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انـخــرطت واشــنـطن عــسـكــريـا في
ســوريــا حتت ذريــعــة فــرض االمن
واالســـتــقـــرار وتـــطـــبـــيـق قــرارات
مـــــجــــلس االمـن الــــدولي وادخــــال
ــسـاعــدات واحــتـرام وقف اطالق ا
الــنـار وحتــريــر الـشــعب الــسـوري
وحــمــايـته مـن االرهـاب والــسـؤال
ـــطـــروح اذا كـــانت هـــذه اهـــداف ا
الـتدخـل االميـركي فـلمـاذا ال تـنسق
وتـــتــعـــاون واشــنـــطن مع الـــدولــة
الـــســوريـــة من اجـل حتــقـــيـــقـــهــا?
اجلــــواب هـــو الن واشــــنــــطن وتل
ابــيب وحــلــفــائــهم لــديــهـم اهـداف
علن عنها السيما اذا اخرى غير ا
مـــا عــلـــمــنـــا ان عــصـــابــات داعش
االرهـابــيــة هي من صـنـع امـيــركـا
وادخــالــهــا في ســوريــا هـو ضــمن
مــخـطـط مـدروس إلســقــاط الــدولـة
والنظام فيـها وعزل الرئيس االسد
ــــا قــــتــــله الن مــــا تــــقــــوم به و ر
ـيدان واشـنطن عـلى االرض وفي ا
العـسكـري ال يتـطابق ويـنسجم مع
تصـريحـاتها فـهي حتتل االراضي
الــســوريــة وتــســيــطــر عــلى شــرق
الــفــرات مـن الــبــو كــمــال صــعــودا
لـــلـــحــســـكـــة وقــامـــشـــلي ومـــنــبج
ويـســيـطـرون عـلى اهم ابـار الـنـفط
ـنـاطق وتـقـوم واشـنـطن في هــذه ا
بعـرقلـة و منع الـدولة الـسورية من
الــوصـول الـى ثـروتــهـا الــطــبـيــعـة

ومراكزها احلضارية. 
.. هناك مـرحلة جديـده للصراع إذاً
هـو صـراع عـلى الـطـاقـة بـعـد فـشل
ورقـة االرهـاب وداعش والـطـائـفـيـة
ــنــاطق والــعــنــصــريــة عــلــمــا ان ا
وارد الطـبيعة الكثيرة الزراعية وا
ـنـاطق تــقع شـرق الــفـرات ضـمـن ا
ـسـيـطـر عـلــيـهـا من قـبل اجلـيش ا
ــــنع وقــــوف الــــدولـــة االمـــيــــركي 
الـســوريـة عــلى قــدمـيــهـا من خالل
انـــعـــاش احلــــيـــاة االقـــتـــصـــاديـــة
واالجـــتــمـــاعـــيـــة وهـي مـــحــاوالت
اميركـية اسرائيـلية لتـدمير سوريا
واضـاعـفـهـا امـام االرهـاب كـمـا ان
الصـراعات السيـاسية ال تـقل شانا
ا عن الصـراعات االقـتصـادية وطـا

ـــغــادرتـــهــا صـــرحت واشـــنـــطن 
ســوريـا بــعــد طــرد داعش والــيـوم
ـناطق امـيـركا تـسيـطـر على هـذه ا
وحتـمي الـفـصائل اإلرهـابـيـة التي
تــقــيـم فــيــهــا وبــحـــمــايــتــهــا وفي
مــــقـــدمـــتـــهـــا داعش. ان ادعـــاءات
واشنطن بـحماية الـشعب السوري
اتضح زيفـها من خالل االنـتهاكات
الـــتـي حتـــدث داخـل مـــخــــيــــمـــات
ــســؤولــة الالجــئــ الــســوريــ ا
عـنها امـيركـا وحلـفائهـا والتـقارير
والــــوثــــائق واالفالم تــــؤكــــد هـــذه
االنــتـهــاكـات ومــنـهــا االنـتــهـاكـات
اجلــــنــــســــيــــة الــــتـي تــــشــــمل كال
اجلــنــســ وهي انــتــهــاكــات ضـد
حــــقــــوق االنــــســــان الــــتي تــــدعي
واشنطن حمايتها  الكثير يرى ان
مـساعـدة الشـعوب من قـبل اميـركا
يعني تدميـرها في ح ان اميركا
تـضـغط عــلى سـوريـا بــكل الـطـرق
ــتــطــرفــ لـــصــالح اســرائــيـل و ا

داعش والنصرة.
 لقـد برهـنت احلقـائق ان واشنطن
عملت ومازالت تعمل وبقوة على
تـقسـيم سـوريا وتـفتـيـتهـا وتدمـير
جــيــشـهــا ومـؤســســاتـهــا وبـنــاهـا
الـتـحـتيـة والـوثـائق التـي نشـرتـها
الـسفـارة البريـطانـية في واشـنطن
تــؤكـــد عـــلى الـــتـــوجه االمـــيـــركي
لـتقـسيم سـوريا عـلما ان واشـنطن
لم تــكـذب هـذه الــوثـائق فـضال عن
مـحـاوالت افـشال مـؤتـمـر سـوتشي
ومـهادنـة تـركيـا باحـتاللـها عـفرين
بــعــد مــا كـــانت تــتــبـــجح بــقــوات
ســوريــا الـــدمــقــراطــيــة وكل هــذه
االمـور تشـير لـلمـساعي االمـيركـية
إلطـــالـــة امـــد احلـــرب في ســـوريــا
تــمــهـيــدا لـتــقـســيـمــهــا في الـوقت
ناسب وهي تعـمل بجد واجتهاد ا
على خلق ظروف التـقسيم أفشلت
الـــــقــــيــــادة الــــســـــوريــــة كل هــــذه
اخملـــطـــطـــات بـــحــكـــمـــة كـــبـــيــرة
وواجـهـتـهـا بـشجـاعـة فـذة وصـبر
عونة حـلفائها في محور جميل 
ـتـمـيز ـقـاومـة والـدعم الـروسي ا ا
عـــــــلى الـــــــرغم مـن عــــــدم تـــــــوقف
شروع و واشنطن عن تنفيذ هذا ا

بــــدعم ســـعــــودي اردني مـن جـــعل
سـوريــا مـنــاطق مــتـعــددة االعـراق
ـذاهب وهي عـنـاصر واالطـيـاف وا
تـــعــتـــبــرهـــا أمــيـــركــا واســـرائــيل
وحلفائها قاعدة انطالق للمشروع
وهــذا مـا صـرح به وزيــر خـارجـيـة
روسيا عنـدما قال بان امـيركا تريد
تـقـسـيم سـوريـا وروسـيـا قـلـقـة من

