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الرئيس اإليراني حسن روحاني 

{  رام الله (االراضي الفلسطينية)
(أ ف ب) - أكــــــد رئـــــيـس الـــــوزراء
رت االسـرائيـلي الـسابـق ايهـود أو
بــــعـــد لـــقــــاء عـــقـــده مـع الـــرئـــيس
الفلسطيني في باريس ليل اجلمعة
أن مـحــمـود عــبــاس هـو الــشـخص
الوحيـد القادر عـلى حتقيق السالم
مـع االســــرائــــيــــلــــيــــ كــــمـــا أورد

." "تلفزيون فلسط
وأفاد التـلفزيون الرسـمي ان اللقاء
عقد في بـاريس حيث التـقى عباس
اجلــــمـــعــــة الـــرئـــيـس الـــفــــرنـــسي

انويل ماكرون. ا
ــرت جـالــســا إلى جـانب وظـهــر أو
الرئيس الـفلسـطيني في مـقر إقامة
عــبـاس في الــعـاصــمـة الــفـرنــسـيـة
ويـتــحـدث مــبـاشــرة الى تـلــفـزيـون
فلسـط الرسـمي الذي بث حديثه

السبت على موقعه االلكتروني.
ـــرت "عـــلى كل واحـــد في وقـــال أو
أمــيـركــا وأوروبــا وبــالـتــأكــيـد في
إسرائـيل أن يفـهم أمرين: األول أنه
ال بــــديـل عن حـل الــــدولــــتــــ حلل
الـصــراع الـتـاريـخـي الـفـلـســطـيـني
اإلسرائـيـلي والثـاني أن هذا احلل
ا األول ـكن والشيء الـثـالث ور
أن الــرئــيس مــحــمــود عــبــاس هــو

الوحيد القادر على إجنازه".
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وأضـــــاف أن عـــــبـــــاس "أثـــــبت في
ـــاضي أنه مــلـــتــزم بــالـــكــامل في ا
حتـقـيـقه ولهـذا أنـا أحـترمه كـثـيرا
فـهــو الـشـخص األكــثـر قــدرة لـهـذه
ـســتـقـبل". وأضـاف الـعـمــلـيـة في ا
ـــرت الــــذي تـــرأس احلــــكـــومـــة او
االسـرائـيـلـيـة بـ  2006و2009
ــفـاوضــات الـســيـاســيـة مع وقـاد ا
الـفلـسطـينـي عـلى مدى أشـهر في
الـسـابق إن عـبـاس "قـائـد سـياسي
عـظــيم والـشــخص األكــثـر أهــمـيـة
ـسـتقـبـليـة والـعالقات لـلـتطـورات ا
." ب اإلسـرائيلـي والفـلسطـيني

وقـال رئــيس الــوزراء االســرائــيـلي
الـسـابق وهـو يـشـيـر بـإصـبـعه إلى
عـباس "هـذا الرجل هـو القـادر على
الـقــيـام بـذلـك (الـسالم) وهــو يـريـد
ذلك وهــو قـــاتل ضـــد اإلرهــاب الن
ذلك جزء من التزامه إلجناز السالم
بـيــنـنـا وبــيـنـهم" بــحـسب مـا أورد

. تلفزيون فلسط
ـــرت فـي أواخــر أخـــلي ســـبـــيل أو
ــاضي بــعـد ان حــزيـران/يــونــيـو ا
أمـضى  16شــهــرا مـســجــونــا في
إسـرائـيل بــتـهـمــة الـفـسـاد رغم أن
ـدة احلــكم الـذي صــدر بـحــقه كـان 

{  طـــــهـــــران (أ ف ب) - اســـــتـــــدعت
طــهـــران امس ثالثـــة دبــلــومـــاســيّــ
ــــارك ــــلــــون الــــد أوروبــــيــــ يُــــمــــثّ
وبـريـطـانـيـا وهـولـنـدا بـعـد مـقـتل 29
شـخــصًــا عــلى األقلّ في هــجــوم عـلى
عرض عسكري إيراني في األحواز في
جــنــوب غـــرب إيــران وفق مــا أفــادت
وكــالـة األنــبــاء اإليــرانــيـة الــرســمــيـة

"ايرنا".
ــتـحــدّث بـاسم ونـقــلت الــوكـالــة عن ا
وزارة اخلـارجــيــة اإليـرانــيــة قـوله إنّ
ــاركي والــهـولــنـدي الـســفــيـريـن الـد
والقـائم بـاألعمـال البـريطـاني تـبلّـغوا
"احــتـجــاج إيــران الــقــوي عــلى إيـواء
دولــهـم لــبــعـض أعــضــاء اجملـــمــوعــة
اإلرهــابــيـــة الــتي ارتــكـــبت الــهــجــوم

اإلرهابي".
وقــالت اخلــارجــيــة اإليــرانــيــة "لــيس
مــقــبــوالً ألّــا يُــدرج االحتــاد األوروبي
عـلى الئــحـتـه الـســوداء عـنــاصـر هـذه
اجلمـاعـات اإلرهابـيـة ألنهـا لم تـرتكب

جرائم على التراب األوروبي".
وتــبــنّـى تــنــظــيم الـــدولــة اإلسالمــيــة
الــهــجـــوم وقــال إنه ردّ عـــلى ضــلــوع

