
ميكن أن تكون لها أي عالقة 
ــن أن أُصدر رأياً في  بنا. ال ميك
ــأن ظهور هذا التسجيل،  ش
ــه بروسيا وال  ــة ل ألن ال عالق
ال  ــة.  باحلكوم وال  ــس  بالرئي
ن هي هذه املرأة وهل  نعرف مَ
حتمل اجلنسية (الروسية) أو 

لديها أصول روسية».
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ــور، جنل  ــب جوني ــه ترام وج
ــد  ــي دونال ــس األمريك الرئي
ــاة  لقن ــا  اتهام ــب،  ترام
ــة، بنشر  ــرة» القطري «اجلزي
رسائل تدعو إلى الكراهية، 
ــى موقع  ــر حسابها عل عب
ــي  االجتماع ــل  التواص

«فيسبوك».
وغرد ترامب عبر حسابه على 
ــع التواصل االجتماعي  موق
«تويتر»، قائال: «اجلزيرة تنشر 
ــر  تنك ــة  علني ــات  فيديوه
حدوث (الهولوكوست) على 
صفحتهم بفيسبوك. فهل 
ــذ إدارة فيسبوك إجراء  تتخ
ــب صفحتهم، مثلما  وحتج
ــياء أقل من  ــع أش فعلت م

ترامب،  ــل  ذلك؟» وطالب جن
ــن الظهور على  بالتوقف ع
ــرة، عقب نشرها  قناة اجلزي
ــى  عل ــض  حت ــات  فيديوه
ــه،  ــا لوصف ــة وفق الكراهي
ــت»  «الهولوكوس ــر  وتنك

بحق اليهود.
ــت  أوقف ــا،  جانبه ــن  وم
ــني  اثن ــرة»  «اجلزي ــاة  قن
ــب  عق ــا  صحفييه ــن  م
ــو  فيدي ــع  مقط ــا  نشرهم
ــن محرقة  ــي حقائق ع ينف

«الهولوكوست».
ــدد ضحايا احملارق  يذكر أن ع
ــود  ــق اليه ــي ح ــة ف النازي
ــة  العاملي ــرب  احل ــالل  خ
ــم  ــة باس ــة، واملعروف الثاني
ــدر  يق ــت»،  «الهولوكوس

بنحو ستة ماليني يهودي.



حازم الشهابي

يبدو إن بعض االحزاب السياسية في 
ــع وحتى اللحظة  العراق لم تستط
ــة  ــارب الطويل ــار التج ــن استثم م
ــي رافقت  ــرة الت ــات العسي واخملاض
ــا  ــة, وتوظيفه ــة السياسي العملي
ــن  ع ــدا  بعي ــا,  مساره ــح  لتصحي
ــو  ــة نح ــة املقيت ــة احلزبي احملاصص
ــب املصلحة  ــة وتغل ــاء الوطني فض
العامة مبا يتناسب وحجم التراجع 
ــراق على  ــهده الع ــر الذي ش الكبي

كافة املستويات.
ــني نقول ان الدورة احلالية  ال نبالغ ح
ــى من  ــي األول ــي ه ــان العراق للبرمل
ــة التي مت من  ــن حيث االلي نوعها م
ــار احلكومة، وطبيعية  خاللها اختي

ــا  وتنوعه ــات  التحالف
ــى  ــح عل ــي املنفت املكونات
ــف  ــات الطي ــع مكون جمي
ــزل  يخت ــم  ل و  ــي,  العراق
ــهِ كما كان  ــة او مكونٍ بعين بطائف
سابقا, وهو من أهم التطورات التي 
العملية السياسية في  ــهدتها  ش

املرحلة احلالية.
ــي  ــي ف ــوع املكونات ــذا التن إال إن ه
إن  ــرض  يفت ــذي  وال ــات  التحالف
ــوة للنهوض بالواقع  يكون مصدر ق
ــومي اعوجاج املراحل  السياسي وتق
السابقة, اصبح وباال على العملية 
ــدر قلق  ــا, ومص ــة برمته السياسي

يهدد احلكومة باالنهيار!
فبدل إن تكون التحالفات السياسية 
ــا  ــا سبب ــي مكوناته ــة» ف «النوعي
ــه من تداعياته  ــومي املاضي وما ل لتق
ــل عام  ــت بشك ــة انعكس السلبي
ــن العراقي, ابرزها  ــى حياة املواط عل
انهيار الثقة وانعدامها بني املواطن 
ــزاب  االح و  ــة  السياسي ــة  والطبق
ــت فاعلة في  ــوأ اكان ــارات, س والتي

القرار السياسي او لم تكن, فما عاد 
ــه للبحث عن  ــن العراقي ياب املواط
حيثيات االمور واسبابها بقدر بحثه 
ــات املتحققة  ــج واخملرج ــن النتائ ع

على ارض الواقع.
إن غياب ما يسمى بالكتلة النيابية 
ــا الدستور  ــص عليه ــر التي ن االكب
اوال)   –  ٧٦) ــادة  امل ــي  ف ــي  العراق
اجلمهورية  رئيس  بتكليف  واخلاصة 
ــر  االكث ــة  النيابي ــة  الكتل ــح  مرش

ــالل  ــة خ ــل احلكوم ــددا بتشكي ع
خمسة عشر يوم من انتخاب رئيس 
ــة» وما رافقها من خالفات  اجلمهوري
ــول احقيتها  بني الكتل املتبارية ح

بترشيح رئيس الوزراء.
ــني  الكبيرت ــني  بالكتلت ــذا  ه ــع  دف
للذهاب نحو مبدأ التوافق في اختيار 
مرشح احلكومة, وهو -التوافق- يعد 
ــا وقفز واضح  ــة وجذره أُس املشكل
ــي, ما تسبب  ــى الدستور العراق عل
بهشاشة املنظومة احلكومية وعدم 
ــة بشكل  ــا الوزاري ــال كابينته إكم
ــي توزيع احلقائب  ــق و رؤيتها ف يتواف
ــة االعالمية  ــم الهال ــة.. ورغ الوزاري
ــا احلرية  ــرة التي حول منحه الكبي
الكاملة لرئيس الوزراء باختيار وزرائه 
ــا في ارادته, لن  دون ادنى تدخل منه
ــا وظاهرة  ــن كونها ضجيج تعدو ع
اعالمية ليس إال, فمنذ تكليف عبد 
ــام ٢٠١٨  ــر من ع ــدي في اكتوب امله
وحتى االن ما زالت حكومته تعاني، 
بسبب تدخالت االطراف السياسية 
ومتسكها بطرح مرشحني بعينهم 

لشغل احلقائب الوزارية, 
ــع  للجمي ــاح  مت ــة  املعارض ــار  خي
ــوء  ــني اللج ــد املتخاصم ــى اح وعل
ــار، وتقومي  ــذا اخلي ــل سالسة له بك
ــالل املعارضة  ــل احلكومة من خ عم
ــان, بدل  ــة البرمل ــل قب ــة داخ النيابي
ــا تبقى من  ــة المتام م ــوف عقب الوق
ــا  ــض اعلنه ــا.. إال إن البع كابينته
ــدى البرامج احلوارية  صراحة في اح
ــه: ال ميكن لنا الذهاب  املتلفزة بقول
ــازل عن  ــار املعارضة والتن ــو خي نح

استحقاقنا االنتخابي.! 
ــالف  ــور اخل ــي مح ــة ه اذاً احملاصص
القائم وحقيقته وما يقوله االخرون 
ــالق يد احلكومة  من منح اخليار واط
ــا هي إال  ــا؛ م ــار كابينته ــي اختي ف
ــة  ــط ومحاول ــة فق ــرة اعالمي ظاه
ــر  ــي الظاه ــم ف ــي والتناغ للتماش
ــارع العراقي املسكني  مع ارادة الش
ــة والنزاعات  ــض ملبدأ احملاصص الراف

الشخصية واحلزبية.

 نزار حيدر

ا لَمْ  مِ مَ
لْ نَ الْعِ اءَنِي مِ دْ جَ ــتِ إِنِّي قَ    {يَا أَبَ

ا}. يًّ وِ ا سَ رَاطً كَ صِ دِ نِي أَهْ اتَّبِعْ تِكَ فَ
يَأْ

ــفٌ يأتيهِ اهللا  ــي أَنَّ العلمَ لط ــذا يعن    ه
ا مِّنْ  ــدً بْ ا عَ دَ جَ وَ ــادهِ {فَ ــن عب ــن يشاءُ م مَ
اهُ  نَ لَّمْ ــا وَعَ نَ ندِ ةً مِّنْ عِ مَ ــاهُ رَحْ نَا آتَيْنَ ادِ بَ عِ
دْ آتَيْنَا  ــهُ تعالى {وَلَقَ ا} وقول لْمً نَّا عِ ن لَّدُ مِ
ي  ِ الَّذِ

َّ
دُ هللاِ َمْ االَ احلْ ا  وَقَ لْمً انَ عِ لَيْمَ دَاوُودَ وَسُ

 { نِنيَ ُؤْمِ ــادِهِ املْ بَ ــنْ عِ يرٍ مِّ ثِ لَٰى كَ ــا عَ لَنَ فَضَّ
ــم الذي  ــضَ العل ــرُ البع ــاذا يستكث فلم
ــت عليهمُ  ــل البَي ــزَّة بأَه ــهُ ربُّ الع أَودع

الم؟!. السَّ
تُ  لِّمْ دْ عُ ولُ أَميرُ املُؤمننيَ (ع) {تَاهللاِ لَقَ    يَقُ
َامَ  ، وَمتَ اتِ ــدَ ــامَ الْعِ َ ، وَإِمتْ ــاالَتِ ــغَ الرِّسَ تَبْلِي
ابُ  ــتِ ـ أَبْوَ يْ لَ الْبَ ــا ـ أَهْ نَ نْدَ . وَعِ ــاتَ لِمَ الْكَ

.{ رِ ْمْ اءُ االَ يَ مِ وَضِ
ُكْ احلْ

اد  ــولُ اإلِمامُ عليُّ بن احلُسني السجَّ    ويَقُ
ــاس، أُعطينا  ــن (ع) {أيُّها النَّ زَين العابدي
لمَ واحلِلمَ  ، أُعطينا العِ لْنا بسبعٍ ستّاً وفُضِّ
جاعةَ واحملبَّةَ  ماحةَ والفصاحةَ والشَّ والسَّ
ــأَنَّ منَّا  لْنا: ب ، وفُضِّ ــنيَ ــوبِ املُؤمنِ ــي قلُ ف
ــا الصدِّيق، ومنَّا الطيَّار،  تار، ومنَّ النبيَّ اخملُ

، ومنَّا سيِّدة  ــدُ رسولهِ ومنَّا أَسدُ اهللا وأَس
ة ومنَّا  هِ األُمَّ ذِ بطا هَ نيَ ومنَّا سِ نساءِ العاملَ

يُّها}. مهدِ
   إِذاً هو تفضيلٌ من اهللاِ تعالى ليسَ ألَحدٍ 
ــهُ تعالى  ، فكما أَنَّ ــجَّ ــرضَ أَو يحت أَن يعت
، كذلكَ  ــى بعضٍ ــل بعض النبيِّني عل فضَّ
ة والرِّسالة على  ــوَّ ــتِ النب ــل بي ل أَه فضَّ

سائرِ النَّاس.
ــيُّ واضحٌ في آياتِ اهللا  ــلُ اإلِله    والتَّفضي
َا  عْ ملِ تَمِ اسْ ــكَ فَ رْتُ تَ تعالى كقولهِ {وَأَنَا اخْ
بَّةً مِّنِّي  حَ لَيْكَ مَ يْتُ عَ ٰى} وقولهُ {وَأَلْقَ يُوحَ
تُكَ  نَعْ طَ يْنِي} وقولهُ {وَاصْ لَٰى عَ نَعَ عَ وَلِتُصْ

ي}. سِ لِنَفْ
لُ  ٰلِكَ فَضْ ــلُ عزَّ وجلَّ {ذَ    أَوليسَ هو القائ
ــلِ  ضْ  ذُو الْفَ

ُ ــاءُ * وَاهللاَّ ــن يَشَ ــهِ مَ تِي ِ يُؤْ
اهللاَّ

.{ يمِ ظِ الْعَ
الَ  ــت (ع) الذين قَ لِ البي ن أَهْ ــذ مثالً مِ    خُ
بَ  هِ  لِيُذْ

ُ ــدُ اهللاَّ ــا يُرِي َ ــم ربُّ العزَّةِ {إِمنَّ عنهُ
مْ  رَكُ هِّ ــتِ وَيُطَ يْ ــلَ الْبَ سَ أَهْ ــمُ الرِّجْ نكُ عَ
تبى  ــن عليٍّ اجملُ ــرًا} اإلِمام احلسنُ ب ي هِ

تَطْ
ــة (١٥) رمضان  ــط (ع) [تُصادف لَيل ب السِّ
ــهِ املَيمونةِ في املدينةِ  ــارك ذكرى والدت املُب

.[ رةِ عام ٣ للهجرةِ املنوَّ
ــا معصوما، فلقد  ــكَ كونهُ إِمام    دع عن
ــى في حجرِ جدِّهِ رسول اهللا (ع) وعاشَ  تربَّ
ــنيَ (ع) الذي  ــر املُؤمن ــهِ أَمي ــي كنفِ أَبي ف
ــهِ وابنِ  ــهِ بنفسهِ وأَخي ــن عالقت ولُ ع يَقُ
هُ  نْتُ أَتَّبِعُ ــدْ كُ ــهِ رسول اهللا (ص) {وَلَقَ عمِّ
لِّ  ي كُ عُ لي فِ ، يَرْفَ ــهِ يلِ أَثَرَ أُمِّ صِ ــاعَ الْفَ ِّبَ ات
اءِ  دَ تِ رُني بِاالقْ ، وَيَأْمُ ــهِ القِ نْ أخْ لَماً مِ ــوْم عَ يَ

.{ بِهِ

تبى (ع)  ــامُ اجملُ ــلِ الذي نالهُ اإلِم    وللفض
، لذلك كانَ هدفاً  ــجاعةً لقاً وش علماً وخُ
ــلَّ  ــي ظ ــل الت ــامِ التَّضلي ــراً لسه باش مُ
 إِذا 

ــال نبالغُ ، ف ــون صوبَهُ ــا األَمويُّ يُطلقه
ــن أَكثر  بط (ع) م ــنَ السِّ ــأَنَّ احلس ــا ب لن قُ
م  ــن تعرَّض لهُ ــل البيت (ع) الذي ــة أَه ئِمَّ

أَ
ــل  والتَّضلي ــن  ع الطَّ ــامِ  ــون بسه األَمويُّ
ونشرِ األَكاذيب واإلِشاعات املُغرضةِ وغيرِ 

م وكشفَ  م وعرَّاهُ ــك، ألَنَّهُ (ع) فضحهُ ذل
ــة  ــن آكل ــم اب ــحَ كبيرهُ ــم! ففض نواياهُ
عاوية باحلربِ وفضحهُ  اغية مُ األَكباد الطَّ
ريش [املُشركة] قد  ــم! وإِذا كانت قُ ل بالسِّ
] اتِّفاقاتها  ــلِّ ــت [ظاهريّاً على األَق احترمَ
ــا  ــولِ اهللا (ص) [ومنه ــع رَسُ ــا م وعهودَه
ــابِ العصبيَّة  ــة] ولو من ب ــح احلُديبيَّ ل صُ
عاوية  اغية مُ نَّ الطَّ ــإِ ، ف اجلاهليَّة إِلى حنيٍ
هاراً  ] أَعلن جِ ــنيَ ــي وخال املُؤمنِ حاب [الصَّ

ــهِ  ي مَ ــهِ بقدَ ــدِ وسحق ــهِ للعه ــن نكث ع
ــان قد وقَّعها مع  لح التي ك ــةِ الصُّ لوثيق
نبرِ  ــن على مِ بط (ع) قائالً م ــنِ السِّ احلس
 لم 

ّ
ــراق، إِنِّي واهللا [رسولِ اهللاِ] [يا أَهل الع

وا،  وا، وال لتزكُّ م لتصلُّوا وال لتصومُ أُقاتلكُ
م،  ر عليكُ م ألَتأَمَّ ا قاتلتكُ وا، وإِمنَّ وال لتحجُّ
! أَال  ــم كارهونَ  ذَلِكَ وأَنتُ

ّ
ــد أَعطاني اهللا وق

ــهُ للحسنِ بن عليٍّ  ءٍ أَعطيت ــيْ وأَنَّ كلَّ شَ
جعلتهُ حتتَ قدميَّ هاتَني].

ن  ــهُ لم يكُ ــذا كدليلٍ على أَنَّ ــي ه    ويكف
ــونَ  ــقُّ أَن يك ــال يستح ــاً ف ــاً سويّ لتزم مُ
َا  إِمنَّ

ــثَ فَ ن نَّكَ مَ ــهُ {فَ ــاً! ألَنَّ  وإِمام
ــةً خليف

دِ  هْ ــوا بِالْعَ ــهِ } و {أَوْفُ سِ ــٰى نَفْ لَ ــثُ عَ يَنكُ
مْ  ينَ هُ } و {الَّذِ ــوالً ئُ سْ ــانَ مَ ــدَ كَ هْ * إِنَّ الْعَ

.{ ونَ مْ رَاعُ هِ دِ هْ مْ وَعَ انَاتِهِ َمَ ألِ
ــيءٌ من ذلك،  ــي سيرتهُ ش ن ف ــم يكُ    ولَ

.! فكلُّها غدرٌ ومكرٌ ونكثٌ
مْ  هُ ٰقَ م مِّيثَ هِ ضِ ا نَقْ بِمَ

   وأَكثرَ من ذَلِكَ {فَ
ونَ  رِّفُ يَةً * يُحَ مْ قَٰسِ لُوبَهُ ا قُ لْنَ عَ مْ وَجَ نَّٰهُ لَعَ

.{ هِ عِ اضِ وَ ن مَّ لِمَ عَ ٱلْكَ
ــق  ــرام املَواثي ــدِ واحت ــزامُ بالعه    فاإلِلت
ــكَ فحتَّى  ــان، ولذل ــرى اإلِمي ــن أَصدقِ عُ م
ــراءة إِستثنى اهللا  ــت سورَة البَ عندما نزل
ــي لها في رقبةِ  ــى منها اجلماعة الت تعال
ينَ  ــى {إِالَّ الَّذِ ، فقالَ تعال ــدٌ املُسلمنيَ عه
مْ  وكُ صُ ــمَّ لَمْ يَنقُ نيَ ثُ رِكِ

ُشْ ــدمتُّ مِّنَ املْ اهَ عَ
ُّوا  متِ

أَ ا فَ دً ــمْ أَحَ لَيْكُ رُوا عَ اهِ ــيْئًا وَلَمْ يُظَ شَ
بُّ   يُحِ

َ مْ  إِنَّ اهللاَّ تِهِ دَّ مْ إِلَٰى مُ هُ دَ هْ ــمْ عَ إِلَيْهِ
 ْ دمتُّ اهَ ينَ عَ ــى {إِالَّ الَّذِ } وقولهُ تعال ــنيَ ُتَّقِ املْ
مْ  وا لَكُ امُ تَقَ ا اسْ مَ َرَامِ * فَ دِ احلْ جِ َسْ ندَ املْ عِ
 .{ نيَ ُتَّقِ بُّ املْ  يُحِ

َ مْ * إِنَّ اهللاَّ وا لَهُ يمُ تَقِ اسْ فَ

   وأَكثرُ من هذا ما ذهبت إِليهِ اآلية املُباركة 
مُ  لَيْكُ عَ ــنِ فَ ــي الدِّي ــمْ فِ رُوكُ تَنصَ {وَإِنِ اسْ
اقٌ  م مِّيثَ مْ وَبَيْنَهُ مٍ بَيْنَكُ وْ لَٰى قَ رُ إِالَّ عَ النَّصْ

يرا}. لُونَ بَصِ مَ َا تَعْ  مبِ
ُ * وَاهللاَّ

هود واملواثيق، فأَينَ  ة اإلِلتزام بالعُ مَّ    إِنَّهُ قِ
] من كلِّ  ــنيَ ــال املُؤمن ــب الوحي وخ [كات
لح مع احلسنِ  ــذا عندما داس عهدَ الصُّ ه
علناً نكثهِ  يهِ مُ تبى (ع) بقدمَ ــط اجملُ ب السِّ
ــدم إِلتزامهِ بشيءٍ وقَّع وتعاهدَ  للعهدِ وع
ــيَ ما كانَ  ؟! أَم أَنَّهُ نس ــامِ ــع اإلِم ــهِ م علي
ــولِ اهللا  ــزلَ على رَسُ ــيٍّ ن ــهُ من وح يكتب

(ص)؟!.
، مدرسةُ  ــنيَ املدرستَنيِ وَ الفرقُ ب ــذا هُ   وه
ــة اخلُلفاء واللَّتانِ  ــل البيت (ع) ومدرس أَه
ما أَميرُ املُؤمننيَ (ع) عندما قارنَ  قارنَ بينهُ
ي  ونَةَ فِ َلْعُ رَةَ املْ جَ م {الشَّ بني بني أُميَّة وهُ
ونُ  } وبني هاشمٍ بقولهِ (ع) {وَأَنَّى يَكُ رْآنِ الْقُ
 ، ذِّبُ ُكَ مُ املْ نْكُ ــيُّ وَمِ نَّا النَّبِ لِكَ وَمِ ذَ ــكَ كَ ذلِ
نَّا  ، وَمِ الَفِ دُ االَْحْ مْ أَسَ نْكُ دُ اهللاِ وَمِ نَّا أَسَ وَمِ
ةُ  بْيَ مْ صِ نْكُ ــةِ وَمِ َنَّ لِ اجلْ ــبَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ سَ
مْ  نْكُ ــنيِ وَمِ ِ املَ ــاءِ الْعَ يْرُ نِسَ نَّا خَ ــارِ، وَمِ النَّ

َّا لَنَا}. ثِير ممِ ي كَ ، فِ بِ
َطَ الَةُ احلْ مَّ حَ

ا  ــة {وَأَمَّ عاوي ــى مُ ــابٍ إِل ــي كت ــهُ ف    وقول
 ، نُ ذلِكَ نَحْ كَ ــاف، فَ نَ بْدِ مَ : إِنَّا بَنُو عَ

لُكَ وْ قَ
بْدِ  عَ رْبٌ كَ ، وَالَ حَ مَ اشِ هَ يَّةُ كَ نْ لَيْسَ أُمَ وَلكِ
الِب، وَالَ  ــي طَ بِ

أَ يَانَ كَ فْ ، وَالَ أَبُوسُ ــبِ لِ ُطَّ املْ
 ، يقِ اللَّصِ رِيحُ كَ ، وَالَ الصَّ لِيقِ الطَّ اجرُ كَ املُهَ
 ، لِ غِ املُدْ نُ كَ ُؤْمِ ، وَالَ املْ لِ ُبطِ املْ قُّ كَ حِ مُ وَالَ الـْ
ي  ى فِ وَ لَفاً هَ لَفٌ يَتْبَعُ سَ َلَفُ خَ بِئْسَ اخلْ

وَلَ
.{ نَّمَ هَ نَارِ جَ

ــن تلك الزيارة التي قام بها السيد  ــك ان الشعب العراقي يثم ال ش
ــس وزراء العراق االستاذ عادل عبد املهدي , الى اململكة العربية  رئي
ــارب العربي ,  ــة للتق ــة ملح ــي حاج ــة , وه ــة الشقيق السعودي
ــم واملشاريع خلدمة الشعب العراقي  ــول على مزيد من الدع واحلص
ــت عليه احملن واملصائب , فلم  ــوم , الذي مزقته احلروب وتكالب املظل
ــة وال وجها لالمان وال طريقا للخالص , ويطمح  يعرف طعما للراح
ــا يلزم لشعبه  ــة وعهد االستقرار وتوفير م ــادة احلياة الطبيعي الع

ليعيش كرميا . ان الشعب العراقي يثمن تلك اخلطوات التي تزيد
ــد التحديات ,  ــوف معا ض ــي والتعاضد  والوق ــم العرب ــن التالح م
ــودي والعراقي , وتوفر كل  ــرا للشعبني السع ــن مستقبال زاه وتؤم
ــام . خاصة وان  ــاد الى االم ــع بعجلة االقتص ــانه ان يدف ــا من ش م
الرغبة موجودة والنوايا صادقة والطرق معبدة للوصول الى عالقات 
ــة على جميع االصعدة , وهو ما عبر عنه االستاذ عادل  استراتيجي

عبد املهدي
ــى السعودية ,  ــه الرسمية ال ــة زيارت ــراق في بداي ــس وزراء الع رئي
ــات البلدين في جميع  ــالده في تطوير عالق ــث صرح عن رغبة ب حي
ــة السعودية العراقية نحو  ــاالت , وامله بنقل العالقات الثنائي اجمل
ــن خالل حصاد  ــني خيطها االول , م ــك االفاق .. تب ــاق جديدة .تل اف
ــارة املوفقة , الذي قام بها الوفد العراقي , الى اململكة العربية  الزي

ــى توقيع  ــة وتوصلت ال السعودي
ــم في  ــرة تفاه ــة ومذك 13 اتفاقي
ــة , حيث يطمح  مجاالت مختلف
ــا  ــز عالقاتهم ــى تعزي ــن ال البلدي
ــل الى  ــا لتص ــة وتطويره الثنائي

شراكة استراتيجية
السعودي  ــل  العاه وقد استقبل 
امللك سلمان بن عبدالعزيز رئيس 
ــي الذي يزور الرياض  الوزراء العراق
ــم أكثر من 11  ــى رأس وفد يض عل
وزيراً، و68 مسؤوالً حكومياً، وأكثر 
ــن القطاع  ــل أعمال م من 70 رج

اخلاص.
ــدي , ان بالده ترغب  واكد عبد امله

ــة , مشيرا الى تبادل الزيارات بني  ــي تطوير العالقات مع السعودي ف
ــن االستقبال واحلفاوة  ــاد بحس ــن بفتح افاق واسعة , واش البلدي
ــا على بلد  ــم يكن غريب ــي , والذي ل ــا الوفد العراق ــي قوبل به الت
احلرمني الشريفني , الذي عرف بطيبته وكرمه. ان السيد عادل عبد 
ــه بتغيير الواقع  ــل امللموس على حسن نيت ــدي , يعطي الدلي امله
ــى برئيس وزراء ,  ــي , الذي يتمنى ان يحظ ــاش للمواطن العراق املع
ــل مصلحته  ــعبه , ال من اج ــن اجل ش ــل , يسعى م ــول ويفع يق
ومصلحة اعوانه , يكافح الفساد , ويضع حدا لنهب اموال الدولة 
ــة املقيتة التي  ــارب الطائفي ــني الرحمة , يح ــر لشعبه بع , وينظ
اورثتنا املهالك , ودفعتنا الى ما وصلنا اليه, ويضع مصلحة الوطن 
ــر مبصداقيته وحسن النية التي  ــوق كل املصالح الضيقة , نشع ف
ــوات االستاذ عادل عبد املهدي الذي وضع  نلمسها اليوم , في خط
ــر بها الى االمام ,  ــراق , على السكة احلقيقية ليسي مصلحة الع
ــه البوصلة الى هدف  ــدرب لشعبه , ويوج ــس الضوء لينير ال يلتم

اسمى .
خلدمة وطنه . نتمنى له التوفيق والنجاح

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرسل

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء
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د . نضري الخزرجي

ــل احلرص  ــة حترص ك ــات الصاحل احلكوم
على نظافة البلد وتشجيع اجملتمع بطرق 
ــة املرافق  ــاظ على نظاف ــة للحف مختلف
العامة واخلاصة وتخليصها من النفايات 
اخملتلفة اخلارجة من املنازل واملستشفيات 
ــل، وبعضها  ــل واملفاع ــع واملعام واملصان
تفرض الضرائب للحد من التلوث املناخي 
ــن السيارات من  ــر أنواعا م وبعضها حتظ
ــدن املكتظة في  ــز امل ــى مرك ــول ال الدخ
ــة ما تنفثه  ــات معينة حلماية البيئ ساع
ــارات، أو تفرض عليها ضريبة  عوادم السي
ــن املناطق  ــرور م ــادي امل ــى تف ــا إل لدفعه

السكانية واملزدحمة .
ــي،  تكف ال  ــا  لوحده ــة  النظاف أن  ــا  كم
ــة التخلص  ــن طريق ــا ف ــث يصاحبه حي
ــا وتكريرها  ــات أو إعادة تدويره ــن النفاي م
ــة التي هي  ــا، فاحلكوم ــادة منه واإلستف
ــه تقع  ــودة من رحم ــع واملول ــاج اجملتم نت
ــات  ــن النفاي ــص م ــبء التخل ــا ع عليه
ــن اخلسائر في  ــة ذكية للتقليل م بطريق
ــوان والنبات والبيئة والتربة  اإلنسان واحلي
ــاه، والعملية تشاركية تضامنية بني  واملي
ــة واجملتمع  ــة كشخصية اعتباري احلكوم
ــى عبارة  ــة، ألن األول ــة حقيقي كشخصي
ــات يديرها أبناء اجملتمع  عن دوائر ومؤسس
ــه، ولهذا إذا أحسن اجملتمع التعامل  نفس
ــزل أو املصنع او املعمل وما  مع نفايات املن
ــه واحلكومة من  ــابه ذلك، أمكن نفس ش
ــازات السامة التي  ــني البيئة من الغ حتص
تفرزها النفايات وما ينشأ عنها من أوبئة، 
ــإن بعض احلكومات تساهم مع  من هنا ف
ــة البيئة عبر تخصيص  اجملتمع في حماي
ــات في املنزل الواحد،  مجموعة من احلاوي
ــة التي  ــإن املنطق ــل املثال ف ــى سبي فعل
ــمال غرب لندن وفّرت لكل  أقطنها في ش
ــع حاويات ثالث أمام الباب ورابعة  منزل أرب
ــق وثانية  ــدة خمللفات احلدائ ــه، فواح خلف
خمللفات املنزل، وثالثة خمللفات الورق والزجاج 
ــة خمللفات املطبخ من  والبالستيك، ورابع
زوائد النباتات والثمار واللحوم واألسماك، 
ــات تعمل اجلهات املعينة  وكل هذه احلاوي

ــاد وطعام  ــا وصناعة السم ــى تدويره عل
ــاج الورق والبالستك  احليوانات وإعادة إنت
ــع  ــم بي ــدول يت ــض ال ــي بع ــاج، وف والزج
ــرى، كما وضعت  ــى بلدان أخ ــات إل النفاي
ــدة مجموعة مكبات  احلكومة في كل بل
ــات  مخلف ــل  تستقب ــات  للنفاي ــة  عام
ــزة الكهربائية وأثاث املنازل  البناء واألجه
واحلدائق، أي أن املواطن ال يجد صعوبة في 
التخلص من النفايات اخلفيفة والثقيلة، 
ــي مثل هذه   ــت النظافة ف وبالطبع ليس
البلدان مجانا وإمنا كل منزل يدفع ضريبة 
ــص من  ــة والتخل ــى النظاف ــهرية عل ش
النفايات، وبهذا فإن املشاركة بني املواطن 
ــة ساهمت بشكل كبير وتساهم  والبلدي

في تنقية البيئة من مخلفات النفايات.
ــف في واجهة كل بيت ثالث  وحيث تصط
ــخ، ال يتورع  ــل املطب ــة داخ ــة ورابع حاوي
ــوس في بعض  ــاف النف ــض من ضع البع
ــات  ــى احلاوي ــالء عل ــن اإلستي ــدان م البل
ــوارع العامة  ــي األزقة والش ــة ف املوضوع
ــة، وقد رأيت  ــا ألغراض خاص واستعماله
ــد املقدسة حاويات  بالقرب من أحد املراق
ــة  ــا بسلسل ــل عليه أقف ــد  وق ــة  الزبال
حديدية خشية السرقة، ومن املؤسف أن 
جتد في بلد يدعو دينه القومي إلى النظافة 
ــة اإلميان، أن يرمي  ــا عالمة ومارك ويجعله
ــي الشارع أو في  ــض أهلها النفايات ف بع
ــي األنهر، أو أن يقدم الرعاة  البالوعات أو ف
ــي ألغنامهم،  ــون عن طعام مجان الباحث
ــن قطع البالستيك وقناني  أو الباحثون ع
ــى تفريغ  ــة إل ــة الفلزي ــات الغازي املشروب
ــارع وهي تنشر  ــات ورميها في الش احلاوي
ــات  للحيوان ــالذا  م ــون  فتك ــا  سمومه
ــة لألمراض املعدية  السائبة وبيئة خصب
ــة  ثقاف ــان  تعكس ــان  متقابلت ــان  صورت

اجملتمع وتعاطيه مع النفايات .

الصحة والسالمة أوال
ــع النفاية، وهي األمور  النفايات هي: (جم
التي يبعدها اإلنسان عن حياته لضررها، 
يقال نفاءُ الشي ونفايته هو ما نفيتَ منه 
لرداءته .. والنفاية في املصطلح اخلاص هو 
كل شيء ال قيمة له وال يصلح بقاؤه بقرب 
ــه لإلستخدام  ــان حيث فقد أهليت اإلنس
والتداول بل وحتى اقتناؤه)، فخالصة األمر 
أن بقاء النفايات في الدار أو في الشارع أو 
في العراء مهلكة للبيئة واجلماد والنبات 
ــذي هو  ــان ال ــن اإلنس ــال ع ــوان فض واحلي
الفاعل الرئيس حلصول النفاية وتراكمها 
ــاد من  ــذي استف ــب العقل ال ــو صاح وه

ــا ينفعه في حياته،  ــة في صناعة م البيئ
ومن الطبيعي أن تترك الصناعات نفايات 
ــر ذات قيمة أو مضرة، وكما  ومخلفات غي
استعمل عقله في الصنع واخللق عليه أن 
يستعمل عقله في التخلص من اخمللفات 
ــي أضرار  ــة البيئة وتالف ــا حلماي أو تدويره

اإلسراف والتبذير
ــة أمر سلطوي  ــاظ على البيئ وليس احلف
ــوي كينوني  ــو أمر مول ــي، إمنا ه أو حكوم
ــة السليمة، بل  ــه الفطرة اإلنساني تدرك
ــات دون التخلص  ــى النفاي ــاء عل إن اإلبق
ــس واجملتمع للخطر  ــض النف منها وتعري
ــي اعتقادي يدخل في مصاديق قوله  إمنا ف
 ( ةِ لُكَ مْ إِلَى التَّهْ يكُ ــوا بِأَيْدِ تعالى: (وَال تُلْقُ
ــن العقل أن  ــرة: ١٩٥، وليس م سورة البق
ــم التلوث  ــه إلى جحي ــي املرء بنفس يلق
ــة والسارية، من هنا كما  واألمراض املعدي
ــه الكرباسي: (احلفاظ على  يفيدنا الفقي
ن يعيش  ــرعي على كل مَ البيئة واجب ش
ــه باملواطن  ــاص ل ــد، وال اختص ــر ببل أو مي
ــي أي بقعة  ــني واملسافرين ف ــل وباملقيم ب
كانت)، وإذا كان الوجوب متحققا في كل 
ــة صيانة  ــة مدركة ألهمي ــس عاقل ذي نف
ــن النفايات  ــة م ــع والبيئ ــس واجملتم النف
ــع النفايات في موضع  ــه: (ال يجوز وض فإن
ــي أماكن عامة  ــرر للمارة أو ف يوجب الض
ــاس، كما ال يجوز  ــث يتضرر منها الن بحي

رميها في ملك اآلخرين).
ــدين فإن  ــوب الراش ــل الوج وحيث يشم
ــى األطفال  ــة عل ــوب: (احملافظ ــن الوج م
ــم من  ــر منعه ــالء عب ــن واجله والقاصري
ــرة النفايات املنزلية الضارة وكذلك  مباش
ــارة)، وال يقتصر  ــة والض ــات املشع النفاي
ــور، صحيح: (إن  ــى أولياء األم الوجوب عل
ــم املكلفون  ــر ه ــال والقصَّ ــاء األطف أولي
بالدرجة األولى ولكن ال يسقط التكليف 
عن اآلخرين إذا علموا بذلك، فالواجب على 
اجلميع منعهم من مباشرة هذه النفايات 
وجوبا كفائيًا)، وهنا تقع مسؤولية كبرى 
ــي إجناز مثل هذا  ــى السلطة اإلدارية ف عل
ــات وإبعادها  ــن النفاي ــر بالتخلص م األم
ــون  ــن ال يدرك ــال الذي ــاول األطف ــن متن ع
ــر الفقيه الغديري وهو  مخاطرها، وبتعبي
ــي تتوجه  ــة: «وبالتال ــى املسأل ــق عل يعل
املسؤولية إلى الهيئة احلاكمة في ضمان 

ر». احلفاظ على األطفال والقصَّ
ــر  ــع عب ــه اجملتم ــالم يوج ــان اإلس وإذا ك
للحفاظ  والتربوية  ــة  التعليمي خطاباته 
على البيئة بالتخلص من النفايات بصورة 

سليمة من داخل املنزل وخارجه، فإن بعض 
ــأت إلى فرض الغرامة املالية  احلكومات جل
ــد إذا رمى الزبالة في  الشديدة على الراش
الطرقات حتى ولو كانت الزبالة عبارة عن 
ــة (جيبس) أو  ــارغ لبطاطة مقلي كيس ف
ــا ورق صحي، وتقع  ــب سيجارة أو بقاي عق
ــل عبر ولي  ــى القاصر والطف ــة عل الغرام
أمره إذا تساهل في أمر النظافة ولم يردع 
ــن في مثل هذا  ــن يتولى أمره، ألن املواط م
ــة على النظافة  ــد الذي يدفع الضريب البل
وشم الهواء النقي من حقه أن يرى البيئة 
نظيفة ومن واجب اجلهات املسؤولة التي 
ــة البيئة  ــذه الضرائب حماي تنتفع من ه
ــر نفسه  ــن ال يعتب ــن، وم ــة املواط وخدم
ــة التضامنية  ــة النظاف ــن عملي ــزءًا م ج
والتشاركية يسيء األدب إلى أبعد احلدود 
ــى البلدية فحسب  ــي الكرة في مرم ويرم
ضاربا بقوانني البلدية عرض احلائط فضال 
ــة واألخالقية!، وهنا  ــن التعاليم الديني ع
ــال: (رمي  ــه الكرباسي قائ ــف الفقي يضي
ــوارع واألزقة  ــرق والش ــات في الط النفاي
بشكل عشوائي ال يجوز وتدنيس األماكن 

ــرع الذي يأمر  ــة بذلك مخالف للش العام
ــان ضامنا إذا  ــة)، بل يكون اإلنس بالنظاف
ــياء  : (األش وقع الضرر على اآلخر، حيث إنَّ
ــك ال يجوز  ــاج وما إلى ذل ــة كالزج اجلارح
ــرار بالناس،  ــل يوجب اإلض وضعها بشك
ــرر الناس منها كانت  وإذا تعمد أحد وتض
عليه الضمانة)، وكذلك: (إذا وضع صاحب 
ــي  النفايات ما يوجب اإلنفجار أو   املنزل ف
ــم وأصيب الزبّال أو عمال الشركة  التسم
ــن حلياته  ــه ضام ــات فإن ــة للنفاي الناقل

وإعاقته وجرح).

ماركة حضارية
ومن العالمات الفارقة على احترام املواطن 
ــه واحترامه لنفسه وللقانون  للبلد وبيئت
ــات احمللية التي  ــو اتباع تعاليم السلط ه
ــة  ــة وسالم ــة العام ــى املصلح ــر إل تنظ
ــات  ــت السلط ــذا: (إذا وضع ــة، وله البيئ
ــة  ــني للمحافظ ــض القوان ــة بع الصحي
ــات فالبد  ــاس من النفاي ــى سالمة الن عل
ــة الصاحلة  ــا)، فاملواطن ــزام به ــن اإللت م
ــي اخلارج  ــر ف ــذات وتتمظه ــن ال ــدأ م تب
ــم والوصايا  ــم والتعالي ــاع النظ ــر اتب عب
املوضوعة التي تصالح عليها اجملتمع عبر 
مؤسساته اخملتلفة ذات الشأن، ولهذا إذا 
وضعت السلطة احمللية على سبيل املثال 
ــات  ــا بعالم ــات وعلّمته ــة حاوي مجموع
ــة املطلوب وضعها  ــر إلى نوع النفاي تشي
ــة يشير كل لون  ــه أو عبر حاويات ملون في
ــة والزبالة، يفترض حينئذ  إلى نوع النفاي
إتباع التعاليم وحط الزبالة في موضعها، 
ــه الكرباسي: (إذا  ــف الفقي من هنا يضي
ــات وتعريبها  ــت الدولة فصل النفاي فرض
ألجل احملافظة على البيئة وإعادة تأهيلها، 
ــل حسب تلك  ــى املواطن العم ــب عل وج
ا) وعليه:  ــا عمدً القوانني، وال يجوز جتاوزه
(إذا حددت البلدية بعض احلاويات لنفايات 
ــن اإللتزام  ــرى لغيرها، البد م ــة وأخ خاص
ــم تقرر البلدية ذلك فإن:  بها)، وفي حال ل
ــب كفائي فيما يوجب  ــرز النفايات واج (ف
ــة بذلك فال  ــم البلدي ــإذا لم تق ــرر، ف الض
ــن)، ويعلق  ــن اآلخري ــوب ع ــط الوج يسق
ــال: «وفي صورة وقوع  الفقيه الغديري قائ
الضرر على البيئة أو األشخاص فالبلدية 
ــان اإلثم  ــة وإن ك ــة باألصال ــي املسؤول ه

يتوجه إلى اجلميع».
ــات غرامات مالية على  وحيث تفرض بلدي
من ال يتقيد بالتعاليم، فإن بعضها اآلخر 

متتنع عن تفريغ حمولة النفايات ما يضطر 
ــص منها  ــر التخل ــى تولي أم ــن إل املواط
شخصيا بنقلها إلى مكبات خاصة، وفي 
ــد املواطن  ــة حيث ال يتقي ــل هذه احلال مث
ــه الكرباسي:  ــف الفقي ــم يضي بالتعالي
(يحق للبلدية أن ال تستلم النفايات التي 
ــازل بالقوانني التي  ــزم أصحاب املن لم يلت
ــة)، وألهمية احلفاظ على  وضعتها البلدي
ــري: «ال يجوز  ــق الفقيه الغدي البيئة يعل
ــات ألنها  ــالم النفاي ــض است ــة رف للبلدي
ا،  ــن صحيًّ ــرار على اآلخري قد توجب اإلض
ــة ملن يخالف  ــع الغرامات املالي فلها وض
ــات ومعاقبته  ــني املوضوعة للنفاي القوان
قانونيا وقضائيا، وذلك ألجل احلفاظ على 
ــة، والبلدية مسؤولة عنها، واخملالف  البيئ
ــن القانون»، وقد  ــب للتخلف ع هو املعاق
ــي بعض  ــا ف ــا كم ــان معه ــق اإلثن يتحق
ــات حيث تفرض الغرامة إلى جانب  البلدي
ــل احلمولة زيادة في إرغام  اإلمتناع عن نق
ــد بالتعاليم واحترام  ــى التقي املواطن عل
ــود الفقيه الكرباسي  القوانني، ولهذا يع
مضيفا: (يجوز حلاكم الشرع وضع غرامة 

ملن يخالف قانون النفايات وعدم فرزها).
ــة كما جاء في االثر  ومن التعاليم التربوي
ــرك القمامة في  ــي (ع): (ت ــام عل عن اإلم
ــل بهذا النص  ــت يورث الفقر)، والعم البي
ــة التعامل مع  ــى طبيع ــة فارقة عل عالم
اخمللفات املنزلية املوجبة لألمراض، واملرض 
ــاة لفقد الصحة واإلقعاد عن احلركة  مدع
ــو استنزاف  ــاء وه ــال لإلستشف ــذل امل وب
ــر بخاصة أصحاب  ــآل إلى الفق للمال وم
ــعار  ــل املتوسط واحملدود، وملا كان ش الدخ
ــالج» قاعدة ذهبية،  «الوقاية خير من الع
ــة على حسن  ــة املنزلية دالل ــإن النظاف ف
الدار وأهلها، فيما متثل النظافة اخلارجية 

واقع اجملتمع ورقيه.

ــريعة  ويواصل الفقيه الكرباسي في «ش
ــددة على  ــاول مسائل متع ــات» تن النفاي
ــا ونظافتها، من  ــة بالبيئة وطهارته عالق
ــت بدفنه  ــرام املي ــث عن احت ــل احلدي قبي
ــان  املك ــو  وه ــراب  الت ــه  وموارات ــا  سريع
ا  يهَ ــمْ وَفِ نَاكُ لَقْ ــا خَ نْهَ ــه: (مِ الطبيعي ل
رَى)  ــارَةً أُخْ ــمْ تَ كُ رِجُ

ــا نُخْ نْهَ ــمْ وَمِ كُ يدُ نُعِ
ــراء  ــورة طه: ٥٥، أو احلديث عن بيع وش س
ــاذورات البشرية  ــة الق ــات وبخاص النفاي
واحليوانية أو احليوانات امليتة فهي: (قابلة 
لإلستفادة منها في هذه األيام فإن بيعها 
ــا جائز غير  ــي االستفادة منه أو العمل ف
محرم، وما قيل سابقا من حرمة بيعها أو 
التعامل بها ألنهم لم يكونوا قادرين على 
ــياء  ــا)، واحلديث عن األش االستفادة منه
ــات املستشفيات  ــة واملضرة ونفاي املشع
ــا  ــوز رميه ــي: (ال يج ــات الت واملستوصف
ــن التخلص  ــات بل البد م ــر النفاي كسائ
ــى)، ومثلها نفايات  ــا بالطرق الفضل منه
ــي تتطلب  ــة الت ــة والنووي ــل الذري املفاع
ــا حماية  ــص منه ــة للتخل ــة عالي تقني
ــه األرض من  ــة وما على وج ــة والبيئ للترب

دابة ونبات وجماد.
ــي  الت ــة  الناضج ــة  الفقهي ــة  الرؤي إنَّ 
ــات» وفي  ــريعة النفاي ــي «ش نلمسها ف
ــن سلسلة الشريعة التي بلغت  غيرها م
ــا وأحكامها  ــج مسائله ــف عنوان يدب أل
ــد صادق  ــخ محم ــة اهللا الشي ــه آي الفقي
ــس واقعية اإلسالم الذي  الكرباسي تعك
ــل منحى من  ــع القواعد واألصول لك وض
ــه العامل  ــاة وواقعية الفقي ــي احلي مناح
ــاة فيعمد  ــدات احلي ــع مستج ــذي يتاب ال
ــام الفرعية من تلك  إلى استنباط األحك

األصول وعدم ترك األمة همالً.

الحكومة التي 
هي نتاج اِّـجتمع 
واِّـولودة من رحمه 
يقع عليها عبء 
التخلص من النفايات 
بطريقة ذكية

اِإللتزام بالعهد واحرتام 
اَِّـواثيق من أَصدقِ عـُرى 
اِإليمان ولذلك فحـتـَّى عندما 
نزلت سورة البـَراءة إِستثنى 
اهللا تعاُّـ منها الجماعة التي 
اُِّـسلمنَي عهد لها َّـ رقبة

عبد اِّـهدي الذي 
مصلحة العراق  على 
السكة الحقيقية ليسري 
بها اُّـ االمام  يلتمس 
الضوء لينري الدرب 
لشعبه

اِّـحاصصة هي محور 
الخالف القائم وحقيقته 
وما يقوله االخرون من منح 
الخيار واطالق يد الحكومة 
َّـ اختيار كابينتها ما هي 
إال ظاهرة اعالمية فقط
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ليفربول  نادي  انسحاب  سر  عن  صحفي،  تقرير  كشف 
اإلجنليزي من صفقة ضم مدافع أياكس أمستردام، ماتياس 
دي ليخت، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. وذكرت 
انسحاب  وراء  السر  أن  ستاندر»،  «إيفينينج  صحيفة 
الصفقة  قيمة  هو  ليخت،  دي  ضم  معركة  من  ليفربول 
إذ يعتزم أياكس احلصول على ٦١ مليون جنيه  املرتفعة، 
إسترليني من أجل السماح لدي ليخت بالرحيل.وأضحت 
كبير،  مبلغ  إنفاق  مجددًا  يريد  ال  ليفربول  أن  الصحيفة 
واملدافع  باكير  أليسون  البرازيلي  احلارس  تعاقده مع  بعد 
فيرجيل فان ديك.أما السبب الثاني، فهو عدم رغبة مدرب 
ليفربول، يورجن كلوب، في وقف تطور املدافع جو جوميز، 
التعاقد مع ماتياس  أن  األملاني من  املدرب  حيث يخشى 

دي ليخت قد يتسبب في تراجع مستوى العب الريدز.
ضم  من  للغاية  قريبًا  أصبح  برشلونة،  أن  إلى  يُشار 

ماتياس دي ليخت في فترة االنتقاالت الصيفية.

وجه االمني املالي للجنة االوملبية 
االله،  عبد  سرمد  الوطنية، 
عادل  الوزراء  رئيس  الى  رسالة 
عبد املهدي، اكد من خاللها بان 
القضاء  الى  ستتجه  اللجنة 
هيبة  العادة  وخارجياً  داخلياً 

اللجنة.
وجاء في نص الرسالة، «الدكتور 
عادل عبد املهدي احملترم.. اعلم 
جيدا انك متتلك اولويات كثيرة 
الرياضي  امللف  على  تتقدم 
مرحلة  يواجه  والبلد  باهميتها 
الداخلي  الصعيدين  حرجه على 
على  اعتمدت  لذلك  واخلارجي، 
استشارات االقرب اليك من 
احللول  ايجاد  اجل 
اللجنة  ألزمة 

االوملبية الوطنية العراقية».
وتابع «لالسف اقول ان مصادقتك 
اسم  متحي  وآليات  ضوابط  على 
العراقية  املؤسسة  هذه  وتاريخ 
صراعات  عن  بعيدة  بقيت  التي 

السياسيني،  وتدخل  االحزاب 
مع  تتقاطع  الضوابط  وهذه 
وامليثاق  العراقية  القوانني 
االوملبية  اللجنة  وقرارات  االوملبي 

الدولية».
واوضح «البعض اوصل لك ان هذه 
تعليمات  مع  تتوافق  الضوابط 
من  عليها  اعتراض  وال  باخ 
جيروم، وان قرار احملكمة االحتادية 
بوصف اللجنة االوملبية الوطنية 
سيمنح  منحل)  (كيان  العراقية 
قانونية،  شرعية  الضوابط  هذه 
لذلك سيدي الرئيس استميحك 
القانونية  الطرق  ان نسلك  عذرا 
اعادة  اجل  من  وخارجيا  داخليا 
الوطنية  االوملبية  للجنة  الهيبة 

اليك  نصل  ان  الجل  العراقية 
مستقبال ونحن نحمل مايخالف 
ال  بدوافع  اليك  استشار  من 
والشخصية  احلزبية  عن  تبتعد 

بأسم االصالح».
الوزراء  ريس  مستشار  أن  يذكر 
قد  بنيان،  اياد  الرياضة،  لشؤون 
مجلس  رئيس  أن  بيان  في  اكد 
صادق  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء 
اللجنة  وضوابط  آليات  على 
قرار  من  املنبثقة  اخلماسية 
 (١٤٠) الرقم  ذي  الوزراء  مجلس 
اللجنة  منحة  صرف  بخصوص 

االوملبية.

ــة،  والرياض ــباب  الش وزارة  ــفت  كش
ــة وراء تاجيل اقامة  ــباب احلقيقي االس
ــر  والنص ــي  االيران ــن  آه ذوب  ــاراة  مب
السعودي بدوري ابطال آسيا، التي كان 
ــى ملعب كربالء  ــن املقرر اقامتها عل م
الدولي، امس الثالثاء.وابلغ نادي النصر 
ــعودي، مدير ملعب كربالء الدولي  الس
ــيوي،  ــان االحتاد االس ــراح، ب ــد اجل مهن
ــاد  االحت ــن  ــه م ــه توجي بتلقي ــه  ابلغ
االسيوي بتأجيل مباراته امام ذوب آهن 
ــالء الدولي.وقال  ونقلها من ملعب كرب
املتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة 
ــق عبد الوهاب ف إن «بعض مواقع  موف
ــاءً  ــرت انب ــي نش ــل االجتماع التواص
ــد بان نقل املباراة من ملعب كربالء  تفي
ــية  ــباب سياس ــي، يعود الى اس الدول
ــة متاماً». ــي للحقيق ــذا االمر مناف وه

ــيوي، وافق على  واوضح ان «االحتاد االس
ــي يتغيير ملعب  ــاد العراق طالب االحت
ــة  ــاع االقليمي ــبب االوض ــاراة بس املب
ــيوي  اآلس ــاد  االحت أن  ــر  القلقة».يذك
ــعودية أمام  ــل مباريات األندية الس نق
اإليرانية إلى مالعب محايدة قبل ثالث 
ــم.اختار النصر ذهاباً مالقاة ذوب  مواس
آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق 
اإليراني اللعب في كربالء، قبل أن تلغي 
قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث 
ــة ذوب آهن في كربالء  صاحبت مواجه

أمام الزوراء العراقي.
ــيوي لكرة  الى ذلك  طالب االحتاد االس
ــادي ذوب آهن االيراني بتحديد  القدم، ن
ــعودي في  ملعبه ملواجهة النصر الس
اجلولة االخيرة من دور اجملموعات بدوري 
ــيا.كان من املفترض أن تقام  أبطال آس
املباراة بني الفريقني على ملعب كربالء 
ــن االحتاد  ــاء، لك ــس الثالث ــي، ام الدول
ــيوي قرر تأجيل املباراة ونقلها من  االس

ــبب االوضاع  ملعب كربالء الدولي، بس
ــب املعلومات   فإن  في املنطقة.وبحس
ــيوي لكرة القدم، طلب من  االحتاد االس
ــي حتديد ملعب  ــن االيران ــادي ذوب اه ن
ــر  ــام النص ــه ام ــد ملبارات ــد محاي جدي
ــعودي على ان جتري يوم ٢٦ او ٢٧ او  الس

٢٨ من شهر حزيران اجلاري.
ــيوي نقل مباريات  يذكر أن االحتاد اآلس
ــام اإليرانية إلى  ــعودية أم األندية الس

مالعب محايدة قبل ثالث مواسم.
ــاة ذوب آهن  ــر ذهاباً مالق ــار النص واخت

ــارت إدارة الفريق  ــا اخت ــي، فيم ــي دب ف
اإليراني اللعب في كربالء، قبل أن تلغي 
قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث 
ــة ذوب آهن في كربالء  صاحبت مواجه

أمام الزوراء العراقي.
ــار رئيس  ــر علق مستش من جانب اخ
ــاد بنيان،  ــؤون الرياضة، اي ــوزراء لش ال
ــيوي بنقل مباراة  على قرار االحتاد االس
ــدوري  ــعودي ب ــر الس ــن والنص ذوب آه
االبطال، من ملعب كربالء الدولي.وابلغ 
ــر ملعب  ــعودي، مدي ــادي النصر الس ن

ــالء الدولي مهند اجلراح، بان االحتاد  كرب
ــه توجيه من  ــه بتلقي ــيوي، ابلغ االس
ــل مباراته امام  ــيوي بتأجي االحتاد االس
ــب كربالء  ــن ملع ــا م ــن ونقله ذوب آه
ــاد الكرة،  ــان   إن «احت ــال بني الدولي.وق
ــأن نقل  ــوزراء بش ــة ال ــار رئاس استش
ــعودي  ــر الس ــن والنص ــاراة ذوب آه مب
ــالء الدولي».واوضح أن  ــب كرب من ملع
ــاد الكرة  ــوزراء ايد قرار احت ــس ال «مجل
ــل املباراة  ــيوي بنق ــالغ االحتاد االس باب
بسبب االوضاع العامة التي تعيشها 

ــو للقلق». ــد ما يدع ــة وال يوج املنطق
ــيوي نقل مباريات  يذكر أن االحتاد اآلس
ــام اإليرانية إلى  ــعودية أم األندية الس
ــم. ــدة قبل ثالث مواس ــب محاي مالع
ــاة ذوب آهن  ــر ذهاباً مالق ــار النص واخت
ــارت إدارة الفريق  ــا اخت ــي، فيم ــي دب ف
اإليراني اللعب في كربالء، قبل أن تلغي 
قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث 
ــة ذوب آهن في كربالء  صاحبت مواجه

أمام الزوراء العراقي.
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غرب  احتاد  عام  أمني  السالم  خليل  التقى 
لالحتاد  العام  األمني  مع  القدم،  لكرة  آسيا 
األردني سيزار صوبر، وذلك لبحث استعدادات 
تقام  التي  الناشئني،  بطولة  استضافة 
بالفترة من ١-١١ متوز/يوليو املقبل.ويشارك في 
بطولة احتاد غرب آسيا السابعة للناشئني ٩ 
املستضيف:  األردن  جانب  إلى  هي  منتخبات 
فلسطني،  الكويت،  البحرين،  سوريا،  مان،  عُ
بداية  والسعودية.وفي  لبنان،  العراق، 
لالحتاد  بالشكر  السالم  ه  توجّ االجتماع، 

بتضافر  مشيداً  االستضافة  على  األردني 
واملتواصل  التام  والتنسيق  االحتاديني  جهود 
املسابقات  جلنة  دت  البطولة.وحدّ إلجناح 
األردني  االحتاد  مع  بالتشاور  آسيا  غرب  في 
لسحب  موعداً  املقبل  يونيو   / حزيران   ٩ يوم 
نظراً  هة  موجّ ستكون  التي  البطولة  قرعة 
نفس  ضمن  املشاركة  الدول  بعض  لوقوع 
لبطولة  املؤهلة  التصفيات  في  اجملموعة 
متكني  عاماً).وبهدف   ١٦ (دون  للناشئني  آسيا 
القرعة،  أحداث  متابعة  من  العربي  اجلمهور 
القرعة  وقائع  بث  آسيا  غرب  احتاد  قرر 

السوشال  على  االحتاد  مواقع  عبر  مباشرة 
على  املشاركة  املنتخبات  ميديا.وستتوزع 
مجموعتني على أن يتأهل صاحب املركز األول 
النهائيات.من  الى  مجموعة  كل  عن  والثاني 
جهة أخرى، اتفق احلضور على اعتماد إستاد 
األمير محمد في مدينة الزرقاء ملعباً رسمياً 
للبطولة، كما مت التباحث في أسماء املالعب 
الفنادق  إلى  إضافة  للتدريبات  اخملصصة 
األردني  االحتاد  وللحكام.وقرر  للفرق  املقترحة 
اعتماد كرة «مولنت» الكرة الرسمية لبطولة 

غرب آسيا للناشئني.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

وكاالت/ 

وكاالت/ 

خاص / 
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ــه وعليه وهذا  ــخصية الفرد ل ــزء رئيس من ش ــرام ج االحت
ــرون وبها ايضا  ــي يؤخذ بها االخ ــرام هو الواجهة الت االحت
ــؤون حياتنا  ــاالت من ش ــة اجمل ــي كاف ــدم ف ــى االمم وتتق تبن
ــزا مهما ومجاالت  ــة التي تأخذ حي ــة ومنها الرياض اليومي
واسعة للترويج عن انفسنا وفيها السمعة الطيبة لبلدنا 
واالبتعاد بها عن معاناتنا اليومية التي منر بها ومع االسف 
ــرة القدم  ــدا في مالعب ك ــري عندنا وحتدي ــديد ما يج الش
ــافرة ومخجلة عما يبدر من  ــات واعتداءات س من مشاكس
ــرف املباراة  العبينا جتاه احلكام ومراقبي اخلطوط وحتى مش
ــرة القدم وخاصة  ــات اليوم االعتداء من ابجديات ك حيث ب
في الدوري املمتاز وباقي الدرجات واصبح االحتكاك باحلكام 
والتجاسر عليهم صفة دائمة وبارزة بل والالزمة عند اغلب 
ــح هذا االعتداء  ــاد عن اجلانب الفني واصب الالعبني واالبتع
ــط واحيانا يتدخل  ــا حكم الوس ــى كل صافرة يطلقه عل
ــرعا لالعتراض والتصادم مع  ــى حارس املرمى ويأتي مس حت
احلكم ومنهم حارس مرمى املنتخب ونادي الشرطة محمد 
حميد وكذلك من اجلوية احمد حمادي والشرطة عالء عبد 
ــرة  وامجد عطوان وهؤالء في صفوف املنتخب الوطني  الزه
ــد والتدافع نحو احلكم والتلفظ بالفاظ غير  والتهجم بالي
ــزم وجدية  ــبتهم بح ــف له عدم محاس محترمة وما يؤس
ــرار الذي اصدروه  ــة بؤس الق ــاء بغرامة مالية بائس واالكتف
ــني وحتى نزول اجلمهور والتجمع  ــم مباراة او اثنت او حرمانه
ــول احلكم وعجز حمايات امللعب عن حمايتهم والطامة  ح
ــؤالء الالعبني وحتتفظ  ــني واالداريني له ــرى تفرج املدرب الكب
ــة والتي تدفع باجلمهور الى  ــماء املشاكس بكثير من االس
ــم وتظلم املدربني  ــداء على احلك ــزول الى امللعب واالعت الن
ــن احلكام ولكي ال  ــارات الى اجلمهور بعدم رضاهم ع واالش
يغيب عن بالنا ان االحتاد الدولي واالسيوي وحتى العربي له 
ــا والعبينا وحتى على  ــن النقاط  غير اجليدة عن جمهورن م
ــيطرة  ــتطيع الس ــجع فرقها والتي التس الروابط التي تش
ــل الى هذه االحتادات كل  ــع حيث تص على جمهورها الواس
شاردة وواردة عن ما يجري في امللعب واملدرجات جتاه سلطة 
ــب وهم احلكام ونقول بصراحة تامة اليوم بات احلكام  امللع
ــني وحتى نزول  ــني واالداري ــني واملدرب ــون الالعب عندنا يخش
اجلمهور الى ارضية امللعب وجند القليل من احلكام يخشون 
ــول ومفاهيم اللعبة وبات  احلكام يدركون  اخلارجني عن اص
ــة قانونية لهم بعد الذي يجري وليس لهم امان  ان ال حماي
ــت حالة وتصرف الالعب ان يضع  داخل امللعب بعد ان وصل
انفه بانف احلكم ورذاذ لسانه يوجه احلكم وليعلم الالعب 
ــور والعبني باننا  ــر الينا كجمه ــأن العالم ينظ ــور ب واجلمه
ــون في امللعب على ابسط االمور ومنها االخطاء  مشاكس
البسيطة التي ال حتتاج للمشاكل وفي املقابل على االحتاد 
ــاعدة جلنة احلكام بتشديد العقوبات الرادعة  العراقي مس
ــمعة  ــت الترقيعية بحق من يحتك باحلكام فهم س وليس
ــا قبل عقود  ــر بهم الننا كن ــة ولنا ان نفخ ــرة العراقي للك
ــي اديب وصالح  ــر بحكامنا ومنهم صبح ــن الزمن نفتخ م
ــماعيل محمد رحمهم اهللا  ــي القيمقجي واس فرج وفهم
فاحترامهم  احترام النفسنا اليس كذلك ياالعبني ومدربني 

وجمهور؟
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سيطرت حالة من احلزن على الوسط 
املصارعة  زعيم  برحيل  الرياضي، 
العراقية عبد الكرمي حميد، عن عمر 

ناهز ٦٠ عاماً.
الزعيم عانى من مرض السكري لفترة 
االول  امس  عليه  ليقضي  طويلة، 
الرياضي  الشارع  ويفاجئ  االثنني، 

لدى  كبير  حزن  وسط  رحيله  بخبر 
جميع املؤسسات الرياضية.

رياضة  مع  الزعيم  مشوار  وبدأ 
كان  حيث   ،١٩٦٩ عام  في  املصارعة 
ليشق  سنوات،   ١٠ العمر  من  يبلغ 
ويحصد  النجومية  نحو  طريقه 

االلقاب احمللية واالسيوية.

لعبة  مؤسس  هو  الزعيم  ويعد 
يشغل  وكان  األردن  في  املصارعة 
لنادي  اإلدارية  الهيئة  رئيس  منصب 
في  وشغل  الرياضي  الكاظمية 
غرب  احتاد  رئيس  منصب  السابق 
االحتاد  ورئيس  للمصارعة  آسيا 

العراقي للعبة.
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يخطط نادي باريس سان جيرمان، إلى توجيه ضربة قوية إلى 
مخطط زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، خالل فترة 
سبورت»   ١٠ «لو  موقع  املقبلة.وذكر  الصيفية  االنتقاالت 
مع  التعاقد  سيُحاول  جيرمان  سان  باريس  أن  الفرنسي 
امليركاتو الصيفي  بول بوجبا جنم مانشستر يونايتد في 
إذ  لزيدان،  الرئيسية  األهداف  من  بوجبا  بول  املقبل.ويُعد 
مواطنه،  خدمات  على  احلصول  الفرنسي،  املدرب  يريد 

إلضفاء قوة أكبر إلى خط وسط امللكي.
سم بعد،  وأوضح املوقع، أن صفقة انتقال بوجبا إلى ريال مدريد لم حتُ
وأن هذا الوضع يُعطي األمل لباريس سان جيرمان من أجل احلصول على 

خدمات النجم الفرنسي.
من جهة أخرى، أشارت صحيفة «ذا صن»، أن إدارة مانشستر يونايتد 
ال تعتزم التخلي عن خدمات بول بوجبا، حيث يريد املدرب أولي جونار 
سولسكاير، االعتماد بشكل كبير على الالعب، في مرحلة إعادة بناء 

الفريق، والعودة به من جديد إلى مساره الصحيح.

