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من فـوق األراضـي الـلــبـنــانـيّــة ومن فـوق
إصبـع اجللـيل ومن فـوق بـحيـرة طـبـريا
واستـخدم مـختـلف أنواع األسـلحـة لديه
وتمـكنـت الدفـاعات اجلـويـة من التـصدي

عادية". عظم األهداف ا
في األشـــهــر األخـــيــرة شـــنت اســـرائــيل
ضـــربـــات جـــويـــة عـــديــدة عـــلـى أهــداف
عسكرية إيرانيـة ومواقع أسلحة يفترض

أن تسلم إلى حزب الله.
وقال رئيس الوزراء االسـرائيلي بـنيام
نـتـانـيـاهـو خالل زيـارة إلى تـشـاد "لـديـنا
سـيـاسـة مـحــددة تـمـامـا: تـقـويض جتـذر
الــوجـــود االيــراني في ســـوريــا واحلــاق

الضرر باي جهة تريد االضرار بنا".
وقـبـل أسـبــوع اعـتــرف نــتـانــيـاهــو بـأن
اســرائــيـل شــنت غــارة عـــلى "مــســتــودع
لألســـلـــحـــة" إيـــرانـي في مـــطـــار دمـــشق
ــــســــؤول الـــــدولي في تـــــأكــــيــــد نـــــادر 

اسرائيلي لتوجيه مثل هذه الضربات.
ويــــرى مــــحـــلــــلــــون أن رئـــيـس الـــوزراء
االسـرائـيــلي ومـسـؤولــ اسـرائـيــلـيـيـ
آخرين باتوا يتحدثون بصراحة أكبر عن
سوريا بهـدف تعزيز مـصداقية نـتانياهو
ــــســــتـــوى األمــــنـي مع اقــــتـــراب عــــلى ا
االنتخابات التشـريعية التي ستجرى في

التاسع من نيسان/ابريل.
لكن اسـرائيل تـواجه بذلك خـطر الـدخول
في تصـعيـد عـسكـري مع سوريـا وإيران
وكذلك إغـضـاب روسـيا الـتي تـدعم نـظام

الرئيس بشار األسد.
أكــــد اجلــــيش الــــروسي األحــــد أن "أربع
طائرات حربـية إسرائيـلية من طراز +إف
أطـــلـــقـت صـــواريخ عــــلى األراضي +16
السورية". وقال اجليش الروسي في هذا
الـبـيــان إن الـدفـاعـات اجلــويـة الـسـوريـة

دمرت "سبعة صواريخ".
وكـــانت إســـرائـــيل وروســـيـــا قــررتـــا في
وضع آلـيـة "لـتـجـنب الـصـدام" ب 2015
اجليـش في سـوريا. لـكن هذا الـتنـسيق
اهـتز عـنـدمـا  إسـقـاط طائـرة عـسـكـرية
روسيـة عن طـريق اخلـطأ من قـبل الـدفاع
اجلوي السوري بعد غـارة إسرائيلية في
15ومـقـتل  2018 ايـلـول/سـبــتـمـبـر  17

عسكريا روسيا كانوا على متنها.
وأعـلنـت روسيـا بـعـد احلـادث انـهـا تـريد
تـعـزيــز الـدفـاعـات اجلـويــة الـسـوريـة مع
تـســلـيـم مـنــظـومــة دفـاع جــوي من طـراز

اس- 300 الى دمشق.

وأعـلن اجلـيش االسـرائـيلـي اخلمـيس ان
ضــبــاطــا اســرائــيــلــيــ وروســا عــقـدوا
" التنسيق ب اجتماعات بهدف "حتـس
اجلـــيـــشـــ و"جتــنـب االحـــتــكـــاك" خالل
الـعـمــلـيـات االســرائـيـلـيــة ضـد ايـران في

سوريا.
وأكـد في بـيـان ان هــذه الـلـقـاءات هـدفـهـا
"تطوير وحتسـ اآللية لتـجنب االحتكاك
ب اجليش في القطاع الشمالي وأثناء
حتـرك اجلـيش اإلسـرائـيلـي ضـد ترسـيخ
وجـود إيـران في سـوريـا وتـسـلـيح حـزب

الله".
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ومـنـذ بــدء الـنــزاع في سـوريـا في 2011
قصـفت إسـرائـيل مـراراً أهـدافاً عـسـكـريّة
لـلــجـيش الــسـوري أو أخـرى حلــزب الـله
قاتل إيرانيّ في سوريا كان آخرها و
في الـ 12من الــشــهــر احلــالي في مــطــار

دمشق الدولي.
وتُكرّر إسـرائيل أنّـها ستُـواصل تصـدّيها
ـحـاوالت إيـران الـرامـيـة إلى ـا تـصـفه 
تـرسـيخ وجـودهـا الـعـسـكري فـي سـوريا
وإرسـال أسلـحـة مـتـطـوّرة إلى حـزب الله
الـلـبـنـاني.وتـسـبب الـنـزاع الـسـوري مـنذ
ـقـتـل أكـثـر من 360 انـدالعه في  2011
ألف شـــخـص وأحـــدث دمـــاراً هــــائالً في
البـنى التـحتـية وتـسبب بـنزوح وتـشريد
أكــثــر مـن نــصف الــســـكــان داخل الــبالد
وخارجـهـا.دشنـت اسرائـيل امس االثـن
مـــطــارا دولـــيـــا جــديـــدا في الـــصـــحــراء
اجلـنـوبـيــة بـهـدف تـعـزيــز الـسـيـاحـة في
منطقة البحـر االحمر على أن يكون بديال
ـطـار بن غـوريــون في تل ابـيب في حـال
الطوارىء.وسيتم االفتتاح الرسمي ظهرا
بــحــضــور رئــيـس الــوزراء االســرائــيــلي