نطقة. إيران في النزاعات في ا
وأفـادت "ايــرنـا" بـأنّ الــدبـلـومــاسـيـ

الـثالثـة "عـبّـروا عـن أسـفـهم الـعـمـيق"
لــلـهــجـوم "ووعــدوا بــأن يـنــقــلـوا إلى

ثارة". سائل ا حكوماتهم كلّ ا
وأضــافت أنــهـم "أبــدوا أيــضــا رغــبــة
بلدانهم في التعاون مع إيران لتحديد

علومات". اجلناة وتبادل ا
ويأتي االعـتـداء في أجواء من الـتـوتر
ـتحدة الشـديد بـ إيران والـواليات ا
التي تـستـعد لـتشـديد عـقوبـاتهـا على
اجلمـهـورية اإلسالمـيـة مطـلع تـشرين

قبل. الثاني/نوفمبر ا
قرر أن يغادر الرئيس اإليراني ومن ا
حـسن روحــاني األحــد إلى نـيــويـورك
حلضـور اجتـماعـات اجلمـعيـة العـامة
ــتـــحــدة الــتي ســـيــحــضــرهــا لأل ا
الــرئـــيس األمــريـــكي دونــالـــد تــرامب
أيـضًــا لـكنّ إيــران اسـتــبـعــدت مـرارًا

حصول لقاء بينهما.
mتـــوعـــد الـــرئـــيـس اإليـــراني حـــسن
روحـــاني بـــرد "حـــازم" بـــعـــد أن قـــتل
مــســلــحــون  29شــخــصــا عــلى األقل
بــيـــنــهـم نــســاء وأطـــفــال فـي هــجــوم
الـسـبت عـلى عــرض عـسـكـري ايـراني

في األحواز في جنوب غرب ايران.
وتــبــنـى تــنــظــيم الـــدولــة االسالمــيــة
الـــهــجـــوم فـــيــمـــا اتــهـم مــســـؤولــون
ايرانيون "نـظاما أجـنبيـا" مدعوما من

تحدة بالوقوف ورائه. الواليات ا
وقــال روحـــاني إن "رد اجلـــمــهـــوريــة
االسالمية في ايـران على أدنى تـهديد

سيكـون حازما وقـاطعا" كـما ورد على
موقعه االلكتروني الرسمي.

وأضــــاف الــــرئــــيس االيــــرانـي الـــذي
حتـدث في وقت سـابق في طـهـران في
مــنـاســبــة احــيـاء طــهــران ذكــرى بـدء
احلـرب مع الـعراق ( (1988-1980أن
"عـلى الـذين يــقـدمـون الـدعم االعالمي
علـوماتي لالرهـابي ان يـتحـملوا وا

سؤولية". ا
ـقـرر ان يــغـادر روحـاني األحـد ومن ا
الى نــيـويــورك حلـضــور اجــتـمــاعـات
تـحـدة التي اجلمـعـية الـعـامـة لأل ا
سيحضـرها الرئيس االمـريكي دونالد
تـرامب ايـضـا لــكن ايـران اسـتـبـعـدت

مرارا حصول لقاء بينهما.
وفي رسـالــة تـعــزيـة رسـمــيـة اعــتـبـر
ـرشـد االيـراني االعـلى لـلـجـمـهـورية ا
االسالميـة االيـرانيـة علـي خامـنئي ان
االعــتــداء يــشــكل "اســتــمــرارا لــتــآمـر
ـنــطـقـة لـصـالح الـواليـات حـكـومـات ا
تـحدة سـعيا الـى نشر انـعدام االمن ا

في بالدنا".
وقال مـجـتـبى ذو النـوري الـعـضو في
جلـــنــة األمـن الــقـــومـي والــســـيـــاســة
اخلـــارجــــيـــة في مـــجــــلس الـــشـــورى
اإليـراني وفق مــا نـقل عــنه تـلــفـزيـون
"العـالم" الـناطق بـالعـربـية "خـلف هذا

الـــهــــجــــوم اإلرهـــابـي حـــتى اآلن 29
." شهيداً و 57جريحاً

وأوردت وكالة "أعـماق" الـدعائيـة عبر
حـســابـات اجلــهــاديـ عــلى تـطــبـيق
تــلــغــرام "إنــغـــمــاســيــون من الــدولــة
اإلسالميـة يهـاجـمون جتـمعـاً للـقوات
اإليرانية في مديـنة +األحواز+ جنوب

إيران".
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واقع ونقل مركز سايت الذي يرصد ا
اجلهادية عن تنظيم الدولة االسالمية
ان الهـجوم هـو رد عـلى ضلـوع ايران

نطقة. في النزاعات في ا
ويأتي االعـتداء في أجـواء من التـوتر
ـتحدة الشديـد ب إيـران والواليات ا
التي تـستعـد لتـشديـد عقـوباتـها على
اجلمـهوريـة االسالمـية مـطلع تـشرين

قبل. الثاني ا
وقع الـهــجـوم قـرابــة الـسـاعـة 09,00
 05,30)ت غ) بـحـسب وكـالـة األنـبـاء
الـطالبـيـة (إسـنـا) شـبه الـرسـمـيـة في
األحـواز كبـرى مـدن واليـة خـوزسـتان

