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عثـر عليه الحـقا مقتـوالً في الشارع
ـنـصـورة. وكـتبت في أحـد أحـيـاء ا
نظمة علـى تويتر األحد "استأنف ا
مـســتـشـفـى عـدن اجلـراحـي الـتـابع
ألطـبـاء بال حدود أنـشـطته اعـتـباراً
مـن الـيــوم اخلـامـس من أيـار بــعـد
شـهــر من إيـقـافــهـا". ومـديــنـة عـدن
الـواقعـة في جـنوب الـبالد هي مـنذ
ـؤقـتـة حلـكـومة  2015الـعـاصـمـة ا
الـرئــيس عــبـد ربه مــنـصــور هـادي
عـتـرف بـهـا دولـيا بـعـدمـا سـيـطر ا

{ عـــــــدن - (ف ب) - أعــــــلـــــــنت
مـنــظـمــة أطـبــاء بال حـدود امس
األحـد اسـتـئـنـاف أنـشـطـتـهـا في
مـســتـشـفى في عـدن ثـاني أكـبـر
مـديـنـة في الـيـمن بـعـدمـا عـلقت
عـمـلـهـا هـنـاك لـشـهـر اثـر خـطف
وقتل مـريض. وعـلّقت أطـباء بال
حــدود عــمــلــهــا في مــســتــشــفى
الـصداقـة في مـطلع نـيـسان بـعد
قـيام مـسلـحـ بتـهديـد احلراس
والـعـامـلـ فـيه وخـطـف مـصاب
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{ غــزة  (أ ف ب) - أطــلــقت دفــعــة
جديـدة من الصـواريخ صباح امس
األحد من قطاع غـزة على إسرائيل
وسـط مـــــــــخــــــــاوف مـن تـــــــــواصل
الـتـصـعيـد مع رد إسـرائـيل بـقصف
جوي ومدفعي فيما قُتل إسرائيلي
لــيل الــســبت األحــد جــرّاء ســقــوط
صـاروخ على مـديـنة عـسقالن وفق

ما أفاد مسؤولون
وأوردت الــشـرطــة أن الــرجل تـوفي
ــسـتـشـفى مـتـأثـرا بـعـد نـقـله إلى ا
بـجـروح خــطـيـرة أصـيـب بـهـا لـدى

سقوط الصاروخ.
وقـالت مـتــحـدثـة بـاسم مــسـتـشـفى
بــارزيالي فـي عــســـقالن إن الــرجل
يــــدعى مــــوشـــيه أغــــادي وهـــو أب

ألربعة أوالد في الـ 58من العمر.
وأفاد الـناطق بـاسم وزارة الصـحة
الـفـلـسطـيـنيـة الـتـابعـة حلـماس في
غـزة عن مـقـتل أربـعـة فـلسـطـيـنـيّ
الــسـبت بـيــنـهم شـاب في الـ 22من
الـعـمــر وطـفـلـة ووالــدتـهـا احلـامل
جــرّاء غــارات وقــصف إســرائــيــلي
عــلى غــزّة قــالت تلّ أبــيب إنّـه جـاء
رداً عــــــــلـى إطـالق صـــــــــواريـخ من

القطاع.
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كـذلك قُـتل خــالـد مـحـمــد أبـو قـلـيق
( 25عــامــاً) في غــارة إسـرائــيــلــيّـة
مـسـاء الـسـبت في بـلـدة بـيت الهـيا
بــــشـــــمــــال غــــزّة بـــــحــــسب وزارة

الصحّة.
ــتـــحــدّث بــاسم اجلــيش غــيــر أن ا
اإلســرائـيــلي أفـيـخــاي أدرعي كـتب
ــؤشّـرات عـلى تــويــتـر "مــزيـد من ا
تــأتي من قـــطــاع غــزة وتــشــكّك في
مــصــداقــيــة بــيــان وزارة الــصــحــة
الـتـابــعـة حلـمـاس حــول مالبـسـات
وفـاة الـرضـيـعـة صـبـا مـحـمـود أبو
عرار ووالدتـها فلسـط صالح أبو
عـرار" مـرجــحـا مـقـتـلـهــمـا "نـتـيـجـة
نــــشــــاطـــات إرهــــابــــيـــة خملــــربـــ

." فلسطيني
ويأتي التصعيـد فيما تسعى حركة
سـيطـرة على الـقطاع إلى حمـاس ا
احلصول عـلى تنازالت إضـافيّة من
إســـــرائــــيـل في إطـــــار وقف إطالق

النار.
وأعــلـــنت تـلّ أبــيب أنّ نـــحــو 430
صــاروخـاً أُطـلِـقت مــنـذ الـسـبت من
غزّة باتّجاه إسرائيل وأن الدفاعات
اجلــويــة اإلســرائـيــلــيــة اعــتـرضت

