
ان جوهر الـتعـايش  االنسـاني يقـود االمه الى  حتقيـق الفضـيلـة ومكارم
ـثل الـعلـيا واخلـلق العـالي والتـعاون االخالق ونبـذ  االنانـية والـتمـسك با
على البر والـتقوى واالرتـباط بقيم الـسماء ارتـباط احلب والرجاء واالمل.
ـثل الــعـلـيـا والـتـعـايش االنـســاني والـتـمـسك بـالـسـلـوك ان الـتـطـلع الى ا
الــفــردي واالجـتــمــاعي الــفــاضل يــحــصن االمــة ضــد اخلــوف والــتـردد
واالستعالء والبغي ويقودهـا الى التوحد بدل الفرقـة والفتنة ويربط ابناء
ـصـيـر الـشـعب بـعـضـهـم الى بـعض بـربـاط احلب والــتـعـاون والـرخـاء وا
شترك بدل التفكك والتفـتت واالنزواء. لذلك كان الرسول (ص) يتعامل ا
ـنـاسـبـات الـعـامـة واخلـاصـة وفي كل الـظروف ويـعايـش النـاس في كل ا
والبـيئـات في حالـة احلرب والـسلـم داخل مكـة وخارجـها قـبل الهـجرة
وبعدها النه يرى ان النـاس ح يتوادون ويتراحـمون ويتحدون يرفع من
ـسـتــبـدون اسـتــعـبـادهم بـيـنــهم الـظــلم والـعـدوان واليــسـتـطــيع الـطـغــاة ا
واستـغاللـهم للـمصـالح الـشخـصـية والـفئـويـة واحلزبـية والـقـبلـية. ان في
سلوك الـرسول (ص) رسـالة انسـانيـة في احلب والرحمـة الى االنسـانية
والبـشريـة كافـة دون التـفريق بـ النـوع واجلنس والـلون والـدين بخالف
مانـراه الـيـوم من اسـتعـالء مذهـبي وغـرور وظـيـفي واحـتكـار سـلـطوي 
سـؤول والناس وخلق طبقة وتسلط في السلطة وتـمزق في العالقة ب ا
ارسـتقـراطـيـة وظـيـفـية سـخـرت (الـقـريب) خلـدمـتهـا وفـائـدتـهـا وهـمشت
(البـعـيـد) النـتـقامـهـا وثـأرهـا والـسبب فـي ذلك يعـود الى طـبـيـعـة اجلهل
ن اليــفــقـه اســلــوب الــتــعــامل مع الــنــاس. اقــول ان الــذي يــغــرق فــيه 
ذهب االنتـساب الـى الدولـة ليس كـافـياً وان االنـتـساب الى الـطـائفـة او ا
هم هـو االنتـساب ـا ا ليس كـافيـاً.. وان االحتـماء بـالغـير لـيس كافـياً وا
الى االمة والوطن والـشعب والضـمير االنـساني الرسـالي الذي جاءت به
ـهم ان يـكـون االنتـسـاب انـسـانـياً الـرسالـة احملـمـديـة لالنـسـانيـة كـافـة. ا
يـحـتـضن اجملـتـمع فـاالنـتــسـاب اجلـيـد كـالـغـذاء اجلـيـد والـغـذاء اجلـيـد
اً قال تخـتلف حـصيلـته ب الـبقـر والغـزال وب الـثعـبان والـنحـلة وقـد
سـيح (ان الـنـاس مـعادن فـمـنـهم النـحـاس والـفـضة والـذهب) كـمـا قال ا
افالطـون (ان الـنـاس مـعـادن فــمـنـهم الـنـحـاس ومــنـهم الـفـضـة والـذهب)
واليوم وبـعد مرور  16عاماً على االحـتالل االميركي لـلعراق مـا احوجنا
ـضـطـرب الـذي قـســمت فـيه الـبـشـريـة الى مـعـسـكـرات في هـذا الـعـالم ا
ـذاهب والعقـائد والقـوميات ان نسـعى الى وحدة االمة من متقابـلة ب ا
اجل القـضـاء عـلى التـفـكك والـعصـبـية والـتـفـرقة والـتـمسـك بالـنـظر الى
اخلـصم وكـأنه صـديق الن ذلك قـمـة االنـصـاف والثـورة واالنـقالب عـلى
ـا يشهـد لنـفسه بالـفضل وحـسن الرأي ح الذات ومن يسـلك ذلك فأ
يعـطي لـذي احلق حـقه مـهمـا اشـتـجر اخلالف عـلـيـنا ان نـنـصف الـناس
باحلق كمـا انصف الرسـول (ص) الشـيماء بـعد حصـار الطائف.. (روي
في كـتب الــسـيـره الــنـبـويـه ان الـرسـول (ص) اقــام في بـني ســعـد حـتى
اخلـامـسه من عـمـره تـرضـعه (حـليـمـة) في بـنـي سعـد بن بـكـر بـنت ابي
ذؤيب بن عبـد الله بن احلـارث وقد من عـلى ابنـتهـا (الشـيمـاء) ان كانت
في حملة اسرت مع بني هـوازن بعد حصار الطـائف فلما جيء بها الى
الرسول (ص) عرفـها واكرمـها وردها الى اهلـها بعـد ان بسط لها رداءه
واجـلـسـهــا عـلـيه رعــايـة حلـقـهــا وحلق امـهـا (ســيـرة ابن هـشـام 170/1
ومـابـعدهـا) ولـتـكن لـنـا جـمـيـعـاً امـة ودولـة ورسـالـة اسوة
حسنة بـالرسول العـظيم محمـد (ص) قائد ورسول
االنسـانيـة كافـة (احبـوا بعـضكم بـعضـاً فاالسالم
دين احملـبــة. والـنــاس عـيــال الـله وعــيـبــته ولـيس