وغالبية سكانها من العرب.
وذكرت وكـالـة "ارنا" الـرسـميـة ان ب
ن القـتلى واجلـرحى نسـاء وأطفاال 

كانوا يشاهدون العرض العسكري.
وأفاد الـصحـافي بهـراد قاسـمي الذي

كـان شــاهـدا عــلى الـهــجـوم ان إطالق
الـــرصـــاص اســتـــمـــر من  10الى 15
ـهاجم دقيقـة وأن واحدا فقط من ا
كـــان يــــرتـــدي زي احلــــرس الـــثـــوري

االيراني.
وقال لفـرانس برس "في الـبداية ظـننا
أنه جـزء من الـعـرض لـكن بـعـد عـشـر
ثـوان أدركـنـا أنه هـجـوم إرهابـي بـعد
أن أخــــــذ حــــــراس شــــــخــــــصــــــيـــــون

) بإطالق النار". سؤول )
وأضاف "عمّت الـفوضى وبـدأ اجلنود
يركضـون" مشيرا الـى أن "االرهابي
لم يــكن لـهـم هـدف مــحـدد ولـم يـظــهـر
انهـم اهتـمـوا لـذلك مع إطالقـهم الـنار
بـسـرعـة عـلى أي شـخص اسـتـطـاعوا

الوصول اليه".
وكـتب وزيـر اخلـارجـيـة مـحـمـد جـواد
ظــــريف فـي تـــغــــريــــدة " جتــــنــــيـــد
االرهـابــيـ وتـدريــبـهم وتــسـلــيـحـهم
وتـمــويـلـهـم بـواسـطــة نـظــام أجـنـبي.
هاجـموا األحـواز ومن ب الـضحـايا

أطفال".
وأضــــــاف أن "إيـــــران حتــــــمّـل رعـــــاة
اإلرهــابـيــ اإلقـلــيــمـيــ وأســيـادهم
األمــريــكـيــ مــســؤولــيـة الــهــجــمـات

اإلرهابية".
هاجم وكان احلرس الثوري اتـهم ا

جـموعة انفـصالية بأنهم مرتـبطون 
عربية تدعمها السعودية.

وأضــــاف ظــــريف أن "إيــــران ســــتـــرد
بــســرعــة وبـــحــزم لــلــدفــاع عن أرواح

." اإليراني
ــــتـــحــــدث بـــاسـم الـــقـــوات وصـــرح ا
ــســلــحـة االيــرانــيــة اجلــنــرال عــبـد ا
الفـضل شـكرجي لـلـتلـفـزيون الـرسمي
"من ب الـشهـداء فتـاة ومقـاتل سابق

تحرك". كان على كرسيه ا
وتــــابع شــــكـــرجـي" من أصل أربــــعـــة
مــــهــــاجــــمــــ  إرســـــال ثالثــــة الى
ــكــان وحلق بــهم اجلــحــيم في عــ ا
بــعـد قــلــيل الــرابع الــذي كــان أصـيب

وأوقف بسبب خطورة إصابته".
وأوردت عدة وسائل إعالم إيـرانية أن
ـــهــاجـــمـــ كـــانــوا يـــرتـــدون الــزي ا

العسكري.
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ــتــحـدث ونــقـلـت وكـالــة "إســنــا" عن ا
باسم احلرس الثـوري رمضان شريف
"الــذيـن فــتــحـــوا الــنــار عـــلى الــنــاس
سلحة ينتمون الى احلركة والقوات ا

االحوازية".
وأضـاف شــريف أن هـذه "تــتـغـذى من
الـســعـوديــة وحتــاول أن تـغــطي عـلى
عـظــمـة الــعـرض الــعـســكـري لــلـقـوات

سلحة". ا
وتـوالت ردود فــعل مــنـددة بــاالعـتـداء

ومتضامنة مع ايران.
ـــيــر ونـــدد الـــرئـــيس الـــروسي فـالد
ة بوت في برقية تعزية "بهذه اجلر
ــروعـــة". وجــاء في الـــبــرقـــيــة "هــذا ا
احلدث يـذكرنـا بضـرورة شن حمـلة ال
تهاون فيـها ضد االرهـاب بكل أشكاله
وأريــد الـــتــأكـــيــد عـــلى اســتـــعــدادنــا
واصلـة تعزيـز التـعاون مع شركـائنا

االيراني في مقاومة هذا الشر".
وقدمت فـرنـسـا "تعـازيـهـا الى عائالت
الــــضــــحــــايــــا وكــــذلـك الى الــــشــــعب
االيـراني" ونــددت "بـشـدة" بــاالعـتـداء
ـتــحـدثــة بـاسم اخلــارجـيـة بـحــسب ا

الفرنسية في باريس.
ودان الـرئـيـس الـسـوري بــشـار األسـد
الـــهــــجـــوم واصـــفـــاً إيــــاه بـ"الـــعـــمل
اإلرهابي اجملرم" وفق ما أفاد اإلعالم

الرسمي.
كــمــا أعــربت تــركــيـا جــارة ايــران عن
ا وصـفته بالـهجوم "حزنهـا العمـيق" 

"االرهابي الكريه".
وأكدت وزارة اخلارجيـة اللبـنانية في
بيان "تضامنها مع احلكومة والشعب
" وقــدمت تــعـــازيــهــا الى االيــرانــيـــ
"عائالت الضحايا الذين سقطوا جراء

هذا الهجوم".
من جــهـــته دان حــزب الــلـه الــشــيــعي

الـــلــبـــنـــاني الــهـــجـــوم واصــفـــا إيــاه
ب"العمل االرهابي".

