
بعد اقـالته من منـصبه كمسـؤول في احلشد الـشعبي ظهـر السيد فـالح الفياض
في تـصـريح لـفـت انـتـبـاهي وهــو انه شـغل مـنـاصـب ال قـيـمـة لـهــا.وكـان الـسـيـد
العـبادي قد اقال الفياض بسبب ان االخـيرانخرط في العمل السياسي في ح
ـنع الـقـانـون اي مسـؤول من الـعـمل الـسـيـاسي وهـو يتـسـنم مـنـصـبـا في احد

االجهزة االمنية.كان هذا في واقع االمر تبرير السيد العبادي لهذه االقالة.
لكن العـد الى النقـطة التي اسـتوقفـتني في كالم السـيد الفـياض ح اشار الى
ما شـغله من مـناصب انـها كانـت بال قيمـة.ومع ان السـيد فـالح الفـياض ب ان
منـاصبه التي غـادرها كانت بال قـيمة اجـتماعـية النهـا كانت دون درجة وزير اال
ـكن ان يـقـوم االنسـان بـعـمل ثم يكـتـشف بـعد اني في احلـقـيـقة لـم افهم كـيف 
االقالـة انه كان بال قـيمـة.اظن ان السـيد الـفيـاض قصـد ان هذه االقـالة لن تـؤثر
في نفـسه النهـا لم حتـرمه من مجـد رفيع حـصل عـليه.وهـذا هو كـما اظن مـعنى

حديثه عن قيمة مناصبه.
سؤول الـذي جاء الى السلـطة بعد في عراق الـيوم حدث تغـير خطيـر في ذهن ا
سؤول عام .2003 ما هـو هذا التـغير.?انـه باختـصار شديـد حتول الشـخص ا
اء هو الى كائن له صـفات سمكـة في حوض ماء.تظـن هذه السمـكة ان حوض ا
اء الـقليل الـضحل ستـتلوى محـيط زاخر.واذا ما اخـرجت سمكـة احلوض من ا
وتتوجع,وتعـاني االختناق .راقـبوا تشـنجات السـمكة اخلارجـة من احلوض.انها
تنـفعل حتـاول ان تعود لـكن دون جدوى.اظن ان هـذه الصـورة تنطـبق على كـثير
.لكنـها ال تنـطبق بالـضرورة على فالح الـفياض الـذي حتدث بهدوء سـؤول من ا
نصب.لذا كبير مبينا ان مناصبه لم تكن تمنعه من اداء دوره,وهذا اهم ما في ا
انا اقول ان ايـة وظيفة لن تكون بال قيمة اذا عملـنا بجد حقيقي.ومن هنا يتضح

دورنا كبشريدركون ارتباط حياتهم بكل ما هو صالح.
ـقـراطـية حتـمل في روحـهـا شـيطـانـاً خـبـيـثاً يـقـنع كـثـير من   يـبدو ان هـذه الـد
ـنصب او ذاك انـهم اكتـسبـوا مجدا سـؤول بـانهم بعـد حصـولهم عـلى هذا ا ا
اخــر حـجــزوه النـفـســهم. لـقــد كـشف احـد الــنـواب الــسـابـقــ عن روح جـديـدة
تجانسة.ال يدرك ذلك ـؤسسة غير ا يحـصل عليها النائب ح يصبح في هذه ا
الـنائب معـنى حديثه ,وكيـف انه قال كالما خـطرا جدا لـو قيل في دولة تـستحق
هذا االسم الجـري معه حتـقيق فوري.فـهل حقا ان الـنائب لن يـستطـيع ان يعمل
ـان النه اصــبح شـخــصـا اخــر بـعــد جتـربـته عــمال اخـر بــعـد خــروجه من الـبــر
اني سيحصل كـمكافأة على روح لها النـيابية.فهمت من كالم ذلك النـائب اي بر
.الـنائب انـي ـانيـة مـترفـعة تـختـلف عن ارواح غـير الـبـر صـفـة بر
اذن شـخص حتول الى كائـن ارقى بصفـة راقيـة ايضا ال
املـكها انا او غـــيري .بكلمة واحـــدة روح النائب تختلف
ـوت سـيـفـــــرض حـله عـلى روحـيـنـا في عن روحي لـكن ا

النهاية.   
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بــزعــزعــة االســتــقــرار في الــشــرق
االوسط.