Êbfl7u@Êbç@ÜÌÜËm@o§@ÊaÜÌã@“ÜÁ

االول  امس  بويج،  مونيكا  البورتوريكية  أطاحت 
األولى  مباراتها  في  ماريا  تاتيانا  باألملانية  اإلثنني، 

ببطولة ستراسبورج للتنس في الدور األول.
وفازت بويج على تاتيانا مبجموعتني بدون رد بواقع ٦-١ 

و٦-١ في ظرف ٤٨ دقيقة فقط.
يبلغ  التي  ستراسبورج،  في  بويج  مشاركة  وتأتي 
االستعداد  إطار  في  دوالر،  ألف   ٢٥٠ جوائزها  مجموع 
الفترة  خالل  تقام  التي  للتنس،  جاروس  روالن  لبطولة 
املقبل. يونيو/حزيران   ٩ وحتى  اجلاري  مايو/أيار   ٢٦ من 
وستقابل بويج، بطلة أوملبياد ريو دي جانيرو، في الدور 
الثاني األسترالية أسترا شارما التي فازت على الصينية 
شواي تشاجن، املرشحة الثامنة للقب، مبجموعتني دون 

رد بواقع ٦-٤ و٦-١.

xâÏjça6ç@âaÎÖc@fiÎc@Û�Çnm@wÌÏi
وكاالت/ 

حازم الشهابي

يبدو إن بعض االحزاب السياسية في 
ــع وحتى اللحظة  العراق لم تستط
ــة  ــارب الطويل ــار التج ــن استثم م
ــي رافقت  ــرة الت ــات العسي واخملاض
ــا  ــة, وتوظيفه ــة السياسي العملي
ــن  ع ــدا  بعي ــا,  مساره ــح  لتصحي
ــو  ــة نح ــة املقيت ــة احلزبي احملاصص
ــب املصلحة  ــة وتغل ــاء الوطني فض
العامة مبا يتناسب وحجم التراجع 
ــراق على  ــهده الع ــر الذي ش الكبي

كافة املستويات.
ــني نقول ان الدورة احلالية  ال نبالغ ح
ــى من  ــي األول ــي ه ــان العراق للبرمل
ــة التي مت من  ــن حيث االلي نوعها م
ــار احلكومة، وطبيعية  خاللها اختي

ــا  وتنوعه ــات  التحالف
ــى  ــح عل ــي املنفت املكونات
ــف  ــات الطي ــع مكون جمي
ــزل  يخت ــم  ل و  ــي,  العراق
ــهِ كما كان  ــة او مكونٍ بعين بطائف
سابقا, وهو من أهم التطورات التي 
العملية السياسية في  ــهدتها  ش

املرحلة احلالية.
ــي  ــي ف ــوع املكونات ــذا التن إال إن ه
إن  ــرض  يفت ــذي  وال ــات  التحالف
ــوة للنهوض بالواقع  يكون مصدر ق
ــومي اعوجاج املراحل  السياسي وتق
السابقة, اصبح وباال على العملية 
ــدر قلق  ــا, ومص ــة برمته السياسي

يهدد احلكومة باالنهيار!
فبدل إن تكون التحالفات السياسية 
ــا  ــا سبب ــي مكوناته ــة» ف «النوعي
ــه من تداعياته  ــومي املاضي وما ل لتق
ــل عام  ــت بشك ــة انعكس السلبي
ــن العراقي, ابرزها  ــى حياة املواط عل
انهيار الثقة وانعدامها بني املواطن 
ــزاب  االح و  ــة  السياسي ــة  والطبق
ــت فاعلة في  ــوأ اكان ــارات, س والتي

القرار السياسي او لم تكن, فما عاد 
ــه للبحث عن  ــن العراقي ياب املواط
حيثيات االمور واسبابها بقدر بحثه 
ــات املتحققة  ــج واخملرج ــن النتائ ع

على ارض الواقع.
إن غياب ما يسمى بالكتلة النيابية 
ــا الدستور  ــص عليه ــر التي ن االكب
اوال)   –  ٧٦) ــادة  امل ــي  ف ــي  العراق
اجلمهورية  رئيس  بتكليف  واخلاصة 
ــر  االكث ــة  النيابي ــة  الكتل ــح  مرش

ــالل  ــة خ ــل احلكوم ــددا بتشكي ع
خمسة عشر يوم من انتخاب رئيس 
ــة» وما رافقها من خالفات  اجلمهوري
ــول احقيتها  بني الكتل املتبارية ح

بترشيح رئيس الوزراء.
ــني  الكبيرت ــني  بالكتلت ــذا  ه ــع  دف
للذهاب نحو مبدأ التوافق في اختيار 
مرشح احلكومة, وهو -التوافق- يعد 
ــا وقفز واضح  ــة وجذره أُس املشكل
ــي, ما تسبب  ــى الدستور العراق عل
بهشاشة املنظومة احلكومية وعدم 
ــة بشكل  ــا الوزاري ــال كابينته إكم
ــي توزيع احلقائب  ــق و رؤيتها ف يتواف
ــة االعالمية  ــم الهال ــة.. ورغ الوزاري
ــا احلرية  ــرة التي حول منحه الكبي
الكاملة لرئيس الوزراء باختيار وزرائه 
ــا في ارادته, لن  دون ادنى تدخل منه
ــا وظاهرة  ــن كونها ضجيج تعدو ع
اعالمية ليس إال, فمنذ تكليف عبد 
ــام ٢٠١٨  ــر من ع ــدي في اكتوب امله
وحتى االن ما زالت حكومته تعاني، 
بسبب تدخالت االطراف السياسية 
ومتسكها بطرح مرشحني بعينهم 

لشغل احلقائب الوزارية, 
ــع  للجمي ــاح  مت ــة  املعارض ــار  خي
ــوء  ــني اللج ــد املتخاصم ــى اح وعل
ــار، وتقومي  ــذا اخلي ــل سالسة له بك
ــالل املعارضة  ــل احلكومة من خ عم
ــان, بدل  ــة البرمل ــل قب ــة داخ النيابي
ــا تبقى من  ــة المتام م ــوف عقب الوق
ــا  ــض اعلنه ــا.. إال إن البع كابينته
ــدى البرامج احلوارية  صراحة في اح
ــه: ال ميكن لنا الذهاب  املتلفزة بقول
ــازل عن  ــار املعارضة والتن ــو خي نح

استحقاقنا االنتخابي.! 
ــالف  ــور اخل ــي مح ــة ه اذاً احملاصص
القائم وحقيقته وما يقوله االخرون 
ــالق يد احلكومة  من منح اخليار واط
ــا هي إال  ــا؛ م ــار كابينته ــي اختي ف
ــة  ــط ومحاول ــة فق ــرة اعالمي ظاه
ــر  ــي الظاه ــم ف ــي والتناغ للتماش
ــارع العراقي املسكني  مع ارادة الش
ــة والنزاعات  ــض ملبدأ احملاصص الراف

الشخصية واحلزبية.

 نزار حيدر

ا لَمْ  مِ مَ
لْ نَ الْعِ اءَنِي مِ دْ جَ ــتِ إِنِّي قَ    {يَا أَبَ

ا}. يًّ وِ ا سَ رَاطً كَ صِ دِ نِي أَهْ اتَّبِعْ تِكَ فَ
يَأْ

ــفٌ يأتيهِ اهللا  ــي أَنَّ العلمَ لط ــذا يعن    ه
ا مِّنْ  ــدً بْ ا عَ دَ جَ وَ ــادهِ {فَ ــن عب ــن يشاءُ م مَ
اهُ  نَ لَّمْ ــا وَعَ نَ ندِ ةً مِّنْ عِ مَ ــاهُ رَحْ نَا آتَيْنَ ادِ بَ عِ
دْ آتَيْنَا  ــهُ تعالى {وَلَقَ ا} وقول لْمً نَّا عِ ن لَّدُ مِ
ي  ِ الَّذِ

َّ
دُ هللاِ َمْ االَ احلْ ا  وَقَ لْمً انَ عِ لَيْمَ دَاوُودَ وَسُ

 { نِنيَ ُؤْمِ ــادِهِ املْ بَ ــنْ عِ يرٍ مِّ ثِ لَٰى كَ ــا عَ لَنَ فَضَّ
ــم الذي  ــضَ العل ــرُ البع ــاذا يستكث فلم
ــت عليهمُ  ــل البَي ــزَّة بأَه ــهُ ربُّ الع أَودع

الم؟!. السَّ
تُ  لِّمْ دْ عُ ولُ أَميرُ املُؤمننيَ (ع) {تَاهللاِ لَقَ    يَقُ
َامَ  ، وَمتَ اتِ ــدَ ــامَ الْعِ َ ، وَإِمتْ ــاالَتِ ــغَ الرِّسَ تَبْلِي
ابُ  ــتِ ـ أَبْوَ يْ لَ الْبَ ــا ـ أَهْ نَ نْدَ . وَعِ ــاتَ لِمَ الْكَ

.{ رِ ْمْ اءُ االَ يَ مِ وَضِ
ُكْ احلْ

اد  ــولُ اإلِمامُ عليُّ بن احلُسني السجَّ    ويَقُ
ــاس، أُعطينا  ــن (ع) {أيُّها النَّ زَين العابدي
لمَ واحلِلمَ  ، أُعطينا العِ لْنا بسبعٍ ستّاً وفُضِّ
جاعةَ واحملبَّةَ  ماحةَ والفصاحةَ والشَّ والسَّ
ــأَنَّ منَّا  لْنا: ب ، وفُضِّ ــنيَ ــوبِ املُؤمنِ ــي قلُ ف
ــا الصدِّيق، ومنَّا الطيَّار،  تار، ومنَّ النبيَّ اخملُ

، ومنَّا سيِّدة  ــدُ رسولهِ ومنَّا أَسدُ اهللا وأَس
ة ومنَّا  هِ األُمَّ ذِ بطا هَ نيَ ومنَّا سِ نساءِ العاملَ

يُّها}. مهدِ
   إِذاً هو تفضيلٌ من اهللاِ تعالى ليسَ ألَحدٍ 
ــهُ تعالى  ، فكما أَنَّ ــجَّ ــرضَ أَو يحت أَن يعت
، كذلكَ  ــى بعضٍ ــل بعض النبيِّني عل فضَّ
ة والرِّسالة على  ــوَّ ــتِ النب ــل بي ل أَه فضَّ

سائرِ النَّاس.
ــيُّ واضحٌ في آياتِ اهللا  ــلُ اإلِله    والتَّفضي
َا  عْ ملِ تَمِ اسْ ــكَ فَ رْتُ تَ تعالى كقولهِ {وَأَنَا اخْ
بَّةً مِّنِّي  حَ لَيْكَ مَ يْتُ عَ ٰى} وقولهُ {وَأَلْقَ يُوحَ
تُكَ  نَعْ طَ يْنِي} وقولهُ {وَاصْ لَٰى عَ نَعَ عَ وَلِتُصْ

ي}. سِ لِنَفْ
لُ  ٰلِكَ فَضْ ــلُ عزَّ وجلَّ {ذَ    أَوليسَ هو القائ
ــلِ  ضْ  ذُو الْفَ

ُ ــاءُ * وَاهللاَّ ــن يَشَ ــهِ مَ تِي ِ يُؤْ
اهللاَّ

.{ يمِ ظِ الْعَ
الَ  ــت (ع) الذين قَ لِ البي ن أَهْ ــذ مثالً مِ    خُ
بَ  هِ  لِيُذْ

ُ ــدُ اهللاَّ ــا يُرِي َ ــم ربُّ العزَّةِ {إِمنَّ عنهُ
مْ  رَكُ هِّ ــتِ وَيُطَ يْ ــلَ الْبَ سَ أَهْ ــمُ الرِّجْ نكُ عَ
تبى  ــن عليٍّ اجملُ ــرًا} اإلِمام احلسنُ ب ي هِ

تَطْ
ــة (١٥) رمضان  ــط (ع) [تُصادف لَيل ب السِّ
ــهِ املَيمونةِ في املدينةِ  ــارك ذكرى والدت املُب

.[ رةِ عام ٣ للهجرةِ املنوَّ
ــا معصوما، فلقد  ــكَ كونهُ إِمام    دع عن
ــى في حجرِ جدِّهِ رسول اهللا (ع) وعاشَ  تربَّ
ــنيَ (ع) الذي  ــر املُؤمن ــهِ أَمي ــي كنفِ أَبي ف
ــهِ وابنِ  ــهِ بنفسهِ وأَخي ــن عالقت ولُ ع يَقُ
هُ  نْتُ أَتَّبِعُ ــدْ كُ ــهِ رسول اهللا (ص) {وَلَقَ عمِّ
لِّ  ي كُ عُ لي فِ ، يَرْفَ ــهِ يلِ أَثَرَ أُمِّ صِ ــاعَ الْفَ ِّبَ ات
اءِ  دَ تِ رُني بِاالقْ ، وَيَأْمُ ــهِ القِ نْ أخْ لَماً مِ ــوْم عَ يَ

.{ بِهِ

تبى (ع)  ــامُ اجملُ ــلِ الذي نالهُ اإلِم    وللفض
، لذلك كانَ هدفاً  ــجاعةً لقاً وش علماً وخُ
ــلَّ  ــي ظ ــل الت ــامِ التَّضلي ــراً لسه باش مُ
 إِذا 

ــال نبالغُ ، ف ــون صوبَهُ ــا األَمويُّ يُطلقه
ــن أَكثر  بط (ع) م ــنَ السِّ ــأَنَّ احلس ــا ب لن قُ
م  ــن تعرَّض لهُ ــل البيت (ع) الذي ــة أَه ئِمَّ

أَ
ــل  والتَّضلي ــن  ع الطَّ ــامِ  ــون بسه األَمويُّ
ونشرِ األَكاذيب واإلِشاعات املُغرضةِ وغيرِ 

م وكشفَ  م وعرَّاهُ ــك، ألَنَّهُ (ع) فضحهُ ذل
ــة  ــن آكل ــم اب ــحَ كبيرهُ ــم! ففض نواياهُ
عاوية باحلربِ وفضحهُ  اغية مُ األَكباد الطَّ
ريش [املُشركة] قد  ــم! وإِذا كانت قُ ل بالسِّ
] اتِّفاقاتها  ــلِّ ــت [ظاهريّاً على األَق احترمَ
ــا  ــولِ اهللا (ص) [ومنه ــع رَسُ ــا م وعهودَه
ــابِ العصبيَّة  ــة] ولو من ب ــح احلُديبيَّ ل صُ
عاوية  اغية مُ نَّ الطَّ ــإِ ، ف اجلاهليَّة إِلى حنيٍ
هاراً  ] أَعلن جِ ــنيَ ــي وخال املُؤمنِ حاب [الصَّ

ــهِ  ي مَ ــهِ بقدَ ــدِ وسحق ــهِ للعه ــن نكث ع
ــان قد وقَّعها مع  لح التي ك ــةِ الصُّ لوثيق
نبرِ  ــن على مِ بط (ع) قائالً م ــنِ السِّ احلس
 لم 

ّ
ــراق، إِنِّي واهللا [رسولِ اهللاِ] [يا أَهل الع

وا،  وا، وال لتزكُّ م لتصلُّوا وال لتصومُ أُقاتلكُ
م،  ر عليكُ م ألَتأَمَّ ا قاتلتكُ وا، وإِمنَّ وال لتحجُّ
! أَال  ــم كارهونَ  ذَلِكَ وأَنتُ

ّ
ــد أَعطاني اهللا وق

ــهُ للحسنِ بن عليٍّ  ءٍ أَعطيت ــيْ وأَنَّ كلَّ شَ
جعلتهُ حتتَ قدميَّ هاتَني].

ن  ــهُ لم يكُ ــذا كدليلٍ على أَنَّ ــي ه    ويكف
ــونَ  ــقُّ أَن يك ــال يستح ــاً ف ــاً سويّ لتزم مُ
َا  إِمنَّ

ــثَ فَ ن نَّكَ مَ ــهُ {فَ ــاً! ألَنَّ  وإِمام
ــةً خليف

دِ  هْ ــوا بِالْعَ ــهِ } و {أَوْفُ سِ ــٰى نَفْ لَ ــثُ عَ يَنكُ
مْ  ينَ هُ } و {الَّذِ ــوالً ئُ سْ ــانَ مَ ــدَ كَ هْ * إِنَّ الْعَ

.{ ونَ مْ رَاعُ هِ دِ هْ مْ وَعَ انَاتِهِ َمَ ألِ
ــيءٌ من ذلك،  ــي سيرتهُ ش ن ف ــم يكُ    ولَ

.! فكلُّها غدرٌ ومكرٌ ونكثٌ
مْ  هُ ٰقَ م مِّيثَ هِ ضِ ا نَقْ بِمَ

   وأَكثرَ من ذَلِكَ {فَ
ونَ  رِّفُ يَةً * يُحَ مْ قَٰسِ لُوبَهُ ا قُ لْنَ عَ مْ وَجَ نَّٰهُ لَعَ

.{ هِ عِ اضِ وَ ن مَّ لِمَ عَ ٱلْكَ
ــق  ــرام املَواثي ــدِ واحت ــزامُ بالعه    فاإلِلت
ــكَ فحتَّى  ــان، ولذل ــرى اإلِمي ــن أَصدقِ عُ م
ــراءة إِستثنى اهللا  ــت سورَة البَ عندما نزل
ــي لها في رقبةِ  ــى منها اجلماعة الت تعال
ينَ  ــى {إِالَّ الَّذِ ، فقالَ تعال ــدٌ املُسلمنيَ عه
مْ  وكُ صُ ــمَّ لَمْ يَنقُ نيَ ثُ رِكِ

ُشْ ــدمتُّ مِّنَ املْ اهَ عَ
ُّوا  متِ

أَ ا فَ دً ــمْ أَحَ لَيْكُ رُوا عَ اهِ ــيْئًا وَلَمْ يُظَ شَ
بُّ   يُحِ

َ مْ  إِنَّ اهللاَّ تِهِ دَّ مْ إِلَٰى مُ هُ دَ هْ ــمْ عَ إِلَيْهِ
 ْ دمتُّ اهَ ينَ عَ ــى {إِالَّ الَّذِ } وقولهُ تعال ــنيَ ُتَّقِ املْ
مْ  وا لَكُ امُ تَقَ ا اسْ مَ َرَامِ * فَ دِ احلْ جِ َسْ ندَ املْ عِ
 .{ نيَ ُتَّقِ بُّ املْ  يُحِ

َ مْ * إِنَّ اهللاَّ وا لَهُ يمُ تَقِ اسْ فَ

   وأَكثرُ من هذا ما ذهبت إِليهِ اآلية املُباركة 
مُ  لَيْكُ عَ ــنِ فَ ــي الدِّي ــمْ فِ رُوكُ تَنصَ {وَإِنِ اسْ
اقٌ  م مِّيثَ مْ وَبَيْنَهُ مٍ بَيْنَكُ وْ لَٰى قَ رُ إِالَّ عَ النَّصْ

يرا}. لُونَ بَصِ مَ َا تَعْ  مبِ
ُ * وَاهللاَّ

هود واملواثيق، فأَينَ  ة اإلِلتزام بالعُ مَّ    إِنَّهُ قِ
] من كلِّ  ــنيَ ــال املُؤمن ــب الوحي وخ [كات
لح مع احلسنِ  ــذا عندما داس عهدَ الصُّ ه
علناً نكثهِ  يهِ مُ تبى (ع) بقدمَ ــط اجملُ ب السِّ
ــدم إِلتزامهِ بشيءٍ وقَّع وتعاهدَ  للعهدِ وع
ــيَ ما كانَ  ؟! أَم أَنَّهُ نس ــامِ ــع اإلِم ــهِ م علي
ــولِ اهللا  ــزلَ على رَسُ ــيٍّ ن ــهُ من وح يكتب

(ص)؟!.
، مدرسةُ  ــنيَ املدرستَنيِ وَ الفرقُ ب ــذا هُ   وه
ــة اخلُلفاء واللَّتانِ  ــل البيت (ع) ومدرس أَه
ما أَميرُ املُؤمننيَ (ع) عندما قارنَ  قارنَ بينهُ
ي  ونَةَ فِ َلْعُ رَةَ املْ جَ م {الشَّ بني بني أُميَّة وهُ
ونُ  } وبني هاشمٍ بقولهِ (ع) {وَأَنَّى يَكُ رْآنِ الْقُ
 ، ذِّبُ ُكَ مُ املْ نْكُ ــيُّ وَمِ نَّا النَّبِ لِكَ وَمِ ذَ ــكَ كَ ذلِ
نَّا  ، وَمِ الَفِ دُ االَْحْ مْ أَسَ نْكُ دُ اهللاِ وَمِ نَّا أَسَ وَمِ
ةُ  بْيَ مْ صِ نْكُ ــةِ وَمِ َنَّ لِ اجلْ ــبَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ سَ
مْ  نْكُ ــنيِ وَمِ ِ املَ ــاءِ الْعَ يْرُ نِسَ نَّا خَ ــارِ، وَمِ النَّ

َّا لَنَا}. ثِير ممِ ي كَ ، فِ بِ
َطَ الَةُ احلْ مَّ حَ

ا  ــة {وَأَمَّ عاوي ــى مُ ــابٍ إِل ــي كت ــهُ ف    وقول
 ، نُ ذلِكَ نَحْ كَ ــاف، فَ نَ بْدِ مَ : إِنَّا بَنُو عَ

لُكَ وْ قَ
بْدِ  عَ رْبٌ كَ ، وَالَ حَ مَ اشِ هَ يَّةُ كَ نْ لَيْسَ أُمَ وَلكِ
الِب، وَالَ  ــي طَ بِ

أَ يَانَ كَ فْ ، وَالَ أَبُوسُ ــبِ لِ ُطَّ املْ
 ، يقِ اللَّصِ رِيحُ كَ ، وَالَ الصَّ لِيقِ الطَّ اجرُ كَ املُهَ
 ، لِ غِ املُدْ نُ كَ ُؤْمِ ، وَالَ املْ لِ ُبطِ املْ قُّ كَ حِ مُ وَالَ الـْ
ي  ى فِ وَ لَفاً هَ لَفٌ يَتْبَعُ سَ َلَفُ خَ بِئْسَ اخلْ

وَلَ
.{ نَّمَ هَ نَارِ جَ

ــن تلك الزيارة التي قام بها السيد  ــك ان الشعب العراقي يثم ال ش
ــس وزراء العراق االستاذ عادل عبد املهدي , الى اململكة العربية  رئي
ــارب العربي ,  ــة للتق ــة ملح ــي حاج ــة , وه ــة الشقيق السعودي
ــم واملشاريع خلدمة الشعب العراقي  ــول على مزيد من الدع واحلص
ــت عليه احملن واملصائب , فلم  ــوم , الذي مزقته احلروب وتكالب املظل
ــة وال وجها لالمان وال طريقا للخالص , ويطمح  يعرف طعما للراح
ــا يلزم لشعبه  ــة وعهد االستقرار وتوفير م ــادة احلياة الطبيعي الع

ليعيش كرميا . ان الشعب العراقي يثمن تلك اخلطوات التي تزيد
ــد التحديات ,  ــوف معا ض ــي والتعاضد  والوق ــم العرب ــن التالح م
ــودي والعراقي , وتوفر كل  ــرا للشعبني السع ــن مستقبال زاه وتؤم
ــام . خاصة وان  ــاد الى االم ــع بعجلة االقتص ــانه ان يدف ــا من ش م
الرغبة موجودة والنوايا صادقة والطرق معبدة للوصول الى عالقات 
ــة على جميع االصعدة , وهو ما عبر عنه االستاذ عادل  استراتيجي

عبد املهدي
ــى السعودية ,  ــه الرسمية ال ــة زيارت ــراق في بداي ــس وزراء الع رئي
ــات البلدين في جميع  ــالده في تطوير عالق ــث صرح عن رغبة ب حي
ــة السعودية العراقية نحو  ــاالت , وامله بنقل العالقات الثنائي اجمل
ــن خالل حصاد  ــني خيطها االول , م ــك االفاق .. تب ــاق جديدة .تل اف
ــارة املوفقة , الذي قام بها الوفد العراقي , الى اململكة العربية  الزي

ــى توقيع  ــة وتوصلت ال السعودي
ــم في  ــرة تفاه ــة ومذك 13 اتفاقي
ــة , حيث يطمح  مجاالت مختلف
ــا  ــز عالقاتهم ــى تعزي ــن ال البلدي
ــل الى  ــا لتص ــة وتطويره الثنائي

شراكة استراتيجية
السعودي  ــل  العاه وقد استقبل 
امللك سلمان بن عبدالعزيز رئيس 
ــي الذي يزور الرياض  الوزراء العراق
ــم أكثر من 11  ــى رأس وفد يض عل
وزيراً، و68 مسؤوالً حكومياً، وأكثر 
ــن القطاع  ــل أعمال م من 70 رج

اخلاص.
ــدي , ان بالده ترغب  واكد عبد امله

ــة , مشيرا الى تبادل الزيارات بني  ــي تطوير العالقات مع السعودي ف
ــن االستقبال واحلفاوة  ــاد بحس ــن بفتح افاق واسعة , واش البلدي
ــا على بلد  ــم يكن غريب ــي , والذي ل ــا الوفد العراق ــي قوبل به الت
احلرمني الشريفني , الذي عرف بطيبته وكرمه. ان السيد عادل عبد 
ــه بتغيير الواقع  ــل امللموس على حسن نيت ــدي , يعطي الدلي امله
ــى برئيس وزراء ,  ــي , الذي يتمنى ان يحظ ــاش للمواطن العراق املع
ــل مصلحته  ــعبه , ال من اج ــن اجل ش ــل , يسعى م ــول ويفع يق
ومصلحة اعوانه , يكافح الفساد , ويضع حدا لنهب اموال الدولة 
ــة املقيتة التي  ــارب الطائفي ــني الرحمة , يح ــر لشعبه بع , وينظ
اورثتنا املهالك , ودفعتنا الى ما وصلنا اليه, ويضع مصلحة الوطن 
ــر مبصداقيته وحسن النية التي  ــوق كل املصالح الضيقة , نشع ف
ــوات االستاذ عادل عبد املهدي الذي وضع  نلمسها اليوم , في خط
ــر بها الى االمام ,  ــراق , على السكة احلقيقية ليسي مصلحة الع
ــه البوصلة الى هدف  ــدرب لشعبه , ويوج ــس الضوء لينير ال يلتم

اسمى .
خلدمة وطنه . نتمنى له التوفيق والنجاح

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرسل

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء
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د . نضري الخزرجي

ــل احلرص  ــة حترص ك ــات الصاحل احلكوم
على نظافة البلد وتشجيع اجملتمع بطرق 
ــة املرافق  ــاظ على نظاف ــة للحف مختلف
العامة واخلاصة وتخليصها من النفايات 
اخملتلفة اخلارجة من املنازل واملستشفيات 
ــل، وبعضها  ــل واملفاع ــع واملعام واملصان
تفرض الضرائب للحد من التلوث املناخي 
ــن السيارات من  ــر أنواعا م وبعضها حتظ
ــدن املكتظة في  ــز امل ــى مرك ــول ال الدخ
ــة ما تنفثه  ــات معينة حلماية البيئ ساع
ــارات، أو تفرض عليها ضريبة  عوادم السي
ــن املناطق  ــرور م ــادي امل ــى تف ــا إل لدفعه

السكانية واملزدحمة .
ــي،  تكف ال  ــا  لوحده ــة  النظاف أن  ــا  كم
ــة التخلص  ــن طريق ــا ف ــث يصاحبه حي
ــا وتكريرها  ــات أو إعادة تدويره ــن النفاي م
ــة التي هي  ــا، فاحلكوم ــادة منه واإلستف
ــه تقع  ــودة من رحم ــع واملول ــاج اجملتم نت
ــات  ــن النفاي ــص م ــبء التخل ــا ع عليه
ــن اخلسائر في  ــة ذكية للتقليل م بطريق
ــوان والنبات والبيئة والتربة  اإلنسان واحلي
ــاه، والعملية تشاركية تضامنية بني  واملي
ــة واجملتمع  ــة كشخصية اعتباري احلكوم
ــى عبارة  ــة، ألن األول ــة حقيقي كشخصي
ــات يديرها أبناء اجملتمع  عن دوائر ومؤسس
ــه، ولهذا إذا أحسن اجملتمع التعامل  نفس
ــزل أو املصنع او املعمل وما  مع نفايات املن
ــه واحلكومة من  ــابه ذلك، أمكن نفس ش
ــازات السامة التي  ــني البيئة من الغ حتص
تفرزها النفايات وما ينشأ عنها من أوبئة، 
ــإن بعض احلكومات تساهم مع  من هنا ف
ــة البيئة عبر تخصيص  اجملتمع في حماي
ــات في املنزل الواحد،  مجموعة من احلاوي
ــة التي  ــإن املنطق ــل املثال ف ــى سبي فعل
ــمال غرب لندن وفّرت لكل  أقطنها في ش
ــع حاويات ثالث أمام الباب ورابعة  منزل أرب
ــق وثانية  ــدة خمللفات احلدائ ــه، فواح خلف
خمللفات املنزل، وثالثة خمللفات الورق والزجاج 
ــة خمللفات املطبخ من  والبالستيك، ورابع
زوائد النباتات والثمار واللحوم واألسماك، 
ــات تعمل اجلهات املعينة  وكل هذه احلاوي

ــاد وطعام  ــا وصناعة السم ــى تدويره عل
ــاج الورق والبالستك  احليوانات وإعادة إنت
ــع  ــم بي ــدول يت ــض ال ــي بع ــاج، وف والزج
ــرى، كما وضعت  ــى بلدان أخ ــات إل النفاي
ــدة مجموعة مكبات  احلكومة في كل بل
ــات  مخلف ــل  تستقب ــات  للنفاي ــة  عام
ــزة الكهربائية وأثاث املنازل  البناء واألجه
واحلدائق، أي أن املواطن ال يجد صعوبة في 
التخلص من النفايات اخلفيفة والثقيلة، 
ــي مثل هذه   ــت النظافة ف وبالطبع ليس
البلدان مجانا وإمنا كل منزل يدفع ضريبة 
ــص من  ــة والتخل ــى النظاف ــهرية عل ش
النفايات، وبهذا فإن املشاركة بني املواطن 
ــة ساهمت بشكل كبير وتساهم  والبلدي

في تنقية البيئة من مخلفات النفايات.
ــف في واجهة كل بيت ثالث  وحيث تصط
ــخ، ال يتورع  ــل املطب ــة داخ ــة ورابع حاوي
ــوس في بعض  ــاف النف ــض من ضع البع
ــات  ــى احلاوي ــالء عل ــن اإلستي ــدان م البل
ــوارع العامة  ــي األزقة والش ــة ف املوضوع
ــة، وقد رأيت  ــا ألغراض خاص واستعماله
ــد املقدسة حاويات  بالقرب من أحد املراق
ــة  ــا بسلسل ــل عليه أقف ــد  وق ــة  الزبال
حديدية خشية السرقة، ومن املؤسف أن 
جتد في بلد يدعو دينه القومي إلى النظافة 
ــة اإلميان، أن يرمي  ــا عالمة ومارك ويجعله
ــي الشارع أو في  ــض أهلها النفايات ف بع
ــي األنهر، أو أن يقدم الرعاة  البالوعات أو ف
ــي ألغنامهم،  ــون عن طعام مجان الباحث
ــن قطع البالستيك وقناني  أو الباحثون ع
ــى تفريغ  ــة إل ــة الفلزي ــات الغازي املشروب
ــارع وهي تنشر  ــات ورميها في الش احلاوي
ــات  للحيوان ــالذا  م ــون  فتك ــا  سمومه
ــة لألمراض املعدية  السائبة وبيئة خصب
ــة  ثقاف ــان  تعكس ــان  متقابلت ــان  صورت

اجملتمع وتعاطيه مع النفايات .

الصحة والسالمة أوال
ــع النفاية، وهي األمور  النفايات هي: (جم
التي يبعدها اإلنسان عن حياته لضررها، 
يقال نفاءُ الشي ونفايته هو ما نفيتَ منه 
لرداءته .. والنفاية في املصطلح اخلاص هو 
كل شيء ال قيمة له وال يصلح بقاؤه بقرب 
ــه لإلستخدام  ــان حيث فقد أهليت اإلنس
والتداول بل وحتى اقتناؤه)، فخالصة األمر 
أن بقاء النفايات في الدار أو في الشارع أو 
في العراء مهلكة للبيئة واجلماد والنبات 
ــذي هو  ــان ال ــن اإلنس ــال ع ــوان فض واحلي
الفاعل الرئيس حلصول النفاية وتراكمها 
ــاد من  ــذي استف ــب العقل ال ــو صاح وه

ــا ينفعه في حياته،  ــة في صناعة م البيئ
ومن الطبيعي أن تترك الصناعات نفايات 
ــر ذات قيمة أو مضرة، وكما  ومخلفات غي
استعمل عقله في الصنع واخللق عليه أن 
يستعمل عقله في التخلص من اخمللفات 
ــي أضرار  ــة البيئة وتالف ــا حلماي أو تدويره

اإلسراف والتبذير
ــة أمر سلطوي  ــاظ على البيئ وليس احلف
ــوي كينوني  ــو أمر مول ــي، إمنا ه أو حكوم
ــة السليمة، بل  ــه الفطرة اإلنساني تدرك
ــات دون التخلص  ــى النفاي ــاء عل إن اإلبق
ــس واجملتمع للخطر  ــض النف منها وتعري
ــي اعتقادي يدخل في مصاديق قوله  إمنا ف
 ( ةِ لُكَ مْ إِلَى التَّهْ يكُ ــوا بِأَيْدِ تعالى: (وَال تُلْقُ
ــن العقل أن  ــرة: ١٩٥، وليس م سورة البق
ــم التلوث  ــه إلى جحي ــي املرء بنفس يلق
ــة والسارية، من هنا كما  واألمراض املعدي
ــه الكرباسي: (احلفاظ على  يفيدنا الفقي
ن يعيش  ــرعي على كل مَ البيئة واجب ش
ــه باملواطن  ــاص ل ــد، وال اختص ــر ببل أو مي
ــي أي بقعة  ــني واملسافرين ف ــل وباملقيم ب
كانت)، وإذا كان الوجوب متحققا في كل 
ــة صيانة  ــة مدركة ألهمي ــس عاقل ذي نف
ــن النفايات  ــة م ــع والبيئ ــس واجملتم النف
ــع النفايات في موضع  ــه: (ال يجوز وض فإن
ــي أماكن عامة  ــرر للمارة أو ف يوجب الض
ــاس، كما ال يجوز  ــث يتضرر منها الن بحي

رميها في ملك اآلخرين).
ــدين فإن  ــوب الراش ــل الوج وحيث يشم
ــى األطفال  ــة عل ــوب: (احملافظ ــن الوج م
ــم من  ــر منعه ــالء عب ــن واجله والقاصري
ــرة النفايات املنزلية الضارة وكذلك  مباش
ــارة)، وال يقتصر  ــة والض ــات املشع النفاي
ــور، صحيح: (إن  ــى أولياء األم الوجوب عل
ــم املكلفون  ــر ه ــال والقصَّ ــاء األطف أولي
بالدرجة األولى ولكن ال يسقط التكليف 
عن اآلخرين إذا علموا بذلك، فالواجب على 
اجلميع منعهم من مباشرة هذه النفايات 
وجوبا كفائيًا)، وهنا تقع مسؤولية كبرى 
ــي إجناز مثل هذا  ــى السلطة اإلدارية ف عل
ــات وإبعادها  ــن النفاي ــر بالتخلص م األم
ــون  ــن ال يدرك ــال الذي ــاول األطف ــن متن ع
ــر الفقيه الغديري وهو  مخاطرها، وبتعبي
ــي تتوجه  ــة: «وبالتال ــى املسأل ــق عل يعل
املسؤولية إلى الهيئة احلاكمة في ضمان 

ر». احلفاظ على األطفال والقصَّ
ــر  ــع عب ــه اجملتم ــالم يوج ــان اإلس وإذا ك
للحفاظ  والتربوية  ــة  التعليمي خطاباته 
على البيئة بالتخلص من النفايات بصورة 

سليمة من داخل املنزل وخارجه، فإن بعض 
ــأت إلى فرض الغرامة املالية  احلكومات جل
ــد إذا رمى الزبالة في  الشديدة على الراش
الطرقات حتى ولو كانت الزبالة عبارة عن 
ــة (جيبس) أو  ــارغ لبطاطة مقلي كيس ف
ــا ورق صحي، وتقع  ــب سيجارة أو بقاي عق
ــل عبر ولي  ــى القاصر والطف ــة عل الغرام
أمره إذا تساهل في أمر النظافة ولم يردع 
ــن في مثل هذا  ــن يتولى أمره، ألن املواط م
ــة على النظافة  ــد الذي يدفع الضريب البل
وشم الهواء النقي من حقه أن يرى البيئة 
نظيفة ومن واجب اجلهات املسؤولة التي 
ــة البيئة  ــذه الضرائب حماي تنتفع من ه
ــر نفسه  ــن ال يعتب ــن، وم ــة املواط وخدم
ــة التضامنية  ــة النظاف ــن عملي ــزءًا م ج
والتشاركية يسيء األدب إلى أبعد احلدود 
ــى البلدية فحسب  ــي الكرة في مرم ويرم
ضاربا بقوانني البلدية عرض احلائط فضال 
ــة واألخالقية!، وهنا  ــن التعاليم الديني ع
ــال: (رمي  ــه الكرباسي قائ ــف الفقي يضي
ــوارع واألزقة  ــرق والش ــات في الط النفاي
بشكل عشوائي ال يجوز وتدنيس األماكن 

ــرع الذي يأمر  ــة بذلك مخالف للش العام
ــان ضامنا إذا  ــة)، بل يكون اإلنس بالنظاف
ــياء  : (األش وقع الضرر على اآلخر، حيث إنَّ
ــك ال يجوز  ــاج وما إلى ذل ــة كالزج اجلارح
ــرار بالناس،  ــل يوجب اإلض وضعها بشك
ــرر الناس منها كانت  وإذا تعمد أحد وتض
عليه الضمانة)، وكذلك: (إذا وضع صاحب 
ــي  النفايات ما يوجب اإلنفجار أو   املنزل ف
ــم وأصيب الزبّال أو عمال الشركة  التسم
ــن حلياته  ــه ضام ــات فإن ــة للنفاي الناقل

وإعاقته وجرح).

ماركة حضارية
ومن العالمات الفارقة على احترام املواطن 
ــه واحترامه لنفسه وللقانون  للبلد وبيئت
ــات احمللية التي  ــو اتباع تعاليم السلط ه
ــة  ــة وسالم ــة العام ــى املصلح ــر إل تنظ
ــات  ــت السلط ــذا: (إذا وضع ــة، وله البيئ
ــة  ــني للمحافظ ــض القوان ــة بع الصحي
ــات فالبد  ــاس من النفاي ــى سالمة الن عل
ــة الصاحلة  ــا)، فاملواطن ــزام به ــن اإللت م
ــي اخلارج  ــر ف ــذات وتتمظه ــن ال ــدأ م تب
ــم والوصايا  ــم والتعالي ــاع النظ ــر اتب عب
املوضوعة التي تصالح عليها اجملتمع عبر 
مؤسساته اخملتلفة ذات الشأن، ولهذا إذا 
وضعت السلطة احمللية على سبيل املثال 
ــات  ــا بعالم ــات وعلّمته ــة حاوي مجموع
ــة املطلوب وضعها  ــر إلى نوع النفاي تشي
ــة يشير كل لون  ــه أو عبر حاويات ملون في
ــة والزبالة، يفترض حينئذ  إلى نوع النفاي
إتباع التعاليم وحط الزبالة في موضعها، 
ــه الكرباسي: (إذا  ــف الفقي من هنا يضي
ــات وتعريبها  ــت الدولة فصل النفاي فرض
ألجل احملافظة على البيئة وإعادة تأهيلها، 
ــل حسب تلك  ــى املواطن العم ــب عل وج
ا) وعليه:  ــا عمدً القوانني، وال يجوز جتاوزه
(إذا حددت البلدية بعض احلاويات لنفايات 
ــن اإللتزام  ــرى لغيرها، البد م ــة وأخ خاص
ــم تقرر البلدية ذلك فإن:  بها)، وفي حال ل
ــب كفائي فيما يوجب  ــرز النفايات واج (ف
ــة بذلك فال  ــم البلدي ــإذا لم تق ــرر، ف الض
ــن)، ويعلق  ــن اآلخري ــوب ع ــط الوج يسق
ــال: «وفي صورة وقوع  الفقيه الغديري قائ
الضرر على البيئة أو األشخاص فالبلدية 
ــان اإلثم  ــة وإن ك ــة باألصال ــي املسؤول ه

يتوجه إلى اجلميع».
ــات غرامات مالية على  وحيث تفرض بلدي
من ال يتقيد بالتعاليم، فإن بعضها اآلخر 

متتنع عن تفريغ حمولة النفايات ما يضطر 
ــص منها  ــر التخل ــى تولي أم ــن إل املواط
شخصيا بنقلها إلى مكبات خاصة، وفي 
ــد املواطن  ــة حيث ال يتقي ــل هذه احلال مث
ــه الكرباسي:  ــف الفقي ــم يضي بالتعالي
(يحق للبلدية أن ال تستلم النفايات التي 
ــازل بالقوانني التي  ــزم أصحاب املن لم يلت
ــة)، وألهمية احلفاظ على  وضعتها البلدي
ــري: «ال يجوز  ــق الفقيه الغدي البيئة يعل
ــات ألنها  ــالم النفاي ــض است ــة رف للبلدي
ا،  ــن صحيًّ ــرار على اآلخري قد توجب اإلض
ــة ملن يخالف  ــع الغرامات املالي فلها وض
ــات ومعاقبته  ــني املوضوعة للنفاي القوان
قانونيا وقضائيا، وذلك ألجل احلفاظ على 
ــة، والبلدية مسؤولة عنها، واخملالف  البيئ
ــن القانون»، وقد  ــب للتخلف ع هو املعاق
ــي بعض  ــا ف ــا كم ــان معه ــق اإلثن يتحق
ــات حيث تفرض الغرامة إلى جانب  البلدي
ــل احلمولة زيادة في إرغام  اإلمتناع عن نق
ــد بالتعاليم واحترام  ــى التقي املواطن عل
ــود الفقيه الكرباسي  القوانني، ولهذا يع
مضيفا: (يجوز حلاكم الشرع وضع غرامة 

ملن يخالف قانون النفايات وعدم فرزها).
ــة كما جاء في االثر  ومن التعاليم التربوي
ــرك القمامة في  ــي (ع): (ت ــام عل عن اإلم
ــل بهذا النص  ــت يورث الفقر)، والعم البي
ــة التعامل مع  ــى طبيع ــة فارقة عل عالم
اخمللفات املنزلية املوجبة لألمراض، واملرض 
ــاة لفقد الصحة واإلقعاد عن احلركة  مدع
ــو استنزاف  ــاء وه ــال لإلستشف ــذل امل وب
ــر بخاصة أصحاب  ــآل إلى الفق للمال وم
ــعار  ــل املتوسط واحملدود، وملا كان ش الدخ
ــالج» قاعدة ذهبية،  «الوقاية خير من الع
ــة على حسن  ــة املنزلية دالل ــإن النظاف ف
الدار وأهلها، فيما متثل النظافة اخلارجية 

واقع اجملتمع ورقيه.

ــريعة  ويواصل الفقيه الكرباسي في «ش
ــددة على  ــاول مسائل متع ــات» تن النفاي
ــا ونظافتها، من  ــة بالبيئة وطهارته عالق
ــت بدفنه  ــرام املي ــث عن احت ــل احلدي قبي
ــان  املك ــو  وه ــراب  الت ــه  وموارات ــا  سريع
ا  يهَ ــمْ وَفِ نَاكُ لَقْ ــا خَ نْهَ ــه: (مِ الطبيعي ل
رَى)  ــارَةً أُخْ ــمْ تَ كُ رِجُ

ــا نُخْ نْهَ ــمْ وَمِ كُ يدُ نُعِ
ــراء  ــورة طه: ٥٥، أو احلديث عن بيع وش س
ــاذورات البشرية  ــة الق ــات وبخاص النفاي
واحليوانية أو احليوانات امليتة فهي: (قابلة 
لإلستفادة منها في هذه األيام فإن بيعها 
ــا جائز غير  ــي االستفادة منه أو العمل ف
محرم، وما قيل سابقا من حرمة بيعها أو 
التعامل بها ألنهم لم يكونوا قادرين على 
ــياء  ــا)، واحلديث عن األش االستفادة منه
ــات املستشفيات  ــة واملضرة ونفاي املشع
ــا  ــوز رميه ــي: (ال يج ــات الت واملستوصف
ــن التخلص  ــات بل البد م ــر النفاي كسائ
ــى)، ومثلها نفايات  ــا بالطرق الفضل منه
ــي تتطلب  ــة الت ــة والنووي ــل الذري املفاع
ــا حماية  ــص منه ــة للتخل ــة عالي تقني
ــه األرض من  ــة وما على وج ــة والبيئ للترب

دابة ونبات وجماد.
ــي  الت ــة  الناضج ــة  الفقهي ــة  الرؤي إنَّ 
ــات» وفي  ــريعة النفاي ــي «ش نلمسها ف
ــن سلسلة الشريعة التي بلغت  غيرها م
ــا وأحكامها  ــج مسائله ــف عنوان يدب أل
ــد صادق  ــخ محم ــة اهللا الشي ــه آي الفقي
ــس واقعية اإلسالم الذي  الكرباسي تعك
ــل منحى من  ــع القواعد واألصول لك وض
ــه العامل  ــاة وواقعية الفقي ــي احلي مناح
ــاة فيعمد  ــدات احلي ــع مستج ــذي يتاب ال
ــام الفرعية من تلك  إلى استنباط األحك

األصول وعدم ترك األمة همالً.

الحكومة التي 
هي نتاج اِّـجتمع 
واِّـولودة من رحمه 
يقع عليها عبء 
التخلص من النفايات 
بطريقة ذكية

اِإللتزام بالعهد واحرتام 
اَِّـواثيق من أَصدقِ عـُرى 
اِإليمان ولذلك فحـتـَّى عندما 
نزلت سورة البـَراءة إِستثنى 
اهللا تعاُّـ منها الجماعة التي 
اُِّـسلمنَي عهد لها َّـ رقبة

عبد اِّـهدي الذي 
مصلحة العراق  على 
السكة الحقيقية ليسري 
بها اُّـ االمام  يلتمس 
الضوء لينري الدرب 
لشعبه

اِّـحاصصة هي محور 
الخالف القائم وحقيقته 
وما يقوله االخرون من منح 
الخيار واطالق يد الحكومة 
َّـ اختيار كابينتها ما هي 
إال ظاهرة اعالمية فقط
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نحب أن نتحدث بداية حول ظروف إنشاء مجلس التعاون العربي.
ــان نبدأ من األول الزم أتكلم أوال عن ظروف عودة العالقات  ٭ أل علش
ــت العالقات مع  ــلطة كان ــتلمت الس مع الدول العربية.. انا ملا اس
ــاعة ملا الرئيس السادات زار القدس  الدول العربية مقطوعة من س
واجته نحو السالم مع إسرائيل.. وهنا برده أحب أقول انه ملا السادات 
ــتعداده  ــعب عام ١٩٧٧ عن اس ــي خطابه في مجلس الش ــن ف أعل
ــر عرفات موجودا في مجلس الشعب  ــرائيل كان ياس للذهاب إلس
ــمع اخلطاب معانا وسقف ملا السادات قال الكالم ده.. وبعدها  بيس
بأيام األميركان سلموا الدعوة للسادات لزيارة إسرائيل.. وبعد كده 
ــد على قرار زيارته  ــوريا علشان يطلع حافظ األس السادات راح س
ــمعنا بعد ده انهم  ــوريني رفضوا رفض بات وس للقدس ولكن الس
حتى فكروا يحتجزوا السادات أو يعطلوا الطيارة بتاعته عشان ما 
ــافر على القدس من مطار أبوصوير  ــادات س يروحش القدس.. والس
ــماعيلية.. وأنا رحت قابلته صباح يوم  العسكري القريب من اإلس
املغادرة وراجعنا معاه أنا والكاتب موسى صبري اخلطاب اللي ألقاه 
ــر وودعته في  ــت معاه ملطار أبوصوي ــت.. وبعدها طلع في الكنيس
ــجاع وصاحب رؤية ثاقبة..  ــادات كان زعيم ش املطار.. الرئيس الس

والتاريخ أثبت صحة رؤيته.
ــمية  ــلطة حافظت على اتصاالت غير رس ــتلمت الس املهم ملا اس
بكثير من الدول العربية.. روحت جنازة امللك خالد بعد فترة قصيرة 
ــاعدنا العراق في  ــات.. وس ــلطة ومكانش في عالق ــي الس من تول
ــمية.. وملا حضرت القمة  ــه ضد إيران في غير وجود عالقات رس حرب
ــيخ زايد قابلني وقالي انه  ــالمية في الكويت سنة ١٩٨٧ الش اإلس
ــس قلتله مش عايز  ــد القمة.. ب ــارات وينتظر أزوره بع ــع اإلم حيرج
أسبب لك حرج ولكنه أصر وروحت في زيارة في غير وجود عالقات.. 
وبعد كده صدام حسني أعلن من جانبه عن عودة العالقات وبعدين 
ــى خطاب في مجلس  ــني أعلن عودة العالقات وجه ألق امللك حس
الشعب عندنا.. وبالتالي عادت العالقات املصرية مع الدول العربية 
ــاء معركة الفاو،  ــة ملقرها في القاهرة.. وأثن ــادت اجلامعة العربي وع
ــي غرفة العمليات  ــني والقيادة العراقية ف ــت وزرت صدام حس روح
ــاعد  ــع إيران.. وكانت كل دول اخلليج بتس ــاندتهم في احلرب م ملس
ــاس ان زي ما صدام كان بيقول انه  ــراق ماديا في احلرب على أس الع
ــالمية  ــرقية للعالم العربي.. وفي القمة اإلس بيحمي اجلبهة الش
ــت كلمتي في القمة  ــد موجودا وكان في الكويت كان حافظ األس
ــوا قبلي.. قلت مفيش  ــه بس هما أصروا يتكلم ــروض تبقى قبل مف
ــد بدأ كلمته بالهجوم على السادات..  ــكلة.. بس حافظ األس مش
ــا نكملش كلمته  ــي قال لي نقوم وم ــض في الوفد اللي مع والبع
ــت ال.. وبعدين جه موعد كلمتي وبدأت وقلت انه ما كان يصح  فقل
ــادات  ــكل.. الس ــادات بهذا الش ــد عن الس ان يتحدث حافظ األس
ــى الى رحمة اهللا وكان رئيس مصر وزعيما عربيا واحنا في قمة  توف
ــا للقمة ورئيس  ــاءة احترام ــاءة بإس ــالمية فلن أرد على أي إس إس
ــوري  ــد والوفد الس ــة.. وأول ما بدأت الكلمة قام حافظ األس القم
ــمعش كلمتي.. لم أبال وكملت كالمي.  ــحب علشان ما يس وانس
ــاءة لرئيس مصري سابق وبالذات  ــمح بأي هجوم أو إس ال ميكن أس

الرئيس السادات.
ــرائيل.. حتى تعود  ــا بإس ــازالت في عالقته ــل قدمت مصر أي تن ه

العالقات مع الدول العربية؟
ــودة فيه..  ــتراتيجي ملصر ال ع ــه.. ده كان توجه اس ــازالت اي ٭ أل.. تن
ــس.. وأنا أكدت اننا لن نتخلى  ــدول العربية كانت فاهمة ده كوي وال
ــا العربية وعلى  ــة القضاي ــي في خدم ــام بدورنا التاريخ ــن القي ع
ــطينية. وعشان كده أنا عملت جاهدا بعد  رأسها القضية الفلس
ــان  ــمل العربي عش عودة العالقات مع الدول العربية على لم الش
ــرر عقد القمة  ــام العالم.. وملا تق ــوت وموقف قوي أم ــون لنا ص يك
ــعيت حلضور كل الدول العربية  العربية في بغداد في مايو ١٩٩٠ س
ــودة.. وجنحت في إقناع كل  ــام اللي موج للخروج من حالة االنقس
الزعماء باحلضور إال حافظ األسد.. حاولت أقنعه بس رفض بسبب 
اخلالفات العميقة بينه وبني صدام، وحدثت مشادات عنيفة بينهم 
ــابق في املغرب عام ١٩٨٩ والتي كانت أول قمة  في مؤمتر القمة الس
ــدام أيامها  ــودة العالقات.. وتكلمت مع ص ــة أحضرها بعد ع عربي
ــددت في خطابك مع حافظ األسد بشكل يعقد  وقلت له أنك تش

العالقات بينكم.. اخلالف بينهم كان عميقا.
ــهور  ــا كانت قبل الغزو بش ــداد خاصة أنه ــواء قمة بغ ــا هي أج م

قليلة؟
ــني  ٭ قبل قمة بغداد ومع عودة العالقات العربية فاحتني امللك حس
ــوة مبجلس التعاون  ــاون العربي أس ــاء مجلس للتع في فكرة إنش
ــم فيه مع  ــراق.. وهو كان اتكل ــر واألردن والع ــم مص ــي يض اخلليج
ــدام.. وقلت له مافيش مانع نفكر فيه بالذات ان احلديث كان عن  ص
جتمع للتعاون االقتصادي.. وبعد شوية قالي امللك حسني ان صدام 
ــد بالك يا  ــع.. فقلت له على طول خ ــن لهذا التجم ــرى ضم اليم ي
ــر  ــراق واألردن ومصر ودلوقتي اليمن ده ميكن يفس ــة امللك الع جالل
ــون هناك  ــعودية حتى ال يك ــعودية.. الزم أطلع الس ــد الس ــه ض ان
تفسير خاطئ.. وبعد كده كلمني امللك حسني وبعده الرئيس علي 

ــكري يتضمن تبادل  ــن نفكر في تعاون عس ــداهللا صالح ان ممك عب
ــوا لي قوات  ــراق واألردن وهما يبعت ــت قوات للع ــوات يعني أبع للق
عندي.. قولت له ده مرفوض.. تعاون اقتصادي آه.. عسكري ال. أوال أنا 
عندي معاهدة سالم مع إسرائيل واألردن معندوش.. تعاون عسكري 
ليه احنا حنحارب مني.. وبعدين احنا عندنا اتفاقية الدفاع العربي 
ــة.. احنا مش  ــى الدول العربي ــان نصد أي عدوان عل ــترك عش املش

حنحارب بعض.
وماذا حدث عند تكوين اجمللس العربي؟

ــراق وبعدين اليمن  ــن في الع ــي األردن وبعدي ــاع كان ف ٭ أول اجتم
حسب ما أتذكر.. وبعدين ملا عملنا اجتماع في اإلسكندرية لقيت 
ــان موضوع التعاون العسكري.. ومش بس  في محاوالت تاني علش
كده.. ده لقيت في اقتراح كلمني فيه علي عبداهللا صالح عن دمج 
ــيء في هذا  ــتحيل وأنا أرفض أي ش ــزة اخملابرات.. قولت له مس أجه

االجتاه.
هل حتدث معك صدام بخصوص هذه املواضيع؟

٭ أل.. كان بيخلي امللك حسني وعلي صالح هما اللي يفتحوا معي 
ــتمر اإلطار اقتصادي.. ولكن  املواضيع دي.. املهم رفضت كل ده واس

تولدت لدي شكوك.
.. وقمة بغداد؟

٭ أجواء القمة كانت طبيعية بشكل عام بس صدام كان حادا في 
ــارات.. هو كان بيردد  ــن دول اخلليج، وبالذات الكويت واإلم حديثه ع
ــعر  ــي احلرب وكانوا بيخفضوا س ــاعدوه مبا يكفي ف ــم لم يس انه

البترول مبا يضره وكان عاوزهم يتنازلوا عن الديون اللي على العراق.. 
ــكوى  ــتمر في الش ــذا الهجوم غير مبرر ولكنه اس ــه ان ه صارحت
منهم.. طبعا لم يخطر في بال أحد ان يتطور األمر للي حصل بعد 
كده.. بعد القمة قلت لصدام اني معدي على حافظ األسد عشان 
اطلعه مبا دار ولكنه قالي مش مهم تعدي عليه.. قولت له ال حروح 
ــد وقال لي  ــمل.. وفعال روحت حلافظ األس له احنا عايزين نلم الش

كويس معدتش عليا قبل القمة كنت حتحرجني علشان اروح.
كيف تطورت األمور بعد ذلك وصوال للغزو؟

ــتمر يصعد في لهجته حلد ملا جاءت معلومات مؤكدة  ٭ صدام اس
في أواخر شهر يوليو أن العراق حشد قوات على احلدود وانها ال تبدو 
ــا انها قوات دفاعية.. طبعا كنت على تواصل  من حجمها ومتركزه
ــت واإلمارات..  ــعودية والكوي ــتمر مع دول اخلليج وحتديدا الس مس
وقررت على الفور زيارة العراق عشان أقعد مع صدام ونهدي األمور.. 
روحت العراق يوم الثالثاء ٢٤ يوليو.. وجاني سعود الفيصل مبعوثا 
من امللك فهد في السادسة صباحا في املطار عشان يتشاور معي 
ــابعة صباحا ووصلت العراق  قبل لقائي مع صدام.. أقلعت في الس
ــتمر  ــاعات.. اس ــدت مع صدام وطارق عزيز وآخرين حوالي ٥ س وقع
ــكوى من الكويت.. وقلت له أي مشاكل حتل باحلوار الهادئ  في الش
ــألته  ــق اإلعالمي والتهديد.. وس ــات والتراش ــن التصريح بعيدا ع
حتديدا عن نيته مع تواجد قواته على حدود الكويت.. فقال لي انه ال 
ينوي االعتداء على الكويت بس أضاف ال تقول لهم كده.. استغربت 
من كالمه ده وعاودت سؤاله عن نيته ونحن جنلس معا بدون أعضاء 
ــت ضرورة عقد لقاء بني  ــن.. أكد ليه انه لن يعتدي.. فاقترح الوفدي
ــعودية وحبلغه  العراق والكويت.. فقلت له أنا حروح الكويت والس
ــعودية..  مبقترحات لترتيب لقاء للحوار يوم األحد ٢٩ يوليو في الس
ــا أقلعت في اجتاهي للكويت أُبلغت وأنا في الطيارة بتصريح  بعدم
ــور يقول فيه انهم  ــد مغادرتي على الف ــي من طارق عزيز بع صحف
عقدوا لقاءات مطولة معي ملناقشة العالقات الثنائية.. الشك زاد 
اكثر.. ثنائية إيه؟ هو أنا جايلكم من الفجر عشان أناقش العالقات 
الثنائية.. وصلت الكويت وقابلت الشيخ جابر في املطار.. وقلت له 
ــكري.. بس  ــوح انه مش حيقوم بأي عمل عس ــدام قالي بوض ان ص
قولت للشيخ جابر ايضا انه الزم تأخذ احتياطات ألن صدام مراوغ.. 
ــاعدات دفاعية تطلبها  ــتعداد أبعت اي مس ــت له أنا على اس وقل
الكويت.. وفي نفس الوقت قلت له أنا طالع على السعودية عشان 
ــت والعراق  ــاء يجمع الكوي ــى عقد لق ــك فهد عل ــاور مع املل أتش
ــعودية لتهدئة األمور.. واقترحت للشيخ جابر أن يحضر ولي  والس

العهد الشيخ سعد هذا اللقاء.
ــيخ جابر عن تخوفك من هجوم صدام  معنى ذلك أنك أبلغت الش
ــا ذكر في اإلعالم وقتها انك طمأنته بأن صدام لن يقوم بعمل  ألن م

عسكري؟
ــي.. لكن في نفس  ــا تعهد به صدام ل ــيخ جابر مب ــا أبلغت الش ٭ أن
ــغ الكويت مبا تعهد  ــن مراوغته وانه ذكر لي أال أبل ــت حذرته م الوق
ــيخ جابر يأخذ  ــان كده قلت للش ــكوك وعش ــه لي.. كان لدي ش ب
ــاعدة أو احتياجات  ــه أي مس ــت ل ــتعد أبع ــا مس ــه وأن احتياطات

دفاعية.
وبعدها سيادتك طلعت على السعودية؟

ــداهللا.. واتفقت  ــر عب ــك فهد واألمي ــت مع املل ــوط، وتقابل ٭ مضب
ــم العراقيني والكويتيني في  ــى أهمية الدعوة للقاء يض معهم عل
ــم األمير عبداهللا  ــو.. وبالفعل دعاه ــعودية يوم األحد ٢٩ يولي الس
ــوم األحد ٢٩ يوليو.. ولكن الوفد العراقي قرر أن  الجتماع في جدة ي
يحضر يوم الثالثاء ٣١ يوليو.. وحضر األمير عبداهللا معهم العشاء 
ــعد والعراقي  ــيخ س ــل االجتماعات.. ورأس الوفد الكويتي الش قب
عزت ابراهيم.. واجتمع الوفدان مساء الثالثاء وظهر األربعاء.. اتضح 
ــد العراقي كان جاي متبرمج على كالم محدد يقوله وليس  ان الوف
ــافر الوفدان والعراقيني  لديه اي تفويض بالتفاوض حلل اخلالف.. وس
راحوا عملوا عمرة ورجعوا العراق فجر اخلميس.. وبعدها على الفور 

دخلت القوات العراقية الكويت..
متى أُبلغت بالعزو؟

ــي بدري صباحا  ــرب واملكتب عندي صحون ــت في برج الع ــا كن ٭ أن
ــوات العراقية دخلت  ــي بأن الق ــطس وأبلغون يوم اخلميس ٢ أغس
ــدام يقدم على هذا  ــة.. لم أكن أتخيل أن ص ــت.. كانت صدم الكوي
ــيادة  ــل دولة عربية أخرى ذات س ــة تعتدي وحتت ــل، دولة عربي العم
وتضمها لها.. كالم مش معقول.. كان أقصى تصور لدى البعض أن 
ــات على احلدود عند آبار البترول، لكن اعتداء واحتالل  حتصل مناوش

وضم الكويت للعراق.. غير معقول.
وهل قمت باالتصال بصدام حسني بعد الغزو؟

ــا.. فتقابلت معه  ــارة يومه ــي زي ــيخ زايد ف ــدي الش ــا كان عن ٭ أن
ــاور حول ما حدث.. وعاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة املصرية  للتش
ــيخ زايد..  ــاك تخوف ان صدام يحاول يضرب طيارة الش ألن كان هن
ــدام ممكن  ــاس بأن ص ــل ده كان هناك إحس ــو بعد اللي حص ــا ه م
ــني.. وقلت له يا  ــي بعد الظهر امللك حس ــل اي حاجة.. وجاءن يعم
ــي بيقول داميا انه  ــك ازاي صدام يعمل كده.. مش هو الل ــة املل جالل
ــرقية للعالم العربي.. يقوم يعتدي ويحتل  بيدافع عن البوابة الش
ــة عربية.. وقلت للملك إذا صدام لم يتراجع فأنا مضطر أن آخذ  دول
ــل ده.. امللك طلب مني اني ما اطلعش  ــف حازم ضد اللي حص موق
ــتعد أعمل أي  ــو ما يروح يقابله.. قلت له أنا مس ــح حلد ه أي تصري
ــيء حلفظ ماء الوجه لصدام بس الزم يبقى ده مقرون بانسحابه  ش
ــن الكويت.. ممكن نعمل قمة مصغرة لبحث الوضع بس الزم وعد  م
بأنه حينسحب على الفور.. امللك راح قابله تاني يوم وكلمني بعد 
ــحب وطلب مني  ــاه ان صدام مش حينس ــال لي مبا معن ــاء وق اللق
ــا ال ميكن كنت  ــة حلل ما.. طبع ــان ندي فرص ــش بيان علش ماطلع
ــكت على الوضع ده.. الزم مصر يكون لها موقف واضح وحازم..  أس
ــدث ويحث العراق على  ــدرت تعليمات بإصدار بيان يدين ما ح فأص
ــى العراق والعالم  ــحاب والتحذير من العواقب الوخيمة عل االنس
ــعودية واإلمارات الستعداد مصر  ــاور مع الس العربي.. وكان في تش
ــرات ان صدام قد ال  ــاع عنهم ألن كان في مؤش ــال قوات للدف إلرس
ــتدعيت  ــاء نفس يوم الغزو اس ــف عند غزو الكويت.. في مس يتوق
السفير العراقي في مصر وطلبت منه يبلغ صدام حسني بخطورة 
ــاعدة على اخلروج من هذا الوضع  املوقف وأنا على استعداد للمس
وعقد قمة مصغرة شريطة ان يتعهد بانسحاب قواته من الكويت، 

ولكن السفير غادر الى العراق ولم أتلق أي رد من صدام.
ما ظروف القمة العربية التي دعيت لها بعد الغزو؟

ــكت فقررت  ــايف الوضع بيتدهور والعالم مش حيس ٭ أنا كنت ش
ــذرا من خطورة  ــوة لقمة عربية عاجلة مح ــطس الدع يوم ٨ أغس
ــهدت  ــي يوم على طول.. وش ــة بالفعل تان ــع.. وعقدت القم الوض
ــعودية  ــالها بكل الطرق.. الس ــقات ومحاوالت إلفش ــة تراش القم
ــة حلمايتها وحترير  ــن دعوة قوات أجنبي ــت عايزة قرار ميكنها م كان
الكويت.. القوات العربية لم تكن مشكلة ألن احنا عندنا اتفاقية 
الدفاع العربي املشترك.. وأنا الحقا أخذت موافقة البرملان وأرسلت 
ــي ملا جه طلب  ــارات.. الوفد العراق ــعودية واإلم قوات مصرية للس
عدم حضور وفد الكويت على أساس انهم ضموا الكويت للعراق.. 
شيء غير معقول.. وحصل ما بينهم وما بني الوفد الكويتي تراشق 
ــي مقر املؤمتر.. وأنا كنت وفرت للوفد العراقي مقر إقامة  باأللفاظ ف
ــتقل منعا ألي احتكاك بينهم وبني الوفد الكويتي ألن املوقف  مس
ــني  ــة طه ياس ــا.. قابلت الوفد العراقي اللي كان برئاس كان ملتهب
رمضان.. قالي مش عايز الوفد الكويتي يتكلموا في املؤمتر.. قلت له 
ــيادة.. امال احنا عاملني مؤمتر قمة ليه؟  الكويت دولة عربية ذات س
ــم.. وملا بدأنا  ــألتش فيه ــان نوافق على االحتالل؟ طبعا ما س عش
ــروع القرار على طول..  ــة وجدت البعض عايز يتم طرح مش اجللس
ــكيل وفد  ــر عرفات اقترح تش والبعض اآلخر عايز يزايد علينا.. ياس
ــدام.. قلت له ال روح  ــيخ زايد وآخرين ونروح نقابل ص مني ومن الش

