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{ الــقــدس (أ ف ب) - ســعـى وزيـر
اخلـارجــيـة االســرائــيـلي اســرائـيل
كـاتس امـس اإلثـنــ إلى تــخــفـيف
حــدة اخلالف مع بــولـنــدا بـدون أن
يـقــدم االعـتـذارات الــتي تـنـتــظـرهـا
وارســـو بــــعـــد تــــصـــريـــحــــاته عن

البولندي ومعاداة السامية.
وكــان كــاتس أثــار غــضب بــولــنــدا
عــنـدمـا صـرح يـوم تـعـيـيـنه في 17
شــبــاط/فــبــرايـــر أن الــبــولــنــديــ
"رضعوا معاداة السامية مع حليب
أمــهـــاتــهـم". وردا عــلى ذلـك ألــغت
بولنـدا مشاركـتها في قـمة لعدد من
دول أوروبا الـوسطى كـان يفـترض
أن تعقـد في القدس واقتـصرت بعد

ذلك على لقاءات ثنائية.
وقال مسـؤولون بولنـديون حينذاك
إنـــهم يـــنـــتـــظـــرون اعـــتـــذارات من

احلكومة االسرائيلية.
وصرح كـاتس لإلذاعة االسـرائيـلية
الـعـامـة امس اإلثـنـ أن "احلـكـومة
الـبــولـنـديـة تــتـبع سـيــاسـة تـعـاون

وثيق مع دولة اسرائيل".
ؤتـمر الـدولي حول وذكّـر كاتس بـا
الــــشــــرق األوسط الــــذي عـــقــــد في
وارســـو في  14شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر
وخـالله "وقـفـت بـولــنـدا بــحـزم إلى
ــتـحــدة ورئـيس جـانب الــواليـات ا
الـــوزراء االســرائـــيــلـي (بــنـــيــامــ
نـــتــــانـــيــــاهـــو) ودول فـي الـــشـــرق
األوسط تــعـــتــبــر أن إيــران تــشــكل
تــهــديــدا اســتــراتـــيــجــيــا لــلــسالم

ي". االقليمي والعا
وامتـنع كاتس عـن تقـد اعتذارات
عــلى تــصــريــحــاته بــشــأن مــعـاداة
الـسـامـيـة لـكن لم يـكـرر اتـهـامـاته.
وقـــــال "لم أحتـــــدث يــــومـــــا عن كل
الــبــولــنــديــ (...) ولـيـس لــدي مـا
أضــيــفه إلى الــتــوضــيــحــات الــتي
قـدمــهـا بـنـيــامـ نـتـانــيـاهـو الـذي

ثل السياسة االسرائيلية".
قـــبل كـــاتس أثــارت تـــصــريـــحــات
نــــســــبــــتــــهـــا وســــائـل اإلعالم إلى
نتانـياهو ولم يـتم تأكيدهـا رسميا
بـشـأن تورط بـولنـديـ في تـصفـية
ـــيــة الــيـــهــود خـالل احلــرب الـــعــا

الثانية غضب وارسو.
ونـشـر مــكـتب نـتـانـيــاهـو حـيـنـذاك
بـيـانا أكـد أن الـصحـافـي شـوهوا
هـذه الـتـصـريـحات ألنـه "حتدث عن
بـــولـــنــــديـــ ولـــيس عـن الـــشـــعب

الـــبـــولـــنـــدي أو بــولـــنـــدا".الى ذلك
أطــــلـــقت إســـرائــــيل األحـــد ســـراح
رئــيس مـجـلـس األوقـاف والـشـؤون
ــقـدّسـات اإلسالمــيـة في الـقـدس وا
الـشيخ عـبـد العـظيـم سلـهب ونائب
ـــديــــر الـــعــــام لـــدائــــرة األوقـــاف ا
االسالمـيـة الــشـيخ نـاجـح بـكـيـرات
بعد أن أوقـفتهـما لفتـرة وجيزة إثر
ـسجـد األقصى تـوتّر حـول باحـة ا
بــــحـــسـب مـــا أعــــلـــنـت الـــشــــرطـــة
االســرائــيــلــيــة. وأوضــحت وكــالــة
األنـبــاء الــفــلــســطــيــنــيــة (وفـا) أنّ
الــســلــطــات اإلسـرائــيــلــيــة حــقّـقت
معـهـمـا لـسـاعات عـلى خـلـفـيـة فتح
ـسـجد مـبـنى بـاب الـرحـمـة داخـل ا
األقـــــصى. وأوردت الـــــوكـــــالـــــة أن
الــســلــطـات اإلســرائــيـلــيــة ســلّـمت
الشيـخ "قرارات إبـعاد إدارية عن
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وقــال الــشـيـخ ســلـهـب بـعــد إطالق
سـراحه إنّ "االعـتـقـال لـن يـضـيـرنا
وسـنــمـضي قـدمـا في احلـفـاظ عـلى
ــســجــد االقــصى بــكل مــســاحــته ا