قـرر أن تـعقـد هـذه اجللـسة ومن ا
التي ستكون على مستوى رؤساء
الــــــدول واحلـــــــكــــــومـــــــات في 26
أيــلــول/ســبــتــمــبــر خالل أســبـوع

اجلـمـعـيـة الـعـامـة الـسـنـوية اال
ــتـــحــدة بــحـــسب مــا أوضــحت ا
ــتــحــدة لـدى ســفــيــرة الــواليــات ا
ــيــة نــيــكي هــايـلي ــنــظــمـة اال ا

الثالثاء.
وتـــابــــعت هــــايــــلي في مــــؤتــــمـــر

صـــحـــافي أن تـــرامـب ســـيـــتــرأس
أيضا قبلها بـيوم اجتماعا آخر
جملــــــلس االمـن حــــــول تــــــهــــــريب

اخملدرات في العالم.
وردا عــــلى ســــؤال عن مـــشــــاركـــة
الـرئـيس اإليــراني حـسن روحـاني
ـــــقـــــرر في 26 في االجـــــتـــــمــــاع ا
أيلول/سبـتمبـر أجابت هايلي إن

ذلك سيكون "من حقه".
Ÿ«e½ ÷uš

ـقرر أن يـلـقي روحـاني كـلـمة من ا
أمـــام اجلـــمـــعـــيــــة الـــعـــام في 25
أيــلـول/ســبـتــمـبــر بـعــد مـداخالت

لنظيريه االميركي أوالفرنسي.
وقالت هايلي "من الـصعب العثور
عــلى مــكــان (في الــعــالم) حــيث ال
تـخـوض إيـران نـزاعـاً. يـجب عـلى
إيـران أن تــفـهم أن الـعــالم يـراقب"
زعزعة لالستقرار" في أنشطتها "ا
العالم.ومـنذ تولّي الـرئيس ترامب
مــنـصــبه مــطــلع عـام  2017 بـاتت
طـهـران الـعـدوّ الـلـدود لـواشنـطن.
ـتــحــدة تـتــهم إيـران فــالـواليــات ا
بــــالـــســـعـي الى حـــيــــازة الـــسالح
النووي وتندد بتطويرها لقدراتها
تـنامي في البـالسـتـية ونـفوذهـا ا
الـــشـــرق االوسـط خـــصـــوصـــا في
ســوريــا والــيـمن والــتي تــعــتــبـره
سلبيا.ومضت هـايلي تقول "هناك
قـلق مـتزايـد إزاء إيـران" مـضـيـفة
ـــتــزايــد "اذا نـــظــر الى الـــدعم ا
الــــذي تـــــقــــدمـه إيــــران لـالرهــــاب
والتـجـارب البـالـستـيـة التي تـقوم
بــهـــا ومــبـــيــعـــات االســلـــحــة الى
احلـــوثــــيــــ في الــــيـــمـن كـــلــــهـــا

انـتـهـاكـات لـقرارات مـجـلس االمن
الدولي".

وتـابـعت هـايــلي "كـلّـهـا تـهـديـدات
للـمنطـقة ال بـد لالسرة الـدولية أن

تتباحث بشأنها".
وكـــانـت روســـيـــا احـــتـــجّت خالل
اجــتــمــاع صــبــاح الــثالثــاء حــول
ـتــحـدة بــرنـامج عــمل الـواليــات ا
خالل شـهـر أيلـول/سـبـتـمـبـر على

عقد االجتماع حول إيران.
شــــددت مـــــوســــكـــــو عــــلى أن أي
اجتـماع فـي مجـلس االمن الدولي
حـــول إيــران يـــجب أن يـــكــون في
إطار الـقـرار الذي كـرّس في الـعام
وقع مع  2015 االتفاق الدولي ا
طــهــران لـضــمــان أن نــشـاطــاتــهـا
الـنـوويـة سـتـكـون لـغـايـات مـدنـية
فقط. وأكّـد نائب الـسفـير الروسي
ــــتـــري ــــتــــحــــدة د لــــدى اال ا
بولـيـانسـكي أن أي اجـتمـاع حول
إيــران يـجب أن يــشــمل تـداعــيـات
ـتــحـدة من انــسـحــاب الـواليــات ا
هـــــذا االتــــــفـــــاق الــــــدولي.وكـــــان
ـتــحـدة من انــسـحــاب الـواليــات ا
االتـــفــاق بـــقـــرار من تـــرامب أثــار
انــقـســامـا عــمـيـقــا بـ واشــنـطن
وحـــلــفـــائــهــا االوروبـــيــ وســدد
ـكن أن تكون قـاضية الى ضربة 

االتفاق مع طهران.
هـــنــــاك مــــخــــاوف بــــأن تـــفــــضي
الـرئاسـة االمـيـركـيـة جمللس االمن
الـدولي في أيــلـول/سـبــتـمـبـر الى
إثارة اجلدل حـول مسائل عدة مع
الـــشـــركـــاء ال 14لـــواشـــنـــطن في

مجلس االمن.