العشرات منها.
وإلى وقــوع قـتـيل أفـادت الـشـرطـة
اإلسـرائــيـلـيّــة ومـصـادر طــبـيـة عن
إصـابــة امـرأة ثــمـانـيــنـيّــة بـجـروح
خـــطــرة جــرّاء ســقـــوط قــذيــفــة في
مــديـــنــة كـــريــات جـــات عــلى بُـــعــد
عـشـرين كـيـلـومـتـراً من حـدود غزّة

لـلـحــصـول عـلى خـدمــات طـبـيـة أو
قتل عشرات غذاء.وتسبّب النزاع 
آالف األشخاص وبينـهم عدد كبير
ــدنــيــ بــحــسـب مــنــظــمـات من ا
إنـسـانـيـة مـختـلـفـة. وال يـزال هـناك
 3,3ماليــ نــازح فــيــمــا يــحــتـاج
 24,1مـلـيـون شـخص أي أكـثر من
ثـــلــثـي الــســـكـــان الى مـــســـاعــدة
ـتـحـدة التـي تصف بـحـسب األ ا
األزمـة اإلنـسـانـيـة في الـيـمن بـأنـها

األسوأ في العالم حاليا.

تمـردون احلوثيون عـلى صنعاء. ا
ويـشــهـد الـيـمن مـنـذ  2014 حـربًـا
دعوم تمردين احلـوثي ا ب ا
ــــوالــــيــــة من إيـــــران والــــقــــوات ا
لــلــحـكــومــة تــصــاعـدت مـع تـدخل
الــــســـعـــوديـــة عــــلى رأس حتـــالف
عـــســــكـــري في آذار 2015 دعــــمـــا
ـعترف بها دولياً. ودمر للحكومة ا
سـتشـفيات أو تـضرر الـعديد مـن ا
في الـبلـد الذي يـعـتمـد بشـكل كبـير
نظمات اإلنسانية على مساعدات ا

فـضال عن إصـابـات أخـرى لم تـورد
تفاصيل بشأنها.

ـــــنـــــزل قـــــرب وحلـــــقـت أضـــــرار 
عسقالن وسـقطت قذائف أخرى في

أراض خالء.
وقــال اجلــيش اإلســرائــيــلي إنّه ردّ
عـبـر اسـتـهـداف دبّـابـاته وطـائـراته
نـحو  120مـوقـعـاً عـسـكـريّـاً تـابـعاً
حلــــركـــــتَي حــــمـــــاس اإلسالمــــيــــة
ـــواقع واجلـــهـــاد اإلسـالمي. ومن ا
ــــســـتــــهــــدفـــة نــــفق مــــخـــصّص ا
لـلـهـجمـات تـابع لـلـجـهاد اإلسالمي
ـــتــدّ من جـــنــوب الــقـــطــاع حــتّى
األراضي اإلسـرائــيـلــيـة حــسب مـا
ـــــتــــحــــدّث بــــاسـم اجلــــيش أكــــد ا

جوناثان كونريكوس.
وقـالت مــصـادر أمــنـيّــة في غـزة إنّ
" أصـيـبـوا بـجروح ثالثـة "مـقـاومـ
وإنّ الــــطـــائـــرات اإلســــرائـــيــــلـــيـــة
اسـتـهـدفت علـى األقلّ ثالث مـناطق
فـي الــقـــطــاع ومــواقـع عــســـكــريــة

. وأراضي زراعية ومنزل
وقال سكان إن اجلـيش اإلسرائيلي
دمّـر مــبـنــيَـ من طــبـقــات عـدة في
مـدينـة غـزة. وأشـار اجليش إلى أن
أحــــدهــــمــــا كـــان مــــقــــرّاً ألجــــهـــزة
االسـتـخـبارات الـعـسـكريـة وأجـهزة

أمنية تابعة حلماس.
وفي وقـت تـــواصـل تـــبــــادل إطالق
الـــــنـــــار أجــــرى رئـــــيـس الــــوزراء
بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو مـشـاورات مع

قـادة أمـنـيّـ الـسـبت لـكنـه لم يدل
بأي تصريح علني.

ـــشــــتـــركـــة وأصــــدرت الـــغـــرفــــة ا
للفصائل الفلسطينية بياناً أشارت
فـــيه إلـى "اســـتــــهـــداف عــــســـقالن
وأوفـاكـيم وكـريـات جـات بـرشـقـات
صــاروخـــيّــة ردّاً عــلـى اســتــهــداف
االحــتالل لــلــبـنــايــات الــسـكــنــيّـة"
مــضـيــفـة "في حــال تــمـادى الــعـدو
ســنــوسّع ردّنـــا إلى أشــدود وبــئــر

السبع".
وشــدّدت حــركــة اجلـهــاد اإلسالمي
ـقـاومـة تـقـوم بـواجـبـها عـلـى أنّ "ا
ودورهــــا فـي حــــمــــايـــــة الــــشــــعب
الفلسـطيني والذود عـنه ومستعدّة
لالســـتــمــرار في الـــردّ والــتــصــدّي
لــلـعــدوان إلى أبــعــد مـدى (مــكــانـا