هناك اغير من اللـــــــه).
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وحذر جـون بولـتون مـستـشار األمن
الـقومـي األمريـكي الـسبت احلـكـومة
الـــســوريـــة من مـــغــبـــة اعـــتــبـــارهــا
االنــســحــاب الــعــســكــري األمــريــكي
ـتـوقع دعـوة السـتــخـدام األسـلـحـة ا

الكيماوية.
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب
قــال في ديــســمــبــر كــانــون األول إن
الـــقــــوات األمـــريــــكـــيـــة جنــــحت في
ــة تـنــظــيم الــدولـة مـهــمــتــهـا لــهــز
ــتـشـدد ولم تــعـد هـنـاك اإلسالمـيـة ا

حاجة لوجودها في سوريا.
ـسـؤولــون في واشـنـطن وفــوجيء ا
واحللـفاء في اخلـارج باإلعالن الذي
كـان الــسـبب في قــرار جـيم مــاتـيس
االسـتـقـالـة من مـنـصب وزيـر الـدفاع
األمـــريـــكي كـــمـــا أثــار اخملـــاوف من
احــــتــــمـــال عــــودة ظــــهـــور الــــدولـــة

اإلسالمية.
وقال بولتون للصحفي على طائرة
تقله إلى تل أبيب ”ليس هناك تغير
عــلـى اإلطالق في مـــوقف الـــواليــات
ـتــحـدة وأي اســتـخــدام من جـانب ا
النـظـام الـسـوري ألسـلـحـة كـيـمـاوية
سيقابل برد قوي للـغاية.. كما فعلنا

“. في مرت سابقت
وتــابع قــائال ”لــذلـك عــلى الــنــظـام..
نـــظـــام األســــد أال تـــكــــون لـــديه أي

أوهام بهذا الشأن.“

وقــصف تـرامب سـوريــا مـرتـ بـعـد
مـــزاعم عن اســـتـــخـــدام احلـــكـــومـــة
األسلـحة الـكيـماويـة وذلك في أبريل
نـــيـــســان  2017 وأبـــريل نـــيـــســان
وفي ســبــتــمــبــر أيــلــول قـال .2018
مسـؤول أمريكي كـبير إن هـناك أدلة
تـــشــــيـــر إلـى أن قـــوات احلــــكـــومـــة
السوريـة جتهز أسـلحة كـيماوية في
إدلب آخـر مـعــقل كـبـيـر لــلـمـعـارضـة

سلحة في البالد. ا
ولقي أكثر من نصف مليون شخص
حــتـــفـــهـم خالل احلـــرب الـــســـوريــة
واضـــطــر  11مـــلـــيـــون لـــلــفـــرار من

منازلهم.
قرر أن يـجتمع بـولتون خالل ومن ا
زيـــــــــــارتـه مـع رئـــــــــــيـس الــــــــــوزراء
اإلســرائــيــلي بــنــيــامــ نــتــنــيــاهـو

والرئيس التركي طيب أردوغان. 
وقـــال إنه ال يـــلـــمح إلـى أن ســـوريــا
مـسـتـعـدة عـلى مـا يـبـدو السـتـخـدام

أسلحة كيماوية.
وأضاف بولتون ”ونحن نعكف على
تـفـاصـيل كـيـفـيـة تـنـفـيـذ االنـسـحاب
ومالبــسـاتـه ال تـريــد أن يــرى نــظـام
ثل أي تخفيف األسد أن ما نفعـله 
عـارض الستـخدام أسـلحة وقـفنـا ا