ومرافقه" بحسب الوكالة.
ونقلت وفا عن الشيخ بكيرات قوله
إن "مــحــقــقي االحــتالل ســألــوا عن
بـنى ونحن أكّـدنا أن هذا مصـير ا
الــــقــــرار مـن صالحـــــيــــة األوقــــاف

اإلسالمية التي ربّما تفتحه".
وكـــانـت وزارة األوقـــاف األردنــــيـــة
دانـت في بـــيـــان تـــوقـــيف ســـلـــهب
وبـكــيـرات مـعـتــبـرة أنه "تــصـعـيـد
خـطـيــر" يـنـدرج في إطــار "سـيـاسـة
قـــوات االحــــتالل لـــلــــضـــغـط عـــلى
الــــعـــامــــلـــ فـي أوقـــاف الــــقـــدس
وإضـعـاف الـدور الـذي يـقـومـون به

سجد األقصى". في حماية ا
واعــتــبـر وزيــر الــشــؤون الـديــنــيـة
األردني عـبـد النـاصـر أبـو بصل أن
"إســرائــيـل تــلــعب بــالــنــار" فــيــمـا
ســلّـمت وزارة اخلــارجـيــة األردنـيـة
األحــــد مــــذكــــرة إلى اخلــــارجــــيــــة
اإلسرائيلـية احتجـاجاً على توقيف

. الشيخ
واجلــــمــــعــــة أوقــــفت قــــوات األمن
اإلسـرائـيـلـية  60شـخـصـاً لـتـفادي
حـــصــول اضـــطـــرابـــات في احلــرم
الــــقـــدسي الـــذي شــــهـــد في األيـــام
األخــيـرة مــواجـهــات بــ مـصــلّـ

والشرطة اإلسرائيلية.

{ حـقل الـعـمـر الـنـفطي (أ ف ب) -
ـوقراطية تنتـظر قوات سـوريا الد
ـــــــدنــــــيــــــ ـــــــزيــــــد مـن ا إجالء ا
احملاصرين في جيب تـنظيم الدولة
اإلسالمــيـــة في شــرق ســـوريــا في
وقت يـرتّب خـروج اآلالف في األيـام
األخـــــيــــرة عــــبــــئـــــاً عــــلى األكــــراد

ومنظمات اإلغاثة.
ومـن شـــــأن اســــــتـــــكــــــمـــــال إجالء
احملـــاصــرين من جـــيب الــتـــنــظــيم
األخــيــر أن يــحــدّد ســاعــة الــصــفـر
ـوقـراطـيـة من لـقـوات سـوريـا الــد
ــعـــركـــة ســواء عـــبــر أجـل حــسـم ا
اســـتـــسالم اجلـــهــاديـــ أو إطالق
الـهــجـوم األخـيــر ضـدّهم تـمــهـيـداً
إلعالن انتهاء "خالفة" أثارت الرعب

على مدى سنوات.
ــــكـــتـب اإلعالمي وتــــوقـع مـــديــــر ا
ــوقـــراطــيــة لــقـــوات ســوريــا الـــد
مـصطـفى بـالي في تـصريح لـوكـالة
فرانس بـرس "خروج عـدد كبـير من
ـدنـي الـيـوم" اإلثـنـ من اجليب ا
احملاصر داخل بلـدة الباغوز الذي
تبلغ مسـاحته نحو نصف كـيلومتر
مــــربع آمـالً أن تــــكــــون "الــــدفــــعـــة

األخيرة".
وقـــال بــالـي أنه حــسـب تــقـــديــرات
وقـراطـية هـناك قـوات سوريـا الـد
"نـــحـــو خــــمـــســــة آالف شـــخص ال
يـــــزالــــــون في الــــــداخل" فـي آخـــــر
حتــديث لـبــيـانــاتـهــا اسـتــنـاداً إلى
ّ مـعـلــومـات جـمـعــتـهـا من الـذين 

إجالؤهم مؤخراً.
وخـرج نــحـو خـمـسـة آالف شـخص
على دفـعت األربـعاء واجلـمعة من
الباغوز غالبيتهم نساء وأطفال من
عــائالت اجلــهــاديـ وصــلــوا إلى
ّ نقل مـخـيم الـهول شـمـاالً بـينـمـا 
شتـبه بانتمائـهم للتنظيم الرجال ا
تطرف إلى مراكز اعتقال للتوسع ا

في التحقيق معهم.
ومــنــذ أكـــثــر من أســبــوع تــريــثت
ـــوقـــراطـــيــة قـــوات ســـوريـــا الـــد
ـــدعــومــة مـن الــتــحـــالف الــدولي ا
بــقـــيــادة واشــنــطن في هــجــومــهــا
يداني إلفساح اجملال أمام خروج ا
ـــــدنــــيـــــ الــــذيـن فــــاق عـــــددهم ا
تــوقــعـــاتــهــا. وتــدور اشـــتــبــاكــات
مـتـقــطـعـة عـلى مــحـاور بـعـيـدة عن
ــمــر ــدنــيــ وا مــنــاطق تــواجــد ا