بنيام نتانياهو.
ـطـار الذي في بادىء االمـر سـيسـتـخدم ا
اطـلق عـلــيه اسم مـطــار رامـون لـلـرحالت
الداخلـية فقط الـتي تديرهـا شركتـا النقل
اإلسرائيليتان "أركيا" وناقالت" إسراير".
ولم يـــتم حــتى اآلن حتـــديــد مـــوعــد بــدء

الرحالت الدولية.
ــطـار اسـم رامـون تــيـمــنـا وأطـلـق عـلى ا
بايالن رامـون أول رائد فـضاء اسرائـيلي
قــتل في حـــادث حتــطم مــكــوك الــفــضــاء

كولومبيا عام .2003
ـطار اجلديد طارات إن "ا وقالت سلطـة ا
هـــو أول مـــطـــار دولـي وداخـــلي يـــشـــكل
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البوابة اجلوية اجلنوبية لدولة إسرائيل
وسيـخـدم بـاألساس الـسـيـاحة الـداخـلـية
ـدينـة إيـالت ومواقـع الـترفـيه والـدولـيـة 

السياحية في جنوب البالد".
ـطــار مـسـار إقالع وأضـافت "خــطط في ا
ـكن وهـبـوط طـوله  3600مـتـر بـحـيث 
من إقالع طائـرات كبـيـرة احلجم ويـخدم
ـسـتوى نـحو مـلـيـوني مـسـافـر سنـويـا 
عــال".ويــبــعــد مــطــار رامــون حــوالي 18
كـيلـومـتـر من مـنـتـجع إيالت اإلسـرائـيلي
عــلى الــبــحــر األحــمـر ومــيــنــاء الــعــقــبـة
األردني اجملــــاور.وشـــركــــات الـــطــــيـــران
تدنيـة الكلفـة التي تسيـر حاليا رحالت ا
الى مـطار عـوفـدا الـذي يـبـعـد حوالى 60
كـلـم عن ايالت ســتـنــقل عـمــلــيـاتــهـا الى
مـــطــار رامـــون كـــمــا جـــاء عـــلى مـــوقــعه
االلـكتـروني. وبـيـنـهـا شـركـات "ريـان اير"
و"وويز ايـر" و"ايـزيـجيت" و"اس ايه اس"

و"ف اير" و"اورال ايرالينز".
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ـطـار اجلـديد إلى ووصلـت كلـفـة إنـشاء ا
مـلــيـون دوالر) 455مـلــيــار شــيـكل ( 1,7

وبـدأت االشـغـال فـيه عـام  2013 لكن 
واصفات األصلية للمشروع عدة تعديل ا

مرات لكي يطور بشكل إضافي.
ــطــارات اإلسـرائــيـلــيـة إن قـالـت هـيــئـة ا

ـــشــروع في الــشـق الــدفــاعي  خــطط ا
ـسـتـفـادة تـعـديــلـهـا في ضـوء الــدروس ا

خالل حرب غزة عام 2014.
وأضافـت "في حاالت الـطـوار سـيـتـمكن
أسـطـول اسـرائــيل لـلـطـيــران بـأكـمـله من
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الـــهــبـــوط واإلقالع هـــنـــاك  بل وأيـــضــاً
طائرات إضافية" .

وكــانت شـــركــات طــيــران دولـــيــة عــلــقت
رحالتهـا الى اسـرائـيل لفـتـرة عام 2014
بعد اطالق صاروخ من غزة وسقوطه في

محيط مطار بن غوريون في تل ابيب.
وبحسب وسائل االعالم االسرائـيلية فان
اسـرائــيل قـامـت بـبــــــنــاء سـيــاج دفـاعي
مـضـاد لـلـصــواريخ فـريـد من نـوعه حـول
ـــطــار اجلـــديـــد رامـــون في مـــا يــشـــكل ا
"شـبكـة" حلـمـايـته من الـصـواريخ ويـبلغ
ـتـد عـلى طول 4,5 ارتفـاعه  26 متـرا و

كلم.
ــطـارات الـتـعـلـيق عـلى ورفـضت هـيـئـة ا

هذه التقارير.
وكــانـت اســرائـــيل بــنـت خالل الــعـــامــ
ـاضـيـ جـدارا بـطـول  34 كـيـلــومـتـراً ا
على احلدود مع االردن بـارتفاع 6 أمتار
ثالثة امتار منها مبنية باالسمنت بتكلفة
إجـمـالــيـة بـلـغت 288 مـلـيـون شـيـكل أي
ــصـدر نــحـو ( 82مــلــيـون دوالر) وفـق ا

نفسه.
تـعــتـبـر الــسـيـاحــة في إسـرائـيل قــطـاعـا
مليار حيـويا حـيث بلـغت عائـداتها  5,8

دوالر عام 2017.
وقـالت وزارة الـسـيـاحـة اإلسـرائـيـلـيـة إن
اضي عدد القادم إلى اسـرائيل العام ا

بلغ  3,6 مليون شخص.
ومـــعـــظـم الـــزوار يـــأتـــون من الـــواليـــات
ــانــيــا ــتــحـــدة وروســيــا وفــرنـــســا وأ ا

