
موسكو

wFOÐd « bL×  s ×  r UŠ

d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

 ŸUDI « v ≈ …œuF UÐ 5³ſ«d « 5OMOD KH « ¡UM¦²Ý≈

ويــعـــتــقـــد أنــهـــمــا قـــتال في حــرب
2014.وخـــــــــاضـت إســـــــــرائــــــــــيل
سلحة في والفصائل الفلسطينية ا
غـزة ثالث حروب مـنـذ عام 2008.
من جــهــة اخـرى رفــضـت إسـرائــيل

االقتـراحات التي قـدمها غـوتيريس
إذ أعـلن مـنـدوبـهـا الـدائم لـدى األ
تـحدة داني دانـون مسـاء اجلمـعة ا
أن "احلــــمــــايــــة الــــوحــــيــــدة الــــتي
يـحـتـاجـهـا الـفـلـسـطـيـنـيـون هي من

قـــيــادتـــهم". وقـــال دانـــون "بــدال من
اقــتــراح وســـائل حلــمــايــة الــشــعب
الفلسطيني من إسرائيل على األ
تحدة حتميل القيـادة الفلسطينية ا
مــسـؤولـيـة االسـتـمـرار في تـعـريض
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حـيـاة شعـبـها لـلـخطـر". وأضاف أن
"كل ما ستحققه االقتراحات الواردة
فـي الــــتـــــقــــريـــــر هــــو مـــــســــاعــــدة
الفلسطيني على مواصلة رفضهم"

لدولة إسرائيل.

أطفال فلسطينيون خالل تظاهرة بالشموع عند معبر إيريز مع إسرائيل في شمال قـــطاع غزة 

{تل ابيب - ا ف ب: قررت إسرائيل
األحـد إغالق مـعـبـر إيـريـز احلدودي
ـرور احلـاالت اإلنـسـانـية سـامـحـة 
فـقـــــط وذلك عـلى خـلـفـيـة وقـــــــوع
مـواجـهـات وتظـاهـرات عـنـد احلدود
مـع قــطـــاع غـــزة بــحـــسب مـــا أفــاد
مـسـؤول إسـرائـيـلي. وأكـدت نـاطـقـة
بـــــاسم وحــــــدة في وزارة الـــــدفـــــاع
عـبر أنه اإلسـرائيـليـة تـشرف عـلى ا
 بـالـفعل إغالقه.وخـرجت اجلـمـعة
تظاهـرات عند احلـدود ب إسرائيل
وقطاع غزة حيث انـدلعت مواجهات
أسفـرت عن مقتل فـلسطـينيـ اثن
بـرصاص اجلـيش اإلسـرائيـلي الذي
أفـــاد أنـه  إلــقـــاء قـــنـــابل حـــارقــة
وعــبـــوات نــاســـفــة عـــلى الــســـيــاج
احلـــدودي بـــيـــنـــمــا عـــبـــر عـــدد من
الــــفـــلــــســـطـــيــــنـــيــــ إلى األراضي
ــدة وجـيــزة.وجـاءت االسـرائــيـلــيـة 
الــتـطـورات األخــيـرة رغم احملـاوالت
التي يـقوم بـها مـسؤولـون من مصر
ـتـحـدة لـلـتـوصل إلـى هـدنة واأل ا
طــويـلـة األمـد بـ إسـرائـيل وحـركـة
حـمـاس اإلسالميـة الـتي تديـر قـطاع
غـزة احملـاصـر.ولم تـوضـح الـنـاطـقة
بــاسم الــوحـدة اإلســرائــيـلــيــة الـتي
يـطلق عـلـيهـا "وحدة تـنـسيق أعـمال
ـــنــاطق" إلـى مــتى احلـــكــومـــة في ا
ـعبـر.وأكد مـكتب سـيسـتمـر إغالق ا
ـعـبـر ـدنـيـة في غـزة أن ا الـشـؤون ا
أغـــلق إال أمـــام احلـــاالت الـــطـــبـــيــة
والفلسطينـي الساع للعودة إلى

