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العـسكـري والسـياسي يـبدو الـنزاع في
الـيمن وكـأنه يـسيـر دومـا نحـو الـتمـديد
وبـاجتـاه طـريق مـسـدود خـصوصـا في
ظل احــكـام احلـوثـيــ سـيـطــرتـهم عـلى
الــعــاصـمــة صــنـعــاء مع قــيـامــهم بــقـتل
حــلـيــفـهم الــسـابـق الـرئــيس الـتــاريـخي
لـلـيــمن عـلي عـبـدالــله صـالح في كـانـون
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واطــلــقت الــقــوات احلـــكــومــيــة حــمــلــة
عسـكـرية عـلى ساحل الـبـحر االحـمر في
غرب اليـمن بعـيد مقـتل صالح وتـمكنت

ا ببطء شديد. من حتقيق تقدم ا
وفي وقـت ســابـق من الــشـــهـــر احلــالي
كــتـب روبــرت مــالي وابــريـل لــونــلي في
تـقريـر جملـمـوعـة االزمات الـدولـيـة "حتى
وان حـــقـــقت الـــقــــوات الـــتي تـــقـــودهـــا
الــسـعـوديــة تـقـدمــا عـلى سـاحل الــبـحـر
االحـمــر كـمـا يـبــدو حـالـيـا فــان جـبـهـة
احلـوثيـ لن تـنـهـار". وأضافـا "أكـثـر ما
كن ان يـأمل به السـعوديـون هو حرب
عصابـات طويلـة" في شمال الـيمن حيث

تمردين وبينها صعدة. معاقل ا
وظــهــرت في الــفــتــرة االخــيــرة بـحــسب
مـحلـلـ مؤشـرات عـلى امـكانـيـة حدوث
تـصدع في اجلـبـهـة الداخـلـيـة للـتـحالف
العسـكري بقـيادة السعـودية وشريـكتها
االمــارات وهم تــدعــمــان مــعــا الـرئــيس

عترف به عبد ربه منصور هادي. ا
كــمـا نـشـرت تــقـاريـر غــيـر مـؤكــدة تـفـيـد
بامـكانـية ان يـكون أعـضاء في الـتحالف
على استعداد لبحث امكانية فتح قنوات

ستقبل. تمردين في ا تواصل مع ا
ورفض مــــتــــحــــدث بــــاسم الــــتــــحــــالف

العسكري التعليق على لك.
وكــــتب الـــبــــاحث في جــــامـــعـــة "رايس"
كريسـتيان كـوتس اولريشـسن في تقرير
حول الشرق االوسط "مع ان السعودي
واالمـاراتيـ لم يـخرجـوا من الـتـحالف
ــــؤشـــرات عـــلـى حـــدوث تـــوتـــر اال أن ا

ظهرت بشكل دوري".

وأضاف ان البلـدين احلليفـ "يواجهان
تهـديدات مـختـلفـة (...) من أمن احلدود
واخـــتـــراق االراضي الـــســـعـــوديـــة الى
احلــمـلــة الـواســعـة لـســحق اجلــمـاعـات

االسالمية كما هو حال أبوظبي".
وتـابع ان هـذا األمـر أدى الى "حتـالـفـات
منفصلة مع الـقوى احمللية على االرض
حــيث تـدعـم الـقــوات الـســعـوديــة قـوات
حــكــومــة هـادي بــيــنـمــا تــدعم الــقـوات
االمــاراتــيــة فــصـائـل ومـيــلــيــشــيـات في

جنوب اليمن تعارض نفوذ هادي".
قبل الـتدخل الـعسـكري في اليـمن كانت
القـوات السـعوديـة تمـلك خبـرة محدودة
فـي الـقــتــال بــيــنــمــا ســبق وان نــشـرت
االمــارات قـــوات في كــوســـوفــو في عــام
1990 وتــواصل حــالــيــا تـدريـب قـوات
ــنــيــة عــلى األرض في جــنــوب الــبالد

{ دبي (أ ف ب)   – بـعــد ثالثــة أعـوام
علـى أولى ضربـات الـتحـالف الـعسـكري
ــتــمــردين بــقــيــادة الـــســعــوديــة ضـــد ا
احلوثي تبدو نـهاية احلرب في اليمن
نـال بيـنـما يـغرق الـبـلد الـفقـير بـعيـدة ا
في أزمـة انــسـانـيـة كــبـرى تـضع ماليـ

السكان على حافة اجملاعة.
وبيـنما تـدخل احلمـلة الـعسكـرية عـامها
الرابع ال تزال القوات احلكومية عاجزة
عن حتـقـيق االنــتـصـار الـكـامل في وقت
تـواصل الـسعـوديـة مـحـاولـة الـدفاع عن
حـــدودهــا شــمــاال وتـــســتــمــر االمــارات
ـنتشرين في بسعيـها حلمايـة جنودها ا