ذلك . 
لقـد حان الـوقت لتـتوافق واشـنطن
مع موسكو لتحقيق السالم واالمن
نطقة واال ستهددها اخملاطر في ا
واالزمـــات وامـــيـــركــــا تـــتـــضـــارب
وتـتـقـاطـع في تـصـريــحـاتـهـا ومن
فارقات ان تتبـادل تركيا واميركا ا
االتــهـــامــات بــشـــأن دعم االرهــاب
واالثــــنـــــ اعــــضـــــاء في احلـــــلف
االطــلـسي بــعـد ان اصـبـح الـتـدخل
االمــيـركـي مـبــاشـر وتــنــوب عـنــهـا
ـسلح في نظـمات االرهابية وا ا
ذلك وحلفائـها من االنظمـة العربية
ـتـعــاونـة مع اسـرائــيل في الـسـر ا
والــعــلن ولــيـس من الــغــريب عــلى
مارسات أميركا كل هذه االفعال وا
بـاحـتاللـهـا لـلـدول والـبـلـدان وقـتل
قـادتـها وحل جـيـوشهـا ومـثل هذا
حــدث في الــعــراق وافــغــانــســتــان
وهـي افــــــكــــــار ومــــــخــــــطــــــطـــــات
واســـتــراتـــيـــجـــيــات وســـيـــاســات
امريكية مـستمرة. والسؤال هل كل
ـشـاريع الـتــقـسـيـمـة هي من هـذه ا
اجل حمايـة الشعوب واحلـقيقة ان
الـوثـيــقـة الـتي نـشـرنــهـا الـسـفـارة
الـبــريـطــانـيــة في واشـنــطن بـشـأن
تــقـســيم سـوريــا هي غــيـر جــديـدة
وأميركا تريـد الذهاب اكثر من ذلك
ـنطقـة وتعـمل على في تـقسـيمـها ا
ـقـسم وجتـزء اجملز من تـقـسـيم ا
اجل جعـلها قـواعد قويـة إلسرائيل
وضـعيـفـة امامـها وتـقـسيم سـوريا
يـعني تـقـسيم مـنـاطق ودول اخرى
في الــشـرق االوسـط ومن اجل هـذا
تضغط واشنطـن على روسيا بقوة
وتـشـوه سـمعـتـهـا من اجل حتـقيق
مــخــطـطــات الــتـقــســيم الـتـي تـقف
بوجـههـا روسيـا ومن هنـا حاولت
تـشــويه صــورة الــرئـيـس الـروسي

بوتـ قبل االنتـخابـات التي جرت
هناك وتريد اميـركا اليوم الظهور
عـلى اسـاس انـها جـمـعـية خـيـرية
وعـــــلى االرض تــــــواجه الـــــدولـــــة
الـسـورية وتـقاتـلـها بـشـكل مبـاشر
وغــــيـــر مـــبــــاشـــر بـــكـل قـــواتـــهـــا
واسـلـحـتـهـا واحلـقـيـقـة ان احلـرب
تحدة مفروضة من قبـل الواليات ا
ـنـطـقـة والـشـرق االمـيـركـيـة عـلى ا
االوسط الـكـبــيـر مـشــروع امـيـركي
لـذلك من مــصـلـحــة امـيـركــا اطـالـة
احلــرب ولـيس لـديــهـا اي مـشـروع
حـقـيــقي ال صالح سـوريـا بل تـقف
حــجــر عــثــرة وبـقــرار غــيــر مــعـلن
لتعـطيل عودة الالجئـ السوري
واعــادة االعــمــار في ســوريـا وهي
تـطـلب بـشكل وبـاخـر من حـلفـائـها
شاركة وشركائـها االوربي عـدم ا
فـي اعــــادة االعـــمــــار اال بــــشـــروط
تــعـــجــزيه وهــذا مـــا يــحــدث وهم
يـريــدون ان تـقــوم روسـيــا وايـران
والـصـ بعـمـلـيات اعـادة االعـمار.
احلقـيقـية إنَّ امـيركا تـريد مـحاربة
روسيا وايران والـص في العالم
وال سيما في الـشرق االوسط ألنها
ـــهـــمــة واالســـاســـيــة ـــنـــطــقـــة ا ا
ـــنــــطـــلـــقــــات هـــذه احلـــرب وهي
ـــا يــــجــــري من دمـــار مــــرتـــاحــــة 
وحروب في سوريا واليـمن وليبيا
وافــغـــانـــســتـــان ومـــا يـــحــدث في
العراق كونهـا تصب في مشروعها
الـشــرق االوسط الـكـبــيـر وتــسـيـر
بـاجتـاه تـغـيـر اخلارطـة اإلقـلـيـمـية
جـغـرافـيـا وســيـاسـيـا خلـلق شـرق
اوسـط جـــــديــــــد ويــــــلــــــمــــــحـــــون
بـالصـدامات الـعسـكريـة خالل هذه
االعـوام القـلـيله جـدا ومن ضـمنـها
مـحــاوالت الغـتــيــال بـعض الــقـادة
والـسـيــاسـيـ وخــاصـة من حـزب
الــله وفي مـقـدمـتـهم الـسـيـد حـسن
ــــــنـــــاورات نــــــصـــــر الــــــلـه وكـل ا
ـشـتـركـة بـ امـيـركا الـعسـكـريـة ا
واسـرائـيل الـتي جـرت في االعـوام
ــاضـيــة و الـتي جتـري واالشــهـر ا
ــســـتــقــبل هـي بــســبب االن وفي ا
ضـــعـف اســـرائــــيل امـــام مــــحـــور
قاومة واجليش العربي السوري ا
ــيــدان واســرائــيـل ضــعــيــفـة في ا
وغـيـر قادرة عـلى حتـقيق اهـدافـها

بدون اميركا.
ومــا نــشـهــده من تــأجــيل امــيــركـا
لــبــعض مــخــطــطــاتـهــا هي خــطط
مــرحـلــيـة دون ان تــتــرك اهـدافــهـا
االســــتـــــراتــــيــــجــــيــــة  وكل هــــذه
ــمـارســات االمـيــركـيــة وتـفــردهـا ا
بـالــقـرارات بـسـبب ضـعف مـجـلس
ـــتـــحـــدة فـــضال عن االمن واال ا
ـنظـمات دورهـا العـميق فـي عمل ا
ـمـارسات الـدولـيـة وهذا الـلـعب وا
مع مــنـــظـــمــات حـــقــوق االنـــســان
ــفـــوضــيـــة الــســـامــيـــة لــغــوث وا
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بغداد