الذين يخرجون منه.
ولم يُسـجّل منـذ اجلمـعة خروج أي
مـن احملـــاصــــرين بــــحــــسب قـــوات
ـــوقـــراطـــيـــة. إال أن ســـوريـــا الـــد
ـرصـد الـسـوري حلـقـوق اإلنـسـان ا
أفاد اإلثـن عن خـروج نحو 1400
شـــــخص من عـــــائـالت عــــنـــــاصــــر
اضية التنظيم خالل الـ 24ساعة ا

زارع احمليطة بالباغوز. من ا

وقــال إنه جـرى نـقــلـهم األحـد عـلى
مـــــ شــــــاحــــــنـــــات إلـى األراضي
الــعــراقـــيــة بـــعــيــداً عـن عــدســات

اإلعالم.
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ونــــفى رئـــيس مـــكــــتب الـــعالقـــات
اخلــــارجـــيـــة في اإلدارة الـــذاتـــيـــة
الـكرديـة عبـد الـكر عـمر أن تـكون
ـوقــراطـيــة قـد قـوات ســوريـا الــد
نـقـلت أيـاً مـنـهم إلى الـعـراق. وقال
في تـصـريح لفـرانس بـرس اإلثـن
ـــــبــــدأ ال نـــــســــلم أي "من حـــــيث ا
ـرّ عـبرنـا إلى الـسـلـطات شـخص 
الــعـراقـيــة أو أي طـرف آخـر إال إذا
كــان هـــؤالء األشــخـــاص مــرّوا عن

طريق فريق آخر" لم يحدّده.
اعــــــتـــــــقـــــــلـت قـــــــوات ســـــــوريــــــا
ـعـارك التي ـوقراطـيـة خالل ا الـد
ـتـطرف خـاضـتـها ضـد الـتـنظـيم ا

ـقـاتـلـ األجـانب غـيـر ــئـات من ا ا
السوري والعراقي من جنسيات
عدة أبرزها الـبريطانيـة والفرنسية
انـية. وقـد طالـبت مراراً الدول واأل
ـعـنـيـة إلى اسـتـعـادة مـواطـنـيـهـا ا

وحتمل مسؤولياتها جتاههم.
تـزايد للخارج من ويزيد العدد ا
جـيب الــتـنـظــيم الـعبء عــلى كـاهل
نـظمات اإلدارة الذاتـية الـكرديـة وا

اإلغاثية.
وقــال عــمـر إن "اجملــتــمع الـدولي ال
يــتــحــمـل مــســؤولــيــاته في الــوقت
احلـاضر جتـاه األعداد الـكبـيرة من
اخلـارجـ من جـيب داعش األخـيـر
خــصـوصــاً األطــفـال مــنــهم سـواء
بـالــنـسـبـة لــلـحـاجـات الــيـومـيـة أو
االهـتــمـام وإعــادة تــأهـيل األطــفـال
ألنــنــا وحــدنـا لـن نـتــمــكن من فــعل

ذلك".

نظمات الدولية وأضاف "ال تؤمن ا
ـــئـــة من أكـــثـــر من خـــمــــســـة في ا
عتقالت". احتياجات اخمليمات وا
في شـــمــال شـــرق ســوريــا يـــكــتظ
مــخــيم الــهـول الــذي تــديــره قـوات
ـوقـراطـيـة مع وصـول سـوريـا الـد
ـزيد من األشـخـاص إلـيه. ويؤوي ا
اخملــيم الـذي يــضمّ قــســمـاً خــاصـاً
بـعـائالت اجلـهـاديـ أكـثـر من 45
ألف شـخص وفق مـا أفـادت جلـنـة

اإلنقاذ الدولية األحد.
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ويـضمّ اخملـيّم آالف الـعائـالت التي
ــعــارك ضـد فــرّت مــنـذ  2017من ا
ـتـطـرف بـاإلضـافـة إلى الـتـنـظـيم ا
قـاتل اجلهادي ئات من أسر ا ا
األجانب الـتي تقـيم في قسم خاص

يخضع حلراسة مشدّدة.
تحـدة ليل اجلمعة وتوقعت األ ا
الـسـبت وصـول "آالف آخـرين خالل
ـــقـــبــلـــة إلى الـــســاعـــات واأليـــام ا
اخمليم مـا سيـرتّب ضغـطاً إضـافياً
عـلى اخلـدمـات الرئـيـسـيـة". وأكدت
ـاسـة إلى خـيم إضـافـية "احلـاجـة ا
ومـــواد غــــيــــر غــــذائــــيــــة ومــــيـــاه
ومـــســـتـــلــزمـــات صـــحـــيـــة ومــواد

تنظيف".
وقراطية وكانت قوات سوريا الـد
ـنـظـمـات نـاشــدت في وقت سـابق ا
تحدة الدولية وعلى رأسـها األ ا
التدخل بـشكل أكبر لـتأم حاجات
الـــفــارين كـــون األمــر بـــات يــفــوق