جنوب البلد الفقير.
ويرى مـحلـلـون ان أمرا واحـدا تغـير في
الـعـام الثـالث لـلـحمـلـة الـعسـكـريـة وهو
أدوار الـــدول االعـــضـــاء في الـــتـــحـــالف
ـتهم عـبر مـنظمـات حقـوقية العـسكري ا
بــارتـكـاب "جــرائم حـرب" عــبـر الــتـسـبب

. دني قتل مئات ا
وقــتل فـي الــنــزاع مــنـذ بــدايــة الــتــدخل
السـعودي في 26 اذار/مارس أكـثر من
نـيا واصيب  53ألفا آخرون  9300
على األقل بجروح بـينما يـواجه ثمانية
ــني خـــطــر اجملــاعـــة ونــحــو مـاليــ 
مـلـيـونـ احـتـمـال االصـابـة بـالـكـولـيرا

والوفاة جراء ذلك.
w2« qA

أما على الـصعـيد السـياسي فقـد فشلت
ـتــحـدة الــتي تـقـود وســاطـة بـ اال ا
أطـراف الــنـزاع في حتـقـيـق تـقـدم نـحـو
الــتــوصل الى حـل عـلـى طــاولــة احلـوار
ي الــســابق الى ــبـعــوث اال بــقــيــادة ا

اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد.
بـعوث اجلـديـد مارتن غـريـفيث وحتـى ا
جتـنب اعـطـاء أي وعـود بـتـحـقـيق تـقـدم
ــســتـوى الــســيــاسي لـدى قــريب عــلى ا
ـاضي في وصـوله الى الــيـمن الـســبت ا
أول زيارة له حيث قـال للصـحافي "لن

نبدأ من الصفر".
ــســتــويـ وفي خــضـم اجلــمـود عــلـى ا
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واعــلن الــنــاطق بــاسـم الــكــرمــلـ
ـتـري بـيـسـكـوف امس االربـعـاء د
ان روسيا "تبقى منفتحة" ازاء عقد
ـيـر بوتـ ودونـالد قـمة بـ فالد
تــرامب تــطــرق الـيــهــا الـرئــيــسـان
خالل اتـــصـــال هــاتـــفي االســـبــوع

اضي. ا
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وقال بيسـكوف "ذلك رهن باجلانب
االمـــيــركي لـــكن اجلـــانب الــروسي
يبقى منفتحا" ازاء قمة ب روسيا
ــتــحــدة بــعــدمــا أمــر والــواليــات ا
تــرامـب بــطــرد  60دبــلـــومــاســيــا
ــتـحـدة ردا روسـيــا من الـواليـات ا
عـــلى تــســمـــيم الــعــمـــيل الــروسي
الــســابق ســيــرغي ســكــريــبــال في

بريطانيا.
واضــاف بــيـــســكــوف في مــعــرض
حديثه عن هـذه القمة احملـتملة انه
ال يـــــعـــــلـم "مـــــا ذا كـــــان اجلـــــانب
االميـركي مـستـعداً لـتـنفـيذ مـا قاله

ترامب".
اتـصل تـرامب في  20اذار/مارس
بـالـرئـيس الـروسي لـتـهـنئـته" عـلى
اعـــادة انــتـــخــابـه لــواليـــة رابــعــة.
واعـلن الــكـرمـلـ انــذاك في بـيـانه
انـه  خـالل االتــــــــــصــــــــــال "ايالء
ــسـالـة عــقـد لـقـاء اهـتــمـام خـاص 

محتمل على أعلى مستوى".
لـكن تـرامب أمـر االثـنـ بـطرد 60

الثـاني من حـيث الـعـدد في احللف
االطــلــسـي الــصــمت نــســبــيــا ازاء
الـــقـــضـــيـــة الـــتـي حـــمـــلت لـــنـــدن
وحــلــفـاءهــا عــلى تــشـكــيل جــبــهـة
موحدة ازاء موسكو التي تنفي أي

تورط.
زدوج وتعرض سكريـبال العميل ا
السـابق مع ابـنته يـولـيا لـلـتسـميم
بـغاز لـالعصـاب في  4اذار/مارس
احلالي في سالزبـري بجنوب غرب

انكلترا.
وكـانت وزارة اخلـارجــيـة الـتـركـيـة
"نددت" االثـنـ بـالهـجـوم لكن دون
أن تــــأتي عــــلـى ذكــــر مــــوســــكــــو.
ـتـحـدث بـاسم احلـكـومة وأوضح ا
التـركيـة بكر بـوزداق بعـدها بـقليل
ان أنـقـرة "ال تــعـزم اتـخـاذ أي قـرار