الـالجئـ الـفلـسـطـينـيـ ومنـظـمة
الــــطـــاقــــة الـــذريــــة وغـــيــــرهـــا من
ـنـظــمـات يـشـكل خــطـورة كـبـيـرة ا
عـليـها يضـعف دورهـا احلقيـقي ما
يــشـــجع بــعض الـــدول عــلى خــرق
االنظمة والقوانـ الدولية وتمرير
ــؤامــرات واالشـــتــبــاكــات. ولــعل ا
أبـــــسـط مـــــثــــــال عـــــلى ذلـك اعالن
اجملــلس الــعــســكــري االســرائـيــلي
ــصــغــر عـن اســتــعــداده لــلــقــيـام ا
بعـملـيات عسـكريـة ضد بعض دول
االقلـيم اذا اقتـضت احلاجـة ووزير
الـدفـاع االسـرائيـلي لـبـرمن يـصرح
سـوف نضـرب الـقواعـد والـوحدات
تواجدة على العسكرية االيرانية ا
االراضي الـوطـنـية الـعـراقـيـة وهذا
هــو الـتــجـاوز بــعـيــنه عــلى هـيــبـة
ـــنــظــمـــات الــدولـــيــة في ومـــوقع ا
مـــقــدمـــتــهـــا مــجـــلس االمن واال
ـتـحــدة واحلـقـيـقــة ان اسـتـمـرار ا
الــــرئــــيـس تــــرامب عــــلـى نــــهــــجه
ـا يـخص الــسـيــاسي هـذا ســواء 
ــنــطــقــة او الــعـالـم ســوق يـنــهي ا
ـتــحـدة ــهـاب لــلـواليــات ا احلـكم ا
االمـيـركـيـة ويـسـقط هـيـبـتـهـا وهـو
بــــعــــيـــد كـل الـــبــــعــــد عن الــــعـــمل
ـــارســـاته مع االســـتـــراتــيـــجي و
ـنـطـقـة يـضر حلـفـائه الـغـربـي وا
ـــصـــالـح االمـــيـــركـــيـــة وحـــتى بـــا
حـلفـائـها الـغـربيـ واخلالفات في
الـداخل االمـيـركي لم تـصل الى حد
ما وصـلت اليـه اليوم فـي تاريـخها
الـقـريب. ولـنـعـد الى مـسـالـة مـهـمة
وهي ان امـــيــركـــا تــدرك جـــيــدا ان
تـقــارب الـعـراق وســوريـا وتــعـزيـز
ارتــبــاطـــهــمـــا لــعــوامـل واســبــاب
وقـواسم مـشـتـركـة كـثـيـرة وكـبـيـرة
واليــــــــران دور اســـــــاسـي فـي ذلك
وهذا يعني خسارة اميركا ستكون
ـــواقـــعـــهــا كـــبــيـــرة بـــالـــنـــســبـــة 
ومصاحلها في العراق وهذا يصب
ـقاومـة وروسيا في صالح مـحور ا
واصـــدقـــاء ســـوريــــا بـــشـــكل عـــام
واضـعاف امـيـركا او اخـراجـها من
العـراق بعد قـتال خـمسة عـشر عام
مقترنة بخـمسة االف قتيل اميركي
واالف اجلـــــــرحـى مـن اجلـــــــنـــــــود
االمـــيـــركــــان خـــســـارة مـــلـــيـــارات
الــدوالرات وهي حــقــائق وظــواهـر
تقـلق واشـنطن وهي عـوامل جتعل
الـصـراع مسـتـمـر ما بـ واشـنطن
نطقة ولم تتركها دون السيطرة وا
عـــلـــيـــهــا واســـتـــنـــزاف مـــواردهــا
بــالـكـامل وال نـنـسى هـنـا اعـتـراف
وزيــر خـارجــيــة قـطــر الــسـابق في
الــعــلن ومن عـــلى اجــهــزة االعالم
بأن دور واشنطن وقياداتها يتمثل
بأسقاط االنظمة في العراق وليبيا
والـيـمن وتـونس ومـا يـدور الـيـوم
فـي ســوريــا هـــو لــتــحــقـــيق نــفس
الــهـدف فــيـمــا يــحـاول تــرامب جـر

تسـجـيل الـعقـار الـسـابق وإعادة
ــثــلــةً مـــلــكــيــته إلى الــدولــة - 
بـــأمـــانـــة بـــغـــداد -. وبـــإزاء مـــا
يُستفاد من هذه القضية وإجابةً
كن عن أسـئلـة اإلخوة األعـزاء 

همة اآلتية : أن أحدد النقاط ا
1- إن هـيـئة الـنـزاهة في الـعراق
عُــدّت بـــهـــذا الـــعــمـل وأمــثـــاله
ـســتـويـ الـعـربي األولى عـلى ا
والــــدولي الــــتي تــــوجـه دعـــوى
تــضـخم األمــوال أو اإلثـراء غــيـر
ــشــروع عــلى حــســاب الــشـعب ا
لـثالثـة مـسـؤولـ كـبـار في سـدة
الـسـلطـة يشـغلـون منـصب (نائب
رئـــيس الـــوزراء) دفــعـــةً واحــدةً
فضالً عن وزراء آخـرين ودرجاتٍ

خاصةٍ !!!
ــتــخــصــصــ ومَنْ يــعــرف من ا
ـتــابـعـ وذوي الـشــأن هـيـئـة وا
نزاهة أو هيئـة مكافحة فساد في
الـعــالم سـبـقـتــنـا الى ذلك سـواء
في أوربـا أو امـيــركـا أو غـيـرهـا
فـلـيـنـورنـا بـذلك وسـنـكـون له من
الــشـاكــرين !!! مع أن اإلمــكــانـات
كــلـهــا مـتــاحـة أمـام تــلك الـدول 

وغير متاحةٍ أمامنا البتة!!
2- لـقد أحـيلت هـذه القـضية إلى
الــقــضــاء في نــهــايــة عـام 2015
ولم يـصــدر احلـكم الــقـضـائي إال
فـي مــنــتـــصف تـــشــرين الـــثــاني
2018 مــــا يـــــعــــني بـــــعــــد ثالث
سنـوات تـقـريـبـاً ... األمـر الذي -
ا- أضعف القضية في شعور ر
بـــعض الـــنــاس الـــذين ســـبق أن

سـمعوا خـبر إحـالة القـضيـة منذ
عام 2015.