ــة وعايز يبوظ  ــال يعترض على إدارة اجللس ــت.. القذافي كان عم ان
ــروع  التصويت.. أنا أصريت ان الكل يتكلم األول وبعدين أعرض مش
ــاذلي  ــي.. الش ــرار للتصويت. األمني العام للجامعة كان تونس الق
ــة وجدته مرتبك في حصد األصوات  ــخونة اجللس القليبي.. مع س
على مشروع القرار.. فأخذت زمام األمور وبدأت في التصويت وحصل 
ــة.. وأنا خارج من  القرار على األغلبية واعتمد القرار ورفعت اجللس
ــباب فتجاهلتهم..  ــد العراقي يوجه لي الس ــمعت الوف القاعة س
هما كانوا عايزين اشتباك إلفشال القمة.. القذافي برده كان زعالن 
ــي القاعة ألنه فضل قاعد  ــج.. ورجعت للقذافي بعد كده ف وبيحت
ــت باألغلبية  ــه يا معمر التصوي ــان.. احتويته وقلت ل ــوه وغضب ج
ــكندرية  ــد في زيارة لإلس ــه في نفس اليوم هو وحافظ األس وأخذت
ــل كان  ــال القمة.. الفش ــلت محاوالت إفش ــت األمر.. وفش واحتوي
يعني القبول باألمر الواقع وترك السعودية ودول اخلليج حتت تهديد 

صدام.. ده كان وضع ال ميكن قبوله.
هل ذهبت القوات املصرية بعد ذلك للسعودية؟

ــعودية ضمن  ــلت قوات للس ــعب أرس ٭ بعد موافقة مجلس الش
ــب مني قوات  ــيخ زايد طل ــر الكويت والش ــوات التحالف لتحري ق
ــة.. القوات في  ــلت له لواء صاعق ــار البترول عنده فأرس ــة آب حلماي
ــت وليس دخول  ــا محددة بتحرير الكوي ــعودية كانت مهمته الس

ــي قبل نهاية احلرب يأخذ رأيي  ــراق.. وملا كلمني الرئيس األميرك الع
ــني..  ــراق للقبض على صدام حس ــوات التحالف للع ــول ق في دخ
ــري للعراق وإذا أنت أقدمت على هذا  قولت له لن يدخل جندي مص
ــذه الفكرة وانتهت  ــم العربي.. ولذلك تراجع عن ه ــر الدع ستخس

احلرب بتحرير الكويت.
ــحاب  ــرة االحتالل من إمكانية انس ــل كان لديكم أمل طوال فت ه

صدام من الكويت؟
ــرعة مع إصرار صدام على عدم التراجع..  ٭ أي أمل كان يتضاءل بس

ــهد الدولي خاطئة،  ــه مرات عديدة.. أبلغته بأن قراءته للمش حذرت
قولت له ان العمل العسكري قادم ضدك ال محالة إذا لم تنسحب.. 
ــح لوزير إعالمه  ــدة.. ورد عليا من خالل تصري ــس ما كانش في فاي ب

قالي انت خفيف ومش فاهم الوضع.
ــاء يوم ١٥ يناير سيادتك ذهبت ملبنى التلفزيون وألقيت خطاباً  مس
ــت على علم  ــراً لصدام فهل كن ــت حتذيراً أخي ــى الهواء ووجه عل

مبوعد بدء حرب التحرير؟
ــة محددة.. بس  ــن عندي معلوم ــت اخلطاب ده لم تك ــا ألقي ٭ ال، مل
ــرب.. مجلس األمن كان حدد  ــرات تبني قرب بدء احل كانت كل املؤش
ــت املباحثات األخيرة بني  ــحاب، وكان ١٥ يناير موعدا أقصى لالنس
ــاد أي حل..  ــلت في إيج ــز وجيمس بيكر في جنيف فش ــارق عزي ط
ــتعداده  ــو كان صدام في هذا االجتماع أعلن حتى عن مجرد اس ول
ــة الضربة.. فكان  ــيصعب على األميركان بداي ــحاب كان س لالنس

واضح متاما ان الصدام قادم ال محالة.
وهل األميركان أبلغوا سيادتك مبوعد بدء احلرب؟

ــكان هناك  ــرح العمليات ف ــوات في مس ــا كان لنا ق ــا طبع ٭ احن
ــي.. الرئيس األميركي بوش أبلغني  تنسيق عسكري وأيضا سياس
ــعب األميركي  ــيوجه خطابا للش تلفونيا فجر يوم ١٦ يناير انه س
ــاعة قبل إلقاء بيانه  يعلن فيه بدء حترير الكويت.. ده كان حوالي س

وبدأ الضربة اجلوية.
ما األوقات احلرجة من وجهة نظركم أثناء احلرب؟

٭ أنا أعرف معنى احلرب كويس.. وملا أكون رئيس للجمهورية وأخذت 
ــكرية للحرب خارج احلدود فبالطبع الزم  قرارا بإرسال قواتنا العس
ــم من اإلمكانات  ــن على إجناز املهمة ولديه ــد دوما انهم قادري أتأك
ــتمرت  ــوات.. احلرب اجلوية اس ــهم وحماية الق ــن أنفس للدفاع ع
ــذه احلرب  ــرائيل في ه ــدام حاول جر إس ــني يوما.. وص ــي أربع حوال
ــكود عليها.. أتذكر انني أُبلغت فجرا يوم إطالق  بإطالق صواريخ س

ــرائيل  ــرائيل، والكل توقع ان ترد اس ــكود على اس ــخ س أول صواري
ــت بالرئيس األميركي على الفور وأبلغته انه  وتضرب العراق.. اتصل
يجب ان مينع اسرائيل من الرد على هذه الصواريخ ألن هذا سيعقد 
ــي حترير  ــاركة ف ــوات العربية املش ــاكل للق ــبب مش ــور ويس األم
ــرائيل  ــم الرئيس بوش وجنح في إقناع اس ــت.. وبالفعل تفه الكوي
ــكود..  بعدم الرد وزودهم بصواريخ باتريوت للتعامل مع صواريخ س
ــت نقطة حرجة جدا أثناء احلرب.. املوقف اآلخر هو ما ذكرته  دي كان
سابقا من تفكير األميركان في دخول العراق وهو ما حذرت منه وما 
استجاب له الرئيس األميركي.. وأخيرا مع بداية احلرب البرية كانت 
هناك متابعة مستمرة لالطمئنان على القوات املصرية وسالمتها 
ــة كانت أمام  ــوات املصري ــة.. وللعلم الق ــي امتام املهم ــا ف وجناحه
ــا أمام حدود العراق.. مهمتنا  ــدود الكويتية ورفضت اي متركز له احل
ــر الكويت وليس دخول العراق أو  ــاركة في حتري كانت واضحة.. املش

االعتداء عليه.
كيف تقيم اثار هذه احلرب على الوضع اإلقليمي الى يومنا هذا؟

٭ ليس لدي شك أن غزو الكويت وتداعياته ألقت بظاللها على تردي 
ــم كما  األوضاع في املنطقة الى يومنا هذا .. فالعالم العربي انقس
لم ينقسم من قبل.. والتدخالت واألطماع اخلارجية وجدتها فرصة 
لتحقيق مصاحلها .. التوازن الذي كان حادث بني العراق وإيران اختل 

لصالح إيران في املنطقة.. وجاءت أعمال اإلرهاب متمثلة في تنظيم 
ــي اخلليج لتصل  ــة التواجد األميركي ف ــدة حتت زعم مقاوم القاع
ــزو العراق عام  ــم ترتب عليها غ ــبتمبر.. ث ــا في أحداث ١١ س ذروته
ــة وصوال النقضاض حماس  ــد من االضطراب في املنطق ٢٠٠٣ ومزي
ــطيني عميق ممتد الى  ــرخ فلس ــلطة في غزة وحدوث ش على الس
يومنا هذا.. بعد ذلك جاءت أحداث ٢٠١١ في املنطقة العربية كلها 
وأدت حلالة من التمزق والتشرذم واإلرهاب لم تشهدها املنطقة في 
ــف كثير من هذه املشاكل واالضطرابات من  تاريخها احلديث، لألس

صنع أيدينا نحن العرب.
ــام  ــذا االنقس ــل ه ــي ظ ــطينية ف ــة الفلس ــرى القضي ــف ت كي

الفلسطيني؟
٭ القضية الفلسطينية أنا بسميها قضية الفرص الضائعة.. من 
ــادات تقدم مببادرته ودعا العرب والفلسطينيني  أيام ما الرئيس الس
ــرورا بكل  ــوق العربية م ــول احلق ــاوض ح ــاوس للتف ــر مينا ه ملؤمت
ــة.. ودلوقتي طبعا  ــرص اللي اتيحت للوصول حلل لهذه القضي الف
ــتولت  ــدأ عام ٢٠٠٧ ملا حماس اس ــطيني اللي ب ــام الفلس االنقس
ــرر انهم يقولوا  ــرائيل والعالم املب ــلطة في غزة بيدي اس على الس
ــا باإلضافة  ــه.. ده طبع ــطيني للتفاوض مع ــريك فلس مفيش ش
للمعاناة اللي بيواجهها الشعب الفلسطيني في غزة.. وإسرائيل 
ــان تقطع الطرق  ــا كانت بتحاول تفصل بني غزة والقطاع عش دامي
ــات التي أدت التفاق  ــطينية.. ملا بدأت املباحث ــى قيام دولة فلس عل
ــوام ١٩٩٣ و١٩٩٤ كان الطرح  ــي أع ــاق القاهرة ف ــلو وبعده اتف أوس
ــطينيني يصروا  ــجعنا الفلس ــزة فقط.. واحنا ش ــن غ األول يتضم
ــي الضفة حتى ال  ــاق على األقل مدينة ف ــى ضرورة تضمن االتف عل
ــزل غزة عن الضفة.. ومن هنا  ــرائيل من تكريس فكرة ع تتمكن إس
جاء اتفاق غزة ـ أريحا.. وأنا اصطحبت عرفات بنفسي ودخلته غزة 
ــلو نتج عنه ألول مرة في  ــد اتفاق القاهرة عام ١٩٩٤.. اتفاق أوس بع
ــلطنة وطنية  ــطينية انه يكون هناك في س تاريخ القضية الفلس
ــلطاتها من داخل  ــة التحرير تتواجد ومتارس س ــن قيادات منظم م
األراضي الفلسطينية احملتلة.. والعالم كله اعترف بها بعدما كان 
بيعتبرها منظمة إرهابية.. وأتذكر جيدا ان كل ما كنا نحرز تقدم أو 
خطوة لألمام كانت حتصل أعمال انتحارية تفجيرية داخل إسرائيل 
مدعومة من بعض الفصائل الفلسطينية املناوئة لعرفات عشان 
ــرأي العام عندها  ــرائيل حتت ضغوط ال ــوض اي تقدم وترغم إس تق
ــد ملا رابني  ــطينية.. حل ــحاب من األراضي الفلس ــا توقف االنس انه
نفسه مت اغتياله وجه بيريز وبعده نتنياهو.. في الفترة بتاعت رابني 
ــرائيليني  كان في أمل وتفاؤل وبدأت حتصل لقاءات بني العرب واإلس
في مؤمترات اقتصادية زي دافوس في املغرب والقاهرة واألردن.. وحتى 
ــس وزراء زار املغرب وعمان.. يعني كان فيه انفراجة  بيريز ملا كان رئي
وأمل وبداية تعاون.. ليه؟ ألن كان فيه مسار سياسي وعملية سالم 
ــو عام ١٩٩٦ وقال ال ما  ــاوض وأفق حلل نهائي، ولكن جه نتنياه وتف
ــدأ يتراجع عن  ــالم مجاني.. وب ــالم.. عايز س فيش أرض مقابل الس
تنفيذ االتفاقات اللي وقعت مع رابني.. وكلينتون كان دعي الجتماع 
ــني  ــنطن تقريبا عام ١٩٩٦ أو ١٩٩٧ يضم مصر وامللك حس في واش
ــس كلينتون وقلت له ال  ــت احلضور واعتذرت للرئي ونتنياهو.. رفض
جدوى إذا لم يكن نتنياهو مستعد لاللتزام بالعودة ملسار التفاوض 
ــطينية املتفق عليها..  ــتكمال االنسحاب من املناطق الفلس واس
ــتخدمت عدم  ــون وقالي انا اس ــاع ده كلمني كلينت ــد االجتم وبع
حضورك للضغط على نتنياهو.. وبعد كده تولى باراك رئاسة الوزارة 
ــي كامب ديفيد بينه وبني  ــرائيل وكلينتون عقد مباحثات ف في اس
ــر اجلمود والوصول حلل نهائي.. كلينتون كلمني  عرفات حملاولة كس
ــرار في موضوع مهم  ــي عرفات عايز يأخذ ق ــن كامب ديفيد وقال م
ــا من كامب ديفيد  ــيرك، ثم كلمني عرفات بعده بس عايز يستش
وقال لي ضاغطني عليا علشان أتنازل عن القدس.. قلت له ال ميكن.. 
مستحيل حد يقبل يتنازل عن القدس.. وبعدها األميركان قالوا ان 
ــلت املباحثات.. قلت لكلينتون بعد  أنا ضغطت على عرفات ففش
ــده ان احنا لم نكن في الصورة عن تفاصيل املباحثات في كامب  ك
ــركان كانوا عاملني  ــل بأحد واألمي ــد ألن الوفود كانت ال تتص ديفي
ــش زعيم عربي  ــكل وضوح مفي ــي.. وبعدين قلتله ب ــم إعالم تعتي
ــطينيني جم  ــرائيليني والفلس يقدر يتنازل عن القدس.. املهم اإلس
ــوا مباحثات حول القدس.. وجالي وفد  عندنا في طابا بعدها وكمل
إسرائيل في املباحثات وشرح لي باخلرائط ان التفاوض بيجري على 
تبعية بعض املناطق في القدس إلسرائيل واألخرى للفلسطينيني 
ــكلة في األماكن املقدسة.. وبدأ حديث حول  بس كانت لسه املش
ــمي بالسيادة حتت األرض وفوق األرض في منطقة احلرم.. اللي  ما س
ــاكل كان فيه أفق  ــز أقوله انه بالرغم من كل الصعوبات واملش عاي

وتفاوض للوصول حلل.
ــرائيليني والسوريني فأنا شجعت  ــبة للتفاوض بني اإلس أما بالنس
ــي أميركا..  ــال تفاوضوا ف ــم.. وفع ــاوض معاه ــه يدخل تف ــني ان راب
ــى تفاصيل  ــي اطالعنا عل ــني معانا ف ــوا متحفظ ــوريني كان الس
ــي يوم جالي  ــيء.. وف ــس رابني كان بيبلغني بكل ش ــات.. ب املفاوض
ــوريني على  ــاعة ٧ صباحا وقالي احنا اتفقنا مع الس القاهرة الس
ــفارات  ــس هما رافضني نفتح س ــدوا أرضهم.. ب ــيء وحايخ كل ش
ــم عالقات ودي النقطة الوحيدة اللي متكني من احلصول على  ونقي
موافقة الكنيست.. وبعد كده رابني مت اغتياله وجه نتنياهو وأغلق 
ــوريني قالوا الزم تنفيذ ما سمي بوديعة رابني  املسار السوري والس

لكن طبعا الفرصة ضاعت وانتهت..
وفي الوقت الراهن هل هناك أفق للحل؟

ــام ١٩٩٦ تقريبا جالي في  ــيمون بيريز في ع ٭ برده مهم أقول ان ش
القاهرة وقال لي عايزين نعمل تعاون واسع بني دول املنطقة.. وقلت 
ــي..  ــار السياس ــع بس الزم يحصل تقدم في املس ــه ما فيش مان ل
ولكنه وضح نفسه اكتر وقالي عايزين نعمل كيان واسع يضم كل 
ــرائيل.. قلت له على الفور انتم عايزين ايه  دول املنطقة مبا فيها إس

ــد عن الكالم ده..  ــوا اجلامعة العربية؟ ابع بالضبط؟ عايزين تخش
اجلامعة العربية دي بيت العرب.. ولكن في عام ٢٠٠٢ امللك عبداهللا 
ــجاعة اللي أصبحت  ــعودي الراحل طرح مبادرته الش العاهل الس
ــة ومت إقرارها في قمة بيروت عام ٢٠٠٢.. املبادرة قالت  املبادرة العربي
ــرائيل  ــدول العربية ترحب بالتعاون وبعالقات طبيعية مع إس ان ال
ــة الدولة  ــن إقام ــامل يتضم ــالم عادل وش ــول لس ــريطة الوص ش
ــحاب من األراضي احملتلة.. إذاً منذ عام ٢٠٠٢  ــطينية واالنس الفلس
ــن مع حل عادل..  ــذه الرغبة ولكن بالتزام ــدول العربية لديها ه وال
واملوقف العربي احلالي واضح في استناده لهذه املبادرة مبكوناتها.. 
ــاء الصراع.. أي  ــية إلنه ــل العادل والدائم هو الضمانة األساس احل
ــبب اختالل موازين القوى لن يدوم  ــيفرض على املنطقة بس حل س

وسيكون حال مؤقتا قد تنفجر معه األوضاع في أي وقت..
سيادتك بتقصد صفقة القرن؟

٭ تقصدي خطة السالم األميركية املنتظر طرحها؟
نعم.. بسبب كثرة الكالم عنها حاليا؟

ــريبات غير مؤكدة.. لكن هناك مقدمات  ــه كالم جرايد وتس ٭ ده كل
غير مطمئنة..

زي إيه؟
ــرائيل ضم اجلوالن  ــدس وإعالن إس ــفارة األميركية للق ٭ نقل الس
واعتراف أميركا بذلك وكمان التوسع املستمر في املستوطنات في 
ــو أنا أعرفه جيدا.. وهو أيضا يعرفني  األراضي احملتلة.. ثانيا: نتنياه
ــل الدولتني.. هو ال  ــي معه جيدا.. هو ال يرغب في ح ويعرف صراحت
ــو يريد فصل غزة عن الضفة..  ــالم.. ه يؤمن مببدأ األرض مقابل الس
ــر ٢٠١٠.. وقالي  ــوع ده ملا زارني في أواخ ــو كان كلمني في املوض وه
ــريط  ــزة يخدوا جزءا من الش ــي غ ــطينيني ف ــن الفلس إذا كان ممك
ــش معايا املوضوع  ــى.. ما تفتح ــيناء.. قلت له انس احلدودي في س
ــي.. حنحارب بعض تاني.. فقال لي أل خالص وانتهى احلديث..  ده تان
فإذا كان كل اللي بيتم على االرض اليوم يقوض حل الدولتني طيب 
ــي؟ مشروعات واستثمارات وتعاون،  ايه البديل؟ ايه االفق السياس
ــي كويس بس فني املسار السياسي؟ على العموم العرب الزم  ماش
يبقوا جاهزين للتحرك والرد على الطرح االميركي ملا تتضح معامله 

بشكل رسمي.
يعني سيادتك لست متفائال؟

٭ انا بطبيعتي انسان متفائل بس املشهد العام في خصوص هذا 
املوضوع ال يدعو للتفاؤل، ولكن على العالم العربي ان يكون جاهزا 

للتعامل مع ما قد يعلن او يطرح حول هذا املوضوع.
ــر على العرب  ــول إن التهديد اإليراني هو اخلط ــاك رأي حاليا يق هن

واخلليج وليس إسرائيل؟
٭ ايران لديها قوة في املنطقة ومصر وقفت مع العراق في حربه ضد 
ــع امللك عبداهللا العاهل  ــقاء في وانا م ايران، ومصر وقفت مع االش
ــتركة في التصدي لذلك  انا حاولت  ــعودي كانت لنا رؤية مش الس
ــي، وتقابلت معه في  ــران ايام الرئيس خامت ــن العالقات مع اي احس
جنيف، بس املتشددين عندهم عقدوا اي فرصة لتحسني العالقات.

ــث ال يطغى موضوع منهم  ــد من التعامل مع املوضوعني بحي فالب
ــطينية قد تبدو كامنة  ــا قناعتي ان القضية الفلس على اآلخر، ان
ــروف االقليمية والدولية احلالية، لكن كما قلت محاولة  بفعل الظ
ــن القوى لن جتعل اي  ــبب اختالل موازي ــرض حلول غير عادلة بس ف

سالم او تعاون دائم بل قد تنفجر االوضاع في اي وقت.
ــاذا يعني هذا اليوم  ــيناء منذ ايام، م ــت مصر بعيد حترير س احتفل

بالنسبة حلسني مبارك؟
٭ انا حياتي كلها كانت في خدمة البلد عسكريا وسياسيا، جيلي 
ــلحة شارك في كل احلروب املعاصرة ضد اسرائيل،  في القوات املس
ــنا مرارة الهزمية بالذات في ١٩٦٧، انا يومها كنت طاير في اجلو  عش
ــتعداد قصوى من يوم ١٥ مايو  في طلعة تدريبية، كان في حالة اس

ــر طلعة قاذفات في حرب اليمن،  ــه راجع من آخ ١٩٦٧، كنت انا لس
وجالنا مدير مكتب عبداحلكيم عامر، كان لواء طيار اسمه محمد 
ــتكوا  ايوب، يوم ٢ يونيو في مطار غرب القاهرة وبعض الضباط اش
ــه وقالوا له بقالنا ٢٠ يوما مفيش اجازات، وقال لنا خالص دي بس  ل
كانت مظاهرة وخفضوا درجة االستعداد، قلت له ازاي ده اسرائيل 
ــي من قائد القوات  ــتدعي االحتياط، وقلت ال انا آخد تعليمات بتس
ــات ٢٠ يوما مفيش  ــات تدريب ألن كان ف ــة، وبدأنا نطلع طلع اجلوي

طيران عشان حالة االستعداد، طلعنا صباحا يوم ٥ يونيو الساعة 
ــة تدريب، كنا ٣ طائرات تي يو القاذفات الثقيلة، وبلغني  ٩٫١٥ طلع
فر في املطار  ــي حُ ــالع بدقائق ان املطار بينضرب وف ــرج بعد االق الب
ــزل تاني، وابلغني بتعليمات قيادة العمليات بتنفيذ  وما تقدرش تن
اخلطة فهد، وهي كانت خطة هجومية على العدو، قلت لهم انفذ 
اخلطة ازاي ما انا الزم انزل واجهز الطيارات للعمليات، كانت هوجة، 
ــرائيل بدأت الضرب من ٨٫٤٥ وما حدش بلغنا، وبعدين  واتاري ان اس
ــلحة  ــية بتاعت القوات املس ــة العمليات الرئيس ــت من غرف طلب
ــر كان قصير، ما  ــوادي اجلديد املم ــه انزل فني، مطار ال ــي توجي يدون
ــة وقربت على  ــرعتي عالي ــم يا جماعة انا س ــش رد، قولتله جاني
ــش كافي، فأخذت قراري ونزلت في االقصر  اجلنوب والوقود عندي م
ــوان فيها صواريخ حلماية السد العالي ممكن تضرب علينا،  ألن اس
ونزلنا االقصر وبعد ساعة الطائرات االسرائيلية جت وضربوا التالت 
ــرة بالقطار، املعنويات  ــى االرض، فرجعنا القاه ــارات بتوعنا عل طي
كانت صفر، مرارة الهزمية كانت صعبة قوي.. بس احلمد هللا القوات 
ــلحة بعد ٦ سنني استعدت وانتصرت بنفس اجليل اللي عاش  املس
ــرف ان اكون في موقع قيادة قواتنا اجلوية  الهزمية، وانا كان لي الش
ــارات الـ «تي يو» القاذفة الثقيلة اللي ضربوها  في ٦ اكتوبر، والطي
ــها اللي بدأت اول ضربة  ــام عيني في االقصر في ١٩٦٧ هي نفس ام
ــوم ٦ اكتوبر اقلعت طائرة  ــاعة ١٫٣٠ ي في حرب اكتوبر، حوالي الس
ــويف محملة بصاروخني ك ل واحد وزنه ٣  «تي يو» من مطار بني س
ــماعيلية الساعة  طن، مت اطالقهم من فوق مطار ابوصوير قرب االس

ــدف كان محطات  ــد ٧٠ كيلو من الهدف، واله ــا على بع ١٫٥٥ تقريب
الرادار ومركز االتصاالت االسرائيلية اللي بيربط بني اسرائيل وسيناء، 
ــرائيل بقواتها في سيناء، واحنا كنا  ــلل تام في اتصال اس حصل ش
ــي اجلنوب،  ــيوط ف ــة على هدف في اس ــا ضربة مماثل ــا وجربن اتدربن
ــويس وبدأت  ــاعة ٢ بالضبط عبرت ٢٢٠ طائرة قناة الس وبعدين الس
ــكري ده اللي هو شرف ألي ضابط او جندي  احلرب، وبعد النصر العس
ــؤولية االولى في  ــاءت االقدار ان انا اكون في موقع املس في اجليش ش
ــتعادة االرض، آخر شبر من ارضنا.. حاول  البلد علشان استكمل اس
ــل ١٩٨٢ اللي هو موعد  ــكلة قبل ٢٥ ابري ــرائيليون يعملوا مش االس
ــوا عايزين يعطلوا  ــكلة طابا، كان ــر، وطلعوا مبش ــحاب االخي االنس
ــيء، ففوت عليهم الفرصة وقلت  ــحاب، حاولوا معايا كل ش االنس
ــحاب يوم ٢٥ ابريل وبعدين نستكمل املعركة حول  يستكمل االنس
ــم اللي اعاد لنا طابا،  ــا، معركة قانونية، واللي انتهت بالتحكي طاب
قبل قرار التحكيم حاولوا يقولوا لي نديك تعويض نديك مساعدات، 
ــبر واحد من  قولتلهم ابدا، االرض هي العرض، ال املك التنازل عن ش
ــز يوم في حياتي هو يوم رفع  ــان كده انا قلت ان اع ارض بلدي، وعلش
ــت معركة اجليل بتاعي  ــا في ١٩ مارس ١٩٨٩، دي كان ــم في طاب العل
ــبر من ارضنا،  ــترد آخر ش ــترد كرامتنا ونس كله في اجليش، ازاي نس
ــاءت األقدار ان ارفع هذا العلم بالنيابة عنهم كلهم وبالنيابة عن  ش

شعب مصر كله اللي ضحى كثير عشان يستعيد كرامته وارضه.
متى مت حتديد موعد حرب أكتوبر، وهل صحيح ما يتداول في اسرائيل 

عن كتاب عن اشرف مروان وانه اخبرهم مبوعد احلرب؟
ــداث اللي انا  ــدرش اعلق اال على االح ــاب ده، وما اق ــا قرأت الكت ٭ ان
ــلحة،  ــد ابريل ١٩٧٥ كنت في القوات املس ــا، انا بالطبع حل عاصرته
ــادات تقابل معي في استراحة القناطر علشان يبلغني  ويوم ملا الس
ــا حديث طويل، هو حدثني عن تاريخ  ــاره لي كنائب له دار بينن باختي
ــادات انه  ــرب اكتوبر، وهنا قال لي الس ــو ١٩٥٢ ثم حتدثنا عن ح يولي
ــان يقابل االسرائيليني ويديهم  كان بيرسل اشرف مروان للندن عش
ــادات كان يعلم بكل لقاءات اشرف  معلومات مضللة، اذاً يقينا الس
مروان بهم في لندن، هو كان مكلف من السادات نفسه، دي شهادة 
للتاريخ انا سمعتها من الرئيس السادات شخصيا، اما فيما يخص 
ــر منطقية،  ــوي على معلومات غي ــذا الكتاب يحت ــد احلرب فه موع
ــل ١٩٧٣ وان  ــرب كان في اوائ ــوا ان موعد احل ــال واحدا، قال ــرب مث اض
السادات في اجتماع مع قيادات اجليش في نوفمبر ١٩٧٢ اختلف مع 
ــة وصلت لهم على ان احلرب  ــرا ومعلوم وزير احلربية وان ده كان مؤش
ستكون في اوائل ١٩٧٣، انا كنت حاضرا هذا االجتماع، واخلالف كان 

ــن حرب شاملة في ظل محدودية التسليح  متعلقا بقدرتنا على ش
ــليح  ــايف ان الروس مش حيدونا كل التس ــادات كان ش املتوفر، الس
ــن  ــتطيع ش ــايف الزم ننتظر حتى نس املطلوب، وزير احلربية كان ش
ــادات بالفعل بتغيير وزير  ــليح كاف، فقام الس حرب في العمق بتس
احلربية محمد صادق آنذاك وعني مكانه الفريق اول احمد اسماعيل، 
ــك الوقت لم تكن خطة  ــادات األخرى، ولكن في ذل ــذا بعض القي وك
ــتنتاج  ــرب او التدريب عليها قد بدأت بعد، ال ميكن القول او االس احل
ــرب بداية احلرب، ازاي ده  ــرا على ق ان نتائج هذا االجتماع كانت تؤش
ــه ما وضعناش خطة احلرب و ال ادربنا عليها، كان فيه  واحنا كنا لس
تدريب وجتهيز للمعركة مستمر ولكن اخلطة احملددة للحرب وضعت 
ــطس  ــدأ التدريب عليها في مارس ١٩٧٣، واملوعد حتدد يوم ٦ اغس وب
ــكندرية، كان وزير  ــوريني في االس ــاع بينا وبني الس ــي اجتم ١٩٧٣ ف
احلربية السوري طالس ومعه عدد محدود من العسكريني، اللي كان 
ــماعيل ورئيس  ــط كان وزير احلربية احمد اس ــارف املعلومة دي فق ع
ــد القوات اجلوية  ــات وقائد الدفاع اجلوي وقائ ــس العملي االركان ورئي
ــد االجتماع  ــادات طلبني اروح له بع ــوات البحرية، والس ــد الق وقائ
ــكندرية، وقال لي هل  ــول، روحت له في املعمورة في االس ــى ط ده عل
ــوف اؤكد على  ــتمر وس القوات اجلوية جاهزة؟ قلت له التدريب مس
ــش احلرب اال ملا تبقى  ــبتمبر، قال لي مش حاقدر اخ ــيادتك في س س
ــي ١٩٥٦ و١٩٦٧ القوات اجلوية  ــتعداد، ف ــوات اجلوية على امت االس الق
ــاج وقت اطول حأجل احلرب حلد ملا  ــرنا احلرب، لو محت اتضربت وخس
ــبتمبر في  ــة جاهزة، روحت له تاني في اواخر س ــون القوات اجلوي تك
استراحة القناطر اخليرية وقلت له يا فندم القوات اجلوية في أحسن 
ــوم ٦ اكتوبر صباحا حتى  ــب واجلاهزية للحرب، ي ــا من التدري حاالته
ــس األركان ما كانتش تعرف  ــادات في القوات اجلوية ومنهم رئي القي
ــلت التكليفات  ــتني القرار، ارس ــتعد ومس موعد احلرب، الكل مس
لكل التشكيالت في خطابات في أظرف مغلقة قبل موعد الضربة، 
ــت حوالي  ــيناء مت ــز االتصاالت في س ــة االولى ملرك ــا الضرب ــد مل وبع
ــة العمليات املركزية  ــارة في غرف ــاعة ١٫٥٥ كلمني ضابط االش الس
سألني وقال لي ده االتصال انقطع في سيناء هو انتو عملتوا حاجة؟ 
قلت له ملا اعرف حاقول لك، رئيس هيئة العمليات في القوات اجلوية 
ــال لي واحنا في غرفة العمليات ملا علم بالتحركات بتاعة الطيارة  ق
ــا فندم هو احنا  ــيناء ي ــي يو اللي ضربت مركز االتصاالت في س ال ت
ــا بنهزر، وانطلقت  ــد؟ قلتله آه طبعا هو احن ــارب النهارده بج حنح
ــويس وبدأت احلرب، اللي  ــا بدقائق الـ ٢٢٠ طائرة تعبر قناة الس بعده
عايز اقوله ان اي حد يقول انه كان عارف موعد احلرب غير عدد محدود 
ــادات واحنا في القوات  من القيادات العليا يبقى كله تكهنات، الس
ــلحة عملنا عملية متويه وخداع شكلت مفاجأة للعدو وكانت  املس

احد اسباب النصر.
ــي واألميركي اليوم فيما يخص  ــيادتكم للدورين الروس ما تقييم س

الشرق األوسط واملنطقة العربية؟
٭ انا اعرف الرئيس بوتني جيدا، تقابلنا كثيرا ملا كان رئيس جمهورية 
ــي  ــتعادة الدور الروس ــا ملا كان رئيس وزراء، هو بيعمل على اس وايض
ــتعادة  ــط، ولقد جنح بالفعل في اس ــرق األوس ــي العالم وفي الش ف
ــا الدولية واالقليمية،  ــكل فعال ومؤثر في كل القضاي هذا الدور بش
ــخصيا ، االدارة االميركية احلالية هي  ــس االميركي ال اعرفه ش الرئي
ــي وكذلك على  ــل االميرك ــتوى الداخ ــة على مس ــر تقليدي ادارة غي
ــاس،  ــي انتخبه على هذا االس ــعب االميرك ــتوى الدولي، والش املس
لكن امتنى ان تعي ادارته جيدا خصوصية الوضع في الشرق األوسط 
ــالم  ــها قضية الس ــة وعلى رأس ــاكل املنطق ــي ملش واالرث التاريخ
العربي ـ االسرائيلي حتى تكلل اي مبادرات من جانب اميركا في هذا 
ــفارة االميركية للقدس  االطار بالنجاح، ولكني ارى ان قرار نقل الس
ــورية والتغاضي عن  ــرائيل للجوالن الس ــك االعتراف بضم اس وكذل
ــتيطاني في االراضي احملتلة يقوض بشكل  ــع االس ــتمرار التوس اس
ــالم في املنطقة، اإلدارة األميركية احلالية سعت  كبير من فرص الس
ــرة إلدارة أوباما لتعطيل  ــد األمور وفي األيام األخي ــل توليها مقالي قب
ــع االستيطاني في األراضي  صدور قرار من مجلس األمن يدين التوس
احملتلة ولم تفعل شيئا على مدار العامني املاضيني في وجه استمرار 
ــرا ان كل احملاوالت  ــر اخلارجية االميركي صرح مؤخ ــع، وزي هذا التوس
من االدارات االميركية السابقة للوصول حلل للقضية لم يكتب لها 
ــدا ومختلفا، ولكني  ــارا جدي ــاح، وبالتالي علينا ان نتخذ مس النج
ــت نائبا للرئيس  ــي ومعاصرتي لكل ذلك منذ انت كن ــن واقع خبرت م
ــار ليس هو املهم، املهم االسس التي ينطلق  ــادات اقول ان املس الس
ــار اجلديد املزمع  ــكله، اذا كان هذا املس ــار اي كان ش منها هذا املس
ــع القضايا اجلوهرية التي  ــن االدارة االميركية لن يتعامل م طرحه م
ــه النجاح  ــب التخيل ان يكتب ل ــن الصع ــاس الصراع، فم هي أس

للوصول لسالم عادل ودائم في املنطقة.
سيادتك حتب توجه رسالة لشعب الكويت؟

ــعب الكويت لهم معزة خاصة عندي، عالقات االخوة  ٭ الكويت وش
ــع االمير  ــا على تواصل م ــل الكويت، ان ــن من اه ــع الكثيري ــدة م ممت
ــرة العصيبة ابان  ــد، عملنا مع بعض في الفت ــيخ صباح االحم الش
ــرا للخارجية، الكويت  ــم حتريرها عندما كان وزي ــالل الكويت ث احت
ــي ومنطقة اخلليج،  ــوازن في العالم العرب ــوم لها دور فعال ومت الي

امتنى للكويت واهلها واميرها كل اخلير والتقدم بإذن اهللا.

تنويهال
نشــرت صحيفــة االنباء الكويتيــة مؤخرا حوارا موســعا مع الرئيس 
اِّـصــري حســني مبارك تعيــد البينة الجديدة نشــره نصــا تعميما 

للفائدة واطالع الرأي العام على ما ورد فيه من قضايا وموضوعات

لم أكن أعرف الرئيس اِّـصري حسني مبارك عن قرب قبل ما يسمى بثورات 
الربيــع العربي َّـ عــام ٢٠١١، ولم أحلم حتى بمقابلتــه.. ولكن بعد تخليه 
عن الســلطة وحالة الهرج واِّـرج التي حدثت َّـ الشــارع اِّـصري ســعيت 
جاهــدة ِّـقابلة الرئيس حســني مبارك ألوصل له رســالة واحدة فقط، بأن 
أهل الكويت يكنون لك كل تقدير وممنونون لدورك السياسي العظيم َّـ 
تحريــر الكويت إبان الغزو العراقي ويرونك زعيمــا عربيا كبرياً حتى وأنت 

خارج الســلطة.. والحمد هللا نجحت محاوالتــي ووصلت للرئيس اِّـصري 
األسبق ووصلت له رسالتي وأخذت منه وعدا بلقاء مطول نتحدث فيه عن 
مرحلة الغزو وما ســبقها من أحداث أهمها إنشــاء مجلس التعاون العربي 
بني مصر والعراق واألردن واليمن.. وطال االنتظار ومرت سنوات منذ ذلك 
اليــوم ولم يتحقــق الوعد إُّـ أن طلبت مقابلته َّـ ذكرى ميالده، متمنية 
الحصول على صورة أحتفظ بها مؤرخ عليها تاريخ ميالد زعيم عربي كبري 

ســجل اســمه التاريخ كبطل الحرب والســالم.. واِّـفاجأة كانت اسرتساله 
معي َّـ الحديث عن ذكرياته ِّـرحلة الغزو وخفاياه وأســراره، وعن رأيه َّـ 
«صفقــة القــرن» وعواقبها وعن حرب أكتوبر وتحرير ســيناء ومعركة طابا، 
وعن تأثري الدور األمريكي والروسي َّـ الشرق األوسط فاستغللت الفرصة 

وذكرته بالوعد القديم فقال لك ما أردت.. وبدأ الحوار..
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نحب أن نتحدث بداية حول ظروف إنشاء مجلس التعاون العربي.
ــان نبدأ من األول الزم أتكلم أوال عن ظروف عودة العالقات  ٭ أل علش
ــت العالقات مع  ــلطة كان ــتلمت الس مع الدول العربية.. انا ملا اس
ــاعة ملا الرئيس السادات زار القدس  الدول العربية مقطوعة من س
واجته نحو السالم مع إسرائيل.. وهنا برده أحب أقول انه ملا السادات 
ــتعداده  ــعب عام ١٩٧٧ عن اس ــي خطابه في مجلس الش ــن ف أعل
ــر عرفات موجودا في مجلس الشعب  ــرائيل كان ياس للذهاب إلس
ــمع اخلطاب معانا وسقف ملا السادات قال الكالم ده.. وبعدها  بيس
بأيام األميركان سلموا الدعوة للسادات لزيارة إسرائيل.. وبعد كده 
ــد على قرار زيارته  ــوريا علشان يطلع حافظ األس السادات راح س
ــمعنا بعد ده انهم  ــوريني رفضوا رفض بات وس للقدس ولكن الس
حتى فكروا يحتجزوا السادات أو يعطلوا الطيارة بتاعته عشان ما 
ــافر على القدس من مطار أبوصوير  ــادات س يروحش القدس.. والس
ــماعيلية.. وأنا رحت قابلته صباح يوم  العسكري القريب من اإلس
املغادرة وراجعنا معاه أنا والكاتب موسى صبري اخلطاب اللي ألقاه 
ــر وودعته في  ــت معاه ملطار أبوصوي ــت.. وبعدها طلع في الكنيس
ــجاع وصاحب رؤية ثاقبة..  ــادات كان زعيم ش املطار.. الرئيس الس

والتاريخ أثبت صحة رؤيته.
ــمية  ــلطة حافظت على اتصاالت غير رس ــتلمت الس املهم ملا اس
بكثير من الدول العربية.. روحت جنازة امللك خالد بعد فترة قصيرة 
ــاعدنا العراق في  ــات.. وس ــلطة ومكانش في عالق ــي الس من تول
ــمية.. وملا حضرت القمة  ــه ضد إيران في غير وجود عالقات رس حرب
ــيخ زايد قابلني وقالي انه  ــالمية في الكويت سنة ١٩٨٧ الش اإلس
ــس قلتله مش عايز  ــد القمة.. ب ــارات وينتظر أزوره بع ــع اإلم حيرج
أسبب لك حرج ولكنه أصر وروحت في زيارة في غير وجود عالقات.. 
وبعد كده صدام حسني أعلن من جانبه عن عودة العالقات وبعدين 
ــى خطاب في مجلس  ــني أعلن عودة العالقات وجه ألق امللك حس
الشعب عندنا.. وبالتالي عادت العالقات املصرية مع الدول العربية 
ــاء معركة الفاو،  ــة ملقرها في القاهرة.. وأثن ــادت اجلامعة العربي وع
ــي غرفة العمليات  ــني والقيادة العراقية ف ــت وزرت صدام حس روح
ــاعد  ــع إيران.. وكانت كل دول اخلليج بتس ــاندتهم في احلرب م ملس
ــاس ان زي ما صدام كان بيقول انه  ــراق ماديا في احلرب على أس الع
ــالمية  ــرقية للعالم العربي.. وفي القمة اإلس بيحمي اجلبهة الش
ــت كلمتي في القمة  ــد موجودا وكان في الكويت كان حافظ األس
ــوا قبلي.. قلت مفيش  ــه بس هما أصروا يتكلم ــروض تبقى قبل مف
ــد بدأ كلمته بالهجوم على السادات..  ــكلة.. بس حافظ األس مش
ــا نكملش كلمته  ــي قال لي نقوم وم ــض في الوفد اللي مع والبع
ــت ال.. وبعدين جه موعد كلمتي وبدأت وقلت انه ما كان يصح  فقل
ــادات  ــكل.. الس ــادات بهذا الش ــد عن الس ان يتحدث حافظ األس
ــى الى رحمة اهللا وكان رئيس مصر وزعيما عربيا واحنا في قمة  توف
ــا للقمة ورئيس  ــاءة احترام ــاءة بإس ــالمية فلن أرد على أي إس إس
ــوري  ــد والوفد الس ــة.. وأول ما بدأت الكلمة قام حافظ األس القم
ــمعش كلمتي.. لم أبال وكملت كالمي.  ــحب علشان ما يس وانس
ــاءة لرئيس مصري سابق وبالذات  ــمح بأي هجوم أو إس ال ميكن أس

الرئيس السادات.
ــرائيل.. حتى تعود  ــا بإس ــازالت في عالقته ــل قدمت مصر أي تن ه

العالقات مع الدول العربية؟
ــودة فيه..  ــتراتيجي ملصر ال ع ــه.. ده كان توجه اس ــازالت اي ٭ أل.. تن
ــس.. وأنا أكدت اننا لن نتخلى  ــدول العربية كانت فاهمة ده كوي وال
ــا العربية وعلى  ــة القضاي ــي في خدم ــام بدورنا التاريخ ــن القي ع
ــطينية. وعشان كده أنا عملت جاهدا بعد  رأسها القضية الفلس
ــان  ــمل العربي عش عودة العالقات مع الدول العربية على لم الش
ــرر عقد القمة  ــام العالم.. وملا تق ــوت وموقف قوي أم ــون لنا ص يك
ــعيت حلضور كل الدول العربية  العربية في بغداد في مايو ١٩٩٠ س
ــودة.. وجنحت في إقناع كل  ــام اللي موج للخروج من حالة االنقس
الزعماء باحلضور إال حافظ األسد.. حاولت أقنعه بس رفض بسبب 
اخلالفات العميقة بينه وبني صدام، وحدثت مشادات عنيفة بينهم 
ــابق في املغرب عام ١٩٨٩ والتي كانت أول قمة  في مؤمتر القمة الس
ــدام أيامها  ــودة العالقات.. وتكلمت مع ص ــة أحضرها بعد ع عربي
ــددت في خطابك مع حافظ األسد بشكل يعقد  وقلت له أنك تش

العالقات بينكم.. اخلالف بينهم كان عميقا.
ــهور  ــا كانت قبل الغزو بش ــداد خاصة أنه ــواء قمة بغ ــا هي أج م

قليلة؟
ــني  ٭ قبل قمة بغداد ومع عودة العالقات العربية فاحتني امللك حس
ــوة مبجلس التعاون  ــاون العربي أس ــاء مجلس للتع في فكرة إنش
ــم فيه مع  ــراق.. وهو كان اتكل ــر واألردن والع ــم مص ــي يض اخلليج
ــدام.. وقلت له مافيش مانع نفكر فيه بالذات ان احلديث كان عن  ص
جتمع للتعاون االقتصادي.. وبعد شوية قالي امللك حسني ان صدام 
ــد بالك يا  ــع.. فقلت له على طول خ ــن لهذا التجم ــرى ضم اليم ي
ــر  ــراق واألردن ومصر ودلوقتي اليمن ده ميكن يفس ــة امللك الع جالل
ــون هناك  ــعودية حتى ال يك ــعودية.. الزم أطلع الس ــد الس ــه ض ان
تفسير خاطئ.. وبعد كده كلمني امللك حسني وبعده الرئيس علي 

ــكري يتضمن تبادل  ــن نفكر في تعاون عس ــداهللا صالح ان ممك عب
ــوا لي قوات  ــراق واألردن وهما يبعت ــت قوات للع ــوات يعني أبع للق
عندي.. قولت له ده مرفوض.. تعاون اقتصادي آه.. عسكري ال. أوال أنا 
عندي معاهدة سالم مع إسرائيل واألردن معندوش.. تعاون عسكري 
ليه احنا حنحارب مني.. وبعدين احنا عندنا اتفاقية الدفاع العربي 
ــة.. احنا مش  ــى الدول العربي ــان نصد أي عدوان عل ــترك عش املش

حنحارب بعض.
وماذا حدث عند تكوين اجمللس العربي؟

ــراق وبعدين اليمن  ــن في الع ــي األردن وبعدي ــاع كان ف ٭ أول اجتم
حسب ما أتذكر.. وبعدين ملا عملنا اجتماع في اإلسكندرية لقيت 
ــان موضوع التعاون العسكري.. ومش بس  في محاوالت تاني علش
كده.. ده لقيت في اقتراح كلمني فيه علي عبداهللا صالح عن دمج 
ــيء في هذا  ــتحيل وأنا أرفض أي ش ــزة اخملابرات.. قولت له مس أجه

االجتاه.
هل حتدث معك صدام بخصوص هذه املواضيع؟

٭ أل.. كان بيخلي امللك حسني وعلي صالح هما اللي يفتحوا معي 
ــتمر اإلطار اقتصادي.. ولكن  املواضيع دي.. املهم رفضت كل ده واس

تولدت لدي شكوك.
.. وقمة بغداد؟

٭ أجواء القمة كانت طبيعية بشكل عام بس صدام كان حادا في 
ــارات.. هو كان بيردد  ــن دول اخلليج، وبالذات الكويت واإلم حديثه ع
ــعر  ــي احلرب وكانوا بيخفضوا س ــاعدوه مبا يكفي ف ــم لم يس انه

البترول مبا يضره وكان عاوزهم يتنازلوا عن الديون اللي على العراق.. 
ــكوى  ــتمر في الش ــذا الهجوم غير مبرر ولكنه اس ــه ان ه صارحت
منهم.. طبعا لم يخطر في بال أحد ان يتطور األمر للي حصل بعد 
كده.. بعد القمة قلت لصدام اني معدي على حافظ األسد عشان 
اطلعه مبا دار ولكنه قالي مش مهم تعدي عليه.. قولت له ال حروح 
ــد وقال لي  ــمل.. وفعال روحت حلافظ األس له احنا عايزين نلم الش

كويس معدتش عليا قبل القمة كنت حتحرجني علشان اروح.
كيف تطورت األمور بعد ذلك وصوال للغزو؟

ــتمر يصعد في لهجته حلد ملا جاءت معلومات مؤكدة  ٭ صدام اس
في أواخر شهر يوليو أن العراق حشد قوات على احلدود وانها ال تبدو 
ــا انها قوات دفاعية.. طبعا كنت على تواصل  من حجمها ومتركزه
ــت واإلمارات..  ــعودية والكوي ــتمر مع دول اخلليج وحتديدا الس مس
وقررت على الفور زيارة العراق عشان أقعد مع صدام ونهدي األمور.. 
روحت العراق يوم الثالثاء ٢٤ يوليو.. وجاني سعود الفيصل مبعوثا 
من امللك فهد في السادسة صباحا في املطار عشان يتشاور معي 
ــابعة صباحا ووصلت العراق  قبل لقائي مع صدام.. أقلعت في الس
ــتمر  ــاعات.. اس ــدت مع صدام وطارق عزيز وآخرين حوالي ٥ س وقع
ــكوى من الكويت.. وقلت له أي مشاكل حتل باحلوار الهادئ  في الش
ــألته  ــق اإلعالمي والتهديد.. وس ــات والتراش ــن التصريح بعيدا ع
حتديدا عن نيته مع تواجد قواته على حدود الكويت.. فقال لي انه ال 
ينوي االعتداء على الكويت بس أضاف ال تقول لهم كده.. استغربت 
من كالمه ده وعاودت سؤاله عن نيته ونحن جنلس معا بدون أعضاء 
ــت ضرورة عقد لقاء بني  ــن.. أكد ليه انه لن يعتدي.. فاقترح الوفدي
ــعودية وحبلغه  العراق والكويت.. فقلت له أنا حروح الكويت والس
ــعودية..  مبقترحات لترتيب لقاء للحوار يوم األحد ٢٩ يوليو في الس
ــا أقلعت في اجتاهي للكويت أُبلغت وأنا في الطيارة بتصريح  بعدم
ــور يقول فيه انهم  ــد مغادرتي على الف ــي من طارق عزيز بع صحف
عقدوا لقاءات مطولة معي ملناقشة العالقات الثنائية.. الشك زاد 
اكثر.. ثنائية إيه؟ هو أنا جايلكم من الفجر عشان أناقش العالقات 
الثنائية.. وصلت الكويت وقابلت الشيخ جابر في املطار.. وقلت له 
ــكري.. بس  ــوح انه مش حيقوم بأي عمل عس ــدام قالي بوض ان ص
قولت للشيخ جابر ايضا انه الزم تأخذ احتياطات ألن صدام مراوغ.. 
ــاعدات دفاعية تطلبها  ــتعداد أبعت اي مس ــت له أنا على اس وقل
الكويت.. وفي نفس الوقت قلت له أنا طالع على السعودية عشان 
ــت والعراق  ــاء يجمع الكوي ــى عقد لق ــك فهد عل ــاور مع املل أتش
ــعودية لتهدئة األمور.. واقترحت للشيخ جابر أن يحضر ولي  والس

العهد الشيخ سعد هذا اللقاء.
ــيخ جابر عن تخوفك من هجوم صدام  معنى ذلك أنك أبلغت الش
ــا ذكر في اإلعالم وقتها انك طمأنته بأن صدام لن يقوم بعمل  ألن م

عسكري؟
ــي.. لكن في نفس  ــا تعهد به صدام ل ــيخ جابر مب ــا أبلغت الش ٭ أن
ــغ الكويت مبا تعهد  ــن مراوغته وانه ذكر لي أال أبل ــت حذرته م الوق
ــيخ جابر يأخذ  ــان كده قلت للش ــكوك وعش ــه لي.. كان لدي ش ب
ــاعدة أو احتياجات  ــه أي مس ــت ل ــتعد أبع ــا مس ــه وأن احتياطات

دفاعية.
وبعدها سيادتك طلعت على السعودية؟

ــداهللا.. واتفقت  ــر عب ــك فهد واألمي ــت مع املل ــوط، وتقابل ٭ مضب
ــم العراقيني والكويتيني في  ــى أهمية الدعوة للقاء يض معهم عل
ــم األمير عبداهللا  ــو.. وبالفعل دعاه ــعودية يوم األحد ٢٩ يولي الس
ــوم األحد ٢٩ يوليو.. ولكن الوفد العراقي قرر أن  الجتماع في جدة ي
يحضر يوم الثالثاء ٣١ يوليو.. وحضر األمير عبداهللا معهم العشاء 
ــعد والعراقي  ــيخ س ــل االجتماعات.. ورأس الوفد الكويتي الش قب
عزت ابراهيم.. واجتمع الوفدان مساء الثالثاء وظهر األربعاء.. اتضح 
ــد العراقي كان جاي متبرمج على كالم محدد يقوله وليس  ان الوف
ــافر الوفدان والعراقيني  لديه اي تفويض بالتفاوض حلل اخلالف.. وس
راحوا عملوا عمرة ورجعوا العراق فجر اخلميس.. وبعدها على الفور 

دخلت القوات العراقية الكويت..
متى أُبلغت بالعزو؟

ــي بدري صباحا  ــرب واملكتب عندي صحون ــت في برج الع ــا كن ٭ أن
ــوات العراقية دخلت  ــي بأن الق ــطس وأبلغون يوم اخلميس ٢ أغس
ــدام يقدم على هذا  ــة.. لم أكن أتخيل أن ص ــت.. كانت صدم الكوي
ــيادة  ــل دولة عربية أخرى ذات س ــة تعتدي وحتت ــل، دولة عربي العم
وتضمها لها.. كالم مش معقول.. كان أقصى تصور لدى البعض أن 
ــات على احلدود عند آبار البترول، لكن اعتداء واحتالل  حتصل مناوش

وضم الكويت للعراق.. غير معقول.
وهل قمت باالتصال بصدام حسني بعد الغزو؟

ــا.. فتقابلت معه  ــارة يومه ــي زي ــيخ زايد ف ــدي الش ــا كان عن ٭ أن
ــاور حول ما حدث.. وعاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة املصرية  للتش
ــيخ زايد..  ــاك تخوف ان صدام يحاول يضرب طيارة الش ألن كان هن
ــدام ممكن  ــاس بأن ص ــل ده كان هناك إحس ــو بعد اللي حص ــا ه م
ــني.. وقلت له يا  ــي بعد الظهر امللك حس ــل اي حاجة.. وجاءن يعم
ــي بيقول داميا انه  ــك ازاي صدام يعمل كده.. مش هو الل ــة املل جالل
ــرقية للعالم العربي.. يقوم يعتدي ويحتل  بيدافع عن البوابة الش
ــة عربية.. وقلت للملك إذا صدام لم يتراجع فأنا مضطر أن آخذ  دول
ــل ده.. امللك طلب مني اني ما اطلعش  ــف حازم ضد اللي حص موق
ــتعد أعمل أي  ــو ما يروح يقابله.. قلت له أنا مس ــح حلد ه أي تصري
ــيء حلفظ ماء الوجه لصدام بس الزم يبقى ده مقرون بانسحابه  ش
ــن الكويت.. ممكن نعمل قمة مصغرة لبحث الوضع بس الزم وعد  م
بأنه حينسحب على الفور.. امللك راح قابله تاني يوم وكلمني بعد 
ــحب وطلب مني  ــاه ان صدام مش حينس ــال لي مبا معن ــاء وق اللق
ــا ال ميكن كنت  ــة حلل ما.. طبع ــان ندي فرص ــش بيان علش ماطلع
ــكت على الوضع ده.. الزم مصر يكون لها موقف واضح وحازم..  أس
ــدث ويحث العراق على  ــدرت تعليمات بإصدار بيان يدين ما ح فأص
ــى العراق والعالم  ــحاب والتحذير من العواقب الوخيمة عل االنس
ــعودية واإلمارات الستعداد مصر  ــاور مع الس العربي.. وكان في تش
ــرات ان صدام قد ال  ــاع عنهم ألن كان في مؤش ــال قوات للدف إلرس
ــتدعيت  ــاء نفس يوم الغزو اس ــف عند غزو الكويت.. في مس يتوق
السفير العراقي في مصر وطلبت منه يبلغ صدام حسني بخطورة 
ــاعدة على اخلروج من هذا الوضع  املوقف وأنا على استعداد للمس
وعقد قمة مصغرة شريطة ان يتعهد بانسحاب قواته من الكويت، 

ولكن السفير غادر الى العراق ولم أتلق أي رد من صدام.
ما ظروف القمة العربية التي دعيت لها بعد الغزو؟

ــكت فقررت  ــايف الوضع بيتدهور والعالم مش حيس ٭ أنا كنت ش
ــذرا من خطورة  ــوة لقمة عربية عاجلة مح ــطس الدع يوم ٨ أغس
ــهدت  ــي يوم على طول.. وش ــة بالفعل تان ــع.. وعقدت القم الوض
ــعودية  ــالها بكل الطرق.. الس ــقات ومحاوالت إلفش ــة تراش القم
ــة حلمايتها وحترير  ــن دعوة قوات أجنبي ــت عايزة قرار ميكنها م كان
الكويت.. القوات العربية لم تكن مشكلة ألن احنا عندنا اتفاقية 
الدفاع العربي املشترك.. وأنا الحقا أخذت موافقة البرملان وأرسلت 
ــي ملا جه طلب  ــارات.. الوفد العراق ــعودية واإلم قوات مصرية للس
عدم حضور وفد الكويت على أساس انهم ضموا الكويت للعراق.. 
شيء غير معقول.. وحصل ما بينهم وما بني الوفد الكويتي تراشق 
ــي مقر املؤمتر.. وأنا كنت وفرت للوفد العراقي مقر إقامة  باأللفاظ ف
ــتقل منعا ألي احتكاك بينهم وبني الوفد الكويتي ألن املوقف  مس
ــني  ــة طه ياس ــا.. قابلت الوفد العراقي اللي كان برئاس كان ملتهب
رمضان.. قالي مش عايز الوفد الكويتي يتكلموا في املؤمتر.. قلت له 
ــيادة.. امال احنا عاملني مؤمتر قمة ليه؟  الكويت دولة عربية ذات س
ــم.. وملا بدأنا  ــألتش فيه ــان نوافق على االحتالل؟ طبعا ما س عش
ــروع القرار على طول..  ــة وجدت البعض عايز يتم طرح مش اجللس
ــكيل وفد  ــر عرفات اقترح تش والبعض اآلخر عايز يزايد علينا.. ياس
ــدام.. قلت له ال روح  ــيخ زايد وآخرين ونروح نقابل ص مني ومن الش

ــة وعايز يبوظ  ــال يعترض على إدارة اجللس ــت.. القذافي كان عم ان
ــروع  التصويت.. أنا أصريت ان الكل يتكلم األول وبعدين أعرض مش
ــاذلي  ــي.. الش ــرار للتصويت. األمني العام للجامعة كان تونس الق
ــة وجدته مرتبك في حصد األصوات  ــخونة اجللس القليبي.. مع س
على مشروع القرار.. فأخذت زمام األمور وبدأت في التصويت وحصل 
ــة.. وأنا خارج من  القرار على األغلبية واعتمد القرار ورفعت اجللس
ــباب فتجاهلتهم..  ــد العراقي يوجه لي الس ــمعت الوف القاعة س
هما كانوا عايزين اشتباك إلفشال القمة.. القذافي برده كان زعالن 
ــي القاعة ألنه فضل قاعد  ــج.. ورجعت للقذافي بعد كده ف وبيحت
ــت باألغلبية  ــه يا معمر التصوي ــان.. احتويته وقلت ل ــوه وغضب ج
ــكندرية  ــد في زيارة لإلس ــه في نفس اليوم هو وحافظ األس وأخذت
ــل كان  ــال القمة.. الفش ــلت محاوالت إفش ــت األمر.. وفش واحتوي
يعني القبول باألمر الواقع وترك السعودية ودول اخلليج حتت تهديد 

صدام.. ده كان وضع ال ميكن قبوله.
هل ذهبت القوات املصرية بعد ذلك للسعودية؟

ــعودية ضمن  ــلت قوات للس ــعب أرس ٭ بعد موافقة مجلس الش
ــب مني قوات  ــيخ زايد طل ــر الكويت والش ــوات التحالف لتحري ق
ــة.. القوات في  ــلت له لواء صاعق ــار البترول عنده فأرس ــة آب حلماي
ــت وليس دخول  ــا محددة بتحرير الكوي ــعودية كانت مهمته الس

ــي قبل نهاية احلرب يأخذ رأيي  ــراق.. وملا كلمني الرئيس األميرك الع
ــني..  ــراق للقبض على صدام حس ــوات التحالف للع ــول ق في دخ
ــري للعراق وإذا أنت أقدمت على هذا  قولت له لن يدخل جندي مص
ــذه الفكرة وانتهت  ــم العربي.. ولذلك تراجع عن ه ــر الدع ستخس

احلرب بتحرير الكويت.
ــحاب  ــرة االحتالل من إمكانية انس ــل كان لديكم أمل طوال فت ه

صدام من الكويت؟
ــرعة مع إصرار صدام على عدم التراجع..  ٭ أي أمل كان يتضاءل بس

ــهد الدولي خاطئة،  ــه مرات عديدة.. أبلغته بأن قراءته للمش حذرت
قولت له ان العمل العسكري قادم ضدك ال محالة إذا لم تنسحب.. 
ــح لوزير إعالمه  ــدة.. ورد عليا من خالل تصري ــس ما كانش في فاي ب

قالي انت خفيف ومش فاهم الوضع.
ــاء يوم ١٥ يناير سيادتك ذهبت ملبنى التلفزيون وألقيت خطاباً  مس
ــت على علم  ــراً لصدام فهل كن ــت حتذيراً أخي ــى الهواء ووجه عل

مبوعد بدء حرب التحرير؟
ــة محددة.. بس  ــن عندي معلوم ــت اخلطاب ده لم تك ــا ألقي ٭ ال، مل
ــرب.. مجلس األمن كان حدد  ــرات تبني قرب بدء احل كانت كل املؤش
ــت املباحثات األخيرة بني  ــحاب، وكان ١٥ يناير موعدا أقصى لالنس
ــاد أي حل..  ــلت في إيج ــز وجيمس بيكر في جنيف فش ــارق عزي ط
ــتعداده  ــو كان صدام في هذا االجتماع أعلن حتى عن مجرد اس ول
ــة الضربة.. فكان  ــيصعب على األميركان بداي ــحاب كان س لالنس

واضح متاما ان الصدام قادم ال محالة.
وهل األميركان أبلغوا سيادتك مبوعد بدء احلرب؟

ــكان هناك  ــرح العمليات ف ــوات في مس ــا كان لنا ق ــا طبع ٭ احن
ــي.. الرئيس األميركي بوش أبلغني  تنسيق عسكري وأيضا سياس
ــعب األميركي  ــيوجه خطابا للش تلفونيا فجر يوم ١٦ يناير انه س
ــاعة قبل إلقاء بيانه  يعلن فيه بدء حترير الكويت.. ده كان حوالي س

وبدأ الضربة اجلوية.
ما األوقات احلرجة من وجهة نظركم أثناء احلرب؟

٭ أنا أعرف معنى احلرب كويس.. وملا أكون رئيس للجمهورية وأخذت 
ــكرية للحرب خارج احلدود فبالطبع الزم  قرارا بإرسال قواتنا العس
ــم من اإلمكانات  ــن على إجناز املهمة ولديه ــد دوما انهم قادري أتأك
ــتمرت  ــوات.. احلرب اجلوية اس ــهم وحماية الق ــن أنفس للدفاع ع
ــذه احلرب  ــرائيل في ه ــدام حاول جر إس ــني يوما.. وص ــي أربع حوال
ــكود عليها.. أتذكر انني أُبلغت فجرا يوم إطالق  بإطالق صواريخ س

ــرائيل  ــرائيل، والكل توقع ان ترد اس ــكود على اس ــخ س أول صواري
ــت بالرئيس األميركي على الفور وأبلغته انه  وتضرب العراق.. اتصل
يجب ان مينع اسرائيل من الرد على هذه الصواريخ ألن هذا سيعقد 
ــي حترير  ــاركة ف ــوات العربية املش ــاكل للق ــبب مش ــور ويس األم
ــرائيل  ــم الرئيس بوش وجنح في إقناع اس ــت.. وبالفعل تفه الكوي
ــكود..  بعدم الرد وزودهم بصواريخ باتريوت للتعامل مع صواريخ س
ــت نقطة حرجة جدا أثناء احلرب.. املوقف اآلخر هو ما ذكرته  دي كان
سابقا من تفكير األميركان في دخول العراق وهو ما حذرت منه وما 
استجاب له الرئيس األميركي.. وأخيرا مع بداية احلرب البرية كانت 
هناك متابعة مستمرة لالطمئنان على القوات املصرية وسالمتها 
ــة كانت أمام  ــوات املصري ــة.. وللعلم الق ــي امتام املهم ــا ف وجناحه
ــا أمام حدود العراق.. مهمتنا  ــدود الكويتية ورفضت اي متركز له احل
ــر الكويت وليس دخول العراق أو  ــاركة في حتري كانت واضحة.. املش

االعتداء عليه.
كيف تقيم اثار هذه احلرب على الوضع اإلقليمي الى يومنا هذا؟

٭ ليس لدي شك أن غزو الكويت وتداعياته ألقت بظاللها على تردي 
ــم كما  األوضاع في املنطقة الى يومنا هذا .. فالعالم العربي انقس
لم ينقسم من قبل.. والتدخالت واألطماع اخلارجية وجدتها فرصة 
لتحقيق مصاحلها .. التوازن الذي كان حادث بني العراق وإيران اختل 