الدمار الشامل.“
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وقـال إنه إذا اســتـخــدمت األسـلــحـة
الكيماوية ستكون هناك ”الكثير من
اخلــيـــارات عــلى الـــطــاولــة... إذا لم
ـسـتـفادة من يـسـتـوعـبوا الـدروس ا
) فإن الضربة الضربتـ (السابقتـ

القادمة ستكون أشد حسما.“
وأفادت احلكومة الـكندية السبت أن
سـائحـا كـنديـا "محـتـجز" في سـوريا
بـعـدما أوردت وسـائل اعالم مـحـلـية
أنه تــــوجه الـى قـــريــــة قــــريـــبــــة من
احلدود اللبنانيـة في منطقة تسيطر

عليها قوات النظام.
وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية
الـكـنـديـة لـفـرانس بـرس إن "مـواطـنا

كنديا محتجز في سوريا".
وذكـر اإلعالم الـكنـدي أن كـريسـتـيان
ـتـحدر من لي بـاكـسـتر ( 44عـامـا) ا
مـقاطعـة كولـومبيـا البريـطانـية على
سـاحل احملــيط الـهــادىء فـقــد أثـره
منذ االول من كانون االول/ديسمبر
وحتـــديــدا مــنـــذ وصــوله الـى قــريــة

{ بيـروت (أ ف ب) أصيب جـنديّان
بـريـطـانـيّـان بـجروح امـس في شرق
سـوريا جـرّاء صاروخ أطـلـقه تنـظيم
رصد السوري داعش وفق ما أفاد ا

حلقوق اإلنسان.
ـ ـــرصــد إلى أنّ اجلـــنــديـَّ وأشــار ا
عـضوان في قـوّات الـتحـالف الدولي
ـتّـحـدة ضدّ الـذي تـقـوده الـواليـات ا

. اجلهاديّ
ــــرصـــد رامـي عـــبـــد وقـــال مــــديـــر ا
الــرحــمـن لــوكــالــة فــرانس بــرس إنّ
ـروحــيــة لــتــلـقّي اجلــنــديَّــ نُـقـال 
الــعالج. كـمـا قُـتـل عـنـصـر من قـوّات
ــوقـــراطـــيّـــة في هــذا ســوريـــا الـــد
حافظة الهجوم في محور الشعفة 
دير الزور. اجليب األخير في سوريا
لـتـنـظـيم الــدولـة اإلسالمـيـة يـقع في
محافـظة دير الـزور غير الـبعيدة من

احلدود العراقيّة.
ويــســانــد الــتــحــالف الــدولـي قـوّات
وقراطيّة التي تشنّ منذ سوريا الد
أيـــلــول/ســـبــتـــمــبـــر هــجـــومًــا ضــد
ـنــطـقــة الـتي اجلـهــاديّـ في هــذه ا
تـــضمّ خـــصـــوصًـــا بـــلـــدات هـــجــ

والسوسة والشعفة.
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وقراطيّة وتمكّنت قوّات سوريا الد
في وقت سـابق من اسـتـعـادة هـج

عارك. بعد أسابيع من ا
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سـوريـة يتـحدر مـنـها شـقـيق زوجته

وحتاذي احلدود اللبنانية.
ورفضت الدبلوماسية الكندية كشف
تــــفـــاصـــيل أخـــرى. ومـــنـــذ [2011 
تـنـصح أوتـاوا مـواطــنـيـهـا بـتـجـنب
الـســفـر الى ســوريـا بــسـبـب الـنـزاع

ستمر في هذا البلد. ا
وقـالت اخلـارجـيـة الكـنـديـة في بـيان
تـــلـــقـــته فـــرانس بـــرس إن "الـــوضع
االمـنـي في كل مـنـاطق سـوريـا يـحـد
في شـكـل كـبــيـر من قــدرة احلـكــومـة
الـــكـــنــديـــة عـــلى تـــقــد مـــســـاعــدة

قنصلية".
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والـعالقـات الـدبـلـومـاسـيـة بـ كـندا
وسوريا مقطوعة منذ .2011

لـكن اخلـارجـيـة أوضـحت أنه سـيـتم
تـــقـــد خــــدمـــات قـــنـــصـــلـــيـــة "الى
ــعــنـي وأفــراد عــائــلــته الــشـــخص ا