ضد موسكو".
ويــقـيم اردوغــان عالقــات وديـة مع
ــيـر بـوتـ نـظــيـره الـروسي فالد
في الـوقت الــذي تـدهـورت عالقـات
بالده مع غـالـبـيـة دول الـغـرب مـنـذ

عام ونصف العام.
ــتــوقع ان يــقــوم بـوتــ مع ومن ا
نــظــيــره االيــراني حــسن روحــاني
بـــزيـــارة الى تــــركـــيـــا فـي مـــطـــلع
قـبل للمـشاركة في نيسـان/ابريل ا
قمـة مخـصصـة لسـوريا وهـو ملف
شـهد تـعـزيـزا لـلعالقـات بـ انـقرة

وموسكو في االشهر االخيرة.

بغداد
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ــعــروفــة بــاسم وعــلـى رأســهــا الــقــوة ا
"احلزام االمني".

ومنح هذا الدور أبوظبي اليد العليا في
جـنــوب الـبـلـد اجملــاور حـيث قـامت قـوة
"احلزام االمني" في كانون الـثاني/يناير
ــاضي بـالـســيـطــرة عـلى مـديــنـة عـدن ا
دعومة من ؤقتة لـلحكومـة ا العاصمـة ا
الـتـحالف بـعـد مـعـارك داميـة خـاضـتـها

ضد قوات هذه احلكومة.
–uH½ lOÝuð

والهدف الـرئيـسي لالمارات ابعـاد خطر
االسـالمـــيـــ قــدر االمـــكـــان وتـــوســـيع
نفـوذها وانـتشـارها الـبحـري في منـطقة
اخلليج. ويـقول اولريـشسن ان االمارات
تـدير قـاعـدة "عصب" في اريـتـريا ومـنـها
ـتمـردين تـنـطـلق عـمـلـيـات جـويـة ضـد ا
اليمني ومركـزا اخر في ميناء "بربرة"
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أن يَبـتزَّك عدوّك ذلك شيء يـندرج وفق العرف الـتقليـدي لسِمَتْ ونوعـية العالقة
بـينك وبـينه  ,ان يَـغدر بك مـنافـسا جـشعـاً انت وهـو تتـاجران في سـوق واحدة
ـا االمر يـكـون مـقـبوالً عـلى بـشـاعته  ,ان تـأتـيك مذمـة من جـاهل عـنون ذاته ر
فاجأة ونـحن نعيش بخضم نظامٍ بيـافطة الطائفيـة هو ايضا لم يعد بالـعنصر ا
ك السياسي بالتسقيط والتشويه لتضلل محاصصاتي طائفي  ,أن تواجـه غر
رحلـة فاجلميع يُـسَقط اجلميع الرأي الـعام فهذا مـاعاد بالسُـبَّة ب سيـاسيي ا
ن فـاقوك ومـاعاد هـنـاك من وازعٍ اخالقي بيـنهم  ,وحـتى التـعـالي او التـكـبر 
ثروةً وجاهاً ومنصباً فهو امر طبيعي بات في مجتمعٍ أضاع هويته بالوافد اليه
شـوهـة .. لكن ان تُـبْتَـزَّ ويُغـدرُ بك وتُذمَّ وتُـسقَّط وتُـشوَّه سـيرتُك من الثـقافـات ا
ا لم تَقُلْ وبذات الوقت يَنظرُ اليك بنظرةٍ دونية سِمَتُها التعالي ومِن مَن وتُقـوَّل 
? .. من عـراقيـ بـسوسٍ وعـرقٍ نَـجفِيٍّ أصـيل وبـوالء أشد قـوة من والء (( بـنو
عـبد الدار لدارهم ))   ,تـلك طامة ومصـيبة كـبرى وويل من ويالت هذا الزمن "
األغبـر " .. هؤالء اليـضيـرهم ان تضـررت احملافظـة وطمـست هويـتهـا العـربية ,
وهم غـير مبـال وان خُـربَت جمـيع بُنـاها الـتحـتية  ,وال يـعنـيهم شيء لـو خسر
نتوج اجلار له حشمة ووقار  ,وبه جتّارهـا مالي الدنانير بكساد بضاعتهم فا
حالوة   أثـمر من شهد الدهـينة والبقالوة  ,فـما من قانـون عراقي رادع يحافظ
ـنـتـوج احمللي ? ,وهم بـذات الوقت غـيـر مـهتـمـ الصـحاب الـفـنادق وان عـلى ا
ـهم أن تـبـقى شـركـة من الـقـطـاع اخلاص بـاعـوا  فـنـادقـهم بـأبـخس االثـمان فـا
سـاطـعـة معـلـقـة بـكـبد سـمـاء الـنـجف وان اكـتوى تُـجّـارَهـا ووجـهـائهـا وابـنـائـها
الفـقراء بحراراتها الالهبة التي احرقت جمـيع ارباحهم باالسعار البخسة التي
فتريـة وحتى ال يغضـبوا سعادة تفـرضها شمس الـشموس وانيـسة النفـوس  ا
القـنصل عليهم السكوت وتقد فروض الطاعة  ? . يُراد منا ان نصمت وان ال
ننـبز ببنت شـفة تنديـدًا كان أم استنـكاراً انتقـاداً ام صرخات جندة  ,نـستنجد
ـدافع عن هـويـتنـا وكـرامـتـنـا ?? . وفـيـمـا لو ُـجـنـدين لـلـجـار احملب وا بـهـا من ا
سـتـحصـلة من ـبـالغ ا لـيونـيـة وتخـصـيص جزء من ا دَعَـوْنـا لـتـنـظيم الـزيـارة ا
ليونـية واليـومية على نـافذ احلدودية لـلمحـافظة لتـسعفهـا في ايام الزيـارات ا ا
ـوالون وتثار ثائرتهم ويقيموا الدنيا وال يقعدوها وليس هذا حد سواء  ,يضج ا
فحـسب بل اتهامـنا نحن سواء مـسؤولي احملافـظة ام مواطنـيها بـشتى التهم ..
وهاكم عـيـنـة بسـيـطـة من آخر مـا طـرح من مـوديل لالشـاعة كـان قـد عرض في
ـنع شـوارع احملـافـظـة (الـسـيــد لـؤي الـيـاسـري مـحـافظ الـنـجف احلـالي يـدعـو 
ليونـية) يالهـا من سبة هـذه واي عار وشنار سـيلحق بالـسيد احملافظ الزيـارة ا
وتلك الـدعوى التي ضجت لها مالئكة السماء ونزفت بدل الدموع دماً !! .. تلك
هي طوابـيـرهم اخلـماسـيـة والسـداسـيـة ال بل حتى الـعـشـرية . حـورت تـصريح
للـسيد اليـاسري واقتطـعته وجعـلت منه مادة للـنيل منه ال لشيء  ,فـقط النه دعا
لـيـونيـة وتـخصـيص مـبـالغ لهـا لـتسـتـطيع احملـافـظة الى تـنـظيـم تلك الـزيـارات ا
وفقـها من تقد اخلدمات للـزائرين وايضا الرجل اراد تنشـيط وتطوير القطاع
ـسـتـثـمريه ـا يـحقق  الـسـيـاحي في احملـافظـة عـبـر تـطويـر الـقـطـاع الفـنـدقي و
االربـاح  ,فهـل يسـتـحق مـوقـفه هـذا كل تـلك الـضجـة الـتي اثـيـرت وهـذا الزيف