لصالح إيران في املنطقة.. وجاءت أعمال اإلرهاب متمثلة في تنظيم 
ــي اخلليج لتصل  ــة التواجد األميركي ف ــدة حتت زعم مقاوم القاع
ــزو العراق عام  ــم ترتب عليها غ ــبتمبر.. ث ــا في أحداث ١١ س ذروته
ــة وصوال النقضاض حماس  ــد من االضطراب في املنطق ٢٠٠٣ ومزي
ــطيني عميق ممتد الى  ــرخ فلس ــلطة في غزة وحدوث ش على الس
يومنا هذا.. بعد ذلك جاءت أحداث ٢٠١١ في املنطقة العربية كلها 
وأدت حلالة من التمزق والتشرذم واإلرهاب لم تشهدها املنطقة في 
ــف كثير من هذه املشاكل واالضطرابات من  تاريخها احلديث، لألس

صنع أيدينا نحن العرب.
ــام  ــذا االنقس ــل ه ــي ظ ــطينية ف ــة الفلس ــرى القضي ــف ت كي

الفلسطيني؟
٭ القضية الفلسطينية أنا بسميها قضية الفرص الضائعة.. من 
ــادات تقدم مببادرته ودعا العرب والفلسطينيني  أيام ما الرئيس الس
ــرورا بكل  ــوق العربية م ــول احلق ــاوض ح ــاوس للتف ــر مينا ه ملؤمت
ــة.. ودلوقتي طبعا  ــرص اللي اتيحت للوصول حلل لهذه القضي الف
ــتولت  ــدأ عام ٢٠٠٧ ملا حماس اس ــطيني اللي ب ــام الفلس االنقس
ــرر انهم يقولوا  ــرائيل والعالم املب ــلطة في غزة بيدي اس على الس
ــا باإلضافة  ــه.. ده طبع ــطيني للتفاوض مع ــريك فلس مفيش ش
للمعاناة اللي بيواجهها الشعب الفلسطيني في غزة.. وإسرائيل 
ــان تقطع الطرق  ــا كانت بتحاول تفصل بني غزة والقطاع عش دامي
ــات التي أدت التفاق  ــطينية.. ملا بدأت املباحث ــى قيام دولة فلس عل
ــوام ١٩٩٣ و١٩٩٤ كان الطرح  ــي أع ــاق القاهرة ف ــلو وبعده اتف أوس
ــطينيني يصروا  ــجعنا الفلس ــزة فقط.. واحنا ش ــن غ األول يتضم
ــي الضفة حتى ال  ــاق على األقل مدينة ف ــى ضرورة تضمن االتف عل
ــزل غزة عن الضفة.. ومن هنا  ــرائيل من تكريس فكرة ع تتمكن إس
جاء اتفاق غزة ـ أريحا.. وأنا اصطحبت عرفات بنفسي ودخلته غزة 
ــلو نتج عنه ألول مرة في  ــد اتفاق القاهرة عام ١٩٩٤.. اتفاق أوس بع
ــلطنة وطنية  ــطينية انه يكون هناك في س تاريخ القضية الفلس
ــلطاتها من داخل  ــة التحرير تتواجد ومتارس س ــن قيادات منظم م
األراضي الفلسطينية احملتلة.. والعالم كله اعترف بها بعدما كان 
بيعتبرها منظمة إرهابية.. وأتذكر جيدا ان كل ما كنا نحرز تقدم أو 
خطوة لألمام كانت حتصل أعمال انتحارية تفجيرية داخل إسرائيل 
مدعومة من بعض الفصائل الفلسطينية املناوئة لعرفات عشان 
ــرأي العام عندها  ــرائيل حتت ضغوط ال ــوض اي تقدم وترغم إس تق
ــد ملا رابني  ــطينية.. حل ــحاب من األراضي الفلس ــا توقف االنس انه
نفسه مت اغتياله وجه بيريز وبعده نتنياهو.. في الفترة بتاعت رابني 
ــرائيليني  كان في أمل وتفاؤل وبدأت حتصل لقاءات بني العرب واإلس
في مؤمترات اقتصادية زي دافوس في املغرب والقاهرة واألردن.. وحتى 
ــس وزراء زار املغرب وعمان.. يعني كان فيه انفراجة  بيريز ملا كان رئي
وأمل وبداية تعاون.. ليه؟ ألن كان فيه مسار سياسي وعملية سالم 
ــو عام ١٩٩٦ وقال ال ما  ــاوض وأفق حلل نهائي، ولكن جه نتنياه وتف
ــدأ يتراجع عن  ــالم مجاني.. وب ــالم.. عايز س فيش أرض مقابل الس
تنفيذ االتفاقات اللي وقعت مع رابني.. وكلينتون كان دعي الجتماع 
ــني  ــنطن تقريبا عام ١٩٩٦ أو ١٩٩٧ يضم مصر وامللك حس في واش
ــس كلينتون وقلت له ال  ــت احلضور واعتذرت للرئي ونتنياهو.. رفض
جدوى إذا لم يكن نتنياهو مستعد لاللتزام بالعودة ملسار التفاوض 
ــطينية املتفق عليها..  ــتكمال االنسحاب من املناطق الفلس واس
ــتخدمت عدم  ــون وقالي انا اس ــاع ده كلمني كلينت ــد االجتم وبع
حضورك للضغط على نتنياهو.. وبعد كده تولى باراك رئاسة الوزارة 
ــي كامب ديفيد بينه وبني  ــرائيل وكلينتون عقد مباحثات ف في اس
ــر اجلمود والوصول حلل نهائي.. كلينتون كلمني  عرفات حملاولة كس
ــرار في موضوع مهم  ــي عرفات عايز يأخذ ق ــن كامب ديفيد وقال م
ــا من كامب ديفيد  ــيرك، ثم كلمني عرفات بعده بس عايز يستش
وقال لي ضاغطني عليا علشان أتنازل عن القدس.. قلت له ال ميكن.. 
مستحيل حد يقبل يتنازل عن القدس.. وبعدها األميركان قالوا ان 
ــلت املباحثات.. قلت لكلينتون بعد  أنا ضغطت على عرفات ففش
ــده ان احنا لم نكن في الصورة عن تفاصيل املباحثات في كامب  ك
ــركان كانوا عاملني  ــل بأحد واألمي ــد ألن الوفود كانت ال تتص ديفي
ــش زعيم عربي  ــكل وضوح مفي ــي.. وبعدين قلتله ب ــم إعالم تعتي
ــطينيني جم  ــرائيليني والفلس يقدر يتنازل عن القدس.. املهم اإلس
ــوا مباحثات حول القدس.. وجالي وفد  عندنا في طابا بعدها وكمل
إسرائيل في املباحثات وشرح لي باخلرائط ان التفاوض بيجري على 
تبعية بعض املناطق في القدس إلسرائيل واألخرى للفلسطينيني 
ــكلة في األماكن املقدسة.. وبدأ حديث حول  بس كانت لسه املش
ــمي بالسيادة حتت األرض وفوق األرض في منطقة احلرم.. اللي  ما س
ــاكل كان فيه أفق  ــز أقوله انه بالرغم من كل الصعوبات واملش عاي

وتفاوض للوصول حلل.
ــرائيليني والسوريني فأنا شجعت  ــبة للتفاوض بني اإلس أما بالنس
ــي أميركا..  ــال تفاوضوا ف ــم.. وفع ــاوض معاه ــه يدخل تف ــني ان راب
ــى تفاصيل  ــي اطالعنا عل ــني معانا ف ــوا متحفظ ــوريني كان الس
ــي يوم جالي  ــيء.. وف ــس رابني كان بيبلغني بكل ش ــات.. ب املفاوض
ــوريني على  ــاعة ٧ صباحا وقالي احنا اتفقنا مع الس القاهرة الس
ــفارات  ــس هما رافضني نفتح س ــدوا أرضهم.. ب ــيء وحايخ كل ش
ــم عالقات ودي النقطة الوحيدة اللي متكني من احلصول على  ونقي
موافقة الكنيست.. وبعد كده رابني مت اغتياله وجه نتنياهو وأغلق 
ــوريني قالوا الزم تنفيذ ما سمي بوديعة رابني  املسار السوري والس

لكن طبعا الفرصة ضاعت وانتهت..
وفي الوقت الراهن هل هناك أفق للحل؟

ــام ١٩٩٦ تقريبا جالي في  ــيمون بيريز في ع ٭ برده مهم أقول ان ش
القاهرة وقال لي عايزين نعمل تعاون واسع بني دول املنطقة.. وقلت 
ــي..  ــار السياس ــع بس الزم يحصل تقدم في املس ــه ما فيش مان ل
ولكنه وضح نفسه اكتر وقالي عايزين نعمل كيان واسع يضم كل 
ــرائيل.. قلت له على الفور انتم عايزين ايه  دول املنطقة مبا فيها إس

ــد عن الكالم ده..  ــوا اجلامعة العربية؟ ابع بالضبط؟ عايزين تخش
اجلامعة العربية دي بيت العرب.. ولكن في عام ٢٠٠٢ امللك عبداهللا 
ــجاعة اللي أصبحت  ــعودي الراحل طرح مبادرته الش العاهل الس
ــة ومت إقرارها في قمة بيروت عام ٢٠٠٢.. املبادرة قالت  املبادرة العربي
ــرائيل  ــدول العربية ترحب بالتعاون وبعالقات طبيعية مع إس ان ال
ــة الدولة  ــن إقام ــامل يتضم ــالم عادل وش ــول لس ــريطة الوص ش
ــحاب من األراضي احملتلة.. إذاً منذ عام ٢٠٠٢  ــطينية واالنس الفلس
ــن مع حل عادل..  ــذه الرغبة ولكن بالتزام ــدول العربية لديها ه وال
واملوقف العربي احلالي واضح في استناده لهذه املبادرة مبكوناتها.. 
ــاء الصراع.. أي  ــية إلنه ــل العادل والدائم هو الضمانة األساس احل
ــبب اختالل موازين القوى لن يدوم  ــيفرض على املنطقة بس حل س

وسيكون حال مؤقتا قد تنفجر معه األوضاع في أي وقت..
سيادتك بتقصد صفقة القرن؟

٭ تقصدي خطة السالم األميركية املنتظر طرحها؟
نعم.. بسبب كثرة الكالم عنها حاليا؟

ــريبات غير مؤكدة.. لكن هناك مقدمات  ــه كالم جرايد وتس ٭ ده كل
غير مطمئنة..

زي إيه؟
ــرائيل ضم اجلوالن  ــدس وإعالن إس ــفارة األميركية للق ٭ نقل الس
واعتراف أميركا بذلك وكمان التوسع املستمر في املستوطنات في 
ــو أنا أعرفه جيدا.. وهو أيضا يعرفني  األراضي احملتلة.. ثانيا: نتنياه
ــل الدولتني.. هو ال  ــي معه جيدا.. هو ال يرغب في ح ويعرف صراحت
ــو يريد فصل غزة عن الضفة..  ــالم.. ه يؤمن مببدأ األرض مقابل الس
ــر ٢٠١٠.. وقالي  ــوع ده ملا زارني في أواخ ــو كان كلمني في املوض وه
ــريط  ــزة يخدوا جزءا من الش ــي غ ــطينيني ف ــن الفلس إذا كان ممك
ــش معايا املوضوع  ــى.. ما تفتح ــيناء.. قلت له انس احلدودي في س
ــي.. حنحارب بعض تاني.. فقال لي أل خالص وانتهى احلديث..  ده تان
فإذا كان كل اللي بيتم على االرض اليوم يقوض حل الدولتني طيب 
ــي؟ مشروعات واستثمارات وتعاون،  ايه البديل؟ ايه االفق السياس
ــي كويس بس فني املسار السياسي؟ على العموم العرب الزم  ماش
يبقوا جاهزين للتحرك والرد على الطرح االميركي ملا تتضح معامله 

بشكل رسمي.
يعني سيادتك لست متفائال؟

٭ انا بطبيعتي انسان متفائل بس املشهد العام في خصوص هذا 
املوضوع ال يدعو للتفاؤل، ولكن على العالم العربي ان يكون جاهزا 

للتعامل مع ما قد يعلن او يطرح حول هذا املوضوع.
ــر على العرب  ــول إن التهديد اإليراني هو اخلط ــاك رأي حاليا يق هن

واخلليج وليس إسرائيل؟
٭ ايران لديها قوة في املنطقة ومصر وقفت مع العراق في حربه ضد 
ــع امللك عبداهللا العاهل  ــقاء في وانا م ايران، ومصر وقفت مع االش
ــتركة في التصدي لذلك  انا حاولت  ــعودي كانت لنا رؤية مش الس
ــي، وتقابلت معه في  ــران ايام الرئيس خامت ــن العالقات مع اي احس
جنيف، بس املتشددين عندهم عقدوا اي فرصة لتحسني العالقات.

ــث ال يطغى موضوع منهم  ــد من التعامل مع املوضوعني بحي فالب
ــطينية قد تبدو كامنة  ــا قناعتي ان القضية الفلس على اآلخر، ان
ــروف االقليمية والدولية احلالية، لكن كما قلت محاولة  بفعل الظ
ــن القوى لن جتعل اي  ــبب اختالل موازي ــرض حلول غير عادلة بس ف

سالم او تعاون دائم بل قد تنفجر االوضاع في اي وقت.
ــاذا يعني هذا اليوم  ــيناء منذ ايام، م ــت مصر بعيد حترير س احتفل

بالنسبة حلسني مبارك؟
٭ انا حياتي كلها كانت في خدمة البلد عسكريا وسياسيا، جيلي 
ــلحة شارك في كل احلروب املعاصرة ضد اسرائيل،  في القوات املس
ــنا مرارة الهزمية بالذات في ١٩٦٧، انا يومها كنت طاير في اجلو  عش
ــتعداد قصوى من يوم ١٥ مايو  في طلعة تدريبية، كان في حالة اس

ــر طلعة قاذفات في حرب اليمن،  ــه راجع من آخ ١٩٦٧، كنت انا لس
وجالنا مدير مكتب عبداحلكيم عامر، كان لواء طيار اسمه محمد 
ــتكوا  ايوب، يوم ٢ يونيو في مطار غرب القاهرة وبعض الضباط اش
ــه وقالوا له بقالنا ٢٠ يوما مفيش اجازات، وقال لنا خالص دي بس  ل
كانت مظاهرة وخفضوا درجة االستعداد، قلت له ازاي ده اسرائيل 
ــي من قائد القوات  ــتدعي االحتياط، وقلت ال انا آخد تعليمات بتس
ــات ٢٠ يوما مفيش  ــات تدريب ألن كان ف ــة، وبدأنا نطلع طلع اجلوي

طيران عشان حالة االستعداد، طلعنا صباحا يوم ٥ يونيو الساعة 
ــة تدريب، كنا ٣ طائرات تي يو القاذفات الثقيلة، وبلغني  ٩٫١٥ طلع
فر في املطار  ــي حُ ــالع بدقائق ان املطار بينضرب وف ــرج بعد االق الب
ــزل تاني، وابلغني بتعليمات قيادة العمليات بتنفيذ  وما تقدرش تن
اخلطة فهد، وهي كانت خطة هجومية على العدو، قلت لهم انفذ 
اخلطة ازاي ما انا الزم انزل واجهز الطيارات للعمليات، كانت هوجة، 
ــرائيل بدأت الضرب من ٨٫٤٥ وما حدش بلغنا، وبعدين  واتاري ان اس
ــلحة  ــية بتاعت القوات املس ــة العمليات الرئيس ــت من غرف طلب
ــر كان قصير، ما  ــوادي اجلديد املم ــه انزل فني، مطار ال ــي توجي يدون
ــة وقربت على  ــرعتي عالي ــم يا جماعة انا س ــش رد، قولتله جاني
ــش كافي، فأخذت قراري ونزلت في االقصر  اجلنوب والوقود عندي م
ــوان فيها صواريخ حلماية السد العالي ممكن تضرب علينا،  ألن اس
ونزلنا االقصر وبعد ساعة الطائرات االسرائيلية جت وضربوا التالت 
ــرة بالقطار، املعنويات  ــى االرض، فرجعنا القاه ــارات بتوعنا عل طي
كانت صفر، مرارة الهزمية كانت صعبة قوي.. بس احلمد هللا القوات 
ــلحة بعد ٦ سنني استعدت وانتصرت بنفس اجليل اللي عاش  املس
ــرف ان اكون في موقع قيادة قواتنا اجلوية  الهزمية، وانا كان لي الش
ــارات الـ «تي يو» القاذفة الثقيلة اللي ضربوها  في ٦ اكتوبر، والطي
ــها اللي بدأت اول ضربة  ــام عيني في االقصر في ١٩٦٧ هي نفس ام
ــوم ٦ اكتوبر اقلعت طائرة  ــاعة ١٫٣٠ ي في حرب اكتوبر، حوالي الس
ــويف محملة بصاروخني ك ل واحد وزنه ٣  «تي يو» من مطار بني س
ــماعيلية الساعة  طن، مت اطالقهم من فوق مطار ابوصوير قرب االس

ــدف كان محطات  ــد ٧٠ كيلو من الهدف، واله ــا على بع ١٫٥٥ تقريب
الرادار ومركز االتصاالت االسرائيلية اللي بيربط بني اسرائيل وسيناء، 
ــرائيل بقواتها في سيناء، واحنا كنا  ــلل تام في اتصال اس حصل ش
ــي اجلنوب،  ــيوط ف ــة على هدف في اس ــا ضربة مماثل ــا وجربن اتدربن
ــويس وبدأت  ــاعة ٢ بالضبط عبرت ٢٢٠ طائرة قناة الس وبعدين الس
ــكري ده اللي هو شرف ألي ضابط او جندي  احلرب، وبعد النصر العس
ــؤولية االولى في  ــاءت االقدار ان انا اكون في موقع املس في اجليش ش
ــتعادة االرض، آخر شبر من ارضنا.. حاول  البلد علشان استكمل اس
ــل ١٩٨٢ اللي هو موعد  ــكلة قبل ٢٥ ابري ــرائيليون يعملوا مش االس
ــوا عايزين يعطلوا  ــكلة طابا، كان ــر، وطلعوا مبش ــحاب االخي االنس
ــيء، ففوت عليهم الفرصة وقلت  ــحاب، حاولوا معايا كل ش االنس
ــحاب يوم ٢٥ ابريل وبعدين نستكمل املعركة حول  يستكمل االنس
ــم اللي اعاد لنا طابا،  ــا، معركة قانونية، واللي انتهت بالتحكي طاب
قبل قرار التحكيم حاولوا يقولوا لي نديك تعويض نديك مساعدات، 
ــبر واحد من  قولتلهم ابدا، االرض هي العرض، ال املك التنازل عن ش
ــز يوم في حياتي هو يوم رفع  ــان كده انا قلت ان اع ارض بلدي، وعلش
ــت معركة اجليل بتاعي  ــا في ١٩ مارس ١٩٨٩، دي كان ــم في طاب العل
ــبر من ارضنا،  ــترد آخر ش ــترد كرامتنا ونس كله في اجليش، ازاي نس
ــاءت األقدار ان ارفع هذا العلم بالنيابة عنهم كلهم وبالنيابة عن  ش

شعب مصر كله اللي ضحى كثير عشان يستعيد كرامته وارضه.
متى مت حتديد موعد حرب أكتوبر، وهل صحيح ما يتداول في اسرائيل 

عن كتاب عن اشرف مروان وانه اخبرهم مبوعد احلرب؟
ــداث اللي انا  ــدرش اعلق اال على االح ــاب ده، وما اق ــا قرأت الكت ٭ ان
ــلحة،  ــد ابريل ١٩٧٥ كنت في القوات املس ــا، انا بالطبع حل عاصرته
ــادات تقابل معي في استراحة القناطر علشان يبلغني  ويوم ملا الس
ــا حديث طويل، هو حدثني عن تاريخ  ــاره لي كنائب له دار بينن باختي
ــادات انه  ــرب اكتوبر، وهنا قال لي الس ــو ١٩٥٢ ثم حتدثنا عن ح يولي
ــان يقابل االسرائيليني ويديهم  كان بيرسل اشرف مروان للندن عش
ــادات كان يعلم بكل لقاءات اشرف  معلومات مضللة، اذاً يقينا الس
مروان بهم في لندن، هو كان مكلف من السادات نفسه، دي شهادة 
للتاريخ انا سمعتها من الرئيس السادات شخصيا، اما فيما يخص 
ــر منطقية،  ــوي على معلومات غي ــذا الكتاب يحت ــد احلرب فه موع
ــل ١٩٧٣ وان  ــرب كان في اوائ ــوا ان موعد احل ــال واحدا، قال ــرب مث اض
السادات في اجتماع مع قيادات اجليش في نوفمبر ١٩٧٢ اختلف مع 
ــة وصلت لهم على ان احلرب  ــرا ومعلوم وزير احلربية وان ده كان مؤش
ستكون في اوائل ١٩٧٣، انا كنت حاضرا هذا االجتماع، واخلالف كان 

ــن حرب شاملة في ظل محدودية التسليح  متعلقا بقدرتنا على ش
ــليح  ــايف ان الروس مش حيدونا كل التس ــادات كان ش املتوفر، الس
ــن  ــتطيع ش ــايف الزم ننتظر حتى نس املطلوب، وزير احلربية كان ش
ــادات بالفعل بتغيير وزير  ــليح كاف، فقام الس حرب في العمق بتس
احلربية محمد صادق آنذاك وعني مكانه الفريق اول احمد اسماعيل، 
ــك الوقت لم تكن خطة  ــادات األخرى، ولكن في ذل ــذا بعض القي وك
ــتنتاج  ــرب او التدريب عليها قد بدأت بعد، ال ميكن القول او االس احل
ــرب بداية احلرب، ازاي ده  ــرا على ق ان نتائج هذا االجتماع كانت تؤش
ــه ما وضعناش خطة احلرب و ال ادربنا عليها، كان فيه  واحنا كنا لس
تدريب وجتهيز للمعركة مستمر ولكن اخلطة احملددة للحرب وضعت 
ــطس  ــدأ التدريب عليها في مارس ١٩٧٣، واملوعد حتدد يوم ٦ اغس وب
ــكندرية، كان وزير  ــوريني في االس ــاع بينا وبني الس ــي اجتم ١٩٧٣ ف
احلربية السوري طالس ومعه عدد محدود من العسكريني، اللي كان 
ــماعيل ورئيس  ــط كان وزير احلربية احمد اس ــارف املعلومة دي فق ع
ــد القوات اجلوية  ــات وقائد الدفاع اجلوي وقائ ــس العملي االركان ورئي
ــد االجتماع  ــادات طلبني اروح له بع ــوات البحرية، والس ــد الق وقائ
ــكندرية، وقال لي هل  ــول، روحت له في املعمورة في االس ــى ط ده عل
ــوف اؤكد على  ــتمر وس القوات اجلوية جاهزة؟ قلت له التدريب مس
ــش احلرب اال ملا تبقى  ــبتمبر، قال لي مش حاقدر اخ ــيادتك في س س
ــي ١٩٥٦ و١٩٦٧ القوات اجلوية  ــتعداد، ف ــوات اجلوية على امت االس الق
ــاج وقت اطول حأجل احلرب حلد ملا  ــرنا احلرب، لو محت اتضربت وخس
ــبتمبر في  ــة جاهزة، روحت له تاني في اواخر س ــون القوات اجلوي تك
استراحة القناطر اخليرية وقلت له يا فندم القوات اجلوية في أحسن 
ــوم ٦ اكتوبر صباحا حتى  ــب واجلاهزية للحرب، ي ــا من التدري حاالته
ــس األركان ما كانتش تعرف  ــادات في القوات اجلوية ومنهم رئي القي
ــلت التكليفات  ــتني القرار، ارس ــتعد ومس موعد احلرب، الكل مس
لكل التشكيالت في خطابات في أظرف مغلقة قبل موعد الضربة، 
ــت حوالي  ــيناء مت ــز االتصاالت في س ــة االولى ملرك ــا الضرب ــد مل وبع
ــة العمليات املركزية  ــارة في غرف ــاعة ١٫٥٥ كلمني ضابط االش الس
سألني وقال لي ده االتصال انقطع في سيناء هو انتو عملتوا حاجة؟ 
قلت له ملا اعرف حاقول لك، رئيس هيئة العمليات في القوات اجلوية 
ــال لي واحنا في غرفة العمليات ملا علم بالتحركات بتاعة الطيارة  ق
ــا فندم هو احنا  ــيناء ي ــي يو اللي ضربت مركز االتصاالت في س ال ت
ــا بنهزر، وانطلقت  ــد؟ قلتله آه طبعا هو احن ــارب النهارده بج حنح
ــويس وبدأت احلرب، اللي  ــا بدقائق الـ ٢٢٠ طائرة تعبر قناة الس بعده
عايز اقوله ان اي حد يقول انه كان عارف موعد احلرب غير عدد محدود 
ــادات واحنا في القوات  من القيادات العليا يبقى كله تكهنات، الس
ــلحة عملنا عملية متويه وخداع شكلت مفاجأة للعدو وكانت  املس

احد اسباب النصر.
ــي واألميركي اليوم فيما يخص  ــيادتكم للدورين الروس ما تقييم س

الشرق األوسط واملنطقة العربية؟
٭ انا اعرف الرئيس بوتني جيدا، تقابلنا كثيرا ملا كان رئيس جمهورية 
ــي  ــتعادة الدور الروس ــا ملا كان رئيس وزراء، هو بيعمل على اس وايض
ــتعادة  ــط، ولقد جنح بالفعل في اس ــرق األوس ــي العالم وفي الش ف
ــا الدولية واالقليمية،  ــكل فعال ومؤثر في كل القضاي هذا الدور بش
ــخصيا ، االدارة االميركية احلالية هي  ــس االميركي ال اعرفه ش الرئي
ــي وكذلك على  ــل االميرك ــتوى الداخ ــة على مس ــر تقليدي ادارة غي
ــاس،  ــي انتخبه على هذا االس ــعب االميرك ــتوى الدولي، والش املس
لكن امتنى ان تعي ادارته جيدا خصوصية الوضع في الشرق األوسط 
ــالم  ــها قضية الس ــة وعلى رأس ــاكل املنطق ــي ملش واالرث التاريخ
العربي ـ االسرائيلي حتى تكلل اي مبادرات من جانب اميركا في هذا 
ــفارة االميركية للقدس  االطار بالنجاح، ولكني ارى ان قرار نقل الس
ــورية والتغاضي عن  ــرائيل للجوالن الس ــك االعتراف بضم اس وكذل
ــتيطاني في االراضي احملتلة يقوض بشكل  ــع االس ــتمرار التوس اس
ــالم في املنطقة، اإلدارة األميركية احلالية سعت  كبير من فرص الس
ــرة إلدارة أوباما لتعطيل  ــد األمور وفي األيام األخي ــل توليها مقالي قب
ــع االستيطاني في األراضي  صدور قرار من مجلس األمن يدين التوس
احملتلة ولم تفعل شيئا على مدار العامني املاضيني في وجه استمرار 
ــرا ان كل احملاوالت  ــر اخلارجية االميركي صرح مؤخ ــع، وزي هذا التوس
من االدارات االميركية السابقة للوصول حلل للقضية لم يكتب لها 
ــدا ومختلفا، ولكني  ــارا جدي ــاح، وبالتالي علينا ان نتخذ مس النج
ــت نائبا للرئيس  ــي ومعاصرتي لكل ذلك منذ انت كن ــن واقع خبرت م
ــار ليس هو املهم، املهم االسس التي ينطلق  ــادات اقول ان املس الس
ــار اجلديد املزمع  ــكله، اذا كان هذا املس ــار اي كان ش منها هذا املس
ــع القضايا اجلوهرية التي  ــن االدارة االميركية لن يتعامل م طرحه م
ــه النجاح  ــب التخيل ان يكتب ل ــن الصع ــاس الصراع، فم هي أس

للوصول لسالم عادل ودائم في املنطقة.
سيادتك حتب توجه رسالة لشعب الكويت؟

ــعب الكويت لهم معزة خاصة عندي، عالقات االخوة  ٭ الكويت وش
ــع االمير  ــا على تواصل م ــل الكويت، ان ــن من اه ــع الكثيري ــدة م ممت
ــرة العصيبة ابان  ــد، عملنا مع بعض في الفت ــيخ صباح االحم الش
ــرا للخارجية، الكويت  ــم حتريرها عندما كان وزي ــالل الكويت ث احت
ــي ومنطقة اخلليج،  ــوازن في العالم العرب ــوم لها دور فعال ومت الي

امتنى للكويت واهلها واميرها كل اخلير والتقدم بإذن اهللا.

تنويهال
نشــرت صحيفــة االنباء الكويتيــة مؤخرا حوارا موســعا مع الرئيس 
اِّـصــري حســني مبارك تعيــد البينة الجديدة نشــره نصــا تعميما 

للفائدة واطالع الرأي العام على ما ورد فيه من قضايا وموضوعات

لم أكن أعرف الرئيس اِّـصري حسني مبارك عن قرب قبل ما يسمى بثورات 
الربيــع العربي َّـ عــام ٢٠١١، ولم أحلم حتى بمقابلتــه.. ولكن بعد تخليه 
عن الســلطة وحالة الهرج واِّـرج التي حدثت َّـ الشــارع اِّـصري ســعيت 
جاهــدة ِّـقابلة الرئيس حســني مبارك ألوصل له رســالة واحدة فقط، بأن 
أهل الكويت يكنون لك كل تقدير وممنونون لدورك السياسي العظيم َّـ 
تحريــر الكويت إبان الغزو العراقي ويرونك زعيمــا عربيا كبرياً حتى وأنت 

خارج الســلطة.. والحمد هللا نجحت محاوالتــي ووصلت للرئيس اِّـصري 
األسبق ووصلت له رسالتي وأخذت منه وعدا بلقاء مطول نتحدث فيه عن 
مرحلة الغزو وما ســبقها من أحداث أهمها إنشــاء مجلس التعاون العربي 
بني مصر والعراق واألردن واليمن.. وطال االنتظار ومرت سنوات منذ ذلك 
اليــوم ولم يتحقــق الوعد إُّـ أن طلبت مقابلته َّـ ذكرى ميالده، متمنية 
الحصول على صورة أحتفظ بها مؤرخ عليها تاريخ ميالد زعيم عربي كبري 

ســجل اســمه التاريخ كبطل الحرب والســالم.. واِّـفاجأة كانت اسرتساله 
معي َّـ الحديث عن ذكرياته ِّـرحلة الغزو وخفاياه وأســراره، وعن رأيه َّـ 
«صفقــة القــرن» وعواقبها وعن حرب أكتوبر وتحرير ســيناء ومعركة طابا، 
وعن تأثري الدور األمريكي والروسي َّـ الشرق األوسط فاستغللت الفرصة 

وذكرته بالوعد القديم فقال لك ما أردت.. وبدأ الحوار..
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كشف مصدر مطلع امس الثالثاء، مخرجات 
ــم صالح مع  ــس اجلمهورية بره اجتماع رئي
ــدي والبرملان محمد  ــي الوزراء عبد امله رئيس

احللبوسي والزعامات السياسية.
ــن  ــي م ــدف األساس ــدر، إن «اله ــال املص وق
ــوزراء عادل  ــي ال ــذي ضم رئيس ــاع ال االجتم
عبد املهدي والبرملان محمد احللبوسي، وأبرز 
ــادي العامري  ــم منظمة بدر ه القيادات زعي
ــوري املالكي ورئيس  ــبق ن ورئيس الوزراء األس
ــادي وزعيم تيار  ــدر العب ــابق حي الوزراء الس
ــار األمن  ــم ومستش ــار احلكي ــة عم احلكم
ــد الشعبي فالح  الوطني ورئيس هيئة احلش
ــل احلق قيس  ــب أه ــم عصائ ــاض، وزعي الفي
اخلزعلي، وممثل رفيع املستوى عن زعيم التيار 
ــدر، كان محاولة النأي  ــدري مقتدى الص الص
بالنفس عن الصراع األمريكي اإليراني، فضالً 
ــية والفصائل  ــزام كل القوى السياس عن إل
ــأنها إضعاف  ــن ش ــدار مواقف م ــدم إص بع
ــان أن تبقى املبادرة  ــة العراقية وضم احلكوم
في مواجهة هذا الصراع بيد احلكومة ال بيد 

أي طرف آخر».
ــاع  ــالل االجتم ــاق خ ــه «مت االتف ــاف، أن وأض
ــي تنتج  ــي داخل ــك سياس ــى خلق متاس عل
ــق منهج  ــة؛ أولها خل ــات مهم ــه مخرج عن
تكاملي تؤديه احلكومة واألطراف السياسية 
ــتويني  ــدث على املس ــا يح ــع م ــجم م ينس
الداخلي واخلارجي»، مبيناً أن «ذلك يأتي كون 
جميع األطراف تدرك أن التصعيد ستنعكس 
ــراق الذي  ــوح على الع ــلبية بوض ــاره الس آث
اً من حرب مكلفة مع تنظيم داعش  ــوّ خرج ت

اإلرهابي».
ــاق على عدة  ــه «مت االتف ــدر، أن ــح املص وأوض
ــات الدولة في  ــائل، مثل متكني مؤسس مس
ــتراتيجية عمل تستند إلى االلتزام  ضوء اس
ــا يعيد لها  ــة مب ــس املهني ــتور واألس بالدس

الهيبة ويعزز احترامها ويقوي ثقة املواطنني 
ــات الدولة  ــالح بيد مؤسس بها، وحصر الس
ــع  ــل ال تقاط ــز تكام ــاص وتعزي ذات االختص
ــاد الذي  ــا األمنية، ومكافحة الفس أجهزته

ن من التغلغل في عمق الدولة». متكّ
ــة أن يعيد  ــه «مت التأكيد على أهمي ــد، أن وأك
ــة تقوم  ــق رؤية وطني ــاباته وف ــراق حس الع
ــب أن يكون  ــة احملاور، وجتن على رفض سياس
ــات وتصفية  ــوية اخلالف ــاحة لتس العراق س
أي  ــى  عل ــدوان  للع ــاً  منطلق أو  ــابات  احلس
ــاحة لتوافق  ــة أخرى، وأن يكون العراق س دول
ــركائه  ــة والعمل مع ش ــح االقتصادي املصال
ــاء منظومة إقليمية  ــي املنطقة على إنش ف

ــتركة  ــة األمنية املش ــى املصلح ــة عل مبني
ــالمي  ــادي مع جواره اإلس ــل االقتص والتكام

وعمقه العربي».
ــى  ــيبادر إل ــراق س ــدر، أن «الع ــف املص وكش
ــقاء إليجاد  ــوار واألش ــع دول اجل ــل م التواص

ــكالت اإلقليمية،  ــوار دوري حول املش إطار حل
ــاون بني دول املنطقة وتخفيف  وتكريس التع
التوتر فيها واحليلولة دون تفاقم املشكالت، 
ــتمرار التعاون في  غير متجاهلني أهمية اس

محاربة اإلرهاب».
ــكرية األجنبية،  ــود القوات العس وحول وج
ــاق على أن  ــه «مت االتف ــدر املطلع إن قال املص
ــون بالضوابط املتفق  وجود هذه القوات مره
ــوات واحلكومة العراقية،  عليها بني تلك الق
ومهمتها تنحصر في متكني القوات العراقية 

في حربها ضد اإلرهاب».
ــيق والتعاون  ــح، أن «لم يقتصر التنس وأوض
بني العراق ودول التحالف الدولي على اجلانب 
ــب االقتصادية  ــى اجلوان ــل امتد إل ــي، ب األمن
ي  ــني، وفِ ــة النازح ــار وإغاث ــة واإلعم والعلمي
ــب أن نعمل على  ــذا يتطل ــاالت أخرى، ل مج
ن  ــا يُؤْمِ ــات وتوطيدها ومب ــذه العالق ــز ه تعزي

مصالح العراق العليا». 
ــوات  الق ــود  وج ــون  يك أن  ــن  «ال ميك وأردف: 
ــص من  ــل ينتق ــن أي عم ــزءاً م ــة ج األجنبي

ــن دول  ــتهداف أم ــة أو اس ــيادة العراقي الس
ــاً أن العراق لن يقبل إقامة قواعد  اجلوار، علم

عسكرية أجنبية دائمة على أرضه».
ــاء  اعـضـ ــع  يتوق ــة  صل ذي  ــد  صعي ــي  وف
ــة  ــرار «مــوازنــ ــواب اقـ ــس الـنـ ــي مجل فـ
بعد  الــحــالــي،  ــام  لـلـعـ تـكـمـيـلـيـة» 
ــوض بواقع  ــل، من اجـل النه ــران املقب حـزيـ
ــات، بينما يربط  ــة في احملافظ البنى التحتي
نواب اخرون متريرها بحدوث ارتفاع في اسعار 

النفط.
ــات  الـخـدمـ ــة  لـجـنـ ــو  عـضـ ــال  وقــ
واالعــمــار النيابية عباس يابر العيفاري، إن 
ـــــة مــا  ـــاعـيـة الــى دراس «الـلـجـنـة س
ــندة الى الوزارات  ــاريع مس مت تنفيذه من مش
ــداد مـوازنـة تكميلية  ــة، لغرض اعــ اخلدمي
للنهوض باجلانب اخلدمي وخصوصاً مشاريع 

البنى التحتية في احملافظات».

ــاري، أن «اغلب تلك احملافظات  وأوضح العيف
ــدات معاجلة  ــدم وجـود وحــ ــي مـن عـ تعان
ــات، إذ ترمى  ــن النفاي ــة م ــواع اخملتلف لـالنـ
ــا في حياة  ــر بيئيا وصحي ــي االنهر، ما يؤث ف
ــر  ــره اكــثــ ــون تــأثــيــ ــني ويــكــ املواطن
ــة  الـجـنـوبـيـ ــات  املـحـافـظـ ــي  فــ
ــي نـهـايـة  ــع فــ ــا تــقــ بــاعــتــبــارهــ

االنهر».

مـن جـانـبـهـا، بينت عـضـو اللجنة املالية 
الـبـرملـانـيـة، اخــالص الدليمي ان «مجلس 
ـــوف يقر مـوازنـة تكميلية بعد  الـنـواب س
ـــهـر حــزيــران املــقــبــل»، مـوضـحـة  ش
ــهم في  ـــعـار النفط سيس أن «ارتـفـاع اس
ــن تضمينها  ــي ميك ــك املوازنة الت ــداد تل اع

فقرات اهملتها املوازنة العامة للدولة».
فـي حـني «لـم يـؤكـد» عضو اللجنة املالية، 
ــعداوي،«امكانية  ــادي الس ــب عبد اله النائ

ــام ٢٠١٩ مـن  ــة تكميلية لـلـعـ ــرار موازن اق
ـــتـرط لتحقيق ذلك  عـدمـهـا» لـكـنـه اش
ــعار  ــببها ارتفاع اس ــود وفرة مالية س « وج

النفط في السوق العاملية».
ــال حدثت تلك  ــعداوي، أن «في ح ــال الس وق
الوفرة فسوف ترسل احلكومة مشروع قانون 
ــس النواب من  ــة التكميلية الى مجل املوازن

اجل املصادقة عليه».

ــرّ على  ــهر ونصف م ــن ش ــر م أكث
ــة  ــد خليف ــواء املتقاع ــوم الل هج
ــة  ــة الليبي ــى العاصم ــر، عل حفت
طرابلس، دون أن يتمكن من حتقيق 
ــل قواته في  ــا أدخ ــريع، م نصر س
ــتنزاف، لكن عامل الوقت  حرب اس
ــا دفعه إلعالن  ال يلعب لصاحله، م
ــف إطالق نار  ــتعداده لقبول وق اس
ــان  ــروط“، وذلك على لس ”بدون ش
رئيس احلكومة املوازية في الشرق 

عبد اهللا الثني .
ــرة“  ”احل ــاة  قن ــع  م ــوار  ح ــي  فف
ــي، الذي يرأس  األمريكية، قال الثن
احلكومة املؤقتة (تابعة حلفتر وغير 
معترف بها دوليا)، ”اجللوس مرحب 
ــروط مسبقة، أما  به لكن بدون ش
إرجاع اجليش إلى أماكنه السابقة 
ــتحيل، وهذا من  ــيء مس فهذا ش

ضرب اخليال“.
ــرة يتحدث فيه الطرف  وهذه أول م
ــة الوفاق، عن وقف  املعادي حلكوم
ــس اقتناع  ــا يعك ــار، مم ــالق الن إط
ــتحالة دخول طرابلس  باس حفتر 

عسكريا، لكنه باملقابل يرفض 
ــي  الت ــده  قواع ــى  إل ــع  التراج
ــا  ــه، كم ــا قوات ــت منه انطلق
تشترط حكومة الوفاق، خشية 
انهيارها ليس فقط في املنطقة 

الغربية بل أيضا في اجلنوب.
عدة عوامل ميكن استحضارها 
للحديث عن دوافع سعي حفتر 

لوقف اطالق النار..
فشل َّـ اقتحام طرابلس

ــت  فأن ــدم  تتق ــن  تك ــم  ل ”إذا 
ــع“، هذا ما ينطبق  بالتأكيد تتراج
ــود اجليش  ــذي يق ــر، ال ــى حفت عل
ــت قواته تراوح  ــرق، فمازال في الش

اجلنوبية  ــي  الضواح ــي  ف مكانها 
ــي معارك كر وفر، دون  للعاصمة، ف
حتقيق أي اختراق لتحصينات قوات 
حكومة الوفاق، املعترف بها دوليا، 
ــة، التي حتتضن  ــط املدين حول وس

املقرات السيادية للبالد .
وألول من منذ إطالق عملية الكرامة 
ــيطرة  ــد حفتر الس ــي ٢٠١٤، فق ف
ــت  ومتكن ــة،  املعرك ــماء  ــى س عل
حكومة الوفاق من حتقيق نوع من 
الردع اجلوي، رغم اتهامها لدولتني 
ــي القصف  ــاركة ف عربيتني باملش

اجلوي لطرابلس ومحيطها.
ــاق لعب دورا  ــران الوف ــا أن طي كم
بارزا في استهداف خطوط إمداد 
ــى مئات  ــر املمتدة عل قوات حفت
ــن قاعدة اجلفرة  ــرات، م الكيلومت
ــرق  ــم جنوب ش ــة (٦٠٠ كل اجلوي
ــة مدينة غريان  طرابلس) إلى غاي
ــي (١٠٠  ــفح اجلبل الغرب على س
ــوال  ــس) وص ــوب طرابل ــم جن كل
ــال في الضواحي  إلى محاور القت
ــل  ــة لطرابلس، ما ”أفش اجلنوبي
ــى  ــكرية عل ــر العس ــدرة حفت ق
التقدم“، بحسب املتحدث باسم 

الوفاق مهند يونس، وهو ما يفسر 
ــه ”باحملافظة  طلب حفتر من قوات

ــتنزاف  ــى الذخائر“، في ظل اس عل
ــذه الذخائر إما في املعارك أو عبر  ه

استهداف طيران الوفاق لها.
ــكري املوحل  ــع العس ــذا الوض وه
للقوات القادمة من الشرق يدفعها 
ــار، بهدف  ــول بوقف إطالق الن لقب
ــع حكومة الوفاق التي  التفاوض م
ــن موقع  ــراج، م ــا فائز الس يقوده
قوة، وفي نفس الوقت إعادة تنظيم 
قواته على محاور القتال استعدادا 

جلولة جديدة من املعارك.
فقدان للدعم الشعبي

ــر نحو  ــت قوات حفت ــا زحف عندم

ــاقطت مدن غالف  ــس، وتس طرابل
ــدة تلو األخرى في  العاصمة الواح

ــائد  الس ــاد  االعتق كان  ــم،  أيديه
ــه لم يعد  ــواء املتقاعد أن ــدى الل ل
ــل أن يدخل  ــوى أيام قب يفصله س
املدينة دخول الفاحتني، حتت هتاف 

اجلماهير.
وغذا هذا الشعور خروج مظاهرات 
صغيرة داعمة له في قلب طرابلس، 
ــدة  ــا أن ع ــه، كم ــبقت هجوم س
ــم قواته  ــا نائمة حتركت لدع خالي
ــواني (٣٠  ــي حي الس املهاجمة ف
كلم جنوب غربي طرابلس) وكوبري 

٢٧ (٢٧ كلم غرب طرابلس).
ــا“،  ــر ليبي ــف ”فج ــك أن حتال ناهي
ــوات حليفة حلفتر من  الذي طرد ق
ــي ٢٠١٤، تفكك واندثر،  طرابلس ف
ــت موالية  ــه أصبح ــض كتائب وبع
ــابع ترهونة، أما  له مثل اللواء الس
كتائب مصراتة القوية فانقسمت 
ــاق  الوف ــة  حلكوم ــني  موال ــني  ب

ومناهضني لها.
ــاق لهجوم  ــد قوات الوف غير أن ص
ــرة  األخي ــف  وقص ــر،  حفت ــوات  ق
ــوائي حلي أبو سليم  ــكل عش بش
ــائر  ــعبي في طرابلس واخلس الش
ــني،  ــاط املدني ــي أوس ــرية ف البش
ــس للخروج  ــكان طرابل دفعت س
ــة  ــدة رافض ــرات حاش ــي مظاه ف

لهجومه على العاصمة.
وامتدت هذه املظاهرات ملدن أخرى 
ــى غرار مصراتة  في غرب البالد عل
ــس)، وزوارة  ــرق طرابل (٢٠٠ كلم ش
ــا  ــس)، مم ــرب طرابل ــم غ (١٠٠ كل
ــالة للرأي العام الدولي  أعطى رس
ــعبية  ــر ال يحظى بالش أن حفت

التي يروجها عنه أنصاره.
حرب على جبهتني

ــي  الت ــات  الهجم ــتمرار  اس
ــي  ف ــر  حفت ــوات  ق ــتهدف  تس
ــعة،  الشاس ــوب  اجلن ــة  منطق
ــة  ــي كن ــوات عل ــر ق ــواء عب س
ــي  موال ــوارق/  الط ــل  قبائ ــن  (م
ــل  قبائ ــلحي  مس أو  ــاق)،  للوف
املعارضة  ــن  م (مدعومني  ــو  التب
التشادية املسلحة)، أصبح يزعج 
حفتر، رغم محدوديتها، وذلك ألنه 
ــن اجلنوب  ــب قواته م ــحب أغل س

ــيطر عليه خالل األشهر األولى  (س
ــة  ــي معرك ــا ف ــن ٢٠١٩) وزج به م

طرابلس.
ــم ”داعش“  ــول تنظي ــا أن دخ كم
ــة،  املواجه ــط  خ ــي،  اإلرهاب
ــبها (٧٥٠  ــة س ــتهدافه ملدين واس
ــوب طرابلس)، وبلدة غدوة  كلم جن
(جنوب سبها)، ومؤخرا حاجز أمني 
ــة (محافظة  ــي بلدة زلة النفطي ف
ــط)، يضع قوات حفتر  اجلفرة/ وس

أمام تهديد جديد ومتجدد.
إذ قد يؤدي الفراغ األمني في اجلنوب 
ــوات حفتر  ــغال ق الذي تركه انش
ــة  ــى محاول ــس، إل ــة طرابل مبعرك
ــه،  تنظيم نفس ــادة  إع ــش“  ”داع
ــة اإلغارة على  ــال من مرحل واالنتق
ــه القدمي في  ــات إلى تكتيك الواح
ــيطرة على  ــالل الس ــوريا من خ س
ــعة  الشاس الصحراوية  ــق  املناط

الغنية بحقول النفط.
ــني، ال  ــى جبهت ــرب عل ــوض ح وخ
ــر، احملدودة العدد  يخدم قوات حفت
ــف عنصر)،  ــني ٢٥ ألف و٣٠ أل (ما ب
ــعة  ــى مناطق شاس ــة عل واملوزع
ومتباعدة في بلد تتجاوز مساحته 
ــع، لذلك قد  ــم مرب ــون كل ١٫٧ ملي

ــف إطالق  ــن القبول بوق ــح م يصب
ــادة تثبيت  ــا إلع ــرا حتمي ــار أم الن

جبهة اجلنوب.
تراجع داعمي حفرت الدوليني

ــر  ــق نص ــي حتقي ــر ف ــاق حفت إخف
ــي  ــرية ف ــائر البش ــريع، واخلس س
صفوف املدنيني، ونزوح أكثر من ٧٥ 

ــن املدنيني، واتهام منظمات  ألف م
ــة على غرار  حقوقية غير حكومي
ــوات حفتر  ــة“، لق ــو الدولي ”العف
ــن هجمات غير قانونية ”ميكن  بش
أن ترقى جلرائم حرب“، دفع داعميه 
ــى التراجع خطوات إلى  الدوليني إل

الوراء.
ــل قرارات  ــر من عرق ــا، أكث ففرنس
ــن حفتر، لم متانع  أوربية وأممية تدي

ــرة من صدور بيان من االحتاد  هذه امل
أوربي يعتبر الهجوم على طرابلس 
ــي“، كما أن  ــن الدول ــدا لألم ”تهدي
ــة  ــا حلكوم ــددت دعمه ــس ج باري
ــراج،  ــتقبالها الس الوفاق لدى اس

ــتبحث  ــتبحث س وأعلنت أنها س
شروط استئناف احلوار السياسي، 
ــبوع  ــتقبالها حفتر األس لدى اس

اجلاري.
ــا أن اإلمارات التي تعد من أكبر  كم
ــكريا“، وجهت  داعمي حفتر ”عس
ــار  ــا عندما أش ــادا ضمني ــه انتق ل
ــؤون اخلارجية أنور  وزير الدولة للش

ــاور“ أبو  ــاش، أن حفتر ”لم يش قرق
ظبي، قبل إطالق عملية طرابلس.

ــوم على حفتر  ــى هج غير أن أقس
جاء من الواليات املتحدة األمريكية، 
ــة من النواب  عندما وجه مجموع
ــام ومدير  ــب الع ــالة إلى النائ رس
ــق  ــة للتحقي الفيدرالي ــرطة  الش
ــاره مواطنا  ــي تورط حفتر، باعتب ف
أمريكيا، في أعمال تضر باملصالح 

األمريكية.
ــتماع  اس ــة  جللس ــان  بي ــي  وف
بالكونغرس، دعا النواب احلاضرون، 
ــى  عل ــط  ”تضغ أن  ــم  بالده ــن  م
ــعودية  والس ــا  وفرنس ــارات  اإلم
ــن دعم حفتر، وأن  ومصر؛ للكف ع
ــي  توضح أن احلل في ليبيا سياس
ــق دكتاتورية  ــن طري ــي ع ــن يأت ول

عسكرية جديدة“.
واعتبروا أن ”الدور احلقيقي الفعال 
ــة اإلرهاب قامت  واملكلف مبكافح
ــزة في مصراتة.  به القوات املتمرك
أما حفتر، فليس مكافحا لإلرهاب، 
ــتيالء  ــه الرئيس هو االس ــل هدف ب

على السلطة“.
ــم املكاملة الهاتفية بني ترامب  ورغ
ــرت انقالبا في  ــر، والتي اعتب وحفت
ــف األمريكي الداعم حلكومة  املوق
ــان الكونغرس عاد  الوفاق، إال أن بي
ليوازن األمر، خاصة في ظل اقتناع 
ــدم قدرة  ــة بع ــم دولي ــدة عواص ع
حفتر على السيطرة على طرابلس 

قريبا .
لكن وقف إطالق النار، يواجه عقبة 
صلبة، فحكومة الوفاق تصر على 
ــن حيث أتت  ــوات حفتر م ــودة ق ع
ــرق مدينة  في منطقة الرجمة (ش
ــك  ذل ــر  تعتب ــرة  واألخي ــازي)،  بنغ
مستحيال، خشية حدوث عمليات 
ــي  ــكان مدينت ــد س ــة ض انتقامي
ترهونة وغريان، الذين انقلبوا على 
ــا حدث مع  ــة الوفاق، مثلم حكوم
مدينتي بني وليد (١٧٠ كلم جنوب 
ــاء (جنوب  ــس) وتاورغ ــرق طرابل ش
مصراتة) بعد هزمية نظام القذافي 

نهاية ٢٠١١ .

12 قضايا

الوضع العسكري اِّـوحل للقوات القادمة 
من الشرق يدفعها لقبول بوقف إطالق النار 

بهدف التفاوض مع حكومة الوفاق التي 
يقودها السراج

من اِّـهم أن يعيد العراق 
حساباته وفق رؤية وطنية 
تقوم على رفض سياسة 
اِّـحاور وتجنب أن يكون 
العراق ساحة لتسوية 
الخالفات وتصفية الحسابات

مازالت قوات حفرت تراوح 
مكانها َّـ الضواحي الجنوبية 
للعاصمة َّـ معارك كر وفر دون 
تحقيق أي اخرتاق لتحصينات 
قوات حكومة الوفاق
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الدورية منتظرة  وأصبحت خطاباته 
ــدى في مقابل صمت وغياب  ولها ص
رئيس الدولة االنتقالي عبدالقادر بن 
صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، 

على املستوى اإلعالمي.
ــات  االنتخاب ــراء  "إج أن  ــر  واعتب
الرئاسية ميكن من تفادي الوقوع في 
فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه 
ــات غير محمودة  من مخاطر وانزالق
ــى  ــر إل ــن دون أن يشي ــب" لك العواق
ــوز الذي  ــن يوليو/مت ــع م ــخ الراب تاري
ــاب خليفة  ــن صالح النتخ ــه ب أعلن

بوتفليقة.
الرئاسية  ــات  االنتخاب ــراء  "إج وقال 
ــة أمد  ــاول إطال ــن يح ــع حدا مل يض
ــن تشبّث  ــة" الناجمة ع ــذه األزم ه
ــح  بوتفليقة املريض واملُقعد بالترش
ــة وهو اخليار  ــة رئاسية خامس لوالي
الذي طاملا سانده رئيس األركان قبل 
أن تبدأ االحتجاجات احلاشدة ضده.

كما دعا قايد صالح إلى "اإلسراع في 
تشكيل وتنصيب الهيئة املستقلة 
لتنظيم واإلشراف على االنتخابات" 
ــي قام  ــور والت ــام الدست ــق أحك وف

بوتفليقة بحلّها قبل رحيله.
ــة  اللعب ــور  مح ــح  أصب أن  ــد  وبع
ــى  عل ــش  اجلي ــرّ  يص ــة،  السياسي
ــا  ــوص عليه ــال املنص ــرام اآلج احت
ــا تطالب احلركة  ــي الدستور بينم ف
االحتجاجية مبرحلة انتقالية إلجراء 
ــوز النظام  ــات ورحيل كل رم إصالح
ــح وبدوي،  ــن صال ــم ب ــي مقدمه وف
ــح نفسه.كما  ــن أيضا قايد صال لك
رفض قائد اجليش الذي يشغل أيضا 
ــاع، املطلب  ــب وزير الدف منصب نائ
األساسي للحركة االحتجاجية غير 
املسبوقة منذ بدايتها في ٢٢ فبراير/
شباط، وهو رحيل كل رموز النظام.

ــة"  املريب ــات  اخملطط "ذوي  إن  ــال  وق
ــراز  "إلب ــرات  املسي ــون  يستخدم
ــة بالرحيل  ــعاراتهم مثل املطالب ش
ــة  الدول ــارات  إط ــة  لكاف ــي  اجلماع
ــو  ــام، وه ــوز النظ ــم رم ــة أنه بحج
ــر  وغي ــي  موضوع ــر  غي ــح  مصطل
معقول، بل وخطير وخبيث يراد منه 

جتريد مؤسسات الدولة من إطاراتها 
وتشويه سمعتهم".

ــه كحليف  ــر إلي ــان يُنظ ــا ك وبعدم
ــب دوره في رحيل  ــني بسب للمحتج
ــت  ــدم حت ــذي خ ــو ال ــة وه بوتفليق
ــا، بات  ــه طيلة ١٥ عام ــه ودعم إمرت
ــدة أسابيع هدفا  ــد صالح منذ ع قاي
لشعارات املتظاهرين لرفضه اخلروج 

عن النص احلرفي للدستور.
ــة  ــوم السياسي ــاذ العل ــال أست وق
سابقا واحمللل محمد هناد "إن إجراء 

ــد  ــل الوحي ــو السبي ــات ه االنتخاب
ــام" مشيرا إلى أن  لضمان دوام النظ
ــر في طريق  ــام مستعد للسي "النظ
ــد  العدي ــاك  هن ــازال  مسدود".وم
ــث  ــول التشب ــاؤالت ح ــن التس م
بتنظيم انتخابات بينما الناخبون 
ــل أسبوع للمطالبة  يتظاهرون ك
بتأجيلها. كما لم تقدم شخصيات 
بارزة ترشيحها وال حتى من األحزاب 
التي ساندت بوتفليقة، قبل أيام من 
ــيحات.وبحسب  انتهاء مهلة الترش
ــخصا، غير  وزارة الداخلية فإن ٧٤ ش
ــح  الترش أوراق  ــوا  ــني، سحب معروف
بينهم ثالثة ميثلون أحزابا سياسية.

الباحث  ــودي  وبحسب مصعب حم
في كلية الدراسات العليا في العلوم 
ــس، فإنه "من  ــي باري ــة ف االجتماعي
االنتخابات،  تنظيم هذه  املستحيل 
ــارع و  ــي الش ــة ف ــة الناخب فالهيئ
ــه إلى  ــذي يقدم نفس ــص ال الشخ
رئاسيات" تنظمها السلطة احلالية 

"قد انتهى" سياسيا.
ــي اقترحت  ــى الشخصيات الت وحت

ــذه  له ــدم  التق ــة  السلط ــا  عليه
ــب  ــت بحس ــد رفض ــات ق االنتخاب
ــد  ــق قاي ــا أن الفري ــني، مضيف مراقب
ــرى حالّ آخر" غير  ــح "ال يريد أن ي صال
ــا  ــون "مدفوع ــد يك ــات وق االنتخاب
ــن"  ــراالت اآلخري ــيته، أي اجلن بحاش
ــون  يتمسك ــن  الذي ــش  اجلي ــي  ف
باملواعيد االنتخابية حتى ال يُتهمون 
ــال"  اآلج ــاوزوا  جت إذا  ــالب  بـ"االنق

الدستورية.
ــرة  فت ــن  م ــاف  يخ ــش  "اجلي ــع  وتاب
ــة" كما يطالب بها احملتجون  انتقالي
ــذ إعادة  ــني عليه حينئ ألنه "سيتع
ــني و سيخرج من  ــة للمدني السلط

اللعبة السياسية".
ــاب رئيس  ــه على خط ــي تعليق وف
ــس حزب التجمع  ــان اعتبر رئي األرك
ــة  ــة والدميقراطي ــل الثقاف ــن أج م
ــاس أن احلل  ــارض محسن بلعب املع
ــر حتما عبر "فترة انتقالية كفيلة  مي
ــي تضمن " تناوبا  بوضع اآلليات" الت
دميقراطيا على السلطة".واعتبر في 
ــق على صفحة حزبه في موقع  تعلي

ــوك أن "احلل الدستوري ليس  فايسب
حال بل مشكلة".

ــب معرفة هامش  وأصبح من الصع
ــه اجليش في  ــذي يتمتع ب ــاورة ال املن
ــات  االنتخاب ــم  تنظي ــدم  ع ــة  حال
ــأي صفة يتحدث  ــن ال نعرف ب "فنح
ــي أوامر  ــل أنه يعط ــد صالح وه قاي
ــر للشعب  ــح. إعطاء األوام أو نصائ
ــي ما يتعلق  ــس من صالحياته وف لي
ــا  يقدمه أن  ــن  فيمك ــح  بالنصائ
املستهدفني"،  ــخاص  لألش مباشرة 

كما أوضح هنّاد.
ــان اجليش  ــس أرك ــني، دعا رئي واالثن
ــى "إعادة النظر في كيفية تنظيم  إل
ــرورة تأطيرها  هذه املسيرات وفي ض
ــل  نق ــى  عل ــون  يعمل ــخاص   بأش
املطالب الشعبية في إطار حوار جاد 
ــة"، لكن  ــع مؤسسات الدول وبناء م
ــذي تعهد  ــش "ال ــة اجلي دون مشارك
ــون طرفا في هذا  ــزم بأنه لن يك والت

احلوار املرغوب". 

ــش تساوره  ــون إن اجلي ويقول محلل
اخملاوف من أن تستمر األزمة في وقت 
ــاع األمنية في  ــه األوض ــور في تتده
ــا جماعات  ــي تتقاتل فيه ــا الت ليبي
ــرة على العاصمة  متناحرة للسيط

طرابلس.
وإلى حدّ اآلن لم تخرج االحتجاجات 

ــن طابعها  ــي اجلزائر ع ــرة ف املستم
ــي لكن وزارة الدفاع اجلزائرية  السلم
ــر إحباط  ــى آخ ــني إل ــن ح ــن م تعل
ــت  كان ــا  إم ــة  إرهابي ــات  مخطط

ــوع  ــي جم ــرات ف ــدف تفجي تسته
احملتجني أو في مناطق أخرى.

ــة البيانات  ــة مدى دق ــس واضح ولي
األمنية والعسكرية في الوقت الذي 
ــض من احملتجني أنها  يعتقد فيه بع
ــش إلثناء  ــا اجلي ــة يستخدمه فزاع
ــة حراكهم  ــن مواصل ــني ع اجلزائري

املنادي برحيل جميع رموز النظام.
ــرارا بحماية مسار  ــد اجليش م وتعه
أن  ــا  معلن ــي  الدميقراط ــال  االنتق
ــب أن يكون  ــة الراهنة يج حلّ األزم
ــوري في  الدست املسار  ــال  باستكم
إشارة إلى أنه يدعم قيادة عبدالقادر 
ــس املؤقت للمرحلة  بن صالح الرئي
ــرض أن تفضي  ــة التي يفت االنتقالي
ــرة  ح ــة  رئاسي ــات  انتخاب ــراء  إلج

ودميقراطية.
ــات التي كان أغلب  وهزت االحتجاج
ــا من الشباب اجلزائر  املشاركني فيه
ــاء هيمنة  بإنه املتظاهرون  ــب  وطال
ــؤون  ــة احلاكمة التي تدير ش النخب

ــذ استقاللها  ــالد من الب
عن فرنسا في ١٩٦٢.

ــة  اجلمع ــوم  ي ــون  محتج ــع  وجتم
للمطالبة باستقالة الرئيس املؤقت 
ــادر) بن صالح ورئيس الوزراء  (عبدالق
نورالدين بدوي الذي عينه بوتفليقة 

قبل أيام من تنحيه.

هل ستتخلى روسيا عن إيران في مواجهة أمريكا والسعودية؟

وقال «املرصد السوري حلقوق اإلنسان»: إن االشتباكات 
ــرة على  ــس على السيط ــب التناف ــون بسب رمبا تك
ــا جتلب الكثير من  ــاط التفتيش في املدينة؛ ألنه نق
ــى األرض. وعلَّق مايكل  ــوات املوجودة عل األموال للق
ــس على هذه التطورات في مجلة «ذا ترومبيت»  ديفي
: األهداف املتضاربة وصراع املصالح  ــالً األمريكية قائ
ا عن إيران.في  ــدً ــا ميكن أن يدفع روسيا بعي في سوري
ــم» إلى التشكيك  ــارع موقع «قناة العال املقابل س
ــا مبحاولة  ــة األناضول ضمنيً ــر واتهام وكال في اخلب
ــذ تعهدها  ــا في تنفي ــى «قصور تركي ــة عل التغطي
ا ملا  ــود التنظيمات االرهابية في إدلب، وفقً بإنهاء وج

نص عليه اتفاق سوتشي».
ــراز رد  ــرى إلب ــة أخ ــي تغطي ــع اإليران ــص املوق وخص
ــة وسفير سوريا  ــة االيراني ــدث باسم اخلارجي املتح
ــات» التي تهدف إلى  ــى هذه «الشائع في طهران عل
ــات الروسية-اإليرانية بصورة سيئة»،  «إظهار العالق
و«تدمير جسر العالقة بني موسكو وطهران».روسيا 
ــت مستعدة لـ«حرق كل جسورها مع طهران»؛  ليس
ــا، وإمنا  ــا الراسخ في سوري ــط لتحالفهم ــس فق لي
ــة واسعة من  ا في مجموع ــق أيضً ــا الوثي لتعاونهم
ــي منطقة بحر  ــة واألمن ف ــل الطاق ــات، تشم امللف
ــى أن إبقاء إيران  ــراع األفغاني.عالوة عل ــن والص قزوي
ــي املدار الروسي يوفر ملوسكو ورقة مساومة قيّمة  ف
ــنطن  ــي املفاوضات مع واش ــا استخدامها ف ميكنه
وحلفائها في الشرق األوسط، وإن كان التحليل يرى 

أن هذه «حيلة قدمية وغير فعالة».
ميكن القول إن قرع طبول احلرب بني الواليات املتحدة 
وإيران يقع على مسامع الكرملني كاملوسيقى وبينما 
ــران تستعد موسكو  ــنطن وطه تلوح أزمة بني واش
ــن األضرار،  ــا بإمكانها أن حتدّ م ــد، طامل ــي الفوائ جلن
ــي صحيفة «ذا  ــوالس غفوسديف ف ــا يقول نيك كم
ــل». وفي الوقت الذي يرى بيتر فولكمار في مجلة  هي
ــة وإسرائيل واإلمارات سعداء  «فوربس» أن السعودي
ــات  بالعقوب ــي  االستراتيج ــم  منافسه ــل  بتكبي
ــم أكثر املستفيدين واألقدر  األمريكية، فإن الروس ه
ــه طهران.ويُفصل  ــذي ستخلف ــلء الفراغ ال على م
ــد روسيا من  ــره، كيف تستفي ــف في تقري غفوسدي
استئناف العقوبات األمريكية الصارمة ضد مبيعات 

النفط اإليراني على النحو التالي:
ــات  ــاب الشرك ــى اكتس ــدة عل ــر الفائ     ال تقتص

ــع تقليل عمالء  ــة سوقية إضافية، م الروسية حص
ــل اليابان والهند وكوريا وإيطاليا مشترياتهم من  مث
ا، باعتبارها مزود للطاقة  ــل تظهر روسيا أيضً إيران، ب

ــي األسواق  ــاد عليه ف ــة وميكن االعتم ــر موثوقي أكث
العاملية.