تاحة". ضمن االمكانات ا
الـى ذلك لـفـتت اخلـارجـيـة الـكـنـديـة
الـسـبت الى فـقـدان أثـر كـنـديـة كانت
برفقة ايطالـي في بوركينا فاسو في

إطار مشروع إنساني.
وأوضـح مـتـحــدث بـاسم اخلــارجـيـة
ـوظف الكـنديـة لفـرانس برس أن "ا
الـقـنصـلـيـ الـكـنـديـ في بـوركـيـنا
فــاســو عــلى اتـــصــال بــالــســلــطــات
احمللـية جلمع مـعلومـات. و تقد
خـدمـات قنـصـليـة الى أفـراد العـائـلة
فـي كـنـدا". وقــال االعالم الــكـنـدي إن
ـتحدرة من إديث بليس ( 34عاما) ا
شـــــــيــــــربــــــروك ( 160كــــــلـم شــــــرق
مونتريال) فقد أثرها منذ  15كانون
االول/ديــسـمــبـر.وكــانت غـادرت الى
غـرب إفـريـقـيـا من طـريق أوروبـا مع
صــــديق ايــــطـــالـي يــــدعى لــــوكـــاس
تاشـيتو ( 30عامـا). وكان مـقررا أن
يــتـوجه االثــنــان بــرا الى تــوغـو في

إطار مشروع انساني.
وشـــهـــدت بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو هـــذا
االســـبــوع أعـــمـــال عــنـف طــائـــفـــيــة
أســـفـــرت عن  46قـــتــــيال. وفي وقت
سابق  إعـالن حال الـطوارىء في
الــعــديــد من مــنـاطـق الـبـالد بـســبب

هجمات شنها جهاديون.
وأكد وزير اخلارجية األميركي مايك
بـــومـــبـــيـــو امس أن قـــرار الــرئـــيس
األمـــيـــركـي دونـــالـــد تـــرامب ســـحب
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الــقـوات األمــيــركـيــة من ســوريـا "لن
يـــغــيــر شـــيــئــا" بـــالــنــســبـــة لــلــدعم

واحلماية األميركي إلسرائيل.
وجـاء تـصـريح بومـبـيـو أثنـاء لـقائه
رئيس الـوزراء اإلسرائـيلـي بنـيام
نـتـانيـاهو فـي برازيـليـا عـلى هامش
تـنصـيب الرئـيس البـرازيلي اجلـديد

حاير بولسونارو.
وقـــال بــومــبــيـــو إن "قــرار الــرئــيس
بشـأن سـوريـا ال يـغـيـر شـيـئـا تـعمل

عليه هذه اإلدارة مع إسرائيل".
وأضـــاف أن "احلـــمـــلـــة ضـــد داعش
ــواجـــهــة مـــســتـــمـــرة وجــهـــودنـــا 
الـــــعــــدوان اإليــــرانـي مــــســــتــــمــــرة
والتزامـنا باستـقرار الشرق األوسط
وحـمـايــة إسـرائـيل مـســتـمـر بـنـفس
الــطــريـــقــة الــتي كــان عـــلــيــهــا قــبل

القرار".
من نــاحـيـته قــال نـتــانـيـاهــو "هـنـاك
الــكـثـيــر من الـقــضـايـا الــتي عـلــيـنـا
مــنــاقـشــتــهــا. ســنــنــاقش الــتــعـاون
ـــكــثف بـــ إســرائــيـل والــواليــات ا
تحـدة واالسئلة الـتي ترتبت على ا

القرار األميركي بشأن سوريا".
وأضـــاف أن احملــادثـــات ســـتـــبــحث
"كــــيــــفــــيــــة تـــكــــثــــيـف تــــعــــاونــــنـــا
االسـتـخـبـاراتي والـعـمـلـيـاتي بـشكل
ناطق أكبر في سوريا وغـيرها من ا
لـوقف الـعـدوان اإليـراني في الـشرق

األوسط".
وذكــــر مــــســــؤول أمــــيــــركي يــــرافق
بومبـيو أن الرجلـ "ناقشا الـتهديد
ــثـله الـعـدوان ــقـبـول الـذي  غـيـر ا
واالســــتــــفــــزاز االقــــلــــيــــمـي إليـــران
وعـــمالئـــهــــا عـــلى إســــرائـــيل وأمن
ـنطـقة".وقـال إن بـومبـيو "أكـد على ا
ـــتـــحــدة بـــأمن الـــتــزام الـــواليـــات ا
ــشــروط إســـرائــيل وحــقــهـــا غــيــر ا

بالدفاع عن النفس".
وفـاجـأ قرار تـرامب بـاالنـسـحاب من
ســــوريـــا الـــســـيــــاســـيـــ والـــقـــادة
العسكري األميركي الذين أعربوا
عن دهـــشـــتــهـم من اإلعالن عن مـــثل
ــهـم بــعــد مــشــاورات هـــذا الــقــرار ا
مــســـبـــقـــة قــلـــيـــلــة رغـم نــصـــيـــحــة

. مستشاري ترامب األمني
وأدى الـــقــرار إلـى اســتـــقــالـــة وزيــر
الـدفــاع األمـيــركي جــيم مــاتـيس من

منصبه.
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ـديـنـة نـصـر في وأبـو سـيـفـ 
القاهرة.