وقــال في بــيـــان إن الــهــجــوم هــو "رد
مــبـاشــر وصــريح عــلى االنــتــصـارات
قاومة" الكبرى الـتي يحقـقها محـور ا
مــشــيــرا الى أن هــذه الــعــمــلــيــة "هي
اسـتـمـرار ألشـكال أخـرى مـن احلروب
ــتـــحــدة الـــتي تـــشــنـــهــا الـــواليـــات ا
وحلفاؤها مباشرةً أو بالواسطة وفي
طليعتها العقوبات اجلائرة واحلصار

االقتصادي الظالم".
ووقع الـــهــجــوم فـي الــيــوم الـــوطــني
ـسـلـحـة التي حتـيي في 22 لـلقـوات ا
أيــلـول/ســبــتــمــبــر من كل عــام ذكـرى
إعالن بـــغـــداد احلـــرب عـــلى طـــهــران

1980-1988).)
ناطق وكانت خوزستان إحـدى أكثر ا
االيرانيـة تضـررا من احلرب العـراقية
اإليـرانـيـة. وكـان صـدام حـسـ يـعوّل
على ان يسـتقـبل السكـان العـرب لهذه
احملافـظـة جـنوده كـمـحـررين إال أنهم

أبدوا والء إليران.
وشهـدت إيران في الـسـنوات االخـيرة
هـجــمـات عـدة اســتـهـدفت خــصـوصـا

احلرس الثوري.
في  20تموز 2018قتل عشرة عناصر
عـــلى االقـل من احلـــرس الـــثـــوري في
هجـوم علـى إحدى قـواعدهم في داري
ـاريـوان في شـمــال غـرب كـردسـتـان

إيران.
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في  07 حــــــــزيـــــــران 2017 هــــــــاجم
ـان مــســلــحــون وانــتــحــاريــون الــبــر
وضـريح اإلمـام اخلـمـيـني في طـهـران
ما أوقع  17قتـيال وعـشـرات اجلرحى
في أول هجـوم يـتـبنـاه تـنظـيم الـدولة

االسالمية.
وندد احلـرس الثـوري آنذاك ب"تورط"
ــتــحـدة في الــسـعــوديــة والـواليــات ا

االعتداءات.
وغالبـا ما تتهم الـسعوديـة وحليـفتها
ـتحـدة إيران بـالـسعي الى الواليـات ا

نطقة. زعزعة استقرار ا
وكـان روحـاني قـال في كــلـمـة الـسـبت
خالل عرض عسكـري في طهران قبيل
اعــتـــداء االحـــواز إن بالده "ســتـــعــزز
"يــــومــــا بــــعــــد يــــوم (...) قــــدراتــــهـــا
الدفاعية" ملمحا إلى الصواريخ التي
تـقـوم طهـران بـتـطـويـرهـا وتـثـيـر قلق

. الغربي
وأضـــاف روحـــاني "لن نـــقـــلـص ابــداً
قدراتنا الـدفاعيـة (...) سنزيـدها يوما
بــعـــد يــوم". وتـــابع أن "غــضـــبــكم من
صـواريـخـنـا يـدل عـلى أنـهـا األسـلـحة
األكـثــر فـاعـلـيــة. بـفـضــلـكم أصــبـحـنـا

نعرف قيمة صواريخنا".

 27شهـرا ليـسجل أنه أول رئيس
وزراء إسرائيلي يودع السجن.

ــرت "أرى أنه مــهم جــدا وتـــابع أو
القـول والتـأكيـد أن الرئـيس عباس
لم يــــرفض خــــطـــتي - لـم يـــقل "ال"
مـــطــلــقــاً وكـــررت هــذا عــلى مــدار
ـاضـيـة في كل الـســنـوات الـتـسع ا
مـــــكـــــان ذهـــــبـت إلـــــيه". وأكـــــد أن
"الــرئــيس عــبــاس لم يــقل +ال+ ولم
يـقل +نـعم+ ولـكن لـو بقـيت رئـيـسا
ـقدورنا للـوزراء وقتاً أطـول لكان 
حتـقيق الـسالم كـما يـقول الـرئيس
عــبـــاس الـــيــوم وهـــذه حـــقــيـــقــة".