‰uK¹√ dš«Ë√ Ê«d¹≈ ÊQAÐ s _« fK: W Kł d¹b¹ V «dð

تحدة نيكي هايلي خالل جلسة جمللس االمن الدولي تحدة لدى اال ا W∫ سفيرة الواليات ا Kł

Èd³J « WK²J « ◊dý

بـحسب تـفسيـر احملكـمة األحتـادية العـليـافإن الكـتلـة الكبـرى هي الكـتلة الـنيـابية
ـكلـفة بـتشـكيـل احلكـومة الـتي تتـفوق عـلى بقـيةالـكتل من حـيث عددالـنواب في ا
ان..وعلى هذا فـإن من حق أي حتالف او إئتالف أو تيارأو اجللـسة األولى للبـر
حزب وإن لم يـفزأويحـصل على مـقاعد أكـثر من غـيره ان يسـعى لتـكوين الكـتلة
الـكـبرى الـتي تضـمن له تـشكـيل احلكـومـة..وعلى هـذا ايضـا فـإن كتـلة سـائرون
ـقــاعــدفي ــثــال الــتي حــصــلت عــلـى أكــبـرعــدد مـن ا الـصــدريــة عــلى ســبــيل ا
األنــتـخــابـات (54) مـقــعـدا لن تــسـتــطــيع ان تـشــكل احلــكـومــة إال إذا تـمــكـنت
بالـتحالف مع غـيرها من الـقوى واألئتالفـات السيـاسية من جمع (165) مـقعدا
وإذا ـان الذي إنـبثق عن األنتـخابات أي (النـصف + واحد) في أول جـلسة لـلبر
لم يحالـفها احلظ في تشكيلها فإن بإستـطاعة مجموعة من األحزاب والتحالفات
نافـسةلهاان تتحالف فيما بينها وتشكل الكتلة الكبرى وبهذا تكون قد خسرت ا
ــتـرتــبـة عــلى ذلك الــشـرط ..إن ــسـاو الــكـبــرى ا رغـم فـوزهــا وهـذه إحــدى ا
ـكن ألي حتالف او حزب الوصـول الى عتبـة (النصف + واحـد) امرصعب وال 
مـهمـا كـان حجم الـقـوة الشـعـبيـة الـتي يتـمتـع بهـاحتقـيـقه او احلصـول عـليه عن
ـشاركـة اجلمـاهيـرية بأربع دورات طريق اإلنـتخـابات وهـو ما لم يحـصل برغم ا
تدنية إنتـخابية حتى االن وذلك بـسبب كثرة األحزاب وتـعدد الوالءات والنسـبة ا
للمـشارك في اإلنتخابات نتيجة لفقدان الشعب ثقته بتلك األحزاب والتحالفات
التي عـاثت في االرض فسـادا ولم يجن مـنهـا سوى اإلهـمال والـتهـميش والـظلم
وإنتـشار البطالـة وعدم توفر اخلدمات ونـهب خيرات وثروات الوطـن التي جعلها
السـياسيـون الفاسـدون ملكـا شخصـيا لهم وألحـزابهم ولعـوائلهم دون وجه حق
وبـال حـســيب او رقـيب..أن تــشـكــيل الــكـتــلـة الــكـبــرى من قـبل أي حتــالف بـات
امـرامـعقـدا ومـحفـوفـا باخملـاطـرألنه خاضع لـلـمنـاورات واحلـسابـات الـسيـاسـية
ولألتـفاقـات اجلانـبيـة الـسريـة منـها والـعلـنيـةالتي تـستـدعي تقـد التـنازالت عن
كثـير من الـقنـاعـات واأللتـزامات من جـانب مـختـلف الـكتل واألحـزاب والتـيارات
الكـبيرة والصغـيرة الفائـزة والتي لم تفز والـتي يضع كل منـها شروطه اخلاصة
ا ـصلـحة الـوطنـية  طـلوبـة على حـساب ا مـقابل مـشاركـته في تكـوين الكـتلـة ا
ـكـتومـة مـستـقـبال ب تـلك الـقوى سـيكـون له األثـر الـكبـيـر في تفـجـراخلالفات ا
ـصـالح واألخـتالف في الـتـوجـهـات الـسـيـاسـية..وفـي ظل ما نـتـيـجـة لتـضـارب ا
يـجـري االن من صـراعات سـيـاسـيـة غـير مـسـبـوقـة عـلـنيـة وسـريـة هـدفـها األول