والتدليس في االقوال ? 
يقـول محافظ النـجف في حديث له الحدى الـفضائيـات  :  " لدينا نـقص بالبنى
ـليـونية  ,وحـتى تسـتوعب احملـافظة الـتحيـة وهي التتـحمل دخـول تلك االعداد ا
تلك االعـداد البد من تخصيص مبالغ مالية من احلكـومة االحتادية لتهيئة البنى
التـحتيـة السليـمة الستيـعابها  ,مضـيفا لديـنا اليوم اكـداس مهولة مـن النفايات
والدولـة الترسل اي مـبالغ ونـحن غيـر مسـتفـيدين مـاليـا من اي زائر ... ويـتابع

بالقول : 
اليـ مـشـكـلـة حـقـيـقـيـة ولـو كـان نـصف تـلك االعـداد فـكـانت ان سـبـبت تــلك ا
يسـكن في فنـادق احملافـظة فـبالـتاكـيد ان هـذا سوف يـحرك عـجلـة االقتـصاد .

الفتا بعد هذا بالقول : 
فنـادق النـجف قد تضـررت كثـيرا ولـو اتيـنا عـلى مقـارنة بسـيطـة بسـعر الـغرفة
الـواحدة الي فندق في احملـافظة فـهي التتجاوز الـ 15 دوالرا فـيما ذات الغرفة
في الـبـلـدان اجملـاورة يـصل الى 90 او الـ 100 دوالر واذن فـنـحن لم نـسـتـفد

ليونية من زائري ايران والدول البقية . منهم شيئا ويقصد هنا االعداد ا
وقال فـي ختـام لـقاءه  " الـنـجف لكل الـعـراقيـ بل لـكل الـعالم االسالمي ال بل
لكل االحـرار في العالم فـالنـجف اليوم قـبلة لـلزائرين وعـليه فنـحن لم ولن ندعو
ـلـيــونـيـة ومع شـديــد االسف كـان هـنـاك حتــويـر لـكالمي في لـوقـف الـزيـارات ا
االوساط الـنـجفـية وعـلـيه كان البـد لي من الـتوضـيح لـلمـواطن الـنجـفي وحسب