إمكانية اإلدارة الذاتية.
عـلى وقع الـتقـدم العـسـكري لـقوات
ـدعومة من وقـراطية ا سوريـا الد
الـتـحالف الـدولي بـقيـادة أمـيركـية
فـــرّ أكــثــر من  46ألــفــاً تـــبــاعــاً من
مناطق سيطرة الـتنظيم منذ كانون

رصد. األول/ديسمبر وفق ا
وأحصت جلنة اإلنقاذ الدولية التي

تــتــواجــد طــواقــمـهــا داخـل مـخــيم
الـهـول وفـاة  78شـخـصـاً مـنـذ بـدء
حـركـة الـنـزوح "غـالــبـيـتـهم أطـفـال
صـــغــار تـــوفــوا فـي طــريـــقــهم إلى
مــخــيـم الــهــول أو بــعــد وصــولــهم
بــفــتــرة وجــيـزة". وقــالـت إنّ ثـلــثي
ـــتـــوفّــ هم دون عـــمــر األطـــفــال ا

السنة.
ومُني التنظـيم الذي أعلن في العام
 2014إقــامـة "اخلـالفـة اإلسالمــيـة"
على مساحات واسعة سيطر عليها
في سـوريـا والـعـراق اجملـاور تـقـدر
ـســاحــة بــريــطــانـيــا بــخــســائـر
مــيــدانــيـــة كــبــرى خـالل الــعــامــ

األخيرين.
ويـؤكـد قـيـاديـون في قـوات سـوريـا
ــوقــراطــيـة أنه بــعــد انــتــهـاء الــد
إجالء احملـاصــرين في الـبـاغـوز لن
يــكـون أمــام مــقـاتــلي الــتـنــظـيم إال
ـــوت في خــــيـــار االســـتــــسالم أو ا
هجـوم تخطط لـشنّه تمـهيداً إلعالن

القضاء على التنظيم.
قبلة وقال عمر "في األيام القليلة ا
ستعـلن قواتنـا القضاء عـلى تنظيم
داعش ولـــكن هـــذا ال يـــعـــني أنـــنــا
قـضـيــنـا عـلى اإلرهــاب الـذي يـجب

استئصاله من اجلذور".
ــعــركـة فـي ديـر وال يــعــني حــسم ا
الزور انتهاء خطر التنظيم في ظل
قدرته عـلى حتريك خاليا نـائمة في
ـــنــاطـق احملــررة وانـــتـــشــاره في ا
ـــتـــرامـــيــة الـــبـــاديـــة الـــســوريـــة ا

ساحة. ا
وتشـهد سـوريا نزاعـاً داميـاً تسبب
قتل منذ اندالعه في العام  2011
أكثر من  360ألف شخص وأحدث
دمـاراً هـائـالً في الـبــنى الـتـحــتـيـة
وتـسـبب بـنـزوح وتـشـريـد أكـثـر من
نـــــصف الـــــســــكـــــان داخل الـــــبالد

وخارجها.

وكانت الشرطة االسـرائيلية أعلنت
اجلمعة أنها أوقـفت ست شخصا
يشتـبه بأنهـم يسعون الـى تشجيع
ـصلـ على الـعـنف بعـد الصالة. ا
وردّاً عــلى اســئــلــة وكــالــة فــرانس
تـحـدث أنـهم عرب بـرس أوضح ا
أي عـــــرب إســــــرائـــــيــــــلـــــيـــــون أو

فلسطينيون.
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وصــرح الـــنــاطق بــاسـم الــشــرطــة
االسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة
ّ اإلفـــراج عن فـــرانـس بـــرس أنّـه 
ــوقـوفـ "لــكـنـهم عـدد من هـؤالء ا
مـــنــعــوا مـن االقــتــراب" مـن بــاحــة

األقصى.
وانـــــدلـــــعـت الـــــصـــــدامـــــات خالل
األســبـوع اجلــاري بـعــدمـا وضـعت
الـسـلـطات اإلسـرائـيـلـيـة قـفالً عـلى

باب يتيح الوصول إلى مكاتب.
وتـقــول الـشـرطــة اإلسـرائـيــلـيـة إنّ
ـــكـــاتب أغـــلـــقت بـــأمـــر من هـــذه ا
محاكم إسرائيـلية منذ  .2003لكنّ
تسجيـالت فيديو يتـم تداولها على

شـــبــكــات الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
أظــهــرت رجــال ديـن يــدخــلــون إلى

كان للصالة قبل وضع القفل. ا
ـسـجـد األقـصى في الـبـلـدة ويـقـع ا
ـة بــالـقـدس الــشـرقــيـة الـتي الـقــد
احــتـــلـــتـــهـــا إســـرائـــيل في 1967
. وتــعـتـبـر وضــمـتـهــا إلـيـهــا الحـقـاً
ا في إسـرائـيل القـدس بـكـاملـهـا 
ذلك اجلـــــزء الـــــشـــــرقـي مـــــنـــــهــــا
ــوحّــدة واألبــديــة". عــاصــمــتــهــا "ا
ويريـد الفـلسـطينـيون جـعل القدس
الــشــرقــيــة عــاصــمــة الــدولــة الــتي