وقُــبـــيل مــنــتــصـف الــلــيل كــان
ـنع هــنـاك طــوق أمـني مــشـدّد 
الـوصـول إلى مـحيـط الكـنـيـسة
بـحـسب مـشـاهــدات صـحـافـيّـ

يـتـعـرّضـون العـتـداءات مـتـكرّرة
يشنّها متطرّفون.

وقـالت مـصـادر أمنـيّـة إنّ اثـن
من عــنــاصــر الـشــرطــة أصــيــبـا
أيــضًـــا بــجــروح فـي االنــفــجــار
الـذي وقع أمام كـنـيسـة الـعذراء
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{ الـــــقـــــاهــــــرة (أ ف ب) قُـــــتل
ــفــرقــعـات ضــابط في شــرطــة ا
ـصــريّــة مـســاء الــسـبت خالل ا
تــفـكــيـكـه عـبــوة نـاســفـة عــثـرت
قـوّات األمن عـلـيهـا في الـقـاهرة
أمـــام كــنــيــســة لـألقــبــاط الــذين

نيا بجنوب مصر }×U¹U∫ أقباط يحملون نعوش ضحايا قتلوا في هجوم تبنّاه تنظيم الدولة اإلٍسالمية أمام كنيسة األمير تادرس في محافظة ا

وهو هجوم تبنّـاه تنظيم الدولة
اإلسـالمــــيّـــــة. في الـــــتـــــاسع من
شــــبــــاط/فـــبــــرايـــر 2018 بـــدأ
ـصـري بـالـتـعـاون مع اجلـيـش ا
الشـرطة عمـليّة عـسكريّـة شاملة
في شــبه جــزيــرة ســيـنــاء حتت
ـكـافـحـة اسم "سـيـنـاء  "2018

اإلرهاب.
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أسفرت عن مقتل أكثر من 500
جــــهــــادي ومـــــا يــــزيــــد عن 30

عسكريًا وفق اجليش.
وال يُــــشــــكّل األقــــبــــاط وحــــدهم
ـتـطـرّفة. أهـدافًـا لـلمـجـمـوعات ا
فـقد قُـتل مــــــــــئـات من عنـاصر
الـــــشـــــرطـــــــــــــة واجلـــــيـش في
ــاضي هــجــمـات. واألســبــوع ا
قُــتل ثالثــة سـيّــاح فـيــتــنـامــيّـ
ومــــرشــــــدهم الـــــســــيـــــاحي في
انـــــفـــــجـــــار عـــــبـــــوة نـــــاســـــفــــة
اســـــتـــــــــــــــــهـــــدفت حـــــافـــــلـــــة
كـــــــــانـــــــــــت تـــــــــقــــــــلّـــــــــهـم في
مـنـــــــــــطـقـة اجلـيـزة قــــــــــــرب
األهــــرامـــات وفق الـــسُـــلـــطـــات
صريّة.  وكان ذلك أوّل اعتداء ا
ضـــدّ ســــيّـــاح فـي مـــصــــر مـــنـــذ

تمّوز/يوليو 2017.

بـفحـصهـا. والـضابط الـذي قُتل
جـرّاء االنفـجـار يدعى مـصـطفى

عبيد وهو خبير متفجّرات.
ويـأتي انفـجار الـعـبوة الـسبت
صري عشـيّة افـتتـاح الرئـيس ا
عبد الفتاح الـسيسي كاتدرائية
سـيح" وهي األكـبر في "مـيالد ا

الشرق األوسط.
والسيسي الذي يتولّى السُلطة
في مـصر مـنذ الـعام 2014 أي
بــــعــــد عــــام من إطــــاحــــة حــــكم
ـســلـمــ غــالـبــاً مـا اإلخــوان ا
يُـــــقـــــدّم نـــــفـــــسه كـــــمـــــدافع عن
ــــســـيـــحــــيّـــ في مــــواجـــهـــة ا
. غــيــر أنّ عــددًا من ــتــطـــرّفــ ا
احملـلّلـ والنـاشـط يـعتـبرون
أنّ الدولـة ال توفّر حـماية كـافية
لألقباط الذين يُعانون التمييز.
وقُـتل أكـثـر من مـئة شـخص في
اعـتـداءات ضـدّ مـسيـحـيـ مـنذ