قوله " .  
ـقـدسة ـقـاطـعـة زائـري العـتـبـات ا ـنع ولم يـدع  اذن فالــــــرجل لم يـوقف ولم 
وكــمـا روّج مـن اقـــــــاويل مـن قـبـل طـابــور جنــفي مــغـالي بــحب االيــرانــيـ -
يـحـرص عـلـى مـصـاحلـهم اكـثـر من حـرصه ومـخــافـته عـلى مـصـالح احملـافـظـة
ـطـبـلـون والـراقـصـون عـلى انـغـام االشـاعـات وابـنـائـهـا .  وحـتـمـا كــان هـنـاك ا
يتـحينـون الفرص كـيما يـشدوا وسطـهم لعرض وصالتـهم الراقصـة في مقاهي
وكـافـيـات وشـوارع احملـافـظة اخلـاصـة والـعـامـة ويـهـللـوا ويـبـشـروا بـهـا غـرماء
اليـاسـري من السـيـاسيـ واتـباعـهم فـكمـا أشـرنا بـصدر
ـقــال أن اجلـمــيع يــسـقط اجلــمـيع  ومــاعـاد من وازع ا
ـتضـرر واخلاسـر الوحـيد جراء اخالقي بـينهـم بينـما ا
ــواطن الــنــجــفـي فــيــمــا هم فــقط تــلك الــســلــوكــيـــات ا

الرابحون.
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ðفـي أرض الــصـــومــال وهـــمــا يـــشــكالن

قـاربـة االقلـيمـية "ركنـ أسـاسيـ في ا
االماراتـية (...) بـهدف مـكافـحة االرهاب
والـــقــرصــنــة واالسالمـــيــ والــنــفــوذ
االيراني". لـكن رغم االولـويات اخملـتلـفة
يــرى مـحــلـلــون ان الـتــحـالف قــادر عـلى
حـــفظ تــمــاســكه مـــســتــبــعــدين حــدوث
انــشـقــاق. وقــال احملـلل الــيــمـني مــاجـد
ـــذحـــجي لـــوكــــالـــة فـــرانس بـــرس ان ا
ـــتـــبـــادل" بـــ االمـــارات "االحـــتـــيـــاج ا

والسعودية "أسمى من اخلالف".
ـــكن الــرهـــان عــلى خالف وأضــاف "ال 
بيـنهـما رغم ان هـناك مـسارات قـد تصل
الى حد الـتصـادم السـياسي الحـقا. (...)
ما يجمـعهما االن الدارة التـعقيدات على
االرض أهـم مـن أي تـــــــــــــعــــــــــــارض فـي

صالح". ا

W³∫  دبابات اسرائيلية تراقب السياج االمني على احلدود مع غزة «d

{ الــــــــقـــــــدس, (أ ف ب) - أعــــــــلن
اجلـيش االسـرائـيـلي امس االربـعاء
انه قـصف مـوقـعي مـراقـبـة تـابـعـ
حلـــركــــة حـــمـــاس ردا عــــلى قـــيـــام
فــلـــســطــيـــنــيــ بـــاحــراق مــعــدات
عـسـكــريـة اسـرائـيــلـيـة بــالـقـرب من

معبر كارني شرق قطاع غزة .
وقـــال مــتــحــدث بـــاسم اجلــيش في
بـيان "ان فـلسـطيـنـي اثـن احـرقا

معـدات وآليـات عسـكريـة لكـنهـما لم
يجـتازا الـسيـاج االمني" مـشيرا الى
ان احلــادث وقع بـالــقـرب من مــعـبـر

كارني السابق.
ولم يــعـلن اجلـيش عن ايــة خـسـائـر

بشرية.
وردا عـــلى ذلك أطــلـــقت الــدبــابــات
ــتـمـركــزة بـالـقــرب من احلـدود مع ا
غـزة نـيــرانـهـا عـلى مـركـزي مـراقـبـة

تابع حلـركة حماس الـتي تسيطر
عـــلى قـــطـــاع غـــزة بـــحـــسب نـــفس

صدر. ا
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وكـان  الـتـوصل الى وقف الطالق
الـنار بـ اسـرائـيل وحركـة حـماس
في آب/اغـسطس 2014 بـعـد حرب
اسـرائـيـليـة مـدمـرة عـلى قـطـاع غزة

استمرت خمس يوما.