وبريطانيا.
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ــــرصـــد { بــــيـــروت) ,أ ف ب) - أفــــاد ا
الــسـوري حلــقــوق االنــســان أن الــقـصف
االسـرائــيـلي الــذي اسـتــهـدف لــيل االحـد
االثن مـواقع عسـكرية إيـرانيـة وسورية
قـرب دمــشق وجــنــوبــهـا أوقع  11قـتــيال

قاتل بينهم سوريان. على األقل من ا
ـرصــد الـسـوري رامي عـبـد وقـال مـديـر ا
الـرحـمن  امس "قــصف اسـتـهـدف مـواقع
عـسـكـريـة ايـرانـيـة وسـوريـة قـرب دمـشق
وجـنــوبـهــا قـتل 11 شـخــصــا عـلى األقل
بــيــنــهـم ســوريــان" مــضــيــفــا "ال يــوجــد

مدنيون" بينهم.
وأعــلـنت ســوريــا أن دفـاعــاتــهـا اجلــويـة
تصـدت "ألهداف مـعاديـة" أطلـقتـها لـليوم
الـثـاني اسـرائـيل الـتي أكـدت أنـهـا شـنّت
ضـــربـــات ضـــدّ أهـــداف إيـــرانـــيّـــة داخل

األراضي السوريّة.
وقــال مـصــدر عــســكــري لـوكــالــة األنــبـاء
الرسـمـيّة الـسـوريّـة (سانـا) إنه "في تـمام
الـســاعـة  23,10) 01,10ت غ) من فــجـر
الـيــوم اإلثـنــ قــام الـعــدو اإلسـرائــيـلي
بضربة كثيفة أرضاً وجواً وعبر موجات

وجهة". متتالية بالصواريخ ا
وأضاف "عـلى الفـور تعـاملت مـنظـومات
ـوقف واعــتـرضت دفـاعــنـا اجلــوي مع ا
ـعـاديـة ودمـرت غـالـبـيـتـهـا الـصـواريخ ا
قبل الوصول إلى أهـدافها (...) وأسقطت
ـعـاديـة الـتي أطـلـقـها عـشـرات األهـداف ا
الــعــدوّ اإلســـرائــيــلي بـــاتّــجــاه األراضي

السوريّة".
وأكـد اجلــيش اإلسـرائــيـلي في بــيـان إنّه
ضــرَبَ "أهــدافــا تــابــعــة لــفـيــلـق الــقـدس
اإليراني داخل سوريا" محذّرًا في الوقت
نــفـسـه دمـشـق "من مــحـاولــة اســتــهـداف

األراضي أو القوّات اإلسرائيليّة".
ولم يعط بيـان اجليش اإلسرائـيلي مزيدا
من التفاصيل حول الضربات التي جاءت
غـــداة ضـــربـــات اســـتـــهـــدفت مـــواقع في

جنوب دمشق.
رصد السوري حلقوق من جهته حتدث ا
االنسان عن "قـصف صاروخي اسـرائيلي
مـكـثف عـلى مـحـيط مـطار دمـشق الـدولي
وضــواحي الــعـــاصــمــة دمــشق وريــفــهــا
اجلـنـوبي واجلـنــوبي الـغـربي". وأضـاف
أن "الـــصـــواريخ وصـــلت الـى أهـــدافـــهــا
واصابت مواقع ومـستودعـات لإليراني

وحزب الله اللبناني".
ّ وقالت سـانا إن "الـعـدوان اإلسرائـيلي 

بلـغت ثروته 112 ملـيـار دوالر الـعام
ــاضي بــيـــنــمــا "تــعــادل مــيــزانــيــة ا
ـئة من الصـحة في إثـيوبـيا واحـد با

ثروته".
وبـصـورة عــامـة أوضح الــتـقـريـر أن
ـلـيــارات في الـعـالم ثـروة أصـحــاب ا
ــقــدار  900 مــلـــيــار دوالر ازدادت 
مـلـيـار ــاضي بـوتـيـرة  2,5  الـعـام ا
دوالر في الــيــوم بــيــنــمـا تــراجـع مـا
ــلـــكه الــنـــصف األفــقـــر من ســكــان

ئة. العالم بنسبة  11با
كما أفادت أوكسفام عن تضاعف عدد
ـالية ـليـارات منـذ األزمة ا أصحاب ا

عام 2008 .
مـشـيـرة إلى أن "األثـريـاء ال يـنـعـمـون
بــثــروة مــتـزايــدة فــحــسب بل كــذلك
بــــنــــسب ضــــرائب هـي األدنى مــــنـــذ

عقود".

حــــصـــــتــــهم مـن الــــضـــــرائب" وذلك
ـنــاسـبــة نـشــر الـتــقـريــر الـســنـوي
لـلـمـنـظـمـة حـول الـتـبـاين في الـعـالم
ي ــنــتــدى االقــتــصــادي الــعــا قــبل ا
ـقبل السـنـوي الذي يـعقـد األسـبوع ا

في دافوس بسويسرا.
qł— ÈdŁ√

ـنظمـة التي تسـتند وبحسب تـقرير ا
إلى بيـانـات مجـلـة "فوربـز" ومـصرف
"كريـدي سويس" والـتي ينـتقـد بعض
خبــــــــراء االقتــــــــصاد نـهجـــــــــها
ـلــــــكون فإن  26 شخـــــصا بـاتوا 
مــا يـــســاوي أمــــــــوال  3,8 مــلــيــار
نــســـــــــمــة هم األكـــــــــــثــر فـــقــرا في
الـعــالم بـعــدمـا كــان عـددهم  42عـام