وزمانا)".
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كـذلك قــال الـنــاطق بـاسـم حـمـاس
حازم قـاسم إنّ "هذا لـيس فقط حقّ
ـقـاومـة في الـدّفـاع عن شـعـبـها... ا
ــقــدّس في مــقـابل هــذا واجـبــهــا ا

جرائم االحتالل وحصاره".
ووزّع اجلـنـاح الـعـسـكـري لـلـجـهـاد
اإلسـالمي شـريـطـاً مــصـوراً يـظـهـر
فــيـه مــقــاتــلـون يــحــمــلــون قــذائف
ويـــهـــدّدون مـــواقع إســـرائـــيـــلـــيّــة
رئـيسـيّة بـينـها مـطار بن غـوريون

الدولي قرب تلّ أبيب.
وقـال مـصـدر في احلـركـة إنّ مـصـر

تــبــذل مــســاعي لــتــهــدئــة الــوضع
اضي. مثلما فعلت في ا

ــتّـــحــدة إطالق ودانت الــواليـــات ا
صــواريخ من قــطـاع غــزّة بــاتّــجـاه
إسـرائـيل مـعـبّـرةً عن دعـمـها "حقّ"
اإلســـرائـــيــــلـــيّـــ فـي الـــدفـــاع عن
أنـفـسـهم بـحـسب مـا أعـلنت وزارة

اخلارجيّة األميركيّة السبت.
ودعــا االحتــاد األوروبي من جــهـته
إلـى "وقـف" إطـالق الــــــــصــــــــواريخ
الفلسـطينيـة من غزة على إسرائيل

"فوراً".
ـتـحـدة بــدوره دعـا مـبـعـوث األ ا
لـــــلـــــشـــــرق األوسط نـــــيـــــكـــــوالي
مالديــنــوف "جــمــيع األطــراف إلى
تــــهــــدئــــة الــــوضع والــــعــــودة إلى

اتفاقات األشهر األخيرة".
وأعلـنت إسرائيل بـعد ظهـر السبت
أنّهـا بصدد إغالق مـعابر الـبضائع
واألفــراد مع غـــزّة وكــذلك مــنــطــقــة
الـصيـد البـحري حـتى إشعـار آخر
رداً عــــــــلـى إطـالق صـــــــــواريـخ من

القطاع احملاصر.
وندّدت تركيـا السبت بتـدمير مبنى
في غـزّة يـضمّ مــكـتب وكــالـة أنـبـاء
األنـاضـول احلـكـومـيّـة جـرّاء قصف

للطيران اإلسرائيلي.
ويـــأتي الــــتـــصـــعـــيـــد في أعـــقـــاب
اشـتبـاكات وقعـت اجلمـعة اعـتبرت

. األعنف منذ أسابيع ب الطرف
وخـاضت إســرائـيل وحــمـاس مــنـذ

وجب الهدنة. وسـمحت إسرائيل 
اتــفـاق وقـف الـنــار لـقــطــر بـتــقـد
ـاليـ الـدوالرات إلى مــسـاعـدات 
الــقـــطــاع لــدفع الـــرواتب وتــمــويل
شـراء الـوقـود لـتـخـفـيف حـدة أزمـة
الـكـهــربـاء. وقـد يـســهم عـامالن في
دفع إسـرائــيل لـلـعــمل عـلى تــهـدئـة
الوضع سريعاً. فنتانياهو يخوض
مـــفـــاوضـــات شــائـــكـــة لـــتـــشــكـــيل
حـكـومـته فـيـمـا تـسـتـعـد إسـرائـيل
لــتــنـــظــيم مــســابـــقــة يــوروفــيــجن
الغـنائيـة في تل أبيب ب  14و18

أيار.
كما حتيي إسرائيل اخلميس ذكرى
قيـامـها في  .1948وفي غـزة يـبدأ

قبل شهر رمضان. األسبوع ا
وينظّم الـفلسطيـنيون بانـتظام منذ
أكـثـر من عـام تـظـاهـرات تـخـلـلـتـهـا
مــواجـهـات عــلى طـول احلـدود بـ
غـزة وإسـرائيل مـطـالبـ بتـخـفيف

احلصار على القطاع.
وقُتل  272 فـلـسـطـيـنـياً عـلى األقل
بـنـيـران الـقـوات اإلسـرائـيـلـيـة مـنذ
بـدء تـظـاهـرات "مــسـيـرات الـعـودة"
في  30 آذار 2018 وقـتل جـنـديـان

إسرائيليان خالل الفترة ذاتها.
وتتـهم إسرائيل حـماس باسـتخدام
الـتظـاهـرات غطـاءً لتـنـفيـذ هجـمات
ضـــدهــا وتـــعــتـــبــر طـــريــقـــة ردّهــا
ضرورية لـلدفاع عن حـدودها وصد

محاوالت التسلل..