ورغم حتــمـلــنــا مــسـؤولــيــة هـذا
هم واخلـطيـر الذي يُـفتَحُ ـلف ا ا
ألول مرةٍ في تـأريخ العـراق بهذه
اخلـــطــورة إال أن هـــذا الــفــاصل
الـــزمـــني جـــعـل بـــعض الـــنـــاس
يـنسـون هـذه الـقـضـايـا تارةً  أو
يـتـهمـون الـهيـئـة بـأنهـا أغـلقـتـها
حتت الـضـغط تارةً أخـرى; تـأثراً

ا يقوله الفاسدون !!
ورغم مــعــرفـتــنـا بــأن اإلجـراءات
الـقضـائـية تـسـتغـرق بـطبـيـعتـها
وقـتـاً لـكـنـنـا تـمـنـيـنـا أنْ لـو كـان
احلكم القضائي قد صدر في عام
ـــا حتــظى به هــذه 2016 مــثالً 
الـقـضـايـا من أهـمـيـةٍ وخـطـورةٍ 
ـا لـهـا من األولـويـة عـلى بـقـية و
الــقــضــايــا في دول الــعـالـم الـتي
اخـتـطت طريق مـكـافحـة الفـساد
ــا كــانت أمــور كــثــيــرة قــد إذ ر
تــغــيـــرت في حــيـــنــهـــا في مــلف
مـكـافـحـة الـفـسـاد حـيث كـان من
مكن أن تكون رادعاً قوياً للذين ا
يــتــجـاوزون الــقــانـون. وقـل مـثل
ذلك بـالـنـسـبـة لـلـقـضـايـا األخرى
ــــشـــــابــــهـــــة الــــتـي حتــــمـــــلت ا
مسـؤوليتـها الهـيئة وتـصدت لها

دة!! إبان تلك ا
3- هل سـمـعـتم طـيـلـة الـسـنوات
ـنــصـرمـة من عـمـر هـذه الـثالث ا
الـقـضـيـة والـقـضـايـا األخـرى من
أشاد بجهود الهيئة أو وقف الى
جــانــبــهـــا..  وهــا هي األصــوات
عـروفة لـديكم التي تـصدح ليالً ا
ـكـافـحــة الـفـسـاد فـكم ونــهـاراً 
واحــداً مــنــهم سـمــعــتم أنه وقف
إلى جــــانب الـــهــــيـــئــــة في هـــذه
الـقضـيـة فـي األقل وال سـيـما أن
الـــتـــحـــقـــيق كـــان مـــوجــهـــاً إلى
شــخصٍ يـــحــمل صــفــةً رســمــيــةً

كبيرةً- نائب رئيس الوزراء -!!
إن الـذي حدث هـو العـكس تمـاماً
 حــيث تـعــالت األصـوات لــلـنـيل
من الـــهـــيـــئــة وأثـــيـــرت ضـــدهــا
الـطعـون واألكـاذيـب عبـر وسـائل
االعالم واحلـقيـقـة كـانت مـغـيّـبةً
ـوجة اإلعالم عن الـناس; تـأثراً 
األصفر !! وقل مثل ذلك في مئات
الـقضـايـا التي فـتـحـتهـا وحـققت
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الـعالم الى كـوارث ولـذلك ال يروق
لــواشـــنــطن واســـرائـــيل ومــعـــهــا
الـســعـوديـة حتــقـيق االنــتـصـارات
عــلى االرهــاب في ســوريــا ولــهــذا
الــسـبـب دخـلـت امـيــركــا واحــتـلت
ــــبـــاشــــر اجــــزاء من االراضي بــــا
السـورية وهم يـجلـسون الـيوم في
احلـسـكــة وشـرق الـفـرات لــتـمـريـر
ــنـطــقـة مــخــطـطــاتـهــا عـبــر هـذه ا
بحجة حمايتها للشعب السوري.
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تنـظـر بـريـطـانيـا لـلـتـمـدد الروسي
االيـرانـي بـتـخـوف وتعـتـقـد يـشـكل
ـصاحلـها وامـنـها الـقومي تـهديـد 
ــنـطــقــة وبـريــطـانــيـا الــدولـة في ا
نطقة التي االكثر دراية ومعرفه با
تــربــعت عــلـى عــرشــهــا لــســنـوات
طـــويــله ويــهــمـــهــا جــدا االســهــام
ـــشــــاركـــة فـي ايـــجــــاد حـــلـــول وا
لالزمــات خـاصــة الـتـي لـهــا فـيــهـا
مصالح فعـلية والسـعودية تضغط
عــلى بــريــطــانــيــا التــخـاذ مــواقف
سـلـبـيـة من ايـران الـتي تـتـمـدد في
ــــثل مـــــحــــيط اخلـــــلــــيج الـــــذي 
لــبـريـطـاني مــصـدر مـهم واسـاسي
لــلــطـاقــة ومـصــاحلــهـا الــتـجــاريـة
واالمـــنــيـــة وعـــلى الــطـــرف االخــر
روســيـا في شــرق الـبــحـر االبـيض
توسط البحر الذي يحتضن احد ا
الـقـواعـد الـعـسـكـريـة الـبـريـطـانـيـة
وبـريطـانيـا ال تـريد ان تـكون حتت
ســيـطـرة مـوســكـو وهي شـريك في
مـخطط الـتـآمر والـتـدميـر واحلرب
على سوريـا وترامب يدفـع بالغرب
شاركة لالصطفـاف ضد روسيـا وا
في الضربة العـسكرية ضد سوريا
ورئـيــسـة وزراء بـريــطـانـيــا تـريـزا
مــــــــاي شـــــــاركت فـي الـــــــعـــــــدوان
العـسـكري عـلى سوريـا وقدمت كل
الــــدعـم لــــهـــــا ويــــومـــــهــــا كـــــانت
الــتـــضــاربـــات والــتـــحــلـــيالت في
الـــــصـــــحف الـــــبـــــريــــطـــــانـــــيــــات
والــسـيـاسـيــ والـنـاس حـول دور
بــريــطــانـــيــا في شن احلــرب عــلى
سوريا في حـيرةٍ من امرهم الن كل
الـنـشـاطات الـتي تـمـارسهـا وتـقوم
بـهــا رئـيــسـة الــوزراء تـريــزا مـايـا
تؤشر على دخول بريطانيا احلرب
مع واشنطن وحلفائها ضد سوريا
ــربــكـة عـلى الــرغم مـن االوضـاع ا
ــــوضــــوع ــــعــــقــــدة في هــــذا ا وا
والـنـاس في تـخـوف وهـواجس ان
يتـكرر الـدور واخلطـأ الذي ارتـكبه
تـون بـلـيـر في مـشـاركـته واشـنـطن
في اجتيـاح العراق وهـذا يعني ان
تــريـزا مــاي وتــرامب فـي الـطــريق
ـة بـوش اإلبن وبـلـير لـتـكـرار جـر
ضـــــــد الــــــــشـــــــعب الــــــــعـــــــراقي .
والـبـريـطانـيـ يـتذكـرون الـكوارث
الـتي خلـفهـا العـدوان على الـعراق
وهم غــيـــر قــابــلـــ عــلى ذلك وهم