الـقـطـاع.وتـفـرض إسـرائـيل حـصارا
جويا وبريا وبحـريا على قطاع غزة
منذ أكثر من عقد إال أنها تأذن لعدد
مــحــدود من األشــخــاص بــالــعــبـور
اضي ألسباب مختـلفة.واألسبوع ا
أعادت إسـرائيل فـتح مـعبـر كرم أبو
عبر الوحيد سالم (كير شالوم) ا
للبضائع مع غزة بـعدما بقي مغلقا
ألكثر من شهر على خلفية التوترات
احلدودية.وقتل  171فلسطينيا في
غـزة بـرصـاص اجلـيش اإلسـرائـيلي
مـنـذ بدء "مـسـيـرات الـعودة" في 30
آذار/مـارس للـمطـالبـة بحق الـعودة
لالجـئــ الـفـلـســطـيـنـيــ وبـإنـهـاء
ـفروض عـلى قطـاع غزة. احلـصار ا
وتـخلـلت هذه الـتـظاهـرات مسـيرات
احــتــجــاج وصــدامــات مع اجلــنــود
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وشـــهــــد الـــقـــطــــاع ثالث مـــوجـــات
تصعيد منذ تموز/يوليو آخرها في
 9آب/أغسطس عندما أطلق من
الــقــطــاع  180صــاروخــا وقــذيــفــة
هــاون بـاجتــاه إسـرائــيل الـتي ردت
بـغـارات كـثيـفـة.ويسـعى مـسـؤولون
ـيـون لــلـتـوصل إلى مـصـريــون وأ
هـــدنــة طــويــلــة األمــد بــ حــمــاس
سائل عاجلـة ا وإسرائـيل تسمـح 
اإلنـسـانيـة في الـقطـاع الـفقـيـر الذي

يبلغ تعداد سكانه مليوني نسمة.
وتطالب إسرائيل بـالتهدئة وبإعادة
رفـات جـنـديـ حتـتجـزهـمـا حـماس

عنى في أهمية هو مثل ولـكن ذو داللة عميقـة ا (قطع األعـناق وال قطع األرزاق) 
وت .  رزق األنسان و ربط انقطاعها با

فـحيـاة الـفرد حتـتـاج استـمـرارية لـتـلبـيـة حاجـاته الـيومـية و الـضـرورية من دون
وهذا ينعكس أيضاً على اجملتمعات و الدول . انقطاع او توقف 

ي و طـبـيـعة ـعـرض تـعـريف االقـتـصـاد او شـرح الـنـظـام الـعـا وأنـا هـنـا لـست 
ـهـيـمـنـة علـى الـقـوى الـكـبـرى احملـركـة القـتـصاد ـؤسـسـات و االقـتـصـاديـات ا ا

السوق .
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في الــثـني من اب 1990 عـنــدمـا اجـتـاح الــعـراق الـكـويت فــرضت عـلـيه قـرارات
ــتـحـدة عـقـوبـات دولـيـة و حـصـار عـطـلت جـمـيع مـجـلس االمن الـدولي و األ ا
و سـاهـمت في تـراجـعه و تـخـلـفه عن ركب الـدول الـنـامـية مـفـاصل احلـيـاة فـيه 

اجملاورة له.
وجتـاوزت الـعقـوبات الـدولـية حـدود الـتأثـير عـلى احلـياة في الـعـراق و انعـكست
حتى عـلى وضعه السياسي و العسكري لدرجة انه كان احد االسباب الرئيسية

عجلة باحتالل العراق في سنة  2003 من قبل أمريكا و حلفائها. ا
ـتـمـثل بـاحلـصـار كـان هـذا مـثل لـنـمـوذج مـن احلـروب االقـتـصـاديـة الـشـامــلـة ا

االقتصادي على العراق.
فـتـاريخ احلـروب االقتـصـادية طـويل جـدا و قـد و تطـور بـشكـل كبـيـر حتى انه

سببات في النزاعات الدولية و االقليمية . كان أحدى ا
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برزت أمريكا تمثل باالحتاد السوفيتي و حلفائه  عسكر الشرقي ا بعد انهيار ا
لهـا خـططـها و مـصـاحلهـا و رؤاها اخلـاصة كـقـوة وحيـدة تسـيطـر عـلى العـالم 
ـرتبط بأمن ـنطقـة (وخصوصاً مـنطقـة الشرق االوسط ذات االهـمية الـكبرى ا با

إسرائيل) .
فـبدأت بـالـعراق وكـمـا اسلـفـنا سـابـقاً و سـتسـتـمر لـغـاية حتـقـيق أهدافـهـا التي
ـؤسـسـات و الـلـوبي الـتي تـرسم سـيـاسات وضـعـهـا اخملـطـطون و احملـلـلـون و ا