وأضـاف "أنا سـعيـد جدا بـأن أجدد
صــداقـتي مـع الـرئـيـس عـبـاس وأن
ـرة الـتــقـيه وكـلي أمل أن نـلـتـقي ا
فاوضات قبلة ونـحن في خضم ا ا

نحو حتقيق هذا الهدف النبيل".
وتـعـامـلت احلـكــومـة االسـرائـيـلـيـة
الــيـــمـــيـــنــيـــة بـــفـــتـــور شــديـــد مع

رت ولقائه عباس. تصريحات او
ومـسـاء الـسـبت قـال وزيـر الـعـلـوم
عـوفـيـر اكونـيس الـعـضـو في حزب
اللـيكود بـزعامة بـنيامـ نتانـياهو
"بـــعــدمـــا اذل ابـــو مــازن (عـــبــاس)
ـــــرت وفي حــــ لـم يــــرد عــــلى او

ولـم يـعـقـد عــبـاس ورئـيس الـوزراء
االسرائيلي نتـانياهو سوى لقاءات
نــادرة مـنـذ ذلك احلــ بـدون بـحث
النزاع بشكل مباشر.وخالل االشهر
ـــرت جــرت االخـــيـــرة من حـــكم او
مفاوضـات مكثفـة مع الفلسـطيني
فـي مـــحـــاولـــة لـــلـــتــــوصل الى حل
متفاوض عليه على أساس دولت

وهــو مـــا تــدعـــو الــيـه اجملــمـــوعــة
الــدولـــيـــة مــنـــذ عــقـــود. لـــكن هــذه
اجلـهـود انتـهت الى فـشل ونـسبت
اســـــرائـــــيل ذلـك آنـــــذاك الى رفض

رت كما قالت. عباس خطة او

رت UI¡∫ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل لقائه رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ايهود او
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اقـــتــراحـه الــبــائـس بــاقـــامــة دولــة
فلـسـطـينـيـة عـاصـمتـهـا الـقدس مع
انــسـحــاب (اسـرائـيــلي) الى حـدود
ـرت االن اكاذيب  1967 يـنـشـر او

نتخبة". ضد حكومة اسرائيل ا
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واضــــاف الـــــوزيـــــر في بـــــيــــان ان
"الـشــخص الـذي رفض اســتـئــنـاف
ــفــاوضـــات هــو ابــو مــازن الــذي ا
تــخـلى عن مــبـاحـثـات  2014 ولم
يـســتـأنــفـهـا الــبـتــة". يـشـار الى ان
مـفــاوضــات الـسالم بــ اســرائـيل
والفلـسطينـي معطـلة منذ 2014
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{ مكـسـيك - (أ ف ب) - قـال الـرئيس
ــنـتـخب أنـدريس لـوبـيـز ـكـسـيـكي ا ا
أوبــرادود إنـه ال يــريـــد مــواجـــهــة مع
الـرئـيس األمـريكـي دونالـد تـرامب في

موضع الهجرة.
ــتــشـددة في وأدت ســيـاســة تــرامب ا
مـسـألة الـهـجـرة إلى تـصـعـيـد الـتـوتر
كسيكي ب البلدين وإثارة غضب ا
الـذين اعـلن سـابــقـا أنـهم سـيـسـددون
ثـمن جـدار وعـد بــبـنـائه عـلى احلـدود

ب البلدين.
لـكن أوبـرادور الـيــسـاري قـال الـسـبت
لـــلــصـــحــافـــيــ فـي واليــة ســـونــورا
ـــشـــادات الـــكالمـــيــة احلـــدوديــة إن ا

ليست احلل.
وقال "لن نخوض مواجـهة مع حكومة
ـــتــــحــــدة لن نــــخـــوض الــــواليــــات ا

مواجهة مع الرئيس دونالد ترامب".

وتابع أوبـرادور الذي يـتـولى منـصبه
في األول من كانون األول/ديسمبر أن
"بـنــاء اجلــدران أو الـلــجــوء لـلــقـوة ال
يـحالن مشـكـلـة الـهجـرة الـتي تـتـطلب

دبلوماسية".
والسـبت أعـلنت الـسـلطـات األمـريكـية
بدء أعمـال بناء جـدار بارتفـاع خمسة
أمـتـار عـلى طـول احلـدود في بـلـدة إل

باسو في والية تكساس.
وكان ترامب تعهـد مرارا خالل حملته
االنــتــخـابــيــة بــنــاء جــدار عـلـى طـول
احلـدود اجلــنـوبــيــة وتـرحــيل ماليـ
ن ال يــحــمــلــون وثـائق ــهـاجــرين  ا

على خلفية ما وصفه بأزمة هجرة.
كـسـيك بـتسـديد وكان تـرامب طـالب ا
ثمن بناء اجلدار ما رفـضته مكسيكو.
ووافق الكونغرس األمريكي حتى اآلن
عـلى تـخـصـيص  1,6مـلـيـار دوالر من

أصل  25مليار يطالب بها ترامب.
ويـتــخــلل الــقـسم األكــبــر من احلـدود
ســـيـــاج وغـــيــره مـن احلـــواجــز لـــكن
ـكن تـرامـب أمـر بــإقــامـة "حــاجــز ال 
جتـاوزه" وسط حتــذيـرات عــلـمـاء من
أن ذلك قـد يـعـرض أكثـر من ألـف نوع