نهاية العام 2016.
وكــان آخِـر تـلـك االعـتـداءات في
تشـرين الثـاني/نوفـمبر 2018
عندما فتح مـسلّحون النار على
حـافـلـة تـقـلّ مـسـيـحـيّـ ما أدّى
إلـى مــقـــتل ســـبـــعــة أشـــخــاص
وإصابة سـبعة آخـرين بجروح

في وكالة فرانس برس.
ويـــــأتي ذلـك قــــبـل يــــومـــــ من
احــتـفـاالت األقــبـاط األرثـوذكس
ــيالد في الـــســابع من بــعــيـــد ا

كانون الثاني/يناير.
وخالل األســــابـــيـع الـــفــــائــــتـــة
أعـــلــــنت قــــوّات األمن تـــعــــزيـــز
الـتـدابــيـر األمـنـيّــة في الـقـاهـرة
ـناسـبة احـتفـاالت نهـاية الـعام

يالد. وعيد ا
ــصـري ومــنــذ أطـاح اجلــيـش ا
الــــرئــــيـس اإلسالمـي مــــحــــمّــــد
مرسي في تمّـوز/يوليو 2013
تــدور مــواجــهــات عــنــيــفــة بـ
قـــــوّات األمـن ومـــــجـــــمـــــوعــــات
إسالميّـة متـطرّفـة بينـها تـنظيم

الدولة اإلسالميّة.
WO «œ  «¡«b²Ž«

ـثّلون وتعـرّض األقبـاط الذين 
نــحـو  %10من ســكّــان مــصـر
الـــــبـــــالـغ عـــــددهم زهـــــاء 100
ملـيون نسـمة العتـداءات دامية

متكرّرة.
ـصـادر األمــنـيّـة إلى وأشــارت ا
أنّ العـبوة التي انـفجـرت مساء
الـسـبت كـانت قد وُضِـعت داخل
حــقـيــبـة قــام عـنــاصـر الــشـرطـة
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قـال نائب وزيـر الـنـفط اإليراني
أمير حس زماني نيا امس إن
كل الــدول الـــتي حــصـــلت عــلى
ــتــحــدة إعــفـــاء من الــواليـــات ا
لشراء كمـية محددة من واردات
الـــــنــــفط اإليــــرانـي مــــلــــتــــزمــــة
بالـعقوبات األمـريكيـة وعبر عن
أمل طــهـــران في الــعـــثــور عــلى

مشترين جدد.
ــتـحـدة وانـســحـبت الــواليـات ا
من االتــفــاق الـــنــووي اإليــراني
ــاضي وأعــادت فــرض الــعــام ا
عـقـوبــات عـلى طـهـران لــتـقـيـيـد
ــصـرفي والـنـفـطي الـقـطـاعـ ا
فـــيــمــا ســـمــحت بــشـــكل مــؤقت
ــواصـلـة لــثـمــانـيـة مــشـتــرين 

شراء اخلام من إيران.
ونــقل مــوقع مــعــلــومــات وزارة
الـنـفط اإليـرانـيـة عـلى اإلنـترنت
(شـــانــا) عـن زمــاني نـــيـــا قــوله
الــصـــ والـــهـــنــد والـــيـــابــان”
وكـوريا اجلـنـوبيـة ودول أخرى
حــــصــــلت عــــلـى إعــــفــــاءات من
أمــــريــــكـــا الســــتـــيــــراد الــــنـــفط
اإليــرانـي ال تــريـــد شـــراء حــتى
ولـو بـرمـيل نـفط واحـد آخر من

إيران.“
لــكــنه أضــاف ”رغم الــضــغــوط
األمــريــكــيــة عـلـى ســوق الـنــفط
شترين اإليرانية فقـد زاد عدد ا
احملتمل للنفط اإليراني بشكل
مــلــحــوظ بــسـبـب الـتــنــافــســيـة
واجلــشـع والــسـعـي وراء مــزيـد

ـزيد من من الربح “ولم يـذكـر ا
التفاصيل.