ــادرات النفط  ــار ص ــه، يتيح انهي ــت ذات ــي الوق     ف

ــد؛ األول:  ــن بحجر واح ــاد عصفوري ــي اصطي اإليران
ــع اململكة  ــراكتها م ــو مبواصلة ش ــح ملوسك يسم
ــي إدارة أسواق النفط العاملية،  العربية السعودية ف
ــروس – الذين يعملون  ــح للمنتجني ال ــي: يسم الثان
ــه الرئيس فالدميير  ــاج الذي أمر ب ــب جتميد اإلنت مبوج
شخصيًا بوتني – بزيادة املبيعات دون نسف التفاهم 

مع الرياض.
ــن جاذبية الطريق  ــد االضطرابات في اخلليج م     تزي
ــر بديل للطاقة  ــي عبر روسيا كمم البحري الشمال

والتجارة.
    ناهيك عن أن توريط الواليات املتحدة في أزمة شرق 
ــط االستراتيجية  ــة جديدة يتوافق مع اخلط أوسطي
ــة وبالتالي أقل  ــنطن مشغول ــة، ويُبقي واش الروسي

ميالً ملواجهة روسيا في أوراسيا وأوكرانيا.

ــوط األمريكية على  ــه، أظهرت الضغ ــي الوقت ذات ف
ــذا الضغط،  ــي الواضح عن ه ــا األوروب ــران، والرض إي
لطهران أنها ال تستطيع االستغناء عن عالقتها مع 
ــاق النووي في عام ٢٠١٥،  ــا. فبعد  توقيع االتف روسي
ــران إلى تفضيلها التعامل  ورفع العقوبات، أحملت إي
مع األوروبيني في املسائل التجارية، حتى إذا تواصل 
ــي سوريا. ــران وموسكو ف ــق اجلهود بني طه تنسي
ــن من أجل مواجهة العقوبات، وعلى األقل إنقاذ  لك
ــوط األمريكية، قد  ــض ما تخسره نتيجة الضغ بع
ــوء االضطراري  ــام إيران خيار سوى اللج ال يكون أم
ــع الكيانات الروسية، خاصة  للترتيبات التجارية م
تلك التي تخضع بالفعل للعقوبات األمريكية، وإن 
ــروط أقل إغراء بكثير لطهران.نظرًا للقيود التي  بش
فرضتها الواليات املتحدة والدول األوروبية على جتارة 
األسلحة اإليرانية في أعقاب ثورة عام ١٩٧٩، كانت 
ــة للجمهورية  ــس لألسلح ــي املزود الرئي روسيا ه
ــر علي رضا نوري في موقع  اإلسالمية، حسبما يشي
ــوط اخلارجية احلالية  ــع تصاعد الضغ «املونيتور».وم
ــي احلليف الوحيد الذي  ــى إيران، تظل موسكو ه عل

ميكن أن تعتمد عليه طهران للحصول على إمدادات 
ــراكة عسكرية. وعلى الرغم من  األسلحة وعقد ش
ــب قرار مجلس  ــاون يواجه عقبات مبوج أن هذا التع
األمن رقم ٢٢٣١، يبذل اجلانبان جهودًا لتجاوز القيود 

الراهنة.
ــي «كلية  ــاذ املشارك ف ــس كوك، األست ــذر جيم يح
ــة «ذا هيل»،  ــة» عبر مجل ــة األمريكي ــرب البحري احل
ــالالً استراتيجيًا يزيد  ــب تخلق اخت ــن أن إدارة ترام م
ــرق األوسط.  ــراع كبير في الش ــن خطر نشوب ص م
ــنطن تندفع – أو رمبا  على وجه التحديد، يبدو أن واش
تُستَحثّ – خلوض معركة مع إيران في الوقت نفسه 
الذي تعطي فيه أولوية للمنافسة مع روسيا والصني 

في أوروبا وآسيا واحمليط الهادئ.
يتساءل كوك، عن ماذا لو كانت حسابات إدارة ترامب 

ــر اخلارجية  ــد أعلن وزي ــة؟ فق ــة خاطئ االستراتيجي
ــود األمريكية «لتركيع  ــواد ظريف أن اجله اإليراني ج
ــوم عليها  ــوط محك ــى تستسلم للضغ ــران حت إي
ا على  بالفشل»، وأنها «ستجعل اإليرانيني أكثر عزمً

مقاومة هذا الضغط».
ــا يتعلق  ــف على صواب فيم ــو كان ظري ــن ماذا ل لك
ــي، ستخلق  ــن االنهيار الداخل ــران، وبدالً ع مبرونة إي
ــؤدي إلى  ــة إقليمية ت ــط القصوى أزم ــة الضغ حمل
ــر الكبيرة غير  ــر إلى اخملاط ــزاع املسلح؟ فبالنظ الن
ــي خامنئي  ــة اهللا عل ــي يواجهها آي ــة الت التقليدي
ــة، يستبعد أن  ــوري اإليراني القوي ــرس الث وقوات احل
ــة إلى  ــة أو بهدوء.باإلضاف ــة طواعي ــوا السلط يترك
ــو ٧٠٠ ألف  ــدر عدده بنح ــر جيش (يق ــا أكب امتالكه
ــوات املسلحة واحلرس الثوري)  ــدي، تتوزع بني الق جن

وأكبر قوة صاروخية باليستية في املنطقة.
ا إلكترونيًا متزايد  ــدً ــالوة على ذلك، متثل إيران تهدي ع

ــن تهديد نقاط  ــع ميكنها م ــي في وض ــد، وه التعقي
ــق هرمز  ــاب املندب ومضي ــي ب ــة ف ــاق البحري االختن
ــدادات الطاقة  ــة التجارية وتعطيل إم إلعاقة احلرك
ــة استفهام حول استعداد  العاملية.هذا يطرح عالم
ــرى) في  ــي حرب (أخ ــدة لالنخراط ف ــات املتح الوالي
ــد – يسأل كوك  ــط. على وجه التحدي الشرق األوس
ــة األمريكية  ــل متتلك القيادة املركزي ا – ه متشككً
ــران ووكالئها، إذا لزم  ــع القوة والقدرات لهزمية إي موق
ــاء اإلقليميون والدوليون مثل أوروبا  األمر؟ هل الشرك
ــات املتحدة في  ــي دعم الوالي ــدون وراغبون ف مستع
ــران؟ كيف سيكون رد فعل  ــة مسلحة مع إي مواجه
ــن قائد القوات البحرية اإليرانية،  روسيا والصني؟أعل
ــالده اجلنوبي  ــني خانزادي، أن أسطول ب العميد حس

سوف يقوم مبناورات مشتركة مع البحرية الروسية. 
ــة ناقالت النفط  ــي التصريح ذاته بحماي ا ف متعهدً
ــون األراضي  ــا نحمي ونص ــة وصيانتها «كم اإليراني
اإليرانية».ليست هذه هي املرة األولى التي جتري فيها 
روسيا وإيران مثل هذه التدريبات، فقد كان بحر قزوين 
ا ملناورات حربية مماثلة في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧،  مسرحً
ــاورات اإليرانية-الروسية اجلديدة هو  ــن ما يبرز املن لك
ــا، حسبما كتب  ــورات التي سبقته توقيتها والتط
علي رضا نوري في موقع «املونيتور».اخلليج الفارسي 
مسرح يتيح لروسيا استعراض عضالتها في منطقة 
كانت الواليات املتحدة هي القوة العظمى األجنبية 
ــة. في هذا السياق، ميكن  الوحيدة فيها لفترة طويل
ــة الروسية املشتركة أن تكون في  للتدريبات اإليراني
النهاية ورقة أخرى للمساومة السياسية بني روسيا 
وواشنطن.في ظل الظروف احلالية، قد ال يترتب على 
ــة أو حتى  ــد استراتيجية فوري ــات فوائ ــذه التدريب ه
ــة بذلك،  ــران على دراي ــدى إليران. وطه ــة امل متوسط
وبالتالي فإن هدفها الرئيس من وراء املناورات هو إغراء 
ــات دفاعية أوسع.في الواقع، أكد  روسيا إلقامة عالق
ــوجاييف، مدير اخلدمة الفيدرالية للتعاون  دميتري ش
العسكري والفني، أن العالقات العسكرية اإليرانية-

ــع أكثر بعد  ــة قد تتوس الروسي
عام ٢٠٢٠، كما أعرب عن اهتمام روسيا بالتعاون مع 
ــى سواحل اخلليج. ــران في تنصيب درع دفاعي عل إي

سيكون توسيع التعاون العسكري اإليراني-الروسي 

ــام ٢٠٢٠ مبثابة تطور طبيعي التفاقية ثنائية،  بعد ع
ــع عالقاتهما  ــي عام ٢٠١٥ لتوسي ــا اجلانبان ف وقعه
 «٣٠٠-S العسكرية، وقدمت روسيا مبوجبها «أنظمة
ــة التي طال انتظارها، كذلك مهدت الطريق  الدفاعي
الستضافة إيران للطائرات الروسية في قاعدة نوجه 
ــاح للطائرات  ــاق على السم ــة الغربية، واالتف اجلوي
ــخ الروسية باستخدام  املقاتلة والقاذفات والصواري

اجملال اجلوي اإليراني للقيام بعمليات في سوريا.
ــوة أكبر، تشعر إيران  ــة الضغط األمريكي بق ملواجه
ــى تعميق عالقاتها العسكرية مع روسيا  باحلاجة إل
ــب املزيد من األسلحة  ــام ٢٠٢٠؛ من خالل طل بعد ع
ــة من طراز  ــرات املقاتل ــي ذلك طائ ــة، مبا ف التقليدي
ــوع  ــن ن ــة م ــالت اخلفيف «Su-٣٠» و«Su-٣٥»، واملقات
 ،«١٧-Mi»٨» و-Mi» ــات «Yakovlev Yak-١٣٠» ومروحي
ــام الصواريخ الدفاعية املتنقلة  ودبابات «T-٩٠» ونظ

.«Bastion»
ــران أن تشمل  ــة، تريد إي ــب واردات األسلح ــى جان إل
ــع روسيا تعاونًا طويل األجل  العالقات العسكرية م
يتوافق مع االستراتيجيات اإلقليمية واجليوسياسية 

للجمهورية اإلسالمية.
ــني يتابعان  ــارة إلى أن كال اجلانب ــع ذلك جتدر اإلش وم

التوسع احملتمل في العالقات الدفاعية بحذر:
ــران ليس لديها نية لتكون مجرد ورقة مساومة       إي

روسية في املنافسة مع الواليات املتحدة.
ــة بأي حال  ــو ليست مهتم ــإن موسك ــل، ف     وباملث
ــي معركة دون داع بني إيران  ــن األحوال باالنخراط ف م

والواليات املتحدة وحلفائها اإلقليميني.
ــات اإلعالمية التي تشير  ــى الرغم من التصريح وعل
ــإن موسكو ليس  ــران حليفتان، ف ــا وإي ــى أن روسي إل

ــران. لذلك  ــة ملزمة جتاه طه ــا التزامات دفاعي لديه
ــف في صحيفة «ذا هيل»  يشير نيكوالس غفوسدي
ــزام بالرد على أي ضربة  ــا ليس عليها أي الت أن روسي
أمريكية ضد أهداف إيرانية، وال تتعرض مصداقيتها 
ــادر على الدفاع عن  ــد بالظهور دولة غير ق ألي تهدي
ــالً عن أي  ــم تعلن أص ــراء» ألنها ل ــا احلم «خطوطه

خطوط حمراء تتعلق بطهران.
ــرة الحتياطيات الغاز  ــات السعودية األخي االكتشاف
ــدول اخلمس  ــى نادي ال ــة «للدخول إل ــل اململك تؤه
ــل في العالم من حيث االحتياطيات»، حسبما  األوائ
يقول الدكتور محمد سالم سرور الصبان، املستشار 
االقتصادي والنفطي الدولي السعودي، في حواره مع 

وكالة «سبوتنيك».
ــر  ــدوق االستثمار املباش ــر العام لصن ــا للمدي ووفق
ــركة «أرامكو»  ــف، فإن ش ــي، كيريل دميتريي الروس
ــا كبيرا  ــة أبدت اهتمام ــة اململوكة للدول السعودي
ــاز الطبيعي املسال،  ــع الروسية إلنتاج الغ باملشاري
ــي صحيفة  ــوف ف ــري ميغون ــه دميت ــا نقل حسبم

«إزفستيا».
لكن في املقابل، خلص حتليل نشره موقع «إنسايت 
ــر ملاذا لن  ــاز الطبيعي يفس ــى أن «الغ ــزري» إل أدفاي
ــف وزير النفط  ا». وكش ــران أبدً ــى روسيا عن إي تتخل
اإليراني، بيجن زنغنه، عن ارتفاع إنتاج بالده من الغاز 
ــام املالي اجلاري مقارنة بالعام  بنسبة ٣٥٪ خالل الع
ــي، مشيرًا إلى أن إيران تفوقت على قطر – التي  املاض

تنتج حاليًا ٧٧ مليون طن سنويًا – في هذا اجملال.
ــال يقع حتت  ــي للغاز املس ــوق العامل ــان «الس وإذا ك
ــا بيلوفا، يتعني  ــا تقول ماري ــة إيران»، حسبم سلط
ــن أن يحسبوا اخملاطر  ــن واملستثمري على املستوردي
املترتبة على التهديدات العسكرية األمريكية. ذلك 
ــدّ أكثر املمرات املائية ازدحاما في  أن مضيق هرمز يع
ــط العاملي املتداول وما  ــم، حوالي ٢٠٪ من النف العال
ــال متر عبره  ــن الغاز الطبيعي املس ــرب من ٣٠٪ م يق

سنويًا.
فماذا لو أغلق الطريق أمام كل الغاز الطبيعي املسال 
ــي ٨٢ مليون طن في العام  املنتج في املنطقة (حوال
٢٠١٧)، مبا في ذلك االنتاج القطري (٧٧٫٣ مليون طن)؟ 
ــى عكس النفط  ــوق الغاز، عل ــب بيلوفا: ألن س جتي
ــزون استراتيجي،  ــني مخ ــد آلية لتأم ــم تُنشئ بع ل
فسد النقص في كميات الغاز الطبيعي املسال في 

السوق بسرعة سيكون شبه مستحيل.

13 ما وراءالحدث
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

عبر رئيس 
أركان اجليش اجلزائري 

الفريق أحمد قايد صالح 
الذي أصبح بحكم الواقع 

الرجل القوي في الدولة 
عن رفضه للمطلبني 

الرئيسيني للحركة 
االحتجاجية االثنني، تأجيل 
االنتخابات الرئاسية ورحيل 

كل رموز "النظام" املوروث 
من عشرين سنة من 

حكم الرئيس املستقيل 
عبدالعزيز بوتفليقة.

ورغم أن قايد صالح ال 
ميلك أي صالحيات التخاذ 

قرارات سياسية، إال أنه 
بالنسبة للمراقبني هو 
ه" األمور منذ  من "يوجّ

استقالة بوتفليقة في ٢ 
أبريل/نيسان حتت ضغوط 

الشارع واجليش.
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دعا قايد صالح إُّـ 
اإلسراع َّـ تشكيل 
وتنصيب الهيئة اِّـستقلة 
لتنظيم واإلشراف على 
االنتخابات

السعودية وإسرائيل 
واإلمارات سعداء بتكبيل 
منافسهم االسرتاتيجي 
بالعقوبات األمريكية 
والروس هم أكثر 
اِّـستفيدين
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صالح

عبد القادر

بدوي

روحاني ترامب

بوتني

تصريحات قائد الجيش الجزائري تنذر بصدام مع اِّـحتجني
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نقلت «وكالة األناضول» عن مصادر قالت إنها مطلعة أن اشتباكات وقعت بني القوات الروسية واإليرانية في دير الزور 
ــوري وإصابة أربعة من الشرطة العسكرية الروسية. وقد وضعت  ــب أسفرت األولى عن مقتل اثنني من احلرس الث وحل
الوكالة التركية االشتباكات في سياق «زيادة التوتر والتنافس على الهيمنة بني القوات الروسية واإليرانية في سوريا 
خالل اآلونة األخيرة». واعتبرته إميان الزيات في صحيفة «عرب ويكلي» مؤشرًا على نهاية «الزواج غير املرغوب فيه» بني 
ا،  موسكو وطهران في البلد الذي مزقته احلرب. فيما ذكرت الصحيفة أن عدد القتلى في حلب ال يقل عن ١١ شخصً

بينهم مدنيون، مرجحة أن «تؤدي هذه االشتباكات إلى إشعال فتيل التوترات بني اجلانبني».

كشف مصدر مطلع امس الثالثاء، مخرجات 
ــم صالح مع  ــس اجلمهورية بره اجتماع رئي
ــدي والبرملان محمد  ــي الوزراء عبد امله رئيس

احللبوسي والزعامات السياسية.
ــن  ــي م ــدف األساس ــدر، إن «اله ــال املص وق
ــوزراء عادل  ــي ال ــذي ضم رئيس ــاع ال االجتم
عبد املهدي والبرملان محمد احللبوسي، وأبرز 
ــادي العامري  ــم منظمة بدر ه القيادات زعي
ــوري املالكي ورئيس  ــبق ن ورئيس الوزراء األس
ــادي وزعيم تيار  ــدر العب ــابق حي الوزراء الس
ــار األمن  ــم ومستش ــار احلكي ــة عم احلكم
ــد الشعبي فالح  الوطني ورئيس هيئة احلش
ــل احلق قيس  ــب أه ــم عصائ ــاض، وزعي الفي
اخلزعلي، وممثل رفيع املستوى عن زعيم التيار 
ــدر، كان محاولة النأي  ــدري مقتدى الص الص
بالنفس عن الصراع األمريكي اإليراني، فضالً 
ــية والفصائل  ــزام كل القوى السياس عن إل
ــأنها إضعاف  ــن ش ــدار مواقف م ــدم إص بع
ــان أن تبقى املبادرة  ــة العراقية وضم احلكوم
في مواجهة هذا الصراع بيد احلكومة ال بيد 

أي طرف آخر».
ــاع  ــالل االجتم ــاق خ ــه «مت االتف ــاف، أن وأض
ــي تنتج  ــي داخل ــك سياس ــى خلق متاس عل
ــق منهج  ــة؛ أولها خل ــات مهم ــه مخرج عن
تكاملي تؤديه احلكومة واألطراف السياسية 
ــتويني  ــدث على املس ــا يح ــع م ــجم م ينس
الداخلي واخلارجي»، مبيناً أن «ذلك يأتي كون 
جميع األطراف تدرك أن التصعيد ستنعكس 
ــراق الذي  ــوح على الع ــلبية بوض ــاره الس آث
اً من حرب مكلفة مع تنظيم داعش  ــوّ خرج ت

اإلرهابي».
ــاق على عدة  ــه «مت االتف ــدر، أن ــح املص وأوض
ــات الدولة في  ــائل، مثل متكني مؤسس مس
ــتراتيجية عمل تستند إلى االلتزام  ضوء اس
ــا يعيد لها  ــة مب ــس املهني ــتور واألس بالدس

الهيبة ويعزز احترامها ويقوي ثقة املواطنني 
ــات الدولة  ــالح بيد مؤسس بها، وحصر الس
ــع  ــل ال تقاط ــز تكام ــاص وتعزي ذات االختص
ــاد الذي  ــا األمنية، ومكافحة الفس أجهزته

ن من التغلغل في عمق الدولة». متكّ
ــة أن يعيد  ــه «مت التأكيد على أهمي ــد، أن وأك
ــة تقوم  ــق رؤية وطني ــاباته وف ــراق حس الع
ــب أن يكون  ــة احملاور، وجتن على رفض سياس
ــات وتصفية  ــوية اخلالف ــاحة لتس العراق س
أي  ــى  عل ــدوان  للع ــاً  منطلق أو  ــابات  احلس
ــاحة لتوافق  ــة أخرى، وأن يكون العراق س دول
ــركائه  ــة والعمل مع ش ــح االقتصادي املصال
ــاء منظومة إقليمية  ــي املنطقة على إنش ف

ــتركة  ــة األمنية املش ــى املصلح ــة عل مبني
ــالمي  ــادي مع جواره اإلس ــل االقتص والتكام

وعمقه العربي».
ــى  ــيبادر إل ــراق س ــدر، أن «الع ــف املص وكش
ــقاء إليجاد  ــوار واألش ــع دول اجل ــل م التواص

ــكالت اإلقليمية،  ــوار دوري حول املش إطار حل
ــاون بني دول املنطقة وتخفيف  وتكريس التع
التوتر فيها واحليلولة دون تفاقم املشكالت، 
ــتمرار التعاون في  غير متجاهلني أهمية اس

محاربة اإلرهاب».
ــكرية األجنبية،  ــود القوات العس وحول وج
ــاق على أن  ــه «مت االتف ــدر املطلع إن قال املص
ــون بالضوابط املتفق  وجود هذه القوات مره
ــوات واحلكومة العراقية،  عليها بني تلك الق
ومهمتها تنحصر في متكني القوات العراقية 

في حربها ضد اإلرهاب».
ــيق والتعاون  ــح، أن «لم يقتصر التنس وأوض
بني العراق ودول التحالف الدولي على اجلانب 
ــب االقتصادية  ــى اجلوان ــل امتد إل ــي، ب األمن
ي  ــني، وفِ ــة النازح ــار وإغاث ــة واإلعم والعلمي
ــب أن نعمل على  ــذا يتطل ــاالت أخرى، ل مج
ن  ــا يُؤْمِ ــات وتوطيدها ومب ــذه العالق ــز ه تعزي

مصالح العراق العليا». 
ــوات  الق ــود  وج ــون  يك أن  ــن  «ال ميك وأردف: 
ــص من  ــل ينتق ــن أي عم ــزءاً م ــة ج األجنبي

ــن دول  ــتهداف أم ــة أو اس ــيادة العراقي الس
ــاً أن العراق لن يقبل إقامة قواعد  اجلوار، علم

عسكرية أجنبية دائمة على أرضه».
ــاء  اعـضـ ــع  يتوق ــة  صل ذي  ــد  صعي ــي  وف
ــة  ــرار «مــوازنــ ــواب اقـ ــس الـنـ ــي مجل فـ
بعد  الــحــالــي،  ــام  لـلـعـ تـكـمـيـلـيـة» 
ــوض بواقع  ــل، من اجـل النه ــران املقب حـزيـ
ــات، بينما يربط  ــة في احملافظ البنى التحتي
نواب اخرون متريرها بحدوث ارتفاع في اسعار 

النفط.
ــات  الـخـدمـ ــة  لـجـنـ ــو  عـضـ ــال  وقــ
واالعــمــار النيابية عباس يابر العيفاري، إن 
ـــــة مــا  ـــاعـيـة الــى دراس «الـلـجـنـة س
ــندة الى الوزارات  ــاريع مس مت تنفيذه من مش
ــداد مـوازنـة تكميلية  ــة، لغرض اعــ اخلدمي
للنهوض باجلانب اخلدمي وخصوصاً مشاريع 

البنى التحتية في احملافظات».

ــاري، أن «اغلب تلك احملافظات  وأوضح العيف
ــدات معاجلة  ــدم وجـود وحــ ــي مـن عـ تعان
ــات، إذ ترمى  ــن النفاي ــة م ــواع اخملتلف لـالنـ
ــا في حياة  ــر بيئيا وصحي ــي االنهر، ما يؤث ف
ــر  ــره اكــثــ ــون تــأثــيــ ــني ويــكــ املواطن
ــة  الـجـنـوبـيـ ــات  املـحـافـظـ ــي  فــ
ــي نـهـايـة  ــع فــ ــا تــقــ بــاعــتــبــارهــ

االنهر».

مـن جـانـبـهـا، بينت عـضـو اللجنة املالية 
الـبـرملـانـيـة، اخــالص الدليمي ان «مجلس 
ـــوف يقر مـوازنـة تكميلية بعد  الـنـواب س
ـــهـر حــزيــران املــقــبــل»، مـوضـحـة  ش
ــهم في  ـــعـار النفط سيس أن «ارتـفـاع اس
ــن تضمينها  ــي ميك ــك املوازنة الت ــداد تل اع

فقرات اهملتها املوازنة العامة للدولة».
فـي حـني «لـم يـؤكـد» عضو اللجنة املالية، 
ــعداوي،«امكانية  ــادي الس ــب عبد اله النائ

ــام ٢٠١٩ مـن  ــة تكميلية لـلـعـ ــرار موازن اق
ـــتـرط لتحقيق ذلك  عـدمـهـا» لـكـنـه اش
ــعار  ــببها ارتفاع اس ــود وفرة مالية س « وج

النفط في السوق العاملية».
ــال حدثت تلك  ــعداوي، أن «في ح ــال الس وق
الوفرة فسوف ترسل احلكومة مشروع قانون 
ــس النواب من  ــة التكميلية الى مجل املوازن

اجل املصادقة عليه».

ــرّ على  ــهر ونصف م ــن ش ــر م أكث
ــة  ــد خليف ــواء املتقاع ــوم الل هج
ــة  ــة الليبي ــى العاصم ــر، عل حفت
طرابلس، دون أن يتمكن من حتقيق 
ــل قواته في  ــا أدخ ــريع، م نصر س
ــتنزاف، لكن عامل الوقت  حرب اس
ــا دفعه إلعالن  ال يلعب لصاحله، م
ــف إطالق نار  ــتعداده لقبول وق اس
ــان  ــروط“، وذلك على لس ”بدون ش
رئيس احلكومة املوازية في الشرق 

عبد اهللا الثني .
ــرة“  ”احل ــاة  قن ــع  م ــوار  ح ــي  فف
ــي، الذي يرأس  األمريكية، قال الثن
احلكومة املؤقتة (تابعة حلفتر وغير 
معترف بها دوليا)، ”اجللوس مرحب 
ــروط مسبقة، أما  به لكن بدون ش
إرجاع اجليش إلى أماكنه السابقة 
ــتحيل، وهذا من  ــيء مس فهذا ش

ضرب اخليال“.
ــرة يتحدث فيه الطرف  وهذه أول م
ــة الوفاق، عن وقف  املعادي حلكوم
ــس اقتناع  ــا يعك ــار، مم ــالق الن إط
ــتحالة دخول طرابلس  باس حفتر 

عسكريا، لكنه باملقابل يرفض 
ــي  الت ــده  قواع ــى  إل ــع  التراج
ــا  ــه، كم ــا قوات ــت منه انطلق
تشترط حكومة الوفاق، خشية 
انهيارها ليس فقط في املنطقة 

الغربية بل أيضا في اجلنوب.
عدة عوامل ميكن استحضارها 
للحديث عن دوافع سعي حفتر 

لوقف اطالق النار..
فشل َّـ اقتحام طرابلس

ــت  فأن ــدم  تتق ــن  تك ــم  ل ”إذا 
ــع“، هذا ما ينطبق  بالتأكيد تتراج
ــود اجليش  ــذي يق ــر، ال ــى حفت عل
ــت قواته تراوح  ــرق، فمازال في الش

اجلنوبية  ــي  الضواح ــي  ف مكانها 
ــي معارك كر وفر، دون  للعاصمة، ف
حتقيق أي اختراق لتحصينات قوات 
حكومة الوفاق، املعترف بها دوليا، 
ــة، التي حتتضن  ــط املدين حول وس

املقرات السيادية للبالد .
وألول من منذ إطالق عملية الكرامة 
ــيطرة  ــد حفتر الس ــي ٢٠١٤، فق ف
ــت  ومتكن ــة،  املعرك ــماء  ــى س عل
حكومة الوفاق من حتقيق نوع من 
الردع اجلوي، رغم اتهامها لدولتني 
ــي القصف  ــاركة ف عربيتني باملش

اجلوي لطرابلس ومحيطها.
ــاق لعب دورا  ــران الوف ــا أن طي كم
بارزا في استهداف خطوط إمداد 
ــى مئات  ــر املمتدة عل قوات حفت
ــن قاعدة اجلفرة  ــرات، م الكيلومت
ــرق  ــم جنوب ش ــة (٦٠٠ كل اجلوي
ــة مدينة غريان  طرابلس) إلى غاي
ــي (١٠٠  ــفح اجلبل الغرب على س
ــوال  ــس) وص ــوب طرابل ــم جن كل
ــال في الضواحي  إلى محاور القت
ــل  ــة لطرابلس، ما ”أفش اجلنوبي
ــى  ــكرية عل ــر العس ــدرة حفت ق
التقدم“، بحسب املتحدث باسم 

الوفاق مهند يونس، وهو ما يفسر 
ــه ”باحملافظة  طلب حفتر من قوات

ــتنزاف  ــى الذخائر“، في ظل اس عل
ــذه الذخائر إما في املعارك أو عبر  ه

استهداف طيران الوفاق لها.
ــكري املوحل  ــع العس ــذا الوض وه
للقوات القادمة من الشرق يدفعها 
ــار، بهدف  ــول بوقف إطالق الن لقب
ــع حكومة الوفاق التي  التفاوض م
ــن موقع  ــراج، م ــا فائز الس يقوده
قوة، وفي نفس الوقت إعادة تنظيم 
قواته على محاور القتال استعدادا 

جلولة جديدة من املعارك.
فقدان للدعم الشعبي

ــر نحو  ــت قوات حفت ــا زحف عندم

ــاقطت مدن غالف  ــس، وتس طرابل
ــدة تلو األخرى في  العاصمة الواح

ــائد  الس ــاد  االعتق كان  ــم،  أيديه
ــه لم يعد  ــواء املتقاعد أن ــدى الل ل
ــل أن يدخل  ــوى أيام قب يفصله س
املدينة دخول الفاحتني، حتت هتاف 

اجلماهير.
وغذا هذا الشعور خروج مظاهرات 
صغيرة داعمة له في قلب طرابلس، 
ــدة  ــا أن ع ــه، كم ــبقت هجوم س
ــم قواته  ــا نائمة حتركت لدع خالي
ــواني (٣٠  ــي حي الس املهاجمة ف
كلم جنوب غربي طرابلس) وكوبري 

٢٧ (٢٧ كلم غرب طرابلس).
ــا“،  ــر ليبي ــف ”فج ــك أن حتال ناهي
ــوات حليفة حلفتر من  الذي طرد ق
ــي ٢٠١٤، تفكك واندثر،  طرابلس ف
ــت موالية  ــه أصبح ــض كتائب وبع
ــابع ترهونة، أما  له مثل اللواء الس
كتائب مصراتة القوية فانقسمت 
ــاق  الوف ــة  حلكوم ــني  موال ــني  ب

ومناهضني لها.
ــاق لهجوم  ــد قوات الوف غير أن ص
ــرة  األخي ــف  وقص ــر،  حفت ــوات  ق
ــوائي حلي أبو سليم  ــكل عش بش
ــائر  ــعبي في طرابلس واخلس الش
ــني،  ــاط املدني ــي أوس ــرية ف البش
ــس للخروج  ــكان طرابل دفعت س
ــة  ــدة رافض ــرات حاش ــي مظاه ف

لهجومه على العاصمة.
وامتدت هذه املظاهرات ملدن أخرى 
ــى غرار مصراتة  في غرب البالد عل
ــس)، وزوارة  ــرق طرابل (٢٠٠ كلم ش
ــا  ــس)، مم ــرب طرابل ــم غ (١٠٠ كل
ــالة للرأي العام الدولي  أعطى رس
ــعبية  ــر ال يحظى بالش أن حفت

التي يروجها عنه أنصاره.
حرب على جبهتني

ــي  الت ــات  الهجم ــتمرار  اس
ــي  ف ــر  حفت ــوات  ق ــتهدف  تس
ــعة،  الشاس ــوب  اجلن ــة  منطق
ــة  ــي كن ــوات عل ــر ق ــواء عب س
ــي  موال ــوارق/  الط ــل  قبائ ــن  (م
ــل  قبائ ــلحي  مس أو  ــاق)،  للوف
املعارضة  ــن  م (مدعومني  ــو  التب
التشادية املسلحة)، أصبح يزعج 
حفتر، رغم محدوديتها، وذلك ألنه 
ــن اجلنوب  ــب قواته م ــحب أغل س

ــيطر عليه خالل األشهر األولى  (س
ــة  ــي معرك ــا ف ــن ٢٠١٩) وزج به م

طرابلس.
ــم ”داعش“  ــول تنظي ــا أن دخ كم
ــة،  املواجه ــط  خ ــي،  اإلرهاب
ــبها (٧٥٠  ــة س ــتهدافه ملدين واس
ــوب طرابلس)، وبلدة غدوة  كلم جن
(جنوب سبها)، ومؤخرا حاجز أمني 
ــة (محافظة  ــي بلدة زلة النفطي ف
ــط)، يضع قوات حفتر  اجلفرة/ وس

أمام تهديد جديد ومتجدد.
إذ قد يؤدي الفراغ األمني في اجلنوب 
ــوات حفتر  ــغال ق الذي تركه انش
ــة  ــى محاول ــس، إل ــة طرابل مبعرك
ــه،  تنظيم نفس ــادة  إع ــش“  ”داع
ــة اإلغارة على  ــال من مرحل واالنتق
ــه القدمي في  ــات إلى تكتيك الواح
ــيطرة على  ــالل الس ــوريا من خ س
ــعة  الشاس الصحراوية  ــق  املناط

الغنية بحقول النفط.
ــني، ال  ــى جبهت ــرب عل ــوض ح وخ
ــر، احملدودة العدد  يخدم قوات حفت
ــف عنصر)،  ــني ٢٥ ألف و٣٠ أل (ما ب
ــعة  ــى مناطق شاس ــة عل واملوزع
ومتباعدة في بلد تتجاوز مساحته 
ــع، لذلك قد  ــم مرب ــون كل ١٫٧ ملي

ــف إطالق  ــن القبول بوق ــح م يصب
ــادة تثبيت  ــا إلع ــرا حتمي ــار أم الن

جبهة اجلنوب.
تراجع داعمي حفرت الدوليني

ــر  ــق نص ــي حتقي ــر ف ــاق حفت إخف
ــي  ــرية ف ــائر البش ــريع، واخلس س
صفوف املدنيني، ونزوح أكثر من ٧٥ 

ــن املدنيني، واتهام منظمات  ألف م
ــة على غرار  حقوقية غير حكومي
ــوات حفتر  ــة“، لق ــو الدولي ”العف
ــن هجمات غير قانونية ”ميكن  بش
أن ترقى جلرائم حرب“، دفع داعميه 
ــى التراجع خطوات إلى  الدوليني إل

الوراء.
ــل قرارات  ــر من عرق ــا، أكث ففرنس
ــن حفتر، لم متانع  أوربية وأممية تدي

ــرة من صدور بيان من االحتاد  هذه امل
أوربي يعتبر الهجوم على طرابلس 
ــي“، كما أن  ــن الدول ــدا لألم ”تهدي
ــة  ــا حلكوم ــددت دعمه ــس ج باري
ــراج،  ــتقبالها الس الوفاق لدى اس

ــتبحث  ــتبحث س وأعلنت أنها س
شروط استئناف احلوار السياسي، 
ــبوع  ــتقبالها حفتر األس لدى اس

اجلاري.
ــا أن اإلمارات التي تعد من أكبر  كم
ــكريا“، وجهت  داعمي حفتر ”عس
ــار  ــا عندما أش ــادا ضمني ــه انتق ل
ــؤون اخلارجية أنور  وزير الدولة للش

ــاور“ أبو  ــاش، أن حفتر ”لم يش قرق
ظبي، قبل إطالق عملية طرابلس.

ــوم على حفتر  ــى هج غير أن أقس
جاء من الواليات املتحدة األمريكية، 
ــة من النواب  عندما وجه مجموع
ــام ومدير  ــب الع ــالة إلى النائ رس
ــق  ــة للتحقي الفيدرالي ــرطة  الش
ــاره مواطنا  ــي تورط حفتر، باعتب ف
أمريكيا، في أعمال تضر باملصالح 

األمريكية.
ــتماع  اس ــة  جللس ــان  بي ــي  وف
بالكونغرس، دعا النواب احلاضرون، 
ــى  عل ــط  ”تضغ أن  ــم  بالده ــن  م
ــعودية  والس ــا  وفرنس ــارات  اإلم
ــن دعم حفتر، وأن  ومصر؛ للكف ع
ــي  توضح أن احلل في ليبيا سياس
ــق دكتاتورية  ــن طري ــي ع ــن يأت ول

عسكرية جديدة“.
واعتبروا أن ”الدور احلقيقي الفعال 
ــة اإلرهاب قامت  واملكلف مبكافح
ــزة في مصراتة.  به القوات املتمرك
أما حفتر، فليس مكافحا لإلرهاب، 
ــتيالء  ــه الرئيس هو االس ــل هدف ب

على السلطة“.
ــم املكاملة الهاتفية بني ترامب  ورغ
ــرت انقالبا في  ــر، والتي اعتب وحفت
ــف األمريكي الداعم حلكومة  املوق
ــان الكونغرس عاد  الوفاق، إال أن بي
ليوازن األمر، خاصة في ظل اقتناع 
ــدم قدرة  ــة بع ــم دولي ــدة عواص ع
حفتر على السيطرة على طرابلس 

قريبا .
لكن وقف إطالق النار، يواجه عقبة 
صلبة، فحكومة الوفاق تصر على 
ــن حيث أتت  ــوات حفتر م ــودة ق ع
ــرق مدينة  في منطقة الرجمة (ش
ــك  ذل ــر  تعتب ــرة  واألخي ــازي)،  بنغ
مستحيال، خشية حدوث عمليات 
ــي  ــكان مدينت ــد س ــة ض انتقامي
ترهونة وغريان، الذين انقلبوا على 
ــا حدث مع  ــة الوفاق، مثلم حكوم
مدينتي بني وليد (١٧٠ كلم جنوب 
ــاء (جنوب  ــس) وتاورغ ــرق طرابل ش
مصراتة) بعد هزمية نظام القذافي 

نهاية ٢٠١١ .

12 قضايا

الوضع العسكري اِّـوحل للقوات القادمة 
من الشرق يدفعها لقبول بوقف إطالق النار 

بهدف التفاوض مع حكومة الوفاق التي 
يقودها السراج

من اِّـهم أن يعيد العراق 
حساباته وفق رؤية وطنية 
تقوم على رفض سياسة 
اِّـحاور وتجنب أن يكون 
العراق ساحة لتسوية 
الخالفات وتصفية الحسابات

مازالت قوات حفرت تراوح 
مكانها َّـ الضواحي الجنوبية 
للعاصمة َّـ معارك كر وفر دون 
تحقيق أي اخرتاق لتحصينات 
قوات حكومة الوفاق
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* من فيصل الهذلي؟
ــه اجلبال  ــالً تلهم ــان طف ــخص ك ـ ش
الغناء خلف قطيع ماشيته. أما حاضره 
ــدة: أن يعود  ــه أمنية واح فتحتشد في

طفالً ال يدرك ان الشر شيئاً.
* كيف تصف جتربتك مع السرد؟

ــة لالنحياز نحو  ــاوالت يائس ــي مح ـ ه
ــذي يصنعه النص  االنسان، االنسان ال
ــه سلطة،  ــه علي ــون لصانع دون أن يك
ــو ويكبر ويتخلّق:  سوى رصده وهو ينم
ــره، ويبطش ويسالم، ويغني  يحب، ويك
ــة السردية  ــم تأتي الكتاب ويتنسك… ث

لتكون الشاهد العليم.
ــت السرد ومتى اكتشفت  * كيف تعلم

أن بإمكانك كتابة قصة؟
ــال التي  ــي وادٍ حتتضنه اجلب ــأت ف ـ نش
ــة فكانت  ــر الشعبي ــت األساطي توارث
ــدات تلك  ــواه اجل ــر أف ــروي عب ــال ت اجلب
ــك  تل ــرد  س ــاء.  مس ــل  ك ــر  األساطي
ــداس سردي  ــبه بق األساطير كانت أش
ــال والصبية في حضرته  يتحلق األطف
ــه فإن اجلدات  بخشوع وسكينة. وعلي
ــات حققن مشيئة اجلبال  واآلباء واألمه
ــارداً، وها أنا ذا أحارب من  في أن أكون س

أجل تلك املشيئة.
* ملاذا هذه العناوين قيامة الرماد ورسول 

السبت؟
ــة سردية  ــت جترب ــاد كان ــة الرم ـ قيام
ــا بأنها ”قداس  ــني قلت عنه ولعلي ح
ــي رأيي  ــرد ف ــك ألن الس ــات“ فذل انص
ــى الرماد  ــن يصغي إل ــبه مب حينها أش
ــرة التي  ــرد حكاية تلك الشج ــم يس ث
ــي موقد  ــاداً ف ــا رم ــت اغصانه أصبح
ــس حكاية الشجرة فحسب  احلياة. لي
ــر بجوارها أو تفيأ ظلها.  بل كل من عب
ــك العقيدة السردية  وأعتقد اآلن أن تل
ــي مازلت  ــداً، على أن ــت مرهقة ج كان
ــي األمر  ــو كان ف ــا ومتنيت ل ــد به أعتق
ــول السبت“ فكانت  فسحة! أما ”رس
ــد تقلبات النفس  ــة روائية لرص محاول
البشرية (سكينتها واضطرابها) وذلك 
عبر ”سعيد بن ظافر“ بطل الرواية الذي 
ــه وروى سفر حياته من  حتدث عن نفس
ميالده حتى عروجه على الصليب الذي 

حترر به من خطاياه وفقاً ملا قرره هو.
ــك بهذه  ــي صفحت ــك ف ــرف نفس * تع
اجلملة (ولدت من رحم رغيف فتنسكت 
على أبواب اجلياع) والكثير من قصصك 
ــة واجلبال  ــني واألودي ــن الط ــدث ع تتح

فماهو السر وراء ذلك؟
ــد نصوصي:  ــك باقتباس من أح ـ أجيب
“سأؤمن على صلوات الفالحني. سأغني 
ــع أقدام  ــراء. سأتتب ــواب الفق ــف أب خل
ــارك  الطني. سأغني مع األطفال. سأش
ــف. سأكون صالة في  ــي طوابير الرغي ف
ــل وأغانٍ في أفواه الرغيف. أنا  صدر احلق

معهم. أنا أحدهم“.
ــداً نصها (ثم  ــرت قصة قصيرة ج * نش
انتهت احلرب، لكن النساء لم يعدن إلى 
ــات، واألطفال  ــول احملاصرة بالفزاع احلق
الصدئة،  ــواب  باألب ــون  يتترس أصبحوا 
ــداً) وكثير من  ــم يعودوا أب ألن احملاربني ل
نصوصك مشبعة باملوت واملآسي، فهل 

هذا يعكس شيئاً خفياً منك؟
ـ ينبغي أن ننتبه إلى أن حضور الكاتب 
ــم مع جترده. واملوت  في النص ال يستقي

ــذا الوجود.  ــات ه ــن مسلم ــي م واملآس
ــيئاً  وعليه فجوابي هو ال، ال يعكس ش

مني.
ــود ثقاب  ــذا النص؟ (كع ــن ه ــاذا ع * وم
ــالم برأس  ــة الظ ــى سرمدي ــاول عل تط
اشتعل فجأة ثم ترنح الضوء فجأة بل 
رقص وهو يسقط في هوة ساحقة من 
السواد.يسقط االكتئاب. اجملد للغناء)؟

ــت استراحة حاولت  ـ هذه اخلاطرة كان
ــو عدت  ــة ما، ول ــص حال ــا تشخي فيه
ــي أو روائي  ــا في نص قصص واقتبسته
ــوص لكانت مما  ــى لسان أحد الشخ عل
ــرات في  ــارف وخب ــه من مع ــان ب يستع

السرد.
* أين جتد نفسك أكثر في القصة أم في 

الرواية؟
ــواة لرواية، وإذا  ــداءً كل قصة هي ن ـ ابت
ــة  ــاس األدبي ــات األجن ــا تقسيم جتاوزن
ــإن التفرقة  ــإن كالهما مروي وعليه ف ف
ــث مساحة النص  ــا لدي من حي بينهم
ــة احلدث  ــن وحداني ــك م ــع ذل ــا يتب وم
ــدد األحداث  ــوي أو تع ــف اللغ والتكثي
ــك. وجواب  ــي الشخوص وغير ذل وتنام

سؤالك أجد نفسي في كليهما.
ــت  ــر واجته ــن النش ــت ع ــاذا توقف * مل
ــي صفحتك في  ــك ف ــر اعمال ــى نش ال

انستقرام؟
ــم ال  ــن االس ــث ع ــر تبح ـ ألن دور النش
ــد يراهن  ــن املؤسف أن ال أح ــص، وم الن
على اسمي حتى اآلن! لكن األكثر أسفاً 
ــرة احتجزت  ــة كبي ــر سعودي أن دار نش
ــهر ثم  ــي لديها لثالثة أش ــدى روايات إح
ــاب تسويقية  ــض ألسب ــا بالرف أعادته
ــدار تنشر عناوين  ــم من أن هذه ال بالرغ
ميكن عرضها في محالت التخفيضات 
ــط  ومرب ــة،  الشعبي ــواق  األس ــي  ف
ــدور تبحث عن االسم  ــرس هنا أن ال الف
ــرديء بالواسطة  ــر ال ــا ميكنها متري كم
ــواد األعظم من دور  واحملسوبية ألن الس
ــك مواثيق مهنية وال عقائد  النشر المتل
أدبية. وأؤكد بأن هذا وقت كتب عارضات 
األزياء ومشاهير مواقع التواصل. أليس 
ــر اآلن؟ أيهما تخشاه عند  هذا ما ينش
ــص الرقيب؟ ال  ــد أم مق ــة الناق الكتاب
ــب الناقد  ــب الذي يراق ــد أن الكات أعتق
قد كتب نصاً من صنيعته بل قدم مادة 

ــب التونة  ــبه بعل ممسوخة معلبة أش
ــالف صانعيها.  ــم اخت ــة رغ املتشابه
ــيء، والناقد  ــن كل ش ــة جترد م الكتاب
ــوده  ــب وج ــي سب ــة وه ــق للكتاب الح
فكيف يؤثر املصنوع في الصانع؟! وقد 
ــن الكتاب  ــرأت لعدد كبير م عرفت وق
في الشبكة العنكبوتية لم يعرفهم 
ــرة إال أن  ــاء بالفط ــم أدب ــد ووجدته أح
لديهم رهبة كبيرة من ”سياط النقاد“ 
ــم الناقد،  ــن أسميه بتصني ــذا ميك وه
ــن يسمون  ــن أن بعض م ــذا فضالً ع ه
أنفسهم نقاد يعتقدون بأنهم ”سدرة 
ــاء  ــى“ فيدخلون جنتهم من ش املنته
ــرد مذكرات مرحلة  ولو كان النص مج
ــة لتصدر املشهد  ــة. إنها فرص املراهق
ــص الرقيب فال  ــل حال! أما مق على ك
ــة وصلنا إلى  ــد أننا في السعودي أعتق
ــا باإلمكان  ــر الكاملة، رمب حرية التعبي
ــة نص سردي  ــن أو كتاب ــاد رجل دي انتق
ــد تكون الكتابة عن  عنه بتجرد لكن ق
رجل مرور برتبة ”عريف“ جتاوزاً. صحيح 
أن هناك استثناءات وأملك مايدحضها 

لكن ال ميكنني اإلجابة اآلن.
* ملن تقرأ؟ ومن الكاتب الذي تأثرت به؟

ـ لدي هوس بالقراءة وفي مرحلة سابقة 
كنت أقرأ أي كتاب يقع في يدي أو أي مادة 
منشورة في الشبكة العنكبوتية. قرأت 
ــال األديان واملذاهب، وهذا  كثيراً في مج
جعلني أراجع الكثير من مسلماتي، ثم 
في مرحلة الحقة وجدت أن هذا جعلني 
ــل والسالم الروحي.  ــك طريق التأم أسل
ــدني إلى  لذلك أنا ممنت هللا تعالى أن أرش
ــص األدبي فأنا  ــذا الطريق. أما في الن ه
ــا ”ماركيز“ السارد  ــنت هللا أن كان بينن مم
ــراره هبة  ــون تك ــذي سيك ــم ال العظي

إلهية أخرى.
* ما جديدك؟

ــان  ومجموعت ــات  رواي ــع  أرب ــدي  ل ـ 
ــر بعضها في كتب  قصصيتان قد أنش

إلكترونية لتكون متاحة للجميع.
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قصيدة

اصدار

ــوع من النشاط العقلي،  ــكَ ان للفلسفة التي هي ن ال ش
ــى التفكير  ــل االنساني عل ــز العق ــي حتفي ــرا ف دورا كبي
ــني، كونها  ــف عند حد مع ــرد الذي ال يق ــي املتج العقالن
ــاف  ــول واكتش ــي للفض ــل االنسان ــب العق ــط بح ترتب
ــي للعقل،  ــراق الداخل ــبه باالحت ــى هي اش ــد، مبعن اجلدي
ــوت او االبتعاد عن  ــى السك ــو اضطر االنسان ال فحتى ل
ــل ويبقى  ــل يبقى يعم ــور فإن العق ــة بعض االم مناقش
ــا اجابات افتراضية  ــرح االسئلة ويناقشها، ويضع له يط
ــي اجتهاده وبعضها من خالل  وحقيقية، بعضها من وح
ــة العملية او عن طريق اآلخرين. ولو رجعنا الى كل  التجرب
ــات التي باتت في متناول الكثير منا، لوجدنا بانها  اخملترع
ــار بعضها يثير السخرية وبعضها  في البداية كانت افك
يثير االستغراب وبعضها االخر يثير االستهجان والرفض. 
ــارت حقيقة وواقعا وعن طريقها  لكنها مع مرور االيام ص
تغيرت اشكال احلياة االنسانية. وبالرغم من ان الفلسفة 
ال تنحصر باالنسان الغربي لكنها على يده قد صارت هي 
ــي املرجع االعلى  ــل العلوم االخرى، وه احملرك االساس لك
ــى االمام، اما الفرق ما  ــل خطوة تخطوها االنسانية ال لك
ــي والعقل الفلسفي العربي،  بني العقل الفلسفي الغرب
ــب على املعوقات  ــأن االول متكن من ان يتغل ــو يتمثل ب فه
ــة التي قام  ــورات املتوالي ــي وجهه، عبر الث ــي وقفت ف الت
ــال لإلنسان كي  ــي العالم العربي فلم يتح اجمل ــا، اما ف به
ــل اصطدم بالعديد  ــان لنشاطه الفلسفي، ب يطلق العن
ــبه  ــات. والفلسفة في العقل الغربي باتت اش من املعوق
ــم، فهي تتراكم وتتطور ومت وضعها في قوالب واطر،  بالعل
وكلما جاء جيل حاول ان يجد له فلسفته اخلاصة املبنية 
على التي سبقتها والتي تكون منسجمة مع عصره الذي 
ــأن هناك فلسفات  ــه، وعلى هذا االساس جند ب يعيش في
كبرى شهدها التاريخ، وعلى رأسها الفلسفة الرأسمالية 
والكم الهائل من املفكرين املدافعني عنها واملنظرين لها، 
وكذلك احلال مع الفلسفة االشتراكية والشيوعية. فهذه 
ــة حل مشاكل االنسان  ــات لم تقف عند محاول الفلسف
ــات االخرى،  ــا مضاد للفلسف ــب، بل صار كل منه فحس
ــل كل منهما على  ــى عيوبها واخفاقاتها، فيعم يركز عل
ــوة الفلسفة في  ــا. ومما زاد من ق ــر نفسه واصالحه تطوي
ــدول، فانقسم الغرب الى  ــرب، انها صارت مشروعا لل الغ
ــرى تتبع الفلسفة  ــع الفلسفة الرأسمالية، واخ دول تتب
ــد بها ان  ــدول حتما يقص ــا نقول ال ــتراكية، وعندم االش
ــذه الفلسفة او تلك  ــا تتبع ه ــة سياسية بكامله انظم
وتدافع عنها وتخوض احلروب وتدخل االزمات في سبيلها.

ــل الغربي بعد ان ضمن اعتناق الدولة ومؤسساتها  والعق
للفلسفة لم يكتفِ بذلك، وامنا حاول ان يصدرها الى كل 
ــم، وفعال جنح في ان يقسم العالم الى نصفني على  العال
اساس اتباع الفلسفة الرأسمالية واالشتراكية بنهجها 
ــان الفلسفة  ــن غلي ــك ضم ــي، وبذل ــي الشيوع املاركس
ــد ان انهار  ــرا حتى بع ــال مستم ــا. وال زال احل واستمراره
ــا ظهرت لنا فلسفات  ــتراكي، اذ سرعان م املعسكر االش

جديدة مثل العوملة والنظام العاملي اجلديد.
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فنارات

د.سعدي االبراهيم

بغداد / البينة الجديدة
والسياحة  ــة  الثقاف ــر  وزي ــث  بح
واآلثار الدكتور عبد االمير احلمداني، 
ــس االول االثنني ٢٠١٩/٥/٢٠، مع  ام
ــرين العراقيني  ــاد الناش رئيس احت
الدكتور عبد الوهاب الراضي إقامة 
معرض للكتاب بالتعاون مع احتاد 
ــرين العرب. وجاء ذلك خالل  الناش
ــع رئيس  ــع احلمداني م ــاء جم لق
االحتاد وأعضاء الهيأة اإلدارية التي 
ضم الكاتب والروائي الفائز بجائزة 

ــد سعداوي،  ــر الدولية احم البوك
ــد الوزير  ــه الرسمي، أك في مكتب
ــم ورعاية ومساندة  فيه على «دع
ــارض وفعاليات  ــذا مع ــة هك إقام
ــذي نؤمن  ــرات، في الوقت ال ومؤمت
ــن حكراً  ــأن الثقافة لم تك فيه ب
ــار  ــة». وأش ــة معين ــد أو جه ألح
ــى أن «هناك مشروع  احلمداني، إل
ــراق بعنوان  ــاب عن الع تأليف كت
ــة) للكاتب  ــون عربي ــراق بعي (الع
ــل جلول واإلعالمي  والباحث فيص

ــني والذي  ــب اللبناني ــي كلي سام
ــذا املعرض،  ــه في ه سيتم تقدمي
وبدوره قال الراضي إن «الدورة الـ٢٢ 
ــون على  ــادم ستك ــرض الق للمع
ــداد الدولي تلبية  ــرض بغ أرض مع
ــرين العرب،  ملتطلبات احتاد الناش
ــرض سيعقد  ــش املع ــى هام وعل
ــرب  الع ــرين  الناش ــاد  احت ــر  مؤمت
ــة  عربي ــخصية  ش  ٨٠ ــور  بحض
ــالل لقاء  ــاء ذلك خ ــة». وج وعاملي
ــس االحتاد  ــع احلمداني مع رئي جم

ــأة اإلدارية التي ضم  وأعضاء الهي
ــز بجائزة  ــي الفائ ــب والروائ الكات
البوكر الدولية احمد سعداوي، في 
ــد الوزير فيه  ــه الرسمي، أك مكتب
على «دعم ورعاية ومساندة إقامة 
هكذا معارض وفعاليات ومؤمترات، 
ــه بأن  ــذي نؤمن في ــت ال ــي الوق ف
ــراً ألحد أو  ــم تكن حك ــة ل الثقاف
احلمداني،  ــار  معينة».وأش ــة  جه
ــف  ــروع تألي ــاك مش ــى أن «هن إل
ــوان (العراق  ــاب عن العراق بعن كت

ــب والباحث  ــون عربية) للكات بعي
ــي سامي  واإلعالم ــول  فيصل جل
ــذي سيتم  ــني وال ــب اللبناني كلي
تقدميه في هذا املعرض، وبدوره قال 
ــي إن «الدورة الـ٢٢ للمعرض  الراض
ــادم ستكون على أرض معرض  الق
ملتطلبات  ــة  تلبي ــي  الدول ــداد  بغ
ــى  ــرب، وعل الع ــرين  الناش ــاد  احت
ــد مؤمتر  ــرض سيعق ــش املع هام
ــرين العرب بحضور ٨٠  احتاد الناش

شخصية عربية وعاملية».

فيصل الهذلي قاص وروائي سعودي، ابتكر لغة سردية فريدة قدمها بلغة كتبها بأدوات 

كانت شعائر ”قداس االنصات“ الذي عرف به الكتابة في تقدميه إلصداره األول (قيامة 

الرماد) وهي مجموعة قصصية نشرها عبر دار طوى في عام ٢٠١٣م. وفي عام ٢٠١٥م 

أصدر روايته األولى (رسول السبت) التي جعلت الكثير من القراء يراهنون على حرفه..

حاوره / حسام اباظة
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البينة الجديدة / 
علي شريف

الفيلم  ــت  بي ــف  ضيّ
أبجد  التابع ملؤسسة 
الثقافية بالتعاون مع 
البيت الثقافي البابلي 
ــي  السينمائ ــور  املص

ــال  وق ــى.  مصطف ــاد  عم
ــم اخملرج  ــر بيت الفيل مدي
ــار  ذوالفق ــي  السينمائــ
ــور  املص إن  ــري:  املطيـــ
ــى يعد من  ــاد مصطف عم
التصوير في  ــدراء  م ــم  أه
ــا لقب بشيخ  ــراق كم الع
ــل وهو  ــي باب ــن ف املصوري
ــر ألكثر من ٢٥  مدير تصوي
اغلبها  ــا  سينمائي فيلما 

ــم  ــباب. ث ــني ش ــع فنان م
ــور السينمائي  حتدث املص
ــن أول  ــاد مصطفى ع عم
ــا في  ــالم صوره ــة أف ثالث
ــور فيلمه  ــل بعدها ص باب
ــم وثائقي  ــع وهو فيل الراب
ــذي حدث  ــن االنفجار ال ع
قرب العيادة الشعبية في 
سوق احللة وهو من إخراج 

الفنان حميد شاكر.

@Ü†c@Úéç˚fl@ø@·‹Ó–€a@oÓi
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 حسني نهابة 

رغم  انكِ يوماً بعد آخر، 
تبتعدين اكثر

ويوماً بعد يوم 
ــق  اعم ــا  بينن ة  ــوّ اله ــر  تصي

واكبر،
وجعة كنصلِ خنجر مُ

لست افهم انا، 
سراً لهذا الهوى 

كيف انبثق في داخلي؟ 
ر؟ كيف تفجّ

وحيد من دونك، 

ــون باجلراح  ــل املعج ــا الرج ان
والفجيعة

ــالل مقبرة  ــد اط ــس عن واجلال
األمس 

انفخ على وجه امرأة 
غار في جوف البعد 

حتى ضاعت مالمحه.
وحيد من جديد انا

هي ليست املرة األولى التي 
اشعر فيها بالتيه

ولكنها املرة األولى التي 
ــن  م ــوف  باخل ــا  فيه ــعر  اش

الوحدة
ودّعة وتسألينني  حني جئتِ مُ

النسيان، 
يومها خفت بقدر اخليبة التي 

شعرت بها
ــق  ــني خيبة العاش ــل تعرف ه

باملرأة التي يحبها؟
سأختفي، 

بقايا  ــكِ  ــي عيني ف ــن  وسأدف
قصتي

 ، وكل ما كنتُ سأختمه فيكِ
وكل ما كان سيبتدأ

سينتهي متاماً كما رجوتني
ال تقلقي

ــةِ  ــعلته بلحظ ــا اش ــل م وك
سينطفيء، 

وسألغي ماض من احلرمان 
كان لربيع عينيك يشتهي.

ــى محض  إل ــي  ــا حولتن احق
سراب

نكسر  وبقايا أمل مُ
بذكريات امسكِ احتمي؟

سينتهي حتماً، 
كل ما ابتدأته فيك سينتهي، 

ومن كل دروبك سأختفي
وسأكتفي، بأنك يوماً 

مات من عمري، 
يوماً ما كنت فيه  لي.

ــل ماعلّمتني  ــكر لك الف ش
اياه، 

ولكل ما وهبتني اياه، 
ــان كثيراً على مثلي ما  فقد ك

وهبتي، 
وعذراً، 

ــقي  ــق ش ابداً ال توبخي عاش
مثلي، 

ــكِ مطراً  ــه اذا سكب ال توبخي
على صحارى

ليس للربيع فيها موطأ قدم
ــاد يبحث في  ــه ان ع ال تلومي

خلخالكِ 

دفء الوطن

ــد  ينش ــه  ان ــرف  يع ال  ــو  فه

العدم،  

مْ  وانك وَهَ

ومجرد طيفاً عابراً 

لكنه في خافقي استقر

ال تهتمي لي، 

ــاوز هكذا  ــى جت ــادر عل ــا ق فأن

محن

سأختفي 

ولتدفن كل رسائل الشوق 

بقبر شفتي.

@…ˆbö€a@ÈuÏ€a@

محمود شقري 
ــرس إلى جذع  ــه ربط الف رأى أن
ــدار. توقع  ــجرة في ساحة ال ش
ــدار الستقباله.  أن يخرج أهل ال
ــر مزاجه  ــد. تعك ــم يخرج أح ل
ــل  ــان الرج ــا ك ــال: رمب ــالً. ق قلي
ــت املرأة  ــدار، ورمبا كان ــارج ال خ
ــام. قال:  ــل اآلن في احلم تغتس
ــا  ــون لهم ــل أن ال يك ــل يعق ه
أطفال يخرجون جملرد سماعهم 

ــرس! (حتمحم، رمبا  حمحمة الف
من جوع أو من عطش، ورمبا جملرد 
ــال: رمبا  ــيء ما!) ق التسلي بش
ــن ولم يعد أحد من  كانا عجوزي
ــي الدار.  ــاء يقيم معهما ف األبن
ــيئاً  تأمل رمحه ألنه لم يجد ش
ــه. تذكر األعداء الذين  آخر يفعل
ــم وسالت دماؤهم على  صارعه
ــرت رأسه فكرة  ــن الرمح. عب س
ــر على هذه  ــيطانية. قال: أك ش
ــراً لألعداء  ــا وك ــدار باعتباره ال
ــر  دح ــا.  ساكنيه ــل  ك ــزم  فأه
ــرة ألن مظهر الدار ينم عن  الفك
ــال: أغني بعض  وداعة وحياد. ق
أغاني احلرب التي اعتدت ترديدها 
وأنا أصارع األعداء. أهتف باسم 
حبيبتي دولثينيا لعل أهل الدار 
يسمعونني ويخرجون. غنى ولم 

يخرج أحد لالستفسار منه عن 
ــا أريده رغيف  ــراده. قال: كل م م
ــن الشعير  ــل م ــي وقلي ــز ل خب
للفرس وشربة ماء. هتف باسم 
ــه، ولم  ــى بح صوت حبيبته حت
ــرج أحد من أهل الدار. أخيراً،  يخ
لم يجد بداً من الدق على الباب. 
ــة يتناثر  ــه فتاة حافي خرجت ل
ــعرها على صدرها وكتفيها،  ش
ــي عينيه  ــاب ف ومن خلفها ش
ــال للفارس:  قلق واستفسار. ق
نحن نقضي هنا أول أيام عرسنا، 
ــارس  ــج الف ــد؟ اختل ــاذا تري فم
ــال: جئت لكي أبارككما. مرر  وق
كفه على رأس الفتاة وعلى رأس 
ــى على صهوة  الشاب، ثم مض
ــده بالتحية  ــو يرفع ي فرسه وه

واإلعجاب.

بغداد / البينة الجديدة
ــر   ــة والنش ــون للترجم ــن دار املأم ــدر ع ص
ــل) للكاتب  ــاب (اكتشافات نينوى وباب كت
ــار البريطاني  ــري اليارد عالم اآلث أوسنت هن
ــة  ــا، ترجم وآثاره ــوى  ــاب نين ــف كت ومؤل
ــف الكتاب من   ــالوي. يتأل محمد حسن ع

ــرض عمليات  ــة وعشرين فصالً يستع ست
التنقيب واكتشاف آثار مهمة من احلضارة 
ــوم  ــرات الرس ــم عش ــا ض ــورية كم اآلش
ــط واخملططات واللوحات التي تصور  واخلرائ
ــوى وبابل وبغداد ونفر. بعض اللقى في نين
ثم يتناول اليارد عملياته في املدن اآلشورية 

ــب فيها  ــي التنقي ــرع ف ــة التي ش القدمي
ــو وعماله وهم  ــي واجهها ه ــار الت واألخط
ــم الكنوز  ــون النقاب عن بعض أه يكشف
ــع القبائل العربية  ــة وعالقاته م املكتشف
ــي صحراء  ــل الساكنني ف ــدو الرح ــن الب م

املوصل وقرب املواقع اآلثارية في عفج.

êâb–€a@قصة 

›ibiÎ@ÙÏ‰Ó„@pbœbín◊a@



حال شيحة: تعلّمت اللهجة الصعيدية من أجل «زلزال» ومحمد رمضان ليس ديكتاتوراً

@Ú‘œäi@ÒäÁb‘€a@µg@pıbu@ÚÌÜÓ»ï@Òbnœ@ÚÓñÇë@›é‹éΩa@ø@Ü �éuc
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* ملاذا وافقت على العودة الى الدراما 
التلفزيونية من خالل مشاركتك في 

مسلسل «زلزال»؟
ــة  ــذ الوهل ــي من ــو جذبن ـ السيناري
ــب  والكات ــت  فالسيناريس ــى،  األول
ــي حتريك  ــال جنح ف ــم كم عبدالرحي
مشاعر كل من يقرأ السيناريو، كما 
أن مخرج العمل إبراهيم فخر يتمتع 
ــا عند  ــا جنده ــة قلّم ــة إخراجي برؤي
باقي اخملرجني، وقد استمتعت كثيراً 
ــه. وألن املسلسل  بالعمل حتت إدارت
ــني البسيطة  ــاة املصري ــاول حي يتن
ــارات الشعبية بشكل جديد  في احل
ــل عمل قد  ــت أنه أفض ــذاب، رأي وج
ــة أن  ــور، خاص ــى اجلمه ــي ال يعيدن
ــان يشاركني  ــد رمض ــم محم النج
في بطولته، ويعرض اآلن خالل شهر 
رمضان الكرمي احلالي، ويحظى بنِسب 
ــة، واجلمهور تأكد من  مشاهدة عالي
ــي في اليوم األول لعرض  صحة كالم

هذا املسلسل في الشهر الفضيل.
ــي  الت ــة  الشخصي ــن  ع ــا  ثين * حدّ

دينها في العمل؟ جتسّ
ــخصية  ــد في املسلسل ش ـ أجس
ــى القاهرة  ــة، جاءت إل فتاة صعيدي
برفقة والديها لكي تعمل على «عربة 
اب،  فول» في مرأب حلافالت نقل الركّ

ــب محمد حربي  ــع في ح وهناك تق
بـ»زلزال»، وهي الشخصية  الشهير 
ــي يؤديها محمد رمضان، وبعد أن  الت
يتزوّجا، يتورّط زوجها في العديد من 

ــب أحد رجال األعمال  املشاكل بسب
الفاسدين.