اإلستـحـواذ عـلى كرسـي رئاسـة الـوزراء الى جـانب الـتدخالت والـضـغـوط التي
ختلف أسمائـها وأهدافها لترجيح كفة هذا التحالف تمارسـها القوى األجنبية 
ـوعودة قـدأصبح شـاقا وأكـثر صـعوبة على غـيره فـإن الطـريق الى تلك الـكتـلة ا
ـا سيـحدث إرتـبـاكا شـديدا في مـسيـرة الـعمـليـة الـسيـاسيـة التي من ذي قـبل 
تعـاني أصال من إحتـقان وإضطـراب شديـدين ويلقي بـظالله الكـثيفـة بطـريقة او
أخرى عـلى صورة التحالـفات القائمـةحاليا وهو ما سـيقود الى جتدد اخلالفات
نـاكفات وتـبادل األتـهامـات وسط سعي مـحمـوم للـمشـاركة في احلـكومـة بعد وا
ـان..إن مساو شـرط الكتلـة الكبـرى الذي يبدو تشكـيل الكتـلة الكـبرى في البر
ـنع إستئـثار أي حزب أو تـيار أو إئتالف أو كـتلة بـالسلـطة لوحده أنه قد وضع 
دون مشـاركة االخرين وأيضـا للحيـلولةدون وصول أيـة قوة سياسيـة غيرمرحب
هيـمنة عـلى العمـلية الـسياسيـة الى سدة احلكم بها وال مـقبولـة من قبل القـوى ا
عن طــريق األنــتــخـــابــات كــثــيــرة وابــرزهــا إن احلــزب او االئــتالف الــفــائــز في
األنـتـخـابـات لـن يـسـتـطـيع ان يـشـكل احلـكـومـة إال إذا جـمع (165) مـقـعـدا أي
(النـصف + واحـد) وإذا لم يتـمـكن من ذلك فـإن علـيه مـغادرة احلـلـبة والـسـماح
لغـيره أن يحـقق ماعجـزهو عن حتـقيقه كـما حدث في إنـتخابـات العام (2010)
عـندمـا فازت الـقائـمة الـوطنـيـة العـراقيـةفيـها لـكنـها لـم تسـتطع ان تـشكل الـكتـلة
الـكبـرى وفـشـلت تـبعـا لـذلك في تـألـيف احلكـومـة الـتي شـكلـهـافـيمـا بـعـدإئتالف
ان دولةالـقانون الذي إستـطاع جمع النصف + واحـد في اول جلسة عقـدهاالبر
بـعـد األنـتخـابـات..وهـذا كـمـا هـو واضح فـيه ظـلم كـبـيـر لـلـفـائـز في األنـتـخـابات
وجتاوز فـاضح عـلى إرادة النـاخـب الـذين مـنحـوا أصـواتـهم وثقـتـهم لألئتالف
ـا يـدفع لـلـتـسـاؤل عن جـدوى إجـراء اإلنـتـخـابات ـثـلـهم  الـذي يـعـتـقـدون انه 
برمـتها أصال إذا كان الـفائز فـيها ال يسـتطيع ان يشـكل احلكومـة بذريعة انه ال
ـان بعـد اإلنـتخـابات الـتي فـاز فيـهـا .. وعلى ـلك الـكتـلـة االكثـر عـددا في البـر
ثقل باإلحتقان واخملاوف والذي شهد السياسي ا ضوء مـا يجري ويحدث في ا
حتـول فـيه عـدو االمس الـلـدود الى صـديق صـدوق مـستـجـابـة شـروطه ومـطـالبه
مـقـابل إنـضمـامه إلعالن الـكـتـلـة الـكـبـرى فـإن من األفضـل للـحـركـة الـسـيـاسـية
ـسـارالـتـطور ـسـتـمـر و ـجـمـلـهـاالـتي تـعـاني من الـتـعـثـر والـتـشـرذم والـتـوتـر ا
قـراطية في العـراق ان يتم إلغاء هذا قـراطي ولترسيخ الـقيم والتقـاليد الد الد
ن يفوز فيهـا بتشكيل احلـكومة لوحده الشرط في األنـتخابات الـقادمةوالسمـاح 
إنـطالقـا من أن ذلك ـان ـعـارضـة في الـبـر او مع غـيـره فـيـمـا يـشـكل االخـرون ا
الـشـرط يعـتـبـرعـائقـا كـبـيـرا أمام أي فـائـز في اإلنـتـخابـات لإلسـتـفـادة من فوزه