لــكن في كـل مـرة تــطــلق قــذيــفـة من
قـــطـــاع غـــزة تـــنـــسب جملـــمـــوعــات
صـغــيــرة حتــمـل اسـرائــيـل حــركـة
حـمـاس التي تـسـيـطر عـلى الـقـطاع
منذ 2007 مسـؤوليـة كل الهـجمات
التي تقـع انطالقا من غـزة وتقصف

مواقعها بشكل منهجي.
واعــــتــــقل اجلــــيش االســــرائــــيــــلي
الثالثـاء ثالثة فـلسـطيـنيـ تسـللوا

مـن قــطـــاع غـــزة ودخـــلــوا االراضي
االسـرائـيـلـيـة مـزودين قـنـابل يـدوية

. وسكاك
وأجــرت كــتــائب الـــقــســام اجلــنــاح
الــعـسـكـري حلـركــة حـمـاس مـنـاورة
عـسكـريـة هي االولى من نوعـهـا ليل
االحـــد واطــلــقت عـــدة صــواريخ في
اجتــاه الـبــحــر كــمــا عـمــد عــنــاصـر
الـقــســام الى اطالق الــنــار بـكــثــافـة
ــنـاورات وتــفــجــيـر عــبــوات خالل ا
التي شارك فـيها ثالثـون الف مقاتل

. في القطاع وانتهت صباح االثن
ـدفــعــيــة االسـرائــيــلــيـة وقــصـفـت ا
حــيـنــهــا مـوقــعــ تــابـعــ حلــركـة

حماس في شمال قطاع غزة.
وتعتبر اسرائيل ان منسوب التوتر

مع قطاع غزة يرتفع.
وتنظم الـهيئـة الوطنـية لالجئ في
الــقـطـاع اجلــمـعـة "مـســيـرة الـعـودة
الكبـرى" في غزة حـيث ستقـام مئات
اخلـيام فـي خمـسـة مراكـز عـلى بـعد
مـــئــــات االمــــتـــار من احلــــدود بـــ
القطـاع واسرائيل. وسـتقيم عائالت
الجــــئـــ في هــــذه اخلـــيــــام ســـتـــة
اســابــيع وفق الــهـيــئــة الـتـي تـضم
الفصائل وفعاليات شعبية واهلية.
وأعـــــرب مـــــجـــــلس األمـن الـــــدولي
الثالثاء عن "قلق بـالغ" إزاء تصاعد
التوتر في منطقة عمليات قوة األ
ــتــحــدة (أونـدوف) فـي مـرتــفــعـات ا
اجلـوالن الـسـوريـة احملـتـلة وطـالب
إسرائـيل وسـوريا بـااللتـزام باتـفاق

فض االشتباك.
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وخـالل مــعــارك بــ قــوات الــنــظـام
ــعـارضـة تـسـقط من آن الـسـوري وا
إلى آخـــر قــذائف مـن اجلــوالن عــلى
شمـالي إسرائيل وهـو ما يـرد عليه
اجليش اإلسـرائيـلي بقـصف أهداف

للنظام السوري.
وعقد مجلس األمن الـثالثاء جلسة
مـشـاورات مــغـلـقـة اسـتـمع خاللـهـا

ـثـلــو الـدول األعـضـاء ( 15دولة)
إلـى إفــادة من وكـــيل األمـــ الــعــام
ـــتــحـــدة لــعــمـــلــيـــات حــفظ لأل ا

السالم جان بيير الكروا.
وعقب اجلـلسـة قال رئـيس اجمللس
السـفيـر الهـولنـدي كيـفن أوستروم
فـي تـصــريــحـات صــحــفـيــة: "أعـرب
أعـــضــاء مــجــلس األمن عن قــلــقــهم
الــبـــالغ إزاء تــصـــاعــد الــتـــوتــر في
مـــرتـــفـــعـــات اجلـــوالن الـــســـوريــة
ـعنـيـة (سـوريا وطـالبـوا األطـراف ا
وإســـرائــــيل) بــــضـــرورة االلــــتـــزام
باتـفاق فض االشـتبـاك". و توقيع
هذا االتـفاق بـ سوريـا وإسرائيل
في  31مايـو/ آيار 1974 بحـضور
ـتحـدة واالحتاد ثـلـ عن األ ا
الــســوفــيـتي (الــســابق) والــواليـات

تحدة االمريكية. ا
—U½ ‚öÞ«

ويـــنص االتــــفـــاق عـــلـى أن يـــراعي
الــطـرفــان الــســوري واإلســرائــيــلي
وقف إطالق الـنـار في الـبـر والـبـحر
تـنعا عن جـميع األعمال واجلو و
الـعــسـكـريـة تـنـفـيـذا لـقـرار مـجـلس
األمن رقم 338  الــــــصـــــادر في 22

أكتوبر/ تشرين أول 1973.
وأضــاف الــســفــيــر الــهــولــنــدي أن
ثلي الـدول األعضاء أكدوا خالل "
اجلـــلــســـة أهــمـــيــة نـــشــر مـــعــدات
تكـنولـوجيـة متقـدمة لـلمـساعدة في