ستقبلية. واهداف امريكا احلالية و ا
ــثل تــهــديــدا او  ان امــريــكــا الـــيــوم في صــدام دائم مـع كل من يــعــارضــهـــا 

صاحلها او مصالح حلفائها و خصوصا اسرائيل .
رغم التـحالفات الـسابقة الـتي استفـادت منها امـريكا بالـدرجة االول و اسرائيل

من خلف الكواليس .
فتـحالف امريـكا- تركـيا كان واضـحا جدا كـون االخيرة اصال عـضو في حلف

الناتو .
ـشتـركـة ألمريـكـا و الدولـة االخـرى في الـعراق و افـغـانسـتـان التي ـصـالح ا و ا
كـانت جتـري في اخلــفـاء سـمـحت ألمـريــكـا بـالـتـقـاط األنــفـاس وقت مـا تـشـاء و

تضرب وقت ما تشاء.
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يبدو أن امـريكا و خـصوصاً مع تركـيا قررت أن تغـيير قواعـد اللعبـة وأن تنقلب
على الشريك السابق .

فأمـريكـا األن تشن حـرباً اقـتصـادية عـلى تركـيا غـير واضـحة
عالم و االهداف . ا

وقد تـكون عقـوبة لهـا بسبب وجـود نظام سـيحول تـركيا
بـاإلضـافـة لـدورهـا فـيـمـا الى حــالـة من احلـكم الـفـردي 
يحـدث و حدث في سوريا و العراق كونـها كانت منطلقا