كـان محقا رئيس وزراء الـعراق  في زياراته للدول الـعربية واالقلـيمية  فهو
ـنطـقـة هي نـتاج لـتـدخالت دولـية  يـدرك بالـيـقـ القـاطع  بـان تـناقـضـات ا
وهي تـعـبـيـر عن الـتـنـافـس  في وضع مـحـشـو بـاالنـانـيـات اجلـوسـيـاسـيـة 
والـتفـسـيـرات الـعقـائـديـة الـدينـيـة  ولـكن مـعرفـته بـهـذا الـوضع  فـانه يدرك
كـتضة بـااللغـام  لكي اليـنفـجر لـغما  بـتلمس احلـركة في مـنطـقة احلـرام ا
ومن اجل تـوسيـع مسـاحات االمـان ب مـخـتلف االطـراف . العـراق كان في
ـؤشرات التعاون  ونـقطة اللتقـاء اخملتلف  إال في أزمـنة مختلـفة  بوصلة 
بـعض احلاالت اقـحمه الـعـبثـيون في مـغالـيق الـسيـاسة  فـبدال من أن يـكون
ـصـالح  حتـول في مـرحـلـة زمـنـيـة مـعيـنـة الى ـواقف وا راعـيـا لـشـراكـات ا
عـنصر اشـتبـاك فرضت علـيه وفرضـها على االخـرين  وحصـد اخلسران .
الـقـيادات الـثالث مـتـجـانـسـة مـتـعـاونـة  ونقـصـد بـهـا  اجلـمـهـويـة والوزراء
ـان  وذلك بالـرغم من التـنافـسات واالخـتالفات بـ الكـتل السـياسـية والـبر
احلـاكمـة  وهـذا التـجـانس اعطى مـسـاحة مـهـمة لـلتـحـرك اخلارجي  وذلك
ـهدي من مـصر الى ايـران الى الـسعـودية  قـد خـلق هامـشا كـان تطـواف ا
مـهمـا لـلدور الـسـيـاسي الوسـطي لـلعـراق  وحـضـور قيـادات تـلك الدول مع
عـقد العشرات من االتـفاقيات السـياسية واالقتـصادية والثقـافية  دليل على
ـكنهـا أن تطفي الـعديـد من مواقد الـنيران . رحـمة الوسـطية الـسياسـية  و
بـالتأكـيد هذا الـوضع يحـتاج الى فطـنة كـافية من كـافة االفـرقاء الداخـلي 
واعـطاء مـسـاحة مـهـمة لـرئـاسة الـوزراء في تـنفـيـذ البـرنـامج الوزاري  وفي
الـتصـرف بادارة الـدولة واخـتـيار كـابيـنة الـعـمل الوزاري ومالحـقهـا  ولكي
يــاخــذ الــعــراق دوره بــ اشــقــاءه الــعــرب  وفي الــعالقــة مع اجلــمــهــوريـة
االسالمـية االيرانـية  البد من جـعل هامش مركـزية السـلطة والـدولة فاعال .
ـكن حتـقيـقه البـد ان يـسـبـقه  اجنـازات فعـلـيه داخـلـيـا  لكي إن اي عـمل 
كن ألي ـواطن  ويشـعر ويـطمـئن لصـدقية الـعمل واالجنـاز  ثم ال يـرتاح ا
ـعـمــورة وفي مـقـدمــتـهـا الـعـراق أن حتــقق مـنـجــزا في عالقـاتـهـا دولـة في ا
ـصـالـح االنـانـيـة اخلــارجـيـة  وفـي الـداخل ضـعــيـفـة مــنـخـورة تــتـقـاذفـهــا ا
الـسيـاسيـة ب كـيانـاتهـا احلاكـمة . وهـنا البـد من قراءة مـوضوعـية لـلوضع
اضيـة كانت التـجاذبـات السيـاسية  والـلجوء الـعراقي  فخالل الـسنـوات ا
ـتـكـورة حـول ذاتـها  لألخـر خـارج خـارطـة الـوطن  واألنـانيـة الـسـيـاسـيـة ا
وانـعـدام االنـفــتـاح في حتـقــيق أي مـنـجــز لـلـمــواطـنـ  وصـعــود الالمـنـتج
ـفاصل الدولة  وسطوة احلزبـية والكتلويـة على السلطة  كل ذلك جعل من
الـعراق بـلـدا هـامـشيـا يـتـأثـر واليؤثـر  وبـعـد مضـي هذه الـسـنـوات البد من
الـتفكـير اجلدي اخملـلص والوطنـي  بضرورة الـنهوض بـالبلـد واعطاء احلق
الـطبيعي لرئاسة الوزراء لـكي تمضي بتنفيذ مـشروعها الذي طرحته  ولكي
ايـفيـد العراق من تـوثق العالقات مـع محيـطهـا العربي واالقـليـمي والدولي 
نطـقة وتنـفيذ شبـكة االتفـاقات االقتصـادية مع الدول التي حـيث توازنه في ا
 الـتـعـاقـد مـعـهـا  بـدون ذلك تـبـقـى االشـكـالـيـة قـائـمـة وعـدم الـثـقـة تـسـبق
سـتساغ ابدا  ان تبقى اربع وزارات مهمة اخلـطوات االيجابية . ليس من ا
خـارج التشـكيلـة  وهي الدفـاع والداخلـية والتـربيـة والعدل  لـسبب إن هذه
الـكتـلـة غـيـر راضيـة وتـلك تـريـد االمـور لصـاحلـهـا  وكـأن مصـلـحـة الـعراق
ـطلـوب  هـذا الـوضع يـعـبر بـشـكل أو بـأخـر  بـأن مـثل هذه خـارج الـنص ا
الـكـيـانات الزالـت خـارج الزمـن التـطـوري  فـهي تـمـارس الـسـيـاسـة بـعـقـلـية
ـذهـبيـة الـعرقـية  اقـطاعـية  وتـنـظر لـلـعراق حـصـة على وفق الـتـقسـيـمات ا
تابع على واطن وا ـكن بأي حال من االحوال أن يشـعر ا وبـهذا السلوك ال
كن لـهـذا الـبـلـد أن ينـجـو من مـخـالب الـتـوزيعـات الـسـيـاسـية حـد سـواء  
ية  والعراق نظومات العا كن أن يكون دولة محترمة ب ا الـضبقة  وانه 
يـستحق أن يكـون كذلك . حتركـات رئيس الوزراء في ظـروف اقليمـية ودولية
ة واقف الصبـيانية واحلـصارات الظا مـعقدة  ظروف تتـقاذفها االحـداث وا
 نـقول حتركـات رئيس الوزراء حتـتاج الى تضـامن فعلي من كـافة االطراف
واطالق الـيد الختـيار وزراءه  فـالبلـد شبع حـتى التخـمة من وزراء االحزاب
والكـيانات الـتي انحسـرت حركتهـا في خدمة كـياناتـها ومذاهبـها وعرقـياتها
ا اخذ . العودة لهذا السلوك والـغريب من خارج الوطن  وغصت الدنيا 
حـتما سينتج تفاعالت شعبية ليس باستطاعة احد الوقوف ضدها  فالناس
ايحدث في السودان واجلزائر والعراقيون ليس أقل همة من غيرهم . تنظر 
تناقـضات لكي يـحقق للعـراق مايستـحق  ولكي يكون فـالرجل يطوف بـ ا
الـعراق عـنصر الـتهـدئة وهـو يقـدر على ذلك  فـاتركوا
ناصب ذل عـلى ا ولـو الربعـة اعوام فقط  الـتنـافس ا
 واجـعلـوا الوطـن ب عـيونـكم  دون ذلك فكل حلـظة