من احليوانات للخطر.
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الى ذلـك واجه الــــرئـــيـس األمـــريــــكي
دونـالـد تـرامب اجلـمـعـة جـدال جـديـدا
حول قدرته عـلى احلكم بعـدما كشفت
ز أن مـسؤوال صحـيفـة نيـويورك تـا
كـــبــيـــرا في اإلدارة حتـــدث في 2017
عن إمـكـانـيــة إقـصـائه عن احلـكم في
سؤول بشدة. معلومات ينفيها هذا ا
فـي قـــــــلـب اجلـــــــدل اجلـــــــديــــــد رود
روزنـستـاين الـرجل الـثـاني في وزارة
الـعــدل الـذي يــشـرف عـلـى الـتـحــقـيق

ـدعي اخلـاص روبـرت الـذي يـجـريـه ا
مـولــر حـول الــشـبـهــات بـتــواطـؤ بـ
الـفريق االنـتـخـابي لـتـرامب في الـعام
. وتستـند الصـحيفة  2016والكرملـ
الى مـــصـــادر عـــدة وخـــصــوصـــا الى
مالحــــظـــات لـــعــــنـــاصـــر مـن مـــكـــتب
التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). ولم
ـديـر الـسـابق بالـنـيـابة ينـف أحدهم ا
لــلـــوكــالــة انـــدرو مــاكــيـب مــضــمــون
الحظـات اجلمـعة. واكـتفى مـحاميه ا
مايـكل بـرومـويـتش بالـقـول إن مـوكله
ــــكن أن يــــكــــون "ال يــــعــــرف كــــيـف 
الحظات". صحافي حصل على هذه ا
وأوردت صـحـيـفــة "واشـنـطن بـوست"
أن مـاكــيب يــوضح فـي مالحــظـاته أن
روزنسـتـاين الـذي كان قـلـقا جـدا بـعد
إقـــالــــة رئـــيس االف بـي آي جـــيـــمس
كـومـي اقـتــرح في أيــار/مــايـو 2017

أمام شهود تسجيل محادثات لترامب
من دون عـــلـــمـه لـــكـــشف "الـــفـــوضى"

السائدة في البيت االبيض.
ويبدو أن روزنـستـاين ناقش حـينذاك
إقـصـاء تـرامب عـبـر تـفـعـيل إجـراء لم
يُـسـتـخدم يـومـا من قـبـل في الـواليات
ـتـحـدة وينـص عـليـه الـتعـديل ال25 ا
لـلــدسـتــور في حـال اعــتُـبـر غــيـر أهل

لتولي احلكم.
ـز" صدى خاص قال "نـيويـورك تا و
بعد منشورات عديدة تتحدث عن خلل
في عـمل الــبـيت االبـيـض حـيث يـصل
سؤول الى األمر بالعـديد من كبـار ا
االلــــتـــفــــاف عــــلى أوامــــر الـــرئــــيس
وخــــصــــوصـــا كــــتــــاب الــــصـــحــــافي
االسـتـقــصـائي بــوب وودورد ومـقـالـة
نشرها مسـؤول كبير في إدارة ترامب
ــقــال لم يــكــشـف اســمه. وكــان هــذا ا

ز" أكد أن والذي نشرته "نيويورك تا
بـعض أفـراد احلــكـومـة فـكــروا لـفـتـرة
قصيرة في ابعـاد ترامب عن الرئاسة
وذلك بــــعــــيــــد وصــــوله الى الــــبــــيت

االبيض في كانون الثاني 2017.