سلحة . للجماعات ا
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دن العـراقية وهو في مـوجة حراك شـعبي وتظاهـرات عارمة في مخـتلف ا
احتجاج على تردي كل شيء في هذا البلد الذي وصف بانه اغنى بلد في
الـعـالم اذا مـا قـيس بـحـجم سـكـانـه الذي ال يـزيـد عـلى  36 مـلـيـون نـسـمـة
وثــروة نـفــطـيـة هــائـلــة وقـطــاع زراعي وصـنــاعي كـانــا مـنــتـجـ قــبل عـام
االحـتالل  عـلى احـسن مـا مـطـلـوب في ظل حـتى احلـصـار الـشـامل الذي
ـدة زادت عـلى ثالثـة عـشـر عـامـا  والـقـطـاعات فـرض عـلى الـعـراق ظـلـمـا 
فمـا الذي جرى ولم االقـتصـادية تـعمل بجـد وتنـتج بكـفاءة  ونـوعية عـاليـة 
شــعب يــغـلي لــتــردي كل شيء في هــذا الـبــلــد من تـراجع هــذا الــتـراجع 
ـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب  وشـحـة مـيـاه الـري االمر الـذي دفع الـكـهـربـاء وا
سـكان االرياف في بعض احملـافظات للهـجرة والبحث عن مكـان تتوفر فيه
ـيـاه  دون ان تتـخـذ احلكـومـة اي اجراء دبـلـوماسي او جتـاري او اجراء ا
ـيـاه وحتـديدا من اي نـوع  اخـر مع دول اجلـوار الـتي تـسـبـبت في ازمـة ا
اجلـمـهـورية ـغـذيـة لـدجـلـة وديـالـى  تـركـيـا  وايـران الـتي اغـلـقت الـفـروع ا
كل ذلك وبطالة تـتسع وجوع  يزداد وتسـول فاق التصور   ((االسالمـية))
الـذي يحـتاج الى وحـدة وطنـية ووحـدة قوى سـياسـية وحـرص شديـد على
يظـهر على االسـتثـمار الرشـيد لـلمـال العام  في مـصلـحة الـعراق وشعـبه 
الـشعب ومن رئيس الشعب الـسيد رئيس اجلمهـورية مرسوم اقرار قانون
ــا ال تـتـجــاوز عـدد ايـام تــقـاعـد الــنـواب  عن خــدمـة اذا حـســبت بـدقـة ر
ان اكثر من  48 يـوما من مجموع اربع سـنوات وبقية االيام جـلسات البـر
وام زيـنب احـيلـت على الـتـقـاعـد لبـلـوغـها راحه او سـفـريـات خـارج البـلـد 
الـسن القانوني لإلحالــــــة الى التقاعد وهي لم تكن لديها خدمة  15 سنة
ستوفية للراتب التقاعدي بـ15 بل كانت  14 سـنة والقانون حدد اخلدمة ا
وحد رقم ادة   21مـن قانون  الـتقاعـد ا وجب احـكام ا سـنة عـلى االقل 
 9 لسنة  2014 وال يصرف الراتب التقاعدي مالم يكن احملال الى
كما  نـصت الفقرة  –حـادي عشر من الـتقاعد قد بلغ  50 عـاما من العـمر
الـقـانون  –ال يـجـو ز لـلمـتـقاعـد تـقـاضي اكثـر من راتب تـقـاعدي اسـتـحقه
رة واحـدة فقط الـراتب التـقاعدي ـوجب اكثـر من قانـون وله ان يخـتار و
سكينة ام زينب دائرة التقاعد ابلغتها الدائرة وعندما راجعت ا االفـضل  
في ـا نص عليه القانون ودائرة التقاعـد ال ذنب لها ال نها تطبق القانون 
ادة  – 13 ثـانـيا  مـن قانـون مـجلس الـنـواب - تبـلغ اخلـدمة حـ نصت ا
ادة  الى (15) سنة  اذا كانت الـتقاعدية للمشمول  بالفقرة اوال من هذه ا
تـقل عن  ذلك  على ان يسـدد دفعة واحـدة التوقيـفات التـقاعدية  الـشهرية
وفي ثـانـيا من ـضـافـة  ـدة ا ـئـة  مـن راتبه الـشـهـري عن ا بـنـسـبـة  25 بـا
ادة ـادة ذاتـهـا جـاء الـنص االتي -  مع مـراعـاة الـبـنـد ثـانـيـا  من هـذه ا ا
ـنح مـن لم يـبلغ (50) سـنـة من الـعـمر  نـصف احلـقـوق الـتقـاعـديـة  التي
يـتقاضاها اقرانه في سـنوات اخلدمة  حل اكماله (50) سـنة  من العمر
والـسـؤال الذي يـطرح نـفسه ,مـا هـو االساس الـقـانوني لـهذه الـتـشريـعات
ــنـاسب عـلى مــطـالـبــات الـشـعب بــحـقـوقه من خالل وهل هــذا هـو  الـرد ا
ـاذا للنواب دون موظـفي الدولة ابالغ اخلدمة الى  15 سنة الـتظاهرات  و
ة ن لم يـبلغ  50 سـنه من الـعـمر  ان هـذا الـقانـون جـر ونـصف الـراتب 
بـحـق الـشـعب الـعـراقي ال تـرتـضـيه شــريـعـة ولن يـرتـضـيه ضـمـيـر حي ال
انـية يشـرعن لها راتـب تقاعدي ولـلشعب سـيما ان هـذه هي رابع دورة بر
ـاذا عانى ويـعـاني العـراق ازمة يـزانـية و الـعـراقي ان يعـرف كيـف تنـفق ا
ـسـؤول ولن مـالـيـة اضافـة الى ظـاهـرة الفـسـاد الـتي يتـحـدث عـنهـا كل ا
ـشـاعر يـجـري محـاسـبة فـاسـد واحد   ان ذلـك يعـد بال شك  اسـتـهانه 
ثـل ومـعبرين عن ـتظاهـرين هم  ـتظـاهرين بل بـالشعب الـعراقي الن ا ا
مـطالب شعب عانى الكثيـر عبر سن طوال لم يشـهد خاللها  الرفاهية او
االمن واالسـتـقـرار  بل تـخلف عـن افقـر شـعـوب االرض فهل هـذا  مـقـبول
تعلـقة بتقاعـد  النواب لكل الدورات نـتمنى اعادة النـظر في التشريـعات ا
ومــحـاسـبـة مـن يـتـقـاضـى اكـثـر من راتب تــقـاعـدي الن الـقــانـون مـنع ذلك
اي دولـة تـمـــــنح الـنـواب راتـبا واسـتـفـيـدوا من جتـارب الـعـالم  صـراخـة 
غرائب وعـجائب شـهدهـا العـراق بعـد عام االحتالل نـعم  تـقاعـديا هـكذا  
لــكن اال يـســتـفـيــد االنـسـان مـن جتـارب االخـرين
هي فــريــة  كــفــريــة مــزاد الــعــمــلــة لــدى الــبــنـــك
ــســتــفــيـديـن من الــفــريـة ال ــركــزي فــريــة لــكن ا ا
يـسمـحـون بتـعديل االخـطاء بل االيـغال فـيهـا وكان

االمر هو ثارا من شعب عانى الكثير .