* ألم جتدي صعوبة في نطق اللهجة 
ــا للمرة  مينه ــي تقدّ ــة الت الصعيدي

األولى؟
ــت  كن ــس  العك ــى  عل ــل  ب ال،  ـ 
اً لهذا العمل بسبب  ــة جدّ متحمس
ــة التي لم يسبق  اللهجة الصعيدي

ــل درامي،  ــا في أي عم مته ــي أن قدّ ل
ــم اخملرجني كانوا يحصرونني  فمعظ
ــة  اجلميل ــاة  الفت ــخصية  ش ــي  ف
ــم بها أبطال  الرومانسية التي يحل

دور  ــر  أنك وال  ــة،  الدرامي ــال  األعم
الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال في 

تعليمي أصول اللهجة الصعيدية.
ــان ديكتاتور في  ــد رمض ــل محم * ه

التصوير؟
ــخص متواضع  ــاً، محمد ش ـ إطالق
ــب اجلميع، وطوال فترة التصوير  ويح
ــن،  احلاضري ــى  عل ــات  النك ــي  يلق
ــه جيدة بجميع العاملني في  وعالقت
ــاس له  ــب الن ــل، وأرى أن ح املسلس

يعود الى تواضعه وطباعه الهادئة.
ــزال ثم عودة الى الفن.. ما الذي  * اعت

تغير في شخصية حال شيحة؟
ــى إلثبات  ــت أسع ــي املاضي كن ـ ف
وجودي على الساحة الفنية وحتقيق 
ــدة جماهيرية عريضة، أما اليوم  قاع
ــل  ــل أفض ــر بشك أفك ــت  فأصبح
ــوري جيداً، وأحرص على أن  م أم وأُنظّ
ــدم لهم ما  ــوت الناس، وأق ــون ص أك

يريدونه.
* ماذا بعد مسلسل «زلزال»؟

ــت عروض عمل كثيرة، لكنني  ـ تلقي
ل  ــا، وأُفضّ ــري به ــغل تفكي ــن أش ل
التركيز على مسلسل «زلزال»، الذي 
ــود من خالله الى اجلمهور، وأنتظر  أع

ردود فعلهم عليه.
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متابعة / البينة الجديدة
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ــى األضواء من خالل  ــيحة ال ــزال والغياب عن التمثيل، تعود الفنانة حال ش ــرة من االعت ــد فت بع
ــان، والذي يُعرض حالياً ضمن  ــذي تتشارك بطولته مع الفنان محمد رمض ــل «زلزال»، ال مسلس
ثت عن دورها  املاراثون الرمضاني. حال شيحة كشفت عن سبب اختيارها ملسلسل «زلزال»، وحتدّ

فيه، وعالقتها مبحمد رمضان في كواليس العمل..

البينة الجديدة / مها الحديثي
ــة (اخلطوط االسالمية)  ــذت الدار العراقية لألزياء بدل نف
ــة املتفردة بأيدي مجموعة من املصممني  ذات اخلصوصي
ــدار,  بال ــني  احملترف ــني  والفني ــن  والطرَّازي ــني  واخلياط
ــة املميزة   ــوم اال سالمي ــارف والرس ــني  الزخ مستخدم
ــي والتطريز  ــط العرب ــالة باخل ــها مح ــا ونقوش بألوانه
ــون األسود  ــاش الكيبور بالل ــة أساسيه من قم ,وبخام
وخيوط السرمة الذهبية مع خيوط احلرير األخرى، ويأتي 
ــهر  ــزي بطابعه اإلسالمي متزامنا مع روحية ش طرح ال
رمضان الفضيل , وليأخذ سياقه ضمن مجموعة األزياء 

جنِزت لالحتفاء بيوبيل الدار الذهبي.
التي أُ

متابعة / البينة الجديدة
ــقرا جناحاً  حصد الثنائي معتصم النهار وفاليري أبو ش
ــرض مسلسلهما  ــرة املاضية بعد ع ــالل الفت ــراً خ كبي
ــتَيّ MTV اللبنانية  الدرامي بعنوان «ما فيّي» على شاش
ة  ــوان» املنتجِ ــركة «صبّاح إخ ــو ظبي»، ما حضّ ش و»أب
ــه، حيث أُعلن من  ــى اإلعالن عن جزء ثانٍ من ــل، عل للعم
ــزء ثانٍ من هذا  ــة األخيرة عن إعداد ج ــارة احللق خالل ش
املسلسل الذي القى جناحاً باهراً. وكانت شركة «صبّاح 
ــر للجزء الثاني من املُسلسل  إخوان» قد بدأت التحضي
ــة املاضية، بعدما  ــالل األسابيع القليل ة خ ــة تامّ بسريّ
اجتمع املُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة 
ــا  ــة كلودي ــربتجي والكاتب ــا ش ــة رش رج ــة باخملُ املُنتج
ــة الستكمال  ــوط األساسيّ ــوا اخلط ــليان، ووضع مرش
املشروع، على أن يُعرض في أوائل عام ٢٠٢٠، ويضم عدداً 

من األسماء البارزة في عالم الدراما العربية.
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البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد

البحر)  ــة  (حوري ــة  العراقي ــة  املسرحي
ــراج لبوة  ــل وإخ ــل خزع ــب جلي للكات
ــز الثاني في مسابقة  عرب احرزت املرك
ان. وقد  ــاد اللغة اإلجنليزية في عمّ أوملبي
شارك العراق بأربع فرق وأحرز أربع جوائز 
ــة في املسرح واجلائزة  هي اجلائزة الثاني
ــة واجلائزة  ــي املشاريع املقدم الثانية ف
ــة واجلائزة  ــة في اخلدمة اجملتمعي الثاني
ــل قال: ان  ــة فرقياً.د. جليل خزع الثالث
اوملبياد اللغة اإلجنليزية مسابقة عاملية 
ــام كانت دورتها  ــام سنويا، وهذا الع تق
ــي العاصمة األردنية  الرابعة، أقيمت ف
ــةً  ــاً وطالب ــة ٩٠٠ طالب ــان مبشارك عم

ــن ١١- الى ١٧  ــة م ــات العمري ــن الفئ م
ــون ٤٣ فريقا من مختلف دول  عاماً ميثل
ــة عدة محاور  ــل املسابق العالم.وتشم
ــام لقضايا الطاقة  وخصصت هذا الع
ــي  مسرحيت ان  ــاف:  واض ــة.  النظيف
ــوم بالتنزه على  ــن عائلة تق تتحدث ع
ــة  ــي العاصم ــة ف ــر دجل ــواطئ نه ش
بغداد، فيوصي األب ولده وبنته بضرورة 
احملافظة على نظافة املكان عند التنزه 
ــي النهر، فتلتزم  ــدم رمي اخمللفات ف وع
البنت بوصية والدها، أما شقيقها  فال 
ــات بالنهر،  ــي النفاي ــزم، ويقوم برم يلت
ــره بوصية  ــاول أخته منعه وتذكي فتح
ــر ما دار  ــع حورية البح ــا، تسم والدهم

ــقيقها، فتشكر البنت  ــني البنت وش ب
ــوم البنت  ــا، وباملقابل تق على تصرفه
ــى جولة في  ــر إل ــة البح ــوة حوري بدع
ــة الدعوة.  ــداد، وتلبي احلوري ــة بغ مدين
ــد التلوث البيئي  وأثناء التجوال تشاه
ــر دجلة وتنبّه  ــي املدينة وفي مياه نه ف
إلى خطورة ذلك، وتقترح عليها احللول 
ــة للتخلص من مشاكل بيئية  املناسب
ــرة منها استخدام تقنية  وصحية كثي
ــاه، واستخدام  ــم املي ــو في تعقي النان
ــة  الطاق ــدل  ب ــة  الشمسي ــة  الطاق
ــازات  الغ ــن  م ــص  للتخل ــة  األحفوري
والدخان، واستخدام النقل النهري بدل 

االعتماد كليا على النقل البري.

_lbÌÖ@Îä‡«@Â«@aábfl@Âÿ€@Òãbug@ø@?Óiäí€a@b‰ÌÖ ä‡»€a@Úïäœ@?fl@pàÅc@5ï@Ü‰Á@ZÒâÖ
متابعة / البينة الجديدة

كشفت املمثلة التونسية درة أثناء استضافتها 
في برنامج «السرداب» الذي تقدمه رشا اخلطيب 

ــا في بداية  ــور»، عن رفض أهله ــة «احمل عبر شاش
ــت: «في الصغر  ــال الفن. وقال ــر دخولها مج األم

ــا طلبت مني مخرجة  ــت فرصة عمري عندم أضع
تونسية القيام بأحد األدوار، ولكني رفضت بسبب 

ــي مجال التمثيل»، وتابعت:  رفض أهلي الدخول ف
«قدمت هذا الدور مكاني املمثلة هند صبري، لتأخذ 

ــر على عالقتنا  ــة العمر لكن هذا لم يؤث مني فرص
ــا أكدت أن طموحها ليس له  كما ردد البعض». كم

ــا حتى تصل  ــي مشواره ــدود، وستظل جتتهد ف ح
ــا فى بعض  ــى أن احلظ حالفه ــة، مشيرة إل للعاملي

ــا الفنية، والجتهادها أيضاً جزء من النجاح. أعماله
ــي مسلسل «احلرملك»  ــارك درة هذا العام ف درة تش

ــر املصري  ــي وسام ــار وأحمد فهم ــالف معم ــع س م
وجمال سليمان وباسم ياخور.

متابعة / البينة الجديدة
ــي إجازةً من  ــا الشربين ــت املمثلة دين طلب
ة ٣  ــس» ملدّ ــاع مسلسلها «زي الشم صنّ
ــارك، حيث  ــهر رمضان املب ــع ش أيام مطل
ــا سافرت  ــة أنّه ــادر مطلع ــت مص كشف
خارج البالد، رغم عدم انتهائها من تصوير 
ــق العمل  ــن مشاهدها، وفري ــدد كبير م ع
ــه من اللحاق  ن ــزال خائفاً من عدم متكّ ال ي
بالسباق الرمضاني بالتزامن مع عرض أولى 
ــل، حيث يعمل اخملرج سامح  حلقات العم
عبدالعزيز مع ثالث وحدات تصوير. وقد برّر 
ــي أنّ طلبها اإلجازة  ــن الشربين مقرّبون م
ــر. على صعيدٍ  كان بسبب ضغط التصوي
ــي حماستها للوقوف  ــر، أبدت الشربين آخ
ــاب في فيلمه اجلديد  أمام النجم عمرو دي
ــق على أداء دور البطولة بعد أحاديث  إذا واف

عدة عن عودته إلى السينما.

متابعة / البينة الجديدة
ــهية النجمة الكويتية  يبدو أنّ ش
ــى التمثيل،  ت عل تِحَ ــمس قد فُ ش
ــت دوراً  ــام الفائ ــت الع م ــث قدّ حي
ضمن مسلسل «عوض أباً عن جد»، 

ــرّة هذا العام مع  وها هي تُعيد الك
مسلسل يحمل عنوان «هايبرلوب» 
ــب احلبيب وأسعد  من بطولة حبي
ــد اجمليد الرهيدي، إلى  الزهراني وعب
ــيال  ــدد من جنوم السوش جانب ع

ــن بينهم محمد  ــا الشباب م ميدي
ــل لوحات  م املسلس ــدّ القس. ويق
ــات غنائية  ــن وقف ــة تتضم متنوع
ــه  يعيش ــذي  ال ــع  الواق ــس  تعك
ــب كوميدي،  قال ــن  ــاب ضم الشب

ــمس أنّ جتربتها العام  وأوضحت ش
ــاس حيالها  الن ــل  وتفاع ــت  الفائ
عها على املشاركة بدور ذات  ــجّ ش
ــف متاماً  ــة أكبر وهو مختل مساح
ــان املاضي،  ــه في رمض مت ــا قدّ عمّ

ــل على الثقة  ــكرت فريق العم وش
التي منحها إياها، حيث أنّ العمل 
ــة كتّاب ويلعب  تِبَ من قبل ورش كُ
ــدد من جنوم  ــة ع ــه أدوار البطول في

الشاشة اخلليجية.
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* من فيصل الهذلي؟
ــه اجلبال  ــالً تلهم ــان طف ــخص ك ـ ش
الغناء خلف قطيع ماشيته. أما حاضره 
ــدة: أن يعود  ــه أمنية واح فتحتشد في

طفالً ال يدرك ان الشر شيئاً.
* كيف تصف جتربتك مع السرد؟

ــة لالنحياز نحو  ــاوالت يائس ــي مح ـ ه
ــذي يصنعه النص  االنسان، االنسان ال
ــه سلطة،  ــه علي ــون لصانع دون أن يك
ــو ويكبر ويتخلّق:  سوى رصده وهو ينم
ــره، ويبطش ويسالم، ويغني  يحب، ويك
ــة السردية  ــم تأتي الكتاب ويتنسك… ث

لتكون الشاهد العليم.
ــت السرد ومتى اكتشفت  * كيف تعلم

أن بإمكانك كتابة قصة؟
ــال التي  ــي وادٍ حتتضنه اجلب ــأت ف ـ نش
ــة فكانت  ــر الشعبي ــت األساطي توارث
ــدات تلك  ــواه اجل ــر أف ــروي عب ــال ت اجلب
ــك  تل ــرد  س ــاء.  مس ــل  ك ــر  األساطي
ــداس سردي  ــبه بق األساطير كانت أش
ــال والصبية في حضرته  يتحلق األطف
ــه فإن اجلدات  بخشوع وسكينة. وعلي
ــات حققن مشيئة اجلبال  واآلباء واألمه
ــارداً، وها أنا ذا أحارب من  في أن أكون س

أجل تلك املشيئة.
* ملاذا هذه العناوين قيامة الرماد ورسول 

السبت؟
ــة سردية  ــت جترب ــاد كان ــة الرم ـ قيام
ــا بأنها ”قداس  ــني قلت عنه ولعلي ح
ــي رأيي  ــرد ف ــك ألن الس ــات“ فذل انص
ــى الرماد  ــن يصغي إل ــبه مب حينها أش
ــرة التي  ــرد حكاية تلك الشج ــم يس ث
ــي موقد  ــاداً ف ــا رم ــت اغصانه أصبح
ــس حكاية الشجرة فحسب  احلياة. لي
ــر بجوارها أو تفيأ ظلها.  بل كل من عب
ــك العقيدة السردية  وأعتقد اآلن أن تل
ــي مازلت  ــداً، على أن ــت مرهقة ج كان
ــي األمر  ــو كان ف ــا ومتنيت ل ــد به أعتق
ــول السبت“ فكانت  فسحة! أما ”رس
ــد تقلبات النفس  ــة روائية لرص محاول
البشرية (سكينتها واضطرابها) وذلك 
عبر ”سعيد بن ظافر“ بطل الرواية الذي 
ــه وروى سفر حياته من  حتدث عن نفس
ميالده حتى عروجه على الصليب الذي 

حترر به من خطاياه وفقاً ملا قرره هو.
ــك بهذه  ــي صفحت ــك ف ــرف نفس * تع
اجلملة (ولدت من رحم رغيف فتنسكت 
على أبواب اجلياع) والكثير من قصصك 
ــة واجلبال  ــني واألودي ــن الط ــدث ع تتح

فماهو السر وراء ذلك؟
ــد نصوصي:  ــك باقتباس من أح ـ أجيب
“سأؤمن على صلوات الفالحني. سأغني 
ــع أقدام  ــراء. سأتتب ــواب الفق ــف أب خل
ــارك  الطني. سأغني مع األطفال. سأش
ــف. سأكون صالة في  ــي طوابير الرغي ف
ــل وأغانٍ في أفواه الرغيف. أنا  صدر احلق

معهم. أنا أحدهم“.
ــداً نصها (ثم  ــرت قصة قصيرة ج * نش
انتهت احلرب، لكن النساء لم يعدن إلى 
ــات، واألطفال  ــول احملاصرة بالفزاع احلق
الصدئة،  ــواب  باألب ــون  يتترس أصبحوا 
ــداً) وكثير من  ــم يعودوا أب ألن احملاربني ل
نصوصك مشبعة باملوت واملآسي، فهل 

هذا يعكس شيئاً خفياً منك؟
ـ ينبغي أن ننتبه إلى أن حضور الكاتب 
ــم مع جترده. واملوت  في النص ال يستقي

ــذا الوجود.  ــات ه ــن مسلم ــي م واملآس
ــيئاً  وعليه فجوابي هو ال، ال يعكس ش

مني.
ــود ثقاب  ــذا النص؟ (كع ــن ه ــاذا ع * وم
ــالم برأس  ــة الظ ــى سرمدي ــاول عل تط
اشتعل فجأة ثم ترنح الضوء فجأة بل 
رقص وهو يسقط في هوة ساحقة من 
السواد.يسقط االكتئاب. اجملد للغناء)؟

ــت استراحة حاولت  ـ هذه اخلاطرة كان
ــو عدت  ــة ما، ول ــص حال ــا تشخي فيه
ــي أو روائي  ــا في نص قصص واقتبسته
ــوص لكانت مما  ــى لسان أحد الشخ عل
ــرات في  ــارف وخب ــه من مع ــان ب يستع

السرد.
* أين جتد نفسك أكثر في القصة أم في 

الرواية؟
ــواة لرواية، وإذا  ــداءً كل قصة هي ن ـ ابت
ــة  ــاس األدبي ــات األجن ــا تقسيم جتاوزن
ــإن التفرقة  ــإن كالهما مروي وعليه ف ف
ــث مساحة النص  ــا لدي من حي بينهم
ــة احلدث  ــن وحداني ــك م ــع ذل ــا يتب وم
ــدد األحداث  ــوي أو تع ــف اللغ والتكثي
ــك. وجواب  ــي الشخوص وغير ذل وتنام

سؤالك أجد نفسي في كليهما.
ــت  ــر واجته ــن النش ــت ع ــاذا توقف * مل
ــي صفحتك في  ــك ف ــر اعمال ــى نش ال

انستقرام؟
ــم ال  ــن االس ــث ع ــر تبح ـ ألن دور النش
ــد يراهن  ــن املؤسف أن ال أح ــص، وم الن
على اسمي حتى اآلن! لكن األكثر أسفاً 
ــرة احتجزت  ــة كبي ــر سعودي أن دار نش
ــهر ثم  ــي لديها لثالثة أش ــدى روايات إح
ــاب تسويقية  ــض ألسب ــا بالرف أعادته
ــدار تنشر عناوين  ــم من أن هذه ال بالرغ
ميكن عرضها في محالت التخفيضات 
ــط  ومرب ــة،  الشعبي ــواق  األس ــي  ف
ــدور تبحث عن االسم  ــرس هنا أن ال الف
ــرديء بالواسطة  ــر ال ــا ميكنها متري كم
ــواد األعظم من دور  واحملسوبية ألن الس
ــك مواثيق مهنية وال عقائد  النشر المتل
أدبية. وأؤكد بأن هذا وقت كتب عارضات 
األزياء ومشاهير مواقع التواصل. أليس 
ــر اآلن؟ أيهما تخشاه عند  هذا ما ينش
ــص الرقيب؟ ال  ــد أم مق ــة الناق الكتاب
ــب الناقد  ــب الذي يراق ــد أن الكات أعتق
قد كتب نصاً من صنيعته بل قدم مادة 

ــب التونة  ــبه بعل ممسوخة معلبة أش
ــالف صانعيها.  ــم اخت ــة رغ املتشابه
ــيء، والناقد  ــن كل ش ــة جترد م الكتاب
ــوده  ــب وج ــي سب ــة وه ــق للكتاب الح
فكيف يؤثر املصنوع في الصانع؟! وقد 
ــن الكتاب  ــرأت لعدد كبير م عرفت وق
في الشبكة العنكبوتية لم يعرفهم 
ــرة إال أن  ــاء بالفط ــم أدب ــد ووجدته أح
لديهم رهبة كبيرة من ”سياط النقاد“ 
ــم الناقد،  ــن أسميه بتصني ــذا ميك وه
ــن يسمون  ــن أن بعض م ــذا فضالً ع ه
أنفسهم نقاد يعتقدون بأنهم ”سدرة 
ــاء  ــى“ فيدخلون جنتهم من ش املنته
ــرد مذكرات مرحلة  ولو كان النص مج
ــة لتصدر املشهد  ــة. إنها فرص املراهق
ــص الرقيب فال  ــل حال! أما مق على ك
ــة وصلنا إلى  ــد أننا في السعودي أعتق
ــا باإلمكان  ــر الكاملة، رمب حرية التعبي
ــة نص سردي  ــن أو كتاب ــاد رجل دي انتق
ــد تكون الكتابة عن  عنه بتجرد لكن ق
رجل مرور برتبة ”عريف“ جتاوزاً. صحيح 
أن هناك استثناءات وأملك مايدحضها 

لكن ال ميكنني اإلجابة اآلن.
* ملن تقرأ؟ ومن الكاتب الذي تأثرت به؟

ـ لدي هوس بالقراءة وفي مرحلة سابقة 
كنت أقرأ أي كتاب يقع في يدي أو أي مادة 
منشورة في الشبكة العنكبوتية. قرأت 
ــال األديان واملذاهب، وهذا  كثيراً في مج
جعلني أراجع الكثير من مسلماتي، ثم 
في مرحلة الحقة وجدت أن هذا جعلني 
ــل والسالم الروحي.  ــك طريق التأم أسل
ــدني إلى  لذلك أنا ممنت هللا تعالى أن أرش
ــص األدبي فأنا  ــذا الطريق. أما في الن ه
ــا ”ماركيز“ السارد  ــنت هللا أن كان بينن مم
ــراره هبة  ــون تك ــذي سيك ــم ال العظي

إلهية أخرى.
* ما جديدك؟

ــان  ومجموعت ــات  رواي ــع  أرب ــدي  ل ـ 
ــر بعضها في كتب  قصصيتان قد أنش

إلكترونية لتكون متاحة للجميع.
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قصيدة

اصدار

ــوع من النشاط العقلي،  ــكَ ان للفلسفة التي هي ن ال ش
ــى التفكير  ــل االنساني عل ــز العق ــي حتفي ــرا ف دورا كبي
ــني، كونها  ــف عند حد مع ــرد الذي ال يق ــي املتج العقالن
ــاف  ــول واكتش ــي للفض ــل االنسان ــب العق ــط بح ترتب
ــي للعقل،  ــراق الداخل ــبه باالحت ــى هي اش ــد، مبعن اجلدي
ــوت او االبتعاد عن  ــى السك ــو اضطر االنسان ال فحتى ل
ــل ويبقى  ــل يبقى يعم ــور فإن العق ــة بعض االم مناقش
ــا اجابات افتراضية  ــرح االسئلة ويناقشها، ويضع له يط
ــي اجتهاده وبعضها من خالل  وحقيقية، بعضها من وح
ــة العملية او عن طريق اآلخرين. ولو رجعنا الى كل  التجرب
ــات التي باتت في متناول الكثير منا، لوجدنا بانها  اخملترع
ــار بعضها يثير السخرية وبعضها  في البداية كانت افك
يثير االستغراب وبعضها االخر يثير االستهجان والرفض. 
ــارت حقيقة وواقعا وعن طريقها  لكنها مع مرور االيام ص
تغيرت اشكال احلياة االنسانية. وبالرغم من ان الفلسفة 
ال تنحصر باالنسان الغربي لكنها على يده قد صارت هي 
ــي املرجع االعلى  ــل العلوم االخرى، وه احملرك االساس لك
ــى االمام، اما الفرق ما  ــل خطوة تخطوها االنسانية ال لك
ــي والعقل الفلسفي العربي،  بني العقل الفلسفي الغرب
ــب على املعوقات  ــأن االول متكن من ان يتغل ــو يتمثل ب فه
ــة التي قام  ــورات املتوالي ــي وجهه، عبر الث ــي وقفت ف الت
ــال لإلنسان كي  ــي العالم العربي فلم يتح اجمل ــا، اما ف به
ــل اصطدم بالعديد  ــان لنشاطه الفلسفي، ب يطلق العن
ــبه  ــات. والفلسفة في العقل الغربي باتت اش من املعوق
ــم، فهي تتراكم وتتطور ومت وضعها في قوالب واطر،  بالعل
وكلما جاء جيل حاول ان يجد له فلسفته اخلاصة املبنية 
على التي سبقتها والتي تكون منسجمة مع عصره الذي 
ــأن هناك فلسفات  ــه، وعلى هذا االساس جند ب يعيش في
كبرى شهدها التاريخ، وعلى رأسها الفلسفة الرأسمالية 
والكم الهائل من املفكرين املدافعني عنها واملنظرين لها، 
وكذلك احلال مع الفلسفة االشتراكية والشيوعية. فهذه 
ــة حل مشاكل االنسان  ــات لم تقف عند محاول الفلسف
ــات االخرى،  ــا مضاد للفلسف ــب، بل صار كل منه فحس
ــل كل منهما على  ــى عيوبها واخفاقاتها، فيعم يركز عل
ــوة الفلسفة في  ــا. ومما زاد من ق ــر نفسه واصالحه تطوي
ــدول، فانقسم الغرب الى  ــرب، انها صارت مشروعا لل الغ
ــرى تتبع الفلسفة  ــع الفلسفة الرأسمالية، واخ دول تتب
ــد بها ان  ــدول حتما يقص ــا نقول ال ــتراكية، وعندم االش
ــذه الفلسفة او تلك  ــا تتبع ه ــة سياسية بكامله انظم
وتدافع عنها وتخوض احلروب وتدخل االزمات في سبيلها.
ــل الغربي بعد ان ضمن اعتناق الدولة ومؤسساتها  والعق
للفلسفة لم يكتفِ بذلك، وامنا حاول ان يصدرها الى كل 
ــم، وفعال جنح في ان يقسم العالم الى نصفني على  العال
اساس اتباع الفلسفة الرأسمالية واالشتراكية بنهجها 
ــان الفلسفة  ــن غلي ــك ضم ــي، وبذل ــي الشيوع املاركس
ــد ان انهار  ــرا حتى بع ــال مستم ــا. وال زال احل واستمراره
ــا ظهرت لنا فلسفات  ــتراكي، اذ سرعان م املعسكر االش

جديدة مثل العوملة والنظام العاملي اجلديد.
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فنارات

د.سعدي االبراهيم

بغداد / البينة الجديدة
والسياحة  ــة  الثقاف ــر  وزي ــث  بح
واآلثار الدكتور عبد االمير احلمداني، 
ــس االول االثنني ٢٠١٩/٥/٢٠، مع  ام
ــرين العراقيني  ــاد الناش رئيس احت
الدكتور عبد الوهاب الراضي إقامة 
معرض للكتاب بالتعاون مع احتاد 
ــرين العرب. وجاء ذلك خالل  الناش
ــع رئيس  ــع احلمداني م ــاء جم لق
االحتاد وأعضاء الهيأة اإلدارية التي 
ضم الكاتب والروائي الفائز بجائزة 

ــد سعداوي،  ــر الدولية احم البوك
ــد الوزير  ــه الرسمي، أك في مكتب
ــم ورعاية ومساندة  فيه على «دع
ــارض وفعاليات  ــذا مع ــة هك إقام
ــذي نؤمن  ــرات، في الوقت ال ومؤمت
ــن حكراً  ــأن الثقافة لم تك فيه ب
ــار  ــة». وأش ــة معين ــد أو جه ألح
ــى أن «هناك مشروع  احلمداني، إل
ــراق بعنوان  ــاب عن الع تأليف كت
ــة) للكاتب  ــون عربي ــراق بعي (الع
ــل جلول واإلعالمي  والباحث فيص

ــني والذي  ــب اللبناني ــي كلي سام
ــذا املعرض،  ــه في ه سيتم تقدمي
وبدوره قال الراضي إن «الدورة الـ٢٢ 
ــون على  ــادم ستك ــرض الق للمع
ــداد الدولي تلبية  ــرض بغ أرض مع
ــرين العرب،  ملتطلبات احتاد الناش
ــرض سيعقد  ــش املع ــى هام وعل
ــرب  الع ــرين  الناش ــاد  احت ــر  مؤمت
ــة  عربي ــخصية  ش  ٨٠ ــور  بحض
ــالل لقاء  ــاء ذلك خ ــة». وج وعاملي
ــس االحتاد  ــع احلمداني مع رئي جم

ــأة اإلدارية التي ضم  وأعضاء الهي
ــز بجائزة  ــي الفائ ــب والروائ الكات
البوكر الدولية احمد سعداوي، في 
ــد الوزير فيه  ــه الرسمي، أك مكتب
على «دعم ورعاية ومساندة إقامة 
هكذا معارض وفعاليات ومؤمترات، 
ــه بأن  ــذي نؤمن في ــت ال ــي الوق ف
ــراً ألحد أو  ــم تكن حك ــة ل الثقاف
احلمداني،  ــار  معينة».وأش ــة  جه
ــف  ــروع تألي ــاك مش ــى أن «هن إل
ــوان (العراق  ــاب عن العراق بعن كت

ــب والباحث  ــون عربية) للكات بعي
ــي سامي  واإلعالم ــول  فيصل جل
ــذي سيتم  ــني وال ــب اللبناني كلي
تقدميه في هذا املعرض، وبدوره قال 
ــي إن «الدورة الـ٢٢ للمعرض  الراض
ــادم ستكون على أرض معرض  الق
ملتطلبات  ــة  تلبي ــي  الدول ــداد  بغ
ــى  ــرب، وعل الع ــرين  الناش ــاد  احت
ــد مؤمتر  ــرض سيعق ــش املع هام
ــرين العرب بحضور ٨٠  احتاد الناش

شخصية عربية وعاملية».

فيصل الهذلي قاص وروائي سعودي، ابتكر لغة سردية فريدة قدمها بلغة كتبها بأدوات 

كانت شعائر ”قداس االنصات“ الذي عرف به الكتابة في تقدميه إلصداره األول (قيامة 

الرماد) وهي مجموعة قصصية نشرها عبر دار طوى في عام ٢٠١٣م. وفي عام ٢٠١٥م 

أصدر روايته األولى (رسول السبت) التي جعلت الكثير من القراء يراهنون على حرفه..

حاوره / حسام اباظة
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البينة الجديدة / 
علي شريف

الفيلم  ــت  بي ــف  ضيّ
أبجد  التابع ملؤسسة 
الثقافية بالتعاون مع 
البيت الثقافي البابلي 
ــي  السينمائ ــور  املص

ــال  وق ــى.  مصطف ــاد  عم
ــم اخملرج  ــر بيت الفيل مدي
ــار  ذوالفق ــي  السينمائــ
ــور  املص إن  ــري:  املطيـــ
ــى يعد من  ــاد مصطف عم
التصوير في  ــدراء  م ــم  أه
ــا لقب بشيخ  ــراق كم الع
ــل وهو  ــي باب ــن ف املصوري
ــر ألكثر من ٢٥  مدير تصوي
اغلبها  ــا  سينمائي فيلما 

ــم  ــباب. ث ــني ش ــع فنان م
ــور السينمائي  حتدث املص
ــن أول  ــاد مصطفى ع عم
ــا في  ــالم صوره ــة أف ثالث
ــور فيلمه  ــل بعدها ص باب
ــم وثائقي  ــع وهو فيل الراب
ــذي حدث  ــن االنفجار ال ع
قرب العيادة الشعبية في 
سوق احللة وهو من إخراج 

الفنان حميد شاكر.

@Ü†c@Úéç˚fl@ø@·‹Ó–€a@oÓi
@âÏñΩa@—�ÓöÌ@ÚÓœb‘r€a
Û–�ñfl@Öb‡«@Ôˆb‡‰Óé€a

 حسني نهابة 

رغم  انكِ يوماً بعد آخر، 
تبتعدين اكثر

ويوماً بعد يوم 
ــق  اعم ــا  بينن ة  ــوّ اله ــر  تصي

واكبر،
وجعة كنصلِ خنجر مُ

لست افهم انا، 
سراً لهذا الهوى 

كيف انبثق في داخلي؟ 
ر؟ كيف تفجّ

وحيد من دونك، 

ــون باجلراح  ــل املعج ــا الرج ان
والفجيعة

ــالل مقبرة  ــد اط ــس عن واجلال
األمس 

انفخ على وجه امرأة 
غار في جوف البعد 

حتى ضاعت مالمحه.
وحيد من جديد انا

هي ليست املرة األولى التي 
اشعر فيها بالتيه

ولكنها املرة األولى التي 
ــن  م ــوف  باخل ــا  فيه ــعر  اش

الوحدة
ودّعة وتسألينني  حني جئتِ مُ

النسيان، 
يومها خفت بقدر اخليبة التي 

شعرت بها
ــق  ــني خيبة العاش ــل تعرف ه

باملرأة التي يحبها؟
سأختفي، 

بقايا  ــكِ  ــي عيني ف ــن  وسأدف
قصتي

 ، وكل ما كنتُ سأختمه فيكِ
وكل ما كان سيبتدأ

سينتهي متاماً كما رجوتني
ال تقلقي

ــةِ  ــعلته بلحظ ــا اش ــل م وك
سينطفيء، 

وسألغي ماض من احلرمان 
كان لربيع عينيك يشتهي.

ــى محض  إل ــي  ــا حولتن احق
سراب

نكسر  وبقايا أمل مُ
بذكريات امسكِ احتمي؟

سينتهي حتماً، 
كل ما ابتدأته فيك سينتهي، 

ومن كل دروبك سأختفي
وسأكتفي، بأنك يوماً 

مات من عمري، 
يوماً ما كنت فيه  لي.

ــل ماعلّمتني  ــكر لك الف ش
اياه، 

ولكل ما وهبتني اياه، 
ــان كثيراً على مثلي ما  فقد ك

وهبتي، 
وعذراً، 

ــقي  ــق ش ابداً ال توبخي عاش
مثلي، 

ــكِ مطراً  ــه اذا سكب ال توبخي
على صحارى

ليس للربيع فيها موطأ قدم
ــاد يبحث في  ــه ان ع ال تلومي

خلخالكِ 

دفء الوطن

ــد  ينش ــه  ان ــرف  يع ال  ــو  فه

العدم،  

مْ  وانك وَهَ

ومجرد طيفاً عابراً 

لكنه في خافقي استقر

ال تهتمي لي، 

ــاوز هكذا  ــى جت ــادر عل ــا ق فأن

محن

سأختفي 

ولتدفن كل رسائل الشوق 

بقبر شفتي.

@…ˆbö€a@ÈuÏ€a@

محمود شقري 
ــرس إلى جذع  ــه ربط الف رأى أن
ــدار. توقع  ــجرة في ساحة ال ش
ــدار الستقباله.  أن يخرج أهل ال
ــر مزاجه  ــد. تعك ــم يخرج أح ل
ــل  ــان الرج ــا ك ــال: رمب ــالً. ق قلي
ــت املرأة  ــدار، ورمبا كان ــارج ال خ
ــام. قال:  ــل اآلن في احلم تغتس
ــا  ــون لهم ــل أن ال يك ــل يعق ه
أطفال يخرجون جملرد سماعهم 

ــرس! (حتمحم، رمبا  حمحمة الف
من جوع أو من عطش، ورمبا جملرد 
ــال: رمبا  ــيء ما!) ق التسلي بش
ــن ولم يعد أحد من  كانا عجوزي
ــي الدار.  ــاء يقيم معهما ف األبن
ــيئاً  تأمل رمحه ألنه لم يجد ش
ــه. تذكر األعداء الذين  آخر يفعل
ــم وسالت دماؤهم على  صارعه
ــرت رأسه فكرة  ــن الرمح. عب س
ــر على هذه  ــيطانية. قال: أك ش
ــراً لألعداء  ــا وك ــدار باعتباره ال
ــر  دح ــا.  ساكنيه ــل  ك ــزم  فأه
ــرة ألن مظهر الدار ينم عن  الفك
ــال: أغني بعض  وداعة وحياد. ق
أغاني احلرب التي اعتدت ترديدها 
وأنا أصارع األعداء. أهتف باسم 
حبيبتي دولثينيا لعل أهل الدار 
يسمعونني ويخرجون. غنى ولم 

يخرج أحد لالستفسار منه عن 
ــا أريده رغيف  ــراده. قال: كل م م
ــن الشعير  ــل م ــي وقلي ــز ل خب
للفرس وشربة ماء. هتف باسم 
ــه، ولم  ــى بح صوت حبيبته حت
ــرج أحد من أهل الدار. أخيراً،  يخ
لم يجد بداً من الدق على الباب. 
ــة يتناثر  ــه فتاة حافي خرجت ل
ــعرها على صدرها وكتفيها،  ش
ــي عينيه  ــاب ف ومن خلفها ش
ــال للفارس:  قلق واستفسار. ق
نحن نقضي هنا أول أيام عرسنا، 
ــارس  ــج الف ــد؟ اختل ــاذا تري فم
ــال: جئت لكي أبارككما. مرر  وق
كفه على رأس الفتاة وعلى رأس 
ــى على صهوة  الشاب، ثم مض
ــده بالتحية  ــو يرفع ي فرسه وه

واإلعجاب.

بغداد / البينة الجديدة
ــر   ــة والنش ــون للترجم ــن دار املأم ــدر ع ص
ــل) للكاتب  ــاب (اكتشافات نينوى وباب كت
ــار البريطاني  ــري اليارد عالم اآلث أوسنت هن
ــة  ــا، ترجم وآثاره ــوى  ــاب نين ــف كت ومؤل
ــف الكتاب من   ــالوي. يتأل محمد حسن ع

ــرض عمليات  ــة وعشرين فصالً يستع ست
التنقيب واكتشاف آثار مهمة من احلضارة 
ــوم  ــرات الرس ــم عش ــا ض ــورية كم اآلش
ــط واخملططات واللوحات التي تصور  واخلرائ
ــوى وبابل وبغداد ونفر. بعض اللقى في نين
ثم يتناول اليارد عملياته في املدن اآلشورية 

ــب فيها  ــي التنقي ــرع ف ــة التي ش القدمي
ــو وعماله وهم  ــي واجهها ه ــار الت واألخط
ــم الكنوز  ــون النقاب عن بعض أه يكشف
ــع القبائل العربية  ــة وعالقاته م املكتشف
ــي صحراء  ــل الساكنني ف ــدو الرح ــن الب م

املوصل وقرب املواقع اآلثارية في عفج.

êâb–€a@قصة 
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18تقارير

ــي حصر عريضة  ــاف أن املدع وأض
ــادة (٣)  ــتورية امل ــواه بعدم دس دع
من قانون احملكمة االحتادية العليا 
رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥، والطلب من 
مجلس النواب تشريع مادة بديلة 
تتفق مع حكم الدستور، وكذلك 
ــواب  ــس الن ــعار مجل ــه إش طلب
ــريع قانون احملكمة االحتادية  بتش
ــتند  ــا. وتابع، أن املدعي اس العلي
طلبه باحلكم بعدم دستورية املادة 
ــة االحتادية  ــون احملكم ــن قان (٣) م
ــك مبخالفتها  ــالً ذل ــا، معل العلي
ــتور، حيث أعطت  ــكام الدس ألح
ــى صالحية  ــس القضاء االعل جملل
اصبح ال ميلكها بعد صدور دستور 
جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥. وبني، 
ــى أن احملكمة  ــار إل ــي أش أن املدع
االحتادية العليا قد قضت بشكل 
ضمني بعدم دستورية تلك املادة، 
وذلك مبناسبة الدعوى التي أقامها 
ــاء األعلى  ــس القض ــس مجل رئي
ــة ٢٠١٧) والتي  ــدد (١٩ احتادي بالع
ــدم صالحية مجلس  أقر فيها بع
القضاء األعلى بعد صدور دستور 
ــيح رئيس  جمهورية العراق بترش
ــاء احملكمة االحتادية العليا،  وأعض
ــة بتاريخ ١١٤  وقد أصدرت احملكم
ــك، حيث قضت  ٢٠١٧ حكماً بذل
ــدم اختصاص مجلس القضاء  بع
ــس وأعضاء  ــيح رئي األعلى بترش
ــا وبينت  ــة االحتادية العلي احملكم
ــك احلكم. ــات ذل ــباب وحيثي أس
ــة االحتادية العليا  وذكر، أن احملكم
وجدت أن املادة (٣) موضوع الطعن 
ــرعت  ــد ش ــتورية ق ــدم الدس بع
ــة االحتادية  ــون احملكم ــن قان ضم
ــلطة  ــذي أصدرته الس ــا ال العلي
ــريعي املرقم  الوطنية باألمر التش
ــنة ٢٠٠٥ في ظل أحكام  (٣٠) لس

ــة  للمرحل ــة  الدول إدارة  ــون  قان
ــذي قضى بأن يكون  االنتقالية، ال
رئيس احملكمة االحتادية العليا هو 
رئيس مجلس القضاء االعلى، ولم 

ــكالية في قيام مجلس  تكن إش
ــيح رئيس  ــاء األعلى بترش القض
ــة االحتادية العليا.  وأعضاء احملكم
ــة االحتادية العليا  وأكد، أن احملكم

ذكرت أن األمر قد اختلف بالكامل 
ــة  ــتور جمهوري ــدور دس ــد ص بع
ــام ٢٠٠٥، حيث  ــاذه ع ــراق ونف الع
نصت املادة (٩٢ أوالً) منه على كون 
ــا هيئة  ــة العلي ــة االحتادي احملكم

قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن 
بقية مكونات السلطة القضائية 
ــادة (٨٩)  ــوص عليها في امل املنص
ــتور، وافرد الدستور لها  من الدس

ــن الفصل الثاني  ــرع الثاني م الف
ــلطة القضائية وبني  اخلاص بالس
ــتور  ــادة (٩٢ ثانياً) من الدس في امل
ــكام اخلاصة باحملكمة ومنها  االح

تشكيلها واختيار االعضاء ويكون 
ــن بأغلبية  ذلك مبوجب قانون يس
اعضاء مجلس النواب.واشار، إلى 
ــة االحتادية العليا ذكرت  أن احملكم
ــاء  القض ــس  مجل ــة  صالحي أن 

ــادة (٩١ ثانياً)  ــب امل ــى مبوج األعل
ــيح  ــت مقصورة على ترش أصبح
وردت  ــددة  ــة مح ــن قضائي عناوي
ــبيل احلصر وعرضها على  على س
ــا وهي  ــواب لتعيينه ــس الن مجل
التمييز  ــة  رئيس واعضاء محكم
العام  ــاء  االدع ــس  ورئي ــة  االحتادي
ــراف القضائي.  ورئيس هيئة االش
ــدت  ــة أك ــى أن احملكم ــت، إل ولف
ــتوري  ــت من النص الدس أن الثاب
ــيح رئيس وأعضاء  املذكور أن ترش
ــا أصبح  ــة االحتادية العلي احملكم
القضاء  خارج اختصاص مجلس 
ــتور  ــى اعتباراً من صدور دس األعل
جمهورية العراق ونفاذه عام ٢٠٠٥، 
وامنا يكون ذلك مبوجب نص لقانون 
ــس النواب يكون  ــرع من مجل يش
ــه اعماالً ألحكام  بأغلبية أعضائ
املادة (٩١ ثانياً) من الدستور يراعي 
ــذه احملكمة  ــات ه ــه اختصاص في
وضمان استقالليتها على الوجه 
ــن تطبيق  ــني حس لتأم ــل  االكم
ــروعية. وأردف، ان  ــتور واملش الدس
احملكمة االحتادية العليا وجدت من 
تدقيق الدفوع التي اوردها املدعي 
ــة لوظيفتهما، أن  ــا اضاف عليهم

ــي عليه  ــذي اورده املدع ــع ال الدف
االول رئيس اجلمهورية على لسان 
ــة  ــه اخلصوم ــدم توج ــه بع وكيل
ــنده في  ــي الدعوى إليه يجد س ف
حكم املادة (٤) من قانون املرافعات 

املدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩. وبني 
أن احملكمة وجدت أن الدفوع التي 
ــي عليه الثاني رئيس  أوردها املدع
ــواب اضافة لوظيفته  مجلس الن

ــي مدى توفر  ــان وكيله ف على لس
ــة  ــي اقام ــي ف ــة للمدع املصلح
الدعوى ومدى تضرره من املادة (٣) 
من قانون احملكمة االحتادية العليا، 

فإن الرد عليه يكمن في أن النص 
ــروعية  ــور يتعلق بعدم املش املذك
ــادة خملالفتها  ــذه امل ــود ه ــي وج ف
ــا تتعلق  ــتور وألنه ألحكام الدس
بشأن من شؤون العدالة، والعدالة 

ــي العراق،  ــس كل مواطن ف هاج
ــائل  ــن حقه أن يتخذ من الوس وم
القانونية ما يرسخها ويحميها. 
ــة االحتادية العليا  وأكد، أن احملكم

قررت بأن دفوع املدعي بشأن املادة 
ــس القضاء  ــون مجل ــن قان (٢) م
االعلى، قد اصبح النظر فيها غير 
ــوع بعد ما حصر املدعي  ذي موض

ــواه وخالل  ــة عريضة دع في نهاي
اجللسة الطلب في عدم دستورية 
ــة  احملكم ــون  قان ــن  م  (٣) ــادة  امل
ــة العليا، واحملكمة مقيدة  االحتادي
ــذا الطلب.وقال، إن  ــي ه مبا ورد ف

احملكمة قضت برد دعوى املدعي 
ــه االول رئيس  ــى املدعي علي عل
لوظيفته  ــة  اضاف ــة  اجلمهوري
ــه اخلصومة  لعدم صحة توجي
ــتناداً  ــي هذه الدعوى الية اس ف
ــادة (٤) من قانون  إلى احكام امل
املرافعات املدنية، كما قضت برد 
دفوع املدعي عليه الثاني رئيس 
مجلس النواب اضافة لوظيفته 
ــتنادها إلى سبب من  لعدم اس
ــوه، إلى  ــتور والقانوني.ون الدس
ــا  العلي ــة  االحتادي ــة  احملكم أن 
ــتورية املادة  ــت بعدم دس حكم
ــون احملكمة االحتادية  (٣) من قان
ــلطة  العليا الذي اصدرته الس
رقم  التشريعي  باألمر  الوطنية 
(٣٠) سنة ٢٠٠٥ ونصها، تتكون 
ــا من  ــة العلي ــة االحتادي احملكم
ــاء يجري  ــس و ثمانية اعض رئي
ــة  ــم من مجلس الرئاس تعينه
ــيح من مجلس  ــاء على ترش بن
ــاور مع  ــاء االعلى بالتش القض
مجالس القضائية في االقليم 
ــو منصوص عليه في  وفق ما ه
ــادة الرابعة  ــرة (هــ) من امل الفق
ــني من قانون ادارة الدولة  واالربع
للمرحلة االنتقالية، وذلك بقدر 
ــر بصالحية مجلس  ــق االم تعل
ــيح رئيس  القضاء االعلى بترش
ــة،  االحتادي ــة  احملكم ــاء  واعض
ــك خملالفته ألحكام  والغاءه وذل
ــن  م و(٩٢)  ــا)  ثاني  ٩١) ــني  املادت
دستور جمهورية العراق لسنة 
ــعار مجلس النواب  ٢٠٠٥، واش
ــه له ضمن  ــريع مادة بديل بتش
ــة االحتادية العليا  قانون احملكم
ــواب  ــس الن ــن مجل ــور م املنظ
ــادة (٩٢ ثانياً)  اعماال ألحكام امل

من الدستور.

بغداد / البينة الجديدة
ــنة ٢٠٠٥ منحت جمللس القضاء األعلى  ــتورية مادة في قانونها بالرقم (٣٠) لس قضت احملكمة االحتادية العليا، امس الثالثاء، بعدم دس
ــاموك، إن احملكمة االحتادية  ــمي للمحكمة إياس الس ــة االحتادية العليا. وقال املتحدث الرس ــيح رئيس وأعضاء احملكم ــة ترش صالحي
ــم املدعي فيها كل من  ــور القضاة األعضاء كافة ونظرت دعوى خاص ــة القاضي مدحت احملمود وحض ــتها برئاس العليا عقدت جلس

رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب إضافة لوظيفتهما..
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ANNOUNCEMENT  

MINISTRY OF OIL / OIL MARKETING COMPANY (SOMO) 

Public Invitation numbered (MP/2019/6) for Natural Gasoline  

Export Based on (EX-Works) 

 

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil entities is 
pleased to invite specialized companies with good experience to export Natural 
Gasoline product based on (EX-Works) from Kirkuk Depot according to the 
quantities and specifications mentioned in the invitation conditions. 
For the interested Iraqi companies and branches of Foreign companies 
registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field to receive 
this invitation including all terms and conditions from (SOMO) headquarter 
location at Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood in front of Baghdad 
Funfair with non refundable amount equal to (500,000) IQD . 

Offers to be submitted from Thursday ٢٣/5/2019 until Wednesday ٥/6/2019 at 
12:00 pm BGD . 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall be on the 
next working day. 

  

                Director General   

                       SOMO          

 Email: info@somooil.gov.iq    

          Web   : www.somooil.gov.iq  

    

 

 إعالن
 طوزارة النف

 )SOMOشركة تسويق النفط (
  البنزين الطبيعيمنتوج بيع ل )MP/2019/6( الدعوة العامة المرقمة
 ألغراض التصدير) EX-Works(على أساس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ميع ـأن تدعو ج العراقية دى تشكيالت وزارة النفطـ) إحSOMOنفط (ـسويق الـسر شركة تـي

ية المسجلة في وزارة التجارة بالعراقية وفروع الشركات العربية واالجنن الشركات ـراغبين مـال

اس ـلى أسـع البنزين الطبيعينتوج ـم تصديرـل الدعوة العامةـشتراك بالـل ذات الخبرةالعراقية 

)EX-Works(  المبينة في والمواصفات الفنية وحسب الكميات  مستودع كركوك الحديثمطروح

/ بغدادالشركة الكائن في مراجعة مقر في الشراء الراغبة المختصة وشروط الدعوة، فعلى الشركات 

الستالم الدعوة المتضمنة جميع الشروط المطلوبة لعاب بغداد امدينة  مقابلحي المعتصم  زيونة

دينار عراقي غير قابل للرد  خمسمائة الف) ٥٠٠,٠٠٠( همقابل مبلغ قدرلشراء المنتوج أعاله 

ولغاية  23/5/2019الموافق  الخميس تكون إعتباراً من يومسفترة إستالم العروض علماً إن 

غلق وفي حال مصادفة يوم  5/6/2019الموافق  االربعاءهراً من يوم الساعة الثانية عشر ظ

 .عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليهالصندوق 
  

 ــامالمديـــر العـــ                                                                  

 لشركة تسويق النـفـط                                                                                  

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                    

E-mail: info@somooil.gov.iq 

Web: www.somooil.gov.iq 
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إياس الساموك: المحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة األعضاء كافة



ملفات

في الشهر املاضي عرض وزير خارجية 
ايران جواد ظريف للمرة االولى, رمبا في 
تاريخ ايران التفاوض علنا مع الواليات 
ــن, في املقابل  ــدة حول احملتجزي املتح
اعلن ترامب نيته صراحة في التفاوض 
ــو الوصول  ــيرا الى ان الهدف ه ((مش
ــل, وليس احلاق  ــاق نووي افض الى اتف
ــد ان يراها دولة  ــو يري ــران فه االذى باي
قوية باقتصاد قوي)) هذا وان الرسالة 
الواضحة هي ان اي خطوة في االجتاه 
ــيكون  ــتؤدي الى حرب س ــئ س اخلاط
الطرف البادئ هو املسؤول عنها, ادراك 
ــذه املعطيات, يجعل  ــني ه كل الطرف
ــرب امرا ضعيفا,  احتماالت اندالع ح
ــابات  ــد االطراف بحس ــع اح اال اذا وق
ــن املفاوضات  ــة, كما يجعل م خاطئ

مصلحة مشتركة للطرفني
هل تشهد منطقة الخليج حربا  

مدمره؟ 
ــهد  ان منطقة اخلليج العربي لم تش
ــكري  العس ــد  التصعي ــذا  ه ــل  مث
واخلطابي والسياسي منذ غزو العراق 
ــني  ــني واملتابع ــري احمللل ــا يغ ٢٠٠٣ مب
ــي املنطقة  ــاملة ف ــرب ش ــع ح بتوق
ــد ايران  ــات املتحدة ض ــنها الوالي تش
ــادة امريكية  ــل قي ــي ظ ــا ف خصوص
متشددة غير قابلة للتوقع, وبالتزامن 
مع ازمات عديدة في اخلليج مثل ايران 
ــيناريو  ــتركا فيها وان الس عامال مش
ــى  ــوف عل ــو الوق ــا ه ــر ترجيح االكث
تخوم  احلرب, وليس قيام حرب فعلية 
ــتعزز الواليات املتحدة من وجودها  س
ــج  اخللي ــة  منطق ــي  ف ــكري  العس
ــية  ــا الدبلوماس ــتتابع ضغوطه وس
ــد ايران  ــا ض ــة وعقوباته واالقتصادي
ــح بخيارات  ــران التلوي ــتحاول اي وس
القوة ولكنها ستضطر غالبا لتقدمي 
تنازالت لتجنب احلرب النها تدرك انها 

ليست في صاحلها.
سياسة العصا الغليظة 

ــالل  خ ــن  م ــي  االمريك ــد  التصعي
(سياسة العصا الغليظة) يستهدف 
ــار ايران على الدخول في حوار مع  اجب
ــن ادارة ترامب  ــات املتحدة, ولك الوالي
ــى طريقتها ووفق  ــذا احلوار عل تريد ه
ــر) التي اعلنها  شروطها (االثني عش
مايك بومبيو من قبل, وتشمل امللفات 
الثالثة, وهي وقف برنامج ايران النووي, 
ــتي,  ــا الصاروخي الباليس وبرنامجه
ودعمها لالرهاب (كما تدعي امريكا), 
ــة (اوباما)  ــى طريق ــوار عل ــس احل ولي
ــابق الذي ركز  ــس االمريكي الس الرئي
على ابرام اتفاق نووي هش والتغاضي 
عن امللفات االخرى ( كما يدعي ترامب 

وادارته).
ــكرية  ــة العس ــار املواجه ــن خي ولك
ــتبعد اال اذا ادت بعض  الشاملة مس
ــة الى الصدام  ــآت غير املتوقع املفاج
ــال اغالق مضيق هرمز  بني الدولتني مث
ــح  واملصال ــد  القواع ــتهداف  اس او 

االمريكية في املنطقة ..
ــتهداف محطتني لضخ  ان حادثة اس
النفط في السعودية بواسطة سبع 
ــة  وملغم ــيرة  ــة مس ــرات حوثي طائ
ــعودية واصابت  اخترقت االجواء الس
محطتني لضخ النفط غرب اململكة, 
ــي) و(عفيف)  (الدوادم في محافظتي 
واشعلت فيها النيران, وادخلت حالة 
ــي منطقة اخلليج  التوتر املتصاعد ف
ــن التصعيد رمبا  ــدة م ــة جدي , مرحل
تتطور وبشكل تدريجي الى مواجهات 

ــعال  ــرارة الش محدودة رمبا تكون الش
ــزداد قربا  ــرب الكبرى التي ت فتيل احل

يوما بعد يوم.
حرب تخريب السفن   

وان اي ضربة تستهدف ايران, محدودة 
ــح ابواب اجلحيم  ــعة, قد تفت او موس
ــرب في  ــكا وحلفائها الع ــى امري عل
املنطقة وبالعكس ايضا لدى امريكا 
قوة تدميرية هائلة وكذلك ان (تخريب) 
ــة قد  ــارات العربي ــرب االم ــفن ق الس
ــر عود  ــة التي (تنتظ ــعل املنطق يش

الثقاب).
ــة والعاملية  ــا تزال الصحف العربي وم
ــتهداف  ــة اس ــات حادث ــش تبع تناق
ــن املياه  ــحن بالقرب م ــفن ش (٤) س
ــت وزارة  ــة, واعلن ــة االماراتي االقليمي
اخلارجية في االمارات العربية املتحدة 
ــات  ــة لعملي ــفن جتاري ــرض (٤) س تع
ــرية,  ــوع اضرار بش ــة دون وق تخريبي
ــي نفط  ــعودية ان ناقلت ــت الس وقال
ــفن  ــا ضمن الس ــا كانت ــني له تابعت
ــب ان التخريب  التي تعرضت للتخري
ــت  ــة , ليس ــفن االربع ــد للس املتعم
مستهدفة االمارات وحدها, بل اخلليج 
العربي واجلميع يعلم ان هذه املنطقة 
ــة) بالنسبة المريكا والدول  (احلساس
االوربية واي مساس بامنها وهو خطر 
على مصالح هذه الدول حسب رأيها 
ان  ــون  واخلليجي ــون  االمارتي ــر  ويفس
ــرة ومهمة  ــادث دالالت خطي لهذا احل
ــدد املالحة التجارية الدولية  متس وته
ــتراتيجي وان ضمان حرية  ــي ممر اس ف
ــؤولية  ــالمة املالحة الدولية مس وس
اجملتمع الدولي الذي متر جتارته وسفنه 
ــذا املمر املالحي احليوي للتجارة  من ه
ــاءل هل ان  العاملية ونحن بدورنا نتس
ــالت النفط قرب ميناء  (تفجيرات ناق
ــتكون  ــل س ه ــي  االمارات ــرة)  الفجي
ــل احلرب  ــعل فتي ــي تش ــرارة الت الش
ــن هي اجلهة  ــة وم ــة االيراني االمريكي
ــيكون  ــي تقف خلفها؟ وكيف س الت
ــي؟ اذا كان هناك رد وهذه  الرد االمريك
التفجيرات قد تؤدي الى دعوة (ترامب) 
ــن روحاني) الى  الرئيس االيراني (حس
ــة, وجتنب  ــاص الصدم ــوار ال متص احل
ــد اجتماع طارئ لقيادته  احلرب او عق
العسكرية لبحث الرد املناسب, على 
الرغم من ان االمارات لم تتهم احدا او 
تذكر هوية املتورطني وعلى الرغم من 
ــلطات في االمارات قد فرضت  ان الس
ــى املعلومات  ــريا وامنيا عل ــا س طوق
لذلك البد من االنتظار قليال للحصول 
ــدا حول  ــر حتدي ــات اكث ــى معلوم عل

واجلهات  ــرات  التفجي ــذه  ــة ه طبيع
التي تقف وراءها, فهل هي ايرانية؟ ام 
مينية تتبع (حركة انصار اهللا) احلوثية, 
ــر من  مرة  ــددت قياداتها اكث والتي ه
ــي) كرد على  ــو ظبي) و(دب ــف (اب بقص
ــرب اليمن, ام  ــارات في ح ــل االم تدخ
نفذتها خاليا نائمة في املنطقة جرى 
ــد التوتر في  ــا في ظل تصاع تفعيله
املنطقة, ام اسرائيلية تريد االصطياد 
ــذه االيام  ــج العكرة ه ــي مياه اخللي ف

وتفجير املواجهة العسكرية فيها.
ــي حالة  ــش ف ــة تعي ــرى ان املنطق ون

ــان  االحتق ــن  م
 , ــبوقة  مس ــر  غي
ــاالت  ــت احتم وبات
ــدم  تتق ــرب  احل
ــاالت  احتم ــى  عل
واللجوء  التهدئة, 
الى احلوار لتسوية 
ــراع االمريكي  الص
املتفاقم  ــي  االيران
ان  ــتبعد  نس وال 
(التفجيرات  تكون 
ــرب  ق ــة)  اجملهول

ــرارة التي  ــي الش ــرة ه ــاء الفجي مين
تشعل فتيل احلرب, اللهم اال اذا ساد 

العقل واحلكمة,
ــة امريكية مع  ــذر (مواجه ــة ن *ان ثم
ــد حدوثها  ــي االفق وعن ــران تلوح ف اي
ــمح اهللا ليس هناك من منتصر  ال س
ولكن اجلميع سيكون خاسرا لسبب 
ــلحة املستخدمة لكال  قوة دمار االس
ــوف   ــبب االخر هو س ــني والس الطرف
ــج باكملها في  ــة اخللي ــر منطق تتأث

هذه احلرب.