يـشــــــــــــاهـدون نــفس الـســنـاريـو
الــذي يــراد له ان يــتـكــرر من خالل
تـــســـارع االحــــــــــداث وحتـــركــات
تــريـــزا مــاي وحـــمــــــاســـتـــهــا في
دعـوتـهـا لـعـقـد اجـتـمـاع احلـكـومة
الـــبـــريــطـــانـــيـــة من اجـل انـــتــزاع
شـاركـة في احلرب ـوافقـة عـلى ا ا
عـلى سـوريـا و في احلـقـيـقـة كانت
رئــيــســة وزراء بـريــطــانــيــا تـرغب
وتريد االصطفاف مع واشنطن في
تــنــفـــــــــيــذ هــذا الـــعــدوان وعــقــد
اجــــتـــــمــــاع احلــــكــــومـــــة من اجل
ـــوافـــقـــة شيء احلـــصــــول عـــلى ا
شــكـلي كــون بـريــطـانــيـا كــانت قـد
باشرت بأعـداد ترسانتهـا البحرية
وغـواصـاتــهـا الـتي تــلـقت االوامـر
ــشـــاركــة ومــنـــصــات وقــواعــد بــا
الـصـواريخ عـلـى اسـتـعـداد لـتـأخذ
دورها فـي هذه احلـرب والطـائرات
عــلى مـــدارجــهـــا تــنـــتــظـــر اوامــر

االقالع. 
والـواقع بـريـطانـيـا بـسلـوكـهـا هذا
كـــادت ان تـــخـــســــر الـــكـــثـــيـــر من
مصاحلها السياسية واالقتصادية
فـي ســـــــوريـــــــا ومـــــــا زالـت هــــــذه
اخلـســارة قـائــمـة وهي تــدرك قـوة
ـقاومة وماذا التحـالف اي محور ا
يـــــنــــــتج لــــــو دارت رحى احلـــــرب
دمرة بكل هذه االسـلحة احلديثة ا
وهــو عــمل عــســكــري كــارثي غــيـر
صــــحـــيـح وعـــرفت بــــريـــطــــانـــيـــا
ـشـاركـتهـا واشـنـطـن في الـكـثـير
ـــدانـــة وهي تـــدخل ـــواقف ا من ا
حتــالــفــات الــعــدوان ضــد ســوريـا
ـقاومـة بعد وحلـفائـها في مـحور ا
ان قـامت بـدعـوة روسيـا بـالـعزوف
عن دعم الدولـة السوريـة والرئيس
بــشـار االســد بــعــد ان شــاركت في
ـفروض من احلـضـر االقتـصـادي ا
قــبل الـدول األوربــيـة عــلى روسـيـا
بـــســبـب مــواقـف روســيـــا من دعم
الــدولـة الـسـوريـة في حـربـهـا عـلى
االرهاب ودعم الرئيس بشار االسد
وتــبــني روســيــا خــلق ســتـرجتــيه
تـــــوازن عــــــســـــكــــــري ســـــيــــــاسي
ـنطـقـة وهذا لن اسـتراتـيـجي في ا
يرضي واشـنطـن والسـعوديـة فهو
لـن يــرضي بــريـــطــانــيـــا احلــلــيف
االســتــراتـــيــجي لــواشــنــطن. وقــد
تعاونت بريطانيا مع فرنسا ايضا
ــنـــظــمــات بــشـــكل كــبـــيــر داخـل ا
الـدوليـة حملاصـرة سوريـا و فرض
شاريع العقوبات عليها لكن هذه ا
لم تأخـذ طـريـقـها لـلـتـنفـيـذ بـسبب
الـفـيـتـو الروسـي في مجـلس االمن
لــقــد دخــلت بــريــطــانــيــا الــلــعــبــة
الــعـسـكـريـة وشـاركت في الـعـدوان
عـلى سـوريــا لـلـحــصـول عـلى دور
ومقع اهم في اجلـغرافيـة السورية
ومن هـنا جـاءت مشـاركتـها وبـقوة
في الـتـحـالـف مع امـيـركـا وفـرنـسا

وهي تهدف من تدخلها في سوريا
العودة للساحة الدولية بعد اعالن
انــفــصــالـــهــا عن االحتــاد االوربي
ولذلك جاءت للـبحث عن موطأ قدم
لــهـا في سـوريـا واظـهـار وجـودهـا
ــــنـــــاطق ــــيـــــداني فـي بــــعـض ا ا
الـسـوريـة التـي تـشـكل لـهـا اهـمـية
اسـتـراتـيـجــيـة خـاصـةً في جـنـوب
وشـرق ســوريــا احملـاذيــة لـلــعـراق
واالردن وهي تـريـد لـعب دور اكـبـر
واكـــــثــــر تــــأثــــيــــرا مـن الــــســــابق
واستغالل القضية السورية كونها
الـقضـية احلـاضـرة في كل احملافل