البريـطاني جيمي غـولدســـــــميث
عـام .1995وقــد اعـتــنـقت االسالم
وأجنـبـا طـفـل قـبل أن يــــــــطـلـقا
عـام  .2004 ولم يــســتــمـرّ زواجه
ذيـعـة ريهـام خان إال الـثاني مـن ا
ثالثـة أشـهر إذ انـتـهى في تـشرين
األول/أكــــتـــوبـــر  2015. وتـــزوج
عـمران خـان في مـطـلع عام 2018
لـلـمـرة الثـالـثة امـرأة  الـتـعريف
عــنــهـــا عــلى أنـــهــا مــســـتــشــارته
الـروحـية وهـي بشـرى بـيـبي التي
كـــانت مـــعــــروفـــة بـــاسم بـــشـــرى

مانيكا.
وقــد حـضــرت مــراسم الــقــسم في
أول ظــــهــــور عـــلــــني لــــهـــا مــــنـــذ
زواجـهــمـا وكـانت تــرتـدي نــقـابـا
أبيض الـلون وعـباءة تـغطـيها من
رأسها حتى قدميها.وتصدر حزب
حركة اإلنصـاف الذي يقوده خان
نـتـائج االنــتـخـابـات الـتــشـريـعـيـة
الـتي جرت في  25 تـمـوز/يـولـيو
ـــوقـــراطي فـي ثــانـي انـــتـــقــال د
لـلــسـلـطـة فـي بـاكـسـتــان لـكـنه لم

يحقق أغلبية صريحة. 
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وحصل احلـزب على  116 مقـعدا
ـطلقة (137 أي أقل من الغالـبية ا
مقعدا) الضرورية لتشكيل حكومة

فرده.
وقد تـفوق على مـنافسه الـرئيسي
حـزب الـرابـطـة االسالمـيـة- جـناح
نواز الـذي حكم الـبالد منذ 2013
ــــشـــاكل بــــصـــعــــوبــــة بـــســــبب ا
الـقضـائـية الـتي يواجـهـها زعـيمه
ـســجـون الـســابق نــواز شـريـف ا

حاليا.
ــاضي في وأقــيل شــريف الــعـام ا
قـرار مـثيـر لـلجـدل بـتهـمـة الفـساد
ومُنع من الـترشح مذاك واسـتُبدل
في زعامـة احلزب بشـقيقه شـهباز
الذي كان مـنافسا أضـعف لعمران

خان.

عـام  2013 اجملـال أمــام احلـزب
جلـذب إقـلـيم خـيـبـر بـاخـتـونـخوا
في شــمــال غـــرب الــبالد وبــطــرح
ـعـارض نـفــسه عـلى أنه احلـزب ا
ـــســـتـــوى الــوطـــني األول عـــلى ا
مـقابل حـزب الـرابطـة االسالمـية-

نواز.
ان وبعد انـقضاء مدة واليـة البر
اعترف خـان بأن "حركـة االنصاف
البـاكسـتانـية" أخطـأت بسـبب قلة
خــبــرتــهــا في إدارة هــذا االقــلــيم
الــفــقـيــر الــذي تـقــوّضه مــشــاكـله

األمنية.
وأكد في شباط/فبراير أن هذه
الصفـحة طويت فقـال "للمرة
األولـى ســـــــــنــــــــــذهـب إلى
االنـتــخـابــات مـسـتــعـدين"
مــــضــــيــــفـــا "نــــتــــعــــلم من

أخطائنا".
 عــمــران خـان قــائــد فـريق
الـــــكــــريــــكـــــيت الـــــوطــــني
الــــبــــاكــــســــتــــاني في 25
آذار/مـــــــــــارس  1992 في

ملبورن.
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عمران خان
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يا اصبح عـمران خان الـشهيـر عا
بــصــفـته بــطال لــلــكـريــكــيت الـذي
يـعـرفه الغـرب من خالل مـغـامراته
العاطـفية أصبح رئـيسا للـحكومة
في بـاكسـتـان كإصالحـي شعـبوي

ومسلم متدين ومعاد للفساد. 
وقـــد أدى عـــمـــران خــان الـــيـــمــ
الـدستـورية الـسبت لـتولي رئـاسة
احلـكـومـة رسـمـيـا بـعـد فـوز حزبه
في االنتخـابات العـامة التي جرت
في  25 تـمــوز/يـولـيـو في الـدولـة
الـتي تـمــتـلك سالحـا ذريــا ويـبـلغ
عـدد ســكــانـهــا نــحـو 207 مالي