ــنطن (قرعت طبول  ــيما وان واش الس
احلرب) جديا هذه املرة, ووجهت رسالة 
واضحة الى ايران, انها جادة هذه املرة 
ــؤولية  ــي تهديداتها وحملتها مس ف
ــال , هذا وان ترامب املعروف  ردود االفع
ــاته وردود فعله غير املتوقعة  بسياس
ــة قررت  ــورة االيراني ــذ انتصار الث ومن
ــنطن (قلب الطاولة) بوجه ايران  واش
ــي  الت ــة  الرمادي ــاحة  املس ــادرت  وغ
ــا  ــزاع معه ــط الن ــتخدمتها لرب اس
ــي احلفاظ على عالقة  والتي جنحت ف
ــدى (٤٠)  ــني البلدين على م ــرة ب متوت
عاما, استطاع خاللها الطرفان جتاوز 
ــرة,  ــب املواجهة املباش ــات وجتن االزم
ــتميتها  ــا ميكن تس ــكها مب بعد متس
ــعرة معاوية) التي على ما يبدو ان  (ش
ادارة البيت االبيض لم تعد متمسكة 
ــن ان خياراتها  ــا, وحذرت طهران م به
ــتراتيجية  غير ان كالم مساعد  االس
ــبق  االس  – ــي  االمريك ــاع  الدف ــر  وزي
ــارك كيميت) صرح ( من ان  اجلنرال (م
ــت  ــات املتحدة االمريكية ليس الوالي
ــد ايران والهدف  بصدد اعالن حرب ض
هو الردع فقد تقدم ايران نتيجة اخلطأ 
في احلسابات وحتت ضغط العقوبات 
ــوب وفي هذه  على تصرف غير محس

احلالة نحن هناك للرد) 
ومن خالل استعراض كل االحتماالت 
ــيناريوهات, ليس امام ابناء هذه  والس
املنطقة سوى االنتظار وايديهم على 

ــة  االمريكي ــات  العقوب .ان  ــم  قلوبه
ــلحة بالقوة  ــى ايران مس اخلانقة عل
ــة واملتأهبة ما هي اال سعي  الباطش
ــه) وراء تقليل (هيبة)  ــب) و (ادارت (ترام
ــعبه وامام  ــي امام ش ــام االيران النظ
شعوب املنطقة واال االستفزاز املبالغ 
به لغرض استدراج قادة احلرس الثوري 
ــوات التابعة اليران في مختلف  او الق
دول املنطقة الى ارتكاب خطأ ما ومن 
ــة  ــم لتكون (القش ــوع واي حج اي ن
التي ستقصم ظهر البعير) كما يقول 

ــاك رأي يقول ان االدارة  املثل  ولكن هن
االمريكية ستلجأ الى تشديد احلصار 
ــاف ايران, وهو اخليار  االقتصادي الضع
ــد واملتاح امام الرئيس  املرحلي الوحي
ــود ونقول ان  ــوري املتخبط ونع اجلمه
ــاك توازن رعب وليس توازن ردع بني  هن
ايران وبني الواليات املتحدة االمريكية 
ــوا  ــم ليكون ــن تدفعه ــا مم وحلفائه
ــا من حيث  ــا ومصاحله ــودا حلروبه وق
ــتعلت  ــون او ال يعلمون.. اذا اش يعلم
االشتباكات العسكرية فمن البديهي 
ــدة هي االعتى  ــوة الواليات املتح ان ق
التارخ, لكنها  في 
ذلك   ــم من  وبالرغ
فقد هزمت في كل 
ــا في القرن  حروبه
والعشرين  الواحد 
ــس  لي ــدي  وقص
احلكمة في احتالل 
بل  ــد  بل ــر  تدمي او 
ــي نهاية هذا  ما ه
ــالل او احلرب. االحت

ــام القادمة  وان االي
ــا  حبلى  ــدو انه تب
في التصعيد وهذا التصعيد قد يكون 
ــاالت االول تصعيد  ــن ثالثة احتم ضم
ــدود والثاني  ــكري منضبط ومح عس
ــات على ايران  ــرض املزيد من العقوب ف
ــامل وفي هذا  والثالث التصعيد الش
ــيناريو الذي تبدو مؤشراته حتى  الس
ــة اقل ولكنه وارد احلدوث  هذه اللحظ
ــاه  يبقى هناك عامل يجب ان ال ننس
ــة ترامب ضد  ــذا العامل هو سياس ه
ايران من اجل عيون (الصهاينة) وليس 
ــكام العرب املوالني  من اجل عيون احل

ــن اضعاف ايران  ــكا لذلك البد م المري
ــرائيل) وهذا الهدف  (حماية المن اس

واضح
هــل ترضخ ايــران للواليات اِّـتحدة 

ام ال؟ 
ــد  ــد و الوعي ــة التهدي ــد لغ لتصعي
ــها امريكا ضد ايران, فقد  التي متارس
ــلت منظومة صواريخ دفاع جوي  ارس
ــة طائرات  ــوت) وحامل ــوع (باتري من ن
ــرق  (ابراهام ليكولن) الى منطقة الش
ــابق  ــط, كما نقلت في وقت س االوس
ــتراتيجية الى  ــي (٥٢) االس ــات ب قاذف
ــكرية في قطر وسط  قواعدها العس

تصاعد التوتر مع ايران
دور اِّـوساد االسرائيلي َّـ االزمة 

الراهنة
ــف)  (هاري ــة  صحيف ــب  وبحس
ــاد)  ــاز املوس ــان (جه ــرائيلية ف االس
ــات املتحدة من  ــذي حذر الوالي هذا ال
ــتهدف  يس او  ــتهدفها  يس ــوم  هج
ــن  ــج, لك ــي اخللي ــا ف ــد حلفائه اح
ــبب به التحذير يدعو  القلق الذي تس
للتوقف مليا والتاكد من املصدر الذي 
ــرب معلومة كهذه في االصل الى  س
ــرائيل لها مصلحة  ــاد) ان اس (املوس
كبيرة جدا في احلرب ضد ايران ونعرف 
جيدا ان الدول العربية قد زال خطرها 
عن امن اسرائيل ولذا البد من اضعاف 

ايران في املنطقة .
ــه ايران  ــذي تواجه في ــت ال وفي الوق
ــا, فان  ــي تاريخه ــات ف ــد العقوب اش
اساطيل امريكا وقاذفاتها ترابط في 
منطقة اخلليج العربي, وتعتبر القوة 
ــد قوة عسكرية  االمريكية اقوى واش
ــران في نهاية  ــي العالم. قد تلجأ اي ف
ــع امريكا  ــاوض م ــى التف ــاف ال املط
ــا, الن ميزان  ــى مطالبه ــوخ ال والرض
القوى مييل الى امريكا وليس لصالح 
ــاباتها  ايران, وعلى ايران ان تعيد حس
وتبحث عن طريق لتخرج نفسها من 
مأزق التهديدات والتصريحات النارية, 
ــى تصريحات  ــي الضوء عل ــا نلق وهن
ــووي وهو  ــي االتفاق الن ــد مهندس اح
ــالل زيارته   ــف) خ ــواد ظري (محمد ج
ــيا)  الى امريكا االخيرة في (رابطة اس
ــي  ــع (فوكس نيوز) و (س ــه م ومقابلت
ــي) حيث اكد على ضرورة كبح  بي س
ــورة بني امريكا  ــة التي تزداد خط االزم
ــع اخلالفات مع  ــران, ودعا حلل جمي واي
ــاالت وليس  ــة اجمل ــنطن في كاف واش
بخصوص النووي فقط, وهذه الدعوة 
تظهر بان املسؤولني االيرانيني بشكل 
ــدة االزمة البالغة  عام يعون جيدا ش

ــع امريكا.وهنا  ــية م الدقة واحلساس
قد تبحث طهران عن طريقة للدخول 
ــع ادارة ترامبمع حفظ  ــاوض م في تف
ــن قبل في  ــه , كما دخلت م ــا الوج م
ــاوض الول مرة مع امريكا وافضى  التف
ذلك الى االتفاق النووي وحينها وصف 
ــالمية  ــورة االس ــى للث ــد االعل املرش
ــيطان االكبر)  ــرار التفاوض مع (الش ق

بـ(املرونة الشجاعة) 
ــاد االيراني يعيش  ــيما ان االقتص الس
ــام  نظ ــور  ظه ــذ  من ــه  حاالت ــوأ  اس
ــالمية في عام ١٩٧٩  اجلمهورية االس
ــار البطالة  ــول انتش ــاك تقارير ح هن
واالنخفاض الشديد للقوة الشرائية, 
ــة  ــالت االجنبي ــعر العم ــاع س وارتف
ــالل عام واحد,  باضعاف مضاعفة خ
ــير الى  ــر تش ــط الفق ــرات خ ومؤش
ــا حتت خط  ــي (٣٠) مليون وجود حوال
ــذر باحتجاجات  ــذه االمور تن الفقر ه
ــي ايران وتهدد  ومظاهرات قد حتدث ف
بقاء النظام , خاصة وان ايران شهدت 
ــي في  ــرات ضد الوضع املعيش مظاه
ــام ٢٠١٨  ــام ٢٠١٧ ومطلع ع نهاية ع
ــحاب امريكا من االتفاق  اي قبل انس
النووي وقبل فرض العقوبات املشددة 

ضد ايران 
ــالق (مضيق  ــم اجلميع ان اغ وقد يعل
اذا  ــهل  الس ــر  باالم ــش  لي ــز)  هرم
ــل تواجد  ــران بغلقه في ظ ــت اي قام
ــة, وان اي حترش  ــاطيل االمريكي االس
ــعل فتيل  ــاطيل قد يش ــذه االس به
ــعالها ولكن  حرب قد تقرر طهران اش
ــد نهايتها وفي ظل هذه  ليس بيد اح
ــه ايران  ــروف الصعبة التي تواج الظ
قد تذهب الى طاولة املفاوضات بغية 
ــا الداخلية في حال رفع  انهاء ازماته
العقوبات عنها من قبل امريكا والكل 
ــتقبل  ــيحدث في املس ينتظر ماذا س

القريب؟..
ما هو موقف العراق َّـ ظل ازدياد 

حدة التوتر بني امريكا وايران؟ 
ــر خارجية  ــوم ٢٠١٩/٥/٧ قام وزي في ي
ــارة مفاجئة لبغداد التقى  امريكا بزي
ــس وزراء العراق عادل عبد  خاللها رئي
ــث  ــاء ليبح ــو) ج ــدي وان (بومبي امله
ــكا, ولم يعلن  ــران وامري ــر بني اي التوت
ــارة (بومبيو) القصيرة  عن تفاصيل زي
ــة العراقية ولكن مصدر  الى العاصم
ــف عن خفايا زيارة وزير   ــؤول كش مس
ــك بومبيو)  ــي (ماي ــة االمريك اخلارجي
ــارت  ــراق فيما اش ــة الى الع املفاجئ
ــراق بدائرة اخلطر ويأتي هذا  الى ان الع
ــة (العربي اجلديد)  ــول عن صحيف الق
ــي منها  ــت ان الهدف الرئيس واضاف
ــداد , ان اي اعتداء يطاول  هو ابالغ بغ
القوات االمريكية في العراق سيفهم 
ــران كما ابلغهم  ــى انه من اذرع اي عل
بامكانية منح العراق استثناء جديدا 
فيما يتعلق بالعقوبات املفروضة على 
ايران واضاف املصدر ان ((عبد املهدي )) 
ــو بالتزامه بكل  قدم تعهدات لبومبي
ــذا الصراع  ــاد العراق عن ه ذلك وابع
ــراق عن  ــول ان ابعاد الع ــى ان نق يبق
ــراع االمريكي االيراني, وعدم  هذا الص
ــذا الصراع  ــاحة له ــل العراق س جع
ــي حالة  ــيء ف ــد يدمر كل ش ــذي ق ال
ــراق  الع وان  اهللا)  ــمح  (الس ــه  حدوث
ــل هزات  ــي ال يتحم ــعب العراق والش
اخرى او حصارا جديدا وعلى السلطة 
قيادة  الثالث  ــات  والرئاس السياسية 

سفينة العراق لبر االمان.

÷aä»€a@ÎåÀ@à‰fl@ÔçbÓé€aÎ@Ôib�®aÎ@äÿé»€a@ÜÓ»ñn€a@aàÁ@›rfl@ÜËím@%@Ôiä»€a@wÓ‹®a@Ú‘�‰fl

اصحاب السيناريو اِّـتفائل مازالوا 
مصرين على ان كل هذا التصعيد 

سينتهي بتفاوض َّـ النهاية
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ــبوق, لم يصله منذ اربعني عاما , حامالت الطائرات  ان التصعيد االمريكي جتاه ايران وصل حدا غير مس
ــتراتيجية الى اخلليج العربي قاصفات  ــها مدمرات اس ــطول االمريكي وصلت وعلى رأس وقطعات االس
ــبا لتهديد ايراني  ــي منطقة اخلليج, حتس ــي القواعد االمريكية ف ــة وصلت وتهيأت ف ــة عمالق امريكي
ــتراتيجي الذي يتحكم مبرور ثلث صادرات البترول العاملي.ان اصحاب  باحتمالية اغالق مضيق هرمز االس
السيناريو املتفائل مازالوا مصرين على ان كل هذا التصعيد سينتهي بتفاوض في النهاية ويرى اصحاب 
هذا الرأي ان كل التوترات عبارة عن خطوات مدروسة من اجلانبني, لن يدعها تصل الى مرحلة االنفجار, 
ــا واالنتصار عليها..اما  ــة عظمى تصعب مواجهته ــدرات الواليات املتحدة كدول ــني يعرفون ق الن االيران
ــيحاول احد الطرفني اشعالها لكنها  ــائم فيرون ان حربا محدودة التأثير س ــيناريو املتش اصحاب الس
ــي تخولها خوض حرب  ــران ال متتلك القدرات الت ــة كبيرة وان اي ــتتحول الى حرب اقليمي ــرعان ما س س
ــنطن ال قابلية لها, وليس لديها مصلحة في مثل هذا االمر تصريحات الطرفني عالية  ــرة مع واش مباش

السقف لكنها تأتي محملة بالتشديد على عدم وجود نيه لالصطدام.

@›ÌÏë@—‹Å@›Ó‹u@O@Â◊ä€a@’Ìä–€a
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ــي حصر عريضة  ــاف أن املدع وأض
ــادة (٣)  ــتورية امل ــواه بعدم دس دع
من قانون احملكمة االحتادية العليا 
رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥، والطلب من 
مجلس النواب تشريع مادة بديلة 
تتفق مع حكم الدستور، وكذلك 
ــواب  ــس الن ــعار مجل ــه إش طلب
ــريع قانون احملكمة االحتادية  بتش
ــتند  ــا. وتابع، أن املدعي اس العلي
طلبه باحلكم بعدم دستورية املادة 
ــة االحتادية  ــون احملكم ــن قان (٣) م
ــك مبخالفتها  ــالً ذل ــا، معل العلي
ــتور، حيث أعطت  ــكام الدس ألح
ــى صالحية  ــس القضاء االعل جملل
اصبح ال ميلكها بعد صدور دستور 
جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥. وبني، 
ــى أن احملكمة  ــار إل ــي أش أن املدع
االحتادية العليا قد قضت بشكل 
ضمني بعدم دستورية تلك املادة، 
وذلك مبناسبة الدعوى التي أقامها 
ــاء األعلى  ــس القض ــس مجل رئي
ــة ٢٠١٧) والتي  ــدد (١٩ احتادي بالع
ــدم صالحية مجلس  أقر فيها بع
القضاء األعلى بعد صدور دستور 
ــيح رئيس  جمهورية العراق بترش
ــاء احملكمة االحتادية العليا،  وأعض
ــة بتاريخ ١١٤  وقد أصدرت احملكم
ــك، حيث قضت  ٢٠١٧ حكماً بذل
ــدم اختصاص مجلس القضاء  بع
ــس وأعضاء  ــيح رئي األعلى بترش
ــا وبينت  ــة االحتادية العلي احملكم
ــك احلكم. ــات ذل ــباب وحيثي أس
ــة االحتادية العليا  وذكر، أن احملكم
وجدت أن املادة (٣) موضوع الطعن 
ــرعت  ــد ش ــتورية ق ــدم الدس بع
ــة االحتادية  ــون احملكم ــن قان ضم
ــلطة  ــذي أصدرته الس ــا ال العلي
ــريعي املرقم  الوطنية باألمر التش
ــنة ٢٠٠٥ في ظل أحكام  (٣٠) لس

ــة  للمرحل ــة  الدول إدارة  ــون  قان
ــذي قضى بأن يكون  االنتقالية، ال
رئيس احملكمة االحتادية العليا هو 
رئيس مجلس القضاء االعلى، ولم 

ــكالية في قيام مجلس  تكن إش
ــيح رئيس  ــاء األعلى بترش القض
ــة االحتادية العليا.  وأعضاء احملكم
ــة االحتادية العليا  وأكد، أن احملكم

ذكرت أن األمر قد اختلف بالكامل 
ــة  ــتور جمهوري ــدور دس ــد ص بع
ــام ٢٠٠٥، حيث  ــاذه ع ــراق ونف الع
نصت املادة (٩٢ أوالً) منه على كون 
ــا هيئة  ــة العلي ــة االحتادي احملكم

قضائية مستقلة مالياً وادارياً عن 
بقية مكونات السلطة القضائية 
ــادة (٨٩)  ــوص عليها في امل املنص
ــتور، وافرد الدستور لها  من الدس

ــن الفصل الثاني  ــرع الثاني م الف
ــلطة القضائية وبني  اخلاص بالس
ــتور  ــادة (٩٢ ثانياً) من الدس في امل
ــكام اخلاصة باحملكمة ومنها  االح

تشكيلها واختيار االعضاء ويكون 
ــن بأغلبية  ذلك مبوجب قانون يس
اعضاء مجلس النواب.واشار، إلى 
ــة االحتادية العليا ذكرت  أن احملكم
ــاء  القض ــس  مجل ــة  صالحي أن 

ــادة (٩١ ثانياً)  ــب امل ــى مبوج األعل
ــيح  ــت مقصورة على ترش أصبح
وردت  ــددة  ــة مح ــن قضائي عناوي
ــبيل احلصر وعرضها على  على س
ــا وهي  ــواب لتعيينه ــس الن مجل
التمييز  ــة  رئيس واعضاء محكم
العام  ــاء  االدع ــس  ورئي ــة  االحتادي
ــراف القضائي.  ورئيس هيئة االش
ــدت  ــة أك ــى أن احملكم ــت، إل ولف
ــتوري  ــت من النص الدس أن الثاب
ــيح رئيس وأعضاء  املذكور أن ترش
ــا أصبح  ــة االحتادية العلي احملكم
القضاء  خارج اختصاص مجلس 
ــتور  ــى اعتباراً من صدور دس األعل
جمهورية العراق ونفاذه عام ٢٠٠٥، 
وامنا يكون ذلك مبوجب نص لقانون 
ــس النواب يكون  ــرع من مجل يش
ــه اعماالً ألحكام  بأغلبية أعضائ
املادة (٩١ ثانياً) من الدستور يراعي 
ــذه احملكمة  ــات ه ــه اختصاص في
وضمان استقالليتها على الوجه 
ــن تطبيق  ــني حس لتأم ــل  االكم
ــروعية. وأردف، ان  ــتور واملش الدس
احملكمة االحتادية العليا وجدت من 
تدقيق الدفوع التي اوردها املدعي 
ــة لوظيفتهما، أن  ــا اضاف عليهم

ــي عليه  ــذي اورده املدع ــع ال الدف
االول رئيس اجلمهورية على لسان 
ــة  ــه اخلصوم ــدم توج ــه بع وكيل
ــنده في  ــي الدعوى إليه يجد س ف
حكم املادة (٤) من قانون املرافعات 

املدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩. وبني 
أن احملكمة وجدت أن الدفوع التي 
ــي عليه الثاني رئيس  أوردها املدع
ــواب اضافة لوظيفته  مجلس الن

ــي مدى توفر  ــان وكيله ف على لس
ــة  ــي اقام ــي ف ــة للمدع املصلح
الدعوى ومدى تضرره من املادة (٣) 
من قانون احملكمة االحتادية العليا، 

فإن الرد عليه يكمن في أن النص 
ــروعية  ــور يتعلق بعدم املش املذك
ــادة خملالفتها  ــذه امل ــود ه ــي وج ف
ــا تتعلق  ــتور وألنه ألحكام الدس
بشأن من شؤون العدالة، والعدالة 

ــي العراق،  ــس كل مواطن ف هاج
ــائل  ــن حقه أن يتخذ من الوس وم
القانونية ما يرسخها ويحميها. 
ــة االحتادية العليا  وأكد، أن احملكم

قررت بأن دفوع املدعي بشأن املادة 
ــس القضاء  ــون مجل ــن قان (٢) م
االعلى، قد اصبح النظر فيها غير 
ــوع بعد ما حصر املدعي  ذي موض

ــواه وخالل  ــة عريضة دع في نهاي
اجللسة الطلب في عدم دستورية 
ــة  احملكم ــون  قان ــن  م  (٣) ــادة  امل
ــة العليا، واحملكمة مقيدة  االحتادي
ــذا الطلب.وقال، إن  ــي ه مبا ورد ف

احملكمة قضت برد دعوى املدعي 
ــه االول رئيس  ــى املدعي علي عل
لوظيفته  ــة  اضاف ــة  اجلمهوري
ــه اخلصومة  لعدم صحة توجي
ــتناداً  ــي هذه الدعوى الية اس ف
ــادة (٤) من قانون  إلى احكام امل
املرافعات املدنية، كما قضت برد 
دفوع املدعي عليه الثاني رئيس 
مجلس النواب اضافة لوظيفته 
ــتنادها إلى سبب من  لعدم اس
ــوه، إلى  ــتور والقانوني.ون الدس
ــا  العلي ــة  االحتادي ــة  احملكم أن 
ــتورية املادة  ــت بعدم دس حكم
ــون احملكمة االحتادية  (٣) من قان
ــلطة  العليا الذي اصدرته الس
رقم  التشريعي  باألمر  الوطنية 
(٣٠) سنة ٢٠٠٥ ونصها، تتكون 
ــا من  ــة العلي ــة االحتادي احملكم
ــاء يجري  ــس و ثمانية اعض رئي
ــة  ــم من مجلس الرئاس تعينه
ــيح من مجلس  ــاء على ترش بن
ــاور مع  ــاء االعلى بالتش القض
مجالس القضائية في االقليم 
ــو منصوص عليه في  وفق ما ه
ــادة الرابعة  ــرة (هــ) من امل الفق
ــني من قانون ادارة الدولة  واالربع
للمرحلة االنتقالية، وذلك بقدر 
ــر بصالحية مجلس  ــق االم تعل
ــيح رئيس  القضاء االعلى بترش
ــة،  االحتادي ــة  احملكم ــاء  واعض
ــك خملالفته ألحكام  والغاءه وذل
ــن  م و(٩٢)  ــا)  ثاني  ٩١) ــني  املادت
دستور جمهورية العراق لسنة 
ــعار مجلس النواب  ٢٠٠٥، واش
ــه له ضمن  ــريع مادة بديل بتش
ــة االحتادية العليا  قانون احملكم
ــواب  ــس الن ــن مجل ــور م املنظ
ــادة (٩٢ ثانياً)  اعماال ألحكام امل

من الدستور.

بغداد / البينة الجديدة
ــنة ٢٠٠٥ منحت جمللس القضاء األعلى  ــتورية مادة في قانونها بالرقم (٣٠) لس قضت احملكمة االحتادية العليا، امس الثالثاء، بعدم دس
ــاموك، إن احملكمة االحتادية  ــمي للمحكمة إياس الس ــة االحتادية العليا. وقال املتحدث الرس ــيح رئيس وأعضاء احملكم ــة ترش صالحي
ــم املدعي فيها كل من  ــور القضاة األعضاء كافة ونظرت دعوى خاص ــة القاضي مدحت احملمود وحض ــتها برئاس العليا عقدت جلس

رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس النواب إضافة لوظيفتهما..
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ANNOUNCEMENT  

MINISTRY OF OIL / OIL MARKETING COMPANY (SOMO) 

Public Invitation numbered (MP/2019/6) for Natural Gasoline  

Export Based on (EX-Works) 

 

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil entities is 
pleased to invite specialized companies with good experience to export Natural 
Gasoline product based on (EX-Works) from Kirkuk Depot according to the 
quantities and specifications mentioned in the invitation conditions. 
For the interested Iraqi companies and branches of Foreign companies 
registered in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field to receive 
this invitation including all terms and conditions from (SOMO) headquarter 
location at Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood in front of Baghdad 
Funfair with non refundable amount equal to (500,000) IQD . 

Offers to be submitted from Thursday ٢٣/5/2019 until Wednesday ٥/6/2019 at 
12:00 pm BGD . 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall be on the 
next working day. 

  

                Director General   

                       SOMO          

 Email: info@somooil.gov.iq    

          Web   : www.somooil.gov.iq  

    

 

 إعالن
 طوزارة النف

 )SOMOشركة تسويق النفط (
  البنزين الطبيعيمنتوج بيع ل )MP/2019/6( الدعوة العامة المرقمة
 ألغراض التصدير) EX-Works(على أساس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ميع ـأن تدعو ج العراقية دى تشكيالت وزارة النفطـ) إحSOMOنفط (ـسويق الـسر شركة تـي

ية المسجلة في وزارة التجارة بالعراقية وفروع الشركات العربية واالجنن الشركات ـراغبين مـال

اس ـلى أسـع البنزين الطبيعينتوج ـم تصديرـل الدعوة العامةـشتراك بالـل ذات الخبرةالعراقية 

)EX-Works(  المبينة في والمواصفات الفنية وحسب الكميات  مستودع كركوك الحديثمطروح

/ بغدادالشركة الكائن في مراجعة مقر في الشراء الراغبة المختصة وشروط الدعوة، فعلى الشركات 

الستالم الدعوة المتضمنة جميع الشروط المطلوبة لعاب بغداد امدينة  مقابلحي المعتصم  زيونة

دينار عراقي غير قابل للرد  خمسمائة الف) ٥٠٠,٠٠٠( همقابل مبلغ قدرلشراء المنتوج أعاله 

ولغاية  23/5/2019الموافق  الخميس تكون إعتباراً من يومسفترة إستالم العروض علماً إن 

غلق وفي حال مصادفة يوم  5/6/2019الموافق  االربعاءهراً من يوم الساعة الثانية عشر ظ

 .عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليهالصندوق 
  

 ــامالمديـــر العـــ                                                                  

 لشركة تسويق النـفـط                                                                                  

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                    

E-mail: info@somooil.gov.iq 

Web: www.somooil.gov.iq 
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إياس الساموك: المحكمة االتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة األعضاء كافة



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٤رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

20 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣١٩٠) - األربعاء - ٢٢ - أيار - ٢٠١٩
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متابعة / البينة اجلديدة
ــورك تاميز»  ــرت صحيفة «نيوي ذك
ــي آي إم بي،  ــاري األميرك أن املعم
ــه تصميماته احلديثة  الذي جعلت
ــن  ــداً م ــارزة واح ــروعاته الب ومش
إنتاجاً  وأكثرهم  املعماريني  أشهر 
في القرن العشرين، توفي عن ١٠٢ 
ــوجن بي  ــني تش عام. وقال ابنه تش
للصحيفة، إنه توفي ليل اخلميس 
ــروعات  ــن ضمن مش ــي. وم املاض
ــهير ترميم وجتديد  ــاري الش املعم

متحف اللوفر في باريس، الذي أثار 
جدالً، والصالة الفخرية ملشاهير 
ــد رول» في  ــروك آن ــيقى «ال موس
ــة  وكال ــت  وأوضح ــد.  كليفالن
ــاء، أن إيوه مينغ بي،  «رويترز» لألنب
ــارز في الصني،  وهو ابن مصرفي ب
ــام ١٩٣٥ وانتقل إلى  ــادر بالده ع غ
درس  ــث  حي ــدة،  املتح ــات  الوالي
«معهد  في  املعمارية  ــة  الهندس
للتكنولوجيا»  ــتش  ماساتشوس

و«جامعة هارفارد».

متابعة / البينة اجلديدة
ــهدت قرية بلتان التابعة ملدينة  ش
ــي  ــة ف ــة القليوبي ــوخ مبحافظ ط
ــاوياً، حيث لقيت  مصر، حادثاً مأس
ربة منزل مصرعها على يد زوجها، 

ــات  ــزوج إصاب ــقيق ال ــب ش وأصي
ــه للدفاع عنها  بالغة خالل تدخل
ــبب  ــاجرة مع زوجها بس ــي مش ف
ــراء  ــة ورفضه ش ــات الزوجي اخلالف
ــه ورفضه  ــان ألبنائ ــس رمض فواني

ــهر رمضان  ــتلزمات ش ــراء مس ش
ــات عن  ــفت التحري ــارك. وكش املب
ــاجرة وقتيلة  ورود بالغ بوجود مش
تدعى ثريا علي ومصاب يدعى ياسر 
ــل للدفاع عن  ــي، عندما تدخ بيوم

ــقيقه بقرية بلتان، وتبني  زوجة ش
ــد زوجها  ــزل ع ى ي ــة من ــرع رب مص
ــقيقه عندما  ــل واصابة ش العاط
ــة التي  ــن الزوج ــل للدفاع ع تدخ

تعمل عاملة في سنترال طوخ.

H=Áà€a@ÜÓ‡»n€a@ÜÓ«I�i@¥ÓˆaÜ‰Ωa@Ú˜ibñ€a@÷aä»€a@ıb‰i˛@⁄âbjm@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I

ــة الكلبيات آكلة  ــوان من فصيل ــني أو الواوي.. حي ــب أو أبو احلص الثعل
ــكاله وألوانه فإن  ــوم والنبات، وهناك (٢٧) نوعاً، ومهما تعددت أش اللح
ــة والصغار  ــمى ثعلب واألنثى ثعلب ــة العربية يس ــر منه في اللغ الذك
ــع كل الظروف  ــادراً على التكيف م ــاز بكونه ق ــمى ضغابيس، وميت تس
ــعة في  ــاحة واس ــات كما امتاز بالذكاء واملكر ولهذا احتل مس واملناخ
أدبنا وثقافتنا الشعبية وبات مضرب األمثال حتى في العمل السياسي 
ــبوهة بأنها (عرس واوية)، وأن السياسي  فصرنا نطلق على صفقة مش
ــاحات  ــران واحلرائق التي أتت على مس ــك)، وأن الني ــب (واوي عتي املتقل
ــي محافظات (صالح  ــعير ف ــعة من احلقول املزروعة باحلنطة والش واس

الدين، كركوك، ديالى، النجف، نينوى) هي بصراحة (عبث واوية)!
ــيطاني مدبّر أقول  ومن يقول لي إن ما حصل ليس بفعل فاعل وعقل ش
ــر هذا التوقيت والتزامن  ــه إما أنك تتغابى أو جتانب احلقيقة، وإال ما س ل
الغريب حقاً؟! ثم لو كانت احلرائق في رقعة جغرافية محدودة القتنعنا 
ــمل خمس  ــد احلرائق لتش ــببات، لكن أن متت ــباب أو املس ــض األس ببع
ــواء أكانت داخلية  ــإن األمر ال يخلو من مؤامرة س ــات عراقية ف محافظ

ــيما بعد أن  ــة الس أم خارجي
ــون اخملربون بأن  تيقن الفاعل
ــذا العام  ــم الزراعي ه املوس
ــازاً وأن العراق يقترب  كان ممت
ــاء الذاتي  ــن حتقيق االكتف م
ــعير  من مادتي احلنطة والش
ما  ــذا  وه ــتراتيجيتني،  االس
ــة الزراعة  ــده رئيس جلن يؤك
ــمري)  ــالم الش ــة (س النيابي
الذي يقولها بعظمة لسانه 
بأن هناك من هو ساع (بدأب) 
ــراق  الع ــاد  اقتص ــر  لتدمي
إلى  ــه  دون وصول ــة  واحليلول

مرحلة االكتفاء الذاتي في املنتجات الزراعية واحليوانية..
ــول إن ما يطلق من تصريحات بصدد  ــا دام نحن في (طاري) احلرائق أق وم
ــرى أن اإلرهاب  ــي)، فهناك من ي ــبه ش ــي ما يش احلادث الكارثي هو (ش
ــالل العثور على أجهزة اتصال وهواتف  ــش من يقف وراء ذلك من خ وداع
ــرارة تؤدي إلى  ــد لتحدث من خاللها ش ــم االتصال بها عن بع ــة يت نقال
ــز املزارعني منذ أكثر من  ــن يعتقد أن داعش يبت ــوب حريق، وهناك م نش
ــم احلصاد وأن رفض املزارعني البتزازه دفعه للثأر  ــهر ونصف من موس ش
ــمية ذات صلة- أن ما  واالنتقام منهم، وترى وزارة الزراعة -وهي جهة رس
حصل هو مجرد حرق مخلفات احلقول وأن األمر ال يعدو عن كونه قضية 
ــدة الحتوائها على  ــاد ذو فائ ــات بعد احلص ــرق هذه اخمللف ــة ألن ح علمي
ــيد  ــر املعدنية، وتخيلوا التناقض عندما يعلن وزير الزراعة الس العناص

صالح احلسني عن تشكيل خلية أزمة ملتابعة حيثيات احلرائق تلك..
ــالن نتائج  ــدة بإع ــرة واح ــو مل ــة ول ــرج احلكوم ــا أن تخ ــار، أملن باختص
ــى املقتول وهرب  ــمجة: عثرنا عل ــات وال تكتفي باملقولة الس التحقيق

اجلاني!!

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

@ �Ú�Ó�j �Á�à€a@b�‰�n ���‰ �y@ �’�̂a �ä �y
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عبد الزهرة البياتي*

ــدث بفعل فاعل  ــوادث التي حت ــة االخيرة احل ــي اآلون ــرت ف    كث
ــني لها كحرق احملاصيل   ــم االعالن عن الفاعلني احلقيقي ولم يت
ــد ان حان وقت حصادها في  ــعير بع الزراعية مثل احلنطة والش
ــط واجلنوب  ــمال والوس ــات  عديدة من العراق في الش محافظ
ــجار  ــي باتت تهدد آالف أش ــاس النخيل الت ــرة دوب وظهور حش
ــاهدنا نفوق آالف االطنان من األسماك مبرض  النخيل وقبلها ش
ــماك، وقد تناقلت وكاالت األنباء  ــيم األس ــمي تعفن خياش س
مؤخراً خبراً عن وفاة طفلة حديثة الوالدة ال يتجاوز عمرها ثالثة 
ــفيات  أيّام تدعى (لقاء) في إحدى ردهات اخلدج في أحد مستش
ــط بسبب ال يخطر على بال  مدينة الصويرة في محافظة واس
خصوصاً في مستشفى حكومي يجب أن تتوفر فيه كل وسائل 
النظافة والتعقيم وهو اجلرذان، نعم اجلرذان، فقد أكلت اجلرذان 
َّا زاد الطني  ــبب موتها. وَممِ ــدم الطفلة وجزءاً من وجهها مما س ق
ــبب الوفاة الى االختناق  ــفى الذي عزا س بلة هو تقرير املستش
ــي الطفلة الى  ــبب احلقيقي للوفاة مما دعا أهال ــم يذكر الس ول
ــي الصحفي فرحت  ــذا اخلبر أثار فضول ــوء الى القضاء. ه اللج
ــث انها دخلت  ــرة بهذه الكثرة؟! بحي ــأل هل اجلرذان منتش أس
ــداد واحملافظات  ــكنت البيوت في بغ ــد أن س ــفيات بع املستش
ــيطرة عليها وإيقاف  ــن الصعب الس ــرت فيها وأصبح م وتكاث
ــفيات بغداد مع األسف قد  تكاثرها فعلمت ان معظم مستش
ــد حتى في ردهات االنعاش  ــا تلك اجلرذان وأصبحت تتواج غزته
ــفيات بغداد  ــي مستش ــا وخصوصا ف ــزة فيه ــة املرك والعناي
احلكومية، أما بيوت املواطنني فحدث وال حرج، فهي تسرح ومترح 
ــائل املكافحة املعروفة  في كل البيوت رغم اتخاذ املواطنني وس
ــائل  لكنها تبقى بدون نتائج مثمرة لفقرها وتخلفها ألنها وس
ــن اين جاءت هذه اجلرذان وبهذه اإلعداد اخمليفة؟ وهل  بدائية. فم
ــى االقتصاد العراقي  ــي جزء من مخطط خارجي للقضاء عل ه
ــني؟ فعند ربط حرق احملاصيل الزراعية كاحلنطة  وصحة املواطن
ــرة دوباس النخيل التي قضت وتقضي   ــعير وانتشار حش والش
ــماك  ــجرة املباركة ونفوق آالف االطنان من األس ــى هذه الش عل
ــار اجلرذان في املساكن واملستشفيات وعدم اتخاذ  وأخيرا انتش
ــن قبل احلكومة  ــمة ملكافحتها م ــريعة واحلاس اخلطوات الس
ــون خارجيا  ــني كل ذلك قد يك ــتركا ب ــد ان هناك خيطا مش جن
ــا وبالتالي فان املواطن هو  ــاال مقصودا من احلكومة داخلي وإهم
ــوزارة الصحة إلنقاذ  ــوة مخلصة ل ــة نتيجة لذلك. دع الضحي
ــم وممتلكاتهم من خالل  ــني واحلفاظ على صحته أرواح املواطن
ــرذان والقوارض  ــاملة ملكافحة اجل ــريعة وش القيام بحملة س
ــل األمراض  ــس اضافة الى نق ــدد األخضر والياب ــي باتت ته الت
وتهديد ارواح املواطنني وخصوصا النشء اجلديد من املواليد في 
ــرة لكنها بحاجة ملعاجلة  ــفيات. دعوة وان كانت متأخ املستش

سريعة قبل فوات األوان والت ساعة مندم.
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وقفة

د.ناظم الربيعي

باختصار، أملنا أن 
تخرج الحكومة ولو ِّـرة 

واحدة بإعالن نتائج 
التحقيقات وال تكتفي 

باِّـقولة السمجة: 
عثرنا على اِّـقتول 

وهرب الجاني!!

أطلق جنم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ــرات، موخرا،  ــرة الذهبية خمس م ــز جائزة الك احلائ
ــي مبادرة  ــن بطولته، ف ــورة م ــلة قصص مص سلس
ــذي أثبت في  ــم الدولي ال ــذا املهاج ــة جديدة له جتاري
ــنوات املاضية براعة كبيرة في فن التسويق. وكتب  الس
ــلة القصص  ــبة إطالق سلس ــدو عبر تويتر ملناس رونال
ــورس ٧»، «كما جتمع كرة  ــترايكر ف املصورة بعنوان «س
ــي العالم أجمع، أظن  ــعوب ف القدم بني الثقافات والش
ــوم  ــة واألبطال في الرس ــخصيات املهم أن الش
ــى أداء األمر عينه. من  ــة قادرة عل املتحرك
ــع بني هذين  ــعيد ألني أجم هنا، أنا س
ــال  ــدم واألبط الق ــرة  ــغفني بك الش
ــروع  ــذا املش ــن خالل ه ــني م اخلارق
». وقد  ــيّ ــاركي ذلك مع محب وبتش
أطلق رونالدو هذه السلسلة تزامنا 
ــري كوميك  ــع فعاليات يوم «ف م
ــج  للتروي ــص  داي» اخملص ــوك  ب
رة والذي  ــص املصوّ لكتب القص
ــنويا في أول يوم سبت  يقام س

من شهر مايو منذ ٢٠٠٢.

حسنني البياتي

تْ عينايَ في ذي صحفٍ قدْ رمقَ

ثمَّ أتى في خاطري بيتانِ

هٌ بتباينٍ بعضٌ يحاكي بعضَ
فَ الثاني هما قدْ فاقَ وصْ أحدُ

ا ال أرجتي فيما أقولُ متلُّقً

ال والذي خلقَ السماءَ بعنانِ
ا تُ مبا رأيتُ تناسقً بلْ قدْ وجدْ
ولمْ يجدْ فيما يصفُ لساني

ها ا باسمِ أولُ بيتٍ قدْ سمَ

ثمَّ تالها الوصفُ في ذي الشانِ
ا عنوانَها صوتُ الفقيرِ قدْ غدَ

ها مبنتهى التبيانِ بينةٌ هوْ اسمُ

تي بإضافةٍ علِّي أزيدُ قصيدَ

بنيَ نقيبٍ يعتلي التيجانِ
مْ بنيَ رئيسٍ بنيَ أدنى وغيرِهِ

لوالهمُ ما قيمةُ العنوانِ
ري تْ أسطُ طَ قالءِ خَ بقناعةِ العُ

في منبرِ بقمةِ االنسانِ

ــون على  ــالب جامعي ــر ط عث
ــار  «األحج ــن  م ــة  مجموع
ــح أنها  ــي اتض ــة» الت الغريب
ــات بيض ديناصور نادرة،  حفري
وفق ما ذكرت صحيفة «مترو» 
ــال املصدر إن  ــة. وق البريطاني
ــروا  ــم ٤، عث ــالب، وعدده الط
ــض املغطى بالطني  على البي
ــي  ــم ف ــد تعثره ــر بع األحم
ــاء قيامهم  ــة طينية، أثن كتل
ــف الصيني،  الري ــر  بنزهة عب

ــارعوا بإبالغ أحد  ــل أن يس قب
ــف احمللية في املنطقة.  املتاح
ــرى  ج ــات  احلفري أن  ــح  وأوض
ــي متحف مبنطقة  وضعها ف
مقاطعة  في  ــيانغ»  «بينكس
التي  ــة،  الصيني ــي  جيانغش
رأس»  ــقط  «مس ــر  تعتب
ــالد،  الب ــي  ف ــورات  الديناص
ــبب عدد من االكتشافات  بس
ــا. وبعدها، مت  ــرت فيه التي ج
ــا حفريات  أنه ــد على  التأكي

ــود  يع ــورات،  ديناص ــض  بي
ــر العصر  ــى أواخ ــا إل تاريخه
قبل  ــدأ  ب الذي  ــيري،  الطباش
نحو ١٤٥ مليون سنة وانتهى 
قبل ٦٦ مليون سنة. وفي أبريل 
ــوهدت حفرية بيض  ٢٠١٠، ش
البيض  ــر  ــع قش م ــور  ديناص
ــبتمبر  في موقع بناء. وفي س
٢٠٠٨، مت اكتشاف العديد من 
حفريات هيكل الديناصور في 

بينكسيانغ.

ــتخدمت ملكة البوب األميركية،  اس
مادونا، علم فلسطني أثناء أداء أغنية، 
ــة  ــة األوروبي ــابقة األغني ــالل مس خ
ــت في تل  ــي نظم ــني» الت «يوروفيج
ــاء السبت، األمر الذي فتح  أبيب، مس
عليها بابا من االنتقادات اإلسرائيلية. 
وكانت مادونا (٦٠ عاما) تؤدي أغنيتها 
ــتقبل» مع مغني الراب  اجلديدة «مس
ــرت  ــا ظه ــو، عندم ــي، كويف األميرك
إحدى الراقصات املرافقات، وهي تضع 
ــطني. وكانت  على ظهرها علم فلس
الراقصة التي ارتدت ثوبا أبيض طويال 
ــر وضع هو  ــب راقص آخ ــير بجان تس
أيضا علم إسرائيل على ظهره، فيما 
ــارة إلى الدعوة «إلحالل السالم».  إش
ــم يلق قبوال لدى  لكن هذا التصرف ل
ــة  صحيف ــدت  وانتق ــرائيليني،  اإلس
ــار مادونا  ــرائيل» إظه ــز أوف إس «تامي
ــابقة،  ــطيني في املس للعلم الفلس
متهمة املغنية األميركية بـ«تسييس 

يوروفيجني».

َّـ الهدف

في عدد االمس كتبنا مقاالً حتت عنوان «حنطتنا» حتترق.. اوقفوا 

ــرنا فيه الى النيران املستعرة التي اضرمها مجرمون  املؤامرة اش

مخربون في حقول احلنطة والشعير في محافظات عراقية وفي 

توقيت متزامن هي (صالح الدين وكركوك وديالى والنجف) لتأتي 

ــعة مزروعة مبحصولي احلنطة والشعير  ــاحات شاس على مس

ــهب ساقطة من السماء  ــرنا بأن ما حصل ليس بسبب ش واش

ــي الى حتقيق اهداف  ــل فاعل وتدبير عقل تخريبي يرم وامنا بفع

يفهمها كل عراقي شريف ولكن املفاجأة اننا نطالع تصريحني 

ــة احدهما يقول مانصه «ان  ــني صادرين عن وزارة الزراع متناقض

ــات قضية  ــي بعض احملافظ ــن مخلفات احلقول ف ــامت حرقه م م

ــات كان بهدف  ــذه اخمللف ــاً» وان حرق ه ــت تخريب ــة وليس علمي

الحتوائها  منها  ــتفادة  االس

ــة  املعدني ــر  العناص ــى  عل

ــر مغذية للتربة»  والتي تعتب

ــف  ــي ينس ــح الثان والتصري

االول جملة وتفصيال.

ــة  ــر الزراع ــول وزي ــث يق حي

ــناوي)  ــيد (صالح احلس الس

ــه مت عقد  ــانه ان بعظمة لس

ــارئ ضم املفتش  اجتماع ط

ــم)  كاظ داود  ــاء  (ملي ــام  الع

ــاط  ــار الوزارة لنش ومستش

الثروة احليوانية (حسني علي) 

ــار الوزارة (مهدي ضمد القيسي) ومدير عام التخطيط  ومستش

ــكيل  ــوزان محمد جواد) متخض عن تش ــيدة (س ــة الس واملتابع

خلية ازمة ملتابعة حيثيات حرائق احلقول في عدد من احملافظات 

ــى االضرار باالقتصاد  ــناوي ان حوادث احلرائق تؤدي ال واكد احلس

 ً الوطني سيما بعد ان حقق انتاج احملاصيل االستراتيجية نسبا

ــد تكرار قوله ثانية  ــي مختلف احملافظات.. اذن ما نري متقدمة ف

وعاشرة وللمرة املليون  أن العراق يتعرض ملؤامرة اطرافها داخلية 

وخارجية وصوالً لتدمير اقتصاده وعلينا ان نفهمها صح ونفتش 

ً عن االصابع التي جتيد وضع البنزين جنب سنابل احلنطة..  جيدا

وقدمياً قالوا: عرب وين.. طنبورة وين؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ما نريد تكرار قوله 

ثانية وعاشرة وللمرة 

اِّـليون  أن العراق 

يتعرض ِّـؤامرة اطرافها 

داخلية وخارجية وصوالً 

لتدمري اقتصاده 
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اعلن محافظ النجف (لؤي الياسري) 

ــه  رئيس الوزراء (عادل عبد  عقب لقائ

ــس االول ان عبد  املهدي) في بغداد ام

ــة جمللس  املهدي وافق على عقد جلس

ــة وانه وعد باكمال  الوزراء في احملافظ

ــة فيها ودعم  ــاريع املتوقف كافة املش

ــاريع اخلدمية في املدينة القدمية  املش

ــة  ــاريع العتبة العلوية املقدس ومش

التي تقدم خدمات للزائرين.

ــاد موقع  ــة اف ــورات االمني ــي التط وف

 Washington ــر  اكزاميني ــنطن  واش

Examiner االمريكي ان الصاروخ الذي 

سقط في محيط السفارة االمريكية 

ــاء  ــداد مس ــراء ببغ ــة اخلض باملنطق

ــس الطراز الذي  ــس االول هو من نف ام

ــتخدمه جماعات  ــران وتس ــه اي تروج

ــط في الوقت الذي  ــرق االوس في الش

ــه التحديد اجلهة  ــرف على وج لم يع

التي اطلقت صاروخ الكاتيوشا على 

ــراء اال ان مصادر قالت  املنطقة اخلض

ــدة اخلاصة بالصاروخ قد عثر  ان القاع

ــة التكنلوجية  ــة اجلامع عليها قبال

ــريع  ــم الس قرب طريق محمد القاس

وكان مسؤول في اخلارجية االمريكية 

ــاروخ بدائي  ــد قال امس بأن الص ق

الصنع وان سقوطه لم يسفر عن 

حصول اصابات بشرية او مادية.

ــد النائب عن  ــياق ذاته ع وفي الس

ــح (محمد كرمي) امس  حتالف الفت

ــة  متثيلي ــه  بأن ــاروخ  الص ــالق  اط

ــة وتأجيجها  ــلة الثارة الفتن فاش

ــة مقصودة  ــط االوراق ومحاول خلل

ــد وفصائل  ــويه صورة احلش لتش

املقاومة االسالمية.

وفي السياق االمني كشف اخلبير 

ــم) عن نية  ــي (صفاء االعس االمن

الواليات املتحدة االمريكية نصب 

ــدة عني  ــي قاع ــاد» ف ــخ «ث صواري

ــد غربي االنبار بهدف حماية  االس

ً الى ان  امن الكيان االسرائيلي مشيرا

ــتجعل العراق ساحة  تلك اخلطوة س

ازمة ووقود ألي حرب تقع.

ــة ايضاً اعلنت  ــي التطورات االمني وف

خلية االعالم االمني امس عن اعتقال 

ــبايا في تنظيم داعش  ــؤول الس مس

باملوصل وقالت اخللية ان شرطة نينوى 

ــتخبارية  ــات اس ــى معلوم ــاء عل وبن

القت القبض على ارهابي كان يشغل 

ــؤول السبايا  ــمى مبس منصب مايس

ــات االجرامية  ــيطرة العصاب خالل س

ــل ومت القبض على  ــى مدينة املوص عل

ــي  ــة ح ــي منطق ــي ف ــذا الداعش ه

ــر ملدينة  ــي اجلانب االيس ــماح ف الس

املوصل.

ــدرت احملكمة اجلنائية  من جانبها اص

املركزية في استئناف بغداد الرصافة 

ــد  املؤب ــجن  بالس ــاً  حكم ــة  االحتادي

ــرطة  ــدان كان يعمل في الش ــى م عل

ــش االرهابي  ــالمية لتنظيم داع االس

ــي  ــرف ف ــم اعت ــوى وان املته ــي نين ف

ــي والقضائي بأنه  ــق االبتدائ التحقي

ــي والية  ــم داعش ف ــراد تنظي احد اف

ــم البيعة ومن  نينوى وقام بترديد قس

ثم مت ادخاله في دورة بدنية وتعليمية 

ــالح ودورة  ــتخدام الس عن كيفية اس

ــب ملا  ــرعية وبعدها نس للدروس الش

يسمى بالشرطة االسالمية بحسب 

اعترافاته.

ــاً اكد رئيس جلنة  وفي التطورات ايض

الزراعة واملياه واالهوار النيابية (سالم 

ــمري) امس ان العراق يتعرض الى  الش

ــة من اجل  ــة وخارجي ــرة داخلي مؤام

ــدأ بالتعافي  ــاده الذي ب ــر اقتص تدمي

 ً شيئاً فشيئاً وجعل شعبه مستهلكا

ــمري ان هناك جهات  فقط وقال الش

ــرى داخلية ال تريد للبلد  خارجية واخ

ــة االكتفاء الذاتي  الوصول الى مرحل

في املنتجات سواء اكانت حيوانية ام 

 ً ــتهدافاً مقصودا زراعية وان هناك اس

ــمكية جنمت  ــروة احليوانية والس للث

ــة الى ما  ــائر باملاليني اضاف عنه خس

اصاب هذه الثروة من تدمير.

ــي اعلن االحتاد  ــأن السياس وفي الش

ــن  ع ــس  ام ــتاني  الكردس ــي  الوطن

ــب محافظ  ــازل عن منص رفضه التن

ــزب الدميقراطي  ــح احل ــوك لصال كرك

ــعود   (مس ــة  برئاس ــتاني  الكردس

ــعى الى  ً الى انه يس ــيرا ــي) مش بارزان

تطبيع االوضاع في احملافظة.

ــأن آخر غرد الرئيس االمريكي  وفي ش

(دونالد ترامب) على حسابه عبر تويتر 

ــران من احلرب قائالً: في حال  ً اي محذرا

ــتكون  ــذه س ــال فه ــران القت ارادت اي

ً على  ــددا ــمية لها مش النهاية الرس

ان الواليات املتحدة االمريكية ال تهدد 

مرة اخرى!!

ــة االيراني (محمد  وقد رد وزير اخلارجي

ــي تغريدة له ان ترامب  جواد ظريف) ف

ــني  (بنيام (ب)  ــق  فري ــن  م ــض  بتحري

ــن زايد وبن  ــون وب ــون بولت ــو وج نتياه

ــيء فشل  ــلمان) يأمل بتحقيق ش س

ــي  املقدون ــكندر  االس ــه  حتقيق ــي  ف

ــائر الغاصبني وان  ــان وس ــز خ وجنكي

ــوا منذ آالف االعوام فيما  االيرانيني بق

ــم واضاف ان  ــون اندثروا كله الغاصب

ــد بابادة  ــاب االقتصادي والتهدي االره

ــران.. ال  ــى انهاء اي ــا ال ــل لن يؤدي نس

ــاً.. احترم فهذا  ــدد اي ايراني اطالق ته

االسلوب (االحترام) يعطي ثماره.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية

ــرائح  ــتها الثابتة في الدفاع عن حقوق ومطالب ش في اطار سياس

ــات اخلاصة فإن  ــريحة ذوي االحتياج ــيما ش ــع اخملتلفة والس اجملتم

ً اجلهات اخملتصة بتقدمي  ــدا ــة اجلديدة» تطالب احلكومة وحتدي «البين

م لها كل  ــدّ ــتحق ان نق ــريحة التي تس ــم والرعاية لهذه الش الدع

سبل احلياة الكرمية والسيما مايتعلق بالضمانات احلياتية والرواتب 

ــهيالت لألفراد  ــدمي التس ــع اوضاعها اخلاصة وتق ــب م ــي تتناس الت

 ً ــة وخصوصا ــة الدوائر احلكومي ــات خالل مراجع ــن ذوي االحتياج م

املستشفيات من خالل خفض االجور او جعلها رمزية والعمل على 

ــريحة وجعلها شهرية بدالً مما هو  زيادة الرواتب اخملصصة لهذه الش

ــراءات الضامنة حلياة  ــهر.. وغيرها من االج حاصل اآلن كل (٣-٤) اش

حرة كرمية لهذه الشريحة التي تستحق ان نقدم لها كل شيء.
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جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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واعداً باكمال كافة مشاريعها المتوقفة.. عبد المهدي يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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            / خاص
بغداد /   

ــيدة (ذكرى علوش) االسباب  ــفت امينة بغداد الس كش

ــكلة االختناقات املرورية التي تعيشها  ــة ملش الرئيس

شوارع العاصمة بغداد.

ــس التحرير (عبد  ــاء الزميل رئي ــت علوش خالل لق وقال

ــيارات  ــاب جبار) بها امس االول ان كثرة دخول الس الوه

ــقيط  ــتوردة من اخلارج من دون ضوابط وعدم التس املس

ــيارات مقابل مبالغ  للموديالت القدمية ومنح ارقام للس

ــي تفاقم ازمة  ــهمت ف ــة وغيرها من العوامل اس مالي

االختناقات املرورية.

بأن  ــارت  واش

ــيارات بأحمال كبيرة  دخول الس

ــهم في  ــاب الضوابط اس ــاة االوزان وغي ــن دون مراع وم

ــور  ــوارع وان اغلب اجلس ــى التحتية للش ــب البن تخري

ــاحنات ذات  ــبب الش ــار بس ــة لألنهي ــة معرض احلالي

ــرة وراء االزدحامات  ــذه االخي ــرة وان ه ــوالت الكبي احلم

املرورية في العاصمة.

وطالبت امينة بغداد بايجاد ساحات تبادل جتاري خارج 

ــدود امانة بغداد لتالفي االزدحامات التي يدفع ثمنها  ح

املواطن.

كما طالبت بتفعيل قانون العاصمة الذي كان معموالً 

ــابقاً ليكون املرور من مسؤولية امانة بغداد وهذا  به س

.ً من شأنه ان يجعل القرار واحدا

واضافت علوش بأن عدم حضورنا الى اجتماعات مجلس 

ــكالت واملقترحات التي  ــوزراء اضاع علينا عرض املش ال

ــيما مايتعلق باملشاريع االستراتيجية  نود طرحها الس

ــيد  ــع التأكيد بأن الس ــة للمواطن م ــات املقدم واخلدم

ــل متفهم ومتابع  ــوزراء (عادل عبد املهدي) رج رئيس ال

ــأل عن االحوال وان حكومته لديها برنامج طموح  ويس

ــرة اذا ما اخذ طريقه  ــتكون له مردودات ايجابية كبي س

ــاء اهللا  ــذ الفعلي وان احلكومة عازمة ان ش ــى التنفي ال

 ً ــر اخلدمية حتديدا ــرة والدوائ ــاريع الكبي على دعم املش

ــا كما يجب من  ــداد لتنهض بواجباته ومنها امانة بغ

ــيما  ــبل النجاح الس ــتلزمات وس خالل توفير كل املس

ــاحة  وان بغداد العاصمة هي ثلث العراق من حيث املس

والسكان وهي حتتاج الى امكانيات توازي ذلك ومشيرة 

ــداد تابعة حملافظة  ــات الطراف بغ ــؤولية اخلدم بأن مس

بغداد وليس امانة بغداد.

ــيدة االمينة تصريحها بالقول اننا نعوّل  واختتمت الس

ــه املوقرة مع  ــس الوزراء وحكومت ــيد رئي على همة الس

ــي اجتماعات مجلس  ــد بأن وجود امانة بغداد ف التأكي

الوزراء تستلزمه الضرورات.

«البينة اجلديدة» تتمنى ألمانة بغداد التوفيق ملا تسعى 

ــب بالنتيجة  ــذي يص ــاء بعملها ال ــل االرتق ــه الج الي

النهائية في خدمة املواطن الكرمي.

               ): هذه هي اسباب االختناقات المرورية في بغداد
أمينة بغداد السيدة ذكرى علوش لـ(       
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اربيل/ 

ــس االثنني، انها  ــتان، ام ــدت حكومة اقليم كردس اك

ــف برميل  ــليم ٢٥٠ ال ــن حيث املبدأ بتس ــة وم ملتزم

ــة في بغداد ووفق ما  ــط يوميا الى احلكومة االحتادي نف

ــائل  ــص عليه قانون املوازنة للعام احلالي.ونقلت وس ن

ــم احلكومة سفني دزيي  إعالم كردية عن املتحدث باس

قوله، إنه ”ومن حيث املبدأ ال توجد اية مشكلة بشأن 

ــداد“، مبينا أن  ــليم ذلك املعدل من االنتاج الى بغ تس

”هناك مجموعةً من املواضيع االخرى يتعني معاجلتها 

ــركات  ــتان لديه عقود مع الش ــا ان اقليم كردس منه

ــي االقليم تقدر  ــتثمارات ف ــة التي لديها اس النفطي

ــليم  ــاءل دزيي: ”اذا مت تس مبئات ماليني الدوالرات“.وتس

ــاج النفطي الى بغداد فمن يدفع  ذلك املعدل من االنت

ــل احلكومة  ــركات؟ ه ــتحقات املالية لتلك الش املس

العراقية؟“، مبينا أن ”هذه املسألة االخيرة بحاجة الى 

جلسة بني اربيل وبغداد التي الى االن لم تعقد“.

bÓflÏÌ@¡–„@›Ófläi@Ê
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بغداد / 

ــارت الى ان  ــاطة بني امريكا وايران حتى االن، فيما اش ــة اجلمهورية، امس االثنني، انه ال توجد وس ــفت رئاس كش

الهدف من اجتماع الرئاسات والزعامات العراقية الرئيسة هو التأكيد على أهمية احلفاظ على النسيج الداخلي 

العراقي.وقال مصدر مطلع قوله إن الرئيس برهم صالح التقى خالل اآلونة األخيرة قادة الكتل والزعامات العراقية 

الرئيسة فضالً عن رئيسي الوزراء والبرملان وبحث معهم كيفية اخلروج مبوقف موحد حيال ما يجري في املنطقة، 

س.           تتمة ص٣
مبينة أن صالح استضاف اجتماعاً لهذه القيادات مساء أم

@bÿÌäfla@¥i@Úü
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pbçbˆä€a@ b‡
nua@Èr°bfl@aàÁÎ@ÊaäÌaÎ / بغداد

ــني،  ــس االثن ــواب، ام ــس الن ــوت مجل ص

ــوارد ضمن قانون  ــى قانون الغرامات ال عل

ــال مصدر إن مجلس  العقوبات املعدل.وق

النواب صوت على قانون الغرامات الواردة 

ــنة ١٩٦٩  بقانون العقوبات رقم (١١١) لس

ــرى رقم  ــة االخ ــني اخلاص ــدل والقوان املع

ــواب  الن ــس  ــنة ٢٠٠٨.وكان مجل (٦) لس

ــن الـــدورة  ــته الـ ١٩م ــد امس جلس عق

ــنـة التشريعية  النيابيـــة الرابعـة للس

ــريعـــي  ــل التش ــي الفصـــ ــى ف االولــ

الثاني برئاسة رئيسه محمد احللبوسي.

@Û‹«@pÏñ�Ì@Ê
bΩ5€a

pbflaäÃ€a@ÊÏ„
b”

بغداد / 

ــادي العامري،  ــذر زعيم حتالف الفتح ه ح

ــرب، داعيا  ــعال فتنة احل من محاوالت اش

ــي  ــال ف ــن العراق.وق ــبحها ع ــاد ش البع

ــؤولية  ــي،   نؤكد ان املس ــح صحف تصري

ــة والتاريخية حتتم على  الوطنية والديني

ــبح احلرب عن العراق اوال  اجلميع ابعاد ش

ــذرا ان احلرب  ــن كل املنطقة ثانيا، مح وع

ــوف حترق  ــمح اهللا فس ــتعلت ال س اذا اش

ــعال  ــاف أن كل من يحاول اش اجلميع.واض

فتيل احلرب انطالقا من العراق اما جاهل او 

ــوس، مشيرا الى ان كل اطراف احلرب  مدس

ــالمية  ــال اجلمهورية االس ــد احلرب، ف تريد احلرب وال الواليات املتحدة تريد احلرب. ال تري

ــدر،  أن الذي  ــة ب ــام منظم ــني ع ــع ام وتاب

ــط الكيان الصهيوني،  يدفع الى احلرب فق

ــددا نهيب بكل العراقيني ان ال يكونوا  مش

نارا لهذه احلرب.
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َّـ الهدف

في عدد االمس كتبنا مقاالً حتت عنوان «حنطتنا» حتترق.. اوقفوا 

ــرنا فيه الى النيران املستعرة التي اضرمها مجرمون  املؤامرة اش

مخربون في حقول احلنطة والشعير في محافظات عراقية وفي 

توقيت متزامن هي (صالح الدين وكركوك وديالى والنجف) لتأتي 

ــعة مزروعة مبحصولي احلنطة والشعير  ــاحات شاس على مس

ــهب ساقطة من السماء  ــرنا بأن ما حصل ليس بسبب ش واش

ــي الى حتقيق اهداف  ــل فاعل وتدبير عقل تخريبي يرم وامنا بفع

يفهمها كل عراقي شريف ولكن املفاجأة اننا نطالع تصريحني 

ــة احدهما يقول مانصه «ان  ــني صادرين عن وزارة الزراع متناقض

ــات قضية  ــي بعض احملافظ ــن مخلفات احلقول ف ــامت حرقه م م

ــات كان بهدف  ــذه اخمللف ــاً» وان حرق ه ــت تخريب ــة وليس علمي

الحتوائها  منها  ــتفادة  االس

ــة  املعدني ــر  العناص ــى  عل

ــر مغذية للتربة»  والتي تعتب

ــف  ــي ينس ــح الثان والتصري

االول جملة وتفصيال.

ــة  ــر الزراع ــول وزي ــث يق حي

ــناوي)  ــيد (صالح احلس الس

ــه مت عقد  ــانه ان بعظمة لس

ــارئ ضم املفتش  اجتماع ط

ــم)  كاظ داود  ــاء  (ملي ــام  الع

ــاط  ــار الوزارة لنش ومستش

الثروة احليوانية (حسني علي) 

ــار الوزارة (مهدي ضمد القيسي) ومدير عام التخطيط  ومستش

ــكيل  ــوزان محمد جواد) متخض عن تش ــيدة (س ــة الس واملتابع

خلية ازمة ملتابعة حيثيات حرائق احلقول في عدد من احملافظات 

ــى االضرار باالقتصاد  ــناوي ان حوادث احلرائق تؤدي ال واكد احلس

 ً الوطني سيما بعد ان حقق انتاج احملاصيل االستراتيجية نسبا

ــد تكرار قوله ثانية  ــي مختلف احملافظات.. اذن ما نري متقدمة ف

وعاشرة وللمرة املليون  أن العراق يتعرض ملؤامرة اطرافها داخلية 

وخارجية وصوالً لتدمير اقتصاده وعلينا ان نفهمها صح ونفتش 

ً عن االصابع التي جتيد وضع البنزين جنب سنابل احلنطة..  جيدا

وقدمياً قالوا: عرب وين.. طنبورة وين؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ما نريد تكرار قوله 

ثانية وعاشرة وللمرة 

اِّـليون  أن العراق 

يتعرض ِّـؤامرة اطرافها 

داخلية وخارجية وصوالً 

لتدمري اقتصاده 

_ÂÌÎ@ÒâÏj‰ü
@NNÂÌÎ@lä«

@‚˝ÿ€a@÷béÌ
@aàÿÁbfl

Ú«aâå€a@ÒâaãÎ
bÌ

اعلن محافظ النجف (لؤي الياسري) 

ــه  رئيس الوزراء (عادل عبد  عقب لقائ

ــس االول ان عبد  املهدي) في بغداد ام

ــة جمللس  املهدي وافق على عقد جلس

ــة وانه وعد باكمال  الوزراء في احملافظ

ــة فيها ودعم  ــاريع املتوقف كافة املش

ــاريع اخلدمية في املدينة القدمية  املش

ــة  ــاريع العتبة العلوية املقدس ومش

التي تقدم خدمات للزائرين.

ــاد موقع  ــة اف ــورات االمني ــي التط وف

 Washington ــر  اكزاميني ــنطن  واش

Examiner االمريكي ان الصاروخ الذي 

سقط في محيط السفارة االمريكية 

ــاء  ــداد مس ــراء ببغ ــة اخلض باملنطق

ــس الطراز الذي  ــس االول هو من نف ام

ــتخدمه جماعات  ــران وتس ــه اي تروج

ــط في الوقت الذي  ــرق االوس في الش

ــه التحديد اجلهة  ــرف على وج لم يع

التي اطلقت صاروخ الكاتيوشا على 

ــراء اال ان مصادر قالت  املنطقة اخلض

ــدة اخلاصة بالصاروخ قد عثر  ان القاع

ــة التكنلوجية  ــة اجلامع عليها قبال

ــريع  ــم الس قرب طريق محمد القاس

وكان مسؤول في اخلارجية االمريكية 

ــاروخ بدائي  ــد قال امس بأن الص ق

الصنع وان سقوطه لم يسفر عن 

حصول اصابات بشرية او مادية.

ــد النائب عن  ــياق ذاته ع وفي الس

ــح (محمد كرمي) امس  حتالف الفت

ــة  متثيلي ــه  بأن ــاروخ  الص ــالق  اط

ــة وتأجيجها  ــلة الثارة الفتن فاش

ــة مقصودة  ــط االوراق ومحاول خلل

ــد وفصائل  ــويه صورة احلش لتش

املقاومة االسالمية.

وفي السياق االمني كشف اخلبير 

ــم) عن نية  ــي (صفاء االعس االمن

الواليات املتحدة االمريكية نصب 

ــدة عني  ــي قاع ــاد» ف ــخ «ث صواري

ــد غربي االنبار بهدف حماية  االس

ً الى ان  امن الكيان االسرائيلي مشيرا

ــتجعل العراق ساحة  تلك اخلطوة س

ازمة ووقود ألي حرب تقع.

ــة ايضاً اعلنت  ــي التطورات االمني وف

خلية االعالم االمني امس عن اعتقال 

ــبايا في تنظيم داعش  ــؤول الس مس

باملوصل وقالت اخللية ان شرطة نينوى 

ــتخبارية  ــات اس ــى معلوم ــاء عل وبن

القت القبض على ارهابي كان يشغل 

ــؤول السبايا  ــمى مبس منصب مايس

ــات االجرامية  ــيطرة العصاب خالل س

ــل ومت القبض على  ــى مدينة املوص عل

ــي  ــة ح ــي منطق ــي ف ــذا الداعش ه

ــر ملدينة  ــي اجلانب االيس ــماح ف الس

املوصل.

ــدرت احملكمة اجلنائية  من جانبها اص

املركزية في استئناف بغداد الرصافة 

ــد  املؤب ــجن  بالس ــاً  حكم ــة  االحتادي

ــرطة  ــدان كان يعمل في الش ــى م عل

ــش االرهابي  ــالمية لتنظيم داع االس

ــي  ــرف ف ــم اعت ــوى وان املته ــي نين ف

ــي والقضائي بأنه  ــق االبتدائ التحقي

ــي والية  ــم داعش ف ــراد تنظي احد اف

ــم البيعة ومن  نينوى وقام بترديد قس

ثم مت ادخاله في دورة بدنية وتعليمية 

ــالح ودورة  ــتخدام الس عن كيفية اس

ــب ملا  ــرعية وبعدها نس للدروس الش

يسمى بالشرطة االسالمية بحسب 

اعترافاته.

ــاً اكد رئيس جلنة  وفي التطورات ايض

الزراعة واملياه واالهوار النيابية (سالم 

ــمري) امس ان العراق يتعرض الى  الش

ــة من اجل  ــة وخارجي ــرة داخلي مؤام

ــدأ بالتعافي  ــاده الذي ب ــر اقتص تدمي

 ً شيئاً فشيئاً وجعل شعبه مستهلكا

ــمري ان هناك جهات  فقط وقال الش

ــرى داخلية ال تريد للبلد  خارجية واخ

ــة االكتفاء الذاتي  الوصول الى مرحل

في املنتجات سواء اكانت حيوانية ام 

 ً ــتهدافاً مقصودا زراعية وان هناك اس

ــمكية جنمت  ــروة احليوانية والس للث

ــة الى ما  ــائر باملاليني اضاف عنه خس

اصاب هذه الثروة من تدمير.

ــي اعلن االحتاد  ــأن السياس وفي الش

ــن  ع ــس  ام ــتاني  الكردس ــي  الوطن

ــب محافظ  ــازل عن منص رفضه التن

ــزب الدميقراطي  ــح احل ــوك لصال كرك

ــعود   (مس ــة  برئاس ــتاني  الكردس

ــعى الى  ً الى انه يس ــيرا ــي) مش بارزان

تطبيع االوضاع في احملافظة.

ــأن آخر غرد الرئيس االمريكي  وفي ش

(دونالد ترامب) على حسابه عبر تويتر 

ــران من احلرب قائالً: في حال  ً اي محذرا

ــتكون  ــذه س ــال فه ــران القت ارادت اي

ً على  ــددا ــمية لها مش النهاية الرس

ان الواليات املتحدة االمريكية ال تهدد 

مرة اخرى!!