يطمحون إليها.
ـــســــجــــد االقـــصـى رمـــز ديــــني وا
ـكن . و ووطــني لـلــفــلـســطـيــنـيــ
لــلــمــســـلــمــ زيــارته في أي وقت.
ــكن لـلـيـهــود الـوصـول إلـيه في و
أوقات معينة لكـنهم ال يستطيعون
الــــصالة فـــيـه. وتـــشـــرف الـــقـــوات
االسـرائــيـلــيـة عــلى جـمــيع الـطـرق
سـجـد االقـصى الذي ـؤديـة الى ا ا

تدخله اذا ما حصلت أي مشكلة.
الى ذلك شـــارك آالف من عـــنـــاصــر

. أمـا دحالن فـقـد فصل عن الـطـرف
حــركـــة فــتح في  2011ويـــقــيم في
ـتـظـاهـرون عـلى اخلـارج. ويـأخـذ ا
عـبـاس خصـوصـا تـعزيـزه الـضغط
عــلى حــمـــاس عــبــر خــفض رواتب
ـوظـفـ في غـزة في قـراره كـانت ا
آثـاره مـدمـرة للـقـطـاع الفـقـيـر الذي
يـخــضع حلـصــار اسـرائـيــلي قـاس

منذ أكثر من عقد.
واعتـرضت الـسـلـطة الـفـلـسطـيـنـية
أيـــضـــا عــلـى تـــرتـــيــبـــات أفـــرجت
ـــــوجــــبــــهــــا قــــطــــر عـن ماليــــ
الــدوالرات لـتـأمــ جـزء من رواتب
اإلدارات الـعـامـة وتـزود قـطـاع غـزة

وافقة اسرائيل. بالوقود 
ــهــرجــان ــتــظــاهــرون في ا وردد ا
الــذي لم تـشـارك فـيـه قـوى الـيـسـار
الــفـــلــســـطــيـــني وحــركـــة اجلــهــاد
اإلسالمي "عباس ليش حصار غزة
لـيش حتت رصـاص اجلـيش" و"من
حق غـــزة كــهـــربــاء  24ســـاعــة في
اليوم!" و"يا عباس ارفع القيود عن

حركة األموال من وإلى غزة!".
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راقبة لـيست مضمونـةَ النتائج بـشكل مطلق اذ قد عـمليات الرصـد اآللي وا

تمتد اليها يد التعطيل ...
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انّ الـرقـابـة احلـقـيـقـة التـي لن تـتـوقف عن رصـد كل مـا يـجـري من االنـسان
ومعه  هي رقابة الضمير ...
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ومعنى ذلك :

رهف هو الذي يقف حائالً ب االنسان وب اجتراحه انّ الـوازع الداخلي ا
للمفارقات واالختراقات للموازين والقوان .
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الدين يزرع في النفس بذور النقاء  

والـتـمـسك بـأهـداب األخالق يـدفـع بـاجتـاه االسـتـقـامـة والـسالمـة في جـمـيع
التعامالت مع النفس ومع العائلة ومع اجملتمع  

والـتربـيـة الـصاحلـة  والـبـيـئة الـصـاحلـة يـسهـمـان الى حـد كـبيـر في يـقـظة
الضمير .
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وقوله تعالى :

( واّن عليكم حلافِظِ . كراماً كاتِبِ )
يــشــيـر بــكل وضـوح وصــراحـة الى الــرقـابــة االلــهـيــة اخلـفــيـة الــتي تـرافق
عن كـل ما يصـدر منه من قـولٍ أو فعل  ولـكنه كـثيراً االنـسان طـوال حياتِهِ 
مـنـوعـات ومـتـجاوزاً مـا ينـسى تـلك الـرقـابـة  ويـسدر فـي غيّه  مـرتـطـمـاً بـا

اخلطوط احلمراء كلها .
- 6 -

هنة في لندن – ارس ا وكتب أحد أصدقائنا األعزاء - وهو طبيب عراقي 
يقول :

راجِع عن عمله  سألتُ أحد ا
فقال :

انه سائق سيارة 
ويعمل في السفارة اليابانية .

وقـد لـفت نَظَـرَهُ انّ الـسـفيـر الـيـابـاني ح أَزْمَعَ الـسـفـر الى بالده  بـاجازةٍ
شخصية  –ركب سيارة أجرة ولم يستخدم سيارة السفارة ..!!

ال الـعام  هو الـذي دعاه الى ذلك وهذا ما ادّى الى أنْ انّ احلـرص على ا
ينبهر به السائق  ويكّن له االحترام الكبير .