هامها". ية  قيام البعثة األ
وتــابع "أعـــضـــاء اجملــلس أعـــربــوا
أيضا عن قلقـهم إزاء وجود عناصر
سـلـحة في مـنطـقة من اجلـماعـات ا

ية". عمليات القوة األ
 و إنشاء قوة "أوندوف" بقرار من
مــــجــــلس األمن صــــدر عـــام 1974
ـراقـبـة فض االشـتـبـاك بـ سـوريا
وإسـرائـيـل في مـرتـفـعـات اجلـوالن
الـــــتي حتــــتـل إســــرائــــيـل مــــعــــظم
مــســاحـتــهــا مــنــذ حــرب يــونــيـو/

حزيران 1967.

وذجـا عـرفـته بـ (ميـثـاق شرف سارعت بـعض الـكـتل االنـتخـابـية الـى إطالق 
انتـخابي) لعل نقطـة االرتكاز فيه مـا تضمنه الفـقرة اخلامسـة بحتميـة (التأكيد
تـنافـس في االنـتخـابات ـرشحـ بالـتـصرف كـرجال دولـة واحتـرام ا على ا
بعـضهم بعضاً ذلك باالبتعـاد عن أساليب التسقيط والـتشهير والتجريح وأن

تركز احلمالت االستراتيجية والبرامج على مصالح العراق العليا).
ـرشـحــ لـلـتـصـرف كـرجـال دولـة يـواجه حتـلـيـل هـذا الـنـمـوذج  في دعـوة  ا
تاحة لتحقيقه الن الكـثير من التحديات مقابل فرضيات طوباوية عن الفرص ا
تصدية للسلطة او تلك التي شـكلة في عدم تصرف القوى السياسية ا اصل ا
 تـسـعى لـلـوصـول الـيـهـا من خالل صـنـاديق االقـتـراع   مـا زالـوا يـتـصـرفون
كـشـخـصـيـات  حزبـيـة  لـهـا اجـنـدات  خـاصـة بهـا  لـيس لـهـا  حـدود  تـعـترف
ــواطـنــة  وفق الـقــانـون بـالــدسـتــور  او تـتــفق عــلى تـعــريف  مـوحــد حلــقـوق ا
الوضـعي   او حتى ان تـكون لـها عالقـات  مع الغـير اإلقـليمـي  والدولي  ليس
حتت مــظـلـة الـقــانـون  الـعـراقي  بـل حتت عـنـاوين شــتى  مـرة حتت عـنـوان (
ـذهب) وأخـرى حتت عـنوان( الـتـحـالف  االستـراتـيـجي)  وثالث حتت نـصرة ا
ـطـلقـة لـتمـثـيل  مصـالح هـذا الطـرف  حتت عـنوان عـنـوان فاضـح  بالـتبـعـية  ا

مقابلة مكون اخر  بتحالف  مع جهة معادية  !!
ـوذج فـريـد من نـوعه في الـعراق   كل ذلك يـجـعل الـفرص والـتـحـديـات امـام 
ا اجلديد  فح تسال  عن معنى الوطنية  تأتيك  العشرات من التعاريف  
كن لـك  ان تتنبأ به    وح  تسال عن  معـنى التعامل  مع دولة اجنبية  ال 
اذج  من الـتـحالـفـات  فيـمـا أي دولة في زمن احلـرب  تأتـيك  إجـابات  عـن 
حتتـرم حقـوق  مواطـنيـها   تـفـرض على سـاستـها واحـزابهم قـواعد  قـانونـية
لتـعريف اخلـيانة الـعظـمى   االمر الذي  لم يـتصـد له  أي  من خبراء الـقانون
الدسـتـوري  ولم يـطرح  مـن قبل  وسـائل  االعالم الـعـراقيـة  مـطـلقـا  مـا بـعد
 ?  2003حتى بـات العـراق  ساحـة  للـجاسوسـية بـعنـاوين شتى وحتـالفات
ـلـعـونـة من قـبل من حتت الــطـاولـة فـقط لـلـمـضي في مـفــاسـد احملـاصـصـة  ا

وافق عليها أيضا  من قبل اجلميع  . اجلميع  وا
يـثـاق قـد أغفل عـدة نـقاط فـي احلديث عن الـسـباق  خالصـة القـول ان هـذا ا
االنـتـخـابـي لـعل أبـرزهـا االتـفــاق عـلى تـعـريف جــامع مـانع لـتـطــبـيق مـفـهـوم
رشـح وعدم واطـنة ومـصلـحة الـوطن بوصـفه وطنـا للـجمـيع في سلـوك ا ا
تـنفـذة في مفـاسد احملـاصصة ـال السـياسي من قـبل األحزاب ا استـخدام ا
ا وان تكـشف الـكتل االنـتـخابـيـة مصـادر تـمويل حـمالتـهم اإلعالميـة الـتي ر