ارسة حقه الدستوري في قيادةاحلكومة  و
 وعــــامال ســــلــــبــــيـــا كــــبــــيــــرا من عــــوامل الــــفــــرقـــة واإلخــــتالف والــــتــــنــــافـــر
وإسـتـمراراحملـاصصـة بـشقـيهـا الـطائـفي والسـيـاسي الى جانب مـاسـيثـيره من
قضـايا ومـشاكل وخالفـات ومسـاومات وتـنازالت وجتـاذبات بـ مخـتلف الـكتل
واألحـزاب والـتيـارات التي تـكونت مـنهـاالكـتـلة االكـثر عـددا وخصـوصامـايتـعلق
ـناصب ـكـاسب وا ـغا وا مـنـهـا بتـشـكيـل احلكـومـة بحـثـاعن ا
ؤكـدة عـلى أولئك بـاشـرة وا ـنفـعـة ا ـا يـعود بـا والنـفوذ 
الذين وصـلوا الى مـواقعـهم ومنـاصبـهم بـالتـزوير وشراء
األصوات ويـعود بالظـلم وهضم احلقوق والـتهميش على
ــغــلــوب عــلى امــره وخــاصــة الــفــقـراء أبــنــاء شــعــبـنــا ا

ستضعف منهم بكل تأكيد.. وا

ـــــتـــــحـــــدة (الـــــواليــــات { اال ا
ــــتـــــحـــــدة)  (أ ف ب) - يـــــديــــر ا
الـرئـيس االمـيـركي دونـالد تـرامب
في أواخر أيلول/سبتمبر اجلاري
جلسة جملـلس االمن الدولي بشأن
إيــران الـــتي تــتــهــمــهــا واشــنــطن

عـالوة عـــلـى إيـــران فــــإن نـــقــــطـــة
اخلالف االولـى تـــدور حـــول قــرار
أميركي بعقد جلسة االربعاء حول
أعــــمــــال الــــعــــنـف الــــدامــــيــــة في
نــــيـــكــــاراغــــوا. ونــــددت روســــيـــا
والــصــ وبــولــيـفــيــا بــالــقـرار إذ
اعتبـرت أن الوضع في نيـكاراغوا

ال يشكل تهديدا لالمن الدولي.
ورفضت هذه الدول االنضمام الى
االجـمـاع الـســائـد عـادة في مـطـلع
ــوافـــقـــة عــلى الـــشـــهــر من أجـل ا
جدول أعمـال رئاسـة مجلس االمن
ـسـألـة الـدولي.وحـسـمـت هـايـلي ا
قائـلة إن اإلجـماع يـندرج في إطار
مارسة" وليس "إلزاميا" مؤكدة "ا
انــعـقــاد االجـتــمـاع عــنـد الــسـاعـة

 14,00ت غ.
lÝ«Ë Âu−¼

كـــمــا دعت الــرئــاســـة االمــيــركــيــة
جملـلـس االمن الـدولـي الى جـلــسـة
اجلمعة حول الـوضع في محافظة
إدلب الـسـوريـة وسط مـخاوف من
هـجــوم عـلى نــطـاق واسـع لـقـوات
الـــــنــــظـــــام مـن أجل اســـــتـــــعــــادة
السـيطـرة علـيهـا بدعم من روسـيا
الـعــضـو الــدائم في مــجـلس االمن

الدولي.
ـتوقـع أن تعـارض مـوسـكو ومن ا
مــجـــددا واشـــنـــطن وحـــلــفـــائـــهــا

االوروبي خالل االجتماع.
كـما أعـلـنت هـايـلي اجتـمـاعـا آخر
في الـعــاشـر من أيـلـول/ســبـتـمـبـر
بـشـأن "فـنـزويال والـفـسـاد" والـذي
ـعـارضـة ـفـتــرض أن يـثـيـر ا من ا

نفسها كتلك حول نيكاراغوا.
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عبر. اطالق النار عليهم في ا
nMŽË dðuð

ــقــابل يــظل مـعــبــر كــرم أبـو في ا
ســـالم (كـــر شـــالــوم) اخملـــصص
ــرور الـــبــضــائع إلـى قــطــاع غــزة
مــفـتــوحــا بــعــد إغالقه مــرات عـدة

اضية. خالل األشهر ا
ويـــخـــضع قــــطـــاع غـــزة حلـــصـــار
اسرائيلي شديـد منذ عشرة أعوام.
كما أن حـدوده مع مصر مـغلقة في

أغلب األوقات.
ـتحـدة منذ وحتاول مـصر واأل ا
أسـابـيع الـتوصل إلى هـدنـة دائـمة
بـ حـركــة حـمـاس الـتي تــسـيـطـر
عـلى القـطاع وإسـرائيل بـعد اشـهر

من التوتر والعنف.
وتـــشـــهـــد احلـــدود بـــ الـــقـــطــاع
وإســـرائـــيل مـــنـــذ  30آذار/مــارس
تـــظـــاهـــرات لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيــ
ومــــــواجــــــهـــــات مـع قــــــوات األمن
اإلسرائيـلية. وقتل  172فلـسطيـنيا
عـلى األقل بـنيـران إسـرائيـلـية مـنذ
ذلـك الــتـــاريخ فــيـــمــا قــتـل جــنــدي
إســــرائــــيـــلـي في الــــعــــشــــرين من

تموز/يوليو الفائت.
وخـاضت إســرائـيل وحـمـاس ثالث

d³F∫شاب  يلتقط صورة سيلفي أمام معبر ايريز (بيت حانون) ب اسرائيل وقطاع غزةحروب منذ  .2008.

{ الــــــــقــــــــدس (أ ف ب) - أيـــــــدت
احملكمة اإلسرائيلية العليا األربعاء
قــــرار هــــدم قـــريــــة خــــان األحــــمـــر
الـفـلـسـطـيـنـيـة الـبـدوية فـي الـضـفة
الـغـربــيـة احملـتـلـة بــعـد الـتـمـاسـات

تطالب بوقفه.
وقـــال قـــضـــاة احملــــكـــمـــة "نـــرفض
االلـتــمـاســات" الـتـي تـطــالب بـوقف
هـــدم خــان األحـــمــر وأضـــافــوا أن
ـــؤقت بـــوقف الـــهــدم خالل األمــر ا
الـنـظـر في هـذه الـشـكـاوى "سـيُـلغى