نسمة.
رغـم أن خـــان الـــبـــالغ  65 عـــامـــاً
كرّس نفسه في الـعقدين األخيرين
لـلـسـيـاسة إال أنـه يبـقى مـحـبـوبا
من ماليـ البـاكسـتانـي لقـيادته
فــريـق الــكــريــكـــــــــــيت الــوطــني
الرياضــــــــة األهم في البالد التي
فـازت بـبطـولـة الــــــــعالم فـــــــيـها
عـام .1992 ولــد عــمــــــــران خــان
عــام  1952 في الهـــور لـــعـــائـــلــة
مــــيــــســـــورة ودرس في فـــــضــــلى
الـــكــلـــيـــات الــبـــاكــســـــــــــتــانـــيــة

واالنكليزية.
وحــصـل خــان عـــلى شــهـــادته من
جامعة اكـسفورد البريـطانية قبل
أن يبـرز بسرعـة في الكـريكيت في

النوادي االنكليزية. 
وبـدأ في عـمـر الـ 19عـامــاً الـلـعب
نتخب الوطـني في باكستان مع ا
وأصـــبـح أفــضـل العب في تـــاريخ

الكريكيت الباكستاني.
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وبـــعـــد تـــقــــاعـــده من الـــريـــاضـــة
وسنوات مغامراته العاطفية التي
أمـضـى وقـتــا كــبـيــرا خاللــهـا في
الهي اللـيلة في لـندن تزوج من ا
ا) غولـدسميث ياسـمينـا (جيمـا
ــــال الــــفــــرنــــسي ابــــنــــة قــــطب ا

الـــفـــســـاد وكـــر اذ أنه أمـــضى
سنـوات بعد تـقاعده من الـرياضة
في بـناء مـسـتشـفـيات اضـافة إلى
جــامـعــة.ويـتم تــشـبــيـهه أحــيـانـاً
بالرئـيس األميركي دونـالد ترامب
بـــســـبب لـــهـــجـــته الـــشـــعـــبـــويــة
وتغـريداته الطـويلة علـى "تويتر"
اال انه يـعـتـبـر هـذا الـتـشـبـيه
"سـخــيــفـا" بــحــسب مـا
قــال في مـقــابـلـة مع
وكـــــالـــــة فـــــرانس
بـــــــــــــــــــــــرس فــي
شــبــاط/فــبــرايـر
ّ ــــــــــــــــاضـي" ا
تـأسيـس حزبه
"حـــــــــــــركـــــــــــــة
االنـــــــــصــــــــاف
الـبـاكـسـتـانـيـة"
عـام  1996لـكن
حـــــــصّــــــة هــــــذا
احلـــــــــــــــــــزب فـي
ان اقـتصرت البـر
مــــنــــذ زمن طــــويل
على بضعة مقاعد.

وسجلت شعـبية خان
ازديـــــادا كـــــبــــيـــــرا في
 2012 بدفع من مالي

الـبـاكـسـتـانـيـ الـذين كان
فـضل عنـدما كان ال جنمـهم ا

يزال في مالعب الكريكيت.
أمـا الــطـبـقـات الـوسـطى

الـــتي أنــهـــكـــهــا

وُاتهـم اجليش الـباكـستـاني الذي
يتـمتع بـنفـوذ قوي علـناً بـالتدخل
لـــتــعـــزيـــز حــمـــلـــة عــمـــران خــان
وإضعاف حمالت مـنافسيه األمر
الـذي يـنفـيه اجلـيش وخـان.وبنى
"الـقـائـد" الـريـاضي الـسـابـق الذي
اتـخـذ مـضـرب الـكـريـكـيـت شـعارا
انتخـابيا له حـملته على مـكافحة
الــفــســاد مــشـيــرا فـي كل فــرصـة
سـانـحة إلى فـسـاد عائـلـة شريف.
ووعـــد هـــذا االصالحي بـــانـــشــاء

"دولة الرفاه االسالمية".
ويـظهـر عمـران خان الـذي اشتـهر
ـغـامـراته الـعـاطـفـية في الـغـرب 
ـاضي بشـخـصيـة متـحفـظة في ا
أكــثـر فـي بـاكــســتـان حــيث يــقـدم
ـسك نـفــسه أنه مــســلم مــتـديّـن 
ــــســــبـــحــــة بــــ يـــديـه. وتـــرى ا
الصـحافـية عريـفة نـور أنه "يلعب