تتجاوز  200مليار دينار عراقي على اقل تقدير.
عدم ورود مثل هذه الفرضيات في التصدي لتحديات ميثاق شرف االنتخابات
قـراطيـة في عراق الغـد لم تنـجب بعـد رجال دولة وان قـبلـة يؤكد ان   الـد ا
اغـلـبـيـة من يـتـصـدى لـلسـلـطـة لـيس بـأكـثـر من بـيـدق على
ــصـالح اإلقــلـيـمــيـة والـدولــيـة وقـانـون رقـعــة شـطـرجن ا
ة التخابر مع دولة العـقوبات البغدادي يؤشـر الى جر
اجـنبـيـة في اكـثـر من مـادة فـكيف ومـثل هـذا الـتـخـابر

ينتهي الى تمويل حمالت انتخابية !!!

ــتــحـدة و17 دولـة من الــواليـات ا
االحتـــاد االوروبي طـــرد مــا يـــصل

الى 117 دبلوماسيا روسيا.
ــعـــرفـــة مــا اذا وردا عـــلى ســـؤال 
كــانت مـوسـكــو تـأثــرت بـعـمــلـيـات
الـطرد هـذه قـال بـيـسـكوف "ان 20
او 30 دولـــــة هي فـــــقط قـــــسم من

اجملموعة الدولية".
وتـنـفي روسـيـا اي مـسـؤولـيـة لـهـا

في تــــســـمــــيم الــــعـــمــــيل وتــــنـــدد
"بـاستـفـزاز" وحـملـة مـنـاهضـة لـها

مؤكدة انها حتضر ردها.
ـتـحـدثـة بـاسم اخلـارجـية وقـالت ا
الــروسـيـة االربــعـاء لــلـصـحــافـيـ
"جنــري حتــلــيالً مـتــأنــيــاً لــلـوضع
ــنــاســبــة. انه وضع واالجــراءات ا
استثنائي" موضحة ان "االجراءات

ستشمل كل دولة".

روسيا باعتبارهم "جواسيس" في
اكــبـر عــمـلــيـة طــرد دبـلــومـاســيـ
ــتـــحــدة ردا روس من الـــواليـــات ا
على قضية تسميم العميل السابق
ســكــريــبــال وابــنــته يــولــيــا في 4
اذار/مــارس في سـالــزبــري والـذي
اتــهـمت لــنـدن مـوســكـو بــالـوقـوف

وراءه.
وقـررت اكـثـر من 20 دولـة بـيــنـهـا
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{ اســـطـــنـــبــول (أ ف ب) - أعـــلن
الــــرئــــيـس الــــتـــــركي رجـب طــــيب
اردوغـــــان ان بـالده لن تــــــتــــــخـــــذ
اجـراءات بـحق روسـيـا "بـنـاء عـلى
مـزاعم" وذلك في إشـارة الى اتـهـام
ــوســـكـــو بــالـــوقــوف وراء لـــنـــدن 
تـسمـيم الـعمـيل الـروسي الـسابق
بــــحـــــسب مـــــا أوردت الــــصـــــحف

التركية امس االربعاء.
وتــأتي الــتــصــريــحــات في الــوقت
ـتـحدة الـذي قـامت فـيه الـواليـات ا
والعديـد من دول االحتاد االوروبي
بــاالضــافــة الـى احلــلف االطــلــسي
(تــركــيـا عــضــو فــيه مــنـذ (1952
بـطــرد دبـلــومـاسـيــ روس بـشـكل

منسق هذا االسبوع.
5OÝU uKÐœ œdÞ

وقـــال اردوغـــان في تـــصـــريـــحــات
نقـلتـها صـحيفـتي "حريـيت" و"يني
شـــفق" انـــنـــا "ال نـــعـــتـــزم اتـــخـــاذ
ــاثـلــة جملـرد ان بـعض اجـراءات 

الدول حتركت بناء على مزاعم".
وتــابع "من غـيــر الــوارد اطالقـا ان
نـــتــــدخل ضـــدهـم" وذلك ردا عـــلى
اسـئـلة صـحـافـيـ عـند عـودته من
بــلـــغــاريـــا حـــيث الــتـــقى االثـــنــ
رئـيـسي اجملـلس االوروبي دونـالـد
ـفـوضيـة االوروبيـة جان توسك وا

كلود يونكر.
والتزمت تـركيا التـي تملك اجليش

5ðuÐË V «dð 5Ð WL  bIŽ ¡«“√ W×²HM  vI³ð uJÝu