وبــــاإلضـــافـــة إلـى الـــدول الـــتي
ـســؤول اإليـراني فــقـد ذكـرهــا ا
تحدة اإلعفاء منحت الواليات ا
ـدة  180يــومـا الــذي يــسـتــمــر 
إليــطــالــيـا والــيــونــان وتــايـوان

وتركيا.
وتـــــســـــعـى واشـــــنـــــطن لـــــوقف
صــــادرات الــــنــــفط اإليــــرانــــيــــة
بـالكـامل بهـدف تقـييـد برامـجها
الصاروخية والنووية ومكافحة
نـفـوذهـا الـعسـكـري والـسـياسي

تزايد في الشرق األوسط. ا
وحــثت إيــران دوال أوروبـيــة مـا
زالت مـلـتـزمة بـاالتـفـاق الـنووي
عــلى مــعـارضــة الــعــقــوبـات من
خالل تـطبـيق آليـة مالـية تـسهل

الدفع مقابل النفط اإليراني.
وقــال زمـاني نـيــا إن تـلك اآللـيـة
كنها ستكون ”مفيدة لكنها ال 
ــشـكالت بـالــنـظـر إلى أن حتل ا
تأثـير الـنفـوذ األمريـكي على أي

خطوة أوروبية.
ونــقـلت وكـالـة مــهـر لألنـبـاء عن
األمـيـرال حـس خـانـزادي قـائد
القوات الـبحريـة اإليرانية امس
األحــد قــولـه إن إيــران وروســيـا
تـــســـتـــعــدان إلجـــراء مـــنــاورات
بحـرية مشـتركة في بـحر قزوين
تـــــشـــــمل مـــــنـــــاورات لإلنـــــقــــاذ

ومواجهة القرصنة.
ونــــقـــلت الــــوكـــالــــة عـــنـه قـــوله
ناورات حربية” يجري االعداد 

لإلنقاذ ومـواجهة القـرصنة ب
الــقــوات الـــبــحــريـــة اإليــرانــيــة
والروسـية وسـيتم تـنفـيذها في

ستقبل القريب.“ ا
وأجـــرت إيــــران وروســـيـــــــــــــا
ناورات الـبحرية في عددا من ا
ـــا فـي ذلك في بــــحـــر قــــزوين 

عامي  2015و2017.
وإيــران وروســـيــا تـــربـــطــهـــمــا
ــــا في ذلك عـالقـــات وثــــيـــقـــة 
الـدور الذي يـلعـبانه في سـوريا
حيث تدعمـان الرئيس السوري
بشـار األسد في احلـرب األهلـية

ندلعة في البالد. ا

وكـرر خـانزادي مـعـارضـة إيران
لـلوجـود العـسكـري من أي دولة
ــنـــطـــقـــة في بـــحــر مـن خـــارج ا
قــزوين ونـقـلت وكــالـة مـهـر عـنه
قــــوله ”كل الــــدول عــــلى بــــحـــر

قزوين لديها نفس التوجه.“
وكـانت روســيـا قــد قـالت الــعـام

ــاضي إنــهــا مـلــتــزمـة تــمــامـا ا
بــتــعــمــيق الــعالقــات مـع إيـران
رغـم الـــــــــقـــــــــرار األمـــــــــريـــــــــكي
باالنسحاب من االتفاق النووي
الـذي أبــرمــته طــهــران مع قـوى
ـيـة وإعـادة فــرض عـقـوبـات عــا

على إيران.
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تردي ادي ا في مـحاورة تواصليـة مع صديق عربي شكا من سـوء حالهم ا
والسـيما بعد مـسرحية ما سمـى بالربيع العربي  –هـنا ال يتحـدث عن معاناة
ــــصـــــالح مـالك رؤوس االمــــوال  –الن  الـــــذوات واصـــــحــــاب االرصـــــدة وا
ـناخيـة او السيـاسية او والوظـائف العـليا ال تـعنيـهم التـقلبـات االقتصـادية وا
االمـنية فـاغلـبهم سـدنة السـلطـة يجـيدون فن التـبدل احلـرباوي خـبروا كيف
يتـسلقون بطـريقة تغنيـهم عن متاعب السلـطات فهم ينزعـون جلدوهم ويبدلون