ــة االيراني (محمد  وقد رد وزير اخلارجي

ــي تغريدة له ان ترامب  جواد ظريف) ف

ــني  (بنيام (ب)  ــق  فري ــن  م ــض  بتحري

ــن زايد وبن  ــون وب ــون بولت ــو وج نتياه

ــيء فشل  ــلمان) يأمل بتحقيق ش س

ــي  املقدون ــكندر  االس ــه  حتقيق ــي  ف

ــائر الغاصبني وان  ــان وس ــز خ وجنكي

ــوا منذ آالف االعوام فيما  االيرانيني بق

ــم واضاف ان  ــون اندثروا كله الغاصب

ــد بابادة  ــاب االقتصادي والتهدي االره

ــران.. ال  ــى انهاء اي ــا ال ــل لن يؤدي نس

ــاً.. احترم فهذا  ــدد اي ايراني اطالق ته

االسلوب (االحترام) يعطي ثماره.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية

ــرائح  ــتها الثابتة في الدفاع عن حقوق ومطالب ش في اطار سياس

ــات اخلاصة فإن  ــريحة ذوي االحتياج ــيما ش ــع اخملتلفة والس اجملتم

ً اجلهات اخملتصة بتقدمي  ــدا ــة اجلديدة» تطالب احلكومة وحتدي «البين

م لها كل  ــدّ ــتحق ان نق ــريحة التي تس ــم والرعاية لهذه الش الدع

سبل احلياة الكرمية والسيما مايتعلق بالضمانات احلياتية والرواتب 

ــهيالت لألفراد  ــدمي التس ــع اوضاعها اخلاصة وتق ــب م ــي تتناس الت

 ً ــة وخصوصا ــة الدوائر احلكومي ــات خالل مراجع ــن ذوي االحتياج م

املستشفيات من خالل خفض االجور او جعلها رمزية والعمل على 

ــريحة وجعلها شهرية بدالً مما هو  زيادة الرواتب اخملصصة لهذه الش

ــراءات الضامنة حلياة  ــهر.. وغيرها من االج حاصل اآلن كل (٣-٤) اش

حرة كرمية لهذه الشريحة التي تستحق ان نقدم لها كل شيء.
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واعداً باكمال كافة مشاريعها المتوقفة.. عبد المهدي يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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            / خاص
بغداد /   

ــيدة (ذكرى علوش) االسباب  ــفت امينة بغداد الس كش

ــكلة االختناقات املرورية التي تعيشها  ــة ملش الرئيس

شوارع العاصمة بغداد.

ــس التحرير (عبد  ــاء الزميل رئي ــت علوش خالل لق وقال

ــيارات  ــاب جبار) بها امس االول ان كثرة دخول الس الوه

ــقيط  ــتوردة من اخلارج من دون ضوابط وعدم التس املس

ــيارات مقابل مبالغ  للموديالت القدمية ومنح ارقام للس

ــي تفاقم ازمة  ــهمت ف ــة وغيرها من العوامل اس مالي

االختناقات املرورية.

بأن  ــارت  واش

ــيارات بأحمال كبيرة  دخول الس

ــهم في  ــاب الضوابط اس ــاة االوزان وغي ــن دون مراع وم

ــور  ــوارع وان اغلب اجلس ــى التحتية للش ــب البن تخري

ــاحنات ذات  ــبب الش ــار بس ــة لألنهي ــة معرض احلالي

ــرة وراء االزدحامات  ــذه االخي ــرة وان ه ــوالت الكبي احلم

املرورية في العاصمة.

وطالبت امينة بغداد بايجاد ساحات تبادل جتاري خارج 

ــدود امانة بغداد لتالفي االزدحامات التي يدفع ثمنها  ح

املواطن.

كما طالبت بتفعيل قانون العاصمة الذي كان معموالً 

ــابقاً ليكون املرور من مسؤولية امانة بغداد وهذا  به س

.ً من شأنه ان يجعل القرار واحدا

واضافت علوش بأن عدم حضورنا الى اجتماعات مجلس 

ــكالت واملقترحات التي  ــوزراء اضاع علينا عرض املش ال

ــيما مايتعلق باملشاريع االستراتيجية  نود طرحها الس

ــيد  ــع التأكيد بأن الس ــة للمواطن م ــات املقدم واخلدم

ــل متفهم ومتابع  ــوزراء (عادل عبد املهدي) رج رئيس ال

ــأل عن االحوال وان حكومته لديها برنامج طموح  ويس

ــرة اذا ما اخذ طريقه  ــتكون له مردودات ايجابية كبي س

ــاء اهللا  ــذ الفعلي وان احلكومة عازمة ان ش ــى التنفي ال

 ً ــر اخلدمية حتديدا ــرة والدوائ ــاريع الكبي على دعم املش

ــا كما يجب من  ــداد لتنهض بواجباته ومنها امانة بغ

ــيما  ــبل النجاح الس ــتلزمات وس خالل توفير كل املس

ــاحة  وان بغداد العاصمة هي ثلث العراق من حيث املس

والسكان وهي حتتاج الى امكانيات توازي ذلك ومشيرة 

ــداد تابعة حملافظة  ــات الطراف بغ ــؤولية اخلدم بأن مس

بغداد وليس امانة بغداد.

ــيدة االمينة تصريحها بالقول اننا نعوّل  واختتمت الس

ــه املوقرة مع  ــس الوزراء وحكومت ــيد رئي على همة الس

ــي اجتماعات مجلس  ــد بأن وجود امانة بغداد ف التأكي

الوزراء تستلزمه الضرورات.

«البينة اجلديدة» تتمنى ألمانة بغداد التوفيق ملا تسعى 

ــب بالنتيجة  ــذي يص ــاء بعملها ال ــل االرتق ــه الج الي

النهائية في خدمة املواطن الكرمي.

               ): هذه هي اسباب االختناقات المرورية في بغداد
أمينة بغداد السيدة ذكرى علوش لـ(       
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اربيل/ 

ــس االثنني، انها  ــتان، ام ــدت حكومة اقليم كردس اك

ــف برميل  ــليم ٢٥٠ ال ــن حيث املبدأ بتس ــة وم ملتزم

ــة في بغداد ووفق ما  ــط يوميا الى احلكومة االحتادي نف

ــائل  ــص عليه قانون املوازنة للعام احلالي.ونقلت وس ن

ــم احلكومة سفني دزيي  إعالم كردية عن املتحدث باس

قوله، إنه ”ومن حيث املبدأ ال توجد اية مشكلة بشأن 

ــداد“، مبينا أن  ــليم ذلك املعدل من االنتاج الى بغ تس

”هناك مجموعةً من املواضيع االخرى يتعني معاجلتها 

ــركات  ــتان لديه عقود مع الش ــا ان اقليم كردس منه

ــي االقليم تقدر  ــتثمارات ف ــة التي لديها اس النفطي

ــليم  ــاءل دزيي: ”اذا مت تس مبئات ماليني الدوالرات“.وتس

ــاج النفطي الى بغداد فمن يدفع  ذلك املعدل من االنت

ــل احلكومة  ــركات؟ ه ــتحقات املالية لتلك الش املس

العراقية؟“، مبينا أن ”هذه املسألة االخيرة بحاجة الى 

جلسة بني اربيل وبغداد التي الى االن لم تعقد“.
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بغداد / 

ــارت الى ان  ــاطة بني امريكا وايران حتى االن، فيما اش ــة اجلمهورية، امس االثنني، انه ال توجد وس ــفت رئاس كش

الهدف من اجتماع الرئاسات والزعامات العراقية الرئيسة هو التأكيد على أهمية احلفاظ على النسيج الداخلي 

العراقي.وقال مصدر مطلع قوله إن الرئيس برهم صالح التقى خالل اآلونة األخيرة قادة الكتل والزعامات العراقية 

الرئيسة فضالً عن رئيسي الوزراء والبرملان وبحث معهم كيفية اخلروج مبوقف موحد حيال ما يجري في املنطقة، 

س.           تتمة ص٣
مبينة أن صالح استضاف اجتماعاً لهذه القيادات مساء أم

@bÿÌäfla@¥i@Úü
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pbçbˆä€a@ b‡
nua@Èr°bfl@aàÁÎ@ÊaäÌaÎ / بغداد

ــني،  ــس االثن ــواب، ام ــس الن ــوت مجل ص

ــوارد ضمن قانون  ــى قانون الغرامات ال عل

ــال مصدر إن مجلس  العقوبات املعدل.وق

النواب صوت على قانون الغرامات الواردة 

ــنة ١٩٦٩  بقانون العقوبات رقم (١١١) لس

ــرى رقم  ــة االخ ــني اخلاص ــدل والقوان املع

ــواب  الن ــس  ــنة ٢٠٠٨.وكان مجل (٦) لس

ــن الـــدورة  ــته الـ ١٩م ــد امس جلس عق

ــنـة التشريعية  النيابيـــة الرابعـة للس

ــريعـــي  ــل التش ــي الفصـــ ــى ف االولــ

الثاني برئاسة رئيسه محمد احللبوسي.
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بغداد / 

ــادي العامري،  ــذر زعيم حتالف الفتح ه ح

ــرب، داعيا  ــعال فتنة احل من محاوالت اش

ــي  ــال ف ــن العراق.وق ــبحها ع ــاد ش البع

ــؤولية  ــي،   نؤكد ان املس ــح صحف تصري

ــة والتاريخية حتتم على  الوطنية والديني

ــبح احلرب عن العراق اوال  اجلميع ابعاد ش

ــذرا ان احلرب  ــن كل املنطقة ثانيا، مح وع

ــوف حترق  ــمح اهللا فس ــتعلت ال س اذا اش

ــعال  ــاف أن كل من يحاول اش اجلميع.واض

فتيل احلرب انطالقا من العراق اما جاهل او 

ــوس، مشيرا الى ان كل اطراف احلرب  مدس

ــالمية  ــال اجلمهورية االس ــد احلرب، ف تريد احلرب وال الواليات املتحدة تريد احلرب. ال تري

ــدر،  أن الذي  ــة ب ــام منظم ــني ع ــع ام وتاب

ــط الكيان الصهيوني،  يدفع الى احلرب فق

ــددا نهيب بكل العراقيني ان ال يكونوا  مش

نارا لهذه احلرب.
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َّـ الهدف

في عدد االمس كتبنا مقاالً حتت عنوان «حنطتنا» حتترق.. اوقفوا 

ــرنا فيه الى النيران املستعرة التي اضرمها مجرمون  املؤامرة اش

مخربون في حقول احلنطة والشعير في محافظات عراقية وفي 

توقيت متزامن هي (صالح الدين وكركوك وديالى والنجف) لتأتي 

ــعة مزروعة مبحصولي احلنطة والشعير  ــاحات شاس على مس

ــهب ساقطة من السماء  ــرنا بأن ما حصل ليس بسبب ش واش

ــي الى حتقيق اهداف  ــل فاعل وتدبير عقل تخريبي يرم وامنا بفع

يفهمها كل عراقي شريف ولكن املفاجأة اننا نطالع تصريحني 

ــة احدهما يقول مانصه «ان  ــني صادرين عن وزارة الزراع متناقض

ــات قضية  ــي بعض احملافظ ــن مخلفات احلقول ف ــامت حرقه م م

ــات كان بهدف  ــذه اخمللف ــاً» وان حرق ه ــت تخريب ــة وليس علمي

الحتوائها  منها  ــتفادة  االس

ــة  املعدني ــر  العناص ــى  عل

ــر مغذية للتربة»  والتي تعتب

ــف  ــي ينس ــح الثان والتصري

االول جملة وتفصيال.

ــة  ــر الزراع ــول وزي ــث يق حي

ــناوي)  ــيد (صالح احلس الس

ــه مت عقد  ــانه ان بعظمة لس

ــارئ ضم املفتش  اجتماع ط

ــم)  كاظ داود  ــاء  (ملي ــام  الع

ــاط  ــار الوزارة لنش ومستش

الثروة احليوانية (حسني علي) 

ــار الوزارة (مهدي ضمد القيسي) ومدير عام التخطيط  ومستش

ــكيل  ــوزان محمد جواد) متخض عن تش ــيدة (س ــة الس واملتابع

خلية ازمة ملتابعة حيثيات حرائق احلقول في عدد من احملافظات 

ــى االضرار باالقتصاد  ــناوي ان حوادث احلرائق تؤدي ال واكد احلس

 ً الوطني سيما بعد ان حقق انتاج احملاصيل االستراتيجية نسبا

ــد تكرار قوله ثانية  ــي مختلف احملافظات.. اذن ما نري متقدمة ف

وعاشرة وللمرة املليون  أن العراق يتعرض ملؤامرة اطرافها داخلية 

وخارجية وصوالً لتدمير اقتصاده وعلينا ان نفهمها صح ونفتش 

ً عن االصابع التي جتيد وضع البنزين جنب سنابل احلنطة..  جيدا

وقدمياً قالوا: عرب وين.. طنبورة وين؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ما نريد تكرار قوله 

ثانية وعاشرة وللمرة 

اِّـليون  أن العراق 

يتعرض ِّـؤامرة اطرافها 

داخلية وخارجية وصوالً 

لتدمري اقتصاده 
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اعلن محافظ النجف (لؤي الياسري) 

ــه  رئيس الوزراء (عادل عبد  عقب لقائ

ــس االول ان عبد  املهدي) في بغداد ام

ــة جمللس  املهدي وافق على عقد جلس

ــة وانه وعد باكمال  الوزراء في احملافظ

ــة فيها ودعم  ــاريع املتوقف كافة املش

ــاريع اخلدمية في املدينة القدمية  املش

ــة  ــاريع العتبة العلوية املقدس ومش

التي تقدم خدمات للزائرين.

ــاد موقع  ــة اف ــورات االمني ــي التط وف

 Washington ــر  اكزاميني ــنطن  واش

Examiner االمريكي ان الصاروخ الذي 

سقط في محيط السفارة االمريكية 

ــاء  ــداد مس ــراء ببغ ــة اخلض باملنطق

ــس الطراز الذي  ــس االول هو من نف ام

ــتخدمه جماعات  ــران وتس ــه اي تروج

ــط في الوقت الذي  ــرق االوس في الش

ــه التحديد اجلهة  ــرف على وج لم يع

التي اطلقت صاروخ الكاتيوشا على 

ــراء اال ان مصادر قالت  املنطقة اخلض

ــدة اخلاصة بالصاروخ قد عثر  ان القاع

ــة التكنلوجية  ــة اجلامع عليها قبال

ــريع  ــم الس قرب طريق محمد القاس

وكان مسؤول في اخلارجية االمريكية 

ــاروخ بدائي  ــد قال امس بأن الص ق

الصنع وان سقوطه لم يسفر عن 

حصول اصابات بشرية او مادية.

ــد النائب عن  ــياق ذاته ع وفي الس

ــح (محمد كرمي) امس  حتالف الفت

ــة  متثيلي ــه  بأن ــاروخ  الص ــالق  اط

ــة وتأجيجها  ــلة الثارة الفتن فاش

ــة مقصودة  ــط االوراق ومحاول خلل

ــد وفصائل  ــويه صورة احلش لتش

املقاومة االسالمية.

وفي السياق االمني كشف اخلبير 

ــم) عن نية  ــي (صفاء االعس االمن

الواليات املتحدة االمريكية نصب 

ــدة عني  ــي قاع ــاد» ف ــخ «ث صواري

ــد غربي االنبار بهدف حماية  االس

ً الى ان  امن الكيان االسرائيلي مشيرا

ــتجعل العراق ساحة  تلك اخلطوة س

ازمة ووقود ألي حرب تقع.

ــة ايضاً اعلنت  ــي التطورات االمني وف

خلية االعالم االمني امس عن اعتقال 

ــبايا في تنظيم داعش  ــؤول الس مس

باملوصل وقالت اخللية ان شرطة نينوى 

ــتخبارية  ــات اس ــى معلوم ــاء عل وبن

القت القبض على ارهابي كان يشغل 

ــؤول السبايا  ــمى مبس منصب مايس

ــات االجرامية  ــيطرة العصاب خالل س

ــل ومت القبض على  ــى مدينة املوص عل

ــي  ــة ح ــي منطق ــي ف ــذا الداعش ه

ــر ملدينة  ــي اجلانب االيس ــماح ف الس

املوصل.

ــدرت احملكمة اجلنائية  من جانبها اص

املركزية في استئناف بغداد الرصافة 

ــد  املؤب ــجن  بالس ــاً  حكم ــة  االحتادي

ــرطة  ــدان كان يعمل في الش ــى م عل

ــش االرهابي  ــالمية لتنظيم داع االس

ــي  ــرف ف ــم اعت ــوى وان املته ــي نين ف

ــي والقضائي بأنه  ــق االبتدائ التحقي

ــي والية  ــم داعش ف ــراد تنظي احد اف

ــم البيعة ومن  نينوى وقام بترديد قس

ثم مت ادخاله في دورة بدنية وتعليمية 

ــالح ودورة  ــتخدام الس عن كيفية اس

ــب ملا  ــرعية وبعدها نس للدروس الش

يسمى بالشرطة االسالمية بحسب 

اعترافاته.

ــاً اكد رئيس جلنة  وفي التطورات ايض

الزراعة واملياه واالهوار النيابية (سالم 

ــمري) امس ان العراق يتعرض الى  الش

ــة من اجل  ــة وخارجي ــرة داخلي مؤام

ــدأ بالتعافي  ــاده الذي ب ــر اقتص تدمي

 ً شيئاً فشيئاً وجعل شعبه مستهلكا

ــمري ان هناك جهات  فقط وقال الش

ــرى داخلية ال تريد للبلد  خارجية واخ

ــة االكتفاء الذاتي  الوصول الى مرحل

في املنتجات سواء اكانت حيوانية ام 

 ً ــتهدافاً مقصودا زراعية وان هناك اس

ــمكية جنمت  ــروة احليوانية والس للث

ــة الى ما  ــائر باملاليني اضاف عنه خس

اصاب هذه الثروة من تدمير.

ــي اعلن االحتاد  ــأن السياس وفي الش

ــن  ع ــس  ام ــتاني  الكردس ــي  الوطن

ــب محافظ  ــازل عن منص رفضه التن

ــزب الدميقراطي  ــح احل ــوك لصال كرك

ــعود   (مس ــة  برئاس ــتاني  الكردس

ــعى الى  ً الى انه يس ــيرا ــي) مش بارزان

تطبيع االوضاع في احملافظة.

ــأن آخر غرد الرئيس االمريكي  وفي ش

(دونالد ترامب) على حسابه عبر تويتر 

ــران من احلرب قائالً: في حال  ً اي محذرا

ــتكون  ــذه س ــال فه ــران القت ارادت اي

ً على  ــددا ــمية لها مش النهاية الرس

ان الواليات املتحدة االمريكية ال تهدد 

مرة اخرى!!

ــة االيراني (محمد  وقد رد وزير اخلارجي

ــي تغريدة له ان ترامب  جواد ظريف) ف

ــني  (بنيام (ب)  ــق  فري ــن  م ــض  بتحري

ــن زايد وبن  ــون وب ــون بولت ــو وج نتياه

ــيء فشل  ــلمان) يأمل بتحقيق ش س

ــي  املقدون ــكندر  االس ــه  حتقيق ــي  ف

ــائر الغاصبني وان  ــان وس ــز خ وجنكي

ــوا منذ آالف االعوام فيما  االيرانيني بق

ــم واضاف ان  ــون اندثروا كله الغاصب

ــد بابادة  ــاب االقتصادي والتهدي االره

ــران.. ال  ــى انهاء اي ــا ال ــل لن يؤدي نس

ــاً.. احترم فهذا  ــدد اي ايراني اطالق ته

االسلوب (االحترام) يعطي ثماره.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية

ــرائح  ــتها الثابتة في الدفاع عن حقوق ومطالب ش في اطار سياس

ــات اخلاصة فإن  ــريحة ذوي االحتياج ــيما ش ــع اخملتلفة والس اجملتم

ً اجلهات اخملتصة بتقدمي  ــدا ــة اجلديدة» تطالب احلكومة وحتدي «البين

م لها كل  ــدّ ــتحق ان نق ــريحة التي تس ــم والرعاية لهذه الش الدع

سبل احلياة الكرمية والسيما مايتعلق بالضمانات احلياتية والرواتب 

ــهيالت لألفراد  ــدمي التس ــع اوضاعها اخلاصة وتق ــب م ــي تتناس الت

 ً ــة وخصوصا ــة الدوائر احلكومي ــات خالل مراجع ــن ذوي االحتياج م

املستشفيات من خالل خفض االجور او جعلها رمزية والعمل على 

ــريحة وجعلها شهرية بدالً مما هو  زيادة الرواتب اخملصصة لهذه الش

ــراءات الضامنة حلياة  ــهر.. وغيرها من االج حاصل اآلن كل (٣-٤) اش

حرة كرمية لهذه الشريحة التي تستحق ان نقدم لها كل شيء.
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جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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واعداً باكمال كافة مشاريعها المتوقفة.. عبد المهدي يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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            / خاص
بغداد /   

ــيدة (ذكرى علوش) االسباب  ــفت امينة بغداد الس كش

ــكلة االختناقات املرورية التي تعيشها  ــة ملش الرئيس

شوارع العاصمة بغداد.

ــس التحرير (عبد  ــاء الزميل رئي ــت علوش خالل لق وقال

ــيارات  ــاب جبار) بها امس االول ان كثرة دخول الس الوه

ــقيط  ــتوردة من اخلارج من دون ضوابط وعدم التس املس

ــيارات مقابل مبالغ  للموديالت القدمية ومنح ارقام للس

ــي تفاقم ازمة  ــهمت ف ــة وغيرها من العوامل اس مالي

االختناقات املرورية.

بأن  ــارت  واش

ــيارات بأحمال كبيرة  دخول الس

ــهم في  ــاب الضوابط اس ــاة االوزان وغي ــن دون مراع وم

ــور  ــوارع وان اغلب اجلس ــى التحتية للش ــب البن تخري

ــاحنات ذات  ــبب الش ــار بس ــة لألنهي ــة معرض احلالي

ــرة وراء االزدحامات  ــذه االخي ــرة وان ه ــوالت الكبي احلم

املرورية في العاصمة.

وطالبت امينة بغداد بايجاد ساحات تبادل جتاري خارج 

ــدود امانة بغداد لتالفي االزدحامات التي يدفع ثمنها  ح

املواطن.

كما طالبت بتفعيل قانون العاصمة الذي كان معموالً 

ــابقاً ليكون املرور من مسؤولية امانة بغداد وهذا  به س

.ً من شأنه ان يجعل القرار واحدا

واضافت علوش بأن عدم حضورنا الى اجتماعات مجلس 

ــكالت واملقترحات التي  ــوزراء اضاع علينا عرض املش ال

ــيما مايتعلق باملشاريع االستراتيجية  نود طرحها الس

ــيد  ــع التأكيد بأن الس ــة للمواطن م ــات املقدم واخلدم

ــل متفهم ومتابع  ــوزراء (عادل عبد املهدي) رج رئيس ال

ــأل عن االحوال وان حكومته لديها برنامج طموح  ويس

ــرة اذا ما اخذ طريقه  ــتكون له مردودات ايجابية كبي س

ــاء اهللا  ــذ الفعلي وان احلكومة عازمة ان ش ــى التنفي ال

 ً ــر اخلدمية حتديدا ــرة والدوائ ــاريع الكبي على دعم املش

ــا كما يجب من  ــداد لتنهض بواجباته ومنها امانة بغ

ــيما  ــبل النجاح الس ــتلزمات وس خالل توفير كل املس

ــاحة  وان بغداد العاصمة هي ثلث العراق من حيث املس

والسكان وهي حتتاج الى امكانيات توازي ذلك ومشيرة 

ــداد تابعة حملافظة  ــات الطراف بغ ــؤولية اخلدم بأن مس

بغداد وليس امانة بغداد.

ــيدة االمينة تصريحها بالقول اننا نعوّل  واختتمت الس

ــه املوقرة مع  ــس الوزراء وحكومت ــيد رئي على همة الس

ــي اجتماعات مجلس  ــد بأن وجود امانة بغداد ف التأكي

الوزراء تستلزمه الضرورات.

«البينة اجلديدة» تتمنى ألمانة بغداد التوفيق ملا تسعى 

ــب بالنتيجة  ــذي يص ــاء بعملها ال ــل االرتق ــه الج الي

النهائية في خدمة املواطن الكرمي.

               ): هذه هي اسباب االختناقات المرورية في بغداد
أمينة بغداد السيدة ذكرى علوش لـ(       
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اربيل/ 

ــس االثنني، انها  ــتان، ام ــدت حكومة اقليم كردس اك

ــف برميل  ــليم ٢٥٠ ال ــن حيث املبدأ بتس ــة وم ملتزم

ــة في بغداد ووفق ما  ــط يوميا الى احلكومة االحتادي نف

ــائل  ــص عليه قانون املوازنة للعام احلالي.ونقلت وس ن

ــم احلكومة سفني دزيي  إعالم كردية عن املتحدث باس

قوله، إنه ”ومن حيث املبدأ ال توجد اية مشكلة بشأن 

ــداد“، مبينا أن  ــليم ذلك املعدل من االنتاج الى بغ تس

”هناك مجموعةً من املواضيع االخرى يتعني معاجلتها 

ــركات  ــتان لديه عقود مع الش ــا ان اقليم كردس منه

ــي االقليم تقدر  ــتثمارات ف ــة التي لديها اس النفطي

ــليم  ــاءل دزيي: ”اذا مت تس مبئات ماليني الدوالرات“.وتس

ــاج النفطي الى بغداد فمن يدفع  ذلك املعدل من االنت

ــل احلكومة  ــركات؟ ه ــتحقات املالية لتلك الش املس

العراقية؟“، مبينا أن ”هذه املسألة االخيرة بحاجة الى 

جلسة بني اربيل وبغداد التي الى االن لم تعقد“.
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بغداد / 

ــارت الى ان  ــاطة بني امريكا وايران حتى االن، فيما اش ــة اجلمهورية، امس االثنني، انه ال توجد وس ــفت رئاس كش

الهدف من اجتماع الرئاسات والزعامات العراقية الرئيسة هو التأكيد على أهمية احلفاظ على النسيج الداخلي 

العراقي.وقال مصدر مطلع قوله إن الرئيس برهم صالح التقى خالل اآلونة األخيرة قادة الكتل والزعامات العراقية 

الرئيسة فضالً عن رئيسي الوزراء والبرملان وبحث معهم كيفية اخلروج مبوقف موحد حيال ما يجري في املنطقة، 

س.           تتمة ص٣
مبينة أن صالح استضاف اجتماعاً لهذه القيادات مساء أم

@bÿÌäfla@¥i@Úü
bçÎ@ÜuÏm¸@Z

@ÚÌâÏË‡¶a@Úçbˆâ

pbçbˆä€a@ b‡
nua@Èr°bfl@aàÁÎ@ÊaäÌaÎ / بغداد

ــني،  ــس االثن ــواب، ام ــس الن ــوت مجل ص

ــوارد ضمن قانون  ــى قانون الغرامات ال عل

ــال مصدر إن مجلس  العقوبات املعدل.وق

النواب صوت على قانون الغرامات الواردة 

ــنة ١٩٦٩  بقانون العقوبات رقم (١١١) لس

ــرى رقم  ــة االخ ــني اخلاص ــدل والقوان املع

ــواب  الن ــس  ــنة ٢٠٠٨.وكان مجل (٦) لس

ــن الـــدورة  ــته الـ ١٩م ــد امس جلس عق

ــنـة التشريعية  النيابيـــة الرابعـة للس

ــريعـــي  ــل التش ــي الفصـــ ــى ف االولــ

الثاني برئاسة رئيسه محمد احللبوسي.
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بغداد / 

ــادي العامري،  ــذر زعيم حتالف الفتح ه ح

ــرب، داعيا  ــعال فتنة احل من محاوالت اش

ــي  ــال ف ــن العراق.وق ــبحها ع ــاد ش البع

ــؤولية  ــي،   نؤكد ان املس ــح صحف تصري

ــة والتاريخية حتتم على  الوطنية والديني

ــبح احلرب عن العراق اوال  اجلميع ابعاد ش

ــذرا ان احلرب  ــن كل املنطقة ثانيا، مح وع

ــوف حترق  ــمح اهللا فس ــتعلت ال س اذا اش

ــعال  ــاف أن كل من يحاول اش اجلميع.واض

فتيل احلرب انطالقا من العراق اما جاهل او 

ــوس، مشيرا الى ان كل اطراف احلرب  مدس

ــالمية  ــال اجلمهورية االس ــد احلرب، ف تريد احلرب وال الواليات املتحدة تريد احلرب. ال تري

ــدر،  أن الذي  ــة ب ــام منظم ــني ع ــع ام وتاب

ــط الكيان الصهيوني،  يدفع الى احلرب فق

ــددا نهيب بكل العراقيني ان ال يكونوا  مش

نارا لهذه احلرب.
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َّـ الهدف

في عدد االمس كتبنا مقاالً حتت عنوان «حنطتنا» حتترق.. اوقفوا 

ــرنا فيه الى النيران املستعرة التي اضرمها مجرمون  املؤامرة اش

مخربون في حقول احلنطة والشعير في محافظات عراقية وفي 

توقيت متزامن هي (صالح الدين وكركوك وديالى والنجف) لتأتي 

ــعة مزروعة مبحصولي احلنطة والشعير  ــاحات شاس على مس

ــهب ساقطة من السماء  ــرنا بأن ما حصل ليس بسبب ش واش

ــي الى حتقيق اهداف  ــل فاعل وتدبير عقل تخريبي يرم وامنا بفع

يفهمها كل عراقي شريف ولكن املفاجأة اننا نطالع تصريحني 

ــة احدهما يقول مانصه «ان  ــني صادرين عن وزارة الزراع متناقض

ــات قضية  ــي بعض احملافظ ــن مخلفات احلقول ف ــامت حرقه م م

ــات كان بهدف  ــذه اخمللف ــاً» وان حرق ه ــت تخريب ــة وليس علمي

الحتوائها  منها  ــتفادة  االس

ــة  املعدني ــر  العناص ــى  عل

ــر مغذية للتربة»  والتي تعتب

ــف  ــي ينس ــح الثان والتصري

االول جملة وتفصيال.

ــة  ــر الزراع ــول وزي ــث يق حي

ــناوي)  ــيد (صالح احلس الس

ــه مت عقد  ــانه ان بعظمة لس

ــارئ ضم املفتش  اجتماع ط

ــم)  كاظ داود  ــاء  (ملي ــام  الع

ــاط  ــار الوزارة لنش ومستش

الثروة احليوانية (حسني علي) 

ــار الوزارة (مهدي ضمد القيسي) ومدير عام التخطيط  ومستش

ــكيل  ــوزان محمد جواد) متخض عن تش ــيدة (س ــة الس واملتابع

خلية ازمة ملتابعة حيثيات حرائق احلقول في عدد من احملافظات 

ــى االضرار باالقتصاد  ــناوي ان حوادث احلرائق تؤدي ال واكد احلس

 ً الوطني سيما بعد ان حقق انتاج احملاصيل االستراتيجية نسبا

ــد تكرار قوله ثانية  ــي مختلف احملافظات.. اذن ما نري متقدمة ف

وعاشرة وللمرة املليون  أن العراق يتعرض ملؤامرة اطرافها داخلية 

وخارجية وصوالً لتدمير اقتصاده وعلينا ان نفهمها صح ونفتش 

ً عن االصابع التي جتيد وضع البنزين جنب سنابل احلنطة..  جيدا

وقدمياً قالوا: عرب وين.. طنبورة وين؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ما نريد تكرار قوله 

ثانية وعاشرة وللمرة 

اِّـليون  أن العراق 

يتعرض ِّـؤامرة اطرافها 

داخلية وخارجية وصوالً 

لتدمري اقتصاده 

_ÂÌÎ@ÒâÏj‰ü
@NNÂÌÎ@lä«

@‚˝ÿ€a@÷béÌ
@aàÿÁbfl

Ú«aâå€a@ÒâaãÎ
bÌ

اعلن محافظ النجف (لؤي الياسري) 

ــه  رئيس الوزراء (عادل عبد  عقب لقائ

ــس االول ان عبد  املهدي) في بغداد ام

ــة جمللس  املهدي وافق على عقد جلس

ــة وانه وعد باكمال  الوزراء في احملافظ

ــة فيها ودعم  ــاريع املتوقف كافة املش

ــاريع اخلدمية في املدينة القدمية  املش

ــة  ــاريع العتبة العلوية املقدس ومش

التي تقدم خدمات للزائرين.

ــاد موقع  ــة اف ــورات االمني ــي التط وف

 Washington ــر  اكزاميني ــنطن  واش

Examiner االمريكي ان الصاروخ الذي 

سقط في محيط السفارة االمريكية 

ــاء  ــداد مس ــراء ببغ ــة اخلض باملنطق

ــس الطراز الذي  ــس االول هو من نف ام

ــتخدمه جماعات  ــران وتس ــه اي تروج

ــط في الوقت الذي  ــرق االوس في الش

ــه التحديد اجلهة  ــرف على وج لم يع

التي اطلقت صاروخ الكاتيوشا على 

ــراء اال ان مصادر قالت  املنطقة اخلض

ــدة اخلاصة بالصاروخ قد عثر  ان القاع

ــة التكنلوجية  ــة اجلامع عليها قبال

ــريع  ــم الس قرب طريق محمد القاس

وكان مسؤول في اخلارجية االمريكية 

ــاروخ بدائي  ــد قال امس بأن الص ق

الصنع وان سقوطه لم يسفر عن 

حصول اصابات بشرية او مادية.

ــد النائب عن  ــياق ذاته ع وفي الس

ــح (محمد كرمي) امس  حتالف الفت

ــة  متثيلي ــه  بأن ــاروخ  الص ــالق  اط

ــة وتأجيجها  ــلة الثارة الفتن فاش

ــة مقصودة  ــط االوراق ومحاول خلل

ــد وفصائل  ــويه صورة احلش لتش

املقاومة االسالمية.

وفي السياق االمني كشف اخلبير 

ــم) عن نية  ــي (صفاء االعس االمن

الواليات املتحدة االمريكية نصب 

ــدة عني  ــي قاع ــاد» ف ــخ «ث صواري

ــد غربي االنبار بهدف حماية  االس

ً الى ان  امن الكيان االسرائيلي مشيرا

ــتجعل العراق ساحة  تلك اخلطوة س

ازمة ووقود ألي حرب تقع.

ــة ايضاً اعلنت  ــي التطورات االمني وف

خلية االعالم االمني امس عن اعتقال 

ــبايا في تنظيم داعش  ــؤول الس مس

باملوصل وقالت اخللية ان شرطة نينوى 

ــتخبارية  ــات اس ــى معلوم ــاء عل وبن

القت القبض على ارهابي كان يشغل 

ــؤول السبايا  ــمى مبس منصب مايس

ــات االجرامية  ــيطرة العصاب خالل س

ــل ومت القبض على  ــى مدينة املوص عل

ــي  ــة ح ــي منطق ــي ف ــذا الداعش ه

ــر ملدينة  ــي اجلانب االيس ــماح ف الس

املوصل.

ــدرت احملكمة اجلنائية  من جانبها اص

املركزية في استئناف بغداد الرصافة 

ــد  املؤب ــجن  بالس ــاً  حكم ــة  االحتادي

ــرطة  ــدان كان يعمل في الش ــى م عل

ــش االرهابي  ــالمية لتنظيم داع االس

ــي  ــرف ف ــم اعت ــوى وان املته ــي نين ف

ــي والقضائي بأنه  ــق االبتدائ التحقي

ــي والية  ــم داعش ف ــراد تنظي احد اف

ــم البيعة ومن  نينوى وقام بترديد قس

ثم مت ادخاله في دورة بدنية وتعليمية 

ــالح ودورة  ــتخدام الس عن كيفية اس

ــب ملا  ــرعية وبعدها نس للدروس الش

يسمى بالشرطة االسالمية بحسب 

اعترافاته.

ــاً اكد رئيس جلنة  وفي التطورات ايض

الزراعة واملياه واالهوار النيابية (سالم 

ــمري) امس ان العراق يتعرض الى  الش

ــة من اجل  ــة وخارجي ــرة داخلي مؤام

ــدأ بالتعافي  ــاده الذي ب ــر اقتص تدمي

 ً شيئاً فشيئاً وجعل شعبه مستهلكا

ــمري ان هناك جهات  فقط وقال الش

ــرى داخلية ال تريد للبلد  خارجية واخ

ــة االكتفاء الذاتي  الوصول الى مرحل

في املنتجات سواء اكانت حيوانية ام 

 ً ــتهدافاً مقصودا زراعية وان هناك اس

ــمكية جنمت  ــروة احليوانية والس للث

ــة الى ما  ــائر باملاليني اضاف عنه خس

اصاب هذه الثروة من تدمير.

ــي اعلن االحتاد  ــأن السياس وفي الش

ــن  ع ــس  ام ــتاني  الكردس ــي  الوطن

ــب محافظ  ــازل عن منص رفضه التن

ــزب الدميقراطي  ــح احل ــوك لصال كرك

ــعود   (مس ــة  برئاس ــتاني  الكردس

ــعى الى  ً الى انه يس ــيرا ــي) مش بارزان

تطبيع االوضاع في احملافظة.

ــأن آخر غرد الرئيس االمريكي  وفي ش

(دونالد ترامب) على حسابه عبر تويتر 

ــران من احلرب قائالً: في حال  ً اي محذرا

ــتكون  ــذه س ــال فه ــران القت ارادت اي

ً على  ــددا ــمية لها مش النهاية الرس

ان الواليات املتحدة االمريكية ال تهدد 

مرة اخرى!!

ــة االيراني (محمد  وقد رد وزير اخلارجي

ــي تغريدة له ان ترامب  جواد ظريف) ف

ــني  (بنيام (ب)  ــق  فري ــن  م ــض  بتحري

ــن زايد وبن  ــون وب ــون بولت ــو وج نتياه

ــيء فشل  ــلمان) يأمل بتحقيق ش س

ــي  املقدون ــكندر  االس ــه  حتقيق ــي  ف

ــائر الغاصبني وان  ــان وس ــز خ وجنكي

ــوا منذ آالف االعوام فيما  االيرانيني بق

ــم واضاف ان  ــون اندثروا كله الغاصب

ــد بابادة  ــاب االقتصادي والتهدي االره

ــران.. ال  ــى انهاء اي ــا ال ــل لن يؤدي نس

ــاً.. احترم فهذا  ــدد اي ايراني اطالق ته

االسلوب (االحترام) يعطي ثماره.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية

ــرائح  ــتها الثابتة في الدفاع عن حقوق ومطالب ش في اطار سياس

ــات اخلاصة فإن  ــريحة ذوي االحتياج ــيما ش ــع اخملتلفة والس اجملتم

ً اجلهات اخملتصة بتقدمي  ــدا ــة اجلديدة» تطالب احلكومة وحتدي «البين

م لها كل  ــدّ ــتحق ان نق ــريحة التي تس ــم والرعاية لهذه الش الدع

سبل احلياة الكرمية والسيما مايتعلق بالضمانات احلياتية والرواتب 

ــهيالت لألفراد  ــدمي التس ــع اوضاعها اخلاصة وتق ــب م ــي تتناس الت

 ً ــة وخصوصا ــة الدوائر احلكومي ــات خالل مراجع ــن ذوي االحتياج م

املستشفيات من خالل خفض االجور او جعلها رمزية والعمل على 

ــريحة وجعلها شهرية بدالً مما هو  زيادة الرواتب اخملصصة لهذه الش

ــراءات الضامنة حلياة  ــهر.. وغيرها من االج حاصل اآلن كل (٣-٤) اش

حرة كرمية لهذه الشريحة التي تستحق ان نقدم لها كل شيء.
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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            / خاص
بغداد /   

ــيدة (ذكرى علوش) االسباب  ــفت امينة بغداد الس كش

ــكلة االختناقات املرورية التي تعيشها  ــة ملش الرئيس

شوارع العاصمة بغداد.

ــس التحرير (عبد  ــاء الزميل رئي ــت علوش خالل لق وقال

ــيارات  ــاب جبار) بها امس االول ان كثرة دخول الس الوه

ــقيط  ــتوردة من اخلارج من دون ضوابط وعدم التس املس

ــيارات مقابل مبالغ  للموديالت القدمية ومنح ارقام للس

ــي تفاقم ازمة  ــهمت ف ــة وغيرها من العوامل اس مالي

االختناقات املرورية.

بأن  ــارت  واش

ــيارات بأحمال كبيرة  دخول الس

ــهم في  ــاب الضوابط اس ــاة االوزان وغي ــن دون مراع وم

ــور  ــوارع وان اغلب اجلس ــى التحتية للش ــب البن تخري

ــاحنات ذات  ــبب الش ــار بس ــة لألنهي ــة معرض احلالي

ــرة وراء االزدحامات  ــذه االخي ــرة وان ه ــوالت الكبي احلم

املرورية في العاصمة.

وطالبت امينة بغداد بايجاد ساحات تبادل جتاري خارج 

ــدود امانة بغداد لتالفي االزدحامات التي يدفع ثمنها  ح

املواطن.

كما طالبت بتفعيل قانون العاصمة الذي كان معموالً 

ــابقاً ليكون املرور من مسؤولية امانة بغداد وهذا  به س

.ً من شأنه ان يجعل القرار واحدا

واضافت علوش بأن عدم حضورنا الى اجتماعات مجلس 

ــكالت واملقترحات التي  ــوزراء اضاع علينا عرض املش ال

ــيما مايتعلق باملشاريع االستراتيجية  نود طرحها الس

ــيد  ــع التأكيد بأن الس ــة للمواطن م ــات املقدم واخلدم

ــل متفهم ومتابع  ــوزراء (عادل عبد املهدي) رج رئيس ال

ــأل عن االحوال وان حكومته لديها برنامج طموح  ويس

ــرة اذا ما اخذ طريقه  ــتكون له مردودات ايجابية كبي س

ــاء اهللا  ــذ الفعلي وان احلكومة عازمة ان ش ــى التنفي ال

 ً ــر اخلدمية حتديدا ــرة والدوائ ــاريع الكبي على دعم املش

ــا كما يجب من  ــداد لتنهض بواجباته ومنها امانة بغ

ــيما  ــبل النجاح الس ــتلزمات وس خالل توفير كل املس

ــاحة  وان بغداد العاصمة هي ثلث العراق من حيث املس

والسكان وهي حتتاج الى امكانيات توازي ذلك ومشيرة 

ــداد تابعة حملافظة  ــات الطراف بغ ــؤولية اخلدم بأن مس

بغداد وليس امانة بغداد.

ــيدة االمينة تصريحها بالقول اننا نعوّل  واختتمت الس

ــه املوقرة مع  ــس الوزراء وحكومت ــيد رئي على همة الس

ــي اجتماعات مجلس  ــد بأن وجود امانة بغداد ف التأكي

الوزراء تستلزمه الضرورات.

«البينة اجلديدة» تتمنى ألمانة بغداد التوفيق ملا تسعى 

ــب بالنتيجة  ــذي يص ــاء بعملها ال ــل االرتق ــه الج الي

النهائية في خدمة املواطن الكرمي.

               ): هذه هي اسباب االختناقات المرورية في بغداد
أمينة بغداد السيدة ذكرى علوش لـ(       
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اربيل/ 

ــس االثنني، انها  ــتان، ام ــدت حكومة اقليم كردس اك

ــف برميل  ــليم ٢٥٠ ال ــن حيث املبدأ بتس ــة وم ملتزم

ــة في بغداد ووفق ما  ــط يوميا الى احلكومة االحتادي نف

ــائل  ــص عليه قانون املوازنة للعام احلالي.ونقلت وس ن

ــم احلكومة سفني دزيي  إعالم كردية عن املتحدث باس

قوله، إنه ”ومن حيث املبدأ ال توجد اية مشكلة بشأن 

ــداد“، مبينا أن  ــليم ذلك املعدل من االنتاج الى بغ تس

”هناك مجموعةً من املواضيع االخرى يتعني معاجلتها 

ــركات  ــتان لديه عقود مع الش ــا ان اقليم كردس منه

ــي االقليم تقدر  ــتثمارات ف ــة التي لديها اس النفطي

ــليم  ــاءل دزيي: ”اذا مت تس مبئات ماليني الدوالرات“.وتس

ــاج النفطي الى بغداد فمن يدفع  ذلك املعدل من االنت

ــل احلكومة  ــركات؟ ه ــتحقات املالية لتلك الش املس

العراقية؟“، مبينا أن ”هذه املسألة االخيرة بحاجة الى 

جلسة بني اربيل وبغداد التي الى االن لم تعقد“.
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بغداد / 

ــارت الى ان  ــاطة بني امريكا وايران حتى االن، فيما اش ــة اجلمهورية، امس االثنني، انه ال توجد وس ــفت رئاس كش

الهدف من اجتماع الرئاسات والزعامات العراقية الرئيسة هو التأكيد على أهمية احلفاظ على النسيج الداخلي 

العراقي.وقال مصدر مطلع قوله إن الرئيس برهم صالح التقى خالل اآلونة األخيرة قادة الكتل والزعامات العراقية 

الرئيسة فضالً عن رئيسي الوزراء والبرملان وبحث معهم كيفية اخلروج مبوقف موحد حيال ما يجري في املنطقة، 

س.           تتمة ص٣
مبينة أن صالح استضاف اجتماعاً لهذه القيادات مساء أم

@bÿÌäfla@¥i@Úü
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pbçbˆä€a@ b‡
nua@Èr°bfl@aàÁÎ@ÊaäÌaÎ / بغداد

ــني،  ــس االثن ــواب، ام ــس الن ــوت مجل ص

ــوارد ضمن قانون  ــى قانون الغرامات ال عل

ــال مصدر إن مجلس  العقوبات املعدل.وق

النواب صوت على قانون الغرامات الواردة 

ــنة ١٩٦٩  بقانون العقوبات رقم (١١١) لس

ــرى رقم  ــة االخ ــني اخلاص ــدل والقوان املع

ــواب  الن ــس  ــنة ٢٠٠٨.وكان مجل (٦) لس

ــن الـــدورة  ــته الـ ١٩م ــد امس جلس عق

ــنـة التشريعية  النيابيـــة الرابعـة للس

ــريعـــي  ــل التش ــي الفصـــ ــى ف االولــ

الثاني برئاسة رئيسه محمد احللبوسي.

@Û‹«@pÏñ�Ì@Ê
bΩ5€a

pbflaäÃ€a@ÊÏ„
b”

بغداد / 

ــادي العامري،  ــذر زعيم حتالف الفتح ه ح

ــرب، داعيا  ــعال فتنة احل من محاوالت اش

ــي  ــال ف ــن العراق.وق ــبحها ع ــاد ش البع

ــؤولية  ــي،   نؤكد ان املس ــح صحف تصري

ــة والتاريخية حتتم على  الوطنية والديني

ــبح احلرب عن العراق اوال  اجلميع ابعاد ش

ــذرا ان احلرب  ــن كل املنطقة ثانيا، مح وع

ــوف حترق  ــمح اهللا فس ــتعلت ال س اذا اش

ــعال  ــاف أن كل من يحاول اش اجلميع.واض

فتيل احلرب انطالقا من العراق اما جاهل او 

ــوس، مشيرا الى ان كل اطراف احلرب  مدس

ــالمية  ــال اجلمهورية االس ــد احلرب، ف تريد احلرب وال الواليات املتحدة تريد احلرب. ال تري

ــدر،  أن الذي  ــة ب ــام منظم ــني ع ــع ام وتاب

ــط الكيان الصهيوني،  يدفع الى احلرب فق

ــددا نهيب بكل العراقيني ان ال يكونوا  مش

نارا لهذه احلرب.
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َّـ الهدف

في عدد االمس كتبنا مقاالً حتت عنوان «حنطتنا» حتترق.. اوقفوا 

ــرنا فيه الى النيران املستعرة التي اضرمها مجرمون  املؤامرة اش

مخربون في حقول احلنطة والشعير في محافظات عراقية وفي 

توقيت متزامن هي (صالح الدين وكركوك وديالى والنجف) لتأتي 

ــعة مزروعة مبحصولي احلنطة والشعير  ــاحات شاس على مس

ــهب ساقطة من السماء  ــرنا بأن ما حصل ليس بسبب ش واش

ــي الى حتقيق اهداف  ــل فاعل وتدبير عقل تخريبي يرم وامنا بفع

يفهمها كل عراقي شريف ولكن املفاجأة اننا نطالع تصريحني 

ــة احدهما يقول مانصه «ان  ــني صادرين عن وزارة الزراع متناقض

ــات قضية  ــي بعض احملافظ ــن مخلفات احلقول ف ــامت حرقه م م

ــات كان بهدف  ــذه اخمللف ــاً» وان حرق ه ــت تخريب ــة وليس علمي

الحتوائها  منها  ــتفادة  االس

ــة  املعدني ــر  العناص ــى  عل

ــر مغذية للتربة»  والتي تعتب

ــف  ــي ينس ــح الثان والتصري

االول جملة وتفصيال.

ــة  ــر الزراع ــول وزي ــث يق حي

ــناوي)  ــيد (صالح احلس الس

ــه مت عقد  ــانه ان بعظمة لس

ــارئ ضم املفتش  اجتماع ط

ــم)  كاظ داود  ــاء  (ملي ــام  الع

ــاط  ــار الوزارة لنش ومستش

الثروة احليوانية (حسني علي) 

ــار الوزارة (مهدي ضمد القيسي) ومدير عام التخطيط  ومستش

ــكيل  ــوزان محمد جواد) متخض عن تش ــيدة (س ــة الس واملتابع

خلية ازمة ملتابعة حيثيات حرائق احلقول في عدد من احملافظات 

ــى االضرار باالقتصاد  ــناوي ان حوادث احلرائق تؤدي ال واكد احلس

 ً الوطني سيما بعد ان حقق انتاج احملاصيل االستراتيجية نسبا

ــد تكرار قوله ثانية  ــي مختلف احملافظات.. اذن ما نري متقدمة ف

وعاشرة وللمرة املليون  أن العراق يتعرض ملؤامرة اطرافها داخلية 

وخارجية وصوالً لتدمير اقتصاده وعلينا ان نفهمها صح ونفتش 

ً عن االصابع التي جتيد وضع البنزين جنب سنابل احلنطة..  جيدا

وقدمياً قالوا: عرب وين.. طنبورة وين؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 ما نريد تكرار قوله 

ثانية وعاشرة وللمرة 

اِّـليون  أن العراق 

يتعرض ِّـؤامرة اطرافها 

داخلية وخارجية وصوالً 

لتدمري اقتصاده 
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اعلن محافظ النجف (لؤي الياسري) 

ــه  رئيس الوزراء (عادل عبد  عقب لقائ

ــس االول ان عبد  املهدي) في بغداد ام

ــة جمللس  املهدي وافق على عقد جلس

ــة وانه وعد باكمال  الوزراء في احملافظ

ــة فيها ودعم  ــاريع املتوقف كافة املش

ــاريع اخلدمية في املدينة القدمية  املش

ــة  ــاريع العتبة العلوية املقدس ومش

التي تقدم خدمات للزائرين.

ــاد موقع  ــة اف ــورات االمني ــي التط وف

 Washington ــر  اكزاميني ــنطن  واش

Examiner االمريكي ان الصاروخ الذي 

سقط في محيط السفارة االمريكية 

ــاء  ــداد مس ــراء ببغ ــة اخلض باملنطق

ــس الطراز الذي  ــس االول هو من نف ام

ــتخدمه جماعات  ــران وتس ــه اي تروج

ــط في الوقت الذي  ــرق االوس في الش

ــه التحديد اجلهة  ــرف على وج لم يع

التي اطلقت صاروخ الكاتيوشا على 

ــراء اال ان مصادر قالت  املنطقة اخلض

ــدة اخلاصة بالصاروخ قد عثر  ان القاع

ــة التكنلوجية  ــة اجلامع عليها قبال

ــريع  ــم الس قرب طريق محمد القاس

وكان مسؤول في اخلارجية االمريكية 

ــاروخ بدائي  ــد قال امس بأن الص ق

الصنع وان سقوطه لم يسفر عن 

حصول اصابات بشرية او مادية.

ــد النائب عن  ــياق ذاته ع وفي الس

ــح (محمد كرمي) امس  حتالف الفت

ــة  متثيلي ــه  بأن ــاروخ  الص ــالق  اط

ــة وتأجيجها  ــلة الثارة الفتن فاش

ــة مقصودة  ــط االوراق ومحاول خلل

ــد وفصائل  ــويه صورة احلش لتش

املقاومة االسالمية.

وفي السياق االمني كشف اخلبير 

ــم) عن نية  ــي (صفاء االعس االمن

الواليات املتحدة االمريكية نصب 

ــدة عني  ــي قاع ــاد» ف ــخ «ث صواري

ــد غربي االنبار بهدف حماية  االس

ً الى ان  امن الكيان االسرائيلي مشيرا

ــتجعل العراق ساحة  تلك اخلطوة س

ازمة ووقود ألي حرب تقع.

ــة ايضاً اعلنت  ــي التطورات االمني وف

خلية االعالم االمني امس عن اعتقال 

ــبايا في تنظيم داعش  ــؤول الس مس

باملوصل وقالت اخللية ان شرطة نينوى 

ــتخبارية  ــات اس ــى معلوم ــاء عل وبن

القت القبض على ارهابي كان يشغل 

ــؤول السبايا  ــمى مبس منصب مايس

ــات االجرامية  ــيطرة العصاب خالل س

ــل ومت القبض على  ــى مدينة املوص عل

ــي  ــة ح ــي منطق ــي ف ــذا الداعش ه

ــر ملدينة  ــي اجلانب االيس ــماح ف الس

املوصل.

ــدرت احملكمة اجلنائية  من جانبها اص

املركزية في استئناف بغداد الرصافة 

ــد  املؤب ــجن  بالس ــاً  حكم ــة  االحتادي

ــرطة  ــدان كان يعمل في الش ــى م عل

ــش االرهابي  ــالمية لتنظيم داع االس

ــي  ــرف ف ــم اعت ــوى وان املته ــي نين ف

ــي والقضائي بأنه  ــق االبتدائ التحقي

ــي والية  ــم داعش ف ــراد تنظي احد اف

ــم البيعة ومن  نينوى وقام بترديد قس

ثم مت ادخاله في دورة بدنية وتعليمية 

ــالح ودورة  ــتخدام الس عن كيفية اس

ــب ملا  ــرعية وبعدها نس للدروس الش

يسمى بالشرطة االسالمية بحسب 

اعترافاته.

ــاً اكد رئيس جلنة  وفي التطورات ايض

الزراعة واملياه واالهوار النيابية (سالم 

ــمري) امس ان العراق يتعرض الى  الش

ــة من اجل  ــة وخارجي ــرة داخلي مؤام

ــدأ بالتعافي  ــاده الذي ب ــر اقتص تدمي

 ً شيئاً فشيئاً وجعل شعبه مستهلكا

ــمري ان هناك جهات  فقط وقال الش

ــرى داخلية ال تريد للبلد  خارجية واخ

ــة االكتفاء الذاتي  الوصول الى مرحل

في املنتجات سواء اكانت حيوانية ام 

 ً ــتهدافاً مقصودا زراعية وان هناك اس

ــمكية جنمت  ــروة احليوانية والس للث

ــة الى ما  ــائر باملاليني اضاف عنه خس

اصاب هذه الثروة من تدمير.

ــي اعلن االحتاد  ــأن السياس وفي الش

ــن  ع ــس  ام ــتاني  الكردس ــي  الوطن

ــب محافظ  ــازل عن منص رفضه التن

ــزب الدميقراطي  ــح احل ــوك لصال كرك

ــعود   (مس ــة  برئاس ــتاني  الكردس

ــعى الى  ً الى انه يس ــيرا ــي) مش بارزان

تطبيع االوضاع في احملافظة.

ــأن آخر غرد الرئيس االمريكي  وفي ش

(دونالد ترامب) على حسابه عبر تويتر 

ــران من احلرب قائالً: في حال  ً اي محذرا

ــتكون  ــذه س ــال فه ــران القت ارادت اي

ً على  ــددا ــمية لها مش النهاية الرس

ان الواليات املتحدة االمريكية ال تهدد 

مرة اخرى!!

ــة االيراني (محمد  وقد رد وزير اخلارجي

ــي تغريدة له ان ترامب  جواد ظريف) ف

ــني  (بنيام (ب)  ــق  فري ــن  م ــض  بتحري

ــن زايد وبن  ــون وب ــون بولت ــو وج نتياه

ــيء فشل  ــلمان) يأمل بتحقيق ش س

ــي  املقدون ــكندر  االس ــه  حتقيق ــي  ف

ــائر الغاصبني وان  ــان وس ــز خ وجنكي

ــوا منذ آالف االعوام فيما  االيرانيني بق

ــم واضاف ان  ــون اندثروا كله الغاصب

ــد بابادة  ــاب االقتصادي والتهدي االره

ــران.. ال  ــى انهاء اي ــا ال ــل لن يؤدي نس

ــاً.. احترم فهذا  ــدد اي ايراني اطالق ته

االسلوب (االحترام) يعطي ثماره.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية

ــرائح  ــتها الثابتة في الدفاع عن حقوق ومطالب ش في اطار سياس

ــات اخلاصة فإن  ــريحة ذوي االحتياج ــيما ش ــع اخملتلفة والس اجملتم

ً اجلهات اخملتصة بتقدمي  ــدا ــة اجلديدة» تطالب احلكومة وحتدي «البين

م لها كل  ــدّ ــتحق ان نق ــريحة التي تس ــم والرعاية لهذه الش الدع

سبل احلياة الكرمية والسيما مايتعلق بالضمانات احلياتية والرواتب 

ــهيالت لألفراد  ــدمي التس ــع اوضاعها اخلاصة وتق ــب م ــي تتناس الت

 ً ــة وخصوصا ــة الدوائر احلكومي ــات خالل مراجع ــن ذوي االحتياج م

املستشفيات من خالل خفض االجور او جعلها رمزية والعمل على 

ــريحة وجعلها شهرية بدالً مما هو  زيادة الرواتب اخملصصة لهذه الش

ــراءات الضامنة حلياة  ــهر.. وغيرها من االج حاصل اآلن كل (٣-٤) اش

حرة كرمية لهذه الشريحة التي تستحق ان نقدم لها كل شيء.
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جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 
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واعداً باكمال كافة مشاريعها المتوقفة.. عبد المهدي يوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء في النجف

جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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            / خاص
بغداد /   

ــيدة (ذكرى علوش) االسباب  ــفت امينة بغداد الس كش

ــكلة االختناقات املرورية التي تعيشها  ــة ملش الرئيس

شوارع العاصمة بغداد.

ــس التحرير (عبد  ــاء الزميل رئي ــت علوش خالل لق وقال

ــيارات  ــاب جبار) بها امس االول ان كثرة دخول الس الوه

ــقيط  ــتوردة من اخلارج من دون ضوابط وعدم التس املس

ــيارات مقابل مبالغ  للموديالت القدمية ومنح ارقام للس

ــي تفاقم ازمة  ــهمت ف ــة وغيرها من العوامل اس مالي

االختناقات املرورية.

بأن  ــارت  واش

ــيارات بأحمال كبيرة  دخول الس

ــهم في  ــاب الضوابط اس ــاة االوزان وغي ــن دون مراع وم

ــور  ــوارع وان اغلب اجلس ــى التحتية للش ــب البن تخري

ــاحنات ذات  ــبب الش ــار بس ــة لألنهي ــة معرض احلالي

ــرة وراء االزدحامات  ــذه االخي ــرة وان ه ــوالت الكبي احلم

املرورية في العاصمة.

وطالبت امينة بغداد بايجاد ساحات تبادل جتاري خارج 

ــدود امانة بغداد لتالفي االزدحامات التي يدفع ثمنها  ح

املواطن.

كما طالبت بتفعيل قانون العاصمة الذي كان معموالً 

ــابقاً ليكون املرور من مسؤولية امانة بغداد وهذا  به س

.ً من شأنه ان يجعل القرار واحدا

واضافت علوش بأن عدم حضورنا الى اجتماعات مجلس 

ــكالت واملقترحات التي  ــوزراء اضاع علينا عرض املش ال

ــيما مايتعلق باملشاريع االستراتيجية  نود طرحها الس

ــيد  ــع التأكيد بأن الس ــة للمواطن م ــات املقدم واخلدم

ــل متفهم ومتابع  ــوزراء (عادل عبد املهدي) رج رئيس ال

ــأل عن االحوال وان حكومته لديها برنامج طموح  ويس

ــرة اذا ما اخذ طريقه  ــتكون له مردودات ايجابية كبي س

ــاء اهللا  ــذ الفعلي وان احلكومة عازمة ان ش ــى التنفي ال

 ً ــر اخلدمية حتديدا ــرة والدوائ ــاريع الكبي على دعم املش

ــا كما يجب من  ــداد لتنهض بواجباته ومنها امانة بغ

ــيما  ــبل النجاح الس ــتلزمات وس خالل توفير كل املس

ــاحة  وان بغداد العاصمة هي ثلث العراق من حيث املس

والسكان وهي حتتاج الى امكانيات توازي ذلك ومشيرة 

ــداد تابعة حملافظة  ــات الطراف بغ ــؤولية اخلدم بأن مس

بغداد وليس امانة بغداد.

ــيدة االمينة تصريحها بالقول اننا نعوّل  واختتمت الس

ــه املوقرة مع  ــس الوزراء وحكومت ــيد رئي على همة الس

ــي اجتماعات مجلس  ــد بأن وجود امانة بغداد ف التأكي

الوزراء تستلزمه الضرورات.

«البينة اجلديدة» تتمنى ألمانة بغداد التوفيق ملا تسعى 

ــب بالنتيجة  ــذي يص ــاء بعملها ال ــل االرتق ــه الج الي

النهائية في خدمة املواطن الكرمي.

               ): هذه هي اسباب االختناقات المرورية في بغداد
أمينة بغداد السيدة ذكرى علوش لـ(       
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اربيل/ 

ــس االثنني، انها  ــتان، ام ــدت حكومة اقليم كردس اك

ــف برميل  ــليم ٢٥٠ ال ــن حيث املبدأ بتس ــة وم ملتزم

ــة في بغداد ووفق ما  ــط يوميا الى احلكومة االحتادي نف

ــائل  ــص عليه قانون املوازنة للعام احلالي.ونقلت وس ن

ــم احلكومة سفني دزيي  إعالم كردية عن املتحدث باس

قوله، إنه ”ومن حيث املبدأ ال توجد اية مشكلة بشأن 

ــداد“، مبينا أن  ــليم ذلك املعدل من االنتاج الى بغ تس

”هناك مجموعةً من املواضيع االخرى يتعني معاجلتها 

ــركات  ــتان لديه عقود مع الش ــا ان اقليم كردس منه

ــي االقليم تقدر  ــتثمارات ف ــة التي لديها اس النفطي

ــليم  ــاءل دزيي: ”اذا مت تس مبئات ماليني الدوالرات“.وتس

ــاج النفطي الى بغداد فمن يدفع  ذلك املعدل من االنت

ــل احلكومة  ــركات؟ ه ــتحقات املالية لتلك الش املس

العراقية؟“، مبينا أن ”هذه املسألة االخيرة بحاجة الى 

جلسة بني اربيل وبغداد التي الى االن لم تعقد“.
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بغداد / 

ــارت الى ان  ــاطة بني امريكا وايران حتى االن، فيما اش ــة اجلمهورية، امس االثنني، انه ال توجد وس ــفت رئاس كش

الهدف من اجتماع الرئاسات والزعامات العراقية الرئيسة هو التأكيد على أهمية احلفاظ على النسيج الداخلي 

العراقي.وقال مصدر مطلع قوله إن الرئيس برهم صالح التقى خالل اآلونة األخيرة قادة الكتل والزعامات العراقية 

الرئيسة فضالً عن رئيسي الوزراء والبرملان وبحث معهم كيفية اخلروج مبوقف موحد حيال ما يجري في املنطقة، 

س.           تتمة ص٣
مبينة أن صالح استضاف اجتماعاً لهذه القيادات مساء أم
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ــني،  ــس االثن ــواب، ام ــس الن ــوت مجل ص

ــوارد ضمن قانون  ــى قانون الغرامات ال عل

ــال مصدر إن مجلس  العقوبات املعدل.وق

النواب صوت على قانون الغرامات الواردة 

ــنة ١٩٦٩  بقانون العقوبات رقم (١١١) لس

ــرى رقم  ــة االخ ــني اخلاص ــدل والقوان املع

ــواب  الن ــس  ــنة ٢٠٠٨.وكان مجل (٦) لس

ــن الـــدورة  ــته الـ ١٩م ــد امس جلس عق

ــنـة التشريعية  النيابيـــة الرابعـة للس

ــريعـــي  ــل التش ــي الفصـــ ــى ف االولــ

الثاني برئاسة رئيسه محمد احللبوسي.
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ــادي العامري،  ــذر زعيم حتالف الفتح ه ح

ــرب، داعيا  ــعال فتنة احل من محاوالت اش

ــي  ــال ف ــن العراق.وق ــبحها ع ــاد ش البع

ــؤولية  ــي،   نؤكد ان املس ــح صحف تصري

ــة والتاريخية حتتم على  الوطنية والديني

ــبح احلرب عن العراق اوال  اجلميع ابعاد ش

ــذرا ان احلرب  ــن كل املنطقة ثانيا، مح وع

ــوف حترق  ــمح اهللا فس ــتعلت ال س اذا اش

ــعال  ــاف أن كل من يحاول اش اجلميع.واض

فتيل احلرب انطالقا من العراق اما جاهل او 

ــوس، مشيرا الى ان كل اطراف احلرب  مدس

ــالمية  ــال اجلمهورية االس ــد احلرب، ف تريد احلرب وال الواليات املتحدة تريد احلرب. ال تري

ــدر،  أن الذي  ــة ب ــام منظم ــني ع ــع ام وتاب

ــط الكيان الصهيوني،  يدفع الى احلرب فق

ــددا نهيب بكل العراقيني ان ال يكونوا  مش

نارا لهذه احلرب.
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