خالل سبعة أيام بدءاً من امس".
الى ذلك أغــلــقت اســرائــيـل مــجـددا
امس األربـعاء مـعـبر إيـريـز الوحـيد
اخملــصص لألفــراد مع قــطــاع غــزة
وذلك غــداة صــدامــات قــرب نــقــطــة
الــعـبـور بـحــسب مـا أعـلن اجلـيش

االسرائيلي األربعاء.
—«d{« Õö «

ــعــبــر سـيــظل وتــابع اجلــيش أن ا
مـــغــــلــــقـــا حــــتى إصـالح األضـــرار
واجـهات دون إعطاء الناجـمة عن ا
تـــوضـــيــحـــات حـــول الـــوقت الــذي
سيتطلـبه ذلك على أن يتم السماح

فقط بعبور احلاالت االنسانية.
ومـعـبـر إيـريــز أو بـيت حـانـون هـو
الـوحـيـد اخملـصص النـتـقـال األفراد

ب القطاع الفلسطيني وإسرائيل.
وأضـــــــاف اجلـــــــيش أن "مـــــــئــــــات
" الفـلسـطـينـي شـاركوا ـشاغـبـ ا
في أعــمـال عـنف الـثالثـاء ورشـقـوا
ــبــنى حــجــارة مــا أحلـق أضــرار 

نقطة العبور.
ـعبر وكانت اسـرائيل أعـادت فتح ا
في  27آب/اغـــســطس بـــعــد إغالقه

دة أسبوع.
ـعـبـر سـيـبـقى وقــال اجلـيش " ان ا
مــفــتــوحــا امــام حــاالت انــســانــيـة
صـــودق عـــلـى مـــرورهـــا وبــــشـــكل
فــــردي".من جـــــهــــته قـــــال مــــراسل
فــــــرانس بــــــرس إن عـــــدة االف من
سكان غزة اجتازوا نـقطة التفتيش
الـتـابعـة للـسـلطـة الفـلـسطـينـية في
مـعـبـر بـيت حـانـون وتـوجـهـوا الى
اجلـانـب االسـرائـيـلي حـيث تـسـبب
احملتجون الثالثـاء بتحطيم االنارة

وأحلقوا أضرارا بالشارع.
وتــــابع أن اجلــــيش االســـرائــــيـــلي
أجــبــرهم عــلى الــعــودة أدراجــهم 
سـيـل لـلـدموع مـسـتـخـدمـا الـغـاز ا

والذخيرة احلية.
وبـــــــحـــــــسـب وزارة الـــــــصـــــــحــــــة
الـفـلــسـطـيـنـيـة فـي قـطـاع غـزة فـقـد
اصـيب خـمــسـة فـلـســطـيـنـ جـراء
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مـشــتـركـة مع الــقـيـادة اجلــديـدة والـبـدء

بالعمل على حل بعض مشكالتنا معا".
ـسـؤولـون األمــيـركـيـون إسالم ويـتــهم ا
أبـــاد بــتـــجــاهل أو حـــتى الــتـــعــاون مع
مــجـمــوعـات عــلى غــرار حـركــة طـالــبـان
األفغـانيـة وشبكـة حقـاني اللـتان تـشنان
هجمات في أفغـانستان من مالذات آمنة

على احلدود ب البلدين.
ويـــشــتــبه الـــبــيت األبــيـض بــأن وكــالــة
االستـخبارات الـباكـستانـية وغـيرها من
ا الهـيئات الـعكـسريـة في باكسـتان لـطا
ســاهـمت في تــمـويل وتـســلـيح طــالـبـان
ــواجــهـة الــنــفـوذ ألســبــاب عـقــائــديـة و

الهندي في أفغانستان.
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ويـعـتـقـد كــذلك أن شن بـاكـسـتـان حـمـلـة
ـتـطرفـة سيـكون له أمنـيـة ضد احلـركة ا
دور مـحـوري في تـقـريـر نـتـيـجـة احلـرب

شتعلة منذ سنوات في أفغانستان. ا
ويأمل بومبيو الـذي وصل قبيل الساعة
00.13 (00.08 ت غ) بأن يؤدي انتخاب

خـان الـذي تـعـهـد بالـسـعي إلى عـالقات
ـتـحــدة الى قـلب أفـضـل مع الـواليــات ا

عادلة. ا
وقـال "أنـظـروا أعتـقـد أن هـنـاك حـكـومة

رة(...) وآمل أن نتمكن من جديدة هذه ا
اضي وحتقيق تقدم. هناك طي صفحة ا
توقعـات حقيـقية".وأضـاف "أنا على أمل
بأنـنا سنـتمـكن من إقناعـهم بتـقد هذه
ـســاعـدة" مـضــيـفـا أنـه اتـفق مع خـان ا
خالل محـادثاته معه عـلى أن السالم في