وقرأت فيما قرأت :
انّ احـدى احلـسـنـاوات االسـتـرالـيـات  –وهي عـارضـة أزيـاء  –تـسـلـمت من
رجل أعـمـال مـالـيـزي مـعـجب بـهـا مـجـوهـرات وهـدايـا تـبـلغ قـيـمـتُـهـا ماليـ
ال العام ن سطا على ا ذكور  الـدوالرات  ولكنها ح علمت انّ الـرجل ا
وتالعب به  عـمدت الى إرجاع تـلك الهـدايا الثـمينـة الى هيئـة العدل الـدوليّة

اليزية . لتعيدها الى خزانة الدولة ا
والسؤال اآلن :

واقع السلـطوية في (الـعراق اجلديد) من أين سـياسيُ الصدفـة  ومحتـلي ا
لتوية  أيرضون ـال العام بالطرق ا هـذه النزعة الرافضة لالستحواذ على ا

أن تكون هذه الغانية أفضل منهم في السلوك ?
انّ عليهم أنْ يقولوا :

يا أرض سِيخي وابتلِعِينا 
لكون ذرّة من احلياء ..!! لو كانوا 
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دّرعة واحلمايات ح انّ بـعض السلطوي يرافق وَلَدَهُ رتل من الـسيّارات ا

يتجه الى معهده او الى اي مكان آخر ..!!
وما محل ابنه من االعراب هنا ?

انّ هـذه احلمايات قـد خُصصت له بـاعتباره مـسؤوالً مهمـا في الدولة مثال 
ولم تخصص للصبيان والفتيان ..!!

انّ " الــعــراق اجلــديــد " مــثــخـن بــاجلــراح بــســبب الــتــجــاوزات الــفــظــيــعــة
ريعة التي سجـلّها حماةُ القانون (...) عـلى أنفسهم مستغِل واالنـتهاكات ا

مناصبهم الرسمية أبشع استغالل .
ولـيتَ األمر وقف عند هـذه احلدود  ولكنه جتاوز ذلك
ـنهـوبة ـليـارات من الدوالرات ا كـثيـراً حيث سـجلت ا
في حـسـابـات شـخــصـيـة  حـتى صـارت لـهـا رائـحـة

تزكم األنوف ..!!

وزير اخلارجية االسرائيلي اسرائيل كاتس 

حــركـة حــمـاس وأنــصــار الـقــيـادي
الـــســابـق في حــركـــة فــتح مـــحــمــد
دحـالن االحــد فـي جتـــمع في وسط
مــديــنــة غــزة لــلــمــطـالــبــة بــرحــيل
الــرئــيس الــفــلــســطــيـنـي مــحــمـود
عـبــاس حـســبـمــا افـاد مــصـور من

وكالة فرانس برس.
هرجان الذي شاركون في ا ورفع ا
نـظم حتت شعـار "ارحل" في سـاحة
الــسـرايـا بـوسط غـزة الفـتـات ضـد
الرئـيس عباس ورددوا هـتافات من
بــيــنــهــا "الــراتب الــكــامل حق مش
مـنة" و"أعـيدوا الـراتب" و"يا عـباس
خـــوذ الـــعـــبـــرة هــبـــة شـــعـــبي زي

اجلمرة".
وكانت حـماس سيـطرت عـلى قطاع
غــزة في  2007بـــعـــد مـــواجـــهــات
عنـيفـة مع حركة فـتح التي يـقودها
عباس رئـيس السلطـة الفلسـطينية
ـعـترف بـهـا دوليـا وتـسيـطـر على ا
جـزء من الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة
منذ  .1967ومنذ ذلك احل فشلت
ــــصــــاحلــــة بــــ كل مـــــحــــاوالت ا
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حــــــاجـي زادة قـــــولـه إن "األعـــــداء"
عـمـلوا "عـلى تـخـريب قطع صـغـيرة
نــبـتــاعــهـا من اخلــارج بــغـيــة عـدم
وصــول صــواريـــخــنــا إلى الــهــدف

احملدد أو أن تنفجر في اجلو".
وأضـــاف أنــهـم "لم يــســـتــطـــيــعــوا
ارتـكاب أي حـماقـة لغـاية اآلن ألنـنا
أخــذنـا بـاالعـتــبـار (مـوقف) األعـداء
بــصـورة جــادة واتـخــذنـا اجـراءات

الوقاية الالزمة".
وقـــيّــدت إيـــران اجلـــزء األكـــبــر من
ـوجب اتـفاق بـرنـامجـهـا الـنووي 
تــــاريـــخـي أبـــرمــــته في  2015مع
الــقــوى الــكــبــرى مــقــابل تــخـفــيف
العـقـوبـات لـكـنـهـا واصـلت تـطـوير
بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا لــــــلـــــصـــــواريخ

البالســــــتية.

الــــتـــصــــديـــر واالســــتــــيـــراد وفق
لودريان.