أندريس لوبيز أوبرادود 

األميّـة هي انتقـاص من كرامـة اإلنسان فال كـرامة جلـاهل في القراءة
والـكــتـابــة وهـو كــاألعـمى واألطــرش وكـمـن فـقــد حـاســةً من حـواسه
وتـعـتـبـر ظـاهـرة انــتـشـار األمـيـة في اجملـتـمـع آفـة خـطـيـرة تـهـدد أمـنه
و العراق وسالمـته ويجب االنـتبـاه لهـا والتـعامل مـعهـا بشكـل حكيـم 
من البلدان الـتي ابتليت مـؤخراً بانتشـار هذه الظاهـرة اخلطيرة وجاء
ـتحدة للـتربية في أحدث  تقـرير صادرعن اليـونسكو ( مـنظمة اال ا
والعلم والثقافة ) ان نسبة األميّة في العراق وصلت الى أكثر من 47
ـئة   وهـذه النـسبـة اخمليـفة يـجب أن تـهز الـعروش وحتـرك الغـيرة با
في نـفـوس السـيـاسيـ بـكل مسـمـياتـهم  حـيث تُعــدّ هـذه النـسـبة من
عـدالت في العالم وهذا يعـود الى أسباب عـديدة  منـها تردي أعلى ا
األوضـاع االقـتصـادية واألمـنـية والـسـياسـية واالجـتـماعـيـة وتراكـمات
ادي وتدني احلروب والـهجرة والـنزاعـات الداخلـية والـنزوح والعـوز ا
ـعاشـي  وفشل االدارة احلـكـوميـة في ادارة مـلف التـعـليم ـستـوى ا ا
فــشالً كـامالً فـبـعــد أن كـان الـعـراق من أفـضـل الـدول في الـعـالم في
ملف مكـافحة األمـية حيث حصل عـلى خمسـة جوائز في عام 1979
من الـيونـسكـو بعـد أن استـطاع أن يـخفض نـسبـة األميـة ما دون 10
ـئـة و مــتـفـوقـا عـلى دول مـثـل الـيـابـان وكـوريـا اجلــنـوبـيـة والـصـ بـا
وسنـغافـورة واسبانـيا يـصل حاله الى هـذا احلال. وفي نـفس الصدد
ركـزي لالحـصاء الـتابع لـوزارة التـخـطيط قـد أعلن في كـان اجلهـاز ا
نـهـايـة عام  2017 بـأن نـسـبة األمـيـة بـ الـشبـاب في الـعـراق بـلغت
ـذكـورة بـالـرغم من ـئـة خالل عـام   2017 وهـذه الـنـسـب ا  8.3 بـا
انـها أقل كـثيـراً من احلقـيقـة حيث انه في اعـتقـادي بأنـها قـد تتـجاوز
ـئـة بـ الـشـبـاب  يــجب أن تـكــون نـاقـوس خــطـر لـلــحـكـومـة  15 بـا
نـظمات ان ولوزارات الـتربيـة والتعـليم الـعالي والثـقافة وكـافة ا والبـر
ـهـتمـة بـالـعـراق ألن النـتـشـار األمـيّـة في ـيـة والـدولـيـة واحملـلـيـة ا األ
اجملـتـمـعـات وخـاصــة بـ الـشـبـاب له تـأثـيـرات ســلـبـيـة خـطـيـرة عـلى
و ـرض وإعـاقـة  اجملـتـمع مـنـهـا انتـشـار الـبـطـاله والـفقـر واجلـهل وا
تاحـه بالبالد و االفراد اجـتمـاعيـا وصعـوبة اسـتغالل مـوارد الثـروه ا
ـباشر عـلى الزياده الـسكانـية  وتسـاعد على زيـادة معدالت تأثـيرها ا
الـسـرقـة والـقـتل واجلـرائم في اجملـتـمع  لـذا من واجب احلـكـومـة أن
ـكافحـة األمية تسـتنفـر جهودهـا في وضع استـراتيجـية علـمية دقـيقة 
ـؤسسات ـرتفعـة وعليـها اشراك كـافة الوزارات وا وتقـليل معـدالتها ا
ذات العالقة في تنفيذ هذه االستراتيجية وعدم جعلها حبراً على ورق
وذلك بوضع توقيتات دقيقة لتنفيذها ووضع ضوابط صارمة حملاسبة
ان كل من يخلّ بهـذه التوقيـتات وعلى احلكـومة تقد مـقترحات لـلبر
دارس ـكـافحـة ظـاهـرة تسـرب الـطالب من ا لـتـشريع قـوانـ جـديدة 
كـمـا كــان مـعـمــوالً في فـتـرات ســابـقـة ووضع أولــيـاء األمـور لـلــطـلـبـة
تسرب حتت طائلة القانون  واليقتصر األمر على الدور احلكومي ا
فـقط في مـكافـحـة ظـاهرة األمـيّـة فهـنـاك دور هام جـداً يـقع عـلى عاتق
دني وأولياء األمور وشيوخ العشائر ورجال الدين منظمات اجملتمع ا
ووسـائل االعالم اخملـتـلـفـة في تـثـقـيف الـناس بـخـطـورة هـذه الـظـاهرة
على اجملـتمع وعـلى الفـرد ويجب أن يـشتـرك اجلمـيع في هذه احلـملة
لنساهم في تـقليل معدالتهـا التي وصلت الى مرحـلة خطرة تهدد أمن
ان والـرئـاسات الـثالثة أن مـجـتمـعنـا وأمـننـا. دعوتي لـلـحكـومـة والبـر
يتـركـوا خالفاتـهم ومصـاحلهم الـشخـصيـة وأن يؤدوا دورهم الـوطني
ـواطن الـعراقي ـطلـوب في الـتـعامل مـع كل مايـهـدد أمن اجملتـمع وا ا
لي عليهم ا  ومنها ظاهرة انتشار األميّة وأن يعملوا 
الضمـير والـواجب الوطني والـسياسي ويـبذلوا كل
جهدهم للقضاء أو تقليل ظاهرة األمية في العراق
ويــنـــقــذوا شــبـــابــنــا وأطـــفــالــنــا مـن الــوقــوع في

مستنقعها اخلطير.
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تـظـاهـرات أهـلـنـا فـي الـبـصـرة الـتي طـالـبـوا فــيـهـا  بـأبـسط حـقـوقـهم
ـاء الصالح للشرب وبأبسط اخلدمات واالحتـياجات األساسية وهي ا
بعد ان عانوا سن طويلة من ملوحة ماء البصرة واحتوائه على مواد
ديـنة كما طـالبو بالـكهرباء سامة تـسببت في تسـمم اآلالف من أبناء ا
نـظـرا الرتـفـاع درجـات احلـرارة في الـبـصـرة في فـصل الـصـيف الى
فـوق اخلـمـسـ درجـة وتـعـتـبـر الـبـصـرة من أعـلى مـنـاطق الـعـالم في
ارتــفـاع درجـات احلـرارة في الــصـيف بـاإلضــافـة الى وضع احلـلـول
للبطالـة التي تفتك بشبـاب البصرة وخريجي اجلـامعات الذين يعانون
مـنـذ سـن مـن عدم تـعـيـيـنهم أو إيـجـاد وظـائف لـهم  حـتى وان كانت
مؤقـتـة أو بأجـور يومـية  ,هـذه التـظاهـرات السـلمـيـة استـغلـتهـا بعض
ـيـلـيـشـيـات وقـامت بـإحـراق بـنـايـة اجلـهـات احلـزبـيـة والـسـيـاسـيــة وا
احملـافـظة وبـنـاية مـجلس احملـافـظة إلخـفـاء ملـفـات فسـاد كـبيـرة وأدلة
عـلى جـرائم سـرقـة واخـتالسـات ألمـوال الـبـصـرة من قـبل سـيـاسـي
ومسـؤول فاسـدين ا في احلكومـة احمللـية للـبصرة إضـافة الى حرق
مـؤسـسـات أخـرى وحـرق الـقـنـصـلــيـة اإليـرانـيـة وألـقت هـذه اجلـهـات
تظـاهرين الـسلمـي الذين صـوروا ووثقوا يـليشـيات بـالتهم عـلى ا وا