2017.
نـظمة إلى أن أثرى رجل في ولفتت ا
العالم رئـيس "أمازون" جـيف بيزوس
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{  (ســـــويـــــســــرا) (أ ف ب) - ازداد
تـركـز الـثـروات خالل الـعـام  2018إذ
لكون بات 26 مليارديرا في الـعالم 
ـــــلـــــكه أمـــــواال تـــــســــــــــــاوي مـــــا 
الــنــــــــــصف األفـــقــر من الــبــشــريــة
ـنـظـــــــــمـة غـير بـحـسب مـا أوردت ا
احلـــكـــومـــيـــة "أوكـــســـفـــام" امـــــــس
االثـنـــــــــ داعــيــة الــدول إلى فـرض
ـــزيـــــــــــد من الـــضـــــــــــرائب عـــلى ا

األكثــــــر ثراء.
ـديرة الـتنـفيـذية لـ"أوكـسفام وقالت ا
إنترناشونال" ويني بيانيما في بيان
ــنـظــمـة إن "الـهــوة الـتي صـادر عن ا
تتسـع ب األثريـاء والفـقراء تـنعكس
على مكافحـة الفقر وتضـر باإلقتصاد

وتؤجج الغضب في العالم".
وأضافت أن على احلكـومات "التثبت
من أن الشركات واألكثر ثراء يدفعون

ليندسي كراهام

ـواطنة هي في الـزمن الذي يـجب ان يكون الـبلـد بلـد مؤسسـات  تكـون فيه ا
الــضـمــانـة احلــقـيــقـة لــكل فـرد من اجملــتـمـع بـغض الــنـظــر عن قـومــيه وديـنه
قـراطيـة معايـير تخـتلف عن معـايير وانـتمائه. لـكن يبدو ان مـاجاءت بهـا الد
قـراطـيات في الـدول االخـرى. بل تـأكد واقـعـا انهـا اكـذوبة الـغـاية مـنـها الـد
تـمرير ماتريـده القوى العـظمى أالعيبـها على الشـعب العراقي بعـد ان انهكته
احلـروب والـصـراعـات واخـذ مـنه الـفـقـر مـأخـذ كـبـيـرا جـدا. لـذلك نـرى عـدم
وجـود اي خطط منـذ تشكـيل اول حكومـة بعد الـسقوط اي بـعد احتالل الـبلد
وتـمزيقه وزرق البغـض واحلقد ب ابنـائه من خالل مخططـات مدروسة جيدا
اعـدت لذلك منـذ أمد بعيـد. فلو كـانت احلكومـات مع الشعب الخـتلفت االمور
ؤمرات حتـاك خلف الكـواليس من القـوى الطامعـة بخيرات حـتى وان كانت ا
ـقراطية من الـبالد.لكن تلك احلـكومات هي جزء من هـذا اخملطط تلـونت بالد
اجل الـكذب عـلى الشـعب وتمـرير مـاتـصبـو أليه.لـذلك خلـقت القـاعدة ومن ثم
داعش وغـيرهـا .واشاعت الفـساد في مـفاصل الـدولة عـموما وعـدم محـاسبة
من ثـبت تورطهم بالفساد ونهب االموال والـتحايل بشتى الطرق على الشعب
وهـذا ادى الى الفقـر والضـياع والهـجرة واالقـتتال وغـيرهـا من االمور. لذلك
فـتح الـبـاب عـلى مـصــراعـيه لـكل من هب ودب ونـشـوء مـئـات االحـزاب. المن
اجل اسـتـقرار الـبـلد بـل من اجل الولـوج في الـتـناحـرات واالقـتـتال الـطـائفي
والـعـرقي. وهـذا مـاسـهل الـطـريق عـلى تـدخل دول اجلـوار في شـؤون الـدولة
ــــــقـراطية هي االنـتخابـات التي تنـقصها بـطرق كثـيرة. من أالعيب تـلك الد
ـعـايــيـر والــقـوانــ والـفـوضـى الـعـارمــة الـتي الـكـثــيـر مـن ا
تـتخلـلهـا من اجل هيـمنة بـعض االطراف عـلى مفاصل

الدولة .
واد الـدستـوريـة التي اقـرهـا الدسـتور والـعبـث في ا
من الـتزامات وتعاليم يـجب ان التهمل .النها تختص

بحقوق الشعب.
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تدميـر تنظـيم الدولة اإلسالمـية.وحذر
جــراهـــام من أن عـــدم مـــنح األمـــر مــا
يسـتحـقه من تـفكـيـر متـمـهل قد يـعني
أن االنـســحـاب قـد يــخـلق فـي سـوريـا
وضعا أكثر تـفاقما بكـثير من العراق.
وقال جـراهام في أنـقرة إنه يـعتـقد أن
رئــيـس هــيـــئـــة األركـــان األمــريـــكـــيــة
شتركـة جوزيف دنفـورد وضع خطة ا
مع تركيا لنقل عـناصر وحدات حماية
الشـعب الـكـرديـة الـسـوريـة بـعـيدا عن
احلدود الـتركيـة.وأعلـن ترامب الـشهر
ـة الدولـة اإلسـالميـة في ـاضي هـز ا
ســــوريـــــا وعــــزمـه ســــحـب الــــقــــوات
األمــريـــكــيـــة من الــبـالد.وأدى الــقــرار
إلضــفـــاء مــزيــد مـن الــغــمـــوض عــلى
احلرب السورية الدائـرة منذ ما يقرب
من ثـمـاني سـنـوات وإلى سـلـسـلـة من
االتـصـاالت بـشـأن كـيفـيـة مـلء الـفراغ
األمـــني الــــذي ســـيــــنـــتج عـن ذلك في
شـمـال وشـرق سـوريــا حـيث تـتـمـركـز
الـقـوات األمـريـكـيـة.وأسـفـر انـسـحـاب
القـوات األمريـكيـة من الـعراق بـنهـاية
بـــعـــد تـــسع ســـنـــوات من عــام 2011 
ـتـحـدة الـغـزو الـذي قـادته الـواليـات ا
في 2003 عن تـرك مــسـاحــة سـانــحـة
ا دفع إلى لتنظيم الدولة اإلسالمية 