فاجئات .. من الزمن القادم حبلى با
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 2008 ثالث حـروب بـينـمـا تـسري
مخاوف من اندالع حرب رابعة.

وســاهم اتّـفـاق لــوقف إطالق الـنـار
بـ إسرائـيل وحـماس رعـته مـصر
ـتـحـدة فـي تـهـدئـة نـسـبـية واأل ا
تـزامنـاً مع االنتـخابـات التـشريـعيّة
في إســــــرائـــــيل فـي الـــــتـــــاسـع من

نيسان.
WIDM  hOKIð

لـــكنّ إســـرائـــيل قـــلّـــصت الـــثالثــاء
ــنــطــقــة الــتي تــســمح لــصــيّـادي ا
الـسـمك قـبـالــة شـواطئ قـطـاع غـزة
احملاصـر بالـتحـرّك في إطارها رداً
عــلى إطالق قــذيـفـة صــاروخـيـة من

القطاع باجتاه الدولة العبرية.
واخلـــــــمـــــــيـس أعـــــــلـن اجلـــــــيش
اإلسـرائــيــلي أنّ مــقــاتالته قــصـفت
مـجـمّـعـاً عــسـكـريّـاً تـابـعـاً حلـمـاس
بعدما أُطلقت بالونات محمّلة مواد

قابلة لالنفجار عبر احلدود.
وبـعد غـارة اخلمـيس أفـاد اجليش
اإلسرائيلي أنّ صاروخ أُطلِقا من
غـزّة بـاتّـجـاه إســرائـيل مـا تـسـبّب
بإطالق صفّارات اإلنذار في مناطق

باجلنوب.
وفي مـــســعى إلنـــقــاذ اتـــفــاق وقف
النـار غادر وفـد من حمـاس بقـيادة
رئـــيـس احلـــركـــة في غـــزة يـــحـــيى
الــســنــوار الــقـطــاع مــتــوجّــهـا إلى
القاهـرة اخلميس إلجـراء محادثات
مـع مــســـؤولــ مـــصــريـــ بــشــأن
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همة مكن في ادارة االزمات واتـخاذ القرارات ا تعـرف السياسة بأنـها الفن ا
واقف واالحداث بل الـتي تخص شأن البالد,وتـتنوع طبيعة القرارات حسب ا
ناصب لتأخذ بعضها طابع التصعيد حتى تـتعلق باالشخاص الذين يعتلون ا