ــؤسـســات الـتي  ــتـظــاهـرين الى ا عـمــلـيــات احلـرق قــبل وصـول ا
حـرقـهـا وبعـد انـتهـاء الـتـظاهـرات وعـودة األمـور الى مـجاريـهـا وعودة
ـديـنة بـعـد ان  تعـزيـز القـوات األمـنيـة بـأخرى الـهـدوء الى شوارع ا
أرســلت من بــغــداد لــبـسـط األمن بــاشـرت الــقــوات األمــنــيـة بــحــمــلـة
مــداهــمــات و اعــتــقــاالت واســـعــة شــمــلت عــددا من الــنــاشــطــ في
ــتـظــاهـرين وبــعض عـمــلـيـات الـتــظـاهــرات بـاإلضــافـة الى عــشـرات ا
شـكلـة الـكبـيرة ان االعـتقـال هـذه تمت بـدون أوامـر قبض قـضائـيـة وا
بـعض عـمـلـيات االعـتـقـال قامت بـهـا مـيـليـشـيـات تابـعـة ألحـزاب وكتل
عتقل الى أماكن مجهولة بعد ان اتهمتهم سياسية متنفذة و نقل ا
لـيشيات بـأنهم من احرق الـقنصلـية اإليرانيـة ولألسف الشديد هذه ا
فان بـعض احملسـوب عـلى أهلـنا في الـبصرة عـملـوا كمـخبـرين لهذه
يلـيشيات وقـاموا وألغراض انتـقامية أو لـتصفيـة حسابات سـياسية ا
ن احـرقوا ـتـظـاهـرين الـسلـمـيـ بـاعـتـبـارهم  بالـداللـة عـلى بـعض ا
الـقـنصـلـية اإليـرانـية والـدوائـر األخرى وهـنـا نهـيب بـأجهـزتـنا األمـنـية
ـركـزيـة واحلـكـومـة احملـلـيـة بـضـرورة إتـبـاع الـسـيـاقات وبـاحلـكومـة ا
الـقـانـونـية في عـمـلـيـات االعتـقـال وعـدم اعتـقـال أي مـواطن بـدون أمر
قــبض صــادر من قـاضي حــكـومي مــخـتص وضــرورة إخـبــار أهـالي
ـعـتقـلـ بـأمـاكن اعـتـقـالـهم ونـهـيب بـهـذه األجـهـزة أيـضـاً بـان تمـنع ا
يلشيات واجلهات الـسياسية التابعـة ألحزاب متنفذة من اعتقال أي ا
مواطن بصري وألي سبب كان كـما تتحمل األجهزة األمـنية مسؤولية
عتـقل وتقد من تـثبت إدانته بعـد التحقيق الى احلفاظ على حـياة ا
احملـاكم وإطالق سراح من تـثـبت براءتـهم كـما نـدعو األجـهـزة األمنـية
الى عدم اللجـوء الى أية عملـيات التعذيب والـضغوط النفـسية النتزاع
عتقل بالقوة وحتت التعذيب ألنها ستسجل ضدهم االعترافات من ا
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ والـنـاشطـ في وال يـتم األخـذ بـها . فـرفـقـاً بـا
التـظـاهـرات يا أجـهـزتـنا األمـنـيـة وعـليـكم إتـبـاع السـيـاقـات القـانـونـية
الصـحـيحـة عـند تـنـفـيذ عـمـليـات االعـتقـال وبـعـد التـنـفيـذ وعـدم  خلط
األوراق واسـتــغالل الــســلـطــة والــنـفــوذ أو اخلــضـوع لــضــغط بـعض
ـتـنفـذة لـتـنـفـيـذ عمـلـيـات دهم و اعـتـقـاالت غـير اجلـهات الـسـيـاسـيـة ا
ـارسـة عـمـلـيـات  تـعـذيب ألي مـعـتـقل النـتـزاع اعـتـرافـات قـانـونـيـة و
ـة لم يـقم بـهـا أو اعـتـقـال مـتـظـاهـرين سـلـمـيـ لم يـقـومـوا بـأية جلـر
طالبة عمليات غيـر مسموح بها أو خارج نـطاق التظاهرات السـلمية ا

باحلقوق واخلدمات .