تحدة مرة أخرى. تدخل الواليات ا
œuMł q²I

ـتشدد وأسفـر هجـوم أعلن الـتنـظيم ا
مـســؤولـيــته عـنـه عن مـقــتل جـنــديـ
أمريكي ومدني يعمالن مع اجليش
األمريكي في شمال سوريا إضافة إلى

مقتل مدني آخرين.
والـهـجـوم في مـنـبج هـو األكـثـر فـتـكـا
فيمـا يبـدو على القـوات األمريـكية في
سوريا منذ انـتشـــــــارها على األرض
في 2015.وتــخـــضع مـــديــنـــة مـــنــبج
لسـيـطـرة قـوات مـتحـالـفـة مع الـقوات
ـــدعـــومـــة من الـــواليـــات الـــكـــرديـــة ا
ــتـــحـــدة.ولم يـــتـــضح مـــتى تـــغــادر ا
القوات األمـريكيـة شمال سـوريا حيث
تـســتــعــد تـركــيــا وحـكــومــة الــرئـيس
الــســـوري بــشــار األســـد لــشـــغل هــذا
الفراغ. ودعت وحـدات حمايـة الشعب
ـــتــحــالــفــة مـع مــقــاتــلــ الــكــرديــة ا

يـسـيـطـرون علـى مـنـبج األسـد الـشـهر
ـدينة نـطقـة احمليطـة با اضي إلى ا ا
ـــنع هـــجـــوم تــركـي مـــحــتـــمـل.وقــال
ـاضي إنه نـاقش أردوغـان األسـبـوع ا
ـنـطـقـة عـازلة مـوضـوع إقـامـة تـركـيـا 
ـشـتـركة داخل سـوريـا عـلى احلـدود ا
ب الـبـلدين مـع ترامب.وقـال جـراهام
هـنـاك نـبـأ جـيـد: أعـتـقـد أن اجلـنرال”
دنـفـورد لـديه خـطـة يــعـمل عـلـيـهـا مع
كنـها أن تنـجز هذه اجليش التـركي 
األهداف وهـم يعـتـزمـون نـقل عـنـاصر
وحــدات حـمــايــة الــشــعب بــعـيــدا عن
تركـيا .“وأضاف أن ثـمـة حـاجـة ألخذ
األســلــحــة الــثــقـيــلــة مـن اجلــمــاعـات
الـكـرديـة.وتــقـول تـركــيـا إن الـوحـدات
منظمة إرهابية وامتداد حلزب العمال

الكردستاني احملظور.
وقـال جـراهــام إن الـذراع الـســيـاسـيـة
لـوحــدات حــمــايــة الـشــعب مــرتــبــطـة
بحزب العمال الكردستاني الذي حمل

السالح في تركيا على مدى عقود.
وأضـــاف ”أي انـــســــحـــاب ال يــــحـــدد
النـقاط الـتي ذكـرتهـا لن ينـهي احلرب
ضــد داعش (الــدولــة اإلسالمــيــة) بل
ســيــبــدأ حــربــا جــديــدة.وتــابع قــائال
ستـكون هـذه احلرب ضـرورة لتـركيا”
لــتـــدخل إلى ســـوريــا وتـــقــضـي عــلى
ـسلـحة التي تـعتـقد تـركيا العنـاصر ا

أنها تشكل تهديدا لسيادتها.“
وقال مـسـؤول تركـي لرويـتـرز إن على
ــتـــحــدة أخــذ األولــويــات الــواليــات ا
التـركـية في االعـتـبار ولـيس أولـويات

وحدات حماية الشعب.
وأضاف ”بـعـد اجـتـمـاعـات (جـراهام)
في تـركـيـا (مع) أردوغـان ومـسـؤولـ
آخــرين.. نـــأمل أن تــتــفـــهم الــواليــات
ــوقـف أكــثــر.وقــال نــصــر ــتــحــدة ا ا
احلــريــري رئــيس هــيــئــة الــتــفــاوض
ـعـارضـة الـسـوريـة إن أمـام سـوريا با
اآلن فـــرصــة طـــيـــبـــة لــلـــتـــوصل حلل
ـدمرة التي تشهدها سياسي للحرب ا
منـذ ثمـاني سـنوات بـعد أن أدى وقف
إلطالق الـــنـــار إلى هـــدوء في مـــعـــظم
مــنــاطق ســوريــا.وقــال احلــريــري في
مقابلة مع رويترز في مقره بالعاصمة
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قدسات شـعار تربينا عليه مـنذُ نعومة اظافرنـا  يجب ان نقاتل وندافع عن ا
تلك عرضة لالستـباحة  وكأن البلـد الوحيد الذي  وعن االرض والـعرض ا
(رهـاب)  اخلـوف الــشـديـد من اجملــهـول هـو الــعـراق واعـتــقـد ان سـبب ذلك
ن تـسنـموا زمام احلـكم في العـراق  عقـود  من الزمن ونـحنُ نقاتل األدارة 
الـعـدو ومن يـتـخلـف عن القـتـال فـهـو من الـطـابـور اخلـامس او هـو من اعداء
فاهيم ركناً مهماً من اركان السياسة العامة للبلد العراق   واصبحت تلك ا
ـقـدسـات ونـحمي  ويـجب عـلـينـا جـمـيـعـاً ان نضـحي ويـجب ان نـدافع عن ا
االرض والـعـرض دون ان ننـاقش  ودون ان نـسـأل أنـفـسنـا يـومـاً نـقاتل مَنْ

اذا ?? و
ومن هو عدونا  احلقيقي الذي  يهدد امننا ويجب ان نتصدى له ?