نطق.  و االتهامات واخرى نحو حتكيم العقل وا
ـصالح الدولـية حتى اصبح شكالت عـدة نتيجـة االطماع وا لقـد مر العـراق 
ساحـة لـتصـفيـة احلسـابات تـقـودها اجـندات داخـليـة وخارجـية  ,مـا اثـر على
مـفاصل احلـيـاة بشـكل سلـبي وتـفشي حـالـة من الفـوضى في شـتى اجملاالت
وتـراجع فرص الـعـمل ودمار مـدن بـالكـامل علـى ايدي داعش .. ومـاجرى من
دن ـواطنـ بدم بارد حـتى اسـترجاع تـلك ا احـداث سبي االيـزيديـات وقتل ا
من حـكم العبـودية واجلـهل والتـطرف في مـعركة شـرسة خـاضهـا االبطال من
الـقـوات االمـنـيـة ضـد قـوى الـظالم والـتـطرف   ,وكي ال نـنـسى دور احلـكـومـة
السـابـقة الـتي شرعت بـوضع حـجر االسـاس النفـتاح الـعـراق اقلـيمـيا ودولـيا
ـدن ــاضي وحتـشـيـد اجلــهـود في اعـمـار ا وكـسب الــتـأيـيـد لـلــمـلـمـة جـراح ا

احملررة وضمان عودة امنة لنازحيها.
ـدة ويــرى مـراقــبـون ان احلــراك الـدبــلـومــاسي الــذي شـهــدته بـغــداد خالل ا
ـاضية هو ثـمار اجلولـة التي اجراها رئـيس اجلمهـورية برهم صالح القـريبة ا
نـصب نظرا للمكـانة الكبيـرة التي يتمتع بـها وعالقاته الواسعة بدايـة تسنمه ا
داخـليا وخارجيا  ,اذ جنح في قـيادة دفة العـراق الدبلـوماسية وحتـقيق نتائج
طيـبة وافاق جديـدة اسهمت بعودة الى الـعراق الى مكانـته اقليميـا ودوليا بعد

دروسة واخلاطئة. انقطاع استمر لسنوات بسبب السياسيات غير ا
ان قـدرة الرئـيـس علـى حـمل مـلـفـات ذات عنـاويـن مخـتـلـفـة دلـيل واضح عـلى
حتمـله للمسؤولية دون غيره والعمل بصمت لتحقيق نتائج مرجوة وذات فائدة
ؤهالت العاليـة التي اكتسبها منذ لـلعراق وشعبه  ,حـيث استطاع من خالل ا
بـدء مسـيـرته االولى في صفـوف االحتـاد الوطـني الـكردسـتـاني ان يتـمـيز عن
غيره ويبحث عن الصدارة دوما النه حتما رجل السياسة والدبلوماسية االول
واقع  ,ورمـز الـوحدة الـوطـنـيـة وسـيـادة الـعـراق .. وجتـلت هـذه اخلـبرة مـن ا
التـي تقـلـدهـا لسـنـوات طـوال في رئاسـة وزراء اقـلـيم كردسـتـان ونـائب رئيس
ـناصب  ,وتـكـتـنفه وزراء احلـكومـة االحتـادية ووزيـرا للـتـخطـيط وغـيرهـا من ا
ستـحيل وخـصوصا في الـقضايـا الوطنـية . ان الرمـزية التي روح ال تعـرف ا
يتـحلى بها رئـيس جمهوريـة العراق كبـيرة برغم من حتديـد صالحيته وفق ما
جاء في الدستور ,اال انه يـحاول حثيثا احداث نقلـة متوازنة ونوعية في عالقة
تبادل فضال عن جهوده في العـراق الدولية واالقليمية على اساس االحترام ا
نطقة وتبني موقفا النـأي بالبالد عن سياسة احملاور والتنازع التي تشهدها ا
النـهاء الـصـراعـات الـتي اثـرت علـى حال الـشـعـوب من خالل مـبـادرات صلح
وتـقـريب وجـهـات الـنـظـر بـ اخلـصـوم .. وهـذا مـا يـؤشـر بـأن هـنـاك تـفـاهـما
وتـنـاغـمـا كـبـيـرين بـ الـرئاسـات الـثالث في حتـقـيق االهـداف الـسـتـراتـيـجـية

تفق عليها لقطف ثمار االنفتاح في ما بعد واجناح رؤية الدولة . ا
نعم ان الـرئيس يتطلع الى واقع افضل لـلعراق والعراقيـ وعلى الصعد كافة
ـشـاريع قـوان  ,كـما يـسـعى الى انـصـاف شـرائح اجملـتمع مـن خالل تبـنـيه 
تـمس شــرائح مـخـتـلـفـة بـعـده خـيـمـة لــكل الـعـراقـيـ وصـمـام االمـان وحـامي