الدولية. 
ÊËUFðË W —UA

من هـــنــا بـــاشــرت رئـــيــســة وزراء
بــريـــطــانــيـــا تــيــريـــزا مــاي ابــداء
مــشـاركــاتــهــا وتـعــاونــهـا مع دول
نطـقة االكثـر تأثيرا فـزارت تركيا ا
الــــدولـــة الــــفــــاعـــلــــة في االقــــلـــيم
والـضـالـعـة في الـقـضـيـة الـسـورية
والـتي تـمـسك بـالـعـديـد من خـيوط
ـــنـــطـــقـــة واالزمــة الـــلـــعـــبـــة في ا
الــســوريــة بــشـكـل خــاص وجـاءت
هذه الـزيارة لـتركـيا بـعد لـقاء ماي
بـــالـــرئـــيـس تـــرامب وكـــان لـــهـــذه
الـزيـارة دالالتـهـا الـكـبـيـرة من اجل
حصول بريـطانيا على دور واضح
في ســوريـا بــالـتــعــاون مع تـركــيـا
الدولة االقليمية الفاعلة في االقليم
وحتـققت هـذه الـرغبـة البـريـطانـية
بـــدخــولـــهـــا االراضـي الـــســـوريــة
بـــواســطـــة قـــوات خـــاصـــة تـــدعم
ـســلـحـ الــسـوريـ فـي مـحـيط ا
مـنـطـقـة الـتــنف احملـاذيـة لـلـحـدود
االردنــيــة الــعــراقــيــة واعــقب هــذه
الزيارة بـفتره ظهـور صور للقوات
اخلــاصـة الــبـريــطـانــيـة بــواسـطـة
صـحـيـفـة الـغـارديـان الـبـريـطـانـيـة
بـــحــجــة حــمـــايــة هــذه الــوحــدات
ـا يـسمى الـعـسـكريـة الـبريـطـانـية 
ـنـشق وكل هـذه بــجـيش سـوريــا ا
شاركات والتدخالت النشاطات وا
الــبــريــطـانــيــة لــهــا ابــعــاد مــنــهـا
الـــتـــخــوف مـن الــتـــمـــدد الــروسي
ـــنـــطــــقـــة مـــا دفع ـــنـــافـس في ا ا
بـــبــريـــطـــانـــيــا مـن االشــتـــراك مع
واشــنـطـن وفـرنــســا والـســعــوديـة
لــرسم ســيــاســة تــطــويـق الــتــمـدد
الـروسي وااليرانـي  وسوريـا كـما
تـراها واشـنـطن تشـكل اجلـغرافـية
ركزية للتمدد الروسي االساسية ا
االيـراني. وبـريطـانـيا تـظـهر الـيوم
ـنـدب في الـيــمن احملـاذيــة لـبــاب ا
واخلــاضــعـــة إليــران بــشــكل غــيــر
مـبـاشر وعـلى هـذا االسـاس دخلت
بـــريــطـــانـــيـــا االراضـي الـــســوري
للشـروع بسيـاسة قضم االرض من
جــــذور هــــذا الــــتــــمــــدد الــــروسي
االيراني كـما تعـتقد االقـرب خلدمة

مصاحلها 

Issue 6199-6200 Tuesday - Wednesday 20-21/11/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6199 -6200  الثالثاء - االربعاء 13 من ربيع الثاني  1440 هـ 20 -21 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018م

ÍdÝUO « s Š

بغداد

الـــســيــاســـيــة حـــتى وصل عــدد
القضايا التي حققت فيها الهيئة
نصرمة خالل السنوات الثالث ا
إلى أكــثـر من (29) ألــفـاً شــمـلت
(34) ألـف مــتــهــمــاً مــنــهم (48)
وزيــراً من احلــالــيــ (وقت فــتح
الــتــحـقــيق) والــسـابــقـ و(48)
نــائــبـاً و(39) مــحـافــظـاً و(438)
عضـو مـجـلس مـحـافـظة و(624)
مديـراً عامـاً واستـردت وحافظت
عـلى أكــثـر من خـمـسـة تـريـلـيـون
ديــــنـــار فـــضالً عن صـــدور آالف
أوامـر الـقـبض واالسـتـقـدام التي
ـذكـورين شـمـلت الــعـشـرات من ا
أعـاله  نـاهـيك عن مـلف عـقـارات
الـدولـة الذي أسـفـر عـن اسـترداد
سـلـوبة إلى عـشـرات العـقـارات ا
مــلـكــيـة الــدولـة بــلـغت أقــيـامــهـا
ـليارات وملف مـتابعة عشرات ا
ـاليـة لـلـمـسـؤولـ وكذا الـذ ا
مـلف اسـتـرداد بعض احملـكـوم

الــكــبــار في اخلــارج ألول مــرةٍ ..
َّـا نـشـرنـاه وغــيـر ذلك الـكـثـيــر 
سـابـقـاً في الـتـقـاريـر الـتي كـانت
أل بــكل شـفــافـيـةٍ تُــعـرض أمـام ا
ـوزَّعة عـلى جـميع ـنـشورة وا وا
ـا فيـهـم اإلعالمـيون ـعـنـيـ  ا
أيضاً !! ويبقى السؤال قائماً ما
الــذي حــصل عــلـــيه الــشــعب من
بـعض هـذه األصـوات غيـر تـكرار
التـصريـحات الـتي لم تأتِ بشيءٍ
جــــديــــدٍ مــــنــــذ عـــام 2003 تــــلك
كن التصريحات التي يعرفها و
أن يــتــحــدث بــأحــسن مــنــهـا أي

مواطن عراقي بسيط ?!!
ولــــعل بــــعض الـــذيـن مـــا زالـــوا
يكـذبـون عـلى النـاس ويـسـطرون
سـتمـرة ضد الـنزاهة أكـاذيبـهم ا
- كــمـا يـحــصل يـومــيـاً - هم في
واقع األمـــر قـــد حـــقــــقت مـــعـــهم
الـهـيـئة أو مع أحـد أفـراد حـزبهم
أو اقربائهم  أو انهم أُقصوا من
الوظيفة; بسـبب تلك التحقيقات
أو حُــرمـوا بــسـبــبـهـا مـن فـرصـة
احلــصــول عــلـى مــنــصبٍ مــعــ
كـانــوا يـسـعـون إلــيه ومـا شـابه
َّـا خـفي أمـره عـلى الـنـاس ذلك 
وعــلــمــنــاه من واقع الــتــجــربـة!!
ولـــكـــون هـــؤالء مــتـــضـــررين من
حتقيقات الـنزاهة; فليس أمامهم

وال يــسـمـعــون ومـثـلــهم كـمـثل (
النا ورجليه بالشمس )!!