وهل فـعالً يوجـد عدو حقـيقي يـهددُ أمـننـا  ومسـتقبـلنـا و يحـاول ان يسـتبيح
ارضنا وعرضنا ??

وان تـوافرت كل اجـوبة الـتـساؤالت الـسابـقة حتت اي ظـرف ومن الذي يُـقَدر
عركة زمانها ومكانها ? ا

لألسف دخـلـنـا حـروبـاً كـثـيــرة ودفـعـنـا خـسـائـر كـبـيـرة دون ان نـعـلم ان في
احلرب اليوجد منتصر !!

دمـر ب طرف ـعنى احلقيـقي للحـرب هي حقبـة زمنية من الـصراع ا وان ا
مـتنازع تُكَـلفهمـا  الكثير من االرواح واالمـوال واألهم من ذلك فهي السبب
ي  الرئيسي في ان جتعلهما يتخلفان  قروناً عن اللحاق بركب التطور العا
وبـالتالي جزء كبير من تلك احلـروب التي خضناها افتعـلها اصحاب العقول
عادية للـعراق تارةً اليقاف عجلة تـقدمنا وتارةٍ اخرى لزرع الرعب ـنتجة وا ا
واخلـوف والـضــعف والـوهن فـي نـفـوس مــواطـنــيـنـا  فــمـوقــعـنــا اجلـغـرافي
سـتعـمرين وخـيرات بالدنـا جتعـلنـا في مـكانـة يسـيله لُـعاب كل الـطـامعـ وا

ن يحاولون  التمدد على حساب ارضنا وسرقة خيرات بالدنا .
ـفـتـرض ان احلروب تـعـطي مـجـمـوعة  دروس مـسـتـنـبـطة وأهم  درس ومن ا
ـكن ان نتـعلمه مـا الذي اسـتطـعنا حتـقيـقة من تـلك احلروب ?  وهل حجم
اخلـسـائـر عـلـى مـسـتـوى االرواح واالمـوال بـحـجـم اخلـطـر الـذي كـان يـهـدد
بالدنا  وهل فعالً كنا عاجزين  على فتح قنوات دبلماسية حوارية مع العدو

فترض لدرء خطر احلرب.  ا
وبـعــد كل احلـروب الــتي خـضــنـاهــا وتـكــبـدنــا خـســائـر فــادحـة في االرواح
ـعدات انعكست سلباً على االقتصاد العراقي وكانت سبباً في تأخر تقدم وا
الـبلد قرونـاً في الوقت الذي كـان يُحسب للـعراق وطاقـات ابنائه العـلمية الف
توقعة على جميع االصعدة حـساب على مستوى التطور العلمي بل التنمية ا
  وفي فـترات زمنية على الـرغم من محدوديتها  اصـبح العراق بلد يُشار له
بـالبُـنـان بـسـبب استـقـراره وحتـرير رغـيف اخلـبـز وتـطور الـتـدريس وارتـفاع
ــا اثـار غــضب وانــدهــاش من ارادَ سـوءاً ـعــيــشي لــلـمــواطن  ـســتــوى ا ا
بــالـعــراق وابـتـدى مــشـوار الـتــأمـر الــدنيء يـقـابــله تـراجع الــوعي لـلــقـيـادات
مكن جتاوز ا جعلـنا نخوض صراعات كلـفتنا الكثـير وكان من ا احلـاكمة 
الـصـدام  لـو حضـرت احلـكـمـة والـتروي فـي اتخـاذ الـقـرارات واالبـتـعاد عن

التفرد والعصبية البدوية التي التليق بحاكم .
جـزء من اداء قـادتنـا كـان يـشبـه ثوراً هـائـجـاً في متـحف خـزف حـيث يـحطم

األجمل واألفضل واألغلى دون معرفة العواقب 
والـيوم ولألسف بـسبب غـياب احلـكمـة ايـضاً ودخـولنـا ضمن فـلك العـصبـية

ذهبية او احلزبية عُدنا للمربع االول (وكانك يابو زيد ماغزيت ) ا
ـكن جتـاوزهـا لـو عـدنـا خلـوض مـعــارك وصـراعـات اغـلـبــهـا مـحـلـيـة كــان 
حــضـرت احلــكـمـة وحُــسن االدارة  وتـطــبـيق  الــعـدالـة االجــتـمــاعـيـة كــمـبـدأ
ـواطـن وأمـنه من الــنـزاعـات احلــزبـيـة اسـاسي في احلُــكم   وابـعــاد قـوت ا

والطائفية السلطوية 
وعـدنا  لنـرفع شعـار يجب ان نُـقاتل دون ان نـتوحد عـلى حتديـد هويـة العدو

وماهية العداء.
?  فلو استعرضنا من هو عدونا اليوم لكي نقاتله مثالً

نـقـاتل ايـران كــونـهـا تـتـدخل بــالـشـأن الـعـراقي وتـالقي رفـضـاً من جـزء من
اجملتمع العراقي!!

نـقاتـل امريـكـا التـي عاودت الـتـموضع فـي العـراق السـباب مـجـهـولة وتالقي
رفض ومعارضة من جزء اخر من اجملتمع العراقي !!