ورقة الدين".
ويــــطــــلق عــــلــــيه الــــبــــعض اسم
"طـــالـــبـــان خـــان" ويــهـــاجـــمـــونه
تكررة الى إجراء حوار لدعواته ا
ا مع مجموعـات متمردة عـنيفة و
يـحكـى عن حتالف حـزبه مع رجل
الــدين سـامي احلقّ الــذي يـسـمّى

"أب طالبان".
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ويـتمّ تـصــويـره عـلى أنـه مـتـهـوّر
ــواقف من مــواضـيع ويــخــاطـر 
ديــنـــيـــة حــســـاســة مـــثل قـــانــون
ـثيـر لـلـجـدل. وصرّح الـتـجـديف ا
مؤخـرا أن احلركة الـنسـائية
أدت إلـى "تــــدهــــور دور

األم".
لـــكن بـــالــنـــســـبــة
ـــــــنــــــاصــــــريه
الـــكــثـــيــرين
فــإن خــان
منزّه عن

ـزمن وسـئـمت مـن رؤية الـفـسـاد ا
قـادة األحــزاب الـتــقـلــيـديــة ذاتـهم
يحتـكرون السلـطة منذ عـقود فقد
وجـــــد أفــــرادهــــا أنـــــفــــســـــهم في

شعارات خان.
وأفسحت االنـتخابـات التشـريعية
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{ طـــهــــران - اف ب  أعـــلن وزيـــر
الــدفـاع اإليــراني أمـيــر حـاتـمي أن
بالده سـتــكـشف هـذا األسـبـوع عن
مــقـاتــلــة جـديــدة هي األولـى الـتي
تـصـنـعـها اجلـمـهـوريـة اإلسـالمـية
وسـتـطـور دفـاعـاتـهـا الـصـاروخـية
ـواجـهـة التـهـديـدات اإلسرائـيـلـية

واألمـيـركـيـة.ويـأتي اإلعالن بـعـدما
أعـادت واشـنطـن فرض الـعـقـوبات
االقــتـصـاديـة عـلى إيـران األسـبـوع
ــــاضـي عـــــقب إعـالن الــــرئـــــيس ا
األمــــيــــركـي دونــــالــــد تـــــرامب في
أيـــار/مــايـــو انـــســحـــاب بالده من
بـرم ب طـهران االتفـاق النـووي ا

والـقـوى الـعظـمى في 2015.وقال
حاتمي في مقـابلة تلفـزيونية وفقا
لـتـسـنـيم إن "أولـويـة وزارة الـدفاع
هي الـقـدرة الصـاروخـظـية ومن ثم
الـدفـاع اجلـوي ونـهـتم إلى جـانب
ذلـك بــالـــقــدرة اجلـــويــة والـــبــريــة
والــــبــــحـــريــــة حــــيـث أن احلـــرب

ـنــطـقــة أثـبـتت أن بـالــوكـالــة في ا
عـلـيـنـا االهـتـمـام بـالـقـدرة الـبـريـة
ونــحــاول احلـــفــاظ عــلى الــتــوازن
داخل عـــــــنـــــــاصـــــــر قـــــــدرتـــــــنــــــا
الــــدفـــــاعــــيـــــة".وأضــــاف أن بالده
ــقـــاتـــلــة ســـتــزيـح الــســـتـــار عن ا
اجلـــديـــدة في "يـــوم الــصـــنـــاعــات

الدفاعية" األربعاء.
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واالثنـ كشف حـاتمي عن اجليل
" اجلــديـد مـن صـاروخ "فــاحت مـبـ
دى متعهدا بأن البالستي قصير ا
تــعــزز بالده قــدراتـهــا الــدفــاعــيـة.
وأشـار حاتـمي في مـقـابلـة الـسبت
إلى أن الــبــرنـامـج الــدفـاعـي مـرده
ذكـريــات الـهـجــمـات الـصــاروخـيـة
الــتي تـــعــرضت لـــهــا إيــران خالل
حــربــهـا الــتي اســتـمــرت ثــمـانــيـة
أعـوام مع الـعـراق في الـثمـانـيـنات
ـتكـررة من إسرائيل والتـهديدات ا
ـتحـدة. وقـال "تعـلمـنا والـواليات ا
من احلرب (اإليرانية العراقية) أنه
ـكـنـنا االعـتـماد عـلى أحـد غـير ال 
تلك أنفسنا. أدركنا أنه عندما ال 
الـقــدرة (الـدفـاعـيــة) فـلن يــرحـمـنـا