أفغانستان هو "هدف مشترك".
وأكــد إمـــكـــانـــيـــة إعـــادة تـــقــد الـــدعم

ناسبة. العسكري في ظل الظروف ا
ـوارد عنـدمـا كان وقـال "كنـا نـقدم هـذه ا
تحدة األمر منطـقيا بالنـسبة للـواليات ا
(...) عندمـا يحدث ذلك مـجددا أنا واثق
من أنــنـا سـنـقــدم إلى الـرئـيـس مـا يـبـرر

ذلك".
وأشــار إلى أنه ســيــلـتــقي خـالل زيـارته
إلى بــاكــســتـــان قــائــد اجلـــيش الــنــافــذ
اجلـــنــرال قــمــر جـــاويــد بــاجــوا ووزيــر

اخلارجية شاه محمود قريشي.
وتـشــكل تـصـريــحـات بـومـبــيـو األخـيـرة
حتوال فـي لهـجة واشـنـطن حـيال الـدولة
ـسلـحـة نـوويـاً في ظل رئيس ـسلـمـة ا ا
وزرائــهـــا اجلــديــد وهـــو العب كــريــكت
ســـــــابق وصـل إلـى الــــــســـــــلــــــطـــــــة في
تـموز/يـولـيو وسط قـلق بـشـأن إمكـانـية
مـــواصـــلـــته ســـيــــاســـة الـــتـــســـامح مع

اجملـمـوعات اإلرهـابـيـة.وكـانت الـواليات
تحدة حتدثت عن "عيـوب" في العملية ا
الـتي سـبـقت االنتـخـابـات في بـاكـسـتان
لـكـنـها أكـدت مع ذلك اسـتـعـداهـا لـلـعمل
مع احلــكـومــة اجلـديــدة.وأكـد بــومـبــيـو
كذلـك أن منـدوب واشـنطن الـسـابق لدى
ـاي ــتــحــدة ز كــابــول وبــغــداد واأل ا
خلـيـلزاد سـيـتولى قـيـادة جهـود السالم

في أفغانستان.
وقـال "سـيــنـضم الـسـفـيــر خـلـيـلـزاد إلى
ـسـاعـدتـنـا في فـريق وزارة اخلـارجــيـة 
ـصـاحلــة وسـيـصـبـح بـالـتـالي جـهــود ا
الشخصية القيادية في وزارة اخلارجية

لهذا الهدف".
وتوجه بـومبيـو إلى السـفارة األميـركية
لدى وصـوله ضـمن مـوكب شـمل حوالي

 20 مركبة وقوات من الشرطة.
وســيـــغـــادر الحـــقـــا إلى الـــهـــنــد حـــيث
سيـنضم إلـيه وزير الـدفاع جيـم ماتيس
ـنــاقـشـة مـســائل عـدة تـتـعــلق بـالـدفـاع

والتجارة مع نظيريهما هناك.
الى ذلك أعلـنت حركـة طالبـان األفغـانية
وفـاة جـالل الـدين حـقّــاني زعـيم شــبـكـة
تـمردة التي تـقاتل قوات حلف حقّاني ا
شـمـال األطـلـسـي في أفـغـانـسـتـان وذلك
ـرض كما أفاد بعد مـعاناة طـويلة مع ا
ــتـطــرفـة ـواقع ا مــوقع سـايـت لـرصــد ا

على االنترنت.
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وقالت طالـبان في بـيان أورده سايت إن
حقّاني "كما حتـمّل خالل شبابه وتمتّعه
بالصـحة مـشقّات كـبيـرة في سبيل دين
الــله فــقـد حتــمّل أيــضـا مــرضــاً طـويالً

خالل سنواته األخيرة".
وتابـع البـيان "بـأسف شـديد نـعـلن وفاة
احلاج مـولـوي جالل الـدين حقـاني بـعد

رض". صراع طويل مع ا
ولم يتم إعطـاء أي توضـيح حول تاريخ
أو مكان الوفـاة لكن كانت هنـاك شبهات
بــتـواجـده فـي بـاكــسـتـان وبــأنه جتـاوز

السبع من العمر.
وكانت شائعات بوفاته سرت مرات عدة
منـذ الـعام  2008وآخرها في  2015لكن

دون أي تأكيد من حركة طالبان.
وكان جالل الدين حـقاني أسس الشـبكة
الـتي حتـمل إسـمه في ثـمانـيـنـات الـقرن
ــــــاضي وذلـك حملــــــاربــــــة الــــــوجـــــود ا
السوفياتي في أفغـانستان وحصل على
ــــتــــحــــدة مــــســــاعــــدة من الــــواليــــات ا
وبــاكــسـتــان.إال أن حــقّــاني الــذي شـغل
مــنـصب وزيــر في نــظـام طــالــبـان خالل

الـتـســعـيـنـات انـتـقـل اعـتـبـارا من الـعـام
 2001 إلى محاربة القوات األميركية

وقــوات احلــلف االطــلـسي بــعــد غــزوهـا
أفغانستان وإطاحتها نظام طالبان.