نـفلـتة الـتي تـعمل خـارج اطار الـدولة والتـخضع لـلقـانون ـليـشيـات ا نـقاتل ا
وتالقي معارضة ورفضاً شعبياً من جزء من العراق !!

ستشرية في جسـد الدولة العراقية والتي تتاجر حتى ام نـقاتل أفة الفساد ا
بدماء العراقي !!

او هل نحن سـاحة اذاً حلـد هذه الـلـحظـة لم نتـوحـد على عـدو فـكيف نـقاتـل 
مـسـتأجـرة ألدارة  صـراع  بـ دول ام نـحن دولة لـنـا سـيـادتنـا ومـصـاحلـنا
ـا يـتـناسب وحـجم اخملـــــاطـر احملـدقة في وقـادرين عـلى حتديـد اولـويـاتـنا 

بلدنا .
"مـحرقـة الـعـراق " أكبـر كـارثـة انسـانـيـة غاشـمـة عـرفهـا اجملـتـمع الدولي في
ـبـررة الــعـصـر احلــديث بـســبب سـيـاســة جتـهـيل الــعـقـول والــتـبـعــيـة غـيــر ا
واالنـصـيـاع واالنـقـيـاد بـشـكل يـثـيـر الـريـبـة لـبعـض الـسـاسـة جتاه دول دون

غيرها 
تـلك مـؤهالت متـكـامـلة مـثل الـعراق في كـثيـر من االحـيـان خاصـة في بـلـد 
تـقدمـة  يجـعلـنا محـط انظـار  واعجاب مـسؤولي جتـعله في مـصاف الـدول ا
ـيلـوا الـينـا طـمـعاً بـثـرواتـنا  او اعـجـابـاً بوحـدتـنا دول اخـرى يحـاولـون ان 

اجملتمعية ان حتققت !  
وبـعيداً عن شعار ( يجب ان نقاتل) على القيادات العراقية اليوم ان تستبدل
هــذا  الــشـعــار بــشــعـار (نــعــمـر الــديــار ونـبــني االنــسـان مـن اجل ان تـدوم
ـصالح االوطـان) وننـأنى بأنـفسـنا وبالدنـا عن كل تلك الـسجـاالت وصراع ا
الـدوليـة والـتي التـسمـن والتغـني من جـوع ونـعيـد تـرتـيب اولويـاتـنـا حتى في
عالقـاتـنــا الـدولـيــة وحـسب حتــقـيق مـصــــــــاحلـنـا بــعـد تـرتــيــــــب اوراقـنـا
ا ينــــــسجم وترص وتقـوية جبهتـنا الداخلية الـداخلية 
ـشــتـرك وتـوحــيـد اهــدافــنـا وحتــديـد الــيـات الــعــمل ا
لـتحقيقـها بعيداً عن كل انواع الصـــــدام وبعيداً عن
الــصــراعــات الــتــــي عـــمــرت مــقـــــــابــرنــا وهــدمت

نا . معــــا
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منظمة
أوكسفام غير
احلكومية
على مكتبة
في غالسكو
ببريطانيا

مدينة ايالت في جنوب اسرائيل 

ـوفـد { واشـنـطن (أ ف ب) - أعـلن ا
األمــيــركي الـــســابق لــدى الـــتّــحــالف
الدولي ضـدّ تنـظيم الـدولة اإلسالمـيّة
بــريت مــكــغــورك األحــد أنّ الــواليــات
تّـحدة لـيـست لديـها خـطّـة لسـوريا ا
وذلك في الـوقت الــذي تُـنـفّــذ فـيه أمـر
الـــرّئـــيس دونـــالــــد تـــرامب بـــســـحب

القوّات األميركيّة من هذا البلد.
وقــال مـــكــغــورك الـــذي اســتـــقــال في
كــانــون األوّل/ديــســمــبــر بــعــد إعالن
االنـســحـاب األمــيـركي من ســوريـا "ال
توجـد خطّـة لِما سـوف يلـي" وهو ما
يـزيـد اخملـاطـر بـالنـسـبـة إلـى الـقوّات

األميركيّة على األرض.
وكان مكـغورك يتـحدّث في مقـابلة مع
شبكـة "سي بي إس" بعـد اعتـداء نُفّذ
األربعاء وأسفر عن مقتل  19شخصًا
بـيـنــهم أربـعــة أمـيـركــيّـ في مــديـنـة
منـبج بـشمـال سـوريا والـتي يُـسيـطر
عليها مقاتلون أكراد يتلقّون دعمًا من
اجلــيش األمـــيــركـي. وقــد تـــبــنّى ذلك

االعتداء تنظيم الدولة اإلسالميّة.
ـاضي بـسـحب وأمـرَ ترامـب الـشهـر ا

نحـو ألـفي جـندي أمـيـركي مـوجودين
في سوريـا. وعقب ذلك اسـتقـال وزير
الــــدفـــاع األمــــيــــركي جــــيـم مـــاتــــيس
ومـــكـــغــــورك الـــلـــذان عــــارضـــا قـــرار
االنـســحـاب.ومــذّاك أدلى مـســؤولـون
أميركيّون كبار بتـصريحاتٍ متناقضة
حول نوايـا واشنـطن. لكنّ الـبنـتاغون
قال إنّ االنـسحـاب من سـوريا قـد بدأ
عــلى الـــرّغم من أنّـه ال يــزال من غـــيــر
الـواضـح كم من الــوقت ســيـســتــغـرق