أحد".
وأكـد أن "مـواردنـا مـحـدودة ونحن
ملتزمون بتـرسيخ األمن بأقل كلفة
ا كـنة. نحن نـعزز صواريـخنا 
يــتـنــاسب مـع الـتــهــديــدات وخـلق

حالة ردع والقـيام برد صاعق على
العدو".
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وأشــار إلى أن الـسـعــوديـة خـصم
إيــران اإلقــلـــيــمي "لـــديــهـــا أكــبــر
مـيـزانـية عـسـكـرية في الـعـالم بـعد
تـحدة والص (...) في الواليات ا
حــ أن مــيــزانــيــتــنــا الــدفــاعــيــة
ــكن ألي مـــحــدودة".وقـــال "مـــاذا 
دولــة فـي وضع ومـــاض كـــهــذا أن

تفعل لو كانت مكاننا?"
وقـــلـل وزيــر الـــدفـــاع من أهـــمـــيــة
مــشـــروع "حــلف أطــلـــسي عــربي"
ـــثل الـــنـــســـخــة وهـــو مــشـــروع 
الـعـربـيـة حلــلف شـمـال األطـلـسي
طـرحـتـهـا إدارة الـرئـيس األمـيركي
في السابق وعاد تداولها مؤخرا.
وقـال حـاتــمي إن "الـنـاتــو الـعـربي
جـزء من اسـتـراتـيــجـيـة الـعـدو في
بث اخلالفــات وال يــســتــحق هــذا
االمـــــر الـــــتـــــطـــــرق إلـــــيـه ألنه من
ــســتــبــعـد ان تــســمح امــريــكـا و ا
الـكــيـان الـصــهـيـوني بــأن جتـتـمع
الــدول االسالمـيـة النـهـم يـعـلـمـون
جــــيــــداً بـــــأن هــــدف الـــــشــــعــــوب
االسالمــيــة واضح وهــو الــقــضـاء
عـلى الـكـيـان الـصـهـيـوني والـدفاع

." عن فلسط
من جـــــهـــــة اخــــرى صـــــرح وزيــــر
اخلـارجيـة اإليـرانيـة ان اإلجراءات

األوروبـيــة لـلــحــافظ عـلى االتــفـاق
الــنــووي بــدل ان تــكــون إجــراءات
عــمـلــيـة هي مـجــرد اعالن مـواقف.
وقـال ظــريف في تـصـريح امس ان
األوروبـي أعـلـنوا حلـد اآلن نـقاط
جــــــديــــــدة وكـــــانـت لــــــهم بــــــعض
اإلجــراءات في الــنــطــاق الــنــفــطي
ــصـرفي من ضـمــنـهـا تـرخـيص وا
بــنك االســتـــثــمــار األوروبي.ونــوه
ظــريف الى انـه من وجـهــة نـظــرنـا
فان اإلجـراءات األوروبـية أكـثر من
ان تكون إجراءات عمالنية هي في
الــواقع اعالن مــواقف بــالـرغم من
ان كانت لـهم حركـة الى االمام لكن
اعتقادنا هو ان أوروبا الزالت غير
جاهزة لإلنفـاق.موضحا حتى اآلن
فان األوروبيـ كشفـوا في الظاهر
وفـي احلـــــــــــــوار عــن ارادتـــــــــــــهـم
الــســيـــاســيــة وأضــاف ان اإلرادة
الــسـيـاسـيـة الوروبـا مـتى مـاكـانت
مـقــرونـة بــاإلجـراءات الـتــنـفــيـذيـة
عندهـا ستكون لـها قابلـية للرد من
قبل إيـران.وصرح وزيـر اخلارجـية
اإليرانية أن األوروبي يقولون ان
االتــفـاق الــنــووي يــعـتــبــر إجنـازا
امـنـيـا لـهم ومن الـطـبـيـعي يـنـبغي
على كل بلد ان يسـتثمر وينفق من
أجـل امــــنه ويــــجب ان نــــرى هــــذا
االنــــفــــاق خـالل هــــذه الــــشــــهــــور
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