فـهل يُـعـقل أن أحـداثـاً حتـقـيـقـيـةً
ستوى زلزلت البلد كبيرةً بهذا ا
(ولـو كـانت في بـلـدٍ آخـر ألفـضت
إلى إســقـاط احلــكــومـة بال ريب)
وهم ال يــــعــــلــــمــــون بـــهــــا  رغم
صفـتـهم الـرسمـيـة ورغم قيـامـنا
بـإشـعـارهم بـهـا بـاسـتـمـرار عـبـر
الـتـقـارير الـتي كـنـا نـرسـلـها إلى
كل واحــدٍ مــنــهم عــبــر صـنــدوقه

ان !! البريدي في البر
ألـيس األمـر يخـفي وراءه حـقيـقةً

مرّةً !!
أليس ثـمة أمر مريـب يكمن خلف

الستارة!!
ـكن أن يستمع وهل مثل هؤالء 

اليهم أحد بعد ذلك !!
الثانية : نظرية سوء الظن :

إذا أخـذنــا بـنـظــريـة سـوء الـظن
فهذا يعني أن هؤالء يعلمون علم
الـيقـ ما هي احلـقيـقة لـكنهم -
أو بــعــضـاً مــنــهم - فــاسـدون أو
أذنــــاب لــــلـــفــــاســــدين !! وإنــــهم
لـيــسـعــون بـطـريــقـتــهم هـذه إلى
حتـويل اجتـاه وبــوصـلـة الـنـاس
واجلــــمـــهــــور من الــــوقـــوف إلى
جـــانب الـــهـــيـــئـــة ودعـــمــهـــا في
حتقـيـقـاتـها ضـد الـفـاسدين إلى
الــتــشــكــيك بــهــا والــنــيل مــنــهــا
والــطـــعن بـــهـــا; ثـــأراً ألذنــابـــهم
وسـادتــهم الـفـاســدين !!! فـتـكـون
احملـصلـة أن الرأي يـكون مُـضَلَّالً
والـصـورة تُـصـبح مـشـوشـةً لدى
الــنــاس ومن ثم ال تــمــيــيــز بــ
الـفاسد وبـ من حتمّـل وتصدّى
ــســؤولـــيــة الـــوقــوف بـــوجــهه
ـنـزلـةٍ سواء فـاالثـنـان أصـبـحـا 
لـــدى أغــلـب الــنـــاس وهـــذا هــو
هدف الـفـاسـدين ومـرامـهم ولـقد

جنحوا فيه لألسف الشديد !!!!
5- ثـم مَنْ مِـن هـــــــذه األصــــــوات
التي تتطاول على النزاهة كانت
لـديه الـقـدرة والـشـجـاعة فـي عام
2015 لـلـتـحـقـيق مع أكـبـر ثالثـة
مـسؤول فـي الدولة وزعـماء في
أحـــــزابــــهم .. وعــــلـى فــــتح آالف
الـقـضايـا الـتي شمـلت جـميع من
يــعــمـل في الــعــراق من األحــزاب
واالجتـــــــاهــــــــات واحلـــــــركـــــــات

فيها الهيئة 
4- تـــســـمـــعـــون بـــ الـــفـــيـــنــة
واألخــرى بـعض األصــوات الـتي
تــدعي في ظـــاهــرهـــا مــكـــافــحــة
الفساد - وفي باطنها شيء آخر
معروف -  كانت طيلة السنوات
ــنـصــرمــة تــكــذب عـلى الــثالث ا
الناس وتقـول (إن الهيئة تركض
وظف الـبسـيط والشرطي وراء ا
ــا ومــا تــقــرب من الــكــبــار)!! ر
قـالة صـحت بعض أجـزاء هـذه ا
قـبل عـام 2015 لـكــنـهـا تــغـيـرت
تــمـــامــاً بــعــد االســتـــراتــيــجــيــة
اجلـديـدة الـتي انتـهـجـنـاهـا بـعد
تــولــيــنــا في عــام 2015.. ولــكن
بــسـبـب بـســاطــة بــعض الــنـاس
وعدم مـتابـعـتهم لـعمـلـنا الـناجم
عن عـدم تــغـطـيــة اإلعالم جلـانبٍ
كــبــيـــرٍ مــنـه وبــســبـب عــدم دقــة
ـعلـومة كل الـبعض في حتـري ا
ذلك أســفــر عن تــصــديق الــنـاس
ــــــثل هــــــذه االكــــــاذيـب !! ورغم
ـستمرة طيلة ثالث إيضاحاتنا ا
ســـنــوات لـــكن لألسـف مــا زالت

مثل هذه األصوات تنعق !!!
وهنا من حقنـا أن نسأل وغيرنا

هو الذي يجيب :
هل نـواب رئيس الـوزراء الـثالثة
والــــوزراء وأعــــضــــاء مــــجــــلس
الــنــواب واحملــافــظــون ورؤســاء
مــجــالس احملــافــظــات وأعــضـاء
هـــــــــذه اجملـــــــــالـس والــــــــــوكالء
والدرجات اخلاصة الذين حققت
معهم الـهيئة في عـشرات ومئات
القـضايـا خالل السـنوات الثالث

نصرمة هم موظفون صغار!! ا
وهل أن واجـب الـهــيـئــة يـنــتـهي
عند اكتمال الـتحقيق (كما ينص
الـقـانـون عـلى ذلك) أو أنـهـا هي

التي تصدر احلكم ??
ـغـرضـة وبـإزاء هـذه األصـوات ا
ـتــعـالــيــة ضـد الــهـيــئــة فـإنــنـا ا
سـنكـون أمـام أحـد احـتـمـال أو

إحدى نظريت :
األولى : نظرية حُسن الظن :

إذا أخـذنـا بـنــظـريـة حـسن الـظن
بهذه األصـوات فهذا يـعني أنها
تـعـيش في عــالمٍ آخـر وال تـدري
ماذا يحدث في العراق فهؤالء ال
يعلمون وال يـتابعون وال يقرأون