الدستور الذي نص على احلقوق والواجبات واحلريات الى الخ..
ال شك أنه يـحرص و بـجهـد طمـوح ان يكـون حاضرا فـي كل صغـيرة وكـبيرة
لـتـحـقـيق مـا يـصـبوا الـيه من رؤى وتـطـلـعـات افـتـقدنـاهـا مـنـذ سـنـوات بـسبب
ـنافع الـلذان انـعكـسا انشـغال احلـكومـات بـالصـراعات الـسيـاسيـة وتقـاسم ا
بـشــكل ســلـبي عــلى تــدهـور االوضــاع االمـنــيـة والــســيـاســيـة واالقــتـصــاديـة

واستشراء الفساد في مفاصل الدولة كافة .
ولـعل مـا جنـده في خـطـابــاته في احملـافل الـدولـيــة نـراه يـتـفـاعل مع احلـدث ,
ـؤثـرة مـراعـاة ألحـوال النـاس ويـتـكـلم لهم فيـبـتـعـد عن الكـلـمـات اجلـارحة وا
بــشـفـافـيـة ووضـوح لـيـقـتـرب مـن مـشـاكـلـهم حـتى يـكـون
العـطاء منهم أكثر حقاً يسـتحق هذا الرجل كلمة شكر
زيد قـريبـا يزيح ركـام ما عـجز عنه عـلى امل حتقـيق ا
ـســاواة ورفـاهــيـة اجملــتـمع.. االخـرون في الــعـدالــة وا

وللحديث بقية.
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{ اسـطـنـبـول - (أ ف ب) - أعـلـنت
وزارة الــدّفـــاع الــتـــركـــيّــة إصـــابــة
ـ بـجـروح طــفـيـفـة جـنــديـَّ تـركـيـَّ
امس في إطالق نـــار من مــدفـــعــيّــة
هـاون على مـركز مـراقـبة في شـمال
غـرب ســوريــا انـطالقــاً من مــنـاطق

حتت سيطرة السُلطات السوريّة.
وجــاء في بـيـان لــلـوزارة أنّ "اثـنـ
مـن رفــاقـــنـــا في الــسـالح أُصــيـــبــا
بــجـــروح طــفـــيــفـــة حـــ أصــابت
قـــذائـف أطـــلِـــقَـت في تـــقــــديـــرنـــا
ـنـاطق الـتي يُـسـيـطر انـطالقـاً من ا
عــلـــيــهــا الـــنــظــام أحـــد مــراكــزنــا
للـمراقـبة في جـنوب مـنطـقة خفض

التصعيد في إدلب".
ّ إجـالء الـعـسـكـريّـ إلى تـركـيـا و

صدر ذاته. للعالج بحسب ا
وتــشـهــد مـحــافـظــة إدلب ومــنـاطق
مـجاورة لـهـا في األسابـيع األخـيرة
عــمــلــيّــات قـصـف دامــيــة تــشــنّــهـا
الــقـــوات الـــســـوريــة والـــروســـيــة
ـرصــد الـسـوري حلـقـوق بــحـسب ا

اإلنسان.
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في أيــلـول/ســبــتـمــبـر  2018أُبـرم
اتّـفـاق خلـفض الـتـصـعيـد في إدلب
 الـتــفـاوض بــشــأنه بـ روســيـا

وتركيا.
ونصّ االتّـفـاق عـلى إقـامـة "مـنـطـقة
ـنـاطق مـنـزوعــة الـسالح" تـفــصل ا
سلحون اجلهاديون التي يحتلّها ا
ــنـاطق الــتي تــشـرف عــلـيــهـا عن ا

السلطات السوريّة.
وخــلّــفت احلــرب في ســوريــا مــنــذ
انـــــدالع الـــــنــــزاع فـي آذار/مــــارس

 2011أكثر من  370ألف قتيل.
الـى ذلك  نـــدّدت تـــركــــيـــا الـــســـبت
بـتـدميـر مـبنـى في قطـاع غـزّة يضمّ

مــكـــتب وكـــالــة أنـــبــاء األنـــاضــول
احلـكـومـيّـة جــرّاء قـصف لـلـطـيـران

اإلسرائيلي.
وقــال الـرئـيس الــتـركي رجب طـيّب
إردوغــان عـلى تـويـتـر "نُـدين بـشـدّة
الـهـجــوم اإلسـرائــيـلي عـلـى مـكـتب
وكالـة األناضـول في غزة". وأضاف
"عــلى الــرّغـم من هــذه الــهــجــمــات
ستُـواصل تركـيا ووكـالة األنـاضول
إطـالع الــــــعـــــــالم عـــــــلى اإلرهــــــاب
والـفـظائـع التي تـرتـكـبهـا إسـرائيل
فـي غـــــزة وفـي أمـــــاكـن أخـــــرى من