وأضـاف أنهـا "توجـهت إلى جـزيرة
كيش غـير الـبعـيدة عن دبي والتي
تـعتـبـر أراض إيرانـيـة. واعتـقلت ..
عـلى أسـاس أنـها وقـعت عـقـدا غـير
قــــانـــــوني وقــــامـت بــــرحــــلــــة دون

تصريح".
الـى ذلك اتــــهم احلــــرس الــــثــــوري
ــحــاولـة اإليــراني "أعــداء" إيــران 
تـــخـــريب صـــواريخ اجلـــمــهـــوريــة
اإلسالمـيـة لـكي "نـتـفـجـر فـي اجلو"
لـكـنه أشـار إلى أنه  إحـبـاط هـذه

ساعي. ا
ونقـلت وكالـة أنبـاء فارس عـن قائد
الــقــوة اجلـــوفــضــائــيـــة الــتــابــعــة
لـلحـرس الثـوري العـميـد أميـر علي

وهي امـرأة أعـمـال تـبـلغ مـن الـعـمر
ـارتـيـنـيـك وقـد أثار  59عـامـا من ا
وزيــر اخلــارجــيــة الــفـرنــسـي جـان
ايف-لـودريــان قــضـيــتــهـا في وقت
ســــابق هــــذا االســـبــــوع. واضـــاف

رأة غادرت ايران . صدر أن ا ا
s¾LDð f¹—UÐ

وكــان لــودريــان أعــلن األربــعــاء أن
باريـس كانت عـلى اتصـال بطـهران
لــتــحــســ ظــروف اعــتــقــال امــرأة
احتـجزت في تـشرين األول/أكـتوبر
 2018في جـــزيـــرة كـــيش بـــســـبب
ــشـروع إلى إيـران دخـولـهــا غـيـر ا
وتـوقـيـعـهـا عـقـداً غـيـر قـانـوني في

مجال التعدين.
وقصدت ايـرين كانبيـرفيل اجلزيرة
كــــجـــزء مـن عـــمـــلــــهـــا فـي مـــجـــال

{ طهران (أ ف ب) - أفرجت إيران
عن مــواطــنــة فــرنــســيــة اعــتــقــلت
لدخـول البالد بـشكـل غيـر مشروع
بــحـــسب وكــالـــة ارنــا الـــرســمـــيــة

لألنباء.
ـتـحـدث بــاسم اخلـارجـيـة وأعــلن ا
بهرام قاسمي امس " االفراج عن

ـواطـنـة الـفـرنـسـيـة الـتي  هـذه ا
اعــتــقــالـهــا بــسـبـب الـدخــول غــيـر
الــشـــرعي إلى إيــران بـــعــد اتــخــاذ
اإلجـــراءات الـــقـــانــــونـــيـــة وإزالـــة