إلخـفــاء فـسـادهم وكــذبـهم سـوى
الطـعن بـالـهيـئة والـتـشكـيك بـها
عـبـر أكـاذيب مـتـعـددةٍ ومـتـنـوعـةٍ
ـعـزوفــة لـديـهم أصــبـحت مـثـل ا
فتارةً يقولون إن الـهيئة مُسيّسة
 وثـانـيـةً إن رئـيـسـها قـيـادي في
حــــزب الـــــدعــــوة أو في كــــتــــلــــة
مــسـتـقــلـون وثـالــثـةً إن الـبـعض
ـلف يـضـغـط عـلـيـهـا لـفـتح هـذا ا
وغلق ذاك ورابعـةً إنهم أعطوها
مــلــفـاتٍ ولـم تـتــحــرك بــإزائــهـا 
وخــامـســةً وســادسـةً ووو .. الخ
!!!! وكـلُّ تـــــــــــــــلــك األكـــــــــــــــاذيـب
ـا لفّـقـوها; بـسبب واألراجـيف إ
ة الـتي وجَّـهـتـها الـصـفـعـة الـقـويـَّ
لـهم الـهـيـئـة والـتي جـاءتـهم من
حـيث ال يحـتـسـبـون ولم يـكـونوا
لـها مُـتـوقـعـ لهـذا سـيـقت هذه
األكــاذيب; كي يُــصـوروا لــلــنـاس
تّون الـيهم بصلةٍ أنهم -أو من 
- ضــحـيــة لــلــتــحــقــيــقـات الــتي
أجـرتـهـا الهـيـئـة  وأنـهم لـيـسوا
فـاسـدين أو كـاذب ومـن ثم فهم
ـنـصب أو ذاك. جـديــرون بـهــذا ا
وإنـهم ليـعلـمون أنـهم لن يصـلوا
إلى مرادهم هذا إال بإثارة الناس
ضدَّ الـهيئـة بهذه األراجـيف كما
كنا -وما زلنـا- نلمس ذلك يومياً
في وســائل اإلعالم  مــســتـغــلـ
فـي عــــــمــــــلــــــهم هــــــذا - لـألسف
الــشــديــد- طـيــبــة الــنــاس وعـدم
ــعـــلــومــة حتــري أغــلـــبــهـم عن ا
الـــصـــحــيـــحـــة !!! إن مـــثـل هــذه
الــنـمـاذج الــسـيـئــة لن تـتـردد في
ســلــوك كل طــريقٍ فــاســد فـهم ال
خـالق لـــــهـم وال أخـالق !! حـــــتى
وصـل مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــكــــــذب
واالســتـهــزاء بـعــقـول الــنـاس أن
يــكــذب - بــعـض- هــؤالء جــهـاراً
نهـاراً وبكل صالفةٍ مـدّع بأنهم
ــــلف الــــفالني  أو أن قــــدمـــوا ا
الهـيئة لم تـعمل شيـئاً ولم حترك
ساكـناً جتـاه مـا قدمـوه لـها كـما
حـــصـل قـــبل بــــضـــعــــة أيـــامٍ من
أحـــدهم .. مع أن الــهــيــئــة لم تــرَ
وجــــــوهـــــــهـم ولم يـــــــقـــــــومــــــوا
راجعتها ولو مرةً واحدةً طيلة
الــسـنــوات الــثالث.. وكــفى بـذلك

خزياً لهؤالء األفاك !!!
وللحديث تتمة غداً إن شاء الله..

( وإذا قـــيل لــهم ال تـــفــســدوا في
ـــــــا نــــــــحن األرض قــــــــالـــــــوا إ
ـفسدون مصـلحـون أال إنهم هم ا

ولكن ال يشعرون ) .
بالنـظر لورود بـعض األسئلة من
بـــعض اإلخـــوة الـــكـــرمـــاء حــول
تــفـاصـيـل مـا أُعـلـن عن اسـتـرداد
سؤول الهـيئة لـعقارٍ من أحـد ا
الى ملكـية الدولـة مؤخراً وحول
بعض تـفـاصـيل وتـداعـيـات ملف
مـكافـحة الـفسـاد خالل عمـلنا في
نـصرمـة فقد الـسنوات الـثالث ا
ارتــــــأيــــــنـــــــا أن نــــــوضـح تــــــلك
ــيط الــلــثـام عن الـتــفــاصـيل و
بـــعض األمـــور; إجـــابــةً لـإلخــوة
األعزاء وخدمًة للمصلحة العامة
.. والـــله من وراء الــقـــصــد وهــو

يهدي السبيل ... 
ابتداءً لم نشأ احلديث سابقاً عن
ــذكـور وذلك مــوضـوع الـعــقـار ا
احــتــرامـــاً لــلــقــضـــاء وتــربــصــاً
لـصـدور حـكمـه. وما دام الـقـضاء
قد نطق باحلـكم البات فاإليضاح

أصبح مطلوباً .. 
إن قـضيـة حصـول هيـئة الـنزاهة
عـلى الـقـرار الـقـضـائي السـترداد
هـذا الـعـقـار وإعـادته الى مـلـكـيـة
الدولة تعـود إلى أن الهيئة كانت
قـد حــقـقت في هـذه الــقـضـيـة في
نـهــايــة عـام 2015 وذلك عــنــدمـا
فـتـحـنـا مـلف تـضـخم األمـوال أو
ـشـروع - أو كـمـا الـكـسب غــيـر ا

بدأ (من أين لك هذا). يُعرف 
إذ تــــمـت إحــــالــــة الــــعــــديــــد من

ـســؤولـ الـكـبــار إلى الـقـضـاء ا
بهذه الدعـوى (تضخم األموال) 
وعـــــلى رأســـــهم نـــــواب رئـــــيس
الـوزراء الـثالثـة الـذين كـانـوا في
الــســـلــطــة آنـــذاك  وكــذا بــعض

الوزراء والدرجات اخلاصة. 
وقــد كـانت قــضـيــة الـعــقـار مـحل
الــسـؤال تـمــثل إحـدى الـقــضـايـا
الـتي وجـهـتـهـا الـهـيـئـة الى أحـد

نواب رئيس الوزراء آنذاك.
حـيث  تـمـليك قـطـعة ارض الى
ومأ إليه من أمانة بغداد زوجة ا
ـيـزةٍ (الـعـطـيـفـيـة) فـي مـنـطـقـةٍ 
بــســعــرٍ بــخـس ثم أُحلــقت بــهــا
قــطــعــة أخــرى بـجــانــبــهــا كـانت
حـــديــقـــةً عـــامــةً رغم اعـــتــراض
األمـانـة عـلـى ذلك لـكـون الـقـطـعـة
الثانـية كانت مخـصصةً للـمنفعة
العامة  فتم توحيد العقارين ثم
بعـد مدةٍ وجيزة بـيع بسعـرٍ كبيرٍ

جداً .. 
ــا وجـدت الـهــيـئـة بــالـدلـيل أن و
هــذه الــقـضــيــة كــانـت مــخــالــفـةً
لقانون بيع وإيجار أموال الدولة
وللضوابط القانونية األمر الذي
حــــدا بـــهـــا إلى تـــوجـــيه دعـــوى
ـــشـــروع عـــلى الـــكـــسـب غـــيـــر ا
صلحة العامة حساب الشعب وا
للمومأ اليه وقـد أحيلت القضية
الى الـــقـــضـــاء في نـــهـــايـــة عـــام
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