". من جـهته كـتب ابراهيم فلـسط
تـحدث باسم إردوغان على كال ا
ــبـنى تــويـتــر "إسـرائــيل قـصــفت ا
الـذي يضمّ مـكتب وكـالة األنـاضول
فـي غـــزة في مـــثــــال جـــديـــد عـــلى
عــدوانـــيّــتـــهــا. نـــدين بــشـــدّة هــذا
الـهــجـوم". ونــقـلت "األنــاضـول" أنّ
ـــؤلّف من طــبـــقــات عــدّة ـــبــنى ا ا
ويــضـمّ مــكــتــبــهــا في غــزّة انــهــار
بــعـدمـا تـعـرّض خلـمـسـة صـواريخ
أطــلــقــهــا الــطــيــران اإلســرائــيــلي
بنى ونشـرت مقطع فـيديـو يُظهـر ا

وقد حتوّل كومة من الركام.
وأضافت الوكالة أنّ طاقمها كان قد
ـبــنى قُـبـيل الــضّـربـة الـتي أخـلى ا
سـبـقـها قـصف حتـذيـري الفـتةً إلى

أنّ أيّاً من صحافيّيها لم يُصب.
لـكنّ اجلــيش اإلســرائــيـلـي قـال من
ـبنـى كان مـقـرّاً ألجـهزة جـهـته إنّ ا
االسـتـخـبارات الـعـسـكريّـة وأجـهزة

أمنيّة تابعة حلركة حماس.
وشنّ الـطيـران اإلسـرائيـلي الـسبت
غـارات عــلى غـزة بـعـد إطالق نـحـو
 250صاروخـاً في اتّـجاه األراضي

ـبنى اإلسـرائـيلـيّـة. ويُـهدّد قـصف ا
الــــذي يـــضـمّ مــــكـــتـب األنــــاضـــول
بــتـــصــعــيـــد الــتــوتّــر بـــ تــركــيــا

وإسرائيل.
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واعـتــبـر وزيـر اخلــارجـيّــة الـتـركي
مولـود تشاوش أوغـلو السـبت عبر
تـــويــــتـــر أنّ "اســـتــــهـــداف وكـــالـــة
األناضـول في غزّة هـو مثـال جديد
عــــــلـى عــــــدوانــــــيّـــــــة إســــــرائــــــيل
الالمــحــدودة" مــضــيــفــا أنّ "عــنف
إســـرائــــيل بـــحـقّ أبـــريـــاء من دون

ة ضدّ اإلنسانية". تمييز هو جر
بـــــدوره قــــــال مـــــديـــــر اإلعـالم في
الرئـاسة التـركيـة فخر الـدين ألتون
عــبــر تـويــتــر "نُــدين بــشــدّة قـصف
إسرائـيل للمـبنى الذي يـضمّ مكتب

األناضول في قطاع غزة".
وذكـــرت الــوكـــالــة احلـــكــومـــيــة أنّ
إردوغــان أجــرى اتــصــاالً هــاتــفــيـاً
دير األناضول سينول كزاجني.
وبــــــوقـت الحق قــــــال كــــــزاجني إنّ
"الــهــجــوم عــلى وكــالــة األنــاضــول
ومـــوظّـــفـــيـــهـــا هـــو هـــجـــوم عـــلى
الـصـحـافـة احلـّرة وحقّ الـنـاس في

علومات". احلصول على ا
وأضاف "الـصّمتُ في مـواجهـة هذا
الــهـجـوم ســيُـمــهّـد الــطـريق لــقـيـام
إسـرائيل بـاسـتهـداف وسائل إعالم

أخرى".
q «uð  UJ³ý

تـزامنـاً أعلـنت جمـعيّـة "ياردم الي"
اإلنــســانـيّــة الــتـركــيّــة مـســاءً عــبـر
شـبـكـات الـتـواصل االجـتـمـاعي أنّ
بنى الذي يضمّ مقرّها في غزة قد ا
ّ تــــدمـــــيـــــره أيــــضـــــاً بــــقـــــصف
إســرائـيـلي. غـيـر أنّه لم يـتمّ تـأكـيـد
هــذا اإلعالن مـن جـانـب أيّ مــصـدر
رســمي في أنــقـرة. وتُـواظـب أنـقـرة
على انتـقاد سياسـة إسرائيل حيال
الـقـضيّـة الـفلـسـطيـنيّـة عـلى الرغم
من مـصـاحلـة بـ اجلـانـبـ الـعـام
 2016بــعـــد أزمـــة دبـــلــومـــاســـيّــة

استمرّت أعواماً.
ــنــصــرم اتّــهم إردوغــان في آذار ا
رئــيس الــوزراء اإلســرائــيــلي بــأنّه
"طاغـية يـقتل أطـفاالً" بـعدما وصف
األخـــيـــر الـــرئـــيـس الـــتـــركي بـــأنّه
"دكـتاتـور" مع تـصاعـد حـدّة التـوتّر

. سؤول ب ا

هلسنكي
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