وجهة لها". االتهامات األخرى ا
ـواطــنـة ولم تـذكــر الــوكـالــة اسم ا

الفرنسية.
لكـن مصـدرا دبـلـومـاسـيـا فـرنـسـيا
ــواطـنــة الــتي  اإلفـراج قــال إن ا
عـنها هـي نيلـي ايرين-كـانبيـرفيل
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العـراق لـيس من األ الـتي تـختـفي حتت هـاجس الـنـكران حملـوريـته  والـعراق
اليسـتطيع أي أنـاني أن يطمـر حضارته وهـو كذلك اليسامـح من يحاول حتويل
عـاصــمـته الى مـديـنـة مــنـسـيـة مـهـمــلـة  والـعـراق يـبـقى ذلـك الـبـلـد الـذي يـرسم
للـعامل من أجل تطـوره وبناءه صور عـطائهم  وهو ايضـاً يرجم باحلجارة من
عـمل ويـعـمل عـلى تفـكـيـكه ونـهب مـوارده وافـقـار شعـبه  وبـالـتـالي مـهـمـا توغل
فإذا نـهض البعض فـكل اخمللـص يجب االنانـيون اليسـتطـيعون طـمر احلقـوق 
عركة مع النـهاب التقل ضراوة عن معركة داعش. ان يتـحدوا ألجل الوطن  فا
فرئـيس الوزراء شكل جلان متـابعة الفـاسدين  عساهـا التكون مثل سـابقاتها 
ـعـارك . ـا الـشـروع بــكـشف االسـمـاء وتــعـريـة الـفـاســدين واحـدة من أهم ا وإ
واحـده من اهم مـعـارك الـوزارة الـعدلـيـة اجلـديـدة   لقـد عـاش هـذا الـوطن حقب
معـقدة منذ زمان التـكوين  لكنه يظـهر بدون إنذار مسـبق من الركام  اكثر قوة
وفـعـالـيـة وإدارة لـلـحـيـاة بـينـه وب اال االخـرى  إنه وطـن ليـس كل االوطان 
مشـبع بالتـاريخ العريق  والـشهـامة والنـخوة وحب احليـاة بكل تـفاصيـلها  إنه
وطن صانع للتاريخ  وشريك فعال لالنسانية  بل هو بالفعل من كتب صيرورة
عرفية  لذلك اليسطيع نهوض البشرية  بالعلم  والقوان  ومعرفة احلروف ا
نسيـة  واليقدر أي شخص أو مجموعة دن ا كائن من كـان  أن يدفع به نحو ا
ــمـزقــة  وازقـته ـراتـب أن يـجــعـلــوا من شـوارعه ا اشــخـاص مــهـمــا عـلــو في ا
ـهـمـلـة بـطـغـيـان الـنـهـابـ  وشبـابه الـذين احملـفـورة بـتراكـم االهـمال  ومـدنه ا
سـتقبل  أن يستمروا اصفـرت وجوههم من كثرة وجع التفـكير عن احلاضر وا
في لعبـة الشعـارات والفرقـة بغية الـتسيـد على قلب الوطن وتـدمير كـبد احلياة 
ن ـذهبـيـة  قـد دفعت  ـواقف ا نـعم لن يـسـتطـيـعـوا . فإذا كـانت الـشـعارات وا
شبعـة بالتضحيات الوطنية  لن تسمح رحلة الراهنة ا كان  فإن ا اليستـحق ا
باسـتمرار حالة تردي كيـان الدولة  ولن تقبل ان تكون اجلـيوب اخللفية تتالعب
ـرحلـة التي تـعيـش حالـة تمـلمل صـير الـنـاس  حتـماً في هـذه ا ال الـعـام و بـا
واجـهة هـذا التردي شعبـي  وحتمـاً تبـرز شخـصيـات وطنـية واسالمـية وطـنيـة 
الذي نـخر الدولة لتعيد البالد الى حيث ان تكـون قوية مدنية حضارية . الشعب
ذاهب هو مقتل لـلوطنية وتدميـر لبنيان الدولة والى حد كبـير اكتشف بان لعـبة ا
والـوطن  وان الـصــراعـات الـسـيـاسـيـة  انـتــجت االرهـاب والذت حتت عـبـاءتـهـا
داعش  وهي سـبـب انـهــيـارات الــعالقـات اجملــتـمــعــيـة وخــرجت من مـدارســهـا
واقف الكـراهـية واحلـقد  نـعم عـرفت اجلمـاهـير كل ذلك . عـلى وفق ذلك فـان ا
الـراهنـة إذا لم تـستـجـيب حلاجـات النـاس وتـلتـفت لبـنـاء دولة رصـينـة وحـاكمـية
قانـونـيـة عـلى اجلـميع فـان دعـاتـهـا سـينـتـهـون بـلعـنـة الـشـعب . فـمرحـلـة مـابـعد
تـطلـبات الـناس وب االنتخـابات هي الـفيـصل ب من يـريد الـعراق ويـستجـيب 
ـتصهـا حتى الثمـالة  وهذا الـنوع من الناس من يريـد من العراق بقـرة حلوب 
ـكن الـقول اليـتـصـور بانه قـادر ان يـفلت مـن العـقـاب وحكم الـشـعب . من هـنا 
ذهبية والتحـالفات الطائفية واجلهوية النهابة بانه لم يعـد باالمكان التعكز على ا
ــا بــاتت  فــالــنـــاس لم تــعــد هـي ذات الــنــاس الــتـي تــلــهث وراء الـــوعــود  وإ
ـواقف الـعمـلـية مـابـعد تـسـاؤالتهـا اخملـفيـة تـخرج لـلـعلن اشـارات واضـحة عن ا
االنـتـخابـات . نعـتـقد  عـسى االعتـقـاد ان يكـون صحـيـحاً بـان الوزارة اجلـديدة
ـواطـن  ونـأمل ان تـكـون هنـاك كـتـلة سـتـخرج بـشئ من االسـتـجـابة حلـقـوق ا
ـانيـة وازنة حتـقق بـكل شيء وتقف بـالضـد ضـد النـهابـ ومصـاصي اركان بر
صـالح انانـية ال الـعام نـارا حترق وجـوه من يـتالعب به  الدولـة  وجتعـل من ا
ـاضـية ان يـحـصد الـنـاس وعود فـاسـدة . لم يعـد بـاالمكـان بـعد كل الـسـنوات ا
ـضلـلـة واالسلـحـة السـائـبة والـعـشائـريـة الثـأرية الـوهم  وان تـبقى الـسـيارات ا
صـير عباد الله  والكتـل الكونكتـرية احلافظـة للفاسدين  هي احلـاكم الناهي 
ـواطنـة  والنريـد تدويـر االزمات بـغية ا نـريد برامـج سيـاسيـة تعـتمـد على ا وإ
حتـقــيق مـخـرجــات الـتـسـلـط  ونـريـد مـشــاريع اقـتـصــاديـة ومـعــاجلـة حـقــيـقـيـة
ـنـتـجة  وحل ـصانع الـعـراقـية هي ا لـلـمصـاحلـة الـوطنـيـة  ونـطالب بـان نـرى ا
حـقـيقـي موضـوعي لـلـمـشـردين عن مـدنـهم  كـذلك نـريـد قضـاءا عـراقـيـا مـلـزما
ال الـعـام  ونـأمل بان نـرى سـلـطـة قويـة تـديـرها وحـاكـما قـويـا لـكل مـتالعب بـا
الــكـفــاءات الـوطــنـيــة  ونــتـمــنى أن يـديــر بـغــداد من يـعــتـرف
دنيـة . فليس بحـضورها الـتاريخـي ومدنهـا وشوارعهـا ا
ـا احلـقـائق الـتي بـعـد االن مـقـبـولـبـة لـوعـود الـوهم  وا
ـدن الـعـراقـية هي يـتـلـمـسـهـا اجلمـيع في كل االحـيـاء وا

الفواصل احلاكمة ب احلقيقة ووهم الوعود ..