ا يتناسب مع كل ظرف وسلطان .  ازياءهم واسماءهم والقابهم 
بـعدما ناقشته اجبت الصديق قائال: (الـستم من قلب الدنيا ضجيجا  وانتم
تـصيحون (الشـعب يريد اسقاط الـنظام .. الشـعب يريد تغيـير النظام?) وكم
راح ضـحية هذا الـشعار من الفـقراء واالبرياء وكم هـدرت من االموال العامة
واخلـاصة علـما ان التـغيـرات العربـية كمـا هو مـعلوم تـاريخـيا  ليـست وليدة
ـا عـصفـها يـكـون من خارج احلـدود والغـراض واهداف واجـندات ذاتـها وا
مـسبـقـة .. ال يتـبـدل فيـها سـوى اسم اخلـلـيفـة الى سـلطـان او السـلـطان الى
ـلك الى رئيس .... والي ... والـوالي الى امـير واسم االمـير الى مـلك واسم ا
هــكـذا دوالــيك .. تــبـقى الــعـجــلـة تــدور بـرؤوس االمــوال واهـلــهـا يــتـكــاثـرون
راكز والكراسي  فيما الفقـراء يدورون بحلقة مفرغة يتداولونهم ويـتبادلون ا
عركة من قبر الى قبر  .. كما من شعار لشعار من ازمة الزمة .. من معركة 

رحوم  نزار القباني:-  يقول ا
ا كفن مسافرون دون أوراق ..وموتى دو

نحن بغايا العصر
كل حاكم يبيعنا ويقبض الثمن

نحن جوارى القصر
يرسلوننا من حجرة حلجرة

من قبضة لقبضة
الك من مالك 

ومن وثن إلى وثن .
 الـســلــطــة في الــعــراق عــلى طــول اخلط والــزمــان هي الهل الــســلـطــة  من
ـنـاصب واالمـوال ... اما الـفـقراء فـمـعروف مـا  لـهم وما عـلـيهم.. اصـحاب ا
فـفي ذلك الـزمن الـدكتـاتـوري حـيـنمـا كـان الـشعـب يأكل الـطـ مع الـطـح

كـانت العمارات والـبيوت الفـارهة تبنـى على قدم وساق  لـكنها لـيس للشعب
احملـروم بل كانت للـسلطـة وسدنـة احلكم من قادة الـدولة بـعناويـنهم الرفـاقية
ـعـروفـة انذاك .. امـا الـيـوم فـحـيـنـمـا يـفـتح مـول او مـحـطـة بـانزيـن او تبـنى ا
عـمارة ضـخمـة او مشـروع سكـني كـبيـر على ارض عـراقيـة وبامـوال عراقـية
فـان الشـعب ال يـهـتم وال يلـتـفت لـذلك .. النه متـاكـد عـ اليـقـ ان ذلك ليس
وظف النزيه لـلجندي او البقال او سائق التكسي او للممرض او العامل او ا
تمـترس ... بل هـو محصـور ب سدنـة حكم الـسلطـة اجلديـدة ورجاالتهـا ا
ـكوش على كل ما يـنسب للشعب فـيما بحقـيقته يذهب جليوب ـتسلطن ا ا

وكروش وارصدة السلطة .
ـهـدي احملتـرم هو اول قـرات ان السـيـد رئيس الـوزراء الدكـتـور عادل عـبد ا
هم من قـدم (ما يسـمى بكـشف الذمة) ... والـنزاهـة تنتـظر اخـرين كشف ذ
.. وفي حـقيقة االمـر ان ذاك ال يعنيـنا بشيء . فـالسلطـة قدمت او ال تقدم ال
زيـفـة والوعـود الكـاذبة يـهمـنا كـفقـراء   فـاالجنازات الـوهمـيـة كالـشعـارات ا
والـعـهود اخملـيـبـة ... فـنـحن الفـقـراء نـنـتـظـر ان توزع قـطع ارض لـلـمـواطـن
ـقــراطـيـا ... وان تـنـتـهي ازمـة ـنــهـوب دكـتـاتـوريـا ود وتـوزع امـوال الـنـفط ا
الـكـهـرباء قـبل حـر الـصـيف وان نـتـحـسس اخلـدمـات وان يـتم حتـريك عـجـلة
ـفـضوحـة . وان نـتـخلص من ـقـنـعة وا االقـتصـاد كي نـقـضي على الـبـطـالة ا
سدسات وان يعم االمان ونشعر بالرقي والتحضر ونعيش سـلطة اصحاب ا

حتت سلطة القانون ...
 وذاك ال يـتـحـقق بـكشف ذمـة او اعـفـاء حـوت من الـعـقاب بل
عـبر برامج على الـواقع نتنفسـها امال اما غير ذاك فال
ن قـبـضوا يـعنـيـنـا  فـهو يـهم الـسـلطـة وسـدنـتهـا 
الي الدنـانيـر منذ اول يـوم تسنـموا فيه الـرواتب 
ـواقع اجلــديـدة فـيـمــا الـشـعب حـتـى االن يـنـتـظـر ا

يزانية وانهاء الكابينة . اقرار ا

عركة وقف في ارض ا W³∫ جندي يراقب ا «d
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