تطرف في وشبكة حـقّاني هي اجلنـاح ا
حركة طالـبان وقد نـسبت إليهـا هجمات
عدة في أفغانستان بـعضها ضد القوات
األميـركـية وقـوات احلـلف األطلـسي كـما
يُــشــتـبـه بـأنــهــا عـلى عـالقـة مع تــنــظـيم
الـدولــة اإلسالمـيــة الـذي شـنّ اعـتـداءات

دامية في كابول.
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ـتــوقع أن يـكـون لـوفـاته الـتي من غـيـر ا
كانـت مرتـقبـة سـوى تأثـيـر محـدود على
تطور الوضع في أفغانـستان وباكستان
فالشـبكة يـديرها اآلن جنـله سراج الدين

حقاني بحسب خبراء.
وعلق احملـلل الـسيـاسي األفـغاني عـطاء
نوري لوكالـة فرانس برس "مـنذ إصابته
ـرض ولـزومه الـسـريـر في الـسـنـوات بـا
األخيرة لم يعد قادرا على إدارة الشبكة
ولن يكون لـوفاته تأثـير. أبنـاؤه يتولون

القيادة وإدارة العمليات".
وتـابع نـوري أن "شـبـكـة حـقـاني سـتـظل
الــذراع األكــثـر دمــويــة حلــركـة طــالــبـان
وستـواصل شن العـملـيات كـالسابق ألن
هدفهـا العـمالني الرئـيسي هو الـتصدي
لــــلـــنــــفــــوذ الـــهــــنـــدي واألمــــيــــركي في

أفغانستان".
وعـلق دبـلـومــاسي غـربي رفض الـكـشف
عن هــويــته في كــابــول قــائال "أشـك بـأن

تغير وفاته أي شيء".
وتابع الدبلوماسي أن سراج الدين يدير
الـشـبــكـة "بـدعم مـهم من تــنـظـيم الـدولـة
االسالمـية" مـستـنـدا الى االسـتخـبارات

الباكستانية.
وكـــان قــائـــد أركــان اجلـــيش األمـــيــركي
األســـــبـق مـــــايـك مـــــولـن اعـــــتــــــبـــــر في
أيلول/سـبتـمبر  2011 أن شبكـة حقاني
هي "الــذراع الــعــســكـــريــة احلــقــيــقــيــة"
لــبــاكـســتـان فـي أفـغــانـســتــان مـوجــهـا
أصابع االتهام إلى أجهزة االستخبارات

الباكستانية التي تتمتع بنفوذ قوي.
السـبت أعـلنـت وزارة الدفـاع األمـيركـية
إلغاء مـساعدة بـقيمة  300 مليون دوالر
إلى باكستان "في غـياب اتخاذ إجراءات
حاسـمـة" من قبـل هذه الـدولـة. وسيـكون
اإلعالن عن جــدول أعــمـال زيــارة لــوزيـر
اخلارجية األميركي مايك بومبيو مقررة
هـذا األسـبـوع سـيـلـتـقي خاللـهـا نـظـيره

الباكستاني شاه محمود قريشي.

{ اسالم ابــــاد (أ ف ب) - وصـل وزيـــر
اخلـارجـية األمـيـركي مـايك بـومـبـيو إلى
إسالم أبـاد امس األربـعــاء لـلـقـاء رئـيس
الـــوزراء اجلــديـــد عــمــران خـــان وحــيث
أعـرب عـن أمـله بـ"طـي صـفــحـة" اخلالف

مع باكستان.
وتأتي تـصريـحات بـومبـيو الـتصـاحلية
جتــاه إسالم أبــاد بــعـد أيــام من تــأكــيـد
واشـنـطن أنــهـا تـنـوي إلـغـاء مـسـاعـدات
عسـكريـة لبـاكسـتان بـقيـمة  300 ملـيون

دوالر.
ــديـر وكــالـة وتــعـد الــزيــارة هي األولى 
ــركــزيــة (سي آي إيه) االســتــخــبــارات ا
الــســـابق مـــنـــذ تـــولـــيه مـــنــصـب وزيــر
اخلارجية إلى الدولة التي يحمل دعمها

أهمية في ملف النزاع في أفغانستان.
وقـــال بــــومـــبــــيـــو "احملــــطـــة األولى --
باكـستان. هـناك قـائد جديـد فيـها فأردت
الـذهاب إلـيـها في بـدايـة فتـرة تـوليه في
مــحـــاولـــة إلعـــادة ضـــبط الـــعالقـــة بــ

البلدين".
وأضــاف بـومـبــيـو الــذي يـرافــقه رئـيس
أركان اجلـيـوش األميـركـية جـو دانـفورد
"هنـاك الكـثيـر من التـحديـات ب بـلديـنا
بكل تـأكـيد لـكنـنـا نأمل بـأن جند أرضـية
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WJ³ý∫ جلالل الدين حقاني (وسط) مع قيادي من شبكة حقاني في ميرانشاه في باكستان