قبل أن ينتهي.
W×{«Ë WLN

وقال مـكغـورك "الرئـيس كان واضـحًا
نـحن نُـغــادر. وهـذا يـعـنـي أنّ قـوّاتـنـا
يـجب أن تـكــون لـهـا مـهــمّـة واضـحـة:
االنـســحـاب بـأمــان".لـكــنّه أضـاف "في
الـوقت احلــاليّ لـيـسـت لـديـنــا خـطّـة.
هـذا يـزيــد من تـأثّــر قـوّاتــنـا (...) هـذا
يزيـد اخملـاطـر بالـنـسة إلـى عنـاصـرنا
على األرض في سوريا وهذا سيؤدّي
إلى فـــتح مـــجـــال لــتـــنـــظـــيم الـــدولــة
وفـد األميركي اإلسالميّة".كـذلك أكّد ا
" مثل تركيا حليفة السابق أنّ "شريكاً

واشنطن في حلف شمال األطلسي ال
تـســتــطــيع احلــلـول مــكــان الــواليـات
ــتّـــحــدة وذلك بـــخالف مـــا تــؤكّــده ا
أنـــقــرة.وقـــال مـــكـــغــورك "هـــذا غـــيــر
" مــعـــتـــبـــرًا أنّ من الـــصــعب واقــعـيّ
سحب القـوّات األميـركيّـة والبحث في
الـوقت نــفـسه عـن صـيــغـةٍ الســتـبـدال
هذه القوّات بشـريكٍ آخر في التحالف
ناهض للجهاديّ ومشدّدًا على أنّ ا
"هـــــذه اخلـــــطّـــــة لــــيـــــسـت قـــــابـــــلــــة
للتـطبـيق".وفي مقـال نشـرته صحـيفة
كـــانــون "واشـــنـــطـن بـــوست" في  18
الثاني/يـنايـر قال مكـغورك إنّ تـركيا
ال تمـلك وحدهـا وسائل عـسكريّـة لكي
ــــوفــــد تــــؤدّي هــــذا الـــــدور. وكــــان ا
األمــيـــركي الـــســـابق قـــد حــذّر من أنّ
االنـــســـحـــاب األمـــيـــركي قـــد يُـــقـــوّي
الرئيس السوري بشّار األسد ويقلّص
النـفوذ األميـركي في مـواجهـة روسيا
وإيــران.وقــال الــســنــاتــور األمــريــكي
اجلـمـهـوري لـيـنـزي كـراهـام امس إنه
يأمل أن يبطئ الـرئيس دونالد ترامب
االنسحاب األمريـكي من سوريا حل

بريت مكغورك

السـعـودية الـرياض ”أعتـقـد أن لديـنا
ألن لـدينـا اآلن في سـوريا اآلن فرصـة 
كـلـهـا تـقـريـبـا وقـفـا إلطالق الـنـار في
شمال شـرق سوريا وشـمالهـا كما أن
جهود مـكافـحة اإلرهـاب حقـقت نتائج

طيب.
ـعـارضـة في ويـرأس احلـريـري وفــد ا
مـحـادثات الـسـالم الـتي تـرعـاها األ
ـتـحـدة وقد الـتـقـى يوم اجلـمـعـة مع ا
جــيـــر بـــيــدرسن الـــذي عـــ حــديـــثــا
تحدة بشأن مبعوثا خاصا من األ ا
سـوريـا.وقـال احلـريـري “حان الـوقت
اآلن الســتــثــمــار كل هــذه الــتــطــورات
وهي وقف إطالق الـــنــار ومـــكــافـــحــة
ـــان غـــالــبـــيـــة الـــشــعب اإلرهــاب وإ
الــسـوري بــأن احلـل الــوحـيــد لـألزمـة

السورية هو احلل السياسي.“
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وفي ديــسـمــبــر كـانــون األول أخــفـقت
روســيــا وإيـران وتــركــيــا الــتي تــدعم
الــطــرفــ الــرئــيـســيــ فـي الــصـراع
ــعــقـــد في االتــفـــاق عــلى الــســـوري ا
تشكيل جلنة دستورية سورية برعاية
تحـدة لكنـها دعت النعـقاد تلك األ ا
اللجـنة أوائل الـعام لبـدء عمـلية سالم

قابلة لالستمرار.
وتــشـــبث الـــرئــيس الـــســوري بـــشــار
األســـــد الــــذي اســـــتـــــعــــادت قـــــواته
الـــســـيــــطـــرة عـــلى مــــعـــظم األراضي
الــســوريــة بــدعم من إيــران وروســيــا
ماعدا محافظة إدلب في شمال البالد
بالسـلطـة طوال الصـراع وال يبدي أي
مـؤشر عـلى أنه سـيـتـخـلى عـنـهـا بـعد
انـتـهـاء احلـرب.وتـسـعى دول عـربـيـة
ـعــارضـة بـيــنــهـا دول دعــمت يــومــا ا
ـسـلـحـة ضد األسـد لـلـتـصـالح مـعه ا
بــــعــــد أن حــــقق اجلــــيـش الــــســـوري
مـكــاسب حــاسـمــة في احلـرب بــهـدف
تــوســـيع نــفـــوذهــا فـي ســوريـــا عــلى
حساب الدول غـير العربـية مثل إيران
وتـركــيـا.وقــال احلـريـري ”كل الـدول..
تـركــيــا وإلى حــد مـا روســيــا والـدول
الــعــربــيـــة تــعــتـــقــد ... أنه بــدون حل
سـيـاسي سـيـكـون التـطـبـيع مـع نـظام

(األسد) مستحيال.“


